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 األستاذ املساعد جبامعة جازان 
 قسم الدراسات اإلسالمية

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 ملخص البحث
 

 : مؤلفات ثالثة هللا تعاىل يف علوم احلديثألف الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي رمحه 
 اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون وهي منظومة طبعت يف حياة املؤلف.  -2
وهـو أربـك ربتـاب ألفـه يف م ـحلي احلـديث وقـد دليل أرابب الفالح لتحقيق فـن اصطـحالح  -1

 مت طبعه بعد ذلك طبعات عدة. ، طبع يف حياة املؤلف
تلخيص دليل أرابب الفـالح لتحقيـق فـن اصطـحالح وهـو تلخـيص للكتـاب السـابق ومـا زال  -4

 : وهو موضوع هذا البحث وقد ق د املؤلف رمحه هللا منه اخمحوط  
 ثر التقسيمات. تسهيله لحلبة العلم حبذف األمثلة وأرب -
 اخت ر أربثر اإلجاابت ومل يذربر للكتاب مقدمة وص خامتة.  -

بلتها على أطل دليل أرابب الفالح املخحوط قاوقد قمت بتحقيقه على النسخة اخلحية املوجودة له و 
 واملحبوع.

ق قدمت للبحث بقسم دراسي ترمجت فيه ترمجة خمت ر للمؤلف مث دراسة خمت رة عن الكتاب من حيث حتقي
 اصسم وطحة نسبته ملؤلفه وسبب أتليفه وأمهيته ومنهجه فيه. 

من حيث الرتمجة لألعالم املشهورين وحتقيق املسائل  –قدر استحاعيت-املنهج العلمي يف التحقيق تاعتمد
 والتعليق على ما حيتاج إىل تعليق. 

 على القارئ.  جعلت احلواشي يف آخر البحث تسهيال  
 ق والسداد وأن يرزقين اإلخالص يف هذا العمل. أسأل هللا تعاىل التوفي
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 مقدمة البحث
 : وبعد؛ وال الة والسالم على من ص نيب بعده، احلمد هلل وحده

، إذ هو املوضي ملعاين القرآن، وأعظم الحاعات، فإن اصشتغال بعلم احلديث النبوي من أفضل القرابت
 والشارح ألحكامه.، واملبني ملشكله واملف ل جململه

 
على  اوحكم   اوختري  ، اوشرح   اوقد اعتنت األمة اإلسالمية عك أجياهلا املتعاقبة ابلسنة النبوية ت نيف  

للقواعد املعرفة حبال  اواستنباط  ، ألسنة الناس من املنقول للمقبول من املردود فيما يدور على اومتيز  ، األسانيد
الراوي واملروي وهو ما اطحلي على تسميته بعلم م حلي احلديث ولعل من ربتب هذا العلم النادرة اليت 

والبعد عن احلشو والتحويل ربتاب تلخيص دليل ، ووضوح العبارة، وجودة األسلوب، ميز جبزالة اللفظتت
 ظ بن أمحد بن علي احلكمي" رمحة هللا. ن اصطحالح " لشيخ مشاخينا "حاففأرابب الفالح لتحقيق 

 
ها يف علم امل حلي "دليل أرابب الفالح يف حتقيق فن فه رمحه هللا أوسع ربتبه اليت ألفيخلص 

لعامة طلبة العلم وقد  ايسي   اصطحالح" على هيئة السؤال واجلواب حبذف األمثلة والتقسيمات ليكون سهال  
 ألدراج يتناقله تالميذ الشيخ رمحه هللا. حبيس ا اظل هذا الكتاب النادر خمحوط  

 
ظفرت بنسخته الوحيدة الكاملة لدى شيخنا الدربتور أمحد بن علي علوش مدخلي فعرضت عليه  حىت

 اابهلل ومستمد   الفكرة وشد على يدي حفظه هللا فبدأت مستعين  ابالقيام بتحقيقه وإخراجه لحلبة العلم فرحب 
 منه العون والتوفيق. 
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 : يف هذا العمل وفق اخلحة التاليةوقد سرت 
 : قسم الدراسة ويتضمن مبحثني: الفصل األول

هللا وقد آثرت عدم اإلطالة فيها لتوفر عشرات الكتب  هدراسة خمت رة عن امل نف رمح: األول املبحث
"الشيخ حافظ بن  اليت توسعت يف ترمجة للشيخ ومن أوسعها ربتاب شيخنا أمحد علوش

 .(2)ومنهجه يف تقرير العقيدة ونشرها يف منحقة اجلنوب"أمحد احلكمي حياته 
 : دراسة خمت رة عن الكتاب وفيه عدة محالب: املبحث الثاين
 التعريف بتلخيص دليل أرابب الفالح. : املطلب األول
 توثيق طحة نسبته إىل مؤلفه. : املطلب الثاين

 وطف النسخ اخلحية للكتاب.: املطلب الثالث
 

 : وقد سرت فيه وفق اآليت االنص حمقق  : الفصل الثاين
فإن وجدت ، ربتابة النص وفق القواعد اإلمالئية مع مقابلته على الدليل األطل املخحوط واملحبوع -2

وأشرت إىل التحريف واخلحأ يف اهلامش ، أو خحأ أثبت العبارة ال واب يف األطل ايف األطل حتريف  
حرف يسية أشرت إىل ذلك يف احلواشي ابلدليل األطل ومل يقع ذلك إص يف أ امستشهد  
 [ أثناء نص الكتاب.  ] ربما أشرت إىل بداايت ال فحات بني حاطرتني هكذا،  والتعليقات

وضع عالمات الرتقيم يف مواضعها املناسبة اليت تعني على فهم النص وضبط ما حيتاج إىل ضبط  -1
 من الكلمات واألمساء واألمكنة. 

 األعالم الواردة يف ثنااي البحث.ترمجت لغي املشهورين من  -4
 قد أتعرض ابلتعليق على ربالم امل نف رمحه هللا إذا وجدت أنه حيتاج إىل زايدة إيضاح.  -3
 عرفت ابلكتب واألماربن الواردة يف ثنااي البحث.  -5
ومل ألتزم يف ترتيبها وإمنا ، قمت بتوثيق الن وص وحتقيق املسائل بذربر أهم املراجع اليت تعرضت هلا -6

 .ها حسبما تيسر مع يقيين أنه لو ح ل لكان ربماص  أورد

                                                            

 ( سيد ذربر أهم الكتب اليت تعرضت لرتمجة الشيخ رمحة هللا يف هناية الرتمجة املخت رة.2)
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 اخلامتـــــــــــــــــــــــــــــــة. 

 فهرس امل ادر واملراجع. 
 فهرس املوضوعــــــــــات. 

فإن ربل عمل بشري عرضة للنقص والتق ي فإن أطبت فمن توفيق هللا وإن أخحأت أو  اوختام  
 منه بريئان.  ق رت فمن نفسي والشيحان وهللا ورسوله

 وطلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وطحبه أمجعني. ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 وكتبه

 د. عبد الرمحن بن أمحد علوش مدخلي
 األستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

 جامعة جازان
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 ةـقسم الدراس

 أمحد احلكميترمجة خمتصرة للشيخ حافظ بن : املبحث األول
  

 : نسبه ومولده
 هو حافظ بن أمحد بن علي بن أمحد احلكمي نسبة إىل احلكم بن سعد العشية من مذحج.

هـ بقرية 2431ألربع وعشرين ليلة من شهر رمضان املبارك من عام  -رمحه هللا–ولد الشيخ حافظ 
 ية. السالم التابعة ملدينة املضااي مبنحقة جازان اململكة العربية السعود

انتقل مع والده وأسرته إىل قرية اجلاضع التابعة ملدينة سامحة وهو طغي وعمل يف رعي الغنم لوالده مع 
 أخيه األربك حممد احلكمي.

 
 : نشأتـــــــــــــــــــــــــه

عنهم فبدأ يف سن مبكرة حبفظ  انشأ الشيخ حافظ رمحه هللا ربغيه من أبناء املنحقة غي أنه ربان متميز  
هـ التقى 2451القرآن وبعض املتون أثناء رعي الغنم وربانت نفسه تتوق للتعليم والفقه يف الدين ويف سنة 

 الشيخ عبد هللا القرعاوي حبافظ ألول مرة فأعجب به وبذربائه. 
ب العلم فلحق هـ توفيت والدته مث تبعها أبوه يف العام نفسه وهنا تفرغ حافظ لحل2461ويف سنة 

 ابلشيخ القرعاوي ب امحة مبدرسته وأقام هبا. 
 

 : طلبه للعلم وأعماله
ومل ، منذ ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ رمحه هللا يف طلب العلم فالزم شيخه ومكتبته مالزمة اتمة

ع متض سنوات قالئل حىت ربان حافظ أعلم تالميذ مدرسة طامحة مما جعل الشيخ القرعاوي يوربل إليه وض
وربان أول عمل قام به هو أتليف منظومة )سلم الوطول يف ، مقررات الدراسة وأتليف املتون العلمية للحالب

هـ أوربل إليه الشيخ القرعاوي إدارة مدرسة طامحة وتفرغ هو للتجول على 2464علم األطول( ويف سنة 
 بقية املدارس اليت أنشأها يف املناطق اجملاورة. 
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 له ولعلمه.  اإىل مكة وزوجه ابنته تكري   اى الشيخ القرعاوي حافظ  هـ. استدع2461ويف سنة 
 ملدرسة جازان التابعة لوزارة املعارف.  اهـ مت تعيني الشيخ حافظ مدير  2411ويف عام 
هـ أسس املعهد العلمي ب امحة فتوىل الشيخ حافظ إدارته والتدريس فيه وأتليف 2414ويف عام 

 هـ. 2411لك حىت وافاه األجل احملتوم سنة مقرراته ومناهجه واستمر على ذ
 

 : صفاته وأسباب نبوغه
خفيف اللحية  -مستدير الوجه مفلج األسنان، ربعة أمسر اللون -رمحه هللا –ربان الشيخ حافظ 

وربان رمحه هللا آية يف الورع والزهد وخشية هللا مع اصشتغال مبا يعينه من علم وتدريس وأتليف ، والعارضني
 وعبادة وربان حسن املعاملة مع مجيع الناس على اختالف طبقاهتم ومراربزهم. 

 
 : أسباب نبوغه

عندما وجه له سؤال عن سبب نبوغ الشيخ ، ذربر ذلك شيخنا الشيخ زيد بن حممد هادي مدخلي
 : حافظ فذربر ما ملخ ه

 عناية رابنية حيث أربرم بسرعة احلفظ والفهم.  -2
 توجيهات شيخه القرعاوي حيث رعاه ووفر له الكتب وربل دعم مادي ومعنوي.  -1
 احلرص على الوقت واستثماره يف الدرس والتح يل.  -4
 التقوى والزهد والورع الذي ربان يت ف به رمحه هللا. -3
 واحلرص على حفظ القرآن واملتون يف شىت الفنون.  ،قوة الذاربرة وسرعة الفهم وعمقه -5
 

 : شيوخه وتالميذه
أشهر شيوخه الذي أخذ عنه العلم وصزمه مالزمة دائمة الشيخ عبد هللا بن حممد القرعاوي رمحه هللا 

 تعاىل. 
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 ومن شيوخه. 
  .حممد عبد الرزاق محزة: الشيخ -
 الشيخ. عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين.  -
 

 : تالميــذه
ذربر تالميذ الشيخ وقسمهم إىل ثالث طبقات الدربتور أمحد علوش مدخلي يف ربتابه الشيخ حافظ بن 

 : أمحد احلكمي حياته ومنهجه ومن أشهر من ذربر
 أمحد حممد جابر مدخلي.: الشيخ -2
 أمحد بن حيىي النجمي.: الشيخ -1
 علي بن قاسم الفيفي. : الشيخ -4
 زيد بن حممد هادي مدخلي. : الشيخ -3
 حسن بن زيد النجمي. : الشيخ -5
 إبراهيم حسن شعيب. : الشيخ -6
 وغيهم ربثي. ، علي بن عبد هللا األهدل: الشيخ -1
 

 : مؤلفاتــه
علمية  اويف هذا العمر الق ي خّلف أاثر   اعاش الشيخ حافظ احلكمي رمحه هللا مخسة وثالثني عام  

 : بناء األمة اإلسالمية. ومن أشهرهابني أ اجليلة سيبقى أثرها عميق  
وهو منظومة يف ، سلم الوطول إىل علم األطول يف توحيد هللا واتباع الرسول طلى هللا عليه وسلم -2

 العقيدة طبعت طبعات عدة يف حياة الشيخ وبعدها. 
 . امعارج القبول وهو شرح سلم الوطول السابق وهو أربك مؤلفات الشيخ وقد طبع حمقق   -1
الفريدة يف حتقيق العقيدة قامت بتحقيقه لنيل درجة املاجستي من جامعة أم القرى مرمي بنت اجلوهرة  -4

 طاهر طاليب.
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إعالم السنة املنشورة يف اعتقاد الحائفة الناجية املن ورة وقد حققه الدربتور أمحد بن علي علوش  -3
 مدخلي. 

طبعات عدة من آخرها دليل أرابب الفالح لتحقيق فن اصطحالح وهو يف م حلي احلديث طبع  -5
 طبعة بتحقيق خالد الودادي.

 تلخيص دليل أرابب الفالح وهو موضوع دراستنا وسيأيت التعريف به.  -6
 ابيت   431وهي منظومة يف م حلي احلديث تقع يف ، اللؤلؤ املكنون يف أحوال األسانيد واملتون -1

 طبعت يف عهد املؤلف.
طبعت عدة طبعات أوهلا يف حياة  1111تزيد على السبل السوية لفقه السنن املروية وهي منظومة  -8

 وقد شرحها شيخنا تلميذه الشيخ زيد املدخلي يف ربتاب األفنان الندية. ، املؤلف
 النور الفائض من مشس الوحي يف علم الفرائض وهي رسالة يف املواريث وقد طبعت يف حياة املؤلف.  -1
 وسيلة الوطول إىل مهمات األطول وهي منظومة يف أطول الفقه طبعت يف حياة املؤلف.  -21
نيل الوطول يف اتريخ األمم وسية الرسول طلى هللا عليه وسلم وهي منظومة يف التاريخ والسية تقع  -22

 وطبعت يف حياة املؤلف.  ابيت   113يف 
وطبعت يف حياة  ابيت  136اآلداب وتقع يف املنظومة العلمية يف الوطااي واآلداب العلمية وهي يف  -21

املؤلف وغيها استوىف ذربرها والتعريف هبا شيخنا الدربتور أمحد بن علي علوش مدخلي يف ربتابه 
 الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي. 

 
 : وفاتــــــــــــــــــه

ة إىل هللا ونشر تويف الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي رمحه هللا بعد حياة ق ية عامرة ابلحاعات والدعو 
هـ مبكة املكرمة ودفن مبقابر 2411من ذي احلجة سنة  28العلم بعد أداء مناسك احلج ضحى يوم السبت 

 العدل مبكة. 
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وقد فجع الناس مبوته وراثه العديد من ، وقد خلف الشيخ رمحه هللا من األوصد أربعة أبناء وثالث بنات
 .(2)هللا رمحة واسعةالشعراء واألدابء من تالميذه وغيهم رمحه 

 

 دراسة خمتصرة عن كتاب تلخيص دليل أرابب الفالح ومنهج مؤلفه فيه. : املبحث الثاين
 : التعريف بكتاب تلخيص دليل أرابب الفالح

بعد أن انتهى الشيخ رمحه هللا من ربتاب دليل أرابب الفالح شق ذلك على طغار طالبه فعمد إىل 
ص يف ست وثالثني طفحة من القحع املتوسط يرتاوح عدد األسحر يف ربل تلخي ه مبقدار الربع ويقع التلخي

.  241على هيئة السؤال واجلواب ويتكون من  اسحر   21إىل  26طفحة بني   سؤال 
 إىل ربم ينقسم اخلك؟ : 2افتتحها بسؤال س
 : ويتميز التلخيص ابلتايل –أي احلديث -ربيف طفة ت نيفه؟:  241وختمها بسؤال س

 خلوه من املقدمة واخلامتة.  -2
 املقلوب وأمثلة للمهمل واملتفق واملفرتق. : حذف أربثر األمثلة ومل يذربر إص أمثلة حمدودة مثل أمثلة -1
 اخت ار اإلجاابت وحذف التقسيمات.  -4

                                                            

 مصادر هذه الرتمجة ولالستزادة انظر: ( 2)
حافظ أمحد احلكمي حياته ومنهجه يف تقرير العقيدة، ونشرها يف منحقة اجلنوب أتليف الدربتور أمحد بن علي علوش  -2

 مدخلي. 
 السمط احلاوي ألسلوب الشيخ عبد هللا القرعاوي يف نشر التعليم جبنوب اململكة العربية السعودية لعلي بن قاسم الفيفي. -1
عربية السعودية ل احبها فضيلة الشيخ عبد هللا بن حممد القرعاوي رمحه هللا بقلم النهضة اإلطالحية يف جنوب اململكة ال -4

 تلميذه عمر بن أمحد جردي املدخلي رمحه هللا. 
 الشيخ عبد هللا القرعاوي بقلم تلميذه موسى حاسر سهلي رمحهما هللا.  -3
 [.11-6]مقدمة ربتاب اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة، حتقيق مرمي بنت طاهر طاليب  -5
 [.16-2/5مقدمة ربتاب األفنان الندية شرح السبل السوية لفقه السنن املروية ] -6
لرتمجة ابنه األربك الدربتور. أمحد بن حافظ  [ نقال  11-21مقدمة ربتاب دليل أرابب الفالح لتحقيق فن اإلطحالح ] -1

  .احلكمي اليت نشرت يف مقدمة ربتاب معارج القبول للشيخ حافظ
 [1/251]األعالم للزرربلي  -8
 [.16-2/22مقدمة ربتاب معارج القبول للشيخ حافظ احلكمي ] -1
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تقسيم السؤال الواحد الوارد يف الدليل األطل إىل أسئلة عدة للتسهيل واصخت ار ولذا جاءت أسئلة  -3
 221بينما هي يف األطل  سؤاص   241ثر من أسئلة الدليل األطل إذ بلغت يف التلخيصالتلخيص أرب

 : ومن أمثلة هذا التقسيم سؤاص  
 يف الدليل عن التدليس وأنواعه جعله يف التلخيص مثانية أسئلة.  51السؤال رقم 
 .يف الدليل عن املقلوب جعله يف التلخيص أربعة أسئلة: 61السؤال 
 طفة ربتابة احلديث... جعله يف التلخيص مخسة أسئلة.  ربيف  221السؤال 

وذلك صشتماهلا على أمساء ي عب  اهناك أسئلة وردت يف األطل حذفها من التلخيص اخت ار   -5
 . (2)حفظها مثل ذربر أمساء املفتني مبكة واملدينة والب رة والكوفة والشام وم ر واليمن وبغداد

 استيعاب أربثر مسائل الفن.  -6
 

 : االسم حتقيق صحة
[ ومسيته )دليل أرابب الفالح لتحقيق فن اصطحالح( 25ورد يف دليل أرابب الفالح املخحوط ]ل

تلخيص دليل أرابب الفالح : "هذا تلخيص ربتابنا الدليل يف هذا الفن فيكون امسه: وجاء يف آخر التلخيص
اته حيث مسوه" خمت ر دليل لتحقيق فن اصطحالح وإين ألعجب ممن ترمجوا للشيخ رمحه هللا وذربروا مؤلف

فما أدري من أين  اومل أجد أنه مساه خمت ر   اأرابب الفالح لتحقيق فن اصطحالح" بينما مساه الشيخ تلخي   
 أتت تلك التسمية. 

