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 وبه نستعين

 المقدمة
 ،وان برباعة اللسانفضل اإلنسان على احلي ،ونسأله املزيد من نعمه ونواله ،احلمد هلل على أفضاله

الله  كما  ، مه  بحسسانوصلى اهلل على حممد وآله وأصحابه والتابعني ،وكمله حبلل البيان والتبيان
.زدتنا نعماً فامهمنا شكراً   

 د  ع  ب   و  
خمتصر يف بابه، غزير يف نفعه،  ،سوى يف عل  احلديث من الفوائد اجل  ،فهذا شرح لطيف احلج 

 حممد اهلل عبد أبو الدين صالحسهل الطريق على كل طالب، ويسر على كل راغب،  لإلمام 
 للعالمة بالتذكرة املسماة ،احلديث عل  يف املقدمة الدميي، مساه التبصرة يف شرح التذكرة، على

تغمده اهلل برمحته  امللقن بابن الشهري الشافعي، األنصاري علي احلسن أيب بن عمر الدين سراج
 مضبوطاً  مصححاً، حمققاً  القشيب، الثوب هذا يف العل  ألهل أقدمه وأسكنه حببوسة جنته،

 على الشرح هذا نصوص من كثرياً   راجعت وقد ،وجيزة مفيدة بتعليقات عليه معلقاً  بالشكل،
 التذكرة التبصرة يف شرح وكتاب ،هبا مستعيناً  الكتاب وصححت الشارح، أخذ عنها الىت مصادرها

 مصطلح عل  أنواع مجيع استوت فقد وجازهتا ومع ،الفن هذا يف املوجزة الرسائل أفضل من
 شرسه يكن فل للتذكرة   -رمحه اهلل  –ومع وجازة شرح اإلمام صالح الدين الدميي  احلديث،
فقد اعتىن بحيراد الفوائد  ،الفن هذا يف تبحره أظهر ،خمالً  اختصاراً  خمتصراً  ول مماًل، تطويالً  مطولً 

 على وسرصت ،فيه وتوسعت الشرح هذا على بالتعليق قمت مثوالتنبيهات على بعض الشرائد، 
 املختصر الشرح على التعليق يف له ميثل مل ملا والتمثيل أمجل، ما وتوضيح ،يفصل مامل تفصيل

  .التبصرة يف شرح التذكرة
 ،الكرمي لوجهه خالصاً  وجيعله ،الرشاد سبيل ويهديه  ،له الطالبني ينفع أن أسأل سبحانه واهلل

  سلي  بقلب اهلل أيت من إل. .بنون ول مال لينفع يوم به ينفعين وأن ،النعي  جبنات للفوز ووسيلة
 .وسل  وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهلل وصلى
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  ترجمة ابن الملقن

 اسمه ونسبه ونسبته
هو اإلمام عمر بن علي بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل، سراج الدين أبو سفص األنصاري، الوادي 
آشي، األندلسي، التكريري األصل، مث املصري الشافعي، املعروف بابن النحوي؛ ألن أباه كان 

اً 
ً
 بالنحو، ويعرف أيًضا بابن امللقن. عامل

سنة واسدة، فأوصى به إىل الشيخ عيسى املغريب،  ومسي بابن امللقن؛ ألن والده تويف وله من العمر
وكان يلقن القرآن يف اجلامع الطولوين، فالزمه سراج الدين وصحبه من ِصغره، وتزوج من أمه، وكان 

 يغضب من نسبه إليه ومل يكتبه خبطه وإمنا كان يكتب ابن النحوي. -رمحه اهلل-
 

 مولده
 بيع األول سنة ثالث وعشرين وسبعمائة.ولد يف يوم اخلميس الثاين والعشرين من شهر ر 

 
 نشأته

ملا تويف والده وأوصى به إىل الشيخ عيسى املغريب اعتىن به الشيخ عيسى عناية فائقة أثر يف ابن 
جامع طولون، وكان رجال  يف -كما سبق-امللقن، ذلك أن الشيخ عيسى كان يلقن القرآن 

صاحلا، ووافق ذلك أن تزوج الشيخ عيسى بأم ابن املقن، فاعتىن به وبرتبيته، واستثمار مال أبيه، 
 فنشأ ابن امللقن يف كنفه فحفظ القرآن الكرمي والعمدة للمقدسي واملنهاج وغريها.

 
 رحالته في طلب العلم

العلماء من سلف األمة الصاحل؛ إذ يندر  الرسلة يف طلب العل  واحلديث خاصة سنة متبعة لدى
أن جتد إماًما مل يرسل يف طلب العل ، لذا جند اآلن اإلمام ابن املقن رسل إىل بلدان عدة منها 

 دمشق، ومكة املكرمة، واملدينة املنورة، وبيت املقدس ومصر وغريها من البلدان.
 شيوخه
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يف تلك األمصار واألقطار فقرأ عليه  واستفاد لقد مكنت الرسلة لبن امللقن لقاء العلماء واحلفاظ 
 منه  وأجيز، فمن شيوخه:

احلافظ العالئي، وابن سيد الناس، وتقي الدين السبكي، ومغلطاي والعز ابن مجاعة، والقطب 
احلليب، وأجاز له احلافظ املزي، ومجال الدين األسنوي، وأيب سيان الغرناطي، والربهان الرشيدي 

ا.  وغريه  كثري جدًّ
فهذه التلمذة على أمثال هؤلء األفذاذ من العلماء أثرت يف شخصية ابن امللقن العلمية يف فنون 
شىت كالنحو والقراءات واحلديث والفقه وأصوله وغريها من الفنون، لذا تقلد املناصب العديدة  

 كالقضاء والتعلي  وغريها.
 

 تالمذته
 بني العل  ويطلب إليه، يرحتل أن سري   ومصره، عصر علماء عن وأخذ اجلمع، هذا مثل مجع رجل
 عنه ليأخذوا وأتوه، الطالب، فطلبه خربه، وانتشر صيته ذاع فقد كذلك،  األمر وكان يديه،

 :فمنه  بالبنان، إليه  يشار أئمة أكثره  صار بل كثري،  منه  واستفاد عليه، ويتتلمذوا
 الرمحن عبد بن أمحد املتقن واحلافظ العسقالين، سجر بن علي بن أمحد البحر الثقة العالمة احلافظ

 الطرابلسي الدين برهان خليل بن حممد بن إبراهي  احلافظ واإلمام العراقي، زرعة أبو احلسني بن
 .غفري ج    وغريه  التسرتي، أمحد بن اهلل نصر بن أمحد واحلافظ ،"العجمي ابن سبط" بـ املعروف

 
 مكانته وثناء العلماء عليه

 فكان واملعرفة، الطالع يف عريضة قاعدة لديه كو ن  العلماء، عن وأخذه الواسعة، امللقن ابن رسلة
 الفنون، من وغريها والنحو وأصوله، والفقه وعلومه احلديث يف العل  غزير الطالع واسع بذلك
 امهمام، العل  هذه ملنزلة وبيانا تزكية، بشهادهت  وسسبك األعالم، األئمة منزلته وعظي  بنبله شهد
 :األئمة هؤلء ومن

 الفقهاء شرف الدين سراج احلافظ احملدث العامل اإلمام الفقيه الشيخ: "قال سيث العالئي احلافظ
 ".الفضالء فخر واحملدثني

 ".احلافظ اإلمام الشيخ: "العراقي وقال
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 احملدثني عمدة األعالم األئمة وعل  اإلسالم شيخ احلافظ العالمة اإلمام: "املكي فهد ابن وقال
 ".املصنفني وقدوة

 
 مصنفاته

اتفق األئمة املرتمجون على أنه من املكثرين يف التصنيف، ولعل ذلك يرجع إىل أنه اشتغل 
": "واشتغل بالتصنيف وهو 312/ 2بالتصنيف مبكرا، قال احلافظ ابن سجر يف اجملمع املؤسس "

 شاب فكتب الكثري سىت كان أكثر أهل عصره تصنيفا".
 .الفقه يف للنووي" الطالبني منهاج" به شرح" املنهاج كتاب  إىل احملتاج عمدة" -1
 .للقزويين" الشافعي الفقه يف الصغري احلاوي" أي" احلاوي أسرار تسهيل يف الفتاوي خالصة" -2
 .للرافعي الكبري والشرح" الكبري الشرح أساديث ختريج يف املنري البدر" -3
 ".احلديث علوم يف املقنع" -4
 .كثري  وغريها املقدسي الغين لعبد األسكام لعمدة شرح" األسكام عمدة بفوائد اإلعالم" -5
 "املقنع يف علوم احلديث" -6
 "التذكرة يف علوم احلديث" -7
 " األشباه والنظائر" -8
 

 وفاته
 سبًبا ذلك وكان بعدها ساله فتغري مسوداته، أكثر النار وأكلت كتبه،  باسرتاق -اهلل رمحه- ابتلي
 ربيع شهر من عشر السادس اجلمعة ليلة يف األجل وافاه مث التحديث، عن له ابنه سجب يف

 (1).املؤمنني وجلميع وله لنا وغفر اهلل فرمحه بالقاهرة،" هـ804" ومثامنائة أربع سنة األول
 

  
                                                            

 طبقات يف شهبة قاضي وابن ،"100/ 6" الالمع والضوء ،"311/ 2" املؤسس واجملمع ،"41/ 5" الغمر إنباء - 1
 وذيل ،"197ص" املكي فهد لبن األساظ وحلظ ،"246/ 2" الفاسي للتقي التقييد وذيل ،"373/ 4" الشافعية
" 44/ 7" العماد لبن الذهب وشذرات ،"508/ 1" للشوكاين الطالع والبدر ،"369ص" للسيوطي احلفاظ تذكرة

 ".57/ 4" للزركلي واألعالم
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 ترجمة المصنف

 ، وكنيتهولقبه ،ونسبه ،اسمه
بن حممد  عثمان لدينا فخر شيخ السنة، احلافظ بن حممد الدين صالح اإلمام هو: الصغري الدميي

مث الطبناوي مث القاهري األزهري الشافعي ويعرف  الدميي، بن عثمان بن ناصر الفخر أبو عمرو
 لكون جدته منها، ودمية بلد والده مع كونه من فالسي هبوت.  (2)أوًل بالبهويت

ودمية: قرية من قري الغربية قدميًا واألن من قري الدقهلية، وهي وسط بني طبنا وهبوت، سيث أن 
 ذكرها ، وخلدهاأمس سوي منها ىيبق ومل معاملها، اندثرتهذه القرية دمية مل تعد موجودة فقد 

 بفضل علمائها، وتبدلت البيوت إىل أرض زراعية وهاجر أهلها إىل قرية هبوت. 
 . بصالح الدينوكان يلقب 

 
 مولده

سيث انتقل والده إىل القاهرة بعد سن  ،هـ( بالقاهرة875) ومثامنائة وسبعني مخس سنة تقريباً ولد 
وجده الشيخ/ أمحد بن عبد ستوطنها وجعلها موطنًا له، ين من عمره فرارًا من الفالسة فاالعشر 

 الواسد البهويت الشافعي، وخاله: جالل الدين أمحد. 
 
 

  العلمية نشأته
وملا ل  ،يف بيت من بيوت العل  الدِّميي حممد بن عثمان بننشأ الشيخ احلافظ صالح الدين حممد 

 ،ووالده من التسعة الذين أوصي إليه  شيخ اإلسالم ابن سجر باألخذ عنه  يف عل  احلديث
 –وممن شهد مه  مجاعة من أهل العل  باحلديث، وكان والده من احلفاظ قال: اإلمام السيوطي 

لده فحفظ " كان الشيخ عثمان الدميي حيفظ عشرين ألف سديث" فرتيب يف سجر وا –رمحه اهلل 
وبلغ  ،فربع يف عل  احلديث النبوي ،القرآن الكرمي، واحلديث، أظهر سبًا كبريًا للعل  منذ صغره

 ،اجهواملن ،العمدةدرجة رفيعة يف عل  احلديث وسفظه، ومعرفة اإلسناد، ومعرفة املنت، وسفظ 
                                                            

مكتوب امسه فيها "فخر الدين عثمان  -رمحه اهلل  – اجازات للحافظ الدمييوكان ينسب إىل قرية هبوت رأيت  - 2
، 502ص 2البخاري ج صحيح على التعليق بن حممد بن عثمان الدميي البهويت األزهري. انظر إجازته يف كتاب تغليق

 . 1985-1405دراسة وحتقيق: سعيد عبد الرمحن موسي القزيف، املكتب السالمي دار عمار، الطبعة األوىل 
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 تعرضه وعدم سكونه يف وخالقه فيها، ولزمه والده بطريقة وتولع والشاطبيتني، ،واأللفيتني
ه علي يقرأ كانا، و منه النصف حنو هعلي قرأف لأللفية، ولزم اإلمام السخاوي يف شرسه للفضالء

، ومل يقتصر اإلمام صالح الدين امللقن لبن التذكرة على كتعليق  جلمعه يتوجه مما أشياء ايضاً 
 الدميي على عل  احلديث فقط بل اشتغل بالفقه، والفرائض، واحلساب. 

 .َوِتْسعني مخس سنة يف  أمه َمعَ  َوسج
 

 عليه العلماء العلمية، وثناء ، ومكانتهوصفاته أخالقه
 بطريقةصالح الدين حممد الدميي معروفًا حببه للعل  وجمالسة العلماء، فقد كان مولعًا  مكان اإلما

 وخالقه فيها، ولزمه والده بطريقة وتولع "–رمحه اهلل  –، قال اإلمام السخاوي فيها ولزمه والده
 "وذكاء فطنة مع للفضالء تعرضه وعدم ،سكونه يف
 السخاوي عن أخذ مهة، كمال  مع واملعرفة باحلفظ يوصف كان: "  الزبيدي احلافظ عنه قال 

 الفاضل الشيخ"  ب فيها ساله عامة وهي له السخاوي إجازة على وقفت قد: وقال".  وطبقته
 .عنه الغيطي النج  طريق من به نتصل".  املستفيدين بركة الطالبني مفيد األوسد البارع

 السيوطي. املصري السخاويه  ":العاشر القرن أهل منذكر الشيخ/ عبد احلي الكتاين، احلفاظ 
 بن يوسف. املصري الصغري الدميي. املصري الدميي عثمان. الشامي الناجي الربهان. املصري
"ذكر منه  الدميي الصغري يقصد ...الربهان. فهد ابن العز. املكي فهد ابن النج . املصري شاهني

 به صالح الدين حممد الدميي. 
 

  ومذهبه عقيدته
 أئمة من كغريه  فهو، ديناً  ،ورعاً  ،زاهداً  ،بصرياً  حمدثاً  صالح الدين حممد الدميي، ماماإل كان  لقد

 رسوله سنة من ثبت وما الكرمي اهلل كتاب  من - وعمالً  عقيدة - دينه يأخذ احلديث أصحاب
 .صلى اهلل عليه وسل  - األمني النيب

فعقيدته هي عقيدة أهل السنة واجلماعة، عقيدة السلف من الصحابة والتابعني مه  بحسسان، اليت 
ول أدل على ذلك من كتابه الذي بني أيدينا،  –صلى اهلل عليه وسل  –تلقوها عن رسول اهلل 

 لك من خالل شيوخه الذين أخذ عنه .وقد ظهر ذ
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ومع كونه شافعي فل  يكن  –رمحه  اهلل  – والشيخ صالح الدميي شافعي املذهب مثل والده
متعصبًا للمذهب، بل كان جماًل لعلماء املذاهب األخري، وكان يدور مع الدليل سيث دار مثله 

 مثل علماء احلديث. 
 

شيوخه    

 وه . أخذ الشيخ صالح الدين حممد الدميي العل  على يد عدد من كبار علماء عصره
 سفاظ من: الدميي الدين فخر عمرو، أبو ناصر، بن عثمان بن حممَّد بن عثمان أبوه احلافظ -1

 احلمد للبيهقي " السنن عل  إىل املدخل، وله من والده إجازة عامة، وله إجازة يف كتاب احلديث
 ".والده على قراءة الدِّميي حممد بن عثمان بن حممد الدين صالح ت   مث هلل،
 .البامي الشمس حممد بن أمحد بن حممدالشمس البامي: أخذ الفقه على الشيخ -2
 بن حممد اخلري أبو الدين مشسأخذ ألفية احلديث، والتذكرة لبن امللقن علي الشيخ احلافظ  -3

 .(هـ902: املتوىف) السخاوي حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد بن الرمحن عبد
  الربهان وأخيهالكمال بن أيب شريف  اإلسالم شيخأخذ عن  -4
 .عاشر بن أمحد بن قاس  ابن هووأخذ عن ابن قاس ، -5
 األعرج سسن البدر -6
 الزهري القاهري مث السنتاوي الزين فضل بن سجي بن حممد بن الرمحن عبد: السنتاوي -7

 .بالسنتاوي ويعرف، الشافعي
 البدر أمحد بن حممد بن حممد: املارداين اْلَبْدروأخذ عل  الفرائض واحلساب علي الشيخ  -8

 . املارداين
 ، وله منه إجازة. السنهوري إبراهي  بن جعفر مبصر واإلقراء القراء شيخوأخذ علي -9

 

 مؤلفاته

 يرتك مل - اهلل رمحه - أنَّه إل وعباراته أسلوبه ووضوح اطالعه وسعة الشيخ عل  غزارةبالرغ  من 
عددًا من املؤلفات، ومع البحث والتنقيب عن املخطوطات فقد ظهرت بعض املؤلفات مع أن   لنا

 كل من ترج  للشيخ مل يذكروا أن له مؤلفات فقد ترمجوا له ترمجة خمتصرة، من مؤلفاته: 
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 ، وهو الكتاب الذى بني ايدينا وهو حمل الدراسة والتحقيق. التذكرة شرح يف التبصرة-1
  .صحيح غرامي منظومة شرح-2
 البخاري صحيح لشرح الساري إرشادونقل عنه بعض الشكالت ونسبة له كما ىف كتاب -3
 .40ص3ج
 

 وفاته 

 تقريباً  ومثامنائة وتسعني أربع سنة بعد الدميي الفخر بن عثمان بن حممد الشيخ صالح الدين تويف
 (3).هـ894

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 - هـ 384) البيهقي احلسني بن أمحد بكر أبو: املؤلف، 307ص1ج السنن عل  إىل املدخلمصادر الرتمجة:  - 3
 دار العربية، مصر مجهورية - القاهرة والتوزيع، للنشر اليسر دار: الناشر، عوامة حممد: نُقوَله وخرَّجَ  به اعتىن، (هـ 458
 التاسع القرن ألهل الالمع الضوء، م 2017 - هـ 1437 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت والتوزيع، للنشر املنهاج

 بكر أىب بن حممد بن أمحد: املؤلف ،40ص3ج البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد، 149ص8ج، 375ص1ج
 الكربى املطبعة: الناشر، (هـ923: املتوىف) الدين شهاب العباس، أبو املصري، القتييب القسطالين امللك عبد بن

 . 410، ص79ص1. فهر الفهارس لعبد احلي الكتاين، جهـ 1323 السابعة،: الطبعة مصر، األمريية،
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 توثيق نسبة الكتاب إلى المصنف

د نسبة كتاب "التبصرة يف شرح التذكرة" للعالمة صالح الدين بن عثمان بن حممل شك يف 
 : الدميي ويدل على ذلك عدة دلئل

تعليق على  –رمحه اهلل  –أن لإلمام صالح الدين  –رمحه اهلل  –ذكر اإلمام السخاوي  -1
 التذكرة على كتعليق  جلمعه يتوجه مما أشياء عليَّ  يقرأ كان  وكذاالتذكرة لبن امللقن، سيث قال " 

  أي: قراءة شرح وتدقيق مها، وذلك يوجب تدقيق اإلمام الدميي مها كلمة كلمة. (4)امللقن ".  لبن
نسب كثري ممن شرح التذكرة لبن امللقن على أن لإلمام صالح الدين الدميي شرح على  -2

ة ابن امللقن يف علوم التذكرة "الشيخ صالح الدين ابن عثمان الشافعي يف شرح مساه "شرح تذكر 
 (.5)احلديث" 

  على الذيل يفيف كتابه )إيضاح املكنون  البغدادي الباباين حممد بن إمساعيلذكرها له الشيخ / -3
 عثمان ابن الدين لصالح احلديث علوم يف - امللقن ابن تذكرة شرح(، سيث قال" الظنون كشف
 .سنة املتوىف الشافعي

  يف اخل واألصحاب واآلل حممد سيدنا على والسالم والصالة الوهاب الكرمي احلمدهلل أومها
 ).6)كراريس

دل مبا ل يدع جماًل للشك أن التبصرة هي من تصنيف اإلمام صالح الدين الدميي تاألدلة  هوهذ
 .رمحه اهلل –
 

 

  

                                                            

 149ص 8الضوء الالمع ج - 4
 التذكرة يف علوم احلديث حتقيق: مطلق بن جاسر - 5
 الباباين سلي  مري بن أمني حممد بن إمساعيل: ، املؤلفالظنون كشف  على الذيل يف املكنون إيضاح: الكتاب - 6

 الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف حممد: املؤلف نسخة على وطبعه بتصحيحه هـ(،عىن1399: املتوىف) البغدادي
 .271ص 3ج لبنان – بريوت العريب، الرتاث إسياء دار: الكليسى، الناشر بيلكه رفعت واملعل 
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 وصف النسخة الخطية المعتمد عليها في التحقيق

يف حتقيق هذه الرسالة على النسخة اخلطية، الفريدة احملفوظة يف املكتبة  –بتوفيق اهلل  –اعتَمدُت 
  :األزهرية، وصفها كاآليت

(، مصطلح سديث، رق  عام 1724نسخة خطية مصدرها املكتبة األزهرية حتت رق  )
(، عدد األوراق 21( س ، مسطرهتا )5،15( س ، وعرضها)5،20(، طومها )131020)
(10). 

اضح جيد، ثبت عنوان الكتاب على ظهر الورقة األوىل هكذا "التبصرة يف مكتوبة خبط نسخ و 
شرح التذكرة". وقد قوبلت على نسخة املؤلف نص على ذلك بقوله "بلغ مقابلة على أصله" وقوله 

 "قوبل وصحح على خط املؤلف".
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 المخطوطة صورة
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التذكرة "اللوحة األولي من مخطوطة " التبصرة في شرح   
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 اللوحة األخيرة من مخطوطة "التبصرة في شرح التذكرة"
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 عملي في التحقيق

 يتلخص عملي يف التحقيق يف التايل: 
قابلت النسخة اخلطية الوسيدة الفريدة على النسخ احملققة الىت نقل منها الشارح، ومل أعتمد على 

 واتبعت يف التحقيق طريقة النص املختار، وذكرت الفروق يف احلواشي.  نسخة معينة كأصل،
  .ُعِنيُت بضبط ألفاظ النص

 ُعِنيُت بقراءة النص قراءًة صحيحة، والتدقيق يف ذلك غاية اجلهد. 
التزمُت باحملافظة على ما جاء يف النسخة اخلطية ِمن ضبط لعدٍد كبرٍي من الكلمات؛ إذ مل أترك 

 لضبط باحلركات، واعتربته من قبيل أمانة العتماد على األصل، وروايته كما هو. شيئاً من ذلك ا
أضفت العناوين يف مواضعها املناسبة لكل الكتاب فالعناوين ليست من  التبصرة وإمنا من إضافيت 

 مها سىت يسهل على القارئ 
 عزوت اآليات إىل مواطنها من كتاب اهلل عزا وجل. 

واحلك  عليها سسب القواعد احلديثية، أما ما كان يف الصحيحني أو  خرجت األساديث الواردة
 أسدمها اكتفي بعزوه فقط. 

   .ترمجت جلميع الرجال واألعالم الواردين يف الكتاب
ميزت بني منت )التذكرة( وبني شرسها )التبصرة( سيث جعلت التذكرة باللون األمحر وشرسها 

  .التبصرة باللون األسود
وأن يرزقنا اإلخالص يف السر والعالنية،  ،التوفيق والسداد، والقبول يف القول والعملواهلل أسأل 

   آمني. ،ويرس  مؤلف الكتاب وشارسه وحمققه وقارئه ومجيع املؤمنني

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 احلمد هلل الكرمي الوهاب
 والصالة والسالم على سيدنا حممد واآلل واألصحاب

 د  ع  ب   و  

 أيبللعالمة سراج الدين عمر بن  (7) عل  احلديث املسماة بالتذكرة يففهذا شرح على املقدمة 
يوضح  –رمحه اهلل تعاىل  – (8)الشهري بابن امللقن وابن النحوي ،احلسن علي األنصاري الشافعي

 .ريه إن شاء اهلل تعاىلوغ ينتفع به املبتدي ،فيها ما
 .(12)لصاحل العمل (11)والتوفيق ،(10)والزََّللُ (9) الزَّْيغُ احلفظ من واهلل اسأل  

 

 

 

                                                            

 َشاءَ  َفَمنْ *  َتْذِكَرة   إهنَا َكال  : }قال تعاىل ،والعربة الذكر إىل يدعو وما، احلاجةُ  به ُتْسَتْذكر ما: التَّْذِكَرةُ - 7
 [.12 - 11: عبس{]ذَكَرهُ 

 .حنوياً  كان  أباه ألن - 8
 الزيغ: امليل، واملراد هنا امليل عن جهة الصواب. - 9

 الزلل: اخلروج عما يراد الثبوت عليه. - 10
 أن التوفيق وهذا عبده، من أراده ما يوافق وما وتعاىل، سبحانه يرضيه ما أسباب له يهيئ أن: معناه التوفيق - 11

 عليه أوجب فيما ويرغب عليه اهلل سرم فيما يرغب ل اإلنسان كان  فحذا شرعاً، منه طُلب ملا تبعاً  اإلنسان هوى يكون
 .موفق فهو
 أن بني   وجل عز واهلل قولًيا، أو مالًيا أو بدنياً  أنواعه اختالف على عموًما الصاحل العمل :الصاحل للعمل التوفيق - 12

 ،[71:األسزاب(( ]َعِظيًما فَـْوزًا َفازَ  فَـَقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يُِطعْ  َوَمنْ : ))سبحانه فقال العظي  الفوز هو مها والتوفيق الطاعة
 رسول يا: قالوا «استعمله خريا بعبدٍ  اهلل أراد إذا: »قال أنه  -صلى اهلل عليه وسل  - عنه الصحيح احلديث يف وجاء
 أيب عنصلى اهلل عليه وسلم عنه احلديث يف أيضا وجاء. «موته قبل صاحل لعملٍ  يوفقه: »قال يستعمله؟ وكيف اهلل،
: قال شر؟ الناس فأي: قيل «عمله وسسن عمره طال من: »قال خري؟ الناس أي اهلل، رسول يا: قال رجال أن بكرة
 .«عمله وساء عمره طال من»
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 الكرمي الس  وقدَّم ،( 13) للنص الوارد يف ذلكفتتح أأي  الرَِّسي ِ  الرَّمْحَـٰنِ  اللَّـهِ  ِبْس ِ  :املصنف قال

 (14)  

                                                            

  والرسائل العل  كتب  من كتاب  كل  أول يف كتبها  جواز على األمة اتفقت - 13
اقتداء بالكتب السماوية اليت أشرفها  ،الرمحن الرسي الكتاب والرسالة ببس  اهلل  يستحب ابتداء :ويف املوسوعة الفقهية

ملا قاله العالمة أبو بكر التونسي من إمجاع علماء كل ملة على أن اهلل سبحانه وتعاىل افتتح مجيع كتبه  ،القرآن الكرمي
ر ذي بال ل يبدأ خبرب ) كل أم : بس  اهلل الرمحن الرسي  فاحتة كل كتاب وعمالً اهلل الرمحن الرسي  ويشهد له خربببس  

 ابن وصححه ،سجر وابن النووي سسنه فقد العلماء، من مجاعة صححهو  احلديث َسسَّنفيه ببس  اهلل فهو أقطع  ( 
 ابن عند أكثر أو طريقني من احلديث هذا جاء: "فقال اهلل رمحه باز ابن الشيخ عنه وسئل .امللقن وابن ديالع دقيق
 "لغريه احلسن باب من أنه واألقرب العل ، أهل بعض ضعفه وقد وغريه، سبان

 بن حيىي وقال. جدا احلديث منكر: سنبل بن أمحد قال ،الرمحن عبد بن قرة ضعف: األوىل العلة :علتان فيهاحلديث 
 .(8/373" )التهذيب هتذيب: "انظر .مناكري يرويها الىت األساديث: زرعة أبو وقال. احلديث ضعيف: معني
 .ـ الضعيف احلديث أقسام من واملرسل  ،مرسال الزهري عن: فيه الصواب أن العل  أهل بعض رجح قد أنه: الثانية العلة
 ،َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ َ  - اهلل رسول قال: قال الزهري، عن( 497 ،495" )والليلة اليوم عمل" يف النسائي أخرجه فقد

 .فذكره
 .(8/30" ) العلل. " انتهى"  املرسل الزهري عن والصحيح"  :اهلل رمحه الدارقطين قال

 كما  ،(32-1/29" ) الغليل إرواء"  يف األلباين الشيخ وضعفه ،(1/24" ) الكشاف ختريج"  يف الزيلعي وضعفه
 .الرسالة مؤسسة طبعة يف احملققون ضعفه
 تفسري"  من انتهى. " والرسائل الكتب أول يف" الرسي  الرمحن اهلل بس " كتب  على اتفقوا"  :اهلل رمحه القرطيب قال

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  النَّيبِّ  ُكُتبِ   يف  َكَما  َوالرََّساِئل، َواْلَوثَاِئقِ  لِْلُكُتبِ  اْلَبْسَمَلةَ  َأنَّ : اْلَبارِي فَـْتحِ  َويف  .(193/ 13" ) القرطيب
 .8ص1ج البخاري صحيح شرح الباري فتح .انتهى" لِْلُخَطبِ  احلَْْمدَ  َوَأنَّ  ،احلَُْديِْبَيةِ  ُصْلحِ  يف  َكَتَبهُ   َوَما اْلُمُلوكِ  ِإىَل  َوَسلَّ َ 
 ،"الرمحن" هو الذي وامسه ،"الرمحن" هو الذي امسه على ،"اهلل" هو الذي اهلل اس َ  قد م ومل: قائل لنا قال وإن - 14
 يتبعوه مث امسه، يقدِّموا أن عنه، خُمرَب  عن اخلرب أرادوا إذا العرب، شأن من ألن: ؟ قيل"الرسي " هو الذي امسه على

ًما الس  يكون أن: احُلك  يف الواجب هو وهذا. ونعوَته صفاتِه . اخلربُ  عمَّن اخلرَب، السامع ليعل  وِصَفته، نعته قبل مقدَّ
 مثلُ  وذلك دوهن ، نفسه هبا َخصَّ  هبا، يتسمَّوا أن خلقه على سرَّم قد أمساء   ذكره جلَّ  هلل وكانَ  - كذلك  ذلك كان  فحذا
 والكرمي، والبصري والسميع كالرسي :  وذلك هبا، بعًضا بعضه  ُيسمِّيَ  أن مه  أباحَ  وأمساء   ؛"اخلالق" و" الرمحن" و" اهلل"

 ذلك السامعُ  ليعرف خلقه، مجيع دون خاصة له هي اليت أمساؤه تقدَّم أن الواجب كان  - األمساء من ذلك أشبه وما
 توجَّه من السامع أو املخاطب عل  بعد غريه، هبا تسمى قد اليت بأمسائه ذلك يُتبع مث والتمجيُد، احلمد إليه َتوجَّه َمنْ 
 من وجهٍ  من ثناؤه جل   لغريه ليست األلوهية ألن ،"اهلل" هو الذي بامسه ذكره جل اهلل فبدأ. املعاين من ذلك يتلو ما إليه

 معبودَ  ول املعبود، ذكره تعاىل" اهلل" معىن أن بينَّا قد أنا وذلك. املعىن جهة من ول به، التسمِّي جهة من ل الوجوه،
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 (18)دُ محَ أَ  : اهللفقال ،(17)والستلذاذ بذكره ،(16)بشأنهلالختصاص والعتناء  به (15)ثين مما 

بكسر  َألً ها واسدُ  ،(21)هِ أي نعمِ  ،ه  آالئ   ىل  ع  (20) ره  أشك  و    ،أي نعمته ،باملد ،(19)ائهِ عمَ نَ  ىلَ عَ 
 ،( 23) ( 22) مع سكون الالم والتنوين ،وتثليث امهمزة  همِ امهمزة وفتحها مع التنوين وعدَ 

                                                                                                                                                                          

لإلمام الطربي  القرآن تأويل يف البيان جامع .انظر:ثناؤه جل اهلل سر مه قد به التسمِّي وأن جالله، جل غريُه
 . 132ص1ج

 يستحق قد من خْلقه من كان  وإن به، التسمي خلقه أيًضا َمنع قد كان  إذ الرمحن، هو الذي بامسه، ثىنَّ  مث - 15
 أن جائز وغري. الرمحة صفات ببعض خلقه، من اهلل دون هو مم ن كثري  وْصف جيوز قد أنه وذلك. معانيه ببعض تسميته
 ".اهلل" هو الذي لمسه ثانًيا الرمحن جاء فلذلك. دونه أسد األلوهية بعضَ  يستحق

 احلسنُ  كان  وقد ذكره، جل صفاته من والرمحة. به غريه وْصف جائز هو مما أنه ذكر فقد" الرسي "هو الذي امسه وأما
 القرآن تأويل يف البيان جامعانظر: .العبادَ  هبا التسميَ  َمَنعَ  اليت اهلل أمساء من أنه قلنا، ما مثل" الرمحن" يف يقول البصري  

 . 133ص1لإلمام الطربي ج
أي  ،أقح  لفظ معين وأضافه إىل الختصاص مبالغة يف بيان املقصود –عزا وجل  –معين اختصاص اس  اهلل  - 16

ة على الختصاص ل فعل ، الدللكأنه تنصيص على أن املقصود  وأيضاً  ،أن يقصد املوسد معين هو اختصاص اس  اهلل
د ، تصنيف أيب احلسن السي141حلاشية علي الكشاف للزخمشري ص: االختصاص، بأن يبدأ به ل بغريه. انظر

 دار الكتب العلمية  ،هـ ( سققه د/ رشيد بن عمر أعرضي816الشريف اجلرجاين )ت 
 اْلِعزَّةُ  فَِللَّهِ  اْلِعزَّةَ  يُرِيدُ  َكانَ   َمن، )105( اإلسراء نـََزلَ  َوبِاحلَْقِّ  أَنـَْزْلَناهُ  َوبِاحلَْقِّ : )بذكره كما يف قوله تعاىل والستلذاذ - 17
يًعا  . 10( فاطر مجَِ
 يف نسخة خطية مكتبة األزهرية "وريب اهلل أمحد"  - 18
واملراد بنعمائه: . عمج اس  وقيل مفرد، وقيل نعمة، مجع واملد، املهملة العني وسكون النون بفتح( نعمائه: )قوله - 19

لة أي احلمد على األفعال محد بال واسطة خبالف احلمد على الذوات، لكن يتأمل هذا مع توجيه تقدمي احلمد باجلم
 ، دار الكتب العلمية.20ص1ج الطالب حتفة على الشرقاوي ساشيةانظر: .المسية على احلمد بالفعلية

  يف أكثر من نسخة "وأشكر" - 20

أي نعمه الوافرة املتصلة الىت لعدم انفكاكها أكد بالتعبري عنها، كما أتى بالشكر بعد احلمد الذي ل يكون منا - 21
لإلمام  األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيحانظر:  النعماء ما ظهر، واآلآلَء ما بطن.إل شكراً، وإن ُفرق بأن 

 . 28السخاوي، ص
 ) وأيْل ( - 22
وإيل بتثليث امهمزة مع سكون  ،، أل بفتح امهمزة وكسرها مع التنوين وعدمه)آلئه( مجع يف مفرده سبع لغات - 23

 حتفة على الشرقاوي ساشية: انظر .ارح يف شرح ألفية العراقي، أفاده الشوأشهرها أل بالتنوين بوزن رسى ،الالم والتنوين
 . 88ص 1ج العراقي ألفية بشرح الباقي فتح، 20ص1ج الطالب
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 ،(25)َواْلُمطَِّلِب  َهاِش ٍ  َبيِن  ِمنْ  اْلُمْؤِمُنونَ وه   ،هآل  و   مد  ح  م   ق  ل  خ  ال   ف  ر  ش  أ   ىل  ع  (24) ليص  أ  و  
  ،( 26)تقيٍّ  ُكل    :وقيل

                                                            

 يف -اهلل هرمح -وعنه  " املالئكة عند عليه ثناؤه رسوله على اهلل صالة: " قال -اهلل رمحه- العالية أيب اإلمام عن - 24
 عليه املالئكة وصالة عليه، ثناؤه -وجل عز- اهلل صالة: قال ﴾. النَّيبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ : ﴿ تعاىل قوله

 .الدعاء
 .عليه مالئكته وثناء سبحانه، ثناؤه هي وإمنا: -اهلل رمحه- القي  ابن اإلمام وقال
: نبيه على اهلل صالة: العالية أىب قول -صلى اهلل عليه وسل  - النيب على الصالة يف قيل ما أوىل: األلباين الشيخ ويقول
 أصل طلب ل الزيادة، طلب واملراد تعاىل، اهلل من ذلك طلب: عليه وغريه  املالئكة وصالة وتعظيمه، عليه ثناؤه

 .الفتح يف احلافظ ذكره. الصالة
: قال مث أنواعه ، وذكر اهلل، إل عدده  حيصي ل املالئكة أن إىل يشري ما -رمحه اهلل  – السخاوي احلافظ عن نقل

 مما وهذا كانوا،  وأين كانوا  سيث القرآن بنص -صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول سيدنا على يصلون اجلميع أن ومعلوم
 .واملرسلني األنبياء سائر دون به اهلل خصه
 فحن له، منا شفاعة -صلى اهلل عليه وسل  - النيب على صالتنا ليست: - اهلل رمحه - السالم عبد بن العز اإلمام قال
 اهلل فأرشدنا بالدعاء، كافأناه  عنها عجزنا فحن علينا، وأنع  إلينا أسسن ملن باملكافأة أمرنا اهلل ولكن ملثله، يشفع ل مثلنا
 ل إذ علينا، وأفضاله إلينا، بحسسانه مكافأة عليه صالتنا لتكون عليه، الصالة إىل نبينا مكافأة عن عجزنا عل  ملا

 التفسري كتاب  يف  -رمحه اهلل  – البخارياإلمام  ذكره.انظر: ما -صلى اهلل عليه وسل  - إسسانه من أفضل إسسان
 القرآن تفسري"، (89:ص) احلديث دار ط القي  لبن" األفهام جالء"، العالية أىب عن( 4/1802) اجلزم بصيغة تعليًقا
 للغماري" املبني القرآن دلئل"، املعارف. ط 165ص لأللباين" النيب صالة صفة"، (3/508) كثري  بن لإلمام" العظي 

 لإلمام" العباد خري سرية يف والرشاد امهدى سبل"، فريد أمحد/ د" الرسول معرفة إىل الوصول تقريب"و ؛85-84 ص
 . (12/411) الشامي الصاحلي يوسف بن حممد
عبد مناف وهو اس  مجع ل واسد له من لفظه وأصله  وه  أقاربه املؤمنون من بين هاش  وبين املطلب ابينوآله  - 25

أهل ولكن قلبت امهاء مهزة مث امهمزة ألفا فصار آل، وإضافة آل إىل الضمري جائزة على الراجح ول يستعمل إىل يف 
   انظر: .ل آل فرعون لتصوره بصورة األشرافاألشراف خبالف أهل فحنه يستعمل يف األشراف وغريه  وإمنا قي

، تأليف/ الشيخ حممد بن حممد الرعيين الشهري باحلطاب، شرح الشيخ/ 23ص اآلجرومية متممة على الدرية الكواكب
 .1438،2017حممد بن أمحد بن عبد الباري األهدل، دار الكتب العلمية الطبعة احلادية عشرة سنة 

وقيل: ذريته  - صلى اهلل عليه وسل  –فقيل: إنه ذرية النيب  –صلى اهلل عليه وسل  –واختلف يف آل النيب  - 26
 –بنو هاش  وبنو املطلب قائله الشافعي  :وقيل ،ولو، وقيل: أتباعه: كل مؤمن تقي حلديث كل تقي وقيل ،وأزواجه
  .رمحه اهلل

 –رمحه اهلل  –عند الشافعي  -اهلل عليه وسل  صلى –وآل نبينا  :يف شرح األربعني للنووي -رمحه اهلل  -قال ابن احلجر
 ،لكن بالنسبة إىل الزكاة والفيء دون مقام الدعاء ،مؤمنو بين هاش  واملطلب كما دل عليه جمموع أساديث صحيحة

 . يف مقام الدعاء أهن  كل مؤمن تقيومن مث اختاره األزهري وغريه من احملققني 
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 .(27)م  ل  س  أ  و   ،لذلك الصحبة ذكر ولعل ترك املصنف

 ؛(28) د  ع  ب   و  

                                                                                                                                                                          

وقيل آل علي وآل جعفر وآل  .غالب بن فهر –صلى اهلل عليه وسل  –من جيمع بينه وبني النيب  .وقيل بنو هاش  فقط
 ،: أهل بيته املعصومني وهو احلقوقيل -رضي اهلل تعاىل عنه   –: عرتته وه  أولد فاطمة وقيل ،عقيل وآل العباس

  .: الفقهاء العاملون على مايف جامع الرموزوقيل
 كشافيؤول إليه حبسب النسب أو النسبة. انظر:   من -صلى اهلل عليه وسل  -آله  :اينوقال العالمة الدو 

 . 72ص1ج الفنون اصطالسات
 ىف نسخة األزهرية "على أشرف أنبيائه وأسل  "  - 27
 نزلت: بكري بن بكر أبو القاضي فقال عباده به تعاىل اهلل أمر الذي التسلي  وأما: - اهلل رمحه - عياض القاضي يقول
 يسلموا أن أمروا بعده  من وكذلك عليه، يسلموا أن أصحابه اهلل فأمر -صلى اهلل عليه وسل  - النيب على اآلية هذه
 :وجوه ثالثة عليه السالم معىن وىف ذكره، وعند قربه سضوره  عند - صلى اهلل عليه وسل  - النيب على

 .واللذاذة كاللذاذ  مصدرًا السالم ويكون ومعك، لك السالمة: أسدمها
 .اهلل اس  السالم هنا ويكون به، وكفيل له متول ورعايتك سفظك على السالم أي: الثاين
نَـُه ْ  َشَجرَ  ِفيَما حُيَكُِّموكَ  َسىتَّ  يـُْؤِمُنونَ  َل  َوَربِّكَ  َفاَل ﴿  قال كما  والنقياد له املساملة مبعىن السالم أن: الثالث  َل  مُثَّ  بـَيـْ
 .[65: النساء﴾ ] َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ممَّا َسَرًجا أَنـُْفِسِه ْ  يف  جيَُِدوا
 وخات املرسلني سيد فهو آدم، بين إىل رسول وأعظ  تعاىل، اهلل على اخللق أكرم -صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول إن

( 2/44) -اهلل رمحه- عياض للقاضي"  الشفا" . انظر: « آَدمَ  َوَلدِ  َسيِّدُ  أَنَا: " » وأمي هو بأيب عنه صح كما  النبيني
 .-مصر -الصفا مكتبة. ط
 وأبو الرمحن، عبد هو: األوزاعي. توبع قد مدلساً  كان  وإن مسل  ابن وهو: والوليد ،(4673) داود أبو رواه: صحيح، 

 هبذا، األوزاعي الرمحن عبد عن زياد، بن هقل طريق من( 2278) مسل  وأخرجه .اهلل عبد بن شداد هو: عمار
 أول يف أيضاً  وروي" آدم ولد سيد أنا: "- صلى اهلل عليه وسل  - وقوله (.10972" )أمحد مسند" يف وهو .اإلسناد
 أىب عن جرير، بن زرعة أيب طريق من( 327( )194) ومسل  ،(4712) البخاري أخرجه الذي الشفاعة سديث
 متام ففيه ،(10987" )املسند" يف اخلدري سعيد أيب سديث وانظر (.9623" )أمحد مسند" يف وهو .فذكره: هريرة

 الرسالة دار ،بللي قره كاِمل  حَممَّد - األرنؤوط شَعيب: احملقق، 64ص7، جداود أيب سنن انظر:.الباب أساديث
 .م 2009 - هـ 1430 األوىل،: الطبعة، العاملية

وأنكرها  ،اشتهرت صيغة )وبعد ( يف اخلطب والرسائل والقصص ،بعد فهو كذا ءمعناها ومهما يكن من شي - 28
ردت هذه الصيغة بعض العلماء وهذه الصيغة مل ترد يف املأثور من الكالم القدمي وأقدم ما وقف عليه قول اجلاسظ  وو 

ا أوىل من ) وبعد هب نوقوله ) أما بعد ( اإلتيا .، وابن مالك يف كثري من منظوماته وابن اجلزري يف كتبهيف كالم ابن جين
وقال اإلمام بن سجر يف الكالم على )أما بعد(وقد كثر استعمال املصنفني  –صلى اهلل عليه وسل  –( ألهنا الواقعة منه 

مها بلفظ "وبعد" بل يري بعضه  أن مها سك  "أما بعد" يف الستحباب إذا كان فرعا عنها ويثبت للفرع سك  
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َواْلَمْرِويِّ الرَّاِوي  اْلمعرَفة حِبَال اْلَقَواِعدأو اْلَقَواِعد  معرَفةوهي  ،يث  د  ح  ال   وم  ل  ع   يف  (29)رة  ك  ذ  ت   ه  هذ  ف  
  (34)السََّند -(33)كما لبن مجاعة   - (32) َمْوُضوُعَهاو ، ( 31)(30)

 

                                                                                                                                                                          

. قال ابن سجر د فيما يتعلق بالكالم على وبعد "عدوي رسالة مساها "عائدة الور وقد ألف الشيخ أمحد موسي ال.األصل
وقد وردت )أما بعد( يف خطب الرسول  .باخلطب بل تقال يف صدور الرسائل واملصنفات –أما بعد –" ول ختتص 

 .عليه الصالة والسالم ورسائله
يف خطبه   –رضوان اهلل عليه   –وأصحابه  –صلى اهلل عليه وسل  –وقد مجع ماورد يف كتب السنة عن النيب 

يف اخلطب  -أما بعد–وقد أخذ العلماء من هذا استحباب  .ورسائله  مايقرب من ألف ومخسمائة وتسع وتسعني مرة
 .والرسائل

   واتباعاً  : ينبغي للخطباء أن يستعملوها تأسياً قال الزين بن املنري
 –اب اجلمعة يف الكتابة على سديث فيه هذا اللفظ فيه استحباب وقال اإلمام النووي يف شرح صحيح مسل  يف أبو 

يف  وقد عقد اإلمام البخاري باباً  .يف خطب الوعظ واجلمعة والعيد وغريها وكذا يف خطب الكتب املصنفة –أما بعد 
 :بعنوان : حبثأما بعد( بزيادة الواو. ينظرووردت أيضا صيغة آخري هي )و  .استحبابه وذكر فيه مجلة من األساديث

استاذ اللغويات جامعة الطائف كلية الرتبية ،/ أمين غباشي حممود زغيببعد ( دراسة حنوية إعداد الدكتورأسلوب )أما 
  .ة قس  اللغة العربيةيواآلداب برتب

 : معناها أهنا وريقات حمصورة معدودة وألفت ألجل التذكري. تذكرة- 29
املنت، والراوي  وهو املروي وسال ،السند يف الراوي سال احلديث علماء وضعها اليت القواعد هبذه أي يعرف - 30

، أو إىل غريه من الصحابة أو التابعني أو غريه . -صلى اهلل عليه وسل  –ناقل احلديث، واملروي ما أضيف إىل النيب 
معرفة ساله جرساً وتعدياًل، وحتماًل وأداء، وكل مايتعلق به مما له صلة  –واملقصود حبال الراوي من سيث القبول والرد 

بنقله. واملقصود حبال املروي: كل مايتعلق باتصال األسانيد أو انقطاعها، ومعرفة علل األساديث وغري ذلك مما له صلة 
 بقبول احلديث أو رده. 

 ،واملروي الراوي حبال واملعرفة القواعد معرفة: يقال أن له التعاريف أوىل: سجر بن الفضل أبو اإلسالم شيخ قال - 31
 ،225ص1النكت على كتاب ابن الصالح ج: انظر .آخره إىل القواعد فقلت"  معرفة"  لفظ سذفت شئت وإن :قال

  .وهذا تعريف عل  احلديث دراية ،16ص النواوي تقريب شرح يف: الراوي تدريب
 من سيث القبول والرد.  -صلى اهلل عليه وسل  –ألساديث رسول اهلل  واملنت السند: وموضوعه - 32
 ابن البدر بن العز بن الشرف بن عزالدين إبراهي ، بن حممد بن عبدالعزيز بن بكر أيب بن حممد مجاعة، ابن العز - 33

 فوات: انظر (هـ 819 - 746) والنقليات العقليات يف عصره نادرة األستاذ احلكي  الشافعي، املصري الكناين مجاعة
  .176ص10لعمر كحالة ج املؤلفني معج  ،297ص5للزركلي ج األعالم، 297ص3ج الوفيات

 الص حة سيث من احلديث سال معرفة منه وُيستفاد طريق، يسم ى وأسيانا للمنت، املوصلةالسند: سلسلة الرجال - 34
 .والضعف
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  .(36)(35)َواْلَمنْتِ 

 .وغريه (37)لى الصحيحطالع علا احيصل هب حِبَْيثُ  ،يـَْنَبِغي َما على الس نة معرَفة :َوفَاِئَدهُتا
ارْينِ  بسعادة اْلَفْوز (38)رماينكما للك  -ايتها غَ وَ   .(39)الدَّ

 ( 42)تـَْقرِير و  (41)وفعل (40)ولمن قَ  –اهلل عليه وسل  صلى - النَّيب  ِإىَل  أضيف َما: واحلديث

 

                                                            

 . 40املنت: ما ينتهي إليه السند من الكالم. انظر: تدريب الراوي ص- 35
وقال احلافظ  .واملنت السند أسوال هبا يعرف بقوانني عل : احلديث عل : مجاعة بن الدين عز الشيخ قال - 36

 على الكرماين شرح: انظر(: " سد ابن مجاعة أسسن "  1/183السيوطي يف )البحر الذي زخر يف شرح ألفية األثر
 .16ص النواوي تقريب شرح يف: الراوي تدريب، 169ص 1ج  البخاري صحيح

صلى  - الرَُّسول َتْصِديق ِإىَل  املفضي َمْعَناَها على اإلطالع هبما حيصل حِبَْيثُ  يـَْنَبِغي َما على الس نة معرَفة َفاِئَدته - 37
 .111ص األثر عل  يف املختصر: انظر .ِبهِ  َجاءَ  َما مجَِيع يف  -اهلل َعَلْيِه َوسل 

 تويف سنة، ثالثني ببغداد العل  لنشر وتصدى بالعل ، اشتغل بغدادي، مث الِكْرَماين، علي بن يوسف بن حممد - 38
 وشذرات ،(66/ 6) الكامنة والدرر ،(182/ 2) الغمر إنباء". الدراري الكواكب" شرسه واس  ،(هـ 786) سنة

 .462ص واألول اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج، (294/ 6) الذهب
 اهلل رسول ذات موضوعه احلديث أن واعل : البخاري شرح يف الكرماين وقال ،: هو الفوز بسعادة الدارينوغايته - 39

 16ص النواوي تقريب شرح يف: الراوي تدريب: انظر .اهلل رسول إنه سيث من صلى اهلل عليه وسل 
 جزء وهو (.النار من مقعده فليتبوأ متعمداً  علي كذب  من: )اهلل عليه وسل صلى  اهلل رسول قال: القول مثال - 40
صلى  - النيب على كذب  من إمث باب العل ، كتاب  ،(متعمداً : )لفظة بدون صحيحه، يف البخاري أخرجه سديث من

 - اهلل رسول على الكذب من التحذير يف باب صحيحه مقدمة يف ومسل  ،(110) ح 33/ 1 - اهلل عليه وسل 
 (.3651) داود وأبو، 10/ 1: - صلى اهلل عليه وسل 

 توضأ: )وفيه صلى اهلل عليه وسل  النيب لوضوء وأرضاه عنه اهلل رضي عفان بن عثمان وصف: الفعل مثال - 41
 برأسه، مسح مث ثالثاً، املرفقني إىل يديه غسل مث ثالثاً، وجهه غسل مث ثالثاً، واستنشق مضمض مث ثالثاً، يديه فغسل

 والصحيح ثالثاً، رأسه مسح أنه رواية وجاءت رأسه، مسح أنه وفيه عليه، متفق احلديث وهذا ،(ثالثاً  رجليه غسل مث
 .ثالثاً  الرأس مسح فيصح بشاذة، ليست أهنا
 أْهَدت: ))قال عنهما، اهللُ  َرِضيَ  عبَّاسٍ  ابنِ  نِ ع مائدته، على الضب أكل -صلى اهلل عليه وسل - النيب إقرار - 42
 األِقطِ  ِمنَ  صلَّى اهلُل عليه وسلَّ  النيبُّ  فأَكلَ  وأُضبًّا، ومَسًنا أِقطًا صلَّى اهلُل عليه وسلَّ  النيبِّ  إىل َعبَّاسٍ  ابنِ  خالةُ  ُسَفيدٍ  أمُّ 

 ما سراًما كان  وول ،صلى اهلل عليه وسل  اهلل َرسولِ  مائدةِ  على فُأِكلَ : َعبَّاسٍ  ابنُ  قال تَقذُّرًا، الضَّبَّ  وتـََرك والسَّمِن،
 (.1947) ومسل  له، واللفظ ،(2575) البخاري أخرجه (صلى اهلل عليه وسل  اهلل َرسولِ  مائدةِ  على ُأِكلَ 
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 (.44) َوأَيَّامٍ (43)قيلُ ووصف خُ 

 اه  ت   ب  ض  ت  اق    ، فيه  ،(47)يه  ت  ن  م  ال   اه  ب   ر  ص  ب  ت  ي   و   ،يف هذا الفن ،(46)يد  ت  ب  م  ال   اه  ب   (45)ه  ب  ن  ت   ي      
مع  ،(50)امللخص فيه كتاب ابن الصالح. ييف  ل  أ  ت    (49)"ع  ن  ق  م  ال  " ن  م    ،تهاعأي اقتط (48)

  . وغريه (51)لطايغَ زيادات من كالم شيخه مُ 

  ،(54)أي بقدرته ،هد  ي  ب   ه  ن  إ   ،(53)اه  ب   ع  ف  الن    يف   رغب  أ   اهللو (52)

                                                            

لَْيَس  ،وأْسَسَنُه َخْلقاً  ،أْسَسَن النَّاِس َوْجهاً صلى اهلل عليه وسلمَكاَن َرُسوُل اهلِل » َسِديِث الرباء  واخلُُلِقيَّةِ  اخلَْلِقيَّةِ  - 43
اِهِب وَل بالَقِصرْيِ   َكانَ   َوأَنَّهُ صلى اهلل عليه وسلم النَّيبِّ  ِصَفةِ  يف  بَاب  ، اْلَفَضاِئلِ  كتاب،أخرجه مسل «بالطَِّويِل الذَّ

 . 1819ص4،ج(2337) َأْسَسنَ 
 (القرآن خلقه كان: )قالت ،صلى اهلل عليه وسل  النيب خلق عن عائشة سئلت ملا واخلُُلِقيَّةِ 

 من رافقها وما وبعدها البعثة قبل ولدته منذ -صلى اهلل عليه وسل  – حممد النيب سياة من إلينا نُقل ما هي - 44
 الوسي ونزول بعثته، ووقائع وشبابه، وطفولته عشريته، ومكانة ونسبه، ميالده وتشتمل.« موته سىت ووقائع أسداث
 .وغزواته وجهاده واملدنية، املكية الدعوة ومراسل يديه، على اهلل أجراها اليت ومعجزاته سياته، وطريقة وأخالقه، عليه،

 في نسخة "ينتبه" وفي أخرى " يتذكر"   - 45

 املبتدأ يف هذا الفن مامل يكن به عاملاً.- 46
 واإلرشاد إليه وتفهيمه.  ،وهو الذي سصل من الشيء أكثره وأشهره، وصلح مع ذلك إلفادته وتعليمه- 47
َنا} :قال تعاىل  ،أي: اختطفتها مستعجاًل اختصاراً  - 48  مرَّة بعد مرَّة يـُْقطع مثر كلُّ   {َوَقْضًبا َوِعَنًبا. َسبًّا ِفيَها َفأَنـَْبتـْ

 . طريًّا ويؤكل
وقد سققه جاويد أعظ  عبد العظي  يف رسالة ماجستري يف  ،املقنع يف علوم احلديث / هو أصل هذه الرسالة - 49

 –وهو مطبوع أيضا بتحقيق عبد اهلل اجلديع )يف جملدين ( يف دار فواز  ،هـ1440جامعة أم القرى مبكة املكرمة سنة 
  .هـ1413األسساء سنة 

قال احلافظ ابن سجر  ،)مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ( وكتاب )املقنع( خمتصر من كتاب ابن الصالح - 50
عن كتاب ابن الصالح )فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسريه فال حيصي ك  ناظ  له وخمتصر ومستدرك عليه 

 .مع النكت أليب عمرو الشهرزوري 51: النزهة صومعارض له ومنتصر ( انظر ،مقتصرو 
 مؤرخ، سافظ، حمدث، احلنفي البكجري اهلل عبد بن قليج بن مغلطاي اهلل عبد أيب الدين عالء العال مةاإلمام   - 51

  .313ص12، معج  املؤلفني ج275ص7: األعالم للزركلي ج. انظر(هـ 762 ت) مصر اهل من نسابة،
 في بعض النسخ )وإلى ( - 52

- مسل  اإلمام يقوللقارئها وسامعها وكاتبها ومطالعها وسافظها وشارسها وأن أول ما ينتفع هبا املؤلف مؤلفها - 53
انظر: قرة عني احملتاج يف شرح مقدمة .أنا منه يستفيد من فأول متامه يل عزم فحذا صحيحه مقدمة يف - تعاىل اهلل رمحه

 . 255ص1صحيح مسل  بن احلجاج ج
 الذي بيده: أي بقدرته وإرادته وتصرفه ل بقدرة غريه.- 54
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  .(55)ه  ي  ل  ع   ر  اد  ق  ال  و   

 يث  د  ح  ال   ام  س  ق  أ  

 ،واستقر األمر عليها بينه كالمه  من جمموع   هحتصلت :ة  الث  ث   (56)أي احلديث هام  س  أق  

 .(58)يف  ع  ض  و   ،(57)ن  س  ح  و   ،يح  ح  ص  

                                                            

 َرُسولِ  َخْلفَ  ُكْنتُ : "  َقالَ  ،َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  وصححه( 2516) الرتمذي روى ينفع أن أسد يستطيع ل غريه ل - 55
 ِإَذا ،جُتَاَهكَ  جتَِْدهُ  اللَّهَ  اْسَفظِ  ،حَيَْفْظكَ  اللَّهَ  اْسَفظِ  ،َكِلَماتٍ   أَُعلُِّمكَ  ِإينِّ  ُغاَلمُ  يَا: ) فَـَقالَ  يَـْوًما،صلى اهلل عليه وسلم اللَّهِ 

َفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوْ  األُمَّةَ  َأنَّ  َواْعَل ْ  ،بِاللَّهِ  َفاْسَتِعنْ  اْستَـَعْنتَ  َوِإَذا ،اللَّهَ  َفاْسَألِ  َسأَْلتَ  َفُعوكَ  ملَْ  ِبَشْيءٍ  يـَنـْ  ِإلَّ  يـَنـْ
 اأَلْقاَلمُ  رُِفَعتِ  ،َعَلْيكَ  للَّهُ ا َكَتَبهُ   َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإلَّ  َيُضرُّوكَ  ملَْ  ِبَشْيءٍ  َيُضرُّوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوْ  ،َلكَ  اللَّهُ  َكَتَبهُ   َقدْ  ِبَشْيءٍ 
 :هذه الرتمذي طريق عن ،رجب ابن وقال ،" َصِحيح   َسَسن   َسِديث   َهَذا" :اهلل رمحه الرتمذي قال ،( الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ 

 صحيح"يف األلباين وصححه ،547ص2ج" واحلك  العلوم جامع" من انتهى" جيدة سسنة"
 .1317ص2،ج"الرتمذي

قوًل له أو فعاًل أو تقريرًا أو وصفًا سىت احلركات  –صلى اهلل عليه وسل  –أي احلديث املضاف إىل النيب - 56
، قواعد التحديث 40ص1والسكنات يف اليقظة واملنام. وهذا تعريف عل  احلديث رواية. انظر: تدريب الراوي ج

 . 22ص1، فتح املغيث ج75القامسي ص
  –رمحه  اهلل  –األئمة قبل اإلمام الرتمذي مثل: اإلمام البخاري، وعلي بن املديين، وأمحد بن سنبل وغريه  - 57
أشهر من استعمل هذا املصطلح  –رمحه اهلل  –يستخدمون كلمة "سسن" بشكل قليل جدًا فاإلمام الرتمذي  اكانو 

. مته  فيه يكن ومل شاذاً، يكن ومل وجه، غري من روي ام عندنا واحلسن: قالوبني مراده يف آخر كتاب" العلل الصغري" 
آلن املتقدمني كانوا يتعاملون األساديث واآلثار واألخبار بقبول أو رد  هذا التعريف ليس هو احلسن عند املتأخرين

نص  ،عنده  ماقصر بدرجة الصحة يدخل فيه احلسن عند املتأخرين فيقال: صحيح أو ضعيف فيدخل يف الضعيف
أمحد أهن  حيتجون باحلديث الضعيف  مكالم بعض أصحاب اإلما  جند يف –رمحه اهلل  -على هذا اإلمام بن تيمية 

قصر عن درجة الصحة، وكان من أعلى درجات احلسن مثل:   فينزلونه على الضعيف عند املتأخرين؛ ل وإمنا هو ما
 وأمثامهما. جري،امهإبراهي   ورواية جده، عن أبيه عن شعيب بن وعمر  كرواية

 مل والضعيف واحلسن الصحيح: وهي الثالثة األقسام يف وسصره للحديث -اهلل رمحه– اخلطايب اإلمام تقسي  - 58
 الصحيح، ِذكر األئمة، كالم  يف وجد قد كان  وإن ،(السنن معامل) كتابه  مقدمة يف قسمها من أول فهو إليه، ُيسبق

 يف احلصر -تعاىل اهلل رمحه- كثري  ابن احلافظ انتقد وقد الثالثة، األقسام يف سصرٍ  غري من لكن والضعيف، واحلسن،
 نفس يف ما إىل بالنسبة كان  إن التقسي  هذا: ))-معرتضاً  - رمحه اهلل– كثري  ابن احلافظ الثالثة قال األقسام هذه

ثنَي، اصطالح إىل بالنسبة كان  وإن. وضعيف صحيح إلَّ  فليس األمر،  من أكثر إىل عنده  ينقس  فاحلديث احملدِّ
 أنه عرف من أول فهذا وضعيف وسسن صحيح إىل احلديث قسمة: ))تيمية بن العباس أبو اإلسالم شيخ قال ((.ذلك
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يح  م ن  ال ح د يث    (59)م ع ر ف ة  الص ح 

ودخل ىف هذا التعريف   (62)ه  ن  ت  م  و   ( 61)هاد  ن  س  إ   يف   ن  ع  الط   ن  م   م  ل  س   ام   (60):يح  ح  الص  ف  
 احلسن األيت.

                                                                                                                                                                          

 من الرتمذي قبل َمنْ  وأمَّا: ))قال مث((. قبله أسد عن القسمة هذه تعرف ومل الرتمذي، عيسى أبو القسمة هذه قسمه
: نوعان عنده  والضعيف وضعيف، صحيح إىل يقسمونه كانوا  لكن الثالثي التقسي  هذا عنه  عرف فما العلماء
((. الواهي وهو تركه يوجب ضعفاً  وضعيف الرتمذي، اصطالح يف احلسن يشبه وهو به، العمل ميتنع ل ضعفاً  ضعيف
 .منه 140 :وانظر. 25-23ص 18ج لبن تيمية الفتاوى جمموع
 املتقد مني كالم  يف كان  وإن ذلك، تقسيمه إىل اخلطايب سبق من أرَ  مل: ))19ص: واإليضاح التقييد يف العراقي وقال
 ((.احلسن ذكر
 عند ينقس  احلديث: قوله وهو الصحيح، نوع على الكالم أول يف إطالقه به يقي د أن ينبغي هذا": سجر ابن وقال
 .74ص1ج الصالح ابن كتاب  على النكت ".وضعيف وسسن صحيح إىل أهله
، واملقنع 63ص1،والتقريب والتيسري ج58، ومعرفة علوم احلديث ص79: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 59
،والنكت على 19مع الباعث احلثيث ص ،، واختصار علوم احلديث18، ونزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص41ص1ج

 . 63ص1، وتدريب الراوي ج14، وفتح املغيث للعراقي ص234ص1ابن الصالح ج
 ابتداء من مثله عن الضابط العدل بنقل سنده اتصل ما بأن ههذا التعريف جممل فأهل العل  عرفوا الصحيح - 60

 .علة أو شذوذ غري من منتهاه إىل السند
 الصحيح احلديث شروط

 . سدثين أو أخربين يقول كأن  املباشر، بالسماع تصريح فيها ما السند اتصال تفيد اليت الصيغ وأقوى السند، اتصال-1
 . مروءته يف خمروم وغري سفه، أو بكذب مته  غري عاقالً  بالغاً  مسلماً  احلديث راوي يكون بأن الرواة، عدالة-2
 . احلديث صحة يف خفي قادح والعلة معلوًل، يكون ل أن-3
 . واإلتقان اجلي د باحلفظ متصفاً  احلديث راوي يكون بأن الضبط،-4
 . منه أوثق هو من الثقة خيالف ل بأن الشذوذ، عدم-5

: اإلسناد: )فقال العسقالين سجر ابن احلافظ عرفه :وهي تعاريف عدة احملدثني اصطالح يف لإلسناد :اإلسناد - 61
املنت،  طريق عن اإلخبار هو) وذكره، وقال الطييب اإلسناد عنه اإلخبار الطريق، عن ، واحلكاية(املنت طريق سكاية

 املوصل الطريق هو)) اإلسناد: احلديث، وقيل رجال سكاية املنت، طريق عن واإلخبار (قائلهواإلسناد رفع احلديث إىل 
 وقال السخاوي )اإلسناد والسند هو الطريق املوصل للمنت، واملنت هو الغاية اليت ينتهي إليها(. انظر: نزهة (املنت إىل

 البايب مصطفى مطبعة العسقالين، سجر بابن يعرف حممد بن علي بن امحد الفضل أبو الدين شهاب ،19: النظر
بالقاهرة،  السنة، مكتبة الشافعي، السخاوي الرمحن عبد بن حممد 17/ 1: املغيث فتح ينظر مصر، ـ وأولده احلليب
 مصر،  ـ وأولده احلليب البايب مطبعة السمني، خاطر سسني بن اهلل عبد 24: الدرر لقط ساشية

 .اإلسناد إليها ينتهي اليت الغاية هو: املنت - 62
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أي علي  ،(64) هي  ل  ع   ق  ف  ت   م  ال   ه  ن  م  و   :فقال (63)الصَِّحْيحِ  َمَراِتبُ  أَْرَفعونبه املصنف على 
ي ف   ،(67)َوُمْسِل ٍ  ،(66)الُبخارِي  ومها  ان  خ  ي  الش   أي وضعه ه  ع  د  و  أ   ام   و  ه  و    ،(65)تصحيحه

  (68)ام  ه  ي  يح  ح  ص  

                                                            

 .أعالها ماتفق عليه الشيخان -1 :حبسب متكنه من شرط الصحة وعدمها ،للحديث الصحيح مراتب متفاوتة - 63
مث  -5 .ماومل خيرجه واسد منه ،مث صحيح على شرطيهما -4. مث ما انفرد به مسل  -3 .لبخاريمث ما انفرد به ا -2

مستوف فيه الشروط  ،مث صحيح عند غريمها -7 .صحيح على شرط مسل  مث -6. صحيح على شرط البخاري
  . 23ونزهة النظر ص ،220ص1: تدريب الراوي جانظر.السابقة

 على وغريه  احلديث أهل من بالسنة املشتغلون درج وقد الصحيحني أسد من خمرجاً  كونه  :عليه املتفق احلديث - 64
 البخاري اتفاق على إلَّ ( عليه متفق) يطلق أسداً  أعل  ول(. أخرجاه) أو( عليه متفق) بقومه  النوع هذا عن التعبري
 الشوكاين شرسه الذي( األخبار منتقى) كتابه  يف ـ تيمية ابن اإلسالم شيخ جد ـ تيمية ابن اجملد عدا ما وسدمها ومسل 

 الشيخان رواه عما ويعرب. وأمحد ومسل  البخاري اتفاق( عليه متفق: )فيه بقوله يعين فحنه( األوطار نيل) كتابه  يف
 (.أخرجاه:) بقوله وسدمها

 عليه اتفق فيما واملرجان اللؤلؤ) كتاب  حتريراً  وأدقها الكتب هذه وأمشل بالتأليف، عليه املتفق النوع هذا أفرد وقد
 مسل  اإلمامانظر: .عليه املتفق احلديث من1906 أساديثه عدد بلغت وقد .الباقي عبد فؤاد حممد للشيخ( الشيخان
 . 50، صالبدر العباد محد بن احملسن عبد، وصحيحه

 أي احلديث الصحيح مما هو أعلى مرتبة. - 65
 (م 870 - 810=  هـ 256 - 194) الُبخاري - 66
صلى اهلل عليه  اهلل رسول حلديث واحلافظ اإلسالم، سرب: اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهي  بن إمساعيل بن حممد
. انظر: األعالم للزركلي يتيما ونشأ خبارى، يف ولد، البخاري بصحيح املعروف( الصحيح اجلامع) صاسب ،وسل 

 . 34ص6ج
 (م 875 - 820=  هـ 261 - 204) ُمْسِل  اإلَمام - 67

 إىل ورسل بنيسابور، ولد. احملدثني أئمة من سافظ،: احلسني أبو النيسابورى ، القشريي مسل  بن احلجاج بن مسل 
 ألف عشر اثين فيه مجع( ط - مسل  صحيح) كتبه  أشهر. نيسابور بظاهر وتويف والعراق، والشام ومصر احلجاز
  شرسه وقد احلديث، يف السنة، أهل عند عليهما املعول الصحيحني أسد وهو سنة، عشر مخسة يف كتبها  سديث،
 . 221ص7انظر: األعالم للزركلي ج.كثريون

 .صلى اهلل عليه وسل مها أصح الكتب اليت روت األساديث عن نبينا  ،صحيح البخاري وصحيح مسل  - 68
 الصحيحان العزيز القرآن بعد الكتب أصح أن على اهلل رمحه  العلماء اتفق" :- اهلل رمحه - النووي اإلمام قال

 صح وقد وغامضة ظاهرة ومعارف فوائد وأكثرمها أصحهما البخاري وكتاب ،بالقبول األمة وتلقتهما ،ومسل  البخاري
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   .(69)خاصة مسنداً 

 (70)م ع ر ف ة  ال ح س ن  م ن  ال ح د يث  

 (73)ظ  ف  ح  ال   يف   ل  و  األ   ِإْسَناد ون  د   (72)ه  اد  ن  س  إ   ان  ك    ام   ،(71)ِلَذاتِِه أي : ن  س  ح  ال  و  
  .(74)ان  ق  ت   اإل  و  

ِلَغرْيِِه  الصَِّحيحُ ويسمى  ،آَخرَ  َوْجهٍ  ِمنْ  مبَِجيِئهِ وقد يرتقي له  ،ِبهِ  اِلْسِتَجاجُ ىف سكمه  سكمه و  
ءُ  - مثال –فهو أن يكون راويه  (76)ِلَغرْيِهِ  احلََْسنَ أما  ،(75) ُمَغفٍَّل   َغرْيَ  أو مستوراً ، احلِْْفظِ  َسيِّ

                                                                                                                                                                          

 شرح املنهاج. انظر: انتهى"  احلديث عل  يف نظري له ليس بأنه ويعرتف البخاري من يستفيد ممن كان  مسلما أن
 . 14ص1، لإلمام النووي جاحلجاج بن مسل  صحيح

 .املثوبة مهما وأجزل تعاىل اهلل رمحهما كتابيهما،  يف مسنداً  - 69
، واختصار علوم 153ص1، تدريب الراوي ج153ص1والتيسري ج والتقريب،: معرفة علوم احلديثانظر - 70

، والنكت على 24، ونزهة النظر ص50، فتح املغيث للعراقي ص99، معرفة أنواع علوم احلديث ص35احلديث ص
 . 385ص1ابن الصالح ج

 مرتبة إىل ينزل ومل الضبط، خفيف رواه بأن الصحيح احلديث عن رتبته قلت الذي احلديث هو لذاته الـحسن - 71
 احلسن واحلديث. ذاته من جاءه وإمنا خارجي، أمر من يأته مل سسنه ألن( لذاته باحلسن) ومسي الضعيف، احلديث
 - 97/1: املغيث فتح - 78ص: النظر نزهةانظر:  .القوة يف دونه كان  وإن به الستجاج يف كالصحيح  بقسميه
 -( 106ص: )الـحديث مصطلح فنون من التحديث قواعد -( 97/ 1: )املغيث فتح - 173/1: الراوي تدريب
 .(210ص) :النظر نزهة مع الفكر خنبة
 أي طريقه ولو يف بعض رواته.- 72
 أي الضبط. - 73
وهو ماكان ىف إسناده أي طريقه ولو يف بعض رواته  –رمحه اهلل  –وهذا التعريف هو ما قاله اإلمام السخاوي - 74

 دون األول من احلفظ واإلتقان. 
ذلك فاألوىل أن نقول إن احلسن لذاته هو ما اتصل سنده من أول السند إىل منتهاه بنقل عدل خف ضبطه من وعلى 

 غري شذوذ ول علة قادسة.
وهو ما يسميه أهل  ،: هو احلديث الذي استويف شروط الصحة ولكن ضبط الراوي كان غري تاموالصحيح لغريه - 75

، ارتقى من درجة احلسن ليكون يف آخر، كان الراوي فيه تام الضبط فحذا روي هذا احلديث من وجه ،العل  احلسن
، قد اجنرب عىن أن القصور الذي كان يف الضبطمب ،أي صحح بأمر خارج عنه ،فسمي صحيح لغريه ،درجة الصحيح
الراوي : تدريب عدد الطرق إىل صحيح لغريه. انظروعليه فالصحيح لغريه أصله احلسن لذاته مث ارتقي بت ،بتعدد الطرق

 . 18، ونزهة النظر ص67ص1ج
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لغريه  ناً ويصري سديثه سسَ فيتقوى  ،َلهُ  َشاِهد   مبجيءو أَ  ،بع مبثلهوتوُ  ،ُمَفسَّقٍ ول  ،اخلَْطَأِ  َكِثريُ 
 .(78)ِبهِ  َوحُيَْتجُّ  ،(77)

  .والثابت فيما يظهر (79)ي  و  ق  ال   ر  ب  خ  ال   م  اس   ه  ل  ب   ق    يذ  ال  و   ه  م  ع  ي   و  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

ول مته   ،وليس مغفال كثري اخلطأ فيما يرويه ،مل تتحقق أهليته ،: مال خيلو إسناده من مستوراحلسن لغريه - 76
من  ،ويكون منت احلديث مع ذلك معروفا برواية مثله أو حنوه ،ول ظهر منه سبب آخر مفسق ،بالكذب يف احلديث
 ،وهو ورود سديث آخر حنوه ،أو مبا له من شاهد ،سىت اعتضد مبتابعة من تابع راويه على مثله ،وجه آخر أو أكثر

 . 19: ابن الصالح صانظر .لك عن أن يكون شاذا منكرافيخرج بذ
إذا كان احلديث ضعيفًا ويقبل أن يرتقي بطرق آخرى فحن سسنه ل يكون لذاته وإمنا يكون لغريه، فالضعيف - 77

إذا  -2.اخلطأ كثري  مغفل غري مستورا راويه كون  بسببإذا كان الضعف -1 يسري سسنًا لغريه مثل: الذي يقبل اجلرب
إذا كان الضعف -3. واألمانة الصدق مع األمر عليه خيتلط أو خيطئ أو احلفظ سييء راويه كون  بسببكان الضعف 

  مع بالعنعنة روى مدلس وجود بسببإذا كان الضعف -4. مرسال أو منقطعا يكون سيث، السند اتصال عدم بسبب
 الشذوذ عدم -1: بشرطني احلسن مستوى إىل وترتفع اجلرب تقبل األربعة األنواع وهذه بالكذب يته  من فيه ليس كونه
 طريق من وسس نه الرتمذي رواه ما :ذلك مثال - طريق من أكثر أو آخر طريق من احلديث ورود -2. احلديث يف

 فقال، نعلني على تزوجت فزارة بين من امرأة أن أبيه عن ربيعة بن عامر بن اهلل عبد عن اهلل عبيد بن عاص  عن شعبة
 .فأجاز ،نع  :قالت( بنعلني؟ ومالك نفسك من أرضيت) :- صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول
 .سدرد وأيب وعائشة هريرة وأيب عمر عن الباب ويف :الرتمذي قال

 ،(إلرسال ضعفها كان  إذا وكذا)، وجه غري من جمليئه احلديث هذا الرتمذي له سسَّن وقد سفظه لسوء ضعيف فعاص 
 تدريبانظر: .لذاته احلسن دون وكان( آخر وجه من مبجيئه زال) اإلسالم شيخ زاده كما  رجال، جهالة أو تدليس، أو

 .192ص1ج النواوي تقريب شرح يف الراوي
  ،ومهذا أدرجته طائفة يف نوع الصحيح ،وإن كان دونه يف القوة ،احلديث احلسن كالصحيح يف اإلستجاج به - 78

