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 أ (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 





 المقدمة
تَ غحِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت أَعحَمالَِنا، َمنح  َتِعيُنُو َوَنسح ُد لِلَِّو َنسح مح ِدِه اللَُّو اْلَح ْح  ََ 

ُد َأنح ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو، َوأَ  َْ ِللح َفََل َىاِدَي َلُو، َوَأشح ُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َفََل ُمِضلَّ َلُو، َوَمنح َُضح َْ شح
"يَا ، "يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن"َوَرُسولُُو، 

ُهَما أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ
، ا"رَِجاًَل َكِثيًرا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيبً 

 ، أما بعد،"يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسِديًدا"

 من شام من أىل ارامتو وفق اهلل ،ة النفعر، عظيماقدامل جليلةم اْلدَث و فإن عل
ا ملْمات مسائلْا   خلدمتْا وبسط أصوهلا وفروعْا، واان من أجل ما أُلف فيْا حاَو

ب فنونو، واعتىن بتصانيف اخلطيب املفرقة فجمع شتات ىذَّ " قدف اتاب ابن الصَلح،
فلْذا  ،ا، فاجتمع يف اتابو ما تفرق يف غًنهمقاصدىا، وضم إليْا من غًنىا خنب فوائدى

عكف الناس عليو، وساروا بسًنه، فَل حيصى ام ناظم لو وخمتصر، ومستدرك عليو 
مث جام بعده اْلافظ العراقي، فأوَله عناَة فائقة، فشرحو، "، ومقتصر، ومعارض لو ومنتصر

ْي أشْر فوإن اثرت، ونظمو، وشرح نظمو، واان أللفية العراقي مَزة على سائر منظوماتو 
على اإلطَلق، وأاثرىا تناوَل من العلمام بالشرح والتدَرس، منظومة لكتاب ابن الصَلح 

بة، وحدود ": زكريا اْلنصاريوىي اما قال  اشتملت على نقول عجيبة، ومسائل غَر
"، مث جام بعده السيوطي منيعة، وموضوعات بدَعة، مع اثرة علمْا، ووجازة نظمْا

، وىي اما قال "نظم الدرر في علم اْلثر" وهنل من منبعو، وألف ألفيتو واقتفى أثره،
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: قد زادت قواعد وضوابط وردبا زادت بابا بكاملو، فللو دره ما أمجع محمد آدمالشيخ 
 منظومتو، وأغزر فوائدىا، فجزاه اهلل عن خدمة العلم وأىلو خًن ما جزى ُمسنا بإحسانو.

ت بو ال واحدة عن أختْا، وما تفرق فيْما من الفضائل وألجل جَللة األلفيتٌن، وما دتيز 
واحملاسن، رأَنا أن جنمعْما يف نظم واحد َشملْما وحيقق املقصود منْما، مع زوائد 
وفوائد أخرى مستفادة من غًنمها من املنظومات والشروح، واملقصود حتصيل فضائلْما معا 

سَّر  بعد أن منَّ إن شام اهلل تعاىل، و  شرحا خمتصرا جيمع  ى ىذاأَنا أن نعلق علر  ذلكاهلل َو
 كون زادا َتبلغ بو قاصد ىذا الشأن.لي دررا من أقوال أىل العلم،

 النظممنهج العمل في 
 اتبعنا منْجا سرنا عليو أوضحناه يف مقدمة النظم، نلخصو يف النقاط التالية:

صار أو اْلذف، جعلنا ألفية العراقي ىي األصل ومل نتعرض أللفاظْا بالتغيًن أو اَلخت .1
إَل من جْة الرتتيب فقط، وقمنا أَضا يف بعض اْلاَلت النادرة بفك بعض األبيات  

 اما سيأيت بيانو.
استخرجنا َزادات السيوطي على العراقي وأدرجناىا ضمن ألفية العراقي، وجعلناىا  .2

ادات اما َلي:"باللون األمحر"  ، واان العمل يف إدراج ىذه الَز
 سيوطي يف أبيات تامة ندرجْا يف موضعْا املناسب من النظم.إذا اانت َزادات ال - أ

ادة ذارىا السيوطي يف موضع آخر،  وأما إذا مل تكن اذلك - ب فإننا جنتْد يف إدتامو بَز
 أو بغًنىا دبا َناسب النظم، وجعلنا ذلك بٌن معكوفٌن، واخرتنا هلا اللون األخضر.

ىا يف نفس البيت، وتعذر إدراج وأما إذا اانت املسألة عند العراقي متداخلة مع غًن  - ت
ادة مناسبة، وندرج  َزادات السيوطي ضمنْا، فإننا نقوم بفك بيت العراقي، ونتمو بَز

 يف السياق ما زاده السيوطي، مع اْلفاظ على ألفاظ العراقي ااملة.
 .من غًن معكوفٌن رضباللون األخمتممة لأللفيتٌن، وجعلناىا  أخرىذارنا َزادات  .3
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 ضبط النص 
 ا بشكل اامل للنص قدر املستطاع، وجيدر التنبيو على بعض اَلصطَلحات املستعملة؛قمن
 ، نثبتْا بدون شكل، مثال:ياء النسبة ونحوها إذا كانت مخففة -

قِ  َْ َصحَل ََ عحين الحبَ ي ح َميحدِ   َوَمنح َعزَا يَواألح  َمي َّزَا يَولَيحَت ِإذح زَاَد اْلُح

قرأ ويف القرامات، ىو معروف يف لغة العرب ، و نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها -
 بو ورش عن نافع، فنرسم اهلمزة ألفا ونضبطْا دبا َناسبْا، مثال:

 ِإَذا َعَزوحا اَوح » ُحجَّةٌ «اَوح »ُمتحِقنٌ  «  اَوح « ثَ بحتٌ »أَوح « ثَِقةٌ »مُثَّ ََِليِو 

 ِإَذا... وح َن ... ُحجَُّة  َن وح ُمتحِقُن  وح  نَ فتقرأ ىكذا: ثَِقٌة أَوح ثَ بحُت 
ِذ َعنحوُ ََل َمعحرَِفَة الرَّاِوي بِا :َوِقيلَ   خح  َما أَتَانَا ِمنحوُ  ُال   

ِذ َعنحُو... لَ  فتقرأ ىكذا: َمعحرَِفَة الرَّاِوي بِ   خح
وضعنا ترقيما عاما جلميع األبيات، اما وضعنا ترقيما خاصا  ترقيم اْلبيات: -

الرجوع إىل أصلو، بذلك ا ليسْل باأللفيتٌن حافظنا فيو على ترقيم أصل ال منْم
 .َل جنعل لو رقما خاصافوأما ما مل َكن منْما 

ن أَضا، وسرنا على نفس املنْجية اليت اتبعناىا يف املنت مع إبرازىا  - قمنا بضبط العناَو
 .خبط غليظ

 الشرح منهج العمل في
 : اما َلي و، وذلكرأَنا أن نشرحْما ب فيتان متعلقتٌن بكتاب ابن الصَلحملا اانت األل

 .")م(:"افو بكَلم ابن الصَلح مسبوقا ب  مث إرد، ")ن(:"إَراد النظم مسبوقا ب   -
ادات ال - واليت  يت زادىا العراقي على ابن الصَلحفإن مل َوجد ذلك يف املقدمة االَز

عليْم، فإننا نثبت شرحْا من اتب غًنىم ىا اداليت ز  وأزادىا السيوطي عليْما، 
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فإن جل ما  وخبصوص ألفية السيوطي، ")ش(:"بوقا ب   ىذا العلم الشَرف، مس
إسعاف "، املسمى: ُممد بن علي األثيويبالعَلمة شرح شرحناىا بو أخذناه من 

 .(:"اْلثيوبي")، وجنعل قبلو "ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم اْلثر
ضيو ويف ال ىذا َل ننقل اَلم ىؤَلم األئمة حبرفو، بل بتصرف َسًن جدا حسب ما َقت

 :وىذه بعض األمثلة اْلال،
   َأْقَساُم اْلَحِديثِ    )ن(:

ُل َىَذا الشَّأحِن َقسَُّموا الس َننح  .11 .22   ِإىَل َصِحيٍح َوَضِعيٍف َوَحَسنح   َوأَىح
أن اْلدَث عند أىلو  -علمك اهلل وإَاي-اعلم  )م(: معرفة الصحيح من الحديث:
  َنقسم إىل: صحيح وحسن وضعيف.

***** 
َثَ رح  .41 .25 ن(:) اٍب  آِمرًا  َلُو  ُعَمرح   أَوَُّل َجاِمِع الح َحِدَِث َواألح َْ  اِبحُن  ِش

اإلمام ابن شْاب الزىري بأمر من  أول من مجع اْلدَث النبوي وآثار السلف)اْلثيوبي(: 
 ....أمًن املؤمنٌن عمر بن عبد العَزز

***** 
دَِث ُذو قَ َواِنٌنَ  .6 .10 )ن(: ٍ َوَسَندح   حُتَدح  ِعلحُم اْلَح َواُل َمنتح َرى ِِبَا َأحح  َُدح
ُبوُل َوالح َمرحُدودُ   َفَذاِنَك الح َموحُضوُع، َوالح َمقحُصودُ  .7 .11   َأنح َُعَرَف الح َمقح

: أحسن حدوده: قول الشيخ عز الدَن بن (1/227)البحر الذي زخرالسيوطيقال  )ش(:
د واملنت. وموضوعو: املنت والسند. وغاَتو: معرفة َعرف ِبا أحوال السن علم بقوانٌن :مجاعة

 الصحيح من غًنه.
***** 
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 قمنا بوضع تعليقات خمتصرة، ورازنا على:اما 
بيان ، و بيان درجة اْلدَث من الصحة والضعف مع  خترجيا خمتصرا تخريج اْلحاديث: -

ألن ىذه األحادَث سيقت مثاَل لقواعد ىذا  ؛ُمل اَلستشْاد من ىذه األحادَث
 لعلم، مستعينٌن يف ذلك بأئمة ىذا الشأن يف شروح األلفيتٌن وغًنىا. ا

وىم اثًنون والشرح لألعَلم املذاوَرن يف املنت قمنا بوضع تراجم  تراجم اْلعالم: -
ونقتصر على ذار  فَل تَزد يف الغالب على السطر الواحد، ،، ولذلك اختصرناهجدا
ذار بٌن معكوفٌن أعدل نن أمكن ذلك، مث وتاَرخ وفاتو إ ،ولقبو ،ونسبو ،وانيتو ،امسو

 ؛عليو من جرح أو تعدَل ناما وقف
ذار ما قالو اْلافظ فيو، مع ذار من أخرج لو من األئمة ن، ففإن كان من رجال التقريب

، فإن اان معلقا خيف ال ذلك اصطَلح اْلافظ يف التقَرب؛ ]البخاري:  مع مراعاتنا
، جزم رفع ر، جزم القرامة: عخعال العباد: ، خلق أفبخ، األدب املفرد: ختعنده: 
: لو ، القدرصد: لو ، فضائل األنصارمد: لو ، املراسيلد، أبو داود: م، مسلم: ىاليدَن: 

، س، النسائي: تم، الشمائل لو: تالرتمذي: ، كد: لو ، مسند مالكل: لو ، املسائلقد
 ، مثال ذلك:[فقو: ، التفسًن لق، ابن ماجو: كن، مسند مالك لو: عسمسند علي لو: 

 

َثَ رح  اٍب  آِمرًا  َلُو  ُعَمرح   أَوَُّل َجاِمِع الح َحِدَِث َواألح َْ اِبحُن  ِش
(1) 

                                                                                                                                                                                         اهلامش:     
ى  124ُممد بن مسلم، أبو بكر، القرشي، الزىري، املدين، ]متفق على جَللتو وإتقانو، ع[، )ت "ِاْبُن ِشَهابٍ "(1)

 وقيل غًن ذلك(.
 ى (.101ع[، )تبن عبد العَزز بن مروان بن اْلكم، أبو حفص، أمًن املؤمنٌن، ]ُعدَّ من اخللفام الراشدَن،  "ُعَمر"

***** 
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، فإننا نلتمس ذلك من اتب الرجال، اتاَرخ المترجم له من رجال التقريب لم يكنفإن 
بغداد للخطيب، وسًن أعَلم النبَلم وتاَرخ اإلسَلم للذىيب وغًنىا، ونذار ذلك مع بيان 

 القائل لنخرج من عْدتو، مثال ذلك:
  ََ ُفِت الح َخمَسَة إَلَّ الن َّزحرُ ملَح   البَ ر   (1)........ َلِكنح  قَاَل  حَيٍَن 

                                                                                                                                                                                         اهلامش:     
 ى (.676)ت [،مفيت األمَّة شيخ اإلسَلم أحد األعَلم، ]الذىيب: أبو زاَرا، ُميي الدَن، النوويبن شرف، "َيحَيى" (1)

***** 
 َفضَُّلوا  َذا  َلوح  نَ َفعح  (1)َأيب  َعِلي    َوبَ عحُض الحَغرحِب َمعح  .......

                                                                                                                                                                                         اهلامش:     
(1)"  ى (.342)ت [،إمام مْذب حافظ متقن :الدارقطين] ، شيخ اْلاام،ياْلسٌن بن علي بن ََزد، النيسابور  "أَبُو َعِليٍّ

***** 
 

 هتذَبو وترتيبوضبطو و جْدنا يف سبيل وقد بذلنا ُقصارى ىذا، 
 واهلَل سبحانو وتعاىل نسأل أن َنفع بو اما نفع بأصولو

 َرزقنا اإلخَلص يف القول والعملوأن 
 نبينا ُممد على عبده ورسولو وبارك وصلى اهلل وسلم

 و أمجعٌنتباوعلى آلو وصح
 واْلمد هلل رب العاملٌن

 
 اجمللس العلمي ملكتب األثر
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 بسملة والحمدلة والصالة والسالـ على النبي صلى اهلل عليو وسلمالبداءة بال
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم. (:ف)

 "رَبػََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَْحَمًة َوَىيّْْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا". ،بسم اهلل الرٞبن الرحيم)ـ(: 
 ؛البسملةالبداءة بأما  )ش(:
، أنا ٧بيىمَّدي َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعْمَرافَ  : من طريق(2/69)ا١بامعركل ا٣بطيب لما ف)ح(: 

، نا ]الدارقطِب: صدكؽ[، نا عيبػىٍيدي ٍبني عىٍبًد اٍلوىاًحًد ٍبًن شىرًيكو ]صدكؽ أخبارم، فق[ٍبني صىاًلحو اٍلبىٍصرًم  
عىًن  ،]صدكؽ، ع[ًإ٠ٍبىاًعيلى  ، نا ميبىشٍّري ٍبني ثقة، د[ ]أبو إ٠باعيل،يػىٍعقيوبي ٍبني كىٍعبو اٍْلىٍنطىاًكي  

]٧بمد بن مسلم، أبو بكر، الفقيو ، عىًن الز ٍىرًمٍّ ]عبد الرٞبن بن عمرك، أبو عمرك، ثقة جليل فقيو، ع[اٍْلىٍكزىاًعيٍّ 

، عىٍن أىِب ]بن عبد الرٞبن بن عوؼ، ثقة مكثر، ع[، عىٍن أىِب سىلىمىةى ا٢بافظ متفق على جاللتو كإتقانو، ع[
: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: ىيرىيٍػرىةى  "ُكلُّ َأْمٍر ِذي بَاٍؿ ََل يُػْبَدُأ ِفيِو بِِبْسِم ، قىاؿى

 اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َأْقَطُع"
)تاريخ الخطيبأٞبد بن ٧بمد بن عمراف، أبو ا٢بسن، يعرؼ بابن ا١بندم؛ قاؿ  وفيك قلت: 

عنو  (1)األزىريسألت  ،]التشيع[ف يف ركايتو كيطعن عليو يف مذىبو:كاف يضع(6/244 بغداد
 فقاؿ: ليس بشيء.

 قاؿ العراقي يف مطلع ألفيتو:
 عىٍبدي  الرًَّحيًم  ٍبني  الٍػحيسىٍْبً  اٍْلىثىرًم      يػىقيوؿي رىاًجي رىبًٍّو الٍػميٍقتىًدًر  

قد  ا يف ىذا ا١بمع لو، كىوكحذفنا ىذا البيت من اْلصل ْلف إثباتو يلـز منو نسبة كل م
  ضم كالـ غّبه.

. األَثَر" نسبة إىل "واأْلَثَِريّ "  (1/341)القاموس احمليط"، كىو بىًقيَّةي الشيًء، كا١بمع: آثاره كأيثوره
                                                 

 ىػ(.435)ت أحد ا٤بعنيْب با٢بديث مع صدؽ كاستقامة[، ]ا٣بطيب: ،عبيد اهلل بن أٞبد، أبو القاسم "األزىري"( 1)
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ءً   .2  .1 )ف(:   صىاءً عىلىى اٍمًتنىافو جىلَّ عىٍن ًإحٍ   ًمٍن بػىٍعًد ٞبىًٍد اهلًل ًذم اٍْلَلى
ستهداه، الواقي من اتقاه، الكايف من ٙبرل رضاه، ٞبدا بالغا ا٢بمد هلل ا٥بادم من ا)ـ(: 

 .أمد التماـ كمنتهاه
 ؛وأما الحمدلة )ش(:

  (1894رقم:  1/610)كابن ماجو  كاللفظ لو، (4840رقم:  4/261)أبو داكد ل رك لما ف)ح(: 
د، صدكؽ ]بن عبد الرٞبن، أبو ٧بمقػيرَّةى  من طريق( 1رقم:  1/173)كمن أصحاب الصحيح ابن حباف 

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  ، عىًن الز ٍىرًمٍّ، عىٍن أىِب سىلىمىةى، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، لو مناكّب، ـ د ت س ؽ[ قىاؿى
ـُ ": صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  كعند ابن ماجو  "ُكلُّ َكاَلـٍ ََل يُػْبَدُأ ِفيِو بِاْلَحْمُد هلل فَػُهَو َأْجَذ

  "ِذي بَاٍؿ ََل يُػْبَدأُ ِفيِو بِاْلَحْمِد َأْقَطعُ  ُكلُّ َأْمرٍ ": لفظ
]بن يزيد بن أِب النجاد، أبو يزيد، ثقة إَل أف يف ركايتو عن الزىرم كٮبا قليال، : ركاه يونسأبو داودقاؿ لكن 

]بن أِب ٞبزة)دينار(، أبو بشر، ثقة عابد، قاؿ ابن معْب: كشعيب ]بن خالد، أبو خالد، ثقة ثبت، ع[كعقيل ع[

، عن ]أبو ٧بمد، ثقة إماـ، بخ ـ د ت س ؽ[كسعيد بن عبد العزيز من أثبت الناس يف الزىرم، ع[
  الزىرم، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مرسال.

، كركاية كمرسال حديث حسن، كقد ريكم موصوَل :(112أرنؤكط ص:-)اْلذكار النوويقاؿ 
فا٢بكم لالتصاؿ عند ٝبهور  الإًلسناد، كإذا ركم ا٢بديث موصوَل كمرسا٤بوصوؿ جيدة ا

 . العلماء، ْلهنا زيادة ثقة، كىي مقبولة عند ا١بماىّب
 الدارقطني قاؿ فيوف ،ىذا ا٢بديث كأماىذه ا٤بسألة يف موضعو، بياف سيأيت  قلت:
ف َلضطراب حديث ضعي :(1/29)اإلركاءاأللبانيكقاؿ  : ا٤برسل ىو الصواب.(1/427)السنن

 ،كل من ركاه عنو موصوَل ضعيف أك السند إليو ضعيفك  الركاة فيو على الزىرم،
 .كالصحيح عنو مرسال
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ـو دىائًػػػػػػػػػػمً   .3  .2 )ف(: ةو كىسىالى  عىلىى نىبًػيٍّ الٍػخىٍّبً ًذم الٍػمىرىاًحمً   ثيػمَّ صىالى
 .ؿ كل، ما رجا راج مغفرتو كرٞباهكآ الـ اْلكمالف على نبينا كالنبيْبكالصالة كالس)ـ(: 
 ؛لصالة والسالـ على النبي صلى اهلل عليو وسلماوأما  )ش(:
ْبُن أَِبي  ِإْسَماِعيلَ من طريق ( 1/15)طبقات الشافعية الكربلركل تاج الدين السبكيلما ف)ح(: 

: قىاؿى زِيَاٍد الشَّاِميّ  ، عىٍن ييونيسى ٍبًن يىزًيدى، عىن الز ٍىرًٌم، عىن أِب سىلمىةى، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى
"ُكلُّ َكالـٍ ََل يُػْبَدُأ ِفيِو ِبَحْمِد اهلل َوالصَّاَلِة َعَليَّ فَػُهَو اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  رىسيوؿي 

 َأْقَطُع أَبْػتَػُر َمْمُحوٌؽ ِمْن ُكلّْ بَػرََكٍة"
  ،: يضع(1/256)الضعفاء كا٤بَبككوف الدارقطنيقاؿ  ،)مسلم(إ٠باعيل بن أِب زياد :فيوو قلت: 

 مَبكؾ. ،بكذا
اقتداء لة أىل العلم افتتاح كتبهم بالبسملة كا٢بمد استحبفقد  ،كمع ضعف ىذه اْلدلة

سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم العملية، فإنو  اتباعا ل، ك بكتاب اهلل عز كجل فإنو مفتتح ُّما
 ؛ و با٢بمدلة كالصالة كالسالـ عليوو بالبسملة كخطبى كاف يستفتح رسائلى 

أف ىرقل دىعىا ًبًكتىاًب  ،: عن أىِب سيٍفيىافى رضي اهلل عنو(7رقم:  1/8)م ركل البخار فقد 
فػىعىوي ًإىلى ًىرىٍقلى  ، رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى الًَّذم بػىعىثى بًًو ًدٍحيىةي ًإىلى عىًظيًم بيٍصرىل، فىدى

ِحيِم، ِمْن ُمَحمٍَّد َعْبِد اللَِّو َوَرُسوِلِو ِإَلى ِىَرْقَل َعِظيِم "ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَّ فػىقىرىأىهي فىًإذىا ًفيًو 
"... ـٌ َعَلى َمِن اتػََّبَع الُهَدى، َأمَّا بَػْعُد، فَِإنّْي َأْدُعوَؾ ِبِدَعايَِة اإِلْسالَـِ : َساَل  الرُّوـِ

: عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيبٍّ صىلَّ ( 3380رقم:  5/461)الَبمذم  وروى ى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
ِإَلَّ َكاَف َعَلْيِهْم تَِرًة،  ْم ُيَصلُّوا َعَلى نَِبيِّْهمْ َولَ  ا َلْم َيْذُكُروا اللََّو ِفيوِ "َما َجَلَس قَػْوـٌ َمْجِلسً 

بَػُهْم َوِإْف َشاَء َغَفَر َلُهْم"   ]قاؿ الَبمذم: حديث حسن صحيح[ فَِإْف َشاَء َعذَّ
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: ييستحٌب البداءة با٢بمد للَّو لكل مصنف كدارس كمدرٍّس العلماء: قاؿ النوويقاؿ 
ـ ا٤برء بْب : أحب أف يقدالشافعيقاؿ ، كخطيب كخاطب، كبْب يدم سائر اْلمور ا٤بهمة

يدم خطبتو ككل أمر طلبو ٞبد اهلل تعاىل، كالثناء عليو سبحانو كتعاىل، كالصالة على 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

:  (2355رقم:  4/1828)مسلم  روى ٤با" ِذي الْػَمَراِحمِ " لو:قو ك  عىٍن أىِب ميوسىى اٍْلىٍشعىرًمٍّ قىاؿى
 : "أَنَا ُمَحمٌَّد، َوَأْحَمُد، كىافى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ييسىمٍّي لىنىا نػىٍفسىوي أى٠ٍبىاءن، فػىقىاؿى

، 7/322)إكماؿ ا٤بعلمعياضالقاضي قاؿ ، يُّ التػَّْوبَِة، َونَِبيُّ الرَّْحَمِة"َواْلُمَقفّْي، َواْلَحاِشُر، َونَبِ 

 ، كمعُب ىذا متقارب."اْلَمْرَحَمِة" كيف ركاية: (3/133ا٤بشارؽ
***** 

ػقىػاًصػػػػػدي الٍػميًهمَّوٍ   .4  .3 )ف(: ػًذًه الٍػمى  تيوًضحي ًمٍن ًعٍلًم الٍػحىًديًث رى٠ٍبىوٍ   فىػهى
 ا٢بديث فيما مضى عظيما، عظيمة ٝبوع طلبتو، رفيعة مقادير حفاظولقد كاف شأف )ـ(: 
ككانت علومو ٕبياهتم حية، كأفناف فنونو ببقائهم غضة، كمغانيو بأىلو آىلة، فلم يزالوا يف  ،كٞبلتو

دد، انقراض، كمل يزؿ يف اندراس حٌب آضت بو ا٢باؿ إىل أف صار أىلو إ٭با ىم شرذمة قليلة العى 
، كَل تتعُب يف تقييده بأكثر الن فٍ تعُب على اْلغلب يف ٙبملو بأكثر من ٠باعو غي  دد، َلضعيفة العي 

 من كتابتو عطال، مطرحْب علومو الٍب ُّا جل قدره، مباعدين معارفو الٍب ُّا فخم أمره.
: عرب بالرسم ىنا إشارة إىل العراقيقاؿ  .بىًقيَّتيوالرىٍسمي: اْلىثػىري أك  "َرْسَمْو" قولو: )ش(:
  .عليهاكثّب من ىذا العلم، كإنو بقيت منو آثار يهتدل ُّا، كيبُب دركس  

 
***** 
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 تىٍذًكرىةن لًٍلميٍنتىًهي كىاٍلميٍسًندً   نىظىٍمتػيهىا تػىٍبًصرىةن لًٍلميبتىًدم  .5  .4 )ف(:

حً  لػىخٍَّصتي ًفيهىا  .6  .5  ا تػىرىاهي مىٍوًضعىوٍ   أىٍٝبىعىوٍ (1)اٍبنى  الصَّالى  كىزًٍدتػيهىا ًعٍلمن
كاد الباحث عن مشكلو َل يلفي لو كاشفا، كالسائل عن علمو َل يلقى بو   فحْب)ـ(: 

"معرفة أنواع علم  بكتاب - كلو ا٢بمد أٝبع - عارفا، منَّ اهلل الكرمي تبارؾ كتعاىل عليَّ 
، ىذا الذم باح بأسراره ا٣بفية، ككشف عن مشكالتو اْلبية، كأحكم معاقده، الحديث"

ْب أحكامو، كفصل أقسامو، كأكضح أصولو، كشرح فركعو كقعد قواعده، كأنار معا٤بو، كب
 كفصولو، كٝبع شتات علومو كفوائده، كقنص شوارد نكتو كفرائده.

: أم: كتاب ابن الصالح، العراقيقاؿ  لخَّْصُت ِفيَها اْبَن الصَّاَلِح َأْجَمَعْو""قولو: )ش(: 
 واؿ لقائليها كما تكرر فيو.كا٤براد مسائلو كأقسامو دكف كثّب من أمثلتو كتعاليلو كنسبة أق

 ؛ز الناظم الزيادات بأشياءميَّ  "َوِزْدتُػَها ِعْلًما"كقولو: 
  ...": "قُػْلتُ منها أف يقوؿ:  -
 كمنها إذا تعقب ىو أك غّبه كالـ ابن الصالح بردٍّ أك إيضاح لو. -
كأف يكوف حكاية عمن ىو متأخر عن ابن   ،كمنها ما ىو ٩بيز بنفسو عند من لو معرفة -

 ح كالنوكم كابن دقيق العيد كغّبٮبا.الصال
 شرحو.مقدمة يف  كأٝبلهايف الشرح،  كمل تتميز بنفسها فميزىا ىايز ما مل ٲب هاكمن -

 
***** 

                                                 

تقي الدين، أبو عمرك، عثماف بن عبد الرٞبن، الشهرزكرم، ]الذىيب: كاف إماما بارعا حجة  "اْبن الصَّاَلِح"( 1)
 ىػ(.643متبحرا[، )ت
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 ًلوىاًحدو كىمىٍن لىوي مىٍستيوري   فىحىٍيثي جىاءى اٍلًفٍعلي كىالضًَّمّبي   .7  .6 )ف(:
ًح ميٍبًهػىػػػػمىاأيرًيدي   مىا«الشٍَّيخً »أىٍك أىٍطلىٍقتي لىٍفظى «قىاؿى »ػكى   .8  .7   إَلَّ اٍبنى الصَّالى
 (1)امىػػعى الٍػػبيػخىارًمٍّ ٮبيى  مه ػػلً فىػميسٍ   «اٍلتػىزىمىا»كىًإٍف يىكيٍن ًَلثٍػنػىٍْبً ٫بىٍوي   .9  .8 

قد يشكل على ىذا  لكن،بْب العراقي اَلصطالح الذم سار عليو يف ألفيتو،  )ش(:
 أشياء، منها؛

 َلْم يَػتَِّصْل، َوقَاََل" "َوِقيَل: َماألف اإلطالؽ، كقولو:  -
، فليتنبو ٥بذا، كمن أمثلة ذلك قولو مث يستدرؾ أك يرد عليهما يذكر كالما لشخصْبأف  -

يرجع  "قَاََل"فالضمّب يف قولو  "ِبَفْرِد الثػَّْقةِ  َما قَاََل َوَردَّ " :عند ا٢بديث عن الشذكذ
 للحاكم كا٣بليلي ا٤بذكورين يف البيت قبلو.

***** 
 ميٍعتىصىػًػػػمنا يف صىٍعًبهىا كىسىٍهًلهىا   أىٍرجيو يف أيميورًم كيلٍّهىاكىاهللى   .10  .9 )ف(:

فاهلل العظيم الذم بيده الضر كالنفع كاإلعطاء كا٤بنع أسأؿ، كإليو أضرع كأبتهل، )ـ(: 
متوسال إليو بكل كسيلة، متشفعا إليو بكل شفيع، أف ٯبعلو مليا بذلك كأملي كفيا بكل 

"َوَما تَػْوِفيِقي ِإَلَّ بِاللَِّو ظم اْلجر كالنفع بو يف الدارين، إنو قريب ٦بيب ذلك كأكىف، كأف يع
 َعَلْيِو تَػوَكَّْلُت َوِإلَْيِو أُنِيُب"

***** 

                                                 

 ىػ(.261بن ا٢بجاج بن مسلم، أبو ا٢بسْب، القشّبم، ]ثقة حافظ إماـ، ت[، )ت "ُمْسِلم"( 1)
 ىػػ(.256)ت ٧بمد بن إ٠باعيل، أبو عبد اهلل، ا١بعفي،]جبل ا٢بفظ كإماـ الدنيا يف فقو ا٢بديث، ت س[،"اْلػُبَخاِرّي"
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   [َمَباِدُئ ِعْلِم اْلَحِديثِ ]   )ف(:
 :(1)مبادئ العلـو عشرة، ٦بموعة يف قوؿ الناظم كتنسب ْلِب العرفاف )ش(:

 ثيػمَّ الثَّمىرىهٍ   ػػػد ،    كىالٍػمىٍوضيػػػػوعي،ا٢بٍىػ      عىػػػػػػػشىرىٍه   ًعٍلمو    كيلٍّ     مإفَّ  مىبىادً 
ادي، حيٍكمي الشَّارًعٍ     كىالٍػػػػػػوىاًضػػػػػػٍع    كىفىٍضليػػػػػػػوي،   كىًنٍسبىػػػػةه،   كىاًَلٍسمي، اًَلٍسًتٍمدى

ػػػػػازى  الشَّرىفىا     بًالبػىٍعًض اٍكتػىفىى  مىسىاًئله، كالبػىٍعضي   كىمىٍن  دىرىل  ا١بىًميعى  حى
***** 

 ييٍدرىل ًُّىا أىٍحوىاؿي مىًٍبو كىسىنىدٍ   ًعٍلمي ا٢بٍىديًث ذيك قػىوىاًنْبى ٙبيىدٍ  .6  .10 )ف(:
اًنكى الٍػمىٍوضيوعي، كىالٍػمىٍقصيودي  .7  .11  ٍقبيوؿي كىالٍػمىٍرديكدي   فىذى  أىٍف ييعرىؼى الٍػمى

: أحسن حدكده: قوؿ الشيخ عز الدين بن (1/227حر الذم زخر)البالسيوطيقاؿ  )ش(:
علم بقوانْب يعرؼ ُّا أحواؿ السند كا٤بًب. كموضوعو: ا٤بًب كالسند. كغايتو: معرفة  :ٝباعة

: أكىل التعاريف: معرفة القواعد الٍب يتوصل ُّا إىل )النكت(الحافظقاؿ ك  الصحيح من غّبه.
  معرفة حاؿ الراكم كا٤بركم.

***** 
[ اٍلعيليوـً  ك]كىإًنَّوي    .12 ف(:) ىٍشرىؼي ًد اٍلقىي وـً   ْلى  بػىٍعدى ًكتىاًب الصَّمى
كإف علم ا٢بديث من أفضل العلـو الفاضلة، كأنفع الفنوف النافعة، ٰببو ذكور الرجاؿ )ـ(: 

 عُب بو ٧بققو العلماء ككملتهم.كيي كفحولتهم، 
***** 

                                                 

 ىػ(.1206(٧بمد بن علي، أبو العرفاف، الصباف، الشافعي، )ت1)
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ا قىٍد أيٍطًلقى اٍلوىٍحيىافً عىلى   فىسينَّةي الرَّسوًؿ كىٍحيه ثىافً    .13 )ف(:  ٍيًهمى
"َوَما : كما قاؿ تعاىل  من الوحيىو  صلى اهلل عليو كسلم يف سنتو النيبما ثبت عن  )ش(:

دؿ ىذا على أف السنة كحي : السعديقاؿ ، يَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْف ُىَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحى"
َوأَنْػَزَؿ اللَُّو َعَلْيَك اْلِكَتاَب " اىل:من اهلل لرسولو صلى اهلل عليو كسلم، كما قاؿ تع

ْلف كالمو َل يصدر عن  ؛كأنو معصـو فيما ٱبرب بو عن اهلل تعاىل كعن شرعو "،َواْلِحْكَمةَ 
  اىػىول، كإ٭با يصدر عن كحي يوحى.

، عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صى (4604رقم:  4/200)كركل أبو داكد اـً ٍبًن مىٍعًدم كىًربى لَّى اهللي : عىًن اٍلًمٍقدى
 : ٰبتمل كجهْب الخطابي:  قاؿ، "َأََل ِإنّْي ُأوتِيُت اْلِكَتاَب، َوِمثْػَلُو َمَعُو"عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىنَّوي قىاؿى

 من التأكيل:
أنو أكيت من الوحي الباطن غّب ا٤بتلو مثل ما أعطي من الظاىر  :أف يكوف معناه :أحدىما

  .وا٤بتل
ذف لو أف أي  :أم ، الكتاب كحيا يتلى، كأكيت من البيافأف يكوف معناه أنو أكيت ويحتمل

 ،كأف يزيد عليو فيشرع ما ليس لو يف الكتاب ذكر ،كيعم كٱبص ، ما يف الكتاببْبٍّ يي 
 فيكوف ذلك يف كجوب ا٢بكم كلزـك العمل بو كالظاىر ا٤بتلو من القرآف.

 تنبيو:
َل يقوؿ باَلجتهاد، بل كل ما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم  النصوص ك٫بوىادؿ ُّذه استي 

اختلف العلماء يف النيب صلى اهلل عليو كسلم ىل لو أف ٯبتهد صدر منو فهو كحي، كقد 
 فيما َل نص فيو؟ 

) اإلحكاـ إَل أنو َل يقر على خالؼ اْلكىل، كما يف قصة أسرل بدر.  ،كاْلقرب أف لو ذلك

 (370لفقو ص:، مذكرة يف أصوؿ ا3/594، شرح ٨بتصر الركضة4/165لآلمدم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 04 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 وٍ قىرى الرَّاًكم ًإىلى الدٍّرىايى فىافػٍتػى   وٍ ٭بَّىا طىرًيقيهىا الرٍّكىايى كىإً    .14 )ف(:
فلما كانت السنة ُّذه ا٤بكانة، كاف لزاما على من أراد َلستدَلؿ ُّا أف يتأكد من  )ش(:

علم م قسموا أىل العل كثبوهتا، كَل سبيل إىل ذلك إَل بالركاية، كالركاية ٙبتاج إىل الدراية، 
 علم ا٢بديث دراية.، علم ا٢بديث ركاية؛ قسمْب ا٢بديث

يشتمل على نقل أقواؿ النيب صلى  :علم الحديث الخاص بالرواية :(1)ابن األكفانيقاؿ 
 .كٙبرير ألفاظها ،كضبطها ،هلل عليو كسلم كأفعالو كركايتهاا

كشركطها  ركايةيعرؼ منو حقيقة ال :]علم ا٤بصطلح[ وعلم الحديث الخاص بالدراية
النكت )كأنواعها، كأحكامها، كحاؿ الركاة، كشركطهم، كأصناؼ ا٤بركيات، كما يتعلق ُّا. 

 (1/25تدريب الراكم، 1/63الوفية

***** 

يًن كىنيٍصًح اٍْليمَّوٍ   ]قىًد انٍػتػىقىى أيصيولىوي[ اٍْلىًئمَّوٍ    .15 )ف(:  ]٣ًبًٍدمىًة[ الدٍّ
الذين عينوا بضبط مسائلة  أئمة ا٢بديث كالـ  مسائل ىذا العلم مستمدة من )ش(:

كميزكا مناز٥بم، كحددكا شركط الركاية  ،كتعديال ارحكتأصيلها، فتكلموا يف الركاة ج
سولو كسنة ر  إىل ما جاء يف كتاب اهللين مستندكلو  ككيفيتها، كغّب ذلك، ككانوا يف ذلك

 .صلى اهلل عليو كسلم
: قىاؿى : عىًن اٍبًن عىبَّا(1/13)مقدمةركل مسلم ك  ٍعنىا رىجيالن يػىقيوؿي : إًنَّا كينَّا مىرَّةن ًإذىا ٠بًى سو قىاؿى

نىا إًلىٍيًو بًآذىانًنىا، فػىلىمَّا رىًكبى  رىٍتوي أىٍبصىارينىا، كىأىٍصغىيػٍ النَّاسي  رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ابٍػتىدى
، ملٍى نىٍأخيٍذ ًمنى النَّاسً  ليوؿى . الصٍَّعبى كىالذَّ  ًإَلَّ مىا نػىٍعًرؼي

                                                 

 ىػ(.749مد بن إبراىيم بن ساعد ا٤بعركؼ بابن اْلكفا،ي، الشافعي، )ت(٧ب1)
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٤با كاف مرجع الدين إىل الكتاب كالسنة، كالسنة َل تؤخذ عن  : (1/121)ا٤بفهمالقرطبيقاؿ 
تعْب النظر يف حاؿ النقلة، كاتصاؿ ركايتهم، كلوَل ذلك َلختلط الصادؽ  ،كل أحد

 بالكاذب، كا٢بق بالباطل، ك٤با كجب الفرؽ بينهما، كجب النظر يف اْلسانيد.
***** 

ً    .16 ف(:) ا بػىٍعدى تىظىاىيًر اٍلًفًبى ًثْبى بًالس نىنً   َلى ًسيَّمى  كىلىٍبًس ًإٍفًك اٍلميٍحدى
 .عرب العصور ٕبسب ا٢باجةكالـ اْلئمة يف ىذا العلم تطور مث إف   )ش(:

: ملٍى يىكيونيوا يىٍسأىليوفى : (1/13)مقدمةركل مسلم ك  ٍسنىاًد، فػىلى  عىنً عىًن اٍبًن ًسّبًينى قىاؿى مَّا اإٍلً
نىةي، قىاليوا: ٠بى وا لىنىا رًجىالىكيٍم، فػىيػيٍنظىري ًإىلى أىٍىًل الس نًَّة فػىيػيٍؤخىذي حىًديثػيهيٍم، كىيػيٍنظى  ري ًإىلى كىقػىعىًت اٍلًفتػٍ

 أىٍىًل اٍلًبدىًع فىالى يػيٍؤخىذي حىًديثػيهيٍم.
يًن،أنو قاؿ اٍلميبىارىؾً  ن عىٍبًد اهلًل ٍبنً عك  ٍسنىادي ًمنى الدٍّ ٍسنىادي لىقىاؿى مىٍن شىاءى مىا شىاءى. كىلىٍوَلى  : اإٍلً  اإٍلً

ْسَنادِ  َعنِ َلْم َيُكونُوا َيْسأَُلوَف ": (1/121)ا٤بفهمالقرطبيقاؿ  يعِب بذلك: من أدرؾ من  "اإْلِ
إذ الكل عدكؿ  ،أما الصحابة فال فرؽ بْب إسنادىم كإرسا٥بم ،الصحابة ككرباء التابعْب
  .على مذىب أىل ا٢بق

َنةُ "كقولو: فتنة قتل عثماف، كفتنة خركج ا٣بوارج على  ىذه الفتنة يعِب ُّا "فَػَلمَّا َوقَػَعِت اْلِفتػْ
٤با كانوا فساقا قطعا،  ، ]كىؤَلء[فإهنم كفركٮبا حٌب استحلوا الدماء كاْلمواؿ ،علي كمعاكية

أخبارىم فَبد، كعن  كاختلطت أخبارىم بأخبار من مل يكن منهم، كجب أف يبحث عن
 ّبىم ٩بن ليس منهم فتقبل، مث ٯبرم ا٢بكم من غّبىم من أىل البدع كذلك.أخبار غ

***** 
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 ًٕبىٍسًب اٍحًتيىاًجًهٍم إًلىيػٍهىا  كىزىادى مىٍن جىا بػىٍعدىىيٍم عىلىيػٍهىا   .17 )ف(:
لػما  سبب تأليفو:مبينا  "معرفة علـو الحديث" وكتابيف   الحاكم من ذلك قوؿك  )ش(:

، كمعرفة الناس بأصوؿ السنن قلَّت، مع إمعاهنم يف كتابة رأيت البدع يف زماننا كثرت
اْلخبار، ككثرة طلبها على اإلٮباؿ كاإلغفاؿ، دعا،ي ذلك إىل تصنيف كتاب خفيف، 

 ...يشتمل على ذكر أنواع علم ا٢بديث
***** 

 طىلىحٍ حىٍيثي عىلىيػٍهىا اٍلكيل  ًمنػٍهيمي اصٍ   كىلىقَّبيوا ذىاؾى ًبًعٍلًم اٍلميٍصطىلىٍح    .18 )ف(:
، كىو اَلتفاؽ، كاصطالح أىل ا٢بديث: أم الصلحافتعاؿ من  الػ"اصطالح" )ش(:

فيما  التعارؼعرفهم، كىو: توافقهم على استعماؿ ألفاظ ٨بصوصة يتداكلوهنا على كجو 
 (136)شرح ٬ببة الفكر للقارم ص:بينهم. 

***** 

ا   .19 )ف(: ننا عىلىى مىٍن قىصىدى ا[ ےيىةو لًغىٍّبًهً فػىٍرضي ًكفىا  ]كىكىاًجبه عىيػٍ  بىدى
َل يكرىو من الناس إَل رذالتهم كسفلتهم، كىو من أكثر العلـو تو١با يف  علم ا٢بديث)ـ(: 

فنوهنا، َل سيما الفقو الذم ىو إنساف عيوهنا، كلذلك كثر غلط العاطلْب منو من مصنفي 
 الفقهاء، كظهر ا٣بلل يف كالـ ا٤بخلْب بو من العلماء.

ك كجب على طالب العلم أف يتعلم منو ما يسلم بو ا٣بطإ، كإنو فلما كاف كذل قلت:
قاؿ كالوقف، كَل اَلتصاؿ كاَلنقطاع، لقبيح ٗبن يتصدل لعلـو الشريعة كَل يدرم ما الرفع 

: بلغنا أف بعض علماء العجم أنكر على الناظم قولو يف (1/310)فتح ا٤بغيثالسخاوي
من كتب ا٢بديث، مث جاء بو من  حديث سئل عنو: إنو كذب، ٧بتجا بأنو يف كتاب

 َلبن ا١بوزم، فتعجبوا من كونو َل يعرؼ موضوع ا٤بوضوع. "الموضوعات"
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ٍخبىاري عىٍن طىرًيقً  .8  .20 )ف(:  مىًٍبو، كىاًَلٍسنىاًد لىدىل فىرًيقً   كىالسَّنىدي اإٍلً
 : اإلسناد ىو الطريق ا٤بوصلة إىل ا٤بًب. الحافظقاؿ  )ش(:
 ؛منكأخذه  :قاؿ، تعملوف السند كاإلسناد لشيء كاحددثوف يس: احمل(1)ابن جماعةكقاؿ 

، أم ميعتمىد، فسمى اإلخبار عن طريق ا٤بًب سندا َلعتماد ا٢بفاظ يف "فالف سَند" .1
 صحة ا٢بديث كضعفو عليو، كأما اإلسناد فهو رفع ا٢بديث إىل قائلو.

 .قائلود يرفعو إىل كىو ما ارتفع كعال من سفح ا١ببل؛ ْلف ا٤بسنً  "السند"أك .2
***** 

، ..  كىاٍلمىًٍبي مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو السَّنىدي  .9  .21 )ف(: ـً  ......ًمنى اٍلكىالى
  ما ينتهي إليو اإلسناد من الكالـ. غاية: ا٤بًب: ىو الحافظقاؿ  )ش(:

 :: كأخذهابن جماعة قاؿ
 ؛ ْلف ا٤بًب غاية السند.المباعدة في الغاية، كىي المماتنة من .1
ػميٍسًند ال، كاستخرجتها، ككأف لدة بيضتوشققت ج، إذا لكبشت انْ تػَ مَ  أك من .2

 .استخرج ا٤بًب بسنده
يقويو بالسند، كيرفعو  ميٍسًندى ػْلفَّ ال ؛صلب وارتفع من األرضما ، كىو المتنأك من  .3

 إىل قائلو.
ميٍسًند يقوم ػْلٌف ال ؛، كىو: شدىا بو، كإصالحهابالعصبتمتين القوس أك من  .4

 (1/292ر الذم زخر)البح .ا٢بديث بسنده
                                                 

٧بمد بن إبراىيم، أبو عبد اهلل، بدر الدين، الكنا،ي، ]الذىيب: لو مشاركة حسنة يف علـو اإلسالـ مع دين ( 1)
 ىػ(733كتعبد[، )ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 08 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 ........ كىا٢بٍىًديثى قػىيَّديكا  ..................... .9  )ف(:
ا أيًضيفى لًلنَّيبٍّ قػىٍوَلن اىكٍ  .10  .22  ٍوا  بػًمى  ًفٍعالن كىتػىٍقرًيرنا كى٫بىٍوىىىا حىكى
ا٢باء كالداؿ كالثاء  :(2/36)مقاييس اللغةابن فارسخالؼ القدمي، قاؿ  "اْلَحِديث" )ش(:
من ىذا؛ ْلنو كالـ ٰبدث منو الشيء  والحديث، الشيء مل يكن كىو كوف ،كاحد أصل

 بعد الشيء.
 ،ك تقريرألنيب صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل لف يضأي ا يقيد ٗبكىو ىنا قلت: 

كأحواؿ  ،كا٣بيليقية أكصافو ا٣بىٍلًقيةكذا كهىمٍّو صلى اهلل عليو كسلم بالفعل، ك   "َنْحَوَىا"ك
 يرادؼ ا٤برفوع. اَلستعماؿ نامو، فهو على ىذايقضتو كم

 تنبيو:
: ا٤براد با٢بديث يف عرؼ الشرع ما يضاؼ إىل النيب صلى (1/193)فتح البارم  الحافظقاؿ 

 وكأنو أريد بو مقابلة القرآف ألنو قديم. ،اهلل عليو كسلم
اهلل،  يف أف كالـ اهلل معُب قائم بذات األشاعرةمبِب على مذىب  الحافظكالـ  قلت:

 مث مل يتكلَّم بعدي، كىذا كالـ يف غاية البعد كالبطالف، كأنو قدمي تكلم اهلل بو يف اْلزؿ،
كيف شاء، كىو يتكلم بصوت نو تعاىل مل يزؿ متكلما مٌب شاء  أ ومذىب السلف

كأف نوع الكالـ قدمي كإف مل يكن الصوت ا٤بعْب  يسمعو من شاء من عباده، سمع،يي 
كندائو موسى كتكليمو إياه أنو ف نفس الكالـ ا٤بعْب  أ السلف نكمل يقل أحد م ،قدٲبا
كىم فالتكليم كاف عند اَّيء، "َوَلمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميَقاتَِنا وََكلََّمُو رَبُُّو"، ، قاؿ تعاىل: قدمي

 .ٛبثيلكَل تشبيو ٙبريف كَل  من دكف يثبتوف كل ىذا
بل قالوا:  ،القرآف قدمي :أحد منهم مل يقلك  ،كالـ اهلل  ىوالسلف قالوا: إف ف، القرآفوأما 

 (127، شرح الطحاكية َلبن أِب العز ص:12/54، 6/291)٦بموع الفتاكل .إنو كالـ اهلل منزؿ غّب ٨بلوؽ
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 بىٍل جىاءى لًٍلمىٍوقيوًؼ كىالٍػمىٍقطيوعً   كىًقيلى: َلى ٱبىٍتىص  بًالٍػمىٍرفيوعً  .11  .23 )ف(:
ا ميرىادً  .12  .24   .........................  ؼي الٍػخىبػىرٍ فػىٍهوى عىلىى ىىذى
 م اختلفوا يف الفرؽ بْب ا٢بديث كا٣برب؛هنكا٢باصل أ )ش(:
يشمل  ا٣بربك ؛ ْلف ا٢بديث ٱبتص با٤برفوع، الحديث أخص من الخبرقيل: ف .1

 .ا٤بوقوؼ كا٤بقطوع
 .كا٣بربأيضا   ا٤بوقوؼ كا٤بقطوع على ا٢بديث يطلق ؛ ْلفىما مترادفافكقيل:  .2
با٤برفوع، كا٣برب بغّبه، ك٥بذا يقاؿ ٤بن  ٱبتص ا٢بديث؛ ْلف ما متباينافىكقيل:  .3

 .التواريخ ك٫بوىا: أىٍخبىارم٤بن يشتغل بيشتغل بالسنة: ٧بدث، ك 
***** 

 كىشىهَّريكا رًٍدؼى الٍػحىًديًث كىاٍْلىثػىرٍ   .................... .12  )ف(:
ة ا٤بوقوؼ باْلثر كا٤برفوع با٣برب، كعند :عند فقهاء خراساف تسمي)التقريب(النوويقاؿ  )ش(:

 ؛تدكر على ثالثة معاف "أثر"مادة ك اىػ  احملدثْب كلو يسمى أثرا.
 ؛ كمنو قو٥بم: ىذا ا٢بديث يؤثر عن فالف.الرواية .1
أم "َأْو أَثَارٍَة ِمْن ِعْلٍم" كمنو قولو تعاىل  ،ةن ارى ثى كأى  ةن رى ثػى ثره أى آت الشيء رٍ ثػى أى  :يقاؿ ؛ةالبقي .2

 .قالوا لسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم آثار ْلهنا بقيت بعده، فبقية منو
إذا كانت  "ذات أثارة"يقاؿ للناقة  ،اْلثارة للشيء ا٢بسن البهي يف العْبك  ؛العالمة .3

 (1/418)النكت على ابن الصالح للزركشيفسميت السنن آثارا ْلهنا كذلك. ،٩بتلئة تركؽ العْب
***** 
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   [اْلَحِديثِ  َأوَُّؿ ُكُتبِ ]  )ف(:
أصحابو ككبار التابعْب  عهده كعهدمل تكن آثار النيب صلى اهلل عليو كسلم يف  )ش(:
 يف ا١بوامع ْلمرين:كمرتبة مدكنة 
 صحيح مسلمكما يف   ؛أنو صلى اهلل عليو كسلم قد هنى ابتداء عن ذلك األوؿ:

 َتْكُتُبوا َعنّْي، َوَمْن  "ََل عن أِب سعيد ا٣بدرم رضي اهلل عنو مرفوعا:  (3004رقم:  4/2298)
َر اْلُقْرآِف فَػْلَيْمُحُو"   َكَتَب َعنّْي َغيػْ

كراىة الكتابة[ أم ب]: من ذكرنا قولو ابن عبد البرسعة حفظهم كسيالف أذىاهنم؛ قاؿ  الثاني:

إ٭با ذىب يف ذلك مذىب العرب؛ ْلهنم كانوا مطبوعْب على ا٢بفظ ٨بصوصْب بذلك، 
ن عباس كالشعيب كابن شهاب كالنخعي كقتادة ... كانوا قد طبعوا كالذين كرىوا الكتاب كاب

على ا٢بفظ، فعن ابن شهاب أنو كاف يقوؿ: إ،ي ْلمر بالبقيع فأسد آذا،ي ٨بافة أف يدخل 
:  كليس أحد أبو عمرقاؿ  فيها شيء من ا٣بنا، فواهلل ما دخل أذ،ي شيء قط فنسيتو.

 (1/294)جامع بياف العلم كفضلو العلم. اليـو على ىذا، كلوَل الكتاب لضاع كثّب من 

***** 

رٍ   أىكَّؿي جىاًمًع الٍػحىًديًث كىاٍْلىثػىرٍ  .41  .25 )ف(:  (1)اًٍبني  ًشهىابو  آًمرنا  لىوي  عيمى
اإلماـ ابن شهاب الزىرم بأمر من  أكؿ من ٝبع ا٢بديث النبوم كآثار السلف)األثيوبي(: 

بالتدكين ا٤بذكور ىو "التدكين الر٠بي" ٕبيث يكوف  أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن عبد العزيز، كا٤براد
 ٦بموعا مرتبا، كإَل فقد كاف يكتب يف الرقاع كالعظاـ من لدف النيب صلى اهلل عليو كسلم.

                                                 

 (.ىاىػ كقيل غّب 124على جاللتو كإتقانو، ع[، )ت٧بمد بن مسلم، أبو بكر، القرشي، الزىرم، ا٤بد،ي،]متفق  "اِْبُن ِشَهابٍ "(1)
 ىػ(.101ا٣بلفاء الراشدين، ع[، )تبن عبد العزيز بن مركاف بن ا٢بكم، أبو حفص، أمّب ا٤بؤمنْب، ]عيدَّ من  "ُعَمر"
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]أبو زيد، القسملي، ثقة عن عىٍبًد اٍلعىزًيًز ٍبًن ميٍسًلمو : (1/366)تاريخ أصبهاف أبو نعيمركل ك  )ش(:

: كىتىبى عيمىري ٍبني  ]أبو عبد الرٞبن، ثقة، ع[ٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ًدينىارو عى ، عابد رٗبا كىم، خ ـ د ت س[ قىاؿى
؛ عىٍبًد اٍلعىزًيًز ًإىلى اٍْلفىاًؽ: اٍنظيريكا حىًديثى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىاٍٝبىعيوهي كىاٍحفىظيوهي 

  .اٍلعيلىمىاءً  فىًإ،يٍّ أىخىاؼي ديريكسى اٍلًعٍلًم، كىذىىىابى 
ًدينىًة... عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيزً  : كىتىبى (54رقم:  1/431) الدارميعند ك   ًإىلى أىٍىًل اٍلمى
: عىٍن مىاًلًك (437رقم:  1/331ك 415رقم:  1/320جامع بياف العلم كفضلو ) ابن عبد البرركل ك 

 : .ٍبًن أىنىسو كعىٍبًد اٍلعىزًيًز الدَّرىاكىٍرًدمٍّ قىاَلى  أىكَّؿي مىٍن دىكَّفى اٍلًعٍلمى كىكىتىبىوي اٍبني ًشهىابو
، ]أبو سعيد، اْلنصارم، ثقة ثبت، ع[ن ٰبىٍٓبى ٍبًن سىًعيدو ع( 54رقم:  1/431) الدارميركل  ولكن

: كىتىبى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز رىًٞبىوي اللَّوي ًإىلى أىِب بى  ٍكًر ٍبًن ٧بيىمًَّد ٍبًن عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ًدينىارو، قىاؿى
ٍزـو  أىٍف اٍكتيٍب ًإَلىَّ ٗبىا ثػىبىتى ًعٍندىؾى ًمنى ا٢بٍىًديًث عىٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى  ]ثقة عابد، ع[عىٍمرًك ٍبًن حى

خىًشيتي ، فىًإ،يٍّ قىٍد ]بنت عبد الرٞبن بن سعد بن زارة اْلنصارية، ثقة، ع[عىٍمرىةى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىًٕبىًديًث 
 .(330ا٤بوطأ ركاية ٧بمد بن ا٢بسن ص:كركاه مالك، )ديريكسى اٍلًعٍلًم كىذىىىابىوي.

كابن  أمّب ا٤بدينة لعمر بن عبد العزيز،كاف فأبو بكر   وَل تنافي بين ىذه الروايات؛قلت: 
  بن عبد العزيز عمر أف من ٦بموع ىذه الركايات: يتحصلف حفاظها، ها كسيدشهاب إمام

ن شهاب أكؿ باأمّبىا أبو بكر كعا٤بها  ا٤بدينة، فكافأىل فاؽ كمن ذلك إىل كتب إىل اْل
: كينَّا  أنو عىًن الز ٍىرًمٍّ ( 54رقم:  1/431) الدارميركل ك  من استجاب كدكَّف ا٢بديث؛ قىاؿى

ٍنػى  انىٍكرىهي ًكتىابىةى اٍلًعٍلًم، حىٌبَّ أىٍكرىىىنىا عىلىٍيًو الس ٍلطىافي، فىكىرًٍىنىا أىٍف ٭بى  ابن عبد البركركل  .عىوي أىحىدن
: أىمىرىنىا عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز ًٔبىٍمًع الس نىًن عنو  :(438رقم:  1/331)جامع بياف العلم كفضلو  أنو قىاؿى

نىاىىا دىفٍػتػىرنا دىفٍػتػىرنا، فػىبػىعىثى ًإىلى كيلٍّ أىٍرضو لىوي عىلىيػٍهىا سيٍلطىافه دىفٍػتػىرنا.  فىكىتىبػٍ
***** 
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 ٝبىىاعىةه يف اٍلعىٍصًر ذيك اٍقَبىابً   كىأىكَّؿي الٍػجىاًمًع ًلٍْلىبٍػوىابً  .42  .26 )ف(:
ػػرو كىكىلىػػدً كىمىعٍ   (1)كىاٍبًن جيرىٍيجو كىىيشىٍيمو مىاًلكً  .43  .27  ػػػػػبىػػػػػارىؾً الٍػػػ ػػػػمى مي

(2) 
وقع يف : كأما ا١بمع مرتبا على اْلبواب ف(2/499)البحر الذم زخرالسيوطيقاؿ  )ش(:

منتصف القرف الثا،ي، فأكؿ من ٝبع كذلك: ابن جريج ٗبكة، كمالك أك ابن إسحاؽ 
 ..باليمن، كابن ا٤ببارؾ ٖبراساف..با٤بدينة، كىشيم بواسط، كمعمر 

 كاف ىؤَلء يف عصر كاحد، فال ييدرل أيهم أسبق.: العراقي وابن حجرقاؿ 
اظ إَل ذلك أثرىم، فقىلَّ إماـ من ا٢بفٌ  : مث اقتفى اْلئمة بعد(6)ىدل السارم ص: الحافظقاؿ ك 

ماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو كعثماف بن أِب شيبة كصنف حديثو على ا٤بسانيد كاإل
 كغّبىم من النبالء، كمنهم من صنف على اْلبواب كعلى ا٤بسانيد معا كأِب بكر بن أِب شيبة.

***** 
 عىلىى الصًَّحيًح فػىقىًط اٍلبيخىارًم  كىأىكَّؿي الٍػجىاًمًع بًاٍقًتصىارً  .44  .28 )ف(:

كانتشق رياىا  ،٤با رأم البخارم رضي اهلل عنو ىذه التصانيف كركاىا: الحافظقاؿ  )ش(:
 ،كجدىا ٕبسب الوضع جامعة بْب ما يدخل ٙبت التصحيح كالتحسْب ،كاستجلى ٧بياىا

رتاب فيو فحرؾ ٮبتو ١بمع ا٢بديث الصحيح الذم َل ي ،كالكثّب منها يشملو التضعيف

                                                 

 ػػ أك بعدىا(.ى150عبد ا٤بلك بن عبد العزيز، أبو الوليد، أبو خالد، ]ثقة فقيو فاضل يدلس كيرسل، ع[، )ت "اْبِن ُجَرْيٍج"(1)
، ]ثقة ثبت كثّب التدليس كاإلرساؿ ا٣بفي، ع[، )ت بنبن بشّب بن القاسم  "ُىَشْيم"  ىػ(.104دينار، أبو معاكية بن أِب خاـز
 ىػ(.179بن أنس بن مالك ، أبو عبد اهلل، اْلصبحي، ]إماـ دار ا٥بجرة رأس ا٤بتقنْب ككبّب ا٤بتثبتْب، ع[، )ت "َماِلك"

شد، أبو عركة، اْلزدم، ]ثقة ثبت يف ركايتو عن ثابت كاْلعمش كىشاـ كفيما حدث بو بالبصرة بن را "َمْعَمر"(2)
 ىػ(.96شيء،ع[، )ت
 ىػ(.118عبد اهلل بن ا٤ببارؾ، أبو عبد الرٞبن، ا٢بنظلي، ]ثقة ثبت فقيو عامل ٝبعت فيو خصاؿ ا٣بّب، ع[، )ت "َوَلِد الْػُمبَاَرِؾ"
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كقول عزمو على ذلك ما ٠بعو من أستاذه أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كالفقو إسحاؽ  ،أمْب
  ؛بن إبراىيم ا٤بعركؼ بابن راىويو

: كنا عند إسحاؽ بن راىويو فقاؿ: لو ٝبعتم كتابا ٨بتصرا لصحيح سنة رسوؿ البخاريقاؿ 
  ٝبع ا١بامع الصحيح. فوقع ذلك يف قليب فأخذت يف قاؿ:اهلل صلى اهلل عليو كسلم، 

بْب يديو كبيدم  : رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم ككأنِب كاقفالبخاري أيضاكقاؿ 
ذب ُّا عنو، فسألت بعض ا٤بعربين فقاؿ َل: أنت تذب عنو الكذب، فهو الذم مركحة أ

 (6)ىدل السارم ص: ٞبلِب على إخراج ا١بامع الصحيح.

***** 

ـُ اْلَحِديثِ    )ف(:    َأْقَسا
ا الشٍَّأًف قىسَّميوا الس نىنٍ   .11  .29   ًإىلى صىًحيحو كىضىًعيفو كىحىسىنٍ   كىأىٍىلي ىىذى
أف ا٢بديث عند أىلو  -علمك اهلل كإيام-اعلم  :معرفة الصحيح من الحديث)ـ(: 

 ينقسم إىل: صحيح كحسن كضعيف.
شيخ قاؿ  ،هممعظم َل يقصد بذلك ٝبيعهم، بل مراده "َأْىُل َىَذا الشَّْأِف" قولو: )ش(:

: الَبمذم أكؿ من قسم اْلحاديث إىل صحيح كحسن كغريب (18/249)٦بموع الفتاكلاإلسالـ 
، لكن كانوا يقسموف اْلحاديث إىل صحيح كضعيف  كمل يعرؼ قبلو ىذا التقسيم ،كضعيف

كما يقسموف الرجاؿ إىل ضعيف كغّب ضعيف، كالضعيف عندىم نوعاف: ضعيف َل ٰبتج بو 
 ح الَبمذم، كضعيف ٰبتج بو كىو ا٢بسن يف اصطالح الَبمذم.كىو الضعيف يف اصطال

فليس إَل صحيح أك  كاف بالنسبة إىل ما يف نفس اْلمر: ىذا التقسيم إف  ابن كثير كقاؿ
  أكثر من ذلك.دثْب فا٢بديث ينقسم عندىم إىلضعيف، كإف كاف بالنسبة إىل إصالح احمل
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 يف ذلك؛ تلف باختالؼ اَلعتباراأف يقاؿ: تقاسيم أنواع ا٢بديث ٚبت اْلكىلقلت: 
: ينقسم إىل مقبوؿ كيشمل الصحيح كا٢بسن، كمردكد كيشمل فباعتبار القبوؿ والردّ 

 الضعيف بأنواعو.
، كاَلنقطاع منو إىل متصل كمنو ا٤بسند، كمنقطعينقسم  :وباعتبار اَلتصاؿ واَلنقطاع

 .س كا٤برسل ا٣بفي، كمنو ا٣بفي كا٤بدلا٤بنقطع كا٤بعضل كا٤برسل كا٤بعلقك الظاىر
 .إىل مرفوع كموقوؼ كمقطوع :وباعتبار منتهى السند

 ينقسم إىل منكر كشاٌذ.  وباعتبار المخالفة:
جهة التقسيم، كَل ٲبتنع أف  إذا انفكتنواع قد تتداخل فيما بينها ىذه اْل كىكذا، مث إف

""ِإنََّما اأْلَْعَماُؿ ؛ فنقوؿ مثال عن حديث يندرج حديث ٙبت عدة أنواع أنو  بِالنػّْيَّاتّْ
 .حديث صحيح، متصل، مسند، مرفوع، آحاد، فرد، غريب..

***** 

   الصَِّحيحُ    )ف(:
ٍسنىادً   .12  .30   بًنػىٍقًل عىٍدؿو ضىاًبًط الٍػػفيؤىادً   فىاٍْلىكَّؿي اٍلميتًَّصلي اإٍلً
 كىًعلَّةو قىاًدحىةو فػىتيوًذم  عىٍن ًمٍثًلًو، ًمٍن غىٍّبً مىا شيذيكذً   .13  .31 

ىو ا٢بديث ا٤بسند الذم يتصل إسناده بنقل العدؿ الضابط عن  لحديث الصحيح:ا)ـ(: 
العدؿ الضابط إىل منتهاه، كَل يكوف شاذا كَل معلال، كيف ىذه اْلكصاؼ احَباز عن 
ا٤برسل كا٤بنقطع كا٤بعضل كالشاذ كما فيو علة قادحة كما يف راكيو نوع جرح، فهذا ىو 

الؼ بْب أىل ا٢بديث، كقد ٱبتلفوف يف صحة ا٢بديث الذم ٰبكم لو بالصحة بال خ
بعض اْلحاديث َلختالفهم يف كجود ىذه اْلكصاؼ فيو، أك َلختالفهم يف اشَباط بعض 

 ىذه اْلكصاؼ كما يف ا٤برسل.
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احملدثى  "ُتوِذي" كأ، كييَبؾ العمل بو بسببها فيىضعيفأم ا٢بديثى  "فَػُتوِذي" قولو: (:ش)
 نعو من تصحيح ا٢بديث كالعمل بو.أيضا ٛبنها، ك عفيجتهد يف الكشف 

***** 
ا غىلىطى   كىلىٍيسى شىٍرطنا عىدىده، كىمىٍن شىرىطٍ  .19  .32 )ف(:  رًكىايىةى اثٍػنػىٍْبً فىصىاًعدن

ليس تعدد الركاة شرطا يف صحة ا٢بديث، بل ا٤بعترب فيو ىي الشركط ا٣بمسة )األثيوبي(: 
ا٢بديث ركاية اثنْب فصاعدا ا٤بتقدمة، سواء ركاه متعددكف أـ َل، كمن شرط يف صحة 

 ٧بكي عن ابن علية كبعض ا٤بعتزلة. كىذا القوؿ غلط،
، الحاكمكإليو يومئ كالـ  ،(1)ائيّ بَّ الجُ  أبو علي :ىو َمْن َشَرْط ِرَوايََة اثْػنَػْيِن"" قولو: (:ش)

ابن قاؿ  يف شرح البخارم بأف ذلك شرط البخارم. بن العربيا، كصرح جـز بو األثيركبو 
لقد كاف يكفي القاضي أبا بكر بن العرِب يف بطالف ما ادعى أنو شرط البخارم أكؿي : رشيد

 للحاكمعرفة ا٤ب)فإنو حديث آحاد.  "ِإنََّما اأْلَْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت"حديث مذكور فيو. يعِب حديث 

 (202،  إسباؿ ا٤بطر ص:1/363البحر الذم زخر، النزىة، 1/160، جامع اْلصوؿ62ص:

***** 

 .....اًىرو َلى اٍلقىٍطعى،يف ظى   كىبًالصًَّحيًح كىالضًَّعيًف قىصىديكا  .14  .33 (:ف)
، : أنو اتصل سنده مع سائر اْلكصاؼفمعناه "ىذا حديث صحيح"مٌب قالوا: )ـ(: 

كليس من شرطو أف يكوف مقطوعا بو يف نفس اْلمر، إذ منو ما ينفرد بركايتو عدؿ كاحد 
ككذلك إذا قالوا يف حديث: ، لى تلقيها بالقبوؿكليس من اْلخبار الٍب أٝبعت اْلمة ع

فليس ذلك قطعا بأنو كذب يف نفس اْلمر إذ قد يكوف صدقا يف نفس  "إنو غير صحيح"
 اْلمر، كإ٭با ا٤براد بو أنو مل يصح إسناده على الشرط ا٤بذكور.

                                                 

 ىػ(.303)ت رأس ا٤بعتزلة،ئٌي، ٧بمد بن عبد الوىاب، ا١بيبَّا (1)
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فمعناه أف ىذا  "ىذا حديث صحيح أو ضعيف": إذا قالوا أىل العلمكا٢باصل أف  (:ش)
كذلك ْلف ن حاؿ اإلسناد، َل أنو مقطوع بصحتو يف نفس اْلمر، كم ىو الظاىر ٥بم ما٢ب

كىذا ىو الصحيح الذم كالكذكب قد يصدؽ، ، يضبطكالضعيف قد  ،الثقة قد ٱبطئ
 .ن احملدثْب كالفقهاء كاْلصوليْبمعليو أكثر أىل العلم 

وجب العلم كالعمل ٝبيعا، فهو كغّبه إىل أف خرب الواحد ي الحسين الكرابيسيكأما ما ذىب إليو 
 .كأحمد٧بموؿ على إرادة غلبة الظن أك التوسع، َل سيما من قدَّـ منهم الضعيف على القياس 

  تنبيو:
؛ قاؿ كيجد فيو أصل صفة القبوؿ، كىو ثبوت صدؽ الناقلمٌب فإنو ٯبب  العمل بوأما ك 

ثر يف ٝبيع اْلمصار فيما : أٝبع أىل العلم من أىل الفقو كاْل(1/5)التمهيد ابن عبد البر
علمت على قبوؿ خرب الواحد العدؿ، كإٯباب العمل بو إذا ثبت كمل ينسخو غّبه من أثر 
أك إٝباع، على ىذا ٝبيع الفقهاء من لدف الصحابة إىل يومنا ىذا، إَل ا٣بوارج كطوائف 

 من أىل البدع شرذمة َل تعد خالفا.
***** 

 .. كىاٍلميٍعتىمىدي ..........  .........................   )ف(:
 بًأىنَّوي أىصىح  ميٍطلىقنا، كىقىدٍ   إٍمسىاكينىا عىٍن حيٍكًمنىا عىلىى سىنىدٍ   .15  .34 
 ......................  خىاضى بًو قػىٍوـه، ............  .16  .35 

درجات الصحيح تتفاكت يف القوة ٕبسب ٛبكن ا٢بديث من الصفات ا٤بذكورة الٍب )ـ(: 
 عليها، كتنقسم باعتبار ذلك إىل أقساـ يستعصي إحصاؤىا على العادٌ تنبِب الصحة 

ا٢باصر؛ ك٥بذا نرل اإلمساؾ عن ا٢بكم إلسناد أك حديث بأنو اْلصح على اإلطالؽ، 
 على أف ٝباعة من أئمة ا٢بديث خاضوا غمرة ذلك، فاضطربت أقوا٥بم.
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كاة قد ضيبطوا كعيرفت : كليس ا٣بوض فيو ٲبتنع؛ ْلف الر (1/248)النكت الحافظقاؿ  (:ش)
أحوا٥بم كتفاريق مراتبهم، فأمكن اَلطالع على الَبجيح بينهم، كسبب اَلختالؼ يف ذلك إ٭با 

ه ىو من جهة أف كل من رجَّح إسنادا كانت أكصاؼ رجاؿ ذلك اإلسناد عنده أقول من غّب 
 . اجتهادىمَلختالؼ  ٕبسب اطالعو، فاختلفت أقوا٥بم

نهم يف ذلك ترجيح الَباجم الٍب حكموا ٥با باْلصحية على ما مل يفيد ٦بموع ما نقل عك  قاؿ:
 يقع لو حكم من أحد منهم.

***** 
، بً عىٍن نى   فىًقيلى: مىاًلكي  ...........   )ف(:  (1)كي ػنَّاسً لػمىا رىكىاهي ااًفعو

هي،  .17  .36  مىٍوَلى
: كعى ًعي، قػي شَّافً لا  كىاٍختػىٍر حىٍيثي عىٍنوي  ييٍسًندي    (2)ٍنوي أىٍٞبىدي ٍلتي

كبُب  عن ابن عمر. ،عن نافع ،مالكركينا عن البخارم أنو قاؿ: أصح اْلسانيد كلها: )ـ(: 
 الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر،أف أجل اْلسانيد:  على ذلك (3)بن طاىرا

 . الركاة عن مالك أجل من الشافعيكاحتج بإٝباع أصحاب ا٢بديث على أنو مل يكن يف
َلتفاؽ أىل ا٢بديث على أف أجل من أخذ عن  "وَعْنُو َأْحَمُد" العراقي:قاؿ  (:ش)

 . الشافعي من اإلماـ أٞبد
                                                 

 تقدـ. بن أنس، اإلماـ،"َماِلُك" (1)
 ىػ(.117أبو عبد اهلل، ا٤بد،ي، موىل عبد اهلل بن عمر، ]ثقة ثبت فقيو مشهور، ع[، )ت "نَاِفع"

 ىػ(.  74أك  73عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب، أبو عبد الرٞبن، العدكٌم، رضي اهلل عنو، )ت "النَّاِسُك"
 ىػ(.204)تعلى رأس ا٤بائتْب، خت د ت س ؽ[، ]اَّدد ْلمر الدين٧بمد بن إدريس، أبو عبد اهلل،اِفِعي""الشَّ ( 2)

 ىػ(.241بن ٧بمد بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيبا،ي، ]إماـ ثقة حافظ فقيو حجة، ع[، )ت "َأْحَمُد"
صوؿ كصدكر اإلسالـ بإٝباع أىل ( أبو منصور، عبد القاىر بن طاىر، التميمي، ]الصابو،ي: كاف من أئمة اْل3)

 ىػ(. 429الفضل[، )ت
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 كىو ما ركاه ؛إَل حديث كاحد ُّذا السندليس فيو  وعلى طولا٤بسند ك قلت: 
ثػىنىا : (5862رقم:  10/104)أحمد ، ِفعٍ نَا، عىٍن َماِلكٌ ، أىٍخبػىرىنىا ُمَحمَُّد ْبُن ِإْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ حىدَّ
: ُعَمرَ  اْبنِ عىًن  بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْيِع  "ََل يَِبيعُ ، أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم قىاؿى
 َونَػَهى َعِن النَّْجِش، َونَػَهى َعْن بَػْيِع َحَبِل اْلَحبَػَلِة، َونَػَهى َعِن اْلُمَزابَػَنِة" "بَػْعضٍ 

***** 
ٍنبىلو بًالز ىٍ   .18  .37 )ف(: الًػػمو   رًمكىجىزىـى اٍبني حى  ، أىٍم عىٍن  أىبًيًو الٍػػبػىرٍّ (1)عىٍن سى

 ٫بوه عن أٞبد.ك  ،عن أبيو ،عن سالم ،الزىريبن راىويو: أصح اْلسانيد كلها: اعن ك )ـ(: 
***** 

ا عىنٍ   عىٍن حىرٍبً اٍلبىشىرٍ أىٍك عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل، .24  .38 )ف(: ،كىىىذى  (2)عيمىرٍ  ىيوى اٍبني عىباسو
الزىري، : أحسن أسانيد تركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أربعة، منها: ائيالنسقاؿ  (:ش)

 (26/435)هتذيب الكماؿ. عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر

***** 

 رَّهٍ كى    (3)عىٍن ميرَّةو، عىًن  اٍبًن  قػىٍيسو   كىشيٍعبىةه، عىٍن عىٍمروك اٍبًن ميرَّهٍ  .25  .39 )ف(:
 شعبة، عن عمرو بن : َل أعلم يف ا٢بديث شيئا أحسن إسنادا من ىذا: وكيعقاؿ  (:ش)

                                                 

 ىػ(.106بن عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب، أبو عمر، ]ثبت عابد فاضل، أحد الفقهاء السبعة[، )ت"َساِلٍم" ( 1)
 ىػ(.94بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، أبو عبد اهلل، ا٥بذَل، ]ثقة ثبت أحد الفقهاء السبعة، ع[، )ت "ُعبػَْيد اهلِل"( 2)

 ىػ بالطائف(. 68عبد اهلل بن عباس بن عبد ا٤بطلب، أبو العباس، رضي اهلل عنو، )ت "اْبُن َعباٍس"
 ىػ با٤بدينة(. 23بن ا٣بطاب، أبو حفص، العدكم، رضي اهلل عنو، )ت  "ُعَمر"

 ىػ(.160ع[، )تا٢بديث،  ]ثقة متقن، الثورم: أمّب ا٤بؤمنْب يف العتكي، أبو بسطاـ، بن ا٢بجاج، "ُشْعَبة"( 3)
 ىػ أك قبلها(.118أبو عبد اهلل، ا٤برادٌم، ]ثقة عابد َل يدلس كرمي باإلرجاء، ع[، )ت "َعْمٍرو اْبِن ُمرَّْه"

 ىػ أك بعدىا(.76ع[،)ت بن شراحيل، أبو إ٠باعيل، ا٥بمدا،ي، )مرَّة الطيب كا٣بّب( لعبادتو،]ثقة،"َعْن ُمرٍَّة"
 ىػ ٗبكة كقيل غّب ذلك(. 50و موسى، اْلشعرم رضي اهلل عنو، )تعبد اهلل بن قيس، أب "اْبِن قَػْيٍس"
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 (399)الكفاية ص: مرة، عن مرة، عن أبي موسى.

، بل ىو شيخو، غايتو اتفاؽ "عمٍرو"ليس ىو كالد ىذا  "مرة"" َعْن ُمرَّةٍ ")األثيوبي(: 
 . بن مرة، عن أبيو""عن عمرو من قاؿ:  وبهذا يعرؼ خطأاسم شيخو ككالده، 

بتنوين عمرك كإثبات ألف ابن، ْلنو ليس صفة، بل ىو إما بدؿ  "َعْمٍرو اْبِن ُمرَّْه"كقولو: 
 أم ىو ابن مرة، أك أعِب ابن مرة.أك خرب حملذكؼ أك مفعوؿ لفعل ٧بذكؼ 

***** 
 (1)وخو  سىادىهٍ ًإىلى سىًعيدو،  عىٍن  شييي   أىٍك مىا رىكىل شيٍعبىةي، عىٍن قػىتىادىهٍ  .26  .40 )ف(: 

شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أك غّبه: أصح اْلسانيد:  حجاج بن الشاعرقاؿ (: ش)
 (1/424، البحر الذم زخر1/250)النكت للحافظ. المسيب، عن شيوخو

***** 

 زيًكٍن[ عىاؿو  ، كىفىٍضليهىا(2)]عاًئشىةو   كىكىلىدي القىاًسًم، عىٍن أىبًيًو، عىنٍ  .29  .41 )ف(:
عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيو، عن ليس إسناد أثبت من:  :بن معيناعن (: ش)

 (397)الكفاية ص:. عائشة
 

***** 

                                                 

 ىػ(.118بن دعامة، أبو ا٣بطاب، السدكسي، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "قَػَتاَدة"( 1)
 ىػ(.90]ابن ا٤بديُب: َل أعلم ىف التابعْب أكسع علما منو، ع[،)ت بعدسيٍّب بن حزف،أبو ٧بمد،القرشي،بن ا٤ب"َسِعيٍد"

 ىم الصحابة رضي اهلل عنهم. ْه""َعْن ُشُيوٍخ َسادَ 
 أك بعدىا( ق126]ثقة جليل،ع[،)تأبو ٧بمدقاسم بن ٧بمد بن أِب بكر الصديق،عبدالرٞبن بن ال"َوَلُد الَقاِسِم"(2)

 ىػ(. 106أبو ٧بمد أك أبو عبد الرٞبن، ]ثقة، ع[، )ت "َعْن أَبِيِو"
 ىػ على الصحيح(.57ضي اهلل عنها، )تبنت أِب بكر الصديق، أـ ا٤بؤمنْب، أـ عبد اهلل، ر  "عاِئَشة"
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ًه،كىاٍبني ًشهىابو عىٍنوي   كىًقيلى: زىٍيني اٍلعىاًبًدينى،عىٍن أىبًوٍ   .19  .42 )ف(:  بًوٍ  (1)عىٍن جىدٍّ
 ن أبيو، عن علي.الزىري، عن علي بن الحسين، عبن أِب شيبة: أصح اْلسانيد كلها: اعن ك )ـ(: 

: أم با٢بديث، كقاؿ السخاكم: أم: بالسند ا٤بذكور، كما ذكره العراقيقاؿ  "َعْنُو بِْو"قولو:  (:ش)
 .ـ ىنا على اإلسناد َل على ا٢بديثالسخاكم أقرب كإف كاف العراقي ىو الناظم، ْلف الكال
***** 

عىٍنوي   أىٍك فىاٍبني ًسّبٍينى، عىًن السٍَّلمىا،ي   .20  .43 )ف(:
(2).... ،.......... 

محمد بن سيرين، عن كركينا عن عمرك بن علي الفالس أنو قاؿ: أصح اْلسانيد: )ـ(: 
سليماف بن ك] .كركينا ٫بوه عن علي بن ا٤بديِب، كركم ذلك عن غّبٮبا ،عبيدة، عن علي

 (26/435، هتذيب الكماؿ397. )الكفاية ص:[حرب كالنسائي

***** 
،عىٍن ًذم الشَّافً   .........................   )ف(:  ...أىًك اٍْلىٍعمىشي

وٍ   .21  .44   ....،  ...(3)عىًن اٍبًن مىٍسعيودو   النَّخىًعي،عىًن اٍبًن قػىٍيسو عىٍلقىمى
 اهلل.عن عبداألعمش، عن إبراىيم، عن علقمة، عن ٰبٓب بن معْب: أجودىا: )ـ(: 

                                                 

 ىػ(. 94، ]ثقة ثبت، ع[، )تبن علي بن أِب طالب، أبو ا٢بسْب علي بن ا٢بسْب "زَْيُن اْلَعاِبِديَن"( 1)
 ىػ بالعراؽ( 61ا٢بسْب، أبو عبد اهلل، رضي اهلل عنو، )ت يـو عاشوراء  "َعْن أَبِْو"

ِه"  ىػ(. 40طالب، أبو ا٢بسن، رضي اهلل عنو، )تعلي بن أِب أم جد زين العبدين،  "َعْن َجدّْ
 ىػ(.٧110بمد بن سّبين، أبو بكر، اْلنصارم، ]ثقة ثبت كبّب القدر كاف َل يرل الركاية با٤بعُب، ع[، )ت "اْبُن ِسيرْيَن"( 2)

 ىػ(.70عىًبيدة بن عمرك، أبو عمرك، ا٤برادم، ]ثبت، ع[، )ت قبل  "السَّْلَماِني"
 ىػ(.61اف بن مهراف، أبو ٧بمد، اْلسدم، ]ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، ع[، )تسليم "اأْلَْعَمُش"( 3)

 ىػ(.196إبراىيم بن يزيد بن قيس، أبو عمراف، ]ثقة فقيو إَل أنو يرسل كثّبا، ع[، )ت "النََّخِعي"
 ىػ(. 60بن عبد اهلل، أبو شبل، النخعي، ]ثقة ثبت، ع[، )ت بعد  "َعْلَقَمة بن قيس"

 ىػ با٤بدينة(. 33أك  32عبد اهلل بن مسعود بن غافل، أبو عبد الرٞبن، رضي اهلل عنو، )تْبِن َمْسُعوٍد" "ا
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 مىوٍ .....  كىملٍي  مىٍن  عىمَّ ..  .......................   )ف(:
ٍرتىوي[  ًإٍف قػىيَّدتَّوي  ]كىٰبىٍسيني التػٍَّعًميمي    .45   ًبصىاًحبو أٍك بػىلىدو ذىكى

إف ىؤَلء اْلئمة ا٢بفاظ قد ذكر كل ما أدل إليو اجتهاده يف أصح  :الحاكمقاؿ (: ش)
فال ٲبكن أف يقطع  ،كأكثرىم ثقات، اْلسانيد، كلكل صحاِب ركاة من التابعْب، ك٥بم أتباع

بل ينبغي ٚبصيص القوؿ يف أصح اْلسانيد  ،ح اْلسانيد لصحاِب كاحدا٢بكم يف أص
فنقوؿ ، فالف أك الفالنيْب كذا كَل يعمم بصحاِب أك بلد ٨بصوص بأف يقاؿ: أصح إسناد

 (2/442البحر الذم زخر ،54عرفة ص:ا٤ب) كباهلل التوفيق...

***** 
يًق مىا .31  .46 )ف(: ٍسناًد لًلصٍّدٍّ  (1)عىٍن قػىٍيسو نىػػمىا ،أىِب خىاًلدً  اًٍبني   فىأىٍرفىعي اإٍلً

إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي : أصح أسانيد الصديق: الحاكمقاؿ (: ش)
، عن أبي بكر.  حاـز

***** 
هً   كىعيمىرو: فىاٍبنى  ًشهابو  بىدٍّهً  .32  .47 )ف(: ، عىٍن أىبًًو، عىٍن جىدٍّ  عىٍن سىالًػمو

 الزىري، عن سالم، عن أبيو، عن جده. : كأصح أسانيد عمر:الحاكمقاؿ (: ش)
هِ "بالنصب مفعوؿ بو لػ   "اْبَن  ِشهابٍ " )األثيوبي(: يقاؿ: بدىو بأمر   ،من التبديو أمره  "بَدّْ

هِ "ػػكمنعو استقبلو بو، أك بدأه، كلعل التضعيف ىنا ليوافق ل  "وِ ئِ دْ بَ "، كيف نسخة الشرح "جدّْ
 با٥بمز كا١بر كَل يظهر توجيهو.

                                                 

 ىػ با٤بدينة(. 13عبد اهلل بن أىب قحافة)عثماف(، أبو بكر، رضي اهلل عنو، )ت"الصّْدّْيق" ( 1)
 ىػ(.146إ٠باعيل، أبو عبد اهلل، البجلي، ]ثقة ثبت[، )ت "ِاْبُن أَِبي َخاِلٍد"

)حصْب(، أبو عبد اهلل، البجلي،]ثقة ٨بضـر يقاؿ لو رؤية، جاز ا٤بائة كتغّب، ع[، )ت "قَػْيس"  ىػ أك قبلها(.98بن أِب حاـز
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آبىائًوً   كىأىٍىًل بػىٍيًت الٍػميٍصطىفىى:جىٍعفىري عىنٍ  .33  .48 )ف(:
 مىا  كىىىنٍ  ،ًإٍف عىٍنوي رىاكو (1)

جعفر بن محمد، عن أبيو، عن جده، أصح أسانيد أىل البيت: : الحاكمقاؿ (: ش)
 ، إذا كاف الراكم عن جعفر ثقة.عن علي

***** 
سىًعيدو   كىْلىِب ىيرىيرىةى: الز ٍىرًم ، عىنٍ  .34  .49 )ف(:

 حىٍيثي عىنٍ  ،اىٍك أىبيو الزٍّنىادً (2)
ا(3)عىٍن  أىٍعرىجو  .35  .50  ، عىٍن ٧بيىمَّدو لىوي   ، كىقيلى: ٞبىَّاده  بًػمى  (4)٭بىىى أىي وبي

الزىري، عن سعيد بن المسيب، عن أصح أسانيد ا٤بكثرين ْلِب ىريرة: : الحاكمقاؿ (: ش)
 أبي ىريرة.

  أبو الزناد، عن األعرج، عن أبي ىريرة. :: أصح أسانيد أِب ىريرةالبخاريكقاؿ 
حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن : من أصح اْلسانيد: ابن المدينيكعن 

 سيرين، عن أبي ىريرة.
 : كيف الكتب الستة بالَباجم الثالثة العدد الكثّب.السيوطيقاؿ 

***** 
                                                 

ـ د ت س ؽ[، )ت "َجْعَفُر"(1) ، بخ   ىػ(.148بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي، أبو عبد اهلل، الصادؽ، ]صدكؽ فقيو إمـا
 زين العابدين، تقدـ. "علي"ىػ(. كأبوه 100اقر، ]ثقة، ع[، )ت بعد أبو جعفر، الب "محمد"كأبوه 

 (.ىاىػ كقيل غّب 57)ت عبد الرٞبن بن صخر، الدكسي، رضي اهلل عنو،: ، كاْلشهركثّبا  اختلف يف ا٠بو"أَبو ُىَريَرَة" (2)
 ىو ابن ا٤بسيب. "َسِعيد"

 ىػ كقيل بعدىا(.   130لقرشي، ]ثقة فقيو، ع[، )تعبد اهلل بن ذكواف، أبو عبد الرٞبن، ا "أَُبو الزّْنَاِد"( 3)
 ىػ(.117]ثقة ثبت عامل، ع[،  )ت عبد الرٞبن بن ىرمز، أبو داكد، ا٤بد،ي، "َأْعَرج"

 ىػ(.179بن زيد بن درىم، أبو إ٠باعيل،  اْلزدم، ا١بهضم، ]ثقة ثبت فقيو، ع[، )ت "َحمَّاد"( 4)
 ىػ(.131سختيا،ي، ]ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، ع[، )تبن أِب ٛبيمة)كيساف(، أبو بكر، ال "أَيُّوُب"
 ىو ابن سّبين. "ُمَحمَّد"
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جىاًبرو  عىنٍ   ًلمىكَّةو: سيٍفيافي، عىٍن عىٍمروك، كىذىا .36  .51 )ف(:
(1).... ،...... 

 بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر.ا: أصح أسانيد ا٤بكيْب: الحاكمقاؿ (: ش)
***** 

ا.......  ...................... .36  )ف(: ًدينىًة:  خيذى  ... كىلًٍلمى
ةً  .37  .52   (2)أىِب  ىيرىيرىةً  الٍػحىٍضرىًميٍّ، عىنٍ   اٍبنى أىِب حىًكيًم، عىٍن عىًبيدى

 إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفياف:: أحمد بن صالح المصريقاؿ (: ش)
 (27)تاريخ أ٠باء الثقات َلبن شاىْب ص:أسانيد أىل ا٤بدينة، إ٠باعيل لو شأف.  ىذا من أثبت

***** 

، عىنٍ  .38  .53 )ف(: ، عىٍن ٮبىَّاـً رىةى ػىيػػرىيٍ  أىِب   كىما رىكىل مىٍعمىري
ػ ح  أىصىػ ،(3)  نٍ ػػلًٍليىػػمى

 معمر، عن ىماـ بن منبو، عن أبي ىريرة. أصح أسانيد اليمانيْب: :الحاكمقاؿ  (:ش)
***** 

:  .39  .54 )ف(: ٍكزىاًعي  لًلشَّاـً  انىاإًتٍػقى  ػقه فىائً  (4)ابً الصٍّحى ًن عى   ، عىٍن حىسَّانىااَلى
 .األوزاعي، عن حساف بن عطية، عن الصحابةلشاميْب: اأثبت إسناد : الحاكمقاؿ (: ش)

                                                 

 ىػ(.198)تتغّب بأخرة، رٗبا دلس عن الثقات،ع[،]ثقة حافظ إماـ حجة بن عيينة، أبو ٧بمد،ا٥بالَل، "ُسْفياُف"( 1)
، ا١بمحي، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "َعْمرو"  (.ىػ126بن دينار، أبو ٧بمد، اْلثـر
 ىػ با٤بدينة(. 70بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ، أبو عبد اهلل، اْلنصارم، رضي اهلل عنو، )ت بعد  "َجاِبر"

 ىػ(.130إ٠باعيل، موىل عثماف بن عفاف، ]ثقة، ـ د س ؽ[، )ت "اْبن أَِبي َحِكيِم"( 2)
 "  عبيدة بن سفياف بن ا٢بارث، ]ثقة، ـ د ت س ؽ[. "َعِبيَدِة اْلػَحْضَرِميّْ
 ابن راشد، تقدـ. "َمْعَمُر"( 3)

 ىػ(.132بن منبو، أبو عقبة، الصنعا،ي، ]ثقة، ع[، )ت "َىمَّاـ"
(4 )"  ىػ(.157عبد الرٞبن بن عمرك، أبو عمرك، ]ثقة جليل فقيو، ع[، )ت "اأْلَْوزَاِعيُّ

 ىػ(.120بن عطية، أبو بكر، احملارِب، ]ثقة فقيو عابد، ع[، )ت بعد  "َحسَّاف"
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   َأَصحُّ ُكُتِب اْلَحِديثِ    )ف(:
 ٧بيىمَّده كىخيصَّ بًالتػٍَّرًجيحً   أىكَّؿي مىٍن صىنَّفى يف الصًَّحيحً   .22  .55 
 ......................  ..........كىميٍسًلمه بػىٍعدي،   .23  .56 
 مع أنو أخذ عن البخارم-كمسلم  ،مسلمكتاله  ،أكؿ من صنف الصحيح البخارم)ـ(: 

مث إف ، ككتاباٮبا أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز، يشاركو يف أكثر شيوخو -كاستفاد منو
 كتاب البخارم أصح الكتابْب صحيحا، كأكثرٮبا فوائد.

أرجح  البخارم صحيح ٝباىّب اْلئمة كا٢بفاظ على أف: المفاضلة بين الصحيحين(: ش)
 من جهتْب؛كذلك مسلم صحيح  من

قاؿ فالبخارم أعلم بالصنعة كأجل من مسلم؛  ؛بالنظر إلى البخاري ومسلم األولى:
: كأم شيء صنع مسلم؟ إ٭با أخذ كتاب البخارم فعمل عليو مستخرجا، كزاد الدارقطني

  فيو زيادات.
: إ٭با قفا مسلم طريق البخارم كنظر يف علمو، كحذا حذكه، ك٤با كرد الخطيبقاؿ ك 

حدثِب عبيد اهلل بن  كقد، إليوكأداـ اَلختالؼ  نيسابور يف آخر أمره َلزمو مسلم البخارم
: ٠بعت ]ا٣بطيب: كاف شيخا َل بأس بو[أٞبد بن عثماف الصّبيف يقوؿ: لوَل  الدارقطني، قىاؿى

  البخارم ٤با ذىب مسلم كَل جاء.
فإنو  : رحم اهلل اإلماـ ٧بمد بن إ٠باعيل،]٧بمد بن ٧بمد، الكرابيسي[أبو أحمد الحاكمكقاؿ 

ككل من عمل بعده فإ٭با أخذ من كتابو، كمسلم بن  كبْب للناس، الذم ألف اْلصوؿ
ا٢بجاج، فرؽ كتابو يف كتبو، ك٘بلد فيو حق ا١بالدة حيث مل ينسبو إىل قائلو، كلعل من 
ينظر يف تصانيفو َل يقع فيها ما يزيد إَل ما يسهل على من يعده عدا، كمنهم من أخذ  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 25 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

عاند ا٢بق معاند فيما ذكرت فليس كأِب حامت، فإف  كأِب زرعة  فنقلو بعينو إىل نفسوكتابو 
  (3/962اإلرشاد يف معرفة علماء ا٢بديث ، 15/121)تاريخ بغداد.ٱبفي صورة ذلك على ذكم اْللباب

: كتاب البخارم أصحهما كأكثرٮبا فوائد كمعارؼ ظاىرة كغامضة، كقد صح النوويكقاؿ 
علم ا٢بديث، كىذا  أف مسلما كاف ٩بن يستفيد من البخارم كيعَبؼ بأنو ليس لو نظّب يف

الذم ذكرناه من ترجيح كتاب البخارم ىو ا٤بذىب ا٤بختار الذم قالو ا١بماىّب كأىل 
 اَلتقاف كا٢بذؽ كالغوص على أسرار ا٢بديث.

 بالنظر إلى واقع الكتابين؛  الثانية:
: كالنسائي الحافظ: ما يف ىذه الكتب كلها أجود من كتاب البخارم. قاؿ النسائيقاؿ 

 ا١بودة اَل جودة اْلسانيد كما ىو ا٤بتبادر إىل الفهم من اصطالح أىل ا٢بديث.َل يعِب ب
]اَلتصاؿ، عدـ الشذكذ كاإلعالؿ، العدالة الصحة يف اعتربىا العلماءالٍب  الشركط ْلف وذلك 

 ؛البخارم أمت منها يف كتاب مسلم موجودة يف صحيح كالضبط[
و باَلتصاؿ ٗبجرد ا٤بعاصرة كإف يرل أف ا٤بعنعن ٰبكم ل فمسلم فمن حيث اَلتصاؿ: -

يشَبط أف يكوف الراكم قد ثبت لو لقاء من ركل عنو كلو والبخاري  مل يثبت اللقى،
ليبْب ٠باع راك من َل تعلق لو بالباب أصال رج ا٢بديث الذم ٱبرٗبا لذلك مرة، ك 

كإف سلمنا ما ذكره مسلم من ا٢بكم  ،شيخو لكونو أخرج لو قبل ذلك معنعنا
 ال ٱبفى أف شرط البخارم أكضح يف اَلتصاؿ.باَلتصاؿ ف

 ؛(220)يهما بلغت فاْلحاديث الٍب انتقدت عل ومن حيث عدـ الشذوذ واإلعالؿ: -
، كَل شك أف (110)بالباقي  مسلم كاختص (78)بػػ: اختص البخارمك  (32) اشَبكا يف

 ما قل اَلنتقاد فيو أرجح ٩با كثر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 26 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

  فمن كجوه؛ ومن حيث العدالة والضبط: -
بالضعف ٫بو  كلم فيهما٤بت (435) رجاؿ الذين انفرد ُّم البخارمأف ؿ: األو 

على  (160)ا٤بتكلم فيهم بالضعف  (620)، كالذين انفرد ُّم مسلم (80)
لتخريج عمن مل يتكلم فيو أصال أكىل من كاالضعف من كتاب البخارم، 

 إف مل يكن ذلك الكالـ قادحا.ك التخريج عمن تكلم فيو، 
من ٚبريج أحاديثهم، كليس لواحد منهم  البخارم مل يكثر ء الرجاؿأف ىؤَل الثاني:

نسخة كثّبة أخرجها كلها أك أكثرىا إَل ترٝبة عكرمة عن ابن عباس، 
ٖبالؼ مسلم فإنو أخرج أكثر تلك النسخ كأِب الزبّب عن جابر، كسهيل 

 .عن أبيو، كالعالء بن عبد الرٞبن عن أبيو، كٞباد بن سلمة عن ثابت
البخارم أكثرىم من شيوخو الذين لقيهم كجالسهم كعرؼ  عند مهنأ الثالث:

عرؼ جيدىا من غّبه، ٖبالؼ مسلم فإف ك أحوا٥بم، كاطلع على أحاديثهم 
أكثر من تفرد بتخريج حديثو ٩بن تكلم فيو ٩بن تقدـ عصره من التابعْب 

 .٩بن تقدـ عنو فمن بعدىم، كَل شك أف احملدث أعرؼ ٕبديث شيوخو

م إف أكثر ىؤَلء الرجاؿ الذين تيكلم فيهم من ا٤بتقدمْب ٱبرج البخار  مث الرابع:
ٖبالؼ مسلم، فإنو  كالتعليقات كا٤بتابعات أحاديثهم غالبا يف اَلستشهادات

ٱبرج ٥بم الكثّب يف اْلصوؿ كاَلحتجاج، كَل يعرج البخارم يف الغالب على 
لنكت على ابن الصالح ا، 1/14شرح مسلم للنوكم) .من أخرج ٥بم مسلم يف ا٤بتابعات

 (1/96تدريب الراكم، 1/10ىدل السارم، 208ص: الرحيلي-، نزىة النظر1/281للحافظ

 
***** 
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 نػىفىعٍ  فىضَّليوا ذىا لىوٍ  (1)عىًليٍّ  أىِب   .. كىبػىٍعضي اٍلغىٍرًب مىعٍ ....   (:ف)
مي السماء  كأما ما ركيناه عن أِب علي النيسابورم أستاذ ا٢باكم أنو قاؿ: ما ٙبت أد )ـ(:

كقوؿ من فضل من شيوخ ا٤بغرب كتاب مسلم  ،كتاب أصح من كتاب مسلم بن ا٢بجاج
على كتاب البخارم، إف كاف ا٤براد بو أف كتاب مسلم يَبجح بأنو مل ٲبازجو غّب الصحيح، 
فإنو ليس فيو بعد خطبتو إَل ا٢بديث الصحيح مسركدا غّب ٩بزكج ٗبثل ما يف كتاب البخارم 

بو من اْلشياء الٍب مل يسندىا على الوصف ا٤بشركط يف الصحيح، فهذا َل يف تراجم أبوا
بأس بو، كليس يلـز منو أف كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إىل نفس الصحيح على كتاب 

 البخارم، كإف كاف ا٤براد بو أف كتاب مسلم أصح صحيحا، فهذا مردكد على من يقولو.
ع من علماء ا٤بغرب إطالؽ القوؿ بتفضيل كتاب ريكم عن ٝب "بَػْعُض اْلَغْرِب" قولو: (:ش)

: كتاب مسلم ىذا من أصح كتب ا٢بديث. (1/270)الػميٍعلم بفوائد مسلمالمازري قاؿ  مسلم،
: كاف من شيوخي أبو مرواف الطُْبِني: قاؿ احملدث (1/80)إكماؿ ا٤بعلمالقاضي عياض كقاؿ 

: مل يضع ]القرطيب[قاسم  مسلمة بنكقاؿ  ..من يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارم.
: فضل طائفة من أىل ا٤بغرب صحيح مسلم (93)برنامج التجييب ص:التجيبيكقاؿ  أحد مثلو.

ا٢بافظ؛ ْلنو ليس فيو بعد خطبتو إَل  أبو محمد بن حـزعلى صحيح البخارم، منهم 
 ا٢بديث الصحيح مسركدا غّب ٩بزكج ٗبثل ما يف البخارم...اىػ

***** 
ا فىًإ٭بَّىاكىمىٍن  .46  .57 (:ف)  تػىٍرتًيبىوي كىصينػٍعىوي قىٍد أىٍحكىمىا  يػيفىضٍٍّل ميٍسًلمن

 كأقل  ،كأكمل سياقا ،: اختص مسلم بأنو أحسن اْلحاديث مساقاالزركشيقاؿ  (:ش)
                                                 

 ىػ(.349ا٢بسْب بن علي بن يزيد، النيسابورٌل، شيخ ا٢باكم، ]الدارقطِب: حافظ متقن إماـ مهذب[، )ت َعِليٍّ""أَبُو ( 1)
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كأتقن اعتبارا ٔبمعو طرؽ ا٢بديث يف مكاف كاحد إسنادا كمتنا، فيذكر اَّمل مث  ،تكرارا
و، كا٤بنسوخ مث الناسخ لو، فيسهل على الطالب النظر يف ا٤ببْب لو، كا٤بشكل مث ا٤بوضح ل

كجوىو، كٙبصل لو الثقة ٔبميع ما أكرده مسلم من طرقو، ٖبالؼ البخارم فإنو يفرؽ طرؽ 
ا٢بديث يف أبواب متفرقة متباعدة، ككثّب منها ما يذكره يف غّب بابو الذم َل يسبق إليو الفهم 

 قو كالوقوؼ على ألفاظو كاإلحاطة ٗبعناه.أنو فيو أكىل، فيصعب على الطالب ٝبع طر 
: كقد رأيت ٝباعة من ا٢بفاظ ا٤بتأخرين غلطوا يف مثل ىذا فنفوا ركاية النوويقاؿ ك 

)شرح مسلم  البخارم أحاديث ىي موجودة يف صحيحو يف غّب مظاهنا السابقة إىل الفهم.

 (1/167، النكت للزركشي1/15للنوكم

 كما أحسن قوؿ من قاؿ:  قلت:
ـي    نً ػػػذىيٍ    أىم    :كىقىاليوا   لىدىمَّ      اٍلبيخىارًمٍّ كىميٍسًلمو  اجىرى قػىٍوـه يف تىشى   تػيقىدٍّ

 كىمىا فىاؽى يف حيٍسًن الصٍّنىاعىًة ميٍسًلمي       ةن ػلىقىٍد فىاؽى اٍلبيخىارًم  ًصحَّ  :فػىقيٍلت
ة العظمى ا٤بوجبة با١به ]٤بسلم ٕبسن السياؽ[: فليقابل ىذا التفضيلالحافظقاؿ  لكن،
 بصار.حّبت اْلفكار كادىشت العقوؿ كاْل كىي ما ضمنو أبوابو من الَباجم الٍب]البخارم[ لتقدٲبو

***** 
 بػىٍعدى ًكتىاًب اهلًل ًمٍن ٙبىًٍت السَّمىا  كىقػىٍوؿي شىاًفًعيػٍّنىا: أىصىح  مىا    .58 (:ف)

. قىٍد أيكٍَّلى    .59  لى   ميوىطَّأه لًػمىاًلكو  هيمىا قىٍد جيًعالى ًْلىنَّوي قػىبػٍ
كأما ما ركينا عن الشافعي رضي اهلل عنو من أنو قاؿ: ما أعلم يف اْلرض كتابا يف )ـ(: 

العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، كمنهم من ركاه بغّب ىذا اللفظ، فإ٭با قاؿ ذلك قبل 
 .كجود كتاِب البخارم كمسلم

***** 
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 ......................  .....كىملٍى يػىعيمَّاهي، .....  .24   .60 (:ف)
كَل التزما ذلك، فقد ركينا عن البخارم أنو قاؿ:  حيح يف صحيحيهمامل يستوعبا الص)ـ(: 

كركينا عن  .ما أدخلت يف كتاِب ا١بامع إَل ما صح، كتركت من الصحاح ٢باؿ الطوؿ
 -يعِب يف كتابو الصحيح  -مسلم أنو قاؿ: ليس كل شيء عندم صحيح كضعتو ىاىنا 

 ىاىنا ما أٝبعوا عليو.إ٭با كضعت 
أنو مل يضع يف كتابو إَل اْلحاديث الٍب كجد عنده فيها شرائط  -كاهلل أعلم  -أراد  :قاؿ

  الصحيح اَّمع عليو، كإف مل يظهر اجتماعها يف بعضها عند بعضهم.
***** 

ٍخرىـٍ   . كىلىًكٍن قػىلَّمىا.......   (:ف)  اًمٍنوي قىٍد فىاتػىهيمى  (1)ًعٍندى اٍبًن اَلى
: قلَّ اقاؿ )ـ(:   يعِب يف كتابيهما.  ،٩با يثبت من ا٢بديث ما يفوت البخارم كمسلما بن اْلخـر

***** 
ا ًمنى ا٢بٍىاًكمً   ميرىاديهي أىعىلىى الصًَّحيًح فىاٞبًٍلً  .56  .61 (:ف)  (2)يف الٍػمىٍدخىلً  أىمٍ  أىٍخذن

يح يف ا٤بدخل إىل ؛ أف ا٢باكم قسَّم ا٢بديث الصحووجهو أخذه من كالـ الحاكم (:ش)
اختيار البخارم كمسلم، كىو الدرجة اْلكىل من  القسم األوؿ: قاؿ:ك عشرة أقساـ، 

فإذا الصحيح... كاْلحاديث ا٤بركية ُّذه الشريطة َل يبلغ عددىا عشرة آَلؼ حديث.اىػ 
، طرحنا منها ما أخرجو الشيخاف كىو يقرب من سبعة آَلؼ بال تكرير كما قاؿ ا٢بافظ

، أف ما فاهتما أقل. صحَّت دعول  ابن اْلخـر

                                                 

 ىػ(. ٧344بمد بن يعقوب بن يوسف، أبو عبد اهلل، النيسابورم، ]ا٢باكم: كاف صدر أىل ا٢بديث ببلدنا[، )ت "اْبِن اََلْخَرـ"( 1)
 ىػ(.٧405بمد، أبو عبد اهلل، يعرؼ بابن البيع، )ت ٧بمد بن عبد اهلل بن "اْلَحاِكِم"( 2)

 .المدخل إلى الصحيح، كلو أيضا كتاب: إلى كتاب اإلكليل "اْلػَمْدَخِل"ككتابو 
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: صحَّت دعول ابن اْلخـر أف الذم يفوهتما من ا٢بديث (1/298)النكتالحافظ قاؿ ك 
: ما أكرده الزركشيكقاؿ  الصحيح قليل، يعِب ٩با يبلغ شرطهما بالنسبة إىل ما خرجاه.

ما ٩با يثبت من على ابن اْلخـر َل يرد؛ ْلنو قاؿ: قل ما يفوهت]يعِب ابن الصالح كما سيأيت[ 
ا٢بديث الصحيح، كمل يعْب من كتابيهما، كما احتج عليو بقولة البخارم: أحفظ مائة ألف 

 حديث صحيح، حجة َلبن اْلخـر َل عليو.
***** 

 ......................  ..................كىريدَّ،    .25  .62 (:ف)
حيحْب للحاكم كتاب  كلقائل أف يقوؿ: ليس ذلك بالقليل؛ فإف ا٤بستدرؾ على الص)ـ(: 

فإنو يصفو لو منو  ،كبّب يشتمل ٩با فاهتما على شيء كثّب، كإف يكن عليو يف بعضو مقاؿ
 .صحيح كثّب

***** 
ٓبى  ... لىًكنٍ    (:ف)  ملٍى يػىفيًت الٍػخىمسىةى إَلَّ النػٍَّزري   البػىر  (1)قىاؿى  ٰبى

كالصواب أنو مل يفت  ر ىذا،يفتهما منو إَل قليل كأنك قيل مل :)التقريب(النوويقاؿ  (:ش)
  اْلصوؿ ا٣بمسة إَل اليسّب.

من أحاديث اْلحكاـ خاصة، أما غّب اْلحكاـ ]النوكم[ : مراد(1/298)النكتالحافظ قاؿ 
 فليس بقليل.

***** 

                                                 

[، مفٍب اْلمَّة شيخ اإلسالـ أحد اْلعالـبن شرؼ، أبو زكريا، ٧بيي الدين، النوكم، ]الذىيب: "َيحَيى" ( 1)
 ىػ(.676)ت
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 أىٍحفىظي ًمٍنوي عيٍشرى أىٍلًف أىٍلفً   (1)ا١بيٍعًفي كىًفيًو مىا ًفيًو لًقىٍوؿً   .26  .63 (:ف)
، كىيف الٍػبيخىارًم  بًالتٍَّكرىارً كىعىلَّوي أىرىادى   .27  .64   ٥بىىا كىمىٍوقيوؼو
ًؼ، كىالٍػميكىرَّري   .28  .65  ثىةو أيليوفنا ذىكىريكا  أىٍربػىعىةه آَلى  فػىٍوؽى ثىالى
  .قاؿ البخارم: أحفظ مائة ألف حديث صحيح كمائٍب ألف حديث غّب صحيح)ـ(: 

سة كسبعوف حديثا كٝبلة ما يف كتابو الصحيح سبعة آَلؼ كمائتاف كٟب قاؿ الشيخ:
العبارة قد يندرج ، كىذه كقد قيل: إهنا بإسقاط ا٤بكررة أربعة آَلؼ حديث ،باْلحاديث ا٤بتكررة

 ٙبتها عندىم آثار الصحابة كالتابعْب، كرٗبا عد ا٢بديث الواحد ا٤بركم بإسنادين حديثْب.
***** 

[ .53  .66 (:ف)  الر ٍبعي ًبال تىٍكرًيرً أىٍلفىاًف كى   بًالتٍَّحرًيًر  ]كىًفيًو بػيٍعده، كىٍىوى
ن يذكر عدة أحاديثو ، ككثّب ٩بينكبّب كاضطراب   يف عد أحاديث الصحيح اختالؼ (:ش)

و اْلكؿ ما أتقن كَل حرر، بل يتبع لو، كيكوف اكالـ من تقدمو مقلد  ذلك من ينقلإ٭با 
اْلئمة  ٤بصنفوف كيعتمدهٙبسينا للظن بو، فيقلَّد يف ذلك لظهور عنايتو بو حٌب يتداكلو ا

 كعددىا على ما حرَّره ا٢بافظ يف شرحو: ، الناقدكف
 (.2602) ألفا حديث كستمائة حديث كحديثاف األحاديث الموصولة بال تكرير: -
مائة كتسعة كٟبسوف  األحاديث المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر: -

 (. 159) حديثا
ألفا  :-قة بدوف تكراريعني األحاديث المرفوعة موصولة أو معل-فجميع ذلك -

 (.2761) حديث كسبعمائة كأحد كستوف حديثا
                                                 

 فنسب إليو. ى يدم اليماف ا١بعفي كاَل ٖبارلأسلم علفجده "ا٤بغّبة" ٦بوسيا  ككافرم، ىو البخا "الُجْعِفي"( 1)
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سبعة آَلؼ كثالث مائة  جميع األحاديث بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات: -
 (.7397كسبعة كتسعوف حديثا )

 (.1341) ألف كثالث مائة كاحد كأربعوف حديثا التعاليق المرفوعة المعلقة بالتكرار: -
 (.344) ثالٜبائة كاحد كأربعوف حديثا اختالؼ الروايات:المتابعات والتنبيو على  -
 جميع ما فيو من األحاديث بالمكرر موصوَل ومعلقا وما في معناه من المتابعة: -

 (465)ىدل السارم ص: (.9082) تسعة آَلؼ كاثناف كٜبانوف حديثا
***** 

ًؼ  .54  .67 (:ف)  عىدٍّ شىاًؼ[]كىلىٍيسى ذىا أىٍيضنا بً   كىميٍسًلمه أىٍربػىعىةي اٍْلَلى
بإسقاط ا٤بكرر ٫بو أربعة آَلؼ. كقاؿ  ]فيو[: (26)التقريب ص: النووي قاؿ (: ش)

: رأيت عن أِب الفضل أٞبد بن سلمة أنو اثنا العراقي: قاؿ (1/111)تدريب الراكمالسيوطي
 : ٜبانية آَلؼ.الميانجيعشر ألف حديث. كقاؿ 

ثالثة آَلؼ كثالثة كثالثْب  الباقي:في طبعة محمد فؤاد عبد دكف ا٤بكرر  كعددىا قلت:
: كىو عمل ما سبقِب إليو أحد من ٝبيع ا٤بشتغلْب ُّذا الصحيح، إذ  قاؿ(. 3033) حديثا

كاف جل  جهدىم أف يطلقوا عددا ما كرقما ٚبمينا كار٘باَل َل يرتكز على أساس سليم، 
)اإلماـ مسلم ة. فجئت أنا ُّذا ا٢بصر كي أضع حدا حا٠با فاصال ٥بذا اَلضطراب كالبلبل

 (42عبد احملسن العباد ص: -كصحيحو
***** 

   الصَِّحيُح الزَّاِئُد َعَلى الصَِّحيَحْينِ    (:ف)
 ..............ًصحَّتيوي،   كىخيٍذ زًيىادىةى الصًَّحيًح ًإٍذ تػينىصٌٍ   .29  .68 
 ٤بصنفات ا  عليو اشتمل   طالبها ٩با  الزيادة يف الصحيح على ما يف الكتابْب يتلقاىا)ـ(: 
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منصوصا الدارقطِب كغّبىم ك بن خزٲبة اكأِب داكد كالَبمذم كالنسائي ك   ا٢بديث ا٤بعتمدة ْلئمة
 .على صحتو فيها

***** 
 أىٍك ًمٍن ميصىنٍّفو ٱبيىصٌٍ  ...  ......................   (:ف)

وي اٍبًن ًحبَّافى الزًَّكي  .30  .69  ػػػػةى ػًن كىابٍ   ًٔبىٍمًعًو، ٫بى   ........ خيػػػػزىيٍػػػػمى
النسائي كسائر من ٝبع يف  ك الَبمذم ك كَل يكفي ٦برد كونو موجودا يف كتاب أِب داكد )ـ(: 

كتابو بْب الصحيح كغّبه، كيكفي ٦برد كونو موجودا يف كتب من اشَبط منهم الصحيح 
 فيما ٝبعو ككتاب ابن خزٲبة.

يف كتابيهما أف ٱبرجا  : لػم يلتـز ابن خزٲبة كابن حباف(1/290)النكت الحافظقاؿ (: ش)
؛ ْلهنما ٩بن َل يرل التفرقة ]ابن الصالح[الصحيح الذم اجتمعت فيو الشركط الٍب ذكرىا 

 بْب الصحيح كا٢بسن، بل عندٮبا أف ا٢بسن قسم من الصحيح َل قسيمو.
ك٩با يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزٲبة كابن حباف بأحاديث أىل الطبقة الثانية  قاؿ:

لم أحاديثهم يف ا٤بتابعات، كابن إسحاؽ كأسامة بن زيد الليثي ك٧بمد بن الذين ٱبرج مس
عجالف ك٧بمد بن عمرك بن علقمة، كغّب ىؤَلء، فإذا تقرر ذلك عرفت أف حكم 
اْلحاديث الٍب يف كتاب ابن خزٲبة كابن حباف صالحية اَلحتجاج ُّا لكوهنا دائرة بْب 

ة، كأما أف يكوف مراد من يسميها الصحيح كا٢بسن ما مل يظهر يف بعضها علة قادح
 صحيحة أهنا ٝبعت الشركط ا٤بذكورة يف حد الصحيح فال.

 
***** 
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ػػٍسػػػػتىػػػػٍدرىؾً .. ......  ........................   (:ف) كىكىالٍػمي
(1) 

 70.  31.  ....... ،  ......................  ...عىلى تىسىاىيلو
ديث الصحيح على ما يف الصحيحْب، كٝبع ذلك اعتُب ا٢باكم بالزيادة يف عدد ا٢ب)ـ(: 

أكدعو ما ليس يف كاحد من الصحيحْب ٩با رآه على شرط  "المستدرؾ"يف كتاب ٠باه 
الشيخْب قد أخرجا عن ركاتو يف كتابيهما، أك على شرط البخارم كحده، أك على شرط 

 .مسلم كحده، كما أدل اجتهاده إىل تصحيحو كإف مل يكن على شرط كاحد منهما
 كىو كاسع ا٣بطو يف شرط الصحيح، متساىل يف القضاء بو.: قاؿ

***** 
: مىا انٍػفىرىدٍ ......   (:ف) اؾى حىسىنه مىا ملٍى يػيرىدٍ   .. كىقىاؿى  بًًو فىذى

 ......................  .....ًبًعلَّةو، ...........  .32  .71 
 ك فيو لغّبه من اْلئمةكمل ٪بد ذل وسط يف أمره فنقوؿ: ما حكم بصحتواْلكىل أف نت)ـ(: 

إَل أف تظهر فيو  من قبيل ا٢بسن، ٰبتج بو كيعمل بوقبيل الصحيح فهو  إف مل يكن من
 علة توجب ضعفو.

***** 
 .........يىلٍيقي، ........  .... كىا٢بٍىق  أٍف ٰبيٍكىٍم ٗبىا.   (:ف)

أف ما انفرد بتصحيحو  م، فا٢بق: تقريره: أف ا٢بكم عليو با٢بسن فقط ٙبك  العراقيقاؿ (: ش)
 .يتتبع بالكشف عنو كٰبكم عليو ٗبا يليق ٕبالو من الصحة أك ا٢بسن أك الضعف

                                                 

 ىػ(.354من أكعية العلم يف الفقو كاللغة كا٢بديث[،)ت أبو حامت،البيسٍب،]ا٢باكم: ،٧بمد بن حباف "اْبن ِحبَّاَف"( 1)
 ىػ(.311دارقطِب: إماـ ثبت معدـك النظّب[، )ت٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة، أبو بكر، النيسابورم، ]ال "اْبن ُخَزْيَمَة"

 ىػ(.٧405بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد، أبو عبد اهلل، يعرؼ بابن البيع، )ت لػػ:"اْلػُمْسَتْدَرِؾ" 
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كلكن ابن الصالح رأيو أنو ليس ْلحد أف يصحح يف ىذه اْلعصار، فلهذا قطع  قاؿ:
 النظر عن الكشف عليو.

***** 
ا،ي ا٢بٍىا ...  ......................   (:ف)  ًكمىا. كىاٍلبيٍسًٍب ييدى

 كيقاربو يف حكمو صحيح أِب حامت بن حباف البسٍب رٞبهم اهلل أٝبعْب. )ـ(:
: إ٭با أراد أنو يقاربو يف التساىل فا٢باكم أشد تساىال )التقييد كاإليضاح(العراقيقاؿ (: ش)

  : ابن حباف أمكن يف ا٢بديث من ا٢باكم.يالحازممنو كىو كذلك، قاؿ 
: كتاب ابن خزٲبة كابن حباف البسٍب خّب من ا٤بستدرؾ يث()اختصار علـو ا٢بدابن كثيركقاؿ 

 بكثّب كأنظف أسانيد كمتونا.
***** 

،  مىا سىاىىلى البيٍسًٍب  يف ًكتىاًبوً  .65  .72 (:ف)  كىقىٍد كىىفَّ بًوً بىٍل شىٍرطيوي خىفَّ

 رىدٍ ًفيًو مىناًكري كىمىٍوضيوعه يػي   كىرىدٍ  [كىا٢بٍىاًكمي الشٍَّرطى بػىغىى، لىًكنٍ ] .61  .73 

: ما ذكر من تساىل ابن حباف ليس بصحيح، فإف غايتو أف يسمي الحافظقاؿ (: ش)
فإف كانت نسبتو إىل التساىل باعتبار كجداف ا٢بسن يف كتابو فهي مشاحة ، ا٢بسن صحيحا

فإنو َل مشاحة يف ذلك،  الح، كإف كانت باعتبار خفة شركطو فال اعَباض عليويف اَلصط
 . يث شرط أف ٱبرج عن ركاة خرج ٤بثلهم الشيخاف يف الصحيحكىذا دكف شرط ا٢باكم ح

 )البحر الذم زخر( : فا٢باصل أف ابن حباف كىفَّ بالتزاـ شركطو كمل يوؼ ا٢باكم.قاؿ

"قولو:   ابن حباف شرطو فقاؿ: أما شرطنا، فإنا مل ٫بتج فيو إَل بٌْب  "َبْل َشْرطُُو َخفَّ
 اء:ٕبديث اجتمع يف كل شيخ من ركاتو ٟبسة أشي
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 العدالة يف الدين بالسَب ا١بميل. .1
 الصدؽ يف ا٢بديث بالشهرة فيو. .2
 العقل ٗبا ٰبدث من ا٢بديث. .3
 العلم ٗبا ٰبيل من معا،ي ما يركم. .4
 خربه عن التدليس. ما٤بتعر  .5

 ووجو خفة شرطو أمراف:
قسم الصحيح َل قسيما  أنو ييدرج ا٢بسن ضمن الصحيح، فا٢بسن عنده من األوؿ:

 ـ ا٢بافظ.الد اعتربه بعضهم اصطالحا، كما تقدـ يف كعلى أف ىذا قلو، 
 "من لم يُعرؼ منو الجرح؛خفة شرطو يف قبوؿ الركاة كتوثيقهم، فالعدؿ عنده  الثاني:

فمن مل يعلم ٔبرح فهو عدؿ حٌب يظهر منو غّب ذلك، إذ مل ييكلف الناس معرفة 
]قالو يف  "يب عنهمما غاب عنهم، كإ٭با كلفوا ا٢بكم بالظاىر من اْلشياء غّب ا٤بغ

 (، كسيأيت يف ركاية اَّهوؿ[1/13)الثقات
فإنو قاؿ يف مقدمة ، شرط الشيخْب أك أحدٮباأراد أم " َواْلَحاِكُم الشَّْرَط بَػَغى" قولو:ك 

قد احتج ٗبثلها الشيخاف   على إخراج أحاديث ركاهتا ثقات: كأنا أستعْب اهللا٤بستدرؾ
 ط الصحيح عند كافة فقهاء أىل اإلسالـ.أك أحدٮبا، كىذا شر  نهمارضي اهلل ع

ع من ا٢بديث  أنوا ]ا٤بستدرؾ[  : يفابن كثيرقاؿ  َوَرْد ِفيِو َمناِكُر َوَمْوُضوٌع يُػَرْد" "َلِكنْ  قولو:
 الذىبي: كقد اختصره شيخنا قاؿ كالضعيف كا٤بوضوع أيضا،... كثّبة؛ ففيو الصحيح

 .الموضوعات وذلك يقارب مائة حديث مما وقع منكٝبع فيو جزءا كبّبا  ىذا كلو كبْبَّ 
***** 
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   اْلُمْسَتْخَرَجاتُ    (:ف)
[  ]كىاٍستىٍخرىجيوا عىلىى التَّصىانًيًف بًأىٍف[ .66  .74   ًكتىابو حىٍيثي عىنٍ ]تػيٍرًكل أىحىاًديثي
ا ٦بيٍتىًمعنا  ]عيًمػػػػػدىا[طىرًيًق مىٍن إًلىٍيًو  ًمنٍ َلى  .67  .75  ٍيًخًو فىصىاًعدى  يف شى

فيخرج أحاديثو بأسانيد  ،إىل كتاب البخارم مثال ا٤بصنٍّفاَلستخراج أف يأيت  (:ش)
لنفسو من غّب طريق البخارم، فيجتمع إسناد ا٤بصنف مع إسناد البخارم يف شيخو أك من 

كَل يعدؿ عن الطريق الٍب يقرب اجتماعو مع مصنف اْلصل فيها إىل الطريق البعيدة ، فوقو
على ا٢بافظ كجود بعض  أك ٫بو ذلك، كرٗبا عزَّ  حكم مهمَل لغرض من علو أك زيادة إ

 من جهة مصنف اْلصل. يوردهاْلحاديث فيَبكو أصال، أك يعلقو عن بعض ركاتو، أك 
 (1/57فتخ ا٤بغيث، 1/229)النكت على ابن الصالح للزركشي

***** 

 .... ...كى٫بىٍوًًه،  (1)عىوىانىةو   كىاٍستىٍخرىجيوا عىلىى الصًَّحيًح كىأىِب   .33  .76 (:ف)
 (3)والبرقاني (2)اإلسماعيلي"َوَنْحِوِه" ك، على صحيح مسلم استخراج "أَبُو َعَوانَة" (:ش)

َل ٱبتص ا٤بستخرج ك على الكتابْب معا،  (4)أبو نعيمكاستخرج  ،البخارماستخرجا على 
على سنن  (6)وقاسم بن أصبغ (5)محمد بن عبد الملكبالصحيحْب، فقد استخرج على 

 على جامع الَبمذم. (7)أبو علي الطوسياستخرج ، ك أِب داكد
                                                 

 ىػ(.316يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم، اْلسفراييِب، ]ا٢باكم: من علماء ا٢بديث كأثباهتم[، )ت "أَُبو َعَوانَة"( 1)
 ىػ(.295اعيل بن ًمٍهرىاف، أبو بكر، ]ا٢باكم: أحد أركاف ا٢بديث بنيسابور كثرة كرحلة[، )ت٧بمد بن إ٠ب( 2)
 ىػ(.425أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد، أبو بكر، ]ا٣بطيب: كاف ثقة كرعا متقنا متثبتا فهما[، )ت (3)
 ىػ(.430مة[، )تأٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد، أبو نعيم، اْلصبها،ي، ]الذىيب: اإلماـ ا٢بافظ الثقة العال( 4)
 ىػ(.٧330بمد بن عبد ا٤بلك بن أٲبن، أبو عبد اهلل، القرطيٌب، ]الذىيب:  كاف مفتيا فقيها حافظا ثقة[، )ت( 5)
 ىػ(.(.340أىبيو ٧بمد، القرطيٌب، ]الذىيب: مسند العصر باْلندلس كحافظها ك٧بدثها[، )ت( 6)
 ىػ(.308شأف[، )تا٢بسن بن علي بن نصر، ]ا٣بليلي: ثقة، عامل ُّذا ال( 7)
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 ........ كىاٍجتىًنبً ....  ......................   (:ف)
 ًإٍذ خىالىفىٍت لىٍفظنا كىمىٍعُبن ريٗبَّىا  عىٍزكىؾى أىٍلفىاظى الٍػميتيوًف ٥بىيمىا  .34  .77 
 الكتب ا٤بخرجة على كتاب البخارم أك كتاب مسلم مل يلتـز مصنفوىا فيها)ـ(: 

موافقتهما يف ألفاظ اْلحاديث بعينها من غّب زيادة كنقصاف، لكوهنم رككا تلك اْلحاديث 
 من غّب جهة البخارم كمسلم طلبا لعلو اإلسناد، فحصل فيها بعض التفاكت يف اْللفاظ.

فليس لك أف تنقل حديثا منها كتقوؿ: ىو على ىذا كذاؾ، إذا كاف اْلمر   قاؿ الشيخ:
م أك كتاب مسلم، إَل أف تقابل لفظو، أك يكوف الذم خرجو قد الوجو يف كتاب البخار 

 أخرجو البخارم ُّذا اللفظ. :قاؿ
***** 

اٍلبػىيػٍهىًقي كىاٍْلىٍصلى يػىٍعِب .36  .78 (:ف)
 ......................  عىزىاكىمىٍن  (1)

 نةكىكذا ما أخرجو ا٤بؤلفوف يف تصانيفهم ا٤بستقلة كالسنن الكبّب للبيهقي كشرح الس)ـ(: 
، فال يستفاد بذلك أكثر من أف "أخرجو البخارم أك مسلم"لبغوم كغّبٮبا ٩با قالوا فيو: ل

البخارم أك مسلما أخرج أصل ذلك ا٢بديث مع احتماؿ أف يكوف بينهما تفاكت يف اللفظ، 
 كرٗبا كاف تفاكتا يف بعض ا٤بعُب، فقد كجدت يف ذلك ما فيو بعض التفاكت من حيث ا٤بعُب.

***** 
ٍيًدم كىلىٍيتى ًإذٍ   ......................   (:ف)  مىيػَّزىا (2)زىادى  ا٢بٍيمى
الكتب ا٤بختصرة من الصحيحْب، فإف مصنفيها نقلوا صح النقل كالعزك من[ ي]لكن )ـ(: 

للحميدم  "الجمع بين الصحيحين"فيها ألفاظ الصحيحْب أك أحدٮبا، غّب أف 
                                                 

َهِقي"(1)  ىػ(.458، أبو بكر، ]الذىيب: ا٢بافظ العالمة الثبت الفقيو شيخ اإلسالـ[، )تأٞبد بن ا٢بسْب "اْلبَػيػْ
 ىػ(. 488، أبو عبد اهلل، اْلندلسي، ]الذىيب: اإلماـ القدكة اْلثرم ا٤بتقن[، )ت٧بمد بن فتوح "اْلُحَمْيِدي"(2)
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ض اْلحاديث كما قدمنا ذكره، فرٗبا نقل من اْلندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبع
َل ٲبيز بعض ما ٯبده فيو عن الصحيحْب أك أحدٮبا كىو ٨بطئ، لكونو من تلك الزيادات 

 الٍب َل كجود ٥با يف كاحد من الصحيحْب.
قد ميَّز  يف الواقع ا٢بميدمىكذا قاؿ الشيخ، كتبعو غّب كاحدد على ذلك، لكن  (:ش)

: أضفنا إىل ذلك نبذا ٩با قاؿشار إىل ذلك يف مقدمة كتابو، حيث كما أ  ،الزيادات كبدقَّة
نبهنا عليو من كتب أِب ا٢بسن الدارقطِب كأِب بكر اإل٠باعيلي كأِب بكر ا٣بوارزمي كأِب 
مسعود الدمشقي... من تنبيو على غرض، أك تتميم حملذكؼ، أك زيادة يف شرح، أك بياف 

، ثم صنيعو في كتابو يشهد بذلك بع لوىم ..َلسم أك نسب، أك كالـ على إسناد، أك تت
: اختصره (17رقم:  1/96)ا١بمع بْب الصحيحْبمثال بعد إيراده كالـ أِب بكر لوفد بػيزىاخىةى  فقاؿ

اللَُّو َخِليَفَة  َأْذنَاَب اإِلِبِل َحتَّى يُِريَ  تَػْتبَػُعوفَ "كأخرج طرفا منو، كىو قولو ٥بم:  البخارم
كأخرجو بطولو الربقا،ي يف   وسلم َواْلُمَهاِجرِيَن َأْمًرا يَػْعِذُروَنُكْم ِبِو"نَِبيِّْو صلى اهلل عليو 

كتابو ا٤بخرج على الصحيحْب باإلسناد الذم أخرج البخارم ذلك القدر الذم اختصره 
 (1/153)النكت الوفيةاىػ، كمع ذلك قد تقع لو أكىاـ ٩با َل يسلم منو بشر.  منو كما أكردناه.

***** 

ٍن ًبًصحًَّتوٍ كىمى   .35  .79 (:ف) تًوٍ   ا تىزًيدي فىاٍحكيمى  فػىٍهوى مىعى الٍػعيليوٍّ ًمٍن فىاًئدى
 التخاريج ا٤بذكورة على الكتابْب يستفاد منها فائدتاف:)ـ(: 

 علو اإلسناد.  إحداىما:
الزيادة يف قدر الصحيح، ٤با يقع فيها من ألفاظ زائدة كتتمات يف بعض  والثانية:

ه التخاريج؛ ْلهنا كاردة باْلسانيد الثابتة يف اْلحاديث تثبت صحتها ُّذ
 الصحيحْب أك أحدٮبا، كخارجة من ذلك ا٤بخرج الثابت.
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  نظر؛ وفيتبعا ألصلها  المستخرجاتالحكم بصحة زوائد (: ش)
كتاب أِب عوانة كإف ٠باه بعضهم مستخرجا على مسلم فإف   :(1/291)النكت الحافظقاؿ 

و ىو على كثّب منها، كيوجد فيها نبٌ  ،ثناء اْلبوابلو فيو أحاديث كثّبة مستقلة يف أ
الصحيح كا٢بسن كالضعيف أيضا، كأما كتاب اإل٠باعيلي فليس فيو أحاديث مستقلة 
زائدة، كإ٭با ٙبصل الزيادة يف أثناء بعض ا٤بتوف، كا٢بكم بصحتها متوقف على أحواؿ 

مثال،  ركاهتا، فرب حديث أخرجو البخارم من طريق بعض أصحاب الزىرم عنو
فاستخرجو اإل٠باعيلي كساقو من طريق آخر من أصحاب الزىرم بزيادة فيو، كذلك اْلخر 

 ٩بن تكلم فيو فال ٰبتج بزيادتو.
***** 

 أيًٍُّمى أىٍك أيٮبًٍلى أىٍك ٠بىىاىًع ًذم  الًَّذم ]كىتػىٍبًييػني[الط ٍرًؽ  ]كىكىثٍػرىةي[ .71  .80 (:ف)

، كىكي  .72  .81   أيًعلَّ يف الصًَّحيًح ًمٍنوي سىًلمىا  ل  مىاتىٍدلًيسو اىٍك ٨بيٍتىًلطو
 فوائد؛سبع  خراجتلالسأف كا٢باصل  (:ش)
فإهنا ٧بكـو  ،أك زيادة شرح، زيادة اْللفاظ على ما يف الصحيح من تتمة احملذكؼ .1

 ]كفيو نظر كما تقدـ[ .بصحتها ْلهنا خارجة من ٨برج الصحيح
الرزاؽ من طريق البخارم مل يصل إليو إَل  ، فأبو نعيم مثال لو ركل عن عبدعلو اإلسناد .2

 .كصل باثنْب ،بأربعة، كلو ركاه عن طريق الطربا،ي، عن الدَّبىرًم، عنو
  تكثّب طرؽ ا٢بديث ليقول كيرجح عند ا٤بعارضة. .3
 ما يقع فيها من التصريح باْل٠باء ا٤ببهمة أك ا٤بهملة يف الصحيح يف اإلسناد أك يف ا٤بًب. .4
 ا٤بدلسْب بتصريح السماع كىي يف الصحيح بالعنعنة.ما يقع فيها من حديث  .5
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ما يقع فيها من حديث ا٤بختلطْب عمن ٠بع منهم قبل اَلختالط، كىو يف الصحيح  .6
 من حديث من ٠بع منهم بعد ذلك.

 .زكاؿ تلك العلة فإنو يفيد ةعلتلك المن  ا٤باس جكركاه ا٤بستخًر  يف الصحيحأيعلَّ  ماكل  .7
***** 

   صَِّحيحِ َمَراِتُب ال   (:ف)
، فىمىا  كىأىٍرفىعي الصًَّحيًح مىٍركيػ هيمىا  .37  .82   مثيَّ اٍلبيخىارًمٍّ، فىميٍسًلمو
، فىشىٍرطى غىٍّبو يىٍكًفي  شىٍرطىهيمىا حىوىل، فىشىٍرطى الٍػجيٍعًفي  .38  .83   فىميٍسًلمو
إذا انتهى اْلمر يف معرفة الصحيح إىل ما خرجو اْلئمة يف تصانيفهم الكافلة ببياف )ـ(: 

 لك، فا٢باجة ماسة إىل التنبيو على أقسامو باعتبار ذلك؛ذ
 : صحيح أخرجو البخارم كمسلم ٝبيعا.فأولهما
 : صحيح انفرد بو البخارم أم عن مسلم.الثاني
 : صحيح انفرد بو مسلم أم عن البخارم.الثالث
 : صحيح على شرطهما مل ٱبرجاه.الرابع

 : صحيح على شرط البخارم مل ٱبرجو.الخامس
 : صحيح على شرط مسلم مل ٱبرجو.دسالسا

 : صحيح عند غّبٮبا، كليس على شرط كاحد منهما.السابع
"صحيح ىذه أمهات أقسامو، كأعالىا اْلكؿ، كىو الذم يقوؿ فيو أىل ا٢بديث كثّبا: 

، كيعنوف بو اتفاؽ البخارم كمسلم َل اتفاؽ اْلمة عليو، لكن اتفاؽ اْلمة عليو متفق عليو"
 صل معو، َلتفاؽ اْلمة على تلقي ما اتفقا عليو بالقبوؿ.َلـز من ذلك كحا
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ٍسنىادً  .52  .84 (:ف) فٍػرىادً   كىشىٍرطي ذىٍيًن: كىٍوفي ذىا اإٍلً ا بًالٍػجىٍمًع كىاإٍلً ٍيًهمى  لىدى
 ، كإ٭با استنبطو وصحيحيصرح كاحد من الشيخْب بشرطو يف مل  "َشْرُط َذْيِن..." (:ش)

كلذلك اختلفوا فيو؛ كما اختلفوا يف مراد ا٢باكم بقولو  ،يف كتابيهما العلماء من تصرفهما
 على أقواؿ: صحيح على شرطهما

 وابن النوويعند ] ا٤براد بشرطهما[ :السخاوي قاؿ المراد بشرطهما: رجالهما؛األوؿ: 
: ىو أف يكوف رجاؿ ذلك اإلسناد احملكـو عليو الصالح َلبنتبعا  والذىبي العيد دقيق

وتصرؼ الحاكم يقويو، فإنو إذا كاف عنده الحديث قد أخرجا ، بأعياهنم يف كتابيهما
معا أو أحدىما لرواتو، قاؿ: صحيح على شرطهما، أو أحدىما، وإذا كاف بعض رواتو 

، كيتأيد بأنو حكم على حديث من طريق لم يخرجا لو، قاؿ: صحيح اإلسناد حسب
: أبو عثماف ىذا (7632رقم:  4/277ا٤بستدرؾ ثم قاؿ)أِب عثماف بأنو صحيح اإلسناد، 

 ليس ىو النهدم، كلو كاف النهدم، ٢بكمت با٢بديث على شرطهما.
ا٤براد بو: ركاهتما مع  الحافظ: قاؿ المراد بشرطهما: رجالهما مع باقي الشروط؛الثاني: 

باقي شركط الصحيح. اىػ يعِب: نفي الشذكذ كالعلة القادحة، أم بالصورة اَّتمعة يف 
 ظ قسَّم أحاديث ا٤بستدرؾ إىل أقساـ؛مث إف ا٢باف ،الصحيح

أف يكوف إسناد الحديث الذي يخرجو محتجا برواتو في الصحيحين أو األوؿ: 
كَل يوجد يف ا٤بستدرؾ حديث ُّذه ، أحدىما على صورة اَلجتماع سالما من العلل

ها كفيو ٝبلة مستكثرة ُّذه الشركط لكن ،رجا لو نظّبا أك أصال إَل القليلالشركط مل ٱب
 استدركها ا٢باكم كاٮبا يف ذلك ظنا أهنما مل ٱبرجاىا. ا أخرجها الشيخاف أك أحدٮبا٩ب

أف يكوف إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواتو َل على سبيل اَلحتجاج، الثاني: 
، كيلحق بذلك ما إذا أخرجا بل في الشواىد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره
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خالف فيو، كما أخرج مسلم من نسخة العالء بن عبد لرجل ك٘بنبا ما تفرد بو أك ما 
ما مل يتفرد بو، فال ٰبسن أف  عن أِب ىريرة رضي اهلل تعاىل عنوالرٞبن، عن أبيو، 

يقاؿ: إف باقي النسخة على شرط مسلم؛ ْلنو ما خرج بعضها إَل بعدما تبْب لو أف 
 رطهما.ذلك ٩با مل ينفرد بو، فما كاف ُّذه ا٤بثابة َل يلحق أفراده بش

كىذا  أف يكوف اإلسناد مما لم يخرجاه َل في اَلحتجاج وَل في المتابعات،الثالث: 
قد أكثر منو ا٢باكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا يف الكتابْب كيصححها، لكن َل 
يدعي أهنا على شرط كاحد منهما، كرٗبا ادعى ذلك على سبيل الوىم، ككثّب منها يعلق 

ا٤بستدرؾ كالحديث الذي أخرجو )ها من بعض ركاهتا، القوؿ بصحتها على سالمت

من طريق الليث، عن إسحاؽ بن بزرج، عن ا٢بسن بن علي، يف  (7632رقم:  4/277
التزيْب للعيد. قاؿ يف أثره: لوَل جهالة إسحاؽ ٢بكمت بصحتو، ككثّب منها َل يتعرض 

ف تجد في ىذا وقلَّ أللكالـ عليو أصال، كمن ىنا دخلت اْلفة كثّبا فيما صححو، 
 القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح، فضال عن أف يرتفع إلى درجة الشيخين.

 ]النوكمكليس ذلك منهم قاؿ العراقي: مراد الحاكم بشرطهما أعم من ذلك؛الثالث: 

عنو،  فإف الحاكم صرح في خطبة كتابو المستدرؾ بخالؼ ما فهموهٔبيد،  [كمن كافقو
... إخراج أحاديث ركاهتا ثقات، قد احتج ٗبثلها الشيخافاهلل على فقاؿ: كأنا أستعْب 

: ٗبثل تلك اْلحاديث، ويحتمل أف يرادَل ُّم أنفسهم،  أم: ٗبثل ركاهتا "بمثلها" فقولو:
 كإ٭با يكوف ٗبثلها إذا كانت بنفس ركاهتا، كفيو نظر.

كاة احتج .. اشَبط ر ]ْلف ا٢باكم[كليس ذلك منهم ٕبسن.. :٫بو ىذا، مث قاؿالزركشي  كذكر
الشيخاف أك أحدٮبا، كإ٭با ينبغي منازعتو يف ٙبقيق ا٤بماثلة بْب رجالو كرجاؿ  بمثلهم
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الصحيحْب، نعم القـو معذكركف، فإنو قاؿ عقب أحاديث أخرجها ىو: صحيح على شرط 
مسلم، فقد احتج بفالف كفالف، يعِب ا٤بذكورين يف سنده، فهذا منو جنوح إىل إرادة نفس 

ىو ٱبالف ما ذكره يف مقدمة كتابو، مث إنو خالف اَلصطالحْب يف أثناء  رجاؿ الصحيح، ك 
 واعلم، ابن إسحاؽ والواقديكتابو، كقاؿ ٤با أخرج التاريخ كالسّب: كَل بد لنا من نقل كالـ 

أف يرى رجال قد وثق، وشهد لو بالصدؽ والعدالة، أو حديثو في أف ما اعتمده يف ٚبرٯبو 
ىذا الراوي على شرط الصحيح، فإنو إنما يكوف على الصحيح، فيجعل كل ما رواه 

شرط الصحيح، إذا انتفت عنو العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليو، فأما مع وجود ذلك 
 ...اىػأو بعضو فال يكوف صحيحا، وَل على شرط الصحيح

أف ما قاؿ فيو ا٢باكم على ب السخاوي، كتبعو الحافظكقد أجاب على ىذا ا٤بعُب  
أحدٮبا، كفيو راك مل ٱبرجا لو أف ذلك ٧بموؿ السهو كالنسياف كيتوجو بو شرطهما أك 

وأضاؼ السخاوي: أف المثلية أعم من أف تكوف في األعياف أو حينئذ عليو اَلعَباض، 
  األوصاؼ... لكنها في أحدىما حقيقة، وفي اآلخر مجاز؛

 ما.: حيث قاؿ عقب ما يكوف عن نفس ركاهتما: على شرطهفتحمل على المجاز
 كذكر أنو من إفادة ا٢بافظ. ،حيث قاؿ عقب ما ىو عن أمثاؿ ركاهتما وعلى الحقيقة:

سهى يف كل تلك مواضع،  ا٢باكم كفيما ذكره نظر، بل فيو بعد، ْلنو َل ييسلم أفلت: ق
مل يصرح بو ا٢باكم كَل أشار كما ذكره من كوف ا٤بثلية تستعمل حقيقة كجازا ٦برد احتماؿ 

أف شيوخو كلهم ليس كاحد  أف الحاكم لم يقصد بذلك نفس رجالهما؛ومما يؤيد ، إليو
 منهم من رجا٥بما، كقد ركل عنهم كقاؿ مقولتو تلك، فكيف يقاؿ إف مقصوده رجا٥بما.
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ىو اْلقرب، كلكن ينبغي منازعة ا٢باكم  العراقيمث  الزركشيأف ما ذكره  -كاهلل أعلم-فالظاىر 
جاؿ الصحيحْب، باإلضافة إىل باقي الشركط، فال يكفي أف يف ٙبقيق ا٤بماثلة بْب رجالو كبْب ر 

٪بد سندا رجالو رجاؿ الصحيح يف ا٢بكم عليو بأنو على شرطهما، كمن ذلك أف البخارم 
كمسلم قد أخرجا للزىرم كلسفياف بن حسْب، لكنهما مل ٰبتجا بركاية سفياف بن حسْب عن 

 وقاؿ، النكتيف  الحافظكما قاؿ   الزىرم؛ ْلف ٠باعو من الزىرم ضعيف دكف بقية مشاٱبو
، 1/128شرح التبصرة كالتذكرة : سفياف بن حسْب، ثقة يف غّب الزىرم باتفاقهم.اىػ )التقريبيف 

، نزىة 30، التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح ص: 1/198النكت على كتاب ابن الصالح للزركشي 
 (1/69، فتح ا٤بغيث244يب التهذيب ص: ، تقر 1/319، النكت َلبن حجر 209الرحيلي ص: -النظر

***** 

مىا  كىريٗبَّىا يػىٍعًرضي لًٍلمىفيوًؽ مىا .51  .85 (:ف)  يىػٍجعىليوي ميسىاًكينا أىٍك قيدٍّ
قسم على ما ىو فوقو بأمور أخرل تقتضي الَبجيح  ريجٍّح: لو (نزىةال)الحافظ قاؿ  (:ش)

كاف ا٢بديث عند   كما لو فائقا؛فإنو يقدـ على ما فوقو، إذ قد يعرض للمفوؽ ما ٯبعلو 
لكن حفتو قرينة صار ُّا يفيد العلم، فإنو  مسلم مثال كىو مشهور قاصر عن درجة التواتر،

كاف ا٢بديث الذم   وكما لو، يقدـ على ا٢بديث الذم ٱبرجو البخارم إذا كاف فردا مطلقا
 د بو أحدٮباإنو يقدـ على ما انفر مل ٱبرجاه من ترٝبة كصفت بكوهنا أصح اْلسانيد، ف

 .مثال، َل سيما إذا كاف يف إسناده من فيو مقاؿ
***** 

هي التٍَّصًحيحي لىٍيسى ٲبيًٍكني   .39  .86 (:ف)  ...........يف عىٍصرًنىا،   كىًعٍندى
إذا كجدنا فيما يركل من أجزاء ا٢بديث كغّبىا حديثا صحيح اإلسناد، كمل ٪بده يف )ـ(: 

شيء من مصنفات أئمة ا٢بديث ا٤بعتمدة أحد الصحيحْب، كَل منصوصا على صحتو يف 
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، فقد تعذر يف ىذه اْلعصار لى جـز الحكم بصحتوع فإنا َل نتجاسرا٤بشهورة، 
اَلستقالؿ بإدراؾ الصحيح ٗبجرد اعتبار اْلسانيد؛ ْلنو ما من إسناد من ذلك إَل ك٪بد يف 

ن ا٢بفظ رجالو من اعتمد يف ركايتو على ما يف كتابو، عريا عما يشَبط يف الصحيح م
إىل اَلعتماد على ما نص  -يف معرفة الصحيح كا٢بسن-مر إذا فآؿ اْل ،كالضبط كاإلتقاف

من التغيّب  تمدة ا٤بشهورة، الٍب يؤمن فيها لشهرهتاعليو أئمة ا٢بديث يف تصانيفهم ا٤بع
كالتحريف، كصار معظم ا٤بقصود ٗبا يتداكؿ من اْلسانيد خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة 

  خصت ُّا ىذه اْلمة.اإلسناد الٍب
الصحيح ٗبجرد النظر يف اْلسانيد  إدراؾتعذر  ذىب إىل الحاصل أف ابن الصالح (:ش)

ْلف اإلسناد قد ٯبمع شركط  وما ذكره وجيو جدا وقوي؛لضعف اْلىلية يف اْلزمنة ا٤بتأخرة، 
كالعلة  ة قادحة، كإدراؾ الشذكذشذكذ أك علو متنلكن قد يكوف فيو أك يف  ،الصحة يف الظاىر

اْلئمة ا٤بتقدمْب، كٱبفى على كثّب على حٌب ا من أغمض أنواع علـو ا٢بديث ككاف عسّب 
الذين جل اعتمادىم على ما  با٤بتأخرينمع أهنم عايشوا الركاة كخربكا أحوا٥بم، فكيف  ،منهم

  ؛من معها التصحيف كالتحريفؤ الٍب َل ي يف الكتب
عن أٞبد بن ٞبدكف ا٢بافظ أنو قاؿ :كنا : (2/350)تاريخ بغدادا٣بطيب  وانظر إلى ما رواه

فقرأ عليو إنساف حديث حىجَّاًج  عند ٧بمد بن إ٠باعيل البخارم فجاء مسلم بن ا٢بجاج...
اٍبًن  ]عبد ا٤بلك بن عبد العزيز[ ، عىنً ]أبو ٧بمد، ا٤بصيصي، ثقة ثبت اختلط ىف آخر عمره[ٍبًن ٧بيىمَّدو 

: ]أبو ٧بمد، ثقة فقيو، ع[، عىٍن ميوسىى ٍبًن عيٍقبىةى س كيرسل، ع[]أبو الوليد، ثقة فقيو يدلجيرىٍيجو  ، قىاؿى
]ذكواف، أبو ، عىٍن أىبًيوً ])ذكواف(، أبو يزيد، صدكؽ تغّب حفظو بأخرة، ع[حىدَّثىًِب سيهىٍيلي ٍبني أىِب صىاًلحو 

: ، صاحل، السماف، الزيات، ثقة ثبت، ع[ ـَ اْلَعْبُد، َأْف َكفَّارَُة ا"عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى ْلَمْجِلِس ِإَذا قَا
 "يَػُقوَؿ: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَؾ َأْشَهُد َأْف َل ِإلََو ِإَل أَْنَت َأْستَػْغِفُرَؾ َوأَتُوُب ِإلَْيكَ 
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: يف الدنيا أحسن من ىذا ا٢بديث؟ ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن مسلمفقاؿ لو 
 الدنيا حديثا؟ سهيل، يعرؼ ُّذا اإلسناد يف 

 : َل، إَل أنو معلوؿ.محمدقاؿ 
 : َل إلو إَل اهلل كارتعد، أخرب،ي بو.مسلمفقاؿ 
: اسَب ما سَب اهلل، فإف ىذا حديث جليل ركاه ا٣بلق عن حجاج بن ٧بمد، عن ابن قاؿ

 فأحل عليو كقبل رأسو ككاد أف يبكي مسلم. ،جريج
]أبو سلمة، التبوذكي، ثػىنىا ميوسىى ٍبني ًإ٠ٍبىاًعيلى حىدَّ : اكتب إف كاف َل بد، أبو عبد اهللفقاؿ لو 

: حدثنا كيىىٍيبه ثقة ثبت، ع[ : حىدَّثىًِب ]بن خالد، أبوبكر، ثقة ثبت لكنو تغّب قليال، ع[، قىاؿى ، قىاؿى
: ، قىا]بن عتبة بن مسعود، أبو عبد اهلل ثقة، ـ د ت س ؽ[ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى، عىٍن عىٍوًف ٍبًن عىٍبًد اللَّوً  ؿى
 ..."" َكفَّارَُة اْلَمْجِلسِ قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 

 .فقاؿ لو مسلم َل يبغضك إَل حاسد، كأشهد أف ليس يف الدنيا مثلك
حدث بو  :أحمد؛ قاؿ أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ؛أعلو اْلئمة ىذا الحديثقلت: 

كأخشى أف يكوف ابن  ،، كالصحيح قوؿ كىيبكفيو كىم عن موسى بن عقبة ابن جريج
: القوؿ  الدارقطنيجريج دلسو عن موسى بن عقبة، أخذه من بعض الضعفاء عنو. قاؿ 

: ىذا حديث من تأملو مل يشك أنو من شرط الصحيح، الحاكم. كقاؿ أحمدكما قاؿ 
 علل ابن أِب،4/104التاريخ الكبّب. )كلو علة فاحشة، مث ذكر قصة البخارم مع مسلم

 (113،معرفة علـو ا٢بديث للحاكم ص:8/203،علل الدارقطِب5/411حامت

 ابن حبافكمن أصحاب الصحيح  (3433رقم:  5/494) الترمذيىذا ا٢بديث ركاه مث إف 
 ، عنجيرىٍيجو  اٍبنً  كلهم من طريق؛ (1969رقم:  1/720) والحاكم (594رقم:  2/354)
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ٍيًل ٍبًن أى  ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى ميوسىى ٍبني عيٍقبىةى، عىٍن سيهى : الترمذيقاؿ مرفوعا،  ِب صىاًلحو
حديث حسن صحيح غريب من ىذا الوجو، َل نعرفو من حديث سهيل إَل من ىذا 

: ىذا اإلسناد صحيح على شرط مسلم إَل أف البخارم قد عللو الحاكم. كقاؿ الوجو
 .: لو علة فاحشةقاؿ في المعرفة. مع أنو ٕبديث كىيب

إىل ترجيح  صٕبثا نفيسا كتتبع طرقو كما فيها، مث خل (2/715النكت) وقد بحث الحافظ
 .ىذا الوجوكقرر إعالؿ ا٢بديث من  ،ركاية كىيب

قاؿ بعد ذلك: كُّذا التقرير يتبْب عظم موقع كالـ  الحافظ كالذم يهمنا من ىذا كلو أف
ٗبا يوجب ا٤بصّب إىل  ،دمهماْلئمة ا٤بتقدمْب كشدة فحصهم كقوة ٕبثهم كصحة نظرىم كتق

تقليدىم يف ذلك كالتسليم ٥بم فيو، ككل من حكم بصحة ا٢بديث مع ذلك إ٭با مشى فيو 
فإنو أخرجو يف صحيحو، كىو  كالترمذي وكأبي حاتم ابن حبافعلى ظاىر اإلسناد 

 اىػعماؿ.ا٤بعركؼ بالتساىل يف باب النقد، كَل سيما كوف ا٢بديث ا٤بذكور يف فضائل اْل
ا كاف أمثاؿ مسلم كالَبمذم كابن حباف كغّبىم قد ٚبفى عليهم علل ا٢بديث مع فإذ

 م يف ىذه الصنعة، فكيف ٗبن بعدىم.تقدمه
***** 

: ٩بيًٍكني ...  ......................   (:ف)  ... كىقىاؿى ٰبىٍٓبى
قاؿ  ؛، كذىبوا إىل جوازىذاابن الصالح  كالـ ا٤بتأخرين ردَّ جمع من الحفاظ (:ش)

: َل نعرؼ لو فيو الزركشي: كاْلظهر عندم جوازه ٤بن ٛبكن كقويت معرفتو. كقاؿ النووي
سلفا، كالظاىر جوازه، كلعلو بناه على جواز خلو العصر عن اَّتهد ا٤بطلق، كالصواب 

كقد صحح كثّب من ا٤بتأخرين أحاديث مل ٪بد ٤بن  ،خالفو، كعليو عمل أىل ا٢بديث
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قطاف كتلميذه ابن ا٤بواؽ كالضياء ا٤بقدسي كالزكي ا٤بنذرم تقدمهم فيها تصحيحا كابن ال
 كا٤بزم كالذىيب.

 ؛٤با فيو من ٧باذير ىؤَلء ا٢بفاظ كغّبىم كالـ ابن الصالح ىذا كردٌ  قلت:
مة ا٤بتقدموف كإف ٝبع شركط الصحة، رٌد ما مل ينص على صحتو اْلئيلـز منو  ونفإ .1

 فيَبؾ العمل ٔبملة كثّبة من السنن.
تصحيح ما ليس بصحيح، ْلف كثّبا من اْلحاديث الٍب صححها ا٤بتقدموف و يلـز منك  .2

اطلع غّبىم من اْلئمة فيها على علل ٙبطها عن رتبة الصحة، كَل سيما من كاف َل 
يرل التفرقة بْب الصحيح كا٢بسن، فكم يف كتاب ابن خزٲبة كابن حباف من حديث 

 ذا فيما صححو الَبمذم.٧بكـو منو بصحتو كىو َل يرتقي عن رتبة ا٢بسن، كك
إذا كاف َل ييعوَّؿ إَل على ما نيقل عن اْلئمة ا٤بتقدمْب، فإنا َل نستطيع أخذ كْلنو  .3

أحكامهم كاَلعتماد عليها إَل بعد دراسة اْلسانيد الٍب كصل إلينا ُّا كالمهم 
ديث، كىذا ٩با َل بدَّ منو، فإذا كاف النظر يف رجاؿ إسنادنا احمهم على اْلاحكأك 

، كيبقى النظر يف وحدثوا ب ماصحة د م يفيد صحة ا٤بقالة عنهم، فلماذا َل يفيإليه
 الرجاؿ الذين فوقهم كأكثرىم رجاؿ الصحيح.

على ما انفرد ا٢باكم بتصحيحو  حكم بالحسن نوفإ، خالفوف ابن الصالح نفسو كْل .4
كم بضعف ما ظهرت فيو علَّةك ، تظهر علة توجب ضعفوما مل  ر للمتأخ معناه أنو ٰبي

فإذا جاز ا٢بكم با٢بسن  ،بسبب البحث كالنظر كلو مل يذكرىا أحد من ا٤بتقدمْب
 .كالضعف فلم َل ٯبوز ا٢بكم بالصحة

ابن الصالح مل ٰبكم بأف ذلك ٩بتنع يف نفس اْلمر، كلكنو منع من أف  -كاهلل أعلم- والظاىر
حسم ا٤بادة الصالح[ ]ابن : اختار السخاويذلك سدا للباب أف يلج فيو من ليس من أىلو؛ قاؿ 
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لئال يتطرؽ إليو بعض ا٤بتشبهْب ٩بن يزاحم يف الوثوب على الكتب الٍب َل يهتدل للكشف 
، النكت على كتاب ابن الصالح 28)التقريب كالتيسّب ص: منها، كالوظائف الٍب َل تربأ ذمتو ٗبباشرهتا.

 (1/65فتح ا٤بغيث ،1/266، النكت َلبن حجر1/130، شرح التبصرة كالتذكرة 1/158للزركشي 

***** 

   ُحْكُم الصَِّحيَحْيِن والتػَّْعِليق  (:ف)
 ق كىو الذم حذؼ من مبتدأ إسناده كاحد أك أكثر.ا٤بعلَّ )ـ(: 
و : مل أجد لفظ التعليق مستعمال فيما سقط فيو بعض رجاؿ اإلسناد من كسطالشيخ قاؿ

٤با يشَبؾ  عليق الطالؽ ك٫بوهليق ا١بدار، كتككأف ىذا التعليق مأخوذ من تع ...أك من آخره
 ا١بميع فيو من قطع اَلتصاؿ.

: أكؿ ما كجد ذلك يف عبارة ا٢بافظ اْلكحد أِب ا٤بقدمة(-)تغليق التعليق الحافظقاؿ (: ش)
 ا٢بسن الدارقطِب.

كالقاؼ أصل كبّب صحيح يرجع إىل معُب  كالالـالعْب : (4/126)مقاييس اللغة ابن فارسقاؿ 
 واْلصل فيكمعُب يناط: أم يعلق، ك  قلت:اىػ  لشيء بالشيء العاَل.كاحد، كىو أف يناط ا

 :فقيل اشتقاقوأما ك ، ٕبيث َل يصل إىل شيء يستند إليومكاف يف  أف يكوف
: أخذه من )٧باسن اَلصطالح(البلقينيأم على ا١بدار، قاؿ  "تعليق الجدار"من  .1

: )النكت(قاؿ  لكنو فيو بعد،: (تغليق التعليق)الحافظ تعليق ا١بدار ظاىر. كقاؿ 
ا١بدار ٲبنع من اتصالو باْلرض،  ]الشيء بػ[يأيت ىذا أيضا يف تعليق ا١بدار تعليق 

 ككجو مناسبتو أف سقوط الراكم منو منع من ا٢بكم باتصالو.
ترتيبو على شيء حاصل أك سيحصل كقوؿ: إف فعلًت   "تعليق الطالؽ"أك من  .2

: أما من تعليق الطالؽ طالح()٧باسن اَلصالبلقينيابن كذا فأنت طالق. قاؿ 
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ك٫بوه، فليس التعليق ىناؾ ْلجل قطع اَلتصاؿ، بل لتعليق أمر على أمر، بدليل 
: أخذه من تعليق (تغليق التعليق)الحافظ استعمالو يف الوكالة كالبيع كغّبٮبا. كقاؿ 

 ]ا٢بديث[تعليق ]ْلف[ : )النكت( وقاؿالطالؽ كغّبه أقرب للسببيو ْلهنما معنوياف، 
 نع من اَلتصاؿ، كما أف الطالؽ منع من الوصل.م

"فَػَتَذُروَىا  َل تعليق الطالؽ نفسو، فيكوف كقولو تعاىل:  "تعليق المرأة"أك من  .3
: أم َل ىي مطلقة كَل ذات زكج. كىذا تشبيو بالشيء الحسنقاؿ  َكاْلُمَعلََّقِة"

)تفسّب  ا٫بمل.ا٤بعلق من شيء، ْلنو َل على اْلرض استقر كَل على ما عيلٍّق عليو 
 ، شرح النخبة كاختصار علـو ا٢بديث كاْللفية للخضّب(5/407القرطيب

***** 

ا  .40  .87 (:ف) ا قىٍد أىٍسنىدى ا لىوي، ..  كىاٍقطىٍع ًبًصحَّةو ًلمى  ............كىذى
كالعلم اليقيِب النظرم كاقع بو، خالفا ٤بن نفى  ،ٝبيعو مقطوع بصحتو [ا٤بتفق عليو])ـ(: 

و َل يفيد يف أصلو إَل الظن، كإ٭با تلقتو اْلمة بالقبوؿ؛ ْلنو ٯبب عليهم ذلك، ٧بتجا بأن
 العمل بالظن، كالظن قد ٱبطئ.

كقد كنت أميل إىل ىذا كأحسبو قويا، مث باف َل أف ا٤بذىب الذم اخَبناه  قاؿ الشيخ:
ْلف ظن من ىو معصـو من ا٣بطأ َل ٱبطئ، كاْلمة يف إٝباعها و الصحيح؛ أكَل ى

منبِب على اَلجتهاد حجة مقطوعا ُّا، كىذه ػا٣بطأ، ك٥بذا كاف اإلٝباع ال معصومة من
 نكتة نفيسة نافعة. 

 
***** 
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 .... كىًقيلى: ظىنًّا، كىلىدىل.  ......................   (:ف)
 ......................  ٧بيىقًٍّقيًهٍم قىٍد عىزىاهي النػَّوىًكم  .41  .88 

 و احملققوف كاْلكثركف فقالوا: يفيد الظن ما مل يتواتر.: خالف )التقريب(النوويقاؿ (: ش)
 ؛على قولْب ؟ابصحتهيُػقطع ىل  أحاديث الصحيحْباختلفوا يف ا٢باصل أف العلماء  قلت:

؛ قاؿ ىّبكنصره شيخ اإلسالـ كنسبو للجماابن الصالح قَّرره  :يُقطع بصحتها األوؿ:
ى أف خرب الواحد إذا تلقتو اْلمة من ٝبيع الطوائف عل جمهور أىل العلمشيخ اإلسالـ: 

لذم ذكره ا٤بصنفوف يف أصوؿ ، كىذا ىو اأنو يوجب العلمبالقبوؿ تصديقا لو أك عمال بو 
من أصحاب أِب حنيفة كمالك كالشافعي كأٞبد، إَل فرقة قليلة من ا٤بتأخرين اتبعوا يف  الفقو

ـ أك أكثرىم يوافقوف ذلك طائفة من أىل الكالـ أنكركا ذلك، كلكن كثّبا من أىل الكال
ا٣برب الذم ركاه الواحد من الصحابة  :وقاؿ الفقهاء كأىل ا٢بديث كالسلف على ذلك.
أفاد العلم عند جماىير العلماء، والعلم ىنا كاَلثناف إذا تلقتو اْلمة بالقبوؿ كالتصديق 

ولهذا كاف أكثر  ،، فإف اإلٝباع َل يكوف على خطإحصل بإجماع العلماء على صحتو
من ا٢بنفية كا٤بالكية كالشافعية  ف الصحيحين مما يعلم صحتو عند علماء الطوائفمتو 

 ق من أىل الكالـ.كإ٭با خالف يف ذلك فري ،كا٢بنبلية كاْلشعرية
: ىذا الذم ذكره الشيخ يف ىذه ا٤بواضع خالؼ النوويقاؿ  َل يقطع بصحتها: الثاني:

الصحيحين التي ليست بمتواترة، أحاديث فإهنم قالوا:  المحققوف واألكثروفما قالو 
وَل فرؽ بين البخاري ، كاْلحاد إ٭با تفيد الظن على ما تقرر، إنما تفيد الظن فإنها آحاد

، كىذا أفادنا وجوب العمل بما فيهمايف ذلك، كتلقى اْلمة بالقبوؿ إ٭با  ومسلم وغيرىما
ت أسانيدىا، كَل ف أخبار اْلحاد الٍب يف غّبٮبا ٯبب العمل ُّا إذا صحإمتفق عليو، ف
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كإ٭با يفَبؽ الصحيحاف كغّبٮبا من الكتب يف كوف ما  ،تفيد إَل الظن، فكذا الصحيحاف
فيهما صحيحا َل ٰبتاج إىل النظر فيو، بل ٯبب العمل بو مطلقا، كما كاف يف غّبىم َل 

وَل يلـز من إجماع األمة على العمل يعمل بو حٌب ينظر كتوجد فيو شركط الصحيح، 
بأنو كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقد اشتد  إجماعهم على أنو مقطوع بما فيهما

: كقد العراقياإلماـ على من قاؿ ٗبا قالو الشيخ كبالغ يف تغليطو. كقاؿ  ابن برىافإنكار 
على ابن الصالح ىذا، كذكر أف بعض ا٤بعتزلة  عز الدين بن عبد السالـعاب الشيخ 

  قتضى ذلك القطع بصحتو، قاؿ: كىو مذىب ردمء.يركف أف اْلمة إذا عملت ٕبديث ا
 فيو نظر من كجوه؛كالعراقي  مكالـ النوك ك قلت: 
ٗبا نقلو ابن تيمية عن  ؛ممنوع المحققوف واألكثروف..."خالؼ ما قالو " قولو: األوؿ:

 ا١بماىّب من احملدثْب كالفقهاء كاْلصوليْب كغّبىم.
إذا احتف بالقرائن أفاد  وْلن ؛سلم بوَل ي "ما تقرر كاْلحاد إ٭با تفيد الظن على" قولو: الثاني:

 العلم النظرم؛ كما صرَّح بو إماـ ا٢برمْب كالغزاَل كالرازم كاْلمدم كابن ا٢باجب كغّبىم.
كتلقى اْلمة بالقبوؿ إ٭با أفادنا كجوب العمل ٗبا فيهما...كَل يلـز من إٝباع " قولو: الثالث:

 على أنو مقطوع بأنو كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم" اْلمة على العمل ٗبا فيهما إٝباعهم
 كىو مذىب ردمء. المعتزلةالقوؿ ُّذا إىل بعض  العزكنسب 
كجوب  يلـز منوتلقي اْلمة للخرب بالقبوؿ َل ْلف  لم يرد ابن الصالح ىذا؛ قلت:

ٗبا ْلف الصحيحْب فيهما أحاديثي تيرؾ العمل  ؛العمل، كالكالـ ىنا ليس يف إفادتو العمل
 أف ابن عبد البر كتقدـدلت عليو لوجود معارض من ناسخ أك ٨بصص أك غّب ذلك، 

ٝباع أىل العلم على قبوؿ خرب الواحد العدؿ، كإٯباب العمل بو إذا ثبت كمل ينسخو إنقل 
 غّبه من أثر أك إٝباع كإف مل يكن يف الصحيحْب.
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 مردكدْلف ذلك ، أف اْلمة أٝبعت على العمل ٗبا فيهما لم يدعي ابن الصالحو  
كىذا كإ٭با نقل أف اْلمة أٝبعت على تلقيهما بالقبوؿ من حيث الصحة، بالضركرة كالواقع، 
بصحة نسبة ىذه اْلحاديث إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم،  العلمأيخذ  التلقي ىو الذم

 ؛هاىنا مسألتافف ،كىذا ىو موضوع البحث ىنا
ىل ييقطع بصحة لذلك  ،تصحيحالؿ ك ٣برب بالقبو ا تتلقإذا اْلمة أف  األولى:

 ؟العلمى منو د افستا٣برب، كىل ي
دليال  ذلك يكوفىل  ،ماعلى العمل ٗبوجىب خرب  أف اْلمة إذا اتفقت الثانية:

 على صحة ذلك ا٣برب؟
فالنوكم كغّبه ٩بن أقر كالمو يف الردَّ على ابن الصالح إ٭با فهموا منو أنو أراد ا٤بسألة 

ٝبيعو مقطوع ما اتفق عليو الشيخاف[ يعِب ]كىذا القسم  فإنو قاؿ:اد اْلكىل، الثانية، كىو إ٭با أر 
 .بصحتو كالعلم اليقيِب النظرم كاقع بو

ا٣برب  يفيدهمل يقل أف أحاديث الصحيحْب تفيد العلم القطعي كما  ابن الصالحثم إف 
علم عن اْلحاديث ك٥بذا ٚبلفت إفادة ال"العلم اليقيِب النظرم كاقع بو"،  بل قاؿ:ا٤بتواتر، 

م عليها بعض سول أحرؼ يسّبة تكل"، كما قاؿ ابن الصالح: عللت يف الصحيحْبأي الٍب 
 واقع"والعلم اليقيني النظري قوؿ ابن الصالح ك  كالدارقطِب كغّبه"  أىل النقد من ا٢بفاظ

لكاف  "واقع بو "العلم النظريقاؿ: كلو  ذلك على اإلنكار، من أنكرىو الذم ٞبل  بو"
 ؛ ْلف اليقيِب ييقصد بو الضركرم. ُّذا ا٤بقاـ أليق

؛ ْلف من جوز إطالؽ العلم قيده بكونو نظريا، كىو الخالؼ في التحقيق لفظي: الحافظقاؿ 
ا٢باصل عن اَلستدَلؿ، كمن أىب اإلطالؽ خص لفظ العلم با٤بتواتر، كما عداه عنده ظِب، 
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شرح ، 18/70، 13/351)٦بموع الفتاكل. لكنو َل ينفي أف ما احتف بالقرائن أرجح ٩با خال عنها

 (60الرحيلي ص:-، نزىة النظر1/280النكت للزركشي، 41، التقييد كاإليضاح ص:1/20مسلم للنوكم

***** 

 الصًَّحيًح بػىٍعضي شىيءو قىٍد ريًكم كىيف   ..................   (:ف)
 .............................  ......، ....ميضىعَّفنا  .42  .89 

ما انفرد بو البخارم أك مسلم مندرج يف قبيل ما يقطع بصحتو لتلقي اْلمة كل كاحد من  : )ـ(
كتابيهما بالقبوؿ على الوجو الذم فصلناه من حا٥بما فيما سبق، سول أحرؼ يسّبة تكلم 

 عليها بعض أىل النقد من ا٢بفاظ كالدارقطِب كغّبه، كىي معركفة عند أىل ىذا الشأف.
كاختص  (32) اشَبكا يف ؛(220)ديث الٍب انتقدت عليهما بلغت اْلحاتقدـ أف (: ش)

  (.110)ىي كاختص مسلم بالباقي ك  (78)البخارم بػػ:

كمسلم أحاديث أخال بشرطهما فيها كنزلت عن  م: استدرؾ ٝباعة على البخار النوويقاؿ 
ياف ذلك  يف ب أبو الحسن علّي بن عمر الدارقطنيدرجة ما التزماه، كقد ألف اإلماـ ا٢بافظ 

وألبي الكتابْب،  كذلك يف مائٍب حديث ٩با يف (1)"اَلستدراكات والتتبع"كتابو ا٤بسمى بػػ:
"تقييد يف كتابو  (3)وألبي علّي الغسانّي الجيانيّ أيضا عليهما استدراؾ،  (2)مسعود الدمشقي

                                                 

 التتبع""اإللزامات و ( مطبوع بعنواف: 1)
( إبراىيم بن ٧بمد بن عبيد، ]ا٣بطيب: كاف لو عناية بصحيحي البخارم كمسلم كعمل تعليقة أطرؼ الكتابْب،  2)

 ىػ(.400كاف صدكقا دينا كرعا فهما، الذىيب: كقفت على جزء فيو أحاديث معللة ْلِب مسعود يقضي بإمامتو[، )ت
يث حاز السبق ٤بعرفتو برجالو كصحيحو كسقيمة كلغتو كبرع ( ا٢بسْب بن ٧بمد، ]ابن فرحوف: إماـ عصره يف ا٢بد3)

، قاؿ "تقييد المهمل وتمييز المشكل"ىػ(، ككتابو: 498يف إتقانو كضبطو حٌب مل يكن يف عصره أتقن منو[، )ت
عنو: ىذا كتاب يشتمل على التعريف بشيوخ حدث عنهم البخارم رٞبو اهلل يف كتابو كأٮبل أنساُّم، كذكر ما يعرفوف 

 و من قبائلهم كبلداهنم، مثل ما يقوؿ: حدثنا ٧بمد، حدثنا أٞبد، كَل ينسبهما...ب
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أجيب عن  يف جزء العلل منو استدراؾ أكثره على الركاة عنهما، كفيو ما يلزمهما، كقد  المهمل"
 كل ذلك أك أكثره.

 هتين؛جمن على ىذا والجواب قلت: 
كذلك أنو َل شك يف تقدمي البخارم مث مسلم على أىل  اإلجماؿ: من حيث :األولى

فإذا كانا َل ٱبرجاف من ا٢بديث إَل ما َل  ،عصرٮبا كمن بعده يف معرفة الصحيح كا٤بعلل
تقدير توجيو كالـ من انتقد عليهما يكوف أك لو علة إَل أهنا غّب مؤثرة عندٮبا، فب ،علة لو

 قولو معارضا لتصحيحهما، كَل ريب يف تقدٲبهما يف ذلك على غّبٮبا فيندفع اَلعَباض.
 فاْلحاديث الٍب انتقدت عليهما تنقسم أقساما؛ من حيث التفصيل: الثانية:

فالزيادة  الراكم إف كاف ٠بعوف ما تختلف الرواة فيو بالزيادة والنقص من رجاؿ اإلسناد؛ .1
كإف كاف مل يسمعو يف  ،َل تضر ْلنو قد يكوف ٠بعو بواسطة عن شيخو مث لقيو فسمعو منو

 سم الضعيف كالضعيف َل يعل الصحيح.كا٤بنقطع من ق ،الطريق الناقصة فهو منقطع
التعليل من أجل ٦برد اَلختالؼ ف ؛ما تختلف الرواة فيو بتغيير رجاؿ بعض اإلسناد .2

من ٦برد اَلختالؼ اضطراب يوجب الضعف فينبغي اإلعراض  إذ َل يلـز ؛غّب قادح
  .أيضا عما ىذا سبيلو

 ؛ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيو دوف من ىو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرىا .3
ما إف كانت أ ،فهذا َل يؤثر التعليل بو إَل إف كانت الزيادة منافية ٕبيث يتعذر ا١بمع

 وف كا٢بديث ا٤بستقل فال.تكالزيادة َل منافاة فيها ٕبيث 
كليس يف ىذا الصحيح من ىذا القبيل غّب  ضعف من الرواة؛ ما تفرد بو بعض من .4

 حديثْب كتبيْب أف كال منهما قد توبع.
 ذلك الوىم قدحا كمنو ما َل يؤثر.فمنو ما يؤثر  ما حكم فيو بالوىم على بعض رجالو؛ .5
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َل يَبتب عليو قدح إلمكاف فهذا أكثره  ما اختلف فيو بتغيير بعض ألفاظ المتن؛ .6
 (1/346، ىدل السارم1/27)شرح مسلم ا١بمع يف ا٤بختلف من ذلك أك الَبجيح.

 ْب ثالثة أحاديث قيل إهنا موضوعة، كقد أجيب عنها؛يف الصحيح تنبيو:
 1/148) كمسلم (7517رقم:  9/149ك 3570رقم:  4/191)البخارم ركاه  ؛متفق عليو :األوؿ

: من طريق عى ( 162رقم:  ، يػىقيوؿي ٍعتي أىنىسى ٍبنى مىاًلكو : ٠بًى َلَة ٍن شىرًيًك ٍبًن عىٍبًد اللًَّو، أىنَّوي قىاؿى لَيػْ
َأْف ُأْسِرَي بَِرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن َمْسِجِد الَكْعَبِة، أَنَُّو َجاَءُه َثالَثَُة نَػَفٍر قَػْبَل 

ِـ يُوَحى إِلَْيِو َوُىَو نَائٌِم  ثُمَّ َعاَل بِِو فَػْوَؽ َذِلَك ِبَما ََل يَػْعَلُموُ  ]ا٢بديث كفيو:[...ِفي الَمْسِجِد الَحَرا
 ِإَلَّ اللَُّو، َحتَّى َجاَء ِسْدرََة الُمْنتَػَهى، َوَدنَا لِْلَجبَّاِر َربّْ الِعزَِّة، فَػَتَدلَّى َحتَّى َكاَف ِمْنُو قَابَ 

َلةٍ قَػْوَسْيِن َأْو َأْدنَى، فََأْوَحى ا  ...للَُّو ِفيَما َأْوَحى إِلَْيِو: َخْمِسيَن َصالًَة َعَلى أُمَِّتَك ُكلَّ يَػْوـٍ َولَيػْ
:قاؿ  فهذه ألفاظ معجمة منكرة؛ أك٥با قولو إف ذلك قبل أف يوحى إليو، كأنو  ابن حـز

 كاف   أنو  حينئذ فرضت عليهم ا٣بمسوف صالة، كىذا بال خالؼ بْب أحد من أىل العلم
 ة بسنة كبعد أف أكحي إليو بنحو اثنٍب عشرة سنة ككيف يكوف قبل الوحي.قبل ا٥بجر 

،  (2501رقم:  4/1945)مسلم  رواه الثاني: ثػىنىا أىبيو زيمىٍيلو من طريق ًعٍكرًمىة ٍبًن عىمَّارو: حىدَّ
 : ثىًِب اٍبني عىبَّاسو قىاؿى ، فػىقىاؿى ََل يُػَقاِعُدونَوُ َكاَف اْلُمْسِلُموَف ََل يَػْنظُُروَف ِإَلى أَِبي ُسْفَياَف وَ حىدَّ

 : ثه أىٍعًطًنيًهنَّ، قىاؿى : ًعٍنًدم أىٍحسىني  "نَػَعْم"لًلنَّيبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: يىا نىيبَّ اهلًل ثىالى قىاؿى
 : ًبيبىةى بًٍنتي أىِب سيٍفيىافى أيزىكٍّجيكىهىا، قىاؿى : "نَػَعْم"اٍلعىرىًب كىأىٍٝبىليوي أيـ  حى كىميعىاكًيىةي ٘بىٍعىليوي كىاتًبنا  قىاؿى

 : ، قىاؿى :  "نَػَعْم"بػىٍْبى يىدىٍيكى : كىتػيؤىمٍّري،ي حىٌبَّ أيقىاًتلى اٍلكيفَّارى كىمىا كيٍنتي أيقىاتًلي اٍلميٍسًلًمْبى، قىاؿى قىاؿى
: كىلىٍوَلى أىنَّوي طىلىبى ذىًلكى ًمنى النَّيبٍّ صىلَّى اهللي "نَػَعْم" ،  ، قىاؿى أىبيو زيمىٍيلو عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىا أىٍعطىاهي ذىًلكى

 : ٍيئنا ًإَلَّ قىاؿى  "نَػَعْم"ًْلىنَّوي ملٍى يىكيٍن ييٍسأىؿي شى
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: ىذا حديث موضوع كَل شك يف كضعو، كاْلفة فيو من عكرمة بن عمار، ابن حـزقاؿ 
ـ حبيبة كَل ٱبتلف اثناف من أىل ا٤بعرفة باْلخبار أف النيب صلى اهلل عليو كسلم مل يتزكج أ

إَل قبل الفتح بدىر كىي بأرض ا٢ببشة كأبوىا أبو سفياف يومئذ كافر، ىذا ٩با َل شك 
 فيو، كإ٭با أسلم يـو الفتح.

، عن عىٍبًد اهلًل ٍبًن رىاًفعو أفلح بن سعيدمن طريق ( 2857رقم:  4/2193)مسلم  رواه الثالث:
ٍعتي رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي ، عىٍن ]أبو رافع، ثقة، ـ د ت س ؽ[مىٍوىلى أيٍـّ سىلىمىةى  : ٠بًى أىِب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى

 : ٌة َأْوَشْكَت َأْف تَػَرى قَػْوًما يَػْغُدوَف ِفي َسَخِط اهلِل، عىلىٍيًو كىسىلَّمى، يػىقيوؿي "ِإْف طَاَلْت ِبَك ُمدَّ
بن حباف يف اَّركحْب ا رواهو ، َويَػُروُحوَف ِفي َلْعَنِتِو، ِفي أَْيِديِهْم ِمْثُل َأْذنَاِب اْلبَػَقِر"

كقاؿ: كاف يركم عن الثقات الػموضوعات،  ،أفلح بن سعيديف ترٝبة ( 111رقم:  1/176)
كعن اْلثبات الػملزكقات، َل ٰبل اَلحتجاج بو كَل الركاية عنو ٕباؿ، مث أسند ىذا ا٢بديث 

يف كتاب  أكردهف ابن الجوزيكتبعو ، : ىذا خرب ُّذا اللفظ باطلوقاؿ
 قد أجيب عنها، فلتنظر يف مظاهنا.ىذه اْلحاديث ك  .(3/101)ا٤بوضوعات

***** 
 ...............أىٍشيىا، ...  ....... كى٥بىيمىا ًبالى سىنىدٍ    (:ف)
 يف ك يف كتاب البخارم، كىو يف كتاب مسلم قليل جدا، [ ا٤بعلقمن ]أغلب ما كقع )ـ(: 

 .بعضو نظر
قليل، يوجد يف كتاب البخارم يف  ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيحقاؿ الشيخ: 

مواضع من تراجم اْلبواب دكف مقاصد الكتاب كموضوعو الذم يشعر بو ا٠بو الذم ٠باه 
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بو، كىو 
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امع كإىل ا٣بصوص الذم بيناه يرجع مطلق قولو: "ما أدخلت يف كتاب ا١بوسننو وأيامو" 
إَل ما صح"، فإ٭با ا٤براد: مقاصد الكتاب كموضوعو كمتوف اْلبواب دكف الَباجم ك٫بوىا؛ 

 ْلف يف بعضها ما ليس من ذلك قطعا.
***** 

 . فىإٍف ٯبىًٍزـٍ فىصىحٍٍّح، أىٍك كىرىدٍ ..  ......................   (:ف)

، كىلىًكٍن ييٍشًعري   .43  .90  ػ ًبًصحًَّة اٍْلىٍصلً   ٩بيىرَّضنا فىالى  «ييٍذكىري »لىوي كى
 كينبغي أف نقوؿ:)ـ(: 

، كحكم بو على من علقو عنو، فقد حكم ما كاف من ذلك ونحوه بلفظ فيو جـز
قاؿ ابن "، "صلى اهلل عليو وسلم: كذا وكذا قاؿ رسوؿ اهلل"بصحتو عنو، مثالو: 

بو روى أ"، "قاؿ القعنبي: كذا" "،قاؿ عفاف: كذا"، "قاؿ مجاىد: كذا"، "عباس: كذا
، كما أشبو ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منو على من ذكره عنو "ىريرة كذا وكذا

بأنو قد قاؿ ذلك كركاه، فلن يستجيز إطالؽ ذلك إَل إذا صح عنده ذلك عنو، مث إذا كاف 
الذم علق ا٢بديث عنو دكف الصحابة، فا٢بكم بصحتو يتوقف على اتصاؿ اإلسناد بينو 

 كبْب الصحاِب.
روي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  "مثل:  م يكن في لفظو جـز وحكم،وأما ما ل

في الباب عن النبي صلى اهلل عليو وسلم  "، أك "روي عن فالف كذا"، أك "كذا وكذا
، فهذا كما أشبهو ليس يف شيء منو حكم منو بصحة ذلك عمن ذكره عنو؛ "كذا وكذا

أيضا، كمع ذلك فإيراده لو يف أثناء  ْلف مثل ىذه العبارات تستعمل يف ا٢بديث الضعيف
 الصحيح مشعر بصحة أصلو إشعارا يؤنس بو كيركن إليو.
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وصيغ موضوعة للصحيح أك ا٢بسن  صيغ الجـز: (1/64)اَّموع النوويقاؿ (: ش)
٤با سواٮبا، كذلك أف صيغة ا١بـز تقتضي صحتو عن ا٤بضاؼ إليو، فال ينبغي أف  التمريض

يكوف اإلنساف يف معُب الكاذب عليو، كىذا اْلدب أخل بو يطلق إَل فيما صح، كإَل ف
كٝباىّب الفقهاء من أصحابنا كغّبىم، بل ٝباىّب أصحاب العلـو مطلقا  ]الشّبازم[ا٤بصنف

ما عدا حذاؽ احملدثْب، كذلك تساىل قبيح، فإهنم يقولوف كثّبا يف الصحيح: ريًكمى عنو، 
يف صحيح ا٤بعلقات ك  الصواب. ، كىذا حيد عن"ركل فالف"ك "قاؿ"كيف الضعيف: 

 كثّبة جدا، كىي على قسمْب؛البخارم:  
 كىذا أيضا على قسمْب؛ ؛المعلق من المرفوعات :األوؿالقسم 

أنو َل يكرر إَل  ة البخارم: من قاعدع آخر من موصوَلما يوجد في موض األوؿ:
نو فإ ،فمٌب ضاؽ ا٤بخرج كاشتمل ا٤بًب على أحكاـ فاحتاج إىل تكريره ،لفائدة

 .يتصرؼ يف اإلسناد باَلختصار خشية التطويل
 ؛على صورتْب كىو ؛ما َل يوجد فيو إَل معلقا: الثاني

لكن يبقى  ،الصحة إىل من علق عنو ستفاد منوت ؛ورده بصيغة الجـزما ياألولى: 
 يلتحق.فمنو ما يلتحق بشرطو كمنو ما َل  ،النظر فيمن أبرز من رجاؿ ذلك ا٢بديث

لكن  ،الصحة إىل من علق عنو َل تستفاد منو ؛ه بصيغة التمريضيورد ماالثانية: 
 كىي أيضا على قسمْب؛فيو ما ىو صحيح كفيو ما ليس بصحيح، 

مواضع  فالصحيح على شرطو يف ُيسنده في موضع آخر:ما  منهااألوؿ: 
يستعمل ذلك حيث يورد ذلك ا٢بديث ا٤بعلق با٤بعُب، مث ك يسّبه جدا، 

  .يسنده يف موضع آخر
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فمنو ما ىو صحيح إَل أنو  :ما لم يورده في موضع آخرومنها ثاني: ال
كمنو ما ىو ضعيف فرد إَل أف العمل  ،كمنو ما ىو حسن ،ليس على شرطو

 كمنو ما ىو ضعيف فرد َل جابر لو. ،على موافقتو
فإنو ٯبـز منها ٗبا صح عنده كلو مل يكن على  ؛الموقوفاتالمعلق من  :القسم الثاني

ما ٗبجيئو إ ؛ٯبـز ٗبا كاف يف إسناده ضعف أك انقطاع إَل حيث يكوف منجرباكَل  ،شرطو
كإ٭با يورد ما يورد من ا٤بوقوفات من فتاكل الصحابة  ،كإما بشهرتو عمن قالو ،من كجو آخر

كالتابعْب كمن تفاسّبىم لكثّب من اْليات على طريق اَلستئناس كالتقوية ٤با ٱبتاره من 
 ة.فيها ا٣بالؼ بْب اْلئم ا٤بذاىب يف ا٤بسائل الٍب

 قليلة جدا؛ ككلها موصولة يف صحيحو إَل حديث كاحد؛ المعلقات في صحيح مسلم:
كىرىكىل اللٍَّيثي ٍبني سىٍعدو، عىٍن جىٍعفىًر ٍبًن رىبًيعىةى، عىٍن عىٍبًد  :(369رقم:  1/281) مسلمقاؿ 

ٍّبو، مىٍوىلى اٍبًن عىبَّ  ، عىٍن عيمى : أىقٍػبػىٍلتي أىنىا الرٍَّٞبىًن ٍبًن ىيٍرميزى عىوي يػىقيوؿي ، أىنَّوي ٠بًى َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن وَ اسو
ٍلنىا عىلىى  َيَسارٍ  ٍبًن ا٢بٍىاًرًث  أَِبي اْلَجْهمِ مىٍوىلى مىٍيميونىةى زىٍكًج النَّيبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى حىٌبَّ دىخى

: َأقْػَبَل َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن َنْحِو ١بٍىٍهمً ٍبًن الصٍّمًَّة اٍْلىٍنصىارًمٍّ، فػىقىاؿى أىبيو ا
بِْئِر َجَمٍل، فَػَلِقَيُو رَُجٌل َفَسلََّم َعَلْيِو، فَػَلْم يَػُردَّ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلْيِو، 

ـُ.َحتَّى َأقْػَبَل َعَلى اْلِجَداِر َفَمَسَح َوْجَهُو َويَ   َدْيِو، ثُمَّ َردَّ َعَلْيِو السَّاَل
، (337رقم:  1/75)البخارم  قد وصلوىذا و  ثػىنىا اللٍَّيثي : حىدَّ ثػىنىا ٰبىٍٓبى ٍبني بيكىٍّبو، قىاؿى : حىدَّ

: أىقٍػبػىٍلتي  ، قىاؿى رنا مىٍوىلى اٍبًن عىبَّاسو يػٍ ٍعتي عيمى : ٠بًى أىنىا  عىٍن جىٍعفىًر ٍبًن رىبًيعىةى، عىًن اْلىٍعرىًج، قىاؿى
ٍلنىا عىلىى  مىٍوىلى مىٍيميونىةى زىٍكًج النَّيبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  َوَعْبُد اللَِّو ْبُن َيَسارٍ  أَِبي حىٌبَّ دىخى

 ٍبًن ا٢بىاًرًث ٍبًن الصٍّمًَّة اْلىٍنصىارًمٍّ... ُجَهْيمِ 
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  أوؿ: تنبيو
عبد الرحمن بن "ا٢بديث : كقع عند مسلم يف ىذا (1/442)فتح البارم الحافظقاؿ 
كىو كىٍىم، كليس لو يف ىذا ا٢بديث ركاية، ك٥بذا مل يذكره ا٤بصنفوف يف رجاؿ  "يسار

بإسكاف ا٥باء، كالصواب أنو بالتصغّب، كيف  "دخلنا على أبي الجهم"..ككقع الصحيحْب.
كىو صاحب اإلنبجانية، كىو غّب ىذا ْلنو "أبو الجهم" الصحابة شخص آخر يقاؿ لو: 

 ي كىذا أنصارم.قرش
  :تنبيو ثاف

 :ركاىا بإسناده ا٤بتصل مث قاؿ موضعا[ 14] : كفيو مواضع أخر(1/232)النكت الزركشيقاؿ 
أك  ،كإ٭با مراده ا٤بتابعة للراكم الذم أسنده من طريقو ،كليس من باب التعليق ،كركاه فالف

 .اَلختالؼ يف السند
***** 

 مىٍع ًصيغىًة الٍػجىٍزـ فػىتػىٍعًليقنا عيًرؼٍ   حيًذؼٍ  كىًإٍف يىكيٍن أكَّؿي اًَلٍسنىادً   .44  .91 (:ف)
 ..........................  ....ٍو ًإىلى آًخرًًه، .......كىلى   .45  .92 
مل أجد لفظ التعليق مستعمال فيما سقط فيو بعض رجاؿ اإلسناد من كسطو أك من )ـ(: 

.كما أشبه "يذكر عن فالف"ك"يروى عن فالف"آخره، كَل يف مثل قولو:  و ٩با ليس فيو جـز
: ىو أف ٰبذؼ من أكؿ اإلسناد رجال الحافظقاؿ كجد ذلك يف كالـ غّبه، لكن )ش(: 

 "ذكر"و "زاد"و "روى"و ""قاؿفصاعدا معربا بصيغة َل تقتضي التصريح بالسماع مثل: 
 كما أشبو ذلك من صيغ ا١بـز كالتمريض. يقاؿ""و "يذكر"و "يروى"أو 

***** 
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 فىكىًذم« قاؿى »ًلشىٍيًخًو عىزىا بػػػ  . أمَّا الًَّذم............   (:ف)
عىنىةو،  .46  .93   .........................  ............... عىنػٍ
التعليق الذم يذكره أبو عبد اهلل ا٢بميدم كغّبه من ا٤بغاربة يف أحاديث من صحيح )ـ(: 

 خارجا ما كجد و، كَلو حكمى البخارم قطع إسنادىا: صورتو صورة اَلنقطاع، كليس حكمي 
 ذلك فيو منو من قبيل الصحيح إىل قبيل الضعيف، كذلك ٤با عرؼ من شرطو كحكمو.

***** 
ػػ   (:ف) ٍزـو   "َخَبِر الْػَمَعاِزِؼ"..... كى  الٍػميخىاًلفً  (1)َلى تىٍصغى ًَلٍبًن حى
ك أ من حديث أِب عامر بن حـز الظاىرم يف رده ما أخرجو البخارماإىل  وَل التفات)ـ(: 

ـٌ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  ،أِب مالك اْلشعرم "لََيُكوَننَّ ِفي أُمَِّتي َأقْػَوا
ا٢بديث، من جهة أف البخارم أكرده قائال فيو:  َيْسَتِحلُّوَف اْلَحرِيَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاِزَؼ..."

لبخارم كىشاـ، كساقو بإسناده، فزعم ابن حـز أنو منقطع فيما بْب ا ،قاؿ ىشاـ بن عمار
 كجعلو جوابا عن اَلحتجاج بو على ٙبرمي ا٤بعازؼ، كأخطأ يف ذلك من كجوه، كا٢بديث

كالبخارم قد يفعل ذلك، لكوف ذلك ا٢بديث ، صحيح معركؼ اَلتصاؿ بشرط الصحيح
معركفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذم علقو عنو، كقد يفعل ذلك لكونو قد 

ر من كتابو مسندا متصال، كقد يفعل ذلك لغّب ذلك من ذكر ذلك ا٢بديث يف موضع آخ
  اْلسباب الٍب َل يصحبها خلل اَلنقطاع.

 

                                                 

(1 )" ، أبو ٧بمد، اْلندلسي، القرطيب، الظاىرم، ]ا٢بميدم: ما رأينا مثلو  "اْبن َحْزـٍ علي بن أٞبد بن سعيد بن حـز
 ىػ(.456فيما اجتمع لو من الذكاء كسرعة ا٢بفظ، ككـر النفس كالتدين[، )ت
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 تنبيو:
مع   "قاؿ القعنبي: كذا"، "قاؿ عفاف: كذا"علقات البخارم: مثالو: قوؿ الشيخ ٩بثال ٤ب

أف صورتو صورة ا٤بعلق،  :ٰبمل على ما ذكره ىنا، عفاف كالقعنيب من شيوخ البخارمكوف 
 .س حكمو حكموكلي

ـٌ َيْسَتِحلُّوَف اْلِحَر َواْلَحرِيَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاِزَؼ..."، رواه)ح(:   "لََيُكوَننَّ ِمْن أُمَِّتي َأقْػَوا
ـي ٍبني عىمَّارو (5590رقم:  7/106) البخارم ]أبو الوليد، الدمشقي، صدكؽ مقرئ كرب ، قاؿ: قىاؿى ًىشىا

قىةي ٍبني خىاًلدو  :فصار يتلقن حديثو القدمي أصح، ع[ ثػىنىا صىدى ، ]أبو العباس، الدمشقي، ثقة، خ د س ؽ[حىدَّ
ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٞبىًن ٍبني يىزًيدى ٍبًن جىاًبرو  ثػىنىا عىًطيَّةي ٍبني قػىٍيسو ]أبو عتبة، الدمشقي، ثقة، ع[حىدَّ ، حىدَّ

ثػىنىا عىٍبدي الرٍَّٞبىنً ]أبو ٰبٓب، الشامي، ثقة، ع[اٍلًكالىِب   ]الشامي، ٨بتلف ىف صحبتو، ٍبني غىٍنمو اْلىٍشعىرًم   ، حىدَّ

ثىًُب أىبيو عىاًمرو  خت د ت س ؽ[ : حىدَّ بىًِب،  ]ا٠بو عبيد[قىاؿى أىٍك أىبيو مىاًلكو اْلىٍشعىرًم ، كىاللًَّو مىا كىذى
 : عى النَّيبَّ صلى اهلل عليو كسلم يػىقيوؿي : ىذا (7/565)احمللى ابن حـزقاؿ ، "لََيُكوَننَّ..."٠بًى

 منقطع مل يتصل ما بْب البخارم كصدقة بن خالد. 
قد لقي ىشاـ بن عمار  مكجوابو على ما ذكره ابن الصالح أف يقاؿ: إف البخار  قلت:

، كالبخارم من أبعد خلق "عن ىشاـ"فهو ٗبنزلة قولو:  "قاؿ ىشاـ"ك٠بع منو، فإذا قاؿ: 
، ث متصل علي شرط البخارماهلل من التدليس، فتحمل عنعنتو على اَلتصاؿ، فا٢بدي

و حكم اإلسناد ذلك ل فإف إىل بعض شيوخو بصيغة ا١بـزعزا إذا أف البخارم  والحاصل:
البخارم لقاء ؛ ك كالسالمة من التدليس اَلتصاؿ بشرط اللقاء فييحمل علىا٤بعنعن، 

مراد البخارم من  الحافظكقد حقق ، من أبعد الناس عن التدليس ىوشيوخو معركؼ، ك ب
 الذم يورده البخارم من ذلك على أ٫باء؛: قاؿذلك، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 65 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

كالسبب يف  أف يصرح فيو بالسماع عن ذلك الشيخ بعينو في نفس الصحيح؛ .1
ذلك إما أف يكوف أعاده يف عدة أبواب كضاؽ عليو ٨برجو فتصرؼ فيو حٌب َل 

 يعيده على صورة كاحدة يف مكانْب.
بب يف ذلك أف كالس أف يصرح فيو بالسماع عن ذلك الشيخ خارج الصحيح؛ .2

 َل يكوف على شرطو إما لقصور يف بعض ركاتو، كإما لكونو موقوفا.
كالسبب فيو كاْلكؿ، لكنو يف غالب ىذا َل  أف يورده بواسطٍة عن ذلك الشيخ؛ .3

 يكوف مكثرا عن ذلك الشيخ.
مثل حديث ا٤بعازؼ كالذم يظهر َل  أف َل يورده في مكاف آخر من الصحيح؛ .4

ىنا تردد ىشاـ يف اسم الصحاِب، كأما كونو ٠بعو من  أنو لقصور يف سياقو كىو
ىشاـ بال كاسطة كبواسطة فال أثر لو ْلنو َل ٯبـز إَل ٗبا يصلح للقبوؿ كَل سيما 

 حيث يسوقو مساؽ اَلحتجاج.
***** 

 فػىتىارىةن كىٍصله كىأيٍخرىل سىاًقطي   كىمىا ٥بىىا لىدىل ًسوىاهي ضىاًبطي  .158  .94 (:ف)
َل ضابط ٥با، فتارة تستعمل  البخارمعند غّب فالف"  قاؿ"م: مراده أف قوله(: ش)

 .للوصل، كتارة تستعمل يف غّبه
كفاقا  بشرطها على أهنا عند البخارم يف اْلصح ٥با حكم العنعنة القوؿ مبِب كىذا قلت:

 كغّبىم.َلبن الصالح كالعراقي كالنوكم 
و من مشاٱبو يف عدة : استعمل البخارم ىذه الصيغة فيما مل يسمعالحافظقاؿ لكن 

مث يوردىا يف موضع آخر بواسطة بينو  "قاؿ فالف"أحاديث، فيوردىا عنهم بصيغة: 
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كبينهم... كلكن ليس ذلك مطردا يف كل ما أكرده ُّذه الصيغة، لكن مع ىذا اَلحتماؿ 
َل ٰبمل ٝبيع ما أكرده ُّذه الصيغة على أنو ٠بع ذلك من شيوخو، كَل يلـز من ذلك أف 

َل ٰبمل على السماع إَل "قاؿ" سا عنهم، فقد صرح ا٣بطيب كغّبه بأف لفظ يكوف مدل
٩بن عرؼ من عادتو أنو َل يطلق ذلك إَل فيما ٠بع، فاقتضى ذلك أف من مل يعرؼ ذلك 

 من عادتو كاف اْلمر فيو على اَلحتماؿ.
***** 

 اْلُمْعَتَمَدةِ  نَػْقُل اْلَحِديِث ِمَن الُكُتبِ    (:ف)
 أىًك اٍحًتجىاجو حىٍيثي سىاغى قىٍد جىعىلٍ   ًٍبو ًمٍن ًكتىابو لًعىمىلٍ كىأىٍخذي مى   .47  .95 

 .............................  عىٍرضنا لىوي عىلىى أيصيوؿو ييٍشتػىرىطٍ   .48  .96 
إذا ظهر ٗبا قدمناه ا٫بصار طريق معرفة الصحيح كا٢بسن اْلف يف مراجعة الصحيحْب )ـ(: 

إذا كاف ٩بن -من أراد العمل أك اَلحتجاج بذلك كغّبٮبا من الكتب ا٤بعتمدة، فسبيل 
أف يرجع إىل أصل قد قابلو ىو  -يسوغ لو العمل با٢بديث، أك اَلحتجاج بو لذم مذىب

مع -أك ثقة غّبه بأصوؿ صحيحة متعددة، مركية بركايات متنوعة، ليحصل لو بذلك 
ما اتفقت  الثقة بصحة -اشتهار ىذه الكتب كبعدىا عن أف تقصد بالتبديل كالتحريف

 .عليو تلك اْلصوؿ
***** 

 كىقىاؿى ٰبىٍٓبى النػَّوىًكم: أٍصلو فػىقىطٍ   ......................   (:ف)
 : فإف قابلها بأصل معتمد ٧بقق أجزأه.(التقريب)النوويقاؿ (: ش)

***** 
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: كىًَلٍبنً   .49  .97 (:ف) ٍزـو ًسوىل مىٍرًكيًٍّو ًإٍٝبىاعي   اٍمًتنىاعي  (1)خىٍّبو  قػيٍلتي  جى
: اتفق العلماء رٞبهم اهلل على أنو َل يصح ٤بسلم أف (17)فهرسة ابن خّب ص: ابن خيرقاؿ  (:ش)

، حٌب يكوف عند ذلك القوؿ مركيا كلو "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كذا"يقوؿ: 
 "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتػََعمًّْداعلى أقل كجوه الركايات؛ لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

 مطلقا دكف تقييد."َمْن َكَذَب َعَليَّ" كيف بعض الركايات:  فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"،
***** 

ريهي قىٍد نػىقىلىوٍ    .98 (:ف) كىصىاًحبي اٍلبىٍحًر اٍلميًحيطً   ]كىعىٍكسى ذىاؾى غىيػٍ
 فىصَّلىٍو[ (2)

مسندا يف كتاب مصحح  حديثا الناظر: إذا كجد إماـ الحرمين: قاؿ الزركشيقاؿ  (:ش)
لو كىو ٧بل إٝباع، ىكذا نق كمل يػىٍرتىٍب يف ثبوتو، ٯبب العمل بو، كإف مل يسمع الكتاب...

 (6/217، البحر احمليط يف أصوؿ الفقو 1/249)الربىاف يف أصوؿ الفقو  عنو ابن القشّبم يف كتابو.

***** 

   الِقْسُم الثَّاِني: اْلَحَسنُ    (:ف)
   [نُ َحدُّ اْلَحسَ ]   
اؾى حىدٌٍ   كىا٢بٍىسىني الٍػمىٍعريكؼي ٨بىٍرىجنا كىقىدٍ   .50  .99   ًاٍشتػىهىرىٍت رًجىاليوي ًبذى

 ......................  ..................،(3)ٞبىٍده   .51  .100 
ا٣بطاِب: ا٢بسن ما عرؼ ٨برجو كاشتهر رجالو، كعليو قاؿ  .معرفة الحسن من الحديث)ـ(: 

 (1/6)معامل السننيقبلو أكثر العلماء، كيستعملو عامة الفقهاء.  مدار أكثر ا٢بديث، كىو الذم
                                                 

 ىػ(.٧575بمد بن خّب بن عمر، أبو بكر، اإلشبيلي، ]اْلبَّار: َل نعلم أحدا من طبقتو مثلو[، )ت ْبن َخْيٍر""ا(1)
 ىػ(.٧794بمد بن عبد اهلل بن ُّادر، أبو عبد اهلل، بدر الدين، الزركشي، ]ابن العماد: اإلماـ العالمة ا٤بصنف احملرر[، )ت(2)
من كقف على الذىيب: طاب، أبو سليماف، البسٍب، يعرؼ با٣بطاِب، ]بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣ب "َحْمٌد"( 3)

 ىػ(.388ٙبقق إمامتو كديانتو فيما يورده كأمانتو[، )ت مصنفاتو
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: كىذه عبارة ليس فيها كبّب تلخيص، كَل ىي أيضا على صناعة )اَلقَباح(ابن دقيققاؿ (: ش)
ا٢بدكد كالتعريفات؛ فإف الصحيح أيضا قد عرؼ ٨برجو كاشتهر رجالو، فيدخل الصحيح يف حد 

 ا عرؼ ٨برجو كاشتهر رجالو ٩با مل يبلغ درجة الصحيح.ا٢بسن، ككأنو يريد ُّذا الكالـ م
***** 

كىقىاؿى الٌَبًمًذم  ...   (:ف)
ًلمٍ (1) مٍ   :مىا سى  ًمنى الش ذيكًذ مىعى رىاكو مىا اهتً 

، كىملٍى يىكيٍن فػىٍردنا كىرىدٍ   .52  .101  : كىقىٍد حىسَّنى بػىٍعضى مىا انفىرىدٍ   ًبكىًذبو  قػيٍلتي
أف َل يكوف يف إسناده من يتهم بالكذب، كَل  :يريد با٢بسن ن الَبمذم أنوكركينا ع)ـ(: 

 العلل الصغّب(قالو الَبمذم يف ) يكوف حديثا شاذا، كيركل من غّب كجو ٫بو ذلك.

ن أحاديث َل تركل إَل حسَّ  الَبمذم عليو بأف العراقياعَبض  "قُػْلُت: َوَقْد..."(: ش)
 .فالف  نعرفو إَل من حديثمن كجو كاحد، كقولو يف بعض اْلحاديث: حسن غريب َل

***** 
 .................ًفيًو،   كىًقيلى: مىا ضىٍعفه قىرًيبه ٧بيٍتىمىلٍ   .53  .102 (:ف)
 ، كيصلح للعمل بو. ا٢بسن ىو الذم فيو ضعف قريب ٧بتملقاؿ بعض ا٤بتأخرين: )ـ(: 

: ما فيو ضعف قريب (1/35)ا٤بوضوعات، قاؿأبو الفرج ابن الجوزيالقائل ىو (: ش)
مل، كىذا ىو ا٢بسن، كيصلح البناء عليو كالعمل بو، كقد كاف أٞبد بن حنبل يقدـ ٧بت

 ا٢بديث الضعيف على القياس.
 : ليس مضبوطا بضابط يتميز بو القدر احملتمل من غّبه.ابن دقيققاؿ 

                                                 

ثقة ٦بمع عليو كَل التفات لقوؿ ابن حـز إنو  :]الذىيب أبو عيسى، ٧بمد بن عيسى بن سىٍورة، "الّترِمِذيُّ"( 1)
 ىػ(.٦279بهوؿ[،)ت
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 كىمىا ًبكيلٍّ ذىا حىدٌّ حىصىلٍ  ....  ......................   (:ف)
ي الغليل، كليس فيما ذكره الَبمذم كا٣بطاِب ما يفصل كل ىذا مستبهم َل يشف)ـ(: 

 ا٢بسن من الصحيح.
: ىذا النوع ٤با كاف ابن كثيرقاؿ ك  : كيف ٙبقيق معناه اَلضطراب.ابن دقيققاؿ (: ش)

عىسير التعبّبي عنو كضبطو  ،كسطا بْب الصحيح كالضعيف يف نظر الناظر َل يف نفس اْلمر
لك ْلنو أمر نسيب، شيء ينقدح عند ا٢بافظ رٗبا على كثّب من أىل ىذه الصناعة، كذ

 تو عنو، كقد ٘بشم كثّب منهم حده.تقصر عبار 
***** 

: بىافى َل بًًإٍمعىا،ي النَّظىرٍ   .54  .103 (:ف)  أفَّ لىوي ًقٍسمىٍْبً، كيلٌّ قىٍد ذىكىرٍ   كىقىاؿى

 الى كىَلى بًنيٍكرو أىٍك شيذيكذو شيً   ًقٍسمنا، كىزىادى كىونىوي مىا عيلٍّالى   .55  .104 

 كىاٍلعيلىمىاءي الٍػجيل  ًمنػٍهيٍم يػىٍقبػىليوٍ   كىاٍلفيقىهىاءي كيل هيٍم يىٍستىعًمليوٍ   .56  .105 

كقد أمعنت النظر يف ذلك كالبحث، جامعا بْب أطراؼ كالمهم، مالحظا مواقع )ـ(: 
 استعما٥بم، فتنقح َل كاتضح أف ا٢بديث ا٢بسن قسماف:

من مستور مل تتحقق أىليتو، غّب أنو ليس : ا٢بديث الذم َل ٱبلو رجاؿ إسناده أحدىما
مغفال كثّب ا٣بطأ فيما يركيو، كَل ىو متهم بالكذب يف ا٢بديث، كيكوف مًب ا٢بديث مع 
ذلك قد عرؼ بأف ركم مثلو أك ٫بوه من كجو آخر أك أكثر حٌب اعتضد ٗبتابعة من تابع 

خرج بذلك عن أف راكيو على مثلو، أك ٗبا لو من شاىد، كىو كركد حديث آخر بنحوه، في
 يكوف شاذا كمنكرا، ككالـ الَبمذم على ىذا القسم يتنزؿ.
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أف يكوف راكيو من ا٤بشهورين بالصدؽ كاْلمانة، غّب أنو مل يبلغ درجة  القسم الثاني:
رجاؿ الصحيح، لكونو يقصر عنهم يف ا٢بفظ كاإلتقاف، كىو مع ذلك يرتفع عن حاؿ من 

عترب يف كل ىذا سالمتو من أف يكوف معلال، كعلى يعد ما ينفرد بو من حديثو منكرا، كي
 القسم الثا،ي يتنزؿ كالـ ا٣بطاِب.

ككأف الَبمذم ذكر أحد نوعي ا٢بسن، كذكر ا٣بطاِب النوع اْلخر، مقتصرا كل كاحد منهما 
 على ما رأل أنو يشكل، معرضا عما رأل أنو َل يشكل، أك أنو غفل عن البعض كذىل.

 ح ٞبل تعريف الَبمذم كا٣بطاِب على نوعي ا٢بسن؛أف ابن الصال لا٢باص(: ش)
لكن اعتضد ٗبتابع أك شاىد، كعليو نزَّؿ   ،كىو يف اْلصل ضعيف :الحسن لغيره األوؿ:

الضعيف كا٤بنقطع كا٤برسل الذم يف رجالو مستور ]يرد عليو[:ابن جماعةقاؿ  كالـ الَبمذم.
 كركم مثلو أك ٫بوه من كجو آخر. 

ا٤برسل الذم  ]يرد عليو[ ابن جماعة:قاؿ  ؿ كالـ ا٣بطاِب.نزَّ كعليو ، الحسن لذاتو :الثاني
 اشتهر راكيو ٗبا ذكر، فإنو كذلك كليس ٕبسن يف اَلصطالح.

***** 
[كأكَّؿو   ]أىٍف ٯبيٍعىالى  الٍػميٍرتىضىى يف حىدٍّهً ]ك[ .75  .106 (:ف)  ، ًإٍف خىفَّ ضىٍبطيوي جىالى

بط، أم قلَّ، كا٤براد مع بقية الشركط ا٤بتقدمة : فإف خف الض)نزىة النظر(لحافظاقاؿ (: ش)
  يف حد الصحيح، فهو ا٢بسن لذاتو، كخرج باشَباط باقي اْلكصاؼ الضعيف.

 : ك٧بصلو أنو ىو كالصحيح سواء إَل يف تفاكت الضبط.السخاويقاؿ 
 غّب منضبط أيضا؛ فإف خفة الضبط أمر ٦بهوؿ. ىذا : (1/145)توضيح اْلفكارالصنعانيقاؿ 
 تعرؼ ابن ا١بوزم بأف فيو ضعف ٧بتمل. يشبوكىو : قلت
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   [اَِلْحِتَجاُح بِاْلَحَسنِ ]   (:ف)
 حيجٍّيَّةن، كىًإٍف يىكيٍن َلى يػىٍلحىقي   كىٍىوى بًأىٍقسىاـً الصًَّحيًح ميٍلحىقي   .57  .107 

ك٥بذا  ،: ا٢بسن كالصحيح يف اَلحتجاج بو كإف كاف دكنو يف القوةالنوويقاؿ (: ش)
 الصحيح.أدرجتو طائفة يف 

إما أف يكوف ٩با قد كيجدت فيو  ؛[وفيو إشكاؿ؛ ْلن ا٢بسن: ]اَلحتجاج بابن دقيققاؿ 
 على أقل الدرجات الٍب ٯبب معها القبوؿ أك َل؛  [صفات القبوؿ]

فإف كجدت فذلك حديث صحيح، كإف مل توجد فال ٯبوز اَلحتجاج بو كإف ٠بي حسنا، 
، كىو أف يقاؿ أف الصفات الٍب ٯبب قبوؿ الركاية اللهم أَل أف ييردَّ ىذا إىل أمر اصطالحي

معها ٥با مراتب كدرجات، فاعالىا ىي الٍب يسمى ا٢بديث الذم اشتمل ركاتو عليها 
صحيحا ككذلك أكساطها مثال، كأدناىا ىو الذم نسميو حسنا، كحينئذ يرجع اْلمر يف 

 ، كيكوف الكل صحيحا يف ا٢بقيقة.ذلك إىل اَلصطالح
***** 

   [اْلَحَسُن ِلَغْيرِهِ ]   (:ف)
 فػىقيٍل: ًإذىا كىافى ًمنى الٍػمىٍوصيوؼً   فىًإٍف يػيقىٍل: ٰبيٍتىج  بًالضًَّعيفً   .58  .108 

ٍونًًو ًمٍن غىٍّبً كىٍجوو ييٍذكىري   ريكىاتيوي ًبسيوًء ًحٍفظو ٯبيٍبػىري   .59  .109   ًبكى

ا  .60  .110   ربى ذىاأىٍك قىًومى الضٍَّعفي فػىلىٍم ٯبيٍ   كىًإٍف يىكيٍن ًلكىًذبو أىٍك شىذَّ

ا  .61  .111  ا  أىَلى تػىرىل اٍلميٍرسىلى حىٍيثي أيٍسًندى يءي اٍعتىًضدى  أىٍك أىٍرسىليوا كىمىا ٯبًى
  ليس كل ضعف يف ا٢بديث يزكؿ ٗبجيئو من كجوه، بل ذلك يتفاكت:)ـ(: 
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مع كونو من أىل  كوف ضعفو ناشئا من ضعف حفظ راكيوبأف ي ؛فمنو ضعف يزيلو ذلك
كمل ٱبتل  ن كجو آخر عرفنا أنو ٩با قد حفظونا ما ركاه قد جاء مفإذا رأي ،الصدؽ كالديانة

ككذلك إذا كاف ضعفو من حيث اإلرساؿ زاؿ بنحو ذلك، كما يف ا٤برسل  ،فيو ضبطو لو
  يزكؿ بركايتو من كجو آخر. فيو ضعف قليلفـ حافظ الذم يرسلو إما

ن جربه لقوة الضعف كتقاعد ىذا ا١بابر ع ؛ومن ذلك ضعف َل يزوؿ بنحو ذلك
 كالضعف الذم ينشأ من كوف الراكم متهما بالكذب، أك كوف ا٢بديث شاذا.  ،كمقاكمتو

 فإنو من النفائس العزيزة. فاعلم ذلك ،درؾ با٤بباشرة كالبحثكىذه ٝبلة تفاصيلها ت قاؿ:
: مل يذكر للجابر ضابطا يعلم منو ما يصلح أف يكوف جابرا أك َل، الحافظ قاؿ(: ش)

فحيث يستوم اَلحتماؿ   اَلحتماؿ يف طريف القبوؿ كالردإنو يرجع إىل :والتحرير أف يقاؿ
 اىػ فهو الذم َل ينجرب. كحيث يقول جانب الرد ،فيهما فهو الذم يصلح ْلف ينجرب

: مٌب توبع السيء ا٢بفظ ٗبعترب؛ كأف يكوف فوقو أك مثلو َل دكنو، ككذا نزىة(ال)وقاؿ
ناد ا٤برسل، ككذا ا٤بدلس إذا مل يعرؼ احملذكؼ ا٤بختلط الذم مل يتميز، كا٤بستور، كاإلس

منو، صار حديثهم حسنا َل لذاتو، بل كصفو بذلك باعتبار اَّموع من ا٤بتاًبع كا٤بتابىع؛ 
ْلف كل كاحد منهم احتماؿ أف تكوف ركايتو صوابا أك غّب صواب على حد سواء، فإذا 

من اَلحتمالْب ا٤بذكورين،  جاءت من ا٤بعتربين ركاية موافقة ْلحدىم رجح أحد ا١بانبْب
، كمع فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبوؿكدؿ ذلك على أف ا٢بديث ٧بفوظ؛ 

ارتقائو إىل درجة القبوؿ فهو منحط عن رتبة ا٢بسن لذاتو، كرٗبا توقف بعضهم عن إطالؽ 
 اسم ا٢بسن عليو.

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 73 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

   [الصَِّحيُح ِلَغْيرِهِ ]   (:ف)
الىوٍ كىا٢بٍىسىني اٍلمىشٍ   .62  .112   كىالصٍٍّدًؽ رىاًكيًو ًإذىا أىتىى لىوٍ   هيوري بًاٍلعىدى

 "َلْوََل أْف َأُشْق"صىحٍَّحتيوي كىمىًٍبً   طيريؽه ايٍخرىل ٫بىٍويىىا ًمنى الط ريؽٍ   .63  .113 
 عىلىٍيًو، فىاٍرتػىقىى الصًَّحيحى ٯبىٍرًم  (1)ًإٍذ  تىابػىعيوا  ٧بيىمَّدى  ٍبنى  عىٍمرًك  .64  .114 
ا٢بديث متأخرا عن درجة أىل ا٢بفظ كاإلتقاف غّب أنو من ا٤بشهورين إذا كاف راكم )ـ(: 

بالصدؽ كالسَب، كركم مع ذلك حديثو من غّب كجو، فقد اجتمعت لو القوة من ا١بهتْب، 
 كذلك يرقي حديثو من درجة ا٢بسن إىل درجة الصحيح.

اهلل عليو : حديث ٧بمد بن عمرك، عن أِب سلمة، عن أِب ىريرة: أف رسوؿ اهلل صلى مثالو
 "َلْوََل َأْف َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتى أَلَمْرتُػُهْم بِالسَّْواِؾ ِعْنَد ُكلّْ َصاَلٍة".كسلم قاؿ: 

فمحمد بن عمرك بن علقمة من ا٤بشهورين بالصدؽ كالصيانة، لكنو مل يكن من أىل اإلتقاف 
ىذه حٌب ضعفو بعضهم من جهة سوء حفظو، ككثقو بعضهم لصدقو كجاللتو، فحديثو من 

ا١بهة حسن، فلما انضم إىل ذلك كونو ركم من أكجو أخر زاؿ بذلك ما كنا ٬بشاه عليو من 
 .ىذا اإلسناد كالتحق بدرجة الصحيحجهة سوء حفظو، كا٪برب بو ذلك النقص اليسّب، فصح 

٨برج يف الصحيحْب كغّبٮبا من طرؽ كثّبة عن أِب ىريرة  "..."َلْوََل َأْف َأُشقَّ )ح(: (:ش)
   . عنورضي اهلل

 7853رقم:  13/244ك 7513رقم:  12/484): أٞبدرواىاا٤بشار إليها  محمد ابن عمرو كركاية

، عىٍن أىِب عنو من طريؽ (22رقم:  1/34) كالَبمذم (9549رقم:  15/339ك 9179رقم:  15/97ك
 سىلىمىةى، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى.