 
 : توثيق صحة نسبته إىل مؤلفه

 : مما يدل على طحة نسبته للشيخ حافظ احلكمي أمور أمهها
يقول رباتبه هذا تلخيص ربتابنا الدليل يف هذا الفن مع : رمحه هللاجاء يف آخر التلخيص قول الشيخ  -2

 اوجعله خال   ، اصقت ار على الضوابط وحذف أربثر األمثلة والتقسيمات نفع هللا بكل منهما

                                                            

 [.11-85[ األسئلة رقم ]213-261( انظر دليل رابب الفالح ]2)
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لوجهه الكرمي إنه ويل التوفيق. يقول انقله على بن قاسم الفيفي من نقل شيخه حممد بن حيىي القرين 
  على األطل حق املؤلف.

ات لت ابلشيخ حممد بن حيىي القرين أحد رببار تالميذ الشيخ فأربد يل أن التلخيص للشيخ حافظ  -1
 .(2)احلكمي رمحه هللا

قابلت شيخنا زيد بن حممد هادي املدخلي أحد تالميذ الشيخ حافظ وسألته عن ربتاب تلخيص  -4
 . (1)حافظ احلكميدليل أرابب الفالح فأربد يل أن التلخيص والدليل ربالمها من أتليف الشيخ 

ربل املرتمجني الذين ترمجوا للشيخ حافظ احلكمي ذربروا تلخيص دليل أرابب الفالح ضمن مؤلفاته  -3
 املخحوطة. 

  .املتمعن يف أسلوب التلخيص يد أن األسلوب هو األسلوب نفسه الوارد يف الدليل األطل -5
لميذه على بن قاسم إن الذي قام بنسخ الدليل األطل والتلخيص من أطل الشيخ حافظ هو ت -6

الفيفي وقد انتهى من نسخ التلخيص أخر هنار األربعاء السابع من شهر ربيع األول 
(. بينما انتهى من نسخ الدليل األطل يف الثالث والعشرين من شهر 1/4/2461)2461عام

هـ( أي أنه نسخ التلخيص قبل أن ينسخ الدليل األطل 14/1/2461هـ ) 2461رجب سنة 
 فليتأمل. 

 
 : صف النسخة اخلطيةو 
مل أجد للكتاب إص نسخة واحدة رباملة عند الشيخ الدربتور أمحد بن علي علوش مدخلي وقد  -2

بل أربد يل  امضنية ألجد نسخه أخرى وات لت بتالميذ الشيخ األحياء ومل أجد شيئ   ابذلت جهود  
أثناء إعداده لرسالة املاجستي عن الشيخ حافظ وربتابه أعالم  االشيخ أمحد علوش أنه قد حبث ربثي  

                                                            

 هـ بعد طالة الع ر. 18/21/2311( ات لت به يوم اجلمعة 2)
 هـ18/21/2311( قابلته يف مسجده ب امحة بعد طالة العشاء يوم اجلمعة 1)
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السنة املنشورة فلم يد إص هذه النسخة املتوفرة وأنه طورها من الشيخ على بن قاسم الفيفي الذي 
 . (2) نسخها من شيخه القرين عن أطل املؤلف

 ( لوحة. 212وجدت نسخة خحية لدليل أرابب الفالح تتكون من ) -1
 

، وهو ابلنسبة إليه قحرة من حبر، هذا آخر ما يسر هللا عز وجل مجعه من هذا الفن: آخرهاجاء يف 
 ولكن يدل على ما وراءه وابهلل التوفيق. 

وقد انتهى من أتليفها ربما ذربر يف أخرها خامس من شهر طفر سنة مخس وستني بعد الثالمثائة وقد 
 هـ. 14/1/2461قلها يف نقل منها تلميذه على بن قاسم الفيفي نسخة وانتهى ن

شبه اتم فيما بقي بعد  اوقد قمت مبقابلة التلخيص على الدليل األطل فوجدت بينهما تحابق  
 التلخيص. 

  

                                                            

( وذربر هناك أنه يوجد 263( انظر: الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي وجهوده يف تقرير العقيدة، للدربتور أمحد علي علوش )ص2)
للتلخيص نسخ غي مكتملة عند الشيخ عمر بن أمحد مدخلي ب امحة، والشيخ هادي بن علي محيع يف الشقيي. وقد 

سنة وعلومها عن النسخة املوجودة عند والده فأربد يل أنه ص سألت الدربتور عبد الرمحن بن عمر مدخلي املتخ ص يف ال
يوجد ضمن خمحوطات والده أي نسخة لتلخيص دليل أرابب الفالح، فسألت الدربتور أمحد ين علي علوش فذربر يل أن طور 

هذه النسخ  هـ، واطلعت وإايه على5/2/2341هذه النسخ موجودة لديه يف مكتبته اخلاطة، فذهبت لزايرته ع ر يوم اجلمعة 
وبعد قراءهتا ومتحي ها ومقارنتها ابلتلخيص ظهر لنا أهنا ليست للتلخيص، فنسخة الشيخ عمر مدخلي تتكون من ثالث 
لوحات تشتمل على مقدمة ربتاب دليل أرابب الفالح األطل وبعض األسئلة، ونسخة الشيخ هادي محيع ليست للدليل وص 

دي لنفسه لتعريف بعض أنواع م حلي احلديث. مثل ما هو ال حيي؟ ما هو للتلخيص، وإمنا هي أسئلة وضعها الشيخ ها
 احلسن؟ ما هو املنقحع؟ وهكذا. 
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 قسم التحقيق
 إىل كم ينقسم اخلرب؟: 1[ س1]

 .(2) ينقسم إىل متواتر وآحاد: جـ
 ما هو املتواتر؟ : 2س

رووا ذلك عن مثلهم من اصبتداء إىل ، الكذب هو رواية عدد ربثي أحالت العادة تواطؤهم على: جـ
وأضاف إىل ذلك أن ي حب خكهم إفادة العلم ، وربان مستند انتهائهم احلس، اصنتهاء
 .(1)لسامعه

 إىل كم قسم ينقسم التواتر؟: 3س
 ومتواتر معىن فقط.، ومعىن اإىل قسمني متواتر لفظ  : جـ

 .(4)ومعىن اوأما القرآن فمتواتر ربله لفظ  ، والثاين موجود بكثرة، فاألول قليل يف احلديث
 ماذا يوجب املتواتر؟: 4س

 .(3)يوجب العلم اليقيين الضروري بشروطه املشروحة: جـ
 ما هو اآلحاد؟: 5س

 .(5)هو ما ق ر عن حد التواتر املذربور: جـ
                                                            

 (.1/216[ تدريب الراوي )2/218( طرح التثريب للعرايف ]41( انظر: الكفاية )2)
[ وهذا تعريف علماء 1/115[ وشرح التب رة والتذربرة ]2/218[ توجيه النظر ]46-43( نزهة النظر ]41( انظر: الكفاية )1)

للحديث للمتواتر، وأما األطوليون فعرفوه أبنه: "اخلك املفيد للعلم اليقيين مبخكه" انظر: اإلحكام يف أطول األحكام لألمدي 
 [.36[ وإرشاد الفحول ]1/23]

ناك تقسيم أخر للمتواتر [ وهذا تقسيم للمتواتر حبسب اللفظ وهو املشهور يف ربتب امل حلي وه1/281( انظر: تدريب الراوي ]4)
حبسب الشيوع إىل متواتر عام وخاص واملق ود ابلعام عند عامة العلماء وخاص عند احملدثني، وهناك تقسيم اثلث حبسب 

 [.1/121[ والف ل ]11-61، 51، 28/31اصسناد إىل متواتر إسناد ومتواتر طبقة، انظر جمموع الفتاوي صبن تيمية ]
ماء األطول والفقه واملتكلمني وعامة أهل احلديث ويعك عنه أهل األطول ابلضروري، وذهب أبو ( وهذا مذهب مجاهي عل3)

 وإمام احلرمني والدقاق من الشافعية وبعض احلنابلة أنه يفيد العلم النظري. -من املعتزلة–احلسني الب ري 
[ وشرح 14-1/28] يإلحكام لآلمد[ وا2/241[ واملست فى ]2/516[ والكهان ]114انظر: التب رة يف أطول الفقه ]

 [25[ ونيل األماين ]11املتناثرة ] ئ[ ولقط الآلل36[ وإرشاد الفحول ]1/223][ وفواتي الرمحوت 1/416الكوربب املني ]
 [.1/216وتدريب الراوي ]

 [.2/584[ الكهان ]44توجيه النظر ] [2/213( جامع األطول ]41( انظر: الكفاية )5)
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 إىل كم ينقسم اآلحاد؟: 6س
 .(2)وفرد، وعزيز، مشهور: إىل ثالثة أقسام: [جـ1]

 الشهور؟ما هو : 7س
 .اهو ما جاء من ثالث طرق ف اعد  : جـ

 إىل كم ينقسم املشهود؟: 8س
 .اوإن ربان أوله فرد  ، وهو ما اشتهر يف أثناء السند إىل آخره، مشهور فقط، إىل قسمني: جـ

 .(1)ومشهور مستفيض وهو ما عمت الشهرة مجيع سنده
 يستكمل الشروط؟هل يطلق املشهور على ما اشتهر على األلسنة وإن مل : 6س

 .(4) وأما يف اصطحالح عند احملدثني فال.، أما يف اللغة فنعم: جـ
 ما هو العزيز؟: 11س
 .(3)هو ما جاء من طريقني أبن ص يرويه أقل من اثنني عن أقل من اثنني: جـ
 ما هو الفرد؟: 11س
 .(5)هو ما جاء من طريق واحد فقط: جـ
 املتفرد؟إىل كم ينقسم الفرد ابعتبار : 12س
[ النيب طلى هللا عليه وسلم وفرد نسيب وهو ما 4إىل قسمني فرد محلق وهو ما انفرد به ال حايب عن]: جـ

 .(6)ويقل إطالق الفردية عليه، الغريب: انفرد به غي ال حايب عمن حدثه ويقال له

                                                            

[ منهج ذوي النظر 316-1/312[ توضيي األفكار ]46[ توجيه النظر ]41( شرح النخبة ]282-1/281( تدريب الراوي )2)
 [.31[ إرشاد الفحول ]412-1/411] [ هناية السول61]

-3/1( وفتي املغيث )41( ونزهة النظر )ص111-1/161( والتب رة للعراقي )11( انظر: معرفة علوم احلديث للحاربم )ص1)
 (.1/214)( وتدريب الراوي 24

 (.1/214( تدريب الراوي )14( انظر: نزهة النظر )ص4)
 [.1/282( وتدريب الراوي ]15( ونزهة النظر )ص1/156( انظر: التب رة والتذربرة )3)
( 54له بل بدأ ابلتقسيمات مباشرة انظر )ص ا( ذربر املؤلف رمحه هللا هذا التعريف للفرد بينما مل يذربر يف الدليل األطل تعريف  5)

 من املحبوع.
 [.1/114( والنكت على ربتاب ابن ال الح ]18( ونزهة النظر )ص16( انظر: معرفة علوم احلديث للحاربم )ص6)
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 إىل كم ينقسم الفرد ابعتبار ما يقع فيه التفرد؟: 13س
 .(2)وفرد بعض املنت، وفرد بعض السند اص متن   اوفرد سند  ، اومتن   اسند  فرد : إىل أربعة أقسام: جـ
 إىل كم ينقسم ابعتبار التقييد؟: 14س
 ببلد. اومقيد  ، بثقة اومقيد  ، ابراٍو محلق   امقيد  : إىل ثالثة: جـ
 مباذا تزول الغرابة عن احلديث الذي يظن أنه غريب؟: 15س
 أو شاهد.، متابع: تزول عنه الغرابة أبحد شيئني: جـ
 ما هي املتابعة؟ وكم قسم هي؟: 16س
متابعة : املتابعة هي ما إذا وافق ذلك املتفرد راو آخر يف رواية ذلك املنت عن ذلك ال حايب وهي قسمان: جـ

 .(1)اوهي ما إذا ربانت لشيخه ف اعد  : ومتابعة قاطرة، ما إذا ربانت للمتفرد نفسه يف شيخه: اتمة وهي
 الشاهد؟ وكم قسم هو؟ما هو : 17س
 : وهو قسمان، الشاهد هو ما إذا وجد منت آخر عن طحايب أخر يشبه ذلك املنت: جـ

 [ يف املعىن فقط. 3وشاهد]، شاهد يف اللفظ واملعىن
 ما طريق ذلك؟: 18س
 .(4)وهو مجع الحرق من اجلوامع واملسانيد وغيها من ربتب احلديث، طريق ذلك اصعتبار: جـ
 يفتقر اآلحاد؟إالم : 11س
 يفتقر اآلحاد إىل النظر يف أحوال رواته.: جـ

  

                                                            

فرد يف وهو: ما وقع الت اخامس   ا( ذربر الشيخ هنا أربعة أقسام بينما ذربر يف الدليل األطل مخسة أقسام حيث أضاف هناك قسم  2)
( انظر مقدمة ابن طالح 53متنه دون سنده وهو الذي ص يوجد له مثال ربما قرره ابن ال الح رمحه هللا. الدليل )ص

 (.1/284( وتدريب الراوي )135)ص
( فتي املغيث 12-11( ونزهة النظر )5( والباعث احلثيث صبن ربثي )16-13( انظر: علوم احلديث صبن ال الح )1)

 (.2/132الراوي )( تدريب 2/111)
( تدريب 41( نزهة النظر )135-2/131( فتي املغيث )121-2/114( التب رة والتذربرة )48( انظر: مقدمة ابن ال الح )4)

 (.131-2/132الراوي )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 إىل كم قسم ينقسم بعد النظر؟: 21س
وقسم ، وقسم يظهر بثبوت ربذب انقله فيد، قسم يظهر بثبوت طدق انقله فيقبل: إىل ثالثة أقسام: جـ

 .(2)يظهر فيه شيء فيتوقف فيه حىت تلحقه قرينه أبحد القسمني
 املقبول؟ إىل كم ينقسم: 21س
 .(1)وحسن، طحيي: إىل قسمني: جـ
 كم أقسام الصحيح؟:  22س
 وطحيي لغيه.، طحيي لذاته: قسمان: جـ
 ما هو الصحيح لذاته؟: 23س
 .(4)هو رواية عدل اتم الضبط مت ل السند غي معلل وص شاذ: جـ
 ما هو الصحيح لغريه؟: 24[س5]
 مبثله.إذا اعتضد : هو احلسن لذاته بشروطه اآلتية: جـ
 .(4)ما أصح الكتب املصنفة يف الصحيح؟: 25س
مث ما ربان على ، مث ما انفرد به مسلم، مث ما انفرد به البخاري، أطحها ما اتفق عليه البخاري ومسلم: جـ

