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  شكٌروتقدير

 وأركره   وأُثين عليه ثناًء يليق جبالله وعظيم سلطانه رما أنعم علّي وتفّضل ؛ حيث هداين أمحد هللا 
ومنحين هبذا فضاًل وعلماً   ورّرفين ابتباع هدي سيد  عين اجلالورف    وعلمين احلكمة والقرآن لإلسالم   
 سبحانك ال أحصي ثناًء عليك أنت اما أثنيت على نفسك .    األانم حممد 

وتشجيعاما    قصارى جادمها يف تربي ي وتعليميمن بذال ما  الكرميني على مث إين أركر والدي  
   وذريتاما وأرزاقاما   وأن يصلح رأهنما أن يبارك هلما يف أعمارمها --أسأل هللا   اما يلئدعاو 

واإلحسان إلياما ما  ويرزقاما الصحة والعافية   وأن يكتب هلما السعادة يف الدارين   وأن يوفقين لربمها
 .   اللام ارمحاما اما ربياين صغرياً  دمت حياً 

جزيل مين فلاا    على صربها وإعانتاا يل: ) أم عبد الرمحن (  الكرمية مث إين أسدي ركري لزوج ي
 الشكر والود والعرفان .

الذي تفّضل حممد حممود مادي   /الداتور  بالغ ركري وتقديري لفضيلة الشيخبقدم تاما أ
ذه حىت خرج هبا ؛ نصحه وتوجيااته   مث قام بتصحيح أخطائا اوأوالهه الرسالة   ابإلرراف على هذ

والعطاء اجلزيل  وأن يبارك   ابألجر الوافر وجلمي  مشاخيي يف اجلامعة  وإين ألدعو هللا له؛  الصورة اجليدة
 وعلمام وعملام   وأن حيفظام ويرعاهم .  هلم يف أنفسام وأهليام 

تقدمه    على ما العلوم اإلسالمية  ارمتمثلة بكلية  جامعة ارمدينة العارميةاما أتقدم ابلشكر اجلزيل 
 من خدما  جليلة لطالب العلم   فلاا جزيل الشكر واالمتنان .

أتقدم خبالص الشكر والثناء ألخي وصديقي سعادة األستاذ / علي بن عايض احلريب وفقه هللا اما 
أن يبارك له يف ماله وولده    رجوا هللا  وإين أ دراس ي مشواروسدد خطاه   على تشجيعه ومساعدته يل يف 

 ويرعاه .حيفظه و 
أو أبدى   أعارين اتااًب ؛وأخص منام من جلمي  إخواين وزمالئي اما أقدم خالص ركري وتقديري        

 . تقديرالشكر و الال   مجيعاً  ساعدين برأي أو فكرة   فلام مين أو   يل تشجيعاً 
يف القول والعمل؛  لقبولوأن يرزقين اأن ميد اجلمي  بفضله وإحسانه ورمحته    وأخرياً أسأل هللا العظيم اجلليل

 .  إنه مسي  قريب
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 إىل أعز إنسانيـن يف احلياة : أمي وأيب

 إىل زوج ي الغالية وأبنائي

 وأخوايت إخويتإىل 

 إىل أحبائي وأصدقائي رفقاء الدرب

 إىل ال من حّرك لسانه ابلدعاء يل 

أهدي هذه        علمهو ماله جباده و إىل ال من أسدى يل معروفاً وساعدين 

 الرسالة ارمتواضعة
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 ملخص 

  يف علم مصطلح  للنووي التقريب والتيسري رمعرفة سنن البشري النذيرارمسمى بـ  هذه الرسالة تراز
احلديث دراسة وحتقيقًا   وهتتم الدراسة يف بيان ترمجة ارمؤلف ومناجه يف اتابه م  دراسة الكتاب 

الكتاب ؛ ومن مث حتقيق ودراسة الكتاب من أوله إىل منتااه   ومقارنته م  خمطوطا  أخرى لنفس 
وذلك بتخريج أحاديثه وآايته   وترمجة األعالم ارمذاورين يف الكتاب   والتعليق على مجل يقتضي 

وحتدث الباحث يف  .ام ابلقواعد اإلمالئية واللغوية التعليق علياا   م  ضبط مشكل األمساء وااللتز 
ب عن أمهية الرسالة   وأوجز األهداف ارمتعلقة ابلبحث   مث حتدث عن ارمشكال  أثناء حتقيقه للكتا

ال ي واجااا أثناء سري الدراسة   وقد اتب  الباحث يف دراسته على ارمناج الوصفي والتحليلي من 
أسأل هللا أن جيعلاا خالل حتقيق ودراسة ارمخطوط   مث ختم حتقيقه بذار أهم النتائج والتوصيا  . 

 . واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا صة لوجاه الكرمي ... خال
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ABSTRACT 

This message focuses named rounding and facilitation to see Sunan al-Bashir prognostic for 

nuclear, in the science of Hadeeth study and investigation and is interested in the study in a 

statement translated author and his method in his book with the study of the book and 

compare it with other manuscripts of the same book; and then investigate and study the book 

from beginning to its limit, so the graduation of his speeches and his signs, flags and 

translation mentioned in the book, and to comment on the sentences appropriate to comment 

on it, with the problem of adjusting the names and abide by the rules of spelling and 

language. He spoke researcher during achieved for a book about the importance of the 

message, and outlined the goals related to research, and then talked about the problems he 

faced during the course of the study, and follow researcher in the study on the descriptive and 

analytical through investigation and study of the manuscript, and then seal achieved by 

mentioning the most important findings and recommendations. I ask God to make them 

purely for Allah's sake ... and thank God that His grace is righteous. 
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 املقدمة
ومن سّيئا    اونعوذ ابهلل من ررور أنفسنونستاديه   ونستغفره    ونستعينه   حنمده   د هلل ـإن  احلم
  وأراد أن ال إله إال هللا وحده ال    ومن يضلل فال هادي له   من ياده هللا فال مضّل له أعمالنا

 وسلم هللا صلىوصفيه وخليله وخريته من اخللق أمجعني      وأراد أّن حممداً عبده ورسوله رريك له
 .اثرياً إىل يوم الدين لم تسليماً  وس وأعوانه وأتباعه وأصحابه آله وعلى عليه  وابرك

خل مل ىل يل ُّٱ (102سورة آل عمران   األية : ) ٌَّّ  ٍَّّ يه يه يه يهمي ىي  يه يه يه يهُّٱ

 يه يه يه ىيمي يه  يه يه يه يه يهيه يهمن ىن  يه يه  يه يه يه يه يه يه يه

 متخب  مب هب جت حت ختٱجب حب  يه يه يه يه يه يه يهُّٱ( 1سورة النساء   األية : ) ٌٍَّّّ يه

 :          أما بعد  . (71 – 70: األية : ) األحزابسورة  َّيهمخ يهمح  يهمج   يههت مث 
وفاماا فامًا صحيحًا سليمًا   بعيدًا عن  بسنة النيب  ررف العلمو ريب يف ِعظم فضل  فال     

وال ريب أن ررف العلم اتب  لشرف معلومه   وإن أجل ؛  اجلاهلني   وتكذيبا  ارمكذبني أتويال 
       .وخامت النبيني حممد  هو سيد اخللق وأررف معلوم عرفه البشرية مجعاء بعد اخلالق 

من لدن الصحابة  وهلذا اان احلرص على تعلم العلم الشرعي والعمل به   والعناية بسنة النيب      
  وصنفوا ا   بل إن العلماء وضعوا القواعدومن بعدهم من السلف رضوان هللا عليام إىل يومنا هذ

 اية به .وصيانته والعن ارمصنفا  من أجل حفظ حديث الرسول 
  بل احلفظ واإلتقان   ريخ اإلسالم  اإلمام احلافظ العالمة   جاألفذاذ ومن هؤالء العلماء 

تقي الدين   أبو عمرو   عثمان بن عبد الرمحن بن موسى الكردي الشارزوري ارموصلي الشافعي رمحه 
 . الصالح ناب مبقدمة  والذي يعرف بـ :  احلديث علوم أنواع معرفةهللا تعاىل  يف اتابه 

ولقد اعتىن العلماء بكتاب اإلمام ابن الصالح عناية خاصة   وألفوا من أجل خدمته  
 إىل غري ذلك من ارمصنفا  . مصنفا  عدة ما بني ررح واختصار 

ارمختصرا    وارمسمى بـ : )التقريب والتيسري رمعرفة هذه والكتاب الذي بني أيدينا   أحد  
  حمي الدين حيىي ابن اإلمام الورع الزاهد   واحلافظ الضابط   أبو زاراي سنن البشري النذير( رمؤلفه 

 وي الشافعي رمحه هللا تعاىل .ابن حسن النو ررف بن مري 
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مهة يف الدراسا    ومسا ولقد يّسر هللا يل العمل على حتقيق هذا الكتاب   خدمة لسنة النيب 
    فمن ابب أوىل أن يتخصص ارمرء يف ن هذا العصر عصر التخصص والدراسااحلديثية   حيث إ

 الدراسا  احلديثية .
 منهجي يف التحقيق : 

 ولقد كانت طريقيت يف حتقيقي هلذا الكتاب على النحو التايل : 
  وجود سقط أو تغري أو طمس يف ارمخطوطا   اأصل يف حال    ارمكتبة األزهريةاعتماد نسخة

يدة   وسالة هذه النسخة واضحة وج إنّ   حيث  ويف قراءة ارمخطوط ومقابلتاا ببعضاألخرى   
لدار لـ  نينسخت:  بثالث نسخقابلتاا (   و ز: )ا بـ هتز ورماخلطأ إمالئيًا ولغواًي ؛ القراءة ؛ وقليلة 

الكتب ارمصرية ابلقاهرة   ونسخة جامعة أم القرى مبكة ارمكرمة حرساا هللا تعاىل ومجي  بالد 
 . ارمسلمني

 وأفرق ما بني هو من   عليه يف احلارية وأنبه  بني قوسني أضعهاألصل وجود سقط من  يف حال
 .ساخ األصل وما زيد من الن  

  يف ترقيم مواض  انتااء نسخ ال لوح   ورمز   (املكتبة األزهرية): اعتماد أرقام ألواح نسخة
ي مت االنتااء للوجه األمين ابلرمز : )أ(   وللوجه األيسر ابلرمز : )ب(   فيكون توثيق اللوح الذ

 /ب( .2/أ(   )2من نسخه على هذا النحو : )
  : رمز  للنسخ ارمعتمدة ابلرموز التالية 

o (د ) هـ( .763: ) دار الكتب ارمصريةنسخة 
o (ج ). نسخة جامعة أم القرى مبكة ارمكرمة حرساا هللا تعاىل 
o (ر )هـ( 933: )النسخة الثانية لدار الكتب ارمصرية. 

 إلمالئية يف اتابة النص .االلتزام ابلقواعد ا 
  حبيث يسال للقارئ وارمستفيد من البحث دراسته .تنسيق الكتاب بصورة جيدة واضحة   
  عند اتابة العناوين أو الكلما  ال ي زدهتا من عندي من أجل تنسيق الكتاب   قمت بوضعاا

 . [ بني معكوفتني ]
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 إن اان  لذلك   م  ذار ارمراج  تضى األمرلى حارية الكتاب إذا اقالتعليقا  ال ي زدهتا ع  
 التعليق أو الفائدة مأخوذة من الكتب .

  ترمجة جلمي  األعالم ارمذاورين يف الكتاب من الصحابة والتابعني وغريهم   يف مكان ووردهم يف
والنسب   والرتبة وبعض ارمناقب   واتريخ  االسمهبم ابختصار بذار :  فتُ اهلامش   حيث عرّ 

  الوفاة إن وجد .
 اما عند احملدثني ابحلروف ال ابحلراا   يف الرسالةاألعالم ارمذاورين  مساءضبط ارمشكل يف أ. 
  ضبط ارمفردا  اللغوية   واالصطالحا  العلمية   وترمجة معانياا يف حارية الكتاب م  ذار

 ارمرج  .
  ارمرج  م  اسم وذلك بذار   خترجيًا علميًا يف اتابه  ارمؤلفختريج األحاديث ال ي استشاد هبا

كم على احلديث تصحيحًا وتضعيفاً م  احلالكتاب والباب   والصفحة واجمللد   ورقم احلديث 
 على النحو التايل : 

o اتفي بقول : ا فأإذا اان احلديث الذي استشاد به ارمؤلف يف الصحيحني أو أحدمه
 . (أخرجه البخاري   أو مسلم   أو متفق عليه)
o  غري الصحيحني   واان صحيحاً ورجاله ثقا     لكتب التسعةيف أحد اإذا اان احلديث

اتفي بقول : حديث صحيح االسناد   مث أذار قواًل ألحد النقاد يف احلكم على فأ
غريه رمحام أللباين و ااحلديث اأمثال ابن حجر والذهيب من ارمتقدمني   ومن ارمعاصرين 

 هللا تعاىل . 
o  أقوم بدراسة األسانيد دراسة تضعيفه بني النقاد   أو خمتلفًا يف إذا اان احلديث ضعيفًا

 . بعض النقاد يف احلكم على احلديث خمتصرة م  ذار طرق احلديث   ومن مث أذار أقوال
o    إذا اان احلديث موقوفاً أاتفي بذار ارمرج  م  اسم الكتاب والباب   والصفحة واجمللد

 ورقم احلديث .
 لبعض التعريفا  للتسايل على القارئ يف معرفة  ذار بعض األحاديث يف احلارية   امثال

 ارمصطلحا  احلديثية .
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  : إضافة األلفاظ الدعائية   مثل         اخل ال ي تذار يف النسخ اخلطية من...
 غري حاجة للتنبيه على ذلك .

  د   بعمصحف ارمدينة ارمنورة للنشر احلاسويب من برانمج إن ُوجد اتابة نصوص اآلاي  القرآنية
 وتوثيق اسم السورة ورقم اآلية .  التحقق من صحتاا من ارمصحف الورقي 

 البحث :  مشكلة
  النسخة ارمعتمدة يف الكتاب نسخة رديئة   وقدمية جدًا   يف حني أن هلذا الكتاب العديد من

النسخ القيمة والواضحة   بل جتاوز عدد النسخ ارموجودة يف ارمكتبا  الرتاثية مثان خمطوطا  . 
ولقد   واضح اخلط   مكتوب مبدادين األمحر واألسود   ارمكتبة األزهرية وهناك خمطوط يف 

 .  يف قراءة األصل ارمعتمد عليه استفد  من هذا ارمخطوط اثرياً 
  ذار احملقق يف وصفه للمخطوطا    مثان خمطوطا  ولكن ولألسف الشديد وبعد الرجوع رمكتبة

ارمخطوطا    وعلى سبيل ارمثال ذار احملقق يف الرقم :  دار الكتب ارمصرية مل أجد بعض هذه
( ؛ ولكين وبعد الرجوع لدار 29هـ مصطلح احلديث تيمور 710   خط  ص 88( قوله : ) 6)

 رمسند اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل . خمطوطاً الكتب ارمصرية وجد  حتت هذا الرقم 
 اا وصفًا علميًا رافيًا   وإمنا ااتفى بذار ن احملقق مل يذار وصف ارمخطوطا  ال ي اعتمد عليإ

 ارمرج  م  رقم ارمخطوط : 
   وبياهنا االتايل:  مثال ذلك : قال عن ارمخطوطا  ارموجودة يف دار الكتب ارمصرية

 . 4هـ   مصطلح حديث  1126ق   خط  62 (1)
 . 482ق   مصطلح حديث  59 (2)
 ؛ وهكذا مجي  ارمخطوطا  . 20720هـ   ب  763ق   خط  45 (3)

ومل يذار مقابالته للنسخ   وأيضًا مل يذار طريقة ضبطه للمخطوط إذا وق  سقط يف 
 ارمخطوط األصل الذي اعتمد عليه .

 ن احملقق مل يذار وصف ارمخطوطا  ال ي اعتمد علياا وصفًا علميًا رافيًا   وإمنا ااتفى بذار إ
 ارمرج  م  رقم ارمخطوط : 
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 وغري  ترمجة موجزة غري مرتبهاما هللا تعاىل رمحة واسعة ترمجته لإلمام النووي وابن الصالح رمح  
 .اافية   وخاصة اإلمام النووي فإنه مؤلف الكتاب 

  عدم ختريج احلديث خترجيًا علميًا اما تعاد يف مقدمة حتقيقه   وإمنا ااتفى مبرج  احلديث
 للكتاب والباب   دون ذار رقم احلديث والصفحة واجمللد . 

 قق يف التعريف ابألعالم وترمجتام   حبيث يكتفي يف ذار اثري من األعالم إمهال ابري من احمل
 بذار سنة الوفاة للعلم فقط .

 . وأيضاً أمهل احملقق جانب التعريف ابرمفردا  اللغوية   واالصطالحا  العلمية 
 . إمهال ابري يف ضبط ارمشكل من األمساء 
 . احملقق مل يفصل القول يف قيمة الكتاب العلمية 
 يذار اخلالف يف اسم الكتاب ارمختصرمل  . 
 . مل يذار مزااي ومآخذ على الكتاب ارمختصر 
 على ذلك .أمهل جانب معرفة نسبة الكتاب للمؤلف   والدالال   
  إمهال ابري يف جانب عزو الكالم إىل ارمصادر يف أاثر األحيان   حبيث يذار اسم الكتاب فقط

الكتاب دون الرجوع اىل الكتاب والباب   والصفحة أو يكتفي بقول قال يف ... ويذار اسم 
 واجمللد .

  ًوخاصة يف جانب ررح التعريفا  ارمذاورة   واختالف علماء  تعليقاته على ارمختصر قليلة جدا  
 احلديث يف بعض ارمواضي  . 

  الفاارس العلمية يف الكتاب انقصة   مما يصعب االستفادة من الكتاب   فلم يذار : فارس
ااتفى      وال فارسة غرائب األلفاظ   بلم وارمراج    ومل يذار أطراف احلديث واآلاياألعال

 بذار فارسة احملتواي  فقط .
إىل حتقيق هذا الكتاب حتقيقًا علميًا   والعناية هبذا  هذه بعض األسباب وارمشكال  ال ي دفعتين

 الرتاث العلمي الكبري .
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 سؤاالت البحث : 
   الدراسة يف النقاط التالية : ميكن أن حندد تساؤال

 . رماذ اتاب خمتصر االرراد .. وما هي قيمته العلمية 
  ايف متت نسبة هذا الكتاب لإلمام النووي رمحه هللا تعاىل .. واذار اخلالف يف اسم

 الكتاب .
 . ما أمهية هذه الرسالة .. وما السبب من اختيارك هلا 
 صر االرراد .. وام عدد النسخ اخلطية اذار ما وقفت عليه من خمطوطا  اتاب خمت

 هلذا الكتاب م  حتديد أماان تواجدها .
 . حتدث عن أهم مؤلفا  اإلمام النووي 
 . وضح على ضوء ما قرأ  ارمكانة العلمية لإلمام النووي 
 . ما مدى فائدة هذا الكتاب العلمية م  وجود اتب أخرى حققت نفس الكتاب 
 ب يف ارمكتبا  اإلسالمية .ما مدى مسامهة وإضافة هذا الكتا 
 . حتدث عن مناج اإلمام النووي يف اتابه خمتصر اإلرراد 
 . اذار ارمشكال  ال ي واجاتك يف سري دراستك هلذا ارمخطوط 
 . رماذا اعتمد  النسخة األزهرية اأصل يف التحقيق م  وجود نسخ أقدم مناا 
  . حتدث عن طريقتك ومناجك يف حتقيق الكتاب 
 نووي اتاب اإلرراد وأتبعه بـ خمتصر اإلرراد ما الفرق بيناما ألف اإلمام ال 

 :  أهداف البحث
راة   وهذه األهداف أوجز هناك أهداف اثرية وال ي دفعتين إىل حتقيق هذه الرسالة القيمة ارمبا

 يف النقاط التالية :  بعضاً مناا
 متعلق بسنة احلبيب قيق اتاب نيل األجر وارمثوبة من الباري سبحانه وتعاىل بدراسة وحت 

 صحيحاً سليماً .  هللا عليه وسلم   وفاماا فاماً  صلى
  مشاراة قسم علوم احلديثية هبذه الرسالة   وإخراجاا ابلطريقة العلمية الصحيحة ؛ حىت يستفيد

 مناا طلبة العلم مستقبالً إن راء هللا تعاىل .
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 . نيل درجة ارماجستري يف علم احلديث 
 شر الرتاث اإلسالمي األصيل يف وقت ظار فيه الدعوا  ارمغرضة والتشكيك األمهية القصوى يف ن

 ارمستمر والتقليل من مكانته .
   من وراء دراسة وحتقيق مثل هذه ارمواضي  . ارمرجوالنف 
  تتضمنه من أسرار وخفاايمعرفة بعض ارمباحث ارمتعلقة أبحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم وما. 
  ابن الصالح والنووي عند علماء احلديث   وما امتازوا به من  اجلليلني اإلمامنيمكانة معرفة :

 .  وخاصة علم احلديث التبحر يف خمتلف العلوم 
  بني اتب علم احلديث خاصة   والذي يعترب من علوم احلديث البن الصالح   منـزلة اتاب معرفة

اتاب أنواع  تال ي خدم أصحاا وأفضلاا   والكتاب الذي بني أيدينا يعترب من االختصارا 
 .م احلديث البن لصالح رمحه هللا تعاىل و عل

 منهج البحث :
ارمناج الوصفي والتحليلي( ؛ حيث إّن الباحث يف تقوم هذه الدراسة على مناجني ومها : )     

ارمناجني يقوم بفحص ارمشكلة أو الرسالة ودراستاا دراسة وافية   م  حتديد الرسالة ؛ ومن مث يقوم 
 ياغتاا بناًء على مالحظاته ال ي مجعاا من الدراسا  السابقة .بص

ويقوم ارمناج الوصفي أيضًا على مج  ارمعلوما  ارمطلوبة يف ارمشكلة وطريقة الوصول إلياا؛      
وذلك لغرض ارمقارنة والتحليل   واختيار األدوا  ارمناسبة يف مج  البياان    وحتديد الباحث يف 

 نتائج ال ي توصل إلياا . خامتة حبثه على ال
سلوب من أساليب التحليل تدور على أ - الوصفي والتحليلي–وابجلملة فإّن اال من ارمناجني      
 .صول على النتائج العلمية الصحيحةعلى ارمعلوما  الدقيقة وارموضوعا  احملددة   من أجل احلارمراز 

 :  أمهية املوضوع
 النقاط التالية : ميكن إمجال أوجه أمهية ارموضوع يف 

 فبه يعرف ارمراد من   زلة وقدراً ـيعد علم احلديث من أجل العلوم وأررفاا وأعظماا عند هللا من  
  وبه يعرف الشخص  وجل وبه يطل  العبد على أحوال نبيه صلى هللا عليه وسلم االم هللا عز

 . صحيح دينه من سقيمه
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 رما فيه رتغال بنوافل القراب    وما ذاك إال أن صرف العمر يف تعلم احلديث ونشره أفضل من اال
 لسنة خري األانم صلى هللا عليه وسلم . من بيان القرآن   وإحياءً 

 نه اختصار لكتاب علوم احلديث البن الصالح   والذي يعد من أفضل ارمصنفا  يف علم إ
 احلديث وضبطه .

 لم .ن االرتغال بعلم احلديث تبليغ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسإ 
 عّد من العلماء الذين عاصروا حفاظ احلديث وتتلمذوا على أيديام اأمثال ن مؤلفه رمحه هللا يُ إ

 بن العطار .اإلمام العالمة عالء الدين ااحلافظ القاضي صدر الدين الداراين   والزين خالد   و 
  واسعة حرص يف يعّد هذا االختصار من االختصارا  ارمميزة   ألن ارمؤلف رمحه هللا تعاىل رمحة

 اختصاره على إيضاح العبارا  دون إخالل ابرمقصود  واتب  ارمناج ارمتوسط يف اختصاره .
  يعّد هذا االختصار مبا تضمنه من مزااي م  وضوح العبارة وسالسة األسلوب يف مجلته أحد

أو  ثوقوف على أحكام وضوابط علم احلدياالختصارا  ال ي ينصح بقراءهتا ال من أراد ال
 سناد ابختصار انف  .اإل

 أسباب اختيار املوضوع : 
 ي : ذا ارموضوع عدة أسباب أخلصاا فيما يلهلاان الختياري 

  التشرف خبدمة سنة النيب . ًوفاماا فاماً صحيحاً سليما 
  من وراء ذلك  واحلصول على الثمرا  ال ي جتىن ،على تقوية إمياين وتصحيحه احلرص 
 وما يرجى من  ؛يُعد من أنف  ما يكون لطالب العلم  احتقيقان دراسة مثل هذه ارمسائل و إ

 وراء ذلك من الفوائد الكثرية .
  احلديث الذي هو من أررف العلومتعلق هذا ارموضوع بعلم . 
   من  وما تتضمنه صلى هللا عليه وسلمأبحاديث النيب ارمتعلقة  ارمباحث عي إىل معرفة بعضلّ تط

 .األسرار واخلفااي 
 بتحقيق هذا الكتاب ألمهيتااين األفاضل يل نصح بعض إخوا . 
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  بني اتب علم احلديث خاصة   والذي يعترب من علوم احلديث البن الصالح   منـزلة اتاب
اتاب  تأصحاا وأفضلاا   والكتاب الذي بني أيدينا يعترب من االختصارا  ال ي خدم

 .لصالح رمحه هللا تعاىل ابن علم احلديث ال
 ليالن : ابن الصالح والنووي عند علماء احلديث   وما امتازوا به من مكانة اإلمامان اجل

 التبحر يف خمتلف العلوم .
 

 الدراسات السابقة للكتاب :
  (: )التقريب والتيسري رمعرفة السنن البشري النذيرمل أجد لكتاب : خمتصر اإلرراد   وارمسمى : بـ 

هـ  حتقيق :  1405  عام  ريب بـ بريو دراسا  سابقة غري تلك ال ي طب  يف دار الكتاب الع
: حممد عثمان اخلشت   وقد استفد  من الكتاب ارمطبوع قراءة ودراسة   وساعدين يف فام األستاذ

واضحة يف ارمخطوط ؛ ولكن ابجلملة فإن هذه الطبعة يعرتياا الكثري من  وغريبعض األلفاظ ارمومهة   
: )مشكال  البحث(   وارمالحظا  يف مبحث هذه األخطاء األخطاء وارمالحظا    وقد ذار 

 حتقيق هذا الكتاب علمياً أمراً ضرورايً . وال ي بدورها جتعل إعادة
مث أختم هذه ارمقدمة مبا ابتدأ  به من محٍد وثناٍء على هللا تبارك وتعاىل فاو سبحانه ابتدأ عباده بكل 

 خري   وأعاهنم عليه   ووعد احملسن منام ابلثواب اجلزيل .
اسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا فام اتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وأن يرردان إىل احلق ف

 والثواب   وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل .
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 :مراحل نشأة علم مصطلح احلديث :  متهيد
رفه وعلو قدره   فضله ورعند العلماء   ل علم مصطلح احلديث حيتل مكانة مرموقة   وقمة عالية     

وسريته وحياته   وحيتاج إىل هذا العلم ال من أراد  وهو علم بسنة سيد اخللق حممد بن عبد هللا 
ممارسة احلديث ومعرفته ودرايته   مميزًا بني الصحيح والسقيم   وهلذا اان االهتمام البالغ من العلماء 

 ابحلديث النبوي   واالعتناء به أميا اعتناء .
ومن بعده  عرب العصور من لدن عاد النيب  (1)  مراحل علم مصطلح احلديث وتدوينهوقد مر    

 من الصحابة والتابعني مبراحل عدة :
العادل وابلتحديد بعد ما وقعت الفتنة مبقتل اخلليفة  ارمراحل بعد وفاة النيب  تلك واانت بدااي 

ى اختيار اخلليفة   وما وق  بعد والذي أدى إىل انقسام الناس بعده عل    (2)عثمان بن عفان
ذلك من الفنت بني الصحابة والتابعني   وظاور الفرق وارمذاهب ارمتشعبة وارمبتدعة   وارمندسة بني 

 صفوف ارمسلمني .
وأيضًا : ضعف ملكة احلفظ عند الناس   واثرة محلة احلديث   وتفرق الناقلون للحديث من     

ا مسعوا   فكثر  األحاديث   ودخلت القوادح الكثرية   والعلل الصحابة إىل بالد اثرية حيدثون مب
يف (3)الظاهرة واخلفية   وظار الوّضاعون للحديث والكّذابون   فأخذ الناس يسألون عن اإلسناد

                                  
ديوان   والتدوين لغة : تقييد ارمتفرق   ومجعه يف ديوان   والديوان جمتم  الصحف   ومجعه : ( التدوين : دو نه أي : اتبه يف ال(1

(   أبو احلسن 1/309)   د.ط   الكليات(   أبو البقاء احلنفي   35/34)   د.ط  اتج العروسدواوين ودايوين . الزبيدي   
 ( .1/1197)   8  ط القاموس احمليطدي   (   الفريوز آاب9/435)   1ط   احملكم واحمليط األعظمارمرسي   

 أسلم   الراردين اخللفاء اثلث   جليل صحايب   ارمدين عمر أبو األموي القرري أمية بن العاص أيب بن عفان بن عثمان ((2

 بشره   النورين ذي بـ يلقب اان فلذلك   الثوم أم أختاا فزّوجه   بدر أايم يف عنده وماتت رقية ابنته  النيب زّوج   مكة يف قدمياً 

   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 35) : سنة استشاد   اثرية وفضائله مناقبه   ابلشاادة له وراد   ابجلنة  الكرمي النيب
 . (4/377)  1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/578)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1037)   1ط
: ما قابلك من اجلبل وعال عن السفح . وفالن سند   أي : معتمد   واإلسناد يف احلديث: رفعه إىل قائله.  ( اإلسناد : السند(3

 ( .8/453)   1ط   احملكم واحمليط األعظم(   ارمرسي   2/489)   4  ط الصحاح اتج اللغةالفارايب   
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  فناض أئمة اإلسالم للتصدي هلذه ارمتغريا      ويتحرون يف نقل األحاديث عن النيب (1)الدين
مقدمة هؤالء األعالم : األمري العادل   واخلليفة الصاحل : عمر ابن  والتعامل معاا   فكان يف

: "انظر ما اان من احلديث عن الرسول ( 3)رمحه هللا تعاىل   فكتب إىل أيب بكر ابن حزم (2)عبدالعزيز
  فااتبه   فإين خفت دروس العلم   وذهاب العلماء   وال يقبل إال حديث النيب  وليفشوا  

 .(4)لسوا حىت يعلم من ال يعلم   فإن العلم ال يالك حىت يكون سراً"العلم   وليج
أمران أيمره بتدوين احلديث   فقد قال رمحه هللا تعاىل : " (5)واتب إىل حممد ابن رااب الزهري     

عمر ابن عبد العزيز جبم  السنن فكتبناها دفرتًا دفرتًا   فبعث إىل ال أرض له علياا سلطان 
فامجعوه واحفظوه ؛ فإين أخاف  اتب أيضًا إىل األمصار : "انظروا حديث رسول هللا . و (6)دفرتاً"

 للتدوين الفعلي للسنة ارمطارة .   فكان هذا األمر بداية(7)دروس العلم  وذهاب العلماء"

                                  
من راء ما راء   ولكن إذا قيل له : من حدثك بقي( . ( قال عبد هللا بن ارمبارك رمحه هللا تعاىل : )لوال اإلسناد لقال (1

 ( .1/393)   د.ط   يف علم الرواية  د.ط  اخلطيب البغدادي   
( عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص القرري األموي   أبو حفص ارمدين مث الدمشقي   أمري ارمؤمنني وخليفة (2

سري أعالم هـ( . الذهيب    101خللفاء الراردين   إمام عادل وخليفة صاحل   تويف سنة : )ارمسلمني   عده بعض العلماء من ا
 ( .1/415(   )4940برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   5/114)   3ط   النبالء

لتابعني   من الطبقة ( أبو بكر بن حممد بن عمرو ابن حزم األنصارى اخلزرجي   ارمدين القاضي   ثقة عابد   من صغار ا(3
أخبار (   أبو بكر البغدادي  1/306)  2  ط جامع التحصيلهـ   وقيل غري ذلك( . العالئي    120اخلامسة   تويف سنة : )

 ( .1/624(   )7988برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   1/135)  1ط   القضاة
 ( .1/331)   1ط   لهجامع بيان العلم وفض( ابن عبد الرب القرطيب   (4
( حممد بن مسلم بن عبيد هللا ابن رااب الزهري   أبو بكر ارمدين   أحد األعالم ارمشاورين   والثقا  ارمتقنني   تويف سنة: (5
(   6296برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   1/220)   د.ط   التاريخ الكبريهـ( . البخاري    125)
(1/506. ) 

 ( .1/31)   1ط  اتاب العلم   ابب ايف يقبض العلم   1ط   ح البخاريصحي( (6
 ( .1/366)  1ط   اتريخ أصبهان( أيب نعيم األصبااين   (7
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فكتب الزهري وابن حزم وغريمها ما يف آفاقام من أحاديث   فجمعت األحاديث يف اجلوام  
ووض  اإلمام مالك  .(3)  ومصنف عبد الرزاق(2)  والثوري(1)جام  معمر بن رارد وارمصنفا    اـ :

  وقد ذار فيه أقوال الصحابة والتابعني   وعين اإلمام مالك ابنتقاء أحاديث ارموطأ   حىت (4)ارموطأ
 .(6)رمحه هللا تعاىل : "ما بعد اتاب هللا أنف  من موطأ مالك" (5)قال اإلمام الشافعي

ف العلماء بعد ذلك على التأليف والتصنيف   فصنفوا ارمصنفا  الكثرية   وألفوا الكتب وعك     
الكبرية  وتوسعوا يف التأليف حىت صنفوا يف ال ابب اتاب   فكتبوا يف احلديث ارمرفوع وارموقوف 

حاديث النيب وارمقطوع   واتبوا يف اجلرح والتعديل   ومعرفة الرجال   وألفوا ارمسانيد ال ي مجعوا فياا أ

                                  
( معمر بن رارد األزدي احلداين موالهم   أبو عروة البصري   من ابار أتباع التابعني   عامل اليمن   اان من أطلب أهل زمانه (1

  (  ابن حجر 1/305)   1ط   مشاهري علماء األمصارهـ ( . ابن حبان    154لسابعة   تويف سنة : )للعلم   من الطبقة ا
  . (1/541  ) (6809برقم : )   1ط   تقريب التهذيب

 ( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري   أبو عبد هللا الكويف   أمري ارمؤمنني يف احلديث   اإلمام احلجة   أحد األئمة األعالم (2
(   6/350)  1  ط الطبقات الكربىهـ( . ابن سعد  161من ابار أتباع التابعني   من الطبقة السابعة   تويف سنة : )

 ( . 1/244(   )2445برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   4/92)   د.ط   التاريخ الكبري  البخاري
يماين   أبو بكر الصنعاين   أحد األعالم   وصاحب التصانيف ارمشاورة  ( عبد الرزاق بن مهام بن انف  احلمريي موالهم   ال(3

   3ط   سري أعالم النبالءهـ( . الذهيب    211ثقة حافظ   عمي يف آخر عمره فتغري   من الطبقة التاسعة   تويف سنة : )
   تقريب التهذيب(   ابن حجر 1/212)   1ط   االغتباط مبن روي من الرواة ابالختالط(   برهان الدين احلليب   9/563)
 ( . 1/354(   )4053برقم : )   1ط
( مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو األصبحي احلمريي   أبو عبد هللا ارمدين الفقيه   إمام دار اهلجرة   صاحب (4

هـ( . الكالابذي   179بعة   تويف سنة : )ارمذهب   من ابار أتباع التابعني   رأس ارمتقنني   وابري ارمثبتني   من الطبقة السا
(   6425برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   2/693)   1ط   اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد

(1/516 ).  
ن صغار أتباع ( حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن راف  القرري   أبو عبد هللا الشافعي ارمكي   صاحب ارمذهب   م(5

التابعني   إمام عصره   وفريد دهره   اجملدد ألمر الدين على رأس ارمائتني   زين الفقااء   واتج العلماء   من الطبقة التاسعة   
   طبقات احلنابلة(   ابن أيب يعلى   2/392)   1ط   اتريخ بغدادهـ( . اخلطيب البغدادي    204تويف بـ ك مصر   سنة : )

 ( . 1/467(   )5717برقم : )   1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   1/280)   د.ط
 ( .1/507)   1ط   مناقب الشافعي( انظر : أبو بكر البياقي   (6
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  مرتبًا حبسب أمساء الصحابة   وألفوا يف الناسخ وارمنسوخ وغريها من ارمصنفا  ال ي ختدم علم
وأول من قام به اإلمام الرامارمزي يف اتابه : )احملدث الفاصل بني الراوي والواعي(   ولكنه احلديث   

اإلمام احلاام تلف فنونه   فألف مل يستوعب يف اتابه أنواع هذا الفن   مث تواىل أتليف اتب يف خم
أبو عبد هللا النيسابوري اتابه : )معرفة علوم احلديث(   وذار أنواعاً اثرية يف هذا الفن حىت بلغ إثنني 
ومخسون نوعًا   لكنه مل ياّذب ومل يرتب اتابه   وقد ذار يف بداية اتابه السبب الذي دعت إىل  

قلت   رأيت البدع يف زماننا اثر   ومعرفة الناس أبصول السنن إين رمااتابه فقال رمحه هللا تعاىل : "
م  إمعاهنم يف اتابة األخبار  واثرة طلباا على اإلمهال واإلغفال؛ دعاين ذلك إىل تصنيف اتاب 
خفيف يشتمل على ذار أنواع علم احلديث مما حيتاج إليه طلبة األخبار  ارمواظبون على اتابة اآلاثر  

 ".ك االختصار  دون اإلطناب يف اإلاثاروأعتمد يف ذلك سلو 
مث تاله اإلمام احلافظ أبو نعيم األصبااين فعمل على اتاب احلاام مستخرجًا   وأضاف إليه      

الكثري   لكنه مل يستوعب أيضًا بل أبقى أرياء وترااا رمن أييت بعده   مث صنف اإلمام اخلطيب 
اإلرماع يف ضبط الرواية )  وصنف القاضي عياض اتابه :  (الكفاية يف علم الرواية)البغدادي اتابه : 

  مث اثر التصنيف يف هذا الفن بني صغري وابري وخمتصر ومبسوط إىل أن جاء اإلمام  (وتقييد السماع
العلم أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشافعي   ارمعروف بـ ابن الصالح رمحه هللا تعاىل   فجم  

معرفة أنواع علوم )ريس احلديث مبدرسة األررفية بدمشق   يف اتابه : أنواع احلديث  رما ويل تد
فاّذب أنواعه وأقسامه واهتم بتصانيف اخلطيب ارمتفرقة      (احلديث وارمشاور بـ مقدمة ابن الصالح

فجم  رتا  مقاصدها   وضّم إلياا فوائد من غريها   فاجتم  يف اتابه ما تفرق يف غريه   وبلغ 
سة وستون نوعًا   فعكف الناس عليه تعلمًا وتعليمًا   وتدريسًا وحتقيقًا   وإيضاحاً عدد أنواعه مخ

 وتقييداً   واختصاراً وتنظيماً   والكتاب الذي بني أيدينا أحد هذه االختصارا  ارمفيدة والقيمة .
جبمعاا   حىت   وأمر أتباعه  أول من ُعين  جبم  الضوابط وإلقائاا إىل الناس الزهري واان اإلمام     