                                                 

َد ( 1)  ىػ(.145بن علقمة بن كقاص، أبو عبد اهلل، الليثي، ]صدكؽ لو أكىاـ[، )ت ْبَن  َعْمِرو" "ُمَحمَّ
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 بقيد كونو من ركاية ٧بمد بن عمرك.: التمثيل ليس ٤بطلق ىذا ا٢بديث، كلكن العراقيقاؿ 
***** 

   [َمظَافُّ اْلَحِديِث اْلَحَسنِ ]   (:ف)
: كىًمٍن مىًظنَّةو لًٍلحىسىنً   .65  .115   الس نىنً  أىٍم يف  (1)دىاكيدى  ٝبىٍعي أىِب   قىاؿى
: ذىكىٍرتي ًفيوً   .66  .116   مىا صىحَّ أىٍك قىارىبى أىٍك ٰبىًٍكيوً   فإنَّوي قىاؿى

، فىصىاًلحه خىرٍَّجتيوي   شىًديده قػيٍلتيوي  كىمىا بًًو كىىىنه   .67  .117   كىحىٍيثي َلى
، ركينا عنو أنو قاؿ: ذكرت فيو الصحيح كما يشبهو كمن مظانو سنن أِب داكد)ـ(: 

كيقاربو. كركينا عنو أيضا ما معناه: أنو يذكر يف كل باب أصح ما عرفو يف ذلك الباب، 
د بينتو، كما مل أذكر فيو شيئا فهو كقاؿ: ما كاف يف كتاِب من حديث فيو كىن شديد فق

 صاحل، كبعضها أصح من بعض.
***** 

ا بًًو كىملٍى ييصىحٍَّح كىسىكىتٍ   .68  .118 (:ف) هي لىوي ا٢بٍيٍسني ثػىبىتٍ   فىمى  عىلىٍيًو، ًعٍندى
على ىذا، ما كجدناه يف كتابو مذكورا مطلقا، كليس يف كاحد من الصحيحْب، كَل نص )ـ(: 

  الصحيح كا٢بسن، عرفناه بأنو من ا٢بسن عند أِب داكد.على صحتو أحد ٩بن ٲبيز بْب
***** 

: قىٍد يىٍأيت ضىًعيفنا ذىا كىىىنٍ    .119 (:ف)  ًعٍندى ًسوىاهي مىا حىوىل حىدَّ ا٢بٍىسىٍن[  ]كىقىاؿى
 . مندرج فيما حققنا ضبط ا٢بسن بوقد يكوف يف ذلك ما ليس ٕبسن عند غّبه، كَل)ـ(: 

فإف على اْللفيتْب، كا٢باصل أف ما سكت عنو أبو داكد ىذا البيت من الزيادات (: ش)
بأنو من ا٢بسن عند أِب داكد، إَل أنو أجاز أف يكوف منو ما َل كإف حكم ابن الصالح 

                                                 

 ىػ(.275، السًٍّجٍستا،ي، ]ثقة حافظ من كبار العلماء، ت س[، )تثسليماف بن اْلشع "أَُبو َداُوَد"( 1)
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: َل يلـز من (13/214)سّب أعالـ النبالءالذىبيقاؿ  يندرج ٙبت التحسْب، كىو كذلك؛
 عن ا٢بديث أف يكوف حسنا عنده ففيو؛سكوتو 

 ا أخرجو الشيخاف كذلك ٫بو من شطر الكتاب.من الثابت م .1
 مث يليو ما أخرجو أحد الشيخْب كرغب عنو اْلخر. .2
 مث يليو ما رغبا عنو ككاف إسناده جيدا سا٤با من علة كشذكذ. .3
نْب فصاعدا يعضد  مث يليو ما كاف إسناده صا٢با كقبلو العلماء َّيئو من كجهْب ليٍّ  .4

 .كل منهما اْلخر
كيسكت  ه لنقص حفظ راكيو، فمثل ىذا ٲبشيو أبو داكديو ما ضعف إسنادمث يل .5

 .عنو غالبا
يسكت عنو بل يوىنو غالبا،  مث يليو ما كاف بْب الضعف من جهة راكيو، فهذا َل .6

 كقد يسكت عنو ٕبسب شهرتو كنكارتو.
، ما يفهم أف الذم قوؿ أِب داكد: كما كاف فيو كىن شديد بينتو: يف )النكت(الحافظكقاؿ 
با٢بسن من أجل  ]لْلحاديث[ َل يتجو ا٢بكم: قاؿو . ن غّب شديد أنو َل يبينوفيو كى يكوف

 سكوت أِب داكد؛ ْلف سكوتو:
 تارة اكتفاء ٗبا تقدـ لو من الكالـ يف ذلك الراكم يف نفس كتابو. يكوف  -
 كتارة يكوف لذىوؿ منو. -
 كتارة يكوف لشدة كضوح ضعف ذلك الراكم كاتفاؽ اْلئمة على طرح ركايتو. -
 يتكلم على ا٢بديث بالتضعيف خارج السنن كيسكت عنو فيها.كقد  -
 كأما اْلحاديث الٍب يف إسنادىا انقطاع أك إُّاـ ففي الكتاب من ذلك أحاديث كثّبة. -

***** 
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ليغي الصٍّحَّةى ًعٍندى ميػٍخرًًجوٍ   قىاؿى كىٍىوى ميتًَّجوٍ  (1)كاٍبني ريشىٍيدو   .69  .120 (:ف)  قىٍد يػىبػٍ
 121.  86. ]: ػًملىٍو[ كىًإفٍ ]  ا حىسىننا قىٍد جىعىلىوٍ اٍحًتيىاطن ]قػيٍلتي  يىًصٍح،أىٍك صىاًلحه قىٍد شى

: ليس يلـز أف يستفاد من كوف ا٢بديث مل ينص عليو أبو داكد ابن رشيدقاؿ (: ش)
 عنده  يكوف بضعف كَل نص عليو غّبه بصحة أف ا٢بديث عند أِب داكد "حسن"؛ إذ قد 

 صحيحا، كإف مل يكن عند غّبه كذلك.
ىذا تعقب حسن، لكنو رٗبا نبو عليو قوؿ اإلماـ أِب عمرك: كقد : ابن سيد الناسقاؿ 

 يكوف يف ذلك ما ليس ٕبسن عند غّبه.
ا٢باصل من اعَباضو: أف ما سكت عنو أبو داكد قد يكوف عنده صحيحا، فكيف قلت: 

  يقتصر على ٙبسينو فقط، ىذا ٙبكم.
ا٢بكم احتياط، ْلف قوؿ أِب داكد: ابن الصالح أطلق ذلك إف  :والجواب عنو أف يقاؿ

، يشمل كال من الصحيح كا٢بسن، كلكن ٤با كاف التصحيح َل يكوف إَل بنص "صالح"
  "صالح"كاَلحتياط أف يقاؿ : العراقيقاؿ ، فاَلحتياط اَلقتصار على ا٢بسن ،من اْلئمة

 كما عرب ىو عن نفسو.
***** 

 قػىٍوؿي أىِب دىاكيدى ٰبىًٍكي ميٍسًلمىا  امى : إًنَّػػ(2)ػػػػػػرًمٍّ ػػٍعػػػػػػميػى ػػػػيىػػاـً الٍ كىًلٍْلمىػػ  .70  .122 (:ف)
: ٝبيٍلىةي الصًَّحيًح َلى   .71  .123   تيوجىدي ًعٍندى مىاًلكو كىالن ػػػػبىػػػػالى   حىيثي يػىقيوؿي

                                                 

 ىػ(.721عدالة كحفظا[، )ت٧بمد بن عمر، أبو عبد اهلل، اْلندلسي،]ابن فرحوف:فريد عصره  "اْبُن ُرَشْيٍد"(1)
(2 )" ، ابن سيد الناس، أبو الفتح، فتح الدين، ]ابن كثّب: ا٢بافظ بفتح ا٤بيم كضمها: ٧بمد بن ٧بمد "اْليَػْعُمػَػػػِريّْ

 ىػ(.734العالمة البارع حسن الطوية، كلو العقيدة السلفية، كيذكر عنو سوء أدب يف أشياء أخر سا٧بو اهلل فيها[، )ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 77 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

ٍسنىادً   .72  .124  زًيىادً ًإىلى يىزٍيدى بًن أىِب   فىاٍحتىاجى أٍف يػىٍنزًؿى يف اإٍلً
(1) 

 قىٍد فىاتىوي، أىٍدرىؾى بًاٍسًم الصٍٍّدؽً   ٍف يىكيٍن ذيك السٍَّبقً كى٫بىٍوًًه، ًكإً   .73  .125 

 ٗبىا قىضىى عىلىٍيًو بًالتَّحىك مً   ىىالَّ قىضىى عىلىى ًكتىاًب ميٍسًلمً   .74  .126 
: ىال ألـز الشيخ أبو عمرك مسلما من ذلك ما ألـز (1/165)النفح الشذماليعمريقاؿ (: ش)

"ما يعِب: يف الصحة، ك "وما يشبهو"، كقوؿ أِب داكد: بو أبا داكد؟ فمعُب كالمهما كاحد
يعِب: فيها أيضا، كىو ٫بو قوؿ مسلم: إنو ليس كل الصحيح ٪بده عند مالك  يقاربو"

فاحتاج إىل أف ينزؿ إىل مثل حديث ليث بن أِب سليم كعطاء بن  .كشعبة كسفياف
ؽ، كإف تفاكتوا يف السائب كيزيد بن أِب زياد، ٤با يشمل الكل من اسم العدالة كالصد

ا٢بفظ كاإلتقاف، كَل فرؽ بْب الطريقْب، غّب أف مسلما شرط الصحيح، فتحرج من حديث 
و عنده، كالتـز البياف عنو، كيف قوؿ نالطبقة الثالثة، كأبا داكد مل يشَبطو، فذكر ما يشتد كى

ة، ، ما يشّب إىل القدر ا٤بشَبؾ بينهما من الصح"إف بعضها أصح من بعض"أِب داكد: 
 .كإف تفاكتت فيو، ٤با تقتضيو صيغة: "أفعل" يف اْلكثر

إلزاـ ابن الصالح بأف ٰبكم على أحاديث مسلم ٗبا  أراد ابن سيد الناس أف الحاصل
إىل يف تقسيمو الركاة  ْلف عمل أِب داكد شبيو بعمل مسلم حكم بو على أحاديث أِب داكد؛

 بو على أحاديث أِب داكد.  ، فليحكم على أحاديث مسلم ٗبثل ما حكمثالث طبقات
 

***** 
                                                 

أبو عبد اهلل، الكويف، ]ضعيف كرب فتغّب كصار يتلقن ككاف شيعيا، خت ـ د ت س ؽ[،  بِن أَِبي زِيَاِد""يَزْيد ( 1)
 ىػ(.136)ت
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 فىاٍمنىٍع أىٍف ًلًذم ا٢بٍيٍسًن ٰبيىطٍ مىا صىحَّ،  أىًجٍب بًأىفَّ ميٍسًلمنا ًفيًو شىرىطٍ  .90  .127 (:ف)
ىذا الذم قالو يعِب: ابن سيد الناس ضعيف، كقوؿ ابن الصالح  :العالئيقاؿ (: ش)

إَل الدرجة الدنيا منها، أقول؛ ْلف درجات الصحيح إذا تفاكتت، فال يعِب با٢بسن 
كالدرجة الدنيا منها مل ٱبرج منها مسلم شيئا يف اْلصوؿ، إ٭با ٱبرجها يف ا٤بتابعات 

 (1/107)فتح ا٤بغيثكالشواىد. 

أف مسلما التـز يف كتابو ٚبريج الصحيح ٖبالؼ  :الجواب على اعتراض اليعمري حاصلو 
نو فهو صاحل، كالصاحل ٯبوز أف يكوف أف ما سكت ع ذكرأِب داكد فإنو مل يلتـز ذلك، كإ٭با 

فيشمل بعض أنواع  لالعتبار صحيحا أك حسنا، كقد يراد بو أعم من ذلك كىو صالحيتو
حتياط ا٢بكم لو با٢بسن عند أِب داكد مع احتماؿ غّبه، أما مسلم ، فكاف اَلالضعيف أيضا

هم ما كافقوا ء فإنو ينتقي من حديثاكإف ركل عن بعض الضعفقد اشَبط الصحة، كىو فإنو 
ط لرتبة ا٢بسن، كقد تقدـ الكالـ عن اْلحاديث ا٤بنتقدة عليو.فيو الثقات، فلذلك منعنا   أف ٰبي

***** 
 أىٍصله عىلىٍيًو ًعٍلمي ذىا النَّوًع بيًِب   كىالتػٍٍّرًمًذم ًكتىابيوي يف ا٢بىسىنً    .128 (:ف)

 فىصىحٍٍّح مىا أىًصفٍ  ٍنوي،يف نيسىخو مً   كىا٢بٍيٍسني كىالصٍّحىةي ًفيًو يىػٍختىًلٍف    .129 
كتاب الَبمذم أصل يف معرفة ا٢بديث ا٢بسن، كىو الذل نوه با٠بو، كأكثر من ذكره )ـ(: 

  قبلو كأٞبد بن حنبليف جامعو، كيوجد يف متفرقات من كالـ بعض مشاٱبو كالطبقة الٍب
أك  "ىذا حديث حسن"كٚبتلف النسخ من كتاب الَبمذم يف قولو: ، كالبخارم كغّبٮبا

ك٫بو ذلك، فينبغي أف تصحح أصلك بو ٔبماعة أصوؿ،  "ىذا حديث حسن صحيح"
 .كتعتمد على ما اتفقت عليو

***** 
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كىاٍلبػىغىًوم  .75   .130 (:ف)
 ًإىلى الصٍّحىاًح كىا٢بًٍسىاًف جىا٫ًبىا  الٍػمىصىإبىا ًإٍذ قىسَّمى  (1)

 ٍذ ًُّىا غىيػٍري ا٢بٍىسىنٍ ريدَّ عىلىٍيًو إً   أفَّ ا٢بًٍسىافى مىا رىكيكهي يف الس نىنٍ   .76  .131 
ما صار إليو صاحب ا٤بصابيح من تقسيم أحاديثو إىل نوعْب: الصحاح كا٢بساف، )ـ(: 

مريدا بالصحاح ما كرد يف أحد الصحيحْب أك فيهما، كبا٢بساف ما أكرده أبو داكد 
كالَبمذم كأشباىهما يف تصانيفهم، فهذا اصطالح َل يعرؼ، كليس ا٢بسن عند أىل 

 بارة عن ذلك، كىذه الكتب تشتمل على حسن كغّب حسن كما سبق بيانو.ا٢بديث ع
ما أكرده "الِحساف" ما أخرجو الشيخاف...كأعِب بػ "الصحاح": أعِب بػ البغويقاؿ (: ش)

: كأكثرىا صحاح بنقل قاؿ. ْلئمة يف تصانيفهم رٞبهم اللَّوأبو داكد كالَبمذم كغّبٮبا من ا
لغ غاية شرط الشيخْب يف علو الدرجة من صحة اإلسناد، العدؿ عن العدؿ غّب أهنا مل تب

 إذ أكثر اْلحكاـ ثبوهتا بطريق حسن.
***** 

دٍ   كىافى أبيو دىاكيدى أىقٍػوىل مىا كىجىدٍ   .77  .132 (:ف)  يػىٍرًكيًو، كالضًَّعيفى حىٍيثي َلى ٯبًى
هٍ   .78  .133  اؾى ًعٍندى هٍ ًمٍن رىأمو اىقوىل، قىالىوي اٍبني مى   يف اٍلبىاًب غىيػٍرىهي، فىذى  (2)ٍندى
كىالنَّسىًئي  .79  .134 

 عىلٍيًو تػىرٍكنا، مىٍذىىبه ميتًَّسعي   ٱبيٍرًجي مىٍن ملٍى ٯبيًٍمعيوا(3)
: أبو عبد اهلل بن منده أنو ٠بع [ما حكاه الدليل أف السنن ك٫بوىا فيها غّب ا٢بسن])ـ(: 

عن  ٧بمد بن سعد الباكردم ٗبصر يقوؿ: كاف من مذىب أِب عبد الرٞبن النسائي أف ٱبرج 
                                                 

 ىػ(.516ا٢بسْب بن مسعود، أبو ٧بمد، ٧بيي السنة، الشافعي، ]الذىيب: إماـ يف التَّفسّب كا٢بديث كالفقو[، )ت "اْلبػََغِوي"(1)
 ىػ(.395، أبو عبد اهلل، اْلصفها،ي، ]الذىيب: من أئمة ىذا الشأف كثقاهتم[، )تؽ٧بمد بن إسحا "اْبُن َمْنَدْه"( 2)
النسائي، حذؼ اْللف كسكن الياء للوزف. أٞبد بن شعيب، أبو عبد الرٞبن، ]ا٢بافظ صاحب  أم"النََّسِئي" (3)

 ق(.303السنن[، )ت
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كل من مل ٯبمع على تركو. كقاؿ ابن منده: ككذلك أبو داكد يأخذ مأخذه، كٱبرج اإلسناد 
 (73)شركط اْلئمة ص: الضعيف إذا مل ٯبد يف الباب غّبه؛ ْلنو أقول عنده من رأم الرجاؿ.

***** 

 ىىٍن[ًمنى الضًَّعيًف كىحىًديثو قىٍد كى   ]كىكىٍم أىتىى لًلتػٍٍّرًمًذمٍّ يف الس نىٍن    .135 (:ف)
: يف ا١بامع علم نافع، كفوائد غزيرة، كرؤكس (13/274)سّب أعالـ النبالءالذىبيقاؿ (: ش)

بعضها موضوع، ككثّب  الـ لوَل ما كدره بأحاديث كاىيةا٤بسائل، كىو أحد أصوؿ اإلس
 منها يف الفضائل.

***** 
ا اٍبني  .95  .136 (:ف) مىاجىةو  ]كىذى

 كىىىنٍ  كًفيًهمي  ]بًػأىفَّ[ٍم ًًُّ  مىازى   ، فػىقىٍد ًقيلى ًلمىٍن[(1)
]ا٤بَبككْب كاَّهولْب كبحر لبعض : ٱبرج ابن ماجو(2/615)شرح علل الَبمذمابن رجبقاؿ (: ش)

، كمن ىنا نزلت درجة كتابو عن بقية الكتب، كمل يعده من الكتب ا٤بعتربة سول [ك٫بوهالسقاء 
 طائفة من ا٤بتأخرين.

م الركاة الذين امتاز ُّم ابن ماجو عن غّبه، كانفرد بإخراج : أ"َماَز بِِهْم"قولو: )األثيوبي(: 
 أحاديثهم، فهم ضعفاء، كلذا جرل كثّب من القدماء على إضافة ا٤بوطأ أك غّبه إىل ا٣بمسة.

***** 
 فػىقىٍد أىتىى تىسىاىيالن صىرٰبىا  كىمىٍن عىلىيػٍهىا أٍطلىقى الصًَّحيحىا  .80  .137 (:ف)
 وع ا٢بسن، كٯبعلو مندرجا يف أنواع الصحيح َلندراجو من أىل ا٢بديث من َل يفرد ن)ـ(: 

يف أنواع ما ٰبتج بو، كىو الظاىر من كالـ ا٢باكم يف تصرفاتو، كإليو يومي يف تسميتو  
كتاب الَبمذم با١بامع الصحيح، كأطلق ا٣بطيب أيضا عليو اسم الصحيح، كعلى كتاب 

                                                 

 ىػ(.273ئمة، حافظ[، )ت٧بمد بن يزيد، أبو عبد اهلل، القزكيِب، ]أحد اْل "اْبُن َماَجو"( 1)
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اتفق على صحتها علماء النسائي، كذكر أبو الطاىر السلفي الكتب ا٣بمسة، كقاؿ: 
 الشرؽ كالغرب.

كىذا تساىل؛ ْلف فيها ما صرحوا بكونو ضعيفا أك منكرا أك ٫بو ذلك من  قاؿ الشيخ:
أكصاؼ الضعيف، كصرح أبو داكد فيما قدمنا ركايتو عنو بانقساـ ما يف كتابو إىل صحيح 

إف من ٠بى ا٢بسن كغّبه، كالَبمذم مصرح فيما يف كتابو بالتمييز بْب الصحيح كا٢بسن، مث 
 صحيحا َل ينكر أنو دكف الصحيح ا٤بقدـ ا٤ببْب أكَل، فهذا إذا اختالؼ يف العبارة دكف ا٤بعُب.

 تنبيو: 
: إ٭با قاؿ السلفي بصحة أصو٥با، كذا ذكره يف مقدمة ا٣بطاِب )التقييد كاإليضاح(العراقيقاؿ 

ل كالعقد من الفقهاء ىو أحد الكتب ا٣بمسة الٍب اتفق أىل ا٢بككتاب أِب داكد  فقاؿ:
. انتهى، كَل يلـز من  والحكم بصحة أصولهاكحفاظ ا٢بديث اْلعالـ النبهاء على قبو٥با 

 كوف الشيء لو أصل صحيح أف يكوف ىو صحيحا.
***** 

 عىلى الٍػمىسىانًيًد، فػىييٍدعىى ا١بٍىفىلىى  كىديكنػىهىا يف ريتٍػبىةو مىا جيًعالى   .81  .138 (:ف)
ػٍسػػنىػ  .82  .139  ػمي اكىأىٍٞبىػ (1)ػيػػػيىػالًػسً ًد الطَّ كى ارًمػػػػػػيٍّ  كىعىػػػػػػد هي   دى ا (2)لًلػػػػػػدَّ  انٍػػػػػػتيػػػػػػًقػػػػػػدى
كتب ا٤بسانيد غّب ملتحقة بالكتب ا٣بمسة الٍب ىي: الصحيحاف كسنن أِب داكد )ـ(: 

ورد فيها كسنن النسائي كجامع الَبمذم كما جرل ٦براىا يف اَلحتجاج ُّا كالركوف إىل ما ي
مطلقا، كمسند أِب داكد الطيالسي كمسند عبيد اهلل بن موسى كمسند أٞبد بن حنبل 

                                                 

 ىػ(.204أحاديث، خت ـ د ت س ؽ[، )ت سليماف بن داكد بن ا١باركد، أبو داكد، ]ثقة حافظ غلط يف "الطَّيَاِلِسي"( 1)
ارِمّي"( 2)  ىػ(.255عبد اهلل بن عبد الرٞبن بن الفضل، أبو ٧بمد، ]ثقة فاضل متقن، ـ د ت[، )ت "الدَّ
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كمسند إسحاؽ بن راىويو كمسند عبد بن ٞبيد كمسند الدارمي كمسند أِب يعلى ا٤بوصلي 
كمسند ا٢بسن بن سفياف كمسند البزار أِب بكر كأشباىها، فهذه عادهتم فيها أف ٱبرجوا يف 

ما رككه من حديثو، غّب متقيدين بأف يكوف حديثا ٧بتجا بو، فلهذا مسند كل صحاِب 
تأخرت مرتبتها كإف جلت ١باللة مؤلفيها عن مرتبة الكتب ا٣بمسة كما التحق ُّا من 

 الكتب ا٤بصنفة على اْلبواب.
ُه لِلدَّارِميّْ انْػُتِقَدا" قولو:(: ش) على اْلبواب، لكن قاؿ  وصنفالدارمي ْلف  "َوَعدُّ

 : صنف ا٤بسند كالتفسّب كا١بامع. اىػ فلعلو كتاب آخر.(1/117)تاريخ بغداد الخطيب
***** 

   [َأْشَهِر ِاْلُمَصنػََّفاِت اْلَحِديِثيَّةِ  أَْلَقابُ ]  (:ف)
كىي الٍب حفظت لنا ىذا  اْلساس الذم ْلجلو ييعُب ُّذا العلم،ىي كتب ا٢بديث (: ش)

لضاعت مة من حفظ ٥با السنة يف ىذه الكتب كلوَل أف اهلل سخر ٥بذه اْلاإلرث النبوم، 
ىذه الكتب،  كَل بد لطالب ىذا العلم أف يعرؼ أشهر، السنن كاْلثار بذىاب أىلها

 ؛اَلنتفاع ُّاطرؽ ك  ،ككيفية تصنيفها
فأكَلىا الصحاح، كأرفعها منزلة البخارم كمسلم، مث ما تفرع عنها من مستخرج أك  

كمن مث يليها يف الرتبة السنن على ما تقدـ بيانو، ، مستدرؾ، كقد تقدـ تفصيلها ْلٮبيتها
األجزاء و  الجوامعك ا٤بهمات يف ىذا الباب معرؼ أشهر ألقاب ا٤بصنفات ا٢بديثية

 كغّبىا. ،الغرائبو الفوائد و الػَمشيخات و المعاجم و الموطآت و  المصنفاتو 
 

***** 
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 ػػػػػػػػرنا كىفًػػػػػػػػتىػػػػػػػػننػػػػػػػػا كىأىدىبىػػػػػػػػاكىًسػػػػػػػػيى   الًَّذم حىوىل مىنىاًقبىا«ا١بٍىاًمعي »   .140 (:ف)

ـي خيٍذ نًٍلتى الٍػهيدىل كىالثَّاًمني   تػىٍفًسّبنا الش ريكطى كىاٍلعىقىائًدىا    .141   اٍْلىٍحكىا
معىي ما  "الجوامع"(: ش) فيها ٝبيع أقساـ ا٢بديث الثمانية كىي: ا٤بناقب كالسّب  ٯبي

، كا١بامع الصحيح للبخارم، كجامع ّب كالشركط كالعقائد كاْلحكاـكالفًب كاْلدب كالتفس
 الَبمذم كإف اشتهر باسم السنن.

***** 
ا لًرىاكو أىٍك طىرًيقو قىٍد صيًرٍؼ[  ًلمىٍطلىبو ًمنػٍهىا عيًرؼٍ « أىٍجزىاؤيىىا]»   .142 (:ف)  كىذى

ثمانية مطلبا من ا٤بطالب ال اهفمؤل افيه ٱبتارىي مصنفات صغّبة  األجزاء"و"(: ش)
، اآلجري في باب رؤية اهللكما صنف كيفرده بالتصنيف،  ا٤بذكورة يف صفة ا١بامع 
كاحد سواء   راكْلحاديث ا٤بركية عن ل اككذلك قد يفرد جزء، والبخاري في رفع اليدين

أك لطريق من ، كجزء حديث مالك، أك غّبه كجزء حديث أبي بكركاف صحابيا، 
 ، عن نافع، عن ابن عمر.مالك :كروايةطرؽ ا٢بديث ا٤بشهورة 

***** 
ـً   اٍْلىٍخبىاري يف اٍْلىٍحكىاـً « الس نىني »كى    .143 (:ف) ا  (1)تػيبػٍُبى عىلىى التٍَّبوًيًب يف ًإٍحكى

ف فيها الصحة، و َل يشَبط اأصحاُّتقدـ ما يتعلق بدرجة أحاديثها، كأف  "السنن"و(: ش)
على اْلبواب  ترتيبها فيكوف كأمابل أكثر معو٥بم على أقول أحاديث الباب كما تقدـ، 

قد الفقهية، كليس فيها من ا٤بوقوفات إَل الشيء النادر، ْلف ا٤بوقوؼ َل يسمى سنة، ك 
يسمى حديثا، كالفرؽ بينها كبْب ا١بوامع، أهنا أخص من ا١بوامع؛ ْلهنا تعُب ٗبطلب كاحد 

                                                 

 .3/1061التجييب، "ا٣بالصة"، ذكرىا السيوطي، البحر الذم زخر( البيت لسعد بن أٞبد بن ليوف، 1)
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اْلخرل  كقد يوجد فيها شيء من ا٤بطالبمن ا٤بطالب الثمانية كىي أحاديث اْلحكاـ، 
 ٩با لو تعلق باْلحكاـ العملية.

***** 
ا    .144 (:ف) اؾى لىًكٍن مىٍع نىظىٍر[« ميوىطَّأه »  كىلىًكٍن مىٍع أىثػىرٍ « اٍلميصىنَّفي »]كىذى  كىذى

كالسنن إَل أهنا أكسع منها، كيكثر فيها اْلثار غّب ا٤برفوعة،  "المصنفات"و(: ش)
 ، لكن"الموطآت" كتشبهها، كمصنف عبد الرزاؽ ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة

 .كموطإ مالك آراء أصحاُّا كفتاكيهم، ا٤بوطآت يكثر فيها
***** 

 ........عىلىى الش ييوًخ، .  ريتػٍّبىتٍ « مىٍشيىخىاته »كى « مىعىاًجمه ]»   .145 (:ف)
يف ذلك يعترب  كقد ،ىي ما تذكر فيو اْلحاديث على ترتيب الشيوخ، "المعاجم"و(: ش)

، أك الفضيلة، أك التقدـ يف العلم كالتقول، كلكن ا٥بجاءكؼ تقدـ كفاة الشيخ، أك حر 
كا٤بعاجم ،  "الػَمشيخات"ك .كمعجم الطبرانيالغالب ىو الَبتيب على حركؼ ا٥بجاء، 

فهي يف نوع من ا٤بشيخات؛ ما ىي إَل ا٤بعاجم ف ها،أصلبل ىي يف موضوعها كترتيبها، 
يف اَلستعماؿ  "المعجم"لفظ مشيخات مرتبة على حركؼ ا٤بعجم، كإ٭با غلب  ا٢بقيقة

 مشيخة ابن الجوزي، والمشيخة البغدادية للسّْلفي.لشهرتو، كمن ا٤بشيخات: 
***** 

 أىتىٍت[« اٍلفىوىاًئدي »........ كى   ......................   (:ف)

ا بًًو ميصىنٍّفه قىٍد أىٍغرىبىا   .146   «[اٍلغىرىائًبىا»أىٍك عىٍن ًسوىاهي ٠بىًٍّو   ]ًلمى
مثل:  غّبه من أىل زمانو، يغرب بو احملدث على لٍبحاديث اىي اْل، "الفوائد"و (:ش)

تشبو الفوائد من جهة أهنا تعُب ٗبا تفرد بو الركاة، كىي  "الغرائب"ككذلك  فوائد تماـ.
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عن إماـ كمالك أك شعبة سواء كاف ا٤بغرب  ةاك ر من جهة أهنا تعُب ٗبا تفرد الأكسع  الكنهك 
غرائب مالك للدارقطني، مثل:  غّبه ٩بن ركل عن ذلك اإلماـا٤بصنف نفسو أك ىو 

 وغرائب مالك لمحمد بن المظفر.
***** 

ْسَناِد ُدوَف الْػُحْكِم لِْلَمْتنِ  الْػُحْكمُ ]   (:ف)  [ِلْْلِ
 بًالٍػحيٍسًن ديكفى الٍػحيٍكًم لًٍلمىًٍبً رىأىٍكا  كىالٍػحيٍكمى ًلٍْلٍسنىاًد بًالصٍّحًَّة أىكٍ   .83  .147 
"ىذا حديث دكف قو٥بم:  "ىذا حديث صحيح اإلسناد، أو حسن اإلسناد"و٥بم ق)ـ(: 

كَل يصح،  "ىذا حديث صحيح اإلسناد"ْلنو قد يقاؿ:  صحيح أو حديث حسن"
 .لكونو شاذا أك معلال

***** 
 كىملٍى يػيعىقٍٍّبوي ًبضىٍعفو يػيٍنتػىقىدٍ   كىاقٍػبػىٍلوي ًإٍف أىٍطلىقىوي مىٍن يػيٍعتىمىدٍ   .84  .148 (:ف)
كمل يذكر  "إنو صحيح اإلسناد"ّب أف ا٤بصنف ا٤بعتمد منهم إذا اقتصر على قولو: غ)ـ(: 

لو علة، كمل يقدح فيو، فالظاىر منو ا٢بكم لو بأنو صحيح يف نفسو؛ ْلف عدـ العلة 
 كالقادح ىو اْلصل كالظاىر.

***** 
   [قَػْوُلُهْم: َحَسٌن َصِحيحٌ ]   (:ف)

 ................مىًٍبو،   صٍّحًَّة يف كىاٍستيٍشًكلى الٍػحيٍسني مىعى ال  .85  .149 
إشكاؿ؛ ْلف ا٢بسن قاصر  "ىذا حديث حسن صحيح"يف قوؿ الَبمذم كغّبه: )ـ(: 

عن الصحيح كما سبق إيضاحو، ففي ا١بمع بينهما يف حديث كاحد ٝبع بْب نفي ذلك 
 القصور كإثباتو.
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اب مث جوز جوابا آخر، : أجاب ابن الصالح ٔبو )شرح التبصرة كالتذكرة(العراقيقاؿ (: ش)
 كضعف ا١بوابْب ابن دقيق العيد، فمزجت ا١بوابْب بردٮبا.

***** 
 فىإٍف لىٍفظنا ييرًٍد، فػىقيٍل: ًصفً  ...  .....................   (:ف)

 150.  86.  . ،  ...........................  ........بًًو الضًَّعيفى
٢بسن معناه اللغوم، كىو: ما ٛبيل غّب مستنكر أف يكوف بعض من قاؿ ذلك أراد با)ـ(: 

 إليو النفس كَل يأباه القلب، دكف ا٤بعُب اَلصطالحي الذم ٫بن بصدده.
: إطالؽ ا٢بسن باعتبار ا٤بعُب اللغوم يلـز عليو أف يطلق على )اَلقَباح(ابن دقيققاؿ (: ش)

ا٢بديث ا٤بوضوع إذا كاف حسن اللفظ أنو حسن، كذلك َل يقولو أحد من أىل ا٢بديث 
 إذا جركا على اصطالحهم.

***** 
 سىنىديهي، فىكىٍيفى ًإٍف فػىٍرده كًصٍف؟  ...... أىٍك ييرًٍد مىا ٱبىٍتىًلفٍ  .86  (:ف)
أف ذلك راجع إىل اإلسناد، فإذا ركم ا٢بديث الواحد بإسنادين: أحدٮبا إسناد  كأ)ـ(: 

إنو  حسن، كاْلخر إسناد صحيح استقاـ أف يقاؿ فيو: إنو حديث حسن صحيح، أم
 حسن بالنسبة إىل إسناد، صحيح بالنسبة إىل إسناد آخر.

: يرد عليو اْلحاديث الٍب قيل فيها حسن صحيح مع أنو )اَلقَباح(ابن دقيققاؿ (: ش)
ليس ٥با إَل ٨برج كاحد ككجهة كاحدة، كإ٭با يعترب اختالؼ اْلسانيد بالنسبة إىل ا٤بخارج، 

مواضع، يقوؿ: ىذا حديث حسن صحيح َل كىذا موجود يف كالـ أِب عيسى الَبمذم يف 
 أك َل نعرفو إَل من حديث فالف. ،نعرفو إَل من ىذا الوجو
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ػٍتػػ يكىًْلىبًػ  .87  .151 (:ف) حً   ػرىاحً اًَلقٍػتًػ يف  (1)حً الٍػفى  أفَّ اٍنًفرىادى ا٢بٍيٍسًن ذيك اٍصًطالى

 نػٍعىًكسٍ كيل  صىًحيحو حىسىنه َلى يػى   كىإٍف يىكيٍن صىحَّ فىلٍيسى يػىٍلتىًبسٍ   .88  .152 
: أقوؿ يف جواب ىذا السؤاؿ؛ أنو َل يشَبط يف ا٢بسن قيد )اَلقَباح(ابن دقيققاؿ (: ش)

القصور عن الصحيح، كإ٭با ٯبيئو القصور كيفهم ذلك فيو إذا اقتصر على قولو حسن، 
 فالقصور يأتيو من قيد اَلقتصار َل من حيث حقيقتو كذاتو، كشرح ىذا كبيانو:

تقتضي قبوؿ الركاية، كلتلك الصفات درجات بعضها فوؽ بعض  ف ىهنا صفات للركاة أ
كالتيقظ كا٢بفظ كاإلتقاف مثال، فوجود الدرجة الدنيا كالصدؽ مثال كعدـ التهمة بالكذب 
َل ينافيو كجود ما ىو أعلى منو كا٢بفظ كاإلتقاف، فإذا كجدت الدرجة العليا مل يناؼ ذلك 

اؿ يف ىذا أنو حسن باعتبار كجود الصفة كجود الدنيا كا٢بفظ مع الصدؽ، فيصح أف يق
الدنيا كىي الصدؽ مثال، صحيح باعتبار الصفة العليا كىي ا٢بفظ كاإلتقاف، كيلـز على 
ىذا أف يكوف كل صحيح حسنا، يلتـز ذلك كيؤيده كركد قو٥بم ىذا حديث حسن يف 

 اْلحاديث الصحيحة، كىذا موجود يف كالـ ا٤بتقدمْب.
قاؿ: ا٢بسن عند أِب عيسى صفة َل ٚبص ىذا القسم، ك ، (2)ؽابن الموا٫بو ذلك  كذكر

بل قد يشركو فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن كليس كل حسن صحيحا، كيشهد 
 )النفح الشذم(٥بذا أنو َل يكاد يقوؿ يف حديث يصححو إَل: حسن صحيح. 

***** 

                                                 

٧بمد بن علي بن كىب بن مطيع، القشّبم، تقي الدين، يعرؼ بابن دقيق العيد، ]ابن كثّب: انتهت  أَُبو اْلَفْتِح"( "1)
 ."اَِلْقِتَراِح" في بياف اَلصطالح"ىػ(. ككتابو: 702إليو رياسة العلم يف زمانو[، )ت

بد اهلل، ٧بمد بن أِب بكر بن خلف، ا٤بالكي، ا٤براكشي، ييعرؼ بابن ا٤بواؽ، ]ابن عبد ا٤بلك ا٤براكشي: كاف ( أبو ع2)
 ىػ(. 642فقيها حافظا ٧بدثا متقنا ناقدا ٧بققا[ )ت
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 يػٍرى مىا إٍسنىادً حىٍيثي اٍشتػىرىٍطنىا غى   كىأٍكرىدكا مىا صىحَّ ًمٍن أفٍػرىادً   .89  .153 (:ف)
قي عليو أنو اشَبط يف ا٢بسن بعلى ا٤بواؽ، قاؿ:  الناس ابن سيدإيراد أكرده ىذا (: ش)

 صحيح  كل  ، فانتفى أف يكوف كمل يشَبط ذلك يف الصحيح ه من كجو آخرأف يركل ٫بو 
 .صحيح "ا، نعم قولو: "كليس كل حسن صحيحاحسن

***** 
كىصىاًحبي الن ٍخبىةً  .103  .154 (:ف)

 كىالثَّاًف حىٍيثي ذيك عىدىدٍ  ًإٍسنىاديهي،  انٍػفىرىدٍ  ذىا ًإفً :(1)
ا كىذىا  فىإنَّو ًعٍندى اٍنًفراىًد مىٍن رىكىل   .155   تىردَّدى اٍلعىامًلي يف ىىذى

ٍينً    .156  ٍسنىادىٍينً   مىا ملٍى يىكيٍن، فوىٍصفيو ًبذى  كىافى  اٍعًتبىارنا  ًمٍنوي  إلًً
  يكوف: ٝبع الصحيح كا٢بسن يف كصف كاحد :)نزىة النظر(الحافظقاؿ (: ش)

ىل اجتمعت فيو شركط الصحة أك قصر  ؛للَبدد ا٢باصل من اَّتهد يف الناقل -
فيقاؿ فيو: حسن باعتبار كصفو عنها، كىذا حيث ٰبصل منو التفرد بتلك الركاية، 

، كغاية ما فيو أنو حذؼ منو حرؼ  ، صحيح باعتبار كصفو عند قـو عند قـو
كعلى ىذا فما قيل فيو:  "حسن أو صحيح "، حقو أف يقوؿ:الَبدد؛ ْلف 

 "حسن صحيح" دكف ما قيل فيو: "صحيح"؛ ْلف ا١بـز أقول من الَبدد.
سنادين: كإذا مل ٰبصل التفرد فإطالؽ الوصفْب معا على ا٢بديث يكوف باعتبار إ -

"حسن حقو أف يقوؿ: ك كاْلخر حسن، فحذؼ حرؼ العطف ] أحدٮبا صحيح
ىذا فما قيل فيو: "حسن صحيح" فوؽ ما قيل فيو: "صحيح"  [، كعلىوصحيح"

 فقط إذا كاف فردا؛ ْلف كثرة الطرؽ تقوم.
                                                 

، أٞبد بن علي بن ٧بمد، ابن حجر، أبو الفضل، "نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر" "َصاِحُب "النُّْخَبِة"( 1)
 ىػ(.852،ي، ]السيوطي: انتهت إليو الرحلة كالرياسة يف ا٢بديث يف الدنيا بأسرىا[، )تالعسقال
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ا َل ًفيًو مىٍعنػىيىافً  .104  .157 (:ف) ا الشَّافً   كىقىٍد بىدى ا ًْلىٍىًل ىىذى  ملٍى ييوجىدى
اتًًو صىًحيحي  .105  .158  ا التػٍَّرًجيحي   أىٍم حىسىنه ًلذى  لًغىٍّبًًه، لىمَّا بىدى

 كىٍىوي أىصىح  مىا ىينىاؾى قىٍد كىرىدٍ   أىٍك حىسىنه عىلىى الًَّذًم بًًو ٰبيىدٍ  .106  .159 
 : ظهر َل توجيهاف آخراف: )البحر الذم زخر(السيوطيقاؿ (: ش)

 : أف ا٤براد حسن لذاتو، صحيح لغّبه.أحدىما
: أف ا٤براد حسن باعتبار إسناده، صحيح: أم أنو أصح شيء كرد يف الباب، واآلخر

 .فإنو يقاؿ: أصح ما كرد كذا كإف كاف حسنا أك ضعيفا، كا٤براد أرجحو أك أقلو ضعفا
***** 

   [تَػْنِبيوٌ ]   (:ف)
ا .109  .160   كىالثَّاًبتى الصَّاًلحى كىالٍػميجىوَّدىا  كىلًٍلقىبيوًؿ ييٍطًلقيوفى جىيٍّدى

ًذًه بػىٍْبى الصَّحٍّيًح كىا٢بٍىسىنٍ  .110  .161  بػَّ   كىىى  هىاتو ًمٍن حىسىنٍ كىقػىرَّبيوا ميشى
: كجدنا يف عبارة ٝباعة من أىل ا٢بديث ألفاظا يوردكهنا يف )النكت(الحافظقاؿ (: ش)

 مقاـ القبوؿ كىي: الثابت كا١بيد كالقوم كا٤بقبوؿ كالصاحل.
عندىم، إَل أف ا١بهبذ منهم َل يعدؿ  "صحيح"ك "جيد": َل مغايرة بْب السيوطيكقاؿ 

كيَبدد يف  رتقي ا٢بديث عنده عن ا٢بسن لذاتوكأف ي  كتةإَل لن "جيد"إىل  "صحيح" عن
 ."القوي"بلوغو الصحيح، فالوصف بو أنزؿ رتبة من الوصف بصحيح، ككذا 

فقد تقدـ يف شأف سنن أِب داكد أنو شامل للصحيح كا٢بسن،  "الصالح"كأما 
 لصالحيتهما لالحتجاج، كيستعمل أيضا يف ضعيف يصلح لالعتبار.

 .كا٢بسن يشمالف الصحيح "الثابت"ك "المجود"
 يطلق على ا٢بسن كما يقاربو، فهو بالنسبة إليو كنسبة ا١بيد إىل الصحيح. "المشبو"

 ، البحر الذم زخر(تدريبال)
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 أىٍك يىٍشمىلي ا٢بٍيٍسنى؟ نًزىاعه ثىاًبتي   كىىىٍل ٱبيىص  بًالصًَّحيًح الثَّاًبتي  .111  .162 (:ف)
تص بالصحيح أك ٱبهل ف "ذا حديث ثابتى": قاؿ ا٢بافظإذا : السيوطيقاؿ (: ش)

  ؛يشمل ا٢بسن أيضا؟ فيو نزاع ثابت بْب احملققْب
 بن سيد الناس: الثابت ٱبتص بالصحيح دكف ا٢بسن.كا (1)فقاؿ عبد الكرمي ا٢بليب .1
: َل ٱبتص بو، بل يشمل ا٢بسن أيضا، ْلف ا٢بسن ٰبتج بو كما (2)كقاؿ ابن الصّبيف .2

 )البحر الذم زخر( القوة.ٰبتج بالصحيح، كإف كاف دكنو يف
***** 

   اْلِقْسُم الثَّاِلُث: الضَِّعيفُ    (:ف)
ليغً   .90  .163   .........ا٢بٍيٍسًن،  مىٍرتػىبىةى   أمَّا الضًَّعيفي فػىٍهوى مىا ملٍى يػىبػٍ
كل حديث مل ٯبتمع فيو صفات ا٢بديث الصحيح،   معرفة الضعيف من الحديث:)ـ(: 

 يما تقدـ، فهو حديث ضعيف.كورات فكَل صفات ا٢بديث ا٢بسن ا٤بذ 
***** 

 ... كىًإٍف بىٍسطه بيًغي.......  ..........................   (:ف)

ريهي، كىضىم وا  فػىفىاًقده شىٍرطى قػىبيوؿو ًقٍسمي   .91  .164   كىاثٍػنػىٍْبً ًقٍسمه غىيػٍ

ا  .92  .165  ، كىىىكىذى ا فػىثىاًلثه ا  ًسوىاٮبي  كىعيٍد ًلشىٍرطو غىٍّبً مىٍبديكءو فىذى

ٍمتىوي، مثيَّ عىلى ذىا فىاٍحتىًذم  مه ًسوىاىىا، مثيَّ زًٍد غىيػٍرى الًَّذمًقسٍ   .93  .166   قىدَّ

: كىلىوي  .111  .167   كىًثّبو، كىٍىوى َلى ييًفيدي   ًإىلى   [تػىٍعًديدي ]يف السٍَّرًد، قػيٍلتي
 غّب أف  فيجعل ما عدمت فيو من أف يعمد إىل صفة معينة منها وسبيل من أراد البسط:)ـ(: 

                                                 

 ىػ(.735(عبد الكرمي بن عبد النور، أبو علي، ا٢بنفي، ]السيوطي: ا٢بافظ مفيد الديار ا٤بصرية كشيخها[، )ت1)
 ىػ(.738ث بالفارقانية[، )ت(٧بمد بن ا٢بسن، تقي الدين، اللخمي، ]ا٢بافظ: قرأ ككتب كخرج كَل مشيخة ا٢بدي2)
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بر على حسب ما تقرر يف نوع ا٢بسن قسما كاحدا، مث ما عدمت فيو تلك الصفة مع ٱبلفها جا
صفة أخرل معينة قسما ثانيا، مث ما عدمت فيو مع صفتْب معينتْب قسما ثالثا، كىكذا إىل أف 
يستويف الصفات ا٤بذكورات ٝبع، مث يعود كيعْب من اَلبتداء صفة غّب الٍب عينها أكَل، كٯبعل ما 

دىا قسما، مث القسم اْلخر ما عدمت فيو مع عدـ صفة أخرل، كلتكن الصفة عدمت فيو كح
اْلخرل غّب الصفة اْلكىل ا٤ببدكء ُّا، لكوف ذلك سبق يف أقساـ عدـ الصفة اْلكىل، كىكذا 
ىلم جرا إىل آخر الصفات، مث ما عدـ فيو ٝبيع الصفات ىو القسم اْلخر اْلرذؿ، كما كاف 

 شركطو ٫بو ذلك، فتتضاعف بذلك اْلقساـ. من الصفات لو شركط فاعمل يف
 والمعلل والشاذ والمقلوب الموضوعكالذم لو لقب خاص معركؼ من أقساـ ذلك: 

 ...والمعضل والمنقطع والمرسل والمضطرب
***** 

ا أىٍكعىى  .94  .168 (:ف) هي اٍلبيٍسًٍب  ًفيمى  لًًتٍسعىةو كىأٍربىًعْبى نػىٍوعىا  كىعىدَّ
البسٍب يف تقسيمو فبلغ بو ٟبسْب قسما إَل كاحدا، كما  كأطنب أبو حامت بن حباف)ـ(: 

 ذكرتو ضابط جامع ١بميع ذلك.
***** 

 أىصىح هىا ًفيمىا مىضىى تػىقىدَّمىا  كىقىٍد أىتىى أىٍكىىى اٍْلىسىانًيًد كىمىا    .169 (:ف)
: مل يتعرض ا٤بصنف للكالـ على أكىى اْلسانيد كما تكلم )النكت(الحافظقاؿ (: ش)

سانيد، مع أف ا٢باكم قد ذكر الفصلْب معا، كتبعو أبو نعيم فيما خرجو على  على أصح اْل
كتابو... كليس ىو عريا عن الفائدة، بل يستفاد من معرفتو ترجيح بعض اْلسانيد على 

 بعض كٛبييز ما يصلح لالعتبار ٩با َل يصلح.
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يًق  ]ًمٍنوي:[ .114  .170 (:ف) ٍكىىىعىًن الصٍّدٍّ قىةه   كىرَّهٍ   اَلى  (1)عىٍن  ميرَّهٍ  ٍن فػىٍرقىدو،عى  ،صىدى
الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن : صدقة : أكىى أسانيد الصديقالحاكمقاؿ (: ش)

صدقة : ضيعٍّف ىذا اإلسناد من أجل الكالـ يف أحمد شاكرقاؿ  ، عن أبي بكر.مرة
إذ يوىم أف ىذا اإلسناد من أكىى اْلسانيد مع أف  ،، كمل ٰبسن ا٤بؤلف يف ىذاوفرقد

 ا ٧بتمل، بل قد كثقهما بعض اْلئمة.ضعفهم
***** 

 (2)عىًن حىاًرًث اٍْلىٍعوىًر، عىٍن عىًليٍّ   كىاٍلبػىٍيًت: عىٍمرهك، ذىا عىًن ا١بيٍعًفيٍّ  .115  .171 (:ف)
بن ِشْمٍر، عن جابر الجعفي، عن عمرو : أكىى أسانيد أىل البيت: الحاكمقاؿ (: ش)

 عن علي. حارث،
***** 

 ، أىمَّ كىىىنٍ (3)دىاكيدى،  عىٍن  كىاًلًدهً   يٍػرىةى: السَّرًم ، عىنٍ كىْلىِب ىيرى  .116  .172 (:ف)
، عن أبيو، سري بن إسماعيل، عن داودال: أكىى أسانيد أِب ىريرة: الحاكمقاؿ (: ش)

 عن أبي ىريرة.
                                                 

 بن موسى، أبو ا٤بغّبة، الدقيقي، ]صدكؽ لو أكىاـ، بخ د ت[. "َصَدَقة"( 1)
 ىػ(.131بن يعقوب،أبو يعقوب، السبخي، ]صدكؽ عابد لكنو لْب ا٢بديث كثّب ا٣بطأ، ت ؽ[، )ت "فَػْرَقد"
 ىو بن شراحيل، ]ثقة، ع[، تقدـ. "ُمرَّة"

 اهلل، ا١بعفي، الشيعي، ]ا١بوزجا،ي: زائغ كذاب[. بن شر، أبو عبد "َعْمرو"( 2)
 ىػ(.132ىػ كقيل: 127جابر بن يزيد بن ا٢بارث، أبو عبد اهلل، ]ضعيف رافضي، د ت ؽ[، )ت "الُجْعِفّي"

 حديثو ضعف، كذبو الشعيب يف رأيو كرمي بالرفض، د ت س ؽ[. أبو زىّب، ]يف "اأْلَْعَورِ "بداهلل، بن ع ""َحاِرث
 بن إ٠باعيل، ا٥بمدا،ي، ]مَبكؾ ا٢بديث، ؽ[. يُّ""السَّرِ ( 3)

 ىػ(.151بن يزيد بن عبد الرٞبن، أبو يزيد، اْلكدم، ]ضعيف، بخ ت ؽ[، )ت "َداُود"
 أبو داكد، ]مقبوؿ، بخ ت ؽ[. "َواِلِدِه"
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: دىاكيدي، عىٍن أىبًيًو، عىنٍ  .117  .173 (:ف) أىبىافى   ْلىنىسو
(1)، ................. 

، عن أبيو، عن أباف بن أبي داود بن المحبر: أكىى أسانيد أنس: الحاكمقاؿ (: ش)
 عياش، عن أنس.

***** 
 اليىمىنٍ  كىاٍعديٍد ًْلىسىانًيدً   ...  ............................... .117  (:ف)

حىٍفصنا عىنػىٍيتي اٍلعىدى،ي، عىًن ا٢بٍىكىمٍ  .118  .174 
ري ذىاؾى ًمٍن تػىرىاًجمو تيضىمٍ   (2)  كىغىيػٍ

، عن عكرمة، ، عن الحكمحفص بن عمر: أكىى أسانيد اليمانيْب: الحاكمقاؿ (: ش)
 .عن ابن عباس

غالبو َل تنتهي نسختو  ،عليو هكىذا الذم ذكره ا٢باكم كتبعو من ذكر : )النكت(الحافظقاؿ 
إىل الوصف بالوضع، كإ٭با ىو بالنسبة إىل اشتماؿ الَبٝبة على اثنْب فأزيد من الضعفاء، 

أبي كنسخة ،  الَباجم نسخ كثّبة موضوعة ىي أكىل بإطالؽ أكىى اْلسانيد ككراء ىذه
 ................................(4)نعيم بن سالم بن قنبر، ك(3)ىدبة إبراىيم بن ىدبة

                                                 

 ىػ(.93ىػ أك 92بن مالك بن النضر، أبو ٞبزة، اْلنصارم، رضي اهلل عنو، )ت "أََنس"( 1)
 ىػ(.206ػميحىربَّ بن قىٍحذىـ، أبو سليماف، الطائي، ]مَبكؾ، قد ؽ[، )تبن ال "َداُود"

، ]الذىيب: ضعيف[. "َعْن أَبِيِو"  الػميحىربَّ
 ىػ(.140بن أِب عياش)فّبكز(، أبو إ٠باعيل، العبدم، ]مَبكؾ، د[، )ت "أَبَاَف"

 . بن عمر بن ميموف، أبو إ٠باعيل، العد،ي، يلقب بالفرخ، ]ضعيف، ؽ[ "َحْفص"( 2)
 ىػ(.154بن أباف، أبو عيسى، العد،ي، ]صدكؽ عابد ك لو أكىاـ، ر د ت س ؽ[، )ت "اْلَحَكم"

 ىػ(.200كتبنا عنو عن أنس بن مالك، مث تبْب لنا كذبو، خبيث[، )بقي إىل  أبو ىدبة، الفارسي، ]ابن معْب: ،(إبراىيم بن ىدبة3)
  أقف على ترٝبة. (نعيم بن سامل بن قنرب، كذا يف النكت، كقاؿ ٧بققو: مل4)

، البٍصرٌم، قاؿ ابن عدم: موىل علي  ،: قد تصحفقلت كلذلك مل يقف لو على ترٝبة، كىو: يػىٍغنىم بن سامل بن قػىٍنربى
 بن أِب طالب رضي اهلل عنو يركل، عن أنس مناكّب. كقاؿ الذىيب: لو نسخو عن أنس بن مالك كأهنا موضوعة.
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َلء من الشيوخ ا٤بتهمْب بالوضع كلهم عن ، كغّب ىؤ (2)، وسمعاف(1)دينار أبي مكيسك
حجاج بن ، عن (4)بن عبيدُمَبشّْر ، عن (3)بقيةكيها كنسخة ير ، أنس رضي اهلل تعاىل عنو

 ، عن الشيوخ، كمبشر متهم بالكذب كالوضع.(5)أرطاة
***** 

   اْلَمْرُفوعُ    (:ف)
 ........................  كىسىمٍّ مىٍرفيوعنا ميضىافنا لًلنَّبًػي  .95  .175 
لم خاصة، كَل يقع صلى اهلل عليو كسكىو ما أضيف إىل رسوؿ اهلل  معرفة المرفوع:)ـ(: 

مطلقو على غّب ذلك، ٫بو ا٤بوقوؼ على الصحابة كغّبىم، كيدخل يف ا٤برفوع ا٤بتصل 
كا٤بنقطع كا٤برسل ك٫بوىا، فهو كا٤بسند عند قـو سواء، كاَلنقطاع كاَلتصاؿ يدخالف عليهما 

ند ٝبيعا، كعند قـو يفَبقاف يف أف اَلنقطاع كاَلتصاؿ يدخالف على ا٤برفوع، كَل يقع ا٤بس
 إَل على ا٤بتصل ا٤بضاؼ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

***** 
 رىٍفعى الصَّاًحبً  (6)ا٣بٍىًطيبي  كىاشتػىرىطى   ........................   (:ف)
رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أك : ا٤برفوع ما أخرب فيو الصحاِب عن قوؿ الا٣بطيبكقاؿ )ـ(: 

 مرسل التابعي عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.فخصصو بالصحابة، فيخرج عنو  .فعلو
                                                 

، ا٢ببشي، اْلس1)  ىػ(.229ود، ]الذىيب: تالف متهم، قاؿ ابن حباف: يركل عن أنس أشياء موضوعة[، )ت(دينار، أبو ًمٍكيىسو
 (٠بعاف بن مهدم، عن أنس، ]الذىيب: حيواف َل يعرؼ، ألصقت بو نسخة مكذكبة رأيتها، قبح اهلل من كضعها[.2)
 (.ىػ197(بقية بن الوليد، أبو ٰبمد، ]صدكؽ كثّب التدليس عن الضعفاء، خت ـ د ت س ؽ[، )ت3)
 (مبشر بن عبيد، أبو حفص، ]مَبكؾ ك رماه أٞبد بالوضع، ؽ[.4)
 ىػ(.145(حجاج بن أرطاة، أبو أرطاة، صدكؽ كثّب ا٣بطأ كالتدليس أحد الفقهاء، بخ ـ د ت س ؽ[، )ت5)
 ق(.463[ )تأحد اْلعالـ، كخيًتم بو إتقاف ىذا الشأفأٞبد بن علي بن ثابت، أبو بكر، البغدادم، ]الذىيب:  "اْلَخِطيُب"( 6)
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ٍرسىاؿً   .96  .176 (:ف)  فػىقىٍد عىُبى ًبذىاؾى ذىا اتٍّصىاؿً   كىمىٍن يػيقىابًٍلوي ًبًذم اإٍلً
 كمن جعل من أىل ا٢بديث ا٤برفوع يف مقابلة ا٤برسل فقد عُب با٤برفوع ا٤بتصل.)ـ(: 

***** 
   اْلَمْوُقوؼُ    (:ف)

 ًبصىاًحبو كىصىٍلتى أٍك قىطىٍعتىوي   ٍوقيوًؼ مىا قىصىٍرتىوي كىسىمٍّ بالٍػمى  .101  .177 
كىو ما يركل عن الصحابة رضي اهلل عنهم من أقوا٥بم أك أفعا٥بم  معرفة الموقوؼ:)ـ(: 

مث إف منو ما ، ك٫بوىا، فيوقف عليهم كَل يتجاكز بو إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
ا٤بوقوؼ ا٤بوصوؿ، كمنو ما َل يتصل إسناده  يتصل اإلسناد فيو إىل الصحاِب فيكوف من

 فيكوف من ا٤بوقوؼ غّب ا٤بوصوؿ.
***** 

 ........................  كىبىعضي أٍىًل اٍلًفٍقًو ٠بىَّاهي اٍْلثىر .102  .178 (:ف)
كموجود يف اصطالح الفقهاء ا٣براسانيْب تعريف ا٤بوقوؼ باسم اْلثر؛ قاؿ أبو )ـ(: 

الفقهاء يقولوف: ا٣برب ما يركل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم،  منهم: (1)القاسم الفورا،ي
 كاْلثر عن الصحابة رضي اهلل عنهم.

***** 
 كىإٍف تىًقٍف ًبغىٍّبًًه قػىيٍٍّد تػىبػىرٍ   ........................   (:ف)
يف  مقيدا كقد يستعمل مطلقا،   ا٤بوقوؼ ذكر   فذلك إذا  بالصحاِب  ما ذكرناه من ٚبصيصو)ـ(: 

 غّب الصحاِب، فيقاؿ: حديث كذا ككذا، كقفو فالف على عطاء، أك على طاكس، أك ٫بو ىذا.
                                                 

 ىػ(.461صحاب ا٢بديث الشافعية ٗبرك[، )تأمقدـ ]الذىيب:أبو القاسم،ا٤بركزم،(عبد الرٞبن بن ٧بمد بن فيوراف،1)
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   اْلَمْقُطوعُ    (:ف)
 ............كىًفٍعلىوي، ....  كىسىمٍّ بًالٍػمىٍقطيوًع قػىٍوؿى التَّاًبعي .103  .179 
اء عن التابعْب كىو ما ج ٝبعو: ا٤بقاطع كا٤بقاطيعك  و غّب ا٤بنقطعكى معرفة المقطوع: )ـ(:
 قاؿ ا٣بطيب: ا٤بقاطع ىي ا٤بوقوفات على التابعْب. ،وفا عليهم من أقوا٥بم أك أفعا٥بمموق

***** 
 .... كىقىٍد رىأىل لًلشَّاًفًعي...  .......................   (:ف)

قىًطعً  .104  .180   ........................  تػىٍعًبّبىهي بًًو عىًن الٍػمينػٍ
 الطربا،ي كغّبٮبا.ك بّب با٤بقطوع عن ا٤بنقطع غّب ا٤بوصوؿ يف كالـ الشافعي كجدت التع)ـ(: 

***** 
:  ...................   (:ف) كىعىٍكسيوي اٍصًطالحي اٍلبػىٍردىًعي قػيٍلتي

(1) 
حكى ا٣بطيب عن بعض أىل العلم با٢بديث أف ا٤بنقطع ما ركم عن التابعي أك من )ـ(: 

 علو، كىذا غريب بعيد.دكنو موقوفا عليو من قولو أك ف
يف جزء لو [ الربدعي] : قاؿ ذلكالعراقيكقاؿ ، (24)ص:يف الكفاية الخطيبذكره  (:ش)

ْلف تعيْب القائل ٥با من الزكائد على ابن الصالح، كإف   "قُػْلُت"لطيف، كأتيت ىنا بػ: 
 كانت ا٤بسألة يف موضع آخر من كتابو غّب معزكة إىل قائلها.

 
***** 

                                                 

 ىػ(.301[ )كاف ثقة فاضال فهما حافظاأٞبد بن ىاركف بن ركح، أبو بكر، البػىٍرًدٯًبٌي، ]ا٣بطيب:   "اْلبَػْرَدِعي"( 1)
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   ِصُل َواْلَمْوُصوؿُ اْلُمتَّ    (:ف)
ًو ميتًَّصالن مىٍوصيوَلى   كىإٍف تىًصٍل ًبسىنىدو مىنػٍقيوَلى  .99  .181   فىسىمٍّ

 ........................  سىوىاءه الٍػمىٍوقيوؼي كىالٍػمىٍرفيوعي  .100  .182 
كيقاؿ فيو أيضا ا٤بوصوؿ، كمطلقو يقع على ا٤برفوع كا٤بوقوؼ، كىو  :معرفة المتصل)ـ(: 

 صل إسناده، فكاف كل كاحد من ركاتو قد ٠بعو ٩بن فوقو، حٌب ينتهي إىل منتهاه.الذم ات
***** 

 كىملٍى يػىرىٍكا أٍف يىٍدخيلى الٍػمىٍقطيوعي   ........................   (:ف)
أف ا٤بقطوع غّب داخل  يفهم منو"كمطلقو يقع على ا٤برفوع كا٤بوقوؼ"  قوؿ الشيخ: (:ش)

كالتصريح  كالشرح لعبارة ابن الصالح]ىذا[ : )النكت الوفية(قاعيالبقاؿ  ؛، كىو كذلكفيو
ٗبفهومها، كإ٭با فركا من اَلصطالح على أف يسموا نوعا كاحدا متصال مقطوعا؛ لنفور 

: إ٭با ٲبتنع اسم ا٤بتصل العراقيقاؿ  الطبع من كصف شيء كاحد بوصفْب متضادين لغة.
فجائز كاقع يف كالمهم، كقو٥بم: ىذا متصل  يف ا٤بقطوع يف حالة اإلطالؽ، أما مع التقييد

 إىل سعيد بن ا٤بسيب، أك إىل الزىرم، أك إىل مالك ك٫بو ذلك.
***** 

   اْلُمْسَندُ    (:ف)
 ........................  .....ػميٍسنىدي الٍػمىٍرفيوعي، ..كىالٍ  .97  .183 
 كفيو ثالثة أقواؿ ٨بتلفة؛ :معرفة المسند)ـ(: 

عمر بن عبد الرب أف ا٤بسند ما رفع إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم  :[ ذكر أبواألوؿ]
خاصة، كقد يكوف متصال كقد يكوف منقطعا؛ ْلنو قد أسند إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

 كسلم كىو منقطع.
 : فعلى ىذا يستوم ا٤بسند كا٤برفوع.العراقيقاؿ  (:ش)
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ا يىًقلٍ لىٍو مىعى كى   ... أٍك مىا قىٍد كيًصلٍ .....   (:ف) ، كىٍىوى يف ىىذى  قفو
[ ذكر ا٣بطيب أف ا٤بسند عند أىل ا٢بديث ىو الذم اتصل إسناده من :الثاني])ـ(: 

راكيو إىل منتهاه، كأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم دكف ما 
 جاء عن الصحابة كغّبىم.

يو ما اتصل إسناده إىل قائلو من  : مقتضى كالـ ا٣بطيب أنو يدخل فالعراقيقاؿ  (:ش)
كاف، فيدخل فيو ا٤بقطوع كىو قوؿ التابعي، ككذا قوؿ من بعد التابعْب، ككالـ أىل 

 ا٢بديث يأباه.
***** 

: الرٍَّفعي مىعى الوىٍصًل مىعىا .98  .184 (:ف)  شىٍرطه بًًو ا٢بٍىاًكمي ًفيًو قىطىعىا  كىالثَّاًلثي
ا٤بسند َل يقع إَل على ما اتصل مرفوعا إىل  حكى أبو عمر عن قـو أف [:الثالث])ـ(: 

: كُّذا قطع ا٢باكم أبو عبد اهلل ا٢بافظ، كمل يذكر قاؿ الشيخ النيب صلى اهلل عليو كسلم.
 .يف كتابو غّبه

***** 
َعةٌ ]فُػُروٌع    (:ف)    [َسبػْ

 [اىَ َنْحوَ وَ « أُِمْرنَا» َأوْ « ِمَن السُّنَّةِ »قَػْوُؿ الصََّحابيّْ : اأْلَوَّؿُ ]   
 حيٍكميوي الرٍَّفعي، كىلىوٍ « أيًمٍرنىا»٫بىٍوى   أىكٍ «ًمنى الس نَّةً »قػىٍوؿي الصَّحىاِبٍّ   .105  .185 
 كٍىوى قػىٍوؿي اْلٍكثىرً عىلىى الصًَّحيًح،  بىعدى النَّيبٍّ قىالىوي بًأىٍعصيرً   .106  .186 
ب من نوع ا٤برفوع كا٤بسند عند أصحا "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا"قوؿ الصحاِب )ـ(: 

 .ا٢بديث، كىو قوؿ أكثر أىل العلم، كخالف يف ذلك فريق منهم أبو بكر اإل٠باعيلي
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اْلكؿ ىو الصحيح؛ ْلف مطلق ذلك ينصرؼ بظاىره إىل من إليو اْلمر  قاؿ الشيخ:
 "من السنة كذا"كىكذا قوؿ الصحاِب: ، و رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكالنهي، كى

ى اهلل عليو ىر أنو َل يريد بو إَل سنة رسوؿ اهلل صلفاْلصح أنو مسند مرفوع؛ ْلف الظا
اأَلَذاَف  "أُِمَر ِباَلٌؿ َأْف َيْشَفعَ ككذلك قوؿ أنس رضي اهلل عنو: ، كسلم كما ٯبب اتباعو

، كسائر ما جانس ذلك، فال فرؽ بْب أف يقوؿ ذلك يف زماف رسوؿ اهلل "يُوتَِر اإِلقَاَمةَ 
 عليو كسلم. صلى اهلل عليو كسلم، كبعده صلى اهلل

، ...فَأُِمَر ِباَلؿٌ  ،َوالنََّصاَرىَفذََكُروا اليػَُهوَد  ذََكُروا النَّاَر َوالنَّاُقوسَ قاؿ: أنو  أنسعن )ح(:(:ش)
 .(378رقم: 1/286)كمسلم (3457 رقم: 4/169ك 607ك 606ك 605ك 603 رقم:1/124) ركاه البخارم

***** 
 كىالرٍَّفعي ًإٍٝبىاعه عىلىٍيًو قىٍد نيًقٍل[  ًملٍ كىٍقفه ًاٍحتي «أىطىاعى «»عىصىى»]كىيف    .187 (:ف)

: اْلقرب أنو ليس قاؿكغّبه،  البلقينياحتماؿ الوقف أبداه «..."َعَصى»"َوِفي  (:ش)
 .(200ص:قدمة ا٤ب٧باسن اَلصطالح مع ) .مث  على ما ظهر من القواعد١بواز إحالة اإل ٗبرفوع
: أىِب ىيرىيٍػرىةى، أى  كمن أمثلة ذلك حديث)ح(:  ـُ اْلَولِيَمِة يُْدَعى نَّوي كىافى يػىقيوؿي "َشرُّ الطََّعاـِ َطَعا

ْعَوَة فَػَقْد َعَصى اللََّو َوَرُسوَلُو"، رواه  َرُؾ اْلَمَساِكيُن، َوَمْن َلْم يَْأِت الدَّ َلَها اأْلَْغِنَياُء َويُػتػْ
 .(1432م: رق 2/1054)كمسلم( 5177رقم:  7/25)كمن طريقو البخارم (50رقم:  2/546)مالك
"َقْد َعَصى : ىذا حديث مسند عندىم لقوؿ أِب ىريرة (10/175)التمهيد  ابن عبد البرقاؿ 

  كَل ٱبتلفوف يف ىذا أنو مسند مرفوع. اللََّو َوَرُسوَلُو"
؛ ْلف الصحاِب َل فيو للرأمالصحاِب قوَل َل ٦باؿ  قوؿ فرع من مسألة ه ا٤بسألةىذك  قلت:

معصية، أك يذكر فيو ثواب أك عقاب إَل بتوقيف من النيب  ٰبكم على فعل بأنو طاعة أك
 سيأيت.كما  صلى اهلل عليو كسلم،

***** 
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 [«نَػْفَعلُ  ُكنَّا نَػَرى َأوْ »قَػْوُؿ الصََّحابيّْ  :الثَّاِني]   (:ف)
 عىٍصًر النَّيبٍّ ًمٍن قىًبيًل مىا رىفىعٍ   ًإٍف كىافى مىعٍ « كينَّا نػىرىل»كىقػىٍوليوي:   .107  .188 
  [فيو ثالثة أقواؿ؛ "كنا نفعل كذا، أو كنا نقوؿ كذا"قوؿ الصحاِب: ])ـ(: 

كغّبه  ا٢باكم[ إف أضافو إىل زماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فالذم قطع بو األوؿ:]
  من أىل ا٢بديث كغّبىم أف ذلك من قبيل ا٤برفوع.

 صلى اهلل عليو كىو الذم عليو اَلعتماد؛ ْلف ظاىر ذلك مشعر بأف رسوؿ اهلل قاؿ الشيخ:
كسلم اطلع على ذلك كقررىم عليو، كتقريره أحد كجوه السنن ا٤برفوعة، فإهنا أنواع: منها أقوالو 

 صلى اهلل عليو كسلم، كمنها أفعالو، كمنها تقريره كسكوتو عن اإلنكار بعد اطالعو.
***** 

، ..  .108  .189 (:ف)  ........................  ...........كىًقيلى: َلى
أنو سأؿ أبا بكر اإل٠باعيلي عن ذلك، فأنكر   ،بلغِب عن أِب بكر الربقا،ي[ الثاني:])ـ(: 

 كونو من ا٤برفوع.
د ذلك قيٌ سواء  ،اموقوف بل يكوف، مطلقا أم َل يكوف مرفوعا "َوِقيَل: ََل" و:قول (:ش)

 بعصر النيب صلى اهلل عليو كسلم أـ َل.
***** 

، كىذاؾى .....   (:ف)  ............. كىلًٍلخىًطيًب،  لىوٍ . أىٍك َلى فىالى
 .إف مل يضفو إىل زماف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فهو من قبيل ا٤بوقوؼف)ـ(: 

 كىو الذم عليو اَلعتماد. قاؿ الشيخ:
***** 
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: لىًكٍن جىعىلىوٍ .......  ......................   (:ف)  ... قػيٍلتي
 كىىيوى  اٍلقىًوم   ،(1)الٍػخىًطيبً  اًٍبني   مىرفيوعنا الٍػحىاًكمي كىالرَّازًم    .109  .190 

 ؛ مطلقا أنو مرفوع :الثالثالقوؿ  (:ش)
 ،ونهينا ،"أمرنا أف نفعل كذا: قوؿ الصحاِب ا٤بعركؼ بالصحبة: (21عرفة ص:ا٤ب)الحاكمقاؿ 

  ... فهو حديث مسند، ككل ذلك ٨برج يف ا٤بسانيد.وكنا َل نرى بأسا بكذا"
: قولو الصحاِب كنا نفعل كذا فالظاىر أنو قصد أف يعلمنا ُّذا (4/449)احملصوؿالرازيكقاؿ 

الكالـ شرعا، كلن يكوف كذلك إَل كقد كانوا يفعلونو يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم 
مع علمو بذلك، كمع أنو صلى اهلل عليو كسلم ما كاف ينكر ذلك عليهم، كىذا يقتضي  

: ظاىر استعماؿ كثّبين من احملدثْب كأصحابنا (1/60)اَّموعالنوويكقاؿ  كونو شرعا عاما.
يف كتب الفقو أنو مرفوع مطلقا سواء أضافو أك مل يضفو، كىذا قوم؛ فإف الظاىر من قولو:  
كنا نفعل أك كانوا يفعلوف اَلحتجاج بو كأنو فعل على كجو ٰبتج بو كَل يكوف ذلك إَل يف 

 زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.
***** 

 ........................  ، ....ٱبىٍفىىًإٍف كىافى َلى  ]رىاًبعيهىا:[ .125  .191 (:ف)
إف كاف الفعل ٩با َل ٱبفى على النيب صلى  أم: [التفصيل؛ القوؿ الرابع:])األثيوبي(: 

اهلل عليو كسلم غالبا فمرفوع، كإف كاف ٱبفى فموقوؼ. كىذا القوؿ قطع بو أبو إسحاؽ 
 سمعا،ي.الشّبازم كقاؿ بو ابن ال

***** 
                                                 

(1" )" ا٢بسْب، بن ا٢بسن بن علي، أبو عبد اهلل، فخر الدين، ابن خطيب الرم، ]الذىيب: ٧بمد بن عمر بن  الرَّاِزيُّ
 ىػ(.606بدت منو يف تواليفو باليا كعظائم كا٫برافات عن السنة كاهلل يعفو عنو، فإنو تويف على طريقة ٞبيدة[، )ت
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 ا٣ٍبيٍلفي نيًفي ًبًعٍلًموً تىٍصرًًٰبًو   كىيف  .................. .125  (:ف)
أم: أف الصحاِب إذا صرح بعلم النيب صلى اهلل عليو كسلم بأف ذكر ذلك يف القصة )األثيوبي(: 

 .صار ذلك مرفوعا إٝباعا، لكن دعول اإلٝباع منتقض ٖبالؼ داكد الظاىرم كبعض ا٤بتكلمْب
***** 

 ٩بَّا كيًقفىا يُػْقَرُع بِاأْلَْظَفاِر"  "َكاَف بَاُب الْػُمْصَطَفىحىًديثي  لىًكنٍ   .110  .192 (:ف)
ا لىدىل الٍػحىاًكًم كىالٍػخىًطيبً   .111  .193   ......................  حيٍكمن
ى "َكاَف َأْصَحاُب َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّ ذكر ا٢باكم فيما ركيناه عن ا٤بغّبة بن شعبة قاؿ: )ـ(: 

أف ىذا يتوٮبو من ليس من أىل الصنعة مسندا  اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْقَرُعوَف بَابَُو بِاأْلَظَاِفيِر"
يعِب مرفوعا لذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيو، كليس ٗبسند، بل ىو موقوؼ، 

 كذكر ا٣بطيب أيضا ٫بو ذلك يف جامعو.
***** 

 الرٍَّفعي ًعٍندى الشٍَّيًخ ذيك تىٍصوًيبً كى   ........................   (:ف)
بل ىو مرفوع كما سبق ذكره، كىو بأف يكوف مرفوعا أحرل لكونو أحرل باطالعو )ـ(: 

صلى اهلل عليو كسلم عليو، كا٢باكم معَبؼ بكوف ذلك من قبيل ا٤برفوع، كقد كنا عددنا 
سند لفظا، بل ىو موقوؼ ىذا فيما أخذناه عليو، مث تأكلناه لو على أنو أراد أنو ليس ٗب

 .لفظا، ككذلك سائر ما سبق موقوؼ لفظا، كإ٭با جعلناه مرفوعا من حيث ا٤بعُب
"َكاَف َأْصَحاُب َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْقَرُعوَف بَابَُو بِاأْلَظَاِفيِر"، )ح(:  (:ش)

من حديث  (659رقم:  381دخل ص: )ا٤ب، كمن طريقو البيهقي (19عرفة ص:ا٤ب)ا٢باكم  رواه
 ا٤بغّبة بن شعبة. 
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، رقم: 2/291)ا١بامع كاللفظ لو، كا٣بطيب  (1080رقم: 371ص: ) البخارم اْلدب ا٤بفرد رواهو 

. "ِإفَّ أَبْػَواَب النَِّبيّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَنْت تُػْقَرُع بِاأْلَظَاِفيِر"بلفظ: عن أنس  (1890
لضعفو، كأعلو  السيوطيىذا ا٢بديث كلها َل ٚبلو من ضعف، كقد رمز كطريؽ  قلت:

، التنوير شرح 12802رقم:  8/43)٦بمع الزكائد ٗبجموع طرقو  األلباني، لكن صححو الهيثمي

 .(2092رقم:  5/127، الصحيحة 6809رقم:  8/465ا١بامع الصغّب
 حاصلو أف لو جهتْب: ا٤بناط فيو ٗبا ]ابن الصالح[حقق : (2/519النكت )الحافظ قاؿ 
 كىو صادر من الصحابة رضي اهلل عنهم فيكوف موقوفا. جهة الفعل: - أ

كىي مضافة إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم من حيث أف فائدة قرع  وجهة التقرير: - ب
لبابو أنو يعلم أنو قيرع، كمن َلـز علمو مع عدـ إنكار ذلك على فاعلو: التقرير 

 على ذلك الفعل فيكوف مرفوعا.
***** 

   [: تَػْفِسيُر الصََّحاِبيّْ الثَّاِلثُ ]   (:ف)
 رىفٍػعنا، فىمىٍحميوؿه عىلىى اٍْلىٍسبىابً   كىعىد  مىا فىسَّرىهي الصَّحىاِب   .112  .194 
ما قيل من أف تفسّب الصحاِب حديث مسند، فإ٭با ذلك يف تفسّب يتعلق بسبب )ـ(: 

َكاَنِت اْليَػُهوُد تَػُقوُؿ: اهلل عنو: نزكؿ آية ٱبرب بو الصحاِب أك ٫بو ذلك، كقوؿ جابر رضي 
"ِنَساؤُُكْم  َمْن أََتى اْمَرأََتُو ِمْن ُدبُرَِىا ِفي قُػُبِلَها َجاَء اْلَوَلُد َأْحَوَؿ، فَأَنْػَزَؿ اهلل عز وجل:

اْلية، فأما سائر تفاسّب الصحابة الٍب َل تشتمل على إضافة شيء إىل رسوؿ  َحْرٌث َلُكْم"
 كسلم فمعدكدة يف ا٤بوقوفات.اهلل صلى اهلل عليو 

 6/29)ركاه البخارم ،..َكاَنِت اْليَػُهوُد تَػُقوُؿ.قاؿ: رضي اهلل عنو جابر عن )ح(:  (:ش)

 (.1435رقم: 2/1058)كمسلم (4528رقم: 
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ضابط ما يفسره الصحاِب رضي اهلل عنو إف كاف ٩با َل ٦باؿ : (2/531)النكتالحافظقاؿ 
 .فحكمو الرفع كإَل فال ،العرب كَل منقوَل عن لساف لالجتهاد فيو

***** 
 كىخىصَّ يًف ًخالًفًو كىمىا حيًكي  كىعىمَّمى ا٢بٍىاًكمي يف اٍلميٍستىٍدرىؾً  .129  .195 (:ف)

: تفسّب الصحاِب الذم شهد الوحي كالتنزيل عند )مواضع من ا٤بستدرؾ( قاؿ الحاكم (:ش)
مسند، فإ٭با نقولو أنو حاِب ما نقوؿ يف تفسّب الص :عرفة(ا٤ب)كقاؿ الشيخْب حديث مسند.

 .الصحاِب الذم شهد الوحي كالتنزيل فأخرب عن آية من القرآف أهنا نزلت يف كذا ككذا يف
أم: أف ا٢باكم يف ا٤بستدرؾ حكم بأف تفسّب الصحاِب حديث مسند أم )األثيوبي(: 

كؿ، مرفوع، لكنو يف ا٤بعرفة مل يعمم ا٢بكم، بل خص كما خص غّبه ٗبا كاف يف سبب النز 
  كفيما َل ٦باؿ للرأم فيو.

 قبلي من ٚبصيص الرفع ٗبا كاف يف سبب النزكؿ. يى أم كما حيكً  "َكَما ُحِكي"كقولو: 
***** 

ُلُغ ِبوْ »،«يَػْرفَػُعوُ » َعِن الصََّحاِبيّْ  قَػْولُُهمْ  :الرَّاِبعُ ]    [«يَػْنِميوِ « »رَوايَةً »،«يَػبػْ
ليغي بًوٍ »، «يػىٍرفػىعيوي »كىقػىٍو٥بييٍم   .113  .196   ، رىٍفعه فىانٍػتىًبوٍ «يػىٍنًميوً » ،«ركىايىةن »  «يػىبػٍ
"يرفع من قبيل ا٤برفوع اْلحاديث الٍب قيل يف أسانيدىا عند ذكر الصحاِب: )ـ(: 

مثاؿ ذلك: سفياف بن عيينة، عن أِب الزناد، ، الحديث، أو يبلغ بو، أو ينميو، أو رواية"
 4/2233)مسلم ا٢بديث..".نِ يُ عْ اأْلَ  ارَ غَ ا صِ مً وْ قػَ  وفَ لُ اتِ قَ "تػُ عن اْلعرج، عن أِب ىريرة، ركاية: 

 3/1451)مسلما٢بديث ."..شٍ يْ رَ قُ لِ  عٌ بَ تػَ  اسُ النَّ "قاؿ:  يبلغ بو ةكبو عن أِب ىرير ، (2912رقم: 

فكل ذلك كأمثالو كناية عن رفع الصحاِب ا٢بديث إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل ، (1818رقم: 
 رفوع صرٰبا.عليو كسلم، كحكم ذلك عند أىل العلم حكم ا٤ب
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ُلُغ ِبوْ »، «يَػْرفَػُعوُ » َعِن التَّاِبِعيّْ  قَػْوُلُهمْ اْلَخاِمُس: ]  (:ف)  [«ِمَن السُّنَّةِ »، «يَػبػْ
 .........................  كىإٍف يػيقىٍل عىٍن تىابعو فىميٍرسىلي   .114  .197 
 مرفوع مرسل.كلكنو  ،فذلك مرفوع أو يبلغ بو" "يرفع الحديثكإذا قاؿ الراكم عن التابعي: )ـ(: 

***** 
:   ........................   (:ف)  عىٍنوي نػىقىليوا« ًمنى الس نَّةً »قػيٍلتي

 ..........................  ..تىٍصًحيحى كىٍقًفًو، ........  .115  .198 
فهل  "من السنة كذا": إذا قاؿ التابعي العراقيقاؿ  ،أم عن التابعي "َعْنُو"قولو  (:ش)

فيو كجهاف ْلصحاب الشافعي، كاْلصح كما قاؿ  ؟لمرفوع مرس موقوؼ متصل، أوىو 
  النوكم يف شرح ا٤بهذب أنو موقوؼ.

تصريح بالرفع،  "يرفع الحديث" :[التابعي]: الفرؽ بينو كبْب ا٤بسألة الٍب قبلو؟ أف قوؿقاؿ
، فكثّبا ما يعرب بو عن سنة "من السنة"كقريب منو اْللفاظ ا٤بذكورة معو، كأما قولو: 

فاء الراشدين، كيَبجح ذلك إذا قالو التابعي ٖبالؼ ما إذا قالو الصحاِب، فإف الظاىر ا٣بل
 أف مراده سنة النيب صلى اهلل عليو كسلم.

***** 
لًٍلغىزىاَل  ًمٍنوي « أيًمٍرنىا»٫بىٍوي   ............ كىذيك اٍحًتمىاؿً    (:ف) 

(1) 
  :: التابعي إذا قاؿ(105)ا٤بستصفى ص:  الغزاليقاؿ ، أم من التابعي ،"ِمْنُو" :كقولو (:ش)

                                                 

إلسالـ أعجوبة الزماف، أدخلو ٧بمد بن ٧بمد، أبو حامد، الطوسي، ]الذىيب: اإلماـ البحر حجة ا "اْلَغَزاِلي"( 1)
ىػ(. ك"اٍلغىزىاَل" نسبة إىل غزالة، قرية من قرل طيوس، كنقل 505سيالف ذىنو يف مضايق الكالـ كمزاؿ اْلقداـ[، )ت

( عن الشيخ ٦بد الدين ٧بمد بن أِب طاىر أحد أسباط الغزاَل، أنو قاؿ: أخطأ الناس 2/147الفيومي )ا٤بصباح ا٤بنّب 
 نا كإ٭با ىو ٨بفف.يف تثقيل اسم جد
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احتمل أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأمر اْلمة بأٝبعها كا٢بجة حاصلة بو،  "أمرنا"
كٰبتمل أمر الصحابة، لكن َل يليق بالعامل أف يطلق ذلك إَل كىو يريد من ٘بب طاعتو، 

 كلكن اَلحتماؿ يف قوؿ التابعي أظهر منو يف قوؿ الصحاِب.
 .كجـز ابن الصباغ يف العدة بأنو مرسل ،كاحدا من اَلحتمالْب [الغزاَل]مل يرجح : العراقي قاؿ

***** 
 [يوِ فِ  لِلرَّْأيِ  اؿَ جَ مَ  ِإَذا قَاَؿ الصََّحاِبيُّ قَػْوًَل ََل  :السَّاِدسُ ]   (:ف)

 يػيقىاؿي رىأينا حيٍكميوي الرٍَّفعي عىلىى  كىمىا أىتىى عىٍن صىاًحبو ٕبىٍيثي َلى   .116  .199 
 ........................  ....... الٍػمىٍحصيوؿً مىا قىاؿى يف   .117  .200 

: إذا قاؿ الصحاِب قوَل َل ٦باؿ لالجتهاد فيو، (4/449)احملصوؿالفخر الرازيقاؿ  (:ش)
، فإذا مل ٲبكن اَلجتهاد فليس إَل السماع  فحسن الظن بو يقتضي أف يكوف قالو عن طريقو

 من النيب صلى اهلل عليو كسلم.
 اْلخبار عن اْلمور ا٤باضية من[ كَل ٦باؿ لالجتهاد فيو: ]ما (2/531)النكتالحافظكقاؿ 

كصفة ا١بنة  ،كالبعث ،كالفًب، كا٤بالحم: بدء ا٣بلق كقصص اْلنبياء كعن اْلمور اْلتية
أك عقاب ٨بصوص، فهذه اْلشياء َل  ،صوص٨بكاْلخبار عن عمل ٰبصل بو ثواب  ،كالنار
 فيحكم ٥با بالرفع.فيها  لالجتهاد٦باؿ 

***** 
ا أثٍػبىتىا فىالٍػحىاًكمي   "َمْن أَتى"٫بىٍوي ........ ...   (:ف)  الرٍَّفعى ٥ًبىذى

"َمْن أََتى َكاِىنًا َفَصدَّقَُو ِبَما يَػُقوُؿ فَػَقْد َكَفَر ِبَما أُْنِزَؿ َعَلى ُمَحمٍَّد َصلَّى اهلُل َعلَْيِو )ح(:  
 5/42 )ا٤بصنفكاللفظ لو، كابن أِب شيبة  (381رقم: 1/300)ا٤بسندلسيركاه أبو داكد الطياَوَسلََّم"، 

كالطربا،ي ( 1873رقم: 5/256)البحر الزخاركالبزار ( 5408رقم:  9/280)ا٤بسندكأبو يعلى  (23528رقم:
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عن عبد اهلل بن  (21عرفة ص:٤باكا٢باكم ) (10005رقم: 10/76، كالكبّب1453رقم: 2/122)اْلكسط
 مسعود موقوفا. 

 الطربا،ي يف الكبّب كركاتو ثقات.ك : ركاه البزار كأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا، المنذرياؿ ق
: أخرجو أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن مل يصرح برفعو، الحافظكقاؿ 

 (10/217، فتح البارم4615رقم:  4/19) الَبغيب كالَبىيبكمثلو َل يقاؿ بالرأم. 

***** 

:   .201 (:ف) ا يػى ا]قػيٍلتي  مىٍن كىافى يػىٍرًكم عىٍن ًكتىابو سىاًلًف[  كىاٍعًرؼً رىاهي،ٍحتىًمٍل فػىٍهمن
الوقف؛ َلحتماؿ إحالة اإلمث على ما ظهر من القواعد، كقولو تعاىل  الحافظجوَّز  (:ش)

ده بأف ، لكنو استظهر الرفع، كقي"َوَما ُىْم ِبَضارّْيَن بِِو ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ بِِإْذِف اهلِل"يف الساحر: 
َل يكوف ٩بن عرؼ بالنظر يف اإلسرائيليات، كمسلمة أىل الكتاب مثل عبد اهلل بن سالـ، 

بل حكى ابن عبد الرب اإلٝباع على  ،أظهرالرفع  قاؿ:ك .ككعبد اهلل بن عمرك بن العاص
)النكت  .ماـ فخر الدين يف احملصوؿكبذلك جـز ا٢باكم يف علـو ا٢بديث كاإل، أنو مسند

 (1/163، فتح ا٤بغيث2/530الحعلى ابن الص

***** 

   ["قَاَؿ: قَاَؿ" قَػْوُلُهمْ  :السَّاِبعُ ]   (:ف)
 أىٍىلي   اٍلبىٍصرىةً  كىعىٍنوي ٧بيىمَّده   كىمىا رىكىاهي عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةً   .118  .202 
 رىكىل بًًو الرٍَّفعى، كىذىا عىًجيبي   بػىٍعدي، فىا٣بٍىًطيبي « قىاؿى »كىرَّرى   .119  .203 

]أبو : قػىرىٍأتي يف أىٍصًل ًكتىاًب دىٍعلىًج ٍبًن أىٍٞبىدى (418)الكفاية يف علم الركاية ص: بالخطيقاؿ  (:ش)

مثيَّ أىٍخبػىرى،ي أىبيو بىٍكرو أىٍٞبىدي ٍبني ٧بيىمًَّد ٍبًن غىاًلبو  ٧بمد، الدارقطِب: مل أر يف مشاٱبنا أثبت منو[
، ] ا٣بطيب: ثقة[ٍبني صىًغّبىةى  بن ٧بمد، أبو ا٢بسن، البزاز[ ]أٞبد، أنا أىبيو ا٢بٍىسىنً ]ا٣بطيب: ثقة[اٍلبػىٍرقىا،ي  
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ثػىنىا دىٍعلىجه، ثنا ميوسىى ٍبني ىىاريكفى  ]أبو ، ًٕبىًديًث ٞبىَّاًد ٍبًن زىٍيدو ]ا٢بماؿ، ثقة حافظ كبّب، )ٛبييز([حىدَّ

ثقة ثبت البصرم، تيا،ي، ]بن أىب ٛبيمة)كيساف(، أبو بكر، السخ، عىٍن أىي وبى ثقة ثبت فقيو، ع[ البصرم، إ٠باعيل،

، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، ]بن سّبين، أبو بكر، ثقة ثبت كبّب القدر، ع[، عىٍن ٧بيىمَّدو حجة من كبار الفقهاء العباد، ع[
 : : قىاؿى ُه"قىاؿى ـَ ِفي ُمَصالَّ  "اْلَماَلِئَكُة ُتَصلّْي َعَلى َأَحدُِكْم َما َدا

  فػىهيوى مىٍرفيوعه. "قَاَؿ: قَاَؿ"زىٍيدو كىاٍلبىٍصرًي وفى:  : ًإذىا قىاؿى ٞبىَّادي ٍبني ُموَسىقىاؿى 
ا اٍلقىٍوًؿ أىحىاًديثى اٍبًن ًسّبًينى خىاصَّةن، اْلَخِطيُب ِلْلبُػْرقَاِنيّْ قىاؿى  : أىٍحسىبي أىفَّ ميوسىى عىُبى ًُّىذى

 . بي ا ٯبًى : كىذى  فػىقىاؿى
ا مىااْلَخِطيبُ قىاؿى  ]أبو اٍبني اٍلفىٍضلً  ]٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد[أىٍخبػىرىناهي  : كىٰبيىقٍّقي قػىٍوؿى ميوسىى ىىذى

، ثنا ]بن درستويو، أبو ٧بمد، النحوم، كثقو ابن منده[، أنا عىٍبدي اللًَّو ٍبني جىٍعفىرو ا٢بسْب، ا٣بطيب: ثقة[
يعركؼ  ]أبو سلمة،، ثنا ٰبىٍٓبى ٍبني خىلىفو ]أبو يوسف، الفسوم، ثقة حافظ، ت س[يػىٍعقيوبي ٍبني سيٍفيىافى 

ميفىضَّلً ػال، ثنا ًبٍشري ٍبني با١بوبارم، صدكؽ، ـ د ت ؽ[
]بن عىٍن خىالًدو  ،]أبو إ٠باعيل، ثقة ثبت عابد، ع[(1)

: قىاؿى ٧بيىمَّدي ٍبني ًسّبًينى: كيل  شىٍيءو حىدٍَّثتي عىٍن أىِب  مهراف، أبو ا٤بنازؿ، ا٢بذاء، ثقة يرسل، ع[ قىاؿى
 ىيرىيٍػرىةى فػىهيوى مىٍرفيوعه.

]أبو من طريق سيٍفيىافى بن عيينة: ىذا ا٢بديث (649رقم:  1/459) مسلم ركلكقد  لت:ق

: قىاؿى رىسيوؿي ٧بمد، الكويف، ع[ ، السٍَّخًتيىا،يٍّ، عىًن اٍبًن ًسّبًينى، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى ، عىٍن أىي وبى
ـَ ِفي َمْجِلِسِو...""ِإفَّ اْلَمالَِئَكَة ُتَصلّْي َعلَ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم:   ى َأَحدُِكْم َما َدا

كقبلو موسى بن ىاركف ا٢بكم بالرفع فيما  أم أف ٚبصيص ا٣بطيب "َوَذا َعِجيُب"كقولو: 
ركاه أىل البصرة عن ابن سّبين بتكرير "قاؿ" عجيب؛ ْلف ابن سّبين قد صرح بأف كل ما 

 يركيو عن أِب ىريرة فهو مرفوع.
                                                 

( 3/22( يف ا٤بطبوع "ًبٍشري ٍبني اٍلفىٍضًل"  كىو تصحيف، كالصواب ما أثبتناه، ككذلك ركاه الفسوم)ا٤بعرفة كالتاريخ 1)
 (.53/188كمن طريقو أيضا ابن عساكر)
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   اْلُمْرَسلُ   (:ف)
 أنو ٰبتمل أف يكوف أيخذ من: العالئيذكر  (:ش)

"أََلْم تَػَر أَنَّا َأْرَسْلَنا الشََّياِطيَن أرسلت كذا إذا أطلقتو كمل ٛبنعو، كما قاؿ تعاىل: قو٥بم:  .1
 فكأف ا٤برسل أطلق اإلسناد كمل يقيده براك معركؼ. َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَػُؤزُُّىْم َأزِّا"

مل  من ركاتوطائفة  فكأف كل، أم قطعا متفرقْب، "َرَسل"ج:  "أَْرَساًَل "جاء القـو أك قو٥بم:  .2
 تلق اْلخرل كَل ٢بقتها.

الطمأنينة إىل اإلنساف كالثقة بو فيما ٰبدثو، كىذا يليق بقوؿ من  أم "سترساؿاَل" :أك من .3
 حتج بو.ا

ث أسرع فحذؼ بعض فكأف ا٤برسل للحدي، أم سريعة السّب "ِمْرَساؿ"أك من قو٥بم ناقة  .4
 ده.أسنا

***** 
 ميٍرسىله، اىٍك قػىيٍٍّدهي بًاٍلكىًبّبً   مىٍرفيوعي تىابعو عىلى الٍػمىشهيورً   .120  .204 (:ف)

 كىاٍْلىكَّؿي اٍْلىٍكثػىري يف اٍسًتٍعمىاؿً   أٍك سىٍقطي رىاكو ًمٍنوي ذيك أىقٍػوىاؿً   .121  .205 
التابعي الكبّب الذم لقي [ مرفوع]كصورتو الٍب َل خالؼ فيها:  :معرفة المرسل)ـ(: 

 كلو صور اختلف فيها؛اعة من الصحابة كجالسهم، ٝب
: إذا انقطع اإلسناد قبل الوصوؿ إىل التابعي؛ فالذم قطع بو ا٢باكم كغّبه من أىل إحداىا

، كا٤بعركؼ يف الفقو كأصولو ]يكوف منقطعا أك معضال كما سيأيت[ا٢بديث أف ذلك َل يسمى مرسال، بل 
ا٢بديث أبو بكر ا٣بطيب كقطع بو، كقاؿ: إَل  أف كل ذلك يسمى مرسال، كإليو ذىب من أىل

 أف أكثر ما يوصف باإلرساؿ من حيث اَلستعماؿ ما ركاه التابعي عن النيب صلى اهلل عليو كسلم.
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أصاغر التابعْب؛ حكى ابن عبد الرب أف قوما َل يسمونو مرسال، بل [ مرفوع]: الثانية
ثنْب، كأكثر ركايتهم عن التابعْب، منقطعا لكوهنم مل يلقوا من الصحابة إَل الواحد كاَل

 .بْب التابعْب يف اسم اإلرساؿكا٤بشهور: التسوية 
***** 

   [ُحْكُم اَِلْحِتَجاِج بالْػُمْرَسلِ ]   (:ف)
ا  النػ ٍعمىافي  كىاٍحتىجَّ مىًاًلكه   .122  .206   كىتىػػػػابًػػػػػػػػػعيػػػػػػوىيػػمػىا بًػػػػػػػػػػًو كىدىانيػػػػػػػػػػوا  (1)كىذى

ػػ كىرىدَّهي   .123  .207  ػػػاًىػػػػػجى ٍسنىادً   ػري الػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػػقَّػػػػػػػػػػػادً ػػػػػػػػػمى  لًٍلجىٍهًل بًالسَّاًقًط يف اإٍلً

كىصىاًحبي التٍَّمًهيدً   .124  .208 
 كىميٍسًلمه صىٍدرى الًكتىاًب أصَّلىوٍ   عىنهيٍم نػىقىلىوٍ  (2)

[]كىًقيلى نىٍدبنا، أىٍك سىًعيده أىرٍ    .209   أىٍك ًإٍف أىتىى عىًن اٍلقيريكًف اٍلفيضىالى   سىالى

هي   أىٍك ملٍى يىكيٍن يف اٍلبىاًب جىا ًسوىاهي    .210   كىبػىٍعضيهيٍم  ًمٍن  ميٍسنىدو  أىٍعالى
 اَلحتجاج بو على أقواؿ؛ا٢باصل أف العلماء اختلفوا يف حكم  (:ش)

كاَلحتجاج بو مذىب مالك كأِب حنيفة  )ـ(:َواْحَتجَّ َمِاِلٌك َكَذا النػُّْعَماُف..." " األوؿ:
: إذا كاف متحرزا َل يرسل إَل عن (240)اإلشارة ص:الباجيقاؿ ، كأصحاُّما يف طائفة

 بناقاؿ ، بن ا٤بسيب فإنو ٯبب العمل بو عند مالك كأِب حنيفةاالثقات كإبراىيم النخعي ك 
 .: إنكار ا٤برسل بدعة ظهرت بعد ا٤بئتْبجرير الطبري

سقوط اَلحتجاج با٤برسل كا٢بكم بضعفو ىو ا٤بذىب )ـ(:  ُه َجَماِىُر النػُّقَّاِد..."َورَدَّ  الثاني:
الذم استقر عليو آراء ٝباىّب حفاظ ا٢بديث كنقاد اْلثر، كقد تداكلوه يف تصانيفهم، كيف 

                                                 

 ىػ(.150بن ثابت، أبو حنيفة، ]فقيو مشهور، ت س[، )ت "النػُّْعَماُف"( 1)
 ىػ(.463)تلذىيب: خضع لعلمو علماء الزماف[،]االقرطيب، النىمىرم، عبد الرب، أبو عمر، بد اهلل، ابن(يوسف بن ع2)
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، كابن عبد ٕبجةصدر صحيح مسلم: ا٤برسل يف أصل قولنا كقوؿ أىل العلم باْلخبار ليس 
 (1/5)التمهيد .ب ٩بن حكى ذلك عن ٝباعة أصحاب ا٢بديثالرب حافظ ا٤بغر 

عند تلك  [يعِب للمراسل]نسبو أبو بكر الباقال،ي للشافعي، كقاؿ: القبوؿ"َوِقيَل نَْدبًا"  الثالث:
: ظن أف الشافعي أراد باَلستحباب قسيم الزركشيالشركط مستحب غّب كاجب. قاؿ 

تحباب أف ا٢بجة فيها ضعيفة كليست ٕبجة الوجوب كليس كما قاؿ، بل مراد الشافعي باَلس
ا٤بتصل، فإذا انتهضت ا٢بجة كجب اْلخذ َل ٧بالة، إذ ليس من اْلدلة ما يكوف اْلخذ بو 

 (6/364البحر احمليط)مستحبا أبدا، كلكن فيها ما يتفاكت، كينفع ذلك عند التعارض. 
سيأيت ]رساؿ ابن ا٤بسيب عندنا حسن.: إ(176)٨بتصر ا٤بز،ي ص:الشافعيقاؿ "َسِعيُد أَْرَساَل"  الرابع:

 بياف مراده بو[

: حكي عن ٧بمد بن (2/551)النكتالحافظقاؿ  "ِإْف أََتى َعِن اْلُقُروِف اْلُفَضاَل" الخامس:
 ا٢بسن. 

: زعم ا٤باكردم أف (6/364البحر احمليط)الزركشيقاؿ  "لَْم يَُكْن ِفي الْبَاِب َجا ِسَواهُ" السادس:
: إف مل يكن (1/228)تدريب الراكمالسيوطيسل إذا مل يوجد دَللة سواه. كقاؿ الشافعي ٰبتج با٤بر 

. (1)يف الباب دليل سول ا٤برسل، فثالثة أقواؿ للشافعي: ثالثها كىو اْلظهر ٯبب اَلنكفاؼ ْلجلو
: ىذا خالؼ مذىب اإلماـ الشافعي، كقد أٝبع كل من (1/379)قواطع اْلدلةالسمعانيلكن قاؿ 

 سألة مع كل العراقيْب كا٣براسانيْب أف على أصلو َل تكوف ا٤براسيل حجة.نقل عنو ىذه ا٤ب
: قالت طائفة من (1/3)التمهيدابن عبد البرقاؿ  "َوبَػْعُضُهْم  ِمْن  ُمْسَنٍد  َأْعاَلُه" السابع:

أصحابنا: مراسيل الثقات أكىل من ا٤بسندات، كاعتلوا بأف من أسند لك فقد أحالك على 

                                                 

 يعِب إذا دؿ على ٧بظور كمل يوجد سواه كجب اَلنكفاؼ احتياطا.(1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 012 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

ن ٠باه لك، كمن أرسل من اْلئمة حديثا مع علمو كدينو كثقتو فقد البحث عن أحواؿ م
 قطع لك على صحتو ككفاؾ النظر.

 ما يأيت. ، كتفصيل مذىبوالشافعي قوؿأنو ٰبتج بو إف اعتضد، كىو  الثامن:
***** 

   [اْعِتَضاُد الْػُمْرَسلِ ]   (:ف)
 ٍرسىلو ٱبيٍرًجيوي ٗبيٍسنىدو أىٍك مي   لىًكٍن ًإذىا صىحَّ لىنىا ٨بىٍرىجيوي   .125  .211 

: الشٍَّيخي ملٍى يػيفىصٍّلً   مىٍن لىٍيسى يػىٍرًكم عىٍن رًجىاًؿ اٍْلىكَّؿً   .126  .212   نػىٍقبػىٍلوي، قػيٍلتي

ا  .127  .213  ا  كالشَّاًفًعي  بًاٍلًكبىاًر قػىيَّدى  كىمىٍن رىكىل عىًن الثٍّقاًت أبىدى

 ٍقًص لىٍفظً كىافػىقىهيٍم ًإَلَّ بًنػى   كىمىٍن ًإذىا شىارىؾى أٍىلى الٍػًحٍفظً   .128  .214 

 خىٍّبً اٍْلىنىاـً عىجىمو كىعيٍربً   أىٍك كىافى قػىٍوؿي كىاًحدو ًمٍن صىٍحبً    .215 

 ]أىٍك قػىٍيسه ًاٍعًتبىاريهي بًاٍلفىٍهًم[  أىٍك كىافى فػىتػٍوىل جيلٍّ أىٍىًل  اٍلًعٍلمً    .216 
إَل أف يصح ٨برجو ٗبجيئو من كجو  ،أف حكم ا٤برسل حكم ا٢بديث الضعيفاعلم )ـ(: 
فإهنا كجدت مسانيد من كجوه  ،ك٥بذا احتج الشافعي ٗبرسالت سعيد بن ا٤بسيب ،آخر

  ٱبتص ذلك عنده بإرساؿ ابن ا٤بسيب.أخر، كَل 
 ككذلك لو كافقو مرسل آخر أرسلو من أخذ العلم عن غّب رجاؿ التابعي اْلكؿ.: قاؿ

بأف يرسلو  : َل تقبل إَل إف اعتضد بأمر خارج؛(6/349)البحر احمليطالزركشيقاؿ  (:ش)
صحاِب آخر، أك يسنده عمن يرسلو، أك يرسلو راك آخر يركم عن غّب شيوخ اْلكؿ، أك 
عضده قوؿ صحاِب أك فعلو، أك قوؿ أكثر أىل العلم، أك القياس، أك عرؼ من حاؿ 
ا٤برسل أنو َل يركم عن غّب عدؿ، فهو حجة، كىذا قوؿ الشافعي كأكثر أصحابو، ككافقو 

 ، كَل فرؽ بْب سعيد بن ا٤بسيب كغّبه.ال،ي[]الباقالقاضي أبو بكر
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 ....................  دىٍع  يف اٍلًعيًد،"الصَّاَلُة َجاِمَعْو" ]ًمٍثلى    .217 (:ف)
 أم من أمثلة ا٤برسل الذم اعتضد بالقياس؛"الصَّاَلُة َجاِمَعْو" ًمٍثلى " (:ش)

َلْم يُػَؤذَّْف لِلنَِّبيّْ : الز ٍىرًمٍّ أىنَّوي قىاؿى  عىنٍ  ،أىٍخبػىرىنىا الثػٍّقىةي : (1/269)اْلـالشافعي اهرك ما )ح(: 
حىٌبَّ أىٍحدىثى ذىًلكى  َوََل ِلُعْثَماَف ِفي اْلِعيَدْينِ  ى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َوََل أِلَِبي َبْكٍر َوََل ِلُعَمرَ َصلَّ 

ًدينىًة ًحْبى أي  ثىوي ا٢بٍىجَّاجي بًاٍلمى ، فىأىٍحدى ى َصلَّ وََكاَف النَِّبيُّ مٍّرى عىلىيػٍهىا، كىقىاؿى الز ٍىرًم : ميعىاًكيىةي بًالشَّاـً
 ."الصَّاَلُة َجاِمَعةٌ "يَْأُمُر ِفي اْلِعيَدْيِن اْلُمَؤذَّْف َأْف يَػُقوَؿ: اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 

كما ٝبع الناس لو من  دأحب أف يأمر اإلماـ ا٤بؤذف أف يقوؿ يف اْلعيا الشافعي:قاؿ 
"الصالة كالسنة أف ينادم ٥با : (1/225)ا٤بهذبالشيرازي قاؿك الصالة جامعة". الصالة "
: ىذا مرسل (2/452فتحال)الحافظقاؿ ٤با ركم عن الزىرم أنو كاف ينادم بو.  جامعة"

 يعضده القياس على صالة الكسوؼ لثبوت ذلك فيها. 
 قياس صالة العيد على ضعف مأخذىم يفلكالتقدير: لكن دع اْلخذ بو؛  ،فيو حذؼ "دَْع" كقولو:

بل كانوا متفرقْب يف  ا،الكسوؼ مل يكن الناس ٦بتمعْب ٥بصالة أف  ، ك٩با يدؿ على ذلكالكسوؼ
 قبل خركج اإلماـ. اتمعوف ٥بٯبالناس إف العيد ف صالة بيوهتم كأسواقهم فنودكا لذلك، كأما

:  عىطىاءو من طريق  (886رقم:  2/604)ما ركاه مسلم ا٤بنع كيؤيد أىٍخبػىرى،ي جىاًبري ٍبني عىٍبًد اهلًل قىاؿى
ـُ، َوََل بَػْعَد َما َيْخُرُج، َوََل  َف ِللصَّاَلِة يَػْوـَ اْلِفْطرِ َأْف ََل َأَذا :اٍْلىٍنصىارًم   َما ِحيَن َيْخُرُج اإْلِ

يدخل ٙبتو َشْيَء" "َوََل  فقولو: .ِإقَاَمَة، َوََل ِنَداَء، َوََل َشْيَء، ََل ِنَداَء يَػْوَمِئٍذ، َوََل ِإقَاَمةَ 
 ؛كذلك ٤با يلي ضعيف جدان قو٥با :(5/223)الشرح ا٤بمتعالعثيمينقاؿ "الصالة جامعة" النداء بػػ

ٌلم، فالعيد كقع يف عهد النيب صلى اهلل عليو أنو خالؼ ىدم النيب صٌلى اهلل عليو كس .1
كمل  مكل شيء كجد سببو يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلك  ،م كمل يكن ينادل ٥باكسل

 فشرع شيء من العبادات من أجلو يكوف بدعة. ،يشرع لو شيء من العبادات
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أنو ٲبتنع القياس؛ ْلف صالة الكسوؼ تأيت على غّب تأىب بغتة، كصالة العيد معلومة  .2
 من قبل، كالناس يتأىبوف ٥با.

***** 
 ٍع[]ٝبىى  بَػْيِع اللَّْحِم بِاأَلْصِل" ["نَػْهيُ كى   ...... ............ .144  (:ف)

أم أف ىذا ا٤بثاؿ ٝبع ٝبيع  "َجَمْع"ك با٢بيواف.أم  بَػْيِع اللَّْحِم بِاأَلْصِل"[ نَػْهيُ " (:ش)
 العواضد ا٤بذكورة؛ 

عىٍن زىيًٍد بًٍن  ،(64رقم: 2/655ا٤بوطإ) أىٍخبػىرىنىا مىاًلكه  قاؿ الشافعي: (:176)ا٤بختصر ص:المزنيقاؿ  )ح(:
  َعلَْيِو َوَسلََّم نَػَهى َعْن بَػْيِع اللَّْحِم بِاْلَحيَػَواِف.  اللَّوُ   َصلَّى اللَِّو  رَُسوَؿ  أَفَّ  ابًٍن اٍلميسىيًٍّب، عىنً  ،أىٍسلىمً 

رى  ،كىعىٍن اٍبًن عىبَّاسو  فىجىاءى رىجيله بًعىنىاؽو  ٍت عىلىى عىٍهًد أىِب بىٍكرو رىًضيى اللَّوي عىٍنوي،أىفَّ جىزيكرنا ٫بًي
 .ََل َيْصُلُح َىَذا :فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو  ،ًذًه اٍلعىنىاؽً فػىقىاؿى أىٍعطيو،ي جيٍزءنا ًُّى 

ُيَحرُّْموَف كىكىافى اٍلقىاًسمي ٍبني ٧بيىمَّدو كىاٍبني اٍلميسىيًٍّب كىعيٍركىةي ٍبني الز بػىٍّبً كىأىبيو بىٍكًر ٍبني عىٍبًد الرٍَّٞبىًن 
كُّذا نأخذ  : اؿق وَف َذِلَك َوََل يُػَرخُّْصوَف ِفيِو.بَػْيَع اللَّْحِم بِاْلَحيَػَواِف َعاِجاًل َوآِجاًل يُػَعظّْمُ 

كاف اللحم ٨بتلفا أك غّب ٨بتلف، كَل نعلم أحدا من أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم 
 خالف يف ذلك أبا بكر، كإرساؿ ابن ا٤بسيب عندنا حسن.

، بو أىل العلمجل  وأفتىقوؿ صحاِب،  عضدهو  ،ابن ا٤بسيب من مراسيل فهذا المرسل
من طريق  (10572رقم:  5/584السنن الكربل)ركاه البيهقيكىو ما ، مرسل آخر وعضده

ًدينىةى فػىوىجىٍدتي جىزيكرنا قىٍد جيزًرىٍت فىجيزٍّئىٍت أىٍربػىعىةى  [ثقة، ع]اٍلقىاًسًم ٍبًن أىِب بػىزَّةى  : قىًدٍمتي اٍلمى قىاؿى
، فىأىرىٍدتي أىٍف  أىبٍػتىاعى ًمنػٍهىا جيٍزءنا فػىقىاؿى َل رىجيله ًمٍن أىٍىًل اٍلمىًدينىًة: أىٍجزىاءو كيل  جيٍزءو ًمنػٍهىا ًبعىنىاؽو

: فىسىأىٍلتي عىٍن ذىًلكى إفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم نَػَهى َأْف يُػَباَع َحيّّ ِبَميّْتٍ  ، قىاؿى
رنا. يػٍ  الرَّجيًل فىأيٍخربٍتي عىٍنوي خى
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تدريب ر من أف َل يعرفو القاسم بن أِب بزة حٌب يسأؿ عنو. )نو أشهكالظاىر أنو غّب سعيد ْل

 (1/227الراكم
: من طريق ا٢بٍىسىًن، (2251رقم:  2/41)الحاكمركاه كىو ما ، آخر مسند حديث هضدوع

: ىذا اكمالحقاؿ  َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم نَػَهى َعْن بَػْيِع الشَّاِة بِاللَّْحِم.عىٍن ٠بىيرىةى، 
حديث صحيح اإلسناد ركاتو عن آخرىم أئمة حفاظ ثقات كمل ٱبرجاه، كقد احتج 

  البخارم با٢بسن عن ٠برة كلو شاىد مرسل يف موطأ مالك.
: ىذا إسناد صحيح، كمن أثبت ٠باع ا٢بسن البصرم من (5/483)السنن الكربلقاؿ البيهقي

يد يضم إىل مرسل سعيد بن ٠برة بن جندب عده موصوَل، كمن مل يثبتو فهو مرسل ج
 ا٤بسيب كالقاسم بن أِب بزة كقوؿ أِب بكر الصديق رضي اهلل عنو.

: َل أعلم حديث النهي عن بيع ا٢بيواف باللحم (6/424)اَلستذكارابن عبد البرقاؿ  كنل
يتصل عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من كجو ثابت، كأحسن أسانيده مرسل سعيد بن 

 لف الفقهاء يف القوؿ ُّذا ا٢بديث كالعمل بو كا٤براد منو.: كقد اختقاؿا٤بسيب. 
***** 

ًف بًًو يػىٍعتىًضدي   فىإٍف يػيقىٍل: فىالٍػميٍسنىدي الٍػميٍعتىمىدي   .129  .218 (:ف)  فػىقيٍل: دىلًيالى
كمن أنكر ذلك زاعما أف اَلعتماد حينئذ يقع على ا٤بسند دكف ا٤برسل فيقع لغوا َل )ـ(: 

سند يتبْب صحة اإلسناد الذم فيو اإلرساؿ حٌب ٰبكم لو مع : أنو با٤بفجوابوحاجة إليو، 
 إرسالو بأنو إسناد صحيح تقـو ٗبثلو ا٢بجة، كإ٭با ينكر ىذا من َل مذاؽ لو يف ىذا الشأف.

 كصارا دليلْب يرجح ُّما عند معارضة دليل كاحد.: العراقيقاؿ  (:ش)
 

***** 
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   [قَػْولُػُهْم: "َعْن رَُجٍل"]   (:ف)
قىًطعنا كىرى٠بىي   .130  .219   كىيف اٍْليصيوًؿ نػىٍعتيوي بًالٍػميٍرسىلً   «عىٍن رىجيلً »وا مينػٍ
م فالذم ذكره ا٢باك عن شيخ عن فالف"" أك "عن رجل "فالفإذا قيل يف اإلسناد: )ـ(: 

صوؿ الفقو أنو َل يسمى مرسال بل منقطعا، كىو يف بعض ا٤بصنفات ا٤بعتربة يف أعرفة ا٤بيف 
: ا٢بديث الذم ركيناه عن أِب العالء بن عبد اهلل بن ذلككمثاؿ ، معدكد من أنواع ا٤برسل

الشخّب، عن رجلْب، عن شداد بن أكس، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف الدعاء 
 .ا٢بديث "اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الثََّباَت ِفي اأْلَْمِر"يف الصالة: 

َباَت ِفي اأَلْمِر، َوَأْسأَُلَك َعزِيَمَة الرُّْشِد، َوَأْسأَُلَك اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الثَّ ")ح(:  (:ش)
ُشْكَر نِْعَمِتَك، َوُحْسَن ِعَباَدِتَك، َوَأْسأَُلَك ِلَسانًا َصاِدقًا، َوقَػْلًبا َسِليًما، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن 

ـُ الغُُيوبِ  َشرّْ َما تَػْعَلُم، َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما تَػْعَلُم، َوَأْستَػْغِفُرؾَ   "ِممَّا تَػْعَلُم ِإنََّك أَْنَت َعالَّ
:  (3407رقم: 5/476) الَبمذم رواه ًء، عىٍن رىجيلو مىٍن بىًِب حىٍنظىلىةى، قىاؿى من طريق أىِب العىالى

ادى ٍبنى أىٍكسو يف سىفىرو صىًحٍبتي  : أىَلى أيعىلٍّميكى مىا كىافى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّ  شىدَّ عىلىٍيًو  وي فػىقىاؿى
 : : من طريقو عىٍن (626رقم:  200الدعاء ص: ) الطربا،ي ورواه .فذكرهكىسىلَّمى يػيعىلٍّمينىا أىٍف نػىقيوؿى

اًد ٍبًن أىٍكسو   . رىجيلىٍْبً قىٍد ٠بىَّاٮبيىا، عىٍن شىدَّ
رقم:  5/310) ، كمن أصحاب الصحيح ابن حباف(1304رقم:  3/54) النسائي ورواه

اًد ٍبًن أىٍكسو دكف ذكر الواسطة.من طريقو عىٍن (1974  شىدَّ
كغّبه من طريق حىسَّافى ٍبًن عىًطيَّةى، عىٍن أىِب عيبػىٍيًد  (935رقم:  3/215)ابن حباف لكن رواه

: ائٍػتيو،ي  ، فػىنػىزىٍلنىا مىرٍجى الص فًَّر، فػىقىاؿى اًد ٍبًن أىٍكسو : خىرىٍجتي مىعى شىدَّ ، قىاؿى اللًَّو ميٍسًلًم ٍبًن ًمٍشكىمو
: يىا بىًِب أىًخيبًالس ٍفرىًة نػىٍعبىٍث ًُّىا، فىكىافى اٍلقىٍوـي ٰبىٍفىظيونػىهىا مً  ، كىلىًكًن  ٍنوي، فػىقىاؿى َلى ٙبىٍفىظيوىىا عىِبٍّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 017 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

ٍعتي ًمٍن رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: نَانِيَر " اٍحفىظيوا ًمِبٍّ مىا ٠بًى ِإَذا اْكتَػنَػَز النَّاُس الدَّ
كا٢بديث ...". َوالدَّرَاِىَم، فَاْكَتِنُزوا َىُؤََلِء اْلَكِلَماَت: اللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك الثََّباَت ِفي اأْلَْمرِ 

 (3228رقم:  7/695)الصحيحة. صححو اْللبا،ي ٗبجموع طرقو

***** 

 ٯبيٍهىلي لىًكنَّ  يف  ًإٍسنىاًدًه  مىٍن    اٍْلىصىح  أىنَّوي ميتًَّصلي  ]بىًل[   .220 (:ف)
ك٫بوه  "عن رجل"كم اأف قوؿ الر  التحقيق: (95)جامع التحصيل ص: العالئيقاؿ  (:ش)

كلكن حكمو حكم ا٤بنقطع لعدـ اَلحتجاج بو، مث إف ىذا إ٭با يكوف منقطعا إذا  ،متصل
 مل يعرؼ ذلك الرجل ا٤ببهم، كمٌب عرؼ كاف متصال كٰبتج بو إف كاف ذلك الرجل مقبوَل.

 فيو ثالثة أقواؿ؛ "عن رجل"الراكم: كا٢باصل أف قوؿ 
 كما ذكره ا٢باكم.  أنو منقطع: األوؿ:
 كما ذكره ابن الصالح عن أىل اْلصوؿ.  أنو مرسل: الثاني:
ْلصح كما حقق ذلك العالئي، كىذا ا: كىو أنو متصل في إسناده مجهوؿ الثالث:
 عن اْلكثرين، لكن القوؿ بو لو شركط: الرشيد العطارحكاه القوؿ 

 مسمى يف ركاية أخرل. ]بفتح ا٥باء[ يكوف الٍػميبهىم أَل  .1
 قد صرَّح بالتحديث، َلحتماؿ التدليس. القائل: عن رجل[ أم كسرالب]أف يكوف الٍػميٍبًهم .2
  الٍػميٍبًهم تابعيا؛ ْلف التابعي؛ يكوفأف َل  .3

مرسال،  فهو متصل كَل تضر جهالتو، كقد ٠باه البيهقي إف وصف المبَهم بالصحبة، -
كٯبعلو حجة   كىذا ليس منو ٔبيد، اللهم إَل إف كاف يسميو مرسال عراقي:القاؿ 

فال يكوف ذلك متصال؛ َلحتماؿ أف  وإف لم يصفو بها، كمراسيل الصحابة فهو قريب.
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شرح التبصرة كالتذكرة ، 74التقييد كاإليضاح ص: ) يكوف تابعيا آخر، بل ىو مرسل على بابو.
 (1/189، فتح ا٤بغيث 1/386النكت الوفية ، 2/561حجر النكت على ابن الصالح َلبن، 1/212

***** 
اؾى يف اٍْلىٍرجىًح كيٍتبه ملىٍ ييسىمٍ  .148  .221 (:ف)  حىاًمليهىا،أىٍك لىٍيسى ييٍدرىل مىا اتَّسىمٍ   كىذى

: من صور ا٤براسيل: إسناد اْلخبار إىل كتب رسوؿ اهلل (1/243)الربىافالجوينيقاؿ  (:ش)
كإ٭با التحق ىذا القسم با٤برسالت من جهة ا١بهل بناقل الكتب، صلى اهلل عليو كسلم، 

 كلو ذىكىر من يعزك ا٣برب إىل الكتاب ناقلىو كحاملىو التحق ا٢بديث با٤بسندات.
الذم يقتضيو حل النظم من إجراء اْلقواؿ الثالثة يف ىذه ا٤بسألة، إَل أ،ي مل )األثيوبي(: 

ا فيما لدم من ا٤براجع، بل كلهم نقل أجد أحدا أجرل ا٣بالؼ السابق يف ىذه صرٰب
 ا٤بسألة عن الربىاف إلماـ ا٢برمْب، كأنو قاؿ: إهنا مرسلة كمل ٰبكي اْلقواؿ الثالثة.

***** 
[،«الصٍّحىابً رىجيلو ًمنى »كى  .149  .222 (:ف) عى ػعى ػمي  (1)الػصَّػٍيػرىيف   ]فىأىىبى  ىػتىبى ػجٍ يي ػػكىلٍ  ،انن ػػنػٍ

عن رجل من أصحاب " :قاؿ يف ا٢بديث بعض التابعْب : إذا)الدَلئل(الصيرفيقاؿ  (:ش)
إذ قد  ،من ذلك الرجل التابعيَل أعلم ٠بع  ْل،ي ؛َل يقبل "النبي صلى اهلل عليو وسلم

ىل أمكن لقاء ذلك الرجل  مكَل أدر  ،الصحاِبعن رجل كعن رجلْب عن  التابعيٰبدث 
 .فلو علمت إمكانو منو ١بعلتو كمدرؾ العصر ،أـ َل
؛ ْلف بلقي  "سمعت رجال من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :قاؿ كإذا :قاؿ

 ككالـ من ،كالـ الصّبيف حسن متجو: العراقيقاؿ ، (74)التقييد كاإليضاح ص:  الكل عدكؿ.
                                                 

َرِفي"( 1)  ىػ(.330)تعلم الناس باْلصوؿ بعد الشافعي[،كاف أالذىيب:]بن عبد اهلل،أبو بكر،الشافعي، ٧بمد "الصَّيػْ
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: فيو نظر؛ ْلف (2/562)النكتالحافظقاؿ لكن أطلق قبولو ٧بموؿ على ىذا التفصيل. 
 ٞبلت عنعنتو على السماع.التابعي إذا كاف سا٤با من التدليس 

***** 
   [ُمْرَسُل الصََّحاِبي]   (:ف)

 فىحيكميوي الوىٍصلي عىلى الصَّوىابً   أمَّا الًَّذم أٍرسىلىوي الصَّحىاِب   .131  .223 
نعد يف أنواع ا٤برسل ما يسمى يف أصوؿ الفقو مرسل الصحاِب، مثل ما يركيو ابن  َل)ـ(: 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمل يسمعوه منو؛ عباس كغّبه من أحداث الصحابة عن رسوؿ 
ْلف ذلك يف حكم ا٤بوصوؿ ا٤بسند، ْلف ركايتهم عن الصحابة، كا١بهالة بالصحاِب غّب 

 قادحة، ْلف الصحابة كلهم عدكؿ.
يِب يسفراىل العلم، كحيكي عن أِب إسحاؽ اْلكىذا قوؿ ا١بماىّب من أ قاؿ الشيخ:

، َل ْلجل الشك يف عدالتهم، بة رضي اهلل عنهمطائفة الرد مطلقا حٌب ٤براسيل الصحاك 
 بل ْلجل أهنم قد يرككف عن التابعْب.

كالظاىر أهنم َل يرككف إَل عن . : ىذا ليس بصحيح..(1/364)الركضةابن قدامةقاؿ  (:ش)
صحاِب، كالصحابة معلومة عدالتهم، فإف رككا عن غّب صحاِب، فال يرككف إَل عمن علموا 

 غّب عدؿ كىم بعيد َل يلتفت إليو كَل يعوؿ عليو.عدالتو، كالركاية عن 
كمن أصحاب  (18498رقم:  30/458ك 18493رقم:  30/450) أٞبد اهرك ذلك ما ويؤيد 

:  ٍبًن عىاًزبو  عىًن الٍبػىرىاءً كاللفظ لو،  (438رقم:  1/216ك 326رقم:  1/174) الصحيح ا٢باكم قىاؿى
َعٌة َوَأْشغَاٌؿ، َوَلِكنَّ لَْيَس ُكلُّنَا َسِمَع َحِديَث َرُسوِؿ اللَّ  ِو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َكاَنْت لَنَا َضيػْ

: صحيح على شرط الحاكمقاؿ  .النَّاَس َكانُوا ََل َيْكِذبُوَف يَػْوَمِئٍذ، فَػُيَحدُّْث الشَّاِىُد اْلغَاِئبَ 
 الشيخْب، كليس لو علة، كمل ٱبرجاه.
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 كىسىاًمعو يف كيٍفرًًه مثيَّ اقٍػتػىفىى[  لى اٍلوىفىا]مىٌبى يىكيٍن ٩بيىيػٍّزنا قػىبٍ    .224 (:ف)
ل كفاة النيب صلى اهلل عليو بق٩بيزا  بالوصل إذا كافالصحاِب أي يحكم لمرسل  (:ش)

 فهم (يف حجة الوداعكلد ) الصديق كمحمد بن أبي بكرغّب ٩بيز كاف من  ْلف  ؛كسلم
ت كمراسيل الصحابة، ْلف غالب إَل أف مراسيلهم ليس ن حيث الرؤيةكإف عيد كا صحابة م

 كٰبتمل كونو غّب ثقة. قول احتماؿ كوف الساقط غّب صحاِبركايتهم عن التابعْب في
لركاية الكافر إذا  ٠بع من النيب صلى اهلل  أيضا يحكم بالوصلأي و  "َكَساِمٍع..." كقولو:

مقتضى ىذا ، فإنو تابعي اتفاقا، ك كالتنوخي رسوؿ ىرقل ،كفاتو بعدسلم أعليو كسلم مث 
؛ ْلف أف يكوف حديثو مرسال، كليس كذلك، بل ىو موصوؿ كَل خالؼ يف اَلحتجاج

 .العدالة ليست شرطا يف التحمل، بل ىي شرط عند اْلداء كما يأيت يف بابو
كساقو مساؽ اْلحاديث  (15655رقم:  24/416) أٞبد وأخرج ،التنوخي حديث (:ح)

إسعاؼ ذكم ، 1/220، تدريب الراكم1/170، فتح ا٤بغيث1/365فيةالنكت الوفية ٗبا يف شرح اْلل) ا٤بسندة.

 (1/129الوىطىر 

***** 

َقِطُع َواْلُمْعَضلُ    (:ف)    اْلُمنػْ
َقِطع"  (:ش) ْلف اَلنقطاع نقيض  ؛: ا٤بعُب فيو ظاىر(24)جامع التحصيل ص:العالئيقاؿ "اْلُمنػْ

 "َوتَػَقطََّعْت بِِهُم اأْلَْسبَاُب": تعاىلكمنو قولو  ،كيكوناف يف ا٤بعا،ي كما يف اْلجساـ ،اَلتصاؿ
العْب كالضاد كالالـ أصل كاحد صحيح  :(4/346)مقاييس اللغةابن فارس قاؿ"اْلُمْعَضل" 

كىو الشديد  ،اْلُمْعِضلُ ، اٍْلىٍمري اْلُعَضاؿُ يدؿ على شدة كالتواء يف اْلمر، كمن الباب: الدَّاءي 
 ٍعضىلى.الذم يعيي إصالحو كتداركو. كيقاؿ منو أى 
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الركام لو بإسقاط رجلْب منو فأكثر قد ضيق اَّاؿ على من يؤدية [ ْلف]: العالئيقاؿ 
إليو، كحاؿ بينو كبْب معرفة ركاتو بالتعديل أك ا١برح كشدد عليو ا٢باؿ، كما يف قو٥بم أمر 

 .عضيل أم مستغلق شديد، كيكوف ذلك ا٢بديث معضال إلعضاؿ الركام لو
***** 

قىًطًع الًَّذم سىقىطٍ كىسىمٍّ   .132  .225 (:ف)  قػىٍبلى الصَّحىاِبٍّ بًًو رىاكو فػىقىطٍ   بًالٍػمينػٍ
 كيف الفرؽ بينو كبْب ا٤برسل مذاىب ْلىل ا٢بديث كغّبىم، فمنها:  معرفة المنقطع:)ـ(: 
إسناده قبل الوصوؿ  ما يفا٤بنقطع م، أف ا٤برسل ٨بصوص بالتابعي، ك ما سبق عن ا٢باك: األوؿ

 َل معينا كَل مبهما. فوقو، كالساقط بينهما غّب مذكور يسمع من الذمإىل التابعي راك مل 
أف ا٤برسل ٨بصوص بالتابعْب، كا٤بنقطع شامل لو كلغّبه،  منما ذكره ابن عبد الرب،  الثاني:

 كىو عنده كل ما َل يتصل إسناده سواء يعزل إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم أك إىل غّبه.

لرزاؽ، عن سفياف الثورم، عن أِب إسحاؽ، عن زيد بن يثيع عن : ما ركيناه عن عبد امثالو
 "ِإْف َولَّْيُتُموَىا أَبَا َبْكٍر فَػَقِويُّ َأِمينٌ "حذيفة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 

فهذا إسناد إذا تأملو ا٢بديثي كجد صورتو صورة ا٤بتصل، كىو منقطع يف موضعْب،  ،ا٢بديث
معو من الثورم، كإ٭با ٠بعو من النعماف بن أِب شيبة ا١بندم عن الثورم، ْلف عبد الرزاؽ مل يس

)ذكر ىذا ا٢باكم  كمل يسمعو الثورم أيضا من أِب إسحاؽ، إ٭با ٠بعو من شريك عن أِب إسحاؽ.
 (28يف ا٤بعرفة ص:

اإلسناد الذم ذكر فيو بعض ركاتو بلفظ مبهم ٫بو رجل، أك شيخ، أك  الثالث:
َقِطًعا َعْن رَُجلِ "ؿ الناظم: عند قو  تقدـ.]غّبٮبا  ["َوَرَسُموا ُمنػْ

 
***** 
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، َلى اٍسًتٍعمىاَلى   كىًقيلى: مىا ملٍى يػىتًَّصٍل، كىقىاَلى   .133  .226 (:ف)  بًأنَّوي اٍْلقٍػرىبي
وىذا أف ا٤بنقطع مثل ا٤برسل، ككالٮبا شامالف لكل ما َل يتصل إسناده،  :الرابع)ـ(: 

 .كىو الذم ذكره ا٣بطيب يف كفايتو ء كغّبىمار إليو طوائف من الفقهاص المذىب أقرب
إَل أف أكثر ما يوصف باإلرساؿ من حيث اَلستعماؿ ما ركاه التابعي عن  قاؿ الشيخ:

النيب صلى اهلل عليو كسلم، كأكثر ما يوصف باَلنقطاع ما ركاه من دكف التابعْب عن 
 .الصحابة مثل مالك عن ابن عمر

***** 
ا، ........  اًقطي ًمٍنوي اثٍػنىافً كىالٍػميٍعضىلي السَّ   .134  .227 (:ف)  .....فىصىاًعدن
كىو لقب لنوع خاص من ا٤بنقطع، فكل معضل منقطع، كليس كل : معرفة المعضل)ـ(: 

كىو عبارة عما سقط من إسناده اثناف ، كقـو يسمونو مرسال كما سبق، منقطع معضال
"، اهلل صلى اهلل عليو كسلماؿ رسوؿ قركيو تابعي التابعي قائال فيو: ": ما يمثالوو  فصاعدا.

م، أك عن أِب صلى اهلل عليو كسل ككذلك ما يركيو من دكف تابعي التابعي عن رسوؿ اهلل
 الراكم:   قوؿ كذكر أبو نصر السجزم  ،غّب ذاكر للوسائط بينو كبينهمبكر كعمر كغّبٮبا 

 أصحاب ا٢بديث يسمونو ا٤بعضل. أف ،" ٫بو قوؿ مالكبلغِب"
***** 

 .......... كىًمٍنوي ًقٍسمه ثىافً   ........................   (:ف)

 كىكىٍقفي مىٍتًنًو عىلىى مىٍن تىًبعىا  حىٍذؼي النَّيبٍّ كىالصَّحىاِبٍّ مىعىا  .135  .228 
كإذا ركل تابع عن التابع حديثا موقوفا عليو، كىو حديث متصل مسند إىل رسوؿ )ـ(: 

 .نوعا من ا٤بعضلاهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقد جعلو ا٢باكم 
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ىذا جيد حسن؛ ْلف ىذا اَلنقطاع بواحد مضموما إىل الوقف يشتمل على  قاؿ الشيخ:
اَلنقطاع باثنْب: الصحاِب كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فذلك باستحقاؽ اسم 

 .اإلعضاؿ أكىل
***** 

 إٍلًٍعضىاؿً كىاًَلٍنًفرىادي لىٍيسى بًا  كىالشىٍرطي يف سىاًقًطًو التػَّوىاَل    .229 (:ف)
: شرط التواَل َل يفهم من النظم، فكاف ينبغي (1/401)النكت الوفيةالبقاعيقاؿ  (:ش)

 التنبيو عليو.
***** 

َعَنةُ    (:ف)    اْلَعنػْ
أف يقوؿ نافع:  مثال وكمن، "فالف عن فالف"اإلسناد ا٤بعنعن كىو الذم يقاؿ فيو: )ـ(: 

 ..."كاف يقوؿ كذا وكذا" أك" حدث"أو  "فعل" أك "ذكر"، ككذلك: "قاؿ ابن عمر"
 كقد اختلفوا فيو على أقواؿ؛

***** 
 ًمٍن ديٍلسىةو رىاًكيًو، كىاللٍّقىا عيًلمٍ   كىصىحَّحيوا كىٍصلى ميعىنػٍعىنو سىًلمٍ   .136  .230 (:ف)
الذم عليو العمل أنو من قبيل اإلسناد ا٤بتصل، كإىل ىذا ذىب ا١بماىّب الصحيح  األوؿ:)ـ(: 

 :بشرط ىم، كأكدعو ا٤بشَبطوف للصحيح يف تصانيفهم فيو كقبلوه،من أئمة ا٢بديث كغّب 
 .أف يكوف الذين أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت مالقاة بعضهم بعضا .1
 .براءهتم من كصمة التدليس .2

كمن ا٢بجة يف ذلك كيف ، إَل أف يظهر فيو خالؼ ذلك ،فحينئذ ٰبمل على ظاىر اَلتصاؿ
و لكاف بإطالقو الركاية عنو من غّب ذكر الواسطة بينو سائر الباب أنو لو مل يكن قد ٠بعو من

 كبينو مدلسا، كالظاىر السالمة من كصمة التدليس، كالكالـ فيمن مل يعرؼ بالتدليس. 
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  تنبيو:
أف يشَبط ٙبقق السماع يف ا١بملة  اَلحتياطينبغي من حيث : )السنن اْلبْب(ابن رشيدقاؿ 

كينبغي أف ، ككذلك من بعدىم ،كمل يسمع منوفكم من تابع لقي صاحبا  ،َل مطلق اللقاء
كىذا ا٢برؼ مل ٪بد ، ٰبمل قوؿ البخارم كابن ا٤بديِب على أهنما يريداف باللقاء السماع

 .كإ٭با كجدت ظواىر ٧بتملة ،عليو تنصيصا يعتمد
***** 

ا ًإٍٝبىاعىا  .137  .231 (:ف)  ........................  كىبػىٍعضيهيٍم حىكىى ًبذى
الرب يدعي إٝباع أئمة ا٢بديث على ذلك، كادعى أبو عمرك الدا،ي إٝباع  بن عبدااد ك)ـ(:

  .أىل النقل على ذلك
 ،تأملت أقاكيل أئمة أىل ا٢بديثقاؿ:  فإنو، أيضا ابن عبد البرنقلو قد بل  قلت: (:ش)

فوجدهتم أٝبعوا على  ،كنظرت يف كتب من اشَبط الصحيح يف النقل منهم كمن مل يشَبطو
كىي عدالة احملدثْب  :ثالثة اا٤بعنعن َل خالؼ بينهم يف ذلك اذا ٝبع شركطقبوؿ اإلسناد 

عرفة ا٤ب) .كأف يكونوا برآء من التدليس ،كلقاء بعضهم بعضا ٦بالسة كمشاىدة ،يف أحوا٥بم

 (.1/12، التمهيد291ص:، الكفاية 34ص: للحاكم

***** 

 اٍجًتمىاعىاكميٍسًلمه ملٍى يىٍشًرًط   ........................   (:ف)

 ........................  .......لىًكٍن تػىعىاصيرنا، ..  .138  .232 
 حيث اشَبط يف العنعنة ثبوت يف خطبة صحيحو على بعض أىل عصره أنكر مسلم)ـ(: 

اللقاء كاَلجتماع، كادعى أنو قوؿ ٨بَبع مل يسبق قائلو إليو، كأف القوؿ الشائع ا٤بتفق عليو 
ٲبا كحديثا أنو يكفي يف ذلك أف يثبت كوهنما يف عصر كاحد، بْب أىل العلم باْلخبار قد
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كفيما قالو مسلم نظر، كقد قيل: إف  ،كإف مل يأت يف خرب قط أهنما اجتمعا أك تشافها
 القوؿ الذم رده مسلم ىو الذم عليو أئمة ىذا العلم: علي بن ا٤بديِب كالبخارم كغّبٮبا.

***** 
 .........طيوؿي  صىحىابىةو،    طٍ ...... كىًقيلى: ييٍشتػىرى .....   (:ف)
 .(1/385)قواطع اْلدلة يف العنعنة أنو يشَبط طوؿ الصحبة بينهم. (1)ذكر أبو ا٤بظفر السمعا،ي)ـ(: 

كىو أيضا من مذاىب أىل التشديد إَل أنو أخف من : )السنن اْلبْب(ابن رشيدقاؿ  (:ش)
١بملة ما عند احملدث أك  بال ريب يتضمن السماع غالبا طوؿ الصحبة بينهمك  ،اْلكؿ
 .كَل بد مع ىذا أف يكوف سا٤با من كصمة التدليس ،أكثره

***** 
 كىبػىٍعضيهيٍم  شىرىطٍ   ........  ........................   (:ف)

ٍخًذ عىٍنوي   .139  .233   ........................  مىٍعرًفىةى الرَّاًكم بًاَلى
: (3)كقاؿ أبو ا٢بسن القابسي كفا بالركاية عنو.: إذا كاف معر (2)قاؿ أبو عمرك ا٤بقرئ)ـ(: 

 إذا أدرؾ ا٤بنقوؿ عنو إدراكا بينا.
اْلحاديث ا٤بعنعنة مسندة متصلة بإٝباع أىل  :الدانيعمرو  يأبكعبارة  قلت: (:ش)

النقل، إذا عرؼ أف الناقل أدرؾ ا٤بنقوؿ عنو إدراكا بينا، كمل يكن ٩بن عرؼ بالتدليس، كإف 
  علم ا٢بديث(يفاب لو )كتمل يذكر ٠باعا.

                                                 

 ىػ(. 489بن ٧بمد بن عبد ا١ببار، أبو ا٤بظفر، السمعا،ي، ]الذىيب: اإلماـ العالمة شيخ الشافعية[، )ت منصور(1)
إليو ا٤بنتهى يف القراءات كا٤بصاحف مع الرباعة يف ا٢بديث كالتفسّب  (عثماف بن سعيد، أبو عمرك، الدا،ي،]الذىيب:2)

 ىػ(.444كالنحو[،)ت
القابسي، ا٤بالكي، ]الذىيب: كاف حافظا للحديث كعللو كرجالو فقيها (علي بن ٧بمد بن خلف، أبو ا٢بسن، 3)

 ىػ(.403أصوليا[، )ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 026 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 ًمٍنوي  كىًقيلى: كيل  مىا أىتىانىا  ........................   (:ف)
 ........................  اٍلوىٍصلي  يىًبْبى  مينػٍقىًطعه، حىٌبَّ   .140  .234 
  عده بعض الناس من قبيل ا٤برسل كا٤بنقطع، حٌب يتبْب اتصالو بغّبه.و)ـ(: 

عن بعض  لقائل معْب، كذكره الرامهرمزم لقوؿالشيخ ىذا ا مل ينسب قلت: (:ش)
ثَػَنا"قاؿ: كيل  حىًديثو لىٍيسى ًفيًو أنو ركل عن شيٍعبىةى ، ك ا٤بتأخرين من الفقهاء أىٍك  "َحدَّ

 :قىاؿى شيٍعبىةي  :عىٍن كىًكيعو قىاؿى : (1/13)التمهيدابن عبد البركركل  ، فػىهيوى خىلٌّ كىبػىٍقله."َأْخبَػَرنَا"
 ابن عبد البر:قاؿ . ىيوى حىًديثه  :كىقىاؿى سيٍفيىافي  :قىاؿى كىًكيعه  ،لىٍيسى ًٕبىًديثو  "اَلفٍ ُفاَلٌف َعْن فُ "

 .مث إف شعبة انصرؼ عن ىذا إىل قوؿ سفياف
فهو اْلصل  ،القائل بو ٕبيث َل يسمى كَل يعلم ىذا ا٤بذىب كإف قلَّ  :ابن رشيدقاؿ 

 وإَل أن ،َل لغة كَل عرفا ،اتصاَلَل تقتضي  "عن"كحجتو أف  ،الذم كاف يقتضيو اَلحتياط
كمل يتحصل من  ،ذلك لضاؽ اْلمر جدا كلو اشَبط ،رفضو ٝبهور احملدثْب بل ٝبيعهم

فكأف اهلل تعاىل أتاح اإلٝباع عصمة لذلك كتوسعة علينا كا٢بمد  ،السنة إَل النزر اليسّب
 (د ا٤بعنعنالسنن اْلبْب كا٤بورد اْلمعن يف احملاكمة بْب اإلمامْب يف السن). هلل

***** 
 فىا١بٍيل  « عىنٍ »حيٍكمي « أىفَّ » كىحيٍكمي   ...................   (:ف)

 .............................  ........سىوٍَّكا، .....  .141  .235 
يف ا٢بمل  "عن"ىل ىو ٗبنزلة "أف فالنا قاؿ كذا وكذا" اختلفوا يف قوؿ الراكم: )ـ(: 

د الرب عن حٌب يتبْب فيو اَلنقطاع، كحكى ابن عب نهماعلى اَلتصاؿ إذا ثبت التالقي بي
فاظ، كإ٭با ىو سواء، كأنو َل اعتبار با٢بركؼ كاْلل ""أفك "عن"ٝبهور أىل العلم: أف 

كالسماع كا٤بشاىدة، يعِب مع السالمة من التدليس، فإذا كاف ٠باع  باللقاء كاَّالسة
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كرد ٧بموَل على  بعضهم من بعض صحيحا كاف حديث بعضهم عن بعض بأم لفظ
 .اَلتصاؿ، حٌب يتبْب فيو اَلنقطاع

***** 
 حىٌبَّ يىًبْبى اٍلوىٍصلي يف التٍَّخرًيجً   (1).. كىلًٍلقىٍطًع ٫بىىا اٍلبػىٍرًدٯًبي...   (:ف)
حٌب  ٧بموؿ على اَلنقطاع "أف"أف حرؼ  كحكى ابن عبد الرب عن أِب بكر الربدٯبي)ـ(: 

إلٝباعهم على  ؛: عندم َل معُب ٥بذاوقاؿ ،و من جهة أخرليتبْب السماع يف ذلك ا٣برب بعين
"أف ، أك "قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم"ا٤بتصل بالصحاِب سواء فيو قاؿ:  أف اإلسناد

، "عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ"، أك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ"
  .يقوؿ""سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أك 

***** 
ٍيبىوٍ   .142  .236 (:ف) : كىًمثٍػلىوي رىأىل اٍبني شى  ........................  (2)قىاؿى
 ؛يعقوب بن شيبة يف مسندهككجدت مثلما حكاه عن الربدٯبي للحافظ )ـ(: 

َصلَّى اهلُل َعَلْيِو : أَتَػْيُت النَِّبيَّ الز بػىٍّبً، عن اٍبًن ا٢بٍىنىًفيًَّة، عىٍن عىمَّارو قىاؿى  وفإنو ذكر ما ركاه أىب
ـَ  ُيَصلّْي َفَسلَّْمُت َعَلْيوِ  َوُىوَ  َوَسلَّمَ    . كجعلو مسندا موصوَل.فَػَردَّ َعَليَّ السَّاَل

، عن اٍبًن ا٢بٍىنىًفيًَّة،  َأفَّ َعمَّارٍا َمرَّ كذكر ركاية قػىٍيًس ٍبًن سىٍعدو لذلك، عىٍن عىطىاًء ٍبًن أىِب رىبىاحو
"أف عمارا ، فجعلو مرسال من حيث كونو قاؿ:  َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو ُيَصلّْيبِالنَِّبيّْ َصلَّى اهللُ 

 ."عن عمار"كمل يقل:  فعل"

                                                 

 ىػ(.301أٞبد بن ىاركف بن ركح، أبو بكر، البػىٍردىًعي، ]ا٣بطيب: كاف ثقة فاضال فهما حافظا[ ) "اْلبَػْرِديِجي"( 1)
 ىػ(.262)تٞبد ْلجل الوقف يف القرآف[،يو أتكلم ف بن الصلت، أبو يوسف،]ا٣بطيب: ثقة "اْبُن َشْيَبة"(يعقوب2)
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ثػىنىا عىفَّافي  (18318رقم: 30/251)أحمدركاية  أِب الزبّب عند )ح(:  (:ش) ]بن مسلم، أبو حىدَّ
ثػىنىا ٞبىَّادي ٍبني سى [عثماف، الصفار، ثقة ثبت رٗبا كىم، ع ]أبو سلمة، ثقة عابد تغّب حفظو بآخرة، لىمىةى ، حىدَّ

ثػىنىا أىبيو الز بػىٍّبً خت ـ د ت س ؽ[ ، ]٧بمد بن مسلم بن تدرس، ا٤بكي، صدكؽ إَل أنو يدلس، ع[، حىدَّ
 ، بو.]٧بمد بن على بن أىب طالب، أبو القاسم، ثقة، ع[عن اٍبًن ا٢بٍىنىًفيَّةً 

ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني  (2/249)معجم الصحابةابن قانعقيس بن سعد، ركاه ُّذا السياؽ  وحديث حىدَّ
]موسى بن إ٠باعيل، بًاٍلبىٍصرىًة، نا أىبيو سىلىمىةى  [َل بأس بو: الدارقطِبأبو جعفر، ]٧بيىمًَّد ٍبًن حىيَّافى التَّمَّاري 

ٍعتي جىرًيرى ٍبنى حىازًـو  التبوذكي، ثقة ثبت، ع[ : ٠بًى ن حفظو، أبو النضر، ثقة لو أكىاـ إذا حدث م]قىاؿى

ٍعتي قػىٍيسنا يػىٍعًِب اٍبنى سىٍعدو  ع[ : ٠بًى   بو.، ]أبو عبد ا٤بلك، ثقة، خت ـ د س ؽ[قىاؿى
:  ]أبو بكر، بندار، ثقةػ ع[أىٍخبػىرىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني بىشَّارو  (1188رقم:  3/6)النسائيلكن ركاه  قىاؿى

ثػىنىا كىٍىبه يػىٍعًِب اٍبنى جىرًيرو  ، أبو العباس، ثقحىدَّ ثػىنىا أىِب، عىٍن قػىٍيًس ٍبًن ة، ع[]بن حاـز : حىدَّ ، قىاؿى
، عىٍن عىمَّاًر ٍبًن يىاًسرو،  أَنَُّو َسلََّم َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو سىٍعدو، عىٍن عىطىاءو، عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن عىًليٍّ

 َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوُىَو ُيَصلّْي فَػَردَّ َعَلْيِو.
***** 

 كىذا لىوي، كىملٍى ييصىوٍٍّب صىٍوبىوٍ   ........................   (:ف)
كبياف  كمل يعرج صوب مقصده قوب بن شيبةعلى مقصود يع : مل يقعالعراقيقاؿ  (:ش)

أف ما فعلو يعقوب ىو صواب من العمل، كىو الذم عليو عمل الناس، كىو مل  ؛ذلك
 يسند حكاية القصة كإ٭با جعلو مرسال من حيث أنو مل "أف"ٯبعلو مرسال من حيث لفظ 

، كاف ٧بمد ابن ا٢بنفية ىو ا٢باكي لقصة مل "أف عمارا مر"إىل عمار، فلما أتى بو بلفظ: 
 يدركها؛ ْلنو مل يدرؾ مركر عمار بالنيب صلى اهلل عليو كسلم، فكاف نقلو لذلك مرسال.

***** 
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:  .143  .237 (:ف)  ًذم تػىقىدَّمىارىكىاهي بالشٍَّرًط الَّ   الصَّوىابي أفَّ مىٍن أىٍدرىؾى مىاقيلتي
 فىسىوىا«أفَّ »أىٍك بػػ«عىنٍ »أىكٍ «قىاؿى »بػػ  ٰبيٍكىٍم لىوي بالوىٍصًل كىيفىمىا رىكىل  .144  .238 

: القاعدة أف الراكم إذا ركل حديثا فيو قصة أك كاقعة، فإف كاف أدرؾ العراقيقاؿ  (:ش)
فهو  الواقعةكإف مل يدرؾ تلك  ،شاىدىا ما ركاه فهي ٧بكـو ٥با باَلتصاؿ كإف مل يعلم أنو

 كمن بعدىم. السالمة من التدليس يف التابعْب مرسل، كَلبد من اعتبار
***** 

 كىقىوًؿ يػىٍعقيوبى عىلىى ذىا نػىزٍّؿً   كىمىا حىكىى عىٍن أىٍحػمىدى ٍبًن حىٍنبىلً   .145  .239 (:ف)
سواء، كعن أٞبد بن حنبل  "أف فالنا"ك "عن فالف"ركينا عن مالك أنو كاف يرل )ـ(: 

 واء.أهنما ليسا س
يرل  -زعموا–يقوؿ: كاف مالك  سمعت أحمد: (427سائل ص:ا٤ب)أبو داكد قاؿ (:ش)

أف سليكا جاء والنبي سواء، ذكر أٞبد مثل حديث جابر،  "أف فالنا"ك"عن فالف" 
قيل  سمعت أحمد ، أك عن جابر، عن سليك، أنو جاء.صلى اهلل عليو وسلم يخطب

ا رسوؿ اهلل، كعن عركة، عن عائشة، سواء؟ لو: إف رجال قاؿ: عركة، أف عائشة قالت: ي
)الكفاية يف علم . ا٣بطيبمن طريقو  رواهو فقاؿ: كيف ىو سواء؟ أم: ليس ىو بسواء. 

 (باب ذكر الفرؽ بْب قوؿ الراكم: "عن فالف" ك"أف فالنا" فيما يوجب اَلتصاؿ أك اإلرساؿ 406الركاية ص:

ركة يف اللفظ اْلكؿ مل يسند ذلك إىل : إ٭با فرؽ أٞبد بْب اللفظْب؛ ْلف عالعراقيقاؿ 
عائشة كَل أدرؾ القصة فكانت مرسلة، كأما اللفظ الثا،ي فأسند ذلك إليها بالعنعنة، 

 فكانت متصلة.
***** 
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ثػيرى اٍسًتٍعمىاؿي   .146  .240 (:ف)  ًإجىازىةن، كىٍىوى ًبوىٍصلو مىا قىمىنٍ   يف ذىا الزَّمىنٍ « عىنٍ »كىكى
يف اإلجازة، فإذا "عن" ْب ا٤بنتسبْب إىل ا٢بديث استعماؿ ككثر يف عصرنا كما قاربو ب)ـ(: 

أك ٫بو ذلك، فظن بو أنو ركاه عنو باإلجازة،  "قرأت على فالف عن فالف"قاؿ أحدىم: 
 .كَل ٱبرجو ذلك من قبيل اَلتصاؿ على ما َل ٱبفى
***** 

   [َخِفيُّ الْ  ُمْرَسلُ الْ ] التَّْدلِيسُ    (:ف)
: الداؿ كالالـ كالسْب أصل يدؿ على سَب (2/296اللغة)مقاييس ابن فارسقاؿ  (:ش)

: دىلىسي الظالـ، كمنو التدليس يف البيع كىو أف يبيعو من غّب إبانة عن  ،كظلمة، فىالدَّلىسي
 عيبو فكأنو خادعو كأتاه بو يف ظالـ.

الظالـ، ككأنو أظلم أمره على الناظر لتغطية  : مشتق من الدلس كىو)النكت(الحافظقاؿ 
 صواب فيو.كجو ال

***** 
 «أىفٍ »كى «عىنٍ »حىدَّثىوي،كىيػىٍرتىًقي بًػػػػ  تىدلًيسي اًَلٍسنىاًد كىمىٍن ييٍسًقطي مىنٍ  .153  .241 (:ف)

 ..........................  ................. ،«قىاؿى »كى  .154  .242 
  . التدليس قسماف:معرفة التدليس، وحكم المدلس)ـ(: 

 أف يركم عمن لقيو ما مل يسمع منو موٮبا أنو ٠بعو ىو :تدليس اإلسناد [:القسم األوؿ]
منو، أك عمن عاصره كمل يلقو موٮبا أنو قد لقيو ك٠بعو منو، مث قد يكوف بينهما كاحد كقد 
يكوف أكثر، كمن شأنو أف َل يقوؿ يف ذلك: "أخربنا فالف" كَل "حدثنا" كما أشبههما، 

 كإ٭با يقوؿ: "قاؿ فالف" أك "عن فالف" ك٫بو ذلك.
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ليس من التدليس يف شيء،  "عمن عاصره ولم يلقو": قولو: )النكت(الحافظقاؿ  (:ش)
 ]كما سيأيت يف بابو[ كإ٭با ىو ا٤برسل ا٣بفي.

***** 

 ًمٍنوي كىلىٍو تػىعىاصيرنا ملٍى ٯبىٍمىعً   يىٍسمىعً  مىا ملىٍ يػىٍرًكمى  ]أىٍك[ .... .166  (:ف)
 :مثل ،حديث الرجل عمن مل يلقو :قةقالت فر : (1/15)التمهيدابن عبد البرقاؿ  (:ش)

يف لسمى من حدثو كما فعل  ْلنو لو شاء ؛هذا تدليسف ،عن سعيد بن المسيب ،مالك
فإف كاف ىذا  :قاؿ .قالوا كسكوت احملدث عن ذكر من حدثو مع علمو بو دلسة ،الكثّب
إَل شعبة  ، اللهمفما أعلم أحدا من العلماء سلم منو يف قدمي الدىر كَل يف حديثو ،تدليسا

بن ا٢بجاج كٰبٓب بن سعيد القطاف فإف ىذين ليس يوجد ٥بما شيء من ىذا، كقالت 
 طائفة: ليس ما ذكرنا ٯبرم عليو لقب التدليس كإ٭با ىو إرساؿ.

***** 
 لرى جى  لي صٍ فى الٍ  كً أى  ،وً خً يٍ شى ا لً من ػسٍ اً   ارى اكً ذى  اةو دى أى  اطي قى سٍ إً  وي نٍ مً كى    .243 (:ف)

 ...........................  .................. ،عه طٍ قى    .244 
 كىو على نوعْب:تدليس القطع: )ش(: 
 ك٫بوىا "سمعت"إسقاط أداة الركاية أف  ،تدليس الحذؼ كيسميو بعضهم األوؿ:

  .على اسم شيخو قتصريك 
، "الزىري": ما ركينا عن علي بن خشـر قاؿ: كنا عند ابن عيينة، فقاؿ: مثاؿ ذلك)ـ(: 

، فقيل لو: ٠بعتو من الزىرم؟ فقاؿ: "الزىري"لزىرم؟ فسكت، مث قاؿ: فقيل لو: حدثكم ا
 َل، مل أ٠بعو من الزىرم كَل ٩بن ٠بعو من الزىرم، حدثِب عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم.
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ك٫بوىا،  "حدثنا"ك"سمعت" أف يذكر اْلداة  تدليس السكوت، كيسميو بعضهم الثاني:
 . لشيخمث يسكت كينوم القطع، مث يذكر اسم ا

: كاف ثقة، ككاف (7/213)الطبقاتابن سعد؛ قاؿ (1)عمر بن علي المقدمي :مثاؿ ذلك
مث يسكت، مث يقوؿ: ىشاـ بن "حدثنا" ك"سمعت" يدلس تدليسا شديدا، ككاف يقوؿ: 

 (1/227)الشرح، فتح ا٤بغيثعركة كاْلعمش.

***** 
 ........... ،فه طٍ عى  اهي وى سً   اعى مً ػسى  نٍ ى مى لى عى  فٍ طً عٍ يػى  فٍ إً كى  ....   (:ف)

أف يصرح بالتحديث عن شيخو كيعطف عليو شيخا آخر لو كمل تدليس العطف:  (:ش)
  يسمع ذلك من الثا،ي.

: حدثونا أف ٝباعة من أصحاب (105)معرفة علـو ا٢بديث ص:الحاكم اهرك ما  مثاؿ ذلك:
عوا يوما على أف َل اجتم]بن بشّب، أبو معاكية، ثقة ثبت كثّب التدليس كاإلرساؿ ا٣بفي، ع[ ىشيم

يأخذكا منو التدليس ففطن لذلك، فكاف يقوؿ يف كل حديث يذكره: حدثنا حصْب 
كمغّبة، عن إبراىيم، فلما فرغ قاؿ ٥بم: ىل دلست لكم اليـو فقالوا: َل، فقاؿ: مل أ٠بع 

 من مغّبة حرفا ٩با ذكرتو، إ٭با قلت: حدثِب حصْب كمغّبة غّب مسموع َل.
***** 

 اعى بً تٍ أي  دٍ قى  ةن سى لٍ دي  ..........  ......................   (:ف)
من القطع كالعطف  أف كال كا٤بعُب ،بالضم اسم من الدلس ٗبعُب التدليس "ةً سَ لْ دُ " (:ش)

 "تدليس العطف"ك "تدليس القطع" :ليهما فيقاؿإأنو يضاؼ  أم ،تبع التدليسقد أي 
                                                 

 ىػ(.190(عمر بن علي، أبو حفص، ا٤بقدمي، ]ثقة ككاف يدلس شديدا، ع[، )ت1)
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 السيوطي ىذه اْلنواع، فقاؿ:وقد ذكر قلت: 
 ٍطلىقنا سىقىطٍ ػػقىٍطعه بًًو اٍْلىدىاةي مي       فػىقىطٍ  الشَّيخى   ييسىمٍّيى   أىفٍ   ٍنوي كىمً  .167

ا أىٍف يىٍذكيرىا .168 ، أك كىذى ثػىنىا»      كىًمٍنوي عىٍطفه  كىفىٍصليوي اًَلٍسمى طىرىا« حىدَّ
 كإ٭با أثبتنا ما ذكره الشارح بد٥بما؛ ْلف السيوطي فصل بْب نوعي تدليس القطع بذكره

 لتدليس العطف بينهما، مث إف مل يعرؼ تدليس العطف، كما أثبتناه سليم من ذلك.
***** 

: كىشىر ىىا أىخيو  .160  .245 (:ف)  ]الشٍَّيًخ يف الرٍّكىايىًة[ًإٍسقىاطي غىٍّبً   «التٍَّسوًيىةً »قػيٍلتي
 ،: صورتو أف يركم حديثا عن شيخ ثقة، كذلك الثقة يركيو عن ضعيفالعراقيقاؿ  (:ش)

الذم يف  ]الضعيف[عن ثقة، فيأيت ا٤بدلس الذم ٠بع ا٢بديث من الثقة اْلكؿ، فيسقط 
بلفظ ٧بتمل،  ]لكونو ٠بع منو أك أدركو[السند، كٯبعل ا٢بديث عن شيخو الثقة عن الثقة الثا،ي

 فيستوم اإلسناد، كلو ثقات.
يس، كٯبده : كىذا شر أقساـ التدليس، ْلف الثقة اْلكؿ قد َل يكوف معركفا بالتدلقاؿ

الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد ركاه عن ثقة آخر فيحكم لو بالصحة، كيف ىذا 
 غركر شديد، ك٩بن نقل عنو أنو كاف يفعل ذلك: بقية بن الوليد، كالوليد بن مسلم.

 ؛كىو مذمـو جدا من كجوه كثّبة (102)جامع التحصيل ص:العالئيقاؿ 
 لضعيف كتلبيس على من أراد اَلحتجاج بو.منها أنو غش كتغطية ٢باؿ ا٢بديث ا -
كمنها أنو يركم عن شيخو ما مل يتحملو عنو ْلنو مل يسمع منو ا٢بديث إَل بتوسط  -

 .الضعيف
كمنها أنو رٗبا أ٢بق بشيخو كصمة التدليس إذا اطلع عليو أنو ركاه عن الواسطة الضعيف مث  -

  .س ا٢بديثفيظن أف شيخو الذم أسقطو كدل ،يوجد ساقط يف ىذه الركاية
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 تنبيو:
أعم كأكىل من عبارة العراقي بأف التسوية إ٭با تكوف بإسقاط  "الشَّْيخِ  َغْيرِ  "ِإْسَقاطُ قولو: 

غّب جامع، بل حق العبارة ]العراقي[ : تعريف )النكت(الحافظالضعيف من غّب شيوخو، قاؿ 
ك٠بعو  ،إىل حديث قد ٠بعو من شيخ ليشمل ا٤بدلس كغّبهأف يقوؿ: أف ٯبيء الراكم 

كىو يف ا٢بقيقة  ،من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة فيصّب اإلسناد عاليا ذلك الشيخ
نازؿ، ك٩با يدؿ على أف ىذا التعريف َل تقييد فيو بالضعيف أهنم ذكركا يف أمثلة التسوية: 

بن ا٢بنفية، عن  عن الزىرم، عن عبد اهلل ،عن ٰبٓب بن سعيد اْلنصارم ،ما ركاه ىشيم
 رضي اهلل عنو يف ٙبرمي ٢بـو ا٢بمر اْلىلية. عن علي ،أبيو

ىكذا ، عن الزىرم ،قالوا: كٰبٓب بن سعيد مل يسمعو من الزىرم، إ٭با أخذه عن مالك
، كحدث بو عبد الوىاب الثقفي كٞباد بن زيد كغّب كاحد عن ٰبٓب بن سعيد عن مال

 كجعلو عن ٰبٓب ابن سعيد عن الزىرم. ،فأسقط ىشيم ذكر مالك منو
قد ٠بع من الزىرم، فال إنكار يف ركايتو عنو إَل أف ىشيما قد سول ىذا اإلسناد،  كٰبٓب

ضعيف،  ط يف التسوية شيخسقي فهذا كما ترل مل يى ، كقد جـز بذلك ابن عبد الرب كغّبه
 .كإ٭با سقط شيخ ثقة، فال اختصاص لذلك بالضعيف

***** 
[ .154  .246 (:ف) ، . ]كىذىاؾى  ........................  ....ييوًىمي اتٍّصىاَلن

يف  أف السند متصال كىو الناظريوىم  "يُوِىُم اتَّْصاًَل"أم التدليس بأنواعو، "َوَذاَؾ" )ش(: 
 منقطع. ا٢بقيقة

***** 
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 يف أىٍىًلًو، فىالرَّد  ميٍطلىقنا ثيًقفٍ   كىاٍختيًلفٍ  .................   (:ف)

 اتػيهيٍم ًبوىٍصًلًو كىصيحٍّحىاثًقى   كىاٍْلىٍكثػىريكفى قىًبليوا مىا صىرَّحىا .155  .247 

ػػػػػٍيػػػمو بىػػػػ  كىيف الصًَّحيًح ًعدَّةه كىاٍْلٍعمىشً  .156  .248  هي ػػػعٍ كىكىهيػػػػشى  ًش كىفىػػػػػػتٍّػػ ػدى
فجعلو فريق من أىل ا٢بديث كالفقهاء  ،اختلفوا يف قبوؿ ركاية من عرؼ ُّذا التدليس)ـ(: 

، والصحيح التفصيل،  السماع أك مل يبْبؿ بْبَّ ٦بركحا بذلك، كقالوا: َل تقبل ركايتو ٕبا
كأف ما ركاه ا٤بدلس بلفظ ٧بتمل مل يبْب فيو السماع كاَلتصاؿ حكمو حكم ا٤برسل 

كأشباىها فهو  "سمعت، وحدثنا، وأخبرنا"كأنواعو، كما ركاه بلفظ مبْب لالتصاؿ ٫بو 
ىذا الضرب كثّب  حديثكيف الصحيحْب كغّبٮبا من الكتب ا٤بعتمدة من ، مقبوؿ ٧بتج بو

كىذا ْلف التدليس ليس  ، كالسفيانْب كىشاـ بن بشّب كغّبىم جدا: كقتادة كاْلعمش
 كذبا، كإ٭با ىو ضرب من اإليهاـ بلفظ ٧بتمل.

 على ٟبس مراتب؛ىم : (15ىل التقديس ص:أ)تعريف الحافظقاؿ )ش(: 
 : من مل يوصف بذلك اَل نادرا كيحٓب بن سعيد اَلنصارم. األولى
اْلئمة تدليسو كأخرجوا لو يف الصحيح إلمامتو كقلة تدليسو يف  احتمل: من ةالثاني

 عيينة. كابنجنب ما ركل كالثورم، أك كاف َل يدلس اَل عن ثقة  
: من أكثر من التدليس فلم ٰبتج اْلئمة من أحاديثهم إَل ٗبا صرحوا فيو الثالثة

  الزبّب ا٤بكي.بالسماع، كمنهم من رد حديثهم مطلقا، كمنهم من قبلهم، كأِب
: من اتفق على أنو َل ٰبتج بشيء من حديثهم إَل ٗبا صرحوا فيو بالسماع لكثرة الرابعة

 تدليسهم على الضعفاء كاَّاىيل كبقية بن الوليد.
: من ضعف بأمر آخر سول التدليس، فحديثهم مردكد كلو صرحوا بالسماع الخامسة

 إَل أف يوثق من كاف ضعفو يسّبا كابن ٥بيعة.
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 ........................  كىذىمَّوي شيٍعبىةي ذيك الر سيوخً  .157  .249 (:ف)
: قاؿاء، ككاف شعبة من أشدىم ذما لو، مكركه جدا ذمو أكثر العلم ]ىذا القسم[)ـ(: 

كىذا من شعبة إفراط  .: ْلف أز،ي أحب إَل من أف أدلسقاؿو  .التدليس أخو الكذب
 .٧بموؿ على ا٤ببالغة يف الزجر عنو كالتنفّب

***** 
 «التٍَّدلٍيسي لًلشٍّييوخً »كىديكنىوي   ........................   (:ف)

 .............بًًو، ......  أٍف يىًصفى الشٍَّيخى ٗبىا َلى يػيٍعرىؼي  .158  .250 
: تدليس الشيوخ، كىو أف يركم عن شيخ حديثا ٠بعو منو، فيسميو أك القسم الثاني)ـ(: 

أمره أخف، كفيو تضييع  ذاكى ،َل يعرؼ بو كي َل يعرؼيصفو ٗبا  يكنيو أك ينسبو أك
 للمركم عنو، كتوعّب لطريق معرفتو على من يطلب الوقوؼ على حالو كأىليتو.

***** 
 كىذىا ٗبٍقصىدو ٱبىٍتىًلفي  ......  ........................   (:ف)

 ًتٍكثىارىاكىكػا٣بٍىًطيًب ييوًىمي اسٍ   فىشىر هي للضٍَّعًف كىاٍسًتٍصغىارا .159  .251 
 كٱبتلف ا٢باؿ يف كراىة ذلك ٕبسب الغرض ا٢بامل عليو؛)ـ(: 
 تو غّب ثقة.مى ػفقد ٰبملو على ذلك كوف شيخو الذم غّب سً  -
 أك كونو متأخر الوفاة قد شاركو يف السماع منو ٝباعة دكنو. -
 أك كونو أصغر سنا من الراكم عنو. -
شخص كاحد على صورة  أك كونو كثّب الركاية عنو فال ٰبب اإلكثار من ذكر -

ح بذلك ٝباعة من الركاة ا٤بصنفْب، منهم ا٣بطيب أبو بكر، فقد  كتسمٌ ، كاحدة
 كاف ٥بجا بو يف تصانيفو.
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، فإنو مكثر من الشيوخ : مل يكن ا٣بطيب يفعلو إيهاما للكثرةالحافظقاؿ )ش(: 
أدت ضركرة  كالناس بعده عياؿ عليو، كإ٭با يفعل ذلك تفننا يف العبارة، كرٗبا كا٤بركيات

التصنيف إىل تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أكصافو لئال يصّب مبتذَل ينفر السمع 
 (1/449)النكت الوفيةمنو للتكرار احملض.

***** 

ػػػػػػافًػػػػعًػػػي أىثٍػػػػبىػػػػػػتىػػػػػوي بًػػػػمى  .160  .252 (:ف)  ]كىقىًبلى التٍَّصرًيحى يف الرٍّكىايىًة[  ػػػػرَّةً كالشَّ
 كا٢بكم بأنو َل يقبل من ا٤بدلس حٌب يبْب قد أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة.ـ(: )

: كمن عرفناه دلس مرة فقد أباف لنا عورتو يف (378)الرسالة ص: الشافعي قاؿ )ش(: 
ركايتو، كليست تلك العورة بالكذب فنرد ُّا حديثو، كَل النصيحة يف الصدؽ فنقبل منو ما 

يحة يف الصدؽ، فقلنا: َل نقبل من مدلس حديثا حٌب يقوؿ فيو: قبلنا من أىل النص
 "سمعت".أك  "حدثني"

فإنو قد ٱبفى كيصّب  ،: للتدليس مفسدة كفيو مصلحة؛ أما مفسدتو)اَلقَباح(ابن دقيققاؿ 
مع كونو عدَل  ،فيسقط العمل با٢بديث لكوف الراكم ٦بهوَل عند السامع ،الراكم ٦بهوَل

فامتحاف  ،كىذه جناية عظمى كمفسدة كربل، كأما مصلحتو معركفا يف نفس اْلمر،
 اْلذىاف يف استخراج التدليسات، كإلقاء ذلك إىل من يراد اختبار حفظو كمعرفتو بالرجاؿ.

***** 
قٍػرىارً    .253 (:ف)  بًاٍْلثىارً  أىٍك جىٍزـً أىٍىًل اٍلًعٍلمً   كىيػيٍعرىؼي التٍَّدلًيسي بًاإٍلً

 اْلمرين؛ يعرؼ بأحد أم أف التدليس)ش(: 
 إخبار الشخص عن نفسو كما تقدـ يف حكاية ذلك عن ابن عيينة كىشيم. .1
 جـز إماـ مطلع من أئمة اْلثر بأف ىذا الراكم مدلس. .2
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 لًقىاؤيهي إًيَّاهي ميٍرسىله خىًفي  كىالنػٍَّقلي عىٍن ميعىاًصرو لىػٍم يػيٍعرىًؼ    .254 (:ف)
كىو أف التدليس ٱبتص  ،ا٣بفي دقيق : الفرؽ بْب ا٤بدلس كا٤برسل)النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 

ٗبن ركل عمن عرؼ لقاؤه إياه، فأما إف عاصره كمل يعرؼ أنو لقيو فهو ا٤برسل ا٣بفي، كمن 
أدخل يف تعريف التدليس ا٤بعاصرة كلو بغّب لقي، لزمو دخوؿ ا٤برسل ا٣بفي يف تعريفو، 

 كالصواب التفرقة بينهما.

ؿ إذا ذكر بالصيغة ا٤بوٮبة عمن لقيو فهو : من ذكر بالتدليس أك اإلرسا)النكت(وقاؿ
 تدليس، أك عمن أدركو كمل يلقو فهو ا٤برسل ا٣بفي، أك عمن مل يدركو فهو مطلق اإلرساؿ.

***** 
ـو قىٍد عىاصىرىا   .255 (:ف)

 نىػػبًػػػيَّػػػػػنىػػػا ديكفى لًػػػػػػػقىػػػػػػػػػاءو أيثًػػػػػػػػػػػرىا  كىالرٍَّفًع ًمٍن ميػخىٍضرى

قي يف التدليس دكف ا٤بعاصرة كحدىا َلبد : كيدؿ على أف اعتبار اللي )النزىة(لحافظااؿ ق
كقيس  (1)منو: إطباؽ أىل العلم با٢بديث على أف ركاية ا٤بخضرمْب، كأِب عثماف النهدم

، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم من قبيل اإلرساؿ، َل من قبيل التدليس، (2)بن أِب حاـز
ة يكتفى بو يف التدليس لكاف ىؤَلء مدلسْب؛ ْلهنم عاصركا النيب كلو كاف ٦برد ا٤بعاصر 

صلى اهلل عليو كسلم قطعا، كلكن مل يعرؼ ىل لقوه أـ َل، ك٩بن قاؿ باشَباط اللقاء يف 
 التدليس: الشافعي كالبزار، ككالـ ا٣بطيب يف "الكفاية" يقتضيو، كىو ا٤بعتمد.

 
***** 

                                                 

 ىػ كقيل غّبىا(.100(عبد الرٞبن بن ميلٍّ، أبو عثماف، النهدم، ]ثقة ثبت عابد، ع[، )ت1)
، أبو عبد اهلل، البجلي، ]ثقة ٨بضـر يقاؿ: لو رؤية 2)  غّبىا(. أكىػ 97جاز ا٤بائة كتغّب، ع[، )ت(قيس بن أىب حاـز
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ْرَساِؿ َواْلَمزِ    (:ف) ْسَنادِ َخِفيُّ اإْلِ  يُد ِفي اإْلِ
ىذا نوع مهم عظيم الفائدة، يدرؾ باَلتساع يف  معرفة المراسيل الخفي إرسالها:)ـ(: 

  .الركاية كا١بمع لطرؽ اْلحاديث مع ا٤بعرفة التامة
: ليس ا٤براد ىنا باإلرساؿ ما سقط منو الصحاِب، كإ٭با ا٤براد ىنا مطلق العراقيقاؿ )ش(: 

 لى نوعْب: ظاىر كخفي؛ اَلنقطاع، مث اإلرساؿ ع
ىو أف يركم الرجل عمن مل يعاصره ٕبيث َل يشتبو إرسالو باتصالو على  :فالظاىر

 .ركم مالك مثال عن سعيد بن ا٤بسيبأىل ا٢بديث، كأف ي
 :: ىو أف يركموالخفي

 [اتفاقا كىذا تدليس قلت:. ]عمن ٠بع منو ما مل يسمعو منو .1
 [أيضا تدليسكىذا  قلت:. ]أك عمن لقيو كمل يسمع منو .2
 وعده الشيخ تدليسا، كالصواب أن قلت:. ]أك عمن عاصره كمل يلقو .3

 [كما تقدـ  مرسل خفي
***** 

ـي السَّمىاًع كىالًلٍّقىاءً   .782  .256 (:ف) ٍرسىاؿي ذيك الٍػخىفىاءً   كىعىدى  يػىٍبديك بًًو اإٍلً
م فيو أك ا٤بذكور يف ىذا الباب منو ما عرؼ فيو اإلرساؿ ٗبعرفة عدـ السماع من الراك )ـ(: 

عدـ اللقاء، كما يف ا٢بديث ا٤بركم عن العواـ بن حوشب، عن عبد اهلل بن أِب أكىف قاؿ:  
ركم  .َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة نَػَهَض وََكبػَّرَ : َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا قَاَؿ ِباَلؿٌ  يُّ بِ النَّ  افَ كَ 

 فيو عن أٞبد أنو قاؿ: العواـ مل يلق ابن أِب أكىف.
َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا قَاَؿ ِباَلٌؿ: َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة نَػَهَض )ح(:  )ش(: 
 2/35)السنن الكربلكمن طريقو البيهقي (451رقم:  3/847)ا٤بطالب العاليةركاه أبو يعلى وََكبػََّر.
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من طريق حىجَّاًج ٍبًن فػىر كخى، عن  (3371/ رقم: 8/298)البحر الزخاركركاه البزار( 2297رقم: 
ـي ٍبني حىٍوشىبو بو. : َل نعلم ركاه عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إَل البزارقاؿ  اٍلعىوَّا

 عبد اهلل بن أِب أكىف ُّذا اإلسناد.
: ليس وقاؿ: َل نعرفو، يحيى: حجاج كاسطي، قاؿ (5/419)فتح البارمابن رجبقاؿ 

: مَبكؾ. كذكر ىذا الدارقطني . كقاؿالنسائيهوؿ. كضعفو ٦ب أبو حاتم:بشيء. كقاؿ 
 (249) جامع التحصيل ص:  كىف.أفأنكره، كقاؿ: العواـ مل يلق ابن أِب  ألحمدا٢بديث 

***** 
ا زًيىادىةي اٍسًم رىاكو يف السَّنىدٍ   .783  .257 (:ف)  فًيًو كىرىدٍ « عىنٍ »ًإٍف كىافى حىٍذفيوي بًػػػ  كىذى
 شخص كاحد أك   بزيادة  آخر  سالو ٧باَل على ٦بيئو من كجوإر كمنو ما كاف ا٢بكم ب)ـ(: 

عن أِب  ،عن الثورم ،أكثر يف ا٤بوضع ا٤بدعى فيو اإلرساؿ، كا٢بديث عن عبد الرزاؽ
إسحاؽ، فإنو حكم فيو باَلنقطاع كاإلرساؿ بْب عبد الرزاؽ كالثورم، ْلنو ركم عن عبد 

، عن الثورم، عن أِب إسحاؽ، كحكم الرزاؽ قاؿ: حدثِب النعماف بن أِب شيبة ا١بندم
أيضا فيو باإلرساؿ بْب الثورم كأِب إسحاؽ، ْلنو ركم عن الثورم عن شريك عن أِب 

 ]تقدـ يف "ا٤بنقطع"[إسحاؽ.

يف ذلك فينبغي أف  "عن": اإلسناد ا٣باَل عن الراكم الزائد إف كاف بلفظة الشيخ قاؿ
 يو الزائد.ٰبكم بإرسالو، كٯبعل معلال باإلسناد الذم ذكر ف
***** 

ٍونًًو قىٍد ٞبىلىوٍ   أىتىى فىالٍػحيٍكمي لىوٍ « ٙبىًٍديثو »كىًإٍف بًػػ  .784  .258 (:ف)  مىعى اٍحًتمىاًؿ كى
 ..............كىٮٍبنا، ....  عىٍن كيلٍّ، ًاَلَّ حىٍيثي مىا زًيدى كىقىعٍ   .785  .259 
 ارؾ، قاؿ: حدثنا مثالو: ما ركم عن عبد اهلل بن ا٤بب معرفة المزيد في متصل األسانيد:)ـ(: 
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سفياف، عن عبد الرٞبن بن يزيد بن جابر قاؿ: حدثِب بسر بن عبيد اهلل قاؿ: ٠بعت أبا 
إدريس يقوؿ: ٠بعت كاثلة بن اْلسقع يقوؿ: ٠بعت أبا مرثد الغنوم يقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

فذكر سفياف يف ىذا ، َها""ََل َتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر َوََل ُتَصلُّوا إِلَيػْ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: 
 اإلسناد زيادة ككىم، كىكذا ذكر أِب إدريس؛

فممن دكف ابن ا٤ببارؾ، ْلف ٝباعة ثقات رككه عن ابن ا٤ببارؾ،  ،أما الوىم في ذكر سفياف
 عن ابن جابر نفسو، كمنهم من صرح فيو بلفظ اإلخبار بينهما.

لوىم، كذلك ْلف ٝباعة من الثقات فابن ا٤ببارؾ منسوب فيو إىل ا ،وأما ذكر أبي إدريس فيو
رككه عن ابن جابر، فلم يذكركا أبا إدريس بْب بسر ككاثلة، كفيهم من صرح فيو بسماع بسر 

 ن كاثلة.م
يركف أف ابن ا٤ببارؾ كىم يف ىذا، قاؿ: ككثّبا ما ٰبدث بسر عن أِب : أبو حاتم الرازيقاؿ 

 إدريس عن كاثلة، كقد ٠بع ىذا بسر إدريس، فغلط ابن ا٤ببارؾ، كظن أف ىذا ٩با ركل عن أِب
 من كاثلة نفسو.

َها")ح(: )ش(:   ( 972رقم:  2/668)ركاه مسلم "ََل َتْجِلُسوا َعَلى اْلُقُبوِر َوََل ُتَصلُّوا ِإلَيػْ
 ، عن عبد الرٞبن بن يزيد بن جابر بو.من طريق ابن ا٤ببارؾ (1050رقم:  3/358)كالَبمذم

خطأ، أخطأ فيو ابن ا٤ببارؾ كزاد فيو، عن أِب إدريس  : حديث ابن ا٤ببارؾالبخاريقاؿ 
ىكذا ركل غّب كاحد عن عبد الرٞبن بن يزيد  ،ا٣بوَل،ي، كإ٭با ىو بسر بن عبيد اهلل، عن كاثلة

 بن جابر، كليس فيو عن أِب إدريس، كبسر بن عبيد اهلل قد ٠بع من كاثلة بن اْلسقع.
أم: مع  "َمَع اْحِتَماِؿ..."ارؾ بالوىم يف ىذا : حكم ىؤَلء اْلئمة على ابن ا٤ببالعراقيقاؿ 

 .جواز أف يكوف قد ٠بعو من ىذا
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كإف كاف فيو تصريح بالسماع أك باإلخبار، كما يف ا٤بثاؿ الذم أكردناه، فجائز أف )ـ(: 
يكوف قد ٠بع ذلك من رجل عنو، مث ٠بعو منو نفسو، فيكوف بسر يف ىذا ا٢بديث قد 

مث لقي كاثلة فسمعو منو، كما جاء مثلو مصرحا بو يف غّب  ٠بعو من أِب إدريس عن كاثلة،
ىذا، اللهم إَل أف توجد قرينة تدؿ على كونو كٮبا، كنحو ما ذكره أبو حامت يف ا٤بثاؿ 
ا٤بذكور، كأيضا فالظاىر ٩بن كقع لو مثل ذلك أف يذكر السماعْب، فإذا مل ٯبئ عنو ذكر 

 ذلك ٞبلناه على الزيادة ا٤بذكورة.
***** 

 . كىيف ذىٍيًن ا٣بٍىًطيبي قىٍد ٝبىىعٍ ....  ....................   :(ف)
كتابا   ا٤بزيديف ك  "التفصيل لمبهم المراسيل"كتاب   ا٤برسل ا٣بفي كللخطيب يف)ـ(: 

 ]٤با تقدـ من اَلحتماؿ[. ، كيف كثّب ٩با ذكره نظر"كتاب تمييز المزيد في متصل األسانيد"

***** 

ٍخبىارً  كىًإ٭بَّىا .181  .260 (:ف)  عىٍن نػىٍفًسًو، كىالنَّصٍّ ًمٍن ًكبىارً   يػيٍعرىؼي بًاإٍلً
 صل أف خفي اإلرساؿ يعرؼ بأمور:٩با تقدـ يتح )ش(:

 .بعدـ ٠باعو منو مطلقاأك  بعدـ اللقاء بينهما أحدىا:
 . بعدـ ٠باعو منو لذلك ا٢بديث فقط، كإف ٠بع منو غّبه الثاني:
 . زيادة اسم راك بينهما بأف يرد يف بعض طرؽ ا٢بديث الثالث:

 ككل ىذه اْلمور إ٭با تيدرؾ بنص إماـ من أئمة الشأف، أك بإخباره عن نفسو بذلك.
 

***** 
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 َمْن َرَوى َعْن َشْيٍخ ثُمَّ َرَوى َعْنُو ِبَواِسَطةٍ    (:ف)
، مثيَّ رىكىل .751  .261   .......عىٍن غىٍّبًًه، عىٍنوي، ..  كىمىٍن رىكىل عىٍن رىجيلو

مث يركيو عنو بواسطة رجل  ،أم أف الراكم قد يركم عن رجل حديثا مباشرةي(: )األثيوب
 آخر، كما إذا ركل مالك عن نافع حديثا، مث ركاه عن الزىرم عن نافع.

***** 
 ..... ًمنى اٍلفىنٍّ حىوىل.....  ........................   ة(:ف)

 اٍنًقطىاعو يف الًَّذم أىجىادىهٍ  أىكً   أىٍف َلى ييظىنَّ ًفيًو ًمٍن زىيىادىهٍ  .752  .262 
ن الزيادة يف كمعرفة ىذا النوع حول من مهمات مصطلح ا٢بديث عدـ ظ)األثيوبي(: 

 مع أف اإلسنادين صحيحاف. اَلنقطاع[ يف صورة حذفهاأيأك النقص] صورة زيادة الواسطة
 كف كاسطة.كصفو باإلجادة لعلوه حيث نقلو من د٦بوَّدا، ك أم ركاه  "َأَجاَدْه" كقولو:

***** 
   [َويُػَقابُِلُو الْػَمْحُفوظُ ]الشَّاذُّ    (:ف)

: الشْب كالذاؿ يدؿ على اَلنفراد كا٤بفارقة، شىذَّ (3/180)مقاييس اللغةابن فارسقاؿ  (:ش)
  الشٍَّيءي يىًشذ  شيذيكذنا.

؛ أكثقمقبولة ما مل تقع منافية ٤بن ىو  ا٢بسن كالصحيح : زيادة راكم)النزىة(الحافظقاؿ 
حات، أك غّب ذلك من كجوه الَبجي ،أك كثرة عدد ،فإف خولف بأرجح منو ٤بزيد ضبط

 ."الشاذ"كمقابلو كىو ا٤برجوح، يقاؿ لو: ، "المحفوظ"فالراجح يقاؿ لو: 
 

***** 
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، فىالشَّاًفعي  حقَّقىوٍ   كىذيك الش ذيكًذ مىا ٱبيىاًلفي الثػٍّقىوٍ  .161  .263 (:ف)  ًفيًو الٍػمىالى
قاؿ الشافعي: ليس الشاذ من ا٢بديث أف يركم الثقة ما َل يركم  :لشاذمعرفة ا)ـ(: 

َل إشكاؿ يف أنو  : كىذاقاؿ ديثا ٱبالف ما ركل الناس. غّبه، إ٭با الشاذ أف يركم الثقة ح
 شاذ غّب مقبوؿ.

 ا٤بخالفة تكوف بالزيادة أك بالنقص يف السند أك يف ا٤بًب. "ُيَخاِلُف" كقولو: (:ش)
***** 

ؼى ًفيًو مىا اٍشتػىرىطٍ كى  .162  .264 (:ف)  ........................  الٍػحىاًكمي الٍػًخالى
كليس لو أصل  ،أف الشاذ ىو ا٢بديث الذم يتفرد بو ثقة من الثقات الحاكمكذكر )ـ(: 

ٗبتابع لذلك الثقة، كذكر أنو يغاير ا٤بعلل من حيث إف ا٤بعلل كقف على علتو الدالة على 
 يوقف فيو على علتو كذلك.جهة الوىم فيو، كالشاذ مل 

: كىو مذىب ٝباعات من أىل ا٢بديث، كقيل إنو (1/59)اَّموعالنوويقاؿ  (:ش)
 مذىب أكثرىم، كىذا ضعيف.

***** 
ًليًلي  ......................   (:ف) كىلًٍلخى

 ميٍفرىدي  الرَّاًكم  فػىقىطٍ   (1)
ليس لو إَل إسناد كاحد،  أف الشاذ ما ،الذم عليو حفاظ ا٢بديث: الخليلي قاؿك )ـ(: 

فما كاف عن غّب ثقة فمَبكؾ َل يقبل، كما كاف عن  ،ةيشذ بذلك شيخ ثقة كاف أك غّب ثق
 ثقة يتوقف فيو كَل ٰبتج بو.

***** 

                                                 

 ىػ(.446بالعلل كالرجاؿ[، )ت عارؼ ، أبو يعلى، القزكيِب، ]الذىيب: ثقة حافظخليل بن عبد اهلل "اْلَخِليِلي"( 1)
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 "النػَّْهي َعْن بَػْيِع الَوََل َوالِهَبِة"كػػ  كىرىدَّ مىا قىاَلى بًفىٍرًد الثػٍّقىةً  .163  .265 (:ف)
كحديث عبد   ،يشكل ٗبا ينفرد بو العدؿ ا٢بافظ الضابط ما ذكره ا٢باكم كا٣بليلي)ـ(: 

 .نَػَهى َعْن بَػْيِع الَوََلِء َوِىَبِتوِ  النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ : َأفَّ اهلل بن دينار، عن ابن عمر
  تفرد بو عبد اهلل بن دينار.

ركاه  ْن بَػْيِع الَوََلِء َوَعْن ِىَبِتِو"،"نَػَهى النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم عَ  )ح(: (:ش)
من  (1506رقم:  2/1145)كمسلم  (6756رقم:  8/155( ك2535رقم:  3/147)البخارم 

 ، عىًن اٍبًن عيمىرى رضي اهلل عنهما. ]أبو عبد الرٞبن، ثقة، ع[طيريؽ عن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن ًدينىارو 
 ينار يف ىذا ا٢بديث.: الناس كلهم عياؿ على عبد اهلل بن دمسلمقاؿ 

***** 
: رىكىل الز ٍىرًم   .164  .266 (:ف)  ًتٍسًعْبى فػىٍردنا كيل هىا قىًوم    كىقػىٍوًؿ ميٍسًلمو
 َل  كسلم  عليو  اهلل   صلى كيو عن النيب للزىرم ٫بو تسعْب حرفا ير كقد قاؿ مسلم: )ـ(: 

 بأسانيد جياد. يشاركو فيها أحد
َقاَؿ ِفي َحِلِفِو: "َمْن َحَلَف ِمْنُكْم فػَ  عد حديث:ب (1647رقم:  3/1268)مسلم وقال)ح(: 
تِ  : قولو: قاؿ فَػْلَيَتَصدَّْؽ" َصاِحِبِو: تَػَعاَؿ أُقَاِمْرؾَ فَػْليَػُقْل: ََل ِإَلَو ِإَلَّ اهللُ، َوَمْن قَاَؿ لِ  بِالالَّ

 من تسعْب.، َل يركيو أحد غّب الزىرم، قاؿ: كللزىرم ٫بو فَػْلَيَتَصدَّْؽ" "تَػَعاَؿ أُقَاِمْرؾَ 
***** 

 يػىٍقريبي ًمٍن ضىٍبطو فػىفىٍرديهي حىسىنٍ   كاٍختىارى ًفيمىا ملٍى ٱبيىاًلٍف أفَّ مىنٍ  .165  .267 (:ف)

 عىٍنوي فىًممَّا شىذَّ، فىاٍطرىٍحوي كىريدٌٍ   أٍك بػىلىغى الضٍَّبطى فنصىحٍٍّح، أىٍك بػىعيدٍ  .166  .268 
ر يف ذلك اكم، بل اْلمليس اْلمر يف ذلك على اإلطالؽ الذم أتى بو ا٣بليلي كا٢بو)ـ(: 

 إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو؛نو فنقوؿ: على تفصيل نبيٌ 
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 .شاذا مردوداكاف ما انفرد بو   ،ف كاف ٨بالفا ٤با ركاه من ىو أكىل منو با٢بفظ كأضبطإ .1
 ؛، كإ٭با ىو أمر ركاه ىو كمل يركه غّبه، فينظر يف ىذا الراكم ا٤بنفردإف مل تكن فيو ٨بالفة .2

 .كمل يقدح اَلنفراد فيو قبل ما انفرد بو :حافظا موثوقا بإتقانو وضبطو إف كاف عدَل .1
كاف انفراده بو خارما لو،   :إف لم يكن ممن يوثق بحفظو وإتقانو لذلك الذي انفرد بو .2

 ؛مث ىو بعد ذلك دائر بْب مراتب متفاكتة ٕبسب ا٢باؿ فيو، مزحزحا لو عن حيز الصحيح
 :الضابط المقبوؿ تفردهإف كاف غير بعيد من درجة الحافظ ف -

 .استحسنا حديثو ذلك، كمل ٫بطو إىل قبيل ا٢بديث الضعيف
 رددنا ما انفرد بو، ككاف من قبيل الشاذ ا٤بنكر. :وإف كاف بعيدا من ذلك -

 فخرج من ذلك أف الشاذ ا٤بردكد قسماف: 
 .: ا٢بديث الفرد ا٤بخالفأحدىما

ما ٯبرب ما يوجبو التفرد كالشذكذ من  : الفرد الذم ليس يف راكيو من الثقة كالضبطالثاني
 النكارة كالضعف.

***** 
   [َويُػَقابُِلُو الْػَمْعُروؼُ ]اْلُمْنَكُر    (:ف)

: النوف كالكاؼ كالراء أصل صحيح يدؿ على خالؼ (5/476)مقاييس اللغةابن فارسقاؿ )ش(: 
 كمل يعَبؼ بو لسانو. ،قلبيوا٤بعرفة الٍب يسكن إليها القلب، كنىًكرى الشيء كأىٍنكىرىه: مل يقبلو 

***** 
ا اٍلبػىٍرًدٯًبي .167  .269 (:ف) ، كىالصَّوىابي يف التٍَّخرًيجً   كىاٍلمينكىري اٍلفىٍردي كىذى  أىٍطلىقى

ا الشٍَّيخي ذىكىرٍ   ًإٍجرىاءي تػىٍفًصيلو لىدىل الش ذيكًذ مىرٍ  .168  .270  ٍعناهي، كىذى  فػىٍهوى بًػمى
اركف الربدٯبي: أنو ا٢بديث الذم ينفرد بو أٞبد بن ىعن  :معرفة المنكر من الحديث)ـ(: 

 .الرجل، كَل يعرؼ متنو من غّب ركايتو؛ َل من الوجو الذم ركاه منو كَل من كجو آخر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 047 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

كإطالؽ ا٢بكم على التفرد بالرد أك النكارة أك ، أطلق الربدٯبي ذلك كمل يفصل قاؿ الشيخ:
فا يف تفصيل الذم بيناه آنالشذكذ موجود يف كالـ كثّب من أىل ا٢بديث، كالصواب فيو ال

 ٤بنكر ينقسم قسمْب، على ما ذكرناه يف الشاذ، فإنو ٗبعناه.ا شرح الشاذ، كعند ىذا نقوؿ:
***** 

ري الثػٍّقىوٍ  ]كىالرَّاًجحي:[ .184  .271 (:ف) ٍبىةو قىٍد حىقَّقىوٍ ٨بيىالًفنا  الًَّذم رىكىل غىيػٍ  ، يف ٬بي
 الحافظللثقة كما حققو  لفا٨بايف الضع أنو ركايةالراجح يف تعريف ا٤بنكر  (:ش)

؛ فالراجح يقاؿ [الراكم ا٤بخاًلف]مع ضعف [للثقات]: إف كقعت ا٤بخالفة)نزىة النظر(بقولو
 "المنكر".، كمقابلو يقاؿ لو: "المعروؼ"لو: 

***** 
 ........................  ا٣بٍىبػىرٍ  "ُكُلوا البَػَلَح بالتَّْمِر"٫بىٍوى  .169  .272 (:ف)
ما ركيناه من  :رد الذم ليس يف راكيو من الثقة كاإلتقاف ما ٰبتمل معو تفردهالف كمثاؿ)ـ(: 

 ٰبٓب بن ٧بمد بن قيس، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة رضي ٍّب كى حديث أِب زي 
"ُكُلوا اْلبَػَلَح بِالتَّْمِر، فَِإفَّ الشَّْيطَاَف ِإَذا اهلل عنها: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

ـَ َحَتى َأَكَل اْلَجِديَد بِاْلَخَلِق"رَ  تفرد بو أبو  قاؿ:. َأى َذِلَك َغاَظُو، َويَػُقوُؿ: َعاَش اْبُن آَد
 ، غّب أنو مل يبلغ مبلغ من ٰبتمل تفرده.كّب، كىو شيخ صاحل أخرج عنو مسلمز 

لنسائي يف كا( 3330رقم:  2/1105)ابن ماجو  رواه "،...ُلوا اْلبَػَلَح بِالتَّْمرِ "كُ )ح(: )ش(: 
ُمَحمَِّد ْبِن  َيْحَيى ْبنِ من طريق  (7138رقم:  4/135)كا٢باكم  (6690رقم:  6/250)الكربل 

]بن الزبّب بن العواـ، ، عىٍن ًىشىاـً ٍبًن عيٍركىةى ]أبو زيكىٍّب، صدكؽ ٱبطئ كثّبا، بخ ـ مد ت س ؽ[قَػْيٍس اْلَمَدِنيُّ 

، عىٍن عىاًئشىةى، قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو ]أبو عبد اهلل، ثقة، ع[وً ، عىٍن أىبًيأبو ا٤بنذر، ثقة فقيو رٗبا دلس، ع[
 صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى... 
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 3/119)كابن حباف يف اَّركحْب (2055رقم:  4/427)العقيلي يف الضعفاء ورواه
يحيى بن محمد كلهم يف ترٝبة   (2141رقم:  9/105)كابن عدم يف الكامل  (1210رقم:
: ىذا كالـ َل أصل ابن حبافقاؿ (. 3/25)ابن ا١بوزم يف ا٤بوضوعات  وأورده، قيس بن

 لو من حديث النيب صلى اهلل عليو كسلم.
***** 

 ٠بىَّى اٍبنى عيٍثمىافى: عيمىرٍ  كىمىالًػكه   ........................   (:ف)
رم، عن علي بن حسْب، عن : ركاية مالك، عن الزىمثاؿ ا٤بنفرد ا٤بخالف ٤با ركاه الثقات)ـ(: 

اْلُمْسِلُم  ثُ رِ  يَ "ََل عمر بن عثماف، عن أسامة بن زيد، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 
بضم  "عمر بن عثماف"من الثقات يف قولو: خالف مالك غّبه ، اْلَكاِفَر َوََل اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم"

عمرو بن "اه من أصحاب الزىرم قاؿ فيو: أف كل من رك  ""التمييز، كذكر مسلم يف كتاب العْب
كذكر أف مالكا كاف يشّب بيده إىل دار عمر بن عثماف، كأنو علم أهنم ، بفتح العْب يعِب "فعثما

بفتح -إ٭با ىو عن عمرك  ٝبيعا كلد عثماف، غّب أف ىذا ا٢بديث "عمر"ك "عمرو"ٱبالفونو، ك
 م مسلم كغّبه على مالك بالوىم.كحك -العْب

]٧بمد بن مسلم، أبو بكر، الزىرم، الفقيو : عىٍن اٍبًن ًشهىابو (2/519 أا٤بوط)مالك  روى )ح(:)ش(: 

]بن أِب طالب، أبو ا٢بسْب، زين ، عىٍن عىًليٍّ ٍبًن حيسىٍْبً ٍبًن عىًليٍّ ا٢بافظ متفق على جاللتو كإتقانو، ع[

، عىٍن أيسىامىةى ٍبًن سعد:كاف قليل ا٢بديث[]ابن َعفَّافَ  ُعَمَر ْبِن ُعْثَماَف ْبنِ ، عىٍن العابدين، ثقة ثبت، ع[
 :  يَِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر""ََل زىٍيدو أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى

 ثبت  ]بن راشد، أبو عركة، ثقةمعمر  طريق من  (3058رقم:  4/71)لبخارم ارواه ىذا الحديث و 

])ميسرة(، أبو سلمة، صدكؽ محمد بن أبي حفصةمن طريق  (4282رقم:  5/147)، كفاضل، ع[

]أبو الوليد، ابن جريج ]عبد ا٤بلك بن عبد العزيز[من طريق  (6764رقم:  8/156)، كٱبطئ، خ ـ مد س[

 ، ثقة فقيو فاضل يدلس كيرسل، ع[
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ركايتو عن  ]أبو يزيد، اْليلي، ثقة إَل أف يفيونس بن يزيدمن طريق  (1351رقم:  2/984) مسلم ورواه

]أبو محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالحومعمر و  الزىرم كٮبا قليال كيف غّب الزىرم خطأ، ع[

]أبو ٧بمد، ثقة ابن عيينة سفياف من طريق (1614رقم:  3/1233)، ككىب، ضعيف، ـ مد ت س ؽ[

عىٍن عىًليٍّ ىرم: عن الز  كلهم:، حافظ فقيو إماـ حجة إَل أنو تغّب حفظو بأخرة كرٗبا دلس عن الثقات، ع[
 .، عىٍن أيسىامىةى ٍبًن زىٍيدو ]أبو عثماف، ثقة، ع[ِرو ْبِن ُعْثَماَف ْبِن َعفَّافَ مْ عَ ٍبًن حيسىٍْبً، عىٍن 

 اختلف فيو؛ىذا قد  "اْبن ُعْثَماَف"كا٢باصل 
 .عمر بن عثماف بن عفافىو : عن الزىري مالكفقاؿ  -1
 .بن عفاف عمرك بن عثماف ىو :سائر الرواة عن الزىري قاؿك  -2
: َل نعلم أف أحدا من أصحاب الزىرم تابعو على ذلك، (6/123)السنن الكربلالنسائي قاؿ 

وقاؿ : (21/459هتذيب الكماؿ) المزيقاؿ كقد قيل لو فثبت عليو؟، كقاؿ: ىذه داره. ك 
 بن عثماف كىذه دار عمر بن عثماف.كيقوؿ: ىذه دار عمرك  ناظر عليوكاف مالك ي  غيره:
ىذا ا٢بديث ليس ٗبنكر، كمل يطلق عليو أحد اسم  ْلف: ىذا ا٤بثاؿ فيو نظر العراقيقاؿ 

اذا ٤بخالفة النكارة فيما رأيت، كا٤بًب ليس ٗبنكر، كغايتو أف يكوف السند منكرا أك ش
 .كَل يلـز من شذكذ السند كنكارتو كجود ذلك الوصف يف ا٤بًب ،الثقات ٤بالك يف ذلك

***** 
: فىمىاذىا؟ .170  .273 (:ف)  ........................  ........... قػيٍلتي

: ىذا ا٤بثاؿ فيو نظر من حيث إف ىذا ا٢بديث ليس ٗبنكر، كمل يطلق عليو العراقيقاؿ )ش(: 
أحد اسم النكارة فيما رأيت، كا٤بًب ليس ٗبنكر، كغايتو أف يكوف السند منكرا، أك شاذا ٤بخالفة 

 كنكارتو كجود ذلك الوصف يف ا٤بًب.الثقات ٤بالك يف ذلك، كَل يلـز من شذكذ السند 
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فما يلـز منو من  إذا قاؿ مالك: عمر بن عثماف، فماذا؟ أم: العراقي:قاؿ  "َفَماَذا" قولو:
 نكارة ا٤بًب.

***** 
 َخاَتَمُو ِعْنَد اْلَخاَل َوَوْضِعِو"  "نَػْزِعوِ  حىًديثي ....... بىٍل    (:ف)

 ا٤بنكر، كىو ما ركاه أصحاب السنن مثاؿ صحيح ْلحد قسمي ىذا :العراقيقاؿ )ش(: 
]عبد ا٤بلك بن عبد عن  ،]بن دينار، أبو عبد اهلل، ثقة رٗبا كىم، ع[اْلربعة من ركاية ٮباـ بن ٰبٓب

]٧بمد بن مسلم، أبو بكر، الفقيو عن الزىرم ،]أبو الوليد، ثقة فقيو فاضل يدلس كيرسل، ع[ابن جريجالعزيز[

َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل عن أنس قاؿ:  ،ع[ا٢بافظ متفق على جاللتو كإتقانو، 
: ىذا حديث منكر، كإ٭با يعرؼ عن ابن جريج، عن أبو داود، قاؿ اْلَخاَلَء َوَضَع َخاَتَموُ 

لزىرم، ]بن عبد الرٞبن، أبو عبد الرٞبن، ا٣براسا،ي، ثقة ثبت قاؿ ابن عيينة: كاف أثبت أصحاب ازياد بن سعد

أف النبي صلى اهلل عليو وسلم اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍؽ، ثُمَّ  ،، عن الزىرم، عن أنسع[
 .: ىذا حديث غّب ٧بفوظالنسائيكقاؿ  .، كالوىم فيو من ٮباـ، كمل يركه إَل ٮباـأَْلَقاهُ 

أبو داكد  َء َوَضَع َخاَتَمُو"، رواه"َكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل اْلَخاَل )ح(:  
كابن ماجو  (5213رقم:  8/178)كالنسائي  (1746رقم:  4/229)كالَبمذم  (19رقم  1/5)
 1/298)كا٢باكم  (1413رقم:  4/260)كمن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف،(303رقم: 1/110)

، عىًن   (670رقم:  ،  كلهم من طريق ٮبىَّاـً ٍبًن ٰبىٍٓبى  عىًن الز ٍىرًمٍّ، عىٍن أىنىسو بو.اٍبًن جيرىٍيجو
 ذكركا لو علتْب؛ ، كقد معلوؿ ىذا حديثك  قلت:

 كما يأيت يف كالـ أِب داكد.  ،: أف ٮباما كىم فيواألولى
 . : تدليس ابن جريج كأنو أسقط منو زياد بن سعدالثانية
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 ؛و على أقواؿفي وااختلفقد األئمة  على أف
كالـ أِب داكد، ككما مثل بو الناظم ىنا، ككجو   كما تقدـ يف منكر؛ أنو حديث األوؿ:
 .أف ٮباما تفرد بو عن ابن جريجذلك 
عن ابن  ،أبو بكر، الباىلي، صدكؽ ٱبطئ[ا٢بافظ: ]يحيى بن المتوكلبل تابعو  بو؛ ٮباـمل يتفرد : قلت
نَػْقُشُو "لَِبَس َخاَتًما بلفظ:  (451رقم:  1/154) كالبيهقي (671رقم:  1/298)ركاه ا٢باكم  ؛جريج

: ىذا شاىد ضعيف. البيهقيلكن قاؿ  ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو، َفَكاَف ِإَذا َدَخَل اْلَخاَلَء َوَضَعُو"
 (2586رقم:  12/175)علل الدارقطِب. []بن يسار، أبو زكريا، صدكؽ، ـ تيحيى بن الضَُّرْيسكتابعو أيضا 

قاؿ  ،كمعناه أنو شاذ .غّب ٧بفوظ: ىذا ا٢بديث النسائيقاؿ كما  شاّذ؛ أنو حديث الثاني:
]من حكم أِب داكد عليو : حكم النسائي عليو بكونو غّب ٧بفوظ أصوب (2/677)النكتالحافظ 

  إذ ا٤بنفرد بو من شرط الصحيح، لكنو با٤بخالفة صار حديثو شاذا. ؛؛ فإنو شاذ يف ا٢بقيقةبالنكارة[
 فرؽ بينو كبْب الشاذ.: التمثيل بو للمنكر ىو على رأم من ذىب إىل عدـ اللتق

: حديث حسن صحيح غريب. كقاؿ الترمذيقاؿ  صحيح؛ أنو حديث الثالث:
 المنذري وابن دقيق وابن الملقنأيضا  وصححو: صحيح على شرط الشيخْب. الحاكم

 كغّبىم؛ ْلهنما حديثاف ٨بتلفاف متنا ككذا سندا؛ 
 .سطةركاه ابن جريج عن الزىرم بال كا "وضع الخاتم" حديث :فاألوؿ
، ركاه بواسطة زياد بن سعد اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن َوِرٍؽ، ثُمَّ أَْلَقاُه": حديث "والثاني

 عن فانتقاؿ الذىن من ىذا إىل ىذا مع اَلختالؼ متنا كسندا َل يكوف إَل
مَّل ٮباـ   ،(2/339، البدر ا٤بنّب1/95)ا١بوىر النقي .مثلهاغفلو شديدة َل ٰبي

 يصلح مثاَل للمنكر، كأما تصحيحو، ففيو نظر؛ ْلف ابن فا٢بديث َل وعلى كل،: قلت
 جريج مدلس معركؼ، كمل يصرح بالسماع.
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، كىالًَّذم  .185  .274 (:ف)  الٍػميٍنكىًر كىالشَّاًذ نىأىل تػىرىاديؼى   رىأىلقىابػىلىوي الٍػمىٍعريكؼي
 ينهما،ىذا رد على ما ذكره ابن الصالح أف ا٤بنكر ٗبعُب الشاذ، كالصواب التفريق ب (:ش)

بػىٍْب الشاذ كا٤بنكر عمـو كخصوص من كجو؛ ْلف بينهما اجتماعا  :)نزىة النظر(الحافظقاؿ 
يف اشَباط ا٤بخالفة، كافَباقا يف أف الشاذ ركاية ثقة أك صدكؽ، كا٤بنكر ركاية ضعيف، كقد 

 غفل من سول بينهما.
 تنبيو:
كإف مل يكن  رواه فالف كذا""أنكر ما : كقع يف عبارهتم: (1/281)تدريب الراكمالسيوطيقاؿ 

أنكر ما ركل بػيرىٍيدي بن عبد اهلل بن  :(2/247)الكاملابن عديذلك ا٢بديث ضعيفا، كقاؿ 
"ِإَذا َأرَاَد اهلل بِأُمٍَّة قَػَبَض نَِبيػََّها : ]بن أىب موسى، أبو بردة، اْلشعرم، ثقة ٱبطئ قليال، ع[أِب بػيٍردىة

َلَها" قاؿ قات، كقد أدخلو قـو يف صحاحهم. انتهى. : كىذا طريق حسن ركاتو ثقَػبػْ
 .(2288رقم:  4/1791)مسلمكا٢بديث يف صحيح 

***** 
ُروؾُ    (:ف)    اْلَمتػْ

تػٍريكًؾ فػىٍردنا تيًصبً  .186  .275   رىاكو لىوي ميتػَّهىمه بًاٍلكىًذبً   كىسىمٍّ بًاٍلمى

 ٍفلىةه اىٍك كىٍىمه كىثػيرٍ أىٍك ًفٍسقه اىٍك غى   أىٍك عىرىفيوهي ًمٍنوي يف غىٍّبً اٍْلىثػىرٍ  .187  .276 
 :انفرد بركايتو من ىوا٤بَبكؾ ما )األثيوبي(: 

 يف ا٢بديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. "ُمتػََّهٌم بِاْلَكِذِب"
بأف ظهر الكذب يف   ،أم عرؼ ذلك الراكم بالكذب "َعَرُفوُه ِمْنُو ِفي َغْيِر اأْلَثَػْر"

 لكن ىذا دكف اْلكؿ. كالمو كإف مل يظهر يف ا٢بديث النبوم،
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 :منو ككذلك ما ينفرد بو من ظهر
 يف ىذا الفن.ما و أشد نَل يبلغ حد الكفر، كىو أعم من الكذب، كإ٭با أفرد الكذب ْل "ِفْسٌق"

ذىولو عن اإلتقاف كا٢بفظ، كا٤براد كثرتو؛ ْلف ٦برد الغفلة ليس سببا للطعن يف  "َغْفَلٌة"أك 
 .الركاية لقلة من يعافيو اهلل منو

 "اْلَوَىم"بسكوف ا٥باء أم ركاية ا٢بديث على سبيل التوىم، كٰبتمل أنو  "َوْىٌم َكثُػْر"أك 
 ىنا بفتح ا٥باء ٗبعُب الغلط، إَل أنو سكن للوزف.

الظاىر أنو با١بر عطفا على الكذب، كليس   َأْو ِفْسٌق َاْو َغْفَلٌة َاْو َوْىٌم َكثُػْر""قولو: 
بل  ،َل يكوف سببا لَبؾ ا٢بديث ]الفسق كالغفلة كالوىم[موراَلهتاـ ُّذه اْلكذلك؛ ْلف ٦برد 

 فاْلكىل كوهنا فاعال لفعل ٧بذكؼ أم ظهر فسق أك غفلة. ،ا٤براد ظهورىا ككوهنا معلومة
***** 

   اأْلَفْػَرادُ    (:ف)
أفردتو كما أفرده ا٢باكم ك٤با كن لك سبق بياف ا٤بهم من ىذا النوع، ك  معرفة األفراد:)ـ(: 

 .بقي منو
***** 

اًف؛ فػىفىٍرده ميٍطلىقىا  .186  .277 (:ف) بػىقىا  اٍلفىٍردي ًقٍسمى  كىحيٍكميوي ًعٍندى الش ذيكًذ سى
 اْلفراد منقسمة إىل ما ىو فرد مطلقا، كإىل ما ىو فرد بالنسبة إىل جهة خاصة؛ )ـ(: 

 ما ينفرد بو كاحد عن كل أحد، كقد سبقت أقسامو كأحكامو قريبا. األوؿ:
 لو حالتاف؛ التفردسبق أف ا٢باصل ٩با ك  (:ش)

 مع عدـ ا٤بخالفة؛ األولى:
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 صحيحا.فردا ككاف حديثو  ،بل ما انفرد بوقي  ابطاضكاف ا٤بنفرد ثقة فإف   .1
 حسنا.فردا ثو يكاف حد ،الثقاتغّب بعيد من درجة كاف صدكقا كإف   .2
 .مَبككاكاف حديثو قا أك كثّب الغفلة كالوىم كا٣بطإ،  متهما بالكذب أك فاسكإف كاف  .3

 مع ا٤بخالفة؛ لثانية:ا
 فإف كاف ا٤بخالف ثقة إَل أنو خالف من ىو أكىل منو فهو الشاذ، كيقابلو احملفوظ. .1
 كاف حديثو منكرا، كيقابلو ا٤بعركؼ.كإف كاف ا٤بخالف ضعيفا،   .2

***** 
 بًًثقىةو، أىٍك بػىلىدو ذىكىٍرتىوي   كىاٍلفىٍردي بًالنٍٍّسبىًة مىا قػىيٍَّدتىوي   .187  .278 (:ف)

،  أىٍك عىنٍ   .188  .279  فو  ........................  ...........فيالى
، كإف  "م يروه عن فالف غير فالف"ل : ما ىو فرد بالنسبة، فمثلما يقاؿ فيو:الثاني)ـ(: 

 "تفرد بو البصريوف عن المدنيين"كاف مركيا من كجوه عن غّب فالف، أك 
***** 

 (1)ًاَلَّ  كىاًئلٍ  عىٍن بىٍكرو  ملٍى يػىٍركًهً   ٫بىٍوي قػىٍوًؿ اٍلقىاًئلٍ  .........   (:ف)
 ؛مثاؿ تقييد اَلنفراد بكونو مل يركه عن فالف إَل فالف (:ش)

)السنن كالنسائي  (1095رقم:  3/395)كالَبمذم ( 3744رقم:  3/341)ركل أبو داكد )ح(: 

كمن أصحاب الصحيح؛ ابن  (1909رقم:  1/615)كابن ماجو  (6566رقم:  6/205الكربل 
نىةى، عىٍن كىاًئًل ٍبًن دىاكيدى، عىٍن ابًٍنًو   (4061رقم:  6/368)حباف  كلهم من طريق سيٍفيىافى ٍبًن عييػىيػٍ

                                                 

 بن كائل بن داكد، التيمي، ]صدكؽ، ـ د ت س ؽ[.  "َبْكر"( 1)
 أبو بكر، ]ثقة، بخ د ت س ؽ[. "َواِئل"كأبوه: 
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 ، ، عىٍن الز ٍىرًمٍّ، عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو "َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأْوَلَم بىٍكًر ٍبًن كىاًئلو
ىذا حديث غريب. كقاؿ الترمذي:  قاؿٍق َوَتْمٍر". َعَلى َصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍّ ِبَسوِي

: غريب من حديث بكر بن كائل، (1057رقم:  2/176)أطراؼ الغرائب كاْلفرادالدارقطني 
 يركيو عنو أبوه كائل بن داكد، كمل يركه عنو غّب سفياف بن عيينة.

***** 
 ........................  ملٍى يػىٍركًًه ثًقىةه ًاَلَّ ضىٍمرىهٍ   .189   .280 (:ف)

 كمثلما ينفرد بو ثقة عن كل ثقة؛(: ـ)
َضْمَرَة ْبِن : عىٍن (891رقم:  2/607)كمن طريقو مسلم  (2/519)ركل مالك يف ا٤بوطإ )ح(: 

،ي، ]أبو عبد اهلل، ا٤بد، عىٍن عيبػىٍيًد اللًَّو ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن عيٍتبىةى ٍبًن مىٍسعيودو ]ثقة، ـ د ت س ؽ[َسِعيٍد اْلَمازِِنيّْ 

، أىفَّ عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىطَّاًب سىأىؿى أىبىا كىاًقدو اللٍَّيًثيَّ؛ مىا كىافى يػىٍقرىأي بًًو ىػ كقيل غّب ذلك[94ثقة فقيو ثبت، ع، ت
 : َكاَف يَػْقَرُأ بِػػ: "ؽ َواْلُقْرآِف رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف اٍْلىٍضحىى كىاٍلًفٍطًر؟ فػىقىاؿى

َضْمَرَة ْبِن مسلم من طريق فػيلىٍيح، عىٍن َمِجيِد"، َو"اقْػتَػَرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر"، ثم رواه الْ 
: سىأىلىًِب عيمىري ٍبني ا٣بٍىطَّاَسِعيدٍ   ًب...، عىٍن عيبػىٍيًد اهلًل ٍبًن عىٍبًد اهلًل ٍبًن عيٍتبىةى، عىٍن أىِب كىاًقدو اللٍَّيًثيٍّ قىاؿى
 ]أبو عبد الرٞبن، صدكؽ خلط بعد احَباؽ اْبُن َلِهيَعةَ من طريق ( 1720رقم:  2/382) رقطنيالدا كركاه

، عىًن ىػ[139]أبو عبد الرحيم، ا٤بصرم، ثقة فقيو، ع، ت: ثنا خىاًلدي ٍبني يىزًيدى كتبو، ـ د ت ؽ[
، عىٍن ىػ كقيل قبلها[125]٧بمد بن مسلم، أبو بكر، الفقيو ا٢بافظ متفق على جاللتو كإتقانو، ع، تالز ٍىرًمٍّ 

"َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى  ، عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت:ىػ[94]بن الزبّب بن العواـ، أبو عبد اهلل، ثقة، ع، تعيٍركىةى 
يَػْقَرأُ بِػ:  َتْكِبيَرِة اَِلْسِتْفَتاِح، ِسَوى اثْػَنَتْي َعْشَرَة َتْكِبيَرةً  اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُيَكبػُّْر ِفي اْلِعيَدْينِ 

 "، َو"اقْػتَػَرَبِت السَّاَعُة""ؽ َواْلُقْرآِف اْلَمِجيدِ 
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الثقات؛ قيدت ىذا ب: ىذا ا٢بديث مل يركه أحد من الثقات إَل ضمرة، كإ٭با العراقيقاؿ 
 ضعفو ا١بمهور. ْلف الدارقطِب ركاه من ركاية ابن ٥بيعة، كقد

***** 
ا غىيػٍري أىٍىًل الٍػبىٍصرىهٍ ملٍى يػىرٍ   ........................   (:ف)  ًك ىىذى
 عن غّبىم." تفرد بو أىل الشاـ"أك  "ىذا حديث تفرد بو أىل مكة"كمثلما يقاؿ فيو: )ـ(: 

: (97)معرفة علـو ا٢بديث ص: ، كالسياؽ لو، كا٢باكم (818رقم:  1/216)ركل أبوداكد )ح(: 
ثػىنىا أىبيو اٍلوىلًيدً  ـه [ا٤بلك، البصرم، ثقة ثبت، ع ىشاـ بن عبد]الطَّيىاًلًسي   حىدَّ ثػىنىا ٮبىَّا أبو عبد ]بن ٰبٓب، ، حىدَّ

، عىٍن [بن دعامة، أبو ا٣بطاب، السدكسي، البصرم، ثقة ثبت، ع]، عىٍن قػىتىادىةى [اهلل، البصرم، ثقة رٗبا كىم، ع
: ، عىٍن أىِب سىًعيدو [ا٤بنذر بن مالك، العبدم، البصرم، ثقة، خت ـ د ت س ؽ]أىِب نىٍضرىةى  "أُِمْرنَا َأْف قىاؿى

من طريق عبد الصمد بن عبد  (5/92)ابن حباف ورواه  .نَػْقَرَأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َوَما تَػَيسََّر"
 ، عن ٮباـ بو. ]أبو سهل، البصرم، صدكؽ ، ثبت ىف شعبة، ع[الوارث

م يف : تفرد بذكر اْلمر فيو أىل البصرة من أكؿ اإلسناد إىل آخره مل يشركهالحاكمقاؿ 
 ىذا اللفظ سواىم.