مث ما ربان على شرط ، مث ما ربان على شرط مسلم، مث ما ربان على شرط البخاري، شرطهما مما مل خيرجاه
مث مستدرك احلاربم فيما مل يف ، مث طحيي ابن حبان، خزية وهو بعد مسلم يف ال حةغيمها رب حيي ابن 

 .(5)فيه بشرطه
                                                            

 (.38( انظر: نزهة النظر )ص2)
( وفتي املغيث 2/21( والتب رة والتذربرة )21( والباعث احلثيث )ص1( انظر: هذا املبحث يف مقدمة ابن ال الح )ص1)

 (.251( اصقرتاح يف بيان اصطحالح )ص2/61( وتدريب الراوي )2/21-24)
( 2/24( والتب رة والتذربرة )251( واصقرتاح )ص8يف: مقدمة ابن ال الح )ص ا( انظر: مبحث تعريف احلديث ال حيي حمرر  4)

( وشرح 2/22( ومعامل السنن للخحايب )11)ص ( املدخل إىل ربتاب اإلربليل2/61( وتدريب الراوي )2/24وفتي املغيث )
( ونزهة النظر 2/143( والنكت على ربتاب ابن ال الح )13( واملوقظة للذهيب )ص1/516علل الرتمذي صبن رجب )

 (.2/8( وتوضيي األفكار )55)ص
رتب ال حيي؟" وأطال يف  أخر ولفظه "هل تتفاوت ( مل يذربر الشيخ رمحه هللا هذا السؤال بن ه يف األطل وإمنا ذربر سؤاص  3)

 (.12-63اجلواب عليه مبا يقارب مثان طفحات وضمنه هذا السؤال وجوابه انظر املحبوع )
 ( يورد العلماء هذا الرتتيب يف مبحث مراتب احلديث ال حيي وفيه يقول العراقي:5)
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 ما هو احلسن لذاته.: 26س
 .(2)هو ما مجع شروط ال حيي إص أن الضبط خف: جـ
 ما هو احلسن لغريه؟: 27س
 .(1)وسئ احلفظ إذا اعتضد مبعتك، هو رواية املستور واملدلس: جـ
 حديث حسن صحيح؟: قول الرتمذي يف جامعه ما معىن: 28س
 اوإن مل يكن فرد  ، حسن أو طحيي: فإطالق ذلك عليه للرتدد بني الدرجتني ربأنه قال اإن ربان فرد  : جـ

حسن طحيي : فإن قال، [واألخر طحيي6أحدمها حسن ] افإطالق ذلك عليه ابعتبار إسنادين ف اعد  
 .(4)غريب فمن القسم األول ص إشكال فيه

 أصح شيء يف الباب أو أحسن كذا؟: ما معىن قوهلم: 21س
وص تفيد هذه العبارة ، اوص حسن   اوإن مل يكن طحيح  ، أن هذا أقوى ما وجد فيه: املعىن ذلك عندهم: جـ

 .(3)طحة احلديث وص حسنه وإمنا تفيد أن ربل ما ورد يف الباب أضعف منه إذ هو أقواها
 واحلسن لذاته؟ما حكم زايدة راوي الصحيح : 31س
 .(5)زايدة راويهما مقبولة ما مل تقع خمالفة ملا هو أرجي: جـ
 ما حكم خمالفته ملا هو أرجح؟: 31س
 .(2)فإن ربانت مع الضعف فالراجي املعروف ومقابله املنكر، يقال للراجي احملفوظ ومقابله الشاذ: جـ

                                                                                                                                                                                            

 مث البخاري فمسلم فما  وأرفع ال حيي مرويهــا    
 فمسلم فشرط غي يكفي  شرطهما حوى فشرط اجلعفي    
 (.2/38( وفتي املغيث )2/63انظر: التب رة والتذربرة )  
[ 2/12( وفتي املغيث ]2/83( والتب رة والتذربرة )261( واصقرتاح )ص16( واملوقظة )ص2/22( انظر: معامل السنن )2)

 [.2/254وتدريب الراوي ]
 (.2/11( التب رة والتذربرة )214( انظر: نزهة النظر )ص1)
[ وانظر الكتاب القيم للدربتور نور الدين عنز )اإلمام 221-2/218[ وفتي املغيث ]221-2/218انظر: التب رة والتذربرة ] (4)

 (.211-216الرتمذي واملوازنة بني جامعه وال حيحني )
[ 261ألة: األذربار ]( هذا السؤال وجوابه مما زاده الشيخ رمحه هللا يف التلخيص وليس له وجود يف األطل وانظر حول هذا املس3)

 (.12[ قواعد يف علوم احلديث )ص2/216[ توضيي األفكار ]2/81تدريب الراوي ]
 (.2/121( وفتي املغيث )1/26( وتوضيي األفكار )2/135ط العرت اجلديده( وتدريب الراوي )65( انظر: النزهة )ص5)
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 إىل كم ينقسم املقبول ابعتبار العمل؟: 32س
 .(1)وهو ما عارضه مثله: ومعارض، حمكم وهو ما سلم من املعارضة: قسمنيينقسم إىل : جـ
 ما حكم اخلرب احملكم؟: 33س
 بدون توقف. وجواب   احكمه العمل به محلق  : [جـ1]

 ما حكم املعارض مبثله؟: 34س
وإص ، مث الرتجيي إن وجدت قرائنه، مث النسخ إن علم املتأخر، وهي اجلمع إن أمكن: له ثالثة أحكام: جـ

 .(4)التوقف
 ما حقيقة اجلمع؟: 35س
 .(3)هو التأليف بني مدلويل الن ني املتعارضني بدون تعسف: جـ
 ما هو النسخ؟: 36س
 .(5)هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه: جـ
 ما هو الناسخ وما هو املنسوخ؟: 37س
متقدم واملنسوخ هو ذلك النص الناسخ هو النص املتأخر الذي علم أنه رافع للحكم الثابت بدليل : جـ

 املتقدم الذي نسخ ما أثبته ابلنص املتأخر.
  

                                                                                                                                                                                            

( ومقدمة شرح مسلم شرح وتعليق د.خليل 212-2/211)( وفتي املغيث 615-1/613( انظر: النكت على ابن ال الح )2)
 (.145-143خاطر )ص

 (.14( انظر: نزهة النظر )ص1)
 ( فقد ف ل يف ذلك وذربر أمثلة ربثية انظرها هناك.111-1/281( انظر: تدريب الراوي )4)
 (.158( ومقدمة مسلم )ص4/82( وفتي املغيث )218-1/216( انظر: تدريب الراوي )3)
يف مقدمته وابن ال الح، وابن امللقن وهو اختيار مجاعة من األطوليني منهم  ايخ رمحه هللا يف هذا التعريف مسلم  ( تبع الش5)

الباقالين والغزايل واألمدي وابن احلاجب ومجع من املتأخرين، وعارضه أخرون أبن احلكم قدمي ص يرتفع، وأبن املراد من رفع 
 احلكم قحع تعلقه ابملكلف.

-4/11( واإلحكام لألمدي )111( واملنخول )46-1/45( واملست فى )2411-1/2111: الكهان )انظر يف ذلك
-4/51( وفتي املغيث )1/211( والتدريب )118( والتقييد واإليضاح )13( ونزهة النظر )284( وإرشاد الفحول )212
62.) 
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 مب يعرف؟: 38س
 : يعرف النسخ أبحد ثالثة أشياء: جـ

 تن يص الشارع عليه.: األول
 .(2) إخبار ال حايب بذلك.: الثاين
 معرفة التاريخ.: الثالث

 ما هو الرتجيح؟: 31[ س8]
املتعارضني على اآلخر ألمر امتاز به مل يوجد يف اآلخر ربكون راوي أحدمها هو تقدمي أحد الن ني : جـ

أو معروف واآلخر شاذ فيقدم عليه وغي ، طاحب الواقعة فيقدم على غيه أو مثبت فيقدم على النايف
 .(1)ذلك

 ما معىن التوقف؟ : 41س
 .(4)ني حىت يتبني احلالمعناه السكوت من املعتك عن أن حيكم بشيء على أحد الن ني املتعارض: جـ
 ما هو املردود؟ : 41س
 من شروط املقبول املتقدمة.  اما فقد شرط  : جـ
 ما ضابط أسباب الرد؟: 42س
 .(2)أو طعن يف راو، ضابحها شيئان سقط يف إسناد: جـ

                                                            

 [.81-82( انظر: نزهة النظر ]2)
إىل مائة وعشرة أوجه وذلك عند تعليقه على قول ابن ال الح: )ربالرتجيي بكثرة الرواة أو ( أوطل احلافظ العراقي وجوه الرتجيي 1)

نظر أ.هـ انظر التقييد  اب فاهتم يف مخسني وجها...( مث قال: ومث وجوه أخر للرتجيي يف بعضها نظر ويف بعض ما ذربر أيض  
-1/218إىل سبعة أقسام، انظر تدريب الراوي )(، وقسم احلافظ السيوطي رمحه هللا وجوه الرتجيي 181-186واإليضاح )

111 .) 
 (.351-331( والوسيط أليب شهبة )183-115( وإرشاد الفحول)14-22وانظر اصعتبار للحازمي )

( وهذا األمر الرابع موضع نزاع بني األئمة فمنهم من أثبته، ومنهم من نفاه، 354( والوسيط أليب شهبة )16( انظر: النزهة )4)
(: )...مل جند عنه 121-126، ومنهم الشافعي حيث قال يف الرسالة: )وجد تعارض بني حديثني اثبتني أطال  وقال ص ي

طلى هللا عليه وسلم حديثني خمتلفني إص وهلما خمرج... إخل( وقال ابن خزية: )ص أعرف حديثني طحيحني متضادين، فمن  
( واملقنع 1/216( والتدريب )158(، وعلم احلديث )281د )ربان عنده فليأتين به ألؤلف بينهما أ. هـ. انظر )اإلرشا

(1/381.) 
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 كم أقسام السقط؟ :  43س
 والتدليس. ، واصنقحاع، واإلعضال، واإلرسال، التعليق: مخسة هي: جـ
 ما هو املعلق؟: 44[ س1]
 . (1)ولو ربل السند، اهو ما ربان السقط فيه من فوق امل نف شيخه ف اعد  : جـ
 ما هو املرسل؟ : 45س
 .(4)مرفوع التابعي: املرسل هو ما ربان السقط فيه بني النيب طلى هللا عليه وسلم والتابعي ويقال له: جـ
 ما هو املعضل؟: 46س
 .(3)على التوايل اف اعد  هو ما سقط من وسط سنده اثنان : جـ
 ما هو املتقطع؟: 47س
 .(5)أو أربثر بدون توايل وشرطه الوضوح اهو ما ربان السقط فيه من وسط السند واحد  : جـ
 ما معىن التدليس وكم قسم هو؟ : 48س
 وتدليس الشيوخ. ، تدليس اإلسناد: وهو قسمان، التدليس هو التلبيس: جـ
 وما أنواعه؟ ، وما تعريفه، مباذا يكون تدليس اإلسناد: 41س
أنه مسعه  ا[ عن من مسع منه ما مل يسمعه منه مومه  21أن يروي]: يكون تدليس اإلسناد ابحلذف وتعريفه: جـ

 .(2)ومن أنواعه القحع والعحف والتسوية، وقال، وأن، له ب يغة حتتمل اللقي وعدمه ربعن امنه مورد  

                                                                                                                                                                                            

 (.11( انظر: نزهة النظر )2)
 (.2/121( وتدريب الراوي )18-11( انظر: نزهة النظر )1)
( وهذا تعريف مجهور احملدثني، وهو األربثر يف اصستعمال، وعند الفقهاء، وأطحاب األطول وبعض احملدثني: ما انقحع إسناده 4)

[ 2/183[ وتوضيي األفكار ]1/534( والنكت على ابن ال الح ]65لى أي وجه ربان انقحاعه: انظر: اخلالطة )ع
 [ 63[ وإرشاد الفحول ]2/261واملست في ]

 [ 2/258[ وفتي املغيث ]1/115[ والنكت ]65[ والتقيد واإليضاح ]81( انظر: النزهة ]3)
[، وهذا التعريف الذي ذربره الشيخ هو التعريف 31[ والباعث احلثيث ]2/111[، وتدريب الراوي ]52( انظر: علوم احلديث ]5)

املستعمل عند عموم احملدثني وهو الذي استقر عليه اصطحالح، وذهب أربثر الفقهاء واخلحيب البغدادي وابن عبد الك، 
 وآخرون إىل أن املنقحع ما مل يت ل إسناده على أي وجه ربان انقحاعه. 

 [118-2/111[ وتدريب الراوي ]58[ والكفاية ]2/232انظر املقنع ]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 ما هو تدليس القطع؟ : 51س
 .(1)طيغة األداء يف الرواية وبني املروي عنه هو أن يسكت بني: جـ
 ما هو تدليس العطف؟ : 51س
 .(4)آخر مل يسمع ذلك املروي منه اويعحف عليه شيخ  ، هو أن ي رح ابلتحديث عن شيخ له: جـ
 ما هو تدليس التسوية؟ : 52س
عن ضعيف بني ثقتني لقي أحدمها اآلخر فيسقط الضعيف ويروي احلديث عن  اهو أن يروي حديث  : جـ

 .(3)شيخه الثقة بلفظ حمتمل فيستوي اإلسناد ربله ثقات
 ما حكم فاعل تدليس اإلسناد إذا كان ثقة؟ : 53س
مسعت أو : حكمه إذا عرف بذلك أن ص يقبل منه ما يقبل من أهل العدالة والن ي حىت يقول: جـ

 .(5)حدثين
  

                                                                                                                                                                                            

( وافق الشيخ رمحه هللا ابن ال الح واحلافظ العالئي وابن امللقن وابن حجر يف إدخال تدليس التسوية يف تدليس اإلسناد، انظر: 2)
 .[1/626[ النكت ]2/253[ واملقنع ]221جامع التح يل ]

 [.2/416[ وتوضيي األفكار ]2/284][ وفتي املغيث 1/621( انظر: النكت ]1)
 [، وقد ذربر هذا النوع عند ق ة هشيم بن بشي مع طالبه. 215( انظر: معرفة علوم احلديث للحاربم ]4)
[ وذربره 16-15[ والتقييد ]2/211للحافظ العراقي ربما يف شرح األلفية ] ا( ذربر الشيخ هذا التعريف لتدليس التسوية تبع  3)

يشمل  -[ وتعقبه بقوله: )تعريف غي جامع، بل حق العبارة أن يقول: أن ييء الراوي1/611نكت ]احلافظ ابن حجر يف ال
إىل حديث قد مسعه من شيخ ومسعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر فيسقط الواسحة ب يغة حمتملة في ي  -املدلس وغيه
قييد فيه ابلضعيف أهنم ذربروا يف أمثلة التسوية ما رواه وهو يف احلقيقة انزل، ومما يدل على أن هذا التعريف ص ت ااإلسناد عالي  

هشيم عن حيىي بن سعيد عن الزهري... وحيىي مل يسمعه من الزهري وإمنا أخذه عن مالك عن الزهري... إىل أن قال: فهذا  
لشخينا  ربما نرى مل يسقط يف التسوية شيخ ضعيف، وإمنا سقط شيخ ثقة... أ. هـ بت رف. وانظر"التدليس يف احلديث"

 [54مسفر الدميين ] ص
 [.2/114[ وتدريب الراوي ]1/623[ والنكت ]18( انظر: التقييد واإليضاح ]5)

 يف املخحوط ]وماذا تعريفه[ وما أثبته هو ال واب إذ أن ]ذا[ ص مكان هلا هنا. 
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 . (2). وما تعريفه(1) مباذا يقع تدليس )الشيوخ(: 54[س11]
أو ، أو لقب، من اسم أو ربنيه، أن ي ف شيخه أو شيخ شيخه بغي ما اشتهر به: وتعريفه، يقع ابإلهبام: جـ

  .(4)أو حنوها ربي يوعر معرفة الحريق إليه على السامع، نسبة إىل قبيلة أو بلدة أو طنعة
 ما حكم ذلك؟: 55س
 .(3)حكمه حكم الرواية عن اجملهول فال يقبل خكه حىت يعرف من روى عنه فإن ربان ثقة قبل وإص رد: جـ
 ما الفرق بني املدلس واملرسل اخلفي؟: 56س
 .(5)املدلس خيتص مبن علم أنه مع معاطرته له لقبه فإن عاطره ومل يعرف أنه لقيه فهو املرسل اخلفي: جـ
 كم أسباب الطعن؟ وما هي؟:  57س
 عشرة مخسة تنايف العدالة ومخسة تنايف الضبط.: جـ
 ما هي اخلمسة املنافية للعدالة؟ : 58س
 أو بدعته أو جهالته.، أو فسقه، أو هتمته بذلك، هي ربذب الراوي: جـ
 ما هي اخلمسة املنافية للضبط؟ : 51س

                                                            

[ واملحبوع ] 56الفالح ] ل  ( يف املخحوط ]اإلسناد[ وهو حتريف واضي وما أثبته هو ال حيي، وأنظر خمحوط دليل أرابب2)
 [.222ص

 ( يف املخحوط ]وماذا تعريفه[ وما أثبته هو ال واب إذ أن ]ذا[ ص مكان هلا هنا.1)
 [، ومما يلحق بتدليس الشيوخ: 115[ والوسيط ]2/434[ وتوضيي األفكار ]1/625( انظر: النكت ]4)

 اهرة. ابلق اتدليس البالد: ربان يقول حدثنا بزقاق حلب، يريد موضع   -
به، أو يكنيه بكنيته ربأن يقول: أخكان أبو عبد هللا احلافظ،  اتدليس التعظيم: وهو إعحاء شخص اسم آخر مشهور تشبيه   -

 ابلبيهقي.  ايعين الذهيب تشبيه  
إيهام اللقي والرحلة ربقوله: حدثنا من وراء النهر: يوهم أنه جيحون ويريد به هنر عيسى ببغداد. والتدليس يف احلديث  -

 [.111[، انظر: حاشية مقدمة طحيي مسلم للشيخ مال خاطر ]ص 11ص]
[ وقال ابن ال الح يف املقدمة:]إن أمره 216-213[ والتدليس يف احلديث ]2/112( انظر: أسباب اختالف احملدثني]3)

شيوخ ويف أربثر أخف.. وخيتلف احلال. يف ربراهة ذلك حبسب الفرض احلامل عليه...( وقال شيخنا مسفر الدمبين: وتدليس ال
 أحواله أخف من تدليس اإلسناد.