 .   ألنه أول من ارتار هبذا األمر   وهذا من ابب التغليب عده البعض أول واض  لعلوم احلديث
  ب  اهلجريوقد اانت هذه النقلة النوعية من بداية القرن الثاين اهلجري   حىت منتصف القرن الرا     

دونت فيه السنة وعلوماا تدويًنا   ويعترب القرن الثالث هو عصر التدوين وهو عصر السنة الذهبية الذي
  مث استمر التصنيف والتأليف إىل يومنا هذا   وها هي الكتب احلديثية والشروح الكبرية تردان  اامالً 



 

14 
 
 

من تلك الداير وفياا راهد صدق على ما هنضوا به يف هذا العلم   وما قّدموه من خدما  جليلة 
مباراة لسنة احلبيب 

(1). 
وامجعنا هبم يف أعلى جنا  اخللد م  النبيني والصديقني والشاداء  األفاضل   اللام ارحم علماءان

 والصاحلني   واحفظ اللام الباقني منام   وانفعنا بعلمام اي رب العارمني
 

  

                                  
   د.ط   تقييد العلم(   اخلطيب البغدادي   4/184)   1ط   معامل السنن( انظر يف مراحل تدوين احلديث : اخلطايب   (1
بن ا املنهاج شرح صحيح مسلم(   النووي   1/204)   1د.ط   ح الباري شرح صحيح البخاريفت(   ابن حجر   1/57)

(   حممد مطر الزهراين   1/423)   1ط   الرد على من ينكر حجية السنة(  عبد الغين ارمصري   18/130)  2ط   احلجاج
(   1/4)   د.ط   وصحابته يف عهد النيب كتابة احلديث   اليبايت   (1/3)  1ط   تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره

(   خالد ارمزيين   1/29)   1ط   السنة ومكانتها(   السباعي   1/27)  13ط   تدوين السنة ومنـزلتهاعبد ارمنعم السيد   
األموية الدولة (   علي الصاليب   3/775)  2  ط اتريخ اإلسالم(   الذهيب   1/39)   1ط   احملرر يف أسباب نزول القرآن

   عمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح(   علي الصاليب   2/268)   2ط   عوامل اإلزدهار وتداعيات اإلهنيار
   3ط   أبو هريرة راوية اإلسالم(   حممد خطيب   1/394)   1ط   كتاابت أعداء اإلسالم(   الشربيين   1/219)   1ط
   حتقيق النصوص ونشرها   (   عبد السالم هارون1/27)   د.ط   السنة النبوية التصنيف يف(   خلدون األحدب   1/50)
 ( .356 - 1/302)   3ط   السنة قبل التدوين  حممد اخلطيب   (1/11  )2ط
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 ملؤلفالتعريف اب :الفصل األول 
 : امسه ، ونسبه ، وكنيته :  األول املطلب

  مف ي دهره   ريخ اإلسالمنه   ووحيد عصره   وفريد هو اإلمام العامل   العابد الزاهد   ريخ زما
األمة   احلافظ الفقيه   واحملدث الورع   الصّوام القّوام   الزاهد يف الدنيا   الراغب يف اآلخرة   
صاحب األخالق الرضّية   واحملاسن السنّية   ارمتبحر يف العلوم   صاحب التصانيف ارمفيدة   علم 

بن حسن ( 2)بن ُمريا  أيب زاراي : حيىي ابن الشيخ الزاهد   أيب حيىي : ررف (1)األمة   حميي الدين
 .(6)الدمشقي (5)الشافعي(4)النووي (3)بن حسني بن حممد بن مجعه بن حزام احلزاميا

 الثاين : مولده ، ونشأته العلمية .املطلب 
o  : مولده 

إحدى وثالثني وستمائة من اهلجرة    سنة نوى يف رار هللا احملرم ولد الشيخ رمحه هللا تعاىل يف      
 . (8)هبا(7)النبوية   واان أبوه من أهلاا ارمستوطنني

 
                                  

 املنهل العذب الروي يف( ارتار هبذا اللقب الشيخ رمحه هللا تعاىل   واان يكره أن يلقب به تواضعًا هلل تعاىل . السخاوي   (1
 ( .1/2)   د.ط   ترمجة قطب األولياء النووي

   1ط  املنهاج السوي( قال السيوطي رمحه هللا تعاىل : "بضم ارميم واسر الراء   اما رأيته مضبوطًا خبطه . السيوطي   (2
(1/25 . ) 

( ضبطه الذهيب : حباء ماملة وزاي   نسبة إىل جده : حزام   قال النووي رمحه هللا تعاىل : "اان بعض أجدادي يزعم أهنا (3
 ( . 50/247)  2  ط اتريخ اإلسالم  وهو غلط". انظر : الذهيب    نسبة إىل حزام والد حكيم ابن حزام 

( . والنووي : نسبة إىل : 50/247)  2  ط اتريخ اإلسالمر : الذهيب   ( حبذف األلف   وجيوز اثباهتا   قاله الذهيب . انظ(4
 ( 1/2)   د.ط  املنهل العذب الروي من أعمال دمشق. قاله السخاوي   نوا   قاعدة اجلوالن من أرض حوران

 ( نسبة إىل إمام مذهبه   اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل . (5
   طبقات الشافعينيهبا   وأقام هبا زمناً طوياًل   حنواً من مثان وعشرين عاماً . ابن اثري   ( نسبة إىل مدينة دمشق   فقد تعلم (6

 ( . 1/42)  1ط   حتفة الطالبني(   ابن العطار   1/909)   د.ط
 ( . 3/2461)   2ط   معجم اللغة العربية املعاصرة( ارمستوطن : الذي أقام يف بلد غريب وجعله موطناً هلا . أمحد خمتار   (7
  ( . 8/396)   2ط  طبقات الشافعية ( انظر : السبكي   (8
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o  : نشأته العلمية 
نشأ الشيخ رمحه هللا تعاىل ببلدته يف نوى   يف انف والده ورعايته   فقد اان أبوه مستور احلال يف 

وخري   وبقي يتعيش يف داان ألبيه مدة   دنياه   مباراًا له يف رزقه   فنشأ رمحه هللا تعاىل يف سرت 
على صاحبه أفضل الصالة  الرسالة احملمدية (1)واان هللا قد أعّده منذ طفولته وصباه حلمل عبء

ليلة الساب  والعشرين  ويروى عن أبيه قوله : أنه رما بلغ من العمر سب  سنني   اان انئماً  والسالم .
صف الليل   وأيقظ والده وقال له : اي أب ي ما هذا الضوء من رمضان جبانب والده   فاستيقظ حنو ن

الذي قد مأل الدار ؟ فاستيقظ مجي  أهله فلم يروا ريئًا   قال والده : فعرفت أهنا ليلة القدر   ورما 
بلغ عمره عشر سنني   جعله والده يف داانه ليساعده يف البي  والشراء   فكان ال يشغل عن القرآن   

رهونه على اللعب   وهو يارب معام   ويبكي إلاراهام   واان يقرأ القرآن يف تلك واان الصبية يك
 احلال . 

متي ــز اإلمـــام رمحـــه هللا تعـــاىل منـــذ صـــغره حبرصـــه علــى طلـــب العلـــم وحتصـــيله   واهتمامـــه بـــه وفامـــه      
بلــغ عمــره مثــاين    ورمــا ابلعلــم ال يضــي  رــيئاً مــن وقتــه (2)وحفظــه للقــرآن وحبــه   واــان رمحــه هللا رــغوفاً 

   ووي هو أن يصل حبله أبحـد العلمـاءعشرة سنة قدم به والده إىل دمشق   فكان أول ما اهتم به الن
آنـذاك الشـيخ :  يالزمه ويقرأ عليه   فكـان أول مـن لقـي مـن العلمـاء   خطيـب اجلـام  األمـوي وإمامـه

 عرّفـه مقصـده   ورغبتـه يف طلـب عبد الكايف بن عبد ارملك الربعي   وما اجتم  به حـىت(3)مجال الدين
بـــن إبـــراهيم اعبـــد الـــرمحن (4)العلـــم   فأخـــذه وتوجـــه بـــه إىل حلقـــة مفـــ ي الشـــام   الشـــيخ : اتج الـــدين

 يالزمه وأيخذ منه مدة من الزمن .الفزاري  فقرأ عليه دروساً   وبقي 

                                  
اتج (   الزبيدي   2/1101)  1ط   مجهرة اللغة( عبء : واحد   ومجعه : األعباء   وهو : احلمل الثقيل . األزدي   (1

 ( .2/1446)   2ط   معجم اللغة العربية املعاصرة(   أمحد خمتار   1/337)   د.ط   العروس
: هو : الفزع حىت يذهب  ( الشغف : مج  رغاف : القلب   وقيل : أن يبلغ احلب رغاف القلب   وهو جلدة دونه   وقيل(2

 ( .2/483)   د.ط  النهاية يف غريب احلديث (   ابن األثري  2/256)   د.ط   مشارق األنوارالقاضي عياض   ابلقلب . 
  ( سيأيت ترمجته يف مبحث : ريوخه وتالميذه .(3
 ( سيأيت ترمجته يف مبحث : ريوخه وتالميذه . (4
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  بن أمحـد ارمغـريبإسحاق ا(2): الكمال  وأيخذ العلم من ريخه(1)اان الشيخ يسكن مدرسة الّرواحّية
  رمدرسة حىت ما  رمحه هللا تعاىل .واستمر يف هذه ا

ويف سنة إحدى ومخسني وستمائة حج م  والده ودخـل ارمدينـة فأخـذ مـن علمائاـا   مث رجـ  مـ       
  كان يقبل إليه بشـغف وجـد واسـتعدادوالده إىل دمشق مرة أخرى   فواصل مسريه يف طلب العلم   ف

يف حنـو (3)رمحه هللا تعاىل من السنة األوىل   فقـد حفـظ التنبيـه أليب إسـحاق الشـريازي وقد أمثر يف العلم
  .أربعة أرار ونصف   وحفظ رب  العبادا  من ارماذب للشريازي أيضاً 

  واـان يعلـق علـى  مث إنه اان أول طلبه يقرأ ال اثـين عشـر درسـاً علـى ارمشـايخ رـرحاً وتصـحيحاً      
 (4)رـرح مشـكل   أو إيضـاح عبـارة   أو ضـبط لغـة   واـان رمحـه هللا ال يقتــا مجيـ  مـا يتعلـق هبـا مـن 

 ن قوته من قبل والده رمحه هللا . القليل   يف اليوم مرة واحدة   واا إالّ 
  وغريمهــا   واــان ال أيخــذ (6)واإلقباليــة(5)تــوىل التــدريس رمحــه هللا تعــاىل يف دار احلــديث األرــرفية     

  والتــأليف   والتصــنيف   والنصــيحة    واــان وقتــه الــه مقســمد بــني التــدريس فلســاً واحــداً علــى ذلــك
وقول احلق   ومل يتزوج رمحـه هللا تعـاىل ألنـه مل يكـن يف قلبـه وال عقلـه ذرة واحـدة ميكـن أن مُتـأل بغـري مـا 
  صرف حياته إليه   بل ال يستبعد أن يكون قد قطـ  التفكـري يف اجلـنس قطعـاً ابئنـاً مـن مطلـ  رـبابه 

ومـــن طريـــف مـــا حكـــى عـــن نفســـه   يرويـــه تلميـــذه ابـــن العطـــار : )أنـــه يف أول طلبـــه للعلـــم قـــرأ أن مـــن 

                                  
( الر اوحية : مدرسة مكاهنا ررقي مسجد ابن عروة ابجلام  األموي   ولصيقه مشايل : جريون   وغريب : الدولعية   وقبلي: (1

 ( . 1/199)  1ط   الدارس يف اتريخ املدارسالشريفية احلنبلية . النعيمي   
 ث : ريوخه وتالميذه . ( سيأيت ترمجته يف مبح(2
( إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آابدي   أبو إسحاق الشريازي   صاحب التنبيه وارماذب يف الفقه   وصاحب التصانيف (3

  ( 10/383)  2  ط اتريخ اإلسالمهـ ( . الذهيب    476الكثرية   اان يضرب به ارمثل يف الفصاحة وارمناظرة   تويف سنة : )
 ( 1/29)   د.ط   وفيات األعيان(   ابن خلكان   4/215)   2ط  بقات الشافعية ط  السبكي

( ال يقتا  : أي : ال أيال   والُقو  : ابلضم   ما ميسك الرمق من الرزق   وقيل : ما يقوم به بدن اإلنسان من الطعام . (4
 ( .5/48)   د.ط   اتج العروس(   الزبيدي   6/541)   1ط   احملكم واحمليط األعظمارمرسي   

 ( .1/15) 1ط  الدارس يف اتريخ املدارس  جوار ابب القلعة الشرقي  غريب العصرونية . النعيمي( األررفية : مدرسة مكاهنا (5
 ( 1/118)  1ط  الدارس يف اتريخ املدارس. النعيمي   اما   مشايل: اجلام  : داخل ابب الفرج وابب الفراديس بين( اإلقبالية(6
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يف الـبطن   فكـان المـا قرقـر بطنـه  (2)  فكان يظن أن ارمعىن : قرقرة (1)موجبا  الغسل التقاء اخلتانني
 . (4)ومرض   وبعد زمن عرف ارمراد من ذلك( (3)فاغتسل   حىت أصابه من ذلك عنت ذهب

  ويف يف اليــوم مـا ينــتج غـريه يف يــومني ولقـد ابرك هللا يف وقتـه   وتفضــل عليـه   فمنحــه القـدرة أن ينـتج
  إمنا هي جاد لـ مخس وعشرين  سنة ما ينتجه غريه يف سنتني   فاذه ارمؤلفا  الكثرية   ارمتقنة الرائعة

مث جعلت منـه رـيخ اإلسـالم   سنة   ويف خالل عشر سنوا  درج امسه بني ابار العلماء يف عصره   
ومفــ ي األمــة   فــرحم هللا الشــيخ رمحــة واســعة   ومجعنــا بــه يف جناتــه مــ  النبيــني والصــديقني والشــاداء 

 . (5)والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً 
 :الثالث : شيوخه ، وتالميذهاملطلب 
 شيوخه  : 
  التقى هبا مجاً غفرياً من العلماء  رحل اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل لبلدان عدة طلباً للعلم      

 : (6)وأخذ العلم عنام وأتثر هبم   وهاك ترمجة لبعض ريوخه

 : أمحد بن سامل املصري النحوي 
فقيه زاهد   ماهر ابلعربية وحمقق هلا   واان رمحه هللا متواضعًا   حسن الُعشرة   سكن دمشق وأخذ 

صورة احلنفية الشرقية   ال ي فياا الفقراء   تويف يف من علمائاا   وتصدر لالرتغال ابلناصرية   ومبق
 .( 7)هـ( 664روال   سنة : )

                                  
(   1/43)  1ط   املطلع  الغالم   وفرج اجلارية . البعلي : موض  القط  من ذاران: اخلنت: القط    واخلتاننيت( اخل(1

 (2/10)   د.ط  النهاية يف غريب احلديث   (   ابن األثري1/138)   د.ط  املغرب يف ترتيب املعرب  اخلوارزمي
 .( 2/790)   4  ط الصحاح اتج اللغةا . الفارايب   ( قرقرة البطن : أي : صوته   وقرقر    أي : رد  صوهت(2
  (1/852)   4  ط الصحاح اتج اللغة  ل ارمشقة على اإلنسان . الفارايب: إدخا( العنت: احلمل على ارمكروه   وقيل(3
 ( .50/248)  2  ط اتريخ اإلسالم( الذهيب   (4
  حتفة الطالبنيالعطار   (   ابن 1/25)   1ط   نهاج السويامل(   السيوطي   1/2)   د.ط   املنهل العذب( السخاوي   (5
 ( .1/39)  1ط
 ( .63 - 1/52)  1ط   حتفة الطالبنياتاب : ابن العطار     من( ترمجة ريوخه (6
 ( .1/308)   د.ط   بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة(   السيوطي   49/167)  2  ط اتريخ اإلسالم( الذهيب   (7
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 كمال الدين أبو إبراهيم املعّري ، إسحاق بن أمحد بن عثمان املغريب: 
أول مشايخ اإلمام النووي رمحاما هللا تعاىل   اان فقياًا عارمًا عابدًا   وورعًا زاهدًا   أحد مشايخ 

تويف يف ذو  م   اان مقيمًا ابرمدرسة الرّواحية   وأفاد الطلبة   وأخذ عنه خلق اثري الشافعية وأعياهن
 .( 1)هـ( 650القعدة   سنة : )

 : زين الدين خالد بن يوسف بن سعد النابلسي ، أبو البقاء الدمشقي 
  ظريفاً صاحب اان من احملدثني ارمشاورين   ومن احلفاظ ارمعروفني   واان إماماً متقناً   ذاياً فطناً 

حسن األخالق    اً صاحلاً  مزاح ونوادر   اان له حكااي  متداولة بني الفضالء   اان رمحه هللا خريِّ 
حمبوابً عند الناس   ال يااب أحداً   واان ضعيف الكتابة جداً م  إتقاهنا   تويف يف مجادي األوىل   

 .( 2)هـ( 663سنة : )
  ، إبراهيم بن عيسى األندلسي مث الدمشقي ضياء الّدين أبو إسحاق املرادي: 

اإلمام احلافظ ارمتقن   احملقق الضابط الزاهد الورع   فقيه رافعي   اان رمحه هللا تعاىل ابرعاً يف معرفة  
  ومعارف الصوفية   تويف بـ  احلديث وعلومه   وحتقيق ألفاظه   ذا عناية ابللغة والنحو   والفقه

 .( 3)هـ( 668  سنة : )مصر
 : كمال الدين ، أبو الفضائل ، ساّلر بن احلسن بن عمر بن سعيد الشافعي 

   ح   ريخ األصحاب   ومفيد الطالباإلمام العالمة   مف ي الشام ومفيده   صاحب ابن الصال 
 .( 4)هـ( 670  ومل يرتك بعده يف بالد الشام مثله   تويف   سنة : )اان عليه مدار الفتوى ابلشام 

                                  
   د.ط   العرب يف خرب من غربالذهيب   مشس الدين (   1/206)  1ط   الدارس يف اتريخ املدارسالنعيمي   عبد القادر ( (1
(3/279 ). 

   1ط  البداية والنهاية(   ابن اثري   49/145)  2  طووفيات املشاهري واألعالم  اتريخ اإلسالمالذهيب   مشس الدين ( (2
(4/123 . ) 

   1ط   يف اتريخ مصر والقاهرة حسن احملاضرة(   السيوطي   1/86)   د.ط   اتريخ علماء األندلس   ( ابن الفرضي(3
(1/416. ) 

 .( 4/130)   1ط   مرآة اجلنان(   اليافعي   49/305)  2  ط اتريخ اإلسالمالذهيب   مشس الدين ( (4
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 إبراهيم بن سباع الدمشقي ، الشافعي ، املصري األصل ، أبو حممد  عبد الرمحن بن
 :الفزاري ، املعروف بـ الفركاح 

اان نتات إليه رايسة مذهب الشافعي    مف ي اإلسالم وفقيه الشام   اإلمام العالّمة   اتج الدين   ا
  واان ذا ارم ااء دمشقنف  بعلمه جم غفري من فقمن أذاياء العامل   وممن بلغ رتبة االجتااد   وقد 

تويف يف وله تصانيف تدل على حمله من العلم وتبحره   مفرط   وحسن ُعشرة   واثرة صرب وحتمل   
 .(1)هـ( 690مجادي اآلخرة   سنة : )

  ،عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ، أبو حممد اجلّماعيلي
 :احلنبلي ، اخلطيب ، احلاكم 

اان عدمي النظري   علماً   م   وبقية األعالم   اإلمام القدوة الزاهد   مشس الدين  ريخ اإلسال
  وزهداً وصالحاً   تفقه على غري واحد   ودّرس وأفىت   وانتف  به الناس   وانتات إليه رايسة وعمالً 

 .( 2)هـ( 682تويف سنة : )   ارمذهب يف عصره

 افعي ، أبو حممد الرتكماين عبد الرمحن بن نوح بن حممد املقدسي ، الش: 
تفقه عليه مجاعة مشس الدين الفقيه   مدرس الرّواحية بدمشق   اان فقياًا جمودًا بصريًا ابرمذهب    

 .( 3)هـ( 654تويف يف ربي  اآلخر   سنة : )من العلماء   
  ابن قاضي محاةعبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري ، املعروف بـ : 

  واان من أذاياء بين    تفقه على مجاعة من العلماءخ   األديب ارماهر   والشاعر الفقيه ريخ الشيو 
 .(4)هـ( 662تويف يف رمضان   سنة : )آدم   واان نبيالً فصيحاً   جيد الشعر   

                                  
 طبقات الشافعية(   السبكي   15/660)  2  ط ووفيات املشاهري واألعالم اتريخ اإلسالمالذهيب   مشس الدين ( (1

 . (8/163)   2ط   الكربى
يف رواة  ذيل التقييد(   الفاسي   14/99)  2  طووفيات املشاهري واألعالم  اتريخ اإلسالمالذهيب   مشس الدين ( (2

 ( .2/95)  1ط   السنن واملسانيد
 ( .8/188)   2ط  طبقات الشافعية   (   السبكي 14/758)  2  ط اتريخ اإلسالم( الذهيب    (3
 ( .1/231: ) معجم أعالم شعراء املدح النبوي(   درنيقه   8/258)   2ط  طبقات الشافعية ( السبكي   (4
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 : عمر بن بندار بن علي القاضي ، أبو الفتح التفليسي ، الشافعي 
  واان شام وحلب   واستقر به األمر مبصراثً   ويل قضاء الأحد العلماء ارمشاورين   اان فقياًا حمد

  واف أيٍد مني به خري اثري   من حقن للدماءانفذ الكلمة عند التتار ال خيالفونه   حصل للمسل
 .(1)هـ( 672تويف يف ربي  األول   سنة : )   ظارمة عن أمواهلم

 اجلّياين :حممد بن حممد بن عبد هللا ابن مالك الطائي ، أبو عبد هللا  
العالّمة األوحد   مجال الدين   األستاذ ارمقدم يف النحو واللغة   صاحب التصانيف السائرة  

  إمامًا يف  صاحب الدين ارمتني والتقوى الراسخة   اان إمامًا يف اللغة يف حفظ الشواهد وضبطاا
 .(2)هـ( 672تويف يف رعبان   سنة : )   القراءا  وعللاا

 تالميذه  : 
رحل اإلمـام النـووي رمحـه هللا تعـاىل لبلـدان عـدة   واسـتقر بـه احلـال أخـرياً يف دمشـق  وابلتحديـد       

يف ارمدرسة الرّواحّية   فتلقى العلم على عديد من اجلاابذة العلمـاء آنـذاك   فلمـا عـال صـيته   وارـتار 
  وتلقــى علــى يــده علمــه بــني النــاس   بــدأ التــدريس يف مــدارس دمشــق   فانتقــل مــن مدرســة ألخــرى 

العديد من طلبـة العلـم   ومسـ  منـه خلـق اثـري مـن العلمـاء   وختـرج علـى يـده خلـق اثـري مـن الفقاـاء   
 : (3) وأذار هنا ترمجة لبعض تالميذه

 : إمساعيل بن إبراهيم بن سامل اخلباز ، أبو الفداء الصاحلي ، احلنبلي 
  غري متقن فيما جيمعه   مس  منه خلق من  احلافظ احملّدث ارمكثر   اان حسن األخالق متواضعاً  

    واان من الذين أفنوا عمرهم يف الرواية والكتابة   وأخذ عمن دّب ودرج   وحصل األصولاحلفاظ 
 .(4)هـ( 703تويف يف صفر   سنة : )

                                  
 ( .1/905)   د.ط  طبقات الشافعيني(   ابن اثري   8/309)   2ط  طبقات الشافعية ( السبكي  (1
 ( .1/908)   د.ط   طبقات الشافعيني(   ابن اثري   8/67)   2ط  طبقات الشافعية ( السبكي   (2
 ( .1/19)   د.ط   املنهل العذب الروي(   السخاوي   1/52)   1ط   املنهاج السوي( ترمجة تالميذه يف: السيوطي   (3
   ات الذهبشذر (   العكري   9/41)   د.ط  الوايف ابلوفيات(   ابن أيبك   4/198)   1ط  تذكرة احلفاظ( الذهيب   (4
 ( .8/16)  1ط
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 : أمحد بن فرح بن أمحد اإلشبيلي ، أبو العباس الشافعي ، اللخمي 
سلف   رااب الدين الفقيه   ُعين ابحلديث وأتقن ألفاظه ومعانيه اإلمام احلافظ الزاهد   بقّية ال

وفقاه   حىت صار من ابار األئمة   واان ذا أخالق عالية   واان رجاًل مايبًا   له حلقة إقراء يف 
 .(1)هـ( 699جام  دمشق  تويف يف مجادي اآلخرة   سنة : )

 : أمحد بن حممد بن عباس بن أيب بكر بن جعوان الدمشقي 

  برع يف الفقه وأفىت   وانقط  وانقبض عن الناس   واان ذا زهد وعبادة   واان رجالً  اإلمام الورع
 .(2)هـ( 699أمسراً مايباً   متنسكاً متقشفاً   تويف يف رعبان   سنة : )

 : إمساعيل بن عثمان بن عبد الكرمي ابن املعلم احلنفي، امللقب بـ ابن الرشيد 

رمذهب إليه   وانتظمت قالئد عصره   اان فاضاًل ورعًا   وانتات رايسة اريخ احلنفية يف       
 .(3)هـ( 714تويف يف رجب   سنة : )   وظار  دالئل ورعه وزهده  جمده
  حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة الكناين الشافعي ، أبو عمر :بدر الدين 

ارتغل بعلوم اثرية     ر والشام   حمّدث فقيه قاضي القضاة ابلداير ارمصرية   حاام اإلقليمني : مص 
تويف يف  وأفىت قدميًا فعرضت فتواه على اإلمام النووي فاستحسن جوابه   وأّلف يف فنون اثرية  

 .(4)هـ( 733مجادي األوىل   سنة : )
 سليمان بن هالل بن شبل اهلامشي ، احلوراين ، الشافعي : 

  واان ذا تواض  وترٍك للرايسة والتصن    خطيب داراي   اانريخ اإلسالم   وبقية الفقااء الزهاد  
 .(5)هـ( 725يعرف ابلفقه   تويف يف ذو القعدة   سنة : )

                                  
 طبقات الشافعية(   السبكي   15/894)  2  طووفيات املشاهري واألعالم  اتريخ اإلسالمالذهيب   مشس الدين ( (1

 ( .8/26)   2ط   الكربى
 ( .8/35)   2ط  طبقات الشافعية (   السبكي   15/895)  2  ط اتريخ اإلسالم( الذهيب   (2
 ( .2/398)   د.ط   املنهل الصايف(   احلنفي   1/178)   د.ط  نية يف تراجم احلنفية طبقات الس( الغـزي   (3
 ( .9/139)   2ط  طبقات الشافعية (   السبكي   1/425)   1ط   حسن احملاضرة( السيوطي   (4
 ( .1/356)  1ط   الدارس يف اتريخ املدارس(   النعيمي   4/74)   د.ط   العرب يف خرب من غرب( الذهيب   (5
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 : عبد الرحيم بن حممد بن يوسف السمهودي اخلطيب 
  تم  ابإلمام النووي فحفظ ارمنااجالفقيه الشافعي   اان أديبًا حنواًي راعرًا   رحل إىل دمشق واج

 .(1)هـ( 720ه   وأقام ابلقاهرة زمناً   تويف بـ سامود   سنة : )وقرأ الفق
 : علي بن إبراهيم بن دواد بن سليمان ، املعروف بـ : ابن العطار 

  حىت  وارتغل على اإلمام النووي والزمهاإلمام العامل   ارمف ي الصاحل   احملّدث الفقيه   مس  احلديث 
 .(2)هـ( 724  تويف يف ذو احلجة   سنة : )نفا  وفوائد ر النواوي   وله مصاان يقال له : خمتص

 : حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حيدرة ، أبو املعايل، املعروف بـ : ابن القّماح 
صاحب اجملامي  الفريدة   اان ذاي القرحية   قوي احلفظ   واان حيفظ اثرياً من الفقه   واان حسن 

 .(3)هـ( 741ربي  األول   سنة : ) احلفظ للقرآن   اثري الّتالوة   تويف يف
 : يوسف ابن الزكي عبد الرمحن بن يوسف القضاعي ، الدمشقي ، الشافعي 

  مار نيف ارمشاورة   أبو احلجاج ارمزياإلمام العامل   حمّدث الشام   احلافظ الفقيه   صاحب التصا
  مقتصداً يف ملبسه ومأاله    يف اللغة   مث يف احلديث ومعرفة الرجال   واان متواضعًا حليماً صبوراً 

 .(4)هـ( 742واان ذا مروءة ومساحة   تويف سنة : )
  ه العلمية ، وثناء العلماء عليهالرابع : مكانتاملطلب: 

احتل اإلمام النـووي رمحـه هللا تعـاىل مكـاانً مرموقـاً بـني العلمـاء وطلبـة العلـم   واـان رمحـه هللا تعـاىل يُعـّد 
ال حيـب جمالسـة األمـراء اان عابداً زاهداً   اثري القيام والصيام   واان رمحـه هللا من العلماء البارزين   و 

قّواالً ابحلق   واان مواجااً للملوك واجلبابرة ابإلنكـار   ال خيشـى يف هللا رمحه هللا تعاىل اان و  وارملوك .
ه يف ذلــك قصــص  لومــة الئــم   واــان إذا عجــز عــن ارمواجاــة ؛ اتــب الرســائل   وتوصــل إىل إبالغاــا ولــ

                                  
 ( .3/157)   2ط   الدرر الكامنة(   ابن حجر   18/238)   د.ط   الوايف ابلوفيات( ابن أيبك   (1
 ( .1/52)  1ط   الدارس يف اتريخ املدارس(   النعيمي   14/134)   1ط   البداية والنهاية( ابن اثري   (2
 ( .1/33)  1ط   لتقييدذيل ا(  الفاسي   9/92)   2ط  طبقات الشافعية ( السبكي   (3
 ( .10/395)   2ط   الطبقات الشافعية(   السبكي   4/193)   1ط   تذكرة احلفاظ( الذهيب   (4
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 (2)  يتضــمن العــدل يف الرعّيــة   وإزالــة ارمكــوس(1)ومــن ذلــك اتاابتــه إىل ارملــك الظــاهر الرتاــي اثــرية  
  وإنكـــاره عليـــه رمـــا أحـــاط علـــى أمـــالك دمشـــق   وغـــريه مـــن الرســـائل الكثـــرية يف نصـــح األمـــراء  عـــنام
ابلعلماء وجيلام وحيرتمام   ولذلك أمجـ  اان رمحه هللا متواضعاً حمباً للعلم وأهله   حيتفي و .  (3)وارملوك

  : العلماء والفقااء واحملدثون على حبه والثناء عليه   وتنوعت يف ذلك عباراهتم   ومما قيل فيه رمحه هللا
 (4)قال الشيخ تقي الدين السبكي : 

 .(5)ما اجتم  بعد التابعني اجلموع الذي اجتم  ابلنووي  وال التيسري الذي يّسر له
 (6)تلميذه ابن العطار قال عنه  : 

ذو التصانيف ارمفيدة   وارمؤلفا  احلميدة   أوحد دهرِِه   وفريُد عصرِه   الصو ام القّوام   الز اهد يف 
ين   ارمت فق على  الدنيا   الر اغب يف اآلخرة   صاحب األخالق الرضي ة   واحملاسن السني ة   العامل الر اب 

  وزهده وورعه وعبادته   وصيانته يف أقواله وأفعاله وحاالته   له الكراما  علمه وإمامته وجاللته 
الطافحة   وارمكرما  الواضحة   وارمؤثُر بنفسه وماله للمسلمني   والقائم حبقوقام وحقوق والة 

يف زمرته   اىل تعأمورهم ابلن صح والد عاء يف العارمني   واان اثري  التالوِة والذاِر هلل تعاىل   حش ر ان هللا 
ومج  بيننا وبينه يف دار ارامته   م  من اصطفاه من خليقته أهل الص فاء والوفاء والود   العاملني 

 .(7)ورريعته بكتاب هللا تعاىل   وسن ة حممد 

                                  
  الرتاي   صاحب مصر والشام   اان ملكاً و الفتوح البندقداري   الصاحلي ( السلطان ارملك الظاهر   ران الدين   أب(1

    واان له أايمًا بيضاء يف اإلسالم   ومواقف مشاودة   وفتوحا  معدودة   تويف سنة : رجاعًا   واان غازاًي جماهدًا مرابطًا 
 ( .1/235)   1ط   فوات الوفيات(   حممد بن راار   15/306)  2  ط اتريخ اإلسالمهـ( . الذهيب    676)

 ( .2/568)   1ط   غريب احلديثاحلريب   . مكس : وهو : اجلباية ( ارمكوس : مج    ومفرده : (2
 ( . 1/98)  1ط   حتفة الطالبني( ابن العطار   (3
رافعي   وأصويل مؤرخ   صاحب التصانيف الكثرية   اان عارماً ( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي   فقيه (4

 ( . 3/232)   2  ط الدرر الكامنةهـ ( . ابن حجر    771  انتات إليه رائسة القضاء ابلشام   تويف سنة : )فاضالً 
 ( . 1/26)   د.ط   املنهل العذب الروي( السخاوي   (5
 ( . 23( عالء الدين ابن العطار   سبق ترمجته يف مبحث تالميذه : )ص : (6
 ( .1/40)  1ط   حتفة الطالبني( ابن العطار   (7
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 (1)قال اإلمام الذهيب : 
؛ رأساً نالرابا اان م  تبحره يف العلم وسعة معرفته ابحلديث والفقه واللغة وغري ذلك مبا قد سار  به

  راضياً    قانعاً ابليسريالزهد   قدوة يف الورع   عدمي ارمثل يف األمر ابرمعروف والناي عن ارمنكر : يف 
تعلوه سكينة وهيبة   فاهلل   عن هللا   وهللا عنه راٍض   مقتصدًا إىل الغاية يف ملبسه ومطعمه وإانئه 

 .(2)يرمحه ويسكنه اجلنة مبنه
 (3)كثري  قال اإلمام ابن : 

والعلماء     وضابطه ومرتبه   أحد العباد   حمرر ارمذهب وماذبه احلافظ الفقيه   الشافعي النبيل
 .(4)الزهاد

 ( 5)قال تقي الدين ابن قاضي شهبة : 
 .(6)الفقيه احلافظ الزاهد   أحد األعالم   ريخ اإلسالم حميي الدين النووي

 (7)قال جالل الدين السيوطي : 
 .(8)  حمىي الدين ريخ اإلسالم علم األولياء مام الفقيه   احلافظ األوحد القدوة  النووي اإل

                                  
ام احلافظ   وحمّدث العصر  وخامتة احلفاظ     أبو عبد هللا الدمشقي   اإلمد بن عثمان الرتاماين( مشس الدين   حممد بن أمح(1

 ( . 9/100)   2ط   طبقات الشافعيةهـ ( . السبكي   748ومؤرخ اإلسالم   صاحب التصانيف ارمشاورة   تويف سنة : )
 ( .3/334)   د.ط   العرب يف خرب من غرب( الذهيب   (2
ابرعاً يف الشافعي   أحد احلفاظ الكبار   اإلمام احملدث   اان ( إمساعيل بن عمر بن اثري بن ضوء بن درع الدمشقي   الفقيه (3

 ( .1/39)   د.ط   إنباء الغمر  هـ ( . ابن حجر 774حب التصانيف ارمشاورة   تويف سنة: )  صااحلفظ واثرة االستحضار
 ( .1/910)   د.ط   طبقات الشافعيني( ابن اثري   (4
 أقام قاضياً رمعروف بـ : ابن قاضي رابة   فقيه الشام ومؤرخاا   وعارماا يف عصره   الدمشقي   ا( أبو بكر بن أمحد بن حممد (5

   يف أخبار من ذهب شذرات الذهبهـ ( . العكري    851أربعني سنة   صاحب التصانيف الشارية   تويف سنة: )بشابة 
 ( . 1/73)  1ط
 ( .2/153)   1ط   طبقات االشافعية( ابن قاضي رابة   (6
  عامل موسوعي يف احلديث والتفسري وغريها   رحل يف طلب العلم إىل بلدان  أيب بكر  جالل الدين السيوطي د الرمحن بن( عب(7
 ( . 2/124)   1ط  معجم حفاظ القرآن هـ ( . حممد حميسن    911: )ثرية   واستقر به احلال يف مصر   تويف سنةا
 ( .1/513)   1ط   طبقات احلفاظ( السيوطي   (8
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 (1)قال بدر الدين العيين : 
 .(2)ريخ ارمذهب وابري الفقااء يف زمانه   ومن حاز قصب السبق دون أقرانه

 (3)قال عفيف الدين اليافعي : 
احلرب ارمفيد   النجيب قن   احملقق ارمدقق احملدث ارمتالفقيه اإلمام   ريخ اإلسالم   مف ي األانم   

  مل العاملالقرب البعيد   حمرر ارمذهب   وماذبه وضابطه ومرتبه   أحد العباد الورعني الزهاد   العا
  اسن العديدة   والسرية احلميدةواحملقق الفاضل   الويل الكبري   السيد الشاري   صاحب احمل

األقران   وسار  مبحاسنه الرابان   وارتار  فضائله يف سائر  والتصانيف ارمفيدة   الذي فاق مجي 
البلدان   وروهد  منه الكراما    وارتقى يف أعلى ارمقاما    انصر السنة   ومعتمد الفتاوى   

 .(4)حميي الدين

 :امس : جهوده العلمية ، ومؤلفاتهاخلاملطلب 
يف عصـره   الـذين اـان هلـم اليـد الطـوىل يف بـروز  اان اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل من العلماء البارزين

  ولقــد التــدريس والتــأليف والفتيــا العلــم   ويشــاد لــذلك مؤلفاتــه   فقــد اانــت أوقاتــه مقســمة مــا بــني
  وإليــك بيــاانً المية مبؤلفــا  اثــرية يف فنــون عــدةرــارك اإلمــام رمحــه هللا تعــاىل يف تزويــد ارمكاتــب اإلســ

 :(5)ه إليهأبرار مؤلفاته ال ي صحت نسبت
  ، اإلرشاد ، املسّمى بـ : طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق 

 اتاب خمتصر يف علوم احلديث   اختصره اإلمام رمحه هللا تعاىل من اتاب الشيخ اإلمام تقي الدين 
                                  

  مؤرخد عالمة   من ابار احملدثني  قاضي القضاة   فقيه حنفي     تويف سنة : مود بن أمحد بن موسى ( بدر الدين العيين   حم(1
 ( . 10/131)   د.ط   الضوء الالمع(   السخاوي   1/473)   1ط  حسن احملاضرةهـ ( . السيوطي    855)

 ( .1/158)   د.ط   ل الزمانعقد اجلمان يف اتريخ أه( بدر الدين العيين   (2
تصانيف  ( عفيف الدين   عبد هللا بن أسعد بن علي اليافعي   مؤرخ مشاور   وابحث متصوف   من فقااء الشافعية   له(3

 ( 1/378)   د.ط   البدر الطالع(   الشوااين   10/33)   2ط   طبقات الشافعية  هـ( . السبكي  768  تويف سنة : )عدة 
 ( .4/138)   1ط   مرآة اجلنان وعربة اليقظان   ( اليافعي(4
   املنهاج السويالسيوطي     ( 50/253)  2  ط اتريخ اإلسالم( رمعرفة مؤلفا  الشيخ رمحه هللا تعاىل   انظر : الذهيب   (5
 .( 1/7)   د.ط  املنهل العذب  (   السخاوي1/71)  1ط  حتفة الطالبني  (   ابن العطار1/53  ) 1ط
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  وزاد عليـــه بعـــض الفوائـــد    يف علـــوم احلـــديث   وارمعـــروف بــــ : مقدمـــة ابـــن الصـــالح(1)ابـــن الصـــالح
  ب مطالعــــة الكتــــاب أبوضــــح العبــــارا يمــــة دون اإلخــــالل ابرمقصــــود   وإمنــــا ليســــال علــــى الطــــالالق

  وهـــذا الكتـــاب مطبـــوع وموجـــود يف ارمكتبـــا    طبعـــة دار الســـالم ببـــريو    وبشـــكل ســـليم وواضـــح 
 هـ   بتحقيق الداتور : نور الدين عرت .1434عام: 

  : اإليضاح يف املناسك 
ـر فيـه : آداب السـفر  وأحكـام اتاب رامل لكل ما حيتاجه  احلاج يف نسكه   وفيه مثانية أبواب : ذ ا 

 . هللا   وزايرة قـرب احلبيـب  والعمـرة   وأحكـام دخـول مكـة ارمكرمـة حرسـااوأحكام احلج  اإلحرام  
 هـ .1434وهذا الكتاب مطبوع وموجود يف ارمكتبا    طبعة دار البشائر ببريو    عام: 

 حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار: األذكار: املسّمى بـ :  
اتــاب خمتصــر نفــيس   ورــامل لكــل مــا حيتاجــه ارمســلم وارمســلمة يف عمــل اليــوم والليلــة   مــ  الــزايدة 
لـبعض األحكــام احلديثيــة والفقايــة   وبعــض أدعيـة ارمناســبا    ومامــا  القواعــد   ورايض النفــوس   

وهــذا الكتــاب مطبــوع    وهــو مــن أرــار اتــب اإلمــام . فُتاــا علــى الســالكنيتتأاــد معر واآلداب الــ ي 
هـــ   بتحقيــق الــداتور : عبــد القــادر 1414وموجــود يف ارمكتبــا    طبعــة دار الفكــر ببــريو    عــام: 

 األرنؤوط   وهي طبعة جديدة ومنقحة .
  : ًاملسّمى بـ : األربعني النووية :األربعون حديثا 

  فيه اإلمام رمحه هللا تعاىل أربعون حديثاً مما حيتاجه ال مسلم   وهـو اتـاب اتاب خمتصر صغري   مج
مشــاور متــداول بــني النــاس اخلاصــة والعامــة   وهــو أنفــ  اتــاب خمتصــر   مجــ  فيــه بــني أحكــام الفقــه 

وهـــذا الكتـــاب مطبـــوع وموجـــود يف ارمكتبـــا    طبعـــة دار ارمناـــاج ببـــريو    عـــام:  والـــوعظ والزهـــد .
 طبعة األوىل .هـ   ال1430
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  : التبيان يف آداب محلة القرآن 
اتــاب صــغري نفــيس ال ُيســتغىن عنــه   ألفــه الشــيخ يف بيــان آداب محلــة القــرآن وطالبــه   وذاــر فضــل 
تالوة القرآن   وبنّي أحكام اتابة القـرآن   وإاـرام ارمصـحف   مث ذاـر بعـض الفوائـد   وضـبط  األمسـاء 

وهذا الكتاب مطبوع وموجود يف ارمكتبـا    طبعـة ترتيب وقوعاا .  واللغا  ارمذاورة يف الكتاب على
 هـ   بتحقيق الداتور : حممد احلجار .1414دار ابن حزم ببريو    عام: 

  : حترير ألفاظ التنبيه 
اتاب نفيس   ومن أجود اتب اللغة   ررح فيه ارمؤلف رمحـه هللا تعـاىل غريـب األلفـاظ وارمصـطلحا  

وهـــذا الكتـــاب مطبـــوع وموجـــود يف  ".(1)اتـــاب : "التنبيـــه أليب إســـحاق للشـــريازي  الفقايـــة ارمـــذاورة يف
 هـ   بتحقيق: عبد الغين الدقر .1408ارمكتبا    طبعة دار القلم بدمشق   عام: 

  : اجملموع شرح املهذب 
اتـــاب يف الفقـــه الشـــافعي   رـــرح اإلمـــام رمحـــه هللا تعـــاىل اتـــاب : "ارماـــذب للشـــريازي"   وهـــو اتـــاب 

ل القــدر   اعتــىن بشــأنه فقاــاء الشــافعية   ورــرح اإلمــام النــووي غايــة يف احلســن واجلــودة  لكنــه مل جليــ
وهــذا الكتــاب مطبــوع  يكتــب لــه أن يــتم الكتــاب   فلقــد وافتــه ارمنيــة وهــو مل يبلــغ ربــ  األصــل تقريبــاً .