***** 
ا ًمٍن أىٍىًلهىا  .190  .281 (:ف)  ٘بىىو زنا، فىاٍجعىٍلوي ًمٍن أىكَّلًػًها  فىًإٍف ييرًيديكا كىاًحدن
على ما مل يركه إَل كاحد  ،أك ٫بو ذلك "تفرد بو أىل مكة"قائل قولو: ال قد يطلق)ـ(: 

ليها ٦بازا، كقد فعل من أىل مكة، كيضيفو إليهم كما يضاؼ فعل الواحد من القبيلة إ
 فيكوف ا٢بكم فيو على ما سبق يف القسم اْلكؿ. ،ا٢باكم ىذا

***** 
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 ضىٍعفه ٥بىىا ًمٍن ىىًذًه ا٢بٍىٍيًثيَّوٍ   كىلىٍيسى يف أىفٍػرىاًدًه النٍٍّسًبيَّوٍ   .191  .282 (:ف)
 كليس يف شيء من ىذا ما يقتضي ا٢بكم بضعف ا٢بديث.)ـ(: 

***** 
 فىحيٍكميوي يػىٍقريبي ٩بَّا أٍطلىقىوٍ   ذىاؾى بًالثػٍّقىوٍ لىًكٍن ًإذىا قػىيَّدى   .192  .283 (:ف)

فإف  "لم يروه ثقة إَل فالف": لكن إذا كاف القيد بالنسبة لركاية الثقة كقو٥بم: العراقيقاؿ (: ش)
حكمو قريب من حكم الفرد ا٤بطلق؛ ْلف ركاية غّب الثقة كال ركاية، إَل أف يكوف قد بلغ رتبة 

 كمل ٯبعل حكمو حكم الفرد ا٤بطلق من كل كجو. "يَػْقُرُب"ا قيل: من يعترب ٕبديثو، فلهذ
 أم من الفرد ا٤بطلق ا٤بذكور أكَل. "يَػْقُرُب ِممَّا أْطَلَقْو"قولو: 

***** 
 [والْػُمتَػَواتِرُ ]الَغرِيُب َواْلَعزِيُز َواْلَمْشُهوُر    (:ف)

، ...فػىٍهوى اٍلغىرً   كىمىا بًًو ميٍطلىقنا الرَّاًكم انٍػفىرىدٍ   .748  .284   .......يبي
ا٢بديث الذم يتفرد بو بعض الركاة يوصف بالغريب، ككذلك ا٢بديث الذم يتفرد فيو )ـ(: 

كإما يف إسناده، كليس كل ما يعد من أنواع إما يف متنو  ،بعضهم بأمر َل يذكره فيو غّبه
 شرحو.اْلفراد معدكدا من أنواع الغريب، كما يف اْلفراد ا٤بضافة إىل البالد على ما سبق 

***** 
ةو فىحىدٍ ...  ........................   (:ف)  ...... كىاٍبني مىٍندى

 حىًديثيوي، فىًإٍف عىلىٍيًو يػيٍتبىعي   بًاًَلٍنًفرىاًد عىٍن ًإمىاـو ٯبيٍمىعي   .749  .285 

، أىكٍ   .750  .286   .......فػىٍوؽي فىمىٍشهيوره، .  ًمٍن كىاًحدو كىاثٍػنػىٍْبً فىاٍلعىزًيزي
   بن منده أنو قاؿ: الغريب من ا٢بديث كحديث الزىرم كقتادة كأشباىهماعن أِب عبد اهلل)ـ(: 
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من اْلئمة ٩بن ٯبمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم با٢بديث يسمى غريبا، فإذا ركل عنهم 
 رجالف كثالثة، كاشَبكوا يف حديث يسمى عزيزا، فإذا ركل ا١بماعة عنهم حديثا ٠بي مشهورا.

***** 
 ........... كىكيلٌّ قىٍد رىأىٍكا  ........................   (:ف)

،ًمنٍ   .751  .287   ........................  .....وي الصًَّحيحى كىالضًَّعيفى
ىو الغالب ك كاْلفراد ا٤بخرجة يف الصحيح، كإىل غّب صحيح   ،الغريب ينقسم إىل صحيح)ـ(: 

"إِنََّما ليو كسلم: ككذلك ا٤بشهور منقسم إىل: صحيح، كقولو صلى اهلل ع، على الغريب
 "طََلُب اْلِعْلِم فَرِيَضةٌ َعَلى ُكلّْ ُمْسِلٍم"كإىل غّب صحيح: كحديث:  ،اأَلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت"

٦بمع على صحتو؛ أخرجو ا١بماعة من طرؽ كثّبة  "إِنََّما اأَلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت...")ح(:  (:ش)
]أبو عبد اهلل، ثقة ، عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن إًبٍػرىاًىيمى التػٍَّيًميٍّ يد، ثقة ثبت، ع[]أبو سععن ٰبىٍٓبى ٍبن سىعًيدو اْلىٍنصىارًمٍّ 

، عن عيمىرى ٍبنى ا٣بٍىطَّاًب رضي اهلل ]أبو ٰبٓب، ثقة ثبت، ع[، عىٍن عىٍلقىمىةى ٍبًن كىقَّاصو اللٍَّيًثيٍّ لو أفراد، ع[
أبو سعيد محمد بن : قاؿ (1/654)البدر ا٤بنّبعنو، كمل يصح من غّب ىذه الطريق، قاؿ ابن ا٤بلقن

: ركل ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد ٫بو من مائتْب كٟبسْب رجال. علي الخشاب الحافظ
كقاؿ اإلماـ عبد اهلل اْلنصارم: كتبت ىذا ا٢بديث عن سبعمائة نفر من أصحاب ٰبٓب بن 

ررت على أكثر تتبعتو من الكتب كاْلجزاء حٌب م: (1/218التلخيص ا٢ببّب الحافظ) سعيد. كقاؿ
أكمل لو سبعْب طريقا، ىذا ما كنت كقعت عليو، مث  من ثالثة آَلؼ جزء، فما استطعت أف

 عدة طرؽ، فضممتها إىل ما عندم، فزادت على ثالث مائة. هرأيت يف ا٤بستخرج َلبن مند
ك كتبع يف ذل "اأَلْعَماُؿ بِالنػّْيَّاِت": مثَّل ا٤بشهور الصحيح ٕبديث: العراقيقاؿ  تنبيو:

 ا٢باكم كفيو نظر، فإف الشهرة إ٭با طرأت لو من عند ٰبٓب بن سعيد، كأكؿ اإلسناد فرد.
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حىٍفصي من طريق ( 224رقم:  1/81)ابن ماجو"، رواه طََلُب اْلِعْلِم فَرِيَضٌة َعَلى ُكلّْ ُمْسِلمٍ ")ح(: 
]أبو قرة، : حىدَّثػىنىا كىًثّبي بٍني ًشٍنًظّبو قىاؿى  ]أبو عمر، مَبكؾ ا٢بديث مع إمامتو يف القراءة، ت عس ؽ[ٍبني سيلىٍيمىافى 

 ، عىٍن أىنىس.]أبو بكر، ثقة ثبت كبّب القدر، ع[مًَّد ٍبًن ًسّبًينى ، عىٍن ٧بيى صدكؽ ٱبط، خ ـ د ت ؽ[
: ىذا حديث يركل عن أنس بن مالك عن (1/23)جامع بياف العلم كفضلوابن عبد البرقاؿ 

كلها معلولة َل حجة يف شيء منها عند أىل   النيب صلى اهلل عليو كسلم من كجوه كثّبة
 العلم با٢بديث من جهة اإلسناد.

ن مسعود علي واب: ركم من حديث (40)التذكرة يف اْلحاديث ا٤بشتهرة ص:الزركشيكقاؿ 
فا٢بديث  :قاؿ. كيف كل طرقو مقاؿ ،بي سعيدأنس وابن عمر وابن عباس وجابر و وأ

 .حديث ركل من طرؽ تبلغ رتبة ا٢بسن ىذا :كقاؿ ا٢بافظ ٝباؿ الدين ا٤بزم .حسن
***** 

 يػىٍغريبي ميٍطلىقنا أىًك اٍسنىادنا فػىقىدٍ   ............. مثيَّ قىدٍ ....   (:ف)
 كينقسم الغريب أيضا من كجو آخر: )ـ(: 
 كىو ا٢بديث الذم تفرد بركاية متنو راك كاحد. "غريب متنا وإسنادا"فمنو ما ىو  -
كا٢بديث الذم متنو معركؼ مركم عن   متنا" "غريب إسنادا َلكمنو ما ىو  -

ٝباعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بركايتو عن صحاِب آخر كاف غريبا من ذلك 
الوجو مع أف متنو غّب غريب، كمن ذلك غرائب الشيوخ يف أسانيد ا٤بتوف 

 ."غريب من ىذا الوجو"الصحيحة، كىذا الذم يقوؿ فيو الَبمذم: 
***** 

 ........................  رىل غىرًيبى مىًٍبو َلى سىنىدٍ كىَلى تػى  .197  .288 (:ف)
كَل أرل ىذا النوع ينعكس، فال يوجد إذا ما ىو غريب متنا كليس غريبا إسنادا، إَل )ـ(: 

فركاه عنو عدد كثّبكف، فإنو يصّب غريبا مشهورا،  اشتهر ا٢بديث الفرد عمن تفرد بو إذا
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النظر إىل أحد طريف اإلسناد، فإف إسناده متصف كغريبا متنا كغّب غريب إسنادا، لكن ب
ِإنََّما اأَلْعَماُؿ "يث: بالغرابة يف طرفو اْلكؿ، متصف بالشهرة يف طرفو اْلخر، كحد

 .عليها التصانيف ا٤بشتهرة ككسائر الغرائب الٍب اشتملت "بِالنػّْيَّاتِ 
***** 

 جيلٍّ مىا انٍػفىرىٍد[قىضىٍوا ًبضىٍعًف  ]كىقىدٍ   ........................   (:ف)
ب، ئأٞبد: َل تكتبوا ىذه اْلحاديث الغراقاؿ غّب صحيح، أنو  الغالب على الغريب)ـ(: 

 فإهنا مناكّب، كعامتها عن الضعفاء.
***** 

ًلكى اٍلمىٍشهيوري أىٍيضنا قىسَّميوا  .752  .289 (:ف) ػػػػػ ًلشيٍهرًةو   كىذى  "اْلُمْسِلمُ ميٍطلىقىةو كى
، ا٢بٍىًديَمْن َسِلَم"   .753  .290   ........................  ......ثى
 من كجو آخر إىل قسمْب؛  ا٤بشهوركينقسم )ـ(: 
"اْلُمْسِلُم ما ىو مشهور بْب أىل ا٢بديث كغّبىم كقولو صلى اهلل عليو كسلم:  :األوؿ

 .َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَف ِمْن ِلَسانِِو َوَيِدِه"
ِلُموَف ِمْن ِلَسانِِو َويَِدِه، َواْلُمَهاِجُر َمْن َىَجَر َما نَػَهى اللَُّو "اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمسْ  )ح(: )ش(:

عن ( 40رقم:  1/65)كاللفظ لو، كمسلم  (6484رقم:  8/102ك 10رقم:  1/11)البخارم  َعْنُو"، رواه
 عبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهما. 

: عن أِب( 42رقم:  1/66)كمسلم  (11رقم:  1/11)البخارم  ورواه  موسى رضي اهلل عنو قىاؿى
 :  "َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَف ِمْن ِلَسانِِو َويَِدِه".قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو، أىم  اإًلٍسالىـً أىٍفضىلي؟ قىاؿى

عن أِب ىريرة كفىضىالىة بن عيبىيد كأنس كمعاذ بن أنس كأِب مالك اْلشعرم  وفي الباب:
 ك بن عبسة كغّبىم.ميزى،ي كعمر ػكبالؿ بن ا٢بارث ال
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ًثْبى ًمٍن مىٍشهيورً  عىلىى  كىاٍلمىٍقصيورً  ...............   (:ف)  اٍلميحىدٍّ

 ........................  "قُػُنوتُُو بَػْعَد الرُُّكوِع َشْهَرا"  .754  .291 
ما ىو مشهور بْب أىل ا٢بديث خاصة دكف غّبىم، كالذم ركيناه عن ٧بمد  :الثاني)ـ(: 

صلى ، أف رسوؿ اهلل التيمي، عن أِب ٦بلز، عن أنس صارم، عن سليمافبن عبد اهلل اْلن
 .َيْدُعو َعَلى رِْعٍل َوذَْكَوافَ كوع، الرُّ  دَ عْ بػَ عليو وسلم قَػَنَت َشْهًرا  اهلل

٨برج يف الصحيح، كلو ركاة عن أنس غّب أِب ٦بلز، كركاه عن أِب  فهذا مشهور بْب أىل ا٢بديث
كأما غّبىم  ،تيمي غّب اْلنصارم، كَل يعلم ذلك إَل أىل الصنعة٦بلز غّب التيمي، كركاه عن ال

 إف التيمي يركم عن أنس، كىو ىاىنا يركم عن كاحد، عن أنس. فقد يستغربونو من حيث
ركاه "قَػَنَت النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َشْهًرا َيْدُعو َعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَف"،  )ح(: )ش(:

من طريق ( 677رقم:  1/468)كمسلم  (4094رقم:  5/107ك 1003رقم:  2/26)البخارم 
]َلحق بن ٞبيد، ثقة، ، عىٍن أىىًب ٦ًبٍلىزو ىػ[46]أبو ا٤بعتمر، البصرم، ثقة، ع، تالتػٍَّيًميٍّ  ]بن طرخاف[سيلىٍيمىافى 

، بوىػ[106ع، ت  .، عىٍن أىنىسو
***** 

 اتيرو ميٍستػىٍقرىاذيك تػىوى  كىًمٍنوي   ........................   (:ف)
كمن ا٤بشهور: ا٤بتواتر الذم يذكره أىل الفقو كأصولو، كأىل ا٢بديث َل يذكركنو با٠بو )ـ(: 

ا٣باص ا٤بشعر ٗبعناه ا٣باص، كإف كاف ا٢بافظ ا٣بطيب قد ذكره، ففي كالمو ما يشعر بأنو 
د يف اتبع فيو غّب أىل ا٢بديث، كلعل ذلك لكونو َل تشملو صناعتهم، كَل يكاد يوج

 ركاياهتم.
***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 062 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

بٍ  ]أىٍم قىٍد[ .199  .292 (:ف) اًعًهٍم عىلىى اٍلكىًذبٍ   رىكىاهي عىدىده جىمه ٯبًى  ًإحىالىةي اٍجًتمى
 ٧بىًٍض اٍقًتضىاًء اٍلعىٍقًل كىاٍنضىاؼى ًإىلى   كىاٍستػىنىدى انًٍتهىاؤيىيٍم لًٍلًحسٍّ َلى    .293 

 اٍلًعٍلًم اىٍليىًقيًِب َلى ًمرىاًإفىادىةي   ذىًلكى أىٍف يىٍصحىبى ذىاؾى ا٣بٍىربىا   .294 
عبارة عن ا٣برب الذم ينقلو من ٰبصل العلم بصدقو ضركرة، كَل بد يف إسناده  ا٤بتواتر)ـ(: 

 من استمرار ىذا الشرط يف ركاتو من أكلو إىل منتهاه.
 كىي: و أربعةشركط: )النزىة(الحافظقاؿ  )ش(:

 لكذب.عدد كثّب أحالت العادة تواطؤىم أك توافقهم على ا .1
 "ُمْستَػْقَرا"كىو معُب قولو:  رككا ذلك عن مثلهم من اَلبتداء إىل اَلنتهاء. .2
 ككاف مستند انتهائهم ا٢بس. .3
 كانضاؼ إىل ذلك أف يصحب خربىم إفادة العلم لسامعو. .4

***** 
 ًبعىٍشرىةو، كىٍىوى لىدىمَّ أىٍجوىدي   حىدَّديكاكىا٣ٍبيٍلفي يف ًعدَّهًتًٍم فىػػ[ .200  .295 (:ف)

ٍبًعينىا  كىاٍلقىٍوؿي بًاثٍػِبىٍ عىشىرى اٍك ًعٍشرًينىا .201  .296   ٰبييكىى كىأىٍربىًعْبى أىٍك سى
 قد   العادة  تكوف  معْب، بل  عدد  بال حصر [ا٣برب] كرد : إذا )النزىة(الحافظقاؿ  )ش(:

 أحالت تواطؤىم على الكذب، ككذا كقوعو منهم اتفاقا من غّب قصد.
د على الصحيح، كمنهم من عينو يف اْلربعة، كقيل: يف : كَل معُب لتعيْب العدقاؿ

ا٣بمسة... كٛبسك كل قائل بدليل جاء فيو ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، كليس بالـز أف 
 يطرد يف غّبه َلحتماؿ اَلختصاص.

***** 
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 ........................  يف طىبػىقىاتًًو، ............  .755  .297 (:ف)
قاؿ ، العلم يستوم يف ٝبيع طبقات ا٣بربف ىذا العدد الذم ٰبصل بو أم أ"ِفي طَبَػَقاتِِو"  )ش(:

: كأف يستوم اْلمر فيو يف الكثرة من ابتدائو إىل انتهائو، كا٤براد باَلستواء أف َل )النزىة(الحافظ
 تنقص الكثرة ا٤بذكورة يف بعض ا٤بواضع، َل أف َل تزيد؛ إذ الزيادة مطلوبة ىنا من باب اْلكىل.

***** 
 ًستٍّْبى رىكىٍكهي، كىاٍلعىجىبٍ  فػىفىٍوؽى   "َمْن َكَذْب". كىمىًٍبً .....   (:ف)

 بًاٍْلىٍمرىٍيًن ًفيمىا ذىكىرىهٍ  كىخيصَّ   لىٍلعىشىرىهٍ بًأىفَّ ًمٍن ريكىاتًًو   .756  .298 

 ........................  ...،(1)الشٍَّيخي عىٍن بػىٍعًضًهمً   .757  .299 
 "َمْن َكَذَب َعَليَّ فَػْلَيَتبػَوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"حديث ، ك َل يكاد يوجد يف ركاياهتمالمتواتر )ـ(: 

 عن العدد ا١بم، كىو يف الصحيحْب ، فإنو نقلو من الصحابة رضي اهلل عنهمذلكلَل نراه مثا
٫بو  مسنده أنو ركاه عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذكر أبو بكر البزار يفٝباعة منهم،  

اثناف  ، كذكر بعض ا٢بفاظ أنو ركاه عنو صلى اهلل عليو كسلممن الصحابةمن أربعْب رجال 
قاؿ: كليس يف الدنيا حديث  ،كفيهم العشرة ا٤بشهود ٥بم با١بنةكستوف نفسا من الصحابة، 

نفسا من الصحابة  اجتمع على ركايتو العشرة غّبه، كَل يعرؼ حديث يركل عن أكثر من ستْب
 إَل ىذا ا٢بديث الواحد. سلمعن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك 

كبلغ ُّم بعض أىل ا٢بديث أكثر من ىذا العدد، كيف بعض ذلك عدد التواتر، مث  :قاؿ الشيخ
 .مل يزؿ عدد ركاتو يف ازدياد، كىلم جرا على التواَل كاَلستمرار

                                                 

ىػ(. )كما 406د بن أٞبد بن عبد الوىاب، أبو بكر، اْلسفراييِب، ]الذىيب: اإلماـ ا٢بافظ اَّود[، )ت٧بمىو (1)
 (1/65يف ا٤بوضوعات
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من الصحابة، كقد ، ركاه ا١بم الغفّب "َمْن َكَذَب َعَليَّ فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر" )ح(:
جزء فيو طرؽ حديث من كذب علي "يف  جمعها كالطبراني ؛مع طرقواعتُب ا٢بفاظ ٔب

 "الموضوعات"يف كذلك  ابن الجوزيٝبعها صحابيا، ك  (60)ركاه عن  ، حيث"متعمدا
 صحابيا. (98) عن حيث ركاه

أنو مل تقع لو ركاية عبد  (1/65)ا٤بوضوعات ذكر ابن ا١بوزم "َأفَّ ِمْن ُرَواتِِو َلْلَعَشَرْه"قولو 
 (10/67، أنيس السارم4/18ح ا٤بغيث)فت. الرٞبن بن عوؼ، لكنها موجودة يف النسخة اْلخّبة

***** 

: بػىلىى.   (:ف)  ......."َمْسُح الِخَفاِؼ"،  ............ قػيٍلتي
: عىًن ا٢بٍىسىًن، قىا (457رقم:  1/433)اْلكسط ، ركل ابن ا٤بنذرمسح الخفاؼ )ح(: )ش(: ؿى

ـُ َمَسَح َعَلى  ُعوَف ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم "أَنَُّو َعَلْيِو السَّاَل ثَِني َسبػْ "َحدَّ
 . اْلُخفَّْيِن"

 ،: صرح ٝبع من ا٢بفاظ بأف ا٤بسح على ا٣بفْب متواتر(1/306فتح البارم) الحافظقاؿ 
 منهم العشرة.كٝبع بعضهم ركاتو فجاكزكا الثمانْب ك 

***** 
ةو ًإىلى  كىاٍبني  .........  ........................   (:ف)  مىٍندى

 ........................  نىسىبىا "َرْفَع الَيَدْيِن"عىٍشرىهًتًٍم   .758  .300 
اهلل عليو كسلم يف أحواؿ  ، تواتر عن النيب صلىرفع اليدين في الدعاء)ح(:  )ش(:

: َل نعلم سنة اتفق على الحاكمكيـو بدر كغّبىا، قاؿ  تكاَلستسقاء كالقنو ٨بتلفة  
ركايتها عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ا٣بلفاء اْلربعة، مث العشرة الذين شهد ٥بم 
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فمن بعدىم من أكابر الصحابة على تفرقهم يف  ،رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم با١بنة
)شرح قد ٝبعت ركاتو فبلغوا ٫بو ا٣بمسْب. : ك العراقيقاؿ ك البالد الشاسعة غّب ىذه السنة. 

 (2/83التبصرة كالتذكرة

***** 

 "َمْن َكَذبَا"عىٍن ًمائىةو  كىنػىيػَّفيوا  ........................   (:ف)
كأبو علي ]ا٤بزم[  : كقد ٝبع ا٢بافظاف يوسف بن خليل(1/203)فتح البارمالحافظ قاؿ 

ليس عند اْلخر، كٙبصل من ٦بموع ذلك كلو  البكرم كٮبا متعاصراف فوقع لكل منهما ما
ركاية مائة من الصحابة من صحيح كحسن كضعيف كساقط، مع أف فيها ما ىو يف مطلق 

 ذـ الكذب عليو من غّب تقييد ُّذا الوعيد ا٣باص.
***** 

    [تَػْنِبيَهاتٌ ]   (:ف)
ًه السَّا  : اٍلعىزًيزي مىا كيًجدٍ ًحبَّافى كىًَلٍبًن  .206  .301  دٌٍ ًٕبىدٍّ  ًبًق، لىًكٍن ملٍى ٯبًي
: ليس يوجد عن النيب صلى اهلل عليو كسلم خرب من (1/156)صحيحو ابن حبافقاؿ  )ش(:

ركاية عدلْب ركل أحدٮبا عن عدلْب، ككل كاحد منهما عن عدلْب حٌب ينتهي ذلك إىل 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

إف أراد أف [ كابن حباف]ثنْب عن اثنْب...: العزيز أف َل يركيو أقل من انزىة(ال)الحافظكقاؿ 
ركاية اثنْب فقط عن اثنْب فقط إىل أف ينتهي َل يوجد أصال فيمكن أف يسلم، كأما صورة 

 العزيز الٍب حررناىا فموجودة بأف َل يركيو أقل من اثنْب عن أقل من اثنْب.
***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 066 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 طه  كىٍىوى  قػىٍوؿي  ا٢بٍىاًكمً كىًقيلى  شىرٍ   كىلىٍيسى شىٍرطنا لًلصًَّحيًح فىاٍعلىًم    .302 (:ف)
: صفة ا٢بديث (62)ا٤بعرفة ص:كاشَباط ذلك يفهم من كالـ ا٢باكم، حيث قاؿ )ش(:

كىو  ،الصحيح أف يركيو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم صحاِب زائل عنو اسم ا١بهالة
كالشهادة على أف يركم عنو تابعياف عدَلف، مث يتداكلو أىل ا٢بديث بالقبوؿ إىل كقتنا ىذا  

 كتقدـ ٫بوه عند قوؿ السيوطي:  الشهادة.
ا غىلىطى   كىلىٍيسى شىٍرطنا عىدىده، كىمىٍن شىرىٍط ... رًكىايىةى اثٍػنػىٍْبً فىصىاًعدن

***** 
كىلًٍلعىالًئي .207  .303 (:ف)

ٍأثيورً  يف  جىاءى  (1)  ذيك كىٍصفىيٍّ اٍلعىزًيًز كىاٍلمىٍشهيورً   اٍلمى
 ........................  ...............]مىعنا، ..   .304 
 يشّب إىل: اْلَمْأثُوِر"ِفي َجاَء " قولو: )ش(:
 238رقم:  1/57)البخارم رواه، "َنْحُن اآلِخُروَف السَّاِبُقوَف يَػْوـَ الِقَياَمِة..." حديث:)ح(: 

 6624رقم:  2/128ك 3486رقم:  4/177ك 2956رقم:  4/50ك 896رقم:  2/5ك 876رقم:  2/2ك
]عبد الرٞبن بن ىرمز، األعرجق يمن طر  (7495رقم:  9/143ك 7036رقم:  9/41ك 6887قم: ر  9/7ك

وىماـ بن  ]بن كيساف، أبو عبد الرٞبن، اليما،ي، ثقة فقيو فاضل، ع[وطاوس أبو داكد، ثقة ثبت عامل، ع[
 ، ]أبو عقبة، الصنعا،ي، ثقة، ع[منبو

]ذكواف، أبي صالحق يكايتو أيضا من طر من ىذه الطرؽ، كزاد ر  (855رقم:  2/585)مسلم  ورواه

 ، ]سلماف، اْلشجعي، ثقة، ع[وأبي حاـز السماف، الزيات، ثقة ثبت، ع[
عبد الرحمن مولى أـ ركايتو من طريق  (10530رقم:  16/314ك 9041رقم:  15/17)أٞبد  وزاد
 رضي اهلل عنو.  ىريرة أبي، كلهم عن ]بن عبد الرٞبن بن عوؼ، ثقة مكثر، ع[وأبي سلمة ]صدكؽ، ـ د[بُػْرثُن

                                                 

 ىػ(.761، أبو سعيد، الدمشقي، ]الذىيب: حافظ تقدـ يف ىذا الشأف[، )تخليل بن كىٍيكىٍلًدمٌ  "اْلَعالِئي"(1)
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"َنْحُن رضي اهلل عنو بلفظ:  حذيفة بن اليمافمن حديث  (856رقم:  2/586)مسلم  ورواه
نْػَيا، َواأْلَوَُّلوَف يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، اْلَمْقِضيُّ َلُهْم قَػْبَل اْلَخاَلِئِق"  اآْلِخُروَف ِمْن َأْىِل الدُّ

: ىؤَلء سبعة رككه عن أِب ىريرة رضي اللَّو (118: )٦بموع رسائل ا٢بافظ العالئي صالعالئي قاؿ 
عنو؛ فهو مشهور عنو، كىو عزيز عن النيب صلى اللَّو عليو كسلم ٗبتابعة حذيفة بن اليماف 

 ىريرة رضي اللَّو عنهم. ْلِب
***** 

 ٍعتىبػىرٍ يف النَّاًس ًمٍن غىٍّبً شيريكطو تػي   اٍشتػىهىرٍ  ... كىقىٍد يػىٍعًِب اٍْلىًخّبي مىا[ .198  (:ف)
سواء   ،ا٤بشهور قد يطلق على اْلحاديث الٍب اشتهرت على ألسنة النَّاس)األثيوبي(: 

 كانت صحيحة أـ ضعيفة أـ مكذكبة.
 "المشهور"مذكور، كىو  أم آخّب "اأْلَِخيُر" قولو: )ش(:

***** 
،  ]ٝبىٍعه رىأىٍكهي[ .194  .305 (:ف) ، كى   كىاٍْلىصىحٍ اٍلميٍستىًفيضى ا بًأىٍكثػىرى  لىًكٍن مىا كىضىحٍ ىىذى

 ........................  ]تػىوىاتػيريٍه، ...................   .306 
ا٤بشهور ىو ا٤بستفيض على رأم ٝباعة من العلماء، لكن اْلصح أف يف حد )األثيوبي(: 

  ا٤بستفيض ىو ما ركاه أكثر من ثالثة ما مل يبلغ إىل حد التواتر.
تاج كػػ:  ""َجْمعٌ  كقولو: أم: ما ظهر فيو حد  التواتر. "تَػَواتُػُرهْ  "َما َوَضحْ  قولو: )ش(:

: ا٤بستفيض، كىو الشائع عن أصل، كقد (66)ٝبع ا١بوامع ص:، حيث قاؿ الدين السبكي
)الغيث ا٥بامع شرح ٝبع  ولي الدين العراقييسمى مشهورا، كأقلو اثناف، كقيل: ثالثة. قاؿ 

 فهما لفظاف مَبادفاف. ،هورا: ذكر أف ا٤بستفيض قد يسمى مش(416ا١بوامع ص:
***** 
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ـٍ  ... كىذىا اد ًعي[. .202  (:ف)  ........................  ًفيًو اٍلعىدى
كابن اإلشارة للمتواتر، أم أف بعضهم ادعى عدـ كجود ا٤بتواتر،  "َوَذا ادُِّعي" )ش(:
 : أما اْلخبار، فإهنا كلها أخبار آحاد.(1/156)صحيحو، فإنو قاؿ حباف

***** 
 كىبػىٍعضيهيٍم ًعزَّتىوي، كىٍىوى كىىىمٍ   ........................ .202  (:ف)

َل يكاد ، كىو ابن الصالح كما تقدـ يف قولو: أم قلتو "ِعزََّتُو"ادعى بعضهم أم:  )ش(:
يوجد يف ركاياهتم، فإنو عبارة عن ا٣برب الذم ينقلو من ٰبصل العلم بصدقو ضركرة،  اترا٤بتو 

كمن سئل عن إبراز ، سناده من استمرار ىذا الشرط يف ركاتو من أكلو إىل منتهاهكَل بد يف إ
 أْ وَّ بػَ تَ يَ لْ ا فػَ دً مّْ عَ تػَ مُ  يَّ لَ عَ  بَ ذَ كَ   نْ مَ "حديث ، ك مثاؿ لذلك فيما يركل من ا٢بديث أعياه تطلبو

 .َل لذلكنراه مثا "ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ مَ 
***** 

 ........................  ًثّبي كى بىًل الصَّواًب أىنَّوي   .203  .307 (:ف)
ابن الصالح من العزة ٩بنوع، ككذا ما ادعاه غّبه  : ما ادعاه)نزىة النظر(الحافظقاؿ  )ش(:

من العدـ؛ ْلف ذلك نشأ عن قلة اطالع على كثرة الطرؽ كأحواؿ الرجاؿ كصفاهتم 
من أحسن ما يقرر ا على كذب، أك ٰبصل منهم اتفاقا. ك ك ا٤بقتضية إلبعاد العادة أف يتواطؤ 

بو كوف ا٤بتواتر موجودا كجود كثرة يف اْلحاديث: أف الكتب ا٤بشهورة ا٤بتداكلة بأيدم أىل 
العلم شرقا كغربا ا٤بقطوع عندىم بصحة نسبتها إىل مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج 
حديث، كتعددت طرقو تعددا ٙبيل العادة تواطؤىم على الكذب إىل آخر الشركط، أفاد 

 م اليقيِب بصحتو إىل قائلو، كمثل ذلك يف الكتب ا٤بشهورة كثّب.العل
***** 
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 كىًفيًو َل ميؤىلَّفه نىًضّبي   ........................ .203  (:ف)
ك٣بصو  "الفوائد المتكاثرة في األخبار المتواترة"كتابو: ىو  السيوطي  "ُمَؤلَّف" )ش(:

 رة"المتناثرة في األخبار المتوات"األزىار يف: 
***** 

   اَلْعِتَباُر َواْلُمَتابَػَعاُت َوالشََّواِىدُ    (:ف)
ىذه أمور يتداكلوهنا يف نظرىم يف حاؿ  :معرفة اَلعتبار والمتابعات والشواىد)ـ(: 

 ا٢بديث؛ ىل تفرد بو راكيو أك َل؟ كىل ىو معركؼ أك َل؟
يم للمتابعة كالشاىد : ىذه العبارة توىم أف اَلعتبار قس(2/681)النكتالحافظ قاؿ  )ش(:

كليس كذلك، بل اَلعتبار ىو ا٥بيئة ا٢باصلة يف الكشف عن ا٤بتابعة كالشاىد، فكاف حق 
 العبارة أف يقوؿ: معرفة اَلعتبار للمتابعة كالشاىد.
***** 

بػٍريؾى الٍػحىًديثى ىىلٍ  .171  .308 (:ف)  شىارىؾى رىاكو غىٍيػػرىهي ًفيمىا ٞبىىلٍ   اًَلٍعًتبىاري سى

 ميٍعتىربىو بًًو فػىتىاًبعه، كىإفٍ   ًو، فىإٍف يىكيٍن شيورًؾى ًمنٍ عىٍن شىٍيخً  .172  .309 

ا .173  .310  ا، كىقىٍد ييسىمَّى  شيورًؾى شىٍيخيوي فػىفىٍوؽي فىكىذى  ......شىاًىدن
ديثا مل بار مثالو: أف يركم ٞباد بن سلمة حبن حباف أف طريق اَلعتبار يف اْلخاذكر )ـ(: 

  ن أِب ىريرة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم.يتابع عليو، عن أيوب، عن ابن سّبين، ع
: ىل ركل ذلك ثقة غّب أيوب عن ابن سّبين؟ فإف كجد علم أف للخرب أصال يرجع إليو، فينظر

كإف مل يوجد ذلك فثقة غّب ابن سّبين ركاه عن أِب ىريرة، كإَل فصحاِب غّب أِب ىريرة ركاه عن 
 بو أف للحديث أصال يرجع إليو، كإَل فال.النيب صلى اهلل عليو كسلم، فأم ذلك كجد يعلم 
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فمثاؿ ا٤بتابعة أف يركم ذلك ا٢بديث بعينو عن أيوب غّب ٞباد فهذه ا٤بتابعة التامة،  :قاؿ الشيخ
فإف مل يركه أحد غّبه عن أيوب لكن ركاه بعضهم عن ابن سّبين أك عن أِب ىريرة، أك ركاه غّب 

، فذلك قد يطلق عليو اسم ا٤بتابعة أيضا، لكن أِب ىريرة عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 ، كٯبوز أف يسمى ذلك بالشاىد أيضا.تقصر عن ا٤بتابعة اْلكىل ٕبسب بعدىا منها

***** 
 ........ مثيَّ إذىا..........  ........................   (:ف)

 ........................  مىًٍبه ٗبىٍعنىاهي أىتىى فىالشَّاًىدي  .174  .311 
فإف مل يرك ذلك ا٢بديث أصال من كجو من الوجوه ا٤بذكورة، لكن ركم حديث آخر (: )ـ

 ٗبعناه فذلك الشاىد من غّب متابعة.
***** 

 كىمىا خىالى عىٍن كيلٍّ ذىا مىفىارًدي   ........................   (:ف)
قالوا يف مثل  فإف مل يرك ٗبعناه حديث آخر، فقد ٙبقق فيو التفرد ا٤بطلق حينئذ، كإذا)ـ(: 
"تفرد بو أبو ىريرة، وتفرد بو عن أبي ىريرة ابن سيرين، وتفرد بو عن ابن سيرين ىذا: 

 ، كاف يف ذلك إشعار بانتفاء ا٤بتابعات فيو.أيوب، وتفرد بو عن أيوب حماد بن سلمة"
اعلم أنو قد يدخل يف باب ا٤بتابعة كاَلستشهاد ركاية من َل ٰبتج ٕبديثو  قاؿ الشيخ:

بل يكوف معدكدا يف الضعفاء، كيف كتاِب البخارم كمسلم ٝباعة من الضعفاء  كحده،
ؿ الدارقطِب ىم يف ا٤بتابعات كالشواىد، كليس كل ضعيف يصلح لذلك، ك٥بذا يقو اذكر 

 "فالف َل يعتبر بو"ك ،""فالف يعتبر بوكغّبه يف الضعفاء: 
***** 
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بَاِغ" ظىةي فػىلىفٍ   "َلْو َأَخُذوا ِإَىابَػَها" ًمثىاليوي  .175  .312 (:ف)  مىا أىتىى ًُّىا "الدّْ
نىةو عىٍن عىٍمروك ًاَلَّ ابني  .176  .313   ........................  .....عييػىيػٍ
مثاؿ للمتابع كالشاىد: ركينا من حديث سفياف بن عيينة، عن عمرك بن دينار، عن )ـ(: 

َخُذوا ِإَىابَػَها أَ  وْ "لَ أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  ،عطاء بن أِب رباح، عن ابن عباس
 كركاه ابن جريج، عن عمرك، عن عطاء، كمل يذكر فيو الدباغ. "َفَدبَػُغوُه فَانْػتَػَفُعوا ِبوِ 

 كالنسائي( 363رقم:  1/277)مسلم  "َأَلَّ َأَخُذوا ِإَىابَػَها َفَدبَػُغوُه فَانْػتَػَفُعوا ِبِو؟" رواه)ح(: 

نى  من طريق (4238رقم:  7/172) ]أبو ٧بمد، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إَل أنو تغّب ةى سيٍفيىافى ٍبًن عييػىيػٍ

]بن دينار، ، عىٍن عىٍمروكىػ[198حفظو بأخرة رٗبا دلس عن الثقات، ككاف أثبت الناس يف عمرك بن دينار، ع، ت

، ثقة ثبت، ع، ت ]بن أِب رباح)أسلم(، أبو ٧بمد، ثقة فقيو فاضل كثّب ، عىٍن عىطىاءو ىػ[126أبو ٧بمد، اْلثـر

، أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى مىرَّ ًبشىاةو مىٍطريكحىةو ىػ[114، ع، تاإلرساؿ ، عىًن اٍبًن عىبَّاسو
قىًة، فػىقىاؿى النَّيب  صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ٍيميونىةى ًمنى الصَّدى ةه ًلمى ..."أيٍعًطيىتػٍهىا مىٍوَلى  "َأَلَّ

، ]أبو إسحاؽ، ا٤بخزكمي، ثقة حافظ، ع[من طريق إًبٍػرىاًىيمى ٍبًن نىاًفعو  (2504رقم:  4/303)أٞبد  ورواه
 كمل يذكر الدباغ. "َأََل انْػتَػَفْعُتْم ِبَمْسِكَها؟"عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو بلفظ: 

 تنبيو:
من طريقو عن عىٍمرًك ٍبًن  (364رقم:  1/227)مسلم  رواىااية ابن جريج الٍب ذكرىا الشيخ، رك 
، ًدي : أىٍخبػىرى،ي اٍبني عىبَّاسو أىفَّ دىاًجنىةن كىانىٍت لًبػىٍعًض ًنسىاًء  َأفَّ َمْيُمونََة، َأْخبَػَرْتوُ نىارو، أىٍخبػىرى،ي عىطىاءه قىاؿى

َأَخْذتُْم "َأَلَّ رىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. فىمىاتىٍت، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 
 ِإَىابَػَها فَاْسَتْمتَػْعُتْم بِِو"

: كالـ ابن الصالح يوىم موافقة ركاية ابن جريج لركاية ابن عيينة يف السند كليس  العراقيقاؿ 
كذلك، فإف ابن جريج زاد يف السند ميمونة فجعلو من مسندىا، كيف ركاية ابن عيينة أنو من 
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ا٤بثاؿ ليس مطابقا للمتابعة التامة؛ ْلف  :(2/682النكت) الحافظقاؿ ك  مسند ابن عباس.
 سفياف بن عيينة مل يتابعو أحد عن عمرك على ذكر الدباغ، كإ٭با توبع شيخو عمرك عن عطاء.

***** 
بَاِغ"عىٍمركه يف  تيوًبعى   ......... كىقىدٍ .........   (:ف)  فىاٍعتىضىدٍ  "الدّْ
 ؛ ذكر البيهقي ٢بديث ابن عيينة متابعا كشاىداو)ـ(: 

اهلل  أف رسوؿ ،عباس عن ابن ،، عن عطاءبن زيد فركل بإسناده عن أسامة أما المتابع:
 ."َأََل نَػَزْعُتْم ِجْلَدَىا َفَدبَػْغُتُموُه، فَاْسَتْمتَػْعُتْم ِبوِ "صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: 

 1/25)السنن الكربلكالبيهقي( 104رقم:  1/62)السننالدارقطِب رواىاا٤بتابعة ىذه )ح(:  )ش(:

عىٍن ، ىػ[ 153]أبو زيد، الليثي، صدكؽ يهم، خت ـ د ت س ؽ، تمن طريق أيسىامىةي ٍبني زىٍيدو  (48رقم: 
قىاؿى ًْلىٍىًل شىاةو  أىفَّ رىسيوؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ، عىًن اٍبًن عىبَّاسو عىطىاًء ٍبًن أىِب رىبىاحو 

 فَاْسَتْمتَػْعُتْم ِبِو" َفَدبَػْغُتُموهُ  ُتْم ِجْلَدَىا"َأََل نَػَزعْ مىاتىٍت: 
])سويد( أبو رجاء، اْلزدم، ا٤بصرم، من طريق يىزًيدى ٍبًن أىِب حىبًيبو ( 1727رقم:  4/220)الَبمذم  ااىرو و 

اٍبًن  ]عبد ا٤بلك بن عبد العزيز[من طريق  (105رقم:  1/62)السنن  الدارقطِبك  ،ىػ[128ثقة فقيو يرسل، ع، ت
 .عىٍن عىطىاءو، عىًن اٍبًن عىبَّاسو  ،ىػ أك بعدىا[150لوليد، ثقة فقيو فاضل يدلس كيرسل، ع، ت]أبو اجيرىٍيجو 

***** 
 ........................  "أَيَُّما ِإَىاِب" كىجىٍدنىا مثيَّ  .177  .314 (:ف)
: فحديث عبد الرٞبن بن كعلة، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل وأما الشاىد)ـ(: 

 ".أَيَُّما ِإَىاٍب ُدِبَغ فَػَقْد َطُهرَ "م: صلى اهلل عليو كسل
 7/173)كالنسائي  (1728رقم:  4/221)ُّذا اللفظ الَبمذم  رواه"أَيَُّما ِإَىاٍب ..."  )ح(:

 .(3609رقم:  2/1193)كابن ماجو ( 4241رقم: 
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"ِإَذا ُدِبَغ اإِلَىاُب بلفظ: ( 4123رقم:  4/66)كأبو داكد  (366رقم:  1/277)مسلم  ورواه
، عىٍن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن ]أبو أسامة، ثقة عامل يرسل، ع[من طريق زىٍيًد ٍبًن أىٍسلىمى  ،فَػَقْد َطُهَر"

 .، عىًن اٍبًن عىبَّاسو ]صدكؽ، ـ د ت س ؽ[كىٍعلىةى 
***** 

 ًفيًو شىاًىده يف اٍلبىابً  فىكىافى   ........................   (:ف)
: أم عند من َل (1/259)فتح ا٤بغيثالسخاويقاؿ  ي اْلَباِب""َفَكاَف ِفيِو َشاِىٌد فِ  )ش(:

يعترب فيو أف يكوف عن صحاِب آخر، بل يكتفى با٤بعُب، كأما من يقصر الشاىد على اْليت 
 من حديث صحاِب آخر، كىم ا١بمهور، فعندىم أف ركاية ابن كعلة ىذه متابعة لعطاء. 

ٝبع  عن النيب صلى اهلل عليو كسلم اهمعن لك ر  ، فقدأخرل ٥بذا ا٢بديث شواىدك : قلت
 وعائشة. سلمة بن المحبق وميمونة: كيف الباب عن الترمذيقاؿ ، من الصحابة

كاللفظ لو، كالنسائي ( 4125رقم:  4/66)أبو داكد  فرواه أما حديث سلمة بن المحبق؛
كا٢باكم  (4522رقم:  10/381)كمن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف  (4243رقم:  7/173)
، (: 7217رقم:  4/157) أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف غىٍزكىًة تػىبيوؾى أىتىى عىلىى بػىٍيتو

 :  "ِدبَاُغَها طُُهورَُىا"فىًإذىا ًقٍربىةه ميعىلَّقىةه، فىسىأىؿى اٍلمىاءى، فػىقىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو، إًنػَّهىا مىٍيتىةه، فػىقىاؿى
 (4120رقم:  4/65)كأبو داكد  (363رقم:  1/276)مسلم فرواه  ة؛وأما حديث ميمون

، عىٍن مىٍيميونىةى  (3610رقم:  2/193)كابن ماجو ( 4237رقم:  7/172) كالنسائي عىًن اٍبًن عىبَّاسو
اتىٍت، فىمىرَّ ًُّىا النَّيب  صلى اهلل عل ةو لىنىا شىاةه ًمنى الصَّدىقىًة فىمى : قىالىٍت أيٍىًدمى ًلمىٍوَلى يو كسلم فػىقىاؿى

:  "َأََل َدبَػْغُتْم ِإَىابَػَها فَاْسَتْمتَػْعُتْم ِبِو" ـَ َأْكُلَها"قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللًَّو إًنػَّهىا مىٍيتىةه، قىاؿى  "ِإنََّما ُحرّْ
: ٠بعت ٧بمدا (4/221)السنن  الترمذيبعض الركاة ٯبعلو من مسند ابن عباس، قاؿ لكن 

نيب صلى اهلل عليو كسلم، كحديث ابن عباس عن ميمونة، يصحح حديث ابن عباس، عن ال
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: أحتمل أف يكوف ركل ابن عباس، عن ميمونة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كركل ابن وقاؿ
 عباس، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كمل يذكر فيو عن ميمونة.

أصحاب كاللفظ لو، كمن  (4244رقم:  7/174)النسائي  فرواه وأما حديث عائشة؛
]أبو عمرك، النخعي، ثقة مكثر بن يزيد من طريق اْلسود (1290رقم:  4/105)الصحيح ابن حباف 

ٍيتىًة،  عىنػٍهىا أىنػَّهىا قىالىٍت: سيًئلى النَّيب  ، ىػ[75أك74فقيو، ع،  صلى اهلل عليو كسلم عىٍن جيليوًد اٍلمى
 :  "ِدبَاُغَها َطُهورَُىا"فػىقىاؿى
رقم:  2/1194ماجو )كابن  (4252رقم:  7/176)كالنسائي  (4124: رقم 4/66)أبو داكد ورواه 

 من طريق مىاًلكو  كلهم( 1286رقم:  4/102)كمن أصحاب الصحيح ابن حباف  (3612
]أبو عبد اهلل، ا٤بد،ي، اْلعرج، ثقة، ع، ، عىٍن يىزًيدى ٍبًن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن قيسىٍيطو (18رقم:  2/498)ا٤بوطأ 

]مقبولة، د س ، عىٍن أيمٍّوً ]أبو عبد اهلل، ا٤بد،ي، ثقة، ع[مًَّد ٍبًن عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن ثػىٍوبىافى ، عىٍن ٧بيى ىػ[122ت

َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأَمَر َأْف ُيْسَتْمَتَع ِبُجُلوِد اْلَمْيَتِة ِإَذا ، عىنػٍهىا، ؽ[
 : ىذا حديث ثابت من جهة اإلسناد.(23/76)التمهيد ابن عبد البرقاؿ  ُدِبَغْت.

***** 
ْرَساِؿ َأو الرَّْفِع َوالَوْقفِ    (:ف)  تَػَعاُرُض اْلَوْصِل َواإْلِ

إذا كاف ا٢بديث الذم ركاه بعض الثقات مرسال كبعضهم متصال، كيلتحق بو ما )ـ(: 
ىل  ؛أىل ا٢بديث فاختلفكصلو يف كقت كأرسلو يف كقت، ، الذم كصلو ىو الذم أرسلو

 ؟ىو ملحق بقبيل ا٤بوصوؿ أك بقبيل ا٤برسل
***** 

 ........................  كىاٍحكيٍم ًلوىٍصًل ثًقىةو يف اٍْلىٍظهىرً   .147  .315 (:ف)
 ْلنو مثبت كغّبه ساكت، كلو كاف  فالحكم على األصح لما زاده الثقة من الوصل؛)ـ(: 
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خربه كإف خالفو غّبه، سواء كاف نافيا فا٤بثبت مقدـ عليو؛ ْلنو علم ما خفي عليو، فيقبل 
 ا٤بخالف لو كاحدا أك ٝباعة.

 كىًقيلى: بىٍل ًإٍرسىاليوي ًلٍْلٍكثىرً   ........................   (:ف)
 ؛كحكى ا٣بطيب أف أكثر أصحاب ا٢بديث يركف ا٢بكم يف ىذا كأشباىو للمرسل)ـ(: 

رساؿ نوع قدح يف ا٢بديث، كذلك ْلف الرفع زيادة مشكوؾ فيها فال تثبت، كقيل: ْلف اإل
 فتقدٲبو من باب تقدمي ا١برح على التعديل.

***** 
 ........أٍف صىحَّحيوهي، ...  كىنىسىبى اٍْلكَّؿى لًلن ظَّارً   .148  .316 (:ف)
 يعِب بقبوؿ الزيادة[ ىو الصحيح.  :]اْلكؿ : القوؿقاؿ الخطيب)ـ(: 

 : كما صححو ىو الصحيح يف الفقو كأصولو.قاؿ الشيخ
***** 

 ..... كىقىضىى الٍػػبيخىارًم....  ........................   (:ف)
 مىٍع كىٍوًف مىٍن أىٍرسىلىوي كىالٍػجىبىلً   "ََل ِنَكاَح إَلَّ ِبَوِلي" ًبوىٍصلً   .149  .317 
إسرائيل بن يونس يف آخرين، عن جده  رواه، ""ََل ِنَكاَح إَلَّ ِبَوِليٍّ مثالو: حديث: )ـ(: 

أِب بردة، عن أبيو، أِب موسى اْلشعرم، عن رسوؿ اهلل صلى  أِب إسحاؽ السبيعي، عن
سفياف الثورم كشعبة، عن أِب إسحاؽ، عن  ورواه اهلل عليو كسلم مسندا ىكذا متصال.

  أِب بردة، عن النيب صلى اهلل عليو كسلم مرسال ىكذا.
 ىذا  م عنو فحكم ٤بن كصلو، كقاؿ: الزيادة من الثقة مقبولة، فقاؿ البخار  البخاريكسئل 

 مع أف من أرسلو شعبة كسفياف، كٮبا جبالف ٥بما من ا٢بفظ كاإلتقاف الدرجة العالية.
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"،  )ح(:(: ش) رقم:  3/399)كالَبمذم (2085رقم:  2/229)ركاه أبو داكد"ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِليٍّ

 9/388)، كمن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف(1881رقم:  1/605)كابن ماجو (1101

 .ن أِب موسى رضي اهلل عنومن طريق أِب بردة، ع (2710رقم:  2/184)كا٢باكم ( 4077رقم:
كىذا ا٢بديث قد اختلف يف كصلو كإرسالو، كما بْب ذلك الَبمذم كالدارقطِب  قلت:

 كا٢باكم كغّبىم، كا٢باصل أنو: (1295رقم:  7/207)العلل
وشريك بن لم فيو بال حجة، ع[]بن يونس بن أِب إسحاؽ، السبيعي، أبو يوسف، ثقة تكإسرائيل ركاه .1

]الوضاح بن عبد اهلل، وأبو عوانة ]بن أِب ٭بر، أبو عبد اهلل، صدكؽ ٱبطئ، خ ـ د مت س ؽ[عبد اهلل

 ]أبو خيثمة، ثقة ثبت إَل أف ٠باعو عن أِب إسحاؽ بأخرة، ع[وزىير بن معاوية اليشكرم، ثقة ثبت، ع[
كرب كأدخل عليو ابنو ما ليس من حديثو فحدث بو، د   ]أبو ٧بمد، اْلسدم، صدكؽ تغّب ٤باوقيس بن الربيع

، عن أِب [، ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، ع]عمرك بن عبد اهلل، السبيعي: عن أِب إسحاؽت ؽ[
 .مرفوعا، عن أِب موسى ]قيل: ا٠بو عامر، بن أِب موسى، اْلشعرم، ثقة، ع[بردة

]أبو ا٢بسْب، العكلي، وزيد بن حباب ]أبو ٧بمد، ثقة ضعف يف الثورم، ع[أسباط بن محمد كركاه .2

]أبو إسرائيل، السبيعي، : عن يونس بن أِب إسحاؽصدكؽ ٱبطئ يف حديث الثورم، ر ـ د ت س ؽ[

 .مرفوعا، عن أِب إسحاؽ، عن أِب بردة، عن أِب موسى صدكؽ يهم قليال، ر ـ د ت س ؽ[
: عن يونس ة، خ د ت س[]عبد الواحد بن كاصل، ثقة تكلم فيو بغّب حجأبو عبيدة الحداد كركاه .3

  "عن أبي إسحاؽ"، كمل يذكر فيو مرفوعابن أِب إسحاؽ، عن أِب بردة، عن أِب موسى 
]سفياف بن سعيد، أبو عبد اهلل، ثقة والثوري ]بن ا٢بجاج، أبو بسطاـ، ثقة حافظ متقن، ع[شعبة كركاه .4

كىذا مراد . سالمر عن أِب إسحاؽ، عن أِب بردة،  :حافظ فقيو عابد إماـ حجة رٗبا دلس، ع[
 يعِب شعبة كالثورم."َمْع َكْوِف َمْن َأْرَسَلُو َكالْػَجَبِل" الناظم بقولو: 
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عن  عن شعبة والثوري معا: ، ثقة عابد فقيو، د س[]أبو ا٤بنذرالنعماف بن عبد السالـ كركاه .5
 .اإلرساؿاحملفوظ عنهما لكن . مرفوعاأِب إسحاؽ، عن أِب بردة، عن أِب موسى 

كمن كافقو عندم أصح، ْلف ٠باعهم من أِب إسحاؽ يف أكقات  إسرائيل: ركاية يالترمذ قاؿ
أحفظ كأثبت من ٝبيع ىؤَلء الذين رككا عن أِب إسحاؽ ىذا  شعبة والثوري٨بتلفة، كإف كاف 

ا٢بديث، فإف ركاية ىؤَلء عندم أشبو؛ ْلف شعبة كالثورم ٠بعا ىذا ا٢بديث من أِب إسحاؽ يف 
فى  َحدَّثَػنَاعلى ذلك: ٦بلس كاحد، ك٩با يدؿ  ـ ت س ؽ[٧بىٍميودي ٍبني غىٍيالى :  ]أبو أٞبد، ا٤بركزم، ثقة، خ  قىاؿى

: أىنٍػبىأىنىا شيٍعبىةي  ]سليماف بن داكد، الطيالسي، ثقة حافظ غلط ىف أحاديث، خت ـ د ت س ؽ[حىدَّثػىنىا أىبيو دىاكيدى  قىاؿى
ٍعتي سيٍفيىافى الثػٍَّورًمَّ يىٍسأىؿي أىبى  : ٠بًى : قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي قىاؿى ٍعتى أىبىا بػيٍردىةى يػىقيوؿي : أى٠بًى ا ًإٍسحىاؽى

: نػىعىٍم."ََل ِنَكاَح ِإَلَّ ِبَوِليٍّ"عىلىٍيًو كىسىلَّمى  فدؿ ىذا ا٢بديث على أف ٠باع شعبة كالثورم  ؟ فػىقىاؿى
 اىػ ىذا ا٢بديث يف كقت كاحد.

دة عن أِب موسى مرفوعا، فمرة كاف ٰبدث بو عن أبيو : ٠بع ىذا ا٣برب أبو بر ابن حبافكقاؿ 
مسندا كمرة يرسلو، ك٠بعو أبو إسحاؽ من أِب بردة مرسال كمسندا معا، فمرة كاف ٰبدث بو 

 مرفوعا كتارة مرسال، فا٣برب صحيح مرسال كمسندا معا َل شك، كَل ارتياب يف صحتو.
: كاف عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل من ا٢بفاظ عن أِب إسحاؽ، قاؿ الدارقطني: كقاؿ

كيشبو أف يكوف القوؿ قولو،  ،إسرائيل ٰبفظ حديث أِب إسحاؽ كما ٰبفظ سورة ا٢بمد
 كأف أبا إسحاؽ كاف رٗبا أرسلو فإذا سئل عنو كصلو.

***** 
، كىًقيلى:   .150  .318 (:ف) ٍكثػىري  ........................  اٍْلىٍحفىظي كىًقيلى اَلى
كعن بعضهم: أف ا٢بكم لْلحفظ، فإذا كاف من  كثر.كعن بعضهم: أف ا٢بكم لْل)ـ(: 

 أرسلو أحفظ ٩بن كصلو فا٢بكم ٤بن أرسلو.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 078 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 مثيَّ فىمىا ًإٍرسىاؿي عىٍدؿو ٰبىٍفىظي   ........................   (:ف)

 ....ميٍسنىًدًه عىلىى اٍْلىصىحٍّ،   يػىٍقدىحي يف أىٍىليًَّة الوىاًصًل، أكٍ   .151  .319 
عدالة من كصلو كأىليتو، كمنهم من قاؿ: من أسند حديثا قد  مث َل يقدح ذلك يف)ـ(: 

 أرسلو ا٢بفاظ فإرسا٥بم لو يقدح يف مسنده كيف عدالتو كأىليتو.
***** 

 كىرىأىٍكا ...................  ........................   (:ف)
 ذىا، كىما حىكىٍواًمٍن كىاًحدو يف ذىا كى   أىفَّ اٍْلىصىحَّ ا٢بٍيٍكمي لًلرٍَّفًع كىلىوٍ   .152  .320 
كىكذا إذا رفع بعضهم ا٢بديث إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم ككقفو بعضهم على )ـ(: 

الصحاِب، أك رفعو كاحد يف كقت ككقفو ىو أيضا يف كقت آخر، فا٢بكم على اْلصح يف  
 كل ذلك ٤با زاده الثقة من الرفع، ك٥بذا الفصل تعلق بفصل زيادة الثقة يف ا٢بديث.

***** 
   زِيَاَدُة الثػَّْقاتِ    (:ف)
كقد كاف  ،كذلك فن لطيف تستحسن العناية بو معرفة زيادات الثقات وحكمها:)ـ(: 

أئمة مذكورين  (3)كأبو الوليد القرشي (2)كأبو نعيم ا١برجا،ي (1)أبو بكر بن زياد النيسابورم
 ٗبعرفة زيادات اْللفاظ الفقهية يف اْلحاديث.

                                                 

عي، ]الدارقطِب:مل نر مثلو يف مشاٱبنا ككاف يعرؼ زيادات اْللفاظ يف (عبد اهلل بن ٧بمد بن زياد، أبو بكر، الشاف1)
 ىػ(.324ا٤بتوف[، )ت

(أبو نعيم، عبد ا٤بلك بن ٧بمد بن عدم، الشافعي، ]ا٣بطيب: أحد أئمة ا٤بسلمْب مع صدؽ كتورع كضبط 2)
 ىػ(.323كتيقظ[، )ت

ث ٖبراساف كأزىد من رأيت من العلماء (حساف بن ٧بمد، أبو الوليد، الشافعي، ]ا٢باكم: إماـ أىل ا٢بدي3)
 ىػ(.349كأعبدىم[، )ت
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 كىمىٍن ًسوىاىيٍم فػىعىلىٍيًو الٍػميٍعظىمي   اًت الثػٍّقىاًت ًمنػٍهيمي كىاقٍػبىٍل زًيىادى  .178  .321 (:ف)
مذىب ا١بمهور من الفقهاء كأصحاب ا٢بديث فيما حكاه ا٣بطيب: أف الزيادة من )ـ(: 

الثقة مقبولة إذا تفرد ُّا، سواء كاف ذلك من شخص كاحد بأف ركاه ناقصا مرة كركاه مرة 
 زيادة من غّب من ركاه ناقصا.أخرل كفيو تلك الزيادة، أك كانت ال

***** 
 ........................  خىزىؿٍ  ]كىًَلٍبًن عىٍبًد اٍلبػىرٍّ ًإٍف ًمٍثله[ .213  .322 (:ف)

 بأف يكوفيف ا٢بديث الزيادة  قيَّد قبوؿ ابن عبد البركا٤بعُب أف أم نقص،  "َخَزْؿ"(: ش)
ذا كاف فوقو يف ذلك؛ من نقص يف ا٢بفظ كاَلتقاف، كمن باب أكىل إمثل  زادىامن 
: إ٭با تقبل الزيادة من ا٢بافظ إذا ثبتت عنو ككاف أحفظ كأتقن ٩بن (3/309)التمهيدفقاؿ

كأما إذا كانت الزيادة من غّب  ،ْلنو كأنو حديث آخر مستأنف ،قصر أك مثلو يف ا٢بفظ
 حافظ كَل متقن فإهنا َل يلتفت إليها.

***** 
 يًف كيلٍّ ٦بىًٍلسو ٞبىىلٍ كىًقيلى: ًإٍف   ........................ .213  (:ف)

ًعيوً  .214  .323   تػيٍقبىٍل، كىًإَلَّ يػيتػىوىقٍَّف ًفيوً   بػىٍعضنا، أىًك النٍٍّسيىافى يىدَّ
ىذا القوؿ َلبن الصباغ، كحاصلو أف راكم الزيادة إف كاف ىو راكم ا٢بديث )األثيوبي(: 

 بدكهنا قبلت زيادتو بأحد شرطْب؛ 
 و ٠بع ا٢بديث مرتْب مرة معها كمرة بدكهنا.: أف يذكر أناألوؿ

: أف يذكر أف ركايتو ا٢بديث بدكهنا كقعت منو لنسياهنا، كإَل يتوقف يف والثاني
 قبوؿ تلك الزيادة كالعمل ُّا للتعارض.

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 080 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

 ........................  كىًقيلى: ًإٍف أىٍكثػىرى حىٍذفػىهىا تػيرىدٍ  .215  .324 (:ف)
 ،مع الزيادة قبلت أكثر ركايتو للحديث فإف كاف ؛عربة ٗبا يركيو أكثرأم أف ال)األثيوبي(: 
 لرازم.لكىذا القوؿ منقوؿ عن احملصوؿ  ،إف تساكل اْلمراف قبلتف ،كإَل مل تقبل

***** 
 كىًقيلى: ًفيمىا ًإٍف رىكىل كيالن عىدىدٍ   ......................... .215  (:ف)

 عىٍن ًمٍثًلهىا يف عىادىةو َلى تػيٍقبىلي   ا َلى يػىٍغفيلي ًإٍف كىافى مىٍن ٰبىًٍذفػيهى  .216  .325 
ىذا القوؿ لآلمدم كابن ا٢باجب، كحاصلو أنو إف كاف الراكم بدكف الزيادة )األثيوبي(: 

عددا َل يتصور منهم عادة أف يغفلوا عنها فإهنا َل تقبل سواء بلغ الركاة بدكهنا حد التواتر 
ابن الصباغ، كقاؿ ابن السمعا،ي مثلو، كزاد أف يكوف أـ َل، كىذا القوؿ ٧بكي أيضا عن 

 ٩با تتوفر الدكاعي على نقلو، كاختاره يف ٝبع ا١بوامع.
***** 

 ........................  كىًقيلى: َل، ًإٍذ َلى تيًفيدي حيٍكمىا .217  .326 (:ف)
ذا ىذا القوؿ حكاه ا٣بطيب عمن مل يعينهم، كحاصلو أف الزيادة تقبل إ)األثيوبي(: 

 أفادت حكما شرعيا.
***** 

 كىًقيلى: خيٍذ مىا ملٍى تػيغىيػٍٍّر نىٍظمىا  ........................ .217  (:ف)
 ينَ عِ بَ رْ ي أَ "فِ أم: تقبل الزيادة إَل إذا غّبت إعراب الباقي، كأف يركم أحدٮبا: )األثيوبي(: 

ة رفعا كجرا، فيتعارضاف كَل فقد تغّب إعراب الشا "اةٍ شَ  فُ صْ "نِ كيركم اْلخر:  "اةٌ شَ  اةَ شَ 
)البحر ، كحكاه ا٥بندم عن اْلكثرين. يقبل أحدٮبا إَل ٗبرجح. كىذا القوؿ قاؿ بو الرازم

 (425، الغيث ا٥بامع ص:6/237احمليط
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، ...... .179  .327 (:ف)  ........................  ........كىًقيلى: َلى
 من أىل ا٢بديث من رد ذلك مطلقا.)ـ(: 

***** 
 ........................  .... كىًقيلى: َلى ًمنػٍهيٍم، ....   (:ف)
 من رد الزيادة منو كقبلها من غّبه.منهم ك )ـ(: 

***** 
: مىا انٍػفىرىدٍ   ................. كىقىدٍ ..   (:ف)  قىسَّمىوي الشٍَّيخي، فػىقىاؿى

 ًعٍندىىيمٍ  ًفيًو صىرٰبنا، فػىٍهوى رىدٌّ   ديكفى الثػٍّقىاًت ثًقىةه خىالىفىهيمٍ  .180  .328 
 ؛كقد رأيت تقسيم ما ينفرد بو الثقة إىل ثالثة أقساـ)ـ(: 
 : أف يقع ٨بالفا منافيا ٤با ركاه سائر الثقات، فهذا حكمو الرد كما سبق يف نوع الشاذ.أحدىا

***** 
 ًفيًو ا٣بٍىًطيبي اًَلتػٍّفىاؽى ٦بيٍمىعىا  أىٍك ملىٍ ٱبيىاًلٍف فىاقٍػبػىلىٍنوي، كىادَّعىى .181  .329 (:ف)
: أف َل تكوف فيو منافاة ك٨بالفة أصال ٤با ركاه غّبه كا٢بديث الذم تفرد بركاية الثاني)ـ(: 

ٝبلتو ثقة، كَل تعرض فيو ٤با ركاه الغّب ٗبخالفة أصال، فهذا مقبوؿ، كقد ادعى ا٣بطيب فيو 
 اتفاؽ العلماء عليو.

***** 
ؽى أىٍك خىالىفى  .182  .330 (:ف)  نيًقلىتٍ  فػىٍرده فػىٍهيى  اََلْرِض" تُػْربَةُ   "ُجِعَلتْ ٫بىٍوي  اإٍلًٍطالى

ا .183  .331   ........................  فىاٍلشَّاًفًعي كىأىٍٞبىدي اٍحتىجَّا ًبذى
: ما يقع بْب ىاتْب ا٤برتبتْب مثل زيادة لفظة يف حديث مل يذكرىا سائر من الثالث)ـ(: 

 ًدا، َوُجِعَلتْ "ُجِعَلْت لََنا اأْلَْرُض َمْسجِ كمن أمثلة ذلك حديث:  ركل ذلك ا٢بديث،
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ْلشجعي، كسائر فهذه الزيادة تفرد ُّا أبو مالك سعد بن طارؽ ا ،ا"ورً هُ ا طَ نَ ا لَ هَ تػُ بػَ رْ تػُ 
ؿ من فهذا يشبو القسم اْلك ، ""َوُجِعَلْت لََنا اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًاالركايات لفظها: 

كيف ذلك مغايرة يف الصفة كما ركاه ا٤بنفرد بالزيادة ٨بصوص،  حيث إف ما ركاه ا١بماعة عاـ
 كيشبو القسم الثا،ي من حيث إنو َل منافاة بينهما.، كنوع من ا٤بخالفة ٱبتلف بو ا٢بكم

"ُفضّْْلَنا َعَلى النَّاِس بَِثاَلٍث؛ ُجِعَلْت ُصُفوفُػَنا َكُصُفوِؼ اْلَمالَِئَكِة، َوُجِعَلْت )ح(: (: ش)
كىذىكىرى خىٍصلىةن  تُػْربَػتُػَها لََنا َطُهورًا ِإَذا َلْم َنِجِد اْلَماَء"لََنا اأَلْرُض ُكلَُّها َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت 

،  من طريق أِب مالك اْلشجعي، عن (522رقم:  1/371)أيٍخرىل. ركاه مسلم  رًبًٍعيٍّ بن ًحرىاشو
 .(264رقم: 1/133)كما عند ابن خزٲبة  صلة اْلخرل ىي خوامت سورة البقرةا٣بوعن حذيفة، 

رقم:  38/287) أيضا من ىذا الطريق دكف ذكر الَباب؛ ركاه أٞبد ىذا ا٢بديث وُروي

 .(263رقم:  1/132)كابن خزٲبة ( 23251
كأِب ىريرة كعوؼ بن مالك كأِب أمامة  -كفيو ذكر الَباب-عن  جابر كعلي وفي الباب

 كأنس كأِب ذر كابن عباس كأِب موسى كأِب سعيد كعبد اهلل بن عمرك رضي اهلل عنهم.
  تنبيو:

ْطاَلَؽ"ولو: ق اإلطالؽ ذكر ىنا أف البحث يف ىذه ا٤بسألة ىو من باب  "َأْو َخاَلَف اإْلِ
، فيكوف ا٤بعُب أنو أطلق يف أحد ا٢بديثْب اْلرض كقيد يف اْلخر ذلك بالَباب، والتقييد

كىو مذىب الناظم، كأما عند  الشافعيفييحمل ا٤بطلق على ا٤بقيد كىذا ىو مذىب 
كالَباب فرد من  ، فاْلرض جنسالعمـو والخصوصهو من باب ، فواألحناؼ المالكية

أفرادىا، كذكر بعض أفراد العاـ َل يقتضي التخصيص، كإ٭با ذيكر الَباب اىتماما بو. 
 (2/107، طرح التثريب1/614)ا٤بفهم
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ا  ........................   (:ف) ٍرسىاؿي ًمٍن ذىا أيًخذى  كىاٍلوىٍصلي كىاإٍلً

 تػىٍقًديػمىوي، كىريدَّ أفَّ ميٍقتىضىى  إٍلٍرسىاًؿ جىٍرحنا فىاقٍػتىضىىلىًكنَّ يف ا .184  .332 

ا قػىبيوؿي الوىٍصًل؛ ًإٍذ ًفيًو كىيف  .185  .333   الٍػجىرًٍح ًعٍلمه زىاًئده لًٍلميٍقتىًفي  ىىذى
فإف بْب الوصل كاإلرساؿ من ا٤بخالفة ٫بو ما ذكرناه،  ؛كأما زيادة الوصل مع اإلرساؿ)ـ(: 

رساؿ نوع قدح يف ا٢بديث، فَبجيحو كتقدٲبو من قبيل تقدمي ا١برح على كيزداد ذلك بأف اإل
 التعديل، كٯباب عنو بأف ا١برح قدـ ٤با فيو من زيادة العلم، كالزيادة ىاىنا مع من كصل.

***** 
   اْلُمَعلَّلُ    (:ف)
اعلم أف معرفة علل ا٢بديث من أجل علـو ا٢بديث كأدقها  معرفة الحديث المعلل:)ـ(: 

 شرفها، كإ٭با يضطلع بذلك أىل ا٢بفظ كا٣بربة كالفهم الثاقب.كأ
***** 

، كىَلى تػىقيٍل: مىٍعليوؿي   كىسىمٍّ مىا ًبًعلَّةو مىٍشميوؿي   .193  .334 (:ف)  ميعىلَّالن
، كذلك منهم كمن الفقهاء يف قو٥بم يف "المعلوؿ"كيسميو أىل ا٢بديث  المعلل:)ـ(: 

 ىل العربية كاللغة.مرذكؿ عند أ "العلة والمعلوؿ"باب القياس: 
 ؛عباراتللعلماء يف كصف ا٢بديث ا٤بشتمل على علة ثالث (: ش)

: ليس (1/499كت الوفيةن)الالحافظلكن قاؿ  كما اختاره الشيخ ىنا، ،ُمَعلَّل"ال" :األولى
اسم  ْلنو: قلت، الذم ىو التشاغل كالتلهي. ""التػََّعلُّلمن ىذا الباب أصال، بل من باب 

 من الطعاـ.  يءكما يػيعىلَّلي الصىب بش  ،، أم ٥باه بو"ُمَعلَّلٌ " فهو بالشيء "َلوُ َعلَّ " مفعوؿ من
قاؿ ، أم َل أصابك بًعلَّةو. "َل َأَعلََّك اهلل"أم ا٤برض، يقاؿ:  "الِعلَّةُ "، من "ُمَعلّ الػ"الثانية: 
راهتم يف الفعل ، ككذلك ىو يف عبارة بعضهم، كأكثر عبا"الػُمعَّلُّ ": كاْلجود يف تسميتو: العراقي

 ، كىو ا٤بعركؼ يف اللغة. "ُمَعلّّ "فالف بكذا، كقياسو:  "َأَعلَّوُ "منو أهنم يقولوف: 
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كما نسبو الشيخ ىنا ْلىل ا٢بديث، كىو كاقع  يف كالـ كثّب من اْلئمة   "الَمْعُلوُؿ"،الثالث: 
ىنا أنو غّب أف الشيخ ذكر  ،كغّبىم كالبخاري والترمذي والدارقطني والحاكم والخليلي

ْلنو اسم مفعوؿ  عندىم كذلك قلت:: ىو ٢بن. )التقريب(النوويمرذكؿ عند أىل العربية، كقاؿ 
 "الَعَلُل"، أم سقاه ثانية، ك"َمْعُلوٌؿ"بكسرىا، فهو  "يَِعلُُّو"بضم العْب، ك "َعلَُّو يَػُعلُُّو"من 

 "يَِعلُّ" "ِعلًَّة"ا٤بريض  َعلَّ"ابن األعرابي: " . لكن قاؿ"َعَلٌل بعد نَػَهٍل"الشيرب الثا،ي، يقاؿ: 
كىذا يؤيد استعماؿ أىل "َمْعُلوؿ"، الشيء، فهو  "َعلَّ": الجوىري، كقاؿ "َعِليٌل"فهو 

ْلهنا كقعت يف عبارات أىل الفن،  "َمْعُلوؿ": اْلكىل عندم أف يقاؿ: الحافظا٢بديث. كقاؿ 
يف  "معلل"فوقع بقولو: يئةي على زعمو ردكىي لغة، كقد فر ابن الصالح من استعماؿ لغة ى

ىو التشاغل ك  "التعلل"بل من باب  ستعماؿ ما ليس من ىذا الباب أصالأشد من ذلك با
 (1/499الوفية النكت،4/14مقاييس اللغة،5/1744)الصحاحكالتلهي.

***** 

 ًفيهىا غيميوضه كىخىفىاءه أثػَّرىتٍ   كىٍىيى ًعبىارىةه عىنى اىٍسبىابو طىرىتٍ   .194  .335 (:ف)
عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيو، فا٢بديث ا٤بعلل ىو ا٢بديث الذم كىي )ـ(: 

اطلع فيو على علة تقدح يف صحتو، مع أف ظاىره السالمة منها، كيتطرؽ ذلك إىل 
 اإلسناد الذم رجالو ثقات، ا١بامع شركط الصحة من حيث الظاىر.

***** 
ًؼ كىالتػَّفىر دً   .195  .336 (:ف)  رىاًئنى تيضىم  يػىٍهتىًدممىعى قػى   تيٍدرىؾي بًالٍػًخالى

ًعًو عىلىى  .196  .337   تىٍصوٍيًب ًإٍرسىاؿو ًلمىا قىٍد كيًصالى   ًجٍهبىذيىىا ًإىلى اطٍّالى

 يف غىٍّبًًه، أىٍك كىٍىًم كىاًىمو حىصىلٍ   أىٍك كىٍقًف مىا يػيٍرفىعي، أىٍك مىًٍبو دىخىلٍ   .197  .338 

ا  .198  .339   ظىاًىريهي أىٍف سىًلمىامىٍع كىٍونًًو   ظىنَّ فىأىٍمضىى، أٍك كىقىٍف فىأىٍحجىمى
 تنبو   ذلك كيستعاف على إدراكها بتفرد الراكم كٗبخالفة غّبه لو، مع قرائن تنضم إىل )ـ(: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 085 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

العارؼ ُّذا الشأف على إرساؿ يف ا٤بوصوؿ، أك كقف يف ا٤برفوع، أك دخوؿ حديث يف 
فيحكم بو، أك يَبدد  بغّب ذلك، ٕبيث يغلب على ظنو ذلكحديث، أك كىم كاىم 

 ككل ذلك مانع من ا٢بكم بصحة ما كجد ذلك فيو. ،توقف فيوفي
***** 

بػٍري أىٍحوىاًؿ الر كىاًة كىاٍلًفرىؽٍ   كىاٍلوىٍجوي يف ًإٍدرىاًكهىا ٝبىٍعي الط ريؽٍ  .226  .340 (:ف)  كىسى
قاؿ ا٣بطيب: السبيل إىل معرفة علة ا٢بديث أف ٯبمع بْب طرقو، كينظر يف اختالؼ )ـ(: 

إذا  الباببن ا٤بديِب: اقاؿ  ،فظ كمنزلتهم يف اإلتقاف كالضبطاهنم من ا٢بركاتو، كيعترب ٗبك
 .مل ٘بمع طرقو مل يتبْب خطؤه

***** 
يءي غىالًبنا يف السَّنىدً   .199  .341 (:ف)  تػىٍقدىحي يف الٍػمىًٍبً ًبقىٍطًع ميٍسنىدً   كىٍىيى ٘بًى

، .....أى   .200  .342   ........................  ..ٍك كىٍقًف مىٍرفيوعو
مث قد تقع العلة يف إسناد ا٢بديث كىو اْلكثر، كقد تقع يف متنو، مث ما يقع يف : )ـ(

 اإلسناد قد يقدح يف صحة اإلسناد كا٤بًب ٝبيعا، كما يف التعليل باإلرساؿ كالوقف.
***** 

ػ  ٍقدىحي ........... كىقىٍد َلى تػى    (:ف)  صىرَّحيوا "الْػبَػيػَّْعاِف بِاْلِخَياِر"كى
 نػىقىالى ًحْبى  (1)اهللً  عىٍمرنا ًبعىٍبدً   أىٍبدىَلى   ٍعلىى ٍبًن عيبػىٍيدو ًبوىٍىًم يػى   .201  .343 
: ما ذلكأمثلة كمن كقد يقدح يف صحة اإلسناد خاصة من غّب قدح يف صحة ا٤بًب، )ـ(: 

ركاه الثقة يعلى بن عبيد، عن سفياف الثورم، عن عمرك بن دينار، عن ابن عمر، عن النيب 
                                                 

 ىػ(.209بن أِب أمية، أبو يوسف، اإليادم، ]ثقة إَل ىف حديثو عن الثورم ففيو لْب،ع[، )ت "يَػْعَلى ْبِن ُعبَػْيٍد"( 1)
 ىػ(.126بن دينار، أبو ٧بمد، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "َعْمرو"

 ىػ(.127ن، ]ثقة، ع[، )تبن دينار، أبو عبد الرٞب "َعْبد اهلِل"
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فهذا إسناد متصل بنقل العدؿ عن  ا٢بديث "..اْلبَػيػَّْعاِف بِاْلِخَيارِ "صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:
"عن عمرو العدؿ، كىو معلل غّب صحيح، كا٤بًب على كل حاؿ صحيح، كالعلة يف قولو: 

ىكذا ركاه اْلئمة من أصحاب سفياف عنو، اهلل بن دينار" "عن عبدإ٭با ىو  بن دينار"
 ككالٮبا ثقة. دينار إىل عمرك بن ديناراهلل بن فوىم يعلى بن عبيد كعدؿ عن عبد

ُهَما بِاْلِخَياِر َعَلى َصاِحِبِو، َما َلْم يَػتَػَفرَّقَا ِإَلَّ بَػْيَع )ح(:  (:ش) "اْلُمَتَباِيَعاِف ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ
]أبو عبد اهلل، ا٤بدف، موىل ابن عمر، ثقة ثبت فقيو عن عن نافع (79رقم:  1/671)مالك اْلِخَياِر" رواه 

كمسلم  (2111رقم:  3/64)، عن عبد اهلل بن عمر، كمن طريقو أخرجو البخارم ور، ع[مشه
 ، كلو طيريؽ كألفاظ أخرل يف الصحيحْب كغّبٮبا.(1531رقم:  3/1163)
]٧بمد بن من طريق الفرياِب (2113رقم:  3/64)البخارم  رواىا رواية عبد اهلل بن دينار؛و 

]سفياف بن سعيد، أبو ، عن الثورمطأ يف شىء من حديث سفياف، ع[يوسف، أبو عبد اهلل، ثقة فاضل يقاؿ أخ

من طريق  (1531رقم:  3/1164)مسلم  ورواىا، عبد اهلل، ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة رٗبا دلس، ع[
عىٍن عىٍبًد اهلل ٍبًن ًدينىارو،  كالىما، ]أبو إسحاؽ، ا٤بد،ي، القارئ، ثقة ثبت، ع[إسماعيل بن جعفر

َعْيِن ََل بَػْيَع صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  مىرى رضى اهلل عنهما، عن النيبعي  عىًن اٍبنً  "ُكلُّ بَػيػّْ
نَػُهَما َحتَّى يَػتَػَفرَّقَا، ِإَلَّ بَػْيَع اْلِخَياِر"  بَػيػْ

كا٣بليلي يف اإلرشاد  (13629رقم:  12/448)؛ ركاىا الطربا،ي يف الكبّب ورواية يعلى بن عبيد
 عن سفياف، عن عمرك بن دينار، عن ابن عمر. من طريقو،  (72رقم:  1/341)

)ا١برح يحيى بن معين كىذا منها؛ قاؿ  عن سفياف أكىاـ تويف ركاييعلى بن عبيد  قلت:

 : ىو ضعيف يف سفياف، ثقة يف غّبه. (9/305كالتعديل َلبن أِب حامت
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 أوؿ: تنبيو
]أبو بن يزيدمخلد : من طريق (4477رقم:  7/250)النسائي  مركم يف سننىذا ا٢بديث 

...ٰبٓب، صدكؽ لو أكىاـ، خ ـ د س ؽ[  ثػىنىا سيٍفيىافي، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو، عىٍن اٍبًن عيمىرى  قاؿ: حىدَّ
رقم:  6/14)النسائي يف الكربل  رواهفإف كاف ٧بفوظا، فهو متابعة ليعلى بن عبيد، لكن 

يف ٙبفة  المزينص عليو من ىذا الطريق نفسو فقاؿ: عبد اهلل بن دينار، ككذلك  (6025
 ، فالظاىر أف ما يف سنن النسائي تصحيف.(7155رقم:  5/450)اْلشراؼ 

 تنبيو ثاف: 
ثػىنىا اٍبني اٍلميٍقرًئً (1606رقم:  243)مسند ابن ا١بعد ص: ركل ىذا ا٢بديث البغوم  ]٧بمد بن : حىدَّ

]بن ، نىا شيٍعبىةي ا٤بقرئ، القصّب، ثقة فاضل، ع[]أبو عبد الرٞبن، ، نىا أىِب عبد اهلل بن يزيد، أبو ٰبٓب، ثقة، س ؽ[

...ا٢بجاج، أبو بسطاـ، ثقة حافظ متقن، ع[  ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ًدينىارو، عىًن اٍبًن عيمىرى
: ىكذا حدث ابن ا٤بقرئ ُّذا ا٢بديث، كىو كىم؛ ْلف ا٢بديث حدث بو شعبة، عن قاؿ

 أبوه. عبد اهلل بن دينار، كأحسب ابن ا٤بقرئ كىم فيو ىو أك
 تنبيو ثالث: 

"يعلى بن بدؿ  "علي بن عبيد" (13629رقم:  12/448)يف ا٤بعجم الكبّب للطربا،ي كقع 
 كىو تصحيف. عبيد"

***** 
ػػػ  الٍػمىًٍبً كىًعلَّةي   .202  .344 (:ف)  إٍذ ظىنَّ رىاكو نػىٍفيػىهىا فػىنػىقىلىوٍ   "نَػْفِي اْلَبْسَمَلْو"كى

 سيًئالى  ًحْبى  َفُظ َشْيًئا ِفيِو"أحْ   "ََل : يػىقيوؿي كىصىحَّ أفَّ أىنىسنا   .203  .345 
كمثاؿ العلة يف ا٤بًب: ما انفرد مسلم بإخراجو يف حديث أنس من اللفظ ا٤بصرح بنفي قراءة )ـ(: 

"فكانوا ، فعلل قـو ركاية اللفظ ا٤بذكور ٤با رأكا اْلكثرين إ٭با قالوا فيو: "بسم اهلل الرحمن الرحيم"
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، من غّب تعرض لذكر البسملة، كىو الذم لعالمين"يستفتحوف القراءة بػ "الحمد هلل رب ا
اتفق البخارم كمسلم على إخراجو يف الصحيح، كرأكا أف من ركاه باللفظ ا٤بذكور ركاه با٤بعُب 

أهنم كانوا َل يبسملوف، فركاه على ما  "كانوا يستفتحوف بالحمد" الذم كقع لو، ففهم من قولو:
نوا يفتتحوف ُّا من السور ىي الفاٙبة، كليس فيو ْلف معناه أف السورة الٍب كا ؛فهم كأخطأ

كانضم إىل ذلك أمور منها: أنو ثبت عن أنس: أنو سئل عن اَلفتتاح ، تعرض لذكر التسمية
 عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.بالتسمية، فذكر أنو َل ٰبفظ فيو شيئا 

:  أنس:عن ( ح) َعَلْيِو َوَسلََّم َوأَِبي َبْكٍر َوُعَمَر  "َصلَّْيُت َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ قىاؿى
ُهْم يَػْقَرُأ "ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم"، وفي رواية: "َفَكانُوا  َوُعْثَماَف، فَػَلْم َأْسَمْع َأَحًدا ِمنػْ

ْحَمِن الرَِّحيِم" ِفي َيْستَػْفِتُحوَف بِػ: "اْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن"، ََل َيْذُكُروَف "ِبْسِم اهلِل الرَّ 
 1/149)، كأصلو يف البخارم (399رقم:  1/299)، ركاه مسلم َأوَِّؿ ِقَراَءٍة َوََل ِفي آِخرَِىا"

 بدكف ذكر البسملة.( 743رقم: 
 الكالـ يف إعالؿ ىذا ا٢بديث -خصوصا الشافعية-كقد أطاؿ ٝباعة من العلماءقلت: 

 الحافظ، كذكر لو تسع علل، غّب أف (1/298 تدريب الراكم)السيوطي كتضعيفو كما فعل 
ٕبث ا٢بديث كخلص إىل أنو ثابت، كأنو َل يعارض اْلحاديث الٍب فيها ذكر البسملة، 

بلفظ: ( 494رقم:  1/249)كابن خزٲبة ( 907ك906رقم:  2/134)كيؤيد ذلك ما ركاه النسائي 
ُهْم َيْجَهُر بِػػ"ِبْسِم اللَّوُ  ، كيف ركاية َلبن خزٲبة الرَّْحَمِن الرَِّحيِم" "فَػَلْم َأْسَمْع َأَحًدا ِمنػْ

 "فَػَلْم َيْجَهُروا" : كما بعدىا(495رقم:  1/249)
ىذا ا٣برب يصرح ٖبالؼ ما توىم من مل يتبحر العلم كادعى أف أنس بن  ابن خزيمة: قاؿ

 جهرا كَل خفيا، كىذا ا٣برب "بسم اهلل الرحمن الرحيم"مالك أراد أهنم مل يكونوا يقرءكف 
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: طريق ا١بمع بْب ىذه السخاويكقاؿ  يصرح أنو أراد أهنم كانوا يسركف بو كَل ٯبهركف.
٩بكن؛ ٕبمل نفي القراءة على نفي السماع، كنفي السماع ]ا٢بافظ[ الركايات كما قاؿ شيخنا

 (1/283، فتح ا٤بغيث2/748)النكت على ابن الصالحعلى نفي ا١بهر. 

ًعيًد  (1208رقم:  2/94)ارقطِب كالد (12700رقم:  20/126)أٞبد  وروى عن أىِب مىٍسلىمىةى سى
: سىأىٍلتي أىنىسنا:  ]ثقة، ع[ٍبًن يىزًيدى اٍْلىٍزًدمٍّ  َأَكاَف النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْقَرأُ: "ِبْسِم قىاؿى

: اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيِم" َأْو "اْلَحْمُد ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن" "ِإنََّك لََتْسأَلُِني َعْن َشْيٍء َما ؟ فػىقىاؿى
َلَك"،  َأْحَفظُُو، َأوْ   : إسناده صحيح.الدارقطني قاؿَما َسأَلَِني َأَحٌد قَػبػْ

***** 
ثػيرى التػٍَّعًليلي بًاإٍلٍرسىاؿً   .204  .346 (:ف)  لًٍلوىٍصًل ًإٍف يػىٍقوى عىلىى اتٍّصىاؿً   كىكى
أف ٯبيء ا٢بديث بإسناد موصوؿ، كٯبيء أيضا  ثلا ما يعللوف ا٤بوصوؿ با٤برسل مككثّب )ـ(: 

 ك٥بذا اشتملت كتب علل ا٢بديث على ٝبع طرقو. ناد منقطع أقول من إسناد ا٤بوصوؿبإس
***** 

، كىغىٍفلىةو، كىنػىٍوًع جىرٍحً   كىقىٍد ييًعل وفى ًبكيلٍّ قىٍدحً   .205  .347 (:ف)  ًفٍسقو
من باقي اْلسباب القادحة يف  أنو قد يطلق اسم العلة على غّب ما ذكرناه  اعلممث)ـ(: 

ا٢بديث ا٤بخرجة لو من حاؿ الصحة إىل حاؿ الضعف، ا٤بانعة من العمل بو على ما ىو 
مقتضى لفظ العلة يف اْلصل، كلذلك ٘بد يف كتب علل ا٢بديث الكثّب من ا١برح 

 .كذب كالغفلة كسوء ا٢بفظ ك٫بو ذلكبال
***** 

 ا٣بٍىلىلٍ  لًعىٍشرىةو، كيلٌّ ًُّىا يىٍأيت   اٍلًعلىلٍ  كىنػىوَّعى ا٢بٍىاًكمي أىٍجنىاسى  .228  .348 (:ف)
 قسم ا٢باكم أجناس العلل إىل عشرة أنواع؛ )األثيوبي(: 
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 أف يكوف السند ظاىره الصحة كفيو من َل يعرؼ بالسماع ٩بن ركل عنو. .1
 كيسند من كجو ظاىره الصحة.  ،أف يكوف ا٢بديث مرسال من كجو ركاه الثقات ا٢بفاظ .2
 ديث ٧بفوظا عن صحاِب كيركل عن غّبه َلختالؼ بالد ركاتو. أف يكوف ا٢ب .3
كيركل عن تابعي يقع الوىم بالتصريح ٗبا يقتضي  ،أف يكوف ٧بفوظا عن صحاِب .4

 بل كَل يكوف معركفا من جهتو.  ،صحبتو
  .أف يكوف ركل بالعنعنة كسقط منو رجل دؿ عليو طريق أخرل ٧بفوظة .5
  .كوف احملفوظ عنو ما قابل اإلسنادأف ٱبتلف على رجل باإلسناد كغّبه كي .6
 .اَلختالؼ على رجل يف تسمية شيخو أك ٘بهيلو .7
فّبكيها عنو أف يكوف الراكم عن شخص ٠بع منو كلكنو مل يسمع منو أحاديث معينة  .8

 بال كاسطة.
أف تكوف طريق معركفة يركم أحد رجا٥با حديثا من غّب تلك الطريق بناء على ا١بادة  .9

  . الوىمفيقع من تلك الطريق يف
  .أف يركل ا٢بديث مرفوعا من كجو كموقوفا من كجو .10

: ذكرنا علل ا٢بديث على عشرة أجناس، كبقيت أجناس مل (112عرفة ص:ا٤ب)حاكمالقاؿ 
نذكرىا، كإ٭با جعلتها مثاَل ْلحاديث كثّبة معلولة ليهتدم إليها ا٤بتبحر يف ىذا العلم، فإف 

.  معرفة علل ا٢بديث من أجل ىذه العلـو
***** 

 كىوىٍصًل ثًقىةً  قىاًدحو  لًغىٍّبً   كىًمنػٍهيمي مىٍن ييٍطًلقي اٍسمى اٍلًعلَّةً   .206  .349 (:ف)
 350.  207.  : :  كىالَّذمٍ «مىٍعليوؿه صىًحيحه »يػىقيوؿي  اٍحتيًذم«شيذيكذو  صىحَّ مىعٍ »يػىقيوؿي
 مث إف بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من كجوه ا٣بالؼ، ٫بو إرساؿ من أرسل )ـ(: 
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ث الذم أسنده الثقة الضابط حٌب قاؿ: من أقساـ الصحيح ما ىو صحيح معلوؿ، كما قاؿ ا٢بدي
 بعضهم: من الصحيح ما ىو صحيح شاذ.

***** 
 فىإٍف ييرًٍد يف عىمىلو فىاٍجنىٍح لىوٍ   كىالنٍَّسخى ٠بىَّى التػٍٍّرًمًذم  ًعلَّوٍ   .208  .351 (:ف)
 ك٠بى الَبمذم النسخ علة من علل ا٢بديث.)ـ(: 
فهو صحيح فاجنح لو أم مل  لَبمذم أنو علة يف العمل با٢بديث: إف أراد اراقيالعقاؿ 

 .ْلف يف الصحيح أحاديث كثّبة منسوخة ؛فال كإف يرد أنو علة يف صحة نقلو ،إىل كالمو
***** 

   اْلُمْضَطِربُ    (:ف)
 ا٨بيٍتىًلفنا ًمٍن كىاًحدو فىأٍزيىدى   ميٍضطىًربي ا٢بٍىًديًث مىا قىٍد كىرىدىا  .209  .352 

 .....ًفيًو تىسىاًكم ا٣بيٍلًف .  يف مىًٍبو اىٍك يف سىنىدو ًإًف اتَّضىحٍ   .210  .353 
ا٤بضطرب من ا٢بديث ىو الذم ٚبتلف الركاية فيو،  معرفة المضطرب من الحديث:)ـ(: 

على كجو كبعضهم على كجو آخر ٨بالف لو، كإ٭با نسميو مضطربا إذا  فّبكيو بعضهم
اَلضطراب يف مًب ا٢بديث، كقد يقع يف اإلسناد، كقد يقع تساكت الركايتاف، مث قد يقع 

 ذلك من راك كاحد، كقد يقع بْب ركاة لو ٝباعة.
***** 

 ......... أىمَّا ًإٍف رىجىحٍ ...  .........................   (:ف)
 كىا٢بٍيٍكمي لًلرَّاًجًح ًمنػٍهىا كىجىبىا  بػىٍعضي الويجيوًه ملٍى يىكيٍن ميٍضطىرًبىا  .211  .354 

 أك أكثر  أحفظ،   راكيها يكوف  بأف   اْلخرل  أما إذا ترجحت إحداٮبا ٕبيث َل تقاكمهاـ(: )
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كَل يطلق  ،صحبة للمركم عنو، أك غّب ذلك من كجوه الَبجيحات ا٤بعتمدة، فا٢بكم للراجحة
 .حينئذ كصف ا٤بضطرب كَل لو حكمو عليو

***** 
ػ  .212  .355 (:ف) َرِة"كى  ........................  فً الٍػخيلٍ جىم   "اْلَخطّْ ِللسُّتػْ
كمن أمثلتو: ما ركيناه عن إ٠باعيل بن أمية، عن أِب عمرك بن ٧بمد بن حريث، عن )ـ(: 

ٍد  جده حريث، عن أِب ىريرة، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف ا٤بصلي ًإذىا ملٍى ٯبًى
ٍيوً   فَػْلَيُخطَّ َخطِّا"" عىصنا يػىٍنًصبػيهىا بػىٍْبى يىدى

 ىكذا.  فضل كركح بن القاسم، عن إ٠باعيلشر بن ا٤بفركاه ب -
 كركاه سفياف الثورم، عنو، عن أِب عمرك بن حريث، عن أبيو، عن أِب ىريرة.  -
 ،كركاه ٞبيد بن اْلسود، عن إ٠باعيل، عن أِب عمرك بن ٧بمد بن حريث بن سليم -

 عن أِب ىريرة.  ،عن أبيو
 عن جده حريث.  ،مرك بن حريثعن أِب ع ،عن إ٠باعيل ،كعبد الوارث كركاه كىيب -
 .عن أِب ىريرة ،عن حريث بن عمار ،٠بع إ٠باعيل ،عن ابن جريج :كقاؿ عبد الرزاؽ -

 .كفيو من اَلضطراب أكثر كما ذكرناه: قاؿ الشيخ
"ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم فَػْلَيْجَعْل تِْلَقاَء َوْجِهِو َشْيًئا، فَِإْف َلْم َيِجْد فَػْليَػْنِصْب )ح(:  (:ش)
أبو داكد ًصا، فَِإْف َلْم َيُكْن َمَعُو َعًصا فَػْلَيْخُطْط َخطِّا، ثُمَّ ََل َيُضرُُّه َما َمرَّ َأَماَمُو"، رواه عَ 
، كمن أصحاب الصحيح؛ ابن خزٲبة (943رقم:  1/303ماجو )كابن ( 689رقم:  1/183)
عن ًإ٠ٍبىاًعيلى  من طيريؽ (2376رقم:  6/138ك 2361رقم:  6/125)كابن حباف ( 811رقم:  2/13)

، عىٍن ]٦بهوؿ، د ؽ[أَِبي َعْمِرو ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث ، عىٍن ]ثقة ثبت، ع[ٍبًن أيمىيَّةى 
ًه   ، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى رضي اهلل عنو.]٦بهوؿ، د ؽ[ُحَرْيِث ْبِن ُسَلْيٍم جىدٍّ
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 بيَّنو ابن أِب حامت ذكره الشيخ، كقد كماكقد اختيلف فيو على إ٠باعيل اختالفا كثّبا   قلت:

كالسخاكم ( 2/772)النكتكا٢بافظ( 2010رقم: 20/278)العللكالدارقطِب( 534رقم:  2/482)العلل
 كغّبىم، كاختلف اْلئمة يف ا٢بكم عليو؛  (1/309تدريب الراكمكالسيوطي )( 1/290)فتح ا٤بغيث
لنوكم كابن عبد ا٥بادم كالعراقي أٞبد يف ركاية عنو، كالدارقطِب كابن الصالح كا فضعفو:

  كغّبىم، كذكركا لو علتْب؛ اَلضطراب يف إسناده، كا١بهالة يف بعض الركاة.
 : أٞبد يف ركاية عنو، كابن ا٤بديِب كابن خزٲبة كابن حباف كابن ا٤بنذر.وصححو

قابلة لَبجيح بعضها على بعض، كالراجحة منها ٲبكن  و: طرق(2/773)النكت الحافظقاؿ 
: مل يصب من زعم أنو البلوغ() وقاؿيق بينها، فينتفي اَلضطراب أصال كرأسا. التوف

 مضطرب، بل ىو حسن.
***** 

 ميوًجبه لًلضٍَّعفً  كىاًَلٍضًطرىابي   ........................   (:ف)
 كاَلضطراب موجب ضعف ا٢بديث؛ إلشعاره بأنو مل يضبط.)ـ(: 

***** 
، صىًحيحه ميٍضطىًربٍ   لىفيوا يف اٍسمو أىكى اىبٍ ًإَلَّ ًإذىا مىا اٍختػى  .236  .356 (:ف)  لًًثقىةو فػىٍهوى

كذلك بأف يقع اَلختالؼ يف اسم رجل كاحد  ؛اَلضطراب قد ٯبامع الصحة)األثيوبي(: 
كَل يضر اَلختالؼ فيما  ،فيحكم للحديث بالصحة ،كأبيو كنسبتو ك٫بو ذلك كيكوف ثقة

 .ذكر مع تسميتو مضطربا
***** 

: اٍلقىٍلبي كىالش ذيكذي عىنٍ  .237  .357 (:ف)  كىاًَلٍضًطرىابي يف الصًَّحيًح كىا٢بٍىسىنٍ   الزَّرٍكىًشي 
 أم أف القلب كالشذكذ كاَلضطراب كجد يف قسم الصحيح كا٢بسن.)األثيوبي(: 
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 ،ا٤بسند كا٤بتصل يدخل تحت الصحيح: :(1/403)النكتالزركشيكعبارة  قلت: (:ش)
كأحد أنواع الشاذ كىو أف  ،ا٤بوقوؼ كىو ا٤بتصل منهما كأحد نوعي ،كأحد نوعي ا٤برفوع

كيدخل ٙبتو  ،ينفرد العدؿ الضابط بركاية حديث َل ٱبالف فيو من ىو أحفظ منو كأضبط
 . العزيز كالغريب كا٤بشهور

 ،كا٤بعلل ،كالشاذ ،كا٤بعلق ،كا٤بعضل ،كا٤برسل ،كا٤بنقطع ،ا٤بقطوع :يدخل تحت الضعيفو 
 :ومما يدخلو الثالثةقاؿ: . كا٤بدلس ،كا٤بنكر ،كا٤بقلوب ،٤بوضوعكا ،كا٤بدرج ،كا٤بضطرب

 .كل كاحد منها ينقسم إىل الصحيح كا٢بسن كالضعيف  ،الشاذ كا٤بقطوع كا٤بوقوؼ
***** 

   اْلُمْدرَجُ    (:ف)
بػىرٍ   .213  .358   ًمٍن قػىٍوًؿ رىاكو مىا ًبالى فىٍصلو ظىهىرٍ   الٍػميٍدرىجي الٍػميٍلحىقي آًخرى الٍػخى
  ؛كىو أقساـ منها عرفة المدرج في الحديث:م)ـ(: 

ما أدرج يف حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من كالـ بعض ركاتو، بأف يذكر 
الصحاِب أك من بعده عقيب ما يركيو من ا٢بديث كالما من عند نفسو، فّبكيو من بعده 

َل يعلم حقيقة  فيو على من موصوَل با٢بديث غّب فاصل بينهما بذكر قائلو، فيلتبس اْلمر
كقد صنف فيو ا٣بطيب  ، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمكيتوىم أف ا١بميع  ا٢باؿ

 فشفى ككفى. "الفصل للوصل المدرج في النقل"كتابو ا٤بوسـو بػ 
***** 

، ذىاؾى   كىصىلٍ  "إَذا قُػْلَت التََّشهَُّد"،٫بىٍوي   .214  .359 (:ف) يػٍره كىاٍبني ثػىٍوبىافى فىصىلٍ زيىى
(1) 

 عن   زىّب بن معاكية،  أِب خيثمة  عن :التشهد  يف ما ركيناه   أمثلتو ا٤بشهورة: كمن)ـ(: 
                                                 

 ىػ(.172بن معاكية، أبو خيثمة، ا١بعفي، ]ثقة ثبت إَل أف ٠باعو عن أِب إسحاؽ بأخرة، ع[، )ت "زَُىْير"( 1)
 ىػ(.165)تبو عبد اهلل،]صدكؽ ٱبطئ رمي بالقدر تغّب بأخرة، بخ د ت س ؽ[،أ،"اْبُن ثَػْوبَاَف"عبد الرٞبن بن ثابت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 115 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

ا٢بسن بن ا٢بر، عن القاسم بن ٨بيمرة، عن علقمة، عن عبد اهلل بن مسعود، أف رسوؿ 
"ُقْل: التَِّحيَّاُت هلل، فذكر اهلل صلى اهلل عليو كسلم علمو التشهد يف الصالة فقاؿ: 

ْشَهُد َأْف ََل ِإَلَو ِإَلَّ اهلل، َوَأْشَهُد َأفَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُؿ اهلل، فَِإَذا قُػْلَت التشهد، وفي آخره: أَ 
، ىكذا َىَذا فَػَقْد َقَضْيَت َصاَلَتَك، ِإْف ِشْئَت َأْف تَػُقوـَ فَػُقْم، َوِإْف ِشْئَت َأْف تَػْقُعَد فَاقْػُعْد"

إىل آخره، فَِإَذا قُػْلَت َىَذا" "ولو: عن ا٢بسن بن ا٢بر، فأدرج يف ا٢بديث ق ،ركاه أبو خيثمة
 كإ٭با ىذا من كالـ ابن مسعود، َل من كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.

ركاه عن ركاية ا٢بسن  ،أف الثقة الزاىد عبد الرٞبن بن ثابت بن ثوباف :ومن الدليل عليو
٢بسن بن ا٢بر بن ا٢بر كذلك، كاتفق حسْب ا١بعفي كابن عجالف كغّبٮبا يف ركايتهم عن ا

على ترؾ ذكر ىذا الكالـ يف آخر ا٢بديث، مع اتفاؽ كل من ركل التشهد عن علقمة 
 كعن غّبه، عن ابن مسعود على ذلك، كركاه شبابة عن أِب خيثمة ففصلو أيضا.

رضي اهلل عنو يف التشهد أصلو يف الصحيحْب كغّبٮبا، لكن  ابن مسعودحديث (: ح)
"ِإَذا قُػْلَت َىَذا َأْو َقَضْيَت َىَذا فَػَقْد َقَضْيَت َصاَلَتَك، ة: كرد يف بعض طرقو يف آخره زياد

  ِإْف ِشْئَت َأْف تَػُقوـَ فَػُقْم، َوِإْف ِشْئَت َأْف تَػْقُعَد فَاقْػُعْد" 
الذم كصل فيها الكالـ السابق بالتشهد كجعلو من ا٤برفوع، ركاه أبو  زىير بن معاويةكحديث 

، ]أبو جعفر، ثقة حافظ، خ د ت س ؽ[عبد اهلل بن محمد النفيليق طري( من 970رقم:  1/254)داكد 
عبد الرحمن بن عمرو من طريق  (1961رقم:  5/291)كمن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف 

، ]أبو ٧بمد، ثقة فاضل، د س[، عن ا٢بٍىسىًن ٍبًن ا٢بٍيرٍّ زَُىْيرٍ عن  كالىما ،]أبو عثماف، كثقو ابن حباف[البجلي
: أىخىذى عىٍلقىمىةي ]أبو عركة، ا٥بمدا،ي، ثقة، خت ـ د ت س ؽ[ًن ٨بيىٍيًمرىةى عىًن اٍلقىاًسًم بٍ  ]بن قيس، النخعي، أبو ، قىاؿى

بًيىًدم، فىحىدَّثىًِب أىفَّ عىٍبدى اللًَّو ٍبنى مىٍسعيودو، أىخىذى بًيىًدًه، كىأىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي  شبل، ثقة ثبت، ع[
ًة... عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىخىذى   بًيىًد عىٍبًد اللًَّو، فػىعىلَّمىوي التَّشىه دى يف الصَّالى
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]أبو عمرك، ا٤بدائِب، ثقة حافظ َشَبابََة ْبِن َسوَّارٍ من طريق ( 1335رقم:  2/165)السنن ركاه الدارقطِب  ولكن

ُر ْبُن ُمَعاوِيَةَ ، ثنا رمي باإلرجاء، ع[ ، عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن ٨بيىٍيًمرىةى،  ، ثنا ا٢بٍىسىني ٍبني أَبُو َخْيَثَمَة زَُىيػْ ا٢بٍىرٍّ
: أىخىذى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى ا : كىأىخىذى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو بًيىًدم قىاؿى : أىخىذى عىٍلقىمىةي بًيىًدم قىاؿى هللي قىاؿى

فَِإَذا قُػْلَت َذِلَك فَػَقْد ، قىاؿى عىٍبدي اللًَّو: .""التَِّحيَّاُت لِلَِّو ..عىلىٍيًو كىسىلَّمى بًيىًدم فػىعىلَّمىًِب التَّشىه دى:  
 َقَضْيَت َما َعلَْيَك ِمَن الصَّاَلِة فَِإَذا ِشْئَت َأْف تَػُقوـَ فَػُقْم َوِإْف ِشْئَت َأْف تَػْقُعَد فَاقػُْعْد.

شبابة ثقة، كقد فصل آخر ا٢بديث؛ جعلو من قوؿ ابن مسعود، كىو  الدارقطني: قاؿ
 أدرج آخره يف كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم كاهلل أعلم. أصح من ركاية من 
 (1962رقم: 5/293)الذم فصل ا٤بوقوؼ عن ا٤برفوع، ركاه ابن حباف  وحديث ابن ثوباف

]أبو ٧بمد، الغسا،ي، ا٣بطيب: كاف نبيال من طريق غىسَّاف ٍبن الرَّبًيعً ( 1337رقم: 2/167)كالدارقطِب 

ثػىنىا كمرة: صاحل[ فاضال كرعا. الدارقطِب: ضعيف، : حىدَّ ...، اْبُن ثَػْوبَافَ ، قىاؿى ، عىًن ا٢بٍىسىًن ٍبًن ا٢بٍيرٍّ
 فَِإَذا فَػَرْغَت ِمْن َىَذا... : قىاؿى عىٍبدي اللًَّو ٍبني مىٍسعيودو: وفيو
ىذا ٗبا حاصلو أف ىذا ا٣بالؼ َل على ( 2/175)ا١بوىر النقيابن التركماني اعَبض كقد 

ة الذين جعلوا ىذا الكالـ متصال با٢بديث، فركاية من كقف َل تعلل تعلل بو ركاية ا١بماع
ُّا ركاية من رفع؛ ْلف الرفع زيادة مقبولة، فيحمل على أف ابن مسعود ٠بعو من النيب صلى 

علو من كالمو؛ إذ فيو اهلل عليو كسلم فركاه كذلك مرة كافٌب بو مرة أخرل، كىذا أكىل من ج
 ئة ا١بماعة الذين كصلوه.ٚبط

: اتفق ا٢بفاظ على أهنا مدرجة، ليست من كالـ (1/449)خالصة اْلحكاـقاؿ النووي لكن 
فإذا كاف كذلك،  قلت:اىػ  النيب صلى اهلل عليو كسلم، كإ٭با ىي من كالـ ابن مسعود.

 فما ذىب إليو اْلئمة أكىل.
***** 
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: كىًمٍنوي ميٍدرىجه قػىٍبلي قيًلبٍ   .215  .360 (:ف) ػػ  قػيٍلتي  َوْيٌل ِللَعِقْب"وَء،ضُ "أْسِبُغوا الوُ كى
ديث، أك يف كسطو، : ذكر ا٣بطيب يف ا٤بدرج ما أدخل يف أكؿ ا٢بالعراقيقاؿ  (:ش)

أم: أيت بو قبل ا٢بديث ا٤برفوع، أك قبل آخره، يف  "قَػْبُل قُِلْب": قوَلب فأشرت إىل ذلك
 ، كمثاؿ ما كصل بأكؿ ا٢بديث، كىو مدرج: ما ركاه ا٣بطيب من ركاية أِبكسطو مثال

قطن كشبابة فرقهما عن شعبة، عن ٧بمد بن زياد، عن أِب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
 "َأْسِبُغوا الُوُضوَء، َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر"اهلل عليو كسلم: 

رقم:  1/158الفصل للوصل )ركاه ا٣بطيب َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر"  ،"َأْسِبُغوا الُوُضوءَ )ح(: 

]أبو عمرك، ا٤بدائِب، ثقة وَشَبابَُة اْبِن ِسَوارٍ  ]ابن معْب: ثقة[أَِبي َقَطٍن َعْمِرو ْبِن الَهْيَثمِ من طريق  (8

، عىٍن ٧بيىمًَّد ٍبًن ]بن ا٢بجاج، أبو بسطاـ، ثقة حافظ متقن، ع[، كالٮبا عىٍن شيٍعبىةى حافظ رمي باإلرجاء، ع[
: قىاؿى أىبيو اٍلقىاًسًم صىلَّى اللَّوي ا أرسل، ع[]أبو ا٢بارث، ا٤بد،ي، ثقة ثبت رٗبزًيىادو  ، عىٍن أِب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى

 "َأْسِبُغوا..."عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 
يف ركايتهما ىذا ا٢بديث عن شعبة على ما سقناه،  أبو قطن وشبابةكىم الخطيب:  قاؿ

كالـ   ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر" "َوْيلٌ كالـ أِب ىريرة، كقولو:   "َأْسِبُغوا الُوُضوَء" كذلك أف قولو:
 النيب صلى اهلل عليو كسلم. مث ذكر ركايات من فصلهما.

])عبد الرٞبن(، أبو ا٢بسن، آدـ بن أبي إياسمن طريق  (165رقم:  1/44)مفصوَل البخارم  ورواه

]بن ا١براح، أبو وكيعمن طريق ( 242رقم:  1/214)كمسلم  العسقال،ي، ثقة عابد، خ خد ت س ؽ[

:  كالىما، سفياف، الرؤاسي، ثقة حافظ عابد، ع[ ثػىنىا ٧بيىمَّدي ٍبني زًيىادو، قىاؿى : حىدَّ عن شيٍعبىةى قىاؿى
: أىٍسًبغيوا الويضيوءى، فى  ٍعتي أىبىا ىيرىيٍػرىةى، كىكىافى ٲبىير  بًنىا كىالنَّاسي يػىتػىوىضَّئيوفى ًمنى الػًمٍطهىرىًة، قىاؿى ًإفَّ أىبىا ٠بًى

: القىاًسًم صىلَّ  كالسياؽ للبخارم، كفيو "َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر"، ى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
 فصل كالـ أِب ىريرة عن كالـ النيب صلى اهلل عليو كسلم. 
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، ]أبو بكر، ا١بمحي، ثقة، بخ ـ د ت س[من طريق الرَّبًيًع ٍبًن ميٍسًلمو ( 242رقم:  1/214)مسلم  ورواه
َأفَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم رََأى رَُجاًل َلْم يَػْغِسْل دو ٍبًن زًيىادو، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىٍن ٧بيىمَّ 
: َعِقبَػْيِو،   مقتصرا على ا٤برفوع."َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر" فػىقىاؿى

  تنبيو:
ثبتت من كالـ النيب صلى اهلل  ىذه اللفظة كإف كانت مدرجة يف حديث أِب ىريرة، إَل أهنا

:  (241رقم:  1/214)عليو كسلم؛ فقد ركل مسلم  من حديث عىٍبًد اهلًل ٍبًن عىٍمروك، قىاؿى
ًدينىًة حىٌبَّ ًإذىا كينَّا ٗبىاءو بًال ٍعنىا مىعى رىسيوًؿ اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًمٍن مىكَّةى ًإىلى اٍلمى طَّرًيًق رىجى

نىا إًلىٍيًهٍم كىأىٍعقىابػيهيٍم تػىليوحي ملٍى ٲبىىسَّهىا تػىعىجَّلى  ، فىانٍػتػىهىيػٍ قػىٍوـه ًعٍندى اٍلعىٍصًر، فػىتػىوىضَّئيوا كىىيٍم ًعجىاؿه
  "َوْيٌل ِلْْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر َأْسِبُغوا اْلُوُضوَء".اٍلمىاءي، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: 

 "َأْسِبُغوا.."دكف قولو  (163رقم: 1/44ك96رقم:  1/30ك60رقم:  1/22)خارم الب ورواه
***** 

 [يف ا٢بٍىًديًث مىٍرفيوعنا، غىلىطٍ  زًيدى قىٍد   اٍلوىسىطٍ يف َوَمسُّ رُْفٍغ أُنْػثَػيَػْيِن""]   .361 (:ف)
: كمثاؿ ا٤بدرج يف كسط ا٢بديث، ما ركاه الدارقطِب يف سننو من ركاية العراقيقاؿ  (:ش)

عبد ا٢بميد بن جعفر، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن بسرة بنت صفواف قالت: ٠بعت 
 "َمْن َمسَّ ذََكَرُه َأْو أُنْػثَػيَػْيِو َأْو َرفْػَغُو فَػْلَيتَػَوضَّْأ"رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: 

رقم:  1/269)ركاه ىكذا الدارقطِب ، "َمْن َمسَّ ذََكَرُه َأْو أُنْػثَػيَػْيِو َأْو َرفْػَغْيِو فَػْلَيتَػَوضَّْأ")ح(: 

]أبو الفضل، صدكؽ رمي بالقدر كرٗبا كىم، خت ـ د ت س َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َجْعَفرٍ من طريق  (536

]أبو عبد اهلل، ثقة، ، عىٍن أىبًيوً ]بن الزبّب بن العواـ، أبو ا٤بنذر، ثقة فقيو رٗبا دلس، ع[، عىٍن ًىشىاـً ٍبًن عيٍركىةى ؽ[

:  ، عىٍن ع[ ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي "َمْن بيٍسرىةى بًٍنًت صىٍفوىافى، قىالىٍت: ٠بًى
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عن ىشاـ، ككىم يف  عبد الحميد بن جعفركذا ركاه الدارقطني:  قاؿ، َمسَّ ذََكَرُه..."
قوؿ عركة كإدراجو ذلك يف حديث بسرة، كاحملفوظ أف ذلك من  "األنثيين والرفغ"ذكر 

 مرفوع، كذلك ركاه الثقات عن ىشاـ؛ غّب
]بن أىب ٛبيمة)كيساف(، السختيا،ي ، أبو بكر، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء ثم روى من طريق أَيُّوبَ 

ـً العباد، ع[ ا عىٍت رىسيوؿى اللَّ ا ، عىٍن ًىشى ًو ٍبًن عيٍركىةى، عىٍن أىبًيًو، عىٍن بيٍسرىةى بًٍنًت صىٍفوىافى أىنػَّهىا ٠بًى
 : : ًإذىا مىسَّ "َمْن َمسَّ ذََكَرُه فَػْلَيتَػَوضَّْأ"صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي : كىكىافى عيٍركىةي يػىقيوؿي ، قىاؿى

 : صحيح. قاؿرىفٍػغىٍيًو أىٍك أينٍػثػىيػىٍيًو أىٍك ذىكىرىهي فػىٍليىتػىوىضٍَّأ. 
، عىٍن ًىشىاـً ٍبًن اْلزدم، ثقة ثبت فقيو، ع[ ]بن درىم، أبو إ٠باعيل،من طريق َحمَّاِد ْبِن زَْيدٍ روى و 

: ًإذىا مىسَّ رىفٍػغىٍيًو أىٍك أينٍػثػىيػىٍيًو أىٍك فػىٍرجىوي فىالى ييصىلٍّي حىٌبَّ يػىتػىوىضَّأى  : كىافى أىِب يػىقيوؿي  .عيٍركىةى، قىاؿى
 أم كىو غلط. "َغَلطْ "قولو: 

***** 
ا كىٍسطنا،[ .244  .362 (:ف)  ........................  ... ]كىنىاًدرنا بىٍدءنا كىذى

 على ثالث مراتب: ]اإلدراج[ : ()النكتالحافظقاؿ  (:ش)
 : أف يكوف ذلك يف أكؿ ا٤بًب كىو نادر جدا.أحدىا
 : أف يكوف يف آخره، كىو اْلكثر.ثانيها
 : أف يكوف يف الوسط، كىو قليل.ثالثها

***** 
 تػٍَّفًصيًل يف أيٍخرىل، كىذىابًال يػيٍعرىؼي   كىذىا .................... .244  (:ف)

 363.  245.  ،  ...........................  ......بًنىصٍّ رىاكو أىٍك ًإمىاـو

 كمعرفة اإلدرج تكوف بأمور، منها: : )النكت(الحافظقاؿ  (:ش)
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أف يصرح بعض الركاة بتفصيل ا٤بدرج فيو عن ا٤بًب ا٤برفوع فيو بأف يضيف الكالـ  -
 إىل قائلو.

 حاِب بأنو مل يسمع تلك ا١بملة من النيب صلى اهلل عليو كسلم.أف يصرح الص -
نص إماـ من أئمة ا٢بديث ا٤بطلعْب على علل ا٢بديث، كالعارفْب بالزائد  -

 كالناقص، على أنو مدرج.
 ك إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم.أف يستحيل إضافة ذل -

***** 
ا آًخرًىىا[]يف ًعٍرفىانيوي   كىكىىىى.......... ........ .245  (:ف)   مىا عىدى

: ٩با يقول فيو أف يكوف كالـ الراكم أتى بعد انقضاء كالـ )اَلقَباح(ابن دقيققاؿ  (:ش)
ك٩با قد يضعف فيو أف يكوف مدرجا يف أثناء ، النيب صلى اهلل عليو كسلم متصال بآخره

عطوفا لفظ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم َل سيما أف كاف مقدما على اللفظ ا٤بركم أك م
بتقدمي لفظ اْلنثيْب  "من مس أنثييو وذكره فليتوضأ" :كما لو قاؿ  ،عليو بواك العطف

ج ٤با فيو من اتصاؿ ىذه اللفظة بالعامل الذم ىو من لفظ را اإلد على الذكر فههنا يضعف
 الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم صلى اهلل عليو كسلم.

***** 
 ًمٍنوي بًإٍسنىادو ًبوىاًحدو سىلىفٍ   رىؼٍ كىًمٍنوي ٝبىٍعي مىا أىتىى كيل  طى   .216  .364 (:ف)

 كىمىا اٙبَّىدٍ  "ثُمَّ ِجْئتُػُهْم" أىٍدرًجى   قىدٍ "ِصَفِة الصَّاَلِة" كىوىاًئلو يف   .217  .365 
كمن أقساـ ا٤بدرج: أف يكوف مًب ا٢بديث عند الراكم لو بإسناد إَل طرفا منو فإنو )ـ(: 

ا،ي، كيركم اد اْلكؿ، كٰبذؼ اإلسناد الثعنده بإسناد ثاف، فيدرجو من ركاه عنو على اإلسن
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مثالو: حديث ابن عيينة كزائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، ، ٝبيعو باإلسناد اْلكؿ
عن أبيو، عن كائل بن حجر يف صفة صالة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كيف آخره: 

اية من ركل كالصواب رك  أنو جاء في الشتاء، فرآىم يرفعوف أيديهم من تحت الثياب.
عن عاصم بن كليب ُّذا اإلسناد صفة الصالة خاصة، كفصل ذكر رفع اْليدم عنو، 

 فركاه عن عاصم، عن عبد ا١ببار بن كائل، عن بعض أىلو، عن كائل بن حجر.
ىٍنظيرىفَّ ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كى (: ح) : ْلى ٍيفى حديث كىاًئلى ٍبنى حيٍجرو قىاؿى

: فػىنىظىٍرتي إًلىٍيًو  ـَ َفَكبػََّر، َوَرَفَع َيَدْيِو َحتَّى َحاَذتَا ُأُذنَػْيوِ ييصىلٍّي؟ قىاؿى ثُمَّ  ]ا٢بديث، كفيو:[...  قَا
ِجْئُت بَػْعَد َذِلَك ِفي َزَماٍف ِفيِو بَػْرٌد، فَػَرأَْيُت النَّاَس َعَلْيِهُم الثػَّْياُب ُتَحرَُّؾ أَْيِديِهْم ِمْن 

 1/193)كأبو داكد  (18870رقم:  31/160)ركاه ُّذا السياؽ أٞبد ثػَّْياِب ِمَن اْلبَػْرِد. َتْحِت ال

زَاِئَدَة ْبِن من طريق  (1860رقم:  5/170)، كمن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف (727رقم: 
مي ]بن شهاب، صدكؽ ر ، عىٍن عىاًصًم ٍبًن كيلىٍيبو ]أبو الصلت، الثقفي، ثقة ثبت صاحب سنة، ع[ُقَداَمةَ 

، أىفَّ كىاًئلى ٍبنى ]صدكؽ كىم من ذكره يف الصحابة، ل د ت س ؽ[، عىٍن أىبًيوً باإلرجاء، خت ـ د ت س ؽ[
... ىٍنظيرىفَّ ًإىلى : ْلى : قػيٍلتي  حيٍجرو ا٢بٍىٍضرىًميَّ، أٍخبػىرىهي قىاؿى

َنةَ من طريق  (176، مسند الشافعي ص:7/211)اْلـ ورواه الشافعي  ٧بمد، ثقة ]أبو ُسْفَياف ْبِن ُعيَػيػْ

: حافظ فقيو إماـ حجة إَل أنو تغّب حفظو بأخرة كرٗبا دلس عن الثقات، ع[ ، عىٍن عىاًصًم ٍبًن كيلىٍيبو قىاؿى
 : : حىدَّثىًِب كىاًئلي ٍبني حيٍجرو قىاؿى ٍعتي أىِب يػىقيوؿي رَأَْيُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا ٠بًى

ثُمَّ . قىاؿى كىاًئله: يَػْرَفُع َيَدْيِو َحْذَو َمْنِكبَػْيِو، َوِإَذا رََكَع، َوبَػْعَدَما يَػْرَفُع رَْأَسوُ  افْػَتَتَح الصَّاَلةَ 
َتاِء فَػَرأَيْػتُػُهْم يَػْرفَػُعوَف أَْيِديَػُهْم ِفي اْلبَػَراِنِس.  أَتَػْيتُػُهْم ِفي الشّْ

ركاية ىذا  ئدة وسفيافزا: اتفق (44رقم: 1/425)الفصل للوصل ا٤بدرج يف النقلالخطيب قاؿ 
ا٢بديث بطولو عن عاصم بن كليب، عن أبيو، عن كائل بن حجر، كقصة ٙبريك الناس 
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أيديهم كرفعها من ٙبت الثياب يف زمن الربد مل يسمعها عاصم عن أبيو، كإ٭با ٠بعها من 
زىير بن ، عن بعض أىلو، عن كائل بن حجر، بْب ذلك عبد الجبار بن وائل بن حجر

يف ركايتهما حديث الصالة بطولو عن عاصم بن   بدر شجاع بن الوليد معاوية وأبو
 كليب، كميَّزا قصة ٙبريك اْليدم ٙبت الثياب كفصالىا من ا٢بديث. مث بْبَّ ذلك.

 فركاه ا٣بطيب ىناؾ. ؛]صدكؽ كرع لو أكىاـ، ع[أبي بدر شجاع بن الوليد أما حديث
أٞبد  فرواه ؛ أف ٠باعو عن أِب إسحاؽ بأخرة، ع[]أبو خيثمة، ثقة ثبت إَلزىير بن معاوية وأما حديث

، أىفَّ أىبىاهي أىٍخبػىرىهي، أىفَّ كىائًلى ٍبنى حيٍجرو ( 18876رقم:  31/168) من طريقو، عىٍن عىاًصًم ٍبًن كيلىٍيبو
: قػيٍلتي ْلىٍنظيرىفَّ ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو صلى اهلل عليو كسلم كىٍيفى ييصىلٍّى، ...  ]ا٢بديث أىٍخبػىرىهي قىاؿى

: قىاؿى عىاًصمه: كىحىدَّثىًُب عىٍبدي ا١بٍىبَّارً  كفيو:[ ره يػٍ ]بن كائل بن حجر، أبو ٧بمد، ثقة ، لكنو أرسل عن قىاؿى زيىى

: أبيو، ـ د ت س ؽ[ أَتَػْيُتُو َمرًَّة ُأْخَرى َوَعَلى النَّاِس ثِيَاٌب ِفيَها ، عىٍن بػىٍعًض أىٍىًلًو، أىفَّ كىاًئالن قىاؿى
 َوِفيَها اأَلْكِسَيُة، فَػَرأَيْػتُػُهْم يَػُقوُلوَف َىَكَذا َتْحَت الثػَّْياِب.  اْلبَػَراِنسُ 

زىير وشجاع بن ىذه ركاية مضبوطة، اتفق عليها  قاؿ موسى بن ىاروف الحماؿ:
، فهما أثبت لو ركاية ٩بن ركل رفع اْليدم من ٙبت الثياب، عن عاصم بن كليب، الوليد

 (1/302كالتذكرة)شرح التبصرة عن أبيو، عن كائل. 

***** 

ًؼ السَّنىدً   كىًمٍنوي أٍف ييٍدرىجى بػىٍعضي ميٍسنىدً   .218  .366 (:ف)  يف غىٍّبًًه مىعى اٍخًتالى
 كمنها: أف يدرج يف مًب حديث بعض مًب حديث آخر، ٨بالف لْلكؿ يف اإلسناد.)ـ(: 

***** 
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 قىٍد نيًقالى  ٍدرىجه فىمي  تَػَباَغُضوا"  "ََل  مىًٍبً يف  "َوََل تَػَناَفُسوا"٫بىٍوي   .219  .367 (:ف) 
مىٍرميىى اٍبني أىِب   أٍدرىجىوي  "ََل َتَجسَُّسوا"ًمٍن مىًٍبً   .220  .368 

 أىٍخرىجىوي  ًإذٍ ( 1)
مثالو: ركاية سعيد بن أِب مرمي، عن مالك، عن الزىرم، عن أنس أف رسوؿ اهلل صلى )ـ(: 

ا٢بديث.  َوََل تَػَناَفُسوا..." وااَسُدوا َوََل َتَدابَػرُ ََل تَػَباَغُضوا َوََل َتحَ "اهلل عليو كسلم قاؿ: 
ركاه مالك عن أِب الزناد،  جو ابن أِب مرمي من مًب حديث آخرأدر  "ََل تَػَناَفُسوا"فقولو: 

 َوََل َتَحاَسُدوا". "ََل َتَجسَُّسوا َوََل َتَحسَُّسوا َوََل تَػَناَفُسواعن اْلعرج عن أِب ىريرة فيو: 
َحاَسُدوا، َوََل َتَدابَػُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّو ِإْخَوانًا، َوََل "ََل تَػَباَغُضوا، َوََل تَ )ح(:  (:ش)

عن ابن  (14رقم:  2/907)مالك  رواه، َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْف يُػَهاِجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثاَلِث لََياٍؿ"
أنس بن ، عن ]٧بمد بن مسلم، أبو بكر، الزىرم، الفقيو ا٢بافظ متفق على جاللتو كإتقانو، ع[شهاب
]أبو ٧بمد، التنيسي، ثقة متقن عن عبد اهلل بن يوسف (6076رقم:  8/21)البخارم  ورواه، مالك

]أبو زكريا، عن ٰبٓب بن ٰبٓب (2558رقم:  4/1983)كمسلم  من أثبت الناس يف ا٤بوطأ، خ د ت س[

 عن مالك بو. كالىما، النيسابورم، ثقة ثبت إماـ، خ ـ ت س[
نَّ، فَِإفَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث، َوََل َتَجسَُّسوا، َوََل َتَحسَُّسوا، َوََل "ِإيَّاُكْم َوالظَّ )ح(: 

ركاه مالك تَػَناَفُسوا، َوََل َتَحاَسُدوا، َوََل تَػَباَغُضوا، َوََل َتَدابَػُروا، وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّو ِإْخَوانًا" 
]عبد ، عن اْلعرجبو عبد الرٞبن، ثقة فقيو، ع[]عبد اهلل بن ذكواف، أعن أِب الزناد (15رقم:  2/907)

عن  (2150رقم:  3/71)البخارم  ورواه ، عن أِب ىريرة.الرٞبن بن ىرمز، أبو داكد، ثقة ثبت عامل، ع[
 عن مالك بو. كالىماعن ٰبٓب بن ٰبٓب،  (2563رقم:  4/1985)عبداهلل بن يوسف، كمسلم

اَغُضوا، َوََل َتَحاَسُدوا، َوََل َتَدابَػُروا، َوََل "ََل تَػبَ بلفظ:  والحديث من طريق ابن أبي مريم
 تَػَناَفُسوا، وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّو ِإْخَوانًا، َوََل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثاَلِث لََياٍؿ"

                                                 

 ىػ(.224عيد بن ا٢بكم بن ٧بمد، أبو ٧بمد، ]ثقة ثبت فقيو، ع[، )تس "اْبُن أَِبي َمْرَيَم"( 1)
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من ( 81رقم: 2/739)الفصل للوصل ا٤بدرج يف النقل كا٣بطيب( 6/116)التمهيدركاه ابن عبد الرب 
 طريقو عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس.

. "َوََل تَػَناَفُسوا"يف ىذا ا٢بديث عن مالك:  سعيد بن أبي مريمزاد  ابن عبد البر: قاؿ
"َوََل َل نعلم أحدا قاؿ يف ىذا ا٢بديث عن مالك:  حمزة بن محمد الكناني: كقاؿ

 غّب سعيد بن أِب مرمي. تَػَناَفُسوا"
***** 

 كىبػىٍعضيهيٍم خىالىفى بػىٍعضنا يف السَّنىدٍ   ًٍبه عىٍن ٝبىىاعىةو كىرىدٍ كىًمٍنوي مى   .221  .369 (:ف)
 .............................  ذىكىرٍ فػىيىٍجمىعي الكيلَّ بًًإٍسنىادو   .222  .370 
كمنها أف يركم حديثا عن ٝباعة بينهم اختالؼ يف إسناده، فال يذكر اَلختالؼ، )ـ(: 

 بل يدرج ركايتهم على اَلتفاؽ.
***** 

ْنِب أْعَظُم"،كىمىًٍبً   ..........................   (:ف)  ا٣بٍىبػىرٍ "أيُّ الذَّ
 بػىٍْبى شىًقيقو كىاٍبًن مىٍسعيودو سىقىطٍ   فىإفَّ عىٍمرنا ًعٍندى كىاًصلو فػىقىطٍ   .223  .371 
ٍعمىشي  كىزىادى   .224  .372  ا  اَلى مىٍنصيوري كىذى

(1)  ............................. 
ك٧بمد بن كثّب العبدم، عن الثورم، عن منصور  د الرٞبن بن مهدممثالو: ركاية عب)ـ(: 

بن شرحبيل، عن ابن مسعود قلت:  كاْلعمش ككاصل اْلحدب، عن أِب كائل، عن عمرك
                                                 

 ىػ(. 63بن شرحبيل، أبو ميسرة، ا٥بمدا،ي، ]ثقة ، خ ـ د ت س[، )ت "َعْمًرا"( 1)
 ىػ(.120بن حياف، اْلحدب، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "َواِصل"
 بن سلمة، أبو كائل، اْلسدم، ]ثقة، ع[. "َشِقيق"

 ىػ(.132ن عبد اهلل، أبو عتاب، الكويف، ]ثقة ثبت ككاف َل يدلس، ع[، )تبن ا٤بعتمر ب "َمْنُصوُر"
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عن عبد  ،ككاصل إ٭با ركاه عن أِب كائل ،ا٢بديث "...مُ ظَ عْ أَ  بِ نْ الذَّ  يُّ اهلل، أَ  وؿَ ا رسُ يَ "
 .نهمامن غّب ذكر عمرك بن شرحبيل بي ،اهلل
، أىٍك سيًئلى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي (: ح) (:ش) حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: سىأىٍلتي

 : : مثيَّ أىمٌّ؟  "َأْف َتْجَعَل لِلَِّو نِدِّا َوُىَو َخَلَقَك"عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أىم  الذٍَّنًب ًعٍندى اللًَّو أىٍكبػىري، قىاؿى قػيٍلتي
 : :  ْقُتَل َوَلَدَؾ َخْشَيَة َأْف َيْطَعَم َمَعَك""ثُمَّ َأْف تػَ قىاؿى : مثيَّ أىمٌّ؟ قىاؿى "َأْف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلِة قػيٍلتي

: كىنػىزىلىٍت ىىًذًه اْليىةي تىٍصًديقنا لًقىٍوًؿ رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  َجاِرَؾ" "َوالَِّذيَن َلَ قىاؿى
ـَ اللَُّو ِإَلَّ بِالَحقّْ َوَلَ يَػْزنُوَف"يَْدُعوَف َمَع اللَِّو إِ   َلًها آَخَر َوَلَ يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَِّتي َحرَّ

رقم:  8/164ك 4761رقم:  6/109)البخارم  رواىا ؛عمروالٍب فيها إسقاط  ورواية واصل

: حىدَّثىًِب ]القطاف[من طريق ٰبىٍٓبى ( 6811 ، عىٍن ]اْلعمش[َلْيَمافُ َمْنُصوٌر، َوسُ ، عىٍن سيٍفيىافى، قىاؿى
  ح، عىٍن عىٍبًد اللًَّو، ]عمرك[أَِبي َمْيَسَرةَ ، عىٍن ]شقيق[أىِب كىاًئلو 

 ، عىٍن عىٍبًد اللًَّو.]شقيق[، عىٍن أىِب كىاًئلو َواِصلٌ : كىحىدَّثىًِب ]سفياف[قىاؿى 
 9/155ك 6861رقم:  9/2)البخارم  رواىا؛ عمروالٍب فيها زيادة  ورواية األعمش ومنصور

 4477رقم:  6/18)البخارم  ورواىا، األعمشمن طريق ( 86رقم:  1/91)كمسلم ( 7532رقم: 

، كالىما، منصورمن طريق ( 86رقم:  1/90)كمسلم  (7520رقم:  9/152ك 6001رقم:  8/8ك
 ، عن ابن مسعود.عمروعن شقيق، عن 

( 3182رقم:  5/336)كالَبمذم  (4131رقم:  7/200)أٞبد رواىا ، والرواية التي فيها إدراج

، عىٍن ]أبو سعيد، ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ كا٢بديث، ع[من طريق عىٍبًد الرٍَّٞبىًن ٍبًن مىٍهًدمٍّ 
َمْنُصوٍر ، عىٍن ]بن سعيد، أبو عبد اهلل، الثورم، ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة رٗبا دلس، ع[سيٍفيىافى 

 ، عىٍن عىٍبًد اللًَّو.َعْمِرو ْبِن ُشَرْحِبيلَ ، عىٍن شقيق[]، عىٍن أىِب كىاًئلو َواأْلَْعَمِش َوَواِصلٍ 
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ٍرتيوي لًعىٍبًد  ]أبو حفص، ثقة حافظ، ع[عمرو بن علي الفالسركل البخارم عن ك  قاؿ: فىذىكى
ثػىنىا عىٍن سيٍفيىافى، عىًن ]بن مهدم[الرٍَّٞبىنً  ، ، عىٍن أىِب كىائًلو اأَلْعَمِش َوَمْنُصوٍر َوَواِصلٍ ، كىكىافى حىدَّ

: دىٍعوي دىٍعوي.   عىٍن أىِب مىٍيسىرىةى، قىاؿى
: فػىقىاؿى عىٍبدي الرٍَّٞبىًن: دىٍعوي، فػىلىٍم (93رقم:  2/841)الفصل للوصل ا٤بدرج يف النقلكعند ا٣بطيب 

.  يىٍذكيٍر ًفيًو بػىٍعدى ذىًلكى كىاًصالن
س؛ أما اثناف : حاصلو أف ا٢بديث عند الثورم عن ثالثة أنف(8/493)فتح البارمقاؿ الحافظ 

، كأما الثالث ]عمرك[أبا ميسرةفأدخال فيو بْب أِب كائل كابن مسعود  ]اْلعمش كمنصور[منهما
، عن سفياف، عن الثالثة، عن أِب عبد الرحمن بن مهديفأسقطو، كقد ركاه  واصلكىو 

، كالصواب إسقاط أِب ميسرة من ركاية ، فُعدَّ َوْىًماكائل، عن أِب ميسرة، عن بن مسعود
 اصل كما فصلو ٰبٓب بن سعيد.ك 

***** 
 كىعىٍمدي اًَلٍدرىاًج ٥بىىا ٧بىٍظيوري   ........................   (:ف)
  كاعلم أنو َل ٯبوز تعمد شيء من اإلدراج ا٤بذكور.)ـ(: 

 : اإلدراج بأقسامو حراـ بإٝباع أىل ا٢بديث كالفقو.)تدريب الراكم(قاؿ السيوطي (:ش)
فهذا مطرح ا٢بديث، ٦بركح  ا٤بتوف : أما من يدلس يف(1/349ْلدلة)قواطع االسمعانيقاؿ 

  العدالة، كىو ٩بن ٰبرؼ الكلم عن مواضعو، ككاف ملحقا بالكذابْب، كمل يقبل حديثو.
اإلدراج تدليسا يف ا٤بًب، ْلنو ٖبلطو ا٤برفوع بغّبه من ا٤بوقوفات السمعا،ي ٠بى  قلت:

 و.يو كسلم ما مل يقلو، يوىم أنو ٝبيعا من كالمكا٤بقطوعات، ينسب إىل النيب صلى اهلل عل
***** 
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 جىائًزه، ................فى   ٫بىٍوًهً ]ًسوىل كىشىرًٍح غىاًمضو كى    .373 (:ف)
يقع تفسّبا لبعض اْللفاظ الواقعة يف  [اإلدراج الذم]: (2/817)النكتالحافظقاؿ  (:ش)

.. كاْلمر يف ذلك سهل ."المزابنة"ك "المحاقلة"ك "الشغار"ا٢بديث كما يف أحاديث 
 ْلنو إف ثبت رفعو فذاؾ، كإَل فالراكم أعرؼ بتفسّب ما ركل من غّبه.

***** 
 كىًثّبى سىٍهوًًه[  رىحٍ .... كىاجٍ ..  ........................   (:ف)

فيكوف جرحا يف ضبطو  إَل إف كثر خطؤه ،من اإلدراج خطأ فال حرج ما كقع)األثيوبي(: 
 .كإتقانو

***** 
   اْلَمْقُلوبُ    :(ف)

 مىا كىافى مىٍشهيورنا ًبراكو أيٍبًدَلى   كىقىسَّميوا الٍػمىٍقليوبى ًقٍسمىٍْبً ًإىلى   .242  .374 

 ًفيًو، ًلاًلٍغرىاًب ًإذىا مىا اٍستػيٍغرًبىا  ًبوىاًحدو نىًظّبًهي، كىٍي يػيٍرغىبىا  .243  .375 
غريبا ٫بو حديث مشهور عن سامل جعل عن نافع ليصّب بذلك : معرفة المقلوب)ـ(: 

 مرغوبا فيو.
 أم يف طبقتو." ِبَواِحٍد َنِظيرِهُ " قولو:

، عىًن َحمَّاِد ْبِن َعْمٍرو النَِّصيِبيّْ من طريق ( 1/308)الضعفاء الكبّب ركل العقيلي )ح(:  (:ش)
، عىٍن أىِب ]سليماف بن مهراف، أبو ٧بمد، اْلسدم، ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، ع[اٍْلىٍعمىشً 

: ]ذكواف، الزيات، ا٤بد،ي، ثقة ثبت، ع[اًلحو صى  ـي قىاؿى "ِإَذا ، عىٍن أىِب ىيرىيٍػرىةى، عىًن النَّيبٍّ عىلىٍيًو السَّالى
، َواْضَطرُّوُىْم ِإَلى َأْضَيِقَها"  َلِقيُتُم اْلُمْشرِِكيَن ِفي َطرِيٍق َفاَل تَػْبَدُءوُىْم بِالسَّاَلـِ
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من  (2700رقم:  5/60)كالَبمذم  (2167رقم:  4/1707)ىذا ا٢بديث ركاه مسلم ك  قلت:
، ]أبو ٧بمد، صدكؽ كاف ٰبدث من كتب غّبه فيخطئ، ع[الدَّرَاَوْرِديّْ  َعْبِد اْلَعزِيِز بن محمدطريق 

، ]بن ا٢بجاج، أبو بسطاـ، ثقة حافظ متقن، ع[شعبةمن طريق  (5205رقم:  4/352)كأبو داكد 
ٍيًل ٍبًن أىِب صىالً  كالىما ، عىٍن أىبًيًو، عىٍن ])ذكواف(، أبو يزيد، صدكؽ تغّب حفظو بأخرة، ع[حو عىٍن سيهى

: َل ٰبفظ ىذا من حديث اْلعمش، إ٭با ىذا حديث سهيل بن العقيليأىِب ىيرىيٍػرىةى. قاؿ 
 أِب صاحل، عن أبيو، عن أِب ىريرة.اىػ 

 :(240رقم: 1/252)اَّركحْب  ابن حبافقاؿ  حماد بن عمرو، أبو إسماعيل، النصيبي؛
 يضع ا٢بديث كضعا على الثقات، َل ٙبل كتابة حديثو إَل على جهة التعجب.

***** 
ـى اٍلفىنٍّ   كىًمٍنوي قػىٍلبي سىنىدو ًلمىًٍبً   .244  .376 (:ف)  ٫بىٍوي اٍمًتحىاهًنًٍم إمىا

ادىا  .245  .377  ٍسنىادىا  يف ًمائىةو لىمَّا أىتىى بػىٍغدى  فػىرىدَّىىا، كىجىوَّدى اإٍلً
فاجتمع قبل ٦بلسو قـو من أصحاب  البخارم قدـ بغداد ك ما ركينا أفككذل)ـ(: 

ا٢بديث، كعمدكا إىل مائة حديث فقلبوا متوهنا كأسانيدىا، كجعلوا مًب ىذا اإلسناد 
إلسناد آخر، كإسناد ىذا ا٤بًب ٤بًب آخر، مث حضركا ٦بلسو كألقوىا عليو، فلما فرغوا من 

ًب إىل إسناده، ككل إسناد إىل متنو، إلقاء تلك اْلحاديث ا٤بقلوبة التفت إليهم فرد كل م
 فأذعنوا لو بالفضل.

كمن طريقو  (52)أسامي من ركل عنهم البخارم من مشاٱبو ص: قصتو ذكرىا ابن عدم  (:ش)
، قاؿ: ٠بعت عدة مشايخ ٰبكوف أف ٧بمد بن إ٠باعيل (2/340)تاريخ بغدادا٣بطيب 

 ...جتمعواالبخارم رٞبو اهلل قدـ بغداد، فسمع بو أصحاب ا٢بديث فا
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: ىنا ٱبضع للبخارم؛ فما العجب من رده ا٣بطأ إىل الصواب فإنو كاف الحافظقاؿ 
 حافظا، بل العجب من حفظو للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليو من مرة كاحدة.

***** 
 ........................  بًالسَّرًقىوٍ كىٍىوى ييسىمَّى ًعٍندىىيٍم  .242  .378 (:ف)

أم سرقة ا٢بديث، كالفاعل  "بِالسَّرَِقْو"لب الواقع يف السند يسمى أم الق "َوْىَو" (:ش)
 يطلق عليو أنو يسرؽ ا٢بديث، كرٗبا قيل يف ا٢بديث نفسو مسركؽ.

: إطالؽ السرقة يف ذلك َل يظهر إَل فيما إذا كاف الراكم ا٤ببدؿ بو منفردا السخاويقاؿ 
 بو، كحينئذ َل يستغرب أف يقاؿ إف ا٤ببدؿ قد سرقو منو.

***** 
ننا حىقٍّقىٍو[كىقىٍد يىكيوفي اٍلقىٍلبي   ........................ .242  (:ف)  ]مىتػٍ

ا  ]كىيف صىًحيًح ميٍسًلمو ًمثىاليوي    .379   ["َما أَنْػَفَقْت ِشَمالُُو"رىكىل  كىمى
 أم أف القلب يكوف أيضا يف ا٤بًب، إَل أنو قليل بالنسبة إىل قلب اإلسناد. (:ش)

عَ )ح(:  َورَُجٌل َتَصدََّؽ  ]ا٢بديث، كفيو:[ٌة يُِظلُُّهُم اهلُل ِفي ِظلِّْو يَػْوـَ ََل ِظلَّ ِإَلَّ ِظلُُّو ..."َسبػْ
رقم:  2/715)ركاه ىكذا مسلم ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَىا َحتَّى ََل تَػْعَلَم َيِميُنُو َما تُػْنِفُق ِشَمالُُو" 

رقم:  8/163ك 1423رقم:  2/111ك 660رقم:  1/133)، كىو يف صحيح البخارم (1031

 "َما َصنَػَعْت َيِميُنُو"أك  "َحتَّى ََل تَػْعَلَم ِشَمالُُو َما تُػْنِفُق َيِميُنُو"بلفظ:  (6806
: كذا يف ٝبيع نسخ مسلم، كىو (3/563إكماؿ ا٤بعلم6/57)مطالع اْلنوارالقاضي عياض  قاؿ

الوىم على من دكف  عياض كٞبل القاضي، (7/122)شرح مسلممقلوب. كذكر ٫بوه النوكم 
: كقد تكلف الحافظ قاؿيف ٕبث نفيس، ك  (2/146)فتح البارمالحافظ مسلم، كناقشو 

 بعض ا٤بتأخرين توجيو ىذه الركاية ا٤بقلوبة كليس ٔبيد ْلف ا٤بخرج متحد.
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 "إَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة" ٫بىٍوي   الر كىاةي كىقػىٍلبي مىا ملٍى يػىٍقًصًد   .246  .380 (:ف)
حىجَّاجه اىٍعًِب اٍبنى أىِب عيٍثمىافً    ٦بىًٍلًس اٍلبػينىا،ي حىدَّثىوي يف   .247  .381 

(1)  

ػػػػمػػػَّ  بىػػػػػػػيَّػػػػػػنىػػػػػػػوي   فىظىنَّوي عىٍن ثىاًبتو جىرًيري   .248  .382    (2)ػػري اده  الػػضَّػػػػرًيػػػحى

كيصلح مثاَل للمعلل: ما ركيناه عن إسحاؽ بن عيسى الطباع قاؿ:  كمن أمثلتو)ـ(: 
، عن ثابت، عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: حدثن ا جرير بن حاـز

قاؿ إسحاؽ بن عيسى فأتيت ٞباد بن زيد  ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفاَل تَػُقوُموا َحتَّى تَػَرْوِني""
كحجاج  كنا ٝبيعا يف ٦بلس ثابت البنا،ي  فسألتو عن ا٢بديث، فقاؿ: كىم أبو النضر، إ٭با

عن ٰبٓب بن أِب كثّب، عن عبد اهلل بن أِب  عثماف معنا، فحدثنا حجاج الصواؼ بن أِب
ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفاَل تَػُقوُموا "أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  ،قتادة، عن أبيو

. "َحتَّى تَػَرْوِني  فظن أبو النضر أنو حدثنا ثابت عن أنس، أبو النضر ىو جرير بن حاـز
رقم:  1/129)البخارم  رواه، "ِإَذا أُِقيَمِت الصَّاَلُة َفاَل تَػُقوُموا َحتَّى تَػَرْوِني")ح(:  (:ش)

من  (638رقم:  1/130)، ك]أبو بكر، ثقة ثبت رمي بالقدر، ع[ىشاـ الدستوائيمن طريق ( 637
ن م (909رقم:  2/8)، ك]أبو معاكية، النحوم، ثقة صاحب كتاب، ع[شيباف بن عبد الرحمنطريق 
]أبو نصر، اليمامي، ثقة يحيى بن أبي كثير، ثالثتهم، عن ]ا٥بنائي، ثقة، ع[علي بن المبارؾطريق 

 ، عن أبيو رضي اهلل عنو.]أبو إبراىيم، ثقة، ع[، عن عبد اهلل بن أِب قتادةثبت يدلس كيرسل، ع[

                                                 

 ىػ(.123ثابت بن أسلم، أبو ٧بمد، البصرم، ]ثقة عابد، ع[، )ت "اْلبُػَناِني"( 1)
 ىػ(..143)ميسرة(، أبو الصلت، الصواؼ، ]ثقة حافظ، ع[، )ت "َحجَّاج ْبن أَِبي ُعْثَماِف"

،أبو النضر "َجرِيُر"(2)  ىػ(.170)تكلو أكىاـ إذا حدث من حفظو، ع[، حديثو عن قتادة ضعف، ،]ثقة يفبن حاـز
 ىو ابن زيد، تقدـ."َحمَّاد" 
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حافظ، ])ميسرة( أبو الصلت، ثقة من طريق حجاج بن أِب عثماف( 604رقم: 1/422)مسلم  ورواه

كعبد اهلل بن  ]بن عبد الرٞبن بن عوؼ، ثقة مكثر، ع[، عن أِب سلمةيحيى بن أبي كثير، عن ع[
 أِب قتادة، عن أِب قتادة.

كالَبمذم يف العلل الكبّب ( 2140رقم:  3/515)ا٤بسندالطيالسي أبو داودركاه حديث جرير: و 
َجرِيِر ، عىٍن كالىما، ثقة، ع[ أبو العباس،، بن جرير بن حاـز]وىبمن طريق ( 146رقم:  89)ص: 

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  عىٍن ثىاًبتو عىٍن أىنىسو  ْبِن َحاِزـٍ   "ِإَذا أُِقيَمِت..."قىاؿى
عىٍن  (1/198)كالعقيلي يف الضعفاء الكبّب ( 64رقم:  107)ص: أبو داكد يف ا٤براسيل  روىو

: كيٍنتي أىنىا كى  ،َحمَّاِد ْبِن زَْيدٍ  ، قىاؿى ًعٍندى ثىاًبتو اٍلبػينىا،يٍّ، فىحىدَّثى حىجَّاجي ٍبني أىِب َجرِيُر ْبُن َحازِـٍ
هللي عيٍثمىافى، عىٍن ٰبىٍٓبى ٍبًن أىِب كىًثّبو، عىٍن عىٍبًد اللًَّو ٍبًن أىِب قػىتىادىةى، عىٍن أىبًيًو، أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى ا

: عىلىٍيًو كىسىلَّمى قى  ."ِإَذا أُِقيَمِت ..."اؿى  ، فىظىنَّ جىرًيره أىنَّوي ًإ٭بَّىا حىدَّثى بًًو ثىاًبته عىٍن أىنىسو
***** 

   تَػْنِبيَهاتٌ    (:ف)
ننا ضىًعيفى السَّنىدً   .249  .383  ٍد مىتػٍ ا فىاٍقًصدً   كىإٍف ٘بًى ، أىٍم ًُّىذى  فػىقيٍل: ضىًعيفه

 رًيًق، ًإٍذ لىعىلَّ جىاءىاعىلىى الطَّ   كىَلى تيضىعٍٍّف ميٍطلىقنا بًنىاءىا  .250  .384 

 ذىاؾى عىلىى حيٍكًم ًإمىاـو يىًصفي   ًبسىنىدو ٦بيىوَّدو، بىٍل يىًقفي   .251  .385 

 فىالشٍَّيخي ًفيمىا بػىٍعدىهي حىقَّقىوي   بػىيىافى ضىٍعًفًو، فىًإٍف أىٍطلىقىوي   .252  .386 
كتعِب أنو بذلك  "ىذا ضعيف"إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أف تقوؿ: )ـ(: 
اد ضعيف، كليس لك أف تقوؿ ىذا ضعيف كتعِب بو ضعف مًب ا٢بديث بناء على اإلسن

٦برد ضعف ذلك اإلسناد، فقد يكوف مركيا بإسناد آخر صحيح يثبت ٗبثلو ا٢بديث، بل 
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يتوقف جواز ذلك على حكم إماـ من أئمة ا٢بديث بأنو مل يرك بإسناد يثبت بو، أك بأنو 
دح فيو، فإف أطلق كمل يفسر، ففيو كالـ يأيت حديث ضعيف، أك ٫بو ىذا مفسرا كجو الق

 .إف شاء اهلل تعاىل، فاعلم ذلك فإنو ٩با يغلط فيو
َل كأنو حديثو عن ا١برح  دذا عن٥بالشيخ  سيأيت ٙبقيق "ِفيَما بَػْعَدُه َحقََّقُو"قولو:  (:ش)

 "فَإْف يُػَقْل: َقلَّ بَػَياُف َمْن ُجِرحْ "، كذاؾ عند قوؿ الناظم: يقبل إَل مفسرا
***** 

 ييشىك  ًفيًو َلى بًًإٍسنىاًدٮًبىا  كىًإٍف تيرًٍد نػىٍقالن لًوىاهو أىٍك ًلمىا  .253  .387 (:ف)

ػػػػ  .254  .388  ػػػ  كىاٍجزـًً « يػيٍركىل»فىٍأًت بًتىٍمرًيضو كى  فىاٍعلىمً « قىاؿى »بًنػىٍقًل مىا صىحَّ كى
 صلى اهلل "قاؿ رسوؿ اهللإذا أردت ركاية ا٢بديث الضعيف بغّب إسناد فال تقل فيو: )ـ(: 

"ُروي عن ، كإ٭با تقوؿ فيو: كما أشبو ىذا من اْللفاظ ا١بازمة عليو وسلم كذا وكذا"
، "أو ورد عنو"، "بلغنا عنو كذا وكذا"، أك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كذا وكذا"

شك يف صحتو كما أشبو ذلك، كىكذا ا٢بكم فيما ت "روى بعضهم"، أك "جاء عنو"أك 
فيما ظهر لك صحتو بطريقو  "اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمق"ؿ: كضعفو، كإ٭با تقو 

 .الذم أكضحناه أكَل
***** 

، كىرىأىٍكا  كىسىهَّليوا يف غىٍّبً مىٍوضيوعو رىكىٍكا  .255  .389 (:ف)  ًمٍن غىٍّبً تػىٍبًيْبو ًلضىٍعفو
مىٍهًدمٍّ  اٍبنً  عىنً   بػىيىانىوي يف ا٢بٍيٍكًم كىاٍلعىقىاًئدً   .256  .390 

 اًحدً كى  كىغىٍّبً  (1)
 كركاية ما سول ا٤بوضوع من أنواع  ،ٯبوز عند أىل ا٢بديث كغّبىم التساىل يف اْلسانيد)ـ(: 

                                                 

عبد الرٞبن، أبو سعيد، البصرم، ]ثقة ثبت عارؼ بالرجاؿ كا٢بديث، ابن ا٤بديِب: ما رأيت أعلم "اْبِن َمْهِديٍّ"(1)
 ىػ(.198منو، ع[، )ت
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اْلحاديث الضعيفة من غّب اىتماـ ببياف ضعفها فيما سول صفات اهلل تعاىل كأحكاـ الشريعة 
 من ا٢بالؿ كا٢براـ كغّبىا، كذلك كا٤بواعظ كالقصص كفضائل اْلعماؿ كسائر فنوف الَبغيب

كالَبىيب كسائر ما َل تعلق لو باْلحكاـ كالعقائد، ك٩بن ركينا عنو التنصيص على التساىل يف 
 .بن مهدم كأٞبدا٫بو ذلك 

)ا١برح من اْلئمة كعبد اهلل بن ا٤ببارؾ كأٞبد بن حنبل كابن معْب.  "َوَغْيِر َواِحِد" قولو:
 (.371، شرح علل الَبمذم ص:29، ا٤بدخل إىل كتاب اإلكليل ص: 2/30كالتعديل َلبن أِب حامت

***** 

   اْلَمْوُضوعُ    (:ف)
: الواك كالضاد كالعْب: أصل كاحد يدؿ على ا٣بفض للشيء كحطو. ن فارسباقاؿ  (:ش)

أبو الخطاب ابن كقاؿ  اختلقو. ،الوضع ضد الرفع، ككضع الشيء كضعا: ابن سيدةكقاؿ 
 ىذا[]: الحافظقو بو. قاؿ : ا٤بوضوع ا٤بلصق، كضع فالف على فالف كذا أم ألصدحية

 (2/838، النكت2/297احملكم ،6/18)مقاييس اللغة أليق ُّذه ا٢بيثية.

***** 

، الٍػميختػىلىقي، الٍػمىٍصنيوعي   شىر  الضًَّعيًف ا٣بٍىبػىري الٍػمىٍوضيوعي   .225  .391 (:ف)  اٍلكىًذبي
ديث اعلم أف ا٢بديث ا٤بوضوع شر اْلحا ،كىو ا٤بختلق ا٤بصنوع :معرفة الموضوع)ـ(: 

 الضعيفة.
يزيكا ذًٍكرىه  .226  .392 (:ف) ٍ أٍمرىهٍ   كىكىٍيفى كىافى ملٍى ٯبًي  ًلمىٍن عىًلٍم، مىا ملٍى يػيبػىْبٍّ
كَل ٙبل ركايتو ْلحد علم حالو يف أم معُب كاف إَل مقركنا ببياف كضعو، ٖبالؼ غّبه )ـ(: 

غيب من اْلحاديث الضعيفة الٍب ٰبتمل صدقها يف الباطن، حيث جاز ركايتها يف الَب 
 سبق بيانو.ما ك  كالَبىيب
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ا أيٍنًكرىا  : بػىٍعضيهيٍم قىٍد أىٍنكىرىا(1)قىاؿى اٍلًعمىادي    .393 (:ف) ، كىىىذى  كيقيوعى مىٍوضيوعو
: قد حكي عن بعض ا٤بتكلمْب إنكار كقوع )اختصار علـو ا٢بديث(ابن كثيرقاؿ  (:ش)

غاية البعد عن ٩بارسة  الوضع بالكلية، كىذا القائل إما أنو َل كجود لو أصال، أك أنو يف
 العلـو الشرعية.

***** 
 ، فىًإٍف صىحَّ السَّنىدٍ "َسُيْكَذُب"عىٍنوي   فػىرىدَّهي بػىٍعضه بًأىنَّوي كىرىدٍ    .394 (:ف)

ا   .395  ، فىذى ًزـه كيقيوعيوي، أىٍك َلى ا  فىالى  ٰبيىصٍّلي الٍػمىٍطليوبى فىافٍػهىٍم يىا ىىذى
كقد حاكؿ بعضهم الرد عليو بأنو قد كرد يف : )اختصار علـو ا٢بديث(ابن كثيرقاؿ  (:ش)

، فإف كاف ىذا ا٣برب صحيحا، فسيقع "َسُيْكَذُب َعَليَّ"ا٢بديث أنو عليو السالـ قاؿ: 
 الكذب عليو َل ٧بالة، كإف كاف كذبا فقد حصل ا٤بقصود. 

شياء عند أئمة ا٢بديث كىذا القوؿ كاَلستدَلؿ عليو كا١بواب عنو من أضعف اْل :قاؿ
الذين كانوا يتضلعوف من حفظ الصحاح، كٰبفظوف أمثا٥با كأضعافها من  كحفاظهم

 .ا٤بكذكبات، خشية أف تركج عليهم أك على أحد من الناس
( كالصغا،ي 1/158]كابن اْلثّب)جامع اْلصوؿ، ذكره ٝباعة "َسُيْكَذُب َعَليَّ ِمْن بَػْعِدي")ح(: 

( كاإلسنوم)هناية 2/297( كالبيضاكم)اإلُّاج4/300وؿ( ككثّب من اْلصوليْب؛ كالرازم)احملص23)ا٤بوضوعات ص:
( كأِب زرعة العراقي)الغيث ا٥بامع 2/943كتشنيف ا٤بسامع 6/128( كالزركشي)البحر احمليط262السوؿ ص:

. ،( كغّبىم[407ص:  كمنهم من أكرده بصيغة ا١بـز
 1/12ة)ا٤بقدممسلم كىو ُّذا اللفظ َل أصل لو، كَل ىو يف كتب السنة، لكن ركل قلت: 

"َيُكوُف ِفي عن أِب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  قاؿ: ( 7رقم: 
                                                 

 ىػ(.774عيل بن عمر بن كثّب، أبو الفداء، ]الذىيب: الفقيو ا٤بفٍب احملدث ذم الفضائل[، )تعماد الدين، إ٠با "اْلِعَماُد"( 1)
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ابُوَف، يَْأُتوَنُكْم ِمَن اأْلََحاِديثِ  َوََل آبَاؤُُكْم،  ِبَما َلْم َتْسَمُعوا أَنْػُتمْ  آِخِر الزََّماِف َدجَّاُلوَف َكذَّ
: (351رقم:  1/184)للحاكم كيف ركاية ، ُكْم، َوََل يَػْفِتُنوَنُكْم"فَِإيَّاُكْم َوِإيَّاُىْم، ََل ُيِضلُّونَ 

ثُوَنُكْم ِبَما َلْم َتْسَمُعوا أَنْػُتْم َوََل آبَاؤُُكْم  "َسَيُكوُف ِفي آِخِر الزََّماِف نَاٌس ِمْن أُمَِّتي ُيَحدّْ
يف ا١برح  : صحيح على شرطهما ٝبيعا، ك٧بتاج إليوالحاكمقاؿ ، فَِإيَّاُكْم َوِإيَّاُىْم"
 (48. )تذكرة احملتاج إىل أحاديث ا٤بنهاج ص: ابن الملقنكالتعديل. أفاده 

***** 

 (1)ًلميٍطلىًق الض ٍعًف، عىُبى أىبىا  الفىرىجٍ   كىأٍكثػىرى ا١بىاًمعي ًفيًو ًإٍذ خىرىجٍ   .227  .396 (:ف)
يف ٫بو ٦بلدين، فأكدع فيها   "الموضوعات"كلقد أكثر الذم ٝبع يف ىذا العصر )ـ(: 

 ّبا ٩با َل دليل على كضعو، إ٭با حقو أف يذكر يف مطلق اْلحاديث الضعيفة.كث
***** 

 ًفيًو حىًديثه ًمٍن صىًحيًح ميٍسًلمً   كىًمٍن غىرًيًب مىا تػىرىاهي فىاٍعلىمً  .271  .397 (:ف)
حديث ذكر بن ا١بوزم َل يف كتاب ا٤بوضوعاتمن أغرب كأعجب ما تراه يف )األثيوبي(: 

، كىو ما ركاه من طريق أِب عامر العقدم، عن أفلح بن سعيد، يف صحيح اإلماـ مسلم
ِإْف طَاَلْت "أِب ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:  عن عبد اهلل بن رافع، عن

ٌة َأْوَشَك َأْف تَػَرى قَػْوًما يَػْغُدوَف ِفي َسَخِط اهلِل، َويَػُروُحوَف ِفي َلْعَنِتِو، ِفي أَْيِديِهمْ   ِبَك ُمدَّ
 ِمْثُل َأْذنَاِب اْلبَػَقِر"

ابن حباف  ورواه، (2857رقم: 4/2193)مسلم  "ِإْف طَاَلْت ِبَك ُمدٌَّة..."، رواه)ح(:  (:ش)
كأكرده ابن ا١بوزم يف كتاب أفلح بن سعيد، يف ترٝبة ( 111رقم:  1/176)يف اَّركحْب 
 .(3/101)ا٤بوضوعات 

                                                 

 ق(.597عبد الرٞبن بن علي، ٝباؿ الدين، ابن ا١بوزم، ]الذىيب: ا٢بافظ العالمة الواعظ[، )ت "أَبو الَفَرج"( 1)
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قات الػموضوعات، كعن اْلثبات كاف يركم عن الثأفلح بن سعيد؛  : ابن حباف قاؿ
: ىذا وقاؿكَل الركاية عنو ٕباؿ، مث أسند ىذا ا٢بديث  ،الػملزكقات، َل ٰبل اَلحتجاج بو

  خرب ُّذا اللفظ باطل.
: ليس بو ابن معيننفسو يف الثقات، كقاؿ  ابن حبافذكره  أفلح بن سعيد؛لكن، قلت: 
: كذىل ابن الحافظديث. قاؿ : شيخ صاحل ا٢بأبو حاتممرة: ثقة. كقاؿ  وقاؿبأس. 

ا١بوزم فأكرد ا٢بديث يف ا٤بوضوعات، كىو من أقبح ما كقع لو فيها، فإنو قلَّد فيو ابن 
)ا١برح كالتعديل  : أساء لذكره يف ا٤بوضوعات، كىذا من عجائبو.وقاؿحباف من غّب تأمل. 

ا٤بسدد يف الذب عن ا٤بسند  ، القوؿ1/367، هتذيب التهذيب8/134، الثقات َلبن حباف2/324َلبن أِب حامت
 (31لْلماـ أٞبد ص: 

 تنبيو: 
: صحيح اإلسناد على شرط وقاؿ، (8344رقم:  4/482)ا٢باكم رواهىذا ا٢بديث 

 قاؿ، كىو عند مسلم بسنده كمتنو. كذا،الشيخْب، كمل ٱبرجاه.اىػ 
***** 

   [َأْصَناُؼ اْلَوضَّاِعنَ ]   (:ف)
 أىضىر ىيٍم قػىٍوـه ًلزيٍىدو نيًسبيوا  ٍضريبي كىاٍلوىاًضعيوفى لًٍلحىًديًث أى   .228  .398 
 ًمنػٍهيٍم ريكيوننا ٥بىيمي كنيًقلىتٍ   قىٍد كىضىعيوىىا ًحٍسبىةن، فػىقيًبلىتٍ   .229  .399 
كالواضعوف للحديث أصناؼ، كأعظمهم ضررا قـو من ا٤بنسوبْب إىل الزىد، كضعوا )ـ(: 

 ُّم كركونا إليهم. عاهتم ثقة منهما٢بديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضو 
***** 
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 فػىبػىيػَّنيوا بًنػىٍقًدًىٍم فىسىادىىىا  فػىقىيَّضى اهللي ٥بىىا نػيقَّادىىىا  .230  .400 (:ف)
 مث هنضت جهابذة ا٢بديث بكشف عوارىا ك٧بو عارىا، كا٢بمد هلل.)ـ(: 

***** 
ا نىأىٍكا عىًن القيرىاًف،زى   إٍذ رىأىل اٍلوىرىل (1)٫بىٍوى أىِب ًعٍصمىةى   .231  .401 (:ف)  فىافٍػتػىرىل ٍعمن

،فىًبٍئسى مىا ابٍػتىكىرٍ   "ِفي َفَضاِئِل السَُّوْر"٥بىيٍم حىًديثنا   .232  .402   عىًن اٍبًن عىبَّاسو
من أين لك عن عكرمة، عن أنو قيل لو:  عن أِب عصمة نوح بن أِب مرميمثاؿ: ركينا )ـ(: 

رآف، فضائل القرآف سورة سورة؟ فقاؿ: إ،ي رأيت الناس قد أعرضوا عن الق ابن عباس يف
 كاشتغلوا بفقو أِب حنيفة كمغازم ٧بمد بن إسحاؽ، فوضعت ىذه اْلحاديث حسبة.

 (54)ا٤بدخل إىل كتاب اإلكليل ص: 

***** 

ا الٍػحىًديثي عىٍن أيِبىٍّ اٍعتػىرىؼٍ   .233  .403 (:ف) ا اقتػىرىؼٍ   كىذى  رىاًكيًو بًالوىٍضًع، كىبًئسىمى
ب، عن النيب صلى اهلل عليو كىكذا حاؿ ا٢بديث الطويل الذم يركل عن أِب بن كع)ـ(: 

كسلم يف فضل القرآف سورة فسورة، ٕبث باحث عن ٨برجو حٌب انتهى إىل من اعَبؼ بأنو 
 كٝباعة كضعوه، كإف أثر الوضع لبْب عليو.

)تفسّب ، كفرقو الثعليب (1/239)ا٤بوضوعاتركاه ابن ا١بوزم  حديث أيِبىٌ (: ح) (:ش)

ابن الجوزي قاؿ ، حسب السور...( 10/49، 9/325، 9/305، 9/109، 7/325الثعليب
يف تفسّبه، فذكر عند كل  أبو إسحاؽ الثعلبي: كقد فرؽ ىذا ا٢بديث (1/240)ا٤بوضوعات

                                                 

، لكن كذبوه يف ا٢بديث، كقاؿ ابن  نوح بن أِب مرمي، ا٤بركزم، ا١بامع، ]يعرؼ با١بامع "أَبو ِعْصَمَة"( 1) ١بمعو العلـو
 ىػ(.173ا٤ببارؾ: كاف يضع، ت فق، كلو ذكر يف: د[، )ت
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يف ذلك، كَل أعجب منهما؛ ْلهنما  أبو الحسن الواحديسورة منو ما ٱبصها، كتبعو 
تابو كيف فرقو على ك  أبي بكر بن أبي داودليسا من أصحاب ا٢بديث، كإ٭با عجبت من 

 مصنوع بال شك. كىو: قاؿالذم صنفو يف فضائل القرآف، كىو يعلم أنو حديث ٧باؿ... 
]أبو عبد الرٞبن، صدكؽ سيئ عن ا٤بؤمل بن إ٠باعيل ( 401)الكفاية يف علم الركاية ص:الخطيب كأكرد 

اؿي ىىذىا ، قصة اعَباؼ كاضعو، كفيها أف ا٤بؤمل قاؿ لو: اتًَّق اللَّوى مىا حى ا٢بفظ، خت قد ت س ؽ[
ٍعنىا ىينىا، فػىرىأىيٍػنىا النَّاسى قىٍد رىًغبيوا عىًن اٍلقيٍرآًف كىزىًىديكا ًفيًو، كىأىخىذي  : إًنَّا اٍجتىمى كا يف ا٢بٍىًديًث؟ فػىقىاؿى

 ىىًذًه اٍْلىحىاًديًث، فػىقىعىٍدنىا فػىوىضىٍعنىا ٥بىيٍم ىىًذًه اٍلفىضىاًئلى حىٌبَّ يػىٍرغىبيوا ًفيًو.
***** 

 صىوىابىوٍ  ٨بيًٍطئه  (1)كىالوىاًحًدمٍّ   ل  مىٍن أىٍكدىعىوي ًكتىابىوٍ كىكي   .234  .404 (:ف)
 كمن ذكره من ا٤بفسرين يف إيداعو تفاسّبىم. كلقد أخطأ الواحدم ا٤بفسر)ـ(: 

٨بطئ يف ذلك،  (3)والزمخشري (2)كالواحدي والثعلبي: من أكدعو العراقيقاؿ  (:ش)
فهو أبسط لعذره، إذ أحاؿ ناظره على  يكالثعلبي والواحدلكن من أبرز إسناده منهم، 

الكشف عن سنده، كإف كاف َل ٯبوز لو السكوت عليو من غّب بيانو، كأما من مل يربز 
 .كالزمخشريسنده كأكرده بصيغة ا١بـز فخطؤه أفحش 

***** 
                                                 

علي بن أٞبد بن ٧بمد، أبو ا٢بسن، ]الذىيب: إماـ علماء التأكيل طويل الباع يف العربية  "الَواِحِدّي"( 1)
 ىػ(. 468كاللغات[،)ت

بالعربية[،  ]الذىيب: أحد أكعية العلم، صادؽ موثق بصّب و إسحاؽ،أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم، أب "الثعلبي"( 2)
 ىػ(.427)ت

٧بمود بن عمرك، أبو القاسم، جار اهلل،]الذىيب: صاحل لكنو داعية إىل اَلعتزاؿ، فكن حذرا من  "الزمخشري" ( 3)
 ىػ(.538كشافو[، )ت
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   [َدَواِعي اْلَوْضعِ ]   (:ف)
ا[ .260  .405   ................ًديننا، ...  ]زًٍنًديقيهيٍم قىًد افٍػتػىرىل لًيػيٍفًسدى

الزنادقة كىم ا٤بنافقوف كأضراُّم، كضعوا أحاديث إفسادا للدين ٤با يف نفوسهم من  (:ش)
: كىضىعىًت الزَّنىاًدقىةي عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي َحمَّاِد ْبِن زَْيدٍ ا٢بقد على اإلسالـ كأىلو، قاؿ 

 (1/15)الضعفاء الكبّب .عىلىٍيًو كىسىلَّمى اثٍػِبى عىشىرى أىٍلفى حىًديثو 

ُمَحمَِّد ْبِن َسِعيٍد من طريق ( 51)ا٤بدخل إىل كتاب اإلكليل ص: ا٢باكم من ذلك ما رواه 
]بن أِب ٞبيد، الطويل، أبو عبيدة، ثقة مدلس عابو ، عىٍن ٞبيىٍيدو ]الذىيب: كذاب صيلب يف الزندقة[ المصلوب

: ، عىٍن أىنى زائدة لدخولو ىف شىء من أمر اْلمراء، ع[ ، أف رسوؿ اهلل صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى "أَنَا سو
ىذا اَلستثناء ٤با   : كضعالحاكم قاؿ، َخاَتُم النَِّبيّْيَن، ََل نَِبَي بَػْعِدي ِإَلَّ َأْف َيَشاَء اللَُّو"

 .ةدق٢باد كالزنكاف يدعوا اليو من اإل
***** 

 كىبػىٍعضه نىٍصرى رىٍأمو قىصىدىا....   ........................ .260  (:ف)
الرافضة ٞبلهم على الوضع كا٣بوارج ك كبعض أصحاب البدع كاْلىواء كاْلراء الضالة   (:ش)

عىٍن ( 415)احملدث الفاصل بْب الراكم كالواعي ص:الرامهرمزم من ذلك ما رواه ، باطلهمل اَلنتصار
ا قن، ع[ ]أبو سعيد، ثقة متعىٍبًد اٍلكىرمًًي بن مالك ا١بىزىرًمٍّ  : قىاؿى َل رىجيله ًمنى ا٣بٍىوىارًًج: ًإفَّ ىىذى قىاؿى

.  ا٢بٍىًديثى ًدينه، فىاٍنظيريكا عىٍن مىٍن تىٍأخيذيكفى ًدينىكيٍم، إًنَّا كينَّا ًإذىا ىىوىيٍػنىا أىٍمرنا جىعىٍلنىاهي يف حىًديثو
ا كىضىعىوي أىٍىلي اٍلكيوفىًة يف فىضىاًئًل : قىاؿى بػىٍعضي ا٢بٍيفَّاظي: تىأىمٍَّلتي مى (1/419)اإلرشادالخليليكقاؿ 

. ٜبًائىًة أىٍلفو  عىًليٍّ كىأىٍىًل بػىٍيًتًو فػىزىادى عىلىى ثىالى
***** 
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ا تىكىس بنا، . .261  .406 (:ف)  ........................  ...........كىذى
كبعض القصاص ٞبلهم على الوضع قصد التكسب كاَلرتزاؽ كالتقرب للعامة  (:ش)

)ا٤بدخل إىل كتاب ا٢باكم من ذلك ما رواه ، الركايات ك٥بم يف ىذا غرائب كعجائب. بغرائب

ـى  ]بن عبد العزيز، أبو عبد الرٞبن، صدكؽ لو أكىاـ، د س[عن ميؤىمًَّل ٍبًن إىىابى ( 58اإلكليل ص: : قىا قىاؿى
قىاًعده، فىجىعىلى يىٍسأىؿي النَّاسى  ]أبو خالد، الواسطي، ثقة متقن عابد، ع[رىجيله ٰبيىدٍّثي كىيىزًيدي ٍبني ىىاريكفى 

ثػىنىا يىزًيدي ٍبني ىىاريكفى، عىٍن شىرًيكو  : حىدَّ ، فػىقىاؿى ]بن عبد اهلل بن أىب ٭بر، أبو عبد اهلل، :  صدكؽ فػىلىٍم يػيٍعطى

، ]بن مقسم، أبو ىشاـ، الضيب، ثقة متقن يدلس كَل سيما عن إبراىيم، ع[، عىٍن ميًغّبىةى ٱبطئ، خ ـ د مت س ؽ[
ثنا  ]بن يزيد بن قيس، أبو عمراف، النخعي، ثقة فقيو يرسل كثّبا، ع[ٍن إًبٍػرىاًىيمى عى  : ًإذىا سىأىؿى السَّاًئلي ثىالى قىاؿى

ٍرنى  ، فىذىكى ، مثيَّ مىرَّ ، اللَّوي أىٍكبػىري : اللَّوي أىٍكبػىري ثنا، كىجىعىلى يػىقيوؿي بػٍٍّر عىلىٍيًهٍم ثىالى اهي لًيىزًيدى فػىلىٍم يػيٍعطى فػىٍلييكى
ا قىط . ٍعتي ًُّىذى ، مىا ٠بًى : كىذىبى ا٣بٍىًبيثي  ٍبًن ىىاريكفى فػىقىاؿى

***** 
 ًلٍْليمىرىاًء مىا يػيوىاًفقي ا٥ٍبىوىل  ........... كىبٍعضه قىٍد رىكىل .261  (:ف)

ا"َجَناًحا"زىادى   َسَبْق" "ََل ٢بًىًديثً  (1)]كىمىا[ًغيىاثه    .407   لىوي اٍختػىلىقٍ  بًٍئسىمى
ضاعْب ٩بن يتزلف إىل ا٤بلوؾ كا٣بلفاء كاْلمراء يضع الكذب على رسوؿ كبعض الو  (:ش)

 اهلل صلى اهلل عليو كسلم إرضاء لْلىواء الشخصية، كنصرا لْلحواؿ السياسية.
 (2574رقم:  3/29)أبو داكد  "ََل َسَبَق ِإَلَّ ِفى ُخفٍّ َأْو ِفى َحاِفٍر َأْو َنْصٍل"، رواه)ح(: 

، كمن أصحاب الصحيح؛ ابن (3585رقم:  6/226)كالنسائي  (1700رقم:  4/205)كالَبمذم 

                                                 

: كذاب ليس بثقة كَل ابن معينوه. كقاؿ : تركالبخاريبن إبراىيم، أبو عبد الرٞبن، الكويف؛ قاؿ  "ِغَياث"( 1)
 : بْبٍّ اْلمر يف الضعف، كأحاديثو كلها شبو ا٤بوضوع.ابن عديمأموف. كقاؿ 
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]٧بمد بن عبد الرٞبن بن ا٤بغّبة، أبو ا٢بارث، ثقة من طريق ابن أِب ذئب (4690رقم:  10/544)حباف 

 ، عن أِب ىريرة. ]أبو عبد اهلل، البزاز، ثقة، د ت س[، عن نافع بن أِب نافع فقيو فاضل، ع[
، من طريق ٧بمد بن (3589رقم:  6/227)، كالنسائي (2878رقم:  2/960)ابن ماجو  ورواه
، عن أِب ا٢بكم موىلن لبِب ]بن علقمة بن كقاص، أبو عبد اهلل، الليثي، صدكؽ لو أكىاـ، ع[عمرك
 ، عن أِب ىريرة. ]مقبوؿ، س ؽ[ليث

 ]أبو أيوب، ثقة فاضل أحد الفقهاءمن طريق سليماف بن يسار (3587رقم:  6/226)النسائي  ورواه

ًعيٍّْبى السبعة، ع[ أِب ىريرة،  ، عن]ثقة، كقيل ىو نافع بن أِب نافع، س[، عن أِب عبد اهلل موىل ا١بٍيٍندى
: كإسناده عندم (5/383)بياف الوىم كاإليهاـ ابن القطاف: حديث حسن، كقاؿ الترمذيقاؿ 

 صحيح، كركاتو كلهم ثقات.
رقم:  14/276)تاريخ بغدادكا٣بطيب  (55ل ص: )ا٤بدخل إىل كتاب اإلكلي ا٢باكمروى  "زَاَد َجَناًحا"

عىلىى  ِغَياُث ْبُن ِإبْػَراِىيمَ قاؿ: دىخىلى  ]ثقة، خ ـ د س ؽ[من طريق دىاكيدى ٍبًن ريشىٍيدو ( 6720
ـي  اٍلمىٍهًدمٍّ  ا يءي ًمنى اٍلبػيٍعًد، فػىرىكىل حىًديثنا أىفَّ رىسيوؿى  الطَّيَّارىةي  كىكىافى يػيٍعًجبيوي ا٢بٍىمى اللًَّو صىلَّى  الًٍَّب ٘بًى

 : : فىأىمىرى لىوي  "ََل َسَبَق ِإَلَّ ِفي ُخفٍّ َأْو َحاِفٍر َأْو َنْصِل َأْو َجَناٍح"اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى قىاؿى
: أىٍشهىدي أىٍف قػىفىاؾى قػىفىا كىذَّابو عىلىى رىسيوًؿ اللَّوً  ـى كىخىرىجى قىاؿى ، فػىلىمَّا قىا ًؼ ًدٍرىىمو صىلَّى  ًبعىٍشرىًة آَلى

ا أىرىادى "َجَناٌح"، اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، كىاللًَّو مىا قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  كىلىًكنَّ ىىذى
ـى يف ا٢بٍىاًؿ.  : فىذىبىحى ا٢بٍىمىا ـى، قىاؿى ا ـي اٍذبىًح ا٢بٍىمى نىا، يىا غيالى  أىٍف يػىتػىقىرَّبى إًلىيػٍ

؟ من ط ثم ذكره اـً ريق أِب بىٍكًر ٍبًن أىِب خيزىٲٍبىةى، كزاد، فقاؿ: يىا أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى، مىا ذىٍنبي ا٢بٍىمى
ا عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى. : ًمٍن أىٍجًلًهنَّ كىًذبى ىىذى  قىاؿى

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 122 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطيرشح 

: يػيٍنسىبي    .408 (:ف)  النَّيب مىا بًاٍلًقيىاًس ٯبيٍلىبي  ًإىلى   كىبػىٍعضي أىٍىًل الرٍَّأًم قىاؿى
ا تػىرىل كيتيبػىهيٍم تىٍشتىًملي    .409   يػىتًَّصلي   ًبسىنىدو مىا  َلى  يػيرىل    ًلذى

: استجاز بعض فقهاء العراؽ نسبة ا٢بكم (1/115)ا٤بفهمأبو العباس القرطبيقاؿ  (:ش)
حكاية نقلية، نسبة قولية، ك القياس إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  دؿ عليو الذم

ترل كتبهم كذا ككذا؛ كلذلك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  فيقوؿ يف ذلك: قاؿ 
تشهد متوهنا بأهنا موضوعة؛ ْلهنا تشبو فتاكل الفقهاء، كَل  مشحونة بأحاديث مرفوعة

تليق ٔبزالة سيد اْلنبياء، مع أهنم َل يقيموف ٥با صحيح سند، كَل يسندكهنا من أئمة النقل 
  أحد، فهؤَلء قد خالفوا ذلك النهي اْلكيد، كشلهم ذلك الذـ كالوعيد.إىل كبّب

***** 
 التػٍَّرًىيبً  ، كىيف (1)كىرَّاـو  قػىٍوـي اٍبنً   كىجىوَّزى الوىٍضعى عىلىى التػٍَّرًغيبً   .235  .410 (:ف)
كركينا عن أِب بكر السمعا،ي: أف بعض الكرامية ذىب إىل جواز كضع ا٢بديث يف )ـ(: 

 َبىيب.باب الَبغيب كال
نقل عنهم إباحة الوضع يف  المتصوفةكبعض  الكرامية: بعض )النزىة(الحافظقاؿ  (:ش)

الَبغيب كالَبىيب، كىو خطأ من فاعلو نشأ عن جهل، ْلف الَبغيب كالَبىيب من ٝبلة 
 اْلحكاـ الشرعية.

***** 
                                                 

(1 )" : خذؿ حٌب التقط من ا٤بذاىب ابن حباف٧بمد بن كراـ بن ًعرىاؽ، أبو عبد اهلل، السجستا،ي؛ قاؿ  "اْبِن َكرَّاـٍ
: ساقط ا٢بديث على وقاؿ: الضاؿ اَّسم، ا٤ببتدع، شيخ الكرامية، الذىبيأردأىا، كمن اْلحاديث أكىاىا. كقاؿ 

: صحب ا١بوبارم فكاف السخاويبدعتو، أكثر عن أٞبد ا١بويبارم ك٧بمد بن ٛبيم السعدم ككانا كذابْب. كقاؿ 
 يضع لو ا٢بديث على كفق مذىبو.
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 لىى ًذم الس نَّةً يف حيٍرمىًة اٍلًكٍذًب عى   كىخىالىفيوا ًإٍٝبىاعى أىٍىًل الٍػًملَّةً    .411 (:ف)
: جوزت الكرامية الوضع يف الَبغيب كالَبىيب، كىو خالؼ )التقريب(النوويقاؿ  (:ش)

 إٝباع ا٤بسلمْب الذين يعتد ُّم.
  (209رقم: 1/114، كشف اْلستار1876رقم: 5/262البحر الزخار)كاستدلوا ٗبا ركاه البزار)ح(: 

: نا ؿ، صدكؽ ٱبطئ، خت ـ د ت ؽ[]أبو بكر، ا١بمامن طريق ييونيسى ٍبًن بيكىٍّبو  ، قىاؿى
، عىٍن ]سليماف بن مهراف، أبو ٧بمد، اْلسدم، ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، ع[اٍْلىٍعمىشي 

]أبو ميسرة، ثقة، خ ـ د ، عىٍن عىٍمرًك ٍبًن شيرىٍحًبيلى ]أبو ٧بمد، ثقة قارئ فاضل، ع[طىٍلحىةى ٍبًن ميصىرٍّؼو 

: عىٍن عىٍبًد ا، ت س[ َمْن َكَذَب َعَليَّ "للًَّو ٍبًن مىٍسعيودو، عىًن النَّيبٍّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى
ًدا لُِيِضلَّ ِبِو فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ   "ُمتَػَعمّْ

: قد اغَب ُّذه الزيادة أناس ٩بن يقصد ا٣بّب كَل (1/115)ا٤بفهمأبو العباس القرطبيقاؿ 
؛ فظن أف ىذا الوعيد إ٭با يتناكؿ من قصد اإلضالؿ بالكذب على رسوؿ اهلل صلى يعرفو

فال  اهلل عليو كسلم، فأما من قصد الَبغيب يف اْلعماؿ الصا٢بة كتقوية مذاىب أىل السنة
كىذه جهالة؛ ْلف ىذه الزيادة تركل عن اْلعمش كَل  ،كيتناكلو؛ فوضع اْلحاديث لذل

من طرؽ   (1)الحاكمكقد ركاىا ، نقلة ا٢بديث مع شهرتوتصح عنو، كليست معركفة عند 
 كثّبة كقاؿ: إهنا كاىية َل يصح منها شيء.

"َفَمْن َأْظَلُم : كلو صحت، ٤با كاف ٥با دليل خطاب، كإ٭با تكوف تأكيدا؛ لقولو تعاىل: قاؿ
ء الكذب على اهلل ٧بـر مطلقا، كافَباِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا لُِيِضلَّ النَّاَس ِبَغْيِر ِعْلٍم" 

قصد بو اإلضالؿ أك مل يقصد، قالو الطحاكم. كْلف كضع ا٣برب الذم يقصد بو الَبغيب  
                                                 

 97(ا٤بدخل إىل الصحيح ص:1)
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كذب على اهلل تعاىل يف كضع اْلحكاـ؛ فإف ا٤بندكب قسم من أقساـ اْلحكاـ الشرعية، 
ء كإخبار عن أف اهلل تعاىل كعد على ذلك العمل بذلك الثواب، فكل ذلك كذب كافَبا

 "َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا"على اهلل تعاىل؛ فيتناكلو عمـو قولو تعاىل: 
***** 

 تػيٍرًدم  بًأىٍىًلهىا  ًإىلى  الٍػهىاكًيىًة   كأنَّوي ًمنى اٍلكىبىائًًر الَّتًػي   .412 (:ف)
أىبيو   ٧بيىمَّدً  كىجىزىـى الشٍَّيخي  .266  .413 

 وىٍضًعًو ًإٍف يػىٍقًصدً ًبكيٍفرًًه بً   (1)
ا،ي     .414  كىالٍػهىمىذى

 ........................  ميوىاًفقي   لىوي  ( 2)
: اتفقوا أف تعمد الكذب على النيب صلى اهلل عليو كسلم من نزىة(ال)الحافظقاؿ  (:ش)

 الكبائر، كبالغ أبو ٧بمد ا١بويِب فكفر من تعمد الكذب على النيب صلى اهلل عليو كسلم.
أبو ٝباعة منهم تعمد الكذب عليو[ ]مكفربقاؿ  :(171)الصاـر ا٤بسلوؿ ص: شيخ اإلسالـقاؿ 

: مبتدعة اإلسالـ أبي الفضل الهمداني، حٌب قاؿ ابن عقيل عن شيخو محمد الجويني
كالكذابوف كالواضعوف للحديث أشد من ا٤بلحدين؛ ْلف ا٤بلحدين قصدكا إفساد الدين من 

فساد أحوالو، كا٤بلحدكف  من داخل، فهم كأىل بلد سعوا يف خارج، كىؤَلء قصدكا إفساده 
ن من خارج، فالدخالء يفتحوف ا٢بصن، فهم شر على اإلسالـ من غّب يكاحملاصر 

 ا٤بالبسْب لو.
 أيضا ماؿ إىل اختياره. (3)ابن الػُمنَػيّْرأف  (1/202)فتح البارمالحافظكذكر قلت: 

                                                 

 ىػ(.438)ت[،مفسر ٫بوم مدقق ٧بقق وىٍيٌِب،كالد إماـ ا٢برمْب،]الذىيب:فقيوعبد اهلل بن يوسف، ا١بٍي  "أَبُو ُمَحمَِّد"(1)
عبد ا٤بلك بن إبراىيم، أبو الفضل، ا٤بقدسي، ]الذىيب: كاف كاحد عصره يف الفرائض، كقيل: كاف  "اْلػَهَمَذاِنّي"( 2)

 ىػ(.489معتزليا[، )
[، )ت، أبو العباس، ناصر الدين، ا٤بالكي، ]السيو ٞبد بن ٧بمد( أ3)  ىػ(.683طي: أحد اْلئمة ا٤بتبحرين يف العلـو
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 يػيرىاًفقي  لىػهيمىا (1)يب  كىالذَّىى   ........................   (:ف)
ؿى أىٍك يف ًضدٍّهً    .415  ا الشٍَّأفي يىػًجي يف غىٍّبًهً   ًإٍف حىرَّـى ا٢بٍىالى  كىإًنَّػػمى

: َل ريب أف الكذب على اهلل كعلى رسولو يف ٙبليل حراـ (70)الكبائر صالذىبيقاؿ  (:ش)
 ك.كٙبرمي حالؿ كفر ٧بض، كإ٭با الشأف يف الكذب عليو فيما سول ذل

***** 
و، فػىقىٍد كىذىبٍ  رىجيلو يف   "َمْن َكَذْب"لًػػػ ميؤىكٍَّلن كىمىٍن يػىقيٍل    .416 (:ف)  ميعىْبَّ

)شرح مشكل كالطحاكم ( 34رقم: 1/75)مسند الركيا،يالركيا،ي  اها رك ٗبذلك استدلوا ل (:ش)

 دمكابن ع( 550رقم:  414)ناسخ ا٢بديث كمنسوخو ص:كابن شاىْب ( 378رقم:  1/352اْلثار

، ]القرشي، كيقاؿ الفراسي، ضعيف، فق[َصاِلِح ْبِن َحيَّاَف ، من طريق (5/81)الكامل يف ضعفاء الرجاؿ 
ةى ]عبد اهلل[عىًن  : كىافى حىيٌّ ًمٍن بىًِب  ]بن ا٢بصيب، أبو سهل، اْلسلمي، ثقة، ع[اٍبًن بػيرىٍيدى ، عىٍن أىبًيًو قىاؿى

:  ًكنىانىةى ًمنى اٍلمىًدينىًة عىلىى ًميلىٍْبً، إفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ فىأىتىاىيٍم رىجيله كىعىلىٍيًو حيلَّةه فػىقىاؿى
، كىكىافى َعَلْيِو َوَسلََّم َكَساِني َىِذِه اْلُحلََّة َوَأَمَرِني َأْف َأْحُكَم ِفي َأْمَواِلُكْم َوِنَساِئُكْم ِبَما َأَرى

ٍرأىًة، فىأىٍرسىلى قىٍد خىطىبى اٍمرىأىةن ًمنػٍهيٍم فىأىبػىٍوا أىٍف يػيزى  : مثيَّ اٍنطىلىقى فػىنػىزىؿى عىلىى تًٍلكى اٍلمى كٍّجيوهي، قىاؿى
 :  "َكَذَب َعُدوُّ اللَِّو"،اٍلقىٍوـي ًإىلى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيوَلن فىأىٍخبػىرىهي، فػىقىاؿى

ْضِرْب ُعنُػَقُو، َوََل َأرَاَؾ َتِجُدُه َحيِّا، َوِإْف َوَجْدتَُو َوَأْرَسَل رَُجاًل َوقَاَؿ: "إْف َوَجْدَتُو َحيِّا فَا
َميًّْتا فََأْحرِْقُو بِالنَّاِر" قَاَؿ: َفَجاَء فَػَوَجَدُه َقْد َلَدَغْتُو َأفْػًعى َفَماَت، َفَذِلَك قَػْوُؿ َرُسوِؿ اللَِّو 

 ا فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر". َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمّْدً 
                                                 

(1 )" َىِبيُّ مؤرخ اإلسالـ كشيخ ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز، أبو عبد اهلل، شس الدين، ]ابن كثّب:  "الذَّ
 ىػ(.748[، )تاحملدثْب
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إسناد صحيح على شرط الصحيح َل نعلم لو  :(169)الصاـر ا٤بسلوؿ ص:شيخ اإلسالـقاؿ 
ابن ، كقد ضعفو صالح بن حياف؛ ْلف مداره على وفيما قالو نظرقلت: اىػػ، علة. 
ابن س بثقة. كقاؿ : ليالنسائي: فيو نظر. كقاؿ البخاريكقاؿ: ليس بذاؾ. كقاؿ  معين،
: ركاه وقاؿ، (2/293)ميزاف اَلعتداؿالذىبي: عامة ما يركيو غّب ٧بفوظ. كلذلك تعقبو عدي

 صاحب الصاـر ا٤بسلوؿ كصححو، كمل يصح بوجو.
***** 

 ًبوٍ نى  ـو الى لىوي، أىٍك شىٍْبى ًإسٍ  عىٍيبنا  أٍك حىقٍّ مىٍن قىًد افٍػتػىرىل يػىٍقًصدي بًوٍ    .417 (:ف)
علي ، طرؽ حديث من كذب 7599رقم:  8/131)ا٤بعجم الكبّبالطربا،ي  اها رك لك ٗباستدلوا لذ (:ش)

( 96)ا٤بدخل إىل الصحيح ص: كا٢باكم ( 3434رقم:  4/320الشاميْب، مسند 143رقم:  131متعمدا ص:

، عىًن ىػ([180]بن عطية، أبو عبداهلل، كذبوه، ت ؽ، )تُمَحمَِّد ْبِن اْلَفْضلِ كالٮبا من طريق 
]أبو عبد اهلل، الشامي، ثقة فقيو كثّب ، عىٍن مىٍكحيوؿو ]بن عمّبضعيف ا٢بفظ، ؽ[َوِص ْبِن َحِكيمٍ اأْلَحْ 

: قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلَّى اهلل عىلىٍيًو كىسىلٍَّم: اإلرساؿ، ر ـ د ت س ؽ[ "َمْن  ، عىٍن أىِب أيمىامىةى قىاؿى
َنْي َجَهنََّم" َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمًّْدا، فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدهُ  ، فىشىقَّ ذىًلكى عىلىى أىٍصحىابًًو، ِمْن بَػْيِن َعيػْ

 : ، قىاؿى "لَْيَس َذا َأْعِنيُكْم، ِإنََّما فػىقىاليوا: يىا رىسيوؿى اهلًل، ٫بيىدٍّثي عىٍنكى بًا٢بٍىًديًث نىزًيدي كىنػيٍنًقصي
ثًا َيْطُلُب ِبِو َشْيَن  "َأْعِني الَِّذي َيْكِذُب َعَليَّ ُمَتَحدّْ ْساَلـِ : الحاكمقاؿ ، ...ا٢بديث اإْلِ

محمد بن ىذا حديث باطل يف ركاتو ٝباعة ٩بن َلٰبتج ُّم، إَل أف ا٢بمل فيو على 
 فإنو ساقط. الفضل بن عطية

***** 
 كىًإٍف  نػىرىل  ًصحَّتىوي  ميؤىكَّؿي   كىكيل  مىا قىاليوهي فػىٍهوى بىاًطلي    .418 (:ف)

 "َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمًّْدا فَػْلَيَتبَػوَّْأ اهلل عليو كسلم: ىذه التوجيهات لقولو صلى كل ك  (:ش)
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أك شخص بعينو، من كذب ليضل الناس، أك أنو يف حق  ، بأنو يف حقَمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"
أنو يف من كذب عليو ليشينو بأف قاؿ: إنو ساحر أك ٦بنوف، أك يف حق من كذب ليطعن 

 .طلة، كاْلدلة عليها من النصوص ليست صحيحةيف الدين، كل ىذه التوجيهات با
***** 

   [َفْصٌل: َمَوارُِد اْلَوضَّاِعينَ ]   (:ف)
 ًمٍن ًعٍنًد نػىٍفًسًو، كىبػىٍعضه كىضىعىا  كىالوىاًضعيوفى بػىٍعضيهيٍم قىٍد صىنػىعىا  .236  .419 
ـى بػىٍعًض ا٢بٍيكىمىا يف الٍػميٍسنىدً   .237  .420   ..........................  كىالى
 إف الواضع رٗبا صنع كالما من عند نفسو فركاه، كرٗبا أخذ كالما لبعض ا٢بكماء مث)ـ(: 

 ى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.أك غّبىم فوضعو عل
***** 

 كىًمٍنوي نػىٍوعه كىٍضعيوي ملٍى يػيٍقصىدً   ........................   (:ف)
 ، كىٍىلىةه سىرىتٍ ا٢بٍىًديثى  ُو"َصاَلتُ   "َمْن  َكثُػَرتْ  (1)٫بىٍوي حىًديًث ثىاًبتو   .238  .421 

فوقع يف شبو الوضع من غّب تعمد، كما كقع لثابت بن موسى  كرٗبا غلط غالط)ـ(:  
 اِر""َمْن َكثُػَرْت َصالتُُو بِاللَّْيِل َحُسَن َوْجُهُو بِالنػَّهَ الزاىد يف حديث: 

رقم:  1/422)ابن ماجو  ِر"، رواه"َمْن َكثُػَرْت َصالتُُو بِاللَّْيِل َحُسَن َوْجُهُو بِالنػََّها)ح(: 

كابن ( 169رقم:  1/207)اَّركحْبكابن حباف ( 221رقم:  1/176)الضعفاء الكبّبكالعقيلي  (1333
]بن ، عن شريكثابت بن موسى، من طريق (317رقم:  2/304)الكامل يف ضعفاء الرجاؿعدم 

]سليماف بن مهراف، أبو ، عن اْلعمش[عبد اهلل بن أىب ٭بر، أبو عبد اهلل، :  صدكؽ ٱبطئ، خ ـ د مت س ؽ
                                                 

 ىػ(.229)تبن موسى بن عبد الرٞبن، أبو يزيد، الضرير، العابد، ]ضعيف ا٢بديث، ؽ[، "ثَاِبت" ( 1)
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]صدكؽ، ، عن أِب سفياف طلحة بن نافع٧بمد، اْلسدم، ثقة حافظ عارؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس، ع[

 ، عن جابر رضي اهلل عنو.ع[
: ىذا قوؿ ابن حباف: حديثو باطل ليس لو أصل كَل يتابعو عليو ثقة. كقاؿ العقيليقاؿ 

"يَػْعِقُد الشَّْيطَاُف َعَلى ش، عن أِب سفياف، عن جابر: شريك، قالو يف عقب حديث اْلعم
يف ا٣برب، كجعل قوؿ شريك كالـ النيب صلى  ثابت، فأدرجو قَاِفَيِة رَْأِس َأَحدُِكْم َثالَث ُعَقٍد"

 ٝباعة ضعفاء، كحدثوا بو عن شريك. ثابت بن موسىاهلل عليو كسلم، مث سرؽ ىذا من 
***** 

ًديًثًو، ًفأىٍبطىالى   يىديس  يػيٍبتػىلىى كىكىالًَّذم بػًمىنٍ    .422 (:ف)  مىا لىٍيسى ًمٍن حى
ػػ[ػػكىاًتًب اللٍَّيثً    .423   .........................  بيًلي بًػجىارًهً  (1)]كى

كمن أسباب الغلط ككقوع ا٤بوضوعات يف حديث الرجل، أف يبتلى ٗبن يدس يف أصولو  (:ش)
:  ابن حبافقاؿ ، "َكاِتب اللَّْيِث" هلل بن صاحلعبد ال كما كقع  ما ليس من حديثو فيحدث بو،

ابن كاف يف نفسو صدكقا، كإ٭با كقع ا٤بناكّب يف حديثة من قبل جار لو رجل سوء، ٠بعت 
يقوؿ: كاف لو جار بينو كبينو عداكة، فكاف يضع ا٢بديث على شيخ عبد اهلل بن صاحل،  خزيمة

ح يف داره يف كسط كتبو، فيجده عبد كيكتب يف قرطاس ٖبط يشبو خط عبد اهلل بن صاحل كيطر 
 اهلل فيحدث بو، فيتوىم أنو خطو ك٠باعو، فمن ناحيتو كقع ا٤بناكّب يف أخباره.

 كىكىالًَّذم بًآفىةو قىًد ابٍػتيًلي  ........................   (:ف)
 هٍ مثيَّ  رىكىل  بػىٍعدي  لًغىٍّبً  خىربىً   أىٍك بىصىرًهٍ  ،أىٍك كيٍتًبوً  ،يف ًحٍفًظوً    .424 

لط تخفي "ِفي ِحْفِظِو َأْو ُكْتِبِو َأْو َبَصرِهِ "أف يبتلى بآفة يكوف سبب ذلك كقد  (:ش)
  كيركم ما ليس من حديثو، كأحكاـ اَلختالط سيأيت بياهنا يف باُّا إف شاء اهلل.

                                                 

 ىػ(.222)تفيو غفلة، خت د ت ؽ[،ك ]صدكؽ كثّب الغلط ثبت يف كتابو عبد اهلل بن صاحل،أبو صاحل، "َكاِتب اللَّْيِث"( 1)
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   [َمْعرَِفُة الْػَمْوُضوعِ ]   (:ف)
ػػػػػوي ػػزٍّؿى مىػػػػػػٍنػػػػػػػزًلىػػػػػػتىػػػػػنيػػػػ  كىمىا بًاًَلقٍػرىاًر،كىيػيٍعرىؼي الوىٍضعي   .239  .425   ػا، كىريبَّػػػػػػػػػػمى
 ........................  .....ٍعرىؼي بًالرٍّكىًة، ......يػي   .240  .426 
كإ٭با يعرؼ كوف ا٢بديث موضوعا بإقرار كاضعو، أك ما يتنزؿ منزلة إقراره، كقد )ـ(: 

كم، فقد كضعت أحاديث طويلة يشهد يفهموف الوضع من قرينة حاؿ الراكم أك ا٤بر 
 بوضعها ركاكة ألفاظها كمعانيها.

***** 
: اٍستىٍشكىالى ......   (:ف) الثَّبىًجي    ..... قػيٍلتي

 القىٍطعى بًالوىٍضًع عىلىى (1)
 بػىلىى نػىريد هي، كىعىٍنوي نيٍضًربي   مىا اٍعتػىرىؼى الوىاًضعي إٍذ قىٍد يىٍكًذبي   .241  .427 

: قد ذكر فيو إقرار الراكم بالوضع، كىذا كاؼ يف رده، لكنو َباح()اَلقابن دقيققاؿ  (:ش)
 ليس بقاطع يف كونو موضوعا؛ ١بواز أف يكذب يف ىذا اإلقرار بعينو.

أم  َوَعْنُو ُنْضِرُب""أم: ا٤بركم َلعَباؼ راكيو ٗبا يوجب فسقو  "نَػُردُُّه" :السخاويقاؿ 
 لفضائل مؤاخذة لو بإقراره.نعرض عنو فال ٫بتج بو، بل كَل نعمل بو، كَل يف ا
***** 

[ .253  .428 (:ف) ا مينىاًكم قىاًطعو  .........تىٍأًكيليوي، .......  قيًبلٍ كىمىا  ]كىذى
 ية من الكتاب أك السنة ا٤بتواترةككذلك يعرؼ الوضع ٗبخالفتو للدَلئل القطع)األثيوبي(: 

 د السنة با٤بتواترة احَباز عن إذا مل ٲبكن ا١بمع، أما إذا أمكن فال، كتقيي أك اإلٝباع القطعي
                                                 

(1 )" ىو ابن دقيق العيد، نسبة إىل ثبج البحر أم معظمو ككسطو، ْلنو كلد بثبج البحر قرب ساحل ينبع  "الثََّبِجيُّ
 بأرض ا٢بجاز.
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 غّبىا فقد أخطأ من حكم بالوضع ٗبجرد ٨بالفتو السنة مطلقا.
***** 

 ... كىأىٍف يىكيوفى مىا نيًقل..  ........................ .253  (:ف)
 ........................  حىٍيثي الدَّكىاًعي ائٍػتػىلىفىٍت بًنػىٍقًلوً  .254  .429 

 نقلو.لة ر لوضع أيضا بكوف ا٢بديث غّب منقوؿ مع أف الدكاعي متوفكيعرؼ ا )األثيوبي(:
***** 

 كىحىٍيثي َلى ييوجىدي ًعٍندى أىٍىًلوً   ........................ .254  (:ف)
كيعرؼ كوف ا٢بديث موضوعا عند عدـ كجوده يف مراجع أىل ا٢بديث، كىي )األثيوبي(: 

كاإلماـ حفظو ٔبميع ا٢بديث أك معظمو   إذا قاؿ أحد اْلئمة ٩بن قد أحاط ، أكالكتب
َل أعرفو أك َل  إذا قاؿ: ك٫بوىم الدارقطِب أكالبخارم أك بن معْب ا كأبن ا٤بديِب ا كأأٞبد 

 ، لكن إذا اختلفوا فا٤برجع إىل الَبجيح.كفى ذلك يف ا٢بكم عليو بالوضعفي، أصل لو
***** 

 عىلىى حىًقّبو كىصىًغّبىةو شىًديدٍ   كىمىا بًًو كىٍعده عىًظيمه أىٍك كىًعيدٍ  .255  .430 (:ف)
كيعرؼ الوعظ أيضا باإلفراط يف الوعد العظيم على الفعل ا٢بقّب، كالوعيد )األثيوبي(: 

 الشديد على اْلمر الصغّب، كىذا كثّب يف أحاديث القصاص كىو راجع إىل ركة ا٤بعُب.
***** 

اًء اٍلكيمَّلً  .256  .431 (:ف)  ٍم ًبوىٍضًع خىربىو ًإٍف يػىٍنجىًلىايٍحكي   كىقىاؿى بػىٍعضي اٍلعيلىمى
ٍعقيوؿى أىٍك مىنػٍقيوَلى  .257  .432   خىالىفىوي أىٍك نىاقىضى اٍْليصيوَلى   قىٍد بىايىنى اٍلمى
 جىوىاًمعه مىٍشهيورىةه كىميٍسنىدي   كىفىسَّريكا اٍْلىًخّبى حىٍيثي يػىٍفًقدي  .258  .433 

 ا٣برب مباينا  احملققْب أف يكوفكالقاعدة الٍب يعرؼ ُّا الوضع كما ذكره بعض )األثيوبي(: 
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٤بقتضى العقل مع عدـ إمكاف تأكيلو بالكلية، ْلنو َل ٯبوز أف يرد الشرع ٗبا ينايف مقتضى 
 أك يكوفنص الكتاب أك السنة ا٤بتواترة أك اإلٝباع القطعي، ل االف٨ب يكوفالعقل، أك 
: كل حديث (1/106)ا٤بوضوعاتابن الجوزي. قاؿ دكاكين اإلسالـاْلصوؿ، أم خارجا عن 

 رأيتو ٱبالف ا٤بعقوؿ أك يناقض اْلصوؿ، فاعلم أنو موضوع.
***** 

، تػىرىد دي   كىيف ثػيبيوًت اٍلوىٍضًع حىٍيثي ييٍشهىدي  .259  .434 (:ف)  مىٍع قىٍطًع مىٍنًع عىمىلو
إذا شهد شاىداف على أف ىذا ا٣برب كضعو فالف على النيب صلى اهلل عليو )األثيوبي(: 

 اصل يف ثبوت الوضع للخرب مع كوف العمل بو ٩بنوعا قطعا.كسلم فالَبدد ح
***** 

 [تَػْرتِيُب اأْلََحاِديِث اْلَواِىَيةِ ]َخاِتَمٌة    (:ف)
 435.  272. ، تػٍريكؾي  ذيك الن ٍكًر،فىاٍلميعىل ،فىاٍلميٍدرىجي ضيمٌٍ   مثيٌٍ شىر  الضًَّعيًف اٍلوىٍضعي،فىاٍلمى
، فىالٍ  .273  .436  هي اٍلمىٍقليوبي ا رىتػَّبيوا  ميٍضطىًربي كىبػىٍعدى  كىآخىريكفى غىيػٍرى ىىذى

كىذا أمر متفق عليو،  الموضوعشر الضعيف: : (1/347)تدريب الراكم السيوطيقاؿ : (ش)
كذا رتبو شيخ  المضطربمث  المقلوبمث  المدرجمث  لمعللامث  المنكرمث  المتروؾكيليو 

 .]يعِب ا٢بافظ[اإلسالـ
 .المجهوؿمث  المقلوبمث الموضوع : شرىا الخطابيكقاؿ 
مث  المدرجمث  الموضوع: ما ضعفو َل لعدـ اتصالو سبعة أصناؼ، شرىا: الزركشيكقاؿ 

 .لمضطربامث  المعللمث  الشاذمث  المنكرمث  المقلوب
كىذا ترتيب حسن، كينبغي جعل ا٤بَبكؾ قبل ا٤بدرج، كأف يقاؿ فيما ضعفو لعدـ  ؿ:اق

 كىذا كاضح. المرسلمث  دلسالممث  المنقطعمث  المعضلاتصاؿ: شره 
***** 
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 َمْعرَِفُة َمْن تُ ْقَبُل ُرَوايَ ُتُو َوَمْن تُ َرد     )ن(:
   [ُشُروُط اْلَعَداَلةِ ]   
 َواْلِفْقِو ُب قَػُبوِؿ نَاِقِل ا٠ْتَبَػرْ   َأْٚتََع ُٚتُْهوُر أَئِمَِّة اْْلَثَػرْ   .257 .437 

 َأْي يَِقظًا، وَلَْ َيُكْن ُمَغفََّل   بَِأْف َيُكوَف َضاِبطًا ُمَعدََّل   .258 .438 

 ِكَتابَُو ِإْف َكاَف ِمْنُو يَػْرِوي  ٭َتَْفُظ ِإْف َحدََّث ِحْفظًا ٭َتِْوي  .259 .439 

 إْف يَػْرِو باْلَمْعٌَت، َوُب اْلَعَدالَوْ   يَػْعَلُم َما ُب الََّلْفِظ ِمْن ِإِحالَوْ   .260 .440 

 َقْد بَػَلَغ الْػُحْلَم َسِليَم اْلِفْعلِ   بَِأْف َيُكوَف ُمْسِلًما َذا َعْقلِ   .261 .441 

 .........................  ...ْسٍق اَْو َخْرـِ ُمُروَءٍة، فِ  ِمنْ   .262 .442 
معرفة صفة من تقبل روايتو ومن ترد روايتو، وما يتعلق بذلك من قدح وجرح )م(: 

أٚتع ٚتاىَت أئمة اٟتديث والفقو على أنو يشًتط فيمن ٭تتج بروايتو أف وتوثيق وتعديل: 
ف يكوف مسلما، بالغا، عاقل، سا١تا من أسباب يكوف عدل، ضابطا ١تا يرويو، وتفصيلو: أ

الفسق وخواـر ا١تروءة، متيقظا غَت مغفل، حافظا إف حدث من حفظو، ضابطا لكتابو إف 
حدث من كتابو، وإف كاف ٭تدث با١تعٌت اشًتط فيو مع ذلك أف يكوف عا١تا ٔتا ٭تيل 

 ونوضح ىذه اٞتملة ٔتسائل: ،ا١تعاين
***** 

 زَكَّاُه َعْدَلِف فَػَعْدٌؿ ُمْؤتَػَمنْ   ..... َوَمنْ ..............   )ن(:

 َجْرًحا َوتَػْعِديًل ِخَلَؼ الشَّاِىدِ   َوُصحَّْح اْكِتَفاُؤُىْم بِاْلَواِحدِ   .263 .443 
عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلُت على عدالتو، واختلفوا ُب أنو ىل يثبت )م(: 

 نُت؟ اٞترح والتعديل بقوؿ واحد، أو ل بد من اث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 355 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 فمنهم من قاؿ: ل يثبت ذلك إل باثنُت، كما ُب اٞترح والتعديل ُب الشهادات. -
أنو يثبت بواحد،  -وىو الصحيح الذي اختاره ا٠تطيب وغَته  -ومنهم من قاؿ  -

ْلف العدد َل يشًتط ُب قبوؿ ا٠ترب، فلم يشًتط ُب جرح راويو وتعديلو، ٓتلؼ 
 الشهادات.

 الرواية مع الشهادة صار ُب ا١تسألة ثلثة أقواؿ؛  : إذا ٚتعتالعراقيقاؿ (: ش)
 ، حكاه الباقلين عن أكثر الفقهاء.ال يقبل في التزكية للشهادة والرواية إال رجالن .1
، اختاره الباقلين؛ ْلف التزكية ٔتثابة ا٠ترب، االكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا .2

دؿ مرضي، ذكر، أو أنثى، حر : والذي يوجبو القياس وجوب قبوؿ تزكية كل عقال
 أو عبد، لشاىد وُمػخرب.

؛ فيشًتط اثناف ُب الشهادة ويكتفى بواحد ُب الرواية، ورجحو التفرقة بين الشهادة والرواية .3
فخر الدين، والسيف اآلمدي ونقلو عن اْلكثرين، وكذلك نقلو أبو عمرو بن اٟتاجب 

 الذي ذكره الشيخ وصححو[ ]وىوعن اْلكثرين، وىو ٥تالف ١تا نقلو القاضي عنهم.
***** 

 أُنْػَثى، َوُب اْْلُنْػَثى ِخلٌؼ َقْد زُِكنْ   َويُػْقَبُل التػَّْعِديُل ِمْن َعْبٍد َوِمنْ  .288 .444 )ن(:
: ٬تب قبوؿ تعديل ا١ترأة العدؿ العارفة ول شيء ٯتنع من ذلك من الباقالنيقاؿ (: ش)

دينة وغَتىم ل يقبل ُب التعديل النساء إٚتاع أو غَته، وإف كاف أكثر الفقهاء من أىل ا١ت
ول يقبل فيو أقل من رجلُت، فإذا ثبت أف خرب ا١ترأة العدؿ مقبوؿ، وأنو إٚتاع من السلف، 
وجب أيضا قبوؿ تعديلها للرجاؿ، حىت يكوف تعديلهن الذي ىو إخبار عن حاؿ ا١تخرب 

 والشاىد ٔتثابة خربىن ُب وجوب العمل بو. 
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ا١تعدؿ امرأة أو عبدا أو صبيا؛ اْلصل ُب ىذا الباب سؤاؿ النيب صلى اهلل  : باب كوفالخطيبقاؿ 
 (97)الكفاية ُب علم الرواية ص:عليو وسلم بريرة ُب قصة اإلفك عن حاؿ عائشة ـأ ا١تؤمنُت وجوأّا لو. 

***** 

 سَُّننْ َتزِكَيٍة، َكَماِلٍك ٧َتِْم ال  َوَصحَُّحوا اْسِتْغَناَء ِذي الشُّْهرَِة َعنْ   .264 .445 )ن(:
فمن اشتهرت عدالتو، وشاع الثناء عليو بالثقة  ؛عدالة الراوي تثبت بالستفاضة)م(: 

واْلمانة، استغٍت بذلك عن بينة شاىدة بعدالتو تنصيصا، وىذا ىو الصحيح ُب مذىب 
الشافعي، وعليو العتماد ُب أصوؿ الفقو، و٦تن ذكر ذلك من أىل اٟتديث ا٠تطيب، 

بة والسفيانُت واْلوزاعي والليث وابن ا١تبارؾ ووكيع وأٛتد بن حنبل ل ذلك ٔتالك وشعومثَّ 
و٭تِت بن معُت وعلي بن ا١تديٍت، ومن جرى ٣تراىم ُب نباىة الذكر واستقامة اْلمر، فل 

 يسأؿ عن عدالة ىؤلء وأمثا٢تم، وإ٪تا يسأؿ عن عدالة من خفي أمره على الطالبُت.
***** 

: ُكلُّ َمْن ُعٍِت َوِلْبِن َعْبِد الْػبػَ   .265 .446 )ن(:  ِْتَْمِلِو اْلِعْلَم وَلَْ يُػَوىَّنِ   رّْ

 ِكْن ُخولَِفالَ "َيْحِمُل َىَذا الِعْلَم"  فَإنَُّو َعْدٌؿ ِبَقْوِؿ الْػُمْصَطَفى  .266 .447 
كل حامل علم معروؼ العناية بو فهو عدؿ،  وتوسع ابن عبد الرب ُب ىذا فقاؿ:)م(: 

"َيْحِمُل   يتبُت جرحو؛ لقولو صلى اهلل عليو وسلم:٤تموؿ ُب أمره أبدا على العدالة حىت
 ، وفيما قالو اتساع غَت مرضي.َىَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلٍّ َخَلٍف ُعُدولُُو"

ُفوَن َعْنُو َتْحرِيَف اْلغَالِيَن،  "َيْحِملُ  )ح(:(: ش) َىَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلٍّ َخَلٍف ُعُدولُُو، يَ ن ْ
ُروي من طُرؽ  َىَذا اْلِعْلَم..."  : لَِيْحِملْ وُب روايةَوتَْأِويَل اْلَجاِىِليَن"،  َوانِْتَحاَل اْلُمْبِطِليَن،

معاذ بن جبل و كثَتة من حديث أيب ىريرة وعبد اهلل بن عمرو وعلي وابن عمر وأيب أمامة 
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أسامة بن زيد وابن مسعود وجابر بن ٝترة رضي اهلل عنهم، ومن مرسل إبراىيم بن عبد و 
 وقد اختلف العلماء فيها؛ ، وىذه الطرؽ كلها ل ٗتلو من ضعف الرٛتن العذري،

 : كلها مضطربة غَت مستقيمة. أبو نعيمقاؿ ف
عنو، فقلت: كأنو كلـ موضوع، قاؿ: ل،  أحمد بن حنبل: سألت مهنا بن يحيىوقاؿ 

ُب رواية أسامة بن زيد: حديث حسن غريب صحيح. وقاؿ العالئي وقاؿ  ىو صحيح.
لقوي صحة اٟتديث كما ذىب إىل ذلك إماـ أىل اٟتديث أٛتد بن حنبل : اابن الوزير

 1/9(، الضعفاء الكبَت)9423رقم:  16/247]البحر الزخار) والعلمة اٟتافظ أبو عمر بن عبد الرب.