 ( وممن قال هبذا التفريق الشافعي، والبزار، وابن الغحان، وابن عبد الك، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي. 5)
[ وتدريب 221-216[ وجامع التح يل ]625-1/623[ والنكت ]84-81[ ونزهة النظر ]26-2/25انظر: التمهيد ]

 [.211-2/261وفتي املغيث ][ 2/113الراوي ]
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 .(2)واملخالفة للثقات وسؤ احلفظ، والغفلة، وفحش الغلط، هي الوهم: [جـ21]
 وما حكم رواية من عرف به؟ ، ما حكم الكذب على رسول هللا طلى هللا عليه وسلم: 61س
الوضع : ويقال له، الكذب على رسول هللا طلى هللا عليه وسلم من أربك الكبائر فإن استحله فقد ربفر: جـ

 .(1)وهو أقبي الحعن على اإلطالق، وفاعله وضاع ومرويه موضوع
 مب يعرف الوضع؟ : 61س
ما من حال الراوي  : وبقرائن، مبوضوعاته يف فضائل السور (4)ربإقرار أيب ع مة،  إبقرار واضعة يعرف: جـ

، أو من حال املروي ملخالفته طريي الكتاب أو طحيي السنة، ربغالب رواية الرافضة يف فضائل أهل البيت
ل الراوي واملروي أو من حا، أو العقل السليم ربخك سعد ابن طريف يف ذم املعلمني، أو اإلمجاع القحعي

أبن يكون املروي حمال وقوعه والراوي مشهور  اأبن يكون املروي حمال وقوعه والراوي واملروي مجيع   امجيع  
: ابلكذب على النيب طلى هللا عليه وسلم ربخك املأمون بن أمحد عن النيب طلى هللا عليه وسلم قال

 .(3)[ احلسن من أيب هريرة24مسع]
 من أين يؤخذ املنت املوضوع؟ : 62س
واترة ، أو ربالم بعض السلف، واترة أيخذه من ربالم غيه إبسرائيليات، اترة خيرتعه الواضع من عند نفسه: جـ

ويزيد فيه من ربيسه وغي  اطحيح   اواترة أيخذ حديث  ، ليوج اطحيح   افيربب له إسناد   اضعيف   اأيخذ حديث  
 .(5)ذلك

  

                                                            

 [345-311[ وشرح شرح خنبة الفكر للهروي ]86-83( انظر: نزهة النظر ]2)
 [.2/5[ وتنزيه الشريعة ]2/211[ والوضع يف احلديث لعمر فالته ]421[ والوسيط ]ص 2/113( انظر: تدريب الراوي ]1)
بكنيته ويعرف ابجلامع، قال ابن املبارك: ربان يضع، وقال أبو ( هو نوح بن أيب مرمي أبو ع مة املروزي القرشي موصهم مشهور 4)

، وذربر أبو عبد هللا احلاربم: أنه وضع حديث فضائل القرآن، وقال أبو حامت ومسلم والدارقحين علي النيسابوري: ربان ربذااب  
ان اصعتدال [ ميز 21/386[ هتذيب التهذيب ]8/383هـ. اجلرح والتعديل ]214وغيهم: مرتوك احلديث. تويف سنة 

[3/551.] 
 [ /2[ والوضع يف احلديث ]188-2/181( انظر: تدريب الراوي ]3)
 [.2/41[، واملوضوعات صبن اجلوزي ]188-2/181[ وتدريب الراوي ]51-52( انظر: املدخل إىل ربتاب اإلربليل]5)
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 ما احلامل للواضع على الوضع؟ : 63س
 : احلامل له أنواع ربثية: جـ

أو غلبة اجلهل رببعض ، أو لن ر الرأي رباملبتدعة أو لغرض الع بة رببعض املقلدين، إما عدم الدين ربالزاندقة
أو ، واملسمعني، أو اإلغراب لق د اصستشهاد رببعض املرائيني، أو ربهوى الرؤساء رببعض املتأربلني، املتعبدين

 .(2)احلسبة ربكثي من جهلة ال وفية وغي ذلك
 ما معىن االهتام ابلكذب؟ وما يقال للراوي املتهم؟ : 64س
وربذا من ، [ من الشرع23للقواعد املعلومة] اويكون خمالف  ، معناه أص يروي ذلك احلديث إص من جهته: جـ

ك؛ إلمجاعهم على ترك روايته ويقال له املرتو ، عرف ابلكذب على الناس ومل يظهر منه ذلك يف احلديث
 .(1)ابلكلية

 ما حكم مروي فاحش الغلط؟ والغفلة؟ والفاسق بدون املعتقد؟ : 65س
وإن تفرد بدون خمالفة فهو منكر ، (4)للثقات فمنكر ابتفاق اإذا مل يعرف ذلك املنت من غيه وربان خمالف  : جـ

 .(3)عند من مل يشرتط املخالفة
 ما معىن الوهم؟ وما حكمه؟ ومب يطلع عليه؟ وما يقال لذلك املروي؟ : 66س
وحكمه أن يحلع عليه ابلقرائن الدالة على وهم راوية من رفع موقوف ، معناه أن يروي على سبيل التوهم: جـ

أو حنو ذلك قدح يف طحة احلديث حبسب تلك العلة ، أو إدخال حديث يف حديث، أو وطف مرسل

                                                            

[ فقد ذربر 183-2/128ث ][، وانظر الوضع يف احلدي38، 1/21[ ]216، 2/48،31( انظر: املوضوعات صبن اجلوزي]2)
 ما يقارب سبعني طفحة يف ذربر دوافع وأسباب الوضع. 

 [.33[، ونزهة النظر ]132-2/131( انظر: تدريب الراوي ]1)
( وهذا التعريف هو الذي ارتضاه ربثي من احملققني من أهل احلديث واستقر عليه اطحالح املتأخرين منهم وارتضاه احلافظ ابن 4)

 ل من سوى بينهما. حجر، وقال: قد غف
 [. 2/132[ وتدريب الراوي ]2/212[ وفتي املغيث ]45انظر: نزهة النظر]

[ وفتي 41[ والتقريب والتسي ]215( وعلى هذا التقسيم ابن ال الح والنووي، وابن ربثي، والعراقي. انظر: التقيد واإليضاح ]3)
 [.2/148[ وتدريب الراوي ]2/211املغيث ]
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وقد تكون يف ، (2)يف السند اوتكون العلة غالب  ، املعل: ويقال له، بكثرة التتبع ومجع الحرقوحت ل معرفة ذلك 
 .(1)املنت
 [.15ما معىن املخالفة وكم قسم يدخل حتتها؟]: 67س
، (6)واملضحرب، (5)واملزيد، (3)واملقلوب، (4)ومدرج املنت، معناها خمالفة الثقات ويدخل حتتها مدرج السند: جـ

 .(1)واحملرف، وامل حف
 ما هو مدرج السند؟ : 68س
 هو ما ربانت املخالفة فيه تغيي سياق اإلسناد. : جـ
 إىل كم ينقسم؟ : 61س
 : هو أربعة أقسام: جـ

فيويه عنهم فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك ، أن يروي مجاعة احلديث أبسانيد خمتلفة: األول
 .(8)األسانيد وص يبني اصختالف

 .(1)ابإلسناد األول افإنه عنده إبسناد آخر فيويه راو عنه اتم   ايكون املنت عند راو إبسناد إص طرف   أن: الثاين
على أحد اإلسنادين أو  اأن يكون عند راو متنان خمتلفان بسنادين خمتلفني فيويهما راو عنه مقت ر  : الثالث

 .(21)س يف األوليروي أحد احلديثني إبسناده اخلاص ويزيد من املنت اآلخر ما لي
من قبل نفسه فيظن بعض من مسعه  ا[ فيعرض له عارض فيقول ربالم  26أن يسوق الراوي اإلسناد]: الرابع

 .(2)أن ذلك الكالم هو منت ذلك اإلسناد
                                                            

 [.2/153[ وتدريب الراوي ]2/111يث]( انظر: فتي املغ2)
 [151-2/153[ وتدريب الراوي ]2/142( انظر: فتي املغيث ]1)
 [2/141[ وتدريب الراوي ]2/111[، واملقنع يف علوم احلديث صبن امللقن ]188( انظر: علوم احلديث صبن ال الح ]4)
 [2/161[ وتدريب الراوي ]183( انظر: علوم احلديث ]3)
 [.1/286[ وتدريب الراوي ]1/384[ واملقنع ]381علوم احلديث ]( انظر: 5)
 [.2/143[ وتدريب الراوي ]2-3[، والتقييد واإليضاح ]161( انظر: علوم احلديث]6)
 [.1/218[، والتدريب ]312( انظر علوم احلديث ]1)
 [2/114والتدريب ][، 385[ والف ل للوطل املدرج يف املنت ]114-5/111( انظر: علل الدارقحين ]8)
 [.18[ وعلوم احلديث ]2/111[ وتدريب الراوي ]183( انظر: الف ل ]1)
 [.334[، والف ل ]2/132[ وفتي املغيث ]2/111[ والتدريب ]88( انظر: علوم احلديث ]21)
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 ما هو مدرج املنت؟ وكم قسم ؟ ومبا يدرك؟ : 71س
 .(1)هو أن يت ل ابملنت ربالم ليس منه؛ بل من بعض الرواه وأقسامه ثالثة: جـ

 .(4)اإلدراج يف أخر املنت وهو األربثر: األول
 .(3)مدرج يف أثناء املنت وهو قليل: الثاين
 .(5)امدرج يف أوله وهو اندر جد  : الثالث

 ما هو املقلوب؟ وكم قسم هو؟ : 71س
وقلب ، قلب يف السند: وهو ثالثة أقسام، (6)املقلوب هو ما ربانت املخالفة فيه ابصنعكاس أو اإلبدال: جـ

 .(1)وقلب فيهما، يف املنت
 كم أقسام القلب يف السند؟ :  72س
. فإن اسم أحدمها اسم أيب (8)وربعب بن مرة، قلب ابلتقدمي والتأخي يف األمساء ربمرة بن ربعب: قسمان: جـ

 [.21](1)وقلب إببدال راو آبخر، اآلخر
 ما هو القلب يف املنت؟ : 73س
" ورجل ت دق ب دقة فأخفاها حىت ص : (21)لآلخر ربرواية مسلمهو أن يعحي أحد الشيئني ما اشتهر : جـ

 تعلم يينه ما تنفق مشاله". 

                                                                                                                                                                                            

 [.1/845[ والنكت علي بن ال الح ]2/166[ وفتي املغيث ]64( انظر: املدخل إىل اإلربليل ]2)
 [.111-2/113التب رة والتذربرة ] ( انظر: شرح1)
 [.2/133[ وفتي املغيث ]2/168[ وتدريب الراوي ]213[ والف ل ]41( انظر: معرفة علوم احلديث ]4)
 [.2/111[ وتدريب الراوي ]145-144( انظر: الف ل ]3)
 [.2/135[ وفتي املغيث ]2/111[ وتدريب الراوي ]242( انظر: الف ل ]5)
[ وتوضيي األفكار 2/112[ وتدريب الراوي ]2/111[ وفتي املغيث ]211( واإلرشاد للنووي ]12)( انظر: علوم احلديث 6)

[1/18.] 
 [.1/511[ وتوجيه النظر ]2/111[ وفتي الباقي ]215[ ونزهة النظر ]2/421( انظر: شرح التب رة والتذربرة ]1)
سكن الب رة مث األردن، تويف سنة بضع ومخسني. أسد ( هو ال حايب اجلليل ربعب بن مرة، وقيل مرة بن ربعب السلمي البهزي، 8)

 [.5651(، تقريب التهذيب ]3/138الغابة )
 [216-215( انظر نزهة النظر ]1)
 (.2142( ربتاب الزرباة ابب فضل إخفاء ال دقة )رقم 21)
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 ؟ اما معىن القلب فيهما مع  : 74س
ومنت هذا ، هو أن يعمد إىل حديثني ربل واحد منهما مروي بسند خاص فيقلب سند هذا املنت هلذا: جـ

 .(2)أو امتحاان   اويكون سهو  ، السند هلذا
 ما هو املزيد يف متصل األسانيد؟ وما حكمه؟ : 75س
فمىت ربان من مل يزدها أتقن ممن ، هو ما ربانت املخالفة فيه بزايدة يف أثناء اإلسناد الذي ظاهره اصت ال: جـ

أو من زادها  مثال   اومىت ربان معنعن  ، زادها ووقع الت ريي ابلسماع يف موضع الزايدة ربان عدم ذربرها أرجي
دة وقد يستواين إذا احتمل أن يكون الراوي مسع احلديث عمن فوقه بواسحة فرواه هبا مث أتقن رجحت الزاي

 .(1)مسعه منه بدوهنا فرواه عنه
 [18ما هو املضطرب؟]: 76س
 .(4)هو ما ربانت املخالفة فيه إببدال راو براو أو مروي مبروي وص مرجي ألحد الروايتني على األخرى: جـ
 كم أقسام املضطرب؟ وما حكمه؟ :  77س
وحكمه القدح يف طحة احلديث إص ، (3)اومتن   اومضحرب سند  ، اومضحرب متن  ، امضحرب سند  : ثالثة: جـ

 .(5)إذا ربان اصختالف يف اسم ثقة أو أبيه
  

                                                            

[ والبداية 1/211ريخ بغداد ]( ربما وقع إلمام احلفاظ البخاري رمحه هللا عندما امتحنه احملدثون يف بغداد، انظر الق ة يف: ات2)
[، 111[ وهدى الساري ]1/861[ والنكت على ربتاب ابن ال الح ]2/183[ وشرح التب رة والتذربرة ]1/15والنهاية ]

[ وح ل له حنو 21/318[ وسي النبالء ]1/213[ وتوضيي األفكار ]2/114[ وتدريب الراوي ]2/153وفتي املغيث ]
[ 1/1[ وطبقات الشافعية الككى ]386[ وهدى الساري ]22/15انظر البداية والنهاية ] هذا اصمتحان يف الب رة ومسرقند

 وقد ذربر الشيخ يف األطل أن شرط جواز هذا النوع أص يستمر عليه بل صبد من البيان.
وي [ وتدريب الرا4/85] [ وفتي املغيث11[ ونزهة النظر ]136( والتقييد واإليضاح ]151) ( انظر: علوم احلديث1)

[1/114.] 
[، 52] [ واملوقظة51[ واملنهل الروي ]121[، واصقرتاح ]2/131[ وشرح التب رة والتذربرة ]161( انظر: علوم احلديث ]4)

[ وتوضيي 2/112[ وفتي املغيث ]1/111[ والنكت على ابن ال الح ]216] النظر [ ونزهة213والتقييد واإليضاح ]
 [.241[ وقواعد التحديث ]1/43األفكار ]

 [.418[ وظفر األماين ]211[ ونزهة النظر ]2/131[ وفتي الباقي ]111( انظر: علوم احلديث ]3)
 [.111[ وعلوم احلديث ]14( انظر: النزهة ]5)
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 ما هو املصحف؟: 78س
 هو ما ربانت املخالفة فيه بتغي اللفظ أو الرسم أو املعىن ربت حيف مراجم مبزاحم وحنو ذلك. : جـ
 ما هو احملرف؟ وما الفرق بينه وبني املصحف وفيم يقعان؟ : 71س
مها عند ربثي من أهل الفقه مرتادفان ص متغايران ومن فرق بينهما خص امل حف مبا وقع التغيي فيه : جـ

ويقعان يف ، واحملرف مبا وقع التغيي فيه ابلشكل ربتحريف سليم ابلفتي بُسليم ابلضم، ابلنقط ربما مثلت
 (2)وحنو ذلك، أيب ابإلضافة من األبوة ي"رمى ُأيب يعين بن ربعب برم: السند ربما مثلنا ويف املنت ربت حيف