لو  ،ول بدع يف الستجاج حبديث له طريقان ،مع قومه  بأنه دون الصحيح املبني أول ،كاحلاك  وابن سبان وابن خزمية
قاله ابن  ،رسل آخر بشرطهأو وافقه م ،كما يف املرسل إذا ورد من وجه آخر مسند  ،انفرد كل منهما مل يكن سجة

 . 21: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر .الصالح
 . القوي اخلرب اس  الصحيح قبله والذي ويعم هالقوي هو: الصحيح واحلسن. - 79
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 (80)م ع ر ف ة  الض ع يف  م ن  ال ح د يث  

 .(82)ام  ه  ن   م   دا  اح  و   س  ي  ل   ام   ( 81):يف  ع  الض  و  

 

 

  
                                                            

 علوم واختصار ،103ص1ج واملقنع ،179ص1ج الراوي وتدريب ،111ص احلديث عل  أنواع معرفة: انظر - 80
 .66ص للعراقي املغيث وفتح ،494ص1ج الصالح ابن على والنكت ،42ص احلديث

 ولو اجلملة سيث من صحيح هذا احُلُسن، أو الصحة شروط من شرط فقد ما هو الضعيف أن يبني أن أراد- 81
 أو نوع لك ظهر شرط اسقطت ما كل  أنك لوجدت قليل قبل معنا مرت اليت اخلمسة الشروط على تسري أن أردت
 إذا به أو يعترب يتقوى قد الذي منجرباً  ضعفاً  الضعيف واخفه املوضوع، الضعيف وشر الضعيف احلديث أنواع من أكثر
 سفظه اهلل. –شرح التذكرة لشيخنا عمر املقبل . انظر: أخرى أوجه من رويا
 أوىل، الصحيح عن فاحنطاطه احلسن عن منحطًّا يكون وما فأكثر، شروطه من شرطا يفقد بأن احلسن أعين - 82

 غري أو جمهول أو ضعيفا راويه كان  وما الصحيحني، غري من واملعلق واملعضل واملنقطع واخلفي، الظاهر، املرسل فيشمل
 .املوضوع فشرُّه أيًضا، املراتب متفاوت وهو ،2واملعلل ،2والشاذ ضابط،

ى ثالثة عل ،فقد اختلف فيه أنظار أهل العل  ،وهو الضعيف احملتمل ،الضعيف الذي مل يصل إىل سد السقوط والوضع
 ،سكاه ابن سيد الناس عن حيي بن معني ،ل يف الفضائل ول يف األسكام ،: ل يعمل به مطلقااملذهب األول :مذاهب

وهو مذهب  ،وملا عرفا من شرطيهما –رمحه  اهلل  –والظاهر أنه مذهب البخاري ومسل   ،وإليه ذهب أبو بكر العريب
  .ابن سزم الظاهري
وأهنما يريان ذلك أقوى من رأي  ،وعزي هذا إىل أيب داود واإلمام أمحد ،ث مطلقاأنه يعمل باحلدي :واملذهب الثاين

أن  -1: وهي ،إذا توفرت له بعض الشروط ،أنه يعمل به يف الفضائل واملواعظ وحنو ذلك :واملذهب الثالث .الرجال
مما ل  ،حنو ذلكأو  ،أن يكون احلديث يف القصص أو املواعظ أو فضائل األعمال -2 .يكون الضعف غري شديد

 ،كاحلالل واحلرام  ،ول باألسكام ،ول بتفسري القرآن ،وما يستحيل عليه سبحانه وتعاىل ،وما جيوز له ،يتعلق بصفات اهلل
  .وغريمها

وسينئذ يكون الضعيف مؤكدا ملا ثبت  ،لئال يثبت مامل يثبت شرعا به ،أن يندرج حتت أصل من أصول الشريعة -3
  .بذلك األصل الكلي

 التوضيح: بل يقصد الستياط. انظر ،عمل به ثبوتهأن ل يعتقد عند ال -5 .أن ل يعارضه دليل آخر أقوى منه -4
 . 277، والوسيط 292-291، منهج النقد ص104ص1املقنع ج ،34ص األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر
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 يث  د  ح  ال   علوم   اع  و  ن   أ  

 .وسيذكر املصنف بعضهما  (84)(83):ين  ان  م  الث   ىل  ع   ة  د  ائ  ز   ه  اع  و  ن   أ  و  

 

 

 

 

 

 
                                                            

، وبعضه  أوصلها مخسمائة بواسدة، قوله زائدة على الثمانني أي هامش اسدي النسخ اخلطية للتذكرة ثبت يف - 83
  .وإسدى عشرة
وهو ماله عالقة بعدم اتصال السند، كاملعلق، واملنقطع، : نواع يف اجململ إىل أمرين رئيسني: األمر األولومرد هذه األ

  .، واملرسلواملعضل
  .بطه: ما له عالقة مبا يقدح يف عدالة الراوي أو ضاألمر الثاين

  .والبدعة ،واجلهالة ،والفسق ،، والهتام بالكذبمرده إىل مخسة أسباب وهي: الكذب ،عدالةوما يتعلق بال
: انظر .وسوء سفظه ،وخمالفته ،هوومه ،وغفلته ،فحش غلط الراوي :وهي ،مرده إىل مخسة أسباب ،وما يتعلق بالضبط
 . 104ص الصالح ابن مبقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع معرفة، 41-40شرح النخبة ص

: )وأطنب أبو سات بن سبان البسيت يف -رمحه اهلل  –للحديث الضعيف أقسام كثرية جدًا قال ابن الصالح - 84
اثنني وأربعني قسماً، وأبلغها زكريا  –رمحه اهلل  –تقسيمه، فبلغ به مخسني قسمًا إل واسد(، وبلغ احلافظ العراقي 

: )ومجع يف ذلك شيخنا قاضي القضاة -رمحه اهلل  –ثالثة وستني، وقال اإلمام السيوطي  –رمحه اهلل  –األنصاري 
شرف الدين املناوي كراسة( وذكر أنه بلغ هبا )إىل مائة وتسعة وعشرين قسماً باعتبار العقل، وإىل واسد ومثانني باعتبار 

، شرح ألفية العراقي 48قييد واإليضاح صامكان الوجود وإن مل يتحقق وقوعها(. انظر: مقدمة ابن الصالح مع الت
 الزين املرتضى_والضعيفة احلسنة األساديث تقوية يف احملدثني مناهج، 15، التذكرة يف علوم احلديث ص115ص1ج

 . 73ص أمحد
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ن د  م ع ر ف ة    (85)ال م س 

صلى اهلل عليه  – ي  ب  ى الن  إل  اْلتَِّصاُل  ظَاِهرُهُ  أي (87) ظاهراً  سنده ل  ص  ات   ام   و  وه  (  86):د  ن  س  م  ال  
 .(90)وهو املختار ،(89)احْلَاِك ُ  اللَّهِ  َعْبدِ  أَبُوِبِه  جزم َماوهذا ، (88)ةخاصَّ  – وسل 

 

 
                                                            

، تدريب 17، معرفة علوم احلديث ص113، معرفة أنواع علوم احلديث ص5ص1: الباعث احلثيث جانظر - 85
، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير 69، فتح املغيث للعراقي ص109ص1ع ج، املقن182ص1الراوي ج

، اختصار علوم احلديث 72ص1مصطلح احلديث ج، تيسري 69لنظر بشرح خنبة الفكر ص،  نزهة ا2ص1ج
 .258ص1، توضيح األفكارج42ص
 وقد يكون ضعيفاً.سك  احلديث املسند تعرتيه األسكام الثالثة فقد يكون صحيحاً أو سسناً - 86

  ،الفرق بني املسند واملتصل واملرفوع، من سيث إن املرفوع ينظر فيه إىل سال املنت دون اإلسناد من أنه متصل أو ل
 شرطى فيجمع معاً، احلالني إىل فيه ينظر واملسند ،واملتصل ينظر فيه إىل سال اإلسناد دون املنت من أنه مرفوع أو ل

 ول ومتصل، مرفوع، مسند فكل مطلق، وخصوص عموم واملتصل، املرفوع من كل  وبني بينه فيكون والتصال الرفع،
 علوم معرفة ،175ص1ج العراقي ألفية بشرح الباقي فتح ،92ص البيقونية املنظومة على العنربية القالئد: انظر .عكس
 .145ص الفكر خنبة شرح النظر نزهة ،182ص1ج الراوي تدريب ،56ص احلديث

إلطباق من  ،واملعاصر الذي مل يثبت لقيه ،كعنعنة املدلس  ،فيدخل مافيه انقطاع خفي ،السند ظاهراً  اتصال - 87
 . 182ص1: تدريب الراوي جخرج املسانيد على ذلك. انظر

، كمالك عن نافع ة: متصال كانخاص – صلى اهلل عليه وسل  –هو ماجاء عن النيب  :ومذهب ابن عبد الرب - 88
كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول اهلل   ،، أو منقطعا- صلى اهلل عليه وسل  –عن ابن عمر عن رسول اله 

 ،وهو منقطع – صلى اهلل عليه وسل  –ألنه قد أسند إىل رسول اهلل  ،فهذا مسند :قال ،- صلى اهلل عليه وسل  –
 . 182ص1، تدريب الراوي ج18: معرفة علوم احلديث صانظر .ابن عباسألن الزهري مل يسمع من 

 الشافعي، احلاك ، النيسابوري، الطهماين، الضيب، احلك  بن نعي  ابن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد - 89
 تويفِّ  ،األول ربيع يف مئة وثالث وعشرين إسدى سنة ولد. مؤرخ سافظ حمدث،( اهلل عبد ابو) البيع بابن املعروف
 237ص3ج احلديث علماء طبقات، 238ص10: معج  املؤلفني جانظر ..مئة وأربع مخس سنةَ  صفر يف احلاك 

صلى اهلل  –: احلديث املتصل اإلسناد من روايه إىل النيب خالصة القول يف تعريف املسند هو هذا التعريف هو - 90
وهو  ،قول اإلمام البيقوين يف منظومته ومضمون ،وهذا التعريف هو ماذهب إليه احلاك  .اتصال ظاهرا – عليه وسل 

 ،56: معرفة علوم احلديث صاملعتمد عند مجهور احملدثني، وجزم به صاسب النزهة، وسبق إليه بن دقيق العيد. انظر
 .145نزهة النظر شرح خنبة الفكر ص
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ل    (91)م ع ر ف ة  ال م ت ص 

 ،الصََّحابَةِ  َعَلى ،(94)وفا  ق  و  م   و  أ   اْلُمتَِّصلُ  انك   (93) وعا  ف  ر  م   ،(92)ه  اد  ن  س  إ   ل  ص  ات   ام  : ل  ص  ت  م  ال  و   
معه فجائز واقع ىف كالمه   امَّ أ ،تـَْقِييدٍ  َغرْيِ  ِمنْ وحنوه ( 95)اْلَمْقطُوع على  اْلُمتَِّصلُ  إطالقوميتنع 

  (97)اْلُمتَِّصل ىم  س  ي  و   .(96)

                                                            

، فتح 183ص1ج ، التقريب والتيسري183ص1، تدريب الراوي ج115: معرفة أنواع علوم احلديث صانظر - 91
، الباعث احلثيث يف اختصار علوم 43، اختصار علوم احلديث ص112ص1، املقنع ج71املغيث للعراقي ص

، 24ص1، تيسري مصطلح احلديث ج80ص1، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث ج5ص1احلديث ج
 .70ص1، نزهة النظر ج81ص1النكت على ابن الصالح ج

صلى  - النيب إىل ومرفوعاً  متصال كان  إذا وهي واسدة صورة يف املتصل مع يلتقي املسند أن التعريفني من هذا بت- 92
 . والتداخل التقاطع من بل التعارض من ليس هذا – اهلل عليه وسل 

 رضي- أنس عن صهيب، بن العزيز عبد عن عوانة، أيب عن قتيبة، عن الرتمذي، سديثمثال للحديث املرفوع  - 93
 - النيب إىل مرفوع وهو متصل، هذا بركة السحور يف فحن تسحروا: قال -والسالم الصالة عليه- النيب أن -عنه اهلل

 .صلى اهلل عليه وسل 
 هذا قائما يبول عمر ابن رأيت: قال دينار، بن اهلل عبد عن( املوطأ) يف رواه مالك: مثال للحديث املوقوف - 94

 .متصل إسناده هذا اإلسناد، متصل ولكنه صحايب، وهو عمر، ابن فعل من ألن عمر؛ ابن على موقوف احلديث
 إىل النسبة وباعتبار السند اتصال باعتبارميكن أن نقول متصل مقطوع  : ألنه لهو املوقوف على التابعي - 95

 مقطوع متصل تقول كيف  الكلمتني بني لفظي تنافر فيه ملاذا؟ ل يقول بقوله يقول ومن الصالح ابناإلمام  التابعي؟
 وإذا اصطالح جمرد مسألة مبقطوع الوصف أن عرفنا إذا لكن النقطاع من واملقطوع والتصال الوصل من املتصل
 منفكة جهة من يوصف بالتصال جهة من فيوصف اجلهة انفكاك مع املتنافرين بالوصفني الوصف جاز اجلهة انفكت
: شرح التذكرة يف علوم انظر .اجلهة منفكة اجلهة ل تنافر فيه هذا  ٤: احلج ) فحنه يضله ويهديه ( مقطوًعا بكونه عنها

  .، الشيخ عبد الكرمي اخلضرياحلديث
 وواقع فجائز التقييد مع أما اإلطالق سالة يف متصلة يسموهنا فال إليه  األسانيد اتصلت إذا التابعني أقوال وأما - 96
 أهنا ذلك يف والنكتة وقيل ذلك وحنو مالك إىل أو الزهري إىل أو املسيب بن سعيد إىل متصل هذا كقومه   كالمه   يف

تدريب الراوي ىف شرح تقريب النووي  :انظر.لغة مبتضادين واسد لشيء كالوصف  عليها املتصل فحطالق مقاطيع تسمى
 . 71فتح املغيث ص ،183ص1ج

 ثنا سد: قال الفضيل بن حممد سدثنا: قال سرب بن زهري ثنا سد -اهلل رمحه- البخاري قالمثال املتصل:  - 97
"   :قال - صلى اهلل عليه وسل  - النيب عن هريرة أيب عن جرير بن عمرو ابن زرعة أبو ثنا سد: قال القعقاع بن عماره

 إىل البخاري من متصل هذا" العظي  اهلل سبحان وحبمده اهلل سبحان امليزان يف ثقيلتان اللسان على خفيفتان كلمتان
 .- وسل صلى اهلل عليه  - النيب
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  .(100)وضده المفصول، (99)ضا  ي  أ   مؤتصال  و  (98)وال  ص  و  م  

 

 (101)م ع ر ف ة  ال م ر ف وع  

صحايب   ِإلَْيهِ  أضاَفهُ  سواء   ،ةاص  خ   - صلى اهلل عليه وسل  – ي  ب  الن   ىل  إ   يف  ض  أ   ام   و  ه  و  : وع  ف  ر  م  ال  و  
(102)  

 
                                                            

 . باتصال يقيد مل الذي املطلق أي املرسل مقابل يف يطلق املوصول - 98
وهي عبارة  ،ىف ) النكت (  يقال له املؤتصل بالفك وامهمز –رمحه اهلل  –: قال احلافظ ابن سجر وكذا مؤتصال - 99

  .يف األم يف مواضع –رمحه اهلل  –اإلمام الشافعي 
مسعه كل راو من شيخه يف سياق اإلسناد من  هي لغة الشافعي وهي عبارة عن ما له تصريف (وقال ابن احلاجب يف )ال

  .أوله إىل منتهاه
 أي املقطوع.  - 100
 مستعمل غري املصطلح هذا املطبوعة النسخ بعض يف وردت وإمنا للرتمجة، اخلطية النسخ مجيع يف ترد مل يف الكلمة هذه
 كلمة  احملد ثون يستعمل وإمنا تصحيف لعلها يعين يستعمله وإمنا املتصل مقابل يف املفصول ذكر يعين املقام هذا يف

 رواه وقد: "فيقال املنت يف إدراج حيصل فحينما املدرجة األساديث على كالمه   يف األول املوضع :موضعني يف مفصول
 لفظ فيه يطلق الذي الثاين واملوضع املفصولة، والرواية املدرجة الرواية بني الفرق ليبني يعين"  مفصول الفالين فالن

 وه  الرواة بعض فيأيت واسد متنن يف الرواة أسد مجعها اليت واسد منت يف اجملتمعة الروايات تفكيك علة هو املوصول
 أكثر فيجمعون حيفظون ما يتقنون ل الذين واملخلطون الضعفاء ومنه  مجعوا أهن  يعرفون الذين املتقنون منه  درجات

 احلديث هذا ورد وقد يقولون يقولون؟ وماذا احملققون العلماء فيأيت واسد، سديث يف سياق من أكثر أو منت من
 يذكر أن لكن املدرج، مع صوره بعض يف يلتقي اجلملة يف وهو القبيل، هذا من شيء أو فالن، فصله أو ،مفصول
 املخطوط يف اجلملة صحت إن استعمله املصنف غري اً  أسد أرى ومل مثال له أجد مل ما هذا املتصل مقابل يف املفصول
 . قاله شيخنا عمر املقبل يف شرسه للتذكرة مفرغ. اً  أبد املخطوطات يف أجده مل لكنين
، نزهة 69، فتح املغيث للعراقي ص183ص1، تدريب الراوي ج116: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 101

  .43، اختصار علوم احلديث ص113ص1، املقنع ج68النظر ص
 النيب لقي من: الصحايب أن ذلك من عليه وقفت ما وأصح: "– اهلل رمحه – سجر ابن احلافظ قال: الصحايب - 102

 روي ومن قصرت، أو له جمالسته طالت من لقيه فيمن فيدخل اإلسالم على ومات به مؤمناً  – صلى اهلل عليه وسل  –
 يف اإلصابةانظر:  .كالعمى  لعارض يره مل من وهو ،جيالسه ومل رؤية رآه ومن ،يغز مل أو معه غزا ومن ،يرو مل أو عنه
 158ص1ج الصحابة متييز
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  (103) اْلَمْرُفوع ان  ك    ال  ص  ت  م    ،َغرْيِهِ  أَمْ 

 

                                                            

يتبني من تعريفات األئمة: أن أنواع املرفوع أربعة وهي: " املرفوع القويل، املرفوع الفعلي، املرفوع التقريري،  - 103
 املرفوع الوصفي". 

 .." .كذا  – صلى اهلل عليه وسل : "قال رسول اهلل مثال املرفوع القويل: أن يقول الصحايب أو غريه
 ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َشَهاَدةِ : مَخْسٍ  َعَلى اإِلْساَلمُ  ُبيِنَ » صلى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه اهلل رضي ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
ًدا َوَأنَّ  اللَّهُ   يف الُبخاريُّ  أخرجه: صحيح .«َرَمَضانَ  َوَصْومِ  َواحَلجِّ، الزََّكاِة، َوِإيَتاءِ  الصَّاَلِة، َوِإَقامِ  اللَِّه، َرُسولُ  حُمَمَّ
 «التمييز» ويف ،(16) وُمسِل    ،(322 ،319/ 8) ،(213/ 4) «الكبري التاريخ» ويف ،(4515 ،8) «صحيحه»
ِمِذيُّ  ،(108 ،107/ 8) والنَّساِئيُّ  ،(4)  . (120 ،93 ،92 ،26/ 2) وأمحد ،(2609) والرتِّ

  برق  املستدرك يف احلاك  أخرجه..." أميت على أختوف مما إن"مرفوعاً  هريرة أيب سديث يف كما(  مرفوعاً )بلفظ يرد وقد
 هريرة أبا مسع صاحل أيب عن( 6711: )برق  مسل  سديث يف كما"  رفعه" وبلفظ. الذهيب وافقه وصححه ،(3139)

( 3334)برق  البخاري اإلمام عند كما"  يرفعه" بلفظ وجاء..." واثنني مخيس يوم كل  يف األعمال تعرض" قال مرة رفعه
 اإلمام عند كما"  به يبلغ: "بلفظ وجاء..." األرض مايف لك أن لو عذاباً  النار أهل ألهون يقول اهلل أن"يرفعه أنس عن

 اجلنة يف إن: "قال – عليه وسل صلى اهلل  – النيب به يبلغ – عنه اهلل رضى – هريرة أيب عن( 4881)برق  البخاري
 .املرفوع هبا ويراد هبا يعرب األلفاظ هذه فكل..." ليقطعها عام مائة ظلها يف الراكب يسري شجرة

 اهلل رضي عائشة عن ...كذا  صلى اهلل عليه وسل فعل رسول اهلل  :: أن يقول الصحايب أو غريهومثال املرفوع الفعلي
 ُسْسنهن عن تسأل فال وغريه، رمضان يف ركعة عشرة إسدى على -صلى اهلل عليه وسل - النيب زاد ما: "قالت عنها

 ".وقراءهتن وطومهن
.. " ول يروي .كذا  – صلى اهلل عليه وسل "فعل حبضرة رسول اهلل :أن يقول الصحايب أو غريه :ومثال املرفوع التقريري

 على فخشي جنابة فأصابته السالسل ذات واقعة يف خرج أنه عنه اهلل رضي العاص ابن َعمرو عن .لك الفعلإنكاره لذ
صلى اهلل  - فقال - صلى اهلل عليه وسل  - النيب ُأخرب رجعوا فلما الصبح وصلى فتيم  الربد شدة من امهالك نفسه

﴾  أَنـُْفَسُك ْ  تـَْقتُـُلوا َوَل ﴿  تعاىل اهلل قول تذكرت عنه اهلل رضي فقال ُجنبا، بالناس أَصليت َعمرو يا - عليه وسل 
 ".وسكت - صلى اهلل عليه وسل  - النيب فتبس [ 29: النساء]
 أسسن الناس خلقا "- صلى اهلل عليه وسل  –" كان النيب  :: أن يقول الصحايب أو غريهومثال املرفوع الوصفي 
 وجها الناس أسسن - اهلل عليه وسل  صلى - النيب كان:  قال عنه اهلل رضي عازب بن الرباء عن اخلِلقي، املرفوع مثال 

 ".بالقصري ول البائن بالطويل ليس ُخلقا، وأسسنه 
 ".ألهلي خريك  وأنا ألهله خريك  خريك : "- صلى اهلل عليه وسل  - النيب قال اخلُلقي، املرفوع مثال
 الرجل ذلك قالوا حممد، أيك  فقال - صلى اهلل عليه وسل  - النيب مسجد إىل أعرايب دخل احلايل، املرفوع مثال

 .املتكئ األبيض
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104)ه  ر  ي   غ   و  أ    ،َسَنُدهُ  أي
 . (106)ُمتَِّصل ِسيَنِئذٍ فهو  ،(105)بِاْلُمْرَسلِ ُقوِبَل  ِإَذاإل  ( 

 
                                                            

ألنه هنا  مسنداً  يسمى فال منقطعا كان  فلو التصالاحلديث املرفوع يتفق مع املسند يف صورة واسدة فقط وهي  - 104
 التابعي قول من موالسال ةالصال عليه للنيب رفعفلو  - صلى اهلل عليه وسل  - النيب إىل متصل بسند يكون أناشرتط 

صلى اهلل  - النيب أن بلغين: قال لوًا كما عند اإلمام مالك ىف موطأه  مسند يسمى ل فهذا التابعي تابع قول من أو
 كتابه  اهلل رمحه داوود أبو عليها بىن واليت التابعني مراسيل وكل منقطع، لكنه مرفوع هذا كذا  أو كذا  قال - عليه وسل 

 مستقل بنوع املرسل العلماء أفرد و مسندة، تسمى ل ولذلك منقطعة لكنها مرفوعة فهي هذا يف داخلة كلها  املراسيل
 املتصل أو املسند املرفوع صورة عن أيضاً  ليخرجوه

 إسناده سال عن النظر بغض – صلى اهلل عليه وسل  - النيب إىل رفعفاحلديث املرفوع: هو كل ما 
 .: مرفوع متصل وهو الذي ذكرناهفاملرفوع نوعان: النوع األول

صلى اهلل عليه  –رفعها إىل النيب  باعتبار مرفوعة هيو  لذلك، مثال تصلح املراسيل كل  منقطع، مرفوعالنوع الثاين: 
 – وسل 
 . انظر: شرح شيخنا عمر املقبل على التذكرة مفرغ. عليه مهوسال اهلل صلوات الشريفة الرفيعة برتبته لتعلقه :مرفوعاً  ومسي
قوًل أو فعاًل أو تقريرًا أو صفة تصرحيًا أو سكماً  – صلى اهلل عليه وسل  –املرفوع: هو ما أضيف إىل النيب - 105

، سواء - صلى اهلل عليه وسل  –واملرفوع: هو احلديث الذي أضيف إىل النيب  ،أضافه صحايب أو تابعي أو من بعدمها
ومن املرفوع فرع خاص يعرف باملرسل، وهو ما رفعه التابعي  أكان متصل السند أو مقطوعه، والنقطاع خمل بالصحة،

وقد اختلف األئمة يف درجته من الصحة، وكان منه  من يعتربه صحيحاً، إذا ما  – صلى اهلل عليه وسل  –إىل النيب 
رفوع، فمن ومن احملدثني من جعل املسند مرادفًا للم –رمحه اهلل  –أرسله كرباء التابعني من أمثال سعيد بن املسيب 

خاصة. وقد يكون متصاًل  – صلى اهلل عليه وسل  –ذلك قول ابن عبد الرب يف التمهيد: "إن املسند ما رفع إىل النيب 
، وقد يكون منقطعاً مثل أساديث - صلى اهلل عليه وسل  –مثل أساديث مالك عن نافع عن ابن اعمر عن رسول اهلل 

، وهو منقطع ألن الزهري مل يسمع من ابن - صلى اهلل عليه وسل  –نيب اإلمام مالك عن الزهري عن ابن عباس عن ال
ما اتصل سنده من روايته إىل منتهاه أي أنه  –رمحه اهلل  –". وهو عند اخلطيب البغدادي -رضي اهلل عنه  –عباس 

تهاه سواء أكان مرفوعاً يف العدة وهو ما اتصل إسناده إىل من –رمحه اهلل  –املوصول املرفوع. واملرفوع عند ابن الصباغ 
 – صلى اهلل عليه وسل  –أو موقوفًا على الصحايب، وهو عند اإلمام احلاك : ما صححه احلاك  وهو ما رفع إىل النيب 

بحسناد متصل به. واعترب بعض أئمة احلديث من أنواع املرفوع قول الصحاب " كنا نفعل كذا" أ "كنا نؤمر بكذا " 
 لقط ساشية، 21. انظر: مقدمة ابن الصالح ص - صلى اهلل عليه وسل  –ومنه  من اشرتط إضافته إىل زمن النيب 

 .329ص واملغرب املشرق يف ريفالش احلديث علوم تاريخ،  120ص الفكر خنبة منت بشرح الدرر
: رفعه فالن احلديث املرفوع يف مقابلة املرسل، أي سيث يقولون مثال" ومن جعل من أهل :قال ابن الصالح - 106

 .117-116: معرفة أنواع عل  احلديث صفقد عين باملرفوع املتصل ". انظر ،سله فالنوأر 
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ق وف    (107)م ع ر ف ة  ال م و 

  (110)ال  و  ق    َكانَ   َسَواء   (109) ة  اب  ح  الص   ن  ع   ي  و  ر  م  ال   و  ه  و   :(108)وف  ق  و  م  ال  و  

 ( 114)لِلرَّْفِع  َقرِيَنةَ  َل مما  (113)تـَْقرِيًراً أي  ،(112)ه  و  ح  ن   و  أ   (111)ال  ع  ف   و  أ   مه 

                                                            

، فتح 184ص1، تدريب الراوي ج19، ومعرفة علوم احلديث ص117انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص - 107
 . 43، اختصار علوم احلديث ص114ص1، املقنع ج68، نزهة النظر ص71املغيث للعراقي ص

 وفقهاء خراسان تسمية املوقوف باألثر. - 108
ف العلماء يف سجية قول الصحايب ليس على : إن اختالحايب سجة ؟ قول الصحايب ليس حبجةهل قول الص - 109

قول الصحايب فيما ل يدرك بالرأي والجتهاد، سجة عند  -1إطالقه، بل فيه تفصيل: أوًل: قول الصحايب سجة: 
 والسنة مصدر للتشريع.  ،فيكون من قبيل السنة – صلى اهلل عليه وسل  –ألنه حممول على السماع من النيب  ،العلماء

صلى اهلل عليه  –(: " إذا قال الصحايب كنا نفعل يف سياة الرسول 1/30قال النووي يف مقدمة شرح صحيح مسل  )
 أو بني أظهرنا، أو حنو ذلك فهو مرفوع.  ،أو هو فينا ،أو يف زمنه – وسل 

عه عليه وتقريره إياه فالظاهر إطال ،- صلى اهلل عليه وسل  –وهذا هو املذهب الصحيح الظاهر، فحنه إذا فعل يف زمنه 
 وذلك مرفوع.  – صلى اهلل عليه وسل  –
أو من السنة كذا، فكله مرفوع على املذهب الصحيح الذي قاله  ،، أو هنينا عن كذاأما إذا قال الصحايب: أمرنا بكذاو 

 اجلماهري من أصحاب الفنون" اهـ. 
 كون إمجاعاً. قول الصحايب الذي سصل عليه التفاق يعترب سجة شرعية، ألنه ي -2

 يكون من قبيل اإلمجاع السكويت.  ،وكذلك قول الصحايب الذي ل يعرف له خمالف بعد اشتهاره
 وهو أيضاً سجة شرعية. 

قول الصحايب الصادر عن رأي واجتهاد، ل يكون سجة ملزمة على صحايب مثله،  -1ثانياً: قول الصحايب غري سجة: 
  .ول على من جاء بعده 

 .بل يكون مردوداً  ،يب إذا خالف املرفوع ل يكون سجةقول الصحا -2
( اإلسكام 352 -338قول الصحايب إذا خالفه الصحابة ل يكون سجة. انظر: أثر األدلة املختلف فيها ) -3

 . 244 -243( إرشاد الفحول ص161-4/155لآلمدي )
 ،"سدثوا الناس مبا يعرفون:رضى اهلل عنه –علي بن أيب طالب  :: قالمثال املوقوف القويل: قول الراوي - 110

 ل كراهية  قوم دون قوما بالعل  خص من باب(: 127) العل  كتاب:  البخاري أتريدون أن يكذب اهلل ورسوله ؟!!"
 .يفهموا
 باب التيم ، كتاب  البخاري، رواه وهو متيم ". ،: "وأم ابن عباسمثال املوقزف الفعلي: قول البخاري - 111
 .446/ 1: املسل  وضوء الطيب الصعيد
 مل يقل املصنف أو" تقريراً" ألن إقرار الصحايب ل يكون سجة؛ بل أكتفى بذكر القول والفعل فقط.  - 112

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                          

ومل ينكر علي "، كما روي عن  ،م أسد الصحابة"فعلت كذا أما:: كقول بعض التابعنيمثال املوقوف التقريري - 113
أن مولة لصفية بنت أيب عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء مها، سىت اختلعت ببعض ثياهبا، فبلغ ذلك ابن  نافع ؛

 (. 18845،رق : 5/125عمر فل  ينكره. رواه ابن أيب شيبة )
 الصحابة؟ بتقرير - صلى اهلل عليه وسل  – النيب تقرير نقارن أن يصح هل

 حبضرة فعل يفعل كأن  اخللف عدم أو اإلمجاع سكاية يشبه ما مقام يف كان  إذا هنا التقرير اعتبار يصح إمنا ل،: اجلواب
 .داخل هذا فيقال خمالف لذلك يعرف ول - عنه  اهلل رضي – الصحابة

 سك  له يكون فحنه رفعه على تدل لفظية أو معنوية بقرائن املوقوف احلديث استف الرفع: إذا سك  له ما - 114
 .به وحيتج املرفوع
 .والقياس للرأي فيه جمال ل مما يكون أن: األوىل الصورة :وهي العلماء بينها صور عدة يف وذلك
 مل الذي الصحايب من ذلك وحنو املاضني، وقصص اآلخرة، وأسوال الشرعية، واملقادير كاملواقيت،.  برفعه حيك  هذا فحن

 .الشرع صاسب عن النقل فيه الظاهر ألن وذلك الكتاب، أهل عن يأخذ
 .كذا  نقول أو كذا،  نفعل كنا  حنو. املاضي للعهد مضافا قومه  أو الصحابة فعل من الصحايب حيكيه ما: الثانية الصورة
 :عبارتان الصورة ومهذه
 .صلى اهلل عليه وسل  النيب زمن إىل تضف مل مطلقة عبارة: األول
 .صلى اهلل عليه وسل  زمنه إىل الفعل أو القول فيه أضيف ما: الثانية
 :فيها فاختلف الفعل أو القول فيها أطلق اليت العبارة أما

 .واألصوليون واآلمدي والرازي النووي واختاره مرفوع، أنه إىل والسيوطي سجر ابن واحلافظ العراقي ذهب
 .مبرفوع ليس موقوف أنه إىل الصالح ابن وذهب
 دأهب ، كان  إنه سيث الشرع، حيكي أنه.. " .كذا  نفعل كنا" الصحايب قول مثل من الظاهر ألن: األول هو والراجح
 شرح يف وقال املذهب، هذا النووي اختار ولذلك الشارع، من إذن عن منه  ذلك صدور فتفيد عموم، عبارة وهذه

 ".املعىن سيث من قوي وهو: "املهذب
 ظاهر ألن مرفوع، أنه على العلماء من فاجلمهور صلى اهلل عليه وسل  النيب لعهد إضافته فيها اليت: الثانية العبارة أما

 أمر عن سؤامه  على دواعيه  لتوفر عليه، وأقره  ذلك على اطلع صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول بأن مشعر ذلك
 .املرفوعة السنن وجوه أسد صلى اهلل عليه وسل  وتقريره دينه ،
: 4 ومسل  ،33: 7: النكاح يف عليه البخاري متفق" ينزل والقرآن نعزل كنا: "قال جابر سديث ذلك أمثلة ومن

160. 
 الرفع يفيد مبا سديثه الصحايب يصدر أن: الثالثة الصورة
 ألن اجلمهور، قاله الذي الصحيح على مرفوع وحنوه فهذا كذا،  السنة من أو كذا،  عن هنينا أو، بكذا أمرنا: كقومه 
 .صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول وهو سنته، اتباع جيب ومن والنهي، األمر له من إىل بظاهره ينصرف ذلك مطلق
 أخرجه" اإلقامة ويوتر األذان يشفع أن بالل أمر: "قال -عنه اهلل رضي- مالك بن أنس سديث: ذلك أمثلة ومن

 صحيح سسن: وقال -الرتمذي
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  .(116) (115)عا  ط  ق  ن   م   و  أ   ان  ك    ال  ص  ت  م   ف يه  

مبن  ،(118)دا  ي  ق  م   –رضي اهلل عنه   – الصََّحابَةِ  َغرْيِ  أي (117) م  ه  ر  ي  غ   يف    اْلَمْوُقوف ل  م  ع  ت   س  ي  و  
 َعَلى ُفاَلن   َوقـََفهُ ك "ه  و  ح  ن  و   ،ال  ث  م  (119) اء  ط  ع   ىل  ع   الن  ف   ه  قف  و  : "ال  ق  ي   ف     ،املنتَ  عليهِ وقف 
  .(121) الزُّْهرِيِّ أو  (120) ِعْكرَِمةَ 

  

                                                                                                                                                                          

 فذلك رواية، أو ينميه أو يرفعه،: قومه  حنو. الرفع يفيد ما الصحايب ذكر عند احلديث يف يذكر أن: الرابعة الصورة
 .العل  أهل عند مرفوع وشبهه
سسن.  سديث هذا: قال مث بسنده رواه". أسد مثل الكافر ضرس: "قال رفعه هريرة أيب عن الرتمذي سديث ذلك ومن

 .328عرت، ص الدين نور احلديث، الدكتور علوم يف النقد انظر: منهج
 عندئذ فحنه رفعه، تفيد بقرائن استف وإذا الشرعية، األسكام من شيء إثبات يف به حيتج ل املقطوع احلديث - 115
 .331احلديث ص علوم يف النقد انظر: منهج .منه الصحايب لسقوط املرسل، املرفوع سك  سكمه يكون
رضي اهلل عنه  من أقوامه  وأفعامه   –هذا هو تعريف املوقوف على اإلطالق: وهو ما يروي عن الصحابة  - 116

مث إن منه ما يتصل اإلسناد فيه إىل  – صلى اهلل عليه وسل  –وحنوها فيوقف عليه  ول يتجاوز به إىل رسول اهلل 
الصحايب فيكون من املوقوف املوصول، ومنه مال يتصل إسناده فيكون من املوقوف غري املوصول على سسب ما عرف 

ك إذا ذكر املوقوف وما ذكر من ختصيصه بالصحايب فذل – صلى اهلل عليه وسل  –ىل رسول اهلل مثله يف املرفوع إ
 . 51ص الصالح ابن مقدمة على املصباح وبذيله ،الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييدمطلقا. انظر: 

 .وتبعهم ومن بعدهم كالتابعين - 117
 . يقيدونها وإنما يطلقونها ال لكن الصحابة غير في موقوف كلمة يستعمل العلماء بعض- 118

 أسود كان  وحمدثه  مكة أهل مفيت املكي موله  القرشي رباح أيب بن عطاء حممد أبو القدوة العل  اإلمام هو - 119
 الناس عند األرض أهل أرضى وهو مات يوم عطاء مات: األوزاعي قال اجلند، مولدي من العل  كثري  فصيًحا مفلفاًل 
 .261/ 3 األعيان وفيات ؛306/ 9 البداية ؛98/ 1 احلفاظ تذكرة األصح، على ومائة عشرة أربع سنة مات

 عبد موىل :اهلل عبد أبو الرببري، اهلل عبد بن عكرمة [م 723 - 645/  هـ 105 - 25] الرببري عكرمة - 120
 صدر من» املفسرين معج .انظر: والفقه التفسري من عالية مكانة على كان  ودينه، بعدالته موثوق تابعي عباس، بن اهلل

 . 348ص1ج نويهض عادل «احلاضر العصر وسىت اإلسالم
كان من   :. قال الليث(هـ  124 ، 50) أبو بكر  ،الزهري شهاب عبيد اهلل بن بن مسل  بن حممد اإلمام - 121

 3هتذيب الكمال ج :ينظر .وكان خيضب حبناء وكت  ،: كان الزهري جنديا جليالأسخي الناس. وقال غريه
 .  445ص9وهتذيب التهذيب ج ،1269ص
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 (122)م ع ر ف ة  ال م ق ط وع  

  (126).(125) ال  ع  ف   و  له أ   (124)ال  و  ق    ي  ع  اب  ى الت  ل  ع   وف  ق  و  م  ال   و  ه  و  : (123)وع  ط  ق  م  ال  و  

 

ق ط ع    (127)م ع ر ف ة  ال م ن  

  .(128)ان  ك    ه  ج  و   ي  على أ   ه  اد  ن  س  إ   ل  ص  ت  ي    م  ل   ام   و  ه  و  : ع  ط  ق  ن   م  ال  و  

                                                            

، فتح املغيث للعراقي 116،املقنع ص194ص1،تدريب الراوي ج119انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص - 122
 . 68، نزهة النظر ص72ص

 أيب كالم  يف وكذا إسناده، يتصل مل الذي أيضاً، النووي قاله كما  املنقطع، يف الطرباين مث الشافعي واستعمله - 123
: " األساديث بعض يف قال كما  الصطالح، استقرار قبل ذلك استعمل الشافعي أن إل. والدارقطين احلميدي، بكر

 ". الشيخني شرط على وهو سسن
 فائدة
 املوضوعات أصحاب أورده ما فيه أورد"  املوقوف على الوقوف معرفة: " مساه كتابا  املوصلي بدر ابن سفص أبو مجع
 إن وقال .بعده فمن تابعي أو صحايب عن إما - صلى اهلل عليه وسل  - النيب غري عن صحيح وهو فيها، مؤلفاهت  يف

 .فرق واملوقوف املوضوع فبني غلط، املوضوعات يف إيراده
 املنذر، وابن سات، أيب وابن جرير، ابن: وتفاسري الرزاق، وعبد ،" شيبة أيب ابن مصنف"  واملقطوع املوقوف مظان ومن

 تقريب شرح يف الراوي تدريبانظر:  .به يستأنس ولكن قطعاً  سجة ليس املشهور مبعناه فاملقطوع وعليه .وغريه 
 فتح السخاوي، ،47 احلديث، علوم الصالح، ابن ،390 الكفاية، البغدادي، اخلطيب، 218ص1ج النواوي
 . 140/ 1 املغيث،
 يف البخاري علقه «بدعته وعليه صلِّ : »املبتدع خلف الصالة يف البصري احلسن قول: القويل املقطوع مثال - 124

 بن لسعيد( 292/ 2) التعليق تغليق يف سجر ابن احلافظ وعزاه ،(141/ 1)  واملبتدع املفتون إمامة باب، صحيحه
 .موصوًل  منصور
َنهُ  السِّرْتَ  يـُْرِخي َمْسُروق   َكانَ » : قول إبراهي  بن حممد بن املنتشرمثال املقطوع الفعلي - 125  َعَلى َويـُْقِبلُ  أَْهِلهِ  َوَبنْيَ  بـَيـْ
 .96ص2ج األصفياء وطبقات األولياء سلية. «َوُدنـَْياُه ْ  َوخُيَلِّيِه ْ  َصاَلتِهِ 
 التابعي على املوقوف القول يف املنقطع البعض استعمل وقد .كذا  فعل أو كذا  الزهري قال: الراوي كقول  - 126
 .131ص األثر عل  يف املختصر. انظر: أيضا

، 208ص1، وتدريب الراوي ج27، ومعرفة علوم احلديث ص132: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 127
 . 37، ونزهة النظر ص85، وفتح املغيث للعراقي ص141واملقنع ص
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 .فيدخل حتته أنواع كثرية املنقطعة األسانيد صور أوسع هو املنقطع يكون التعريف هبذا - 128
 ،وسطه من أو آخره من أو اإلسناد أول من النقطاع كان  سواء ،كان  مكان أي من انقطع إسناد كل  أن أي - 129
 صورة عليه تنطبق مل مبا املنقطع خصوا املتأخرين املصطلح علماء لكن ،،واملعضل واملعلق املرسل ـ هذا على ـ فيه فيدخل
 يف يستعمل ما وأكثر: " النووي قال ولذلك .الغالب يف املتقدمني استعمال كان  وكذلك ،املعضل أو املعلق أو املرسل
 " عمر ابن عن كمالك  الصحايب، عن التابعي دون َمنْ  رواية

 :احلديث أهل من املتأخرين عند املنقطع
 السند يف انقطاع لكل عام اس  املنقطع فكأنَّ  .املعضل أو املعلق أو املرسل اس  يشمله ل مما إسناده يتصل مل ما هو
 أي من متواليني اثنني سذف أو ،آخره سذف أو ،اإلسناد أول سذف:وهي النقطاع صور من ثالثاً  صوراً  عدا ما

 .وشرسها النخبة يف سجر ابن احلافظ عليه مشي الذي هو وهذا ،كان  مكان
 يف النقطاع يكون كأن  واسد، مكان من أكثر يف يكون وقد اإلسناد، من واسد مكان يف النقطاع يكون قد انه مث

 .مثالً  ثالثة أو مكانني
 :مثاله 
َثيِن  للحاك  املستدرك يف روي ما"  ثـََنا ،َهاِنئٍ  ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َسدَّ  :َقالَ  َشاَذانَ  ْبنُ  َوحُمَمَّدُ  ،َسَلَمةَ  ْبنُ  َأمْحَدُ  َسدَّ

ثـََنا ثـََنا :َقالَ  ،رَاِفعٍ  ْبنُ  َوحُمَمَّدُ  ،ِإبـْرَاِهي َ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َسدَّ  َعنْ  ،الثَـّْورِيِّ  ُسْفَيانَ  َعنْ  ،َشْيَبةَ  َأيب  ْبنُ  النـُّْعَمانُ  أَنَا ،الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َسدَّ
نـَْيا يف  فَـزَاِهد   َبْكرٍ  أَبَا َولَّْيُتُموَها ِإنْ  :اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :َقالَ  ،َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  ُسَذيـَْفةَ  َعنْ  ،يـُثـَْيعٍ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  ،ِإْسَحاقَ  َأيب   ،الدُّ

 َعِليًّا َولَّْيُتُموَها َوِإنْ  ،لِئ ٍ  َلْوَمةَ  اللَّهِ  يف  خَيَافُ  لَ  ،أَِمني   َفِقِويُّ  ُعَمرُ  َولَّْيُتُموَها َوِإنْ  ،َضْعف   ِجْسِمهِ  َويف  ،اآلِخَرةِ  يف  رَاِغب  
 " ُمْسَتِقي ٍ  ِصرَاطٍ  َعَلى يُِقيُمُك ْ  ،ُمْهَتدٍ  فَـَهادٍ 
 يسمع مل الثوري أن إذ اسحق، وأيب الثوري بني من سقط"  شريك"  وهو وسطه من رجل اإلسناد هذا من سقط فقد

 .اسحق أيب من مسعه وشريك شريك، من مسعه وإمنا مباشرة اسحق أيب من احلديث
 .منقطع فهو املعضل ول املعلق ول املرسل اس  عليه ينطبق ل النقطاع فهذا

 :سكمه 
 .احملذوف الراوي حبال للجهل وذلك ،العلماء بني بالتفاق ضعيف املنقطع
 .عنه روى عم ن مساعه عدم الراوي يذكر أن :التنصيص    -1: املنقطع معرفة طرق
 املواليد ذلك معرفة على يعني والذي. سياته يف يدركه مل عمن سد ث قد الراوي يكون كأن:  املعاصرة عدم -2    

 .والوفيات
 الفكر خنبة شرح انظر:.جيتمعا مل لكن و عاصره فهو ،عنه باملروي لقائه بعدم الراوي يُعرف كأن:  اللقاء عدم -3    

عبد الرمحن بن أيب  ،دريب الراوي يف شرح تقريب النواويت ،(144) ص الصالح ابن مقدمة،(412) ص للقاري
 ،طحان حممود بن أمحد بن حممود ،95ص احلديث مصطلح يسريت،هـ(911بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 

 اهلل عبد بن حممد احلاك  ،احلديث علوم معرفة ،(م2004-هـ1425)  10ط ،والتوزيع للنشر املعارف مكتبة: الناشر
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 .(130)الصحايبِّ  غريُ  واسد   راوٍ رواتِِه  من سقطَ  ما ِفيِه أن هُ  اْلَمْشُهورلكن  ،

 

 (131)م ع ر ف ة  ال م ر س ل  

 ول  س  ر   ال  ق   ، الصَِّحْيحِ  َعلى:(133)يرا  ب  ك    ن  ك  ي   م  ل   ن  إ  و   - ي  ع  اب  الت   ل  و  ق    (132)و  ه  و  : ل  س  ر  م  ال  و  
 (134)كذا وحنوه – صلى اهلل عليه وسل  – اهلل  

                                                                                                                                                                          

 السيد ،(هـ405: املتوىف) البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلك  بن نُعي  بن محدويه بن حممد بن
 .70ص ،(م1977 - هـ1397)  الثانية: الطبعة بريوت - العلمية الكتب دار: الناشر ،سسني معظ 
 ابن وسكى .الصحايب غري واسد راو رواته من سقط ما أنه: فاملشهور. املنقطع احلديث صورة يف اختلف - 130

 أكثر كان  وإن ،واسد شخص التابعي إىل الوصول قبل منه سقط ما أنه :احلديث أهل من وغريه احلاك  عن الصالح
 .منقطعا :أيضا ويسمى .معضال :مسي واسد من

: قلناه مبا يعرب أن فاألوىل ،أيضا منقطعا كان  التابعي سقط لو فحنه .جبيد ليس ،التابعي إىل الوصول قبل: احلاك  فقول
 ابن وسكى. أع  فاملنقطع. بالتابعني خمصوص واملرسل ،إسناده يتصل مل ما املنقطع :الرب عبد ابن وقال .الصحايب قبل

 صار ،أقرب املذهب وهذا: قال .إسناده يتصل ل ما لكل شامل وكالمها ،املرسل مثل املنقطع أن بعضه  عن الصالح
 سيث من باإلرسال يوصف ما أكثر أن إل كفايته  يف اخلطيب ذكره الذي وهو .وغريه  الفقهاء من طوائف إليه

 التابعني دون من رواه ما بالنقطاع يوصف ما وأكثر ،- اهلل عليه وسل  صلى - النيب عن التابعي رواه ما الستعمال
 شرح املغيث فتح، 215ص والتذكرة التبصرة شرحانظر:  .انتهى .ذلك وحنو ،عمر ابن عن ،مالك: مثل .الصحابة عن
، اختصار علوم احلديث 207ص1، تدريب الراوي ج76علوم احلديث لبن الصالح ص ،86ص احلديث ألفية
 .42ص

، فتح 195ص1، تدريب الراوي ج25، معرفة علوم احلديث ص129: معرفة أنوع عل  احلديث صانظر - 131
 . 45، اختصار علوم احلديث ص129ص1، املقنع ج36، نزهة النظر ص80املغيث للعراقي ص

 أي الظاهُر.- 132
 .كبري  تابعي   عن املرسل يكون أن اشرتط العلماء بعض ن، فحاملسألة هذه يف اخلالف إىل إشارة - 133
رَسل- 134

ُ
رَسل :واألصوليني الفقهاء عند امل

ُ
 - النيب يلقَ  مل الذي الراوي يقول أن هو واألصوليني الفقهاء عند امل

 ."صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول قال: -صلى اهلل عليه وسل 
 .مطلًقا تابعي غري أو كبريًا،  أو صغريًا تابعيًّا كان  سواء
رَسل: فقالوا األصول أهل مجهور وأما: الشوكاين اإلمام يقول

ُ
 رسول قال: صلى اهلل عليه وسل  النيب يلقَ  مل َمن قولُ  امل

 "بعده  ممن أو التابعني، تابعي ِمن أو التابعني، ِمن كان  سواء ،صلى اهلل عليه وسل  اهلل
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  (135)ِبِه  َوحُيَْتجُّ  ،

                                                                                                                                                                          

رَسل
ُ
رَسل أن على احملدِّثني مجهور :احملدِّثني عند امل

ُ
 أو قول من صلى اهلل عليه وسل  النيب إىل التابعي رفعه ما: "هو امل

 ."كبريًا  أو التابعي كان  صغريًا تقرير، أو فعل
 من مجاعة أدرك قد الذي الكبري التابعي سديثُ  فيها خالف ل اليت وصورتُه: الصالح ابن قال: "كثري  ابن احلافظ يقول

صلى اهلل  اهلل رسول قال: قال إذا وأمثامهما، املسيَّب، بن سعيد مث اخليار، بن عدي بن كعبيِداهلل  وجالسه ؛ الصحابة
 ". عليه وسل 
 ."ذلك يف أمجعني التابعني بني التسويةُ : واملشهورُ 
رَسل وعليه،

ُ
صلى  النيب وبني بينه الواسطة ذكر غري ِمن عليه وسل صلى اهلل  النيب إىل التابعي رفعه ما: احملدِّثني عند فامل

 أو كذا،  صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول قال: - صغريًا أو كبريًا  كان  سواء - التابعي يقول أن فصورته ؛ اهلل عليه وسل 
 .ذلك وحنو كذا،  حبضرته فعل أو كذا،  فعل
 اخلالف؟ سوله دار الذي هو الصطالسني أيُّ 

رَسل هو اخلالف حملَّ  أن إىل الشوكاين يذهب
ُ
رَسل تعريفه بعد فيقول احملدِّثني، باصطالح امل

ُ
: األصوليني باصطالح امل

رَسل وإطالق"
ُ
رَسل هو اخلالف حمل لكن فيه، مشاسة ول اصطالًسا كان  وإن هذا على امل

ُ
 ".احلديث أهل باصطالح امل

رَسل يف جارٍ  اخلالفَ  أن الشوكاين تعريف من ويؤخذ احلنفية كتب  من يفه  الذي ولكن
ُ
 .األصوليني باصطالح امل

رَسل وعليه،
ُ
عَضلَ  املنقطعَ  يشمل األصويل بالصطالح فامل

ُ
رَسل حيتج َمن فكلُّ  احلديث؛ أهل اصطالح يف وامل

ُ
 حيتج بامل

عَضل باملنقطع
ُ
 عالل، الدخالوي: بقل ، الدخالوي عالل، الفقهية آثاره سجيته، مفهومه،: املرسل احلديثانظر:  .وامل

 ألفية شرح النظر ذوي منهج، املغرب – بالقنيطرة طفيل ابن جبامعة الشرعية العلوم يف الختالف مباسرت باسث طالب
 القواعد يف الختالف أثر، 37: ص/هـ1418 الفكر، دار طبعة الرتمسي، عبداهلل بن حمفوظ حممد تأليف األثر؛ عل 

 هـ1431 عشرة، احلادية الطبعة الرسالة، دار طبعة ـ اخلن سعيد مصطفى للدكتور الفقهاء؛ اختالف يف وأثره األصولية
، 373: ص - الفوائد عامل دار طبعة الشنقيطي، األمني حممد للعالمة السعود؛ مراقي شرح الورود نثر، 351: ص/

 هـ،1415 السادسة، الطبعة الثقافية، الكتب مؤسسة - للشوكاين األصول؛ عل  من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد
 . 65: ص شاكر، حممد أمحد تأليف احلديث؛ علوم اختصار شرح احلثيث الباعث، 119: ص

رَسل الستجاج يف العلماء مذاهب- 135
ُ
 :بامل

رَسل الستجاج يف العلماء أقوالُ  اختلفت
ُ
 :ثالثة وأشهرها أقوال، عشرة حنو بلغت سىت بامل

 .بروايته اعتبارَ  ل واجملهول جمهول، الساقط ألن احملدِّثني؛ ومجهور الشافعيِّ  مذهب وهو ُسجَّة، غري أنه :األول
 .يُقَبل أل يف أوىل وساًل  عيًنا فاجملهول يُقَبل ل املسمى اجملهول كان  إذا وألنه
رَسل أن: )كتابه  مقدمة يف مسل  ذكر وقد: كثري  ابن احلافظ يقول

ُ
 ليس باألخبار العل  أهل وقولِ  قولنا أصل يف امل

 .احلديث أصحاب من مجاعةٍ  عن عبدالرَبِّ  ابن سكاه وقد ،(حبجة
 .التعارض عند املتصل عليه ويُقدَّم ُسجَّة، أنه :الثاين
 .التعارض عند املتصل على ويقدم سجَّة، أنه :الثالث
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 . (136)اْعُتِضَد بِأُُمور  ِإَذا

 .(137) هل  ا  س  ر  إ   ي  ف  ا خ  م   ه  ن  م  و   

  

                                                                                                                                                                          

رَسل كونِ   ودليل
ُ
 بثقة جلزِمه إل اهلل عليه وسل صلى  إلىالنيب بالرفع اجلزم مع الواسطةَ  ُيسقط ل العدلَ  أن سجةً  امل

 .عدل أنه والفرض عدالته، يف قادًسا تدليًسا مدلًسا كان  وإل تذكر، مل اليت الواسطة
 .اإلرسال على التصالِ  ألرجحية واضحة؛ عليه املتصل تقدمي وسجة
رَسل تقدمي وسجة

ُ
 وَمن الرواة، عدالة عن البحث على أسالك السند وصل َمن أن - به القائل عند - املتصل على امل

 .الرواة بعدالة لك تكفَّل فقد بالرواية اجلزم مع الواسطة سذف
 اهلل رسول من يسَمعْ  مل أنه مع كثرهتا،  مع عباس ابن أخبار قِبلوا الصحابةَ  أن: كذلك  القول هذا أصحابُ  به حيتج ومما

 يَزلْ  ومل وغريمها، والشعيب املسيَّب ابن إرسال من اشتهر ما أيًضا ذلك على ويدل منها، القليل إل صلى اهلل عليه وسل 
 طالب عالل، الدخالوي: بقل مقال  :. انظرإمجاًعا فكان نكري، غري من والتابعني الصحابة بني فيما مشهورًا ذلك

 علوم اختصار شرح احلثيث لباعثا، املغرب – بالقنيطرة طفيل ابن جبامعة الشرعية العلوم يف الختالف مباسرت باسث
: ص ،1: ج السعود، مراقي شرح الورود نثر، 46: ص العلمية، الكتب دار طبعة شاكر، حممد أمحد تأليف احلديث؛
 .38: ص األثر، عل  منظومة شرح النظر ذوي منهج، 373
مذهب الشافعي، واحملدثني، وأمحد، وأكثر الفقهاء أنه حيتج به إذا اعتضد بأسد أمور منها: إذا أسند من وجه - 136

 آخر عرف باإلسناد سواء كان ذلك املسند صحيحاً أم ل. 
واعتضد مبرسل آخر من جهة أخرى كأن أرسله من أخذ عن غري رجال األول، أو من مراسيل كبار التابعني، كمراسيل 

 املسيب، فحهنا وجدت مسانيد من وجوه أخر.  بن
 وزاد الشافعي يف الرسالة: "إذا اعتضد بقول صحايب، أو بعمل بعض الصحابة، أو أكثر العلماء".

وزاد املاوردي: " أو بالقياس، أو ينتشرمن غري دافع، أو ليوجد دللة سواه". وهذا كله ىف مرسل التابعي. انظر: فتح 
، نزهة النظريف توضيح خنبة الفكر لبن 222ص1، تدريب الراوي لإلما السيوطي ج175ص1املغيث للسخاوي ج

 . 462، الرسالة لإلمام الشافعي ص130سجرص
 . املتأخرين عند اشتهراصطالح املرسل اخلفي  - 137

  .احلافظاملرسل اخلفي: هو أن يروي الراوي عمن أدركه وعاصره ولكنه مل يسمع منه، مما يعل  بحخباره أو بتحقيق  
وهو الذي فيه انقطاع  يف أي موضع كان السند، بني راويني متعاصرين مل يلتقيا، أو التقيا ومل يقع بينهما مساع . انظر: 

 .15ص امللقن ابن_احلديث علوم يف التذكرة، 487ص2املقنع لبن امللقن ج
صلى اهلل عليه  – النيب عن التابعي رواية مثل الواضح فاملرسل الواضح املرسل وبني بينه للتفريق ؟ خفي مسي   ملاذا 

 .وسل 
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َُصن ف  َلهُ ل ومثِّ 
ىف بدأ   -رضي اهلل عنها  – َعاِئَشةَ  حِبَِديثِ ىف شرسه مهذه املقدمة امل

وهذا مثال ملرسل  : قلت – (139)الصَّالِح  ابنِ  على يأ - زِْدتُهُ مما وهذا : قال ،(138)الوسي
وهو  ،(140) اْلَمْرُفوعِ أي اْلُمْسَنِد  اْلَمْوُصولِ  ُسْك ِ  سكَمهُ أن الصَّالِح  ابنِ الصحايب الذي ذكر 

ن بـََيان  من غري  ملَْ يُْدرِكهُ   أمراً الصََّحايب   حَيِْكيأن 
َ
ثَهُ  مل   .احَلِديثِ  أَلْهلِ لكن  ،(141)ِبِه  َسدَّ

                                                            

 –قالت: "أول ما بدئ به رسول اهلل  –رضي اهلل عنها  –مثال مرسل الصحايب: ما روته عائشة أم املؤمنني  - 138
 من الوسي الرؤيا الصاحلة يف النوم.." احلديث  – صلى اهلل عليه وسل 

رضي اهلل عنها مل تدرك هذه القضية فتكون قد  –فحن عائشة  –رضي اهلل عنه   –فهذا احلديث من مراسيل الصحابة 
 ، أي بعد فرتة، أو من الصحابة. - صلى اهلل عليه وسل  –مسعتها من النيب 

 الشهرزوري   النصري النصر أيب بن موسى بن عثمان ابن( الدين صالح) الرمحن عبد بن عثمان الصَّاَلح ابن - 139
 والفقه واحلديث التفسري يف املقدمني الفضالء أسد: الصالح بابن املعروف الدين، تقي   عمرو، أبو الشرخاين، الكردي
 . 207ص4. انظر: العالم للزركلي ج(م 1245 - 1181=  هـ 643 -   577. )الرجال وأس 
سك  مرسل الصحايب: ما عليه مجهور العلماء من احملدثني وغريه  أن مراسيل الصحابة كله  مقبولة لكون  - 140

صلى اهلل عليه  –مجيعه  عدول مرضيني، وأن الظاهر فيما أرسله الصحايب ومل يبني السماع فيه، أن مسعه من رسول اهلل 
 .سل صلى اهلل عليه و  –، أو من صحايب مسعه من النيب - وسل 

 واما من روي منه  عن غري الصحابة فقد بني يف روايته ممن مسعه، وهو أيضاً قليل نادر فال اعتبار به. 
 ابن يرويه ما مثل. الصحايب مرسل: الفقه أصول يف يسمى ما وحنوه، املرسل، أنواع يف نعد مل إنا مث: الصالح ابن قال

 سك  يف ذلك ألن منه، يسمعوه ومل ،- اهلل عليه وسل  صلى - اهلل رسول عن الصحابة أسداث من وغريه عباس،
: قوله: قلت. عدول كله   الصحابة ألن قادسة؛ غري بالصحايب واجلهالة الصحابة، عن روايته  ألن املسند؛ املوصول

 بعض من الصحابة من مجاعة مسع قد إذ روايته ، غالب ألن: يقال أن والصواب. نظر فيه الصحابة، عن روايته  ألن
 كعب  عن رووا العبادلة وبقية عباس، ابن أن األصاغر، عن األكابر رواية يف الصالح ابن كالم  يف وسيأيت. التابعني
  بعض ويف الصحايب، مرسل يف خالفا الصالح ابن يذكر ومل التابعني، عن أيضا كعب  وروى التابعني، من وهو األسبار،
 ل إنَّهُ  :السفرايينُّ  إسحاق أبو األستاذُ  قال فقد .جبيد وليس به، الستجاج يف خالف ل أنه للحنفية األصول كتب
 التبصرة شرح، 48ص2ج الفقه أصول يف احلاجب ابن خمتصر عن احلاجب رفع: انظر. تقد م ما والصوابُ  به، حيتجُّ 

 . 214ص1ج للعراقي والتذكرة
 :ضربني على الصحايب مرسل :الصحايب مرسل - 141
 عند املميز غري الصغري كالصحايب  ،شيئاً  - صلى اهلل عليه وسل  – النيب من يسمع مل الذي الصحايب :األول الضرب
 .التابعني كبار  منزلة ينزل سديثه وأن ،متصالً  يعد ل سديثه أن وسبق ،مساعه

صلى  – النيب من يسمعه مل سديثاً  عنه يروي لكن - صلى اهلل عليه وسل  – النيب مسع الذي الصحايب :الثاين الضرب
 صغار يف وأكثره -عليه  اهلل رضوان- الصحابة من كثري  عند وقع وهذا ،صحايب مرسل وهو ،- اهلل عليه وسل 
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 ال م ر س ل  ال خ ف ي   ة  ف  ر  ع  م  

ْرَسلُ 
ُ
 (142)اخلَِفيُّ  امل

                                                                                                                                                                          

 على ردها جيوز ول هبا حمتج الصحابة مراسيل و ،إسالمه تأخر ومن ،مالك بن وأنس ،العباس بن اهلل كعبد  الصحابة
 .الراجح

 اهلل رسول صحبوا ألهن  ،سجة أهنا -عنه  اهلل رضي- الصحابة مراسيل يف العلماء بني خالف ول: )السرخسي قال
  وه  ،أمثامه  من أو منه مسعوه أهن  على حيمل مطلقا السالم عليه اهلل رسول عن يروونه فما ،-صلى اهلل عليه وسل  –

 .( والعدالة الصدق أهل كانوا
 .(اإلسفرايىن إسحاق أبو األستاذ به انفرد ما إل العلماء مجيع عند سجة الصحايب مرسل: )النووي وقال
 فقد األصوليون أما هبا الستجاج يف خيتلفوا مل فحهن  الصحابة مراسيل ذكروا وإن احملدثني إن: )العراقي احلافظ قال

 بالستجاج فجزموا األصول أهل عامة وخالفه ،هبا حيتج ل أنه إىل اإلسفرايين إسحاق أبو األستاذ فذهب فيها اختلفوا
 .…( هبا
: قدامة ابن قال ،شذوذا يعد وقوله ،عليه سجة قبله من إمجاع ألن -تعاىل اهلل رمحه– إسحاق أيب خبالف عربة ول
 إل الصحايب مرسل يقبل ل :فقالوا قوم وشذ اجلمهور عند مقبولة  - صلى اهلل عليه وسل  – النيب أصحاب مراسيل)
 .صحبته لنا تثبت مل عمن يروي قد ألنه ،فال وإل ،صحايب عن إل يروي ل أنه بعادته أو ،خربه بصريح عرف إذا

 وأكثر ،إكثاره  مع الصحابة أصاغر من ونظرائه عباس ابن رواية قبول على اتفقت األمة فحن ،بصحيح ليس وهذا
 .( مراسيل  - صلى اهلل عليه وسل  – النيب عن روايته 

 الصحايب أرسله فيما الظاهر وإن ،مرضيني عدولً  مجيعاً  لكوهن  مقبولة كله   الصحابة مراسيل: )البغدادي اخلطيب قال
صلى اهلل  – اهلل رسول عن مسعه صحايب من أو  - صلى اهلل عليه وسل  – اهلل رسول من مسعه أنه فيه السماع يبني ومل

 ،به اعتبار فال نادر قليل أيضاً  وهو ،مسعه ممن رواته يف بني   فقد الصحابة غري عن منه  روى من وأما ، - عليه وسل 
 .…( عندنا بالصواب األشبه هو وهذا
ْعَناهُ  احلَِْديثِ  ُكلُّ   َما) :قال فحنه -عنه اهلل رضي– عازب بن الرباء عن صح ما يؤيده صلى اهلل عليه  – اهللِ  َرُسولِ  ِمنْ  مسَِ
ثـَُنا َكانَ   ، - وسل   .(اإِلِبلِ  َرِعيَّةُ  َعْنهُ  َتْشَغلَُنا َكاَنتْ   َعْنهُ  َأْصَحابـَُنا حُيَدِّ
 :ألنس رجل قال .نع  :قال أنس؟ من هذا مسعت :رجل   له فقال ،قصةً  مالك بن أنس عن السدوسي قتادة وروى
 ما ندري ول نكذب كن ا  ما واهلل ،يكذب مل من وسدثين ،نع  :قال ؟  - صلى اهلل عليه وسل  – اهلل رسول من َأمسَِعه

 مسل  شرح، (1/359) السرخسي أصول.انظر: حبوث يف مصطلح احلديث إلبراهي  بن سيف الزغايب، الكذب
 ، (424) ص الكفاية، (2/425) الناظر روضة، (63) ص واإليضاح التقيد، (2/197) للنووي
املرسل اخلفي له ثالث صور: األوىل: أن يروي الراوي عمن عاصره ومل يلقه سديثًا مل يسمعه منه بصيغة توه  - 142

 السماع منه مسقطاً يف احلقيقة شيخه الذي أخذ احلديث مباشرة عنه. وهذه الصورة متفق عليها عند أهل احلديث. 
بصيغة توه  السماع منه مسقطًا يف احلقيقة شيخه الذي  الثانية: أن يروي عمن لقيه ومسع منه سديثًا مل يسمعه منه

 أخذ احلديث مباشرة عنه. 
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ُ
   .(143)لِقَيُه  أَنَّه يـُْعَرفْ  ومل عاَصَرُه،ن عمَّ  رُ اصِ عُ : وهو أن يروي امل

                                                                                                                                                                          

الثالثة: أن يروي الراوي عمن لقيه ومل يسمع منه سديثًا بصيغة توه  السماع منه مسقطًا يف احلقيقة شيخه الذي أخذ 
احملدثني يف املرسل اخلفي أنه يتحقق والقول املعتمد عند مجهور  ،احلديث مباشرة عنه. وهذه الصور الثالث من التدليس

  .يف الصورة املتفق عليها فقط دون الصورتني املختلف فيهما
 ومسي مرساًل خفياً لعدم ظهور النقطاع فيه، وميكن تقريب الصور الثالث مبا يلي: 

 وهذه متفق على أهنا يف املرسل اخلفي.  ،معاصرة + عدم لقاء وبالتايل عدم مساع-1
 قاء + مساع لغري احلديث املعنعن. معاصرة + ل-2
معاصرة + لقاء + عدم مساع. وهاتان الصورتان خمتلف فيهما فقيل: من اإلرسال اخلفي، وقيل: من التدليس وهو -3

 الراجح ألن هبما لقاء.
وبناء على ماسبق يتضح لنا أن كاًل من املدلس واملرسل إرساًل خفيًا يروي عن شيخ شيئًا مل يسمعه منه بلفظه حيتمل 
السماع وغريه، غري أن املدلس خيتص بأن يروي عمن عرف لقاؤه إياه مسع منه أو مل يسمع، وخيتص املرسل اخلفي بأنه 

 . 553ص1ج الفقه أصول يف احلاجب ابن خمتصر عن احلاجب رفعانظر: .يروي عمن عاصره ومل يعرف أنه لقيه
ثـََنا :أمحد اإلمام قالاملرسل اخلفي:  مثال 143 ثـََنا ،وَِكيع   َسدَّ ْستُـَواِئيُّ  َأْخرَبَنَا :َقالَ  اأْلَْزَرقُ  َوِإْسَحاقُ  ،ِهَشام   َسدَّ  َعنْ  ،الدَّ
 أَْفَطرَ  :َقالَ  بـَْيتٍ  َأْهلِ  ِعْندَ  أَْفَطرَ  ِإَذا - صلى اهلل عليه وسل  – النَّيبُّ  َكانَ " :َقالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  ،َكِثريٍ   َأيب  ْبنِ  حَيْىَي 

  أيب بن حيىي ألن ضعيف إسناده احلديث هذا " اْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيُك ُ  َوتـَنَـزََّلتْ  ،اأْلَبـْرَارُ  َطَعاَمُك ُ  َوَأَكلَ  ،الصَّاِئُمونَ  ِعْندَُك ُ 
 ابن احلافظ قال ،اخلفي اإلرسال من وهو مرسل فاحلديث ،شيئاً  منه يسمع مل لكن -عنه اهلل رضي- أنساً  عاصر كثري
 وقد أنس عن روى) :وقال(  ويرسل يدلس لكنه ثبت ثقة اليمامي نصر أبو موله  الطائي كثري  أيب بن حيىي) :سجر
 احلرام املسجد يف يصلي أنسا رأى وقد مرسال أنس عن وروى ثقة عن إل حيدث ل إمام حيىي :سات أبو وقال…  رآه
 ومائة وثالثني اثنتني سنة مات :غريه وقال ومائة وعشرين تسع سنة مات :علي بن عمرو قال…  منه يسمع ومل رؤية
 ألن التدليس قبيل من يرها بعضه  كان  وإن اخلفي اإلرسال قبيل من بالعنعنة -عنه اهلل رضي– أنس عن فروايته .(

 -عنه اهلل رضي– أنس عن روايته تكون  اخلفي لإلرسال املختار التعريف على لكن بالتدليس وصف كثري  أيب بن حيىي
 .التدليس باب من فهو منه ومسع عاصره ممن بالعنعنة غريه عن روى لو أما اخلفي املرسل من
 :اخلفي املرسل به يعرف ما

 :يأيت مبا يعرف وذلك ،مالقاة عدم مع معاصرة فيه اخلفي املرسل أن سبق
رِسل الراوي خيرب أن :أول

ُ
 .فالناً  يلق مل أنه خيرب أو ،يلقه مل لكنه فالن عاصر أنه امل

انظر: املرسل اخلفي إبراهي  بن .بينهما املعاصرة وجود مع ،فالنا يلق مل فالنا أن فيجزم ،مطلع أمام بذلك جيزم أن :ثانياً 
 احلديث مصطلح يف حبوث/  1437 الثانية مجادى 13 الثالثاءسيف الزغايب نشر بتاريخ 

https://ebrahimalzaabi.com ،األثيويب السيوطي ألفية شرح ،(423) ص للقاري الفكر خنبة شرح شرح 
 احلثيث الباعث ،(249) ص واإليضاح والتقييد ،(2/623) سجر لبن الصالح ابن على النكت ،(1/184)
 الراوي وتدريب ،(4/70) املغيث فتح ،(142) ص الباقي فتح ،(230) ص احلفظة وكفاية ،(1/175)
(2/205). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ebrahimalzaabi.com/


(144)م ع ر ف ة  ال م ع ض ل  
 

 قَالَ ،(148)رث  ك  أ  ف  ( 147)ان  ن  اث    ه  اد  ن  س  إ   ن  م   ط  ق  س   ام   و  ه  و   ،(146)بفتح الضاد :(145)ل  ض  ع  م  ال  و  
 ،صيل النقطاع وتفاصيلهُ او وهذا يدخل ىف إطالقه ت ،َكانَ   َمْوِضعٍ  َأيِّ  ِمنْ  أي   :َشْرِسهِ  يف  اْلُمَصنِّفُ 

قوله  يفويدخل  ،وهو األرجح :قلت ،كالمه  التواصل  يفرأيته  والذي ،الصَّالحِ  ابنُ  اموتبعت فيه
 . (149) وبينهما فرق ،موضع كان املعلق أيمن 

                                                            

، وفتح 211ص1، وتدريب الراوي ج36، ومعرفة علوم احلديث ص135: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 144
، والتقييد 48ث ص، واختصار علوم احلدي145ص1، واملقنع ج37، ونزهة النظر ص85املغيث للعراقي ص

 . 65واإليضاح ص
أي: كان كان عطله  ،ومسي معضاًل ألن الراوي مال عن احلديث مياًل كثرياً بسبب ما أسقط من سنده فأعضله- 145

 ومنعه. 
 .ُمْعَضل فهو أعضله: يقولون - 146

قال عبد احلق  ،مجهور العلماء على اشرتاط املوالة يف النقطاع يف سد املعضل وإن مل يصرسوا بذلك- 147
"وإن كان السقوط من أثناء اإلسناد فحن كان الساقط اثنني متواليان يسمى معضاًل بفتح الضاد... وإن كان  :الدهلوي

 واسداً أو أكثر من غري موضع واسد يسمى منقطعاً. 
وقال املشاط يف هذا: "املعضل هو احلديث الساقط منه أي من سنده اثنان فصاعدًا من أي موضع كأن سقط 
الصحايب والتابعي أو التابعي وتابعه أو اثنان قبلهما لكن بشرط توايل الساقطني أما إذا سقط واسد بني رجلني مث سقط 

، التقريرات 44انظر: مقدمة يف أصول احلديث صمن موضع آخر من اإلسناد واسد آخر فهو منقطع يف موضعني". 
 .61ص صحيح غرامي مقدمة على املليح الشرح، 70السنية ص

 .التوالي بشرط - 148

 ،ملعلقوهذا يدخل يف ا ،ويدخل يف املعضل ما سقط من أول سنده اثنان فصاعدا :الفرق بني املعضل واملعلق - 149
وخيتلفان فيما  .إذا سذف مصنف من مبادئ السند اثنني فأكثر: فحهنما جيتمعان فيما فيكون بينهما عموم وخصوص

  .ول يكون معلقا ،فحنه يسمي معضال ،إذا وقع احلذف لثنني فصاعدا يف غري أول السند
صلى اهلل  –قال رسول اهلل  :: وقول من الفقهاء وغريه قال ابن الصالح :: وقول من الفقهاء وغريه قال ابن الصالح

، وتدريب الراوي 138معرفة أنواع عل  احلديث ص :انظر .كله من قبيل املعضل  ،وحنو ذلك ،كذا وكذا  – عليه وسل 
 . 211ص1ج
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ْعَضلُ  ىم  س  ي  و   
ُ
وعلى هذا  ،اْلُمنـَْقطع تـَْعرِيف يفقدمه  على ما بناءً  ،(151)ضا  ي  أ   (150)عا  ط  ق  ن   م   امل

نَـُهَمافيكون   ُكلُّ   َولَْيسَ أي  .(152) س  ك  ع  ال و   ،ع  ط  ق  ن   م   ل  ض  ع  م   ل  ك  ف    ،ُمْطَلق   َوُخُصوص   ُعُموم   بـَيـْ
َقِطعٍ   . (153)فـََقْط  َواِسًدا السَّاِقطُ  َيُكونَ ألنه قد  ؛ُمْعَضاًل  ُمنـْ

 

 (154)معرف ة ال م ع لق

م ِبَفْتح:(155)ق  ل  ع  م  ال  و   َدة الالَّ  ر  ث   ك  أ  ف   الرَواةِ  ِمنَ  د  اح  و   ه  اد  ن  س  إ   مبتدأ ن  م   ف  ذ  ح   ام   و  ه  و   :اْلُمَشد 
 (156)منه

                                                            

 . إسناده اتصال لعدم - 150
وقيل إن قول الراوي: بلغين، كقول مالك:  ،ويسمى املعضل منقطعاً، ويسمي مرساًل عند الفقهاء وغريه  - 151

" يسمي معضاًل عند قال: " للمملوك طعامه وكسوته – اهلل عليه وسل  صلىبلغين عن أيب هريرة، أن رسول اهلل 
 .السجزي نصر أيب احلافظ عن الصالح، ابن نقلهأصحاب احلديث، 

 التقريب: انظر وإذا روى تابُع التابعي عن تابعي سديثًا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل .
 .36ص للنووي والتيسري
توايل السقوط يف املعضل وإن مل يتوال فمنقطع. واملنقطع أع  مطلقًا من املعضل؛ لنفراده يف سقوط يشرتط - 152

 ويف سقوط راويني على غري التوايل؛ فكل معضل منقطع ول عكس.  ،راو واسد
 أيب أصحاب من مجاعة من مالك مسع فقد واسدا، الساقط يكون أن جلواز؛  استشكل وقد: العراقي قال - 153
 .املنكدر بن وحممد اجملمر، ونعي  املقربي كسعيد  هريرة،

( ب \ 72 ق) بذلك فعرفنا هريرة، أيب أبيه، عن عن عجالن، بن حممد عن املوطأ، خارج وصله مالكا أن: واجلواب
  .241ص1الراوي لإلمام السيوطي ج انظر: تدريب .منه اثنني سقوط