(، معرفة الصحابة ْليب 1/248( الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ)2/17(، اٞترح والتعديل لبن أيب حاًب)4/256و
 11(، شرؼ أصحاب اٟتديث)ص: 20911رقم:  10/353(، السنن الكربى للبيهقي)732قم: ر  1/211نعيم)

 ([1/40(، الروض الباسم)2/16(، فتح ا١تغيث)28و

***** 

 َفَضاِبٌط، أَْو نَاِدرًا َفُمْخِطي  َوَمْن يُػَواِفْق َغالًِبا َذا الضَّْبطِ   .267 .448 )ن(:
ا١تعروفُت بالضبط  تايات الثقايعرؼ كوف الراوي ضابطا بأف نعترب رواياتو برو )م(: 

لرواياهتم، أو موافقة ٢تا ُب  -ولو من حيث ا١تعٌت-واإلتقاف، فإف وجدنا رواياتو موافقة 
اْلغلب وا١تخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونو ضابطا ثبتا، وإف وجدناه كثَت ا١تخالفة ٢تم، 

 عرفنا اختلؿ ضبطو، وَل ٨تتج ْتديثو.
***** 

   [لْ َجْرِح َوالت َّْعِديلِ تَ ْفِسيُر ا]   )ن(:
 ِذْكٍر ِْلَْسَباٍب لَُو أَْف تَػثْػُقَل   َوَصحَُّحوا قَػُبوَؿ تَػْعِديٍل ِبَل   .268 .449 
 التعديل مقبوؿ من غَت ذكر سببو على ا١تذىب الصحيح ا١تشهور؛ ْلف أسبابو كثَتة )م(: 
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كذا، فعل  يصعب ذكرىا، فإف ذلك ٭توج ا١تعدؿ إىل أف يقوؿ: َل يفعل كذا، َل يرتكب  
 كذا وكذا، فيعدد ٚتيع ما يفسق بفعلو أو بًتكو، وذلك شاؽ جدا.

***** 
 ...ُخْلِف ُب َأْسَبابِِو، ...لِلْ   وَلَْ يَػَرْوا قَػُبوَؿ َجرٍْح أَُِّْٔما  .269 .450 )ن(:

وأما اٞترح فإنو ل يقبل إل مفسرا مبُت السبب؛ ْلف الناس ٮتتلفوف فيما ٬ترح وما ل )م(: 
أحدىم اٞترح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس ّترح ُب نفس اْلمر، فل بد ٬ترح، فيطلق 

 من بياف سببو، لينظر فيو أىو جرح أـ ل.
***** 

َا...  ..........................   )ن(:  ................ َوُرٔتَّ
 ْكِض، َفَماَفسَّرَُه ُشْعَبُة بِالرَّ   اْستُػْفِسَر الْػَجرُْح فَػَلْم يَػْقَدْح، َكَما  .270 .451 

عقد ا٠تطيب بابا ُب بعض أخبار من استفسر ُب جرحو فذكر ما ل يصلح جارحا، )م(: 
منها عن شعبة أنو قيل لو: َل تركت حديث فلف؟ فقاؿ: رأيتو يركض على برذوف، فًتكت 

ومنها: عن مسلم بن إبراىيم، أنو سئل عن حديث لصاحل ا١تري، فقاؿ: ما تصنع ، حديثو
 (110)الكفاية ُب علم الرواية ص:  يوما عند ٛتاد بن سلمة فامتخط ٛتاد.بصاحل؟ ذكروه 

أي فماذا يلـز من  "َفَما" : استحثاث الدابة بالرّْجل لتعدَو. وقولو:"الرَّْكِض"قولو: (: ش)
 ركضو على برذوف.

***** 

 ِل النََّظرْ َكَشْيَخِي الصَِّحيِح َمْع أىْ   َىَذا الَِّذي َعَلْيِو ُحفَّاُظ اْْلثَػرْ   .271 .452 )ن(:
وىذا التفصيل، يعٍت لزـو تفسَت اٞترح دوف التعديل ظاىر مقرر ُب الفقو وأصولو، )م(: 

 وذكر ا٠تطيب أنو مذىب اْلئمة من حفاظ اٟتديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغَت٫تا.
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 ِصحْ َكَذا ِإَذا قَاُلوا ِلَمْْتٍ: َلَْ يَ   فَإْف يُػَقْل: َقلَّ بَػَياُف َمْن ُجرِحْ   .272 .453 )ن(:

 .........................  َوأبْػَهُموا، ................  .273 .454 
ولقائل أف يقوؿ: إ٪تا يعتمد الناس ُب جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب اليت )م(: 

صنفها أئمة اٟتديث ُب اٞترح أو ُب اٞترح والتعديل، وقل ما يتعرضوف فيها لبياف السبب، 
"ىذا و٨تو ذلك، أو  الن ضعيف، وفالن ليس بشيء""فبل يقتصروف على ٣ترد قو٢تم: 

و٨تو ذلك، فاشًتاط بياف السبب يفضي إىل  حديث ضعيف، وىذا حديث غير ثابت"
 تعطيل ذلك، وسد باب اٞترح ُب اْلغلب اْلكثر.
***** 

 َأْف ٬تََِب اْلَوْقُف ِإَذا اْستَػرَابَا  ...... فَالشَّْيُخ َقْد َأَجابَا.   )ن(:

 َكَمْن أُوُلو الصَِّحيِح َخرَُّجوا لَوُ   ِبَُت َْتْثُُو قَػُبولَوُ َحىتَّ يُ   .274 .455 
: أف ذلك وإف َل نعتمده ُب إثبات اٞترح واٟتكم بو، فقد اعتمدناه ُب أف وجوابو)م(: 

توقفنا عن قبوؿ حديث من قالوا فيو مثل ذلك، بناء على أف ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة 
انزاحت عنو الريبة منهم ببحث عن حالو أوجب الثقة قوية يوجب مثلها التوقف، ٍب من 

بعدالتو قبلنا حديثو وَل نتوقف، كالذين احتج ّٔم صاحبا الصحيحُت وغَت٫تا ٦تن َمسَّهم 
 مثل ىذا اٞترح من غَتىم، فافهم ذلك، فإنو ٥تلص حسن.

 
 

***** 
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 َوَغَْتِ تَػْرَجػَموْ  (1)َمْرُزوؽٍ  َمَع اْبنِ   َففي الْػُبَخارِيّْ احِتَجاًجا ِعْكرَِموْ   .275 .456 )ن(:
 ؛ ِإْذ ِّتَرٍْح َما اْكتَػَفى(2)٨َتَْو ُسَوْيدٍ   َواْحَتجَّ ُمْسِلٌم بِػَمْن َقْد ُضعَّْفا  .276 .457 

ولذلك احتج البخاري ّتماعة سبق من غَته اٞترح ٢تم، كعكرمة موىل ابن عباس )م(: 
ن مرزوؽ وغَتىم، رضي اهلل عنهما، وكإٝتاعيل بن أيب أويس، وعاصم بن علي، وعمرو ب

واحتج مسلم بسويد بن سعيد وٚتاعة اشتهر الطعن فيهم، وىكذا فعل أبو داود 
السجستاين، وذلك داؿ على أهنم ذىبوا إىل أف اٞترح ل يثبت إل إذا فسر سببو، 

 ومذاىب النقاد للرجاؿ غامضة ٥تتلفة.
***** 

 َتارَُه تِْلِميُذُه اْلَغزَالَواخْ   (3)الْػَمَعاِل  أَبُو قُػْلُت: َوَقْد قَاؿَ   .277 .458 )ن(:

 أْطَلَقُو اْلَعاَِلْ بَِأْسَبأَِِّما  واْبُن ا٠َتِطيِب: الْػَحقُّ أْف ٭ُتَْكْم ٔتَا  .278 .459 
: الذي أختاره أف اْلمر ُب ذلك ٮتتلف (1/237)الربىافأبو المعالي إمام الحرمينقاؿ (: ش)

 با١تعدؿ واٞتارح؛
، ل يليق بو إطلؽ التعديل إل الصناعةفإن كان المعدل إماما موثوقا بو في  -

عند علمو بالعدالة الظاىرة، فمطلق ذلك كاؼ منو؛ فإنا نعلم أنو ل يطلقو إل 
 عن ْتث واستفراغ وسع ُب النظر.

إذا َل ٭تط علما  -وإف كاف عدل رضا- وأما من لم يكن من أىل ىذا الشأن -
 ١تباحثة التامة.بعلل الروايات، فل بد من البوح باْلسباب وإبداء ا

                                                 

  ىػ(.104بن عباس، أبو عبد اهلل، ا١تدين، ]ثقة ثبت عاَل بالتفسَت، ع[، )تاموىل  "ِعْكرَِمة"(1)
 ىػ(.224عمرو بن مرزوؽ، أبو عثماف، الباىلي، البصري، ]ثقة فاضل لو أوىاـ، خ د[، )ت "اْبن َمْرُزوٍق"

ـ ؽ[، )تبن سعيد بن سهل"ُسَويْد"(2)  ىػ(.240، أبو ٤تمد، اٟتدثاين، ]صدوؽ عمي فصار يتلقن فأفحش فيو ابن معُت القوؿ، 
 ىػ(.478عبد ا١تلك بن عبد اهلل، اٞتويٍت،]الذىيب: مع فرط ذكائو وإمامتو ل يدري اٟتديث كما يليق بو[، ) "أَبُو الْ َمَعالِي"(3)
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 واٞترح أيضا ٮتتلف باختلؼ أحواؿ من ٬ترح؛
 العري عن التحصيل إذا جرح وَل يفصل فل يكًتث بقولو. فالعامي -
 وأما من يثَت جرحو ا١تطلق خـر الثقة، فمطلق جرحو كاؼ ُب اقتضاء التوقف. -
 (4/410)احملصوؿوالرازي( 129)ا١تستصفى ص:وذكر ٨تو ىذا الغزال قلت:

***** 

   [تَ َعاُرُض اْلَجْرِح َوالت َّْعِديلِ ]   ن(:)
ُموا الْػَجرَْح، َوِقيَل: إْف َظَهرْ   .279 .460  َؿ اْْلَْكثَػَر فَػْهَو الْػُمْعَتبَػرْ   َوَقدَّ  َمْن َعدَّ

إذا اجتمع ُب شخص جرح وتعديل، فاٞترح مقدـ؛ ْلف ا١تعدؿ ٮترب عما ظهر من )م(: 
ؿ، فإف كاف عدد ا١تعدلُت أكثر فقد قيل حالو، واٞتارح ٮترب عن باطن خفي على ا١تعد

 أف اٞترح أوىل ١تا ذكرناه. -والذي عليو اٞتمهور  -التعديل أوىل، والصحيح 
***** 

ـَ َمْن زَكَّاهُ   تَاَب، أَْو نَػَفاهُ  ]فَِإْف َرآُه[ .290 .461 )ن(:  ِبَوْجِهِو ُقدّْ
ُؿ من ُجرح."فَِإْف َرآُه" (: ش)  أي علم ا١تَعدّْ

 ثٌت من ىذه القاعدة مسألتاف؛تصح تقدًن اٞترح وإف كثر ا١تعدلوف، لكن يساْل)األثيوبي(: 
إذا نقض ا١تعدؿ قوؿ اٞتارح بأف قاؿ: عرفت السبب، ولكنو تاب منو  األولى:

وحسنت حالو فإنو يقدـ ا١تعدؿ، وقيده البلقيٍت بغَت الكذب على النيب صلى 
 [ فيو خلؼ سيأٌبو اهلل عليو وسلم. ]

 ُت اٞتارح سببا فنفاه ا١تعدؿ بطريق معترب، فإنو يقدـ فيو قوؿ ا١تعدؿ أيضا.إذا ع الثانية:
 

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 362 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 تَػْفِصيلِ  ِبَل  َمْقبوؿٌ  فَالْػَجرْحُ   ]َو[ِإْف َخَل الرَّاِوي َعِن التػَّْعِديلِ   .462 )ن(:
: اٞترح مقدـ على التعديل، وأطلق ذلك ٚتاعة، ولكن ٤تلو إف صدر )النزىة(الحافظقاؿ (: ش)

من عارؼ بأسبابو، فإف خل آّروح عن تعديل قبل اٞترح فيو ٣تمل غَت مبُت السبب إذا  مبينا
صدر من عارؼ على ا١تختار، ْلنو إذا َل يكن فيو تعديل فهو ُب حيز آّهوؿ، وإعماؿ قوؿ 

 وماؿ ابن الصلح ُب مثل ىذا إىل التوقف فيو. ،آّرح أوىل من إ٫تالو
***** 

َهمُ  الت َّْعِديلُ ]   )ن(:    [اْلُمب ْ
َهُم التػَّْعِديِل لَْيَس َيْكَتِفي  .280 .463   بِِو الْػَخِطيُب َواْلَفِقيُو الصَّيػَْرُب   َوُمبػْ
َثٍِت الثػَّْقُة، .....  َوِقيَل: َيْكِفي، ٨َتُْو أَْف يُػَقاَل   .281 .464   ........َحدَّ
أو ٨تو  الثقة" "حدثنيل ٬تزئ التعديل على اإلّٔاـ من غَت تسمية ا١تعدؿ، فإذا قاؿ: )م(: 

ذلك مقتصرا عليو َل يكتف بو فيما ذكره ا٠تطيب والصَتُب وغَت٫تا، وذلك ْلنو قد يكوف ثقة 
عنده، وغَته قد اطلع على جرحو ٔتا ىو جارح عنده أو باإلٚتاع، فيحتاج إىل أف يسميو حىت 

 ذلك.يعرؼ، بل إضرابو عن تسميتو مريب يوقع ُب القلوب فيو ترددا، خلفا ١تن اكتفى ب
نقلو ابن الصباغ عن أيب حنيفة، وىو ماش على القوؿ ْتجية  "َوِقيَل َيْكِفي" قولو:(: ش)

ا١ترَسل، ْلف ا١ترِسل لو َل ٭تتج باحملذوؼ ١تا حذفو، بل ىو ىنا أوىل لتصر٭تو بالتعديل. 
 (2/37، فتح ا١تغيث3/72)شرح أصوؿ البزدوي

***** 

 ....... َبْل َلْو قَاَل .......  ........................   )ن(:
يُع َأْشَياِخي ثَِقاٌت َلْو َلَْ   .282 .465   ُأَسمّْ، َل نَػْقَبُل َمْن َقْد أَبْػَهمْ   ٚتَِ
 ، ٍب" كل من رويت عنو فهو ثقة وإن لم أسمو"ذكر ا٠تطيب أف العاَل إذا قاؿ: )م(: 

 روى عمن َل يسمو فإنو يكوف مزكيا لو، غَت أنا ل نعمل بتزكيتو ىذه.
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 ِمْن َعاَلٍِ ُب َحقّْ َمْن قَػلََّدهُ   َوبَػْعُض َمْن َحقََّق َلَْ يَػُردَّهُ   .283 .466 )ن(:
 على ما اختاره بعض احملققُت. ا أجزأ ُب حق من يوافقو ُب مذىبوفإف كاف القائل لذلك عا١ت)م(: 

كابن الصباغ واختاره إماـ اٟترمُت ورجحو الرافعي ُب شرح  :"َمْن َحقََّق" قولو:(: ش)
 لشافعي.مسند ا

***** 

َياُه أَْو َعَمَلوُ   .284 .467 )ن(:  َعَلى ِوفَاِؽ الْػَمْْتِ َتْصِحيًحا لَوُ   وَلَْ يَػَرْوا فُػتػْ
ل العاَل أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منو بصحة ذلك مَ عَ  ونقوؿ: إفَّ )م(: 

  اٟتديث، وكذلك ٥تالفتو للحديث ليست قدحا منو ُب صحتو ول ُب راويو.
مكاف أف يكوف ذلك منو احتياطا، أو لدليل آخر وافق ذلك ا٠ترب، أو إل)األثيوبي(: 

إنو حكم  :وقيل، إٚتاع أو قياس، أو لكونو ٦تن يرى العمل بالضعيف وتقدٯتو على القياس
وصححو اآلمدي وغَته من اْلصوليُت، وقاؿ إماـ اٟترمُت: إف َل يكن ُب  ،بصحتو

 ة بُت أف يعمل بو ُب الًتغيب وغَته.مسالك الحتياط، وفرؽ شيخ اإلسلـ ابن تيمي
وكذلك العكس، وىو أنو إذا أفىت ٓتلؼ مرويو ل يقتضى ذلك قدحا ُب صحتو ول ُب 
رواتو إلمكاف أف يكوف ذلك ١تانع من معارض أو غَته، وقد روى مالك حديث ا٠تيار وَل 

 يعمل بو لعمل أىل ا١تدينة.
***** 

 .................. تُػْبِطُلوُ   لدََّواِعيَوَل بَػَقاُه َحْيُثَما ا .296 .468 )ن(:
 بقاء خرب تتوفر الدواعي على إبطالو ل يدؿ على صحتو، خلفا للزيدية حيث)األثيوبي(: 

تقوؿ: إنو يدؿ عليها للتفاؽ على قبولو حينئذ، وُرد بأف التفاؽ على القبوؿ إ٪تا يدؿ 
 .على ظنهم صدقو ول يلـز من ذلك صحتو ُب الواقع
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"أَْنت ِمنٍّى ِبَمْنزَِلِة َىاُروَن ِمْن قولو صلى اهلل عليو وسلم لعلي رضي اهلل عنو:  :ومثال
، رواه الشيخاف. فإف دواعي بٍت أمية وقد ٝتعوه متوفرة على إبطالو لدللتو على ُموَسى"

 خلفة علي، وَل يبطلوه، قالو القاضي زكريا.
***** 

 ........ َواْلَوْفُق ِلْْلِْٚتَاعِ ....  ....................... .296  )ن(:
ول يقتضي صحة اٟتديث أيضا على اْلصح موافقة معناه لْلٚتاع، ٞتواز أف )األثيوبي(: 

إذ الظاىر استنادىم إليو وعدـ مستند  ؛يقتضي ذلك :يكوف لْلٚتاع مستند آخر، وقيل
 وعليو ابن فورؾ. يقتضي ذلك إف صرح أىل اإلٚتاع بالستناد إليو وإل فل، :آخر، وقيل

***** 

 َما بَػُْتَ ٤ُتَْتجٍّ َوِذي تََأوُّؿِ   َول اْفًتَاُؽ اْلُعَلَماِء اْلُكمَّلِ  .297 .469 )ن(:
إذا افًتؽ العلماء ُب اٟتديث؛ فاحتج بو بعضهم وتأولو آخروف، فاْلصح: أف )األثيوبي(: 

حتج بو لتفاقهم عليو حيث ا ؛ذلك ل يدؿ على صحة اٟتديث، وقيل يقتضي ذلك
إىل تأويلو، وأجيب بأف التفاؽ  ابعضهم وتأولو اآلخروف، إذ لو َل يصح ١تا احتاجو 
 ا١تذكور على ظنهم صحتو، ول يلـز منو ذلك ُب الواقع.

***** 

 رَِوايَُة اْلَعْدِؿ َعَلى التَّْصرِيحِ   َولَْيَس تَػْعِديًل َعَلى الصَِّحيحِ   .285 .470 )ن(:
ه َل ٕتعل روايتو عنو تعديل منو لو عند أكثر العلماء إذا روى العدؿ عن رجل وٝتا)م(: 

وغَتىم، وقاؿ بعض أىل اٟتديث وبعض أصحاب الشافعي: ٬تعل ذلك من أىل اٟتديث 
تعديل منو لو؛ ْلف ذلك يتضمن التعديل، والصحيح ىو اْلوؿ؛ ْلنو ٬توز أف يروي عن 

 غَت عدؿ فلم تتضمن روايتو عنو تعديلو.
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   [لْ َمْجُهولِ ِرَوايَُة ا]   )ن(:
 َوْىَو َعَلى َثَلثٍَة ٣َتُْعوؿُ   َواْختَػَلُفوا َىْل يُػْقَبُل الْػَمْجُهوُؿ؟  .286 .471 
 ، وىو ُب غرضنا ىاىنا أقساـ:رواية المجهول)م(: 

***** 

 ............َوَردَُّه اْْلَْكثَػُر،  ٣َتُْهوُؿ َعُْتٍ َمْن َلُو رَاٍو فَػَقطْ   .287 .472 )ن(:
من روى عنو عدلف وعيناه فقد ارتفعت عنو ىذه  ؛عينالمجهول ال :أحدىا)م(: 

اٞتهالة، وذكر ا٠تطيب أف آّهوؿ عند أصحاب اٟتديث ىو كل من َل تعرفو العلماء، 
، (2)وَجبَّار الطائي، (1)عمرو ذي مرومن َل يعرؼ حديثو إل من جهة راو واحد مثل: 

: وأقل ما قال الخطيبيعي. ، َل يرو عنهم غَت أيب إسحاؽ السب(3)وسعيد بن ذي ُحدَّان
ترتفع بو اٞتهالة أف يروي عن الرجل اثناف من ا١تشهورين بالعلم، إل أنو ل يثبت لو حكم 

 العدالة بروايتهما عنو.
مرداس ٚتاعة ليس ٢تم غَت راو واحد، منهم عن : قد خرج البخاري قال الشيخ

، وكذلك خرج مسلم األسلمي ربيعة منهم  حديث قـو، َل يرو عنو غَت قيس بن أيب حاـز
، َل يرو عنو غَت أيب سلمة بن عبد الرٛتن، وذلك منهما مصَت إىل أف بن كعب األسلمي

الراوي قد ٮترج عن كونو ٣تهول مردودا برواية واحد عنو، وا٠تلؼ ُب ذلك متجو ٨تو إتاه 
 ا٠تلؼ ا١تعروؼ ُب الكتفاء بواحد ُب التعديل على ما قدمناه.

                                                 

 ل يعرؼ.، عمرو بن ذي مر(: 6/329 التاريخ الكبَت)، س[. وُب٣تهوؿ، ]الكوُب ،ا٢تمداين ،(عمرو، ذو مر1)
 [اْلزدي: ضعيف، ]عن أيب موسى ،الطائي ر،ابَّ (جَ 2)
 ، عس[٣تهوؿ، ]اف ، الكوُبدَّ (سعيد بن ذى حُ 3)
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 ]َواْلبَػْعُض َبَسْط[..... ...  ........................   
، وَل يرده مطلقا بل فصل، ٍب اختلف ىؤلء فيوأي أف بعض العلماء بسط القوؿ (: ش)

 على ثلثة مذاىب؛
***** 

 يُػَرْد  َل  لِْلُعُدوؿِ  ِإلَّ  يَػْروِ  َلَْ   ِإْف َكاَف َمْن َعْنُو انْػَفَردْ  ]فََأوًَّل:[ .300 .473 )ن(:
: إف كاف الراوي ا١تنفرد بالرواية عنو ل يروي إل عن العدوؿ (: التفصيل األول)األثيوبي

 مثل عبد الرٛتن بن مهدي و٭تِت بن سعيد القطاف ومالك، وإل َل يقبل.
***** 

ٌر، َوَذا ُب ٩ُتَْبٍة رَآهُ   يُػْقَبُل ِإْف زَكَّاهُ  ]َوثَانًِيا:[ .301 .474 )ن(:  َحبػْ
: ٣تهوؿ العُت كا١تبهم، إل أف يوثقو غَت من )النزىة(حافظالقاؿ  :التفصيل الثاني(: ش)

 ينفرد بو عنو على اْلصح، وكذا من ينفرد عنو إذا كاف متأىل لذلك.
***** 

 بِػَما ِسَوى اْلِعْلِم، َكَنْجَدٍة َوبِرّْ   ِإْف َكاَف ِمػمَّْن َقْد ُشِهرْ  ]َوثَالِثًا:[ .302 .475 )ن(:
بل ٣تهوؿ العُت إذا كاف مشهورا ٓتصلة من ا٠تصاؿ غَت : يق)األثيوبي(: التفصيل الثالث

العلم كالزىد والشجاعة واْلدب و٨توىا وأما الشهرة بالعلم والثقة واْلمانة فهي كافية من 
 ابن عبد الرب. هختار اباب أوىل، 

***** 
 ........... يَػْقبَػُلُو، َوُردَّ،[  ]َوَمْن ِسَوى ِإْسَلـِ رَاٍو َما اْشتَػَرطْ   .476 )ن(:

: وقد قبل أىل ىذا القسم مطلقا من العلماء من َل (2/47)فتح ا١تغيثالسخاويقاؿ (: ش)
: وىو لـز كل من ذىب قاليشًتط ُب الراوي مزيدا على اإلسلـ، وعزاه ابن ا١تواؽ للحنفية، 
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إىل أف رواية العدؿ ٔتجردىا عن الراوي تعديل لو، بل عزا النووي ُب مقدمة شرح مسلم 
احملققُت الحتجاج بو، وكذا ذىب ابن خزٯتة إىل أف جهالة العُت ترتفع برواية لكثَتين من 

 تقدـ[و ]واحد مشهور، وإليو يومئ قوؿ تلميذه ابن حباف: العدؿ من َل يعرؼ فيو اٞترح. 

***** 
 ........ َواْلِقْسُم اْلَوَسطْ ..  ........................   )ن(:

 َوُحْكُمُو الرَّدُّ َلَدى الْػَجَماِىرِ   اِىرِ ٣َتُْهوُؿ َحاٍؿ بَاِطٍن َوظَ   .288 .477 
: آّهوؿ العدالة من حيث الظاىر والباطن ٚتيعا، وروايتو غَت مقبولة عند الثاني)م(: 

 اٞتماىَت، وقد يقبل رواية آّهوؿ العدالة من ل يقبل رواية آّهوؿ العُت.
 لعُت برواية عدلُت عنو فيو أقواؿ:٣تهوؿ العدالة ُب الظاىر والباطن، مع كونو معروؼ ا(: ش)

 : وىو قوؿ اٞتماىَت، كما حكاه ابن الصلح أف روايتو غَت مقبولة.األول
 : تقبل مطلقا، وإف َل تقبل رواية القسم اْلوؿ. الثاني
 بل، وإل فل.: إف كاف الراوياف، أو الرواة عنو فيهم من ل يروي عن غَت عدؿ قُ الثالث

***** 
 ُب بَاِطٍن فَػَقْط، فَػَقْد رََأى لَوْ   ُث الْػَمْجُهوُؿ لِْلَعَدالَوْ َوالثَّالِ   .289 .478 )ن(:

َلُو، َما  ُحجّْيًَّة ُب الْػُحْكِم بَػْعُض َمْن َمَنعْ   .290 .479  ُهمْ  قَػبػْ  فَػَقَطعْ  (1)ُسَلْيمٌ  ِمنػْ
 ..........................  ..................بِِو، .......  .291 .480 
 -وىو ا١تستور-هلت عدالتو الباطنة وىو عدؿ ُب الظاىر : آّهوؿ الذي جالثالث)م(: 

٭تتج بروايتو بعض من رد رواية اْلوؿ، وىو قوؿ بعض الشافعيُت وبو قطع سليم بن أيوب 
                                                 

 ىػ(.447)تالسنة[،ا١تفسر اْلديب سكن الشاـ ٤تتسبا لنشر  الشافعي،]الذىيب: الرازي، أبو الفتح، بن أيوب، "ُسَلْيم"(1)
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: ْلف أمر اْلخبار مبٍت على حسن الظن بالراوي، وْلف رواية اْلخبار قالالرازي منهم، 
، فاقتصر فيها على معرفة ذلك ُب تكوف عند من يتعذر عليو معرفة العدالة ُب الباطن

الظاىر، وتفارؽ الشهادة فإهنا تكوف عند اٟتكاـ، ول يتعذر عليهم ذلك، فاعترب فيها 
 العدالة ُب الظاىر والباطن.

 (2/55)فتح ا١تغيث.(1)ومنهم كذلك: أبو حنيفة، و ابن فورؾ(: ش)

***** 
 ِبُو أَنَُّو َعَلى َذا ُجِعَل ُيشْ   ...... َوقَاَؿ الشَّْيُخ: إفَّ اْلَعَمَل    )ن(:

رَُة بَػْعِض َمْن َِّٔا تَػَعذََّرتْ   ُب ُكُتٍب ِمَن الْػَحِديِث اْشتَػَهَرتْ   .292 .481   ِخبػْ

 ........................  ُب بَاِطِن اْْلَْمِر، ............  .293 .482 
َت ويشبو أف يكوف العمل على ىذا الرأي ُب كثَت من كتب اٟتديث ا١تشهورة، ُب غ)م(: 

 واحد من الرواة الذين تقادـ العهد ّٔم، وتعذرت ا٠تربة الباطنة ّٔم.
***** 

 َذا اْلِقْسَم َمْسُتورًا، َوِفيِو َنَظرُ   ........ وبَػْعٌض َيْشَهرُ ...   )ن(:
 قاؿ بعض أئمتنا: ا١تستور من يكوف عدل ُب الظاىر، ول تعرؼ عدالة باطنو.)م(: 

. الرافعي، وتبعو عليو البغويقل كلمو وَل يسمو ىو : ىذا الذي نالعراقيقاؿ (: ش)
من الزوائد اليت َل تتميز، ووجو النظر ىو أف ُب عبارة الشافعي ُب  "َوِفيِو َنَظُر"وقول: 

اختلؼ اٟتديث ما يقتضي أف ظاىري العدالة من ٭تكم اٟتاكم بشهادهتما، فعلى ىذا ل 
 يقاؿ ١تن ىو ّٔذه ا١تثابة مستور. 

                                                 

 ىػ(.406مع دينو صاحب بدعة[، )ت مد بن اٟتسن، أبو بكر، اْلصبهاين، ]الذىيب: شيخ ا١تتكلمُت، كاف صاٟتا(٤ت1)
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َنُو َوَحالَوُ  .305 .483 )ن(: ِو َوَنَسٍب ِمْلَنا لَوُ   َوَمْن َعَرفْػَنا َعيػْ  ُدوَف اٝتِْ
: ومن جهل اٝتو ونسبو، وعرؼ أنو عدؿ رضا، وجب قبوؿ خربه؛ الباقالنيقاؿ (: ش)

 (375)الكفاية صْلف اٞتهل باٝتو ل ٮتل بالعلم بعدالتو. وجـز بو كذلك ا٠تطيب. 

***** 
   [ِد َشْيَخْيوِ َمْن َشكَّ ِفي َأحَ ]   )ن(:

 لَِعْدَلُْتِ، قَػُبولَُو رَأَْوا« َىَذا  َأْخبَػَرين ُفلٌف اَوْ »َوَمْن يَػُقْل:  .306 .484 
الراوي يقوؿ: ثنا فلف أو فلف، إف كاف كل واحد  :(375)الكفاية صقال الخطيب(: ش)

قد من الرجلُت اللذين ٝتا٫تا عدل، فإف اٟتديث ثابت، والحتجاج بو جائز؛ ْلنو 
 عينهما، وٖتقيق ٝتاع ذلك اٟتديث من أحد٫تا، وكل٫تا ثابت العدالة.

***** 
 بَػْعُض الَِّذي َٝتَّا٫ُتَا، ل تَػْقَبلِ   ، أَْو ٬ُتَْهلِ «أَْو َغيػْرُهُ »فَِإْف يَػُقْل:  .307 .485 )ن(:

إذا ٝتا٫تا ولكن جهلت عدالة أحد٫تا، َل ٭تتج بو لحتماؿ أف يكوف ا٠ترب )األثيوبي(: 
 ّٓهوؿ.عن ا

***** 
   [ِرَوايَُة الْ ُمْبَتدِعِ ]   )ن(:

 : ا١توصوؼ بالبدعة إما أف يكوف ٦تن يكفر ّٔا أو يفسق؛(384)ىدى الساريالحافظقاؿ (: ش)
ل بد أف يكوف ذلك التكفَت متفقا عليو من قواعد ٚتيع اْلئمة، كما ُب  فالمكفر بها:

وليس ُب  ،أو غَته ليّ غلة الروافض من دعوى بعضهم حلوؿ اإل٢تية ُب ع
 الصحيح من حديث ىؤلء شيء البتة.
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وغَت ىؤلء من  ،والروافض الذين ل يغلوف ذلك الغلو ،كبدع ا٠توارج  والمفسق بها:
الطوائف ا١تخالفُت ْلصوؿ السنة خلفا ظاىرا، لكنو مستند إىل تأويل ظاىر 

ف سائغ، فقد اختلف أىل السنة ُب قبوؿ حديث من ىذا سبيلو إذا كا
ة، موصوفا ءمن خواـر ا١ترو  ةمعروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلم

 بالديانة والعبادة. 
***** 

 ِقيَل: يُػَردُّ ُمْطَلًقا، َواْستُػْنِكرَا  َوالْػُخلُف ُب ُمْبَتدٍِع َما ُكفّْرَا  .294 .486 )ن(:
 اختلفوا ُب قبوؿ رواية ا١تبتدع الذي ل يكفر ُب بدعتو؛)م(: 

؛ ْلنو فاسق ببدعتو، وكما استوى ُب الكفر ا١تتأوؿ وغَت ا١تتأوؿ د روايتو مطلقار : القول األول
 : وىذا بعيد مباعد للشائع عن أئمة اٟتديث.قال، يستوي ُب الفسق ا١تتأوؿ وغَت ا١تتأوؿ

 : و٦تن يروى عنو ذلك مالك بن أنس.(120)الكفاية ص:الخطيبقاؿ و (: ش)
***** 

 ُنْصرََة َمْذَىٍب َلُو، َوُنِسَبا  َتَحلَّ اْلَكِذبَاَوِقيَل: َبْل ِإَذا اسْ   .295 .487 )ن(:

 ِمْن َغَْتِ َخطَّابِيٍَّة َما نَػَقُلوا  لِلشَّاِفعيّْ ِإْذ يَػُقوُؿ: أَقْػَبلُ   .296 .488 
تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذىبو، : القول الثاني)م(: 

أو َل يكن، وعزا بعضهم ىذا إىل الشافعي، لقولو: أو ْلىل مذىبو، سواء كاف داعية إىل بدعتو 
 أقبل شهادة أىل اْلىواء إل ا٠تطابية من الرافضة؛ ْلهنم يروف الشهادة بالزور ١توافقيهم.

و٦تن قاؿ ّٔذا القوؿ من الفقهاء الشافعي، وحكى  :(120)الكفاية ص:الخطيبقاؿ (: ش)
 و عن أيب يوسف القاضي.أف ىذا مذىب ابن أيب ليلى وسفياف الثوري، وروي مثل
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 َردُّوا ُدَعاتَػُهْم فَػَقْط، َونَػَقل  َواْْلَْكثَػُروَف َوَرآُه اْْلَْعَدَل   .297 .489 )ن(:
 ........................  ... اْبُن ِحبَّاَف اتػَّْفاقًا، .ِفيِو   .298 .490 
كثَت أو وىذا مذىب ال وىو أعد٢تا وأولىا: ،تقبل روايتو إذا لم يكن داعية: القول الثالث)م(: 

اْلكثر من العلماء، وحكى بعض أصحاب الشافعي خلفا بُت أصحابو ُب قبوؿ رواية ا١تبتدع إذا 
ابن َل يدع إىل بدعتو، وقاؿ: أما إذا كاف داعية فل خلؼ بينهم ُب عدـ قبوؿ روايتو، وقاؿ 

  يو خلفا.: الداعية إىل البدع ل ٬توز الحتجاج بو عند أئمتنا قاطبة، ل أعلم بينهم فحبان

***** 

 َعْن أْىِل ِبدٍْع ُب الصَِّحيِح َما َدَعْوا  .............. َوَرَوْوا.....   )ن(:
إف كتب أئمة اٟتديث طافحة بالرواية عن ا١تبتدعة غَت الدعاة، وُب الصحيحُت كثَت )م(: 

 من أحاديثهم ُب الشواىد واْلصوؿ.
حديثهم اٞتماعة، وقد ُرموا بشيء من وىذه أٝتاء ٚتاعة من الرواة ٦تن خرَّج  (:ش)

 البدعة، فمنهم من ُرمي:
 .(2)، والوليد بن كثَت(1)كداود بن اٟتصُت  برأي الخوارج:
، وقيس بن (5)، وعمرو بن مرة(4)، وشبابة(3)كػ: ذر بن عبد اهللاإلرجاء:ب ومنهم من رُمي

 .(7)، وأبو معاوية الضرير(6)مسلم

                                                 

 ىػ(.135، ع[، )تا٠توارج يبرأ يعكرمة رم ثقة إل ُب] ،أبو سليماف ،داود بن اٟتصُت(1)
 (.ػى151، ع[، )تا٠توارج يبرأ يرمي صدوؽ عارؼ با١تغاز ] ،أبو ٤تمد ،الوليد بن كثَت(2)
 (.ىػ100قبل، ع[، )ت باإلرجاء يثقة عابد رم]، ا١ترىيب ،أبو عمر ،ذر بن عبد اهلل بن زرارة(3)
 ىػ أو بعدىا(.204، ع[، )ت باإلرجاء يثقة حافظ رم] ،أبو عمرو ،شبابة بن سوار(4)
 (.و قبلهاأىػ 118[، )تباإلرجاء يثقة عابد ل يدلس رم] ،أبو عبد اهلل ،عمرو بن مرة(5)
 (.ىػ120، ع[، )تباإلرجاء يثقة رم] ،أبو عمرو ،بن مسلم قيس(6)
 (.ىػ295، ع[، )باإلرجاء يثقة أحفظ الناس ٟتديث اْلعمش رم] ،الضرير ،أبو معاوية ،٤تمد بن خاـز(7)
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، وعبد اهلل بن (2)، وصفواف بن سليم(1)بن إسحاؽ ا١تكي كػ: زكرياالقدر: ب ومنهم من رُمي
، وىشاـ (5)، وعبد الوارث بن سعيد(4)، وعبد اهلل بن أيب ٧تيح(3)عمرو بن أيب اٟتجاج

 .(7)٭تِت بن ٛتزة بن واقدو، (6)الدستوائي
، وعبد ا١تلك بن (9)، و٤تمد بن فضيل (8)عدي بن ثابت التشيع:ك :ب ومنهم من رُمي

 . (11)عوؼ بن أيب ٚتيلة، و (10)أعُت
 . (12)كػ: زياد بن علقةلنصب: با ومنهم من رُمي

وقد أجاب العلماء على ذلك، وبينوا عذر اْلئمة ُب إخراجهم أحاديث ىؤلء، ومن ذلك 
أف اٟتافظ عقد ُب مقدمة الفتح فصل ُب أٝتاء من طعن فيو من رجاؿ البخاري، ورتبهم 

، وميَّز من أخرج لو منهم ُب اْلصوؿ أو و عليوب اعًتض ماعلى حروؼ ا١تعجم، وأجاب ع
 (384)ىدى الساريُب ا١تتابعات والستشهادات. 

                                                 

 ، ع[.ثقة رمى بالقدري، ]ا١تك ،زكريا بن إسحاؽ(1)
  (.ىػ132ت، ع[، )بالقدر يثقة مفت عابد رم] ،أبو عبد اهلل ،صفواف بن سليم(2)
 ىػ(.224، ع[، )تبالقدر يثقة ثبت رم] ،ا١تقعد ،أبو معمر ،اٟتجاج عبد اهلل بن عمرو بن أيب(3)
  (.ىػ أو بعدىا131، ع[، )رٔتا دلسر بالقد يثقة رم] ،أبو يسار (،يسار)٧تيح عبد اهلل بن أيب(4)
  (.ىػ180[، )تثبت عنوبالقدر وَل ي يثقة ثبت رم، ]أبو عبيدة ،عبد الوارث بن سعيد بن ذكواف(5)
  (.ىػت 154، ع[، )ثقة ثبت رمى بالقدر]، يالدستوائ ،أبو بكر (،سنرب)عبد اهلل ىشاـ بن أيب(6)
 (.ىػ183، ع[، )تبالقدر يثقة رم] ،أبو عبد الرٛتن ،٭تِت بن ٛتزة بن واقد(7)
  (.ىػ116، ع[، )تبالتشيع يثقة رم] ي،بن ثابت اْلنصار  يعد(8)
  (.ىػ295، ع[، )بالتشيع يصدوؽ عارؼ رم] ،أبو عبد الرٛتن ،ن غزواف٤تمد بن فضيل ب(9)
 ي، ع[.صدوؽ شيع] ،عبد ا١تلك بن أعُت(10)
 بعدىا(.ىػ أو 146[، )بالقدر وبالتشيع يثقة رم، ]عرؼ باْلعرايبيأبو سهل،  ،ٚتيلة عوؼ بن أيب(11)
 (.ىػ135، ع[، )ت بالنصب يثقة رم]، الثعليب ،أبو مالك ،زياد بن علقة(12)
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ُقُلوا[ .310 .491 )ن(:  (1)ِإْسَحاقَا أَبُو أَْبَدى ِلرَأِْيِهْم،  ِوفَاقَا ]ِبَشْرِط َألَّ يَػنػْ
اللهجة قد ا١تبتدعة زائغ عن اٟتق صدوؽ  : ومن(11)أحواؿ الرجاؿ ص:الجوزجانيقاؿ (: ش)

جرى ُب الناس حديثو، إذ كاف ٥تذول ُب بدعتو مأمونا ُب روايتو، فهؤلء عندي ليس فيهم 
 حيلة إل أف يؤخذ من حديثهم ما يعرؼ، إذا َل يقو بو بدعتو فيتهم عند ذلك.

متجو؛ ْلف العلة اليت ٢تا رد حديث الداعية واردة فيما إذا   : وما قالو)النزىة(الحافظقاؿ 
 ا١تروي يوافق مذىب ا١تبتدع ولو َل يكن داعية. كاف ظاىر
: فيو نظر؛ فإنا نرى أف من كاف داعية ١تذىبو ا١تبتدع، متعصبا )القًتاح(ابن دقيقلكن قاؿ 

بباطلو، أف تًتؾ الرواية عنو إىانة لو وإٜتادا لبدعتو، فإف تعظيم ا١تبتدع تنويو  لو، متجاىرا
يث غَت موجود لنا إل من جهتو، فحينئذ تقدـ ١تذىبو بو، اللهم إل أف يكوف ذلك اٟتد

: عن (129)الكفاية ص:الخطيبوروى  مصلحة حفظ اٟتديث على مصلحة إىانة ا١تبتدع.
قَاَؿ: َلْو تَػرَْكُت أَْىَل اْلَبْصرَِة ِٟتَاِؿ اْلَقَدِر، َوَلْو تَػرَْكُت أَْىَل اْلُكوَفِة ِلَذِلَك  َعِليٍّ ْبِن اْلَمِديِنيٍّ 

 : قولو: َخرَِبِت الكتب، يعٍت لذىب اٟتديث.قالْعٍِت التََّشيَُّع، َخرَِبِت اْلُكُتُب. الرَّْأِي يػَ 
***** 

   [ِرَوايَُة الْ َكذَّابِ ]   )ن(:
َماـِ  (2)َولِْلُحَمْيِدي  .299 .492  َدا  َأْٛتََدا َواإْلِ  بَِأفَّ َمْن ِلَكِذٍب تَػَعمَّ

 ..........إْف يَػُتْب، وَ   َأْي ُب الْػَحِديِث، َلَْ نَػُعْد نَػْقبَػُلوُ   .300 .493 
 التائب   إل  ُب حديث الناس وغَته من أسباب الفسق تقبل روايتو، التائب من الكذب)م(: 

                                                 

 ىػ(.259إبراىيم بن يعقوب بن إسحاؽ، اٞتوزجاين، ]ثقة حافظ رمي بالنصب، د ت س[، )ت "أَُبو ِإْسَحاق" (1)
 ىػ(.219عبد اهلل بن الزبَت بن عيسى، أبو بكر، ] ثقة حافظ فقيو، ع[، )ت "اْلُحَمْيِدي"(2)
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من الكذب متعمدا ُب حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فإنو ل تقبل روايتو أبدا، وإف 
ل وأبو بكر حسنت توبتو على ما ذكر عن غَت واحد من أىل العلم، منهم أٛتد بن حنب

 اٟتميدي شيخ البخاري.
***** 

َرُبّْ ِمثْػُلوُ .  ........................   )ن(:  ......... َوالصَّيػْ

 ........................  . ْطَلَق اْلِكْذَب، ........َوأَ   .301 .494 
وأطلق اإلماـ أبو بكر الصَتُب الشافعي فيما وجدت لو ُب شرحو لرسالة الشافعي، )م(: 
 كل من أسقطنا خربه من أىل النقل بكذب وجدناه عليو َل نعد لقبولو بتوبة تظهر.  فقاؿ:

***** 

 ُضعَّْف نَػْقًل َلَْ يُػَقوَّ بَػْعَد أَفْ   ... َوزَاَد َأفَّ َمنْ .........   )ن(:
 ........................  .........َولَْيَس َكالشَّاِىِد   .302 .495 
وأف ذلك ٦تا افًتقت فيو الرواية  ،َل ٧تعلو قويا بعد ذلك قاؿ الصَتُب: من ضعفنا نقلو)م(: 

 والشهادة.
***** 

 أَبُو الْػُمَظفَِّر يَػَرى ُب الْػَجاين   ......... َوالسَّْمَعاين .....   )ن(:

َما  ِبَكِذٍب ُب َخرَبٍ ِإْسَقاَط َما  .303 .496   َلُو ِمَن الْػَحِديِث َقْد َتقدَّ
السمعاين ا١تروزي، أف من كذب ُب خرب واحد وجب إسقاط وذكر اإلماـ أبو ا١تظفر )م(: 

  ما تقدـ من حديثو، وىذا يضاىي من حيث ا١تعٌت ما ذكره الصَتُب.
 وَل يتعُت لنا   : نقوؿ فيمن تبُت كذبو: الظاىر تكرر ذلك منو حىت ظهر لنا،السيوطيقاؿ 
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ر أحدا تنبو ذلك فيما روى من حديثو فوجب إسقاط الكل، وىذا واضح بل شك، وَل أ
 ١تا حررتو وهلل اٟتمد.

***** 

 َوالنػََّوِويُّ ُكلَّ َذا أَبَاهُ   ]َقْد قَاَؿ َذا َزْجرًا ِلَما َجَناُه[ .313 .497 )ن(:
٥تالف لقاعدة  [ما ذكره أٛتد واٟتميدي والصَتُب والسمعاين]: )التقريب(النوويقاؿ (: ش)

وَل أر : (1/70)شرح مسلموقالادة. مذىبنا ومذىب غَتنا، ول يقوى الفرؽ بينو وبُت الشه
دليل ١تذىب ىؤلء، و٬توز أف يوجو بأف ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليو 
صلى اهلل عليو وسلم لعظم مفسدتو، فإنو يصَت شرعا مستمرا إىل يـو القيامة، ٓتلؼ 

 الكذب على غَته والشهادة فإف مفسدهتما قاصرة ليست عامة.
ذكره ىؤلء اْلئمة ضعيف ٥تالف للقواعد الشرعية، وا١تختار القطع : وىذا الذي قال

بصحة توبتو ُب ىذا وقبوؿ رواياتو بعدىا إذا صحت توبتو بشروطها ا١تعروفة وىي: اإلقلع 
عن ا١تعصية، والندـ على فعلها، والعـز على أف ليعود إليها، فهذا ىو اٞتاري على قواعد 

ة من كاف كافرا فأسلم وأكثر الصحابة كانوا ّٔذه الشرع، وقد أٚتعوا على صحة رواي
 الصفة، وأٚتعوا على قبوؿ شهادتو ول فرؽ بُت الشهادة والرواية ُب ىذا.

***** 

 َدلِيُلُو ُب َشْرِحَنا ُمَوضَّحُ   َوَما َرآُه اَْلوَُّلوَف أَْرَجحُ  .314 .498 )ن(:
"تدريب  شرحو موضح ُب أي أف رأي ىؤلء اْلئمة أرجح من رأي النووي، والدليل(: ش)

 .تقريب النواوي" الراوي بشرح
: قوؿ أٛتد والصَتُب والسمعاين ما ىو ٔتخالف ول (1/391)تدريب الراويقال السيوطي

بعيد، واٟتق ما قالو اإلماـ أٛتد تغليظا وزجرا، وإف كانت لقوؿ الصَتُب بناء على أف قولو 
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عنو العراقي بأف مراد الصَتُب ما  عاـ ُب الكذب ُب اٟتديث وغَته، فقد أجاب "يكذب"
: وقد وجدت ُب الفقو فرعُت يشهداف ١تا قالو قالقالو أٛتد، أي ُب اٟتديث ل مطلقا. 

 الصَتُب والسمعاين؛
فذكروا ُب باب اللعاف: أف الزاين إذا تاب وحسنت توبتو ل يعود ٤تصنا ول ٭تد  .1

 ل يقبل خربه أبدا.قاذفو بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضو، فهذا نظَت أف الكاذب 
أنو لو قذؼ ٍب زىن بعد القذؼ قبل أف ٭تد القاذؼ َل ٭تد؛ ْلف اهلل  :وذكروا .2

تعاىل أجرى العادة أنو ل يفضح أحدا من أوؿ مرة، فالظاىر تقدـ زناه قبل ذلك، 
 فلم ٭تد لو القاذؼ.

***** 

بَوُ ]   )ن(:    [َمْن روى َعْن ثَِقٍة َفَكذَّ
بَوْ َوَمْن َرَوى َعْن ثِ   .304 .499   فَػَقْد تَػَعاَرَضا، َوَلِكْن َكِذبَوْ   َقٍة َفَكذَّ

بَُو اآْلَخُر، َواْرُدْد َما َجَحدْ   َل تُػْثِبَْتْ ِبَقْوِؿ َشْيِخِو، فَػَقدْ   .305 .500   َكذَّ
إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع ا١تروي عنو فنفاه، فا١تختار أنو إف كاف جازما بنفيو بأف )م(: 
أو ٨تو ذلك، فقد تعارض اٞتزماف، واٞتاحد ىو اْلصل،  ب علي"كذ" أو ""ما رويتوقاؿ: 

فوجب رد حديث فرعو ذلك، ٍب ل يكوف ذلك جرحا لو يوجب رد باقي حديثو؛ ْلنو مكذب 
 لشيخو أيضا ُب ذلك، وليس قبوؿ جرح شيخو لو بأوىل من قبوؿ جرحو لشيخو، فتساقطا.

***** 

 َما يَػْقَتِضي ِنْسَيانَُو، فَػَقْد رَأَْوا  أوْ « َل أذُْكرُ »َوإْف يَػُردَُّه بِػػػ  .306 .501 )ن(:

اِكِر ِعْنَد الْػُمْعَظمِ   .307 .502  ْسَقاُط َعْن بَػْعِضِهمِ   الْػُحْكَم لِلذَّ  َوُحِكَي اإْلِ
 رواية الل يوجب رد فأو ٨تو ذلك،  ال أذكره"" أو ""ال أعرفوأما إذا قاؿ ا١تروي عنو: )م(: 
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لك مسقطا للعمل بو عند ٚتهور أىل اٟتديث عنو، ومن روى حديثا ٍب نسيو َل يكن ذ
والفقهاء وا١تتكلمُت، خلفا لقـو من أصحاب أيب حنيفة صاروا إىل إسقاطو بذلك، وبنوا 

 عليو ردىم حديث سهيل بن أيب صاحل اآلٌب.
الصحيح ما عليو اٞتمهور؛ ْلف ا١تروي عنو بصدد السهو والنسياف، والراوي  قال الشيخ:

، فل ي رد بالحتماؿ روايتو، وقد روى كثَت من اْلكابر أحاديث نسوىا بعد عنو ثقة جاـز
وٚتع  "حدثني فالن، عني، عن فالن، بكذا"ما حدثوا ّٔا عمن ٝتعها منهم، فيقوؿ: 

 "أخبار من حدث ونسي"ا٠تطيب ذلك ُب كتاب 
***** 

 أُِخذْ  الَِّذي (1)ُسَهْيلٌ  َنِسَيوُ   ِإذْ  "الشَّاِىِد والَيِميِن"َكِقصَِّة   .308 .503 )ن(:
 َعْن نَػْفِسِو يَػْرِويِو َلْن ُيِضيَعوْ   (2)رَبِيَعوْ  َعنْ  بَػْعدُ  َفَكافَ  َعْنُو،  .309 .504 
ردَّ بعض اْلحناؼ حديث ربيعة الرأي، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيو، عن أيب )م(: 

الدراوردي  عبد العزيز فْل َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َقَضى ِبَشاِىٍد َوَيِميٍن؛ىريرة، 
 قاؿ: لقيت سهيل فسألتو عنو، فلم يعرفو.

أبو داود "َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َقَضى بِاْلَيِميِن َمَع الشَّاِىِد" رواه  )ح(:(: ش)
، ومن (2368رقم:  2/793)وابن ماجو  (1343رقم:  3/619)والًتمذي  (3610رقم:  3/309)

من طريق عبد العزيز بن ٤تمد  (5073رقم:  11/462)الصحيح؛ ابن حباف أصحاب 
، عن ربيعة بن أيب عبد الرٛتن، ]أبو ٤تمد، صدوؽ كاف ٭تدث من كتب غَته فيخطئ، ع[الدراوردي

                                                 

 تغَت حفظو بأخرة، ع[.بن أىب صاحل)ذكواف السماف(، أبو يزيد، ا١تدين، ]صدوؽ  "ُسَهْيل" (1)
 (.ىاىػ وقيل غَت 136بن أيب عبد الرٛتن)فروخ(، أبو عثماف، ربيعة الرأي، ]ثقة فقيو مشهور، ع[، )ت "رَبِيَعة" (2)
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]ذكواف، الزيات، ، عن أبيو])ذكواف(، أبو يزيد، صدوؽ تغَت حفظو بأخرة، ع[عن سهيل بن أيب صاحل

 : حديث حسن غريب.الترمذيعن أيب ىريرة. قاؿ  ،ا١تدين، ثقة ثبت، ع[
]أبو ٤تمد، ا١تصري، صاحب عقب ىذا اٟتديث: زَاَدين الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَف اْلُمَؤذّْفُ  أبو داودوقاؿ 

]٤تمد بن إدريس، أبو عبد اهلل، خت ُب َىَذا اٟتَِْديِث، قَاَؿ: َأْخبَػَرين الشَّاِفِعيُّ  الشافعي، ثقة، د ت س ؽ[

، قَاَؿ: َفذََكْرُت َذِلَك ِلُسَهْيٍل، فَػَقاَؿ: َأْخبَػَرين رَبِيَعُة، ]الدراوردي[ ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيزِ د ت س ؽ[
ثْػُتُو إِيَّاُه َوَل َأْحَفظُُو.  َوُىَو ِعْنِدي ثَِقٌة، َأينّْ َحدَّ

َبْت بَػْعَض َعْقِلِو َوَنِسَي بَػْعَض َحِديِثِو، : َوَقْد َكاَف َأَصاَبْت ُسَهْيًل ِعلٌَّة أَْذىَ َعْبُد اْلَعزِيزِ قَاَؿ 
ثُُو َعْن رَبِيَعَة، َعْن أَبِيِو.   َفَكاَف ُسَهْيٌل بَػْعُد ٭ُتَدّْ
عن ربيعة، وفيو: قَاَؿ ُسلَْيَماُف:  ]أبو ٤تمد، ثقة، ع[ٍب رواه أبو داود من طريق سليماف بن بلؿ

ِديِث، فَػَقاَؿ: َما أَْعرِفُُو، فَػُقْلُت َلُو: ِإفَّ رَبِيَعَة َأْخبَػَرين بِِو فَػَلِقيُت ُسَهْيًل َفَسأَْلُتُو َعْن َىَذا اٟتَْ 
. ، َفَحدّْْث بِِو َعْن رَبِيَعَة َعٍتّْ   َعْنَك، قَاَؿ: فَِإْف َكاَف رَبِيَعُة َأْخبَػَرَؾ َعٍتّْ

: رجالو مدنيوف ثقات، ول يضره أف سهيل بن أيب صاحل (5/282)فتح الباريالحافظ قاؿ 
سيو بعد أف حدث بو ربيعة؛ ْلنو كاف بعد ذلك يرويو عن ربيعة عن نفسو عن أبيو، ن

 وقصتو بذلك مشهورة.
***** 

 يَػْرِوي َعِن الْػَحيّْ لِػَخْوِؼ التػَُّهمِ   (1)َوالشَّاِفِعي نَػَهى اْبَن َعْبِد الْػَحَكمِ   .310 .505 )ن(:

لرواية عن اْلحياء، منهم وْلجل أف اإلنساف معرض للنسياف كره من كره من العلماء ا)م(: 
 الشافعي قاؿ لبن عبد اٟتكم: إياؾ والرواية عن اْلحياء.

                                                 

 ىػ(.٤268تمد بن عبد اهلل بن عبد اٟتكم بن أعُت، أبو عبد اهلل، ا١تصري، ]ثقة، س[، )ت "اْبن َعْبِد اْل َحَكِم" (1)
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: ٝتعت من الشافعي حكاية (2/216)مناقب الشافعي للبيهقيابن عبد الحكم قاؿ (: ش)
فحكيتها عنو فنميت إليو فأنكرىا، فاغتم أيب لذلك غما شديدا، وكنا ٧تلو، فقاؿ: يا بٍت، 

حكاية فنميت إليو فأنكرىا، قاؿ: فقلت لو: يا أبو، أنا أُذكّْره لقد حكيت عن الشافعي 
لعلو يذكر، فمضيت إليو فقلت: يا أبا عبد اهلل، أليس تذكر يـو كذا وكذا وقد سألك 
سائل عن مسألة ُب الرضاع فأجبتو، فتكلمت بكذا وكذا ُب اإليلء؟ فوقفتو على الكلمة 

 حي، فإف اٟتي ل يؤمن عنو النسياف.فذكرىا، ٍب قاؿ ل: يا ٤تمد، ل ٖتدث عن 
***** 

   [الرٍَّوايَُة بِاأْلُْجَرةِ ]   )ن(:
 َحْنَبلِ  َواْبنُ  (1)َوالرَّازِيُّ  ِإْسَحاؽُ   َوَمْن َرَوى بُأْجرٍَة َلَْ يَػْقَبلِ   .311 .506 
من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبوؿ روايتو عند قـو من أئمة اٟتديث، )م(: 

اىيم أنو سئل عن احملدث ٭تدث باْلجر فقاؿ: ل يكتب عنو، وعن عن إسحاؽ بن إبر 
 أٛتد، وأيب حاًب الرازي ٨تو ذلك.

***** 

ْنَسافِ   َوْىَو َشِبيُو ُأْجرَِة اْلُقْرآفِ   .312 .507 )ن(:  ٮَتُْرـُ ِمْن ُمُروَءِة اإْلِ
وذلك شبيو بأخذ اْلجرة على تعليم القرآف و٨توه، غَت أف ُب ىذا من حيث العرؼ )م(: 

 رما للمروءة، والظن يساء بفاعلو.خ
***** 

                                                 

 ىػ(.238، أبو ٤تمد، اٟتنظلي، ابن راىويو، ]ثقة حافظ ٣تتهد،خ ـ د ت س[، )تإبراىيمبن  "ِإْسَحاُق" (1)
 ىػ(.٤277تمد بن إدريس بن ا١تنذر، أبو حاًب، ]أحد اٟتفاظ، د س فق[، )ت "الرَّاِزي "
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رُُه تَػَرخًُّصا، ...  َأَخذْ  (1)اْلَفْضلُ  نُػَعْيمٍ  أَبُو َلِكنْ   .313 .508 )ن(:  .......َوَغيػْ
بن دكُت وعلي بن عبد العزيز ا١تكي وآخروف ُب أخذ العوض على اوترخص أبو نعيم )م(: 

 التحديث.
***** 

 ........... فَِإْف نَػَبذْ ......  .........................   )ن(:

 (2)ِإْسَحاقَا أَبُو الشَّْيخُ  بِوِ  أَفْػىَت   ُشْغًل بِِو اْلَكْسَب َأِجْز ِإْرفَاقَا  .314 .509 
إل أف يقًتف ذلك بعذر ينفي ذلك عنو، كمثل ما جاء أف أبا اٟتسُت بن النقور فعل )م(: 

ى التحديث؛ ْلف ذلك، ْلف الشيخ أبا إسحاؽ الشَتازي أفتاه ّتواز أخذ اْلجرة عل
 أصحاب اٟتديث كانوا ٯتنعونو عن الكسب لعيالو.

***** 

   [َخَواِرُم الرٍَّوايَةِ ]   )ن(:
 َكالنػَّْوـِ َواْْلََدا َكَل ِمْن َأْصلِ   َوُردَّ ُذو َتَساُىٍل ُب الْػَحْملِ   .315 .510 
بالنـو  ل تقبل رواية من عرؼ بالتساىل ُب ٝتاع اٟتديث أو إٝتاعو، كمن ل يبال)م(: 

 ُب ٣تلس السماع، وكمن ٭تدث ل من أصل مقابل صحيح.
***** 

 ........................  ..ِقَُت، ......أَْو قَِبَل التػَّلْ   .316 .511 )ن(:
 ومن ىذا القبيل من عرؼ بقبوؿ التلقُت ُب اٟتديث.)م(: 

                                                 

 ىػ(.218بن دكُت)عمرو( بن ٛتاد، ا١تلئي، اْلحوؿ، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "أَُبو نُ َعْيٍم اْلَفْضُل" (1)
 ىػ(.476إبراىيم بن علي، ٚتاؿ الدين، الشَتازي، ]الذىيب: اإلماـ القدوة آّتهد شيخ اإلسلـ[، )ت"أَبُو ِإْسَحاق" (2)
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 )مقاييس اللغةفَػهَّمُتو.  ْلِقينًا""لَقَّْنُتُو ت َ فَِهَمو. و "لَْقنًا"الشيء  "لَِقَن"التفهيم،  التلقين:(: ش)

إلقاء اٟتديث إىل الراوي إسنادا أو متنا، فيقبلو ويبادر إىل التحديث بذلك  وىو ىنا:، (5/260
ولو مرة، من غَت أف يعلم أنو من حديثو، فل تقبل روايتو، وقد كاف بعض نقاد اْلئمة يستعملونو 

ازفتو، وعدـ تثبتو، وسقوط الوثوؽ با١تتصف : لدللتو على ٣تالسخاويلتبُت حفظ الراوي، قاؿ 
 بو، ل سيما وقد كاف غَت واحد يفعلو اختبارا وٕتربة ٟتفظ الراوي وضبطو وحذقو.

أَبو داود: َبْصرِّي، يُػَقاُؿ لَُو: َعطَاءٌ اْلَعطَّاُر، َولَْيَس ِبَشْيٍء؛ قَاَؿ  من ذلك عطاء بن عجالن؛ قال
َحِديثًا ِمْن َحِديِثي َوقَالُوا لَُو: ُقْل: َحدَّثَػنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن َخازِـٍ فَػَقاَؿ: ثَػَنا ٤ُتَمَُّد : َوَضُعوا لَُو أَبُو ُمَعاوِيَةَ 

، َما َحدَّثْػُتَك ِبَشْيٍء. ، فَػُقْلُت: يَا َعُدوَّ اللَِّو، أَنَا ٤ُتَمَُّد ْبُن َخازِـٍ  (149)الكفاية ص:  ْبُن َخازِـٍ
ل يدري ما يقوؿ، يتلقن كما يلقن، و٬تيب فيما يسأؿ، : كاف (2/130)آّروحُتابن حبانقاؿ 

 حىت صار يروي ا١توضوعات عن الثقات، ل ٭تل كتابة حديثو إل على سبيل العتبار.
  تنبيو أول:

: منهم من يفعلو لَتويو بعد ذلك عمن لقنو، وىذا من أعظم القدح ُب السخاويقاؿ 
يب حنيفة، فجعلوا ٢تا أسانيد عن فاعلو، كمن عمد من أصحاب الرأي إىل مسائل عن أ

يزيد بن أيب زياد، عن ٣تاىد، عن ابن عباس، ووضعوىا ُب كتب خارجة بن مصعب، 
 فصار ٭تدث ّٔا.

  تنبيو ثان:
ٮتتلف الرواة الذين يقبلوف التلقُت ُب اٟتكم لختلفهم ُب نوع التلقُت؛ ْلنو فقد يكوف 

: َمْن قَِبَل التػَّْلِقَُت تُرَِؾ َحِديثُُو الَِّذي يالحميدلزما للراوي، وقد يطرأ عليو لسبب؛ قاؿ 
 لُقَّْن ِفيِو، َوُأِخَذ َعْنُو َما أَتْػَقَن ِحْفظَُو، ِإَذا ُعِلَم َذِلَك التػَّْلِقُُت َحاِدثًا ُب ِحْفِظِو َل يُػْعَرُؼ بِوِ 
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يِع َحِديِثِو َفَل يُػقْ  َبُل َحِديثُُو، َوَل يُػْؤَمُن َأْف َيُكوَف َما َقِدٯتًا، فََأمَّا َمْن ُعِرَؼ بِِو َقِدٯتًا ُب ٚتَِ
 (149)الكفاية ص:  َحِفظَُو ٦تَّا لُقَّْن.

 .....ػُمْنَكرَاِت َكثْػرًَة، ...بِالْ   ........ أَْو َقْد ُوِصَفا...   )ن(:
ل تقبل رواية من كثرت الشواذ وا١تناكَت ُب حديثو، قاؿ شعبة: ل ٬تيئك اٟتديث )م(: 

 من الرجل الشاذ. الشاذ إل
***** 

 .......... أَْو ُعرِفَا.....  .........................   )ن(:

 ....ْصٍل َصِحيٍح فَػْهَو َردّّ،أَ   ِبَكثْػرَِة السَّْهِو َوَما َحدََّث ِمنْ   .317 .512 
ول تقبل رواية من عرؼ بكثرة السهو ُب رواياتو إذا َل ٭تدث من أصل صحيح، وكل )م(: 

 قة بالراوي وبضبطو.ىذا ٮتـر الث
ىو ُب موضع اٟتاؿ، أي: ورد  "َوَما َحدََّث ِمْن َأْصٍل َصِحيٍح": قول: العراقيقاؿ (: ش)

حديث من عرؼ بكثرة السهو ُب حاؿ كونو ما حدث من أصل صحيح، أما إذا حدث من 
أصل صحيح فالسماع صحيح، وإف عرؼ بكثرة السهو؛ ْلف العتماد حينئذ على اْلصل، 

حفظو، قاؿ الشافعي ُب الرسالة: من كثر غلطو من احملدثُت وَل يكن لو أصل كتاب  ل على
 صحيح َل يقبل حديثو، كما يكوف من أكثر الغلط ُب الشهادات َل تقبل شهادتو.

***** 

 ................. ٍُبَّ ِإفْ .  ..........................   )ن(:

ْ َلُو َغَلطُُو َفَما َرَجعْ   .318 .513   َسَقَط ِعْنَدُىْم َحِديثُُو ُٚتَعْ   بُػُتّْ

 َواْبِن الْػُمَباَرِؾ رَأَْوا ُب اْلَعَملِ   َكَذا الْػُحَمْيِديُّ َمَع اْبِن َحْنَبلِ   .319 .514 
 ورد عن ابن ا١تبارؾ وأٛتد بن حنبل واٟتميدي وغَتىم، أف من غلط ُب حديث وبُت )م(: 
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 قطت روايتو وَل يكتب عنو.لو غلطو وَل يرجع عنو، وأصر على رواية ذلك اٟتديث، س
 َكاَف ِعَناًدا ِمْنُو َما يُػْنَكُر َذا  قَاَؿ: َوِفيِو َنَظٌر، نَػَعْم ِإَذا  .320 .515 )ن(:

 وُب ىذا نظر، وىو غَت مستنكر إذا ظهر أف ذلك منو على جهة العناد أو ٨تو ذلك.)م(: 
***** 

 ثػّْْر ُب ِإفَاَقٍة َمَعاوَلَْ يُػؤَ   َويُػْقَبُل اْلَمْجُنوُف ِإْف تَػَقطََّعا .298 .516 )ن(:
 خرب آّنوف مقبوؿ وقت إفاقتو إذا َل يبق أثر اٞتنوف.)م(: 

***** 

   [الرٍَّوايَُة فيِ اأْلَْعُصِر اْلُمَتَأخٍَّرةِ ]   )ن(:
 َعِن اْجِتَماِع َىِذِه اْْلُُمورِ   َوأْعَرُضوا ُب َىِذِه الدُُّىورِ   .321 .517 

 .....................  ...........لُِعْسرَِىا، .......  .322 .518 
أعرض الناس ُب ىذه اْلعصار ا١تتأخرة عن اعتبار ٣تموع ما بينا من الشروط ُب رواة )م(: 

 اٟتديث ومشاٮتو، فلم يتقيدوا ّٔا ُب رواياهتم، لتعذر الوفاء بذلك على ٨تو ما تقدـ.
***** 

 ػَباِلِغ، َغَْتِ الْػَفاِعلِ الْػُمْسِلِم الْ   .......... َبْل ُيْكتَػَفى بِاْلَعاِقلِ    )ن(:

 يُػْثِبَت َما َرَوى ِٓتَطّْ ُمْؤتَػَمنْ   لِْلِفْسِق ظَاِىرًا، َوُب الضَّْبِط بَِأفْ   .323 .519 

 ِْلَْصِل َشْيِخِو َكَما َقْد َسبَػَقا  َوأنَُّو يَػْرِوي ِمَن َاْصٍل َوافَػَقا  .324 .520 

ْلسانيد، واحملاذرة من انقطاع ا١تقصود آؿ آخرا إىل احملافظة على خصيصة ىذه اْلمة ُب ا)م(: 
سلسلتها، فليعترب من الشروط ا١تذكورة ما يليق ّٔذا الغرض على ٕترده، وليكتف ُب أىلية 

 ٝتاعو  بوجود الشيخ بكونو مسلما، بالغا، عاقل، غَت متظاىر بالفسق والسخف، وُب ضبطو
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 مثبتا ٓتط غَت متهم، وبروايتو من أصل موافق ْلصل شيخو.
***** 

َهِقيُّ، فَػَلَقدْ لَِنحْ   .325 .521 )ن(:  آَؿ السََّماُع لَِتَسْلُسِل السََّندْ   ِو َذاَؾ اْلبَػيػْ
ذكر البيهقي توسع من توسع ُب السماع من بعض ٤تدثي زمانو الذين ل ٭تفظوف )م(: 

حديثهم ول ٭تسنوف قراءتو من كتبهم، ول يعرفوف ما يقرأ عليهم بعد أف يكوف القراءة عليهم 
ذلك بأف اْلحاديث اليت قد صحت، أو وقفت بُت الصحة والسقم من أصل ٝتاعهم، ووجو 

قد دونت وكتبت ُب اٞتوامع اليت ٚتعها أئمة اٟتديث، ول ٬توز أف يذىب شيء منها على 
 ٚتيعهم، وإف جاز أف يذىب على بعضهم، لضماف صاحب الشريعة حفظها. 

جاء ْتديث معروؼ  : فمن جاء اليـو ْتديث ل يوجد عند ٚتيعهم َل يقبل منو، ومنقال
عندىم فالذي يرويو ل ينفرد بروايتو، واٟتجة قائمة ْتديثو برواية غَته، والقصد من روايتو 

، وتبقى ىذه الكرامة اليت أخبرنا""و ""حدثناوالسماع منو أف يصَت اٟتديث مسلسل بػ
 خصت ّٔا ىذه اْلمة شرفا لنبينا ا١تصطفى صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم.

***** 

   َمْعرَِفُة الث ٍَّقاِت والض َعَفاءِ    (:)ن
روينا عن صاحل بن ٤تمد جزرة قاؿ: أوؿ من تكلم ُب الرجاؿ شعبة بن اٟتجاج، ٍب )م(: 

يعٍت أنو أوؿ قال: ، تبعو ٭تِت بن سعيد القطاف، ٍب بعده أٛتد بن حنبل و٭تِت بن معُت
قدـ ثابت عن رسوؿ اهلل من تصدى لذلك وعٍت بو، وإل فالكلـ فيو جرحا وتعديل مت

 صلى اهلل عليو وسلم، ٍب عن كثَت من الصحابة والتابعُت فمن بعدىم.
 أصل اٞترح والتعديل ثابت ُب الكتاب والسنة؛ قلت:(: ش)
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أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن  "يَا وقولو: "ِممَّْن تَ ْرَضْوَن ِمَن الش َهَداِء"قولو تعاىل:  فمن الكتاب:
 "فَ َتثَبَُّتوا"وُب قراءة ٛتزة والكسائي وخلف:  اِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا"َجاءَُكْم فَ 

: ٬تب على الطالب ٢تذا الشأف أف يكوف أخذه عن (58)اإل١تاع ص:القاضي عياضقاؿ 
أىل الثقة ١تا ينقلوف، وليجتنب من ل دين لو فإف أخذه عنو عناء إذ ل يوثق ٔتا عنده ول 

أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق  "يَا: تعاىل وه، واْلصل فيو قول٭تتج بو لنفسو ول لغَت 
 واشًتاطو تعاىل الرضا والعدالة ُب الشهداء. بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا"

حديث عائشة: قَاَلْت: اْسَتْأَذَف َرُجٌل َعَلى َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ومن السنة: 
ـَ،  "اْئَذنُوا َلُو، بِْئَس َأُخو الَعِشيَرِة، َأِو اْبُن الَعِشيَرِة"اَؿ: فَػقَ  فَػَلمَّا َدَخَل َأَلَف َلُو الَكَل

ـَ؟ قَاَؿ: "َأْي َعاِئَشُة ِإنَّ َشرَّ قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قُػْلَت الَِّذي قُػْلَت، ٍُبَّ أَلَْنَت َلُو الَكَل
 متفق عليو.اُس َأْو َوَدَعُو النَّاُس ات ٍَّقاَء ُفْحِشِو" النَّاِس َمْن تَ رََكُو النَّ 

: فيو دليل على أف إخبار ا١تخرب ٔتا يكوف ُب الرجل من (38)الكفاية ص:الخطيبقاؿ 
العيب على ما يوجبو العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، وإ٪تا أراد أف يبُت 

بوىا، ل أنو أراد الطعن عليو والثلب لو، للناس اٟتالة ا١تذمومة منو وىي الفحش فيجتن
وكذلك أئمتنا ُب العلم ّٔذه الصناعة، إ٪تا أطلقوا اٞترح فيمن ليس بعدؿ لئل يتغطى أمره 

 على من ل ٮتربه، فيظنو من أىل العدالة فيحتج ٓتربه.
ْبَن َأيب ُسْفَياَف،  فَاِطَمَة بِْنِت قَػْيٍس: ذََكْرت لنيب صلى اهلل عليو وسلم َأفَّ ُمَعاوِيَةَ وحديث: 

"َأمَّا أَبُو َجْهٍم، َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقِو، َوَأمَّا ُمَعاِويَُة َوأَبَا َجْهٍم َخطََباىا، فَػَقاَؿ: 
، "اْنِكِحي ُأَساَمَة"َفَكرِْىُتُو، ٍُبَّ قَاَؿ: َفُصْعُلوٌك اَل َماَل َلُو، اْنِكِحي ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد" 

 ُو، َفَجَعَل اهللُ ِفيِو َخيػْرًا، َواْغَتَبْطُت بِِو. رواه مسلم.فَػَنَكْحتُ 
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: ُب ىذا ا٠ترب دللة على أف إجازة اٞترح للضعفاء من جهة (38)الكفاية ص:الخطيبقاؿ 
النصيحة لتجتنب الرواية عنهم، وليعدؿ عن الحتجاج بأخبارىم؛ ْلف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عاوية عند مشورة استشَت فيها، فكاف ذكر العيوب عليو وسلم ذكر ما ُب أيب جهم وم
الكامنة ُب بعض نقلة السنن اليت يؤدي السكوت عنها إىل ٖترًن اٟتلؿ وٖتليل اٟتراـ وإىل 

 الفساد ُب شريعة اإلسلـ أوىل باٞتواز وأحق باإلظهار.
 تنبيو مهم:

، معاين اْلخبار رح والتعديل ُب نقلة اْلخبار، يكوف كذلك ُب من تكلم ُبكما يكوف اٞت
أف اٞترح والتعديل انتهى وزاؿ بزواؿ عصر الرواية، وىذه من  -وقد قيل-حىت ل يقوؿ قائل

الشبو اليت يروج ٢تا أدعياء العلم، الذين يتكلموف ُب دين اهلل باٞتهل وا٢توى، حىت إذا رُدَّ 
ذه اْلصوؿ عليهم بعض قو٢تم جاؤونا ٔتثل ىذه الشبو اليت ل تساوي شيئا، وما ُأصلت ى

 إل ٟتفظ الدين؛
: ول فرؽ بُت (2/404)الفرؽ بُت النصيحة والتعيَت صمن ٣تموع رسائلوالحافظ ابن رجبقاؿ 

الطعن ُب رواة حفاظ اٟتديث والتمييز بُت من تقبل روايتو منهم ومن ل تقبل، وبُت تبيُت 
ويلو، و٘تسك ٔتا خطأ من أخطأ ُب فهم معاين الكتاب والسنة وتأوؿ شيئا منها على غَت تأ

ل يتمسك بو، ليحذر من القتداء بو فيما أخطأ فيو، وقد أٚتع العلماء على جواز ذلك 
أيضا، و٢تذا ٧تد ُب كتبهم ا١تصنفة ُب أنواع العلـو الشرعية من التفسَت وشروح اٟتديث 

مة والفقو واختلؼ العلماء وغَت ذلك ٦تتلئة با١تناظرات ورد أقواؿ من تضعف أقوالو من أئ
وسبب ذلك أف علماء الدين   قال: السلف وا٠تلف من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم.

كلهم ٣تمعوف على قصد إظهار اٟتق الذي بعث اهلل بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم وأف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 387 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

يكوف الدين كلو هلل وأف تكوف كلمتو ىي العليا، وكلهم معًتفوف بأف اإلحاطة بالعلم كلو 
ليس ىو مرتبة أحد منهم ول ادعاه أحد من ا١تتقدمُت ول من من غَت شذوذ شيء منو 

ا١تتأخرين، فلهذا كاف أئمة السلف آّمع على علمهم وفضلهم يقبلوف اٟتق ٦تن أورده 
 عليهم وإف كاف صغَتا ويوصوف أصحأّم وأتباعهم بقبوؿ اٟتق إذا ظهر ُب غَت قو٢تم.

***** 
 فَِإنَُّو الْػِمْرقَاُة لِلتػَّْفِصيلِ   لِ َواْعَن ِبِعْلِم اَٞترِْح َوالتػَّْعِدي  .979 .522 )ن(:

 ........................  ...ِح َوالسَِّقيِم،بَػُْتَ الصَِّحي  .980 .523 
: ىذا من أجل نوع وأفخمو، فإنو ا١ترقاة معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث)م(: 

 إىل معرفة صحة اٟتديث وسقمو، وْلىل ا١تعرفة باٟتديث فيو تصانيف كثَتة: 
: ككتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، منها ما أفرد في الضعفاء -

 والضعفاء للعقيلي.
 ككتاب الثقات ْليب حاًب بن حباف.  ومنها في الثقات فحسب: -
كتاريخ البخاري، وتاريخ ابن أيب خيثمة   ومنها ما جمع فيو بين الثقات والضعفاء: -

 أيب حاًب الرازي.وما أغزر فوائده، وكتاب اٞترح والتعديل لبن 
***** 

 ِمْن َغَرٍض، فَاٞتَْرُْح َأيُّ َخطَرِ   ........... َواْحَذرِ .....   )ن(:
ٍب إف على اآلخذ ُب ذلك أف يتقي اهلل تبارؾ وتعاىل ويتثبت ويتوقى التساىل، كيل ٬ترح )م(: 

رٛتن بن أيب سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليو الدىر َعارُىا، وأحسب أبا ٤تمد عبد ال
من مثل ما ذكره خاؼ، فيما رويناه أو بلغنا أف  -وقد قيل إنو كاف يعد من اْلبداؿ-حاًب 

يوسف بن اٟتسُت الرازي وىو الصوُب دخل عليو وىو يقرأ كتابو ُب اٞترح والتعديل، فقاؿ لو: 
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م كم من ىؤلء القـو قد حطوا رواحلهم ُب اٞتنة منذ مائة سنة ومائيت سنة وأنت تذكرى
وتغتأّم؟ فبكى عبد الرٛتن، وبلغنا أيضا أنو حدث وىو يقرأ كتابو ذلك على الناس عن ٭تِت 
بن معُت أنو قاؿ: إنا لنطعن على أقواـ لعلهم قد حطوا رحا٢تم ُب اٞتنة منذ أكثر من مائيت 

 سنة، فبكى عبد الرٛتن، وارتعدت يداه حىت سقط الكتاب من يده.
***** 

 ........................  .....ُح َحقّّ،َمَع َذا فَالنُّصْ وَ   .981 .524 )ن(: 
وجوز ذلك صونا للشريعة، ونفيا للخطأ والكذب عنها، وكما جاز اٞترح ُب الشهود )م(: 

وروينا أف أبا تراب النخشيب الزاىد ٝتع من أٛتد بن حنبل شيئا من ذلك  جاز ُب الرواة،
 يحة ليس ىذا غيبة.فقاؿ لو: و٭تك، ىذا نص. العلماء فقاؿ لو: يا شيخ ل تغتب

***** 

 َأْحَسَن ٭َتَِْت ُب َجَوابِِو َوَسدّْ   ........... َوَلَقدْ ..........   )ن(:
 ِمْن َكْوِف َخْصِمي الْػُمْصَطَفى إْذ ََلْ أَُذبّْ   َْلْف َيُكونُوا ُخَصَماَء ِل َأَحبّْ   .982 .525 

يكوف ىؤلء الذين  عن أيب بكر بن خلد قاؿ: قلت ليحِت بن سعيد: أما ٗتشى أف)م(: 
تركت حديثهم خصماءؾ عند اهلل يـو القيامة؟ فقاؿ: ْلف يكونوا خصمائي أحب إل من 
أف يكوف خصمي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ ل: لِػم لَػم تذب الكذب عن 

 (1/186)الكامل ُب ضعفاء الرجاؿحديثي؟ 

***** 

ـُ الْػَجارِحِ   .983 .526 )ن(: َا ُردَّ َكَل  (1)َسِئي ُب َأْٛتََد ْبِن َصاِلحِ َكالنَّ   َوُرٔتَّ
وقد أخطأ فيو غَت واحد على غَت واحد فجرحوىم ٔتا ل صحة لو، من ذلك: جرح أيب )م(: 

عبد الرٛتن النسائي ْلٛتد بن صاحل، وىو إماـ حافظ ثقة، ل يعلق بو جرح، أخرج عنو 
                                                 

  : ليس بثقة.النسائيقاؿ ، ىػ(248أبو جعفر، ابن الطربي، ا١تصري، ]ثقة حافظ، خ د ًب[، )ت "َأْحَمد بن َصاِلح"(1)
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ليو، وروينا عن أيب البخاري ُب صحيحو، وقد كاف من أٛتد إىل النسائي جفاء أفسد قلبو ع
 يعلى ا٠تليلي قاؿ: اتفق اٟتفاظ على أف كلمو فيو ٖتامل، ول يقدح كلـ أمثالو فيو.

***** 
َا َكاَف لِػَجرٍْح َمػْخرَجُ   .984 .527 )ن(:  َغطَّى َعَلْيِو السُّْخُط ِحَُت يُػْحرَجُ   فَػُرٔتَّ

ىذا كاف وجهو أف عُت  النسائي إماـ حجة ُب اٞترح والتعديل، وإذا نسب مثلو إىل مثل)م(: 
السخط تبدي مساوئ ٢تا ُب الباطن ٥تارج صحيحة تعمى عنها ْتجاب السخط، ل أف 

 ذلك يقع من مثلو تعمدا لقدح يعلم بطلنو، فاعلم ىذا فإنو من النكت النفيسة ا١تهمة.
***** 

 َعْبِد اْلبَػرّْ  ُب بَػْعِضِهْم َعِن اْبنِ   َواْرُدْد َكلـَ بَػْعِض أَْىِل اْلَعْصرِ  .941 .528 )ن(:
: الصحيح ُب ىذا الباب أف من (2/1093)جامع بياف العلم وفضلو ابن عبد البرقاؿ )ش(: 

صحت عدالتو، وثبتت ُب العلم إمامتو، وبانت ثقتو، وبالعلم عنايتو، َل يلتفت فيو إىل قوؿ 
فيها من  أحد إل أف يأٌب ُب جرحو ببينة عادلة يصح ّٔا جرحو على طريق الشهادات، والعمل

ا١تشاىدة وا١تعاينة لذلك ٔتا يوجب تصديقو فيما قالو لرباءتو من الغل واٟتسد والعداوة وا١تنافسة 
 وسلمتو من ذلك كلو، فذلك كلو يوجب قبوؿ قولو من جهة الفقو والنظر.

***** 

 ْن َعَل تَػْوثِيِق ٣َتُْروٍح َوَجرِْح مَ   الذََّىيب: َما اْجَتَمَع اثْػَناِف َعَلى .943 .529 )ن(:
ىذا الدين مؤيد ٤تفوظ من اهلل تعاىل، َل ٬تتمع  :(84)ا١توقظة ص:الذىبي قاؿ )ش(: 

علماؤه على ضللة ل عمدا ول خطأ؛ فل ٬تتمع اثناف على توثيق ضعيف ول على 
تضعيف ثقة، وإ٪تا يقع اختلفهم ُب مراتب القوة أو مراتب الضعف، واٟتاكم منهم يتكلم 

 ة معارفو، فإف قدر خطؤه ُب نقده فلو أجر واحد.ْتسب اجتهاده وقو 
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 ..................رَاٍو، .  َوتُػْعَرُؼ الثػَّْقُة بِالتػَّْنِصيِص ِمنْ  .944 .530 )ن(:
 بتنصيص أئمة الشأف بتوثيقو، على ما تقدـ تفصيلو ُب بابو. ثقةالراوي  يعرؼ كوف)ش(: 

***** 

 َوِذْكٍر ُب ُمَؤلٍَّف زُِكنْ .. ....  ........................ .944  )ن(:

 ..........................  ......لِلثػَّْقاِت، .... أُْفرِدَ  .945 .531 
وكذلك يعرؼ كونو ثقة كذلك إذا ذُكر اٝتو ُب كتاب ٥تصص للثقات، ككتاب الثقات 

 .كما تقدـ  لبن حباف والعجلي وغَت٫تا، على ما ُب بعض ذلك من تساىل
***** 

 ُمْلَتزِـِ الصّْحَِّة ُب التَّْخرِيجِ   .......... أَْو َٗتْرِيجِ ..... .945  )ن(:
ويعرؼ كوف الراوي ثقة كذلك بتخريج حديثو من يشًتط الصحة ُب كتابو، كالشيخُت ُب 

وكذا صحيح ابن خزٯتة وابن حباف واٟتاكم،  ،الكتب ا١تستخرجة عليهاكصحيحيهما، و 
 .على ما تقدـ من تفصيل ذلك

***** 

   َمَراِتُب الت َّْعِديلِ    )ن(:
بَوُ   .326 .532   رَتػََّبوُ  ِاذْ  (1)َحاًبٍِ  َأيب  اِْبنُ   َوالْػَجرُْح َوالتػَّْعِديُل َقْد َىذَّ
 َما ُب َكَلـِ أَْىِلِو َوَجْدتُ   َوالشَّْيُخ زَاَد ِفيِهَما، َوزِْدتُ   .327 .533 
يل، وقد رتبها أبو ُب بياف اْللفاظ ا١تستعملة بُت أىل ىذا الشأف ُب اٞترح والتعد)م(: 

 ٤تمد عبد الرٛتن بن أيب حاًب الرازي ُب كتابو ُب اٞترح والتعديل فأجاد وأحسن، و٨تن 
                                                 

بن إدريس، أبو ٤تمد، الرازّي، ]الذىيب: اٟتافظ الثبت ٚتع علو الرواية ومعرفة ( مد)٤ت"ِاْبُن أَِبي َحاِتٍم"(عبد الرٛتن1)
 ىػ(.327الفن[، )ت
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 نرتبها كذلك، ونورد ما ذكره، ونضيف إليو ما بلغنا ُب ذلك عن غَته إف شاء اهلل تعاىل.
 المرتبة األولى:

 اَء ِفيِو أَفْػَعُل التػَّْفِضيلِ َما جَ   التػَّْعِديلِ  ]اْلَْلَفاِظ ُب[فََأْرَفُع  .327 .534 )ن(:
 «إِلَْيِو اْلُمْنتَػَهى»أَْو ٨َتُْوُه، ٨َتُْو   َوَما َأْشبَػَهَها« أْوَثِق النَّاسِ »َكػػػ .328 .535 

مراتب التعديل الوصف ٔتا دؿ على ا١تبالغة فيو، وأصرح  : وأرفع)النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 
 ."إليو المنتهى في التثبت" أوت الناس" "أثبأو  " "أوثق الناس"ذلك التعبَت بأفعل كػػ

٨تو  "َأْو َنْحُوُه" ."أثبت الناس"كػػ   " أْوَثِق النَّاِس"أي ما أشبو  "َوَما َأْشبَ َهَها")األثيوبي(: 
  "ِإلَْيِو اْلُمْنتَ َهى"قو٢تم فلف  "نحو"أفعل التفضيل ٦تا يفيد الزيادة وا١تبالغة ُب الوصف 

 المرتبة الثانية:
 َوَلْو أََعْدتَوُ « ثَِقٍة ثَػْبتٍ »َكػػػ  َما َكرَّْرتَوُ  بَػْعَد َذاَؾ َجاَء[]وَ   .328 .536 )ن(:

: ا١ترتبة اْلوىل العليا من ألفاظ التعديل، وَل يذكرىا ابن أيب حاًب، ول العراقيقاؿ )ش(: 
ابن الصلح فيما زاده عليو وىي: إذا كرر لفظ التوثيق ا١تذكور ُب ىذه ا١ترتبة اْلوىل، إما 

 "ثقة متقن"أو  "ثقة ثبت"أو  "ثبت حافظ"أو  "ثبت حجة"اين اللفظُت كقو٢تم: مع تب
و٨توىا. وىذا ا١تراد بقول:  "ثقة ثقة"أو ٨تو ذلك، وإما مع إعادة اللفظ اْلوؿ، كقو٢تم: 

أي: لو أعدت اللفظ اْلوؿ بعينو، فهذه ا١ترتبة أعلى العبارات ُب الرواة  "َوَلْو َأَعْدَتُو"
 ُب مقدمة كتابو ميزاف العتداؿ.  الحافظ أبو عبد اهلل الذىبيا قالو ا١تقبولُت، كم

 تنبيو: 
ىذه ا١ترتبة اليت جعلها العراقي تبعا للذىيب اْلوىل ىي ُب اٟتقيقة ثانية، واليت جعلها ابن الصلح 

  تبعا لبن أيب حاًب اْلوىل ىي ثالثة ُب اٟتقيقة، حيث إف ا١ترتبة اْلوىل ىي اليت تقدمت.
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 رتبة الثالثة:الم
 اَْو ِإَذا َعَزْوا« ُحجَّةٌ »اَْو « ُمْتِقنٌ »  اَوْ « ثَػْبتٌ »أَْو « ثَِقةٌ »ٍُبَّ يَِليِو   .329 .537 )ن(:

 .............................  ...ِحْفَظ أَْو َضْبطًا لَِعْدٍؿ،الْػ  .330 .538 
يثو. قلت: فهو ٦تن ٭تتج ْتد متقن"" أو ""ثقةقاؿ ابن أيب حاًب: إذا قيل للواحد إنو )م(: 

 .ضابط""أو  ""حافظ ، وكذا إذا قيل ُب العدؿ إنوحجة""أو  ""ثبتوكذا إذا قيل 
 المرتبة الرابعة:

 َوصلِ ،«َصُدوؽٌ »،«لَْيَس بِِو بَأسٌ »  ..... َويَِلي..............   )ن(:
 ..............................  ...«ِخَيارًا»،«َمْأُمونًا»اؾَ ِبذَ   .331 .539 
فهو ٦تن  "ال بأس بو" أو "محلو الصدق"أو  "صدوق"أيب حاًب: إذا قيل إنو قاؿ ابن )م(: 

: ىذا كما قاؿ؛ ْلف ىذه العبارات ل تشعر بشريطة الضبط، قال يكتب حديثو وينظر فيو.
فينظر ُب حديثو وٮتترب حىت يعرؼ ضبطو، وقد تقدـ بياف طريقو ُب أوؿ ىذا النوع، وإف َل 

احملدث ُب نفسو ضابطا مطلقا، واحتجنا إىل حديث من  نستوؼ النظر ا١تعرؼ لكوف ذلك
 حديثو اعتربنا ذلك اٟتديث، ونظرنا ىل لو أصل من رواية غَته؟ كما تقدـ بياف طريق العتبار.

 المرتبة الخامسة:
 ِإىَل »،«َرَوْوا َعْنوُ »،«٤َتَلُُّو الصّْْدؽُ »  ...... َوَتل...................   )ن(:

 فَػَقطْ «َشْيخٌ »َفَحْسُب،أَوْ «َوَسطٌ »أَوْ   «َشْيٌخ َوَسطْ »،وَكَذا«ا ُىوالصّْْدِؽ مَ   .332 .540 

 «ُمَقارِبُوْ »، «َحَسُنوُ »، «َجيُّْدهُ »  «ُمَقارِبُوْ »أَْو « َصاِلُح الْػَحِديثِ »وَ   .333 .541 

 «أَْرُجو بَِأْف لَْيَس ِبِو بَْأٌس َعرَاهْ »  «َصُدوٌؽ ِاْف َشاَء اهللْ »، «ُصَويِْلحٌ »  .334 .542 

 «َوَىمْ »أَوْ «ُسوُء ِحْفظٍ »ِإىَل َصُدوؽٍ   أَْو ُيَضمّْ « َمْن يُػْرَمى بِِبدْعٍ »ِمْنُو وَ  .334 .543 

 فإنو يكتب حديثو للعتبار. "صالح الحديث"إذا قيل و   "شيخ"قاؿ ابن أيب حاًب: إذا قيل: )م(: 
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مرتبة من يرمى بتلبسو ببدعة ضللة كالتشيع والقدر والنصب واإلرجاء )األثيوبي(: 
"فالن صدوق هم، أو من يضم إىل وصفو بصدوؽ سوء حفظ أو وَىم، بأف يقاؿ: والتج

"صدوق تغير في أو  "صدوق لو أوىام"أو  "فالن صدوق يهم"أو  سيء الحفظ"
 ."محلو الصدق"بوزف درجة، أي ُب آخر أمره، فكل ىذ اْللفاظ ُب مرتبة أخرة"
 . العراقي ترتيب بعض ىذه اْللفظ تبعا للذىيبغَتَّ  تنبيو:

***** 

 ..فَِثَقٌة،....« بَْأَس بِوِ   َل »قاؿ: َمْن أَقُوُؿ:  (1)َواْبُن َمِعُتٍ   .335 .544 )ن(:
 "فالن ليس بو بأس"عن ابن أيب خيثمة قاؿ: قلت ليحِت بن معُت: إنك تقوؿ: )م(: 

"ىو وإذا قلت لك:  "ثقة"،فهو  : "ليس بو بأس"قاؿ: إذا قلت لك "فالن ضعيف"و
: ليس ُب ىذا حكاية ذلك عن قال الشيختكتب حديثو.  فليس ىو بثقة، ل ضعيف"

 غَته من أىل اٟتديث، فإنو نسبو إىل نفسو خاصة، ٓتلؼ ما ذكره ابن أيب حاًب.
***** 

 ............. َونُِقَل ...  ...........................   )ن(:
 َبلْ  ؟(3)َخْلَدةَ  بُوأَ  َكافَ  أَثَِقةً   (2)َسَأؿْ  َمنْ  َأفَّ اْبَن َمْهِديٍّ َأَجابَ   .336 .545 

 الثػَّْقُة الثػَّْورِيُّ َلْو تَػُعونَا  َكاَف َصُدوقًا َخيػّْرًا َمْأُمونَا  .337 .546 )ن(:
 خلدة،   أبوحدثنا عن عبد الرٛتن بن مهدي القدوة ُب ىذا الشأف أنو حدث فقاؿ: )م(: 

                                                 

 ىػ(.233٭تِت بن معُت بن عوف، أبو زكريا، ]ثقة حافظ مشهور إماـ اٞترح والتعديل، ع[، )ت "اْبُن َمِعيٍن"(1)
 ىػ(.249الفلس، ]ثقة حافظ، ع[، )تىو عمرو بن علي بن ْتر بن َكِنيز، أبو حفص،  "َمْن َسَأْل"(2)
 خالد بن دينار، التميمي، ا٠تياط، ]صدوؽ، خ د ت س[. "أَبُو َخْلَدَة"(3)
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ف خيارا، فقيل لو: أكاف ثقة؟ فقاؿ: كاف صدوقا، وكاف مأمونا، وكاف خَتا، وُب رواية: وكا
 الثقة شعبة وسفياف.

***** 

َا َوَصَف َذا الصّْْدِؽ ُوِسمْ   .338 .547 )ن(:  ِإْذ َيِسمْ « َصاِلِح الْػَحِديثِ »َضْعًفا بِػػ  َوُرٔتَّ

جاء عن أيب جعفر أٛتد بن سناف قاؿ: كاف عبد الرٛتن بن مهدي رٔتا جرى ذكر )م(: 
 حديث""رجل صالح الحديث الرجل فيو ضعف، وىو رجل صدوؽ، فيقوؿ: 

***** 

   َمَراِتُب التَّْجرِيحِ    )ن(:
 وأما ألفاظهم ُب اٞترح فهي أيضا على مراتب:)م(: 

 المرتبة األولى:
 «[إِلَْيِو اْلُمْنتَػَهى ُب اْلَكِذبِ »َكَذا  «رُْكُن اْلَكِذبِ ]»َوَأْسَوُأ التَّْجرِيحِ   .339 .548 )ن(:

 ...........................  .......، «َأْكَذُب النَّاسِ »]وَ   .549 
: أسوأىا: الوصف ٔتا دؿ على ا١تبالغة فيو، وأصرح ذلك التعبَت )النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 

 "ىو ركن الكذب"أو  "إليو المنتهى في الوضع"وكذا قو٢تم:  "أكذب الناس"بأفعل، كػػ 
 و٨تو ذلك.

 المرتبة الثانية:
 «َوَضعْ »،«َوَدجَّاؿٌ »،«اعٌ َوضَّ »،«َيْكِذبُ »  «َيَضعْ »، «َكذَّابٌ »فَػػ[... .239  )ن(:

 فهو  "كذاب" أو "ذاىب الحديث"أو   ،"متروك الحديث" :قاؿ ابن أيب حاًب: إذا قالوا)م(: 
ساقط اٟتديث، ل يكتب حديثو. قاؿ ا٠تطيب: أدوف العبارات ُب أحواؿ الرواة أف يقاؿ: 

 "كذاب"، "ساقط".
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 المرتبة الثالثة:
 فَاْجَتِنبِ «َىاِلكٌ »وَ «َساِقطٌ »وَ   «اْلَكِذبِ ُمتػََّهٌم بِ »َوبْػَعَدَىا   .340 .550 )ن(:

 «بِِو َل يُػْعَتبَػرْ »،«َسَكُتوا َعْنوُ »وَ   «ِفيِو َنَظرْ »،اَوْ «َمتػُْروؾٌ »،«َذاِىبٌ »وَ   .341 .551 

 .........................  ..............،«لَْيَس بِالثػَّْقةِ »وَ   .342 .552 
اٞتميع على ترؾ حديثو، قد يقاؿ:  قاؿ أٛتد بن صاحل: ل يًتؾ حديث رجل حىت ٬تتمع)م(: 

 فل، إل أف ٬تمع اٞتميع على ترؾ حديثو. "فالن متروك"، فأما أف يقاؿ: "فالن ضعيف"
فيمن تركوا  "َسَكُتوا َعْنوُ "و "ِفيِو َنَظرْ "كثَتا ما يعرب البخاري بػػ: السخاويقاؿ )ش(: 

ْلنو لورعو قل أف يقوؿ:  ؛: إهنما أدىن ا١تنازؿ عنده وأردؤىاابن كثيرحديثو، بل قاؿ 
، فإدخا٢تما "رماه فالن بالكذب"و "كذبو فالن"، نعم، رٔتا يقوؿ: "وضاع"أو "كذاب" 

 ُب ىذه ا١ترتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع ٕتوز فيو.
 المرتبة الرابعة:

 «َضِعيٌف ِجدَّا»،َكَذا«َحِديثُوُ   ُردَّا»............. ٍُبَّ .....   )ن(:
 «ُمَطرَّحُ »،«اَرـِ بِوِ »،وَ «َحِديثَوُ   َقْد َطَرُحوا»، َوُىمْ «رَّةٍ َواٍه بَػػمَ »  .343 .553 
 ..........................  «َل ُيَساِوي َشْيًئا»،«لَْيَس ِبَشْيءٍ »  .344 .554 

أو "ال تحل كتابة أي: ل احتجاجا ول اعتبارا،  "فالن ال يكتب حديثو": السخاويقاؿ 
 : الرواية عن حراـ بن عثماف حراـ.الشافعيو قوؿ ومن تحل الرواية عنو" "الأو  حديثو"

 المرتبة الخامسة:
 ، وََكَذا ِإْف ِجيَئا«َضِعيفٌ »ٍُبَّ   ............................   )ن(:

 «َل ٭ُتَْتجُّ بِوْ »،«َضعَُّفوهُ »،وَ «َواهٍ »  «ُمْضَطرِبِوْ »َأْو «ُمْنَكِر الْػَحِديثِ »بِػػػ  .345 .555 

 ل يطرح حديثو، بل يعترب بو. "ضعيف الحديث"قاؿ: إذا قالوا: )م(: 
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 المرتبة السادسة:
 «تُػْنِكُر َوتَػْعِرؼْ »،«ِفيِو َضْعفٌ »وَ   «ُضعّْفْ »، «ِفيِو َمَقاؿٌ »َوبَػْعَدَىا   .346 .556 )ن(:

 «بِاْلَمْرِضيّْ »،«ِبُعْمَدةٍ »،«ِْتُجَّةٍ »  «بِاْلَقِويّْ » ،«باْلَمِتُتِ » ،«لَْيَس ِبَذاؾَ »  .347 .557 

ُ »،«َسيُّْئ ِحْفظٍ »،َكَذا«ِفيوِ   طََعُنوا»،«فْيِو ُخْلفٌ »،«َما ُىولِلضَّْعِف »  .348 .558   «َلُتّْ

 .............................  .................، ....«َتَكلَُّموا ِفيوِ »  .349 .559 

، فهو ٦تن يكتب حديثو "لين الحديث"قاؿ ابن أيب حاًب: إذا أجابوا ُب الرجل بػػ )م(: 
وسأؿ ٛتزة بن يوسف السهمي أبا اٟتسن الدارقطٍت اإلماـ فقاؿ لو:  . اىػوينظر فيو اعتبارا

أيش تريد بو؟ قاؿ: ل يكوف ساقطا مًتوؾ اٟتديث، ولكن ٣تروحا  "فالن لين"إذا قلت: 
 بشيء ل يسقط عن العدالة.
 ُب كتب حديثو، إل أنو دونو. "لّين"فهو ٔتنزلة  "ليس بقوي"قاؿ ابن أيب حاًب: إذا قالوا: 

 ِْتَِديِثِو اْعُتربْ « َشْيًئا»ِمْن بَػْعِد   ..... وَُكلُّ َمْن ذُِكرْ ......   )ن(:
 : ا١تذكوروف ُب ا١ترتبة ]ا٠تامسة والسادسة[، ٮترج حديثهم للعتبار. العراقيقاؿ )ش(: 

***** 
   َمْعرَِفُة َمِن اْختَ َلَط ِمَن الث ٍَّقاتِ    )ن(:

 َفَما َرَوى ِفيِو أََو اَبْػَهَم َسَقطْ   ْختَػَلطْ َوُب الثػَّْقاِت َمْن َأِخَتًا ا  .985 .560 
منهم من خلط لختلطو وخرفو، ومنهم و : )م(: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات

من خلط لذىاب بصره، أو لغَت ذلك، واٟتكم فيهم أنو يقبل حديث من أخذ عنهم قبل 
أمره فلم يدر ىل أخذ عنو  الختلط، ول يقبل حديث من أخذ عنو بعد الختلط، أو أشكل

 قبل الختلط أو بعده.
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واعلم أف من كاف من ىذا القبيل ٤تتجا بروايتو ُب الصحيحُت أو أحد٫تا فإنا  قال الشيخ:
 نعرؼ على اٞتملة أف ذلك ٦تا ٘تيز، وكاف مأخوذا عنو قبل الختلط.

***** 

ُهْم يُػَفكّْ  .947 .561 )ن(:  ........................  َوبِاْعِتَباِر َمْن َرَوى َعنػْ
"وباعتبار الرواة عن ىذا ا١تختلط )األثيوبي(:  أي يزاؿ اإلشكاؿ، فمن نقل قبل  "يُ َفك 

"وقولو:  الختلط قبل ومن نقل بعده رد. العظم  "َفَكْكت"بالبناء للمفعوؿ، من  "يُ َفك 
 أزلتو من مفصلو. "َفًكا"

***** 

 َسَلْك[ (1)َعَلِئي َوأَبُو الَوفَا]ِفيِو الْ   ....................   )ن(:
 ىذا فن عزيز مهم، َل أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتٌت بو، مع كونو حقيقا بذلك جدا.)م(: 
 (2)الحازميأنو ل يعرؼ فيو تصنيف مفرد، وقد صنف  )التقريب(النوويوكذلك  الشيخذكر 

 (2/895، تدريب الراوي4/367ث)فتح ا١تغي .السخاوي والسيوطيتأليفا ذكره  وىو سابق ٢تما
: وبسبب كلـ ابن الصلح، أفرده شيخنا اٟتافظ صلح الدين العلئي العراقيقاؿ )ش(: 

 بالتصنيف ُب جزء حدثنا بو، ولكنو اختصره وَل يبسط الكلـ فيو، ورتبهم على حروؼ ا١تعجم. 
توسع حىت خرج عن لكنو  "االغتباط بمن رمي باالختالط"وألف الربىاف اٟتليب كتابو  قلت:

 ا١تقصود بذكر من اختلط من غَت الثقات؛ ول فائدة ُب ذكرىم ُب ىذا النوع لردىم بدونو.

                                                 

  ىػ(.761خليل بن َكْيَكْلِدّي، صلح الدين، أبو سعيد، الدمشقي، ]الذىيب: حافظ تقدـ ُب ىذا الشأف[، )ت "اْلَعالئِي"(1)
 ىػ(.841)ت[، شيخ البلد اٟتلبية بل مدافع]السيوطي: العجمي، برىاف الدين، إبراىيم بن ٤تمد، سبط ابن"أَبُو الَوفَا" 

 (.ىػ584ت) [،اإلماـ اٟتافظ اٟتجة الناقد النسابة البارع]الذىيب:  ،اٟتازمي ،زين الدين ،أبو بكر ،(٤تمد بن موسى2)
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 "الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات"كتابو  (1)ابن الكيالألف و 
 ن ثبت عنو الختلط من الثقات، وتوسع ُب ذكر تراٚتهم.٦ت راويا( 70)ذكر فيو 

***** 

 مثلة لمن اختلط من الثقات:أ
 .....................  (2)٨َتَْو َعطَاٍء َوُىَو اْبُن السَّائبِ   .986 .562 )ن(:

اختلط ُب آخر عمره، فاحتج أىل العلم برواية اْلكابر  "عطاء بن السائب":فمنهم )م(: 
ع عنو مثل: الثوري وشعبة؛ ْلف ٝتاعهم منو كاف ُب الصحة، وتركوا الحتجاج برواية من ٝت

منو آخرا، وقاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف ُب شعبة: إل حديثُت كاف شعبة يقوؿ: ٝتعتهما 
 (241،الغتباط ص:32)ا١تختلطُت ص: بأخرة عن زاداف.

***** 

 ..،...(3)وََكالْػُجرَْيرِيّْ َسِعيدٍ   ........................   )ن(:
موتو، قاؿ أبو الوليد الباجي: اختلط وتغَت حفظو قبل  )م(: سعيد بن إياس "الجريري":

أنكر أياـ الطاعوف، وىو أثبت عندنا من خالد اٟتذاء ما ٝتع منو قبل أياـ  :النسائيقاؿ 
 (127، الغتباط ص:16)ا١تختلطُت ص: الطاعوف.

 
 

***** 

                                                 

 ىػ(.929[، )تكاف متقنا ٤تررا  :]الغزي ،الدمشقي، بابن الكياؿيعرؼ  ،زين الدين، أبو الربكات، (بركات بن أٛتد1)
 ىػ(.136أبو ٤تمد،الثقفي،الكوُب،]صدوؽ اختلط،خ د ت س ؽ[،)ت"َعطَاء بن السَّائِب"(2)
 بن إياس، أبو مسعود، ]ثقة اختلط قبل موتو بثلث سنُت، ع[، تقدـ.  "اْل ُجَرْيِرّي، َسِعيد"(3)
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 ........... َوَأيب .......  ........................   )ن(:

 ........................  ، ............(1)ِإْسَحاؽَ   .987 .563 
اختلط، ويقاؿ إف ٝتاع سفياف بن عيينة منو بعدما اختلط،  )م(: "أبو إسحاق" السبيعي:

 (273، الغتباط ص:93)ا١تختلطُت ص: ذكر ذلك أبو يعلى ا٠تليلي.
إل أنو  ،: من أئمة التابعُت بالكوفة وأثباهتم(3/270)ميزاف العتداؿ الذىبيلكن قاؿ )ش(: 

 ط، وقد ٝتع منو سفياف بن عيينة، وقد تغَت قليل.وَل ٮتتل يشاخ ونس
***** 

 ........................  (2). ٍُبَّ اْبِن َأيب َعُروبَةِ ....   )ن(:
: خلط سعيد بن أيب عروبة بعد ىزٯتة يحيى بن معينقاؿ  )م(: سعيد "بن أبي عروبة":

 ومائة، فمن ٝتع منو بعد إبراىيم بن عبد اهلل بن حسن بن حسن سنة اثنتُت وأربعُت يعٍت
ذلك فليس بشيء، ويزيد بن ىاروف صحيح السماع منو، ٝتع منو بواسط وىو يريد 

  الكوفة، وأثبت الناس ٝتاعا منو عبدة بن سليماف.
و٦تن عرؼ أنو ٝتع منو بعد اختلطو وكيع وا١تعاَب بن عمراف ا١توصلي، بلغنا قال الشيخ: 

نو قاؿ: ليست روايتهما عنو بشيء، إ٪تا ٝتاعهما عن ابن عمار ا١توصلي أحد اٟتفاظ أ
بعدما اختلط، وقد روينا عن ٭تِت بن معُت أنو قاؿ لوكيع: ٖتدث عن سعيد بن أيب عروبة 

)ا١تختلطُت وإ٪تا ٝتعت منو ُب الختلط؟ فقاؿ: رأيتٍت حدثت عنو إل ْتديث مستو؟

 (139، الغتباط ص:41ص:

***** 

                                                 

 .ىػ(129]ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، ع[، )تعمرو بن عبد اهلل، السبيعي، الكوُب،  "أَبو ِإْسَحاَق"(1)
 ىػ(. 157أو 156سعيد بن مهراف، أبو النضر، البصري، ]ثقة حافظ كثَت التدليس اختلط، ع[، )ت "اْبن أَِبي َعُروبَة"(2)
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 (1)ِقَلبةِ  َأيب  الرَّقَاِشيّْ  ٍُبَّ   ........................   )ن(:
روينا عن اإلماـ ابن  )م(: "أبو قالبة" عبد الملك بن محمد بن عبد اهلل "الرقاشي":

، 77)ا١تختلطُت ص: خزٯتة أنو قاؿ: حدثنا أبو قلبة بالبصرة قبل أف ٮتتلط وٮترج إىل بغداد.
 (222الغتباط ص:

***** 

 ........................  (2)يُّ الُكوُب َكَذا ُحَصُْتُ السَُّلمِ   .988 .564 )ن(:
 (88، الغتباط ص:21)ا١تختلطُت ص: ذكره النسائي وغَته. )م(: "حصين بن عبد الرحمن الكوفي":

***** 

وَعاِرـٌ ٤ُتَمَّدٌ   ........................   )ن(:
(3).... ،.... 

ا رواه عنو البخاري و٤تمد بن الفضل أبو النعماف: اختلط بأخرة، فم )م(: "عارم محمد"
)ا١تختلطُت  بن ٭تِت الذىلي وغَت٫تا من اٟتفاظ ينبغي أف يكوف مأخوذا عنو قبل اختلطو.

 (335، الغتباط ص:116ص:
***** 

 (4)........... َوالثػََّقِفي..  ........................   )ن(:
 نو قاؿ: اختلط بأخرة.ذكر ابن أيب حاًب عن ابن معُت أ )م(: عبد الوىاب "الثقفي":

 (230، الغتباط ص:78)ا١تختلطُت ص:

***** 

                                                 

 ىػ(.276عبد ا١تلك بن ٤تمد، الضرير، البصري، ]صدوؽ ٮتطئ تغَت ١تا سكن بغداد، ؽ[، )ت "الرَّقَاِشّي، أَبو ِقاَلبة"(1)
 ىػ(. 136حصُت بن عبد الرٛتن، أبو ا٢تذيل، ]ثقة تغَت حفظو َب اآلخر، ع[، )ت "ُحَصْيُن، الس َلِمّي، الُكوِفّي"(2)
 آخر عمره، ع[، تقدـ ٤تمد بن الفضل، ]ثقة ثبت تغَت ُب "َعاِرم، ُمَحمَّد"(3)
 ىػ(. 194تغَت قبل موتو بثلث سنُت، ع[، )تعبد الوىاب بن عبد آّيد، أبو ٤تمد، البصري، ]ثقة  "الث ََّقِفي"(4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 3:2 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

ـٍ   .989 .565 )ن(: َعا ِإْذ َعِمي (1)َكَذا اْبُن ٫َتَّا  .....................  ِبَصنػْ
ذكر أٛتد أنو عمي ُب آخر عمره، فكاف يلقن فيتلقن، فسماع  )م(: عبد الرزاق "بن ىمام":

)ا١تختلطُت ئي: فيو نظر ١تن كتب عنو بأخرة.وقاؿ النسا .من ٝتع منو بعدما عمي ل شيء

 (212،الغتباط ص:74ص:
وعلى ىذا ٨تمل قوؿ عباس بن عبد العظيم ١تا رجع من صنعاء: واهلل لقد قال الشيخ: 

 ٕتشمت إىل عبد الرزاؽ وإنو لكذاب، والواقدي أصدؽ منو.
عبد  عن ،عن إسحاؽ بن إبراىيم الدبري ،قد وجدت فيما روي عن الطرباين وقال:
أحاديث استنكرهتا جدا، فأحلت أمرىا على ذلك، فإف ٝتاع الدبري منو متأخر  ،الرزاؽ

 جدا، قاؿ إبراىيم اٟتريب: مات عبد الرزاؽ وللدبري ست سنُت أو سبع سنُت.
***** 

 .....ِفيَما َزَعُموا، (2)َوالرَّْأيُ   .......................   )ن(:
أستاذ مالك، قيل: إنو تغَت ُب آخر عمره،  الرحمن: )م(: ربيعة "الرأي" بن أبي عبد

 (119، الغتباط ص:32)ا١تختلطُت ص: وترؾ العتماد عليو لذلك.
َل أر من ذكر أنو اختلط إل ابن الصلح، فلذلك أتيت بقول:  :العراقيقاؿ )ش(: 

ابن سعد بعد ، وقد وثقو أٛتد وأبو حاًب والعجلي والنسائي وآخروف، إل أف "ِفيَما َزَعُموا"
 أف وثقو، قاؿ: كانوا يتقونو ١توضع الرأي.

***** 

                                                 

 ىػ(.211عبد الرزاؽ، أبو بكر، الصنعاين، ]ثقة حافظ شهَت عمي َب آخر عمره فتغَت وكاف يتشيع، ع[، )ت "اْبُن َىمَّاٍم"(1)
 ىػ(. 142أو  133أو  136ربيعة بن أيب عبد الرٛتن)فروخ(، أبو عثماف، ]ثقة فقيو مشهور، ع[، )ت الرَّْأُي"(2)
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 (1)............. َوالتػَّْوأَِمي  ........................   )ن(:
: روى عنو ابن أيب ذئب والناس، )م(: صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف

ْلخَت ْتديثو القدًن وَل : تغَت سنة ٜتس وعشرين ومائة، واختلط حديثو ابن حباناقاؿ 
 (177، الغتباط ص:58)ا١تختلطُت ص:يتميز، فاستحق الًتؾ.

***** 

َنةَ   .990 .566 )ن(:  ........................  ......، ....(2)َواْبُن ُعيَػيػْ
عن ٤تمد بن عبد اهلل بن عمار ا١توصلي، أنو ٝتع ٭تِت بن سعيد  )م(: سفيان "بن عيينة":

اف بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعُت، فمن ٝتع منو ُب ىذه القطاف يقوؿ: أشهد أف سفي
السنة وبعد ىذا فسماعو ل شيء، قلت: توُب بعد ذلك بنحو سنتُت سنة تسع وتسعُت 

 (148، الغتباط ص:45)ا١تختلطُت ص: ومائة.

***** 

 ........................  (3)... َمَع الْػَمْسُعوِدي....   )ن(:
بد الرٛتن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود ا٢تذل، وىو أخو ع )م(: "المسعودي":

عن ٭تِت بن معُت أنو  "كتاب المزكين للرواة"أيب العميس عتبة ا١تسعودي، ذكر اٟتاكم ُب 
قاؿ: من ٝتع من ا١تسعودي ُب زماف أيب جعفر فهو صحيح السماع، ومن ٝتع منو ُب أياـ 

حنبل بن إسحاؽ عن أٛتد بن حنبل أنو قاؿ: ٝتاع عاصم ا١تهدي فليس ٝتاعو بشيء. وذكر 
 (205، الغتباط ص:72)ا١تختلطُت ص: ىو ابن علي وأيب النضر وىؤلء من ا١تسعودي بعدما اختلط.

                                                 

 ]صدوؽ اختلط، د ت ؽ[، تقدـ. صاحل بن أيب صاحل)نبهاف(،  "الت َّْوَأِمي"(1)
َنَة"(2)  سفياف، ]ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إل أنو تغَت حفظو بأخرة، ع[.  "اْبُن ُعيَ ي ْ
 دىا(.ىػ أوبع160خت د ت س ؽ[،)ت الختلط، فبعد ]من ٝتع منو ببغداد عبد الرٛتن بن عبداهلل، "الْ َمْسُعوِدي"(3)
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 َوآِخرًا َحَكْوُه ُب الْػَحِفيدِ   ........................    )ن(:

 ........................  ....، ......(1)ابُن ُخَزٯْتَةَ   .991 .567 
ذكر اٟتافظ أبو علي الربذعي ٍب السمرقندي  )م(: أبو طاىر "حفيد اإلمام ابن خزيمة":
 (340، الغتباط ص:119)ا١تختلطُت ص: ُب معجمو أنو بلغو أنو اختلط ُب آخر عمره.

: مرض ُب اآلخر وتغَت بزواؿ عقلو سنة الحاكم: قاؿ (4/9)ميزاف العتداؿالذىبي قاؿ )ش(: 
: ما عرفت قلتنُت وعاش بعدىا ثلث سنُت، قصدتو فيها فوجدتو ل يعقل. أربع وٙتا

 أحدا ٝتع منو أياـ عدـ عقلو.
***** 

 ........................  (2)...... َمَع اْلِغْطرِيِفي...   )ن(:
ذكر اٟتافظ أبو علي الربذعي ٍب السمرقندي ُب  )م(: وأبو أحمد "الغطريفي" الجرجاني:

 (311، الغتباط ص:103)ا١تختلطُت ص: لغو أنو اختلط ُب آخر عمره.معجمو أنو ب
: َل أر من ذكره فيمن اختلط غَت ما حكاه (463)التقييد واإليضاح ص:العراقي قاؿ (: ش)

ُب تاريخ  حمزة السهمي، وقد ترٚتو اٟتافظ أبي علي البردعيعن اٟتافظ  ]ابن الصلح[
رؼ بو... ٍَبَّ آخر يوافق الغطريفي ُب السم جرجاف فلم يذكر عنو شيئا من ذلك وىو أع

واسم أبيو وبلده، وتقاربا أيضا ُب اسم اٞتد و٫تا متعاصراف وقد اختلط ُب آخر عمره 
، وقد بُت محمد بن أحمد بن الحسن]اٝتو[ فيحتمل أف يكوف اشتبو الغطريفي بو، 

 ُب تاريخ نيسابور اختلط ىذا. الحاكم
                                                 

 ىػ(.387)ت[، ٤تدث نيسابور]الذىيب: ، أبو طاىر، السلمي، ٤تمد بن الفضل "َحِفيد ابُن ُخَزْيَمَة"(1)
 ىػ(. ٤377تمد بن أٛتد بن اٟتسُت، أبو أٛتد، اٞترجاين، )ت "اْلِغْطرِيِفي"(2)
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 الْػَمْعُروؼِ  (1)َأْٛتَدَ  اْلَقِطيِعي َمعَ   ........................   )ن(:
راوي مسند أٛتد وغَته، اختل ُب آخر عمره  )م(: وأبو بكر بن مالك "القطيعي":

 (37، الغتباط ص:6)ا١تختلطُت ص: وخرؼ حىت كاف ل يعرؼ شيئا ٦تا يقرأ عليو.
ؿ: كاف القطيعي : عن أيب اٟتسن بن الفرات، قا(5/116)تاريخ بغدادالخطيب روى (: ش)

مستورا، صاحب سنة، كثَت السماع من عبد اهلل بن أٛتد وغَته، إل أنو خلط ُب آخر 
)ميزاف الذىبيقاؿ  عمره وكف بصره وخرؼ، حىت كاف ل يعرؼ شيئا ٦تا يقرأ عليو.

 :ىذا القوؿ غلو وإسراؼ وقد كاف أسند أىل زمانو.(1/88العتداؿ
***** 

 ُل الْ َحِديِث أْو ُيْسَتَحب  َمَتى َيصح  َتَحم     )ن(:

 ُب ُكْفرِِه َكَذا َصيبّّ َٛتََل   َوقَِبُلوا ِمْن ُمْسِلٍم َٖتَمََّل   .350 .568 

 ........................  ...َرَوى بَػْعَد اْلبُػُلوِغ، ..ٍُبَّ   .351 .569 
يصح التحمل قبل وجود اْلىلية، فتقبل رواية من ٖتمل قبل اإلسلـ وروى بعده، )م(: 
 ك رواية من ٝتع قبل البلوغ وروى بعده.وكذل

***** 

 قَػْوـٌ ُىَنا َوُردَّ َكالسَّْبَطُْتِ َمعْ   ........ َوَمَنعْ .............   )ن(:

َياِف، ٍبُّْ   .352 .570  ثُوا بَػْعَد الْػُحُلمْ   ِإْحَضاِر أَْىِل اْلِعْلِم لِلصّْبػْ  قَػُبولِػِهْم َما َحدَّ
الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كاٟتسن بن  ومنع من ذلك قـو فأخطئوا؛ ْلف)م(: 

الزبَت والنعماف بن بشَت وأشباىهم من غَت فرؽ بُت ما ٖتملوه قبل  علي وابن عباس وابن

                                                 

 ىػ(. 368اوي ا١تسند، )تبن جعفر بن ٛتداف بن مالك، أبو بكر البغدادي، القطيعي، ر  "اْلَقِطيِعّي، َأْحَمد"(1)
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البلوغ وما بعده، وَل يزالوا قدٯتا وحديثا ٭تضروف الصبياف ٣تالس التحديث والسماع، 
 ويعتدوف بروايتهم لذلك.

***** 

 ِحُتِ  َأَحبُّ  (1)الزُّبَػَْتِيّْ  ِعْندَ   يِث ُب اْلِعْشرِينِ َوطََلُب الْػَحدِ   .353 .571 )ن(:
 َواْلَعْشُر ُب اْلَبْصرَِة َكاْلَمْأُلوفَوْ   َوْىَو الَِّذي َعَلْيِو أَْىُل اْلُكوفَوْ   .354 .572 

ـِ   .355 .573  ْأ  .........................  َوُب الثََّلِثَُت ِْلَْىِل الشَّ
ستحب كتب اٟتديث ُب العشرين؛ ْلهنا ٣تتمع العقل. قاؿ أبو عبد اهلل الزبَتي: ي)م(: 

قاؿ: وأحب أف يشتغل دوهنا ْتفظ القرآف والفرائض، وقاؿ موسى بن ىاروف: أىل البصرة 
 يكتبوف لعشر سنُت، وأىل الكوفة لعشرين، وأىل الشاـ لثلثُت.

***** 

 َويَػْنَبِغي تَػْقِييُدُه بِاْلَفْهمِ   ........................   )ن(:

 ........................  .......َفَكْتُبُو بِالضَّْبِط، ..  .356 .574 
وينبغي بعد أف صار ا١تلحوظ إبقاء سلسلة اإلسناد أف يبكر بإٝتاع الصغَت ُب أوؿ )م(: 

زماف يصح فيو بسماعو، وأما الشتغاؿ بكتبو اٟتديث، وٖتصيلو، وضبطو، وتقييده، فمن 
ٮتتلف باختلؼ اْلشخاص، وليس ينحصر ُب سن حُت يتأىل لذلك ويستعد لو، وذلك 

.  ٥تصوص، كما سبق ذكره آنفا عن قـو
 

***** 

                                                 

 ىػ(.320الزبَت بن أٛتد بن سليماف، أبو عبد اهلل، الشافعي، ]الذىيب: كاف من الثقات اْلعلـ[، )ت "الز بَ ْيِرّي"(1)
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 َحْيُث َيِصحُّ، َوبِِو نِزَاعُ   ................. َوالسََّماعُ    )ن(:
 "ِقصَُّة َمْحُموٍد َوَعْقُل اْلَمجَّْو"  فَا٠تَْْمُس لِْلُجْمُهوِر ٍُبَّ الْػُحجَّوْ   .357 .575 
 .........................  َٜتَْسٍة، َوِقيَل: أَْربَػَعوْ َوْىَو اْبُن   .358 .576 
اختلفوا ُب أوؿ زماف يصح فيو ٝتاع الصغَت؛ والتحديد ٓتمس ىو الذي استقر عليو )م(: 

، و١تن َل يبلغ ٜتسا "سمع"عمل أىل اٟتديث ا١تتأخرين، فيكتبوف لبن ٜتس فصاعدا 
 ."ُأحضر"، أو "حضر"

أىل الصنعة ُب ذلك أف أقلو سن ٤تمود بن الربيع، وذكر وقاؿ القاضي عياض: قد حدد 
رواية البخاري ُب صحيحو بعد أف ترجم: مىت يصح ٝتاع الصغَت؟ بإسناده عن ٤تمود بن 

َعَقْلُت ِمَن النَِّبيٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َمجًَّة َمجََّها ِفي َوْجِهي َوأَنَا اْبُن الربيع قاؿ: 
 .أنو كان ابن أربع سنين، وُب رواية: ْن َدْلوٍ َخْمِس ِسِنيَن مِ 

"َعَقْلُت ِمَن النَِّبيٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َمجًَّة حديث ٤َتُْموِد ْبِن الرَّبِيِع، قَاَؿ: )ح(: )ش(: 
رقم:  1/49و 77رقم:  1/26)البخاري َمجََّها ِفي َوْجِهي َوأَنَا اْبُن َخْمِس ِسِنيَن ِمْن َدْلٍو" رواه 

واللفظ  (33رقم:  1/456)ومسلم ( 6354رقم:  8/76و 1185رقم:  2/59و 839رقم:  1/167و 189
 للبخاري ُب ا١توضع اْلوؿ. 

، تقدـ التصريح ُب رواية البخاري عنو أنو كاف ابن ٜتس "َوِقيَل: َأْربَ َعْو"وقولو: قلت: 
، وتبعو (2345رقم:  3/1378)الستيعابابن عبد البر سنُت، والقوؿ بأنو ابن أربع ذكره 

: َل أقف على (1/173)فتح الباريالحافظ ، وَل يسنداه. قاؿ (63)اإل١تاع ص:القاضي عياض 
على ىذا الًتدد قوؿ الواقدي: ]واٟتامل[ ىذا صر٭تا ُب شيء من الروايات بعد التتبع التاـ، 

على أف قوؿ  إنو كاف ابن ثلث وتسعُت ١تا مات، واْلوؿ أوىل بالعتماد لصحة إسناده،
 الواقدي ٯتكن ٛتلو إف صح على أنو ألغى الكسر وجربه غَته.
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 َولَْيَس ِفيِو ُسنٌَّة ُمتَّبَػَعوْ   ........................   )ن(:
 ٦ُتَيػّْزًا، َوَردُُّه الْػَجَوابَا  َبِل الصََّواُب فَػْهُمُو ا٠تِْطَابَا  .359 .577 
حالو على ا٠تصوص، فإف وجدناه  والذي ينبغي ُب ذلك أف تعترب ُب كل صغَت)م(: 

مرتفعا عن حاؿ من ل يعقل فهما للخطاب وردا للجواب، صححنا ٝتاعو وإف كاف دوف 
وأما ، ٜتس، وإف َل يكن كذلك َل نصحح ٝتاعو وإف كاف ابن ٜتس، بل ابن ٜتسُت

فيدؿ على صحة ذلك من ابن ٜتس مثل ٤تمود، ول يدؿ على  ،حديث ٤تمود بن الربيع
صحة فيمن َل يكن ابن ٜتس، ول على الصحة فيمن كاف ابن ٜتس وَل ٯتيز ٘تييز انتفاء ال

٤تمود رضي اهلل عنو، وقد بلغنا عن إبراىيم بن سعيد اٞتوىري قاؿ: رأيت صبيا ابن أربع 
 سنُت قد ٛتل إىل ا١تأموف قد قرأ القرآف، ونظر ُب الرأي، غَت أنو إذا جاع يبكي.

***** 

 قَاَؿ: لِػَخْمَس َعْشرََة التََّحمُّلُ   َحْنَبٍل: فَػَرُجلُ  َوِقيَل ِلْبنِ   .360 .578 )ن(:
 قَاَؿ: ِإَذا َعَقَلُو َوَضَبطَوْ   ٬َتُوُز َل ُب ُدوهِنَا، فَػَغلَّطَوْ   .361 .579 
وعن أٛتد أنو سئل: مىت ٬توز ٝتاع الصيب للحديث؟ فقاؿ: إذا عقل وضبط، فذكر لو عن )م(: 

 و ٜتس عشرة سنة، فأنكر قولو، وقاؿ: بئس القوؿ.رجل أنو قاؿ: ل ٬توز ٝتاعو حىت يكوف ل
***** 

 فَػرََّؽ َساِمٌع، َوَمْن َل َفَحَضرْ   َوِقيَل: َمْن بَػُْتَ الْػِحَماِر َواْلبَػَقرْ   .362 .580 )ن(:

 ........................  ....، ....(1)قَاَؿ بِِو اٟتَْمَّاؿُ   .363 .581 
الصيب اٟتديث؟ فقاؿ: إذا فرؽ عن موسى بن ىاروف اٟتماؿ أنو سئل: مىت يسمع و )م(: 

 بُت البقرة والدابة، وُب رواية: بُت البقرة واٟتمار.
                                                 

 ىػ(.294موسى بن ىاروف بن عبد اهلل، أبو عمراف، ]ثقة حافظ كبَت، )٘تييز([، )ت "اْلَحمَّاُل"(1)
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 ذُْكرِ  ِذي أَْرَبعٍ  ِلْبنِ  َٝتَّعَ   (1)...... َواْبُن اْلُمْقرِي..   )ن(:

قاؿ: حفظت القرآف ول  (2)وعن القاضي أيب ٤تمد عبد اهلل بن ٤تمد اْلصبهاين)م(: 
كر بن ا١تقرئ ْلٝتع منو ول أربع سنُت، فقاؿ بعض إىل أيب ب ٜتس سنُت، وٛتلت

اٟتاضرين: ل تسمعوا لو فيما قرئ فإنو صغَت، فقاؿ ل ابن ا١تقرئ: اقرأ سورة الكافرين، 
فقرأهتا، فقاؿ: اقرأ سورة التكوير، فقرأهتا، فقاؿ ل غَته: اقرأ سورة ا١ترسلت، فقرأهتا، وَل 

  والعهدة علي. أغلط فيها. فقاؿ ابن ا١تقرئ: ٝتعوا لو
***** 

َلوُ  .349 .582 )ن(: ـْ قَػبػْ  اْلِفْقَو َأَسدّْ اْلُقْرآِف َو[ِدرَاَسَة ]  َحْيُث اْستَػَعدّْ  َوِإْف يُػَقدّْ
قاؿ أبو عبد اهلل الزبَتي: يستحب كتب اٟتديث ُب العشرين ْلهنا ٣تتمع العقل، )م(: 

 وأحب أف يشتغل دوهنا ْتفظ القرآف والفرائض.
ًن طالب اٟتديث الشتغاؿ بالفقو أحسن من تقدًن طلب اٟتديث، ْلف الفقو تقد)األثيوبي(: 

مع كونو ٙترة اٟتديث يوجد فيو من ا١تسائل الجتهادية اليت ل يتيسر لكل أحد استخراجها من 
النصوص، فإذا اشتغل اإلنساف ُب أوؿ أمره بالفقو يسهل عليو فهم ما ٬تب عليو من صنوؼ 

يف يستنبط ا١تسائل من النصوص، وينبغي لو أف يتبحر مع ذلك ُب العبادات، وأيضا يتمرف ك
 اللغة والصرؼ، وسائر علـو اْلدب، فإهنا تفتح لو باب فهم النصوص.

واْلوىل أف ٭تفظ القرآف قبل ذلك ُب صغره، ويتعاىده فإنو ل يتيسر بعد ذلك ١تن  قلت:
بكر بن ا٠تلؿ قاؿ:  أيبن ع (39ص: مناقب اإلماـ أٛتد)اشتغل باٟتديث، وروى ابن اٞتوزي

                                                 

 ىػ(.381بن زاذاف، أَبُو بكر، ]أبو نعيم: ٤تدث كبَت ثقة صاحب مسانيد[، )تابراىيم ٤تمد بن إ "اْبُن اْلُمْقِري"(1)
  ىػ(.446ثقة[،)ت أحد أوعية العلم ومن أىل الدين والفضل، ، أبو ٤تمد، الشافعي، ]ا٠تطيب:(عبد اهلل بن ٤تمد2)
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فسألت  ،ٝتعت أٛتد بن حنبل، يقوؿ: كنت أحفظ القرآف، فلما طلبت اٟتديث اشتغلت
اهلل عز وجل أف ٯتن علي ْتفظو وَل أقل: ُب عافية، فما حفظتو إل ُب السجن والقيود، 

 فإذا سألت اهلل حاجة فتقوؿ: ُب عافية.
***** 

   َأْقَساُم التََّحم ِل    )ن(:
  بياف أقساـ طرؽ نقل اٟتديث وٖتملو، و٣تامعها ٙتانية أقساـ؛م(: )

   َوَأوَُّلَها: َسَماُع َلْفِظ الشَّْيخِ    )ن(:
 َوْىَي َٙتِاٍف، َلْفُظ َشْيٍخ، فَاْعَلمِ   أَْعَلى ُوُجوِه اْْلَْخِذ ِعْنَد اْلُمْعَظمِ   .364 .583 

 ..........................  ........كَتابًا اَْو ِحْفظًا، ...  .365 .584 
وىو ينقسم ، القسم األول من أقسام األخذ والتحمل: السماع من لفظ الشيخ)م(: 

لقسم أرفع إىل إملء، وٖتديث من غَت إملء، وسواء كاف من حفظو أو من كتابو، وىذا ا
 اْلقساـ عند اٞتماىَت.

***** 

ثَػَنا»..... َوُقْل: ....   )ن(:  «أَنْػَبأَنَا»،«اَأْخبَػرَنَ »،أَوْ «ٝتَِْعتُ »  «َحدَّ
 "أخبرنا"و ""حدثناقاؿ القاضي: ل خلؼ أنو ٬توز ُب ىذا أف يقوؿ السامع منو: )م(: 

 .ذكر لنا فالن""و "قال لنا فالن"و "سمعت فالنا يقول"و "أنبأنا"و
: ُب ىذا نظر، وينبغي فيما شاع استعمالو من ىذه اْللفاظ ٥تصوصا ٔتا ٝتع قال الشيخ

أف ل يطلق فيما ٝتع من لفظ  -لى ما نبينو إف شاء اهلل تعاىلع-من غَت لفظ الشيخ 
 الشيخ ١تا فيو من اإليهاـ واإللباس.
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ـَ ا٠تَِْطيُب َأْف يَػُقوَل   .366 .585 )ن(:  ؛ ِإْذ َل يَػْقَبُل التَّْأوِيَل «ٝتَِْعتُ »  َوَقدَّ
فإنو ل يكاد أحد يقوؿ:  "سمعت"،ذكر ا٠تطيب أف أرفع العبارات ُب ذلك: )م(: 
 ُب أحاديث اإلجازة وا١تكاتبة، ول ُب تدليس ما َل يسمعو. عت""سم

***** 

 ........................  َأخّْرَا« ٝتَِْعتُ »َوبَػْعُضُهْم قَاَؿ:  .355 .586 )ن(:
 "سمعت"من جهة أخرى، وىي أنو ليس ُب  "سمعت"أرفع من  "حدثنا، وأخبرنا")م(: 

دللة على أنو خاطبو  أخبرنا""و ""حدثناوُب  دللة على أف الشيخ رواه اٟتديث وخاطبو بو،
بو ورواه لو، وسأؿ ا٠تطيب شيخو الربقاين، عن السر ُب كونو يقوؿ فيما رواه ٢تم عن أيب 

 أخبرنا"" ول ""حدثناول يقوؿ:  "سمعت"القاسم عبد اهلل بن إبراىيم اٞترجاين اآلبندوين: 
ُب الرواية، فكاف الربقاين ٬تلس ْتيث ل  فذكر لو: أف أبا القاسم كاف مع ثقتو وصلحو عسرا

يراه ول يعلم ْتضوره، فيسمع منو ما ٭تدث بو الشخص الداخل إليو، فلذلك يقوؿ: 
 ؛ ْلف قصده كاف الرواية للداخل إليو وحده."أخبرنا"" ول "حدثنا، ول يقوؿ: "سمعت"

***** 

 اْلُعُموـِ َأْخبَػرَاَوِقيَل: ِإْف َعَلى   ........................ .355  )ن(:
،  "حدثنا": الصحيح التفصيل، وىو أف الزركشيقاؿ )ش(:  أرفع إف حدثو على العمـو

، 3/476)النكتأرفع إف حدثو على ا٠تصوص، وكذا قاؿ القسطلين ُب ا١تنهج.  "سمعت"و

 (1/422تدريب الراوي
 
 

***** 
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ثَػَنا»َوبَػْعَدَىا   .367 .587 )ن(: َثٍِت « »َحدَّ  .....................  «َحدَّ
 أخفض ُب  "حدثنا"، وإ٪تا كاف قوؿ: "حدثنا وحدثني" "سمعت":قاؿ ا٠تطيب: ٍب بعد)م(: 

وروي عن  "حدثنا"الرتبة من قوؿ ٝتعت؛ ْلف بعض أىل العلم كاف يقوؿ فيما أجيز لو: 
ويتأوؿ أنو حدث أىل البصرة وأف اٟتسن منهم، وكاف  "ثنا أبو ىريرة"اٟتسن أنو كاف يقوؿ: 

 ُب شيء من ذلك. "سمعت"ذ ذاؾ با١تدينة فلم يسمع منو شيئا، وَل يستعمل قوؿ اٟتسن إ
 : ومنهم من أثبت لو ٝتاعا من أيب ىريرة.قال الشيخ

***** 

 «َأْخبَػَرين »، «َأْخبَػرَنَا»َوبَػْعَد َذا   .........................   )ن(:

رُ   اْستَػْعَمَلوْ  (1)َويَزِيدُ  َكْثَتٌ  َوْىوَ   .368 .588   َواِحٍد ِلَما َقْد َٛتََلوْ  َوَغيػْ

 ..........................  .....ِمْن َلْفِظ َشْيِخِو، ...  .369 .589 
وىو كثَت ُب الستعماؿ، حىت أف ٚتاعة  "أخبرنا": قوؿُ  "سمعت وحدثنا"ٍب يتلو )م(: 

ل يكادوف ٮتربوف عما ٝتعوه من لفظ من حدثهم إل بقو٢تم:  من أىل العلم كانوا
نهم ٛتاد بن سلمة، وعبد اهلل بن ا١تبارؾ، وىشيم بن بشَت، وعبيد اهلل بن م "أخبرنا"

موسى، وعبد الرزاؽ بن ٫تاـ، ويزيد بن ىاروف، وعمرو بن عوف، و٭تِت بن ٭تِت التميمي، 
 وإسحاؽ بن راىويو، وأبو مسعود أٛتد بن الفرات، و٤تمد بن أيوب الرازياف.

حىت قدـ أٛتد،  "أخبرنا"بد الرزاؽ يقوؿ: ا٠تطيب عن ٤تمد بن رافع قاؿ: كاف ع وذكر
وما كاف قبل  "حدثنا"، فكل ما ٝتعت مع ىؤلء قاؿ: "حدثنا"وإسحاؽ، فقال لو: قل: 

 ."أخبرنا"ذلك قاؿ: 
                                                 

 ىػ(.206بن ىاروف، أبو خالد، الواسطي، ]ثقة متقن عابد، ع[، )ت "يَزِيُد"(1)
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 "أخبرنا"وقاؿ ٤تمد بن أيب الفوارس: ىشيم ويزيد بن ىاروف وعبد الرزاؽ ل يقولوف إل 
 فهو من خطأ الكاتب. "حدثنا"فإذا رأيت 

 ٔتا قرئ على الشيخ. "أخبرنا": وكاف ىذا كلو قبل أف يشيع ٗتصيص الشيخ قال
 َوقُػلَّْل « نَػبَّأَنَا« »أَنْػَبأَنَا»  ...... َوبَػْعَدُه َتَل .......   )ن(:

 ، وىو قليل ُب الستعماؿ."نبأنا"و "أنبأنا": قوؿُ  "أخبرنا"ٍب يتلو )م(: 
***** 

ثَػَنا»َكَقْولِِو   َوَىاَو٨تَْ « قَاَؿ لََنا»َوقَػْولُُو   .370 .590 )ن(:  ، َلِكنػََّها«َحدَّ
 ........................  اْلَغاِلُب اْسِتْعَما٢ُتَا ُمَذاَكرَهْ   .371 .591 
غَت أنو  "حدثنا فالن"فهو من قبيل قولو:  "ذكر لنا فالن"أو  "قال لنا فالن"وأما قولو: )م(: 

، وقد حكينا ُب فصل التعليق عن  ""حدثنالئق ٔتا ٝتعو منو ُب ا١تذاكرة، وىو بو أشبو من 
 كثَت من احملدثُت استعماؿ ذلك معربين بو عما جرى بينهم ُب ا١تذاكرات وا١تناظرات.

***** 

 ِبَل ٣ُتَاَررَهْ « قَاؿَ »َوُدونَػَها   ..........................   )ن(:
 َرُفوُه ُب اْلُمِضيْ َل ِسيََّما َمْن عَ   َوْىَي َعلى السََّماِع ِإْف يُْدَر اللُِّقيْ   .372 .592 

 ... ، .......(1)ِمْنُو َكَحجَّاجٍ   ْف َل يَػُقوَؿ َذا ِبَغَْتِ َما ٝتَِعْ أَ   .373 .593 
من غَت ذكر قولو:  "ذكر فالن"أو  "قال فالن"وأوضع العبارات ُب ذلك أف يقوؿ : )م(: 
ن و٨تو ذلك، وقد قدمنا ُب فصل اإلسناد ا١تعنعن أف ذلك وما أشبهو م "لنا"و "لي"

اْللفاظ ٤تموؿ عندىم على السماع، إذا عرؼ لقاؤه لو وٝتاعو منو على اٞتملة، ل سيما 
                                                 

 ىػ(.206بن ٤تمد، أبو ٤تمد، اْلعور، ا١تصيصي، ]ثقة ثبت لكنو اختلط َب آخر عمره ١تا قدـ بغداد، ع[، )ت "َحجَّاج"(1)
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إل فيما ٝتعو منو، وقد كاف حجاج بن ٤تمد  "قال فالن"إذا عرؼ من حالو أنو ل يقوؿ: 
فحملها الناس عنو،  "قال ابن جريج"اْلعور يروي عن ابن جريج كتبو، ويقوؿ فيها: 

 كاف قد عرؼ من حالو أنو ل يروي إل ما ٝتعو.واحتجوا برواياتو، و 
***** 

 ..... َوَلِكْن ٯَتَْتِنعْ ............  .........................   )ن(:

 رْ هَ َذاَؾ َعَلى الَِّذي ِبَذا الَوْصِف اْشتػَ   رْ ُعُموُمُو ِعْنَد ا٠تَْطْيِب، َوَقصَ   .374 .594 

رؼ من عادتو مثل ذلك، وقد خصص ا٠تطيب القوؿ ْتمل ذلك على السماع ٔتن ع)م(: 
 واحملفوظ ا١تعروؼ ما قدمنا ذكره.

***** 

   الثَّاِني: الِقَراَءُة َعَلى الشَّْيخِ    )ن(:
 ُمْعَظُمُهْم َعْرًضا، َسَوا قَػرَأْتَػَها  ٍُبَّ اْلِقرَاَءُة الَّيِت نَػَعتَػَها  .375 .595 

ْعَتا  .376 .596   ػَما َعَرْضَتاَوالشَّْيُخ َحاِفٌظ لِ   ِمْن ِحْفٍظ اَْو ِكَتاٍب اَْو ٝتَِ

 بِنَػْفِسِو، أَْو ثَِقٌة ٦تُِْسُكوُ   أَْو َل، َوَلِكْن َأْصُلُو ٯُتِْسُكوُ   .377 .597 
وأكثر احملدثُت  ،القسم الثاني من أقسام األخذ والتحمل: القراءة على الشيخ)م(: 

من حيث إف القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآف على  "عرضا"يسموهنا 
سواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غَتؾ وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب، أو من ا١تقرئ، و 

 حفظك، أو كاف الشيخ ٭تفظ ما يقرأ عليو، أو ل ٭تفظو لكن ٯتسك أصلو ىو أو ثقة غَته.
 
 

***** 
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 ٭َتَْفظُُو َمَع اْسِتَماٍع فَاقْػَتِنعْ   قُػْلُت: َكَذا إْف ثَِقٌة ِمػمَّْن ٝتَِعْ   .378 .598 )ن(:
ف كاف ثقة من السامعُت ٭تفظ ما يقرأ على الشيخ، واٟتافظ لذلك مستمع : إالعراقيقاؿ 

١تا يقرأ غَت غافل عنو فذاؾ كاؼ أيضا، وَل يذكر ابن الصلح ىذه ا١تسألة، واٟتكم فيها 
متجو، ول فرؽ بُت إمساؾ الثقة ْلصل الشيخ وبُت حفظ الثقة ١تا يقرأ، وقد رأيت غَت 

 ى بذلك سواء كاف اٟتافظ ىو الذي يقرأ أو غَته.واحد من أىل اٟتديث وغَتىم اكتف
***** 

 نَػْقَل ا٠ِتَلِؼ، َوبِِو َما اْعَتدُّوا  َوَأْٚتَعُوا َأْخًذا َِّٔا، َوَردُّوا  .379 .599 )ن(:
 ول خلؼ أهنا رواية صحيحة، إل ما حكي عن بعض من ل يعتد ٓتلفو.)م(: 

]ابن أَبُو َسِعيٍد اْلَحدَّادِ يَػُقوُؿ: قَاَؿ  َماِعيَل الُْبَخارِيَّ ُمَحمََّد ْبَن ِإسْ : ٝتَِْعُت اْبُن ُخَزيَْمةَ قاؿ (: ش)

، فَِقيَل لَوُ: فَػَقاَؿ ِقصَّ معُت: ثقة[ ةَ : ِعْنِدي َخبَػٌر َعِن النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعلَْيِو َوَسلََّم ُب اْلِقرَاءَِة َعَلى اْلَعاَلِِ
: (1/22)الصحيحالبخاريقاؿ ، (1/168)ا١تعرفة للبيهقي"نَ َعْم" قَاَؿ:  ا؟آللَُّو أََمَرَك بَِهذَ ِضَماـِ ْبِن ثَػْعلََبَة: 

 فهذه قراءة على النيب صلى اهلل عليو وسلم أخرب ضماـ قومو بذلك فأجازوه.
: معٌت قوؿ البخاري "فأجازوه" أي: قبلوه منو، وَل يقصد اإلجازة (1/149)الفتحالحافظقاؿ 

 ا١تصطلحة بُت أىل اٟتديث.
: ٝتعت سفياف وأبا حنيفة ومالكا وابن أبو عاصم النبيليها ٚتاعة، قاؿ خالف ف لكن،

جريج يقولوف: ل بأس ّٔا، يعٍت القراءة، وأنا ل أراه، وما حدثت ْتديث عن أحد من 
 (420)احملدث الفاصل ص: الفقهاء قراءة.

: ما أخذت حديثا قط عرضا، قيل: عندنا من أخذ عرضا، قاؿ: من عرؼ ما وكيع وقاؿ
قاؿ: ل أعد  إسحاق بن عيسى الطباعض ٦تا ٝتع فخذ منو، يعٍت السماع. وعن عر 

 (271)الكفاية ص: القراءة شيئا بعد ما رأيت مالكا يقرأ عليو وىو ينعس.
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 ..ْو ُدونَُو أَْو فَػْوَقُو؟ ....أَ   َوا٠ْتُْلُف ِفيَها؛ َىْل ُتَساِوي اْْلَوََّل   .380 .600 )ن(:
 ل السماع من لفظ الشيخ ُب ا١ترتبة، أو دونو، أو فوقو؟واختلفوا ُب أهنا مث)م(: 

***** 

 .................. فَػُنِقَل   ........................   )ن(:
 ُكوَفَة َوالْػِحَجاِز أَْىِل الْػَحَرـِ   َعْن َماِلٍك َوَصحْبِو َوُمْعَظمِ   .381 .601 

 ........................  َمَع الْػػُبَخارِيّْ؛ ٫ُتَا ِسيَّافِ   .382 .602 
روي عن مالك وغَته أهنما سواء، وقد قيل: إف التسوية بينهما مذىب معظم )م(: 

علماء اٟتجاز والكوفة، ومذىب مالك وأصحابو وأشياخو من علماء ا١تدينة، ومذىب 
 البخاري، وغَتىم.

***** 

 النػُّْعَمافِ  َمعَ  (1)ِذْئبٍ  َأيب  َواْبنُ   ........................   )ن(:
 .........................  ..َرجََّحا اْلَعْرَض، ..... َقدْ   .383 .603 
ونقل عن أيب حنيفة، وابن أيب ذئب، وغَت٫تا ترجيح القراءة على الشيخ على السماع )م(: 

 من لفظو، وروي ذلك عن مالك أيضا.
***** 

 َنحْ َوُجلُّ أَْىِل الشَّْرِؽ ٨َتَْوُه جَ   ... َوَعْكُسُو َأَصحّْ .......   )ن(:
والصحيح: ترجيح السماع من لفظ الشيخ، واٟتكم بأف القراءة عليو مرتبة ثانية، وقد )م(: 

 قيل: إف ىذا مذىب ٚتهور أىل ا١تشرؽ.
                                                 

 ىػ(.٤158تمد بن عبد الرٛتن  أبو اٟتارث، القرشي، ]ثقة فقيو فاضل، ع[، )ت "اْبُن أَِبي ِذْئٍب"(1)
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 . ، ....«َأْٝتَعُ أَنَا »َمْع وَ   «قُرِي»أو « قَػرَْأتُ »َوَجوَُّدوا ِفيِو   .384 .604 
تب: أجودىا وأسلمها أف يقوؿ: وأما العبارة عنها عند الرواية ّٔا فهي على مرا)م(: 

 فهذا سائغ من غَت إشكاؿ. "قرئ على فالن وأنا أسمع فأقر بو"أو  "قرأت على فالن"
 ........... ٍُبَّ َعربِّْ ......  ........................   )ن(:

 «ُمْنِشَدا»َحىتَّ « ِقرَاءًة َعَلْيوِ »  ٔتَا َمَضى ُب أَوٍَّؿ ُمَقيََّدا  .385 .605 

 .........................  .....«َدنَا ِقرَاءًة َعَلْيوِ شَ أَنْ »  .386 .606 
ويتلو ذلك ما ٬توز من العبارات ُب السماع من لفظ الشيخ مطلقة إذا أتى ّٔا )م(: 

و٨تو ذلك، وكذلك  "أخبرنا قراءة عليو"أو  "حدثنا فالن قراءة عليو"ىاىنا، بأف يقوؿ 
 ُب الشعر. "أنشدنا قراءة عليو"

***** 

 ، َلِكْن بَػْعُضُهْم َقْد َحلََّل «ٝتَِْعتُ »  َل  ...............   )ن(:
 "سمعت فالنا". ومنهم من أجاز فيها أف يقوؿ )م(: 

 ( 124. )اإل١تاع ص:: وىو قوؿ روي عن الثوريالقاضي عياضقاؿ )ش(: 
قرأه فيما  "سمعت فالنا يقول": من ا١تتأخرين من يتسامح ويقوؿ: )القًتاح(ابن دقيقوقاؿ 

عليو، وىذا تسامح خارج عن الوضع ليس لو وجو، إل أف يكوف  القارئعليو أو ٝتع من 
بتغيَت اصطلح وىو أف يقع الصطلح على أف يعرب ّٔذه اللفظة عن ىذا ا١تعٌت، فإف كاف 
 ىذا الصطلح عاما فقد يقرب اْلمر فيو، وإف وضعو ىذا الراوي بنفسو فل أرى ذلك جائزا.

 
 

***** 
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ْخَبارِ   .387 .607 )ن(:  َمنَػَعُو َأْٛتَُد ُذو اْلِمْقَدارِ   َوُمْطَلُق التَّْحِديِث َواإْلِ
 َواْبُن اْلُمَباَرِؾ الْػَحِميُد َسْعَيا  (1)٭َتَِْت  َوالتَِّميِمي َوالنََّسِئيُّ   .388 .608 
 ُب القراءة على الشيخ، فقد اختلفوا فيو على مذاىب؛ "أخبرنا"و "حدثنا"وأما إطلؽ )م(: 

قيل: إنو قوؿ ابن ا١تبارؾ و٭تِت بن ٭تِت التميمي وأٛتد : منع منهما جميعاي ول:القول األ
 والنسائي وغَتىم.

***** 

 (2)ُسْفَيافُ  َوبَػْعَدهُ  َوَماِلكٌ   َوَذَىَب الزُّْىرِيُّ َواْلَقطَّافُ   .389 .609 )ن(:
 َمَع اْلُبَخارِيّْ ِإىَل الْػَجَوازِ   َوُمْعَظُم اْلُكوَفِة َوالْػِحَجازِ   .390 .610 
ل: إنو مذىب معظم قي: وأنو كالسماع من لفظ الشيخ ذلكجواز إطالق  القول الثاني:)م(: 

 البخاري ُب ٚتاعة من احملدثُت.و القطاف، و بن عيينة ااٟتجازيُت والكوفيُت، وقوؿ الزىري ومالك و 
***** 

ـُ اَمَع اْبِن َوْىٍب َواإْلِ   زَاِعيوْ َواْبُن ُجرَِيٍج وََكَذا اْْلَ   .391 .611   لشَّاِفِعيَما
 لِْلَفْرؽِ « َأْخبَػرَنَا»َقْد َجوَُّزوا   َوُمْسِلٌم َوُجلُّ أَْىِل الشَّْرؽِ   .392 .612 )ن(:

ْنَصاؼِ  َصاِحبُ  َعزَاهُ  َوَقدْ   .393 .613   لِلنََّسئي ِمْن َغَْتِ َما ِخَلؼِ   (3)اإْلِ
 ..........................  َواْْلَْكَثرِيَن، .................  .394 .614 
 وىو  :فيمنع من إطالق "حدثنا" ويجوز إطالق "أخبرنا" ؛بينهما التفريق: لثالثالقول ا)م(: 

                                                 

 ىػ(.226نيسابوري، ]ثقة ثبت إماـ، خ ـ ت س[، )تبن ٭تِت بن بكر، أبو زكريا، ال "التَِّميِمي، َيْحَيى"(1)
 ىػ(.198٭تِت بن سعيد بن فروخ، أبو سعيد، اْلحوؿ، البصري، ]ثقة متقن حافظ إماـ قدوة، ع[، ) "اْلَقطَّاُن"(2)

 لى مالك.إشارة إىل أنو ابن عيينة، ل الثوري؛ ْلف الثوري متقدـ الوفاة ع "َوبَ ْعَدُه"ىو ابن عيينة، وقولو:  "ُسْفَياُن"
ْنَصاِف" فيما بين األئمة في حدثنا وأخبرنا من االختالف"(3) مد بن اٟتسن بن ٤تمد، أبو بكر، ا١تصري، حمل، "اإْلِ

 )عاصر النسائي(
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"كتاب مذىب الشافعي وأصحابو، وىو منقوؿ عن مسلم وٚتهور أىل ا١تشرؽ، وذكر صاحب 
٤تمد بن اٟتسن التميمي اٞتوىري ا١تصري: أف ىذا مذىب اْلكثر من أصحاب  اإلنصاف"

"أنا قرأتو علما يقـو مقاـ قوؿ قائلو:  "أخبرنا"جعلوا اٟتديث الذين ل ٭تصيهم أحد، وأهنم 
. قاؿ: و٦تن كاف يقوؿ بو من أىل زماننا أبو عبد الرٛتن النسائي، ُب عليو ال أنو لفظ بو لي"

 ٚتاعة مثلو من ٤تدثينا.
: وقد قيل: إف أوؿ من أحدث الفرؽ بُت ىذين اللفظُت ابن وىب ٔتصر، قال الشيخ

عن ابن جريج، واْلوزاعي، حكاه عنهما ا٠تطيب، إل أف يعٍت  وىذا يدفعو أف ذلك مروي
 أنو أوؿ من فعل ذلك ٔتصر.

***** 

 ُمْصطََلًحا ِْلَْىِلِو أَْىِل اْْلَثَرِ   ...... َوُىَو الَِّذي اْشتَػَهرْ .   )ن(:
الفرؽ بينهما صار ىو الشائع الغالب على أىل اٟتديث، والحتجاج لذلك من و )م(: 

ء وتكلف، وخَت ما يقاؿ فيو: إنو اصطلح منهم أرادوا بو التمييز بُت حيث اللغة عنا
 لقوة إشعاره بالنطق وا١تشافهة. "حدثنا"النوعُت، ٍب خصص النوع اْلوؿ بقوؿ 

***** 

 ِقرَاَءَة الصَِّحيِح َحىتَّ َعاَدا  أََعاَدا ِبَذا (1)قَاؿَ  َمنْ  َوبَػْعضُ   .395 .615 )ن(:

َثَكا»ِإْذ َكاَف قَاَؿ أوًَّل:   «ْخبَػرََكاأَ »ُب ُكلّْ َمْْتٍ قَاِئًل:   .396 .616   «َحدَّ
ما حكاه أبو بكر الربقاين، عن أيب حاًب ٤تمد بن  قرؽ بينهمامن أحسن ما ٭تكى عمن )م(: 

يعقوب ا٢تروي، أحد رؤساء أىل اٟتديث ٓتراساف، أنو قرأ على بعض الشيوخ، عن اْلَفرَْبرِيّْ 

                                                 

 ىػ(.368(٤تمد بن يعقوب، أبو حاًب، ا٢تروي، ]الذىيب: كاف فقيها فاضل[، )ت1)
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، فلما فرغ من الكتاب ٝتع "حدثكم الفربري"يث: صحيح البخاري، وكاف يقوؿ لو ُب كل حد
الشيخ يذكر أنو إ٪تا ٝتع الكتاب من الفربري قراءة عليو، فأعاد أبو حاًب قراءة الكتاب كلو، وقاؿ 

 "أخبركم الفربري"لو ُب ٚتيعو: 
***** 

ْسَناِد، َوْىَو َشَططُ   قُػْلُت: َوَذا رَْأُي الَِّذيَن اْشتَػَرطُوا  .397 .617 )ن(:  ِإعاَدَة اإْلِ
وإف كاف  ،كأنو كاف يرى أنو لبد من ذكر السند ُب كل حديثو  :العراقيقاؿ (: ش)

صاحب الكتاب، وىو من مذاىب أىل التشديد ُب الرواية، وإل   اإلسناد واحدا إىل
والصحيح أنو ل ٭تتاج إىل  "أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري"لكتفى بقولو لو: 

 إعادة السند ُب كل حديث.
***** 

 [ثََمانَِيٌة تَ تَ َعلَُّق بِالََّسَماِع َواْلَعْرضِ ]تَ ْفرِيَعاتٌ    )ن(:

 [اَل َيْحَفُظ َما يُ ْقَرأُ َعَلْيوِ  اأْلَوَُّل: ِإَذا َكاَن الشَّْيخُ ]   

 َوالشَّْيُخ َل ٭َتَْفُظ َما َقْد ُعِرَضا  َواْختَػَلُفوا ِإْف أَْمَسَك اْْلَْصَل ِرَضا  .398 .618 

لشيخ عند القراءة عليو بيد غَته، وىو موثوؽ بو مراع ١تا يقرأ، أىل إذا كاف أصل ا)م(: 
لذلك، فإف كاف الشيخ ٭تفظ ما يقرأ عليو فهو كما لو كاف أصلو بيد نفسو، بل أوىل 
 لتعاضد ذىٍت شخصُت عليو، وإف كاف الشيخ ل ٭تفظ ما يقرأ عليو، فهذا ٦تا اختلفوا فيو؛

***** 

 ........................  ُصوِؿ يُػْبِطُلوْ فَػبَػْعُض نُظَّاِر اْْلُ   .399 .619 )ن(:
 فرأى بعض أئمة اْلصوؿ أف ىذا ٝتاع غَت صحيح.)م(: 
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، إيضاح 1/247)الربىاف ُب أصوؿ الفقو.(1)كإماـ اٟترمُت، وا١تاَزري  "بَ ْعُض نُظَّاِر اأْلُُصوِل"(: ش)

 (498احملصوؿ ص:

***** 

ِثَُت يَػْقبَػُلوْ َوَأْكثَػُر   ........................   )ن(:  اْلُمَحدّْ
 ........................  .....اْخَتارَُه الشَّْيُخ، ....وَ   .400 .620 
وا١تختار أف ذلك صحيح، وبو عمل معظم الشيوخ وأىل اٟتديث إذا كاف اْلصل )م(: 

 بيد القارئ وىو موثوؽ بو دينا ومعرفة.
***** 

 ُكُو َفَذِلَك السََّماُع َردّْ ٦تُْسِ   .. فَِإْف َلَْ يُػْعَتَمدْ .........   )ن(:
أما إذا كاف أصلو بيد من ل يوثق بإمساكو لو، ول يؤمن إ٫تالو ١تا يقرأ، فسواء كاف بيد )م(: 

 القارئ أو بيد غَته، ُب أنو ٝتاع غَت معتد بو، إذا كاف الشيخ غَت حافظ للمقروء عليو.
***** 

   [َلْفظًا الثَّاِني: ِإَذا َلْم يُِقرَّ الشَّْيخُ ]   )ن(:
 يُِقرَّ َلْفظًا، َفرآُه اْلُمْعَظمْ   َواْختَػَلُفوا ِإْف َسَكَت الشَّْيُخ وَلَْ   .401 .621 
 ........................  َوْىَو الصَِّحيُح َكاِفًيا، ........  .402 .622 
أو ٨تو ذلك، والشيخ  "قلَت أخبرنا فالن"أو  "أخبرك فالن"إذا قرأ القارئ قائل: )م(: 

نازؿ منزلة ، ىذا كاؼأف  إليو، فاىم لذلك، غَت منكر لو، فالصحيحساكت، مصغ 
إقرار الشيخ نطقا، وىذا  ـزيل ل ووأن ،تصر٭تو بتصديق القارئ، اكتفاء بالقرائن الظاىرة

 مذىب اٞتماىَت من احملدثُت والفقهاء وغَتىم.

                                                 

 ىػ(.536بصَت بعلم اٟتديث[، )ت أحد اْلئمة ا١تتبحرين: الذىيب(٤تمد بن علي بن عمر، أبو عبد اهلل، ا١تالكي، ]1)
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 ، َوَقَطعْ بَػْعُض أُوِل الظَّاِىِر ِمْنوُ   ..... َوَقْد َمَنعْ ..........   ن(:)
 ٍُبَّ أَبُو ِإْسَحاٍؽ الشَّْتَازِي  بِِو أَبُو اْلَفْتِح ُسَلْيُم الرَّازِي  .403 .623 

 بِِو، َوأْلَفاُظ اْْلََداِء اْْلُوَّؿُ   يُػْعَملُ  ، َوقاؿ:(1)َنْصرٍ  َكَذا أَبُو  .404 .624 
 ي، واشًتط بعض الظاىرية وغَتىم إقرار الشيخ نطقا، وبو قطع الشيخ أبو إسحاؽ الشَتاز )م(: 

وأبو الفتح سليم الرازي، وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيُت؛ قاؿ أبو نصر: ليس لو أف 
"قرأت ، ولو أف يعمل ٔتا قرئ عليو، وإذا أراد روايتو عنو قاؿ: "أخبرني"أو  "حدثني"يقوؿ 
وُب حكاية بعض ا١تصنفُت للخلؼ ُب ذلك أف بعض ، "قرئ عليو وىو يسمع"أو  عليو"

 "وىو كما قرأتو عليك؟"ة شرط إقرار الشيخ عند ٘تاـ السماع: بأف يقوؿ القارئ للشيخ الظاىري
 "نعم"فيقوؿ: 

***** 

 [الثَّاِلُث: بَ َياُن أَْلَفاِظ اأْلََداِء ِبَحَسِب َتَحم ِل اْلَحِديثِ ]   )ن(:
 ُب اْْلََداَعَلْيِو َأْكثَػَر الشُُّيوِخ   َوالْػَحاِكُم اْخَتاَر الَِّذي َقْد َعِهَدا  .405 .625 

َثٍِت »  .406 .626  َدا  ُب اْلَلْفِظ َحْيُث انْػَفَرَدا« َحدَّ  َواْٚتَْع َضِمَتَُه إذا تَػَعدَّ

 َواْسُتْحَسَنا« َأْخبَػَرين »أَْو قَارِئًا  «َأْخبَػَرنَا»َواْلَعْرَض ِإْف َتْسَمْع فَػُقْل   .407 .627 

 .........................  َو٨َتُْوُه َعِن اْبِن َوْىٍب ُرِويَا  .408 .628 

قاؿ اٟتاكم: الذي أختاره ُب الرواية، وعهدت عليو أكثر مشاٮتي وأئمة عصري: أف )م(: 
، وما يأخذه من "حدثني فالن"يقوؿ ُب الذي يأخذه من احملدث لفظا وليس معو أحد: 

                                                 

 ىػ(.477، ابن الصباغ، الشافعّي، ]الذىيب: كاف ثبتا حجة دينا خَتا[، )تعبد السيد بن ٤تمد "أَبُو َنْصٍر"(1)
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، وما "أخبرني فالن"، وما قرأ على احملدث بنفسو: "حدثنا فالن"احملدث لفظا ومعو غَته: 
. وقد روينا ٨تو ما ذكره عن عبد اهلل بن "أخبرنا فالن"وىو حاضر: قرئ على احملدث 

 وىو حسن رائق. ،وىب صاحب مالك
***** 

 َولَْيَس بِاْلَواِجِب َلِكْن ُرِضَيا  ........................   )ن(:
حكاه ا٠تطيب عن أىل  ،ٍب إف ىذا التفصيل من أصلو مستحب وليس بواجب)م(: 

أو ٨توه، ٞتواز ذلك للواحد ُب كلـ  "حدثنا"ا ٝتع وحده أف يقوؿ: العلم كافة، فجائز إذ
 ؛ ْلف احملدث حدثو، وحدث غَته."حدثني"العرب، وجائز إذا ٝتع ُب ٚتاعة أف يقوؿ: 

***** 

 أَْو َمْع ِسَواُه؟ فَاِعَتباُر اْلَوْحَدهْ   َوالشَُّك ُب اْْلَْخِذ أَكاَف َوْحَدهْ   .409 .629 )ن(:
 ..........................  ...............٤ُتَْتَمٌل، .....  .410 .630 
 "حدثني"، أو من قبيل "أخبرنا"أو  "حدثنا"فإف شك ُب شيء عنده أنو من قبيل )م(: 

لًتدده ُب أنو كاف عند التحمل والسماع وحده أو مع غَته، فيحتمل أف  "أخبرني"أو 
 ؛ ْلف عدـ غَته ىو اْلصل."أخبرني"أو  "حدثني"نقوؿ: ليقل 

***** 

ْنَسافُ   ... َلِكْن رأى اْلَقطَّافُ ....   )ن(:  الْػَجْمَع ِفيَما أَْوَىَم اإْلِ

 ........................  ....ا قَاَؿ، ...ُب َشْيِخِو مَ   .411 .631 
ولكن ذكر علي بن عبد اهلل ا١تديٍت، عن شيخو ٭تِت بن سعيد القطاف، فيما إذا )م(: 

. وىذا "حدثنا"، أنو يقوؿ "حدثنا فالن"ؿ أو قا "حدثني فالن"شك أف الشيخ قاؿ: 
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، وىو عندي يتوجو "حدثنا"يقتضي فيما إذا شك ُب ٝتاع نفسو ُب مثل ذلك أف يقوؿ: 
أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص؛ ْلف  "حدثنا"أكمل مرتبة، و "حدثني"بأف 

 عدـ الزائد ىو اْلصل، وىذا لطيف. 
***** 

َهِقيُّ َواْعَتَمدْ   ْحَدَة َقدْ ....... َواْلوَ .....   )ن(:  اْخَتاَر ُب َذا اْلبَػيػْ
 ]يعٍت الوحدة[ٍب وجدت البيهقي قد اختار بعد حكايتو قوؿ القطاف ما قدمتو. )م(: 

***** 

   [الرَّاِبُع: ِات ٍَّباُع َلْفِظ الشَّْيخِ ]   )ن(:
 ائِِو َوَل تَػَعدّْ لِلشَّْيِخ ُب أَدَ   َوقَاَؿ َأْٛتَُد: اتَِّبْع َلْفظًا َوَردْ   .412 .632 
 دوه.عْ ول تػَ  "أخبرنا"و"سمعت" و ""حدثنيو "حدثنا"قاؿ أٛتد: اتبع لفظ الشيخ ُب قولو: )م(: 

***** 

ْبَداَؿ ِفيَما ُصنػَّْفا  .413 .633 )ن(:  الشَّْيُخ، ...............  َوَمَنَع اإْلِ
نفس  ليس لك فيما ٕتده ُب الكتب ا١تؤلفة من روايات من تقدمك أف تبدؿ ُب)م(: 

و٨تو ذلك، وإف كاف ُب إقامة أحد٫تا مقاـ اآلخر "حدثنا" بػ "أخبرنا"الكتاب ما قيل فيو 
 خلؼ وتفصيل سبق، لحتماؿ أف يكوف من قاؿ ذلك ٦تن ل يرى التسوية بينهما.

***** 

 .... َلِكْن َحْيُث رَاٍو ُعرِفَا  ........................   )ن(:
 ..لنػَّْقِل بِاْلَمْعٌَت، ....ُب ا  ِو َما َجَرىبِأَنَُّو َسوَّى َفِفي  .414 .634 
ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت من مذىب رجالو التسوية بينهما فإقامتك )م(: 

 أحد٫تا مقاـ اآلخر من باب ٕتويز الرواية با١تعٌت.
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 ... َوَمْع َذا فَػيَػَرى..........  .........................   )ن(:

 بِاللَّْفِظ َل َما َوَضُعوا ُب اْلُكُتبِ   ا َرَوى ُذو الطََّلبِ بَِأفَّ َذا ِفيمَ   .415 .635 
فالذي نراه المتناع من إجراء مثلو ُب إبداؿ ما وضع  ،وذلك وإف كاف فيو خلؼ معروؼ)م(: 

كفايتو من إجراء ذلك ا٠تلؼ ُب  ُب الكتب ا١تصنفة، وآّامع آّموعة، وما ذكره ا٠تطيب ُب
 لى ما يسمعو الطالب من لفظ احملدث غَت موضوع ُب كتاب مؤلف.ىذا، فمحموؿ عندنا ع

***** 

   [الَخاِمُس: َسَماِع النَّاِسخِ ]   )ن(:
 ......ِمْن نَاِسٍخ، ......  َواْختَػَلُفوا ُب ِصحَِّة السََّماعِ   .416 .636 
 اختلف أىل العلم ُب صحة ٝتاع من ينسخ وقت القراءة.)م(: 

***** 

 ........ فَػَقاَؿ بَاْمِتَناعِ ....  ........................   )ن(:

 ....، ......(1)َعِديٍّ  َواْبنِ   اْْلَْسَفرَايِيٍِت َمَع الْػَحْريبّْ   .417 .637 
بن عدي واْلستاذ أيب إسحاؽ واورد عن اٟتريب  القول األول: يُمنع ذلك:)م(: 

 .م وغَتىاْلسفراييٍت
 
 

***** 

                                                 

 ىػ(.418جتهاد[، )تأحد من بلغ رتبة الالذىيب: إبراىيم بن ٤تمد، ركن الدين، أبو إسحاؽ، الّشافعّي، ] "اأْلَْسَفَراييِِني"(1)
 ىػ(.285كاف إماما ُب العلم، رأسا ُب الزىد[، )تا٠تطيب:  إبراىيم بن إسحاؽ بن إبراىيم أبو إسحاؽ، ] "اْل َحْرِبّي"

"  ىػ(. 365، أبو أٛتد، اٞترجاين، ]ا٠تليلي: اٟتافظ عدًن النظَت حفظا، وجللة[، )تعبد اهلل بن عدي "اْبن َعِديٍّ
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 (1)َوَعِن الصّْْبِغيّْ .........  ........................   )ن(:
 ، ............«َحَضْرتُ »  َل تَػْرِو َٖتِْديثًا َوِإْخَبارًا، ُقلِ   .418 .638 
 .الصبغي قالو: "أخبرنا"ول  "حدثنا"، ول يقل: "حضرت"يقوؿ:  القول الثاني:)م(: 

***** 

 (2)... َوالرَّازِيُّ َوْىَو الْػَحْنظَِلي  ........................   )ن(:
 .....َحمَّاُؿ، .....َوَجوََّز الْػ  َواْبُن اْلُمَباَرِؾ ِكَل٫ُتَا َكَتبْ   .419 .639 
وىو يقرأ،  (3)عن أيب حاًب الرازي قاؿ: كتبت عند عاـر القول الثالث: تجويز ذلك:)م(: 

وىو يقرأ. وعن عبد اهلل بن ا١تبارؾ: أنو قرئ عليو، وىو  (4)وكتبت عند عمرو بن مرزوؽ
غَت ما يقرأ، ول فرؽ بُت النسخ من السامع، والنسخ من ا١تسمع، وورد ينسخ شيئا آخر 

 عن موسى بن ىاروف اٟتماؿ ٕتويز ذلك.
***** 

 ....... َوالشَّْيُخ َذَىبْ ......  ........................   )ن(:

رًا ِمْنُو َأْف يُػَفصَّْل   .420 .640   َفَحْيُث فَػْهٌم َصحَّ، أَْو َل َبَطَل   بَِأفَّ َخيػْ

اَرُقْطٍِت َحْيُث َعدّْ   .421 .641  ا (5)ِإْٝتَاِعيلَ  ِإْمَلءَ   َكَما َجَرى لِلدَّ  َوَسَردْ  َعدِّ

 إذا  السماع  يصح   وخَت من ىذا اإلطلؽ التفصيل؛ فنقوؿ: ل القول الرابع: التفصيل:)م(: 
                                                 

 ىػ(.342بن إسحاؽ، أبو بكر، الشافعّي، النيسابورّي، ]الذىيب: اإلماـ ا١تفيت احملدث شيخ اإلسلـ[، )ت أٛتد "الصٍّْبِغّي"(1)
 ىو أبو حاًب. الرَّاِزّي، اْل َحْنظَِلي"("2)
 .(ىػ224أو223، ع[، )تثقة ثبت تغَت َب آخر عمره] ،بعاـر يعرؼ، يالسدوس ،أبو النعماف ،(٤تمد بن الفضل3)
 . (ىػ224[، )تخ د ،ثقة فاضل لو أوىاـي، ]أبو عثماف، البصر  ،(عمرو بن مرزوؽ4)
 ىػ(.341بن ٤تمد بن إٝتاعيل، أبو علي، الصفار، البغدادي، ]الدارقطٍت: ثقة متعصب للسنة[، )ت "ِإْسَماِعيل"(5)
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كاف النسخ ْتيث ٯتتنع معو فهم الناسخ ١تا يقرأ، حىت يكوف الواصل إىل ٝتعو كأنو صوت 
غفل، ويصح إذا كاف ْتيث ل ٯتتنع معو الفهم، كمثل ما رويناه عن الدارقطٍت: أنو حضر ُب 
حداثتو ٣تلس إٝتاعيل الصفار، فجلس ينسخ جزءا كاف معو وإٝتاعيل ٯتلي، فقاؿ لو بعض 
اٟتاضرين: ل يصح ٝتاعك وأنت تنسخ، فقاؿ: فهمي لْلملء خلؼ فهمك، ٍب قاؿ: ٖتفظ  

ديث إىل اآلف؟ فقاؿ: ل، فقاؿ الدارقطٍت: أملى ٙتانية عشر حديثا، كم أملى الشيخ من ح
فعدت اْلحاديث فوجدت كما قاؿ، ٍب قاؿ أبو اٟتسن: اٟتديث اْلوؿ منها عن فلف، عن 

الثاين، عن فلف، عن فلف، ومتنو كذا، وَل يزؿ يذكر أسانيد اْلحاديث و فلف، ومتنو كذا، 
 (13/487)تاريخ بغداد ىت أتى على آخرىا، فتعجب الناس منو.ومتوهنا على ترتيبها ُب اإلملء ح

***** 

   [الَساِدُس: َمْن فَاَتُو َسَماُع َشْيءٌ ]   )ن(:

َنَم َحىتَّ َخِفَي اْلبَػْعُض، َكَذا  َوَذاَؾ ٬َتْرِي ُب اْلَكَلـِ َأْو ِإَذا  .422 .642   َىيػْ

 ِر اْلَكِلَمَتاِف أَْو أََقلْ ُب الظَّاىِ   ِإْف بَػُعَد السَّاِمُع، ٍُبَّ ٭ُتَْتَملْ   .423 .643 

ما ذكرناه ُب النسخ من التفصيل ٬تري مثلو فيما إذا كاف الشيخ، أو السامع )م(: 
يتحدث، أو كاف القارئ خفيف القراءة يفرط ُب اإلسراع، أو كاف يهينم ْتيث ٮتفي بعض 

 كل ذلك الكلم، أو كاف السامع بعيدا عن القارئ، وما أشبو ذلك، ٍب الظاىر أنو يعفى ُب
 عن القدر اليسَت ٨تو الكلمة والكلمتُت.

***** 

رًا لِنَػْقٍص ِإْف يَػَقعْ   َويَػْنَبِغي لِلشَّْيِخ َأْف ٬تُِيَز َمعْ   .424 .644 )ن(:  ِإْٝتَاِعِو َجبػْ
 ويستحب للشيخ أف ٬تيز ٞتميع السامعُت رواية ٚتيع اٞتزء أو الكتاب الذي ٝتعوه، وإف )م(: 
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"سمع مني ىذا ا بذؿ ْلحد منهم خطو بذلك كتب لو: جرى على كلو اسم السماع، وإذ
 أو ٨تو ىذا، كما كاف بعض الشيوخ يفعل.الكتاب وأجزت لو روايتو عني" 

***** 

 ِإَجازٍَة َمَع السََّماِع تُػْقَرفْ   َوَل ِغٌَت َعنْ  :(1)قَاَؿ اْبُن َعتَّابٍ   .425 .645 )ن(:
الفقيو اْلندلسي، عن أبيو، أنو قاؿ: وفيما نرويو عن أيب ٤تمد بن أيب عبد اهلل بن عتاب )م(: 

السماع عن اإلجازة؛ ْلنو قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إف كاف   ل غٌت ُب
 ىذا الذي ذكرناه ٖتقيق حسن.قال: ، القارئ ويغفل السامع، فينجرب لو ما فاتو باإلجازة

***** 

 ُو؟ فَػَقاَؿ: أَْرُجو يُػْعَفىأَْدَغمَ   َوُسِئَل اْبُن حنبٍل؛ ِإْف َحْرفَا  .426 .646 )ن(:
روينا عن صاحل بن أٛتد بن حنبل قاؿ: قلت ْليب: الشيخ يدغم اٟترؼ يعرؼ أنو  )م(: 

 كذا وكذا، ول يفهم عنو، ترى أف يروى ذلك عنو؟ قاؿ: أرجو أف ل يضيق ىذا.
***** 

 ُمُو َفَل َيَسعْ ُب الْػَحْرِؼ َيْستَػْفهِ   َلِكْن أَبُو نُػَعْيٍم اْلَفْضُل َمَنعْ   .427 .647 )ن(:

 (2)زَائَِدهْ  َعنْ  َو٨َتُْوهُ  ُمْفِهٍم، َعنْ   ِإلَّ بََأْف يَػْرِوَي تِْلَك الشَّارَِدهْ   .428 .648 
وعن أيب نعيم أنو كاف يرى فيما سقط عنو من اٟترؼ الواحد والسم ٦تا ٝتعو من )م(: 

ك واسعا سفياف واْلعمش واستفهمو من أصحابو: أف يرويو عن أصحابو، ل يرى غَت ذل
وعن خلف بن ٘تيم قاؿ: ٝتعت من سفياف الثوري عشرة آلؼ أو ٨توىا، فكنت  لو.

                                                 

 ىػ(.462ديث وطرقو[، )ت٤تمد بن عتاب، أبو عبد اهلل، القرطيب، ]ابن بشكواؿ: كاف فقيها عا١تا بصَتا باٟت "اْبُن َعتَّاٍب"(1)
 ىػ(.160بن قدامة، أبو الصلت، الثقفي، ]ثقة ثبت صاحب سنة، ع[، )ت "زَاِئَدة"(2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 428 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

أستفهم جليسي، فقلت لزائدة؟ فقاؿ ل: ل ٖتدث منها إل ٔتا ٖتفظ بقلبك، وٝتع 
 أذنك، قاؿ: فألقيتها.

***** 

ثَػَنا» ِمنْ « َحدَّثَ »ِإْذ فَاتَُو   «نَا»َقْد قاؿ:  (1)َوَخَلُف ْبُن َسِاَلٍ   .429 .649 )ن(:  «َحدَّ
 ............................  ....، .....(2)ِمْن قَػْوِؿ ُسْفَيافَ   .430 .650 

"نا عمرو بن وبلغنا عن خلف بن ساَل ا١تخرمي، قاؿ: ٝتعت ابن عيينة يقوؿ: )م(: 
فإذا  "النون واأللف"على  "حدثنا"، لكن اقتصر من "حدثنا عمرو بن دينار" يريد دينار"

ثلثة أحرؼ،  "حدثنا"، قاؿ: ل أقوؿ؛ ْلين َل أٝتع من قولو: عمرو" "حدثناقيل لو قل: 
 لكثرة الزحاـ. "حدث"وىي 

***** 

 بَِلْفِظ ُمْسَتْمٍل َعِن اْلُمْمِلي اقْػتَػَفى  َوُسْفَياُف اْكتَػَفى ......   )ن(:
فة، كاف كثَت من أكابر احملدثُت يعظم اٞتمع ُب ٣تالسهم جدا حىت رٔتا بلغ ألوفا مؤل)م(: 

ويبلغهم عنهم ا١تستملوف، فيكتبوف عنهم بواسطة تبليغ ا١تستملُت، فأجاز غَت واحد ٢تم 
وعن ابن عيينة: أف أبا مسلم ا١تستملي قاؿ لو: إف الناس كثَت ل  رواية ذلك عن ا١تملي؛

 وأىب آخروف ذلك. يسمعوف، قاؿ أل تسمع أنت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: فأٝتعهم.
 
 

***** 

                                                 

 ىػ(.231أمر القاضي، س[، )ت أبو ٤تمد، الػُمَهلَّيبّ، ]ثقة حافظ، عابوا عليو التشيع ودخولو ُب "َخَلُف ْبُن َسِالٍم"(1)
 ىو ابن عيينة. "ُسْفَيان"(2)
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 ِاْستَػْفهِم الَِّذي يَِليَك، َحىتَّ   اُد ْبُن زَْيٍد أَفْػىَت َكَذاَؾ َٛتَّ   .431 .651 )ن(:

َا ،(1)لِلنََّخِعي  َرَوْوا َعِن اْْلَْعَمِش: ُكنَّا نَػْقُعدُ   .432 .652  ُعدُ  َقدْ  فَػُرٔتَّ  يَػبػْ
ُقلُ   البَػْعُض َل َيْسَمْعُو، فَيسَأؿُ   .433 .653   اْلبَػْعَض َعْنُو، ٍَبَّ ُكلّّ يَػنػْ

 ........................  ..........وَُكلُّ َذا َتَساُىٌل،   .434 .654 
عن  رويناو  مثل ذلك، فقاؿ: استفهم من يليك. سئل عنوعن ٛتاد بن زيد: أنو )م(: 

اْلعمش قاؿ: كنا ٧تلس إىل إبراىيم فتتسع اٟتلقة، فرٔتا ٭تدث باٟتديث فل يسمعو من 
قوؿ  الشيخ: قال تنحى عنو، فيسأؿ بعضهم بعضا عما قاؿ، ٍب يروونو، وما ٝتعوه منو.

 سفياف وٛتاد واْلعمش تساىل بعيد.
***** 

 ، فَػُهمْ «َيْكِفِي ِمَن الْػَحِديِث ََشُّوُ »  .... َوقَػْو٢ُتُمْ ...........   )ن(:

 َعَرَفُو، َوَما َعنَػْوا َتَسهَُّل   َعَنوا ِإَذا أَوََّؿ َشيٍء ُسِئَل   .435 .655 
ين أنو قاؿ لواحد من أصحابو: يا روينا عن أيب عبد اهلل بن منده اٟتافظ اْلصبها)م(: 

 فلف، يكفيك من السماع َشو. 
ىذا إما متأوؿ، أو مًتوؾ على قائلو، ٍب وجدت عن عبد الغٍت بن سعيد،  قال الشيخ:

اٟتافظ بإسناده، عن عبد الرٛتن بن مهدي أنو قاؿ: يا فلف،  (2)عن ٛتزة بن ٤تمد
زة: يعٍت إذا سئل عن أوؿ شيء عرفو، يكفيك من اٟتديث َشو، قاؿ عبد الغٍت: قاؿ لنا ٛت

 )الوصية ْليب القاسم ابن منده( وليس يعٍت التسهيل ُب السماع.

                                                 

 ىو إبراىيم بن يزيد. ي""النََّخعِ (1)
 ىػ(.357(ٛتزة بن ٤تمد، أبو القاسم، الكناين، ]الذىيب: كاف متقنا ٣تودا ذا تألو وتعبد[، )ت2)
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 [الَساِبُع: السََّماُع ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ ]   )ن(:
 َعَرفْػَتُو ِبَصْوتِِو أَْو ِذي ُخرْبِ   َوِإْف ٭ُتَدّْْث ِمْن َورَاِء ِسًْتِ   .436 .656 

 ........................  ....َصحَّ، ..............  .437 .657 
يصح السماع ٦تن ىو وراء حجاب إذا عرؼ صوتو فيما إذا حدث بلفظو، وإذا )م(: 

عرؼ حضوره ٔتسمع منو فيما إذا قرئ عليو، وينبغي أف ٬توز العتماد ُب معرفة صوتو 
 وحضوره على خرب من يوثق بو.

***** 

 ........................  ...... َوَعْن ُشْعَبَة: َل تَػْروِ    )ن(:
وعن شعبة أنو قاؿ: إذا حدثك احملدث فلم تر وجهو فل ترو عنو، فلعلو شيطاف قد )م(: 

 (1/414، اٞتامع للخطيب599)احملدث الفاصل ص:  تصور ُب صورتو يقوؿ: حدثنا، وأخربنا.

***** 

 مٍَّنا""َحِديُث أُ ، وَ "ِإنَّ ِباَلاًل"  ....... لََنا.............   )ن(:

"ِإنَّ ِباَلاًل واحتج عبد الغٍت بن سعيد اٟتافظ ُب ذلك بقولو صلى اهلل عليو وسلم: )م(: 
، وقد كانوا يسمعوف من عائشة يُ َؤذٍُّن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يُ َناِدَي اْبُن أُمٍّ َمْكُتوٍم".
م من وراء حجاب ويروونو عنهن رضي اهلل عنها وغَتىا من أزواج النيب صلى اهلل عليو وسل

 اعتمادا على الصوت.
 623و 620و 617رقم:  1/127)البخاري  "ِإنَّ ِباَلاًل يُ َؤذٍُّن بَِلْيٍل..."، رواه )ح(:(: ش)

من طُُرؽ عن ابن عمر ( 1092رقم:  2/768)ومسلم ( 7248رقم:  9/87و 1918رقم:  3/29و
 رضي اهلل عنو.

 .ى صوتو مع غيبة شخصو عمن يسمعوأمر بالعتماد عل: العراقيقاؿ 
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 [الثَاِمُن: اْلَمْنُع َأِو التَّْخِصيِص َأِو الر ُجوُع ِفي الرٍَّوايَةِ ]   )ن(:
 الشَّْيُخ أَْف يَػْرِوَي َما َقْد ٝتََِعوْ   َوَل َيُضرُّ َساِمًعا َأْف ٯَتْنَػَعوْ   .438 .658 
 ْخطَْأُت َأْو َشَكْكتُ أَ  َما َْل يَػُقْل:  َكَذِلَك التَّْخِصيُص أَْو َرَجْعتُ   .439 .659 
 "ال آذن لك في روايتو عني"،أو  "ال تروه عني"من ٝتع من شيخ حديثا ٍب قاؿ لو: )م(: 

غَت مسند ذلك  "رجعت عن إخباري إياك بو، فال تروه عني"أو  "لست أخبرك بو"أو قاؿ: 
يتو، فذلك غَت إىل أنو أخطأ فيو أو شك فيو، بل منعو من روايتو عنو مع جزمو بأنو حديثو وروا

 مبطل لسماعو، ول مانع لو من روايتو عنو.
، عن ٤تدث اْلسفراييٍتاْلستاذ أبا إسحاؽ  (1)وسأؿ اٟتافظ أبو سعد بن َعلّْيِك النيسابوري

خص بالسماع قوما، فجاء غَتىم وٝتع منو من غَت علم احملدث بو، ىل ٬توز لو رواية ذلك 
 َل يضره. "إني أخبركم وال أخبر فالنا": عنو؟ فأجاب: بأنو ٬توز، ولو قاؿ احملدث

***** 

   الثَّاِلُث: اإلَجازَةُ    )ن(:
َجازَُة تَِلي السََّماَعا  .440 .660   َونُػوَّْعْت لِِتْسَعٍة أَنْػَواَعا  ٍُبَّ اإْلِ
 ، وىي متنوعة أنواعا:القسم الثالث من أقسام األخذ والتحمل: اإلجازة)م(: 

***** 

 [يُن اْلُمَجاِز َواْلُمْجاِز َلوُ اأْلَوَُّل: تَ ْعيِ ]   )ن(:
 تَػْعِييُنُو اْلُمَجاَز َواْلُمْجاَز لَوْ   أَْرفَػُعَها ِْتَْيُث َل ُمَناولَوْ   .441 .661 
 ""أجزت لك الكتاب الفالني، مثل أف يقوؿ: النوع األول: أن يجيز لمعين في معين)م(: 

 ردة عن ا١تناولة.فهذا أعلى أنواع اإلجازة آّ ما اشتملت عليو فهرستي ىذه"" أو
                                                 

 ىػ(.431تثقة حافظ نبيل مصنّْف بصَت بالفن[، )الذىيب: ] ،النػَّْيسابوريّ  ،أبو سعد ،(عبد الرٛتن بن اٟتسن بن َعِليَّك1)
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 ِإىَل  (1)َجَواِز َذا، َوَذَىَب اْلَباِجي  َوبَػْعُضُهْم َحَكى اتػَّْفاقَػُهْم َعَلى  .442 .662 )ن(:

 قاؿ: َواِلْخِتَلُؼ ُب اْلَعَمِل َقطْ   نَػْفِي ا٠تَِْلِؼ ُمْطَلًقا، َوْىَو َغَلطْ   .443 .663 

ر، وإ٪تا خلفهم وزعم بعضهم أنو ل خلؼ ُب جوازىا، ول خالف فيها أىل الظاى)م(: 
الوليد الباجي فأطلق نفي ا٠تلؼ، وقاؿ: ل خلؼ ُب جواز  أبووزاد ، ُب غَت ىذا النوع

الرواية باإلجازة من سلف ىذه اْلمة وخلفها، وادعى اإلٚتاع من غَت تفصيل، وحكى 
 (67)اإلشارة ُب أصوؿ الفقو ص: ا٠تلؼ ُب العمل ّٔا.

***** 

 ....ْوَلِف ِفيَها، ........قػَ   لِلشَّاِفِعي َوَردَُّه الشَّْيُخ بَِأفْ   .444 .664 
فقد خالف ُب جواز الرواية باإلجازة ٚتاعات من أىل اٟتديث  ؛نفي ا٠تلؼ باطل)م(: 

والفقهاء واْلصوليُت، وذلك إحدى الروايتُت عن الشافعي، روي عن صاحبو الربيع بن سليماف 
 لربيع: أنا أخالف الشافعي ُب ىذا.كاف الشافعي ل يرى اإلجازة ُب اٟتديث، قاؿ ا قاؿ:

***** 

 ............ ٍُبَّ بَػْعُض تَاِبِعي  .........................   )ن(:

 بِِو َقْد َقَطَعا (3)َوَصاِحُب الْػَحاِوي  َمنَػَعا (2)ُحَسُْتٌ  اْلَقاِضي َمْذَىِبوِ   .445 .665 

ِب السَُّننْ لََبْطَلْت رِحْ   قَاَل َكُشْعَبٍة: َوَلو َجاَزْت ِإَذفْ   .446 .666   َلُة ُطلَّ
وقد قاؿ بإبطا٢تا ٚتاعة من الشافعيُت، منهم القاضياف حسُت بن ٤تمد ا١تروروذي )م(: 

، وعزاه إىل مذىب الشافعي، "الحاوي"وأبو اٟتسن ا١تاوردي، وبو قطع ا١تاوردي ُب كتابو 
                                                 

 ىػ(.474]الذىيب: اإلماـ اٟتافظ ذو الفنوف تفقو بو أئمة[، )ت القرطيب، أبو الوليد،سليماف بن خلف،  "اْلبَاِجي"(1)
 ىػ(.462، أبو علي، ا١تروزي، الشافعي، ]الذىيب: فقيو خراساف ُب عصره[، )بن ٤تمد "اْلَقاِضي ُحَسْين"(2)
 ىػ(.450كنو معتزل[، )تالذىيب: صدوؽ ُب نفسو، ل ]ا٠تطيب:كاف ثقة، (علي بن ٤تمد، أبو اٟتسن، الػماوردي،3)
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 وغَته. وقال ٚتيعا: لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا ىذا الكلـ عن شعبة

 (316)الكفاية ُب علم الرواية ص:

***** 

 (2)لِلسّْْجزِيّْ  َكَذاؾَ  إِْبطَا٢ُتَا  (1)الْػَحْريبّْ  َمعَ  الشَّْيخِ  َأيب  َوَعنْ   .447 .667 )ن(:
و٦تن أبطلها من أىل اٟتديث: إبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب، وأبو ٤تمد عبد اهلل بن )م(: 

ظ أبو نصر الوائلي السجزي، وحكى أبو نصر ٤تمد اْلصبهاين ا١تلقب بأيب الشيخ، واٟتاف
فسادىا عن بعض من لقيو، قاؿ أبو نصر: وٝتعت ٚتاعة من أىل العلم يقولوف: قوؿ 

 "قد أجزت لك أن تروي عني تقديره: أجزت لك ما ال يجوز في الشرع"؛احملدث: 
 ْلف الشرع ل يبيح رواية ما َل يسمع. 

أحد من أبطل  (3)٤تمد بن ثابت ا٠ُتَجْندي: ويشبو ىذا ما حكاه أبو بكر ال الشيخق
"أجزت اإلجازة من الشافعية، عن أيب طاىر الدباس أحد أئمة اٟتنفية قاؿ: من قاؿ لغَته: 

 ."أجزت لك أن تكذب علي"فكأنو يقوؿ:  لك أن تروي عني ما لم تسمع"
***** 

 َها أََذاَعا[َوبَػْعُضُهْم تَػْفِضيلَ   ]َوِقيَل: َبْل تُػَعاِدُؿ السََّماَعا  .668 )ن(:

 سكت عن ذكر ا٠تلؼ ُب رتبة اإلجازة مع السماع، وقد اختلف العلماء ُب ذلك؛(: ش)
 ا١تشهور.وىو ، أنها دون السماع القول األول:

                                                 

 ىػ(. 369، أبو ٤تمد، اْلصبهاين، ]ا٠تطيب: كاف حافظا ثبتا متقنا[، )تعبد اهلل بن ٤تمد "أَبُو الشَّْيِخ"(1)
 ىػ(.444ُعَبيد اهلل بن سعيد، أبو نصر، الوائلي، ]الذىيب: اإلماـ العاَل اٟتافظ آّود شيخ السنة[، )ت "السٍّْجِزِي"(2)
 ىػ(. 483[، )يِعظ ويتكّلم ُب كّل فن أحد فحوؿ ا١تتكّلمُت الذىيب:ا٠ُتَجْندّي، ] ،، أبو بكر(٤تمد بن ثابت3)
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 حكاه ابن عات ُب كتاب ر٭تانة النفس عن عبد الرٛتن بن  كالسماع،أنها   القول الثاني:
: فائدة الطوفيعند أيب وجدي كالسماع. وقاؿ قاؿ: اإلجازة عندي و  (1)أٛتد بن بقي بن ٥تلد

الرواية بعد تدوين السنن إ٪تا ىو اتصاؿ السند وسلسلة الرواية، وذلك حاصل باإلجازة، فوجب 
أل يكوف بُت اإلجازة وبُت السماع فرؽ، نعم، لو اتفق شيخ حاذؽ بعلم اٟتديث وفوائده كانت 

 ، ل لقوة رواية السماع على اإلجازة.الرواية ٝتاعا أوىل، ١تا يستفاد منو وقت السماع
، وىو اختيار عبد الرٛتن بن منده وعليو بٌت كتابو أقوى من السماع القول الثالث: أنها
قاؿ: اإلجازة عندي على  (2)روروى القاضي عياض عن أٛتد بن ميسَ  ،الذي ٝتاه بالوصية

 (3/513نكت للزركشي، ال93)اإل١تاع ص: وجهها خَت وأقوى ُب النقل من السماع الرديء. 

***** 

 َعَمُلُهْم، َواْْلَْكثَػُروَف طُرَّا  َلِكْن َعلى َجَوازَِىا اْستَػَقرَّا  .448 .669 )ن(: 

 ........................  ............... قَاُلوا بِِو،  .449 .670 
لذي استقر عليو العمل، وقاؿ بو ٚتاىَت أىل العلم من أىل اٟتديث وغَتىم: القوؿ ا)م(: 

جازة، وإباحة الرواية ّٔا، وُب الحتجاج لذلك غموض، ويتجو أف يقوؿ: إذا بتجويز اإل
أجاز لو أف يروي عنو مروياتو وقد أخربه ّٔا ٚتلة، فهو كما لو أخربه تفصيل، وإخباره ّٔا 
غَت متوقف على التصريح نطقا كما ُب القراءة على الشيخ كما سبق، وإ٪تا الغرض حصوؿ 

 ل باإلجازة ا١تفهمة.اإلفهاـ والفهم، وذلك ٭تص
                                                 

 (.ىػ366، )ت[ضابطا كاف ثقة صاٟتاالذىيب:  ]، القرطيب ،(عبد الرٛتن بن أٛتد بن بقي بن ٥تلد، أبو اٟتسن1)
 ىػ(.324[، )تل وجللةمن كبار اْلئمة علما وعق ، ]الذىيب:أبو عمر ،أٛتد بن بقي بن ٥تلدوأبوه: 

 ىػ(.276[،)تُب العلم والعمل عدًن ا١تثل رأسإماـ ٣تتهد  ،]الذىيب:أبو عبد الرٛتن ،بقي بن ٥تلدوجده: 
 ىػ(. قاؿ عياض:339)ت [،فقيو عاَل]ابن فرحوف:  ،سكندرايناإل ،أبو بكر ،ر(أٛتد بن ٤تمد بن خالد بن ميسَ 2)
 السُت. صواب بفتحال
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 َِّٔا، َوِقيَل: َل، َكُحْكِم اْلُمْرَسلِ   ...... َكَذا ُوُجوُب اْلَعَملِ .   )ن(:
ما ٕتوز الرواية باإلجازة ٬تب العمل با١تروي ّٔا، خلفا ١تن قاؿ من أىل الظاىر وك)م(: 

 .ومن تابعهم: إنو ل ٬تب العمل بو، وإنو جار ٣ترى ا١ترسل
 .ىذا باطل؛ ْلنو ليس ُب اإلجازة ما يقدح ُب اتصاؿ ا١تنقوؿ ّٔا وُب الثقة ّٔا :قال الشيخ

***** 

 [الثَّاِني: تَ ْعِييُن اْلُمْجاِز َلُو ُدوَن اْلُمَجازِ ]   )ن(:
َ اْلُمَجاَز لَوْ   .450 .671   ُدوَف اْلُمَجاِز، ..........  َوالثَّاِف َأْف يُػَعُتّْ
"أجزت لك، أو لكم ، مثل أف يقوؿ: ي غير معينأن يجيز لمعين ف: النوع الثاني)م(: 

 وما أشبو ذلك. "جميع مروياتي"أو  جميع مسموعاتي"
***** 

 .......... َوْىَو أَْيًضا قَِبَلوْ .  ........................   )ن(:

 َوا٠ْتُْلُف أَقْػَوى ِفيِو ٦تَّا َقْد َخَل   ُٚتُْهورُُىْم رَِوايًَة َوَعَمَل   .451 .672 
لؼ ُب ىذا النوع أقوى وأكثر، واٞتمهور من العلماء من احملدثُت والفقهاء ا٠ت)م(: 

 وغَتىم على ٕتويز الرواية ّٔا أيضا، وعلى إ٬تاب العمل ٔتا روي ّٔا بشرطو.
***** 

   [الثَّاِلُث: الت َّْعِميُم ِفي اْلُمَجاِز َلوُ ]   )ن(:
 ..............َلُو، .  َوالثَّاِلُث التػَّْعِميُم ُب اْلُمَجازِ   .452 .673 
"أجزت ، مثل أف يقوؿ: أن يجيز لغير معين بوصف العموم: النوع الثالث)م(: 

وما أشبو ذلك، فهذا  "أجزت لمن أدرك زماني"أو  "أجزت لكل أحد"أو  للمسلمين"
 .نوع تكلم فيو ا١تتأخروف ٦تن جوز أصل اإلجازة، واختلفوا ُب جوازه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 436 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

اختلفهم فيو مبٍت على اختلفهم ُب الوقف  :(100)اإل١تاع ص:القاضي عياضقاؿ )ش(: 
على آّهوؿ ومن ل ٭تصى، كالوقف على بٍت ٘تيم وقريش، فإف الفقهاء اختلفوا ُب ذلك؛ 
فقالت طائفة يصح، وىو مذىب أصحابنا ا١تالكيُت وابن اٟتسن وأيب يوسف وأحد قول 

 و وعاد إىل جهالة.أصحاب الشافعي، والقوؿ اآلخر ل يصح ْلنو ل يتعُت ا١توقوؼ علي
***** 

 .... َوَقْد َماَؿ ِإىَل الْػَجَوازِ .  ........................   )ن(:

 بَػْعَدهْ  أَْيًضا (1)اْلَعَلءِ  أَبُو ٍُبَّ   َمْنَدهْ  َواْبنُ  الْػَخِطيبُ  ُمْطَلًقا  .453 .674 
اؿ: و٦تن جوز ذلك كلو أبو بكر ا٠تطيب، وروينا عن أيب عبد اهلل بن منده أنو ق)م(: 

أجزت ١تن قاؿ ل إلو إل اهلل، وأنبأين من سأؿ اٟتازمي أبا بكر عن اإلجازة العامة ىذه، 
فكاف من جوابو: أف من أدركو من اٟتفاظ ٨تو أيب العلء اٟتافظ وغَته كانوا ٯتيلوف إىل 
اٞتواز، وأجاز أبو ٤تمد بن سعيد أحد اٞتلة من شيوخ اْلندلس لكل من دخل قرطبة من 

 .م، ووافقو على جواز ذلك منهم أبو عبد اهلل بن عتابطلبة العل
***** 

 

 ........................  (2)الطَّرَبِي ِعْندَ  لِْلَمْوُجودِ  َوَجازَ   .454 .675 (:ن)
وجوز القاضي أبو الطيب الطربي أحد الفقهاء احملققُت فيما حكاه عنو ا٠تطيب )م(: 

 .اإلجازةاإلجازة ٞتميع ا١تسلمُت من كاف منهم موجودا عند 
***** 

                                                 

 ىػ(.569، )تاإلماـ اٟتافظ ا١تقرئ شيخ اإلسلـ[الذىيب: ]، ا٢تمذاين، العطار، اٟتسن بن أٛتد ""أَبُو اْلَعاَلءِ (1)
 ىػ(.450الشافعي،]ا٠تطيب: كاف ثقة صادقا دينا صحيح ا١تذىب[، )ت، طاىر بن عبد اهلل، أبو الطيب "الطََّبِري"(2)
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ْبطَاِؿ َماَؿ فَاْحَذرِ   ........................   )ن(:  َوالشَّْيُخ ِلْْلِ
وَل نر وَل نسمع عمن يقتدى بو أنو استعمل ىذه اإلجازة فروى ّٔا، ول عن الشرذمة )م(: 

ا١تستأخرة الذين سوغوىا، واإلجازة ُب أصلها ضعف، وتزداد ّٔذا التوسع والسًتساؿ 
 ثَتا ل ينبغي احتمالو.ضعفا ك

***** 

 «اْلُعَلَما يَػْوَمِئٍذ بِالثػَّْغرِ »َكػ  َوَما يَػُعمُّ َمَع َوْصِف َحْصرِ   .455 .676 )ن(:
 ........................  فَِإنَُّو ِإىَل الْػَجَواِز أَقْػَربُ   .456 .677 
 فإف كاف ذلك مقيدا بوصف حاصر أو ٨توه، فهو إىل اٞتواز أقرب.)م(: 

***** 

 َلْسُت َأْحِسبُ قاَؿ:(1)ِعَياضٌ قُػْلُت:  ..........................   )ن(:

نَػُهْم ٦تَّْن يَػَرى  .457 .678   ِإَجازًَة ِلَكْونِِو ُمْنَحِصرَا  ُب َذا اْخِتَلفًا بَػيػْ

: إذا كاف ىذا على العمـو ١تن يأخذه اٟتصر (101)اإل١تاع ص:القاضي عياضقاؿ )ش(: 
"لمن قرأ علي قبل أو  ة العلم ببلد كذا""أجزت لمن ىو اآلن من طلبوالوجود كقولو: 

، فما أحسبهم اختلفوا ُب جوازه ٦تن تصح عنده اإلجازة، ول رأيت منعو ْلحد؛ ْلنو ىذا"
 "إخوة فالن".أو  "ألوالد فالن"٤تصور موصوؼ كقولو: 

 
 

***** 

                                                 

 .ىػ(544ماـ العلمة اٟتافظ شيخ اإلسلـ[، )تبن موسى، أبو الفضل، اليحصيب، السبيت، ]الذىيب: اإل "ِعيَاض"(1)
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 [الرَّابُع: اْلَجْهُل بِاْلُمَجاِز َأِو اْلُمْجاِز َلوُ ]   )ن(:
 َأَجْزُت أَْزفَػَلوْ »أَْو َما ُأِجيَز َكػػ  الْػَجْهُل بِػَمْن أُِجيَز َلوْ َوالرَّابُع   .458 .679 

 ِكَتابًا اَْو َشْخًصا َوَقْد َتَسمَّى  ، َكَذا ِإْف َٝتَّى«بَػْعَض َٝتَاَعاٌب   .459 .680 

 ُمرَاُدُه ِمْن َذاَؾ، فَػْهَو َل َيِصحْ   بِِو ِسَواُه ٍُبَّ َلمَّا يَػتَِّضحْ   .460 .681 

"أجزت ، وذلك مثل أف يقوؿ: اإلجازة للمجهول أو بالمجهول: النوع الرابع)م(: 
، وُب وقتو ذلك ٚتاعة مشًتكوف ُب ىذا السم والنسب، ٍب لمحمد بن خالد الدمشقي"

، وىو يروي "أجزت لفالن أن يروي عني كتاب السنن"أو يقوؿ:  ل يعُت آّاز لو منهم،
 ٚتاعة من كتب السنن، ٍب ل يعُت.

 إجازة فاسدة ل فائدة ٢تا. فهذه قال الشيخ:
***** 

 َفَل َيُضرُّ الْػَجْهُل بِاْْلَْعَيافِ   أَمَّا اْلُمَسمَّْوَف َمَع اْلبَػَيافِ   .461 .682 )ن(:
وليس من ىذا القبيل ما إذا أجاز ٞتماعة مسمُت معينُت بأنسأّم وآّيز جاىل )م(: 

تو بو إذا حضر شخصو بأعياهنم غَت عارؼ ّٔم، فهذا غَت قادح، كما ل يقدح عدـ معرف
 ُب السماع منو.

***** 

 ِمْن َغَْتِ َعدٍّ َوَتَصفٍُّح ٢َتُمْ   َوتَػْنَبِغي الصّْحَُّة ِإْف َٚتََلُهمْ   .462 .683 )ن(:
وإف أجاز للمسمُت ا١تنتسبُت ُب الستجازة وَل يعرفهم بأعياهنم ول بأنسأّم وَل )م(: 

أف يصح ذلك أيضا كما يصح  يعرؼ عددىم وَل يتصفح أٝتاءىم واحدا فواحدا، فينبغي
ٝتاع من حضر ٣تلسو للسماع منو وإف َل يعرفهم أصل وَل يعرؼ عددىم ول تصفح 

 أشخاصهم واحدا واحدا.
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َجازَةِ ]   )ن(:    [اْلَخاِمُس: الت َّْعِليُق ِفي اإْلِ
 .ؿتشبث بذيل اإلجازة للمجهوؿ أو بآّهو ت ،: اإلجازة ا١تعلقة بالشرطع الخامسو الن)م(: 

: َل يفرد ابن الصلح ىذا بنوع وأدخلو ُب النوع قبلو، وأفردتو بنوع؛ العراقيقاؿ (: ش)
 ْلف بعض اْلجائز ا١تعلقة ل جهالة فيها.

***** 

َجازَهْ   .463 .684 )ن(:  ٔتَْن َيَشاُؤَىا الَِّذي َأَجازَهْ   َوا٠ْتَاِمُس التػَّْعِليُق ُب اإْلِ
الشيُخ، يعٍت أهنا  "الَِّذي َأَجازَْه"اإلجازة أي:  السخاوي: "ِبَمْن َيَشاُؤَىا" قاؿ)ش(: 

"أجزت أو  شاء أن أجيز لو فقد أجزت لو" من"معلقة ٔتشيئة مبهم لنفسو، كأف يقوؿ: 
 لمن شاء" 

***** 

رُُه ُمَعيػًَّنا، .... أَوْ   .464 .685 )ن(:  ........................  ......َغيػْ
ُرهُ يشاؤىا  السخاوي: "َأْو" قاؿ)ش(:  أي: معلقة ٔتشيئة مسمى لغَته،  ًنا"ُمَعي َّ  "َغي ْ

 "أجزت لمن يشاء فالن"ل:مث
***** 

 .ْكثَػُر َجْهًل، ..........أَ   ..... َواْْلُوىَل ..........   )ن(:
أكثر جهل من التعليق  السخاوي: "التعليق بمشيئة المجاز لو المبهم" قاؿ)ش(: 
فإف كاف الغَت مبهما، كأف يقوؿ:  مع اشًتاكهما ُب جهالة آّاز ٢تم، "المعين"ٔتشيئة 

لوجود الجهالة فيها في فأكثر جهل؛  "أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني"
 ، ولذا كانت فيها ٓتصوصها باطلة قطعا.الجهتين
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 ................. َوَأَجاَز اْلُكلَّ   ...........................   )ن(:

َما (1)َمًعا أَبُو يَػْعَلى  .465 .686   ،َوقَاَل:يَػْنَجِلي(2)َمَع اْبِن ُعْمُروسٍ   ـُ الْػَحْنَبِلياإْلِ

 .............................  ...ْهُل ِإْذ َيَشاُؤَىا، .....الْػجَ   .466 .687 

وحكى ا٠تطيب عن أيب يعلى بن الفراء اٟتنبلي وأيب الفضل بن عمروس ا١تالكي )م(: 
 ىبهم ببغداد إذ ذاؾ.أهنما أجازا ذلك، وىؤلء الثلثة كانوا مشايخ مذا

وىذه اٞتهالة ترتفع ُب ثاين اٟتاؿ عند وجود ا١تشيئة، ٓتلؼ اٞتهالة الواقعة  قال الشيخ:
 فيما إذا أجاز لبعض الناس.

 تنبيو: 
وىي   "يَ ْنَجِلي الْ َجْهُل..."أي: قاؿ ابن الفراء وابن عمروس مستدلُت للجواز:  "َوقَااَل"قولو 

بدوف  "َوقَاَل"وقفت عليها إل ُب نسخة واحدة من فتح ا١تغيث  اليت ا١تصادركذلك ُب ٚتيع 
بدوف ألف، ومرجع الضمَت لبن الصلح، قاؿ  "َوقَاَل"ألف. والظاىر واهلل أعلم أف الصواب: 

: َل أر الستدلؿ ول الصورة اْلوىل ُب اٞتزء ا١تذكور، ول عزاىا ابن الصلح ٢تما، السخاوي
 دلؿ لو، وإف َل يوافقهما على الصحة فيها.بل كلمو ٤تتمل لكوف الست

***** 

 (3)طَاِىرُ  ِبَذاؾَ  أَفْػىَت  بُْطَلنُػَها،  ........ َوالظَّاِىرُ .......   )ن(:
 الظاىر أنو ل يصح، وبذلك أفىت أبو الطيب الطربي  ،"أجزت لمن يشاء فالن"إذا قاؿ: )م(: 

                                                 

 ىػ(.٤458تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن خلف، ابن الَفرَّاء، ]ا٠تطيب: كاف ثقة[، )ت "أَبُو يَ ْعَلى اْل َحْنَبِلي"(1)
ىب ثقة مستور وإليو انتهت الفتوى على مذ البغدادّي،]ا٠تطيب:،أبو الفضل ،٤تمد بن ُعبَػْيد اهلل"اْبن ُعْمُروٍس"(2)

 ىػ(.452مالك[،)
 ىو أبو الطيب الطربي، تقدـ قريبا. طَاِىر"("3)
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"أجزت لبعض ّٓهوؿ، فهو كقولو: إذ سألو ا٠تطيب اٟتافظ عن ذلك، وعلل بأنو إجازة 
من غَت تعيُت، وقد يعلل ذلك أيضا ٔتا فيها من التعليق بالشرط، فإف ما يفسد باٞتهالة  الناس"

فهو أكثر جهالة،  "أجزت لمن شاء"وإذا قاؿ: ، يفسد بالتعليق على ما عرؼ عند قـو
ٍب ىذا فيما إذا أجاز وانتشارا، من حيث إهنا معلقة ٔتشيئة من ل ٭تصر عددىم ٓتلؼ تلك، 

 ١تن شاء اإلجازة منو لو.
***** 

َهَمةِ   (1)قُػْلُت: َوَجْدُت اْبَن َأيب َخْيَثَمةِ   .467 .688 )ن(:   َأَجاَز َكالػػثَّػػػانَِيِة اْلُمبػْ
: ألفيت ٓتط (2)أبو الحسن محمد ابن أبي الحسين بن الَوزَّان: قاؿ العراقيقاؿ )ش(: 

ْليب زكريا ٭تِت بن مسلمة أف يروي عٍت ما أحب من  قد أجزت  أيب بكر ابن أيب خيثمة:
كتاب "التاريخ" الذي ٝتعو مٍت أبو ٤تمد القاسم ابن اْلصبغ و٤تمد بن عبد اْلعلى كما 
ٝتعاه مٍت، وأذنت لو ُب ذلك و١تن أحب من أصحابو، فإف أحب أف تكوف اإلجازة ْلحد 

 (401)فهرسة ابن خَت ص:بعد ىذا فأنا أجزت لو ذلك بكتايب. 

***** 

 َكَتَبا ٣تُِيزًا (3)اْْلَْزِدي َو٨َتَْوهُ   قَػرُبَا« َمْن َشاَء يَػْرِوي»َوِإْف يَػُقْل:   .468 .689 )ن(:
فإف أجاز ١تن شاء الرواية عنو فهذا أوىل باٞتواز، من حيث إف مقتضى كل إجازة تفويض )م(: 

٭تا ٔتا يقتضيو تصر  -مع كونو بصيغة التعليق-الرواية ّٔا إىل مشيئة آّاز لو، فكاف ىذا 
                                                 

 ىػ(.279أٛتد بن زىَت بن حرب، أبو بكر، النسائي، ]الدارقطٍت: ثقة مأموف[، )ت اْبن أَِبي َخْيَثَمِة"("1)
 ىػ(.543، )ت[ة ثبتاكاف دينا فاضل معتنيا بالعلم واآلثار ثق  :بن بشكواؿ]ا ف،از يعرؼ بابن الو  ،(٤تمد بن عبد الرٛتن2)
غرائب  لو ٤تمد بن اٟتسُت، أبو الفتح، الػَمْوِصلي، ]ا٠تطيب: ضعفو الربقاين، وكاف حافظا ُب حديثو "اأْلَْزِدي"(3)

 ىػ(.374ومناكَت[، )ت
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اإلطلؽ وحكاية للحاؿ، ل تعليقا ُب اٟتقيقة، و٢تذا أجاز بعض أئمة الشافعيُت ُب البيع أف 
يقوؿ: بعتك ىذا بكذا إف شئت، فيقوؿ: قبلت، ووجد ٓتط أيب الفتح ٤تمد بن اٟتسُت 

 ."أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني"اْلزدي ا١توصلي اٟتافظ: 
: َل يبُت ا١تصنف تصحيحا ُب ىذه الصورة بل جعلها )التقييد واإليضاح(لعراقياقاؿ (: ش)

أوىل باٞتواز، والصحيح فيها عدـ الصحة، وقياس ا١تصنف ٢تذه الصورة على ٕتويز بعض 
اْلئمة قوؿ القائل بعتك ىذا بكذا إف شئت ليس ّتيد، والفرؽ بُت ا١تسألتُت أف ا١تبتاع 

آّاز مبهم ُب مسألة اإلجازة، وإ٪تا وزاف مسألة البيع أف  معُت ُب مسألة البيع، والشخص
فإف اْلظهر اْلقوى ُب ىذه  "أجزت لك أن تروى عنى إن شئت الرواية عنى"يقوؿ 

 الصورة اٞتواز كما ذكره ا١تصنف بعد ذلك.
***** 

 ْعَتِمدْ فَاْْلَْظَهُر اْْلَقْػَوى الْػَجَواُز فَا  «َأَجْزُت لُِفَلٍف ِإْف يُرِدْ »أَمَّا   .469 .690 )ن(:
"لك إن شئت أو أو  "أجزت لفالن كذا وكذا إن شاء روايتو عني"أما إذا قاؿ: )م(: 

، فاْلظهر اْلقوى أف ذلك جائز، إذ قد انتفت فيو اٞتهالة وحقيقة أحببت أو أردت"
 التعليق، وَل يبق سوى صيغتو.

 اٟتاصل أف التعليق أنواع؛(: ش)
، وىذه أجزت لمن يشاء فالن""، كأف يقوؿ: أن يعلق بمشيئة مسمى لغيره .1

 أبطلها الشيخ ونقل بطلهنا عن أيب الطيب الطربي.
، وىذه أكثر جهل "أجزت لمن شاء"، كأف يقوؿ: أن يعلق بمشيئة مبَهم لنفسو .2

من اْلوىل، فهي أوىل بالبطلف عند من أبطل اْلوىل، وأجازىا ابن الفراء اٟتنبلي 
 وابن عمروس ا١تالكي.
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"أجزت لمن شاء بعض الناس أن كأف يقوؿ:   ير مبهما،أن يعلق بمشيئة الغ .3
وغَته:  العراقي، وىذه أكثر جهل؛ لوجود اٞتهالة ُب اٞتهتُت. قاؿ يروي عني"

 ىذه باطلة قطعا.
وىذه قاؿ ابن الصلح عنها أهنا أوىل  أن يعلق الرواية بمشيئة من يروي عنو، .4

ها على تلك الصورة من باٞتواز، ول يفيد ذلك تصحيحو ٢تا، وقد نوزع ُب قياس
"أجزت لك أن البيع، والصحيح أنو قياس مع الفارؽ، ووجو القياس أف يقوؿ: 

اْلقوى جوازىا  وىذه  "أجزت لفالن الفالني إن يرد"أو  تروى عنى إن شئت"
 كما ذكره بعد ذلك.

***** 

َجازَُة ِلْلَمْعُدومِ ]   )ن(:    [السَّاِدُس: اإْلِ
ىذا نوع خاض فيو قـو من  لطفل الصغير،واة للمعدوم، اإلجاز : النوع السادس)م(: 

 ا١تتأخرين واختلفوا ُب جوازه.
ْذُف ِلَمْعُدوـٍ تَػَبعْ   .470 .691 )ن(:  َأَجْزُت لُِفَلَف َمعْ »َكَقْولِِو:   َوالسَّاِدُس اإْلِ

 .......، ...«َحْيُث أَتَػْوا  أَْوَلِدِه َوَنْسِلِو َوَعِقِبوْ   .471 .692 
 "أجزت لفالن ولمن يولد لو"عطف ا١تعدـو على ا١توجود بأف قاؿ: : إف ىاألولالحالة )م(: 

 و؛وى الثانيمن  ، كاف ذلك أقرب إىل اٞتواز"أجزت لك ولولدك ولعقبك ما تناسلوا"أو 
 .. أَْو َخصََّص اْلَمْعُدوـَ بِوْ .  ........................   )ن(:

 ........................  َوْىَو أَْوَىى، ............  .472 .693 
 "أجزت لمن يولد لفالن"مثالو: أف يقوؿ: )م(: 
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 ،.......(1)َداُودَ  َأيب  اْبنُ   ........ َوَأَجاَز اْْلَوََّل ..   )ن(:
وفعل اْلوؿ ُب اإلجازة من احملدثُت ا١تتقدمُت أبو بكر بن أيب داود السجستاين، فإنا )م(: 

، يعٍت وألوالدك، ولحبل الحبلة""قد أجزت لك، روينا عنو أنو سئل اإلجازة، فقاؿ: 
 الذين َل يولدوا بعد.