[21.] 
 ما معىن اجلهالة؟ وما أسباهبا؟ : 81س
 جمهول العني وهو املتهم. : فاألول، يعرف فيه تعديل وص جتريي معنيأو ص ، معناها أص يعرف الراوي: جـ

 : جمهول احلال وهو املستور وأسبابه ثالثة: والثاين
 ربثرة نعوت الراوي فيذربر بغي ما اشتهر به. :  األول
 اإلقالل يف الرواية فال يكثر األخذ عنه. : الثاين
 .(1)من الراوي عنه اأص يسمى اخت ار  : الثالث

 ما هي البدعة؟ وما حكم رواية املبتدع؟ : 81س
يف عهد النيب طلى هللا عليه وسلم مما مل يكن عليه أمره وص أطحابه  االبدعة هي اعتقاد ما مل يكن معروف  : جـ
والثاين ، ص يقبل: فاألول، أن يكون داعية أوص: والثاين، ص يقبل: فاألول، إما أن تكون مبكفر أو غيه: وهي

 .(2)وإص قبل، ص يقبل: فاألول، يروي ما يوافق بدعته أوص  إما أن 
                                                            

[ وتوثيق الن وص 1/321[ وتوضيي األفكار ]114[ وألفية السيوطي ]1/215[ وتدريب الراوي ]211( انظر: نزهة النظر ]2)
]وسبق احلافظ ابن حجر يف هذا التفريق اإلمام العسكري يف ربتابه "شرح ما : بد هللا يف ربتابه السابق[ وقال موفق بن ع266]

[ بعد ذربره لتفريق 113-114يقع فيه الت حيف والتحريف"[، وقال العالمة أمحد شاربر يف حاشية حتقيقه أللفية السيوطي ]
مون فإن عباراهتم يفهم منها أن الكل يسمى ابصمسني وإن احلافظ بني امل حف واحملرف:" وهو اطحالح جديد وأما املتقد

يف  -رمحه هللا -الت حيف مأخوذ من النقل عن ال حف، وهو نفسه حتريف". وتبعة على ذلك شيخنا عبد الفتاح أبو غدة
ابه:" الت حيف [، وأطال يف رد هذا التفريق، ونقضه األستاذ أسحيي مجال يف ربت81-11حتقيقه لـ" قفو األثر صبن احلنبلي"]

 [.32-15وأثره يف احلديث والفقه" ]
[ وتدريب الراوي 2/426[ وفتي املغيث ]211-11[ والنزهة ]16[ وعلوم احلديث ]11-88( انظر: الكفاية للخحيب ]1)

[2/426.] 
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 [.21ما املراد بسيئ احلفظ؟ وما حكم مرويه؟]: 82س
، له فهو الشاذ يف قول ااملراد بسيئ احلفظ من مل يرجي جانب إطابته على جانب خحئه فإن ربان صزم  : جـ

 عليه فهو املختلط.  وإن ربان طارئ  
وأما بعد ، إن متيز مرويه قبل اصختالط فحجة وإص توقف فيه: والثاين، ابنفراده يف األحكامص حيتج : فاألول

 .(1)اصختالط فكالذي قبله
 .(4)إليه السند؟ (3) إىل كم قسم ينقسم اخلرب ابعتبار ما )انتهى(: 83س
 ومقحوع. ، وموقوف، مرفوع: إىل ثالثة أقسام: جـ
 ما هو املرفوع؟ : 84س
 .(5)أو تقريره، أو فعله، من قوله اأو حكم   اانتهى إىل النيب طلى هللا عليه وسلم ت رحي  هو ما : جـ
 ؟ اما أمثلة ذلك تصري  : 85س
أو فعل فالن حبضرة رسول ، مثال ذلك أن يقول ال حايب أو غيه قال رسول هللا طلى هللا عليه وسلم: جـ

 هللا طلى هلل عليه وسلم ربذا. 
  

                                                                                                                                                                                            

املنهل [ 15[ اخلالطة ]214[ علوم احلديث صبن ال الح ]251-238[ الكفاية ]245( انظر: علوم احلديث للحاربم ]2)
[ ميزان 11[ اخت ار علوم احلديث ]15[ املوقظة ]2/115[ تدريب الراوي ]2/456[. شرح علل الرتمذي ]61الروي ]

 .[212] [ النزهة2/411[ شرح التب رة ]2/11اصعتدال ]
-1/412[ وتدريب الراوي ]136-133[ واإلرشاد للنووي ]451-451[ وانظر: علوم احلديث ]211-212( النزهة ]ص1)

[ وفتي املغيث 365-331[ والتقييد واإليضاح ]113-4/464[ وشرح التب رة والتذربرة ]661-1/661[ واملقنع ]481
 [.61[ والكواربب النيات ]4/442-451]

 ( يف املخحوط )انتها( وما أثبته هو ال واب.4)
 ( يعنون علماء احلديث هلذا التقسيم بـ "أقسام احلديث ابلنسبة لقائله" 3)
[ واملقنع 32[ واملوقظة ]36[ واخلالطة ]31[ واملنهل الروي ]215[، واصقرتاح ]214[ وعلوم احلديث ]12الكفاية ]( انظر 5)

[ وفتي الباقي 12[ وألفية السيوطي ]2/18] [ وفتي املغيث231[ ونزهة النظر ]2/226[ وشرح التب رة ]2/224]
 [214عد التحديث ][ وقوا111[ وظفر األماين ]2/153[ وتوضيي األفكار ]2/226]

 ما بني احلاطرتني سقط من املخحوط وأثبته من الدليل األطل وبه يستقيم السياق.
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 [.21؟]احكم  ما أمثلة ذلك : 86س
مثال ذلك أن خيك ال حايب الذي مل أيخذ عن اإلسرائيليات ماص جمال لالجتهاد فيه رباألخبار املاضية : جـ

الكسوف يف ربل رربعة أربثر من (2)أو بفعل ماص جمال لالجتهاد فيه رب الة)على(، والوعد والوعيد، واآلتية
 .(4)طلى هللا عليه وسلم ربذا ومل يذربر تقريره.أو خيك أبهنم ربانوا يفعلون يف عهد النيب (1)رربوعني

                                                            

 ( ما بني احلاطرتني سقط من املخحوط وأثبته من الدليل األطل وبه يستقيم السياق.2)
قوله: ولو ثبت هذا [ وتعقبه ب258-5/251[ ويف معرفة السنن واآلاثر ]1/261( حديث علي أخرجه الشافعي يف األم ]1)

 احلديث عندان عن علي لقلنا به وهم يثبتونه وص أيخذونه به. 
[ قلت: قد روي أربثر من رربوعني عن عدد من ال حابة منهم ابن 434، 4/441وقد نقله عنه البيهقي يف السنن الككى ]

-4/361طالة الكسوف، أخرج ذلك مسلم يف طحيحه ]ربتاب الكسوف، ابب  اوموقوف   اعباس وعائشة وجابر مرفوع  
[، ولفظ حديث عائشة: ابن نيب هللا طلى هللا عليه وسلم طلى ست رربعات وأربع سجدات، وحنوه حديث 112رقم  311

 جابر، ومبعناه حديث أن عباس. وقد أخذ مجهور العلماء هبذه الرواايت ابلقبول: 
 طلى هللا عليه وسلم وعمن عمل به من طاحب [:" ربل هذا يف غاية ال حة عن رسول هللا4/421قال ابن حزم يف احمللى ]

أو اتبع. ونقل النووي قول مجاعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن املنذر قوهلم :" جرت طالة الكسوف 
لنووي: يف أوقات، واختالف طفاهتا حممول على بيان جواز مجيع ذلك، فتجوزطالهتا على ربل واحد من األنواع الثابتة، قال ا

[، وقال ابن قدامة: وحكي عن اسحاق أنه قال: وجه اجلمع بني هذه األحاديث أن النيب 4/312وهذا قوي، شرح النووي ]
طلى هللا عليه وسلم إمنا ربان يزيد يف الرربوع إذا مل ير الشمس قد احنلت، يف احنلت سجد، فمن طارت زابدة الرربوع إذا مل ير 

فمن طارت زابدة الرربعات، وص ياوز أربع رربعات يف ربل رربعة، ألنه مل أيتنا عن النيب  الشمس قد احنلت، يف احنلت سجد،
 [.118-1/116[ ون ب الراية ]38-5/36[ وانظر اجملمع ]4/441طلى هللا عليه وسلم أربثر من ذلك. املغين ]

 مل يذربرها الشيخ رمحه هللا ومنها:  اهناك طور تلحق ابملرفوع حكم   ي( وبق4)
 إذ قال ال حايب: أمران بكذا، أو هنينا عن ربذا، أو من السنة ربذا.  -أ
  .أو يبلغ به، أو رواية ،أن يقال عند ذربر ال حايب: يرفعه، أو ينميه -ب
أن حيكم ال حايب على فعل من األفعال أبنه طاعة هلل تعاىل أو لرسوله طلى هللا عليه وسلم أو مع ية، وربذا ما ينسب  -ج

 لع يان. فاعله إىل الكفر وا
 اإلخبار عما حي ل بفعله ثواب خم وص أو عقاب خم وص.  -د
 اصقت ار على القول مع حذف القائل وسقوط ال يغة، مع احلكم ابلرفع ابلقرينة وتكرار ربلمة قال، قال.  -هـ
ا ص يكن أن يؤخذ إص من ربتاب هللا إن ربان مما ص جمال لالجتهاد فيه، ومم ةتفسي ال حايب الذي شهد الوحي والتنزيل آلي -و

 عن النيب طلى هللا عليه وسلم. 
ص يقتضيه القياس وص يكن أن يكون ذلك القول إص بتوقيف، ألنه مما ص جمال للرأي فيه، وربذلك  إذا حكي ال حايب قوص   -ز

 لو أضاف ذلك القول إىل هللا تعاىل فهو مسند مرفوع. 
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 ما هو املوقوف؟ : 87س
 .(2)هو ما انتهى إىل ال حايب على النحو املتقدم يف املرفوع: جـ
 من هو الصحايب؟ ومبن يعرف؟ : 88س
، (1)ولو ختللت ردة يف األطي، به ومات على اإلسالم اهو من لقي النيب طلى هللا عليه وسلم مؤمن  : جـ

أو إبخباره عن نفسه ، ابلتواتر أو اصستفاضة أو الشهرة؛ أو إبخبار بعض ال حابة أو ثقات التابعني ويعرف
وص ي دق من ادعى ال حبة بعد وفاة رسول هللا طلى هللا عليه وسلم مبائة سنة صخنرام ، إن أمكن ما ادعاه

 .(4)ذلك القرن
 [.22ما هو املقطوع؟]: 81س
 .(3)وربذا أتباع التابعني، وأضيف متنه إليه على النحو املتقدم، ه إىل التابعيهو ما انتهى غاية إسناد: جـ

                                                                                                                                                                                            

[ نزهة النظر 233-2/215[ شرح التب رة والتذربرة ]581-588ية ][ والكفا11-12وانظر: معرفة علوم احلديث ]
-2/211[ تدريب الراوي ]211-2/211[ فتي املغيث ]546-1/511[ النكت على ابن ال الح ]213-218]

213.] 
[ 63[ اخلالطة ]31[ املنهل الروي ]213[ اصقرتاح ]2/258[ اإلرشاد ]2/15[ التمهيد ]21( انظر: معرفة علوم احلديث ]2)

[ ألفية السيوطي 2/214[ فتي املغيث ]253[ نزهة النظر ]2/214[ شرح التب رة والتذربرة ]2/223[ املقنع ]32املوقظة ]
 [.241[ قواعد التحديث ]145[ ظفر األماين ]2/162[ توضيي األفكار ]2/214[ فتي الباقي ]12]

[ وأضاف 2/8[ واإلطابة ]111حجر ربما يف التقييد واإليضاح ]( تبع الشيخ رمحه هللا يف هذا التعريف احلافظني العراقي وابن 1)
أخرى حيث عرف ال حايب أبنه:" من لقي  اطاحب ربتاب طحابة رسول هللا طلى هللا عليه وسلم يف الكتاب والسنة قيود  

ذا التعريف من جمموع به، بعد بعثته، حال حياته، ومات على اإليان" وذربر أنه أفاد ه االنيب طلى هللا عليه وسلم يقظة، مؤمن  
، 1/181، طحيي البخاري 111، الباعث احلثيث ص4/66، فتي املغيث 11ما ذربره أطحاب املؤلفات ]نزهة النظر"

، 1/211 ،، مجع اجلوامع2/1، حسن ال حابة 56، ح ول املأمول 1/13، الزرقاين على املواهب 6األجوبة العراقية ص
، املخت ر 218، دفاع عن السنة 2/242، حماضرات يف علوم احلديث 1/258، فواتي الرمحوت 1/61خمت ر ابن احلاجب 
 [، ويف قيوده زايدة حتقيق وضبط حلد ال حايب. 22، الرايض املسنحابة 41ن دراسات اترخيية 12يف علم رجال األثر 

[ 2/8م انظر: اإلطابة ]( وممن جرى على القول هبذه الحرق يف معرفة ال حبة احلافظ ابن حجر، والسخاوي واملحيعي وغيه4)
 [.12[ وإرشاد الفحول ]4/111[ وسلم الوطول للمحيعي ]4/16[ وفتي املغيث ]211-212والنزهة ]

 ومنهم من جعل الحرق أربعة حيث مل يذربر قول أحد التابعني وممن قال هبذا ابن ال الح والعرايف والنووي وغيهم. 
[ 1/124[ التقريب والتيسي ملعرفة سنن البشي النذير ]4/22[ وشرح التب رة والتذربرة ]236انظر: مقدمة ابن ال الح ]

 [ 21الرايض املستحابة ]
[ شرح التب رة 11-12[. النزهة ]2/232[ الشذا الفياح ]34[ علوم احلديث صبن ال الح ]63( انظر: اخلالطة ]3)

[ 2/81[ قفو األثر ]2/215[ فتي املغيث ]1/523[ النكت على ربتاب ابن ال الح ]2/213[ تدريب الراوي ]2/213]
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 من هو التابعي؟ : 11س
 .(2)فهو خاص ابلنيب طلى هللا عليه وسلم وسلم، هو من لقي ال حايب ربذلك غي قيد اإليان به: جـ
 إىل كم ينقسم السند ابعتبار قلة الوسائط وكثرهتا وطول املدة وقصرها. : 11س
  .وانزل وهو ما قابل ذلك، وهو ما قرب: عال: إىل قسمني: جـ
 إىل كم ينقسم العلو؟ : 12س
علو محلق وهو ما انتهى إىل النيب طلى هللا عليه وسلم لعلو السند املتقدم شرحه : ينقسم إىل قسمني: جـ

عليها إبسناد رابعي  ابلنسبة إىل سند انزل يرد به ذلك احلديث بعينه ربثالثيات البخاري اليت وافقه مسلم
 .(1)النسيب وهو ما انتهى إىل غي النيب طلى هللا عليه وسلم بعلو اإلسناد: والثاين، اف اعد  

 إىل كم ينقسم العلو النسيب؟ : 13س
 : ينقسم إىل أربعة أقسام: جـ

 .(3). ومالك(4)[ إىل إمام ذي طفة عليه ربشعبة14أن ينتهي العلو]: األول
حبيث لو روى الراوي من طريق بعض هذه  ابلنسبة إىل رواية ربتاب رباألمهات الست مثال  العلو : الثاين

 الكتب وقع أنزل مما لو رواه من طريق غيمها. 
 أن يشرتك اثنان عن شيخ فيتقدم موت أحدمها وهو السابق والالحق. : الثالث
 .(2)بعده مبدةأعلى ممن مسع ، العلو بتقدم السماع فمن مسع من شيخ أوص  : الرابع

                                                                                                                                                                                            

[ قال ابن ال الح: وقد وجدت التعبي ابملقحوع عن املنقحع يف ربالم اإلمام الشافعي وأيب القاسم الحكاين 81خالطة الفكر ]
 وغيمها رمحهم هللا. 