 وموجود يف ارمكتبا    طبعة دار الفكر ببريو  .
 لتقريب والتيسري يف معرفة سنن البشري النذير : خمتصر اإلرشاد ، املسّمى بـ : ا 

اتـاب خمتصـر يف علـوم احلـديث  اختصـره اإلمـام رمحـه هللا تعـاىل مـن اتابـه : "اإلررـاد"  ارمسـّمى: بــ : 
إررـاد طـالب احلقــائق   وهـو الكتــاب الـذي أان بصـدد حتقيقــه   وسـوف أييت الكــالم عليـه مفصــالً يف 

 الفصل التايل إبذن هللا تعاىل .
  : هتذيب األمساء واللغات 

اتاب نفيس يف اللغـة العربيـة   وقـد قسـمه مؤلفـه إىل قسـمني   بـنّي يف القسـم األول األحكـام ارمتعلقـة 
ابألمساء   ويف القسم الثاين األمساء ارمتعلقة ابللغا    وهو اتاب قيِّم مفيد   وميتاز ابلضبط والتحقيـق 

                                  
 ( .17  سبق ترمجته يف : )ص :  أبو إسحاق الشريازي  إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزاابذي ( (1



 

29 
 
 

مه اإلمام رمحه هللا بل ما  عنه وترك قطعة ابـرية مسـودة . والتحري عن الصواب   وهذا الكتاب مل يت
وهذا الكتاب مطبوع وموجـود يف ارمكتبـا    طبعـة دار الكتـب العلميـة ببـريو    وقـد عـين بنشـر هـذا 

 الكتاب وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله : رراة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة ارمنريية .
 بن احلجاج :  (1)سلماملنهاج على شرح صحيح م 

  وهـو رـرح تقن وأبرع اتاب يف ررح صحيح مسلماتاب يف ررح صحيح مسلم بن احلجاج   وهو أ
  واألصــول فائــدة   ذاــر فيــه األحكــام الفقايــةمتوســط بــني ارمختصــر وارمبســوط   وهــو رــرح عظــيم ال

واللغـــا    وغـــري والفــروع   وأحكـــام اإلســـناد   ولطـــائف اخلفيـــا  يف علـــم احلـــديث   وضـــبط األمســـاء 
وهــذا  . ذلــك ممــا حيتاجــه طالــب ارمســلم إىل معرفتــه عنــد قــراءة اتــاب يف رــرح أحاديــث ســيد اخللــق 

 هـ .1392الكتاب مطبوع وموجود يف ارمكتبا    طبعة دار إحياء الرتاث العريب ببريو    عام: 

  : روضة الطالبني وعمدة املفتني 
أرـار اتـاب يف الفـروع   اختصـره اإلمـام رمحـه هللا تعـاىل  اتـاب نفـيس يف الفقـه الشـافعي   وهـو      

ار أئمـــة ابـــار   وعـــين فيـــه "   ولقـــد أثـــىن علـــى هـــذا االختصـــ(2)مـــن اتـــاب : "الشـــرح الكبـــري للرافعـــي
وهلـذا الكتــاب  : اختصـاراً وجتريـداً   ورـرحاً ونقــداً   وهـو اتـاب مرتـب علــى األبـواب الفقايـة .العلمـاء

 ه. 1412طبعت ارمكتب اإلسالمي ببريو  سنة أيضاً عدة طبعا    مناا 
  : رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني 

اتـــاب خمتصــــر نفــــيس يف احلــــديث   جليــــل القــــدر   اثــــري اخلــــري   مشــــاور بــــني العامــــة واخلاصــــة مــــن 
ارمسـلمني   التــزم فيــه ارمؤلـف أال يــذار فيــه إال حـديثاً صــحيحاً   ومناجــه أن يبـدأ اــل ابب  اي  مــن 

ر احلكيم   وهو اتاب مشتمل على األحكـام واآلداب   وعلـى الرتغيـب والرتهيـب   وسـائر أنـواع الذا

                                  
الصادق  ( مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي   أبو احلسني النيسابوري احلافظ   اإلمام الكبري   احلافظ اجملود   احلجة (1

   3ط   سري أعالم النبالءالذهيب   . مشس الدين هـ (  261  تويف سنة : )صاحب الصحيح وغريه من التصانيف 
(12/557. ) 

  اان له جملس بقزوين للتفسري    من ابار الشافعيةإمام  فقيه     أبو القاسم القزويين عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي( (2
 (8/281)   2ط  طبقات الشافعية   (   السبكي13/742  )2  ط اتريخ اإلسالم  هـ( . الذهيب623)  تويف سنة: واحلديث
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ب األخـــــالق   وطاـــــارة القلـــــب آداب الســـــالكني : مـــــن أحاديـــــث الزهـــــد   ورايض النفـــــوس   وهتـــــذي
وهــذا الكتــاب مطبــوع لــه عــدة طبعــا  وعليــه رــروحا      وصــيانة اجلــوارح وإزالــة اعوجاجاــا .وعالجـه
  ورـرحه فضـيلة الشـيخ العالّمـة حممـد  عليقا  وقد حقق هذا الكتـاب األلبـاين رمحـه هللا تعـاىلاثرية وت

  . ابن صاحل العثيمني
 

 السادس : وفاته:املطلب 
سافر رمحه هللا تعاىل يف آخر عمره إىل بلـده نـوى   وزار القـدس واخلليـل   مث رجـ  إىل بلدتـه   فمـرض 

هـ(   ودفن ببلدته    676الراب  والعشرين من رار رجب   سنة : ) عند أبويه   وتويف ليلة األربعاء  
  وعلى أهل دمشق خاصـة   وقـد راثه ه وق  أليم على ارمسلمني عامةوقربه مشاور هبا   واان لنبأ وفات
 .(2)  رمحه هللا رمحة واسعة   وأعلى درجته يف جنا  النعيم(1)مج  غفري من الشعراء يف أرعارهم
                                  

 : راثء اإلمام النووي )من البسيط( هـ( يف 677: )بو عبد هللا اإلربلي ارمتويف سنة( قال الشيخ األديب: حممد بن أمحد احلنفي  أ(1
 ابرمـوِ  يف تـ ْعميـرِك األجلُ  عـّز العـزاُء وعم  احلـادُث اجلـلُل ... وخـاب  

 واستـ ْوحش ْت بعد ما انت  األنـيس  هلا ... وسـاء ها فـ ْقُدك األسحـار  واأُلُصلُ 
لُـو اتـاب  هللِا ُمْعـت بِـر اً ... ال يـ ْعـت ـريك  على تكـراره م لـ لُ   وانت  تـ تـْ

 القوُل والعملُ قـد انت  للّدين نوراً يُـستضـاُء به ... ُمسـّدداً فـيـه مـنك 
ُـختـاِر جُمْتاـِداً ... وأنت ابلُيمـِن والتوفـيـِق ُمـْشت ِملُ 

 وانت  يف ُسن ِة ارم
ـديـٍد اسـاُهم ث وُبك الس م لُ   وانت  ز يـْن اً ألهـل العلـم ُمْفت ِخـراً ... على ج 

ـواِجـُر اجلـ ْاـِل واإلِ  ع ـر ْ  ... ه  ت ِقـلُ وُاْنت  أْسبـ غ ُاْم ِظلـاًّ إذا استـْ  ْظالُل يـ نـْ
 اسـاك  ر ب ك  أْوصـافـ اً ُمـج م ل ـًة ... ي ِضْيـُق ع ْن ح ْصـرِها التـ ْفصيُل واجلُم لُ 
ـماُلك  ع ْن قـ ْوم م ض ْوا ب د الً ... وع ـْن ا ـ ماِلك  ال ُمْسـٍل وال بـ د لُ   أ ْسل ى ا 

ُع الـُعـقـوُل لُه ... وفـ   ْقـُد ِمْثِلك  ُجـرْحد ل ْيس  يـ ْنـد ِملُ فِمْثُل فـ ْقـِدك  تـ ْرات 
 ثـ لُ 
ـْزماً ف م ْضـروبد بك  ارم  ز ِهـْد   يف هـذِه الـد نْيا وُزْخـرُِفاا ... ع ـْزماً وح 

 أْعـر ْضت  ع ْناا اْحِتقـاراً غ يـْر  حُمْت ِفٍل ... وأْنت  ابلس ْعـِي يف ُأْخـراك  ُمـْحتـ ِفلُ 
 ما ِلع ـْزم فىت ... هبـا سـواك إذا عـن ـت لـه قـبـلع ـز ْفت  ع ْن ر ا ـوا  

 فوات الوفيات   أ ْسا ـْر   يف الِعْلم ع ْيناً ملْ  تـ ُذْق ِسن ًة ... إال وأنـت يف احلـلـم مـشـتـغـل... انظر تتمة القصيدة يف : حممد ابن راار
 ( .1/114)  1ط   حتفة الطالبني(   ابن العطار   4/268)   1ط  

 ( .1/43)  1ط   حتفة الطالبني( ابن العطار   (2
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 التعريف ابملخطوط :الفصل الثاين 
وقيمته العلمية ، ومنهج  ،وحتقيق نسبته  ،اخلالف يف اسم الكتاب  املبحث األول :

 . ومآخذه ،، ومزاايه املؤلف فيه 
 أوالً : اخلالف يف اسم الكتاب :

ال يوجد خالف بني العلماء يف أن الكتاب الذي بني أيـدينا   هـو خمتصـر لكتـاب اإلررـاد يف أصـول 
  لكتاب   فاناك عدة عناوين للكتابم النووي رمحه هللا تعاىل   لكن اخلالف يف اسم ااحلديث لإلما

 أذارها يف النقاط التالية :
  خمتصر اإلرراد   جاء ذاره يف مقدمة الكتاب من ارمؤلف رمحه هللا تعاىل   فقد قال رمحه هللا

احلديث للشيخ  تعاىل : )وهذا اتاب اختصرته من اتاب اإلرراد الذي اختصرته من علوم
 .(1)اإلمام احلافظ ارمتقن احملقق أيب عمرو .... (

 يف (3)ذاره اإلمام السخاوي   والكرماين .(2)النذير التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري
الصحيح وغريمها   وهذا ارمسمى هو ارمعتمد وهو األصل اما يف غالف النسخ اخلطية 

 للكتاب .
 ره اإلمام السيوطي وابن اثري رمحاا هللا تعاىل .ذا ،(4)التقريب والتيسري  
 ذاره ابن قاضي رابة رمحه هللا تعاىل . (5)التقريب والتيسري يف خمتصر اإلرشاد   
 ذاره اإلمام ابن العطار رمحه هللا تعاىل . ،(1)التيسري يف خمتصر علوم احلديث األصغر 

                                  
 ( سيأيت ترمجته عند ذار امسه يف مقدمة ارمؤلف رمحه هللا تعاىل .(1
(   1/8)   د.ط   املنهل العذب الروي(   السخاوي   7/620)  1ط   الذهب يف أخبار من ذهب شذرات( العكري   (2

 ( . 1/229)   1ط  الكواكب الدراري ماين   (   الكر 1/465)   د.ط   كشف الظنونحاجي خليفة   
( حممد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماين   مشس الدين البغدادي   صاحب التصانيف   له ررح يف صحيح البخاري   (3

ن (   اب1/280)   د.ط   بغية الوعاةهـ ( . السيوطي    786اان إمامًا يف الفقه واحلديث والتفسري واللغة   تويف سنة : )
 ( . 6/66)   2ط   الدرر الكامنةحجر  

 ( . 1/911)   د.ط   طبقات الشافعيني(   ابن اثري   1/24)   د.ط   تدريب الراوي( السيوطي   (4
 ( . 2/156)   2ط  طبقات الشافعية ( ابن قاضي رابة   (5
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 اثنياً : حتقيق نسبة الكتاب للمؤلف :
  هـــو ب والتيســـري يف ســـنن البشـــري النـــذيرخمتصـــر اإلررـــاد   وارمعـــروف بــــ : التقريـــ ال رـــك أن اتـــاب :

رمؤلفــه اإلمــام العلــم / رــرف الــدين   أبــو زاــراي النــووي رمحــه هللا تعــاىل   وهنــاك عــدة أمــور تــدل علــى 
 صحة نسبة الكتاب إىل مؤلفه   مناا : 

 ا اتاب اختصرته من اتاب اإلرراد التصريح من ارمؤلف رمحه هللا تعاىل يف مقدمة اتابه : )وهذ
الذي اختصرته من علوم احلديث للشيخ اإلمام احلافظ ارمتقن احملقق أيب عمرو عثمان بن عبد 

 .(2)الرمحن   ارمعروف بـ ابن الصالح ...(
  مما يدل على نسبة الكتاب للمؤلف رمحه هللا تعاىل ؛ أن بعضًا من ارمؤلفني نسبوا الكتاب

 هللا تعاىل : اـ أمثال :  لإلمام النووي رمحه

  اإلمام ابن العطار   حيث قال رمحه هللا تعاىل : )انُت يومًا بني يديِه لتصحيح درس عليه يف
 . (3)"خمتصر علوم احلديث" األصغر له(

   واإلمام السخاوي قال عند ذاره رمؤلفا  الشيخ : )واإلرراد يف علوم احلديث   اختصر فيه
 .(4) : التقريب والتيسري يف معرفة سنن البشري النذير( اتاب ابن الصالح   وخمتصره

  وحاجي خليفة يف اشف الظنون : )التقريب والتيسري   رمعرفة سنن البشري النذير يف أصول
 .(5) احلديث   للشيخ اإلمام   حميي الدين : حيىي بن ررف النووي(

  : ويل لشيخ اإلسالم احلافظب والتيسري" فرأيت اتاب : "التقري)والسيوطي يف تدريب الراوي  
 .(6) (نفعه   وعال قدره  واثر  فوائده...هللا تعاىل أيب زاراي النواوي   اتاابً جل 

                                  
 ( . 2/156)   2ط  طبقات الشافعية ( ابن قاضي رابة   (1
 ار امسه يف مقدمة ارمؤلف رمحه هللا تعاىل . ( سيأيت ترمجته عند ذ (2
 ( . 1/154)  1ط   حتفة الطالبني( ابن العطار   (3
 ( . 1/8)   د.ط   املنهل العذب الروي( السخاوي   (4
 ( . 1/465)   د.ط   كشف الظنون( حاجي خليفة   (5
 ( . 1/25)  د.ط  تدريب الراوي( السيوطي   (6



 

33 
 
 

  مما يدل على نسبة الكتاب للمؤلف   التصريح من الورّاق والُكّتاب على الغالف الداخلي
طا  للكتاب   الاا واخلارجي للنسخ اخلطية ابسم ارمؤلف رمحه هللا تعاىل   فاناك مثانية خمطو 

 مصرح فياا ابسم اإلمام   وأنه من أتليفه .
 اثلثاً : قيمة الكتاب العلمية ، ومنهج املؤلف فيه :

اتاب : خمتصر اإلرراد   هو أحد الكتب القيمة   وارمختصرا  ارمميزة يف علوم احلديث   ولعله 
رفة علوم احلديث البن ب معيكمن أمهيته أنه خمتصر لكتاب اإلرراد   الذي هو خمتصر لكتا

  وهو أرار ما ألف يف علوم احلديث   ارمعروف بـ : مقدمة ابن الصالح رمحه هللا تعاىل  الصالح
اون ارمؤلف رمحه هللا    (1)وأحسناا مجعًا   وأاثرها نفعًا   وأعظماا وقعًا   اما قال البلقيين رمحه هللا

ومن بينام : اإلمام احملقق أيب إسحاق إبراهيم بن تعاىل تتلمذ على يد علماء أفذاذ يف هذا اجملال   
وقرأ على ح مسلم   ومعظم صحيح البخاري   حيعيسى ارمرادي األندلسي   فقد ررح عليه ص

الشيخ أيب البقاء النابلسي   اتاب : الكمال يف أمساء الرجال   واذلك فإن الشيخ رمحه هللا تعاىل قد 
   اثرية يف علوم احلديث والرجال.اً   وانقش وتعقب على مواضياستفاد من مشاخيه يف هذا اجملال اثري 

: فقد أرار يف مقدمة اتابه إرارا  يسرية وخمتصرة يف الطريقة ال ي  وأما عن منهج املؤلف يف كتابه
فإن علم احلديث من أفضل القرب إىل رب العارمني   وايف ال يكون : ) يسلكاا يف اتابه   فقال

  وهذا اتاب اختصرته من اتاب "اإلرراد" الذي لق وأارم األولني واآلخرينري اخلوهو بيان طريق خ
اختصرته من علوم احلديث للشيخ اإلمام احلافظ ارمتقن احملقق أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن 
ارمعروف اببن الصالح رضي هللا عنه   أابلغ فيه يف االختصار إن راء هللا تعاىل من غري إخالل 

  وعلى هللا الكرمي االعتماد وإليه التفويض واالستناد(   فمن حرص على إيضاح العبارةقصود   وأابرم
 خالل قراءيت لكالم النووي رمحه هللا تعاىل يف مقدمته ارمختصرة   أستعرض مناجه يف النقاط التايل :

  بدأ اتابه حبمد هلل والثناء على هللا عز وجل مث الثناء والصالة على رسوله وعلى سائر 
 األنبياء عليام الصالة والسالم .

                                  
 ( . 1/145)   د.ط   الصالح وحماسن االصطالحمقدمة ابن ( البلقيين   (1
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  بني فضل العلم واالرتغال به   وخاصة طلب علم احلديث   وأنه بيان لطريق خري اخللق
 وأارم األولني واآلخرين .

  أابلغ فيه يف االختصار إن راء ومناجه يف هذا الكتاب بقوله : )وبنّي رمحه هللا تعاىل طريقته
فاذا الكالم منه رمحه هللا  (    وأحرص على إيضاح العبارة هللا تعاىل من غري إخالل ابرمقصود

 تعاىل يدل على عمله يف خمتصره   وهي : 

 . احلرص على إيضاح العبارة   وذلك مام جداً لطالب العلم   ال سيما يف زماننا 
 ( : مث ختم مقدمته الوجيزة بقوله.)وعلى هللا الكرمي االعتماد وإليه التفويض واالستناد 

 فظة على مقاصد الكتاب من غري إخالل فيه   ليستفيد منه القارئ وطالب العلم .احملا 
  احلرص على ذار اتاب : ) علوم احلديث البن الصالح رمحه هللا تعاىل (   حىت ال ينسى

 ألهل الفضل فضلام .

 . تكرار المة : )الشيخ ( ويريد به ابن الصالح رمحه هللا تعاىل 
 الكتاب :رابعاً : مزااي ومآخذ على 

خمتصر اإلرراد   وارمسمى : )ابلتقريب والتيسري يف سنن البشري النذير(   هو أحد ارمختصرا  من 
بني العشرا  ارمختصرا  يف علوم احلديث وضبطه   ولكن لكل خمتصر مميزاته ومآخذه ال ي تعطيه 

ما يعلي مكانته بني  مكانته بني أمثاهلا من ارمختصرا    وارمختصر الذي بني أيدينا له من ارمزااي
ارمختصرا    ومن خالل حتقيقي وقراءيت هلذا ارمختصر   أذار بعضاً من ارمزااي وارمآخذ على هذا 

  الكتاب بشكل موجز ومفيد إبذن هللا تعاىل يف النقاط التالية :
  : أوالً : مزااي الكتاب 

o . اختصار ارمؤلف للكتاب وتبسيطه للقارئ وطالب العلم 
o  ومجله   وذار ارمشكل منه لبعض األمساء والكلما  الغريبة .وضوح عباراته 

o . تعقبه على من سبقه من ارمؤلفني 

o . إيراده لبعض ارمسائل والفوائد لكي يسال على القارئ وارمتعلم 

o . إيراده ألقوال العلماء يف بعض ارمسائل إن دعت احلاجة لذلك 

o . ذاره لبعض األحاديث ااستشااد لبعض ارمسائل 
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  ًالكتاب :  : ارمآخذ علىاثنيا 

o  االختصار الشديد للكتاب   خالفاً لألصل   وهو : اإلرراد   ارمختصر من اتاب ابن
 الصالح رمحه هللا تعاىل .

o . ًصعوبة حتصيل الفوائد   وقلة ذاره للفوائد أيضا 

o  . عدم حكمه على األحاديث تصحيحاً وتضعيفاً اما فعل يف : اإلرراد 

o مساء إال ما ندر .عدم ضبطه للمشكل من األ 
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 : ووصـفهـا الكتاب : لـ الـخطيـة النسخ : الثاين املبحث
o  ًالتحقيق يف املعتمدة النسخ وصف : أوال : 

 

 هـ( : 763النسخة األوىل : نسخة دار الكتب املصرية ، نسخة عام : )
  الصفحة غالف معلوما :  

o  النذير البشري سنن رمعرفة والتيسري التقريب : بـ الكتاب اسم إثبا . 
o هـ1110 : سنة   احلنفي هللا عبد بن موسى هلل الفقري لـ متلك ختم . 
o مصطفى / وأحوجام هللا عباد أفقر لـ آخر متلك ختم مث ....  

 ب / 20720 : رقماا . 
 48 : األلواح عدد . 
 92 : الصفحا  عدد . 
 سطر 15 : صفحة ال يف األسطر عدد . 
 الن شاي علي بن حممد بن علي : الناسخ اسم . 
 هـ 763 : النسخ اتريخ . 
 فياا اثرية وسقط طمس وجود   علياا مأخوذة النسخة هذه .  
  د( : ابلرمز النسخة هلذه ورمز( . 

 هـ( : 933النسخة الثانية : نسخة دار الكتب املصرية ، نسخة عام : )
  الصفحة غالف معلوما :  

o  النذير البشري سنن رمعرفة تيسريوال التقريب : بـ الكتاب اسم إثبا . 
o ارمصرية الكتب دار لـ متلك ختم . 

 ب / 21526 : رقماا 
 26 : األلواح عدد  
 58 : الصفحا  عدد 
 األخر عن صفحة ال ختتلف : صفحة ال يف األسطر عدد .  
 علي بن حممد بن إمساعيل بن حممد : الناسخ اسم  
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 هـ 933 : النسخ اتريخ  
  ر( : مزابلر  النسخة هلذه رمز( . 
 اجلانب يراعي مل تعاىل هللا رمحه الناسخ ولعل   اإلمالئية األخطاء من الكثري تعرتياا النسخة هذه 

 أخل مما ساقطة اثرية الما  النسخة هذه يف يوجد واذلك ؛ للمخطوط نسخه يف اإلمالئي
  . اجلمل بعض يف ابرمعىن

 : حرسها هللا تعاىلالنسخة الثالثة : نسخة جامعة أم القرى مبكة املكرمة 
  يوجد ال : الصفحة غالف معلوما . 
 يوجد ال : رقماا . 
 30 : األلواح عدد . 
 60 : الصفحا  عدد . 
 سطر 21 : األوىل الصفحة إال   صفحة ال يف سطر 25 : صفحة ال يف األسطر عدد   

  . سطر 15 : األخرية والصفحة
 يذار مل : الناسخ اسم . 
 يذار مل : النسخ اتريخ .  
  ج( : ابلرمز النسخة هلذه ورمز( . 
 ؛ اهلمزا  إثبا  حاال  يف وخاصة   اإلمالئية األخطاء من الكثري تعرتياا النسخة هذه 

 يف اإلمالئي اجلانب يراعي مل تعاىل هللا رمحه الناسخ ولعل   والتاء الياء تنقيط يف احلال واذلك
 يف ابرمعىن أخل مما ساقطة اثرية الما  النسخة هذه يف يوجد واذلك ؛ للمخطوط نسخه
  . اجلمل بعض

 النسخة الرابعة : نسخة املكتبة األزهرية : 
  الصفحة غالف معلوما :  
o  النذير البشري سنن رمعرفة والتيسري التقريب : بـ الكتاب اسم إثبا . 
o األزهرية خانه الكتب لـ متلك ختم . 
 48170 : رقماا . 
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 56 : األلواح عدد .  
 110 : الصفحا  عدد . 
 سطر 19 : صفحة ال يف األسطر عدد  
 الوراقي زيد أبو : الناسخ اسم . 
 هـ 1138 : النسخ اتريخ  
 األخرى ارمخطوطا  يف طمس أو سقط وجود حال يف علياا ارمعتمدة األصل هي النسخة وهذه  

 . )ز( : ابلرمز النسخة هلذه ورمز  ووضوحاا خطاا جلودة   ببعض ومقابلتاا ارمخطوط قراءة ويف
 وتنقيط ؛ اهلمزا  إثبا  حاال  يف وخاصة   اإلمالئية األخطاء من الكثري تعرتياا النسخة هذه 

  .(1) الياء
 

                                  
( النسخ األربعة ارمعتمدة يف التحقيق متقاربة من بعض بشكل ابري جدًا .. حىت يف حاال  السقط .. واألخطاء اإلمالئية.. (1

ورضي هللا  –م وصلى هللا عليه وسل –واألخطاء اللغوية .. وأيضًا ختتلف ألفاظ التقديس من نسخة ألخرى . اـ سبحانه وتعاىل 
 : نسخة الكتب خانه األزهرية )ز( ورمحه هللا تعاىل .. وأفضل هذه النسخ من حيث جودة اخلط والصيانه اإلمالئية واللغوية  –عنه 
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o  ًاملصرية الكتب دار نسخة من األوىل الصفحة: للكتاب اخلطية النسخ من مناذج : اثنيا 
 )د( : ورمزها ، ( هـ 763 : )عام :
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 )د( : ورمزها ، ( هـ 763 : )عام : املصرية الكتب دار نسخة من خريةاأل الصفحة
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 )ر( : ورمزها ، ( هـ 933 : )عام : املصرية الكتب دار نسخة من األوىل الصفحة
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 )ر( : ورمزها ، ( هـ 933 : )عام : املصرية الكتب دار نسخة من األخرية الصفحة
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 )ج( : ورمزها ، املكرمة مبكة القرى أم جامعة نسخة من األوىل الصفحة
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 )ج( : ورمزها ، املكرمة مبكة القرى أم جامعة نسخة من األخرية الصفحة
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 )ز( : ورمزها ، هللا محاها مبصر األزهرية بةاملكت نسخة من األوىل الصفحة
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 )ز( : ورمزها ، هللا محاها مبصر األزهرية املكتبة نسخة من األخرية لصفحةا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

47 
 
 

  : املؤلف مقدمة
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 

ن ا من   الذي   واإلحس ان والفضل (3)ط ولال ذي  (2)ارمن ان (1)الفتاح هللِ  احل ْمدُ        و فّضل   ابإلميان عليـْ

ن سائر(4)على ديننا  (5)ابرمعجزة وخّصه األْواثن عبادة حممد ورسوله عبده وخليله حببيبه و حم ى   األداي 

تع اُقبِ  على ارمْستمرّة والّسنن
 ما الّ  وآل النبّيني سائر (8)وعلى (7)( وسلم ) عليه هللا صلى   األزم ان (6)

     بعد أما  (11)اجلديدان و تعاقب(10)وذاره ِحكمه تكرر  وما(9)ارملوان اختلف

                                  
  القدرية وأحكامه الشرعية حكامهأب   عباده بني حيكم الذي   اجلواد احملسن احلكم هو :فالفتّاح احلسىن  هللا أمساء من : لفتاحا ((1

 واألرزاق الرمحة أبواب لعباده وفتح   إليه واإلانبة وحمبته رمعرفته قلوهبم وفتح   الصادقني بصائر بلطفه فتح الذي وهو   اجلزاء وأحكام

 . (1/221)   د.ط  احلسىن هللا أمساء تفسري   سعدي ال . واآلخرة الدنيا خري هبا ينالون ال ي األسباب هلم وسبب   ارمتنوعة
 ارمواهب؛ عظيم وتعاىل سبحانه فاو . ارمنة من ال ؛ العطاء مبعىن : ارمن من   ارمعطي ارمنعم : ومعناه   احلسىن هللا أمساء من : انارمنّ  ((2

 يف النهاية   األثري ابن . وارمنح العطااي وأاثر   النعم وأسىن   فأجزل وأنعم   فأحسن وصّور   والنطق   والعقل   احلياة أعطى فإنه
 (1/125)   د.ط   احلسىن هللا أمساء شرح خمتصر اجملتىن الثمر   القحطاين   (4/365)   د.ط   حلديثا غريب

 . والغىن القدرة وصاحب عباده على الفضل صاحب : ومعناه . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( الطول ذي ) ((3
 . (14/15)  1ط   اللغة هتذيب اهلروي 

 . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( على ) ((4
 . هللا من رسول أنـه ادعى من صدق إظاـار به قصد   النبوة بدعوى مقرون   والسعادة اخلري إىل داعٍ    للعادة خارق أمر : ارمعجزة ((5

 . (1/219)  1ط   التعريفات   اجلرجاين   (1/295) : مفعلة ابب   د.ط   األدب ديوان معجم   الفارايب
 . (114/372)   د.ط   االعتقاب وكتابه اللغوي تراب أبو   الصاعدي . التتاب  : مبعىن : التعاقب ((6
 . ( ز – د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( وعلى ) ((8
  . (1/277)   1ط   املنطق إصالح   السكيت ابن . والناار الليل : ارملوان ((9

 . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( وذاره حكمه ) ((10
 . (2/152)   1ط   وأنواعها اللغة علوم يف املزهر   السيوطي . والناار الليل : اجلديدان ((11
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 اخللق  خري طريق ب يان وهو يكون ال وايف   (1)العارمني ربّ  إىل القرب أفضل من احلديث علم فإن     

 (3)علوم من رتهاختص الذي (2)"اإلرراد" اتاب من اختص رته اتاب وهذا   واآلخرين األّولني وأارم

 ابن : بـ ارمعروف   الرمح ن عبد ابن عثمان : عمرو أيب   احملقق ارمتِقن احلافظ اإلمام للشيخ   احلديث

ِلغ   هللاُ  رمح ه (4)الصالح  وأحرص ابرمقصود (6)إخالل غري من تعاىل هللا راء(5)إن االختص ار يف فيه أاب 

و االْسِتن اد (8)التفويض وإليه عتماد اال الكرمي(7)هللا وعلى   العبارة إيضاح على
(9) . 

 

  

                                  
 . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( العارمني رب ) ((1
 .  اخلالئق خري سنن معرفة إىل احلقائق طالب إرشاد : اتاب هو ((2
 . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست ( علوم ) ((3
 الكردي النصري نصر أيب بن موسى بن عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو : الدين تقي   اإلسالم ريخ   احلافظ اإلمام ((4

 من غفري جم من مس  هـ( 577) : سنة   خان بشر : تعاىل هللا رمحه الشيخ ولد   الصالح ابن : بـ ارمعروف   الشافعي الشارزوري

 صاحب وهو   وخشية وزهداً  وعلماً  وورعاً  ديناً  عصره أئمة ابار من اان   العلماء من والكثري الكثري عنه وحتدث   العلماء

 ويف فيه وص ن ف   فروى   نخبراسا احلديث علم وأخذ   مدة ابرموصل ارتغل مث   بشارزور والده على تفقه   ارمشاورة الكثرية ارمصنفا 

   الشافعية فقه يف الوسيط وررح   والفتاوى   واألمايل   الصالح ابن مبقدمة وارمعروف احلديث علوم أنواع معرفة : مصنفاته من   غريه
 هـ643) : سنة اآلخر ربي  من والعشرين اخلامس األربعاء يوم تويف أن إىل والنف  واالجتااد والسداد الصالح على أمره يزل ومل   وغريه
  1ط   النسابني طبقات   زيد أبو بكر   (3/243)   د.ط  األعيان وفيات   خلكان ابن : يف ترمجته انظر . تعاىل( هللا رمحه
 . (1/857)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن   (23/140)   3ط   النبالء أعالم سري الذهيب    (1/128)

  . النسخ بقية يف واثبتة ( د ) : من طمست إن( ) ((5
  . (1/19)   1ط   العربية وسر اللغة فقه   الثعاليب . فيه وقصر أجحف إذا : ابلشيء أخل فالن : اللغة يف : اإلخالل ((6
 . )هللا( : اجلاللة لفظ حبذف ( ج – د ) : ويف ( ز - ر ) : يف هكذا ( الكرمي هللا وعلى ) ((7
 غريب يف النهاية   األثري ابن . فيه احلاام وجعله إليه رده إذا : تفويضاً  األمر إليه فوض : يقال   ارمنازعة وترك التسليم : التفويض ((8

 . (1/368)   د.ط   املعرب ترتيب يف املغرب   اخلوارزمي   (3/479)   د.ط   احلديث
   غري ال ابلظار تكاءاال : واالستناد   إليه لتجأا : أي : إليه استند : يقال   واللجوء االتكاء من اللغة يف هو : االستناد ((9

   1ط   الفقهاء لغة معجم   وقلعجي   قنـيـبـي   (1/39)   د.ط   الكليات   احلنفي البقاء أبو . واالعتماد اللجوء :واالستناد
(1/365.) 
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 وضعيٌف : -وحسٌن  -] أقسام [ احلَِديث : صحيٌح 
 ]النوع[ األوَُّل : الصحيُح : 

 َوفيه َمَسائل :
 

 :ِقيل وإذا .(2)علة وال رذوذ غري من الضابطني ابلُعُدول(1)إْسنادهُ  اتص ل م ا و هو   : حّده يف : األُُوىل       
 .(3)إسناده يصح مل : فمْعناه   صحيح غري قيل وإذا . به مقطوع أنّه ال : معناه ذافا     صحيح

 

 ] أصّح األَسانيد ُمطلقاً [  
 

  (6)سامل عن  (5)الزُهرِيّ  : أصّحا ا : و قيل . ُمطلقاً  األس انيد أصحّ  أنه إْسناد يف جيزم ال أنه : (4)وارمخت ارُ 
ة   عن  (1(،)8)سريين ابن : و قيل .(7)أبيه عن   (5)إبراهيم عنْ    (4)األعمش : و قيل .(3)علي عن  (2)ع ِبيد 

  . (8(،)7)مسعود ابن عن   (6)ع لقمة عن  (5)إبراهيم

                                  
 . ( سند )   ( ج – ر ) : ويف   ( د ) : من ومطموسة   ( ز ) : يف هكذا ( إسناده ) ((1
 – رواته عدالة - السند )اتصال التايل: اـ وهي   تعاىل هللا رمحه اإلمام ذاره الذي التعريف هذا مشله   الصحيح احلديث رروط ((2
 وارمعضل وارمنقط  ارمرسل عن احرتازد  الشروط هذه ويف . (معلالً  احلديث يكون ال أن - راذاً  احلديث يكون ال أن - الضبط متام

 . اارمعلل قادحة علة فيه وما   والشاذ
  . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( إسناده يصح مل ) ((3
  . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( وارمختار ) ((4
  . (11) : ص : يف ترمجته سبق   الزهري رااب بن هللا عبيد بن مسلم بن حممد ((5
   ورعاً  فقيااً  تقياً  عارماً  واان ارمدينة  أهل أعبد من اان   الفقيه ارمدين هللا عبد أبو   القرري اخلطاب بن عمر بن هللا عبد بن سامل ((6
 . (4/457)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/315)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . ( هـ 106) : سنة تويف
 يوم استصغر   أبيه م  قدمياً  أسلم جليل صحايب   ارمدين مث ارمكي الرمحن عبد أبو   العدوي القرري اخلطاب بن عمر بن هللا عبد ((7

 : سنة تويف عمر  ابن هللا عبد الدنيا عن لنفسه قريش رباب أملك من إن :  مسعود ابن عنه قال   بعدها وما اخلندق وراد أحد
 . (4/155)   1ط    الصحابة متيـيز يف اإلصابة   حجر ابن   (3/950)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . ( هـ 73)

 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( سريين ابن ) ((8
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احلس ني بن ع ليّ  عن   الزهري : و قيل
م الك : وقيل .(2)عليّ  عن  (1)أبيه عن  (9)

 عن  (4)انف  ع نْ   (3)

 .(6)عنام هللا رضي عمر ابن عن   انف  عن   مالك ع نْ    (5)الشافعيّ  : قيل هذا فع لى . عمر ابن عن

                                  
 يرى ال اان ر القد ابري ثبت ثقة   األعالم األئمة أحد  مالك بن أنس موىل   البصري بكر أبو   األنصاري سريين بن حممد ((1

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/143)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن  . ( هـ 110) : سنة تويف   ابرمعىن الرواية
(4/606) . 