: َل أجد ْلحد من الشيوخ احملدثُت ُب ذلك )اإلجازة للمعدـو وآّهوؿ(الخطيبقاؿ (: ش)
: ٭تتمل أف )٤تاسن الصطلح(البلقينيقول، ول بلغٍت عن ا١تتقدمُت سواه فيو رواية. وقاؿ 

 زة، ل أف ا١تراد بو حقيقة اللفظ.ا١تبالغة وتأكيد اإلجا يكوف ذلك على سبيل
***** 

 ُمثَّْل  َوْىوَ  ..............  ........................   )ن(:
 ........................  بِاْلَوْقِف، ...............  .473 .694 
عطف ا١تعدـو ُب ذلك على ا١توجود أقرب إىل اٞتواز، و١تثل ذلك أجاز أصحاب )م(: 

 ١تعدـو إف كاف معطوفا على موجود.على ا الشافعي الوقف
***** 

 ِكَلْيِهَما، َوْىَو الصَِّحيُح اْلُمْعَتَمدْ   ... َلِكنَّ أَبَا الطَّيِّْب َردّْ ..   )ن(:
 ...........................  ا أَبُو َنْصٍر، ..........َكذَ   .474 .695 
ى جواز ذلك أيضا وحك ىو الذي استقر عليو رأي القاضي أيب الطيب الطربي بطلهنا)م(: 

أبو نصر بن الصباغ الفقيو، فقاؿ: ذىب قـو إىل أنو ٬توز أف ٬تيز ١تن َل ٮتلق، قاؿ: وىذا إ٪تا 
 ذىب إليو من يعتقد أف اإلجازة إذف ُب الرواية ل ٤تادثة، ٍب بُت بطلف ىذه اإلجازة.

                                                 

 ىػ(.316)سليماف( بن اْلشعث، أبو بكر، السجستاين، ]ا٠تطيب: كاف فهما عا١تا حافظا[، )ت "اْبُن أَِبي َداُوَد"(عبد اهلل 1)
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ار ٚتلة وذلك ىو الصحيح الذي ل ينبغي غَته؛ ْلف اإلجازة ُب حكم اإلخب قال الشيخ:
بآّاز على ما قدمناه ُب بياف صحة أصل اإلجازة، فكما ل يصح اإلخبار للمعدـو ل تصح 
، كما ل يصح  ، ولو قدرنا أف اإلجازة إذف فل يصح أيضا ذلك للمعدـو اإلجازة للمعدـو

، لوقوعو ُب حالة ل يصح فيها ا١تأذوف فيو من ا١تأذوف لو.  اإلذف ُب باب الوكالة للمعدـو
***** 

 ِعْنَد ا٠تَِْطيِب، َوبِِو َقْد ُسِبَقا  .... َوَجاَز ُمْطَلَقا.......   )ن(:
 ........................  ِمِن اْبِن ُعْمُروٍس َمَع اْلَفرَّاءِ   .475 .696 
 بن عمروس ا١تالكي ٬تيزاف ذلك.وابن الفراء اٟتنبلي اوأجازىا ا٠تطيب، وذكر أنو ٝتع )م(: 

***** 

 َوَقْد رََأى الْػُحْكَم َعلى اْسِتَواءِ   .........................   )ن(:
 أَبَا َحِنيَفَة َوَماِلًكا َمَعا  ُب اْلَوْقِف ُب ِصحَِّتِو َمْن تَِبَعا  .476 .697 
وقد أجاز أصحاب مالك وأيب حنيفة أو من قاؿ ذلك منهم ُب الوقف القسمُت  )م(: 

 كليهما.
***** 

َجازَُة لِ ]   )ن(:  [َغْيِر َأْىٍل ِلأَلْخِذ َعْنوُ السَِّابُع: اإْلِ
ْذُف لَِغَْتِ أَْىلِ   .477 .698   ِلْْلَْخِذ َعْنُو َكاِفٍر أَْو ِطْفلِ   َوالسَِّابُع اإْلِ
 ........................  .........َغَْتِ ٦ُتَِيٍز، ....  .478 .699 

، وذلك يشمل اإلجازة لمن ليس بأىل حين اإلجازة النوع السابع:: العراقيقاؿ )ش(: 
 ا َل يذكر ابن الصلح منها إل الصيب، وزدت عليو ُب النظم اإلجازة للكافر. صور 
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 رََأى أَبُو الطَّيِّْب َواٞتُْْمُهورُ   ......... َوَذا اْْلَِخَتُ ...   )ن(:
: الصيب إف كاف ٦تيزا فاإلجازة لو صحيحة كسماعو، وتقدـ نقل العراقيقاؿ (: ش)

 تد بو. خلؼ ضعيف ُب صحة ٝتاعو وأنو ل يع
فقاؿ ا٠تطيب: سألت القاضي أبا الطيب الطربي عن اإلجازة للطفل  ؛أما غير المميز)م(: 

الصغَت، ىل يعترب ُب صحتها سنو أو ٘تييزه كما يعترب ذلك ُب صحة ٝتاعو؟ فقاؿ: ل يعترب 
ذلك، قاؿ: فقلت لو أف بعض أصحابنا قاؿ: ل تصح اإلجازة ١تن ل يصح ٝتاعو، فقاؿ: قد 

واحتج ا٠تطيب لصحتها للطفل بأف ، ف ٬تيز ذلك للغائب عنو، ول يصح السماع لويصح أ
اإلجازة إ٪تا ىي إباحة آّيز للمجاز لو أف يروي عنو، واإلباحة تصح للعاقل وغَت العاقل، 
قاؿ: وعلى ىذا رأينا كافة شيوخنا ٬تيزوف لْلطفاؿ الغيب عنهم من غَت أف يسألوا عن مبلغ 

 يزىم، وَل نرىم أجازوا ١تن َل يكن مولودا ُب اٟتاؿ.أسناهنم وحاؿ ٘تي
تحمل ليؤدي بو بعد حصوؿ الكأهنم رأوا الطفل أىل لتحمل ىذا النوع من أنواع  قال:

أىليتو، حرصا على توسيع السبيل إىل بقاء اإلسناد الذي اختصت بو اْلمة، وتقريبو من 
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

***** 

 فُِعَل  تَػتػْرَا (1)اْلِمزّْيّْ  ِْتَْضرَةِ   َأِجْد ُب َكاِفٍر نَػْقًل، بَػَلىوَلَْ   .479 .700 )ن(:
: وأما اإلجازة للكافر فلم أجد فيها نقل، وقد تقدـ أف ٝتاعو صحيح العراقيقاؿ (: ش)

وَل أجد عن أحد من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين اإلجازة للكافر، إل أف شخصا من اْلطباء 
، ٝتع اٟتديث ُب حاؿ يهوديتو على أيب ن عبد السيد بن الديانمحمد ببدمشق يقاؿ لو 

                                                 

 ىػ(.742خا٘تة اٟتفاظ[، )تو يوسف بن عبد الرٛتن، أبو اٟتجاج، ٚتاؿ الدين، ]الذىيب: حامل لواء اْلثر  "اْلِمزٍّّي"(1)
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عبد اهلل ٤تمد بن عبد ا١تؤمن الصوري، وكتب اٝتو ُب طبقة السماع مع السامعُت، وأجاز 
ابن عبد ا١تؤمن ١تن ٝتع وىو من ٚتلتهم، وكاف السماع واإلجازة ْتضور اٟتافظ أيب 

ع بقراءتو وذلك ُب غَت ما جزء منها: اٟتجاج يوسف بن عبد الرٛتن ا١تزي، وبعض السما 
فلول أف ا١تزي يرى جواز ذلك ما أقر عليو، ٍب ىدى اهلل ابن عبد السيد  "جزء ابن عترة"

 ا١تذكور لْلسلـ وحدث وٝتع منو أصحابنا.
***** 

 َوْىَو ِمَن اْلَمْعُدوـِ أَْوىَل ِفْعَل   وَلَْ َأِجْد ُب الْػَحْمِل أَْيًضا نَػْقَل   .480 .701 )ن(:
 ........................  َولِْلَخِطيِب: َلَْ َأِجْد َمْن فَػَعَلوْ   .481 .702 

: أما اإلجازة للحمل فلم أجد فيها أيضا نقل، غَت أف ا٠تطيب قاؿ: العراقيقاؿ (: ش)
وَل يتعرض لكونو إذا وقع تصح أو ل؟ ول  ،َل أرىم أجازوا ١تن َل يكن مولودا ُب اٟتاؿ

، وا٠تطيب يرى صحتها للمعدـو كما تقدـ.شك أنو أوىل بالصحة من ا  ١تعدـو
***** 

 ُسِئَلوْ  َقدْ  بَػْعَضُهمْ  رَأَْيتُ  قُػْلُت:  ........................   )ن(:
 ..........................  أبويِْو فََأَجاَز، ........َمْع   .482 .703 

بعد ذكر أبويو : وقد رأيت بعض شيوخنا ا١تتأخرين سئل اإلجازة ٟتمل العراقيقاؿ )ش(: 
 قبلو وٚتاعة معهم، فأجاز فيها، وىو اٟتافظ أبو سعيد العلئي.

***** 

 َما اصَّفََّح اْْلَْسػَماَء ِفيَها ِإْذ فَػَعلْ   .............. َوَلَعلْ ....   )ن(:
: إل أنو قد يقاؿ: لعلو ما اصفح أٝتاء اإلجازة حىت يعلم ىل فيها العراقيقاؿ (: ش)

تقدـ أف اإلجازة تصح وإف َل يتصفح الشيخ آّيز أٝتاء اٞتماعة ا١تسؤوؿ  ٛتل أـ ل؟ فقد
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٢تم اإلجازة، إل أف الغالب أف أىل اٟتديث ل ٬تيزوف إل بعد نظر ا١تسؤوؿ ٢تم، كما 
 شاىدناه منهم.

***** 

 رُ َىْل يُػْعَلُم الْػَحْمُل؟ َوَىَذا َأْظهَ   َويَػْنَبِغي اْلِبَنا َعَلى َما ذََكُروا  .483 .704 )ن(:
: وينبغي بناء اٟتكم ُب اإلجازة للحمل على ا٠تلؼ ُب أف اٟتمل ىل العراقيقاؿ (: ش)

 يعلم أو ل؟ 
 فإف قلنا: إنو ل يعلم، فتكوف كاإلجازة للمعدـو و٬تري فيو ا٠تلؼ.  -
 وإف قلنا: إنو يعلم وىو اْلصح صحت اإلجازة.  -
ـ وإل فقد قاؿ إماـ اٟترمُت: ل خلؼ أنو أي: يعامل معاملة ا١تعلو  "يُ ْعَلُم الْ َحْمُل"قولو: 

 ل يعلم.
ُب أف اٟتمل يعلم، وُب بناء اإلجازة للحمل على ىذا ا٠تلؼ، ففيو  "َىَذا َأْظَهُر" وقولو:

: ٤تصل ما ذكر ىنا أف اإلجازة كالسماع، ل يشًتط السخاويقاؿ  ترجيح لْلمرين معا.
 فيها اْلىلية عند التحمل ّٔا.

***** 

َجازَُة ِبَما َسَيْحِمُلُو الشَّْيخُ ]   )ن(:  [الثَّاِمُن: اإْلِ
وَل يتحملو بعد، لَتويو آّاز لو إذا  إجازة ما لم يسمعو المجيز، :النوع الثامن)م(: 

 ٖتملو آّيز بعد ذلك.
***** 

ْذُف ٔتَا َسَيْحِمُلوْ   .484 .705 )ن(:  الشَّْيُخ، ................  َوالثَّاِمُن اإْلِ
 أف يبٌت ىذا على أف اإلجازة ُب حكم اإلخبار بآّاز ٚتلة أو ىي إذف؛ينبغي )م(: 
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فإف جعلت ُب حكم اإلخبار َل تصح ىذه اإلجازة، إذ كيف ٮترب ٔتا ل خرب  -
 عنده منو. 

وإف جعلت إذنا انبٌت ىذا على ا٠تلؼ ُب تصحيح اإلذف ُب باب الوكالة فيما َل  -
بيع العبد الذي يريد أف يشًتيو، وقد ٯتلكو اآلذف ا١توكل بعد، مثل أف يوكل ُب 

 أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي.
***** 

 ..... َوالصَِّحيُح أَنَّا نُػْبِطُلوْ .  ........................   )ن(:
والصحيح بطلف ىذه اإلجازة، وعلى ىذا يتعُت على من يريد أف يروي باإلجازة عن )م(: 

ىت يعلم أف ذاؾ الذي يريد روايتو عنو ٦تا ٝتعو شيخ أجاز لو ٚتيع مسموعاتو، أف يبحث ح
 قبل تاريخ ىذه اإلجازة.

***** 

 َلَْ ٬تُِْب َمْن َسأََلوْ  (1)َواْبُن ُمِغيثٍ   وبعُض َعْصرِيّْ ِعَياٍض َبَذلَوْ   .485 .706 )ن(:
قاؿ القاضي عياض: ىذا َل أر من تكلم عليو من ا١تشايخ، ورأيت بعض ا١تتأخرين )م(: 

ٍب حكى عن أيب الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنو سئل  والعصريُت يصنعونو،
اإلجازة ٞتميع ما رواه إىل تارٮتها، وما يرويو بعد، فامتنع من ذلك، فغضب السائل، فقاؿ 
لو بعض أصحابو: يا ىذا، يعطيك ما َل يأخذه؟ ىذا ٤تاؿ. قاؿ عياض: وىذا ىو 

 (106)اإل١تاع ص: الصحيح.

***** 

                                                 

 ىػ(.429يونس بن عبد اهلل بن ٤تمد بن مغيث، أبو الوليد، القرطيب، يعرؼ بابن الصفار، )ت "اْبُن ُمِغيٍث"(1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 :44 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 ، َفَصِحيٌح، َعِمَلوْ «َسَيِصحُّ »أَْو   «َأَجْزتُُو َما َصحَّ َلوْ : »َوِإْف يَػُقلْ   .486 .707 )ن(:
اَرُقْطٍِتُّ َوِسواُه، أَْو َحَذؼْ   .487 .708   ، َجاَز الُكلُّ َحْيُثَما َعَرؼْ «َيِصحُّ »  الدَّ

فهذا ليس من "أجزت لك ما صح ويصح عندك من مسموعاتي" وأما إذا قاؿ: )م(: 
 وغَته، وجائز أف يروي بذلك عنو ما صح عنده بعد ىذا القبيل، وقد فعلو الدارقطٍت

، وَل "ما صح عندك"اإلجازة أنو ٝتعو قبل اإلجازة و٬توز ذلك، وإف اقتصر على قولو: 
، فا١تعترب إذا فيو "أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك"، ْلف ا١تراد وما يصح"يقل: "

 صحة ذلك عنده حالة الرواية.
 ىذه واليت قبلها أنو ىناؾ َل يرو بعد، ٓتلفو ىنا فقد : الفرؽ بُتالسخاويقاؿ (: ش)

]كأف يغيب عن روى، ولكن تارة يكوف عا١تا ٔتا رواه، وىذا ل كلـ فيو، وتارة ل يكوف عا١تا

 ، فيحيل اْلمر فيو على ثبوتو عند آّاز.ذىنو[
***** 

   [التَّاِسُع: ِإَجازَُة اْلُمَجازِ ]   )ن(:
 ِلَشْيِخِو، ................  ْذُف ٔتَا أُِجيزَاَوالتَّاِسُع اإْلِ   .488 .709 
أو  "أجزت لك مجازاتي"، مثل أف يقوؿ الشيخ إجازة المجاز: النوع التاسع)م(: 

 "أجزت لك رواية ما أجيز لي روايتو"
***** 

 ...... َفِقيَل: َلْن ٬َتُوزَا.  ........................   
 ........................  َوُردَّ، ...................  .489 .710 
 فمنع من ذلك بعض من ل يعتد بو من ا١تتأخرين.)م(: 
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 َعَلْيِو، َقْد َجوَّزَُه النػُّقَّادُ   ..... َوالصَِّحيُح اِلْعِتَمادُ .   )ن(:
اَرُقْطٍِتُّ   أَبُو نُػَعْيٍم، وََكَذا اْبُن ُعْقَدهْ   .490 .711   ..........،( 1)َوالدَّ
ليو العمل أف ذلك جائز، ول يشبو ذلك ما امتنع من توكيل والصحيح والذي ع)م(: 

نعيم اٟتافظ اْلصبهاين: اإلجازة على اإلجازة قوية  وأبوقاؿ  الوكيل بغَت إذف ا١توكل،
 ابن عقدة وغَت٫تا.و جائزة، وحكى ا٠تطيب ٕتويز ذلك عن الدارقطٍت، 

***** 

 بَػْعَدهْ  (2)......... َوَنْصرٌ   .......................   )ن(:
 ......................  ..َواىَل َثَلثًا بِإَجازٍَة،.....  .491 .712 
كاف نصر بن إبراىيم يروي باإلجازة عن اإلجازة، حىت رٔتا واىل ُب روايتو بُت و )م(: 

 إجازات ثلث.
***** 

 ِٓتَْمٍس يُػْعَتَمدْ  َواىَل  َمنْ  رَأَْيتُ   ........ َوَقدْ .......   )ن(:
"تاريخ ُب  (3)أبو محمد عبد الكريم الحلبي: وقد روى اٟتافظ عراقيالقاؿ (: ش)

 عن عبد الغٍت بن سعيد اْلزدي ٓتمس أجائز متوالية ُب عدة مواضع. مصر"
 

***** 

                                                 

 ىػ(.430، اْلصبهاين، اْلْحَوؿ، ]الذىيب: اإلماـ اٟتافظ الثقة شيخ اإلسلـ[، )تأٛتد بن عبد اهلل "أَبُو نُ َعْيٍم"(1)
 ىػ(.332أٛتد بن ٤تمد، أبو العباس، ]الذىيب: ٤تدث الكوفة، شيعي متوسط، ضعفو غَت واحد وقواه آخروف[، )ت "اْبُن ُعْقَدة"

 ىػ(.490ىدا قانتا ورعا كبَت الشأف[، )تالشافعي،]الذىيب:كاف زا براىيم، أبو الفتح، النابلسي،بن إ"َنْصر"(2)
 ىػ(.735ظهرت فضائلو مع ملزمة العلم[، )ت ]الذىيب: (عبد الكرًن بن عبد النور، أبو ٤تمد، قطب الدين، اٟتنفي،3)
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َجازَهْ   .492 .713 )ن(:  َفَحْيُث َشْيُخ َشْيِخِو َأَجازَهْ   َويَػْنَبِغي تََأمُُّل اإْلِ
 َما َصحَّ ِعْنَد َشْيِخِو ِمْنُو فَػَقطْ   بَِلْفِظ َما َصحَّ َلَدْيِو َلَْ ٮُتَطْ   .493 .714 
وينبغي ١تن يروي باإلجازة عن اإلجازة أف يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخو ومقتضاىا، )م(: 

"أجزت لو ما حىت ل يروي ّٔا ما َل يندرج ٖتتها، فإذا كاف مثل صورة إجازة شيخ شيخو 
ليس لو أف يروي فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخو، ف صح عنده من سماعاتي"

ذلك عن شيخو عنو، حىت يستبُت أنو ٦تا كاف قد صح عند شيخو كونو من ٝتاعات 
شيخو الذي تلك إجازتو، ول يكتفي ٔتجرد صحة ذلك عنده اآلف عمل بلفظو وتقييده، 

 ومن ل يتفطن ٢تذا وأمثالو يكثر عثاره.
***** 

َجازَِة َوَشْرطَُها   )ن(:    َلْفُظ اإْلِ
َا اْلَمْعُروُؼ َقْد   َقْد نَػَقَلوْ  (1)اْبُن فَاِرسٍ « تُوُ َأَجزْ »  .494 .715   «َأَجْزُت لَوْ »َوِإ٪تَّ
بن فارس: معٌت اإلجازة ُب كلـ العرب مأخوذ من جواز ا١تاء الذي يسقاه ا١تاؿ ا قاؿ)م(: 

إذا أسقاؾ ماء ْلرضك أو  "استجزت فالنا فأجازني"من ا١تاشية واٟترث، يقاؿ منو: 
، 203)٣تمل اللغة ص:  طالب العلم يسأؿ العاَل أف ٬تيزه علمو فيجيزه إياه.ماشيتك، كذلك 

 (1/494، مقاييس اللغة39مأخذ العلم ص: 

، فيعديو بغَت حرؼ "مروياتي"أو  "أجزت فالنا مسموعاتي"للمجيز أف يقوؿ: و  قال الشيخ:
اإلجازة ٔتعٌت  جر من غَت حاجة إىل ذكر لفظ الرواية أو ٨تو ذلك، و٭تتاج إىل ذلك من ٬تعل

                                                 

أبو اٟتسُت، القزويٍت، الرازي، ا١تالكي،]الذىيب: كاف كامل ُب اْْلدب فقيها ينصر مذىب أىل  "اْبُن فَاِرٍس"(أٛتد1)
 ىػ(. 395لسُّنَّة[، )تا
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مثل،  "أجزت لفالن رواية مسموعاتي"التسويغ واإلذف واإلباحة، وذلك ىو ا١تعروؼ، فيقوؿ: 
 فعلى سبيل اٟتذؼ الذي ل ٮتفى نظَته. "أجزت لو مسموعاتي"ومن يقوؿ منهم: 

***** 

َجازَهْ   .495 .716 )ن(: َا ُتْسَتْحَسُن اإْلِ  ِمْن َعاَلٍِ بِِو، َوَمْن َأَجازَهْ   َوِإ٪تَّ

 ........................  ........... ِعْلٍم، طَاِلبُ   .496 .717 
إ٪تا تستحسن اإلجازة إذا كاف آّيز عا١تا ٔتا ٬تيز، وآّاز لو من أىل العلم، ْلهنا )م(: 

 توسع وترخيص، يتأىل لو أىل العلم ١تسيس حاجتهم إليها.
***** 

 ..ٍك َشْرطًا، .....َعْن َمالِ   ذََكرْ  َذا (1)َواْلَولِيدُ  .......   )ن(:
بالغ بعضهم ُب ذلك فجعلو شرطا فيها، وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر ا١تالكي، )م(: 

 عن مالك. 
***** 

 ..... َوَعْن َأيب ُعَمرْ .....  ........................   )ن(:
 ِكلُ ِإلَّ ِلَماِىٍر َوَما َل ُيشْ   َأفَّ الصَِّحيَح أَنػََّها َل تُػْقَبلُ   .497 .718 
: الصحيح أهنا ل ٕتوز إل ١تاىر بالصناعة، وُب شيء معُت ل ابن عبد الربقاؿ )م(: 

 (2/1159)جامع بياف العلميشكل إسناده. 
 

***** 

                                                 

 ىػ(.392بن بَكر بن ٥َتَْلد، أبو العباس، الغَػػػػُػػػْمرّي، اْلندلسّي، السّْرَُقْسطي، ]ا٠تطيب: كاف ثقة أمينا[، )ت "اْلَولِيُد"(1)
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 أَْو ُدوَف َلْفٍظ فَاْنِو، َوْىَو أَْدَوفُ   َواْلَلْفُظ ِإْف ٕتُِْز ِبَكْتٍب َأْحَسنُ   .498 .719 )ن(:
أف يتلفظ ّٔا، فإف اقتصر على الكتابة كاف ذلك ينبغي للمجيز إذا كتب إجازتو )م(: 

إجازة جائزة إذا اقًتف بقصد اإلجازة، غَت أهنا أنقص مرتبة من اإلجازة ا١تلفوظ ّٔا، وغَت 
مستبعد تصحيح ذلك ٔتجرد ىذه الكتابة ُب باب الرواية اليت جعلت فيو القراءة على 

 ئ عليو، على ما تقدـ بيانو.الشيخ مع أنو َل يلفظ ٔتا قرئ عليو إخبارا منو ٔتا قر 
***** 

ُر قَاِدٍح ِبَذا  َولَْيَس َشْرطًا اْلَقُبوُؿ، َبْل ِإَذا .398 .720 )ن(:  َردَّ َفِعْنِدي َغيػْ
: قلت: ل يشًتط القبوؿ ُب اإلجازة كما صرح بو البلقيٍت، )التدريب(السيوطيقاؿ )ش(: 

 عن اإلجازة. فلو رد فالذي ينقدح ُب النفس الصحة، وكذا لو رجع الشيخ 
***** 

   الرَّاِبُع: اْلُمَناَوَلةُ    )ن(:
 القسم الرابع من أقسام األخذ والتحمل: المناولة.)م(: 

: بَاُب َما يُْذَكُر ُب الػُمَناَوَلِة، وَِكَتاِب أَْىِل الِعْلِم بِالِعْلِم ِإىَل (1/23)البخاريقاؿ )ش(: 
ِبَحِديِث النَِّبيٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِٟتَجاِز ُب الػُمَناَولَِة : اْحَتجَّ بَػْعُض أَْىِل اقالالبُػْلَداِف، 

ُلَغ َمَكاَن َكَذا وََكَذا"، َوقَاَؿ: َحْيُث َكَتَب أِلَِميِر السَّرِيَِّة ِكَتابًا فَ َلمَّا بَ َلَغ ، "اَل تَ ْقَرْأُه َحتَّى تَ ب ْ
 قاؿبَ َرُىْم بَِأْمِر النَِّبيٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم. َذِلَك الَمَكاَن قَ َرَأُه َعَلى النَّاِس، َوَأخْ 

 ]صحيح ٔتجموع طرقو[:الحافظ
لو، ووجو  "كتاب النوادر"، ذكره ُب الحميدي: ىذا احملتج ىو (1/155)الفتحالحافظقاؿ 

ا الدللة من ىذا اٟتديث ظاىرة؛ فإنو ناولو الكتاب، وأمره أف يقرأه على أصحابو ليعملوا ٔت
 فيو، ففيو ا١تناولة ومعٌت ا١تكاتبة.
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ْذِف، أَْو َل، فَالَّيِت ِفيَها أُِذفْ   ٍُبَّ اْلُمَناَوَلُت ِإمَّا تَػْقًَتِفْ   .499 .721 )ن(:  بِاإْلِ

َجازَاِت، َوأَْعَلَىا ِإَذا  .500 .722   ....اُه ِمْلًكا فَِإَعارًَة، ...أَْعطَ   أَْعَلى اإْلِ
 المناولة على نوعين:)م(: 

 وىي أعلى أنواع اإلجازة على اإلطلؽ، و٢تا صور:  المناولة المقرونة باإلجازة، :ولالنوع األ
 ""ىذا سماعيأف يدفع الشيخ إىل الطالب أصل ٝتاعو أو فرعا مقابل بو، ويقوؿ:  منها:

ٍب ٯتلكو إياه، أو يقوؿ:  أجزت لك روايتو عني"" أو "روايتي عن فالن فاروه عني" أو
 أو ٨تو ىذا. رده إلي" "خذه وانسخو وقابل بو ثم

***** 

 ......... َكَذا.........  ...........................   )ن(:

 َعْرًضا، َوَىَذا اْلَعْرُض لِْلُمَناوَلوْ   َأْف ٭َتُْضَر الطَّاِلُب بِاْلِكَتاِب َلوْ   .501 .723 

 رَهْ ٍُبَّ يُػَناِوَؿ اْلِكَتاَب ٤ُتْضِ   َوالشَّْيُخ ُذو َمْعرَِفٍة فَػيَػْنظُرَهْ   .502 .724 

 َوَقْد َحَكْوا َعْن َماِلٍك َو٨َتْوِهِ   «َىَذا ِمْن َحِديِثي فَاْروِهِ »يَػُقوُؿ:   .503 .725 

أف ٬تيء الطالب إىل الشيخ بكتاب أو جزء من حديثو فيعرضو عليو، فيتأملو  ومنها:)م(: 
"وقفت على ما فيو، وىو حديثي عن الشيخ وىو عارؼ متيقظ، ٍب يعيده إليو ويقوؿ: 

، وىذا ٝتاه وايتي عن شيوخي فيو، فاروه عني، أو أجزت لك روايتو عني"فالن، أو ر 
، وقد سبق ُب القراءة على الشيخ أهنا تسمى عرضا، "عرضا"غَت واحد من أئمة اٟتديث 

 "عرض المناولة"وىذا  "عرض القراءة"فلنسم ذلك 
 

***** 
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 ٨َتْوِهِ َوَقْد َحَكْوا َعْن َماِلٍك وَ   ........................   )ن(:

 ........................  بِأَنػََّها تُػَعاِدُؿ السََّماَعا  .504 .726 
وىذه ا١تناولة ا١تقًتنة باإلجازة: حالَّة ٤تل السماع عند مالك، وٚتاعة من أئمة )م(: 

عن كثَت من ا١تتقدمُت أنو  -ُب عرض ا١تناولة ا١تذكور-أصحاب اٟتديث، وحكى اٟتاكم 
فممن حكى  ،ا ٯتاثلو من صور ا١تناولة ا١تقرونة باإلجازةٝتاع، وىذا مطرد ُب سائر م

اٟتاكم ذلك عنهم: ابن شهاب الزىري وربيعة الرأي و٭تِت بن سعيد اْلنصاري ومالك ُب 
آخرين من ا١تدنيُت، و٣تاىد وأبو الزبَت وابن عيينة ُب ٚتاعة من ا١تكيُت، وعلقمة وإبراىيم 

وقتادة وأبو العالية وأبو ا١تتوكل الناجي ُب طائفة النخعياف والشعيب ُب ٚتاعة من الكوفيُت، 
من البصريُت، وابن وىب وابن القاسم وأشهب ُب طائفة من ا١تصريُت، وآخروف من 

وُب   قال الشيخ:. الشاميُت وا٠تراسانيُت، ورأى اٟتاكم طائفة من مشاٮتو على ذلك
ٔتا ورد ُب  ""عرض القراءةكلمو بعض التخليط من حيث كونو خلط بعض ما ورد ُب 

 وساؽ اٞتميع مساقا واحدا. "عرض المناولة"
***** 

 َوَقْد َأىَب اْلُمْفُتوَف َذا اْمِتَناَعا  ...........................   )ن(:
 َوالشَّاِفعي َوأْٛتَػػػػُد الشَّْيَباين   النػُّْعَمافِ  َمعَ  (1)ِإْسَحاُؽ َوالثػَّْورِي  .505 .727 

رُُىْم رَأَْواَواْبُن اْلُمَباَرِؾ َوغَ   .506 .728   .....أَنػََّها أَنْػَقُص، ......بِ   يػْ
والصحيح: أف ذلك غَت حاؿ ٤تل السماع، وأنو منحط عن درجة التحديث لفظا )م(: 

واإلخبار قراءة، وقد قاؿ اٟتاكم ُب ىذا العرض: أما فقهاء اإلسلـ الذين أفتوا ُب اٟتلؿ 
اْلوزاعي والبويطي وا١تزين وأبو حنيفة واٟتراـ، فإهنم َل يروه ٝتاعا، وبو قاؿ الشافعي و 

                                                 

 ىػ(.161سفياف بن سعيد بن مسروؽ، أبو عبد اهلل، ]ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة رٔتا دلس، ع[، )ت "الث َّْوِري"(1)
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وسفياف الثوري وأٛتد بن حنبل وابن ا١تبارؾ و٭تِت بن ٭تِت وإسحاؽ بن راىويو، قاؿ: 
 وعليو عهدنا أئمتنا، وإليو ذىبوا، وإليو نذىب.

***** 

 ........ قُػْلُت: َقْد َحَكْوا.  ........................   )ن(:

 ُمْعَتَمًدا، َوِإْف َتُكْن َمْرُجوَحوْ   ا َصِحيَحوْ ِإْٚتَاَعُهْم بِأَنػَّهَ   .507 .729 
: أي: أٚتاع أىل النقل، وإ٪تا زدت نقل اتفاقهم ىنا؛ ْلف الشيخ العراقيقاؿ )ش(: 

حكى ا٠تلؼ ا١تتقدـ ُب اإلجازة، وَل ٭تك ىنا إل كوهنا موازية للسماع أول، فأردت نقل 
"اإل١تاع" بعد أف قاؿ: وىي رواية اتفاقهم على صحتها، وقد حكاه القاضي عياض ُب 

صحيحة عند معظم اْلئمة واحملدثُت، وٝتى ٚتاعة، ٍب قاؿ: وىو قوؿ كافة أىل النقل 
 واْلداء والتحقيق من أىل النظر.

***** 

ُقَها ِإَجازًَة َوَضحْ   َوآَخُروَف َفضَُّلوَىا َواَْلَصحْ  .404 .730 )ن(:  تَِلي، َوَسبػْ
: وأصحاب اٟتديث يرتبوف ا١تناولة قبل اإلجازة، وىي (1/86)جامع اْلصوؿ ابن األثيرقاؿ 

 عندىم أعلى درجة منها، ومنهم من ذىب إىل أهنا أوَب من السماع.
***** 

 ُب اْلَوْقِت َصحَّ، َواْلُمَجاُز أَدَّى  أَمَّا ِإَذا نَاَوَؿ َواْستَػَردَّا  .508 .731 )ن(:
 ...........................  ِمْن ُنْسَخٍة َقْد َوافَػَقْت َمْرِويَّوْ   .509 .732 
أف يناوؿ الشيخ الطالب كتابو، و٬تيز لو روايتو عنو، ٍب ٯتسكو الشيخ عنده  ومنها:)م(: 

ول ٯتكنو منو، فهذا يتقاعد عما سبق، لعدـ احتواء الطالب على ما ٖتملو وغيبتو عنو، 
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عو ٔتوافقتو وجائز لو رواية ذلك عنو إذا ظفر بالكتاب، أو ٔتا ىو مقابل بو على وجو يثق م
 ١تا تناولتو اإلجازة، على ما ىو معترب ُب اإلجازات آّردة عن ا١تناولة.

***** 

 َوَىِذِه لَْيَسْت ٢َتَا َمزِيَّوْ   ........................   )ن(:

َجازَهْ   .510 .733  َ ُب اإْلِ  ِعْنَد اْلُمَحقِّْقَُت، َلِكْن َمازَهْ   َعَلى الذَِّي ُعُتَّ

 ........................  يِث آِخرًا َوِقْدَماأَْىُل الْػَحدِ   .511 .734 
ٍب إف ا١تناولة ُب مثل ىذا ل يكاد يظهر حصوؿ مزية ّٔا على اإلجازة الواقعة ُب )م(: 

معُت كذلك من غَت مناولة، وقد صار غَت واحد من الفقهاء واْلصوليُت إىل أنو ل تأثَت 
ًن واٟتديث أو من حكي ذلك عنو منهم ٢تا ول فائدة، غَت أف شيوخ أىل اٟتديث ُب القد

 يروف لذلك مزية معتربة.
***** 

 أَمَّا ِإَذا َما الشَّْيُخ َلَْ يَػْنظُْر َما  ..........................   )ن(:
 َمْن َأْحَضَر اْلِكَتاَب َوْىَو ُمْعَتَمدْ   َأْحَضرَُه الطَّاِلُب، َلِكْن اْعَتَمدْ   .512 .735 

 ..........................  اْسِتيَقانَا َصحَّ، َوِإلَّ َبَطلَ   .513 .736 
"ىذا روايتك، فناولنيو وأجز ومنها: أف يأٌب الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقوؿ: )م(: 

فإف كاف الطالب  ، فيجيبو إىل ذلك من غَت أف ينظر فيو ويتحقق روايتو ٞتميعو؛لي روايتو"
كاف ذلك إجازة جائزة، كما جاز ُب موثوقا ٓتربه، ومعرفتو جاز العتماد عليو ُب ذلك، و 

القراءة على الشيخ العتماد على الطالب، حىت يكوف ىو القارئ من اْلصل، إذا كاف 
 وإف َل يكن الطالب موثوقا ٓتربه ومعرفتو، فهذا ل ٬توز ول يصح.، موثوقا بو معرفة ودينا
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 ِإْف َكانَا َأَجْزتُوُ »َوِإْف يَػُقْل:   ............................   )ن(:

ُ   ، فَػْهَو ِفْعٌل َحَسنُ «َذا ِمْن َحِديِثي  .514 .737   يُِفيُد َحْيُث َوَقَع التَّبَػُتُّ
حدث بما في ىذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع "قاؿ ا٠تطيب: لو قاؿ: )م(: 

 كاف ذلك جائزا حسنا. "براءتي من الغلط والوىم
 : : يدخل ُب كلـ ا٠تطيب الصورتافالعراقيقاؿ )ش(: 
 إذا كاف من أحضر الكتاب ثقة معتمدا؛ جازت الرواية ّٔذه ا١تناولة واإلجازة. األولى:
إذا كاف غَت موثوؽ بو، ٍب تبُت بعد اإلجازة ٓترب من يوثق بو أف ذلك الذي ناولو الثانية: 

"يُِفيُد َحْيُث َوَقَع الشيخ كاف من مروياتو؛ جازت روايتو بذلك، وأشرت إىل ذلك بقول: 
 وىذا النصف اْلخَت من الزوائد على ابن الصلح. بَ ي ُن"التَّ 

***** 

 ........................  وإْف َخَلْت ِمْن إْذٍف الْػُمَناَولَوْ   .515 .738 )ن(:
، بأف يناولو الكتاب، ويقتصر على الثاني: المناولة المجردة عن اإلجازةالنوع )م(: 
"أجزت لك روايتو أو  "اروه عني"ؿ: ول يقو "ىذا من حديثي، أو من سماعاتي"، قولو: 
 ، فاختلفوا فيها؛و٨تو ذلك عني"

***** 

 ..ِقيَل: َتِصحُّ، ..........  ........................   )ن(:
 .حكى ا٠تطيب عن طائفة من أىل العلم أهنم صححوىا، وأجازوا الرواية ّٔا)م(: 

ل ٗتلو من  وىيمن ا١تناولة،  ويًتجح ٔتا فيو ٣ترد إعلـ الشيخىذا يزيد و  قال الشيخ:
 ، كما سيأٌب.إشعار باإلذف ُب الرواية
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 ......... واْْلََصحُّ بَاِطَلوْ .  ........................   )ن(:
الصحيح أف ىذه مناولة ٥تتلة، ل ٕتوز الرواية ّٔا، وعأّا غَت واحد من الفقهاء و )م(: 

 وا الرواية ّٔا.واْلصوليُت على احملدثُت الذين أجازوىا وسوغ
***** 

ْذفِ »َوِإْف يُػَناِوْؿ  .409 .739 )ن(:  َفِوفَاقًا َبَطل« َىَذا َٝتَاِعي»  َوَل « َل َمَع اإْلِ
إذا ناوؿ الشيخ الطالب الكتاب أو أحضره ىو وَل يأذف لو ُب الرواية، ول قاؿ لو إنو )م(: 

 ٝتاعي أو ٣تازي، َل ٕتز ا١تناولة بالتفاؽ.
 للمناولة ثلثة أضرب؛اٟتاصل أف )ش(: 
 بالرواية عنو: وىذه صحيحة بالتفاؽ. ويأذف"ىذا سماعي أو روايتي" أف يقوؿ:  األول:
: اإلذف، فهذه ٥تتلف فيها، واْلصح ول يذكر"ىذا سماعي أو روايتي"  أف يقوؿ: الثاني:

 ل تصح.
 وىذه باطلة بالتفاؽ.الثالث: أال يذكر شيئا، 

***** 

َجازَِة؟َكْيَف يَ قُ    )ن(:  وُل َمْن َرَوى بِالُمَناوَلِة َواإْلِ
 القوؿ ُب عبارة الراوي بطريق ا١تناولة واإلجازة:)م(: 

***** 

 َفَماِلٌك َواْبُن ِشَهاٍب َجَعَل   َواْختَػَلُفوا ِفيَمْن َرَوى َما نُووَِل   .516 .740 )ن(:

ثَػَنا»ِإْطَلَقُو   .517 .741   بِػَمْن يَػَرىَيُسوُغ، َوْىَو َلِئٌق   «َأْخبَػرَا»وَ « َحدَّ

َجازَهْ   اْلَعْرَض َكالسََّماِع، َبْل َأَجازَه  .518 .742   بَػْعُضُهُم ُب ُمْطَلِق اإْلِ
 ُب الرواية  "أخبرنا"و "حدثنا"حكي عن قـو من ا١تتقدمُت ومن بعدىم أهنم جوزوا إطلؽ )م(: 
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كاية با١تناولة، حكي ذلك عن الزىري ومالك وغَت٫تا، وىو لئق ٔتذىب ٚتيع من سبقت اٟت
عنهم أهنم جعلوا عرض ا١تناولة ا١تقرونة باإلجازة ٝتاعا، وحكي أيضا عن قـو مثل ذلك ُب 

 الرواية باإلجازة.
***** 

 ، ..............«َأْخبَػرَ »  نُػَعْيمِ  َوأَبُو (1)َواْلَمْرزُبَاين   .519 .743 )ن(:
ع، ويقوؿ ُب وكاف أبو عبيد اهلل ا١ترزباين يروي أكثر ما ُب كتبو إجازة من غَت ٝتا )م(: 

وكاف أبو نعيم ، ول يبينها، وكاف ذلك فيما حكاه ا٠تطيب ٦تا عيب بو "أخبرنا"اإلجازة: 
 "حدثنا"روينا عنو أنو قاؿ: أنا إذا قلت: و فيما يرويو باإلجازة،  "أخبرنا"اْلصبهاين يطلق 

ة، "إجاز على اإلطلؽ فهو إجازة من غَت أف أذكر فيو  "أخبرنا"فهو ٝتاعي، وإذا قلت: 
 .أو كتابة، أو كتب إلي، أو أذن لي في الرواية عنو"

***** 

 ..... َوالصَِّحيُح ِعْنَد الَقْوـِ ....  ..........................   )ن(: 

 ، ٫ُتَا َمَعا«تَػَناوًل »، «ِإَجازَةً »  تَػْقِييُدُه ٔتَا يُبُِتُ اْلَواِقَعا  .520 .744 

 «نَاَوَلٍِت »،«أَبَاَح ِل »،«َسوََّغ ِل »  «َأَجاَزين »،«َأْطَلَق ِل »،«أَِذَف ِل »  .521 .745 

والصحيح وا١تختار الذي عليو عمل اٞتمهور، وإياه اختار أىل التحري والورع: ا١تنع )م(: 
و٨تو٫تا من العبارات، وٗتصيص ذلك بعبارة تشعر  "أخبرنا"و "حدثنا"ُب ذلك من إطلؽ 

"أخبرنا أو فالن مناولة وإجازة" "أخبرنا أو حدثنا بو، بأف يقيد ىذه العبارات فيقوؿ: 
"فيما  أو"فيما أذن لي فيو"  أو"في إذنو"  أو"أخبرنا إذنا"  أو"أخبرنا مناولة"  أوإجازة" 

                                                 

 ىػ(.384]العتيقي: مذىبو التشيع والعتزاؿ، وكاف ثقة ُب اٟتديث[، )ت ٤تمد بن عمراف، أبو عبيد اهلل، "اْلَمْرزُبَاِني"(1)
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"ناولني  أو"أجازني فالن كذا وكذا"  أو"أجاز لي فالن" أو يقوؿ:  أطلق لي روايتو عنو"
 وما أشبو ذلك من العبارات. فالن"

***** 

 ِإَطَلَقُو َلَْ َيْكِف ُب الْػَجَوازِ   الشَّْيُخ لِْلُمَجازِ  َوِإْف أَبَاحَ   .522 .746 )ن(:
ُب اإلجازة ل يزوؿ بإباحة آّيز لذلك، كما  "أخبرنا"و "حدثنا"ا١تنع من إطلؽ و )م(: 

حدثنا وإن شاء  إن شاء قال" :اعتاده قـو من ا١تشايخ من قو٢تم ُب إجازهتم ١تن ٬تيزوف لو
 فليعلم ذلك. أخبرنا" قال

***** 

 َفَما َسِلمْ ،«َكَتَب ِل »،«َشافَػَهٍِت »  َوبَػْعُضُهْم أََتى بَِلَفٍظ ُموِىمْ   .523 .747 )ن(: 
وخصص قـو اإلجازة بعبارات َل يسلموا فيها من التدليس أو طرؼ منو، كعبارة من )م(: 

 أو "أخبرنا فالن كتابة" أوإذا كاف قد شافهو باإلجازة لفظا،  "أخبرنا مشافهة" هايقوؿ في
إذا كاف قد أجازه ٓتطو، فهذا وإف تعارفو ُب ذلك طائفة  "في كتابو"أو  ا كتب إلي""فيم

من احملدثُت ا١تتأخرين، فل ٮتلو عن طرؼ من التدليس، ١تا فيو من الشًتاؾ والشتباه ٔتا 
 إذا كتب إليو ذلك اٟتديث بعينو.

***** 

 وَلَْ ٮَتُْل ِمَن النػّْزَاعِ  ِفيَها،  اْْلَْوزَاِعي« َخبػَّرَ »َوَقْد أََتى بِػػػ  .524 .748 )ن(:
بالتشديد، والقراءة عليو بقولو:  "خبَّرنا"ورد عن اْلوزاعي أنو خصص اإلجازة بقولو: )م(: 

 ."أخبرنا"
واحد  "أخبر"و "خبَّر"أي: إف معٌت  َوَلْم َيْخُل ِمَن الن ٍَّزاِع""وقول: : العراقيقاؿ (: ش)

 بُت أىل اٟتديث.من حيث اللغة ومن حيث الصطلح ا١تتعارؼ 
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ْسَناِد ُذو اْقًتَابِ   اْخَتارَُه الْػَخطَّايب« َأفَّ »َوَلْفُظ   .525 .749 )ن(:  َوْىَو َمَع اإْلِ
"أخبرنا فالن أن فالنا حدثو، أو ورد عن قـو من الرواة التعبَت عن اإلجازة بقوؿ: )م(: 

وىذا اصطلح ، وبلغنا ذلك عن اإلماـ أيب سليماف ا٠تطايب أنو اختاره أو حكاه، أخبره"
بعيد عن اإلشعار باإلجازة، وىو فيما إذا ٝتع منو اإلسناد فحسب وأجاز لو ما رواه 

، فيها إشعار بوجود أصل "أخبرني فالن أن فالنا أخبره"ُب قولو:  "أن"قريب؛ فإف كلمة 
 اإلخبار وإف أٚتل ا١تخرب بو، وَل يذكره تفصيل.

***** 

َجازَهْ َوبَػْعُضُهْم ٮَتَْتاُر ُب   .526 .750 )ن(:   اْلوَِجازَهْ  َكَصاِحبِ  «أَنْػَبأَنَا»  اإْلِ
ُب  "أنبأنا"على إطلؽ  "الوجازة في اإلجازة"واصطلح الوليد بن بكر صاحب )م(: 

 .اإلجازة
 ."أخبرنا"عند القـو فيما تقدـ ٔتنزلة  "أنبأنا"وقد كاف  قال الشيخ:

***** 

ْذِف بَػْعَد َعْرِضِو ُمَشافَػَهوْ   َواْخَتارَُه الْػَحاِكُم ِفيَما َشافَػَهوْ   .527 .751 )ن(:   بِاإْلِ
اؿ اٟتاكم أنو: الذي أختاره وعهدت عليو أكثر مشاٮتي وأئمة عصري أف يقوؿ ق)م(: 

وفيما كتب إليو احملدث  "أنبأني فالن"فيما عرض على احملدث فأجاز لو روايتو شفاىا: 
 ."كتب إلي فالن"من مدينة وَل يشافهو باإلجازة: 

***** 

 ، َفَصرََّحا«أَنْػَبأَنَا ِإَجازَةً »  اْسَتْحَسُنوا لِْلبَػيَػْهَقْي ُمْصطََلحاوَ   .528 .752 )ن(:
 ، وفيو رعاية لصطلح ا١تتأخرين."أنبأني فالن إجازة"كاف يقوؿ البيهقي: )م(: 
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 ِإْف ِإْسَناَد ُجْزٍء َقْد ٝتَِعْ « َأْخبَػرَ »  ُب اِلْقًتَاِح ُمْطَلًقا ل ٯَتَْتِنعْ  .416 .753 )ن(:
ويسوؽ  "أخبرنا فالن": إذا أخرج الشيخ الكتاب وقاؿ: )القًتاح(ابن دقيققاؿ : (ش)

ويذكر اْلحاديث كل أو  "أخبرنا فالن"السند فهل ٬توز السامع ذلك منو أف يقوؿ 
بعضا؛ الذي أراه أنو ٬توز من جهة الصدؽ، فإنو تصريح باإلخبار بالكتاب، وغاية ما ُب 

ُب معٌت الصدؽ بُت اإلٚتال والتفصيل، نعم، فيو نظر من  الباب أنو إخبار ٚتلي ول فرؽ
حيث أف العادة جارية بأف ل يطلق اْلخبار إل فيما قرىء، ويسمى مثل ىذا مناولة، 

 وليس ىذا عندي با١تتعُت من جهة الصدؽ، فإف أوقع هتمة فقد ٯتنع منو من ىذا الوجو.
***** 

 ِإَجازًَة، َوْىَي َقرِيَبٌة ِلَمنْ   «َعنْ »لَ ْعُض َمْن تََأخََّر اْستَػْعمَ َوبػَ   .529 .754 )ن(: 

نَػُهَما َفُمْشتَػَرؾْ « َعنْ »َوَحْرُؼ   َٝتَاُعُو ِمْن َشْيِخِو ِفيِو َيُشكّْ   .530 .755   بَػيػْ

كثَتا ما يعرب الرواة ا١تتأخروف عن اإلجازة الواقعة ُب رواية من فوؽ الشيخ ا١تسمع )م(: 
"قرأت على فالن عن و عن شيخو: ، فيقوؿ أحدىم إذا ٝتع على شيخ بإجازت"عن"ػب

وذلك قريب إذا كاف ٝتع منو بإجازتو عن شيخو إف َل يكن ٝتاعا فإنو شاؾ،  فالن"
 مشًتؾ بُت السماع واإلجازة صادؽ عليهما."عن" وحرؼ 

***** 

 َوالػُمَناوَلوْ  لِْلَعْرضِ  (1)ِحَتِيػُُّهمْ   ، َفَجَعَلوْ «قَاَؿ ِل »َوُب اْلُبَخارِي   .531 .756 )ن(:

اٟتاكم: روينا عن أيب عمرو بن أيب جعفر بن ٛتداف النيسابوري قاؿ: ٝتعت أيب  قاؿ )م(:
 فهو عرض ومناولة. "قال لي فالن"يقوؿ: كل ما قاؿ البخاري 

                                                 

 ىػ(.311أٛتد بن ٛتداف، أبو جعفر، النيسابوري، اِٟتَتّي،]ا٠تطيب:كاف ٣تاب الدعوة معروفا العبادة[، )ت"ِحيرِي  ُهْم"(1)
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 وانفرد أبو جعفر بذلك، وخالفو غَته فيو.: السخاويقاؿ (: ش)
 «..."قالَ »   "أمَّا الَِّذي ِلَشْيِخِو َعَزا بعند قوؿ الناظم: ىذا : وقد تقدـ قلت

***** 

   اْلَخاِمُس: اْلُمَكاتَ َبةُ   )ن(: 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعبَّاٍس  اهلِل ْبنِ  َعْبدِ عن : (64رقم:  1/23)البخاري روى(: ش)

َفَدفَ َعُو َعِظيُم َعَلْيِو َوَسلََّم بَ َعَث ِبِكَتاِبِو رَُجاًل، َوَأَمَرُه َأْن َيْدفَ َعُو ِإَلى َعِظيِم الَبْحَرْيِن، 
 الَبْحَرْيِن ِإَلى ِكْسَرى.

: نسبة الكتاب إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم ٣تازية، أي كتب (1/155)الفتحالحافظ قاؿ
 الكاتب بأمره.

***** 

 بِِإْذنِِو َعْنُو لَِغاِئٍب َوَلوْ   ٍُبَّ اْلِكَتابَُة ِٓتَطّْ الشَّْيِخ أَوْ   .532 .757 )ن(:
 ........................  .......ِٟتَاِضٍر، .........  .533 .758 
، وىي أف يكتب الشيخ إىل القسم الخامس من أقسام األخذ والتحمل: المكاتبة)م(: 

الطالب وىو غائب شيئا من حديثو ٓتطو، أو يكتب لو ذلك وىو حاضر، ويلتحق بذلك 
 ما إذا أمر غَته بأف يكتب لو ذلك عنو إليو، وىذا القسم ينقسم أيضا إىل نوعُت:

 .......َأْشَبَو َما نَاَوَؿ، ...  ... فَِإْف َأَجاَز َمَعَها......   )ن(:
"أجزت لك ما كتبتو : أف تقًتف باإلجازة، بأف يكتب إليو ويقوؿ: األولالقسم )م(: 
أو ٨تو ذلك من عبارات اإلجازة، وىي ُب الصحة والقوة  إليك" "ما كتبت بوأو  لك"

 جازة.شبيهة با١تناولة ا١تقرونة باإل
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 ........ أَْو َجرََّدَىا......  .........................   )ن(:

 قَاَؿ بِِو أَيُّوُب َمْع َمْنُصورِ   َصحَّ َعلى الصَِّحيِح َواْلَمْشُهورِ   .534 .759 

 ........................  ............... ،(1)َواْلَلْيثِ   .535 .760 
د أجاز الرواية ّٔا كثَت من ا١تتقدمُت : إذا اقتصر على ا١تكاتبة، فقالثانيالقسم )م(: 

أيوب السختياين ومنصور والليث بن سعد، وقالو غَت واحد من  منهم:وا١تتأخرين 
 .الشافعيُت

وىو الصحيح ا١تشهور بُت أىل اٟتديث، وكثَتا ما يوجد ُب مسانيدىم قال الشيخ: 
، وذلك معموؿ بو ، وا١تراد بو ىذا"كتب إلي فالن قال: حدثنا فالن"ومصنفاهتم قو٢تم: 

فهي وإف َل تقًتف  ،عندىم، معدود ُب ا١تسند ا١توصوؿ، وفيها إشعار قوي ٔتعٌت اإلجازة
 باإلجازة لفظا فقد تضمنت اإلجازة معٌت.

***** 

َجازَهْ   َأَجازَهْ  َقدْ  (2)َوالسَّْمَعافِ .. .   )ن(: ُه أَقْػَوى ِمَن اإْلِ  َوَعدَّ
 وى من اإلجازة، وإليو صار غَت واحد من اْلصوليُت.وجعلها أبو ا١تظفر السمعاين أق)م(: 

***** 

 َوَصاِحُب الْػَحاِوي بِِو َقْد َقطََعا  َوبَػْعُضُهْم ِصحََّة َذاَؾ َمنَػَعا  .536 .761 )ن(:
وأىب ذلك قـو آخروف، وإليو صار من الشافعيُت ا١تاوردي، وقطع بو ُب كتابو )م(: 

 ."الحاوي"
                                                 

 ىػ(.175بد الرٛتن، أبو اٟتارث، الفهمي، ا١تصري، ]ثقة ثبت فقيو إماـ، ع[، )تبن سعد بن ع "اْلَلْيث"(1)
 ، أبو ا١تظفر.ْتذؼ ياء النسبة للوزف "السَّْمَعاِن"(2)
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 ....طَّ الَِّذي َكاتَػَبُو، .خَ   ْلَمْكُتوُب َلوْ َوُيْكتَػَفى َأْف يَػْعِرَؼ ا  .537 .762 )ن(:
 يكفي ُب ذلك أف يعرؼ ا١تكتوب إليو خط الكاتب، وإف َل تقم البينة عليو.و )م(: 

***** 

 .......... َوأَْبطََلوْ ......  ........................   )ن(: 
 ....، ......ْدرَِة اللَّْبسِ لِنُ   قَػْوـٌ ِلِلْشِتَباِه، َلِكْن ُردَّا  .538 .763 
 .فل ٬توز العتماد على ذلك ،ومن الناس من قاؿ: ا٠تط يشبو ا٠تط)م(: 

ىذا غَت مرضي؛ ْلف ذلك نادر، والظاىر أف خط اإلنساف ل يشتبو بغَته، قال الشيخ: 
 ول يقع فيو التباس.

***** 

 ......... َوَحْيُث أَدَّى.....  ........................   )ن(:
ثَػَنا»، «َأْخبَػرَنَا»  ْيُث َمْع َمْنُصوٍر اْسَتَجازَافَاللَّ   .539 .764   ، َجَوازَا«َحدَّ
ٍب ذىب غَت واحد من علماء احملدثُت وأكابرىم، منهم الليث بن سعد ومنصور إىل )م(: 

 ُب الرواية با١تكاتبة. "أخبرنا"و "حدثنا"جواز إطلؽ 
***** 

 َوْىَو اِلذَّي يَِليُق بِالنػَّزَاَىةِ   َوَصحَُّحوا التػَّْقِييَد بِاْلِكَتابَةِ   .540 .765 )ن(: 
وىذا  "كتب إلي فالن قال: حدثنا فالن بكذا وكذا"وا١تختار قوؿ من يقوؿ فيها: )م(: 

 "أخبرني بو مكاتبة، أو كتابة"ىو الصحيح اللئق ٔتذاىب أىل التحري، والنزاىة، وىكذا 
 .و٨تو ذلك

***** 
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   السَّاِدُس: ِإْعاَلُم الشَّْيخِ    )ن(:
 ......يَػْرِويِو َأْف يَػْرِويَُو؟ ..  َوَىْل ِلَمْن أَْعَلَمُو الشَّْيُخ ٔتَا  .541 .766 
إعالم الراوي للطالب بأن ىذا  القسم السادس من أقسام األخذ والتحمل:)م(: 

، من غَت أف الحديث، أو ىذا الكتاب سماعو من فالن، أو روايتو، مقتصرا على ذلك
 و٨تو ذلك. في روايتو" "أذنت لكأو : "اروه عني" يقوؿ

***** 

 .......... َفَجَزَما......  ..........................   )ن(: 

 ........................  ، َوَذا اْلُمْخَتارُ (1)ٔتَْنِعِو الطُّوِسي  .542 .767 
وا١تختار ما ذكر عن غَت واحد من احملدثُت وغَتىم من أنو ل ٕتوز الرواية بذلك، وبو )م(: 
 لشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيُت وَل يذكر غَت ذلك.قطع ا

وىذا ْلنو قد يكوف ذلك مسموعو وروايتو ٍب ل يأذف لو ُب روايتو عنو لكونو  قال الشيخ:
ل ٬توز روايتو ٠تلل يعرفو فيو، وَل يوجد منو التلفظ بو ول ما يتنزؿ منزلة تلفظو بو وىو 

 "حدثنا"ىت يكوف قوؿ الراوي عنو السامع ذلك تلفظ القارئ عليو وىو يسمع ويقر بو، ح
 صدقا وإف َل يأذف لو فيو. "أخبرنا"و

***** 

ٌة َكاْبِن ُجرَْيٍج َصاُروا  ........................   )ن(:  َوِعدَّ

 َوَصاِحُب الشَّاِمِل َجْزًما ذََكرَهْ   إىَل الْػَجَواِز، َواْبُن َبْكٍر َنَصرَهْ   .543 .768 
ن طريق ٣توز لرواية ذلك عنو ونقلو، حكي ذلك عن ابن جريج ىذا عند كثَتيو )م(: 

وطوائف من احملدثُت والفقهاء واْلصليُت والظاىريُت، وبو قطع أبو نصر بن الصباغ من 
                                                 

 ىو أبو حامد الغزال. "الط وِسي"(1)
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صاحب الشامل، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري ا١تالكي ُب   الشافعيُت
 ."الوجازة في تجويز اإلجازة"كتاب 

: ىذا وجو وطريق صحيح للنقل والعمل عند (108)اإل١تاع ص:لقاضي عياضاقاؿ (: ش)
الكثَت؛ ْلف اعًتافو بو وتصحيحو لو أنو ٝتاعو كتحديثو لو بلفظو وقراءتو عليو إياه وإف َل 
٬تزه لو، وبو قاؿ طائفة من أئمة احملدثُت ونظار الفقهاء احملققُت، وروي عن عبيد اهلل 

وقالت بو طائفة من أىل الظاىر، وىو الذي نصر واختار العمري وأصحابو ا١تدنيُت، 
القاضي أبو ٤تمد بن خلد واٟتافظ الوليد بن بكر ا١تالكي وغَت٫تا، وىو مذىب عبد 

 ا١تلك بن حبيب من كرباء أصحابنا.
ووجو مذىب ىؤلء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ؛ فإنو إذا قرأ عليو شيئا من )م(: 

تو عن فلف بن فلف، جاز لو أف يرويو عنو وإف َل يسمعو من لفظو، حديثو وأقر بأنو رواي
 "أذنت لك في روايتو عني"أو  "اروه عني"وَل يقل لو: 

***** 

َعوْ   َبْل زَاَد بَػْعُضُهْم بَِأْف َلْو َمنَػَعوْ   .544 .769 )ن(:  َلَْ ٯَتَْتِنْع، َكَما ِإَذا َقْد ٝتَِ
ض أىل الظاىر أنو ذىب إىل ذلك وحكى أبو ٤تمد بن خلد الرامهرمزي عن بع)م(: 

كاف لو أف يرويها   "ىذه روايتي لكن ال تروىا عني"واحتج لو، وزاد فقاؿ: لو قاؿ لو: 
 عنو، كما لو ٝتع منو حديثا ٍب قاؿ لو: ل تروه عٍت، ول أجيزه لك، َل يضره ذلك.

***** 

 ........................  َوُردَّ، َكاْسًتَْعاِء َمْن ٭ُتَمَّلُ   .545 .770 )ن(: 
 شهادتو  اٟتكم   ٣تلس غَت  كالشاىد إذا ذكر ُب  ْلف ىذا إ٪تا ىو؛ ورُدَّ القوؿ باٞتواز)م(: 
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بشيء، فليس ١تن ٝتعو أف يشهد على شهادتو إذا َل يأذف لو وَل يشهده على شهادتو، وذلك 
 غَته.٦تا تساوت فيو الشهادة والرواية؛ ْلف ا١تعٌت ٬تمع بينهما ُب ذلك، وإف افًتقا ُب 

ياس من قاس اإلذف ُب اٟتديث ُب ىذا : ق(115)اإل١تاع ص:القاضي عياضقاؿ لكن، (: ش)
 الوجو وعدمو على اإلذف ُب الشهادة وعدمها غَت صحيح؛ 

ْلف الشهادة على الشهادة ل تصح إل مع اإلشهاد واإلذف ُب كل حاؿ، إل إذا ُٝتع  -
ماع والقراءة ل ٭تتاج فيو إىل إذف أداؤىا عند اٟتاكم ففيو اختلؼ، واٟتديث عن الس

 باتفاؽ، فهذا يكسر عليهم حجتهم بالشهادة ُب مسألتنا ىنا ول فرؽ.
وأيضا فإف الشهادة مفًتقة من الرواية ُب أكثر الوجوه، ويشًتط ُب الشاىد أوصاؼ ل  -

 تشًتط ُب الراوي، ويضر الرجوع عنها ٓتلؼ ا٠ترب.
ها بعد أف كاف نقلت عنو َل يصح نقلها ول وْلف الشاىد لو نسي شهادتو أو شك في -

جازت شهادة الفرع لضعف شهادة اْلصل عند اٞتميع، وا٠ترب ٬توز فيو نقل الفرع مع 
شك اْلصل ونسيانو عند ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية والشافعية واٟتنفية وٚتاعة 

 احملدثُت واْلصوليُت وىو مروي عن السلف ا١تتقدـ.
بالكتاب من حديثو  الزىريقاؿ: كنا نأٌب  ن عمر يعني العمريعبيد اهلل بٍب روى عن 

فنقوؿ: لو يا أبا بكر ىذا من حديثك، فيأخذه فينظر فيو ٍب يرده إلينا ويقوؿ نعم ىو من 
 حديثي، قاؿ عبيد اهلل: فنأخذه وما قرأه علينا ول استجزناه أكثر من إقراره بأنو من حديثو.

اـ ىذا الشأف، وعبيد اهلل العمري أحد أئمة وقتو فهذا مذىب الزىري إم قال القاضي:
مالك وابن عمو با١تدينة ُب آخرين من أقرانو أّٔمهم من أصحاب الزىري، ومن ىم إل 

 وطبقتهم. أبو أويس ومحمد بن إسحاق وإبراىيم بن سعد ويونس بن يزيد
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 َلِكْن ِإَذا َصحَّ َعَلْيِو اْلَعَملُ   ........................   )ن(:
ٍب إنو ٬تب عليو العمل ٔتا ذكره لو إذا صح إسناده، وإف َل ٕتز لو روايتو عنو؛ ْلف )م(: 

 ذلك يكفي فيو صحتو ُب نفسو.
***** 

   السَّاِبُع: الَوِصيَُّة باْلِكَتابِ    )ن(:
 بِاْٞتُْزِء ِمْن رَاٍو َقَضى َأَجَلوُ   َوبَػْعُضُهْم َأَجاَز لِْلُموَصى لَوُ   .546 .771 

 ........................  ، أَْو ِلَسَفٍر أَرَاَدهْ يَػْرِويوِ   .547 .772 
، بأف يوصي الراوي الوصية بالكتب القسم السابع من أقسام األخذ والتحمل:)م(: 

بكتاب يرويو عند موتو أو سفره لشخص، فروي عن بعض السلف رضي اهلل تعاىل عنهم: 
 أنو جوز بذلك رواية ا١توصى لو لذلك عن ا١توصي الراوي.

***** 

 َوُردَّ َما َلَْ يُرِِد اْلوَِجاَدهْ   ........................   )ن(:
 .وىذا بعيد جدا، وىو إما زلة عاَل، أو متأوؿ على أنو أراد الرواية على سبيل الوجادة)م(: 

فشبهو بقسم اإلعلـ وقسم ا١تناولة، ول يصح ذلك؛ فإف  ،احتج بعضهم لذلك قال الشيخ:
 ية ٔتجرد اإلعلـ وا١تناولة مستندا ذكرناه ل يتقرر مثلو ول قريب منو ىاىنا.لقوؿ من جوز الروا

***** 

   الثَّاِمُن: الِوَجاَدةُ    )ن(:
 َوَجْدتُُو ُمَولًَّدا لَِيْظَهرْ   ٍبَُّ اْلوَِجاَدُة َوتِْلَك َمْصَدرْ   .548 .773 

 ........................  .........تَػَغايُػُر اْلَمْعٌَت، .  .549 .774 
 غَت   مولد  "وجد يجد" ، مصدر لػالوجادة القسم الثامن من أقسام األخذ والتحمل:: )م(
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فيما أخذ من  "وجادة"أف ا١تولدين فرعوا قو٢تم:  (1)عن ا١تعاَب بن زكرياو مسموع من العرب، 
 "وجد"العلم من صحيفة من غَت ٝتاع ول إجازة ول مناولة من تفريق العرب بُت مصادر 

وُب  ُوُجودا"" ومطلوبَو "ِوْجَدانا" ضالتو ""وجدعاين ا١تختلفة، يعٍت قو٢تم للتمييز بُت ا١ت
 "َوْجًدا"وُب اٟتب  ""ُوْجًداوُب الغٌت  ""َمْوِجَدةالغضب 

***** 

 ِٓتَطّْ َمْن َعاَصْرَت أَْو قَػْبُل ُعِهدْ   . َوَذاَؾ أَْف ٕتَِدْ ........   )ن(: 

ْثَك بِِو وَلَْ ٬تُِ   .550 .775   ..........................  زْ َما َلَْ ٭ُتَدّْ
: أف يقف على كتاب شخص فيو أحاديث يرويها ٓتطو وَل يلقو، أو مثال الوجادة)م(: 

 لقيو ولكن َل يسمع منو ذلك الذي وجده ٓتطو، ول لو منو إجازة، ول ٨توىا.
***** 

 ...،«ِٓتَطِّْو َوَجْدتُ »فَػُقْل:   ........................   )ن(:
"قرأت أو  "وجدت بخط فالن"إذا وثق بأنو خط ا١تذكور أو كتابو، فلو أف يقوؿ (: )م

ويذكر شيخو، ويسوؽ  "في كتاب فالن بخطو أخبرنا فالن بن فالن"أو  بخط فالن"
ويذكر الذي  "قرأت بخط فالن عن فالن"أو  : "وجدت"سائر اإلسناد وا١تْت، أو يقوؿ

 حدثو ومن فوقو.
 

***** 

                                                 

 لنحو واللغةمن أعلم الناس بالفقو وا ]ا٠تطيب: ،يقاؿ لو:ابن طرارا، النهرواين ،أبو الفرج ،(ا١تعاَب بن زكريا1)
 ىػ(.390واْلدب[، )ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 473 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 .................. َواْحًَتِزْ   ........................   )ن(:

 «ظَنَػْنتُ »أَْو «ِقيلَ »،أَْو اذُْكرْ «َعْنوُ   َوَجْدتُ »ِإْف َلَْ تَِثْق بِا٠تَْطّْ ُقْل:   .551 .776 

أو ٨تو  "وجدت عن فالن"أو  "بلغني عن فالن"فإف َل يكن يثق با٠تط، فليقل: )م(: 
"قرأت في كتاب فالن قالو بعض من تقدـ:  ذلك، أو ليفصح با١تستند فيو بأف يقوؿ ما

 "وجدت في كتاب ظننت أنو بخط فالن"أو يقوؿ:  "أخبرني فالن أنو بخطو"و بخطو"
 ." في كتاب قيل إنو بخط فالن"أو "في كتاب ذكر كاتبو أنو فالن بن فالن"أو 

***** 

َقِطٌع، َواْْلَوَّؿُ   .552 .777 )ن(:   ......َما، َقْد ِشيَب َوْصًل   وَُكلُُّو ُمنػْ
"وجدت بخط وىو من باب ا١تنقطع وا١ترسل، غَت أنو أخذ شوبا من التصاؿ بقولو )م(: 
 .فالن"

***** 

 ......... َوَقْد َتَسهَُّلوا...  .........................   )ن(: 

 تَػْقُبُح ِإْف أَْوَىَم َأفَّ نَػْفَسوْ   ، قاَؿ: َوَىَذا ُدْلَسوْ «َعنْ »فْيِو بِػػ  .553 .778 

 ........................  .......ثَُو بِِو، ........َحدَّ   .554 .779 
 "قال فالن"أو  "عن فالن"ورٔتا دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطو وقاؿ فيو: )م(: 

 وذلك تدليس قبيح إذا كاف ْتيث يوىم ٝتاعو منو، على ما سبق ُب نوع التدليس.
***** 

ثَػَنا»  ....... َوبَػْعٌض أَدَّى.....   )ن(:  ، َوُردَّا«َأْخبَػرَنَا»، «َحدَّ
 وانتقد ذلك على فاعلو. "أخبرنا"و"حدثنا وجازؼ بعضهم فأطلق فيو )م(: 
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: وقد اجًتأ كثَت من الكتاب ُب عصرنا ُب (125)الباعث اٟتثيث ص:أحمد شاكرقاؿ (: ش)
فذىبوا ينقلوف من كتب السابقُت من ا١تؤرخُت وغَتىم بلفظ  ،مؤلفاهتم وُب الصحف وآّلت

، وىو "حدثنا الطبري"، "حدثنا ابن خلدون"، "حدثنا ابن قتيبة"ديث، فيقوؿ أحدىم: التح
أقبح ما رأينا من أنواع النقل، وٮتشى على من ٕترأ على مثل ىذه العبارات أف ينتقل منها إىل 

 الكذب البحت والزور آّرد.
***** 

 ْن آَخرَا، فَػُقْل: أََتى مَ ِوَجاَدةٌ   ْل: َفُمْسِلٌم ِفيِو تُػَرى قَ فَِإْف يػُ  .430 .780 )ن(: 
، وىي ُب حكم مروية بالوجادةبأهنا  صحيح مسلم ُب بعض اْلحاديث انتقدت(: ش)

 ا١تنقطع، وىي:
ثَػَنا أَبُو : (1422رقم:  2/1038)مسلمقاؿ  األول: ثَػَنا أَبُو ُكرَْيٍب ٤ُتَمَُّد ْبُن اْلَعَلِء، َحدَّ َحدَّ
  ،حُأَساَمَة، 

ثَػَنا أَبُو َبكْ  ، َعْن َوَجْدُت ِفي ِكَتاِبي َعْن أَِبي ُأَساَمةَ ِر ْبُن َأيب َشْيَبَة، قَاَؿ: وَحدَّ ، َعْن ِىَشاـٍ
: تَ َزوََّجِني َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِلِستٍّ ِسِنيَن، َوبَ َنى أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ 

 .ِبي َوأَنَا بِْنُت ِتْسِع ِسِنينَ 
قَاَؿ ِل َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: عنها قَاَلْت: ( 2439رقم:  4/1890)وبو الثاني:

 ...اٟتديث."ِإنٍّي أَلَْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعنٍّي رَاِضَيًة، َوِإَذا ُكْنِت َعَليَّ َغْضَبى"
ُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ قَاَلْت: ِإْف َكاَف َرُسو عنها  (2443رقم:  4/1893)وبالسند الثاني الثالث:

 ...اٟتديث.اْسِتْبطَاًء لِيَ ْوِم َعاِئَشةَ  "أَْيَن أَنَا اْليَ ْوَم؟ أَْيَن أَنَا َغًدا؟"َعَلْيِو َوَسلََّم لََيتَػَفقَُّد يَػُقوُؿ: 
أجاب الرشيد العطار بأنو روى اْلحاديث الثلثة من : (1/489)تدريب الراويالسيوطيقاؿ 

  وإىل أيب أسامة. طرؽ أخرى موصولة إىل ىشاـ
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 [ َل مَّ أَ تَ  َل َعْنُو ُب ِكَتابِِو،  ]َأْو: ُب ِكَتاِب َشْيِخِو َقْطٌع َجَل   .781 )ن(:
وجواب آخر وىو: أف الوجادة ا١تنقطعة أف ٬تد : (1/489)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)

 ُب كتاب شيخو ل ُب كتابو عن شيخو، فتأمل.
ْلف الراوي إذا وجد ُب كتاب وىذا ىو ا١تتعُت ىنا؛  (:125:)الباعث اٟتثيث صأحمد شاكرقاؿ 

نفسو حديثا عن شيخو، كاف على ثقة من أنو أخذه عنو، وقد ٗتونو ذاكرتو، فينسى أنو ٝتعو 
 .منو، فيحتاط تورعا، ويذكر أنو وجده َب كتابو، كما فعل أبو بكر بن أيب شيبة

 جد ذلك ُب كتاب شيخو فهو منقطع..اب: إف و أي، أو قل ُب اٞتو "َأْو: ِفي ِكتَاِب..." قولو: 
***** 

 

 ..............َلَْ يَػرَُه، ...  َوِقيَل ُب اْلَعَمِل: ِإفَّ اْلُمْعَظَما  .555 .782 )ن(:
وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق بو منها، فقد روينا عن بعض ا١تالكية أف )م(: 

 وف العمل بذلك.من ا١تالكيُت وغَتىم ل ير معظم احملدثُت والفقهاء 
***** 

 ...... َوباْلُوُجوِب َجَزَما.....  ............................   )ن(:

 َنَسُبوا الْػَجَوازَ  (1)ِإْدرِيسَ  َوِلْبنِ   بَػْعُض اْلُمَحقِّْقَُت، َوْىَو اْْلَْصَوبُ   .556 .783 

 وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابو جواز العمل بو.)م(: 
ع بعض احملققُت من أصحابو ُب أصوؿ الفقو بوجوب العمل بو عند قط قال الشيخ:

حصوؿ الثقة بو، وقاؿ: لو عرض ما ذكرناه على ٚتلة احملدثُت ْلبوه، وما قطع بو ىو 

                                                 

 ٤تمد، اإلماـ الشافعي. "اْبن ِإْدرِيَس"(1)
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الذي ل يتجو غَته ُب اْلعصار ا١تتأخرة، فإنو لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد 
 ها على ما تقدـ.باب العمل با١تنقوؿ، لتعذر شرط الرواية في

 : وىذا مبٍت على مسألة العمل با١ترسل.القاضي عياضقاؿ 
***** 

 ........َو٨َتَْوَىا، .« قاؿَ »  َوِإْف َيُكْن ِبَغَْتِ َخطِّو فَػُقلْ   .557 .784 )ن(:
"قال أو  "ذكر فالن"فلو أف يقوؿ:  ،وإذا وجد حديثا ُب تأليف شخص وليس ٓتطو)م(: 

 وىذا منقطع َل يأخذ شوبا من التصاؿ. ن عن فالن""ذكر فالأو  فالن: أخبرنا فالن"
***** 

 ..... َوِإْف َلَْ ٭َتُْصلْ ...  ..........................   )ن(:
 .....................  «بَػَلَغٍِت »بِالنُّْسَخِة اْلُوثُوُؽ ُقْل:   .558 .785 
 ا وكذا""قال فالن كذوإذا أراد أف ينقل من كتاب منسوب إىل مصنف فل يقل: )م(: 

إل إذا وثق بصحة النسخة، بأف قابلها ىو أو ثقة غَته بأصوؿ متعددة كما نبهنا عليو، 
"وجدت في أو  "بلغني عن فالن أنو ذكر كذا وكذا"وإذا َل يوجد ذلك و٨توه فليقل 

 .وما أشبو ىذا نسخة من الكتاب الفالني"
***** 

 َجى ِحلُُّو لِْلَفِطنِ َوالْػَجْزـُ يُػرْ   ........................   )ن(: 
 ،فإف كاف ا١تطالع عا١تا فطنا ْتيث ل ٮتفى عليو ُب الغالب مواضع اإلسقاط والسقط)م(: 

وما أحيل عن جهتو من غَتىا، رجونا أف ٬توز لو إطلؽ اللفظ اٞتاـز فيما ٭تكيو من 
 س.اسًتوح كثَت من ا١تصنفُت فيما نقلوه من كتب النا -فيما أحسب-ذلك، وإىل ىذا 
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وقد تسامح أكثر الناس ُب ىذه اْلزماف بإطلؽ اللفظ اٞتاـز ُب ذلك من غَت  قال الشيخ:
ٖتر وتثبت، فيطالع أحدىم كتابا منسوبا إىل مصنف معُت، وينقل منو عنو من غَت أف يثق 

 والصواب ما قدمناه. "ذكر فالن كذا وكذا"أو  "قال فالن كذا وكذا"بصحة النسخة، قائل: 
***** 

   ِكَتابَُة اْلَحِديِث وَضْبطُوُ    )ن(:
   [ُحْكُم ِكَتابَِة اْلَحِديثِ ]   
 .. ِكْتَبِة اٟتَِْديِث، .....ُب   َواْختَػَلَف اِلّصَحاُب َواْْلَتْػَباعُ   .559 .786 
اختلف الصدر اْلوؿ ُب كتابة ، كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده)م(:  
 ث؛اٟتدي

***** 

ْٚتَاعُ ....  ........................   )ن(:  ........... َواإْلِ

 ........................  َعَلى اٞتََْواِز بَػْعَدُىْم باٞتَْْزـِ   .560 .787 
ٍب زاؿ ا٠تلؼ، وأٚتع ا١تسلموف على تسويغ ذلك وإباحتو، ولول تدوينو ُب الكتب )م(: 

بنو اٟتسن وأنس وعبد لدرس ُب اْلعصر اآلخرة، و٦تن روينا عنو إباحة ذلك أو فعلو: علي وا
 اهلل بن عمرو بن العاص، ُب ٚتع آخرين من الصحابة والتابعُت رضي اهلل عنهم أٚتعُت.

***** 

 .، ......."اْكُتُبوا"لَِقْولِِو:   ........................   )ن(:
ومن صحيح حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الداؿ على جواز ذلك حديث )م(: 

مٍت ُب التماسو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يكتب لو شيئا ٝتعو من أيب شاه الي
 "اْكُتُبوا أِلَِبي َشاٍه".خطبتو عاـ فتح مكة، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: 
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رقم:  9/5و 2434رقم:  3/125و 112رقم:  1/33) رواه البخاري "اْكتُُبوا أِلَِبي َشاٍه" )ح(: )ش(:

]أبو العباس، الدمشقي، ثقة لكنو كثَت التدليس اْلَولِيِد ْبُن ُمْسِلمٍ ( 6880: رقم 2/988)ومسلم  (6880

ثَػَنا اَْلْوزَاِعيُّ والتسوية، ع[ قَاَؿ: َحدََّثٍِت ٭َتَِْت  ]عبد الرٛتن بن عمرو، أبو عمرو، ثقة جليل فقيو، ع[، َحدَّ
]بن َحدََّثٍِت أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْٛتَنِ  قَاَؿ: ]أبو نصر، اليمامي، ثقة ثبت يدلس ويرسل، ع[ْبُن َأيب َكِثَتٍ 

َثٍِت أَبُو ُىرَيْػرَةَ  عوؼ، ثقة مكثر، ع[ َلمَّا فَ َتَح اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َعَلى رضى اهلل عنو قَاَؿ:  قَاَؿ: َحدَّ
"ِإنَّ ، ٍُبَّ قَاَؿ: َوأَثْ َنى َعَلْيوِ  َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َمكََّة، قَاَم ِفي النَّاِس، َفَحِمَد اهللَ 

َها َرُسوَلُو َواْلُمْؤِمِنيَن... ـَ أَبُو َشاٍه  ]اٟتديث، وفيو:[اهلَل َحَبَس َعْن َمكََّة اْلِفيَل، َوَسلََّط َعَلي ْ  -فَػَقا
 َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: فَػَقاَؿ: اْكتُُبوا ِل يَا َرُسوَؿ اهلِل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهللِ  -َرُجٌل ِمْن أَْىِل اْلَيَمِن 
قَاَؿ اْلَولِيُد ْبُن ُمْسِلٍم: فَػُقْلُت ِلْْلَْوزَاِعيّْ: َما قَػْولُُو: اْكتُُبوا ِل يَا َرُسوَؿ اهلِل؟ "اْكتُُبوا أِلَِبي َشاٍه". 

 َسلََّم. والسياؽ ١تسلم.قَاَؿ: َىِذِه ا٠ْتُطَْبَة الَّيِت ٝتََِعَها ِمْن َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو وَ 
***** 

 (1) "َكْتِب السَّْهِمي".. وَ .  ........................   )ن(: 
 : ىذا الستدلؿ من الزوائد على ابن الصلح ٦تا َل أميزه من كلمو.العراقيقاؿ  )ش(:

ضي اهلل عبد اهلل بن عمرو، وكاف معروفا بكتابة اٟتديث؛ قاؿ أبو ىريرة ر  "َكْتِب السَّْهِمي"
َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأَحٌد َأْكثَ َر َحِديثًا َعْنُو ِمنٍّي، ِإالَّ َما  عنو: 

( 113رقم:  1/34)رواه البخاري  َكاَن ِمْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمٍرو، فَِإنَُّو َكاَن َيْكُتُب َواَل َأْكُتُب"

 عن أخيو ٫تاـ عنو.  من طريق وىب بن منبو،

                                                 

، أبو بن وائل بن ىاشم بن سعيد بن سهم عبد اهلل بن عمرو بن العاص" نسبة ْلحد أجداده، فهو يمِ هْ السَّ "(1)
 ىػ(.65)ترضي اهلل عنو،  ٤تمد،
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و  358رقم:  1/187)ومن أصحاب الصحيح اٟتاكم  (3646رقم:  3/318)أبو داود  وروى

ُكْنُت َأْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َأْسَمُعُو ِمْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو قَاَؿ: ( 359
أََتْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َتْسَمُعُو، َوَرُسوُل اللَِّو ْتٍِت قُػرَْيٌش َوقَاُلوا: ، فَػنَػهَ اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم أُرِيُد ِحْفَظوُ 

، َفذََكْرُت َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َبَشٌر يَ َتَكلَُّم ِفي اْلَغَضِب َوالرٍَّضا، فََأْمَسْكُت َعِن اْلِكَتابِ 
: "اْكُتْب فَ َوالَِّذي فَػَقاؿَ فََأْوَمَأ بُِأْصُبِعِو ِإَلى ِفيِو، َذِلَك ِلَرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، 

 نَ ْفِسي بَِيِدِه َما َيْخُرُج ِمْنُو ِإالَّ َحقٌّ"
***** 

 ..... ، .."اَل َتْكُتُبوا َعنٍَّي"  ُمْستَػَنُد اْلَمْنِع َحِديُث ُمْسِلمِ  .432 .788 )ن(:
فظو، و٦تن روينا عنو كراىة ذلك: عمر وابن منهم من كره كتابة اٟتديث والعلم، وأمروا ْت)م(: 

مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد ا٠تدري، ُب ٚتاعة آخرين من الصحابة 
"اَل َتْكتُُبوا َعنٍّي  والتابعُت، وروينا عن أيب سعيد ا٠تدري: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:

َر اْلُقْرآِن فَ ْلَيْمُحُو"َشْيًئا ِإالَّ الُقْرآَن، َوَمْن َكَتَب َعنٍّي شَ   أخرجو مسلم ُب صحيحو. ْيًئا َغي ْ
ثُوا َعنٍّي َواَل  )ح(: )ش(: َر اْلُقْرآِن فَ ْلَيْمُحُو، َوَحدٍّ "اَل َتْكتُُبوا َعنٍّي، َوَمْن َكَتَب َعنٍّي َغي ْ

 (3004رقم:  4/2298)رواه مسلم ، َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمت ََعمًٍّدا فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"
]أبو أسامةثقة عاَل ، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلمَ ]بن ٭تِت بن دينار، أبو عبد اهلل، العوذي، ثقة رٔتا وىم، ع[من طريق ٫َتَّاـ

 ، َعْن َأىِب َسعِيٍد رضي اهلل عنو.]أبو ٤تمد، ا٢تلل،رثقة، ع[، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسارٍ يرسل، ع[
***** 

 ......... فَا٠ْتُْلُف ٪تُِي..  ........................   )ن(:

 ........................  فَػبَػْعُضُهْم أََعلَُّو بِاْلَوْقفِ  .433 .789 
: منهم من أعل حديث أيب سعيد وقاؿ: الصواب وقفو على أيب (1/208فتحال)الحافظقاؿ 

 سعيد. قالو البخاري وغَته.
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 َوآَخُروَف َعلَُّلوا بِا٠ْتَْوؼِ   ......................... .433  )ن(:

 ِْلَْمِنِو، .................  ِمِن اْخِتلٍط بِاْلُقرَاِف فَانْػَتَسخْ  .434 .790 
أو هنى صلى اهلل عليو وسلم عن كتابة ذلك حُت خاؼ عليهم اختلط ذلك )م(: 

 بصحف القرآف العظيم، وأذف ُب كتابتو حُت أمن من ذلك.
 : وىو أقرّٔا مع أنو ل ينافيها.لحافظاقاؿ )ش(: 

***** 

 .. َوِقيَل: َذا ِلَمْن َنَسخْ ..  ........................ .434  )ن(:

 ........................  ...ْلُكلَّ ُب َصِحيَفٍة، ....ا .435 .791 
ذف واإل ،: أو أف النهي خاص بكتابة غَت القرآف مع القرآف(1/208فتحال)الحافظقاؿ )ش(: 

 ُب تفريقهما.
***** 

 آِلِمٍن ِنْسَيانَُو، َل ِذي َخَللْ   .... َوِقيَل: َبلْ ......... .435  )ن(:
ولعلو صلى اهلل عليو وسلم أذف ُب الكتابة عنو ١تن خشي عليو النسياف، وهنى عن )م(: 

 الكتابة عنو من وثق ْتفظو ٥تافة التكاؿ على الكتاب.
***** 

   [َتابَةِ َضْبُط اْلكِ ]   )ن(: 
ـُ َما ُيْستَػْعَجمُ   .561 .792   َوَشْكُل َما ُيْشِكُل َل َما يُػْفَهمُ   َويَػْنَبِغي ِإْعَجا
اٟتديث وطلبتو صرؼ ا٢تمة إىل ضبط ما يكتبونو أو ٭تصلونو ٓتط الغَت  ةِ بَ تَ على كَ )م(: 

وف من مروياهتم على الوجو الذي رووه شكل ونقطا يؤمن معهما اللتباس، وكثَتا ما يتها
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بذلك الواثق بذىنو وتيقظو، وذلك وخيم العاقبة؛ فإف اإلنساف معرض للنسياف، وأوؿ ناس 
 أوؿ الناس، وإعجاـ ا١تكتوب ٯتنع من استعجامو، وشكلو ٯتنع من إشكالو.

: ٍب ل ينبغي أف يتعٌت بتقييد الواضح الذي ل يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال الشيخ
علي  "سمات الخط ورقومو"قرأت ٓتط صاحب كتاب ، و إنما ُيشَكل ما ُيشِكلقاؿ: 

 بن إبراىيم البغدادي فيو، أف أىل العلم يكرىوف اإلعجاـ واإلعراب إل ُب ا١تلتبس.
***** 

 ........................  َوِقيَل: ُكلِّْو ِلِذي ابِْتَداءِ   .562 .793 )ن(:
، أنو ينبغي أف يشكل ما يشكل وما ل يشكل)م(:  دئ وغَت ا١تتبحر ْلف ا١تبت؛ وعن قـو

 ُب العلم ل ٯتيز ما يشكل ٦تا ل يشكل، ول صواب اإلعراب من خطئو.
***** 

 َوَأكَُّدوا ُمْلَتِبَس اْْلَْٝتَاءِ   ........................   )ن(: 
 وىذا بياف أمور مفيدة ُب ذلك:)م(: 

ء الناس أكثر، : ينبغي أف يكوف اعتناؤه من بُت ما يلتبس بضبط ا١تلتبس من أٝتاأحدىا
 فإهنا ل تستدرؾ با١تعٌت، ول يستدؿ عليها ٔتا قبل وما بعد.

***** 

 تَػْقِطيِعِو اْٟتُُروَؼ فَػْهَو أَنْػَفعْ   َوْلَيُك ُب اْْلَْصِل َوُب ا٢ْتَاِمِش َمعْ   .563 .794 )ن(:
: يستحب ُب اْللفاظ ا١تشكلة أف يكرر ضبطها، بأف يضبطها ُب مْت الثاني)م(: 

بها قبالة ذلك ُب اٟتاشية مفردة مضبوطة، فإف ذلك أبلغ ُب إبانتها، وأبعد الكتاب، ٍب يكت
من التباسها، وما ضبطو ُب أثناء اْلسطر رٔتا داخلو نقط غَته وشكلو ٦تا فوقو وٖتتو، ل 

 سيما عند دقة ا٠تط وضيق اْلسطر، ؤّذا جرى رسم ٚتاعة من أىل الضبط.
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الكلمة ا١تشكلة اليت تكتب ُب ىامش  : َل يتعرض لتقطيع حروؼالعراقيقاؿ  )ش(:
الكتاب، وقد رأيت غَت واحد من أىل الضبط يفعلو وىو حسن، وفائدتو أنو يظهر شكل 
اٟترؼ بكتابتو مفردا ُب بعض اٟتروؼ، كالنوف والياء ا١تثناة من ٖتت ٓتلؼ ما إذا كتبت 

 الكلمة كلها، واٟترؼ ا١تذكور ُب أو٢تا أو وسطها.
: من عادة ا١تتقنُت أف يبالغوا ُب إيضاح ا١تشكل؛ فيفرقوا حروؼ اح()القًت ابن دقيققاؿ 

 الكلمة ُب اٟتاشية ويضبطوىا حرفا حرفا.
***** 

ِقيُق ِإلَّ   .564 .795 )ن(:   ِلِضيِق َرؽٍّ أَْو ِلَرحَّاٍؿ َفَل   َوُيْكرَُه ا٠تَْطُّ الدَّ
ن إسحاؽ قاؿ: رآين : يكره ا٠تط الدقيق من غَت عذر يقتضيو، روينا عن حنبل بالثالث)م(: 

وبلغنا  .أٛتد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، فقاؿ: ل تفعل، أحوج ما تكوف إليو ٮتونك
 عن بعض ا١تشايخ أنو كاف إذا رأى خطا دقيقا قاؿ: ىذا خط من ل يوقن با٠تلف من اهلل.

ىل والعذر ُب ذلك ىو مثل أف ل ٬تد ُب الورؽ سعة، أو يكوف رحال ٭تتاج إ قال الشيخ:
 تدقيق ا٠تط، ليخف عليو ٤تمل كتابو، و٨تو ىذا.
***** 

 َشرُّ اْلِقرَاَءِة ِإَذا َما َىْذَرَما  َوَشرُُّه التػَّْعِليُق َواْلَمْشُق، َكَما  .565 .796 )ن(: 
: ٮتتار لو ُب خطو التحقيق، دوف ا١تشق والتعليق، بلغنا عن ابن قتيبة قاؿ: قاؿ الرابع)م(: 

 : شر الكتابة ا١تشق، وشر القراءة ا٢تذرمة، وأجود ا٠تط أبينو. عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو
خلط اٟتروؼ اليت ينبغي تفرقتها، وإذىاب أسناف ما  السخاوي: "الت َّْعِليُق"قاؿ  )ش(:

وىو خفة اليد وإرسا٢تا مع  "اْلَمْشُق"ينبغي إقامة أسنانو، وطمس ما ينبغي إظهار بياضو. و
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 "الَهْذَرَمُة"أسرع ْتيث ٮتفى السماع. و "َىْذَرَم". وبعثرة اٟتروؼ وعدـ إقامة اْلسناف
 (3/52)فتح ا١تغيثسرعة القراءة. 

***** 

َقُط اْلُمْهَمُل َل اْٟتَا َأْسَفَل   .566 .797 )ن(:  ........................  َويُػنػْ
كذلك ينبغي أف تضبط ا١تهملت   ،: كما تضبط اٟتروؼ ا١تعجمة بالنقطالخامس)م(: 

، مة اإل٫تاؿ، لتدؿ على عدـ إعجامها، وسبيل الناس ُب ضبطها ٥تتلفغَت ا١تعجمة بعل
 ومن علمات اإل٫تاؿ الشائعة:

منهم من يقلب النقط، فيجعل النقط الذي فوؽ ا١تعجمات ٖتت ما يشاكلها من  األول:
 و٨توىا من ا١تهملت. والطاء والعُت والصاد ا١تهملت، فينقط ٖتت الراء

 ...ـع  : والعُت ،ط   :والطاء ـ،ص  : والصاد ،ر  راء: : ىكذا مثل؛ القلت )ش(:
 "الحاء"استثناء لبعض اٟتروؼ ا١تهملة ٦تا ينقط ٖتتو، وىو : العراقيقاؿ  "اَل اْلَحا" وقولو:

شتبهت اوَل يستثنها ابن الصلح تبعا للقاضي عياض، ولبد من استثنائها، وإل 
 لمة للمهمل.، فل يدخل ىذا اٟترؼ ُب عمـو ىذه الع"الجيم"بػػ

 أَْو َكْتُب َذاَؾ اْٟتَْرِؼ َٖتُْت َمَثَل   ........................   )ن(:
ومنهم من ٬تعل ٖتت اٟتاء ا١تهملة حاء مفردة صغَتة، وكذا ٖتت الداؿ : الثاني)م(: 

 والطاء والصاد والسُت والعُت، وسائر اٟتروؼ ا١تهملة ا١تلتبسة مثل ذلك.

 .ـ س   :ىكذا مثل؛ السُت )ش(:

 
***** 
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 ........................  أَْو فَػْوَقُو ُقَلَمًة، أَقْػَواؿُ   .567 .798 )ن(:
من ٬تعل علمة اإل٫تاؿ فوؽ اٟتروؼ ا١تهملة كقلمة الظفر مضجعة  همومن :الثالث)م(: 

 على قفاىا. 
 .ع  : والعُت ،ط   :والطاء ،ص  : والصاد ،ر  ىكذا مثل؛ الراء:  )ش(:

***** 

 َواْلبَػْعُض نَػْقَط اِلّسُْتِ َصفِّا قاَلْوا  ........................   )ن(:
وذكر بعض ىؤلء أف النقط اليت ٖتت السُت ا١تهملة تكوف مبسوطة صفا، واليت فوؽ )م(: 

 الشُت ا١تعجمة تكوف كاْلثاُب. 
 : اختلفوا ُب نقط السُت ا١تهملة من ٖتت؛ العراقيقاؿ  )ش(:
، والسُت "ش"الشُت ا١تعجمة: ]وؽ فقيل: ىو كصورة النقط من ف -

 .["ڛ"ا١تهملة:
كما " ش  " وقيل: شكلهما ٥تتلف؛ فيجعل النقط فوؽ ا١تعجمة كاْلثاُب ]ىكذا:  -

 .[ ببب ""ىكذا: ]ىو معروؼ[، وٖتت ا١تهملة مبسوطة صفا
ـُ َلًما َصحِ   َواْلَكاُؼ َلَْ تُػْبَسْط َفَكاٌؼ ُكتَِبا .443 .799 )ن(:  َباُب َبْطِنَها، َواللَّ

 تكتب برٝتُت: )األثيوبي(: "الكاف"

 (، وىذه ل ٖتتاج إىل ٦تيز لوضوحها.ك : ىكذا )األول

 ( وىي تشبو اللـ، وٖتتاج إىل ٘تييز، فتكتب فيها كاؼ صغَتة. ك: ىكذا )الثاني
: قد يظن من ل خربة لو أف ما ُب بطنها ٫تزة، وىو وىم، بل ىي أحمد شاكرقاؿ  )ش(:

 كاؼ صغَتة.
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ـُ َلًما َصِحَبا....  ........................ .443  )ن(:  ... َواللَّ

 ."لـ"ل    ُب بطنها أي ُب وسطها، ىكذا: "الم"ٯتيزىا بعضهم بكتابة كلمة  "الالم" )ش(:
***** 

 ........................  َوبَػْعُضُهْم ٮَتُطُّ فَػْوَؽ اْلُمْهَملِ   .568 .800 )ن(:
جود ُب كثَت من الكتب القدٯتة ول يفطن لو كثَتوف،  وىناؾ من العلمات ما ىو مو )م(: 

 .كعلمة من ٬تعل فوؽ اٟترؼ ا١تهمل خطا صغَتا
ـ: والصاد ،ر  ىكذا مثل؛ الراء:  )ش(: ، :والطاء،  ص   .ع  : والعُت ط 
فقاؿ: وجدتو ٓتط  ضوان""رَ : وٝتعت بعض أىل اٟتديث يفتح الراء من العراقيقاؿ 
ُب بعض الكتب القدٯتة ىذا السم وفوقو فتحة، فتأملت ٍب إين وجدت بعد ذلك  ،فلف

الكتاب فإذا ىو ٮتط فوؽ اٟترؼ ا١تهمل خطا صغَتا فعرفت أنو علمة اإل٫تاؿ ل الفتح، 
 وأف الذي قالو بالفتح من ىهنا أٌب.

***** 

 َوبَػْعُضُهْم َكا٢ْتَْمِز َٖتُْت ٬َتَْعلِ   ........................   )ن(:
 الكتب القدٯتة من ٬تعل ٖتت اٟترؼ ا١تهمل مثل ا٢تمزة. ُبعلمات من الو )م(: 
 .ـع  : والعُت ،ط   :والطاء،  ـص  : والصاد ،ر  ىكذا مثل؛ الراء:  )ش(:

***** 

 ُمرَاَدُه، َواْخِتََت أَْف َل يَػْرِمزَا  َوِإْف أََتى ِبَرْمِز رَاٍو َميػَّزَا  .569 .801 )ن(:
كتابو ٔتا ل يفهمو غَته، فيوقع غَته ُب   : ل ينبغي أف يصطلح مع نفسو ُبالسادس)م(: 

حَتة، كفعل من ٬تمع ُب كتابو بُت روايات ٥تتلفة، ويرمز إىل رواية كل راو ْترؼ واحد من 
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اٝتو أو حرفُت، وما أشبو ذلك، فإف بُتَّ ُب أوؿ كتابو أو آخره مراده بتلك العلمات 
تب عند كل رواية اسم راويها والرموز، فل بأس، ومع ذلك فاْلوىل أف يتجنب الرمز، ويك

 بكمالو ٥تتصرا، ول يقتصر على العلمة ببعضو.
***** 

ارَُة َفْصًل، َوتَػنْ   .570 .802 )ن(:  ........................  ....َبِغي الدَّ
: ينبغي أف ٬تعل بُت كل حديثُت دارة تفصل بينهما و٘تيز، و٦تن بلغنا عنو ذلك السابع)م(: 

 د بن حنبل وإبراىيم بن إسحاؽ اٟتريب و٤تمد بن جرير الطربي.من اْلئمة أبو الزناد وأٛت

 [ Oىكذا: ]  )ش(:

***** 

 )ن(: 
  

 .....................
 َواْرَتَضى

 
ِإْغَفا٢َتَا ا٠تَِْطيُب َحىتَّ 

 يَػْعِرَضا

[، فإذا عارض  O]ىكذا:  واستحب ا٠تطيب اٟتافظ أف تكوف الدارات غفل)م(: 

[، أو ٮتط ُب ʘينقط ُب الدارة اليت تليو نقطة]ىكذا: فكل حديث يفرغ من عرضو 
عو إل ٔتا كاف [، قاؿ: وقد كاف بعض أىل العلم ل يعتد من ٝتاΘوسطها خطا]ىكذا: 
 كذلك أو ُب معناه.

***** 

 ِمْنُو ِبَسْطٍر ِإْف يُػَناِؼ َما َتَلهْ   وََكرُِىوا َفْصَل ُمَضاِؼ اْسِم اهللْ   .571 .803 )ن(:
ُب آخر  "عبد"أف يكتب  "عبد اهلل بن فالن بن فالن"لو ُب مثل : يكره الثامن)م(: 

وُب سائر اْلٝتاء  "عبد الرحمن بن فالن"سطر والباقي ُب أوؿ السطر اآلخر، وكذلك ُب 
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مع سائر  "اهلل"ُب آخر سطر واسم  "عبد"ا١تشتملة على التعبيد هلل تعاىل أف يكتب 
ُب آخر سطر،  "قال رسول"ب وىكذا يكره أف يكت، النسب ُب أوؿ السطر اآلخر

 ."اهلل صلى اهلل تعالى عليو وسلم"ويكتب ُب أوؿ السطر الذي يليو 
***** 

 َمَع الصََّلِة لِلنَّيب تَػْعِظيَما  َواْكُتْب ثَػَناَء اهلِل َوالتَّْسِليَما  .572 .804 )ن(:
"عز ٨تو : ينبغي لو أف ٭تافظ على كتبة الثناء على اهلل سبحانو عند ذكر اٝتو، التاسع)م(: 
وما ضاىى ذلك. وىكذا اْلمر الصلة والتسليم على رسوؿ اهلل  "تبارك وتعالى"، و وجل"

صلى اهلل تعاىل عليو وسلم عند ذكره، ول يسأـ من تكرير ذلك عند تكرره، فإف ذلك من 
 أكرب الفوائد اليت يتعجلها طلبة اٟتديث وكتبتو، ومن أغفل ذلك حـر حظا عظيما.

 ، فقاؿ: "َوالرٍَّضى"بػػ:  "لِلنَِّبي"لسيوطي ىذا البيت ْتروفو، إل أنو أبدؿ أعاد ا قلت: )ش(:
 َواْكُتْب ثَػَناَء اهلِل َوالتَّْسِليَما ... َمَع الصَّلِة َوالرَّْضى تَػْعِظيَما. 446

 : وكذلك الًتحم على العلماء.قلتأي واكتب الًتضي على الصحابة رضي اهلل عنهم، 
***** 

 ........................  َيُكْن أُْسِقَط ُب اْْلَْصِل،...َوِإْف   .573 .805 )ن(:
وما يكتبو من ذلك فهو دعاء يثبتو ل كلـ يرويو، فلذلك ل يتقيد فيو بالرواية، ول )م(: 

يقتصر فيو على ما ُب اْلصل، وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت بو الرواية كانت العناية 
 بإثباتو وضبطو أكثر.

 
 

***** 
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 ُخوِلَف ُب َسْقِط الصََّلِة َأْٛتَدْ   ............ َوَقدْ .......   )ن(:
 َمْع نُْطِقِو، َكَما َرَوْوا ِحَكايَوْ   َوَعلَُّو قَػيََّد بِالرََّوايَوْ   .574 .806 
ما وجد ُب خط أٛتد بن حنبل من إغفاؿ ذلك عند ذكر اسم النيب صلى اهلل عليو )م(: 

يد ُب ذلك بالرواية، وعز عليو اتصا٢تا ُب ذلك ُب ٚتيع وسلم، فلعل سببو أنو كاف يرى التق
  من فوقو من الرواة.

وبلغٍت أنو كاف يصلي على النيب صلى اهلل عليو وسلم نطقا ل خطا، وقد  :الخطيب قاؿ
 خالفو غَته من اْلئمة ا١تتقدمُت ُب ذلك.

***** 

ْعَجاٍؿ َوَعاَدا َعوََّضا ٢َتَا  بَػيََّضا (1)اْلَمِديٍِت  َواْبنُ  َواْلَعْنرَبِي  .575 .807 )ن(:   إلِِ
وروي عن علي بن ا١تديٍت وعباس بن عبد العظيم العنربي، قال: ما تركنا الصلة على )م(: 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب كل حديث ٝتعناه، ورٔتا عجلنا فنبيض الكتاب ُب كل 
 حديث حىت نرجع إليو.

***** 

َها َصَلًة أَْو َسَلًما ُتْكَفى  َواٟتَْْذفَاَواْجَتِنِب الرَّْمَز ٢َتَا   .576 .808 )ن(:   ِمنػْ
 ٍب ليتجنب ُب إثباهتا نقصُت:)م(: 

 أو "ص" مثل: قلت:: أف يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها ْترفُت أو ٨تو ذلك. ]أحدىما
 ["رض"وكذلك ل يرمز للًتضي ، "صلعم"

                                                 

 ىػ(. 240، ]ثقة حافظ، خت ـ د ت س ؽ[، )ت، أبو الفضل، البصريعباس بن عبد العظيم"اْلَعْنَبِري"(1)
 ىػ(.234على بن عبد اهلل، أبو اٟتسن، ]ثقة إماـ أعلم أىل عصره باٟتديث وعللو، خ د ت س فق[، )ت "اْبُن اْلُمِديِني"
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أيضا القتصار على قولو:  ويكره "وسلم"،: أف يكتبها منقوصة معٌت بأف ل يكتب والثاني
 "عليو السالم"

 أي ما أ٫تك من أمر دينك ودنياؾ، كما ُب: "ُتْكَفى"وقولو:  )ش(:
أيَُبّْ ْبِن َكْعٍب قَاَؿ: قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو ِإينّْ أُْكِثُر الصََّلَة َعلَْيَك َفَكْم أَْجَعُل َلَك ِمْن حديث  )ح(:

قُػْلُت:  "َما ِشْئَت فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخي ٌْر َلَك"قَاَؿ: قُػْلُت: الرُّبَُع؟ قَاَؿ:  ""َما ِشْئتَ َصَلٌب؟ فَػَقاَؿ: 
"َما ِشْئَت، فَِإْن قَاَؿ: قُػْلُت: فَالثػُّلُثَػُْتِ؟ قَاَؿ:  "َما ِشْئَت، فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخي ٌْر َلَك"النّْْصَف؟ قَاَؿ: 

"ِإذًا تُْكَفى َىمََّك، َويُ ْغَفُر َلَك قُػْلُت: أَْجَعُل َلَك َصَلٌب ُكلََّها؟ قَاَؿ:  زِْدَت فَ ُهَو َخي ٌْر َلَك"
 (3578رقم:  2/457)الحاكمومن أصحاب الصحيح، ( 2457رقم:  4/636)الترمذي، رواه َذنْ ُبَك"

 : ىذا حديث صحيح اإلسناد وَل ٮترجاه.الحاكم: ىذا حديث حسن. وقاؿ الترمذيقاؿ 
***** 

   اْلُمَقابَ َلةُ    )ن(:
ا١تقابلة: روينا عن الشافعي وعن ٭تِت بن أيب كثَت قال: من كتب وَل يعارض   العاشر:)م(: 

كمن دخل ا٠تلء وَل يستنج. وعن اْلخفش: إذا نسخ الكتاب وَل يعارض، ٍب نسخ وَل 
 يعارض خرج أعجميا.

السماع ومعارضتها بو : وأما مقابلة النسخة بأصل (158)اإل١تاعالقاضي عياضقاؿ  )ش(:
فمتعينة ل بد منها، ول ٭تل للمسلم التقي الرواية ما َل يقابل بأصل شيخو أو نسخة 

 ٖتقق ووثق ٔتقابلتها باْلصل.
 
 

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 :48 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 ِإَجازًَة أَْو َأْصِل َأْصِل الشَّْيِخ أَوْ   ٍُبَّ َعَلْيِو اْلَعْرُض بِاْْلَْصِل َوَلوْ   .577 .809 )ن(:

 ........................  ........فَػرٍْع ُمَقاَبٍل، .....  .578 .810 
 على الطالب مقابلة كتابو بأصل ٝتاعو، وكتاب شيخو الذي يرويو عنو، وإف كاف إجازة، )م(: 

روينا عن عروة بن الزبَت رضي اهلل عنهما أنو قاؿ لبنو ىشاـ: كتبت؟ قاؿ: نعم، قاؿ: عرضت  
ابلتو بفرع قد قوبل ا١تقابلة وجائز أف تكوف مق قال:. كتابك؟ قاؿ: ل، قاؿ: َل تكتب

ا١تشروطة بأصل شيخو أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ ا١تقابل بو أصل 
 الشيخ؛ ْلف الغرض ا١تطلوب أف يكوف كتاب الطالب مطابقا 

 ْلصل ٝتاعو وكتاب شيخو، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغَت واسطة.
***** 

ُر اْلَعْرِض ......   )ن(:  ُأْسَتاِذِه بِنَػْفِسِو ِإْذ َيْسَمعْ   َمعْ . َوَخيػْ
ٍب إف أفضل ا١تعارضة أف يعارض الطالب بنفسو كتابو بكتاب الشيخ مع الشيخ ُب )م(: 

 حاؿ ٖتديثو إياه من كتابو، ١تا ٬تمع ذلك من وجوه الحتياط، واإلتقاف من اٞتانبُت.
***** 

 ........................  ..يَل: َبْل َمْع نَػْفِسِو، ..َوقِ   .579 .811 )ن(:
تفضيل ا١تعارضة مع الشيخ حاؿ التحديث أوىل من إطلؽ أيب الفضل اٞتارودي و )م(: 

 قولو: أصدؽ ا١تعارضة مع نفسك. (1)اٟتافظ ا٢تروي
 

***** 
                                                 

 .(ىػ413[، )تاٟتافظ اإلماـ ا١تتقن اٞتواؿ، ا٢تروي، ]الذىيب: اٞتارودي ،أبو الفضل ،(٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد1)
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 بَػْعُضُهُم َىَذا، َوِفيِو ُغلّْطَا  ........... َواْشتَػَرطَا.....   )ن(:
حد غَت نفسو ول يقلد غَته، ول يكوف بينو وبُت  وأما من قاؿ: ل تصح مقابلتو مع أ)م(: 

كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسختو باْلصل بنفسو حرفا حرفا حىت يكوف على ثقة ويقُت من 
 مذىب مًتوؾ، وىو من مذاىب أىل التشديد ا١ترفوضة ُب أعصارنا. فهذامطابقتها لو، 

 ........................  ... ]َوِقيَل: َبْل َذا ٮَتَْتِلْف،[  .812 )ن(:
(: وعندي أف ذلك ٮتتلف باختلؼ الشخص؛ فمن  44)القًتاح ص:ابن دقيق قاؿ )ش(:

كاف من عادتو أف ل يسهو عند نظره ُب اْلصل والفرع فهذا يقابل بنفسو، ومن عادتو 
 لقلة حفظو أف يسهو فمقابلتو مع الغَت أوىل أو أوجب.

***** 

 ِإْف ثَِقٌة قَابَػَلُو ُب اْلُمْقتَػَفى  َفىَوُيْكتػَ  ............... .450  )ن(:
والصحيح وأنو ل يشًتط أف يقابلو بنفسو، بل يكفيو إف كانت ا١تقابلة على يدي )م(: 

 غَته إذا كاف ثقة موثوقا بضبطو.
ُتَّبع، ٔتعٌت القوؿ أي ُب القوؿ  "ِفي اْلُمْقتَ َفى"قولو:  )ش(:

 ا١تختار.ا١تقتفى، أي ا١ت
***** 

 ٬تَِبُ  ٭َتَِْت: َوقاؿَ  ُنْسَخٍة، ُب   ْليَػْنظُِر السَّاِمُع ِحَُت َيْطُلبُ وَ   .580 .813 )ن(:
ويستحب أف ينظر معو ُب نسختو من حضر من السامعُت ٦تن ليس معو نسخة، ل )م(: 

سيما إذا أراد النقل منها، وقد روي عن ٭تِت بن معُت أنو سئل عمن َل ينظر ُب الكتاب 
دث بذلك عنو؟ فقاؿ: أما عندي فل ٬توز، ولكن عامة واحملدث يقرأ، ىل ٬توز أف ٭ت

 الشيوخ ىكذا ٝتاعهم.
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وىذا من مذاىب أىل التشديد ُب الرواية، والصحيح أف ذلك ل يشًتط،  قال الشيخ:
 وأنو يصح السماع وإف َل ينظر أصل ُب الكتاب حالة القراءة.

***** 

 ........َغَْتِ ُمَقاَبٍل، ...  ِمنْ  يَػْرِويَ  َأفْ  (1)اْْلُْسَتاذُ  َوَجوَّزَ   .581 .814 )ن(:
أما إذا َل يعارض كتابو باْلصل أصل، فقد سئل اْلستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرائيٍت و )م(: 

 عن جواز روايتو منو، فأجاز ذلك. 
***** 

 ...... َولِْلَخِطيِب ِإفْ ....  ........................   )ن(: 

 815. 582.   َ  ........................  ...، َوالنَّْسُخ ِمَن َاْصٍل،بَػُتَّ
 وأجازه ا٠تطيب أيضا، وبُتَّ شرطو، فذكر أنو يشًتط:)م(: 

 .أف يبُت عند الرواية أنو َل يعارض -
 أف تكوف نسختو نقلت من اْلصل. -

وحكى عن شيخو أيب بكر الربقاين أنو سأؿ أبا بكر اإلٝتاعيلي: ىل للرجل أف ٭تدث ٔتا  
اؿ: نعم، ولكن ل بد أف يبُت أنو َل يعارض، كتب عن الشيخ وَل يعارض بأصلو؟ فق

قاؿ: وىذا ىو مذىب أيب بكر الربقاين، فإنو روى لنا أحاديث كثَتة قاؿ فيها: أخربنا 
 فلف، وَل أعارض باْلصل.

 

***** 

                                                 

 ىو أبو إسحاؽ اْلسفرائيٍت. اأْلُْسَتاُذ""(1)
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 ِصحَُّة نَػْقِل نَاِسٍخ، فَالشَّْيُخ َقدْ   ..... َوْليُػَزدْ .........   )ن(: 

 ..........................  َشَرطَُو، ............  .583 .816 
ول بد من شرط ثالث، وىو أف يكوف ناقل النسخة من اْلصل غَت سقيم النقل، بل )م(: 

 صحيح النقل قليل السقط.
 ُب َأْصِل اَلْصِل َل َتُكْن ُمَهوّْرَا  ... ٍُبَّ اْعَتربْ َما ذُِكرَا....   )ن(:

لنسبة إل من فوقو مثل ما ذكرنا أنو يراعيو ٍب إنو ينبغي أف يراعي ُب كتاب شيخو با)م(: 
من كتابو، ول يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا ٝتاع شيخ لكتاب قرءوه عليو من أي 

 نسخة اتفقت.
ِإذا انصدع وىو ثابت "َىائِر" و "َىاٍر"من ا٢تَْور، يقاؿ: جرؼ  "ُمَهوٍّرَا"قولو:  )ش(:

ِإذا كاف ضعيفا ُب أمره.  "َىاٌر وَىاٍر"ورجل  "تهوَّر"و "انهار"مكانو، فَِإذا سقط فقد 
 (5/267، لساف العرب6/217)هتذيب اللغة

 : والتهور: الوقوع ُب الشيء بقلة مبالة. العراقيقاؿ 
"فَ عََّل  والذي ُب النظم من باب: "تَ َفعََّل تَ َفُعاًل"من:  "الت ََّهو ر": لكن البقاعيقاؿ 

إذا  "َىوَّر البناء"لعراقي؛ ْلنو من: َىوَّر فلنا إذا صرعو، ووىو يؤوؿ إىل ما ذكره ا تَ ْفِعياَل"
نقضو، فمعٌت التهوير: اإليقاع، فا١تعٌت: ل تكن ُمَهوّْرًا لنفسك بأف ٕتعلها بسبب التهاوف 

 والتسرع كالشيء الساقط ل اختيار لو ُب كفو عن الوقوع.
***** 

   َتْخرِيُج السَّاِقطِ    )ن(: 
 -ويسمى اللََّحق بفتح اٟتاء-كيفية ٗتريج الساقط ُب اٟتواشي : الحادي عشر)م(: 

***** 
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 َحاِشَيًة ِإىَل اْلِيَمُْتِ يُػْلَحقُ   َوُيْكَتُب السَّاِقُط، َوْىَو اللََّحقُ   .584 .817 )ن(:
ا١تختار ُب كيفية ٗتريج الساقط أف يبدأ ُب اٟتاشية بكتبة اللحق مقابل للخط )م(: 

يكن ذلك ُب حاشية ذات اليمُت، وإف كانت تلي وسط الورقة ، ول]الذي يأٌب بيانو[ا١تنعطف
 إف اتسعت لو.

؛ ْلنو لو خرجو إىل جهة الشماؿ فرٔتا ظهر من بعده ُب السطر ويخرجو في جهة اليمين
نفسو نقص آخر، فإف خرجو قدامو إىل جهة الشماؿ أيضا وقع بُت التخر٬تُت إشكاؿ، 

ة ٗتريج جهة الشماؿ وعطفة ٗتريج جهة وإف خرج الثاين إىل جهة اليمُت التقت عطف
اليمُت أو تقابلتا، فأشبو ذلك الضرب على ما بينهما، ٓتلؼ ما إذا خرج اْلوؿ إىل جهة 

 اليمُت فإنو حينئذ ٮترج الثاين إىل جهة الشماؿ فل يلتقياف ول يلـز إشكاؿ.
***** 

 ........................  .....ا َلَْ َيُكْن آِخَر َسْطٍر،مَ   .585 .818 )ن(:
اللهم إل أف يتأخر النقص إىل آخر السطر، فل وجو حينئذ إل ٗتر٬تو إىل جهة )م(: 

الشماؿ لقربو منها، ولنتفاء العلة ا١تذكورة من حيث إنا ل ٩تشى ظهور نقص بعده، وإذا  
 كاف النقص ُب أوؿ السطر تأكد ٗتر٬تو إىل جهة اليمُت، ١تا ذكرناه من القرب مع ما سبق.

***** 

 لَِفْوُؽ، .................  ......... َوْلَيُكنْ .......   )ن(: 
 وليكتب اللَحق صاعدا إىل أعلى الورقة ل نازل بو إىل أسفل.)م(: 

وإ٪تا اخًتنا كتبة اللحق صاعدا إىل أعلى الورقة، لئل ٮترج بعده نقص آخر  :الشيخ قال
وؿ نازل إىل أسفل، وإذا كتب فل ٬تد ما يقابلو من اٟتاشية فارغا لو لو كاف كتب اْل

 اْلوؿ صاعدا فما ٬تد بعد ذلك من نقص ٬تد ما يقابلو من اٟتاشية فارغا لو.
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 ... َوالسُّطُوُر أَْعَلى َفَحُسنْ   ........................   )ن(:
فإذا كاف اللحق سطرين أو سطورا، فل يبتدئ بسطوره من أسفل إىل أعلى، بل )م(: 

من أعلى إىل أسفل، ْتيث يكوف منتهاىا إىل جهة باطن الورقة إذا كاف التخريج  يبتدئ ّٔا
 ُب جهة اليمُت، وإذا كاف ُب جهة الشماؿ وقع منتهاىا إىل جهة طرؼ الورقة.

***** 

َعِطًفا َلُو، ....  َوَخرَّْجْن لِلسَّْقِط ِمْن َحْيُث َسَقطْ   .586 .819 )ن(:  ......ُمنػْ
ج الساقط أف ٮتط من موضع سقوطو من السطر خطا صاعدا وا١تختار ُب كيفية ٗتري)م(: 

 . اللحق إىل فوقو، ٍب يعطفو بُت السطرين عطفة يسَتة إىل جهة اٟتاشية اليت يكتب فيها

 إذا خرج جهة اليمُت[. "⌈"إذا خرَّج جهة اليسار، وىكذا "، ⌉"ىكذا: ](: ش)
**** 

 َل: ِصْل ِٓتَطْ .... َوِقي....  ........................   )ن(:
واختار ابن خلد أف ٯتد عطفة خط التخريج من موضعو حىت يلحقو بأوؿ اللحق ُب )م(: 

 اٟتاشية.
: وىذا غَت مرضي، فإنو وإف كاف فيو زيادة بياف فهو تسخيم للكتاب وتسويد قال الشيخ

 لو، ل سيما عند كثرة اإلٟتاقات.
***** 

 أَْو َكرِّْر الِكْلَمَة َلَْ َتْسُقْط َمَعا  زِْد َرَجَعاَوبَػْعَدُه اْكُتْب َصحَّ أَْو   .587 .820 )ن(:
 ..........................  ..َوِفيِو لَْبٌس، ............  .588 .821 
، ومنهم "صح": "رجع"، ومنهم من يكتب مع "صح"ٍب يكتب عند انتهاء اللحق )م(: 

خريج ليؤذف من يكتب ُب آخر اللحق الكلمة ا١تتصلة بو داخل الكتاب ُب موضع الت
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بن خلد من اباتصاؿ الكلـ، وىذا اختيار بعض أىل الصنعة من أىل ا١تغرب، واختيار 
إذ رب كلمة ٕتيء ُب الكلـ مكررة حقيقة،  ؛أىل ا١تشرؽ مع طائفة، وليس ذلك ٔترضي

 فهذا التكرير يوقع بعض الناس ُب توىم مثل ذلك ُب بعضو.
***** 

 َخرّْْج ِبَوْسِط ِكْلَمِة اْلَمَحلّْ   ْصلِ ........... َولَِغَْتِ اْْلَ .   )ن(:

 أَْو َصحَّْحْن ٠ِتَْوِؼ لَْبٍس، َوُأيب   َولِِعَياٍض: َل ُٗتَرّْْج َضبّْبِ   .589 .822 
من شرح، أو تنبيو على غلط، أو اختلؼ رواية، أو -وأما ما ٮترج ُب اٟتواشي )م(: 

اض إىل أنو ل ٮترج فقد ذىب القاضي عي -نسخة، أو ٨تو ذلك، ٦تا ليس من اْلصل
لذلك خط ٗتريج، لئل يدخل اللبس و٭تسب من اْلصل، وأنو ل ٮترج إل ١تا ىو من 
نفس اْلصل، لكن رٔتا جعل على اٟترؼ ا١تقصود بذلك التخريج علمة كالضبة، أو 

 التصحيح إيذانا بو.
التخريج  التخريج أوىل وأدؿ، وُب نفس ىذا ا١تخرج ما ٯتنع اإللباس، ٍب ىذا قال الشيخ:

ٮتالف التخريج ١تا ىو من نفس اْلصل ُب أف خط ذلك التخريج يقع بُت الكلمتُت اللتُت 
بينهما سقط الساقط، وخط ىذا التخريج يقع على نفس الكلمة اليت من أجلها خرج 

 ا١تخرج ُب اٟتاشية.
 
 

 

***** 
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 التَّْصِحيُح والتَّْمرِيُض َوُىَو التَّْضِبيبُ    )ن(:
وأما  : من شأف اٟتذاؽ ا١تتقنُت العناية بالتصحيح والتضبيب والتمريض.عشر الثاني)م(: 

، أف ذلك لكوف (1)تسمية ذلك ضبة: فعن إبراىيم بن ٤تمد اللغوي ا١تعروؼ بابن اإلفليلي
 اٟترؼ مقفل ّٔا ل يتجو لقراءة كما أف الضبة مقفل ّٔا.

ضبة اليت ٕتعل على كسر أو : وْلهنا ١تا كانت على كلـ فيو خلل أشبهت القال الشيخ
 خلل، فاستعَت ٢تا اٝتها، ومثل ذلك غَت مستنكر ُب باب الستعارات.

: ول ٮتدش فيو بأف ضبة القدح للجرب وىي ىنا ليست جابرة، السخاويقاؿ  )ش(:
 (3/95)فتح ا١تغيثفالتشبيو ُب كوهنا جعلت ُب ا١توضعُت على ما فيو خلل. 

***** 

 لِلشَّكّْ ِإْف نَػْقًل َوَمْعًٌت اْرُتِضي  َعلى اْلُمَعرَّضِ « َصحَّ »وََكَتُبوا   .590 .823 )ن(: 
على الكلـ أو عنده، ول يفعل ذلك إل فيما صح  "صح"أما التصحيح: فهو كتابة )م(: 

ليعرؼ أنو َل يغفل  "صح"رواية ومعٌت، غَت أنو عرضة للشك أو ا٠تلؼ، فيكتب عليو 
 عنو، وأنو قد ضبط وصح على ذلك الوجو.

***** 

 فَػْوَؽ الذَِّي َصحَّ ُوُروًدا َوَفَسدْ   تُػَمدّْ « َصاًدا»َوَمرَُّضوا َفَضبَُّبوا   .591 .824 )ن(: 
وأما التضبيب، ويسمى أيضا التمريض، فيجعل على ما صح وروده من جهة النقل، )م(: 

غَت أنو فاسد لفظا أو معٌت أو ضعيف أو ناقص، مثل: أف يكوف غَت جائز من حيث 
                                                 

[، إماـ بارع ُب اللغة صادؽ اللَّهجة، ]الذىيب:ٍب القرطيب ،اإلفليلي ،أبو القاسم ،(إبراىيم بن ٤تمد بن زكريا1)
 قرية من قرى الّشاـ. :وإفليلىػ(. 441)ت
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يكوف شاذا عند أىلها يأباه أكثرىم، أو مصحفا، أوينقص من ٚتلة الكلـ  العربية، أو 
 كلمة أو أكثر، وما أشبو ذلك.

[، ول يلزؽ بالكلمة ػػػػػػػػفيمد على ما ىذا سبيلو خط، أولو مثل الصاد]صػػػ قال الشيخ:
ا١تعلم عليها، كيل يظن ضربا، وكأنو صاد التصحيح ٔتدهتا دوف حائها، كتبت كذلك 

رؽ بُت ما صح مطلقا من جهة الرواية وغَتىا، وبُت ما صح من جهة الرواية دوف ليف
غَتىا، فلم يكمل عليو التصحيح، وكتب حرؼ ناقص على حرؼ ناقص إشعارا بنقصو 
ومرضو مع صحة نقلو وروايتو، وتنبيها بذلك ١تن ينظر ُب كتابو على أنو قد وقف عليو 

رج لو وجها صحيحا، أو يظهر لو بعد ذلك ُب ونقلو على ما ىو عليو، ولعل غَته قد ٮت
 صحتو ما َل يظهر لو اآلف. 

ولو غَت ذلك وأصلحو على ما عنده لكاف متعرضا ١تا وقع فيو غَت واحد من  قال:
 ا١تتجاسرين الذين غَتوا وظهر الصواب فيما أنكروه، والفساد فيما أصلحوه.

***** 

رْ   .592 .825 )ن(:   ........................  َساؿِ َوَضبَُّبوا ُب اْلَقْطِع َواإْلِ
ومن مواضع التضبيب: أف يقع ُب اإلسناد إرساؿ أو انقطاع، فمن عادهتم تضبيب )م(: 

 موضع اإلرساؿ والنقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلـ الناقص.
***** 

 ِر ا٠ْتََواِل َوبَػْعُضُهْم ُب اْْلَْعصُ   ..........................   )ن(: 
 .......تُوِىُم َتْضِبيًبا، ......  ِعْنَد َعْطِف اْْلَْٝتَا«َصاًدا»َيْكُتبُ   .593 .826 
 ويوجد ُب بعض أصوؿ اٟتديث القدٯتة ُب اإلسناد الذي ٬تتمع فيو ٚتاعة معطوفة أٝتاؤىم )م(: 
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ا ضبة بعضها على بعض علمة تشبو الضبة فيما بُت أٝتائهم، فيتوىم من ل خربة لو أهن
وليست بضبة، وكأهنا علمة وصل فيما بينها، أثبتت تأكيدا للعطف خوفا من أف ٕتعل 

 مكاف الواو. "عن"
***** 

 ......... َكَذاَؾ ِإْذ َما..  .........................   )ن(: 
 َوإِنَّػَما يَػِميزُُه َمْن يَػْفَهمُ   ٮَتَْتِصُر التَّْصِحيَح بَػْعٌض يُوِىمُ   .594 .827 
بعضهم رٔتا اختصر علمة التصحيح فجاءت صورهتا تشبو صورة التضبيب، والفطنة و )م(: 

 من خَت ما أوتيو اإلنساف.
***** 

   الَكْشُط واْلَمْحُو َوالضَّْربُ    )ن(:
١تا تقدـ إٟتاؽ الساقط، ناسب تعقيبو بإبطاؿ الزائد، ويكوف بالكشط أو احملو أو )ش(: 

 الضرب و٨تو ذلك.
***** 

َعدُ وَ   .595 .828 )ن(:   ................َكْشطًا   َما يَزِيُد ُب اْلِكَتاِب يُػبػْ
: إذا وقع ُب الكتاب ما ليس منو فإنو ينفى عنو بالضرب أو اٟتك أو الثالث عشر)م(: 

 احملو أو غَت ذلك، والضرب خَت من اٟتك واحملو.
شيخنا أبا  القاضي عياض: ٝتعت وقاؿ ،"الحك تهمة" :بن خلد: قاؿ أصحابناا قاؿ

٭تكي عن بعض شيوخو أنو كاف يقوؿ: كاف الشيوخ يكرىوف  (1)ْتر سفياف بن العاص
حضور السكُت ٣تلس السماع حىت ل يبشر شيء؛ ْلف ما يبشر منو رٔتا يصح ُب رواية 

                                                 

 (.520[، )تلكتبو، صدوقا ُب روايتومن جلة العلماء ضابطا اْلندلسي، ]الذىيب: كاف  ،أبو ْتر ،(سفياف بن العاص1)
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أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكوف ما بشر وحك من رواية ىذا 
اج إىل إٟتاقو بعد أف بشر، وىو إذا خط عليو من رواية صحيحا ُب رواية اآلخر، فيحت

 اْلوؿ وصح عند اآلخر اكتفي بعلمة اآلخر عليو بصحتو.
***** 

 َو٤َتًْوا َوِبَضْرٍب َأْجَودُ  .....  ........................   )ن(:
فيقابل الكشط ُب حكمو الذي تقدـ ذكره، وتتنوع طرقو، ومن أغرّٔا  "المحو"أما )م(: 

أنو كاف رٔتا  ، ما روي عن سحنوف بن سعيد التنوخي اإلماـ ا١تالكي -مع أنو أسلمها-
كتب الشيء ٍب لعقو، وإىل ىذا يومي ما روينا عن إبراىيم النخعي أنو كاف يقوؿ: من 

 .ا١تروءة أف يرى ُب ثوب الرجل وشفتيو مداد
***** 

 ........................  .......َوِصْلُو بِاْٟتُُروِؼ َخطِّا،  .596 .829 )ن(:
وروينا عن القاضي عياض ما معناه: أف اختيارات الضابطُت اختلفت ُب الضرب، )م(: 

فأكثرىم على مد ا٠تط على ا١تضروب عليو ٥تتلطا بالكلمات ا١تضروب عليها، ويسمى 
 أيضا.  "الشق"ذلك 

 [ الكلـ ا١تضروب]ىكذا: )ش(: 
***** 

 َعْطِفِو، ............ َمعْ   ......... أَْو َل .......   )ن(:
روينا عن أيب ٤تمد بن خلد قاؿ: أجود الضرب أف ل يطمس ا١تضروب عليو، بل )م(: 

 ٮتط من فوقو خطا جيدا بينا يدؿ على إبطالو، ويقرأ من ٖتتو ما خط عليو. 
 [  الكلـ ا١تضروب  ىكذا: ])ش(: 
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 ط على أوؿ ا١تضروب عليو وآخره. ومنهم من ل ٮتلطو ويثبتو فوقو، لكنو يعطف طرُب ا٠ت)م(: 
 [  │ الكلـ ا١تضروب│  ىكذا: ])ش(: 
 ومنهم من يستقبح ىذا، ويراه تسويدا وتطليسا.)م(: 

***** 

 «ِإىَل »، ٍُبَّ «َل »... أَْو َكْتَب   ........................   )ن(:
٭تسن فيما صح  ُب آخره، ومثل ىذا "إلى"ُب أولو و  "ال"ورٔتا كتب بعضهم عليو )م(: 

 ُب رواية وسقط ُب رواية أخرى.
***** 

 ........................  ........أَْو ِنْصَف َدارٍَة،   .597 .830 )ن(:
 ]ومنهم من[ ٭توؽ على أوؿ الكلـ ا١تضروب عليو بنصف دائرة وكذلك ُب آخره. )م(: 

 [(الكلـ ا١تضروب)ىكذا: ])ش(: 

***** 

 ....ُب ُكلّْ َجاِنٍب، ......  ْفرَا.... َوِإلَّ صِ .........   )ن(:
ومن اْلشياخ من يستقبح الضرب والتحويق، ويكتفي بدائرة صغَتة أوؿ الزيادة )م(: 

  وآخرىا، ويسميها صفرا كما يسميها أىل اٟتساب.
 .[Oالكلـ ا١تضروبO]ىكذا: )ش(: 

أي: جعل حلقة من  "َحلََّق"فعل ماض ٔتعٌت  "َحوََّق": (2/178)النكت الوفيةالبقاعيقاؿ 
 أي: أحاط. "َأَحاَق"أو  "َحاَق بو"َعرَّج عليو الكلـ، ومن  "َحوَّق عليو َتْحوِيًقا"قو٢تم: 

***** 
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 ....... َوَعلّْْم َسْطرَا......  .........................   )ن(:

 ..........أَْو َل، ......  َسْطرًا، إذا َما َكثُػَرْت ُسطُورُهْ   .598 .831 
لكلـ ا١تضروب عليو فقد يفعل ذلك ُب أوؿ كل سطر منو وآخره، وقد وإذا كثر ا)م(: 

 يكتفي بالتحويق على أوؿ الكلـ وآخره أٚتع.
أنو إذا كاف الكلـ ا١تضروب ُب أكثر من سطر، فإنو ٬تعل علمة الضرب ُب أي )ش(: 

ـ أوؿ كل سطر وآخره للبياف واإليضاح، أو ل يكرر العلمة، بل يكتف ّٔا ُب أوؿ الكل
 الزائد وآخره فقط.

***** 

 ... َوِإْف َحْرٌؼ أَتى َتْكرِيرُهْ   ........................   )ن(:
 الضرب على اٟترؼ ا١تكرر.)م(: 
كلمة أو أكثر، وىذا التكرر إما أف يكوف ُب أوؿ السطر أو ُب   أي َحْرٌف"قولو: " )ش(:

 آخره أو ُب وسطو.
 آخرهإذا كان التكرر في أول السطر أو في 

 ......آِخَر َسْطٍر، .......  فَأَْبِق َما أَوََّؿ َسْطٍر، ٍُبَّ َما  .599 .832 )ن(:
 ذكر القاضي عياض فيو تفصيل حسنا، فرأى؛)م(: 
أف تكرر اٟترؼ إف كاف ُب أوؿ سطر فليضرب على الثاين؛ صيانة ْلوؿ السطر عن  -

 التسويد والتشويو.
آلخر السطر؛ فإف سلمة أوائل  وإف كاف ُب آخر سطر فليضرب على أو٢تما صيانة -

 السطور، وأواخرىا عن ذلك أوىل.
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فإف اتفق أحد٫تا ُب آخر سطر واآلخر ُب أوؿ سطر آخر فليضرب على الذي ُب  -
 آخر السطر، فإف أوؿ السطر أوىل با١تراعاة.

 فإف كاف التكرر ُب ا١تضاؼ أو ا١تضاؼ إليو ....]سيأٌب[ -
 إذا كان التكرر في وسط السطر

َما...  ........................   )ن(:  ........ ٍُبَّ َما تَػَقدَّ

 .......................  َتِجْد قَػْوَلِف، .......أَِو اسْ   .600 .833 
بن خلد: قاؿ بعض أصحابنا: أول٫تا بأف يبطل الثاين، ْلف اْلوؿ كتب على اقاؿ و )م(: 

ؿ آخروف: إ٪تا الكتاب علمة صواب، والثاين كتب على ا٠تطأ، فا٠تطأ أوىل باإلبطاؿ، وقا
 ١تا يقرأ، فأوىل اٟترفُت باإلبقاء
 أد٢تما عليو، وأجود٫تا صورة.

أي أبق أجود٫تا  "َأِو اْسَتِجْد"أي أبق ما تقدـ وىو اْلوؿ مطلقا،  "ثُمَّ َما تَ َقدََّما" :قولو)ش(: 
كا٫تا ابن : إف كاف التكرار ٢تما ُب وسط السطر ففيو قولف حوالمعنىوإف كاف الثاين. 

 خلد، وإف كاف قد أطلق ا٠تلؼ من غَت مراعاة ْلوائل السطور وأواخرىا وأواسطها.
***** 

 أَْو يُوَصَف اَْو ٨َتَْو٫ُتَا فَأَلّْفِ   ........ َما َلَْ ُيَضفِ ....   )ن(:
]تابع لتفصيل القاضي عياض[: فإف كاف التكرر ُب ا١تضاؼ أو ا١تضاؼ إليو، أو ُب )م(: 

، َل نراع حينئذ أوؿ السطر وآخره، بل نراعي التصاؿ بُت هو ُب ا١توصوؼ أو ٨تو الصفة أ
ا١تضاؼ وا١تضاؼ إليو و٨تو٫تا ُب ا٠تط، فل نفصل بالضرب بينهما، ونضرب على اٟترؼ 

 [ْلف مراعاة ا١تعٌت أوىل] ا١تتطرؼ من ا١تتكرر دوف ا١تتوسط.
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اؼ إليو وبُت الصفة وا١توصوؼ وبُت أي أَلّْف بُت ا١تضاؼ وا١تض "فَأَلٍِّف"قولو:)ش(: 
 .ها١تبتدأ وا٠ترب و٨تو 

***** 

   الَعَمُل في اْخِتاَلِف الر َوايَاتِ    )ن(:
ليكن فيما ٗتتلف فيو الروايات قائما بضبط ما ٗتتلف فيو ُب كتابو،  الرابع عشر:)م(: 

 .جيد التمييز بينها، كيل ٗتتلط وتشتبو فيفسد عليو أمرىا
***** 

 ِكَتابَُو، َو٭ُتِْسِن اْلِعَنايَوْ   َوْلَيْْبِ أَوًَّل َعَلى رَِوايَوْ   .601 .834 )ن(:

 .......أَْو َرْمزًا، ........  ِبَغَْتَِىا ِبَكْتِب رَاٍو ُٝتَّْيا  .602 .835 
لرواية  ثم ما كانت من زيادةوسبيلو أف ٬تعل أول مْت كتابو على رواية خاصة، )م(: 

أو من خلؼ كتبو إما ُب اٟتاشية وإما ُب غَتىا، أخرى أٟتقها، أو من نقص أعلم عليو، 
معينا ُب كل ذلك من رواه، ذاكرا اٝتو بتمامو، فإف رمز إليو ْترؼ، أو أكثر فعليو ما قدمنا 
ذكره من أنو يبُت ا١تراد بذلك ُب أوؿ كتابو أو آخره، كيل يطوؿ عهده بو فينسى، أو يقع  

، وقد يدفع إىل القتصار على الرموز عند  كتابو إىل غَته فيقع من رموزه ُب حَتة وعمى
 كثرة الروايات ا١تختلفة.

***** 

 ...... اَْو َيْكتُبُػَها ُمْعَتِنَيا..  ........................   )ن(:

 ........................  ِْتُْمرٍَة، .................  .603 .836 
مرة، فعل ذلك أبو ذر واكتفى بعضهم ُب التمييز بأف خص الرواية ا١تلحقة باٟت)م(: 

 ا٢تروي من ا١تشارقة، وأبو اٟتسن القابسي من ا١تغاربة، مع كثَت من ا١تشايخ وأىل التقييد.
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 َحوََّقُو ِْتُْمرٍَة َو٬َتُْلو  ..... َوَحْيُث زَاَد اْْلَْصلُ ..   )ن(:
وإف كاف فإذا كاف ُب الرواية ا١تلحقة زيادة على اليت ُب مْت الكتاب كتبها باٟتمرة، )م(: 

ُب الرواية اليت ُب مْت الكتاب حوؽ عليها باٟتمرة، ٍب على فاعل ذلك فيها نقص والزيادة 
 تبيُت من لو الرواية ا١تعلمة باٟتمرة ُب أوؿ الكتاب أو آخره على ما سبق.

***** 

   اإِلَشارَُة بالرَّْمزِ    )ن(:
"حدثنا" ُب قو٢تم  غلب على كتبة اٟتديث القتصار على الرمز الخامس عشر:)م(: 

 غَت أنو شاع ذلك وظهر حىت ل يكاد يلتبس. "أخبرنا"و
***** 

 «َدثَػَنا»،َوِقيَل:«نَا»،أَوْ «ثَػَنا»َعَلى  «َحدَّثَػنَا»ُروا ُب َكْتِبِهمْ َواْخَتصَ   .604 .837 )ن(:

 .[ثنافيكتب منها شطرىا اْلخَت، وىو الثاء والنوف واْللف. ]ىكذا:  "حدثنا"أما )م(: 
 .[ناعلى الضمَت منها وىو النوف واْللف. ]ىكذا:  ورٔتا اقتصر

 .[دثناداؿ ُب أو٢تا. ]ىكذا:  "حدثنا"وقد يكتب ُب علمة 
 اٟتاكم وأبو عبد الرٛتن السلمي والبيهقي. "حدثنا"و٦تن رأيت ُب خطو الداؿ ُب علمة  قال:

***** 

َهِقيُّ ، وَ «أَرَنَا»أَوْ   «أَنَا»َعَلى«َأْخبَػرَنَا»َواْخَتَصُروا  .605 .838 )ن(:  «أَبَػَنا»اْلبَػيػْ
 .[أنافيكتب منها الضمَت ا١تذكور مع اْللف أول. ]ىكذا:  "أخبرنا"وأما )م(: 

 .[أرناوقد يكتب ُب علمة "أخربنا" راء بعد اْللف. ]ىكذا: 
ا١تذكورة أول وإف   "حدثنا"بألف مع علمة  "أخبرنا"وليس ْتسن ما يفعلو طائفة من كتابة 

 .[أبنالو. ]ىكذا: كاف البيهقي ٦تن فع
 "بنا"اْلخَت وىو قولو:  "أخبرنا"يعٍت باْللف مع شطر  )ش(:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 4:6 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 ، ...............«قَافًا»  ِإْسَناًدا يَرِدْ « قاؿَ »قُػْلُت: َوَرْمُز   .606 .839 )ن(:
: رأيت ُب بعض الكتب ا١تعتمدة اإلشارة إليها بقاؼ، وىو اصطلح العراقيقاؿ )ش(: 
 مًتوؾ؛
وقد توىم  "قال: حدثنا"يريد:  "قثنا"أداة التحديث فيكتب:  فبعضهم ٬تمعها مع -

 بعض من رأى ىذا ىكذا أهنا الواو اليت تأٌب بعد حاء التحويل، وليس كذلك.
  "ق ثنا"وبعضهم يفردىا فيكتب:  -

***** 

 ... َوقاَؿ الشَّْيُخ: َحْذفُػَها ُعِهدْ   ........................   )ن(:

 ...........................  .ِمَن النُّْطِق،..َوَلبُدَّ  َخطِّا،  .607 .840 
و٨توه بُت رجاؿ اإلسناد خطا، ول بد من ذكره حالة القراءة  "قال"جرت العادة ْتذؼ )م(: 
"حدثنا صالح بن حيان قال: كما ُب قولو ُب كتاب البخاري   "قال"وإذا تكررت كلمة ، لفظا

 لى القارئ أف يلفظ ّٔما ٚتيعا.، حذفوا إحدا٫تا ُب ا٠تط، وعقال عامر الشعبي"
***** 

 َويَػْنَبِغي النُّْطُق ِبَذا« ِقيَل َلوُ »  ............. َكَذا......   )ن(:
 "قرئ على فالن: أخبرك فالن"و٦تا قد يغفل عنو ما إذا كاف ُب أثناء اإلسناد )م(: 

ئ على "قر ووقع ُب بعض ذلك  "قيل لو: أخبرك فالن"فينبغي للقارئ أف يقوؿ فيو: 
، وقد "قرئ على فالن قال: ثنا فالن"، فيقاؿ "قال"فهذا يذكر فيو  فالن: حدثنا فالن"

 جاء ىذا مصرحا بو خطا ىكذا ُب بعض ما رويناه.
***** 
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 .......................  ........، .«وأَنَّوُ »]َكَذا بِػػػ  .841 )ن(:
 مثال ذلك:بكسرىا؛  "ِإنَُّو"و  بفتح ا٢تمزة "أَنَُّو"وكذلك ٦تا عهد حذفو أيضا لفظ )ش(: 

َع َجْعَفَر ْبَن َعْوٍف... والتقدير: (45رقم: 1/18)قاؿ البخاري  ثَػَنا اَٟتَسُن ْبُن الصَّبَّاِح، ٝتَِ : َحدَّ
َع َجْعَفَر ْبَن َعْوٍف...  أَنَّوُ   (3/110)فتح ا١تغيثٝتَِ

***** 

 َوَصحَّ َما َٛتَْل[ فَػَقْد َتَساَىَل،  ....... َوقَاَؿ: َمْن َخَزؿْ ..   )ن(:
عن رجل يقرأ اٟتديث على احملدث ويقوؿ ُب كل حديث: ابن الصالح قاؿ سئل )ش(: 

فهل يصح ىذا السماع أـ  "قال حدثنا"ول يقوؿ:  حدثنا فالن عن فالن" وباإلسناد"
يبطل  ىذا خطأ من فاعلو، وأما بطلف السماع بو ففيو احتماؿ، واْلظهر أنو لفقال:  ل؟

ث أف حذؼ القوؿ اختصارا مع كونو مقدرا ُب كثَت من كتاب اهلل تعاىل وغَته. من حي
 أي حذؼ. "َخَزل"وقولو: . (1/176)فتاوى ابن الصلح

***** 

 ...، َواْنِطَقْن َِّٔا، «حَ »ِه لَِغَتِْ   وََكَتُبوا ِعْنَد انِْتقاٍؿ ِمْن َسَندْ   .608 .842 )ن(:
يكتبوف عند النتقاؿ من إسناد إىل إسناد  وإذا كاف للحديث إسناداف أو أكثر فإهنم)م(: 

 ، وىي حاء مفردة مهملة، وَل يأتنا عن أحد ٦تن يعتمد بياف ْلمرىا."ح"ما صورتو 
 وٯتر، فإنو أحوط الوجوه وأعد٢تا. "حا"أف يقوؿ القارئ عند النتهاء إليها:  وا١تختار قال:
  تنبيو:
 ،مة، أي إسناد آخر، وا١تشهور اْلوؿمعج "خاء": ومن الناس من يتوىم أهنا ابن كثيرقاؿ 

 وحكى بعضهم اإلٚتاع عليو.
***** 
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 ............. َوَقدْ ......  .........................   )ن(:

 ..َوأَنػََّها ِمْن َحاِئٍل، ....  اتُػْقَرءَ  َل  بَأفْ  (1)الرَُّىاِويُّ  رََأى  .609 .843 
أي ٖتوؿ بُت  "حاء من حائل"ا وسألت أنا اٟتافظ عبد القادر الرىاوي، فذكر أهن)م(: 

وغَت  "الحديث"اإلسنادين، قاؿ: ول يلفظ بشيء عند النتهاء ُب القراءة، وأنكر كوهنا من 
 ذلك، وَل يعرؼ غَت ىذا عن أحد من مشاٮتو، وفيهم عدد كانوا حفاظ اٟتديث ُب وقتو.

***** 

 َأى......... َوَقْد رَ .......  .........................   )ن(:

 ....َقْط،« ِديثَ اٟتَْ »َمَكانَػَها:   بَػْعُض أُوِل اْلَغْرِب بَِأْف يَػُقوَل   .610 .844 
وذاكرت فيها بعض أىل العلم من أىل ا١تغرب، فقاؿ ل: أىل ا١تغرب وما عرفت )م(: 

 ."الحديث"بينهم اختلفا ٬تعلوهنا حاء مهملة، ويقوؿ أحدىم إذا وصل إليها 
***** 

 ....... َوِقيَل .......  .....................   )ن(:
 .....................  ...َٖتْوِيٍل،...َبْل َحاُء   .611 .845 
وحكى ل بعض من ٚتعتٍت وإياه الرحلة ٓتراساف، عمن وصفو بالفضل من )م(: 

 اإلصبهانيُت أهنا حاء مهملة من التحويل، أي من إسناد إىل إسناد آخر. 
 
 

***** 

                                                 

 ىػ(.612عبد القادر بن عبد اهلل، أبو ٤تمد، اٟتنبلي، ]ابن نقطة: كاف عا١تا صاٟتا ثقة مأمونا[، )ت "الر َىاِوي "(1)
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َها انْػُتِخبْ «َحا»،فَػػػ«َصحَّ »َمَكانَػَها  .. َوقاَؿ: َقْد ُكِتبْ ..   )ن(:  ِمنػْ

أيب سعيد و  (2)وأيب مسلم عمر بن علي الليثي (1)وجدت ٓتط أيب عثماف الصابوين)م(: 
وحسن  "صح"صر٭تة، وىذا يشعر بكوهنا رمزا إىل  "صح"ُب مكاهنا بدل عنها  (3)ا٠تليلي
ط، ولئل يركب اإلسناد الثاين ىاىنا، لئل يتوىم أف حديث ىذا اإلسناد سق "صح"إثبات 

 على اإلسناد اْلوؿ، فيجعل إسنادا واحدا.
***** 

   ِكَتابَُة التَّْسِميعِ    )ن(:
إذا نسبو إىل السماع، وا١تعٌت:  "َسمََّعو َتْسِميًعا"، من "الطَّبَ َقِة"وُيَسمَّى بػػ "التَّْسِميع")م(: 

 وناسبا لو إليهم.  أف الضابط يكتب أٝتاء السامعُت مثبتا ٢تم السماع
***** 

 .....................  َوَيْكُتُب اْسَم الشَّْيِخ بَػْعَد اْلَبْسَمَلوْ   .612 .846 )ن(: 
ذكر ا٠تطيب اٟتافظ أنو ينبغي للطالب أف يكتب بعد البسملة اسم  السادس عشر:)م(: 

 الشيخ الذي ٝتع الكتاب منو، وكنيتو ونسبو، ٍب يسوؽ ما ٝتعو منو على لفظو.
***** 

َلوْ   ........................   )ن(: َلَها ُمَكمَّ  َوالسَّاِمِعَُت قَػبػْ
وذكر ا٠تطيب أنو إذا كتب الكتاب ا١تسموع فينبغي أف يكتب فوؽ سطر التسمية )م(: 

 أٝتاء من ٝتع معو.

                                                 

 (.ىػ449صدقا[، )ت إماـ ا١تسلمُت حقا وشيخ اإْلِسلـ ]البيهقي: ،الصابوين ،أبو عثماف ،(إٝتاعيل بن عبد الرٛتن1)
  (.ىػ466[، )تأحد اٟتفاظ الرحالةالذىيب: ] ،البخاري ،الليثي ،أبو مسلم ،مر بن علي(ع2)
 (.ىػ548)ت[،ب شاعريفقيو مفسر ٤تدث حافظ أد،]عبد الكرًن السمعاين: النوقاين ،ا٠تليلي، أبو سعد ،(٤تمد بن أٛتد3)
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وعلى كاتب التسميع التحري والحتياط، وبياف السامع وا١تسموع منو بلفظ غَت  قال الشيخ:
 و٣تانبة التساىل فيمن يثبت اٝتو، واٟتذر من إسقاط اسم أحد منهم لغرض فاسد.٤تتمل، 
أي يكتب أٝتاء السامعُت قبل البسملة مكملة اْلنساب، والعدد،  "ُمَكمََّلْو"قولو: )ش(: 

 فيكتب أٝتاءىم وأٝتاء آبائهم وأجدادىم وأنسأّم اليت يعرفوف ّٔا، ول يسقط أحدا منهم.
***** 

 ........................  ًخا، .................ُمَؤرّْ   .613 .847 )ن(:
 وذكر ا٠تطيب أنو ينبغي أف يكتب فوؽ سطر التسمية أيضا تاريخ وقت السماع.)م(: 

: ويذكر ٤تلو من البلد، وقارئو، وعدد ٣تالسو إف (3/115)فتح ا١تغيثالسخاويقاؿ )ش(: 
ُت والكاتبُت واٟتاضرين من ا١تفوتُت تعددت، و٘تييز ا١تكملُت والناعسُت وا١تتحدثُت والباحث

 واليقظُت وا١تنصتُت والسامعُت.
***** 

 أَْو آِخَر اْٞتُْزِء، َوِإلَّ َظْهرَهْ   ......... أَْو َجْنبَػَها بِالطُّرَّهْ    )ن(:
أوؿ ورقة من  [يعٍت الطرَّة]وذكر ا٠تطيب أيضا أنو إف أحب كتب ذلك ُب حاشية )م(: 

 ، فكل قد فعلو شيوخنا.[لةيعٍت جنب البسم]الكتاب
بة التسميع حيث ذكره ا٠تطيب يعٍت فوؽ سطر التسمية أحوط لو وأحرى اكت  قال الشيخ:

بأف ل ٮتفى على من ٭تتاج إليو، ول بأس بكتبتو آخر الكتاب، وُب ظهره، وحيث ل 
 ٮتفى موضعو.

اْلوىل : حكى ابن اٞتزري عن بعض شيوخو أف (3/115)فتح ا١تغيثالسخاويقاؿ )ش(: 
 من جهة اْلدب عدـ الكتابة فوؽ البسملة لشرفها.

***** 
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 َوَلْو ِٓتَطِّْو لِنَػْفِسِو َكَفى  ِٓتَطّْ َمْوثُوٍؽ ِٓتَطٍّ ُعرِفَا  .614 .848 )ن(:
وينبغي أف يكوف التسميع ٓتط شخص موثوؽ بو غَت ٣تهوؿ ا٠تط، ول بأس على )م(: 

ٝتاعو ٓتط نفسو، فطا١تا فعل  صاحب الكتاب إذا كاف موثوقا بو أف يقتصر على إثبات
 الثقات ذلك. 

***** 

 .....ِمْن ثَِقٍة، ..........  ِإْف َحَضَر اْلُكلَّ، َوِإلَّ اْسَتْمَلى  .615 .849 )ن(:
فإف كاف مثبت السماع غَت حاضر ُب ٚتيعو، لكن أثبتو معتمدا على إخبار من يثق )م(: 

 ٓتربه من حاضريو، فل بأس بذلك إف شاء اهلل تعاىل.
***** 

ـْ َل   ........................   )ن(:  ...... َصحََّح َشْيٌخ َأ
ول ضَت ُب أف ل يكتب الشيخ ا١تسمع خطو بالتصحيح، وعن عبد الرٛتن بن أيب عبد )م(: 

أنو قرأ ببغداد جزءا على أيب أٛتد الفرضي، وسألو خطو ليكوف حجة لو، فقاؿ لو  اهلل بن منده
ك بالصدؽ، فإنك إذا عرفت بو ل يكذبك أحد وتصدؽ فيما تقوؿ أبو أٛتد: يا بٍت، علي

 وتنقل، وإذا كاف غَت ذلك، فلو قيل لك: ما ىذا خط أيب أٛتد الفرضي، ماذا تقوؿ ٢تم؟
***** 

 ........................  َوْلُيِعِر اْلُمْسَمى بِِو ِإْف َيْسَتِعرْ   .616 .850 )ن(: 
ومن  ،ل ٝتاعوقْ ومنعو من نػَ  ،ح بو كتمانو إياهٍب إف من ثبت ٝتاعو ُب كتابو فقبي)م(: 

 نسخ الكتاب.
أف من كاف اٝتو ُب طبقة السماع فأراد أف يستعَت الكتاب من مالكو لينسخ أو  المعنى)ش(: 

 ينقل ٝتاعو منو، فليعره إياه استحبابا، وىذا إذا كاف التسميع بغَت خط صاحب الكتاب.
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 ْف َيُكْن ِٓتَطّْ َماِلٍك ُسِطرْ َوإِ   .........................   )ن(:

 َكَذا الزُّبَػَْتِي فَػْرَضَها ِإْذ ِسيُلوا  (1)َوِإْٝتاِعيلُ  َحْفصٌ  رََأى فَػَقدْ   .617 .851 
فإف منعو إياه فقد روينا أف رجل ادعى على رجل بالكوفة ٝتاعا منعو إياه فتحاكما )م(:  

كتبك فما كاف من إىل قاضيها حفص بن غياث، فقاؿ لصاحب الكتاب: أخرج إلينا  
 ٝتاع ىذا الرجل ٓتط يدؾ ألزمناؾ، وما كاف ٓتطو أعفيناؾ منو.

قاؿ ابن خلد: سألت أبا عبد اهلل الزبَتي عن ىذا، فقاؿ: ل ٬تيء ُب ىذا الباب حكم 
أحسن من ىذا؛ ْلف خط صاحب الكتاب داؿ على رضاه باستماع صاحبو معو، قاؿ 

 ابن خلد: وقاؿ غَته ليس بشيء.
ا٠تطيب، عن إٝتاعيل بن إسحاؽ القاضي: أنو ٖتوكم إليو ُب ذلك، فأطرؽ مليا، ٍب وروى 

قاؿ للمدعى عليو: إف كاف ٝتاعو ُب كتابك ٓتطك فيلزمك أف تعَته، وإف كاف ٝتاعو ُب  
  كتابك ٓتط غَتؾ فأنت أعلم.

الك أي مالك الكتاب، وا١تعٌت: أف التسميع إف كاف ٓتط م "ِبَخطٍّ َماِلٍك" قولو:)ش(: 
 الكتاب، فقد قاؿ ٚتاعة من اْلئمة بوجوب اإلعارة إذا سئلها.

***** 

 َكَما َعَلى الشَّاِىِد َما َٖتَمَّلْ   ِإْذ َخطُُّو َعَلى الرَّْضا بِِو َدؿّْ   .618 .852 )ن(:
حفص بن غياث معدود ُب الطبقة اْلوىل من أصحاب أيب حنيفة، وأبو عبد اهلل )م(: 

وإٝتاعيل بن إسحاؽ لساف أصحاب مالك وإمامهم،  الزبَتي من أئمة أصحاب الشافعي،
                                                 

 ىػ(.195أو194اآلخر، ع[، ) ُب ، أبو عمر، النخعي، الكوُب، ]ثقة فقيو تغَت حفظو قليلبن غياث "َحْفص"(1)
  ىػ(.282بن إسحاؽ بن إٝتاعيل، أبو إسحاؽ، ا١تالكي، ]ا٠تطيب: كاف فاضل عا١تا، متقنا فقيها[، )ت "ِإْسماِعيُل"
 ىػ(.320الزبَت بن أٛتد بن سليماف، أبو عبد اهلل، الشافعي، ]الذىيب: كاف من الثقات اْلعلـ[، )ت "الز بَ ْيِرّي"
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وقد تعاضدت أقوا٢تم ُب ذلك، ويرجع حاصلها إىل أف ٝتاع غَته إذا ثبت ُب كتابو برضاه 
فيلزمو إعارتو إياه، وقد كاف ل يبُت ل وجهو، ٍب وجهتو بأف ذلك ٔتنزلة شهادة لو عنده، 

يلـز متحمل الشهادة أداؤىا وإف كاف فعليو أداؤىا ٔتا حوتو وإف كاف فيو بذؿ مالو، كما 
 فيو بذؿ نفسو بالسعي إىل ٣تلس اٟتكم ْلدائها.
***** 

 ........................  ....َذِر اْلُمَعاُر َتْطوِيًل، َوْلَيحْ   .619 .853 )ن(:
وإذا أعاره إياه فل يبطئ بو؛ روينا عن الزىري أنو قاؿ: إياؾ وغلوؿ الكتب، قيل لو: )م(: 

وروينا عن الفضيل بن عياض أنو قاؿ:  تب؟ قاؿ: حبسها عن أصحأّا.وما غلوؿ الك
ليس من فعاؿ أىل الورع، ول من أفعاؿ اٟتكماء أف يأخذ ٝتاع رجل فيحبسو عنو، ومن 
فعل ذلك فقد ظلم نفسو، وُب رواية: ول من فعاؿ العلماء أف يأخذ ٝتاع رجل وكتابو 

 فيحبسو عليو. 
***** 

 يُػْثِبَت قَػْبَل َعْرِضِو َما َلَْ يُػَْبْ   ..... َوَأفْ ..............   )ن(:
ٍب إذا نسخ الكتاب فل ينقل ٝتاعو إىل نسختو إل بعد ا١تقابلة ا١ترضية، وىكذا ل )م(: 

ينبغي ْلحد أف ينقل ٝتاعا إىل شيء من النسخ، أو يثبتو فيها عند السماع ابتداء، إل بعد 
غًت أحد بتلك النسخة غَت ا١تقابلة، إل أف يبُت مع النقل، ا١تقابلة ا١ترضية با١تسموع، كيل ي
 وعنده كوف النسخة غَت مقابلة.

 
 

***** 
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   ِصَفُة ِرَوايَِة اْلَحِديِث َوَأَدائِوِ    )ن(:
وقد سبق بياف كثَت منو، وقد  صفة رواية الحديث، وشرط أدائو وما يتعلق بذلك:)م(: 

 يها آخروف ففرطوا.شدد قـو ُب الرواية فأفرطوا، وتساىل ف
ومن أىل التساىل قـو ٝتعوا كتبا وهتاونوا، حىت إذا طعنوا ُب السن واحتيج إليهم ٛتلهم 
اٞتهل والشره على أف رووىا من نسخ مشًتاة أو مستعارة غَت مقابلة، فعدىم اٟتاكم ُب 

الناس  كثر ُب  ٦تا ىذاو : قال .طبقات آّروحُت قاؿ: وىم يتو٫توف أهنم ُب روايتها صادقوف
 وتعاطاه قـو من أكابر العلماء وا١تعروفُت بالصلح.

***** 

 ِمْن ِحْفِظِو، َفَجائٌِز ِلْْلَْكثَرِ   َوْليَػْرِو ِمْن ِكَتابِِو َوِإْف َعرِي  .620 .854 )ن(:
الصحيح وما عليو أكثر أىل اٟتديث، ٕتويز العتماد على الكتاب ا١تصوف ُب ضبط )م(: 

 .ا فيو وإف كاف ل يذكر أحاديثو حديثا حديثاا١تسموع، حىت ٬توز لو أف يروي م
***** 

  ....، (1)َعْن َماِلٍك َوالصَّْيَدَلين   َوَعْن َأيب َحِنيَفَة اْلَمْنُع َكَذا  .621 .855 )ن(:
ومن مذاىب التشديد مذىب من قاؿ: ل حجة إل فيما رواه الراوي من حفظو )م(: 

و من أصحاب الشافعي أبو بكر وتذكره، وذلك مروي عن مالك وأيب حنيفة، وذىب إلي
 الصيدلين ا١تروزي.

 
***** 

                                                 

 ىػ(.427، أبو بكر، الداودي، ]أحد اْلئمة الشافعية، شارح ٥تتصر ا١تزيّن[، )ت٤تمد بن داود اَلِني""الصَّْيدَ (1)
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 تفريعات
 ....... َوِإَذا.................  ........................   )ن(:

 (1)َوقاَؿ اْبُن اٟتََْسنْ اْلَمْنُع، نُػْعَمافٍ   رََأى َسػَماَعُو وَلَْ َيْذُكْر، فَػَعنْ   .622 .856 
 َواْْلَْكَثرِيَن بِاٞتََْواِز اْلَواِسعِ   ِعييُوُسَف ٍُبَّ الشَّافِ  َأيب  َمعَ   .623 .857 
إذا وجد ٝتاعو ُب كتابو وىو غَت ذاكر لسماعو ذلك، فعن أيب حنيفة وبعض  األول:)م(: 

أصحاب الشافعي أنو ل ٕتوز لو روايتو، ومذىب الشافعي وأكثر أصحابو وأيب يوسف 
 و٤تمد، أنو ٬توز لو روايتو.

ف يبٌت على ا٠تلؼ ُب جواز اعتماد الراوي على كتابو ىذا ا٠تلؼ ينبغي أ قال الشيخ:
ُب ضبط ما ٝتعو، فإف ضبط أصل السماع كضبط ا١تسموع، فكما كاف الصحيح ٕتويز 
العتماد على الكتاب ا١تصوف ُب ضبط ا١تسموع، كذلك ليكن ىذا إذا وجد شرطو، وىو 

ب على الظن أف يكوف السماع ٓتطو، أو ٓتط من يثق بو، والكتاب مصوف ْتيث يغل
سلمة ذلك من تطرؽ التزوير والتغيَت إليو، وىذا إذا َل يتشكك فيو، وسكنت نفسو إىل 

 صحتو، فإف تشكك فيو َل ٬تز العتماد عليو.
***** 

 َجاَزْت َلَدى ُٚتُْهورِِىم رَِوايَػُتوْ   َوِإْف يَِغْب َوَغَلَبْت َسَلَمُتوْ   .624 .858 )ن(:
ز العتماد ُب الرواية على كتابو، غَت أنو لو ومن مذاىب التشديد مذىب من أجا)م(: 

 أعار كتابو وأخرجو من يده َل ير الرواية منو لغيبتو عنو.

                                                 

 بن ثابت، أبو حنيفة."نُ ْعَماٍن" (1)
 ىػ(.189أبو عبد اهلل، الشيباين، ]أبو داود: ل شيء ل يكتب حديثو. الدارقطٍت: ل يستحق الًتؾ[، )ت"اْبُن اْلَحَسن"٤تمد 

 ىػ(.192يعقوب ين إبراىيم، صاحب أيب حنيفة، ]البخاري: تركوه. عمرو الناقد: كاف صاحب سنة[، )ت َف""أَبُو يُوسُ 
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والصواب ما عليو اٞتمهور، فإذا قاـ الراوي ُب اْلخذ والتحمل بالشرط الذي  قال الشيخ:
نو تقدـ شرحو، وقابل كتابو وضبط ٝتاعو على الوجو الذي سبق ذكره، جازت لو الرواية م

إذا كاف الغالب من أمره سلمتو من التبديل والتغيَت، ل سيما إذا   -وإف أعاره وغاب عنو-
كاف ٦تن ل ٮتفى عليو ُب الغالب لو غَت شيء منو وبدؿ تغيَتُه وتبديُلو، وذلك ْلف 

 العتماد ُب باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، وَل يشًتط مزيد عليو.
***** 

 َل ٭َتَْفظَاِف َيْضِبُط اْلَمْرِضيُّ   َذِلَك الضَّرِيُر َواْْلُمّْيُّ كَ   .625 .859 )ن(: 
َعا، َوا٠ْتُْلُف ُب الضَّرِيرِ   .626 .860   أَقْػَوى، َوأَْوىَل ِمْنُو ُب اْلَبِصَتِ   َما ٝتَِ
إذا كاف الراوي ضريرا وَل ٭تفظ حديثو من فم من حدثو، واستعاف با١تأمونُت ُب  الثاني:)م(: 

واحتاط ُب ذلك على حسب حالو، ْتيث ٭تصل معو الظن ، فظ كتابووح ضبط ٝتاعو
 بالسلمة من التغيَت، صحت روايتو، غَت أنو أوىل با٠تلؼ وا١تنع من مثل ذلك من البصَت.

قاؿ ا٠تطيب: السماع من البصَت اْلمي والضرير اللذين َل ٭تفظا من احملدث ما ٝتعاه منو، 
 نع منو غَت واحد من العلماء، ورخص فيو بعضهم.لكنو كتب ٢تما ٔتثابة واحدة، وقد م

***** 

   الرٍَّوايَُة ِمَن اأْلَْصلِ    )ن(:
 بِِو، َوَل ٬َتُوُز بِالتََّساُىلِ   َوْليَػْرِو ِمْن َأْصٍل، أَِو اْلُمَقاَبلِ   .627 .861 

 .....ْنُو َلَدى اٞتُْْمُهوِر، .عَ   ٦تَّا بِِو اْسُم َشْيِخِو أَْو أُِخَذا  .628 .862 
إذا ٝتع كتابا ٍب أراد روايتو من نسخة ليس فيها ٝتاعو، ول ىي مقابلة  ثالث:)م(: ال

 بنسخة ٝتاعو، غَت أنو ٝتع منها على شيخو، َل ٬تز لو ذلك، قطع بو اإلماـ أبو نصر بن 
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 الصباغ الفقيو فيما بلغنا عنو. 
ية منها وكذلك لو كاف فيها ٝتاع شيخو، أو روى منها ثقة عن شيخو، فل ٕتوز لو الروا

 اعتمادا على ٣ترد ذلك، إذ ل يؤمن أف تكوف فيها زوائد ليست ُب نسخة ٝتاعو.
قد حكى ا٠تطيب مصداؽ ذلك عن أكثر أىل اٟتديث، فذكر فيما إذا  قال الشيخ:

تسكن ]َل[ وجد أصل احملدث وَل يكتب فيو ٝتاعو، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ 
 منعوا من روايتو من ذلك.نفسو إىل صحتها أف عامة أصحاب اٟتديث 

***** 

 ............ َوَأَجاَز َذا..  ........................   )ن(:

 ........................  َأَجازَهْ  َقدْ  (1)َوالبُػْرَسافِ  أَيُّوُب،  .629 .863 
 وجاء عن أيوب السختياين و٤تمد بن بكر الربساين الًتخص فيو.)م(: 

***** 

َجازَهْ   ........................   )ن(:  َوَرخََّص الشَّْيُخ َمَع اإْلِ

 ........................  ............... ]ُعُموَمُو،  .864 
اللهم إل أف تكوف لو إجازة من شيخو عامة ١تروياتو أو ٨تو ذلك، فيجوز لو حينئذ )م(: 

 "حدثنا"أو  خبرنا""أالرواية منها، إذ ليس فيو أكثر من رواية تلك الزيادات باإلجازة بلفظ 
 من غَت بياف لْلجازة فيها، واْلمر ُب ذلك قريب يقع مثلو ُب ٤تل التسامح.

وقد حكينا فيما تقدـ أنو ل غٌت ُب كل ٝتاع عن اإلجازة، فإف كاف الذي ُب النسخة 
ٝتاع شيخ شيخو، أو ىي مسموعة على شيخ شيخو، أو مروية عن شيخ شيخو، فينبغي 

                                                 

 ىو السختياين. "أَي وُب"(1)
 ىػ(.204ْتذؼ ياء النسبة للوزف، ٤تمد بن بكر بن عثماف، أبو عثماف، البصري، ]صدوؽ قد ٮتطئ، ع[، )ت "البُ ْرَساِن"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 528 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

نها أف تكوف لو إجازة شاملة من شيخو، ولشيخو إجازة شاملة من لو حينئذ ُب روايتو م
 واٟتاجة إليو ماسة ُب زماننا جدا. ،شيخو، وىذا تيسَت حسن، ىدانا اهلل لو ولو اٟتمد

***** 

 َجاَز ِإِف اْطَمَأفَّ َواْلَقْلُب اْستَػَقْر[  -َوَنَظرْ -ا٠تَْطْيُب  .... قَاؿَ    )ن(:
: الذي يوجبو النظر أنو مىت عرؼ أف اْلحاديث اليت (257:)الكفاية صالخطيبقاؿ )ش(: 

تضمنتها النسخة ىي اليت ٝتعها من الشيخ، جاز لو أف يرويها إذا سكنت نفسو إىل 
 صحة النقل ٢تا، والسلمة من دخوؿ الوىم فيها.
***** 

   [ِإَذا َخاَلَف ِحْفظُُو ِكَتابَوُ ]   )ن(:
 َولَْيَس ِمْنُو، فَػرَأَْوا َصَوابَوْ   بَوْ َوِإْف ٮُتَاِلْف ِحْفظُُو ِكَتا  .630 .865 

 اَٞتْمُع، .................  اْٟتِْفَظ َمْع تَػيَػقٍُّن، َواْْلَْحَسنُ   .631 .866 
 إذا وجد اٟتافظ ُب كتابو خلؼ ما ٭تفظو، نظر؛ )م(: الرابع:

 فإف كاف إ٪تا حفظ ذلك من كتابو فلَتجع إىل ما ُب كتابو. -
يعتمد حفظو دوف ما ُب كتابو إذا َل يتشكك، وإف كاف حفظو من فم احملدث فل -

، ىكذا "حفظي كذا، وفي كتابي كذا"وحسن أف يذكر اْلمرين ُب روايتو، فيقوؿ 
 فعل شعبة، وغَته.

***** 

 ... َكا٠تَِْلِؼ ِمػمَّْن يُػْتِقنُ .  ........................   )ن(:
حفظي كذا وكذا، وقال فيو فالن، "وىكذا إذا خالفو فيما ٭تفظو بعض اٟتفاظ، فليقل: )م(: 

 أو شبو ىذا من الكلـ، كذلك فعل سفياف الثوري، وغَته. أو قال فيو غيري كذا وكذا"
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ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن (286رقم:  1/75)أبو داودومن اْلمثلة على ذلك، ما رواه  )ح(:)ش(:  : َحدَّ
ثَػَنا ٤تَُ ]أبو موسى، العنزي، ثقة ثبت، ع[اْلُمثَػٌتَّ  ، َعْن ٤ُتَمٍَّد يَػْعٍِت ]ثقة، ع[مَُّد ْبُن َأيب َعِديٍّ ، َحدَّ

َثٍِت اْبُن ِشَهابٍ  ]الليثي، صدوؽ لو أوىاـ، ع[اْبَن َعْمرٍو ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن ]ثقة، ع[قَاَؿ: َحدَّ
ا النَّيبُّ َصلَّى اهللُ ، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت َأيب ُحبَػْيٍش أَنػََّها َكاَنْت ُتْسَتَحاُض، فَػَقاَؿ ٢تََ ]ثقة، ع[الزُّبَػَْتِ 

"ِإَذا َكاَن َدُم اْلَحْيَضِة فَِإنَُّو َأْسَوُد يُ ْعَرُف، فَِإَذا َكاَن َذِلَك فََأْمِسِكي َعِن َعَلْيِو َوَسلََّم: 
  الصَّاَلِة، فَِإَذا َكاَن اآْلَخُر فَ تَ َوضَِّئي َوَصلٍّي فَِإنََّما ُىَو ِعْرٌق"

ثَ َنا ِبِو اْبُن أَِبي َعِديٍّ ِمْن ِكَتاِبِو َىَكَذا، ثُمَّ َحدَّثَ نَا بِِو  ابن المثنى:وقاؿ  قال أبو داود: َحدَّ
ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْمرٍو، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، أَفَّ فَاِطَمَة   بَ ْعُد ِحْفظًا قَاَؿ: َحدَّ

 َكاَنْت ُتْسَتَحاُض َفذََكَر َمْعَناُه.
 ختلفوا ُب حكمهم على ىذا اٟتدث؛وقد ا قلت:

أبو : كاف ابن أيب عدي حدثنا بو عن عائشة ٍب تركو. وقاؿ أحمدقاؿ  فمنهم من أعلو:
: َل يتابع ٤تمد بن عمرو على ىذه الرواية، وىو منكر. أبو حاتم: فيو شيء. وقاؿ داود

ن أيب : قد روى ىذا اٟتديث غَت واحد، وَل يذكر أحد منهم ما ذكر ابالنسائيوقاؿ 
 علتُت؛أنو أُِعلَّ ب والحاصل. عدي

وٛتلها النسائي على ابن أيب عدي؛ وٛتلها أبو حاًب  التفرد والمخالفة: األولى:
 على ابن عمرو.

)شرح مشكل  ىل ىي عائشة، أو فاطمة بنت أيب حبيش؟ االختالف في راويو: الثانية:
 (483/ 1لبيهقي، السنن الكربى ل576/ 1، العلل لبن أيب حاًب154/ 7اآلثار

، ابن حبانأصلو ُب الصحيحُت بغَت ىذا اللفظ؛ وقد صححو  ،وىذا اٟتديث صحيح قلت:
 ، واأللباني والنووي   حزم ابن  أيضا  وصححو  ،الذىبيعلى شرط مسلم، ووافقو  والحاكم

 واٞتواب عما ذكروه من علل؛
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بن عمرو، حسن  ٤تمد بن أيب عدي، ثقة، أخرج لو اٞتماعة، و٤تمد ف : أما التفرد:
اٟتديث، صدوؽ لو أوىاـ، أخرج لو الشيخاف متابعة، فل ينزؿ اٟتديث 

 من ىذه اٟتيثية عن رتبة اٟتسن.
، وقاؿ: ىذا كلو قوة للخرب، وليس ىذا  وأما االختالف في صحابيو؛ فرده ابن حـز

اضطرابا؛ ْلف عروة رواه عن فاطمة وعائشة معا، وأدركهما معا، فعائشة خالتو 
مو، وفاطمة بنت أيب حبيش بن ا١تطلب بن أسد ابنة عمو، وىو عروة أخت أ

: إسناده حسن، ورواية األلبانيبن الزبَت بن العواـ بن خويلد بن أسد. وقاؿ 
ابن أيب عدي لو على الوجهُت ل يعلو؛ بل ىو ٤تموؿ على ثبوهتما عنده، وىو 

 (2/60اود، صحيح أيب د232/ 1، خلصة اْلحكاـ388/ 1)احمللىثقة حجة. 

***** 

   الرٍَّوايَُة بِاْلَمْعَنى   )ن(:
 َمْدُلو٢َتَا، ................  َوْليَػْرِو بِاْْلَْلَفاِظ َمْن َل يَػْعَلمُ   .632 .867 

إذا أراد رواية ما ٝتعو على معناه دوف لفظو، فإف َل يكن عا١تا عارفا  )م(: الخامس:
ا ٔتقادير التفاوت بينها، فل خلؼ أنو باْللفاظ ومقاصدىا، خبَتا ٔتا ٭تيل معانيها، بصَت 

 ل ٬توز لو ذلك، وعليو أف ل يروي ما ٝتعو إل على اللفظ الذي ٝتعو من غَت تغيَت.
***** 

رُُه فَاْلُمْعَظمُ ...  ........................   )ن(:  ...... َوَغيػْ

 ........................  ......بِاْلَمْعٌَت، ....َأَجاَز   .633 .868 
 فأما إذا كاف عا١تا عارفا بذلك، فهذا ٦تا اختلف فيو السلف وأصحاب اٟتديث وأرباب )م(: 
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الفقو واْلصوؿ، فجوزه أكثرىم، وَل ٬توزه بعض احملدثُت وطائفة من الفقهاء واْلصوليُت من 
 الشافعيُت، وغَتىم.

***** 

 ........................  ... َوِقيَل: َل ا٠ْتَبَػرْ .......   )ن(:
 ومنعو بعضهم ُب حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وأجازه ُب غَته.)م(: 

: سد عياض، قاؿ ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي الحنفيمذىب  ا١تنع ىو)ش(: 
، إذ باب عتقده وال أمتريوأوىو الحق الذي احملققوف باب اٟتديث على ا١تعٌت وشددوا فيو، 

ناس ٥تتلفة، والرأي ليس ُب صدر واحد، وا١ترء يفْت بكلمو ونظره، الحتماؿ مفتوح...وأفهاـ ال
وا١تغًت يعتقد الكماؿ ُب نفسو، فإذا فتح ىذا الباب، وأوردت اْلخبار على ما ينفهم للراوي منها 
َل يتحقق أصل ا١تشروع، وَل يكن الثاين باٟتكم على كلـ اْلوؿ بأوىل من كلـ الثالث على  

 (1/4، مشارؽ اْلنوار1/95، إكماؿ ا١تعلم194)الكفاية ص:التأويل وتتناسخ اْلقاويل. كلـ الثاين، فيندرج 

***** 

 َوالشَّْيُخ ُب التَّْصِنيِف َقْطًعا َقْد َحظَرْ   .................   )ن(:
فيما تضمنتو بطوف  -ول أجراه الناس فيما نعلم-ٍب إف ىذا ا٠تلؼ ل نراه جاريا )م(: 

د أف يغَت لفظ شيء من كتاب مصنف، ويثبت بدلو فيو لفظا آخر الكتب، فليس ْلح
ٔتعناه، فإف الرواية با١تعٌت رخص فيها من رخص ١تا كاف عليهم ُب ضبط اْللفاظ واٞتمود 
عليها من اٟترج والنصب، وذلك غَت موجود فيما اشتملت عليو بطوف اْلوراؽ والكتب، 

 صنيف غَته.وْلنو إف ملك تغيَت اللفظ، فليس ٯتلك تغيَت ت
 

***** 
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 َيْذُكرَُىا بَِلْفِظَها اْلُمرَاِدِؼ[  ]َواْلبَػْعُض َقْد َأَجاَزَىا لِْلَعاِرؼِ   .869 )ن(:
: مع شرط آخر؛ وىو أف يكوف وقاللقـو من أىل العلم، واختاره،  الخطيبنسبو )ش(: 

وؿ سامع لفظ النيب صلى اهلل عليو وسلم عا١تا ٔتوضوع ذلك اللفظ ُب اللساف، وبأف رس
 (198)الكفاية ص: اهلل صلى اهلل عليو وسلم مريد بو ما ىو موضوع لو.

***** 

 ........................  َوِقيَل: ِإْف أَْوَجَب ِعْلًما ا٠ْتَبَػرْ  .495 .870 )ن(:
وقيل: ٕتوز الرواية با١تعٌت إف كاف موجب اٟتديث علما؛ ْلف ا١تعوؿ على معناه دوف )ش(: 

 "َتْحِليُلَها التَّْسِليُم، َوَتْحرِيُمَها التَّْكِبيُر"موجبو عمل كحديث لفظو، ول ٕتوز إف كاف 
 (3/142)فتح ا١تغيثنقلو ابن السمعاين.  "َخْمٌس يُ ْقتَ ْلَن ِفي اْلِحلٍّ َواْلَحَرِم"،وحديث 

***** 

 ....َوِقيَل: ِإْف يَػْنَس، .....  ........................ .495  )ن(:
ز ١تن ٭تفظ اللفظ لزواؿ العلة اليت رخص فيو بسببها، و٬توز لغَته؛ ْلنو وقيل: ل ٬تو )ش(: 

ٖتمل اللفظ وا١تعٌت وعجز عن أحد٫تا، فلزمو أداء اآلخر؛ ْلنو بًتكو يكوف كا٘تا لْلحكاـ، 
 (3/142)فتح ا١تغيث قالو ا١تاوردي ُب "اٟتاوي" وذىب إليو.

***** 

 .... َوِقيَل: ِإْف ذََكرْ ......  ........................ .495  )ن(:
وقيل إف ذكر احملدث لفظ اٟتديث جازت الرواية با١تعٌت ل إف نسيو؛ ْلنو إذا )األثيوبي(: 

 ذكره يتمكن من التصرؼ فيو.
***** 
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 ........................  .....]َوِقيَل: ِلْْلَْصَحاِب،   .871 )ن(:
وأعلم ا٠تلق بالكلـ، وظهور ا٠تلل  وقيل: ٬توز للصحابة خاصة، ْلهنم أرباب اللساف)ش(: 

ُب من بعدىم، حكاه ا١تاوردي والروياين وجزما بو، وجعل ا٠تلؼ ُب الصحايب دوف غَته. 
 (3/142)فتح ا١تغيث

***** 

 ........................  ..... أَْو َمْن تَِبَعا.......   )ن(:
عاصري ا٠تطيب، وىو حفيد وقيل: ٬توز للصحابة والتابعُت فقط، وبو جـز بعض م)ش(: 

القاضي أيب بكر، قاؿ: ْلف اٟتديث إذا قيده اإلسناد وجب أل ٮتتلف لفظو فيدخلو 
 (3/142)فتح ا١تغيث الكذب.

واْلصح: جواز ذلك ُب اٞتميع إذا كاف عا١تا ٔتا وصفناه، قاطعا بأنو أدى معٌت )م(: 
والسلف اْلولُت، وكثَتا اللفظ الذي بلغو؛ ْلف ذلك ىو الذي تشهد بو أحواؿ الصحابة 

ما كانوا ينقلوف معٌت واحدا ُب أمر واحد بألفاظ ٥تتلفة، وما ذلك إل ْلف معو٢تم كاف 
 على ا١تعٌت دوف اللفظ.

: ومن أقوى حججهم: اإلٚتاع على جواز شرح الشريعة للعجم )النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 
 اللغة العربية أوىل.بلساهنم للعارؼ بو، فإذا جاز اإلبداؿ بلغة أخرى فجوازه ب

***** 

 تَػَعبٌُّد لَُو اْمنَػَعا[ ےَوإْف بِوِ   ........................   )ن(:
ما دعينا وأمرنا إىل الطاعة بلفظو كاْلذاف والتشهد والتكبَت والتسليم وٚتيع )األثيوبي(: 

 اْلذكار واْلدعية النبوية، فإنو ل ٬توز تغيَتىا بل خلؼ.
***** 
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 .، َو٨َتَْوُه، .....«قَاؿَ   َكَما»، أَْو «بِػَمْعٌَتً »يَػُقِل الرَّاِوي: َولْ   .634 .872 )ن(:
 "أو "أو كما قال"،ينبغي ١تن روى حديثا با١تعٌت أف يتبعو بأف يقوؿ:  )م(: السادس:

، أو ما أشبو ذلك من اْللفاظ، روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأيب نحو ىذا"
 الدرداء وأنس رضي اهلل عنهم.

ؿ ا٠تطيب: والصحابة أرباب اللساف، وأعلم ا٠تلق ٔتعاين الكلـ، وَل يكونوا يقولوف قا
 ذلك إل ٗتوفا من الزلل ١تعرفتهم ٔتا ُب الرواية على ا١تعٌت من ا٠تطر.

***** 

 .......... َكَشكٍّ أَُِّْٔما..  ........................   )ن(:
"أو كما فظة، فقرأىا على وجو يشك فيو، ٍب قاؿ: وإذا اشتبو على القارئ فيما يقرؤه ل)م(: 
يتضمن إجازة من الراوي  "أو كما قال"فهذا حسن، وىو الصواب ُب مثلو؛ ْلف قولو:  قال"

 وإذنا ُب رواية صوأّا عنو إذا باف، ٍب ل يشًتط إفراد ذلك بلفظ اإلجازة، ١تا بيناه قريبا.
***** 

   ِديثِ االْقِتَصاُر َعَلى بَ ْعِض اْلحَ    )ن(:
اختلف أىل العلم ُب ىل ٬توز اختصار اٟتديث الواحد، ورواية بعضو دوف  )م(: السابع:

 بعض؟ 
***** 

 ..................  َوَحْذَؼ بَػْعِض اْلَمْْتِ فَاْمنْع، ....  .635 .873 )ن(:
 فمنهم من منع من ذلك مطلقا، بناء على القوؿ با١تنع من النقل با١تعٌت مطلقا.)م(: 

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 525 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 ........................  ...... أَْو َأِجزْ ..........   :)ن(
ومنهم من جوز ذلك وأطلق وَل يفصل، وقد روينا عن ٣تاىد أنو قاؿ: انقص من )م(: 

 اٟتديث ما شئت، ول تزد فيو.
***** 

 ......أَْو ِإْف أًُِبَّ، .......  ........................   )ن(:
ذلك مع ٕتويزه النقل با١تعٌت إذا َل يكن قد رواه على التماـ مرة ومنهم من منع من )م(: 

 أخرى، وَل يعلم أف غَته قد رواه على التماـ.
***** 

، َوِمزْ ...  ...........................   )ن(:   ...... أَْو لَِعاَلٍِ

َفِصًل َعِن الَِّذي   َذا بِالصَِّحيِح ِإْف َيُكْن َما اْخَتَصرَهْ   .636 .874   َقْد ذََكَرهْ ُمنػْ

والصحيح التفصيل، وأنو ٬توز ذلك من العاَل العارؼ إذا كاف ما تركو متميزا عما )م(: 
نقلو، غَت متعلق بو، ْتيث ل ٮتتل البياف، ول ٗتتلف الدللة فيما نقلو بًتؾ ما تركو، فهذا 

ربين منفصلُت ينبغي أف ٬توز وإف َل ٬تز النقل با١تعٌت؛ ْلف الذي نقلو والذي تركو ٔتنزلة خ
 ُب أمرين ل تعلق ْلحد٫تا باآلخر.

ٍب ىذا إذا كاف رفيع ا١تنزلة ْتيث ل يتطرؽ إليو ُب ذلك هتمة، نقلو أول ٘تاما ٍب نقلو  قال:
 نقلو أول ناقصا ٍب نقلو تاما. ناقصا، أو

***** 

 ُيْكِمَلوْ  فَِإْف َأىَب، َفَجاَز أَْف َل   َوَما ِلِذي تُػَهَمٍة َأْف يَػْفَعَلوْ   .637 .875 )ن(:
فأما إذا َل يكن كذلك، فقد ذكر ا٠تطيب: أف من روى حديثا على التماـ، وخاؼ )م(: 

إف رواه مرة أخرى على النقصاف أف يتهم بأنو زاد ُب أوؿ مرة ما َل يكن ٝتعو، أو أنو 
نسي ُب الثاين باقي اٟتديث لقلة ضبطو وكثرة غلطو، فواجب عليو أف ينفي ىذه الظنة عن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 526 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

ذكر أبو الفتح الرازي أف من روى بعض ا٠ترب، ٍب أراد أف ينقل ٘تامو، وكاف ٦تن نفسو، و 
 يتهم بأنو زاد ُب حديثو، كاف ذلك عذرا لو ُب ترؾ الزيادة وكتماهنا.

من كاف ىذا حالو فليس لو من البتداء أف يروي اٟتديث غَت تاـ، إذا كاف قد تعُت  قال:
ناقصا أخرج باقيو عن حيز الحتجاج بو، ودار بُت أف عليو أداء ٘تامو؛ ْلنو إذا رواه أول 

 ل يرويو أصل فيضيعو رأسا، وبُت أف يرويو متهما فيو فيضيع ٙترتو لسقوط اٟتجة فيو.
***** 

 فَػْهَو ِإىَل اٞتََْواِز ُذو اْقًتَابِ   أَمَّا ِإَذا ُقطَّْع ُب اْْلَبْػَوابِ   .638 .876 )ن(:
لواحد وتفريقو ُب اْلبواب، فهو إىل اٞتواز أقرب، ومن وأما تقطيع ا١تصنف مْت اٟتديث ا)م(: 

 ا١تنع أبعد، وقد فعلو مالك والبخاري وغَت واحد من أئمة اٟتديث، ول ٮتلو من كراىية.
***** 

 التَّْسِميُع ِبِقَراَءِة اللَّحَّاِن َواْلُمَصحٍّفِ    )ن(:
 ِو بَِأْف ٭ُتَرّْفَاَعَلى َحِديثِ   َوْلَيْحَذِر اللَّحَّاَف َواْلُمَصحَّْفا  .639 .877 

 ........................  "َمْن َكَذبَا"فَػَيْدُخَل ُب قَػْولِِو:   .640 .878 
ينبغي للمحدث أف ل يروي حديثو بقراءة ٟتاف أو مصحف، قاؿ النضر بن  )م(: الثامن:

وقاؿ اْلصمعي: إف أخوؼ ما أخاؼ  .َشيل: جاءت ىذه اْلحاديث عن اْلصل معربة
ذا َل يعرؼ النحو أف يدخل ُب ٚتلة قوؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم: على طالب العلم إ

ْلنو صلى اهلل عليو وسلم َل يكن يلحن،  "َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر"
 فمهما رويت عنو وٟتنت فيو كذبت عليو.

***** 
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 َمْن طََلَباَفَحقّّ النَّْحُو َعَلى   ........................   )ن(:
فحق على طالب اٟتديث أف يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص بو من شُت اللحن )م(: 

والتحريف ومعرهتما، قاؿ شعبة: من طلب اٟتديث وَل يبصر العربية فمثلو مثل رجل عليو 
قاؿ ٛتاد بن سلمة: مثل الذي يطلب اٟتديث ول و  برنس ليس لو رأس، أو كما قاؿ.

 اٟتمار عليو ٥تلة ل شعَت فيها.يعرؼ النحو مثل 
***** 

 أَْدَفُع لِلتَّْصِحيِف فَاْٝتَْع َواْدَأبِ   َواْْلَْخُذ ِمْن أَفْػَواِىِهْم َل اْلُكُتبِ   .641 .879 )ن(:

فسبيل السلمة منو اْلخذ من أفواه أىل العلم والضبط، فإف من  ،وأما التصحيف)م(: 
من شأنو التحريف، وَل يفلت من حـر ذلك وكاف أخذه وتعلمو من بطوف الكتب، كاف 

 التبديل والتصحيف.
***** 

   ِإْصاَلُح اللَّْحِن َواْلَخطَأِ    )ن(: 
 ...................  َوِإْف أََتى ُب اْْلَْصِل ٟتٌَْن أَْو َخطَا  .642 .880 

 إذا وقع ُب روايتو ٟتن أو ٖتريف، فقد اختلفوا؛ )م(: التاسع:
 يَل: يُػْرَوى َكْيَف َجاَء َغَلطَاَفقِ   ....................   )ن(:

فمنهم من كاف يرى أنو يرويو على ا٠تطأ كما ٝتعو، وذىب إىل ذلك من التابعُت )م(: 
ىذا غلو ُب مذىب اتباع  قال الشيخ:٤تمد بن سَتين وأبو معمر عبد اهلل بن سخربة. 

 اللفظ، وا١تنع من الرواية با١تعٍت.
 

***** 
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 ٟتٌَْن ُرِوي، َوَل َصَوابًا َقْد نَػَما[  َما؛ َفَماي ِكَلْيهِ ]َوِقيَل: َل يَػْروِ   .881 )ن(:
وكاف - من شيخنا أيب ٤تمد بن عبد السلـ: وٝتعت (43)القًتاح ص: ابن دقيققاؿ )ش(: 

يرى ُب ىذه ا١تسألة ٔتا َل أره ْلحد، وىو أف ىذا اللفظ ا١تختل ل  -أحد سلطُت العلماء
 يروى على الصواب وعلى ا٠تطأ؛ 

 فْلنو َل يسمع من الشيخ كذلك. أما على الصواب؛ -
 فْلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َل يقلو كذلك. وأما على الخطأ؛ -

***** 

 َويُػْقرَأُ الصََّواُب، َوْىَو اْْلَْرَجحُ   َوَمْذَىُب اْلُمَحصِّْلَُت ُيْصَلحُ   .643 .882 )ن(:
 .........................  ُب اللَّْحِن َل ٮَتَْتِلُف اْلَمْعٌَت بِوِ   .644 .883 
ومنهم من رأى تغيَته وإصلحو وروايتو على الصواب، روينا ذلك عن اْلوزاعي وابن )م(: 

ا١تبارؾ وغَت٫تا، وىو مذىب احملصلُت والعلماء من احملدثُت، والقوؿ بو ُب اللحن الذي ل 
سبق أنو قوؿ  ٮتتلف بو ا١تعٌت وأمثالو لـز على مذىب ٕتويز رواية اٟتديث با١تعٌت، وقد

وروينا عن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل قاؿ: كاف إذا مر بأيب ٟتن فاحش غَته، ، اْلكثرين
 وإذا كاف ٟتنا سهل تركو.

وكثَتا ما نرى ما يتو٫تو كثَت من أىل العلم خطأ ورٔتا غَتوه صوابا ذا وجو  قال الشيخ:
عربية، وذلك لكثرة صحيح وإف خفي واستغرب، ل سيما فيما يعدونو خطأ من جهة ال

 لغات العرب وتشعبها.
 
 

***** 
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بْػَقاَء َمْع َتْضػػػػِبيػػػػػِبوِ   ........................   )ن(:  َوَصوَّبُوا اإْلِ

 .........................  ....يُْذَكُر الصََّواُب َجانًِبا،وَ   .645 .884 
 رير ما وقع ُب اْلصل على وأما إصلح ذلك وتغيَته ُب كتابو وأصلو، فالصواب تركو وتق)م(: 

ما ىو عليو مع التضبيب عليو، وبياف الصواب خارجا ُب اٟتاشية، فإف ذلك أٚتع للمصلحة 
 وأنفى للمفسدة.

، (1)ومنهم من جسر على تغيَت الكتب وإصلحها، منهم أبو الوليد الوقشي قال الشيخ:
على اإلصلح كثَتا، وغلط انو، وثقوب فهمو وحدة ذىنو، جسر ػػػػنفإنو لكثرة مطالعتو وافت

 ُب أشياء من ذلك، وكذلك غَته ٦تن سلك مسلكو.
***** 

 َعْن َأْكَثِر الشُُّيوِخ نَػْقًل ُأِخَذا  ...... َكَذا...........   )ن(:
وعن القاضي عياض ما معناه أف الذي استمر عليو عمل أكثر اْلشياخ أف ينقلوا )م(: 

ىا ُب كتبهم حىت ُب أحرؼ من القرآف استمرت الرواية الرواية كما وصلت إليهم، ول يغَتو 
فيها ُب الكتب على خلؼ التلوة آّمع عليها، ومن غَت أف ٬تيء ذلك ُب الشواذ، ومن 
ذلك ما وقع ُب الصحيحُت وا١توطأ وغَتىا، لكن أىل ا١تعرفة منهم ينبهوف على خطئها 

 ُب اْلصوؿ على ما بلغهم. عند السماع والقراءة وُب حواشي الكتب، مع تقريرىم ما
 

***** 

                                                 

اهتم بالعتزاؿ فزىد ، غاية ُب الضبط واإلتقاف الوقشي،]عياض: ،الطليطلي، الكناين ،أبو الوليد ،(ىشاـ بن أٛتد1)
 (.ىػ489[، )تفيو
 طليطلة. قربقرية  "وقش"
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 ........................  َواْلَبْدُء بِالصََّواِب أَْوىَل َوَأَسدّْ   .646 .885 )ن(:
"وقع عند شيخنا، أو في روايتنا، أو من وإف شاء قرأه أول على الصواب، ٍب قاؿ: )م(: 

ليو وسلم ما كي ل يتقوؿ على رسوؿ اهلل صلى اهلل ع ، وىذا أوىل؛وكذا" طريق فالن كذا
 َل يقل.

ْصَلِح ِمْن َمْْتٍ َوَردْ   ........................   )ن(:  َوَأْصَلُح اإْلِ
وأصلح ما يعتمد عليو ُب اإلصلح أف يكوف ما يصلح بو الفاسد قد ورد ُب أحاديث )م(: 

 أخر، فإف ذاكره آمن من أف يكوف متقول على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ما َل يقل.
***** 

 ، ............«اْبنٍ »ػػكَ   َوْلَيْأِت ُب اْْلَْصِل ٔتَا َل َيْكثُػرُ   .647 .886 )ن(:
إف كاف اإلصلح بالزيادة يشتمل على معٌت مغاير ١تا وقع ُب اْلصل تأكد  )م(: العاشر:

فيو اٟتكم بأنو يذكر ما ُب اْلصل مقرونا بالتنبيو على ما سقط، ليسلم من معرة ا٠تطأ، 
وؿ على شيخو ما َل يقل؛ حدث أبو نعيم الفضل بن دكُت، عن شيخ لو ومن أف يق

 ."بحينة"، ولكنو قاؿ "ابن بحينة"، فقاؿ أبو نعيم: إ٪تا ىو "عن بحينة"ْتديث قاؿ فيو: 
***** 

 ، َحْيُث َل يُػَغيػّْرُ «َحْرؼٍ »..... وَ   ...................   )ن(:
فإف َل يكن ُب ذلك مغايرة ُب ا١تعٌت،  إذا كاف اإلصلح بزيادة شيء قد سقط،)م(: 

فاْلمر فيو على ما سبق، وذلك كنحو ما روي عن مالك أنو قيل لو: أرأيت حديث النيب 
 صلى اهلل عليو وسلم يزاد فيو الواو واْللف، وا١تعٌت واحد؟ فقاؿ: أرجو أف يكوف خفيفا.

***** 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 532 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

 ُمْثَبَتا «يَػْعٍِت » ِو، يُػزَاُد بَػْعدَ بِ   َوالسَّْقُط يُْدَرى َأفَّ َمْن فَػْوُؽ أََتى  .648 .887 )ن(: 
وإذا كاف من دوف موضع الكلـ الساقط معلوما أنو قد أٌب بو، وإ٪تا أسقطو من بعده، )م(: 

كما فعل   "يعني"ففيو وجو آخر، وىو أف يلحق الساقط ُب موضعو من الكتاب مع كلمة 
اده، عن عروة، عن عمرة ا٠تطيب إذ روى عن ابن عمر بن مهدي، عن القاضي احملاملي بإسن

َكاَن َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليو وسلم يُْدِني أهنا قالت:  -تعٍت عن عائشة-بنت عبد الرٛتن 
، "عن عمرة أنها قالت..."قاؿ ا٠تطيب: كاف ُب أصل ابن مهدي: ِإْليَّ رَْأَسُو فَأُرَجٍُّلُو. 

ي كذلك رواه، وإ٪تا سقط من  فأٟتقنا فيو ذكر عائشة إذ َل يكن منو بد، وعلمنا أف احملامل
ْلجل أف ابن مهدي  "تعني عن عائشة رضي اهلل عنها"كتاب شيخنا أيب عمر، وقلنا فيو: 

َل يقل لنا ذلك، وىكذا رأيت غَت واحد من شيوخنا يفعل ُب مثل ىذا، ٍب ذكر بإسناده عن 
 "يعني".أٛتد بن حنبل قاؿ: ٝتعت وكيعا يقوؿ: إنا لنستعُت ُب اٟتديث بػ 

وىذا إذا كاف شيخو قد رواه لو على ا٠تطأ، فأما إذا وجد ذلك ُب كتابو،  الشيخ: قال
وغلب على ظنو أف ذلك من الكتاب ل من شيخو، فيتجو ىاىنا إصلح ذلك ُب كتابو، 
وُب روايتو عند ٖتديثو بو معا؛ ذكر أبو داود أنو قاؿ ْلٛتد بن حنبل: وجدت ُب كتايب 

؟ فقاؿ: أرجو أف "ابن جريج"٬توز ل أف أصلحو  ير""حجاج، عن جريج، عن أبي الزب
 يكوف ىذا ل بأس بو.

***** 

 ِكَتابِِو ِمْن َغَْتِِه ِإْف يَػْعِرؼِ   َوَصحَُّحوا اْسِتْدرَاَؾ َما َدَرَس ُب   .649 .888 )ن(:
 ........................  ِصحََّتُو ِمْن بَػْعِض َمْْتٍ أَْو َسَندْ   .650 .889 
درس من كتابو بعض اإلسناد أو ا١تْت، فإنو ٬توز لو استدراكو وىذا من قبيل ما إذا )م(: 

من كتاب غَته، إذا عرؼ صحتو وسكنت نفسو إىل أف ذلك ىو الساقط من كتابو، وإف  
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كاف ُب احملدثُت من ل يستجيز ذلك، و٦تن فعل ذلك نعيم بن ٛتاد فيما روى عن ٭تِت 
 اية كاف أوىل.بن معُت، عنو، قاؿ ا٠تطيب: ولو بُت ذلك ُب حاؿ الرو 

***** 

 َكَما ِإَذا ثَػبََّتُو َمْن يُػْعَتَمدْ   ........................   )ن(: 
 ........................  ..سَُّنوا اْلبَػَياَف، ......َوحَ   .651 .890 
وىكذا اٟتكم ُب استثبات اٟتافظ ما شك فيو من كتاب غَته أو من حفظو، وذلك )م(: 

ٟتديث، منهم عاصم وأبو عوانة وأٛتد، وكاف بعضهم يبُت مروي عن غَت واحد من أىل ا
كما روي عن يزيد بن ىاروف أنو   "حدثنا فالن، وثبتني فالن"ما ثبتو فيو غَته، فيقوؿ: 

 "أخبرنا عاصم، وثبتني شعبة، عن عبد اهلل بن سرجس".قاؿ: 
***** 

 ْسَأؿِ َكِلَمًة ُب َأْصِلِو فَػْليَ   ... َكاْلُمْسَتْشِكلِ .......   )ن(:
وىكذا اْلمر فيما إذا وجد ُب أصل كتابو كلمة من غريب العربية أو غَتىا غَت مقيدة )م(: 

وأشكلت عليو، فجائز أف يسأؿ عنها أىل العلم ّٔا، ويرويها على ما ٮتربونو بو، روي مثل 
 ذلك عن إسحاؽ بن راىويو وأٛتد بن حنبل وغَت٫تا.

***** 

   ُيوخِ اْخِتاَلُف أَْلَفاِظ الش     )ن(:
ًنا ٔتَْعًٌت َل بَِلْفٍظ فَػَقِنعْ   َوَحْيُث ِمْن َأْكثَػَر ِمْن َشْيٍخ ٝتَِعْ   .652 .891   َمتػْ
 ِعْنَد ٣تُِيزِي النػَّْقِل َمْعًٌت، َوَرَجحْ   بَِلْفِظ َواِحٍد َوَٝتَّى اْلُكلَّ، َصحّْ   .653 .892 
 ........................  «قَاَل »، أَْو َمْع «قَاؿَ »بَػَيانُُو َمْع   .654 .893 
إذا كاف اٟتديث عند الراوي عن اثنُت أو أكثر، وبَػُْت روايتهما  الحادي عشر:)م(: 

تفاوت ُب اللفظ وا١تعٌت واحد، كاف لو أف ٬تمع بينهما ُب اإلسناد، ٍب يسوؽ اٟتديث على 
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"وىذا لفظ فالن، أو  "أخبرنا فالن وفالن واللفظ لفالن"لفظ أحد٫تا خاصة، ويقوؿ: 
و١تسلم مع ىذا ُب ، أو ما أشبو أو قالوا: "أخبرنا فالن" ،أخبرنا فالن""قاال: أو  قال"

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد األشج  ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قولو: 
كالىما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد األحمر، عن األعمش، وساق 

 ر بأف اللفظ ا١تذكور لو.فإعادتو ثانيا ذكر أحد٫تا خاصة إشعاالحديث ". 
***** 

 َوَما بِبَػْعِض َذا َوَذا َوقَاَل   ..........................   )ن(:

 ..َصحَّ ٢َتُْم، ........  ، أَْو َلَْ يَػُقلِ «اقْػتَػرَبَا ُب اللَّْفظِ »  .655 .894 
وأما إذا َل ٮتص لفظ أحد٫تا بالذكر، بل أخذ من لفظ ىذا ومن لفظ ذاؾ، وقاؿ )م(: 
فهذا غَت ٦تتنع على  نا فالن، وفالن، وتقاربا في اللفظ، قاال: أخبرنا فالن""أخبر 

 مذىب ٕتويز الرواية با١تعٌت.
قاال: حدثنا أبو  -ا١تعٌت-"حدثنا مسدد، وأبو توبة وقوؿ أيب داود صاحب السنن: 

مع أشباه ٢تذا ُب كتابو، ٭تتمل أف يكوف من قبيل اْلوؿ، فيكوف اللفظ ١تسدد،  األحوص"
وافقو أبو توبة ُب ا١تعٌت، و٭تتمل أف يكوف من قبيل الثاين، فل يكوف قد أورد لفظ وي

"حدثنا مسلم أحد٫تا خاصة، بل رواه با١تعٌت عن كليهما، وىذا الحتماؿ يقرب ُب قولو: 
 بن إبراىيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد، قاال: حدثنا أبان".

ُب ا١تعٌت، وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم، وأما إذا ٚتع بُت ٚتاعة رواة قد اتفقوا 
وسكت عن البياف لذلك، فهذا ٦تا عيب بو البخاري أو غَته، ول بأس بو على مقتضى 

 .مذىب ٕتويز الرواية با١تعٌت
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: أف ما أتى والمعنىلْلطلؽ،  "قَااَل"اْللف ُب  اقْ تَ َربَا..."»"َوَما بِب َْعِض َذا َوَذا َوقَااَل: قولو: 
راوي ببعض لفظ أحد الشيخُت، وبعض لفظ اآلخر، وَل يبُت لفظ أحد٫تا من اآلخر، بل فيو ال

تَ َربَا...""»قاؿ:  فهو جائز صحيح  اقْ تَ َربَا...""»فهو جائز صحيح.. وىكذا لو َل يقل:  اق ْ
 أي: ّٓيزي الرواية با١تعٌت. "َصحَّ َلُهْم"أيضا عند من جوز الرواية با١تعٌت، وإليو اإلشارة بػػ: 

***** 

 ...... َواْلُكْتُب ِإْف تُػَقاَبلِ ....  ..........................   )ن(:

 ُيْسِمي اَٞتِميَع َمْع بَػَيانِِو؟ اْحَتَملْ   بَِأْصِل َشْيٍخ ِمْن ُشُيوِخِو، فَػَهلْ   .656 .895 

وإذا ٝتع كتابا مصنفا من ٚتاعة، ٍب قابل نسختو بأصل بعضهم دوف بعض، وأراد أف )م(: 
 ؛كما سبق، فهذا ٭تتمل  "واللفظ لفالن"عهم ُب اإلسناد، ويقوؿ: يذكر ٚتي

***** 

 ........................  َجَوازَُه، ................. .517 .896 )ن(:
 أف ٬توز كاْلوؿ؛ ْلف ما أورده قد ٝتعو بنصو ٦تن ذكر أنو بلفظو.)م(: 

***** 

َعُو، ....... .517  )ن(:  ........................  ......... َوَمنػْ
و٭تتمل أف ل ٬توز، ْلنو ل علم عنده بكيفية رواية اآلخرين حىت ٮترب عنها، ٓتلؼ )م(: 

ما سبق، فإنو اطلع على رواية غَت من نسب اللفظ إليو وعلى موافقتهما من حيث ا١تعٌت، 
 فأخرب بذلك.

 
 

***** 
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 ُمْسَتِقلٍّ، َوِبَل ُمػْخػتَػِلٌف بِػػ  ........ َوُفصَّْل ......... .517  )ن(:
ذكر تفصيل يرجح بو أحد الحتمالُت ا١تذكورين وىو أف يُػَفصَّل فينظر إىل )األثيوبي(: 

اختلفت بأحاديث مستقلة فل ٬توز، وإف كاف بغَت مستقل كلغات  اختلؼ الرواية، فإف
 وضبط ألفاظ جاز، وىذا التفصيل منقوؿ عن البدر بن ٚتاعة ُب ا١تنهل الروي.

***** 

   الزٍّيَاَدُة ِفي َنَسِب الشَّْيخِ    )ن(:

 َمْن فَػْوَقُو َفَل َتزِْد، َواْجَتِنبِ   َوالشَّْيُخ ِإْف يَْأِت بِبَػْعِض َنَسبِ   .657 .897 

 َواْنُسَْبَّ اْلَمْعٍِت « َأفَّ »أَْو ِجْئ بِػػػ  «يَػْعٍِت »َأْو « ُىو»ِإلَّ ِبَفْصٍل ٨َتُْو   .658 .898 

سب من فوؽ شيخو من رجاؿ اإلسناد على ما ليس لو أف يزيد ُب ن الثاني عشر:)م(: 
"ىو ابن ذكره شيخو مدرجا عليو من غَت فصل ٦تيز، فإف أتى بفصل جاز، مثل أف يقوؿ: 

و٨تو ذلك، وعن علي بن ا١تديٍت، قاؿ: إذا حدثك  "يعني: ابن فالن"أو  فالن الفالني"
نا فالن، أن فالن "حدثوَل ينسبو، فأحببت أف تنسبو، فقل:  "حدثنا فالن"الرجل، فقاؿ: 

 بن فالن، حدثو"
***** 

 ...ُب أَوَِّؿ اْٞتُْزِء فَػَقْط،   أَمَّا ِإَذا الشَّْيُخ َأًَبَّ النََّسَبا  .659 .899 )ن(: 
وأما إذا كاف شيخو قد ذكر نسب شيخو أو صفتو ُب أوؿ كتاب أو جزء عند أوؿ )م(: 

أو بعض نسبو، حديث منو، واقتصر فيما بعده من اْلحاديث على ذكر اسم الشيخ، 
"أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد مثالو: أف أروي جزءا عن الفراوي، وأقوؿ ُب أولو: 
"أخبرنا ، وأقوؿ ُب باقي أحاديثو: المنعم بن عبد اهلل الفراوي، قال: أخبرنا فالن"

، فهل ٬توز ١تن ٝتع ذلك اٞتزء مٍت أف يروي عٍت اْلحاديث اليت منصور، أخبرنا منصور"
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"أنا فالن، قال: أنا أبو بكر اْلوؿ متفرقة، ويقوؿ ُب كل واحد منها:  بعد اٟتديث
وإف َل أذكر لو ذلك ُب   منصور بن عبد المنعم بن عبد اهلل الفراوي، قال: أنا فالن"

 كل واحد منها، اعتمادا على ذكري لو أول؟
***** 

 .......... َفَذَىَبا......  ........................   )ن(:
 َما بَػْعَدُه، َواْلَفْصُل أَْوىَل َوأًبَْ   ْكثَػُروَف ٞتََِواِز َأْف يُػَتمْ اْْلَ   .660 .900 
حكى ا٠تطيب عن أكثر أىل العلم أهنم أجازوه، وعن بعضهم أف اْلوىل أف يقوؿ: )م(: 

، وروى بإسناده عن أٛتد أنو كاف إذا جاء اسم الرجل غَت منسوب قاؿ "يعني ابن فالن"
 ."يعني ابن فالن"

"ىو ابن فالن، أو يعني ابن ٚتيع ىذه الوجوه جائزة، وأولىا أف يقوؿ:  لشيخ:قال ا
أن يذكر المذكور في أول الجزء بعينو من ، ٍب "إن فالن بن فالن"، ٍب أف يقوؿ: فالن"

 .غير فصل
***** 

 الرٍَّوايَُة ِمَن الن َسِخ الَِّتي إْسَناُدَىا َواِحدٌ    )ن(: 
"ىمام شهورة ا١تشتملة على أحاديث بإسناد واحد، كنسخة النسخ ا١ت الثالث عشر:)م(: 

 ، رواية عبد الرزاؽ، عن معمر عنو، و٨توىا من النسخ واْلجزاء.بن منبو، عن أبي ىريرة"
***** 

 َٕتِْديُدُه ُب ُكلّْ َمْْتٍ َأْحَوطُ   َوالنَُّسُخ الَّيِت بِِإْسَناٍد َقطُ   .661 .901 )ن(:
ويوجد ىذا ُب كثَت من اْلصوؿ القدٯتة،  كل حديث،منهم من ٬تدد اإلسناد ُب أوؿ   )م(:

 ط.أحو  ىوو 
***** 
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 ، َواْْلَْكثَػرُ «َوبِوِ »َما بَػْعَدُه َمْع   َواْْلَْغَلُب اْلَبْدُء بِِو، َويُْذَكرُ   .662 .902 )ن(:
ومنهم من يكتفي بذكر اإلسناد ُب أو٢تا عند أوؿ حديث منها، أو ُب أوؿ كل ٣تلس )م(: 

أو  "وباإلسناد"الباقي عليو، ويقوؿ ُب كل حديث بعده: من ٣تالس ٝتاعها، ويدرج 
 ، وذلك ىو اْلغلب اْلكثر."وبو"

 ........... َواْْلَْكثَػرُ ...  ........................   )ن(:

 ....... َذا، ......آِلِخٍذ كَ   َجوََّز َأْف يُػْفرَِد بَػْعًضا بِالسََّندْ   .663 .903 
الوجو تفريق تلك اْلحاديث، ورواية كل حديث  وإذا أراد من كاف ٝتاعو على ىذا)م(: 

منها باإلسناد ا١تذكور ُب أو٢تا، جاز لو ذلك عند اْلكثرين، منهم: وكيع بن اٞتراح و٭تِت 
بن معُت وأبو بكر اإلٝتاعيلي، وىذا ْلف اٞتميع معطوؼ على اْلوؿ، فاإلسناد ا١تذكور 

ْت الواحد ُب أبواب بإسناده أول ُب حكم ا١تذكور ُب كل حديث، وىو ٔتثابة تقطيع ا١ت
 ا١تذكور ُب أولو.

ومن احملدثُت من أىب إفراد شيء من تلك اْلحاديث ا١تدرجة باإلسناد ا١تذكور أول، ورآه 
تدليسا، وسأؿ بعُض أىل اٟتديث اْلستاذ أبا إسحاؽ اإلسفرائيٍت الفقيو اْلصول عن 

 ذلك، فقاؿ: ل ٬توز.
***** 

 ..... َواِلْفَصاُح َأَسدّْ .....  ........................   )ن(:
وعلى ىذا من كاف ٝتاعو على ىذا الوجو فطريقو أف يبُت و٭تكي ذلك كما جرى،  )م(: 

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن رَاِفعٍ   ،كما فعلو مسلم ُب صحيحو ُب صحيفة ٫تاـ بن منبو، ٨تو قولو: َحدَّ
ثَػَنا َعْبُد الرَّزَّاؽِ  ثَػَنا أَبُو ُىرَيْػرََة َعْن  :َعْن ٫َتَّاـِ ْبِن ُمَنبٍّْو قَاؿَ  ،رٌ َأْخبَػرَنَا َمْعمَ  ،َحدَّ َىَذا َما َحدَّ

َها ،َرُسوِؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوقَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو  :َفذََكَر َأَحاِديَث ِمنػْ
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اٟتديث، ...َلُو َتَمنَّ فَ َيَتَمنَّى َويَ َتَمنَّىِإنَّ َأْدَنى َمْقَعِد َأَحدُِكْم ِمَن اْلَجنَِّة َأْن يَ ُقوَل " :وسلم
 وىكذا فعل كثَت من ا١تؤلفُت.

***** 

 آِخرِِه اْحَتاَط، َوُخْلًفا َما َرَفعْ   َوَمْن يُِعيُد َسَنَد اْلِكَتاِب َمعْ   .664 .904 )ن(:
ذا وأما ما يفعلو بعضهم من إعادة ذكر اإلسناد ُب آخر الكتاب أو اٞتزء بعد ذكره أول، فه)م(: 

ل يرفع ا٠تلؼ ُب إفراد كل حديث بذلك اإلسناد عند روايتها، لكونو ل يقع متصل بكل 
 واحد منها، ولكنو يفيد تأكيدا واحتياطا، ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع اإلجازات.

***** 

   تَ ْقِديُم ال َمْتِن َعلى السََّندِ    )ن(: 
 ..... ٯَتَْنُع اْلَوْصَل، ....َل   َوَسْبُق َمْْتٍ َلْو بِبَػْعِض َسَندِ   .665 .905 
: إذا قدـ ذكر ا١تْت على اإلسناد، أو ذكر ا١تْت وبعض اإلسناد ٍب ذكر الرابع عشر)م(: 

"قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كذا اإلسناد عقيبو على التصاؿ، مثل أف يقوؿ: 
ى اهلل عليو وسلم  "روى عمرو بن دينار، عن جابر، عن رسول اهلل صلأو يقوؿ:  وكذا"

ويسوؽ اإلسناد حىت يتصل ٔتا  "أخبرنا بو فالن، قال: أخبرنا فالن"ٍب يقوؿ:  كذا وكذا"
 قدمو، فهذا يلتحق ٔتا إذا قدـ اإلسناد ُب كونو يصَت بو مسندا للحديث ل مرسل لو.

***** 

 ....... َوَل َأْف يَػْبَتِدي...  ........................   )ن(:

 ........................  َكَذا ِبَسَنٍد َفُمتَِّجوْ   رَاوٍ   .666 .906 
فلو أراد من ٝتعو منو ىكذا أف يقدـ اإلسناد ويؤخر ا١تْت ويلفقو كذلك، فقد ورد )م(: 

 عن بعض من تقدـ من احملدثُت أنو جوز ذلك.
***** 
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 ِجوْ َوقاَؿ: ُخْلُف النػَّْقِل َمْعًٌت يَػتَّ   ...........................   )ن(:

ْمَت َعَلى  .667 .907   بَػْعٍض، َفِفيِو َذا ا٠تَِْلُؼ نُِقَل   ُب َذا َكبَػْعِض اْلَمْْتِ َقدَّ

ينبغي أف يكوف فيو خلؼ ٨تو ا٠تلؼ ُب تقدًن بعض مْت اٟتديث على بعض، )م(: 
وقد حكى ا٠تطيب ا١تنع من ذلك على القوؿ بأف الرواية على ا١تعٌت ل ٕتوز، واٞتواز على 

 أف الرواية على ا١تعٌت ٕتوز، ول فرؽ بينهما ُب ذلك.القوؿ ب
***** 

 َحْيُث َمَقاٌؿ، فَاتَِّبْع َول تَػَعدّْ   السََّندْ  ]يُػَؤخُّْر[َواْبُن ُخَزٯْتََة  .528 .908 )ن(: 
: تقدًن اٟتديث على السند يقع لبن خزٯتة إذا كاف ُب السند من فيو قال الحافظ)ش(: 

فراغ يذكر السند، قاؿ وقد صرح ابن خزٯتة بأف من رواه على مقاؿ فيبتدئ بو، ٍب بعد ال
غَت ذلك الوجو ل يكوف ُب حل منو، فحينئذ ينبغي أف ٯتنع ىذا، ولو جوزنا الرواية 

 (1/557)تدريب الراوي با١تعٌت. 