 [.41-11[ نزهة النظر ]1/143][ تدريب الراوي 4/252( انظر: فتي املغيث ]2)
[ املنهل الروي 1/251[ تدريب الراوي ]2/415[ توجيه النظر]1/415[ توضيي األفكار ]4/4( انظر: فتي املغيث ]1)

 [.212[ نزهة النظر]2/158[ التقييد واإليضاح ]2/62[ التوضيي األهبر ]1/321[ الشذا الفياح ]2/61]
، األزدي، موصهم، أبو بسحام الواسحى ثقة حافظ متقن ربان الثوري يقول: هو أمي املؤمنني ( شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي4)

[ التهذيب 1/111هـ، سي النبالء ]261، تويف سنةايف احلديث، وهو أول من فتش عن الرجال ابلعراق، وربان عابد  
 [ 166[ التقريب ]3/448]

األطبحي، املدين عامل أهل احلجاز، حجة زمانه، مل يكن ابملدينة عامل من بعد ( أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك احلميي مث 3)
[ تذربرة احلفاظ 153-2/211هـ، ترتيب املدارك ]211يف العلم والفقه واجلاللة واحلفظ تويف سنة  االتابعني بشبه مالك  

 [.8/38[ سي أعالم النبالء ]2/111]
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 كم نوع يدخل يف العلو على األمهات وحنوها من التصانيف؟ :  14س
 وامل افحة. ، واملساواة، والبدل، يقع فيه املوافقة: جـ
 ما هي املوافقة؟ : 15س
 هي الوطول إىل شيخ أحد امل نفني من غي طريقه. : جـ
 ما هو البدل؟: 16س
 هو الوطول إىل شيخ شيخ امل نف ف اعدا. : جـ
 ما هي املساواة؟ : 17س
 [.13هي استواء عدد اإلسناد من الراوي إىل آخره مع إسناد أحد امل نفني]: جـ
 ما هي املصافحة؟ : 18س
 هي اصستواء مع تلميذ ذلك امل نف على الوجه املشروح. : جـ
 كم أقسام النزول؟ :  11س
 .(1)من أقسام العلو املتقدمة فهو نزول ابلنسبة إليه اربل ما قابل قسم  :  جـ
 ما هي لطائف اإلسناد ابعتبار نسبة الراوي للمروي عنه"؟ : 111س
 هي ربثية. : جـ

 .(4)ومن ألحفها األب عن ابنه عن نفسه، رواية األربابر عن األطاغر رباآلابء عن األبناء: األول منها
 ومن ألحفها الشيخ عن تلميذه عن نفسه. ، عن مالك (3)الشيخ عن تلميذة ربالزهري: ومنها

                                                                                                                                                                                            

[ قفو األثر 4/14[ فتي املغيث ]1/212[ تدريب الراوي ]342-1/341ح ][ الشذا الفبا 211-212( انظر: نزهة النظر ]2)
 [.2/288[ شرح التب رة والتذربرة]2/11]

[الشذا 2/281[ شرح التب رة والتذربرة ]228-223النظر] [ نزهة268-1/265( انظر: تدريب الراوي ]1)
 [.2/212[. قفو األثر]28-4/26[ فتي املغيث ]11[املنهل الروي ]1/312الفباح]

[ فتي 1/134[، وتدريب الراوي ]11[ املنهل الروي ]2/81[، التوضيي األهبر ]116( انظر: علوم احلديث صبن ال الح ]4)
 [.215[ نزهة النظر ]212[ خالطة الفكر ]1/214[ قفو األثر ]1/411املغيث ]

املدين. قال عمر بن عبد العزيز: ما ساق ( هو حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري 3)
هـ، سي 213احلديث أحد مثل الزهري، وقال الذهيب: اإلمام العلم حافظ زمانه، ربان أول من دون العلم وربتبه. تويف سنة 

 [.1/335[ هتذيب التهذيب ]5/416أعالم النبالء ]
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 ومن ألحفها طحايب عن اتبعي عن طحايب. ، رواية ال حايب عن التابعي: ومنها
 : األطاغر عن األربابر وهو الغالب األربثر وفيه أنواع: الثاين

 . منها رواية اصبن عن أبيه وأربثر ما تسلسل فيه إىل أربعة عشر أاب  
 ومنها رواية املرأة عن أمها عن جدهتا. 

 .(2)والتابعي عن ال حايب، ومنها التلميذ عن شيخه
 األقران. ، [ ويقال له15رواية القرين عن قرينه الذي شارربه يف السن واملشايخ]: الثالث
 .(1)املدبج ويكون بواسحة وبدوهنا: رواية ربل من القرينني عن اآلخر ويقال له: الرابع

  .(3)عن أخيه حيىي، (4)ومن ألحفه حممد ابن سيين، إلخوة واألخواتا: اخلامس
 .(1()6) . عن موصه أنس بن مالك(5)عن أخيه أنس

  

                                                            

[ تدريب الراوي 1/563[ الشذا الفياح ]15[ املنهل الروي ]215[ نزهة النظر ]288( انظر: مقدمة ابن ال الح ]2)
[1/161.] 

[ الشذا الفياح 12[ التوضيي األهبر ]144[ التقييد واإليضاح ]213[. نزهة النظر ]125( انظر: معرفة علوم احلديث ]1)
[ مقدمة ابن ال الح 2/211[ قفو األثر ]4/213[ فتي املغيث ]2/351[ توجيه النظر ]14[ املنهل الروي ]1/532]
 [.2/111[ شرح التب رة والتذربرة. ]284]

   ا( حممد بن سيين األن اري، أبو بكر الب ري، أدرك ثالثني طحابي  4)
 
، ربثي احلديث قال احلافظ: ا، أديب  ا، ورع  اربان فقيها، عامل

 [384[ التقريب ]3/616[ سي النبالء ]1/214طبقات ابن سعد ] هـ.221رببي القدر تويف سنة   ،ثقة ثبت عابد
( حيىي بن سيين األن اري موصهم، أبو عمرو الب ري، قال العجلي: اتبعي ثقة، وذربره ابن حبان يف الثقات، مات قبل أخيه 3)

[ هتذيب التهذيب 5/521[ ثقات ابن حبان ]1/453حممد ابلحاعون الذي وقع ابلب رة يف حدود التسعني، معرفة الثقات ]
 [.512[ التقريب ]22/118]

ين األن اري، أبو موسى موىل أنس بن مالك ولد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، وثقه ابن معني وأبو حامت ( أنس بن سي 5)
[ 1/181[ اجلرح والتعديل ]1/111هـ، الحبقات الككى ]228والنسائي وقال ابن سعد: ربان ثقة قليل احلديث تويف سنة 

 [.2/413هتذيب التهذيب ]
ي، أبو محزة األن اري راويه اإلسالم، وخادم رسول هللا طلى هللا عليه وسلم وتلميذه مات ( أنس بن مالك ابن النضر النجار 6)

 [.2/416[ هتذيب التهذيب ]2/12[ اإلطابة ]1/21هـ، طبقات ابن سعد ]14سنة 
ظر [ توجيه الن1/131[ تدريب الراوي ]1/531[ الشذا الفياج ]12[ التوضيي األهبر ]441( انظر: التقييد واإليضاح ]1)

[ شرح 221[ معرفة علوم احلديث ]2/221[ قفو األثر ]4/218[ فتي املغيث ]1/316[ توضيي األفكار ]2/331]
 [.2/141التب رة والتذربرة ]
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 ما هو املسلسل؟ وكم نوع هو؟ : 111س
وثالثة ، وثالثة إىل ذات الرواية، ثالثة ترجع إىل ذات الرواه: وهو تسعة أنواع، هو ما ورد حبالة واحدة: جـ

 طفة تقارن التحديث. 
 ما هي الثالثة الراجعة إىل ذات الرواة؟ : 112س
: الثالث، اصتفاق يف ال فات رباملسلسل ابحلفاظ: الثاين، املسلسل ابلتسمية رباملسلسل ابحملمدين: جـ

 النسب رباملسلسل أبهل البيت. 
 ما هي الثالثة الراجعة إىل ذات الرواية؟: 113س
املؤرخ بزمن الرواية رباملسلسل : الثاين، يف طيغة التحمل رباملسلسل ابلسماع أو التحديث اصتفاق: األول: جـ

 [ ربحدثين على املنك.16التعيني مبكاهنا]: الثالث، ابألولية أو بيوم العيد
 ما هي الثالثة الراجعة إىل صفة تقارن التحديث؟ : 114س
 ابلقول رباملسلسل أبين أحبك فقل... إخل. : األول : جـ

 ابلفعل رباملسلسل ابلتشبيك. : الثاين
 آمنت ابلقدر. : هبما رباملسلسل ابلقبض على اللحية مع قول: الثالث

 أين يقع التسلسل من السند؟ : 115س
 .(2)واترة يبتدئ من أثنائه، واترة ينقحع يف أثنائه، اترة يعم مجيعه: جـ
 كم مراتب صيغ األداء؟ :  116س
 : هي مثان مراتب: جـ

قرئ عليه : اخلامسة، قرأت عليه: الرابعة، أخكين أو أخكان: الثالثة، حدثين أو حدثنا: الثانية، مسعت: األوىل
وتكون ، اإلجازة وتكون مع املناولة وبدوهنا: الثامنة، عن: السابعة، أنبأين أو أنبأان: السادسة، وأان أمسع
 [.11](2)خاص والعام يف عام أو، وتكون خلاص يف خاص أو عام، ومكاتبة، مشافهة

                                                            

[، 51[ املنهل الروى ]33-34[ املوقظة ]118-112وما بعده[ اصقرتاح يف بيان اصطحالح، ]138( انظر: علوم احلديث ]2)
-116[ التقييد واإليضاح ]241-218[ نزهة النظر ]2/266شرح التب رة والتذربرة ] [43-11]معرفة علوم احلديث 

-2/314[ توجيه النظر ]281-1/281[ تدريب الراوى ]351-1/356[ الشذا الفياج ]11[ التوضيي األهبر]111
 [64-4/51[ فتي املغيث ]326-1/323[ توضيي األفكار ]313
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 إىل ما يفتقر احملدث يف معرفة الرواة؟ : 117س
 وأنواع ربل منها. ، اوجرح   يفتقر إىل معرفة أمسائهم وربناهم وألقاهبم وأنساهبم وطبقاهتم وأحواهلم تعديال  : جـ
 من أين يطلب معرفة ذلك؟: 118س
 .(6)وحنوها (5)والتهذيب (3)واإلربمال(4)وطبقات ابن سعد، (1)يحلب من م نفاهتا ربتاريخ البخاري: جـ
 كم أنواع األمساء على انفرادها؟ وأنواع األمساء مع الكين؟ :  111س
 اوأنواعها مع الكىن أربثر من سبعة عشر نوع  ، اأنواع األمساء على إنفرادها أربثر من ثالثة عشر نوع  : جـ

 (2)ذربران ربال منها يف ربتابنا الكبي مع التمثيل فراجعة
                                                                                                                                                                                            

 [241-218[، نزهة النظر ]215-211،214-221] [ وعلوم احلديث15-61،12] ( انظر: اإلملاع للقاضي عياض2)
 [.41-43، 11-1/13[، وشرحي األلفية ]216-215قواعد التحديث ]

 ة، ربتاابن يف التاريخ األول: التاريخ الكبي وقد رتب فيه تراجم الراو 156( لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري املتويف رمحه هللا سنة 1)
ة والتابعني فمن بعدهم إىل زمانه على حروف املعجم ابلنظر إىل احلرف األول من اصسم فقط وبدأه بذربر احملمدين من ال حاب

 وهو محبوع يف تسع جملدات.  وتعديال   اويتكلم فيه عن الرواة جرح  
ر وطبقات التابعني ومن والثاين التاريخ ال غي وهو ربتاب خمت ر يف اتريخ النيب طلى هللا عليه وسلم واملهاجرين واألن ا

-1/311. ربشف اللثام ]وتعديال   ابعدهم، ووفاهتم وبعض نسبهم ورتبة على السنني إىل زمانه، ويتكلم فيه عن الرواة جرح  
3.4 ] 

هـ وهو ربتاب مجع فيه تراجم ال حابة والتابعني فمن بعدهم إىل 141( حملمد بن سعد بن منيع الزهري رباتب الواقدي املتويف سنة 4)
، وهو مكون من مثانية أجزاء، ومحبوع يف عشر جملدات مع اجلزء أو تعديال   امنه، ويتكلم يف الرواة من غي األطحاب جرح  ز 

 املتمم لتابعي أهل املدينة والفهارس. 
 [.411-1/416انظر ربشف اللثام ]

للحافظ األمي علي بن هبة هللا بن جعفر رتياب عن املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن واألنساب ( اإلربمال يف رفع اص3)
هـ، والكتاب أربك عون لحالب العلم على معرفة ما يشتبه عليه من األمساء 315العجلي املعروف اببن ماربوص املتويف سنة 

، وبدأ يف ربل طنف بذربر اواألنساب واأللقاب وهو مرتب على حروف املعجم، وجعل ربل حرف على حروف املعجم أيض  
 التابعني وهكذا وهو محبوع يف سبعة جملدات. ال حابة ف

 [.1/333ربشف اللثام ]
هـ، هذب فيه ربتاب الكمال يف أمساء 131( هتذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ أيب احلجاج يوسف املزي املتويف سنة5)

جر يف هتذيب التهذيب هـ، وقد هذب التهذيب وزاد عليه احلافظ ابن ح533الرجال للحافظ عبد الغين املقدسي املتويف 
 وسلسلة الكمال خم  ة ملؤلفات أئمة الكتب الستة. 

 [.415-1/184انظر ربشف اللثام ]
[ واملحبوع 211يف دليل أرابب الفالح وهو مما أضافه الشيخ يف التلخيص انظر الدليل ] ل  ا( هذا السؤال وجوابه ليس موجود  6)

 [ 211]ص
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 مب تقع األلقاب؟ : 111س
:  واملزية، واألعرج، واألعور، (1)رباألعمش:  والعلة، ربالحويل والق ي:  اخللقة: تقع أبشياء ربثية منها: جـ

 .(3)ربذات النحاقني وغي ذلك:  وال فة، (4)رببندار
 تقع األنساب؟ ، (5)إىل من: 111س
أو ، أو شعب، أو قبيلة، أو بلدة، انحيةأو ، إما إىل أب أو أم أو إقليم، ينسب الراوي إىل ما ييزه: جـ

 . (6)أو مذهب أو غي ذلك، أو حرفة، أو طناعة، [18واقعة]
 ما هي األعالم املفردة؟: 112س
  .(1)هي من مسي أو ربين أو لقب أو نسب إىل مامل يشارربه غيه فيه: جـ
 ما هو املهمل؟ وما مثاله؟ : 113س
ومل يتميزا مبا خيص ربل ، أو النسبة، مع اسم األب أو اجلد أو، هو أن يروي عن اثنني متفقي اصسم: جـ

أو ، (1)البخاري عن حممد غي منسوب هو إما الذهلي: فإن رباان ثقتني مل يضر وإص ضر مثال ذلك .(8)منهما
 .(21)ابن سالم

  

                                                                                                                                                                                            

 [.251-233[، وانظر نزهة النظر ]212-211[ املحبوع ] ص 218-211املخحوط ] ل  ،( دليل أرابب الفالح2)
( لقب سليمان بن مهران األسدي أبو حممد الكويف احملدث املشهور، ثقة حافظ، عارف ابلقراءات، ورع وربان يدلس تويف سنة 1)

 [.3/111[ هتذيب التهذيب ]2/88هـ، نزهة األلباب يف األلقاب ]231
شهرهم: أبو بكر حممد بن بشار الب ري شيخ البخاري واجلماعة، والثاين: أبو حممد بن إمساعيل ( لقب أطلق على مجاعة. أ4)

 الب الين شيخ أيب بكر األجري، والثالث: حامد بن محاد أبو احلسني روي عن إسحاق بن سنار.
 [.243-2/244نزهة األلباب ] 

 [ 36-2/45زهة األلباب يف األلقاب ][ ن141-4/111[ فتي املغيث ]116-1/181( انظر: تدريب الراوي ]3)
 [.214[ املحبوع ]ص211( يف املخحوط ]ما[ وما أثبته هو ال واب وانظر الدليل املخحوط ]ل 5)
 [432-1/446[ وتدريب الراوي ]116-4/111( انظر: فتي املغيث ]6)
 [1/112الراوي ][ وتدريب 4/123[ وفتي املغيث ]231[ ونزهة النظر ]-185( انظر: علوم احلديث ]ص 1)
 [.4/181[ فتي املغيث ]2/213[ قفو األثر ]43( انظر: نزهة النظر ]8)
 [521هـ. تقريب التهذيب ]158ثقة حافظ جليل تويف سنة  ،( هو حممد بن حيىي بن عبد هللا بن خالد الذهلي النيسابوري1)
 [381هـ، تقريب التهذيب]111ت مات سنة ( هو حممد بن سالم بن الفرج السلمي موصهم: أبو جعفر البيكندي ثقة ثب21)
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 ما هو املتفق واملفرتق وما مثاله؟ : 114س
، وختتلف األشخاص اونحق   ااأللقاب أو األنساب خح   أو، هو أن تتفق األمساء وأمساء اآلابء أو الكىن: جـ

 . وغي ذلك. (4)وأمحد بن جعفر به محدان أربعة، (1)رباخلليل بن أمحد ستة  (2)وهو أربثر من مثانية أنواع
 ما هو املؤتلف واملختلف؟ : 115س
ربأسيد بفتي ،  اوختتلف نحق   اوالكىن واأللقاب واألنساب خح  ، هو أن تتفق األمساء وأمساء اآلابء: جـ

واليحني مبثناة حتت والبحني مبوحدة ، وأيب نضر مبعجمه، وأيب ن ر مهملة، وأسيد بضم أوله، [11أوله]
 .(3)واخلراز براء وزاء، واخلزاز بزائني، والعنسي ابلنون، والعبسي ابلباء، مكاهنا

 ما هو املتشابه؟ : 116س
ربمحمد بن عقيل بفتي أوله   امع ائتالفها خح   اوختتلف األابء نحق   اهو أن تتفق األمساء خحا ونحق  : جـ

ويرتربب منه ومما قبله أنواع  ، أو عكس ذلك ربشريي بن النعمان وشريي بن النعمان، وحممد بن عقيل بضمة
 .(5)ربثية