، ونزهة النظر 72ص 1، واملقنع ج211ص1، وتدريب الراوي ج145: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 154
 . 36ص

)فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد  :ىف كتابه "تغليق التعليق" –رمحه اهلل  –ذكر اإلمام ابن سجر  - 155
 ه عليه من بعده(. ذلك يف عبارة احلافظ األوسد أيب احلسن علي بن عمر الدار قطين وتبع

وكأنه  – صلى اهلل عليه وسل  –.. كقول الشافعي قال نافع أو قال ابن عمر أو قال النيب .قاله ابن مجاعة:- 156
مأخوذ من تعليق اجلدار أو الطالق لشرتاكهما يف قطع التصال ومل يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره 

  البخاري أورده وقد ذلك، وشبهصيغة اجلزم مثل يروي عن فالن ويذكر عنه لتسميتهما باملنقطع واملرسل ول يف غري 
 صورة على كان  وإن -عنده الصحيح شرط على ليس مبعىن- الصحيح قبيل من خبارج وليس ،"صحيحه" يف كثرياً 
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 يف متصالً  ذكره لكونه أو عنه، علقه عمن الثقات جهة من معروفاً  احلديث لكون ذلك؛ البخاري يفعل فقد املنقطع
 معرض يف ل مقصوداً  أو أصالً  يورده فيما وهذا النقطاع، خلل يصحبه ل آخر لسبب أو كتابه،  من آخر موضع

 يف مجاعة ابن قال .موصولً  أو الشاهد، كان  معلقاً  الصحيح، شرط من ليس ما فيها حيتمل الشواهد ألن الستشهاد؛
 قال فيه البخاري لقول املعازف يف األشعري مالك أيب سديث رده يف الظاهري سزم ابن خطىء وقد) :الروي املنهل
 الصحيح بشرط التصال معروف احلديث فحن وهشام البخاري بني منقطع أنه وزعمه السند وساق عمار بن هشام

 فرع.(
 البخاري قال كلما  النيسابوري محدان بن جعفر أبو السماع قال على حممول شيوخه عن ذلك من البخاري أورده ما
 املتصل التعليق من وجعله التعليق من ثان قس  أنه املغاربة متأخري بعض وعن ومناولة عرض فهو لنا قال أو يل قال
 يعربون واحملدثون لالستجاج ل لالستشهاد ذكره أنه فاعل  لنا قال أو يل قال البخاري قال إذا وقال معىن املنفصل لفظا
 املغريب هذا من أقدم النيسابوري جعفر وأبو هبا حيتج قلما وأساديثهما واملذاكرات املناظرات يف بينه  جرى عما بذلك
  .الصالح ابن قاله منه بالبخاري وأعرف
 فذكر سعد، بن الليث وروى: قال سيث التيم ، يف واسد موضع يف مسل  ويف جدا، كثري  البخاري يف وهو :اْلُمَعلَّقُ 
 وفيه احلديث، .«مجل بئر حنو من صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول أقبل: »الصمة بن احلارث بن اجلهي  أيب سديث
  موضعا عشر أربعة ذلك بعد وفيه بالتصال، روايتهما بعد الليث عن بالتعليق روامها والبيوع احلدود يف موضعان أيضا
 .فالن ورواه: بقوله عقبه مث متصال، رواه منها سديث كل

 مل والذي للتكرار وجمانبة اختصارا معلقا أورده وإمنا كتابه،  من آخر موضع يف موصول ذلك من البخاري يف ما وأكثر
 مجيع يف وله ،" التوفيق: " مساه لطيف تأليف يف اإلسالم شيخ وصلها سديثا، وستون مائة آخر موضع يف يوصله
: " مساه آخر يف أسانيد بال واختصره ،" التعليق تغليق: " مساه باألسانيد جليل كتاب  واملوقوفات واملتابعات التعليق
صلى  اهلل رسول قال: )مثالً  فيقال اإلسناد، مجيع حيذف أن التعليق صور ومن.". التعليق من امله  وصل إىل التشويق

 الذي شيخه املصنف حيذف أن ومنها التابعي، أو الصحايب، إل اإلسناد مجيع حيذف أن ومنها(. اهلل عليه وسل 
 اختلف فقد املصنف، لذلك شيخاً  فوقه من كان  فحن: "سجر ابن احلافظ قال فوقه، من إىل احلديث ويضيف سدثه،

 قضى مدلس، ذلك فاعل أن الستقراء أو بالنص، ُعرف فحن التفصيل، هذا يف والصحيح ل؟ أو تعليقاً  يسمى هل: فيه
 ".فتعليق وإل به،

 "البخاري صحيح" يف املعلقات أقسام
 أخرى طرق له ليس أي- احلديث، خمرج يضيق سيث معلقاً  يورده وإمنا آخر، موضع يف موصولً  يوجد ما منها

 .التطويل خشية اإلسناد يف خمتصراً  يكرره فحنه أسكام؛ على املنت واشتمل املخرج ضاق فمىت -عنده متصلة صحيحة
 ُفاَلن   َوذََكرَ  َوَرَوى َوأََمرَ  َوفَـَعلَ  َكَقالَ    )اجلزم، بصيغة يورده أن إما: صورتني على وهو معلقاً، إل فيه يوجد ل ما ومنها

 األوىل فالصيغة ؛(َكَذا  ُفاَلنٍ  َعنْ  َوُسِكيَ  َوذُِكرَ  َوُرِويَ  َويـَُقالُ  َوحُيَْكى َويُْذَكرُ  َكرُيَْوى) التمريض بصيغة يورده أن وإما(
 بشرطه، يلتحق ما فمنه احلديث، ذلك رجال من أبرز فيمن النظر يبقى لكن عنه، عل ق من إىل الصحة منها ُيستفاد
 يصعب طويل كالم  وهو سجر، ابن للحافظ" الباري فتح" مقدمة يف الكالم هذا تتمة وانظر يلتحق، ل ما ومنه

 .سصره

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                                                                                                                                                                          

 الفائدة تكون وقد لفائدة، إل يكررها ل ولكنه ويقطعها، األساديث يكرر أن البخاري اإلمام عادة من فحن نعل  كما
 بالتصريح يعيده مث بالعنعنة يسوقه أن أو آخر، صحايب عن فيعيده صحايب عن احلديث يكون أو متنية، أو إسنادية
  يف به ويستدل مواضع، يف كتابه  يف احلديث يذكر كان  اهلل رمحه البخاري أن اعل : "سجر ابن احلافظ قال. بالسماع

 معلقاً، موضع ويف موصوًل، موضع يف فيورده فيه، سينئذ فيتصرف واسدة، طريق ويستخرج آخر، بحسناد باب كل
 ل متعددة، مجل على مشتمالً  املنت كان  فحن الباب، ذلك يف إليه حيتاج الذي طرفه على مقتصراً  وتارة تاماً، تارة ويورده
 سديثاً  يورد وقلما فيه، أخرجه الذي الباب يقتضيه معىن فقهه وغزارة استنباطه حبسن منه فحنه باألخرى إلسداها تعلق
 صحايب عن احلديث خيرج أنه فمنها...نذكرها ملعان أخرى طريق من يورده وإمنا واسد، ولفظ واسد بحسناد موضعني يف
 والثالثة، الثانية الطبقة أهل يف يفعل وكذلك الغرابة، سد عن احلديث خيرج أن منه واملقصود آخر، صحايب عن يورده مث

 ".زائدة فائدة على لشتماله كذلك  وليس تكرار، أنه الصنعة أهل غري من ذلك يرى من فيعتقد مشاخيه، إىل جرا وهل 
 املعلق احلديث سك 
 يف احلال هو كما  كتابه،  يف الصحة مصنفه التزم إن إل فيه، احملذوف جلهالة وذلك مردود، أنه املعلق احلديث يف األصل

 سذف وإمنا عنده، إسناده ثبت أنه على دل اجلزم بصيغة البخاري فيه أتى ما أن على فاجلمهور ،"البخاري صحيح"
 اجلزم، بصيغة سديثاً  البخاري يعلق فقد مقال؛ ففيه جازمة غري بصيغة فيه أتى وما املتقدمة، األغراض من لغرض ذلك
 شرطه، على ليس وهو باجلزم، يعلق وقد شرطه، على وهو أبداً، يذكره ل وقد مسنداً، آخر موضع يف يذكره ما وهو

 يصح قد ما التمريض بصيغة املعلق ومن فيه، النقطاع بسبب يضعف أنه إل باجلزم يعلق وقد غريه، عند صحيح ولكنه
 سسناً، يكون قد ما التمريض بصيغة املعلق ومن السنن، أصحاب أو مسل  عند فتجده شرطه، على يكون ول إسناده،

 .ينجرب ول يرتقي ول ضعيفاً  يكون وقد آخر، بأمر منجرباً  ضعيفاً  يكون وقد
 [َفاِئَدة  ]

 أيب احلافظ وقول صح، ما إل كتايب  يف أدخلت ما: البخاري فقول املذكورة التعاليق سك  تقرر إذا: الصالح ابن قال
صلى اهلل  اهلل رسول قاله صحيح، البخاري مجيع أن بالطالق سلف لو رجال أن وغريه  الفقهاء أمجع: السجزي نصر

 الرتاج  دون املسندة األبواب ومتون وموضوعه، الكتاب مقاصد على حممول حينث، مل فيه، شك ل عليه وسل 
  .اهـ. وحنوها
 اجلزم بصيغة البخاري أوردها اليت املعلقات على أمثلة
 عنه اهلل رضي هريرة أيب عن سريين بن حممد سدثنا عوف، سدثنا: امهيث  بن عثمان قال: الوكالة كتاب  يف البخاري قال
 موضع يف يقل ومل أخرى، مواضع يف وأورده بطوله، احلديث..رمضان بزكاة صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول وكلين: قال
 عدة يف مشاخيه من يسمعه مل فيما الصيغة هذه املصنف استعمل وقد منه، يسمعه مل أنه فالظاهر عثمان، سدثنا: منها

 .وبينه  بينه بواسطة آخر موضع يف يوردها مث فالن، قال: بصيغة عنه  فيوردها أساديث،
 وهو( أسيانه كل  على اهلل يذكر صلى اهلل عليه وسل  النيب كان: )عائشة وقالت: الطهارة كتاب  يف قال: آخر مثال

 من منه يستحيا أن أسق اهلل: )جده عن أبيه عن سكي  بن هبز وقال: آخر مثال. مسل  شرط على صحيح سديث
 .السنن أصحاب أخرجه هبز؛ عن مشهور سسن سديث وهو( الناس

 التمريض بصيغة البخاري أوردها اليت املعلقات

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 . (157)فنِّ صَ ف مُ ويكون ذلك من تصرُّ ، 

 

  

                                                                                                                                                                          

 عنه، علق من إىل الصحة منها تستفاد ل أساديث هي التمريض صيغة على اليت املعلقات من البخاري اإلمام أورده ما
 األساديث هذه بعض فحن املوضع، هذا من للحديث الصحة سك  يؤخذ ل ولذلك الصحيح، شرط على ليست ألهنا
 صحتها تعرف إمنا الصحة، منها يستفاد ل التمريض صيغة على اليت فاألساديث. كذلك  ليس وبعضها صحيح، هو ما
 بسبب بالضعف، العلماء عليها وسك  معلقة، البخاري اإلمام أوردها أساديث وهناك صحيحه، يف أخرى مواضع من

 من غريه فعل وكذلك" التعليق تغليق" يف سجر ابن احلافظ املعلقات هذه وصل وقد آخر، بأمر منجرب لكنه النقطاع،
 بصيغة أوردها اليت األساديث على األمثلة ومن. انقطاع فيه الذي والقس  منها، الصحيح القس  وبينوا العلماء،
. لبيس أو مخيص ثياب بعرض ائتوين: اليمن ألهل جبل بن معاذ قال: طاوس وقال: الزكاة كتاب  يف قوله التمريض
: قال الطب، كتاب  يف ذكره ما كذلك  األمثلة ومن. معاذ من يسمع مل طاوساً  أن إل صحيح طاوس إىل فحسناده

 مل ما وأما. آخر موضع يف أسنده فحنه( الكتاب بفاحتة الرقى يف صلى اهلل عليه وسل  النيب عن عباس ابن عن ويُذكر)
 ما ومنه سسن، هو ما ومنه شرطه، على ليس أنه إل صحيح، هو ما فمنه الصيغة، هبذه أورده مما آخر موضع يف يورده
 .ضعيف هو
 خفيفاً  الضعف ذلك كان  رمبا لكن عنه، علقه من إىل عنده بضعفه مشعر فهو البخاري عند التمريض بصيغة جاء فما
 سك  وهذا قادسة، املصحح هذا عند تعد ل العلة تلك ألن أو علته، على اطالعه لعدم إما غريه، صححه رمبا سىت
( قال) سك  أن الصالح ابن ذكر فقد منه ، مسع الذين شيوخه عن علقه ما إذا إل التعاليق، من الكتاب يف ما مجيع
 بأمثلة، البخاري يف اليت التعاليق فمثل آخر، موضع يف كالمه  اختلف مث التصال، على حممول ذلك وأن( عن) سك 
 به، جلزمه الصحة يفيد: قلنا وإن فحنه التعاليق، من غريه مثل سكمه أن واملختار كالقعنيب،  البخاري شيوخ منها ذكر
 مث منه ، مسع الذين شيوخه عن أساديث عدة علق أنه بدليل عنه عل ق الذي شيخه من يسمعه مل أنه حيتمل فقد

 .عنه عل ق من وبني بينه بواسطة كتابه  من آخر موضع يف أسندها
 صح ما بصحته جيزم فحنه املوقوفات أما املرفوعات، هو به املقصود صحيح،" البخاري صحيح" يف ما مجيع إن: فالقول
 من مبجيئه إما منجرباً؛ يكون سيث إل انقطاع أو ضعف إسناده يف كان  مبا جيزم ول شرطه، على يكن مل ولو عنده،
 لكثري تفاسريه  ومن والتابعني الصحابة فتاوى من املوقوفات من يورد ما يورد وإمنا. قاله عمن بشهرته وإما آخر، وجه
 .األئمة بني خالف فيها اليت املسائل يف املذاهب من خيتاره ملا والتقوية الستئناس بغرض اآليات؛ من

، املختصر يف 98، نزهة النظر ص49املنهل الروي ص ،123ص 1ج النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب. انظر: 
 املليح الشرح، 41ص1، مقدمة يف أصول احلديث للدهلوي ج84، قواعد التحديث للقامسي ص3أصول احلديث/

 . (عمر عطا اهلل عبد. د) ويب إسالم، املعلقات يف صحيح البخاري 61ص صحيح غرامي مقدمة على
ْسنَاد فِي - 157  بآخره، والمرسل مصنف، تصرف ومن السند بأول المعلق فخص، لعلة المصنف حذفه سند له الحديث أن أي، اْْلِ

 . ذلك بغير والمعضل
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  (159):ن  ع  ن   ع  م  ال  و  

 ل  ص  ت  م   و  ه  و  ، ((الن  ف   ن  ع   الن  ف  )) ك،  ((ن  ع  ))صيغة ب   هي  ف   ي  ت  أ   الَِّذي السََّندَ  أي ام   و  ه  و   ،بفتح عينيه
َعنِ عند  ن  ك  ي   م  ل   ن  إ    .(162)اء  ق  الل   (161)ن  ك  م  أ  و   ،(160)يس  ل  د  ت   اْلُمَعنـْ

                                                            

، وفتح املغيث 148ص1، واملقنع ج214ص1، وتدريب الراوي ج139انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص - 158
 .87للعراقي ص

 من اجلماهري وقاله العمل عليه الذي والصحيح مرسل، أنه: قيل فالن، عن فالن وهو املعنعن اإلسناد - 159
 بعضاً، بعضه  لقاء إمكان وبشرط مدلساً  املعنعن يكون ل أن بشرط متصل أنه واألصول، والفقه احلديث أصحاب

 مذهب وهو ذلك من شيئاً  يشرتط مل من منه  خالف، عن بالرواية ومعرفته الصحبة وطول اللقاء ثبوت اشرتاط ويف
 ومنه . واحملققني املديين، وابن البخاري، قول وهو وسده، اللقاء شرط من ومنه  فيه، اإلمجاع ادعى احلجاج بن مسل 
 قال فحذا الجازة، يف عن استعمال األعصار هذه يف وكثر عنه، بالرواية معرفته شرط من ومنه  الصحبة طول شرط من

 .أعل  واهلل باإلجازة عنه رواه أنه فمراده فالن، عن فالن عن قرأت: أسده 
 ابن كان  أو كذا،  فعل أو كذا:  املسيب ابن قال: قال أو بكذا، سدثه املسيب ابن أن الزهري سدثنا قال إذا: الثاين

 يتبني سىت منقطعاً  يكون بل بعن وشبهها أن تلتحق ل: ومجاعة سنبل بن أمحد فقال. ذلك وشبه يفعل، املسيب
والتيسري  انظر: التقريب .أعل  واهلل املتقدم، بالشرط السماع على حممول ومطلقه كعن،  أن: اجلمهور وقال السماع،
 .61ص عرت الدين نور: احملقق الصالح، ابن مبقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع ، معرفة37للنووي 
عند مجاهري أصحاب احلديث والفقه بالشرط الذي ذكره املصنف هنا وهو إذا مل يثبت تدليس املعنعن ولو - 160
 .168ص1، اختصار علوم احلديث ج214ص1.انظر: التقريب وشرسه جمرة

 -رمحه اهلل –كما لإلمام مسل  - 161
 بد ل: يقولون املديين، بن وعلي وغريه  اك احل وأيب زرعة وأيب والبخاري أمحد احلديث؛ أئمة مجهور مذهب - 162
 بالعنعنة، أساديثه ألن مردود؛ بالعنعنة رواه ما فجميع منه، مسع أو لقيه أنه يثبت مل فحذا السماع، أو اللقاء ثبوت من
 روى إذا لكن مدلسا، يكن مل إن التصال على أساديثه بقية مُحلت" مسعت" أو" سدثنا" بكلمة يوما سدث لو ألنه
 .الراوي هذا يف ننظر بالعنعنة لنا

 عليه الذي هو املذهب وهذا بالسماع، العل  لعدم بالتصال، له حُيك  ل: يقولون احلديث أهل مجهور مذهب فعلى
 وصفا يشرتط من ومنه  املديين، وابن كالبخاري  اللقاء، يشرتط من اجلمهور من سبق، كما  احلديث أهل أئمة مجهور
 .السماع ثبوت من بد ل: يقول زائدا
 أن بد ل بل سات، أيب ول زرعة أيب ول أمحد اإلمام عند يكفي ل هذا فالن، مع التقى فالن أن خرب جاءنا لو: يعين
 .أكثر أو سديثا منه مسع قد أنه يثبت
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والصحيح أنه لبد من  ،لغريه هكذا مشي املصنف تبعاً  ،(163)بِاْلُمَعاَصَرِة وذلك  ، عنه نللمعنعَ  

 .(164)باللقاء العل  

 

ل يس    (165)م ع ر ف ة  الت د 

َدلَّسُ أي : ه  ل  و  ق  ب  ، (169)ة  ر  اص  ع  م  ال  و   ،(168) قيالل   م  وه  ي   ه  ن  أل   (167)وه  ر  ك  م   و  ه  و  (166): يس  ل  د  الت  و  
ُ
 امل

التسمية  يفيشرتط  أنه ل تـَْعِليُلهُ وأوه   ،َكَذا  ُفالَنًا قَالَ  َأنَّ أو  ،ُفاَلنٍ  َعنْ أو  ،(170)((الن  ف   ال  ق  ))

                                                                                                                                                                          

 على" عن" مُحلت السماع ثبت أو اللقاء ثبت فحذا اللقاء، ثبوت يكفي: فيقولن املديين بن وعلي البخاري أما
انظر: .التصال

https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=950&node=4349 
 ومل آخر، راويا الراوي عاصر فحذا فقط، باملعاصرة يكتفي أنه الصحيح مقدمة يف -رمحه اهلل  – مسل  اإلمام - 163
 .هذا على هو املتأخرين، مجهور عليه الذي هو وهذا بالتصال، له حَيك  سينئذ فحنه السماع، من مينع مانع يق 

 أهنا على استقر املتأخرين عند العمل ذلك، على استقر قد والعمل التصال، على حممولة أهنا كثري  ابن احلافظ وذكر
 .التصال على حممولة
أن ل  -1 :الشروط املتفق عليها :وذلك بشروط ،إمجاع أئمة احلديث عليه –رمحه اهلل  –صرح ابن عبد الرب  - 164

فحذا  .أي لقاء املعنعن من روي عنه بلفظ عن ،وإمكان لقاء بعضه  بعضا -2 .مدلسا ،بكسر العني ،يكون املعنعن
 .وسينئذ حيك  بالتصال إل أن يتبني خالف ذلك ،..".كقوله "سدثين أو مسعت  ،استوىف ذلك صار قوله "عن فالن "

 . 215-214ص1، وتدريب الراوي ج139معرفة أنواع علوم احلديث ص:انظر
ين واحملققني من أئمة وهو قول البخاري وابن املدي ،وعد الكتفاء بحمكانه ،ثبوت اللقاء -1 :والشروط املختلف فيها

 ،ومعرفته بالرواية عنه -3 .وهو قول أيب املظفر السمعاين ،وعدم الكتفاء بثبوت اللقاء ،وطول الصحبة -2 .هذا العل 
 . 79شرح النخبة ص :انظر .وهو قول أيب عمر والداين ،وعدم الكتفاء بالصحبة

، 223ص1، وتدريب الراوي ج103، ومعرفة علوم احلديث ص156: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 165
 . 50، واختصار علوم احلديث ص154ص1، واملقنع ج39، ونزهة النظر ص93وفتح املغيث للعراقي ص

ها أسفار التدليس: هو رواية الراوي عمن مسع منه مامل يسمعه منه مومهًا أنه مسع منه، وله أنواع أسفرت عن - 166
 عل  املصطلح. 

 .222قال اإلمام اللكنوي: مكروه جداً، وهي كراهة حترمي. انظر: ظفر األماين ص - 167
 يف بعض النسخ ) اللقاء(  - 168
 أي السماع.- 169
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منه وإل دخل فيه   ،َلبُدَّ  َبلْ  ، وليس كذلك ،(171)عنه سَ س املدلَّ بالتدليس ثبوت لقي املدلِّ 

 . (172)كما قاله بعضه بينَـُهما   التَّفرقةُ  والصَّوابُ  ،لفناهالذي أسَ اخلفيُّ  اإلرسالُ 

، يف اجلملة لكون الشيخ مذكوراً ، ( 175) كراهة من األول .(174) ف  خ  أ   وخ  ي  ي الش  ف  (173) و  ه  و   

 أَْقَسامِ  ِمنْ صله على هذين القسمني كأواقتصر املصنف  ، (176) ن وصف مبا ل يعرف بهإو 

 . (177)وأفحشها َشرَُّها  َوُهوَ  ،التسويةِ  تدليسُ وبقي  ،التَّْدلِيسِ 

                                                                                                                                                                          

وغريها مثل "عن" و"وأن" وهو مل يسمع منه، وهذا يسمى "تدليس اإلسناد"وأكثر العلماء واحملققني على ذمه  - 170
 .175ص1الباعث احلثيث ج وإنكاره.انظر:

 وهو يقتضيه الكفاية يف اخلطيب وكالم البزار بكر وأبو الشافعي اإلمام التدليس يف اللقاء باشرتاط قال وممن - 171
 راو زيادة الطرق بعض يف يقع أن يكفي ول مطلع إمام جبزم أو بذلك نفسه عن بحخباره املالقاة عدم ويعرف املعتمد
 وقد والنقطاع التصال استمال لتعارض كلي  حبك  الصورة هذه يف حيك  ول املزيد من يكون أن لستمال بينهما
 .255ص2ج والتحبري التقريرانظر: .األسانيد متصل يف املزيد وكتاب املراسيل ملبه  التفصيل كتاب  اخلطيب فيه صنف
 مرسل فهذا ،(ذكر)و( قال)و ،(أن)و( عن)كـ  مومهة بصيغة به لقاؤه يثبت مل ممن عاصره عمن الراوي روى إذا - 172
 ما أساديث منه مسع عمن روى إذا وكذلك تدليس، فهذا مومهة بصيغة منه يسمعه مل ما لقيه عمن روى إذا وأما خفي،

 ،للشيخالبيقونية املنظومة شرح .تدليًسا كوهنا  يف خالف ل الصورة وهذه أيًضا، تدليس فهذا مومهة بصيغة منه يسمعه مل
 الدكتور/ عبد الكرمي اخلضري، صويت. 

 أي التدليس.- 173
، ألن املدلس مل يسقط أسدا من السند وإمنا سببها وصف الراوي أما القس  الثاين: فكراهته أخف من األول - 174

: معرفة انظر .حلال يف كراهته حبسب غرضهوختتلف ا .شيخه بوصف ل يعرف به كي يوعر طريق معرفته على السامع
، علي سسن عبد ، ضبطها وعلق عليها16 علوم احلديث، لبن امللقن، ص، التذكرة يف161عل  احلديث صأنواع 

 هـ.1408احلميد، دار عمار، الطبعة األوىل 
: ذمه أكثر العلماء، وقال شعبة التدليس أخو الكذب. انظر ،سك  التدليس: القس  األول: مكروه جدا - 175

 . 158علوم احلديث ص، معرفة أنواع 228ص1تدريب الراوي ج
فيسميه أو يكنيه أو يصفه مبا  ،بأن حيدث الراوي عن شيخ سديثا مسعه منه ،: تدليس الشيوخالقس  الثاين - 176

أنه روى عن أيب بكر عبد اهلل بن أيب  ،ما روي عن أيب بكر بن جماهد اإلمام املقرئ :ومثاله .كي ل يعرف  ،ليعرف به
 . 158: معرفة أنواع عل  احلديث صعبد اهلل بن أيب عبد اهلل. انظرسدثنا  :فقال ،داود السجستاين

املدلس سديثا عن ضعيف بني ثقتني، لقي أسدمها  وهو أن يروي من أنواع تدليس اإلسناد: تدليس التسوية، - 177
، حتسينا هر، فيستوي اإلسناد كله ثقات حبسب الظااآلخر، فيسقط الضعيف، وجيعل بني الثقتني عبارة مومهة

، وجيده الواقف ألول قد ل يكون معروفا بالتدليسألن الثقة ا ،، وهو شر أقسامهوقد مساه بذلك ابن القطان .حديثلل
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 (178)م ع ر ف ة  الش اذ  

 . (179) الناس ة  اي  و  ر  ل   فا  ال  خ  م   ة  ق  الث    ىو  ر   ام   و  ه  و  : اذ  الش  و  

 .(180)فقط ولو كان واسداً منُه  أرجحُ  ُهوأو ملن 

 

 (181) م ع ر ف ة  ال م ن ك ر  

 : وقال غريه ،(184) ظ  ف  ح  ال  ب   ور  ه  ش  م   الو   ن  ق  ت  م   ر  ي   غ   د  اح  و    ه  ب  (183) د  ر  ف  ت    ام   و  ه  و  : (182)ر  ك  ن  م  ال  و  

 (187)ساٍت  َأيب ابنُ  رواهُ له مبا ( 186)ل ومثَّ ، (185)الثِـَّقَة  الضَّعيفِ  خُمالفةُ أنه 

                                                                                                                                                                          

.. وقسمه احلات أبو .، وفيه غرور شديدوقد رواه عن ثقة آخر، فيحك  له بالصحة ،د التسويةعلى السند كذلك بع
 . 109-103وم احلديث ص. انظر: معرفة علقسامعبد اهلل النيسابوري إىل ستة أ

 عبيد ،ونافع الوزاعي بني سقط .- سديثا وذكر - عمر ابن عن نافع عن الوزاعي سدثنا مسل  بن الوليد قال :ومثاله
 .ضعيف وهو السلمي عامر بن اهلل
 .ثقات كله  اإلسناد سوى ألنه: التسمية سبب وأما

فتح  ،232ص1، تدريب الراوي ج119احلديث ص، معرفة علوم 163: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 178
 . 53، اختصار علوم احلديث ص165ص1املقنع ج ،28، نزهة النظر ص99املغيث للعراقي ص

الشاذ: اختلفوا فيه، عند اإلمام الشافعي ومجاعٍة من علماء احلجاز: ما روي الثقة خمالفًا لرواية الناس ل ان - 179
افظ أبو يعلي اخلليلي: والذي عليه سفاظ احلديث أن الشاذ ما ليس له إل إسناد يروي الثقة ما ل يروي غريه، قال احل

واسد يشذ به ثقة أو غريه فما كان عن غري ثقة فمرتوك، وما كان عن ثقة توقف فيه ول حيتج به، وقال احلاك : هو ما 
إمنا األعمال بالنيات" انظر: انفرد به ثقة وليس له أصل مبتابع. وما ذكراه مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث "

 علوم يف املقنع، 63ص النووي لإلمام التقريب شرح القريب فتح، 267ص 1ج النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب
 .165ص1ج احلديث
القاعدة يف مصطلح احلديث: أنه إذا تعارض لفظان وكان أسدمها أرجح من اآلخر رواية أو متنًا فحن املرجوح - 180

سىت لو فرض أن هذا احلديث الشاذ روى بسند متصل، رواته ثقات، لكنه خيالف ماهو أرجح منه، فحنه يسمى شاذاً، 
 . 98ص 4ج األسكام أدلة من املرام بلوغ شرحانظر: يعترب شاذاً، على أنه لة انفرد لقبل.

، فتح املغيث 169، معرفة أنواع عل  احلديث ص179ص 1، املقنع ج238ص1تدريب الراوي ج :انظر - 181
 . 29، نزهة النظر ص55، اختصار علوم احلديث ص102للعراقي ص
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 ،(190) رئاملقْ  الزَّيَّاتِ  مَحَزةَ (189)أخي ، (188) بٍ يْ بِ ابن سَ  - مشدداً و  صغريب بالتيِّ بَـ سُ طريِق  ِمن ،
َزارِ  عن ، (191)ِإْسَحاقَ  َأيب  َعنْ   َعنِ  –رضي اهلل عنهما  – اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ ،(192) ُسَرْيث أيببن  اْلَعيـْ

                                                                                                                                                                          

 إذا كان سبب الطعن يف الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق فحديثه يسمى املنكر. - 182
 الراوي يأيت أن هو: "واصطالسا .له نظري ل الذي على يُطلق وكذلك وسده، كان  ما: هو: اللغة يف التفرد - 183
 ابن ،500/ 4 املقاييس، فارس، ابن ،24/ 8 العني، الفراهيدي،: . ينظر"متناً  أو سنداً  أسد فيها يشاركه ل برواية
 .236 الصحاح، خمتار الرازي، ،306/ 9 احملك ، سيده،
 تفر د علىوا يف التعريف اقتصر  قد، وجند اهن  أبو سفص األنصاريكما عرفه السخاوي، وقاله سراج الدين - 184

 ،الثقات من لغريه الثقة مبخالفة الشذوذ معىن خصوا سيث والنكارة، الشذوذ بني  بتفريقه يوسي هذا الضعيف،
، التذكرة يف علوم احلديث 47ص1انظر: التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن يف عل  األثر، ج .الضعيف بتفر د والنكارة

 . 17ص
وعلى هذا كثري من  ،وهو مذهب احلافظ ابن سجر ،: هو مارواه الضعيف خمالفا للثقاتد واملرتوكاملنكر املردو  - 185
 . 29، 30. انظر: شرح النخبة لبن سجر صتقر عليه الصطالح عند املتأخرينوهو الذى اس ،احملدثني
 واخلطيب والسيوطي، سجر ابن احلاِفظ ِمثل هذا يف سلف   فلك للثِّقة، الضعيف خمالفةُ  هو الذي املعىن على املنَكر

 مثالً  الرِّواية فرتةِ  يف كانوا  الذين األئمَّة لكن تقريًبا، هجرية400 َسَنة بعدَ  األئمَّة: أي وغريه ؛ الصالح، وابن البغدادي  
. واسد مبعىن واملنَكر الشاذَّ  يستخدمون كانوا  أمرِه  غالب يف هؤلء فكلُّ  قطين، الدار إىل ،385 لسنة 100 َسنة ِمن

 . ، األلوكةد/عيد نعيمي آل فيصل (5) احلديث مصطلح شرح النفيس اجلوهر انظر:
  .الثقاتمثل له باحلديث الذي فيه راو منفرد خمالف ملا رواه  - 186
تويف سنة سبع وعشرين  ،صاسب كتاب اجلرح والتعديل ،: عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازيهو - 187

  .البداية والنهاية :انظر .وثالمثائة
وذكره البخاري  ،روي عنه ابن أيب شيبة ،هو سبيب بالتصغري والتشديد بن سبيب مويل بين تي  اهلل بن ربيعة - 188

، سبيب بن سبيب أخو محزة الزيات، 311ص1. قال امهيثمي يف الزوائد جوسكت عنه، 126ص3جيف الكبري 
 .ضعيف

 أخو- 189

انعقد  ،صدوق زاهد رمبا وه  ،: محزة بن سبيب بن عمارة القاري أبو عمارة الكويف التيمي موله هو - 190
، تراج  529املعارف لبن قتيبة ص :انظر .مات سنة ست ومخسني ومائة ،اإلمجاع بآخره على تلقي قراءته بالقبول

 .366-365ص1جال شرح معاين اآلثار جاألجبار من ر 
هو كالزهري يف و  ،قواماً  كان صواماً   ،: عمرو بن عبد اهلل امهمداين السبيعي أبو إسحاق أسد األعالمهو - 191
 . 82ص2: الكاشف للذهيب جانظر .مات سنة سبع وعشرين ومائة، غزا مرات ،الكثرة
ث العبدي الكويف، وثقه ابن معني، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن سبان يف الثقات، العيزار بن سريهو:  - 192

   .204-203ص 8، هتذيب التهذيب ج283ص5: الثقات لبن سبان جظر. انمات يف ولية خالد على العراق
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 رمضانَ  اموصَ  البيتَ  وسجَّ  الزَّكاةَ  وآَتى الصَّالةَ  أقام من) :قَالَ  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  - النَّيبِّ 
 َرَواهُ  الثِـَّقاتِ  ِمنَ (195)َغرْيَُه  أِلَنَّ  ( 194)؛ُمْنَكر   ُهوَ : َساِتٍ  أَبُو قَالَ (193)  (اجلنَّةَ  دخل الضَّيفَ  وقَرى

 (197)اْلَمْعُروُف  َوُهوَ ،(196)َمْوُقوفًا  ِإْسَحاقَ  َأيب  َعنْ 

 غريمها َعَدٍد أَوْ  َكثْـَرةِ   أَوْ  ،َضْبطٍ  ِلَمزِيدِ  ِمْنهُ  بَِأْرَجحِ (198)ُخوِلَف  ِإَذابأن الراوي  يْ هبذا أ وعرفتَ  :قال

ْحُفوُظ  َلهُ  يـَُقالُ  فَالرَّاِجحُ (199)
َ
ْرُجوحُ و ،(200)امل

َ
 (201)الشَّاذُّ  َلهُ  يـَُقالُ  امل

                                                            

(، ذكره امهيثمي يف 1/387،7/12والبخاري يف تارخيه الكبري ) ،330ص3رواه ابن عدي يف الكامل ج - 193
: ويف إسناده سبيب ابن سبيب أخو محزة بن سبيب الزيات وهو وعزاه للطرباين يف الكبري وقال 45ص1جممع الزوائد ج

 . 182ص2. وأخرجه ابن أيب سات يف العلل جضعيف
 ، وإن كان معناه صحيحا منكر بسبب إسناده - 194
 بيب من الثقات غري س - 195
  .رضي اهلل عنه –موقوفا على ابن عباس  - 196
 . 190ص به الستجاج وسك  الضعيف احلديث، 152، التدريب ص53-52: شرح النخبة صانظر - 197
 أي راوي احلسن أو الصحيح. - 198
ِْجيَحاتِ  ُوجوهِ  من - 199  .الرتَّ
 احملفوظ: مارواه الثقة خمالفا من هو أقل منه بزيادة أو نقص مع عدم إمكان اجلمع بينهما. - 200
 ذيالرتمما رواة : ثال الشذوذ يف السندوالشاذ: مارواه الثقة خمالفا من هو أوثق منه بزيادة أو نقص يف املنت. م - 201

والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عىن عمر بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس: " أن رجال تويف على عهد 
 صلى اهلل عليه وسل  –"احلديث: "متام احلديث فقال النيب الرسول صلى اهلل علية وسل  ومل يدع وارثا إل موىل هو اعتقه

 النص هذا مرياثه له". – صلى اهلل عليه وسل  –تقه، فجعل النيب هل له أسد؟ قالوا: ل، إل غالمًا له كان أع :-
 لكن. عباس ابن عن عوسجة عن موصول أي. السند هذا على عيينة ابن سفيان وافقوا الرواة من عدد رواه هكذا

 .عباس ابن ذكر بدون ،مرسالً  عوسجة عن احلديث روى سيث زيد بن محاد خالفه 
 سات أبو رجح فقد ذلك ومع والضبط العدالة أهل من زيد ابن فحماد عيينة ابن سديث: احملفوظ:" سات أبو قال ولذا
(، 27، كتاب الفرائض )369-4/368انظر: سنن الرتمذي   .عيينة بن سفيان منه  و منة عددا أكثر ه  من رواية

(، باب 31الفرائض )، كتاب 6/132(، والنسائي يف السنن الكربى 2106(، رق )14باب مرياث املوىل األسفل )
(، باب من ل وارث 23، كتاب الفرائض )4/41( وابن ماجة 6376(، رق  )31) اْلُمْعَتقُ  َوبَِقيَ  اْلمَعِتقُ  َماتَ  ِإَذا
 (. 2741(، رق  )11له)

 :املنت الثقة خمالفة يف مثال
صلى اهلل عليه  اهلل رسول قال: قال هريرة، أيب عن صاحل، أيب عن األعمش، سدثنا: قال زياد بن الواسد عبد رواه ما

 جعل سينما وشذ   زياد بن الواسد عبد أخطأ فقد(( ميينه على فليضطجع الفجر ركعيت أسدك  صلى إذا: ))وسل 
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َخاَلَفةُ  َوقـََعتْ  َوِإنَّ  ، 
ُ
ْعُروُف، َوُمَقابُِلهُ  َلهُ  يـَُقالُ  فَالرَّاِجحُ (202)الضَّْعِف  َمعَ  امل

َ
َنَكُر  َلهُ  يـَُقالُ  امل

ُ
 (203)امل

                                                                                                                                                                          

 أيب بن سهيل رواه هكذا صلى اهلل عليه وسل  فعله من أنه والصواب صلى اهلل عليه وسل  النيب قول من احلديث
 صاحل أيب عن إبراهي ، بن حممد رواه وكذا ،(1456) الكربى يف والنسائي ،(1199) ماجه ابن عند أبيه عن صاحل،
 .45/ 3 البيهقي عند
 رواية عن فقال 45/ 3 الكربى السنن يف البيهقي منه  زياد بن الواسد عبد رواية بشذوذ األئمة من مجع صرح وقد

 ابن بالشذوذ احلك  نقل وكذا ،((عباس وابن عائشة عن الروايات سائر ملوافقته حمفوظاً  يكون أن أوىل وهذا: ))الفعل
 ل الفعل عنه الصحيح وإمنا بصحيح، وليس باطل هذا: ))فقال 308/ 1 املعاد زاد يف تيمية ابن شيخه عن القي 
 .672/ 2 ميزان العتدال يف الذهيب قال هذا وبنحو((. فيه وغلط زياد بن الواسد عبد به تفرد واألمر هبا، األمر

، بأن يكون الراوي املخالف ضعيفًا بسوء سفظه أو جهالته أسدمها رجحان مع اجلانبني يف الضعف يكون أن - 202
 أو حنو ذلك. 

احلديث املنكر هو: "الذي يرويه الضعيف خمالفًا رواية الثقة، وقد عد بعض املتأخرين هذا التعريف أدق  - 203
 -1التعاريف وينقس  احلديث املنكر إىل ثالثة أقسام: املنكر يف السند، واملنكر يف املنت، واملنكر يف السند واملنت،  

سبيب بن سبيب، وهو أخو محزة بن سبيب الزيات املقري عن أيب  املنكر يف السند مثل: مارواه ابن أيب سات من طريق
قال: " من أقام الصالة، وآيت الزكاة،  – صلى اهلل عليه وسل  –إسحق عن العيزار بن سريث عن ابن عباس عن النيب 

وسج البيت، وصام، وقري الضيف، دخل اجلنة". قال أبو سات: هو منكر؛ ألن غريه من الثقات رواه عن أيب إسحق 
، وغريمها من 2/821(، وابن عدي يف الكامل 12692)12/136موقوفا، وهو املعروف. أخرجه الطرباين يف الكبري 

 . 2/262عقيلي للضعفاء الو  2/415ضعيف انظر: ترمجته يف الكامل لبن عدي  طرق عن سبيب به، وسبيب
املنكر يف املنت مثل: أخرج أبو داود بسنده قال: سدثنا جعفر بن مسافر، قال: سدثنا ابن أيب فديك، قال: سدثنا  -2

صلى اهلل عليه  –لنيب هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال: جاء رجل إىل ا
أفطر يف رمضان، هبذا احلديث قال: فأيت بعرق فيه متر قدر مخسة عشر صاعاً، وقال فيه: " كله أنت وأهل  – وسل 

بيتك وص  يومًا واستغفر اهلل" هذا احلديث منكر، تفرد به هشام بن سعد عن الزهري وخالف فيه عامة أصحاب 
سجر: ذكر أبو عوانة ىف صحيحه سديث هشام بن سعد هذا وقال: غلط الزهري الكبار احلفاظ قال احلافظ ابن 

وقال أبو يعلي اخلليلي: " وهذا  ،هشام بن سعد، وأورده ابن أيب عدي يف ترمجة هشام بن سعد، وعده من مناكريه
عبد أنكره احلفاظ قاطبة من سديث الزهري عن أيب سلمة ألن أصحاب الزهري كله  اتفقوا عن الزهري عن محيد بن 

 الرمحن بن عوف أخي أيب سلمة وليس هو من سديث أيب سلمة".
"كلوا  – صلى اهلل عليه وسل  –عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنها –املنكر يف السند واملنت: مثل سديث عائشة -3

يف البلح بالتمر، فحن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه، ويقول: عاش ابن آدم سىت أكل اجلديد باخللق" وهذا احلديث 
 سنده نكارة، ويف متنه أيضاً. 

سك  احلديث املنكر: أنه سديث ضعيف؛ وذلك ألن راويه إما أن يكون موصوفًا بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو 
 الفسق، وإما أن يكون راويه ضعيف خمالف يف روايته رواية الثقة. 
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ْنَكرِ  الشَّاذِّ  بنيَ  َأنَّ  ،
ُ
خالَفةِ  اْشرتاطِ  يف اْجِتماعاً  بينَـُهما ألنَّ ؛(204)وجٍه  ِمن وُخصوصاً  ُعموماً  وامل

ُ
 ،امل

 َسو ى َمنْ  َغَفلَ  وقد(206) .ضعيفٍ  روايةُ  واملنَكر، (205)َصُدْوٍق  أَوْ  ثقٍة، روايةُ  الشاذَّ  أن يف وافرتاقاً 

 .أعل  واهللُ  ،(207)بينَـُهما

 

 (208)األ  ف  ر اد  م ع ر ف ة  

 الفردُ  هوَ وهذا  ،فل  يشركه فيه أسد ،اة  و  الر   يع  م  ج   ن  ع  (209) ه  ب  الراوي  د  ر  ف  ت    ام   و  ه  و  : د  ر  ف  ال  و  

 ل  ه  أ   ه  ب   د  ر  ف  ت   )) ،اْلُمَحدِِّثنيَ : َأيِ  :م  ه  ل  و  ق  ك    ،(211) ة  اص  خ   ة  ه  ج   تفرد به عن و  أ  ، (210) املطلقُ 
 (215)اْلَبْصَرِة  َأوِ (214) اْلُكوَفةِ  َأْهلِ ك (213) .ه  و  ح  ن  و   ،(212) ((ة  ك  م  

                                                                                                                                                                          

، علل ابن أيب 213صاحل ص، علوم احلديث، صبحي ال116انظر: دراسات ىف علوم احلديث، حممد عوض ص 
 يف(، اإلرشاد 2025)7/109، الكامل لبن عدي 52(. نزهة النظر، لبن سجر ص1643رق  )2/182سات: 
 .575ص الرواية عل  يف النهاية ملقدمة البداية وصلة(، 11)1/172 احلديث علماء معرفة
، واخلصوص العموم: أيضاً  وُيسمَّى، وْجه، ِمن واخلصوص العموم - 204  يف أكثر، أو لفظان، يشرتك أن: هو الوْجهي 
 .عرت. د غريه، دون هبا خيتص خبصلةٍ  واسدٍ  كلُّ   يفرتق مث صفٍة،
 سسن، سديثه عنده والصدوق. الصدوق يف سجر ابن لإلمام خاصٍ  اصطالحٍ  على هذا صدوق، أو: قوله - 205
 تزكية إل يفيد ل وصف   وهذا العدل؛ مبعىن فالصدوق احملدثني اصطالح يف أما. خفيفاً  ضبطاً  ضابط صدوق َأيْ 

األثر  أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر انظر: نزهة .الراوي رواية لقبول يكفي ل وهذا الضبط، دون العدالة
 .87ص

 . 30قاله احلافظ ابن سجر ىف التفريق بني الشاذ واملنكر. انظر: تدريب الراوي للحافظ السيوطي ص - 206
قوله:" وقد غفل من سوي بينهما" أراد ابن الصالح، فحن الشاذ واملنكر عنده سواء.ومل مييز بينهما، وقال - 207

 . 244،245املنكر مبعىن الشاذ. مقدمة ابن الصالح ص
، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث 60ص 1انظر: مقدمة ابن الصالح ج - 208

، معرفة علوم احلديث 209،املقنع ص183، معرفة أنواع عل  احلديث ص248ص1ي ج، تدريب الراو 19ص1ج
، تيسري مصطلح احلديث 17، نزهة النظر ص58، اختصار علوم احلديث ص110، فتح املغيث للعراقي ص96ص
 . 208ص1، شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل اآلثر ج5ص1ج

 بعضها  )واسد ( مثبت يف بعض النسخ اخلطية وغري مثبت ىف - 209
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وهذا هو  ،(218)ُفاَلن   ِإلَّ  ثَِقة   يـَْروِهِ  ملَْ  أوْ ،(217) .ُفاَلن   ِإلَّ ( ُفاَلنٍ  َعنْ ) يـَْروِهِ  ملَْ  أوْ  ، (216)ِمْصَر  أَوْ 

  .(219)النِّْسيبُّ  اْلَفْردُ 

                                                                                                                                                                          

وهو ما كانت الغرابة يف أصل سنده، أي ماينفرد بروايته شخص واسد يف  :الفرد املطلق أو الغريب املطلق - 210
 أصل سنده. 

وقد يستمر التفرد إىل آخر السند،  –رضى اهلل عنه  –مثل: سديث "إمنا األعمال بالنيات" تفرد به عمر بن اخلطاب 
 .28تيسري مصطلح احلديث ص :وقد يرويه عن ذلك املتفرد عدد من الرواة. انظر

صلى  –وذلك كتفرد صحايب حبديث عن رسول اهلل  ،الفرد املطلق: هو احلديث الذي تفرد به راو واسد عن مجيع الرواة
ل باللفظ  ،ومل يرو ما تفرد به من طريق آخر ،ابعي عن التابعيأو تابع الت ،أو تابعي عن صحايب ، - اهلل عليه وسل 

 . 249ص1انظر: تدريب الراوي ج .ول باملعىن
  .وهو على أنواع ،: وهو ماسك  بتفرده بالنسبة إىل جهة خاصةوهذا هو الفرد النسيب - 211
مثل: ماتفرد به أهل  :تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل البصرة :كقومه   ،النوع األول: ما قيد ببلد معني - 212

صلى  –أن رسول اهلل  ،-رضي اهلل عنها –عن عائشة  ،من طريق ابن أيب مليكة 98ص :مكة مارواه احلاك  ىف املعرفة
تفرد به أهل .. احلديث. قال احلاك : " هذا سديث .خرج من عندها فقالت: يا رسول اهلل خرجت – اهلل عليه وسل 

 مكة، وليس يف رواته إل مكي". 
" أمرنا أن نقرأ بفاحتة الكتاب وما  :ما رواه أبو الوليد الطيالسي عن مهام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال

مل يشركه  يف هذا اللفظ سواه  ".  ،" تفرد بذكر األمر فيه أهل البصرة من أول اإلسناد إىل آخره :تيسر " قال احلاك 
 . 97ص1انظر: معرفة علوم احلديث ج

 أو أهل بلد عن أهل بلد. ،فالن كقومه  تفرد به فالن عن  ،ما قيد بحمام أو سافظ :النوع الثاين - 213
من طريق شريك عن أيب احلسناء، عن احلك  بن عتيبة، عن سنش،  97صمثل: مارواه احلاك  ىف املعرفة: - 214
.. احلديث. قال احلاك : "تفرد به أهل الكوفة من أول اإلسناد إىل .يضحي بكبشني -كان علي رضي اهلل عنهقال:  

 آخره مل يشركه  فيه أسد". 
( قال: سدثنا مسدد وأمحد بن أيب شعيب 155مما تفر به أهل البصرة كما يف سنن أيب داود سديث رق : )- 215

احلراين قال سدثنا وكيع سدثنا دمه  بن صاحل عن سجري بن عبد اهلل عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدي إىل 
قال مسدد عن دمه   .مث توضأ ومسح عليهما خفني أسودين ساذجني فلبسهما – صلى اهلل عليه وسل  –رسول اهلل 

 صاحل بن دمه  ضعيف، إسناد وهذا لغريه، سسناحلديث: بن صاحل. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل البصرة. 
 وكيع، طريق من( 3620) و( 549) ماجه وابن ،(3030) الرتمذي وأخرجه .جمهول اهلل عبد بن وسجري ضعيف،

 داود أيب سننانظر: (.4347" )اآلثار مشكل شرح"و ،(22981" )أمحد مسند" يف وهو .اإلسناد هبذا
 (.57،باب املسح على اخلفني)111ص1ج

"ومسح  – صلى اهلل عليه وسل  –مثل: ما رواه مسل  من سديث عبد اهلل بن زيد يف صفة وضوء رسول اهلل - 216
. صحيح إسنادهرأسه مباء غري فضل يديه" قال احلاك : هذه سنة غريبة، تفرد هبا أهل مصر، ومل يشاركه  فيها اسد. 
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 (220)م ع ر ف ة  ال غ ر يب  م ن  ال ح د يث  

 َكَقَتاَدةَ  ه  يث  د  ح   ع  م  ج  ي   ن  م  م   ه  ه  ب  ش  و   (222)ي  ر  ه  الز   ن  ع   ،د  اح  و   ه  ب   د  ر  ف  ت    ام   و  ه  و  : (221)يب  ر  غ  ال  و  

ما انفرد به الواسد أَنَُّه  َوالصَِّحيحُ  ، (225* 224)َمْنَدْه  اْبنِ  قـَْولِ ى لَ عَ اْلُمَصنُِّف  َمَشىهكذا ، (223)

                                                                                                                                                                          

 وأبو داود، اإلسناد هبذا وهب، بن اهلل عبد طريق من( 35) والرتمذي ،(236) 211ص1ج مسل  وأخرجه
 (. 120)، 87ص1ج

تفرد به فالن عن فالن وإن كان مرويًا من وجوه أخرى عن غريه. قال: سدثنا قتيبة سدثنا شريك عن أيب  - 217
أنه قال يف املستحاضة " تدع الصالة  -صلى اهلل عليه وسل  –اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب 

 1ج الرتمذي سننانظر: ة وتصوم وتصلي". أيام أقرائها اليت كانت حتيض فيها مث تغتسل وتتوضأ عند كل صال
 .(126) رق  سديث 187ص

: أن عمر بن اخلطاب سأل أبا واقد الليثي ما  النوع الثالث: ماقيد بثقة، كقومه : مل يروه ثقة إل فالن. مثل - 218
ق والقرآن واجمليد  " كان يقرأ فيهما ب" :؟ قاليف األضحي والفطر – صلى اهلل عليه وسل  –كان يقرأ به رسول اهلل 

ومل يروه  ،و"اقرتبت الساعة وانشق القمر " تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن أيب واقد الليثي ،"
عن  ،عن الزهري ،عن خالد بن يزيد ،ورواه من غريه  ابن مهيعة وهو ضعيف عند اجلمهور ،أسد من الثقات غري ضمرة

 . 250ص1الراوي ج عروة عن عائشة ". انظر تدريب
الفرد النسيب أو الغريب النسيب: هو ماكانت الغرابة يف أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من رأو يف أصل سنده مث - 219

 .ينفرد بروايته راو واسد عن أولئك الرواة
 سبب التسمية: بالغريب النسيب ألن التفرد وقع فيه بالنسبة إىل شخص معني. 

دخل مكة وعلى رأسه  صلى اهلل عليه وسل  –أن النيب  –رضي اهلل عنه  –ي عن أنس مثل: سديث مالك عن الزهر 
 .28انظر: تيسري مصطلح احلديث ص .املغفر"تفرد به مالك عن الزهري. أخرجه الشيخان

، 96، معرفة علوم احلديث ص180ص1، تدريب الراوي ج47انظر: التوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقن ص - 220
 . 58، اختصار علوم احلديث ص13، نزهة النظر ص110، فتح املغيث للعراقي ص374  احلديث صمعرفة أنواع عل

ما على" الَفْرد" هو آخر امسًا الغريب على العلماء من كثري    يطلق - 221  بينهما، العلماء بعضُ  وغايـَرَ  مرتادفان، أهنَّ
 أهل إنَّ : "قال أنه إلَّ  واصطالًسا، لَُغةً  مرتادفني يعدمها سجر ابن احلافظ لكن مستقالًّ، نوًعا منهما كالًّ   فجعل

ْطَلق الَفْرد" على يطلقونه ما أكثر" الَفْرد"فـ وقلته، الستعمال َكثْـَرة  سيث من بينهما غايروا الصطالح
ُ
" الغريب"و ،"امل

 دسوقي داود مودحمل  وأقسامه تعريفه: الغريب احلديث، 28انظر: نزهة النظر ص"النَّْسيب الفْرد" على يطلقونه ما أكثر
 )مقالة(.  خطايب

والغرابة  ،ومنه الصحيح واحلسن كما مضى ،قال الشيخ شاكر: مث إن الغالب على احلديث الغريب أن يكون ضعيفاً 
تكون يف املنت والسند معاً، وتكون يف السند وسده، وقد تكون بأصل احلديث، وقد تكون بزيادة يف السند، ول تكون 
 ،الغرابة يف املنت كله وسده دون السند؛ ألن املنت، إذا كان غريبًا بحسناد معني كان اإلسناد إىل هذا املنت إسنادًا غريباً 
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ْسَنادِ  بـَْعضِ  يف  َتُكونُ (227)اْلَغَرابَُة  مُثَّ ،(226) مطلقاً   كلهِ ،  (229)َمَعا  َواْلَمنْتَ  ِفيهِ  أَوْ ،(228)ُكلَُّه   أَوْ  اإْلِ

ْسَنادِ  َغرِيبُ  َولَْيسَ ،(230)بـَْعُضُه  أَوْ  ُكلَّهُ   اْلَمنْتِ  َغرِيبُ  َماُهوُ ول يوجد  ،أو بعضهِ   )بتأويل  ِإلَّ  اإْلِ

231). 

                                                                                                                                                                          

وأما غرابة اإلسناد وسده فتكون يف سديث معروف بأسانيد أخرى، ويأيت بحسناد  ،د معاً فيكون غريب املنت واإلسنا
          .141ص احلديث مصطلح عل  يف الصبان منظومةانظر: انفرد به راٍو واسد، فيكون هذا اإلسناد غريباً. 

قانه، احلافظ متفق على جاللته وإتالزهري: حممد بن مسل  بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب الزهري، الفقيه - 222
، 1065رق  357-348ص5، وقيل غري ذلك. انظر: الطبقات الكربى لبن سعد جمات سنة ثالث وعشرين ومائة

 .443-26/419هتذيب الكمال 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن سدوس السدوسي، البصري، - 223

وقيل سنة مثاين عشر ومائة. انظر: هتذيب الكمال للمزي  ،قة ثبت، مات سنة سبع وعشرين ومائةأبو اخلطاب، ث
 . 356-8/351 وانظر، 23/498-517

ابن منده: هو حممد بن إسحاق بن حممد بن حيي بن منده، أبو عبد اهلل، العبدي، األصبهاين، من كبار  - 224
، والقرتاح 374نظر: معرفة أنواع علوم احلديث لبن الصالح صسفاظ احلديث، تويف سنة مخس وتسعني وثالمثائة. ا

 . 49يف بيان الصطالح لبن دقيق العيد ص
"الغريب من :كالم أيب عبد اهلل ابن منده احلافظ األصبهاين أنه قال  –رمحه اهلل  –قد ساق اإلمام بن امللقن  - 225

 :سديثه  إذا انفرد الرجل عنه  باحلديث يسمى احلديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من األئمة ممن جيمع
 ." : مشهوراً اجلماعة عنه  سديثا مسي فحذا روي،: عزيزاً ن وثالثة واشرتكوا يف سديث يسمىفحذا روي عنه  رجال ،غريبا

 احلديث ألفية شرح املغيث فتح ، 270ص مقدمة ابن الصالح :انظر .مث عقب ابن الصالح على تعريف ابن مندة
 .308ص

: "ما تفرد بروايته شخص واسد يف أي احلديث الغريب اصطالسا هو –رمحه اهلل  –قال احلافظ ابن سجر  - 226
 . 13: شرح النخبة صع وقع التفرد به من السند. انظرموض

 والغريب أنواع  - 227
  .الغريب إسنادا  ل متنا-1 - 228
 : وهو احلديث الذي يتفرد برواية متنه راو واسد. غريب املنت واإلسناد -2 - 229

مثال ذلك: ماسدثناه أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن إسحق اخلزاعي مبكة قال: سدثنا أبو حيي بن مسرة قال: سدثنا 
صلى اهلل  –خالد بن حيي قال: ثنا أبو عقيل عن حممد بن سوقة عن حممد بن املنكدر عن جابر قال: قال رسول اهلل 

"إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق، ول تبغض إىل نفسك عبادة اهلل، فحن املنبت ل أرضًا قطع ول  – يه وسل عل
 ،ظهرًا أبقي" قال احلاك : هذا سديث غريب اإلسناد واملنت. فكل ما روي فيه فهو من اخلالف على حممد بن سوقة

 الصبان منظومة، وعنه أبو عقيل، وعنه خالد بن حيي. انظر: فاما ابن املنكدر عن جابر فليس يرويه غري حممد بن سوقة
 .140ص احلديث مصطلح عل  يف
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 (232)م ن  ال ح د يث   ال ع ز يز   م ع ر ف ة  

 (234)(233) د  ر  ف  ان    نإ  ف  

                                                                                                                                                                          

ول يوجد سديث غريب املنت فقط دون غرابة اإلسناد، إل إذا اشتهر احلديث الفرد فرواه عن املنفرد كثري  -3 - 230
وهذا بالنسبة إىل أسد طريف اإلسناد، فحن إسناده غريب يف الطرف  ،من الرواة فيصري غريباً مشهوراً، غريباً متناً ل إسناداً 

 مشهور يف طرفه اآلخر.  ،األول
وتفرد به عن علقمة، وانفرد به  -رضى اهلل عنه –سديث "إمنا األعمال بالنيات" فقد رواه عمر بن اخلطاب  :مثال هدا

رضي  –براهي ، غريب متناً لتفرد أمري املؤمنني عمر حممد بن إبراهي  عن علقمة، وانفرد به حيي بن سعيد عن حممد بن إ
به، وغريب أيضًا لتفرد علقمة به عنه، وبعد اشتهاره عن حيي مل يعد غريب اإلسناد من هذا الطرف، وعلى  –اهلل عنه 

 احلديث مصطلح عل  يف الصبان منظومةهذا فحديث: "إمنا األعمال بالنيات" سديث غريب مشهور. انظر: 
 . 141ص

" ول أري هذا  :وقوله.إنه ل يوجد ما هو غريب متنا ل سندا إل بالتأويل –رمحه اهلل  –ابن الصالح  :قال - 231
."  وقد أطلق أبو الفتح اليعمري ذكر هذا النوع يف .وليس غريب إسنادا ،فال يوجد إذا ماهو غريب متنا،النوع ينعكس

غريب  :الغريب على أقسام –رمحه  اهلل  –شرح اإلمام الرتمذي  مجلة أنواع الغريب من غري تقييد بآخر السند فقال يف
: علوم احلديث انظر .وغريب بعض املنت فقط ،وغريب بعض السند فقط ،وسندا ل متنا ،ومتنا ل سندا ،سندا ومتنا

 . 274-273ص
، فتح املغيث 441ص2، املقنع ج374، معرفة أنواع عل  احلديث ص180ص1: تدريب الراوي جانظر - 232

 . 11، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص161، اختصار علوم احلديث ص307للعراقي ص
 )به(.  - 233

  .)به( ىف نسخة خطية للتذكرة - 234
عرف احلديث العزيز بأن يرويه  - رمحه اهلل – تعددت تعريفات احلديث العزيز عند املصنفني؛ اإلمام احلافظ بن منده

العدد ل يف الصحايب، ول من فوقه إىل ذلك اإلمام  –رمحه اهلل  –راويان أو ثالثة عن إمام جيمع سديثه، فل  يشرتط 
الذي جيمع سديثه، بل سىت ذلك اإلمام هو واسد، فليس العدد يف احلديث العزيز عند ابن منده شرطًا يف مجيع 

 اإلسناد، خالفاً ملا اشتهر عند املتأخرين. طبقات 
 ىف كتابه "علوم احلديث" مؤيداً ومقرراً.  –رمحه اهلل  –ونقله عنه اإلمام ابن الصالح 

، وابن دقيق 175ص2ريب جوتتابع العلماء من بعد ابن الصالح على تعريف ابن منده منه  اإلمام النووي يف التق
، 53، والطييب يف اخلالصة يف أصول احلديث ص56مجاعة يف املنهل الروي ص، وابن 407لقرتاح صالعيد يف ا

، والعراقي يف ألفيته، مع شرسها: فتح 161، وابن كثري يف اختصار علوم احلديث ص105والقزويين يف مشيخته ص
احلديث ،  وابن امللقن يف املقنع يف علوم 72ص2، وشرح التبصرة والتذكرة، للعراقي ج385ص3املغيث للسخاوي ج

 ، وغريه  كثري. 446ص2، واألبناسي يف الشذا الفياح ج441ص2ج
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 .(235) يزا  ز  ع   ي  م  س   ،عنه  حبديثٍ  ،ة  الث  ث   و  أ   ان  ن  اث    

 

ه ور  م ن  ال ح د يث    (236)م ع ر ف ة  ال م ش 

  .(237)ورا  ه  ش  م   ي  م  س   عنه  ،َفَأْكثـَرُ  َثاَلثَة  أي   ة  اع  م  ج  ال اه  و  ر   ن  إ  ف  

                                                                                                                                                                          

وبعض املتأخرين ذكر أن العزيز ما رواه اثنان أو ثالثة دون القيد بكونه عن إمام جيمع سديثه، ومن هؤلء: اإلمام 
 . 125صالبيقوين، والقامسي يف قواعد التحديث 

قيده برواية اثنني، فقال: العزيز، وهو أن ل يرويه أقل من اثنني. وهذا ف –رمحه اهلل  –أما احلافظ ابن سجر العسقالين 
وهذا القيد  ،أن يكون عن اثنني -2وهذا القيد خيرج به الغريب.  ،يقل عن اثنني أن ل-1التعريف يتضمن قيدين 

اثنني، وهذا الشرط مل يشرتط أن يكون العدد يف أقل طبقات السند  -رمحه اهلل –اسرتاز  عن املشهور. اإلمام ابن سجر 
  –رمحه اهلل  -يشرتطه اإلمام ابن منده
يف التوضيح  –رمحه اهلل  –جل من جاء بعده فمن هؤلء: اإلمام السخاوي  –رمحه اهلل  –وتبع احلافظ ابن سجر 

 ، والقاري يف43ص1، واملناوي يف اليواقيت والدرر ج24، والسيوطي يف ألفيته ص48األهبر لتذكرة ابن امللقن ص
، والدكتور نور الدين عرت يف منهج النقد يف علوم 229ص2، والصنعاين يف توضيح األفكار ج197شرح النخبة ص

 . 29ص1، واجلديع يف حترير علوم احلديث ج416احلديث ص
 :مثاله
 ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَسبَّ  َأُكونَ  َسىتَّ  َأَسدُُك ْ  يـُْؤِمنُ  لَ : ))- صلَّى اهلل عليه وسلَّ  - النَّيبُّ  قال: قال - عنه اهلل رضي - أََنس َعنْ 

 ُشعبة قتادة عن ورواه ُصهيب، بن العزيز وعبد قتادة - عنه اهلل رضي - أنس عن ورواه ((َأمْجَِعني َوالنَّاسِ  َوَوَلِدهِ  َواِلِده
،صحيح 12ص1صحيح البخاري ج.مجاعة   ُكلٍّ   عن ورواه الوارث، وعبد ُعَليَّة بن إمساعيل العزيز عبد عن ورواه وسعيد،
 .67ص1مسل  ج

 تيسريجيئه من طريق آخر. انظر: مبعىن: قوي، مب –عز   –ومُس ي عزيزاً؛ إم ا لقل ة وجوده، وإم ا لكونه ِمن - 235
 (.26) ص احلديث مصطلح

، فتح املغيث 370، معرفة أنواع عل  احلديث ص427ص2، املقنع ج173ص2: تدريب الراوي جانظر - 236
 . 160، اختصار علوم احلديث ص10، نزهة النظر ص173ص2، التقريب والتيسري ج307للعراقي ص

أي عن ، فحذا روي اجلماعة عنه  -رمحه اهلل  –يف تعريفه تبعًا لبن منده  –رمحه اهلل  –عبارة ابن الصالح - 237
واسد من األئمة الذين جيمع سديثه  سديثًا مسي مشهوراً. ومبقتضي ما عرفا به العزيز أيضًا جيتمعان فيما إذا رواه 

مسي مشهوراً لوضوح أمره. انظر: علوم احلديث لبن الصالح  .ثالثة، وخيتص العزيز بالثنني واملشهور بأكثر من الثالثة
 . 33ص احلديث ألفية شرح املغيث فتح ،269ص

 لوضوسه بذلك احلديث مسي   ،الناس عند ووضح اشتهر الذي الشيء هو:لغةواملشهور 
 :وهي معان للمشهور أن   غري ،التواتر سد   يبلغ ومل اثنني من بأكثر حمصورة طرقا له ما هو:اصطالسا
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َنهُ  فـََقْط  اِثـَْننيِ  َعنِ  اِثـَْننيِ  َمنِ  أََقلُّ  يـَْرِويهِ  َل  َأنَّ  اْلَعزِيزُ : وقيل ،َوِجِهي   وخصوص ُعُمومَ  اْلَعزِيزِ  َوَبنْيَ  فـَبَـيـْ

 ِمنْ  َواْلُبَخارِيُّ ، ( 240)- رضي اهلل عنه – أََنسٍ  َسديثِ  ِمنْ  ( 239)الشَّْيَخاِن  َرَواهُ ل له مبا ومثَّ ، (238)

                                                                                                                                                                          

 املشهور يسمى وهذا) التواتر سد   يبلغ مل ما السند طبقات كل  يف فأكثر ثالثة رواه ما :احملدثني عند معىن( 1
 (الصطالسي

 أصال إسناد له ليس ومما واسد إسناد أي) أصل له مما مطلقا واشتهر شاع قد الذي احلديث على يطلق قد أنه( 2
 يف آسادا كان  عما عبارة بأنه ويعرفون ،اآلساد خرب وبني التواتر بني قسما املشهور جيعلون :األصوليني عند معىن( 3

 مبوجبه وعمال له تصديقا بالقبول األمة تلقي مع والثالث الثاين القرن يف انتشر مث ،األصل
 ؟ سكمه
 :أقسام ثالثة إىل والرد   القبول سيث من ينقس  املشهور احلديث

 ،؟ النيب عن كثرية  أوجه من روي ،اجلمعة يف البخاري رواه" فليغتسل اجلمعة أسدك  جاء إذا":كحديث":الصحيح( 1
 "بالنيات األعمال" وكحديث

 طرق وله كثرية  أوجه من؟  النيب عن روي ،األسكام كتاب  يف ماجه ابن رواه" ضرار ول ضرر ل" كحديث  :احلسن( 2
 "مسل  كل  على فريضة العل  طلب":وكحديث ،الصحة أو احلسن إىل هبا يرتقي

 من منها طريق خيل ومل هريرة وأيب أنس عن أوجه عدة من روي ،"بالصني ولو العل  اطلبوا":كحديث  :الضعيف( 3
 ضعيف مشهور فهو ،شديدا جرسا جمروح

 ؟ شهرته موقع حبسب أقسامه هي ما
 أو الناس عند فيها ينتشر اليت األوساط إىل بالنسبة كثرية  أقسام إىل الصطالسي الغري باملعىن املشهور احلديث ينقس 

 تكون و سند أو أصل مها وليس الناس ألسنة على مشتهرة أساديث تكون وقد معينة لدواعي األجيال من جيل يف
 :ذلك يف األمثلة بعض وهذه متواترة أو صحيحة

 "وذكوان رعل على يدعوا الركوع بعد شهرا قنت؟  اهلل رسول أن   أنس كحديث":خاصة احلديث أهل بني مشهور( 1
 "ويده لسانه من املسلمون سل  من املسل :"مثل:والعوام والعلماء احلديث أهل بني مشهور( 2
 "ضرار ول ضرر ل":كحديث  :الفقهاء بني مشهور( 3
 واحلاك  سبان ابن صححه" عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن رُفع" :مثال:األصوليني بني مشهور( 4

 ..".وضع اهلل إن  ":بلفظ
 "يعصه مل اهلل من خيف مل لو صهيب العبد نع " :كمثال"  :النحاة بني مشهور( 5
 كثري  وغريه ،"فاعله أجر مثل فله خري على دل   من:"كمثال(  العامة) العوام بني مشهور( 6
 .للعجلوين اخلفا؛ كشف،  للسخاوي احلسنة؛ املقاصد :األلسنة على املشتهرة األساديث يف صنف ومما
 مصطلح تيسري"انظر: . الشيباين الديبع لبن احلديث؛ من الناس ألسنة على يدور فيما اخلبيث من الطيب متييز ،

 (.25) ص" احلديث
وقد ادعى " ابن سجر إىل ذلك قال:  وسبقه احلافظ .ورده بأنه قول غري جيد ،نقل بن سبان إنكار وجوده - 238

وأما صورة العزيز  ،فحن أراد رواية اثنني فقط عن اثنني فقط فمسل  .ابن سبان أن رواية اثنني عن اثنني ل توجد أصال
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 َل ) : قال – صلى اهلل عليه وسل  – اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ ،(241) –رضي اهلل عنه  – ُهَريـَْرة َأيب  َسديث

 . (243)احلديث (242)(وَوَلِدهِ  واِلِدهِ  ِمن إلَْيهِ  أَسبَّ  أُكونَ  سىتَّ  أَسدُُكْ ، يـُْؤِمنُ 

: قتاَدةَ  َعنْ  ورواهُ ، ُصَهْيبٍ  ْبنِ (245)اْلَعزِيِز  َعْبدِ  و: (244) قـََتاَدة   -رضي اهلل عنه  – أََنسٍ  َعنْ ورواه 

الواِرِث،  وعبدُ  ُعَليَّةَ  بنُ (249) ِإمساعيلُ  : العزيزِ  عبدِ  َعنْ  ورواهُ ،(248) وسعيد  (247)(246) شعبةُ 

 . وفيه نظر ،(251) مَجاعة   - ن األربعةعأي  -ُكلٍ   عن ورواهُ (250)

                                                                                                                                                                          

واملتتبع ألسانيد األساديث وطرقها جيد العزيز كثريا "ه أقل من اثنني عن أقل من اثنني بأن ل يروي ،اليت جوزها فموجودة
 . 27ص احلديث عل  يف السيوطي ألفية: يف أي طبقة من اإلسناد.انظر ،ان فقطعلى معىن أن ينفرد بروايته راوي

 . 2/15 ومسل ، 1/58 البخاري - 239
تويف سنة ثالث   – صلى اهلل عليه وسل  –، خادم رسول اهلل اخلزرجىهو: أنس بن مالك األنصاري  - 240

    .: الرياض املستطابةوتسعني. انظر
اختلف يف امسه واس  أبيه. فقيل: عبد  ،صحابةأبو هريرة الدوسي الصحايب اجلليل سافظ ال. 1/58 البخاري- 241

   .680ص تقريب التهذيب :. انظرالرمحن بن صخر. وقيل غري ذلك
 ومسل  ،(15) 14/ 1 اإلميان من صلى اهلل عليه وسل  الرسول سب باب اإلميان، كتاب  يف البخاري رواه - 242

 أمجعني والناس والوالد والولد األهل من أكثر صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول حمبة وجوب باب اإلميان، كتاب  يف
 (.44) 67/ 1 احملبة هذه حيبه مل من على اإلميان عدم وإطالق
 َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَسبَّ  َأُكونَ  َسىتَّ  َأَسدُُك ْ  يـُْؤِمنُ  ل بَِيِدهِ  نـَْفِسي فَـَوالَِّذي: "بلفظ هريرة، أيب عن الُبَخارِي   أخرجه - 243
 َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَسبَّ  َأُكونَ  َسىتَّ  َأَسدُُك ْ  يـُْؤِمنُ  ل: "بلفظ أنس عن ،15 برق  وأخرجه اإلميان، ،14 ح ،"َوَوَلِدهِ 
 َأَسبَّ  َأُكونَ  َسىتَّ  الرَُّجلُ : "لفظٍ  َويف  -"َعْبد   يـُْؤِمنُ  ل: "بلفظ أنس، عن اإلميان، ،44 برق  ومسل  ،"َأمْجَِعنيَ  َوالنَّاسِ 

 ".َأمْجَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوَمالِِه، َأْهِلِه، ِمنْ  ِإلَْيهِ 
: كان قتادة أسفظ أهل البصرة مل يسمع شيئا إل السدوسي أسد األعالم، قال أمحد هو: قتادة بن دعامة - 244
  .54ص : طبقات احلفاظمات سنة سبع عشرة ومائة. انظر.سفظه
 الكمال هتذيب: ع: مات سنة ثالثني ومائة. انظر. قال بن قانعزيز بن صهيب البصري، وثقه أمحد: عبد الهو - 245

 . 147ص 18ج الرجال أمساء يف
افظ أسد أئمة اإلسالم، قال أمحد: شعبة أمة وسده، وقال ابن : شعبة ابن احلجاج بن الورد العتكي احلهو - 246
   266تقريب التهذيب ص: ام املتقني. قال أبو زيد امهروي: مات سنة ستني ومائة. انظر: إممعني

 ومسلم ،(15) 10/ 1 والبخاري ،(2744) والدارمي ،(1176) حميد بن وعبد ،275و 177/ 3 أحمد: الطريق هذا من أخرجه - 247

"  في منده وابن ،(179) حبان وابن ،(3258) و( 3049) يعلى وأبو ،114/ 8 والنسائي ،(67) ماجه وابن ،(70( )44) 49/ 1

 (.22" ) السنة شرح"  في والبغوي ،(1374" ) اْليمان شعب"  في والبيهقي ،(284" ) اْليمان
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 طريقٍ  ِمن مَبجيِئهِ  َقِويَ  َأيْ  ،َعزَّ  لكونِهِ أو  ،وجوِدهِ  لقلةِ  ِإمَّا بذلك مُسِّيَ  الَعزِيزن إِ : وقال بعضه  
 .(253) انتهى اثـَْننْيِ، ِمنَ  بَِأْكثـَرَ  حَمُْصوَرة   طُُرق   َلهُ  َما اْلَمْشُهورُ ، وذكر أن (252)ُأْخرى

 

 . (254) ه، وأن يكون غري حيتمل أن يكون ثابتاً  ،َواْلَمْشُهورِ  ،َواْلَعزِيزِ  ،اْلَغرِيبِ  ِمنَ وكل واسد  

                                                                                                                                                                          

يب بن سزن املخزومي أبو حممد املدين، سيد التابعني، أسد العلماء األثبات، والفقهاء املس: سعيد ابن هو - 248
: تقريب التهذيب مات سنة ثالث وتسعني. انظر ،نه: ل أعل  يف التابعني أوسع علما مالكبار، قال ابن املديين

 .228ص1، النجوم الزاهرة ج54ص1، تذكرة احلفاظ ج241ص
مات سنة  ،من الثامنة ،ثقة سافظ ،أبو بشر البصري ،اهي  بن مقس  األسدي موله : إمساعيل بن إبر هو - 249

 .105صتقريب التهذيب  :انظر .ثالث وتسعني
أمجع  :قال احلافظ الذهيب ،رمي بالقدر ومل يصح ،: ابن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة البصري أسد األعالمهو - 250
 أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب خالصة: تويف سنة مثانني ومائة. انظرقال ابن سعد:   ،ن على الستجاج بهاملسلمو 
 .247ص الرجال
 انه وذكر عروبة ايب بن سعيد رواية على يقف مل انه وذكر،3/32 املغيث وفتح، 70ص النظر نزهة: انظر - 251
 .73 رق  99-1/98 لألصبهاين والرتهيب الرتغيب يف خمرجة وهي، فقط شيخه قلد

أي قوي مبجيئه  –بفتح العني  -) عز يعز (:أن يكون مأخوذا من قومه  -1 :لذلك استمالني ذكر احلافظ - 252
 ، 14من طريق أخرى كقوله تعاىل )فعززنا بثالث ( يس 

وهو .، ومسي بذلك لقلة وجوده يف األسانيدإذا قل وندر –بكسر العني  -عز يعز (:أن يكون مأخوذا من قومه  -2
  .65 -64: النزهة صواهلل أعل . انظر املعىن الثاين أقرب إىل

الذي  :، زعرفه السيوطي بقوله14هبذا التعريف يف شرح خنبة الفكر ص –رمحه اهلل  –عرفه احلافظ ابن سجر  - 253
 . 173ص2تدريب الراوي ج .تزيد نقلته على ثالثة

: ما تفرد به راٍو سواء فقالوا ل احلديث فل  يذكروا: إنه أشبه بكالم الشافعي وهو الذي جزم به أهقال الرافعي - 254
واسد غريب أو راويان عزيزاً وثالثة فأكثر مشهور انتهى. كذا نقل ذلك عن جزم أهل احلديث ومل يلتفت إىل ما جزم به 
النووي يف التقريب تبعًا لبن الصالح مما خيالف ذلك سيث قال: إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن جيمع سديثه رجل 

، وإن انفرد اثنان أو ثالثة مسي عزيزاً، فحن رواه مجاعة مسي مشهوراً، وبدخل يف الغريب ما انفرد راٍو حبديث مسي غريباً 
بروايته أو بزيادة يف متنه أو إسناده. انتهى. قال السيوطي يف شرسه: كذا قال ابن الصالح أخذًا من كالم ابن منده. 