   األعالم األئمة أحد   التابعني ابار من   الكويف عمرو أبو   ارمرادي السلماين عمرو بن قيس ابن : ويقال   عمرو بن عبيدة ((2
   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ( بعدها : وقيل   هـ 70 )قبل : سنة ويفت   مسعود ابن أصحاب فقااء يف ارمديين ابن عده
(4/40) . 

بـ  وابن عمه   اناه النيب  ي   خليفة رسول اهلامش احلسن أبو   يالقرر هارم بن ارمطلب عبد بن طالب أيب بن يعل ((3
ما خال تبوك   واان اللواء بيده  اً وارمشاهد الاا م  النيب أبو الرتاب   ولد قبل البعثه   أول من أسلم من الصبية   وراد بدر 

 ( .4/464)   1ط  اإلصابةهـ( .ابن حجر    40وخلقه   استشاد سنة : ) يف أاثر ارمشاهد   معروف منقبه   مشاور صفاته
 واان   والفرائض ابلقراءا  رفاً عا اان   األعالم األئمة أحد   األعمش الكويف حممد أبو   الكاهلي األسدي ماران بن سليمان ((4

   املدلسني   العراقي   (6/331)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 61) : سنة تويف   يدلس واان   احلديث يف ثبتاً  ثقة
 . (6/226)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب  (1/55)   1ط
 يف عجباً  واان   الاإلرس اثري فقيااً  ثقة   العلم يف رأساً  اان   الكويف مرانع أبو   النخعي األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم ((5

  التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (4/520)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . (تقريباً    هـ 146) :سنة تويف واخلري  الورع
 . (1/28)   1ط
 60بعد) : سنة   ابلكوفة تويف   ثبت ثقة   التابعني ابار من   الكويف ربل أبو   النخعي مالك بن هللا عبد بن قيس بن علقمة ((6

 . (4/52)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/575)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 70 بعد : وقيل   هـ
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( مسعود ابن ) ((7
 بدراً  وراد   اهلجرتني وهاجر قدمياً  أسلم   جليل صحايب   الرمحن عبد أبو   اهلذيل حبيب بن غافل بن مسعود بن هللا عبد ((8

 غضاً  القرآن يقرأ أن سرّه "من :  النيب عنه قال   ابلكثري  النيب عن وحدث نعليه صاحب واان  النيب والزم   بعدها وارمشاهد

 (.4/199)  1ط  اإلصابة   حجر ابن . هـ( 33 أو 32) : سنة ابرمدينة تويف عبد"  أم ابن قراءة على فليقرأ نزل اما
 عالياً  احلديث  اثري   مأموانً  ثبتاً  ثقة اان   ارمدين احلسن أبو   القرري طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي : العابدين زين ((9

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   . ( هـ 93) : سنة   نةابرمدي يفتو    منه أفضل قريش رأ  ما : الزهري عنه قال   ورعاً  رفيعاً 
(4/386) . 
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 ] أول كتاب مَصنٍَّف يف الّصحيِح [
 بعد الكتب أص ح   و مه ا   ُمْسلم مثّ    البخاري صحيح : اجملّرد الصِحيح يف مص نف أول : الثانية

  . األول : والصواب   أصحّ  مسلم : وقيل . فوائد وأاثرمها أصّحام ا والبخاري   .(7)القرآن
ي ْستوعبا و مل   مكان يف احلديث طرق جبم  مسلم واختصّ       

التزم اهُ  وال الصحيح (8)
 : و قيل .(9)

  .(11)هذاو أُْنِكُر    قليل إال منه يفتاما (10)ومل

                                  
 أربه   الشريف اإلمام   الدنيا من ورحيانته  النيب سبط   ارمدين هللا عبد أبو   اهلامشي القرري طالب أيب بن علي بن احلسني ((1

   1ط  اإلصابة   حجر ابن . هـ( 61) : سنة   ظلماً  ابلعراق استشاد   الكربالء رايد   قدميه إىل صدره من  هللا برسول
(2/67) . 

 . (50) : ص : يف ترمجته سبق   اهلامشي ارمطلب عبد بن طالب أيب بن علي ((2
 . (12) : ص : يف ترمجته سبق   األصبحي مالك بن أنس بن مالك ((3
  مشاور فقيه ثقة   ارمدينة عامل   وأعالمام التابعني أئمة من   القرري اخلطاب بن عمر بن هللا عبد موىل ارمدين هللا عبد أبو انف  ((4
  (5/95)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ( هـ 117) : سنة تويف   اً مطلق حجة أنه على األمة اتفقت : ماران بن ميمون قال
 . (12) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي القرري عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد ((5
 أن إطالق بعدم العلماء بعض جزم وم    األحاديث أصح يف يق  ومل   األسانيد أصح يف وق  إمنا العلماء بني احلاصل اخلالف ((6

 عن نقل ما جمموع هللا: رمحه فقال   سند أصح أبنه السند وصف يف فائدة ذار قد : حجر ابن أن إال ؛ نيداألسا أصح الفالين السند

   1ط  النكت   الزراشي . منام أحد من حكم له يق  مل ما على ابألصحية هلا حكموا ال ي الرتاجم ترجيح يفيد ذلك من األئمة
(1/249) . 

 ؛ ومسلم البخاري : الصحيحان   العزيز القرآن بعد الكتب أصح أن على هللا رمحه العلماء اتفق : تعاىل هللا رمحه النووي قال ((7
 . (1/14)  2ط   مسلم صحيح شرح املنهاج   النووي . فائدة وأاثرمها أصحاما البخاري واتاب ؛ بولابلق األمة وتلقتاما

  . حبذفه النسخ بقية ويف   ( د ) : يف   ابلواو ((8
 يصح مل أنه مناما واحدٍ  وال حيكما )مل : هللا رمحه قال   الصحيحني على ارمستدرك على مقدمته يف احلاام اإلمام أيضاً  قال اذا ((9

 ال ي الدرجة مناما واحد ال لنـزول   خيرجاها مل صحاح أحاديث بقيت وقد : ارمدخل يف البياقي وقال . خرجاه ما غري احلديث من

 . (1/172)   1ط   نكتلا   الزراشي   (1/180)   1ط   واألاثر السنن معرفة   البياقي . الصحة يف اتابياما يف رمساها
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : نم طمست ( يستوعبا ) ((10
 الصحيحة  األحاديث من فاهتما قد   تعاىل هللا رمحاما ومسلم البخاري أن : تعاىل هللا رمحه النووي اإلمام يرجحه الذي وهذا ((11

  . الصحيحة األحاديث من السنن الكتب يف ما ذلك على وتدل   والكثري الكثري
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اخلمس ة األصول يفت مل أنه : والصواب
  (2)داود أيب وسنن   الصحيحني أعين   اليسري إال   (1)

و النس ائيّ   (3)والرتمذي
(4) .  

 ] عدد أحاديث البخاري ومسلم [
 أربعة : ارمكّرر وحبذف   ابرمكّررة حديثاً  وسبعون و مخس ة و مائتان آالف سبعة : البخاري يف ما ومْجلة
  . آالف أربعة : حنوُ  ارمكرر إبسقاط ومسلم . آالف

 ] الزايدة يف الصحيح [ 
 

 وابن   و النس ائي   والرتمذي   داود أيب نناس : ارمْعتمدة الّسنن من تعرف الصحيح يف الزايدة نإ مث

و البيا قي  (2)واحلاام  (1)والدارقطين  (5)خزمية
 وجوده يكفي وال صحته على م نُصوصاً  ؛ وغريها (3)

ا فيا 
 . الصحيح على االقتص ار   ر ر ط م نْ  اتاب يف إال (4)

                                  
 يف هذا واان   النسائي ننوس   الرتمذي ننوس   داود أيب وسنن   مسلم وصحيح   البخاري يحصح : اخلمسة ابألصول ارمراد ((1

 اعتبار على األمر واستقر   مالك موطأ : األثري ابن فجعله   سادساً  أصالً  العلماء بعض زاد مث   اخلمسة األصول   األوىل العصور

 . (1/43)  1ط   األصول جامع   ثرياأل ابن . زوائدها لكثرة   سادساً  أصالً  هماج ابن سنن
   حجة ثقة   العلماء ابار من اان   السنة صاحب   احلافظ السجستاين داود أبو   األزدي إسحاق بن األرعث بن سليمان ((2
 يبالتهذ تقريب   حجر ابن   (13/203)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ( هـ 275) : سنة تويف   احلديث يف عصره إمام

 . (2533) : برقم   1ط  
  ارمصنفا  من وغريه "اجلام " : صاحب   احلافظ الضرير   يالرتمذ عيسى أبو   يالسلم موسى بن سورة بن عيسى بن حممد ((3
  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ(279) : سنة   ترمذ : بـ تويف   ارمسلمني بعلمه هللا نف  ومن   ارمربزين احلفاظ األئمة أحد
(26/250) . 

 واألعالم   ارمتقنني واحلفاظ   ارمربزين األئمة أحد   النسائي الرمحن عبد أبو دينار  بن حبر بن سنان بن علي بن رعيب بن أمحد ((4

 اتريخ يف الطلب بغية   العدمي ابن . هـ( 303) : سنة تويف   ارمشاورة ارمصنفا  من وغريه   السنن اتاب صاحب   ارمشاورين

  . (1/80)   1ط   التهذيب تقريب   (2/782)   د.ط   حلب
   التصانيف صاحب   العلوم أرتا  مج    الكبار األعالم أحد   النيسابوري بكر أبو   السلمي خزمية بن إسحاق بن حممد ((5
 النبالء أعالم سري لذهيب ا . (311) : سنة تويف  واالتقان العلم سعة يف ارمثل به يضرب صار حىت   والفقه ابحلديث حداثته يف عين

 . (14/365)   3ط  
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 ارمعتم دين من لغريه فيه جند ومل ححهص فما   ُمتس اهلد  و هو     علياما الزائد بضبط احلاام واعتىن     

 حكمه يف ويقاربه   ضعفه توجب (5)علة فيه تظار أن إال ح س ند  أبنّه حكْمن ا تضعيفاً  وال تصحيحاً 

 . أعلم و هللا   ِحب ان ابن حامت أيب صحيح
 ] الكتب املخرجة على الصحيحني [

بينا ا فحص ل األلفاظ يف وافقتامام فياا يلتزم مل الصحيحني على (6)ارمخرجة الكتب : الثالثة
(7) 

  . وارمعىن اللفظ يف تفاو 
و اْلبـ غ ِوي     البـ يـْا قي رواه ما واذا      

 (2)بعضه يف و ق    مسلم أو البخاري ر و اهُ  : قائلني   وربااما(1)

ا تنقل أن جيوز فال   أصله ر و اي   (3)أهنما فُمر ادهم    ارمْعىن يف تفاو  منا 
 هكذا هو   : وتقول   اً حديث (4)

                                  
 العلم حبور من اان  اجلاابذة وعلم اإلسالم ريخ   فا ارمصن صاحب  الدارقطين احلسن أبو   البغدادي أمحد بن عمر بن علي ((1

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 385) : سنة تويف   ورجاله احلديث علل ومعرفة احلفظ إليه انتاى   الدنيا أئمة ومن
(16/449) . 

 احملدثني  ريخ   الناقد احلافظ اإلمام   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   الطمااين الضيب محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((2

 405) : سنة تويف   تهوجالل إمامته على اتفق   حفيالً  وحافظاً    جليالً  إماماً  اان   احلديث علوم يف ارمشاورة التصانيف صاحب

 . (4/161)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (17/162)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(
 ريخ  مائة من حنو من احلديث مس    خراسان ريخ   الفقيه النيسابوري بكر أبو   البياقي هللا عبد بن علي بن احلسني بن أمحد ((3

  2  ط اإلسالم اتريخ الذهيب  . هـ( 458) : سنة   بنيسابور تويف   فامه وقوة مقصده حلسن عمله يف رااً مبا   فقيااً  حافظاً  اان
 . (1/431)   د.ط   الشافعيني طبقات ، اثري ابن   (10/95)

 . ارميم حبذف ( فياا ) : النسخ بقية ويف   ( ج ) : يف هكذا ( فياا ) ((4
 ظاهرة جلية العلة هذه أاانت سواءً  احلديث يف القادح األمر : احلديث علماء عند وهي ؛ ءالشي يف والضعف العائق : العّلة ((5

 الوسيط   رابة أبو   (4/12)   د.ط   اللغة مقاييس معجم   فارس ابن . اخلفي ااإلرسال غامضة خفية أم   الظاهر ااإلرسال

 . (1/228)   د.ط   احلديث ومصطلح علوم يف
 أن : ارمستخرج وطريقة ؛ أحدمها أو الصحيحني على ارمستخرج : اـ   ابرمستخرجا  ارمعروفة : هي   خرجةارم ابلكتب ارمراد ((6

 البخاري م  يلتقي حىت روايه الذي ابإلسناد أحدمها عن أو عناما فريويه   أحدمها أو ومسلم البخاري رواه حديث إىل احملدث يعمد

  . رواته أحد يف مسلم أو
  . ( فياا فيحصل ) : ( د ) : ويف   ( فياا فحصل ) : ( ر - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( بيناا فحصل ) ((7
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 من ارمختص را  خبالف   بلفظه أخرجاه : ارمصنف يقول أو   هبما تقابله أن إال ؛ فياما هكذا
  . ألفاظاما فياا نقلوا فإهنم الصحيحني

 صحيحة الزايدا  تلك فإن ؛(5)الصحيح وزايدة   اإلسناد علوّ  : فائداتن علياما ارمخّرج ة وللكتب      

 . إبسنادمه ا لكوهنا
 ] حكم رواية احلديث املتصل واملعلق [

 فأاثر واحد إْسناده مبتدأ من ُحذف ما وأما   بصحته احملكوم فاو ارمتصل ابإلسناد روايه ما : الر اِبع ةُ 
 عن بصحته حكم فاو   اذا فالن وذار   و ر وى و أ م ر   )   و فعل قال : اـ اجلزم بصيغة ِمنه اان فما

  . إليه ارمضاف
 فالن عن وُحكي     وذار ويو رُ    ويُقال وحُيكى   ويُذار يُروى : اـ (6)( جزم فيه ليس اوم      

بو اه هو   و ليس     إلْيه ارمضاف عن بصحته حكم فيه فليس  (7)()اذا
 (9)ارموسوم الكتاب يف إلدخاله (8)

 . أعلم و هللا   ابلصحيح

                                  
 السنة  حميي   القدوة اإلمام   ارمشاورة التصانيف صاحب   الشافعي حممد أبو   البغوي الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني ((1

  (19/439)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 516) : سنة تويف   واحلديث والفقه التفسري يف الشافعي ارمذهب أئمة أحد
 .  (1/549)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن
 . ( بعضه ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( بعضه ) ((2
 . ( إمنا ) : ( د ) : ويف   ( ر - ز – ج ) : يف هكذا ( أهنما ) ((3
 . ( مناما ) : النسخ بقية ويف   ( ز ) : يف كذاه ( مناا ) ((4
  : مناا فذار   سبعاً  السيوطي مناا ذار   اثرية الصحيحني على ارمستخرجا  فوائد ((5
 = ارمعرضة عند للرتجيح الطرق بكثرة القوة .1
  . ارمستخرج صاحب فيبينه   يبينه ومل اختلط عمن روى الصحيح مصنف يكون أن .2
 . ابلسماع ابلتصريح ارمستخرج صاحب فريويه   نعنةابلع مدلس عن يروي أن .3
  . ( د – ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
  . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 . (1/130)   د.ط   الراوي تدريب   السيوطي . جداً  ساقط أي : بواه ((8
 . (1/68)   د.ط   العروس اتج   الزبيدي : انظر . ومسة عالمة له اجملعول : أي   الوسم من : ارموسوم ((9
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 ب(:3)

 ] أقسام الصحيح [
  البخاريّ  به انفرد (3)ما مث  (2)ومسلم (1)البخاري عليه اتفق ما اأْعال ه   : أقس ام الصحيح : اخلاِمس ة

 . غريمها عند صحيح مث   مسلم مث   البخاريّ  ررط على (4)ما مث   ررطاما على ما مث   مسلم مث
  . الشيخني اتفاق فمرّادهم صحته على أو عليه متفق صحيحد  قالوا وإذا
هُ  ما أن هللاُ  رمحه (5)الشيخ و ذار          (6)فيه حاصل القطعي و الِعلمُ    بصحته مقطوع فاو أحدمها أو ر و اي 

  . أعلم وهللا  (7)يتواتر مل ما الظنّ  يفيد : فقالوا   و األاثرون احملققون وخالفه

                                  
 تعاىل هللا اتاب بعد اتاب أصح صاحب   احلافظ يالبخار  هللا عبد أبو   موالهم ياجلعف ارمغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ((1

 احلفظ جبل   الدين نظام وحافظ   ارمرسلني سيد أحاديث يف عليه وارمعول   ارموحدين وقدوة   ارمسلمني إمام   الصحيح على

 سري الذهيب  . هـ( 256) : سنة   خرتنك بـ تويف   اثرية تصانيف له   واحلديث الفقه يف رأساً    حجة حافظاً  إماماً  اان   واإلتقان

   احلنابلة طبقات   يعلى أيب ابن   (2/212)   2ط   الكربى الشافعية طبقات   السبكي   (12/391)   3ط   النبالء أعالم
 . (1/271)   د.ط
 صاحب الصادق  احلجة   اجملود احلافظ   الكبري اإلمام   احلافظ النيسابوري احلسني أبو   القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم ((2

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ( هـ 261) : سنة تويف   ارمميز وارمصنف   ارمربز اإلمام   التصانيف من وغريه الصحيح
(12/557.) 

  . النسخ بقية يف واثبتة   ( ج ) : من ساقطة ( ما ) ((3
 . ( ز ) : يف واثبتة   ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( ما ) ((4
 . تعاىل هللا رمحه الصالح ابن : أي ((5
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( فيه حاصل ) ((6
 مقطوع مسلم أو البخاري رواه ما أبن قوله يف   تعاىل هللا رمحه النووي قال امال واألاثرون احملققون الصالح ابن اإلمام خالف ((7

 فقال   الدين عز الشيخ أيضاً  ارمقالة هذه عاب وممن   الصالح ابن الشيخ قاله مبا قال من على برهان ابن إنكار ارتد وقد   بصحته

 أحاديث : النووي اإلمام وقال . رديء مذهب وهو صحتهب القط  ذلك اقتضى حبديث علمت إذا األمة أن يرون ارمعتزلة إن

 يف وغريمها ومسلم البخاري بني فرق وال تقرر ما على الظن تفيد إمنا واآلحاد   آحاد فإهنا الظن تفيد إمنا مبتواترة ليست ال ي الصحيحني
 إذا هبا العمل جيب غريمها يف ال ي اآلحاد خبارأ فان عليه متفق وهذا فياما مبا العمل وجوب أفادان إمنا ابلقبول األمة وتلقى   ذلك

 ال صحيحاً  فياما ما اون يف الكتب من وغريمها الصحيحان يفرتق وإمنا   الصحيحان فكذا   الظن إالّ  تفيد وال أسانيدها صحت
 شرح املنهاج   لنوويا   (1/77)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . مطلقاً  به العمل جيب بل فيه النظر إىل حيتاج

 . (1/20)  2ط   احلجاج ابن مسلم صحيح
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 ] حكم تصحيح احلديث وتضعيفه يف هذه األزمان [
 حافظ صحته على ينصّ  مل جزء أو اتاب يف اإلْسن اد صحيح   حديثاً  األزمان هذه يف رأى من : الس اِدس ةُ 

 واألظا رُ   (4)األزمان هذه (3)أْهِلي ة لضعف بصحته حيكم ال : (2)الدين( )تقي (1)الشيخ قال ؛ معتمد

  . أعلم وهللا  (5)معرفته وقويت متكن رمن جوازه عندي
 أبصول ثقة أوْ  هو   ااقابل دةمعتم   ُنْسخة من أيخذه أن فطريقه   اتاب من حبديث العمل أراد ومن      

 . أعلم وهللا   أجزأه حمقق معتمد أبصل قابلاا فإن   صحيحة
 النوع الثاين : احلسن

 ] تعريف احلديث احلسن [
 ويقبله  احلديث أاثر مدار وعليه   رجاله وارتار   خمرجه عرف ما وهو : هللا رمحه (7)اخلطايب (6)وقال

  .(8)الفقااء عامة وتستعمله   العلماء أاثر
 ] أقسام احلديث احلسن [

  : قسمان هو : هللا رمحه الشيخ قال
                                  

  . تعاىل هللا رمحه الصالح ابن : ابلشيخ ارمراد ((1
  . ( ر - ج – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 . ( أهل ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( أهلية ) ((3
 . ( الزمان ) : ( ر - ج ) : يفو    ( ز – د ) : يف هكذا ( األزمان ) ((4
 معرفته  وقويت متكن رمن ذلك جواز عندي واألظار   التقريب اتابه يف النووي بقول بعضام اعرتض : األبناوي إسحاق أبو قال ((5

 . متقدما رمن تصحيحاً  فياا جند مل أحاديث ارمتأخرين من مجاعة صحح فقد   احلديث أهل عمل عليه الذي هو النووي رجحه وما
 صحح   ارمقدسي الدين ضياء احلافظ : ومنام   أحاديث عدة واإلياام الوهم بيان : اتابه يف صحح   القطان ابن احلسن أبو : منام

 . (1/80)   1ط   الصالح ابن علوم من الفياح الشذا   األبناسي . أحد تصحيحاا إىل يسبق مل أحاديث ارمختارة اتابه يف
 . حبذفه : النسخ بقية ويف   ( ز ) : يف الواو بثبو  ((6
  أبو سليمان اخلطايب  الفقيه األديب   صاحب التصانيف ارمشاورة   اان إماماً يف الفقه واحلديث محد بن حممد بن إبراهيم  ((7

   2ط   الشافعية الكربىطبقات (   السبكي   8/632)  2  ط اتريخ اإلسالمهـ( . الذهيب    388واللغة   تويف سنة : )
(3/282 ). 

  . (1/6)   1ط   داود أيب سنن شرح يف السنن معامل   اخلطايب ((8
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 وال   اخلطأ اثري مغف الً  (2)فيه وليس   أهلي ته تتحقق مل مستور من إسناده خيلو ال(1)ما : أحدمها      

ق سبب منه ظار   .(3)آخر وجه من حنوه أو مثله برواية معروفاً  احلديث منت ويكون   مفسِّ
 احلفظ يف لقصوره الصحيح درجة يبلغ ومل   واألمانة ابلصدق مشاوراً  راويه يكون أن : الثاين     

ك ر اً منُ  تفرده يـُع د   من حال عن تف مر  وهو   واالتقان
(4).  

 ] احلسن كالصحيح يف االحتجاج به [
 نوع يف طائفة (5)أدرجته وهلذا ؛ القوة يف دونه اان وإن   به االحتجاج يف االصحيح احلسن مث

 . أعلم وهللا  (6)الصحيح

                                  
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( ج ) : من ساقطة ( ما ) ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من ساقطة ( فيه ) ((2
 : رقم حديث   النكاح اتاب يف   رتمذيال سنن   سننه يف الرتمذي أخرجه ما : ومثاله   لغريه احلسن : يسمى النوع هذا ((3
ثـ ن ا قال:   (1113) ثـ ن ا : ق ال   ب ش ارٍ  ْبنُ  حُم م دُ  ح د  ثـ ن ا : ق اُلوا   ج ْعف رٍ  ْبنُ  و حُم م دُ    م ْاِديٍّ  ْبنُ  الر مْح نِ  و ع ْبدُ    س ِعيدٍ  ْبنُ  حي ْىي   ح د   ح د 

ْعتُ  : ق ال     اّلل ِ  ُعبـ ْيدِ  ْبنِ  ع اِصمِ  ع نْ    ُرْعب ةُ     نـ ْعل نْيِ  ع ل ى تـ ز و ج تْ  فـ ز ار ة   ب يِن  ِمنْ  اْمر أ ةً  أ ن     أ بِيهِ  ع نْ    ر بِيع ة   ْبنِ  ع اِمرِ  ْبن   اّلل ِ  ع ْبد   مسِ 
 و س ْالِ    ُهر يـْر ة   و أ يب    ُعم ر   ع نْ  الب اب يف و   : رتمذيال قال . احلديث«...بِنـ ْعل نْيِ؟ و م اِلكِ  ِسكِ نـ فْ  ِمنْ  أ ر ِضيتِ » :  اّلل ِ  ر ُسولُ  فـ ق ال  

 فمدار . ص ِحيحد  ح س ند  ح ِديثد  ر بِيع ة   ْبنِ  ع اِمرِ  ح ِديثُ  . األ ْسل ِميِّ  ح ْدر دٍ  و أ يب    و ج اِبرٍ    و ع اِئش ة     و أ ن سٍ    س ِعيدٍ  و أ يب    س ْعدٍ  ْبنِ 

 من تقىفار    عديدة أخرى طرق من جملئيه الرتمذي حّسنه لكن   حفظه لسوء ضعيف هذا وعاصم   عاصم على احلديث هذا إسناد

 . لغريه احلسن إىل الضعيف
ثـ ن ا : قال   (16837) : رقم حديث   1ط   مسنده يف أمحد اإلمام أخرجه ما : ومثاله   لذاته احلسن : يسمى النوع هذا ((4  ح د 

ثـ ن ا ع ف اُن  يِنِّ  م ْعب دٍ  ع نْ    ِإبـْر اِهيم   ْبنُ  س ْعدُ  نـْب أ ين أ   : ق ال   ُرْعب ةُ  ح د  ًئا  هللاِ  ر ُسولِ  ع نْ  حُي دِّثُ  قـ ل م ا  ُمع اِوي ةُ  ا ان   : ق ال   اجْلُا  يـْ    ر 
ءِ  و يـ ُقولُ  ِلم ا ِ  ه ُؤال  ُعُان   قـ ل م ا اْلك  رًا ِبهِ  هللاُ  يُرِدِ  "م نْ  : ق ال    الن يبِّ  ع نِ    اجْلُم  ِ  يف  هِبِن   حُي دِّثُ  أ وْ    ي د  يـْ ا و ِإن   الدِّيِن  يف  يـُف قِّه   خ   ه ذ 

ُامْ    ِفيهِ  ل هُ  يـُب ار كْ  حِب قِّهِ  أي ُْخْذهُ  ف م نْ    خ ِضرد  ُحْلود  اْلم ال   ْبُح". ف ِإن هُ    و الت م اُدح   و ِإاي   خال . ثقا  ورواته اإلسناد متصل حديث فاذا الذ 

 يف الذهيب وقال . القدر يف رأساً  واان   صدوقاً  اان : الرازي حامت أبو قال . نفسه يف صدوقاً  لكونه حسن وحديثه ايناجل معبد
   االعتدال ميزان   الذهيب . معني ابن حيىي وثقه وقد . ابلقدر تكلم من أول فكان ؛ سيئة سنة سنّ  ولكنه   نفسه يف صدوق :ارميزان
 . (4/141)   1ط
 . ( أدرجه ) ( د ) : يف ((5
   الفقااء به احتج ولذلك   القوة يف دونه اان وإن   به االحتجاج يف االصحيح احلسن احلديث أن على العلماء مجاور اتفق ((6

   حجر ابن اإلمام عن نقل اما   لذاته احلسن احلديث حجية على االتفاق : العلم أهل بعض ونقل   واألصوليني احملدثني ومعظم
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 ] القول يف احلديث : صحيح اإلسناد وغريه [
 قد ألنه ؛(1)حسن( أو صحيح حديث : قوهلم دون   صحيحه أو اإلسناد حسن حديث : )وقوهلم 

 (2)فالظاهر معتمد حافظ ذلك على اقتصر فإن   علة أو لشذوذ ارمنت دون اإلسناد حيسن أو يصح

  . وحسنه ارمنت صحة
 قول الرتمذي : حديث حسن صحيح [ ] 

  الصحة يقتضي أحدمها   إبسنادين يرو  : فمعناه   صحيح حسن حديث : وغريه(3)الرتمذي قول وأما
  .(4)احلسن يقتضي : واآلخر

 ] تقسيم البغوي : أحاديث املصابيح [
اْلبـ غ ِويِّ  تقسيم وأما

  الصحيحني يف ما : احابلصِّح يداً مر    وصحاح   حسان إىل ارمصابيح أحاديث :(5)
 .(6)وارمنكر   والضعيف   واحلسن   الصحيح السنن يف ألن ؛ بصواب فليس   السنن يف ما : وابحلسان

 :فروع 
 ] مصادر احلديث احلسن ، وأمهية جامع الرتمذي [

                                  
 . وغريمها حبان وابن احلاام اإلمام اأمثال   الصحيح النوع يف احلسن احلديث العلماء بعض أدرج وقد ؛ اتابه يف الصنعاين األمري

 . (1/179)  1ط   األفكار توضيح   الصنعاين   (1/93)   1ط   املغيث فتح   السخاوي
  . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( ج ) : من طمست ( فالظاهر ) ((2
حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي   أبو عيسى الرتمذي   الضرير احلافظ   صاحب : "اجلام " وغريه  ((3

 ابن حجر   هـ( .279من ارمصنفا    أحد األئمة احلفاظ ارمربزين   ومن نف  هللا بعلمه ارمسلمني   تويف بـ: ترمذ   سنة : )
هتذيب (   ارمزي   4/184)   1ط  التكميل يف اجلرح(   ابن اثري   1/500(   )6206برقم : )   1ط   قريب التهذيبت

 .( 26/250)  1ط   الكمال
  . الرتمذي قول من ارمراد يف   ارملقن وابن تيمية ابن اإلسالم وريخ والنووي الصالح ابن اإلمام رجحه ما هذا ((4
 . (54) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي حممد أبو   البغوي الفراء بن حممد نب مسعود بن احلسني ((5
 الشيخني  اتب يف ما ابلصحيح يريد أنه ذار أن بعد قال فإنه   بياهنا ارمصابيح صاحب التزم قد : تعاىل هللا رمحه ارملقن ابن قال ((6

 أو منكراً  اان ما ذار عن وأعرضت إليه أرر  غريب أو ضعيف من فياما اان وما   وغريمها والرتمذي داود أبو أورده ما وابحلسن

 . (1/97)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . إذاً  اصطالحه يف عليه إيراد وال لفظه هذا ؛ موضوعاً 
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 : قوله يف منه النسخ وختتلف   راره الذي وهو   احلسن معرفة يف(1)( أصل ) الرتمذي اتاب : أحدها
 ما وتعتمد   معتمدة أبصول أصلك مبقابلةتـ ْعت يِن   أن فينبغي ؛ وحنوه صحيح (2)حسن أو   سنح

  . عليه اتفقت
 ما سكت أبو داود عنه [] 
 فيه اان وما   ويقاربه يشباه وما الصحيح فيه يذار أنه عنه جاء فقد :(3)داود أيب سنن مظانِّه ومن

 ومل مطلقاً  اتابه يف وجدان ما هذا فعلى   صاحل فاو ريئاً  هفي يذار مل وما   بّينه (5)رديد (4)وهن
  .(6)داود أيب عند حسن فاو ضعفه وال ارمعتمدين من غريه يصححه

 ] كتب املسانيد[
الط ي اِلِسيِّ  داود وأيب  (7)حنبل بن أمحد مسند وأما

 ابألصول تلتحق فال  (9)ارمساند من وغريمها  (8)

 . أعلم وهللا   فياا ما إىل والراون هبا الحتجاجا يف أربااا وما  (10)اخلمسة

                                  
   . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . ( ج ) : من ساقطة ( حسن ) ((2
 . (52) : ص : يف ترمجته سبق   السجستاين داود أبو   األزدي سحاقإ بن األرعث بن سليمان ((3
 . (04/92   د.ط   العني   الفراهيدي . وحنوه العظم يف واذلك . األرياء ويف العمل يف الضعف : الوهن ((4
  . الناسخ من إمالئي خطأ ولعله   الدال حبذف ( ردي ) : النسخ بقية ويف   ( ز ) : يف هكذا ( رديد ) ((5
 . (1/27)   د.ط   مكة ألهل داود أيب رسالة   داود أبو ((6
 احملدثني  إمام   األعالم األئمة أحد   ارمذهب صاحب   ارمروزي هللا عبد أبو   الشيباين هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد ((7

 لكنه ابلسياط  وُضرب فُسجن   القرآن خلق ألةمس يف امتحن   ورعاً  النفس نزيه   احلديث يف فقيااً  ثبتاً  اان   السنة عن وارمناضل

  (5/178)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي  اخلطيب . هـ( 164) : سنة   ببغداد تويف   ريء إىل جيبام ومل قوله على ثبت
 . (11/177)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب

 احلديث  اثري اان   األصل فارسي اان   ارمسند صاحب   احلافظ البصري داود أبو   الطيالسي اجلارود بن داود بن سليمان ((8

 اتريخ األصبااين  نعيم أبو   (9/378)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 204) : سنة تويف   ثبت متيقظ   اللاجة صادق

  . (1/389)  1ط   أصبهان
 . الياء بزايدة ( ارمسانيد ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( ارمساند ) ((9

 . النسائي سنن   داود أيب سنن   الرتمذي سنن   مسلم صحيح   البخاري صحيح : اخلمسة ابألصول ارمراد ((10
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 ] مىت يرتقي احلسن إىل مرتبة الصحيح ؟[

 حديثه فروي والسرت ابلصدق مشاوراً    الضابط احلافظ درجة عن متأخراً  احلديث راوي اان إذا : الثاين

 . أعلم وهللا  (1)الصحيح إىل احلسن من ارتف    قوي وجه غري من
 ف إىل مرتبة احلسن ؟[]مىت يرتقي الضعي

 ضعفه اان ما بل   حسن جمموعاا من حيصل أن يلزم ال ضعيفة وجوه من احلديث روي إذا : الثالث

 ضعفه اان إذا واذا   حسناً  وصار   آخر وجه من (3)مبجيئه زال   األمني الصدوق (2)راويه لضعف

 وهللا  (5)غريه موافقة فيه يؤثر فال الراوي لفسق الضعيف وأما  .(4)آخر وجه من مبجيئه زال   ابإلرسال

 . أعلم

                                  
  : قسمان الصحيح احلديث ((1
  . تقدم اما الصحيح احلديث تعريف يف ارمذاورة الصفا  من ارتمل ما وهو : لذاته صحيح .1
 الطرق  بتعدد القصور ذلك اجنرب لكن   االضبط الشروط بعض يف لذاته الصحيح الدرجة عن قصر ما وهو : لغريه صحيح .2

  (1/230)   د.ط   احلديث ومصلح علوم يف الوسيط   رابة أبو . لذاته حسناً  حديثاً  صار   الطرق بتعدد ينجرب مل فإن
  . الناسخ من إمالئي خطأ ولعله   الواو حبذف ( رايه ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( راويه ) ((2
  . ابلالم ( جمليئه ) : ( ر ) : ويف   ( د - ج – ز ) : يف ابلباء هكذا ( مبجيئه ) ((3
  : قسمان الضعيفة األحاديث ((4
   سالاإلر  بسبب ضعيفاً  اان أو   الصدق أهل من اونه م  احلفظ سيء راويه اان إذا اما : الطرق بتعدد يزول ضعف .1
 . لغريه احلسن إىل الضعيف من فريتقي   ابرمتابعا  يزول فإنه   التدليس أو
 ضعفاً. إال الضعيف يزيد ال الطرق فتعدد   ابلفسق ارمتامني أو   وارمرتواني الكذابني ارواية : الطرق بتعدد يزول ال ضعف .2

 . (1/113)   1ط   الصالح ابن علوم من الفياح الشذا   األبناسي
   1ط   الرتمذي علل شرح   رجب ابن . العلماء من وغريه   القطان حيىي أنكره . الرأس من األذانن : حديث : ثالهم ((5
(2/746) . 
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 النوع الثالث : الضعيف
 : خاص لقب له ما ومنه   الصحيح صحة اـ ضعفه ويتفاو    احلسن أو الصحيح صفة جيم  مل هوما
 .(1)وغريمها   والشاذ   ارموضوع اـ

 النوع الرابع : املسند
 يستعمل ما وأاثر   منتااه إىل سنده اتصل ما : احلديث أهل عند هو : (2)البغدادي اخلطيب قال      

  .(3)غريه دون  النيب عن جاء فيما
اْلبـ رِّ  عبد ابن وقال      

  .(5)منقطعاً  أو اان متصالً    خاصة  النيب عن جاء ما هو : (4)
 .(7)ارمتصل ارمرفوع يف إال يستعمل ال وغريه: (6)احلاام وقال      

                                  
ثـ ن ا : الرتمذي اإلمام قال : الضعيف احلديث مثال ((1 ارد  ح د  : بـُْند  ثـ ن ا ق ال   اْبنُ  و بـ ْازُ    م ْاِديٍّ  ْبنُ  الر مْح نِ  و ع ْبدُ    س ِعيدٍ  ْبنُ  حي ْىي   ح د 

ثـ ن ا : ق اُلوا   أ س دٍ  ةِ  ْبنُ  مح  ادُ  ح د  ِيم ة   أ يب  ع نْ    األ ثـْر مِ  ح ِكيمٍ  ع نْ    س ل م  ْيِميِّ  مت   أ ت ى م نْ » : ق ال    الن يبِّ  ع نِ     ُهر يـْر ة   أ يب  ع نْ    اهلُج 

اِئًضا اِهًنا أ وْ    ُدبُرِه ا يف  اْمر أ ةً  أ وِ    ح   واحلديث   األثرم حكيم لضعف   ضعيف احلديث فاذا . «حُم م دٍ  ع ل ى أُْنزِل   مب ا ا ف ر   فـ ق دْ    ا 

 جاء ما ابب الطاارة  أبواب   اتاب   2ط   الرتمذي سنن   الرتمذي . األثرم حكيم حديث من إال نعرفه ال : الرتمذي قال اما

 . (1/242)   (135) : رقم حديث   احلائض إتيان اراهية يف
أبو بكر : أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد اخلطيب البغدادي   الفقيه احلافظ   أحد األئمة ارمشاورين   وارمصنفني ارمكثرين   ((2

(   ابن 5/31)   د.ط   اتريخ دمشقهـ ( . ابن عساار    463واحلفاظ ارمربزين   ومن ختم به ديوان احملدثني   تويف سنة : )
 . (10/175)  2  ط اتريخ اإلسالم(   الذهيب   1/153)  1ط   د ملعرفة رواة السننالتقيينقطة   

  . (1/21)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((3
 وريخ قرطبة حمدث   الكبري احلافظ اإلمام   النمري الرب عبد بن عمر أبو القرطيب  الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف ((4

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 463) : سنة تويف   الكثرية ارمصنفا  صنف   رىت علوم يف وتبحر الكثري مس  زمانه 
 . (1/458)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن   (10/199)

  . (1/25)   د.ط   واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد   الرب عبد ابن ((5
 االم دخول يقتضي فإنه : للمسند اخلطيب تعريف أما   تعاىل هللا رمحه احلاام اإلمام حكاه ما هو   للمسند الصحيح عريفالت ((6

   1ط  احلديث ألفية بشرح املغيث فتح   السخاوي . احلديث أهل عند مقبول غري توس  وهو   ارمسند يف بعده ومن الصحايب
(1/133) . 