 ما معىن الطبقة؟ : 117س
وختتلف تعدادها يف طنيع الحبقة يف اطحالحهم عبارة عن مجاعة اشرتربوا يف السن ولقاء املشايخ : جـ

 .(6)والتابعني طبقة ومنهم من يعد ربل منهما طبقات، امل نفني فمنهم من يعد ال حابة طبقة
                                                            

[ 11[ التوضيي األهبر ]216[ نزهة النظر ]1/416[ وتدريب الراوي ]4/161[ وفتي املغيث ]413( انظر علوم احلديث ]2)
 [.2/158[ شرح التب رة والتذربرة ]2/224[ قفو األثر ]66[ املنهل الروي ]1/661الشذا الفياح ]

لفراهيدي، أبو عبد الرمحن الب ري قال الذهيب: اإلمام طاحب العربية، ومنشئ علم العروض، ربان ( أشهرهم اخلليل بن أمحد ا1)
[ هتذيب 2/416رببي الشأن. تويف سنة بضع وسنني ومائة. إنباه الرواة ]  ،ا، متواضع  ا، قانع  ا، ورع  ايف لسان العرب، دين   ارأس  

 [.1/311[ سي النبالء ]2/211األمساء واللغات ]
[ أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي 4/161هرهم ربما ذربر السخاو ي يف فتي املغيث ]( أش4)

القحيعي احلنبلي، العامل اجملدث، مسند الوقت، قال الدارقحين: ثقة زاهد قدمي، مسعت أنه جماب الدعوة. وقد اختلط أبخره 
 [ 26/121م النبالء ][ سي أعال3/14/13هـ. اتريخ بغداد ]468تويف سنة 

[ فتي املغيث 444[ والتقييد واإليضاح ]421[ علوم احلديث ]من 11-2/61( انظر: املؤتلف واملختلف للدارقحين ]3)
 [.243[ نزهة النظر ] 1/111[ تدريب الراوي ]4/144-168]

[، 4-2/2ابه يف الرسم ][ تلخيص املتش1/411[ تدريب الراوي ]4/183[ فتي املغيث ]442( انظر: علوم احلديث ]ص5)
 [212[ التوضيي األهبر ]211[ املنهل الروي ]246نزهة النظر ]

 [.1/481[ تدريب الراوي ]4/481[ فتي املغيث ]241[: نزهة النظر ]451( انظر: علوم احلديث ]6)
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 كم مراتب التعديل؟ :  118س
: الثالث، [ افعل التفضيل ربأوثق الناس41ثبوت طحبته للنيب طلى هللا عليه وسلم. الثاين]: األوىل: سبع: جـ

، أو ثقة متقن، أو ثقة حجة، ربثقة ثبت أو ثقة حافظ:  أو لفظني، ربثقة ثقةال فة املكررة بلفظ واحد  
ليس به : أو حافظ أو ضابط. اخلامسة، أو ثبت، أو حجة، ربثقة أو متقن  اما وطف بذلك مفرد  : الرابعة
، جيده، طاحل احلديث مقاربه، شيخ وسط، حمله ال دق رووا عنه: السادسة، خيار، مأمون، طدوق، أبس
 .(2)طويلي أرجو أن ص أبس به: ابعةالس، حسنه

 كم مراتب التجريح؟:  111س
يكذب : الثالثة، دجال، وضاع: ربذاب:  الثانية، أربذب الناس أو رربن الكذب وحنو ذلك: أوصها: سبعة: جـ

سكتوا عنه ص يعتك ، ترربوه، مرتوك، ذاهب، أو الوضع. ساقط هالك، متهم ابلكذب: الرابعة، يضع وحنوها
إرم به ليس ، محروح، واه، مموه، اضعيف جد  ، مردود احلديث: اخلامسة، بثقة؛ غي ثقة وص مأمونبه ليس 
ضعيف : السادس، وص يعتك به، وطاحب هذه اخلمس ص حيتج وص يستشهد، ا[ شيئ  42ص يساوي]، بشي

ليس ، نكريعرف وي، ليس ابلقوي، ليس بذلك، فيه ضعف، فيه مقال: السابعة، مضحربه، منكره، احلديث
وأهل هاتني املرتني يكتب حديثهم لالعتبار ، تكلموا فيه، لني، سيئ احلفظ، محعون فيه، فيه خلف، بعمدة

 .(1)وص حيتج به
 ما حكم اجلرح؟ وممن يقبل؟ : 121س
وهو إذا فسر مقدم ، ويقبل من عدل عارف أبسبابه مقبول القول فيه، اجلرح جائز لن يحة املسلمني: جـ

 .(4)على التعديل
 كم أنواع املبهمات وفيم يقع؟:  121س
العم والعمة واخلال واخلالة : الثالث، اصبن والبنت واألب واألم وحنوه: الثاين، أهبمها رجل أو امرأة: أربعة: جـ

 .(2)ويقع اترة يف اإلسناد واترة يف املنت، الزوج والزوجة والعبد وأم الولد وحنوه: الرابع، وحنوه

                                                            

 [13ب ][ مقدمة تقريب التهذي435-[1/411[ تدريب الراوي ]4/461[ فتي املغيث ]232( انظر: نزهة النظر ]2)
-5[ مباحث يف علم اجلرح والتعديل ]451-1/435[ تدريب الراوي ]4/461[ فتي املغيث ]13( انظر: مقدمة التقريب ]1)

 [286-211[ الرفع والتكميل ]11
 [.156-145[ التأطيل الشرعي لقواعد احملدثني ]11-1[ مباحث يف علم اجلرح والتعديل ]18-51( انظر: الرفع والتكميل ]4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 [32الولد؟]كم أقسام :  122س
 .(1)ووصء إسالم، ووصء حلف، وصء عتاقة: ثالثة: جـ
 مىت يصح التحمل وملن جيوز األداء؟: 123س
بل خيتلف ابختالف األشخاص وي ي حتمل ، وص يقيد بوقت، األطي يف ذلك التأهل لكل منهما: جـ

 .(4)الكافر والفاسق إذا أدوه بعد التوبة
 كم أنواع الوحدان؟ :  124س
من مجع النوعني فلم يرو : الثالث، من مل يرو عنه إص واحد: الثاين، من مل يرو إص عن واحد: األول: أربعة: جـ

 .(3)اواحد   امن مل يرو إص حديث  : الرابع، إص عن واحد ومل يرو عنه إص واحد
 ما هي أسباب احلديث وما فائدة معرفتها؟ : 125س
وفائدته التبيني لفقه ، طلى هللا عليه وسلم أو فعله وحنومها سبب احلديث هو الذي ألجله ربان قوله: جـ

 .(5)احلديث ومعانيه ربما يف أسباب نزول القرآن
 مباذا تعرف تواريخ املتون وما فائدة معرفتها؟ : 126س
أو يف واقعة ربذا أو حنو ، أو عام ربذا، [ يوم ربذا44]، أول أوآخر أو قبل أو بعد: يعرف أبلفاظ منها: جـ

 .(6)ن فوائده معرفة الناسخ واملنسوخوم، ذلك

                                                                                                                                                                                            

-2/1[ غوامض األمساء املبهمة ]1[ إيضاح اإلشكال]1/438[ تدريب الراوي ]4/114[ فتي املغيث ]11انظر:الكفاية ]( 2)
24.] 

 [1/481[ تدريب الراوي ]458( انظر: علوم احلديث ]1)
تدريب [ 1/415[ فتي املغيث ]2/211[ قفو األثر ]2/114[ الشذا الفياح ]251[ نزهة النظر ]148( انظر: اصقرتاح ]4)

 [1/233الراوي ]
( مل ترد يف األطل على هيئة السؤال واجلواب وإمنا وردت مضمنة يف 211من هذا السؤال إىل هناية جواب السؤال رقم ) ا( بدء  3)

[، وانظر حول هذا النوع، معرفة 151-131فوائد تتعلق مبا تقدم ختم هبا الشيخ رمحه هللا ربتابه انظر دليل أرابب الفالح ]ص
 [151-131[ معجم علوم احلديث النبوي ]1/63[ تدريب الراوي ]261علوم احلديث ]

[ البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف أليب محزة احلسيين 1/413[ تدريب الراوي ]253( انظر: نزهة النظر ]5)
 [ 21[ معجم علوم احلديث النبوي ]652[ التأطيل الشرعي لقواعد احملدثني ]ص2/41-41]

[ اهتمام احملدثني بنقد 21/31[ اإلعالم ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ ]214[ الكفاية ]433-434( انظر: مقدمة ابن ال الح ]6)
 [436-443] اومتن   ااحلديث سند  
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 مباذا يعتين طالب احلديث؟ وماذا ينبغي له؟: 127س
 ومساعه وإمساعه والرحلة فيه وت نيفه. ، وعرضة، ينبغي له أن يعتين بكتابة احلديث: جـ
 كيف كتابة احلديث؟ :  128س
وص يقرمط وص يدقق اخلط ، (2)وصيشق، ويشكل املشكل منه وبنقحه امفسر   اطفة ربتابته أن يكتبه مبين  : جـ

، خلفة احلمل وحنوه ويكتب الساقط يف احلاشية اليمىن ما دام يف السحر بقية وإص ففي اليسرى اإص اضحرار  
ويتأربد ضبط امللتبس من األمساء إص أنه نقل حمض ص مدخل لألفهام فيه وليس قبله وص بعده شيء يدل 

 (1)ويزيد مبثناه أوله فزاي بعدها، يد مبوحدة أوله ومثناه بني الراء والدالوص مدخل للقياس فيه ربك ، عليه
 كيف صفة عرضه؟ :  121س
أبطل شيخه أو  افشيئ   اأو مع نفسه شيئ  ، [43طفة عرضة مقابلته مع الشيخ املسمع أو مع ثقة غيه]: جـ

وليعنت ابلت حيي أبن يكتب ، أو فرع عنه مقابل أبطل السماع، أبطل أطل شيخه املقابل به أطل شيخه
، أوله ربراس ال اد وص يل قه ابملمدود عليه اوربذا ابلتضبيت أبن يد خح  ، طي على ربالم طي رواية ومعىن

 . (4)أو ضعيف أو انقص ومنه موضع اإلرسال، أو معىن افاسد لفظ   على اثبت نقال  
 كيف صفة مساعه وإمساعه؟ :  131س
وأن يكون ، وطفة إمساعه ربذلك، أو نعاس، أو حديث، خيل به من نسخطفة مساعه أن ص يتشاغل مبا : جـ

وص يسرد ، فإن تعذر جكه ابإلجازة ملا خالف إن خالف، أو فرع قوبل عليه، من أطله الذي مسع فيه
 .(3)يفهمه ربل من مسعه بل يعله ف ال   ااحلديث سرد  

  

                                                            

[ واملشق هو سرعة الكتابة، قال عمر: شر الكتابة 123املحبوع  2111( يف األطل )يشق( والت ويب من الدليل األطل ]2)
 [1/11اوي ][ وتدريب الر 3/2555املشق. انظر ال حاح ]

[ املقنع صبن امللقن 2/411[ الشذا القياح ]115[ التقييد واإليضاح ] /1[ تدريب الراوي ]251-252( انظر: نزهة النظر ]1)
 [1/258[ فتي املغيث ]11[ املنهل الروي ]441]

معجم علوم احلديث [ 1/261[ فتي املغيث ]2/212[ قفوا األثر ]86-1/11[ تدريب الراوي ]252( انظر : نزهة النظر ]4)
[254 ] 

 [.124 -1/111[ فتي املغيث ]2/212[ قفوا األثر ]252-1/231[ تدريب الراوي ]251( انظر: نزهة النظر ]3)
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 كيف صفة الرحلة فيه؟ :  131س
مث يرحل فيح ل يف الرحلة ما ليس ، حبديث أهل البليدة فيستوعبهطفة الرحلة فيه أن يبتدئ : جـ

 .(2)ويكون اعتناؤه يف أسفاره يتكثي املسموع أوىل من اعتنائه بتكثي الشيوخ، [45عنده]
 كيف صفة تصنيفه؟ :  132س
 أبن يروي يف ربل، أو على األبواب الفقهية، إما على املسانيد أبن يمع مسند ربل طحايب على حدة: جـ

فإن اقت ر على ما طي أو حسن وإص فليبني علة الضعف يف ، اونفي   ابب ما يدل على حكمه إثباات  
أو ، واألحسن ترتيبها على األبواب ليسهل تناوهلا، أو على العلل فيذربر املنت وطرقه واختالف نقله، الضعيف

بكتب  اوإما مقيد   امستوعب   يمعه على األطراف فيذربر طرف احلديث الدال على بقيته ويمع أسانيده إما
 .(1)خم وطة

مث اعلم أنه ليس املراد من علم احلديث جمرد السماع واإلمساع وص الكتابة بل املراد منه حتقيق متون وعلم 
والفكر يف ذلك ودوام اصعتناء به ومراجعة أهل املعرفة به ومحالعة ربتب أهل ، اإلسناد وعلل ربل منها

وحتري ، [46وتقييدها ابلكتابة ودوام محالعة ما ربتبه]، من نفائسه بقلبهوحفظ ما ح ل ، التحقيق فيه
ومذاربرة أهل الفن بذلك سواء مثله أو فوقه أو دونه مع حتري اإلن اف وق د ، التحقيق فيما يكتبه فيه

يكن ق ده ول، له ابلعبارة اللينة ااصستفادة أو اإلفادة وعدم الرتفع على طاحبه بقلبه أو ربالمه أو غيه خماطب  
بذلك وجه هللا  امبتغي  ، ابلحلب علم الشريعة والعمل به وتعليمه ليعبد هللا على ب ية ويدعو إليه على ب ية

 واحلمد هللا أوص  ، وهللا املستعان وعليه التكالن وص حول وص قوة إص ابهلل العلي العظيم، (4)تعاىل والدار اآلخرة
 سلم على سيدان حممد وآله وطحبه واتبعيهم إبحسان واجعلنا منهم آمني. وطلى هللا و  اوابطن   اوظاهر   اوأخر  

هذا تلخيص ربتابنا الدليل يف هذا الفن مع اصقت ار على الضوابط وحذف أربثر األمثلة : يقول رباتبه
 لوجهه إنه ويل التوفيق.  اوالتقسيمات نفع هللا بكل منهما وجعله خال   

                                                            

 ( امل ادر السابقة. 2)
 [.121-211[ الرسالة املستحرفة، منهج النقد يف علوم احلديث ]258-1/251( انظر: تدريب الراوي ]1)
 [ وقد أُلفت يف آداب طالب احلديث ربتب عدة من أمهها: 31-2/31للنووي ] ( انظر: شرح طحيي مسلم4)

 .اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخحيب البغدادي -
 .هبجة اجملالس وشحذ الذهن واهلاجس صبن عبد الك -
 تذربرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم صبن مجاعة الكناين.  -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

على األطل حق ، (1)حممد بن حيىي القرين: من نقل شيخه، (2)على بن قاسم الفيفي: يقول انقله
هـ تسعة وستني 2461فرغت من نقله آخر هنار األربعاء املوافق سابع يف شهر ربيع األول من عام ، املؤلف

 أ. هـ.  (4)بعد الثالث املائة واأللف جبامع معشي رمالن

                                                            

هـ، ويف سنة 2464هـ التحق مبدارس الشيخ القرعاوي سنة 2451( الشيخ علي بن قاسم بن سليمان الفيفي، ولد بفيفاء سنة 2)
هـ، رحل إىل طامحة والتحقق ابملدرسة السلفية هبا، وصزم شيخه حافظ احلكمي فكان يكتب ربل ما يظفر به من 2463

 تسع سنوات. هـ، أي ما يقارب 2411مؤلفات شيخه صزمه إىل عام 
جلامع فيفاء، مث ربلف ابلقضاء يف حمكمة فيفاء مع اإلمامة وتدرج  اوخحيب   اتويل التدريس مبدارس الشيخ القرعاوي مث عني إمام  

 ايف وظائف القضاء حيث وطل إىل رتبة عضو متييز، له بعض املؤلفات املحبوعة واملخحوطة وديوان شعر محبوع وما زال مقيم  
 [.86-2/83مبكة أطال هللا يف عمره، الشيخ حافظ احلكمي حياته ومنهجه يف تقرير العقيدة للشيخ أمحد علوش ]

هـ يعد من الحبقة األوىل من تالميذ الشيخ حافظ احلكمي عمل يف 2433( الشيخ حممد بن حيىي القرين، ولد ببالد ابلقرن عام 1)
الشيخ حافظ  ،ييز، وهو اآلن متقاعد جماور مبكة املكرمة أطال هللا يف عمرهالقضاء أربعني سنة حىت وطل إىل درجة عضو مت

 [.2/81احلكمي ]
( معشي رمالن: ابلتشديد قرية غرب جبل عكاد ابلقرب من مدينة درب بين شعبة مبنحقة جازان، ورمالن وادي معروف يف 4)

[ وجولة خاطة للمحقق 141املخالف السليماين ] -مشال منحقة جازان جنوب وادي عتود املعجم اجلغرايف للبالد السعودية
 يف املنحقة
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 املصــــــــــــادر واملراجـــــــــــــــــع
 