***** 

   إَذا قَاَل الشَّْيُخ: ِمثْ َلُو َأْو َنْحَوهُ    )ن(:
َلوُ « ٨َتَْوهُ »أَْو   «ِمثْػَلوُ » َوقَػْولُُو َمْع َحْذِؼ َمْْتٍ:  .668 .909  ًنا قَػبػْ  يُرِيُد َمتػْ

 ........ِبَسَنِد الثَّاين، ....  فَاْْلَْظَهُر اْلَمْنُع ِمَن اَْف ُيْكِمَلوُ   .669 .910 
إذا روى احملدث اٟتديث بإسناد، ٍب أتبعو بإسناد آخر، وقاؿ عند  )م(: الخامس عشر:

على اإلسناد الثاين، ويسوؽ لفظ اٟتديث  فأراد الراوي عنو أف يقتصر "مثلو" :انتهائو
"فالن عن ا١تذكور عقيب اإلسناد اْلوؿ، فاْلظهر ا١تنع من ذلك، قاؿ وكيع: قاؿ شعبة: 

 ل ٬تزئ. قاؿ وكيع: وقاؿ سفياف الثوري: ٬تزئ. فالن مثلو"
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 ....... َوِقيَل: َبْل لَوُ ....  .......................   )ن(:

 َوالضَّْبِط َوالتَّْمِييِز لِلتػََّلفُّظِ   اِوَي بِالتََّحفُّظِ ِإْف َعَرَؼ الرَّ   .670 .911 
قاؿ ا٠تطيب: وقاؿ بعض أىل العلم: ٬توز ذلك إذا عرؼ أف احملدث ضابط متحفظ )م(: 

 يذىب إىل ٘تييز اْللفاظ وعد اٟتروؼ، فإف َل يعرؼ ذلك منو َل ٬تز ذلك.
***** 

 ....................  ُحِكَيافَػَقْط َقْد « ٨َتْوِ »َواْلَمْنُع ُب   .671 .912 )ن(:
، وعن وكيع "مثلو"فهو ُب ذلك عند بعضهم كما إذا قاؿ:  "نحوه"وأما إذا قاؿ: )م(: 

شك. وعن ٭تِت  "نحوه"، فهو حديث، وقاؿ شعبة "نحوه"قاؿ: قاؿ سفياف : إذا قاؿ 
 ."نحوه"وَل ٬تزه ُب قولو:  "مثلو"بن معُت أنو أجاز ما قدمنا ذكره ُب قولو 

***** 

 َوَذا َعَلى النػَّْقِل ٔتَِْعًٌت بُِنَيا  ........................   )ن(:
قاؿ ا٠تطيب: وىذا القوؿ على مذىب من َل ٬تز الرواية على ا١تعٌت، فأما على )م(: 

 ."نحوه"و "مثلو"مذىب من أجازىا فل فرؽ بُت 
***** 

 .....بِاللَّْفِظ، « ِمثْػَلوُ »وَ   بِاْلَمْعٌَت « ٨َتَْوهُ »اْٟتَاِكُم: اْخُصْص  .532 .913 )ن(:
 "مثلو"قاؿ اٟتاكم: إف ٦تا يلـز اٟتديثي من الضبط واإلتقاف أف يفرؽ بُت أف يقوؿ: )م(: 

إل بعد أف يعلم أهنما على لفظ واحد،  "مثلو"، فل ٭تل لو أف يقوؿ: "نحوه"أو يقوؿ: 
 إذا كاف على مثل معانيو. "نحوه"و٭تل أف يقوؿ: 

***** 
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 .......... فَػْرٌؽ ُسنَّا....  ........................ .532  )ن(:
، يقاؿ: َسنَّ اهلل أحكامو للناس بينها،  "ُسنَّ"وقولو: )األثيوبي(:  بالبناء للمفعوؿ، أي بُػُتّْ

بالبناء للمفعوؿ أي يُقصد، يقاؿ: ُعِنيت بو  "يُ ْعَنى"وُب نسخة بدلو  قالو ُب التاج.
 ، وا١تعٌت: أف ىذا فرؽ يقصد لنفاستو.قصدتو، أفاده ُب ا١تصباح

***** 

ُنُو َكَذا  ِمْثَل َمْْتِ »َواْخِتََت َأْف يَػُقوَؿ:   .672 .914 )ن(:   ، َويَػْبٍِت «قَػْبُل َوَمتػْ
قاؿ ا٠تطيب: وكاف غَت واحد من أىل العلم إذا روى مثل ىذا يورد اإلسناد، ويقوؿ: )م(: 

 "نحوه"،ذا كاف احملدث قد قاؿ: ٍب يسوقو، وكذلك إ "مثل حديث قبلو متنو كذا وكذا"
 قاؿ: وىذا ىو الذي أختاره.

***** 

 فَاْلَمْنُع َأَحقّْ « َوذََكَر اٟتَِْديثَ »  َوقَػْولُُو ِإْذ بَػْعُض َمْْتٍ لػَْم ُيَسقْ   .673 .915 )ن(:
إذا ذكر الشيخ إسناد اٟتديث وَل يذكر من متنو إل طرفا، ٍب قاؿ:  )م(: السادس عشر:

فأراد الراوي عنو أف يروي عنو  "وذكر الحديث بطولو" أو قاؿ: "وذكر الحديث"
، فطريقو "نحوه"أو  "مثلو"اٟتديث بكمالو وبطولو، فهذا أوىل با١تنع ٦تا سبق ذكره ُب قولو 

"قال: وذكر الحديث أف يبُت ذلك، بأف يقتص ما ذكره الشيخ على وجهو ويقوؿ: 
 إىل آخره. ويسوقو "والحديث بطولو ىو كذا وكذا"، ٍب يقوؿ: بطولو"

***** 

 يُػْرَجى اٞتََْواُز، َواْلبَػَياُف اْلُمْعَتبَػرْ   َوِقيَل: ِإْف يَػْعِرْؼ ِكَل٫ُتَا ا٠ْتَبَػرْ   .674 .916 )ن(:
 سأؿ أبو بكر الربقاين أبا بكر اإلٝتاعيلي، عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ، ٍب قاؿ: و )م(: 
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عرؼ احملدث والقارئ ذلك  ىل ٬توز أف ٭تدث ّتميع اٟتديث؟ فقاؿ: إذا "وذكر الحديث"
 اٟتديث، فأرجو أف ٬توز ذلك، والبياف أوىل أف يقوؿ كما كاف.

 

َجازَهْ   .675 .917 )ن(:  ِلَما َطَوى، َواْغتَػَفُروا ِإفْػرَازَهْ   َوقاَؿ: ِإْف يُػِجْز فَِباإْلِ
إذا جوزنا ذلك فالتحقيق فيو أنو بطريق اإلجازة فيما َل يذكره الشيخ، لكنها إجازة )م(: 
قوية من جهات عديدة، فجاز ٢تذا مع كوف أولو ٝتاعا إدراج الباقي عليو من غَت  أكيدة

 إفراد لو بلفظ اإلجازة.
***** 

   ِإْبَداُل الرَُّسوِل بِالنَِّبيٍّ َوَعْكُسوُ    )ن(:
 فَالظَّاِىُر اْلَمْنُع َكَعْكٍس فُِعَل   أُْبِدَل « َنيبٍّ »بِػػػ« َرُسوؿٌ »َوِإْف   .676 .918 
"عن رسول اهلل صلى اهلل إىل  "عن النبي"الظاىر أنو ل ٬توز تغيَت  عشر: السابع)م(: 

وكذا بالعكس وإف جازت الرواية با١تعٌت، فإف شرط ذلك أف ل ٮتتلف ا١تعٌت،  عليو وسلم"
وا١تعٌت ُب ىذا ٥تتلف، وثبت عن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل أنو رأى أباه إذا كاف ُب 

"عن ضرب وكتب "عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"  فقاؿ احملدث: "النبي"الكتاب 
 .رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"

، وإ٪تا استحب أٛتد اتباع احملدث ُب لفظو، وإل فمذىبو  قاؿ ا٠تطيب: ىذا غَت لـز
 الًتخيص ُب ذلك.

***** 

 ........................  َوَقْد َرَجا َجَوازَُه اْبُن َحْنَبلِ   .677 .919 )ن(:
"قال  كر ا٠تطيب عن صاحل بن أٛتد بن حنبل قاؿ: قلت ْليب: يكوف ُب اٟتديثذ )م(: 

قاؿ:  "قال النبي صلى اهلل عليو وسلم" فيجعل اإلنسافرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" 
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وذكر عن ٛتاد بن سلمة أنو كاف ٭تدث وبُت يديو عفاف ؤّز،  أرجو أف ل يكوف بو بأس.
، فقاؿ "رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم"من عليو وسلم"  "النبي صلى اهللفجعل يغَتاف 

 ٢تما ٛتاد: أما أنتما فل تفقهاف أبدا.
***** 

 َوالنػََّوِوي َصوَّبَُو، َوْىَو َجِلي  ........................   )ن(:
: الصواب جوازه، ْلنو ل ٮتتلف بو ا١تعٌت، وىذا مذىب أٛتد )التقريب(النوويقاؿ )ش(: 

 سلمة وا٠تطيب.وٛتاد بن 
***** 

 السََّماُع َعَلى نَ ْوٍع ِمَن الَوْىِن َأْو َعْن رَُجَلْينِ    )ن(:
 بَػَيانُُو َكنَػْوِع َوْىٍن َخاَمرَهْ   ٍُبَّ َعَلى السَّاِمِع بِاْلُمَذاَكرَهْ   .678 .920 
: إذا كاف ٝتاعو على صفة فيها بعض الوىن فعليو أف يذكرىا ُب حالة الثامن عشر)م(: 

إغفا٢تا نوعا من التدليس، ومن أمثلتو ما إذا حدثو احملدث من حفظو ُب الرواية، فإف ُب 
فقد كاف غَت  "حدثناه في المذاكرة"أو  "حدثنا فالن مذاكرة"حالة ا١تذاكرة، فليقل: 

 واحد من متقدـ العلماء يفعل ذلك.
وكاف ٚتاعة من حفاظهم ٯتنعوف من أف ٭تمل عنهم ُب ا١تذاكرة شيء، منهم: عبد الرٛتن 

مهدي وأبو زرعة الرازي، ورويناه عن ابن ا١تبارؾ وغَته. وذلك ١تا قد يقع فيها من  بن
ا١تساىلة، مع أف اٟتفظ خواف، ولذلك امتنع ٚتاعة من أعلـ اٟتفاظ من رواية ما ٭تفظونو 

 حنبل. إل من كتبهم، منهم أٛتد بن
 
 

***** 
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 .....َلُو،٭َتُْسُن اٟتَْْذُؼ  َل   َواْلَمْْتُ َعْن َشْخَصُْتِ؛ َواِحٌد ُجرِحْ   .679 .921 )ن(:
: إذا كاف اٟتديث عن رجلُت؛ أحد٫تا ٣تروح، مثل أف يكوف عن ثابت التاسع عشر)م(: 

البناين وأباف بن أيب عياش، عن أنس، فل يستحسن إسقاط آّروح من اإلسناد، 
اؿ والقتصار على ذكر الثقة خوفا من أف يكوف فيو عن آّروح شيء َل يذكره الثقة، ق

 ٨توا من ذلك أٛتد بن حنبل ٍب ا٠تطيب أبو بكر.
***** 

 ...... َلِكْن َيِصحْ .......  ........................   )ن(:
ل ٯتتنع ذلك امتناع ٖترًن؛ ْلف الظاىر اتفاؽ الروايتُت، وما ذكر من الحتماؿ نادر و )م(: 

 ا١تدرج. بعيد، فإنو من اإلدراج الذي ل ٬توز تعمده كما سبق ُب نوع
***** 

 ........................  َوُمْسِلٌم َعْنُو َكٌَت، فَػَلْم يُػَوؼّْ   .680 .922 )ن(:
قاؿ ا٠تطيب: وكاف مسلم بن اٟتجاج ُب مثل ىذا رٔتا أسقط آّروح من اإلسناد )م(: 

 كناية عن آّروح، قاؿ: وىذا القوؿ ل فائدة فيو.  "وآخر"ويذكر الثقة، ٍب يقوؿ: 
 ولصنيع مسلم حينئذ فائدتاف و٫تا:: السخاويقاؿ 

 اإلشعار بضعف ا١تبهم وكونو ليس من شرطو. .1
 وكثرة الطرؽ اليت يرجح ّٔا عند ا١تعارضة.  .2

***** 

 َواٟتَْْذُؼ َحْيُث ُوثػَّْقا فَػْهَو َأَخفّْ   ........................   )ن(:
٫تا منو، لتطرؽ وىكذا ينبغي إذا كاف اٟتديث عن رجلُت ثقتُت أف ل يسقط أحد)م(: 

 مثل الحتماؿ ا١تذكور إليو، وإف كاف ٤تذور اإلسقاط فيو أقل. 
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  تنبيو:
فالظاىر عدـ صحة  ،: إذا تقررت صحة حذؼ آّروح(3/210)فتح ا١تغيثالسخاوي قاؿ 

وعدـ الحتجاج بو للقاصر أو ا١تسًتوح،  ،القتصار عليو ١تا قد ينشأ عنو من تضعيف ا١تْت
 ل ٮتفى. وفيو من الضرر ما

***** 

 َأِجْز ِبَل َمْيٍز ِٓتَْلٍط َٚتَْعوْ   َوِإْف َيُكْن َعْن ُكلّْ رَاٍو ِقْطَعوْ   .681 .923 )ن(:
 ........................  "َحِديِث اإِلْفِك"َمَع اْلبَػَياِف َكػػػ  .682 .924 
: إذا ٝتع بعض حديث من شيخ، وبعضو من شيخ آخر، فخلطو وَل ٯتيزه، العشرون)م(: 

يث ٚتلة إليهما، مبينا أف عن أحد٫تا بعضو وعن اآلخر بعضو، فذلك جائز،  وعزى اٟتد
كما فعل الزىري ُب حديث اإلفك، حيث رواه عن عروة وابن ا١تسيب وعلقمة بن وقاص 
الليثي وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن عائشة رضي اهلل عنها، وقاؿ: وكلهم حدثٍت 

 ديث.اٟت...طائفة من حديثها، قالوا: قالت:
 2661رقم:  3/173)حديث طويل رواه البخاري بطولو  ،حديث اإلفك)ح(: )ش(: 

رقم:  4/2129)، وفرقو ُب أبواب أخرى ومسلم (4750رقم:  6/101و 4141رقم:  5/116و

]٤تمد بن مسلم، أبو بكر، الفقيو اٟتافظ متفق على جللتو وإتقانو، من طريق اْبِن ِشَهاٍب الزُّْىرِيّْ  (2770

]بن حزف، أبو ٤تمد، َوَسِعيِد ْبِن ال ُمَسيٍّبِ  ]بن العواـ، أبو عبد اهلل، ثقة، ع[ُعْرَوَة ْبِن الز بَ ْيرِ َعْن ، ع[

]أبو ٭تِت، ثقة ثبت أخطأ من زعم أف لو َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثيٍّ  أحد العلماء اْلثبات الفقهاء الكبار، ع[

، َعْن َعاِئَشَة ]بن مسعود، أبو عبد اهلل، ثقة فقيو ثبت، ع[َعْبِد اهلِل ْبِن ُعْتَبةَ  َوُعبَ ْيِد اللَِّو ْبنِ  صحبة، ع[
َها َزْوِج النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِحَُت قَاَؿ ٢َتَا أَْىُل اإِلْفِك َما قَاُلوا، فَػبَػرَّ  أََىا َرِضَي اللَُّو َعنػْ
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ُكل ُهْم َحدَّثَِني طَائَِفًة ِمْن َحِديِثَها، َوبَ ْعُضُهْم َأْوَعى ِمْن بَ ْعٍض وَ اللَُّو ِمْنُو، قَاَؿ الزُّْىرِيُّ: 
ثَِني ُهُم الَحِديَث الَِّذي َحدَّ َعْن  َوأَثْ َبُت َلُو اْقِتَصاًصا، َوَقْد َوَعْيُت َعْن ُكلٍّ َواِحٍد ِمن ْ

ُؽ بَػْعًضا، َزَعُموا َأفَّ عَ  َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اِئَشَة، قَاَلْت: َعاِئَشَة، َوبَػْعُض َحِديِثِهْم ُيَصدّْ
اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ِإَذا َأرَاَد َأْن َيْخُرَج َسَفًرا َأقْ َرَع بَ ْيَن َأْزَواِجِو، فَأَي َّتُ ُهنَّ َخَرَج َسْهُمَها 

 ....اٟتديثَخَرَج ِبَها َمَعوُ 
***** 

 ُمْقَتٍض لِلتػَّْرؾِ َوَجرُْح بَػْعٍض   ........................   )ن(:
ٍب إنو ما من شيء من ذلك اٟتديث إل وىو ُب اٟتكم كأنو رواه عن أحد الرجلُت )م(: 

 على اإلّٔاـ، حىت إذا كاف أحد٫تا ٣تروحا َل ٬تز الحتجاج بشيء من ذلك اٟتديث.
***** 

ْسَنادِ   .683 .925 )ن(:  ِديَادِ ُب الصُّورَتَػُْتِ اْمَنْع ِلِلزْ   َوَحْذَؼ َواِحٍد ِمَن اإْلِ
وغَت جائز ْلحد بعد اختلط ذلك أف يسقط ذكر أحد الراويُت ويروي اٟتديث عن )م(: 

 اآلخر وحده، بل ٬تب ذكر٫تا ٚتيعا مقرونا باإلفصاح بأف بعضو عن أحد٫تا وبعضو عن اآلخر.
أو  أي: ْلجل الزيادة على بقية الرواة ١تا ليس من حديثهم، "اْمَنْع ِلاِلْزِديَاِد"قولو: )ش(: 

 إسقاط ما اختص بو بعضهم عن الباقُت.
 
 
 

***** 
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   آَداُب اْلُمَحدٍّثِ    )ن(:
وقد مضى طرؼ منها اقتضتو اْلنواع اليت قبلو، وىذه عيوف  معرفة آداب المحدث:)م(: 

منها اجتزأنا ّٔا، معرضُت عن التطويل ٔتا ليس من مهماهتا، أو ىو ظاىر ليس من 
 .مستبهماهتا

***** 

 َواْحِرْص َعَلى َنْشرَِؾ لِْلَحِديثِ   َصحِّْح النػّْيََّة ُِب التَّْحِديثِ وَ   .684 .926 )ن(:
علم اٟتديث علم شريف، يناسب مكاـر اْلخلؽ و٤تاسن الشيم، وينافر مساوي )م(: 

اْلخلؽ ومشاين الشيم، وىو من علـو اآلخرة ل من علـو الدنيا، فمن أراد التصدي 
علومو، فليقدـ تصحيح النية وإخلصها، وليطهر قلبو إلٝتاع اٟتديث، أو إلفادة شيء من 

من اْلغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعوناهتا، وليكن حريصا على 
نشره، مبتغيا جزيل أجره، وقد كاف ُب السلف رضي اهلل عنهم من يتألف الناس على 

 حديثو، منهم عروة بن الزبَت رضي اهلل عنهما.
***** 

َدا  َعَلى اْلَعُْتِ ِإَذا َما انْػَفَرَدا ]فَػْهَو[ .550 .927 )ن(:  فَػْرُض ِكَفايٍَة ِإَذا تَػَعدَّ
التحديث فرض عُت على من انفرد ُب بلدة، فلو امتنع أٍب، وفرض كفاية إذا  )األثيوبي(: 

 كانوا ٚتاعة مشًتكُت ُب السماع، فلو امتنع بعضهم َل يأٍب.
***** 

 ...... ِطيًبا َوَتْسر٭ًِتا، .....  اْغَتِسْل، َواْستَػْعِملِ ٍُبَّ تَػَوضَّْأ، وَ   .685 .928 )ن(:
وليقتد ٔتالك فيما قاؿ إٝتاعيل بن أيب أويس: كاف مالك بن أنس إذا أراد أف ٭تدث )م(: 

توضأ، وجلس على صدر فراشو، وسرح ٟتيتو، و٘تكن ُب جلوسو بوقار وىيبة، وحدث، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 548 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

ؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ول فقيل لو ُب ذلك، فقاؿ: أحب أف أعظم حديث رسو 
 أحدث إل على طهارة متمكنا. وروي أيضا عنو أنو كاف يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب.

***** 

 ....... َوزَبْػَر اْلُمْعَتِلي....  ........................   )ن(: 

 ........................  .تًا َعلى اٟتَِْديِث، ....َصوْ   .686 .929 
"يَاأَي  َها الَِّذيَن  إذا رفع أحد صوتو ُب ٣تلسو زبره وقاؿ: قاؿ اهلل تعاىل: وكاف مالك)م(: 

" فمن رفع صوتو عند حديث رسوؿ اهلل  آَمُنوا اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبيٍّ
 صلى اهلل عليو وسلم فكأ٪تا رفع صوتو فوؽ صوت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

***** 

 .. َبٍة ِبَصْدِر ٣َتِْلٍس، ...َوَىيْ   .... َواْجِلْس بَِأَدبْ ......   )ن(:
 تقدـ ُب كلـ إٝتاعيل بن أيب أويس.)ش(: 

***** 

 ..... َوَىبْ .............  ........................   )ن(:

 ........................  َلَْ ٮُتِْلِص النػّْيََّة طَاِلٌب فَػُعمّْ   .687 .930 
ٯتتنع من ٖتديث أحد لكونو غَت صحيح النية فيو، فإنو يرجى لو حصوؿ النية من ول )م(: 

بعد، عن معمر قاؿ: كاف يقاؿ: إف الرجل ليطلب العلم لغَت اهلل، فيأىب عليو العلم حىت 
 يكوف هلل عز وجل.

فعل أمر جامد غَت متصرؼ ٔتعٌت الظن،  "َىْب"الواو للستئناؼ، و "َوَىْب"قولو: )ش(: 
 ير: احسب واعدد أف الطالب َل ٮتلص النية فل ٯتنعك ذلك من ٖتديثو، وقاؿ السيوطي:والتقد

َنا اْلِعْلُم ِإلَّ للَّػو"553  . فَػَقْد َرَويْػَنا َعْن ِكَباٍر ِجلَّْو ... "َأىَب َعَليػْ
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ْتذؼ مدة اٞتللة بعد اللـ الثانية للضرورة، وذكر الشارح  و" "ِإالَّ للوقولو: )األثيوبي(: 
 أنو لغة، وما ذكر مسنده، ول أظن صحتو.

***** 

 َوَل ُٖتَدّْْث َعِجًل أَْو ِإْف تَػُقمْ   ........................   )ن(:

 .........................  ......أَْو ُب الطَّرِيِق، ...  .688 .931 
وكاف مالك يكره أف ٭تدث ُب الطريق أو ىو قائم أو يستعجل، وقاؿ: أحب أف )م(: 

 فهم ما أحدث بو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.أت
***** 

  .اْروِِه، ........ ُب َشْيءٍ   .. ٍُبَّ َحْيُث اْحِتيَج َلكْ ...   )ن(:
وقد اختلف ُب السن الذي إذا بلغو استحب لو التصدي إلٝتاع اٟتديث والنتصاب )م(: 

ب لو التصدي لروايتو ونشره ُب أي لروايتو، والذي نقولو: إنو مىت احتيج إىل ما عنده استح
 سن كاف.

***** 

دٍ ..  ........................   )ن(:  َسَلكْ  (1)... َواْبُن َخلَّ
 َعاًما، َوَل بَْأَس ِْلَْربَِعيَنا  بِأَنَُّو ٭َتُْسُن لِْلَخْمِسيَنا  .689 .932 
ذا بلغو بن خلد: الذي يصح عندي من طريق اْلثر والنظر ُب اٟتد الذي إاقاؿ )م(: 

الناقل حسن بو أف ٭تدث ىو: أف يستوُب ا٠تمسُت؛ ْلهنا انتهاء الكهولة وفيها ٣تتمع 

                                                 

ٍد"(1)  ىػ(.360اٟتسن بن عبد الرٛتن بن خلد، أبو ٤تمد، الراَمُهْرُمزِي، ]الذىيب: إلماـ اٟتافظ البارع[، )ت "اْبُن َخالَّ
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ْلهنا حد الستواء ومنتهى  اْلشد. قاؿ: وليس ٔتنكر أف ٭تدث عند استيفاء اْلربعُت؛
الكماؿ، نبئ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىو ابن أربعُت، وُب اْلربعُت تتناىى عزٯتة 

 قوتو، ويتوفر عقلو، و٬تود رأيو.اإلنساف و 
***** 

 ......................  َوُردَّ، ...................  .690 .933 )ن(: 
وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلد، وقاؿ: كم من السلف ا١تتقدمُت ومن )م(: 

من َل ينتو إىل ىذا السن ومات قبلو وقد نشر من اٟتديث والعلم ما  بعدىم من احملدثُت
صى؛ ىذا عمر بن عبد العزيز توُب وَل يكمل اْلربعُت، وسعيد بن جبَت َل يبلغ ل ٭ت

ا٠تمسُت، وكذلك إبراىيم النخعي، وىذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين، 
وقيل: ابن سبع عشرة، والناس متوافروف، وشيوخو أحياء، وكذلك ٤تمد بن إدريس 

 ، وانتصب لذلك.الشافعي قد أخذ عنو العلم ُب سن اٟتداثة
***** 

 َخصََّص، َل َكَماِلٍك َوالشَّاِفِعي  . والشَّْيُخ ِبَغَْتِ اْلَبارِعِ .....   )ن(:
ما ذكره ابن خلد غَت مستنكر، وىو ٤تموؿ على أنو قالو فيمن يتصدى للتحديث )م(: 

ينبغي  ابتداء من نفسو من غَت براعة ُب العلم تعجلت لو قبل السن الذي ذكره، فهذا إ٪تا
لو ذلك بعد استيفاء السن ا١تذكور، فإنو مظنة الحتياج إىل ما عنده، وأما الذين ذكرىم 
عياض ٦تن حدث قبل ذلك، فالظاىر أف ذلك لرباعة منهم ُب العلم تقدمت ظهر ٢تم 
معها الحتياج إليهم، فحدثوا قبل ذلك، أو ْلهنم سئلوا ذلك إما بصريح السؤاؿ، وإما 

 بقرينة اٟتاؿ.
***** 
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 .....................  َويَػْنَبِغي اإِلْمَساُؾ ِإْذ ٮُتَْشى ا٢ْتََرـْ   .691 .934 )ن(:
وأما السن الذي إذا بلغو احملدث انبغى لو اإلمساؾ عن التحديث فهو السن الذي )م(: 

ٮتشى عليو فيو من ا٢تـر وا٠ترؼ، وٮتاؼ عليو فيو أف ٮتلط ويروي ما ليس من حديثو، 
 السن يتفاوتوف ْتسب اختلؼ أحوا٢تم.والناس ُب بلوغ ىذه 

***** 

ٍد َجَزـْ   ........................   )ن(:  َوباْلَثَماِنَُت اْبُن َخلَّ
، فإف كاف عقلو )م(:  وقاؿ ابن خلد: أعجب إل أف ٯتسك ُب الثمانُت؛ ْلنو حد ا٢تـر

 رجوت لو خَتا. ثابتا، ورأيو ٣تتمعا، يعرؼ حديثو، ويقـو بو، وٖترى أف ٭تدث احتسابا
ووجو ما قالو أف من بلغ الثمانُت ضعف حالو ُب الغالب، وخيف عليو  قال الشيخ:

الختلؿ واإلخلؿ، أو أف ل يفطن لو إل بعد أف ٮتلط، كما اتفق لغَت واحد من 
 الثقات، منهم عبد الرزاؽ وسعيد بن أيب عروبة.

***** 

 َوَماِلٍك َوَمْن فَػَعلْ  َكأََنسٍ   فَِإْف َيُكْن ثَاِبَت َعْقٍل َلَْ يُػَبلْ   .692 .935 
وقد حدث خلق بعد ٣تاوزة ىذا السن، فساعدىم التوفيق وصحبتهم السلمة، )م(: 

منهم: أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد اهلل بن أيب أوَب من الصحابة، ومالك والليث 
 وابن عيينة وعلي بن اٞتعد ُب عدد جم من ا١تتقدمُت وا١تتأخرين.

 
 

***** 
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ثُوا (1)َكالطَّرَبِيّْ   َواْلبَػَغِويُّ َوا٢ْتَُجْيِمي َوِفَئوْ   .693 .936 )ن(:  اْلِمائَوْ  بَػْعدَ  َحدَّ
وأبو  (2)وفيهم غَت واحد حدثوا بعد استيفاء مائة سنة، منهم: اٟتسن بن عرفة)م(: 

  القاسم البغوي وأبو إسحاؽ ا٢تجيمي والقاضي أبو الطيب الطربي.
***** 

 ......................  اُؾ اَلْعَمى إْف ٮَتَفْ َويَػْنَبِغي إْمسَ   .694 .937 )ن(:
 وىكذا إذا عمي وخاؼ أف يدخل عليو ما ليس من حديثو فليمسك عن الرواية.)م(: 

***** 

 َوَأفَّ َمْن ِسيَل ِّتُْزٍء َقْد َعَرؼْ   .......................   )ن(:

 ........................  ُرْجَحاَف رَاٍو ِفيِو َدؿَّ فَػْهَو َحقّْ   .695 .938 
وينبغي للمحدث إذا الُتمس منو ما يعلمو عند غَته ُب بلده أو غَته بإسناد أعلى من )م(: 

 "الدين النصيحة"إسناده أو أرجح من وجو آخر، أف يعلم الطالب بو ويرشده إليو، فإف 
***** 

 َوتَػْرُؾ َٖتِْديٍث ِْتَْضرَِة اْْلََحقّْ   ........................   )ن(:
ٍب إنو ل ينبغي للمحدث أف ٭تدث ْتضرة من ىو أوىل منو بذلك، وكاف إبراىيم )م(: 

والشعيب إذا اجتمعا َل يتكلم إبراىيم بشيء، وعن ٭تِت بن معُت قاؿ: إذا حدثت ُب بلد 
فيو مثل أيب مسهر فيجب للحييت أف ٖتلق. وعنو أيضا: إف الذي ٭تدث بالبلدة وفيها من 

 و فهو أٛتق.ىو أوىل بالتحديث من
                                                 

 ىػ(.317الدارقطٍت: ثقة جبل إماـ ثبت[، )تو اهلل بن ٤تمد بن عبد العزيز، أبو القاسم، ]ُتكلم فيو، عبد  "اْلبَ َغِوي "(1)
 ىػ(.351إبراىيم بن علي، أبو إسحاؽ، البصري، ]الذىيب: وكاف من أبناء ا١تائة، وىو مقبوؿ اٟتديث[، )ت "اْلُهَجْيِمي"

 ، وكاف صحيح العقل، ثابت الفهم، يقضي ويفيت إىل حُت وفاتو[.أبو الطيب، ]ا٠تطيب: بلغ مائة سنة وسنتُت "الطََّبِرّي"
 قاؿ أبو حاًب: عاش مائة وعشر سنُت. (.ىػ257)ت [،ت س ؽ، صدوؽ] ي،(اٟتسن بن عرفة، أبو عل2)
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 أَْعَلى ُب اِلْسَناِد ِإَذا َما َجِهَل   اْبُن َدِقيِق اْلِعيِد: ل تُػْرِشْد ِإىَل  .546 .939 )ن(:
: وينبغي أف يكوف اإلرشاد عند الستواء فيما عدا الصفة )القًتاح(ابن دقيققاؿ )ش(: 

لصنعة، واْلنزؿ ا١ترجحة، أما مع التفاوت بأف يكوف اْلعلى إسنادا عاميا ل معرفة بو با
إسنادا عارفا ضابطا، فهذا يتوقف فيو بالنسبة إىل اإلرشاد ا١تذكور؛ ْلنو قد يكوف ُب الرواية 

 عن ىذا الشخص العامي ما يوجب خلل.
***** 

 بِبَػَلٍد، َوِفيِو أَْوىَل ِمْنوُ   َوبَػْعُضُهْم َكرَِه اَلْخَذ َعْنوُ   .696 .940 )ن(:
 يو من احملدثُت من ىو أوىل منو لسنو أو لغَت ذلك.وزاد بعضهم فكره الرواية ببلد ف)م(: 

***** 

 َعْهَد النَّيبّْ َحدََّث الصَّْحابُ   ]َلِكنَُّو ُضعَّْف، َواٞتََْواُب[ .548 .941 )ن(:
: الصواب إطلؽ أف التحديث ْتضرة اْلوىل ليس (2/569)تدريب الراويالسيوطيقاؿ )ش(: 

 "ِإنَّ ابِْني َكاَن َعِسيًفا"اء من حديث: ٔتكروه ول خلؼ اْلوىل، فقد استنبط العلم
أف الصحابة كانوا يفتوف ُب عهد النيب  "َسأَْلُت َأْىَل اْلِعْلِم فََأْخبَ ُروِني..."اٟتديث، وقولو: 

 ]كما سيأٌب ُب بابو[صلى اهلل عليو وسلم وُب بلده. 

***** 

 .......................  َوُب الصَّْحاِب َحدََّث اْلَتْػْباعُ  .549 .942 )ن(:
بسند صحيح،  (373)ا١تدخل ص:: وروى البيهقي(2/569)تدريب الراويالسيوطيقاؿ )ش(: 

َأَولَْيَس ، قَاَؿ: أَُحدُّْث َوأَْنَت َشاِىٌد؟ قَاَؿ: َحدٍّثْ َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَُّو قَاَؿ ِلَسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ: 
 َوأَنَا َشاِىٌد؟ فَِإْن َأْخطَْأَت َعلَّْمُتَك. ِمْن نِْعَمِة اللَِّو َعَلْيَك َوأَْنَت ُتَحدٍّثُ 

***** 
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ْٚتَاعُ   ........................ .549  )ن(:  َيَكاُد ِفيِو أَْف يُػَرى اإْلِ
 ْلف بعض العلماء كره ذلك. "َيَكاُد"إ٪تا قاؿ: )األثيوبي(: 

***** 

 ........................  ........َوَل تَػُقْم ْْلََحٍد،   .697 .943 )ن(:
أنو قاؿ: القارئ ٟتديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  (1)عن ٤تمد بن أٛتد بن عبد اهللو )م(: 

 وسلم إذا قاـ ْلحد فإنو يكتب عليو خطيئة.
***** 

 َعَلْيِهُم، ................  ...... َوأَْقِبلِ ............   )ن(:
أنو قاؿ: إف من السنة  ويستحب لو مع أىل ٣تلسو ما ورد عن حبيب بن أيب ثابت)م(: 

 إذا حدث الرجل القـو أف يقبل عليهم ٚتيعا.
***** 

 ....... َولِْلَحِديِث رَتّْلِ ...  ........................   )ن(:
 ول يسرد اٟتديث سردا ٯتنع السامع من إدراؾ بعضو.)م(: 

***** 

 ِلٍس َوَخْتِمِو َمَعاُب َبْدِء ٣تَْ   َواْٛتَْد َوَصلّْ َمْع َسَلـٍ َوُدَعا  .698 .944 )ن(:
وليفتتح ٣تلسو وليختتمو بذكر ودعاء يليق باٟتاؿ، ومن أبلغ ما يفتتحو بو أف يقوؿ: )م(: 

اٟتمد هلل رب العا١تُت، أكمل اٟتمد على كل حاؿ، والصلة والسلـ اْل٘تاف على سيد 
وعلى آلو  ا١ترسلُت، كلما ذكره الذاكروف، وكلما غفل عن ذكره الغافلوف، اللهم صل عليو

 وسائر النبيُت، وآؿ كل، وسائر الصاٟتُت، هناية ما ينبغي أف يسألو السائلوف.
                                                 

 ىػ(.371)ت[،القدوة راوي صحيح البخاري عن الفربري اإلماـ، ]الذىيب: ا١تروزي ،أبو زيد ،(٤تمد بن أٛتد بن عبد اهلل1)
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 ...اِلْٝتَاِع َواَلْخِذ، . أَْرَفعِ   َواْعِقْد ِلِلْمَل ٣َتِْلًسا َفَذاَؾ ِمنْ   .699 .945 )ن(:
ويستحب للمحدث العارؼ عقد ٣تلس إلملء اٟتديث؛ فإنو من أعلى مراتب )م(: 

 ماع فيو من أحسن وجوه التحمل وأقواىا.الراوين، والس
***** 

 ........ ٍُبَّ ِإفْ .........  .........................   )ن(:

ْذ ُمْسَتْمِلَيا  .700 .946   .. صًّْل َذا يَػْقظٍَة، ......٤تَُ   َتْكثُػْر ُجػُموٌع فَاٗتَِّ
 ا١تتصدين ١تثل وليتخذ مستمليا يبلغ عنو إذا كثر اٞتمع، فذلك دأب أكابر احملدثُت)م(: 

ذلك، و٦تن روي عنو ذلك: مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن ىاروف ُب عدد كثَت 
 من اْلعلـ السالفُت.

***** 

 . ًل َذا يَػْقَظٍة، .......٤ُتَصّْ   ........................   )ن(:
ن ىاروف سئل كيل يقع ُب مثل ما روينا أف يزيد ب  ؛وليكن مستمليو ٤تصل متيقظا)م(: 

فصاح بو مستمليو: "يا أبا خالد، عدة ابن من؟  "حدثنا بو عدة"عن حديث، فقاؿ: 
 .: عدة ابن فَ َقْدُتكَ فقاؿ لو

***** 

 ............. ُمْسَتوِيَا...  ........................   )ن(:
 َماَيْسَمُعُو ُمبَػلًّْغا أَْو ُمْفهِ   ِبَعاٍؿ اَْو فَػَقاِئًما يَػْتَبُع َما  .701 .947 
وليستمل على موضع مرتفع من كرسي أو ٨توه، فإف َل ٬تد استملى قائما، وعليو أف )م(: 

يتبع لفظ احملدث فيؤديو على وجهو من غَت خلؼ، والفائدة ُب استملء ا١تستملي توصل 
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من يسمع لفظ ا١تملي على بعد منو إىل تفهمو، وٖتققو بإبلغ ا١تستملي، وأما من َل 
ستملي، فليس يستفيد بذلك جواز روايتو لذلك عن ا١تملي مطلقا من يسمع إل لفظ ا١ت

 غَت بياف اٟتاؿ فيو، وُب ىذا كلـ قد تقدـ.
***** 

 َوبَػْعَدُه اْستَػْنَصَت ٍُبَّ َبْسَمَل   واْسَتْحَسُنوا اْلَبْدَء بَِقارٍِئ َتَل   .702 .948 )ن(:

 َوابَتَهلْ « ذََكْرتَ »أَْو َما «َمنْ »يَػُقوُؿ:  فَاٟتَْْمُد فَالصََّلُة ٍُبَّ أَقْػَبلْ   .703 .949 

 ...............................  َلُو، .....................  .704 .950 

ويستحب افتتاح آّلس بقراءة قارئ لشيء من القرآف العظيم، فإذا فرغ استنصت )م(: 
ا١تستملي أىل آّلس إف كاف فيو لغط، ٍب يبسمل، و٭تمد اهلل تبارؾ وتعاىل، ويصلي على 

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ويتحرى اْلبلغ ُب ذلك، ٍب يقبل على احملدث، ويقوؿ: ر 
 أو ٨تو ذلك. "غفر اهلل لك"أو  رحمك اهلل" "ما ذكرتَ أو  ""من ذكرتَ 

***** 

 ........................  َوَصلَّى َوتَػَرضَّى رَاِفًعا .....   )ن(:
عليو وسلم صلى عليو، وذكر ا٠تطيب أنو يرفع  وكلما انتهى إىل ذكر النيب صلى اهلل)م(: 

 "رضي اهلل عنو".صوتو بذلك، وإذا انتهى إىل ذكر الصحايب قاؿ: 
***** 

 َوالشَّْيُخ تَػْرَجَم الشُُّيوَخ َوَدَعا  ........................   )ن(:
عل ذلك و٭تسن باحملدث الثناء على شيخو ُب حالة الرواية عنو ٔتا ىو أىل لو، فقد ف)م(: 

غَت واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أيب رباح أنو كاف إذا حدث عن 
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"حدثنا سفيان ، وعن وكيع أنو قاؿ: "حدثني البحر"ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: 
 وأىم من ذلك الدعاء لو عند ذكره، فل يغفلن عنو. أمير المؤمنين في الحديث"

***** 

 أَْو َوْصِف نَػْقٍص أَْو َنَسبْ (1)َكُغْنَدرٍ   ُروٍؼ ِبَشيٍء ِمْن َلَقبْ َوذِْكُر َمعْ   .705 .951 )ن(:

 َفُصنْ  (2)ُعَليَّةٍ  َكاْبنِ  َيْكَرُىوُ   ِْلُمِّْو، َفَجائٌِز َما َلَْ َيُكنْ   .706 .952 
 عنو ٔتا يعرؼ بو:ول بأس بذكر من يروي )م(: 
مد بن لقب ٤ت "لوين"لقب ٤تمد بن جعفر صاحب شعبة، و "غندر"، كػػمن لقب -

 سليماف ا١تصيصي.
، كيعلى ابن منية الصحايب، وىو ابن أمية، ومنية أمو، وقيل: أو نسبة إلى أم عرف بها -

 جدتو أـ أبيو.
 .األحول، وعاصم األعمشكسليماف   أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها، -

وقيل: أـ وىي أمو،  "ابن علية"إل ما يكرىو من ذلك، كما ُب إٝتاعيل بن إبراىيم ا١تعروؼ بػػ
، فنهاه أٛتد بن "حدثنا إسماعيل ابن علية"أمو، روينا عن ٭تِت بن معُت أنو كاف يقوؿ: 

، فإنو بلغٍت أنو كاف يكره أف ينسب إىل أمو، فقاؿ: "قل: إسماعيل بن إبراىيم"حنبل، وقاؿ: 
 قد قبلنا منك يا معلم ا٠تَت.

***** 

 أَْوَلُىُم، ................  ـِ َواْرِو ُب اِلْمَل َعْن ُشُيوٍخ َقدّْ   .707 .953 )ن(:
وقد استحب للمملي أف ٬تمع ُب إملئو بُت الرواية عن ٚتاعة من شيوخو مقدما )م(: 

 لْلعلى إسنادا، أو اْلوىل من وجو آخر.
                                                 

 .ىػ(٤293تمد بن جعفر، أبو عبد اهلل، البصري، ]ثقة صحيح الكتاب إل أف فيو غفلة، ع[، )ت "ُغْنَدر"(1)
 ىػ(.193إٝتاعيل بن إبراىيم بن مقسم، أبو بشر، البصري، ]ثقة حافظ، ع[، )ت "اْبن ُعَليٍَّة"(2)
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 ....... َوانْػَتِقِو َوأَْفِهمِ .....  ........................   )ن(:

 ........................  ......َما ِفيِو ِمْن فَائَِدٍة، .  .708 .954 
 وينتقي ما ٯتليو ويتحرى ا١تستفاد منو، وينبو على ما فيو من فائدة وعلو وفضيلة.)م(: 

***** 

 َعْن ُكلّْ َشْيٍخ فَػْوَؽ َمْْتٍ، َواْعَتِمدْ   .... َوَل َتزِدْ ........   )ن(:

 ...........................  َعاِلَ ِإْسَناٍد َقِصََت َمْْتِ   .709 .955 
وٯتلي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا وٮتتار ما عل سنده وقصر متنو، فإنو أحسن )م(: 
 وأليق.

***** 

 َواْجَتِنِب اْلُمْشِكَل َخْوَؼ اْلَفْْتِ   ......................   )ن(:
ويتجنب ما ل ٖتتملو عقوؿ اٟتاضرين، وما ٮتشى فيو من دخوؿ الوىم عليهم ُب )م(: 
 فهمو.

***** 

 .....................  الصَّْفاتِ  ]َكِمْثِل َما أُْحِدَث ُب[ .570 .956 ن(:)
: ينبغي أف يتجنب احملدث ُب أماليو رواية ما ل ٖتتملو (2/107)اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 

عقوؿ العواـ، ١تا ل يؤمن عليهم فيو من دخوؿ ا٠تطأ واْلوىاـ، وأف يشبهوا اهلل تعاىل 
يستحيل ُب وصفو، وذلك ٨تو أحاديث الصفات اليت ظاىرىا ٓتلقو، ويلحقوا بو ما 

يقتضي التشبيو والتجسيم وإثبات اٞتوارح واْلعضاء لْلزل القدًن، وإف كانت اْلحاديث 
، خوفا من إال أن من حقها أن ال تروى إال ألىلهاصحاحا و٢تا ُب التأويل طرؽ ووجوه، 
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أو يستنكرىا فَتدىا ويكذب رواهتا  أف يضل ّٔا من جهل معانيها، فيحملها على ظاىرىا،
أَي  َها النَّاُس، ُتِحب وَن َأْن ُيَكذََّب اللَُّو َوَرُسولُُو؟ َعِليٍّ رضي اهلل عنو أنو قاؿ:  ونقلتها، وعن

ثُوا النَّاَس ِبَما يَ ْعرُِفوَن َوَدُعوا َما يُ ْنِكُروَن. : ِإنَّ الرَُّجَل وعن اْبِن َمْسُعوٍد أنو قاؿ َحدٍّ
َنًة.لَُيحَ  ُلُغ َعْقَلُو فَ ْهُم َذِلَك اْلَحِديِث فَ َيُكوُن َعَلْيِو ِفت ْ  دٍُّث بِاْلَحِديِث فَ َيْسَمُعُو َمْن اَل يَ ب ْ

ثُوا النَّاَس ِبَما يَ ْعرُِفونَ قولو: "قال ابن العثيمين:  أي ٔتا ٯتكن أف يعرفوه وتبلغو  "َحدٍّ
أل تباغت الناس ٔتا ل ٯتكنهم  عقو٢تم حىت ل يفتنوا، و٢تذا كاف من اٟتكمة ُب الدعوة

أي ٔتا  "ِبَما يَ ْعرُِفونَ "إدراكو، بل تدعوىم رويدا رويدا حىت تستقر عقو٢تم، وليس معٌت 
 يعرفونو من قبل؛ ْلف الذي يعرفونو من قبل يكوف التحديث بو من ٖتصيل اٟتاصل.

يث الصفات وا٠توض أي يتجنب التحديث بأحاد الصٍَّفاِت" ِفي "َكِمْثِل َما ُأْحِدثَ قولو: 
وتأويل  ،بإيراد الشبو ،فيها بالطرؽ احملدثة البعيدة عن منهج أىل اٟتق، أىل السنة واٞتماعة

بدعوى أف ظاىرىا يقتضي التجسيم وغَت ذلك، وليس  ،النصوص بصرفها عن ظاىرىا
معٌت ىذا أف تًتؾ أحاديث الصفات، بل ٭ُتدث ّٔا وٕترى على ظاىرىا، ويعلم العامة 

 م ْتسب عقو٢تم؛ عقائدى
ىل ندع اٟتديث ٔتا ل تبلغو عقوؿ الناس وإف كانوا ٤تتاجُت  فإن قيل:قال ابن العثيمين: 

ل ندعو، ولكن ٨تدثهم بطريق تبلغو عقو٢تم، وذلك بأف ننقلهم رويدا  أجيب: لذلك؟
رويدا حىت يتقبلوا ىذا اٟتديث ويطمئنوا إليو، ول ندع ما ل تبلغو عقو٢تم ونقوؿ: ىذا 

 شيء مستنكر ل نتكلم بو.
ْلف بعض الصفات ل ٖتتملها أفهاـ  مناسبة ىذا األثر لباب الصفات ظاىرة؛ ثم قال:

العامة، فيمكن إذا حدثتهم ّٔا كاف لذلك أثر سيئ عليهم، كحديث النزوؿ إىل السماء 
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علوه  الدنيا مع ثبوت العلو، فلو حدثت العامي بأنو تعاىل نفسو ينزؿ إىل السماء الدنيا مع
على عرشو، فقد يفهم أنو إذا نزؿ صارت السماوات فوقو وصار العرش خاليا منو، وحينئذ 
ل بد ُب ىذا من حديث تبلغو عقو٢تم، فتبُت ٢تم أف اهلل عز وجل ينزؿ نزول ل ٯتاثل نزوؿ 

 "َمْن َيْدُعوِني فََأْسَتِجيبَ ا١تخلوقُت مع علوه على عرشو، وأنو لكماؿ فضلو ورٛتتو يقوؿ: 
، وأف ا١تراد بذلك بياف فضل اهلل والعامي يكفيو أن يتصور مطلق المعنىاٟتديث،  َلُو..."

 (2/192)القوؿ ا١تفيد عز وجل ُب ىذه الساعة من الليل.

***** 

 َوُرَخًصا َمَع اْلُمَشاَجرَاتِ   ........................ .570  )ن(:
اء أف الصدوؼ عن روايتو للعواـ أوىل : و٦تا رأى العلم(2/109))اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 

أحاديث الرخص وإف تعلقت بالفروع ا١تختلف فيها دوف اْلصوؿ، ٍب روى عن الوليد بن 
مسلم أنو قاؿ: شهدت ٣تلسا فيو أبو إسحاؽ الفزاري وعبد اهلل بن ا١تبارؾ وعيسى بن 

هم على  يونس و٥تلد بن اٟتسُت، وىؤلء أفاضل من بقي من علماء ا١تشرؽ، فأٚتع رأي
 كتماف اٟتديث ُب الرخصة ُب النبيذ، وإظهار اٟتديث ُب التشديد فيو والكراىية.

أي التشاجر الذي وقع بُت الصحابة لئل يقع السامعوف  "َمَع اْلُمَشاَجَراِت" )األثيوبي(:
 ُب بعض الصحابة.

***** 

 ْملِء بِاِلتػَّْفاؽِ أَْوىَل ُب اِل   َوالزَُّىُد َمْع َمَكارِـِ اْْلَْخَلؽِ  .571 .957 )ن(:
: ومن أنفع ما ٘تلى اْلحاديث الفقهية اليت تفيد معرفة (2/110)اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 

اْلحكاـ السمعية؛ كسنن الطهارة والصلة وأحاديث الصياـ والزكاة وغَت ذلك من 
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العبادات، وما تعلق ْتقوؽ ا١تعاملت، ويستحب أيضا إملء أحاديث الًتغيب ُب فضائل 
عماؿ، وما ٭تث على القراءة وغَتىا من اْلذكار، ٍب روى عن عمرو بن قيسأنو قاؿ: اْل

 "من قال كذا فلو كذا"وجدنا أنفع اٟتديث لنا ما نفعنا ُب أمر آخرتنا؛ 
***** 

 َوَضْبطَُو َوُمْشِكًل َوِعلََّتوْ   َوِصحََّتوْ  [تَػْفِسَتَهُ ] أَِبنْ ٍُبَّ  .569 .958 )ن(:
وإذا روى احملدث حديثا فيو كلـ غريب فسره، أو  :(2/111)اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 

معٌت غامض بينو وأظهره، ول ٬توز للراوي أف يفسر إل ما عرؼ معناه، وأما ما َل يعرؼ 
معناه فيلزمو السكوت عنو، قاؿ إبراىيم اٟتريب: قيل ْلٛتد: ُب اٟتديث ما ل ندري أيش 

 طئ كثَتا إل بأثر.معناه؟ قاؿ: نعم، كثَت، ومن يتعاطى معٌت ذلك ٮت
"َوَضْبطَُو إف كاف صحيحا أو حسنو أو ضعفو،  "ِصحََّتو"وعليو أيضا أف يبُت  قلت:

 إف كانت فيو علة.  "ِعلََّتو"ُب اْلٝتاء واْللفاظ، وكذلك يبُت  َوُمْشِكاًل"
***** 

 نػََّواِدرِ بَػْعَد اٟتَِْكايَاِت َمَع ال  َواْسُتْحِسَن اإِلْنَشاُد ُب اْْلََواِخرِ   .710 .959 )ن(:
كاف من عادة غَت واحد من ا١تذكورين ختم اإلملء بشيء من اٟتكايات والنوادر )م(: 

 واإلنشادات بأسانيدىا، وذلك حسن.
***** 

 ٣َتَاِلَس اإِلْمَلِء فَػْهَو َحَسنُ   َوِإْف ٮُتَرّْْج لِلرَُّواِة ُمْتِقنُ   .711 .960 )ن(:
ببعض حفاظ وقتو فخرج لو فل بأس  وإذا قصر احملدث عن ٗتريج ما ٯتليو فاستعاف)م(: 

 بذلك، قاؿ ا٠تطيب: كاف ٚتاعة من شيوخنا يفعلوف ذلك.
***** 
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ْملِء ِحَُت َيْكُملُ   .712 .961 )ن(:  ِغًٌت َعِن اْلَعْرِض ِلزَْيٍغ ٭َتُْصلُ   َولَْيَس بِاإْلِ
وإذا ٧تز اإلملء فل غٌت عن مقابلتو وإتقانو، وإصلح ما فسد منو بزيغ القلم )م(: 

 يانو.وطغ
***** 

   آَداُب طَاِلِب اْلَحِديثِ    )ن(:
 : وقد اندرج طرؼ منو ُب ضمن ما تقدـ.)م(: معرفة آداب طالب الحديث

***** 

 ........................  َوَأْخِلِص الِّنيََّة ُب طََلِبَكا  .713 .962 )ن(:
ْلغراض فأوؿ ما عليو ٖتقيق اإلخلص، واٟتذر من أف يتخذه وصلة إىل شيء من ا)م(: 

الدنيوية، قاؿ ٛتاد بن سلمة: من طلب اٟتديث لغَت اهلل مكر بو. وقاؿ سفياف الثوري: ما 
 أعلم عمل ىو أفضل من طلب اٟتديث ١تن أراد اهلل بو. وعن ابن ا١تبارؾ ٨توه.

وليسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل التيسَت والتأييد، والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسو باْلخلؽ 
عاصم: من طلب ىذا اٟتديث فقد طلب أعلى أمور  وداب ا١ترضية، قاؿ أبالزكية، واآل

 الدين، فيجب أف يكوف خَت الناس.
***** 

 َوِجدَّ، َواْبَدْأ ِبَعَوِال ِمْصرَِكا  ........................   )ن(:
 

 ........................  ........َوَما يُِهمُّ، ......  .714 .963
مر عن ساؽ جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ وإذا أخذ فيو فليش)م(: 

 مصره، ومن اْلوىل فاْلوىل من حيث العلم، أو الشهرة، أو الشرؼ، أو غَت ذلك.
***** 
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 لَِغَْتِِه، ..................  ..... ٍُبَّ ُشدَّ الرَّْحَل ....   )ن(:
حل إىل غَته، روينا عن أٛتد بن وإذا فرغ من ٝتاع العوال وا١تهمات اليت ببلده فلَت )م(: 

حنبل أنو قيل لو: أيرحل الرجل ُب طلب العلو؟ فقاؿ: بلى، واهلل شديدا، لقد كاف علقمة 
واْلسود يبلغهما اٟتديث عن عمر رضي اهلل عنو، فل يقنعهما حىت ٮترجا إىل عمر رضي 

 اهلل عنو فيسمعانو منو.
***** 

 .... َوَل َتَساَىْل َٛتَْل ....  ........................   )ن(:
ول ٭تملنو اٟترص والشره على التساىل ُب السماع والتحمل، واإلخلؿ ٔتا يشًتط )م(: 

 عليو ُب ذلك، على ما تقدـ شرحو.
***** 

 ........................  َواْعَمْل ٔتَا َتْسَمُع ُب اْلَفَضاِئلِ   .715 .964 )ن(:
الواردة بالصلة والتسبيح وغَت٫تا من اْلعماؿ  وليستعمل ما يسمعو من اْلحاديث)م(: 

: إذا بلغك شيء من ا٠تَت (1)الصاٟتة، فذلك زكاة اٟتديث، قاؿ عمرو بن قيس ا١تلئي
 قاؿ وكيع: إذا أردت أف ٖتفظ اٟتديث فاعمل بو.و فاعمل بو ولو مرة تكن من أىلو. 

***** 

 َوَل تَػثَاَقلِ  َوالشَّْيَخ َّتّْْلوُ   ........................   )ن(:
 

 ........................  َعَلْيو َتْطوِيًل ِْتَْيُث َيْضَجرُ   .716 .965
وليعظم شيخو ومن يسمع منو، فذلك من إجلؿ اٟتديث والعلم، ول يثقل عليو، )م(: 

 ول يطوؿ ْتيث يضجره، فإنو ٮتشى على فاعل ذلك أف ٭تـر النتفاع، قاؿ الزىري: إذا 

                                                 

  (.ػى146[، )تبخ ـ د ت س ؽ ،ثقة متقن]، يا١تلئ ،أبو عبد اهلل ،(عمرو بن قيس1)
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 شيطاف فيو نصيب.طاؿ آّلس كاف لل
***** 

 َوَل َتُكْن ٯَتْنَػُعَك التََّكبػُّرُ   ........................   )ن(:
 

 ........................  ..ِو اْٟتََيا َعْن طََلٍب، ...أَ   .717 .966
ول يكن ٦تن ٯتنعو اٟتياء أو الكرب عن كثَت من الطلب، قاؿ ٣تاىد: ل يتعلم مستح ول )م(: 

 ر بن ا٠تطاب وابنو رضي اهلل عنهما أهنما قال: من رؽ وجهو رؽ علمو.مستكرب. وعن عم
***** 

 ....السََّماِع فَػْهَو ُلْؤـٌ، َكْتمَ   ....... َواْجَتِنبِ .........   )ن(:
ومن ظفر من الطلبة بسماع شيخ فكتمو غَته لينفرد بو عنهم، كاف جديرا بأف ل ينتفع )م(: 

فيو جهلة الطلبة الوضعاء، ومن أوؿ فائدة طلب اٟتديث بو، وذلك من اللـؤ الذي يقع 
بن راىويو أنو قاؿ اوعن إسحاؽ  .الك: من بركة اٟتديث إفادة بعضهم بعضاماإلفادة، قاؿ 

لبعض من ٝتع منو ُب ٚتاعة: انسخ من كتأّم ما قد قرأت، فقاؿ: إهنم ل ٯتكنونٍت، قاؿ: 
 ىذا السماع، فواهلل ما أفلحوا، ول أ٧تحوا.إذا واهلل ل يفلحوف، قد رأينا أقواما منعوا 

 وقد رأينا ٨تن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ول أ٧تحوا، ونسأؿ اهلل العافية. قال الشيخ:
***** 

 . َواْكُتبِ ................  ........................   )ن(:
 

 ........................  َما َتْسَتِفيُد َعالًِيا َونَِازَل   .718 .967
ول يأنف من أف يكتب عمن دونو ما يستفيده منو، روينا عن وكيع بن اٞتراح رضي )م(: 

اهلل عنو أنو قاؿ: ل ينبل الرجل من أصحاب اٟتديث حىت يكتب عمن ىو فوقو، وعمن 
 ىو مثلو، وعمن ىو دونو.
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ْنُو قَاَؿ: قَاَؿ ِل النَّيبُّ واْلصل فيو حديث َعْبِد اللَِّو ْبِن َمْسُعٍد َرِضَي اللَُّو عَ  )ح(: )ش(:
"ِإنٍّي ، قُػْلُت: آقْػرَُأ َعَلْيَك، َوَعَلْيَك أُْنزَِؿ؟ قَاَؿ: "اقْ َرْأ َعَليَّ الُقْرآَن"َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

 متفق عليو. ُأِحب  َأْن َأْسَمَعُو ِمْن َغْيِري"
"ِإنَّ اللََّو اهلل عليو وسلم ُْليَبّْ ْبِن َكْعٍب:  وحديث أََنٍس قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى )ح(:

قَاَؿ:  "نَ َعْم"، قَاَؿ: َوَٝتَّاين َلَك؟ قَاَؿ: َأَمَرِني َأْن َأقْ َرَأ َعَلْيَك: "َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا"
 فَػَبَكى. متفق عليو.

إلنساف : يؤخذ من ىذا اٟتديث مشروعية التواضع ُب أخذ ا(7/127)الفتحالحافظقاؿ 
 العلم من أىلو وإف كاف دونو.

***** 

 َل َكثْػرََة الشُُّيوِخ ِصيًتا َعاِطَل   ........................   )ن(:
وليس ٔتوفق من ضيع شيئا من وقتو ُب الستكثار من الشيوخ، ّٓرد اسم الكثرة )م(: 

 وصيتها.
ع أطرافو، فيكثر : قد يكوف قصد احملدث تكثَت طرؽ اٟتديث وٚتالعراقيقاؿ )ش(: 

لذلك شيوخو ول بأس بذلك، فقد روينا عن أيب حاًب قاؿ: لو َل نكتب اٟتديث من 
 ستُت وجها ما عقلناه. 

***** 

 «ٍُبَّ ِإَذا َرَويْػَتُو فَػَفتّْشِ   إذا َكَتْبَت َقمّْشِ »َوَمْن يَػُقْل:   .719 .968 )ن(:
 ........................  .....فَػَلْيَس ِمْن َذا، ......  .720 .969 
وليس من الستكثار العاطل قوؿ أيب حاًب الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت )م(: 
 ففتش.
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: َل يبُت ابن الصلح ما ا١تراد بذلك، وكأنو أراد: اكتب الفائدة ٦تن العراقيقاؿ )ش(: 
ٝتعتها ول تؤخر ذلك حىت تنظر فيمن حدثك، أىو أىل أف يؤخذ عنو أـ ل؟ فرٔتا فات 

يخ أو سفره أو سفرؾ، فإذا كاف وقت الرواية عنو، أو وقت العمل بذلك، ذلك ٔتوت الش
 ففتش حينئذ. 
 السيوطي بقولو:ا١تعٌت وقد نظم ىذا 

 .َوَمْن يُِفْدَؾ اْلِعْلَم ل تُػَؤخِّْر ... َبْل ُخْذ، َوَمْهَما تَػْرِو َعْنُو فَاْنظُرِ 589
 (3/300)فتح ا١تغيث: ٛتلت عن أربعة آلؼ، ورويت عن ألف. ابن المباركوقاؿ 

: و٭تتمل أف مراد أيب حاًب استيعاب الكتاب ا١تسموع، وترؾ انتخابو، أو العراقيقاؿ 
 استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، ويكوف النظر فيو حالة الرواية.

ؤخرىا، فرٔتا تفوت ٔتوت الشيخ أو يواٟتاصل أف طالب العلم يكتب الفوائد ول قلت: 
ذا أراد الرواية أو العمل فل بد من التنقيح والتمحيص حىت ل سفره و٨تو ذلك، لكن إ

"َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذبًا أف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  ،يدخل ُب حديث َأيب ُىرَيْػرَةَ 
إماما من  : ل يكوفابن مهديوقاؿ  ،(1/10)رواه مسلم ا١تقدمة. َأْن ُيَحدٍَّث ِبُكلٍّ َما َسِمَع"

: أدركت الناس يزيد بن ىارونحدث عن كل من رأى، ول حدث بكل ما ٝتع. وقاؿ 
 (2/220، 2/109)اٞتامعيكتبوف عن كل، فإذا وقعت ا١تناظرة خصلوا. 

***** 

ـِ   ........ َواْلكَتاَب َ٘تّْمِ ...   )ن(:  َٝتَاََعُو َل تَػْنَتِخْبُو تَػْنَد
من كتاب أو جزء على التماـ ول ينتخب، قاؿ ابن وليكتب وليسمع ما يقع إليو )م(: 

قاؿ: ل ينتخب على عاَل إل بذنب. وقاؿ و ا١تبارؾ: ما انتخبت على عاَل قط إل ندمت. 
 ٭تِت بن معُت: سيندـ ا١تنتخب ُب اٟتديث حُت ل تنفعو الندامة.
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نتقي حديثو فينبغي للطالب أف ي ،: إذا كاف احملدث مكثرا وُب الرواية متعسراالخطيبقاؿ 
ويتجنب ا١تعاد من رواياتو، وىذا حكم  ،وينتخبو، فيكتب عنو ما ل ٬تده عند غَته

الواردين من الغرباء الذين ل ٯتكنهم طوؿ اإلقامة والثواء، وأما من َل يتميز للطالب معاد 
حديثو من غَته، وما يشارؾ ُب روايتو ٦تا يتفرد بو، فاْلوىل أف يكتب حديثو على 

 دوف النتقاء والنتخاب. الستيعاب
***** 

 لَِعاِرٍؼ َأَجاَد ُب انِْتَخابوِ   َوِإْف َيِضْق َحاٌؿ َعِن اْسِتيَعابوِ   .721 .970 )ن(:
 َكاَف ِمَن اٟتُفَّاِظ َمْن َلُو يُػَعدّْ   أَْو َقصََّر اْستَػَعاَف َذا ِحْفٍظ فَػَقدْ   .722 .971 
النتخاب، توىل ذلك فإف ضاقت بو اٟتاؿ عن الستيعاب، وأحوج إىل النتقاء و )م(: 

بنفسو إف كاف أىل ٦تيزا، عارفا ٔتا يصلح للنتقاء والختيار، وإف كاف قاصرا عن ذلك 
استعاف ببعض اٟتفاظ لينتخب لو، وقد كاف ٚتاعة من اٟتفاظ متصدين للنتقاء على 

 الشيوخ، والطلبة تسمع وتكتب بانتخأّم، منهم أبو اٟتسن الدارقطٍت.
***** 

 ........................  «َخطَّا»ُموا ُب اْْلَْصِل ِإمَّا َوَعلَّ   .723 .972 )ن(:
 وكانت العادة جارية برسم اٟتافظ علمة ُب أصل الشيخ على ما ينتخبو؛)م(: 
 فعلم الدارقطٍت ُب اٟتاشية اليسرى ٓتط عريض باٟتمرة. -
 ديث.وكاف أبو القاسم الللكائي اٟتافظ يعلم ٓتط صغَت باٟتمرة على أوؿ إسناد اٟت -

***** 

 «طَا»أَْو « َصادٍ »أَْو بِػػػ« ٫َتْزَتَػُْتِ »أَْو   ................   )ن(:
 وكاف وأبو الفضل الفلكي يعلم بصورة ٫تزتُت. - )م(:
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 والنعيمي أبو اٟتسن بصاد ٦تدودة. - 
 وأبو ٤تمد ا٠تلؿ بطاء ٦تدودة. - 

 ُب ذلك ولكل ا٠تيار. وكلهم يعلم ْترب ُب اٟتاشية اليمٌت من الورقة، ول حجر
***** 

 وََكْتَبُو ِمْن ُدوِف فَػْهٍم نَػَفَعا  َوَل َتُكْن ُمْقَتِصرًا أَْف َتْسَمَعا  .724 .973 )ن(:
ٍب ل ينبغي لطالب اٟتديث أف يقتصر على ٝتاع اٟتديث وكتبو دوف معرفتو وفهمو، )م(: 

ىل اٟتديث، نفسو من غَت أف يظفر بطائل، وبغَت أف ٭تصل ُب عداد أ فيكوف قد أتعب
 بل َل يزد على أف صار من ا١تتشبهُت ا١تنقوصُت، ا١تتحلُت ٔتا ىم منو عاطلوف.

 نَاِفٍع" فَ ْهمٍ  ُدونِ  ِمنْ " ، والتقدير:"فَ ْهمٍ " صفة لػ: "نَ َفَعا"قولو: )ش(: 
***** 

 َعْن فَػْهِمِو َكَمَثِل اٟتَِْمارِ   اٟتَِْديِث بِاْقِتَصارِ  ]َفَساِمُع[ .594 .974 )ن(:
من اقتصر على ٝتاع اٟتديث وقصر عن فهم ما ُب سنده ومتنو كمثل اٟتمار وبي(: )األثي

الذي ىو أبلد اٟتيواف وبئس ا١تثل، وقد مثل اهلل تعاىل ّٔذا ا١تثل اليهود الذين َل يعملوا ٔتا 
ُلوا الت َّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل ُب التوراة حيث قاؿ:  اْلِحَماِر َيْحِمُل "َمَثُل الَِّذيَن ُحمٍّ

 اآلية. َأْسَفارًا"
***** 

 َوِفْقَهُو، َو٨َتَْوُه، َولَُغَتوْ   فَػْلَيتَػَعرَّْؼ َضْعَفُو، َوِصحََّتوْ  .595 .975 )ن(:
وينبغي عليو أف يعرؼ درجة اٟتديث من ضعف اٟتديث إف كاف ضعيفا، )األثيوبي(: 

ي لو أف يتبحر مع ذلك ُب وكذا صحتو وحسنو، ويعرؼ فقهو وما فيو من اْلحكاـ، وينبغ
 النحو واللغة وسائر علـو العربية، فإهنا تفتح لو باب فهم النصوص.
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 رَِجالِِو، َوَما َحَواُه ِعْلَما  َوَما بِِو ِمْن ُمْشِكٍل، َوَأْٝتَا .596 .976 )ن(:
يعرؼ ما ُب اٟتديث من مشكل ُب اْلسانيد وا١تتوف، وأٝتاء  ومن ا١تهم)األثيوبي(: 
ألقأّم وكناىم وأنسأّم، وما حواه اٟتديث من علم، إذ اٟتديث يتضمن  رجالو، وكذا

 علوما ٚتة فل بد للطالب أف يتعرفها.
***** 

 َكاْبِن الصََّلِح أَْو َكَذا اْلُمْخَتَصرِ   َواقْػرَْأ ِكَتابًا ُب ُعُلوـِ اْْلَثَرِ   .725 .977 )ن(:
عو، شارح ١تصطلحات ىذا الكتاب مدخل إىل ىذا الشأف، مفصح عن أصولو وفرو )م(: 

أىلو ومقاصدىم ومهماهتم اليت ينقص احملدث باٞتهل ّٔا نقصا فاحشا، فهو إف شاء اهلل 
 جدير بأف تقدـ العناية بو.

: ينبغي للطالب أف يقدـ قراءة كتاب ُب علـو اٟتديث حفظا، أو العراقيقاؿ )ش(: 
 تفهما، ليعرؼ مصطلح أىلو.

إشارة إىل  "َأْو َكَذا اْلُمْخَتَصِر"وقولو:  ب ابن الصلح.أي ككتا "َكاْبِن الصَّاَلِح"قولو: 
 ىذه اْلرجوزة.

***** 

َهِقي َضْبطًا َوفَػْهًما، ٍُبَّ َثنْ   َوبِالصَِّحيَحُْتِ اْبَدَأْف، ٍُبَّ السَُّننْ   .726 .978 )ن(:  َواْلبَػيػْ
 دِ َأْٛتََد َواْلُمَوطَِّإ اْلُمَمهَّ   ٔتَا اقْػَتَضْتُو َحاَجٌة ِمْن ُمْسَندِ   .727 .979 
وليقدـ العناية بالصحيحُت، ٍب بسنن أيب داود وسنن النسائي وكتاب الًتمذي، ضبطا )م(: 

١تشكلها، وفهما ٠تفي معانيها، ول ٮتدعن عن كتاب السنن الكبَت للبيهقي، فإنا ل نعلم 
ٍب بسائر ما ٘تس حاجة صاحب اٟتديث إليو من كتب ا١تساند كمسند ، مثلو ُب بابو

وامع ا١تصنفة ُب اْلحكاـ ا١تشتملة على ا١تسانيد وغَتىا، وموطأ مالك أٛتد، ومن كتب اٞت
 ىو ا١تقدـ منها.
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اَرُقْطٍِت، .............  َوِعَلٍل، َوَخيػْرَُىا ِْلَْٛتََدا  .728 .980 )ن(:  َوالدَّ
 لدارقطٍت.ل "كتاب العلل"و ٛتد بن حنبلْل "كتاب العلل"علل ومن أجودىا الومن كتب )م(:

***** 

 ........ َوالتػََّوارِيُخ َغَدا.  ........................   )ن(:
 

 َواٞتَْرُْح َوالتػَّْعِديُل لِلرَّازِيّْ   ِمْن َخَْتَِىا اْلَكِبَُت لِْلُجْعِفيّْ   .729 .981
 "تاريخ البخاري الكبير"ومن كتب معرفة الرجاؿ وتواريخ احملدثُت، ومن أفضلها )م(: 

 لبن أيب حاًب. "كتاب الجرح والتعديل"و
***** 

 (1)ِلْْلَِمَتِ  اإِلْكَماؿُ  َواْْلَْكَملُ   وَُكُتِب اْلُمْؤتَِلِف اْلَمْشُهورِ   .730 .982 )ن(:
ْليب ناصر بن ماكول،  "اإلكمال"ومن كتب الضبط ١تشكل اْلٝتاء، ومن أكملها )م(: 

وليكن كلما مر بو اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة ْتث عنها وأودعها قلبو، فإنو 
 ك علم كثَت ُب يسر.٬تتمع لو بذل

"اإِلْكَماُل" في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في  واسم الكتاب:)ش(: 
 األسماء والكنى واألنساب.

***** 

 ........................  ...بِالتَّْدرِيِج، ....َواْحَفْظُو   .731 .983 )ن(:
، فذلك أحرى بأف ٯتتع وليكن ٖتفظو للحديث على التدريج قليل قليل مع اْلياـ والليال)م(: 

اؿ قٔتحفوظو، و٦تن ورد ذلك عنو من حفاظ اٟتديث ا١تتقدمُت: شعبة وابن علية ومعمر، 
 معمر: ٝتعت الزىري يقوؿ: من طلب العلم ٚتلة فاتو ٚتلة، وإ٪تا يدرؾ العلم حديثا وحديثُت.

                                                 

 ىا(.غَت  أو ىػ475الذىيب: اٟتافظ الناقد اٟتجة[،)ت]علي بن ىبة اهلل، أبو نصر، ابن ماكول، سعد ا١تلك،"اأْلَِميِر"(1)
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 بِِو، ....................  ٍُبَّ َذاِكرِ  ...............   )ن(:
ا١تذاكرة ٔتا يتحفظو من أقوى أسباب اإلمتاع بو، قاؿ علقمة النخعي: تذاكروا و  )م(:

من سره أف ٭تفظ اٟتديث فليحدث بو،  اٟتديث، فإف حياتو ذكره. وقاؿ إبراىيم النخعي:
 ولو أف ٭تدث بو من ل يشتهيو.

***** 

،... َواِلتْػَقاَف اْصحَ   ........................   )ن(:  ....َْبْ
 وليكن اإلتقاف من شأنو، فقد قاؿ عبد الرٛتن بن مهدي: اٟتفظ اإلتقاف.(: )م

***** 

 ........... َوبَاِدرِ .......  ........................   )ن(:
 .....َهْر، َوُتْذَكْر، ......٘تَْ   إذا تََأىَّْلَت ِإىَل التَّْألِيفِ   .732 .984 
استعد لذلك وتأىل لو فإنو كما قاؿ وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا )م(: 

يثبت اٟتفظ، ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، و٬تيد البياف، ويكشف ا١تلتبس، : ا٠تطيب
ويقف على  ويكسب ٚتيل الذكر، وٮتلده إىل آخر الدىر، وقل ما ٯتهر ُب علم اٟتديث،

 غوامضو ويستبُت ا٠تفي من فوائده إل من فعل ذلك.
***** 

 .. َوْىَو ُب التَّْصِنيفِ ......  ........................   )ن(:
 

 ........................  ابَاوَ بػْ َٚتُْعُو أَ  َطرِيَقَتاِف؛  .733 .985
 وللعلماء باٟتديث ُب تصنيفو طريقتاف:)م(: 

: التصنيف على اْلبواب، وىو ٗتر٬تو على أحكاـ الفقو وغَتىا، وٚتع ما ورد ُب  إحداىما
 باب.كل حكم، وكل نوع ُب باب ف
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 أَْو ُمْسَنًدا تُػْفرُِدُه ِصَحابَا  ..........................   )ن(:
 

 ]تَػْجَتيب[ِإىَل النَّيب، أَِو اْٟتُُروَؼ   بِاَْلْسَبِق، أَْو بِاْْلَقْػَربِ  ]تَػْبَدأُ[ .603 .986
: تصنيفو على ا١تسانيد، وٚتع حديث كل صحايب وحده وإف اختلفت أنواعو، )م(: الثانية

  اختار ذلك أف يرتبهم؛ و١تن
؛ فيبدأ بالعشرة، ٍب بأىل بدر، ٍب بأىل اٟتديبية، ٍب ٔتن على سوابق الصحابة -

أسلم، وىاجر بُت اٟتديبية، وفتح مكة، وٮتتم بأصاغر الصحابة كأيب الطفيل 
 ونظرائو، ٍب بالنساء، وىذا أحسن.

سوؿ اهلل صلى اهلل ؛ فيبدأ ببٍت ىاشم ٍب باْلقرب فاْلقرب نسبا من ر أو على القبائل -
 عليو وسلم.

 ُب أٝتائهم، وىذا أسهل. أو على حروف المعجم -
***** 

 رُتْػَبًة، َوَما َكَملْ  يَػْعُقوُب أَْعَلى  َوَٚتُْعُو ُمَعلًَّل َكَما فَػَعلْ   .734 .987 )ن(: 
ٍب إف من أعلى ا١تراتب ُب تصنيفو تصنيفو معلل، بأف ٬تمع ُب كل حديث طرفو، )م(: 

 يو، كما فعل يعقوب بن شيبة ُب مسنده.واختلؼ الرواة ف
***** 

 ........................  ....َٚتَُعوا أْبوابًا، ......وَ   .735 .988 )ن(:
و٬تمعوف أيضا أبوابا من أبواب الكتب ا١تصنفة اٞتامعة لْلحكاـ، فيفردوهنا بالتأليف )م(: 

"باب و ع اليدين""باب رفو ،للدارقطٍت "رؤية اهلل عز وجل"فتصَت كتبا مفردة، ٨تو باب 
 كل٫تا للبخاري وغَت ذلك.  القراءة خلف اإلمام"
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 ........................  ....... اَْو ُشُيوًخا، .....   )ن(:
و٦تا يعتنوف بو ُب التأليف ٚتع الشيوخ، أي: ٚتع حديث شيوخ ٥تصوصُت كل واحد )م(: 

 ٬تمع حديث ىؤلء منهم على انفراده، قاؿ عثماف بن سعيد الدارمي: يقاؿ: من َل
ا٠تمسة فهو مفلس ُب اٟتديث: سفياف وشعبة ومالك وٛتاد بن زيد وابن عيينة، وىم 

 أصوؿ الدين.
وأصحاب اٟتديث ٬تمعوف حديث خلق كثَت غَت الذين ذكرىم الدارمي،  قال الشيخ:

 منهم: أيوب السختياين والزىري واْلوزاعي.
***** 

 تَػرَاِٚتًا، .................  ........... اَوْ ..........   )ن(:
و٬تمعوف أيضا الًتاجم، وىي أسانيد ٮتصوف ما جاء ّٔا باٞتمع والتأليف، مثل )م(: 
"سهيل بن أبي صالح، ، وترٚتة: "مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اهلل عنو"ترٚتة: 

ئشة "ىشام بن عروة، عن أبيو، عن عاوترٚتة:  عن أبيو، عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو"
 ُب أشباه لذلك كثَتة. رضي اهلل عنها"

***** 

 ............ أَْو طُرُقًا، ..  ........................   )ن(:
، قبض العلمويفردوف أحاديث فيجمعوف طرقها ُب كتب مفردة ٨تو طرؽ حديث )م(: 

ثو ، وغَت ذلك، وكثَت من أنواع كتابنا ىذا قد أفردوا أحاديالغسل يوم الجمعةوحديث 
 باٞتمع والتصنيف.

***** 
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 ...... َوَقْد رَأَْوا..........  ........................   )ن(:
 

 ........................  َكراَىَة اٞتَْْمِع ِلِذي تَػْقِصَتِ   .736 .989
وليتق أف ٬تمع ما َل يتأىل بعد لجتناء ٙترتو واقتناص فائدة ٚتعو، كيل يكوف )م(: 

ا١تديٍت: إذا رأيت اٟتَدث أوؿ ما يكتب اٟتديث، ٬تمع حديث علي بن  قاؿما كحكمو  
 ."ال يفلح"فاكتب على قفاه  : "من كذب"وحديث "الغسل"

***** 

 َكَذاَؾ اِلْخرَاُج ِبَل َٖتْرِيرِ   ........................   )ن(: 
 ظر فيو وتكريره.ٍب ليحذر أف ٮترج إىل الناس ما يصنفو إل بعد هتذيبو وٖتريره، وإعادة الن)م(:

***** 

 َكَقارِِئ اْلُقْرآِف؟ ُخْلٌف َجارِي  َوَىْل يُػثَاُب قَارُِئ اآْلثَارِ  .606 .990 )ن(:
ىل يتعلق بقراءة متوف  ؛: و٦تا وقع فيو السؤاؿ أنو(3/663)النكتالزركشيقاؿ )ش(: 

ا  اْلحاديث ثواب خاص كما يتعلق بالقرآف؟ وىل يثاب على ٣ترد ٝتاعها من كاف عارفا ّٔ
 كما يثاب ا١تستمع للقرآف على ٣ترد الستماع؟

واستدؿ  ،: إف قراءة متوف اْلحاديث ل يتعلق ّٔا ثواب حاضرأبو إسحاق الشيرازيقاؿ 
ْلف ما يتعلق بو حكم شرعي ل ٬توز تغيَته  ؛على ذلك ّتواز قراءهتا وروايتها با١تعٌت

يث آّردة ل ثواب فيها َل يكن ٓتلؼ القرآف فإنو معجز ُب نفسو، وإذا كانت قراءة اٟتد
ُب استماعو آّرد عن ا١تعاين السابقة ثواب من باب أوىل، وىذا كلو للثواب ا١تخصوص من 

ونشرىا، وتنزؿ الرٛتة عند ذكرىا، والقياـ  أما باعتبار أداء السنةحيث خصوص اللفظ، 
ثية ا٠تارجة عن بتبليغها ا١تأمور بو، فل شك ُب حصوؿ الثواب على اللفظ من ىذه اٟتي

 نفس اللفظ ْلنو وسيلة إىل ىذه ا١تقاصد.
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   [أَْلَقاُب َأْىِل اْلَحِديثِ ] َمْسأََلةٌ    )ن(:
 

 ، َكَذا ا٠تَِْطيُب َنصَّا«َحاِفظٍ »بِػػػ  َوَذا اٟتَِْديِث َوَصُفوا، فَاْخَتصَّا .574 .991
 

 تػَّْعِديِل َوالتَّْجرِيحِ يُػْرَجُع، َوال  َوْىَو الَِّذي إِلَْيِو ُب التَّْصِحيحِ  .575 .992
: الوصف باٟتفظ على اإلطلؽ ينصرؼ إىل أىل (2/172)اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 

اٟتديث خاصة، وىو ٝتة ٢تم، ل يتعداىم، ول يوصف ّٔا أحد سواىم، وىي أعلى 
صفات احملدثُت وأٝتى درجات الناقلُت، من وجدت فيو قبلت أقاويلو، وُسلم لو تصحيح 

 لو.اٟتديث وتعلي
***** 

 .......َيْدرِي اْْلََسانِيَد، .  َأْف ٭َتَْفَظ السُّنََّة َما َصحَّ، َوَما .576 .993 )ن(:
٭تفظ ما يدري بو و أي  "الس نََّة"عطف على  "َوَما َيْدِري اأْلََسانِيَد"قولو: )األثيوبي(: 

 اْلسانيد من علم الرجاؿ و٨توه.
***** 

 ......... َوَما َقْد َو٫ِتَا..  ........................   )ن(:
ْعَلُؿ ِفيَها نَػَهَجا  ِفيِو الرَُّواُة زَاِئًدا أَْو ُمْدَرَجا .577 .994   َوَما بِِو اإْلِ

ْعاَلُل ِفيَها"أي ٭تفظ  "َوَما ِبِو ...."قولو: )األثيوبي(:   "نَ َهَجا"أي اْلسانيد  "َما ِبِو اإْلِ
وًجا، وضح واستباف. وا١تعٌت: ٭تفظ الشيء الذي أي باف يقاؿ: نَػَهَج الطريق يَػنػَْهج نُػهُ 

 اتضح بو اإلعلؿ ُب اْلسانيد، أي أنو يعرؼ علم علل اْلحاديث.
***** 

 بَػُْتَ َمرَاِتِب الرَّْجاِؿ َميػَّزَا  َيْدرِي اْصِطلَح اْلَقْوـِ َوالتََّميػُّزَا .578 .995 )ن(:
 ِطيُب َحدَّ ِلْْلِْطَلؽِ َكَذا ا٠تَْ   ُب ثَِقٍة َوالضَّْعِف َوالطَّْباؽِ  .579 .996 
 من صفات اٟتافظ الذي ٬توز إطلؽ ىذا اللفظ ُب تسميتو: : (2/173)اٞتامعالخطيبقاؿ )ش(: 
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 أف يكوف عارفا بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، بصَتا ٦تيزا ْلسانيدىا. -
 نقلتو. ٭تفظ منها ما أٚتع أىل ا١تعرفة على صحتو، وما اختلفوا فيو للجتهاد ُب حاؿ -
 "ال بأس بو"و "وسط"و "مقبول"" و"فالن ثقةو "فالن حجة"يعرؼ فرؽ ما بُت قو٢تم:  -

 ."ذاىب الحديث"و "متروك"و "ضعيف"و "لين"و "شيخ"و "صالح"و "صدوق"و
 ."أن فالنا"و "عن فالن"وٯتيز الروايات بتغاير العبارات ٨تو  -
 أو تابعيا.ويعرؼ اختلؼ اٟتكم ُب ذلك بُت أف يكوف ا١تسمى صحابيا  -
وأف ذلك غَت مقبوؿ من  "عن فالن"و "قال فالن"واٟتكم ُب قوؿ الراوي:  -

 ا١تدلسُت دوف إثبات السماع على اليقُت. 
 ويعرؼ اللفظة ُب اٟتديث تكوف و٫تا، وما عداىا صحيحا. -
 وٯتيز اْللفاظ اليت أدرجت ُب ا١تتوف فصارت بعضها لتصا٢تا ّٔا. -
رواة ٔتعاناة علم اٟتديث دوف ما سواه، ْلنو علم ل ويكوف قد أنعم النظر ُب حاؿ ال -

 يعلق إل ٔتن وقف نفسو عليو وَل يضم غَته من العلـو إليو.
***** 

 يَػُفوتُُو أََقلَّ ٦تَّا َعِلَما  َما َيُكوفَ  َأفْ  اْلِمزّْيُّ  َوَصرَّحَ  .580 .997 )ن(:
د اٟتافظ الذي : سألت اٟتافظ ٚتاؿ الدين ا١تزي عن حقال تقي الدين السبكي)ش(: 

 إذا انتهى إليو الرجل جاز أف يطلق عليو اٟتافظ؟ 
 : يرجع إىل أىل العرؼ.قال

 : وأين أىل العرؼ؟ قليل جدا.فقلت
: أقل ما يكوف أف يكوف الرجاؿ الذين يعرفهم ويعرؼ تراٚتهم وأحوا٢تم وبلداهنم أكثر قال

 من الذين ل يعرفهم ليكوف اٟتكم للغالب.
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 ىذا الزماف، أدركت أنت أحدا كذلك؟ : ىذا عزيز ُبفقلت
:ما رأينا مثل شرؼ الدين الدمياطي، قاؿ: وابن دقيق العيد كاف لو ُب ىذا مشاركة فقال

 جيدة، ولكن أين الثرى من الثريا؟
 : كاف يصل إىل ىذا اٟتد؟ .فقلت

: كاف يشارؾ مشاركة جيدة ُب ىذا، أعٍت ُب اْلسانيد، وكاف ُب ا١تتوف أكثر ْلجل قال
 (1/281)البحر الذي زخرفقو واْلصوؿ. ال

***** 

 ِمْن َذاَؾ ٭َتِْوي ُٚتًَل ُمْسَتْكثَػرَهْ   َأْف تُػْبِصرَهْ « ٤ُتَدّْثٌ »َوُدونَُو  .581 .998 )ن(:
عنو أنو سئل  (1/53)النكت وىذا كأنو أخذه من كلـ ابن سيد الناس، فقد ذكر الزركشي

نا ىو من اشتغل باٟتديث رواية عن حد احملدث واٟتافظ فأجاب بأف احملدث ُب عصر 
ودراية وكتابة، واطلع على كثَت من الرواة والروايات ُب عصره، وتبصر بذلك حىت حفظو 

 واشتهر فيو ضبطو. 
اإلشارة إىل ما تقدـ ُب تعريف اٟتافظ، واٟتاصل أف احملدث دوف اٟتافظ  "ِمْن َذاَك" قولو:

 افظ إف َل ٬تمعها كلها.ُب الرتبة، وىو من ٬تمع ٚتل كثَتة من صفات اٟت
 

***** 

 «اْلُمْسِندِ »ُمْقَتِصٌر ل ِعْلَم ِسْم بِػػػػ  َوَمْن َعَلى َٝتَاِعِو اْلُمَجرَّدِ  .582 .999 )ن(:
ا١تسِند ىو الذي يقتصر على ٝتاع اْلحاديث وإٝتاعها من غَت معرفة بعلومها )األثيوبي(: 
 أو إتقاف ٢تا.

***** 
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 َذِوي اٟتَِْديِث ِقَدًما َذا َمنػَْقبُ   َلقَُّبوا« ْلُمْؤِمِنُتَ أَِمَِت ا»َوبِػػػػ .583 .1000 )ن(:
"أمير المؤمنين في العلماء لقبوا أصحاب اٟتديث ُب قدًن الزماف بػػ)األثيوبي(: 

، وىو لقب شريف يفتخر بو، و٢تذا َل يظفر بو إل اْلفذاذ النوادر الذين ىم الحديث"
بن راىويو وأٛتد والبخاري االثوري و و ة أئمة ىذا الشأف وا١ترجع إليهم فيو، كشعب
 والدارقطٍت، وُب ا١تتأخرين كاٟتافظ ابن حجر.

***** 

   اْلَعاِلي َوالنَّاِزلُ    )ن(:
 

ْسَنادِ  .607 .1001 يِن ِبَل تَػْرَدادِ   َقْد ُخصَِّت اْْلُمَُّة بِاإْلِ  َوْىَو ِمَن الدّْ
خصيصة فاضلة من خصائص : أصل اإلسناد أول )م(: معرفة اإلسناد العالي والنازل

بن ا١تبارؾ: اإلسناد من الدين، لول اإلسناد اىذه اْلمة، وسنة بالغة من السنن ا١تؤكدة، قاؿ 
 لقاؿ من شاء ما شاء.

***** 

 ........................  َوطََلُب اْلُعُلوّْ ُسنٌَّة، ......  .737 .1002 )ن(:
يو على ما سبق ذكره، قاؿ وطلب العلو فيو سنة أيضا، ولذلك استحبت الرحلة ف)م(: 

وعن ٭تِت بن معُت أنو قيل لو ُب  أٛتد بن حنبل: طلب اإلسناد العال سنة عمن سلف.
 مرضو الذي مات فيو: ما تشتهي؟ قاؿ: بيت خال، وإسناد عال.

 َفضََّل بَػْعٌض النػُُّزوَؿ، َوْىَو َردّْ   ..... َوَقدْ ...............   )ن(:
بعض أىل النظر أنو قاؿ: التنزؿ ُب اإلسناد أفضل، واحتج لو ٔتا  وحكى ابن خلد عن)م(: 

 معناه أنو ٬تب الجتهاد والنظر ُب تعديل كل راو وٕتر٭تو، فكلما زادوا كاف الجتهاد أكثر.
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ْلف العلو يبعد اإلسناد من ا٠تلل؛  وىذا مذىب ضعيف، ضعيف اٟتجة؛ قال الشيخ:
ل من جهتو سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة ْلف كل رجل من رجالو ٭تتمل أف يقع ا٠تل

 جهات ا٠تلل، وُب كثرهتم كثرة جهات ا٠تلل، وىذا جلي واضح.
: من يفضل النزوؿ لزيادة الجتهاد ُب رجالو ٔتثابة من يقصد ا١تسجد لصلة العراقيوقاؿ 

اٞتماعة، فيسلك طريقة بعيدة لتكثَت ا٠تطا وإف أداه سلوكها إىل فوات اٞتماعة اليت ىي 
 ا١تقصود، وا١تقصود من اٟتديث التوصل إىل صحتو وبعد الوىم.

***** 

 ........................  .........َوَقسَُّموُه َٜتَْسًة؛   .738 .1003 )ن(:
ٍب إف العلو ا١تطلوب ُب رواية اٟتديث على أقساـ ٜتسة، وىذه أنواعو على )م(: 

 الستقصاء واإليضاح الشاُب:
***** 

 َوْىَو اْْلَْفَضلُ  ،قُػْرٌب ِمَن الرَُّسوؿِ   فَاْْلَوَّؿُ ...... .......   )ن(:
 ...........................  ..َصحَّ اِلْسَناُد، .. ِإفْ   .739 .1004 

: وذلك من )م(: أولها: القرب من رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف
 قرب أو قربة إىل اهلل عز وجل. : قرب اإلسناد(1)أجل أنواع العلو، قاؿ ٤تمد بن أسلم الطوسي

وىذا كما قاؿ؛ ْلف قرب اإلسناد قرب إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  قال الشيخ:
 والقرب إليو قرب إىل اهلل عز وجل.

 : ىذا كلـ ٭تتاج إىل ٖتقيق وْتث.)القًتاح(ابن دقيققاؿ )ش(: 
***** 

                                                 

 ىػ(.242[، )تاإلماـ أحد اْلبداؿ واٟتّفاظ ]الذىيب: الِكْنديّ  الطُّوسي، ،أبو اٟتسن ،(٤تمد بن أسلم بن ساَل1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 :57 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

، ........ِإىَل ِإَما  .. َوِقْسُم الُقْربِ ........   )ن(:  ......ـٍ
: وإف كثر العدد من القرب من إمام من أئمة الحديثوىو الذي ذكره اٟتاكم،  )م(: الثاني:

ذلك اإلماـ إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فإذا وجد ذلك ُب إسناد، ُوصف بالعلو نظرا 
  عليو وسلم.إىل قربو من ذلك اإلماـ وإف َل يكن عاليا بالنسبة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل

***** 

 ... َوُعُلوّّ ِنْسيب .........  ........................   )ن(:
 

 يَػْنزُِؿ َمْْتٌ ِمْن َطرِيِقَها أُِخذْ   بِِنْسَبٍة لِْلُكُتِب السّْتَِّة ِإذْ   .740 .1005
)م(: الثالث: العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين، أو أحدىما، أو غيرىما من الكتب 

 "المساواة"و "األبدال"و "الموافقات"وذلك ما اشتهر آخرا من  تمدة:المعروفة المع
وقد كثر اعتناء احملدثُت ا١تتأخرين ّٔذا النوع، و٦تن وجدت ىذا النوع ُب  "المصافحة" و

ا٠تطيب وبعض شيوخو، وأبو نصر بن ماكول، وأبو عبد اهلل اٟتميدي، وغَتىم  :كلمو
 من طبقتهم، و٦تن جاء بعدىم.

***** 

 «اْلُمَوافَػَقوْ »َمَع ُعُلوٍّ فَػُهَو   فَِإْف َيُكْن ُب َشْيِخِو َقْد َوافَػَقوْ   .741 .1006 :)ن(
 

 ........................  «اْلَبَدؿْ »أَْو َشْيِخ َشْيِخِو َكَذاَؾ فَػػػػ  .742 .1007
 عاليا بعدد أقل  -مثل-فهي أف يقع لك اٟتديث عن شيخ مسلم فيو  )م(: أما الموافقة:
 قع لك بو ذلك اٟتديث عن ذلك الشيخ إذا رويتو عن مسلم عنو.من العدد الذي ي

فمثل أف يقع لك ىذا العلو عن شيخ غَت شيخ مسلم، ىو مثل شيخ مسلم  وأما البدل:
 ُب ذلك اٟتديث.
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وقد يرد البدؿ إىل ا١توافقة، فيقاؿ فيما ذكرناه إنو موافقة عالية ُب شيخ شيخ  قال الشيخ:
فهو أيضا موافقة وبدؿ، لكن ل يطلق عليو اسم ا١توافقة،  مسلم، ولو َل يكن ذلك عاليا

 والبدؿ لعدـ اللتفات إليو.
***** 

ا َقْد َحَصلْ   .......................   )ن(:  َوِإْف َيُكْن َساَواُه َعدِّ
 ...........................  ....، ...«اَواةُ اْلُمسَ »فَػْهَو   .743 .1008 

أف يقل العدد ُب إسنادؾ ل إىل شيخ مسلم  -أعصارنا ُب  -فهي  )م(: وأما المساواة:
وأمثالو، ول إىل شيخ شيخو، بل إىل من ىو أبعد من ذلك كالصحايب أو من قاربو، ورٔتا  
كاف إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ْتيث يقع بينك وبُت الصحايب مثل من العدد 

تكوف بذلك مساويا ١تسلم مثل مثل ما وقع من العدد بُت مسلم وبُت ذلك الصحايب، ف
 ُب قرب اإلسناد وعدد رجالو.

***** 

 «اْلُمَصاََفَحوْ »اْْلَْصُل بِاْلَواِحِد فَػػػ  ... َوَحْيُث رَاَجَحوْ .......   )ن(:
فهي أف تقع ىذه ا١تساواة اليت وصفناىا لشيخك ل لك، فيقع  )م(: وأما المصافحة:

لكونك  ،لما ُب ذلك اٟتديث وصافحتو بوذلك لك مصافحة، إذ تكوف كأنك لقيت مس
 قد لقيت شيخك ا١تساوي ١تسلم.

اعلم أف ىذا النوع من العلو تابع لنزوؿ، إذ لول نزوؿ ذلك اإلماـ ُب إسناده َل تعل  قال:
 أنت ُب إسنادؾ.

***** 
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 ........................  ٍُبَّ ُعُلوُّ ِقَدـِ اْلَوفَاةِ   .744 .1009 )ن(:
مثالو ما أرويو عن شيخ، أخربين بو  د من تقدم وفاة الراوي:)م(: الرابع: العلو المستفا

أعلى من رواييت لذلك عن شيخ، أخربين بو عن  ،عن واحد، عن البيهقي، عن اٟتاكم
واحد، عن أيب بكر بن خلف، عن اٟتاكم، وإف تساوى اإلسناداف ُب العدد، لتقدـ وفاة 

وٜتسُت وأربعمائة، ومات ابن  البيهقي على وفاة ابن خلف؛ ْلف البيهقي مات سنة ٙتاف
 خلف سنة سبع وٙتانُت وأربعمائة.

***** 

 أَمَّا اْلُعُلوُّ َل َمَع اْلِتَفاتِ   ........................   )ن(:
 أَو الثََّلِثَُت َمَضْت ِسِنيَنا  آلَخٍر، َفِقيَل: لِْلَخْمِسيَنا  .745 .1010 )ن(:

نسبة شيخ إىل شيخ، وقياس راو براو، وأما  العلو ا١تنبٍت على تقدـ الوفاة مستفاد من)م(: 
العلو ا١تستفاد من ٣ترد تقدـ وفاة شيخك من غَت نظر إىل قياسو براو آخر، فقد حده 

وذلك ما رويناه عن أيب علي اٟتافظ النيسابوري ، بعض أىل ىذا الشأف ٓتمسُت سنة
سُت سنة من قاؿ: ٝتعت أٛتد بن عمَت الدمشقي وكاف من أركاف اٟتديث قاؿ: إسناد ٜت

وعن أيب عبد اهلل بن منده قاؿ: إذا مر على اإلسناد ثلثوف سنة  موت الشيخ إسناد علو.
 وىذا أوسع من اْلوؿ.قال الشيخ: فهو عاؿ. 

***** 

 ........................  ٍُبَّ ُعُلوُّ ِقَدـِ السََّماعِ   .746 .1011 )ن(:
بن طاىر: من العلو تقدـ  : قاؿ ٤تمد)م(: الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

 السماع.
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وكثَت من ىذا يدخل ُب النوع ا١تذكور قبلو، وفيو ما ل يدخل ُب ذلك، بل  قال الشيخ:
ٯتتاز عنو، مثل أف يسمع شخصاف من شيخ واحد، وٝتاع أحد٫تا من ستُت سنة مثل، 

 اْلوؿ وٝتاع اآلخر من أربعُت سنة، فإذا تساوى السند إليهما ُب العدد، فاإلسناد إىل
 الذي تقدـ ٝتاعو أعلى.

***** 

 َوِضدُّه النػُُّزوُؿ َكاْْلَنْػَواعِ   ........................   )ن(:
، وما من قسم من أقساـ العلو ا٠تمسة إل وضده قسم من أقساـ )م(: النزول ضد العلو

 تقدـ شرحو.النزوؿ، فهو إذا ٜتسة أقساـ، وتفصيلها يدرؾ من تفصيل أقساـ العلو على ٨تو ما 
***** 

َـّ فَػْهَو َما َلَْ ٬ُتْرَبِ   .747 .1012 )ن(:   ........................  َوَحْيُث ُذ
.)م(:   روينا عن علي بن ا١تديٍت وأيب عمرو ا١تستملي النيسابوري أهنما قال: النزوؿ شـؤ

النزوؿ مفضوؿ مرغوب عنو والفضيلة للعلو، لكن ما جاء ُب ذـ النزوؿ  قال الشيخ:
بعض النزوؿ، فإف النزوؿ إذا تعُت دوف العلو طريقا إىل فائدة راجحة على فائدة ٥تصوص ب

 العلو فهو ٥تتار غَت مرذوؿ.
***** 

 َوالصّْحَُّة اْلُعُلوُّ ِعْنَد النَّظَرِ   ........................   )ن(:
 الطاىر السلفي: وأب قاؿ)م(: 

 النػُّقَّادِ   ِعْلِموِ   أْربَابِ  ِعْندَ      ْرَب رَِجاٍؿ ػػػلَْيَس ُحْسُن اٟتَِْدْيِث قُ 
ْسَنادِ     اْٟتِْفػ   أُوِل   بَػُْتَ  اٟتَِْديثِ  َبْل ُعُلوُ  تْػَقاِف ْصحَُّة اإْلِ  ػِظ َواإْلِ
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وعن الوزير نظاـ ا١تلك: عندي أف اٟتديث العال ما صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
يس من قبيل العلو ا١تتعارؼ إطلقو ىذا و٨توه ل قال الشيخ: وسلم وإف بلغت رواتو مائة.

 بُت أىل اٟتديث، وإ٪تا ىو علو من حيث ا١تعٌت فحسب.
***** 

 ِمْن َعاَلٍِ يَػْنزُِؿ أَْو َعاٍؿ فَػَقدْ   َوِلْبِن ِحبَّاَف: ِإَذا َداَر السََّندْ  .616 .1013 )ن(:
د اٟتديث ذكر ابن حباف تفصيل ُب الًتجيح بُت العلو والنزوؿ، فإذا كاف سن)األثيوبي(: 

ورجل آخر سنده عاؿ لقلة عدده إل أنو يفقد  ،عاَل ينزؿ سنده لكثرة عددهبُت دائرا 
 العلم كاف يكوف عاميا.

***** 

ـُ   فَِإْف تَػَرى لِْلَمْْتِ فَاْْلَْعلـُ  .617  .1014 )ن(: ْسَناَد فَاْلَعَوا  َوِإْف تَػَرى اإْلِ
كاف للمْت فالفقهاء، فا١تعترب إ٪تا ىو النظر إف كاف للسند فالشيوخ أوىل، وإف  ف)األثيوبي(: 

 العلو ا١تعنوي وىو قوة الراوي.
***** 

   َغْرِيُب أَْلَفاِظ اأْلََحاِديثِ    )ن(:
وىو عبارة عما وقع ُب متوف اْلحاديث من اْللفاظ  )م(: معرفة غريب الحديث:

ديث خاصة، فن مهم يقبح جهلو بأىل اٟت وىوالغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعما٢تا، 
 ٍب بأىل العلم عامة، وا٠توض فيو ليس با٢تُت.

 
 

***** 
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 َمْن صنََّف اْلَغرِيَب ِفيَما نَػَقُلوا  ُخْلٌف أَوَّؿُ  (1)َوالنَّْضُر أَْو َمْعَمرُ   .759 .1015 )ن(:
ٍب إف غَت واحد من العلماء صنفوا ُب ذلك فأحسنوا، وروينا عن اٟتاكم قاؿ: أوؿ من )م(: 

ومنهم من خالفو فقاؿ: أوؿ من صنف فيو أبو . النضر بن َشيلصنف الغريب ُب اإلسلـ 
 عبيدة معمر بن ا١تثٌت.

 وكتابا٫تا صغَتاف. قال الشيخ:
***** 

 ........................  ..، ...(2)ٍُبَّ تَػَلى أَبُو ُعبَػْيدٍ   .760 .1016 )ن(:
وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلـ كتابو ا١تشهور، فجمع وأجاد )م(: 
 صى، فوقع من أىل العلم ٔتوقع جليل، وصار قدوة ُب ىذا الشأف.واستق

***** 

 ............... ،(3)الُقَتيبُّ   ..... َواقْػتَػَفى...........   )ن(:
 ٍب تتبع القتييب ما فات أبا عبيد، فوضع فيو كتابو ا١تشهور.)م(: 
"إصالح بيد ُب كتابو: وتعقَّب أيضا أبا ع صنَّف ابن قتيبة كتابا ُب غريب اٟتديث، قلت:

 غلط أبي عبيد في غريب الحديث" 
 

***** 
                                                 

  ىػ(.204، أبو اٟتسن، ا١تازين، النحوي، البصري، ]ثقة ثبت، ع[، )تبن ُشػَمْيل بن خرشة "النَّْضُر"(1)
 ىػ(.208بن ا١تثٌت، أبو عبيدة، النحوي، البصري، ]صدوؽ أخباري رمي برأي ا٠توارج، خت د[، )ت "َمْعَمُر"

 ىػ(.224القاسم بن سلـ، البغدادي، ]ثقة، خت د ت[، )ت "أَبُو ُعبَ ْيٍد"(2)
(3)"  ىػ(.276بن مسلم بن قتيبة، أبو ٤تمد، الِدينَػَورّي، ]ا٠تطيب: كاف ثقة دينا فاضل[، )ت عبد اهلل "الُقَتِبي 
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 صنػََّفا (1)...... ٍُبَّ َٛتْدٌ .  ........................   )ن(:
 ٍب تتبع أبو سليماف ا٠تطايب ما فاهتما، فوضع ُب ذلك كتابو ا١تشهور.)م(: 

من ذلك على ىذه الثلثة أمهات الكتب ُب ذلك، ووراءىا ٣تامع تشتمل  قال الشيخ:
 زوائد وفوائد كثَتة.

***** 

 ٠تَّْصُتُو َمَع َزَواِئَد تُػَعدّْ   َولََقدْ  أَْعَلى، اآلفَ ( 2)اْْلَِثَتِ  َواْبنُ  .624 .1017 )ن(:
و٠تصو السيوطي: ُب  "النهاية في غريب الحديث واألثر"، : ابن اْلثَت وكتاب)ش(: 
 "الدر النثير في تلخيص نهاية ابن االثير"كتاب: 

***** 

َر أَْىِل اْلَفنّْ   فَاْعَن بِِو، َوَل َٗتُْض بالظَّنّْ   .761 .1018 )ن(:  َوَل تُػَقلّْْد َغيػْ
وا٠تائض فيو حقيق بالتحري جدير بالتوقي، قاؿ ا١تيموين: سئل أٛتد عن حرؼ من )م(: 

غريب اٟتديث، فقاؿ: سلوا أصحاب الغريب، فإين أكره أف أتكلم ُب قوؿ رسوؿ اهلل صلى 
 ول ينبغي أف يقلد منها إل ما كاف مصنفوىا أئمة جلة. بالظن فأخطئ.اهلل عليو وسلم 

***** 

ُر َما َفسَّْرتَُو بِاْلَوارِدِ   .762 .1019 )ن(:  "الد خٍّ بِالد َخاِن اِلْبِن َصائِِد"َكػػػػ  َوَخيػْ
وأقوى ما يعتمد عليو ُب تفسَت غريب اٟتديث أف يظفر بو مفسرا ُب بعض روايات )م(: 

"َقْد روي ُب حديث ابن صياد أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: اٟتديث، ٨تو ما 
 ، قاؿ: الدخ، فهذا خفي معناه وأعضل.َخَبْأُت َلَك َخِبيًئا َفَما ُىَو؟"

                                                 

 ، تقدـ.ىو ا٠تطايب "َحْمٌد"(1)
 ىػ(.606ا١تبارؾ بن ٤تمد، أبو السعادات، ٣تد الديناٞتزري، ]الذىيب: العلمة البارع اْلوحد[، )ت"اْبُن اأْلَثِيِر"(2)
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واٝتو عبد اهلل، كاف أبوه من اليهود، ول يدري من أي قبيلة ىو،  ،ابن صائد أو صيَّاد)ش(: 
صحابة كعمر رضي اهلل عنو يقسم على ذلك، وقد وىو الذي يقاؿ إنو الدجاؿ، وكاف بعض ال

: ل معٌت لذكر (5/149)اإلصابةالحافظ . قاؿ (3/283علمية-)أسد الغابةعدَّه بعضهم من الصحابة 
ابن صياد ُب الصحابة، ْلنو إف كاف الدجاؿ فليس بصحايب قطعا، ْلنو ٯتوت كافرا، وإف كاف 

 وسلم َل يكن مسلما. غَته فهو حاؿ لقيو النيب صلى اهلل عليو وآلو 
 8/126و 6173رقم:  8/40و 3055رقم:  4/70و 1354رقم:  2/93)وحديثو رواه البخاري )ح(: 

ُهَما، أَفَّ ُعَمَر  (2930رقم:  4/2244)ومسلم  (6617رقم:  من حديث اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنػْ
َرْىٍط ِقَبَل اْبِن َصيَّاٍد، َحىتَّ َوَجُدوُه يَػْلَعُب َمَع اْنطََلَق َمَع النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُب 

َياِف   "ِإنٍّي َقْد َخَبْأُت َلَك َخِبيًئا"ٍُبَّ قَاَؿ َلُو النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:  ]اٟتديث، وفيو:[الصّْبػْ
 ُدَو َقْدَرَك...""اْخَسْأ، فَ َلْن تَ عْ فَػَقاَؿ اْبُن َصيَّاٍد: ُىَو الدُّخُّ، فَػَقاَؿ: 

***** 

 ........................  ...اَؾ ِعْنَد التػّْْرِمِذي، .َكذَ   .763 .1020 )ن(:
ومعٌت اٟتديث أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ لو: قد أضمرت لك ضمَتا، فما )م(: 

ىو الدخاف ُب لغة، إذ ُب بعض  "الدخ"ىو؟ فقاؿ: الدخ، بضم الداؿ، يعٍت الدخاف، و
"إني قد َخَبْأُت َلَك ديث ما نصو: ٍب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: روايات اٟت

فقاؿ ابن صياد: ىو الدخ، فقاؿ َخِبيًئا، َوَخبََّأ لو: "يَ ْوَم تَْأِتي السََّماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن"، 
جو ، وىذا ثابت صحيح، خر "اْخَسْأ، فَ َلْن تَ ْعُدَو َقْدَرَك"رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

الًتمذي وغَته، فأدرؾ ابن صياد من ذلك ىذه الكلمة فحسب على عادة الكهاف ُب 
اختطاؼ بعض الشيء من الشياطُت من غَت وقوؼ على ٘تاـ البياف، و٢تذا قاؿ لو: 

 أي فل مزيد لك على قدر إدراؾ الكهاف."اْخَسْأ، فَ َلْن تَ ْعُدَو َقْدَرَك" 
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رقم:  4/120)، أبو داود (2249رقم:  4/519)ًتمذي الرواه  وىذا اٟتديث ّٔذا اللفظ،)ح(: 

 : ىذا حديث صحيح.الترمذي، قاؿ (4329
***** 

 َفسَّرَُه اٞتَِْماَع َوْىَو َواِىمُ   ........... َواْٟتَاِكمُ ....   )ن(:
 "الزخ"وفسره قـو ٔتا ل يصح، وُب معرفة علـو اٟتديث للحاكم أنو الدخ ٔتعٌت )م(: 

 ليط فاحش يغيظ العاَل وا١تؤمن.الذي ىو اٞتماع، وىذا ٗت
تفسَت اٟتاكم ىذا غَت موجود ُب ا١تطبوع، ولعلو سقط منو، والذي عند اٟتاكم  قلت:

ِه، قَاَؿ:  (91)ا١تعرفة ص:  من طريق اْْلَْصَمِعّي، َعْن َأيب َعْمرِو ْبِن اْلَعَلِء، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ
ْعُت َعِليِّا يَػُقوُؿ:  ٝتَِ

 يَ ُزخ َها ثُمَّ يَ َناَم اْلَفخَّوْ      َكاَنْت َلُو ِمَزخَّْو   ُطوَبى ِلَمنْ 
الػِمَزخَّة: ا١ترأة، وقد َزخَّها زوُجها يَػزُخُّها َزخِّا، إذا جامعها. واْلَفخَّة: أف  ابن األعرابي:قاؿ 

 ، النهاية ُب غريب4/437، مقاييس اللغة7/9و 6/294)هتذيب اللغةيناـ على قفاه وينفخ من الشبع. 

 (3/418اٟتديث واْلثر

***** 

   اْلُمَسْلَسلُ    )ن(:
 ِفيِو الرَُّواُة َواِحًدا فَػَواِحَدا  ُمَسْلَسُل اٟتَِْديِث َما تَػَواَرَدا  .764 .1021 

التسلسل من نعوت اْلسانيد، وىو عبارة عن تتابع  )م(: معرفة المسلسل من الحديث:
 حالة واحدة. رجاؿ اإلسناد وتواردىم فيو واحدا بعد واحد على صفة أو

 

***** 
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 فَاٖتََّدْ ،«ٝتَِْعتُ »َكَقْوِؿ ُكلِّْهْم:  اَْو َوْصَف َسَندْ َحاًل ٢َتُْم،أْو َوْصًفا،  .765 .1022 )ن(:

 وينقسم ذلك إىل ما يكوف صفة للرواية والتحمل، وإىل ما يكوف صفة للرواة أو حالة ٢تم؛)م(: 
 نا قال: سمعت فالنا""سمعت فالما يتسلسل بػ  :مثال ما يكون صفة للرواية والتحمل

"أخبرنا واهلل فالن إىل آخره، ومن ذلك  "أخبرنا"أو  "حدثنا"، أو يتسلسل بػ هإىل آخر 
 .قال: أخبرنا واهلل فالن"

"اللَُّهمَّ َأِعنٍّي َعَلى إسناد حديث:  :ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوىا
 "ِإنٍّي ُأُحب َك، فَ ُقْل"تسلسل بقو٢تم: ا١ت ُشْكِرَك َوِذْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك"

"يَا ُمَعاُذ، َواللَِّو ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، أَفَّ َرُسوَؿ َصلَّى َعَلْيِو َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه َوقَاَؿ:  )ح(:)ش(: 
ِفي ُدبُِر ُكلٍّ َصاَلٍة  "ُأوِصيَك يَا ُمَعاُذ، اَل َتَدَعنَّ فَػَقاَؿ:  ِإنٍّي أَلُِحب َك، َواللَِّو ِإنٍّي أَلُِحب َك"

رقم:  2/86)أبو داود رواه تَ ُقوُل: اللَُّهمَّ َأِعنٍّي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك"،

 (751رقم:  1/369)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن خزٯتة(1303رقم:  3/53)والنسائي (1522
َوُة ْبُن ُشرَْيحٍ م (1010رقم: 1/407)واٟتاكم (2021رقم:  5/365)وابن حباف ]أبو ن طريق: َحيػْ

ْعُت ُعْقَبَة ْبَن ُمْسِلمٍ زرعة، ثقة ثبت فقيو زاىد، ع[ يَػُقوُؿ:  ]أبو ٤تمد، ثقة، بخ د ت س [، قَاَؿ: ٝتَِ
َثٍِت أَبُو َعْبِد الرَّْٛتَِن اْٟتُبُِليُّ  بن ]عبد الرٛتن ، َعْن الصَُّناِْتِيّ ]عبد اهلل بن يزيد، ثقة، بخ ـ د ت س ؽ[َحدَّ

، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل. قاؿ اٟتاكم: ىذا حديث صحيح على شرط عسيلة، أبو عبد اهلل، ثقة، ع[
 الشيخُت وَل ٮترجاه.

: وأوصى بذلك معاذ الصناْتي، وأوصى بو الصناْتي أبا عبد الرٛتن اٟتبلي، وأوصى قال
 بو أبو عبد الرٛتن عقبة بن مسلم.

***** 
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رُ  .620 .1023 )ن(:  ........................  ...اُؿ َعَلى اْلَوْصِف،ُه الدَّ َوَخيػْ
 وخَتىا ما كاف فيو دللة على اتصاؿ السماع وعدـ التدليس.)م(: 

 أي يدؿ على وصف التصاؿ. "الدَّاُل َعَلى اْلَوْصِف"قولو: )ش(: 
***** 

 ُمَفاِدِه زِيَاَدُة الضَّْبِط زُِكنْ   ........ َوِمنْ ......... .620  )ن(:
 ومن فضيلة التسلسل اشتمالو على مزيد الضبط من الرواة.(: )م

 وكذا القتداء بالنيب صلى اهلل عليو وسلم.)األثيوبي(: 
 أي ُعلم. " زُِكن"قولو: )ش(: 

***** 

 ........................  َوَقْسُمُو ِإىَل َٙتَاٍف ُمُثلُ   .766 .1024 )ن(:
 و٨تو ذلك، تنقسم إىل ما ل ٨تصيو، ٍب إف صفاهتم ُب ذلك وأحوا٢تم أقوال وأفعال)م(: 

ونوعو اٟتاكم إىل ٙتانية أنواع، والذي ذكره فيها إ٪تا ىو صور وأمثلة ٙتانية، ول ا٨تصار 
 لذلك ُب ٙتانية كما ذكرناه.

***** 

 َوقَػلََّما َيْسَلُم َضْعًفا ٭َتُْصلُ   ........................   )ن(:
 أعٍت ُب وصف التسلسل ل ُب أصل ا١تْت. قلما تسلم ا١تسلسلت من ضعف،)م(: 

***** 

ْلِسَلوْ   .767 .1025 )ن(:  ، ............"أوَّلِيٍَّة"َكػػػ  َوِمْنُو ُذو نَػْقٍص ِبَقْطِع السّْ
ومن ا١تسلسل ما ينقطع تسلسلو ُب وسط إسناده، وذلك نقص فيو، وىو كا١تسلسل )م(: 

 على ما ىو الصحيح ُب ذلك."أول حديث سمعتو" بػ
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"الرَّاِحُموَن يَ ْرَحُمُهُم الرَّْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي اأَلْرِض  حديث اْلولية: :)ح()ش(: 
يَ ْرَحْمُكْم َمْن ِفي السََّماِء، الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّْحَمِن، َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُو اللَُّو َوَمْن 

، (1924رقم:  4/323)والًتمذي  (4941رقم:  4/285)أبو داود َقَطَعَها َقَطَعُو اللَُّو"، رواه 
]أبو كلهم من طريق سفياف بن عيينة  (7274رقم:  4/175)ومن أصحاب الصحيح؛ اٟتاكم 

]أبو ، عن عمرو بن دينار٤تمد، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة إل أنو تغَت حفظو بأخرة ورٔتا دلس عن الثقات، ع[

، ثقة ثبت، ع[ ، عن عبد اهلل ]مقبوؿ، د ت[ بن عمرو، عن أيب قابوس موىل عبد اهلل٤تمد، اْلثـر
وواه مسلسل: اْليويب ، : ىذا حديث حسن صحيحالترمذيبن عمرو رضي اهلل عنو. قاؿ 

 .(9)العجالة ُب اْلحاديث ا١تسلسلة ص: وأبو الفيض الفاداين  (6)ا١تناىل السلسة ص: 
***** 

 ... َوبَػْعٌض َوَصَلوْ ...  .............................   )ن(:
 

 ...................  انْػتَػَهىِلُسْفَياَف  ]قُػْلُت: التََّسْلُسُل[ .622 .1026
: إ٪تا يصح التسلسل فيو إىل سفياف بن عيينة، وانقطع التسلسل العراقيقاؿ )ش(: 

باْلولية ُب ٝتاع سفياف من عمرو، وُب ٝتاع عمرو من أيب قابوس، وُب ٝتاع أيب قابوس 
اع عبد اهلل من النيب صلى اهلل عليو وسلم، وقد وقع لنا من عبد اهلل بن عمرو، وُب ٝت

 بإسناد متصل التسلسل إىل آخره، ول يصح ذلك. 
 (73)جياد ا١تسلسلت ص:وكذلك انتهى بو السيوطي ُب روايتو لو بإسناده إىل سفياف.  قلت:

***** 

رُُه ُمَسْلَسٌل بِاْلُفَقَها  ........................   )ن(:  َوَخيػْ
ثَػَنا (5862رقم:  10/104) أحمدما رواه  من ذلك:ش(: ) ، َماِلكٌ ، َأْخبَػرَنَا الشَّاِفِعي  : َحدَّ

"اَل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى ، َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: ُعَمرَ  اْبنِ ، َعِن نَاِفعٍ َعْن 
 نَ َهى َعْن بَ ْيِع َحَبِل اْلَحبَ َلِة، َونَ َهى َعِن اْلُمَزابَ َنِة.بَ ْيِع بَ ْعٍض"، َونَ َهى َعِن النَّْجِش، وَ 

***** 
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   النَّاِسُخ َواْلَمْنُسوخُ    )ن(:
 معرفة ناسخ اٟتديث ومنسوخو: )م(: 

***** 

 ....... َأْحَكاِمِو ِبَلِحٍق، .  َواَلنَّْسُخ َرْفُع الشَّارِِع السَّابَق ِمنْ   .768 .1027 )ن(:
عن رفع الشارع حكما منو متقدما ْتكم منو متأخرا، وىذا حد وقع لنا  النسخ عبارة)م(: 

 ساَل من اعًتاضات وردت على غَته.
***** 

 ......... َوْىَو َقِمنْ .....  ........................   )ن(:
 

 ........................  .....َأْف يُػْعتَػٌَت بِِو، .....  .769 .1028
لزىري: أعيا الفقهاء وأعجزىم أف يعرفوا ناسخ وىو فن مهم مستصعب، قاؿ ا)م(: 

 حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من منسوخو.
***** 

 ...........َذا ِعْلِمِو، ...  ...... وََكاَف الشَّاِفِعي....   )ن(:
وكاف للشافعي فيو يد طوىل وسابقة أوىل، روينا عن ٤تمد بن مسلم بن وارة، أف أٛتد )م(: 

وقد قدـ من مصر: كتبت كتب الشافعي؟ فقاؿ: ل، قاؿ: فرطت، ما  لو بن حنبل قاؿ
علمنا آّمل من ا١تفسر، ول ناسخ حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من منسوخو 

 حىت جالسنا الشافعي.
 
 

***** 
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 ........ ٍُبَّ بَِنصّْ الشَّارِعِ   ............................   )ن(:
َع تَػرًْكا بَاَف َنْسٌخ،  ْو ُعِرَؼ التَّارِيُخ أَوْ أَْو َصاِحٍب أَ   .770 .1029   .....ُأٚتِْ
 ٍب إف ناسخ اٟتديث ومنسوخو ينقسم أقساما:)م(: 

كحديث بريدة الذي   فمنها: ما يعرف بتصريح رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بو:
ُكْم َعْن "ُكْنُت نَ َهْيتُ أخرجو مسلم ُب صحيحو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

 ([977رقم:  2/672رواه مسلم )]زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزوُروَىا"، 
كما رواه الًتمذي وغَته، عن أيب بن كعب أنو قاؿ:   ومنها ما يعرف بقول الصحابي:

َها.   رقم:1/55]رواه أبو داود)"َكاَن الَماُء ِمَن الَماِء رُْخَصًة ِفي َأوَِّل اإِلْساَلِم، ثُمَّ نُِهَي َعن ْ
 ([609رقم: 1/200( وابن ماجو)110رقم: 1/183( والًتمذي)214

: كحديث شداد بن أوس وغَته أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ومنها: ما عرف بالتاريخ
أن النبي صلى اهلل عليو ، وحديث ابن عباس "َأْفَطَر اْلَحاِجُم َواْلَمْحُجوُم"وسلم قاؿ: 

اين ناسخ لْلوؿ، من حيث إنو روي ُب بُت الشافعي أف الث؛ وسلم احتجم وىو صائم
حديث شداد أنو كاف مع النيب صلى اهلل عليو وسلم زماف الفتح، وروي ُب حديث ابن 

. فباف بذلك: أف اْلوؿ كاف أنو صلى اهلل عليو وسلم احتجم وىو محرم صائمعباس 
 زمن الفتح ُب سنة ٙتاف، والثاين ُب حجة الوداع ُب سنة عشر.

***** 

 .......... َورَأَْوا........  ........................   )ن(:
 

 "اْلَقْتِل ِفي رَاِبَعٍة ِبُشْربِِو"َكػػػػ  َدَلَلَة اإِلْٚتَاِع َل النَّْسَخ بِوِ   .771 .1030
، كحديث قتل شارب ا٠تمر ُب ا١ترة الرابعة، فإنو منسوخ، ومنها: ما يعرف باإلجماع)م(: 

لعمل بو، واإلٚتاع ل ينسخ ول ينسخ، ولكن يدؿ عرؼ نسخو بانعقاد اإلٚتاع على ترؾ ا
 على وجود ناسخ غَته.
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"ِإَذا َشرِبُوا اْلَخْمَر فَاْجِلُدوُىْم، ثُمَّ ِإْن َشرِبُوا فَاْجِلُدوُىْم، ثُمَّ ِإْن َشرِبُوا  )ح(:)ش(: 
وىذا لفظو، والًتمذي ( 4482رقم:  4/164)أبو داود فَاْجِلُدوُىْم، ثُمَّ ِإْن َشرِبُوا فَاقْ تُ ُلوُىْم" رواه 

"َمْن َشِرَب الَخْمَر فَاْجِلُدوُه، فَِإْن َعاَد ِفي الرَّابَِعِة فَاقْ تُ ُلوُه"، ولفظو:  (1444رقم:  4/48)
 (4446رقم:  10/295)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف (2573رقم: 2/859)ابن ماجو ورواه

 نو. من حديث معاوية رضي اهلل ع (8117رقم:  4/413)واٟتاكم 
عن أيب ىريرة وابن عمر وقبيصة بن ذؤيب، وجابر، والشريد بن سويد، وأيب سعيد  وفي الباب

ا٠تدري، وعبد اهلل بن عمرو، وجرير، وابن مسعود، وشرحبيل بن أوس، وُغطَْيِف رضي اهلل 
 (12/78، فتح الباري 2/254، موافقة ا٠ترب ا٠ترب3/346نصب الراية ،12/367)احمللىعنهم. 
 ء ُب ىذا اٟتديث ثلثة مسالك؛وللعلما
: القتل منسوخ، وىذا ٦تا ل (6/155)اْلـالشافعي قاؿ  أنو منسوخ ونُقل إجماعا؛ .1

: رفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على ىذا الترمذياختلؼ فيو. وقاؿ 
 اٟتديث عند عامة أىل العلم ل نعلم بينهم اختلفا ُب ذلك ُب القدًن واٟتديث.

: صح أمر النيب صلى اهلل عليو وسلم بقتلو ابن حزمقاؿ  سوخ؛أنو محكم غير من .2
ُب الرابعة، وَل يصح نسخو، ولو صح لقلنا بو، ول حجة ُب قوؿ أحد دوف رسوؿ 

 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم.
: الذي يقتضيو الدليل أف اْلمر بقتلو ابن القيمقاؿ  أن القتل تعزير وليس حدا؛ .3

ا١تصلحة، فإذا أكثر الناس من ا٠تمر وَل ينزجروا  ليس حتما ولكنو تعزيز ْتسب
باٟتد، فرأى اإلماـ أف يقتل فيو قتل، و٢تذا كاف عمر رضي اهلل عنو ينفي فيو مرة، 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  و٭تلق فيو الرأس مرة، وجلد فيو ٙتانُت، وقد جلد فيو
 (12/57بن القيم)عوف ا١تعبود مع حاشية اوسلم وأبو بكر رضي اهلل عنو أربعُت. 
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   [َوالتَّْحرِيفُ ]التَّْصِحيُف    )ن(:
معرفة ا١تصحف من أسانيد اْلحاديث ومتوهنا: روينا عن أيب عبد اهلل أٛتد بن حنبل )م(: 

رضي اهلل عنو أنو قاؿ: ومن يعرى من ا٠تطأ والتصحيف؟ وكثَت من التصحيف ا١تنقوؿ عن 
 وه، ونسأؿ اهلل التوفيق والعصمة.اْلكابر اٞتلة ٢تم فيو أعذار َل ينقلها ناقل

***** 

اَرُقْطٍِت  (1)َواْلَعْسَكرِي  .772 .1031 )ن(:  ِفيَما َلُو بَػْعُض الرَُّواِة َصحََّفا  َصنػََّفا َوالدَّ
ارقطٍت منهم، ولو فيو ىذا فن جليل إ٪تا ينهض بأعبائو اٟتذاؽ من اٟتفاظ والد)م(: 

 .تصنيف مفيد
ولو  وىو من الزيادات اليت َل ٯتيزىا العراقي، ، ، فلم يذكره الشيخالعسكريوأما (: ش)

، قاؿ عنو: اختصرتو من الكتاب الكبَت الذي كنت عملتو "تصحيفات المحدثين"كتاب 
ُب سائر ما يقع فيو التصحيف، واقتصرت ُب ىذا الكتاب على ما ٭تتاج اليو أصحاب 

 اٟتديث ورواة اْلخبار.
***** 

 أَْو َشْكُلُو َل َأْحُرٌؼ ٤ُتَرَّؼُ   ُمَصحَّفُ َفَما يُػَغيػَّْر نُػْقطُُو  .628 .1032 )ن(:
: إف كانت ا١تخالفة بتغيَت حرؼ أو حروؼ مع بقاء صورة ا٠تط ُب )النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 

 السياؽ؛ فإف كاف ذلك بالنسبة إىل النقط فا١تصحف، وإف كاف بالنسبة إىل الشكل فاحملرؼ.
 

***** 
                                                 

[، )تاٟتسن بن عبد  "اْلَعْسَكِري"(1)  ىػ(.382اهلل، أبو أٛتد، ]السّْلفي: كاف من اْلئمة ا١تذكورين بالتصرؼ ُب أنواع العلـو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 596 (     ع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديثامجلرشح 

َنا فَػَقْد َيُكوُف َسَنًدا وَ  .629 .1033 )ن(:  َوَساِمًعا َوظَاِىرًا َوَمْعٌَت   َمتػْ
 ُب اإلسناد. والثانيُب ا١تْت،  أحدىماينقسم التصحيف إىل قسمُت: )م(: 

: والثاني: تصحيف البصر، وذلك ىو اْلكثر. أحدىماوينقسم قسمة أخرى إىل قسمُت: 
 تصحيف السمع.

يتعلق با١تعٌت دوف  تصحيفاللفظ، وىو اْلكثر، وإىل  تصحيفوينقسم قسمة ثالثة: إىل 
 اللفظ.

 ذه اْلنواع تصحيفا ٣تاز.ىتسمية بعض  قال الشيخ:
***** 

 ............، ..."َشْيًئا"  َغيػَّرْ "ِستًّا"  (1)اْلَمْْتِ َكالصُّوِلّْ  ُب   .773 .1034 )ن(:
عن الدارقطٍت أف أبا بكر الصول أملى ُب اٞتامع حديث  مثال التصحيف في المتن:)م(: 

 بالشُت والياء. "َشْيًئا"، فقاؿ فيو َصاَم رََمَضاَن ثُمَّ أَتْ بَ َعُو ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل""َمْن أيب أيوب: 
من طريق عمر بن  (1164رقم:  2/822)رواه مسلم "َمْن َصاَم رََمَضاَن ..."،  )ح(:)ش(: 

 عنو. أيب أيوب اْلنصاري رضي اهلل ، عن]بن اٟتارث، ثقة أخطأ من عده من الصحابة، ـ د ت س ؽ[ثابت
أيضا  ورواه (،633رقم:  1/296)اٞتامعالدارقطنيذكرىا ا٠تطيب من طريق ورواية الصولي، 

، قاؿ: حضرت ]أبو عمر، يعرؼ بابن حيويو، ا٠تطيب: كاف ثقة[محمد بن العباس الخزازمن طريق 
فقلت:  ""َوأَتْ بَ َعُو َشْيًئا ِمْن َشوَّالٍ " فقاؿ: "َمْن َصاَم رََمَضاَن..وقد روى حديث:  الصولي

أيها الشيخ، اجعل النقطتُت اللتُت ٖتت الياء فوقها، فلم يعلم ما قصدت، فقلت: إ٪تا ىو: 
 (4/675)تاريخ بغداد ، فرواه على الصواب. "ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل"

                                                 

 ىػ(.٤336تمد بن ٭تِت، أبو بكر، ]ا٠تطيب: أحد العلماء بفنوف اآلداب حسن العتقاد مقبوؿ القوؿ[، )ت "الص وِلّي"(1)
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 «اْبِن النُّدَّرْ »ْسَناِد َكػػ... أَِو اإلِ   ........................   )ن(:
 َذاَل  َونَػْقطٍ  بِالَباءِ  ،(2)«بُذَّرُ »  قَاَل  (1)يُّ الطَّربَِ  ِفيوِ  َصحَّفَ   .774 .1035 
بلغنا عن الدارقطٍت: أف ابن جرير الطربي قاؿ فيمن  مثال التصحيف في اإلسناد:)م(: 

، قالو بالباء ُبذَّر"ال"عتبة بن روى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم من بٍت سليم: ومنهم 
 بالنوف والداؿ غَت ا١تعجمة. "ابن الن دَّر"ىو والذاؿ ا١تعجمة، وروى لو حديثا، وإ٪تا 

 (1/182)الػمؤتَِلف وا١تخَتِلف

***** 

 "اْحَتَجرا"َمَكاَف  "اْحَتَجْم"َكَقْولِِو:   َوأَْطَلُقوا التَّْصِحيَف ِفيَما َظَهرَا  .775 .1036 )ن(:

: أف العلماء أطلقوا التصحيف أيضا على ما ل تشتبو حروفو بغَته، وإ٪تا والمعنى)ش(: 
 خطأ فيو الراوي، أو أسقط بعض اٟتروؼ أو أبداؿ حرفا بآخر. أ

ما رواه ابن ٢تيعة، عن كتاب موسى بن عقبة إليو، بإسناده عن زيد بن  )م(: ومثال ذلك:
وإ٪تا ىو بالراء:  أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم اْحَتَجَم ِفي اْلَمْسِجِد.ثابت، 

فصحفو ابن ٢تيعة لكونو  َحِصيٍر ُحْجَرًة ُيَصِلي ِفيًها. اْحَتَجَر ِفي اْلَمْسِجِد ِبُخصٍّ َأوْ 
 .أخذه من كتاب بغَت ٝتاع، ذكر ذلك مسلم ُب كتاب التمييز

َرًة ُمَخصََّفًة، َأْو َحِصيًرا، َفَخَرَج  )ح(:)ش(:  "اْحَتَجَر َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ُحَجي ْ
 (6113رقم:  8/28)اٟتديث، رواه البخاري  َعَلْيِو َوَسلََّم ُيَصلٍّي ِفيَها..."َصلَّى اهلُل  َرُسوُل اللَّوِ 

 .]أبو بكر، ا١تدين، صدوؽ رٔتا وىم، ع[عبد اهلل بن سعيد الفزاريمن طريق  (781رقم:  1/539)ومسلم 

                                                 

 ىػ(.310لعلـو ما َل يشاركو فيو أحد من أىل عصره[، )ت٤تمد بن جرير، أبو جعفر، ]ا٠تطيب: ٚتع من ا "الطََّبِري "(1)
َلِمّي، صحايب رضي اهلل عنو، )ت "اْبن الن دَّر"(2)  .ىػ(84ُعْتَبة، السُّ
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"َأنَّ بلفظ:  (781رقم:  1/539)ومسلم  (7290رقم:  9/95و 731رقم:  1/147)البخاري  ورواه
ِبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اتََّخَذ ُحْجَرًة ِفي الَمْسِجِد ِمْن َحِصيٍر، َفَصلَّى َرُسوُل اللَِّو النَّ 

]أبو ٤تمد، ا١تدين، موسى بن عقبةاٟتديث، من طريق  َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِفيَها لََياِلَي..."

 ، ثقة فقيو إماـ َب ا١تغازي، ع[
]ا١تدين، العابد، ثقة ، عن بسر بن سعيد]ابن أىب أمية، ثقة ثبت يرسل، ع[أيب النضر عن ساَل كالىما

 ، عن زيد بن ثابت رضي اهلل عنو.جليل، ع[
ثَػَنا (21608رقم:  35/484)أٛتد  ورواه بهذا اللفظ المصحف: ِإْسَحاُق ْبُن : َحدَّ

 187)ص: كتاب التمييز ، ومسلم ُب]بن ٧تيح، أبو يعقوب، ابن الطباع، صدوؽ، ـ ت س ؽ[ِعيَسى

ُر بن َحْربٍ  (55رقم:  ِإْسَحاُق ْبُن ، ثَػَنا ]أبو خيثمة، النسائي، ثقة ثبت، خ ـ د س ؽ[َحدثَنا زَُىيػْ
ثَػَنا ِعيَسى ، قَاَؿ:  ]عبد اهلل، أبو عبد الرٛتن، صدوؽ خلط بعد احًتاؽ كتبو، ـ د ت ؽ[اْبُن َلِهيَعةَ ، َحدَّ

"َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َة، ٮُتْربين َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، َعْن زَْيِد ْبِن ثَاِبٍت: َكَتَب ِإَلَّ ُموَسى ْبُن ُعْقبَ 
، قُػْلُت ِلْبِن ٢َتِيَعَة: ُب َمْسِجِد بَػْيِتِو؟ قَاَؿ:َل، َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اْحَتَجَم ِفي اْلَمْسِجِد"

 َوَسلََّم. ُب َمْسِجِد الرَُّسوِؿ َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ 
وابن : ىذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤىا ُب ا١تْت واإلسناد ٚتيعا، مسلمقاؿ 

"َأن النَِّبَي صلى اهلل َعَلْيِو وا٪تا اٟتديث  لهيعة المصحف في متنو المغفل في إسناده؛
 َوَسلََّم اْحَتَجَر ِفي اْلَمْسِجِد ِبُخوَصٍة َأْو َحِصيٍر ُيَصلٍّي ِفيَها".

إ٪تا وقع ُب ا٠تطأ من ىذه الرواية؛ أنو أخذ اٟتديث من كتاب موسى بن  وابن لهيعة :قال
عقبة إليو، وىي اآلفة اليت ٩تشى على من أخذ اٟتديث من الكتب من غَت ٝتاع من 

موسى إ٪تا ٝتع ىذا اٟتديث من ]اإلسناد فهو أف[ وأما ا٠تطأ ُب  احملدث أو عرض عليو...
 بن سعيد.أيب النضر، يرويو عن بسر 
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 َتْصِحيَف َٝتٍْع َلقَُّبوا(1)«َأْحَوؿٍ »بِػػػ  «اْْلَْحَدبُ »وَ «َعاِصمٍ »بِػػػ«َواِصلٌ »وَ   .776 .1037 )ن(:

"عن واصل رواه بعضهم فقاؿ:  "لعاصم األحول"٨تو حديث  تصحيف السمع:)م(: 
الدارقطٍت أنو من تصحيف السمع ل من تصحيف البصر، كأنو ذىب فذكر  األحدب"

 أف ذلك ٦تا ل يشتبو من حيث الكتابة، وإ٪تا أخطأ فيو ٝتع من رواه. واهلل أعلم إىل
***** 

ـُ  اْلَمْعٌَت  َوَصحَّفَ   .777 .1038 )ن(:  "اْلَعنَ َزْه"َْتِديِث « اْلَقِبيلَ »َظنَّ   (2)َعنَػزَهْ  ِإَما
الدارقطٍت أف ٤تمد بن ا١تثٌت أبا موسى العنزي قاؿ ٨تو ما ذكره )م(: تصحيف المعنى: 

قـو لنا شرؼ، ٨تن من عنزة، قد صلى النيب صلى اهلل عليو وسلم إلينا، يريد ٢تم يوما: ٨تن 
توىم أنو صلى إىل قبيلتهم، وإ٪تا  أن النبي صلى اهلل عليو وسلم صلى إلى عنزة.ما روي 

 (1/295)اٞتامع العنزة ىاىنا حربة نصبت بُت يديو فصلى إليها.

رَْكَعتَ ْيِن ِإَلى الَعنَ َزِة، َورَأَْيُت النَّاَس َوالدََّوابَّ  لَْيِو َوَسلََّم[]َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ عَ "َصلَّى  )ح(:)ش(: 
وىذا اللفظ لو، ومسلم ( 5786رقم:  7/141)رواه البخاري يَُمر وَن بَ ْيَن يََديِْو ِمْن َورَاِء الَعنَ َزِة"، 

 ، وىو عند٫تا بألفاظ متقاربة. (249رقم:  1/359)
***** 

 ، َخاَب ُب ظُُنونِوْ «َشاَةٌ »َفقاَؿ:   ُهْم َظنَّ ُسُكوَف نَػْونِوْ َوبَػْعضُ   .778 .1039 )ن(:
اٟتاكم، عن أعرايب زعم أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف إذا  ذكرهوأظرؼ من ىذا ما )م(: 

َزة"صلى نصبت بُت يديو شاة، أي صحفها   بإسكاف النوف. "َعن ْ
                                                 

 ىػ(.120بن حياف، اْلحدب، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "َواِصل"(1)
 ىػ(.140بن سليماف، أبو عبد الرٛتن، اْلحوؿ، ]ثقة، ع[، )ت "َعاِصم"

 ىػ(.٤252تمد بن الػُمثَػٌتَّ بن ُعبػَْيٍد، أبو موسى، الَعَنزِّي، ]ثقة ثبت، ع[، )ت ة""ِإَماُم َعنَ زَ (2)
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]٤تمد بن عبد اهلل بن ُصوِر ْبِن َأيب ٤ُتَمٍَّد اْلَفِقيوِ : ٝتَِْعُت أَبَا َمنْ (148)ا١تعرفة ص: الحاكم قاؿ )ش(: 

، يَػُقوُؿ: ُكْنُت بَِعَدِف الَْيَمِن يَػْوًما ٛتشاذ، اٟتمشاذي، الذىيب: كاف زاىدا عابدا كبَت الشأف من كبار الشافعية[
َسلََّم ِإَذا َصلَّى َنَصَب بَ ْيَن يََدْيِو َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو وَ َوأَْعرَايبّّ يَُذاِكرُنَا، فَػَقاَؿ: 

َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى ، فَأَْنَكْرُت َذِلَك َعَلْيِو، َفَجاَء ِّتُْزٍء فِيِو: َشاةً 
َا ُىَو  َنَصَب بَ ْيَن يََدْيِو عنزة،  ، َأْي َعًصا.َعن ََزٌة""فَػَقاَؿ: أَْبِصْر، فَػُقْلُت: َأْخطَْأَت ِإ٪تَّ

***** 

 [َواْلُمْحَكُم َواْلُمَتَشاِبوُ ]ُمْخَتِلُف اْلَحِديِث    )ن(:
 

 الشَّاِفِعي، َفُكْن ِبَذا النػَّْوِع َحِفي  أَوَُّؿ َمْن َصنََّف ُب اْلُمْخَتِلفِ  .639 .1040
ذكر  "اختالف الحديث": أوؿ من تكلم فيو اإلماـ الشافعي ُب كتابو العراقيقاؿ )ش(: 

 فيو ٚتلة من ذلك يتنبو ّٔا على طريق اٞتمع، وَل يقصد استيفاء ذلك.
لبن قتيبة ُب ىذا ا١تعٌت إف يكن قد أحسن فيو من وجو  "كتاب مختلف الحديث"و)م(: 

وكاف اإلماـ أبو بكر بن  فقد أساء ُب أشياء منو قصر باعو فيها، وأتى ٔتا غَته أوىل وأقوى.
ُب ذلك وقد قاؿ: ل أعرؼ أنو روي عن النيب صلى اهلل عليو  خزٯتة من أحسن الناس كلما

 وسلم حديثاف بإسنادين صحيحُت متضادين، فمن كاف عنده فليأتٍت بو ْلؤلف بينهما.
***** 

يُع اْلِفَرؽِ  .640 .1041 )ن(: يِن َتْضَطرُّ َلُو، َفَحقّْقِ   فَػْهَو ُمِهمّّ، َوٚتَِ  ُب الدّْ
طوائف العلماء من احملدثُت وا١تفسرين والفقهاء ُب الدين  ىذا النوع مهم وٚتيع)األثيوبي(: 

 أي ٖتتاج إليو، فإذا كاف اْلمر كذلك فينبغي ٖتقيق معرفتو.
 

***** 
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َا َيْصُلُح ِفيِو َمْن َكَملْ  .641 .1042 )ن(:  ِفْقًها، َوَأْصًل، َوَحِديثًا، َواْعَتَملْ   َوِإ٪تَّ
 صناعيت اٟتديث والفقو، الغواصوف على إ٪تا يكمل للقياـ بو اْلئمة اٞتامعوف بُت)م(: 

 ا١تعاين الدقيقة.
***** 

 َوأَْمَكَن اٞتَْْمُع َفَل تَػَنافُػرُ   َواْلَمْْتُ ِإْف نَافَاُه َمْْتٌ آَخرُ   .779 .1043 )ن(:
 اعلم أف ما يذكر ُب ىذا الباب ينقسم إىل قسمُت:)م(: 

تنافيهما، فيتعُت حينئذ : أف ٯتكن اٞتمع بُت اٟتديثُت ول يتعذر إبداء وجو ينفي أحدىما
 والقوؿ ّٔما معا.  ذلكا١تصَت إىل

***** 

".. ......  "اَل َعْدَوى"َمْع  "اَل يُورُِد"َكَمْْتِ   .780 .1044 )ن(:  َعْدَوا "َوِفرَّ
 "ال يُورُِد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ"، مع حديث: "اَل َعْدَوى َواَل ِطيَ َرَة": حديث: ومثالو)م(: 

 .ْجُذوِم ِفَراَرَك ِمَن اأْلََسِد""ِفرَّ ِمَن اْلمَ وحديث: 
 (5771رقم:  7/138)رواه البخاري  "اَل يُورَِدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ"،حديث:  )ح(:)ش(: 
]٤تمد بن مسلم، أبو بكر، الزىري، الفقيو اٟتافظ متفق على طريق الزىري من (2221رقم:  4/1743ومسلم )

 ، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.الرٛتن بن عوؼ، ثقة مكثر، ع[ ]بن عبد، عن أيب سلمةجللتو وإتقانو، ع[
فَػَقاَؿ أَْعرَايبّّ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َفَما بَاُؿ إِبِِلي،  "اَل َعْدَوى َواَل َصَفَر َواَل َىاَمَة" حديث:و  )ح(: 

نَػَها فَػُيْجرِبُػَها؟ فَػَقاَؿ: َتُكوُف ُب الرَّْمِل َكأَنػََّها الظَّْباءُ، فَػَيْأٌب الَبِعَُت اَْلْجَرُب فَػَيدْ  "َفَمْن ُخُل بَػيػْ
( 5775رقم:  7/139و 5770رقم:  7/138و 5717رقم:  7/128)رواه البخاري َأْعَدى اأَلوََّل؟"، 

 طريق الزىري، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو. من (2220رقم:  4/1742ومسلم)
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 "اَل َعْدَوى"، قلنا: أَل ٖتدث أنو: [ْدَوى""اَل عَ ]: وأنكر أبو ىريرة حديث أبو سلمةقاؿ 
: فل أدري وعند مسلم: فما رأيتو نسي حديثا غَته، أبو سلمةفرطن باٟتبشية، قاؿ 

 أنسي أبو ىريرة، أو نسخ أحد القولُت اآلخر؟
 لوجهُت؛ "الَ َعْدَوى"يؤثر نسياف أيب ىريرة ٟتديث  : ل(14/213)شرح مسلم النوويقاؿ 

يقدح ُب صحتو عند ٚتاىَت  اف الراوي للحديث الذي رواه لأف نسي أحدىما:
 العلماء بل ٬تب العمل بو.

 أف ىذا اللفظ ثابت من رواية غَت أيب ىريرة الثاني:
"اَل َعْدَوى َواَل ِطيَ َرَة، َواَل َىاَمَة َواَل َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفر   حديث:و  )ح(: 

]بن مسلم، أبو عثماف، الصفار، ، قاؿ: قَاَؿ َعفَّافُ (5707رقم:  7/126)البخاري ه ِمَن اأَلَسِد"، روا

ثَػَنا َسِليُم ْبُن َحيَّافَ ثقة ثبت رٔتا وىم، ع[ ثَػَنا َسِعيُد ْبُن ِميَناءَ ]ثقة، ع[: َحدَّ ]أبو الوليد، ثقة، خ ـ ، َحدَّ

ْعُت أَبَا ُىرَيْػرََة، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرسُ د ت ؽ[  وُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم. ، قَاَؿ: ٝتَِ
: عفاف ىو ابن مسلم الصفار، وىو من شيوخ البخاري، (10/158)فتح الباريالحافظ قاؿ 

لكن أكثر ما ٮترج عنو بواسطة، وىو من ا١تعلقات اليت َل يصلها ُب موضع آخر، وقد 
 ح يكوف موصول.جـز أبو نعيم أنو أخرجو عنو بل رواية، وعلى طريقة ابن الصل

***** 

 ...ْفُي لِلطَّْبِع، ......فَالنػَّ   ........................   )ن(:
وجو اٞتمع بينهما أف ىذه اْلمراض ل تعدي بطبعها، ولكن اهلل تبارؾ وتعاىل جعل )م(: 

٥تالطة ا١تريض ّٔا للصحيح سببا إلعدائو مرضو، ٍب قد يتخلف ذلك عن سببو كما ُب 
 ب؛سائر اْلسبا
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نفى صلى اهلل عليو وسلم ما كاف يعتقده اٞتاىلي من  "اَل َعْدَوى..." ففي اٟتديث اْلوؿ:
 .: "َفَمْن َأْعَدى اأَلوََّل"أف ذلك يعدي بطبعو، و٢تذا قاؿ

أَعلم بأف اهلل سبحانو جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من  "ال يُورُِد ُمْمِرٌض..." وُب الثاين:
 وجوده بفعل اهلل سبحانو وتعاىل.الضرر الذي يغلب وجوده عند 

***** 

 يَػُقوُؿ: ٥َتُْصوٌص ََِّٔذا، َما َوَىنْ   َوِقيَل: َبْل َسدُّ َذرِيَعٍة، َوَمنْ  .644 .1045 )ن(:
 اٟتاصل أف العلماء اختلفوا ُب اٞتمع بُت ىذه اْلحاديث؛)ش(: 

)شرح  النووي وقاؿابن الصالح كما تقدم،  وىذا مسلكفقيل: "الن َّْفُي ِللطَّْبِع"  .1

 ىو الذي عليو ٚتهور العلماء. : (14/213مسلم
أف نفيو صلى اهلل عليو وسلم للعدوى باؽ على عمومو، "َوِقيَل: َبْل َسد  َذرِيَعٍة"  .2

، لئل يتفق للشخص الذي ٮتالطو باب سد الذرائعواْلمر بالفرار من آّذـو من 
ة؛ فيظن أف ذلك بسبب شيء من ذلك بتقدير اهلل تعاىل ابتداء، ل بالعدوى ا١تنفي

٥تالطتو، فيعتقد صحة العدوى فيقع ُب اٟترج، فأمر بتجنبو حسما للمادة. اختاره 
 )النزىة(.الحافظ

؛ القاضي أبو بكر الباقالنيوىو مسلك "َوَمْن يَ ُقوُل: َمْخُصوٌص ِبَهَذا، َما َوَىْن"  .3
ا١تعٌت: ل  أف إثبات العدوى ُب اٞتذاـ و٨توه ٥تصوص من عمـو نفي العدوى، فيكوف

 عدوى إل ُب اٞتذاـ و٨توه.
عن بعض ا١تالكية، وأف  (7/141)إكماؿ ا١تعلمذكره القاضي عياض  وقيل بالنسخ: .4

 "اَل َعْدَوى"، قال النووي:منسوخ ْتديث "اَل يُوِرد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍّ"  حديث
 وىذا غلط لوجهُت؛ 
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  وَل يتعذر.: أف النسخ يشًتط فيو تعذر اٞتمع بُت اٟتديثُتأحدىما
 أنو يشًتط فيو معرفة التاريخ وتأخر الناسخ وليس ذلك موجودا ىنا. الثاني:

على ظاىره، وأما النهي عن إيراد ا١تمرض على ا١تصح فليس "اَل َعْدَوى" أف حديث  .5
 .  للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورتو وصورة آّذـو

***** 

 أَْو َل، فَػَرجّْْح، َواْعَمَلْن بِاْْلَْشَبوِ   َبَدا فَاْعَمْل بِوِ أَْو َل، فَِإْف َنْسٌخ   .781 .1046 )ن(:
 أف يتضادا ْتيث ل ٯتكن اٞتمع بينهما، وذلك على ضربُت: القسم الثاني:)م(: 

 : أف يظهر كوف أحد٫تا ناسخا واآلخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويًتؾ ا١تنسوخ.أحدىما
سخ أيهما وا١تنسوخ أيهما، فيفزع حينئذ إىل : أف ل تقـو دللة على أف الناوالثاني

بصفاهتم،  الًتجيح، ويعمل باْلرجح منهما واْلثبت، كالًتجيح بكثرة الرواة أو
 ُب ٜتسُت وجها من وجوه الًتجيحات وأكثر، ولتفصيلها موضع غَت ذا.

***** 

ُر َما ُعوِرَض فَػْهَو اْلُمْحَكمُ  .646 .1047 )ن(:  ........................  َوَغيػْ
 .اٟتديث الذي سلم من معارض يسمى باحملكم، وىو ما اتضح ا١تراد منو)األثيوبي(: 

***** 

 تَػْرَجَم ُب ِعْلِم اٟتَِْديِث اْٟتَاِكمُ   ..................... .646  )ن(:
: معرفة اْلخبار اليت ل معارض ٢تا بوجو من الوجوه، ٍب ذكر (129)ا١تعرفة ص:الحاكمقاؿ )ش(: 

"اَل يَ ْقَبُل اللَُّو نها حديث اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: أمثلة لذلك، م
 قاؿ: ىذه سنة صحيحة ل معارض ٢تا. َصاَلًة بِغَْيِر طَُهَوٍر، َواَل َصَدَقًة ِمْن غُُلوٍل"

 

***** 
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 يُلُو، َفل َتَكلَّْم َتْسَلمِ تَْأوِ   َوِمْنُو ُذو َتَشابٍُو َلَْ يُػْعَلمِ  .647 .1048 )ن(:
كما أف من القرآف ما ىو ٤تكم ومنو ما ىو متشابو، فكذلك اٟتديث منو )األثيوبي(: 

متشابو غَت معلـو التأويل، فإذا كاف اْلمر كذلك فل ينبغي التكلم ُب ا١تتشابو حىت يسلم 
ِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمْنُو "فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُ ُلوبِ من الذـ الذي دؿ عليو قولو تعاىل: 

َنِة َوابِْتغَاَء تَْأِويِلِو"  ابِْتغَاَء اْلِفت ْ
***** 

 ........................  "ِإنَُّو يُ غَاُن"ِمْثُل َحِديِث  .648 .1049 )ن(:
 ومن أمثلة ا١تتشابو؛)ش(: 
ْستَ ْغِفُر اهلَل ِفي اْليَ ْوِم ِماَئَة َمرٍَّة"، رواه "ِإنَُّو لَيُ غَاُن َعَلى قَ ْلِبي، َوِإنٍّي أَلَ  حديث: )ح(:
 من حديث اْلغر بن عبد اهلل ا١تزين رضي اهلل عنو.  (2702رقم:  4/2075) مسلم
: ا١تختار أف ىذا من ا١تتشابو الذي ل (6/58)الديباج على صحيح مسلم بن اٟتجاج السيوطيقاؿ 

و كاف قلب غَت النيب صلى اهلل عليو فقاؿ: ل األصمعيٮتاض ُب معناه، وقد سئل عنو 
 وسلم لتكلمت عليو، ولكن العرب تزعم أف الغُت الغيم الرقيق. 

: معناه يغطي ويلبس على قليب، (1/295)معاَل السننالخطابي وفسَّره آخروف؛ فقاؿ  قلت:
وأصلو من الغُت وىو الغطاء، وكل حائل بينك وبُت شيء فهو غُت، ولذلك قيل للغيم 

: قيل: ذلك عبارة عن الفًتات (8/197)إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض  وقاؿ غُت.
فرأى الغفلة عنو ذنًبا. وقيل: ذلك الغُت ٫تو . والغفلت عن الذكر الذى كاف دأبو..

"فَأَنَزَل تغشى قلبو، لقولو تعاىل:  وقيل: قد يكوف ىذا الغُت السكينة اليت.. بسبب أمتو.
 واستغفاره إظهار للعبودية والفتقار وملزمة ا٠تضوع شكرا ١تا أوله بو. ْيِو"اهللُ َسِكيَنَتُو َعلَ 
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 "أُْنِزَل اْلُقْرآُن"َكَذا َحِديُث   ........................ .648  )ن(:
َعِة َأْحُرٍف، فَاقْ َرُءوا ِمْنُو َما تَ َيسََّر" حديث: )ح(:)ش(:  ه ، روا"ِإنَّ الُقْرآَن أُْنِزَل َعَلى َسب ْ

 6936رقم:  9/17و 5041رقم:  6/194و 4992رقم:  6/184و 2419رقم:  3/122)البخاري 

من حديث عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل  (818رقم:  1/560)ومسلم  (7550رقم:  9/159و
 عنو، وفيو قصة. 

، وىذا الذي ذكره ىنا يقارب أربعين قوالوىذا اٟتديث اختلف ُب معناه اختلفا كبَتا 
، ا١ترشد الوجيز إىل علـو 196)فنوف اْلفناف ص: نو من ا١تشكل الذي ل يُعلم معناه. أحدىا، وىو أ

 (1/163، اإلتقاف ُب علـو القرآف1/211، الربىاف ُب علـو القرآف1/77تتعلق بالكتاب العزيز

***** 

   َأْسَباُب اْلَحِديثِ    )ن(:
ل ُب اٟتديث، كما ُب : اعلم أف السبب قد ينق(698)احملاسن ص:: البلقينيقاؿ )ش(: 

عن اإلٯتاف واإلسلـ واإلحساف وغَتىا، وقد ل ينقل السبب ُب  حديث سؤاؿ جربيل
 اٟتديث، أو ينقل ُب بعض طرقو، فهو الذي ينبغي العتناء بو. 

 

 اآلثَارِ  َسَببِ  ُب  (1)فَاْلُعْكرَبِي  أَوَُّؿ َمْن َقْد أَلََّف اْٞتُوبَارِي .649 .1050 )ن(:
: (3/180)الواُب بالوفياتالصفديأبو حامد، ٤تمد بن عبد اٞتليل، قاؿ  اِري""اْلُجوبَ )ش(: 

 لو كتاب أسباب اٟتديث على مثاؿ أسباب النزوؿ للواحدي َل يسبق إليو.
                                                 

فاظ ا١تشار إليهم ُب اٟتمن  ]الصفدي: اْلصبهاين،، ابن كوتاه أبو حامد، ٤تمد بن عبد اٞتليل، "اْلُجوبَاِري"(1)
)تاريخ الذىبي ة بأصبهاف، ذكره : ٤تل"جوبار"و"كوتاه" بالعريب: القصَت، و ىػ(.582ا١تعرفة والتقاف[، )ت

 "، وقاؿ: وَل أجد ٢تذا الرجل ترٚتة. اىػ.كْزناه" (، وضبطو أٛتد شاكر12/754اإلسلـ
 ىػ(.329عمر بن ٤تمد بن رجاء، أبو حفص، اٟتنبلي، ]ا٠تطيب: كاف عبدا صاٟتا دينا صدوقا[، )ت "اْلُعْكَبِري"
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: ولعلو َل يقف على كتاب العكربي، فهو متقدـ عليو، وللسيوطي كتاب ٝتاه: قلت
 .وىو مطبوع "اللمع في أسباب ورود الحديث"

***** 

ٌ لِْلِفْقِو َواْلَمَعاين   َوْىَو َكَما ُب َسَبِب اْلُقْرآفِ  .650 .1051 (:)ن  ُمبَػُتّْ
فكما أف معرفة سبب نزوؿ اآلية يوضح معناه كذلك معرفة سبب اٟتديث )األثيوبي(: 

 يوضح معناه، فهو فن مهم ينبغي العتناء بو.
إ٪تا زؿ كثَت من : وىو من أىم أنواع علم اٟتديث، و (1/70)النكتالزركشيقاؿ )ش(: 

الرواة وو٫توا ١تا َل يقفوا على ذلك، وقد ردت عائشة رضي اهلل تعاىل عنها على اْلكابر 
أي فائدة  فإن قيل:من الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم بسبب إغفا٢تم سبب اٟتديث. 

فائدتو عدـ ٗتصيص ٤تل  قيل:٢تذا النوع من أف العربة بعمـو اللفظ ل ٓتصوص السبب؟ 
 أو فهم ا١تعٌت من السياؽ. السبب،

***** 

 ........................  "ِإنََّما اأَلْعَماُل"ِمْثُل َحِديِث  .651 .1052 )ن(:
َفَمْن َكاَنْت ]"ِإنََّما اأَلْعَماُل بِالن ٍّيَّاِت، َوِإنََّما ِلُكلٍّ اْمِرٍئ َما نَ َوى،  حديث: )ح(:)ش(: 

َكاَنْت ِىْجَرتُُو ِإَلى ُدنْ َيا ُيِصيبُ َها،   [ْجَرتُُو ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو، َوَمنْ ِىْجَرتُُو ِإَلى اللَِّو َوَرُسوِلِو، َفهِ 
رقم:  1/20و 1رقم:  1/6)البخاري َأْو ِإَلى اْمَرَأٍة يَ ْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُو ِإَلى َما َىاَجَر ِإلَْيِو"، رواه 

رقم:  9/22و 6689رقم:  8/140و 5070رقم:  7/3و 3898رقم:  5/56و 2529رقم:  3/145و 54

من طُرؽ عن ٭تِت بن سعيد اْلنصاري، عن ٤تمد بن ( 1907رقم:  3/1515)ومسلم  (6953
 إبراىيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو.
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 َسَبُبُو ِفيَما َرَوْوا َوقَالُوا  .......................... .651  )ن(:
 ِفيِو َصَلحْ  "اْمَرَأٍة"ِمْن ٍَبَّ ذِْكُر   ُمَهاِجٌر ألُمٍّ قَ ْيٍس َكْي َنَكْح"" .652 .1053 

من  (8014رقم:  6/3546)معرفة الصحابةأبو نعيم ورواىا  "ُمَهاِجر أُمٍّ قَ ْيس": قصة)ش(: 
َب اْمَرَأًة يُ َقاُل َكاَن ِفيَنا رَُجٌل َخطَ طريق اْْلَْعَمِش، َعْن َأيب َواِئٍل، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، قَاَؿ: 

يِو ُمَهاِجَر أُمٍّ   َلَها: ُأم  قَ ْيٍس، فَأََبْت َأْن تَ زَّوََّجُو َحتَّى يُ َهاِجَر، فَ َهاَجَر فَ تَ َزوََّجَها، َفُكنَّا ُنَسمٍّ
 قَ ْيٍس. 
: من طريق اْْلَْعَمِش، َعْن َشِقيٍق، قَاَؿ: قَاَؿ (8540رقم:  9/103)ا١تعجم الكبَت  الطبرانيورواه 

َىاَجَر رَُجٌل لَِيتَ َزوََّج اْمَرَأًة يُ َقاُل َلَها: أُم  ْبُد اهلِل: َمْن َىاَجَر يَػْبَتِغي َشْيًئا فَػُهَو َلُو، قَاَؿ: عَ 
  قَ ْيٍس، وََكاَن ُيَسمَّى ُمَهاِجَر ُأمٍّ قَ ْيٍس.

: ىذا إسناد صحيح على شرط الشيخُت، لكن ليس فيو أف (1/10فتحال)الحافظ  قاؿ
 ؿ سيق بسبب ذلك، وَل أر ُب شيء من الطرؽ ما يقتضي التصريح بذلك. حديث اْلعما

: قد اشتهر أف قصة مهاجر أـ قيس ىي كانت سبب (1/75)جامع العلـو واٟتكم ابن رجبوقاؿ 
 وذكر ذلك كثَت من ا١تتأخرين ُب كتبهم، وَل نر لذلك أصل بإسناد يصح. ىذا اٟتديث

***** 

   [اْلُمُتونِ َمْعرَِفُة تَ َوارِيِخ ]   )ن(:
: وىذا نظَت ما تكلم عليو ٚتع من العلماء ُب النازؿ (714)احملاسن ص:البلقينيقاؿ )ش(: 

من القرآف قبل، وما نزؿ بعد، وا١تكي وا١تدين فيو تبيُت لذلك، ورٔتا تكلموا على صيفيو 
 وشتائيو، وليليو وهناريو، وإف َل يكن من ىذا القبيل إل بتبُت التاريخ.

 

***** 
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 بِِو، ابِْتَداَء الشَّرِْع َوالنَّْسَخ َعِلْم[    ]َوِعْلُم تَارِيِخ اْلُمُتوِف َمْن يُلِػمْ   .1054 ن(:)
: التاريخ ا١تتعلق با١تتوف فوائده كثَتة، ولو نفع كبَت ُب معرفة (714)احملاسن ص:البلقينيقاؿ )ش(: 

خلو الزماف الذي  الناسخ وا١تنسوخ، ويعرؼ بو ابتداء مشروعية ذلك الشيء، فيظهر بذلك
قبلو عن مشروعية ذلك الشيء، إما ْلف اٟتكم إىل ذلك الوقت َل يكن ٤تتاجا إليو، أو َل 
يطلب إل ذلك الوقت، وإما ْلنو كاف قبلو حكم آخر ارتفع ّٔذا، فيكوف من قسم الناسخ 

 وا١تنسوخ، أو َل يرتفع بالكلية بل اقتضى اٟتاؿ التخيَت، وُب عد ذلك من النسخ ْتث.
***** 

[«بَػْعَد َذاؾَ »وَ « قَػْبَل َذا»َكػ   َعنْ « آِخِر اْْلَْمَرْينِ »وَ « أَوَّؿٍ »]بِػػ  .1055 )ن(:  ، فَاْسَتِْبْ

 "أول ما كان كذا": والتاريخ قد يكوف ٔتجرد (714)احملاسن ص:البلقينيقاؿ )ش(: 
أو بغَت  "بذكر الشهر"أو  "بذكر السنة"ويكوف "آخر األمرين" وبػ "البعدية"و"بالقبلية" و

 ذلك ٦تا يعرؼ بو التاريخ. 
 

***** 
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   َمْعرَِفُة الصََّحابَةِ    )ن(:
ألف الناس فيو كتبا كثَتة،  ،ىذا علم كبَت معرفة الصحابة رضي اهلل عنهم أجمعين:)م(: 

البن عبد الرب، لوال ما شانو بو من إيراده   "االستيعاب"ومن أحالىا وأكثرىا فوائد كتاب 
ثُت، وغالب على كثَتا ٦تا شجر بُت الصحابة، وحكاياتو عن األخباريُت ال احملد

 األخباريُت اإلكثار والتخليط فيما يروونو.
***** 

 ....َو   اْلُبَخارِيُّ، .....ىُ   َوأَوَُّؿ اْٞتَاِمِع لِلصََّحابَةِ  .672 .1056 (:ن)
ا١تراد التصنيف ا١تستقل، فسقط ما اعًتض بو احملقق ابن شاكر حيث قاؿ: إف )األثيوبي(: 

ٚتع ُب الطبقات تراجم الصحابة ومن بعدىم إىل ٤تمد بن سعد أقدـ من البخاري، وىو 
ٍب تال البخاري كابن حباف وابن منده وأيب موسى ا١تديٍت وأيب نعيم والعسكري ، عصره

 .وابن عبد الرب وابن فتحوف وابن األثَت واٟتافظ
***** 

َصابَةِ ..  ........................ .672  (:ن)   ......   َوُب   اإْلِ
 

 ........................  ..ِمْن َٚتٍْع َوَٖتْرِيٍر، ..َر َأْكثػَ  .673 .1057
َصابَة" في تمييز الصحابة" (:ش) تأليف اٟتافظ ابن حجر، ٚتع فيو ما تفرؽ ُب   "اْْلِ

كتب من تقدمو، وحرره ٖتريرا بالغا، مكث ُب تأليفو ٨تو أربعُت سنة، وكانت الكتابة فيو 
ٔتا فيو من ا١تكرر لالختالؼ ُب اسم  (ترٚتة 12308)بالًتاخي، و٣تموع الًتاجم اليت فيو

 الصحايب، أو شهرتو بكنية أو لقب أو ٨تو ذلك.
 ورتبتو على أربعة أقساـ ُب كل حرؼ منو: قال الحافظ:
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عنو أو عن غَته، سواء كانت  من وردت صحبتو بطريق الرواية: القسم األول:
ؿ على الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره ٔتا يد

 الصحبة بأي طريق كاف.
من ذكر في الصحابة من األطفال الذين ولدوا في عهد النبي  القسم الثاني:

: ٦تن مات صلى اللَّو عليو وسلم وىو ُب دوف صلى اهلل عليو وسلم
سن التمييز، وذكر أولئك ُب الصحابة إ٪تا ىو على سبيل اإلٟتاؽ 

آىم، لتوفر دواعي لغلبة الظن على أنو صّلى اللَّو عليو وسلم ر 
أصحابو على إحضارىم أوالدىم عنده عند والدهتم ليحنكهم 

 ويسميهم ويربؾ عليهم، واألخبار بذلك كثَتة شهَتة.
الذين أدركوا اٞتاىلية  من ذكر في الكتب من المخضرمين: القسم الثالث:

واإلسالـ، ومل يرد ُب خرب قط أهنم اجتمعوا بالنيب صلى اهلل عليو 
أوه، سواء أسلموا ُب حياتو أـ ال، وىؤالء ليسوا أصحابو وسلم، وال ر 

باتفاؽ من أىل العلم باٟتديث، وإف كاف بعضهم قد ذكر بعضهم 
ُب كتب معرفة الصحابة فقد أفصحوا بأهنم مل يذكروىم إال ٔتقاربتهم 

 لتلك الطبقة، ال أهنم من أىلها.
وبياف  والغلط: من ذكر في الكتب المذكورة على سبيل الوىم: القسم الرابع

ذلك البياف الظاىر الذي يعوؿ عليو على طرائق أىل اٟتديث، وىذا 
القسم الرابع ال أعلم من سبقٍت إليو، وال من حاـ طائر فكره عليو، 
وىو الضالة ا١تطلوبة ُب ىذا الباب الزاىر، وزبدة ما ٯتخضو من ىذا 

 الفن اللبيب ا١تاىر.
***** 
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 ٠تَّْصُتُو ٣ُتَلًَّدا، فَػْلُيْستَػَفدْ   . َوَقدْ .................. .673  (:ن)
إذا  ألنو  "فَ ْلُيْستَ َفْد" "عين اْلصابة"،٠تص السيوطي اإلصابة ُب ٣تلد ٝتاه )األثيوبي(: 

كاف ا١تلخص حاويا مقاصد األصل مع صغر حجمو، فينبغي االستفادة منو لقرب تناولو، 
 لكن مع ىذا مل يشتهر كاشتهار أصلو.

***** 
 ......................  ]اَلِقي[ النَّيبّْ ُمْسِلًما ُذو ُصْحَبةِ   .786 .1058 (:ن)

وأنا أورد نكتا نافعة كاف ينبغي ١تصنفي كتب الصحابة أف يتوجوىا ّٔا، مقدمُت ٢تا )م(: 
 ُب فواٖتها. 

 اختلف أىل العلم ُب الصحايب من؟  :النكتة األولى
كل مسلم رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل   يبالصحا ن أىل اٟتديث أفع: ا١تعروؼ القول األول

عليو وسلم، قاؿ البخاري ُب صحيحو: من صحب النيب صلى اهلل عليو وسلم أو رآه من 
ا١تظفر السمعاين: أصحاب اٟتديث يطلقوف اسم  وقاؿ أب. و ا١تسلمُت، فهو من أصحابو

من الصحابة على كل من روى عنو حديثا أو كلمة، ويتوسعوف حىت يعدوف من رآه رؤية 
 الصحابة، وىذا لشرؼ منزلة النيب صلى اهلل عليو وسلم أعطوا كل من رآه حكم الصحبة.

ىكذا أطلقو كثَت من أىل اٟتديث، ومرادىم مع زواؿ ا١تانع  "رَاِئي": العراقيقاؿ  (:ش)
من الرؤية كالعمى، وإال فمن صحبو صلى اهلل عليو وسلم ومل يره لعارض بنظره كابن أـ 

النيب كاف  "اَلِقي": ولو قيل ُب النظم قال ود ُب الصحابة بال خالؼ.مكتـو و٨توه معد
أوىل، ولكن تبعت فيو عبارة ابن الصالح، فالعبارة السا١تة من االعًتاض أف يقاؿ: 

 الصحايب من لقي النيب صلى اهلل عليو وسلم مسلما ٍب مات على اإلسالـ.
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 ْت وملَْ يُػثَبَّتِ وِقيَل: إْف طَالَ   .......................   (:ن)
: ذكر السمعاين الصحايب من حيث اللغة والظاىر يقع على من طالت القول الثاني)م(: 

صحبتو للنيب صلى اهلل عليو وسلم وكثرت ٣تالستو لو على طريق التبع لو واألخذ عنو، 
 قاؿ: وىذا طريق األصوليُت. 

أَتَػْيُت أََنَس ْبَن قاؿ:  -عليو خَتاوأثٍت -بالين نعن موسى الس ،روينا عن شعبةو  قال الشيخ:
بَِقَي ى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َأَحٌد َغيػَْرَؾ؟ قَاَؿ: َصلَّ  ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِؿ اللَّوِ َماِلٍك فَػُقْلُت: َىْل بَِقَي 

ْتضرة أيب . إسناده جيد، حدث بو مسلم نَاٌس ِمَن اأْلَْعَراِب َقْد رََأْوُه، فَأَمَّا َمْن َصِحَبُو َفَل 
 زرعة.

 : اٞتواب عن ذلك أنو أراد إثبات صحبة خاصة ليست لتلك األعراب.العراقيقاؿ )ش(: 
***** 

ـَ َعاًما أَْو َغزَا  .787 .1059 (:ن)  َمْعُو، َوَذا اِلْبِن الْػُمَسيِّْب َعزَا  وِقيَل: َمْن أَقَا
 من أقاـ مع : روينا عن سعيد بن ا١تسيب أنو كاف ال يعد الصحايب إالالقول الثالث)م(: 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم سنة أو سنتُت، وغزا معو غزوة أو غزوتُت. 
وكأف ا١تراد ّٔذا إف صح عنو راجع إىل احملكي عن األصوليُت، ولكن ُب  قال الشيخ:

ومن شاركو ُب فَػْقد  ،عبارتو ضيق يوجب أال يعد من الصحابة جرير بن عبد اهلل البجلي
 ٦تن ال نعرؼ خالفا ُب عده من الصحابة. ظاىر ما اشًتطو فيهم

ففي إسناده ٤تمد بن عمر الواقدي  ؛: ال يصح ىذا عن ابن ا١تسيبالعراقيقاؿ )ش(: 
 ضعيف ُب اٟتديث.

 

***** 
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 ........................  .......]َوِقيَل: ااِلْدرَاُؾ،   .1060 (:ن)
ليو وسلم وىو مسلم وإف مل : الصحايب من أدرؾ زمن النيب صلى اهلل ع)ش(: القول الرابع

 يلقو ومل يره.
، فإنو قاؿ: و٦تن دفن ٔتصر من (1): وىو قوؿ ٭تِت بن عثماف ا١تصريالعراقيقاؿ 

. (2)أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٦تن أدركو ومل يسمع منو أبو ٘تيم اٞتيشاين
 لسَت.وإ٪تا ىاجر أبو ٘تيم إىل ا١تدينة ُب خالفة عمر باتفاؽ أىل ا ،انتهى

***** 
 ........................  .......... َوِقيَل: رَاِشَدا[.   (:ن)

الصحايب من رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم مسلما راشدا، أي : القول الخامس)ش(: 
قاؿ: رأيت أىل العلم يقولوف: كل من رأى رسوؿ اهلل صلى  الواقديحكاه ، بالغا عاقال

لم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيو فهو عندنا ٦تن صحب النيب اهلل عليو وسلم وقد أدرؾ اٟت
 صلى اهلل عليو وسلم ولو ساعة من هنار.

: الصحيح أف البلوغ ليس (295)التقييد واإليضاح ص:وقال: التقييد بالبلوغ شاذ. العراقيقاؿ 
شرطا، وإال ٠ترج بذلك من أٚتع العلماء على عدىم ُب الصحابة كعبد اهلل بن الزبَت 

 ٟتسن واٟتسُت رضي اهلل عنهم.وا
***** 

 ]َوَعْنُو َأْسَنَدا[َوِقيَل: َمْع طُوٍؿ   ........................   (:ن)
 إىل أف ىذا االسم  عمرو بن يحيى: وذىب (2/92اإلحكاـ)اآلمدي: قاؿ القول السادس)ش(: 

                                                 

   (.ىػ282)ت [،ؽ، نو حدث من غَت أصلولينو بعضهم أل بالتشيع يصدوؽ رم] ،أبو زكريا ،(٭تِت بن عثماف بن صاحل1)
   (.ىػ77[، )تخ ـ قد ت س ؽ ،ثقة] ،اٞتيشاين ،، أبو ٘تيمك(عبد اهلل بن مال2)
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 إ٪تا يسمى بو من طالت صحبتو للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأخذ عنو العلم.
ىذا الظاىر أنو اٞتاحظ، فقد ذكر الشيخ أبو إسحاؽ ُب اللمع أف  "عمرو": العراقيقاؿ 

أباه اٝتو ٭تِت، وذلك وىم، وإ٪تا ىو عمرو بن ْتر أبو عثماف اٞتاحظ، من أئمة ا١تعتزلة، 
قاؿ فيو ثعلب: إنو غَت ثقة وال مأموف، ومل أر ىذا القوؿ لغَت عمرو ىذا، ولذلك أسقطتو 

  حد الصحايب تبعا البن الصالح.من ا٠تالؼ ُب
***** 

يِن، َوَلوْ  .656 .1061 (:ن)  ... َل الرّْدَُّة، .........َٗتَلَّ   َوَشْرطُُو اْلَمْوُت َعَلى الدّْ
يِن")ش(:  ومات على الردة، كعبيد اهلل ٍب ارتد ٮترج بو من لقيو مؤمنا  "اْلَمْوُت َعَلى الدّْ

سواء رجع إىل اإلسالـ ُب حياتو صلى اهلل  رّْدَُّة""َوَلْو َتَخلََّل ال بن جحش وابن خطل.
 سواء لقيو ثانيا أـ ال.و عليو وسلم أـ بعده، 

ُب األصح، ويدؿ على رجحانو: قصة األشعث بن قيس؛ فإنو  ىذا : )النزىة(الحافظ قاؿ
كاف ٦تن ارتد، وأٌب بو إىل أيب بكر الصديق أسَتا؛ فعاد إىل اإلسالـ فقبل منو وزوجو 

 يتخلف أحد عن ذكره ُب الصحابة، وال عن ٗتريج أحاديثو ُب ا١تسانيد وغَتىا. أختو، ومل
***** 

 ......... َواٞتِْنُّ رَأَْوا....  ........................   (:ن)
 

 .......................  ...ُخو٢َتُْم، ُدوَف َمالِئٍك،دُ  .657 .1062
لى أف نفرا من اٞتن آمنوا وٝتعوا القرآف : نص اهلل تعاىل ع(8/432)احمللىابن حزمقاؿ )ش(: 

)فتح السخاويمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فهم صحابة فضالء. وقاؿ 

: يدخل فيهم من رآه وآمن بو من اٞتن؛ ألنو صلى اهلل عليو وسلم بعث إليهم (4/80ا١تغيث
 قطعا، وىم مكلفوف فيهم العصاة والطائعوف.
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ترؾ عده ُب الصحابة أوىل،  :(4/196)أسد الغابةو الجني""عمر : ُب ترٚتة ابن األثير لكن
ومن العجب أهنم يذكروف اٞتن ُب الصحابة وال يصح باسم أحد منهم نقل، وال يذكروف 

 جربيل وميكائيل وغَت٫تا من ا١تالئكة الذين وردت أٝتاؤىم، وال شبهة فيهم.
ن من ٚتلة ا١تكلفُت الذين : وليس كما زعم؛ ألف اٞت(295)التقييد واإليضاح ص:العراقيورده 

 مشلتهم الرسالة والبعثة، فكاف ذكر من عرؼ اٝتو ٦تن رآه حسنا ٓتالؼ ا١تالئكة.
***** 

 ، َوَما بَػُعْد[وُعدَّ اْلَمِسيُح ِفيِهمُ   دْ قَ وَ ]......... ....... .657  (:ن)
  ن قد مات٦تُب السماوات ليلة اإلسراء  النيب صلى اهلل عليو األنبياء الذين رآىم)ش(: 

لنيب ؛ لكوف رؤيتهم لمل يذكرىم أحدا ُب الصحابة، عليهما الصالة والسالـ كإبراىيم وموسى
عده فقد ، عيسى عليو الصلة والسلم، وأما بعد ا١توت صلى اهلل عليو وسلم

مستدركا على  "التجريد": ذكره الذىيب ُب وقالمن ٚتلة الصحابة،  (4/633)اإلصابةالحافظ
: رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم ليلة اإلسراء وسلم عليو، فهو نيب وصحايب، قالو من قبلو، 

 وىو آخر من ٯتوت من الصحابة، ويّتجو ذكر عيسى خاصة ألمور اقتضت ذلك؛
 أنو رفع حيا. أولها:
: أنو اجتمع بالنيب صلى اللَّو عليو وسّلم ببيت ا١تقدس على قوؿ، وال الثاني

 ف حكمو من حكم الظاىر.يكفي اجتماعو بو ُب السماء أل
أنو ينزؿ إىل األرض، فيقتل الدجاؿ، و٭تكم بشريعة ٤تمد صلى اللَّو  الثالث:

عليو وسلم، فبهذه الثالث يدخل ُب تعريف الصحايب، وىو اّلذي عّوؿ 
 عليو الذىيب.
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: عيسى صلى اهلل عليو وسلم، سينزؿ إىل األرض ُب (295)التقييد واإليضاح ص:العراقيقاؿ و 
لزماف ويراه خلق من ا١تسلمُت، فهل يوصف من يراه بأنو من التابعُت لكونو رأى من آخر ا

أـ ا١تراد بالصحابة من لقيو من أمتو الذين أرسل  ؟لو رؤية من النيب صلى اهلل عليو وسلم
إليهم حىت ال يدخل فيهم عيسى وا٠تضر وإلياس على قوؿ من يقوؿ ْتياهتما من األئمة؟ 

 من تعرض لذلك من أىل اٟتديث. ىذا ٤تل نظر، ومل أر
 ***** 

 تَػَواتٍُر، أَْو قَػْوِؿ َصاِحٍب، َوَلوْ   َوتُػْعَرُؼ الصُّْحَبُة بِاْشِتَهاٍر، اَوْ   .788 .1063 (:ن)
 ........................  َقِد ادََّعاَىا َوْىَو َعْدٌؿ قُِباَل   .789 .1064 

 كوف الواحد منهم صحابيا؛)م(: 
 تارة يعرؼ بالتواتر. -
 اضة القاصرة عن التواتر.وتارة باالستف -
 وتارة بأف يروى عن آحاد الصحابة أنو صحايب. -
 بأنو صحايب. -بعد ثبوت عدالتو  -وتارة بقولو وإخباره عن نفسو  -

***** 
 .......َوُىْم ُعُدوٌؿ، ....  ........................   (:ن)

هم، بل ذلك تعدالللصحابة بأسرىم خصيصة، وىي أنو ال يسأؿ عن  الثانية:النكتة )م(: 
أمر مفروغ منو، لكوهنم على اإلطالؽ معدلُت بنصوص الكتاب والسنة وإٚتاع من يعتد بو 

 ُب اإلٚتاع من األمة؛
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس"قاؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: [ الكتاب:] اآلية، قيل: اتفق  "ُكْنُتْم َخي ْ

: "وََكذِلَك ى اهلل عليو وسلم، وقاؿ تعاىلا١تفسروف على أنو وارد ُب أصحاب رسوؿ اهلل صل
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وىذا خطاب مع ا١توجودين حينئذ،  َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس"
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر"وقاؿ سبحانو وتعاىل:  ٌد َرُسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ  اآلية. "ُمَحمَّ

صوص السنة الشاىدة بذلك كثرة، منها حديث أيب سعيد ا١تتفق على وُب ن[ السنة:]
: "اَل َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه صحتو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ

رقم:  5/8]رواه البخاري َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْ َفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَىًبا َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِىْم َواَل َنِصيَفُو"

 ([2541رقم:  4/1967ومسلم) 3673
 ٍب إف األمة ٣تمعة على تعديل ٚتيع الصحابة.[ اْلجماع:]

***** 
 ..... ِقيَل: اَل َمْن َدَخاَل ..  ........................   (:ن)
 

نَػػػػػػٍة،   .790 .1065  يُػْعَتدُّ بِوْ النػََّوِوي: َأْٚتََع َمْن   اَل َيْشَتِبوْ  ُو[َضْعفُ وَ ]ُب  ِفتػْ
 

 ........................  .............. ]تَػْوثِيَقُهْم،[ .790 .1066
من البس الفنت منهم فكذلك عدوؿ بإٚتاع العلماء الذين يعتد ّٔم ُب اإلٚتاع، )م(: 

إحسانا للظن ّٔم، ونظرا إىل ما ٘تهد ٢تم من ا١تآثر، وكأف اهلل سبحانو وتعاىل أتاح اإلٚتاع 
 وهنم نقلة الشريعة.على ذلك لك

: الصحابة كلهم عدوؿ، من البس الفنت وغَتىم بإٚتاع من )التقريب(النوويقاؿ )ش(: 
: والذي عليو اٞتمهور كما قاؿ اآلمدي وابن اٟتاجب: إهنم عدوؿ  العراقيقاؿ و  يتعد بو.

كلهم مطلقا، وقاؿ اآلمدي: إنو ا١تختار، وحكى ابن عبد الرب ُب االستيعاب إٚتاع أىل 
 ق من ا١تسلمُت، وىم أىل السنة واٞتماعة على أف الصحابة كلهم عدوؿ.اٟت

***** 
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 المكثرون من الصحابة
يَقةُ   .... َوالْػُمْكِثُروَف ِستَّةُ ...   (:ن)  (1)أََنٌس،  اْبُن  ُعَمَر،  الصّْدّْ
 

 ........َأْكثَػرُُىْم، ..........  (2)ُىرَيْػرَةِ  أَبُو ،َجاِبرٌ  الَبْحُر،  .791 .1067
أكثروا الرواية وعمَّروا: أبو  من الصحابةأٛتد بن حنبل: ستة  قاؿ الثالثة: النكتة: )م(

ىريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد اهلل وابن عباس وأنس، وأبو ىريرة أكثرىم حديثا، 
 وٛتل عنو الثقات.

لك أكثر الصحابة حديثا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبو ىريرة، روي ذ قال الشيخ:
عن سعيد بن أيب اٟتسن وأٛتد بن حنبل، وذلك من الظاىر الذي ال ٮتفى على حديثي، وىو 

 .أوؿ صاحب حديث
  تنبيو أول:

اعترب أىل العلم ا١تكثر من الصحابة من روى أكثر من ألف حديث، واقتصر ا١تصنف على 
 بيالبرىان الحل، وقد نظمو (3)أبو سعيد، الخدري ذكر ستة منهم، و٢تم سابع وىو

 :(4/103)فتح ا١تغيثفقاؿ
 َساِبُعُهْم أ٫تَِْل ُب اْلَقِصيَدةِ       أَبُو َسِعيٍد ِنْسَبًة ٠ِتُْدرَِة 

                                                 

 حديثا(. 2286ىػ، روى93أو92ري، النجاري، رضي اهلل عنو، )تبن مالك بن النضر، أبو ٛتزة، األنصا"أََنٌس" (1)
 حديثا(.2630ىػ،روى74أو 73، أبو عبد الرٛتن، العدوي، رضي اهلل عنو، )تبن ا٠تطاب، عبد اهلل "اْبُن ُعَمَر"

يَقُة"  دّْ  حديثا(.2210ىػ على الصحيح،روت57أـ ا١تؤمنُت، عائشة بنت أيب بكر،أـ عبد اهلل،رضي اهلل عنو،)ت"الصّْ
 حديثا(. 1660طائف، روىىػ بال68عبد اهلل بن عباس بن عبد ا١تطلب، أبو العباس، رضي اهلل عنو، )ت "الَبْحُر"(2)

 حديثا(. 1540ىػ با١تدينة، روى 70بن عبد اهلل بن عمرو، أبو عبد اهلل، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )ت بعد  "َجاِبٌر"
 حديثا(.5374، روىىاىػ وقيل غَت 57: عبد الرٛتن بن صخر، الدوسي، رضي اهلل عنو،)تُب اٝتو األشهر"أَبُو ُىَريْ َرِة" 

 حديثا(.1170أو بعدىا با١تدينة، روى  63سعد بن مالك بن سناف، رضي اهلل عنو،)ت  ري""أبو سعيد، الخد(3)
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 وقد نظم السبعة بعضهم بقولو:
 ِمَن اٟتَِْديِث َعِن الْػُمْخَتاِر َخَْتِ ُمَضر     َسْبٌع ِمَن الصَّْحِب فَػْوَؽ اأْلَْلِف َقْد نَػَقُلوا 

يَقٌة  َواْبُن  َعبَّاٍس َكَذا  اْبُن  ُعَمر     رَيْػػػػػػػػرََة  َسػػػػػػػْعػػػػػػٌد  َجػػػػابِػػػػٌر  أَنَػػػػػػٌس أَبُػػػػػو  ُىػػػػ  ِصدّْ
  تنبيو ثان:
، ومل (2)عبد اهلل بن عمروو  (1)(: عبد اهلل بن مسعود)اختصار علـو اٟتديثابن كثير زاد معهم 

 لد ألفا.يبلغ حديث واحد منهما عند بقي بن ٥ت
  تنبيو ثالث:

ألحاديث إ٪تا ىو على حسب ما نسب لبقي بن ٥تلد ٦تا أودعو ُب ل اتروايىذه تعداد 
 (4/103، فتح ا١تغيث263)تلقيح فهـو أىل األثر البن اٞتوزي ص:  مسنده خاصة ال مطلقا.

  تنبيو رابع:
ُىرَيْػرََة،  َأيب عن  (113رقم:  1/34) البخارييعٍت رواية، لكن روى "أَبُو ُىَريْ َرِة َأْكثَ ُرُىْم"  قولو:
َما ِمْن َأْصَحاِب النَِّبيّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأَحٌد َأْكثَ َر َحِديثًا َعْنُو ِمنّْي، ِإالَّ َما  قاؿ: 

 َكاَن ِمْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمٍرو، فَِإنَُّو َكاَن َيْكُتُب َواَل َأْكُتُب.
: يستفاد من ذلك أف أبا ىريرة كاف جازما بأنو ليس ُب (1/207اري )فتح الب الحافظقاؿ 

النيب صلى اهلل عليو وسلم منو إال عبد اهلل، مع أف ا١توجود  عنالصحابة أكثر حديثا 
ا١تروي عن عبد اهلل بن عمرو أقل من ا١توجود ا١تروي عن أيب ىريرة بأضعاؼ مضاعفة، فإف 

التقدير لكن الذي كاف من عبد اهلل وىو الكتابة مل قلنا االستثناء منقطع فال إشكاؿ، إذ 
 وإف قلنا االستثناء متصل فالسبب فيو من جهات؛ ،يكن مٍت

                                                 

 حديثا(. 848ىػ با١تدينة، روى  33أو  32 بن غافل، أبو عبد الرٛتن، ا٢تذيل، )ت "عبد اهلل بن مسعود"(1)
 حديثا(. 700بن العاص، أبو ٤تمد، السهمي، )ت لياىل اٟترة بالطائف، روى  "عبد اهلل بن عمرو"(2)
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 أف عبد اهلل كاف مشتغال بالعبادة أكثر من اشتغالو بالتعليم فقلت الرواية عنو. أحدىا:
٦تن فتوح ٔتصر أو بالطائف، ومل تكن الرحلة إليهما الأنو أكثر مقامو بعد  ثانيها:

يطلب العلم كالرحلة إىل ا١تدينة، وكاف أبو ىريرة متصديا فيها للفتوى 
 و.والتحديث إىل أف مات، ويظهر ىذا من كثرة من ٛتل عن

ما اختص بو أبو ىريرة من دعوة النيب صلى اهلل عليو وسلم لو بأف ال ينسى ما  ثالثها:
 ٭تدثو بو.

ٚتل من كتب أىل الكتاب، فكاف أف عبد اهلل كاف قد ظفر ُب الشاـ ْتمل  رابعها:
 ينظر فيها و٭تدث منها فتجنب األخذ عنو لذلك كثَت من أئمة التابعُت.

***** 
 ... َواْلَبْحُر ُب الْػَحِقيَقةِ ...  ........................   (:ن)
 

 ........................  .فَػتػَْوى، ........... َأْكثَػرُ   .792 .1068
وى ابن عباس، قاؿ أٛتد بن حنبل: ليس أحد من أصحاب أكثر الصحابة فتيا تر )م(: 

 النيب صلى اهلل عليو وسلم يروى عنو ُب الفتوى أكثر من ابن عباس.
 العبادلة من الصحابة

 ، َواْبُن َعْمرٍو، َقْد َجَرى(1)َواْبُن الزَُّبَتِ   َوْىَو وابُن ُعَمرا .......   (:ن)
 لَْيَس اْبَن َمْسُعوٍد، وال َمْن َشاَكَلوْ   «لوْ الَعَبادِ »َعَلْيِهُم بِالشُّْهرَِة   .793 .1069 

عن أٛتد بن حنبل أنو قيل لو: من العبادلة؟ فقاؿ: عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن عمر )م(: 
 بن مسعود من العبادلة.ااهلل بن الزبَت وعبد اهلل بن عمرو. قيل لو: فابن مسعود؟ قاؿ: ال، ليس وعبد

                                                 

 ىػ ٔتكة(.73عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ، أبو بكر أو أبو خبيب، األسدي، )ت"اْبُن الزُّبَيِر" (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 055 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

مسعود تقدـ موتو، وىؤالء عاشوا حىت احتيج إىل علمهم، قاؿ البيهقي: وىذا ألف ابن 
 فإذا اجتمعوا على شيء قيل: ىذا قوؿ العبادلة، أو ىذا فعلهم.

من الصحابة، وىم ٨تو مائتُت "عبد اهلل" يلتحق بابن مسعود سائر ا١تسمُت بػػ قال الشيخ:
 وعشرين نفسا.

 من كان لو من الصحابة أتباع يقولون برأيو
 ُب الِفْقِو أَتْػَباٌع يَػَرْوَف قَػْو٢َتُمْ   ٢َتُمْ  َعبَّاسٍ  واْبنُ  (1)وزَْيدٌ  َوْىوَ   .794 .1070 (:ن)

بن ا١تديٍت: مل يكن من أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم أحد لو أصحاب اقاؿ )م(: 
يقوموف بقولو ُب الفقو إال ثالثة: عبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي اهلل 

 (46)علل ابن ا١تديٍت ص: منهم أصحاب يقوموف بقولو ويفتوف الناس. عنهم، كاف لكل رجل
 الُمفتون من الصحابة

 ا٢ْتَاِدي األَبَػرّْ  َوَزْوَجِة[ َو٧َتْػػلِػػوِ   ]َوَأْكثَػَر اْلَفتػَْوى ِصَحاٌب َكُعَمرْ  .663 .1071 (:ن)
 ........................  َوَعِلي]َوزَْيٍد،[َمْسُعوٍد، ]اْبِن[ٍُبَّ  .664 .1072 

: ا١تكثروف من الصحابة رضي اهلل عنهم (5/92)اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـابن حزم قاؿ (: ش)
فيما روي عنهم من الفتيا: عائشة أـ ا١تؤمنُت، عمر بن ا٠تطاب، ابنو عبد اهلل، علي بن 

فهم سبعة ٯتكن  قال:أيب طالب، عبد اهلل بن العباس، عبد اهلل بن مسعود، زيد بن ثابت. 
 فتيا كل واحد منهم سفر صخم. أف ٬تمع من

َوى"أما ابن عباس، فتقدـ أنو أكثرىم فتوى ُب قولو:  قلت:  "َواْلَبْحُر ِفي الْ َحِقيَقِة َأْكثَ ُر فَ ت ْ
***** 

                                                 

 ىػ وقيل بعدىا(.45بن الضحاؾ بن زيد، أبو سعيد، النجاري، األنصاري، رضي اهلل عنو، )ت "زَْيٌد"(1)
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 َوبَػْعَدُىْم ِعْشُروَف ال تُػَقلّْلِ   ........................   (:ن)
سطوف منهم: أـ سلمة أـ ا١تؤمنُت، : ا١تتو (5/92)اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـابن حزم قاؿ (: ش)

سعيد ا٠تدري، أبو ىريرة، عثماف بن عفاف، عبد اهلل بن عمرو بن  أبو أنس بن مالك،
العاص، عبد اهلل بن الزبَت، أبو موسى األشعري، سعد بن أيب وقاص، سلماف الفارسي، 

الزبَت،  جابر بن عبد اهلل، معاذ بن جبل، وأبو بكر الصديق، ويضاؼ أيضا إليهم: طلحة،
عبد الرٛتن بن عوؼ، عمراف بن اٟتصُت، أبو بكرة، عبادة بن الصامت، معاوية بن أيب 

 : ىؤالء العشروف ٯتكن أف ٬تمع من فتيا كل امرىء منهم جزء صغَت جدا.قال سفياف.
 بقولو: (2/187)إسعاؼ ذوي الَوَطر  األثيوبيوقد نظمهم الشيخ  قلت:

يُقُهم ُعْثَماٌف َسْعٌد  أنَ   َسْلَماُف  َجاِبٌر  ُمَعاُذ  اأْلْكَيسُ      ُس ِصدّْ
ُر   طَْلَحُة   أبُو    ُىرَيْػرََة     يَِلي     ُعَباَدةُ      َواأْلْشَعرِيُّ   َوالزُّبَػيػْ
 ٧َتُْل   ُحَصُْتٍ   َونُػَفيٌع   َحبََّذا     َو٧َتُْل َعْمرٍو َوابُن َعْوٍؼ وََكَذا 

ُـّ   سَ   َواْبُن الزُّبَػَْتِ ُىم َحِليُفوا اْلَمْكَرَموْ      َلَمْو َسْعٌد   ُمَعاِويَُة   أ
 ُب َعْصرِِىْم  ِلُمْعِضِل  األْحَكاـِ      فَػَهواَلِء     َمْرِجُع     األنَاـِ 

***** 
ا .665 .1073 (:ن) ا  َوبَػْعَدُىْم َمْن َقلَّ ِفيَها ِجدَّ  ِعْشُروَف بَػْعَد ِمائٍَة َقْد ُعدَّ

: والباقوف  منهم رضي اهلل عنهم مقلوف (5/92حكاـ ُب أصوؿ األحكاـ)اإلابن حزم قاؿ (: ش)
: ٯتكن أف قالُب الفتيا، ال يروي الواحد منهم إال ا١تسألة وا١تسألتاف والزيادة اليسَتة فقط.

 ٬تمع من فتيا ٚتيعهم جزء صغَت.
 

***** 
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 الصحابة الذين كانوا يفتون عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 (1)َوُأيَب  ُمَعاٌذ، زَْيٌد، النَّيب  َعْهدَ   وََكاَف يُػْفيِت ا٠ْتَُلَفا اْبُن َعْوٍؼ َايْ  .666 .1074 (:ن)

كاف يفيت الناس ُب زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ا٠تلفاء األربعة، وعبد )األثيوبي(: 
 الرٛتن بن عوؼ، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب رضي اهلل عنهم.

***** 
 ِستَِّة َأْصَحاٍب ِكَباٍر نُػَباَل   : انْػتَػَهى اْلِعْلُم ِإىَل (2)َوقَاَؿ َمْسُروؽُ   .795 .1075 (:ن)
 

ْرَداءِ   .796 .1076  ُعَمَر، َعْبِد اهلِل، َمْع َعِليّْ   ،  َمْع  ُأيَبّْ (3)َزْيٍد،  َأيب  الدَّ
 

 َدا بََدؿْ َعْن َأيب الدَّرْ  (4)اأَلْشَعرِيَّ   ٍُبَّ انْػتَػَهى ِلَذْيِن، والبَػْعُض َجَعلْ   .797 .1077

قاؿ مسروؽ: وجدت علم أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم انتهى إىل ستة: عمر، )م(: 
، وزيد، وأبو الدرداء، وعبد اهلل بن مسعود، ٍب انتهى علم ىؤالء الستة إىل يَب وعلي، وأُ 

 ذكر أبا موسى بدؿ أيب الدرداء.، وُب روايو عنو أنو اثنُت: علي وعبد اهلل
                                                 

  وىم: الراشدوفأي  "اْلُخَلَفا"ء(1)
 ىػ با١تدينة(. 13ثماف(، أبو بكر، الصديق، التيمي، رضي اهلل عنو، )تعبد اهلل بن أيب قحافة)ع

 ىػ با١تدينة(.23أمَت ا١تؤمنُت، رضي اهلل عنو، )ت عمر بن ا٠تطاب، أبو حفص، الفاروؽ، العدوي،و 
 ىػ با١تدينة(.35عثماف بن عفاف، أبو عمرو، األموي، ذو النورين، رضي اهلل عنو، )تو 
 ىػ بالكوفة(.40سن، ا٢تامشي، رضي اهلل عنو، )تعلي بن أيب طالب، أبو اٟتو 

 ىػ قيل غَت ذلك(.32عبد الرٛتن، أبو ٤تمد، الزىري، رضي اهلل عنو، )ت "اْبُن َعْوف"
 ىػ(.  50وقيل بعد 48أو  45بن ثابت، أبو سعيد ويقاؿ أبو خارجة، النجاري، رضي اهلل عنو، )ت "زَْيد"

 ىػ بالشاـ(.18ن، األنصاري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )تبن جبل بن عمرو، أبو عبد الرٛت"ُمَعاذ" 
 ىػ وقيل غَت ذلك با١تدينة(.19بن كعب بن قيس، أبو ا١تنذر، األنصاري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )ت"أَُبّي" 

 ىػ(.63أو  62بن األجدع بن مالك، أبو عائشة، ا٢تمداين، الوادعي، ]ثقة، ع[، )ت "َمْسُروق"(2)
رْ (3)  ىػ وقيل بعدىا(.32عوٯتر بن زيد، األنصاري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )تَداِء" "أَبُو الدَّ
 ىػ وقيل بعدىا ٔتكة(.50عبد اهلل بن قيس بن سليم، أبو موسى، رضي اهلل عنو، )ت"اأَلْشَعِرّي" (4)
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اف العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وكاف وقاؿ الشعيب: ك
عمر وعبد اهلل وزيد يشبو علم بعضهم بعضا، وكاف يقتبس بعضهم من بعض، وكاف علي 

 (41)علل ابن ا١تديٍت ص:  واألشعري وُأيب يشبو علم بعضهم بعضا وكاف يقتبس بعضهم من بعض.

بة ُب رسالتو القدٯتة وأثٌت عليهم، ٍب قاؿ: وىم فوقنا البيهقي أف الشافعي ذكر الصحا وذكر
ُب كل علم، واجتهاد وورع، وعقل، وأمر استدرؾ بو علم واستنبط بو، وآراؤىم لنا أٛتد 

 وأوىل بنا من آرائنا عندنا ألنفسنا.
 من جمع القرآن من الصحابة 

ُهْم ِعدَّهْ  .667 .1078 (:ن)  َُت فَػبَػْعٌض َعدَّهْ فَػْوَؽ الثَّالثِ   َوَٚتََع اْلُقْرآَف ِمنػْ
: تواتر ا٠ترب أنو قتل يـو اليمامة (7/497)إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلم القاضي عياضقاؿ (: ش) 

عليو الصالة والسالـ،  خالفة أىب بكر سبعوف ٦تن ٚتع القرآف، وىى سنة وفاة النيب ُب
ة ومكة وغَتىا من فانظر من بقى ٦تن ٚتعو ٦تن مل يقتل فيها، و٦تن مل ٭تضرىا وبقى با١تدين

 أرض اإلسالـ حينئذ.
أي حفظ القرآف أكثر من ثالثُت صحابيا، وقد نظمهم الشيخ "فَ ْوَق الثَّلثِيَن" وقولو: 
 بقولو: (2/190)إسعاؼ ذوي الَوَطر األثيويب 

 ِمَن الصََّحابَِة فَِنْعَم اْلُعدَّةُ   َقْد َحِفَظ اْلُقرآَف ُكالِّ ِعدَّةُ    
 َو٧َتُْل َمْسُعوٍد َسْعٌد ُحَذيْػَفةُ   الرَّاِشُدوَف طَْلَحةُ ا٠ْتَُلَفاُء    
 َو٧َتُْل َساِئِب َكَذا َعاِئَشةُ   أَبُو ُىرَيْػرََة َوزَْيٌد َحْفَصةُ    
ُـّ َسَلَموْ      قَػْيٌس مَعاٌذ َوَسِعيٌد َسَلَموْ   ُعَوٯتٌِْر قَػْيٌس َوأ
ٌع   َوَسامِلٌ َواأْلَْشَعرِي ُعَباَدةُ      َمَع َسِعيٍد ُعْقَبةُ ٣ُتَمّْ
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ارِيُّ َوالَعَباِدَلوْ      َكَذا ُأيبّّ ُذو اْلَمزَايَا اْلَفاِضَلوْ   َ٘تِيٌم الدَّ
اِر َلَدى َمْن َحقََّقوْ     ُـّ َوَرقَوْ   َشِهيَدُة الدَّ  أْيضًا ٢َتَا َذا اْلَفْضُل أ
 َياَر األُمَّةِ َأْكِرـْ ِّْٔم قَػْومًا خِ   فَػُهْم َثاَلثُوَف َمَع الثَّالَثَةِ    
ُر َىواَلِء أْيضًا َقْد َوَردَ      فَاتْػَبْع َطرِيَقُهْم فَِإنَُّو الرََّشدْ   َوَغيػْ

رقم:  4/1914)ومسلم  (5004و  5003رقم:  6/187و 3810رقم:  5/37)البخاري  اهرو وأما ما 

ِو َوَسلََّم َوَلْم َيْجَمِع الُقْرآَن َماَت النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَليْ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ:  (2465
ْرَداِء َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوزَْيُد ْبُن ثَاِبٍت َوأَبُو زَْيٍد، قَاَل: َوَنْحُن َورِثْ َناهُ  ُر َأْربَ َعٍة: أَبُو الدَّ  .َغي ْ

 فهو مؤوؿ؛ .َأَحُد ُعُموَمِتي ]أبو زيد[قَاَؿ:  وُب رواية
: قد يكوف ا١تراد أين ال أعلم سوى ىؤالء، وال يلزمو (3/265م)الػُمْعلم بفوائد مسلقال المازري 

أراد من أكملو من األنصار وإف كاف قد  أف يعلم كل اٟتافظُت لكتاب اهلل تعاىل، أو
 أكملو من ا١تهاجرين خلق كثَت.

: ال تدؿ ىذه اآلثار على أف القرآف مل ٭تفظو (1/57)تفسَت القرطيب أبو بكر الباقلنيوقاؿ 
النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل ٬تمعو غَت أربعة من األنصار كما قاؿ أنس بن ُب حياة 

مالك، فقد ثبت بالطرؽ ا١تتواترة أنو ٚتع القرآف عثماف وعلي و٘تيم الداري وعبادة بن 
 الصامت وعبد اهلل بن عمرو بن العاص... 

 وغَته أجوبة عن حديث أنس منها:( 9/51)فتح الباري  الحافظوذكر 
 اد مل ٬تمعو على ٚتيع الوجوه والقرءآت اليت نزؿ ّٔا إال أولئك. أف ا١تر  .1
 أف ا١تراد ّتمعو تلقيو من ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ال بواسطة ٓتالؼ غَتىم. .2
أهنم تصدوا إللقائو وتعليمو فاشتهروا بو وخفي حاؿ غَتىم عمن عرؼ حا٢تم،  .3

 مر كذلك.فحصر ذلك فيهم ْتسب علمو وليس األمر ُب نفس األ
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أف ا١تراد باٞتمع الكتابة، فال ينفي أف يكوف غَتىم ٚتعو حفظا عن ظهر قلب، وأما  .4
 ىؤالء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب.

أف أحدا مل يكملو إال عند وفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حُت نزلت آخر آية  .5
 األربعة.  منو، فلعل ىذه اآلية األخَتة وما أشبهها ما حضرىا إال أولئك

 شعراء النبي صلى اهلل عليو وسلم
 (1)اْبُن َرَواَحَة  وََكْعٌب، َحسَّافْ   َوُشَعرَاُء اْلُمْصَطَفى َذُوو الشَّافْ  .668 .1079 (:ن)

ف العايل وا١تقاـ الرفيع ىم عبد أشعراء ا١تصطفى صلى اهلل عليو وسلم الذين ٢تم الش(: ش)
َعْن  (6064رقم:  3/556)الحاكمابت، وروى وحساف بن ث ،مالك وكعب بن، ةاهلل بن رواح

، َأفَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن َرَواَحَة َوَحسَّاَف ْبَن ثَاِبٍت أَتَػَيا ]مقبوؿ، د س ؽ[َأيب اٟتََْسِن َمْوىَل َبٍِت نَػْوَفلٍ 
َعَراءِ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِحَُت نَػزََلْت  َوُىَو يَػْقرَُأ َعَلْيِهْم: يَػْبِكَياِف،  "طسم" الشُّ

َعَراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلغَاُووَن" "أَنْ ُتْم"، "َوذََكُروا اللََّو  قَاَؿ:  "َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت"َحىتَّ بَػَلَغ  "َوالشُّ
 ."أَنْ ُتْم"قَاَؿ:  "أَنْ ُتْم"، "َوانْ َتَصُروا ِمْن بَ ْعِد َما ظُِلُموا"قَاَؿ:  َكِثيًرا"
َعْن َأيب اٟتََْسِن اْلبَػرَّاِد قَاَؿ: َلمَّا نَػزََلْت َىِذِه  (26051رقم:  5/277)ا١تصنفبةابن أبي شيورواه 

َعَراُء يَ تَِّبُعُهُم اْلغَاُووَن"اآْليَُة:  ، قَاَؿ: َجاَء َعْبُد اللَِّو ْبُن َرَواَحَة، وََكْعُب ْبُن َماِلٍك، "َوالشُّ
  َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْبُكوَف...اٟتديث بنحوه. َوَحسَّاُف ْبُن ثَاِبٍت ِإىَل َرُسوِؿ اللَّوِ 

 4/1935)روى مسلم ولكن أبو اٟتسن موىل بٌت نوفل من التابعُت، وحديثو مرسل. قلت:

"اْىُجوا قُ َرْيًشا، فَِإنَُّو : َعْن َعاِئَشَة، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: (2490رقم: 
                                                 

 ىػ ُب غزوة مؤتة(.8و،)تعبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة، أبو ٤تمد، األنصاري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عن"اْبُن َرَواَحَة" (1)
 بن مالك، أبو عبد اهلل، األنصاري، رضي اهلل عنو، )ت ُب خالفة علّي(. "َكْعب"

ان"   ىػ(.54بن ثابت بن ا١تنذر، أبو عبد الرٛتن، األنصاري، النجاري، رضي اهلل عنو، )ت"َحسَّ
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َها ِمْن َرْشٍق بِالنَّْبِل" فََأْرَسَل ِإَلى اْبِن َرَواَحةَ َأشَ  فَػَهَجاُىْم فَػَلْم  "اْىُجُهْم"فَػَقاَؿ:  دُّ َعَلي ْ
يُػْرِض، فََأْرَسَل ِإىَل َكْعِب ْبِن َماِلٍك، ٍُبَّ أَْرَسَل ِإىَل َحسَّاَف ْبِن ثَاِبٍت، فَػَلمَّا َدَخَل َعَلْيِو، قَاَؿ 

ُكْم َأْف تُػْرِسُلوا ِإىَل َىَذا اأْلََسِد الضَّاِرِب ِبَذنَِبِو، ٍُبَّ أَْدَلَع ِلَسانَُو َفَجَعَل ٭ُتَرُّْكُو، َحسَّاُف: َقْد آَف لَ 
قَاَلْت َعاِئَشُة:  ]اٟتديث، وفيو:[فَػَقاَؿ: َوالَِّذي بَػَعَثَك بِاٟتَْقّْ أَلَْفرِيَػنػَُّهْم بِِلَساين فَػْرَي اأْلَِدًِن...

"ِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس اَل يَ َزاُل يُ َؤيُّْدَك هلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم، يَػُقوُؿ ٟتَِسَّاَف: َفَسِمْعُت َرُسوَؿ ا
ْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: َما نَاَفْحَت َعِن اهلِل َوَرُسوِلِو" ، َوقَاَلْت: ٝتَِ

اُن َفَشَفى َواْشتَ فَ   ى""َىَجاُىْم َحسَّ
***** 

   [َعَدُد الصََّحابَِة َوطَبَ َقاتُ ُهمْ ]   (:ن)
 

ُعوَف أَْلًفا بَِتُبوٍؾ، َوَحَضرْ   َوالَعدُّ اَل ٭َتُْصرُُىْم؛ فَػَقْد َظَهرْ   .798 .1080  َسبػْ
 

 .......................  ....أَْربَػُعوَف أَْلًفا، .... اَٟتجَّ   .799 .1081
من روى عن النيب صلى اهلل عليو  عن أيب زرعة أنو سئل عن عدة الرابعة:النكتة )م(: 

وسلم فقاؿ: ومن يضبط ىذا؟ شهد مع النيب صلى اهلل عليو وسلم حجة الوداع أربعوف 
 ألفا، وشهد معو تبوؾ سبعوف ألفا.

***** 
 َعْن َذْيِن َمْع أَْرَبِع آاَلٍؼ تَِنضّْ   ............... َوقُِبضْ    (:ن)

اؿ: حديث النيب صلى اهلل عليو وسلم أربعة عن أيب زرعة أنو قيل لو: أليس يقو )م(: 
آالؼ حديث؟ قاؿ: ومن قاؿ ذا؟ قلقل اهلل أنيابو، ىذا قوؿ الزنادقة، ومن ٭تصي حديث 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، قبض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن مائة ألف 
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رآه وٝتع منو، فقيل  وأربعة عشر ألفا من الصحابة ٦تن روى عنو وٝتع منو، وُب رواية: ٦تن
لو: يا أبا زرعة، ىؤالء أين كانوا وأين ٝتعوا منو؟ قاؿ: أىل ا١تدينة، وأىل مكة، ومن 

 بينهما، واألعراب، ومن شهد معو حجة الوداع، كل رآه وٝتع منو بعرفة.
أي عن مقدار ىذين العددين ا١تذكورين، و٫تا  "َعْن َذْيِن": قويل العراقيقاؿ (: ش)

 .مائة ألف وأربعة عشر ألفافذلك "َأْربَعة آاَلٍف"  زيادة"َمَع"  وأربعوف ألفا،سبعوف ألفا، 
***** 

 ِقيَل: اثْػَنَتا َعْشرََة أَْو َتزِيدُ   َوُىْم ِطَباٌؽ ِإْف يُػَرْد تَػْعِديدُ   .800 .1082 (:ن)
ٍب إنو اختلف ُب عدد طبقاهتم وأصنافهم، والنظر ُب ذلك إىل السبق باإلسالـ، وا٢تجرة، )م(: 
د ا١تشاىد الفاضلة مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا ىو صلى وشهو 

 ؛اهلل عليو وسلم، وجعلهم اٟتاكم: اثنيت عشرة طبقة، ومنهم من زاد على ذلك
***** 

 يَِليِهُم َأْصَحاُب َداِر النَّْدَوةِ   فَاأَلوَُّلوَف َأْسَلُموا ٔتَكَّةِ  .675 .1083 (:ن)

 ةِ ٍُبَّ اثْػَنَتاِف اْنُسْب ِإىَل اْلَعَقبَ   ةِ لِْلَحَبشَ  اْلُمَهاِجُروفَ  ٍُبَّ  .676 .1084 
 فََأْىُل َبْدٍر، َويَِلي َمْن َغرَّبَا  فََأوَُّؿ اْلُمَهاِجرِيَن لُِقَبا .677 .1085 

َعةُ ِمْن بَػْعِدَىا،  .678 .1086   َمْن بَػْعَد ُصْلٍح َىاَجُروا، َوبَػْعُد ُضمّْ   الرّْْضَواِف، ٍبُّْ  فَػبَػيػْ

َياٌف رَأَْوا .679 .1087   ...........................  ُمْسِلَمَة اْلَفْتِح، َفِصبػْ
 ؛: معرفة الصحابة على مراتبهم(22)ا١تعرفة ص:الحاكمقاؿ (: ش)

 قـو أسلموا ٔتكة مثل أيب بكر وعمر وعثماف وعلي وغَتىم رضي اهلل عنهم. أولهم:
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عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو ١تا أصحاب دار الندوة، وذلك أف  الطبقة الثانية:
أسلم وأظهر إسالمو ٛتل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إىل دار 

 الندوة فبايعو ٚتاعة من أىل مكة.
 ا١تهاجرة إىل اٟتبشة. الطبقة الثالثة:

 الذين بايعوا النيب صلى اهلل عليو وسلم عند العقبة، يقاؿ فالف َعَقيب. الطبقة الرابعة:
 : أصحاب العقبة الثانية، وأكثرىم من األنصار.مسةالطبقة الخاو 

أوؿ ا١تهاجرين الذين وصلوا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  الطبقة السادسة:
 وىو بقباء قبل أف يدخلوا ا١تدينة ويبٌت ا١تسجد.

"َلَعلَّ أىل بدر الذين قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليهم وسلم فيهم:  الطبقة السابعة:
ِد اطََّلَع َعَلى َأْىِل َبْدٍر، فَ َقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم فَ َقْد اللََّو قَ 

 ]متفق عليو[ َغَفْرُت َلُكْم"

 ا١تهاجرة الذين ىاجروا بُت بدر واٟتديبية. الطبقة الثامنة:
"َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن أىل بيعة الرضواف الذين أنزؿ اهلل تعاىل فيهم:  الطبقة التاسعة:

َجَرِة"اْلُمْؤمِ  وكانت بيعة الرضواف  ِنيَن ِإْذ يُ َباِيُعوَنَك َتْحَت الشَّ
باٟتديبية ١تا ُصدَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن العمرة وصاحل  
كفار قريش على أف يعتمر من العاـ ا١تقبل، واٟتديبية بئر، وكانت 

 الشجرة بالقرب من البئر.
لفتح، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن ا١تهاجرة بُت اٟتديبية وا الطبقة العاشرة:

 العاص وأبو ىريرة وغَتىم، وفيهم كثرة.
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 الذين أسلموا يـو الفتح. الطبقة الحادي عشرة:
صبياف وأطفاؿ رأوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يـو الفتح  الطبقة الثانية عشرة:

وُب حجة الوداع وغَتىا، وعدادىم ُب الصحابة منهم 
وعبد اهلل بن ثعلبة بن أيب صعَت، فإهنما  السائب بن يزيد،

 قدما إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ودعا ٢تما.
***** 

ُر قَ ْرٍن"]لِْلُكلّْ َفْضٌل   ....................   (:ن)  َقْد َمَضْوا[ "َخي ْ
: ال خفاء برجحاف رتبة من الزمو صلى اهلل عليو وسلم وقاتل )النزىة(الحافظقاؿ )ش(: 

على من مل يالزمو، أو مل ٭تضر معو مشهدا، وعلى من كلمو  ،أو قتل ٖتت رايتو ،معو
يسَتا، أو ماشاه قليال، أو رآه على بعد، أو ُب حاؿ الطفولية، وإف كاف شرؼ الصحبة 
حاصال للجميع، ومن ليس لو منهم ٝتاع منو فحديثو مرسل من حيث الرواية، وىم مع 

 ه من شرؼ الرؤية.ذلك معدودوف ُب الصحابة؛ ١تا نالو 
رُُكْم قَ ْرِني، ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهْم"،  حديث)ح(:  قَاَؿ ِعْمرَاُف: اَل أَْدرِي "َخي ْ

"ِإنَّ ْيِو َوَسلََّم: أَذََكَر النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم بَػْعُد قَػْرنَػُْتِ أَْو َثالَثًَة، قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعلَ 
ُر بَ ْعدَُكْم قَ ْوًما َيُخونُوَن َوالَ يُ ْؤَتَمُنوَن، َوَيْشَهُدوَن َوالَ يُْسَتْشَهُدوَن، َويَ ْنِذرُوَن َوالَ يَ ُفوَن، َويَْظهَ 

َمُن"، رواه   8/141و 6428رقم:  8/91و 3650رقم:  5/2و 2651رقم:  3/171)البخاري ِفيِهُم السّْ

 من حديث عمراف بن حصُت رضي اهلل عنهما. (2535رقم:  4/1964)ومسلم ( 6695رقم: 
 

***** 
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 [َأْفَضُل الصََّحابَِة َوَأْقَدُمُهْم ِإْسَلًما]   (:ن)
 

يُق ٍُبَّ ُعَمرُ   .801 .1088  َوبَػْعَدُه ُعْثَماُف، َوْىَو اأْلَْكثَػرُ   َواأْلَْفَضُل الصّْدّْ
 

َلُو، ُخْلٌف ُحِكي  .802 .1089  ........................  أَْو فَػَعِليّّ قَػبػْ
: أفضلهم على اإلطالؽ أبو بكر، ٍب عمر، ٍب إف ٚتهور السلف على الخامسة)م(: 

تقدًن عثماف على علي، وقدـ أىل الكوفة من أىل السنة عليا على عثماف، وبو قاؿ منهم 
 سفياف الثوري أوال، ٍب رجع إىل تقدًن عثماف، روى ذلك عنو وعنهم ا٠تطايب.

نقل عنو من أىل اٟتديث تقدًن علي على عثماف: ٤تمد بن إسحاؽ و٦تن  قال الشيخ:
 بن خزٯتة، وتقدًن عثماف ىو الذي استقرت عليو مذاىب أصحاب اٟتديث وأىل السنة.

: استقر أمر أىل السنة على تقدًن عثماف، (3/153آّموع-)الواسطيةشيخ اْلسلمقاؿ )ش(: 
يت يضلل ا١تخالف فيها عند ٚتهور ليست من األصوؿ ال يوإف كانت مسألة عثماف وعل

وذلك أهنم  "مسألة الخلفة"أىل السنة، لكن ا١تسألة اليت يضلل ا١تخالف فيها ىي 
يؤمنوف بأف ا٠تليفة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي، 

 ومن طعن ُب خالفة أحد من ىؤالء األئمة فهو أضل من ٛتار أىلو.
***** 

 قُػْلُت: َوقَػْوُؿ الَوْقِف َجا َعْن َماِلكِ   ..................   (:ن)
: سألت مالكا عن خَت الناس بعد نبيهم؟ قاؿ: أبو (4/670)ا١تدونةابن القاسمقاؿ )ش(: 

: فقلت ١تالك: فعلي وعثماف، أيهما ابن القاسمبكر، ٍب قاؿ: ُب ذلك شك؟ قاؿ 
يعٍت عليا  ،بو يفضل أحد٫تا على صاحبوأفضل؟ فقاؿ: ما أدركت أحدا ٦تن أقتدي 

 وعثماف، ويرى الكف عنهما.
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 : قاؿ: أبو بكر ٍب عمر، ٍب قاؿ: أوُب ذلك شك.)التهذيب ُب اختصار ا١تدونة(ابن البراذعيوقاؿ 
"أبو : اختلفت الرواية َب ا١تدونة، ففى رواية بعضهم: (7/382)اكماؿ ا١تعلمالقاضي عياضقاؿ 

 من رواية أكثرىم. "ثم عثمان"قاؿ: أوَب ذلك شك؟ وسقط و  بكر ثم عمر ثم عثمان"
 الكف عن عثماف وعلي؛ : واختلف ُب تأويل قولو ُبالقاضي عياضقاؿ 

 فقيل: ىو على ظاىره.  .1
 وقيل: إنو رجع عنو إىل القوؿ األوؿ.  .2
و٭تتمل أف يكوف كفو وكف من اقتدى بو ١تا كاف شجر ُب ذلك من  .3

 فرقتُت؛ علوية وعثمانية ٢تذا.  االختالؼ والتعصب حىت كاف الناس
وقيل: إف سبب قولو بالتفضيل بينهما ١تا طلبتو العلوية حىت امتحن ٔتا امتحن  .4

 بو رٛتو اهلل.
: وقد اختلف أئمة أىل السنة ُب علي وعثماف (6/238)ا١تفهمأبو العباس القرطبيقاؿ 

أنو توقف ُب رضي اهلل عنهما، فاٞتمهور منهم على تقدًن عثماف، وقد روي عن مالك 
 ذلك، وروي عنو أنو رجع إىل ما عليو اٞتمهور، وىو األصح إف شاء اهلل.