  . (1/17)   2ط   حلديثا علوم معرفة   احلاام ((7
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 (1)النوع اخلامس : املتصل

 . اان من على (4)موقوفاً  أو اان (3)مرفوعاً  إسناده اتصل ما : وهو   (2)ارموصول ويسمى
 النوع السادس : املرفوع

 هو :(5)وقيل . منقطعاً  أو اان متصالً    غريه على مطل ُقه يق  ال   خاصة  النيب إىل أضيف ما وهو

 .(6)قوله أو  النيب فعل عن الصحايب به أخرب ما
 : املوقوف النوع السابع

   منقطعاً  أو اان متصالً    حنوه أو (7)فعالً  أو هلم قوالً  عنام هللا رضي الصحابة عن ارمروي وهو
  .(9)وحنوه الزهري على (8)فالن وقفه : فيقال   مقيداً  غريهم يف ويستعمل

 ]الفرق بني األثر واخلرب[ 
  . أثراً  :يسمى اله احملدثني وعند  (2)ابخلرب وارمرفوع  (1)ابألثر ارموقوف تسمية خراسان فقااء وعند

                                  
  . ضعيفاً  أو حسناً  أو صحيحاً  : ارمتصل يكون قد : حكمه ((1
 . ابلباء ( ابرموصول ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( ارموصول ) ((2
 ابلقرآن يسافر أن  هللا رسول "هنى : قال أنه ؛ عناما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن   انف  عن   مالك : ارمرفوع ارمتصل مثال ((3

 : رقم حديث   العدو أرض يف ابلقرآن يسافر أن عن الناي   اجلااد اتاب   1ط   مالك موطأ   مالك اإلمام العدو". أرض إىل
(1623)  (3/633) . 

 الراعة فاتتك "إذا : يقول اان   عناما هللا رضي اخلطاب بن عمر بن هللا عبد أن   انف  عن   مالك : ارموقوف ارمتصل مثال  ((4

 (21) رقم: حديث   الصالة من راعة أدرك من يف   الصالة وقو  اتاب   1ط   مالك موطأ   مالك اإلمام السجدة". فاتتك فقد
  (2/14) . 

 . البغدادي اخلطيب : قاله ((5
  . (1/21)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((6
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( فعالً  أو ) ((7
 . ( غريه ) : ( ر ) : ويف   ( ز - ج – د ) : يف هكذا ( فالن ) ((8
ثـ ن ا : البخاري قال : ارموقوف احلديث مثال ((9  ال  ق    ع ِليٍّ  ع نْ    الط ف ْيلِ  أ يب  ع نْ    خ ر بُوذٍ  ْبنِ  م ْعُروفِ  ع نْ    ُموس ى ْبنُ  اّلل ِ  ُعبـ ْيدُ  ح د 

 ابلعلم خص من ابب   العلم اتاب  1ط   البخاري صحيح   البخاري . «و ر ُسوُلهُ  اّلل ُ  ُيك ذ ب   أ نْ  أ حتُِب ون     يـ ْعرُِفون   مب ا الن اس   ح دِّثُوا»

  . (1/37)   (127) : رقم حديث   يفاموا ال أن اراهية   قوم دون قوماً 
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 فروع :
 ]مىت يكون قول الصحايب مرفوعاً ؟ [

 وإن  (3)موقوف : فاو    النيب زمن إىل يضفه مل إن . اذا نفعل أو نقول انا الصحايب قول : أحدها

  .(5)موقوف :(4)اإلمساعيلي اإلمام وقال . مرفوع : أنه فالصحيح : أضافه
 بني أو   فينا وهو أو    هللا رسول حياة يف (6)بكذا أبساً  نرى ال انا : قوله واذا   األول والصواب

       . مرفوع : فكله    حياته يف بكذا أبساً  يرون ال أو   يفعلون أو   يقولون اانوا أو   أظاران
 .(1(،)9)ابألظافر (8)اببه يـ ْقر عون  هللا رسول أصحاب اان :(7)ارمغرية قول ارمرفوع ومن     

                                  
 : الفقااء بعض وقال   الراجح على موقوفة أو اانت مرفوعة األحاديث : احملدثني اصطالح ويف   الشيء بقية : اللغة يف األثر ((1
  . (1/9)   1ط   السيوطي ألفية شرح   آدم علي . ارموقوفة األحاديث : األثر
  النيب عن جاء ما احلديث : وقيل   للحديث ارمرادف هو : احملدثني اصطالح ويف   به ويتحدث ينقل ما : اللغة يف اخلرب ((2

 . (2/15)   د.ط   الفكر خنبة شرح   حجر ابن . غريه عن واخلرب
 مرفوع أنه إىل احملدثني من طائفة ذهب لكن   احملدثني من وغريمها   الصالح( وابن )النووي : الشيخني اختيار هذا أن الظاهر ((3

   املقنع   ارملقن ابن . (1/46)   2ط   احلثيث الباعث   اثري ابن . وتقريرهم عليه اطالعه الظاهر وألن   الشرع حيكي ألنه
 . (1/116)   1ط
 صاحب   ديثواحل الفقه يف إليه وارمرجوع جرجان أهل إمام   اإلمساعيلي بكر أبو   اجلرجاين إمساعيل بن إبراهيم بن أمحد ((4

   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (8/353)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 371) : سنة تويف   ارمشاورة التصانيف
(3/8) . 

 . (1/191)   1ط   العراقي ألفية شرح يف والتذكرة التبصرة   العراقي ((5
 . ( ج ) : من ساقطة ( بكذا ) ((6
 ورادها  يةاحلديب عمرة قبل أسلم   جليل صحايب الثقفي  هللا عبد أبو   معتب بن مسعود بن عامر أيب بن رعبة بن ارمغرية ((7

 إىل سعد رسول اان   وفرساهنم العرب دهاة من واان   الشام وفتوح اليمامة راد   الرأي مغرية : له يقال واان   الرضوان بيعة وراد

   1ط  اإلصابة   حجر ابن     (4/1445)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 50) : سنة   ابلكوفة تويف   رستم
(6/156) .  

 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( اببه ) ((8
 . الياء بزايدة ( ابألظافري ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ابألظافر ) ((9
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 أن (3)بالل أمر أو   (2)اذا السنة من أو   اذا عن هنينا أو   بكذا أمران : الصحايب قول : الثاين      

     . مبرفوع ليس : وقيل . اجلماور قاله الذي الصحيح على مرفوع : اله   أرباه وما  (4)األذان يشف 
 .(5)بعده أو  هللا رسول حياة يف : قوله بني فرق وال

 

ُلُغ  أو   يـُْنِميهِ  أو   يرفعه : الصحايب ذار عند احلديث يف قيل إذا : الثالث        روايةً  أو   بهيـ بـْ

 مرفوع ورباه هذا فكل ".(8(،)7)األعني صغار قوماً  "تقاتلون : رواية هريرة أيب عن (6)األعرج احديث

 الصحايب تفسري : قال من قول أماو    مرسل فمرفوع   يرفعه : التابعي(9)عن قيل وإذا   العلم أهل عند

 أعلم سبحانه وهللا   موقوف وغريه   حنوه أو آية نزول بسبب (10)يتعلق تفسري يف فذاك   مرفوع
 النوع الثامن : املقطوع

                                  
  1ط   املفرد األدب يف البخاري وأخرجه . (19 )ص : ارموقوفا  معرفة ذار   2ط   احلديث علوم معرفة يف احلاام أخرجه ((1
 . (1/418) : يستأذن ومل دخل إذا ابب ابألظافري". تقرع اانت  النيب أبواب "أن : بلفظ  مالك بن نسأ طريق من
 . الباء بزايدة ( بكذا ) : ( ج ) : ويف   ( ز – ر – د ) : يف ( اذا ) ((2
 على ُعذب   ومؤذنه  لنيبا مالزم   جليل صحايب   الصديق بكر أيب موىل   ارمؤذن هللا عبد أبو   القرري رابح بن بالل ((3

إىل الشام جماهدًا حىت توفاه هللا    خرج بعد وفاة النيب   هللا رسول م  ارمشاهد مجي  راد   الصديق فأعتقه مكة يف التوحيد
 (. 1/455)   1ط  اإلصابة  ابن حجر   ( 1/178)   1ط  االستيعابهـ ( . القرطيب    20  وقيل :  18أو  17سنة : )

  . (1/124)   (603) : رقم حديث   األذان بدء ابب   األذان اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري  جهأخر  ((4
 من إىل بظاهره ينصرف ذلك مطلق ألن : اجلماور قول والصحيح   اإلمساعيلي ذلك يف وخالف   ارمرفوع من أنه على اجلماور ((5

خاوي : واحلق ثبو  اخلالف فياما إذا اان ارمأمور به حيتمل الرتدد بني الشيئني   . وقال الس  الكرمي النيب وهو والناي األمر إليه
 ( .1/142)   1ط  فتح املغيث السخاوي   فاو حممول على الرف  قطعاً .  أما إذا اان مما ال جمال لالجتااد فيه  

 يكتب اان   اجملود وارمقرئ   احلجة احلافظ إلماما   احلارث بن ربيعة موىل   ارمدين داود أبو   األعرج هرمز بن الرمحن عبد ((6

 هـ(. 117) : سنة   كندريةابإلس تويف   مرابطاً  اإلسكندرية ثغر إىل عمره آخر يف حتول   مقرائً  عارماً  ثبتاً  ثقة اان   ارمصاحف

  . (36/23)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (5/69)   3ط   النبالء أعالم سري  الذهيب
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( األعني ) ((7
  . (1/124)   (603) : رقم حديث   األذان بدء ابب   األذان اتاب  1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((8
 . ( عند ) : ( د – ر ) : ويف   ( ج - ز ) : يف هكذا ( عن ) ((9

  . النسخ قيةب يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( يتعلق ) ((10
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 مث   الشافعي واستعمله  (1)فعالً  أو له قوالً  التابعي على ارموقوف وهو   وارمقاطي  ارمقاط  ومجعه
 .  ارمنقط يف (2)الطرباين

 النوع التاسع : املرسل
 فإن مرسالً  يسمى   فعله أو اذا :  هللا رسول قال : الكبري التابعي قول أن الطوائف علماء اتفق

 خيتص بل  (4)مرسالً  يسمى ال : احملدثني من وغريه(3)احلاام قال   أاثر أو واحد التابعي قبل انقط 

 معضل : فـ   أاثر اان وإن   منقط  : فاو حدوا قبله سقط فإن    النيب عن ابلتابعي ارمرسل

 اختالف وهذا  (5)اخلطيب قط  وبه . مرسل الكل أن واألصول الفقه يف وارمشاور   ومنقط 

  .(7)والعبارة االصطالح(6)يف
 

 ؟ [ هل يسمى مرسالً  ]قول التابعي قال النيب  

                                  
نـْي ا يف  آتِن ا }ر بـ ن ا : تقرأ وهي ابنته على ارمسيب بن سعيد دخل : ارمقطوع احلديث مثال ((1  ع ذ اب   و ِقن ا ح س ن ةً  اآلِخر ةِ  و يف  ح س ن ةً  الد 

 فاذا . الصاحلة للمرأة الصاحل الرجل : هلا فقال ؟ الدنيا حسنة هي فما   علمناها فقد اآلخرة حسنة أما أبت اي : فقالت . الن اِر{

  . مقطوع عليه موقوف سعيد من القول
   اإلسالم حمدث   اجلّوال والثقة   الّرّحال احلافظ اإلمام   الطرباين القاسم أبو   اللخمي مطر بن أيوب بن أمحد بن سليمان ((2

 أعالم سري   الذهيب . هـ( 360) : سنة وتويف   طويالً  دهراً  عّمر   الثالثة وارمعاجم   ارمشاورة التصانيف صاحب   ارمعمرين وعلم

 . (22/170)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (16/119)   3ط   النبالء
 احملدثني  ريخ   الناقد احلافظ اإلمام   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   الطمااين الضيب محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((3

 405) : سنة تويف   وجاللته إمامته على اتفق    حفيالً  وحافظاً    جليالً  إماماً  اان   احلديث علوم يف ارمشاورة يفالتصان صاحب

 . (4/161)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (17/162)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(
  . (1/25)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((4
  . (1/21)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي طيباخل ((5
  . ( ج ) : من ساقطة ( يف ) ((6
ثـ ن ا : ارمرسل احلديث مثال ((7 ثـ ن ا   م ْنُصورٍ  ْبنُ  س ِعيدُ  ح د  يـْو ة   ع نْ    اْلُمب ار كِ  ْبنُ  اّلل ِ  ع ْبدُ  ح د   ق ال   : ق ال     جُم اِهدٍ  ع نْ    ع ِقيلٍ  ع نْ    ح 

يـْرُ » :  اّلل ِ  ر ُسولُ  اب ةِ  خ  رُ    أ ْربـ ع ةد  الص ح  يـْ رُ    ِمئ ةٍ  أ ْرب  ُ  الس ر ااي   و خ  يـْ فٍ  أ ْربـ ع ةُ  اجْلُُيوشِ  و خ   حديث   اجلااد يف ابب     داود أبو . «آال 

 . (1/238)   (313) : رقم
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 مرسل أنه ابلتابعي خصه من عند رمشاورفا    النيب قال : التابعني صغار من وغريه(1)الزهري قول وأما

  .(3)منقط  بل   مبرسل ليس : (2)وقيل . االكبري
 : غريه (5)وقيل   مرسالً  ليس منقط  :(4)احلاام فقال   فالن عن رجل عن فالن : قال إذا وأما      

 . أعلم وهللا  (6)مرسل
 ]حكم حديث املرسل وأقوال العلماء يف االحتجاج به [ 
 وقال .األصول وأصحاب الفقااء من واثري   والشافعي احملدثني مجاهري عند ضعيف حديث ارمرسل مث

  .(9)صحيح : طائفة يف عناما هللا رضي (8)حنيفة وأبو  (7)مالك

                                  
 . (1) : ص : يف رمجتهت سبق   الزهري رااب بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم بن حممد ((1
  . القرطيب الرب عبد ابن : قاله ((2
 . (1/25)   د.ط   واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد   الرب عبد ابن ((3
 . (1/17)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((4
 . ( وقال ) : ( د – ر ) : ويف   ( ج - ز ) : يف هكذا ( وقيل ) ((5
 . (1/242)  1ط   الفقه أصول يف الربهان   اجلويين حلرمنيا إمام ((6
 . (12) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين هللا عبد أبو   األصبحي عمرو بن عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك ((7
 ارمذهب  وصاحب   العراق عامل   اخلز يبي  خزازاً  اان   ثعلبة بن هللا تيم بين موىل   الكويف حنيفة أبو   التيمي اثبت بن النعمان ((8

 مبا إال حيدث ال ثقة : معني ابن عنه قال   ذلك يف عيال عليه والناس   وغوامضه الرأي يف والتدقيق الفقه يف ارمنتاى إليه اان ارملة فقيه
 إكمال   مغلطاي ( 6/390)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 150) : سنة ببغداد تويف   حيفظ ال مبا حيدث وال   حيفظه

 . (12/56)  1ط   الكمال هتذيب
 التابعي يكون أن يتعني ال ألنه   احملذوف حبال للجال وذلك   الضعيف احلديث أقسام من ارمرسل أن إىل احملدثني مجاهري ذهب ((9

 . األصول أصحاب من وطائفة الفقااء من ومجاعة   الشافعي قال وبه . الصحايب عن رواه
 جيوز ال أنه خالف وال : الرب عبد ابن وقال   اجلماهري عن الغزايل ونقله   به حيتج أنه : أمحد لإلمام وقول   ومالك حنيفة وأب وذهب

   الرب عبد ابن   (1/60)   د.ط   املهذب شرح اجملموع   النووي . الثقا  عن يرسل   متحرز غري مرسله اان إذا   به العمل
  . (1/2)   د.ط  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد
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 : ب(6)

 اان األول رجال غري عن أخذ من أرسله   مرسالً  أو مسنداً  آخر وجه من مبجيئه ارمرسل خمرج صح فإن

 رجحنامها طريق من صحيح عارضاما لو صحيحان وأهنما   ارمرسل (1)صحة بذلك ويتبني   صحيحاً 

  . الصحايب مرسل غري يف اّله هذا   اجلم  تعذر إذا   عليه
 

 ]حكم مرسل الصحايب [
 عن الرواية تتبني أن إال   غريه امرسل أنه : وقيل   الصحيح ارمذهب على بصحته فمحكوم مرسله أما

 . أعلم وهللا   صحايب
 اشر : املنقطعالنوع الع
اْلبـ رِّ  عبد وابن (2)واخلطيب   الفقااء إليه ذهب الذي الصحيح

 :(4)ارمنقط  أن   احملدثني من وغريمها (3)
  .(5)انقطاعه اان وجه أي على إسناده يتصل مل ما
 :وقيل  (8)عمر ابن عن (7)امالك   (6)الصحابة عن التابعي دون من رواية يف يستعمل ما وأاثر      

 أو اتبعي عن روي ما هو : وقيل .(1)ارجل مباماً  أو اان حمذوفاً  التابعي(9)قبل رجل فيه اختل ام هو

 . ضعيف غريب وهذا  (2)فعالً  أو له قوالً  دونه من

                                  
 . ( د ) : من ساقطة ( صحة ) ((1
 . (61) : ص : يف ترمجته سبق   البغدادي بكر أبو اخلطيب   أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد ((2
 . (61) : ص : يف ترمجته سبق   النمري الرب عبد بن عمر أبو   القرطيب الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف ((3
ثـ ن ا : الرتمذي قال : ارمنقط  احلديث مثال ((4 ثـ ن ا : ق ال   ُحْجرٍ  ْبنُ  ع ِلي   ح د   ع نْ  أ ْرط اة   ْبنِ  احل ج اجِ  ع نْ    الر قِّي   ُسل ْيم ان   ْبنُ  ُمع م رُ  ح د 

ر أ     اّلل ِ  ر ُسولِ  ع ْادِ  ع ل ى ْمر أ ةد ا اْسُتْكرِه تْ » : ق ال     أ بِيهِ  ع نْ    ُحْجرٍ  ْبنِ  و اِئلِ  ْبنِ  اجل ب ارِ  ع ْبدِ   و أ ق ام هُ    احل د    اّلل ِ  ر ُسولُ  ع نـْا ا ف د 

 أابه يسم  مل وائل ابن اجلبار عبد ألن . متصل إسناده وليس   غريب حديث : الرتمذي عنه قال احلديث فاذا . «أ ص ابـ ا ا ال ِذي ع ل ى

 . (4/55)   (1453) : رقم حديث   ...استكرهت إذا ارمرأة يف جاء ما ابب   ددو احل بوابأ   2ط   الرتمذي سنن . أدراه وال
  . (1/21)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب   (1/21)   د.ط   املوطأ يف ملا التمهيد   الرب عبد ابن ((5
 . ( الصحايب ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( الصحابة ) ((6
 . (12) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين هللا عبد أبو   األصبحي عمرو بن عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك ((7
 . (49) : ص : يف ترمجته سبق   ارمكي الرمحن عبد أبو   القرري اخلطاب بن عمر بن هللا عبد ((8
 . ج( ) : من ساقطة ( قبل ) ((9
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 النوع احلادي عشر : املُعضل
   فأاثر اثنان إسناده من طسق ما : وهو   ُمْعض ل : فاو   أعضله : يقولون   الضاد بفتح وهو

 . تقدم اما وغريهم الفقااء عند مرسالً  : ويسمى   منقطعاً  :ويسمى
 : قال  هللا رسول أن (3)هريرة أيب عن بلغين : مالك اقول   بلغين : الراوي قول إن : وقيل      

  .(6)احلديث أصحاب عند معضالً  : يسمى .(5)واسوته" طعامه (4)"للمملوك
 فاو: متصل مرفوع التابعي ذلك عند وهو   عليه وقفه حديثاً  (7)التابعي عن التابعي اتب  روى وإذا

 .(8)معضل
 فروع : 

 ]حكم احلديث املعنعن [ 

                                  
  . (1/28)   2ط   احلديث معلو  معرفة   احلاام ((1
  . (1/21)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي  اخلطيب ((2
 عبد أنه واألرجح   إسالم وال جاهلية يف ال يضبط وال به حياط ال اثريا اختالفاً  أبيه واسم امسه يف اختلف   اليماين هريرة أبو ((3

 طلب يف رغبة عليه وواظب  النيب والزم   ورادها خيرب عام أسلم   احلديث حفاظ من جليل صحايب   الدوسي صخر بن الرمحن

    القرطيب الرب عبد ابن . ذلك( غري وقيل   هـ 57) : سنة تويف    أصحابه أحفظ من واان    عنه الرواية يف وأاثر   العلم
 . (7/348)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (6/313)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1768)   1ط   االستيعاب

 هذا : فقالوا   وارمماليك هللا عباد بني ما تفرقة على اجتمعوا العامة أن إال ؛ أيضاً  العباد وهم   العبيد : ومجاعتام   العبد : ارمملوك ((4

 . (2/139)  1ط   اللغة هتذيب   اهلروي . مماليك عبيد وهؤالء   هللا عباد من عبد
 ( 40) : رقم حديث   ابرمملوك ابلرفق األمر ابب   االستئذان اتاب  1ط   مالك موطأ   ارموطأ يف مالك اإلمام أخرجه ((5
 عن   أبيه عن   عجالن ابن عن   مالك : طريق من واخلطيب الدارقطين وصله قد : احلديث هذا عن ارملقن ابن قال . (2/980)

  . (1/146)   1ط   حلديثا علوم يف املقنع   ارملقن ابن . هريرة أيب
  . عندهم مرسل فاو   سنده يتصل مل ما ال ألن   الفقااء عند مرسالً  ويسمى ((6
 . (1/50)  1ط   الفقهية التعريفات   الربا ي . اإلميان على وما   ابلنيب مؤمناً  الصحايب   لقي م ن : التابعي ((7
 . (1/36)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((8
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 وقاله العمل عليه الذي والصحيح   مرسل أنه : قيل   فالن عن فالن : وهو   ارمعنعن اإلسناد : أحدها

 ارمعنعن ونيك ال أن بشرط متصل : أنه   واألصول(1)( والفقه ) احلديث أصحاب من اجلماهري

 .(2)مدلساً 
 ]شروط احلديث املعنعن [

 (4)عنه ابلرواية ومعرفته الصحبة وطول اللقاء ثبو  اررتاط ويف   بعضاً  بعضام لقاء إمكان (3)ويشرتط

  . خالف
 من ومنام .(6)فيه اإلمجاع ادعى (5)احلجاج بن مسلم : مذهب وهو   ذلك من ريئاً  يشرتط مل من منام

 طول ررط من ومنام .(9)واحملققني   (8)ارمديين وابن  (7)البخاري : قول وهو   وحده اللقاء ررط

  .(11)عنه ابلرواية معرفته ررط من ومنام .(10)الصحبة
 : تستعمل يف اإلجازة [ "عن"] 

  فالن عن فالن على قرأ  : أحدهم لقا فإذا   االجازة يف "عن" استعمال األعصار هذه يف واثر
 .(2)أعلم سبحانه وهللا  (1)إلجازةاب عنه رواه أنه فمراده

                                  
  . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 (.2/95)   1ط   التوضيح   ارملقن ابن . يلقوه ومل عاصرهم عمن يرسلون ما اثرياً  ألن   عنه السماع يثبت : أي ((2
 . ( وبشرط ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ويشرتط ) ((3
 . ( عن ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر – د ) : يف هكذا ( عنه ) ((4
 . (29) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري احلسني أبو   القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم ((5
  . (31 - 1/29)   د.ط   مسلم صحيح مقدمة شرح   مسلم ((6
 . (55) : ص : يف ترمجته سبق   البخاري هللا عبد أبو   موالهم اجلعفي ارمغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ((7
 قال   وعلله احلديث يف عصره أهل إمام   األعالم أئمة أحد   ارمديين ابن احلسن أبو   السعدي جعفر بن هللا عبد بن علي ((8

 . (11/41)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 234) : سنة تويف  علي يدي بني الإ نفسي استصغر  ما : البخاري
 . (1/14)  2ط   احلجاج بن مسلم شرح املنهاج   النووي ((9

 . (1/12)   د.ط   واملسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد   القرطيب الرب عبد ابن ((10
 . (1/52)   2ط   احلثيث الباعث   اثري ابن . الداين عمرو أبو عن   اثري ابن نقله ((11
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 ]اإلسناد املؤنن [ 
 :ارمسيب ابن (6)قال :قال أو  (5)اذا حدث (4)ارمسيب ابن أن  (3)الزهري حدثنا :قال إذا :الثاين

 : ومجاعة (8)حنبل بن أمحد فقال ؛ ذلك وربه   يفعل ارمسيب (7))ابن( اان أو   اذا فعل أو اذا 
  عن" " : اـ أن" " : اجلماور وقال . السماع يبني حىت منقطعاً  يكون بل بعن وربااا "أن" تلتحق ال

 . أعلم وهللا  (9)ارمتقدم ابلشرط السماع على حممول ومطلقه
 ]التعليق الذي يف الصحيحني [

ْيِدي   يذاره الذي التعليق : الثالث احْلُم 
 وسبقام البخاري  (11))اتاب( من أحاديث يف وغريه (10)

 تعليق من مأخوذ واأنه ؛ فأاثر واحد اإلسناد أول من حيذف أن : صورته  (1)دارقطينال ابستعماله

                                  
 احلكم الصالح ابن يثبت مل وإمنا : السخاوي قال   احملدثني بني مسمائةاخل سنة بعد : أي   بعده وما الصالح ابن زمن يف هذا ((1

   السخاوي . به فليجزم وارتار تقرر فقد اآلن وأما   فشوه وقبل اذلك هلا استعماله وقت من قريباً  اان لكونه ؛ ابإلجازة رواه أنه يف
  . (1/213)   1ط   احلديث ألفية شرح املغيث فتح
دِ  أ يب  ع نْ  : مالك اإلمام قال : رمعنعنا احلديث مثال ((2  نُوِدي   "ِإذ ا : ق ال    اّلل ِ  ر ُسول   أ ن     ُهر يـْر ة   أ يب  ع نْ    اأْل ْعر جِ  ع نِ    الّزان 

ةِ  اء   ي ْسم     ال   ح ىت     ُضر اطد  ل هُ  الش ْيط انُ  أ ْدبـ ر   لِلص ال  اءُ  ُقِضي   ف ِإذ ا   النِّد  ةِ  ثـُوِّب   ِإذ ا ح ىت   ب ل  أ قْـ    النِّد   التـ ْثوِيبُ  ُقِضي   ِإذ ا ح ىت     أ ْدبـ ر   اِبلص ال 

ْرءِ  بـ نْي   خي ِْطر   ح ىت   أ قْـب ل   ا اذُْارْ  : يـ ُقولُ    و نـ ْفِسهِ  اْلم  ا اذُْارْ    ا ذ   اإلمام ى".ص ل   ا مْ  ي ْدرِي ِإنْ  الر ُجلُ  ي ظ ل   ح ىت   ؛ ي ْذُارُ  ي ُكنْ  مل ْ  ِلم ا   ا ذ 

  . (1/69)   (6) : رقم حديث   للصالة النداء يف جاء ما ابب   الصالة اتاب   1ط   مالك موطأ   مالك
 . (11) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين بكر أبو   الزهري رااب بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم بن حممد ((3
 األثبا  العلماء أحد   والعمل العلم يف رأس   التابعني سيد   ارمدين حممد وأب   ارمخزومي القرري حزن بن ارمسيب بن سعيد ((4

  (4/217)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 90 )بعد : سنة تويف   ارمراسيل أصح مرسالته أن على ااتفقو    الكبار والفقااء
 . ( بكذا ّدثهح ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( اذا حّدث ) ((5
  . ج( ) : من ساقطة ( قال ) ((6
  . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 . (59) : ص : يف ترمجته سبق   ارمروزي هللا عبد أبو   الشيباين هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد ((8
 . (1/72)  1ط   احلديث علوم يف التحديث رسوم   اجلعربي ((9

 صاحب   احملدثني ريخ   ارمتقن األثري   القدوة اإلمام   احلافظ احلميدي نصر أيب بن هللا عبد أبو   هللا بدع بن فتوح بن حممد ((10

 (19/120)   3ط   النبالء أعالم سري  الذهيب . هـ( 488) سنة: تويف   ارمشاورة التصانيف صاحب  وتلميذه حزم ابن
  . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((11
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 أو :  هللا رسول قال : اقوله . اإلسناد ال فحذ يف بعضام واستعمله . االتصال لقط  اجلدار

 نوع يف تقدم اما الصحيح حكم له التعليق وهذا . اذا : غريه أو (4)عطاء أو (3)عباس ابن (2)قال

   ويُذار   عنه يقال أو   اذا فالن عن يُروى : اـ اجلزم صيغة غري يف التعليق يستعملوا ومل . يحالصح
 يستعملوا ومل   وحكى وذار   وهنى وأمر   وفعل قال : اـ   اجلزم صيغة به خصوا بل   وربااا ؛وحُيكى

 . أعلم وهللا  (5)إسناده وسط سقط فيما
 تصالً واترة مرسالً []القول يف احلديث الذي يروى اترة م

 موقوفاً  (6)وبعضام   متصالً  وبعضام   مرسالً  احلديث الضابطني الثقاة بعض روى إذا : الراب 

 وصله رمن احلكم أن فالصحيح   وقت يف ووقفه وأرسله وقت يف رفعه أو هو وصله أو   مرفوعاً  وبعضام
 : قال من ومنام   مقبولة وهي ثقة دةزاي ذلك ألن ؛ أاثر أو مثله له ارمخالف اان سواء   رفعه أو

  .(7)احملدثني أاثر قول وهو اخلطيب: قال . وقفه أو أرسله رمن احلكم

                                  
 . (53) : ص : يف ترمجته سبق   الدارقطين احلسن أبو   البغدادي مادي بن أمحد بن عمر نب علي ((1
 . ( قال إذا ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( قال أو ) ((2
 اان   القرآن وترمجان األمة حرب   جليل صحايب   اهلامشي العباس أبو   القرري هارم بن ارمطلب عبد بن العباس بن هللا عبد ((3

 :سنة تويف   اهلجرة قبل ابلشعب هارم وبنو لدو    احلكمة( عّلمه )الل امّ  :فقال  النيب له دعاء  علمه لكثرة والبحر احلرب : له اليق
 . (4/121)   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (3/933)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن هـ(.68 : لوقي   67 : وقيل   65)

 ثقة اان   زمانه يف جماهد وإىل إليه مكة أهل فتوى انتات   األعالم األئمة أحد   ارمكي حممد أبو  القرري رابح أيب بن عطاء ((4

  (5/78)   3ط   النبالء أعالم سري  الذهيب . هـ( 114) سنة: تويف    خره تغري وقد   اإلرسال واثري احلديث اثري   عارماً  فقيااً 
 اقول   ارمزي احلجاج أبو احلافظ : منام   به اجملزوم غري يف التعليق ارمتأخرين من واحد غري استعمل : عراقيال الفضل أبو قال ((5

 وعلم األطراف  يف ذاره    النيب عن   أنس عن   الزهري عن   الزبيدي عن فيه ويروى   لبس غري من احلرير مس ابب يف البخاري

  . (1/142)   1ط   والتذكرة التبصرة شرح   العراقي . للبخاري التعليق عالمة عليه
  . ( بعضام أو ) : ( د - ر ) : ويف   ( ج – ز ) : يف هكذا ( وبعضام ) ((6
  . (1/411)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي  اخلطيب ((7
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  األحفظ وقفه أو ارسله لو : هذا ىوعل   (3)لألحفظ وبعضام   (2)لألاثر احلكم بعضام(1)وعن      
 . أعلم وهللا  (7)احلفاظ (6)أرسله ما صلهو  فيه يقدح : وقيل  (5)راويه عدالة يف (4)والرف  الوصل يـ ْقد حُ  ال

 النوع الثاين عشر : التدليس
 :قائالً    مساعه مومهاً  منه يسمعه مل ما عاصره عمن يروي أبن :(8)اإلسناد تدليس : األول :هو قسمان

 للحديث. حتسيناً  صغرياً  أو عيفاً ض غريه وأسقط ريخه يسقط مل ورمبا ؛ وحنوه فالن عن أو   فالن قال
نِّي هُ  أو ريخه يسمي (10)أبن :(9)الشيوخ تدليس : ثاينال   . يعرف ال مبا يصفه أو ب هُ يـ ْنسِ  أو ُيك 
 

 ]حكم احلديث املدلس [ 
 به ُعرف من : منام فريق قال مث   العلماء أاثر ذمه   جداً  فمكروه   [ اإلسناد تدليس ] : األول أما

  .(1)الس ماع بنّي  وإن الرواية مردود جمروحاً  صار

                                  
 . ( وعند ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( وعن ) ((1
  . (1/40)   د.ط   اإلكليل كتاب إىل دخلامل   احلاام ((2
  . (2/635)   1ط   الرتمذي علل شرح   احلنبلي رجب ابن . أمحد لإلمام القول هذا رجب ابن احلافظ نسب ((3
  . ج( ) : من ساقطة ( والرف  ) ((4
 . ( روايه ) : ج : ويف   ( رواته ) : ( د ) : ويف   ( ر – ز ) : يف هكذا ( راويه ) ((5
 . ( أرسل ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( أرسله ) ((6
  . (1/411)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي  اخلطيب ((7
 ؟ الزهري حدثكم : له فقيل   الزهري قال : فقال عيينة بن عند انا : قال خشرم بن علي عن روينا ما : الصالح ابن قال : مثاله ((8

 حدثين   الزهري من مسعه ممن وال   الزهري من أمسعه مل ال : فقال ؟ الزهري من مسعته : له فقيل   الزهري : قال : قال مث ؛ فسكت

 . الزهري عن   معمر عن   الرزاق عبد
 داود أيب بن هللا عبد بكر أيب عن روى أنه : ارمقري اإلمام   جماهد بن بكر أيب عن لنا روي ما : الصالح ابن قال : مثاله ((9

 ابن حممد حدثنا : فقال ارمقري ارمفسر النقاش احلسن بن حممد بكر أيب عن وروى . هللا عبد أيب بن هللا عبد حدثنا : فقال السجستاين

 . (1/74)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن . له جد إىل نسبه سند
  . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( أبن ) ((10
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  مسعت : اـ   فيه بينه وما فمرسل السماع فيه يبني مل حمتمل بلفظ رواه فما : التفصيل والصحيح
  الضرب هذا من وغريمها الصحيحني ويف   به حمتج فمقبول   وربااا وأخربان   وحدثنا
 . وغريهم (4)والسفيانني  (3)قتادة اـ :(2)اثري
 حممول بعن ارمدلسني عن وربااما الصحيحني يف اان وما  (5)مرة دلس فيمن جار احلكم وهذا     

 . أخرى جاة من السماع ثبو  على
 يف احلال وخيتلف   معرفته طريق (6)ت وعريُ  : وسبباا   أخف فكراهته   [ الشيوخ تدليس ] : الثاين وأما 

مة ارمغري اكون غرضه حبسب اراهته  اثرياً  منه مس  وأ   لوفاة متأخر أو   صغرياً  أو   ضعيفاً  :(7)السِّ

 . أعلم وهللا  (8)هبذا وغريه اخلطيب و ت س م ح     صورة على تكراره من فامتن 

                                  
 به  االحتجاج جيوز ال مبا االحتجاج يوهم فإنه ظاهر وحترميه   حرام أنه االمه وظاهر له ذماً  أردهم من رعبة واان : النووي قال ((1

 فكيف التحرمي يف يكفى هذا وبعض   دائمة مفسدته إن مث الغرور من فيه ما م  نفسه بروااي  العمل اسقاط إىل : أيضاً  ويتسبب

 . (1/33)  2ط   احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج   النووي . األمور هذه ابجتماع
 . ( اثرية ) : ( ج – ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( اثري ) ((2
   والفقه ابلقرآن الناس علماء من واان   احلديث يف حجة مأموانً  ثقة اان   البصري اخلطاب أبو   السدوسي دعامة بن قتادة ((3
   د.ط   األعيان وفيات   (5/269)   3ط   النبالء أعالم سري  . عشرة( وبض  100) : سنة تويف   زمانه أهل حفاظ ومن
(4/85) .  