ا باملشهور والثنني بالعزيز لعزته أي قوته جمليئه من طريق آخر وأما شيخ اإلسالم وغريه فحهن  خصوا الثالثة فما فوقه
 التدريب تقريب، 106، تدريب الراوي ص288ص3ج اجلوامع مجع شرح على البينات اآلياتولقلة وجوده. انظر: 

 .123ص
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 (255)م ع ر ف ة  ال م ت  و ات ر  م ن  ال ح د يث  

 اْلَعادة َمْبلًغا، َأَسالت الكثرة يف ُرواته بـََلَغت(257)(256)ر  ب   خ   و  ه  و   ،مبثناتني فوقيتني ر  ات  و  ت   م  ال   ه  ن  م  و  

 اْلَكثْـَرةَ  ِفيهِ  ِاْستَـَوتْ  ،قصدمن غري  اتِـَّفاقًاذلك منه   َوَقعَ أو  ،(258) اْلَكِذبِ  َعَلى َتواُطُؤُه 

 اليقنيَ  عَ السامِ أفاد خربه   ، (260) إىل انتهائهِ  أي مل تنقص من ابتدائهِ  ،( 259)اْلَمْذُكوَرَة 

َشاَهدَ  األْمرَ  انتهائِهِ  مستندُ  يكونَ و ،(261)
ُ
 . (262) املسموعَ  أو امل

(263) 

  

                                                                                                                                                                          

 طبقة كل  يف ديثس ُوجد لو مبعىن طبقة، أي يف عدد أقلا يف ذلك طبقة الصحابة: مب الس َند طبقات يف الن ظر يف العربة
 ،ألن(مشهورًا) عنه نقول أن يصح فال( عزيزًا) يسم ى فحن ه راويان فيها واسدة طبقة إل رواة ثالثة رواته طبقات من

 .فأكثر اثنان العزيز أم ا فأكثر ثالثة سنده طبقات مجيع يف يكون أن جيب املشهور
انظر: مقال .مجاعة عنه أخذه مث ،الصحابة من الراوي ذلك كان  ولو ،فقط واسد راوٍ  يرويه أن فيه يشرتط والغريب
 . الفريح محود بن عبداهلل. د الشيخ ،إلينا نقله طرق عدد باعتبار احلديث أقسام
، 176ص2، تدريب الراوي ج176ص2، التقريب والتيسري ج372: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 255

 . 229، التقييد واإليضاح ص9، نزهة النظر ص161اختصار علوم احلديث ص
 فى النسخ المعتمدة) وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.  - 256
واة أولئك يكون أن باستحالة عادة العقلُ  يَحكم كثيرون ُرواة   سنده طبقات من طبقة كل ِ  في يْرويه الذي - 257  اختالق على اتَّفقوا قدِ  الرُّ

 (.الخبر) الحديث هذا

 .25ص (ص) الرسول سديث عل  يف األصول جواهر: كاملخربين عن وجود مكة، وغزوة بدر. انظر  - 258
حتيل العادة تواطؤه   ،أن يرويه عدد كثري -1 :-رمحه اهلل  –شروط املتواتر أربعة  ذكرها احلافظ بن سجر  - 259

 ،وتوافقه  على الكذب
  .من البتداء إىل النتهاء ،أن توجد هذه الكثرة يف مجيع سنده -2 - 260
  .وأن يصحب خربه  إفادة العل  لسامعه -3 - 261
  .8: شرح النخبة للحافظ ابن سجر صيكون مستند انتهائه  احلس. انظرأن  -4 - 262
 فحن الشارح مل يذكر ) املستفيض (: وهو مازاد رواته يف كل مرتبة على ثالثة. يوجد نقص  - 263
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 (264)معرف ة ال م ع لل م ن  ال ح د يث  

 ىل  ع   يه  ف   ع  ل  اط   ام   و  ه  و   (267)حلن (266)اْلَمْعُلول  ِإن النـََّوِويُّ  قَالَ و  ( 265) الم ع ل  واألجود  :ل  ل  ع  م  ال  و  
ُسْسِنِه  أَوْ   ،ه  ت  ح  ص   يف   ة  ح  اد  ق    ،(269)ى احلديثِ لَ ارئة عَ ط(268)َخِفيٍَّة  َأْسَبابٍ  َعنْ  ِعَباَرة   َوِهيَ  ة  ل  ع  

(270) 

                                                            

، فتح املغيث 112معرفة أنواع علوم احلديث ص ،211ص1، املقنع ج251ص 1: تدريب الراوي جانظر - 264
وم احلديث ، اختصار عل44، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص186، معرفة أنواع عل  احلديث ص113للعراقي ص

 . 60ص
يفه  أن يف استعمال معلل جودة ما، وليس كذلك؛ فحنه لجيوز "األجود  –رمحه اهلل  –: اإلمام البقاعي قال - 265
  .499ص1ج: النكت الوفية راد الشيخ أنه أجود من املعلول ". انظر، فيحمل على أن مأصال
: احلديثِ  أهلُ  وُيَسمِّيهِ : اهلل رمحه الصالح ابن العالمة قال".معلول" ُيسمونه وسديثًا قدميًا احملدِّثني مجهور- 266

 (.89" )احلديث علوم". انظر: واللَُّغةِ  العربيةِ  أهلِ  عندَ  مرذول   الفقهاءِ  وِمنَ  منه  وذلكَ  ،"املعلولَ "
على : ألن اس  املفعول من أعل الرباعي ل يأيت التسمية ب )املعلول ( حلن. وقالاإلمام النووي إن  :قال - 267
.. انظر: تدريب الراوي .: األجود فيه )معل ( بالم واسدةاعرتض على التسمية ب)معلل ( فقالمث  .مفعول

 .251ص1ج
 تكون ما األساديث من أن مبعىن أغليب؛ شرط املعلول احلديث يف وخفاءها العلة غموضَ  احملدِّثني اشرتاط - 268
 اخلفاء فشرط إًذا ،"معلول: "عليه يطلقون ذلك ومع كذبه،  أو جهالته أو راوٍ  ضعف أو ظاهر كانقطاع  ظاهرًة؛ فيه العلة
 .فتنبَّه. كليًّا  وليس أغليب، شرط
 القادسة األسباب باقي من ذكرناه ما غري على العلة اس  يطلق قد أنه: اعل  مث : "اهلل رمحه الصالح ابن العالمة قال
 يف العلة لفظ مقتضى هو ما على به العمل من املانعة الضعف، سال إىل الصحة سال من له املخرجة احلديث يف

 أنواع من ذلك وحنو احلفظ، وسوء والغفلة، بالكذب، اجلرح من الكثري احلديث علل كتب  يف جتد ولذلك األصل،
 (.93 ،92" ) احلديث علوم أنواع معرفة "انظر:  اهـ". اجلرح
 :خفية طرأت عليه فأثرت فيه. انظرأن سد املعلل سديث فيه أسباب  –محه اهلل ر –أفاد اإلمام العراقي  - 269

 . 157ص البيقونية على الزرقاين شرح على األجهوري سواشي
 :شرطان" ُمَعل  : "عليه يُطلق كي  احلديث يف فُيشرتط- 270
 .قادسة تكون أن: الثاين الشرط .واخلفاء الغموض: األول الشرط
 اجملروح سديث فحن مدخل، فيها للجرح ليس أوجه من احلديث يعلل وإمنا : "اهلل رمحه النيسابوري احلاك  اإلمام قال

 احلديث فيصري علمه، عليه  فيخفى علة له حبديث حيد ثوا أن الثقات أساديث يف يكثر احلديث وعلة واٍه، ساقط
 .710/ 2 سجر ابن نكت: انظر .اهـ" غري ل واملعرفة والفه  احلفظ عندنا فيه واحلجة معلوًل،
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  ( 271) قَاِدَسةٍ : قال فلو ،

                                                                                                                                                                          

 أن مع صحته يف تقدح علة على فيه اطلع الذي احلديث هو: املعلل َفاحلَِْديثُ : "اهلل رمحه الصالح ابن العالمة وقال
 .منها السالمة ظاهره
" احلديث علوم معرفة".انظر: ".ُ الظاهر سيث من الصحة شروط اجلامع ثقات، رجاله الذي اإلسناد إىل ذلك ويتطرق

(187.) 
 .املنت يف وعلة اإلسناد، يف علة: إىل حملها سيث من العلة وتنقس  - 271
 .قادسة غري وعلة قادسة، علة: إىل تأثريها سيث من وتنقس 

 يقع ما مث ،متنه يف تقع وقد ،- األكثر وهو - احلديث إسناد يف العلة تقع قد مث : "اهلل رمحه الصالح ابن العالمة قال
 اإلسناد صحة يف يقدح وقد والوقف، باإلرسال التعليل يف كما  مجيعا، واملنت اإلسناد صحة يف يقدح قد اإلسناد يف

 اهـ" املنت صحة يف قدح غري من خاصة
 :املنت دون خاصة السند يف القادسة العلة فمثال
 ،عبيد ابن يعلى الثقة رواه ما: املنت يف قدح غري من إسناده يف العلة وقعت ما أمثلة فمن : "اهلل رمحه الصالح ابن قال
 :قال - صلى اهلل عليه وسل  - النيب عن عمر، ابن عن دينار، بن عمرو عن الثوري، سفيان عن
 كل  على واملنت صحيح، غري معلل وهو العدل، عن العدل بنقل متصل إسناد فهذا((. احلديث.. .باخليار البيعان))

 األئمة رواه هكذا عمر، ابن عن دينار، بن اهلل عبد عن هو إمنا(( دينار بن عمرو عن: ))قوله يف والعلة صحيح، سال
 اهـ" ثقة وكالمها دينار، بن عمرو إىل دينار بن اهلل عبد عن وعدل ،عبيد بن يعلى فوه  عنه، سفيان أصحاب من

 :السند دون خاصة، املنت يف القادسة العلة ومثال
: َمْسُعودٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  َعْلَقَمَة، َعنْ  اأَلْسَوِد، ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُكَلْيٍب،  ْبنِ  َعاِص ِ  َعنْ  الثَـّْورِيُّ، ُسْفَيانُ  رواه ما
 ".يـَُعدْ  ملَْ  مُثَّ  َمرَّةٍ  َأوَّلَ  َيَدْيهِ  فَـَرَفعَ  فَـَقامَ : "َقالَ  ،"؟صلى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبَصاَلةِ  ُأْخربُُك ْ  َأَل "

( 1026" )اجملتىب" يف والنسائي ،(257) والرتمذي ،(748) داود وأبو ،(3681) أمحد رواه احلديث هذا
 .وبنحوه اللفظ هبذا وغريه ؛ ،(1100" )الكربى" ويف ،(1058)

 .اآلخرين روايات على روايته بعرض خطؤه ُعِرف وإمنا ثقة؛ إمام وهو اهلل، رمحه الثوري فيه أخطأ قد اللفظ وهذا
 ".اللَّْفظِ  َهَذا َعَلى ِبَصِحيحٍ  ُهوَ  َولَْيسَ  َطِويٍل، َسِديثٍ  ِمنْ  خُمَْتَصر   َسِديث   َهَذا: "احلديث عقب داود أبو اإلمام قال
 بن الرمحن عبد عن كليب،  بن عاص  عن الثوري، رواه سديث عن أيب سألت : "اهلل رمحه سات أيب ابن اإلمام وقال

 هذا: أيب قال"  يعد مل مث يديه فرفع فكرب قام - اهلل عليه وسل  صلى - النيب أن:" اهلل عبد عن علقمة، عن األسود،
 - صلى اهلل عليه وسل  - النيب أنَّ : كله   فقالوا مجاعة عاص  عن احلديث هذا وروى الثوري، فيه وه  يقال خطأ
 الثقة وزيادة واملنكر الشاذ :انظر "الثوري رواه ما أسد يقل ومل ركبتيه، بني وجعلها فطبق ركع مث يديه فرفع افتتح
 (.3029) 528/ 11 اجلامع املسند، 364ص

 :السند يف القادسة غري العلة ومثال
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 بِتَـَفرُّدِ  َوُتْدَركُ ،(272)اأْلَمر  ظَاهر يف  أي  را  اه  ظ   اه  ن   ع   ة  الم  الس   ع  م   هذا، وأخصرفيه لكان أع  

 . (275) تض  لذلكقـََراِئَن  َمعَ (274) وخمالفته غريهُ  ،(273)الرَّاِوي

                                                                                                                                                                          

 مدلس سديث من مثاًل  يوجد ما: مطلًقا تقدح ومل اإلسناد يف العلة وقعت ما فمثال: "اهلل رمحه سجر ابن احلافظ قال
 غري العلة أن تبني بالسماع صرح قد أخرى طريق من وجد فحذا قبوله عن التوقف تُوجب علة ذلك فحن بالعنعنة،
 .قادسة
 طريق على بينهما اجلمعُ  أمكن فحنْ  عنه، التوقف يوجب ذلك ظاهر فحنَّ  رواته، بعض على اإلسناد يف اخُتلف إذا وكذا
 .اهـ"قادسة غري العلة تلك أن تبني اإلسناد حتف اليت بالقرائن احلديث أهل

 :املنت يف القادسة غري العلة ومثال
 .املعىن تغري ول وغريمها،" الصحيحني" أساديث من كثرية  ألفاظ اختالف من وقع ما

صلى اهلل  اللَّهِ  َرُسولُ  بَِنا َصلَّى: "رواياته بعض ففي ؛"الصحيحني" يف خمرج وهو عنه، اهلل رضي اليدين ذي كحديث
: بعضها ويف ،"الَعْصرَ  َأوِ  الظُّْهرَ  صلى اهلل عليه وسل  النَّيبُّ  بَِنا َصلَّى: "بعضها ويف ،"الَعِشيِّ  َصاَليتَِ  ِإْسَدى عليه وسل 

 ".اْلَعْصرِ  َصاَلةَ  صلى اهلل عليه وسل  اهللِ  َرُسولُ  لََنا َصلَّى"
 .متًنا ول سنًدا ل احلديث، يف مؤثرة غري وهي ؛"الصحيحني" يف ومجيعها الرواية، يف اختالفات هذه فكل

 ِمْنهُ  فَِبْعُتهُ : "بعضها ويف ،"ِبُوِقيَّةٍ  فَِبْعُتهُ : "رواياته بعض ففي مجله، منه اشرتى النيب أن عنه اهلل رضي جابر وكحديث
 ،(295/ 2" )السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع"انظر: ".ِدْرمَهَنْيِ  َأوْ  َوِدْرَه ٍ  ِبُوِقيََّتنْيِ،: "بعضها ويف ،"َأَواقٍ  خِبَْمسِ 

 .الرياض املعارف، مكتبة طـ
 .القاهرة - احلديثة الفاروق دار طـ ،(141) للخالل" العلل من املنتخب" (.188" )احلديث علوممعرفة أنواع "

 السالمة ظاهره خرب: املعلول أو فاملعلل: "بقوله املعلل احلديث تعريف( هـ 902 ت) السخاوي صاغ وقد - 272
 ."قادح على التفتيش بعد فيه اُطُِّلع

 ملعاين األفكار توضيح"، (287/ 1" )املغيث فتح"، 287ص1ج للعراقي احلديث الفية بشرح املغيث فتحانظر: 
 (.771/ 2" )الصالح ابن على النكت"، (22/ 2" )األنظار تنقيح

 .210/ 1 المغيث فتح. عليه المتابعة عدم مع فقط، طريقه من الحديث برواية أي - 273
 .210/ 1 المغيث فتح. عدًدا أكثر أو وأضبط أحفظ هو ممن أي - 274

وتدرك العلة بعد مجع الطرق والفحص عنها بتفرد الراوي ومبخالفته غريه له ممن هو أسفظ أو أضبط أو أكثر  - 275
 . 158ص البيقونية على الزرقاين شرح على األجهوري سواشي: .. انظر.عددا مع قرائن تض  إىل ذلك

 :بأمرين العلة وتعرف
 .الختالف: الثاين األمر. التفرد: األول األمر
 تنبه ذلك  تنض   قرائن مع له، غريه ومبخالفة الراوي، بتفرد إدراكها على ويستعان : "اهلل رمحه الصالح ابن العالمة قال

 بغري واه  وه  أو سديث، يف سديث دخول أو املرفوع، يف وقف أو املوصول، يف إرسال على الشأن هبذا العارف
 ذلك وجد ما بصحة احلك  من مانع ذلك وكل فيه، فيتوقف يرتدد أو به فيحك  ذلك، ظنه على يغلب حبيث ذلك
 .فيه
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 إسناد من أقوى منقطع بحسناد أيضا وجييء موصول، بحسناد احلديث جييء أن مثل باملرسل، املوصول يعللون ما وكثريا
َقِطعٍ  بِِحْسَنادٍ  أَْيًضا َوجيَِيءَ : "قوله ومعىن. طرقه مجع على احلديث علل كتب  اشتملت ومهذا املوصول،  ِإْسَنادِ  ِمنْ  أَقـَْوى ُمنـْ
 مجع بعد للمحدِّث فيتبنيَّ  موصوًل، يرويه وبعضه  منقطًعا، يرويه فبعضه  احلديث يف الرواة خيتلف: أي ؛"اْلَمْوُصولِ 

 وجود احلديث هذا يف الصحيح نَّ أ: أي ؛"املنقطع الصحيح: "فيقول موصوًل؛ رووه ممن أقوى منقطًعا رووه َمن أنَّ  طرقه
 .أخطأ فقد وصله وَمن وفالن، فالن بني انقطاع
 والختالف؟ التفرد معرفة طريقة
 ومجع احلديث، طرق سرب خالل من يُعَرفان والختالف والتفرد بالختالف؛ وإما بالتفرد، إما تُعرف العلة أن تقدم

 أنَّ  له يتبنيَّ  أو غريه، يروه ومل احلديث، هبذا تفرَّد الراوي هذا أنَّ  سينها للمحدِّث فيتبنيَّ  ببعض؛ بعضها ومقارنة رواياته،
 .نقص أو املنت يف زاد أو نقص، أو السند يف فزاد الرواة؛ من غريَه احلديث هذا يف خالف قد الراوي هذا
، َسِعيدٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ  ارِِميِّ  َلكَ  َيِصحَّ  َأنْ  َأَرْدتَ  ِإَذا: "يـَُقولُ  اْلُمَباَركِ  اْبنَ  مسَِْعتُ : يـَُقولُ  مَحَّادٍ  ْبنَ  نـَُعْي َ  مسَِْعتُ : َقالَ  الدَّ

 ."بِبَـْعضٍ  بـَْعَضهُ  َفاْضِربْ  احلَِْديثُ 
 .ببعض بعضه قارن: أي
ْ  ملَْ  طُرُقُهُ  جُتَْمعْ  ملَْ  ِإَذا اْلَبابُ : "قال اهلل، رمحه -علي بن املديين وعن  ."َخَطُؤهُ  يـََتَبنيَّ
 ويعترب رواته اختالف يف وينظر طرقه بني جيمع أن احلديث علة معرفة إىل والسبيل"  : "اهلل رمحه البغدادي اخلطيب قال

 .اهـ" والضبط اإلتقان يف ومنزلته  احلفظ من مبكاهن 
 حُيتمل التفرد هذا هل املتفرِّد؛ هذا سال يف ينظر فحنه ما؛ راوٍ  من تفرًدا – احلديث لطرق مجعه بعد - احملدِّثُ  وجد فحن
 .حُيتمل ل أم منه
 أصحاب من هو وليس مثاًل، الزهري عن سديثًا يروي ثقة، كونه  مع الراوي هذا يكون كأنْ   حُيتمل؛ ل التفردُ  يكون فقد

 حيك  فقد الراوي؛ هذا به تفرد بل به؛ املعروفني أصحابه من أسد   الزهري عن يروه ومل له، املالصقني به املعروفني الزهري
 .صاسبه من حمتمل غري تفرد من فيه ملا معلول؛ احلديث هذا بأن سينها احملدِّث

 مل سديثًا عنه فروى له، املالصقني الزهري أصحاب من احلديث هبذا املتفردُ  يكون كأنْ   حُيتمل؛ مما التفرد هذا يكون وقد
 .التفرد هذا منه فُيقبل غريه؛ يروه
معرفة "انظر:  .له تظهر اليت القرائن حبسب بينه  يُرجح مث املخالفني، سال يف ينظر فحنه الرواة؛ بني اختالًفا وجد وإن

 .الرياض املعارف، مكتبة طـ ،(295/ 2" )السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع" (.188" )احلديث علومأنواع 
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 (276)م ع ر ف ة  ال م ض ط ر ب  م ن  ال ح د يث  

 بـَْعضُ  َرَجحْ ذا إِ  أَمَّا ( 277) ة  ي  او  س  ت  م   ة  ف  ل  ت  خ  م   ه  ج  و  أ   ىل  ع   ىو  ر  ي    ام   و  ه  و  : ب  ر  ط  ض  م  ال  و  

 .(279) األخذ باألرجح يتعنيوَ  ،اِلْضِطَرابذلك من  َيُكنْ  ملَْ (278)الُوُجْوهِ 

                                                            

، املقنع 120، فتح املغيث للعراقي ص221ص1، تدريب الراوي ج192: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 276
 . 68، اختصار علوم احلديث ص48، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص221ص1ج

 على بعضه  فريويه فيه، الرواية ختتلف الذي هو: احلديث من املضطرب : "اهلل رمحه الصالح ابن العالمة قال - 277
 تساوت إذا مضطربا نسميه وإمنا .له خمالف آخر وجه على وبعضه  وجه،

 عنه، للمروي صحبة أكثر أو أسفظ، راويها يكون بأن األخرى، تقاومها ل حبيث إسدامها ترجحت إذا أما الروايتان،
. سكمه له ول املضطرب، وصف سينئذ عليه يطلق ول للراجحة، فاحلك  املعتمدة، الرتجيحات وجوه من ذلك غري أو
 مجاعة له رواة بني يقع وقد واسد، راو من ذلك يقع وقد اإلسناد، يف يقع وقد احلديث، منت يف الضطراب يقع قد مث
 .اهـ".أعل  واهلل يضبط، مل بأنه إلشعاره احلديث؛ ضعف موجب والضطراب(. 1)

 :شروط ثالثةُ  مضطربًا بكونه يوصف كي  احلديث يف فُيشرتط
 عدَّة من أو نفسه، على اختلف واسد راوٍ  من الختالف هذا كان  سواء احلديث؛ رواية يف الختالف: األول الشرط
 .رواة

 .بينها الرتجيح ميكن ل حبيث القوة؛ يف متساوية الختالف وجوه مجيع تكون أن: الثاين الشرط
 املعتربة، اجلمع طرق من بطريق بينها اجلمع أمكن فلو الروايات؛ هذه بني والتوفيق اجلمع ميكن ل أن: الثالث الشرط

  .الضطراب زال
 صحة يف شرط والضبط -رواته من أي- الضبط بعدم إلشعاره احلديث ضعف يوجب والضطراب":النووي اإلمام قال

 ضعيف غري فهو ثقة وكان وأبيه رجل اس  يف كان  إذا مث فاجتنبه" وسسنه احلديث
 يف الختالف يقع بأن وذلك الصحة جيامع قد الضطراب أن اإلسالم شيخ كالم  يف وقع":"التدريب" يف السيوطي قال
 مع ذكر فيما الختالف يضر ول ،بالصحة للحديث فيحك  ،ثقة ويكون ذلك وحنو ونسبته وأبيه واسد رجل اس 

 القلب يدخل قد":فقال" خمتصره" يف الزركشي جزم وكذا ،املثابة هبذه كثرية  أساديث الصحيحني ويف ،مضطربا تسميته
" النظر نزهة" ،(192" )احلديث علوممعرفة أنواع : "انظر اهـ." واحلسن الصحيح قس  يف والضطراب والشذوذ

 .(314/ 1" )الراوي تدريب" ،(95)
 الفية بشرح المغيث فتح . انظر:الترجيح وجوه من غيرهما أو عنه، للمروي مالزمة أكثرية أو بأحفظية غيره على الوجهين أو - 278

 .290ص1ج للعراقي الحديث

 .256ص1ج للسخاوي  احلديث ألفية شرح املغيث فتح: انظر - 279
 راويها حبفظ الروايتني إسدى رجحت فحن خمتلفة أوجه على يروى الذي: املضطرب -رمحه اهلل  – النووي اإلمام عرف

 تقريب شرح يف الراوي تدريبانظر: .مضطربا يكون ول للراجحة فاحلك  ذلك غري أو عنه للمروي صحبته كثرة  أو
 .308ص1ج النواوي
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ْسَناد  يف (280)يَقع  اِلْضِطَراب،و   نْت (281)اإْلِ
َ
 . (282 )وامل

 

ر ج  ف ي ال ح د يث    (283)م ع ر ف ة  ال م د 

 (284)ج  ر  د  م  ال  و   

                                                            

 .308ص1تدريب الراوي ج. ويقع فيهما معا ،ويف املنت أخرى ،ويقع الضطراب يف اإلسناد تارة - 280
 :قال ،"يا رسول اهلل أراك شبت :أنه قال –رضي اهلل عنه  –سديث أيب بكر  ،مثال املضطرب يف اإلسناد - 281

وقد اختلف عليه فيه  ،فحنه مل يرو إل من طريق أيب إسحاق ،" هذا مضطرب :الدار قطين قال.شيبتين هود وأخواهتا "
ومنه  من  ،ومنه  من جعله من مسند أيب بكر ،ومنه  من رواه موصول ،فمنه  من رواه مرسال ،على حنو عشرة أوجه

على كن ترجيح بعضه  ل مي ،ورواته ثقات،وغري ذلك ،ومنه  من جعله من مسند عائشة ،جعله من مسند سعد
تدريب الراوي  ،224ص1، فتح املغيث للسخاوي ج193ص1انظر: العلل للدار قطين ج .واجلمع متعذر " ،بعض

 . 266ص1ج
عن الزكاة  – صلى اهلل عليه وسل  –: سئل النيب ال املضطرب يف املنت: سديث فاطمة بنت قيس قالتمث - 282
( رواه 177( ) ُوُجوَهُك ْ  تـَُولُّوا َأنْ  اْلربَّ  لَْيسَ مث تال هذه اآلية الىت يف سورة البقرة ) ،" إن يف املال حلقا سوى الزكاة:فقال

"ليس يف :ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ ،الرتمذي هكذا من رواية شريك عن أيب محزة عن الشعيب عن فاطمة
 . 122فتح املغيث ص :. انظرالتأويل " "فهذا اضطراب لحيتمل:قال العراقي ،املال سق سوى الزكاة "

، فتح املغيث 194، معرفة أنواع عل  احلديث ص227ص1، املقنع ج268ص1: تدريب الراوي جانظر - 283
 .69، اختصار علوم احلديث ص45، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص39، معرفة علوم احلديث ص122للعراقي ص

 .املنت يف إدراج -2 .السند يف إدراج -1 :قسمني إىل اإلدراج وينقس  - 284
 اإلدراج؟ يُعرف كيف
 أو الراوي، من ذلك على بالتنصيص أو أخرى، رواية يف منفصال بوروده ذلك ويدرك املرفوع، : »اهلل رمحه السيوطي قال

 .315ص1تدريب الراوي ج.اهـ« .ذلك يقول - صلى اهلل عليه وسل  - كونه  باستحالة أو املطلعني، األئمة بعض
 :هو كالمه  من أنه الراوي نص ما مثال وأما
صلى اهلل  اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : َقالَ  عنه، اهلل رضي َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  سديث من «للوصل الفصل» يف اخلطيب رواه ما

 .«اجْلَنَّةَ  َدَخلَ  َشْيًئا بِاللَّهِ  ُيْشرِكُ  َل  َوُهوَ  َماتَ  َوَمنْ  النَّاَر، َدَخلَ  َشْيًئا بِاللَّهِ  ُيْشرِكُ  َوُهوَ  َماتَ  َمنْ : »يـَُقولُ  عليه وسل 
 .هو كالمه  من أنه مسعود ابن من التصريح أخرى روايات يف جاء فقد
 بِاللَّهِ  ُيْشرِكُ  َماتَ  َمنْ : »صلى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  عنه، اهلل رضي اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  «الصحيحني» ففي
 (.92) ومسل  ،(1238) البخاري .«اجلَنَّةَ  َدَخلَ  َشْيًئا بِاللَّهِ  ُيْشرِكُ  َل  َماتَ  َمنْ : »أَنَا َوقـُْلتُ  «النَّارَ  َدَخلَ  َشْيًئا

 .هو كالمه  من الثاين الشطر أن عنه اهلل رضي مسعود ابن فصرح
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 :صلى اهلل عليه وسل  النيب كالم  من يكون أن يستحيل ما ومثال
ْمُلوكِ  لِْلَعْبدِ : »صلى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : عنه اهلل رضي ُهَريـَْرةَ  َأيب  سديث

َ
 نـَْفِسي َوالَِّذي َأْجَراِن، الصَّاِلحِ  امل

 (.2548) البخاري .«مَمُْلوك   َوأَنَا أَُموتَ  َأنْ  أَلَْسَبْبتُ  أُمِّي، َوِبرُّ  َواحَلجُّ  اللَِّه، َسِبيلِ  يف  اجِلَهادُ  َلْوَل  بَِيِدهِ 
 َأنْ  صلى اهلل عليه وسل  ِمْنهُ  مَيَْتِنعُ  أِلَنَّهُ  ُهَريـَْرَة؛ َأيب  َكاَلمِ   ِمنْ  ِإخلَْ، «بَِيِدهِ  نـَْفِسي َوالَِّذي: »فَـَقْولُهُ : »اهلل رمحه السيوطي قال

، يـََتَمىنَّ   .اهـ«َيربََّها َسىتَّ  َمْوُجوَدةً  َذاكَ  ِإذْ  َتُكنْ  ملَْ  أُمَّهُ  َوأِلَنَّ  الرِّقَّ
صلى اهلل عليه  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : عنه اهلل رضي ُهَريـَْرةَ  أَبُو َقالَ : «مسل  صحيح» يف الكالمني بني الفصل جاء وقد: قال

 أُمِّي، َوِبرُّ  َواحلَْجُّ، اهلِل، َسِبيلِ  يف  اجلَِْهادُ  َلْوَل  بَِيِدِه، ُهَريـَْرةَ  َأيب  نـَْفسُ  َوالَِّذي ،«َأْجرَانِ  اْلُمْصِلحِ  اْلَمْمُلوكِ  لِْلَعْبدِ : »وسل 
 للوصل الفصل»، (317 - 315/ 1) «الراوي تدريب»انظر: (.1665) مسل  .مَمُْلوك   َوأَنَا أَُموتَ  َأنْ  أَلَْسَبْبتُ 
 .شعبان طه حممد الشيخ ( املدرج احلديث) احلديث يف اإلدراج، مقال: (218/ 1) «النقل يف املدرج
: وهو ما أدخل يف منت مدرج املنت .تقع يف آخر املنت ()زيادة يف املنت  ،ثبتت بلفظ )من الراوي بال فصل ( - 285

وهو أنواع ثالثة: أن يكون يف أول املنت، أو يف  ،أن الكل سديث فيتوه  السامع ،احلديث ما ليس منه بال فصل
 . وسطه، أو يف آخره

 ،احلر بنثنا احلسن بن  ،عن عبد اهلل بن حممد النفيلي ثنا زهري ،مارواه أبو داود :: ومثالهاإلدراج يف آخر املنت - 286
صلى اهلل  - اهلل رسول وأن ،بيده أخذ مسعود بن اهلل عبد أن فحدثين بيدي علقمة أخذ قال :خميمرة بن القاس  عن

 قضيت أو - هذا قلت إذا"  :وفيه ،احلديث ،الصالة يف التشهد فعلمنا ،مسعود بن اهلل عبد بيد أخذ -عليه وسل 
 وصله ،آخره إىل قلت إذا :فقوله ." فاقعد تقعد أن شئت وإن ،فق  تقوم أن شئت إن صالتك قضيت فقد - هذا
 يف مدرج وذلك :احلاك  قال الرواة أكثر عنه رواه وفيما ،هذه داود أيب رواية يف املرفوع باحلديث معاوية بن زهري

 ،مدرجة أهنا على احلفاظ اتفق :اخلالصة يف املصنف وقال .واخلطيب البيهقي قال وكذا ،مسعود ابن كالم  من احلديث
 وقال ،الدارقطين رواه؛  آخره إىل ذلك قلت فحذا: اهلل عبد قال: فقال ،ففصله ،زهري عن ،سوار بن شبابة رواه وقد

؛  بالصواب أشبه وقوله ،أدرج من رواية من أصح وهو مسعود، ابن قول من وجعله ،احلديث آخر فصل وقد ،ثقة شبابة
 على مسعود، ابن عن ،غريه وعن ،علقمة عن ،التشهد روى من كل  اتفاق مع كذلك  ،احلسن عن رواه ثوبان ابن ألن
، 228ص1ر يف الباعث احلثيث ج/ أمحد شاكوصحح إسناده الشيخ ،(970،1/254: سنن أيب داود )انظر .ذلك
ين يف وكذلك قال األلبا ،وهي مدرجة من كالم ابن مسعود " ،باحلديث املرفوع: " هذه اجلملة وصلها زهري وقال

 . 268ص1: تدريب الراوي ج. وانظر970صحيح أيب داود ص
صلى اهلل عليه  –: قال رسول اهلل قال –رضي اهلل عنه  –: سديث أيب هريرة اإلدراج يف أول املنت: مثاله - 287
كما هو بني   ،مدرج من كالم أيب هريرة ،فقوله "أسبغوا الوضوء " ،من النار "ويل لألعقاب  ،: " أسبغوا الوضوء- وسل 

 –فحن أبا القاس   ،: "اسبغوا الوضوءقال ،حممد بن زياد عن أيب هريرةمن طريق شعبة عن  ،يف رواييت البخاري ومسل 
" وه  أبو قطن وشبابة  يف روايتهما  :قال اخلطيب البغدادي ،: " ويل لألعقاب من النار "قال – صلى اهلل عليه وسل 
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 (289) دراج ىف السنداإلك .ه  و  ح  ن  و   (288) الوسط وأ

                                                                                                                                                                          

البغدادي   الغفري عنه كرواية آدم. النظر: الفصل للوصل املدرج للخطيب وقد رواه اجل ،..".له عن شعبة على ما سقناه
 .(242،1/214ومسل  )(، 163،1/73، البخاري )270ص1راوي ج، وتدريب ال158ص1ج

صلى اهلل  –" وكان النيب  :يف بدء الوسي -رضي اهلل عنها  – سديث عائشة :ومثاله :اإلدراج يف وسط املنت - 288
مدرج من كالم  ،د"" وهو التعب:الليايل ذوات العدد" فقوله ،وهو التعبد ،خيلو بغار سراء، فيتحنث فيه  - عليه وسل 

 . 271ص1الراوي ج(، تدريب 1/23فتح الباري ) ،(160،1/139(، ومسل  )3،1/4انظر: البخاري ) .الزهري
 :السند يف اإلدراج صور - 289
 مخسة إىل احلافظ وقسمه منها، ثالثة على الصالح ابن ووافقه أقسام، أربعة إىل اإلسناد يف اإلدراج اخلطيب قسَّ 

 : يلي ما وملخصها أقسام،
 بعض، على رواياهت  بعض فَـَيحِمل عنه ، واسد راوٍ  فريويه رواته، أفراد إىل بالنسبة اإلسناد خمتلف املنت يكون أن - 1
 واألعمش منصور عن الثوري، سفيان عن العبدي، كثري  بن وحممد مهدي بن الرمحن عبد رواه ما: مثاله" .بينها مييز ول

 أعظ ؟ الذنب أي اهلل رسول يا: ))قلت مسعود، ابن عن شرسبيل، بن عمرو عن وائل، أيب عن األسدب، وواصل

/ 5 الفرقان، سورة ومن: باب التفسري، كتاب  سننه يف والرتمذي ،(4131) ح 200/ 7 مسنده يف أمحد أخرجه
 يف زاد ألنه واصل، عن شعبة، سديث من أصح واألعمش، منصور، عن سفيان، سديث: "وقال ،(3183) ح 190
 عبداهلل، عن وائل، أيب عن واصل، عن شعبة، عن جعفر، بن حممد سدثنا: قال املثىن، بن حممد سدثنا. رجال إسناده

 .حنوه -صلى اهلل عليه وسل  - النيب عن
 الفصل يف واخلطيب ،."شرسبيل بن عمرو فيه يذكر ومل عبداهلل، عن وائل، أيب عن واصل، عن شعبة، روى هكذا

 (.93) ح 819/ 2 للوصل،
 باإلسناد تاًما عنه بعضه  فريويه آخر، بحسناد عنده فحنه منه طرًفا إل باإلسناد له الراوي عند املنت يكون أن - 2

 .الثاين اإلسناد يذكر ول األول،
 اهلل رسول صالة صفة يف سجر بن وائل عن أبيه، عن كليب،  بن عاص  عن قدامة، بن وزائدة عيينة ابن سديث: مثاله
 واحلديث -((.الثياب حتت من أيديه  يرفعون فرآه  الشتاء، يف جاء أنه: ))آخره ويف ،- صلى اهلل عليه وسل  -

 - 140/ 31 مسنده، يف وأمحد ،(729) ح 194/ 1 الصالة، افتتاح باب الصالة، كتاب  سننه يف داود أبو أخرجه
 ذكر وفصل خاصة، الصالة صفة اإلسناد هبذا كليب  بن عاص  عن روى من رواية والصواب -( 18847) ح 141
 .سجر بن وائل عن أهله، بعض عن وائل، بن عبداجلبار عن عاص ، عن فرواه عنه، األيدي رفع
 شيخه، وبني بينه واسطة من مسعه وإمنا فيه، شيخه من يسمعه مل فحنه منه، طرًفا إل الراوي عند املنت يكون أن - 3

 "والتدليس اإلدراج فيه يشرتك مما وهذا" :سجر ابن قال تفصيل، بال عنه الرواة بعض فيدرجه
صلى اهلل  - النيب وأن العرنيني قصة يف - عنه اهلل رضي - أنس عن محيد عن جعفر، بن إمساعيل سديث: ذلك مثال"

 فتح السخاوي، ،834/ 2 النكت، سجر، ابن (ألباهنا من فشربت  إبلنا إىل خرجت  لو: )مه  قال - عليه وسل 
 .305/ 1 املغيث،
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 .(290) آخرَ يف  سديثٍ  بعضُ وإدراج  ،

                                                                                                                                                                          

/ 7 فيه، مالك ابن أنس عن محيد خلرب الناقلني اختالف ذكر باب الدم، حترمي كتاب  سننه يف النسائي أخرجه واحلديث
 (.12042) ح 97/ 19 مسنده يف وأمحد ،(4030) ح 96
 رواية من الشيء ذلك يكون ول اآلخر، يف أسدمها من شيئا الرواة بعض فيدرج اإلسناد، خمتلفي متنان يكون أن - 4

 صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول أن أنس عن الزهري، عن مالك، عن مرمي، أيب بن سعيد رواية: "مثاله .الراوي ذلك
 من مرمي أيب ابن أدرجه( تنافسوا ل: )فقوله. احلديث(( ..تنافسوا ول تدابروا، ول حتاسدوا، ول تباغضوا، ل: ))قال -

 تنافسوا، ول حتسسوا، ول جتسسوا، ل: ))فيه هريرة أيب عن األعرج عن الزناد، أيب عن مالك رواه آخر، سديث منت
 .97 احلديث، علوم الصالح، ابن

 .116/ 6 التمهيد يف الرب عبد وابن ،(81) ح 739/ 2 للوصل، الفصل يف اخلطيب أخرجه واحلديث
 مليباري،." بينها ميي ز أن دون بعض يف بعضه مدرجاً  عنه مرمي أيب بن سعيد رواه اإلسناد، خمتلف مالك فحديث"

 .86 املعلول،
 أن مسعه من بعض فيظن كالًما،  فيذكر قاطع، يَقَطُعه مث فقط، إسناده يسوق بل احلديث، منت احملدث َيذُكر أل - 5

 .اإلسناد ذلك منت هو الكالم ذلك
 عليه يقرأ فكان، القاضي اهلل عبد بن شريك على دخل، موسى بن ثابت له يقال، بالكوفة ثقة زاهد لشيخ وقع"

 أثر عليه ورأى به بصر فلما،  -صلى اهلل عليه وسل  - النيب عن جابر عن سفيان أيب عن األعمش عن سديث
 هو، نفسه قبل من شريك به تكل  ما أن ثابت، فظن. بالنهار وجهه سسن بالليل صالته كثرت  من: قال، اخلشوع
 من مجاعة وسرقه، الكبار منه ومسع، بعده شريك عن فرواه، اإلسناد هبذا - صلى اهلل عليه وسل  - النيب عن سديث
 والفرتاق التفاق بني احلديثية املصطلحات :انظر .171 - 170/ 1 اإلرشاد، اخلليلي،" شريك عن فرووه، الضعفاء

 تدريب» مصر، – السنة مكتبة طـ ،(306 ،305/ 1) «املغيث فتح»،جابر علي بن اهلل عبد بنت راوية د ،502ص
 (.93) ح 819/ 2 للوصل، الفصل يف واخلطيب، (339/ 1) «الراوي

 
أن يدرج يف منت سديث بعض منت سديث آخر خمالف لألول يف اإلسناد، مثاله: سديث رواه سعيد بن أيب - 290

 لَ  قال: " – صلى اهلل عليه وسل  –أن رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –مرمي، عن مالك، عن الزهري، عن أنس 
" أدرجه ابن أيب مرمي من منت سديث  تـََناَفُسوا َولَ  " احلديث، فقوله: "تـََناَفُسوا َولَ  ،َتَدابـَُروا َولَ  ،حَتَاَسُدوا َولَ  ،تـََباَغُضوا

: " - صلى اهلل عليه وسل  –، عن النيب -رضي اهلل عنه  –آخر رواه مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة 
 َولَ  تـََباَغُضوا، َولَ  حَتَاَسُدوا، َولَ  تـََناَفُسوا، َولَ  س ُسوا،جتََ  َولَ  حَتَس ُسوا، َولَ . احَلِديثِ  َأكَذبُ  الظ ن   َفِحن  . َوالظ ن   ي اُك إ

"، وكال احلديثني متفق عليه من طريق مالك، وليس يف األول: "ول تنافسوا"، وهي يف ِإخَواناً  الل هِ  ِعَبادَ  وَُكونُوا، َتَدابـَُروا،
 الثاين. 

قال اخلطيب: "وقد وه  فيها ابن أيب مرمي على مالك عن ابن شهاب، وإمنا يرويها مالك يف سديثه عن أيب الزناد". 
، علوم احلديث لبن الصالح 743-742ص2انظر: الفصل للوصل املدرج يف النقل للخطيب البغدادي ج

 . 198ص
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 (291)م ع ر ف ة  ال ح د يث  ال م و ض وع  

 ،-صلى اهلل عليه وسل  – اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى اْلَكِذبِ أي ( 292)ق  ل  ت   خ  م  ال   و  ه  و  : وع  ض  و  م  ال  و  

 ،وع  الموض   ب  ق  ل  ي    د  ق  و    .(294)هُ عُ واضِ َصنَـَعُه  الَِّذيأي ، (293)وع  ن  ص  م  ال  

 295)د  س  ف  م  ال  و  ، ل  اط  ب  ال  و    ،اهت  بالكذب نْ انفرد بروايته مَ  بأنه ما املفسر وك  ر  ت   م  ال  و  ،ود  د  ر  م  ال  ب  

 . (296)أي سك  بفساده  ،بذلك لكونه أفسد بَ قِ ولعله لُ : قال املصنف يف شرسه، بفتح السني(

                                                            

، املقنع 200أنواع عل  احلديث ص ، معرفة274ص1، تدريب الراوي ج58: معرفة علوم احلديث صانظر - 291
 . 41، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص74، اختصار علوم احلديث ص130، فتح املغيث للعراقي ص232ص1ج

 فيكون النيب، إىل نسبه مث الغري، كالم  أخذ أو. إليه يسبق مل كالما  ابتدع يكون أن من أع  الختالق- 292
 .إليه نسبته يف الختالق

 .وصنعه اختلقه واضعه إن: ي- 293

 بل الكذب يتعمد مل به احملدث كان  وإن باطل أنه على دليل قام الذي هو الفرج أيب اصطالح يف املوضوع- 294
 .النوع هذا من كثرية  أساديث املوضوعات يف كتابه  يف روى ومهذا فيه؛ غلط
 ذلك، بعض ثبوت بينوا بل باطل، أنه على دليل يقوم مما ليس إنه: وقالوا ذكره مما كثري  يف العلماء من طائفة نازعه وقد
 .العلماء باتفاق باطل أنه املوضوعات يف ذكره ما على الغالب لكن
 قليالً  كان  والكذب الكذب، صاسبه تعم د الذي املصنوع املختلق باملوضوع يريدون فحمنا وأمثاله العالء أبو احلافظ وأما
 56ص1ج احلجاج بن مسل  صحيح شرح املنهاجانظر: .السلف يف

 تطلق على الضعيف أيضا. -سوى املرتوك-وهي مجيعا  - 295
 شر املوضوع قال:".تعاىل اهلل رمحهما-الصالح ابن وتبعه اخلطَّايب، قال كما  الضعيف، أنواعِ  شرُّ  واملوضوع - 296

 علوم أنواع معرفة. انظر: وضعه ببيان مقرونا إل كان  معىن أي يف ساله عل  ألسد روايته حتل ول الضعيفة، األساديث
 .98ص احلديث

مْجَاعِ  يف  هِبِ ْ  يـُْعَتدُّ  الَِّذينَ  اْلُمْسِلِمنيَ  بِِحمْجَاعِ  سرام احلديث وضع تعمد أن واعل قال اإلمام النووي:   الكرامية وشذت اإْلِ
 الزهاد بسمة املتسمني اجلهلة بعض مسلكه  سلك وقد والزهد والرتهيب الرتغيب ىف وضعه فجوزت املبتدعة الفرقة
َصلَّى اللَُّه  اللَّهِ  َرُسولِ  قَـْولُ  عليه  الرد ىف ويكفى متناهية وجهالة ظاهرة غباوة وهذه الباطل زعمه  ىف اخلري ىف ترغيبا

ًدا َعَليَّ  َكَذبَ   من َعَلْيِه َوَسلَّ َ   56ص1ج احلجاج بن مسل  صحيح شرح املنهاج. انظر: النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَـْلَيَتبَـوَّأْ  ُمتَـَعمِّ
 الباطلة واألساديث املصنوعة، األخبار من شيئاً  يروي ل أن احملدث على جيب: "اهلل رمحه البغدادي اخلطيب قال

بني، باإلمث بَاء ذلك فعل فمن املوضوعة،
ُ
 .(1/250: )املغيث فتح. انظر: "الكذ ابني مجلة يف ودخل امل

 موضوعاً  سديثاً  روى ومن: "اهلل رمحه اخلطيب قال جائز، ذلك فحن: وضعه على منبِّهاً  وذكره ساله، مبيناً  رواه من وأما
 وكان ذلك، له ساغ: عنه والتنفري منه، والتعجب به، جاء ما عظي  على والستشهاد واضعه، حلال البيان سبيل على
 .(251 -1/250: )املغيث فتح. انظر: "عنه واإلبانة كشفه  إىل احلاجة يف الشاهد جرح إظهار مبثابة
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 .وقد يكون من املوضوع
 

 (297)م ع ر ف ة  ال م ق ل وب  م ن  ال ح د يث  

رغب لكي يُ   (298) يه  او  ر   ر  ي  غ   ىل  إ   يث  د  ح  ال   اد  ن  س  إ   و  ه  و  : وب  ل  ق  م  ال  و    :الذي ذكره بقوله: اْلَمْقُلْوبُ 

 .(300) الَوضَّاِعنيَ فهذا من فعل   ،(299)فيه لإلغراب

 ، (303) قلب ألجل المتحاني   ومن املقلوب ما، (302)يضاً أَ  (301)املنِت  يف القلبُ يكون  و  

 .(304)قصد ومال يُ 

                                                            

،تدريب الراوي 241ص1، املقنع ج291ص1، التقريب والتيسري ج208: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 297
 . 82، اختصار علوم احلديث ص47، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص142،فتح املغيث للعراقي ص291ص1ج

كحديث مروي   ،هالرواة واس  أبي: أن يقدم الراوي ويؤخر يف اس  أسد وله صورتان: األوىل ،لوب السندمق - 298
 . عن "كعب بن مرة "، فريويه عن " مرة بن كعب

 ،حنو سديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ،فيجعل مكانه آخر يف طبقته ،أن يكون احلديث مشهورا براو :والثانية
 . 291ص1: تدريب الراوي ج بن عمر، بقصد األغراب. انظرأو عن مالك جعل عن عبيد اهلل

 عن مشهور كحديثٍ   فيه مرغوباً  غريباً  بذلك ليصري طبقته يف آخر راوٍ  مكانه فيجعل براوٍ  مشهوراً  يكون أن - 299
احلديثية، لبن عمار  األلفية شرح يف السعيدية انظر: مفتاح .فيه مرغوباً  غريباً  فيصري نافع ، مكانه فيجعل ساملٍ 
 .169ص

وهبلول  ،وأبو إمساعيل إبراهي  بن أيب سية اليسع ،النصييبومن كان يفعل ذلك من الوضاعني محاد بن عمرو - 300
 لى روايه أنه يسرق احلديث " : " وقد يطلق عقال ابن دقيق العيد ،بيد الكنديبن ع
 عن النَِّصييب، عمرو بن محاد عن احَلرَّاين، خالد بن عمرو روى فيما الَوضَّاع النَِّصييب عمرو بن محاد ذلك وفَـَعل

 «بالسالم[ ب - 55] تبدأوه  فال طريقٍ  يف املشركني لقيت  إذا: »مرفوعاً  هريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش،
 أيب عن أبيه، عن صاحل، أيب بن بسهيل معروف هو وإمنا األعمش، عن فجعله املرتوك محاد قَـَلَبه مقلوب   فهذا .احلديث
 حممد بن العزيز وعبد احلميد، عبد بن وَجرير والثوري، ُشعبة، رواية من «صحيحه» يف مسل    رواه هكذا هريرة،

 .169، لبن عمار صاحلديثية األلفية شرح يف السعيدية مفتاح، 26ص اإلقرتاح: انظر .ُسَهْيل عن كله   الدَّرَاوردي،
 : أن يقدم الراوي ويؤخر يف بعض منت احلديث. مقلوب املنت، له صورتان: األوىل - 301
   .فيكون كالوضع ،: وهذا قد يقصد به األغرابوبالعكس ،فيجعل على منت آخرمنت : أن يؤخذ إسناد والثانية
َعة يف  َصِحيَحة يف  ُمسل  ِعْند ُهَريـَْرة أيب مثل: َسِديث - 302  ظله ِإلَّ  ظل   َل  يـَْوم َعْرشه ظل   يف  اهلل يظله  الَّذين السَّبـْ
َا الرَواة، أسد على انـَْقلب ممَّا فَـَهَذا. مِشَاله تْنفق َما ميَِينه تعل  َل  َسىتَّ  أخفاها بصدقه تصدق َورجل: َفِفيهِ   َسىتَّ "  ُهوَ  َوِإمنَّ
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ن اد  ال ع ال ي و الن از ل    (305)م ع ر ف ة  اإل  س 

ن اد  و   ْسَنادِ (307) :َسْنَبلٍ  ْبنُ  َأمْحَدُ  َقالَ  ا،يه  ف   وب  غ  ر  م   ة  يل  ض  ف   و  ه  و  : (306)يال  ع  ال   اإل س   ُسنَّة   اْلَعايل  اإْلِ

ْسَنادِ  قـُْربُ (309)الطُّوِسيَّ  َأْسَل َ  ْبنَ  حُمَمَّدَ وقال  (308) َسَلفَ  َعمَّنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ِإىَل  قـُْربَة   اإْلِ

 (312)سند عايل وبيت خايل  :َتْشَتِهي؟ َقالَ  َما َمْوتِهِ  َمَرضِ  يف (311)َمِعنٍي  ْبنِ  لَِيْحىَي  َوِقيلَ (310)

                                                                                                                                                                          

 َأيب  َعنْ  الزكاة، ،1423: منها مواضع، يف البخاري عند احلديث .الصَِّحيَحنْيِ  يف  َكَما"   مَيِينه تْنفق َما مِشَاله تعل  َل 
َعة  : )َقالَ  ،- اهلل عليه وسل  صلى - النَّيبِّ  َعنِ  - عنه اهلل رضي - ُهَريـَْرةَ   ِإل ِظلَّ  ل يـَْومَ  ِظلِِّه، يف  تـََعاىَل  اللَّهُ  يُِظلُُّه ُ  َسبـْ
، ِإَمام  : ِظلُّهُ   َوتـََفرََّقا َعَلْيهِ  اْجَتَمَعا اللَّهِ  يف  حَتَابَّا َوَرُجالنِ  اْلَمَساِجِد، يف  ُمَعلَّق   قَـْلُبهُ  َوَرُجل   اللَِّه، ِعَباَدةِ  يف  َنَشأَ  َوَشاب   َعْدل 

 مِشَالُهُ  تـَْعَل َ  ل َسىتَّ  َفَأْخَفاَها ِبَصَدَقةٍ  َتَصدَّقَ  َوَرُجل   اللََّه، َأَخافُ  ِإينِّ : فَـَقالَ  َومَجَالٍ  َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَة   َدَعْتهُ  َوَرُجل   َعَلْيِه،
َناهُ  فَـَفاَضتْ  َخالِياً  اللَّهَ  ذََكرَ  َوَرُجل   مَيِيُنُه، تـُْنِفقُ  َما  .الزكاة ،1031 مسل ، وعند ،(َعيـْ

 ،وقد فعل ذلك شعبة ومحاد بن سلمة وأهل احلديث ،وقد يكون لالختبار حلفظ احملدث أو لقبوله التلقني - 303
: تدريب على وجوهها فأذعنوا بفضله. انظر، فردها اري ملا جاءه  مائة سديث امتحاناوقلب أهل بغداد على البخ

 . 289ص1الراوي ج
ه فحن ،، لكن إذا كثر ذلك منهول شك أن فاعله معذور يف خطئه ،وهو الوقوع يف اخلطأ والغلط من غري قصد - 304

 . 292ص1: تدريب الراوي جانظر .خيل بضبطه وجيعله ضعيفا
، فتح 5،12، معرفة علوم احلديث ص159ص2الراوي ج ،تدريب363: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 305

 . 154، اختصار علوم احلديث ص70، نزهة النظر ص72ص 1، املقنع ج296املغيث للعراقي ص
 : علوُّ صفٍة. والقسُ  الثاين: علوُّ مسافٍة. العلوَّ إىل قسمنِي: القس  األوليقسُ  العلماُء - 306

فعلو الصفة ينقس  إىل قسمني، وعلو املسافِة ينقسُ  إىل ثالثة أقساٍم، وعلى وهذاِن القسماِن كل منهما ينقسُ  أيضاً، 
 هذا تكوُن أقساُم العلوِّ مخسة أقساٍم، ويكون النزوُل بعكِس العلو، فهو تابع  لُه، فهو إذن مخسُة أقساٍم أيضاً. 

 سنبل بن أمحد - 307
 املروزي، الشيباين، ...ادريس ابن اسد بن هالل بن سنبل بن حممد بن امحد( م 855 - 780( )هـ 241 - 164)

 ربيع يف فولدته سامل وهي بغداد امه قدمت. احلنبلي املذهب صاسب والفقه، احلديث يف امام( اهلل عبد ابو) البغدادي
 والشام واليمن واملدينة ومكة والبصرة الكوفة اىل رسل مث شيوخها، من احلديث ومسع العل  وطلب هبا، ونشأ األول،
 :الكتب من له. اآلخر ربيع من: وقيل األول ربيع من بقيت ليلة عشرة لثالث ببغداد وتويف واجلزيرة،
 .والتعديل واجلرح والتعليل، املعرفة الزهد، كتاب  واملنسوخ، الناسخ سديث الف واربعني نيف على حيتوي املسند

 .96ص2، جاملؤلفني معج ، 84. انظر: التقريب ص
قوله )سنة  -رمحه  اهلل  –( بسنده إىل اإلمام أمحد بن سنبل  1/119/120يف اجلامع )أخرجها اخلطيب  - 308

)أي أن حتصيل العلو أمر مسنون سنه من  51عمن سلف ( قال األجهوري يف )ساشيته على شرح الزرقاين ( ص
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اقتصاره  موعد – صلى اهلل عليه وسل  –إىل رسول اهلل  اأْلَعَرايب مبجيء  (313)العلوواستدل لطلب 

 َكانَ   َوَلو :احْلَاِك  قَالَ (314)احَلِديث .. .َكَذا  َفزع  َرُسولك أَتَانَا حُمَمَّد يَا: َوَقوله على أخبار الرسول 
ْسَناد يف  اْلُعُلو   طلب بالقتصار  وألمرهُ َعنُه  َرُسوله أخربهُ  َعمَّا ُسَؤاله َعَلْيهِ  ألنكر ُمْسَتحب   غري اإْلِ
 – صلى اهلل عليه وسل  – ي  ب  الن   ن  م   ب  ر  ق  ال  ب   (316)ل  ص  يح  و    (315) .َعنهُ  الرَُّسول أخربهُ  َما ىعل

(317)  

                                                                                                                                                                          

 ،بل فه  من فعله ،دمل يصرح بالسن – صلى اهلل عليه وسل  –؛ لكون النيب  - صلى اهلل عليه وسل  –سلف ل النيب 
 (.  صلى اهلل عليه وسل  –فيحك  عليه بأنه سنة منه  ،لكن الصحيح أن ما يفه  من فعله ينزل منزلة قوله

 ،أهل الزهد والقناعة وكان من أهل القتداء باآلثار ومن ،أسواله مشهورة ،حممد بن أسل  الطوسي أبو احلسن - 309
-9/238: سلية األولياء )انظر .(242  من حممد بن أسل  )تأعل : مل أمسع عاملا منذ مخسني سنةقال إسحاق

254 ).    
  .( 1/118أخرجها اخلطيب يف اجلامع بسنده إليه ) - 310
 لسبع وفاته كانت  ،املشهورُ  احلافظُ  البغداديُّ، املريُّ  بسطاِم، بنِ  زياد بنِ  عونِ  بنِ  َمعني بن حيى زكريا، أبو - 311
  .131ص واألول اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج: انظر .233 سنة القعدة ذي من ليال

 . 380: مقدمة ابن الصالح صانظر - 312
 .صحيحة سنة العالي اْلسناد طلب: الحاكم قال - 313

. َشْيءٍ  َعنْ  - صلى اهلل عليه وسل  - الل هِ  َرُسولَ  َنْسَألَ  َأنْ  هُنِيَنا: َقالَ  - عنه اهلل رضي - َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  - 314
 يَا: فَـَقالَ  اْلَباِديََة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجل   َفَجاءَ . َنْسَمعُ  َوحَنْنُ  فَـَيْسأََلهُ  اْلَعاِقُل، اْلَباِديََة، َأْهلِ  ِمنْ  الرَُّجلُ  جيَِيءَ  َأنْ  يـُْعِجبُـَنا َفَكانَ 
: َقالَ " اهلل: "َقالَ  السََّماَء؟ َخَلقَ  َفَمنْ : َقالَ ". َصَدقَ : "َقالَ  أَْرَسَلَك؟ اهلل َأنَّ  تـَْزُع ُ  أَنَّكَ  لََنا فَـَزَع َ  َرُسوُلكَ  أَتَانَا! حُمَمَّدُ 
 َخَلقَ  فَِبالَِّذي: َقالَ ". اهلل: "َقالَ  َجَعَل؟ َما ِفيَها َوَجَعلَ  اجْلَِباَل، ٰهِذهِ  َنَصبَ  َفَمنْ : َقالَ " اهلل: "َقال اأَلرض؟ َخَلقَ  َفَمنْ 

َنا َأنَّ  َرُسوُلكَ  َوَزَع َ : َقالَ  ،"نـََع ْ : "َقالَ  َأْرَسَلَك؟ آهلل اجْلَِباَل، ٰهِذهِ  َوَنَصبَ  اأَلْرضَ  َوَخَلقَ  السََّماءَ   يف  َصَلَواتٍ  مَخْسَ  َعَليـْ
َلِتَنا، يـَْوِمَنا َنا َأنَّ  َرُسوُلكَ  َوَزَع َ : َقالَ ". نـََع ْ : "َقالَ  هِبَٰذا؟ أََمَركَ  آهلل. أَْرَسَلكَ  فَِبالَِّذي: َقالَ ". َصَدقَ : "قَالَ  َولَيـْ  يف  زََكاةً  َعَليـْ
َنا َأنَّ  َرُسوُلكَ  َوَزَع َ : َقالَ " نـََع ْ " َقالَ  هِبَـَٰذا؟ أََمَركَ  آهلل. أَْرَسَلكَ  فَِبالَِّذي: َقالَ " َصَدقَ " َقالَ . أَْمَوالَِنا  َرَمَضانَ  َشْهرِ  َصْومَ  َعَليـْ

َنا َأنَّ  َرُسوُلكَ  َوَزَع َ : َقالَ ". نـََع ْ : "َقالَ  هِبَٰذا؟ أََمَركَ  آهلل أَْرَسَلَك، فَِبالَِّذي: َقالَ ". َصَدقَ : "َقالَ . َسَنِتَنا يف   اْلبَـْيتِ  َسجَّ  َعَليـْ
ُهنَّ  أَنْـُقصُ  َولَ  َعَلْيِهنَّ  أَزِيدُ  لَ ! بِاحلَْقِّ  بـََعَثكَ  َوالَِّذي: َقالَ . َوىلَّ  مُثَّ  َقال،". َصَدقَ : "َقالَ . َسِبيالً  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ   فَـَقالَ . ِمنـْ
 كتاب" يف البخاري وأخرجه ،(12) سديث مسل  أخرجه ".اجْلَنَّةَ  لََيْدُخَلنَّ  َصَدقَ  لَِئنْ " - صلى اهلل عليه وسل  - النَّيبُّ 
 ،"العل  يف جاء ما باب( "63) سديث" العل 

 وأخرجه ،"عليك ما قضيت فقد الزكاة أديت إذا جاء ما باب( "619) سديث" الزكاة كتاب" يف الرتمذي وأخرجه
 ".الصوم وجوب باب( "2090) سديث" الصوم كتاب" يف النسائي
 .،دار الكتب العلمية بريوت160ص2، تدريب الراوي ج6-5انظر: معرفة علوم احلديث ص - 315
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 (318)اإلسناِد  ُعشاريُّ هو  ما األساديثَ من  للشيوخِ  الزمانِ يف هذا يقُع  ما وأْعَلىَنِظيٍف  بِِحْسَنادٍ 

 (320) ياو  الر   اة  ف  و   م  د  ق  ت   ب   أيضاً  حيصلُ و  كالبخاري ،(319) يث  د  ح  ال   يف   ة  م  ئ  األ   د  ح  أ   ن  م   القربِ بِ وَ 

                                                                                                                                                                          

خالفاً يف تفصيل العلو، وسكاه ابن خالد مث اخلطيب، فحكيا عن بعض أهل النظر أن  –رمحه اهلل  –ومل حيك احلاك  
التنزل يف اإلسناد أفضل، ألنه جيب على الراوي أن جيتهد يف منت احلديث، وتأويله ويف الناقل وتعديله، وكلما زاد 

 من الفياح الشذاالقياس... انظر:  الجتهاد زاد صاسبه ثوابًا قال ابن خالد: وهذا مذهب من يزع  أن اخلرب أقوى من
سققه/  ،هـ802، تأليف العالمة برهان الدين إبراهي  بن موسي األبناسي الشافعي املتويف 294ص الصالح ابن علوم

 أبو عبد اهلل حممد علي مسك، دار الكتب العلمية بريوت، 
 ثبت يف بعض النسخ ) ويتحصل (، )وحتصل (. - 316
 أبو: ومنه  أقسام، مخسة إىل اإلسناد يف العلو احلديث علماء قسَّ  :األول :أقسامواإلسناد العايل مخسة  - 317
 يف كالمهما  اختلف وإن أقسام، مخسة كوهنا  على الصالح ابن وتبعه لذلك، أفرده له، جزء يف طاهر بن حممد الفضل
 :األقسام هذه بيان يلي وفيما سيأيت، كما  األقسام، بعض ماهيَّة

 .ضعيف غري نظيف بحسناد العدد سيث من ،صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول من القربُ : األول القس  •
، هذا إىل التفاتَ  فال الرواة، بعض ضعف مع اإلسناد قربُ  كان  إذا فأما ابني بعضُ  فيه كان  إن سيما ل العلوِّ  الكذَّ

 بن ويعلى سامل، بن ونعي  وِخراش، عبداهلل، بن ودينار هدبة، بن كحبراهي   الصحابة؛ من مساًعا ادَّعى ممن املتأخِّرين
 صحيًحا، يكون أن بشرط وأجلُّها، العلوِّ  أنواع أفضلُ  هو األول القس  وهذا وحنوه  األشج، الدنيا وأيب األشدق،
 .نسيب   الباقية األقسام يف والعلو املطلق، بالعلو وُيسمَّى

: صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول قال: قال مرفوًعا، عنه اهلل رضي أنس عن عبدالعزيز عن إمساعيل عن أمحد: مثاله •
 شرحانظر:  .عليه متفق ؛((له مستكرهَ  ل اهلل فحن فأعطين؛ شئت إن الله : يقل ول الدعاَء، فليعزم أسدُك  دعا إذا))

 .59/ 1: احلديث يف العراقي ألفية، 188/ 1: للعراقي والتذكرة؛ التبصرة
 .161ص2ج الراوي تدريب ،364ص احلديث عل  أنواع معرفةانظر:  .د 

ذكر اإلمام العراقي أن من أسباب تأليفه هذا الكتاب أن مجاعة من طلبة العل  الواردين إىل املدينة النبوية طلبوا - 318
منه أن ميلى عليه  بعض عوايل مروياته، فقال: " ورغبوا أن يكون ذلك من األساديث العالية اإلسناد، املتصلة بنقله، 
فاستخرت اهلل تعاىل يف إمالء أربعني سديثًا عشارية اإلسناد، فهي أعال ما يقع اليوم للشيوخ مع ثقة رجال اإلسناد 

 .ووصله. فسند اإلمام العراقي هبا عشارياً 
العشاري اإلسناد هو أعال مايقع للشيوخ، يقصد بذلك نفسه، وأقرانه من معاصريه الذين يقاربونه يف السن، ويشاركونه 

، الدكتور/ 1951، الباب الرابع صالسنة يف وأثره العراقي احلافظالشيوخ، كالبلقيين وابن امللقن، وامهيثمي. انظر:  يف
 م. 2004 -هـ 1425أمحد معبد عبد الكرمي، أضواء السلف، الطبعة األويل 

  والضبط؛ كاحلفظ  عالية؛ صفة ذي احلديث أئمة من إمام إىل القربُ : العلو أقسام من الثاين القس  - 319
 ُعليَّة، بن وإمساعيل زيد، بن ومحاد وزهري، وشعبة، وسفيان، ومالك، واألوزاعي، جريج، وابن وهشي ، كاألعمش،

 .احلديث أئمة من وغريه 
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 ِمنَ  َأُعِليَ  َوفَاتُهُ  تـََقدََّمتْ ن فاألخذ عمَّ  اأْلَُخرِ  قـَْبلَ  أَسُدمُهَا َشْيٍخ َومَيُوتُ  َعنْ  اثَنانِ أن يروي  مثالهُ ،
َهِقيِّ  َعنِ  فاألخذ مثالً  َوفَاَتهُ  اْلُمَتَأخِّرِ  َعنِ  اأْلْخذِ   َخَلفٍ  ْبنِ ِبْكٍر  َأيب  َعنْ أعلى من األخذ  (321)اْلبَـيـْ

                                                                                                                                                                          

 إىل اإلسناد صحَّ  إذا بالعلو يوصف وإمنا العلو، من املقصودُ  وأنه غريه، على القس  هذا ترجيح إىل يشري احلاك  وكالم
 .األول القس  يف مرَّ  كما  كذلك،  وهو احلاك ، به صرَّح كما  اليسري، بالعدد اإلمام ذلك

: مرفوًعا هريرة أيب عن عبدالرمحن بن محيد عن شهاب ابن عن مالك سدثين: قال إمساعيل، ثنا: البخاريُّ  قال: مثالُه •
 .144/ 4: ومسل  ،65/ 1: البخاري صحيح ((ذنبه من تقدَّم ما له ُغِفر واستسابًا، إميانًا رمضان قام َمن))

 قال كما  العلو وسبب الشيخ، ذلك عن آخر راوٍ  وفاة على شيخ، عن الراوي وفاة بتقدم العلوُّ : ثالثال القس  - 320
 .لذلك مرويِّه حتصيل يف فرُيغب متأخِّرها؛ إىل بالنظر عنه الرواة وجود يعزُّ  الوفاة املتقدم ألن: السخاوي

 النجيب، على مسعه ومن احلراين، النجيب على مسعه ممن أعلى عبدالعظي ، الزكي على داود أيب سنن مسع من: مثاله •
: وهو واسد، شيخ عن الكتاب رواية يف األربعة اشرتك وإن البخاري، بن والفخرِ  املزة، خطيب ابن على مسعه ممن أعلى
 .بعده من على النجيب وفاة وتقدم النجيب، على الزكي وفاة لتقدم طربزذ؛ ابن
 متساويني كانا  وإن راويه، موت بتقدم غريه على يعلو اإلسناد يكون قد: "قال اخلليلي، يعلى أيب عن روينا: العراقي قال
 آخَر، لشيخ نظر التفات مع ل شيخ وفاة تقدم جمرد من املستفاد العلو وأما شيخ، إىل شيخٍ  بنسبة كله  وهذا ،"العدد يف
 سنة ثالثون اإلسناد على مرَّ  إذا: وقيل علو، إسناد الشيخ موت من سنة مخسني إسنادُ : فقيل سدِّه، يف اختلف فقد
. انظر: معرفة أنواع عل  احلديث عليه السماع وقت من ل الشيخ، موت من: أي باخلمسني؛ والتقييد عاٍل، فهو
 .161ص2، تدريب الراوي ج364ص

 األعالم: نظرا (.458:ت) الفقيه، الثبت، العالمة، احلافظ البيهقي، بكر أبو علي، بن احلسني بن أمحد هو - 321
  .116ص1للزركلي ج
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مساع اسدمها  مثاله اثنان مسعا من شيخ تقدم(324)مه أي بتقد (323) اع  م  الس  بو  (322) الشَّرْيَازِيُّ 

 (325)على األخر فاملتقدم مساعه أعلى من املتأخر إل أن ميتاز 

 .(326) يال  ع  ال   د  ض   و  ه  و  : ل  از  الن  و  

 (327)النـُُّزوِل  أَْقَسامِ  ِمنْ  ِقْس   مقابله اْلُعُلوِّ  أَْقَسامِ  ِمنْ  ِقْس   فكل  

                                                            

 النيسابوري، مث الشريازي خلف بن عمر بن اهلل عبد بن علي بن أمحد بكر أبو النحوي، العالمة، الشيخ، - 322
 .478ص18ج النبالء أعالم سري :انظر..مائة وثالث وتسعني مثان سنة يف: ولد .وقته مسند األديب
  .والسماع ( بزيادة الواو ،ثبت يف بعض النسخ )بالسماع - 323
 الشيخ ذلك من مسع ممن أعلى كان  شيخ من مساُعه تقدَّم فَمن الشيخ، من السماع بتقدم العلوُّ : رابعال القس  - 324
 .بعده نفِسه

 .سنة أربعني من اآلخر ومساع مثاًل، سنة ستني من أسدمها ومساع واسد، شيخ من شخصان يسمع أن: مثاله •
 مل من أما واضح، وهو مرض، أو مهرم خرف؛ أو شيُخه اختلط من سق يف املتقدم أفضلية على جمِمعون احلديث وأهل
 كان  مث والضبط، اإلتقان درجة يبلغ أن قبل األول حتديثه يكون بأن أرجَح، املتأخر السماع كان  فرمبا ذلك، له حيصل
 وأعلى، أرفع وهو املتقدم، السماع على وفضل مزيَّة فلهذا السماع، املتأخر الراوي مساع سالة يف بذلك متَّصًفا الشيخ
 .161ص2ج الراوي تدريب ،364ص احلديث عل  أنواع معرفة: انظر .معنوي علو لكنه

 .أفقه أو أسفظ أو العايل اإلسناد رجال من أوثق رجاله يكون كأن  - 325
. وقد 171ص2ذهب مجهور العلماء إىل أن النزول يف اإلسناد مفضول مرغوب عنه. انظر: تدريب الراوي ج- 326

نقل عن العلماء ذمه فقال علي ابن املديين، وأبو عمرو املستملي: )النزول شؤم(، وقال ابن املديين: )اإلسناد النازل 
ذم النزول خمصوص ببعض النزول، فحن النزول إذا تعني  قرسة يف الوجه(، وقال ابن الصالح: )وهذا وحنوه مما جاء يف

دون العلو طريقًا إىل فائدة راجحة على فائدة العلو فهو خمتار غري مرذول(. وهذا الذي ذكره ابن الصالح هو املتعني؛ 
على  ألن قيمة كل سديث صحة الرجال، وقال السلفي: األصل األخذ عن العلماء، فنزومه  أوىل من العلو عن اجلهلة

والنازل سينئذ هو العايل يف املعىن عند النظر والتحقيق. انظر: علوم احلديث لبن الصالح  ،مذهب احملققني من النقلة
 171ص2، تدريب الراوي ج231ص

 هي وها فكل قس  من أقسام العلو ضده قس  من أقسام النزول،  ،وهو مخسة أقسام ايضا تعرف من ضدها - 327
 :باختصار

 كثري،  بعدد بعيِنه احلديث بذلك يَرِدُ  آَخرَ  سندٍ  إىل بالنسبة الوسائط بكثرة اهلل رسول من البعدُ  وهو: املطلق النزول •
 .نسبيًّا نزومها يعترب األقسام وباقي

 .مسافة نزول وهو احلديث، أئمة من إمام إىل الوسائط كثرة  •
 .مسافة نزول وهو طريقها، من اإلسناد عن الستة الكتب غري طريق من اإلسناد نزول •
 .الشيخ ذلك عن آخر راوٍ  وفاة عن شيخ، عن الراوي وفاة بتأخُّر النزول •
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ا  (328)م ع ر ف ة  ال م ص ح ف  م ن  أ س ان يد  األ  ح اد يث  و م ت ون ه 

فيغري اللفظ  ،ن  ت  م  ال  ي ف   ع  ق  ي    ة  ار  ت   (330) قسمنيِ لِ  ينقس ُ و  بفتح احلاء املشددة : (329)ح ف  ص  والم  

 (331) الصُّويلُّ بكر  أيبواملعىن كتصحيفه 

بالشني املعجمة  شيئاً احلديث فقال فيه  "َشوَّالٍ  ِمنْ  ِستًّا أَتـَبَـَعهُ و  َرَمضانَ  َصامَ  َمنْ "يف سديث  ستاً 

 حُمَمَّدُ فقال َعنَـَزَة  ِإىَل كان يصلي   – صلى اهلل عليه وسل  –واملعىن فقط كحديث أن النيب  (332)

                                                                                                                                                                          

ًما نفسه الشيخ ذلك من مسع ممن أنَزلُ  الشيخ من مساعه تأخر فمن: الشيخ من السماع بتأخر النزول • . انظر: متقدِّ
 لنور احلديث؛ علوم يف النقد منهج، 60/ 1: العراقي ألفية ، 362/ 1: عرت الدين لنور احلديث؛ علوم يف النقد منهج
 .359/ 1: عرت الدين
، معرفة علوم 469ص2، املقنع ج193ص2، تدريب الراوي ج383: نعرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 328

، اختصار علوم احلديث 49، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص325، فتح املغيث للعراقي ص146احلديث ص
 . 165ص

َُصحَّف- 329
 .معىًن  أو لفظًا الثِّقات َرواها ما غري إىل احلديث يف الكلمة تغيري هو: امل

"  املغيث فتح"  .انتهى"  غريها إىل املتعارفة امهيئة عن الكلمة حتويل هو"  :التصحيف تعريف يف السخاوي اإلمام يقول
(3/72) 

ا الرواة، بعضُ  فيها وقع اليت األخطاء كشف  يف أمهيته وتكُمن كالدار   احلفَّاظ؛ من احلُذَّاق املهمة هذه بأعباء ينهض وإمنَّ
 .قطين

 ثبت يف بعض النسخ دون غريها ) وهو تغري لفظ أو معين ( - 330
 بن حيىي بن حممد ،بكر أبو الفنون ذو األديب العالمة .(هـ335) اللغوي واألديب الكاتب الصُُّويل بكر أبو - 331
 النبالء أعالم سري :انظر.التصانيف صاسب ،البغدادي الصويل ،صول بن حممد بن العباس بن اهلل عبد
 .302ص15ج