: َعِن اْبِن ُعَمَر (3697رقم:  5/14و 3655رقم:  5/4)البخاريويؤيد مذىب اٞتمهور ما رواه : قلت
لََّم الَ نَ ْعِدُل بِأَِبي َبْكٍر َأَحًدا، ثُمَّ ُكنَّا ِفي زََمِن النَِّبيّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوسَ َرِضَي اللَُّو َعنػُْهَما، قَاَؿ: 

نَ ُهْم. ُرُك َأْصَحاَب النَِّبيّْ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم الَ نُ َفاِضُل بَ ي ْ  ُعَمَر، ثُمَّ ُعْثَماَن، ثُمَّ نَ ت ْ
يُّ النَّاِس َخيػٌْر َعْن ٤ُتَمَِّد اْبِن اٟتََنِفيَِّة قَاَؿ: قُػْلُت أِلَيب: أَ  (3671رقم:  5/7) البخاريوروى 

 ثُمَّ ُعَمُر،، قُػْلُت: ٍُبَّ َمْن؟ قَاَؿ: أَبُو َبْكرٍ بَػْعَد َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم؟ قَاَؿ: 
 َما أَنَا ِإالَّ رَُجٌل ِمَن الُمْسِلِميَن.َوَخِشيُت َأْف يَػُقوَؿ ُعْثَماُف، قُػْلُت: ٍُبَّ أَْنَت؟ قَاَؿ: 
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: أما خشية ٤تمد بن اٟتنفية أف يقوؿ عثماف، فألف ٤تمدا كاف (7/33)الفتحالحافظقاؿ 
يعتقد أف أباه أفضل، فخشي أف عليا يقوؿ عثماف على سبيل التواضع منو وا٢تضم لنفسو 

 فيضطرب حاؿ اعتقاده.
***** 

َعُة الْػَمْرِضيَّ   فَالسّْتَُّة اْلَباُقوَف، فالَبْدرِيَّوْ   .803 .1090 (:ن)  وْ فَُأُحٌد، فَاْلبَػيػْ
: أصحابنا ٣تمعوف على (1)وأما أفضل أصنافهم صنفا: فقد قاؿ أبو منصور التميمي)م(: 

أف أفضلهم ا٠تلفاء األربعة، ٍب الستة الباقوف إىل ٘تاـ العشرة، ٍب البدريوف، ٍب أصحاب 
 أحد، ٍب أىل بيعة الرضواف باٟتديبية.

 النساء أفضل
يقِ  ابْػَنةِ  َمعَ  (2)َخِد٬َتةٌ   ْحِقيقِ َوأَْفَضُل اأْلَْزَواِج بِالتَّ  .687 .1091 (:ن)  الصّْدّْ
 

 ........................  ... يِهَما: ثَالِثُػَها اْلَوْقُف،َوفِ  .688 .1092
أفضل أزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم على اإلطالؽ خد٬تة وعائشة الصديقة )األثيوبي(: 

فقاؿ بعضهم: خد٬تة، وقاؿ  رضي اهلل عنهما، واختلف ُب أيتهما أفضل على أقواؿ ثالثة،
 بعضهم عائشة، وتوقف بعضهم.

***** 
 قُِفي ا٠ْتُْلفُ ( 3)َوابْػَنِتوِ  َعاِئَشةٍ   ........ َوُب ......... .688  (:ن)

أي االختالؼ ا١تذكور ُب خد٬تة وعائشة اقتفاه العلماء  "اْلُخْلُف قُِفي")األثيوبي(: 
 مة ثالثة أقواؿ.واعتربوه، و٢تم ُب التفضيل بُت عائشة وفاط

                                                 

 (.ػى429[،)تة األصوؿ وصدور اإلسالـئماألمن  عثماف الصابوين: ]أبوالبغدادي، ،أبو منصور (عبد القاىر بن طاىر،1)
 قبل ىػ(. 3بنت خويلد بن أسد، األسدية، أـ ا١تؤمنُت، أـ القاسم، رضي اهلل عنها، )ت"َخِديَجة" (2)
 ىػ بعد أبيها صلى اهلل عليو وسلم بستة أشهر(.11صلى اهلل عليو وسلم، فاطمة، أـ اٟتسن، )ت "ابْ َنِتِو"(3)
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 .......................  (2)فَاْلبَػَواِقي ،(1)َحْفَصةُ  يَِليِهَما .689 .1093 (:ن)
أي أف حفصة تلى خد٬تة وعائشة ُب الفضل، ٍب يليها البواقي من أزواجو )األثيوبي(: 

صلى اهلل عليو وسلم فهن سواء، وىن سودة بنت زمعة، وزينب بنت خزٯتة، وزينب بنت 
 ية بنت اٟتارث، ور٭تانة، وأـ حبيبة، وميمونة، وصفية.جحش، وجوير 

***** 
 ]َفاَل َتزِْغ َكَصاِحِب النػَّْفاِؽ[  ........................   (:ن)

واختارىن لنبيو صلى اهلل عليو  ،فهؤالء اثنتا عشرة امرأة اصطفاىن اهلل وأكرمهن)ش(: 
، "َوالطَّيَّْباُت ِللطَّيِّْبيَن"اهلل تعاىل:  وسلم، ورضيهن لو أزواجا ُب الدنيا واآلخرة، وقد قاؿ

: الطيبات من النساء للطيبُت من الرجاؿ، والطيبوف من عبد الرحمن بن زيد بن أسلمقاؿ 
: ما كاف اهلل ليجعل عائشة زوجة لرسوؿ اهلل ابن كثيرالرجاؿ للطيبات من النساء. قاؿ 

طيب من البشر، ولو كانت خبيثة صلى اهلل عليو وسلم إال وىي طيبة؛ ألنو أطيب من كل 
 ١تا صلحت لو ال شرعا وال قدرا.

                                                 

 ىػ(. 45اب، العدوية، أـ ا١تؤمنُت، رضي اهلل عنها، )ت بنت عمر بن ا٠تط "َحْفَصُة"(1)
 ىن:و " اْلبَ َواِقي"(2)

 ىػ(. 55سودة بنت زمعة، يقاؿ كنيتها أـ األسود، )ت
 ىػ ُب حياتو صلى اهلل عليو وسلم(.4زينب بنت خزٯتة، ا٢تاللية، أـ ا١تساكُت، )ت

 ىػ(. 20زينب بنت جحش، األسدية، )ت
 ىػ(.50ضرار، ا٠تزاعية، ا١تصطلقية، )تجويرية بنت اٟتارث، بن أىب 

ك لِ ر٭تانة بنت زيد بن عمرو، من بٍت النضَت، كانت يهودية وسبيت وأسلمت فأعتقها وتزوجها، وقيل: كانت من مَ 
 اليمُت، )ت والنيب صلى اهلل عليو وسلم عائد من حجة الوداع(
 َت ذلك(. غ لوقي 42أـ حبيبة، رملة بنت أيب سفياف)صخر بن حرب(، األموية، )ت

 ىػ(.51ميمونة بنت اٟتارث، العامرية، ا٢تاللية، قيل: كاف اٝتها برة، )ت
 ىػ وقيل غَت ذلك(.50بن أخطب، النضَتية، اإلسرائيلية، من بنات ىاروف عليو السالـ، )ت يصفية بنت حي
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 َفِقيَل: ُىْم، َوِقيَل: َبْدرِيّّ، َوَقدْ   قَاَؿ: َوَفْضُل السَّاِبِقَُت َقْد َوَردْ   .804 .1094 (:ن)
َلتَػُْتِ، ِقيَل: بَ   .805 .1095   ..........................  ....َل اَْىُل اْلِقبػْ

 واختلفوا ُب ا١تراد ّٔم؛ُت األولُت من ا١تهاجرين واألنصار، وُب نص القرآف تفضيل السابق)م(: 
  .الشعيب: ىم الذين شهدوا بيعة الرضواف ققاؿ .1
 ٤تمد بن كعب القرظي وعطاء: ىم أىل بدر، روى ذلك عنهما ابن عبد الرب. وقاؿ .2
 .الذين صلوا إىل القبلتُت :سعيد بن ا١تسيب وطائفة وقاؿ .3
 . )زاده العراقي(ةفرؽ ما بينهم فتح مك: اٟتسنوقاؿ  .4

 وىم أصحاب بيعة لرضواف. (803) يعٍت ا١تذكورين أخَتا ُب البيت "فَِقيَل: ُىْم"قولو: )ش(: 
***** 

 أَيػَُّهُم َأْسَلَم قَػْبُل؟ َمْن َسَلفْ   ........ واْختَػَلفْ .......   (:ن)
 

 َبلِ َوُمدَِّعي إٚتَاَعُو ملَْ يُػقْ   ِقيَل: أبو َبْكٍر، وِقيَل: بْل َعِلي  .806 .1096
 

  بَػْعٌض َعَلى َخِد٬َتَة اتػَّْفاقَا  َوِقيَل: زَْيٌد، وادَّعى ِوفَاقَا  .807 .1097
  اختلف السلف ُب أو٢تم إسالما؛)م(: السادسة: 

 ، روي عن ابن عباس وحساف بن ثابت وإبراىيم النخعي وغَتىم.أبو بكر الصديقفقيل:  .1
وقاؿ اٟتاكم: ال أعلم ، روي عن زيد بن أرقم وأيب ذر وا١تقداد، وغَتىم، عليوقيل:  .2

 :قال الشيخ. خالفا بُت أصحاب التواريخ أف علي بن أيب طالب أو٢تم إسالما
 واستنكر ىذا من اٟتاكم.

 معمر عن الزىري. ه، ذكر زيد بن حارثةوقيل:  .3
وادعى  ،ن إسحاؽوابالزىري، وىو قوؿ قتادة و ، روي عن ابن عباس خديجة أم المؤمنين .4

 وأف اختالفهم إ٪تا ىو ُب أوؿ من أسلم بعدىا. يها،اء علالثعليب ا١تفسر اتفاؽ العلم
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 ِوفَاقَا[ وَقْد رََأى َٚتَْعُهمُ وَ   ]َواْجتَػَنَب الشَّْيُخ ِلَذا ِإْطاَلقَا  .1098 (:ن)
 

يُػُقُهْم،  أَوَُّؿ َمْن َأْسَلَم ُب الرَّْجاؿِ  .685 .1099  اْلَمَوايل  ُب ( 1)َوزَْيدُ  ِصدّْ
 

 اْشتَػَهرْ ( 2)ِبالؿٌ  ، َوالرّْؽّْ َعَليُّ   ، َوِذي الصَّْغرْ َوُب النَّْسا َخِد٬َتةٌ  .686 .1100
 واألورع أف يقاؿ:)م(: 
 رضي اهلل عنو. أبو بكر :أوؿ من أسلم من الرجاؿ األحرار -
 رضي اهلل عنو. زيد بن حارثة :ومن ا١توايل -
 رضي اهلل عنها. خديجة :ومن النساء -
 رضي اهلل عنو. علي :ومن الصبياف أو األحداث -
 رضي اهلل عنو. بلل :لعبيدومن ا -

***** 
   [آِخُر الصََّحابَِة َمْوتًا]   (:ن)
 

ـَ ِمائَةِ (3)أَبُو الطَُّفْيلِ   َوَماَت آِخرًا بَِغَْتِ ِمْريةِ   .808 .1101  ، َماَت َعا
 آخرىم على اإلطالؽ موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة مائة من ا٢تجرة. السابعة:)م(: 

]بن إٝتاعيل، أبو سلمة، التبوذكي، : حدثنا موسى(1/250)التاريخ األوسط ريالبخالكن، قاؿ )ش(: 

، عن كثَت ]بن فضالة، أبو فضالة، صدوؽ يدلس ويسوي، خت د ت ؽ[قاؿ: حدثنا مبارؾ ثقة ثبت، ع[
قاؿ: أخربين أبو الطفيل عامر بن واثلة ٔتكة سنة سبعة ومائة. وروى  ]وثقو ابن حباف[بن أعُت

، أبو العباس، ثقة، ع[عن وىب بن جرير (26/134خ دمشق )تاري ابن عساكر قاؿ: ٝتعت  ]بن حاـز
                                                 

 ىػ(.8بن شراحيل، أبو أسامة، الكليب، رضي اهلل عنو، )ت "زَْيد"(1)
 ىػ وقيل بعدىا بالشاـ(.17بو عبد اهلل، ا١تؤذف، موىل أيب بكر، رضي اهلل عنهما، )تبن رباح، أ "ِبلل"(2)
 ىػ على ما ذكره الناظم، ٔتكة(.100عامر بن واثلة بن عبد اهلل، الليثي، رضي اهلل عنو، )ت"أَبُو الطَُّفْيِل" (3)
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يقوؿ: كنت ٔتكة سنة عشر ومائة، فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا  ]أبو النضر، ثقة، ع[أيب
 : ىذا ىو الصحيح من وفاتو.الذىبيىذا أبو الطفيل. قاؿ 

 آخر الصحابة موتا بالنواحي
َلُو السَّاِئبُ   .809 .1102 (:ن)  ٔتَكَّةِ  ، اَوْ (1)اَْو َجاِبرٌ  أَْو َسْهٌل،  بالْػَمِديَنةِ  وقَػبػْ

وأما باإلضافة إىل النواحي، فآخر من مات منهم با١تدينة جابر بن عبد اهلل، رواه )م(: 
 أٛتد بن حنبل عن قتادة، وقيل: سهل بن سعد، وقيل: السائب بن يزيد.

 ينة على ثالثة أقواؿ؛اٟتاصل أنو اختلف ُب آخر الصحابة موتا بالػمد)ش(: 
 : قالو ابن أيب داود.الّسائب بن سعيد .1
: قالو ابن ا١تديٍت والواقدي وابن حباف وابن قانع، وادعى ابن سعد سهل بن سعد .2

 نفي ا٠تالؼ فيو.
 : قالو أبو نعيم وُروي عن قتادة، وىو قوؿ ضعيف.جابر بن عبد اهلل .3

ة" وقولو:   مات ٔتكة، قالو ابن أيب داود، وا١تشهور أي قيل إف جابر بن عبد اهلل"َأْو ِبَمكَّ
 وفاتو با١تدينة.

اقتصر ابن الصالح على ثالثة أقواؿ، وقد تأخر بعد الثالثة ا١تذكورين:  قال العراقي:
 .(2)محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد

                                                 

اِئُب"(1)  ذلك با١تدينة(. ىػ وقيل قبل91بن سعيد بن ٙتامة، الكندي، رضي اهلل عنو، )ت "السَّ
 ىػ وقيل بعدىا با١تدينة(.88بن سعد بن مالك، أبو العباس، الساعدي، رضي اهلل عنو، )ت"َسْهل" 
 ىػ با١تدينة(.70بن عبد اهلل بن عمرو بن حراـ، أبو عبد اهلل، األنصاري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )ت بعد"َجاِبر" 

ىػ، وقد عقل ٣تة النيب صلى 99ري، ا٠تزرجي، رضي اهلل عنو، )تبن سراقة، أبو نعيم، األنصا محمود بن الربيع(2)
 اهلل عليو وسلم ُب وجهو، وىو ابن ٜتس سنُت(.

ىػ، قاؿ البخاري وابن حباف: لو 97ىػ أو 96لبيد  بن عقبة، أبو نعيم، األنصاري، األوسي، األشهلي، )محمود بن 
 صحبة، وعدَّه مسلم وٚتاعة ُب التابعُت(.
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 إْف اَل أَبُو الطَُّفْيِل ِفيَها ُقربَا  وِقيَل: ااَلِخُر َِّٔا ابُن ُعَمرَا  .810 .1103 (:ن)
وآخر من مات منهم ٔتكة عبد اهلل بن عمر، وقيل: جابر بن عبد اهلل، وذكر علي بن )م(: 

 ا١تديٍت أف أبا الطفيل مات ٔتكة، فهو إذا اآلخر ّٔا.
 وقولو:  قتادة وأبو الشيخ. قالو، ىػ(74أو73)تعبد اهلل، رضي اهلل عنو،  "ابُن ُعَمَر")ش(: 

الصحيح: أف أبا الطفيل مات ٔتكة، قالو علي بن ا١تديٍت َرا" "إْن اَل أَبُو الطَُّفْيِل ِفيَها قُبِ 
 مات با١تدينة. وا١تشهور أن، فجابرأما وابن حباف وغَت٫تا، و 

***** 
 ........................  وأََنُس ْبُن َماِلٍك بِالْػَبْصرَةِ   .811 .1104 (:ن)

: ما أعلم وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك، قاؿ أبو عمر بن عبد الرب)م(: 
 أحدا مات بعده ٦تن رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إال أبا الطفيل.

، قالو قتادة والفالس وابن ا١تديٍت ىػ(93ىػ وقيل92)ترضي اهلل عنو،  "أََنُس ْبُن َماِلٍك")ش(: 
 وابن سعد وغَتىم.

***** 
 بِاْلُكوفَةِ  ىَقضَ ( 1)واْبُن َأيب َأْوَبَ   .............................   (:ن)
َفةٍ   َعْمٌرو َأْو أَبُو ]َوِقيَل: َماَت بَػْعُد[ .692 .1105   ]َواأْلَْسَلِميَّ َصوَّبُوا[، (2)ُجَحيػْ

 وآخر من مات منهم بالكوفة عبد اهلل بن أيب أوَب.)م(: 
                                                 

 ىػ بالكوفة(.87)علقمة( بن خالد، أبو إبراىيم، األسلمي، رضي اهلل عنو، )ت ُن أَِبي َأْوَفى"عبد اهلل "ابْ (1)
 ىػ ٔتكة(.85بن حريث بن عمرو، أبو سعيد، ا١تخزومي، رضي اهلل عنو، )ت "َعْمٌرو"(2)

َفٍة"   ىػ(.83ل: ىػ وقي74وىب بن عبد اهلل، السوائي، يقاؿ لو: وىب ا٠تَت، رضي اهلل عنو، )ت"أَبُو ُجَحي ْ
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وقيل مات بالكوفة بعد ذلك عمرو بن حريث وأبو جحيفة، ولكن الصواب أف )ش(: 
 .ابن أيب أوَب أي:" أْلَْسَلِميّ ا"ىو األخَت موتا ّٔا 

 أهنم اختلفوا فيمن مات آخرا من الصحابة بالكوفة على ثالثة أقواؿ؛ والحاصل
: قالو قتادة والفالس وابن حباف وابن زبر وابن عبد الرب، عبد اهلل بن أبي أوفى .1

 وىو الصواب.
ة ٤تمد : عن أيب ميسر (3/1691)ا١تتفق وا١تفًتؽ  الخطيب: ١تا روى عمرو بن حريث .2

قاؿ: توُب بالكوفة سنة  ]ا٠تطيب: كاف أحد من يفهم شأف اٟتديث[بن اٟتسُت الزعفراين
:مات سنة (6/305)التاريخ الكبَتأبو نعيم الفضل بن دكينٙتاف وتسعُت، ولكن قاؿ 

 : مات ٔتكة سنة ٜتس وٙتانُت.(3/272)الثقات ابن حبانٜتس وٙتانُت. وقاؿ 
 : ذكره ابن ا١تديٍت.أبو جحيفة .3

***** 
 ......ُخْلٌف، .......  (1)َوالشَّاـِ فَاْبُن ُبْسٍر اَْو ُذو  بَاِىَلوْ   .812 .1106 (:ن)

 وبالشاـ عبد اهلل بن بسر، وقيل: بل أبو أمامة.)م(: 
 أهنم اختلفوا فيمن مات آخرا من الصحابة بالشاـ على قولُت؛ أي)ش(: 

بن قانع وابن عبد قالو األحوص بن حكيم وابن ا١تديٍت وابن حباف وابن ُبْسر: ا .1
 الرب وا١تزي والذىيب.

 عن اٟتسن البصري وابن عيينة، وبو جـز أبو عبد اهلل ابن منده. روي: أبو أمامة .2
 ]بن ا١تديٍت،  أبو اٟتسن، :  ثقة قاؿ عليّ : (5/14)التاريخ الكبَتالبخاري  قاؿوالصحيح أنو ابن بسر؛ 

                                                 

 ىػ بالشاـ(.96وقيل 88بن أيب بسر، أبو بسر، أو أبو صفواف، ا١تازين، رضي اهلل عنو، )ت"اْبُن ُبْسٍر" عبد اهلل (1)
 ىػ بالشاـ(. 86أي الباىلي، صدي بن عجالف بن وىب، أبو أمامة، رضي اهلل عنو، )ت"ُذو بَاِىَلْو" 
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]بن عيينة، أبو ٤تمد، ثقة حافظ فقيو إماـ : ٝتعت سفياف[ثبت إماـ أعلم أىل عصره باٟتديث وعللو، خ د ت س فق

: أكاف أبو أمامة آخر من مات عندكم من ]بن حكيم، ضعيف اٟتفظ، ؽ[، قلت لألحوصحجة، ع[
 أصحاب النيب صلى اهلل عليو وسلم؟ قاؿ: كاف بعده عبد اهلل بن بسر، قد رأيتو.

***** 
 (1)َل: ِبِدَمْشَق َواثَِلوْ َوِقي ....  .........................   (:ن)
 

 (2)َقَضى بِالْػَجزِيرَِة اْلُعْرسَ  َوِإفَّ   َوِإفَّ ُب ِٛتَْص اْبُن ُبْسٍر قُِبَضا  .813 .1107
 

 ........................  (3)وِبِفَلْسِطَُت     أَبُو     ُأيَبّْ   .814 .1108
ص ،إىل التفصيل ُب نواح الشاـ وىي دمشق وٛت(4)أبو زكريا ابن منده وذىب)م(: 

 جزء ٚتعو ُب آخر من مات من الصحابة(ذكره ُب )؛ آخر من مات من أصحابف ،واٞتزيرة وفلسطُت
 .بدمشق: واثلة بن األسقع -
 .وْتمص: عبد اهلل بن بسر -
 .وباٞتزيرة: العرس بن عمَتة -
 وبفلسطُت: أبو أيب ابن أـ حراـ. -

 موضع بُت دجلة والفرات."الجزيرة" 
 

***** 
                                                 

 ىػ(.85بو قرصافة، الليثي، ضي اهلل عنو، )تبن األسقع بن كعب، أبو األسقع أو أ "َواثَِلة"(1)
 بن َعمَتة، الكندي، ضي اهلل عنو، )ومل أجد من ذكر سنة وفاتو(. "اْلُعْرس"(2)
(3) "  عبد اهلل بن أـ حراـ بنت ملحاف )امرأة عبادة بن الصامت(، األنصاري، رضي اهلل عنو."أَبُو أَُبيّْ
 ىػ(.511ه، العبدّي، ]الذىيب: الشيخ اإلماـ اٟتافظ احملدث[، )ت٭تِت بن عبد الوىَّاب، أبو زكريا، ابن مند(4)
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 (1)فَاْبُن الْػَحاِرِث ْبِن َجْزيِ  وِمْصرَ   .................   (:ن)
 : آخر من مات من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبو زكريا ابن مندهقاؿ )م(: 

 أيضا سفياف بن عيينة وابن ا١تديٍت. وقالو، ٔتصر: عبد اهلل بن اٟتارث بن جزء الزبيدي
***** 

 ........................  (2)بِاْلَيَماَمةِ  ا٢تِْْرَماسُ  َوقُِبضَ   .815 .1109 (:ن)
 : وباليمامة: ا٢ترماس بن زياد.قال أبو زكريا ابن منده)م(: 

***** 
َلوُ   ........................   (:ن)  بِبَػْرقَةِ  (3)ُرَوْيِفعٌ  َوقَػبػْ
 

 ........................  ....ٍة، ......َوِقيَل: ِإْفرِيِقيَّ   .816 .1110
 وبأفريقية: رويفع بن ثابت.  :هقال أبو زكريا ابن مند)م(: 

 ال يصح، إ٪تا مات ُب حاضرة برقة وقربه ّٔا. "بأفريقية"وقولو ُب رويفع:  قال الشيخ:
: توَب (1/183)تاريخ ابن يونس ابن يونسقاؿ و أٛتد بن الربقي وصححو ا١تزي؛  قالو)ش(: 

ُت، وقربه أمَت مصر سنة ست وٜتس يبربقة وىو أمَت عليها ١تسلمة بن ٥تّلد األنصار 
.  معروؼ بربقة إىل اليـو

. "بَ ْرَقِة"  مدينة بػػ: ليبيا اليـو
. "ِإْفرِيِقيَّة"  تونس اليـو

***** 
                                                 

 ىػ أو بعدىا(.86بن اٟتارث بن َجْزء، أبو اٟتارث، الزبيدي، رضي اهلل عنو، )ت "اْبُن اْل َحاِرِث ْبِن"عبد اهلل (1)
 مة(.ىػ باليما100بن زياد بن مالك، أبو حدير، الباىلي، رضي اهلل عنو، )ت بعد"اْلِهْرَماُس" (2)
 ىػ(. 56بن ثابت بن السكن، األنصاري، رضي اهلل عنو، )ت "ُرَوْيِفع"(3)
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 بَاِديًا، اَْو ِبطَْيَبَة الْػُمَكرََّموْ   (1)...... َوَسَلَموْ ........   (:ن)
 : وبالبادية ُب األعراب: سلمة بن األكوع.أبو زكريا ابن مندهقاؿ )م(: 

 ونزؿ سلمة إىل ا١تدينة قبل موتو بلياؿ فمات ّٔا. ،: ال يصحيخقال الش
 وىو الصحيح، قالو ابنو إياس بن سلمة و٭تِت بن بكَت وأبو عبد اهلل ابن منده.)ش(: 

***** 
 .......................  ِبَسْمَرقَػْنَدا (2)اْلَفْضلُ َوقُِبَض  .696 .1111 (:ن)

قوؿ ابن سعد والزبَت بن بكار وأيب حاًب : توُب بطاعوف عمواس ُب الذىبيقاؿ )ش(: 
وابن الربقي، وىو الصحيح. ويقاؿ: قتل يـو مرج الصفر. ويقاؿ: يـو أجنادين. ويقاؿ: يـو 

 .ىػػ28الَتموؾ. ويقاؿ: سنة 
***** 

ااأْلَِخَُت  َوُب ِسِجْسَتافَ   ....................   (:ن)  (3)اْلَعدَّ
عّمر؛ فإف عند أٛتد أنو كأنو  ،ء بن خالد"العدا": (4/385)اإلصابةالحافظقاؿ )ش(: 

 عاش إىل زمن خروج يزيد بن ا١تهلب. قلت: وكاف ذلك سنة إحدى أو اثنتُت ومائة.
***** 

ُر بِالطَّاِئِف، ......َواٟتَْ  .694 .1112 (:ن)  ........................  .بػْ
ُر")ش(:    .ىػ(68)تعبد اهلل بن عباس، رضي اهلل عنو،  "اْلَحب ْ

***** 
                                                 

 ىػ(.74بن عمرو بن األكوع، أبو مسلم، األسلمي، رضي اهلل عنو، )ت "َسَلَمة"(1)
 بن العباس بن عبد ا١تطلب، أبو عبد اهلل، رضي اهلل عنو.  "اْلَفْضُل"(2)
ا"(3)  ىػ(.100رضي اهلل عنو، )ت بعد بن خالد بن ىوذة، العامري، ء"اْلَعدَّ
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 ...........، (1)بَِأْصبَػَهافَ   ........ َواٞتَْْعِديُّ .....   (:ن)
: لو صحبة ووفادة، قاؿ عبد اهلل بن صفواف: عاش النابغة مائة وعشرين الذىبيقاؿ )ش(: 

 سنة ومات بأصبهاف.
 َلطَائف

 ]َوَحَكى اْلَمْرِضيُّ[ ......  ........................   (:ن)
 (2)اْلَواِلِد ِإالَّ َمْرِثَدا َبْدرًا َمعَ   َوِوي: َما َعَرُفوا َمْن َشِهَداالنػَّ  .697 .1113 

 : ال يعرؼ أب وابنو شهدا بدرا إال مرثد وأبوه.)التقريب(النوويقاؿ )ش(: 
***** 

هُ  َوأَبَوُ   َواْلبَػَغِويُّ زَاَد َأفَّ َمْعَنا .698 .1114 (:ن)  بِاْلَمْعٌَت  (3)َوَجدَّ
")ش(:  أي با١تعٌت الذي ذكره النووي ١ترثد، "بِاْلَمْعَنى" ىو أبو القاسم. وقولو:  "اْلبَ َغِويُّ

 وىو شهود بدر ىو وآباؤه.
أخرجو البغوي في معجم ذكره النووي ما  ا: أغرب ٦ت(2/697)تدريب الراوي السيوطيقاؿ 

، أف معن بن [])سويد( أبو رجاء، األزدي، ا١تصري، ثقة فقيو يرسل، ععن يزيد بن أيب حبيب  (4)الصحابة
: وال نعلم أحدا شهد ىو وابنو وابن قاليزيد بن األخنس السلمي شهد ىو وأبوه وجده بدرا. 

 ابنو بدرا مسلمُت إال األخنس. 
                                                 

(1)"  سنة(. 120ولو 70أَبُو ليلى، النابغة، الشاعر، ا١تعمر، رضي اهلل عنو، )قيل ت ُب حدود  "اْلَجْعِديُّ
 ىػ(.4بن أيب مرثد، بن اٟتصُت، الغنوي، رضي اهلل عنو، )قتل يـو الرجيع شهيدا سنة  "َمْرِثد"(2)

 ىػ بالشاـ(.12الغنوي، رضي اهلل عنو، )توأبوه: أبو مرثد، َكنَّاز بن اٟتصُت، 
 ىػ ٔترج راىط(.64بن يزيد بن األخنس، أبو يزيد، السلمي، رضي اهلل عنهم، )ت "َمْعن"(3)

 يزيد بن األخنس،  أبو معن، رضي اهلل عنهما، )قيل مات ٔترج راىط، وقيل بقي بعدىا بقليل(. و"أبوه"
 األخنس بن حبيب رضي اهلل عنو. "جده"

 ، واهلل أعلم.وىو غَت موجود ُب ا١تطبوعقلت: (4)
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: ال يصح، وإ٪تا الصحيح حديث أيب اٞتويرية عنو، قاؿ: (4/1442)االستيعاب ابن عبد البرقاؿ 
ي. بَايَ ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَليْ   (1422رقم:  2/111)رواه البخاريِو َوَسلََّم أَنَا َوأَِبي َوَجدّْ

***** 
 (2)ُقَحاَفوْ  أَبُو (1)اْلَمْوىَل  َحارِثَةُ   َوأَْرَبٌع تَػَواَلُدوا َصَحابَوْ  .699 .1115 (:ن)

قاؿ موسى بن عقبة: ال نعرؼ أربعة أدركوا النيب صلى اهلل عليو وسلم ىم وأبناؤىم )م(: 
 ربعة، فذكر أبا بكر الصديق، وأباه، وابنو عبد الرٛتن، وابنو ٤تمدا أبا عتيق.إال ىؤالء األ

: وال يعلم أربعة رأوا النيب صلى اهلل عليو وسلم (4/1712)االستيعاب ابن عبد البرقاؿ )ش(: 
 على ىذه الصفة غَتىم. 

  هة.، وابنها عبد اهلل بن الزبَت، فهم أربعة من ىذه اٞت(3)ولد أبو بكر أٝتاءو  قلت:
 ؛وابنو زيد، وابن ابنو أسامة ،حارثة بن شراحيل وذكروا كذلك معهم:

توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأسامة ابن تسع عشرة  :(3/1125)ا١تغازي الواقديقاؿ 
سنة، وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم زوجو وىو ابن ٜتس عشرة سنة امرأة من 

  لو ُب عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.طيء، ففارقها وزوجو أخرى، وولد 
                                                 

(: قدـ على النيب صلى اهلل عليو وسلم 2/647بن شراحيل، الكليب،  قاؿ أبو نعيم )معرفة الصحابة"َحارِثَُة" (1)
 طالبا البنو زيد فأسلم.

 ىػ ٔتؤتة(.8زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، أبو أسامة، )ت وابنو:
 ىػ با١تدينة(.54أبو ٤تمد، )ت أسامة بن زيد بن حارثة، وابنو:

 ىػ(.14عثماف بن عامر، رضي اهلل عنو، )ت"أَبُو ُقَحاَفة" (2)
 ىػ(.13عبد اهلل بن أيب قحافة، أبو بكر، الصديق، رضي اهلل عنو، )توابنو: 

 ىػ وقيل بعد ذلك بطريق مكة(.53عبد الرٛتن بن أىب بكر الصديق، أبو ٤تمد، رضي اهلل عنو، ) وابنو:
 ٤تمد بن عبد الرٛتن، أبو عتيق، رضي اهلل عنو.وابنو: 

 ىػ ٔتكة(.74أو 73أٝتاء بنت أيب بكر، رضي اهلل عنهما، )ت(3)
 ىػ ٔتكة(.73وابنها: عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ، أبو بكر أو أبو خبيب، رضي اهلل عنو، )ت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 050 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

يِق ٦تَّْن َىاَجرَا َوَما .700 .1116 (:ن)  َمْن َواِلَداُه َأْسَلَما َقْد أُثِرَا  ِسَوى الصّْدّْ
أي أنو ال يوجد ُب ا١تهاجرين من أسلم والداه غَت أيب بكر الصديق رضي اهلل )األثيوبي(: 

كثَتا من ا١تهاجرين قد أسلم والداىم، كما   عنو. وىذا الذي قالو ال أرى لو وجها؛ ألف
 يظهر ذلك ١تن طالع تراجم الصحابة وتوارٮتهم، ومل أر ىذه ا١تسألة لغَت الناظم.

***** 
يِقِهم، َمَع ُسَهْيلٍ   َولَْيَس ُب َصَحابٍَة َأَسنُّ ِمنْ  .701 .1117 (:ن)  فَاْسَتِبْ  (1)ِصدَّ

، ن أيب بكر الصديق، وسهيل بن عمروأي أنو ال يوجد ُب الصحابة أسن م)األثيوبي(: 
فإنو يوجد ُب الصحابة من ىو أكرب سنا من الصديق بكثَت،  ؛ىذا الكالـ فيو نظر أيضاو 

فإف العباس كاف أسن من النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت ذلك ُب الصحيح، وأبو 
 بكر أصغر سنا منو، فليتأمل.

 منو قطعا.وأوضح من ذلك أبو قحافة أبوه، فهو أسن )ش(: 
***** 

 "َجاَء َعَلى ُصورَتِِو ِجْبرِيلُ "  اٞتَِْميلُ ( 2)ِدْحَيةٌ  َأْٚتَُلُهمْ  .702 .1118 (:ن)
أي أف أٚتل الصحابة ىو دحية بن خليفة، كاف يضرب بو ا١تثل ُب حسن )األثيوبي(: 

 الصورة، و٢تذا كاف جربيل يأٌب النيب صلى اهلل عليو وسلم على صورتو.
َعِن اْبِن  (5857رقم:  10/101)ا١تسندروى أٛتد ١تا َلى ُصورَتِِو ِجْبرِيُل" "َجاَء عَ )ح(: )ش(: 

َلُم يَْأِتي النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِفي ُصورَِة ِدْحَيةَ ُعَمَر قَاَؿ:  . َكاَن ِجْبرِيُل َعَلْيِو السَّ
 سلم.: إسناده صحيح على شرط م(3/104)السلسلة الصحيحة األلبانيقاؿ 

                                                 

 (.ىػ18(سهيل بن عمرو، وشركُت، رضي اهلل عنو، )ت بالشاـ ُب طاعوف عمواس 1)
 بن خليفة بن فروة، الكليب، رضي اهلل عنو، )ت ُب خالفة معاوية(. "ِدْحَيُة"(2)
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َكاَن ِدْحَيُة اْلَكْلِبيُّ ُتْشِبُو ِلْحَيُتُو َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت:  (25097رقم:  42/26)ا١تسند وروى
َلمُ   : إسناده جيد.(3/105)السلسلة الصحيحة. قاؿ األلباين َوُسنَُّة َوْجِهِو ِجْبرِيَل َعَلْيِو السَّ

"رَأَْيُت ُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: َعْن َجاِبٍر، َأفَّ رَ  (167رقم:  1/153)وروى مسلم 
َلُم، فَِإَذا َأقْ َرُب َمْن رَأَْيُت ِبِو َشبَ ًها َدْحَيُة"  ِجْبرِيَل َعَلْيِو السَّ

***** 
   َمْعرَِفُة التَّاِبِعينَ    (:ن)
 

 َواْلُمتَِّصلِ  َمْعرِفَُة اْلُمْرَسلِ   َوِمْن ُمَفاِد ِعْلِم َذا َواأْلَوَّؿِ  .703 .1119
 معرفة التابعُت ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليو ُب معرفة ا١ترسل وا١تسند.)م(: 

***** 
ِقي ِلَمْن َقْد َصِحَبا  .817 .1120 (:ن) ُه: أْف َيْصَحَبا  َوالتَّابُع الالَّ  َولِْلَخِطيِب َحدُّ

نو يكفي فيو أف وغَته مشعر بأ الحاكموكالـ ، "تابعي"و "تابع"يقاؿ للواحد منهم: )م(: 
يسمع من الصحايب أو يلقاه وإف مل توجد الصحبة العرفية، واالكتفاء ُب ىذا ٔتجرد اللقاء 

: التابعي الخطيبقاؿ و، والرؤية أقرب منو ُب الصحايب، نظرا إىل مقتضى اللفظُت فيهما
 من صحب الصحايب.

***** 
 ْم: ُرَواُة كلّْ الَعَشرَهْ أَو٢َّتُُ   َوُىْم ِطَباٌؽ؛ ِقيَل: َٜتَْس َعَشرَهْ   .818 .1121 (:ن)
 َوِقيَل: ملَْ َيْسَمْع ِمِن اْبِن َعْوؼِ   الَوْصفِ ا َِّٔذ الَفْردُ  (1)َوقَػْيسٌ   .819 .1122 

 أف التابعُت على ٜتس عشرة طبقة: اٟتاكمذكر )م(: 
                                                 

)حصُت(، أبو عبد اهلل، البجلي، ]ثقة ٥تضـر يقاؿ لو رؤية جاز ا١تائة وتغَت، ع[، )ت "قَ ْيس"(1)  (.َتغ وأىػ 90بن أيب حاـز
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قاؿ اٟتاكم: ليس ُب ٚتاعة التابعُت من أدرؾ العشرة وٝتع  األولى: الذين لحقوا العشرة:
 .ا١تسيب وقيس بن أيب حاـز منهم غَت سعيدبن

نعم، قيس بن أيب حاـز ٝتع العشرة وروى عنهم، وليس ُب التابعُت أحد  قال الشيخ:
 . روى عن العشرة سواه، ذكر ذلك عبد الرٛتن بن يوسف بن خراش

)سؤاالت اآلجري ُب اٞترح  داود: روى عن التسعة ومل يرو عن عبد الرٛتن بن عوؼ. وأب وقاؿ

 (113والتعديل ص:

***** 
 فَػَقطْ  (1)َبْل ِقيَل: ملَْ َيْسَمْع ِسَوى َسْعدٍ   َوقَػْوُؿ َمْن عدَّ َسِعيًدا فَػَغَلطْ   .820 .1123 (:ن)

وعلى اٟتاكم إنكار؛ ألنو ولد ُب خالفة  ،ليس ّٔذه ا١تثابةفسعيد بن ا١تسيب وأما )م(: 
عشرة عمر، ومل يسمع من أكثر العشرة، وقد قاؿ بعضهم: ال تصح لو رواية عن أحد من ال

 إال سعد بن أيب وقاص، وكاف سعد آخرىم موتا.
؛ ألف سعيدا ولد لسنتُت مضتا من خالفة عمر رضي اهلل نكر ىذا على الحاكموأُ  (:ش)

عنو، ولو رواية عنو أنكرىا اٞتمهور كيحِت بن سعيد و٭تِت بن معُت وأيب حاًب، وأثبت 
أنو مل  والحاصل٦تكن، ٝتاعو منو أٛتد بن حنبل، وأما ٝتاعو من عثماف وعلي فإنو 

، 184، جامع التحصيل ُب أحكاـ ا١تراسيل ص: 71)ا١تراسيل البن أيب حاًب ص: يسمع من أكثر العشرة. 

 (321، التقييد واإليضاح ص:128ٖتفة التحصيل ُب ذكر رواة ا١تراسيل ص:
وقد قال بعضهم: ال تصح لو رواية عن أحد من العشرة إال سعد بن وقول الشيخ: "

: َواهلِل َما ]بن دعامة، أبو ا٠تطاب، السدوسي، ثقة ثبت، ع[كأنو أخده من قوؿ قَػَتاَدةَ   ص"أبي وقا

                                                 

 ىػ بالعقيق(.55تبن أيب وقاص)مالك(، أبو إسحاؽ، الزىري، رضي اهلل عنو، )"َسْعد" (1)
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ثَػَنا َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّْب َعْن َبْدرِيٍّ ُمَشافَػَهًة ِإالَّ  ثَػَنا اٟتََْسُن َعْن َبْدرِيٍّ ُمَشافَػَهًة، َواَل َحدَّ  َحدَّ
 (1/22ا١تقدمة-لم)رواه مس. ]أبو وقاص[َعْن َسْعِد ْبِن َماِلكٍ 

 أفضل التابعين
 وَعْنُو قَػْيٌس، َوِسَواُه َوَرَدا  َلِكنَُّو اأْلَْفَضُل ِعْنَد َأْٛتََدا  .821 .1124 (:ن)

قاؿ أٛتد بن حنبل: أفضل التابعُت سعيد بن ا١تسيب، فقيل لو: فعلقمة واألسود؟ )م(: 
 فقاؿ: سعيد بن ا١تسيب، وعلقمة، واألسود.

.قاؿ أيضا: ال أعلم ُب التابو   عُت مثل أيب عثماف النهدي، وقيس بن أيب حاـز
وعلقمة، ومسروؽ، ىؤالء كانوا فاضلُت  ،قيس، وأبو عثماف :قاؿ أيضا: أفضل التابعُتو 

 ومن علية التابعُت.
***** 

 اَْىُل اْلُكوفَةِ  (1)واْلَقَرين أَُوْيًسا  َوَفضََّل الْػَحَسَن أَْىُل اْلَبْصرَةِ   .822 .1125 (:ن)
: اختلف الناس ُب أفضل التابعُت: فأىل (2)عبد اهلل بن خفيف واؿ أبوأعجبٍت ما ق)م(: 

ا١تدينة يقولوف: سعيد بن ا١تسيب، وأىل الكوفة يقولوف: أويس القرين، وأىل البصرة 
 يقولوف: اٟتسن البصري.

َعْن ُعَمَر ْبِن  (2542رقم:  4/1968)يؤيد مذىب أىل الكوفة ما رواه مسلم  (:ش)
َر التَّاِبِعيَن رَُجٌل ِإينّْ ٝتَِْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  ا٠تَْطَّاِب، قَاَؿ: "ِإنَّ َخي ْ

)شرح النوويقاؿ ، يُ َقاُل َلُو ُأَوْيٌس، َوَلُو َواِلَدٌة، وََكاَن ِبِو بَ َياٌض، َفُمُروُه فَ ْلَيْستَ ْغِفْر َلُكْم"

قد قاؿ أٛتد بن حنبل  : التابعُت، وقد يقاؿ: ىذا صريح ُب أف أويسا خَت(16/95مسلم
                                                 

 ىػ(.110اٟتسن)يسار(، أبو سعيد، البصري، ]ثقة فقيو فاضل مشهور يرسل كثَتا ويدلس، ع[، )ت بن أيب "الْ َحَسن"(1)
 بن عامر، أبو عمرو، ا١ترادي، ]سيد التابعُت، ـ[، )ت بصفَُّت مع علي رضي اهلل عنو(. "اْلَقَرِني، ُأَوْيس"

 ىػ(371)ت ،[اإلماـ العارؼ الفقيو القدوة ذو الفنوفذىيب: ]ال ،الشَتازي ،لضيبا ،أبو عبد اهلل ،(٤تمد بن خفيف2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 054 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

وغَته: أفضل التابعُت سعيد بن ا١تسيب، واٞتواب: أف مرادىم أف سعيدا أفضل ُب العلـو 
 الشرعية كالتفسَت واٟتديث والفقو و٨توىا، ال ُب ا٠تَت عند اهلل تعاىل.

***** 
ْرَداَحْفَصُة َمْع عَ   وُب ِنَساِء التَّاِبِعَُت اأْلَْبَدا  .823 .1126 (:ن) ْـّ الدَّ  (1)ْمرََة ُأ

بكر بن أيب داود: سيدتا التابعُت من النساء: حفصة بنت سَتين، وعمرة  وقاؿ أب)م(: 
 بنت عبد الرٛتن، وثالثهما وليست كهما أـ الدرداء.

 الفقهاء السبعة
َعوْ   .824 .1127 (:ن)  (2)ُعْرَوهْ  ٍُبَّ َخارَِجُة، اْلَقاِسُم،   َوُب اْلِكَباِر الُفَقَهاُء السَّبػْ
 

 اْشِتَباهِ  والسَّاِبُع ُذو ،(3)َسِعيدُ   ٍُبَّ ُسَلْيَماُف، ُعبَػْيُد اهللِ   .825 .1128
 

 ،  ِخاَلٌؼ  قَاِئمُ (4)أَْو  فَأَبُو  َبْكرٍ   إمَّا أَبُو َسَلَمٍة، أَْو َساملُِ   .826 .1129
  الفقهاء السبعة وىم: سعيد بن ا١تسيب، والقاسم بن ٤تمد، من أكابر التابعُت من أىل ا١تدينة)م(:

                                                 

 ىػ(. 100بنت سَتين، أـ ا٢تذيل، األنصارية، البصرية، ]ثقة، ع[، )ت بعد  "َحْفَصُة"(1)
 ىػ(. 106ىػ أو 98بنت عبد الرٛتن بن سعد بن زرارة، األنصارية، ا١تدنية، ]ثقة، ع[، )ت "َعْمَرة"

ْرَدا"ء"ُأمّْ ال  ىػ(.81، الصغرى، واٝتها: ُىَجْيَمة وقيل: ُجَهْيَمة اٟتمَتية، الدمشقية، ]ثقة فقيهة، ع[، )تدَّ
 ىػ(.100بن زيد بن ثابت، أبو زيد، األنصاري، ]ثقة فقيو، ع[، )ت "َخارَِجُة"(2)

 ىػ(. 106بن ٤تمد بن أىب بكر الصديق، أبو ٤تمد]ثقة، ع[، )ت "اْلَقاِسُم"
 ىػ(.94الزبَت بن العواـ، أبو عبد اهلل، ]ثقة، ع[، )تبن  "ُعْرَوة"

 ىػ(.100بن يسار، أبو أيوب، ا٢تاليل، ]ثقة فاضل، ع[، )ت  بعد  ُسَلْيَماُن" ("3)
 ىػ وقيل غَتىا(.94بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، أبو عبد اهلل، ا٢تذيل، ]ثقة فقيو ثبت، ع[، )ت "ُعبَ ْيُد اهلِل"

 تقدـ مرارا. بن ا١تسيب، "َسِعيُد"
 ىػ(. 104أو  94بن عبد الرٛتن بن عوؼ، ]ثقة مكثر، ع[، )ت "أَبُو َسَلَمة"(4)

 ىػ(. 106بن عبد اهلل بن عمر بن ا٠تطاب، أبو عمر، ]ثبت عابد فاضل، ع[، )ت "َسالِ ُم"
 ىػ وقيل غَت ذلك(.94بن عبد الرٛتن بن اٟتارث بن ىشاـ، ]ثقة فقيو عابد، ع[، )ت "أَبُو َبْكٍر"
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، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، وأبو سلمة بن عبد الرحمنوعروة بن الزبَت، وخارجة بن زيد، 
 : ىؤالء الفقهاء السبعة عند األكثر من علماء اٟتجاز.الحاكم قاؿ. وسليماف بن يسار

فذكر ىؤالء إال  ،وقاؿ ابن ا١تبارؾ: كاف فقهاء أىل ا١تدينة الذين يصدروف عن رأيهم سبعة
 .سالم بن عبد اهلل بن عمرمل يذكر أبا سلمة بن عبد الرٛتن، وذكر بدلو أنو 

 بدؿ أيب سلمة وسامل. أبا بكر بن عبد الرحمنذكر ف ،الزناد وأبٝتاىم و 
 المخضرمون

 ٥ُتَْضَرِمَُت، َكُسَوْيٍد ُب أَُممْ   والْػُمْدرُِكوَف َجاِىِليًَّة َفَسمّْ   .827 .1130 (:ن)
الذين أدركوا اٞتاىلية وحياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ىم المخضرمون من التابعين:)م(: 

، بفتح الراء، كأنو ُخضـر أي قطع عن  :وسلم وأسلموا، وال صحبة ٢تم، واحدىم ٥تضـر
وذكرىم مسلم فبلغ ّٔم عشرين نفسا، منهم: أبو ، نظرائو الذين أدركوا الصحبة وغَتىا

َواينُّ  ،(3)ف، وعمرو بن ميمو (2)، وسويد بن غفلة(1)عمرو الشيباين وأبو ، (4)وعبد خَت ا٠ْتَيػْ
، و٦تن مل يذكره مسلم: منهم أبو مسلم (6)، وأبو اٟتالؿ العتكي(5)عثماف النهدي

 .(8)، واألحنف بن قيس(7)ا٠توالين
                                                 

 (.ىػ 96أو  95]ثقة، ع[، )تسعد بن إياس،  ،الشيباين ،(أبو عمرو1)
 ىػ(.80]الذىيب: اإلماـ القدوة، ع[، )تالكندي، بن َغَفَلَة بن عوسجة بن عامر، أبو أمية، الكوُب،  "ُسَوْيد"(2)
 (.و بعدىاأىػ 74ي، ]ثقة، ع[، )تاألود ،أبو عبد اهلل ،(عمرو بن ميموف3)
َواينّ  ،أبو عمارة ،(عبد خَت بن يزيد4)  [.ت س ؽ ]ثقة، د  ،ا٠تَيػْ
   (.و بعدىاأىػ 95، ع[، )تثقة ثبت عابد] ،لٍّ عبد الرٛتن بن مَ  ي،النهد ،(أبو عثماف5)
 ، العتكي، ]ابن معُت: بصري ثقة[.(ربيعة بن زرارة، أبو اٟتالؿ6)
  [.ـ د ت س ؽ ،ثقة عابد]عبد اهلل بن ثوب، ، ا٠توالين ،(أبو مسلم7)
 (.ىػ72وأ 67، ]ثقة، ع[، )تأبو ْتر ،اٝتو الضحاؾ بن قيسو  وىو لقب، حنف(األ8)
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 من ولد في حياة النبي صلى اهلل عليو وسلم ولم يره
 ُعدَّ ِمْن ُرَواتِوِ  َوَما رُأَْوهُ   يَِليِهُم اْلَمْولُوُد ُب َحَياتِوِ  .712 .1131 (:ن)

التابعوف الذين ولدوا ُب حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم   ا١تخضرمُت ويلي ىؤالء (:ش)
 .(3)، وأيب إدريس ا٠توالين(2)، وأيب أمامة أسعد بن سهل بن حنيف(1)كعبد اهلل بن أيب طلحة

 آخر طبقات التابعين
 َوَساِئٍب َكَذا ُصَديّّ، َوِقسِ   َوآِخُر الطَّْباِؽ اَلِقي أََنسِ  .706 .1132 (:ن)

آخر طباؽ التابعُت من لقي أنس بن مالك رضي اهلل عنو آخر صحايب )األثيوبي(: 
بالبصرة، ومن لقي السائب بن يزيد رضي اهلل عنو، آخر صحايب با١تدينة، وكذا آخر الطبقة 

ورين من أىل الشاـ من لقي صدي بن عجالف رضي اهلل عنو، ويقاس على ىؤالء ا١تذك
أمثا٢تم ٦تن القى آخر الصحابة موتا، كأيب الطفيل وعبد اهلل بن أيب أوَب وعبد اهلل بن 

 اٟتارث بن َجْزء وىكذا.
 أوَّل التابعين وآخرىم موتا 

ُهْم َقَضى .715 .1133 (:ن)  َمَضى َمْوتًا آِخرُُىمْ ( 4)َوَخَلفٌ   وَمْعَمٌر أَوَُّؿ َمْن ِمنػْ
عُت ىو معمر بن زيد، قتل ٓتراساف، وقيل: بأذربيجاف سنة أوؿ من مات من التاب)األثيوبي(: 

 على ما صححو اٟتافظ ُب التقريب. ىػ181، وآخرىم موتا خلف بن خليفة، مات سنة  ىػ30
                                                 

 (.ىػ84[، )تـ س ،وثقو ابن سعد] ،أخو أنس ألمو ي،األنصار  (،زيد بن سهل)طلحة (عبد اهلل بن أيب1)
 ىػ(.100، ع[، )تلو رؤية] ي،األنصار  ،(أسعد بن سهل بن حنيف، أبو أمامة2)
   (.ىػ80، ع[، )تالدرداء عامل الشاـ بعد أيب] ،اهلل بن عبد اهلل عائذ ،ا٠توالين ،(أبو إدريس3)
 بن زيد، أبو زيد، ]روى عن اٟتسن، أبو حاًب: ال أعرفو[.  "َمْعَمر"(4)

 بن خليفة بن صاعد، أبو أٛتد، ]صدوؽ اختلط َب اآلخر، بخ ـ د ت س ؽ[. "َخَلف"
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: رأيت عمرو قالُعدَّ من التابعُت ألنو  وُب كوف خلف ىو اآلخر موتا نظر، فإنو (:ش)
:  ابن عيينةئذ ابن ست سنُت؛ قاؿ بن حريث صاحب النيب صلى اهلل عليو وسلم وأنا يوم

ولكنو عندي شبو عليو  ،: مل يرهأحمدكذب، لعلو رأى جعفر بن عمرو بن حريث. وقاؿ 
مل يروا عمرو بن  ابن عيينة وشعبة والحجاج: ىذا قالحُت قاؿ: رأيت عمرو بن حريث، 

 3/112 اهللة ابنو عبد)العلل ومعرفة الرجاؿ لإلماـ أٛتد روايحريث يراه، ما ىو عندي إال شبو عليو. 

 (8/287، هتذيب الكماؿ376و

***** 
 ُب تَاِبِعيِهْم ِإْذ َيُكوُف الشَّاِئعُ   َوَقْد يُػَعدُّ ُب الطَّْباِؽ التَّاِبعُ   .828 .1134 (:ن)
ُهْم، َكَأيب الزّْنَادِ   .829 .1135   ........................  اَٟتْمَل َعنػْ

ع التابعُت وقد لقوا الصحابة، منهم: اٟتاكم: طبقة عدادىم عند الناس ُب أتبا  قاؿ)م(: 
 .لقي عبد اهلل بن عمر وأنسا :أبو الزناد عبد اهلل بن ذكوان

ومع ذلك فهو  ،من صغار التابعُت؛ ألنو لقي ابن عمر وأنس بن مالك"أَبُو الزّْنَاِد"  (:ش)
 يُعدُّ عند بعضهم ُب أتباع التابعُت؛ ألف ُجل روايتو عن التابعُت كاألعرج وسعيد بن

  ا١تسيب وسليماف بن يسار وطلحة بن عبد اهلل بن عوؼ وعامر الشعيب و٨توىم.

***** 
 واْلَعْكُس َجاَء، َوْىَو ُذو َفَسادِ   .......................   (:ن)

طبقة تعد ُب التابعُت ومل يصح ٝتاع أحد منهم من الصحابة، منهم: و قاؿ اٟتاكم: )م(: 
 .وليس بإبراىيم بن يزيد النخعي الفقيو إبراىيم بن سويد النخعي الفقيو،

ُب التابعُت وىو من أتباع التابعُت  ]ثقة، ـ د ت س ؽ[ُعدَّ إبراىيم بن سويد النخعيو  (:ش)
 .ألف روايتو الصحيحة عن علقمة واألسود، ومل يدرؾ أحدا من الصحابة
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 يُػَقاِربُ  نْ َومَ  (1)ُمَقرّْفٍ  َكابْػٍَت   َوَقْد يُػَعدُّ تَاِبِعيِّا َصاِحبُ   .830 .1136 (:ن)
وقـو ُعدُّوا من التابعُت وىم من الصحابة، ومن أعجب ذلك عد اٟتاكم: النعماف )م(: 

وسويدا ابٍت مقرف ا١تزين ُب التابعُت عندما ذكر األخوة من التابعُت، و٫تا صحابياف 
 معروفاف مذكوراف ُب الصحابة.

ألئمة ا١تشهورين أخواف : وُب التابعُت ٚتاعة من ا(154عرفة ص: ا١ت) الحاكمقاؿ  (:ش)
وىذا وْىٌم منو؛ فإنو روى عنهما عن النيب  فمنهم؛... والنعماف وسويد ابنا مقرف ا١تزين.
 ...( 3/331و 2/127) صلى اهلل عليو وسلم ُب مواضع من مستدركو

يكوف سبب الغلط ُب ذلك كوف الصحايب من صغار الصحابة  أي قد "وَمْن يُ َقاِرُب" وقولو:
 ؛(2)يوسف بن عبد اهلل بن سلمُت ُب كوف روايتو أو غالبها عن الصحابة، كػػ: يقارب التابع

روى البخاري ُب الكبَت  لكنو  : مدين تابعي ثقة.(486الباز ص:-)تاريخ الثقات العجليقاؿ 
)إحياء والًتمذي ُب الشمائل  (3830رقم:  3/362و 3259رقم:  3/225)وأبو داود  (8/371)

، قَاَؿ: ]٣تهوؿ، د ًب[عَور اْبِن َأيب أَُميةَعْن يَزِيد األَ ( 114ص: ، َعْن يُوُسَف ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن َساَلـٍ
َها َتْمَرًة، فَ َقالَ  : رَأَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأَخَذ ِكْسَرًة ِمْن ُخْبِز َشِعيٍر، فَ َوَضَع َعَلي ْ

 ([10/284األلباين )السلسلة الضعيفة وضعفو(، 11/571اٟتافظ)فتح الباريحسنو ]َىِذِه ِإَداُم َىِذِه، فََأَكَلَها. 

والًتمذي ُب ( 134البشائر ص:-ا١تفرد األدب)والبخاري (16404رقم: 26/330)أٛتد  وروى
اِني َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يُوُسَف عنو أنو قَاَؿ:  (194)إحياء ص:الشمائل َسمَّ

 ]األلباين: صحيح[َسَح َعَلى رَْأِسي. َومَ 

                                                 

 و.(سويد بن مقرف بن عائذ، أبو عدي، ا١تزين، رضي اهلل عن1)
 ىػ بنهاوند(.21النعماف بن مقرف، أبو عمرو، رضي اهلل عنو، )ت

 ، أبو يعقوب، اإلسرائيلي، )ت َب خالفة عمر بن عبد العزيز(. يوسف بن عبد اهلل بن سلم(2)
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:كاف البخاري قاؿ ُب كتابو: إف لو صحبة، (9/225)اٞترح والتعديل ابن أبي حاتمقاؿ 
 فسمعت أيب يقوؿ: ليست لو صحبة لو رؤية.

سلم وحفظ عنو، وذلك كاؼ ُب إثبات صحبتو على و : قد رأى النيب صلى اهلل عليو قلت
: صحايب صغَت وقد ذكره العجلي ُب ثقات (611ريب ص:)التقالحافظ رأي اٞتمهور، قاؿ 

: روى عن النيب البغوي: وكالـ البخاري أصح؛ وقد قاؿ (6/543)اإلصابة وقالالتابعُت. 
 جماعةُب الطبقة ا٠تامسة من الصحابة، وذكره  ابن سعدصلى اللَّو عليو وسلم، وذكره 

 ٦تن ألف ُب الّصحابة.
***** 

   ِر َعِن اأْلََصاِغرِ ِرَوايُة اأْلََكابِ    (:ن)
 .)م(: معرفة األكابر الرواة عن األصاغر

األصل ُب ىذا الباب رواية النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ٘تيم الداري حديث  (:ش)
"إِنّْي وفيو: أف النيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: ( 2942رقم:  4/2261) اٞتساسة، رواه مسلم

اِريَّ َكاَن رَُجًل َواهلِل َما َجَمْعُتُكْم ِلَرْغبَ  ٍة َواَل ِلَرْىَبٍة، َوَلِكْن َجَمْعُتُكْم أِلَنَّ َتِميًما الدَّ
ُثُكْم َعْن َمِسيِح  ثَِني َحِديثًا َواَفَق الَِّذي ُكْنُت ُأَحدّْ َنْصَرانِيِّا، َفَجاَء فَ َباَيَع َوَأْسَلَم، َوَحدَّ

ثَِني أَنَُّو رَِكَب ِفي َسِفيَنٍة  اِل، َحدَّ جَّ  .اٟتديثَبْحرِيٍَّة..." الدَّ
***** 

 طَبَػَقًة َوِسنِّا، اَْو ُب الَقْدرِ   َوَقْد َرَوى الَكِبَُت َعْن ِذي الصُّْغرِ   .831 .1137 (:ن)
 ........................  ........أَْو ِفيِهَما، .........  .832 .1138 

 وذلك يقع على أضرب: منها: )م(: 
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عنو، كالزىري و٭تِت بن سعيد، ُب  أف يكوف الراوي أكرب سنا وأقدـ طبقة من ا١تروي -
 روايتهما عن مالك.

أف يكوف الراوي أكرب قدرا من ا١تروي عنو، بأف يكوف حافظا عا١تا، وا١تروي عنو شيخا  -
 راويا فحسب، كمالك ُب روايتو عن عبد اهلل بن دينار.

أف يكوف الراوي أكرب من الوجهُت ٚتيعا، وذلك كرواية كثَت من العلماء واٟتفاظ عن  -
 أصحأّم وتالمذهتم، كرواية أيب بكر الربقاين عن أيب بكر ا٠تطيب.

***** 
 (1)َكْعبِ َعْن  َكِعدٍَّة  عْن تَاِبٍع،  ... َوِمْنُو َأْخُذ الصَّْحبِ ..   (:ن)

كرواية العبادلة وغَتىم من الصحابة عن    ،رواية الصحايب عن التابعي وويندرج ٖتت)م(: 
 كعب األحبار.

***** 
 (2)]ااَلْنَصارِيُّ[َو٭َتَِْت  َماِلٍك، َعنْ   ]َوالتَّاِبِعي َعْن ُدونِِو: الزُّْىرِيُّ[ .719 .1139 (:ن)

 رواية التابعي عن تابع التابعي، كرواية الزىري واألنصاري عن مالك. ،كذلك  وويندرج ٖتت)م(: 
***** 

ْسَناَدا اَل يَُظنَّ قَػْلُبوُ []وَ   أَفَاَدا ]َمَنازَِؿ الرَُّواِة َقْد[ .717 .1140 (:ن)  اإْلِ
ومن الفائدة فيو أف ال يتوىم كوف ا١تروي عنو أكرب وأفضل من الراوي، نظرا إىل أف )م(: 

 األغلب كوف ا١تروي عنو كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما.
 ومن فائدتو أيضا عدـ ظن انقالب السند على الراوي.)األثيوبي(: 

                                                 

 بن ماتع، أبو إسحاؽ، اٟتمَتي، يعرؼ بكعب األحبار، ]ثقة، خ ـ د ت س فق[. "َكْعب"(1)
 ىػ(.144سعيد بن قيس، أبو سعيد، ا١تدين، ]ثقة ثبت، ع[، )ت ابن "َيْحَيى ااَلْنَصاِرّي"(2)
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 َعِن الصََّحابَةِ ِرَوايَُة الصََّحابَِة َعِن التَّاِبِعيَن    (:ن)
 

 َصَحابٍَة فَػْهَو َظرِيٌف لِْلَفِطنْ   َوَما َرَوى الصَّْحُب َعِن األَتْػَباِع، َعنْ  .720 .1141
 

 َوُمْنِكُر اْلُوُجوِد ال ُيِصيبُ   أَلََّف ِفيِو اْٟتَاِفُظ ا٠تَِْطيبُ  .721 .1142
ا٠تطيب، وقد : ىذا النوع زدتو أنا، وقد ألف فيو (2/918)تدريب الراويالسيوطيقاؿ  (:ش)

أنكر بعضهم وجود ذلك، وقاؿ: إف رواية الصحابة عن التابعُت إ٪تا ىي ُب اإلسرائيليات 
 وا١توقوفات، وليس كذلك.

***** 
 ...................  ، َعْن ُعَمرْ (1)َكَساِئٍب، َعْن اْبِن َعْبدٍ  .722 .1143 (:ن)

 :قَاؿَ  يّْ الرَّْٛتَِن ْبِن َعْبٍد اْلَقارِ  َعْن َعْبدِ  ،السَّاِئِب ْبِن يَزِيدَ  حديثمن ذلك )ح(:  (:ش)
ْعُت ُعَمَر ْبَن ا٠تَْطَّاِب يَػُقوؿُ  َمْن نَاَم َعْن ِحْزِبِو " :قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم :ٝتَِ

أَنََّما قَ َرَأُه ِمَن فَ َقَرَأُه ِفيَما بَ ْيَن َصلَِة اْلَفْجِر َوَصَلِة الظُّْهِر ُكِتَب َلُو كَ  ،ٍء ِمْنوُ يْ َأْو َعْن شَ 
رقم:  2/474)والًتمذي (1313رقم:  2/34)أبو داودو  (747رقم:  1/515) مسلم رواه ،"اللَّْيلِ 

  .(1343رقم:  1/426)وابن ماجو (1790رقم:  3/259)والنسائي (581
***** 

 َو٨َتُْو َذا َقْد َجاَء ِعْشُروَف أَثَػرْ   ....................... .722  (:ن)
: ٚتع اٟتافظ أبو الفضل العراقي األحاديث اليت ّٔذه الشريطة فبلغت السيوطيقاؿ  :(ش)

 عشرين حديثا.
***** 

                                                 

 ىػ(.88)تفيو، ع[، ي]يقاؿ لو رؤية وذكره العجلي ُب التابعُت واختلف قوؿ الواقدعبد الرٛتن بن عبٍد، القارّي،"اْبن َعْبٍد"(1)
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   ِرَوايَُة اأَلقْ َرانِ    (:ن)
 معرفة ا١تدبج وما عداه من رواية األقراف بعضهم عن بعض.)م(: 

***** 
 ُد لِْلبَػَيافِ َوِعْلُمَها يُػْقصَ   َوَوقَػَعْت رَِوايَُة اأْلَقْػرَافِ  .723 .1144 (:ن)
 

ْسَناِد أَوْ  .724 .1145  ْوا[وَ ُب َما َقْد رَ ]«اْلَواوِ »بِػػػػ«َعنْ »ِإْبَداؿُ   َأْف اَل يَُظنَّ الزَّْيُد ُب اإْلِ

ال يظن أرواية األقراف بعضهم عن بعض من علـو اٟتديث ا١تهمة، وفائدتو )األثيوبي(: 
 إف كاف بالعنعنة."الواو" الواقعة فيو بػػ "عن"إبداؿ وال  ،الزيادة ُب اإلسناد

***** 
 ......والسّْنّْ َغالًِبا، ....  َواْلُقرَنَا َمِن اْستَػَوْوا ُب السََّندِ   .833 .1146 (:ن)

ا١تتقاربوف ُب السن واإلسناد، ورٔتا اكتفى اٟتاكم فيو بالتقارب ُب اإلسناد  القرناء: ىم)م(: 
 وإف مل يوجد التقارب ُب السن.

***** 
 ....... وِقْسَمُِت اْعُددِ ..  .......................   (:ن)

 اعلم أف رواية القرين عن القرين تنقسم:)م(: 
***** 

 ........َعْن آَخٍر، .....  ُمَدّتًَّا، َوْىَو ِإَذا ُكلّّ َأَخذْ   .834 .1147 (:ن)
 : وىو أف يروي القريناف كل واحد منهما عن اآلخر.المدبج القسم األول:)م(: 

***** 
 ... وغَتَُه اْنِفراُد َفذّْ ....  ........................   (:ن)

عن اآلخر، وال يروي اآلخر عنو فيما  ٫تاغَت ا١تدبج، وىو أف يروي أحدالقسم الثاني: )م(: 
 مثالو: رواية سليماف التيمي عن مسعر، و٫تا قريناف، وال نعلم ١تسعر رواية عن التيمي. نعلم.
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 .......................  َبٌع ُب َسَندِ الصَّْحاِب أَرْ ُب وَ  .726 .1148 (:ن)
: (681)احملاسن ص:البلقينيومن رواية األقراف: رواية الصحابة بعضهم عن بعض؛ قاؿ  (:ش)

وىو فن مهم؛ ألف الناظر ُب السند غالبا يعتقد أف الراوي عن الصحايب تابعي، فيحتاج 
 إىل التنبيو على ما ٮتالف الغالب.

من طريق َعِن الزُّْىرِيّْ، َأْخبَػَرين السَّاِئُب ْبُن  (7163رقم:  9/67)اريالبخمثاؿ ذلك ما رواه 
ـَ  َعَلى يَزِيَد، َأفَّ ُحَوْيِطَب ْبَن َعْبِد الُعزَّى َأْخبَػرَُه، َأفَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن السَّْعِديّْ، َأْخبَػرَُه أَنَُّو َقِد

"َما َجاَءَك ِمْن : قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: قَاَؿ ُعَمرُ  ]اٟتديث وفيو[ُعَمَر ُب ِخاَلفَِتِو...
ُر ُمْشِرٍف َواَل َساِئٍل َفُخْذُه، َوِإالَّ َفَل تُ ْتِبْعُو نَ ْفَسَك"  َىَذا الَماِل َوأَْنَت َغي ْ

 : السائب فمن فوقو صحابة، ففيو أربعة من الصحابة ُب نسق.(3/338)الفتحالحافظقاؿ 
: عن اْبُن ِشَهاٍب، َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد، َعْن َعْبِد (1045رقم:  2/723)ه مسلمرواو  قلت:

 اهلِل ْبِن السَّْعِديّْ، َعْن ُعَمَر ْبِن ا٠تَْطَّاِب َرِضَي اهللُ َعْنُو َعْن َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم.
ع، سقط منو رجل بُت السائب بن يزيد : فيو انقطا (3/580)إكماؿ ا١تعلمالقاضي عياضقاؿ 

: مل يسمعو يالنسائوبُت عبد اهلل بن السعدى، وىو حويطب بن عبد العزى. قاؿ 
 السائب بن يزيد بن عبد اهلل بن السعدى، رواه عن حويطب.

***** 
 َوَٜتَْسٌة، َوبَػْعَدَىا ملَْ يُػَزدِ   ........................ .726  (:ن)

: مل يوجد فوؽ أربعة من الصحابة إال حديث واحد، رواه  (688احملاسن ص:)البلقينيقاؿ  (:ش)
َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص، َعْن ُعْثَماَف ْبِن َعفَّاَف، َعْن ُعَمَر ْبِن ا٠ْتَطَّاِب، َعْن َأيب َبْكٍر 

 "اْلَمْوُت َكفَّارٌَة ِلُكلّْ ُمْسِلٍم"َعَلْيِو َوَسلََّم:  الصّْدّْيِق، َعْن ِباَلٍؿ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَّوُ 
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بسنده، ومل أقف عليو ُب شيء من  (2/917)تدريب الراويوىذا اٟتديث رواه السيوطي قلت:
وابن  (12/292)الشعبوالبيهقي (2/31)الضعفاءالكتب ا١تسندة من ىذا الوجو، وقد رواه العقيلي

: ىذا حديث ال ابن الجوزيأنس رضي اهلل عنو، قاؿ  ، من حديث(3/218)ا١توضوعاتاٞتوزي
 : موضوع.(10/212)الضعيفةاأللبانييصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. وقاؿ 

***** 
يقُ  ]ُمَدبَُّج[ .728 .1149 (:ن)  َعْن ُعَمٍر، ٍُبَّ َرَوى الَفاُروؽُ   الصَّْحِب: َرَوى الصّْدّْ

 ية أيب بكر الصديق عن عمر وعمر عنو.مثاؿ ا١تدبج ُب الصحابة: روا)األثيوبي(: 
***** 

 ..............َوَعْكُسُو،   الزُّْىرِي (1)َوُب التَّْباِع َعْن َعطَاءَ  .729 .1150 (:ن)
 ومثاؿ ا١تدبج ُب التابعُت: رواية عطاء والزىري كل منهما عن اآلخر.)األثيوبي(: 

***** 
 ْنُو بَػْعُد فَاْدرِ َومِ  ........  ........................ .729  (:ن)

 "فَاْدرِ "ُب أتباع التابعُت  وا١ترادأي بعد التابعُت،  "بَ ْعدُ "أي من ا١تدبج  "َوِمْنوُ ")األثيوبي(: 
 كرواية مالك عن األوزاعي وعكسو.  ه،وجود

***** 
 َوالشَّْيُخ أَْو َأْحُد٫ُتَا يَػتَِّحدُ   فَػَتارًَة رَاوِيِهَما ُمتَِّحدُ  .730 .1151 (:ن)

وتارة . تارة يكوف الراوي عن القرنُت واحدا، ويتحد شيخهما الذي أخذا عنوي(: )األثيوب
يتد أحد٫تا دوف اآلخر كأف يتحد الراوي دوف الشيخ أو العكس، وقد ال يتحد واحد 

                                                 

تغَت بأخرة ومل يكثر ذلك  رباح)أسلم(، أبو ٤تمد، ا١تكي، ]ثقة فقيو فاضل كثَت اإلرساؿ، قيل: بن أيب "َعطَاء"(1)
 ىػ(.114منو، ع[، )ت
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: ىو من قلتقاؿ احملقق: ىكذا قسم الناظم، وال أرى فائدة من ىذا التقسيم اىػ. ، منهما
من فوائد ىذا الباب كما قاؿ السخاوي، اٟترص على إضافة ٤تسنات اإلسناد، وطَُرِفِو، و 

 الشيء لراويو، والرغبة ُب التواضع ُب العلم.
***** 

 ُمْسَتوِيًا ِمثَالُُو َعِجيبُ   َوِمْنُو ُب اْلُمَدبَِّج اْلَمْقُلوبُ  .731 .1152 (:ن)
 

 ُسِلكْ ،َعْن َماِلكْ ،َعِن الثػَّْورِيّْ ،َوَذا  َماِلُك،َعْن ُسْفَياَف،َعْن َعْبِداْلَمِلكْ  .732 .1153
ُب األمور ا١تتعلقة بالرواية، ليس  "ُمْسَتوِيًا"ومن ا١تدبج نوع مقلوب ُب تدبيجو، )األثيوبي(: 

رواية  و:لافيو شيء من الضعف الذي ُب ا١تقلوب الضعيف، وىو عجيب مستطرؼ، مث
، عن مالك، عن سفياف الثوري، عن ابن جريج، ورواية ىذا األخَت، عن سفياف الثوري
 مالك، فهذا إسناد كاف على صورة ٍب جاء ُب رواية أخرى على صورة أخرى مقلوبا. 

من طريق َأْٛتََد ْبِن َحْنَبٍل قاؿ: ثنا َرْوٌح ( 895رقم:  1/349)الفوائدمن ذلك ما رواه ٘تاـ  (:ش)
، َعْن َعطَاٍء، َعْن اْبِن ُجَرْيجٍ ِن ، عَ ُسْفَياَن الث َّْوِريّْ ، َعْن َماِلُك ْبُن أََنسٍ يَػْعٍِت اْبَن ُعَباَدَة، ثنا 

 : "ُكْنُت َأْغَتِسُل أَنَا َوَرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِمْن ِإنَاٍء َواِحٍد"َعاِئَشَة، قَاَلتْ 
اْبُن وغَته من طريق َعْبِد الرَّزَّاِؽ قاؿ: أنبأ  (16213رقم:  8/146)السنن الكربىالبيهقي  وروى
، َعْن يَزِيَد ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُقَسْيٍط، َعِن اْبِن َماِلكٍ ، َعْن ُسْفَياَن الث َّْوِريّْ ، َعْن ُجَرْيجٍ 

ْمَحاُق بِِنْصِف اْلُمَسيِّْب،  ُهَما َقَضَيا ِفي اْلِمْلطَاِة َوِىَي السّْ َأنَّ ُعَمَر َوُعْثَماَن َرِضَي اهلُل َعن ْ
 َما ِفي اْلُموِضَحِة.

 
***** 
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   ْخَوُة واأَلَخَواتُ األُ    (:ن)
 

 اٟتَِْصيِف[ (1)]َكُمْسِلٍم َوُذو َنَسا  َوأَفْػَرُدوا اإِلْخَوَة بالتَّْصِنيفِ   .835 .1154
وذلك إحدى معارؼ أىل اٟتديث ا١تفردة  )م(: معرفة اْلخوة واألخوات من العلماء والرواة:

 باس السراج وغَتىم.بالتصنيف، صنف فيها علي بن ا١تديٍت، وأبو عبد الرٛتن النسوي، وأبو الع
***** 

ُر َأٍخ َأًخا،َوَما َلُو انْػَتَسبْ   َكْي اَل يُػَرى ِعْنَد اْشًتَاٍؾ ُب اْسِم ااَلبْ  .734 .1155 (:ن)  َغيػْ
 

 ......................  ]َكَذا لِنَػْفِي اْلَوْىِم ُب التػَّْعرِيِف[  .1156
خا لالشًتاؾ ُب اسم األمن من ظن من ليس بأخ أ :ومن فائدة ىذا النوع)األثيوبي(: 

كأحمد بن إشكاب األب مع أنو ال انتساب بينهما، وإ٪تا ٣ترد اشًتاؾ ُب االسم فقط؛ 
ومن فائدتو نفي الوىم وظن الغلط  (:ش) .(2)وعلي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب

 بإبداؿ راو بآخر الشًتاكهما ُب اسم األب.
***** 

 (3)ُحنَػْيفِ بَػُنو  ثَةٍ َثاَل  َفُذو  ....................... .385  (:ن)
 فمن أمثلة ثالثة اإلخوة: سهل وعباد وعثماف بنو حنيف إخوة ثالثة.)م(: 

                                                 

 .يعٍت النسائي ا"سَ ُذو نَ "( 1)
 ، خ[.ثقة حافظ]، الكوُب ،الصفار ،، أبو عبد اهللي(٣تمع اٟتضرم) (أٛتد بن إشكاب2)

 [، وىو أخو:وغَته يو النسائقوث، ]الذىيب: العامري ،أبو اٟتسن ،سُت بن إبراىيمواسم إشكاب: ح علي بن إشكاب
 [.خ د س ،صدوؽ] ،د بن إشكاب، أبو جعفر٤تم

 ىم: "بَ ُنو ُحنَ ْيِف"(3)
 سهل بن حنيف بن واىب، األنصاري األوسي، أبو ثابت، رضي اهلل عنو، )ت ُب خالفة علي(. .1
 (: ذكره أبو عبيد مع إخوتو.3/497)اإلصابة ُب ٘تييز الصحابةالحافظوعباد، قاؿ  .2
 فة معاوية(.وعثماف، أبو عمرو، رضي اهلل عنو، )ت ُب خال .3
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 .......................  (1)أَْربَػَعٌة  أَبُوُىْم  السَّمَّافُ   .836 .1157 (:ن)
ومن أمثلة األربعة: سهيل بن أيب صاحل السماف، وإخوتو عبد اهلل الذي يقاؿ لو )م(: 

 صاحل.عباد، و٤تمد، و 
***** 

 (2)ُسْفَيافُ  َأَجلُُّهمْ  َوَٜتَْسةٌ   ........................   (:ن)
غَت مرة يقوؿ: آدـ بن  (3)اٟتاكم، قاؿ: ٝتعت أبا علي دكرهومن أمثلة ا٠تمسة: ما )م(: 

عيينة، وعمراف بن عيينة، و٤تمد بن عيينة، وسفياف بن عيينة، وإبراىيم بن عيينة، حدثوا 
 عن آخرىم.

 
 

***** 
                                                 

اُن"(1) مَّ  ىػ(، وأوالده األربعة ىم: 101ذكواف، أبو صاحل، الزيات، ا١تدين، ]ثقة ثبت، ع[،  )ت "السَّ
 ُسَهْيل، تقدـ. .1
 وعبد اهلل بن أيب صاحل، لقبو: عباد، ]لُت اٟتديث، ـ د ت ؽ[. .2
 و٤تمد بن أيب صاحل، ]صدوؽ يهم، ت[. .3
 ، ]ثقة، ـ ت[.  وصاحل بن أيب صاحل، أبو عبد الرٛتن، ا١تدين .4

 أبناء عيينة بن أيب عمراف)ميموف(، ا٢تاليل، وىم: "َخْمَسة"(2)
 (2/267آدـ، قاؿ أبو حاًب: ال ٭تتج ْتديثو يأتى با١تناكَت. )اٞترح والتعديل البن أيب حاًب .1
 عمراف بن عيينة، أبو اٟتسن، ]صدوؽ لو أوىاـ، د ت س ؽ[. .2
 و٤تمد بن عيينة، ]صدوؽ لو أوىاـ، )٘تييز([. .3
 وىو أجلهم. ،سفياف بن عيينة، تقدـ .4
 ىػ(.200وإبراىيم بن عيينة، أبو إسحاؽ، ]صدوؽ يهم، د س ؽ[، )ت قبل .5

(3) "  ىػ(.349)ت [،إماـ مهذب حافظ متقن :الدارقطٍت]اٟتسُت بن علي بن يزيد، النيسابورّى،  "أَُبو َعِليٍّ
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 .......................  (1)وِستٌَّة ٨َتُْو َبٍِت ِسَتِيَنا  .837 .1158 (:ن)
ومثاؿ الستة: أوالد سَتين ستة تابعيوف وىم: ٤تمد، وأنس، و٭تِت، ومعبد، وحفصة، )م(: 

 اٟتاكم ، وروي أيضا عن ٭تِت بن معُت.و  النسائيوكرٯتة، ذكرىم ىكذا 
نو ٝتع أبا علي اٟتافظ يذكر بٍت سَتين ٜتسة تارٮتو أ ُب اٟتاكملكن ذكر  قال الشيخ:

 إخوة: ٤تمد، وأكربىم معبد، و٭تِت، وخالد، وأنس، وأصغرىم حفصة بنت سَتين.
***** 

 َواْجَتَمُعوا َثاَلثًَة يَػْرُوونا  ........................   (:ن)
اهلل  وقد روي عن ٤تمد، عن ٭تِت، عن أنس، عن أنس بن مالك أف رسوؿ اهلل صلى)م(: 

ْيَك َحًجا َحًقا، تَ َعبًُّدا َورِقِّا"عليو وسلم قاؿ:  ثالثة إخوة روى بعضهم ، ، وىذه غريبة"لَب َّ
 .عن بعض

]أبو عبد اهلل، الدوري، ا٠تطيب: كاف َحدَّثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ٥َتَْلدٍ ( 12/4)العللالدارقطني رواه )ح(: (: ش)

بِِو، قَاَؿ: َحدَّثَػنَا ٭َتَِْت ْبُن ٤ُتَمَِّد  ]أي يبخل[مرارا، وكاف َيِضنُّ  اية[أحد أىل الفهم موثوقا بو ُب العلم متسع الرو 
ثَػَنا النَّْضِر ْبِن مُشَْيلٍ  ]ا٠تطيب: كاف ثقة[اْلَمْرَوزِيُّ  ]أبو عبد الرٛتن[ْبِن أَْعُُتٍ  ]أبو اٟتسن، النحوي، ثقة قاؿ: َحدَّ

                                                 

 كر، وأوالده الستة ىم:أبو عمرة، أدرؾ اٞتاىلّية، وُسيب ُب خالفة أيب ب "ِسيرِين"(1)
 ٤تمد بن سَتين، تقدـ. .1
 ىػ(.120ىػ وقيل 118وأنس بن سَتين، أبو موسى، ]ثقة، ع[، )ت .2
 ىػ(. 90و٭تِت بن سَتين، أبو عمرو، ]ثقة، عس[،  )ت .3
 ىػ(. 100ومعبد بن سَتين، ]ثقة، خ ـ د س[، )ت .4
 وحفصة بنت سَتين، تقمت قريبا. .5
، ميزاف 5/343: ضعيفة. )الثقاتابن معينلثقات، وقاؿ ُب ا ابن حبانوكرٯتة بنت سَتين، ذكرىا  .6

 (4/609االعتداؿ
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ـُ ْبُن َحسَّافَ ثبت، ع[ ِد ، َعْن بو عبد اهلل، ثقة من أثبت الناس ُب ابن سَتين، ع[]أ، قَاَؿ: َحدَّثَػَنا ِىَشا ُمَحمَّ
، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: أََنِس ْبِن ِسيرِينَ  ، َعْن َأِخيوِ ِسيرِينَ  ْبنِ  َيْحَيى، َعْن َأِخيِو ْبِن ِسيرِينَ 

ْيَك حَ ٝتَِْعُت النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، يقوؿ:  ورواه من طريقو ًجا َحًقا، تَ َعبًُّدا َورِقِّا"، "لَب َّ
: تفرد بو ٭تِت بن ٤تمد بن أعُت عن الدارقطني، وقاؿ: قاؿ (16/316)تاريخ بغدادالخطيب

: َقْد َرَواُه َىِديَُّة ْبُن الخطيبالنضر بن مشيل ّٔذا اإلسناد، وما ٝتعناه إال من ابن ٥تلد. قاؿ 
، َعِن النَّْضِر ْبِن مُشَْيٍل َكرَِوايَِة اْبِن أَْعَُتَ َعْنُو. ]أبو صاحل، صدوؽ رٔتا وىم، ؽ[َعْبِد اْلَوىَّاِب اْلَمْرَوزِيُّ 

 .(624)احملدث الفاصل ص:أورده أيضا من ىذا الوجو الرامهرمزي قلت:
من طريق  (6803/ رقم: 13/265)البحر الزخاروالبزار (1271رقم:  7/68)ا١تطالب العاليةمسددورواه 
ـُ ْبُن َحسَّاَف، َعْن َحْفَصَة بِْنِت ِسَتِيَن، َعْن ٭َتَِْت ْبِن ِسَتِيَن، أَنَُّو َحجَّ َٛتَّاِد  بن زيد، ثنا ِىَشا

ا َحقِّا تَ َعبًُّدا َورِقِّا"َمَع أََنِس بن مالك َرِضَي اهلل َعْنو َفَكاَف يَػُقوُؿ ُب تلبية:  ْيَك َحجِّ  "لَب َّ
نده النضر بن مشيل ومل ٭تدث ٭تِت بن سَتين، عن : مل يسنده ٛتاد وأسالبزارموقوفا. قاؿ 

 أنس إال ّٔذا اٟتديث.
: ذكر ٤تمد بن طاىر ا١تقدسي ُب بعض ٗتار٬تو أف ىذا اٟتديث رواه ٤تمد العراقيوقاؿ 

بن سَتين عن أخيو ٭تِت بن سَتين، عن أخيو معبد، عن أخيو أنس بن سَتين، فعلى ىذا 
 غريب. اجتمع منهم أربعة ُب إسناد واحد، وىو

***** 
َعٌة بَػُنو ُمَقرٍّْف، َوُىمْ   .838 .1159 (:ن)  ُمَهاِجُروَف لَْيَس ِفيِهْم َعدُُّىمْ   َوَسبػْ

ومثاؿ السبعة: النعماف بن مقرف، وإخوتو: معقل، وعقيل، وسويد، وسناف، وعبد )م(: 
الرٛتن، وسابع مل يسم لنا، بنو مقرف ا١تزنيوف سبعة إخوة، ىاجروا وصحبوا رسوؿ اهلل صلى 
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 عليو وسلم، ومل يشاركهم فيما ذكره ابن عبد الرب وٚتاعة ُب ىذه ا١تكرمة غَتىم، وقد اهلل
 قيل: إهنم شهدوا ا٠تندؽ كلهم.

  . "عبد اهلل بن مقرن" :ُب ذيل االستيعاب ابن فتحون: السابع ٝتاه العراقيقاؿ (: ش)

  ٔتا يأٌب؛ منتقضة العدد دعوى انفراد بٍت مقرف بذلك قلت:
***** 

 (1)َعْفرَا َسْبٌع اَبْػَنا َشِهُدوَىا َقدْ   ِإْخَوٌة ِمَن الصَّْحاِب َبْدرَاوَ  .736 .1160 (:ن)
 من ذلك أف سبعة من اإلخوة شهدوا بدرا وىم أبناء عفراء، وىو إخوة ألـ؛ (: ش)

 وأبوىم اٟتارث بن رفاعة بن اٟتارث. معاذ ومعوذ وعوف، .1
 ْبِد يَالِيل الليثي. ، وأبوىم اْلُبَكَْت بن عَ عاقل وخالد وإياس وعامر .2
: وعفراء ىذه ٢تا خصيصة ال توجد لغَتىا، وىي أهنا تزوجت بعد (8/240)اإلصابةالحافظقاؿ 

، وكلهم إياسا، وعاقل، وخالدا، وعامرااٟتارث البكَت بن ياليل الليثي، فولدت لو أربعة: 
م من ىذا أهنا معاذ، ومعوذ، وعوؼ، فانتظ، شهدوا بدرا، وكذلك إخوهتم ألمهم بنو اٟتارث

 امرأة صحابية ٢تا سبعة أوالد شهدوا كلهم بدرا مع النيب صّلى اللَّو عليو وآلو وسلم.
***** 

 بِالْػُحَديِْبَيْو[ َقْد َشِهُدوا الرّْْضَوافَ   ثَػَمانَِيوْ ُقْل ( 2)َحارِثَةَ  ]أَبْػَناءُ   .1161 (:ن)
دوا بيعة الرضواف؛ قاؿ بن ىند األسلمي، وىم ٙتانية شه ةوأكثر منهم أبناء حارث(: ش)

: شهد ىند بن حارثة بيعة الرضواف مع إخوة لو سبعة، (4/1544)االستيعاب ابن عبد البر
                                                 

 .ذكرىا ابن حبيب ُب ا١تبايعات ،بن ثعلبة ء بنت عبيد"َعْفرَا"(1)
 .ويقاؿ حارثة بن سعيد، بن ىند األسلمي "َحارِثََة"(2)
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وىم: ىند، وأٝتاء، وخراش، وذؤيب، وفضالة، وسلمة، ومالك، وٛتراف، ومل يشهدىا إخوة 
 ُب عددىم غَتىم.

***** 
 ، ُكلّّ ٤ُتِْسنُ (1)السَّْهِميّْ َحاِرٍث   َوِتْسَعٌة ُمَهاِجُروَف ُىْم بَػُنو .737 .1162 (:ن)

)فتح السخاويوأكثر من ذلك أبناء اٟتارث بن قيس عدي السهمي، قاؿ (: ش)

: ببشر أو سهم و٘تيم أو ٪تَت واٟتارث واٟتجاج والسائب وسعيد وعبد اهلل ومعمر (4/175ا١تغيث
بشة مع أو معبد وأيب قبيس بٍت اٟتارث بن قبيس السهمي، كلهم ٦تن صحب وىاجر إىل اٟت

 خلف ُب بعضهم.
***** 

 ، ٫ُتا ُذو ُصْحَبةِ (2)َأِخي اْبِن َمْسُعودٍ   َواأَلَخَواِف ُٚتَْلٌة َكُعْتَبةِ   .839 .1163 (:ن)
من أمثلة األخوين من الصحابة: عبد اهلل بن مسعود وعتبة بن مسعود ٫تا أخواف، )م(: 

 ص أخواف.زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت ٫تا أخواف، عمرو بن العاص وىشاـ بن العا
***** 

 ِرَوايَُة اآلبَاِء َعِن األبْ َناِء َوَعْكُسوُ    (:ن)
 

 أٌب، .................  َوَصنػَُّفوا ِفيَما َعِن اْبٍن َأَخَذا  .840 .1164
 وللخطيب اٟتافظ ُب ذلك كتاب. معرفة رواية اآلباء عن األبناء:)م(: 

                                                 

ابن الغيطلة. وىي أمو،  اٟتارث بن قيس عدي السهمي أحد ا١تستهزءين، وىو الذي يقاؿ لوقاؿ ابن عبد الرب: (1)
 وىو اٝتها، وىي من بٍت كنانة.

 وقيل غَت ذلك(.  44بن مسعود، ا٢تذيل، رضي اهلل عنو، )ت"ُعْتَبة" (2)
 وأخوه عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو، تقدـ.
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 ...، (1)ْضلِ اْلفَ  ... َكَعبَّاٍس َعنِ   .......................   (:ن)
روينا ُب كتاب ا٠تطيب: عن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعِن ابِْنِو اْلَفْضِل َرِضَي اللَُّو )م(: 
ُهَما  َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َجَمَع بَ ْيَن الصََّلتَ ْيِن بِاْلُمْزَدِلَفِة. َعنػْ

َأْخبَػرَنَا ِإْٝتَاِعيُل ْبُن اْلَفْضِل  :(976)اللطائف من دقائق ا١تعارؼ ص:دينيالمرواه أبو موسى (: ش)
]عبد ، أنا أَبُو الشَّْيخِ ]الذىيب: اإلماـ احملدث الثقة[، أنا أَبُو طَاِىِر ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ ]وثقو السّْلفي[السَّرَّاجُ 

]أبو ٤تمد، ، ثنا َىْيَثُم ْبُن َخَلفٍ ٤تدث أصبهاف[اهلل بن ٤تمد بن جعفر، أبو ٤تمد، الذىيب: اٟتافظ الصادؽ، 

، ثنا أَيُّوُب ْبُن ُسَلْيَماَف ]أبو ٤تمد، حافظ ثقة، د ؽ[، ثنا َرَجاُء ْبُن ُمَرجَّىالدوري، الذىيب: متقن ثقة[
يد بن عبد ]عبد اٟتم، َعْن َأيب َبْكٍر األَُوْيِسيّْ ]أبو ٭تِت، ثقة لينو الساجي بال دليل، خ د ت س[ْبِن ِبالؿٍ 

]أبو سعيد، ، َعْن ٭َتَِْت ْبِن َسِعيدٍ ]أبو ٤تمد، ثقة، ع[، َعْن ُسَلْيَماَف ْبِن ِبالؿٍ اهلل، ثقة، خ ـ د ت س[

، َعْن َأيب ]٤تمد بن مسلم بن تدرس، صدوؽ إال أنو يدلس، ع[، َعْن َأيب الزُّبَػَْتِ األنصاري، ثقة ثبت، ع[
، َعِن اْبِن َعبَّاِس، عن َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َعِن اْلَفْضِل ]نافذ، موىل ابن عباس، ثقة، ع[َمْعَبدٍ 

ُهْم،  َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َجَمَع بَ ْيَن الصَّلتَ ْيِن ْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّو َعنػْ
 بِاْلُمْزَدِلَفِة.

ُمَرجَّى ّٔذا اإلسناد عن ػتفرد بو رجاء بن ال :(4/259)أطراؼ الغرائب واألفرادالدارقطنيقاؿ 
)جزء فيو أحاديث أيب الزبَت عن غَت جابر أبو الشيخولكن رواه قلت: العباس عن ابنو الفضل. 

ثَػَنا َىْيَثُم الدُّورِيُّ...ٍب ساقو ّٔذا إال أنو قاؿ: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن اْلَفْضِل ْبِن (183ص: : َحدَّ
 مل يذكر أبا٫تا العباس.َعبَّاٍس، و 

 

***** 
                                                 

 ىػ أو بعدىا(. 32بن عبد ا١تطلب، أبو الفضل، عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، )ت  "َعبَّاس"(الػػ1)
 أبو عبد اهلل أو أبو ٤تمد، )ت ُب خالفة عمر(.  " اْلَفْضل"ابنو و  
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 ............. َكَذا....  .......................   (:ن)
 

 ........................  .، َعْن َبْكِر ابِْنِو، ....واِئلُ   .841 .1165
وروينا ُب كتاب ا٠تطيب: عن وائل بن داود، عن ابنو بكر بن وائل، و٫تا ثقتاف )م(: 

َنَة، َعْن َواِئِل ْبِن َداُوَد، َعِن ابِْنِو َبْكٍر، َعِن الزُّْىرِيّْ، َعْن َسِعيِد منها: َعِن اْبِن عُ ، أحاديث يَػيػْ
"َأِخرُّوا اأْلَْحَماَل؛ ْبِن اْلُمَسيَِّب، َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 

قاؿ ا٠تطيب: ال يروى عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ْجَل ُمَوث ََّقٌة". فَِإنَّ اْلَيَد ُمَعلََّقٌة، َوالرّْ 
 فيما نعلمو إال من جهة بكر وأبيو.

وابن ، (2/133)ا١تخلصياتأبو طاىر المخلّْص، ومن طريقو ابن صاعدرواه (: ش)
قاؿ:  : ثنا َعْبُد اهلل ْبُن ِعْمرَاَف الَعاِبِديُّ يحى بن صاعد، قاؿ (2/1038)معجم الشيوخ عساكر

َنَة... بو.   ثنا ُسْفَياُف ْبُن ُعيَػيػْ
ثَػَنا ُسْفَياُف، َعْن  (294رقم:  229)ص:ُب ا١تراسيل أبو داودورواه  ثَػَنا َأْٛتَُد ْبُن َعْبَدَة، َحدَّ َحدَّ

 َواِئٍل أَْو َبْكِر ْبِن َواِئٍل َعْن الزُّْىرِيّْ مرسال.
ريق ٤ُتَمد بن الصلت وأيب َغسَّاَف : من ط(7780رقم:  14/217)البحر الزخارالبزارورواه 

من طريق َعْمرِو ْبِن  (5852رقم:  10/234)وأبو يعلى (706رقم:  379)العلل الكبَت ص:والًتمذي
َقزِيّْ،  "ِإَذا عن قَػْيِس ْبِن الرَّبِيِع، َعْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل، َعِن الزُّْىرِيّْ بو بلفظ:  كلهم٤ُتَمٍَّد اْلَعنػْ

 ُروا فَِإنَّ الرّْْجَل ُموثَ َقٌة َواْلَيَد ُمَعلََّقٌة".َحَمْلُتْم فََأخّْ 
: ال نعلم روى بكر بن وائل، عن الزىري، عن سعيد، عن أيب ىريرة، إال ىذا البزارقاؿ 

: سألت ٤تمدا عن ىذا اٟتديث فلم يعرفو وقاؿ: ال أكتب الترمذياٟتديث. وقاؿ 
 حديث قيس بن الربيع وال أروي عنو.
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: صدوؽ تغَت ١تا  الحافظبيع ضعفو غَت واحد، وأثٌت عليو آخروف، قاؿ قيس بن الر  قلت:
، تابعو وائل بن داود، عن ابنو ولكنكرب وأدخل عليو ابنو ما ليس من حديثو فحدث بو، 
 (3/123)الصحيحةاأللبانيبكر بن وائل، فزاؿ ما ٮتشى من تفرده، و٢تذا صححو 

و إال من جهة بكر وأبيو، فالواقع ليس  من أنو ال يروى فيما يعلم الخطيبوأما ما ذكره 
كذلك، فقد تقدـ أف  قيس بن الربيع رواه أيضا عن بكر، اللهم إال أف يقصد أنو ال 

 يعلمو من طريق صحيح، ١تا تقدـ من ضعف قيس.
***** 

 ، ُب قَػْوـِ (1) َعِن ابِْنِو ُمْعَتِمرٍ   ........... َوالتػَّْيِمي..   (:ن)
َثٍِت أيب، قاَؿ: وروينا ُب كتاب ا)م(:  ٠تطيب: َعْن ُمْعَتِمِر بِن ُسَلْيماَف التػَّْيِميّْ قاَؿ: َحدَّ

، َعْن أيُّوَب، َعِن اٟتَسِن، قاَؿ:  ثْػَتٍِت أنَت، َعٍتّْ  "َوْيٌح" َكِلَمُة رَْحَمٍة. َحدَّ
 ريف ٬تمع أنواعا.ظوىذا  قال الشيخ:

 : منها:(2/633)اإلرشادالنوويقاؿ (: ش)
 نو.رواية األب عن اب .1
 ورواية األكرب عن األصغر. .2
 ورواية التابعي عن تابعو. .3
 ورواية ثالثة تابعيُت بعضهم عن بعض. .4
 وىذا ُب غاية من اٟتسن.  ،وأنو حدث عن واحد عن نفسو .5

 : ويبعد أف يوجد ٣تموع ىذا ُب حديث.قال
                                                 

 تقدما. "َبْكر"وابنو  "واِئل"(1)
ْيمي"  ىػ(.143سليماف بن طرخاف، أبو ا١تعتمر، البصري، ]ثقة، ع[، )ت "الت َّ

 ىػ(.187أبو ٤تمد، البصري، لقبو الطفيل، ]ثقة، ع[، )ت "ُمْعَتِمر"وابنو 
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ْوَداِء" الْ َحبَّةِ  "ِفيَعاِئَشٍة،  (2)َعِن الْػَحْمرَاءِ ( 1)أَبُو َبْكرٍ  أَمَّا  .842 .1166 (:ن)  السَّ
يقِ   فإنَُّو  اَلْبُن  َأيب  َعِتيقِ   .843 .1167   َوُغلَّْط اْلَواِصُف بِالصّْدّْ

وأما اٟتديث الذي رويناه عن أيب بكر الصديق، عن عائشة رضي اهلل عنها، عن )م(: 
ْوَداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلّْ َداٍء"رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أنو قاؿ:  ، فهو "ِفي الَحبَِّة السَّ

غلط ٦تن رواه، إ٪تا ىو عن أيب بكر بن أيب عتيق، عن عائشة، وىو عبد اهلل بن ٤تمد بن 
 عبد الرٛتن بن أيب بكر الصديق.

اِم"،)ح(: (: ش) ْوَداَء ِشَفاٌء ِمْن ُكلّْ َداٍء، ِإالَّ ِمَن السَّ رواه البخاري  "ِإنَّ َىِذِه الَحبََّة السَّ
ثَػَنا عَ : (5687رقم:  7/124) ، [ثقة حافظ، خ ـ د س ؽ]ْبُن َأيب َشْيَبةَ  ]بن ٤تمد، أبو بكر[ْبُد اللَّوِ َحدَّ

ثَػَنا ُعبَػْيُد اهللِ  ثَػَنا ِإْسرَائِيلُ ]بن موسى، بن باذاـ، أبو ٤تمد، ثقة يتشيع، ع[َحدَّ ]بن يونس بن أىب إسحاؽ ، َحدَّ

، تمر، أبو عتاب، ثقة ثبت ال يدلس، ع[]بن ا١تع، َعْن َمْنُصورٍ السبيعى، أبو يوسف، ثقة تكلم فيو بال حجة، ع[
، قَاَؿ: َخَرْجَنا َوَمَعَنا َغاِلُب ْبُن َأّْتََر َفَمِرَض ُِب ]الكوُب، ثقة، خ س ؽ[َعْن َخاِلِد ْبِن َسْعدٍ 

ِذِه اٟتُبَػْيَبِة ، فَػَقاَؿ لََنا: َعَلْيُكْم َِّٔ اْبُن أَِبي َعِتيقٍ الطَّرِيِق، فَػَقِدْمَنا الػَمِديَنَة َوُىَو َمرِيٌض، فَػَعاَدُه 
ًعا فَاْسَحُقوَىا، ٍُبَّ اْقطُُروَىا ُب أَْنِفِو ِبَقَطرَاِت زَْيٍت، ُب  َها َٜتًْسا أَْو َسبػْ السَّْوَداِء، َفُخُذوا ِمنػْ

َعِت النَّيبَّ َصلَّى اهلُل عَ  ثَػْتٍِت: أَنػََّها ٝتَِ َلْيِو َوَسلََّم َىَذا اٞتَاِنِب َوُب َىَذا اٞتَاِنِب، فَِإفَّ َعاِئَشَة َحدَّ
 يَػُقوُؿ:...

                                                 

هلل بن ٤تمد بن عبد الرٛتن بن أيب بكر الصديق، يُعرؼ بابن أيب عتيق، ]صدوؽ فيو مزاح، خ ـ عبد ا "أَبُو َبْكٍر"(1)
 س ؽ[، وعائشة رضي اهلل عنها ىي عمة أبيو.

(: وكانت امرأة بيضاء ٚتيلة، ومن 2/139ىي أـ ا١تؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها، قاؿ الذىيب)السَت"اْل َحْمَراِء" (2)
 ٍب يقاؿ ٢تا: اٟتمَتاء.
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يِق"قولو:  دّْ رقم:  1/39)ا١تعجم األوسطجاء ىذا فيما رواه الطرباين  "َوُغلَّْط الَواِصُف بِالصّْ

]الػِمْنَجِنيِقّي، ثقة حافظ، ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ َراِىيَم ْبِن ُموَسى أَبُو يَ ْعُقوَب اْلِمْصِريُّ من طريق ( 105

َخاِلِد ْبِن للَِّو ْبُن ُموَسى، َعْن ِإْسرَائِيَل، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ٣ُتَاِىٍد، َعْن قَاَؿ: نا ُعبَػْيُد ا س[
يقِ ، َعْن َأيب َبْكٍر َعْن َغاِلِب ْبِن أَْبَجرَ  َسِعيٍد، دّْ ، َعْن َعاِئَشَة، َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ الصّْ

وْ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  اُم" "ِفي اْلِحبَِّة السَّ  َداِء ِشَفاٌء ِمْن ُكلّْ َداٍء، إالّْ السَّ
ال يروى ىذا اٟتديث عن أيب بكر عن عائشة إال ّٔذا اإلسناد، تفرد بو: الطبراني:  قاؿ

 عبيد اهلل بن موسى.
 ؛ (10/144)فتح الباريرواية ا١تنجنيقي ىذه وقع فيها ثالثة أوىاـوقلت: 

 يو، وىو وىم نبو عليو ا٠تطيب. بزيادة ياء ُب اسم أب "خالد بن سعيد"قولو:  -1
ليس لو فيو رواية،  غالب بن أبجرألف  ؛"عن غالب بن أبجر" قولو ُب السند: -2

 وإ٪تا ٝتعو مع خالد من أيب بكر بن أيب عتيق.
يق"قولو:  -3 ألف أبا بكر بن أيب عتيق ىذا، ىو عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد  "الصدّْ

أبيو ٤تمد بن عبد الرٛتن، وىو الرٛتن بن أيب بكر الصديق، وأبو عتيق كنية 
 معدود ُب الصحابة لكونو ولد ُب عهد النيب صلى اهلل عليو وسلم.

***** 
 .......................  (1)َوَعْكُسُو َصنََّف ِفيِو اْلَوائِلي  .844 .1168 (:ن)

 : وأليب نصر الوايلي اٟتافظ ُب ذلك كتاب.)م(: معرفة رواية األبناء عن اآلباء
***** 

                                                 

 ُعَبيد اهلل، السّْْجزِِي، تقدـ. "اْلَوائِلي"(1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 055 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

 لِْلَحِفيِد النَّاِقلِ « َمَعاؿٍ »َوْىَو   .......................   (:ن)
قاؿ أبو القاسم منصور بن ٤تمد العلوي: اإلسناد بعضو عواؿ وبعضو معاؿ، وقوؿ )م(: 

 من ا١تعايل. "حدثني أبي عن جدي"الرجل: 
قَاَؿ: قَػْوُؿ الرَُّجِل:  ِمَك""َوِإنَُّو َلذِْكٌر َلَك َوِلَقوْ : تعاىل َعْن َماِلٍك، ُب قَػْولِوِ وجاء (: ش)

ي" ثَِني أَِبي َعْن َجدّْ  (38، اإل١تاع ص:39، شرؼ أصحاب اٟتديث ص:28)ا١تدخل إىل اإلكليل ص: "َحدَّ

***** 
 اأْلَُب أَْو َجدّّ، َوَذاَؾ ُقسَّْما  َوِمْن َأ٫َتِّْو ِإَذا َما أَُِّْٔما  .845 .1169 

 .......................  .............ِقْسَمُِت؛ .  .846 .1170 (:ن)
 وأ٫تو ما مل يسم فيو األب أو اٞتد، وىو نوعاف:)م(: 

***** 
 َعِن  النَّيبّْ  اْلُعَشرَا، َعْن أَبِِو،  . َعْن َأٍب فَػَقْط ٨َتَْو َأيب ..   (:ن)

وذلك باب واسع، وىو ٨تو رواية  رواية االبن عن أبيو دون الجد:: األولالنوع )م(: 
 وحديثو معروؼ. ،بيو، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمأيب العشراء الدارمي، عن أ

***** 
 ُأَساَمُة ْبُن َماِلِك بِن ِقْهَطمِ   واْٝتُُهَما َعَلى الشَِّهَِت فَاْعَلمِ   .847 .1171 (:ن)

 وقد اختلفوا فيو؛)م(: 
ىو أسامة بن مالك بن قهطم، وىو  ]أعرايب ٣تهوؿ، د ت س ؽ[فاألشهر أف أبا العشراء .1

 البيهقي وغَته بكسر القاؼ. فيما نقلتو من خط
 وقيل: قحطم باٟتاء. .2
 وقيل: ىو عطارد بن برز بتسكُت الراء. .3
 وقيل: بتحريكها أيضا. .4
 وقيل: بن بلز بالالـ. وُب اٝتو واسم أبيو من ا٠تالؼ غَت ذلك. .5
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 أَبًا أَْو َجدَّهُ  (2)اَْو َعْمرٍو (1)َكبَػْهزٍ   َوالثَّاِف: أْف يَزِيَد ِفيِو بَػْعَدهُ   .848 .1172 (:ن)
٨تو: عمرو بن شعيب، عن أبيو،  رواية االبن عن األب عن الجد:: الثانيالنوع )م(: 

عن جده، ولو ّٔذا اإلسناد نسخة كبَتة أكثرىا فقهيات جياد، وشعيب ىو ابن ٤تمد بن 
 عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

***** 
 اْلَكِبَِت اأْلَْعَلى َلُو َعَلى الْػَجدّْ   واأْلَْكثَػُر اْحَتجُّوا ِبَعْمرٍو َٛتْاَل   .849 .1173 (:ن)

وقد احتج أكثر أىل اٟتديث ْتديثو، ٛتال ١تطلق اٞتد فيو على الصحايب عبد اهلل بن )م(: 
  عمرو دوف ابنو ٤تمد والد شعيب، ١تا ظهر ٢تم من إطالقو ذلك.

وا"؛(: ش) أحمد بن حنبل، وعلي : رأيت (6/342)التاريخ الكبَتالبخاري قاؿ  "واأْلَْكثَ ُر اْحَتجُّ
، ٭تتجوف ْتديث عمرو بن شعيب، عن أبيو. والحميدي، وإسحاق بن إبراىيم، ]ابن ا١تديٍت[

: إذا كاف (22/72)هتذيب الكماؿإسحاق بن راىويو وقاؿ ]روي عن أٛتد وابن ا١تديٍت خالؼ ىذا[. 
 الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. 

)هتذيب اآلجري أف البعض مل ٭تتّج ّٔا؛ قاؿ  "واأْلَْكثَ ُر اْحَتجُّوا"قولو:  ويفهم من قلت:

 : عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده حجة عندؾ؟ قاؿ: ال، وال ألبي داود: قيل (22/72الكماؿ
                                                 

 ىػ(.160قبل )ت ]صدوؽ،خت د ت س ؽ[، البصري، القشَتي، أبو عبد ا١تلك، بن حكيم بن معاوية بن حيدة،"بَ ْهز"(1)
 ، ]صدوؽ، خت د ت س ؽ[."حكيم"وأبوه 

 .معاوية بن حيدة، صحايب "جده"و
 ىػ(. 118ن عمرو بن العاص، أبو إبراىيم، ]صدوؽ، ر د ت س ؽ[، )تبن شعيب بن ٤تمد بن عبد اهلل ب "َعْمرو"(2)

 وأبوه "شعيب" ]صدوؽ ثبت ٝتاعو من جده ، ر د ت س ؽ[.
 و"جده" اختلف ُب ا١تراد بو الختالفهم ُب مرجع الضمَت؛ 

 فقيل: ىو جد عمرو، يعٍت "٤تمدا"  -1
 وقيل: ىو جد أبيو شعيب، يعٍت "عبد اهلل بن عمرو" -2
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: إ٪تا ىو كتاب َوَجَده، فهو ضعيف. وقاؿ (3/265)ميزاف االعتداؿابن المديني نصف حجة. وقاؿ 
: ال ٬توز االحتجاج عندي بشيء رواه عن أبيو عن جده؛ ألف ىذا (2/72وحُت)آّر ابن حبان 

 اإلسناد ال ٮتلو من أف يكوف مرسال أو منقطعا. 
  ،عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو: وبيانو أنو قلت
 فهو غَت صحايب، فيكوف مرسال. "محمد"وىو  عمرو،جد  "جده"فإف أريد بػػ:  -
فهو منقطع، ألف شعيبا  "عبد اهلل بن عمرو"، شعيبجد أبيو  ه""جد: وإف أريد بػػ -

 .عبد اهلل مل يلق
***** 

ْفَصاِح َواْسِتيَعابِ   ]َقْد َصحَّ ااِلتَّْصاُؿ ُب الصََّواِب[ .743 .1174 (:ن)  َوِقيَل بِاإْلِ
جّد أبيو شعيب، وىو عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل  "جده"أف ا١تقصود بػػ:  (: الصوابش)

أحمد وابن أما روايتو، فالقوؿ العدؿ فيها أهنا مقبولة من قبيل اٟتسن، قبلها األئمة؛ عنو، و 
  .وغَتىمالمديني والحميدي وإسحاق 

ثنا  قاؿ:( 2998رقم:  3/474)سنن الدارقطٍت  الدارقطنيوذلك فيما رواه  "َقْد َصحَّ ااِلتَّْصالُ "
، أنا أَبُو ُعبَػْيِد اللَِّو َأْٛتَُد ْبُن ]وثقو الدارقطٍت[٤ُتَمَِّد ْبِن زِيَادٍ  أَبُو َبْكٍر النػَّْيَسابُورِيُّ َعْبُد اللَِّو ْبنُ 

َثٍِت َعمّْي]ْتشل، صدوؽ تغَت بآخرة، ـ[َعْبِد الرَّْٛتَِن ْبِن َوْىبٍ  ]عبد اهلل بن وىب، أبو ٤تمد، ثقة ، َحدَّ

َثٍِت ٥َتَْرَمُة ْبُن ُبَكَْتٍ حافظ عابد، ع[ ، َعْن األشج، أبو ا١تسور، صدوؽ، بخ ـ د س[]بن عبد اهلل بن ، َحدَّ
ْعُت َعْمَرو ْبَن ُشَعْيٍب يَػُقوُؿ: ]أبو عبد اهلل، ثقة، ع[أَبِيوِ   َسِمْعتُ ُشَعْيًبا يَػُقوُؿ:  َسِمْعتُ ، قَاَؿ: ٝتَِ

ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  يَػقُ  "أَيَُّما رَُجٍل وُؿ:  َعْبَد اللَِّو ْبَن َعْمرٍو، يَػُقوُؿ: ٝتَِ
ُهَما بِاْلِخَياِر َحتَّى يَ تَ َفرَّقَا ِمْن َمَكانِِهَما ِإالَّ َأْن  َعًة فَِإنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ ابْ َتاَع ِمْن رَُجٍل بَ ي ْ

 . َيُكوَن َصْفَقَة ِخَياٍر، َواَل َيِحلُّ أِلََحٍد َأْن يُ َفاِرَق َصاِحَبُو َمَخاَفَة َأْن يُِقيَلُو"
ْعُت أَبَا َبْكٍر النػَّْيَسابُورِيَّ يَػُقوُؿ: َقْد َصحَّ َٝتَاُع َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو ُشَعْيٍب، : ٝتَِ قال

ِه َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو.  َوَصحَّ َٝتَاُع ُشَعْيٍب ِمْن َجدّْ
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 ؛ على قولُت ىؤالء ، ٍب اختلف: ال ٭تكم باتصالو مطلقا، بل ُب ذلك تفصيلوقاؿ بعضهم
 القول األول:

ْفَصاِح" أنو عبد اهلل فهو حجة وإال فال، وىذا القوؿ  جدهيعٍت إف أفصح عن  "َوِقيَل بِاْْلِ
: "عن أبيو، عن : إذا قاؿ(228رقم:  215سؤاالت السلمي للدارقطٍت ص: )؛ قاؿللدارقطني

ذا بيَّن فهو فإ، ما مل يبُت، ]٤تمد[أو جده األدىن [عبد اهلل]يوىم أف يكوف جده األعلى جده"
 ، ومل يًتؾ حديثو أحد من األئمة.صحيح

 القول الثاني:
 ابن حبانيعٍت إف استوعب ذكر آبائو فهو حجة وإال فال؛ وقد صحح لو  "َواْسِتيَعاِب"
: َأْخبَػرَنَا أَبُو (485رقم:  2/235)صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف ، وىو ما رواه حديثا ىكذا

ثَػَنا ا١تثٌت، صاحب ا١تسند[]أٛتد بن علي بن يَػْعَلى ثَػَنا ْبُن أَِبي َشْيَبةَ  قَاِسمُ ، قَاَؿ: َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ
، قَاَؿ: ]بن إبراىيم بن عبد الرٛتن بن عوؼ، أبو يوسف، ثقة فاضل، ع[يَػْعُقوُب ْبُن إِبْػرَاِىيَم ْبِن َسْعدٍ 

ثَػَنا َأيب  ]أبو ْبِن ا٢ْتَادِ  ]بن أسامة[زِيَد ْبِن َعْبِد اللَّوِ ، َعْن يَ ]أبو إسحاؽ، ثقة حجة تكلم فيو بال قادح، ع[َحدَّ

ِد ْبِن َعْبِد اللَّوِ ، َعْن أَبِيوِ ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ ، َعْن عبد اهلل، ثقة مكثر، ع[ َعْبِد ، َعْن ُمَحمَّ
"َأاَل ُأْخِبرُُكْم بَِأَحبُّْكْم  ٣َتِْلٍس: ، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ ُب اللَِّو ْبِن َعْمٍرو

، َوَأقْ َرِبُكْم ِمنّْي َمْجِلًسا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة؟" ، قُػْلَنا: بَػَلى يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َثَلَث َمرَّاٍت يَ ُقوُلَها ِإَليَّ
 . "َأْحَسُنُكْم َأْخَلقًا"قَاَؿ: 

أبو ، وىو أخو اٟتافظُت شيبة القاسم بن محمد بن أبيمن رواية :  ذا اٟتديثى لكن
 ضعفوه وتركوا حديثو. :(2/575)اإلرشاد ُب معرفة علماء اٟتديث الخليلي  قاؿبكر وعثمان، 

: ما جاء فيو التصريح برواية ٤تمد عن (2/190شرح التبصرة والتذكرة )الحافظ العلئي قاؿ و 
 أبيو ُب السند، فهو شاذ نادر.

 
***** 
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 ......................  ....َخُة بَػْهٍز، َىَكَذا ُنسْ وَ  .744  .1175 (:ن)
، : ّٔز بن حكيم، عن أبيو، عن جده، وجده ىو معاوية بن حيدة القشَتيكذلكو )م(: 

 روي ّٔذا اإلسناد نسخة كبَتة حسنة. 
معاوية بن ، وجده ىو لبهز: مرجع الضمَت .. (4/188)فتح ا١تغيثالسخاوي قاؿ (: ش)

؛ فإف لحكيم شهَت، وال يصح أف يكوف الضمَت فيو صحايب حيدة بن معاوية القشيري،
 جده حيدة مل ينقل لو حديث عن النيب صلى اهلل عليو وسلم مع كونو صحابيا.

أي أف العلماء اختلفوا فيها مثل ما اختلفوا ُب نسخة عمرو  "َوَىَكَذا ُنْسَخُة بَ ْهٍز"قولو: 
 بن شعيب، فقيل:

: ّٔز بن حكيم، عن أبيو، عن جده، (4/261)هتذيب الكماؿابن معين قاؿ  ىي حجة: .1
أحمد بن : (1/194)آّروحُت ابن حبانإسناد صحيح إذا كاف دوف ّٔز ثقة. وقاؿ 

رٛتهما اهلل ٭تتجاف بو ويروياف عنو. وقاؿ  حنبل وإسحاق بن إبراىيم
: وال أعلم خالفا بُت أكثر أئمة أىل النقل ُب عدالة ّٔز (1/108)ا١تستدرؾالحاكم

 نو ٬تمع حديثو، وقد ذكره البخاري ُب اٞتامع الصحيح.بن حكيم، وأ
: ىو شيخ يكتب حديثو وال ٭تتج بو. وقاؿ )اٞترح والتعديل البن أيب حاًب( أبو حاتموقاؿ  .2

: كاف ٮتطئ كثَتا، تركو ٚتاعة من أئمتنا، وىو ٦تن (1/194)آّروحُت ابن حبان
 أستخَت اهلل عز وجل فيو.

 وقال: ما تركو عامل قط، إ٪تا توقفوا ُب االحتجاج بو. (1/354)ميزاف االعتداؿالذىبي قاؿ 
: أعلى مراتب اٟتسن: ّٔز بن حكيم، عن أبيو، عن جده. وعمرو بن (32ا١توقظة ص:)

 شعيب، عن أبيو، عن جده.
***** 
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 أَيػُُّهَما أَْرَجُح، َواألُوىَل أُِلفْ   ........... َواْخُتِلفْ ...   (:ن)
ماء ُب ىاتُت النسختُت أيهما أرجح؛ ىل نسخة عمرو عن أبيو اختلف العل)األثيوبي(: 

ألف البخاري  ؛عن جده، أو نسخة ّٔز عن أبيو عن جده؟ وترجيح األوىل ىو الصواب
 حكم بصحة رواية عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده، واستشهد ّٔا ُب صحيحو.

شعيب عن أبيو عن : عمرو بن أبيسئل ( 2/431)اٞترح والتعديلابن أبي حاتم قاؿ و (: ش)
: عمرو بن شعيب عن أبيو عن قالجده أحب إليك أـ ّٔز بن حكيم عن أبيو عن جده؟ 

 جده أحب إيلَّ.
***** 

ٍـّ ِْتَقّْ  .745 .1176 (:ن)  "َمْن َسَبْق"ِمْثَل َحِديثِ َعْن أُمَّْها،  َواْعُدْد ُىَنا َمْن تَػْرِو َعْن ُأ

رواية  ،رواية الرجل عن أبيو عن جده: يلتحق ب(2/737)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)
"َمْن َسَبَق ِإَلى َما َلْم َيْسِبْق ا١ترأة عن أمها عن جدهتا، وىو عزيز جدا ومن ذلك حديث: 

 ِإلَْيِو ُمْسِلٌم فَ ُهَو َلُو"
 3/177)، رواه أبو داود "َمْن َسَبَق ِإَلى َماٍء َلْم َيْسِبْقُو ِإلَْيِو ُمْسِلٌم فَ ُهَو َلُو" حديث:)ح(: 

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ  (3071رقم:  َثٍِت َعْبُد اٟتَِْميِد ْبُن َعْبِد اْلَواِحدِ ]بندار، ثقة، ع[َحدَّ ]الغنوي، ، َحدَّ

ثَػْتٍِت مقبوؿ، د[ َلةَ ، َحدَّ ]ال أُمَّْها ُسَوْيَدَة بِْنِت َجاِبرٍ ، َعْن ]ال يعرؼ حا٢تا، د[ُأمُّ َجُنوٍب بِْنُت نَُمي ْ

، َعْن أَبِيَها َأْٝتََر ْبِن ]ال يعرؼ حا٢تا، د[أُمَّْها َعِقيَلَة بِْنِت َأْسَمَر ْبِن ُمَضرّْسٍ  ، َعنْ تعرؼ، د[
َفَخَرَج قَاَؿ:  "َمْن َسَبَق ..ُمَضرٍّْس، قَاَؿ: أَتَػْيُت النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَبايَػْعُتُو، فَػَقاَؿ: 

  وَن.النَّاُس يَ تَ َعاَدْوَن يَ َتَخاطُّ 
الحافظ مصححا لو، وقاؿ  (1434رقم:  4/227)ُب ا١تختارة  الضياءأورده قلت: 

 : أخرج حديثو أبو داود بإسناد حسن. (1/220)اإلصابة
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رجالو من يعرؼ  : ىذا إسناد ضعيف مظلم؛ ليس ُب(2/459)ضعيف أيب داوداأللبانيوقاؿ 
ود، وما بُت ذلك ٣تاىيل مل سوى األوؿ منو الصحايب، واألخَت، وابن بشار شيخ أىب دا

 يوثق أحدا منهم أحد.
***** 

 َعْن ِتْسَعٍة، قُػْلُت: َوفَػْوَؽ َذا َوَردْ   َوَسْلَسَل اآْلبَا التَِّميِميُّ فَػَعدّْ   .850 .1177 (:ن)
ومن أظرؼ ذلك رواية أيب الفرج عبد الوىاب التميمي الفقيو اٟتنبلي، وكانت لو ببغداد ُب )م(: 

والفتوى، عن أبيو، ُب تسعة من آبائو نسقا، أخربين بذلك الشيخ  جامع ا١تنصور حلقة للوعظ
أبو اٟتسن مؤيد بن ٤تمد بن علي النيسابوري بقراءٌب عليو ّٔا قاؿ: أخربنا أبو منصور عبد 
الرٛتن بن ٤تمد الشيباين ُب كتابو إلينا قاؿ: أخربنا اٟتافظ أبو بكر أٛتد بن علي، حدثنا عبد 

اٟتارث بن أسد بن الليث بن سليماف بن األسود بن سفياف بن يزيد  الوىاب بن عبد العزيز بن
بن أكينة بن عبد اهلل التميمي من لفظو قاؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب 
يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: 

"اْلَحنَّاُن ْبَن َأيب طَاِلٍب، َوَقْد ُسِئَل َعِن اْٟتَنَّاِف اْلَمنَّاِف، فَػَقاَؿ:  ٝتعت أيب يقوؿ: ... ٝتَِْعُت َعِليَّ 
َنَة". آخرىم الَِّذي يُ ْقِبُل َعَلى َمْن َأْعَرَض َعْنُو، َواْلَمنَّاُن الَِّذي يَ ْبَدأُ بِالن ََّواِل قَ ْبَل السَُّؤاِل"  "ُأَكي ْ

 (12/293اريخ بغداد)ت بالنوف وىو السامع عليا رضي اهلل عنو.

***** 
ِحقُ    (:ن) اِبُق واللَّ    السَّ
 

 َوْىَو اْشًتَاُؾ رَاِويَػُْتِ َساِبقِ   َوَصنػَُّفوا ُب َساِبٍق َواَلِحقِ   .851 .1178
 

 ........................  َمْوتًا، ..................  .852 .1179
 ت وفاتيهما تباينا شديدا، معرفة من اشًتؾ ُب الرواية عنو راوياف متقدـ ومتأخر، تباين وق)م(: 
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فحصل بينهما أمد بعيد، وإف كاف ا١تتأخر منهما غَت معدود من معاصري األوؿ وذوي 
 ."كتاب السابق واللحق"طبقتو، وقد أفرده ا٠تطيب ُب كتاب حسن ٝتاه 

***** 
 ، َرَويَا َعْن َماِلكِ (1)َكاْبِن ُدَوْيدٍ   ... َكزُْىرِيٍّ َوِذي َتَداُرؾِ ..   (:ن)
 

 ُأخَّْر ...................  َسْبٌع َثاَلثُوَف َوقَػْرٌف َواُب   .853 .1180
ومن أمثلتو: مالك بن أنس؛ حدث عنو الزىري وزكريا بن دويد الكندي، وبُت )م(: 

وثالثوف سنة أو أكثر، إذ مات مالك بن أنس سنة تسع وتسعُت  وفاتيهما مائة وسبع
 ولقد حظي مالك بكثَت من ىذا النوع.ومائة، ومات الزىري سنة أربع وعشرين ومائة، 

 .سنة 137، فيكوف بينهما:  أو بعدىا( ىػ261)ت "اْبن ُدَوْيٍد"و ىػ(124)ت (: "الُزْىِرّي"ش)
: شيخ يضع (1/314)آّروحُتابن حبان  عنو قاؿ لكن التمثيل بابن دويد فيو نظر؛قلت: 
ذكره ُب الكتب إال على سبيل ويزعم أف لو مائة سنة وٜتسة وثالثُت سننة، ال ٭تل  ،اٟتديث

: كذاب، ادعى السماع من مالك والثوري (2/72)ميزاف االعتداؿ الذىبيالقدح فيو. وقاؿ 
أف: أٛتد بن إٝتاعيل بن ٤تمد، أبو حذافة،  (1/266)هتذيب الكماؿالمزي والكبار. وذكر 

 مالك. (، ىو آخر من روى عنىػ259ت، )غَته، ؽ[ ]ٝتاعو للموطأ صحيح وخلط ُبالسهمي 
***** 

 (2)..َكالْػُجْعِفيّْ َوالْػَخفَّاؼِ ..  ........................   (:ن)
 ومن أمثلتو: أف ٤تمد بن إسحاؽ الثقفي السراج النيسابوري روى عنو البخاري اإلماـ ُب )م(: 

                                                 

 .تقدـ ""الُزْىِريّ (1)
 ىػ(.261زكريا بن دويد بن ٤تمد بن األشعث، أبو أٛتد، الكندي، )ت بعد  "اْبن ُدَوْيٍد"

 ىػ(.395أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد بن عمر، أبو اٟتسُت، النيسابوري، )ت "اْل َخفَّاف"(2)
 ىػ(.313نيسابورّي، )ت: ٤تمد بن إسحاؽ بن إبراىيم بن مهراف الثقفي، أبو العّباس الّسرّاج، الى ىو والبخاري عنرو 
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تارٮتو، وروى عنو أبو اٟتسُت أٛتد بن ٤تمد ا٠تفاؼ النيسابوري، وبُت وفاتيهما مائة وسبع 
ثالثوف سنة أو أكثر، وذلك أف البخاري مات سنة ست وٜتسُت ومائتُت، ومات ا٠تفاؼ و 

 سنة ثالث وتسعُت وثالٙتائة، وقيل: مات ُب سنة أربع أو ٜتس وتسعُت وثالٙتائة.
 سنة. 139(، فيكوف بينهما: ىػ395ت) "الْ َخفَّاف"( ىػ256تالبخاري، )(: ش)

***** 
 ٭ُتَْتَذى قَػْرٌف َوِنْصفٌ  (1)لِلسَّْلِفي  َوالسّْْبِط اللََّذا بَػُْتَ َأيب َعِليٍّ  .750 .1181 (:ن)

أف بُت وفاٌب أيب علي البَػَرَداين، وسبط السلفي: قرف ونصف أي  )األثيوبي(: ومن أمثلتو:
مائة وٜتسوف سنة، وذلك أف اٟتافظ السلفي ٝتع منو أبو علي الربداين أحُد مشاٮتو 

وتسعُت وأربعمائة، وآخر من روى عن السلفي  حديثاً، ورواه عنو، ومات سنة ٙتاف
 بالسماع سبطو أبو القاسم عبد الرٛتن بن مكي وكانت وفاتو سنة ٜتسُت وستمائة.

َلِفي"و ىػ(498)ت (: "أَبُو َعِلّي"ش) ْبِط السّْ (، وىو آخر من ٝتع ىػ651تعبد الرٛتن ) "سّْ
 سنة. 153من جده السّْلفي، فيكوف بينهما: 

***** 
 َحْذٌؼ، َوَٖتِْسُُت ُعُلوٍّ ٬ُتَْتَب   َوِمْن ُمَفاِد النػَّْوِع َأْف اَل ٭ُتَْسَبا .749 .1182 (:ن)

 ومن فوائد ذلك تقرير حالوة علو اإلسناد ُب القلوب.)م(: 
ألنو إذا اشًتؾ راوياف ُب األخذ عن شيخ وعلم تقدـ وفاة أحد٫تا على اآلخر )األثيوبي(: 

و األمن من ظن سقوط بعض الرواة من إسناد متأخر ومن فائدت، ثبت العلو ١تتقدـ الوفاة
                                                 

 ىػ(، وىو أحد شيوخ اٟتافظ السّْلفي.498أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد، البَػَرَداينّ، )ت "أَبُو َعِلّي"(1)
َلِفي" ْبِط السّْ  .(ىػ651عبد الرٛتن بن مكي بن عبد الرٛتن بن أيب سعيد بن عتيق، أبو القاسم، ٚتاؿ الدين، )ت "سّْ

َلفي"وجده   ىػ(.576أٛتد، أبو طاىر،)ت أٛتد بن ٤تمد بن "السّْ
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الوفاة؛ ألنو ١تا رأى موت من أخذ عن الشيخ رٔتا توىم أف ىناؾ واسطة بُت ىذا الراوي 
 ا١تتأخر الوفاة وبُت الشيخ.

***** 
 [اْلُوْحَدان]َمْن َلْم يَ ْرِو َعْنُو ِإالَّ رَاٍو َواِحٌد    (:ن)
 َمْن َعْنُو رَاٍو َواِحٌد اَل ثَاين   ْحَدافِ َوُمْسِلٌم َصنََّف ُب اْلوُ   .854 .1183 

من الصحابة والتابعُت فمن بعدىم رضي اهلل  )م(: معرفة من لم يرو عنو إال راو واحد
 و١تسلم فيو كتاب مل أره.  ،عنهم

***** 
 َوالرَّدُّ، اَل ِمْن ُصْحَبِة الرَُّسوؿِ   َمْعرِفَُة اْلَمْجُهوؿِ  []ُمَفاُدهُ  .754 .1184 (:ن)

فائدة معرفة ىذا النوع معرفة آّهوؿ، ورد روايتو إال إذا كاف من أصحاب (: ثيوبياأل)
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ ألهنم ُكلَّهم عدوؿ بإٚتاع من يعتد بإٚتاعو كما مر، فال 

 تضر جهالتهم.
***** 

 الشَّْعيب  ، َوَعْنوُ (1)ُىَو اْبُن َخْنَبشٍ   َكَعاِمِر ْبِن َشْهٍر اَْو َكَوْىبِ   .855 .1185 (:ن)
  غَت الشعيب. مامل يرو عنه ،عامر بن شهرو ومثالو من الصحابة: وىب بن خنبش )م(: 

***** 
 بأفَّ َىَذا النػَّْوَع لَْيَس ِفيِهَما  َوُغلَّْط اٟتَاِكُم َحْيُث َزَعَما  .856 .1186 (:ن)

بأف أحدا من ىذا القبيل مل  "المدخل إلى كتاب اْلكليل"ٍب إف اٟتاكم َحَكم ُب )م(: 
 ٮترج عنو البخاري ومسلم ُب صحيحيهما، وأنكر ذلك عليو. 

                                                 

 ،  رضي اهلل عنو.يأبو الكنود، ا٢تمداين، الَبِكيلِ  "َعاِمِر ْبِن َشْهٍر"(1)
 الطائي، رضي اهلل عنو. "َوْىب ْبُن َخْنَبٍش"
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: القسم الثاين من الصحيح ا١تتفق عليو: (36ا١تدخل إىل كتاب اإلكليل ص:)الحاكم قاؿ (: ش)
اٟتديث الصحيح بنقل العدؿ عن العدؿ، رواه الثقات اٟتفاظ إىل الصحايب، وليس ٢تذا 

ري ومسلم ىذا النوع من اٟتديث ُب : ومل ٮترج البخاقالالصحايب إال راو واحد...
: البخاري ومسلم عادهتما ُب أف الصحايب أو (4/176)السنن الكربى البيهقيالصحيح. وقاؿ 

 التابعي إذا مل يكن لو إال راو واحد مل ٮترجا حديثو ُب الصحيحُت.
***** 

 ....................  (1)الصَِّحيِح َأْخَرَجا الْػُمَسيَّػػػَبا َفِفي  .857 .1187 (:ن)
في وفاة أبي ونقض ُحكم اٟتاكم بإخراجهما حديث ا١تسيب بن حزف القرشي )م(: 
، مع أنو مل يرو عنو غَت ابنو سعيد بن ا١تسيب، وذلك داؿ على مصَت٫تا إىل أف طالب

 الراوي قد ٮترج عن كونو ٣تهوال مردودا برواية واحد عنو. 
يِو أَنَُّو َأْخبَػرَُه، أَنَُّو َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلٍب الَوفَاُة َعْن َسعِيِد ْبِن الػُمَسيِّْب، َعْن أَبِ )ح(: (: ش)

ِبي َجاَءُه َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهِل ْبَن ِىَشاٍم َوَعْبَد اللَِّو ْبَن أَ 
"يَا َعمّْ، ُقْل: اَل إِلََو ِإالَّ ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم أِلَيب طَاِلٍب: ، قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّ أَُميََّة ْبِن الُمِغيَرةِ 

رقم:  5/52و 1360رقم:  2/95)البخاري  رواه... اٟتديث، اللَُّو، َكِلَمًة َأْشَهُد َلَك ِبَها ِعْنَد اللَِّو"

 (24: رقم 1/54)ومسلم (6681رقم:  8/139و 4772رقم:  6/112و 4675رقم:  6/96و 3884

***** 
 (2)تَػْغِلَبا اِلْبنِ  َوَأْخرََج اْٞتُْعِفيُّ   ........................   (:ن)

"ِإنّْي أَلُْعِطي ونقض بإخراج البخاري حديث اٟتسن البصري، عن عمرو بن تغلب: )م(: 
"  ومل يرو عن عمرو غَت اٟتسن. الرَُّجَل، َوالَِّذي َأدَُع َأَحبُّ ِإَليَّ

                                                 

 بن حزف بن أيب وىب، ، أبو سعيد، القرشي، رضي اهلل عنو. "ال ُمَسيَّب"(1)
 ىػ(، رضي اهلل عنو.40و، )ت بعدالنمري، رضي اهلل عنعمرو "اْبن تَ ْغِلب" (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 055 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اَٟتَسَن قَاَؿ: َحدَّثَػَنا َعْمُرو ْبُن تَػْغِلَب:  َعنِ )ح(: (: ش)
فَػبَػَلَغُو أَفَّ الَِّذيَن تَػَرَؾ َعَتُبوا، َفَحِمَد  أُِتَي ِبَماٍل َأْو َسْبٍي فَ َقَسَمُو، فََأْعَطى رَِجااًل َوتَ َرَك رَِجااًل،

"َأمَّا بَ ْعُد، فَ َواللَِّو ِإنّْي أَلُْعِطي الرَُّجَل َوَأدَُع الرَُّجَل، َوالَِّذي َأدَُع  َعَلْيِو، ٍُبَّ قَاَؿ: اللََّو، ٍُبَّ أَثْػٌَت 
َأَحبُّ ِإَليَّ ِمَن الَِّذي أُْعِطي، َوَلِكْن أُْعِطي أَقْ َواًما ِلَما َأَرى ِفي قُ ُلوِبِهْم ِمَن الَجَزِع َوالَهَلِع، 

فَػَواللَِّو  ِإَلى َما َجَعَل اللَُّو ِفي قُ ُلوبِِهْم ِمَن الِغَنى َوالَخْيِر، ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن تَ ْغِلَب" َوَأِكُل أَقْ َواًما
رقم:  2/10)البخاري رواهَما أُِحبُّ أَفَّ يل ِبَكِلَمِة َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُٛتَْر النػََّعِم. 

 (7535رقم:  9/156و 3145رقم:  4/93و 923
 البصري.: مل يرو عنهم إال اٟتسن (46)الوحداف ص: مسلمقاؿ 

أف اٟتكم بن عبد اهلل بن ( 9/305)اٞترح والتعديل البن أيب حاًبولكن ذكر ابن أيب حاًب قلت: 
 روى عنو أيضا. ثقة رٔتا وىم، ـ د ت س[]إسحاؽ األعرج

***** 
 ًداَمْن َلْم يَ ْرِو ِإالَّ َحِديثًا َواحِ    (:ن)
 

َر فَػْرٍد ُمْسَنٍد ملَْ يَػْرِوي  َولِْلُبَخارِيّْ ِكَتاٌب ٭َتِْوي .758 .1188  َمْن َغيػْ
 

 .........................  ......َوْىَو َشِبيُو َما َمَضى، .759 .1189
: ىذا النوع زدتو أنا، وىو نظَت ما ذكروه فيمن مل (2/932)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)

 ٍب رأيت أف للبخاري فيو تصنيفا خاصا بالصحابة. يرو عنو إال واحد،
***** 

 ُكلّّ بَِأْمٍر َفِدرَايٌَة ٖتُِقّْ   ......... َويَػْفًَتِؽْ ....... .759  (:ن)
: وبينو وبُت الوحداف فرؽ، فإنو قد يكوف روى (2/932)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)

روى عنو غَت حديث، وليس لو  عنو أكثر من واحد وليس لو إال حديث واحد، وقد يكوف
 إال راو واحد، وذلك موجود معروؼ.
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ُر، َفُكْن ٦تَّْن َحَوى  ِمْثُل ُأيَبّْ ْبِن ِعَمارٍَة َرَوى .760 .1190 (:ن) فّْ ال َغيػْ  ُب ا٠تُْ
يب بن عمارة ا١تدين. : ومن أمثلتو ُب الصحابة: أُ (2/932)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)

 حد ُب ا١تسح على ا٠تفُت، رواه أبو داود وابن ماجو.: لو حديث واالمزيقاؿ 
، قَاَؿ: يَػْوًما؟ "نَ َعْم"عن أيَُبّْ ْبِن ِعَمارََة أَنَُّو قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو أَْمَسُح َعَلى ا٠ْتُفَُّْتِ؟ قَاَؿ: )ح(: 
أبو "نَ َعْم َوَما ِشْئَت"، رواه ؟ قَاَؿ: ، قَاَؿ: َوَثاَلثَةً "َويَ ْوَمْيِن"، قَاَؿ: َويَػْوَمُْتِ؟ قَاَؿ: "يَ ْوًما"قَاَؿ: 
، ومن أصحاب الصحيح، اٟتاكم (557رقم:  1/185)وابن ماجو  (158رقم:  1/40)داود 

 .(607رقم:  1/276)
: (1/131)خالصة األحكاـالنووي : قد اختلف ُب إسناده وليس ىو بالقوي. وقاؿ أبو داودقاؿ 

 اتفقوا على ضعفو واضطرابو.
: أيب بن عمارة صحايب معروؼ، وىذا إسناد وقالفصححو،  الحاكمٚتيعا وخالفهم قلت: 

: العجب (1/185)عوف ا١تعبود مع حاشية ابن القيمابن القيم مصري مل ينسب واحد منهم إىل جرح. قاؿ 
 من اٟتاكم كيف يكوف ىذا مستدركا على الصحيحُت ورواتو ال يعرفوف ّترح وال بتعديل.

***** 
   ْرِو ِإالَّ َعْن َواِحدٍ َمْن َلْم ي َ    (:ن)
 

ُهُم َمْن لَْيَس يَػْرِوي ِإالَّ  .761 .1191  َعْن َواِحٍد، َوْىَو َظرِيٌف َجالَّ   َوِمنػْ
ومن رواة اٟتديث من ال يروى إال عن شيخ )واحد، وىذا النوع ظريف مليح )األثيوبي(: 

 مستحسن معرفتو، جليل عند احملدثُت لقلة وجوده.
 

***** 
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 ُب اأْلَتْػَباعِ  (1)َوَعْن َعِلي َعاِصمُ   ْبِن َأيب اْلِعْشرِيَن َعْن أَْوزَاِعيَكا .762 .1192 (:ن)
ومن أمثلة ذلك ُب أتباع التابعُت أف ابن أيب العشرين مل يرو إال عن األوزاعي )األثيوبي(: 

 (6/482)التاريخ الكبَت فقط، وُب التابعُت كعاصم بن ضمرة روى عن علي بن أيب طالب فقط.

***** 
 َعْنُو ِسَوى الزُّْىرِيّْ فَػْرٌد َِِّٔما  َوَما اٟتَْرْبِ  َعنِ (2)ثَػْورٍ  َواْبِن َأيب  .763 .1193 (:ن)

بن عباس رضي اهلل عنهما ا اٟتربومن أمثلتو أف عبيد اهلل ابن أيب ثور روى عن )األثيوبي(: 
يرو إال عن  فقط، ومل يرو عنو غَت الزىري، فهو منفرد من اٞتانبُت، ومثاؿ للنوعُت؛ من مل

 واحد، ومن مل يرو عنو إال واحد.
: ىكذا جعلو ا١تؤلف مثاال تبعا للخطيب، ولكن نقل ا١تزي أف عبيد اهلل ىذا، المحقققاؿ 

روى أيضا عن صفية بنت شيبة، وروى عنو أيضا ٤تمد بن جعفر بن الزبَت، فهو ليس فردا 
 ّٔما وال ُب واحد منهما.

من  (2947رقم:  2/982)وابن ماجو  (1878رقم:  2/176) وحديثو رواه أبو داود (:ح)(: ش)
، َحدََّثٍِت ]بن يسار، أبو بكر، صدوؽ يدلس رمي بالتشيع والقدر، خت ـ د ت س ؽ[طريق ٤ُتَمَِّد ْبِن ِإْسَحاؽَ 

، َعْن ]ثقة، ع[ْبِن َأيب ثَػْورٍ  ، َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَّوِ ]بن العواـ، ثقة، ع[٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفِر ْبِن الزُّبَػَْتِ 
َة َعاَم اْلَفْتِح، َصِفيََّة بِْنِت َشْيَبَة، قَاَلْت:  ا اْطَمَأنَّ َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَمكَّ َلمَّ

 . ْيوِ َوأَنَا أَْنظُُر إِلَ ، قَاَلْت: طَاَف َعَلى بَِعيٍر َيْسَتِلُم الرُّْكَن ِبِمْحَجٍن ِفي يَِدهِ 
 (6/130األـ-)صحيح أيب داوداأللباني: إسناد حسن. وكذا قاؿ (11/343)ٖتفة األشراؼالمزيقاؿ 

                                                 

عبد اٟتميد بن حبيب بن أيب العشرين، أبو سعيد، الشامي، كاتب األوزاعي، ]صدوؽ رٔتا  "اْبن أَِبي اْلِعْشرِيَن"(1)
 أخطأ، قاؿ أبو حاًب: كاف كاتب ديواف ومل يكن صاحب حديث، خت ت ؽ[.

 ىػ(.74بن ضمرة، السلويل، الكوُب، ]صدوؽ، د ت س ؽ[، )ت "َعاِصُم"
 .عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أىب ثور، ]ثقة، ع[ "اْبن أَِبي ثَ ْور"(2)
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 َمْن ُأْسِنَد َعْنُو ِمَن الصََّحابَِة الَِّذيَن َماتُوا ِفي َحَياتِِو َصلَّى اهلل َعَلْيِو َوَسلَّمَ   (:ن)
 ْونِِو َقْد َماَت ُب َحَياتِوِ َمْع كَ   َواْعَن ٔتَْن َقْد ُعدَّ ِمْن ُرَواتِوِ  .764 .1194 
 أَُخرِ ، ُب (1)َخِد٬َتةٍ  َوَٛتْزٍَة،  يُْدَرى بِِو اإِلْرَساُؿ، ٨َتُْو َجْعَفرِ  .765 .1195 

معرفة من أسند عنو من الصحابة الذين ماتوا : (2/932)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)
، وفائدة معرفة ذلك: اٟتكم : ىذا النوع زدتو أنافي حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

بإرسالو إذا كاف الراوي عنو تابعيا، وأرجو أف أٚتع ٢تم مسندا، كجعفر بن أيب طالب وٛتزة 
 عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وخد٬تة أـ ا١تؤمنُت رضي اهلل عنهم.

 (1438رقم:  424والدعاء ص: 2959رقم:  3/151)ا١تعجم الكبَت ومن ذلك ما رواه الطرباينقلت: 
َٛتْزََة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َرِضَي اللَُّو من حديث ( 1832رقم:  2/679)وأبو نعيم ُب معجم الصحابة 

 "َنْسأَُلَك بِاْسِمَك اأْلَْعَظِم ِرْضَواَنَك اأْلَْكبَ رَ "َعْن َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  َعْنُو،
 . يَػُقو٢ُتَا ِمرَارًا

غريب  هإسنادوقاؿ:  (14/1154)السلسلة الضعيفةلكنو حديث ضعيف كما بُّت ذلك األلباين
"، وال أورده الدعاءمن غرابتو أف الطرباين نفسو مل يورده ُب كتابو اٞتامع اٟتافل"و  ،مظلم

 : وىو ُب كتاب الدعاء ٖتت الرقم ا١تشار إليو آنفا.قلت"... ا٢تيثمي ُب "٣تمع الزوائد
 
 

***** 

                                                 

 ىػ ٔتؤتة(.8بن أيب طالب، أبو عبد اهلل، الطيار، رضي اهلل عنو، ابن عم النيب صلى اهلل عليو وسلم، )ت "َجْعَفر"(1)
 ىػ بُأحد(.8و وسلم، )تبن عبد ا١تطلب، أبو ُعَماَرة، رضي اهلل عنو، عم النيب صلى اهلل علي "َحْمَزة"

 قبل ىػ(. 3بنت خويلد بن أسد، األسدية، أـ ا١تؤمنُت، أـ القاسم، رضي اهلل عنها، )ت "َخِديَجة"
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دةٍ    :(ن)    َمْن ذُِكَر بِنُ ُعوٍت ُمتَ َعدّْ
 

 ِمْن َخلٍَّة يُػْعٌَت َِّٔا الْػُمَدلّْسُ   َواْعَن بَِأْف تَػْعِرَؼ َما يَػْلَتِبسُ   .858 .1196
 .......................  .....ِمْن نَػْعِت رَاٍو بِنُػُعوٍت،  .859 .1197 

ّٔا أف تلك فظن من ال خربة لو  ،)م(: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة
األٝتاء أو النعوت ٞتماعة متفرقُت: وفيو إظهار تدليس ا١تدلسُت، فإف أكثر ذلك إ٪تا نشأ 

 من تدليسهم.
***** 

 أَُِّْٔما  َحىتَّ  (1)اْلَكْليبّْ  فُِعَل ُب   ........ ٨َتَْو َما........   (:ن)
 

َموْ   .860 .1198  (2)ُأَساَموْ  أَبُو« اادً َٛتَّ »َٝتَّاُه   ٤ُتَمَِّد ْبِن السَّاِئِب اْلَعالَّ
؛ وىو ٛتاد بن السائب، الذي محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسيرمثالو: )م(: 

 ."ذََكاُة ُكلّْ َمْسٍك ِدبَاُغُو"روى عنو أبو أسامة حديث: 
من طريق  (7153رقم:  4/138)ا١تستدرؾاٟتاكم  رواه "ذََكاُة ُكلّْ َمْسٍك ِدبَاُغُو"،)ح(: (: ش)

من  (2/409)موضح أوىاـ اٞتمع والتفريق، وا٠تطيب ]صدوؽ ٮتطئ كثَتا، خ مق د ت ؽ[َٛتَّادٍ  نُػَعْيِم ْبنِ 
اُد ْبُن السَّاِئبِ ، قاال: ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، ثَػَنا ]أبو كريب، ثقة حافظ، ع[طريق ٤ُتَمَِّد ْبِن اْلَعالءِ  ، َحمَّ

، قَاَؿ: ٝتَِْعُت اْبَن َعبَّاٍس، يَػُقوُؿ: ٝتَِْعُت َرُسوَؿ د[ ]ثقة،ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن اْٟتَاِرثِ 
 حديث صحيح اإلسناد ومل ٮترجاه.الحاكم:  قاؿ...اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

: قاؿ لنا ٛتزة بن (2/409)موضح أوىاـ اٞتمع والتفريقعبد الغني بن سعيد األزدي قاؿ 
ال أعلم أحدا روى ىذا اٟتديث عن ٛتاد بن السائب غَت أيب أسامة، : ]الكناين، ثقة[٤تمد

 وٛتاد ىذا ثقة كوُب.
                                                 

 ىػ(.٤146تمد بن السائب بن بشر، أبو النضر، الكوُب، ]متهم بالكذب ورمي بالرفض، ت فق[، ) "اْلَكْلِبّي"(1)
 ىػ(.201كوُب، ]ثقة ثبت رٔتا دلس وكاف بأخرة ٭تدث من كتب غَته، ع[، )تٛتاد بن أسامة بن زيد، ال "أبُو ُأَساَمة"(2)
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 ،: ٍب قدـ علينا أبو اٟتسن الدارقطٍت بعد ذلك بسنُت، فسألتو عن ىذا اٟتديثعبد الغنيقاؿ 
، فقاؿ يل: الذي روى عنو أبو أسامة ىو ٤تمد بن السائب حماد بن السائبوعن ىذا الرجل 

 من وجهُت؛ فتبين لي أن حمزة قد وىم أف أبا أسامة كاف يسميو ٛتادا، الكليب، إال
 : أف جعل الرجلُت واحدا.أحدىما -
 : أف وثق من ليس بثقة ألف الكليب عند العلماء غَت ثقة.واآلخر -

: ٛتاد بن السائب ىو ابن الكليب، كذبوه وتركوه، وكاف أبو (7/10)إٖتاؼ ا١تهرةالحافظ قاؿ
 أسامة يدلسو.

***** 
 ....................  ذََكرْ  (1)اْبُن إْسَحاؽَ « َأيب النَّْضرِ »وبِػػػ  .861 .1199 (:ن)

ىو أبو النضر الذي روى عنو ٤تمد بن إسحاؽ حديث ٘تيم الداري  والكليب أيضا)م(: 
 وعدي بن بداء.

ِد ْبِن ِإْسَحاقَ من طريق ( 3059رقم:  5/258)الًتمذي  روى)ح(: (: ش) أَِبي ، َعْن ُمَحمَّ
ْـّ َىاِنئٍ نَّْضرِ ال ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َ٘تِيٍم ]أبو صاحل، ضعيف يرسل، د ت س ؽ[، َعْن بَاَذاَف َمْوىَل ُأ

ارِيّْ، ُب َىِذِه اآليَِة:   "يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم الَمْوُت"الدَّ
َها النَّ  َر َعِديَّ ْبِن َبدَّاٍء، وََكانَا َنْصرَانِيػَُّْتِ ٮَتَْتِلَفاِف ِإىَل الشَّاـِ قَػْبَل قَاَؿ: بَرَِئ ِمنػْ اُس َغَْتِي َوَغيػْ
...اٟتديث  اإِلْساَلـِ

: ىذا حديث غريب، وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر الذي روى عنو الترمذيقاؿ 
، أبا النضرٌت يك محمد بن السائب الكلبي٤تمد بن إسحاؽ ىذا اٟتديث ىو عندي 

 (2/409)موضح أوىاـ اٞتمع والتفريق وقد تركو أىل اٟتديث، وىو صاحب التفسَت.

                                                 

بن يسار، أبو بكر، ا١تدين، ]صدوؽ يدلس، رمي بالتشيع والقدر، خت ـ د ت س ؽ[،  "اْبُن إْسَحاَق" (٤تمد1)
 ىػ أو بعدىا(.150)ت
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 َشَهرْ  (1)اْلَعْوُب « َأيب َسِعيدٍ »وبِػػػ  ...................   (:ن)
يدلس بو مو٫تا أنو أبو  ،والكليب أيضا أبو سعيد الذي يروي عنو عطية العوُب التفسَت)م(: 

 سعيد ا٠تدري.
( عن َأْٛتََد ْبِن 2/407، موضح أوىاـ اٞتمع والتفريق366)الكفاية ص:  الخطيبروى (: ش)

فَػَيْأُخُذ َعْنُو التػَّْفِسََت،  اْلَكْلِبيَّ َكاَف يَْأٌب   َعِطيَّةَ ، قَاَؿ بَػَلَغٍِت َأفَّ ]أبو عبد اهلل، اإلماـ، ع[َحْنَبلٍ 
 .َعِطيَّةَ : قَاَؿ أَبُو َسِعيٍد، وََكاَف ُىَشْيٌم ُيَضعُّْف َحِديَث فَػيَػُقوؿُ  بِأَِبي َسِعيدٍ قَاَؿ: وََكاَف َيْكِنيِو 

يكٌت أبا النضر، وإ٪تا غَت عطية كنيتو ليوىم الناس أنو يروي عن  الكلبي قال الخطيب:
 أيب سعيد ا٠تدري التفسَت الذي كاف يأخذه عنو.
***** 

 َُت َوْجًها اْٝتُُو َمْقُلوبُ َٜتْسِ   (2)اْلَمْصُلوبُ  ٤ُتَمَّدُ  ]َوِمثْػُلُو[ .768 .1200 (:ن)
: كاف كذابا يضع اٟتديث ويفسد أحاديث (3/65)الضعفاء وا١تًتوكوفابن الجوزيقاؿ (: ش)

الناس، صلب على الزندقة، وقد قلب خلق من الرواة اٝتو ؤّرجوا ُب ذكره، والعتب عليهم ُب 
؛ ألف من دلس كذابا فقد آثر أف يؤخذ ُب  الشريعة بقوؿ باطل، ذلك شديد، واإلٍب ٢تم الـز

وقاؿ ٭تِت بن سعيد األموي:  "أبو عبد الرحمن الشامي"،وقد روى عنو بكر بن خنيس فقاؿ 
، "محمد بن سعيد األسدي"وقاؿ سعيد بن أيب ىالؿ:  "محمد بن سعيد بن بن حسان"

الذي يروي عنو عبد الرحيم بن سليماف ومرواف بن معاوية، وىو  "محمد ابن حسان"وىو 
الذي روى عنو  "أبو قيس الدمشقي"الذي روى عنو مرواف أيضا، وىو  بن قيس""محمد 

                                                 

 ىػ(.111يعيا مدلسا، بخ د ت ؽ[، )تعطية بن سعد بن جنادة، أبو اٟتسن، ]صدوؽ ٮتطئ كثَتا وكاف ش "اْلَعْوِفي"(1)
ُد" ،"اْلَمْصُلوبُ (2)  بن سعيد، القرشي، األسدي، ]كذبوه، قاؿ أٛتد: قتلو ا١تنصور على الزندقة وصلبو، ت ؽ[. ُمَحمَّ
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"أبو عبد اهلل ، وبعضهم يقوؿ: "حمد بن عبد الرحمن"أبو معاوية الضرير، وبعضهم يقوؿ: 
 ."أبو عبد الرحمن"، وبعضهم يقوؿ: الشامي"

اٝتا، قد  : قلب أىل الشاـ اٝتو على مائة وكذا وكذاعبد اهلل بن أحمد بن سوادةقاؿ 
خرج البخاري اسم ىذا الرجل ُب تارٮتو ُب أ: وقد ابن الجوزيقاؿ  ٚتعتها ُب كتاب.

 مواضع وظنو ٚتاعة.
 : وقد غَتوا اٝتو على وجوه سًتا لو وتدليسا لضعفو.(3/561)ميزاف االعتداؿ قال الذىبيو 

***** 
 «[ْمُع َوالتػَّْفرِيقُ اٞتَْ »طَاَؿ َٝتَاُه   ]َحِقيقُ َوْىَو َعوِيٌص، ِعْلُمُو  .767 .1201 (:ن)

 وقد صنف عبد الغٍت بن سعيد وغَته ُب ذلك. ىذا فن عويص، واٟتاجة إليو حاقة،)م(: 
"إيضاح : صنف اٟتافظ عبد الغٍت بن سعيد األزدي كتابا نافعا ٝتاه العراقيقاؿ (: ش)

"الموضح ألوىام الجمع وصنف ا٠تطيب البغدادي كتابا كبَتا ٝتاه: اْلشكال"، 
 ، بدأ فيو بأوىاـ البخاري ُب ذلك.يق"والتفر 

***** 
   َأفْ َراُد الَعَلمِ    (:ن)
 

َيًة،  ....  َواْعَن بِااَلفْػرَاِد ُٝتًا أَْو َلَقَبا  .862 .1202  .........أَْو  ُكنػْ
)م(: معرفة المفردات اآلحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم 

 كتب اٟتفاظ ا١تصنفة ُب الرجاؿ ٣تموعا مفرقا ُب ىذا نوع مليح عزيز، يوجد ُب وكناىم:
أواخر أبوأّا، وأفرد أيضا بالتصنيف، وكتاب أٛتد بن ىاروف الربد٬تي الربذعي ا١تًتجم 

من أشهر كتاب ُب ذلك، وٟتقو ُب كثَت منو اعًتاض واستدراؾ من  "باألسماء المفردة"
 غَت واحد من اٟتفاظ، منهم أبو عبد اهلل بن بكَت.
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واٟتق أف ىذا فن يصعب اٟتكم فيو، واٟتاكم فيو على خطر من ا٠تطأ  الشيخ:قال 
 واالنتقاض، فإنو حصر ُب باب واسع شديد االنتشار.

 المفردات من األسماء
 ..  ٨َتُْو  ُليَبّْ  ْبِن لََبا.....  ........................   (:ن)

صحايب بالالـ فيهما، واألوؿ مشدد األسدي ال "لَُبّي  ْبِن لََبا"فمن أمثلة ذلك: )م(: 
 ، والثاين ٥تفف مكرب على وزف عصا، فاعلمو فإنو يغلط فيو."أَُبّي"مصغر على وزف 

: مل ٧تد لو ٝتاعا من رسوؿ اهلل صلى ابن السكن: لو صحبة، وقاؿ البخاريقاؿ (: ش)
 (5/499، اإلصابة7/250)التاريخ الكبَت اهلل عليو وسلم.

***** 
 ........................  َأْٚتٍَد ...............[]وَ  .770 .1203 (:ن)

صحايب، ذكره أبو يونس،  بالجيما٢تمداين  "َأْجَمد بن ُع َجيَّان"ومن أمثلتو: )م(: 
، ٍب وجدتو ٓتط ابن الفرات وىو حجة "ُعَليَّاَن"كنا نعرفو بالتشديد، على وزف   "ُع َجيَّان"و

 بالتخفيف على وزف سفياف. "ُع ْجَيان"
وفد على النيب صلى اهلل عليو وسلم، وشهد فتح مصر ُب أياـ عمر بن ا٠تطاب، (: ش)

 (1/173، أسد الغابة1/144)االستيعابوخطتو معروفة ّتيزة مصر. 

***** 
 ........................  ........وََكُجبَػْيٍب ....... .770  (:ن)

)ا١تؤتَِلف  م وبالباء ا١توحدة ا١تكررة.، صحايب، باٞتي"ُجبَ ْيب بن الحارث"ومن أمثلتو: )م(: 

 (2/634وا١تخَتِلف
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 ........................  ........ َسْنَدرِ ......... .770  (:ن)
  ، موىل زنباع اٞتذامي، لو صحبة."َسْنَدِر الَخِصّي"ومن أمثلتو: )م(: 

اهلل، وىو اسم : لو صحبة ورواية، وا١تشهور أنو يكٌت أبا عبد )النزىة(الحافظ قاؿ (: ش)
 فرد مل يتسم بو غَته.

 : اعًتض عليو بأف َب الصحابة اثنُت ّٔذا االسم؛(362)التقييد واإليضاح ص:العراقيقاؿ 
 ، ذكره ابن منده وأبو نعيم وابن عبد الرب."أبا عبد اهلل"يكٌت األول: 

 بن منده.الصحابة على ا ذيلو ُب ُب ذكره أبو موسى ا١تديٍت ،"أبا األسود"يكٌت  الثاني:
التاريخ الكبَت وابن أىب  ُب يالصواب أهنما واحد وكنيتو أبو األسود كما كناه البخار  قال:

عبد اهلل كما  الكٌت وغَتىم، وإ٪تا كناه من كناه بأيب ُب ياٞترح والتعديل والنسائ حاًب ُب
قاؿ روى عنو أحد اٟتديثُت، وقد  يَب ا١تعجم الكبَت بابنو عبد اهلل الذ فعل الطرباين

كتاب لو ٚتع فيو حديث من دخل مصر   ُب ياٟتافظ أبو عبيد اهلل ٤تمد بن الربيع اٞتيز 
ال  ،صلى اهلل عليو وسلم حديثاف ترٚتة سندر: وألىل مصر عنو عن النيب من الصحابة ُب

 غَت٫تا ٍب روى لو اٟتديثُت معا. أعلم لو
***** 

 .............َوَشَكٍل ....  ........................ .770  (:ن)
 (3/1490)معرفة الصحابة أليب نعيم ، الصحايب، بفتحتُت."َشَكل بن ُحَمْيد"ومن أمثلتو: )م(: 

***** 
 .. ُصَناِبِح ْبِن اأْلَْعَسرِ ..  ........................ .770  (:ن)

 أخطأ. ، الصحايب، ومن قاؿ فيو: صناْتي فقد"ُصَناِبح ْبِن اأْلَْعَسِر"ومن أمثلتو: )م(: 
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: لو صحبة، وىو معدود ُب أىل الكوفة من (2/740)االستيعاب ابن عبد البرقاؿ (: ش)
، مل يرو عنو غَته.  : وليس ىو الصناْتي الذي قالالصحابة، روى عنو قيس بن أيب حاـز

"النهي وُب  "فضل الوضوء"روى عن أيب بكر الصديق الذي يروى عنو عطاء بن يسار ُب
  ، ذلك ال تصح لو صحبة.الثلثة" عن الصلة في األوقات

 المفردات من األلقاب
 .......ُب الْػِميِم، .......  ، وََكْسرًا َنصُّوا(1)َعْمٌرو أَْو ِمْنَدؿٍ   .863 .1204 (:ن)

وىو بكسر ا١تيم، روي عن  "ِمْنَدل بن علي": فمثا٢تا: وأما األفراد من األلقاب)م(: 
 قب واٝتو عمرو.ا٠تطيب وغَته، ويقولونو كثَتا بفتحها، وىو ل

)التقييد  العراقيوغَته، وقاؿ  الخطيبنصَّ عليو "َكْسًرا َنصُّوا ِفي الْ ِميِم"  قولو:(: ش)

: قاؿ اٟتافظ أبو الفضل ٤تمد بن ناصر: الصواب فيو فتح ا١تيم. وقاؿ (367واإليضاح ص: 
 : مثلث ا١تيم.(545)التقريب ص: الحافظ

 المفردات من الكنى
 (2)َأيب ُمَعْيٍد َحْفصُ  .... أَوْ   ........................   (:ن)

 "حفص بن غيلن"، مصغر ٥تفف الياء، "أَبُو ُمَعْيٍد": فمنها: وأما الكنى المفردة)م(: 
 ا٢تمداين، روى عن مكحوؿ وغَته.

 
 

***** 
                                                 

 ىػ(.168أو  167العنزي، الكوُب، ]ضعيف، د ؽ[، )ت ،بن علي، أبو عبد اهلل "َعْمرو" لقب، واٝتو:"ِمْنَدل" (1)
 بن َغْياَلف، الدمشقي، ]صدوؽ فقيو رمى بالقدر، س ؽ[.َعْيٍد، َحْفُص" "أَبُو مُ (2)
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 (1)اللَّوْ  َعْبدُ  ُمرَايََة اْٝتُوُ َأيب   ، َأيب اْلُمِدلَّوْ ]َأيب اْلُعبَػْيَدْيِن[ .771 .1205 (:ن)
، مصغر مثٌت، واٝتو معاوية بن سربة، من أصحاب ابن "أبو اْلُعبَ ْيَدْيِن"ومنها: )م(: 

 مسعود، لو حديثاف أو ثالثة.
بكسر الداؿ ا١تهملة وتشديد الالـ، ومل يوقف على اٝتو، روى عنو األعمش  "أبو اْلُمِدلَّة"

"عبيد اهلل بن عبد افظ ُب قولو إف اٝتو وابن عيينة وٚتاعة، وال نعلم أحدا تابع أبا نعيم اٟت
 اهلل المدني"
"عبد اهلل العجلي، عرفناه بضم ا١تيم وبعد األلف ياء مثناة من ٖتت، واٝتو  "أبو ُمَرايََة "

 تابعي، روى عنو قتادة. بن عمرو"
***** 

   اأْلَْسَماُء َواْلُكَنى   (:ن)
 

 ........................  ... َن بِااَلْسػَما َواْلُكٌَت، َواعْ   .864 .1206
كتب األٝتاء والكٌت كثَتة، منها: كتاب علي بن ا١تديٍت،   معرفة األسماء والكنى:)م(: 

وكتاب مسلم، وكتاب النسائي، وكتاب اٟتاكم الكبَت أيب أٛتد اٟتافظ، والبن عبد الرب ُب 
ا١تصنف ُب ذلك و  أنواع منو كتب لطيفة رائقة، وا١تراد ّٔذه الًتٚتة: بياف أٝتاء ذوي الكٌت،

 يبوب كتابو على الكٌت مبينا أٝتاء أصحأّا.
***** 

                                                 

َرة بن حصُت، السوائي، الكوُب، األعمى، ]ثقة، بخ[، )ت "أَبُو اْلُعبَ ْيَدْيِن"(1)  ىػ(. 98معاوية بن َسبػْ
 موىل عائشة، ا١تدىن، يقاؿ: اٝتو عبيد اهلل بن عبد اهلل، ]مقبوؿ، ت ؽ[. "أَبُو اْلُمِدلَّة"

 .[يعترب بو :الدارقطٍت] ،بن عمرو، الِعجِليّ  "أَبو ُمَرايََة، َعْبُد اهلل"
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 الشَّْيُخ َذا لِِتْسٍع، اَْو َعْشِر ِقَسمْ   .............. َوَقْد َقَسمْ    (:ن)
 وقد ابتكرت فيو تقسيما حسنا، فأقوؿ: أصحاب الكٌت فيها على ضروب:)م(: 

***** 
َيُتُو اْنِفرَادَ   .865 .1207 (:ن)  ......، .(1)٨َتُْو َأيب ِباَلؿٍ   اَمِن اْٝتُُو ُكنػْ

وينقسم  الذين سموا بالكنى، فأسماؤىم كناىم، ال أسماء لهم غيرىا: أحدىا:)م(: 
 ىؤالء إىل قسمُت:

: من ال كنية لو غَت الكنية اليت ىي اٝتو، مثالو: أبو بالؿ األشعري الراوي عن األول
 كنييت واحد.: ليس يل اسم، اٝتي و شريك وغَته، روي عنو أنو قاؿ

***** 
 ....... اَْو َقْد زَاَدا......  .........................   (:ن)
 

 فَاْفُطنِ  ِٓتُْلفٍ  (2)٤ُتَمَّدٍ  أَبَا  ٨َتُْو َأيب َبْكِر ْبِن َحْزـٍ َقْد ُكٍِت   .866 .1208
من لو كنية أخرى سوى الكنية اليت ىي اٝتو، فصار كأف للكنية كنية، وذلك  الثاني:)م(: 

عجيب، وىذا أيب بكر بن ٤تمد بن عمرو بن حـز األنصاري، يقاؿ إف اٝتو أبو طريف 
 بكر، وكنيتو أبو ٤تمد، وقد قيل: إنو ال كنية لو غَت الكنية اليت ىي اٝتو.

***** 
 ٨َتُْو َأيب َشْيَبَة، َوْىَو الْػُخْدرِي  َوالثَّاِف َمْن ُيْكٌَت َواَل اْٝتًا َنْدرِي  .867 .1209 (:ن)

 الذين عرفوا بكناىم، ولم يوقف على أسمائهم وال على حالهم فيها،  اني:الضرب الث)م(: 
                                                 

ُب الثقات،  ابن حبانبن ٤تمد بن اٟتارث بن عبد اهلل بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري، ذكره  "أَبو ِبَلٍل"(1)
 : ضعيف.الدارقطنيقاؿ ، و : اٝتو مرداسوقال

 ىػ(.120ـ، األنصاري، ]ثقة عابد، ع[، )تبن ٤تمد بن عمرو بن حز  "أَبو َبْكر"(2)
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مثالو من الصحابة: أبو شيبة ا٠تدري، الذي مات ُب حصار ىل ىي كناىم أو غيرىا؟ 
 القسطنطينية ودفن ىناؾ مكانو.

***** 
 (1)مَّدِ ٤تَُ  ٨َتُْو َأيب الشَّْيِخ َأيب   ٍُبَّ ُكٌَت اأْلَْلَقاِب َوالتػََّعدُّدِ   .868 .1210 (:ن)
 َوَخاِلٌد ُكنِػػػَي لِلتػَّْعِديدِ   َواْبُن ُجرْيٍج بَِأيب اْلَولِيدِ   .869 .1211 

، مثالو: أبو الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى، ولهم غير ذلك كنى وأسماء)م(: 
 الشيخ األصبهاين عبد اهلل بن ٤تمد اٟتافظ، كنيتو أبو ٤تمد وأبو الشيخ لقب.

، مثاؿ ذلك: عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج،  ان أو أكثرالضرب الرابع: من لو كنيت
 كانت لو كنيتاف: أبو خالد، وأبو الوليد.

ِد" قولو: (: ش) أي: من لقب بكنية، ومن لو كنيتاف العراقي:  قاؿ"ُكَنى اأْلَْلَقاِب َوالت ََّعدُّ
ِد"كأيب الشيخ و  "ثُمَّ ُكَنى اأْلَْلَقاِب"فأكثر، وُب الكالـ لف ونشر، أي:  كابن   "ُكَنى الت ََّعدُّ

 جريج.
***** 

 .َأْٝتَاُؤُىْم، .............  ٍُبَّ َذُوو الْػُخْلِف ُكًٌت َوُعِلَما  .870 .1212 (:ن)

الضرب الخامس: من اختلف في كنيتو، فذكر لو على االختلف كنيتان أو )م(: 
و ٥تتصر،  ، ولعبد اهلل بن عطاء اإلبراىيمي ا٢تروي من ا١تتأخرين فيأكثر، واسمو معروف

مثالو: أسامة بن زيد، حب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قيل: كنيتو أبو زيد، وقيل: أبو 
 ٤تمد، وقيل: أبو عبد اهلل، وقيل: أبو خارجة.

                                                 

ْيِخ"(1)  ىػ(. 369عبد اهلل بن ٤تمد بن جعفر، أبو ٤تمد، األصبهاين، ]ا٠تطيب: كاف حافظا ثبتا متقنا[، )ت "أَبُو الشَّ
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: وُب بعض من ذكر ُب ىذا القسم من ىو ُب نفس األمر ملتحق بالضرب قال الشيخ
 الذي قبلو.

***** 
 .......... َوَعْكُسُو، ..  ........................   (:ن)

: مثالو من أبو ىريرة الضرب السادس: من عرفت كنيتو واختلف في اسمو)م(: 
الدوسي، اختلف ُب اٝتو واسم أبيو اختالؼ كثَت جدا، مل ٮتتلف مثلو ُب اسم أحد ُب 
اٞتاىلية واإلسالـ، وذكر ابن عبد الرب أف فيو ٨تو عشرين قولة ُب اٝتو واسم أبيو، وأنو 
لكثرة االضطراب مل يصح عنده ُب اٝتو شيء يعتمد عليو، إال أف عبد اهلل أو عبد الرٛتن 
ىو الذي يسكن إليو القلب ُب اٝتو ُب اإلسالـ، وذكر عن ٤تمد بن إسحاؽ أف اٝتو عبد 

: وعلى ىذا اعتمدت طائفة ألفت ُب األٝتاء والكٌت، قاؿ: وقاؿ قالالرٛتن بن صخر، 
 شيء عندنا ُب اسم أيب ىريرة عبد الرٛتن بن صخر.أبو أٛتد اٟتاكم: أصح 

***** 
 ....... َوِفيِهَما.........  ........................   (:ن)

وذلك قليل، مثالو: سفينة موىل  الضرب السابع: من اختلف في كنيتو واسمو معا:)م(: 
هراف، وكنيتو أبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؛ قيل: اٝتو عمَت، وقيل: صاحل، وقيل: م

 عبد الرٛتن، وقيل: أبو البخًتي.
***** 

 .......................  .....َوَعْكُسُو، .........  .871 .1213 (:ن)
ومن الضرب الثامن: من لم يختلف في كنيتو واسمو، وعرفا جميعا واشتهرا: )م(: 

أٛتد بن أمثلتو: أئمة ا١تذاىب ذوو أيب عبد اهلل، مالك، و٤تمد بن إدريس الشافعي، و 
 حنبل، وسفياف الثوري، وأبو حنيفة النعماف بن ثابت، ُب خلق كثَت.
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 (1)َوَعْكُسُو أَبُو الضَُّحى ِلُمْسِلمِ   .... َوُذو اْشِتَهاٍر ِبُسمِ ...   (:ن)
من اشتهر بكنيتو دوف اٝتو، واٝتو مع ذلك غَت ٣تهوؿ عند أىل  الضرب التاسع:)م(: 

تصنيف مليح فيمن بعد الصحابة منهم، مثالو: أبو  العلم باٟتديث، والبن عبد الرب
 الضحى مسلم بن صبيح، بضم الصاد ا١تهملة.

***** 
 .......................  ........َوانْػتَػَقُصوا َجاِىَلُو؛]  .1214 (:ن) 

وىذا فن مطلوب، مل يزؿ أىل العلم باٟتديث يعنوف بو ويتحفظونو ويتطارحونو فيما )م(: 
 جهلو. بينهم ويتنقصوف من

***** 
َا............. .773  (:ن) َا« َعنْ »يَزِيُد أَْو يَػنػُْقُص   ... ِإْذ ُرٔتَّ  [تَػَو٫تُّ

: ورٔتا ينشأ عن إغفالو زيادة ُب السند أو نقص منو وىو ال يشعر، السخاويقاؿ (: ش)
اِئَشَة، َعْن فقد روى اٟتاكم من حديث أيب يُوُسَف، عن َأيب َحِنيَفَة، َعْن ُموَسى ْبِن َأيب عَ 

اٍد، َعْن َأيب اْلَولِيِد، َعْن َجاِبِر مرفوعا  َماٍم، فَِإنَّ ِقَراَءتَُو َعْبِد اللَِّو ْبِن َشدَّ "َمْن َصلَّى َخْلَف اْْلِ
 "عن": عبد اهلل ىو أبو الوليد، كما بينو علي بن ا١تديٍت. يعٍت فػػالحاكم، قاؿ َلُو ِقَراَءٌة"

 رفة األسامي أورثو مثل ىذا الوىم. زائدة، قاؿ: ومن هتاوف ٔتع
"عن كما اتفق للنسائي مع جاللتو حيث قاؿ:   "عن": وعكسو أف تسقط السخاويقاؿ 

؛ ألف أبا أسامة ىو ٛتاد بن أسامة، وشيخو ٛتاد ىو ٤تمد أبي أسامة حماد بن السائب"
 بن السائب أبو النضر الكليب.

                                                 

َحى، ُمْسِلم"(1)  ىػ(.100بن ُصبَػْيح، العطار، ]ثقة، ع[، )ت "أَبُو الضُّ
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َماٍم..." حديث)ح(:   23)اآلثار ص:رواه ّٔذا السياؽ أبو يوسف ، "َمْن َصلَّى َخْلَف اْْلِ

 .من طريق أيب حنيفة بو (177)ا١تعرفة ص: واٟتاكم (1236رقم:  2/111)والدارقطٍت ( 113رقم: 
: أبو الوليد ىذا ٣تهوؿ، ومل يذكر ُب ىذا اإلسناد جابرا غَت أيب حنيفة، الدارقطنيقاؿ 

ة، عن موسى بن أيب عائشة، عن ورواه يونس بن بكَت، عن أيب حنيفة، واٟتسن بن عمار 
 عبد اهلل بن شداد، عن جابر، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم ّٔذا.

عن " :: ويشبو أف يكوف أبو حنيفة وىم ُب قولو ُب ىذا اٟتديث(13/373)العلل وقال
؛ فإف ٚتاعة من اٟتفاظ رووه عن موسى بن أيب عائشة، عن عبد اهلل بن شداد، "جابر

ى اهلل عليو وسلم، منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن مرسال عن النيب صل
 عيينة وجرير بن عبد اٟتميد، كلهم أرسلوه وىذا أشبو بالصواب. 

***** 
   األَْلَقابُ    (:ن)
 

َا َجَعلْ   .872 .1215 َها َعَطلْ   َواْعَن بِااَلْلَقاِب فَػُرٔتَّ  اْلَواِحَد اثْػنَػُْتِ الَِّذي ِمنػْ
وفيها كثرة، ومن ال يعرفها يوشك أف يظنها أسامي، وأف  المحدثين: معرفة ألقاب)م(: 

 فيها. ٬تعل من ذكر باٝتو ُب موضع وبلقبو ُب موضع شخصُت، كما اتفق لكثَت ٦تن ألف
 ؛معرفة ألقأّم -يعٍت علـو اٟتديث-ذلك  ومن أنفس: (1/35)نزىة األلبابالحافظقاؿ (: ش)

 وقد ال يعرفها الطالب اٟتصيف. ،ة من أٝتائهمألهنا قد تأٌب ُب سياؽ األسانيد ٣ترد
 
 
 

***** 
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 اِلْبِن َعِلي َأَجلُّ َما ُب اْلَباِب[  «ابِ قَ لْ  اأْلَ ُب  ابِ بَ لْ اأْلَ  ةُ ىَ زْ نػُ »]وَ   .1216 (:ن)
 .(2)الفلكيبن ، ٍب أبو الفضل (1)٦تن صنفها أبو بكر أٛتد بن عبد الرٛتن الشَتازيو )م(: 

فوقفت على  ؛وقد صنف ٚتاعة من األئمة ُب ذلك: (1/36)نزىة األلبابالحافظقاؿ (: ش)
تصنيف أليب بكر الشَتازي، و ٥تتصره أليب الفضل بن طاىر، وآخر أليب الفضل بن 
الفلكي، وآخر أليب الوليد بن الفرضي، وآخر أليب الفرج بن اٞتوزي وىو أوسعها، 

ا١تذكورين ذكره فلخصت ٚتيعها ُب ىذا ا١تختصر، وأضفت إليها شيئا كثَتا ٦تن فات 
ووقفت على جزء لطيف ، مستدركا عليهم، وطائفة كثَتة ٦تن حدث بعدىم، مذيال عليهم

، فاستفدت منو ٚتلة. ٍب وقفت على باب ُب "أسباب األسماء"لعبد الغٍت بن سعيد ٝتاه 
أليب القاسم بن منده، فتتبعت ما فيو، فأٟتقتو ُب  "المستخرج"األلقاب ُب أثناء كتاب 

 ونبهت على بعض ما وقع لو فيو من وىم، وأٟتقت أشياء كثَتة من أماكن شىت.أماكنو، 
 وألجل ىذا كاف أجل ما ُب الباب. قلت:

***** 
 ....................  َأْي ِّتِْسِمِو، ...« الضَِّعيفِ » ٨َتْوُ   .873 .1217 (:ن)

 ؛، وىذا أ٪توذج منها ٥تتار)م(: 
 لقباف قبيحاف؛ قاؿ عبد الغٍت بن سعيد: رجالف جليالف، لزمهما

 وإ٪تا كاف ضعيفا ُب جسمو ال ُب حديثو. "الضعيف"عبد اهلل بن ٤تمد  األول:
                                                 

 (.ىػ407[، )تزي، ]شَتويو: كاف صدوقا ثقة حافظا ٭تسن ىذا الشأف جيداالشَتا ،أبو بكر ،(أٛتد بن عبد الرٛتن1)
 ."األلقاب"كتاب   قاؿ الذىيب: صنف

 (.ىػ427[، )تكاف حافظا متقنا ٭تسن ىذا الشأف جيدا جيداالذىيب:  ] ،ا٢تمذاين ،أبو الفضل ،(علي بن اٟتسُت2)
 .ألف جزء "ل في معرفة الرجالالمنتهى في الكما"ػػ:صنف كتاب الطبقات ا١توسـو بقاؿ الذىيب: 
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ابن : شيخ صاحل، والضعيف لقب لكثرة عبادتو. وقاؿ (4/165)السننالنسائي قاؿ (: ش)
  .: قيل لو الضعيف إلتقانو وضبطو(8/362 )الثقات حبان
 من باب تسمية الشيء بضده.: وذاؾ قلت

***** 
 ، ...(1)الطَّرِيَق بِاْسِم فَاِعلٍ  َضلَّ   .......... َوَمنْ .......   :(ن)

  وإ٪تا ضل ُب طريق مكة. "الضال"معاوية بن عبد الكرًن  والثاني:)م(: 
قاؿ: ضل ُب طريق  أحمد: ٝتعت (192)سؤاالت أيب داود لإلماـ أٛتد ص:أبو داود قاؿ (: ش)

كاف من عقالء أىل (:7/471)الثقات ابن حبان، ىو ثقة. وقاؿ مكة فسمي معاوية الضاؿّ 
 البصرة ومتقنيهم، وإ٪تا ٝتى الضاؿ ألنو ضل ُب طريق مكة فقيل الضاّؿ.

***** 
 ............ َوَلنْ ......  ........................   (:ن)
 

 .......................  ٬َتُوَز َما َيْكَرُىُو الْػُمَلقَّبُ   .874 .1218
ب إىل ما ٬توز التعريف بو وىو ما ال يكرىو ا١تلقب، وإىل ما ال ٬توز تنقسم األلقاو)م(: 

 وىو ما يكرىو ا١تلقب.
َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد "واألصل فيو قولو تعاىل: (: ش)

يَمانِ   اعها.أي: ال تتداعوا باأللقاب، وىي اليت يسوء الشخص ٝت :ابن كثير، قاؿ "اْْلِ

                                                 

ِعيف"(1)  عبد اهلل بن ٤تمد بن ٭تِت، أبو ٤تمد، الطرسوسي، ]ثقة، د س[.  "الضَّ
 وىو: ،"الضَّالّ "أي :  "َضلَّ الطَّرِيَق بِاْسِم فَاِعٍل"

 ىػ(.180معاوية بن عبد الكرًن، أبو عبد الرٛتن، الثقفي، البصري، ]صدوؽ، خت[، )ت
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 "َواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقابِ "َعْن َأيب َجِبَتََة ْبِن الضَّحَّاِؾ قَاَؿ: ِفيَنا نَػزََلْت َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر: )ح(: 
َنا النَّيبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوالرَُّجُل ِمنَّا َلُو ااِلْٝتَاِف َوالثَّاَلثَُة،  ـَ َعَليػْ ِبيُّ َصلَّى اهللُ َفَكاَن النَّ َقِد

فَػيُػَقاُؿ: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، إِنَُّو يَػْغَضُب ِمْن  ،َعَلْيِو َوَسلََّم رُبََّما َدَعاُىْم بِبَ ْعِض تِْلَك اأْلَْسَماءِ 
 5/388)والًتمذي (4962رقم:  4/290)أبو داود "، رواهَواَل تَ َنابَ ُزوا بِاأْلَْلَقابِ " َىَذا، فَػنَػزََلْت:

 13/16)، ومن أصحاب الصحيح ابن حباف(3741رقم:  2/1232)ن ماجوواب (3268رقم: 

حديث حسن : الترمذي. قاؿ (7755رقم:  4/413و 3724رقم:  2/503)واٟتاكم (5709رقم: 
 .على شرط مسلم: الحاكم. وقاؿ صحيح

***** 
(ن)
: 

َا َكاَف لِبَػْعٍض َسَببُ   ...........................    َوُرٔتَّ

 
 ........................  (1)٤ُتَمَِّد ْبِن َجْعَفرِ « َدرٍ ُغنْ »َكػػػ  .875 .1219

: ٍب األلقاب قد ال يعرؼ سبب التلقيب ّٔا وذلك موجود ُب كثَت العراقيقاؿ (: ش)
 منها، وقد يذكر السبب ُب ذلك، ولعبد الغٍت بن سعيد ُب ذلك كتاب مفيد. 

روينا أف ابن جريج قدـ  لقب ٤تمد بن جعفر البصري أيب بكر، وسببو ما غندر")م(: "
البصرة، فحدثهم ْتديث عن اٟتسن البصري، فأنكروه عليو وشغبوا، وأكثر ٤تمد بن 

 اسكت يا غندر، وأىل اٟتجاز يسموف ا١تشغب غندرا. جعفر من الشغب عليو، فقاؿ لو:

 (212ص: للحاكمعرفة ا١ت)

***** 
                                                 

   (.ىػ294أو293، ع[، )تثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفلة] ،أبو عبد اهلل ،مد بن جعفر٤ت لقب: ""ُغْنَدرٍ (1)
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 (1)ػُمْشَتِهرِ الْ  «َجَزرَةَ »ىوَصاٟتٍِ   ........................   (:ن)
لقب صاحل بن ٤تمد البغدادي اٟتافظ، لقب بذلك من أجل أنو ٝتع من  جزرة")م(: "

، "جزرة"بعض الشيوخ ما روي عن عبد اهلل بن بسر أنو كاف يرقي ٓترزة، فصحفها وقاؿ: 
 (213ص: للحاكمعرفة ا١ت) باٞتيم، فذىبت عليو، وكاف ظريفا لو نوادر ٖتكى.

***** 
 َوْىَو ُموِىنُ « الصَُّدوؽِ »َويُوُنَس   َوْىَو ُمْتِقنُ « اْلَكُذوبِ »وُنَس َويُ  .798 .1220 (:ن)

 :(2/782)تدريب الراويالسيوطيقاؿ (: ش)
 ُب عصر أٛتد بن حنبل ثقة؛ قيل لو: الكذوب ٟتفظو وإتقانو. "الكذوب"يونس  -
: كاف )النزىة(الحافظوقاؿ من صغار األتباع، كذاب.  "الصدوق"ويونس بن ٤تمد  -

، فقيل لو: ]ثقة ثبت، ع[ الكذب جدا، وكاف معاصرا ليونس بن ٤تمد ا١تؤدبكثَت
 يونس الصدوؽ، تلقيبا لو بالضد. 

 أنو يونس بن ٤تمد ا١تؤدب، وليس كذلك. (35/48)هتذيب الكماؿالمزي ذكر 
***** 

 َواأْلَْلِفيَّةِ  َأنْ َواٌع َعَشَرٌة ِمَن اأْلَْسَماِء َواْلُكَنى َمزِيَدٌة َعَلى اْبِن الصََّلحِ   (:ن)
 

ِو ُمْؤتَِلَفا  َوأَلََّف ا٠تَِْطيُب ُب الَِّذي َوفَا .779 .1221 َيُتُو َمَع اٝتِْ  ُكنػْ
 

 َفَذاِكٌر ِبَواِحٍد اَل َواِىمُ   ،َوْىَو اْلَقاِسمُ (2)ِمْثُل َأيب اْلَقاِسمِ  .780 .1222
واة، وفائدة معرفة أي أف ا٠تطيب ألف جزءا فيو من اتفق اٝتو مع كنيتو من الر )األثيوبي(: 

 : أيب القاسم واٝتو القاسم بن ٤تمد.مثلىذا النوع ىو نفي الغلط عمن ذكره بأحدىم، 
                                                 

 ىػ(.293)ت ]ا٠تطيب: حافظ عارؼ من أئمة اٟتديث و٦تن يرجع إليو[،"،َجَزرَة"بن ٤تمد بن عمرو، أبو علي،َصاِلح""(1)
َلَسافِ  "أَبو اْلَقاِسِم، اْلَقاِسُم"(2) ، القرطيب، ]الذىيب: اٟتافظ ا١تفيد ٤تدث األندلس، كاف بن ٤تمد بن أٛتد، ابن الطَّيػْ

 ىػ(.642بصَتا بالقراءات والعربية[، )ت
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َيُتُو َقْد أَلَِفا .781 .1223 (:ن)  اْسَم أَبِيِو، َغَلٌط بِِو انْػتَػَفى  َوُب الَِّذي ُكنػْ
 

 فَاْعَلمِ  ُىَو اأْلََغرُّ اْلَمَدينُّ   (1)ُمْسِلمِ ٨َتُْو َأيب ُمْسِلٍم ْبِن  .782 .1224
وألف ا٠تطيب أيضا ُب بياف معرفة الراوي الذي كنيتو قد وافقت اسم أبيو، )األثيوبي(: 

 انتفاء الغلط بسبب معرفتو عمن نسبو إىل أبيو، مثل: أيب مسلم األغر بن مسلم ا١تدين.
***** 

 (2)ِسَنافِ  َناِف ْبِن َأيب سِ  ٨َتْوُ   َوأَلََّف اأْلَْزِديُّ َعْكَس الثَّاين  .783 .1225 (:ن)
عكس الثاين، وىو من  وألف اٟتافظ أبو الفتح عبد الغٍت بن سعيد األزدي)األثيوبي(: 

 : سناف بن أيب سناف.مثلوافق اٝتو كنية أبيو، 
***** 

َيُتوُ  .784 .1226 (:ن) َيًة َزْوَجُتوُ   َوأَلَُّفوا َمْن َوَرَدْت ُكنػْ  َوَوافَػَقْتُو ُكنػْ
 

ُـّ   ْـّ َبْكرِ ِمْثُل َأيب َبْكٍر َوأُ  .785 .1227  (3)َذرّْ  َكَذا أَبُو َذرٍّ َوُأ
وٚتع ٚتاعة من اٟتفاظ  ُب مؤلفاهتم الرواة الذين توافقوا مع زوجاهتم ُب )األثيوبي(: 

 : أيب بكر وأـ بكر، وكذا أيب ذر وأـ ذر.مثلالكنية، وىم كثَتوف، 
                                                 

(1) "  ]ثقة، بخ ـ د ت س ؽ[."أَبو ُمْسِلٍم، اأْلََغرُّ ْبِن ُمْسِلِم،  اْلَمَدِنيُّ
 ىػ(.409[، )تودارقطٍت أحفظ منعبد الغٍت بن سعيد بن علي، أبو ٤تمد، ا١تصري، ]الربقاين: ما رأيت بعد ال "اأْلَْزِدّي"(2)

 ىػ(.105)يزيد(، الديلي، ا١تدين، ]ثقة، خ ـ ت س[، )ت "ِسَناِن ْبِن أَِبي ِسَناِن"
 الصديق رضي اهلل عنو. "أَبو َبْكر"(3)

 (2/922زوجتو ُب اٞتاىلية مل يصح إسالمها. )تدريب الراوي "ُأّم َبْكر"
 رضي اهلل عنو. جندب بن جنادة،أبيو كثَتا، واألقرب أنو ىو الغفاري، اختلف َب اٝتو واسم  "أَبُو َذّر"

 (.21373رقم:  35/300زوجتو رضي اهلل عنها، روت خرب وفاتو ُب الفالة، وحديثها ُب ا١تسند ) "ُأمُّ َذّر"
بل فيو احتماؿ أف يكوف تزوجها بعد النيب  ،صحبة ا(: ليس فيو ما يدؿ على أف ٢ت8/387)اإلصابة الحافظقاؿ 

  عليو وسلم، لكن وقفت على حديث فيو التصريح بأهنا أسلمت مع أيب ذر ُب أوؿ اإلسالـ.صلى اهلل
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ِو اأْلَبَا .786 .1228 (:ن)  َنَسَبا  (1)ِديّْ  ْبِن  َعِديٍّ ٨َتُْو  عَ   َوُب الَِّذي َواَفَق ُب اٝتِْ
 وافق اٝتو اسم أبيو، مثل: عدي بن عدي. منالفتح األزدي ُب  أيبكوألف ٚتاعة  )األثيوبي(: 

***** 
ِه َفَحسّْنِ  .787 .1229 (:ن)  (2)ْبِن اٟتََْسنِ  َكاٟتََْسِن ْبِن اٟتََْسنِ   َوِإْف يَزِْد َمْع َجدّْ

وافق ُب اسم أبيو ا١توافقة مع اسم جده بأف تتفق د الراوي ا١تزا كذلك إذاو )األثيوبي(: 
 فهذا نوع حسن، مثل اٟتسن بن اٟتسن بن اٟتسن بن علي بن أيب طالب. ،أٝتاؤىم

***** 
 (3)ِعْمرَاُف، َعْن ِعْمرَاَف، َعْن ِعْمرَانَا  أَْو َشْيَخُو َوَشْيَخُو َقْد بَانَا .788 .1230 (:ن)

ديٍت فيمن وافق اٝتو اسم شيخو، مثل: عمراف بن وألفوا أيضا كأيب موسى ا١ت)األثيوبي(: 
 مسلم، عن عمراف بن ملحاف، عن عمراف بن اٟتصُت.

***** 
 (4)أََنسِ َعْن  رَبِيٌع ْبُن أََنٍس،  أَِو اْسُم َشْيٍخ أِلَبِيِو يَْأَتِسي .789 .1231 (:ن)

نس وقد يتفق اسم شيخ الراوي مع اسم أبيو، مثل: ربيع بن أنس روى عن أ)األثيوبي(: 
 بن مالك رضي اهلل عنو، فأنس بن مالك شيخو وليس والدا لو بل وافق اٝتو اسم والده.

                                                 

 ىػ(.120بن َعِمَتََة، أبو فروة، الكندي، اٞتزري، ]ثقة، د س ؽ[، )ت "َعِدّي ْبِن َعِدّي"(1)
 ىػ(.145بن على بن أىب طالب، ]مقبوؿ، ؽ[، )ت "اْلَحَسن ْبن اْلَحَسِن ْبِن اْلَحَسِن"(2)
 ىػ(. 97بوه: أبو ٤تمد، ]صدوؽ، س[، )توأ

 وأبوه: اٟتسن رضي اهلل عنو، سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
 بن مسلم، أبو بكر، ا١تنقري، القصَت، ]صدوؽ رٔتا وىم، خ ـ د ت س[. "ِعْمَران"(3)

 ىػ(. 105بن ملحاف، أبو رجاء، العطاردي، البصري، ]ثقة، ع[، )ت "ِعْمَران" وشيخو:
 بن حصُت رضي اهلل عنو. "ِعْمَران" :وشيخو

 ىػ(.  140البكري أو اٟتنفي، ]صدوؽ لو أوىاـ رمي بالتشيع، د ت س ؽ[، )ت "رَبِيع ْبُن َأَنس"(4)
 بن مالك رضي اهلل عنو. "َأَنس"وشيخو: 
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 يَػْرَفُع َوْىَم اْلَقْلِب َوالتَّْكرَارِ   أَْو َشْيُخُو َوالرَّاِو َعْنُو اْٞتَارِي .790 .1232 (:ن)
 (1)مِ فَػَقسّْ َرَوى  وُ َعنْ  َوُمْسِلمٌ   ِمْثُل اْلُبَخارِي رَاِويًا َعْن ُمْسِلمِ  .791 .1233 

رفع توىم أف ىذا  :وفائدتو معرفة ذلك ،وقد يتفق اسم شيخو واسم الراوي)األثيوبي(: 
االسم ُب السند مقلوب، وتوىم وقوع التكرارا مع أنو ليس كذلك، مثل: البخاري روى 

 عن مسلم بن إبراىيم، وروى عنو مسلم بن اٟتجاج.
***** 

زَاٍر، َعْن الشَّْيَباين  اْبنِ  َعنْ   ْيَباين َوُب الصَِّحيِح َقْد َرَوى الشَّ  .792 .1234 (:ن)  (2)َعيػْ
وقد وقع من ىذا النوع ُب صحيح البخاري، حيث روى الشيباين سليماف بن )األثيوبي(: 

أيب سليماف، عن الوليد بن العيزار، عن الشيباين سعد بن إياس، فاتفقت نسبة الشيخ 
 للوليد مع نسبة الراوي عنو، فهو نظَت ما قبلو.

***** 
 (3)اٟتِْْمََتِيَبِشَِت  َكِحْمََتِيّْ ْبنِ   أَِو اْٝتُُو َوَنَسٌب فَادَِّكرِ  .793 .1235 (:ن)

 وقد يتفق اٝتو الراوي ونسبو، مثل: مثالو اٟتمَتي بن بشَت اٟتمَتي.)األثيوبي(: 
***** 

                                                 

 ىػ(، شيخ للبخاري.222بن إبراىيم، األزدي، أبو عمرو، الفراىيدي، ]ثقة مأموف، ع[، )ت "ُمْسِلم"(1)
 بن اٟتجاج، صاحب الصحيح، تلميذ للبخاري. "ُمْسِلم"

ْيَباِني"(2)  ىػ(.140سليماف بن أىب سليماف)فَتوز(، أبو إسحاؽ، ]ثقة، ع[، )ت "الشَّ
َزار"وشيخو:   الوليد بن العيزار بن حريث، العبدي، الكوُب، ]ثقة، خ ـ ت س[. "اْبن َعي ْ
ْيَباِني"وشيخو:   ىػ(.95الكوُب، ]ثقة، ع[، )تسعد بن إياس، أبو عمرو،  "الشَّ

 أبو عبد اهلل، اٞتسري، ]ثقة يرسل، بخ ـ ت س[. "ِحْمَيِرّي ْبِن َبِشيِر، اْلِحْمَيِري"(3)
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 (1)ْضَرِمياٟتَْ  ٍُبَّ  ِمثَالُُو اْلَمكّْيُّ   َوَمْن بَِلْفِظ َنَسٍب ِفيِو ٝتُِي .794 .1236 (:ن)
ومن الرواة من ٝتي بلفظ النسب وىو قريب من الذي قبلو، مثل: ا١تكي بن )األثيوبي(: 

 إبراىيم، واٟتضرمي بن عجالف.
***** 

   اْلُمْؤتَِلُف والْ ُمْخَتِلفُ    (:ن)
 

 َخطِّا، َوَلِكْن َلْفظُُو ٥ُتَْتِلفُ   َواْعَن ٔتَا ُصورَتُُو ُمْؤتَِلفُ   .876 .1237
وىو ما يأتلف  ؤتلف والمختلف من األسماء واألنساب وما يلتحق بها:معرفة الم)م(: 

 أي تتفق ُب ا٠تط صورتو، وٗتتلف ُب اللفظ صيغتو.
***** 

 ٯُتِْكُن ِفيِو َضاِبٌط َقْد مشَِاَل   َوُجلُُّو يُػْعَرُؼ بِالنػَّْقِل، َواَل  .800 .1238 (:ن)
 يعدـ ٥تجال، وىو منتشر ال ىذا فن جليل، من مل يعرفو من احملدثُت كثر عثاره، ومل)م(: 

 ضابط ُب أكثره يفزع إليو، وإ٪تا يضبط باٟتفظ تفصيال.
 : ا١تؤتلف وا١تختلف ينقسم إىل قسمُت:العراقيقاؿ 

 : ما ليس لو ضابط يرجع إليو، وإ٪تا يعرؼ بالنقل واٟتفظ، وىو األكثر.أحدىما
 : ما يدخل ٖتت الضبط، ٍب ىذا القسم على قسمُت:والثاني

على العمـو من غَت تقييد بتصنيف، ويضبط بأف يقاؿ: ليس ٢تم فالف إال   :أحدىما
 كذا والباقوف كذا.

 : ٥تصوص ٔتا ُب الصحيحُت وا١توطأ.والثاني
                                                 

ّي"(1)  ىػ(.215مثل: مكي بن إبراىيم بن بشَت، التميمي، اٟتنظلي، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "اْلَمكّْ
 ؿ، ت[.مثل: حضرمي بن عجالف، موىل اٞتارود، ]مقبو  "اْلَحْضَرِمي"
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 .......................  أَوَُّؿ َمْن َصنػََّفُو َعْبُد اْلَغٍِت  .801 .1239 (:ن)
ع مفردا، وإال فأولو أبو عبد الغٍت بن سعيد األزدي أوؿ من صنف ىذا النو )األثيوبي(: 

ولو   "المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث"أٛتد العسكري، وكتاب عبد الغٍت: 
  "مشتبو النسبة"كتاب 

 .. َىيبُّ آِخرًا، .......َوالذَّ   ....................... .801  (:ن)
َىِبيُّ آِخًرا" قولو:)األثيوبي(:  "المشتبو رين وٝتى كتابو أي متأخرا عن ىؤالء ا١تذكو  "الذَّ

 في أسماء الرجال"
 : وجدت فيو إعوازا من ثالثة أوجو:(1/1)تبصَت ا١تنتبوالحافظقاؿ  (:ش)

، وىو أ٫تها: ٖتقيق ضبطو، ألنو أحاؿ ُب ذلك على ضبط القلم، فما أحدىا   
 شفى من ألػم.

إذا كثرا  : إجحافو ُب االختصار، ْتيث إنو يعمد إىل االٝتُت ا١تشتبهُتثانيها    
فيقوؿ ُب كل منهما: فالف وفالف وفالف وغَتىم، وىذا ال يروى الغلة، وال 
يشفى العلة، بل يبقى اللبس على ا١تستفيد كما ىو، وكاف ينبغي أف 

 يستوعب أقلهما.
تتمة الفائدة ٔتا فاتو من الًتاجم ا١تستقلة اليت مل يتضمنها كتابو مع كوهنا  :وثالثها

يل ابن نقطة اللذين ٠تصهما، وزاد من ذيل أيب ُب أصل ابن ماكوال وذ
 العالء الفرضي وغَته ما استدرؾ عليهما.

 
 

***** 
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 .... ٍُبَّ ُعٍِت ...........  ........................ .802  (:ن)
 

 َفَجاَء َأيَّ َجاِمٍع ٤ُتَرَّرِ   بِاٞتَْْمِع ِفيِو اْٟتَاِفُظ اْبُن َحَجرِ  .802 .1240
"تبصير المنتبو : جاء أبو الفضل بن حجر فألف (2/791دريب الراوي)تالسيوطيقاؿ  (:ش)

فضمنو وحرره وضبطو باٟتروؼ، واستدرؾ ما فاتو ُب ٣تلد ضخم، وىو  بتحرير المشتبو"
 أجل كتب ىذا النوع وأ٘تها.

***** 
 .......................  ٨َتُْو ....................  .877 .1241 (:ن)

ٖتت الضبط ٦تا يكثر ذكره، والضبط فيها على قسمُت  وىذه أشياء ٦تا دخل منو)م(: 
وىذه ٚتلة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة راْتة،  قال: على العمـو وعلى ا٠تصوص.

إف شاء اهلل تعاىل و٭تق على اٟتديثي إيداعها ُب سويداء قلبو، وُب بعضها من خوؼ 
 كتاب القاضي عياض.االنتقاض ما تقدـ ُب األٝتاء ا١تفردة، وأنا ُب بعضها مقلد  

 من غير تقييد بكتاب مخصوص النوع األول: مما يدخل تحت الضبط على العموم
م"  "َسَلم، َسلَّ

رَ  اَل اْبنَ   ......... َساَلـٍ كلُُّو فَػثَػقّْلِ    (:ن)  ، َوالْػُمْعَتِزيل(1)َساَلـِ الْػَحبػْ
 

 (3)َصحُّ ُب َأيب اْلِبيَكْنِديَوْىَو اأْلَ   ،  فَػْهَو  ِخفُّ  اَٞتدّْ (2)أَبَا  َعِليٍّ   .878 .1242
 

 َواأْلَْشَهُر التَّْشِديُد ِفيِو فَاْعَلمِ   (4)ِمْشَكمِ  َواْبنَ ،َواْبَن َأيب اْٟتَُقيقِ   .879 .1243

                                                 

 عبد اهلل بن َساَلـ بن اٟتارث، أبو يوسف، اإلسرائيلي رضي اهلل عنو. "ابن َسَلم، اْل َحْبر"(1)
 ىػ(.303]الذىيب: شيخ ا١تعتزلة على بدعتو متوسع ُب العلم[، )ت ٤تمد بن عبد الوىاب بن َساَلـ، اٞتبائي، "َعِليّ أَبو "(2)
 ىػ(.227، أبو عبد اهلل، ]ثقة ثبت، خ[، )ت٤تمد بن َساَلـ بن الفرج "اْلِبيَكْنِدي"(3)
 َسالـ بن أيب اٟتقيق أبو رافع، اليهودي، قتلو عبد اهلل بن َعِتيك األنصاري رضي اهلل عنو. "اْبن أَِبي اْلُحَقيِق"(4)

 (.5/302َساَلـ بن مشكم، اليهودي، سيد بٍت النضَت ُب زمانو، وصاحب كنزىم. )البداية والنهاية "اْبَن ِمْشَكم"
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 أَْو زِْدُه َىاًء، َفَكَذا ِفيِو اْخُتِلفْ   َفِخفْ  (1)واْبَن ٤ُتَمَِّد بِن نَاِىضٍ   .880 .1244

 
 (2)َكَذاَؾ َجدُّ السَّيِّْدي َوالنََّسِفي  فّْفِ قُػْلُت: ولِْلَحرْبِ اْبِن ُأْخٍت خَ   .881 .1245

م": )م(:   ٚتيع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد الالـ إال ٜتسة، وىم: "َسَلم وَسلَّ
 والد عبد اهلل بن سالـ اإلسرائيلي الصحايب.َسَلم  .1
 جد ٤تمد بن عبد الوىاب بن سالـ ا١تتكلم اٞتبائي أيب علي ا١تعتزيل.وَسَلم  .2
والد ٤تمد بن سالـ البيكندي البخاري شيخ البخاري، مل يذكر فيو َلم وسَ  .3

ا٠تطيب وابن ماكوالء غَت التخفيف، وقاؿ صاحب ا١تطالع: منهم من خفف 
: التخفيف أثبت، وىو الذي ذكره غنجار ُب قلتومنهم من ثقل، وىو األكثر، 

 تاريخ ٓتارى، وىو أعلم بأىل بالده.
٥تفف الالـ إال والد عبد اهلل بن سالـ، َسَلم ُب العرب قاؿ ا١تربد ُب كاملو: ليس  .4

بن مشكم، ٜتارا كاف ُب اٞتاىلية، َسَلم وسالـ بن أيب اٟتقيق، قاؿ: وزاد آخروف 
 وا١تعروؼ فيو التشديد.

بن ٤تمد بن ناىض ا١تقدسي، روى عنو أبو طالب اٟتافظ والطرباين. وٝتاه وَسَلم  .5
 الطرباين سالمة.

                                                 

ِد بِن نَاِىٍض"(1) (: 4/402)اإلكماؿابن ماكوال قاؿ ، سالـ أو سالمة، أبو عبد اهلل التػّْْريَاِقّي، ا١تقدسيّ  "اْبن ُمَحمَّ
 (: حدث عنو الدارقطٍت ُب "غرائب مالك" بواسطة وضعَّفو.4/102)لساف ا١تيزافالحافظ ٝتاه الطرباين َساَلَمة. وقاؿ 

، فتح 3/1359ومل نقف على اسم أبيو. )معرفة الصحابةالسخاوي: هلل عنو، قاؿ اٝتو: َساَلـ، صحايب رضي ا(2)
 (4/234ا١تغيث

يِّْدي"  .ىػ(614)تَسْعد بن جعفر بن َساَلـ، أبو ا٠تَت، البَػْغَداِدّي، ]الذىيب: شيخ صاحل[،  "السَّ
)ت يب: احملدث الثقة[، ٤تمد بن يعقوب بن إسحاؽ بن موسى بن َساَلـ، أبو نصر، السالمي، ]الذى "النََّسِفي"

 .ىػ(430بعد
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: و٢تم ثالثة أٝتاء ٥تففة أيضا، ذكرهتا من الزيادات عليو ُب البيت قيقال العرا (:ش)
 األخَت، وىم: 

 ُب عبد اهلل بن سالـ، عده ابن فتحوف ُب تذييلو على االستيعاباٟترب ابن أخت  سلم .1
 .الصحابة

 "التكملة".السيدي، ذكره ابن نقطة ُب  سلموىو سعد بن جعفر بن  ،جد السيدي .2
ىو: أبو نصر ٤تمد ابن يعقوب بن إسحاؽ بن ٤تمد بن موسى جد النسفي األعلى و  .3

 ."مشتبو النسبة"النسفي السالمي، نسب إىل جده، ذكره الذىيب ُب  سلمبن 
مة"  "سَلمة وَسلَّ

َمٌة َمْوالُة بِْنِت َعاِمرِ  .835 .1246 (:ن)  (1)آثِرِ  َوَجدُّ ُكوُبٍّ، َقِدًنٍ   َسالَّ
مة")األثيوبي(:  بتشديد  عليك من ذلك فهو بتخفيف الالـ إال اثنُت ٚتيع ما يرد "َسلَّ

 ، و٫تا:الالـ
مة .1  موالة لعائشة بنت عامر تروي عن ىشاـ بن عروة. َسلَّ
مةوجد للمحدث علي بن اٟتسُت بن  .2  الكوُب، ذكره ابن ماكوال. َسلَّ
مة"ابن ماكوال: و وزاد .3 ن ، وىو عبد الرٛت"سلمة الَقّس"مغنية مشهورة تعرؼ بػػ (2)"َسلَّ

 ا١تلك.ابر وغَته، واشًتاىا يزيد بن عبديروي عن ج (3)بن عبد اهلل بن أيب عمار
                                                 

َمة"(1) وقاؿ: امرأة صدؽ.  الزبَت، روى عنها عتيق بن يعقوب الزبَتي،موالة عائشة بنت عامر بن عبد اهلل بن  "َسلَّ
 .الدارقطٍت: ثقةوعتيق بن يعقوب قاؿ عنو  (4/344، اإلكماؿ2/425)معجم الصحابة للبغوي

" مة، الدىقاين، ]ابن ٛتاد: ثقة[، ىو: علي بن اٟتسُت  "َجدُّ ُكوِفيٍّ . )سؤاالت ٛتزة بن ىػ(308)تبن بشَت بن سالَّ
 (4/344، اإلكماؿ222يوسف السهمي ص:

فنسبت إليو  ،عبد الرٛتن ولو معها أخباروكاف قد ىويها  مغنية شاعرة،، وكانت يزيد بن عبد ا١تلككانت جارية ل(2)
 .وغلب عليها لقبو

 لعبادتو ودينو. سّ لقب بالقَ [، قاؿ الذىيب: يـ د ت س ؽ ،ثقة عابد] ي،القرش ،عمار أيب (عبد الرٛتن بن عبد اهلل بن3)
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ارَة"  "ِعَمارَة، ُعَمارَة، َعمَّ
 ........................  اْكِسرِ ( 1)ِعَمارَةَ َعُْتَ ُأيَبّْ ْبِن   .882 .1247 (:ن)

ة من الصحابة، ومنهم ليس لنا ِعمارة بكسر العُت إال ُأيَبّْ  بن عمار  "ِعَمارَة وُعَمارَة")م(: 
 مارة، بالضم.من ضمو، ومن عداه عُ 

ارَة" يو: يرد عل(382)التقييد واإليضاح ص:العراقيقاؿ  (:ش) بفتح العُت وتشديد ا١تيم  "َعمَّ
  ٚتاعة رجاؿ ونساء.

 "َكرِيز، ُكَريز" 
 َوُب ُخزَاَعَة َكرِيٌز َكربِّْ   ........................   (:ن)

عن ٤تمد بن  "تقييد المهمل": حكى أبو علي الغساين ُب كتابو ُكَريز""َكرِيز و )م(: 
 أف َكريزا بفتح الكاؼ ُب خزاعة، وُكريزا بضمها ُب عبد مشس بن عبد مناؼ. ،وضاح

 بضمها موجود أيضا ُب غَت٫تا. "ُكريز"و قال الشيخ:
 "ِحَزام، َحَرام" 

ـُ   .883 .1248 (:ن) ـُ َوافْػَتْح ُب   َوُب قُػرَْيٍش أََبًدا ِحزَا   ااَلْنَصاِر ِبرًا َحرَا
 بالراء ا١تهملة ُب األنصار. "َحَرام"بالزاي ُب قريش، و )م(: "ِحَزام"

 "َعْنِسّي، َعْبِسّي، َعْيِشّي" 
 ُب ُكوَفٍة، والشُُّْت َواْلَيا َغَلَبا  ُب الشَّاـِ َعْنِسيّّ بُِنوٍف، وبَِبا  .884 .1249 (:ن)
 .......................  ........َبْصرٍَة، ......ُب   .885 .1250 

   "العبسيون"و بصريوف،   "العيشيون" ذكر أبو علي بن الربداين أنو ٝتع ا٠تطيب يقوؿ: )م(: 
                                                 

 صحايب رضي اهلل عنو، تقدـ حديثو ُب ا١تسح على ا٠تفُت. "أَُبّي ْبن ِعَمارَة"(1)
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 شاميوف. "العنسيون"كوفيوف، و
وقد قالو قبلو اٟتاكم، وىذا على الغالب، األوؿ بالشُت ا١تعجمة، والثاين  قال الشيخ:

 غَت معجمة. بالباء ا١توحدة، والثالث بالنوف، والسُت فيهما
 "أَبُو َعِبيَدة، أَبُو ُعَبيَدة"

 أَبَا َعِبيَدٍة ِبَفْتٍح، .....  َوَما ٢َتُْم َمِن اْكتَػٌَت  ......   (:ن)
 كلو بالضم، قاؿ الدارقطٍت: ال نعلم أحدا يكٌت أبا عبيدة بالفتح.  "أَبُو ُعَبيَدة")م(: 

 (3/1506ا١تؤتَِلف وا١تخَتِلف)
َفر" ْفر، السَّ  "السَّ

 ............ َواْلُكٌَت ....  ........................   (:ن)
 

 .......................  ..... السَّْفِر بالَفْتِح، ..ُب   .886 .1251
ْفر")م(:  َفر"بإسكاف الفاء، و "السَّ بفتحها، وجدت الكٌت من ذلك بالفتح والباقي  "السَّ

، وذلك خالؼ (1)يد بن ٭تمدباإلسكاف، ومن ا١تغاربة من سكن الفاء من أيب السفر سع
 ما يقولو أصحاب اٟتديث، حكاه الدارقطٍت.

 : وقد يرد ذلك على إطالقو؛العراقيقاؿ  (:ش)
 بسكوف القاؼ. "َسْقر"أف ٢تم ُب األٝتاء والكٌت:  .1
حي من بٍت ٘تيم ينسب إليو  ،بفتح الشُت ا١تعجمة والقاؼ "َشَقر"و٢تم أيضا:  .2

 . "الَشَقريون"
 شاعر. ،بكسر القاؼ "الَشِقر"ومعاوية  .3
 : وحينئذ فما حصل ّٔذا الضابط ٘تييز إال ُب خصوص الفاء.السخاويقاؿ 

                                                 

 ىػ(.113أو  112، ع[، )تثقة] ،ا٢تمداين ،(سعيد بن ٭تمد يقاؿ: ابن أٛتد، أبو السفر1)
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 "َعَسل، ِعْسل" 
 ،َوِعْسٌل َفُجَملْ (1)إالَّ اْبُن ذَْكَوافَ   ... َوَما ٢َتُْم َعَسلْ .....   (:ن)

ت بفتحهما، وجد "َعَسل"بكسر العُت ا١تهملة وإسكاف السُت ا١تهملة، و "ِعْسل")م(: 
األخباري  "َعَسل بن ذكوان"إال  (2)"ِعْسل بن سفيان"األوؿ، ومنهم:  اٞتميع من القبيل

البصري، فإنو بالفتح، ذكره الدارقطٍت وغَته، ووجدتو ٓتط اإلماـ أيب منصور األزىري ُب  
 بالكسر واإلسكاف أيضا، وال أراه ضبطو. "تهذيب اللغة"كتابو 

 "َعثَّام، َغنَّام"
ـُ   (3)َعثَّاـُ رِيُّ ْبُن َعِلي َوالَعامِ   .887 .1252 (:ن) ْعَجا رُُه فَالنُّوُف َواإْلِ  َوَغيػْ

بالعُت ا١تهملة والثاء ا١تثلثة ا١تشددة،  "َعثَّام"بالغُت ا١تعجمة والنوف ا١تشددة،  "َغنَّام")م(: 
 (4)"علي بن عثام"العامري الكوُب، والد  "َعثَّام بن علي"وال يعرؼ من القبيل الثاين غَت 

 صحايب بدري. "َغنَّام بن أوس"والباقوف من األوؿ، منهم:  الزاىد،
 "َقِمير، ُقَمْير"

 .....ِسَواُه َضمِّا، .....  َصغَُّروا ،(5)َقِمَتٌ  َوَزْوُج َمْسُروؽٍ   .888 .1253 (:ن)

إال امرأة مسروؽ بن  (6)"مكي بن ُقَمْير"اٞتميع بضم القاؼ، ومنهم  "َقِمير وُقَمْير")م(: 
 فإهنا بفتح القاؼ وكسر ا١تيم. مرو""َقِمير بنت عاألجدع 

                                                 

 أبو علي، العسكري، النحوي، )كاف ُب أياـ ا١تربد ومل يشتهر شهرتو(. ْكَواَن""َعَسل ْبُن ذَ (1)
 ت[. د ،ضعيف] ي،التميم ،أبو قرة ،(عسل بن سفياف2)
 ىػ(.194أبو علي، الكاليب، الكوُب، ]صدوؽ، خ د ت س ؽ[، )ت َعثَّاُم ْبُن َعِلي، الَعاِمِريُّ "("3)
 .ىػ(228[، )تسـ  ،ثقة فاضل، ]أبو اٟتسن ،بن عثاـ ي(عل4)
 بنت عمرو، الكوفية، زوج مسروؽ بن األجدع، ]ثقة، د س[. "َقِمير"(5)
 [.٣تهوؿ بالنقل حديثو غَت ٤تفوظ ]العقيلي: ،بصري ،العنربي ،(مكي بن قمَت6)
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 "ُمَسوَّر، ِمْسَور"
 ..... َو٢َتُْم ُمَسوَّرُ ........  ........................   (:ن)
 

 َوَما ِسَوى َذْيِن َفِمْسَوٌر ُحِكي  (1)الْػَمِلكِ واْبُن َعْبِد  يَزِيدَ  ابنُ   .889 .1254
"ُمَسوَّر بن ديد الواو وفتحها، فهو بضم ا١تيم وتش "ُمَسوَّر"أما  "ُمَسوَّر وِمْسَور")م(: 

الَتبوعي، ومن سوا٫تا فيما  "ُمَسوَّر بن عبد الملك"ا١تالكي الكاىلي لو صحبة، و يزيد"
 نعلم بكسر ا١تيم وإسكاف السُت.