  . ترمجتاما سيأيت .. عيينه بن وسفيان   الثوري سفيان ((4
  . ج( ) : من ساقطة ( مرة ) ((5
 . (2/776)  1ط   اللغة مجهرة   األزدي . السال ضد وعر:وال   تصعيباا : ةارمسأل وتوعري . التصعيب : التوعري ((6
 . (3/2442)   2ط   املعاصرة العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . السما  : ومجعاا   العالمة : السمة ((7
  : منام فذار   للمدلسني طبقا    التحصيل جام  يف تعاىل هللا رمحه العالئي ذار ((8
 وموسى   عروة ابن وهشام   األنصاري سعيد بن حيىي : اـ   فيام يعد أن ينبغي ال أنه حبيث جداً  دراً ان إال بذلك يوصف مل من /1

  . وغريهم   عقبة ابن
 أو   روى ما جنب يف تدليسه لقلة أو إلمامته إما وذلك   ابلسماع يصرح مل وإن الصحيح يف له وخرجوا تدليسه األئمة احتمل من /2

  . وغريهم النخعي وإبراهيم   األعمش وسليمان   الزهري : اـ وذلك   قةث عن إال يدلس ال ألنه
 األسباب ألحد قبلاا ال ي االطبقة   مطلقاً  آخرون وقبلام   ابلسماع فيه صرحوا مبا إال هبم حيتجوا فلم مجاعة فيام توقف من /3

 . وغريهم   السبيعي إسحاق وأيب   وقتادة   احلسن : اـ   ارمتقدمة
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 النوع الثالث عشر : الشاذ
 ]تعريف الشاذ [

 ال ما يروي أن ال (2)الناس رواية خمالفاً  الثقة روى ما : احلجاز علماء من ومجاعة (1)الشافعي عند هو
 .(3)غريه يروي
ي ِشذ   واحد إسناد إال له ليس ما الشاذ (2)أن : احلديث حفاظ عليه والذي :(1(،)4)اخلليل قال   

 به (3)
  .(5)به حيتج وال فيه توقف ثقة عن اان وما   فمرتوك ثقة غري (4))عن( اان فما   غريه أو ثقة

                                  
 : اـ   واجملاولني الضعفاء عن واثرته   تدليسام لغلبة ابلسماع فيه صرحوا مبا إال حديثام من بشيء حيتج ال أنه على تفقواا من /4
  = وغريهم   األرطاة بن وحجاج   وبقية   إسحاق ابن
 الكليب  جناب أيب : اـ به حمتجاً  يكن مل ابلتحديث صرح لو إذ   له وجه ال به حديثام فرد   التدليس غري آخر أبمر ضعف قد /5

 . (1/113)  2  ط التحصيل جامع   العالئي . وحنومها   البقال سعد وأيب
 إمام   التابعني أتباع صغار من   ارمذهب صاحب   يارمك يالشافع هللا عبد أبو   يالقرر عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد ((1

 ابن . هـ( 204) : سنة   مصر ك بـ تويف   العلماء واتج   الفقااء زين   ارمائتني رأس على الدين ألمر اجملدد   دهره وفريد   عصره

 . (2/392)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (1/467)   (5717) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( الناس رواية ) ((2
ثـ ن ا :داود أبو قال   وسنداً  متناً  شاذال احلديث فمثال   ارمنت أو السند يف يكون أن إما الشذوذ ((3  اْبنُ  و احلْ س نُ  ص اِلٍح  ْبنُ  أ مْح دُ  ح د 

ثـ ن ا :ق اال   – لِْلح س نِ  و الل ْفظُ  -   ع ِليٍّ   :ق ال      ُهر يـْر ة   أ يب  ع نْ    اْلُمس يِّبِ  ْبنِ  دِ س ِعي ع نْ    الز ْهرِيِّ  ع نِ    م ْعم رد  أ ْخبـ ر ان     الر ز اقِ  ع ْبدُ  ح د 
اِمًدا ا ان   ف ِإنْ  الس ْمنِ  يف  اْلف ْأر ةُ  و قـ ع تِ  ِإذ ا» :  اّلل ِ  ر ُسولُ  ق ال    احلديث فاذا . «تـ ْقر بُوهُ  ف ال   م ائِعاً  ا ان   و ِإنْ    ح ْوهل  ا و م ا   ف أ ْلُقوه ا ج 

 اان الزهري أن يف ظاهر هذا" : تعاىل هللا رمحه حجر ابن قال . ومتنه سنده يف خولف أنه إال وارمنت السند يف الصحة ظاهره اان وإن

 السمن  يف ابحلديث استدل مث   السؤال يف ذلك ذار ألنه   والذائب منه اجلامد بني وال   وغريه السمن بني يفرق ال احلكم هذا يف

 به  استدل الذي اللفظ يف يذار مل فألنه واجلامد  الذائب بني الفرق عدم وأما واضح. عليه القياس يف به فإحلاقه السمن  غري فأما

 نسي لعله : حقه يف يقال ممن الزهري وليس   والذائب اجلامد بني التفرقة الزهري عن احلديث هذا يف زاد من صحة يف يقدح وهذا

 أنه واعلم : تعاىل هللا رمحه األلباين وقال ". البعد غاية يف عنه ذلك خفاءف عصره  يف الناس أحفظ اان ألنه ارمرفوعة  ارمفصلة الطريق

 لرواية رمخالفتاا أيضا راذة رواية وهي ". جامد " أبنه السمن وصف لكما عن مادي بن الرمحن عبد طريق من النسائي عند وق 

 فتح   حجر ابن .نفسه! مادي بن الرمحن عبد عن أمحد لرواية خمالفة هي بل الزهري. عن اجلماور ولرواية مالك  عن اجلماعة

 . (4/42)   1ط   واملوضوعة الضعيفة السلسلة   األلباين   (9/669) :الباري
 . ترمجته وسيأيت .. الصواب وهذا   ( اخلليلي ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( اخلليل ) ((4
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  .(8)،(7)مبتاب  أصل له وليس   ثقة به انفرد ما هو :(6)احلاام قال      
 رمحه هللا على تعريفات العلماء للشاذ [ ]رد ابن الصالح

 بي  عن والناي  (10)ابلنيا " األعمال "إمنا : حديث اـ   الضابط العدل إبفراد ُمْشِكلد (9)ذاراه وما

  وأضبط منه أحفظ خمالفاً  مفرده انا فإن : التفصيل فالصحيح . الصحيح يف مما ذلك وغري  (11)الوالء
  .(12)مردوداً  راذاً  اان

 يوثق مل وإن   صحيحاً  فردهم اان   بضبطه موثوقاً  حافظاً  عدالً  اان فإن : خيالف )مل نوإ      

  .(13)مردوداً( منكراً  راذاً  اان بعد وإن   حسناً  اان الضابط درجة عن يبعد ومل  بضبطه

                                  
 "اإلرراد :اتاب له   الشأن ابري والعلل  ابلرجال عارفاً  اان   فاظاحل األئمة أحد ليلياخل يعلى أبو القزويين  هللا عبد بن اخلليل ((1

  1ط   الذهب شذرات العكري    (17/667)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب .هـ(446) سنة: تويف احملدثني" فةمعر  يف
(5/199) .  

 . ج( ) : من ساقطة ( أن ) ((2
 . ( به نشذ ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج – ز ) : يف هكذا ( به يشذ ) ((3
 . ( ر - ج – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
  . (1/176)   1ط   احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد   اخلليلي ((5
 . (53) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((6
  . (1/119)   2ط   احلديث علوم معرفة    احلاام : انظر ((7
 أو   حديث يف حديثاً  دخل أنه علته على يوقف ما ارمعلول فإن   ارمعلول غري هو : الشاذ تعريف يف تعاىل هللا رمحه  احلاام قال ((8

 لذلك متاب  أصل للحديث وليس   الثقا  نم ثقة به يتفرد حديث فإنه : الشاذ فأما   واهم فوصله   واحد أرسله أو راو فيه وهم

 حديثا الثقة يروي أن الشاذ إمنا بشاذ  ليس هذا غريه  يرويه ال ما الثقة يروي أن احلديث من الشاذ ليس" : الشافعي قال   الثقة

 ".احلديث من الشاذ هذا الناس  فيه خيالف
 . واخلليلي احلاام : أي ((9

 . (1/6)   (1) : رقم حديث   الوحي بدء   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((10
 .   (3/147)   (2535) : رقم حديث وهبته الوالء بي  ابب   العتق اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((11
 . (1/77)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح ابن ((12
 ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((13
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 والضبط ةالثق من رواية يف ليس الذي وارمفرد   ارمخالف (1)ارمفرد هو : ارمردود الشاذ أن : فاحلاصل      

 . أعلم وهللا   تفرده جيرب ما
 
 
 

 النوع الرابع عشر : معرفة املنكر
اْلبـ ْرِدجِيي   احلافظ قال

 . اثريون أطلقه واذا   راويه غري (5)عن متنه يعرف ال الذي الفرد (4))هو( :(3(،)2)
 . أعلم وهللا  (6)مبعناه فإنه   الشاذ يف تقدم الذي التفصيل فيه : والصواب

 هدواملتابعات والشوا (7)اخلامس عشر : معرفة االعتبارالنوع 
  . احلديث حال هبا يتعرفون أمور هذه

                                  
 . ( الفرد ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف اهكذ ( ارمفرد ) ((1
  . ترمجته وسيأيت .. ( الربدجيي ) : ( د – ر - ز ) : ويف   ( ج ) : يف هكذا ( الربدحيي ) ((2
 احلديث  الرج ثقا  من اان   احلجة احلافظ اإلمام   بغداد نزيل   احلافظ الربْدجييّ  بكر أبو   البـ ْرذ عيّ  روح بن هارون بن أمحد ((3

  . (3/1195)   د.ط   الطلب بغية   العقيلي   (14/122)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 301) : سنة بغداد بـ تويف
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
 . ج( ) : من ساقطة ( عن ) ((5
  : قسمان ارمنكر : نقول أن الصواب   تعاىل هللا رمحه الصالح ابن قال ((6
ر   ع نْ  ُحس نْيٍ  ْبنِ  ع ِليِّ  ع نْ  الز ْهرِيِّ  ع نِ  م اِلٍك  رِو اي ةُ  : األول مثال   الثقا  رواه رما ارمخالف ارمنفرد /1  ْبنِ  ُأس ام ة   ع نْ  ُعْثم ان   ْبنِ  ُعم 

: و س ل م   ع ل ْيهِ  اّلل ُ  ص ل ى اّلل ِ  ر ُسولِ  ع نْ  ز ْيٍد  اِفر   اْلُمْسِلمُ  ي ِرثُ  ال   " ق ال  اِفرُ  و ال   اْلك   بن عمر قوله يف غريه مالك فخالف ". اْلُمْسِلم   اْلك 

  . عثمان بن عمرو هو وإمنا   عثمان
رْيٍ  أ يب  ح ِديثِ  ِمنْ  ُروِّين اهُ  م ا : الثاين مثال   تفرده معه حيتمل ما واإلتقان الثقة من راويه يف ليس الذي الفرد /2  ْبنِ  حُم م دِ  ْبنُ  حي ْىي   زُا 

: و س ل م   ع ل ْيهِ  اّلل ُ  ص ل ى اّلل ِ  ر ُسول   أ ن   ع نـْا ا: اّلل ُ  ر ِضي   ع اِئش ة   ع نْ  أ بِيِه  ع نْ  ُعْرو ة   ْبنِ  ِهش امِ  ع نْ  قـ ْيٍس   ف ِإن   اِبلت ْمِر  اْلبـ ل ح   ُاُلوا " ق ال 

 أخرج   صاحل ريخ وهو   زاري أبو احلديث هبذا تفرد ". اِبخلْ ِلقِ  اجلْ ِديد   أ ا ل   ح ىت   آد م   اْبنُ  ع اش   :و يـ ُقولُ  غ اظ ُه  ذ ِلك   ر أ ى ِإذ ا الش ْيط ان  

 . (1/82)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح ابن . تفرده حيتمل من مبلغ يبلغ مل لكنه ؛ صحيحه يف مسلم عنه
 . ( االعتبارا  ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( االعتبار ) ((7
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 أيب عن  (2)سريين ابن عن  (1)أيوب عن عليه يتاب  ال حديثاً  مثالً  محاد يروي أن : االعتبار فمثال     

 ابن غري فثقة يوجد مل إنف )   سريين ابن عن   أيوب (4)غري ثقة رواه هل فينظر .  النيب عن (3)هريرة

 له أن علم وجد ذلك فأي    النيب عن   هريرة أيب غري فصحايب وإال   هريرة أيب عن  (5)( سريين
  . فال وإال   إليه يرج  أصالً 
 أو   أيوب غري سريين ابن عن أو ؛ التامة ارمتابعة وهي   (6)محاد غري أيوب عن يرويه أن : واملتابعة     

 (7)عن وتقصر   متابعة يسمى هذا فكل . آخر صحايب  النيب عن أو   سريين ابن غري هريرة أيب عن

  . مناا بعدها حبسب األوىل
 قالوا وإذا   متابعة هذا يسمى وال . مبعناه آخر حديث يروى أن : والشاهد   راهداً  ارمتابعة وتسمى    
 وإذا   ارمتابعا  ابنتفاء مشعراً  اان محاد أو   أيوب أو   سريين ابن أو   هريرة أبو به تفرد مثله يف

   به حيتج ال من رواية واالستشااد ارمتابعة يف ويدخل   الشاذ يف سبق ما فحكمه الشواهد م  انتفت
 .(8)أعلم وهللا   ضعيف ال لذلك يصلح وال

                                  
 يف ثبتاً  ثقة واان   ادوالعب الفقااء ابار ومن   األعالم األئمة أحد   البصري بكر أبو   السختياين ايسان : متيمة أيب بن أيوب ((1

   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/183)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ(131) : سنة تويف   عدالً  حجة   احلديث
  (6/15)   3ط
 . (50) : ص : يف ترمجته سبق   البصري عمرة أيب بن بكر أبو   األنصاري سريين بن حممد ((2
 . (12) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي هللا عبد أبو   القرري راف  بن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد ((3
 . ( عن ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج – ز ) : يف هكذا ( غري ) ((4
  . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 األعالم  األئمة أحد   متيم بين من حنظلة بن مالك بن ربيعة موىل   صخرة أيب بن سلمة أبو   البصري دينار بن سلمة بن محاد ((6

 . هـ(167) : سنة تويف   ارمنكر ابحلديث حّدث ورمبا   احلديث اثري ثقة اان : سعد ابن قال   أبخرة حفظه وتغري   عابد ثبت ثقة
   (1/96)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن االغتباط   احلليب الدين برهان   (7/444)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب

 . ( على وتقصريها ) : ( ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( عن وتقصر ) ((7
  : والشواهد بعا وارمتا االعتبار معرفة فوائد ((8
  : مناا بعضاً  أخلص   اثرية فوائد احلديث علوم أنواع من النوع هلذا تعاىل هللا رمحام العلم أهل ذار قد
 . الضعيف وتقوية القوي رجحان /1
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 وحكمها (1)معرفة زايدات الثقاة النوع السادس عشر :
 ال وقيل: . مطلقاً  قبوهلا واحملدثني الفقااء من اجلماور ومذهب   به العناية ُتْست ْحس نُ  لطيف فن هو
  .(2)انقصاً  مرة رواه ممن تقبل وال   انقصاً  رواه من غري زادها إن تقبل : وقيل . مطلقاً  تقبل

 [(3)]تقسيم ابن الصالح ملا ينفرد به الثقة
 . سبق اما فرتد الثقاة ختالف زايدة : أحدها : أقساماً  الشيخ مهوقسّ 

 

  .(4)العلماء ابتفاق اخلطيب: قال . فيقبل   حديث جبملة ثقة تفرد : اـ   فيه خمالفة ال ما : الثاين       
 مسجداً  األرض لنا "ُجعلت : حديث اـ:   رواته سائر يذارها مل حديث يف لفظة زايدة : الثالث

   الثاين األول ويشبه يشبه فاذا ؛ ط اوراً" "وتُربتاا فقال: (7)األرجعي مالك أبو(6)تفرد .(5)وط اورا"
  . األخري هذا قبول والصحيح   الشيخ قال اذا

   به التمثيل يصح وال  (8)ارمسلمني" "من : الفطرة حديث يف مالك بزايدة أيضاً  الشيخ لهومثّ       
 . أعلم وهللا  (3)عثمان بن والضحاك  (2)انف  بن(1)عمرو مالكاً  وافق فقد

                                  
 . الرواة متييز معرفة /2
  . الرواية يف الواق  التفرد مبقتضاها ويدف  هبا يعتد أن وبني والشاهد ارمتابعة ثبو  بني التفريق /3
 . ( الثقا  ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( الثقاة ) ((1
 . (1/261)   1ط   احلديث ألفية بشرح املغيث فتح   السخاوي ((2
   الثقا  من غريه عن الثقة به فرديت   السند أو ارمنت يف الزائدة اللفظة هي : الثقا  زايدا  ((3
  . (1/425)   د.ط   الرواية علم يف لكفايةا   البغدادي اخلطيب ((4
 : وسلم عليه هللا صلى النيب قول ابب   الصالة اتاب   1ط   البخاري صحيح   صحيحياما يف ومسلم البخاري أخرجه ((5

 مسجداً  األرض يل جعلت ابب ارمساجد  اتاب يف ومسلم   (1/95)   (438) : رقم حديث   وطاوراً  مسجداً  األرض يل جعلت

   صحيحه يف مسلم اماإلم طاوراً"؛ "وتربتاا : األرجعي مالك أبو برواية وتفرد   (1/370)   (521) : رقم حديث   طاوراً و 
 . عليه متفق   (1/371)   (522) : رقم حديث   وطاوراً  مسجداً  األرض يل جعلت ابب  ارمساجد اتاب
 . ( انفرد ) : ( ر ) : ويف   ( ج - د – ز ) : يف هكذا ( تفرد ) ((6
   والعجلي معني وابن أمحد وثّقه   أبس به ليس : النسائي قال   صدوق   الكويف األرجعي مالك أبو   أريم بن طارق بن سعد ((7
 (1/172)   1ط   األمصار علماء مشاهري   الدارمي   (6/184)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ( هـ 140) : سنة تويف
 . (2/130)   (1504) : رقم حديث   الفطر... صدقة : ابب   الزااة اتاب   يالبخار  أخرجه ((8
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 : معرفة اإلفراد النوع السابع عشر
 ]أقسام احلديث الفرد[

        .(5)وتقدم الرواة مجي  (4)على فرد : أحدمها قسمان: فالفرد   مقصوده تقدم

 أهل أو   فالن عن فالن أو   الشام أو مكة أهل به تفرد : قوهلم اـ   جاة إىل ابلنسبة : الثاين      
   منام واحد انفراد ارمدنيني بتفرد يراد أن إال فهضع هذا يقتضي وال   ورباه الكوفة أهل عن البصرة
 . أعلم وهللا   األول االقسم فيكون

 النوع الثامن عشر : اْلُمَعلَّلُ 
 ]تعريف املعلل[

 الث اقب والفام واخلربة احلفظ لأه منه يتمكن ما (7)أجلِّ  من النوع وهذا  (6)حلن : وهو ارمعلول ويسمونه
                                  

 . ترمجته وسيأيت .. الصواب وهذا   ( عمر ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( عمرو ) ((1
 يف حبان ابن وذاره   حبديثه نحيتجو  وال احلديث قليل ثبتاً  اان : سعد ابن قال   ثقة  ارمدين حفص أبو   القرري انف  نب عمر ((2

 . (6/93)   1ط  الكامل   عدي ابن   (5/454)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن  . ارمنصور خالفة يف تويف   الثقا 
 أبو وقال   معني ابن وثّقه   يام صدوق   الكبري ارمدين ثمانع أبو   األسدي القرري خالد بن هللا عبد بن عثمان بن الضحاك ((3

 . (7/20)  1ط   الكمال هتذيب إكمال  مغلطاي   (1/102)   1ط   ... تكلم من أمساء ذكر   الذهيب . بقوي ليس : رعةز 
 . ( عن ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( على ) ((4
 . الشاذ : عشر الثالث : النوع يف تقدم . غريه احلديث يرو ومل   الرواة مجي  عن تفرد : أي ((5
 . ( أجلاا ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( أجل ) ((6
ُع ل   : التسمية يف الصواب ((7

   منام وذلك   )ارمعلول( احلديث أهل ويسميه هللا: رمحه الصالح ابن قال ؛ وارمعلل"   "ارمعلول ال   ارم
 ؛للباب ترمجته يف النووي اإلمام هوتبع . واللغة العربية أهل عند لمرذو    " وارمعلول العلة " : القياس ابب يف قوهلم يف الفقااء ومن

 ابن احلافظ عن أجاب وقد . الصحة : ضد العلة وهو   ارمقصود مبعىن ال   اثنًيا سقاه : مبعىن عّله من مفعول اسم معلول ألن وذلك

 : تسميته يف واألجود : العراقي قال   وغريه سيدو ابن اـ اللغة أهل من واحد غري أنكره وقد . ضعيف أنه رك ال : فقال   الصالح
 يف ارمعروف وهو . معل : وقياسه . بكذا فالن أعله : يقولون أهنم   منه الفعل يف عباراهتم وأاثر . بعضام عبارة يف هو واذلك . ارمعل
 . به ورغله ابلشيء أهلاه : مبعىن اللغة أهل يستعملاا فإمنا   علله وأما بعلة. أصابك ال : أي   هللا أعلك ال : اجلوهري قال . اللغة
 ارقطينالد والرتمذي البخاري االم يف وق  اذا "معلول"  عله يف الذي احلديث ىعل يطلقون واحملدثون : احلنبلي رجب ابن وقال

 من مفعول اسم اللغة يف ارمعلول إن : واوقال   ارمتكلمني على اعرتاضام يف سبق اما   هذا العلماء بعض أنكر وقد . وغريهم واحلاام

 معلول لفظ فيكون علة أصابته إذا الشيء عل : اللغة اتب بعض يف ذار قد" : فقالوا آخرون وتعقبام . الثانية السقية سقاه إذا عله
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 اإلسناد إىل ويتطرق . منه السالمةُ  الظاهر أن م    قادح غامض سبب عن عبارة : والِعل ة      

  . ظاهراً  الصحة رروط اجلام  (1))الظاهر(
 أو وقفٍ  أو   إبرسالٍ  و ْهمٍ  (2)على العارف تنبِّه قرائن م    له غريه ومبخالفة الراوي بتفرد وتدرك      

 أو احلديث  صحة بعدم فيحكم   ظنه على ي غلب حبيث   ذلك غري أو   حديثٍ  يف حديثٍ  دخول

 .(3)فيوقف يرتدد
 ]كيف تعرف العلة ؟[

 التعليل واثر   وإتقاهنم وضبطام )   (4)رواته اختالف يف والنظر   احلديث طرق مج  معرفته إىل والطريق

  . وصل ممن أقوى (5)( راويه يكون أبن ابإلرسال
 ]أين تقع العلة ؟[

 ارمنت ويف فيه يقدح قد سناداإل يف وق  وما  (1)ارمنت يف تق  وقد   األاثر وهو (6)اإلسناد يف العلة وتق 

  .(2)والوقف اإلرسالاـ

                                  
 بل   منكر غري أرادوه الذي ابرمعىن استعماله فيكون العلة أصابته والشيء مرض  : اإلنسان عل" : القوطية ابن قالو  . منه مأخوذا هنا

 يف والراجح ".حيفظ مل من على حجة حفظ ومن   لغة ثبوته م    الفن أهل عبارا  يف لوقوعه أوىل اللفظ هذا استعمال : بعضام قال
 ررح   احلنبلي رجب ابن . الثانية الشربة سقاه مبعىن عله من مشتقاً  اان إذا قواعدها م  ومنسجم للغة موفق "معلول" أن ارمسألة هذه

   الصحاح خمتار   احلنفي الدين زين   (1/273)   1ط   والتذكرة التبصرة شرح   العراقي   (1/20)   1ط   الرتمذي علل
 . (30/47)   د.ط   العروس اتج   لزبيديا   (1/216)  5ط
 . ( ر – د – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . ج( ) : من ساقطة ( على ) ((2
 . ( فيتوقف ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فيوقف ) ((3
  ( رواية ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( رواته ) ((4
 . ( ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 قال:  النيب عن عمر ابن عن   دينار بن عمرو عن   الثوري سفيان عن   عبيد بن يعلى الثقة رواه ما : اإلسناد يف العلة مثال ((6

 بن هللا عبد عن هو وإمنا   دينار بن عمرو : قوله يف والعلة   معلل وهو   العدل عن العدل بنقل متصل اإلسناد فاذا ابخليار". "البـ ي عان

 على نتوارم   هللا عبد بدل دينار بن عمرو فذار   عبيد بن يعلى فوهم   عنه سفيان أصحاب من األئمة رواه هكذا عمر ابن عن دينار

 . ثقة الياما ألن ؛ صحيح حال ال
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 (5)عن  (4)ُعبيد بن يعلى احديث   صحيحاً  (3)مرفوعاً  ارمنت ويكون   خاصة اإلسناد يف يقدح وقد

 بنا هللاعبد :هو إمنا   يعلى غلط  (1)"اْلبـ يِّع اِن اِبخْلِي ارِ " :حديث  (6)دينار بن عمرو عن  الّثوري

  .(2)دينار

                                  
 أنه  مالك بن أنس عن بسنده مسلم بن الوليد رواية من صحيحه يف إبخراجه مسلم انفرد الذي احلديث : ارمنت يف العلة مثال ((1

انُوا و ُعْثم ان   و ُعم ر   ب ْكٍر  و أ يب   الن يبِّ  خ ل ف   ص ل ْيتُ  : قال  الر مْح نِ  هللاِ  }ِبْسمِ  ي ْذُاُرون   ال   اْلع ال ِمني   ر بِّ  ّللِ ِ  احلْ ْمدُ  بِ  ي ْستـ ْفِتُحون   ف ك 

 فكانوا : فيه قالوا إمنا األاثرين رأوا رما ارمذاور اللفظ رواية قوم فعلل : الصالح ابن قال . آِخرِه ا يف  و ال   ِقر اء ةٍ  أ و لِ  يف    الر ِحيِم{

 . الصحيح يف إخراجه على ومسلم البخاري اتفق الذي وهو   البسملة لذار تعرض غري من العارمني رب هلل ابحلمد القراءة يستفتحون
  . (1/92)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام

  : أقسام ثالثة إىل والتأثري ارموض  حيث من العلة تنقسم ((2
o أبخر راوٍ  وإبدال   ارمنقط  ووصل   ارموقوف رف  : اـ : السند يف قادحة علة . 
o طريق من وجد فإذا   قبوله عن التوقف توجب علة ذلك فإن   ابلعنعنة مدلس حديث : اـ : السند يف قادحة غري علة 

 . قادحة غري العلة أن تبني ابلسماع فياا صرح قد أخرى
o ارمنت يف ارمعىن تغيري : اـ : ارمنت يف قادحة علة = 
o معىن إىل اجلم  رد أمكن إذا   الصحيحني أحاديث من اثرية ألفاظ اختالف نم وق  الذي : اـ : ارمنت يف قادحة غري علة 

    . عناا ينتفي القدح فإن   واحد
o ذلك فإن   ذلك غري احلديث بلفظ وارمراد   خطأ يكون ظنه الذي ابرمعىن راو يرويه الذي : اـ : وارمنت السند يف قادحة علة 

 . اإلسناد فيعلل الراوي يف القدح يستلزم
o وقرائن العلل قواعد   الزرقي   (1/10)   د.ط   العلل بعلم التعريف   احلالف . وارمنت السند يف قادحة غري لةع 

 . (1/26)   1ط   الرتجيح
 . ( معروفاً  ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( مرفوعاً  ) ((3
 عن حديثه ويف   ثقة احلديث صحيح   عابداً  نفسه يف صاحلاً  اان   الكويف يوسف أبو   الطنافسي أمية أىب بن عبيد بن يعلى ((4

  النبالء أعالم سري   الذهيب   (32/389)  1ط  الكمال هتذيب   ارمزي . هـ(209) : سنة تويف  احلديث اثري اان   لني الثوري
  . (1/274)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن   (9/477)   3ط
 . ج( ) : من ساقطة ( عن ) ((5
 من اان   ثبتاً  ثقة اان   زمانه يف احلرم ريخ   األعالم األئمة أحد   موالهم اجلمحي األثرم حممد أبو   ارمكي دينار بن عمرو ((6

 جامع العالئي    (5/300)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(126) سنة: تويف   الدين يف الفضل وأهل   التابعني متقين

 . (1/137)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن   (1/243)  2  طحصيلالت
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 ]هل تطلق العلة على غري مقتضاها ؟[ 
 وحنوها حفِظِه  وسوء   وغفلِتهِ    الراوي ا ِذبُ  : اـ   قدمناه الذي مقتضاها غري على العّلة تطلق وقد

  . (3)احلديث ضعف أسباب من
 ]تسمية الرتمذي النسخ : علة[ 

 لثقةا وصله ما إرسالاـ تقدح  ال خمالفة على العّلة (6)بعضام وأطلق  (5)عّلة (4)الن سخ الرتمذي ومسى

  أعلم. سبحانه وهللا  (7)راذ صحيح منه :قيل اما   معلل صحيح الصحيح من قال: حىت الضابط 
 النوع التاسع عشر : املضطرب

 ]تعريف احلديث املضطرب[ 
حت فإن   متقاومة خمتلفة أوجه على يُروى الذي هو  اثرة أو (8)راوياا حبفظ الروايتني إحدى ُرجِّ

  .(9)مضطرابً  يكون وال   للراجحة فاحلكم : ذلك غري أو   عنه ارمروي صحبته

                                  
 . (3/64)   (2108) : رقم حديث   اخليار جيوز ام ابب   البيوع اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((1
 ثقة اان   احلجة احملدث اإلمام   اخلطاب بن عمر بن هللا عبد موىل   ارمدين الرمحن عبد أبو   العدوي القرري دينار بن هللا عبد ((2

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(127) : سنة تويف   ارمدينة أهل متقين ومن   التابعني صاحل من واان   احلديث اثري
 . (1/129)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن   (7/331)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (5/253)

 . ج( ) : من ساقطة ( احلديث ) ((3
 . (1/80)  1ط  األنيقة احلدود   السنيكي . ررعي بدليل ررعي حكم رف  : واصطالحاً    والنقل اإلزالة : لغة : النسخ ((4
 أحاديث لىع الصحيح الرتمال صحته يف علة أنه ال ابحلديث العمل يف علة أنه يريد الرتمذي لعل : الزراشي الدين بدر قال ((5

  . (2/216)   1ط   الصالح ابن مقدمة على النكت   الزراشي . التخصيص يف ذلك مثل جيري أن ينبغي وال منسوخة
 . اخلليلي يعلى أبو : هو ((6
 . (1/160)   1ط   احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد   اخلليلي ((7
 . ( رواهتا ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( راوياا ) ((8
  : وهي   صور ست له السند يف االضطراب ((9
 واإلرسال. الوصل بتعارض االضطراب .1
 واالنقطاع. االتصال بتعارض االضطراب .2
 والرف . الوقف بتعارض االضطراب .3
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 ]االضطراب توجب ضعف احلديث[ 
 ويف  (2)اترة اإلسناد يف يق  (1))وقد(   الضبط بعدم إلرعاره احلديث ضعف موجب : واالضطراب

  . أعلم سبحانه وهللا  (4)مجاعة أو راو من وفياما  (3)أخرى ارمنت
 (5)النوع العشرون : املدرج

 ]أقسام املدرج وحكمه[ 
 : أقسام هو

ع ِقب هُ  الراوي يذار أبن  النيب حديث يف مدرج :أحدها     
 م نْ  فريويه   لغريه أو لنفسه االماً  (6)

 .(1)احلديث من أنه فيتوهم   متصالً  بعُده

                                  
 اإلسنادين. أحد يف رجل بزايدة االضطراب .4
 وضعيف. ثقة بني مرتدداً  اان إذا ونسبه الراوي اسم يف االضطراب .5
 . (1/115)   1ط   املضطرب بيان يف املقرتب   السلفي أمحد . الراوي تعيني يف االضطراب .6
 . ( د – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 حريث جده عن حريث بن حممد بن عمرو أيب عن أمية بن إمساعيل عن رويناه ما : الصالح ابن قال : اإلسناد ارمضطرب مثال ((2

 عمرو أيب عن عنه الثوري سفيان ورواه ". خطاً  فليخط يديه بني ينصباا عصاً  جيد مل إذا " : ارمصلي يف  هللا رسول عن هريرة أيب عن

 أيب عن أبيه عن سليم ابن حريث بن حممد بن عمرو أيب عن إمساعيل عن األسود بن محيد ورواه . هريرة أيب عن أبيه عن حريث بن

 ابن . ذارانه اما أاثر االضطراب من وفيه حريث. جده عن حريث بن عمرو أيب عن إمساعيل عن الوارث وعبد وهيب  ورواه . هريرة

 . (1/95)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح
... وفياا : زوجتكاا . ويف رواية أخرى : زوجناااا . ويف رواية:  للنيب نفساا الواهبة حديث : ارمنت ارمضطرب مثال ((3

 . فاذه األلفاظ مضطربة ال ميكن االحتجاج بواحدة مناا . أملكناااا . ويف أخرى : ملكتكاا 
  . ارمضطرب خبالف   بيناا وارمخالفة الروااي  تعدد له يشرتط ال ارمنكر أن : وارمضطرب ارمنكر بني الفرق ((4
 
  . إايه وضمنته فيه أدخلته إذا الشيء  يف الشيء "أدرجت" : من مفعول اسم : اللغة يف ارمدرج ((5
 الراوي وصل : وقيل . احلديث يف مرفوعة يسمعاا من فحسباا   الرواي االم من احلديث منت يف لفظة زايدة : صطالحاال ويف

 علوم يف التحديث رسوم   اجلعربي   (1/418)   د.ط   الفقهاء لغة معجم   وقنييب قلعجي . غريه من أو قوله من بغريه احلديث

  . (1/73)   2ط   احلثيث عثالبا   اثري ابن   (1/90)  1ط   احلديث
  ( عقيبه ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( عقبه ) ((6
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 .(2)أبحدمها فريوياما إبسنادين نانمت عنده يكون أن : الثاين     
 حرام  واله  (3)ابتفاق عنام فريويه متنه أو إسناده يف خمتلفني مجاعة من حديثاً  يسم  أن : الثالث     

  . أعلم سبحانه وهللا  (4)وافى رفى اتاابً  اخلطيب فيه وصنف
 النوع احلادي والعشرون : املوضوع

 ]تعريف املوضوع وحكمه[ 
 مبّيناً. إال اان معىن أي يف به العلم م  روايته وحترم   الضعيف ورر ارمصنوع ختلقارم هو      
 ]مب يعرف الوضع ؟[ 

 ُوِضع تْ  فقد   ارمروي أو الراوي يف (7)قرينة أو   إقراره معىن أو  (6)واضعه إبقرار (5)الوض  ويعرف

  .(9)ومعانياا لفظاا (8)راااة بوضعاا يشاد أحاديثُ 

                                  
 م س   م نْ  " : منه ارمرفوع ". فليتوضأ رفغيه أو أُنـْثـ يـ ْيهِ  أ وْ  ذ ا ر هُ  م س   م نْ  " صفوان: بنت بسرة حديث : ارمنت يف ارمدرج احلديث مثال ((1

 . (1/24)   1ط   املدرج للوصل الفصل   البغدادي اخلطيب : انظر . الزبري بن عروة قول من مدرج الباقي ماوأ . " فليتوضأ ذ ا ر هُ 
 صفة يف حجر بن وائل عن   أبيه عن   اليب بن عاصم عن   قدامة بن وزائدة عيينة ابن حديث : الصالح ابن قال : مثاله ((2

 عاصم عن روى من رواية : والصواب الثياب". حتت من أيديام يرفعون فرآهم   تاءالش يف جاء "أنه : آخره ويف    هللا رسول صالة

 بعض عن   وائل بن عبداجلبار عن   عاصم عن فرواه   عنه األيدي رف  ذار وفصل   خاصة الصالة صفة اإلسناد هبذا اليب ابن

  . (1/97)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن . حجر بن وائل عن   أهله
 وواصل واألعمش   منصور عن   الثوري عن   العبدي اثري بن وحممد   مادي بن الرمحن عبد رواية : الصالح ابن قال : مثاله ((3

 رواه إمنا وواصل أعظم...". الذنب أي   هللا رسول "اي : قلت  مسعود ابن عن   ررحبيل بن عمرو عن   وائل أيب عن   األحدب

  (.1/98)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن . بيناما ررحبيل بن عمرو ذار غري من هللا دعب عن وائل أيب عن
  . البغدادي اخلطيب لـ   النقل يف املدرج للوصل الفصل : اتاب هو ((4
 . ( ارموضوع ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( الوض  ) ((5
  . السور فضائل يف حديث بوض  اعرتف إنهف   مرمي أيب بن نوح اـ ((6
 . (3/1806)   2ط   املعاصرة العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . عليه ويدل الكالم يرافق ما : القرينة ((7
 لنهايةا   األثري ابن . عليان يغار وال يابنه ومل النساء استضعفته إذا : وراااة رايك رجل يقال   االتساق وعدم الضعف : راااة ((8

  . (2/260)   د.ط   احلديث غريب يف
  ومعىن لفظاً  رايك وهو يسعر". يوم ال حجارة من محار على ينـزل   عمارة له يقال   حجارة من ملكاً  هلل إن : مثاله ((9
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 مما اثرياً  فذار  (2)اجلوزي ابن الفرج أاب (1)أعين   جملدتني حنو يف ارموضوعا  جام  رأاث وقد      
  . ضعيف هو بل وضعه على دليل ال
 ]أقسام الوّضاعون[ 

يـُْنس ُبون   قوم ضرراً  أعظمام : أقسام والواضعون
 فُقِبل ت   زعمام يف حسبة وضعوه الزهد إىل (3)

 . هبم ثقة موضوعاهتم
 . هبم يُعتد الذين ارمسلمني إمجاع خالف وهو   والرتهيب الرتغيب يف الوض  "(4)"الك ر امية ز  وجو        

 . احلمد وهلل   أمرها احلديث جاابذة فبنّي  مجالً  "(5)"الز اندقة ووضعت
 . قصد بغري الوض  ربه يف وق  ورمبا   احلكماء لبعض أو لنفسه االماً  الواض  أسند ورمبا 

 املوضوع[ ]مثال احلديث
 من أخطأ وقد   (2)سورة سورة القرآن فضل يف (1)اعب بن أيب عن ارمروي   (6)احلديثُ  : ارموضوع ومن

 . أعلم سبحانه وهللا   ارمفسرين من ذاره

                                  
 . ( يعين ) : ( ر ) : ويف   ( ج – د – ز ) : يف هكذا ( أعين ) ((1
   العراق ومفخر   اإلسالم ريخ   وارمؤرخ ارمفسر   العالمة احلافظ   اجلوزي الفرج أبو   القرري حممد بن علي بن الرمحن عبد ((2

 من اثرياً  خبطه اتب   والكرباء واألئمة   الوعظ يف بعيد وصيت   عظيم حظٍ  ذا  اان ارمشاورة التصانيف صاحب   احلنبلي الواعظ

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (21/116)   1ط  بغداد اتريخ   يباخلط . هـ(597) : سنة ما  أن إىل اتبه
(21/365.) 