صحفه  ،.." بالسني املهملة والتاء الفوقية.: سديث " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوالتصحيف بصر - 332
 :احلديث .واشتباه اخلط على بصر القارئ إما لرداءة اخلط أو عدم نقطه ،" شيئا " باملعجمة والتحتية :الصويل فقال

/ 2، 1164 ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال أتباعا لرمضان ،: الصياميحه ) كتابأخرجه مسل  يف صح
822 .) 
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، لنا قـَْوم   حَنْنُ (333) اْلُمَثىنَّ  ْبنُ  إلينا  - صلى اهلل عليه وسل  - النيبُّ  َصلَّى َقدْ  ،َعنَـَزةَ  ِمنْ  حننُ  شَرف 
وهذا يسمى عنده  تصحيف َيديِه  َبنْيَ نصب ت ْربَة  احلَ فتوه  أنه صلى إىل قبيلته  وإمنا العنزة هنا 

ِر  بنِ  كُعْتَبةَ  اد  ن  س  ى اإل  ف   عُ قَ يَـ  ة  ار  ت  و   (334)املعىن  فَ حَّ صَ  دةٍ ومشدَّ  ةٍ لَ نون مضمومة ومهمَ بِ  (335)النُّدَّ

َعَة مَهِيْـ  ِلْبنِ ما وقع  يفَ حِ صْ التَّ  اس َ طلق عليه ومما أ (336) ةِ مَ عجَ دة ومُ مبوسَّ  رُ ذَّ بعضه  أباه فقال البُ 

(337)  

. " اْلَمْسِجدِ  يف  اْسَتَجرَ "  – صلى اهلل عليه وسل  – اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،ثَاِبتٍ  ْبنِ  َزْيدِ  ثِ َسديْ  يف 
 اأَلْسَدبُ ِلَواَصَل  فـََيْجَعلُ (339)اأْلَْسَوِل  ِلَعاِص ٍ وحنو ذلك وكذا سديث (338) بِاْلِمي ِ  اْسَتَج َ : فـََقالَ 

                                                            

. البصرة أهل احلفاظ، من من باحلديث، عامل: العنزي موسى أبو دينار، بن قيس بن عبيد بن املثىن بن حممد - 333
 - 783=  هـ 252 - 167) سديثا 772 ومسل  أساديث، 103 البخاري عنه روى .ثبتا ثقة كان:  اخلطيب قال

 . 18ص7: األعالم للزركلي ج. انظر(م 866
 صلى اهلل عليه وسل  تصحيف يف املعىن ومثاله: سديث أيب جحيفة يف البخاري ومسل  وغريمها أن  رسول اهلل - 334

صلى إىل عنزة. قال أبو موسى حممد بن موسى العنزي امللقب بالزِمن أسد شيوخ األئمة الستة: "حنن قوم لنا شرف، 
" توه   أن "عنزة" يف احلديث القبيلة العربية. وتصح ف معىن صلى اهلل عليه وسل  حنن ِمن عنزة صلى إلينا رسول اهلل 

، اجلامع للخطيب 345رح السيوطي على ألفية العراقي صاحلديث على بعضه  فرواه بلفظ "صلى إىل شاة" ]ش
 [439، معرفة علوم احلديث للحاك  295\1

 . 289ص7الطبقات الكربي ج :انظر.ومثانني أربع سنة ومات. دمشق ينزل وكان .السلمي الندر بن عتبة - 335
 صح فه التحتية املعجمة واجلي  املهملة بالراء مراج  بن العو ام عن شعبة سديث: ومثاله السند يف تصحيف - 336
 ابن كذلك  ومثاله[. 107-106 ص احلديث مصطلح فن] املهملة واحلاء املعجمة بالزاي مزاس  فقال معني بن حيىي
 املعجمة وبالذال الفوقية املوسدة النون عن عوضا التحتية املوسدة بالباء بُذَّر ابن الطربي جرير ابن صح فه عتبة الُندَّر
 [345ص للسيوطي األلفية شرح. ]املهملة الدال عن عوضا
، احلضرمي، عقبة بن مهيعة بن اهلل عبد الرمحن، عبد أَبو - 337  واألخبار احلديث من مكثرًا كان  .املصريُّ  الغافقيُّ
 القضاء ولَّه املنصور جعفر أَبو كان.- تعاىل اهلل رمحه - سنة ومثانون إسدى وعمره ،174 سنة مبصر تويف .والرواية
 شهر يف امهالل لنظر سضر قاضٍ  أول وهو القضاء، عن ُصرف مث اخلليفة، قبل من مبصر ويل قاضٍ  أول وهو مبصر،
 . 46ص واألول اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج .رمضان
ذ مبعىن" املسجد يف استجر صلى اهلل عليه وسل   الن يب أن  " سديث: ومثاله املنت يف تصحيف - 338  من سجرة اخت 
، 5762، وأخرجه البخاري )187ص التمييز يف مسل  سكاه ."استج " بقوله فرواه مهيعة ابن صح فه حنوه، أو سصري

صلى اهلل عليه  –" استجر رسول اهلل :بلفظ ،من سديث زيد بن ثابت ،(1/539، 781ومسل  ) ،(2260/  5
وقال اجلوزقاين  ،(5/185رواها أمحد يف مسنده ) ،ورواية ابن مهيعة املصحفة ،..".سجرية خمصفة أو سصريا – وسل 
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ممن صنف   يف  ان  ص  ت   أي التصحيف يه  ف  و   ،(340) السَّْمعِ  َتْصِحيفِ وبالعكس ولقب عنده  هذا ب

اَرُقْطيِنُّ فيه   .(343)وغريمها  (342) اْلَعْسَكرِيُّ  َأمْحَدَ  أَبُو و(341)الدَّ

 

ت ل ف  ال ح د يث    (344)م ع ر ف ة  م خ 

،  ِإَماُمَنا ِفيهِ  َتَكلَّ َ  َمنْ  َوأَوَّلُ من األساديث  :ف  ل  ت  خ  م  ال  و    احلَِْديثِ  اْخِتاَلفِ يف كتابه ( 345)الشَّاِفِعيُّ

 ق  ف  و  ي   ف    احْلَالِ  ظَاِهرُ  يف  َأيَّ ،(347) را  اه  ظ   ىن  ع  م  ال   يف   ان  ض  ار  ع  ت   م   ان  يث  د  ح   ي  ت  أ  ي   ن  أ   و  ه  و  (346)

                                                                                                                                                                          

 شرح انظر(: "إمنا هو استجر ". 283" منكر " وقال العراقي يف التقييد واإليضاح ) :(2/12يف األباطيل واملناكري )
 .106ص حمق قه وتعليقات وشرسه احلديث مصطلح فن ،345ص للسيوطي العراقي ألفية

 سفاظ من: الرمحن عبد أبو البصري، األسول سليمان بن عاص  (م 760=  هـ 142) اأَلْسَول عاِص  - 339
 .248ص3ج األعالم .البصرة أهل من ثقة، احلديث،

أو اس  آخر  ،ولقبه ،على وزن اس  آخر ،أو الس  واس  األب ،بأن يكون الس  واللقب ،تصحيف مسع - 340
 :كحديث عاص  األسول رواه بعضه  فقال  ،فيشتبه ذلك على السمع ،وباحلروف خمتلفة شكال ونقطا ،واس  أبيه

  .أو عكسه ،واصل األسدب
  .(385) تصحيفات احملدثني ( لإلمام احلافظ أيب احلسن علي بن عمر الدار قطين )ت - 341
 :)ت –رمحه اهلل  –كتاب ) تصحيفات احملدثني ()شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف ( لإلمام العسكري   - 342
 هـ( 388)ت: –رمحه اهلل  –وكتاب )إصالح غلط احملدثني ( لإلمام اخلطايب  ،هـ (382

من مؤلفاته  ،صاسب التصانيف ،العالمة ،اإلخباري ،األديب ،أبو أمحد ،هو احلسن بن عبد اهلل بن سعيد :والعسكري
سري  :انظر .تويف سنة اثنتني ومثانني وثالث مائة ،)احلك  واألمثال ( )التصحيف ( )راسة األرواح( )الزواجر واملواعظ(

 . 102ص3، وشذرات الذهب ج414ص16أعالم النبالء ج
هـ (، ) التنبيه على سدوث التصحيف ( حلمزة 276)تصحيف العلماء ( لبن قتيبة الدينوري )ت :مثل - 343

 . 178-174توثيق النصوص ملوفق بن عبد اهلل  :انظر .هـ(360األصفهاين )ت
، اختصار علوم 196ص2، تدريب الراوي ج480ص2، املقنع ج389معرفة أنواع عل  احلديث ص :نظرا - 344

 . 33، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص329، فتح املغيث للعراقي ص169احلديث ص
 أسد :اهلل عبد أبو املطليب، القرشي امهامشي شافع ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد الشَّاِفعي اإِلَمام - 345
 .26ص6. العالم للزركلي ج(م 820 - 767=  هـ 204 - 150. )السنة أهل عند األربعة األئمة
: " وأول من احلافظ العراقي :قال –رمحه اهلل  –كتاب "اختالف احلديث " لإلمام حممد بن إدريس الشافعي   - 346

يف كتابه اختالف احلديث ذكر فيه مجلة من ذلك ؛ ينبه هبا على طريق  –رضي اهلل عنه  –تكل  فيه اإلمام الشافعي 
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مها تعني األخذ به والرتجيحات كثرية فحذا رجح أسدُ  .(349) ام  ه  د  ح  أ   ح  ج  ر  ي    و  أ   ،(348)ام  ه  ن   ي   ب   

 (351)سيذكر املصنف منها كثرة العدد (350)

 

  

                                                                                                                                                                          

" وهو  :وإمنا هو جزء من كتاب األم " وقال جالل الدين السيوطي ،ومل يقصد استيفاء ذلك ومل يفرده بالتأليف ،اجلمع
ف بل ذكر مجلة منه يف  ول إفراده بالتألي ،إستيفاءه –رمحه اهلل  –ومل يقصد  ،أول من تكل  فيه –يعين الشافعي  –

أي اجلمع يف ذلك " وقال اإلمام البيهقي وابن الندمي وغريمها قد ذكروا أن كتاب  :كتاب )األم ( ينبه هبا على طريقه
الراوي ، تدريب 301ص2رة للحافظ العراقي ج: التبصرة والتذكحلديث كتاب مستقل. انظرإختالف ا

 .246ص1ج الفهرست كتاب،169ص شاكر أمحد للشيخ احلثيث ،الباعث106ص2ج
 .فأقره صفرة من وضر  وعليه تزوج عوف وقد بن الرمحن عبد ورؤيته التَـَزْعُفر، عن النهي كحديث  - 347
 -اهلل رمحه- سجر ابن احلافظ فحن وإل احلديثني، بني هبا مجع اليت األوجه أسد بالرتخيص للمتزوج، هذا - 348
 واعل " 304/ 10" و" 236 -235/ 9" الفتح يف انظرها -بينهما للجمع أقوال سبعة اإلشكال هذا سول سكى

 وجيب فيتعني اجلمع، فيه ميكن الذي الختالف" وهو احلديث خمتلف أقسام من األول للقس  مثال هو املثال هذا أن
 ،"573/ 2" واإلرشاد ،"481/ 2" واملقنع ،"284 ص" الصالح ابن مقدمة لذلك وانظر" مًعا باحلديثني العمل

 ".482/ 2" والباعث
  .ثبت يف بعض املخطوطات زيادة )علي اآلخر ( - 349
 مخسني فذكر"  معظمها أذكر أنا كثرية،  الرتجيحات ووجوه(: " واملنسوخ الناسخ يف العتبار كتاب) يف قال- 350
 املختصر هذا به يطول ل كي  ذكرها عن أضربنا كثرية  وجوه ومث الرتجيحات، ذكر يف كاف  القدر فهذا: " قال مث وجها
 أسرد مث احلازمي، عدها اليت باخلمسني فأبدأ خمتصرا عدها رأيت وقد املائة، على تزيد الرتجيحات ووجوه: العراقي قال" 

 ". الولء على بقيتها
 ما بعض ويف. نظر بعضها يف للرتجيح أخرى وجوه ومث: " قال مث املائة بعد العاشر الوجه إىل هبا فبلغ سردها يف ومضى
 التقييد"  أعل  واهلل. فأكثر مخسون الرتجيح وجوه أن املصنف لقول منها أيضا هذا ذكرت وإمنا أيضا، نظر ذكر

 (.29 - 20) للحازمي العتبار على وقوبل 289 - 286 واإليضاح
 تقرب ألهنا الرواية؛ باب يف مؤثرة وهي اجلانبني، أسد يف العدد كثرة  اآلخر على احلديثني أسد به يرجح فمما - 351

 الباب، يف الواردة باألساديث الذكر مس من الوضوء إجياب إىل ذهب من استدلل: حنو التواتر؛ وهو العل ، يوجب مما
 . 9اآلثار ص من واملنسوخ الناسخ يف العدد. العتبار كثرة  إىل نظرا
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 (352)ال م س ل س ل  م ع ر ف ة  

 (353)ل  س  ل  س  م  ال  و  

                                                            

، اختصار علوم 29، معرفة علوم احلديث ص447ص2، املقنع ج187ص2: تدريب الراوي جانظر - 352
، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر 378، معرفة أنواع عل  احلديث ص319، فتح املغيث للعراقي ص163احلديث ص

 . 76ص
 وردت تعاريف للحديث املسلسل يف كتب مصطلح احلديث منها: - 353

 عبارة عن تتابع رجال اإلسند وتوارده  فيه واسداً بعد واسد على صفة أو سالة واسدة.قال اإلمام ابن الصالح: هو 
 قال ابن دقيق العيد: هو ما كان إسناده على صفة واسدة يف طبقاته. 

  .قال ابن مجاعة: وهو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو سالة إما يف الراوي أو يف الراوية
هو لغة اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة احلديث...وهو من صفات  –رمحه اهلل  –قال اإلمام السخاوي 

 اإلسناد. 
سواء   ،أو صفة واسدة ،قال اإلمام العراقي: هو احلديث الذي توارد رجال إسناده واسدًا فواسدًا على سالة واسدة

قع منه يف اإلسناد يف صيغ األداء، أو متعلقًا بومن الرواية أو كانت هذه الصفة للرواة أو لإلسناد، وسواء كان ما و 
 مبكانتها، وسواء كانت أسوال الرواة أو صفاهت  أقواًل أو أفعاًل. 

قال اإلمام الذهيب: املسلسل ما كان سنده على صفٍة واسدٍة يف طبقاته. كما تسلسل بسمعت، أو كما ُسلِسل باألولية 
 إىل عثمان.

سلسل، هو ما تتابع رجال إسناده على سالة واسدةقال اإلمام الق
ُ
إما يف الراوي قوًل حنو: "مسعت فالناً  ،امسي: امل

يقول، مسعت فالناً...إىل املنتهى " أو: "أخربنا فالن واهلل..." أو فعاًل كحديث التشبيك باليد، أو قوًل وفعاًل  
صلى اهلل عليه  –وشره، سلوه ومره" وقبض رسول اهلل  كحديث: " لجيد العبد سالوة اإلميان سىت يؤمن بالقدر خريه

وكذا كل راٍو من رواته قبض وقال... وإما على  .على حليته، وقال: "آمنت بالقدر خريه وشره، سلوه ومره" – وسل 
لك صفة واسدة، كاتفاق أمساء الرواة، كاحملمدين، أو صفاهت  كالفقهاء، أو نسبته  كالدمشقيني، وقد مجع احلفاظ يف ذ

 مؤلفات مشهورة. 
قال اإلمام ابن سجر: املسلسل من صفات اإلسناد، وقد يقع التسلسل يف معظ  اإلسناد، كحديث املسلسل باألولية، 

 فحن السلسلة تنتهي فيه إىل سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلساًل إىل منتهاه فقد وه . 
على صفة أو سالة للرواة تارة، وللرواية تارة آخري، وصفات قال اإلمام النووي: املسلسل هو ماتتابع رجال إسناده 

الرواة إما أقوال أو أفعال، وأنواع كثرية غريمها كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها، وكاتفاق أمساء الرواة أو صفاهت  أو 
مد بن علي ، أليب العرفان حم177ص احلديث مصطلح عل  يف الصبان منظومة..انظر: .نسبته ، كأساديث رويناها

تصحيح وشرح الشيخ كامل حممد حممد عويضة، دار الكتب العلمية بريوت، وعلوم  ،هـ1206الصبان املتويف سنة 
، تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصالح الشهرزوري، املكتبة العلمية باملدينة املنورة، القرتاح يف بيان 248احلديث ص

، 43بغداد، واملوقظة يف عل  مصطلح احلديث ص –، مطبعة الرشاد ، تقي الدين بن دقيق العيد301الصطالح: ص
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للراوي كحدثين فالن العدل األمني  ،(356)ة  ف  ص   ىل  ع  (355) ه  اد  ن  س  إ   ال  ج  ر   (354)ع  اب  ت  ت    ام   و  ه  و  : 

كحديث (360) َقولِية،(359)ة  ال  ح   و  أ  ( 358) مسَِْعتُ أو لإلسناد كقول كل من رواته ( 357) إىل أخره
 َوُشْكرِكَ  ذِْكرَِك، َعَلى َأِعينِّ  اللَُّه َّ  :فقل دبر كل صالةِإينِّ ُأِسبَُّك  ُمَعاُذ، يَا معاذ بن جبل يرفعهُ 

 املسلسلُ كاحلديث   ِفعليَّةِ  أَو ،فـَُقلْ  ُأِسبُّكَ  َوأَنَا :ُرَواتِهِ  ِمنْ  ُكلٍّ   ِبَقْولِ  َتَسْلَسلَ احلديث فقد  (361)
 (362)بالتشبيِك 

                                                                                                                                                                          

، 57مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث:ص
 .187ص2بدر الدين حممد بن إبراهي  بن مجاعة، دار الفكر بريوت، تدريب الراوي ج

 وي يف صفة أو سال باقي رجال اإلسناد. التتابع: اشرتاك الرا- 354
 فواحدا واحدا- 355

على صفة: وهي ما اتصف به الراوي مثل: القراءة أو القضاة أو ما اتصفت به الرواية مثل: صيغ اآلداء  - 356
 كحدثنا ومسعت. 

وصفات الرواة  :قال اإلمام العراقي ،كاملسلسل بقراءة سورة الصف  :القولية -1 :املسلسل بصفات الرواة - 357
 ،كاملسلسل باحملمدين  ،كاتفاق أمساء الرواة  :املسلسل بصفاهت  الفعلية -2 .القولية وأسوامه  القولية متقاربة بل متماثلة

كأساديث كل رجامها دمشقيون أو مصريون   ،أو نسبته  ،أو الشافعيني أو احلفاظ ،أو صفاهت  كمسلسل الفقهاء مطلقا
 .188ص2ر تدريب الراوي جانظ .أو كوفيون أو عراقيون

: قومه  وكذلك" أنا" أو" ثنا" أو" فالنا مسعت: "رواته من كل  كقول:  والرواية اإلسناداملسلسل بصفات  - 358
 .ذلك وحنو" فالن عال شهدت: قال فالن على شهدت"

إين أسبك فقل( أو فعلية كحديث ) -رضي اهلل عنه –أو سالة: وهي إما قولية مثل: سديث معاذ - 359
 ، حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي، مكتبة السنة بالقاهرة. 37ص4التشبيك.انظر: فتح املغيث:ج

 .القولية الرواة بأسوال التسلسل مثال - 360
( واليوم والليلة  3/53والنسائي يف اجملتىب ) ،(1522رواه أبو داود ) ،واإلسناد صحيح ،سسن صحيح - 361

وابن  ،(751وابن خزمية ) ،(1/273،3/2173( واحلاك  يف املستدرك )5/245،247وأمحد يف املسند ) ،(109)
  .( من الطريق السابق118وابن السين يف عمل اليوم والليلة ) ،( كله  من طريق سيوة بن شريح3/234سبان )
صلى  –شبك بيدي أبو القاس   :سديث أيب هريرة قال ،كمسلسل التشبيك باليد  :املسلسل بأسوامه  الفعلية - 362

تسلسل لنا تشبيك كل واسد من رواته بيد من رواه  ،." احلديث.وقال " خلق اهلل األرض يوم السبت – اهلل عليه وسل 
( واحلاك  يف املستدرك 9/3( والبيهقي يف الكربي )2/327وأمحد يف املسند ) ،(2149رواه مسل  ) .صحيح .عنه
والقرطيب  ،(1/99،3/422( وابن كثري يف التفسري )5734( واملشكاة )1/175( والكين للدوليب )2/450،543)

  .(1833( والصحيح )6/384يف التفسري )
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 آمْنتُ  :قالَ  وبلْحَيِته؛  آِخذ  و وهُ فاَلن  َسدثيِن : َكَقْوِله  َمًعا،وقد جيتمع تسلسل القول والفعل  ،
 ،أي لضعف يف رواته غالباً  . (364)يح  ح  ه الص  ي  ف   ل  ق  و   ،(363)آِخره ِإىَل لوه ومره ه سُ وشر   خريه بالَقَدرِ 

 .(365) على الصحيح باأَلوَّلِيَّةِ كاملسلسل    وقد تنقطع السلسلة منه

 

  

                                                            

صلى اهلل عليه  –قال رسول اهلل  :قال :سديث أنس :وهو .(1/462رواه ابن عساكر يف "تارخيه" ) ،ضعيف - 363
صلى اهلل عليه  –وقبض رسول اهلل  ،سلوه ومره ،" لجيد العبد سالوة اإلميان سىت يؤمن بالقدر خريه وشره – وسل 
 ،سلوه ومره " فقد تسلسل بقبض كل راو من رواته على حليته ،آمنت بالقدر خريه وشره :وقال ،على حليته  - وسل 
  .سلوه ومره " ،" آمن بالقدر خريه وشره :وقوله
"وقل ما تسل  املسلسالت من ضعف، أعين يف وصف التسلسل ل  237ص –رمحه اهلل  –الصالح قال ابن - 364

 يف أصل املنت"
 . 37قال اإلمام الذهيب: لكذب رواهتا. انظر املوقظة ص

 وذلك بالنظر للتسلسل ل املنت، وأصح املسلسالت املسلسل بسورة الصف، واملسلسل باألولية. 
"وقد وقع لنا مساع هذه السورة مسلساًل يف سديث ذكر يف أوله سبب نزومها،  –هلل رمحه ا -قال احلافظ ابن سجر

، وتدريب الراوي 641ص9وإسناده صحيح، قل أن يقع يف املسلسالت مثله مع مزيد علوه".انظر: الفتح ج
 . 189ص2ج

ونقل الشيخ البنا يف الفتح الرباين مانصه: "قال يف املنح: هذا سديث صحيح متصل اإلسناد والتسلسل، ورجاله ثقات، 
: "وأقواها املسلسل بقراءة سورة -رمحه اهلل  –. وقال اإلمام الذهيب 304ص18وهو أصح مسلسل روي يف الدنيا" ج

"وأصحها مطلقًا املسلسل بسورة الصف مث  –محه اهلل ر  –. وقال اإلمام السخاوي 37الصف". انظر: املوقظة ص
 . 40ص4فتح املغيث ج .باألولية "

"  :سديث عبد اهلل بن عمرو :مثل احلديث املسلسل باألولية ،وقد تنقطع السلسلة يف وسطه أو أوله أو آخره - 365
وانقطع يف مساع عمرو من أيب  ،" انتهى فيه التسلسل إىل عمرو بن دينار:أبو عيسي :الرامحون يرمحه  الرمحن " قال

على ماهو  – صلى اهلل عليه وسل  –ويف مساع عبد اهلل من النيب  ،ومساع أيب قابوس من عبد اهلل بن عمرو ،قابوس
هذا سديث سسن صحيح "، وصححه األلباين يف صحيحي  .وقد رواه بعضه  كامل السلسلة فوه  فيه ،الصحيح فيه

/ 1924،4وسنن الرتمذي ) ،(4/440، 4943سنن أيب داود ) :انظر .(925)والصحيحة  ،أيب داود  والرتمذي
 . 152ص1وتدريب الراوي ج ،(323
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ع ت ب ار  (366)م ع ر ف ة    (367)و ال م ت اب  ع ات  و الش و اه د  اال 

 369)اْلَبْصرِيُّ  َمْوَلُه ُ  الرَّبَِعيُّ ديناٍر  بنِ  ة  م  ل  س   ن  ب   اد  م  ح    ةَ مَ لَ أبو سَ  ي  و  ر  ي    ن  أ   و  ه  و  : (368)ار  ب  ت  االع  و  

 ن  اب   ن  ع   ،(370) الس ْخِتَياين   مَتِيَمة َأيب ابن  وب  ي  أ   ن  ع    ظاهراً ، ه  ي  ل  ع   ع  اب  ت  ي    ال ،يثا  د  ح   – ال  ث  م   –(
فحن  ِسريِينَ  اْبنِ  َعنِ يف روايته له  أَيُّوبَ َأَسد   تَاَبعَ  َهلْ  فـَيُـْنَظرُ . ة  ر  ي   ر  ي ه  ب  أ   ن  ع   ،(371) حممد ين  ير  س  

فحن وجد فذاك وإل ُهَريـَْرَة  َأيب  َعنْ على روايته له  ابن سريين أسد   تابعَ  وجد فذاك وإل فينظر هلْ 
فحن وجد فذاك  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  - النَّيبِّ  َعنِ أبا هريرة علي روايته له  أسد   تابعَ  هلْ فننظر 

  (372) وإل فهو فرد

                                                            

هذه العبارة توه  أن العتبار قسي   –رمحه اهلل  –معرفة العتبار واملتابعات والشواهد: قال احلافظ ابن سجر - 366
للمتابعات والشواهد، وليس كذلك، بل العتبار هي امهيئة احلاصلة يف الكشف عن املتابعة والشاهد، وعلى هذا كان 
سق العبارة أن يقول: "معرفة العتبار والشاهد". وذلك ألن العتبار هو نفس معرفة القسمني، أو علة معرفتهما، وليس 

ما، لعدم اندراج الثالثة حتت أمر واسد، بل العتبار هيئة التوصل إىل املتابع أو الشاهد، فكيف يكون قسيماً قسيمًا مه
 .13-11ص1مهما. انظر: التوضيح ج

، اختصار علوم 187ص1، املقنع ج241ص1، تدريب الراوي ج173معرفة أنواع عل  احلديث ص :انظر - 367
 .30نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص، 104، فتح املغيث للعراقي ص56احلديث ص

أن طريق العتبار يف األخبار مثاله: أن يروي  –رمحه اهلل  –ذكر أبو سات حممد بن سبان التميمي احلافظ - 368
، - صلى اهلل عليه وسل  –محاد بن سلمة سديثًا مل يتابع عليه، عن أيوب عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب 

غري أيوب عن ابن سريين، فحن وجد عل  أن للخرب أصاًل يرجع إليه، وإن مل يوجد ذلك، فثقة فينظر هل روى ذلك ثقة 
، فأي ذلك - صلى اهلل عليه وسل  –غري ابن سريين رواه عن أيب هريرة، وإل فصحايب غري أيب هريرة رواه عن النيب 

، فتح املغيث 123ح يف علوم احلديث صوجد يعل  به أن للحديث أصاًل يرجع إليه وإل فال. انظر: مقدمة ابن الصال
 . 242ص1، تدريب الراوي ج242ص1، فتح املغيث للسخاوي ج95ص1للعراقي ج

.  النحاة ومن احلديث، رجال وأسد البصرة، مفيت: مسلة أبو بالولء، الر بعي البصري دينار بن َسَلَمة بن مَحَّاد - 369
 مسع ما بعض سديثه من وأخذ فاجتهد مسل  وأما البخاري ، فرتكه سفظه ساء كرب  ملا أنه إل   مأمونا، ثقة سافظا كان
 . 272ص2ج ي. األعالم للزر كل(م 784=   هـ 167. )تغريه قبل منه

 اخلامسة من العباد الفقهاء كبار  من سجة ثبت ثقة البصري بكر أبو السختياين كيسان  متيمة أيب ابن أيوب - 370
 . 117. تقريب التهذيب صوستون مخس وله ومائة وثالثني إسدى سنة مات

 باملعىن الرواية يرى ل كان  القدر كبري  عابد ثبت ثقة البصري عمرة أيب ابن بكر أبو األنصاري سريين ابن حممد - 371
 (.5947/ 483تقريب التهذيب ) .ومائة عشر سنة مات الثالثة من

 . 30، شرح النخبة ص241ص1: تدريب الراوي جانظر - 372
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 جتوز يف األنواع   هفنفس النظر هو مسمي العتبار فذكر 

فحن مل يتابع بل  .(374) ة  ام  الت   ة  ع  اب   ت  م  ال   ي  ه  و   ،اد  م  ح   ر  ي   غ   وب  ي  أ   ن  ع   ه  ي  و  ر  ي    ن  أ  : (373)ة  ع  اب   ت  م  ال  و  
 (375) يسموهنا شاهداً  فمن فوق فهي قاصرة وقدْ  شيُخهُ  تُوبعَ 

فيه املتابعات  أي مبعين احلديث املنتفي.(377)اه  ن  ع  م  ب   ر  آخ   ا  يثد  ح   الراوي ىو  ر  ي    ن  أ   (376): د  اه  الش  و  
 هولو كان عن صحابي وظاهر هذا أن احلديث الوارد مبعىن ذلك احلديث املذكور يسمي شاهداً 

 .(378)وهو كذلك 

                                                            

املتابعة أن يروي ذلك احلديث بعينه عن أيوب غري محاد فهذه املتابعة التامة، فحن مل يروه أسد غريه عن أيوب - 373
 – صلى اهلل عليه وسل  –لكن رواه بعضه  عن ابن سريين أو عن أيب هريرة أو رواه غري أيب هريرة عن رسول اهلل 

ملتابعة األوىل حبسب بعدها منها، وجيوز أن يسمى ذلك فذلك قد يطلق عليه اس  املتابعة أيضاً، لكن يقصر عن ا
بالشاهد أيضاً. ألن امهدف منهما واسد، وهو تقوية احلديث بالعثور على رواية أخرى للحديث. والظاهر هو أن املتابعة 

 . 13ص2التامة ل يطلق عليها اس  الشاهد، وأنه يطلق على املتابعة القاصرة. انظر: توضيح األفكار ج
 . احلقيقية املتابعة هي ألهنا شاهًدا يسمى فال شيخه، عن نفسه الراوي متابعة وهي التامة املتابعة - 374
 .القاصرة املتابعة وهي أي شاهًدا، الشيخ فيه شورك الذي احلديث أي يسمى وقد: البقاعي قال - 375
 ثبت ىف بعض النسخ ) وهو (  - 376
فال يسمى هذا متابعة، فقد سصل اختصاص املتابعة مبا كان باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحايب أم  - 377

 ل/ والشاهد أع ، وقيل: هو خمصوص مبا كان باملعىن كذلك. 
 وقال شيخ اإلسالم: قد يسمى الشاهد متابعة أيضاً. 

 يف الختالف مع فقط معىن أو ومعىن، لفظاً  فردال احلديث رواة رواته فيه يشارك الذي احلديث الشاهد: هو - 378
 .الصحايب
 .اللفظ دون باملعىن يشاركه أو واملعىن، اللفظ يف األول احلديث الثاين احلديث يشارك أن :نوعني على والشواهد

 َيْذُكرِ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  لَ : "- صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - زيد بن سعيد عن: مثال
ري ثَِفال أبو) فيه ألن ضعيف؛ احلديث هذا .الرتمذي رواه" َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْس َ 

ُ
 (.سفيان أيب بن عبدالرمحن بن رباح)و( امل

 احلديث؛ حتسني إىل وغريه  - اهلل رمحه  - واأللباين والشوكاين والسيوطي سجر كابن  العل  أهل بعض ذهب لكن
 :منها شواهد له ألن
 اْس َ  َيْذُكرِ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  لَ : "- صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - سعيد أيب عن -1

 (.عبدالرمحن بن رُبْيح) إسناده يف ألن ضعيف؛ وهو الرتمذي، رواه" َعَلْيهِ  اللَّهِ 
 اْس َ  َيْذُكرِ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  لَ : "- عليه وسل صلى اهلل  - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - هريرة أيب وعن -2
 (.َسل  بن يعقوب) إسناده يف ألن ضعيف؛ وهو أمحد، رواه" َعَلْيهِ  اللَّهِ 
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ا(379)م ع ر ف ة   م ه   (380)ز ي اد ات  الث  ق ات  و ح ك 

 . (382) اه  ول  ب  ى ق   ل  ع  احلَِْديِث  َوَأْصَحابِ  اْلُفَقَهاءِ  ِمنَ  ور  ه  م  ج  ال  و   ،(381)ات  ق  الث    ة  اد  زي  و  

                                                                                                                                                                          

 َيْذُكرِ  ملَْ  ِلَمنْ  ُوُضوءَ  لَ : "- صلى اهلل عليه وسل  - اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - سعد بن سهل وعن -3
 (.عباس بن عبداملهيمن) إسناده يف ألن ضعيف؛ وهو ماجه، ابن رواه" َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْس َ 
 :ومثاله فقط، معىن الشاهد يكون وقد ومعىن، لفظًا الشاهد على مثال هذا
ُ ْ  َسْوًضا َنيبٍّ  ِلُكلِّ  ِإنَّ " سديث •  ".َوارَِدةً  َأْكثـََرُه ْ  َأُكونَ  َأنْ  َأْرُجو َوِإينِّ  َوارَِدةً  َأْكثـَرُ  أَيُـُّه ْ  يـََتَباَهْونَ  َوِإهنَّ

 قال - عنه اهلل رضي - اخلدري سعيد أيب سديث من مبعناه شاهد وله جندب، بن مسرة سديث من الرتمذي أخرجه
 وَُكل   النُُّجوِم، َعَددُ  آنَِيُتهُ  اللََّبِ  ِمْثلَ  أَبـَْيضَ  اْلَمْقِدسِ  َوبـَْيتِ  اْلَكْعَبةِ  َبنْيَ  َما َسْوًضا يل  ِإنَّ " - صلى اهلل عليه وسل  - النيب
، َنيب   َوِلُكلِّ  أُمَّته َيْدُعو َنيب   ُه ْ  َسْوض  ُه ْ  اْلِفَئام يَْأتِيه َمنْ  َفِمنـْ ُه ْ  اْلُعْصَبةُ  يَْأتِيه َمنْ  َوِمنـْ ُه ْ  اْلَواِسدُ  يَْأتِيه َمنْ  َوِمنـْ  َمنْ  َوِمنـْ
ُه ْ  اِلثـَْنانِ  يَْأتِيه  ".اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  تـَبَـًعا اأْلَنِْبَياءِ  أَلَْكثـَرُ  َوِإينِّ  بـَلَّغت، َقدْ : فَيَقال َأَسد ، يَْأتِيه َل  َمنْ  َوِمنـْ
 .بلفظه ل األول، احلديث مبعىن ورد الشاهد فهذا

https://www.alukah.net/sharia/0/65357/#ixzz6HuiO6kpt 
 نعي  وأبو ،النيسابوري زياد بن بكر أبو كان  وقد .به العناية تستحسن لطيف فن وذلكقال ابن الصالح: - 379

 .86.مقدمة ابن الصالح صاألساديث يف الفقهية األلفاظ زيادات مبعرفة مذكورين األئمة القرشي الوليد وأبو ،اجلرجاين
، معرفة علوم 191ص1، املقنع ج245ص1، تدريب الراوي ج179: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 380

 . 58،اختصار علوم احلديث 107، فتح املغيث للعراقي ص26النخبة ص ،شرح130احلديث ص
الثقة: هو العدل الضابط، فالراوي ل يكون ثقة، ول تقبل روايته إل إذا إجتمع فيه وصفان: العدالة والضبط. - 381

 .26انظر: الرسالة املستطرفة ص
وهو مذهب  :قبول الزيادة مطلقا -1 :اختلف أهل العل  يف سكمها على أقوال :سك  الزيادة يف املنت - 382

وسواء  ،وسواء تعلق هبا سك  شرعي أم ل ،سواء وقعت ممن رواه أول ناقصا أم من غريه ،اجلمهور من الفقهاء واحملدثني
وقد ادعى ابن طاهر التفاق  ،وسواء أوجبت نقض أسكام ثبتت خبرب ليست هي فيه أم ل ،غريت احلك  الثابت أم ل

  .لعلى هذا القو 
القبول بزيادة الثقة مطلقاً: وسكى اخلطيب أن هذا هو الذي مشى عليه معظ  الفقهاء وأصحاب احلديث كابن سبان، 

 .374انظر: الوسيط ص.واحلاك ، ومجاعة من األصوليني كالغزايل ىف املستصفي
واء كانت الزيادة من سيث اللفظ يقول الغزايل: "انفراد الثقة بزيادة يف احلديث عن مجاعة النقلة مقبول عند اجلماهري س

أو من سيث املعىن، ألنه لو انفرد بنقل سديث عن مجيع احلفاظ لقبل، فكذلك إذا انفرد بزيادة، ألن العدل ليته  مبا 
أمكن، فحن قيل يبعد انفراده باحلفظ مع اصغاء اجلميع قلنا: تصديق اجلميع أوىل إذا كام ممكناً، وهو قاطع بالسماع 

ذكره يف جملسني فحيث ذكر الزيادة مل حيضر إل  – صلى اهلل عليه وسل  –قطعوا بالنفي، فلعل الرسول  واآلخرون ما
الواسد، أو كرر يف جملس واسد وذكر الزيادة يف إسدى الكرتني ومل حيضر إل الواسد، وحيتمل أن يكون راوي النقص 

ونسوا الزيادة إل واسد، أو طرأ يف أثناء احلديث سبب دخل يف أثناء اجمللس فل  يسمع التمام، أو اشرتكوا يف احلضور 
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 َردُّ  قَـُبومِهَا ِمنْ  يـَْلَزمُ  حِبَْيثُ الزِّيادِة؛  تلك َيْذكر مل ممَّنأَْوَثُق،  ُهوَ  ِلرَِواِيَِة ِمنْ  َمَناِفَيةً  تـََقعْ  ملَْ  َماوحمله 
ِْجيح يَقع الَّيِت  فـََهِذهِ فحن كانت كذلك ( 383)اأْلُْخَرى  الرَِّوايَةِ   الرَّاِجح فَيقبل معارضها َوَبني بَينَها الرتَّ

 . (384) الزِّيَاَدة رَِوايَةوهو اْلَمْرُجوح  َويردوهو رواية األوثق 

                                                                                                                                                                          

شاغل مدهش فغفل به البعض عن اإلصغاء فيختص حبفظ الزيادة املقبل على اإلصغاء، أو عرض لبعض السامعني 
خاطر شاغل عن الزيادة، أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام، فحذا استمل ذلك فال يكذب العدل ما أمكن". 

 .133صتصفى للغزايل ظر: املسان
، نزهة اخلاطر 63انظر: روضة الناظر وجنة املناظر لبن قدامة ص .ويذهب هذا املذهب اإلمام ابن قدامة املقدسي

. وذكر إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف يف "الربهان" انتصار الشافعي 315ص1العاطر ج
، قواعد يف علوم احلديث 663ص1.. انظر: الربهان يف أصول الفقه ج.بهلقبول الزيادة من الراوي املوثوق 

أن اإلمام النووي جرى يف  –رمحه اهلل  –. ويذكر الشيخ أبو شهبة 119،معرفة علوم احلديث للنيسابوري ص121ص
، فتح املغيث 374مصنفاته على القبول املطلق، وأنه ظاهر تصرف مسل  يف صحيحه. انظر: الوسيط ص

. وقد انتصر 96-90ص2وهذا احلك  هو الذي رجحه ابن سزم يف كتابه "اإلسكام" لبن سزم ج .200ص1ج
، الوسيط 63لرأي ابن سزم العالمة احملدث أمحد شاكر يف تعليقاته على "اختصار علوم احلديث" للحافظ ابن كثري،ص

 . 375ص
 . 245ص1تدريب الراوي ج :انظر .ول من غريه ،: ل ممن رواه ناقصااومنه  من ردها مطلق -2

 راويهما وزيادة: ))قال اذ املنافاة عدم مع مطلقا الثقة زيادة قبول النخبة يف سجر ابن احلافظ كالم  ظاهر - 383
 الزيادة بقبول: القول من العلماء من مجع عند اشتهر ما يرتض ومل. ((منه أوثق هو من لرواية منافية تقع مل ما مقبولة
 ول تفصيل، غري من مطلقا الزيادة بقبول: القول العلماء من مجع عن واشتهر: ))النكت يف قال فقد تفصيل غري من

 اختالف يف احلديث علل أثر .((شاذا يكون ل ان واحلسن الصحيح يف يشرتطون الذين احملدثني طريق على ذلك يتأتى
 . 258ص الفقهاء
 -خالصة القول يف مسألة زيادة الثقة: فحن قال زيادة الثقة مقبولة، قال: يف قبومها اختالف، قال اإلمام النووي- 384

يف املقدمة: زيادة الثقة مقبولة مطلقًا عند اجلماهري من أهل احلديث والفقه واألصول، وقيل: ل تقبل،  –رمحه اهلل 
، وقسمه الشيخ أقساماً، 509تقبل إن زادها هو. وقال يف التقريب ص وقيل: تقبل إن زادها غري من رواه ناقصاً، ول

أسدها: زيادة ختالف الثقات فرتد كما سبق. الثاين: ما ل خمالفة فيه كتفرد ثقة جبملة سديث فتقبل، قال اخلطيب: 
مسجداً باتفاق أهل العل . الثالث: زيادة لفظة يف سديث مل يذكرها سائر رواته، كحديث: "جعلت يل األرض 

، كذا قال الشيخ ابن (، فهذا يشبه األول ويشبه الثاينوطهورا، انفرد به أبو مالك األشجعي فقال: )تربتها طهورا
 الصالح. 

، فهذا يشبه األول املردود من سيث إن ما رواه 510ص :يف شرسه تدريب الراوي –رمحه اهلل  –قال اإلمام السيوطي 
زيادة خمصوص، ويف ذلك مغايرة يف الصفة، ونوع من املخالفة خيتلف به احلك ، ويشبه اجلماعة عام، وما رواه املنفرد بال

الثاين املقبول من سيث إنه ل منافاة بينهما. مث قال اإلمام النووي: والصحيح قبول هذا األخري، فاختار النووي ما 
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، يف باب جهر البسملة 511لراية: صاختاره وتبعه وخالفه غري واسد من احملققني، فقال العالمة الزيلعي يف نصب ا
نقاًل عن ابن عبد الرب: فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنه  من ل يقبلها، والصحيح التفصيل، وهو أهنا تقبل 
يف نوضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة سافظًا ثبتاً، والذي مل يذكرها مثله أو دونه يف الثقة، كما 

قوله: )من املسلمني( يف صدقة الفطر، واستج هبا أكثر العلماء،  –رضي اهلل عنه  –بل الناس زيادة مالك بن أنس ق
وتقبل يف موضع آخر لقرائن ختصها، ففي موضع جيزم بصحتها كزيادة مالك، ويف موضع يغلب على الظن صحتها  

تها لنا طهورا، وكزيادة سليمان التيمي يف كزيادة سعد بن طارق يف سديث: جعلت يل األرض مسجدًا وجعلت ترب
سديث أيب موسي: وإذا قرأ فانصتوا، ويف موضع جيزم خبطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله: )وإن كان مائعًا فال 
تقربوه(، وكزيادة عبد اهلل بن زياد، ذكر البسملة يف سديث: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، وإن كان معمر 

ويف موضع يغلب على الظن خطؤها كزيادة معمر يف سديث ماعز  ،عبد اهلل بن زياد ضعيفاً، فحن الثقة قد يغلطثقة و 
)الصالة عليه(، رواها البخاري يف صحيحه، وسئل هل رواها غري معمر؟ فقال: ل، وقد رواه أصحاب السنن األربعة 
عن معمر، وقال فيه: )ومل يصل عليه(، فقد اختلف على معمر يف ذلك، والراوي عن معمر هو عبد الرزاق، وقد 

 تلف عليه أيضاً والصواب أنه قال: )ومل يصل عليه(. اخ
يف نكته على ابن الصالح:  –رمحه اهلل  –ويف موضع يتوقف يف الزيادة كما يف أساديث كثرية. وقال احلافظ ابن سجر 

 وإمنا الزيادة اليت يتوقف أهل احلديث يف قبومها من غري احلافظ سيث تقع يف احلديث الذي يتحد خمرجه كمالك عن
نافع عن ابن عمر، إذا روى احلديث مجاعة من احلفاظ األثبات العارفني حبديث ذلك الشيخ وانفرد دوهن  بعض رواته 
بزيادة فيه، فحهنا لو كانت حمفوظة ملا غفل اجلمهور من رواته عنها، فتفرد واسد منه  هبا دوهن  مع توفر دواعيه  على 

 قف عنها. األخذ منه ومجع سديثه يقتضي ريبة توجب التو 
وقال ابن سجر املكي يف رسالته: وقيد اإلمام ابن خزمية قبومها مبا إذا استوي الطرفان سفظًا وإتقاناً، وتبعه ابن عبد الرب 
فقال: إمنا تقبل إن كان راويها أسفظ وأتقن ممن قصر أو مثله سفظاً، فحن كانت من غري سافظ ول متقن فال التفات 

 إليها.
 ار قبومها إذا كانت من عدل سافظ متقن ضابط. وقال اخلطيب: املخت

مقبولة ما  –أي: الصحيح واحلسن  –يف شرح النخبة: وزيادة راويهما  –رمخه اهلل  –فحن قال: قال احلافظ ابن سجر 
مل  مل تكن منافية لرواية من هو أوثق ممن مل يذكر تلك الزيادة؛ ألن الزيادة إما أن تكون ل تنايف بينها وبني رواية من

يذكرها، فهذه تقبل مطلقاً، ألهنا يف سك  احلديث املستقل الذي يتفرد به الثقة ول يرويه عن شيخه غريه، وإما أن 
تكون منافية حبيث يلزم من قبومها رد الرواية األخرى، فهذه هي اليت يقع الرتجيح بينها وبني معارضها فيقبل الراجح ويرد 

ء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غري تفصيل، ول يتأتى ذلك على طريق احملدثني املرجوح، واشتهر عن مجيع من العلما
الذين يشرتطون يف الصحيح أن ل يكون شاذاً، مث يفسرون الشذوذ مبخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن غفل 

نقول عن أئمة احلديث ذلك منه  مع اعرتافه باشرتاط انتفاء الشذوذ يف سد احلديث الصحيح وكذا احلسن، وامل
املتقدمني كعبد الرمحن ابن مهدي وحيي القطان وأمحد بن سنبل وحيي بن معني وعلي بن املديين والبخاري وأيب زرعة 
وأيب سات والنسائي والدار قطين وغريه  اعتبار الرتجيح فيما يتعلق بالزيادة وغريها، ول يعرف عن أسد منه  إطالق 

 قبول الزيادة. 
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ل  األ  س ان يد  و    .(385)ال م ز يد  ف ي م ت ص 

 َرُجلٍ  َعنْ يكون الراوي أخذ احلديث ن أ تدل على ذلك وإل فجائزَقرِيَنٍة  ُوُجودُ ويدل عليه (386) 
أو األخبار ىف  بالسَّماِع  التَّصريحُ  ُوِجدَ هذا إذا َشْيَخاِن  ِفيهِ عنه فله  همث لقي ذلك األخر فأخذ آَخرَ 

  (387)كل من املزيد وغريه

                                                                                                                                                                          

م احلافظ أيضًا ل يتأتى على طريق احملدثني املتقدمني كالشافعي وأمحد بن سنبل وابن معني والبخاري وأيب قال: كال
داود وأيب سات وأيب علي النيسابوري واحلاك  والدار قطين والبيهقي وابن القطان وغريه ، ألن ما انفرد به الثقة من 

 ها من هو ليس بأتقن منه سفظاً وأكثر عدداً. الزيادة الىت تفيد سكماً إمنا تقبل عنده  إذا ترك
وأما إذا مل يروها من هو أوثق منه وأسفظ فغري مقبولة، فكذلك ل تقبل إذا مل يذكرها مجاعة من الثقات، فحنه ظن  

 غالب لرتجيح روايته  على روايته، فحنه لو كانت حمفوظة ملا غفل عنه سائر رواته، وهذا يفه  من صنيعه  يف زيادة )مث
، )وإذا قرأ -رضي اهلل عنه  –، و)فصاعدا( يف سديث عبادة -رضي اهلل عنه  –ل يعود( يف سديث ابن مسعود 

، وكذلك يف كثري من املواضع من األخبار -رضي اهلل عنهما –فأنصتوا( يف سديث أيب هريرة وأيب موسي األشعري 
أن هذه الزيادات غري منافية ألصل احلديث حبيث ل سيث جعلوا الزيادات شاذة بزعمه  أن راويها قد تفرد هبا، مع 

يلزم من قبومها رد الرواية األخرى، فالصواب أن الشاذ: ما رواه الثقة خمالفًا يف نوع من الصفات ملا رواه مجاعة من 
قس  الثقات أو من هو أوثق منه وأسفظ، أع  من أن تكون املخالفة منافية للرواية األخرى أم ل، وبذلك ظهر أن ال

الثالث الذي قسمه ابن الصالح ومل يفصح سكمه الصحيح أن سكمه الرد على مشرب مجاعة من أئمة احلديث، وهذا 
 التعليق مع السنن آثارلكن احلق أسق بالتباع. انظر: وإن كان خمالفًا ملا زعمه غري واسد من أهل العل  من املتأخرين 

هـ، حتققيق وتعليق/ املفيت حممد سعيد 1322النيموي املتويف سنة، للشيخ العالمة ظهري أسسن 195ص 1،جاحلسن
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصلح أهل األثر، ابن  ،أنور املظاهري السمسيت فوري امهندي، دار الكتب العلمية

 . 212سجر ص
، نزهة 332ي ص، فتح املغيث للعراق203ص 2، تدريب الراوي ج392: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 385

 . 171، اختصار علوم احلديث ص151ص1، املقنع ج48النظر بشرح خنبة الفكر ص
واملزيد يف متصل األسانيد هو أن يزيد يف اإلسناد رجاًل مل يذكره  .وسقيقته: أن يقع يف بعض الطرق زيادة راوٍ - 386

راٍو يف أثناء اإلسناد ومن مل يزدها أتقن ممن غريه وهذا يقع كثريًا يف أساديث متعددة، أو هو أن تكون املخالفة بزيادة 
 .117، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر لبن سجر ص176زادها. انظر: الباعث احلثيث للشيخ أمحد شاكر ص

مثاله: ماروي عن عبد اهلل ابن املبارك، قال: سدثنا سفيان، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، سدثين بسر بن عبيد اهلل 
صلى  –مسعت رسول اهلل  –رضي اهلل عنه  –، مسعت أبا مرثد -رضي اهلل عنه  –عت أبا إدريس مسعت واثلة قال: مس

يقول: " ل جتلسوا على القبور، ول تصلوا إليها". أخرجه مسل  يف صحيحه كتاب اجلنائز / باب  – اهلل عليه وسل 
سديث ابن املبارك  –رمحه اهلل  –. قال اإلمام البخاري 972رق   2/668عليه  ءالنهي عن جتصيص القرب والبنا

هكذا روى غري واسد  ،خطأ، أخطأ فيه ابن املبارك وزاد فيه عن أيب إدريس اخلولين وإمنا هو بسر بن عبيد اهلل عن واثلة
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َعَن  ِإَذاأما    (388) فيه الراوي وأيت بالتحديث يف املزيد فيه يف غري املزيدَعنـْ

                                                                                                                                                                          

مسع من واثلة بن األسقع، وأخرجه  عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أيب إدريس، وبسر بن عبيد اهلل قد
، وقال ابن خزمية: 793رق   8-2/7ابن خزمية يف صحيحه كتاب الصالة / باب النهي عن الصالة خلف القبور 

 أدخل ابن املبارك بني بسر بن عبيد اهلل وبني واثلة أبا إدريس اخلولين يف هذا اخلرب.
فالوه  يف سفيان ممن دون ابن املبارك ؛ ألن مجاعة ثقات رووه عن  فذكر سفيان أبا إدريس يف هذا اإلسناد زيادة ووه ،

ابن املبارك عن ابن جابر نفسه، ومنه  من صرح فيه بلفظ اإلخبار بينهما، والوه  يف أيب إدريس نسب إىل ابن املبارك؛ 
رح فيه بسماع بسر من ألن مجاعة من الثقات رووه عن ابن جابر، فل  يذكروا أبا إدريس بني بسر وواثلة، ومنه  من ص

، املنهل الروي يف خمتصر علوم احلديث 91، التقريب والتيسري للنووي ص286واثلة. انظر: مقدمة ابن الصالح ص
 وصلة، 661ص2، تدريب الراوي للسيوطي ج483ص2، املقنع يف علوم احلديث لبن امللقن ج71لبن مجاعة ص

 .476ص الرواية عل  يف النهاية ملقدمة البداية
 فجائز ،أوردناه الذي املثال يف كما  ،باإلخبار أو بالسماع تصريح فيه كان  وإن -رمحه اهلل  –قال ابن الصالح - 387

 عن إدريس أيب من مسعه قد احلديث هذا يف بسر فيكون ،نفسه منه مسعه مث ،عنه رجل من ذلك مسع قد يكون أن
  .هذا غري يف به مصرسا مثله جاء كما  ،منه فسمعه واثلة لقي مث ،واثلة
  .املذكور املثال يف سات أبو ذكره ما كنحو  ،ومها كونه  على تدل قرينة توجد أن إل الله 
 واهلل ،املذكورة الزيادة على محلناه ذلك ذكر عنه جيئ مل فحذا ،السماعني يذكر أن ذلك مثل له وقع ممن فالظاهر وأيضا
 .287انظر: علوم احلديث لبن الصالح ص .أعل 

 سدثين :قال جابر بن يزيد بن الرمحن عبد عن سفيان، سدثنا :قال (املبارك بن اهلل عبد) عن روي ما :مثاله - 388
 مسعت :يقول الغنوي مرثد أبا مسعت :يقول األسقع بن واثلة مسعت :يقول إدريس أبا مسعت :قال اهلل عبيد بن بسر

 .((إليها تصلوا ول القبور على جتلسوا ل)) :يقول صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول
 .إدريس أيب ذكر وهكذا ووه ، زيادة اإلسناد هذا يف سفيان فذكر
منه  من  نفسه، جابر ابن عن املبارك ابن عن رووه ثقات مجاعة ألن املبارك ابن دون فممن :سفيان ذكر يف الوه  أما

 .صرَّح فيه بلفظ اإلخبار بينهما
 فل  جابر، ابن عن رووه الثقات من مجاعة ألن وذلك الوه ، إىل فيه منسوب املبارك فابن :فيه إدريس أيب ذكر وأما

 .واثلة من بسر بسماع فيه صرح من وفيه  .وواثلة بسر بني إدريس أبا يذكروا
 ابن فغلط إدريس، أيب من بسر حيدث ما وكثرياً  :قال .هذا يف وه  (املبارك ابن) أن يرون :(الرازي سات أبو) قال

 .نفسه واثلة من بسر هذا مسع وقد واثلة، عن إدريس أيب عن روى مما هذا أن وظن املبارك،
 نظر، ذكره مما كثري  ويف (األسانيد متصل يف املزيد متييز كتاب) مساه كتاباً   النوع هذا يف احلافظ اخلطيب ألف قد :قلت
 :الزائد الراوي عن اخلايل اإلسناد ألن
 نوع يف عرف ملا الزائد، فيه ذكر الذي باإلسناد معلالً  وجيعل بحرساله، حيك  أن فينبغي ذلك يف (عن)بلفظه كان  إن

 .يليه الذي النوع يف تعاىل اهلل شاء إن ذكره يأيت وكما املعلل،
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ْسَناِد  ُمَعلَّاًل  بِِحْرَساِلِه، َوجُيَْعلَ  حُيَْك َ  َأنْ  فـَيَـْنَبِغيفقال ابن الصالح   ( 389)الزَّاِئُد،  ِفيهِ  ذُِكرَ  الَِّذيبِاإْلِ

 .يَِليهِ  الَِّذي النـَّْوعِ  يف  - تـََعاىَل  اللَّهُ  َشاءَ  - ذِْكرُُه ِإنْ  يَْأيت  وََكَما(390)اْلُمَعلَِّل،  نـَْوعِ  يف  ُعِرفَ  ِلَما

ْرَسلُ أي نوع (391)
ُ
 . اخلَِفيُّ  امل

 

ف ة  م ن  ت  ق ب ل  ر و اي  ت ه ، و م ن  ت  ر د  ر و اي  ت ه    (392)م ع ر ف ة  ص 

 اْلَفاِسقِ فخرج  ا يرويهمل، ( 395)ط  اب  الض   (394)ل  د  ع  ال   و  ه  و   املقبول سديثه ،(393)ياو  الر   ة  ف  ص  و  
بَتدِعط له لكن يستثىن من مفهوم كالم املصنف ومن ل ضب (397)واملستوُر (396)

ُ
 ملالذي  امل

  (398)لبدعته  ومل يدعُ ُيَكفَّر 

                                                                                                                                                                          

 مث عنه، رجل من ذلك مسع قد يكون أن فجائز أوردناه، الذي املثال يف كما  باإلخبار، أو بالسماع تصريح فيه كان  وإن
 جاء كما  منه، فسمعه واثلة لقي مث واثلة، عن إدريس أيب من مسعه قد احلديث هذا يف بسر فيكون نفسه، منه مسعه
 .هذا غري يف به مصرساً  مثله
 .املذكور املثال يف سات أبو ذكره ما كنحو  ومهاً، كونه  على تدل قرينة توجد أن إل الله 
 واهلل املذكورة، الزيادة على محلناه ذلك ذكر عنه جييء مل فحذا السماعني، يذكر أن ذلك مثل له وقع ممن فالظاهر وأيضاً 
 :، احلديث368ص3، وسنن الرتمذي ج203ص2، وتدريب الراوي ج393: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر.أعل 

 ( ،972) اجلنائز: مسل  
 (.4/135) وأمحد، (3229) اجلنائز: داود وأبو، (760) القبلة: والنسائي، (1050) اجلنائز: والرتمذي

 الزائد  - 389
أن قبول املزيد يف اإلسناد يدور على إسدى سالتني: األوىل:  –رمحه اهلل  –من خالل ما ذكر ابن الصالح - 390

 وجود العنعنة يف السند اخلايل عن الراوي املزيد. 
 والثانية: ذكر السماع واإلخبار فيه. 

  .228ص الصالح ابن مقدمة من وأغلق أطلق ملا واإليضاح التقييد: انظر - 391
، فتح املغيث 244ص1، واملقنع ج299ص1، وتدريب الراوي ج212: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 392
 . 87، اختصار علوم احلديث ص41، نزهة النظر ص149ص

 –وهو التمييز  -وصفة الراوي: وهو العدل الضابط. ويدخل فيه معرفة اجلرح والتعديل، وبيان سن السماع- 393
 .373وحيصل له يف مخس غالباً، وكيفية السماع والتحمل. انظر املقنع يف عل  احلديث ص
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 ،أي يف هذا النوع ،يه  ف   ل  خ  د  ي  و  ( 400) تقدم فيقبل سديثهما مبثله كما تُوبعالذي  (399)واملستوُر 

مراتبها وصف  َأعَلىو  مبينة يف املطولتِ ( 402)َمَراِتب  َومَهَُماللرواة ، (401) يل  د  ع  الت   و   ح  ر  ج  ال   ة  ف  ر  ع  م  

                                                                                                                                                                          

 مسلًما عدًل  يكون وأن ضابطًا، يكون أن يشرتط أنه والفقه احلديث أئمة من اجلماهري أمجع: »النووي قال - 394
 بالستفاضة، أو عليها عدلني بتنصيص العدالة تثبت»: وقال ...«املروءة وخوارم الفسق أسباب من سليًما عاقاًل، بالًغا
 وأمحد والشافعي، واألوزاعي، والسفيانني، كمالك  فيها؛ كفى  هبا، عليه الثناء وشاع العل  أهل بني عدالته اشتهرت فمن

 .16التقريب والتيسري ص: انظر «وأشباهه 
  ما وصيانة احلفظ، على والثبات األمور، تصريف يف اإلدراك وسسن الدقيق، والوعي احلافظة، قوة هو: الضبط - 395
رمحه  – عثيمني ابن الشيخ قال .31 ص األثرية لتعليقاتا: انظر «واألداء التبليغ سني إىل والسماع التحمل منذ كتب
 خترج تكاد فال للحديث، الشيخ حتديث عند يقظًا نبيًها يكون أن مثل وأداًء، حتماًل  روي ما حيفظ الذي هو: »-اهلل 
 (.38-37) ص عثيمني لبن البيقونية شرح .التحمل هو وهذا وسفظها، ضبطها وقد إل الشيخ ف  من كلمة  منه

 -وجل عز- اهلل طاعة عن اخلروج :ي بسبب الفسق وهوالراو  يف الطعن - 396
 .واختلف العلماء يف قبول روايته على ثالثة أقوال ،من جهلت عدالته باطنا وعرفت يف الظاهر: املستور - 397
اختلفوا يف قبول رواية املبتدع الذي ل يكفر يف بدعته  فمنه   من رد روايته مطلقا  ألنه فاسق ببدعته وكما   - 398

. ومنه  من قبل رواية املبتدع  إذا مل يكن املتأولىف الفسق املتأول وغري  استوى ىف الكفر املتأول وغري املتأول يستوي
وعزا بعضه  هذا إىل  .ممن يستحل الكذب ىف نصرة مذهبه أو ألهل مذهبه سواء كان داعية إىل بدعته أو مل يكن

 ه  ". ألهن  يرون الشهادة بالزور ملوافقي ،" أقبل شهادة أهل أهل األهواء إل اخلطابية من الرافضة :اإلمام الشافعي لقوله
. هذا مذهب الكثري أو األكثر من تقبل إذا كان داعية إىل بدعته " " تقبل روايته إذا مل يكن داعية ول :وقال قوم
تدع إذا مل يدع إىل خالفا بني أصحابه ىف قبول رواية املب –رضي اهلل عنه   –وسكى بعض أصحاب الشافعي  .العلماء
 .بينه  ىف عدم قبول روايته : أما إذا كان داعية فال خالفوقال ،بدعته

:"الداعية إىل البدع ل جيوز الستجاج به عند أئمتنا سيت أسد املصنفني من أئمة احلديثوقال أبو سات بن سبان الب
 احلديث علوم يف الصالح ابن مقدمة: انظر .هب الثالث أعدمها وأولها. وهذا املمذل أعل  بينه  فيه خالفا " ،طبةقا
  .167ص

  .اإلمام أبو سنيفة رواية املستور مامل يظهر فيه جرح قبل - 399
: نزهة النظر شرح خنبة انظر .موع من املتابع واملتابعصار احلديث سسنا ل لذاته بل وصفه بذلك باعتبار اجمل - 400

 . 130الفكر ص
واة أحوال معرفة في يبحث علم: هو والتعديل الجرح علم - 401  .والرد   القَبولُ  حيثُ  من الرُّ

 كتابه  يف -تعاىل اهلل رمحه- سات أيب بن الرمحن عبد حممد أبو اإلمامذكر مراتب اجلرح والتعديل   من أول - 402
 أبو اإلمام التقسي  ذلك على مراتب، وتبعه أربع التعديل مراتب جعل كما  مراتب، أربع اجلرح مراتب( والتعديل اجلرح)

 هذا أهل بني املستعملة األلفاظ بيان يف: 122ص املقدمة يف الصالح ابن قال النووي واإلمام الصالح بن عمرو
 فأجاد والتعديل اجلرح يف كتابه  يف الرازي سات أيب بن الرمحن عبد حممد أبو رتبها وقد والتعديل، اجلرح يف الشأن

واإلمام ابن   .تعاىل اهلل شاء إن غريه عن ذلك يف بلغنا ما إليه ونضيف ذكره، ما ونورد كذلك،  نرتبها وحنن وأسسن،
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 ز  يي  م  الت   و  ه  و   - اع  م  الس   ن  س   ان  ي  ب   و   ،(404) النَّاسِ  َأْكَذبِ و  (403) النَّاسِ  َأْوَثقُ ك  أَفْـَعلَ الراوي بصيغة 
  (405) ل  ص  ح  ي  و   ،على الصحيح -

 ،اع  م  الس   ة  ي  ف  ي  ك  و   ،(408)الرَّبِيِع  ْبنُ  ودُ مُ حملْ  (407)ومنه ماوقع ،(406) با  ال  غ  ِسِننَي  مَخْسَ أي  س  م  ي خ  ف  

للرواية من مساع  .(410) الت ح م ل ك ي ف ي ة  و  (409)َيْسَمْعُه ملا  يَِقظًامن الشيخ أو عليه من كون السامع 
                                                                                                                                                                          

. انظر تقريب التهذيب ها يف اجلرح وست منها يف التعديلسجر جعل مراتب األلفاظ اثنيت عشرة مرتبة ستة من
 . 232، خنبة الفكر ص74ص1ج

من أكد مدسه بأفعل التفضيل )كأوثق الناس (أو بتكرير الصفة لفظا كـ)ثقة ثقة ( أو مبعىن ) كثقة سافظ (.  - 403
 الرسائل سلسلة) والضوابط األسس - وتعديله  الرواة جرح: األلفاظ يف اجلرح والتعديل. انظرمراتب وهذه من 
 .220ص(اجلامعية والدراسات

تهى يف إليه املن،" الناس أكذبكقومه : "   ،من جرح بصيغة أفعل، وهي من أشد ها :من مراتب اجلرح - 404
 . 371ص1: فتح املغيث جانظر .ركن الكذب ،الوضع
 ثبت ىف بعض النسخ ) له (  - 405
واختلفوا يف السن الذي يصح فيه السماع للصغري، فقال موسي بن هارون احلافظ: إذا فرق بني البقرة والدابة. - 406

 .وقال أمحد بن سنبل: إذا عقل وضبط. وقال حيي بن معني: أقل سن التحمل مخسة عشر سنة
،"أقل -رمحه  اهلل –مبقولة أمحد ملا بلغه قول ابن معني  –ه اهلل رمح –املعترب الفه  والتمييز، عقب احلافظ ابن سجر 

وقال: بئس القول.  .سن التحمل مخس عشرة سنة، لكون ابن عمر رد يوم أسد إذ مل يبلغها، وملا بلغ أمحد أنكر ذلك
لذا قال: "وهو  .تحفقال أمحد: بل إذا عقل ما يسمع، وإمنا قصة ابن عمر يف القتال" وهذا الذي اختاره احلافظ يف الف

املعتمد...، والسماع يقصد فيه الفه  فكانت مظنة التمييز" ويف نفس املوضع ذكر أن البلوغ ليس شرطًا يف صحة 
"ول تشرتط يف صحة التحمل فه  السامع جلميع ما يسمعه( وقال يف موطن"...وجواز التحمل  :التحمل، وقال أيضاً 

 يف األداء". قبل كمال األهلية، وأن الفه  ليس شرطاً 
ويف رواية أخرى أنه   .وقال عياض: سدد أهل الصفة ذلك أن أقله سن حممود بن الربيع، ابن مخس. كذا ذكره البخاري

فيكتبون  ،كان ابن أربع، وقال ابن الصالح: والتحديد خبمس هو الذي استقر عليه عمل أهل احلديث من املتأخرين
أسضر، والذي ينبغي يف ذلك اعتبار التمييز، فحن فه  اخلطاب ورد  لبن مخس سنني فصاعدًا مسع ولدون سضر أو

اجلواب كان مميزاً وصحيح السماع، وإن كان دون مخس. زإن مل يكن كذلك مل يصح مساعه واو كان ابن مخسني. وعن 
يف اآلي، غري أنه إبراهي  بن سعيد اجلوهري قال: رأيت صبياً، ابن أربع سنني، قد محل إىل املأمون قد قرأ القرآن ونظر 

إذا جاع بكى. وسفظ القرآن أبو حممد عبد اهلل بن حممد األصبهاين وله مخس سنني، فامتحنه فيه أبو بكر بن املقري 
 وكتب له بالسماع وهو ابن أربع سنني، وسديث حممود ل يدل على التحديد مبثل سنه. 

، فتح املغيث 128ديث ص، علوم احل79ص الروي، املنهل 416،ص159،ص171ص1الفتح ج انظر: 
، ضبطه 855، للعالمة بدر الدين العيين املتويف 102ص 2، جالبخاري صحيح شرح القاري عمدة، 130ص2ج

 ومجعه/ عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية. 
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تأهل  ِإذاميت يكون وهو  (412) أو مكاتبةٍ  (411) مبناولة َمْقُرونَة  وإجازة حمضة أو  ُمَكاتـََبةِ و  َوِقَراَءةً 

وأداه  (415) الصَِّغريُ  و (414) َواْلَفاِسقُ  و(413)وما حيمله الكافر اأْلَْشَخاصِ  بِاْخِتاَلفِ  خَتَْتِلفُ و  لَذِلك

 .(416)نه يقبل منه حف َكمَالَ بعد  

                                                                                                                                                                          

 ِمنْ  َوْجِههِ  يف  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َّ  اللَّهِ  َرُسولُ  جَمََّها جَمَّةً  َعَقلَ  أَنَّهُ  َيْذُكرُ  وهي قصة حممود بن الربيع وعقل اجملة - 407
 ، رواه اإلمام البخاري يف كتاب العل .ِسِننيَ  مَخْسُ  َوَلهُ  - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َّ  - النَّيبُّ  َوتـُُويفَِّ  َدارِِهْ ، يف  ُمَعلًَّقا َكانَ   َدْلوٍ 
 . مىت يصح مساع الصغري ؟ :باب

 وجل صغري صحايب املدين حممد أبو أو نعي  أبو اخلزرجي عمرو ابن، األنصاري، سراقة ابن الربيع ابن حممود - 408
من دلو يف بئره   – صلى اهلل عليه وسل  –، ويعد يف أهل املدينة، فقد عقل جمة جمها رسول اهلل الصحابة عن روايته

هـ(، 99وسفظ ذلك، وله أربع سنني، وروي عنه أنس بن مالك والزهري ورجاء بن سيوة، وتويف سنة تسع وتسعني)
، اإلصابة يف متييز الصحابة لبن سجر 4776/رق  110ص5هـ. انظر: أسد الغابة لبن األثري ج96وقيل سنة 

 . 7835/ رق  33ص6ج
بأن يكون مصغيا غري ناعس ول متحدث وحنوها مما مينعه من  ،أو بقراءة غريهالسماع الكائن بلفظ الشيخ  - 409
 . 77ص األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح: انظر .واإلجازة جتربه ،اليسري ويغتفر اإلغفال ،السماع

 .أولى باب من والفاسق ،1للكافر يصح بحيث له التأهل اشتراط وعدم وغيرهما، والمناولة اْلجازة لشموله ذلك من أعم   هو الذي - 410

 :نوعان وهي مروياته من شيًئا الطالب الشيخ إعطاء وهي :املناولة - 411
 الشيخ أصل الطالب حيضر أو به، مقابالً  فرًعا أو أصله الطالب الشيخ يناول أن وهي: باإلجازة املقرونة املناولة. 1

 .روايته لك أجزت أو عين، فاروه فالن عن رواييت هذا: الشيخ له ويقول
 ومل فالن، عن رواييت أو مساعي هذا: قوله على مقتصرًا مقامه قام ما أو أصله، يناوله بأن: اإلجازة عن اجملردة املناولة. 2

علوم احلديث" ابن : انظر.مناولةً  أو إجازةً  فالن سدثين: املناولة أو باإلجازة األداء وصور. اجلمهور عند هبا يعترب
" الراوي تدريب، 330 -325/ 1 امللقن، ابن" املقنع، 357/ 1 كثري،  ابن" احلثيث الباعث، 164ص:  الصالح،
 .42/ 2 السيوطي،

 وصورة بأمره، عنه ُكِتب  أم خبطه كتب  سواء غائٍب، أو حلاضرٍ  مسموعه الشيخ يكتب أن وهي :املكاتبة - 412
 :نوعان وهي .فالن إىل كتب  أو مكاتبًة، فالن   سدثين: األداء

 .ذلك وحنو إليك أو لك، كتبت  ما كأجزتك:  باإلجازة مقرونة.   1
 ابن" احلديث علوم: انظر .بروايتها جييزه ول له ويرسلها األساديث بعض له يكتب كأن:  اإلجازة عن جمردة  .   2

 .333-330/ 1 امللقن، ابن" املقنع" ، 361/ 1 كثري،  ابن" احلثيث الباعث" ، 153: ص الصالح،
  .إذ اإلسالم ليس شرطا للتحمل بل هو شرط لألداء ،حتمل الكافر قبل إسالمه يصح - 413

 . 288ص1، واملقنع ج128: علوم احلديث صانظر .باحلديثوهذا حمل اتفاق بني أهل العل  
 ألفية شرح: أدى فحنه يقبل عنده  من باب أويل. انظرإذا حتمل يف يف سال فسقه مث زال فسقه و  :الفاسق - 414

  .376ص1ج احلديث يف السيوطي
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 (417)م ع ر ف ة  ك ت اب ة  ال ح د يث  

عن ذلك والوارد يف النهي التَّاِبِعنَي  بـَْعدَ  ،(419)اعا  م  ج  إ   ز  ائ  ج   َكَتَبهُ :َأيْ (418)و  ه  و  ال ح د يث   و ك ت اب ة  
واجلواز ملن َكَتَب،  إذا َخطِّهِ  على اَتكالُهُ  وخيفَ حِبِْفِظِه  يُوَثقُ على من أجيب عنه بنسخه أو حتمله 

ُ واسدٍة؛ صحيفةٍ يف إمنا هو كتابته مع القرآن  النهيَ يكون كذلك أو أن  ل  يسمعونَ  كانوا  ألهنَّ
ا اآليةِ  تأْوِيلَ   ىل  إ   ة  م  ه  ال   ف  ر  ص  ت  و   (420) الْشِتَباهِ خوف  ذلَك، َعنْ  فَـنُـُهْوا مع القرآنِ  كتبْوهُ   فرمبَّ

  (421) يكتب أي ضبط ما .ه  ط  ب  ض  

                                                                                                                                                                          

 ،وشذ قوم فل  يقبلوه ألن الصبا مظنة عدم الضبط ،: فحن اجلمهور على قبوله إذا أدى بعد البلوغوأما الصيب - 415
وعبد اهلل بن  ،كالسبطني احلسن واحلسني  ،ورد باإلمجاع على قبول سديث مجاعة من الصحابة مما حتملوه يف الصغر

وكذلك كان أهل  ،وغريه  من غري فرق بني ما حتملوه قبل البلوغ وبعده ،وابن عباس ،وابن الزبري ،جعفر بن أيب طالب
  .املصدر السابق :انظر .مث يقبلون روايته  ،العل  من احملدثني سلفا وخلفا حيضرون الصبيان جمالس العل 

  .ية قبله اجلمهورأو فسقه مث أداه بعد كمال األهل ،أو صغره ،واملعىن أن من حتمل احلديث يف سال كفره - 416
، ألن كمال لفية السيوطى من أنه قول اجلمهورأما الكافر فقبول روايته اتفاق كما قاله اإلمام السخاوي  خالفا ملا يف أ

صلى اهلل  –قدم على النيب  -رضي اهلل عنه –واستجوا بأن جبري بن مطع   ،األهلية ل يشرتط سني التحمل عنده 
قال جبري: وذلك أول ماوقر  ،يف فداء أسارى بدر قبل أن يسل  فسمعه سينئذ يقرأ يف املغرب بالطور – عليه وسل 

وكان سببا  ،ويف آخر فكأمنا صدع قليب سني مسعت القرآن ،، ويف لفظ فأخذين من قراءته  الكربإلميان يف قليبا
 . 376ص 1ج احلديث يف السيوطي ألفية شرح: ومحلت عنه. انظر ،ة بعد إسالمهمث أدى هذه السن ،إلسالمه

، املقنع 64ص2، تدريب الراوي ج64ص2، التقريب والتيسري ج292: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 417
، 96، مزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص230، فتح املغيث للعراقي ص216، توضيح األفكار ص317ص1ج

 . 169، التقييد واإليضاح ص127اختصار علوم احلديث ص
 ثم أجاز، من ومنهم بالحفظ وأمره الكتابة كره من فمنهم الحديث، كتابة في األول الصدر في الخالف وقع نعم ، االختالف بعد - 418

 ".بعدها وما -337/ 1" المقنع من ذلك تفصيل وانظر الجواز، على األمر استقر

 رداً على من متسك باألساديث املنسوخة يف املنع من كتاباه. انظر:"تقييد العل  للخطيب.  - 419
وجاء ىف اإلباسة  ،، مث أمجعوا على جوازهافكرهها طائفة وأباسها طائفة ،يثاختلف السلف ىف كتابة احلد - 420

أو مهى سني خيف اختالطه بالقرآن وأذن  ،والنهي ملن أمن وخيف اتكاله ،، فاإلذن ملن خيف نسيانهوالنهى سديثان
  .سني أمن

 قد ورد يف صحيح مسل  عن أيب سعيد مرفوعاً: " من كتب عين شيئاً سوى القرآن فليمحه".
قال ابن الصالح: وممن روينا عنه كراهة ذلك: عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسي، وأبو سعيد يف مجاعة 

 . آخرين، من الصحابة والتابعني
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معُه  ُكتُِبهِ   مَحْلَ  يُريدأو كان صاسبه يرسل لطلب العل  و  رق أو ورق ِضيقِ ل ِإلَّ (422)َتْدِقيُقُه  َوُيْكَرهُ 

وقد ذكر ىف  (426)َواْلَمْشُق،  (425)التـَّْعِلْيقُ  (424)َوَشرُّهُ (423) كراهة هنافالاحلَْْمِل؛  خفيفةَ  فتكونُ 
 املطولت بيان ضبط املكتوب 

 .(427)ومنه نقط املهمل أسفله إل احلاء وكتابة ذلك احلرف حتته 

                                                                                                                                                                          

وابنه احلسن، وأنس، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، يف محع من  ،قال: وممن روينا عنه إباسة ذلك أو فعله: علي
 الصحابة والتابعني. 