 هـ.2481اإلحكام يف أطول األحكام، لعلي بن حممد األمدي، مؤسسة احلليب، وشررباه، القاهرة، دار اصحتاد للحباعة،  -
شرف النووي، حتقيق: حيىي الدين مستو، دار ابن ربثي، دمشق، بيوت، الحبعة األوىل، األذربار النووية لإلمام حيىي بن  -

 هـ.2311
اإلرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األطول، لإلمام الشورباين، محبعة م حفى احلليب وأوصده مب ر، الحبعة األوىل،  -

 هـ.2456
مني اجلويين، حتقيق: الدربتور. حممد يوسف موسى، محبعة السعادة مب ر اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أطول اصعتقاد إلمام احلر  -

 نشر مكتبة اخلاجني. 
 أسد الغابة يف معرفة ال حابة لعز الدين بن األثي، طبع دار الفكر، بيوت.  -
لدراسات اصعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر، أليب بكر احلازمي، حتقيق: د. عبد املعحي قلعجي، منشورات جامعة ا -

 هـ.2321، 1اإلسالمية، ربراتشي، ط
 م. 2183األعالم خلي الدين الزرربلي، دار العلم للماليني، بيوت، لبنان، الحبعة، السادسة،  -
 اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ، لإلمام السخاوي، دار الكتب العلمية، بيوت.  -
، 2ليف زيد بن حممد هادي مدخلي، طبع اندي جازاي األديب، طاألفنان الندية شرح السبل السوية لفقه السنن املروية، أت -

 هـ.2311
 هـ.2311اصقرتاح يف بيان اصطحالح صبن دفيق العيد، حتقيق: قححان عبد الرمحن الدوري، محبعة اإلرشاد، بغداد،  -
د طقر، طبع دار الرتاث، اإلملاع إىل معرفة أطول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض بن موسى اليح يب حتقيق السيد أمح -

 هـ.2411القاهرة، الحبعة األوىل، 
إنباه الرواه على أنباه النحاه، لعلي بن يوسف القفحي، حتقيق: أيب الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، الحبعة األوىل،  -

 هـ.2316
 هـ.2318الحبعة األوىل،  -ملؤلفمن ا-، للدربتور: حممد لقمان السلفياومتن   ااهتمام احملدثني بنقد احلديث سند   -
 هـ.2318إيضاح اإلشكال، للحافظ حممد بن طاهر املقدسي، حتقيق: د. ابسم اجلوابرة، مكتبة املعال الكويت، الحبعة األوىل،  -
الباعث احلثيث شرح اخت ار علوم احلديث للحافظ ابن ربثي أتليف: أمحد حممد شاربر، نشر دار الكتب ببيوت، مكتبة  -

 هـ.2325ط ،قاهرةالسنة، ال
 هـ.2111البداية والنهاية، لعماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن ربثي، مكتبة املعارف، بيوت، الحبعة الثالثة،  -
 هـ. 2411الكهان يف أطول الفقه، إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين، حتقيق: عبد العظيم الديب، محابع الدوحة احلديثة،  -
 هـ.2311اب ورود احلديث الشريف، أليب محزة احلسيين، املكتبة العلمية، بيوت، الحبعة األوىل، البيان والتعريف يف أسب -
 اتريخ بغداد أو مدينة السالم، للخحيب البغدادي، ت وير دار الكتب العلمية، بيوت.  -
 هـ. 2316 ،لقاهرة، الحبعة األوىلالتأطيل الشرعي لقواعد احملدثني، أتليف، أ.د. عبد هللا شعبان، دار السالم للحباعة والنشر، ا -
 هـ.2311التب رة يف أطول الفقه للشيخ أيب إسحاق الشيازي، طبع دار الفكر بدمشق، سنة  -
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 تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، لعبد الرمحن السيوطي، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللحيف، مكتبة الرايض احلديثة.  -
 هـ.2321كامه، إعداد: مسفر بن غرم هللا الدميين، الحبعة األوىل، التدليس يف احلديث، حقيقته وأقسامه وأح -
 هـ، دار طيبة، الرايض. 2325الت حيف وأثره يف احلديث والفقه وجهود احملدثني يف مكافحته ألسحيي مجال، الحبعة األوىل،  -
 هـ.2316حلب، الحبعة األوىل، تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر قدم له وقابله وعين به د. حممد عوامه، دار الرشيد.  -
التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن ال الح، للحافظ العراقي، حتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، دار الفكر، بيوت الحبعة  -

 هـ.2481األوىل، 
الشهايب، تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه عن بوادر الت حيف والوهم للخحيب البغدادي، حتقيق: سكينة  -

 هـ.2185، 2طالس للدراسات، ط
 هتذيب األمساء واللغات لإلمام، حيىي بن شرف النووي، ت وير دار الكتب العلمية، بيوت عن طبعة إدارة الحباعة املنيية.  -
ية، هتذيب التهذيب، ألمحد بن علي بن حجر، م ورة عن الحبعة األوىل، مبحبعة دائرة املعارف النظامية، حيدر أابد اهلند -

 هـ.2415
توثيق الن وص وضبحها عند احملدثني، أتليف موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، املكتبة املكية، مكة املكرمة، الحبعة األوىل،  -

 هـ.2323
توجيه النظر إىل أطول األثر لحاهر اجلزائري، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املحبوعات اإلسالمية، حلب، الحبعة األوىل،  -

 هـ.2326
التوضيي األهبر لتذربرة ابن امللقن يف علم األثر، لإلمام السخاوي، حتقيق: عبد هللا بن حممد البخاري، مكتبة أطول السلف  -

 هـ.2328السعودي، الحبعة األوىل، 
لسلفية، توضيي األفكار ملعاين تنقيي األنظار حملمد بن إمساعيل ال نعاين، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة ا -

 املدينة املنورة، 
جامع األطول يف أحاديث الرسول طلى هللا عليه وسلم، أليب السعادات املبارك بن حممد بن األثي اجلزري، حتقيق: عبد القادر  -

 هـ.2481األرأنووط، محبعة املالح، 
عامل الكتب، بيوت، الحبعة جامع التح يل يف أحكام املراسيل، أليب سعيد العالئي، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي،  -

 هـ.2311الثانية، 
 مجع اجلوامع وعليه شرح احمللى مع حاشية البناين لإلمام اتج الدين عبد الوهاب السبكي، محبعة دار إحياء الكتب العربية.  -
السعودية، اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي، حتقيق: مرمي بنت طاهر طاليب، دار الشريف  -

 هـ.2315، 2ط
حسن ال حابة يف شرح أشعار ال حابة للشيخ األديب علي فهمي املوستاري، دار سعادات روشن محبعة سي، األستانة،  -

 هـ.2414
 هـ.2451ح ول املأمول من علم األطول للسيد حممد طديق حسين خان، محبعة م حفى حممد، مب ر،  -
 هـ.2315قيق: طبحي السامرائي، عامل الكتب، بيوت، الحبعة األوىل، اخلالطة يف أطول احلديث للحسني الحييب، حت -
 دراسات اترخيية يف رجال احلديث للشيخ عبد احلميد جنيب محابع الناشر العريب ابلقاهرة، الحبعة األوىل. -
 دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني والكتاب املعاطرين، للشيخ حممد أبو شهبة، محبعة األزهر.  -
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ابب الفالح لتحقيق فن اصطحالح، للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي، حتقيق: خالد بن قاسم الودادي، مكتبة الغرابء، دليل أر  -
 هـ.2323، 2ط ،املدينة

الرسالة املستحرفة لبيان مشهور ربتب السنة املشرفة، حملمد بن جعفر الكناين، دار الكتب العلمية، بيوت، الحبعة الثانية،  -
 هـ.2311

 مام حممد بن إدريس الشافعي، طبع دار الكتب العلمية، حتقيق: الشيخ أمحد شاربر. الرسالة لإل -
الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، أليب احلسنات اللكنوي، حتقيق: عبد الفتاح أبوغدة، مكتبة املحبوعات اإلسالمية، حلب،  -

 هـ.2311، 4ط
لإلمام حيىي بن أيب بكر العامري اليمين، الناشر مكتبة  الرايض املستحابة يف مجلة من روى يف ال حيحني من ال حابة، -

 هـ.2113املعارف، بيوت، الحبعة األوىل، 
 هـ.2322السمط احلاوي ألسلوب الداعية الشيخ عبد هللا القرعاوي، أتليف: علي بن قاسم الفيفي، الحبعة األوىل،  -
األرأنووط وبشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيوت، الحبعة  سي أعالم النبالء، أليب عبد هللا الذهيب، أشرف على حتقيقه شعيب -

 هـ.2311األوىل، 
الرايض السعودية،  -الشذا الفياح من علوم ابن ال الح لكهان الدين األبناسي، حتقيق: طالح فتحي هلل، مكتبة الرشد -

 هـ.2328الحبعة األوىل، 
شها فتي الباقي على ألفية الوايف، لزربراي األن اري، دار الكتب شرح ألفية العراقي املسماة ابلتب رة والتذربرة للعراقي، وهبام -

 العلمية، بيوت، لبنان. 
 هـ.2311شرح الكوربب املني للفيومي، طبع جامعة أم القرى،  -
 هـ. 2418شرح شرح خنبة الفكر، لعلي القارئ، اسحنبول،  -
  .واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعوديةشرح طحيي مسلم لإلمام النووي، توزيع رئسة إدارات البحوث العلمية  -
 هـ. 2311شرح علل الرتمذي صبن رجب، حتقيق: د. مهام سعيد، مكتبة املنار، األردن، ط األوىل،  -
الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي ومنهجه يف تقرير العقيدة ونشرها يف منحقة اجلنوب، للدربتور: أمحد بن علي علوش مدخلي،  -

 هـ.2326حبعة الثانية، مكتبة الرشد، الرايض، ال
 هـ. 2311طحابة رسول هللا يف الكتاب والسنة، أتليف عيادة أيوب الكبيسي، دار القلم دمشق، املنارة، بيوت الحبعة األوىل،  -
 طحيي البخاري حباشية السندي لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري، دار الفكر، بيوت.  -
 طبع دار املعرفة، بيوت، الحبعة الثانية. طبقات الشافعية الككى لتاج الدين السبكي،  -
 طرح التثريب يف شرح التقريب، لإلمام زين الدين العراقي، دار إحياء الرتاث العريب.  -
 هـ.2316العلل الواردة يف األحاديث النبوية للدارقحين، حتقيق: حمفوظ الرمحن السلفي، دار طيبة، الحبعة األوىل،  -
ال الح أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهزوري، حتقيق: د. نور الدين عرت، املكتبة  علوم احلديث املسمى مبقدمة ابن -

 هـ.2312العلمية، بيوت، طبع 
غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة صبن بشكوال، حتقيق: د. عزالدين السيد، ود. حممد ربمال الدين،  -

 هـ.2311، 2ط ،عامل الكتب، بيوت
 هـ.2314فتي املغيث شرح ألفية احلديث حملمد بن عبد الرمحن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، الحبعة األوىل،  -
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 الف ل يف امللل واألهواء والنحل، لإلمام علي بن حزم الظاهري، مكتبة اخلاجني، القاهرة.  -
 هـ. 2328اين، دار اهلجرة، الدمام، ط األوىل، الف ل للوطل املدرج يف النقل للخحيب البغدادي، حتقيق: حممد محر الزهر  -
 هـ.2441فواتي الرمحوت شرح مسلم الثبوت، صبن نظام الدين األن اري، املحبعة األميية ببوصق، سنة  -
قفو األثر يف طفوة علوم األثر لرضي الدين حممد بن إبراهيم احلليب، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املحبوعات اإلسالمية،  -

 هـ.2318، 1ط ،حلب
 هـ.2411قواعد التحديث من فنون م حلي احلديث حملمد مجال الدين القامسي، دار الكتب العلمية، بيوت، الحبعة األوىل،  -
قواعد يف علوم احلديث، للعالمة احملقق ظفر أمحد التهانوي، حتقيق، عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املحبوعات اإلسالمية، حلب  -

 هـ.2313الحبعة اخلامسة، 
ربشف اللثام عن أسرار ختريج حديث سيد األانم طلى هللا عليه وسلم، للدربتور. عبد املوجود حممد عبد اللحيف، مكتبة  -

 هـ.2313األزهر، الحبعة األوىل، 
 ملنورة. الكفاية يف علم الرواية للخحيب البغدادي، حتقيق: أيب عبد هللا السورقي وإبراهيم املدين، املكتبة العلمية، املدينة ا -
، 2املؤتلف واملختلف، أليب احلسن الدارقحين، حتقيق موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، دار املغرب اإلسالمي، بيوت، ط -

 هـ.2316
 هـ.2318مباحث يف علم اجلرح والتعديل، أتليف: قاسم علي سعد دار البشائر اإلسالمية، بيوت، الحبعة األوىل،  -
تيمية، مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاطمي النجدي، م ورة عن الحبعة األوىل،  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن -

 هـ.2418
 حماضرات يف علوم احلديث للدربتور: م حفى أمني إبراهيم النازي، دار التأليف مب ر، الحبعة الرابعة.  -
 هـ.2414خمت ر املنتهى األطويل، لإلمام ابن احلاجب املالكي محبعة الفجالة، اجلديدة،  -
 هـ.2486املخت ر يف علم رجال األثر لألستاذ عبد الوهاب عبد اللحيف، محبعة خميمر، الحبعة الثامنة،  -
 املدخل إىل ربتاب اإلربليل، للحاربم، دار الدعوة. -
 املستس فى من علم أطول الفقه لإلمام أيب حامد الغزايل، ت وير دار الكتب العلمية، بيوت، الحبعة الثانية.  -
اجلغرايف للبالد السعودية، املخالف السليماين، أتليف: حممد بن أمحد العقيلي الناشر شرربة العقيلي وشررباه، جازان، معجم  -

 هـ.2325الحبعة الثالثة، 
 هـ.2312جدة، الحبعة األوىل،  -معجم علوم احلديث النبوي، للدربتور. عبد الرمحن بن إبراهيم اخلميسي، دار األندلس -
أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاربم النيسابوري، حتقيق: السيد معظم حسني، دار الكتب العلمية، معرفة علوم احلديث  -

 هـ.2411بيوت، الحبعة الثانية، 
مقدمة شرح طحيي مسلم لإلمام النووي شرح وتعليق، أ.د. خليل إبراهيم مال خاطر، دار املدينة املنورة للنشر، الحبعة األوىل،  -

 هـ.2328
 هـ.2324السعودية الحبعة األوىل،  - علوم احلديث لسراج الدين األن اري، حتقيق عبدهللا اجلديع، دار فواز للنشراملقنع يف -
 املنخول من تعليقات األطول أليب حامد الغزايل، طبع دار الفكر للحباعة والنشر والتوزيع.  -
 هـ.2312ة الثالثة، دمشق، الحبع -منهج النقد يف علوم احلديث، لنور الدين عرت، دار الفكر -
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املنهل الروي يف خمت ر علوم احلديث النبوي حملمد بن إبراهيم بن مجاعة، حتقيق: د. حميي الدين رمضان، دار الفكر، دمشق،  -
 هـ.2316الحبعة الثانية، 

 هـ.2414ية، املواهب اللدنية ومعه شرح العالمة الزرقاين لإلمام القسحالين، دار املعرفة للحباعة، بيوت، الحبعة الثان -
مكتب املحبوعات اإلسالمية، حلب، الحبعة  ،املوقظة يف علم م حلي احلديث، لإلمام الذهيب، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة -

 هـ.2315األوىل، 
 هـ.2481ميزان اصعتدال يف نقد الرجال لإلمام الذهيب، حققه: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بيوت،  -
، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: عبد العزيز بن حممد السديري، مكتبة الرشد الرايض، نزهة األلقاب يف األلقاب -

 هـ.2311الحبعة األوىل، 
نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف م حلي أهل األثر، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، حتقيق: عمرو عبد املنعم، مكتبة ابن  -

 هـ.2325تيمية، القاهرة، الحبعة األوىل، 
النكت على ربتاب ابن ال الح، للحافظ أمحد بن علي حجر العسقالين، حتقيق: د. ربيع بن هادي عمي، نشر اجمللس  -

 هـ.2313العلمي ابجلامعة اإلسالمية، الحبعة األوىل، 
 هناية السول شرح منهاج الوطول يف علم األطول، جلمال الدين األسنوي، طبع طبيي، القاهرة. -
يف جنوب اململكة العربية السعودية، ل احبها فضيلة الشيخ عبد هللا بن حممد القرعاوي، أتليف: عمر بن  النهضة اإلطالحية -

 أمحد جردي مدخلي، الحبعة الثانية، 
 هـ.2323 ،نيل األماين بشرح خمت ر اجلرجاين، م حفى أبو سليمان الندوي، مكتبة نزار الباز، مكة املكرمة -
 هـ.2314حملمد بن حممد أبو شهبة، عامل املعرفة، جدة، السعودية الحبعة األوىل، الوسيط يف علوم وم حلي احلديث  -
 هـ. 2312الوضع يف احلديث، أتليف: عمر بن حسن فالته، مكتبة الغزايل، دمشق، مؤسسة مناهل العرفان، بيوت، طبع  -
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