 . ( ينسبوا أقوام ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج – ز ) : يف هكذا ( ينسبون قوم ) ((3
 : مسألتني يف السنة أهل خالفوا ولكنام يثبتوهنا الصفا  ابب يف وهم   السجستاين عراق بن ارام بن حممد أتباع مه : الكرامية ((4

 تعاىل هللا أن فياا مبا الصفا  يثبتون الكرامية إن الثانية: ارمسألة . الكيفية رأن يف وخيوضون اإلثبا  يف يبالغون أهنم األوىل: ارمسألة

 . (1/138)   2ط   العرش   الذهيب . يكن مل أن بعد حادث عندهم ذلك ولكن وقدرته  مبشيئته تتعلق ال ي األمور به تقوم
 القول : والزندقة ؛ الزانديق وأصله   احملذوفة الياء من عوض واهلاء   الزاندقة : واجلم    معرب وهو   الثنوية من الزنديق : الزاندقة ((5

   الفارايب ملحد. أ و ضالٍّ  أ و   راكٍّ  ال على فأطلق فيه وتـُُوسِّ    الثنوي ة من وغريهم وارمانوية   الزردرتّية على وأُطلق   العامل أبزلي ة
 . (1/403)   د.ط   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم   (4/1486)    ط   اللغة اتج الصحاح

 . ( د ) : من ساقطة ( احلديث ) ((6
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 النوع الثاين والعشرون : املقلوب
 ]تعريف املقلوب[ 

 مائة البخاريِّ  (4)على بغداد   أهل وقـ ل ب    (3)فيه لِيـُْرغ ب   انف  عن ُجعل سامل عن مشاور حديث حنو هو

 [ أعلم وهللا ]  (5)بفضله فأذعنوا ُوُجوِها ا على فرد ها امتحاانً  حديثٍ 
 فرع :

 ]إذا وجدت حديثاً إبسناد ضعيف ، ماذا تقول ؟[ 

                                  
 من اان   القرّاء سيد   جليل صحايب   ارمدين ارمنذر أبو   اخلزرجي األنصاري معاوية بن زيد بن عبيد بن قيس بن اعب بن أيب ((1

 يف أحاديثه األئمة وأخرج   ارمسلمني سيد يسّميه  عمر واان  النيب م  بعدها وارمشاهد بدراً  راد   الثانية قبةالع أصحاب
 عبد ابن . ذلك( غري : وقيل   هـ32 : وقيل   19) : سنة   ابرمدينة تويف الفتيا  أصحاب من الستة يف مسروق وعّده   صحاحام

   حجر ابن ( 1/168)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/65)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب

  . (1/180)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة
 وهو : الدارقطين قال . بدي  األول الطريق إسناد ويف   رك بال مصنوع السور فضائل حديث هذا : هللا رمحه اجلوزي ابن قال ((2

 وقد   الثقاة أحاديث تشبه ال مبنااري ينفرد   جداً  احلديث منكر : حبان ابن قال   الواحد عبد بن خملد اينالث الطريق ويف . مرتوك

 . بشيء ليس زيد بن علي : وحيىي أمحد قال وقد   زيد بن علي عن احلديث هذا رواية علي وخملد بدي  اتفق
 رايك بكالم الثواب من يناسباا ما واحدة ال يف وذار السور د[]استنف استفز قد فإنه مصنوع أنه على يدل احلديث فنفس هذا وبعد

  . (1/240)   1ط   املوضوعات   اجلوزي ابن .  هللا رسول االم يناسب ال الربودة هناية يف
 عن رمشاو  حديث حنو هو : وقيل . الصحيحية وجاته عن ويُغرّيه وارمنت اإلسناد يعرتي إبدال : احملدثني اصطالح يف ارمقلوب ((3

  : قسمني إىل ارمقلوب احلديث وينقسم . انف  عن جعل سامل
  . اعب بن مرة عن : يرويه مرة بن اعب اـ   أبيه اسم ويؤخر الراوي اسم يقدم أن مثل : السند يف قلب .1
ُركْ  ف ال   أ ح دُُامْ  س ج د   ِإذ ا» : (840) : رقم حديث   داود أبو رواه حديث مثل : ارمنت يف قلب .2 ُركُ  اا م   يـ بـْ  و ْلي ض  ْ  اْلب ِعرُي  يـ بـْ

ْيهِ   التقييد العراقي  . البعري هيئة هو الرابتني قبل اليدين وض  فإن : القيم ابن قال اما راويه على انقلب احلديث هذا . «رُْابـ تـ ْيهِ  قـ ْبل   ي د 

 الدرية الكواكب   احلريب   (1/227)   27ط   املعاد زاد   القيم ابن   (1/134)  1ط   الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح

 . (1/11) : 3ط   البيقونية املنظومة على
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( على ) ((4
 . (2/218)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (2/340)   1ط   بغداد اتريخ   اخلطيب : البخاري قصة يف انظر ((5
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 ارمنت ضعيف (2)تقل وال   اإلسناد هبذا ضعيف هو : تقول أن فلك   ضعيف إبسناد حديثاً  (1)رأيت إذا

 حديث أنه أو  (4)( صحيح وجه من ) يـُْرو   مل أنه إمام يقول أن إال ؛ اإلسناد ذلك ض عف (3)مبجرد

راً  ضعيف   . قريباً  أييت االم ففيه أطلق فإن   ضعفه مفسِّ
 ]إذا أردت رواية الضعيف من غري إسناد ، ماذا تقول ؟[ 

 صيغ من أرباه وما (6)ذاا  هللا رسول قال تقل فال   إسناد (5)غري من الضعيف رواية أرد  وإذا

 . صحته يف ُيش ك   ما واذا . أرباه وما نقل أو جاء أو ورد أو   اذا وبلغنا   اذا روى : قل بل   اجلزم
 ]شروط العمل ابحلديث الضعيف[ 

 والعمل الضعيف من ارموضوع سوى ما ورواية   األسانيد يف التساهل وغريهم احلديث أهل عند وجيوز
 وذلك )   وغريمها واحلرام ااحلالل واألحكام   تعاىل هللا صفا  غري يف فهضع بيان غري من به

 . أعلم وهللا  (8)واألحكام ابلعقائد له تعلق ال مما (7)( وغريمها وارمواعظ األعمال وفضائل االقصص
 النوع الثالث والعشرون : صفة من تقبل روايته وما يتعلق به

                                  
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( رأيت إذا ) ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( تقل وال ) ((2
 . ( جملرد ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( مبجرد ) ((3
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست القوسني بني ما ((4
 . ( بغري ) : ( ج - ر - د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( غري من ) ((5
 . ( ر ) : من ساقطة ( اذا ) ((6
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 منه ارموضوع سوى ما ورواية   فيه التساهل وغريهم احلديث أهل عند جيوز احلديث من الضرب وهذا : تعاىل هللا رمحه النووي قال ((8

 ريئاً  الضعفاء عن يروون ال األئمة فإن حال ال وعلى   أهله عند معروفة   عالشر  يف مقررة صحيحة ذلك أصول ألن ؛ به والعمل

 فعل وأما   العلماء من غريهم من حمقق وال   احملدثني أئمة من إمام يفعله ال ريء هذا فإن   األحكام يف انفراده على به حيتجون

 أن له حيل مل ضعفه يعرف اان إن ألنه وذلك   جداً  يحقب بل   بصواب فليس عليه واعتمادهم ذلك أاثرهم أو الفقااء من اثريين

   به االحتجاج على ياجم أن له حيل مل ضعفه يعرف ال اان وإن   األحكام يف ابلضعيف حيتج ال أنه على متفقون فإهنم   به حيتج
 بنا مسلم صحيح شرح املنهاج   وويالن . عارفاً  يكن مل إن به العلم أهل بسؤال أو   عارفاً  اان إن عنه ابلتفتيش عليه حبث غري من

 . (1/126)  2ط   احلجاج
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 : مسائل فيه
 ]شروط من تقبل روايته[

 أبن ضابطاً  عدالً  : يكون أن فيه يشرتط أنه (2)والفقه احلديث أئمة من اجلماهري أمج  :(1)داهاإح

 من حدث إن حافظاً    متيقِّظاً   (3)ارمروءةِ  وخوارمِ  الِفسقِ  أسباب من سليماً    عاقالً  ابلغاً  مسلماً  يكون

 .(5)( به روى إن ارمعىن حيُِيلُ  ) (4)مما عارماً    منه حدث إن لكتابه ضابطاً    حفظه
 ]مب تثبت عدالة الراوي ؟[

 أهل بني عدالته ارتار  فمن  (7)ابالستفاضة أو (6)علياا عدلني بتنصيص العدالة تثبت : الثانية      

 وأمحد  والشافعي   (9)واألوزاعي  (8)والسفيانني مالك  : اـ   فياا افى هبا عليه الثناء وراع العلم

  . وأرباهام
اْلبـ رِّ  عبد ابن وتوس       

 حىت العدالة على أبداً  حممولد  به العنايةِ  معروفِ  علمٍ  حاملِ  ال : فقال فيه (1)

 .(3)مرضي غري هذا وقوله  (2)جرحه يبني

                                  
 . ( أحدها ) : ( ج ) : ويف   ( ز -ر – د ) : يف هكذا ( إحداها ) ((1
 غري يشرتطاا مل ارمروءة أن : قوله اخلطيب عن ونقل . القياس خالف إن الراوي فقه : اررتاط حنيفة أيب عن ارملقن ابن نقل ((2

  . (1/244)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   قنارمل ابن . الشافعي
 انظر: الرجولية. امال هي أو العادا  ومجيل األخالق حماسن عند الوقوف على اإلنسان مراعاهتا حتمل نفسانية آداب : ارمروءة ((3

 . (2/860)   د.ط   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم
 . ( مبا ) : ( ج ) : ويف   ( ز -ر – د ) : يف هكذا ( مما ) ((4
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست القوسني بني ما ((5
 . ( علياما ) : ( د ) : ويف   ( ز -ر – ج ) : يف هكذا ( علياا ) ((6
 ألفاظ رحتري   النووي .  راع أي استفاضة يستفيض واستفاض يفيض األمر فاض يقال اللغة أهل قال   الشيوع : االستفاضة ((7

 . (1/342)   1ط   التنبيه
 . (174 – 12) : يف ترمجتاما سبق   عيينة وابن   الثوري ((8
 القدر  جليل ثقة اان   اإلسالم ريخ   األوزاعي عمرو أبو   الدمشقي الشامي حيمد : عمرو أيب بن عمرو بن الرمحن عبد ((9

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(157) : سنة تويف   والفقه احلديث يف زمانه يف الشام أهل إمام واان   زاهداً  فقيااً  حافظاً 
  . (3/207)  1ط   القضاة أخبار   البغدادي واي    (35/147)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (7/107)
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 ]مب يعرف ضبط الراوي ؟[
 اخت ل   اثر  فإن   النادرة خمالفته يضر وال   غالباً  ارمتقنني الثقا  مبوافقته ضبطه يعرف : الثالثة
 . به حُيْت ج   ومل ضبطه

 ]قبول التعديل من غري ذكر السبب خالفاً للجرح[
 مبني إال اجلرح يُقبل وال   ارمشاور الصحيح على سببه (4))ذار( غري من التعديل يُقبل : الرابعة

  .(5)السبب

                                  
 . (61) : ص : يف رمجتهت سبق   النمري الرب عبد بن عمر أبو   القرطيب الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف ((1
 . (1/28)   د.ط   واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد   القرطيب الرب عبد ابن ((2
 مرضي. غري اتساع قاله وفيما : الصالح ابن قال عدوله". خلف ال من العلم هذا "حيمل : حبديث الرب عبد ابن استدل : تنبيه ((3

   قوي نظر صحته يف ولكن   قوايً  إليه ذهب ما لكان احلديث من ذاره ما صح لو : الرب عبد ابن االم على تعقيباً  حجر ابن وقال
   مسعود وابن   هريرة وأيب   أسامة حديث من روي الرب عبد ابن به استدل الذي احلديث : ارملقن ابن وقال . صحته عدم واألغلب

 بيان جام  اتابه يف نفسه الرب عبد ابن قال بل   مرسل هو إمنا   مرفوعاً  يصح ال الدارقطين منام مجاعة وقال   عمرو بن هللا وعبد

 . به يستدل أن إذاً  له يسوغ فكيف   مستقيمة غري مضطربة والاا   أبسانيد هريرة وأيب   أسامة عن روي احلديث هذا إن : العلم
 وقال . واحد غري من مسعته   صحيح هو ال : قال ؟ موضوع اأنه : له وقيل احلديث هذا عن حنبل بن أمحد سئل : العالئي وقال

 ابن   (1/35)   1 ط   امللتمس بغية   العالئي   (1/72)   1 ط   الفوائد إاثرة   العالئي . غريب حسن حديث : العالئي

 يف قنعامل   ارملقن ابن   (1/94)    2ط   احلثيث الباعث   اثري ابن   (1/106)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح
 . (1/246)   1ط   احلديث علوم
 . ( ز ) : من ساقطة ( ذار ) ((4
 يف اخلالف وجمموع : ارملقن ابن قال . السبب مبيناً  إال يقبل ال فإنه اجلرح خبالف   ذارها يصعب اثرية التعديل أسباب ألن ((5

  : مذاهب أربعة لألصوليني ارمسألتني
 ما يظن قد وألنه   التعديل خبالف ذارها فيسال   واحدة خبصلة حيصل اجلرح نأل ؛ التعديل دون اجلرح سبب ذار جيب .1

 . جارحاً  جبارح ليس
 . اجلرح خبالف الظاهر على الثناء إىل الناس يتسارع فياا التصن  يكثر العدالة ألن عكسه .2
 . السابقني للمعنيني سبباما بيان من بد ال .3
   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . فال وإال وتعديله جرحه قبل بصرياً  اان إن ارمزاي ألن فياما جيب ال .4
(1/250.) 
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 حبثنا وإن  حوهج ر   فيمن التوق ف : ائدهتافف   اجل رح سبب (1)فياا يُذار ال ال ي والتعديل اجل رح اتب وأما

  .(3)ارمثابة هبذه الصحيحني يف اجماعة حديثه قبلنا   به الثقة وحصلت الرِّيب ة عنه (2)وانزاحت حاله عن
 ]مب تثبت اجلرح والتعديل ؟[

 جرح فيه اجتم  وإذا   اثنني من بد ال وقيل   بواحد يثبتان والتعديل اجلرح أن الصحيح : اخلامسة

  .(4)التعديل ُقدِّم   اْلُمع دُِّلون   زاد إن : قيل وإن   مقدم فاجلرح وتعديل
 عارماً  القائل اان فإن   يُْكتـ ف ى وقيل   الصحيح على به ُيْكت ف   مل حنوه أو الثقة حدثين : قال وإذا      

  .(5)احملققني بعض عند ارمذهب يف ُمو اِفِقهِ  حق يف افى
  . تعديل هو : وقيل   الصحيح وهو األاثرين عند تعديالً  تكن مل مس اه عمن العدل روى وإذا      
 يف وال صحته يف قدح خُم ال ف ُتهُ  وال  (6)بصحته حكماً  ليس رواه حديث وفق على وفتياه العامل وعمل 

 . أعلم وهللا  (7)راويه
 ]حكم رواية جمهول العدالة وجمهول العني واملستور[

 عدل : وهو ارمستور ورواية . اجلماهري عند تقبل ال طناً واب ظاهراً  العدالة جماول رواية :السادسة     

  . (1)الشافعيني بعض قول وهو   األول رد من بعض هبا حيتج   الباطن خفي الظاهر

                                  
 . ( ز ) : من ساقطة ( فياا ) ((1
 . (2/1014)   2ط   العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . وتباعد ذهب   الشيء انزاح : تقول   تباعد  : أي : انزاحت ((2
  . وغريهم   مرزوق بن وعمرو   أويس أيب بن وإمساعيل   عباس ابن وىلم عكرمة : منام جبماعة البخاري احتج ((3
  . (107 - 1/96)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 وال   ارمقطوع من هو ليس   أصحابنا بعض حدثين أو   الثقة حدثين أو   واحد غري حدثين : راوي قال إذا : عياض القاضي قال ((5

 قاله الذي وهذا : تعاىل هللا رمحه النووي قال . اجملاول عن الرواية ابب من هو بل   الفن هذا أهل عند ارمعضل من وال   رمرسلا من

 . (10/219)  2ط   احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج   النووي . الصواب هو القاضي
 أو   حكمه أو فتياه يف به لالحتجاج تعرض أو   احلديث ذلك غري الباب يف يكن مل إذا   نظر هذا ويف : حجر ابن قال ((6

   احلثيث الباعث   اثري ابن . ابتفاق تعديل العدالة ارمشرتط احلاام وحكم : احلاجب ابن قال   مبقتضاه العمل عند به استشاد
 . (1/97)   2ط
 . ( رواته ) : ( ج ) : ويف   ( ز -ر – د ) : يف هكذا ( راويه ) ((7
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 تقادم الرواة من مجاعة يف احلديث اتب من اثري يف هذا على العمل يكون أن يشبه : الشيخ قال      

  .(2)ابطناً  خربهتم وتعذر    هبم العاد
 عيناه عدالن عنه روى من مث   العدالة جماول يقبل من بعض يقبله ال فقد العني جماول وأما      

  . عينه جاالة ارتفعت
 جاة من إال حديثه (4)يعرف وال   العلماء يعرفه مل من : احلديث أهل عند اجملاول :(3)اخلطيب قال

  .(5)واحدة
 ]أقل ما يرفع به اجلهالة[

 (7)الشيخ قال . حنوه احلديث أهل عن اْلبـ رِّ  عبد ابن ونقل  (6)مشاورين اثنني رواية االةاجل ي رف  ما وأقل

 اعب بنا ربيعة عن   ومسلم .(8)ِمْرد اٍس األ ْسل ِميِّ  عن البخاري روى قد : اخلطيب على رداً 

 . حدوا بتعديل ااالاتفاء ُمت ِجهد  ذلك يف واخلالف   واحد غري عناما يرو ومل  (9)األسلمي

                                  
 . ( الشافعية ) : ( ر ) : ويف   ( ز -ج – د ) : يف هكذا ( افعينيالش ) ((1
  . (1/112)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح ابن . الصالح ابن قاله ((2
 . (61) : ص : يف ترمجته سبق   البغدادي بكر أبو اخلطيب   أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد ((3
 . ( يعرفه ) : ( ج ) : ويف   ( ز -ر – د ) : يف هكذا ( يعرف ) ((4
 . (1/88)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . اخلطيب ذاره اما اجملاول تعريف هذا ((5
 . (1/88)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . اخلطيب قاله ((6
 . تعاىل هللا رمحه الصالح ابن : أي ((7
   األثري ابن   واحداً  حديثاً  صحيحه يف البخاري له روى   الرضوان بيعة أهل من   جليل صحايب   األسلمي لكما بن مرداس ((8

  . (6/60)   1ط   الصحابة متييز يف   1ط     حجر ابن   (5/136)   د.ط   الغابة أسد
 أهل من واان ارمدينة  أهل يف معدود فراس  بوأ   جليل صحايب   ارمدين فراس أبو   األسلمي يعمر بن مالك بن اعب بن ربيعة ((9

 أسلم بالد يف فنـزل ارمدينة من خرج  النيب قبض ورما   بعده وعمر قدميا وصحبه   واحلضر السفر يف  هللا رسول يلزم واان   الصفة

 ابن   (2/494)  1ط   باألصحا معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ(63) : سنة تويف   ارمدينة من بريد على

 . (2/394)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (2/268)  د.ط   الغابة أسد  األثري
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 الام والصحابة مشاوران صحابيان فإهنما   وربيعة مبرداس عليه الرد يصح وال اخلطيب نقل : والصواب

 .(1)عدول
 : فرع

 ]حكم قبول تعديل املرأة والعبد[
 فالن أخربين قال وإذا   به احتج امسه وجال وعدالته عينه عرفت ومن   العارفني وارمرأة العبد تعديل يقبل

 .(2)به حيتج مل   غريه أو فالن قال أو   أحدمها عدالة جال فإن   به احتج عدالن اومه   فالن أو
 ]حكم قبول رواية املبتدع[

 حيتج :وقيل . مطلقاً  به حيتج ال قيل ُيك ف رْ (4)ال ومن . ابالتفاق به حيتج مل (3)ببدعته ُافِّر   من : السابعة

ي ْست ِحل   ممن يكن مل إن به
 . الشافعي عن وُحكي  (6)( مذهبه ألهل أو )   مذهبه ُنصرة يف الكذب (5)

 األعدل. األظار هو وهذا   داعية اان إن به حيتج وال   بدعته إىل داعية يكن مل إن به حيتج : وقيل     
 غريِ  ارمبتدعة من بكثري وغريمها الصحيحني صاحيب ابحتجاج األول و ُضعِّف   . األاثر أو الكثري وقول

 .(1)الد عاة
                                  

 الرمحن  عبد بن سلمة أيب غري عنه روى : األسلمي واعب . عالقة بن زايد   حازم ابن غري مرداس عن روى : ارملقن ابن قال ((1

 . (261 - 1/260)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . اجلوين رانعم وأبو   عطاء بن عمرو بن حممد
   ارمرأة تعديل قبول يف اإلمجاع اخلطيب حكى قد . تعاىل هللا رمحاما الصالح ابن على النووي اإلمام زادها ال ي ارمسائل من هذه ((2
   عناا هللا رضي ارمؤمنني أم عائشة حال عن بريرة اإلفك قصة يف  النيب سؤال الباب هذا يف األصل : تعاىل هللا رمحه اخلطيب قال

 الغالم وال   ارمراهق الصيب تزاية تقبل وال - بعضاً  بعضان النساء تعديل : صحيحه يف البخاري عليه ترجم الذي يعين -   له وجواهبا

 عارف غري فاو   وجاه على عنه والتعبري   عهمس ما ضبط حاله اانت وإن الغالم ألن ؛ روايتاما يف اختلف وإن   جزماً  الضابط

 غري فلكونه : وأيضاً    ارمكلف له يكمل إمنا فذلك   فاسقاً  والفاسق   عدال العدل يكون مناا به وما   ارمكلفني أفعال أبحكام

 يف الكفاية   البغدادي باخلطي . فياما األمر فافرتق   والعبد ارمرأة اذلك وال   الفاسق وتعديل العدل تفسيق منه يؤمن ال مكلف
 . (2/12)   د.ط   الرواية علم
 . ( ببدعة ) : ( د – ج ) : ويف   ( ز -ر ) : يف هكذا ( ببدعته ) ((3
 . ( مل ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ال ) ((4
 . (4/1675)   4ط   اللغة اتج الصحاح   الفارايب . حاللً  عّده : أي : الشيء استحل : يستحل ((5
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
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 حكم قبول رواية التائب من الكذب والفسق[]
 حسنت وإن   أبداً  تقبل فال  هللا رسول حديث يف الكذب إال الفسق من التائب رواية تقبل : الثامنة

ْيِدي     حنبل ابن أمحد (3)قاله اذا  (2)طريقه و احْلُم 
  .(5)الشافعي   والصرييف     البخاريِّ  ريخ (4)

)الص رييف قال  ُّ  بعدهُ  نـُق ّوِهِ  مل ضع فناه ومن  (2)بتوبته لقبوله نُعد مل بكذب (1))خربه( أسقطنا من ال :(6ّّ

  .(3)الشاادة خبالف

                                  
 االحتجاج ويف   والرافضة واخلوارج االقدرية واألهواء البدع أهل من السماع يف العلم أهل اختلف : تعاىل هللا رمحه اخلطيب قال ((1

 بكفر حيكم مل من عند وفساق   تأولنيارم إافار إىل ذهب من عند افار أهنم لعلة   ذلك صحة السلف من طائفة فمنعت   يروونه مبا

 ارمعاند الكافر مبثابة ابلتأويل والفاسق الكافر إن : ارمذهب هذا إىل ذهب من وقال . أنس بن مالك ذلك عنه يروى ال وممن   متأول

 ال الذين   األهواء هلأ أخبار قبول إىل العلم أهل من طائفة وذهبت . روايتاما تثبت وال خربمها يقبل أال فيجب   العامد والفاسق
 حممد هللا عبد أبو : الفقااء من القول هبذا قال وممن راادة  فيه عندهم ليس مبا وافقام رمن والشاادة الكذب استحالل منام يعرف

 أن وحكى . رموافقيام ابلزور الشاادة يرون ألهنم   الرافضة من اخلطابية إال األهواء أهل راادة وتقبل : قال فإنه الشافعي إدريس بن

 من الدعاة غري أخبار تقبل : العلماء من اثري وقال . القاضي يوسف أيب عن مثله وروي   الثوري وسفيان   ليلى أيب ابن مذهب هذا

 أهل من مجاعة وقال . حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو : ذلك إىل ذهب وممن   أبخبارهم حيتج فال الدعاة فأما   األهواء أهل

 نأ وينبغي : تعاىل هللا رمحه حجر ابن وقال . ابلتأويل وفساقاً  افاراً  اانوا وإن   مقبولة الاا األهواء أهل أخبار : رمتكلمنيوا النقل
 فاان ويشيدها بدعته يعضد مما به حيدث الذي احلديث يكون ال نأ بشرط داعية يكن ومل صدوقاً  اان إذا ارمبتدع رواية بقبول قولنا يقيد

 2 ط   ارميزان لسان   حجر ابن   (1/120)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . اهلوى غلبة عليه ذحينئ أنمن ال
(1/11) . 

 . ( طريقته ) : ( د – ر ) : ويف   ( ج - ز ) : يف هكذا ( طريقه ) ((2
 . ( قال ) : ( د – ج ) : ويف   ( ر - ز ) : يف هكذا ( قاله ) ((3
 ريخ   األعالم األئمة أحد   ارمكي احلميدي بكر أبو   األسدي القرري أسامة بن هللا عبيد بن عيسى بن الزبري بن هللا عبد ((4

   الكالابذي الذهيب  بعدها(. : وقيل هـ  219) : سنة تويف   عيينة ابن أصحاب أجلّ  من واان   فقيااً  حافظاً  ثقة اان   البخاري
 . (10/616)   3ط   النبالء أعالم سري   (14/512)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (1/406)   1ط   واإلرشاد اهلداية

 فضله  عن ارمسفرة الوجوه أصحاب أحد   األصويل اجلليل اإلمام   الفقيه الشافعي بكر أبو   الصرييف هللا عبد بن حممد ((5

   خلكان ابن . هـ(330) : سنة تويف   الشافعي بعد ابألصول هللا خلق أعلم إنه يقال اان   قدره جاللة على الدالة وارمقاال 
   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (7/596)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (4/199)   د.ط  األعيان وفيات

(3/186) . 
 . (93) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي بكر أبو   البغدادي الصرييف الرمحن عبد بن حممد ((6
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  .(5)حديثه من تقدم ما إسقاط وجب واحد خرب يف اذب من :(4)الس معاين   وقال      
 .(6)الشاادة بنيو  بينه الفرق يقوى وال   غريان ومذهب مذهبنا لقاعدة خمالف هذا وال : قلت      

 ثقة حديثاً عن ثقة فنفاه ورجع[ ]إذا روى
 ر و يـْتُهُ  ما : قال أبن بنفيه جازماً  اان إن أنه فارمختار   اْلُمْسم  ُ  نفاه مث (7)حديثاً  روى إذا : التاسعة      

 مل   حنوه أو هأذار  ال أو أعرفه ال : قال فإن . عنه الراوي روااي  ابقي يف يقدح وال   رد هُ  وجب   وحنوه
  . فيه ي قدح

 ]حكم من روى حديثاً مث نسيه[
 خالفاً  الطوائف من اجلماور قول وهو   الصحيح على به العمل جاز نسيه مث حديثاً  روى ومن

 .(2)أعلم وهللا  (1)األحياء عن الرواية وغريه الشافعي (10)اراهة هذا خيالف (9)وال ؛(8)احلنفية لبعض
                                  

 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . ( بتوبة ) : ( د – ج - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( بتوبته ) ((2
 . (1/271)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . الصرييف بكر أليب الرسالة ررح إىل ارملقن ابن عزاه ((3
 علماء من   والزهد العلم بيت من   مفسر إمام   الشافعي مث احلنفي ارمظفر أبو السمعاين ارمروزي اجلبار عبد بن حممد بن منصور ((4

   (10/640)  2  ط اإلسالم اتريخ الذهيب  . هـ( 489) : سنة تويف   مشاورة اثرية تصانيف له   خراسان مف ي اان   احلديث
 . (1/483)   د.ط   السياق كتاب من ملنتخبا   احلنبلي إسحاق أبو   (1/489)   د.ط   الشافعيني طبقات    اثري ابن
 . (1/346)   1ط   األصول يف األدلة قواطع   السمعاين ((5
 هللا: رمحه النووي قال . غريه يف ويقبل  هللا رسول حديث يف الكذب من التائب رواية قبول عدم : ارمتأخرين عند ارمعتمد الرأي ((6

 والندم ارمعصية  عن اإلقالع : وهي   ارمعروفة بشروطاا توبته صحت إذا   بعدها رواايته وقبول هذا يف توبته بصحة القط  وارمختار

   فأسلم اافراً  اان من رواية صحة على أمجعوا وقد   الشرع قواعد على اجلاري هو فاذا   إلياا يعود ال أن على والعزم   فعلاا على
 صحيح شرح املنهاج   النووي . هذا يف والرواية الشاادة بني فرق وال اادتهر قبول على وأمجعوا   الصفة هبذه اانوا الصحابة وأاثر

 . (1/70)  2ط   احلجاج بن مسلم
 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( حديثاً  ) ((7
 العمل أن إىل عنه رواية يف حنبل ابن وأمحد أصحابنا من ومجاعة الكرخي احلسن أبو الشيخ ذهب : البخاري الدين عال قال ((8

 . (3/60)   د.ط   البزدوي أصول شرح األسرار كشف   احلنفي . به يسقط
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( وال ) ((9

 . ( اراهية ) : ( د ) : ويف   ( ج - ر – ز ) : يف هكذا ( اراهة ) ((10
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 على التحديث أجرًا[ ]حكم قبول رواية من أخذ
  .(5)حامت وأيب (4)وإسحاق أمحد عند روايته تقبل ال أجراً  (3)احلديث على أخذ من : العاررة

   (6)الفضلِ  نـُع ْيمٍ  أيب عند وتقبل 
ري ازِي   إسحاق أبو الشيخ وأفىت .(8)وآخرين  (7)العزيز عبد بن وعلي       الشِّ

 امتن  (10)رمن جبوازها (9)

 .(13(،)12)التحديث (11)لسبب يالهلع الكسب عليه
                                  

  . (1/138)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((1
 . (1/139)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((2
 . ( التحديث ) : ( د – ج - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( احلديث ) ((3
   جمتاد حافظ ثقة   خراسان وعامل   األعالم األئمة أحد   راهويه بن حممد أبو   احلنظلي إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن إسحاق ((4
  . (2/373)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (11/358)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(238) : سنة تويف
 ابلعلم ارمشاورين   األثبا  واحلفاظ   األعالم األئمة أحد   احلافظ الرازي حامت أبو   احلنظلي داود بن ارمنذر بن إدريس بن حممد ((5

 تويف وعلل  وصحح   وعدل وجرح وصنف  ومج    واإلسناد ارمنت يف وبرع   أجله من الدالب طاف   العلم حبور من اان   والفضل

 . (2/207)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (13/247)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(277) : سنة
 من   حافظ ثبت ثقة   بكنيته مشاور   األعالم األئمة أحد   الكويف نعيم أبو التيمي القرري محاد بن عمرو : داني بن الفضل ((6

  والسداد الثقة أهل معرفة يف واإلرشاد اهلداية   الكالابذي نصر أبو . هـ(219 : وقيل   218) : سنة تويف   البخاري ريوخ ابار
 .(1/23)   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (10/142)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/606)   1ط
   احلديث حسن اان سالم بن القاسم عبيد أبو صاحب   البغوي احلسن أبو   سابور بن ارمرزابن بن العزيز عبد بن علي ((7

 اتريخ   الذهيب . هـ(286) : سنة تويف   أجراً  التحديث على أيخذ اان أنه عليه عاتبوا . مأمون ثقة : قطين الدار عنه قال صدوق 

 (.2/466) : ارمؤلفني من جملموعة  1ط   احلديث رجال يف الدارقطين احلسن أيب أقوال موسوعة   (6/782)  2  ط اإلسالم
 الكسب عن حبفظه ارتغل أو   فقرياً  اان إذا اليتيم مال من األجرة الوصي أخذ جواز له ويشاد : تعاىل هللا رمحه السيوطي قال ((8

 . (1/399)   د.ط   الراوي تدريب   السيوطي . القرآن لظاهر   عليه رجوع غري من
 . (17) : ص : يف ترمجته سبق   الشريازي إسحاق أبو   أابدي الفريوز يوسف بن علي بن إبراهيم ((9

 . ( )من : ( ج ) : ويف   ( ممن ) : ( ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( رمن ) ((10
 . ( بسبب ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( لسبب ) ((11
 . (6/377)  1ط   الفقه أصول يف احمليط البحر   الزراشي ((12
 األجر أيخذ اان من بعض ألن   به الظن سوء عن للراوي تنـزيااً  ذلك من منعوا إمنا :" تعاىل هللا رمحه البغدادي اخلطيب قال ((13

 . (1/154)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   اخلطيب .يعطى" اان ما ألجل    يسم   مل ام وادعائه تزيده على عثر   الرواية على
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 ]حكم قبول رواية من تساهل يف السماع[
 يف ابلن وم يبايل ال امن  (1)إمْس اِعهِ  أو مس  اعهِ  يف ابلت ساهلِ  عرف من رواية تقبل ال :عشرة احلادية
 يف والس ا اثرة أو احلديث يف الت لقني بقبول عرف أو   مصح حٍ  أصل من ال حيّدث أو  (2)الس ماع
  .(4)حديثه يف وارمنااريِ  الش واذِ  اثر  أو   أصلٍ  من حيدِّث مل إذا (3)رواايته
ْيِدي    (6)وأمحد   (5)ارمبارك ابن قال و احْلُم 

فبـُنيِّ   حديث يف (8)غ ل ط   من : وغريهم (7)
 على فأصر (10)له (9)

 حنوه. أو (13)ِعناداً  أصر أنه (12)ظار إن صحيح وهذا .(11)رواايته سقطت روايته
 ]إعراض الناس يف هذه األعصار عن اعتبار الشروط يف الرواية[

                                  
 ليس وما   ترد فال وأمثاله نفسه عن حدث إذا أما    الرسول حديث يف اله "وهذا : تعاىل هللا رمحه البغدادي اخلطيب قال ((1

  (152 - 1/151)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . " الدين يف حبكم
 . (1/280)   1ط   احلديث علوم يف املقنع ارملقن  ابن . الكالم فام معه خيتل ال عاسن أبدىن أبس وال : ارملقن ابن لقا ((2
 . ( روايته ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( رواايته ) ((3
 . (1/280)   1ط  املقنع  ارملقن ابن . اذالش الرجل من إال ؛الشاذ احلديث جييئك ال قال:  رعبة عن جاء :ارملقن ابن قال ((4
 ريخ   اإلسالم وحفاظ   األعالم األئمة أحد   ارمروزي الرمحن عبد أبو موالهم التميمي احلنظلي واضح بن ارمبارك بن هللا عبد ((5

 : سنة تويف   اله اخلري لخصا فيه مجعت   اجملاهد الزاهد   العابد العامل   األتقياء أمري   دهره وفريد   عصره إمام   خراسان
 . (11/388)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي  اخلطيب   (8/378)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(181)

 . (59) : ص : يف ترمجته سبق   هللا عبد أبو   الشيباين هالل بن حنبل بن أمحد ((6
 . (93) : ص : يف ترمجته سبق ارمكي  احلميدي بكر أبو   األسدي القرري هللا عبيد بن عيسى بن الزبري بن هللا عبد ((7
 . غلظ( ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( غلط ) ((8
 . ( ر ) : من ساقطة ( فبني ) ((9

 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( له ) ((10
 . (144 – 1/143)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية    البغدادي  اخلطيب ((11
 . ( أظار ) : ( د ) : ويف   ( ج - ر – ز ) : يف هكذا ( ظار ) ((12
 العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . رخصية ميول أو نزوا  إلرباع به عارف وهو احلق خالف ؛ ع ن د   : الشخص عاند : عناداً  ((13

 . (2/1562)   2ط   املعاصرة
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 ارمقصود لكون ارمذاورة الشروطِ  جمموعِ  اعتبار عن األزمان هذه (1)يف( )الناس أعرض : عشرة الثانية

 لغاً اب مسلماً  الشيخ اون وهو   ابرمقصود يليق ما فلُيعترب ابألم ة ارمختصِّ  اإلسنادِ  سلسلةِ  إبقاء   (2)صار

 وبروايته   متامٍ  غري خبط مثبـ ت اً  مس  اعهِ  بوجود   (4)ضبطهِ  يف (3)ُسْخفٍ  أو   بفسقٍ  متظاهر غري   عاقالً 

 . هللا رمحه اْلبـ يـْا ِقي   بكر أبو احلافظ ذارانه ما حنو : قال وقد . ريخهِ  ألصلِ  موافقٍ  أصلٍ  من
 ]ألفاظ التعديل[

  :(6)مراتب التعديل فألفاظ . فأحسن (5)حامت أيب ابن رتباا قد : عديلوالت اجل رح ألفاظ يف : عشرة الثالثة
  .(7)"ض اِبطد " أو   "ع ْدلد ح اِفظد " أو   "ُحج ةد " أو   "ثبت" أو   "ُمْتِقند " أو   "ثِق ةد " : أعالها    

ْدقُ " أو   "ص ُدوقد " : الثانية       ُيكتب ممن هو : حامت أيب بنا قال ".(8) )به( ال أب  س  " أو   "حم  ل ُه الصِّ

 فيعترب ابلضبط تشعر ال العبارة هذه ألن ؛ قال اما وهو .(9)الثانية ارمنـزلة وهي   فيه ويُنظر حديثه

                                  
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . ( ز ) : من ساقطة ( رصا ) ((2
 . ( بسخف ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( سخف ) ((3
 . ( ضبط أو ) : ( ر ) : ويف   ( ج – د – ز ) : يف هكذا ( ضبطه يف ) ((4
 ابن اإلمام   ارمشاورين وارمصنفني   الكبار احلفاظ األئمة أحد   الرازي حامت أيب بن حممد أبو   إدريس بن حممد بن الرمحن عبد ((5

   (3/324)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي . هـ(327) : سنة تويف   العلم يف حبراً  اان   حافظاا وابن الري حافظ   اإلمام
  . (2/287)   1ط   الوفيات فوات   راار بن حممد
 . (2/37)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن ((6
 . (2/37)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن . حبديثه حيتج ممن هو : حامت أيب ابن قال . ضابطد  عدلد  : أي ((7
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((8
 . (2/37)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن ((9
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 عن قـ ْول هُ  يـُق اِومُ  وال . ثقة : فاو (2)به أبس ال قلت إذا :(1)معني بن حيىي وعن . تقدم ما على حديثه

  . أعلم وهللا  (4)لفنا أهل عن حامت أيب ابن نقل (3)نفسه
  ]فيه[. ويُنظر فُيكتب . "ر ْيخد " : الثالثة

ص اِلحُ " : الرابعة    
 .(6)لالعتبار ]حديثه[ ُيكتب . "احلْ ِديثِ (5)

 ]ألفاظ اجلرح[
  : فمراتب   اجلرح ألفاظ وأما      

ُ احلْ ِديثِ " :(7)قالوا فإذا : ]األول[      ونُِظر   حديثه (8)ُاتب ".ل نيِّ
 إذا قطين: الدار وقال اعتباراً. (9)

د  " قلت:   .(10)العدالة عن ي سقط ال بشيء جمروحاً  ولكن   ساقطاً  يكن مل " ل نيِّ
  . لني دون وهو   حديثه ُيكتب   "ل ْيس  ِبق ِويٍّ " : وقوهلم : ]الثاين[     
  .(11)به يُعترب بل طرحيُ  وال   بقوي ليس فدون . "ض ِعيُف احلْ ِديثِ " : قالوا وإذا :]الثالث[     

                                  
 افظاً ح وعارماً    رابنياً  إماماً  اان   اثرية فضائله   والتعديل اجلرح إمام   البغدادي زاراي أبو   الغطفاين عون بن معني بن حيىي ((1

  (11/71)   3ط   األعالم سري   الذهيب   (1/402)   د.ط  احلنابلة طبقات   يعلى أيب ابن . هـ(233) :سنة تويف   متقناً  وثبتاً 
 . ( د ) : من ساقطة ( به ) ((2
 . ( ثقة ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج – ز ) : يف هكذا ( نفسه ) ((3
 وعلى ؛ مراتب الثقة أن معلوم إذ ؛ الثقة مطلق يف اررتاا وإن بيناما التساوي ذلك من يلزم ال ألنه هللا: رمحه السخاوي قال ((4

 .أرجح الثانية ارمرتبة يف به أبس وال   األوىل ارمرتبة يف ثقة جعل يف حامت أىب ابن فعله والذي   فقط نفسه عن خرب فاو ذلك تقدير
 . (1/123) : الرواية علم يف اهلداية شرح يف الغاية   السخاوي

 . ( صاحب ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج – ز ) : يف هكذا ( صاحل ) ((5
 . (2/37)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن ((6
 . الناسخ من إمالئي خطأ ولعله   ( قاولوا ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( قالوا ) ((7
 . ( يكتب ) : ( ر ) : ويف   ( د – ج – ز ) : يف هكذا ( اتب ) ((8
 . ( ينظر ) : ( د - ر – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( نظر ) ((9

 . (2/466)   1ط   ارمؤلفني من جملموعة   وعلله احلديث رجال يف الدارقطين احلسن أيب أقوال موسوعة ((10
 . ( د ) : من ساقطة ( به ) ((11
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ُروُك احلْ ِديثِ " : قالوا وإذا :]الرابع[      م تـْ
 ُيكتب ال ساقط فاو ".ا ذ ابد " أو "ذ اِهُبُه"  أو " (1) 

  .(2)حديثه
ند ر و ى ع ْنهُ " : ألفاظام ومن        "ال " ُمْضط رِبُهُ  " "  احلْ ِديثِ (4)"ُمتـ ق اِربُ  "  و س طد  " " الن اسُ (3)ُفال 

ِديِثِه  " " ل ْيس  ِبذ اك  اْلق ِويِّ  " " (5)ل ْيس  ِبذ ِلك   " " ر ْيء   "ال "  جم ُْاولد  " " حُيْت ج  ِبهِ  ِفيِه أ ْو يف ح 
 . أعلم وهللا   تقدم مبا معانياا على ويستدل " م ا أ ْعل ُم ِبِه أب ْساً  " " ض ْعفد 