قال: " اكتبوا أليب شاة" وقد حترر هذا الفصل يف  – صلى اهلل عليه وسل  –قال: وثبت يف الصحيحني أن رسول اهلل 
بيهقي وابن الصالح وغري واسد: لعل النهي عن ذلك كان سني خياف التباسه بالقرآن، أوائل كتاب املقدمات. قال ال

 .واإلذن فيه سني أمن ذلك. واهلل أعل 
وقد سكي إمجاع العلماء يف األعصار املتأخرة على تسويغ كتابة احلديث. وهذا أمر مستفيض، شائع ذائع، من غري 

 نكري. 
أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض  –أو غريه من العلوم  –فحذا تقرر هذا، فينبغي لكاتب احلديث 

الطلبة، يف أصل الكتاب، نقطًا وشكاًل وإعراباً، على ما هو املصطلح عليه بني الناس، ولو قيد يف احلاشية لكان 
 .230ص احلديث ألفية شرح املغيث فتح ،21ص للنووي التقريب: انظرأسسن.  

 عن ونقل املشكل يشكل إمنا قيل مث اللبس، يؤمن ونقطاً  شكالً  وحتقيقه ضبطه إىل امهمة صرف كاتبه  على مث - 421
 . 67للنووي ص والتيسري التقريب .اجلميع يشكل وقيل امللتبس، يف إل األعراب العجام كراهة  العل  أهل

 إليه تكون ما أسوج تفعل لَدِقيًقا  َخطًّا يكتب ورآه إسحاق بن سنبل عمه لبن سنبل بن أمحد قال وقد - 422
 . 167ص والستمالء اإلمالء أدب ،261ص1انظر / احلاوي ألخالق الراوي ج .، وهذا إذا كان لغري عذراخيونك
: التقريب انظر .أيضا املهملة احلروف ضبط وينبغي وحنوه السفر يف للحمل وختفيفه الورق كضيق  عذر من إل - 423

 .21للنووي ص
 .أي: اخلط - 424
 تفرقتها. ينبغي اليت احلروف خلط وهو - 425
 .انتهى أبينه اخلط وأجود امهذرمة القراءة وشر املشق الكتابة شر: اخلطاب بن عمر قال : قتيبة ابن قال - 426
 فال ذلك بعد كاتبه  نظر ضعف ورمبا ضعف نظره يف من به ينتفع ل ألنه اخلط أي تدقيقه ويكره الكتابة سرعة واملشق
  .468ص 1 ج - والتذكرة التبصرة شرح: انظر .به ينتفع
. مث وكما نأمره  بنقط ما ينقط للبيان، كذلك نأمره بتبيني املهمل، قال القاضي عياض: ضبط احلرف املهمل - 427

. واحلاء مستثىن من احلروف وسبيل الناس يف ضبطها خمتلف :حقال ابن الصال .ذكر عالمات يضبط هبا احلرف املهمل
ولبد من استثنائها وإل فلو فعل ذلك ل شتبهت  .ومل يستثنها ابن الصالح تبعا للقاضي عياضاملهملة مما ينقط حتته 

أن يكتب ذلك احلرف  :والعالمة الثامية للحرف املهمل .باجلي  فال يدخل هذا احلرف يف عموم هذه العالمة للمهمل
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 (428)م ع ر ف ة  ك ي ف ي ة  س م اع  ال ح د يث  و ت ح م ل ه  

  :ة  ي  ان  م  ث   ي  ه  و   ة  اي  و  الر   ق  ر  ط   ام  س  ق  أ  و  

ويسمي هذا  ،ه  ي  ل  ع   والسماعُ  ى الشيخِ لَ عَ  ،ة  راء  ق  ال   يليهوَ ، ( 429)خي  الش   ظ  ف  ل   ن  م   اع  م  الس   أعالها

 (430) القس  عرضاً 

 ،(433)ة  ل  او  ن  م  ال  و  ، (432) التِّْسَعةِ ، اه  اع  و  ن   أ  ب   (431)ة  از  ج  اإل  و   ،

                                                                                                                                                                          

قال القاضي  ،املهملة ساء مفردة صغريةفيجعل حتت احلاء  ،املهمل بعينه مفردا حتت احلرف الذي يشار إىل إمهاله
أن جيعل فوق احلرف املهمل صورة هالل كقالمة  :" وهو عمل بعض أهل املشرق  واألندلس ". العالمة الثالثة :عياض

أن جيعل فوق  :عةالعالمة الراب .إن هذه العالمات الثالث شائعة معروفة :قال ابن الصالح .الظفر مضجعة على قفاها
العالمة  .فطن له كثريونول ي ،: وذلك موجود يف كثري من الكتب القدميةري. قال ابن الصالحاملهمل خط صغ

: ابن الصالح عن بعض الكتب القدمية. وذكر القاضي عياض: أن جيعل حتت احلرف املهمل مثل امهمزة سكاه اخلامسة
 الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع ،282ص: النكت الوفية انظر .لى مثال النربة حتت احلرف املهملأن منه  من يقتصر ع

 . 470ص1 ج - والتذكرة التبصرة شرح ،165،علوم احلديث ص157ص السماع وتقييد
، اختصار 76نزهة النظر ص ،187، فتح املغيث ص288ص1، املقنع ج8ص2تدريب الراوي ج :انظر - 428

 .140ص، النقييد واإليضاح 251، معرفة أنواع عل  احلديث ص103علوم احلديث ص
، وكل ويسمع التلميذ، سواء كتب أو مل يكتب ،و أن يقرأ الشيخ: السماع من لفظ الشيخ: وهالقس  األول - 429

وكان السامع  .وأعلى طرق التحمل عند اجلمهور ،وهو أرفع األقسام .منهما يكون من سفظ الشيخ أو من كتاب له
. مث استقر األمر وذكر لنا فالن ،ت فالنا يقول، وقال لنا فالنوأنبأنا، ومسع ،نا، وأخرب يقول يف روايته عن الشيخ، سدثنا

ثه على ومسعت إن سد ،سدثنا إن سدثه على العموم :الزركشي :قال ،أو سدثين ،مسعت :على لفظ أداء السماع
، تدريب الراوي 251،معرفة أنواع عل  احلديث ص69: الملاع صاخلصوص، وكذا قال القسطالين يف املنهج. انظر

 . 80ص1،واملنهل الروي ج8ص2ج
سواء  ،ويسميها أكثر قدماء احملدثني عرضا ألن القارئ يعرضه على الشيخ ،القس  الثاين القراءة على الشيخ - 430

. واختلفوا يف أن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه .وسواء قرأ من كتاب أو سفظ ،قرأ هو أم غريه وهو يسمع
ويروى عن مالك وأصحابه  ،؛ فنقل عن أيب سنيفة ومالك وغريمها ترجيح القراءة على الشيخيف املرتبة أو فوقه أو دونه 

والصحيح ترجيح السماع  ،وهو مذهب معظ  علماء احلجاز والكوفة والبخاري ،وأشياخه من علماء املدينة أهنما سواء
أو قرئ عليه وأنا  ،ت على فالنواألسوط أن يقول قرأ .وهو مذهب اجلمهور من أهل املشرق ،من لفظ من لفظ الشيخ

 أصول معرفة إىل اإلملاع :انظر .أمسع فأقر الشيخ به ؛ ويتلوه قول سدثنا أو أخربنا مقيدا بقيد قراءة عليه وحنو ذلك
 . 171ص السماع وتقييد الرواية
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يقول الشيخ ألسد رهتا أن وصو  ،وهي اإلذن بالرواية لفظا وكتابة :اإلجازة :القس  الثالث من أقسام التحمل - 431
وتبعه يف ذلك  ،ذكر ابن الصالح منها سبعة ،: أجزت لك أن تروي عين صحيح اإلما البخاري ؛ وأنواعها كثريةتالمذته

  .اإلمام النووي
:" هذه أنواع اإلجازة وعدها اإلمام العراقي تسعة، وقال ابن الصالح ،بعةأنواعها كثرية عدها ابن الصالح س - 432

واستقر اإلمجاع على ،. وأعلى هذه األنواع  من معني ملعني يف معنيإليها ويرتكب منها أنواع آخر "ة اليت متس احلاج
 . 78ص األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح ،163علوم احلديث ص :انظر.جوازها
 املقرونة املناولة: أسدمها :نوعني على وهي املناولة :وتلقيه احلديث، حتمل طرق أقسام من: القس  الرابع - 433

 فرعا أو ،مساعه أصل الطالب إىل الشيخ يدفع أن: منها :صور ومها  .اإلطالق على اإلجازة أنواع أعلى وهي ،باإلجازة
: يقول أو  .إياه ميلكه مث ،( عين روايته لك أجزت أو ،عين فاروه ،فالن عن رواييت أو ،مساعي هذا: ) ويقول ،به مقابال

  .هذا حنو أو(  إيل رده مث ،به وقابل ،وانسخه ،خذه )
 مث ،متيقظ عارف وهو الشيخ فيتأمله ،عليه فيعرضه ،سديثه من جزء أو ،بكتاب الشيخ إىل الطالب جييء أن: ومنها
 أجزت أو ،عين فاروه ،فيه شيوخي عن رواييت أو ،فالن عن سديثي وهو ،فيه ما على وقفت: ) له ويقول ،إليه يعيده
 الشيخ على القراءة يف سكايتنا سبقت وقد ،(  عرضا)  احلديث أئمة من واسد غري مساه قد وهذا . (  عين روايته لك
  .أعل  واهلل ،( املناولة عرض)  وهذا ،( القراءة عرض)  ذلك فلنس  ،عرضا تسمى أهنا

 أبو احلاك  وسكى  .احلديث أصحاب أئمة من ومجاعة ،مالك عند السماع حمل سالة :باإلجازة املقرتنة املناولة وهذه
  .مساع أنه :املتقدمني من كثري  عن - املذكور املناولة عرض يف - النيسابوري احلافظ اهلل عبد
 ،الزهري شهاب ابن: عنه  ذلك احلاك  سكى فممن :باإلجازة املقرونة املناولة صور من مياثله ما سائر يف مطرد وهذا

 ،الزبري أبوو ،جماهدو ،املدنيني من آخرين يف ،- اإلمام - أنس بن ومالك ،األنصاري سعيد بن حيىيو ،الرأي ربيعةو
 ،العالية وأبو ،وقتادة ،الكوفيني من مجاعة يف والشعيب ،النخعيان وإبراهي  ،وعلقمة ،املكيني من مجاعة يف عيينة ابنو

 من وآخرون ،املصريني من طائفة يف وأشهب ،القاس  وابن ،وهب وابن ،البصريني من طائفة يف الناجي املتوكل وأبو
 .واخلراسانيني ،الشاميني

 عرض)  يف ورد ما بعض خلط كونه  سيث من التخليط بعض كالمه  ويف ،ذلك على مشاخيه من طائفة احلاك  ورأى
  .واسدا مساقا اجلميع وساق(  املناولة عرض)  يف ورد مبا(  القراءة

  .قراءة واإلخبار ،لفظا التحديث درجة عن منحط وأنه ،السماع حمل سال غري ذلك أن :والصحيح
 قال وبه ،مساعا يروه مل فحهن  ،واحلرام ،احلالل يف أفتوا الذين اإلسالم فقهاء أما: " العرض هذا يف احلاك  قال وقد

 ،حيىي بن وحيىي ،املبارك وابن ،سنبل بن وأمحد ،الثوري وسفيان ،سنيفة وأبو ،واملزين ،والبويطي ،واألوزاعي ،الشافعي
  .أعل  واهلل ،" نذهب وإليه ،ذهبوا وإليه ،أئمتنا عهدنا وعليه: قال  .راهويه بن وإسحاق

 عما يتقاعد فهذا ،منه ميكنه ول ،عنده الشيخ ميسكه مث ،عنه روايته له وجييز ،كتابه  الطالب الشيخ يناول أن :ومنها
 مقابل هو مبا أو ،بالكتاب ظفر إذا ،عنه ذلك رواية له وجائز ،عنه وغيبته ،حتمله ما على الطالب استواء لعدم ،سبق
  .املناولة عن اجملردة اإلجازات يف معترب هو ما على ،اإلجازة تناولته ملا مبوافقته معه يثق وجه على به
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َجاَزِة  َمْقُرونَة  وهي إما  ، غري مقرونة بأن تناوله الكتاب  أو،فتكون أعلى من حمض اإلجازة بِاإْلِ
 الشيخ الطالبَ  فال جتوز الرواية هبا على الصحيح ويشبه هذه أعالمُ  مثالً مَسَاِعي  َهَذاعلى  ُمْقَتصراً 
 (434) مبا يرويه

 

 بحْذنِِه، عنهُ  فيكُتبَ  غريَهُ  يْأمرَ  أوخبطِِّه،  سديِثهِ  من شيئاً  الشيخُ  يكُتبَ  َأنْ : وهيَ  ،(435)ةب  ات   ك  م  ال  و  
وب إليه ولو جتردت ا للمكتوجتوز الرواية هب عنَدُه، ساضرٍ  أو عنهُ  غائبٍ  إىل عنهُ  َكَتبَ   أو كَتَبهُ   سواء  
َجاَزة  َعن   .الصحيح علياإْلِ

                                                                                                                                                                          

 وقد  .مناولة غري من كذلك  معني يف الواقعة اإلجازة على هبا مزية سصول يظهر يكاد ل هذا مثل يف املناولة إن مث
 - واحلديث القدمي يف احلديث أهل شيوخ أن غري ،فائدة ول مها تأثري ل أنه إىل واألصوليني الفقهاء من واسد غري صار
  .وتعاىل تبارك اهلل عند والعل  ،معتربة مزية لذلك يرون - منه  عنه ذلك سكي من أو

 من ،ذلك إىل فيجيبه ،( روايته يل وأجز ،فناولنيه ،روايتك هذا: ) فيقول جزء أو بكتاب الشيخ الطالب يأيت أن :ومنها
  .يصح ول ،جيوز ل فهذا ،جلميعه روايته ويتحقق ،فيه ينظر أن غري
 على القراءة يف جاز كما  ،جائزة إجازة ذلك وكان ،ذلك يف عليه العتماد جاز ومعرفته ،خبربه موثوقا الطالب كان  فحن

  .ودينا معرفة به موثوقا كان  إذا ،األصل من القارئ هو يكون سىت ،الطالب على العتماد الشيخ
 الغلط من براءيت مع سديثي من كان  إن عين الكتاب هذا يف مبا سدث :قال ولو"  :اهلل رمحه بكر أبو اخلطيب قال

 .168ص 1ج الصالح لبن احلديث علوم :انظر .أعل  واهلل ،" سسنا جائزا ذلك كان  ،والوه 
 من هذا"  :قوله على ويقتصر ،أول ذكره تقدم كما  الكتاب يناوله بأن :اإلجازة عن اجملردة املناولة :الثاين - 434
 .ذلك وحنو"  عين روايته لك أجزت أو ،عين اروه: " يقول ول"  مساعايت من أو ،سديثي
 وسوغوا أجازوها الذين احملدثني على واألصوليني ،الفقهاء من واسد غري وعاهبا ،هبا الرواية جتوز ل خمتلة، مناولة فهذه
  .هبا الرواية
 وتعاىل ،سبحانه اهلل شاء إن - وسنذكر ،هبا الرواية وأجازوا ،صححوها أهن  العل  أهل من طائفة عن اخلطيب وسكى

 مبا ويرتجح ذلك على يزيد وهذا ،فالن من مساعه الكتاب هذا أن الطالب الشيخ إعالم مبجرد الرواية أجاز من قول -
 1ج الصالح لبن احلديث علوم: انظر. أعل  واهلل ،الرواية يف باإلذن إشعار من ختلو ل فحهنا ،املناولة من فيه
 .169ص

وهي أن يكتب الشيخ إىل  ،"املكاتبة :وعبارة ابن الصالح .الكتابة :القس  اخلامس من أقسام التحمل - 435
الكتابة  :النوع األول :وهي نوعان ،خبطه أو يكتب له ذلك وهو ساضر " ،شيئا من سديثه ،وهو غائب ،الطالب

املناولة وهذا يف الصحة والقوة ك ،وحنوه من عبارة اإلجازة ،بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك :املقرونة باإلجازة
  .املقرونة باإلجازة
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ول جتوز َعْنُه  رَِوايَِتهِ  يف  َلهُ إذن َغرْيِ  ِمنْ يـَْرِوْيِه  مبَاالطَّاِلب  الشَّْيخ يعل  َأن :َوُهوَ  ،(436)الم  ع  اإل  و  

 (437)الرواية بذلك على الصحيح 

فهل له روايته َسَفرِِه  أَوْ َمْوتِِه،  ِعْندَ  يـَْرِويهِ  ِبِكَتابٍ  ِلَشْخصٍ الرَّاِوي  يُوِصيَ  َأنْ  :وهي، (438)ة  ي  وص  ال  و  

 (439)قبل ذلك والصحيح ل الوصيَِّة؟  بتلكَ  عنهُ 

                                                                                                                                                                          

ول جييزه بروايتها ؛ فمنع الرواية  ،ويرسلها إليه ،كأن يكتب له بعض األساديث  :: الكتابة اجملردة عن اإلجازةالنوع الثاين
وأجازها كثريون من املتقدمني  ،هبا قوم منه  القاضي أبو احلسن املاوردي الشافعي يف احلاوي واآلمدي وابن القطان

: اإلملاع انظر .ح املشهور بني أهل احلديثوهو الصحي ،أخرين منه  أيوب السختياين ومنصور والليث وابن سعدواملت
 . 284، معرفة أنواع عل  احلديث ص55ص2، تدريب الراوي ج83ص

وصورته أن خيرب الشيخ التلميذ أن هذا احلديث أو الكتاب  .اإلعالم :القس  السادس من أقسام التحمل - 436
 .مقتصرا عليه دون أن يأذن يف روايته عنه ،مساعه من فالن

فجوز الراوية به كثري من أصحاب احلديث والفقه واألصول والظاهر، منه : ابن جريج، وابن الضباع الشافعي، وأبو 
الوجازة" وسكاه عياض عن الكثري، واختاره الرامهرمزي، وهو مذهب العباس الوليد بن بكر الغمري، ونصره يف كتابه "

 عبد امللك بن سبيب املالكي، وجزم به صاسب "احملصول" وأتباعه. 
بل )قال بعض الظاهرية: لو قال: هذه رواييت( وض  إليه أن قال: )ل تروها( عين، أو: ل أجيزها لك: كان له مع ذلك 

 مزي أيضاً وهو الذي سكاه عن بعض الظاهرية. روايتها عنه، وكذا قال الرامهر 
وسكاه  ،الظاهريةوكذلك  ،وابن الصباغ،ابن جريج :منه  ،وجوزها كثري من أصحاب احلديث والفقه واألصول - 437

. والصحيح ما قاله غري واسد من مذهب عبد امللك بن سبيب املالكي وهو ،، واختاره الرامهرمزيعياض عن الكثري
ألنه قد يعل  الشيخ أن هذا احلديث ل جتوز  ،وهو قول ابن الصالح والنووي ،أنه لجتوز الراوية بهاحملدثني وغريه  

يقول:" أعلمين شيخي بكذا ".  ،وألفاظ األداء يف اإلعالم .وأما لو أجازه بروايته جازت روايته ،روايته خللل يعرفه فيه
 . 286أنواع عل  احلديث ص ،معرفة107، اإلملاع ص58ص2: تدريب الراوي جانظر

. وصورهتا أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من  القس  السابع من أقسام التحمل: الوصية - 438
  .كتبه الىت يرويها

قاله  ،وهو غلط،حممد بن سريين وأبو قالبة للموصى له روايته عنه بتلك الوصية :منه  ،وجوزها بعض السلف - 439
أو "  ،: "أوصى يل فالن بكذا "وألفاظ األداء ،يوصى له بروايتهومل  ،ألنه أوصى له بالكتاب ،حالنووي وابن الصال

( على ابن الصالح فقال: 642-583سدثين فالن وصية ". وقد أنكر ابن أيب الدم شهاب الدين إبراهي  احلموي)
، 115: اإلملاع ص، فهذه أوىل. انظرعند الشافعي وغريه الوصية أرفُع رتبًة من الوجادة بال خالف، وهي معمول هبا

 . 60ص2، تدريب الراوي ج91ص1، املنهل الروي ج459ص1، احملدث الفاصل ج352ص1الكفاية ج
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أن خيط إنسان أساديث يرويها أو غري ذلك مما مل يأخذه عنه فلك أن  :وهي :(440)ة  اد  ج  والو  
ْسَناد فالن وتسوق اأنوحنوه قال  ُفاَلنٍ  خِبَطِّ  قـََرْأتُ  أَوْ  َوَجْدُت،تقول  إن وثقت بأنه هذا  ،واملنت اإْلِ

 ،َوَجْدُت َعنهُ  أَوْ ، ُفاَلنٍ  َعنْ  بـََلَغيِن  :كحرز عن جزم العبارة به بقولتيثق بذلك فليخطه فحن مل 
 (442)ففيه ثبوت من التصال َخطُُّه  بِأَنَّهُ  َوِثقَ  ِإَذا َلِكنِ (441) والرواية هبا منقطعةَوحَنْوه، 

 

 ية وأدائهاامعرفة صفة الرو 

 بَِأْصلِ  اْلُمَقاَبلِ  اْلَمْضُبوطِ  كتاِبهِ أو  ِسْفِظِه  ِمنْ وهي أن يروي  .هاائ  د  وأ   يثِ دَ للحَ  ة  اي  و  ر  ال ة  ف  ص  و  
حبيث غلب عنُه  وغابَ منه وأن عري من احلفظ ملا فيه  ِرَوايَتهوقبول وجاز العتماد عليه َشْيِخِه 

إذا   ،ِسْفَظهُ  فـَْليَـْعَتِمدْ (443)وليس منه ِكَتابهالف سفظه  فحن خَ والتَّْبِدْيِل  التـَّْغيريِ  ِمنَ  َسالَمَتهُ على ظنه 
َكَذا   ِكَتايب   َويف  ،َكَذا ( 444)َسِفْظُت : فيقول ، بينهما جيمعَ  أنْ  كان غري شاك فيه واألسسنُ 

(445) . 

                                                            

 الوجادة  :القس  الثامن من أقسام التحمل - 440
  .وجدت خبط فالن :بقوله ،لكن فيها نوع من األتصال ،: من باب املنقطعسك  الرواية بالوجادة - 441

وعن اإلمام الشافعي ونظار  ،معظ  احملدثني والفقهاء املالكيني وغريه  أنه ل جيوز العمل بالوجادةوقد نقل عن 
 :قال النووي ،وقطع بعض احملققني الشافعيني بوجوب العمل هبا عند سصول الثقة به ،جوازه –رمحه  اهلل  –أصحابه 

لصالح " فحنه لو توقف العمل فيها على الراوية وهذا هو الصحيح الذي ل يتجه يف هذه األزمان غريه " قال ابن ا
، 291: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر .واهلل أعلى وأعل  ،يها "لنسد باب العمل باملنقول لتعذر شرط الرواية ف

 . 63ص2، تدريب الراوي ج63ص2التقريب والتيسري ج
، 136ص 2ج للسخاوي احلديث ألفية شرح املغيث فتح، 458ص 1ج والتذكرة التبصرة شرح: انظر - 442

  . 61-60ص2، تدريب الراويج91ص1، املنهل الروي ج116، اإلملاع ص61ص2التقريب والتيسري ج
 أي: وليس سفظه من كتابه.  - 443
 يف نسخة سفظي. - 444
، الكفاية 189وغري واسد من احلفاظ. انظر: علوم احلديث ص –رمحه اهلل  –وهذا ما فعله اإلمام شعبة - 445
 ، 219ص
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أي  مبَْدلولتِ وهي جائزة على األصح للعامل  ،ىن  ع  م  ال  ب   ة  اي  و  الر     أي يف هذا النوع يه  ف   ل  خ  د  ي  و   
ت ص ار  (446)اأْلَْلَفاظ  َمَعاين  .(447)الح د يث   و اخ 

 

 (449)وحنوه  (448)ْسِتثْـَناءِ َكابه  باملأيتِّ  متعلِّقاً اْلَمْحُذوُف  َيُكنِ مامل وهو جائز 

 

                                                            

خبريا مبا حييل  ،إن مل يكن الراوي عاملا باأللفاظ ومدلولهتا ومقاصدها -1: رواية احلديث باملعىن وشروطها - 446
 -2 .بل يتعني اللفظ الذي مسعه ،مل جتز له الرواية ملا مسعه باملعىن بال خالف ،بصريا مبقادير التفاوت بينهما ،معانيها

وإليه ذهب ابن سريين  ،لجيوز إل بلفظه :قالت طائفة من أصحاب احلديث والفقه واألصول :فحن كان عاملا بذلك
والقاضي  ،وممن نقل التفاق على ذلك: اخلطيب البغدادي ،وروي عن ابن عمر ،وثعلب وأبو بكر الرازي من احلنفية

ومل جيوز  – اهلل عليه وسل  صلى –وجوز بعضه  يف غري سديث النيب  -3. -رمحه  اهلل  –وابن الصلالح  ،عياض
 ،إذا قطع بأداء املعىن ،جيوز باملعىن ىف مجيعه ،منه  األئمة األربعة ،قال مجهور السلف واخللف من الطوائف -4 .فيه

: انظر .صة الواسدة بألفاظ خمتلفةويدل عليه روايته  الق ،ألن ذلك هو الذي تشهد به أسوال الصحابة والسلف
 . 190، علوم احلديث ص174اإلملاع ص ،، الكفاية99-98ص2تدريب الراوي ج

وهو املسمى باختصار  ،بعضاختلف العلماء ىف رواية بعض احلديث الواسد دون  :رواية احلديث خمتصرا - 447
إذا مل يكن  ،ومنعه بعضه  مع جتويزها باملعىن -2. بناء على منع الراوية باملعىن ،فمنعه بعضه  مطلقا -1: احلديث

 :قال ،وجوزه بعضه  مطلقا -3.مرة أخرى أو غريه على التمام جازوإن رواه هو  ،رواه هو أو غريه بتمامه قبل هذا
 ،ستثناء والشرط والغاية وحنو ذلككال  ،تعلقا خيل باملعىن سذفه ،وينبغي تقييده مبا إذا مل يكن احملذوف متعلقا باملأيت به

 ،وهو املنع من غري العامل ،والصحيح التفصيل -4. ندي التفاق على املنع سينئذي امهفقد سكي الصف ،واألمر كذلك
 ختتلف الدللة فيما ول ،حبيث ل خيتل البيان ،غري متعلق مبا رواه ،وجوازه من العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله

 . 103ص2: تدريب الراوي جانظر .نقله برتكه
 .َكااِلْستِثْنَاءِ  - 448

 :ثانيها ،: أسدها املنع مطلقابعض احلديث وسذف بعضه على أقوال اختلف العلماء يف جواز القتصار على - 449
 اجلواز مطلقا: وبه قال جماهد، وحيي بن معني، كما أبده إليهما اخلطيب يف الكفاية.

 ،واحلال ،كالستثناء  ،سذفه باملعىن خيل تعلقاً  به باملأتى متعلقاً  احملذوف يكن مل إذا مبا اإلطالق تقييد : وينبغي قال 
غريه، مل جيز.  وإن كان رواه علي التمام مرة أخرى  أو هو أخرى مرة تماملا على رواه يكن مل إن: الثالث ،ذلك وحنو

قال ابن الصالح:  إنه جيوز ذلك من العامل العارف إذا كان ما تركه متميزاً  هو أو غريه جاز. الرابع وهو الصحيح  كما
 ،فهذا ينبغي أن جيوز :حبيث ل خيتل البيان، ول ختتلف الدللة، فيما نقله برتك ما تركه.  قال ،غري متعلق به ،عما نقله

، شرح التبصرة والتذكرة 393ص 2 ج فكاراأل توضيح: ىن ألن ذلك مبنزلة خربين منفصلني. انظرزإن مل جيز النقل باملع
 ، 192، علوم احلديث ص190، الكفاية ص509ص
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 (450)ط ال ب  ال ح د يث   ، و  م ع ر ف ة  آد اب  ال م ح د ث  

 .(452)يث  د  ح  ال   ب  ال  ط   ابُ آدَ و   (451)دث  ح  م  ال   اب  آد  و  

 بنُ  َمْعَمرُ أو  (456)مُشَْيلٍ  بن النَّْضرُ (455)بالتَّْأليفِ  أَفَرَدهُ  َمنْ  أوَّلُ و  ،(454)ه  ت  غ  ل  و   (453)ه  يب  ر  غ   ة  ف  ر  ع  م  و  

 .(458)وتالمها مجاعة (457)املَثىنَّ 

                                                            

، 125ص2، تدريب الراوي ج125ص2، التقريب والتيسري ج344انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص - 450
، 95، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص183و169، فتح املغيث ص222، توضيح األفكار ص393ص1املقنع ج

 . 203/209، التقييد واإليضاح ص152و146لوم احلديث صاختصار ع
 يتصدى من عليها وحضوا المحدثون عليها نبه للتدريس، يتصدى أو العلم، مجالس يتصدر من كل إليها يحتاج آداب وهي- 451

 :يلي فيما نلخصها صلى اهلل عليه وسل  هللا رسول عن للتحديث

 َوَما: }تعالى قال كما إليه، بالدعوة وبعثوا األنبياء، جميع به أمر ولبها، األعمال، روح واْلخالص :النية وتصحيح اْلخالص - 1

َ  ِليَْعبُُدوا إِالَّ  أُِمُروا ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  ّللاَّ  النبوة بنفحات ليفوز الدنيا، وحب الرياء عن الناس أبعد يكون أن ينبغي الحديث وعالم{. ُحنَفَاءَ  الد ِ

 .صلى اهلل عليه وسل  هللا رسول حديث من

 في كان سواء لذلك، أهال كان إذا إال للتحديث يجلس ال أن األهلية مراعاة معنى :للتحديث األهلية مراعاة - 3، بالفضائل التحلي - 2

 سن أي في ونشره لروايته التصدي له استحب عنده ما إلى احتيج متى إنه: "الصالح ابن قاله ما ذلك وضابط .متأخرة أو مبكرة سن
 "كان

 منهم أولى هو من على التقدم يحذرون إذ ملة،االك العلماء أخالق من وهذا :منه أولى هو من توقير - 5، الغلط خاف متى التقاعد - 4

 "بشيء إبراهيم يتكلم لم اجتمعا إذا والشعبي النخعي إبراهيم وكان" .العلم في فضل أو السن، لكبر

 ".جميعا عليهم يقبل أن القوم الرجل حدث إذا السنة من إن" ثابت أبي بن حبيب قال :التحديث لمجلس والتأهب الحديث توقير - 6

 .194ص الحديث علوم في النقد منهجلذلك. انظر:  األهلية فيه توفرت لمن :العلمي واالنتاج بالتصنيف االشتغال - 7

 

 شيء إىل وصلة يتخذه أن من حيذر وأن: وتعاىل سبحانه هلل النية خيلص أن -1: ؟ العل  طالب آداب: ثانياً  - 452
 -2([. ؟ 222) ص الصالح ابن" ]به ُمِكرَ  اهلل لغري احلديث طلب من: "سلمة بن محاد قال الدنيوية، األغراض من
 يستشري أن -3. ؟ ذلك يف رغبته عدم رأى إذا لسيما األسئلة بكثرة يضجره ل وأن رضاه، يتحرى وأن شيخه يوقر أن

 حلياء الستفادة يدع ل وأن مسعه ملا غريه يرشد أن  -4. ؟أموره سائر ويف اشتغاله، كيفية  ويف به، يشتغل فيما الشيخ
 مبحفوظه يذاكر وأن ويضبطه مسعه ما بتقييد يعتين أن -5. ؟ دونه أو مثله أو فوقه هو عمن احلديث يأخذ بل كرب،  أو

 كتب  من باأله  يبدأ أن -6. ؟ املنكرة واألساديث الغرائب يدع وأن املشهورة، األساديث يكتب وأن ذهنه، يف لريسخ
 :ودراية رواية احلديث

 سفظاً  املشكل بحتقان معتنياً  ذلك كل  حمققاً، رجاله وأمساء وإعرابه ولغته ومعانيه وفقهه احلديث درجة يتعر ف أن -7؟ 
 شروح وكتب احلديث غريب بكتب يعتين أن -8. ؟ وفهمه معرفته دون احلديث كتابة  جمرد على يقتصر فال وكتابةً 

 وللحريب، عبيد، أليب احلديث عون مسل ، على النووي شرح القاري، عمدة الساري، إرشاد الباري، فتح: مثل احلديث
 من مسع مبا يعمل أن -9. ؟ تقدم كما  وغريه  األثري، وابن والزخمشري، اجلوزي، وابن واخلطايب، امهروي، عبيدة، وأيب

 لطالب ينبغي مما ذلك بعد مث -10. ؟ سفظه وسبب احلديث زكاة ذلك فحن األعمال، وفضائل العبادات أساديث
انظر: آداب احملدث .السماع يف هذا والتمييز التحمل سن اعتبار واألصح واألداء، التحمل سن   معرفة احلديث

 والطالب، عبد الكرمي بن عبد اهلل اخلضري. 
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 ذلك كان وفاقا   م  ه  اع  ب  ت   أ  و   ين  ع  اب  الت  و   ة  اب  ح  الص   ىل  إ   ه  و  ز  ع  و  ، ه  ام  ك  ح  أ   اط  ب  ن  ت  اس  و   ،يه  ان  ع  م   ير  س  ف  ت   و  

  .(459)وخالفا  

                                                                                                                                                                          

وهو فن  ،وقع يف منت احلديث من لفظة غامضة بعيدة من الفه  لقلة استعمامها : هو ماغريب ألفاظ احلديث - 453
وليتق اهلل أن  ،فليتحر خائضه ،سقيق بالتحري جدير بالتوقي ،واخلوض فيه صعب ،يقبح جهله بأهل احلديث ،مه 

  .وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت ،مبجرد الظنون – صلى اهلل عليه وسل  –يقدم على تفسري كالم نبيه 
فحين أكره أن أتكل  يف  ،سلوا أصحاب الغريب :فقال ،أن سئل عن سرف منه –رمحه اهلل  –فقد روي عن اإلمام أمحد 

 بالظن. – صلى اهلل عليه وسل  –قول رسول اهلل 
 ومعىن "معرفة غريبه" أي ما خيفى معناه من متنه. 

 السخاوي_امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح، 375معرفة أنواع عل  احلديث ص، 185ص2: تدريب الراوي جانظر
 .80ص

  .ول يعدل إىل اللغوي إل عند فقد جامعها ومعرفة أسبابه ،ولغته تؤخذ عن أهل احلديث العارفني بالغريب - 454
  -رمحه اهلل  –من صنف الغريب يف اإلسالم النضر بن مشيل  : احلاك  أبو عبد اهلل النيسابوري:  أولقال - 455
 . 88: معرفة علوم احلديث صهـ(. انظر203)ت

 (م 819 - 740=  هـ 203 - 122) مُشَْيل بن النَّْضر - 456
 وفقه احلديث ورواية العرب أيام مبعرفة األعالم أسد: احلسن أبو التميمي، املازين يزيد بن خرشة بن مشيل بن النضر
 فويل مرو إىل وعاد. زمنا فأقام منها، وأصله( 128 سنة) أبيه مع البصرة إىل وانتقل( خراسان بالد من) مبرو ولد. اللغة

 .33ص8للزركلي ج األعالم. قضاءها
 قارب وقد ومائتني عشرة سنة مات البصريني عن روى عبيدة أبو كنيته  البصرة أهل من التيمي املثىن بن معمر - 457
  .15968رق   196ص9. الثقات لبن سبان جوالشعر األدب معرفة عليه الغالب كان  املائة

مث عبد امللك األصمعي )ت  ،هـ (203، مث النضر )ت:هـ (209عبيدة معمر بن املثىن )ت:: أبو وقيل - 458
،  مث هـ (224. وألف بعدمها غريب احلديث أليب عبيد القاس  بن سالم امهروي )تةهـ(، وكتبهما صغرية قليل216

مث تتبع أبو سليمان محد بن .هـ( مافات أبا عبيد يف كتابه276تتبع أبو حممد عبد اهلل بن مسل  ابن قتيبة الدينوري )ت
 هـ( مافاهتما ىف كتابه ونبه على أغاليط مهما. 388محد اخلطايب البسيت )

ام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي وغريب احلديث لإلمام أيب إسحاق إبراهي  بن إسحاق احلريب، وغريب احلديث لإلم 
 انظر:  بن اجلوزي، والنهاية يف غريب احلديث لإلمام أيب السعادات املبارك بن حممد بن اجلزري ابن األثري وغريها كثري.

 .80ص األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح
رضي اهلل عنه  –سديث عمران بن سصني  :مثل .مما اتصف به األئمة ممن مجع بني احلديث والفقه وأصوله - 459

وفسر قوله " على جنب "  ،فحن مل تستطع فعلى جنب " ،فحن مل تستطع فقاعدا ،يف صالة املريض " صل قائما –
، 377ص2: الدار قطين يف سننه جه األمين مستقبل القبلة ". انظرولفظه " على جنب –رضي اهلل عنه  –سديث علي 

، وابن امللقن يف خالصة 485ص1، ميزان اإلعتدال ج121ص2الذهيب يف تنقيح التحقيق جوضعف إسناده اإلمام 
 . 344ص2ج، واأللباين ىف إرواء الغليل 524ص3البدر املنري ج
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وسنن ايب داود وجامع َوُمْسِلٍ   الُبَخارِيِّ  َصِحيَحيِ روح احلديث كشروح ل ذلك كتب شُ وحم
  .الرتمذي

 

 معرفة األحكام الشرعية الخمسة

  :ي  ه  و   ،(461)ة  س  م  خ  ال    (460)ام  ك  ح  األ   ة  ف  ر  مع  ى   ل  إ   أي يف الستنباط ك  ل  ذ  ي ف   اج  ت  ح  ي  و   

جَيابِ مبعىن : (462)وب  ج  و  ال   -أ  (463)َجازًِما لِْلِفْعِل اْقِتَضاءً  اْلُمْقَتِضي اخلِْطَابُ وهو  اإْلِ

 .جازم غري اْقِتَضاءوهو اخلطاب املقتضي للفعل  :(464)ب  د  الن  و   -ب

 .َجازًِما اْقِتَضاءوهو اخلطاب املقتضي للرتك : (465)يم  ر  ح  الت  و   –ج 

 .جازم غري اْقِتَضاءوهي اخلطاب املقتضي للرتك : (466)و ال ك ر اه ة   –د 

                                                            

 .قاضًيا الناس بني احلاك ُ  ُيسمى لذا القضاء؛: لغةً  معناها ُسْك ، مجع :ألسكام - 460
 الشرعيُّ  احلك  يَنقِس  "وضع أو ختيري أو طلب من املكلَّفني بأفعال املتعلِّق الشرع خطاب اقَتضاه ما: "هو اصطالًسا

 :قسَمني إىل
 .10ص األصول عل  من األصول: انظر .الوضعي احلك : الثاين التكليفي، احلك : األول
 .بعدها وما" 109/ 1" للشاطيب املوافقات انظر: التكليفي، الشرعي احلك  أقاس  هي - 461
 .فعله من لبد أي اإللزام، وجه على الشارع به أمر ما وهو - 462
 .تاركه ويعاقب فاعله يثاب: مثرته
 .واجبات كلها  فهذه وغريها والصدق، واإلخالص، واحلج، والزكاة، والصالة، الطهارة،: مثاله

 .120ص1اجلوامع ج مجع على احمللي اجلالل شرح على العطار ساشية - 463
 .فعله األفضل من أي اإللزام، وجه غري على الشارع به أمر ما وهو :املسنون - 464
 .تاركه يعاقب ول فاعله، يثاب: مثرته
 .سنن كلها  فهذه وغريها األمين، الشق على والنوم أصابع، بثالثة والشرب واألكل والوتر، الرواتب، السنن: مثاله

 .الواجب ضد فهو تركه من لبد أي اإللزام، وجه على الشارع عنه هنى ما وهو - 465
 .تاركه ويثاب فاعله يعاقب: مثرته
 .حمرمات كلها  فهذه وغريها والرياء، والغيبة، والغناء، والزىن، الربا،: مثاله
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 : ن  م   (468)هاات  ق  ل  ع  ت   م   معرفةو  والرتِك  الفعلِ  َبنْيَ وهي اخلطاب املخري : (467)ة  اح  ب  اإل  و   -هـ 

  ومنها د  اح  نى و  ع  ى م  ل  ع   ل  اد  م   :و  ه  : و  اص  خ  ال   -أ 

 .ةد  اح  و   ة  ه  ج   ن  م   كثرُ أِ فَ  ن  ي  ئ   ي  ش   ىل  ع   ل  اد  م   :و  ه  و   ام  ع  ال   -ب

  فيهِ  .ط  ر  ش   الو   هيف   ين  ي  ع  ت    م  د  ع   ع  م   د  اح  و   نى  ع  م   ىل  ع   ل  اد  م   :و  ه  و   ق  ل  ط  م  ال   منو   –ج 

 .ر  آخ   ىنً عْ مَ  اط  ر  ت  اش   ع  م   نى  ع  م   ىل  ع   ل  اد  م   :و  ه  و   د  ي  ق  م  ال   منو   -د

 .ه  ر  ي  غ   ىل  إ   ان  ي  ب   ال   يف   ر  ق  ت  ف  ي    م  ل  و   ،ه  ظ  ف  ل   ن  م   اد  ر  م  ال   ف  ر  اع  م   :و  ه  و   ل  ص  ف  م  ال   نْ مِ و   -هـ

  أي معناه ويقابله املبه  (469)مدلوله   جهة فيما ورد البيان بالمراد منه  :و  ه  و   ر  س  ف  م  ال   نْ مِ و   –و 

  .ه  ر  ي  غ   ىل  إ   يف البيانِ  ر  ق  ت  ف  ي   و   ،ه  ن  م   اد  ر  م  ال   م  ه  ف  ي    ال ام   :وهو جملالم   نْ مِ و

 

  

                                                                                                                                                                          

 .تركه األفضل من أي اإللزام، وجه غري على الشارع عنه هنى ما وهو - 466
 .تاركه ويثاب فاعله، يعاقب ل: مثرته
 اخلاصرة، يف اليدين وضع أي فيها الختصار وكذلك الصالة، يف القليل والعبث الصالة، يف ساجة لغري اللتفات: مثاله

 .مكروهات كلها  فهذه وغريها
 إل الرتك، أو الفعل يف له مثرة ل سواء وتركه ففعله اإلباسة، فيه فاألصل عنه، ينه ومل الشارع به يأمر مل ما وهو - 467

 .نيته حبسن وذلك طاعة، إىل املباح أو عبادات، إىل العادات فتتحول خرياً  املباح يف اإلنسان استسب إذا
 الطاعة على التقوي به نوى إن لكن مباح، أمر هو وليلته يومه يف وجبة أي أو غداءه أو لعشاءه اإلنسان أكل: مثاله
 .نيته سسن على أثيب
 .معامالت أو عبادات كانت  سواءً  أسكام من حيتاجه ما تعل  إنسان كل  على جيب .أي األسكامُ  - 468
  ."منه يف قوله" :يف نسخة " إىل غريه منه" بدل قوله - 469

 وسقط منه تعريف املفسر، فليستدرك.  ،ويف نسخة " هنا سقط كبري؛ فقد أعطى تعريف اجململ للمفسر
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 معرفة التراجيح بين الرواة

 ،ظ  ف  ح  ال   يف   اء  و  ت  االس   ع  م   د  د  ع  ال   ة  ر  ث   ك    ة  ه  ج   ن  م   اْلُمْخَتِلِفنيَ  (471) اة  و  الر   ن  ي  ب   (470)  راجيح  الت   نْ مِ و
 ىِف  يَّ أَ  ،يه  ف   ن  اي  ب  الت   ع  م   ،ضا  ي  أ   د  د  ع  ال   ةِ رَ ثْـ كَ  ة  ه  ج   ن  م   يرجحوبِاْلَكثْـَرِة  َفرُيَجِّحُ  ِفيهِ  استوائه  َأيَّ 
ِْجيَحاتِ أي غري كثرة العدد و  .ك  ل  ذ   ر  ي  غ   اتٍ هَ جِ  نْ يرجح مِ . وَ ظِ فْ احلِْ  ذكر بعضه  منها  َكِثريَة    الرتَّ

 .(472)ِماَئٍة  ِمنْ  أَْزَيدَ ووصلت إىل  َوْجًها مَخِْسنيَ 

 

خ   ه  (473)م ع ر ف ة  ن اس   (474)ال ح د يث  و م ن س وخ 

زَاَلِة، َوَعَلى َعَلى يُْطَلقُ : لَُغةً  َوالنَّْسخُ .(475)ه  وخ  س  ن  م  و   احلَْديثِ  َأيَّ  ه  خ  اس  ن   ة  ف  ر  ع  م   أنواع الفنمن و    اإْلِ

 (476) التَّْحِويلِ 

                                                            

   .ثبت يف إسدى النسخ ) والرتجيح ( - 470
471 -  ً  أيضا

  .وزاد عليها البعض سىت جتاوزت املائة ،إىل مخسني وجها أوجه اجلمع كثرية عدها احلافظ احلازمي يف العتبار - 472
 .198ص2تدريب الراوي ج :انظر .الرتاجيح إىل سبعة أقسام –رمحه اهلل –وقس  اإلمام السيوطي 

 مبا شاء ما ينسخ الذي فهو تعاىل؛ اهلل هو سقيقة والناسخ ناسخ، فهو ينسخ نسخ من فاعل اس : لناسخ - 473
َها خِبَرْيٍ  نَْأتِ  نـُْنِسَها َأوْ  آيَةٍ  ِمنْ  نـَْنَسخْ  َما : ﴿تعاىل قال كما  شاء؛  [.106: البقرة﴾ ] ِمْثِلَها َأوْ  ِمنـْ
 النيب من تقريريًّا أو فعليًّا أو قوليًّا سديثًا أو آية كان  سواء السابق، احُلك  به رفع الذي النص على الناسخ يطلق وقد

 .صلى اهلل عليه وسل 
 .منسوخ فهو نسًخا، - اجملهول على بالبناء - ُنسخ نسخ، الثالثي الفعل من مفعول اس : املنسوخ - 474
 مبصابرته منسوخ سك  فهذا للعشرة، الواسد كمصابرة  عنه؛ مرتاخٍ  شرعي بدليل رُفع الذي الشرعي احُلك : واملراد

 .األنفال سورة يف كما  لثنني،
"إنه أعيا الفقهاء وأعجزه   –رمحه اهلل –قال فيه اإلمام الزهري  ،من أه  فنون عل  احلديث وأصعبها وأدقها - 475

 . 44من منسوخه " أسنده احلازمي يف العتبار ص – صلى اهلل عليه وسل  –أن يعرفوا ناسخ سديث رسول اهلل 
، نزهة النظر بشرح خنبة 322،فتح املغيث ص189ص2، تدريب الراوي ج380: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر
 .450ص2، املقنع ج34ر صالفك

 .273ص1خمتار الصحاح ج - 476
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 (477) َلِسقٍ َأْسَكاِمِه  ِمنْ  بِـُحْك ٍ  سابقاً َأْسَكاِمِه  ِمنْ  سكماً الشَّارِِع  َرْفعُ عبارة عن  :َواْصِطاَلًسا 

 اإِلمْجَاعِ  َدلََلةَ أو  (481) التَّارِْيخُ  أَوْ (480)َعَلْيِه  الصََّحابَةأو بعض  (479)الشَّارِِع  بَِنصِّ (478) فر ويع

  ( 482) عليه

                                                                                                                                                                          

؛  الظل الشمس نسخت: يقال اإلزالة، على يطلق: لغة( والنسخ. )احلديث من( واملنسوخ الناسخ) :لغة النسخ معىن
 نسخ ومنه. أخرى إىل والنحل العسل من اخللية يف ما نسخت: يقال والتحويل، النقل وعلى. وخلفته أزالته إذا

 نسخ فليس والنعدام، احملو فيه يتحت  ول. آخر إىل وارث من املال انتقال وهو املواريث، يف واملناسخات الكتاب،
 أزالته: الظل الشمس نسخت: معان خلمسة احملققني بعض قسمه املعىن هذا يف وبالنظر. منه للمنسوخ إعداما الكتاب
 ونسخت وعقبه، انتهاءه بني: النهار والليل إليها، سكمها نقلت: الفريضة والفريضة أذهبته،: األثر والريح وخلفته،
 .أنسب وهذا: قال. مثله صورت: الكتاب

 يف سقيقة إنه: وقيل. احلقيقة الستعمال يف األصل ألن؛  والتحويل اإلزالة بني مشرتك إنه: فقيل سقيقته، يف اختلف مث
 على كان  وإن فاجملاز األول، من األوىل واألخريان: املختصر شارح األصبهاين قال. بالعكس وقيل. الثاين يف جماز األول،
 الفية بشرح املغيث فتح انظر:.علمي غرض به يتعلق ل إنه: قال العضد أن على. الشرتاك من خري األصل خالف
 .47ص4ج للعراقي احلديث
 . 34خنبة الفكر ص - 477
  :ويعرف ناسخ احلديث من منسوخه بأسد أمور - 478
 َقالَ  أَبِيِه، َعنْ  بـَُرْيَدَة، ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ سديث  :مثل ،بذلك – صلى اهلل عليه وسل  –رسول اهلل  تصريح -1 - 479
 فـَْوقَ  اأَلَضاِسي حلُُومِ  َعنْ  َوهَنَْيُتُك ْ  فَـُزوُروَها اْلُقُبورِ  زِيَارَةِ  َعنْ  هَنَْيُتُك ْ  ُكْنتُ   ِإينِّ  "  صلى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ 
سنن . " ُمْسِكرًا َتْشَربُوا َولَ  ُكلَِّها  اأَلْسِقَيةِ  يف  فَاْشَربُوا ِسَقاءٍ  يف  ِإلَّ  النَِّبيذِ  َعنِ  َوهَنَْيُتُك ْ  َلُك ْ  َبَدا َما َفَأْمِسُكوا أَيَّامٍ  َثالَثَةِ 

َها َشْىءٍ  يف  اإِلْذنِ  باب، النسائي   .(5652) ِمنـْ
صلى اهلل  –" كان آخر األمرين من رسول اهلل  –رضى اهلل عنه  –سديث جابر  :بقول الصحايب مثل أو -2 - 480

" كان املاء من املاء رخصة يف  –رضي اهلل عنه  –ترك الوضوء مما غريت النار " وسديث أيب بن كعب  – عليه وسل 
  .مث أمر بالغسل " ،أول اإلسالم

" أفطر احلاج  واحملجوم " ذكر اإلمام  :سديث شداد بن أوس مرفوعا: مثل ،ومنه ما عرف بالتاريخ -3 - 481
"  – صلى اهلل عليه وسل  –أن النيب  –رضي اهلل عنه  –أنه منسوخ حبديث ابن عباس  –رمحه اهلل  –الشافعي 
 :ويف بعض طرق سديث شداد ،وهو حمرم صائ  " فحن ابن عباس إمتا صحبه حمرما يف سجة الوداع سنة عشر ،استج 

  .أن ذلك كان زمن الفتح سنة مثان "
صلى اهلل عليه  –سججنا مع انيب  :قال –رضي اهلل عنه  –سديث جابر  :مثل ،وما عرف بدللة اإلمجاع - 482
  .أمجع أهل العل  أن املرأة ل يليب عنها غريها :ونرمي " قال الرتمذي ،فكنا نليب عن النساء ،- وسل 

صرح به  ،وإل فيحتمل أنه غلط ،إل إذا عرف صحته ،إلمجاع على ترك العمل بهواحلديث ل حيك  عليه بالنسخ با
  .الصرييف
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اب ة   ه م  -م ع ر ف ة  الص ح  ي  الل ه  ع ن    (483)ر ض 

 (484)ة  اب  ح  الص   ة  ف  ر  ع  م  و  

                                                                                                                                                                          

: تدريب الراوي انظر .د ناسخ غريهأي على وجو  ،ولكن يدل على ناسخ ،واإلمجاع ل يُنسخ ول يَنسخ  
 . 189ص2ج

، املقنع 335، فتح املغيث ص206ص2، تدريب الراوي ج395: معرفة أنواع عل  احلديث صانظر - 483
 . 490ص2ج

 عليه وقفت ما وأصح قال: " –رمحه اهلل  -عرف العلماء الصحايب بعدة تعريفات: اإلمام ابن سجر العسقالين- 484
 .اإلسالم على ومات به، مؤمًنا صلى اهلل عليه وسل  النيب لقي من الصحايب أن ذلك من
 أبو لكان ذلك كان  ولو صحابيا، ورآه صلى اهلل عليه وسل  النيب أدرك من كل  وليس :قال فقد األندلسي سزم ابن أما

 عليه - أدركه من كل  وليس منه، ومسع وجالسه وسادثة صلى اهلل عليه وسل  النيب رأى قد ألنه الصحابة؛ من جهل
  لكان ذلك كان  ولو الصحابة، يف معدوًدا يره مل أنه إل سياته يف أو السالم، عليه موته بعد أسل  مث يلقه، ومل - السالم
 من ومها صحابيني، ليسا واألسود علقمة أن يف أسد بني خالف ول صحابًيا، السالم عليه عصره يف كان  من كل

 وإمنا اهلل عليه وسل  صلى النيب أيام يف وأسلما عمر، أيام جليلني عاملني كانا  وقد مها، حبيث والرب والعل  الفضل
اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  حُمَمَّد  : ﴿ فيه  تعاىل اهلل قال الذين الصحابة نَـُه ْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ : الفتح... ﴾ ]بـَيـْ

29.] 
 :(3/1333) صحيحه يف اهلل رمحه البخاري اإلمام قال
 .انتهى"  َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  فَـُهوَ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َرآهُ  َأوْ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ َصلَّى  النَّيبَّ  َصِحبَ  َوَمنْ " 
 :اهلل رمحه سجر ابن احلافظ قال
ِثنيَ  ِمنْ  َواجلُْْمُهور َأمْحَد قَـْول ُهوَ  اْلُبَخارِي   ِبهِ  َجَزمَ  الَِّذي"   َمنْ  ِبهِ  خَيْرُج قَـْيد"  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ "  اْلُبَخارِي   َوقَـْول ،اْلُمَحدِّ

ُه ْ  َمْوته بـَْعد َأْسَل َ  َمنْ  َفَأمَّا،  اْلُكفَّار ِمنْ  َرآهُ  َمنْ  َأوْ  َصِحَبهُ   َهِذهِ  َمنْ  َخرَجَ  َساًل "  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ "  قَـْوله َكانَ   َفِحنْ  ِمنـْ
 "اْلُمْعَتَمد َوُهوَ  ،ِصَفته
 :الصحابة تعريف يف اهلل رمحه العراقي احلافظ وقال
 ؛ اإلسالمِ  على ماتَ  مثَّ  مسلماً  صلى اهلل عليه وسل  النيبَّ  لقيَ  َمنْ  الصحايبُّ  :يقالَ  أنْ  العرتاضِ  ِمنَ  الساملةُ  والعبارةُ " 

 .كافراً   وماتَ  ارتدَّ  َمنِ  ليخرجَ 
 على بصحايبٍّ  ليسَ  فحنهُ  ،وسل صلى اهلل عليه  وفاتِهِ  بعدَ  أسل َ  مث كافر    وهوَ  رآهُ  لو عمَّا(  مسلماً : ) بقويل واسرتزتُ 
 " قيصرَ  كرسولِ   ،املشهورِ 
 خيرج ،اإلسالم على ميوت مث صلى اهلل عليه وسل  للنيب رؤيته وقت مسلماً  يكون أن وهو ،الشرط هبذا خيرج :وأيضاً 
 ،امهذيل خالد بن خويلد ذؤيب أليب ذلك وقع وقد ،الدفن وقبل موته بعد صلى اهلل عليه وسل  النيب رأى من بذلك
 .له صحبة ل فحنه

 .خطل كابن  ،الردة على ومات ارتد مث مسلماً  رآه من :أيضاً  وخيرج
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ِبِه،  ُمْؤِمًنا -َوَسلَّ َ  َآِلهِ  َوَعَلى َعَلْيهِ  تـََعاىَل  اللَّهُ  َصلَّى- النَّيبَّ (485)َلِقَي  َمنْ : َوُهوَ  صََّحايبِّ مجع  :

 (488)رِدَّة   خَتَلََّلتْ وإن  (487)كذلك  َوَماتَ (486)

 

ه م   -م ع ر ف ة  الت اب ع ين   ي  الل ه  ع ن    (489)ر ض 

  َوَماتَ  ُمؤمناً  الصََّحايب   َلِقي من ُهوَ  و(490)َوتَاِبِعي  تَاِبع   َواِسَدُه ْ  التَّاِبِعنيَ  َأيَّ  .م  ه  اع  ب  ت   أ   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 (491) كذلك

                                                                                                                                                                          

 -رمحه اهلل  – وقد اختار هذا القول يف تعريف الصحايب احلافظ ابن سجر
 بن علقمة) أيًضا وانظر بريوت، طبعة 217 ص 1ج األسكام أصول يف اإلسكام، 3 ،2 ص 1ج اإلصابةانظر:  

: أخيه وابنا الفقيه، النخع، بن عوف بن بكر بن كميل  بن سالمان بن علقمة بن امللك عبد بن اهلل عبد بن قيس
 الكتب دار بريوت، ،416 -415 ص سزم لبن العرب أنساب مجهرة يف( يزيد ابنا الرمحن وعبد األسود،: الفقيهان
 ص" )والتذكرة التبصرة شرح، (7/4" )الباري فتح، م1998 هـ،1418 بيضون، علي حممد منشورات العلمية،
 .(88) النظر نزهة، (2/191" )الراوي تدريب، (205
 .مكتوم أم كابن  أعمى أو بصري، من اللقاء كان  سواء ؛صلى اهلل عليه وسل  النيب لقي من - 485
 .صحابيًّا يسمى ل فهذا ،صلى اهلل عليه وسل  وفاته بعد أسل  مث كافر،  وهو به واجتمع لقيه من: منه خُنرج - 486
 كابن  صحابيًّا؛ يسمى ل فهذا الكفر، على ومات ارتدَّ  مث به، وآمن لقيه من خنرج: اإلسالم على ومات - 487
 .جحش بن وعبيداهلل خطل،
صلى اهلل عليه  النيب سياة يف لإلسالم رجع وسواء اإلسالم، إىل رجع مث ارتَّد، مث به، وآَمن لقيه من واملقصود - 488
 بكر أبو وقَِبل وأسل  وُأِسر، ارتدَّ، قيس بن األشعث: مثل صحابيًّا؛ يسمى فحنه اإلسالم، على مات مث بعده، أو وسل 
 .57ص سجر لبن الفكر خنبة: انظر .الصحابة من معدود وهو ذلك، منه عنه اهلل رضي

، املقنع 357، فتح املغيث ص224ص2، تدريب الراوي ج41معرفة علوم احلديث صانظر:  - 489
 . 506ص2ج

انظر: خمتار الصحاح  .مبعىن مشى خلفه ،والتابع اس  فاعل من "تبعه" ،: مجع تابعي أو تابعالتابعون لغة - 490
 .44ص

 ،ول يكتفي فيه مبجرد اللقي ،قاله اخلطيب ،: هو من صحب صحابياً اختلف يف تعريفه اصطالسا: قيل - 491
فال جتماع به  ،- صلى اهلل عليه وسل  –لشرف منزلة النيب  ،- صلى اهلل عليه وسل  –خبالف الصحايب مع النيب 

وإن مل  ،هو من لقيه :وقيل - .يَؤثر يف النور القليب أضعاف ما يؤثره الجتماع الطويل بالصحايب وغريه من األخبار
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 الر و اة  ع ن  األ  ص اغ ر  م ع ر ف ة  األ  ك اب ر  

 ن  ع   - صلى اهلل عليه وسل  - ي  ب  الن   ة  اي  و  ر  ك    :(492)راغ  ص  األ   ن  ع   ر  اب  ك  األ   ن  م   ىو  ر   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
 َأيب عن و   (495) ُمْسِل ٍ الذي أخرجه  (494)اجلَْسَّاَسِة  َسِديثَ  ( 493) الد ار ي  أَْوٍس  ْبنِ  رُقـَيَّةَ  َأيبْ   ت م يم  

يق   ُقَحاَفةَ  َأيب ُعْثَماَن  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ َبْكِر   ُعَمرُ من الصحابة ك ،وغيرهما (496)التـَّْيِمي   اْلقرِشي ،الص د 
 (498) َمَراَرةَ  ْبنُ  َماِلكُ و  (497) اخَلطَّابِ  ْبنُ 

                                                                                                                                                                          

األكثرين من ل وعليه عم :قال العراقي ،وهو األظهر :قال النووي ،وهو أقرب :قال ابن الصالح ،قاله احلاك  ،يصحبه
 . 41، معرفة علوم احلديث ص405، معرفة أنواع عل  احلديث ص114ص1: املنهل الروي جأهل احلديث. انظر

  .والدنو يف الطبقة كرواية الصحابة عن التابعني ،أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدىن طبقة - 492
 احلديث، مصطلح تيسري: انظر..أن يروي عمن هو أقل منه علما وسفظا أو -وحنو ذلك  ،ية الشيخ عن تلميذهوروا-

 .233ص  الطحان حممود
أبو  ،: سواد بن جذمية بن ذراع بن عدي بن الداروقيل،وقيل: خارجة بن سود ،رثةهو متي  بن أوس بن سا - 493

ذلك من مناقبه. بذلك على املنرب وعد   -ص–فحدث النيب  ،قصة اجلساسة والدجال -ص –وذكر انيب  .رقية الداري
 428ص1: أسد الغابة جبيت جربين من بالد فلسطني. انظروقربه ب ،قال بن سبان: مات بالشام

صلى اهلل  –" أن النيب  ،عن متي  الداري سديث اجلساسة  - صلى اهلل عليه وسل  –األصل فيه رواية النيب  - 494
فأبشر  ،قد سدثين أنك أسلمت وقاتلت املشركني الرََّهاِويَّ  ُمرَارَةَ  ْبنَ  اِلكَ مَ كتب إليه كتاباَ، وان   – عليه وسل 

 . 61ص6الطبقات الكربى لبن سعد ج :انظر ...احلديث.خبري
 . 2942/ رق  2261/ 4: باب قصة اجلساسة ،واشراط الساعةكتاب الفنت   ،أخرجه مسل  يف صحيحه - 495
 (م 634 - 573=  هـ 13 - هـ ق 51) الصديق بكر بو - 496
 آمن من وأول الراشدين، اخللفاء أول: بكر أبو القرشي، التيمي كعب  ابن عامر بن عثمان ُقَحاَفة أيب بن اهلل عبد

  من وغنيا قريش، سادات من سيدا ونشأ مبكة، ولد. العرب أعاظ  وأسد الرجال، من صل ى اهلل عليه وسل  اهلل برسول
األعالم للزركلي  .قريش بعامل تلقبه العرب وكانت وسياستها، وأخبارها القبائل بأنساب وعاملا موسريه ، كبار
 .102ص4ج

 مشهور املؤمنني أمري[ الفاروق: له يقال] رياح ابن العزى عبد ابن مصغر وفاء بنون نفيل ابن اخلطاب ابن عمر -497
/ 412تقريب التهذيب ).ونصفا سنني عشر اخلالفة وويل وعشرين ثالث سنة احلجة ذي يف استشهد املناقب ج 

4888 ) 
 ُمُلوكِ  ِإىَل  ِبِكَتابِهِ  بـََعَثهُ  صل ى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  وََكانَ  َمْذِسجٍ  ِمنْ  َبْطن   َوَرَهاءُ  الرََّهاِويُّ  ُمرَارَةَ  ْبنُ  َماِلكُ  - 498
الطبقات الكربي .هِبِ ْ  يُوِصي وََكَتبَ  اْلَيَمنِ  ِإىَل  صل ى اهلل عليه وسل  اللَّهِ  َرُسولُ  بـََعَثهُ  ِسنيَ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َمعَ  وََكانَ  مِحْرَيٍ 
 . 530ص5ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 –النيب  روايةوذلك ظاهر يف  ،ول  ض  ف  م  ال   ن  ع   ل  اض  ف  ال   ة  اي  و  ر  ب   ضا  ي  أ    هذا النوع ب  لق  ي  و   بفتح املي  
 ُمْسِلِ  بنِ  بنُ  حُمَمَّدُ  َبْكرٍ أيب  ة  اي  و  ر  ك    ؛يذ  م  ل  الت    ن  ع   خ  ي  الش   ة  اي  و  ر  و   عمن ذكر – صلى اهلل عليه وسل 

ي ىَسِعيٍد  َأيب  و ،(499) ي  ر  ه  الز   شهابٍ  ابنِ  اهللِ  َعْبدِ  بنِ  اهللِ  ُعَبيدِ  قـَْيٍس  اْبنَ أي  ،(500)س ع يد   ب ن   ي ح 

ن محَْ د الرَّ بْ أيب عَ  ابن  الرَّأيُ ،(501) ر ب يع ة  الرَّمْحَِن  َعْبدِ بو  عثمان ويقال أَ يب أَ و    النجاري األنصاري
 م ال ك   اللَِّه، َعْبدِ  َأيب امهِْْجَرة  َدار ِإَمامتلميذه   ن  ع   ،م  ه  ر  ي  غ  و   موله  املدنينيالتـَّْيِمي   اْلقرِشي فـَرُّوخٍ 

 . املديناأْلَْصَبِحيِّ  أََنسٍ  ْبنِ هو ا.(502)

 

  

                                                            

 :بكر أبو الزهري، شهاب بن اهلل عبيد بن مسل  بن حممد [م 742 - 678/  هـ 124 - 85] الزهري - 499
: داود أبو قال. احلديث دون من أول إنه يقال. أهلها من وهو باملدينة، واحملدثني الفقهاء أكابر وأسد زمانه، سافظ

 .97ص7، العالم للزركلي ج637ص2ج املفسرين معج  ".مسند منها النصف ومائتان، ألفان سديثه"
 َعن يروي َعْمرو بن قيس قيل َوقد النجار بين من سعيد أَبُو كنيته  اأْلْنَصارِي   قهد بن قيس بن سعيد بن حيىي - 500
 َكاَنت  من فَـَقالَ  َذِلك يف  َلهُ  َفقيل َسالَته يُغري فَل  َشْأنه فارتفع َجْعَفر أَبُو فاستقضاه احْلَال َخِفيف وََكانَ  َمالك بن أنس
ال يضر هُ  مل َواِسَدة نَفسه

َ
. الثقات لبن َوأَْربَعني ِست   سنة قيل َوقد بالعراق َوِماَئة َوأَْربَعني أَربع َأو َثاَلث سنة َماتَ  امل

 267ص األيقاظ وتبصرة احلفاظ تذكرةو  ،521ص5سبان ج
 فقيه سافظ إمام: عثمان أبو املدين، بالولء، التيمي فر وخ بن ربيعة (م 753=   هـ 136) الرَّْأي َربِيعة - 501
 جيدوا مل فيما برأيه  يقولون ألهن  القياس، أصحاب ه  احلديث، أهل عند الرأي وأصحاب) بالرأي بصريا كان  جمتهد،

 الفتوى صاسب وكان، دينار ألف أربعني إخوانه على أنفق. األجواد من وكان( الرأي ربيعة) فلقب( أئرا او سديثا فيه
 . 17ص3. العالم للزركلي جاألنبار أرض من بامهامشية تويف. مالك اإلمام تفقه وبه باملدينة
 رأس امهجرة دار إمام الفقيه املدين اهلل عبد أبو األصبحي عمرو ابن عامر أيب ابن مالك ابن أنس ابن مالك - 502
 تسع سنة مات السابعة من عمر ابن عن نافع عن مالك كلها  األسانيد أصح البخاري قال سىت املتثبتني وكبري املتقنني
  .(6423 /516. تقريب التهذيب )سنة تسعني بلغ الواقدي وقال وتسعني ثالث سنة مولده وكان وسبعني
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 معرفة رواية النظير عن النظير

  اْلُكويفُّ  اللَّهِ  َعْبدِ أيب َمْسُروٍق  َسِعيِد ْبنِ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  (504)ي  ر  و  الث   ك    ؛ير  ظ  الن   ن  ع   (503)ير  ظ  الن   ة  اي  و  ر  و  

ن ي و أ ب ي  أ ح ق   األ ي م  )) :يث  د  ح   ك  ال  م   ن  ع   كرويتهما  أي  اْلُكويفُّ ثَاِبٍت  ْبنُ  النـُّْعَمانُ (505) ة  ف  ح 
ا ه   .(506)((و ل ي  ه ا م ن   ب ن  ف س 

 

ب اء  ع ن  األ  ب  ن اء    م ع ر ف ة  ر و اي ة  اْل 

 َع ِّ َرُسول َعْبِد اْلُمطَِّلبِ  ْبن(508) ال ع ب اس   اْلَفْضلِ  يب أَ  ة  اي  و  ر  ك  :  (507)اء  ن  ب   األ   ن  ع   اء  اْلب   ة  اي  و  ر   ة  ف  ر  ع  م  و  

 بِاْلُمْزَدِلَفةِ  الصَّاَلَتنْيِ  َبنْيَ  اجلَْْمعِ سديث ،(509)ال ف ض ل   اب ن ه   ع ن   - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  - اللَّه

                                                            
 .المجتهدين من - 503

 يف املؤمنني أمري: اهلل عبد أبو مضر، من مناة، عبد بن ثور بين من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان - 504
 ما: كالمه  من. احلفظ يف آية الكوفة، وكان يف ونشأ ولد. والتقوى الدين علوم يف زمانه أهل سيد كان.  احلديث
 . 105ص3. العالم للزركلي ج(م 672=  هـ 52) مناقبه يف كتاب  اجلوزي ولبن .فنسيته. شيئا سفظت
: سنيفة أبو الكويف، بالولء، التيمي ثابت، بن النعمان (م 767 - 699=  هـ 150 - 80) سنيفة أبو - 505
. بالكوفة ونشأ ولد. فارس أبناء من أصله: قيل. السنة أهل عند األربعة األئمة أسد احملقق، اجملتهد الفقيه احلنفية، إمام
 .36ص 8العالم ج.واإلفتاء للتدريس انقطع مث صباه، يف العل  ويطلب اخلز يبيع وكان

عن إمساعيل بن  هبحسناد 376ص5رواية أيب سنيفة عن مالك رواها اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد ج - 506
عن مالك بن أنس عن عبد اهلل بن الفضل عن نافع عن جبري بن مطع  عن ابن عن أيب سنيفة محاد بن أيب سنيفة 

  .به صلى اهلل عليه وسل  –عباس عن النيب 
كما يف حتقيق )التوضيح األهبر (   120 -119ص2ج يورواية سفيان الثوري عن مالك يف مسند أيب سنيفة للخوارزم

   .(1421واحلديث صحيح رواه مسل  يف صحيحه ) 89ص
 .ابنه عن احلديث يروي َأب   احلديث سند يف يوجد أنتعريفه:  - 507
 :فوائده من
 على يدل قبله الذي النوع مع النوع وهذا ،أبيه عن البن يروي أن األصل ألن ،خطأ أو انقالباً  السند يف أن يَُظنَّ  أل

 .والسٍّنِّ  الَقْدر يف دوهن  كان  وإن ،شخص أي من العل  وأْخِذِه ُ  ،العلماء تواضع
 :فيه املصنفات أشهر 

 .البغدادي للخطيب"  األبناء عن اآلباء رواية"  كتاب
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اآْلبَاِء  َعنِ  اأْلَبـَْناءِ  رَِوايَةِ وهو  .(512)ه  س  ك  ع   ةُ فَ رِ عْ مَ و  هكذا  (511)البغدادياخلَِْطيُب  َرَواهُ  الذي (510)

 ابـَْنِتَها َعنِ (516) ُروَمانَ  أُمِّ  َكرَِوايَةِ .  (515)اه  د  ل  و   ن  ع   م  األ   ة  اي  و  ر   ةُ فَ رِ عْ مَ  اذ  ك  و   (514)وهو كثري( 513)

 (519) ،(518)تـَْلِقيِحِه  يف  اجلَْْوزِيِّ  اْبنُ  َذِلكَ  أَفَادَ  سديثنيِ (517)َعاِئَشَة 

                                                                                                                                                                          

 ِسِنني بَِثاَلث اْلِفيل قبل ولد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  اللَّهِ  َرُسول َع  امْهَامِشِي اْلفضل أَبُو اْلمطلب َعْبد ْبن اْلَعبَّاس - 508
 .288ص3. الثقات لبن سبان جسنة َومَثَاِننيَ  مَثَان بن َوُهوَ  َعفَّان ْبن ُعْثَمان خاَلَفة يف  َوَثاَلِثنيَ  ثِْنَتنْيِ  سنة َوَمات
. العباس ولد أسن كان.  ووجوهه  الصحابة شجعان من: القرشي امهامشي املطلب عبد بن العباس بن الفضل - 509
 بعد وخرج".  اهلل رسول ردف"  فلقب الوداع، سجة يف وراءه صل ى اهلل عليه وسل  اهلل رسول وأردفه. سنني يوم ثبت
 يف األردن بناسية مات: وقيل( بفلسطني) أجنادين وقعة يف فاستشهد الشام، إىل جماهدا صل ى اهلل عليه وسل  النيب وفاة

 .(م 634=  هـ 13) فيه مدفون إنه: يقال قدمي قرب( بفلسطني) الرملة مدينة ويف. سديثا 24 له. عمواس طاعون
 . 349ص4أسد الغابة ج ،149ص5ج ياألعالم للزر كل :انظر

 املغيث فتح) السخاوي قال ،"باملزدلفة الصالتني بني مجع" -صلى اهلل عليه وسل - اهلل رسول أن: احلديث - 510
 ول مطبوعا عليه نقف مل مفقود، وهو" األبناء عن اآلباء رواية: "كتابه  يف أي ،"اخلطيب رواه سسبما(: " 145/ 4

 .الفحل ماهر/ الدكتور أفاده. خمطوطا
: باب احلج،: كتاب  يف البخاري أخرجه: صحيحيهما يف الشيخان أخرجه مبزدلفة والعشاء املغرب بني اجلمع وسديث
: سديث عمر، ابن سديث من أيضا وأخرجه. 1672: سديث زيد، بن أسامة عن باملزدلفة، الصالتني بني اجلمع

 من اإلفاضة باب احلج، كتاب  يف مسل  وأخرجه. 1674: سديث األنصاري، أيوب أيب سديث ومن ،1673
: سديث أسامة، سديث من الليلة، هذه يف باملزدلفة مجيعا والعشاء املغرب صاليت واستحباب املزدلفة إىل عرفات
 علوم َنْظ  .3110: سديث عمر، ابن سديث ومن ،3108: سديث أيوب، أيب سديث ومن ،3087 ،3099
سماة احلديث

ُ
 .271ص «صلى اهلل عليه وسل  الرسول سديث عل  يف والسُّول األمل أقصى»: امل

 املطلب عبد بن العباس عن فيه روىكتابا يف رواية اآلباء عن األبناء   يصنف اإلمام أبو بكر اخلطيب البغداد - 511
 . باملزدلفة الصالتني بني مجع صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول أن الفضل ابنه عن

  .ىف هامش اسدى النسخ اخلطية ) كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( - 512
 نـَْوَعاِن. َوُهوَ  اجْلد َأو اأْلَب ِفيهِ  يس  مل َما الوائلي،  وأمهه بكر أبو فيه فكثري وصنف األب فيه مسي ما أما - 513
 .540ص 2انظر: املقنع ج - 514
، 254ص2، تدريب الراوي ج254ص2والتيسري ج، التقريب 417انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص - 515

 .194، اختصار علوم احلديث ص371، فتح املغيث ص535س2املقنع ج
 وام الصديق بكر أيب زوجة الصحابية،: كنانة  من عومير، بن عامر بنت رومان أم (م 628=  هـ 6) ُرومان أُمُّ  - 516
 لقيت ما عليك خيف مل اللَّه   : وقال مها، واستغفر قربها يف فنزل صل ى اهلل عليه وسل  اهلل رسول سياة يف وفيت. عائشة

  .36ص3. العالم جرسولك ويف فيك رومان أم  
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ب ج   ة  ف  ر  ع  م    (520)الم د 

ب ج  ال   ة  ف  ر  ع  م  و   وقد يكتفون  وأسناهن وه  الذين تقاربت أسانيده   ( 521)ان  ر  ق   األ   ة  اي  و  ر   و  ه  و  : م د 

أيب  َعن الزُّْهرِي  و  (524)وعكسهَعاِئَشة  َعن ُهَريـَْرةكرواية أيب   .(523)ض  ع  ب    ن  ع   م  ه  ض  ع  ب    (522)باألول

 اْلَمِدييِن   اْبن َعن ( 528) أمحدَ و  (527)وعكسه (526) األوزاعيِّ  َعنِ  مالكٍ  و( 525)وعكسه الزبريِ 

                                                                                                                                                                          

َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  النيب أزواج وأفضل مطلقا النساء أفقه[ احلمرياء] املؤمنني أم الصديق بكر أيب بنت عائشة - 517
. تقريب التهذيب الصحيح على ومخسني سبع سنة ماتت شهري خالف[ ففيها] ففيهما خدجية إل َوَسلَّ َ 

(750/8629 .) 
 - هـ508] اجلوزي ابن الرمحن عبد الفرج أيب الدين والسري، مجال التاريخ عيون يف األثر أهل فهوم تلقيح - 518
 .[هـ597
 بكر أيب ورواية ،حلديثني عائشة ابنتها عن رومان أم كرواية؛   البن عن األبوين رواية فيه اجتمع ما ظريفه ومن - 519

 لبن(  املستخرج)  يف عنها بكر أيب رواية ووقعت ،تلقيحه يف اجلوزي ابن ذلك أفاد ،حلديثني أيضا عنها الصديق
 . 184ص4ج للعراقي احلديث الفية بشرح املغيث فتحانظر: .منده