ال" ال، الْ َجمَّ  "الْ َحمَّ
ُر ِّتِيٍم (2)َىاُروفَ   َوَوَصُفوا الْػَحمَّاَؿ ُب الرَُّواةِ   .890 .1255 (:ن)  اٌب يَ ، َواْلَغيػْ

ال"ال نعرؼ ُب رواة اٟتديث  الْ َحمَّال والْ َجمَّال"")م(:  باٟتاء ا١تهملة، صفة ال اٝتا إال  "الْ َحمَّ
حكى عبد الغٍت اٟتافظ أنو   .، والد موسى بن ىاروف اٟتماؿ اٟتافظ"ىارون بن عبد اهلل الحمال"

ماؿ لكثرة ما ٛتل من العلم، كاف بزازا، فلما تزىد ٛتل، وزعم ا٠تليلي وابن الفلكي أنو لقب باٟت
 .(3)الجمال" "محمد بن ِمْهَرانَ باٞتيم، منهم  "الْ َجمَّال"وال أرى ما قااله يصح، ومن عداه فػ

 "الَحنَّاط، الَخيَّاط، الَخبَّاط"
 (4)وُمسِلًما َكَذا َخيَّاطَا ِعيَسى  َوَوَصُفوا َحنَّاطًا اَْو َخبَّاطا  .891 .1256 (:ن)
 مثل:باب ما يؤمن فيو من الغلط، ويكوف الالفظ فيو مصيبا كيفما قاؿ، وقد يوجد ُب ىذا ال)م(: 

                                                 

ر بن يَزِيدَ (1)  (.907رقم:  1/238أبو داود.)، األسدي، الكاىلي، صحايب رضي اهلل عنو، لو حديث واحد""ُمَسوَّ
ر ْبُن َعْبِد اْل َمِلِك""ُمسَ   بن سعيد، اليَػْربُوعّي، ا١تدين، ]مقبوؿ، د[. وَّ

ال"(2)  ىػ(.243ىاروف بن عبد اهلل بن مرواف، أبو موسى، البزاز، البغدادي، ]ثقة، ـ د ت س ؽ[، )ت "اْل حمَّ
 أو بعدىا(. ىػ238[، )خ ـ د ،ثقة حافظ]اٞتماؿ،  ،أبو جعفر ،(٤تمد بن ِمْهرَافَ 3)
 ىػ(.151بن أيب عيسى)ميسرة(، أبو موسى، اٟتناط، ا٠تياط، ا٠تباط، الغفاري، ]مًتوؾ، ؽ[، )ت يَسى""عِ (4)

 .بن أيب مسلم، ا١تكي، ا١تدين، ]الدارقطٍت: ثقة[ "ُمسِلم"وكذلك 
 ]ا٠تَيَّاط[.(: األشهر ُب مسلم با١تهملة والنوف]اٟتَنَّاط[، وُب عيسى با١تعجمة والياء2/517)تبصَت ا١تنتبوالحافظ لكن قاؿ 
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إال أنو اشتهر  "الخباط والخياط"، وىو أيضا "عيسى بن أبي عيسى الحناط" -
باٟتاء والنوف، كاف خياطا للثياب، ٍب ترؾ ذلك وصار حناطا  "الحناط"بعيسى 

 .أكلو اإلبلالذي ت"الخبط" يبيع اٟتنطة، ٍب ترؾ ذلك وصار خباطا يبيع 
بالباء ا١تنقوطة بواحدة، اجتمع فيو األوصاؼ الثالثة،  "الخباط"وكذلك مسلم  -

 حكى اجتماعها ُب ىذين الشخصُت اإلماـ الدارقطٍت.
َلِمّي" َلِمّي، السُّ  "السَّ

 َيْكِسُر اَلَمُو كَأْصِلِو ٟتََنْ   والسََّلِميَّ افْػَتْح ُب ااَلْنَصاِر، َوَمنْ   .892 .1257 (:ن)
 منهم. "بني َسِلمة"إذا جاء ُب األنصار فهو بفتح السُت، نسبة إىل  َلِمّي""السَّ )م(: 

 "النَّ َمري والصََّدفي"ٍب إف أىل العربية يفتحوف الالـ منو ُب النسب، كما ُب  قال الشيخ:
 وبأّما، وأكثر أىل اٟتديث يقولونو بكسر الالـ على األصل، وىو ٟتن.

َلِمّي" ٚتة بػػ: وتشتبو ىذه الًت العراقيقاؿ  (:ش) بضم السُت وفتح الالـ، نسبة إىل "السُّ
َلِمّي" ، وبػػ"بني ُسَلْيم" "بَِني كػػ بالفتح وسكوف الالـ نسبة إىل بعض أجداد ا١تنتسب."السَّ

 (4/245)فتح ا١تغيث .، وعليو فهذا ضابط ١تا ُب األنصار خاصة"َلْخم"بطن من  َسَلَمَة"
ابن الصالح ُب القسم الثاين، فنقلتها إىل ىذا القسم : وىذه النسبة أدخلها العراقي قاؿ

 األوؿ؛ لكوهنا ال تتعلق ٔتا ُب الصحيحُت وا١توطأ.
 "َأْسَفع، َأْسَقع"

رٌ  َوَجاِىِليُّوَف،  َبْكرِيػُُّهْم َواْبُن ُشرَْيٍح َأْسَفعُ  .804 .1258 (:ن)  (1)َأْسَقعُ  َوَغيػْ
 واألسفع بن  صحايب بدري،  بالفاء، كري[ ]الباألسفع (: 1/15)تبصَت ا١تنتبو الحافظقاؿ  (:ش)

                                                 

حديثو عند : قلت لو صحبة. (: يقاؿ:1/79)اإلكماؿ ابن ماكوالاألسفع، قاؿ  ابنويقاؿ: األسفع  "َبْكرِي ُُّهْم"(1)
 .(1/334الطرباين )ا١تعجم الكبَت

 (.1/211 ة)اإلصابة ُب ٘تييز الصحاب األسفع بن شريح، اٞترمي، وفد على النيب صّلى اللَّو عليو وسلم فأسلم. "اْبُن ُشَرْيح"
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ويزيد بن ٙتامة بن األسفع األرحيب، وأخواه:  سريج بن صرًن اٞترمي صحايب أيضا لو وفادة.
 وُب ٫تداف األسفع بن األوبر واألسفع بن األجدع. سرح وعبد اهلل فرساف ُب اٞتاىلية.

إال البكري وابن سريج، لكن ُب  "أسفع"مقتضى ما ُب النظم أنو ليس ُب اإلسالـ )األثيوبي(: 
 عن ربيح بن عبد الرٛتن وعنو موسى بن يعقوب."مصعب بن األسفع" التبصَت زاد عليهما 

 بالقاؼ، وىم ٚتاعة منهم: واثلة بن األسقع الليثي رضي اهلل عنو. "أسقع"وغَت ىؤالء ا١تذكورين 
 "ُأَسْيد، َأِسيد"

 (1)َواٟتَُْضَْتِ ْدَعاِء اٞتَْ  أَبْػَنا َأيب   ِغَتِ ُأَسْيُد بِالضَّمّْ َوبِالتَّصْ  .805 .1259 (:ن)
بَوْ َواْبِن َأيب إِيَاِس ِفيَما   َوَأْخَنٍس أَُحْيَحٍة َوثَػْعَلَبوْ  .806 .1260   (2)َىذَّ
 

 (3)َكْعٍب َويَػْربُوٍع ظَُهَْتٍ َعاِمرِ   َورَاِفٍع َساِعَدٍة َوزَاِفرِ  .807 .1261
 ا١تذكورين، أي كل واحد  "أَبْ نَاء"اسم ٚتاعة  "بِالتَّْصِغيِر"بالضم ٢تمزه، ويغٍت عنو قولو:  "ُأَسْيد"

                                                 

 (: يقاؿ لو صحبة.1/67)اإلكماؿابن ماكوال قاؿ  "ُأَسْيد بن أَِبي اْلَجْدَعاِء"(1)
 ىػ(.21أو 20أبو ٭تِت، األشهلي، رضي اهلل عنو، ) "ُأَسْيد بن اْلُحَضْيِر"

 ابة.(: ذكره عمر بن شّبة ُب الصح1/17)تبصَت ا١تنتبو بتحرير ا١تشتبوالحافظ قاؿ  "ُأَسْيد بن َأْخَنس"(2)
 (: من مسلمة الفتح.1/17)تبصَت ا١تنتبو بتحرير ا١تشتبوالحافظ قاؿ  "ُأَسْيد بن ُأَحْيَحة"

 (: شهد بدرا وشهد صفُت مع علي بن أيب طالب.1/94)االستيعابابن عبد البر األنصاري، قاؿ  "ُأَسْيد بن ثَ ْعَلَبة"
بضم  والمرزبانيبفتح أولو،  العسكري والدارقطني(: ضبطو 1/230)اإلصابةالحافظ قاؿ  "ُأَسْيد بن أَِبي ِإيَاِس"

 بالنوف. "أناس"غَت أنو جاء ُب اإلصابة ، ابن ماكوالأولو، ورد ذلك 
 بن خديج، األنصاري، ]مقبوؿ، س[. "ُأَسْيد بن رَاِفع"(3)

 ، وكذا ابنو يزيد بن ُأَسْيد، صحابياف رضي اهلل عنهما، شهدا أحدا."ُأَسْيد بن َساِعَدة"
 والد يزيد بن َأِسيد، ويل أرمينية  ١ترواف بن ٤تمد، ٍب وليها للمنصور. بن زَاِفر" "ُأَسْيد

 ، ٢تما صحبة."أسد"القرظي، وأخوه  "ُأَسْيد بن َكْعب"
 األنصاري، الساعدي، شهد أحدا وقتل يـو اليمامة شهيدا.  "ُأَسْيد بن يَ ْربُوع"
 صحبة، وابنو: رافع بن أسيد بن ظهَت]مقبوؿ، س[.بن رافع، األنصاري، لو وألبيو  "ُأَسْيد بن ظَُهْير"

 (.1/16جّد أيب صاحل ٤تمد بن عيسى، الكاتب، الذىلي، أحد اٟتفاظ. )تبصَت ا١تنتبو بتحرير ا١تشتبو "ُأَسْيد بن َعاِمر"
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"ُأَسْيد و "ُأَسْيد بن الحضير"و ُأَسْيد بن أبي الجدعاء" "، وىم: "ُأَسْيد"٦تن سيذكره لو ابنو  
"ُأَسْيد بن ّٔمزة مضمومة وحاءين مهملتُت بينهما ياء، و "ُأَسْيد بن أحيحة"و بن أخنس"

"ُأَسْيد بن  ، و"ُأَسْيد بن زافر"، و"ُأَسْيد بن رافع"، وَسْيد بن أبي إياس""أُ لو صحبة، و ثعلبة"
 "ُأَسْيد بن عامر"و "ُأَسْيد بن ظهير"الساعدي، و "ُأَسْيد بن يربوع"و كعب"

***** 
 (1)قَػْيٍس َصاِحٍب َ٘تِيِمي َوَجدُّ   ٍُبَّ أَبُو ُعْقَبَة َمْع َ٘تِيمِ  .808 .1262 (:ن)

الصدُب،  "عقبة بن ُأَسْيد"، وىم: "ُأَسْيد"نسوب إىل أٍب اٝتو أي م "ثُمَّ أَبُو" (:ش)
 الصاحيب. "قيس بن عاصم بن ُأَسْيد"أبو رفاعة الصحايب، )وجد"تميم بن ُأَسْيد" و

***** 
 (2)ُٓتَارِيَوثَاِبٍت  َوابْػَنا َعِلي  َواْكِن أَبَا ُأَسْيٍد اْلَفزَارِي .809 .1263 (:ن)

الضم ومن نسب إىل من تسمى بو، ذكر من اكتٌت و١تا ذكر من تسمي بأسيد ب (:ش)
األنصاري، وعبد  بن علي بن مالك" "ُأَسْيدالفزاري، و "أبو ُأَسْيد"وىم: "أبي ُأَسْيد" بػػ

 اهلل بن ثابت األنصاري، خادـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. 
ارِ من  بَُخاِري""، أظن أنو ىنا تصحف "بَُخاِري"قولو: )األثيوبي(:   ."أَْنَصاِري"، أو من ي""َنجَّ

                                                 

 بن ُأَسْيد الصََّدُبّ، تابعي من أىل مصر. "ُعْقَبة"(1)
 ، صحايب رضي اهلل عنو.بن ُأَسْيد، أبو رِفَاَعة، الَعَدِويّ  "َتِميم"

 بن عاصم بن ُأَسْيد بن َجْعَونَة، التميمي، صحايب رضي اهلل عنو. "َجدُّ قَ ْيس"
بفتح ا٢تمزة وضمها، من التابعُت، روى عنو عبد اهلل بن أيب زكريا]ثقة فقيو عابد، د[.  "أَبو ُأَسْيد، اْلَفَزاِري"(2)

 (10/4326)تاريخ حلب
 (7/14َسْيد، األنصاري، ذكره أبو العّباس السَّرّاج ُب الصحابة، حكاه ابن مندة. )اإلصابةبن مالك، أبو أُ  "ابن َعِلي"

 (4/27أبو ُأَسْيد، عبد اهلل بن ثابت، األنصاري، خادـ رسوؿ اهلل صلى اللَّو عليو وسلم. )اإلصابة "ابن ثَاِبت"
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 "أَمَنة، وأَُميَّة، وآِمَنُة"
رُُه أَُميٌَّة أَْو آِمَنوْ   (1)ٍُبَّ اْبُن ِعيَسى َوْىَو فَػْرٌد أََمَنوْ  .810 .1264 (:ن)  َوَغيػْ

بضم ا٢تمزة  "أَُميَّة"منفرد ّٔذا االسم، وغَته  ،ابن عيسى ،بوزف حسنة )األثيوبي(: "أَمَنة"
ّٔمزة ٦تدودة بوزف فاطمة، كأـ النيب صلى اهلل  "آِمَنة"و كثَت، أو وتشديد الياء مصغرا وى

 عليو وسلم.
 "أََتش، أََنس"

َعاين أََتَش  ٤ُتَمَُّد ْبنُ  .811 .1265 (:ن)  بِالتَّاِء َوالشُِّْت ِبال تَػَوافِ   (2)الصَّنػْ
ُد ْبُن أََتش" وغلط  نعاني""الصبالتاء ا١تثناة والشُت ا١تعجمة بوزف أنس،  )األثيوبي(: "ُمَحمَّ

 بالنوف والسُت ا١تهملة، وىو كثَت. "أََنس"وغَته  "الصغاني"من قاؿ: 
 "أَثْ َوب، أَيُّوب"

 اقْػَتِصرِ  ، ٍُبَّ (3)اْٟتَاِرثِ  َوَواِلدُ   أَثْػَوُب ٧َتُْل ُعْتَبٍة َواأْلَْزَىرِ  .812 .1266 (:ن)
 األزىر   بن  "أَثْ َوُب"تبة، ووفتح الواو، ابن ع  بفتح ا٢تمزة وسكوف ا١تثلثة )األثيوبي(: "أَثْ َوُب"

                                                 

 صاحل كاتب الليث. بن يوسف بن مسكُت، أبو نصر، مصري، حدث عن أيب "َأَمَنة بن ِعيَسى"(1)
دُ (2) َعاِني""بن اٟتسن " "ُمَحمَّ ن ْ بالقدر، مد[،  فيو لُت رمي عبد اهلل، وينسب إىل جده،]صدوؽ أبو ْبُن َأَتش، الصَّ

 )من أقراف عبد الرزّاؽ(.
ال يصح ُب ٚتلة الصحابة، وأورد لو حديثا منكرا  بن قانعا: أحد آّهولُت، ذكره الخطيبقاؿ  "أَثْ َوب بن ُعْتَبة"(3)

يُك األَبْ َيُض َخِليِلي َوَخِليُل َسْبِعيَن ِمْن ِجيَراِني" :إسناده  (1/464)تلخيص ا١تتشابو ُب الرسم"الدّْ
: أخو حبيب بن أزىر زوج قيلة بنت ٥ترمة ٢تا صحبة. )معرفة الصحابة أليب ابن ماكوالقاؿ  "أَثْ َوب بن اأْلَْزَىِر"

 (1/117اإلكماؿ ،6/3428نعيم
: اٟتارث بن أثوب وىو خطأ، إ٪تا ىو بن ثُػَوب. عبد الغني األزدي: قاؿ ابن ماكوالبن أَثْػَوب، قاؿ  َحاِرِث""َواِلُد الْ 

 (1/117اإلكماؿ ،2/266)التاريخ الكبَت
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: وىو خطأ، ابن ماكوالوالد اٟتارث، لكن قاؿ  "أَثْ َوُب"زوج قيلة بنت ٥ترمة الصحابية، و
 وىو كثَت. "أَيُّوب"، وغَتىم "زفر"وإ٪تا ىو ثُػَوب بال ألف كػ

اِرّي"  "اْلُبَخاِرّي، النَّجَّ
 ِمَن اأْلَْنَصاِر فَػالنَّجَّارِي َوَمنْ   ِإىَل ُٓتَاَرى ِنْسَبُة اْلُبَخارِي .814 .1267 (:ن)
ْٚتَاعِ   َولَْيَس ُب الصَّْحِب َوال اأْلَتْػَباعِ  .815 .1268   َمْن يُػْنَسُب اأْلَوََّؿ بِاإْلِ

بضم الباء البلدة ا١تشهورة، وىو كثَت ُب األنساب،  "بخارى"نسبة إىل  )األثيوبي(: "اْلُبَخاِري"
اِري"و انسبة إىل  "النَّجَّ  بفتح النوف وتشديد اٞتيم بطن من األنصار. ر""بني النَّجَّ
: الحافظ: لكن قاؿ للذىبيذكره تبعا  "َولَْيَس ِفي الصَّْحِب َوال اأْلَتْ َباِع..." قولو: (:ش)

ُب قوؿ الذىيب: ما ُب الصحابة وال التابعُت ٓتاري نظر؛ ألف ابن مندة ذكر ُب الصحابة 
أما أبو ا١تعايل البخاري أٛتد بن ٤تمد بن : و قالنزؿ ٓتارى،  األسود بن حازم بن صفوان

)معرفة  علي البغدادي، فنسب إىل ٓتار البخور بالعود وغَته، ألنو كاف يبخر ُب ا٠تانات.
 (1/130تبصَت ا١تنتبو، 1/279الصحابة أليب نعيم

كما جرت عادة   "البخارّي"فُجِعل  "الُبُخورّي": قاؿ أبو بكر ا١تفيد: ىو ابن الذىبيقاؿ 
ة ُب تقليب األلفاظ، كاف جده يبخر الناس يـو اٞتمعة با١تبخرة، وكاف شيخا البغاددَ 

 مستورًا خَتا.
 "َخِديج، ُحَديج"

َر َذا َوَصغّْرِ  (1)َخِديَج،  َكربِّْ   ]ُفَضْيٍل[َواِلَد رَاِفٍع،  .816 .1269 (:ن)  َأ٫تِْْل َغيػْ
ومعجم، وأما غَت أبو٫تا مكرب  بن َخِديَج" [فضيل]"، و)األثيوبي(: "رافع بن َخِديج"

ْتاء مهملة آخره جيم مصغرا، وىو كثَت، ىكذا قاؿ الناظم تبعا  "ُحَدْيج"ذلك فهو 
 (1/418)تبصَت ا١تنتبو للذىيب، لكن استدرؾ عليو اٟتافظ من األوؿ كثَتا.

                                                 

 أبو عبد اهلل، األنصاري، رضي اهلل عنو. "رَاِفع بن َخِديج"(1)
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  تنبيو:
ترجم  ومل أجد لو ترٚتة والوتبعو على ذلك الشارح،  "فضل بن خديج"ىنا  السيوطيقاؿ 

: فضيل أبو حاتم، قاؿ "ابن َخِديَج" مصغرا"فضيل" والذي ُب كتب الرجاؿ:  الشارح، لو
، ىو ٣تهوؿ روى (1)بن خديج روى عن موىل األشًت، روى عنو أبو ٥تنف لوط بن ٭تِت

 (4/453، لساف ا١تيزاف3/9، الضعفاء وا١تًتوكوف البن اٞتوزي7/72)اٞترح والتعديلعنو رجل مًتوؾ اٟتديث.

 ""ُحَضْير، ُخَضْير
رُ  .819 .1270 (:ن) ٌر اٟتَُْضيػْ رُُه ُخَضيػْرُ   أ٫تَِْل لَْيَس َغيػْ  أَبُو ُأَسْيٍد َغيػْ

ُر" بضم حاء ا١تهملة، والضاد بصيغة التصغَت، أبو الصحايب أسيد رضي  )األثيوبي(: "ُحَضي ْ
 بضم ا٠تاء معجمة والضاد ا١تعجمة بصيغة التصغَت أيضا وىو كثَت. "ُخَضْير"اهلل عنو، وغَته 

 َخَدِرّي، اْلُخْدِرّي""الْ 
 َوَمْن َعَداُه فَاْضُمَمْن َوَسكّْنِ   ا٠تََْدرِي ٤ُتَمَُّد ْبُن اٟتََْسنِ  .823 .1271 (:ن)

ٓتاء معجمة فداؿ مهملة مفتوحتُت، أبو جعفر ٤تمد بن اٟتسن،  )األثيوبي(: "اْلَخَدِرّي"
اء ا١تعجمة بضم ا٠ت "اْلُخْدِرّي"يروي عن عبد الرٛتن بن أيب حاًب ومن عداه فهو: 

 (2/548)تبصَت ا١تنتبو وسكوف الداؿ ا١تهملة، وىم كثَتوف كأيب سعيد ا٠تدري رضي اهلل عنو.
 "ُدَؤاد، َداُود"

يَاِديَواْبُن َأيب ُدَؤاٍد   َعِليّّ النَّاِجي َوَلْد ُدَؤادِ  .824 .1272 (:ن)  (2)اإْلِ
 ؿ، والد علي الناجي، أبو بضم الداؿ بعدىا واو مهموزة ٍب ألف ٍب دا )األثيوبي(: "ُدَؤاد"

                                                 

 .أخباري تالف ال يوثق بووقاؿ الذىيب: . ٤تًتؽ شيعي، الكوُب، قاؿ ابن عدي: أبو ٥تنف ،(لوط بن ٭تِت1)
 ىػ(.108أبو ا١تتوكل، البصري، ]ثقة، ع[، )ت "النَّاِجي، َعِلّي بن ُدَؤاد"(2)

يَاِدي"  اٝتو أٛتد، ]الذىيب: جهمي بغيض، ىلك سنة أربعُت ومائتُت، قل ما روى[. "اْبُن أَِبي ُدَؤاٍد، اْْلِ
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 .وغَتىم داود وىو كثَت "أحمد بن أبي دؤاد اْليادي"ا١تتوكل، وقيل فيو داود أيضا، و
 (2/556)تبصَت ا١تنتبو لكن زاد ُب تبصَت ا١تنتبو ٚتاعة آخرين. قال:

رَْيِدّي، الزَّرَْنِدي" بَِرّي، الدُّ  "الدَّ
بَرِي ِإْسَحاُؽ، َوالدُّرَْيدِ  .825 .1273 (:ن) رُهُ  ،(1)٨َتْوِيػُُّهمْ   يالدَّ  َزرَْنِدي  َوَغيػْ

بَِرّي" وىو نسبة  "إسحاق بن إبراىيم"بفتح الداؿ ا١تهملة والباء ا١توحدة  )األثيوبي(: "الدَّ
رَْيِدّي"قرية باليمن، و "جبل"كػ  "َدبَر"إىل  بضم الداؿ ا١تهملة وفتح الراء وسكوف الياء  "الدُّ

 بكر ٤تمد بن اٟتسن بن دريد النحوي ا١تشهور، أيب "ابن دريد"بعدىا داؿ نسبة إىل 
بفتح أولو وثانيو  "َزرَْند"بزاي مفتوحة ونوف ساكنة بدؿ الياء نسبة إىل  "َزرَْنِدي"وغَت٫تا 

 ونوف ساكنة وداؿ مهملة، قرية من قرى أصبهاف، وىم ٚتاعة.
 "َرْوح، ُروٌح"

 (2)َرْوٌح اْبُن اْلَقاِسمْ  قَاَؿ ُضمَّ  َمنْ   بِاْلَفْتِح َرْوٌح َساِلٌف، َوَواِىمْ  .826 .1274 (:ن)
ُب  "ُروح"بفتح الراء، ٚتاعة من السالفُت أي ا١تتقدمُت، واحًتز بو عن  )األثيوبي(: "َرْوح"

"روح بن ا١تتأخرين فإنو بالضم، و١تا قاؿ ابن التُت ُب شرح البخاري أف القابسي ضبط 
ه، أشار إىل خطئو ُب ذلك فإنو بضم الراء وقاؿ: ليس ُب احملدثُت بالضم غَت  القاسم"

 (1/322)فتح الباري بالفتح كاٞتادة فال ينبغي استثناؤه.
 

                                                 

بَِري، ِإْسَحاُق"(1) اد، أبو يعقوب، الصنعاين، ]الدارقطٍت: صدوؽ ما رأيت فيو خالفا[، بن إبراىيم بن عبَّ  "الدَّ
 ىػ(.287)ت

رَْيِدي"  علي بن أٛتد، النحوي، صاحب أىب بكر بن دريد، أكثر من صحبتو حىت عرؼ بو. "الدُّ
 .ىػ(141)ت، العنربي، البصري، ]ثقة حافظ، خ ـ د س ؽ[، التميميأبو غياث،  "َرْوح ْبُن اْلَقاِسم"(2)
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 "الزَّبِير، الزُّبَ ْير"
 أَْيًضا ِمثْػُلوُ  (1)بِاْلَفْتِح، َواْلُكوُبُّ   اْبُن الزَِّبَِت َصاِحٌب، َو٧َتُْلوُ  .827 .1275 (:ن)

"الزَّبِير بن الرٛتن بن الزَِّبَت، وكذلك ٧تلو بفتح الزاي والد الصحايب عبد  )األثيوبي(: "الزَّبِير"
 : ابنو الزُّبَت بن عبد الرٛتن بالضم فقط.اىػ (2/640)تبصَت ا١تنتبو الحافظ، لكن قاؿ عبد الرحمن"

 ، وىو كثَت."الزُّبَ ْير"وما عدا ذلك فهو:  (:ش)
 "ِشيرِين، ِسيرِين"

 (2)اْٞتُْرَجاين ِن َأْٛتََد بْ  دِ ٤ُتَمَّ   ِشَتِيُن ِنْسَوٌة َوَجدُّ ثَاين  .836 .1276 (:ن)
"محمد بكسر الشُت ا١تعجمة والراء، اسم ٞتماعة من النساء وٞتد  )األثيوبي(: "ِشيرِين"
 بالسُت ا١تهملة، وىو كثَت. "سيرين"اٞترجاين، وأما غَت ىذا فهو  بن أحمد بن شيرين"
 "ساِمِرّي، َوَساَمرَّاِئي"

 َوَمْن َعَداُه فَافْػَتَحْن َوثَػقّْلِ   (3)ِل َحْنَبلِ السَّاِمرِيُّ َشْيُخ ٧تَْ  .837 .1277 (:ن)
بكسر ا١تيم وٗتفيف الراء، شيخ ألٛتد بن حنبل، وىو إبراىيم بن  )األثيوبي(: "الساِمِرّي"

بفتح ا١تيم وتشديد الراء، وىم كثَتوف  "َساَمرَّاِئي"أيب العباس السامري، ومن عداه فهو 
 بالعراؽ. ""ُسرَّ َمْن رََأىنسبة إىل مدينة 

 
                                                 

 عبد الرٛتن بن الزَِّبَت بن باطا،  القرظي، صحايب رضي اهلل عنو. "اْبُن الزَّبِيِر"(1)
 الزَِّبَت بن عبد الرٛتن، ]مقبوؿ، كن[. "َنْجُلُو"و
"و  عبد اهلل بن الزَِّبَت، الشاعر، مات ُب أياـ اٟتجاج، وابنو الزَِّبَت بن عبد اهلل بن الزَِّبَت شاعر كأبيو. "اْلُكوِفيُّ
د ْبن َأْحَمد""الْ (2)  ٭تِت بن شَتين، أبو أٛتد، الشَتيٍت، اٞتُْْرَجاينّ، يلقب با١تأموف. ُجْرَجاِني، ُمَحمَّ
اِمِرّي"(3)  .يقاؿ: العباس، أبو إسحاؽ، الكوُب، ]ثقة تغَت بأخرة فلم ٭تدث، س[و إبراىيم بن أيب العباس،  "السَّ
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 "ُمَسيَّب، و ُمَسيّْب"
 َأيب َسِعيٍد فَِلَوْجَهُْتِ َحَوى  ُكلُّ ُمَسيٍَّب فَػَباْلَفْتِح ِسَوى .843 .1278 (:ن)

رضي اهلل عنو، والد سعيد، بوجهُت؛ بكسر الياء  "المسيب بن حزن"ضبط )األثيوبي(: 
سروهنا، وكاف سعيد بن : أىل العراؽ يفتحوهنا، وأىل ا١تدينة يكابن المدينيوفتحها، قاؿ 

ا١تسّيب يكره الفتح. وقيل: إنو دعا على من فتح، وقاؿ: سيب اهلل من سيب أيب، فعلى 
 ىذا ينبغي أف يقرأ بالكسر.

ارِي"من  "بَُخاِري"، أظن أنو ىنا تصحف "بَُخاِري"قولو: )األثيوبي(:   ."أَْنَصاِري"أو من  "َنجَّ
***** 

 ........................  ٢َتَُماَوِمْن ُىَنا ِلَماِلٍك وَ   .893 .1279 (:ن)
 على ا٠تصوص. من ذلك ضبط ما ُب الصحيحُت، أو ما فيهما مع ا١توطأ القسم الثاني:)م(: 

وقد أضم إىل ذلك أشياء ال تدخل ٖتت ىذا القسم، وال ذكر ٢تم ُب ىذه الكتب  (:ش)
 الثالثة لبياف االشتباه وعدـ االلتباس.

ار، َسيَّار، َيَسار"  "َبشَّ
 (1)بُػْنَدار٫ِِتَا َبشَّارًا اْفرِْد َأبَ   ........................   (:ن)
 

 ، وبِاْلَيا قَػْبُل َجمْ (2)َواْبُن َساَلَمةٍ   َو٢َتَُما َسيَّاٌر َاْي أَبُو الْػَحَكمْ   .894 .1280
بالشُت ا١تنقوطة، والد بندار ٤تمد بن بشار، وسائر من ُب الكتابُت  "َبشَّار"فمن ذلك: )م(: 

 وفيهما  كتابو،  ُب   الغساين علي  بالياء ا١تثناة ُب أولو، والسُت ا١تهملة، ذكر ذلك أبو  ار""َيسَ 
                                                 

 ىػ(.252و بكر، البصري، ]ثقة، ع[، )ت٤تمد بن َبشَّار بن عثماف، العبدي، أب "بُ ْنَدار"(1)
 ىػ(.122ابن أيب سيار، العنزي، ]ثقة، ع[، )ت "َسيَّار، أَُبو اْل َحَكم"(2)

 ىػ(.129َسيَّار بن سالمة، أبو ا١تنهاؿ، الرياحي، البصري، ]ثقة، ع[، )ت "اْبُن َسَلَمة"
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 ولكن ليسا على ىذه الصورة وإف قاربا. "سيار بن أبي سيار"و "سيار بن سلمة"ٚتيعا: 
 أضافو ٢تما أي للشيخُت؛ الختصاص الًتٚتة ّٔما دوف مالك. : "بُ ْنَدارِِىَما"قولو (:ش)

فهو: جم، أي: كثَت  "َيَسار"أي بالياء قبل السُت ا١تخففة، أي:  "وبِاْلَيا قَ ْبُل َجم"و: وقول
 ُب الكتب الثالثة.

 "ُبْسر، ِبْشر"
 (1)٤ِتَْجنِ  َواْبنُ  اهللِ واْبُن ُعبَػْيِد   َواْبُن َسِعيٍد ُبْسُر ِمْثُل الْػَماِزين   .895 .1281 (:ن)
 

 .........................  .......َوِفيِو ُخْلٌف، ......  .896 .1282
فهو بالشُت ا١تنقوطة  "بشر"ما ُب الصحيحُت وا١توطأ ٦تا ىو على صورة ٚتيع )م(: 

 وكسر الباء، إال أربعة فإهنم بالسُت ا١تهملة وضم الباء، وىم: 
 ر ا١تازين من الصحابة.سْ عبد اهلل بن بُ  .1
 ر بن سعيد.سْ بُ  .2
 ر بن عبيد اهلل اٟتضرمي.سْ بُ  .3
وقد قيل ُب ابن ٤تجن: بشر، بالشُت ا١تنقوطة، حكاه ر بن ٤تجن الديلي، سْ بُ  .4

أٛتد بن صاحل ا١تصري، عن ٚتاعة من ولده ورىطو، وباألوؿ قاؿ مالك 
 واألكثر.

 
                                                 

، ا١تدين، ]ثقة جليل، ع[، ) "ُبْسر ْبُن َسِعيد"(1)  ىػ(.100تموىل ابن اٟتضـر
 ُبْسر بن أيب ُبْسر، صحايب، رضي اهلل عنو. "اْل َمازِِني"

 ىػ(.110بن عبيد اهلل، اٟتضرمي، الشاـ، ]ثقة حافظ، ع[، )عاش إىل حدود  "اْبُن ُعبَ ْيِد اهلِل"ُبْسر 
 صحيحُت.٤تجن، الديلي، ]صدوؽ، س ومالك[، وحديثو ُب ا١توطإ، وليس لو ذكر ُب ال بن أيب "اْبُن ِمْحَجن"ُبْسر 
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 "ُبَشْير، ُيَسْير، ُنَسْير، َبِشير"
رًا أَْعِجمِ ....   (:ن)  َواْضُممِ  (1)ُب اْبِن يَساٍر َواْبِن َكْعبٍ   ..... َوُبَشيػْ
 

ٌر ْبنُ   .897 .1283 رُ  ُيَسيػْ رُ   َعْمرٍو اَْو أَُسيػْ  (2)والنُّوُف  ُب  َأيب  َقَطْن  ُنَسيػْ
بالياء ا١تثناة من ٖتت قبل الراء، فهو بالشُت "بشير" وٚتيع ما فيها على صورة )م(: 

 ا١تنقوطة والباء ا١توحدة ا١تفتوحة إال أربعة؛
 فاثناف منهم بضم الباء وفتح الشُت ا١تعجمة، و٫تا:  .1

 العدوي. بن كعب َْت شَ بُ  .1
  بن يسار.َْت شَ بُ و  .2

والثالث ُيَسَْت بن عمرو، بالسُت ا١تهملة وأولو ياء مثناة من ٖتت مضمومة، ويقاؿ  .3
 .َْت سَ فيو أيضا: أُ 

 والرابع قطن بن نَُسَْت، وىو بالنوف ا١تضمومة والسُت ا١تهملة. .4
 "بَرِيد، بُ َرْيد، ِبرِْند، يَزِيد"

 (3)َواْبُن َحِفيِد اأْلَْشَعرِي بُػرَْيدُ   َجدُّ َعِلي بِن َىاِشٍم بَرِيدُ   .898 .1284 (:ن)
 َكَسرَهْ فَاأَلِمَُت   (4)الربِْندِ  اْبنِ   َو٢َتَُما ٤ُتَمَُّد بُن َعْرَعرَهْ   .899 .1285 

 فهو بالزاي والياء ا١تثناة من ٖتت إال ثالثة؛ "يزيد"كل ما فيها على صورة )م(: 
                                                 

 .  ىػ(100)ت بعد اٟتارثي، ]ثقة فقيو، ع[،  "ُبَشْير ْبن يَسار"(1)
(ُبَشَْت بن كعب بن ُأيَبّ، أبو أيوب، اٟتمَتي،   "اْبن َكْعب"  .]ثقة، خ د ت س ؽ[، )٥تضـر

ُر ْبُن َعْمٍرو"أو  "ُيَسْير"(2)  .ىػ(85)ت، د س[]لو رؤية، خ ـ ق أو: ابن جابر، أبو ا٠تيار، الشيباين،الكوُب، "ُأَسي ْ
 .]صدوؽ ٮتطئ، ـ د ت[أبو عباد، الُغرَبّي، البصري، يعرؼ بالذارع،  "َقَطن بن ُنَسْير"

 .ىػ(180)تالربيدي، أبو اٟتسن، الكوُب، ]صدوؽ يتشيع،  بخ ـ د ت س ؽ[،  "َعِلي بن َىاِشم بن بَرِيد"(3)
بن أيب موسى األشعري، أبو بردة، الكوُب، ]ثقة ٮتطئ قليال،  بن عبد اهلل بن أيب بردة "اْبُن َحِفيِد اأْلَْشَعِري، بُ َرْيد"

 .ىػ(140)ت بعدع[، 
ُد بُن َعْرَعَرة ْبِن الِبرِْنِد"(4)  . ىػ(213)تأبو عبد اهلل، القرشي، السامي ]ثقة، خ ـ د[،  "ُمَحمَّ
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 ة وبالراء ا١تهملة.بن عبد اهلل بن أيب بردة، فإنو بضم الباء ا١توحد "بُ َرْيد" .1
، فإنو بفتح الباء ا١توحدة والراء ا١تهملة ا١تكسورة والياء "الَبرِيد"علي بن ىاشم بن  .2

 ا١تثناة من ٖتت.
، بالباء ا١توحدة والراء ا١تهملة ا١تكسورتُت وبعد٫تا نوف "الِبرِْند"٤تمد بن عرعرة بن  .3

األوؿ أشهر، ومل و  ،أنو بفتح الباء والراء "عمدة المحدثين"ساكنة. وُب كتاب 
 (1/252)اإلكماؿ يذكر ابن ماكوال غَته

 "بَ رَّاء، بَ َراء"
َيٍة بِػَمْعَشٍر، َواْلَعالَِيوْ   .900 .1286 (:ن)  ......، ..(1)بَػرَّاٌء اُْشُددْ   ُذو ُكنػْ

، وأبا العالية "البَ رَّاء"فإنو بتخفيف الراء، إال أبا معشر  "البراء"كل ما يأٌب فيها من )م(: 
 الذي يربي العود. "البَ رَّاء"هنما بتشديد الراء، وفإ "البَ رَّاء"

 "َجارِيَة، َحارِثَة"
 ...... َوِّتِيٍم َجارِيَوْ ..........  .......................   (:ن)
 

 ، قُػْلُت: وَكَذاَؾ اأْلَْسَودُ (2)يَزِيدَ   اْبُن ُقَداَمٍة، َكَذاَؾ َواِلدُ   .901 .1287
 

 ،  َفَجدُّ  َذا  َوَذا  ِسيَّافِ (3)َعْمٌرو  افِ ابُن اْلَعاَل، َواْبُن َأيب ُسْفيَ   .902 .1288
ومن  "جارية"بن قدامة، ويزيد بن  "جارية"باٞتيم إال  "جارية"ليس ُب الصحيحُت وا١توطأ )م(: 

 باٟتاء والثاء. "حارثة"عدا٫تا فهو 
                                                 

 رٔتا أخطأ، خ ـ[.يوسف بن يزيد، العطار، )كاف يَػرْبِي النَّْبل(، ]صدوؽ  ، البَ رَّاء"َمْعَشر"أَبُو (1)
، البصري، ]ثقة، خ ـ س[،  زياد بن فَتوز، وقيل: "اْلَعالَِية"أبو   .ىػ(90)تزياد بن أَُذيْػَنة، وقيل: كلثـو

 السَّعِدّي، ٍب التَِّميمّي، صحايب رضي اهلل عنو. "َجارِيَة ْبن ُقَداَمة"(2)
 بن جارية، األنصاري، ]مقبوؿ صد س[. "َواِلُد يَزِيد"

 بن جارية، الثقفي، ا١تدين، ]ثقة، ـ س[. َود بن اْلَعَلء""اأْلَسْ (3)
 بن أسيد بن جارية، الثقفي، ا١تدين، ]ثقة، خ ـ د س[. "َعْمرو اْبن أَِبي ُسْفَياِن"
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: وُب الصحيح اٝتاف آخراف مل يذكر٫تا ابن الصالح، و٫تا: األسود بن العراقيقاؿ  (:ش)
 الثقفي. "جارية"الثقفي، وعمرو بن أيب سفياف بن أسيد بن  "جارية"ء بن العال

 "َخاِزم، َحازِم"
 .......................  تُػْهِملِ اَل ( 1)َخاِزـٍ ٤ُتَمََّد ْبَن   .903 .1289 (:ن)

أبا  "خازم"فهو باٟتاء ا١تهملة، إال ٤تمد بن  "أبي حازم"و "حازم"كل ما فيها من )م(: 
 ٓتاء معجمة. معاوية الضرير، فإنو

 "ِحَراش ِخَراش، ِخَداش"
 َأ٫تِْلِ  (2)ِحرَاشٌ  واِلَد رِْبِعيٍّ   ........................   (:ن)

، ومن بقي ٦تن اٝتو "ربعي بن حراش"باٟتاء ا١تهملة إال والد  "ِحَراش" ليس فيها)م(: 
 ، با٠تاء ا١تعجمة."ِخَراش"على ىذه الصورة فهو 

، ولكن قاؿ الذىيب (3)"خالد بن خداش"وى مسلم ُب صحيحو عن : وقد ر العراقيقاؿ  (:ش)
 بالداؿ ال يلتبس، فلذلك مل استدركو على ابن الصالح. "خداشا": إف "مشتبو النسبة"ُب 

 "َحرِيز، َجرِير، ُحَدْير"
َيةُ   .904 .1290 (:ن)  َواْبُن ُحَدْيٍر ِعدَّةُ  ،(4)َقْد ُعلَّْقتْ   َكَذا َحرِيُز الرََّحيب، وُكنػْ

الرحيب اٟتمصي،  "حريز بن عثمان"باٟتاء ُب أولو والزاي ُب آخره إال  "حريز"يس فيها ل)م(: 
 باٞتيم،  "جرير"عبد اهلل بن اٟتسُت القاضي الراوي عن عكرمة وغَته، ومن عدا٫تا  "أبو حريز"و

                                                 

د ْبن َخاِزم(1) يهم ُب غَته ورمي و ]ثقة أحفظ الناس ٟتديث األعمش  أبو معاوية، التميمي، الضرير،" "ُمَحمَّ
 (.ػى295تباإلرجاء، ع[،)

، ِحَراش"(2)  .ىػ(100)تبن عمرو، أبو مرًن، الكوُب، ]ثقة عابد، ع[،  جحشبن  "واِلَد رِْبِعيٍّ
  (.ىػ224[، )تبخ ـ كد س ئ،صدوؽ ٮتطي، ]األزد ،أبو ا٢تيثم ،(خالد بن خداش بن عجالف3)
 .ىػ(163)تخ د ت س ؽ[، ابن عثماف بن جرب، أبو عثماف، الشامي، ]ثقة ثبت رمي بالنصب،  "َحرِيُز الرََّحِبي"(4)
َيُة"و  أي: أبو َحريز، عبد اهلل بن اٟتسُت، األزدي، البصري، ]صدوؽ ٮتطئ، خت د ت س ؽ[.  "ُكن ْ
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 بالداؿ. "حدير"ورٔتا اشتبها بػػ
أي روايتو ُب  "ُعلَّْقْت"ولو: وق بعيد االشتباه فلهذا مل أٝتهم. "حدير": العراقيقاؿ  (:ش)

 صحيح البخاري.
 "ُحَضْين، َحِصين، ُحَصْين"

 (1)َوافْػَتْح أَبَا َحِصٍُت َاي ُعْثَمانَا  ُحَضُْتٌ اَْعِجْمُو أَبُو َساَسانَا  .905 .1291 (:ن)
عثماف بن عاصم األسدي،  "أبي حصين"بفتح اٟتاء إال ُب  "َحِصين"ليس فيها )م(: 

بن ا١تنذر أبا  "ُحَضْين"ٟتاء، وٚتيعو بالصاد ا١تهملة، إال بضم ا "ُحَصْين"ومن عداه 
 ساساف، فإنو بالضاد ا١تعجمة

 "َحبَّان، ِحبَّان، َحيَّان"
 ، َواْكِسَرفْ (2)َوَلَدُه، َواْبُن ِىاَلؿٍ   َكَذاَؾ َحبَّاُف ْبُن ُمْنِقٍذ َوَمنْ   .906 .1292 (:ن)
 (3)ا فَػَناَؿ بُوَساَوَمْن َرَمى َسْعدً   ابَن َعِطيََّة َمَع اْبِن ُموَسى  .907 .1293 

 بن منقذ، والد  "َحبَّان"باٟتاء ا١تفتوحة والباء ا١توحدة ا١تشددة  "َحبَّان"الذي فيها من )م(: 

                                                 

 (.ىػ100ت، ]ثقة، ـ د س ؽ[، )"أَبُو َساَسان"بن ا١تنذر بن اٟتارث بن وعلة، أبو ٤تمد، الرقاشي، لقبو:  "ُحَضْين"(1)
 ىػ(.127، ]ثقة ثبت سٍت، ع[، )تي،األسدعاصم "أَبُو َحِصين، ُعْثَمان"

 اهلل عنو. رضيصحايب،  "َحبَّان بن ُمْنِقذ"(2)
 فابنو واسع بن َحبَّاف بن ُمْنِقذ، ]قيل: صحايب، وقيل : بل ثقة، ع[. "َوَمْن َوَلَدُه"

 وابنو: َحبَّاف بن واسع بن َحبَّاف بن منقذ، ]صدوؽ، ـ د ت[.
 ىػ(.121نقذ، أبو عبد اهلل، ]ثقة، ع[، )توابن عمو: ٤تمد بن ٭تِت بن َحبَّاف بن م

 ىػ(.216َحبَّاف، أبو حبيب، الباىلي، البصري، ]ثقة ثبت، ع[، )ت "اْبُن ِىَلل"
ِحبَّاف، السلمي، العلوي، ألنو يفضل عليا على عثماف رضي اهلل عنهما، ]ليست لو رواية وإ٪تا لو ذكر ُب   "ابن َعِطيَّة"(3)

 (: مل يعرؼ من حالو بشيء، وال عرفت فيو إىل اآلف جرحا وال تعديال.2/173ب التهذيب)هتذيالحافظ البخاري[، قاؿ 
 ىػ(. 233ِحبَّاف بن موسى بن َسوَّار، أبو ٤تمد، السلمي، ]ثقة، خ ـ ت س[، )ت "اْبن ُموَسى"

 قريش.يعٍت ابَن معاذ رضي اهلل عنو، والذي رماه: ِحبَّاف بن الَعرَِقة، رجل من  "َمْن َرَمى َسْعًدا"
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بن حباف،  "حبان بن واسع"، وجد "حبان"، وجد ٤تمد بن ٭تِت بن "َحبَّان"واسع بن 
 منسوبا وغَت منسوب. "حبان بن ىلل"و

غَت  "حبان"بن موسى، وىو  "ِحبَّان"بن عطية، و "ِحبَّان"اء بكسر اٟت "ِحبَّان"والذي فيها من 
 ، بالياء ا١تثناة من ٖتت."َحيَّان"، ومن عدا ىؤالء فهو "ِحبَّان"اٝتو أيضا  الَعرِقَةمنسوب، وابن 

 "ُخبَ ْيب، َحِبيب"
َيًة كَ   ُخبَػْيًبا اْعِجْم ُب اْبِن َعْبِد الرَّْٛتَنْ   .908 .1294 (:ن)  افْ واْبِن َعِديٍّ َوْىَو ُكنػْ
 ........................  ......، ....(1)الْبِن الزُّبَػَْتِ   .909 .1295 

 "خبيب بن عدي"با٠تاء ا١تعجمة ا١تضمومة:  "خبيب"الذي ُب ىذه الكتب من )م(: 
عبد اهلل بن الزبَت، ومن "أبو خبيب" ، و"خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف"و

 عداىم فباٟتاء ا١تهملة.
 "رِيَاح، رَبَاح"

 ُحِكَيآِتِاَلٍؼ ( 2)زِيَادٍ  أَبَا  .... َورِيَاَح اْكِسْر بَِيا....   (:ن)
، وىو أبو قيس، فإنو "زياد بن رياح"فهو بالباء ا١توحدة، إال  "رباح"كل ما فيها من )م(: 

 بالياء ا١تثناة من ٖتت عند األكثرين، وقد حكى البخاري فيو الوجهُت بالباء والياء.
: ويقاؿ فيو بباء (1/306)مشارؽ األنوارالقاضي عياض قاؿ  َلٍف ُحِكَيا""ِبخِ  قولو: (:ش)

 اىػ.  وحكى البخاري فيو الوجهُت.[ رباح] بواحدة
                                                 

 (.ىػ132تبن ُخبَػْيب، أبو اٟتارث، األنصاري، ]ثقة، ع[، ) "ُخبَ ْيب بن َعْبِد الرَّْحَمن"(1)
 ُخبَػْيب، األنصاري، رضي اهلل عنو، ُأسر ُب وقعة الرجيع ٍب قتل. "اْبن َعِدّي"

 ، عبد اهلل بن الزبَت بن العواـ رضي اهلل عنهما، كنيتو: أبو ُخبَػْيب."اْبن الزُّبَ ْير"
 ، القيسي، ]ثقة، ـ س ؽ[.قيسأبو  "زِيَاد بن رِيَاح"(2)
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ابن إال الوجو األوؿ ا١تشهور، وقاؿ  (3/350)التاريخ الكبَتليس ُب تاريخ البخاري ا١تطبوع  قلت:
 واهلل أعلم.  التاريخ إال با١تثناة ٖتت.: مل يذكره البخاري ُب(4/117)توضيح ا١تشتبوناصر الدين 

 "ُحَكْيم، َحِكيم"
 ...،(1)َكَذا ُرَزْيُق ْبُن ُحَكيمٍ   َواْضُمْم ُحَكْيًما ُب اْبِن َعْبِد اهلِل َقدْ   .910 .1296 (:ن)

 ."زريق بن ُحَكْيم"و "ُحَكْيم بن عبد اهلل"بالضم  إال "ُحَكْيم" ليس فيها )م(: 
 " زُبَ ْيد، زُي َْيد"

 ..... َوانْػَفَردْ ......  .............................   (:ن)
 

 ................  َواْكِسرِ  َواْضُممْ  (2)زُيػَْيٌد ْبُن الصَّْلتِ   .911 .1297
"زُبَ ْيد بن بالباء ا١توحدة، وىو  "زُبَ ْيد"ليس ُب الصحيحُت إال  "زُبَ ْيد وزُي َْيد")م(: 

بياءين مثناتُت من ٖتت، وىو  ي َْيد""زُ اليامي، وليس ُب ا١توطأ من ذلك إال  الحارث"
 ، يكسر أولو ويضم."زُي َْيد بن الصلت"

 "َسِليم، ُسَلْيم"
 َكربِّْ  (3)َسِليمٌ اْبِن َحيَّاَف َوُب   ......................   (:ن)

 "ُسَلْيم"ومن عداه فيها فهو  "َسِليم بن حيان"بفتح السُت واحد، وىو  "َسِليم"فيها )م(: 
 بالضم

                                                 

 ىػ(. 118]صدوؽ، ـ د ت س ؽ[، )ت١تطلب، القرشي، ا١تطليب، بن قيس بن ٥ترمة بن ا "ُحَكْيم ْبن َعْبِد اهلِل"(1)
 أبو ُحَكيم ،األيلي، ]ثقة، خت س[، )وايل أيلة لعمر بن عبد العزيز(. "ُرزَْيُق ْبُن ُحَكيم"

ْلِت""زُي َْيد بْ (2) كرب الكندي، لو رواية ُب ا١توطإ عن عمر رضي اهلل عنو، قاؿ ابن معُت: ثقة.   معديبن  ُن الصَّ
 (3/622)اٞترح والتعديل

 ، ا٢تذيل، البصري، ]ثقة، ع[.بسطاـبن  "َسِليم ْبن َحيَّان"(3)
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 َرْيج، ُشَرْيح""سُ 
 (1)يُوُنَساالنػُّْعَماِف، َواْبِن بَػَوَلِد   َواْبُن َأيب ُسرَْيٍج َاْٛتَُد ائْػَتَسا  .912 .1298 (:ن)

، "ُسَرْيج بن يونس"و"ُسَرْيج بن النعمان" و "أحمد بن أبي "ُسَرْيج"، وفيها:)م(: 
طة واٟتاء وىؤالء الثالثة باٞتيم والسُت ا١تهملة، ومن عداىم فيها فهو بالشُت ا١تنقو 

 ا١تهملة.
 "َسِلمة، َسَلمة"

 (2)َواْختَػْر ِبَعْبِد ا٠ْتَاِلِق ْبِن َسَلَموْ   َعْمٌرو َمَع الَقِبيَلِة اْبُن َسِلَموْ   .913 .1299 (:ن)
 "َسِلمة"اٞترمي إماـ قومو، وبنو  "عمرو بن َسِلمة"بكسر الالـ،  "َسِلمة"وفيها: )م(: 

ُب   "عبد الخالق بن سلمة"الالـ، غَت أف بفتح  "َسَلمة"القبيلة من األنصار، والباقي 
 كتاب مسلم ذكر فيو الفتح والكسر.

)توضيح ابن ناصر الدين يعٍت: كال من الكسر والفتح. قاؿ  "َواْختَ ْر" قولو: (:ش)

 بفتح الالـ. يزيد بن ىارون: بكسر الالـ، وقوؿ ابن علية: قوؿ (5/139ا١تشتبو
 
 

                                                 

 ىػ(. 240ائب، خ د س[، )ت)عمر(، الصباح، أبو جعفر، الرازي، ]ثقة حافظ لو غر  "َأْحَمُد ْبُن أَبي ُسَرْيج"(1)
ْعَماِن"  ىػ(. 217ُسرَْيج بن النعماف، أبو اٟتسُت، اٞتوىري، اللؤلؤي، البغدادي، ]ثقة يهم قليال، خ د ت س ؽ[، )ت "َوَلد الن ُّ

 ىػ(.235ُسَرْيج بن يونس بن إبراىيم، أبو اٟتارث، البغدادي، ]ثقة عابد، خ ـ س[، )ت "اْبن يُوُنس"
َـّ قومو وىو ابن سبع سنُت.مةَسلِ بن  "َعْمرو"(2)  ، أبو بُػَرْيد، صحايب رضي اهلل عنو، وىو الذي أ

 يعٍت بٍت َسِلمة، قبيلة من األنصار. "الَقِبيَلة"
 أبو روح، الشيباين، البصري، ]ثقة مقل، ـ مد س[. "َعْبد الَخاِلِق ْبن َسِلَمة أو َسَلَمة"
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 "َعِبيَدة، ُعبَ ْيَدة"
 (1)ُسْفَيافِ َوَوَلْد  َواْبُن ُٛتَْيٍد،  َعاِمٍر َكَذا السَّْلَماين  َواِلدُ   .914 .1300 (:ن)
 ........................  ُكلُُّهُم َعِبيَدٌة ُمَكبػَّرُ   .915 .1301 

"َعِبيَدة بن و "َعِبيَدة السلماني"بفتح العُت، ليس ُب الكتب الثالثة إال  "َعِبيَدة")م(: 
الباىلي، ومن عدا ىؤالء األربعة  ِبيَدة""عامر بن عَ و "َعِبيَدة بن سفيان"و حميد"

 بالضم. "ُعبَ ْيَدة"فػػ
 "ُعبَ ْيد، َعِبيد"

 َلِكْن ُعبَػْيٌد ِعْنَدُىْم ُمَصغَّرُ   ........................   (:ن)
 بغَت ىاء التأنيث، ىو بالضم حيث وقع فيها. "ُعبَ ْيد")م(: 

 "َعَباَدة، ُعَباَدة"
 ........................  (2)٤ُتَمَّدِ  بَاَوافْػَتْح َعَباَدَة أ  .916 .1302 (:ن)

الواسطي من شيوخ  "محمد بن َعَباَدَة"بالضم حيث وقع، إال  "ُعَباَدة"وكذلك )م(: 
 البخاري، فإنو بفتح العُت وٗتفيف الباء.

 "ُعَباد، َعبَّاد"
 (3)أَْفرِدِ ُعَباًدا  َواْضُمْم أَبَا قَػْيسٍ   ........................   (:ن)

 فإنو بضم العُت وٗتفيف الباء."قيس بن ُعبَاد" إال  ىو فيها بفتح العُت وتشديد الباء "َعبَّاد")م(:
                                                 

 خت[.   ، الباىل، البصري، ]ثقة،َعِبيَدةبن  "َعاِمر"(1)
ْلَماِني"  ىػ(. 70َعِبيَدة بن عمرو، أبو عمرو، ا١ترادي، الكوُب، ]ثبت، ع[، )ت قبل  "السَّ
 ىػ(. 190َعِبيَدة بن ٛتيد، أبو عبد الرٛتن، الكوُب، يعرؼ باٟتذاء، ]صدوؽ رٔتا أخطأ، خ د ت س ؽ[، )ت "اْبُن ُحَمْيد"

 ، ـ د ت س ؽ[.َعِبيَدة بن سفياف بن اٟتارث، ]ثقة "َوَلد ُسْفَيان"
د بن َعَباَدة"(2)  بن البخًتي، أبو عبد اهلل، الواسطي، ]صدوؽ، خ د ؽ[. "ُمَحمَّ
 ىػ(.80أبو عبد اهلل، القيسي، البصري، ]٥تضـر وىم من عده ُب الصحابة، خ ـ د س ؽ[، )ت بعد  "قَ ْيس بن ُعبَاد"(3)
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 "َعَبَدة، َعْبَدة"
 ُكلّّ، َوبَػْعٌض بِالسُُّكوِف قَػيََّدهْ   (1)َعَبَدهْ ُن بْ وَعاِمٌر َّتَالُة   .917 .1303 (:ن)

ُب خطبة   امر بن َعَبَدة""عىو بإسكاف الباء حيث وقع ُب ىذه الكتب، إال  "َعْبَدة")م(: 
، على أف فيهما خالفا؛ منهم من سكن الباء منهما "بجالة بن َعَبَدة"كتاب مسلم، وإال 

 بال ىاء، وال يصح. "عامر بن عبد"أيضا، وعند بعض رواة مسلم 
 ُعَقْيل، َعِقيل"

 ..، .....(2)أبُو ٭َتَِْت  َكَذا  ُعَقْيٌل الَقِبيُل َواْبُن َخاِلدِ   .918 .1304 (:ن)
"بنو و "يحيى بن ُعَقْيل"و "ُعَقْيل بن خالد"بضم العُت إال  "ُعَقْيل"ليس فيها : )م(

 بفتح العُت. "َعِقيل"للقبيلة، ومن عدا ىؤالء  ُعَقْيل"
 "َواِقد، َواِفد"

 ...... َوقَاُؼ َواِقدِ .......  ........................   (:ن)
 

 ........................  ٢َتُْم، ...................  
 بالقاؼ. "واقد"بالفاء أصال، وٚتيع ما فيها:  "َواِفد"وليس فيها )م(: 

 "األَْيِلّي، األُبُ لّّْي"
 ....، (3)قَاَؿ: سَوى َشْيَبافَ   .... َكَذا األَيْليُّ اَل األُبُػلّْي  .919 .1305 (:ن)

 باء ا١توحدة، بال "األُبُ لّّْي"ذكر القاضي عياض أنو ليس ُب ىذه الكتب  :ومن األنساب)م(: 
                                                 

 ن معُت، ـ قد[.أبو إياس، البجلي، الكوُب، ]وثقو اب "َعاِمر ْبُن َعَبَدة"(1)
 البصري، ]ثقة، خ د ت س[، )أدرؾ النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل يره(. "َبَجالُة ْبُن َعَبَدة"

 يعٍت قبيلة ُعَقْيل. "ُعَقْيٌل الَقِبيُل"(2)
 ىػ(.144ُعَقْيل بن خالد، أبو خالد، األيلي، ]ثقة ثبت ،ع[، ) "اْبُن َخاِلد"
 البصري، ]صدوؽ بخ ـ د س ؽ[. بن ُعَقْيل، ا٠تزاعي، "أبُو َيْحَيى"

 (.ىػ235]صدوؽ يهم رمي بالقدر، أبو حاًب:اضطر الناس إليو أخَتا، ـ د س[، )تبن فروخ، أبو ٤تمد، األُبُػلّْي، "َشْيبَان"(3)
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 بالياء ا١تنقوطة باثنتُت من ٖتت. "األَيِْلّي"وٚتيع ما فيها على ىذه الصورة فإ٪تا ىو 
بالباء ا١توحدة، لكن "أُبُ لّّْي"  وىو "شيبان بن فروخ" روى مسلم الكثَت عن قال الشيخ:

 إذا مل يكن ُب شيء من ذلك منسوبا مل يلحق عياضا منو ٗتطئة.
 ز""البَ زَّار، البَ زَّا

 ....... َوالرَّا فَاْجَعلِ .....  ........................   (:ن)
 ....، (1)َواْبَن ِىَشاـٍ َخَلًفا  بَػزَّارًا اْنُسِب اْبَن َصبَّاٍح َحَسنْ   .920 .1306 

 "خلف بن ىشام البَ زَّار"بالراء ا١تهملة ُب آخره إال  "البَ زَّار" ال نعلم ُب الصحيحُت)م(: 
 وأما غَته فيهما فهو بزايُت. زَّار""الحسن بن الصباح الب َ و
 "يحيى بن محمد البزار "اعًُتض على ما ذكره الشيخ بأف ُب البخاري أيضا: (: ش)
: الًتٚتتاف كما ذكر ُب (401)التقييد واإليضاح ص:قال العراقي ، (2)"بشر بن ثابت البزار"و

 صحيح البخاري، لكن غَت منسوبتُت، فال يرداف على ا١تصنف. 
 ِرّي، الَبْصِرّي""الَنصْ 

 ........... ٍُبَّ اْنُسَبْ ...  ........................   (:ن)
 

 يَرِدْ  (3)َوَماِلَك ْبَن اأْلَْوِس َنْصرِيِّا  َساِلًما، َوَعْبَد اْلَواِحدْ  بالنُّوفِ   .921 .1307
 بالنوف والصاد ا١تهملة إال ثالثة؛ "الَنْصِرّي"وليس ُب الصحيحُت وا١توطأ )م(: 

                                                 

 ىػ(.249خ د ت س[، )ت ،، أبو علي، البزار، الواسطي، البغدادي، ]صدوؽ يهم عابد فاضل"الَحَسن بن الَصبَّاح"(1)
 ىػ(.229أبو ٤تمد، البزار، البغدادي، ا١تقرئ، ]ثقة لو اختيار َب القراءات، ـ د[، )ت ن ِىَشام""َخَلف ب

 ىػ(. 250(٭تِت بن ٤تمد بن السكن، أبو عبيد اهلل، البزار، البصري، ]صدوؽ، خ د س[، )ت بعد 2)
 وبشر بن ثابت، أبو ٤تمد، البزار، البصري، ]صدوؽ، خت ؽ[.

 ىػ(. 110أبو عبد اهلل، الَنْصرِي، ]صدوؽ، ـ د س ؽ[، )ت بن عبد اهلل، "َساِلم"(3)
 بن عبد اهلل بن كعب، أبو بسر، الَنْصرِي، الدمشقي، ]ثقة، خ د ت س ؽ[. "َعْبد الَواِحد"

 ىػ(.92أو 91بن اٟتدثاف، أبو سعيد، الَنْصرِي، ا١تدين، ]لو رؤية، ع[، )ت "َماِلك بن اأَلْوِس"
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 بن أوس بن اٟتدثاف النصري.مالك  .1
 عبد الواحد بن عبد اهلل النصري. .2
 سامل موىل النصريُت.  .3

 بالباء ا١توحدة. "َبْصِرّي"وسائر ما فيها على ىذه الصورة فهو 
 "َبِصير، ُنَصْير"

 نُونًا َصغَُّروا (2)َوابُن َأيب اأْلَْشَعثِ   (1)ُمَكبػَّرُ  الثػََّقِفي أَبُو َبِصَتِ  .853 .1308 (:ن)
بفتح الباء وكسر الصاد  مكربا، اٝتو: عتبة بن أسيد بن جارية  "أَبُو َبِصير"ثيوبي(: )األ

 بالنوف ا١تضمومة مصغرا. "ُنَصْير"الثقفي، وابن أيب األشعث اٝتو: 
وَِّزي، الث َّْوِري"  "الت َّ

 ........................  (3)الصَّْلتِ  ْبنُ  َوالتػَّوَّزِي ٤ُتَمَّدُ   .922 .1309 (:ن)
وَِّزي"يها ليس ف)م(:  بفتح التاء ا١تثناة من فوؽ والواو ا١تشددة ا١تفتوحة والزاي، إال  "الت َّ

وَِّزي ، ُب كتاب البخاري ُب باب الردة، ومن عداه فهو "٤تمد بن الصلت "أبو يعلى الت َّ
 ، خرجا عنو."أبو يعلى منذر بن يعلى الث َّْوِري"بالثاء ا١تثلثة، ومنهم  "الث َّْوِري"

 
 

                                                 

 عتبة بن أسيد بن جارية رضي اهلل عنو. ""أَبُو َبِصير، الث ََّقِفي(1)
 ويقاؿ: ابن األشعث، اٝتو: ُنَصَْت، أبو الوليد، األسدي، الكوُب، ]ثقة، خ[. "ْابُن أَِبي اأْلَْشَعِث"(2)
ْلِت"(3) ُد ْبُن الصَّ ِزي، ُمَحمَّ وَّ  ىػ(. 228أبو يعلى، ]صدوؽ يهم، خ س[، )ت "الت َّ

 كوُب، ]ثقة، ع[. ا١تنذر بن يعلى، أبو يعلى، الثوري، ال
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 ّي، الْ َجرِيِرّي، الْ َحرِيِرّي""الْ ُجَرْيرِ 
 َوُب الْػُجرَْيرِي َضمُّ ِجيٍم يَْأٌب   .........................   (:ن)
 

 (1)٭َتَِْت ْبُن ِبْشِر ْبِن الْػَحرِيرْي فُِتَحا  ُب اثْػنَػُْتِ: َعبَّاٍس، َسِعيٍد، َوبِػَحا  .923 .1310
 

 (2)َوبِاٟتَْرِيرِي    ُسَلْيَمافَ    َن ابْ   َوِصْف أَبَا الطَّيِّْب بِاٞتَْرِيرِي .821 .1311
 غَت مسمى عن أيب نضرة، باٞتيم ا١تضمومة. "الْ ُجَرْيِرّي"و "عباس الْ ُجَرْيِرّي"و "سعيد الْ ُجَرْيِرّي")م(:

 شيخ البخاري ومسلم. "يحيى بن بشر"باٟتاء ا١تهملة  "الْ َحرِيِرّي"وفيها 
 اهلل.كتاب البخاري من ولد جرير بن عبدُب   بن أيوب" "يحيىبفتح اٞتيم،  "الْ َجرِيِرّي"وفيها 

باٞتيم مفتوحة فراء مهملة مكربا  "اْلَجرِيِري"أٛتد بن سليماف  "أَبو الطَّيِّْب")األثيوبي(: 
ْتاء مهملة فراء نسبة إىل بيع  "اْلَحرِيِري"نسبة نسبة إىل مذىب ٤تمد بن جرير الطربي، و

 اٟترير، فاجتمعت فيو النسبتاف.
 "أبان بن تغلب الجريري"وبضم اٞتيم،  (3)"حيان بن عمير الُجريري": العراقيقاؿ  (:ش)

روى ٢تما مسلم وحده، ومل استدركهما على ابن الصالح؛ ألهنما وإف كانا ُب مسلم، فهما 
 باٝتيهما غَت منسوبُت.

بفتح اٞتيم وكسر الراء، من ولد جرير بن عبد اهلل  (4)"يحيى بن أيوب الجريري"و
 بجلي، ذكره البخاري مستشهدا بو ُب أوؿ كتاب األدب.ال

                                                 

 ىػ(.120، )ت بعد]ثقة، ع[بن فروخ، أبو ٤تمد، البصري،  "اْل ُجَرْيِري، َعبَّاس"(1)
 ىػ(. 144، )ت]ثقة اختلط قبل موتو بثالث سنُت، ع[بن إياس، أبو مسعود البصري،  "اْل ُجَرْيِري، َسِعيد"

 ىػ(.227، )توؽ، ـ[]صدأبو زكريا، الكوُب،  "َيْحَيى ْبُن ِبْشِر ْبِن اْل َحرِيري"
  ىػ(.371الػَحرِيري، )ت، ٍب بن عمرو، الػَجرِيرِي "ْبن ُسَلْيَماَن" أٛتد "أَبو الطَّيِّْب"(2)
 ىػ(. 100، )ت]ثقة، ـ د س[(َحيَّاف بن عمَت، أبو العالء، اْلػُجَرْيِري، البصري، 3)

 ىػ(.140، )تيو للتشيع، ـ د ت س ؽ[]ثقة تكلم فوأباف بن تغلب، أبو سعد، اْلػُجَرْيرِي بالوالء، الكوُب، 
 .]ال بأس بو، خت د ت[، زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اهلل البجلي، اَٞترِيرِيّ  (٭تِت بن أيوب بن أيب4)
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 "الِحَزاِمّي، الَحَراِمّي، الُجَذاِمّي"
 ............ فَاْختَػَلُفوا،  َواْنُسْب ِحزَاِميِّا ِسَوى َمْن أَُِّْٔما  .924 .1312 (:ن)

 حيث وقع فيها فهو بالزاي غَت ا١تهملة. "الِحَزاِمّي")م(: 
عن َأيب ( 3006رقم:  4/2301)وذلك ُب حديث رواه مسلم  ا""ِسَوى َمْن أُْبِهمَ  قولو: (:ش)

 الَْيَسِر رضي اهلل عنو قَاَؿ: َكاَف يل َعَلى ُفاَلِف اْبِن ُفاَلٍف اْٟتَرَاِميّْ َماٌؿ...اٟتديث. 
: (1/227، مشارؽ األنوار8/560)إكماؿ ا١تعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض قاؿ  "فَاْختَ َلُفوا" قولو:و 

ْتاء  "الَحَراِمي": أكثر الرواة، وعند "الُجَذاِمي" بضم اٞتيم وذاؿ معجمة البن ماىان
 بكسرىا وبالزاي. "الِحَزاِمي": الطبريمهلمة مفتوحة وراء، وعند 

  تنبيو:
من األنصار، كجابر بن عبد  "بني حرام"يرد على ىذا ما ُب ىذه الكتب ٦تن ينسب إىل 

تبعا البن الصالح؛ ألنو مل يرد فيها منسوبا، بل اهلل رضي اهلل عنو، لكن مل يذكره الناظم 
 ألنو قد ال يلتبس. "الُجَذاِمي"ورد باٝتو فقط، وكذلك مل يذكر فيو 

 "الْ َحارِِثّي، اْلَجاِرّي"
 ........ َوالْػَحارِِثيُّ ٢َتَُما  ...........................   (:ن)
 

 ......................  ......فَػَقْط، (1)َوَسْعٌد اْٞتَارِي  .925 .1313
مرفأ السفن  "الجار"منسوب إىل  "سعد"فيها باٞتيم شخص واحد وىو  "اْلَجاِرّي")م(: 

 باٟتاء والثاء. "الْ َحارِِثّي"بساحل ا١تدينة، ومن عداه 
 

                                                 

 (.2/495موىل عمر ين ا٠تطاب وعاملو على "اٞتار"، روى لو مالك ُب ا١توطإ ) "َسْعد اْلَجاِري"(1)
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 "الَهْمدانّي، والَهَمَذانّي"
 ٫َتَْداُف، َوْىَو ُمْطَلًقا ِقْدًما َغَلبْ   ...... وُب النََّسبْ ...   (:ن)

بالذاؿ ا١تنقوطة، وٚتيع ما فيها على ىذه الصورة  "الَهَمَذانّي"ليس ُب الصحيحُت وا١توطأ )م(: 
ُب  "الَهْمدانّي"بالداؿ ا١تهملة وسكوف ا١تيم، قاؿ أبو نصر بن ماكوالء:  "الَهْمدانّي"فهو 

 ا١تتقدمُت بسكوف ا١تيم أكثر، وبفتح ا١تيم ُب ا١تتأخرين أكثر، وىو كما قاؿ.
 "َىَمَذان": فيها أٝتاء ٚتاعة ٦تن ينسب إىل (2/276)مشارؽ األنوارالقاضي عياض اؿ ق (:ش)

 بفتح ا١تيم والذاؿ ا١تعجمة مدينة من بالد اٞتبل، لكن مل تقع أنسأّم منصوصة فيها.
 :السيوطيقاؿ  تنبيو:

 ُمَوُبّْ   بِِو    يَْأٌب   َما   ِلُكلّْ     . َوِمْن ُىَنا ُخصَّ َصِحيُح اْٞتُْعِفي 848
أي أف ما بعد ىذا البيت خاص بصحيح البخاري، وألنو تقدـ ُب نظم العراقي بعض ما 
ٮتتص بالبخاري حذفنا البيت من اٞتمع، حىت ال يوىم ذلك أف ما تقدـ ليس فيو ٦تا 

 ٮتتص بصحيح البخاري.
 "َأْخَيف، َأْحَنف"

 .......................  ......َأْخَيُف َجدُّ ِمْكَرزٍ  .849 .1314 (:ن)
بفتح ا٢تمز وسكوف ا٠تاء ا١تعجمة ٍب ياء مثناة مفتوحة آخره فاء  )األثيوبي(: "َأْخَيف"

بوزف أٛتد، جد مكرز بن حفص بن األخيف العامري، لو ذكر ُب صلح اٟتديبية، وما 
 باٟتاء ا١تهملة والنوف. "َأْحَنف"عداه فهو: 

ـَ َرُجٌل  ؛ ...(2731رقم:  3/193) رواه البخاريجاء فيما ذكر ُب حديث اٟتديبية و  فَػَقا
ُهْم يُػَقاُؿ َلُو  فَػَقاَؿ: َدُعوىِن آتِِو، فَػَقاُلوا: اْئِتِو، فَػَلمَّا َأْشَرَؼ َعَلْيِهْم قَاَؿ  ِمْكَرُز ْبُن َحْفصٍ ِمنػْ

صلى اهلل  َفَجَعَل ُيَكلُّْم النَّيبَّ  "َىَذا ِمْكَرٌز َوْىَو رَُجٌل فَاِجٌر"النَّيبُّ صلى اهلل عليو وسلم: 
َنَما ُىَو ُيَكلُّْمُو ِإْذ َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمرٍو...   عليو وسلم، فَػبَػيػْ

 وىو أرجح. "َغاِدٌر"ُب رواية ابن إسحاؽ  رَُجٌل فَاِجٌر": "(5/342)فتح الباريالحافظ قاؿ 
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 "َأقْ َلح، َأفْ َلح"
َيُة َجدّْ َعاِصمٍ   ......... َواأَلقْػَلحُ ..   (:ن)  نَػقَُّحواَقْد  (1)ُكنػْ

ّٔمزة فقاؼ فالـ فحاء مهملة بوزف أٛتد، كنية جد عاصم بن  )األثيوبي(: "اأَلقْ َلح"
 بالفاء وىو كثَت. " َأفْ َلح"ثابت بن أيب األقلح، لو صحبة، وأما غَته فػػ

َلة" َلة، تُ  َمي ْ  "نُ َمي ْ
َلْو[ .855 .1315 (:ن) َيُة  ٭َتَِْت   ]َجدُّ ٤ُتَمٍَّد َبَدا نُػػَميػْ َلْو[ ]َقدْ ُكنػْ  (2) أََتْت تُػػَميػْ

َلة" "محمد بنوف مضمومة وميم مفتوحة فياء مثناة ساكنة ٍب الـ، جد  )األثيوبي(: "نَُمي ْ
َلة" َلة"و،  بن مسكين بن نَُمي ْ ، قاؿ "يحيى بن واضح"ٔتثناة فوقية بد النوف، كنية  "ُتَمي ْ

 (1/210)ىدى الساري : ما ُب الكتاب ّٔذه الصورة غَت ىذين.الحافظ
َهان" َهان، نَ ب ْ  "تَ ي ّْ

َهافُ   اْسُم َأيب ا٢ْتَْيَثِم تَػيػَّْهافُ  .856 .1316 (:ن)  (3)َواْسُم َأيب َصاِٟتِِهْم نَػبػْ
َهان"اسم والد أيب ا٢تيثم الصحايب )األثيوبي(:  بتاء مثناة فوقانية وتشديد ياء ٖتتانية  "تَ ي ّْ

اسم أيب  "تيهان"أف  مع كسرىا، ابن مالك بن عتيك، وُب عبارة النظم نظر، إذ يوىم
َهان"ا٢تيثم وليس كذلك فإنو اسم والده، وأما اٝتو فمالك فتنبو. واسم أيب صاحل  بنوف  "نَ ب ْ

 مفتوحة ٍب باء موحدة ساكنة.

                                                 

َلح"أيب عاصم بن ثابت بن  "َجدّْ َعاِصم"(1) ، أبو سلماف، ألنصاري، واسم أيب األقلح قيس بن عصمة، شهد "اأْلَق ْ
 بدرا، وىو الذي ٛتتو الدبر وىي ذكور النحل من ا١تشركُت يـو الرجيع.

د"(2) َلة، أبو اٟتسن "َجدُّ ُمَحمَّ  ىػ(.289اليمامي، ]ثقة، خ ـ د س[، )ت ،بن مسكُت بن نُػَميػْ
َيُة َيْحَيى" َلة، ا١تروزي، ]ثقة، ع[.األ ،بن واضح "ُكن ْ  نصاري، أبو تُػػَميػْ

َهان"مالك بن  "أَبو اْلَهْيَثِم"(3)  َعَقيب، بدري، رضي اهلل عنو. "التَ ي ّْ
َهان"  . ىػ(126أو  125)تأبو ٤تمد، ا١تدين، ]صدوؽ اختلط، د ت ؽ[،  "َصاِلح بن نَ ب ْ
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 "التَ ْغِلِبّي، الثَ ْعَلِبّي"
رُهُ   ُمَسيٌَّب بِاْلَغُْتِ تَػْغِليبُّ  .857 .1317 (:ن)  (1) ثَػْعَليبُّ[فَاْنِسْبُو  و]َوَغيػْ
بتاء فوقانية فغُت معجمة ساكنة والـ  "تَ ْغِلِبّي"ا١تسيب بن رافع األسدي، يوبي(: )األث

 بالثاء ا١تثلثة والعُت ا١تهملة وفتح الالـ. "ثَ ْعَلِبّي"مكسورة ٍب باء موحدة، ومن عداه كلو 
 "ُخنَ ْيس، ُحبَ ْيش"

 .......................  (2)ُخنَػْيٌس فَػَقدِ  اْبُن ُحَذاَفةَ  .864 .1318 (:ن)
ٓتاء معجمة مضمومة والنوف آخره سُت  "ُخنَ ْيس"الصحايب اٝتو:  "ابن حذافة" (:ش)

 ْتاء مضمومة فباء موحدة، آخره شُت معجمة. "ُحبَ ْيش"مهملة، مصغرا، وغَته 
 أي: فحسب. "فَ َقِد"قولو: 
: اختلف ُب حبيش بن األشعر ا١تقتوؿ يـو الفتح (1/211)ىدى الساريالحافظ قاؿ  تنبيو:
وقالو ابن إسحاؽ ُب ا١تغازي   [ُخنَػْيس]؛ ففي ٚتيع الروايات كاألوؿ الد بن الوليد[]مع خ

 .[ُحبَػْيش]كالثاين 
 "َحيَّة، َحبَّة"

 (1) ]أَبُو  ُجبَػَْتِ  َحيٌَّة  اَل  َتزِِد[  .......................   (:ن)
، والد جبَتالثقفي، وغَته بالياء التحتانية ا١تشددة بعد اٟتاء ا١تهملة ا١تفتوحة "َحيَّة" (:ش)

 األنصاري، لو ذكر ُب حديث اإلسراء ليس فيو غَته. "أبو َحبَّة"وىو 
                                                 

 (.ىػ105تلكوُب، األعمى، ]ثقة ، ع[، )بن رافع، أبو العالء، األسدي، التَػْغِليبّ، ا ال "ُمَسيَّب"(1)
َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو  النيب قبل رضي اهلل عنهاحفصة  زوجالقرشي، السهمي، رضي اهلل عنو،  "ُخنَ ْيس ْبُن ُحَذاَفة"(2)

 َوَسلََّم، وكاف من ا١تهاجرين األولُت، شهد بدرا ٍب شهد أحدا، ونالتو جراحة مات منها.
 .الثقفي، البصري، ]ثقة جليل، خ د ت س ؽ[، )ت ُب خالفة عبد ا١تلك بن مرواف(  "ُجبَ ْير بن َحيَّة"(1)
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بالنوف، "أبو حنة" بالياء، و "أَبُو حية": يقاؿ (1628)االستيعابابن عبد البر قاؿ  (:ش)
  بالباء بواحدة. "أَبُو حبة"وصوابو: 

 "الَخرَّاز، الَخزَّاز"
رُُه َخزَّازُ   (1)فَا٠ْتَرَّازُ  اهللِ  ُعبَػْيدُ  ٍُبَّ  .867 .1319 (:ن)  بِالرَّاِء بَْدًءا، َغيػْ

بالراء ا١تهملة ا١تشددة، قبل األلف والزاي  "الَخرَّاز"ىو  "عبيد اهلل بن األخنس" (:ش)
بزايُت معجمتُت، ىكذا قاؿ الناظم تبعا للحافظ ُب ىدي  "َخزَّاز"ا١تعجمة، وأما غَته 

لكن الذي ُب كتب أٝتاء الرجاؿ أف عبيد اهلل ىو الساري من أف عبيد اهلل خراز، 
 (369، تقريب التهذيب ص:7/2، هتذيب التهذيب19/5)هتذيب الكماؿٔتعجمات. "الَخزَّاز"

 "الُربَ يّْع، الَربِيع"
 ، ..............(2)رُبَػيّْعٌ   بِْنُت ُمَعوٍّْذ َوبِْنُت النَّْضرِ  .868 .1320 (:ن)

ذ" الواو وكسرىا، وكذلك بنت النضر عمة أنس بن مالك،  بتشديد  )األثيوبي(: "بنت معوّْ
بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء ا١تثناة من ٖتت تصغَت، وأما غَت٫تا  "رُبَ يّْع"كال٫تا 

 مكربا وىو كثَت. "رَبِيع"فػ
 "اْلُجَرِشي،الَحَرِشي"

 [رِ ِإْف َتدْ  يَرشِ ]َواٞتُْ  ......  ........................   (:ن)
 

 .......................  ...[ ،(1)ٌس َوالنَّْضرُ ]فَػُيونُ  .872 .1321
  "بني جرش"بضم اٞتيم وفتح الراء ا١تهملة فشُت معجمة نسبة إىل  )األثيوبي(: "اْلُجَرِشي"

                                                 

 [.، عبن األخنس، أبو مالك، النخعي، الكوُب، ]صدوؽ قاؿ ابن حباف: كاف ٮتطئ "اْلَخرَّاز، ُعبَ ْيُد اهلِل"(1)
ٍذ"(2)  ابن عفراء، صحابية رضي اهلل عنها. "الُربَ يّْع بِْنُت ُمَعوّْ

 أـ حارثة، عمة أنس بن مالك رضي اهلل عنهم. ْنُت النَّْضِر""الُربَ يّْع بِ 
 بن ٤تمد، أبو ٤تمد، اليمامي، ]ثقة لو أفراد، خ ـ د ت ؽ[. "اْلُجَرِشي، النَّْضر"(1)

 بن القاسم، أبو عمر، اٟتنفي، اليمامي، ]ثقة، خ[. "يُوُنس"
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بطن من ٛتَت، وقيل: اسم موضع باليمن، ويوجود ُب البخاري من ا١تنسوب إليو اثناف؛ 
بالشُت  "الَحَرِشي"وأما غَت٫تا فهو  ن محمد"،"النضر بو "يونس بن القاسم اليمامي"

 قالو ُب ا٢تدي. ،ا١تعجمة والراء ا١تهملة ا١تفتوحتُت وبإ٫تاؿ السُت بوزنو ومل يقع ُب البخاري
ْيَباِنّي" يَناِنّي، الشَّ  "السّْ

 ، َوَمْن َعَداُه فَالشَّْيَباين (1)َفْضلٌ   َوالسّْيَناين   .........   (:ن)
يَناِنّي")األثيوبي(: "ا "فضل بن بكسر ا١تهملة بعدىا ياء وقبل األلف وبعدىا نوناف ىو  لسّْ

ْيَباِنّي"ومن عداه فهو  موسى"  بفتح ا١تعجمة بعدىا ياء ٍب موحدة. "الشَّ
ال"  "الرَّْجال، الرَّحَّ

 (2)الرَّحَّاؿِ أَبَا  َوُعْقَبٌة ُيْكٌَت   ٤ُتَمٌَّد ُيْكٌَت أَبَا الرَّْجاؿِ  .870 .1322 (:ن)
براء مكسورة فجيم ٥تففة ألنو   "أبا الرَّْجال"يكٌت ثيوبي(: "محمد بن عبد الرحمن")األ

ال" يكٌت "عقبة بن عبيد الطائي"كاف لو عشرة من األوالد رجاؿ، و براء  "أبا الرَّحَّ
 مفتوحة فحاء مهملة مشددة.

 "الَساِمّي، الَشاِمّي"
 (1)َساِميُّ  ااَلْعَلى ُكلُُّهمْ  دُ َوَعبْ   ٤ُتَمٌَّد َعبَّاُد َوالنَّاِجيُّ  .873 .1323 (:ن)

  "أبو المتوكل علي بن دؤاد الناجي"و "عباد بن منصور"و )األثيوبي(: "محمد بن عرعرة"
                                                 

يَناِنّي، َفْضل"(1)  ىػ(.192ثبت رٔتا أغرب، ع[، )ت بن موسى، أبو عبد اهلل، ا١تروزي، ]ثقة "السّْ
د"(2)  بن عبد الرٛتن بن حارثة، أبو عبد الرٛتن ا١تدين، لقبو: أبو الرجاؿ، ]ثقة، خ ـ س ؽ[. "أَبو الرَّْجاِل، ُمَحمَّ

ال، ُعْقَبة"  بن عبيد، الطائي، الكوُب، ]مقبوؿ، خت[. "أَبو الرَّحَّ
د"(1)  .بن عرعرة بن الربند، السامي، ]خ ـ د[ "ُمَحمَّ

 ىػ(. 152البصري،]صدوؽ رمي بالقدر يدلس وتغَت بأخرة، خت د ت س ؽ[، )ت بن منصور، أبو سلمة، الناجي،"َعبَّاد"
 على بن داود، السامي، ]ع[، تقدـ. "النَّاِجّي"

 ىػ(.189بن عبد األعلى، أبو ٤تمد، القرشي، البصري، السامي، ]ثقة، ع[، )ت "َعْبد اأَلْعَلى"
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 "َشاِمّي"ومن عداىم فػ "سامة بن لؤي"بسُت مهملة نسبة إىل  "سامي"كلهم   "عبد األعلى"و
 بالشُت ا١تعجمو.

 "َصِبيح، ُصبَ ْيح" 
 (1)َواْضُمْم أَبًا ِلُمْسِلٍم َأيب الضَُّحى  ُد الرَّبِيِع فَافْػَتَحاَصِبيُح َوالِ  .874 .1324 (:ن)

وأما والد مسلم أيب الضحى فهو  ،بفتح الصاد ا١تهملة، والد الربيع )األثيوبي(: "َصِبيُح"
 األوؿ بصيغة التصغَت.مضمـو  "ُصبَ ْيح"

 "َعيَّاش، َعبَّاس"
ـُ َواٟتِْْمصِ  .875 .1325 (:ن)  (2)اْلُكوُِبُّ  اْلُمْقرِئُ َكَذاَؾ   أَبًا،  يُّ َعيَّاٌش الرَّقَّا
 .......................  (1)]َواٟتِْْمََتِي َكَذا اْبُن َعْمرِو اْلَعاِمرِي[ .881 .1326 

 بعُت مهملة مفتوحة فياء ٖتتانية مشددة، فألف ٍب شُت معجمة، ىم: )األثيوبي(: "َعيَّاش"
م الثياب، قاؿ اٟتافظ: و٦تا يشتد اشتباىو ُب ىذه نسبة إىل رق الرَّقَّاُم" "عياش بن الوليد .1

 با١توحدة والسُت ا١تهملة وكال٫تا من شيوخ البخاري.  (2)"عباس بن الوليد"ا١تادة 
 من شيوخ البخاري.  "علي بن عياش"ووالد اٟتمصي  .2

                                                 

 ىػ(. 160أبو بكر، السعدي، ]صدوؽ سيء اٟتفظ وكاف عابدا ٣تاىدا، خت ت ؽ[، )ت ِبيح""الرَّبِيع بن صَ (1)
َحى"  ]ع[، تقدـ. "ُمْسِلم بن ُصبَ ْيح، أَبو الضُّ

 ىػ(. 226، )ت]ثقة، خ د س[بن الوليد، أبو الوليد، القطاف، البصري،  "الرَّقَّاُم، َعيَّاش"(2)
 ىػ(. 219، )ت]ثقة ثبت، خ د ت س ؽ[٢تاين، البكاء، علي بن عياش، أبو اٟتسن، األ "اْلِحْمِصّي"

"  (.ىػ194ت، )]ثقة إال أنو ١تا كرب ساء حفظو وكتابو صحيح، ع[أبو بكر بن عياش، األسدي، اٟتناط،  "اْلُمْقِرُئ اْلُكوِفيُّ
 ىػ(. 133)ت، ]ثقة، ر ـ د ت س ؽ[َعيَّاش بن َعبَّاس، أبو عبد الرحيم، القتباين، ا١تصري،  "اْلِحْمَيِري"(1)

 ىػ(. 170، )ت]صدوؽ يغلط، ـ ؽ[وابنو: عبد اهلل بن َعيَّاش بن َعبَّاس، أبو حفص، 
 .]ثقة، ـ س[التميمي، الكوُب،  "َعيَّاش ْبُن َعْمِرو، اْلَعاِمِري"

    (.ىػ238[، )تخ ـ س ،ثقة] ي،النرس ،، أبو الفضل ،(عباس بن الوليد2)
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 ا١تقرئ الكوُب. "أبو بكر بن عياش"و .3
 ٔتوحدة آخره سُت اٟتمَتي. "عياش بن عباس"و .4
 . رو العامري""عياش بن عمو .5

 وىو كثَت. "َعبَّاس"وغَت ىؤالء كلو 
 "َعتَّاب، ِغَياث"

 (1)َعتَّاُب بِالتَّا اْبُن  َبِشََت اٞتََْزرِي  ......................   (:ن)
بفتحتُت نسبة إىل  "ابن بشير الجزري"بعُت مهملة وبالتاء ا١تشددة  )األثيوبي(: "َعتَّاب"

 بكسر ا١تعجمة بعدىا مثناة من ٖتت وبعد األلف ثاء مثلثة.  اث""ِغيَ اٞتزيرة، وأما غَته فػ
  "َعْبَثر، َعْنَبر"

 (1)َواْبُن َسَواٍء السَُّدوِسي َعْنبَػرُ   َوَوَلُد اْلَقاِسِم فَػْهَو َعْبثَػرُ  .879 .1327 (:ن)
 ، وأما جد"ابن القاسم"با١توحدة الساكنة بعدىا ثاء مثلثة ٍب راء،  )األثيوبي(: "َعْبَثر"

 مفتوحة.بنوف ساكنة ٍب باء موحدة  "َعْنَبر"، فهو مد بن سواء""مح
َنة، ُعتَ ْيَبة"  "ُعيَ ي ْ

َنٌة َواِلُد ِذي اْلِمْقَدارِ  .880 .1328 (:ن)  (2)ُسْفَياَف، َواْبُن ِحْصٍن اْلَفزَارِي  ُعيَػيػْ
َنة" َنة بنو "سفيان"بعد٫تا نوف مصغرا، والد ذي ا١تقدار  بياءين ٖتتانيتُت )األثيوبي(: "ُعيَ ي ْ ي ْ  "ُعي َ

                                                 

 ىػ(.190أبو اٟتسن ويقاؿ: أبو سهل، ]صدوؽ ٮتطئ، خ د ت س[، )ت ""َعتَّاُب ْبُن َبِشير، اْلَجَزِريّ (1)
 ىػ(. 179أبو زُبَػْيد، الزُّبَػْيِدّي، الكوُب، ]ثقة، ع[، )ت "َعْبَثر بن اْلَقاِسِم"(1)

ُدوِسي"  ، أبو ا٠تطاب، البصري، ا١تكفوؼ، ]صدوؽ رمي بالقدر،خ ـ خدت س ؽ[،"َعْنَبر"٤تمد بن َسَواء بن "السَّ
 ىػ(.189أو 187)ت

َنة"(2)  تقدـ مرارا. "ُسْفَيان بن ُعيَ ي ْ
وليس لو رواية، وإ٪تا ذكر ُب أثناء اٟتديث، أسلم بعد الفتح  رضي اهلل عنو، أبو مالك، صحايب "عيينة بن ِحْصٍن اْلَفَزاِري"

 .وقيل: قبلو
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، بتاء بدؿ "ُعتَ ْيَبة"بفتحتُت نسبة إىل فزارة بن ذبياف قبيلة كبَتة، وأما غَت٫تا فػ حصن الفزاري"
 الياء األوىل مصغرا.
 "الَعَوِقّي، الَعْوِفّي"

 ........................  (1)اْبَن  ِسَناَف اْلَعَوِقيَّ  أَْفرِدِ  .882 .1329 (:ن)
 "محمد بن سنان"بفتحتُت نسبة إىل العوقة بطن من عبد القيس ىو  )األثيوبي(: "الَعَوِقّي"

 بسكوف الواو بعدىا فاء نسبة إىل عبد الرٛتن بن عوؼ الزىري. "الَعْوِفّي"وأما غَته فػ
 "الَقاِرّي، الَقاِري"

 َشدّْدِ ، (1)َعْبدٍ قَارِيػُُّهْم ُىَو اْبُن   ........................   (:ن)
قبيلة معروفة  "قارة"يشدد ياءه نسبة إىل  "الَقاِرّي"الرٛتن بن عبد  عبد)األثيوبي(: 

 ٥تفف الياء، وىو من ينسب إىل القراءة وىم ٚتاعة. "قَاِري"بالرمي، وغَته 
 "ُمْحِرز، ُمَجزّْز"

 (2)٣ُتَزّْزُ اْلُمْدلِػِجي  َصْفَواَف، أَمَّا  أَبُو ُعبَػْيِد اهلِل فَػْهَو ُمػػْحرِزُ  .883 .1330 (:ن)
ٔتيم مضمومة فحاء مهملة ساكنة فراء مهملة مكسورة،  ثيوبي(: "عبيد اهلل بن ُمْحرِز")األ

، وأما الصحايب ا١تذكور ُب حديث عائشة ُب قصة أسامة بن زيد "صفوان بن ُمْحرِز"وكذلك 
 بضم ا١تيم وسكوف الداؿ وكسر الالـ آخره جيم،  "ُمْدِلج"نسبة إىل بٍت  "المدلجي"بن حارثة 

                                                 

 ىػ(. 223تأبو بكر، الباىلي، البصري، ]ثقة ثبت، خ د ت ؽ[، ) "اْلَعَوِقّي" محمد "بن ِسَنان"(1)
 ]ع[، تقدـ. "بن َعْبٍد، الَقاِرّي"عبد الرٛتن (1)

 ىػ(.181وكذا حفيد أخيو: يعقوب بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عبٍد، الَقارِّي، ]ثقة، خ ـ د ت س[، )ت
 الكوُب، ]مقبوؿ، خ[. "ُعبَ ْيد اهلِل بن ُم  ْحِرز"(2)
 ىػ(. 174]ثقة عابد، خ ـ ت س ؽ[، )تبن زياد، البصري،  "َصْفَوان بن ُم  ْحِرز"و

 (.5/576، اإلصابة4/1461القائف، ُب حديث عائشة ُب قصة أسامة بن زيد )االستيعاب "ُمَجزّْز، اْلُمْدلِ ِجي"
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 ٔتيم مضمومة فجيم مفتوحة فزايُت األوىل منهما مكسورة. "ُمَجزّْز"انة، بطن من كن
 تنبيو: 
: (5/161)البخاري ؛ قاؿ "علقمة بن محرز": اختلف ُب (1/216)ىدى الساريالحافظ قاؿ 

، َوَعْلَقَمَة ْبِن  ففي رواية ابن السكن  الػُمْدِٞتِيّْ، ُمَجزّْزٍ بَاُب َسرِيَِّة َعْبِد اللَِّو ْبِن ُحَذافََة السَّْهِميّْ
  ."ُمَجزّْز"وضبطو الدارقطٍت وعبد الغٍت كالثاين  "ُمْحرِز"وغَته كاألوؿ 

 "ُمَغفَّل، َمْعِقل"
َفرٌِد، َوَمْن ِسَواهُ   َواِلُد َعْبِد اهلِل ُقْل: ُمَغفَّلُ  .884 .1331 (:ن)  (1)َمْعِقلُ  ُمنػْ

ة مفتوحة ٦تن بايع ٖتت بغُت معجمة ففاء مشدد )األثيوبي(: "عبد اهلل بن ُمَغفَّل"
 بعُت مهملة فقاؼ بوزف مسجد، وىم ٚتاعة. "َمْعِقل"الشجرة، وأما سواه فهو

ر، َمْعَمر"  "ُمَعمَّ
 .......................  (1)٭َتَِْت ُد اْبُن ُيَشدَّ  ُمَعمَّرٌ  .885 .1332 (:ن)

ر" وأما  يى بن بسام""ابن يحبضم ا١تيم األوىل، وفتح الثانية وتشديدىا،  )األثيوبي(: "ُمَعمَّ
 بفتح ا١تيم األوىل والثانية ٥تففة. " َمْعَمر"غَته فػػ
 : وقيل بالتخفيف وىو رواية األكثر.(1/216)ىدى الساريالحافظقاؿ 

َية، ُمَنبّْو"  "ُمن ْ
ُـّ   .......................   (:ن) َيٌة  بِاْلَياِء  ُأ  (2)يَػَعَلى َوُمنػْ

َية" "أم يعلى ومة ُب أولو بعدىا نوف ساكنة فياء مثناة مفتوحة ٔتيم مضم )األثيوبي(: "ُمن ْ
 ."نبَّو"بصيغة اسم الفاعل ا١تضعف من  "ُمَنبّْو"، وأما غَتىا فهو بن أمية"

                                                 

ل"(1)   (.ىػ وقيل بعد ذلك57)ت رضي اهلل عنو. ،ا١تزين ،أبو عبد الرٛتن "َعْبد اهلِل بن ُمَغفَّ
ر بن َيْحَيى"(1)    [.، الضيب، الكوُب، ]مقبوؿ، خبن ساـ "ُمَعمَّ
َية"(2) َلِميَّة، وىي أـ  "ُمن ْ  ويقاؿ: جدتو. ،بن أمية رضي اهلل عنو "يَ َعَلى"بنت َغْزَواف السُّ
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 "ُىَزْيل، ُىَذْيل"
 ُىَذْيلُ ، َلِكْن َغيػْرُُه (1)بِالزَّايِ   اْبُن ُشَرْحِبيَل فَػُقْل: ُىزَْيلُ  .886 .1333 (:ن)

بضم الشُت وفتح الراء وسكوف اٟتاء  "ابن شرحبيل"بالزاي مصغرا،  )األثيوبي(: "ُىَزْيل"
 بالذاؿ ا١تعجمة بدؿ الزاي. "ُىَذْيل"وكسر الباء وغَته ٦تا ُب الكتاب 

  تنبيو:
 بعد ىذا البيت: السيوطيقاؿ 

يُع َما َحَوى اْلُبَخارِي . 888  فَاْضِبْطُو َضْبَط َحاِفٍظ ذَكَّارِ     َىَذا ٚتَِ
 ِلٍم ...............ُب ُمسْ . 889

  ٍب ذكر بعض ما ٮتتص بصحيح مسلم، ومل نثبتو ١تا تقدـ.
 "ِخَيار، َجبَّار"

 (1) َجبَّاُر[ وَعِن اْبِن َصْخٍر، َواْٝتُو  ]َميػّْْز َعِديِّا أَبُُو ا٠ْتَِيارُ   .1334 (:ن)
ة ٓتاء معجمة مكسورة بعدىا ياء ٥تفف "َعِدّي بن الِخَيار"ثبت ُب مسلم )األثيوبي(: 

ّتيم مفتوحة فباء مشددة آخره راء مهملة بعد ألف  "َجبَّار"آخره راء، وينبغي ٘تييزه عن 
 رضي اهلل عنو.  "ابن صخر"

                                                 

( "ُىَزْيُل ْبُن ُشَرْحِبيَل"(1)  .األودي، الكوُب، األعمى، ]ثقة، خ د ت س ؽ[، )٥تضـر
، 1/411)ا١تؤتَِلف وا١تخَتِلف  الدارقطني وابن ماكوالؼ، قاؿ بن عدي بن نوفل بن عبد منا "َعِدّي بن اْلِخَيار"(1)

: أسلم أبوه يـو الفتح.. واٞتمع ابن سعد(: قاؿ 5/40)اإلصابةالحافظ (: قتل يـو بدر كافرا. وقاؿ 2/43اإلكماؿ
 ر قتل ببدر.بُت الكالمُت أهنما اثناف؛ عدي األكرب وعدي األصغر، فالذي أسلم ُب الفتح ىو والد عبيد اللَّو، واآلخ

 وابنو: عبيد اهلل، ]٥تتلف َب صحبتو، خ ـ د س[، )ت آخر خالفة الوليد بن عبد ا١تلك(. 
 بن أمية بن خنساء، أبو عبد الرٛتن، األنصاري، شهد بدرا والعقبة رضي اهلل عنو. "َجبَّار بن َصْخر"
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 "َبْصَرة، َنْضَرة" و "ُحَمْيُل،  َجِميل"  
 (1)ِإْصَغارِ َكَذا اْٝتُُو ُٛتَْيُل َمْع   َأ٫تِْْل أَبَا َبْصرٍَة اْلِغَفارِي .891 .1335 (:ن)

نسبة إىل  "الغفاري"بالباء ا١توحدة بعدىا صاد مهملة آخرة راء،  أَبو َبْصَرة")األثيوبي(: "
باٟتاء ا١تهملة مصغرا، وىذا  "ُحَمْيل"بكسر الغُت قبيلة مشهورة، وكذلك اٝتو  "غفار"بٍت 

 ىو األشهر ُب ضبط اٝتو.
***** 

   اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفَتِرقُ    (:ن)
 

 َما َلْفظُُو َوَخطُُّو ُمتَِّفقُ   ْفًَتِؽُ َو٢َتُُم اْلُمتَِّفُق اْلمُ   .926 .1336
 

َياتُُو لِِعدَّةِ   .927 .1337  .......................  َلِكْن ُمَسمَّ
ىذا النوع متفق لفظا  معرفة المتفق والمفترق من األسماء واألنساب ونحوىا:)م(: 

فظ، وخطا، ٓتالؼ النوع الذي قبلو، فإف فيو االتفاؽ ُب صورة ا٠تط مع االفًتاؽ ُب الل
، وزلق بسببو غَت واحد من األكابر، "المشترك"وىذا من قبيل ما يسمى ُب أصوؿ الفقو 

 "كتاب المتفق والمفترق"ومل يزؿ االشًتاؾ من مظاف الغلط ُب كل علم، وللخطيب فيو 
 وىو مع أنو كتاب حفيل غَت مستوؼ لألقساـ اليت أذكرىا.

***** 
 [بِِو َوِمْز َذِوي الطَّبَػَقةِ  فَاْعنَ ]  ......................   (:ن)
: وا١تهم من ىذا الفن من يكوف ُب مظنة االشتباه ألجل (4/267)فتح ا١تغيثالسخاويقاؿ 

 التعاصر أو االشًتاؾ ُب بعض الشيوخ أو ُب الرواة.
                                                 

 ، صحايب رضي اهلل عنو.باٞتيم مصغرا ، وقيل: ُٚتَْيلتح ا١تهملةبف وقيل: ٛتَِيل "اْلِغَفاِري"بن َبْصرَة،  "أَبو َبْصَرة، ُحَمْيُل"(1)
 ىػ(.109أو108وأبو نضرة، ا١تنذر بن مالك بن قطعة العبدي ، العوقي، البصري، ]ثقة، خت ـ د ت س ؽ[، )ت
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 أَْو َمَع َجدٍّ، أَْو ُكًٌت َوَنَسَبا  فَػَتارًَة يَػتَِّفُق اْٝتًا َوأَبَا .904 .1338 (:ن)
ِو َواْسِم َأٍب َوالنََّسِب  أَوْ  .907 .1339  َيٍة، َكَعْكِسِو َواْسِم َأبِ   ُب اٝتِْ  أَْو ُكنػْ

 ٭تصل ٦تا ذكره ابن الصالح وزاده السيوطي عشرة أنواع، وىي: (:ش)
 يتفق الراوياف أو أكثر ُب االسم واسم األب. أف .1
 تتفق أٝتاؤىم وأٝتاء آبائهم وأجدادىم أو أكثر من ذلك. أف .2
 والنسب. تتفق الكنية أف .3
 تتفق ُب االسم واسم األب والنسب. أف .4
 تتفق ُب الكنية واسم األب. أف .5
 .عكسو وىو االتفاؽ ُب االسم وكنية األب .6
 .٦تا ٯتيزه عن ا١تشارؾ لو معوذكر فقط وال ي ةنسبالأو  ةكنيالسم أو أف يتفق اال .7
 .يتفق لفظ النسبة وٮتتلف ا١تنسوب إليو .8
 .أف يشًتؾ ُب االسم الرجاؿ والنساء .9

 .أف يشًتؾ ُب االسم واسم األب الرجاؿ والنساء .10
 أمثلتها على الًتتيب:ىذه و 

 ........................  ٨َتُْو اْبِن أْٛتََد ا٠ْتَِليِل ِستَّةِ  .927 .1340 (:ن)
ا١تفًتؽ ٦تن اتفقت أٝتاؤىم وأٝتاء آبائهم، مثالو: ا٠تليل بن أٛتد ستة، )م(: األول: 

 ألخَتة:وفات ا٠تطيب منهم األربعة ا
 ، حدث عن عاصم األحوؿ وغَته.(1)النحوي البصري صاحب العروض .1

                                                 

 ىػ(.160ا٠تليل بن أٛتد، أبو عبد الرٛتن، األزدي، الفراىيدي، البصري، ]صدوؽ عامل عابد، فق[، )ت بعد (1)
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: أخشى أف يكوف العراقيا٠تليل بن أٛتد، بصري، يروي عن عكرمة. قاؿ  .2
 النحوي، فإنو روى عن غَت واحد من التابعُت.

، حدث عن ا١تستنَت بن أخضر عن معاوية بن قرة، روى (1)أبو بشر ا١تزين بصري .3
 .ي وٚتاعةعنو العباس العنرب 

 ، روى عن روح بن عبادة وغَته.(1)أصبهاين .4

القاضي، الفقيو اٟتنفي ا١تشهور ٓتراساف، حدث عن ابن  (2)أبو سعيد، السجزي .5
 خزٯتة وابن صاعد والبغوي وغَتىم من اٟتفاظ ا١تسندين.

، القاضي ا١تهليب، فاضل، روى عن ا٠تليل السجزي ا١تذكور، (3)أبو سعيد البسيت .6
ن ا١تظفر البكري، عن ابن أيب خيثمة بتارٮتو، وعن غَت٫تا، حدث وحدث عن أٛتد ب

 عنو البيهقي اٟتافظ.
، دخل األندلس وحدث، (4)أبو سعيد البسيت .7 ، الشافعي، فاضل متصرؼ ُب علـو

ولد سنة ستُت وثالٙتائة، روى عن أيب حامد اإلسفرائيٍت وغَته، حدث عنو أبو 
 العباس العذري وغَته.

***** 
                                                 

 ا٠تليل بن أٛتد بن بشر بن ا١تستنَت، السَُّلمّي، البْصرّي، ]صدوؽ، بخ[.(1)
من الستة الذين ذكرىم ابن الصالح؛ ألنو وىم فيو، وإ٪تا ىو ا٠تليل بن ٤تمد، ووىم فيو  وأسقطت: العراقيقاؿ (1)

 ".بو العباس العجليالخليل بن محمد أ"أيب نعيم على الصواب: عند قبلو ابن اٞتوزي، وأبو الفضل ا٢تروي، وىو 
 (1/362تاريخ أصبهاف)
 ىػ(.378ا٠تليل بن أٛتد بن ٤تمد بن ا٠تليل، أبو سعيد، السجزي، اٟتنفي، )ت(2)
 .ا٠تليل بن أٛتد، أبو سعيد البسيت، ا١تهليب، الشافعي، ]مغلطاي: عامل ثقة ثبت[(3)
 (179ص: الصلة). الشافعي ،البسيت، أبا سعيد ،(ا٠تليل بن أٛتد بن عبد اهلل بن أٛتد4)
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 ]َوأََنُس ْبُن َماِلٍك ٠ِتَْمَسِة[  ........................   (:ن)
 ؛فهم أكثر من ذلكروي عنهم اٟتديث، وإال  ٦تنٜتس  "أنس بن مالك"ومثلو )األثيوبي(: 

 خادـ النيب صلى اهلل عليو وسلم.(1)أنس بن مالك .1
اِفِر "ِإنَّ اهلل َوَضَع َعِن اْلُمسَ لو حديث واحد:  ،، يكٌت أبا أمية(1)كعيب، قشَتي .2

 أخرجو أصحاب السنن األربعة.الِصَياَم َوَشْطَر الصََّلِة" 
 .(2)والد اإلماـ مالك  .3
 .(3)ٛتصي .4
 .(4)كوُب .5

***** 
 َٛتَْداُف ُىْم أَْربَػَعٌة تَػُعدُّهُ   َوَأْٛتَُد ْبُن َجْعَفٍر َوَجدُّهُ   .928 .1341 (:ن)

أكثر من ذلك، ومن : ا١تفًتؽ ٦تن اتفقت أٝتاؤىم وأٝتاء آبائهم وأجدادىم أو الثاني)م(: 
 جعفر بن ٛتداف، أربعة كلهم ُب عصر واحد؛أمثلتو: أٛتد بن 

 ، الراوي عن عبد اهلل بن أٛتد بن حنبل.(5)القطيعي، البغدادي، أبو بكر .1
 عبد اهلل بن أٛتد بن إبراىيم الدورقي. عن، يروي (6)السقطي، البصري، أبو بكر .2

                                                 

 (.ىػ93و أ 92ي، رضي اهلل عنو، )األنصار  ،أبو ٛتزة ،(أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم1)
  ي، رضي اهلل عنو.القشَت  ،الكعيب ،و أبو ميةأأبو أميمة، أو  ،(أنس بن مالك أبو أمية1)
 (212ص: شاىَت علماء األمصارم.)من جلة ا١تدنيُت ومتقنيهم: ابن حبان، قاؿ األصبحي ،(أنس بن مالك بن أيب عامر2)
وال ، شيخ ٛتصي ذكره أبو بكر أٛتد بن ٤تمد بن عيسى البغدادي رٛتو اهلل ُب تاريخ اٟتمصيُت: الخطيبقاؿ (3)

 (1/147ا١تتفق وا١تفًتؽ ) وما رأيت لو ذكرا ُب كتب أىل العلم سوى ما أوردتو. ،أعلم عمن حدث أنس بن مالك ىذا
 (1/147ا١تتفق وا١تفًتؽ. )وأحاديثو قليلة ،الكوُب ،أبو القاسم ،بن أيب القاسم أنس بن مالك: الخطيبقاؿ (4)
 ىػ(.368أٛتد بن جعفر بن ٛتداف بن مالك، أبو بكر البغدادي، القطيعي، راوي ا١تسند، )ت(5)
 ىػ(.364أٛتد بن جعفر بن ٛتداف بن عيسى، أبو بكر، السقطي، البصري، روى عنو أبو نعيم، )ت(6)
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 ن ٤تمد بن كثَت صاحب سفياف الثوري.روى عن عبد اهلل بن ٤تمد بن سناف، ع (1)دينوري .3
 ، روى عن عبد اهلل بن جابر الطرسوسي تاريخ ٤تمد بن عيسى الطباع.(2)طرسوسي .4

***** 
 اثْػَناِف، َواآْلَخُر ِمْن بَػْغَدانَا  َو٢َتُُم الْػَجْوين أَبُو ِعْمرَانَا  .929 .1342 (:ن)

 عمراف اٞتوين اثناف؛ ما اتفق من ذلك ُب الكنية والنسبة معا، مثالو: أبو)م(: الثالث: 
 .(1)التابعي، عبد ا١تلك بن حبيب .1
، بصري، سكن بغداد، روى عن ىشاـ بن عمار، روى عنو (2)موسى بن سهل .2

 دعلج بن أٛتد.
***** 

 ٫ُتَا ِمَن اأْلَْنَصاِر ُذو اْشِتَباهِ   َكَذا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اهللِ   .930 .1343 (:ن)
أٝتاء آبائهم ونسبتهم، مثالو: ٤تمد بن عبد اهلل : ا١تفًتؽ ٦تن اتفقت أٝتاؤىم و الرابع)م(: 

 ؛األنصاري، اثناف متقارباف ُب الطبقة
 ا١تشهور، القاضي أبو عبد اهلل الذي روى عنو البخاري والناس. (3)األنصاري .1
 ، ضعيف اٟتديث.(4)كنيتو أبو سلمة .2
 . د ت س ؽ[]ثقة، عخ ـ : ٤تمد بن عبد اهلل بن زيد بن عبد ربو، األنصاري، ا١تدين، وأيضا .3

                                                 

 جعفر بن ٛتداف، الدينوري، روى عنو علي بن القاسم بن شاذاف، الرازي. أٛتد بن(1)
 أٛتد بن جعفر بن ٛتداف، أبو اٟتسن، الطرسوسي، روى عنو عبد الرٛتن بن عمر بن نصر الدمشقي.(2)
 ىػ(.128بصري، ]ثقة، ع[، )تال(عبد ا١تلك بن حبيب، أبو عمراف، اٞتوين، 1)
 ىػ(.307ثقة[، )ت)٘تييز(، ] ،و عمراف، اٞتوين، بصري، سكن بغداد(موسى بن سهل بن عبد اٟتميد، أب2)
 ىػ(.215(٤تمد بن عبد اهلل بن ا١تثٌت بن عبد اهلل بن أنس بن مالك، أبو عبد اهلل، األنصاري، البصري، ]ثقة، ع[، )ت3)
 (٤تمد بن عبد اهلل بن زياد، أبو سلمة، األنصاري، البصري، ]كذبوه، فق[.4)
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٤تمد بن عبد اهلل بن حفص بن ىشاـ بن زيد بن أنس بن مالك، األنصاري،  .4
 .]صدوؽ، ؽ[البصري، 

  تنبيو:
أكثر اشتباىا، ألهنما متقارباف ُب الطبقة، رويا عن ٛتيد الطويل، وسليماف التيمي  األوالن

فهو متأخر  رابعالفهو من التابعُت، متقدـ عليهما، وأما  الثالثومالك بن دينار .. وأما 
 .العراقيعنهما، روى عن ٤تمد بن عبد اهلل بن ا١تثٌت األنصاري ا١تذكور أوال. أفاده 

***** 
 َثاَلثٌَة َقْد بَػيػَُّنوا ٤َتَلَُّهمْ   ٍُبَّ أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاٍش ٢َتُمُ   .931 .1344 (:ن)

 أبو بكر بن عياش ثالثة: مثل:؛ أف تتفق الكنية واسم األب الخامس:)م(: 
 .(1)القارئ احملدث ،بكر بن عياش أبو .1
، وىو ٣تهوؿ، (3)حدث عنو جعفر بن عبد الواحد(2)اٟتمصي ،أبو بكر بن عياش .2

 وجعفر غَت ثقة.
ائّي، صاحب كتاب (4)السلمي ،أبو بكر بن عياش .3  .""غريب الحديثالباُجدَّ

***** 
 ُىمُ اْبُن َأيب َصاِلِح أَتْػَباٌع   َوَصاِلٌح أَْربَػَعٌة ُكلُُّهمُ   .932 .1345 (:ن)

 ، أربعة من التابعُت؛"صالح بن أبي صالح"أف يتفق االسم وكنية األب، مثل:  )م(: السادس:
                                                 

 عاصم، تقدـ. عنراوي الاش، (أبو بكر بن عي1)
 (أبو بكر بن عياش، اٟتمصي، ]الذىيب: ال يدري من ىو[.2)
 [منكر اٟتديث عن الثقات، ويسرؽ اٟتديث، ]ابن عدي: ا٢تامشي ،(جعفر بن عبد الواحد3)
ائّي، ]ثقة، س[، )ت4)  ىػ(.204(أبو بكر، اٟتسُت بن عياش، السلمي، الباُجدَّ
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 بنت أمية بن خلف. (1)موىل التوأمة .1
 ذكواف، الراوي عن أيب ىريرة. (1)أبوه أبو صاحل السماف .2
 السدوسي، روى عن علي وعائشة، روى عنو خالد بن عمرو. (2)صاحل بن أيب صاحل، .3
، موىل عمرو بن حريث، روى عن أيب ىريرة، روى عنو أبو (3)صاحل صاحل بن أيب .4

 بكر بن عياش.
***** 

 ِإَذا َما يُػْهَملُ « َٛتَّادٍ »َكَنْحِو   َوِمْنُو َما ُب اْسٍم فَػَقْط َوُيْشِكلُ   .933 .1346 (:ن)
ما وقع فيو االشًتاؾ ُب االسم خاصة، أو الكنية خاصة، وأشكل  :السابعالقسم )م(: 

 "حماد"مل يذكر بغَت ذلك، مثل:  مع ذلك، لكونو
***** 

 ....،(4)َأْطَلَقُو، فَػْهَو اْبُن زَْيدٍ   فَِإْف َيُك اْبُن َحْرٍب أَْو َعاِرـُ َقدْ   .934 .1347 (:ن)
: )م(:  فهو ٛتاد بن زيد، وكذلك سليماف بن  "حدثنا حماد"قاؿ ابن خالد: إذا قاؿ عاـر
 حرب.

***** 
                                                 

 تقدـ. (صاحل بن أيب صاحل )نبهاف(1)
 (صاحل بن أيب صاحل )ذكواف( السماف، أبو عبد الرٛتن، ا١تدين، ]ثقة، ـ ت[.1)
 (صاحل بن أيب صاحل، السدوسي، روى عن علي وعائشة، ]وثقة ابن حباف[.2)
 (صاحل بن أيب صاحل)مهراف(، ا١تخزومي، الكوُب، ]ضعيف، مد ت[.3)
 ىػ(.224اـ حافظ، ع[، )ت(سليماف بن حرب بن ّتيل، أبو أيوب، البصري، ]ثقة إم4)

، ]ثقة ثبت تغَت َب آخر عمره، ع[، )ت أو  ٤223تمد بن الفضل، أبو النعماف السدوسي، البصري، يعرؼ بعاـر
 ىػ(.224
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 ...... أَْو َوَردْ .............  ........................   (:ن)
 

َهاٍؿ، َفَذاَؾ الثَّاين   َعِن التَُّبوذَِكيّْ أَْو َعفَّافِ   .935 .1348  (1)أَْو اْبِن ِمنػْ
 

 (1)يُػْرتَابُ ُىَو اْبُن  َخاِلٍد َفاَل   َكَذا ِإَذا َأْطَلَقُو َىدَّابُ   .1349
ذلك اٟتجاج فهو ٛتاد بن سلمة، وك "ثنا حماد"قاؿ ابن خالد: إذا قاؿ التبوذكي: )م(: 

 بن منهاؿ.
أمكن أف يكوف أحد٫تا، ٍب وجدت عن ٤تمد بن ٭تِت  "حدثنا حماد"وإذا قاؿ عفاف: 

 ومل أنسبو فهو ابن سلمة. "حدثنا حماد"الذىلي، عن عفاف قاؿ: إذا قلت لكم 
 وكذلك إذا أتى عن ىدبة بن خالد بن البصري.)األثيوبي(: 

***** 
 طَْيَبَة فَاْبُن ُعَمٍر، َوِإْف يَِفي  ْبُد اهلِل ُب َوَحْيُثَما أُْطِلَق عَ  .913 .1350 (:ن)
 

 ِبُكوَفٍة، فَػْهَو اْبُن َمْسُعوٍد يُػَرى  ٔتَكٍَّة فَاْبُن الزُّبَػَْتِ، أَْو َجَرى .914 .1351
 

 َوالشَّاـِ َمْهَما أُْطِلَق اْبُن َعْمرِو  َواْلَبْصرَِة اْلَبْحُر، َوِعْنَد ِمْصرِ  .915 .1352
فقيل لو:  "أنا عبد اهلل"ويناه عن سلمة بن سليماف أنو حدث يوما فقاؿ: ومن ذلك ما ر )م(: 

"حدثنا عبد اهلل بن ابن من؟ فقاؿ: يا سبحاف اهلل، أما ترضوف ُب كل حديث حىت أقوؿ: 
، ٍب قاؿ سلمة: إذا قيل المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منزلو في سكة صغد"

                                                 

 ىػ(.223(موسى بن إٝتاعيل، أبو سلمة، التبوذكي، ا١تنقري، ]ثقة ثبت، ع[، )ت1)
قة ثبت رٔتا وىم، ابن معُت: أنكرناه ُب صفر سنة عفاف بن مسلم بن عبد اهلل، أبو عثماف، الباىلي، الصفار، ]ث

 ىػ(.219،ع[، )ت219
 ىػ(.217أو  216حجاج بن ا١تنهاؿ، أبو ٤تمد، السلمي، األ٪تاطي، ]ثقة فاضل، ع[، )ت

 .ىػ(167بن دينار، أبو سلمة، ]ثقة عابد أثبت الناس ُب ثابت تغَت بأخرة، خت ـ د ت س ؽ[، )ت حماد بن سلمة
اُب"(1)  ىػ(.235بتليينو، خ ـ د[، )ت ي، البصري، ]ثقة عابد تفرد النسائيأبو خالد، القيس ،"ُىْدبَةُ ْبُن َخاِلٍد" أو "َىدَّ
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فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة  "عبد اهلل"إذا قيل با١تدينة ٔتكة "عبد اهلل " فهو ابن الزبَت، و 
فهو ابن عباس، وإذا قيل ٓتراساف  "عبد اهلل"فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة  "عبد اهلل "

 فهو ابن ا١تبارؾ. "عبد اهلل"
ن وال ينسبو فهو اب "عن عبد اهلل"وقاؿ اٟتافظ أبو يعلى ا٠تليلي القزويٍت: إذا قاؿ ا١تصري 

)اإلرشاد  وال ينسبو فهو ابن عباس. "عن عبد اهلل"عمرو يعٍت ابن العاص، وإذا قاؿ ا١تكي: 

 (1/440ُب معرفة علماء اٟتديث

***** 
 َعِن اْبِن َعَباٍس، ِبزَاٍي ِعدَّةُ   َوَعْن َأيب َٛتْزََة يَػْرِوي ُشْعَبةُ  .916 .1353 (:ن)

س إذا أطلق، وذكر بعض اٟتفاظ أف ومن ذلك: أبو ٛتزة باٟتاء والزاي، عن ابن عبا)م(: 
 عن ابن عباس، وكلهم أبو ٛتزة باٟتاء والزاي. (1)شعبة روى عن سبعة كلهم أبو ٛتزة

***** 
 (2)َوْىَو الَِّذي يُْطَلُق يُْدَعى َنْصرَا  ِإالَّ أَبَا َٚتْرََة فَػْهَو بِالرَّا .917 .1354 (:ن)

عمراف الضبعي، ويدرؾ فيو الفرؽ بينهم إال واحدا فإنو باٞتيم، وىو أبو ٚترة نصر بن )م(: 
وأطلق فهو عن نصر بن عمراف، وإذا  "عن أبي جمرة عن ابن عباس"بأف شعبة إذا قاؿ: 

 روى عن غَته فهو يذكر اٝتو أو نسبو.
 

***** 
                                                 

  (.ىػ120وأىػ 118، )تع[ ،ثقة] (،على خلف ُب كنيتو) ي،البصر  ،أنس بن سَتين، أبو ٛتزةمنهم: (1)
 ]صدوؽ لو أوىاـ، ى ـ[.  ،عمراف بن أيب عطاء أبو ٛتزة ، القصاب

 ىػ بسرخس(. 128بن عمراف بن عصاـ، الضبعي، ]ثقة ثبت، ع[، )تأَبو َجْمَرَة، َنْصر" "(2)
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 قَِبياًل اَْو َمْذَىًبا اَْو بِاْلَيا ِصفِ   َوِمْنُو َما ُب َنَسٍب َكالْػَحَنِفي  .936 .1355 (:ن)
أي: يتفق لفظ النسبة وٮتتلف ]ا١تشًتؾ ا١تتفق ُب النسبة خاصة :لثامناالقسم )م(: 

 :[ا١تنسوب إليو
 "مذىب أبي حنيفة"و إىل أ "بني حنيفة"نسبة إىل  "الحنفي"ومن أمثلتو: 

وُب كل منهما كثرة وشهرة، وكاف ٤تمد بن طاىر ا١تقدسي، وكثَت من أىل قال الشيخ: 
بالياء، ومل أجد  "حنيفي"فيقولوف ُب ا١تذىب:  العلم واٟتديث وغَتىم يفرقوف بينهما،

وحملمد  "الكافي"ذلك عن أحد من النحويُت إال عن أيب بكر بن األنباري، قالو ُب كتابو 
 ."األنساب المتفقة"بن طاىر ُب ىذا القسم كتاب 

: اشتبو ٚتاعة ٦تن نسب إىل القبيلة على بعض (4/281)فتح ا١تغيثالسخاوي قاؿ  (:ش)
 ورٔتا كاف فيهم من تقدـ على إماـ ا١تذىب. ،ات اٟتنفية فأدخلهم فيهامن صنف طبق

***** 
 ِفيِو الرَّْجاُؿ َوالنَّْسا َوَعدَُّدوا  َواْعُدْد ََِّٔذا النػَّْوِع َما يَػتَِّحدُ  .919 .1356 (:ن)
 ........................  ِقْسَمُْتِ؛ ............... .920 .1357 

 يتحد ُب التسمية بو الرجاؿ والنساء، وىو قسماف؛ ًتؽ ماومن ا١تتفق وا١تف)األثيوبي(: 
***** 

 (1)بِْنُت ُعَمْيِس اْبُن رِئَاٍب َأْٝتَا  َما َيْشًَتَِكاِف ِإْٝتَا......... .920  (:ن)
أف يشًتؾ ُب االسم الرجاؿ والنساء،  التاسع:النوع )األثيوبي(: القسم األول، وىو 

بنت عميس زوجة أيب بكر رضي اهلل عنهما، ومن ؛ فمن النساء أٝتاء "أسماء"مثل: 
 الرجاؿ أٝتاء بن رئاب رضي اهلل عنو.

                                                 

 ا٠تثعمية، زوجة أيب بكر رضي اهلل عنهما، أـ ٤تمد بن أيب بكر. "َأْسَماء بِْنُت ُعَمْيِس"(1)
 (.1/217، اإلصابة1/87عاببن معاوية، اٞترمي، من بٍت جـر بن رباف، صحايب )االستي "ربَّان"أو  "َأْسَماء ْبُن رِئَاٍب"
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 (1)اْلُمَهلَّبِ  اْبِن َوابْػَنةِ  َكِهْندٍ   َوالثَّاِف ُب اْسٍم، وََكَذا ُب اْسِم َأبِ  .921 .1358 (:ن)
أف يشًتؾ ُب االسم واسم األب الرجاؿ  العاشر:النوع ، وىو الثاني)األثيوبي(: القسم 

 "ىند بن المهلب وىند ابنة المهلب"النساء، مثل: و 
***** 

   تَ ْلِخيُص الْ ُمَتَشاِبوِ    (:ن)
 

 ُمرَكٌَّب ُمتَِّفُق الََّلفَظُْتِ   َو٢َتُُم ِقْسٌم ِمَن النػَّْوَعُْتِ   .937 .1359
 

 ..َعْكُسُو، أَْو ٨َتُْوُه، ..أَْو   ُب ااِلْسِم، َلِكنَّ أَبَاُه اْختَػَلَفا  .938 .1360
ب من النوعُت اللذين قبلو]ا١تؤتلف وا١تختلف، وا١تتفق وا١تفًتؽ[: وىو أف نوع يًتك)م(: 

يوجد االتفاؽ ا١تذكور ُب النوع الذي فرغنا منو آنفا ُب اٝتي شخصُت أو كنيتهما اليت 
عرفا ّٔا، ويوجد ُب نسبهما أو نسبتهما االختالؼ واالئتالؼ ا١تذكوراف ُب النوع الذي 

أف ٮتتلف ويأتلف أٝتاؤ٫تا ويتفق نسبتهما أو نسبهما قبلو، أو على العكس من ىذا ب
اٝتا أو كنية، ويلتحق با١تؤتلف وا١تختلف فيو ما يتقارب ويشتبو وإف كاف ٥تتلفا ُب 

 بعض حروفو ُب صورة ا٠تط.
***** 

 ......... َوَصنػََّفا......  ........................   (:ن)
 

 ........................  ......ِفيِو ا٠تَِْطيُب، .....  .939 .1361
 "كتاب تلخيص المتشابو في الرسم"وصنف ا٠تطيب ُب ذلك كتابو الذي أٝتاه )م(: 

 وىو من أحسن كتبو، لكن مل يعرب باٝتو الذي ٝتاه بو عن موضوعو كما أعربنا عنو.
 "تالي تلخيص المتشابو" ٔتا فاتو ُب ووذيل (:ش)

                                                 

 (: شيخ ليس با١تشهور.2/856)تلخيص ا١تتشابو ُب الرسمالخطيب قاؿ  "ِىْند بن اْلُمَهلَّب"(1)
 (: حدثت عن أبيها.2/856)تلخيص ا١تتشابو ُب الرسمالخطيب بن أيب ُصْفَرة األزدّي، قاؿ  "ِىْند بِْنت اْلُمَهلَّب"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 505 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

 "ُموَسى ْبِن َعِلّي، ُموَسى ْبِن ُعِلّي"
 ...، ......(1)َواْبِن ُعَليٍّ   .... ٨َتُْو ُموَسى ْبِن َعِليْ .   (:ن)

بفتح العُت،  "موسى بن َعِلّي" : مثل:اسم األب المؤتلففي االسم  المتفق)م(: 
ر٬تو من يقولو بالضم، ويقاؿ: إف أىل وقد روينا عنو ٖت، بضم العُتبن ُعَلي" "موسى و

ل العراؽ كانوا يقولونو بالضم، وكاف بعض اٟتفاظ مصر كانوا يقولونو بالفتح لذلك، وأى
 .٬تعلو بالفتح اٝتا لو وبالضم لقبا

: َعِلي بن رَبَاح، ويُقاؿ: ُعَلّي، والصحيح َعِلّي. (6/274)التاريخ الكبَت البخاريقاؿ  (:ش)
: الصحيح فيو الفتح، وكاف ابنو موسى يكره (2/110)مشارؽ األنوارالقاضي عياض وقاؿ 

 وؿ: ال أجعل ُب حل من صغر اسم أيب.تصغَته ويق
 "َحيَّان اأَلَسِدّي، َحَناَن اأَلَسِدّي"

 .... َوَحَناَف اأَلَسِديْ .....  ........................   (:ن)
"َحيَّان : ومن أمثلتو في النسبة المختلففي االسم  عكسو، وىو المؤتلف)م(: 

 بالنوف ا٠تفيفة. (3)َنان األسدي""حَ ا١تشددة ا١تثناة من ٖتت، و بالياء (2)األسدي"
ْيَباِنّي" ْيَباِنّي، أَبو َعْمرو السَّ  "أَبو َعْمرو الشَّ

 َمَع َأيب َعْمرٍو ُىَو السَّْيَباين   وََكَأيب َعْمرٍو ُىَو الشَّْيَباين  .926 .1362 (:ن)
 "أبو عمرو و "أبو عمرو الشيباني" مثل: :المتفق في الكنية المؤتلف في النسبة)م(: 

                                                 

 ليس ُب الكتب الستة منهم أحد.  ٚتاعة متأخروف "ُموَسى ْبِن َعِلّي"(1)
 .ىػ(163بن َربَاح، اللخمي، أبو عبد الرٛتن، ا١تصري، ]صدوؽ رٔتا أخطأ، بخ ـ د ت س ؽ[، ) "ُموَسى ْبِن ُعَلّي"

 [.ـ د س ،ثقة] ،الكوُبي، األسد ،(حياف بن حصُت، أبو ا٢تياج2)
 [.مد ت ،مقبوؿ]، من بٌت أسد بن شريك بضم الشُت ،البصرى ، الكوُب ،(حناف األسدى3)

 حناف ىذا ىو عم مسرىد والد مسدد.(: 1/429 ا١تؤتَِلف وا١تخَتِلف)الدارقطنيقاؿ 
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تابعياف يفًتقاف، ألف األوؿ بالشُت ا١تعجمة، والثاين بالسُت ا١تهملة، واسم  (1)السيباني"
األوؿ سعد بن إياس، ويشاركو ُب ذلك أبو عمرو الشيباين اللغوي إسحاؽ بن مرار، وأما 

 ، وىو والد ٭تِت بن أيب عمرو السيباين الشامي.(2)الثاين فاٝتو زرعة
د ْبن َعْبِد اهلِل  د ْبن َعْبِد اهلِل اْلُمَخرِّْمّي""ُمَحمَّ  اْلَمْخَرِمّي، ُمَحمَّ

 ُمَضاِىي اْلَمْخَرِمي اْلُمَخرِّْمي  وََكُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اهللِ  .927 .1363 (:ن)
"محمد بن عبد اهلل : مثل في النسب: المؤتلففي االسم واسم األب  المتفق)م(: 

"محمد من بغداد، و (4)ا١تشددة، نسب إىل الػُمَخرْـّبضم ا١تيم األوىل وكسر الراء  (3)اْلُمَخرِّْمي"
 بفتح ا١تيم األوىل وإسكاف ا٠تاء ا١تعجمة، روى عن الشافعي. بن عبد اهلل اْلَمْخَرِمي"

اِل األَْنَصاِرّي"  "أَبو الرَّْجاِل األَْنَصاِرّي، أَبو الرَّحَّ
 (5)ااَلْنَصارِيّْ  رَّحَّاؿِ  الَأيب  َمعَ   وََكَأيب الرَّْجاِؿ ااَلْنَصارِيّْ  .928 .1364 (:ن)

بكسر الراء  "أبي الرَّْجال"مثل:  :في الكنية المؤتلف)األثيوبي(: المتفق في النسب 
ال"ا١تهملة وٗتفيف اٞتيم ٤تمد بن عبد الرٛتن األنصاري، و بفتح الراء وتشديد  "أبي الرَّحَّ

 اٟتاء ا١تهملة، خالد بن ٤تمد.
                                                 

ْيَباِنّي"(1)  ىػ(.96أو  95سعد بن إياس، الكوُب، ]ثقة ،ع[، )ت "أَبو َعْمرو، الشَّ
ْيَباِنّي"و  ىػ(.142ىاروف بن عنًتة، الكوُب، ]ال بأس بو، د س فق[، )ت "أَبو َعْمرو، الشَّ
ْيَباِنّي"و  ىػ(.210أو  206إسحاؽ بن ِمرَار، اللغوي، الكوُب، ]صدوؽ، ـ[، )ت "أَبو َعْمرو، الشَّ
ْيَباِنّي"(2)  زرعة، الشامي، ]مقبوؿ، بخ[. "أَبو َعْمرو، السَّ
د ْبن َعْبِد اهلِل"(3)  ىػ(.254بن ا١تبارؾ، أبو جعفر، البغدادي، ]ثقة حافظ، خ د س[، )ت "اْلُمَخرِّْمّي، ُمَحمَّ

د ْبن َعْبِد اهلِل"  ىػ(. 242بن عمار، أبو جعفر، البغدادي، ]ثقة حافظ، س[، )ت " اْلُمَخرِّْمّي ، ُمَحمَّ
 .ـ نز٢تاُمَخرّْ ػ(٤تلة ببغداد ٝتيت بذلك ألف ولد يزيد بن ال4)
 ٤تمد بن عبد الرٛتن بن حارثة، تقدـ. "أَبو الرَّْجاِل األَْنَصاِرّي"(5)

اِل األَ   خالد بن ٤تمد، ]ضعيف، ت[. ْنَصاِرّي""أَبو الرَّحَّ
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   الْ ُمْشَتَبُو الَمْقُلوبُ    (:ن)
 

 َصنََّف ِفيِو الْػَحاِفُظ الْػَخِطيبُ   َو٢َتُُم الْػُمْشَتِبُو الْػَمْقُلوبُ   .940 .1365
معرفة الرواة المتشابهين في االسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في )م(: 

"رافع االرتياب في المقلوب من وصنف ا٠تطيب ُب ىذا النوع كتابا ٝتاه االبن واألب: 
، وىذا االسم رٔتا أوىم اختصاصو ٔتا وقع فيو مثل الغلط ا١تذكور ُب "األسماء واألنساب

 ىذا ا١تثاؿ الثاين، وليس ذلك شرطا فيو، وأكثره ليس كذلك، فما ترٚتناه بو إذا أوىل.
 "اأْلَْسَود بن يَزِيد، يَزِيد بن اأْلَْسَود"

 (1)اثْػَنافِ  ِد يَزِيدَ ااَلْسوَ  وََكاْبنِ   كاْبِن يَزِيَد اأْلَْسَوِد الرَّبَّاين   .941 .1366 (:ن)
 "يزيد بن األسود"و األسود بن يزيد النخعي التابعي الفاضل. "األسود بن يزيد" مثالو:)م(: 

 اٞترشي أدرؾ اٞتاىلية وأسلم، وسكن الشاـ "يزيد بن األسود"و .الصحايب ا٠تزاعي
***** 

   َمْن ُنِسَب ِإَلى َغْيِر أَبِيوِ    (:ن)
 

ٍد ِإَذا َلُو ُنِسبْ   َغَْتِ َأبٍّ يَػْنَتِسبْ َواْدِر الَِّذي لِ  .931 .1367  َخْوَؼ تَػَعدُّ
 

 .......................  َوَنَسُبوا ِإىَل ِسَوى اآْلبَاءِ   .942 .1368
معرفة من ينسب إىل  و٦تا ينبعي درايتو والعناية بومعرفة المنسوبين إلى غير آبائهم: )م(: 

تعدد ذلك ا١تنسوب عند نسبتو إىل أبيو  غَت أبيو كأـ وجد و٨تو٫تا، ومن فائدتو إزالة توىم
                                                 

 ىػ(.75أو  74بن قيس، ، أبو عمرو، النخعي، الكوُب، ]ثقة مكثر فقيو، ع[، )ت "اأْلَْسَود بن يَزِيد"(1)
 ٫تا اثناف؛ "يَزِيد بن اأْلَْسَود"و

 ا٠تزاعي، صحايب رضي اهلل عنو. "يَزِيد بن اأْلَْسَود" .1
.أبو األسود "يَزِيد بن اأْلَْسَود"و .2  ، اُٞتَرِشّي، ٥تضـر
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ُب بعض ا١تواضع، ومن فائدتو أيضا دفع ظن االثنُت واحدا عند موافقة اٝتيهما واسم أيب 
 ؛وذلك على ضروب ،أحد٫تا اسم اٞتد الذي نسب إليو اآلخر

***** 
 (1)َعْفرَاءِ ِإمَّا أِلٍُـّ، َكَبٍِت   .......................   (:ن)

 ىي أمهم.و منهم معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء،  من نسب إلى أمو، :أحدىا)م(: 
***** 

َيٍة، َوَجدَّ   .943 .1369 (:ن)  .......................  ...ٍة، ٨َتُْو ابِن ُمنػْ
ىي ُب قوؿ الزبَت بن و  ،منهم: يعلى ابن منية الصحايب الثاني: من نسب إلى جدتو،)م(: 

 بكار جدتو أـ أبيو، وأبوه أمية.
َية: (4/2119)ا١تؤتَِلف وا١تخَتِلفالدارقطني قاؿ (: ش) بنت اٟتارث، ىي أـ العواـ بن  ُمن ْ

ؤّا يعرؼ يعلى بن منية،  أم أبيو جدة يعلى بن أميةخويلد وجدة الزبَت بن العواـ، وىي 
أصحاب  يقولوف: إهنا أمو...ويقوؿ وأصحاب الحديث.. الزبير بن بكارقاؿ ذلك 

أخت عتبة بن غزواف صاحب رسوؿ  ية بنت غزوانمن: إف الحديث وأصحاب التاريخ
منية بنت : يعلى بن أمية بن أيب بن عبيدة وأمو الطبرياهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقاؿ 

 عمة عتبة بن غزواف. جابر
***** 

 .ُجرَْيٍج َوَٚتَاَعاٍت، .. َكاْبنِ   ..... َوَجدْ ............   (:ن)
 ابن جريج، ىو عبد ا١تلك بن عبد العزيز بن جريج.منهم:  الثالث: من نسب إلى جده،)م(: 

                                                 

 .رضي اهلل عنهم، تقدموا معاذ ومعوذ وعوف وعاقل وخالد وإياس وعامربنت عبيد، وىم:  "بَنو َعْفَراء"(1)
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 ........ َوَقدْ ...........  ........................   (:ن)
 

 فَػَلْيَس ِلأْلَْسَوِد َأْصاًل بِاْبنِ   يُػْنَسُب َكالْػِمْقَداِد بالتَّبَػٍتّْ   .944 .1370
: ،ألسودمنهم: ا١تقداد بن االرابع: من نسب إلى رجل غير أبيو ىو منو بسبب، )م(: 

وىو ا١تقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي، وقيل: البهراين، كاف ُب حجر األسود بن عبد 
 يغوث الزىري، وتبناه فنسب إليو.

***** 
 ال َمْنُسوبُوَن ِإَلى ِخَلِف الظَّاِىرِ    (:ن)
 

 نَػَزَؿ َبْدرًا، ُعْقَبُة ْبُن َعْمرِو  َوَنَسُبوا لَِعاِرٍض َكاْلَبْدرِي  .945 .1371
من  رفة النسب التي باطنها على خلف ظاىرىا الذي ىو السابق إلى الفهم منها،مع)م(: 
، مل يشهد بدرا ُب قوؿ األكثر، ولكن نزؿ بدرا أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو ذلك:

 فنسب إليها.
: يعرؼ البدري؛ ألنو رضي اهلل عنو كاف يسكن بدرا... (3/1074)ابن عبد البر قاؿ (: ش)

ُب البدريُت،  البخاريذكره و  ... نو مل يشهد بدرا، وىو قوؿ ابن إسحاؽ: إابن شهابعن 
 وال يصح شهوده بدرا.

***** 
 تَػْيًما، .................  نَػَزؿْ  َكَذِلَك التػَّْيِمي ُسَلْيَمافُ   .946 .1372 (:ن)

 : نزؿ ُب تيم وليس منهم، وىو موىل بٍت مرة.التيمي ،سليمان بن طرخان)م(: 
 َجَعلْ  (1).. َوَخاِلٌد ِْتَذَّاءٍ .  .......................   (:ن)
 

 .......................  ُجُلوَسُو، ..............  .947 .1373
 مل يكن حذاء، ووصف بذلك ٞتلوسو ُب اٟتذائُت. ،خالد الحذاء)م(: 

                                                 

اء، َخاِلد"(1)  بن مهراف، أبو ا١تنازؿ، البصري، ]ثقة يرسل،ع[. "الَحذَّ
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: ما حذا نعال قط، إ٪تا كاف ٬تلس إىل حذاء فنسب إليو. يزيد بن ىارونقاؿ (: ش)
 (3/173)التاريخ الكبَت

***** 
 ٣َتِْلَس َعْبِد اهلِل َمْواَلُه ُوِسمْ   َلمَّا َلزـِْ  (1).... َوِمْقَسمٌ ..  (:ن)

ىو موىل عبد اهلل بن اٟتارث "مقسم مولى ابن عباس" ويقرب من ذلك ويلتحق بو )م(: 
 للزومو إياه. "مولى ابن عباس"بن نوفل، لـز ابن عباس، فقيل لو: 

***** 
َهَماتُ    (:ن)    ال ُمب ْ
 

َهَماِت اأْلَْٝتَا .936 .1374  .......................  َوأَلَُّفوا ُب ُمبػْ
اليت مل تسم ُب بعض الروايات أو  "مبهمات األسماء"وألف احملدثوف ُب بياف )األثيوبي(: 

عبد الغني إما اختصارا وإما لغَت ذلك، ُب اإلسناد أو ا١تنت، فممن ألف ُب ذلك  ،ٚتيعا
ُب  ابن بشكوالمرتبا لو على اٟتروؼ ُب ا١تبهم، ٍب  الخطيب ٍب بن سعيد المصري

كتاب ا٠تطيب   النوويبدوف ترتيب، وىو أٚتعها، وقد اختصر  "الغوامض والمبهمات"
مع نفائس ضمها إليو مهذبًا ٤تسنا، ال سيما ُب ترتيبو على اٟتروؼ ُب راوي ا٠ترب ٦تا 

ولي وللحافظ  ت إلى المبهمات""اْلشاراسهل بو الكشف منو بالنسبة ألصلو، وٝتاه 
، وىو أحسن ما صنف فيو، الدين العراقي "المستفاد من مبهمات المتن واْلسناد"

 ُب ا٢تدي مبهمات البخاري، واستوعبها.  الحافظوأفرد 
 

                                                 

 ىػ(.101رسل، خ د ت س ؽ[، )تبن ُّتَْرة، أبو القاسم، موىل عبد اهلل بن اٟتارث، ]صدوؽ ي "ِمْقَسٌم"(1)
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َها ِعْلَما  ................... .936  (:ن)  ِلَكْي ٖتُِيَط النػَّْفُس ِمنػْ
 الفن:  ومن فوائد معرفة ىذا)األثيوبي(: 

إذ النفس متشوقة إىل معرفة الشيء  ؛أف ٖتيط النفس من ا١تبهمات علما بذلك .1
 على ما ىو عليو.

ال تعرفو عينو  وا١تبهمقبوؿ، ُب العدالة شرط الزواؿ اٞتهالة اليت يُرد ا٠ترب معها؛ ألف  .2
 فكيف عدالتو.

سخ أنو إذا كاف ا١تبهم سائال عن حكم عارضة حديث آخر فيستفاد ٔتعرفتو الن .3
وعدمو إف عرؼ زمن إسالـ ذلك الصحايب، وكاف قد أخرب عن قصة قد شاىدىا 

 وىو مسلم.
 أف يكوف ُب اٟتديث منقبة لو فيستفاد ٔتعرفتو فضيلتو. .4
أف يكوف مشتمال على نسبة فعل غَت مناسب، فيحصل بتعيينو السالمة من  .5

 افقُت.جوالف الظن ُب غَته من أفاضل الصحابة وخصوصا إذا كاف ذلك من ا١تن
***** 

َهُم اْلرَُّواِة َما ملَْ ُيْسَمى  .948 .1375 (:ن)  .......................  َوُمبػْ
من أّٔم ذكره ُب اٟتديث من الرجاؿ والنساء، ويعرؼ ذلك بوروده  المبهمات:)م(: 

 مسمى ُب بعض الروايات، وكثَت منهم مل يوقف على أٝتائهم، وىو على أقساـ:
***** 

 َوْىَي َأْٝتَا"اْمَرَأٍة ِفي اْلَحْيِض" َكػػ  ..................   (:ن)
: ا١ترأة اليت سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو مثل :ما قيل فيو "رجل" أو "امرأة"منو: )م(: 

ىي أٝتاء بنت يزيد بن السكن  "ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك"،وسلم عن الغسل من اٟتيض فقاؿ: 
 ."أسماء بنت شكل"لنساء، وُب رواية ١تسلم: تسميتها: األنصارية، وكاف يقاؿ ٢تا: خطيبة ا
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"َأنَّ اْمَرَأًة َسأََلِت النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن  رضي اهلل عنها َعاِئَشةَ عن )ح(: (: ش)
ِري "ُخِذي ِفْرَصًة ِمْن َمْسٍك، ف َ ، قَاَؿ: ُغْسِلَها ِمَن ال َمِحيِض، فََأَمَرَىا َكْيَف تَ ْغَتِسلُ  َتَطهَّ

ِري ِبَها"قَاَلْت: َكْيَف أََتَطهَُّر؟ قَاَؿ:  ِبَها" "ُسْبَحاَن اللَِّو، ، قَاَلْت: َكْيَف؟، قَاَؿ: "َتَطهَّ
ِري" ،  َتَطهَّ  (314رقم:  1/70)البخاري  رواهفَاْجَتَبْذتُػَها ِإيَلَّ، فَػُقْلُت: تَػَتبَِّعي َِّٔا أَثَػَر الدَّـِ
: "َأفَّ اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر (315رقم:  1/70)للبخاري  ي روايةوف، (332رقم:  1/260)ومسلم 

١تسلم  روايةقَاَلْت لِلنَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َكْيَف أَْغَتِسُل ِمَن الػَمِحيِض؟... وُب 
َم َعْن ُغْسِل َأفَّ َأْٝتَاَء َسأََلِت النَّيبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّ  :(332رقم:  1/261)

"نِْعَم النَّْساُء ِنَساُء اأْلَْنَصاِر َلْم َيُكْن يَْمنَ ُعُهنَّ فَػَقاَلْت َعاِئَشُة:  ]اٟتديث، وفيو:[اْلَمِحيِض؟ ...
يِن"،  اْلَحَياُء َأْن يَ تَ َفقَّْهَن ِفي الدّْ

بغَت نسب ُب أكثر الروايات، وقد  "أسماء"أو باسم  "مبهمة"ىكذا وردت ىذه السائلة 
 اختلف العلماء ٦تن صنف ُب ا١تبهمات ُب تعيينها الختالؼ الروايات ُب ذلك؛

 (32رقم:  1/262) لمسلموردت كذلك ُب رواية  "أسماء بنت شكل"فقيل: ىي  .1
َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َدَخَلْت َأْٝتَاُء بِْنُت َشَكٍل َعَلى َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم. 

يَا َرُسوَؿ اهلِل، َكْيَف تَػْغَتِسُل ِإْحَدانَا ِإَذا َطُهَرْت ِمَن اْٟتَْيِض؟... وإىل ىذا  فَػَقاَلْت:
 (1/469)غوامض األٝتاء ا١تبهمةابن بشكوال. جنح 

 الخطيب وردت كذلك ُب رواية ذكرىا "أسماء يزيد بن السكن" وقيل: ىي .2
َعاِئَشَة: َأفَّ َأْٝتَاَء بِْنَت يَزِيَد َسأََلِت : َعْن (15رقم:  1/28)األٝتاء ا١تبهمة ُب األنباء احملكمة 

أسماء  ىيالخطيب:  قاؿ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّم  َعِن اْلُغْسِل ِمَن اْٟتَْيِض...
بن السكن بن رافع بن امرئ القيس بن عبد األشهل، وكاف يقاؿ ٢تا:  بنت يزيد

 . (466)تلقيح فهـو أىل األثر ص: زيابن الجو خطيبة النساء. وتبعو على ذلك 
: ٬توز أف تكوف القصة جرت للمرأتُت ُب ٣تلس أو )٥تتصر ا١تبهمات(النووي وقاؿ  .3

 (.2/289)شرح التبصرة والتذكرة٣تلسُت. 
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  تنبيو:
نسبة ]سكن[ تصحيف، وأف الصواب]شكل[ إىل أف ما وقع ُب مسلم الدمياطيذىب 

الحافظ ليس ُب األنصار من يقاؿ لو شكل، قاؿ ٞتدىا، فهي ابنة يزيد بن السكن؛ ألنو 
لقبا ال  "شكل": وىو رد للرواية الثابتة بغَت دليل، وقد ٭تتمل أف يكوف (1/415)فتح الباري

كما ُب مسلم، أو اٝتا، وا١تشهور ُب ا١تسانيد واٞتوامع ُب ىذا اٟتديث أٝتاء بنت شكل  
 أٝتاء لغَت نسب.

***** 
" "َوَمْن َرَقى َسيّْدَ   .949 .1376 (:ن)  رَاٍؽ َأيب َسِعيٍد الْػُخْدرِيّْ   َذاَك الْ َحيّْ

حديث أيب سعيد ا٠تدري ُب ناس من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو )م(: ومنو: 
فاٖتة على ثالثُت شاة، الوسلم مروا ْتي فلم يضيفوىم، فلدغ سيدىم، فرقاه رجل منهم ب

 الراقي ىو أبو سعيد ا٠تدري.و 
أَفَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم   ،يٍد ا٠ْتُْدرِيّْ َأيب َسعِ  عن)ح(: (: ش)

 َكانُوا ُب َسَفٍر، َفَمرُّوا ِْتَيٍّ ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب، فَاْسَتَضافُوُىْم فَػَلْم ُيِضيُفوُىْم، فَػَقالُوا ٢َتُْم: َىلْ 
ُهْم: نَ َعْم، فَأَتَاُه فَ َرقَاُه بَِفاِتَحِة َلِديٌغ أَْو ُمَصاٌب،  فِيُكْم رَاٍؽ؟ فَِإفَّ َسيَّْد اٟتَْيّْ  فَ َقاَل رَُجٌل ِمن ْ

َيٍة، فَ َرقَاُه ...اٟتديث، وُب رواية: اْلِكَتاِب، فَ بَ َرَأ الرَُّجلُ  "فَ َقاَم َمَعَها رَُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُ ُنُو بُِرق ْ
ا رََجَع قُ ْلَنا لَُو: َأُكْنَت ُتْحِسُن رُقْ َيًة َأْو ُكْنَت فَ بَ َرأَ، فَأََمَر لَُو بَِثلَثِيَن َشاًة، وَ  َسَقانَا لَبَ ًنا، فَ َلمَّ

 7/133و 5736رقم:  7/131و 5007رقم:  6/187و 2276رقم:  3/92)رواه البخاري  تَ ْرِقي؟..."

  (2201رقم:  4/1727)ومسلم  (5749رقم: 
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 2/729)واللفظ لو، وابن ماجو  (2063رقم:  4/398)الًتمذي  وقد ورود تعيينو فيما رواه

 1/746)واٟتاكم  (6112رقم:  13/476)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حباف (2156رقم: 

َعْن َأيب َسِعيٍد ا٠تُْدرِيّْ قَاَؿ: بَػَعثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُب َسرِيٍَّة ( 2054رقم: 
، َفَسأَلْ  َناُىُم الِقَرى فَػَلْم يَػْقُرونَا، فَػُلدَِغ َسيُّْدُىْم فَأَتَػْونَا فَػَقاُلوا: َىْل ِفيُكْم َمْن يَػْرِقي فَػنَػزَْلَنا ِبَقْوـٍ

، قَاُلوا: فَِإنَّا نُػْعِطيُكْم قُ ْلُت: نَ َعْم أَنَا، َوَلِكْن اَل َأْرِقيِو َحتَّى تُ ْعُطونَا َغَنًماِمَن الَعْقَرِب؟ 
 ...اٟتديثَقَرْأُت َعَلْيِو: الَحْمُد ِللَِّو َسْبَع َمرَّاٍت، فَ بَ َرأَ َوقَ َبْضَنا الَغَنمَ ف َ َثاَلِثَُت َشاًة، فَػَقِبْلَنا 

: استشكل كوف الراقي ىو أبو سعيد راوي ا٠ترب مع ما وقع (4/456)فتح الباريالحافظ قاؿ 
َيٍة، ..فَػَلمَّا َرجَ ُب رواية:  ـَ َمَعَها َرُجٌل َما ُكنَّا نَْأبُػُنُو ِبرُقػْ ففي ذلك إشعار بأنو  َع قُػْلَنا َلُو: َأُكْنَت ُٖتِْسُن رُقْػَيًة[]فَػَقا

غَته، واٞتواب أنو ال مانع من أف يكٍت الرجل عن نفسو، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكٌت 
أخرى...وأما ٛتل بعض الشارحُت ذلك على تعدد القصة...فبعيد جدا، وال سيما مع 

رد ذلك أف األصل عدـ التعدد وال حامل عليو اٖتاد ا١تخرج والسياؽ والسبب، ويكفي ُب 
 فإف اٞتمع بُت الروايتُت ٦تكن بدونو.

***** 
 .......................  ....ُو ٨َتُْو اْبِن ُفاَلٍف، .َوِمنْ   .950 .1377 (:ن)

، ومن ذلك حديث قيل فيو: "ابن فلن" أو "ابن الفلني" أو "ابنة فلن" ماومنو )م(: 
" اْغِسْلنَ َها ِبَماٍء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: أـ عطية: ماتت إحدى بنات 

اٟتديث، ىي زينب زوجة أيب العاص بن الربيع، أكرب بناتو صلى اهلل عليو  َوِسْدٍر..."
 وسلم، وإف كاف قد قيل: أكربىن رقية.

 رواه البخاري وسلم من طرؽ ٥تتلفة، وجاء تعيينها فيما رواه مسلم ،حديث أـ عطية)ح(: 

ْـّ َعِطيََّة قَاَلتْ (2/648) ا َماَتْت زَيْ َنُب بِْنُت َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو : قَاَؿ َعْن ُأ : َلمَّ
 "اْغِسْلنَ َها وِتْ ًرا َثَلثًا، َأْو َخْمًسا..."، قَاَؿ لََنا َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: َوَسلَّمَ 
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ِتِو، ................  وِ ......... َعمّْ ........   (:ن)  َعمَّ
ىو قطبة بن مالك الثعليب  ،زياد بن عالقة عن عموك :العم والعمة ونحوىم ومنو)م(: 

 بالثاء ا١تثلثة.
رقم:  3/240)ومن أصحاب الصحيح ابن حباف( 3591رقم:  5/575)الًتمذي  روى)ح(:  (:ش)

اَلقََة، َعْن َعمِّْو، قَاَؿ: َكاَف النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو : َعْن زِيَاِد ْبِن عِ (1949رقم:  1/714)واٟتاكم( 960
"اللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اأَلْخَلِق َواأَلْعَماِل َواأَلْىَواِء"، قال َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

 حب النيب صلى اهلل عليو وسلم. صا "ُقطَْبُة ْبُن َماِلٍك"َوَعمُّ زِيَاِد ْبِن ِعاَلقََة ُىَو  الترمذي:
وغَته، َعْن ( 36رقم:  19/19)ا١تعجم الكبَت  الطبرانيردت تسميتو كذلك ُب رواية قد و و  قلت:

ِو ُقطَْبَة ْبِن َماِلٍك، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوؿُ  : زِيَاِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َعمّْ
 نّْْبِني ُمْنَكَراِت اأْلَْخَلِق، َواأْلَْعَماِل، َواأْلَْىَواِء، َواأْلْدَواِء""اللُهمَّ جَ 

***** 
 ............ َزْوَجِتِو، ...  .......................   (:ن)

حديث سبيعة األسلمية أهنا ولدت بعد وفاة زوجها بلياؿ، ك،  ومنو الزوج والزوجة)م(: 
ى لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف مات ٔتكة، زوجها ىو سعد بن خولة الذي رث

 وكاف بدريا.
َعَة اأَلْسَلِميََّة نُِفَسْت بَ ْعَد َوفَاِة َزْوِجَها بَِليَاٍل، َعِن الػِمْسَوِر ْبِن ٥َتَْرَمَة، )ح(:  (:ش) َأنَّ ُسبَ ي ْ

تَ ْنِكَح، فََأِذَن َلَها فَ َنَكَحْت"، رواه  َفَجاَءِت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَاْسَتْأَذنَ ْتُو َأنْ 
 .(5320رقم:  7/57)البخاري

عن  (1484رقم:  2/1122) ومسلم (3991رقم:  5/80) البخاريفقد جاء مسمى فيما رواه 
َعَة بِْنَت اٟتَاِرِث ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن اأَلْرَقِم، أنو َكَتَب ِإىَل َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعْتَبَة، ٮُتْربُُه َأفَّ ُسبػَ  يػْ
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، َوُىَو ِمْن َبٍِت َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ، وََكاَف ٦تَّْن َشِهَد أَن ََّها َكاَنْت َتْحَت َسْعِد اْبِن َخْوَلةَ َأْخبَػرَْتُو، 
َها ُب َحجَِّة الَوَداِع َوِىَي َحاِمٌل، فَػَلْم تَػْنَشْب َأْف َوَضَعْت َٛتَْلَها  بَػْعَد َبْدرًا، فَػتُػُوُبَّْ َعنػْ

 َوفَاتِِو...اٟتديث.
***** 

 ............... اْبِن أُمّْوِ   ......................   (:ن)
٨تو حديث أـ ىانئ أهنا قالت: َزَعَم اْبُن أُمّْي  :ومن ذلك "ابن أم فلن": العراقيقاؿ 

 ي اهلل عنو.أَنَُّو قَاِتٌل َرُجاًل َأَجْرتُُو ... اٟتديث، ابن أمها ىو علي بن أيب طالب رض
ْـّ َىاِنٍئ بِْنِت َأيب طَاِلٍب، أهنا قالت: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َزَعَم اْبُن أُمّْي أَنَُّو قَاِتٌل َرُجاًل َقْد )ح(:  ُأ

ِت يَا "َقْد َأَجْرنَا َمْن َأَجرْ َأَجْرتُُو، "ُفاَلَف اْبَن ُىبَػيػْرََة" فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
، (336رقم:  1/498)ومسلم  (6158رقم:  8/37و 357رقم:  1/80)البخاري  رواه، ُأمَّ َىاِنٍئ"

َزَعَم اْبُن أُمّْي  ،أهنا قالت: يَا َرُسوَؿ اللَّوِ  (3171رقم: 4/100) للبخاريوجاء مسمى ُب رواية 
 َعِليّّ أَنَُّو قَاِتٌل َرُجاًل َقْد َأَجْرتُُو.

***** 
   رِيُخ الرَُّواِة َوالَوفَ َياتِ تَ َوا   (:ن)
 

 ِمَن اْلُمِهمَّاِت َمَع اْلَوفَاةِ   َمْعرَِفُة اْلَمْوِلِد لِلرَُّواةِ  .961 .1378
وفيها معرفة وفيات الصحابة واحملدثُت والعلماء ومواليدىم،  معرفة تواريخ الرواة:)م(: 

ثالثة أشياء من علـو عبد اهلل اٟتميدي األندلسي:  وومقادير أعمارىم و٨تو ذلك، قاؿ أب
، "كتاب الدارقطني"وأحسن كتاب وضع فيو  "العلل"اٟتديث ٬تب تقدًن التهمم ّٔا: 

، ووفيات الشيوخ، "كتاب ابن ماكوال"وأحسن كتاب وضع فيو  "المؤتلف والمختلف"و
 وليس فيو كتاب.
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 فيها غَت كتاب، ولكن من غَت استقصاء وتعميم. قال الشيخ:
مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك و٨توه ٝتيت تواريخ، وأما ما فيها  تواريخ احملدثُت قال:

 من اٞترح والتعديل و٨تو٫تا فال يناسب ىذا االسم.
***** 

 َذُووُه َحىتَّ بَاَف َلمَّا ُحِسَبا  َوَوَضُعوا التَّارِيَخ َلمَّا َكَذبَا  .951 .1379 (:ن)
فص بن قاؿ حو  .م التاريخقاؿ سفياف الثوري: ١تا استعمل الرواة الكذب استعملنا ٢ت)م(: 

يعٍت احسبوا سنو وسن من كتب عنو، وىذا   .غياث: إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنُت
كنحو ما روينا عن إٝتاعيل بن عياش قاؿ: كنت بالعراؽ، فأتاين أىل اٟتديث، فقالوا: 
ىاىنا رجل ٭تدث عن خالد بن معداف، فأتيتو فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن 

قاؿ: سنة ثالث عشرة يعٍت ومائة، فقلت: أنت تزعم أنك ٝتعت من خالد بن معداف؟ ف
 معداف بعد موتو بسبع سنُت؟ قاؿ إٝتاعيل: مات خالد سنة ست ومائة.

 ولنذكر من ذلك عيونا، وُب بعضو خالؼ مل أذكره؛ قال الشيخ:
 تاريخ وفاة النبي صلى اهلل عليو وسلم والعشرة:

يقُ فَاْسَتْكَمَل النَّيبُّ   .952 .1380 (:ن)  َكَذا َعِليّّ، وََكَذا الَفاُروؽُ    َوالصّْدّْ
 .......................  َثاَلثََة اأْلَْعَواـِ َوالسّْتّْيَنا  .953 .1381 

الصحيح ُب سن سيدنا سيد البشر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وصاحبيو أيب )م(: 
 بكر وعمر ثالث وستوف سن.

***** 
 َوُب رَبِيٍع َقْد َقَضى يَِقيَنا  .......................   (:ن)
 

 ........................  َسَنَة ِإْحَدى َعْشرٍَة، .....  .954 .1382
 يـو االثنُت ضحى الثنيت عشرة ليلة خلت  "رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" وقبض)م(: 
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 من شهر ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة من ا٢تجرة.
***** 

ـَ َثاَلَث َعْشرََة التَّايل الرَّْضى  .... َوقُِبَضا........   (:ن)  َعا
 ُب ٚتادى األوىل سنة ثالث عشرة. "أبو بكر"وتوُب )م(: 

***** 
 ........................  َولَِثاَلٍث بَػْعَد ِعْشرِيَن ُعَمرْ   .955 .1383 (:ن)

 ُب ذي اٟتجة سنة ثالث وعشرين. "عمر"و)م(: 
***** 

 َسٍة بَػْعَد َثاَلِثَُت َغَدرْ َوٜتَْ   .......................   (:ن)
 

 ........................  ...َعاٍد ِبُعْثَماَف، .........  .956 .1384
ُب ذي اٟتجة سنة ٜتس وثالثُت، وىو ابن اثنتُت وٙتانُت سنة، وقيل: ابن  "عثمان"و)م(: 

 تسعُت.
اف قتلو جبلة بن األيهم أو سوداف بن ٛتراف، أو روم: اختلف ُب قاتلو، فقيلو  (:ش)

 اليماين أو غَته.
***** 

"ُب اأْلَْربَِعَُت   .. َكَذاَؾ بَِعِليّْ ........   (:ن) َقاِء اأْلَزَِليّْ  "ُذو الشَّ
ُب شهر رمضاف سنة أربعُت، وىو ابن ثالث وستُت، وقيل: أربع وستُت،  "علي"و)م(: 

 وقيل: ٜتس وستُت.
 .قتلو عبد الرٛتن بن ملجم ا١ترادي (:ش)
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""ُذو ا وقولو: َقاِء اأْلَزَِليّْ ُكْنُت أَنَا َوَعِليّّ رَِفيَقْيِن ِفي ٟتديث عمار بن ياسر قاؿ:  لشَّ
ا نَ َزَلَها َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوَأقَاَم ِبَها، َرِة، فَ َلمَّ رَأَيْػَنا أُنَاًسا  َغْزَوِة َذاِت اْلُعَشي ْ

"َأاَل : ]َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم[قَاؿَ  ...]اٟتديث، وفيو:[َعُْتٍ ٢َتُْم ُب ٩َتْلٍ ِمْن َبٍِت ُمْدِلٍج يَػْعَمُلوَف ُب 
ُثُكَما بَِأْشَقى النَّاِس رَُجَلْيِن؟" "ُأَحْيِمُر َثُموَد الَِّذي َعَقَر قُػْلَنا: بَػَلى يَا َرُسوَؿ اللَِّو، قَاَؿ:  ُأَحدّْ

يُّ َعَلى َىِذِه، يَ ْعِني قَ ْرنَُو، َحتَّى تُ َبلَّ ِمْنُو َىِذِه، يَ ْعِني النَّاَقَة، َوالَِّذي َيْضرُِبَك يَا َعلِ 
، ومن (8485رقم:  7/464)والنسائي ُب الكربى  (18321رقم:  30/256)أٛتد  رواه. ِلْحَيَتُو"

 (1743رقم:  4/324ة)السلسلة الصحيح، (4679رقم:  3/151)أصحاب الصحيح؛ اٟتاكم 

***** 
َعاَوطَْلَحٌة   .957 .1385 (:ن)  َسَنَة ِستٍّ َوَثاَلِثَُت َمَعا  َمَع الزُّبَػَْتِ ٚتُِ

كاف   :الحاكم قاؿٚتيعا ُب ٚتادى األوىل سنة ست وثالثُت،  "الزبير"و "طلحة")م(: 
 وقد قيل غَت ما ذكره اٟتاكم. .سنهما واحدا، كانا ابٍت أربع وستُت

 رضي اهلل عنو، فقتلو مرواف بن اٟتكم األموي.  "طَْلَحة" أما
 رضي اهلل عنو، فقتلو عمرو بن جرموز، وكانت وفاهتما ُب وقعة اٞتمل. "الزُّبَ ْير" وأما

***** 
ـَ َٜتَْسٍة َوَٜتِْسَُت َقَضى  .958 .1386 (:ن)  َسْعٌد، .................  َوَعا

 سنة ٜتس وٜتسُت على األصح، وىو ابن ثالث وسبعُت سنة. "سعد بن أبي وقاص"و)م(: 
 ا رضي اهلل عنهم.ىو آخر العشرة موتو : (ش)

***** 
َلُو َسِعيٌد َفَمَضى..  .......................   (:ن)  .. َوقَػبػْ
 

 .......................  .ْعَد َٜتِْسَُت، ..َسَنَة ِإْحَدى بػَ   .959 .1387
 سنة إحدى وٜتسُت، وىو ابن ثالث أو أربع وسبعُت. "سعيد بن زيد"و)م(: 
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 ـِ اثْػَنتَػُْتِ َوَثاَلِثَُت َتِفيَعا  ....... َوُب ...........   (:ن)
 

 .......................  .....َقضى اْبُن َعْوٍؼ، .  .960 .1388
 سنة اثنتُت وثالثُت، وىو ابن ٜتس وسبعُت سنة. "عبد الرحمن بن عوف"و)م(: 

***** 
ـَ َٙتَاين َعْشرٍَة ٤ُتَقََّقوْ   َواأْلَِمُُت َسبَػَقوْ  ..........   (:ن)  َعا

 سنة ٙتاين عشرة، وىو ابن ٙتاف وٜتسُت سنة. بيدة بن الجراح""أبو عو)م(: 
ٟتديث أََنٍس رضي اهلل عنو، َعِن النَّيبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ:  "اأْلَِمين"ونعتو بػػ: 

 ليو.متفق ع"ِلُكلّْ أُمٍَّة َأِميٌن، َوَأِميُن َىِذِه األُمَِّة أَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن الَجرَّاِح" 
 تاريخ وفاة المعمرين من الصحابة:

 ِعْشرِيَن بَػْعَد ِمائٍَة تَػُقوـُ   َوَعاَش َحسَّاٌف َكَذا َحِكيمُ   .961 .1389 (:ن)
 

، ٍُبَّ َحَضَرتْ   .962 .1390 ْساَلـِ  َسَنَة أْربٍَع َوَٜتِْسَُت َخَلتْ   ِستُّوَف ُب اإْلِ
 

 يُػْعَرُؼ َذا َعاُشوا، َوَما لَِغَْتِِىمْ   َوفَػْوَؽ َحسَّاٍف َثاَلثٌَة، َكَذا  .963 .1391
شخصاف من الصحابة عاشا ُب اٞتاىلية ستُت سنة، وُب اإلسالـ ستُت سنة، وماتا )م(: 

 با١تدينة سنة أربع وٜتسُت؛
 وكاف مولده ُب جوؼ الكعبة، قبل عاـ الفيل بثالث عشرة سنة. "حكيم بن حزام" .1
ثابتا  حساف بن ثابت بن ا١تنذر بن حراـ األنصاري، وروى ابن إسحاؽ أنو وآباءه .2

وا١تنذر وحراما عاش كل واحد منهم عشرين ومائة سنة، وذكر أبو نعيم اٟتافظ: 
 أنو ال يعرؼ ُب العرب مثل ذلك لغَتىم، وقد قيل: إف حساف مات سنة ٜتسُت.

***** 
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 َمَع اْبِن يَػْربُوٍع َسِعيٍد يُػْعَزى  قُػْلُت: ُحَوْيِطُب ْبُن َعْبِد اْلُعزَّى  .964 .1392 (:ن)
 ُكلّّ ِإىَل َوْصِف َحِكيٍم فَاْٚتُلِ   َٛتَْنَن َواْبِن نَػْوَفلِ َىَذاِف َمْع   .965 .1393 

: اقتصر ابن الصالح ُب ىذا الفصل على اثنُت، وقد زدت عليو أربعة العراقيقاؿ  (:ش)
 اشًتكوا معهما ُب ذلك، فصاروا ستة مشًتكُت ُب ىذا الوصف؛

 :ابن حباف ، القرشي، العامري، من مسلمة الفتح، قاؿ"حويطب بن عبد العزى" .1
 سنو سن حكيم بن حزاـ، وعاش ُب اإلسالـ ستُت سنة، وُب اٞتاىلية ستُت سنة. 

ولو  القرشي من مسلمة الفتح، مات با١تدينة سنة أربع وٜتسُت" "سعيد بن يربوع .2
 مائة وعشروف سنة.

القرشي،  "ابن عوف"بفتح اٟتاء ا١تهملة، وسكوف ا١تيم وفتح النوف األوىل  "حمنن" .3
أسلم ومل يهاجر إىل ا١تدينة،  :الدارقطنيو عبد الرٛتن بن عوؼ، قاؿ الزىري، أخ

 وعاش ُب اٞتاىلية ستُت سنة وُب اإلسالـ ستُت سنة.
القرشي، الزىري، والد ا١تسور بن ٥ترمة، من مسلمة الفتح، توُب  مخرمة بن نوفل"" .4

عاش سنة أربع وٜتسُت، وىكذا جـز بو أبو زكريا بن منده ُب جزء لو ٚتع فيو من 
 مائة وعشرين من الصحابة.

 ***** 
 َكَذاَؾ ُب الْػُمَعمّْرِيِن ذُِكُروا  َوُب الصَّْحاِب ِستٌَّة َقْد ُعمُّْروا  .966 .1394 (:ن)
 

 َوَسْعٌد، اللَّْجاَلُج، َواْبُن َحاًِبِ   ُمْنَتِجٌع، َونَاِفٌع، َمْع َعاِصمِ   .1395
 

ُهُم اٞتَْْعِدي، َكَذا لَِبيدُ   .1396  ْوَفٌل، َوَمْن يَزِيُد[أَْوٌس، َونػَ   ]َوِمنػْ
: وقد ذكر ابن منده ُب اٞتزء ا١تذكور ٚتاعة آخرين من الصحابة عاشوا العراقيقاؿ  (:ش)

مائة وعشرين سنة، لكن مل يعلم كوف نصفها ُب اٞتاىلية، ونصفها ُب اإلسالـ؛ لتقدـ 
 وفاهتم على ا١تذكورين أو تأخرىا، أو عدـ معرفة التاريخ ١توهتم، فمنهم:
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 جد ناجية، ذكره العسكري ُب الصحابة، وقاؿ كاف لو مائة وعشروف سنة. جع""منت .1
روى إسحاؽ بن راىويو، عن ابنو سليماف قاؿ: مات  أبو سليماف العبدي، "نافع" .2

 أيب ولو عشروف ومائة سنة، وكذا ذكره ابن قانع.
 بن عدي بن اٞتد العجالين" صاحب عوٯتر العجالين ُب قصة اللعاف.  "عاصم" .3
بن جنادة العوُب األنصاري، وىو والد عطية العوُب، ذكره ابن منده ُب  ""سعد .4

 الصحابة، ومل يذكر عمره، وذكره أبو زكريا بن منده فيمن عاش كذلك.
العامري، ذكر ابن ٝتيع، وابن حباف أيضا أنو عاش مائة وعشرين  "اللجلج" .5

 سنة، وكذا حكاه ابن عبد الرب، عن بعض بٍت اللجالج.
الطائي، توُب سنة ٙتاف وستُت، عن مائة وعشرين سنة، قالو ابن  اتم""بن ح عدي .6

سعد وخليفة بن خياط وقيل سنة ست وستُت وقيل سنة سبع وستُت، ومل يذكره 
 ابن منده ُب اٞتزء ا١تذكور.

 ومنهم أيضا: قلت: 
 )الشفا عياضالشاعر، قاؿ  ،أبو ليلى، النابغة، واٝتو: قيس بن عبد اهلل "اْلَجْعِدّي" .7

: دعا لو صلى اهلل عليو وسلم أال يفضض اهلل فاه، فما سقطت لو سن، (1/327
 أكثر. :وقيل ،وعاش عشرين ومائة

 )االستيعابابن عبد البربن ربيعة بن مالك بن جعفر، العامري، الشاعر، قاؿ  "لَِبيُد" .8

مات وىو ابن مائة وأربعُت سنة. وقيل: ابن  ا: قاؿ مالك: بلغٍت أف لبيد(3/1335
 وٜتسُت ومائة سنة. سبع

يكٌت أبا ا١تغراء،  ،: ٥تضـر(1/358)إلصابةالحافظ، قاؿ القريعيبن مغراء،  "َأْوس" .9
وقاؿ  رضي اهلل عنو. وشهد الفتوح، وبقي إىل أياـ معاوية قالو ا١ترزبايّن، قاؿ:

 ذكره الصريفيٍت. ،سنة 120عاش : الشارح
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 )االستيعابابن عبد البرقاؿ بن معاوية بن عروة، أبو معاوية الديلي،  "نَ ْوَفل" .10

: قيل: إنو عمر ُب اٞتاىلية ستُت سنة وُب اإلسالـ ستُت سنة، وقيل: (3/1335
 بل كاف منتهى عمره مائة سنة.

كسلماف الفارسي رضي اهلل عنو، فقد ذكروا أنو عاش ثالٙتائة وٜتسُت   "َوَمْن يَزِيُد"وقولو: 
: وجدت األقواؿ ُب سنو الذىبي: قاؿ (3/119)اإلصابةالحافظسنة، وقيل غَت ذلك. قاؿ 

كلها دالة على أنو جاوز ا١تائتُت وٜتسُت، واالختالؼ إ٪تا ىو ُب الزائد، قاؿ: ٍب رجعت 
عن ذلك وظهر يل أنو ما زاد على الثمانُت. قلت: مل يذكر مستنده ُب ذلك، وأظنو أخذه 

أة من كندة وغَت من شهود سلماف الفتوح بعد النيب صلى اهلل عليو وسلم، وتزوجو امر 
ذلك، ٦تا يدؿ على بقاء بعض النشاط، لكن إف ثبت ما ذكروه يكوف ذلك من خوارؽ 

من  "طبقات األصبهانيين"العادات ُب حقو، وما ا١تانع من ذلك، فقد روى أبو الشيخ ُب 
طريق العباس بن يزيد، قاؿ: أىل العلم يقولوف: عاش سلماف ثالٙتائة وٜتسُت سنة، فأما 

 سوف فال يشكوف فيها.مائتاف وٜت
 تاريخ وفاة أئمة المذاىب:

ـَ ِإْحَدى  .967 .1397 (:ن) ا  َوقُِبَض الثػَّْورِيُّ َعا  ِمْن بَػْعِد ِستَُّْت َوقَػْرٍف ُعدَّ
 أصحاب المذاىب الخمسة المتبوعة رضي اهلل عنهم:)م(: 

مات بال خالؼ بالبصرة سنة إحدى وستُت ومائة، وكاف مولده سنة  "الثوري"سفياف 
 تسعُت.سبع و 

***** 
 .....َوفَاُة َماِلٍك، .......  َوبَػْعُد ُب ِتْسٍع تَِلي َسْبِعيَنا  .968 .1398 (:ن)

توُب با١تدينة سنة تسع وسبعُت ومائة قبل الثمانُت بسنة، واختلف ُب "مالك" و)م(: 
 ميالده، فقيل: ُب ثالث وتسعُت، وقيل: سنة إحدى، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة سبع.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 554 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

 .... َوُب الْػَخْمِسيَنا......  ........................   (:ن)
 

 .......................  َوِماَئٍة أَبُو َحِنيَفَة َقَضى  .969 .1399
 مات سنة ٜتسُت ومائة ببغداد، وىو ابن سبعُت سنة. "أبو حنيفة"و)م(: 

***** 
 َوالشَّاِفِعيُّ بَػْعَد قَػْرنَػُْتِ َمَضى  ........................   (:ن)
 .......................  ......أَلْرَبٍع، ..........  .970 .1400 

 مات ُب آخر رجب سنة أربع ومائتُت ٔتصر، وولد سنة ٜتسُت ومائة. "الشافعي"و)م(: 
***** 

 َأْٛتَُد ُب ِإْحَدى وأَْربَِعيَنا  ٍُبَّ َقَضى َمْأُمونَا ........   (:ن)
وولد سنة أربع  ة إحدى وأربعُت ومائتُت،مات ببغداد ُب ربيع اآلخر سنأحمد" و)م(: 

 وستُت ومائة.
 تاريخ وفاة أصحاب الكتب الستة:

َلَة اْلِفْطِر َلَدى  .971 .1401 (:ن)  ِستٍّ َوَٜتِْسَُت بِػِخػَػػػػػْرتَػْنَك َرَدى  ٍُبَّ الُبَخارِي لَيػْ
  أصحاب كتب اٟتديث ا٠تمسة ا١تعتمدة:و)م(: 

عة لثالث عشرة خلت من شواؿ سنة أربع ولد يـو اٞتمعة بعد صالة اٞتم"البخاري" 
قريبا من ٝترقند ليلة عيد الفطر سنة ست وٜتسُت "خرتنك" وتسعُت ومائة، ومات بػ

 ومائتُت، فكاف عمره اثنتُت وستُت سنة إال ثالثة عشر يوما.
 ِمْن بَػْعِد قَػْرنَػُْتِ َوِستَُّْت َذَىبْ   َوُمْسِلٌم َسَنَة ِإْحَدى ُب َرَجبْ   .972 .1402 (:ن)
بن اٟتجاج، النيسابوري، مات ّٔا ٠تمس بقُت من رجب سنة إحدى  "مسلم"و )م(:

 وستُت ومائتُت، وىو ابن ٜتس وٜتسُت سنة.
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 َداُوَد، .................  ٍُبَّ ٠ِتَْمٍس بَػْعَد َسْبِعَُت أَبُو  .973 .1403 (:ن)
 السجستاين، مات بالبصرة ُب شواؿ سنة ٜتس وسبعُت ومائتُت. "أبو داود"،و)م(: 

***** 
 . ٍُبَّ التػّْْرِمِذيُّ يَػْعُقبُ .....  .......................   (:ن)
 

 .......................  ...َنَة ِتْسٍع بَػْعَدَىا، ...سَ   .974 .1404
 سنة تسع وسبعُت ومائتُت. مات ّٔا لثالث عشرة مضت من رجب "الترمذي"وأبو عيسى )م(: 

***** 
 ِبَع قَػْرٍف لَِثاَلٍث رُِفَسارَا  َوُذو َنَسا ..............   (:ن)

 مات سنة ثالث وثالٙتائة. "النسوي"وأبو عبد الرٛتن )م(: 
***** 

 ِبِستَّةِ ِمْن قَػْبِل َحرْبِ تِْرِمٍذ   ]َكَذاَؾ[ َماَت اْٟتَاِفُظ اْبُن َماَجِة   .1405 (:ن)
 قبلو بست أي "ابن ماجو"وتسع وسبعُت ومائتُت،  تقدـ أف الًتمذي مات سنة (:ش)

 ثالث وسبعُت ومائتُت. سنة
 تاريخ وفاة أصحاب أشهر المصنفات:

 سبعة من اٟتفاظ ُب ساقتهم أحسنوا التصنيف، وعظم االنتفاع بتصانيفهم ُب أعصارنا:)م(: 
اَرُقْطٍِت، ..............  ٍُبَّ ٠ِتَْمٍس َوَٙتَاِنَُت َتِفي  .975 .1406 (:ن)  الدَّ

ي، مات ّٔا ُب ذي القعدة سنة ٜتس البغداد "الدارقطني"أبو اٟتسن علي بن عمر )م(: 
 وٙتانُت وثالٙتائة، ولد ُب ذي القعدة سنة ست وثالٙتائة.

***** 
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 .......... ُٙتََّت اٟتَاِكُم ُب   .......................   (:ن)
 

ـَ َٜتَْسٍة َفٍِت   .976 .1407  .......................  َخاِمِس قَػْرٍف َعا
البيع النيسابوري، مات ّٔا ُب صفر سنة ٜتس أبو عبد اهلل بن  "الحاكم" ٍب)م(: 

 وأربعمائة، وولد ّٔا ُب شهر ربيع األوؿ سنة إحدى وعشرين وثالٙتائة.
***** 

 َوبَػْعَدُه بِأْرَبٍع َعْبُد الَغٍِت   .......................   (:ن)
بن سعيد األزدي حافظ مصر، ولد ُب ذي القعدة سنة  "عبد الغني"ٍب أبو ٤تمد )م(: 

 اثنتُت وثالثُت وثالٙتائة، ومات ٔتصر ُب صفر سنة تسع وأربعمائة.
***** 

 .......................  َفِفي الثَّاَلِثَُت أَبُو نُػَعْيمِ   .977 .1408 (:ن)
أٛتد بن عبد اهلل األصبهاين اٟتافظ، ولد سنة أربع وثالثُت وثالٙتائة،  "أبو نعيم"ٍب )م(: 

 أصبهاف.ومات ُب صفر سنة ثالثُت وأربعمائة ب
***** 

َهِقيُّ الَقْوـِ   ........................   (:ن)  َولَِثَماٍف بَػيػْ
 

 ........................  ....ِمْن بَػْعِد َٜتِْسَُت، ...  .978 .1409
ولد سنة أربع وٙتانُت وثالٙتائة، ومات  "البيهقي"ٍب أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت )م(: 

 سُت وأربعمائة، ونقل إىل بيهق فدفن ّٔا.بنيسابور ُب ٚتادى األوىل سنة ٙتاف وٜت
***** 

 َخِطيبُػُهْم والنََّمرِي ُب َسَنةِ   ... َوبَػْعَد َٜتَْسةِ .........   (:ن)
البغدادي، ولد ُب ٚتادى اآلخرة سنة اثنتُت  "الخطيب"أبو بكر أٛتد بن علي )م(: 

 بعمائة.وتسعُت وثالٙتائة، ومات ببغداد ُب ذي اٟتجة سنة ثالث وستُت وأر 
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حافظ أىل ا١تغرب، ولد ُب شهر ربيع اآلخر سنة ٙتاف وستُت  "النمري"وأبو عمر بن عبد الرب 
 األندلس ُب شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وستُت وأربعمائة. وثالٙتائة، ومات بشاطبة من بالد

***** 
   طَبَ َقاُت الرَُّواةِ    (:ن)
 

 نّْ َواأْلَْخِذ، وََكْم ُمَصنّْفُ بِالسّْ   َولِلرَُّواِة طَبَػَقاٌت تُػْعَرؼُ   .992 .1410
 

  .......................  ....  يَػْغَلُط  ِفيَها، .......  .993 .1411
والباحث الناظر ُب ىذا الفن ٭تتاج إىل معرفة ا١تواليد  معرفة طبقات الرواة والعلماء:)م(: 

ح والوفيات، ومن أخذوا عنو ومن أخذ عنهم، و٨تو ذلك، وذلك من ا١تهمات اليت افتض
 بسبب اٞتهل ّٔا غَت واحد من ا١تصنفُت وغَتىم.

***** 
 ِفيَها، َوَلِكْن َكْم َرَوى َعْن ُضَعَفا  َصنػََّفا ( 1).... َواْبُن  َسْعدٍ    (:ن)

وكتاب الطبقات الكبَت حملمد بن سعد كاتب الواقدي كتاب حفيل كثَت الفوائد، وىو )م(: 
 ، ومنهم الواقدي وىو ٤تمد بن عمر الذي ال ينسبو.ثقة، غَت أنو كثَت الرواية فيو عن الضعفاء

***** 
ِة الطَّْباؽِ   .1412 (:ن)  ِإْذ رُبَّػَما يُػَضمُّ ُذو اْفًتَاِؽ[  ]َواْعَتبَػُروا ُب ِعدَّ
 

 طَبَػَقٌة، َوفَػْوَؽ َعْشٍر رُتْػَبوْ   فَالصَّاِحُبوَف بِاْعِتَباِر الصُّْحَبوْ  .950 .1413
لقـو ا١تتشأُّت، وعند ىذا فرب شخصُت يكوناف من طبقة الطبقة ُب اللغة عبارة عن ا)م(: 

واحدة لتشأّهما بالنسبة إىل جهة، ومن طبقتُت بالنسبة إىل جهة أخرى ال يتشأّاف فيها، 
                                                 

 ىػ(.٤230تمد بن سعد بن منيع، أبو عبد اهلل، البصري، البغدادي، )ت "اْبُن َسْعد"(1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 555 (          عمل احلديث امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يفرشح  

فأنس بن مالك األنصاري وغَته من أصاغر الصحابة مع العشرة وغَتىم من أكابر الصحابة 
صفة الصحبة، وعلى ىذا فالصحابة بأسرىم من طبقة واحدة إذا نظرنا إىل تشأّهم ُب أصل 

طبقة أوىل، والتابعوف طبقة ثانية، وأتباع التابعُت ثالثة، وىلم جرا، وإذا نظرنا إىل تفاوت 
الصحابة ُب سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، وال يكوف عند ىذا 

 بة، بل دوهنم.أنس وغَته من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحا
***** 

 ِعْنَد اتػَّْفاِؽ ااِلْسِم َوالَِّذي َتاَل   َوِمْن ُمَفاِد النػَّْوِع أَْف يُػَفصَّال .951 .1414 (:ن)
ومن فائدة معرفة ىذا النوع: أف يُفصل وٯُتيز بُت ا١تتشأُّت عند اتفاؽ اسم )األثيوبي(: 

 و٨توىا، ٦تا تقدـ ُب ا١تتفق وا١تفًتؽ.أي تبع االسم، وا١تراد بو الكنية  "َوالَِّذي َتَل"الرواة 
***** 

   ال َمَواِلي ِمَن الُعَلَماِء والرَُّواةِ    (:ن)
 

 َوَما َلُو ُب اْلَفنّْ ِمْن ٣َتَاؿِ   َو٢َتُُم َمْعرَِفُة اْلَمَوايل  .959 .1415
، إذ رٔتا معرفة الموالي بأقساموومن ا١تهم عند العلماء أىل اٟتديث وغَتىم )األثيوبي(: 

 ،كاإلمامة العظمى  ،حقيقة النسب قع بعدمها خلل ُب األحكاـ الشرعية فيما يشًتط فيوي
 والتوارث.

 أي والذي لو فن علـو اٟتديث من تعلق. "َوَما َلُو ِفي اْلَفنّْ ِمْن َمَجاِل"وقولو: 
قاؿ الزىري: قدمت على عبد ا١تلك بن مرواف فقاؿ: من أين قدمت يا زىري؟ قلت: )م(: 
، قاؿ: فمن العرب أـ عطاء بن أبي رباحاؿ: فمن خلفت ّٔا يسود أىلها؟ قلت: ، قمكةمن 

من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من ا١توايل، قاؿ: ومب سادىم؟ قلت: بالديانة والرواية، قاؿ: إف أىل 
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طاوس بن  ؟ قاؿ: قلت: اليمن الديانة والرواية لينبغي أف يسودوا، قاؿ: فمن يسود أىل
أـ من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من ا١توايل، قاؿ: ومب سادىم؟ قلت: ٔتا ، قاؿ: فمن العرب كيسان

يزيد بن أبي ؟ قاؿ: قلت: مصرسادىم بو عطاء، قاؿ: إنو لينبغي، قاؿ: فمن يسود أىل 
؟ الشام، قاؿ: فمن العرب أـ من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من ا١توايل، قاؿ: فمن يسود أىل حبيب

من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من ا١توايل، عبد نويب  ، قاؿ: فمن العرب أـمكحولقاؿ: قلت: 
، قاؿ: فمن ميمون بن مهران؟ قلت: الجزيرةأعتقتو امرأة من ىذيل، قاؿ: فمن يسود أىل 

؟ قاؿ: قلت: خراسانالعرب أـ من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من ا١توايل، قاؿ: فمن يسود أىل 
ت: من ا١توايل، قاؿ: فمن يسود ، قاؿ: فمن العرب أـ من ا١توايل؟ قاؿ: قلالضحاك بن مزاحم

، قاؿ: فمن العرب أـ من ا١توايل؟ قاؿ: الحسن بن أبي الحسن؟ قاؿ: قلت: البصرةأىل 
، قاؿ: إبراىيم النخعي؟ قاؿ: قلت: الكوفةقلت: من ا١توايل، قاؿ: ويلك، فمن يسود أىل 

ٍت، واهلل فمن العرب أـ من ا١توايل؟ قاؿ: قلت: من العرب، قاؿ: ويلك يا زىري، فرجت ع
لتسودف ا١توايل على العرب، حىت ٮتطب ٢تا على ا١تنابر والعرب ٖتتها، قاؿ: قلت: يا أمَت 

 ا١تؤمنُت، إ٪تا ىو أمر اهلل ودينو، من حفظو ساد، ومن ضيعو سقط.
***** 

َا إىَل الَقِبيِل يُػْنَسبُ   .994 .1416 (:ن)  َمْوىَل َعَتاَقٍة، َوَىَذا اأْلْغَلبُ   َوُرٔتَّ
معرفة ا١توايل ا١تنسوبُت إىل القبائل بوصف اإلطالؽ، فإف الظاىر كما إذا وأىم ذلك )م(: 
من أجل كونو موىل  "قرشي"أنو منهم صليبة، فإذا بياف من قيل فيو  "فلن القرشي"قيل: 

ا١تراد بو موىل العتاقة، ف "لبني فلن"أو  "مولى فلن"اعلم أف من يقاؿ فيو: ، و ٢تم مهم
 وىذا ىو األغلب ُب ذلك.
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 َماِلٍك، ...............  أَْو لَِواَلِء الْػِحْلِف َكالتػَّْيِميّْ   .995 .1417 (:ن)
ونَػَفرُه ىم أصبحيوف "مالك بن أنس"، ومنهم من ىو موىل بوالء اٟتلف وا١تواالة: كػػ)م(: 

ٛتَتيوف صليبة، وىم مواؿ لتيم قريش باٟتلف، وقيل: ألف جده مالك بن أيب عامر كاف 
"مولى اهلل التيمي أي أجَتا، وطلحة ٮتتلف بالتجارة فقيل:  عسيفا على طلحة بن عبيد

 لكونو مع طلحة بن عبيد اهلل التيمي. التيميين"
***** 

يِن َكالْػُجْعِفيّْ  .....  .......................   (:ن)  اَْو لِلدّْ
 أبو عبد اهللوا١تراد ّٔا والء اإلسالـ، ومنهم  "المولى"ومنهم من أطلق عليو لفظ )م(: 

، نسب إىل والء اٞتعفيُت ألف "محمد بن إسماعيل الجعفي موالىم"، فهو البخاري
على يد اليماف بن أخنس  -وكاف ٣توسيا-جده وأظنو الذي يقاؿ لو األحنف أسلم 

 اٞتعفي جد عبد اهلل بن ٤تمد ا١تسندي اٞتعفي أحد شيوخ البخاري.
***** 

َا يُػْنَسُب َمْوىَل الْػَمْوىَل   .996 .1418 (:ن)  َأْصاَل ( 1)َيَسارٍ  ٨َتُْو َسِعيِد بنِ   َوُرٔتَّ
 "أبي الحباب سعيد بن يسار الهاشمي"ورٔتا نسب إىل القبيلة موىل موالىا، كػ)م(: 

 الراوي عن أيب ىريرة 
 وابن عمر، كاف موىل ١توىل ىاشم، ألنو موىل شقراف موىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

 
***** 

                                                 

 .ىػ(117أبو اٟتباب، ]ثقة متقن، ع[، )ت "َسِعيد بن َيَسار"(1)
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   َوبُ ْلَدانُ ُهمْ  َأْوطَاُن الرَُّواةِ    (:ن)
وذلك ٦تا يفتقر حفاظ اٟتديث إىل معرفتو ُب كثَت  معرفة أوطان الرواة وبلدانهم:)م(: 

 البن سعد. "الطبقات"من تصرفاهتم، ومن مظاف ذكره 
***** 

 ُب اْلَعَرِب اْلَعْربَاِء َواأْلََواِئلِ   َقْد َكاَنِت اأْلَْنَساُب لِْلَقَباِئلِ  .952 .1419 (:ن)
 فَػُنِسَب اأْلَْكثَػُر ِلأْلَْوطَافِ   َعِت اأْلَْنَساُب ُب الْػبُػْلَدافِ َوَضا  .997 .1420 

وقد كانت العرب إ٪تا تنتسب إىل قبائلها، فلما جاء اإلسالـ، وغلب عليهم سكٌت )م(: 
القرى وا١تدائن، حدث فيما بينهم االنتساب إىل األوطاف كما كانت العجم تنتسب، 

 ق ٢تم غَت االنتساب إىل أوطاهنم.وأضاع كثَت منهم أنسأّم، فلم يب
***** 

 فَاْبَدْأ بِااُلوىَل َوبُِثمَّ َحُسَنا  َوإْف َيُكْن ُب بَػْلَدتَػُْتِ َسَكَنا  .998 .1421 (:ن)
ومن كاف من الناقلة من بلد إىل بلد، وأراد اٞتمع بينهما ُب االنتساب، فليبدأ )م(: 

، فيقاؿ ُب الناقلة "ثم"اين كلمة باألوؿ، ٍب بالثاين ا١تنتقل إليو، وحسن أف يدخل على الث
 ."فلن المصري ثم الدمشقي"من مصر إىل دمشق مثال: 

***** 
 يُػْنَسْب ِلُكلٍّ َوِإىَل النَّاِحَيةِ   َوِإْف َيُكْن ِمْن قَػْريٍَة ِمْن بَػْلَدةِ   .999 .1422 (:ن)
ْقِليٍم، ........ .956 .1423   .......................  .....َكَذا إلِِ

أىل قرية من قرى بلدة فجائز أف ينتسب إىل القرية، وإىل البلدة أيضا،  ومن كاف من)م(: 
 وإىل الناحية اليت منها تلك البلدة أيضا.
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 ُمْبَتِدئًا، َوَذاَؾ ُب اأْلَْنَساِب َعمّْ   ... أَِو اْٚتَْع بِاأْلََعمّْ ..... .956  (:ن)
ٟتذاؽ ا١تصنفُت ُب األٝتاء : عادة األئمة ا(1/13)هتذيب األٝتاء واللغاتالنوويقاؿ  (:ش)

واألنساب أف ينسبوا الرجل النسب العاـ ٍب ا٠تاص؛ ليحصل ُب الثاين فائدة مل تكن ُب 
؛ ألنو ال يلـز من كونو قرشيا  "فلن بن فلن القريشي الهاشمي"األوؿ، فيقولوف مثال: 

ىن حينئذ، فإنو ال فائدة َب الثا "الهاشمي القرشي"كونو ىامشيا، وال يعكسوف فيقولوف: 
 فإنو يلـز من كونو ىامشيا كونو قرشيا.

 فإف قيل: فينبغي أال يذكروا القريشي، بل يقتصروا على ا٢تامشي.
فاٞتواب: أنو قد ٮتفى على بعض الناس كوف ا٢تامشي قرشيا، ويظهر ىذا ا٠تفاء َب البطوف 

األشهلي مل  ا٠تفية، كاألشهل من األنصار، فيقاؿ: األنصاري األشهلي، ولو اقتصروا على
يعرؼ كثَت من الناس أف األشهلي من األنصار أـ ال، وكذا ما أشبهو، فذكروا العاـ ٍب ا٠تاص 

 لدفع ىذا الوىم، وقد يقتصروف على ا٠تاص، وقد يقتصروف على العاـ، وىذا قليل.
***** 

 ......ْبَدُأ بِاْلَقِبيِل، ....يػَ   َونَاِسٌب ِإىَل قَِبيٍل َوَوَطنْ  .957 .1424 (:ن)
: قد ينسبوف إىل البلد بعد القبيلة، فيقولوف: (1/13)هتذيب األٝتاء واللغاتالنوويقاؿ  (:ش)

 "القريشي ا١تكي أو ا١تدين"
***** 

 .... ٍُبَّ َمْن َسَكنْ .........  ........................ .957  (:ن)
 

ـِ  .958 .1425 َها، فَا  ُب بَػْلَدٍة أَْربَػَعَة اأْلَْعَوا  ْرِو َعْن أَْعاَلـِ يُػْنَسْب إِلَيػْ
وغَته: من أقاـ ُب بلدة أربع سنُت  عبد اهلل بن المبارك: قاؿ )التقريب(النوويقاؿ  (:ش)

 نسب إليها.
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   [َخاِتَمةٌ ]   (:ن)
 

 فَػبَػَرَزْت ِمْن ِخْدرَِىا َمُصونَوْ   وََكُمَلْت ِبِطيَبَة الْػَمْيُمونَوْ   .1000 .1426
مدينة سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  : كملت ىذه األرجوزة بطيبةالعراقيقاؿ  (:ش)

وسلم، وكاف الفراغ منها: يـو ا٠تميس ثالث ٚتادى اآلخرة، سنة ٙتاف وستُت وسبعمائة، 
وكاف أوؿ بروزىا إىل ا٠تارج با١تدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصالة والسالـ، وكمل 

ظم قدره، سنة إحدى الشرح عليها ُب يـو السبت التاسع والعشرين، ُب شهر رمضاف ا١تع
 وسبعُت وسبعمائة، با٠تانقاه الطشتمرية خارج القاىرة احملروسة.

 :   وطييالسوقاؿ 
ـُ   َنْظِمَي    األَْلِفيَّوْ      .........................   َىَذا   َ٘تَا
 ـِ ِبُقْدرَِة     اْلُمَهْيِمِن    اْلَعالَّ      َنَظْمتُػَها   ُب  َٜتَْسِة   األَيَّاـِ 
 يَا َصاِح ِمْن َشْهِر رَبِيِع اآلِخرِ      َخَتْمتُػَها يَػْوـَ ا٠تَِْميِس اْلَعاِشِر 
 بَػْعَد      َٙتَا٪تِائٍَة      لِْلِهْجرَةِ      ِمْن َعاـِ ِإْحَدى  َوَٙتَاِنَُت الَّيِت 

[: فرغت من السيوطي: وجدت ُب بعض نسخ ىذا النظم ما نصو: قاؿ]الترمسيقاؿ 
[ سوى أبيات أٟتقتها بعد ذلك، ىػ881ـ ا٠تميس عاشر ربيع اآلخر ]من عاـ نظمها يو 

 ومن تبييضها يـو األحد ثالث عشره، أحسن اهلل عاقبتها.
ٚتادى الثانية من سنة  14ًب الفراغ من ىذا الشرح الوجيز صباح يـو الثالثاء )األثيوبي(: 

  شرفا وعزا، وزادين ّٔا إقامة وفوزا.، وذلك ُب بلد اهلل اٟتراـ مكة ا١تكرمة زادىا اهللىػ1408
 
 

***** 
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 بِػَما َأَجاَد ُكلُّ َفْحٍل َماِىِر[  بَِأْرِضَنا الْػَجزَائِرِ ْت ُحػػلّْػيَ وَ ]  .1427 (:ن)
ُكمّْلت ىذه األرجوزة العراقية ا١تباركة بأرضنا   قال الجامع غفر اهلل لو ولوالديو: (:ش)

كل فتنة، وكاف ىذا اإلكماؿ ٔتا قد زاده عليها اٞتزائر حرسها اهلل من كل شر، وآمنها من  
وىو من  ،٤تمد بن أٛتد ا٠تَُويّْيالفحوؿ ا١تهرة من رجاؿ ىذا الشأف من ا١تتقدمُت وأو٢تم: 

 بن٤تمد والعامل اٞتهبذ ا١تدقق،  ن ا١تتأخرين وآخرىم شيخنا احملققتالميذ ابن الصالح، وم
 .، حفظو اهلل ورعاهعلي األثيويب

***** 
 َوُخصََّها بِاْلَفْضِل َوالتػَّْقِدًنِ   فَاْعَن َِّٔا بِاْٟتِْفِظ َوالتػَّْفِهيمِ  .992 .1428 (:ن)

من  األلفيتُتُب فاىتم أيها الراغب ُب ٖتقيق ىذا الفن ّٔذا اٞتمع الذي حوى ما  (:ش)
 وزادت عليها فوائد ٚتة من غَتىا. ،أصلهما مقدمة ابن الصالحما ُب و  نفائس،

***** 
 َفَجلَّ  َمْن  اَل  َعْيَب  ِفيِو  َوَعاَل   ٕتَِْد َعْيًبا َفُسدَّ ا٠ْتََلاَل  َوِإفْ   .1429 (:ن)

اهلل الكرًن رب وأسأؿ  اٞتمع،من التقصَت الواقع ُب ىذا  ألىل الشأفأعتذر ىذا، و  (:ش)
ا أف نقصفيو  ايوفقنا للصواب، ونأمل من أىل الفضل واإلحساف إف رأو أف العرش العظيم 

 صاحبوأو ينجو  ،من ا٢تفوات عمل البشرفقلما ٮتلص  ،صلحوهف يخطأ أ أو ،كملوهي
 .من العثرات

فيها، وال بد أف يوجد فيها ا٠تطأ؛ ألف اهلل  : لقد ألفت ىذه الكتب ومل آؿيالشافعقاؿ  
تيب فما وجدًب ُب ك، "َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتَلفًا َكِثيًرا"تعاىل يقوؿ: 

 (البن كثَت طبقات الشافعيُت) ىذه ٦تا ٮتالف الكتاب والسنة، فقد رجعت عنو.
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 إِلَْيِو ِمنَّا تَػْرِجُع اأْلُُمورُ   فَػرَبػَُّنا الْػَمْحُموُد َوالْػَمْشُكورُ   .1001 .1430 (:ن)
 

ـِ  َعلَػػػػى  َوأَْفَضُل الصَّاَلِة َوالسَّاَلـِ   .1002 .1431  النَّػػػػػػيبّْ  َسػػػػيّْػػػػِد  اأْلَنَا
وهلل سبحانو اٟتمد األًب على ما أسبغ من إفضالو، والصالة والسالـ األفضالف على )م(: 

سيدنا ٤تمد وآلو، وعلى سائر النبيُت وآؿ كٍل، هناية ما يسأؿ السائلوف، وغاية ما يأمل 
 اآلملوف، آمُت، آمُت، آمُت.

 

 قال الجامع: 
ىػ 1440ٚتادى اآلخرة سنة صباح يـو السبت التاسع من  الشرحىذا ٚتع كاف الفراغ من 

 باٞتزائر العاصمة.
 كما نفع بأصولو  واهلل أسأؿ أف ينفع بو

 وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت
 واٟتمد هلل رب العا١تُت

 
 العلمي ١تركز األثر للبحث والتحقيقالقسم 
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 فهرست الموضوعات

 
 الصفحة الموضوع

 1 مقدمة
 2 النظممنهج العمل يف 
 3 الشرحمنهج العمل يف 

 7 شرح مقدمة النظم
 13 ]َمَباِدٌئ يف ِعْلِم اْلَِْديِث[

ُل ُكُتِب اْلَِْديثِ   21 []أَوَّ
 24 أَْقَساُم اْلَِْديِث 

 24 الصَِّحيحُ : اأَلوَّلِ الِقْسُم 
 35 َأَصحُّ ُكُتِب اْلَِْديثِ 

 43 الصَِّحيُح الزَّاِئُد َعَلى الصَِّحيَحْيِ 
 48 اْلُمْسَتْخَرَجاتُ 

ِحيحِ   52 َمرَاِتُب الصَّ
ْعِليق  61 ُحْكُم الصَِّحيَحْيِ والت َّ

 77 ُكُتِب اْلُمْعَتَمَدةِ نَ ْقُل اْلَِْديِث ِمَن ال
 78 الِقْسُم الثَّاِني: اْلَحَسنُ 

 82 [ْحِتَجاُح بِاْلََْسنِ اِل ]
 82 ]اْلََْسُن ِلَغْْيِِه[

 84 ]الصَِّحيُح ِلَغْْيِِه[
 85 ]َمظَانُّ اْلَِْديِث اْلََْسِن[
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َفاِت اْلَِْديِثيَِّة[  93 ]أَْلَقاٌب َأْشَهِر اِْلُمَصن َّ
[]الْ ُحْكُم لِ  ْسَناِد ُدوَن الْ ُحْكِم لِْلَمْْتِ  96 ْْلِ

 96 ]قَ ْوُُلُْم: َحَسٌن َصِحيٌح[
 111 ]تَ ْنِبيٌو[ املقبول، اجليد، الثابت، الصاحل

 41 اْلِقْسُم الثَّاِلُث: الضَِّعيفُ 
 115 اْلَمْرُفوُع 

 116 اْلَمْوُقوفُ 
 117 اْلَمْقطُوعُ 

 118 اْلُمتَِّصُل َواْلَمْوُصولُ 
 118 ْسَندُ اْلمُ 

َعٌة[فُ ُروٌع    ]َسب ْ
ُل: قَ ْوُل الصََّحايبِّ  نَّةِ »]اْْلَوَّ  119 َوََنَْوَىا[« أُِمْرنَا»أَْو « ِمَن السُّ
َحايبِّ   111 «[ُكنَّا نَ َرى َأْو نَ ْفَعلُ »]الثَّاِن: قَ ْوُل الصَّ

] َحايبِّ  114 ]الثَّاِلُث: تَ ْفِسُْي الصَّ
ُلُغ بِوْ » ،«يَ ْرفَ ُعوُ »الصََّحايبِّ  ]الرَّاِبُع: قَ ْوُُلُْم َعنِ   115 «[يَ ْنِميوِ » ،«رَوايَةً » ،«يَ ب ْ

ُلُغ بِوْ »، «يَ ْرفَ ُعوُ »]اْْلَاِمُس: قَ ْوُُلُْم َعِن التَّابِِعيِّ  نَّةِ »، «يَ ب ْ  116 «[ِمَن السُّ
َحايبُّ قَ ْوًل َل ََمَاَل لِلرَّْأِي ِفيِو[ اِدُس: ِإَذا قَاَل الصَّ  117 ]السَّ

اِبُع: قَ ْوُُلُْم "قَاَل: قَاَل"[  118 ]السَّ
 121 اْلُمْرَسلُ 

 121 ]ُحْكُم اِلْحِتَجاِج بالْ ُمْرَسِل[
 123 ]ِإْعِتَضاُد اْلُمْرَسِل[

 127 ]قَ ْولُ ُهْم: "َعْن َرُجٍل"[
َحايب[  131 ]ُمْرَسُل الصَّ

َقِطُع َواْلُمْعَضلُ   131 اْلُمن ْ
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َعَنةُ   134 اْلَعن ْ
 141 [ِفيُّ ُمْرَسل اْلَ  ال]التَّْدلِيسُ 

ْرَساِل َواْلَمزِيُد يف  ْسَنادِ َخِفيُّ اْْلِ  151 اْْلِ
 154 َمْن َرَوى َعْن َشْيٍخ ُُثَّ َرَوى َعْنُو ِبَواِسطَةٍ 

اذُّ   154 ]َويُ َقابُِلُو الْ َمْحُفوُظ[الشَّ
 157 ]َويُ َقابُِلُو الْ َمْعُروُف[اْلُمْنَكُر 
ُروكُ   163 اْلَمت ْ

 164 اْْلَفْ رَادُ 
 168 ]والْ ُمتَ َواتُِر[الَغرِيُب َواْلَعزِيُز َواْلَمْشُهورُ 

َواِىدُ   181 الْعِتَباُر َواْلُمَتابَ َعاُت َوالشَّ
ْرَساِل َأو الرَّْفِع َوالَوْقفِ   185 تَ َعاُرُض اْلَوْصِل َواْْلِ

 189 زِيَاَدُة الث َِّقاتِ 
 194 اْلُمَعلَّلُ 

 212 اْلُمْضَطِربُ 
 215 اْلُمْدرَجُ 

 218 اْلَمْقُلوبُ 
 222 تَ ْنِبيَهاتٌ 

 224 وعُ اْلَمْوضُ 
 227 ]َأْصَناُف اْلَوضَّاِعَن[

 231 ]َدَواِعي اْلَوْضِع[
 233 ]ُحْكُم اْلَوْضِع[ 

 238 ]َمَوارُِد اْلَوضَّاِعَي[
 241 ]َمْعرَِفُة الْ َمْوُضوِع[

 242 ]تَ ْرتِيُب اْْلََحاِديِث اْلَواِىَيِة[َخاِتٌَة 
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 243 َمْعرَِفُة َمْن تُ ْقَبُل ُرَوايَ ُتُو َوَمْن تُ َردُّ 
 243 ]ُشُروُط الَعَدَلِة[

ْعِديِل[  246 ]تَ ْفِسُْي الْ َجرِْح َوالت َّ
ْعِديِل[  251 ]تَ َعاُرُض اجلَْرِْح َوالت َّ

َهُم[ ْعِديُل اْلُمب ْ  251 ]الت َّ
 254 ]رَِوايَُة الْ َمْجُهوِل[

 258 ]َمْن َشكَّ يف َأَحِد َشْيَخْيِو[
 258 ]رَِوايَُة الْ ُمْبَتدِِع[

اِب[  262 ]رَِوايَُة الْ َكذَّ
َث َوَنِسَي[]َجْحُد الْ  ، َوَمْن َحدَّ  265 َمْرِويِّ

 268 ]الرَِّوايَُة بِاْْلُْجرَِة[
 269 ]َخَوارُِم الرَِّوايَِة[

رَِة[  172 ]الرَِّوايَُة يفِ اْْلَْعُصِر اْلُمَتَأخِّ
َعَفاءِ   273 َمْعرَِفُة الث َِّقاِت والضُّ

ْعِديلِ   279 َمرَاِتُب الت َّ
 283 َمرَاِتُب التَّْجرِيحِ 

 286 ُة َمِن اْختَ َلَط ِمَن الث َِّقاتِ َمْعرِفَ 
ُل الْ َحِديِث أْو ُيْسَتَحبُّ   293 َمََت َيصحُّ ََتَمُّ

لِ   298 أَْقَساُم التََّحمُّ
ْيخِ   298 َوأَوَُُّلَا: ََسَاُع َلْفِظ الشَّ

ْيخِ   312 الثَّاِن: الِقرَاَءُة َعَلى الشَّ
 318 ْلَعْرِض[]ََثَانَِيٌة تَ تَ َعلَُّق بِالََّسَماِع َواتَ ْفرِيَعاتٌ 

ْيُخ  َل ََيَْفُظ َما يُ ْقَرأُ َعَلْيِو[ ُل: ِإَذا َكاَن الشَّ  318 ]اْْلَوَّ
ْيُخ َلْفظًا[  319 ]الثَّاِن: ِإَذا ََلْ يُِقرَّ الشَّ
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ِل اْلَِْديِث[  311 ]الثَّاِلُث: بَ َياُن أَْلَفاِظ اْْلََداِء ِبََسِب ََتَمُّ
 312 ْيِخ[]الرَّاِبُع: اِت َِّباُع َلْفِظ الشَّ 

 313 ]اْلَاِمُس: ََسَاِع النَّاِسِخ[
 315 ]الَساِدُس: َمْن فَاتَُو ََسَاُع َشْيٌء[

َماُع ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب[  319 ]الَساِبُع: السَّ
 321 ]الثَاِمُن: اْلَمْنُع أَِو التَّْخِصيِص َأِو الرُُّجوُع يف الرَِّوايَِة[

 321 الثَّاِلُث: اِْلَجازَةُ 
ُل: تَ ْعِيُي اْلُمَجاِز َواْلُمْجاِز َلُو[  321 ]اْْلَوَّ

 324 ]الثَّاِن: تَ ْعِيُي اْلُمْجاِز َلُو ُدوَن اْلُمَجاِز[
ْعِميُم يف اْلُمَجاِز َلُو[  324 ]الثَّاِلُث: الت َّ

 327 ]الرَّابُع: اجلَْْهُل بِاْلُمَجاِز أَِو اْلُمْجاِز َلُو[
ْعِليُق يف  َجازَِة[]اْْلَاِمُس: الت َّ  328  اْْلِ

َجازَُة لِْلَمْعُدوِم[ اِدُس: اْْلِ  332 ]السَّ
َجازَُة ِلَغْْيِ أَْىٍل ِلأَلْخِذ َعْنُو[ ِابُع: اْْلِ  334 ]السَّ

ْيُخ[ َجازَُة ِبَا َسَيْحِمُلُو الشَّ  337 ]الثَّاِمُن: اْْلِ
 339 ]التَّاِسُع: ِإَجازَُة اْلُمَجاِز[

َجازَِة َوَشْرطُ   341 َهاَلْفُظ اْْلِ
 343 الرَّاِبُع: اْلُمَناَوَلةُ 

َجازَِة؟ َناوَلِة َواْْلِ
ُ

 349 َكْيَف يَ ُقوُل َمْن َرَوى بِامل
 354 اْْلَاِمُس: اْلُمَكاتَ َبةُ 

ْيخِ  اِدُس: ِإْعََلُم الشَّ  357 السَّ
اِبُع: الَوِصيَُّة باْلِكَتابِ   361 السَّ

 361 الثَّاِمُن: الوَِجاَدةُ 
 366 وَضْبطُوُ  ِكَتابَُة اْلَِْديثِ 
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 366 ]ُحْكُم ِكَتابَِة اْلَِْديِث[
 369 ]َضْبُط اْلِكَتابَِة[

 378 اْلُمَقابَ َلةُ 
اِقطِ   382 ََتْرِيُج السَّ

 386 التَّْصِحيُح والتَّْمرِيُض َوُىَو التَّْضِبيبُ 
 388 الَكْشُط واْلَمْحُو َوالضَّْربُ 

 393 الَعَمُل يف اْخِتََلِف الرَُّوايَاتِ 
 394 ُة بالرَّْمزِ اِْلَشارَ 

 398 ِكَتابَُة التَّْسِميعِ 
 413 ِصَفُة رَِوايَِة اْلَِْديِث َوأََدائِوِ 

 415 الرَِّوايَُة ِمَن اْْلَْصلِ 
 417 ]ِإَذا َخاَلَف ِحْفظُُو ِكَتابَُو[

 419 الرَِّوايَُة بِاْلَمْعَن 
 413 الْقِتَصاُر َعَلى بَ ْعِض اْلَِْديثِ 

فِ التَّْسِميُع بِِقرَاَءِة  اِن َواْلُمَصحِّ  415 اللَّحَّ
 416 ِإْصََلُح اللَّْحِن َواْلَْطَأِ 

ُيوخِ   421 اْخِتََلُف أَْلَفاِظ الشُّ
ْيخِ   424 الزِّيَاَدُة يف َنَسِب الشَّ

 425 الرَِّوايَُة ِمَن النَُّسِخ الَِِّت ِإْسَناُدَىا َواِحدٌ 
َندِ   427 تَ ْقِدمُي ال َمْْتِ َعلى السَّ

ْيُخ: ِمثْ َلُو أَْو ََنَْوهُ ِإَذا قَا  428 َل الشَّ
 431 ِإْبَداُل الرَُّسوِل بِالنَِّبِّ َوَعْكُسوُ 

َماُع َعَلى نَ ْوٍع ِمَن الَوْىِن َأْو َعْن َرُجَلْيِ   432 السَّ
ثِ   436 آَداُب اْلُمَحدِّ
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 451 آَداُب طَاِلِب اْلَِْديثِ 
 464 ]أَْلَقاُب أَْىِل اْلَِْديِث[َمْسأََلٌة 

 467 اْلَعاِل َوالنَّازِلُ 
 473 َغْرِيُب أَْلَفاِظ اْْلََحاِديثِ 

 477 اْلُمَسْلَسلُ 
 481 النَّاِسُخ، َواْلَمْنُسوخُ 

 484 ]َوالتَّْحرِيُف[التَّْصِحيُف 
 489 ]َواْلُمْحَكُم َواْلُمَتَشابُِو[ُُمَْتِلُف اْلَِْديثِ 

 495 َأْسَباُب اْلَِْديثِ 
 497 رِيِخ اْلُمُتوِن[]َمْعرَِفُة تَ َوا

َحابَةِ   499 َمْعرَِفُة الصَّ
َحابَِة َوطَبَ َقاتُ ُهْم[  517 ]َعَدُد الصَّ

َحابَِة َوأَْقَدُمُهْم ِإْسََلًما[  521 ]أَْفَضُل الصَّ
 526 َلطَاِئٌف[ -]آِخُر الصََّحابَِة َمْوتًا 

 536 َمْعرَِفُة التَّابِِعيَ 
 544 َصاِغرِ رَِوايُة اْْلََكاِبِر َعِن اْْلَ 

َحابَةِ   546 رَِوايَُة الصََّحابَِة َعِن التَّابِِعَي َعِن الصَّ
 547 رَِوايَُة اْلَقْ رَانِ 

 551 اُْلْخَوُة واَْلَخَواتُ 
 556 رَِوايَُة اآلبَاِء َعِن اْلبْ َناِء َوَعْكُسوُ 

ِحقُ  اِبُق والَلَّ  568 السَّ
 571 ]اْلُوْحَدان[ٌد َمْن َلَْ يَ ْرِو َعْنُو ِإلَّ رَاٍو َواحِ 

 573 َمْن َلَْ يَ ْرِو ِإلَّ َحِديثًا َواِحًدا
 574 َمْن َلَْ يَ ْرِو ِإلَّ َعْن َواِحدٍ 
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َحابَِة الَِّذيَن َماتُوا يف َحَياتِِو َصلَّى اهلل َعَلْيِو َوَسلَّمَ   576 َمْن أُْسِنَد َعْنُو ِمَن الصَّ
دةٍ   577 َمْن ذُِكَر بِنُ ُعوٍت ُمتَ َعدِّ

 581 أَفْ رَاُد الَعَلمِ 
 584 اْْلََْسَاُء َواْلُكَن 

 589 اْلَْلَقابُ 
ََلِح َواْْلَْلِفيَّةِ   593 أَنْ َواٌع َعَشرٌَة ِمَن اْْلََْسَاِء َواْلُكَن َمزِيَدٌة َعَلى اْبِن الصَّ

 597 اْلُمْؤتَِلُف والْ ُمْخَتِلفُ 
 639 اْلُمتَِّفُق َواْلُمْفََتِقُ 

 649 لْ ُمَتَشابِوِ تَ ْلِخيُص ا
ْقُلوبُ 

َ
 652 الْ ُمْشَتَبُو امل

 652 َمْن ُنِسَب ِإََل َغْْيِ أَبِيوِ 
 654 ال َمْنُسوبُوَن ِإََل ِخََلِف الظَّاِىرِ 

َهَماتُ   655 ال ُمب ْ
 661 تَ َوارِيُخ الرَُّواِة َوالَوفَ َياتِ 

 672 طَبَ َقاُت الرَُّواةِ 
 673 َواةِ ال َمَواِل ِمَن الُعَلَماِء والرُّ 

 676 أَْوطَاُن الرَُّواِة َوبُ ْلَدانُ ُهمْ 
 678 ]َخاِتٌَة[

 683 املوضوعات تفهرس
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