، تدريب الراوي 521ص2، املقنع ج215، معرفة علوم احلديث ص413انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص- 520
  . 72، نزهة النظر ص192، اختصار علوم احلديث ص367، فتح املغيث ص246ص2ج

 وهو أن يروي القرينان كل واسد منهما عن :: القس  األول املدبجلقرين عن القرين تنقس  إىل قسمنيرواية ا- 521
 . اآلخر
ا غالباً، واإلسناد السِّنِّ  يف املتقاربون - 522  علوم أنواع انظر: معرفة .السن دون باإلسناد فيه احلاك ُ  اكتفى وُرمبَّ

 .414احلديث ص
 اآلخر.  عن الفريقني من كل    يروي أن: ضابطه - 523
 مثاله يف الصحابة. - 524
 مثاله يف التابعني. - 525
 سبع سنة مات السابعة من جليل ثقة الفقيه عمرو أبو األوزاعي عمرو أيب ابن عمرو ابن الرمحن عبد - 526

  .(347/3955تقريب ) .ومخسني
 مثاله يف أتباع التابعني.  - 527
 سافظ ثقة األئمة أسد اهلل عبد أبو بغداد نزيل املروزي الشيباين أسد ابن هالل ابن سنبل ابن حممد ابن أمحد - 528
 ( 84/96. تقريب )سنة وسبعون سبع وله وأربعني إسدى سنة مات العاشرة الطبقة رأس وهو سجة فقيه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ر  ي   غ  ف    ،ه  ن  ع   ر  اْلخ   و  ر  ي    م  ل  و   ،ر  اْلخ   ن  ع   اْلَقرِيَننْيِ  َأَسدُ أي  ام  ه  د  ح  أ   ىو  ر   ن  إ  ف   ( 529)وعكسه 
 (531)كرواية .(530)ج  ب  د  م  

 ِرَوايَةُ مسمي بوكل من هذين القسمني ( 534)من غري عكس (533)ِمْسَعٍر  َعنْ (532)التـَّْيِميُّ  ُسَلْيَمانُ 

 .(535) األَقْـَرانِ 

 

  

                                                            

 مثاله يف أتباع األتباع. - 529
 . ريرة، ورواية أيب هريرة عن عائشةالصحابة: رواية عائشة عن أيب ه -1 :أمثلة املدبج

 . ورواية عمر عن الزهري ،د العزيزالتابعني: رواية الزهري عن عمر بن عب -2
 . ورواية األوزاعي عن منالك ،وزعيالتابعني: رواية مالك عن األ أتباع -3
ورواية علي عن أمحد. انظر: التقييد واإليضاح شرح مقدمة  ،أتباع األتباع: رواية أمحد بن سنبل عن علي بن املديين -4

 . 247ص2، تدريب الراوي ج333ص1ابن الصالح ج
 القرينني عن اآلخر ول يروي اآلخر عنه.القس  الثاين: غري املدبج وهو أن يروي أسد  - 530
 . 229ص1: شرح التبصرة والتذكرة جسفظ ملسعر عن سليمان رواية. انظرقال احلاك : ول أ - 531
 سنة مات الرابعة من عابد ثقة إليه  فنسب التي  يف نزل البصري املعتمر أبو التيمي طرخان ابن سليمان - 532
 (. 2568 /252تقريب ) .وتسعني سبع ابن وهو وأربعني ثالث
 السابعة من فاضل ثبت ثقة الكويف سلمة أبو امهاليل ظهري ابن ثانيه وختفيف أوله بكسر كدام  ابن مسعر - 533
 (. 6598 /528. تقريب )ومخسني مخس أو ثالث سنة مات

هذا املثال الذي ذكر يف غري املدبج ليس بصحيح وهو من قس  املدبج آلن مسعر قد روي أيضًا عن سليمان - 534
التيمي كما ذكره الدار قطين يف كتاب املدبج مث روي من رواية احلك  بن رمروان ثنا مسعر عن أيب املعتمر وهو سليمان 

 شرح واإليضاح التقييدانظر: يب طالب يصطبغ خبل مخر. التيمي عن امرأة يقال مها أم خداش قالت: رأيت علي بن أ
 .336ص الصالح ابن مقدمة
 بن ُزهري خيثمة ايب ابن عن «أمحد مسند» يف كاحلديث  واسد، سديث يف األقران من مجاعة جيتمع وقد - 535
 سفص، بن بكر أيب عن شعبة، عن أبيه، عن معاذ، بن اهلل عبيد عن املديين، بن علي عن معني، بن حيىي عن سرب،

 فَأمحد كالَوفـَْرة،  يكون سىت شعورهن من يأخذن صلى اهلل عليه وسل  النيب أزواج كن:  قالت عائشة عن سلمة، أيب عن
 .361احلديثية،ص األلفية شرح يف السعيدية انظر: مفتاح.أقران مخسته  فوقه واألربعة
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ة  و األ  خ و ات  م ن  ال ع ل م اء  و الر و اة   و   م ع ر ف ة  اإل  خ 

ة   م ع ر ف ة  و  و   َسْهل   و .(539)اب  ط  خ  ال   ي  ن  اب    (538)د  ي  ز  و   (537)َ  رم  ع  ك  ؛  (536)و األ  خ و ات   اإل  خ 

 اللَّهِ  َعْبدُ و  ،َوَصاِلح   َوحُمَمَّد ، ،ُسَهْيلُ و  ،(542) الصََّحابَةِ يف  ُسنَـْيفٍ (541)بين َوُعْثَماُن، َوَعبَّاد ،(540)

َنةَ بين  َوِإبـَْراِهي ُ  َوحُمَمَّدُ  ،َوِعْمَرانُ  ،آَدمُ و  ،َوُسْفَيانُ  ،بين أيب صاحلَعبَّاد ،  َلهُ  يـَُقالُ  الَِّذي(543)  ُعيَـيـْ

ثُوا(544)  صحابةطَاِلٍب  َأيب (545)بين َومُجَانَةُ  ،َهاِنئٍ  َوأُمُّ  ،َوَعِقيل   ،َوَجْعَفر   ،َعِلي  و  ،كله   َسدَّ

،  حُمَمَّد ،و (546)  َمْعِقل ،و  النـُّْعَمانُ و ، (547) ِسريِينَ أتباع بين  وََكرميَةُ  َوَسْفَصُة، َوحَيْىَي، َوَمْعَبد ،َوأََنس 

                                                            

  .بالتصنيف املفردة احلديث أهل معارف إسدى وذلك -رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن الصالح - 536
انظر: علوم احلديث لبن الصالح  .وغريه  السراج العباس وأبو ،النسوي الرمحن عبد أبوو املديين، بن علي فيها صنف
 .311ص

لقب القرشي، لعدويهو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب بن نفيل ا - 537
ُ
 ،الراشدين اخللفاء ثاين هو بالفاروق، امل

 وعشرين، ثالث سنة احلجة ذي أواخر يف استشهد، سنة عشرة بثالث حممد الرسول مولد وبعد الفيل، عام بعد ولد
 .سنة وعشرون سبع وله النبوة من السادسة السنة يف أسل  ،جهل أيب أخت املخزومية هشام بنت سنتمة وأمه

 –أسل  قبل سيدنا عمر  –رضي اهلل عنهما  –أخو عمر بن اخلطاب  ،هو زيد بن اخلطاب بن نفيل العدوي - 538
 . 223النظر التقريب ص ،د باليمامةواستشه –رضي اهلل عنه 

نا ثابت، عمر وزيد ابنا اخلطاب، وعبد اهلل وعتبة ابنا مسعود، وزيد ويزيد اب :مثال األخوين من الصحابة - 539
، التقريب 223ص1معرفة علوم احلديث ج، 185ص1. انظر: معرفة أنواع علوم احلديث جوعمرو وهشام ابنا العاص

 .524ص2املقنع ج ،178ص3، فتح املغيث ج249ص2، تدريب الراوي ج149ص2والتيسري ج
هتذيب التهذيب  :. انظرمات سنة مثان وثالثني ،األنصاري: هو ابن سنيف بن واهب األوسي سهل - 540

 .220ص4ج
 بنو - 541

 مثال األخوة الثالثة  - 542
 مثال األربعة أولد أيب صاحل السمان  - 543
  .مثال اخلمسة سفيان بن عيينة وأخوته وقد سدثوا كله  - 544

 بنو - 545

 .مثال اخلمسة من الصحابة  اإلخوة من ولد أيب طالب بن عبد املطلب بن هاش  - 546
  .مثال الستة بنو سريين كله  من التابعني - 547
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صحابة وه  مهاجرون وكأولد (548) ُمَقرِّنٍ بين اللَِّه  وَعْبدُ ، الرَّمْحَنِ  َوَعْبدُ  َوُسَوْيد ، َوِسَنان ، َوَعِقيل ،

 (550)واإلناث  (549)العباس الثالثة عشر الذكور

 

، ت  ب اع د  م ا ب  ي ن   ت  ر ك  ف ي الر و اي ة  ع ن ه  ر او ي ان  م ت  ق د م  و م ت أ خ ر  م ع ر ف ة  م ن  اش 
 و ف ات  ي ه م ا

 (552()551)ام  ه  ي  ات   ف  و   ن  ي  ب    ام   د  اع  ب  ت    ان  ن  اث    ة  اي  و  الر  ي ف   ه  ن  ع   ك  ر  ت   اش   ن  م   ةِ فَ رِ عْ مَ و   

أبا  ن  إ  ف  ، ( 553)النـَّْيَسابُورِيُّ  الثَـَّقِفيُّ  ِمْهَرانَ  ْبنِ  ِإبـَْراِهي َ  ْبنُ ابن إسحاق ا حُمَمَّدُ أيب العباس  ،اج  ر  الس  ك    ؛
 ي  ار  خ  ب  ال   موله  اجْلُْعِفيُّ هبا أخره بـَْرِدْزبَْه،  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  ْبنِ  ِإبـَْراِهي َ  ْبنِ  ِإمْسَاِعيلَ  ْبنُ  اللَِّه حُمَمَّدُ  َعْبدِ 

 ن  ي  ب   و   ،(554)ال خ ف اف   حُمَمَِّد النـَّْيَسابُورِيُّ  ْبنُ  َأمْحَدُ  احلَُْسنْيِ  أَبُو روي عنه أيضاً  اذ  ك  و   ،ه  ن  ع   ىو  ر  

                                                            

 مثال السبعة بين مقرن املزين  - 548
وعبد  ،وعبيد اهلل ،وعبد اهلل،الفضل ،األخوة الذكور املشهورين عشرة من بين العباس بن عبد املطلب وه  - 549
 عشره فصاروا بتمام متوا :وكان أصغره  وكان العباس حيمله ويقول،ومتام ،وكثري،واحلارث ،وعون ،ومعبد،وقث  ،الرمحن
 .371ص احلديث ألفية شرح املغيث فتحانظر:  .الثمرة وأمن ذكرًا مه  واجعل ** برره كراًما  فاجعله  رب يا** 

  .وأميمة ،وأم سبيب ،وكان له ثالث بنات أم كلثوم - 550
 -2تقرير سالوة علو اإلسناد يف القلوب وذلك ألنه إذا اشرتك راويان يف األخذ عن الشيخ.  -1من فوائده:  - 551

 تقدم الوفاة ألسدمها عن اآلخر يثبت العلو املتقدم الوفاة.  عل  -3األمن من ظن سقوط من إسناد املتأخر. 
 بشرح البيقونية املنظومةانظر: . اب باس  )السابق والالسق ( مطبوع، وللحافظ اخلطيب كتسمى: السابق والالسقوي  

 .177ص البيقونية على الزرقاين شرح على األجهوري سواشي، 206ص األجهوري عطية ساشية مع الزرقاين
 .ثبت ىف بعض النسخ اخلطية ) وفاهتما ( - 552
 موله  الثقفي مهران بن إبراهي  بن إسحاق بن حممد العباس خراسان، أبو شيخ الثقة اإلمام احلافظ السراج - 553

 مات سات وأبو الشيخان عنه وسدث إسحاق ومائتني، ومسع عشرة ست سنة ولد والتاريخ املسند النيسابوري، صاسب
 ، دار314احلفاظ للسيوطي، ص طبقات".  هـ 313 ت" وتسعني بضع عن وثالمثائة عشرة ثالث سنة اآلخر ربيع يف

 . 1403 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب
اخلفاف: قال شيخ اإلسالم نسبة إىل عمل اخلفاف أو بيعها فأبو السراج شيخ لكل من البخاري واخلفاف  - 554

 وقد اشرتكا يف األخذ عن شيخ.سق، والبخاري سابق، واخلفاف ل
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من ذلك واألول . (556)ر  ث   ك  أ   و  سنة أ   ون  الث  ث  و   ع  ب  س  و   ة  ائ  م  َواخْلَفَّاُف  اْلُبَخارِيُّ أي  (555)ام  ه  ي  ات   ف  و  

ِسُق  السَّاِبقُ هو الصحيح ويسمي هذا النوع   .(557)َوالالَّ

 

د    م ع ر ف ة  م ن  ل م  ي  ر و  ع ن ه  إ ال  ر او  و اح 

 د  م  ح  م  ك    (560) فاألول ؛(559)م  ه  د  ع  ب    ن  م  ف   ة  اب  ح  الص   ن  م   (558)د  اح  و   الإ   ه  ن  ع   و  ر  ي    م  ل   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
 (561)ان  و  ف  ص   ن  ب  

 َأيب ك  والثاين ،اْلُكويفُّ  .(562)الش ع ب ي   َشَراِسيلَ  ْبنُ  َعْمرٍو َعاِمرُ  َأيب  ر  ي   غ   ه  ن  ع   و  ر  ي    م  ل   صحايب ،

ارِِميِّ  ْبنِ  َماِلكِ  ْبنُ  ُأَساَمةُ بض  العني واملد  اْلُعَشَراءِ   - َعْنهُ  يـَْروِ  ملَْ : قال ابن الصالح (563)ِقْهِطٍ  الدَّ

 .(564)َسَلَمَة  ْبنِ  مَحَّادِ  َغرْيُ  - يـُْعَل ُ  ِفيَما

                                                                                                                                                                          

 ثالث وله األول ربيع يف تويف ،خراسان مسند النيسابوري اخلفاف الزاهد عمر بن أمحد بن حممد بن أمحد احلسني أبو
 .503ص4ج" الشذرات انظر .ه 395 ت". السر اج العب اس أيب عن سد ث من آخر وهو سنة، وتسعون

 مابني وفاهتما ( ثبت ىف إسدى النسخ ) تباعدا - 555
هـ فيكون ما بني وفاتيهما  395هـ وتويف اخلفاف أمحد بن حممد سنة 256تويف اإلمام البخاري سنة  - 556
  .-رمحهما اهلل  –سنة 139

 .بعيد أمد وفاتيهما وبين واحد راو عن اثنان يروي أن وهو - 557

 . ويسمى: الوسدان - 558
 طبعة بامهند طبع والوسدان املنفردات ذلك، يف مصنف احلجاج بن مسل  وغريه ، ولإلمام التابعني من - 559

 العلمية، الكتب دار نشر زغلول، والسعيد البنداري الغفار عبد. د حتقيق هـ 408 عام بريوت يف وأيًضا سجرية،
 اإلمام األردن، وكذلك – النسائي لإلمام سديثية رسائل ثالث ضمن طبع وقد ذلك يف صنف النسائي اإلمام وكذلك
 .مطبوع" احلديث عل  يف املخزون" وكتابه األزدي احلسني بن حممد
مثاله يف الصحابة: عروة بن مضرس، وحممد بن صفوان األنصاري، وحممد بن صيفي األنصاري، هؤلء  - 560

 . 265ص2صحابيون، مل يرو عنه  غري الشعيب. انظر: تدريب الراوي ج
 يرو سوى الشعيب عامر بن صفوان بن حممد مل :وقيل امسه، أبو مرسب ،مد بن صفوان األنصاري: حمهو - 561

 .  205ص9، و)هتذيب الكمال ( للمزي ج320ص4أسد الغابة ( لبن األثري ج) :. انظرشراسيل
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ت ل ف ة  أ و  ن  ع وت  م ت  ع د د ة   م اء  م خ   م ع ر ف ة  م ن  ذ ك ر  ب أ س 

 (565)ة  د  د  ع  ت   م   وت  ع  ن    و  أ   اء  م  س  أ  ب   ع رف   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 بنَ  محادَ  :أَُساَمةَ  ْبنُ  أَُساَمَة مَحَّادُ  أَبُو مَسَّاهُ  ، (566)ر  س  ف  م  ال   ي  ب  ل  ك  ال   بن بشر ب  ائ  الس   ن  ب   د  م  ح  م  ك    ؛

هِ  ِإىل بعُضه  َنَسَبهُ  و ،(567) السَّائبِ  وكناه ِهشاٍم؛  أَبا: بعُضه وكناه  ،ِبْشرٍ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  :فقالَ ، َجدِّ
                                                                                                                                                                          

 من الشعىب شراسيل بن عامر عمرو أبو النسبة هبذه واملشهور مهدان، من بطن وهو شعب، إىل نسبة :الشعىب - 562
 ولد ،-صلى اللَّه عليه وسل - اللَّه رسول أصحاب من ومائة مخس عن روى وفقهائه ، التابعني كبار  من الكوفة أهل
هامش  .ومائة أربع سنة: وقيل مخس، سنة: وقيل ومائة، تسع سنة ومات. وثالثني أسدى سنة وقيل عشرين سنة

 .142ص1ج «الكىن يف كتب  ثالثة على مشتمل وهو» بالكىن العل  محلة من املشهورين معرفة يف الستغناء
 روى. أكثر واألول  بلز ابن: ويقال. برز ابن عطارد: ويقال قهط  بن مالك بن أسامة. الدارمى  الُعَشرَاء أبو - 563
 . 861ص2ج الستغناء .غريه عنه يرو مل. سلمة بن محاد عنه روى  أبيه عن

 ومثاله يف التابعني: أبو العشراء الدارمي، مل يرو عنه غري محاد بن سلمة.  - 564
وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعني مل يرو عنه  غريه، منه  فيما ذكره احلاك  حممد بن أيب سفيان بن سارثة 

 الثقفي، وعمرو بن أيب سفيان بن العالء الثقفي. 
كذا حييي بن سعيد األنصاري، وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وتفرد عمرو بن دينار عن مجاعة، و 

، واملنهل الروي 265ص2وغريه ، تفرد كل منه  بالرواية عن مجاعة مل يرو عنه  غريه. انظر: تدريب الراوي ج
 . 76ص1ج

من من توه  هذا فن عويص "أي صعب الستخراج، وفائدته ضبط األ –رمحه اهلل  –قال اإلمام ابن الصالح - 565
الواسد اثنني وأكثر، واشتباه الضعيف بالثقة وعكسه" واحلاجة إليه ساقة، وفيه إظهار تدليس املدلسني فحن أكثر ذلك 

 إمنا نشأ من تدليسه . وقد صنف اإلمام عبد الغين بن سعيد احلافظ املصرى وغريه يف ذلك.
األمن من توثيق  -2ن بأهن  أشخاص متعددون. عدم اللتباس يف أمساء الشخص الواسد، وعدم الظ -1فوائده: 

كشف تدليس الشيوخ ومعرفة   -3الضعيف وتضعيف الثقة؛ ولذا قال السخاوي واشتباه الضعيف بالثقة وعكسه. 
 املدلسني، فحن أكثر ذلك إمنا نشأ عن تدليسه ، فعن طريقه تعرف صنائع املرسلني واملدلسني. 

ؤلفات: مثل: إيضاح اإلشكال للحافظ عبد الغين بن سعيد األزدي، واملوضح وألمهية هذا النوع ألف فيه العلماء م
 ألوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي، رسالة معرفة محلة الكىن واألمساء واأللقاب لإلمام السيوطي. 

 ملقدمة البداية وصلة، 202ص4، فتح املغيث للسخاوي ج326انظر: مقدمة ابن الصالح يف علوم احلديث ص 
، 576، الوسيط يف علوم احلديث د/ حممد أبو شهبة ص746ص2، تدريب الراوي ج687ص الرواية عل  يف النهاية

 . 166منهج النقد يف علوم احلديث د/ نور الدين عرت ص
 .هـ146تويف سنة ،كذاب ل يروي عنه إل لكشف كذبه  ،سبئي ،حممد بن السائب بن بشر الكليب - 566
 .133انظر: نزهة النظر ص .أبا النضر وأبا سعيد وأبا هشام :حممد بن بشر ومحاد بن السائب وكين :فسمي
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 وملْ  ،سعيدٍ أبا  : اْلَعْويفِّ  َعِطيَّةَ  كنَّاهُ و  ،ومل يسمه ومساه مرة، مرة (568)النضر:أبا حممد بن إسحاق

 .(569)يسمِّهِ 

ثَِقة   َوُهوَ ، النَّْصرِيُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َساملُِ و  ،(570)اْلَمْصُلوبِ  الشَّاِميِّ ابن قيس َسِعيٍد  ْبنِ  وََكُمَحمَّدِ  

(571.)   

 

م اء  و ال ك ن ى   اب  لق  واأل  م ع ر ف ة  األ  س 

 . ويف كل منها مصنفات ،(574)اب  ق  ل  األ  و   (573)ىن  والك   (572)اء  م  س  األ   ة  ف  ر  ع  م  و  

                                                                                                                                                                          

، معرفة أنواع 203، اختصار علوم احلديث ص268ص2، تدريب الراوي ج268ص2انظر: التقريب والتيسري ج 
 . 381، فتح املغيث ص428عل  احلديث ص

  سديث "ذكاة كل مسك دباغه"، ومساه محاداً أخذاًمن حممد.وهو محاد بن السائب، الذي روى عنه أسامة - 567
وأبو النضر، هو املروي عنه سديث متي  الداري، وعدي بن بداء يف قصتهما النازل فيها: )يأيها الذين أمنوا  - 568

 النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريبانظر:  شهادة بينك (، روامها عنه باذان عن ابن عباس بن إسحاق، وهي كنيته.
  . 746ص2للسيوطي ج

وهو أبو سعيد، الذي روى عنه عطية العويف التفسري، وكناه بذلك ليوه  الناس أنه إمنا يروي عن أيب سعيد  - 569
 . 269ص2اخلدري.انظر: تدريب الراوي ج

 النَّاس َأَساِديث َويْفسد احَلِديث يضع كذابا  َكانَ   الرجل َوَهَذا املصلوب الشَّامي قيس أيب بن سعيد بن حُمَمَّد - 570
 . 65ص3. جواملرتوكون الضعفاء .امْسه الرَواة من خلق قلب َوقد الزندقة على صلب
 أْوس، بن مالك وموىل النَّْصرِيَّنْي، موىل: له ويقال املدين، اهلل عبد أبو بالنون، النَّْصري، اهلل عبد بن ساملُ  - 571
ْهري، وموىل َدْوس، وموىل

َ
 مات الثالثة، من صدوق،: واملوسدة املهملة بفتح َسَباَلن، وسامل والدَّْوسي، شداد، وموىل امل

 والتعديل اجلرح يف اجلامع،7ص2ج التهذيب تقريب حترير . ثقة   تابعي   مدين  : العجلي قال .ومئة عشر سنة
 . 281ص1ج

 الس  من أقسام العل : هو ما عني مسماه تعييناً مطلقاً من غري قرينة لفظية أو سالية.  - 572
 الكنية: ما صدر يف املذكر بأن ويف املؤنث بأم. - 573
 اللقب: ما أشعر مبدح املسمي أو ذمه. - 574
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َخْيَثَمة  أيب َواْبن ،الُبَخارِي   و، الطَّبَـَقاتِ  يف  َسْعدٍ كابن ،  عمَّ َ  َمنْ (575)ومن املصنفني يف األول 

 الَكالَبَاِذي َنْصرٍ أليب  (578 )الُبَخارِي   كرجالِ ،  ومن قيد بكتاب فأكثر، (577) تارخيَْيِهمايف  ( 576)

 طَاِهرٍ  بنِ  حممدِ  الَفْضلِ أليب الفضل عًا ما مَ ، ورجامهِ منُجويَهأليب بكر بن  (580) ُمسل و  ،(579)
َقِدِسيِّ 

 . (582)لعبد الغين املقدسي يف كتابه الكمال  السِّتَّةو  ، (581) امل

ومن قيد ككتايب بيان  ، احْلَاِك ِ  َأمْحَدَ  َوَأيب  النََّساِئيِّ ك،   همن عم (583)ومن املصنفني يف الثاين
 . اليت يف الصحيحنيأمساء الكين 

  .(585)وغريه  الشِّرْيَازِيْ  ( 584)ومن املصنفني يف الثالث 

 

                                                            

 أي يف األمساء. - 575
: يف ترمجته هـ 279 سنة تويف الكبري التاريخ صاسب البغدادي زهري بن أمحد خيثمة أيب ابن - 576

 والوايف ،492/ 11:النبالء أعالم وسري ،262:األدباء ومعج  ،162/ 4:بغداد وتاريخ ،379:الفهرست
 .54/ 1:القراء طبقات يف النهاية وغاية ،376/ 6:بالوفيات

 ".تاريخيهما: "نسخة   في - 577

 . الكالباذي نصر أليب - واإلرشاد امهداية - البخاري صحيح رجال - 578
 ببخارى تويف .خبارى أهل من بالكالباذي املعروف نصر، أَبُو علي، ْبن احلسن ْبن احلسني ْبن حُمَمَّد ْبن َأمْحَد - 579

 . 201ص5ج وذيوله بغداد تاريخ .وثالمثائة وتسعني مثان سنة اآلخرة مجادى من َوالعشرين الثالث السبت ليلة يف 
 .(هـ 428 ت) األصبهاين منجويه بن بكر أليب مسل  صحيح رجال - 580
 ورجال الكالباذي، نصر أليب - واإلرشاد امهداية - البخاري صحيح رجال] الصحيحني رجال بني اجلمع - 581
 العلمية الكتب دار مصورة ،(هـ 507 ت) املقدسي طاهر بن حممد الفضل أليب[ منجويه بن بكر أليب مسل  صحيح
 الطبعة امهند، يف الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف دائرة نشرة عن ،(م 1985) هـ 1405 الثانية الطبعة ببريوت،
 1618ص3ج املالكية الفقهاء تراج  مجهرة (.م 1905) هـ 1323 األوىل
 الكمال يف امساء الرجال  - 582
 أي يف الكىن.  - 583
 أي يف األلقاب. - 584
هـ(، وأبو 384هـ(، وأبو الفضل الفلكي )ت:487أشهر املصنفات يف األلقاب: أبو بكر الشريازي )ت: - 585

هـ(، كتاب" نزهة 852هـ(، وآخره  احلافظ ابن سجر)ت:597هـ(، وأبو الفرج اجلوزي)ت:546الوليد الدباغ)ت:
 األلباب". 
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 :، فاألول(589)َواأْلَْلَقابِ (588)َوالُكىَن  (587)اأْلَمْسَاِء  ُمْفَرَداتِ أي  .(586)ك  ذل   ات  د  ر  ف  م   ة  ف  ر  ع  م  و  

 594)والثاين، (593)َأَسٍد  َبيِن  ِمنْ  َصَحايب   َكَعَصا(592) لََبا اْبنِ  -أيب علي وزن (591) (ُليَبِّ )كَ ( 590)

، (595)َغْيالَن  ْبنِ  َسْفصِ -بض  املي  وفتح العني وسكون التحتانية مصغراً -ُمَعْيدٍ  َأيب ك(
 .(598)اْلَعَنزِيُّ  َعلِّيٍ  ْبنُ  َعْمر ولقب   - بكسر املي  (597)ِمْنَدل  ك( 596)والثالث

                                                            

 هو أن يكون للشخص من الصحابة أو الرواة أو املراد هبذا النوع وهو املفردات من األمساء واأللقاب والكىن - 586
 العلماء اس  أو كنية أو لقب ل يشاركه فيه غريه، وغالباً ما تكون تلك املفردات أمساء غريبة يصعب النطق هبا. 

وفائدة معرفة هذا النوع عدم الوقوع يف التصحيف والتحريف يف تلك األمساء املفردة الغريبة.انظر: بلوغ اآلمال من 
 ،691ص الرواية عل  يف النهاية ملقدمة البداية وصلة، 588-585طلح احلديث والرجال د/ حممد بكار صمص

، معرفة أنواع عل  احلديث 270ص2، املقنع ج271ص2، التقريب والتيسري ج271ص2تدريب الراوي ج
  . 210، اختصار علوم احلديث ص90، نزهة النظر بشرح خنبة الفكر ص177، معرفة علوم احلديث ص430ص

َُسمَّى. فتح على عالمةً  وضعَ  ما: فالس ُ  - 587
 ".112/ 3" التبصرة وانظر" 207/ 4" املغيث امل

َيةُ  - 588 رَ  ما: والُكنـْ / 3" والتذكرة والتبصرة ،"187 ص" للجرساين التعريفات انظر. بنت أو ابن أُمٍّ أو أو بَِأبٍ  ُصدِّ
 ".207/ 4" املغيث وفتح ،"112
 كأنف  صنعة أو العابدين كزين  لرفعه دل مما العلمية، السيمة سبيل على ل للتعريف عالمة يوضع ما: واللََّقبُ  - 589
 ".112/ 3" التبصرة وانظر". 207/ 4" املغيث فتح. الناقة

 األمساء مثال: أفراد - 590
 بِالتَّْصِغريِ  َكُأيَبٍّ   مبَُوسََّدةٍ  - 591
 األول- األسدي لبا بن ليب .الصالح وابن الدباغ ابن مث علي أبو كذلك  ضبطه وعصى، كفىت  أيضا مبوسدة - 592
 طبقات" "250/ 7 الكبري التاريخ: "انظر .صحبة له: البخاري قال ،-عصا وزن خفيفة، مبوسدة وأبوه مصغر، مبوسدة
 "44 ص املفردة األمساء
بالٍم وموسدٍة أيضاً، بوزن  –)بِن لبا(  –بالم، وموسدة، مصغراً بةزن أيب بن كعٍب  –من أفراد األمساء )ُليَب(  - 593
انظر: األمساء  .َفىَت  بوزن مكرب والثاين ُأيَب، ُمَصغَّر بوزن فاألول ،وهو صحايب من بين أسد،  وهو وأبوه فردان –فيت 

 .378ص احلديثية األلفية شرح يف السعيدية مفتاح، 406ص2د أمساء الصحابة ج، جتري52املفردة ص
 الكىن. يف األفراد مثال هذا - 594
من غري الصحابة: أبو ُمَعيد، مصغر خمفف الياء، سفص بن غيالن، امهمداين، روي عن مْكحول وغريه،  - 595
 "1441 التقريب:"انظر. وآخرون، ماجه وابن النسائي سديثه أخرج الثامنة، من بالقدر، رمي فقيه صدوق شامي

 . 23ص1، التقريب والتيسريج277تدريب الراوي ص
 األلقاب ألفراد مثال - 596

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ت ه ر   ي ة  م ع ر ف ة  م ن  ا ش  م  د ون  ال ك ن   س   ، وعكسهب اال 

 (601) َعْوفٍ وابن ، (600) كطلحة  ،(599)ة  ي  ن   ك  ال   ون  د   م  االس  ب   ر  ه  ت  اش   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 َواحلَُْسنْيُ ،(603)اْلَعوَّاِم  ْبنُ  الزَُّبرْيُ وك، حُمَمَّدٍ أبو : كنية كل منه ،  آَخرِينَ  يف ،(602)َعِليٍّ  ْبنُ  َواحلََْسنُ ، 

 ،اللَّهِ  َعْبدِ  بَِأيب كنوا   ،آَخرِينَ  يف ،(607)َوَجاِبر  ،(606) َوَسْلَمانُ  ، (605)َوُسَذيـَْفُة ،(604)َعِليٍّ  ْبنُ 

 ،(608)ُعَمَر  وكابين

                                                                                                                                                                          

 قال: قلت: " العراقي وقيد( التهذيب هتذيب هامش على التقريب) الَعَنزي الثاين، ساكن املي  مثلث: مندل- 597
 نقله أنه خليل، بن يوسف احلجاج أيب خط من نقلته كذا"   املي  فتح فيه الصواب: ناصر بن حممد الفضل أبو احلافظ

 (.367 التقييد) ناصر ابن خط من
من غري الصحابة: ِمْنَدل، بكسر املي ، وامسه عمرو بن علي، يف املي  احلركات الثالث مع إسكان النون،  - 598

 . 181وفتح الدال املهملة. انظر: الباعث احلثيث ص
 يف هامش أسدى النسخ اخلطية )كمالك وعكسه كأيب سنيفة ( - 599
متي  بن مرة التيمي، أبو حممد املدين، أسد طلحة بن عبيد اهلل بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن - 600

 . 379ص1سنة ست وثالثني. انظر: تقريب التهذيب ج ،العشرة، مشهور، استشهد يوم اجلمل
 ،عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن احلارث بن زهرة القرشي الزهري، أسد العشرة، أسل  قدميا- 601

 . 494ص1ومناقبه شهرية، مات سنة اثنتني وثالثني، وقيل غري ذلك. انظر: تقريب التهذيب ج
هو احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاش  بن عبد  –رضي اهلل عنه  –احلسن بن علي  - 602

مري املؤمنني، أبو حممد، أ ،وسفيده، وسيد شباب أهل اجلنة – صلى اهلل عليه وسل  –مناف، امهامشي، سبط رسول اهلل 
وقيل سنة مخس، واألول أثبت، وتويف سنة تسع وأربعني، وقيل سنة  ،ولد سنة ثالث من امهجرة، وقيل سنة أربع

، أسد الغابة 383ص1مخسني، وقيل سنة إسدى ومخسني. انظر: الستيعاب يف معرفة األصحاب لبن عبد الرب ج
 .60ص2حابة لبن سجر ج، اإلصابة يف متييز الص13ص2لبن األثري ج

: هو الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن كالب -رضي اهلل عنه  –الزبري بن العوام - 603
وابن عمته صفية بنت عبد املطلب، وهو أسد العشرة املبشرين  – صلى اهلل عليه وسل  –القرشي، سواري رسول اهلل 

، 510ص2ج األصحاب معرفة يف الستيعابانظر: . هـ36سنة ست وثالثني  ضي اهلل عنهر  –باجلنة، وقد قتل 
 .457ص2ج الصحابة متييز يف اإلصابة
هو احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاش  بن عبد مناف، امهامشي، أبو عبد اهلل، سبط - 604

هـ. انظر: الستيعاب يف معرفة 61، واستشهد سنة إسدى وستني ورحيانته -صلى اهلل عليه وسل  –رسول اهلل 
 . 392ص1األصحاب لبن عبد الرب ج
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 . (610)الرَّمْحَِن  َعْبدِ  كنوا بأيب  ، آَخرِينَ  يف  ، (609)َوَمْسُعوُد  

اللَِّه  َعْبدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعاِئذُ  :اخْلَْولينِّ  ِإْدرِيسَ  َأيب ك،  الس  ُدونَ بالكنية  اْشتَـَهرَ  َمنِ وهو  .ه  س  ك  ع  و   

ِديَناٍر  ْبنُ  َسَلَمةُ  :اأْلَْعرَجُ  َسازِمٍ وأيب  ، (612)اللَِّه  َعْبدِ  ْبنُ  َعْمُرو :السَِّبيِعيُّ  ِإْسَحاقَ وأيب ، (611)

 . حُيَْصونَ  ل وخلقٍ  ،(615)اْلُمْهَمَلِة  ِبَض ِّ   -(614)ُصبَـْيحٍ  ْبنُ  ُمْسِل ُ  الضَُّحىوأيب  ، (613)

                                                                                                                                                                          

هو سذيفة بن اليمان، واس  اليمان: سسيل بن جاير بن عمرو العبسي، وكان سذيفة من كبار أصحاب  - 605
يوم اخلندق ينظر إىل  – صلى اهلل عليه وسل  –، وهو الذي بعثه رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسل  –رسول اهلل 

، ومات سنة - صلى اهلل عليه وسل  –قريش، فجاءه خبرب سيله ، وهو معروف يف الصحابة بصاسب سر رسول اهلل 
 .334ص1مخس وثالثني، وقيل سنة ست وثالثني. انظر: الستيعاب يف معرفة األصحاب ج

ان اخلري، وأصله من رامهرمز، وقيل: من هو سلمان الفارسي أبو عبد اهلل، ويقال له: ابن اإلسالم، وسلم- 606
أصبهان، ودخل يف اإلسالم، وكانت أول مشاهده اخلندق، وشهد بقية املشاهد، وويل املدائن، مات سنة اثنتني 

انظر: الستيعاب يف  .هـ37وقيل سنة سبع وثالثني  ،وقيل: سنة ثالث وثالثني، وقيل سنة ست وثالثني ،وثالثني
 .118ص3، واإلصابة يف متييز الصحابة لبن سجرج634ص2د الرب جمعرفة األصحاب لبن عب

هو جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن سرام، األنصاري، ويكىن أبا عبد اهلل، شهد بيعة العقبة، وشهد مع رسول  - 607
من الغزوات تسع عشرة غزوة، مات سنة ثالث وسبعني، وقيل: سنة أربع وسبعني،  – صلى اهلل عليه وسل  –اهلل 

، واإلصابة يف متييز 547ص1انظر: الستيعاب يف معرفة األصحاب لبن عبد الرب ج .هـ78وقيل: سنة مثان وسبعني 
 . 546ص1الصحابة لبن سجر ج

هو عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي، أبو عبد الرمحن، وأمه زينب بنت مظعون اجلمحية، ولد - 608
 –من أهل العل  والورع، مات سنة اثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني مبكة ودفن هبا سنة ثالث من املبعث النبوي، وكان 

 .950ص3. انظر: الستيعاب يف معرفة األصحاب ج-رضي اهلل عنه 
هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن سبيب، أبو عبد الرمحن، وأسل  قدميًا وهاجر امهجرتني إىل احلبشة وإىل  - 609

تني وثالثني، وقيل: سنة ثالث وثالثني، ودفن بالبقيع. انظر: اإلصابة يف متييز الصحابة املدينة، وتويف سنة اثن
 .198ص4ج

 "أمثال إلى مثله يحتاج ال كثرة النوع هذا وفي: "العراقي الحافظ قال - 610

غيالن هو عائذ اهلل بن عبد اهلل بن عمرو، ويقال: عبد اهلل بن إدريس بن عائذ ابن عبد اهلل بن عتبة بن - 611
، 88ص14هـ. انظر: هتذيب الكمال للمزي ج80اخلولين، أبو إدريس، ثقة مسع من كبار الصحابة، مات سنة مثانني 

 .85ص5هتذيب الكمال ج
 ومن ،العاملني العلماء من -اهلل رمحه- وكان ،هـ128هو عمرو بن عبد اهلل بن عبيد السبيعي امهمداين ت - 612
/ 12 التهذيب هتذيب .خيطب طالب أيب بن علي ورأيت ،عثمان خالفة من بقيتا لسنتني ولدت :قال .التابعني جلة
8  /35. 
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 من وافق اسمه اسم أبيه

 َعِليِّ  ْبنِ  احلََْسنِ  ْبنِ  احلََْسنِ  ْبنُ  احلََْسنُ ك  ، أيضاً واس  جده  .(616)يه  ب  أ   م  اس   ه  م  اس   ق  اف  و   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
  .طَاِلبٍ  َأيب  ْبنِ 

   ،َفَصاِعًدا اأْلَبِ  َواْس ِ  اِلْس ِ  َمعَ  اأْلَبِ  َواْس ُ  اِلْس ُ  يـَتَِّفقُ  َوَقدْ  ، (617) وقد يقع أكثر من ذلك 

 . (618) .احلََْسنِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  احلََْسنِ  ْبنِ  َزْيدِ  ْبنِ  احلََْسنِ  ْبنِ  َزْيدِ  :وهو ، اْلِكْنِديِّ  اْلَيَمنِ  َكَأيب 

 

ت ل ف   ت ل ف  و ال م خ   م ع ر ف ة  ال م ؤ 

 .(619)لفظاً  ف  ل  ت  خ  م  ال  و    ،خطاً  ف  ل  ت  ؤ  م  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و    

                                                                                                                                                                          

 ،هـ140هو سلمة بن دينار أبو سازم، األعرج، األفرز، املدين، ثقة عابد، مات سنة ثالث وثالثني ومائة  - 613
 .247، وتقريب التهذيب ص272ص11هـ. انظر: هتذيب الكمال للمزي ج144وقيل: سنة أربع وأربعني ومائة 

 ،بشري بن والنعمان ،عمر وابن ،عباس ابن مسع .العاص بن سعيد آل موىل ،الكويف القرشي صبيح بن مسل  - 614
 من وكان ،وغريه بعلقمة وتفقه .وآخرون ،خليفة بن وفطر ،واألعمش ،ومنصور ،مغرية عنه سدث .وغريه  ،ومسروقا

انظر: سري أعالم  .العزيز عبد بن عمر خالفة يف مائة سنة حنو مات .عطارا وكان ،سجة ثقة ،والتفسري الفقه أئمة
 .71ص5النبالء ج

، اجلرح 264ص7بن ُصَبيح بض  املهملة، مث موسدة مفتوسة، وآُخره مهملة ، تابعي. انظر: التاريخ الكبري ج- 615
 . 186ص8والتعديل ج

 من وافق امسه اس  أبيه: ككثري ابن كثري بن املطلب. - 616
صحبة، وعدي بن وقد صنف أبو الفتح األزدي كتابًا فيمن وافق امسه اس  أبيه، كاحلجاج بن احلجاج األسلمي له 

عدي الكندي، وهند بن هند بن أيب هالة، وسجر بن سجر الكالعي، وهاش  بن هاش  بن عتبة، وعباد بن عباد 
 .923ص2ج النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريبانظر: املهليب وغريه  كثري.

 وهو من فروع املسلسل. - 617
 . 98ص1، التوضيح األهبرللسخاوي ج391ص2انظر: تدريب الراوي ج - 618
 أشبه وما وسباط، وخياط وعياش، عباس مثل لفظًا، اختلف لكنه خطًّا اتفق الذي هو: واملختلف فاملؤتلف - 619
 لئتالفه مؤتلًفا ومسي خمتلًفا، مؤتلًفا يسمى فهذا النطق، يف ختتلف لكن واسد ، الكلمة تركيب يف اللفظ أن يعين ذلك
 . "نطًقا لختالفه خمتلًفا ومُسي خطًّا،
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 ،قـَُرْيشٍ  يف  :األول ، (622)بِالرَّاِء : َوَسَرام   ، (621)بِالزَّايِ : ِسَزام  : مثاله ، (620) جليل فن   َوُهوَ 

 . (623)اأْلَْنَصاِر  يف  :والثاين

 

  

                                                                                                                                                                          

 :واملختلف املؤتلف معرفة أمهية
 يف يقع ما التصحيف أشد: "املديين بن علي قال سىت الفن، هذا مهمات من ومعرفته: "سجر ابن احلافظ قال

 "بعده ول عليه يدل شيء قبله ول القياس، يدخله ل شيء بأنه بعضه  ووجهه ،"األمساء
 :واملختلف املؤتلف معرفة ضوابط

 .مبفرده اس  كل  باحلفظ، ُيضَبط وإمنا انتشاره، لكثرة له، ضابط ل أكثره ♦
 :قسمان وهو ضابط، له ما ومنه ♦
 واملوطأ الصحيحني يف وقع ما كل  إن: "نقول أن مثل خاصة؛ ُكْتب  أو خاص لكتاب بالنسبة ضابط له ما -1
 .املعجمة مث باملوسدة فهو بشار، بن حممد إل املهملة مث باملثناة فهو ،"َيَسار"
م: "نقول أن مثل خاصة، كتب  أو لكتاب بالنسبة ل أي: العموم على ضابط له ما -2  إل الالم، مشدد كله"  َسال 

 ص" احلديث مصطلح تيسري، (132) ص عثيمني لبن" البيقونية شرحانظر:  .وهكذا اخلمسة نذكر مث مخسة،
(208). 

 ل منتشر وهو خمجال، يعدم ومل عثاره، كثر  احملدثني من يعرفه مل من جليل، فن هذاقال اإلمام ابن الصالح:  - 620
 ابن مبقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع معرفة .تفصيال باحلفظ يضبط وإمنا إليه، يفزع أكثره يف ضابط

 .344،صالصالح
 قريش في - 621
 .األنصار في المهملة بالراء - 622

. انظر: معرفة روسرام، بالراء وفتح احلاء، يف األنصامثل: سزام، بالزاي واحلاء املهملة املكسورة، يف قريش،  - 623
 . 298ص2، تدريب الراوي ج451أنواع عل  احلديث ص
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ت ر ق    (624)م ع ر ف ة  ال م ت ف ق  و ال م ف 

َيةِ  يف أو  ، (626) َواجلَْدِّ أو فيهما  ، (625)اأْلَبِ  َواْس ِ  اْلْس ِ  يف  ق  ف  ت   م  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و   ، (627) َوالنِّْسَبةِ  اْلُكنـْ

َيةُ أو ، (628)َوالنِّْسَبةِ  اأْلَبِ  َواْس ِ  اِلْس ِ أو  أو الس   ، (630)اْلَعْكس و أَ ، (629)اأْلَِب  َواْس ُ  اْلُكنـْ

                                                            

 . التفاق ضد" الفرتاق" من فاعل اس  واملفرتق ،"التفاق" من فاعل اس  املتفق: لغةً  - 624
 أمساؤه  تتفق أن ذلك ومن أشخاصه ، وختتلف ولفظًا، خطًّا فصاعًدا آبائه  وأمساء الرواة أمساء تتفق أن: واصطالًسا
 . ذلك وحنو ونسبته ، أمساؤه  أو وكناه ،

 ذلك يف اتفق سواء أشخاصه ، واختلفت فصاعًدا، آبائه  وأمساء أمساؤه  اتفقت إن الرواة: "سجر ابن احلافظ قال
 "واملفرتق املتفق: له يقال الذي النوع فهو والنسبة، الكنية يف فـصاعًدا اثنان اتفق إذا وكذلك أكثر، أم منه  اثنان

 كالم  من يظهر ملا خالًفا واسد، قس    احلقيقة يف ومها واملفرتق، املتفق وهو احلديث، أقسام من آخران قسمان وهذان"
 وخطًّا، لفظًا متفقني امسني وجدنا إذا ما وهو بالرواة، يتعلق القس  وهذا قسمني، جعلهما سيث اهلل؛ رمحه املؤلف
 "ذاتًا مفرتقان لكنهما
 :القس  هذا دراسة فائدة
 .مجاعة أهن  مع واسًدا، الس  يف املشرتكني ظن عدم -1
 بالعكس أو صحيح هو ما فيضعف ضعيًفا، واآلخر ثقة أسدمها يكون فرمبا الس ، يف املشرتكني بني التمييز -2
 يكون ورمبا واسًدا، املتعدد يَُظنُّ  فرمبا اللبس، من األمن فوائده ومن مه ، فن هو: "األلوسي شكري حممود العالمة قال
 يف واشرتاكٍ  لتعاصرٍ  أمره، اشتبه من سيما ل يعكس، أو صحيح هو ما فيضعف ضعيًفا، واآلخر ثقة املتفقني أسد
 ."رواة أو شيوخٍ 
 :مثاله
 ه.سيبوي شيخ أومه  الس  هذا يف اشرتكوا أشخاص ستة: أمحد بن اخلليل-1
 نزهة، (206) ص" احلديث مصطلح تيسري. انظر: واسد عصرٍ  يف أشخاص أربعة: محدان بن جعفر بن أمحد -2

 املتفق، (382) ص لأللوسي" الدرر عقد، (130) ص عثيمني لبن" البيقونية شرح، (159) ص" النكت مع النظر
 ،(316/ 2) الراوي تدريب( 428) ص للعراقي" املغيث فتح" البغدادي، للخطيب ؛"واملتفق

https://www.alukah.net/sharia/0/135288/ 
وهو على أقسام مثانية: القس  األول: من اتفقت أمساؤه  وأمساء آبائه : مثل: اخلليل بن أمحد، وه  ستة  - 625

املنهل الروي  ،463،معرفة أنواع عل  احلديث ص316ص2أشخاص اشرتكوا يف الس .انظر: تدريب الراوي ج
 .127ص1ج

: من اتفقت أمساؤه  وأمساء آبائه  وأجداده : مثل: أمحد بن جعفر بن محدان، وه  أربعة القس  الثاين - 626
أشخاص اشرتكوا يف هذا الس ، كله  يروون عمن يسمى عبد اهلل، وكله  يف عصر واسد. انظر: معرفة أنواع عل  

 .319ص2، تدريب الراوي ج127ص1، املنهل الروي ج464احلديث ص
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يتفق يف لفظ  وأ (632) ويشكل ذلك، أو الكنية فقط مطلقة فيه (631)،يف السند فقط مطلقاً 
 .النسبة

  .(633)يفَِ األشخاص ق  ر  ت  ف  م  ال  و    

                                                                                                                                                                          

اتفق يف الكنية والنسبة معاً: مثل: أبو عمران اجلوين، ومها اثنان:األول: عبد امللك بن القس  الثالث: ما  - 627
 سبيب اجلوين التابعي ومساه الفالس عبد الرمحن ومل يتابع عليه، مات سنة تسع وعشرين ومائة. 

الثاين: موسي بن سهل بن عبد احلميد البصري متأخر الطبقة، روى عن الربيع بن سليمان، وعنه اإلمساعيلي والطرباين. 
 .  321ص2، تدريب الراوي ج127ص1، املنهل الروي ج465انظر: معرفة أنواع عل  احلديث ص

ن عبد اهلل األنصاري، ومها اثنان القس  الرابع: من اتفقت أمساؤه  وأمساء آبائه  وأنساهب : مثل: حممد ب - 628
متقاربان يف الطبقة:األول: القاضي املشهور البصري الذي روى عنه البخاري والناس، وجده املثىن بن عبد اهلل بن أنس 
بن مالك، مات سنة مخس عشرة ومائتني. والثاين: أبو سلمة ضعيف واس  جده زياد، وهو بصري أيضا، ومه  ثالث 

ن زيد بن عبد ربه األنصاري، ذكره ابن سبان يف ثقات التابعني. انظر: معرفة أنواع عل  احلديث جد ه خضر بن هشام ب
 .322ص2،تدريب الراوي ج128ص1، املنهل الروي ج466ص

القس  اخلامس: من وافقت كنيته اس  أبيه كأيب إسحاق إبراهي  بن إسحاق املدين أسد أتباع التابعني، وفائدة  - 629
عمن نسبه إىل أبيه، فقال: أخربنا ابن إسحاق فنسب إىل التصحيف، وأن الصواب: أخربنا أبو معرفته نفي الغلط 

 إسحاق.
 القس  السادس:عكسه، بأن اتفق فيه الس  وكىن األب: مثل صاحل بن أيب صاحل، وه  أربعة تابعيون.  - 630
 ذلك ويتميز سلمة؟ ابن أو زيد ابن هو هل ينسب، أن غري من محاد،: اإلسناد يف يطلق أن: الس  يف فمثاله - 631
 فاملراد عارم، أو سرب بن سليمان عنه الرواية أطلق الذي كان  فحن عنه، الرواة من أطلق من حبسب احلديث أهل عند

 الفاصل احملدث"  كتاب  يف الرامهرمزي خالد بن حممد أبو قاله وكذا الذهلي، حيىي بن حممد قاله زيد، بن محاد: سينئذ
 ". التهذيب"  يف واملزي ،"

 ابن أن إل الرامهرمزي قاله. سلمة بن محاد: فمراده التبوذكي، إمساعيل بن موسى سلمة أبو أطلقه الذي كان  وإن
 روى فقد عفان، أطلقه إذا وكذلك خاصة، سلمة بن محاد عن إل يروي ليس التبوذكي إن":  التلقيح"  يف قال اجلوزي
 قال إذا: الرامهرمزي وقال سلمة، ابن فهو أنسبه، ومل محاد، سدثنا لك  قلت إذا: قال عفان، عن الذهلي حيىي بن حممد
 من عفان عن الذهلي سكاه ما لول ممكن، وهو: الرامهرمزي قال كذا،  أسدمها يكون أن أمكن محاد سدثنا: عفان

 سكى الصالح ابن كان  وإن سلمة، ابن: املراد أن على النظ  يف اقتصرت فلهذا الستمالني، أسد فزال اصطالسه،
 التبصرة) انظر: شرح .أعل  واهلل الصواب، وهو سلمة، ابن: املراد أن على"  التهذيب"  يف املزي اقتصر وكذا القولني،
 .272ص2ج (العراقي ألفية=  والتذكرة
ويقع ذكره يف السند من غري ذكر أبيه أو نسبة متيزه:  ،القس  السابع: أن يتفقا ىف الس  فقط أو الكنية فقط- 632

 .مثل: محاد، ل يدري، هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ويعرف حبسب من روى عنه. انظر: املصادر السابقة
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ي ص  الم ت ش اب ه    ت  ل خ 

 . َواْلُمْفرَتِقِ  املتَِّفقِ ونوع  ، واملخَتِلفِ  نـَْوِع املؤتَِلفِ  ِمنْ أي   ام  ه  ن   م   ب  ك  ر  ا ت   م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 اللفظِ  يف المسانِ  يتفقَ  أنْ : وهوَ ،(634)اْلُمَتَشاِبِه  بِتَـْلخيصِ سمي يُ وهذا النوع املرتكب منهما  
بأن  ،أو علي العكس ،وختتلف لفظاً  ، أبويهما خطاً  ءُ مساأ أتلفتو  ،ويفرتقان يف الشخصِ  ،واخلطِّ 
وختتلف نسبتهما  لفظاً الكنيتان  أو(635)أبويهما  ءُ مساأ وتتفقَ ، وخيتلفا لفظاً  اً خطَّ  المسانِ  يأتلفَ 
   .وما أشبه ذلك، أو الكنيتان لفظاً تلف المسان خيو  لفظاً  النِّْسَبةأو تتفق ، وتأتلف خطاً  نطقاً 

ْبِن  َكِثريِ   ْبنُ  َسِعيدُ  املهملةِ  ر فاألول بالعنيِ صغَّ وكالمها مُ  ، اْلِمْصرِيُّ  ُغَفرْيٍ  َواْبنُ  اْلِمْصرِيُّ، ُعَفرْيٍ كابن 
هِ جلَ  يـُْنَسبُ  َقدْ ،(636)ُعْثَمانَ  أَبُو "ُعَفرْيٍ  "  عنهُ  واسدٍ  عنْ  وروي مسل   ، اْلُبَخارِيُّ : َعْنهُ  َرَوىو  ،دِّ

اَرُقْطيِنُّ  َقالَ  ، احلََْسنُ  امْسُهُ  باملعجمةِ  (638) :والثاين ، (637)  . (639) َمرْتُوك   :الدَّ

 

 
                                                                                                                                                                          

القس  الثامن: أن يتفقا يف النسبة من سيث اللفظ، ويفرتقا يف املنسوب إليه: مثل: احلنفي: نسبة إىل بين  - 633
لة، وإىل املذهب أليب سنيفة رمحه اهلل، ومن األول أبو بكر عبد الكبري بن عبد اجمليد احلنفي، وأخوه عبيد سنيفة، قبي

اهلل، أخرج مهما الشيخان، وكثري من احملدثني ينسبون إىل املذهب احلنفي بزيادة ياء أي احلنيفي، للفرق. انظر املصادر 
 السابقة.

 شابه (. للخطيب البغدادي كتاب )تلخيص املت - 634
 لفظاً أو حنو ذلك بأن يتفق المسان أو. - 635
 أبو عثمان املصري - 636
سعيد بن كثري بن عفري بن مسل  أبو عثمان النصاري املصرى، من أهل مصر وقد ينسب إىل جده. روي عنه - 637

شرين ومائتني. وغريمها... مات سنة ست وع ،وبكار بن قتيبة ،الليث، ومالك، وابن مهيعة، وآخرين. وعنه البخاري
 .839رق  الرتمجة  471ص4، الكامل يف ضعفاء الرجال ج66ص4انظر: هتذيب التهذيب ج

 بالغني املعجمة. - 638
 ،عن يوسف بن عدي، قال الدار قطين: مرتوك .الثاين: بالغني املعجمة امسه احلسن بن غفري املصري العطار- 639

 . 165ص1قال الذهيب: كذاب. انظر: املغين ج
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 معرف ة ال م ت ش ابه

 ْبنُ  اأْلَْسَودُ ك،  (642)َوالتَّْأِخريِ  بِالتـَّْقِدميِ  (641)املتميزاأْلَب  َواس  اِلْس  يف  (640)ه  اب  ش  ت  م  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 اخْلَُزاِعي  والثاين هو  التَّاِبِعي  املشهور  النَّخِعي  فاألول هو ، (644) اأْلَْسَودِ  ْبنُ  يَزِيدُ و ، (643)يَزِيدَ 

 -َعْنُه  اهللُ  َرضِّيَّ  -،(645)ُمَعاِويَة  ِبهِ الذي استسقى  املخضرم املشتهر بالصالح اجلرِشيو ، الصََّحايب  
 . (646)اْلَمْقُلوُب  ْشَتِبهُ  ي أيضاً ومسُ  ، الذِّْهنِ  يف  اِلْشِتَباهُ  ِفيهِ  يـََقعُ ي هذا النوع بذلك ألنه ومسُ 

                                                            

  .: مطرف بن واصل ومعرف بن واصلوكذلك ،د بن سنان وحممد بن سيارحمم :مثل - 640
 املتمايزين  - 641
 .يف البن واألبهذا مثال:  - 642
 رأس هذا: »احلجاج بن شعبة عنه كويف، قال  تابعي( هـ 75 سنة املتويف) النخعي يزيد بن األسود عمرو أبو - 643
 ؛77/ 1 التقريب: انظر .اجلماعة له روى كما  سعد، وابن معني بن وحيىي سنبل بن أمحد وث قه وقد ،«الكوفة أهل مال

 .317 ص الطالب، وتذكرة ؛31/ 4 سبان ابن وثقات
صلى اهلل  - النيب سياة يف أسل ، زبدين بقرية بالغوطة يسكن ،بالشام التابعني سادة من اجلرشي األسود بن يزيد- 644

 يستسقون الشام أهل وكان الصحابة، عن روايات وله صحبته، يف خمتلف وهو، شرقي باب بداخل دار وله - عليه وسل 
 .املنرب على معه جيلسه وكان قيس، بن والضحاك معاوية به استسقى وقد قحطوا، إذا به

 اجلامع يف الصلوات يصلي وكان فيسقون، اهلل فيستسقي وصلحائنا، خبيارنا إليك نتوسل إن الله  يزيد، ق : معاوية قال
 .قدمه إهبام له يضيء املظلمة الليلة يف باجلامع الصالة يريد القرية من خرج إذا وكان بدمشق،

 .القرية يدخل سىت له أضاءت رجع فحذا اجلامع، يدخل سىت كلها  رجليه أصابع: وقيل
 إىل ذاهبا املظلمة الليلة يف إهبامه ضوء يف ميشي وكان ركعتني، عندها صلى إل زيدين قرية يف شجرة يدع مل أنه وذكروا
 .صالة به تفوته ل بدمشق باجلامع الصلوات يشهد وكان قريته، إىل وآتيا بدمشق باجلامع العشاء صالة
/ 8 الكبري التاريخ" "309/ 7 سعد لبن الطبقات: "انظر .اهلل رمحه دمشق غوطة من جرين أو زيدين بقرية مات
318" 
يزيد بن األسود الصحايب اخلزاعي ويزيد ابن األسود اجلرشي ادرك اجلاهلية وأسل  وسكن الشام وذكر بالصالح - 645

كادوا ل سىت استسقى به معاوية ىف أهل دمشق فقال الله  انا نستشفع إليك اليوم خبرينا وأفضلنا فسقوا للوقت سىت  
 . 372ص الصالح ابن مقدمة على املصباح وبذيله ،الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييديبلغون منازمه . انظر: 

يقال مهذا النوع املشتبه املقلوب وهو مما يقع فيه الشتباه ىف الذهن ل ىف اخلط واملراد بذلك الرواه املتشاهبون ىف - 646
ولفظًا واس  اآلخر   الس  والنسب املتمايزون بالتقدمي والتأخري بأن يكون اس  أسد الراويني كاس  ايب اآلخر خطاً 

كاس  ايب األول فينقلب على بعض أهل احلديث كما انقلب على البخاري ترمجة مسل  بن الوليد املدين فجعله الوليد 
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 م ع ر ف ة  ال م ن س وب ين  إ ل ى غ ي ر  آب ائ ه م  

ل  ك   مهِ ينسب ألَ  منها ما، (648)وينقس  ألقسام ؛(647)يه  ب  أ   ر  ي  ى غ  ل  إ   وب  س  ن  م  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و    ب ن  ا ب ال 
 . َربَاح  امسه  أَبُوهُ  ، املشهور اْلُمَؤذِّنِ الصحايب  .(649) ح م ام ة  

 َسْنَبلٍ  َواْبنُ ،(650)ُجَرْيٍج  ْبنِ ا اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  ُهوَ  ، ُجَرْيجٍ  اْبنُ ك  ، نسب جلدهيُ  ومنها ما
 . َسْنَبلٍ  ْبنِ  حُمَمَّدِ  ْبنُ  َأمْحَدُ  ُهوَ و 

َيةَ  ْبنُ  يَـْعَلى،  كنسب جلدتهومنها ما يُ     ،(652)َكرُْكَبٍة ،(651) ُمنـْ

 
                                                                                                                                                                          

ن بن مسل  كالوليد بن مسل  الدمشقي وخطأ يف ذلك ابن ايب سات يف كتاب له يف خطأ البخارى ىف تارخيه سكاية ع
 . 843ص 2ج النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريبابيه اهـ انظر: 

 .أبيه اس  معرفة مث وحنوه، كاملريب  غريب، أو واجلد، كاألم  قريب، من أبيه، غري إىل نسبه اشتهر من معرفةوهو  - 647
 .272ص احلديث مصطلح تيسريانظر: .آبائه  إىل نسبته  عند التعدد توه  دفع :فائدته
من ُنِسَب إىل  -4. من ُنِسَب إىل جده -3. ُنِسَب إىل جدته من -2. أمه إىل ُنِسبَ  من -1: أقسامه - 648

 .272ص احلديث مصطلح تيسري: انظر .أجنيب لسبب
. وأفرد ومحامة اس  أمه ،مي موله بالل بن رباح التي ،- صلى اهلل عليه وسل  –هو الصحايب اجلليل نؤذن الرسول  - 649

: بالل بن رباح امة مث قال: )وبالل هذا قيل هوبالل بن مح :ترمجة باس  242ص1ابن األثري يف )أسد الغابة ( ج
 . 241ص1: هتذيب الكمال جومحامة أمه نسب إليها ( انظر ،ناملؤذ

 فاضل فقيه ثقة املكي، خالد وأبو الوليد أبو موله ، األموي القرشي جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد هو - 650
 مل وإن األمانة كتب  جريج ابن كتب  نسمى كنا:  سعيد بن حيىي عن خالد، بن بكر أبو وقال. ويرسل يدلس وكان

"  و فالن قال"  جريج ابن قال إذا: سنبل بن أمحد عن األثرم، بكر أبو وقال. به تنتفع مل كتابه  من جريج ابن حيدثك
 تدليس جتنب: الدارقطين قال. به فحسبك"  مسعت"  و"  أخربين: " قال وإذا مبناكري، جاء"  أخربت"  و"  فالن قال
. وغريمها عبيدة، بن وموسى حيىي، أىب بن إبراهي  مثل جمروح من مسعه فيما إل يدلس ل التدليس، قبيح فحنه جريج ابن
 . 164ص3ج األعيان وفياتانظر:  .بعدها أو هـ 150: تويف

َكِّيُّ  التَِّمْيِميُّ  ُعبَـْيَدةَ  َأيب  بنِ  أَُميَّةَ  بنُ  يـَْعَلى - 651
َيةَ  بنُ  يـَْعَلى َوُهوَ  .قـَُرْيشٍ  َسِلْيفُ  امل  بنِ  ُعْتَبةَ  ُأْختِ  َغْزَواَن؛ بِْنتِ  ُمنـْ

، َقرِْيبِ  ِإىَل  بَِقيَ ( الصَِّحْيَحنْيِ ) يف  َوَسِديـْثُهُ  َسِدْيثاً، ِعْشرِْينَ  ِمنْ  حَنْو  : َلهُ  .ِإساَلُمهُ  َوَسُسنَ  الَفْتِح، يـَْومَ  َأْسَل َ  .َغْزَوانَ   السِّتِّنْيَ
 ؛144/ 2 والتجريد ؛668/ 3 اإِلصابة، 101ص3ج النبالء أعالم سري. بـَْعَدُه؟ َأوْ  ُمَعاِويَةَ  قَـْبلَ  أَتـُُويفَِّ  أَْدرِي َفَما

 .123 ص لألزدي، واملؤتلف
  صحايب مشهور. - 652
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 .َأْجَداِدهِ  ِمنْ  الثَّاِلثِ  أُمُّ  ِهيَ ،(654) اخلََْصاِصَيةِ  اْبنُ  َبِشريُ وك ، (653)أَبِيهِ  أُمُّ  ِهيَ 

  .وتـَبَـنَّاهسجره يف  َكانَ   أِلَنَّهُ ؛ (655 ) يـَُغْوثَ  عبدِ  بنِ  األسودِ  بنِ  كاملِْقَدادِ ،  نسب ألجنيبيُ  ومنها ما

 

ف  ظ اه ر ه ا  ال  الذي هو السابق إلى م ع ر ف ة  األ  ن س اب  ال ت ي ب اط ن  ه ا ع ل ى خ 
 الفهم منها

 ْبنُ  ُعْقَبةُ  ود  ع  س  م   يب  أ  ك    ؛(656)ه  الف  خ  ب   ي  ه  و   ،ء  ي  ش   اه  ن   م   م  ه  ف  ال   ىل  إ   ق  سب  ي   يت  ال   ة  ب  س  الن   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
ر ي   اأْلَْنَصارِيُّ  َعْمرٍو ا ل م  و   ،َبْدرًا َأيْ  ا،ه  ل  ز  ن    ه  ن  إ  ف    ، (657)الصحايب  ال ب د  ه  ه د   قـَْولِ  يف  .(658)ي ش 

 .(659) اأْلَْكَثرِينَ 

                                                            
 .847ص2ج النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب .ماكوال وابن بكار، بن الزبير قاله - 653

 زمحا، اجلاهلية يف امسه كان  السدوسي، معبد بن بشري وهو أمه، السدوسي، واخلصاصية اخلصاصية بن بشري - 654
 أساديث َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  النيب عن نسبه، روى يف اختلف وقد .بشري أنت: َوَسلَّ َ  عليه صلى اهلل رسول له فقال
 .174ص1ج الستيعاب .صاحلة
: فيقال الزُّْهرِي ، يغوث عبد ْبن األسود َسْجر يف كان  [هـ 33: املتوىف. ]البَـْهراين الِكْندي األسود ْبن املِْقداد - 655
 إن ه: وقيل قَضاعة ْبن احلاف ولد من مالك ْبن ثـَْعَلبة ْبن َعْمرو أبيه واس  فتبن اه، له سبشيًّا عبًدا كان:  وقيل تبناه،
 عثمان عليه وصل ى سنة، سبعني عاش .يغوث عبد ْبن األسود وسالف مكة، إىل فهرب ِكْندة،  يف دًما أصاب

 . 225ص2.جاإلسالم تاريخ .
"قد ينسب الراوي إىل نسبة من مكان أو وقعة به أو قبيلة أو صنعة وليس  –رمحه اهلل  –قال اإلمام العراقي - 656

الظاهر الذي يسبق إىل الفه  من تلك النسبة مراداً، بل لعارض عرض من نزوله ذلك املكان أو تلك القبيلة أو حنو 
 . 497ص2، توضيح األفكار ج296ص4، فتح املغيث ج227ص3ذلك". انظر: التبصرة ج

 صحايب. بدر: َلهُ  يـَُقال َماء نزل بل يشهدها ومل بالبدري عرف قد اأْلْنَصارِي   َعْمرو بن عقَبة ودَمْسعُ  أَبُو - 657
 . 438ص1ج املشتبه توضيح .(341 تقريب. )بعدها وقيل األربعني قبل مات جليل،
ن الكليب ومسل  يف قال احلريب سكنها وقال البخاري شهدها واختاره أبو عبيد القاس  بن سالم وجزم به اب- 658

 . 851ص2ج النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريبالكين وآخرون. انظر: 
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 .(660)ات  م  ه  ب   م  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

                                                                                                                                                                          

 يف الراوي تدريبمعني واحلريب وابن عبد الرب اهـ. انظر: منه  الزهري وابن إسحاق والواقدى وابن سعد وابن  - 659
 .851ص2ج النواوي تقريب شرح

 عبد حممد أبو وكان كبرية،  عناية النبوي، احلديث من واملنت اإلسناد يف الواردة باملبهمات احلديث علماء اعتىن - 660
 ابن ذلك على نص أول من كتب يف هذا النوع من أنواع علوم احلديث على انفراد، كما (ـه409 ت) األزدي الغين

البغدادي، وابن  اخلطيب: هؤلء ومن العل ، هذا يف بالتأليف بعده العلماء تتابع مث. وغريمها والسخاوي الصالح
 . وذكر السيوطي أن كتاب العراقي من أسسن ما ُصنِّف يف هذا النوع، القيسراين، وابن بشكوال، والنووي، والعراقي

 من الرواة ومنه  املبهمات: "السخاوي يقولبتعريفات أذكر منها تعريفني:  املبهمات عل  عرفوا قد احلديث وعلماء
 ."ذلك حنو أو أوشكاً  اختصاراً  إما مجيعها أو الروايات بعض يف يس َّ  مل ما والنساء الرجال
 ."والنساء الرجال من اإلسناد أو املنت يف ذكره أهب  من معرفة أي: املبهمات: " السيوطي ويقول

 :من فوائد معرفة املبه  يف اإلسناد واملنت
 .اإلسناد أصل يف اإلهبام كان  إذا معها اخلرب يُردُّ  اليت اجلهالة زوال -1
 .إليه متشوفة النفس فحن عليه، هو ما على الشيء حتقيق -2
 .الصحايب ذلك إسالم ُعرف إن واملنسوخ الناسخ معرفة -3
 .فضيلته مبعرفته فيستفاد سديث، يف وردت إذا املبه  للشخص املنقبة معرفة -4
 جولن من السالمة بتعيينه فتحصل مناسب غري فعل نسبة على احلديث اشتمل إن وذلك بالصحابة، الظن سسن -5

 .املنافقني من ذلك كان  إذا خصوصاً  ؛ الصحابة أفاضل من غريه يف الظن
 :الطرق ملعرفة املبه  يف املنت أو اإلسناد

 .أن يرد مسمى يف رواية أخرى :أولً 
 .أو أن ينص علماء السري وحنوه  على بيان املبه  :ثانياً 

 :وقس  علماء احلديث املبهمات إىل أقسام أمجلهما يف ما يلي
 .رجل وامرأة، أو رجالن، أو امرأتان، أو رجال أو نساء :األول
 .البن والبنت، واألخ واألخت، والبنان، واألخوان، وابن األخ، وابن األخت :الثاين
 .واجلدة، وابن أو بنت الع  الع  والعمة وحنومها، كاخلال واخلالة، واألب واألم، واجلد :الثالث
 . الزوج والزوجة، والعبد، وأم الولد :الرابع

 بن األقرع هو السائل والرجل ،(عام؟ كل  احلج اهلل، رسول يا: قال رجالً  أن) :عباس ابن سديث: ألولا :مثال املبه 
 .أخرى رواية يف جاء كما  سابس،
. انظر: نفسه سعيد أبو هو الراقي والرجل ،(منه  رجل فرقاه سيده ، ُلدغ حبي مروا أهن ) :سعيد أيب سديث: الثاين
 احلديث علوم اختصار، (2/342: )الراوي تدريب، (3/302: )املغيث وفتح ؛(375) ص: الصالح ابن مقدمة
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ْسَناِد  اْلَمنْتِ  يف الواقعة     .(661)َواإْلِ

 (662)م ع ر ف ة  ت  و ار يخ  الر و اة  ف ي ال و ف  ي ات  و غ ي ر ه ا

َواْلُقُدوِم  َوالسََّماِع،َوَمَوالِيِدِهْ   الرَُّواةِ  َوفـََياتِ  تَارِيخُ أي   ،(664) و ال و ف  ي ات  (663) الت  و ار يخ   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

 . (666)دعواه يعلموا صحةَ ملَْ  َمنْ يف وضعه اختبار  واحلكمةُ  ، (665)

 

 م ع ر ف ة  الث  ق ات  و الض ع ف اء  م ن  الر و اة  

  ؛(667)اء  ف  ع  الض  و   ات  ق  الث    ة  ف  ر  ع  م  و  
                                                                                                                                                                          

 عند املبهمات، مقال بعنوان: (92 ،1/91: )للعراقي والسناد املنت مبهمات من املستفاد، (236) ص: كثري  لبن
 .(حتليلية وصفية دراسة) احلديث وعلماء القرآن علوم علماء
املبهمات: معرفة من أهب  ذكره يف املنت أو اإلسناد من الرجال والنساء. وقد ألف فيه احلافظ عبد الغين بن - 661

سعيد املصري واحلافظ اخلطيب البغدادي وأبو القاس  بن بشكول. واختصر النووي كتاب اخلطيب وهذبه وزاد عليه، 
  .ومساه )اإلشارات إىل بيان أمساء املبهمات( واحلافظ العراقي ألف كتاب )املستفاد من مبهمات املنت واإلسناد(

، فتح املغيث 34ص1، الباعث احلثيث ىف اختصار علوم احلديث ج84ص1انظر: مقدمة ابن الصالح ج- 662
 . 40ص1، تيسري مصطلح احلديث ج229ص2، تدريب الراوي ج46ص3ج

 ُخ: التعريف بوقٍت، ُيضبُط به ما يراُد َضْبطُُه من حنو ولدٍة ووفاٍة. التاري - 663
 معرفُة كذب الكذابني.  :فائدتهُ 

مبينًا فائدة هذا النوع: "ليعرف من أدركه  ممن مل يدركه ، من كذاب أو مدلس،  –رمحه اهلل  –قال احلافظ ابن كثري 
 . 653ص2. اختصار علوم احلديث جفيتحرر املتصل واملنقطع وغري ذلك

وكثريًا ما يقال: "فالن املتويف"، وهو بفتح الفاء، وجيوز كسرها على معىن أنه مستوف  ،الوفيات: مجع وفاة- 664
 .302ص2ج العراقي ألفية بشرح الباقي فتحانظر:  أجله.
بعضه ، وهو يف نفس األمر  ألن مبعرفتها حيصل األمن من دعوى املدعي للقاء –رمحه اهلل  –قال ابن سجر  - 665

 .165ص األَثَرِ  َأْهلِ  ُمْصطََلحِ  يف  اْلِفَكرِ  خُنَْبةِ  َتوِضيحِ  يف  النََّظرِ  نـُْزَهةُ انظر: ليس كذلك، انتهى. 
احلكمة يف وضع أهل احلديث التأريخ لوفاة الرواة ومواليده  وتواريخ  –رمحه اهلل  –فائدة: قال العراقي  - 666

السماع، وتأريخ قدوم فالن مثاًل البلد الفالين ليختربوا بذلك من مل يعلموا صحة دعواه، كما روينا عن سفيان الثوري 
 شرح الفكر خالصةظر: ، قال ملا استعمل الرواة الكذب استعملنا مه  التأريخ، أو كما قال. ان-رضي اهلل عنه  –

 . 105ص األثر أهل مصطلح يف املختصر
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 ح  ج  ر  ي   ف   ، َوجَتْرحِِيهِ  تـَْوثِيِقهِ  يف أي  ،يه  ف   ف  ل  ت  اخ   ن  م  و   َوَسِقيُمهُ  احلَْديثُ  َقِويَ  َبنْيَ  لِلتـََّفرَُّقةِ  ِمْرقَاة   َوِهي
لكن  ،(668)فضعيف َوِإلَّ ، فثقةوافَقه   فحنْ ، الثقاتِ  حبديثِ  سديثُهُ  يُعترَبَ  بأنْ  ."انيز  م  ال  ب  " أمره

  . (669)بيناً إل مُ جْرسه  يُقبل ظاهر كالم املصنف يف شرسه يدل على أنه أراد بامليزان أنه ل

 

                                                                                                                                                                          

 احلديث صحة معرفة إىل املرقاة فحنه ،وأفخمه نوع أجل من هذا -رمحه اهلل  –قال اإلمام بن الصالح  - 667
 :كثرية  تصانيف فيه باحلديث املعرفة وألهل ،وسقمه
  .وغريها للعقيلي الضعفاءو ،للنسائي الضعفاءو ،للبخاري الضعفاء ككتاب  :الضعفاء يف أفرد ما منها
 . سبان بن سات أليب الثقات ككتاب:  فحسب الثقات يف ومنها
 اجلرح وكتاب ،فوائده أغزر وما خيثمة أيب ابن تاريخو ،البخاري كتاريخ والضعفاء الثقات بني فيه مجع ما ومنها

 .388ص1انظر: علوم احلديث لبن الصالح ج. الرازي سات أيب لبن والتعديل
وذلك أنه ل يقبل إل العدل الضابط استيج أن يذكر ما الذي يعرف به ضبط الراوي وذلك بأن يعترب سديثه - 668

حبديث الثقات الضابطني فحن وافقه  يف روايته  يف اللفظ أو يف املعىن ولو يف الغالب عرفنا سينئذ كونه ضابطاً، وإن  
على سديثه املخالفة مه ، وإن وافقه  نادرًا عرفنا سينئذ خطأه وعدم ضبطه ومل حيتج حبديثه.انظر: فتح  كان الغالب

 .155املغيث شرح ألفية احلديث ص
وقاعدة "ل يقبل اجلرح إل مفسراً" أهنا تعمل فيمن تعارضت فيه أقوال اجملرسني  .أي مفسرًا سبب تضعيفه- 669

بأن جرسه بعضه ، وعدله بعضه ، فحينئذ يشرتط بيان سبب اجلرح؛ سىت حيك  بكونه خارماً للثقة بالراوي  ،واملعدلني
 أم ل. 

"إن قومه " "ل يقبل اجلرح إل مفسراً"، إمنا هو أيضًا يف جرح  –رمحه اهلل  –ويف هذا يقول اإلمام تاج الدين السبكي 
 ساله يُعرف مل فيمن أو. هذا على بربهان ائت: له قيل باجلرحها باجلرح، من ثبتت عدالته واستقرت، فحذا أراد رافع رفع

 .به رميتماه ما فسرا: للجارسني ذاك إذ فيقال ومزكيان، جارسان ابتدره ولكن
 ساجة ل إذ بالتفسري؛ نطالبه ول عندنا، املقرر األصل على جلريانه جرسه، أطلق من قول فُيقبل: جمروح أنه ثبت من أما
 .90ص1انظر: طبقات الشافعية الكربي ج.طلبه إىل

ولكن حمله إن صدر مبينًا من  ،"واجلرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك مجاعة:-رمحه اهلل  –قال احلافظ ابن سجر 
، لسان امليزان 193عارف بأسبابه؛ ألنه إن كان غري مفسر مل يقدح فيمن ثبتت عدالته". انظر: نزهة النظر: ص

 .15ص1ج
: " فحن كان قد وثقه أسد من أئمة هذا الشأن مل يقبل فيه اجلرح من أسد كائنًا من  -رمحه اهلل  –قال اإلمام البقاعي 

 .100كان إل مفسراً ؛ ألنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فال يزسزح عنها إل بأمر جلي". انظر: النكت الوفية ص
علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ول على تضعيف ثقة.  نممل جيتمع اثنان  –رمحه اهلل  –قال احلافظ الذهيب 

 .123انظر: املتكلمون يف الرجال ص
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ر  ع م ر ه  م ن  الث  ق ات    م ع ر ف ة  م ن  خ ل ط  ف ي آخ 

 . بتثليث الراء ،م  ه  ن   م   (671)وخ ر ف   ،ات  ق  الث    ن  م   ه  ر  م  ع   ر  آخ   يف   (670)ط  ل  ت   اخ   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  

وروايته حيتج  ،(673)م  ه  ن   ع   (672) واخلرفالختالط   ك  ل  ذ    سصول ق  ب ل    أي أخذ يو  ر   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و   

 . (674) ُردَّ  أو اشتبه األمر ،ذلك فحن كان أخذه بعد، هبا بشرطها

 

                                                            

وخالطه خمالطة وخالطاً، واختلط فالن أي فسد عقله،  ،قال اجلوهري: " خلطت الشيء بغريه خلطاً، فاختلط- 670
 .1124ص3والتخليط يف األمر: اإلفساد فيه " انظر: الصحاح  ج

التحريك، فساد العقل من الكرب، وقد خرف الرجل بالكسر، فهو خرف" انظر: الصحاح واخلرف: "ب - 671
 . 1349ص4ج

 اإلنسان يكون بأن إما األسباب من بسبب واألفعال األقوال انتظام وعدم العقل فساد إنه يقولون: الختالط - 672
 له فحصل حيفظها ول كتبه  من حيدث مثال يكون أو والتمييز، اإلدراك وعدم امهذيان سد فبلغ سنه كرب  يعين َخِرف قد

 مثال عن أو مرض عن أو األعراض من عرض عن ناجتا كان  أو وخيلط، فيخطئ سفظه من حيدث فصار عيونه يف عمى
، ــــدد(63)العــ احلديث علوم يف التذكرة سلسلةانظر:  .ذلك حنو أو كتب  ضياع أو املؤلف، ذكر كما  كتب  اسرتاق
 . السعيد حممد بن العزيز عبد الشيخ شرح

  .وإل فال ( ،مثبتة يف بعض النسخ )قبل - 673
 ساله، يف نفصل لكن املطلق، بالقبول عليه حنك  ول بالضعف عليها حنك  ل العلماء عند املختلط رواية - 674
 بأنه سديثه على حنك  الثقاة من املختلط هذا الثقاة من الراوي هذا وكان خيتلط أن قبل عنه روى من فيه، ننظر نقول

 الذي الزمن هذا يف أنه إل ثقة كان  وإن الراوي هذا ألن ضعيف؛ سديث نقول الختالط بعد عنه روى إذا صحيح،
 قبل ضعيف أنه عرفنا يعين ضعيف أصله خلط الذي الراوي كان  إذا أما ضعيفا، يعترب الراوي ذلك عنه سدث

 يف الكالم لكن ضعيف، الختالط وبعد الختالط قبل عنه احلديث فهذا ضعفا الختالط زاد ولكن الختالط،
 الختالط بعد عنه روى ومن سديثه، نصحح الختالط قبل عنه روى من: نقول ننظر واختلط ثقة كان  إذا الثقات،

 اختلط لكنه املعروفني الثقاة ومن الصحيحني يف خرجنا ممن هذا اجلَُرْيرِي إياس بن سعيد قالوا سديثه، نصحح ل فحننا
 إياس بن سعيد عن الثوري رواه سديث جاء فحذا والثوري، واحلمادان شعبة الختالط قبل منه مسع.. العلماء فقال

 شعبة عنه روى إذا اختالطه، سال يف ل ضبطه سال يف اجلريرى عن روى الثوري سفيان ألن صحيح هذا نقول اجلريري
 اجلريري عن األزرق إسحاق رواية من آخر سديث جاءنا إذا لكن اختالطه، سال يف ل ضبطه سال يف عنه روى نقول

 بعد الختالط، بعد عنه روايته اختلط، وقد اجلريري عن إسحاق رواية من أنه علته ضعيف احلديث يقولون فالعلماء
 املصدر السابق. .ذلك
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 ه  ظ  ف  ح   ىل  إ   من ذكر يف التحديث ع  ج  ر  ف   ، (676)ت  ب  ه  ذ   و  أ    (675)ه  ب  ت  ك    ت  ق  ر  ت   اح   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
  .بسبب ذلكسفظه .اء  س  ف  

عن  .ه  ن  ع   ىو  ر   ن  م  ع   ىو  ر   م  ث    ،ث بهكونه سدَّ ،  بعد ذلك ي  س  ن  و   يثدِ حِبَ  ث  د  ح   ن  م   ةُ فَ رِ عْ مَ و  
- ُهرَيـْرَةَ  َأيب  َعنْ أَبِيِه،  َعنْ  ، عن نفسه، (678) َربِيَعةَ عن ، (677)َصاِلٍح  َأيب  ْبنُ  ُسَهْيلُ كرواية ،  نفسه

 .(679)"الشَّاِهِد  َمعَ  بِالَيِمنيِ  – َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َ  -النَّيبَّ  َقَضى " - َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ 

 . (680)وهذا مقبول عندنا  

 
                                                            

  .كابن امللقن- 675
مثل ماسصل لعبد اهلل بن مهيعة بن عقبة احلضرمي، خلط بعد اسرتاق كتبه ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه  - 676

 . 319أعدل من غريمها. انظر: التقريب ص
 وتعليقا مقرونا البخاري له روى بأخرة سفظه تغري صدوق املدين يزيد أبو السمان ذكوان صاحل أيب ابن سهيل - 677
 (259/2672. تقريب )املنصور خالفة يف مات السادسة من

 فقيه ثقة فروخ أبيه واس  الرأي ربيعة ب املعروف املدين عثمان أبو موله  التيمي الرمحن عبد أيب ابن ربيعة - 678
 ثالث سنة وقيل الصحيح على وثالثني ست سنة مات اخلامسة من الرأي ملوضع يتقونه كانوا  سعد ابن قال مشهور
  .(207/1899. تقريب )وأربعني اثنتني سنة الباجي وقال

 وابن ،(6014(( )الكربى السنن)) يف والنسائي له، واللفظ( 1343) والرتمذي ،(3610) داود أبو أخرجه - 679
 (.2368) ماجه
صلى اهلل عليه عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة "أن النيب  - 680
 باليمني مع الشاهد" قال الرتمذي: سسن غريب.  قضىوسلم

وقال أبو داود: وزادين الربيع بن سليمان املؤذن ىف هذا احلديث قال: أخربين الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت 
أىن سدثته إياه ول أسفظه، قال عبد العزيز: وكان قد أصابت  –وهو عندي ثقة  –ذلك لسهيل فقال: أخربين ربيعة 

 علة قد أذهبت بعض عقله ونسي بعض سديثه فكان سهيل بعد حيدثه عن ربيهة عن أبيه اهـ.  سهيالً 
يث قال احلافظ ىف الفتح ومنه نعل  أن سهيل بن أيب صاحل سدث به، ونسي وهذا ل يضر يف صحة احلد

 أصحاب عند وهو الشاهد مع باليمني قضى صلى اهلل عليه وسل  النيب أن هريرة أيب سديث ومنها: 282ص5ج
 يرويه ذلك بعد كان  ألنه ربيعة به سدث أن بعد نسيه صاحل أيب بن سهيل أن يضره ول ثقات مدنيون ورجاله السنن
انظر: ...هريرة أيب عن آخر طريق وللحديث .هـ.ا وغريها داود أيب سنن يف مشهورة بذلك وقصته نفسه عن ربيعة عن
 .225ص6ج املقتصد وهناية اجملتهد بداية
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 م ع ر ف ة  ط ب  ق ات  الر و اة  و ال ع ل م اء  

،  (682)اْلُمَتَشاهِبُوَن  اْلَقْومُ : لغةً  الطبقةِ  مدلولَ و  ( 681)اء  م  ل  ع  ال  و   اة  و  الر   ات  ق  ب   ط   ة  ف  ر  ع  م  و   

ْسَناِد، اأْلْسَنانِ  يف  التََّشابُهُ واصطالساً:  َا َواإْلِ  . (683)ِبِه  اِْكتَـَفْوا َوُرمبَّ

شَتِبهنَي  َتداُخلِ  ِمن األْمنُ وفائدة هذا النوع 
ُ
 ،التَّدليسِ  تَبينيِ  على الطِّالعِ  وِإمكانُ  ،األمساءيف امل

رادِ  َسقيقةِ  على والُوقوفُ 
ُ
َعَنةِ  ِمن امل  .(684)الَعنـْ

 ومسل ِ ،(686) فيه خليفة فَ وصَ  ؛(685)باْعِتبارينِ  طبَـَقَتنْيِ  ِمن الواِسدُ  الشَّخصُ  يكونُ  وقد 

 ، (688)َسْعٍد  َوِلْبنِ ،(687)

                                                            

مبعرفة طبقات الرواة ميكن التمييز بني األمساء املتشاهبة واملتفقة، فقد يتفق امسان يف اللفظ، فيظن أن أسدمها - 681
اآلخر، فحذا أردنا التمييز بينهما؛ فينبغي معرفة طبقتيهما إن كانا من طبقتني، فحن كان من طبقة واسدة؛ فرمبا أشكل 

الرواة، فرمبا كان أسد املتفقني يف الس  ل يروي عمن روى عنه اآلخر،  األمر، ورمبا ُعرف ذلك مبن فوقه أو دونه من
انظر:  .فحن اشرتكا يف الراوي األعلى وفيمن روى عنهما؛ فاإلشكال سينئذ أشد، وإمنا مييز ذلك أهل احلفظ واملعرفة

 ، شرح خنبة الفكر380ص2، تدريب الراوي ج504ص2، توضيح األفكار ج274ص3التبصرة والتذكرة ج
 . 61، الطبقات ص232ص

 (. 327انظر: خمتار الصحاح "طبقات الناس مراتبه "، )ط ب ق،  - 682
 أي رمبا اكتفوا بالتشابه يف اإلسناد فقط دون التشابه يف السن. - 683
" طبقات الرواة من املهمات، وفائدته األمن من تداخل املشتبهني؛   –رمحه اهلل  –قال اإلمام السخاوي  - 684

اس  أو كنية أو حنو ذلك، وإمكان الطالع على تبيني التدليس، والوقوف على سقيقة املراد من العنعنة  كاملتفقني يف
 . 232، شرح خنبة الفكرص387ص3".انظر: فتح املغيث ج

 العشرة، طبقة يف يعدصلى اهلل عليه وسلم للنيب صحبته ثبوت سيث من فحنه عنه، اهلل رضي مالك بن كأنس  - 685
  واسدة، طبقة اجلميع جعل الصحبة باعتبار الصحابة إىل نظر فمن بعده ، طبقة يف يعد السن صغر سيث ومن مثال،
 الفاضلة، املشاهد شهود أو اإلسالم، إىل كالسبق  زائد، قدر باعتبار إليه  نظر ومن وغريه، سبان، ابن صنع كما

 يف مجع ما أمجع وكتابه البغدادي، سعد بن حممد اهلل عبد أبو الطبقات صاسب جنح ذلك وإىل طبقات، جعله 
 .ذلك

 اجلميع جعل فقد=  الصحابة بعض عن األخذ باعتبار إليه  نظر من: التابعون وه  الصحابة، بعد جاء من وكذلك
 ولكل سعد، بن حممد فعل كما  قسمه ، اللقاء باعتبار إليه  نظر ومن أيضا، سبان، ابن صنع كما  واسدة، طبقة
 .255األثر ص أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر انظر: نزهة .وجه منهما
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 .(689)تصانيَف  ثالثةُ فيه 

 

 ال م و ال ي م ن  الر و اة  و ال ع ل م اء   م ع ر ف ة  

ْساَلمِ أو  (694)بِاحْلَِلفِ  أَوْ  (693)بِالرِّقِ  ، (692) َأْسَفلِ و  (691)َأْعَلى ِمنْ  ،(690) ال م و ال ي َمْعرَِفةُ و    ؛بِاإْلِ

  .(697)َعَلْيهِ  التـَّْنصيصِ ب ِإلَّ  (696)ذلك  متييزُ  يُعَرف َمْوىَل، ول عليهِ  ُيطَلق ذلك كلَّ   ألنَّ  (695)

                                                                                                                                                                          

. إخباري نسابة حمدث: بشباب ويعرف عمرو، أبو البصري، العصفري الشيباين   خليفة بن خي اط بن خليفة - 686
 من احلديث، مستقي  وكان منه جزء طبع أجزاء، مثانية( الطبقات) و منه جزء طبع أجزاء، عشرة( التاريخ) صنف
 .312ص2. العالم جرواته متيقظي
 احلفاظ، األئمة أسدُ  ،"الصحيح" صاسبُ  .النيسابوريُّ  الُقشرييُّ، مسل ، بنِ  احَلجَّاج بنُ  مسل ُ  احلسني، أبو - 687
 فتكون سنة، ومخسني مخس ابن وهو ،261 سنة الفرد رجب شهر من بقني خلمس بنيسابور تويف .احملدثني وأعالم
 .119ص املكلل التاج .أعل  واهلل ،206 سنة يف ولدته
 والتابعني الصحابة طبقات يف كبريًا  كتابًا  وصنف .الواقديِّ  كاتبُ   الزهريُّ  سعٍد، بنُ  حممدُ  اهلل، عبد أبو - 688

 غزير العل ، كثري  وكان ثقة، صدوًقا، وكان .جملدة عشرة مخس يف يدخل وهو وأسسن، فيه، فأجاد وقته، واخللفاء إىل
 املكلل التاج .- تعاىل اهلل رمحه - ببغداد 230 سنة تويف .وغريمها والفقه احلديث كتب  الكتب، كثري  والرواية، احلديث

 .112ص
  ، لبن سعد.صلى اهلل عليه وسل  النيب أخبارالطبقات الكربى، والطبقات الصغرى، و - 689
واملعِتق، واصطالساً: هو الشخص املوايل لغة: مجع موىل، واملوىل من األضداد، فيطلق على املالك والعبد، - 690

.وشرح النخبة لإلمام 306،و173ص1املخالف، أو املعتق، أو الذي أسل  على يد غريه.انظر: خمتار الصحاح ج
 . 95السيوطي ص

 .املثناة بكسر املعتق املنع  هو: أعلى من املوىلو .بالفتح أي كاملعتق بالكسر واحملالف- 691
، تأليف: عبد اهلل الفكر خنبة منت بشرح الدرر لقط ساشية. انظر: كاملعتق بالفتح واحملالف بالكسر  واألسفل- 692

 . 165م مصطفى البايب احلليب  ص1938الطبعة األوىل  ،بن سسني خاطر السمني
موىل العتق: يقال فيه موىل فالن، ويراد موىل عتاقة، وهو الغالب: كأيب البخرتي الطائي  :وأنواع املوايل ثالثة- 693

، شرح التبصرة والتذكرة، للحافظ 27ص1، الباعث احلثيث ج501. انظر: معرفة عل  احلديث صءالتابعي موىل طي
 .  292ص1العراقي ج

، ويقال له التيمي، ألن نفره "أصبح"، موايل موىل احللف: كمالك بن أنس اإلمام ونفره، ه  أصبحيون صليبة- 694
 . 122للنووي ص والتيسري التقريبانظر: لتي  قريش باحللف.
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ان ه م    (698)م ع ر ف ة  أ و ط ان  الر و اة  و ب  ل د 

ر ف  ،(701)و الص ن اع ة   ،(700)الد  ب  ال  و  ، (699)ل  ائ  ب  ق  ال   ةُ فَ رِ عْ مَ و    ،(703) مجع سلية ،ح لي  وال   ، (702) و ال ح 
 ، َواْلبَـزَّار ،واحلداد ، َواْلَمكِّيُّ  ، كالقرشي  ، وساله  ،وصنائعه ، وبالده ، الرَُّواةِ  قـََباِئلُ أي ومعرفة 
 . َواأْلَْعَمشِ 

 

  أخر التذكرة. األمور هذههي أي و  

                                                                                                                                                                          

موىل اإلسالم: كالبخاري اإلمام موىل اجلعفيني ولء إسالم، ألن جد ه املغرية كام جموسيا، فأس  على يد اليمان - 695
 .670ص2ج احلديث علوم يف املقنعانظر: بن أخنس اجلعفي. 

 أي عن اآلخر. - 696
 أي على ما يتميز به أسدمها عن اآلخر.- 697
 املراد هبذا النوع: معرفة أقالي  الرواة ومدهن  وقراه  الىت ولدوا فيها أو أقاموا هبا، وكذا معرفة قبائله . - 698

شيخ الراوي،  يعرف -1 :وفائدة هذا النوع: أنه فن مه  يفتقر إليه سفاظ احلديث يف تصرفاهت  ومصنفاهت  فعن طريقه
به يعرف الراوي املدلس، وما يف السند من إرسال خفي، فعن طريق -2فرمبا اشتبه بغريه فحذا عرفنا بلده تعني ببلده. 

معرفة أوطان الرواة ميكن التحقق من اللقاء بني الرواة، فحذا مل يكونا من بلد واسد ومل يدخل أسدمها بلد اآلخر، ول 
للراوي إجازة مبا يروي، فعندئٍذ يعرف أن السند إرساًل أو انقطاعًا أو إعضاًل أو تدليساً. التقيا يف سج وحنوه، وليست 

إنه يعني الباسث يف الوصول إىل الرتمجة بسهولة فحذا كان بغدادياً مثاًل حُبث عنه يف تاريخ بغداد، وإذا كان واسطياً  -3
مبعرفة أوطان الرواة يتضح لنا  -5شيوخه  وتالميذه . يعرفنا مواطن الرواة وصالهت  ب -4ففي تاريخ واسط وهكذا. 

العالقات العلمية اليت كانت تربط بني علماء األقطار اإلسالمية عن طريق الرسالت وما ينشأ عنها من تبادل ثقايف وما 
دن ومن نشأ مبعرفة أوطان الرواة  نتمكن من الطالع على اجلوانب احلضارية للبالد وامل -6ينتج عنه من تأثر وتأثري. 
 . 728ص الرواية عل  يف النهاية ملقدمة البداية وصلةفيها من العلماء. انظر: 

/ 4" المغيث فتح. السخاوي قال" نحوها أو الزقاق، وهي سكة، أو ضيعة أو بلدة من اْلنسان محل وهو وطن، جمع: األوطان - 699
405 

 .كدمشق - 700
 والقزاز كالحداد الحرفة - 701

 .ِسْرَفة مجع َففتح، ِبَكْسرالنسخ اخلطية اليت بني أيدينا، واحلرف غري مثبتة ىف  702
 .ومعنوية سسية صفات من املرء به يتحلى ما أي - 703
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أي مكان  ل  خ  د  م  و   ،من هذا العل  أي معجلة له طرفاً  فيه مز قد يرتكهب يد  ت  ب  م  لل ة  ال  ج  وهي ع  
 ع  ام  ج   ه  ن  إ  ف    ،وهو املقنع ،أي يف أول هذه التذكرة  ،ال  و  ه أ  ي  ل  إ   ار  ش  م  ال   ف  ال  الس   يف  ل  أ  الت   ىلالدخول إِ 

 . هد  ائ  ر  ف   و   ،ه  ات  م  ه  م  و  ، تفرق منه أي ما، ه  د  ار  و  ش  و   املعهود الذي هو عل  احلديث م  ل  ع  ا ال  ذ  ه   د  ائ  و  ف  ل  

  .وهلل احلمد على كل سال يرضيه
 . والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله وذويه

 . ووعده الويف ، وعامله بلطفه اخلفي ،قال املصنف رضي اهلل عنه 
 ربيع األول سنة أربع وتسعني  28 ،تأليف هذا الشرح يوم السبت ناوقد جنز  

 هـ(.894) ةومثامنائ
   . ول عدوان إل على الظاملني ، واحلمد هلل رب العاملني
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 فهرس المراجع والمصادر

  "مصر.  -الصفا مكتبة. ط  -اهلل رمحه- عياض للقاضي"  الشفا 
 هـ،1322سنة املتويف النيموي أسسن ظهري العالمة للشيخ احلسن، التعليق مع السنن آثار 

 الكتب دار امهندي، فوري السمسيت املظاهري أنور سعيد حممد املفيت/ وتعليق حتققيق
 العلمية.

 سعيد مصطفى للدكتور الفقهاء؛ اختالف يف وأثره األصولية القواعد يف الختالف أثر 
 هـ.1431 عشرة، احلادية الطبعة الرسالة، دار طبعة ـ اخلن

 ديب مصطفى. د اإلسالمي، الفقه يف(  التبعية التشريع مصادر) فيها املختلف األدلة أثر 
 دمشق. البخاري اإلمام دار البغا،

 بريوت. طبعة  األسكام أصول يف اإلسكام 
 بالقاهرة اخلاجني.ط. شاكر أمحد بتحقيق سزم ابن لإلمام األسكام أصول يف اإلسكام 

1345. 
 سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن األسكام، أبو أصول يف اإلسكام 

 اإلسالمي، عفيفي، املكتب الرزاق عبد: ، احملقق(هـ631: املتوىف) اآلمدي الثعليب
 لبنان. -دمشق -بريوت

 أبو املروزي، السمعاين التميمي منصور بن حممد بن الكرمي والستمالء، عبد المالء أدب 
 – العلمية الكتب دار: فايسفايلر، الناشر ماكس: ، احملقق(هـ562: املتوىف) سعد

 .1981 – 1401 األوىل،: بريوت، الطبعة
 شعبان. طه حممد الشيخ(  املدرج احلديث) احلديث يف اإلدراج 
 الثقافية، الكتب مؤسسة - للشوكاين األصول؛ عل  من احلق حتقيق إىل الفحول إرشاد 

 هـ.1415 السادسة، الطبعة
 اهلل عبد بن حممد بن علي بن األصول، حممد عل  من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد 

 كفر  - دمشق عناية، عزو أمحد الشيخ: ، احملقق(هـ1250: املتوىف) اليمين الشوكاين
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العريب،  الكتاب فرفور، دار صاحل الدين ويل والدكتور امليس خليل الشيخ: له بطنا، قدم
 م.1999 - هـ1419 األوىل الطبعة

 بن أمحد بن اهلل عبد بن خليل اخلليلي، يعلى احلديث، أبو علماء معرفة يف اإلرشاد 
إدريس،  عمر سعيد حممد. د: ، احملقق(هـ446: املتوىف) القزويين اخلليل بن إبراهي 
 .1409 األوىل،: الرياض، الطبعة – الرشد مكتبة: الناشر

 املتوىف) األلباين الدين ناصر السبيل، حممد منار أساديث ختريج يف الغليل إرواء: 
: بريوت، الطبعة – اإلسالمي املكتب: الشاويش، الناشر زهري: ، إشراف(هـ1420
 م.1985 - هـ 1405 الثانية

 بن الرب عبد بن حممد بن اهلل عبد بن يوسف عمر األصحاب، أبو معرفة يف الستيعاب 
 اجليل، البجاوي، دار حممد علي: ، احملقق(هـ463: املتوىف) القرطيب النمري عاص 

 م. 1992 - هـ 1412 األوىل،: بريوت، الطبعة
 عبد بن حممد بن حممد الكرم أيب بن علي احلسن الصحابة، أبو معرفة يف الغابة أسد 

: احملقق، (هـ630: املتوىف) األثري ابن الدين عز اجلزري، الشيباين الواسد عبد بن الكرمي
: العلمية، الطبعة الكتب دار: املوجود، الناشر عبد أمحد عادل - معوض حممد علي

 م. 1994 - هـ1415: النشر األوىل، سنة
 استاذ،زغيب حممود غباشي أمين/  الدكتور إعداد حنوية دراسة(  بعد أما) أسلوب 

 .العربية اللغة قس  برتبية واآلداب الرتبية كلية  الطائف جامعة اللغويات
 استاذ،زغيب حممود غباشي أمين/  الدكتور إعداد حنوية دراسة(  بعد أما) أسلوب 

  .العربية اللغة قس  برتبية واآلداب الرتبية كلية  الطائف جامعة اللغويات
 التجييب وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو الفقه، أصول يف اإلشارة 

إمساعيل،  سسن حممد سسن حممد: ، احملقق(هـ 474: املتوىف) األندلسي الباجي القرطيب
 م. 2003 - هـ 1424 األوىل،: لبنان، الطبعة – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر
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 سجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو الصحابة، متييز يف اإلصابة 
معوض،  حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: ، حتقيق(هـ852: املتوىف) العسقالين

 هـ. 1415 - األوىل: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر
 املتوىف) السرخسي األئمة مشس سهل أيب بن أمحد بن السرخسي، حممد أصول :

 بريوت. – املعرفة ، دار(هـ483
 (هـ 1421: املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل بن األصول، حممد عل  من األصول ،

 م. 2009 - هـ 1430 الرابعة،: اجلوزي، الطبعة ابن دار: الناشر
 الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري: األعالم، املؤلف 

 2002 مايو/  أيار - عشر اخلامسة: للماليني، الطبعة العل  ، دار(هـ1396: املتوىف)
 م.

 بغداد.  – الرشاد مطبعة العيد، دقيق بن الدين تقي  الصطالح، بيان يف القرتاح 
 مطيع بن وهب بن علي بن حممد الفتح أبو الدين الصطالح، تقي بيان يف القرتاح 

 – العلمية الكتب دار: ، الناشر(هـ702: املتوىف) العيد دقيق بابن املعروف القشريي،
 بريوت.

 العلمية املكتية ،شاكر حممد أمحد/  وشرسه صححه ،احلديث عل  يف السيوطي ألفية 
 .لبنان بريوت

 املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد احلديث، عل  يف السيوطي ألفية :
 العلمية. املكتبة: شاكر، الناشر حممد أمحد األستاذ: وشرسه ، صححه(هـ911

 العباد محد بن اهلل عبد بن احملسن عبد بن محد بن احملسن وصحيحه، عبد مسل  اإلمام 
 األول، العدد - الثالثة السنة: املنورة، الطبعة املدينة اإلسالمية، اجلامعة: الناشرالبدر، 
 م.1970/هـ1390
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 العبادي قاس  بن أمحد لإلمام - البينات اجلوامع، اآليات مجع شرح على البينات اآليات 
 احمللي، حتقيق أمحد بن حممد الدين جالل لإلمام - اجلوامع مجع شرح الشافعي، على

 م.2012 الثانية بريوت، الطبعة – العلمية الكتب عمريات، دار زكريا: الشيخ
 سلي  مري بن أمني حممد بن الظنون، إمساعيل كشف  على الذيل يف املكنون إيضاح 

 حممد: املؤلف نسخة على وطبعه بتصحيحه ، عىن(هـ1399: املتوىف) البغدادي الباباين
 الرتاث إسياء الكليسى، دار بيلكه رفعت واملعل  الدين، أمور رئيس بالتقايا الدين شرف
 . 271ص 3ج لبنان – بريوت العريب،

 ط شاكر حممد أمحد للشيخ( كثري  لبن احلديث علوم اختصار شرح) احلثيث الباعث .
 . م1951ه،1370 القاهرة -الثانية

 دار طبعة ،كثري  لبن احلديث علوم اختصار على شاكر أمحد للشيخ احلثيث الباعث 
 .هـ1403 األوىل الطبعة بريوت – العلمية الكتب

 الزغايب. سيف بن إلبراهي  احلديث مصطلح يف حبوث 
 الدمشقي مث البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء والنهاية، أبو البداية 

 للطباعة هجر دار: الرتكي، الناشر احملسن عبد بن اهلل عبد: ، حتقيق(هـ774: املتوىف)
 م. 1997 - هـ 1418 األوىل،: واإلعالن، الطبعة والتوزيع والنشر

 الدين سراج امللقن الكبري، ابن الشرح يف الواقعة واألثار األساديث ختريج يف املنري البدر 
 مصطفى: ، احملقق(هـ804: املتوىف) املصري الشافعي أمحد بن علي بن عمر سفص أبو
 - والتوزيع للنشر امهجرة دار: كمال، الناشر  بن وياسر سليمان بن اهلل وعبد الغيط أبو

 م.2004-هـ1425 الوىل،: السعودية، الطبعة-الرياض
 ه،478-419 يوسف بن اهلل عبد املعايل أيب احلرمني إلمام الفقه أصول يف الربهان 

 . ه1399 األوىل ط الديب العظي  عبد/ الدكتور األستاذ فهارسه ووضع وقدمه سققه
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 بن خان صديق حممد الطيب واألول، أبو اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج 
: ، الطبعة(هـ1307: املتوىف) الِقنَّوجي البخاري احلسيين اهلل لطف ابن علي بن سسن
 م. 2007 - هـ 1428 األوىل،

 بن خان صديق حممد الطيب واألول، أبو اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج 
: ، الطبعة(هـ1307: املتوىف) الِقنَّوجي البخاري احلسيين اهلل لطف ابن علي بن سسن
 م. 2007 - هـ 1428 األوىل،

 بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين َواألعالم، مشس املشاهري َوَوفيات اإلسالم تاريخ 
 معروف، دار عو اد بشار الدكتور: ، احملقق(هـ748: املتوىف) الذهيب َقامْياز بن عثمان
 م.  2003 األوىل،: اإلسالمي، الطبعة الغرب

 املتوىف) اهلل عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهي  بن إمساعيل بن الكبري، حممد التاريخ :
 عبد حممد: مراقبة حتت الدكن، طبع – آباد سيدر العثمانية، املعارف ، دائرة(هـ256
 خان. املعيد

 الطبعة. أباه ولد املختار حممد: املؤلف. واملغرب املشرق يف الشريف احلديث علوم تاريخ :
 إيسيسكو.: الناشر. م2010 األوىل

 الكتب دار طبعة ،العراقي الرمحن عبد الدين زين الفضل أبو للحافظ والتذكرة التبصرة 
 .بريوت العلمية

 والنشر للطباعة الريان اجلديع، مؤسسة يوسف بن اهلل عبد: احلديث، املؤلف علوم حترير 
 لبنان، – بريوت والتوزيع،

 عبد األستاذ أصوله وراجع سققه السيوطي لإلمام النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب 
 . م1966 ه1385 الثانية ط اللطيف عبد الوهاب

 الرمحن عبد الدين جالل الفضل أيب تأليف ،النواوي تقريب شرح يف: الراوي تدريب 
 .م2005 هـ1426 األويل الطبعة ،األرق  دار ،هـ911 سنة املتويف السيوطي
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 بن ، يوسف(امهادي عبد ابن رسائل جمموع ضمن مطبوع) األيقاظ وتبصرة احلفاظ تذكرة 
 احلنبلي املرِْبَد ابن الدين، مجال الصاحلي، امهادي عبد ابن سسن بن أمحد بن سسن

 طالب، دار الدين نور: بحشراف احملققني من خمتصة جلنة: ، عناية(هـ 909: املتوىف)
 م.  2011 - هـ 1432 األوىل،: سوريا، الطبعة النوادر،

 الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين احلفاظ، مشس تذكرة 
 -هـ1419 األوىل،: لبنان، الطبعة-بريوت العلمية الكتب ، دار(هـ748: املتوىف)

 م.1998
 احلميد، عبد سسن علي ،عليها وعلق ضبطها  امللقن، لبن احلديث، علوم يف التذكرة 

 هـ.1408 األوىل الطبعة عمار، دار
 مث البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء ، أبو(كثري  ابن) العظي  القرآن تفسري 

 العلمية، الكتب الدين، دار مشس سسني حممد: ، احملقق(هـ774: املتوىف) الدمشقي
 هـ.  1419 - األوىل: الطبعةبريوت،  – بيضون علي حممد منشورات

 العسقالين سجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل التهذيب، أبو تقريب 
 – 1406 األوىل،: سوريا، الطبعة – الرشيد عوامة، دار حممد: ، احملقق(هـ852: املتوىف)

1986 . 
 الدين حميي زكريا أبو: املؤلف احلديث أصول يف النذير البشري سنن ملعرفة والتيسري التقريب 

 اخلشت عثمان حممد: وتعليق وحتقيق تقدمي( هـ676: املتوىف) النووي شرف بن حيىي
 .م 1985 - هـ 1405 األوىل،: الطبعة بريوت العريب، الكتاب دار: الناشر

 أمري بابن املعروف حممد بن حممد بن حممد الدين مشس اهلل، عبد والتحبري، أبو التقرير 
: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر(هـ879: املتوىف) احلنفي املوقت ابن له ويقال ساج

 م.1983 - هـ1403 الثانية،
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 املشاط حممد بن احلديث، سسن مصطلح يف البيقونية املنظومة شرح السنية التقريرات 
 – بريوت - العريب الكتاب زمريل، دار أمحد فواز: ، احملقق(هـ1399: املتوىف) املالكي
 م.1996 - هـ1417 الرابعة،: الطبعةلبنان، 

 احلسني بن الرسي  عبد الدين زين الفضل الصالح، أبو ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد 
 الرمحن عبد: ، احملقق(هـ806: املتوىف) العراقي إبراهي  بن بكر أيب بن الرمحن عبد بن

املنورة،  باملدينة السلفية املكتبة صاسب الكتيب احملسن عبد حممد: عثمان، الناشر حممد
 م.1969/هـ1389 األوىل،: الطبعة

 احلنبلي امهادي عبد بن أمحد بن حممد الدين التعليق، مشس أساديث يف التحقيق تنقيح 
اخلباين،  ناصر بن العزيز وعبد اهلل جاد بن حممد بن سامي: ، حتقيق(هـ 744: املتوىف)

 م. 2007 - هـ 1428 األوىل،: الرياض، الطبعة – السلف أضواء: النشر دار
 العسقالين سجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل التهذيب، أبو هتذيب 

 األوىل، امهند، الطبعة النظامية، املعارف دائرة مطبعة: ، الناشر(هـ852: املتوىف)
 هـ.1326

 مجال ،احلجاج أبو ،يوسف بن الرمحن عبد بن يوسف ،الرجال أمساء يف الكمال هتذيب 
 عواد بشار :حتقيق ،( هـ742ت) املزي الكليب القضاعي حممد أيب الزكي ابن الدين

  .م1980 ،هـ1400 األويل :الطبعة ،بريوت ،الرسالة مؤسسة ،معروف
 دكتور وتقدمي تقريظ السخاوي، لإلمام األثر عل  يف امللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح /

 بن الرسي  عبد حممد بن اهلل عبد/  وتعليق وختريج حتقيق القشقري، حممد بن الرسي  عبد
 ..السلف أضواء البخاري، سسني

 هـ1366 السعادة ط، الصنعاين الوزير لبن األنظار تنقيح شرح األفكار توضيح . 
 سققه ،الصنعاين احلسين األمري إمساعيل بن حملمد األنظار، تنقيح ملعاين األفكار توضيح  /

 .املنورة املدينة السلفية املكتبة الناشر ،احلميد عبد الدين حمي حممد
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 احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن األنظار، حممد تنقيح ملعاين األفكار توضيح 
: املتوىف) باألمري كأسالفه  املعروف الدين، عز إبراهي ، أبو الصنعاين، مث الكحالين
 الكتب دار: عويضة، الناشر بن حممد بن صالح الرمحن عبد أبو: ، احملقق(هـ1182
 م.1997/هـ1417 األوىل: لبنان، الطبعة -بريوت، العلمية

 أيب) اهلل عبد بن وكناه ، حممد وألقاهب  وأنساهب  الرواة أمساء ضبط يف املشتبه توضيح 
 بابن الشهري الدين، مشس الشافعي، الدمشقي القيسي جماهد بن أمحد ابن حممد بن( بكر
 – الرسالة العرقسوسي، مؤسسة نعي  حممد: ، احملقق(هـ842: املتوىف) الدين ناصر

 م.1993 األوىل،: بريوت، الطبعة
 اجلزائر رساب ،دار ،الطحان حممود/ د ،احلديث مصطلح تيسري. 
 سات، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن سبان بن أمحد بن سبان بن الثقات، حممد 

امهندية،  العالية للحكومة املعارف وزارة: بحعانة ، طبع(هـ354: املتوىف) الُبسيت الدارمي،
 دائرة: العثمانية، الناشر املعارف دائرة مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقبة حتت

 م.1973=  ه 1393 األوىل،: امهند، الطبعة الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف
 أبو اآلملي، غالب بن كثري  بن يزيد بن جرير بن القرآن، حممد تأويل يف البيان جامع 

: الرسالة، الطبعة شاكر، مؤسسة حممد أمحد: ، احملقق(هـ310: املتوىف) الطربي جعفر
  م. 2000 - هـ 1420 األوىل،

 بن الرمحن عبد الدين الكل ، زين جوامع من سديثاً  مخسني شرح يف واحلك  العلوم جامع 
، (هـ795: املتوىف) احلنبلي الدمشقي، مث البغدادي، الَسالمي، احلسن، بن رجب بن أمحد
: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة السالم النور، دار أبو األمحدي حممد الدكتور: حتقيق
 م.  2004 - هـ 1424 الثانية،

 الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن الرتمذي، حممد سنن - الكبري اجلامع 
 اإلسالمي الغرب معروف، دار عواد بشار: احملقق، (هـ279: املتوىف) عيسى أبو الرتمذي،

 م. 1998: النشر بريوت، سنة –
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 وأيامه وسننه صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع  =
 بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري عبداهلل أبو إمساعيل بن البخاري، حممد صحيح
 حممد ترقي  ترقي  بحضافة السلطانية عن مصورة) النجاة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر
 هـ.1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد

 وأيب الرازي، زرعة وأيب والعجلي، ومسل ، البخاري، ألقوال] والتعديل اجلرح يف اجلامع 
 والنسائي، الد مشقي، زرعة وأيب والرتمذي، الرازي، سات وأيب الفسوي، ويعقوب داُود،
 شليب، املنع  عبد سسن الن وري، املعاطي أبو السيد: وترتيب ، مجع[والدارقطين والبز ار،
 أميَن املسلمي، مهدي حم مد الدكتور الصَّعيدي، خليل حممَّد حممود عيد، الرزاق َعْبد أمحد

: الطبعةلبنان،  – بريوت الكتب، عامل: النوري، الناشر حممد إبراهي  الزاِملي، إبَراهي 
 م.  1992 - هـ 1412 األوىل،

 بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر السامع، أبو وآداب الراوي ألخالق اجلامع 
 مكتبة: الطحان، الناشر حممود. د: ، احملقق(هـ463: املتوىف) البغدادي اخلطيب مهدي
 الرياض. – املعارف

 بن أيوب بن بكر أيب بن حممداألنام،  خري حممد على الصالة فضل يف األفهام جالء 
 عبد - األرناؤوط شعيب: ، احملقق(هـ751: املتوىف) اجلوزية قي  ابن الدين مشس سعد
 م. 1987 - هـ1407 الثانية،: الكويت، الطبعة – العروبة األرناؤوط، دار القادر

 (هـ 911 - 849) السيوطي الدين ، جالل«الكبري اجلامع» بـ املعروف اجلوامع مجع ،
الظاهر،  عبد عيسى سسن - ندا حممد احلميد عبد - امهائج إبراهي  خمتار: احملقق
 - هـ 1426 الثانية،: العربية، الطبعة مصر مجهورية - القاهرة الشريف، األزهر: الناشر

 م. 2005
 علي حممد منشورات العلمية، الكتب دار بريوت، ،سزم لبن العرب أنساب مجهرة 

 م1998 هـ،1418 بيضون،
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 العالمة اإلمام تأليف -صلى اهلل عليه وسل  – الرسول سديث عل  يف األصول جواهر 
 صالح/  الشيخ عليه علق ،هـ873 ت الفارسي علي بن حممد بن حممد الفيض أيب

  .لبنان بريوت  املصرية الكتب دار ،عويضة حممد حممد
 األلوكة. فيصل، آل نعيمي عيد/د( 5) احلديث مصطلح شرح النفيس اجلوهر 
 للشيخ الشرقاوي ساشية اللباب، تنقيح حترير بشرح الطالب حتفة على الشرقاوي ساشية /

 زكريا اإلسالم لشيخ الطالب حتفة األزهري، الشافعي إبراهي  بن سجازي بن اهلل عبد
 الشيخ ساشية على املصري، الذهيب سنفي بن مصطفي السيد تقرير مع األنصاري،
 . لبنان بريوت العلمية الكتب دار الشرقاوي،

 ت) اجلرجاين الشريف السيد احلسن أيب تصنيف ،للزخمشري الكشاف علي احلاشية 
 .العلمية الكتب دار ،أعرضي عمر بن رشيد/ د سققه(  هـ816

 السمني، خاطر سسني بن اهلل عبد تأليف الفكر، خنبة منت بشرح الدرر لقط ساشية 
 . م1938 هـ1356 األويل الطبعة وأولده، احلليب البايب مصطفى: لناشر

 الطبعة السلف، أضواء الكرمي، عبد معبد أمحد/ الدكتور السنة، يف وأثره العراقي احلافظ 
 .م2004 - هـ1425 األويل

 اخلضري،  الرمحن عبد بن اهلل عبد بن الكرمي به، عبد الستجاج وسك  الضعيف احلديث
 2004 - 1425 الطبعة األوىل

 (مقالة) خطايب دسوقي داود حملمود  وأقسامه تعريفه: الغريب احلديث. 
 الدخالوي: بقل  عالل، الدخالوي الفقهية، آثاره سجيته، مفهومه،: املرسل احلديث 

 – بالقنيطرة طفيل ابن جبامعة الشرعية العلوم يف الختالف مباسرت باسث طالب عالل،
 الرتمسي، عبداهلل بن حمفوظ حممد تأليف األثر؛ عل  ألفية شرح النظر ذوي منهج املغرب،
 الفكر. دار طبعة
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 بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد نعي  األصفياء، أبو وطبقات األولياء سلية 
 هـ1394 مصر، حمافظة جبوار - ، السعادة(هـ430: املتوىف) األصبهاين مهران بن موسى

 م.1974 -
 فريد أمحد سواشيه ووضع ضبطه ،البيقونية على الزرقاين شرح على األجهوري سواشي 

 .العلمية الكتب دار ،املزيدي
 بتصحيح اخلاصة إحتاف وعليه) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب تذهيب خالصة 

 عبد بن ، أمحد(الصنعاين الكوكباين الدين صالح بن علي البارع احلافظ للعالمة اخلالصة
 الدين صفي اليمين، الساعدي األنصاري اخلزرجي العلي  عبد بن اخلري أيب بن اهلل
 املطبوعات مكتب: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: ، احملقق(هـ923 بعد: املتوىف)

 هـ. 1416 اخلامسة،: بريوت، الطبعة/  سلب - البشائر دار/اإلسالمية
 املتوىف) الطييب الدين شرف اهلل، عبد بن حممد بن احلديث، احلسني معرفة يف اخلالصة :

 والتوزيع للنشر اإلسالمية املكتبة: األثري، الناشر الشوامي عاص  أبو: احملقق، (هـ 743
 م. 2009 - هـ 1430 األوىل،: والنشر، الطبعة لإلعالم الرواد -

 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل الثامنة، أبو املائة أعيان يف الكامنة الدرر 
 دائرة جملس :ضان، املعيد عبد حممد/  مراقبة: ، احملقق(هـ852: املتوىف) العسقالين سجر

 م. 1972/ هـ1392 الثانية،: امهند، الطبعة/ اباد صيدر - العثمانية املعارف
 ه1383 دمشق للكتاين املشرفة السنة كتب  مشهور لبيان املستطرفة الرسالة . 
 بن حممد بن ، علي(املصطلح يف رسالتان: كتاب  ضمن مطبوع) احلديث أصول يف رسالة 

 – الرشد زوين، مكتبة علي: ، احملقق(هـ816: املتوىف) اجلرجاين الشريف الزين علي
 هـ.1407 األوىل،: الرياض، الطبعة

 السبكي الدين تقي بن الوهاب عبد الدين احلاجب، تاج ابن خمتصر عن احلاجب رفع 
 - الكتب املوجود، عامل عبد أمحد عادل معوض، حممد علي: ، احملقق(هـ771: املتوىف)

 هـ.1419 - م1999 األوىل،: بريوت، الطبعة/  لبنان
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 تأليف سنبل بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة 
 الكتاب دار ه،620-541 املقدسي قدامة بن أمحد بن عبداهلل الدين موفق اإلمام

 . الكويت -احلديث
 حممد سنبل، أبو بن أمحد اإلمام مذهب على الفقه أصول يف املناظر وجنة الناظر روضة 

 الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق
 والنشر للطباعة الري ان ، مؤسسة(هـ620: املتوىف) املقدسي قدامة بابن الشهري احلنبلي،

 م.2002-هـ1423 الثانية والتوزيع، الطبعة
 قي  ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن العباد، حممد خري هدي يف املعاد زاد 

الكويت،  اإلسالمية، املنار مكتبة - بريوت الرسالة، ، مؤسسة(هـ751: املتوىف) اجلوزية
 م.1994/ هـ1415،  والعشرون السابعة: الطبعة

 يف وأسواله وأفعاله نبوته وأعالم فضائله وذكر العباد، خري سرية يف والرشاد، امهدى سبل 
 الشيخ: وتعليق ، حتقيق(هـ942: املتوىف) الشامي الصاحلي يوسف بن واملعاد، حممد املبدأ
لبنان،  – بريوت العلمية الكتب معوض، دار حممد علي الشيخ املوجود، عبد أمحد عادل
 م.  1993 - هـ 1414 األوىل،: الطبعة

 بن حممد اهلل عبد أبو - يزيد أبيه اس  وماجة - ماجة األرنؤوط، ابن ت ماجه ابن سنن 
 كامل  حممَّد - مرشد عادل - األرنؤوط شعيب: ، احملقق(هـ273: املتوىف) القزويين يزيد
 1430 األوىل،: العاملية، الطبعة الرسالة دار: اهلل، الناشر سرز الل طيف َعبد - بللي قره
 م. 2009 - هـ
 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود داود، أبو أيب سنن 

بللي،  قره كاِمل  حَممَّد - األرنؤوط شَعيب: ، احملقق(هـ275: املتوىف) السِِّجْستاين األزدي
 م. 2009 - هـ 1430 األوىل،: العاملية، الطبعة الرسالة دار: الناشر

 بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو الدارقطين، سنن 
 شعيب: عليه وعلق نصه وضبط ، سققه(هـ385: املتوىف) الدارقطين البغدادي دينار
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 مؤسسة: برهوم، الناشر أمحد اهلل، سرز اللطيف عبد شليب، املنع  عبد سسن الرنؤوط،
 م. 2004 - هـ 1424 األوىل،: لبنان، الطبعة – بريوت الرسالة،

 املتوىف) النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد الكربى، أبو السنن :
األرناؤوط،  شعيب: عليه شليب، أشرف املنع  عبد سسن: أساديثه وخرج ، سققه(هـ303
: بريوت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: الرتكي، الناشر احملسن عبد بن اهلل عبد: له قدم

 م. 2001 - هـ 1421 األوىل،
 الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين النبالء، مشس أعالم سري 

 م.2006-هـ1427: القاهرة، الطبعة -احلديث ، دار(هـ748: املتوىف)
 الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين النبالء، مشس أعالم سري 

األرناؤوط،  شعيب الشيخ بحشراف احملققني من جمموعة :، احملقق(هـ748 :املتوىف)
 م.  1985/  هـ 1405 ،الثالثة :الرسالة، الطبعة مؤسسة

 برهان أيوب، بن موسى بن تعاىل، إبراهي  اهلل رمحه الصالح ابن علوم من الفياح الشذا 
 صالح: ، احملقق(هـ802: املتوىف) الشافعي القاهري، مث األبناسي، إسحاق أبو الدين
 م.1998 هـ1418 األوىل الرشد، الطبعة مكتبة: هلل، الناشر فتحي

 اللطيف عبد/  الدكتور/  حتقيق ،العراقي الدين زين احلافظ لإلمام ،والتذكرة التبصرة شرح 
 .العلمية الكتب دار ،الفحل ياسني ماهر/  والشيخ ،امهمي 

 اخلضري. الكرمي عبد الشيخ احلديث، علوم يف التذكرة شرح 
 (.مفرغ)املقبل عمر لشيخنا التذكرة شرح 
 عل  يف ،الدرر نظ  بشرح ،الوطر ذوي إسعاف املسمى ،احلديث يف السيوطي ألفية شرح 

 الغرباء مكتبة ،األثيويب موسي ابن آدم بن علي العالمة ابن حممد/  الشيخ تأليف ،األثر
 .األثرية
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 البخاري صحيح شرح يف الداري الكوكب املسمي ،البخاري صحيح على الكرماين شرح، 
 حممد/  ختريج ،هـ786 سنة املتويف الكرماين يوسف بن حممد الدين مشس اإلمام :تأليف
  العلمية. الكتب دار ،عثمان

 بن حممد حممد ايب :املليح الشرح املؤلف اس  صحيح غرامي مقدمة على املليح الشرح 
  املالكي السنباوي حممد

 عبد بن حممد بن حممد اهلل عبد ايب للعالمة: صحيح غرامي مقدمة على املليح شرح 
 م.2013سزم، ابن دار باألمري الشهيد الزهري السنباوي القادر

 بن حممد:العالمة شرح العسقالين، سجر ابن للحافظ األسكام، أدلة من املرام بلوغ شرح 
 الكتب دار ،سعد بن عادل الرمحن عبد أبو: أساديثه وخرج به اعتىن العثيمني، صاحل
 . لبنان بريوت العلمية

 املختار حممد بن األمني ، حممد(الفقه جممع. ط) الورود نثر املسمى السعود مراقي شرح 
 الفوائد عامل دار - 1426:  النشر سنة ،جبدة اإلسالمي الفقه جممع: الشنقيطي، الناشر

 .األويل العمران الطبعة حممد بن علي: احملقق
 الطيب أبوالتلمساين،  الشريف لإلمام األصول على الفروع بناء إىل الوصول مفتاح شرح 

 – العلمية الكتب م، دار2012/  هـ1433 - األوىل: الطبعة ،السوسي السريري مولود
 لبنان.

 له، وقدم راجعه العسقالين، سجر بن أمحد لإلمام األثر أهل مصطلح يف الفكر خنبة شرح 
 . دمشق الغزايل مكتبة – الصباغ غياث حممد عليه وعلق عوض، حممد/ د
 نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن األثر، علي أهل مصطلحات يف الفكر خنبة شرح 

 أبو الفتح عبد الشيخ: له قدم: ، احملقق(هـ1014: املتوىف) القاري امهروي املال الدين
/  لبنان - األرق  دار: متي ، الناشر نزار وهيث  متي  نزار حممد: عليه وعلق سققه غدة،

 بريوت.
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 نور احلسن أبو حممد،( سلطان) بن األثر، علي أهل مصطلحات يف الفكر خنبة شرح 
 أبو الفتح عبد الشيخ: له قدم: ، احملقق(هـ1014: املتوىف) القاري امهروي املال الدين
/  لبنان - األرق  دار: متي ، الناشر نزار وهيث  متي  نزار حممد: عليه وعلق سققه غدة،

 بريوت.
 بن نوح احلاج بن الدين، ناصر حممد الرمحن عبد وزياداته، أبو الصغري اجلامع صحيح 

 اإلسالمي.  ، املكتب(هـ1420: املتوىف) األلباين األشقودري آدم، بن جنايت
 ناصر حممد ،تراها كأنك  التسلي  إىل التكبري من صلى اهلل عليه وسل  النيب صالة صفة 

 الرياض.  – والتوزيع للنشر املعارف ، مكتبة(هـ1420: املتوىف) األلباين الدين
 املكي العقيلي محاد بن موسى بن عمرو بن حممد جعفر أبو: املؤلف الكبري الضعفاء 

 بريوت - العلمية املكتبة دار: الناشر قلعجي أمني املعطي عبد: احملقق( هـ322: املتوىف)
 م.1984 - هـ1404 األوىل،: الطبعة

 املتوىف) اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين واملرتوكون، مجال الضعفاء :
: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: القاضي، الناشر اهلل عبد: ، احملقق(هـ597
 .1406 األوىل،

 (هـ911: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن احلفاظ، عبد طبقات ،
 هـ.1403 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر

 البغدادي البصري، بالولء، امهامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد أبو الكربى، الطبقات 
 الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد حممد: ، حتقيق(هـ230: املتوىف) سعد بابن املعروف
 م. 1990 - هـ 1410 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية

 البغدادي البصري، بالولء، امهامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد الكربى، أبو الطبقات 
 الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد حممد: ، حتقيق(هـ230: املتوىف) سعد بابن املعروف
 م. 1990 - هـ 1410 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية
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 الصاحلي الدمشقي امهادي عبد بن أمحد بن حممد اهلل عبد احلديث، أبو علماء طبقات 
 والنشر للطباعة الرسالة الزيبق، مؤسسة إبراهي  البوشي، أكرم: حتقيق، (هـ 744: املتوىف)

 م.  1996 - هـ 1417 الثانية،: لبنان، الطبعة – بريوت والتوزيع،
 الصاحلي الدمشقي امهادي عبد بن أمحد بن حممد اهلل عبد احلديث، أبو علماء طبقات 

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الزيبق، إبراهي  البوشي، أكرم: ، حتقيق(هـ 744: املتوىف)
 م. 1996 - هـ 1417 الثانية،: لبنان، الطبعة – بريوت والتوزيع،

 احلي عبد حممد ،احلديث مصطلح يف اجلرجاين الشريف السيد خمتصر بشرح األماين ظفر 
 املطبوعات مكتب النشر دار غدة، أبو الفتاح عبد: احملقق احلسنات، أبو اللكنوي
 .الثالثة الطبعة دمشق سوريا م1996 هـ1416 اإلسالمية

 التميمي، املنذر بن إدريس بن حممد بن الرمحن عبد حممد سات، أبو أيب لبن العلل 
 بحشراف الباسثني من فريق: ، حتقيق(هـ327: املتوىف) سات أيب ابن الرازي احلنظلي،
 مطابع: الناشراجلريسي،  الرمحن عبد بن خالد/ د و احلميد اهلل عبد بن سعد/ د وعناية

 م. 2006 - هـ 1427 األوىل،: احلميضي، الطبعة
 الثالثة الطبعة بريوت، للماليني، العل  دار الصاحل، صبحي. د ومصطلحه، احلديث علوم 

 .م1981 عشرة،
 العلمية املكتبة الشهرزوري، الصالح بن عثمان عمرو أبو الدين تقي احلديث، علوم 

 املنورة. باملدينة
 ضبطه ،855 املتويف العيين الدين بدر للعالمة البخاري، صحيح شرح القاري عمدة 

 . العلمية الكتب دار عمر، حممد حممود اهلل عبد/ ومجعه
 العسقالين الفضل أبو سجر بن علي بن البخاري، أمحد صحيح شرح الباري فتح 

 .1379 بريوت، - املعرفة دار: الشافعي، الناشر
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 سققه ،األنصاري زكريا حيي أيب الدين زين القاضي تأليف ،العراقي ألفية بشرح الباقي فتح 
 ،العلمية الكتب دار ،الفحل ياسني ماهر/  والشيخ ،امهمي  اللطيف عبد/ الدكتور/ 

 .الثانية الطبعة
 األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا حيىي أيب الدين العراقي، زين ألفية بشرح الباقي فتح 

 الكتب دار: الفحل، الناشر ماهر - مهي  اللطيف عبد: ، احملقق(هـ 926 ت) السنيكي
 م.2002/  هـ1422 األوىل، العلمية، الطبعة

 النشر تاريخ الدركاين، حممد الدين جن  النووي، لإلمام التقريب شرح القريب فتح 
 العلمية. الكتب م، دار2001

 بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين للعراقي، مشس احلديث الفية بشرح املغيث فتح 
 سسني علي: ، احملقق(هـ902: املتوىف) السخاوي حممد بن عثمان بن بكر أيب بن حممد

 م. 2003/  هـ1424 األوىل،: مصر، الطبعة – السنة علي، مكتبة
 مصر. – السنة مكتبة طـ املغيث، فتح 
 مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر النقل، أبو يف املدرج للوصل الفصل 

امهجرة،  دار: الزهراين، الناشر مطر بن حممد: ، احملقق(هـ463: املتوىف) البغدادي اخلطيب
 م.1997/هـ1418 األوىل،: الطبعة

 بن هارون بن شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن حممد: الوفيات، املؤلف فوات 
 – صادر عباس، دار إسسان: ، احملقق(هـ764: املتوىف) الدين بصالح امللقب شاكر

 األوىل. : بريوت، الطبعة
 بن آدم بن علي بن احلجاج، حممد بن مسل  صحيح مقدمة شرح يف احملتاج عني قرة 

 هـ. 1424 األوىل،: اجلوزي، الطبعة ابن دار الولوي، اإلتيويب موسى
 طراز ومعه ،الزبيدي التوزري املكي بن عثمان ،البيقونية املنظومة على العنربية القالئد 

 بن علي حتقيق األزهري النشوي عمر أمحد حممود ،احلديث مصطلح عل  يف البيقونية
 م. 1997/  هـ 1418 ،1 ط ،السعودية/  اخلرب ،عفان ابن دار ،احلليب سسن
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 قاس  بن سعيد حممد بن الدين مجال احلديث، حممد مصطلح فنون من التحديث قواعد 
 لبنان.-بريوت- العلمية الكتب ، دار(هـ1332: املتوىف) القامسي احلالق

 قاس  بن سعيد حممد بن الدين مجال احلديث، حممد مصطلح فنون من التحديث قواعد 
 لبنان. -بريوت- العلمية الكتب ، دار(هـ1332: املتوىف) القامسي احلالق

 أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الستة، مشس الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف 
 منر حممد أمحد عوامة حممد: ، احملقق(هـ748: املتوىف) الذهيب قَامْياز بن عثمان بن

: جدة، الطبعة القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: اخلطيب، الناشر
 م. 1992 - هـ 1413 األوىل،

 عادل: ، حتقيق(هـ365: املتوىف) اجلرجاين عدي بن أمحد الرجال، أبو ضعفاء يف الكامل 
: سنة، الناشر أبو الفتاح عبد: حتقيقه يف معوض، شارك حممد علي-املوجود عبد أمحد

 م.1997هـ1418 األوىل،: لبنان، الطبعة-بريوت - العلمية الكتب
 رضا حتقيق ،الندمي بابن املشهور الوراق إسحاق بن حممد الفرج أليب الفهرست كتاب 

  .م1971 هـ1391 طهران ،جتدد
 أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن سبان بن أمحد بن سبان بن حممدالثقات، : الكتاب 

 العالية للحكومة املعارف وزارة: بحعانة طبع (هـ354: املتوىف) الُبسيت الدارمي، سات،
: العثمانية، الناشر املعارف دائرة مدير خان املعيد عبد حممد الدكتور: مراقبة امهندية، حتت

 . 1973=  ه 1393 األوىل،: امهند، الطبعة الدكن آباد حبيدر العثمانية املعارف دائرة
 البصري، بالولء، امهامشي منيع بن سعد بن حممد اهلل عبد الكربى، أبو الطبقات: الكتاب 

 عطا، دار القادر عبد حممد: ، حتقيق(هـ230: املتوىف) سعد بابن املعروف البغدادي
 م. 1990 - هـ 1410 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب

 سجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل التهذيب، أبو تقريب: الكتاب 
 األوىل،: سوريا، الطبعة – الرشيد عوامة، دار حممد: ، احملقق(هـ852: املتوىف) العسقالين
1406 – 1986 . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التهانوي حممد بن علي بن علي حممد العالمة الشيخ تأليف ،الفنون اصطالسات كشاف 
 .العلمية الكتب دار ،بسج سسن أمحد سواشيه وضع ،هـ1158 سنة بعد املتويف احلنفي

 التهانوي حممد بن على بن علي حممد العالمة الشيخ تأليف الفنون، اصطالسات كشاف 
 .العلمية الكتب دار بسج، سسن أمحد سواشيه وضع احلنفي،

 قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد املصطلح، عل  يف املوقظة املقدمة شرح احلفظة كفاية 
 - الفرقان أسامة، مكتبة أبو امهاليل عيد بن سلي  - اهلل عبد أبو الدين مشس الذهيب
 األوىل.: الطبعة م، رق 2000 -هـ 1421عجمان

 اخلطيب مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد بكر الرواية، أبو عل  يف الكفاية 
: املدين، الناشر محدي إبراهي ،  السورقي عبداهلل أبو: ، احملقق(هـ463: املتوىف) البغدادي
 املنورة. املدينة - العلمية املكتبة

 الشهري الرعيين حممد بن حممد الشيخ/ تأليف ،اآلجرومية متممة على الدرية الكواكب 
 العلمية الكتب دار األهدل، الباري عبد بن أمحد بن حممد/ الشيخ شرح باحلطاب،

 .1438،2017 سنة عشرة احلادية الطبعة
 الشهري الرعيين حممد بن حممد/ الشيخ تأليف اآلجرومية، متممة على الدرية الكواكب 

 الكتب دار األهدل، الباري عبد بن أمحد بن حممد/ للشيخ الدرية الكواكب ،باحلطاب
 . 2017 سنة عشر، احلادية الطبعة ،العلمية

  ُامهيثمي سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن الَفَواِئِد، أبو َوَمْنَبعُ  الزََّواِئدِ  جَمَْمع 
ْأُمون الد اراين، َدارُ  أسد سلي  سسني: َأَساِديَثهُ  َوَخرَّجَ  ، َسقََّقهُ (هـ807: املتوىف)

َ
َاِث. امل  لِلرتُّ

 امهيثمي سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن الفوائد، أبو ومنبع الزوائد جممع 
 القاهرة، عام القدسي، مكتبة: القدسي، الناشر الدين سسام: ، احملقق(هـ807: املتوىف)

 م. 1994 هـ، 1414: النشر
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 املتوىف) احلراين تيمية بن احللي  عبد بن أمحد العباس أبو الدين الفتاوى، تقي جمموع :
 املصحف لطباعة فهد امللك قاس ، جممع بن حممد بن الرمحن عبد: ، احملقق(هـ728

 م. 1995/هـ1416السعودية، العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف،
 املتوىف) احلراين تيمية بن احللي  عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي الفتاوى، جمموع :

 لطباعة فهد امللك جممع: قاس ، الناشر بن حممد بن الرمحن عبد: ، احملقق(هـ728
: النشر السعودية، عام العربية اململكة النبوية، املدينة الشريف، املصحف
 م.1995/هـ1416

 الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهلل عبد أبو الدين الصحاح، زين خمتار 
 الدار - العصرية املكتبة: حممد، الناشر الشيخ يوسف: ، احملقق(هـ666: املتوىف)

 م.1999/  هـ1420 اخلامسة،: صيدا، الطبعة – بريوت النموذجية،
 بن حممد: ، املؤلف(املصطلح يف رسالتان: كتاب  ضمن مطبوع) األثر عل  يف املختصر 

: املتوىف) الكاِفَيجي اهلل عبد أبو الدين، حميي احلنفي الرومي مسعود بن سعد بن سليمان
 هـ.1407 األوىل،: الرياض، الطبعة – الرشد زوين، مكتبة علي: ، احملقق(هـ879

 بن سليمان بن ، حممد(املصطلح يف رسالتان: كتاب  ضمن مطبوع) األثر عل  يف املختصر 
، (هـ879: املتوىف) الكاِفَيجي اهلل عبد أبو الدين، حميي احلنفي الرومي مسعود بن سعد
 هـ.1407 األوىل،: الرياض، الطبعة – الرشد مكتبة: زوين، الناشر علي: احملقق

 احلنفي الرومي مسعود بن سعد بن سليمان بن حممد: املؤلف األثر، عل  يف املختصر 
 مكتبة: الناشر زوين علي: احملقق( هـ879: املتوىف) الكاِفَيجي اهلل عبد أبو الدين، حميي
 هـ1407 األوىل،: الطبعة الرياض - الرشد

 حممد: ، حتقيق(هـ505: املتوىف) الطوسي الغزايل حممد بن حممد سامد املستصفى،أبو 
 - هـ1413 األوىل،: العلمية، الطبعة الكتب دار: الشايف، الناشر عبد السالم عبد

 م.1993
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 مصر األمريية املطبعة األوىل ط الغزايل سامد أيب لإلمام األصول عل  من املستصفي 
 . ه1322

 أسد بن هالل بن سنبل بن حممد بن أمحد اهلل عبد سنبل،أبو بن أمحد اإلمام مسند 
القاهرة،  – احلديث دار: شاكر، الناشر حممد أمحد: ، احملقق(هـ241: املتوىف) الشيباين
 م. 1995 - هـ 1416 األوىل،: الطبعة

 للطباعة اجليل دار: خليل، الناشر حممد حممود: نصه وضبط ورتبه اجلامع، سققه املسند 
: الكويت، الطبعة واملطبوعات، الصحف لتوزيع املتحدة الشركة بريوت، والتوزيع، والنشر
 م. 1993 - هـ 1413 األوىل،

 صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند ،
 فؤاد حممد: ، احملقق(هـ261: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسل 
 بريوت. – العريب الرتاث إسياء الباقي، دار عبد

 صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند ،
 فؤاد حممد: ، احملقق(هـ261: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسل 
 بريوت. – العريب الرتاث إسياء دار: الباقي، الناشر عبد

 صلى اهلل عليه وسل  اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند ،
 فؤاد حممد: ، احملقق(هـ261: املتوىف) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسل 
 بريوت. – العريب الرتاث إسياء دار: الباقي، الناشر عبد

 املتوىف) الدين سراج سفص، أبو القزويين، عمر بن علي بن القزويين، عمر مشيخة :
: اإلسالمية، الطبعة البشائر دار: صربي، الناشر سسن عامر الدكتور: ، احملقق(هـ750
 م. 2005 - هـ 1426 األوىل

  الطرباين القاس  أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن الكبري، سليمان املعج 
 – تيمية ابن مكتبة: النشر السلفي، دار اجمليد عبد بن محدي: ، احملقق(هـ360: املتوىف)

 الثانية.: القاهرة، الطبعة
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  له نويهض، قدم ، عادل«احلاضر العصر وسىت اإلسالم صدر من» املفسرين معج :
 والرتمجة للتأليف الثقافية نويهض خالد، مؤسسة سسن الشَّْيخ اللبنانية اجلمهورية ُمفيت

 م 1988 - هـ 1409 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بريوت والنشر،
  له نويهض، قدم عادل، «احلاضر العصر وسىت اإلسالم صدر من» املفسرين معج :

 والرتمجة للتأليف الثقافية نويهض خالد، مؤسسة سسن الشَّْيخ اللبنانية اجلمهورية ُمفيت
 م. 1988 - هـ 1409 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بريوت والنشر،

  بريوت.  العريب الرتاث إسياء دار بريوت، - املثىن كحالة، مكتبة  رضا املؤلفني، عمر معج 
  بريوت. العريب الرتاث إسياء دار بريوت، - املثىن كحالة، مكتبة  رضا املؤلفني، عمر معج 
 بابن املعروف الدين تقي أبوعمرو، الرمحن، عبد بن احلديث، عثمان علوم أنواع معرفة 

 الفحل، دار ياسني ماهر - امهمي  اللطيف عبد: ، احملقق(هـ643: املتوىف) الصالح
 م. 2002/  هـ 1423  األوىل، سنة: العلمية، الطبعة الكتب

 بابن املعروف الدين تقي أبوعمرو، الرمحن، عبد بن احلديث، عثمان علوم أنواع معرفة 
 الفحل، دار ياسني ماهر - امهمي  اللطيف عبد: ، احملقق(هـ643: املتوىف) الصالح
 م. 2002/  هـ 1423األوىل: العلمية، الطبعة الكتب

 أبوعمرو، الرمحن، عبد بن الصالح، عثمان ابن مبقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع معرفة 
 -الفكر عرت، دار الدين نور: ، احملقق(هـ643: املتوىف) الصالح بابن املعروف الدين تقي

  م.1986 - هـ1406بريوت، – املعاصر الفكر دار سوريا،
 نُعي  بن محدويه بن حممد بن اهلل عبد بن حممد احلاك  اهلل عبد احلديث، أبو علوم معرفة 

: ، احملقق(هـ405: املتوىف) البيع بابن املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلك  بن
 - هـ1397 الثانية،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: سسني، الناشر معظ  السيد

 م.1977
 (.عمر عطا اهلل عبد. د) ويب إسالم البخاري صحيح يف املعلقات 
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 الرمحن عبد بن عثمان عمرو أيب اإلمام تأليف ،احلديث علوم يف الصالح ابن مقدمة 
 ،عويضة بن حممد بن صالح الرمحن عبد أبو/  عليه علق ،هـ643 سنة املتويف الشهرزوري

  .العلمية الكتب دار
 الدهلوي البخاري اهلل سعد بن الدين سيف بن احلق احلديث، عبد أصول يف مقدمة 

: لبنان، الطبعة – بريوت - اإلسالمية البشائر دار: الناشر، (هـ1052: املتوىف) احلنفي
 م.1986 - هـ1406 الثانية،

 الدهلوي البخاري اهلل سعد بن الدين سيف بن احلق احلديث، عبد أصول يف مقدمة 
 الثانية،: لبنان، الطبعة – بريوت - اإلسالمية البشائر دار ،(هـ1052: املتوىف) احلنفي
 م.1986 - هـ1406

 أم جامعة يف ماجستري رسالة يف العظي  عبد أعظ  جاويد سققه احلديث، علوم يف املقنع 
 يف(  جملدين يف) اجلديع اهلل عبد بتحقيق أيضا مطبوع ،هـ1440 سنة املكرمة مبكة القرى
  .هـ1413 سنة األسساء – فواز دار

 الزين املرتضي/ الدكتور تأليف والضعيفة، احلسنة األساديث تقوية يف احملدثني مناهج 
 . م1994 هـ،1415 األوىل الطبعة ،الرياض الرشد مكتبة ،أمحد

 القاهرة. – احلديثة الفاروق دار طـ للخالل،" العلل من املنتخب 
 سنة املتويف الصبان علي بن حممد العرفان أليب ،احلديث مصطلح عل  يف الصبان منظومة 

 بريوت. العلمية الكتب دار عويضة، حممد حممد كامل  الشيخ وشرح تصحيح ،هـ1206
 تصحيح الصبان، علي بن حممد العرفان أليب احلديث، مصطلح عل  يف الصبان منظومة 

  .لبنان بريوت العلمية الكتب دار عويضة، حممد حممد كامل  الشيخ وشرح
 النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكريا احلجاج، أبو بن مسل  صحيح شرح املنهاج 

 .1392 بريوت، الطبعة الثانية، – العريب الرتاث إسياء دار، (هـ676: املتوىف)
 سورية،  – دمشق الفكر، عرت، دار الدين نور احلديث، الدكتور علوم يف النقد منهج

 م. 1981- هـ 1401 الثالثة،: الطبعة
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 دمشق الفكر، دار: عرت، الناشر الدين نور الدكتور: احلديث، املؤلف علوم يف النقد منهج 
 م. 1981- هـ 1401 الثالثة،: الطبعةسورية،  –

 بن حمفوظ حممد السيوطي الدين جالل للحافظ األثر منظومة شرح يف النظر ذوي منهج 
 م. 2003/  هـ 1424 ،بريوت ،العلمية الكتب دار ،الرتمسي املنان عبد بن اهلل عبد

 اهلل سعد بن إبراهي  بن حممد اهلل، عبد النبوي، أبو احلديث علوم خمتصر يف الروي املنهل 
 الدين حميي. د: ، احملقق(هـ733: املتوىف) الدين بدر الشافعي، احلموي الكناين مجاعة بن
 هـ.1406 الثانية،: دمشق، الطبعة – الفكر رمضان، دار الرمحن عبد

 الفكر دار مجاعة، بن إبراهي  بن حممد الدين بدر احلديث،  علوم خمتصر يف الروي املنهل 
 بريوت. 

 بن سامد حممد القاضي ابن علي بن والعلوم، حممد الفنون اصطالسات كشاف  موسوعة 
: ومراجعة وإشراف ، تقدمي(هـ1158 بعد: املتوىف) التهانوي احلنفي الفاروقي صابر حمم د

 اهلل عبد. د: العربية إىل الفارسي النص دسروج، نقل علي. د: العج ، حتقيق رفيق. د
بريوت،  – ناشرون لبنان مكتبة: زيناين، الناشر جورج. د: األجنبية اخلالدي، الرتمجة

 .م1996 - األوىل: الطبعة
 املطبوعات مكتب الذهيب، أمحد بن حممد الدين مشس ،احلديث مصطلح عل  يف املوقظة 

 حبلب.  اإلسالمية
 بن عثمان بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو الدين الرجال، مشس نقد يف العتدال ميزان 

 للطباعة املعرفة دار: البجاوي، الناشر حممد علي: ، حتقيق(هـ748: املتوىف) الذهيب قَامْياز
 م. 1963 - هـ 1382 األوىل،: لبنان، الطبعة – بريوت والنشر،

 الفوائد عامل دار طبعة الشنقيطي، األمني حممد للعالمة السعود؛ مراقي شرح الورود نثر. 
 مث الدومي بدران مصطفى بن أمحد بن القادر عبد الشيخ لألستاذ العاطر اخلاطر نزهة 

 .القاهرة ،األزهرية الكليات مكتبة الدمشقي،
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 بن علي بن أمحد الفضل األثر، أبو أهل مصطلح يف الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة 
 اهلل ضيف بن اهلل عبد: ، احملقق(هـ852: املتوىف) العسقالين سجر بن أمحد بن حممد

 هـ. 1422 األوىل،: بالرياض، الطبعة سفري مطبعة: الرسيلي، الناشر
  سماة احلديث علوم َنْظ

ُ
صلى اهلل عليه  الرسول سديث عل  يف والسُّول األمل أقصى: »امل

: وحتقيق ، دراسة(هـ 693 املتوىف) الشافعي اخلَُويِّي أمحد بن حممد الدين ، شهاب«وسل 
 من جزء لستيفاء الُعليا الدراسات لكلية مقدمة: املناور، أطروسة سبيب عباس نواف

 يونيو الكويت، - وعلومه الشريف احلديث برنامج: يف املاجستري درجة متطلبات
 العلي. محد سامد. د: إشراف ، حتت2015

 ماهر: البقاعي، احملقق عمر بن إبراهي  الدين األلفية، برهان شرح يف مبا الوفية النكت 
 م. 2007/  هـ 1428 األوىل،: ناشرون، الطبعة الرشد مكتبة: الفحل، الناشر ياسني

 سجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل الصالح، أبو ابن كتاب  على النكت 
 املنورة، املدينة اإلسالمية، باجلامعة العلمي البحث ، عمادة(هـ852: املتوىف) العسقالين
 السعودية. العربية اململكة

 عليه وعلق سققه العسقالين، سجر ابن للحافظ الصالح، ابن كتاب  على النكت  /
  .العلمية الكتب دار فارس، حممد السعدين، احلميد عبد مسعود

 تضمني مع)  العسقالين سجر ابن للحافظ الفكر خنبة توضيح يف النظر نزهة على النكت 
: بقل ،العسقالين سجر لبن ،(النزهة على اهلل رمحه األلباين اإلمام سواشي من املوجود
 . هـ1431 األويل الطبعة اجلوزي، ابن دار احلليب، سسن بن علي

 والنشر للطباعة الفكر دار ،العسقالين سجر بن الدين لشهاب ،التهذيب هنذيب 
  .م1984 هـ1404 األويل الطبعة ،والتوزيع

 األوىل ط شهبة أبو حممد بن حممد للدكتور احلديث ومصطلح علوم يف الوسيط 
 . جدة ،املعرفة عامل م،1983-ه1403
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 عصام األنصاري،/اجلود أيب إبراهي  بن حممد الرواية، عل  يف النهاية ملقدمة البداية وصلة 
 م.2019، العلمية الكتب دار اهلل، عبد حممد اليزيد أبو

 بن إبراهي  بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس الزمان، أبو أبناء وأنباء األعيان وفيات 
 عباس، دار إسسان: ، احملقق(هـ681: املتوىف) اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب

 بريوت.  – صادر
 بن إبراهي  بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس الزمان، أبو أبناء وأنباء األعيان وفيات 

 عباس، دار إسسان: ، احملقق(هـ681: املتوىف) اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب
 بريوت. – صادر

 تاج بن الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين سجر، زين ابن خنبة شرح يف والدرر اليواقيت 
، (هـ1031: املتوىف) القاهري املناوي مث احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفني
 م.1999 األوىل،: الرياض، الطبعة – الرشد مكتبة: أمحد، الناشر الزين املرتضي: احملقق

 https://taimiah.org/index.aspx?function=item&id=950&node=4349 
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