 ]النوع الرابع والعشرون[ : 
 ضبطه (6)له وصفةكيفية مساع احلديث وحتم

 : العلماء من مجاعة قال .(8)فأخطأوا قوم الثاين ومن   (7)قبل اما حتم له ما البالغ ارمسلم رواية تقبل
  .عشرين بعد : وقيل  سنة ثالثني دبع احلديث بسماع يبتدئ أن يستحب

   له (9)يتأهل حني ويقيده ويكتبه   مساعه يصح حني من به التبكري : األزمان هذه يف والصواب      
  .(1)األرخاص ابختالف وخيتلف

                                  
 . ( د ) : من ساقطة ( احلديث ) ((1
 . (38 - 2/37)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن ((2
 . ( عن ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( عنه ) ((3
 . ( مقارب ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( متقارب ) ((4
 . ( د – ج ) : من ساقطة ( بذاك ليس ) ((5
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( وصفة ) ((6
 . ( قبلاا ) : ( ر ) : ويف   ( ز - ج – د ) : يف هكذا ( قبلاما ) ((7
  : األهلية وجود قبل احلديث حتمل يصح ((8
 يف ذلك اان وقد . ارمغرب يف الطور يقرأ  النيب مس  أنه  مطعم بن جبري حديث اـ   اإلسالم قبل مسعه ما الكافر رواية يقبل /1

  . جبري يسلم أن قبل بدر أسارى
   الزبري وابن   عباس وابن   واحلسني احلسن : عن   السنن اتب يف ارموجودة ااألحاديث   البلوغ قبل مسعه ما الطفل رواية يصح /2

 (1/288)   1ط   احلديث ومعل يف املقنع    ارملقن ابن . وبعده البلوغ قبل حتملوه ما بني فرق غري من . وأرباهام
 . ( أتهل ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر – د ) : يف هكذا ( يتأهل ) ((9
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الص نـْع ةِ  أهل أن : هللا رمحه (2)ِعياض القاضي ونقل
 خبمس الس ماعُ  فيه يصح زمن أول حددوا (3)

  . العمل يستقر هذا وعلى .(4)سنني
   فال إالو    الس ماع صحيح مميزاً  اان اجلواب ورد اخلطاب فام فإن   التمييز اعتبار : والصواب      

 .(6)حنبل بن وأمحد   (5)هارون بن موسى عن هذا حنو وروي
 حتمل احلديث (7)بيان أقسام طرق

 وجمامعاا مثانية أقسام :
 :(8)]القسم[ األول : مساع لفظ الشيخ 

  . اجلماهري عند األقسام أرف  وهو   اتاب ومن حفظ من وغريه إمالء وهو
   حدثنا : (1)( روايته يف ) يقول أن للسام  هذا يف جيوز أنه خالف ال : عياض القاضي قال      

  .(2)لنا وذار   لنا وقال   فالانً  ومسعت   وأنبأان   وأخربان
                                  

 سنني مخس متام إىل حضور له يكتب الصغري أن : متطاولة مبدد قبلاا وما األعصار هذه أهل يف ارمطردة العادة حجر: ابن قال ((1

 هللا رسول جم اا جم ة عقل أنه : الربي  بن حممود حبديث ذلك يف واستأنسوا   اً مساع يسمى ذلك بعد مث ؛ سنني أرب  : وقيل   عمره من
 وقال . التمييز بسن احلفاظ بعض وضبطه واحلضور  السماع بني فرقاً  فجعلوه . سنني مخس ابن وهو دارهم يف دلو من وجاه يف 

 وقال . سنني عشر : بعض وقال سنة. العشرين بعد إال سماعال ينبغي ال : الناس بعض وقال . واحلمار الدابة بني يفرق أن : بعضام

 :هللا رمحه عياض القاضي قالو  . مساع له اتب يعقل الصيب اان فمىت   التمييز على اله ذلك يف وارمدار . سنة ثالثون : آخرون
  الفطرة غيب   الطب  بليد فرب    للعادا ذلك فمرجوع وإال   وحفظه يسم  ما وعقل   الضبط به حيصل ما أقل السن هذا أن وليعلم

  (3/466)   1ط   النكت ، الزراشي   (1/108)   2ط   احلثيث الباعث   اثري ابن . السن هذا فوق ريئاً  يضبط ال
 . (110) : ص : يف  ترمجته سيأيت   السب ي الفضل أبو اليحصيب عمرو بن عياض بن موسى بن عياض ((2
 . (3/1245)   4ط   اللغة اتج الصحاح   الفارايب . الصنعة وعمله   ان الص حرفة : الصناعة : الصنعة ((3
 . (1/62)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((4
 ثقة انا : اخلطيب عنه قال   واالتقان احلفظ يف عصره إمام اان   البزاز عمران أبو   احلافظ هللا عبد بن هارون بن موسى ((5

  (13/52)   1ط  وذيوله بغداد اتريخ   اخلطيب   (6/1059)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 294) : سنة تويف   حافظاً 
 . (1/290)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن   (1/55)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((6
 . ( طريق ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر – د ) : يف هكذا ( طرق ) ((7
 صورته : أن يقرأ الشيخ   والطالب يسم  سواًء قرأ الشيخ من حفظه أو من اتابه . ((8
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 هذا واان   االستعمال يف اثري وهو أخربان مث   وحدثين حدثنا مث   مسعت أرفعاما : اخلطيب قال      

 يف قليل وهو نبأان مث   أنبأان مث : قال مث . الشيخ على ابلقراءة أخربان ختصيص (3)يشي  أن قبل
 أن داللة مسعت يف ليس إذ   جاة من مسعت من أرف  وأخربان حدثنا :(5)الشيخ قال .(4)االستعمال

  . خبالفاما إايه رواه الشيخ
 من (8)أربه (7)به وهو  ارمذاارة بسماع الئق أنه غري ؛ فكحدثنا   لنا ذار أو (6)فالن   لنا قال وأما     

  .(9)حدثنا
 على اللقاءُ  ُعِرف إذا الس ماع على حممول أيضاً  وهو   لنا أو   يل غري من ذار أو قال : العبارا  وأوضح

 محله اخلطيب وخص   منه مسعه فيما إال قال يقول ال أنه عرف إن سيما ال   ارمعضل نوع يف تقدم ما
  . بشرط ليس أنه وارمعروف   به السماع على

 :(10)لثاين : القراءة على الشيخالقسم ا
ح ِفظ   حفٍظ  أو اتابٍ  من تسم  وأنت غريك قرأ أو قرأ  سواًءا عرضاً  احملدثني أاثر ويسمياا

(1) 

 ُحكي ما إال ذلك مجي  يف خالف بال صحيحة رواية وهي   ثقة أو هو أصله أمسك إذا   ال أم الشيخ
  . به يُعتد ال من بعض عن

                                  
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . (1/69)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((2
 . (1/503)   د.ط   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم . أذاعه : ابلشيء راع : اللغة ويف   رينتش أي : يشي  ((3
 . (284 - 1/283)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 . تعاىل هللا رمحه الصالح ابن : أي ((5
 . ( د ) : من ساقطة ( فالن ) ((6
 . ( ر ) : من ساقطة ( به ) ((7
 . ( ربيه ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( أربه ) ((8
 . (1/135)   د.ط   احلديث أنواع معرفة   الصالح ابن ((9

  سواًء قرأ هو أو غريه   وسواًء اتبعه الشيخ من حفظه أو من  ويقوم أحد الطالب ابلقراءة عليه : أن جيلس الشيخصورته ((10
  اتابه
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 : عن األول فحكى   عليه ورجحاهنا علياا ورجحانه الشيخ لفظ من للس ماع واهتامسا يف واختلفوا       
  .(2)وغريهم والبخاري والكوفة   احلجاز علماء ومعظم   وأرياخه وأصحابه مالك
 .(3)الصحيح وهو ارمشرق أهل مجاور : عن والثاين     
 هبا: الرواية يف واألحوط . مالك عن ايةورو    وغريمها (4)ذئب أيب وابن   حنيفة أيب عن : والثالث     

  .(6)به فأقر أمس  وأان عليه قُرِئ   أو فالن (5)عن قرأ ُ 
 ومن  . عليه قراءة الشعر يف وأنشدان   عليه قراءة أخربان أو   احدثنا : مقيدة السماع عبارا  مث     

 . طائفة وجوزومها .(8)وغريهم سائيوالن     وأمحد  (7)حيىي بن وحيىي   ارمبارك ابن : وأخربان حدثنا إطالق
   احملدثني من ومجاعا  البخاريو    (9)القط ان وحيىي   عيينة وابن   ومالك   الزهري مذهب أنه : قيل
  .(10)( والكوفيني احلجازيني ومعظم)

                                  
 . ( د ) : من ساقطة ( حفظ ) ((1
  (1/187)  2ط   مسلم بفوائد املعلم إكمال    عياض القاضي ((2
  (1/186)  2ط   مسلم بفوائد املعلم إكمال   عياض القاضي ((3
 دينةارم أهل أئمة من   األعالم األئمة أحد   ارمدين احلارث أبو   القرري ذئب أيب بن احلارث بن ارمغرية بن الرمحن عبد بن حممد ((4

 هتذيب   ارمزي انظر: . هـ(159 : وقيل   158) : سنة تويف   ثقة الشأن ابري واان   للحق زمانه أهل أ قْـو لِ  من واان   وعبادهم

  . (7/139)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (25/630)  1ط   الكمال
  . ( على ) : ( د – ر ) : ويف   ( ج - ز ) : يف هكذا ( عن ) ((5
  . (3/285)   1ط   الصحيح اجلامع لشرح التوضيح   ارملقن ابن ((6
 صاحب ثبتاً  ثقة اان   خراسان وعامل   اإلسالم ريخ   النيسابوري زاراي أبو   التميمي الرمحن عبد بن بكر بن حيىي بن حيىي ((7

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/802)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي : انظر . هـ( 226) : سنة تويف   حديث
(10/512) . 

 . (1/41)   1ط   األخيار مباين تنقيح يف األفكار خنب   العيين الدين بدر ((8
 اان   احلديث يف ارمؤمنني أمري   ارمشاورين األئمة أحد   األحول البصري سعيد أبو   التميمي القطان فروخ بن سعيد بن حيىي ((9

 . (9/175)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 198) : سنة تويف   حافظاً  متقناً  ثقة واان   والعلم لعلما يف رأساً 
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((10
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 الشافعي : مذهب وهو ؛ (1)أخربان وأجاز    حدثنا طائفة ومن    مسعت فياا أجاز من ومنام )      

 واألوزاعي (3)جريج ابن عن وروى  (2)احملدثني( أاثر مذهب أنه وقيل . الشرق أهل ومجاور   وأصحابه

 .(6)احلديث أهل على الغالب الشائ  هو (5)وصار   أيضاً  النسائي عن وروى  (4)وهب وابن  
 فروع : 

 ]تفريعات على السماع والعرض[
  يقرأ ما الشيخ حفظ فإن   له أهل يقرأ رما مراع به ثوقمو  بيد القراءة حال الشيخ أصل اان إذا : األول
 عليه الذي ارمختار والصحيح  (7)الس ماع يصح ال : فقيل   حيفظه مل فإن   وأوىل أصله اإمسااه فاو

  .(8)صحيح أنه العمل
 به وقموث غري بيد األصل اان ومىت   ابلتصحيح فأوىل ومعرفته بدينه ارموثوق القارئ بيد اان فإن      
 . الشيخ حيفظه مل إن السماع يصح مل

 صح   ُمْنِكرٍ  غري له فاهم إليه ُمْصغٍ  والشيخ   حنوه أو فالن أخربك قائالً  الشيخ على قرأ إذا : الثاين

 أصحاب مجاهري به قط  الذي الصحيح على الشيخ نُطق يشرتط وال   به الرواية وجاز  السماع

                                  
 . ( د ) : من وساقطة   ( أنبا ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز ) : يف هكذا ( أخربان ) ((1
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
   الفاضل الفقيه   احلرم ريخ   العالمة اإلمام   ارمكي الوليد أبو   موالهم األموي القرري جريج بن العزيز عبد بن ارملك عبد ((3
   النبالء أعالم سري   الذهيب . بعدها( : وقيل   هـ 150) : سنة تويف   مبكة التصانيف صنف من وأول   عصره يف احلجاز أهل أمام
  (1/41)   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (8/319)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (6/325)   3ط
 سنة  صاحب ثقة اان   ارمشاورين األعالم أحد   الفقيه ارمصري حممد أبو   الفاري موالهم القرري مسلم بن وهب بن هللا عبد ((4

   (1/22)   1ط   التقديس أهل تعريف ، حجر ابن   (9/223)   3ط   لنبالءا أعالم سري   الذهيب . هـ( 197) : سنة تويف
 . (1/302)   1ط   والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة حسن   السيوطي

 . ( ر ) : من ساقطة ( وصار ) ((5
 . (1/186)  2ط   املعلم إكمال   عياض القاضي ((6
 . (1/246)  1ط   هالفق أصول يف الربهان   اجلويين احلرمني إمام ((7
    (1/75)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((8
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 يقول أن له ليس :(1)الشافعي الص ب اغ ابن وقال   نطقه ظاهرينيوال الشافعيني بعض ور ر ط    الفنون

 .(2)يسم  وهو عليه قُرِئ   : قائالً  يرويه وأن   به يعمل أن وله   حدثين
 فيما يقول أن   عصري وأئمة مشاخيي أاثر (4)إليه وعاد ُ  اختاره الذي :(3)احلاام قال : الثالث      

هُ  مسعه  . أخربين : عليه قرأ وما . حدثنا غريه وم    ثينحد : الشيخ لفظ من وحد 
 رك فإن .(9)حسن وهو (8)وهب (7)عن حنوه وروى .(6)أخربان : حبضرته (5)عليه قرئ وما

 ابتفاق مستحب هذا وال   وأخربان حدثنا ال أخربين : يقول أو حدثين : يقول أنه فاألظار

  .(10)العلماء
 فاو احملدث لفظ من (11)مسعته وما   ارمؤلفة الكتب يف عكسه وأ أبخربان حدثنا إبدال جيوز وال      

 . جيوز فال وإال (13)الياما( )إطالق جُي ّوِزُ  قائله اان إن   ابرمعىن الرواية يف (12)إطالق على

                                  
   العراق فقيه   الكبار األعالم أحد   الشافعي نصر أبو   البغدادي الفقيه الصباغ ابن الواحد عبد بن حممد بن السيد عبد ((1

   اإلسالم اتريخ الذهيب  . هـ( 477) : سنة تويف   حمققاً  أصولياً    فقيااً  زاهداً    نقياً  تقياً  ورعاً  اان   ارمشاورة ارمصنفا  ومصنف
 (21/122)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ  اخلطيب   (5/122)   2ط   الشافعية طبقات  السبكي   (10/409)  2ط
 . (3/489)   1ط   الصالح ابن مقدمة على النكت   الزراشي ((2
 . (53) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((3
  ( عليه ) : ( د – ر ) : ويف   ( ز - ج ) : يف هكذا ( إليه ) ((4
 . ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( عليه ) ((5
 . (1/260)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((6
 . ( د ) : من ةساقط ( عن ) ((7
  ( وهب ابن ) : ( د – ر - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( وهب ) ((8
 . (1/752)   د.ط   الصغري العلل   الرتمذي ((9

 . (1/300)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((10
 . ( د ) : من ساقطة ( مسعته ) ((11
 . ( اخلالف ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( اطالق ) ((12
 . النسخ بقيت يف واثبتة   ( د ) : من طمست القوسني بني ما ((13
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 أبو واألستاذ  (2)ع ِديٍّ  وابن (1)احلريب إبراهيم قال . القراءة حال اْلُمْسِم ُ  أو السام  نسخ إذا : الرابع

اإِلْسف ر اِييِن  الش اِفِعي   اقإسح
 (4)احلّمال هارون ابن موسى احلافظ وصححه . الس ماع يصح ال : (3)

  . وآخرون
ْبِغي   بكر أبو قال        فإن : التفصيل والصحيح   أخربان تقول وال حضر  تقول :(6)الشافعي (5)الصِّ

 .(8)يصح مل وإال  (7)صح ارمقروء فام
ن م   أو   اإلسراع يف القارئ أفرط أو السام  أو الشيخ (9)حّدث إذا فيما خلالفا هذا وجيري       يـْ ه 

(10)  
 . الكلمتني حنو عن يُعفى أنه والظاهر   يـ ْفا مُ  ال حبيث بعد أو

                                  
 قال التصانيف  صاحب   اإلسالم ريخ   احلافظ اإلمام   احلريب إسحاق أبو   البغدادي بشري بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ((1

 . هـ( 285) سنة: تويف   لعلله مميزاً    للحديث حافظاً    ابألحكام بصرياً  ابلفقه عارفاً    الزهد يف ورأساً  العلم يف إماماً  اان : اخلطيب
 . (1/17)   1ط  الوفيات فوات   راار بن حممد   (13/356)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب

 اجلوال  الناقد   احلافظ اإلمام   القطان ابن بـ ارمعروف   احلافظ محد أبو   اجلرجاين حممد بن هللا عبد بن عدي بن هللا عبد ((2

 : سنة تويف   إليه والرحالني   له واجلامعني   فيه وارمكثرين احلديث أصحاب أئمة أحد   الضعفاء" معرفة يف "الكامل : اتاب صاحب
  . (16/154)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (31/5)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن . هـ( 365)

 الدين  ران ارملقب   الفقيه ارمتكلم األصويل   خراسان ريخ   الشافعي إسحاق أبو   اإلسفراييين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ((3

   (17/353)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 418) سنة: تويف   الباهرة ارمصنفا  وصاحب   عصره يف اجملتادين أحد
  . (1/367)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن
 . ( اجلّمال ) : ( ج - د ) : ويف   ( ر – ز ) : يف هكذا ( احلّمال ) ((4
 . ( الضبعي ) : ( ج - د ) : ويف   ( ر – ز ) : يف هكذا ( الصبغي ) ((5
 اان   الشافعي ارمذهب أئمة اراب من   الشافعي الفقيه الصبغي بكر أبو   النيسابوري احلسني بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((6

 طبقات   السبكي   (2/1096)  1ط   الباسم الروض   ارمنصوري الطيب أبو . هـ( 344) : سنة تويف   حمداثً  فقيااً  إماماً 

  . (3/183)   2ط   الشافعية
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( صح ) ((7
 . (1/309)   1ط   ثاحلدي علوم يف املقنع   ارملقن ابن ((8
 . ( حتّدث ) : ( ج - د - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( حّدث ) ((9

 . (5/290)   د.ط  احلديث غريب يف النهاية   األثري ابن . يفام ال الذي اخلفي الكالم : اهلينمة : هينم ((10
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 مين  مسعه   ا ت ب   : ألحدهم اتب وإن الكتاب ذلك رواية للسامعني جييز أن للشيخ ويستحب      

  .(1)بعضام فعله اذا   روايته له وأجز 
 مس  رمن جيوز أنه إىل وغريهم ارمتقدمني من مجاعة فذهب اْلُمْست ْمِلي عنه فبلغ اْلُمْمِلي جملس عظم ولو

  . ذلك جيوز ال أنه : احملققون قاله الذي والصواب . ارمملي عن ذلك يروي أن ارمستملي
 روايته تضيق ال أن أرجو : معروف وهو فاميُ  فال (3)الشيخ يُْدِغُمهُ  الذي احلرف يف (2)أمحد وقال      

 سامل ابن خلف وعن   أبس فال علياا جمتمعاً  اانت إن : ارمستملي من ُتْستـ ْفا مُ  الكلمة يف وقال   عنه

 .(4)ذلك من 
 مبسم  ُحُضورُهُ  أو   بلفظه حدث إن صوته ُعِرف   إذا حجاب وراء (5)ممن الس ماع يصح : اخلامس      

 وقول الصواب خالف وهو  (8)رؤيته رعبة ور ر ط   . ثقة خرب ارمعرفة (7)يف ويكفي  (6)ليهع قرئ إن منه

 .(9)اجلماور
 ذلك وحنو إخبارك عن رجعت أو عين ترو ال : السماع بعد منه (10)اْلُمْسِم ُ  قال إذا : السادس      

 بغري غريهم فسم  وماً ق ابلسماع خص ولو   روايته متتن  مل   وحنوه رك أو خطأ إىل ذلك مسند غري

 .(1)إسحاق أبو األستاذ قاله   يضر مل فالانً  أخرب وال أخربام : قال ولو   عنه الرواية هلم جاز علمه

                                  
 . (1/310)   1ط   املقنع   ارملقن ابن . األمناطي رالطاه أبو   السماع طبقا  يف اإلجازة يف اتب من وأول :ارملقن ابن قال ((1
 . (1/147)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن . حنبل ابن : يعين ((2
 . ( ج ) : من ساقطة ( الشيخ ) ((3
 . (69 - 1/68)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي  اخلطيب ((4
 . ( من ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ممن ) ((5
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( عليه قرئ ) ((6
 . ( ر ) : من ساقطة ( يف ) ((7
 . ( روايته ) : ( ج - د ) : ويف   ( ر - ز ) : يف هكذا ( رويته ) ((8
 . (1/599)    3ط   والواعي الرواي بني الفاصل احملدث   الرامارمزي ((9

 . ( ارمسموع ) : ( ج - د – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ارمسم  ) ((10
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 القسم الثالث : اإلجازة
 وهي أضرب :

 : (2)األول : أن جييز معيناً ملعني الضرب
 الذي والصحيح   ارمناولة عن اجملردة أضرهبا أعلى وهذا س يفار  عليه ارتملت ما أو البخاري اأجزتك

        . هبا والعمل الرواية جواز العمل عليه واستقر الطوائف من اجلماور قاله
 (3)الظاهرية بعض وقال   الشافعي عن الروايتني إحدى وهو الطوائف من مجاعا  وأبطلاا     

 .(4)ابطل وهذا   اارمرسل هبا يعمل ال : ومتابعيام
  : جييز معيناً غريه (5)الضرب الثاين : ) أن (

 العمل وأوجبوا الرواية جوزوا الطوائف من واجلماور   وأاثر أقوى فياا فاخلالف مسموعايت اأجزتك

 .(6)هبا
 غري معني بوصف العموم : الثالث : جييز الضرب
 إىل فأقرب بوصف قيد فإن   للمتأخرين خالف وفيه   زماين أهل أو واحد ال أو ارمسلمني اأجز 

  . زاجلوا
م ْند ه ابن هللا عبد وأبو  (2)واخلطيب   (1)الطيب أبو القاضي اجملوزين ومن

  (4)ع ت ابٍ  وابن  (3)
  .(6)وآخرون  (5)العالءِ  أبو واحلافظ

                                  
 الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي   (1/451)   3ط   والواعي الراوي بني الفاصل احملدث   الرامارمزي ((1

 . (1/265)   2ط   الفقه أصول يف اللمع   الشريازي   (1/110)   1ط   السماع وتقييد
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( رمعني ) ((2
 . ( ر ) : من ساقطة ( الظاهرية ) ((3
 وإمنا   ذلك يف اإلمجاع وادعى . ابإلجازة والعمل الرواية جواز يف خالف ال : قوله الباجي الوليد أبو عن عياض القاضي نقل ((4

    (1/88)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي . العمل يف اخلالف
 . ( ر – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . (6/333)  1ط   الفقه أصول يف احمليط البحر   الزراشي ((6
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  .(8)هبذه الرواية به (7)يقتدي أحد عن نسم  ومل : الشيخ قال
ا االم من الظاهر : قلت       ِحا   غري هلا فائدة وأي   صحتاا مقتضي هذاو  )   هبا الرواية جواز ُمص حِّ

 .(9)( هبا الرواية
 الرابع: إجازة جمهول أوله : الضرب

  (1)الدمشقي (10)خالد بن حملمد أجز  أو   السنن يف اتباً  يروي وهو   السنن اتاب اأجزتك     
  .(2)ابطلة وهي االسم هذا يف مشرتاون مجاعة وهناك

                                  
 ورفعائه  ارمذهب محلة أحد   اجلليل اإلمام   الّشافعيّ  الفقيه   الط ربي الطيِّب أبو   القاضي عمر بن طاهر بن اّلل   عبد بن طاهر ((1

 أبو   (9/745)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 450) : سنة تويف   اخللق حسن   حمققاً    والفروع ابألصول عارفاً  ورعاً  اان

  (5/12)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (2/490)   1ط   املارستان قاضي مشيخة   ارمارستاين بكر
 . (61) : ص : يف ترمجته سبق   البغدادي بكر أبو اخلطيب   أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد ((2
 من اان   وثقاهتم احلديث أئمة من اان   احلافظ األصبااين هللا عبد أبو   الع بديّ  منده بن حيىي حممد بن إسحاق بن حممد ((3

 د.ط   احلنابلة طبقات   يعلى أيب ابن . هـ( 395) : نةس تويف   عمره آخر يف واختلط   وخراسان ومصر ابلشام اتب   العلم أوعية
 (2/278)  1ط   أصبهان اتريخ   األصبااين نعيم أبو   (6/555)   2ط   امليزان لسان   حجر ابن   (2/167)  

 اان   قرطبة مف ي   ةالعالم اإلمام   األندلسي اّلل   عبد أبو   اجلذامي عتاب أيب بن ارملك عبد موىل   حمسن بن عتاب بن حمّمد ((4

 مقتصداً  متواضعاً    وطرقه ابحلديث بصرياً    عامالً  ورعاً  فقيااً    احلق يف صليباً    واألمثال واألرعار لألخبار حافظاً    العلم يف متفنناً 

  (18/328)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/357)   د.ط   امللتمس بغية   الضيب . هـ( 462) : سنة تويف   ملبسه يف
 مهذان وريخ   اإلسالم ريخ   ارمقرئ احلافظ اإلمام   احلافظ العطار العالء أبو   اهلمذاين أمحد بن احلسن بن أمحد بن احلسن ((5

  الذهيب . هـ( 569) : سنة تويف   وعلومه احلديث يف إماماً  واان   والرقائق والزهد احلديث يف تصانيف له   مشاور أمام   مداف  بال
  . (15/103)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي  اخلطيب   (21/40)   3ط   النبالء أعالم سري
 العاقل  وغري للعاقل تصح واإلابحة   حديثه أنه عنده يصح ما رواية له للمجاز اجمليز إابحة هي إمنا واإلجازة : اخلطيب قال ((6

  . (1/325)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب
 . ( به يعتد ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( به يقتدي ) ((7
 ارمستأخرة الشرذمة عن وال   هبا فروى اإلجازة هذه استعمل أنه   به يقتدى ممن أحد عن نسم  ومل   نر ومل : الصالح ابن قال ((8

 . (1/155)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الحالص ابن . ضعف أصلاا يف واإلجازة   سوغوها الذين
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((9

 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( خالد ) ((10
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 وال عددهم وال أنساهبم وال أبعياهنم ي عرفام ومل غريها أو اإلستجازة يف ُمس مِّني   جلماعة أجاز فإن      

  .(3)احلال هذا يف جملسه يف منه اسماعام   اإلجازة صحت   ت ص ف ِحِامْ 
 أبو القاضي قط  وبه   بطالنه فاألظار   وتعليق جاالة ففيه   هذا حنو أو فالن يشاء رمن أجز  وأما

  .(7(،)6)ارمالكي (5)عمروسٍ  وابن  (4)احلنبلي اْلف ر اءِ  ناب وصححه   الشافعي الطيب
 رمن أجز  قال فلو   جاالة وأاثر فالن يشاء رمن اأجز  فاو   اإلجازة يشاء رمن أجز  قال ولو      

 روايته راء إن اذا لفالن أجز  قال ولو   احلال مبقتضى تصريح ألنه   ابجلواز فأوىل عين الرواية يشاء

 .(8)جوازه فاألظار   أرد  أو أحببت أو رئت إن لك أو   عين
  : ]الضرب[ اخلامس: اإلجازة للمعدوم

 ومن لفالن اأجز    موجود على عطفه فإن صحتاا يف ارمتأخرون واختلف   لفالن يولد رمن اأجز 

  (1)داود أيب ابن بكر أبو احملدثني من الثاين وفعل   ابجلواز فأوىل   تناسلوا ما (9)ولعقبك لك أو له يولد

                                  
 اجلرح   حامت أيب ابن . يكذب اان : حامت أبو قال   مسلم بن الوليد عن روى   أمه ابن اهلامشي   الدمشقي خالد بن حممد ((1

  (3/534)   1ط   االعتدال ميزان   الذهيب   (3/55)   1ط   واملرتوكون الضعفاء   اجلوزي ابن   (7/244)  1ط   والتعديل
 . (6/334)  1ط   الفقه أصول يف احمليط البحر   الزراشي ((2
 . السابق ارمصدر ((3
 تصانيف له   فقاائاا وأحد احلنابلة بريا   الفقيه احلنبلي الفراء بن يعلى أبو   البغدادي   خلف بن حممد بن احلسني بن حممد ((4

   1ط   بغداد اتريخ البغدادي  اخلطيب . هـ( 458) : سنة تويف ثقة  واان   اثرية سنني وأفىت درس   حنبل بن أمحد مذهب على
 (10/101)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (52/354)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (3/55)

 . ( عمروس أيب ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( سعمرو  ابن ) ((5
 من اان   ارمالكي الفقيه   العالمة اإلمام   ارمالكي الفضل أبو   البغدادي عمروس بن حممد بن أمحد بن هللا عبيد بن حممد ((6

   اإلسالم اتريخ الذهيب  . هـ( 452) : سنة تويف   صاحلاً  أصولياً  فقيااً  واان   ببغداد الفتوى إليه انتات   ومدرسيه القرآن حفاظ
 . (18/73)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (3/589)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (10/33)  2ط
 . (1/102)   1ط  السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع ((7

 . (6/335)  1ط   احمليط البحر   الزراشي   (1/103)   1ط   اإلملاع   عياض القاضي ((8
 . (1/25)   د.ط   اللغة يف احمليط   عباد بن الصاحب . ولده الرجل وعقب   ريء ال أخر : اللغة يف العقب : لعقبك ((9
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 أبو القاضي وأبطلاا .(2)عمروس وابن   الفراء ابن عن وحكاه األول  اخلطيب وأجاز  (1)داود

 .(5)غريه ينبغي ال الذي الصحيح وهو   الشافعيان : (4)الص ب اغ وابن  (3)الطيب
 الطيب  أبو القاضي به قط  الذي الصحيح على فصحيحة مييز (6)ال الذي للطفل اإلجازة وأما

 .(7)لبعضام خالفاً  يبواخلط
  ]الضرب[ السادس: إجازة ما مل يتحمله اْلُمِجيُز بوجه لريويه اجملاز إذا حتمله اجمليز :

 قاضي عن حكى مث   يصنعونه ارمتأخرين بعض ورأيت   فيه تكلم من أر مل :(9)عياض (8)القاضي قال

  . ذلك من  (10)الوليد أيب قرطبة

                                  
   التصانيف حبصا   الثقة احلافظ   السجستاين داود أ يب بن بكر أبو   األزدي إسحاق بن األرعث بن سليمان بن اّلل   عبد ((1
 . هـ( 316) : سنة تويف   رىت علوم يف ارمصنفا  صّنف   احلديث على الكالم يف اخلطأ اثري أنه إال ثقة : الدارقطين عنه قال

 . احلنفي   (2/51)   د.ط   احلنابلة طبقات   يعلى أيب ابن   (11/136)   1ط  بغداد اتريخ   اخلطيب
 . (1/325)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((2
 . (108) : ص : يف ترمجته سبق   الط ربي الطيِّب أبو   القاضي عمر بن طاهر بن اّلل   عبد بن طاهر ((3
 . (104) : ص : يف ترمجته سبق الشافعي  نصر أبو   البغدادي الفقيه الصباغ ابن الواحد عبد بن حممد بن السيد عبد ((4
 . (1/104)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((5
 . ( ج ) : من ساقطة ( ال ) ((6
  (6/335)  1ط   الفقه أصول يف احمليط البحر   الزراشي   (1/325)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((7
 . ( د ) : من ساقطة ( القاضي ) ((8
سى بن عياض بن عمرو اليحصيب السب ي   أبو الفضل أحد األعالم الكبار   أصله من األندلس   عامل ارمغرب عياض بن مو  ((9

وإمام أهل احلديث يف وقته   اان من أعلم الناس بكالم العرب وأنساهبم وأايمام   وله تصانيف اثرية يف علوم رىت  اان من 
إنباه الرواه على هـ( . القفطي    544ضاء غرانطة   وتويف مبرااش   سنة : )أهل التفنن يف العلم   ويل قضاء سبتة   مث ويل ق

بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل (   الضيب   11/860)  2  ط اتريخ اإلسالم(   الذهيب   2/363)  1ط   أنباه النحاة
 (  .1/437)   د.ط   األندلس

   األعالم األئمة من   حفيد بـ الشاري   القاضي الوليد أبو   قرطيبال ررد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد ((10
 اتريخ الذهيب  . هـ( 595) : سنة تويف   وفضالً  وعلماً  اماالً  مثله أبندلس ينشأ مل   وفقياا قرطبة قاضي   التصانيف صاحب

 . (2/257)   د.ط   هباملذ علماء أعيان معرفة يف املذهب الديباج   اليعمري   (12/1039)  2  ط اإلسالم
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  .(1)الصواب هو وهذا   الصحيح وهو : عياض القاضي قال
 أن يعلم حىت يبحث أن   مسموعاته مجي  له أجاز ريخ عن يروي أن أراد من على يتعني هذا فعلى      

  . اإلجازة قبل ريخه حتمله مما هذا
 رما (2))مبا( به الرواية جتوز فصحيح   مسموعايت من عندك يصح أو صح ما لك أجز  : قوله أما      

 .(3)وغريه قطين الدار وفعله   اإلجازة بلق له مساعه عنده صح
 ]الضرب[ السابع : إجازة اجملاز : 

 : احلفاظ قط  وبه . جوازه : العمل عليه الذي والصحيح   به يعتد ال من بعض فمنعه جمازايت اأجزتك
ة   وابن  (4)قطين الدار  ابإلجازة رويي الفتح أبو واان  (7)ارمقدسي نصر الفتح وأبو  (6)نُعيم وأبو  (5)ُعْقد 

  .(9(،)8)ثالث بني واىل ورمبا   اإلجازة عن

                                  
 . (1/106)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((1
 . ر( – )ج : نسخ ي يف   الناسخ من خطأ ولعله . ( د - ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
    (1/274)   1ط   الصالح ابن مقدمة على النكت   الزراشي ((3
 . (53) : ص : يف ترمجته سبق   الدارقطين احلسن أبو   البغدادي مادي بن أمحد بن عمر بن علي ((4
 ارمصنفا   صًنف   ابرياً  حافظاً  اان   العلم اإلمام   عقدة بن العباس أبو   الكويف الرمحن عبد بن سعيد بن حممد بن أمحد ((5

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 332 : سنة تويف   خرياً  اً ورع   والصرف النحو يف إماماً  واان   والرتاجم األبواب ومج 
 . (1/285)  1ط   املصنفني أمساء يف الثمني الدر   الساعي ابن   (7/655)

 . (95) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف نعيم أبو   التيمي القرري محاد بن عمرو : داني بن الفضل ((6
 :سنة تويف   العابد الزاهد  ابلشام الشافعية ريخ   ارمقدسي حالفت أبو   الشافعي الفقيه داود بن مإبراهي نصر بن إبراهيم بن نصر ((7
 . (1/491)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن   (62/15)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن : انظر . هـ( 490)

 بني روايته يف واىل رمبا حىت   اإلجازة عن ابإلجازة يروي ارمقدسي مإبراهي بن نصر : الزاهد الفقيه اان وقد : الصالح ابن قال ((8

 . (1/276)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن : انظر . ثالث إجازا 
 . (1/342)   د.ط   االصطالح وحماسن الصالح ابن مقدمة   البلقيين   (1/345)   د.ط   الكفاية   اخلطيب ((9
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 صح ما له أجز  ريخه ريخ إجازة اانت فإن   حتتاا يدخل مل ما يروي لئال أتملاا هبا للراوي وينبغي
 عند صح أنه يعرف حىت عنه ريخه عن روايته له فليس ) ريخه ريخ مساع فرأى   مساعي من عنده

  .(2)يخه(ر مسموعا  (1)يف اونه ريخه
: فرع  

 ]معىن اإلجازة وملن تستحسن[
 :يقال .واحلرث ارمارية تسقاه الذي ارماء جواز من مأخوذ اإلجازة :(3)فارس بن احلسني أبو قال

 علمه العامل ي ستجيز العلم طالب اذا ؛ أرضك أو رماريتك ماءً  (4)أسقاك إذا فأجازين استجزته

  .(5)فيجيزه
 :يقول ارمعروف  وهو إذانً  اإلجازة جعل ومن   مسموعايت فالانً  أجز  :وليق أن جيوز هذا فعلى      

  .نظائره يف اما احلذف فعلى   عايتمسمو  له أجز  : قال ومىت   مسموعايت رواية له أجز 
   بعضام واررتطه   العلم أهل من ازاجمل واان   جييز ما اجمليز علم إذا اإلجازة ُتستحسن إمنا : قالوا

  .(7(،)6)الكم عن وحكي
اْلبـ رِّ  عبد ابن وقال      

ن اع ِة  رماهر إال جتوز ال أهنا الصحيح :(1) ٍ  يفاِبلصِّ  .(2)إسناده ُيْشِكلُ  الُمع ني 
  . أعلم وهللا صحت  اإلجازة قصد م  الكتابة على اقتصر فإن   هبا يتلفظ أن اتابةً  للمجيز وينبغي

                                  
 . ( من ) : ( د – ر ) : ويف   ( ج - ز ) : يف اهكذ ( يف ) ((1
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 مناظراً  فقيااً    األدب يف اامالً  أديباً  اان   اللغوي ارمالكي احلسني أبو   الرازي حبيب بن حممد بن زاراي بن فارس بن أمحد ((3

 تويف بديعة  مصنفا  وله   اءوالشعر  الُكّتاب ظُْرف إىل   العلماء إتقان  مج   السنة أهل مذهب وينصر   الكالم يف يناظر واان

 . (1/276)  1ط  الثمني الدر الساعي  ابن   (1/410)   1ط   األدابء معجم   احلموي : انظر . هـ( 395) :سنة
  . ( سقاك ) : ( ج – ر ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( أسقاك ) ((4
  . (1/494)   د.ط   اللغة مقاييس   فارس ابن   (1/39)   2ط   العلم ذمآخ   فارس ابن ((5
  . (12) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين هللا عبد أبو   احلمريي األصبحي عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك ((6
  . (1/317)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((7
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  : القسم الرابع : املناولة
  . وجمردة ، ابإلجازة مقرونة : ضرابن هي

 ]الضرب األول : املقرونة ابإلجازة[
 مقابالً  أو مساعه أصل الطالب إىل الشيخ يدف  أن : صورها ومن   مطلقاً  اإلجازة أنواع أعلى فارمقرونة

 وأ  متليكاً  معه يبقيه مث   عين ايتهرو  لك أجز  أو   فاروه فالن عن رواي ي أو مساعي هذا : ويقول  (3)به
  حنوه. أو لينسخه

 هو : ويقول   إليه يعيده مث متيقظ عارف وهو   فيتأمله مساعه الطالب إليه يدف  أن : ومناا      
  عرضاً  احلديث أئمة من واحد غري همس ا وهذا   روايته لك أجز  أو عين فاروه رواي ي أو حديثي

  القراءة. عرض : وذاك   ارمناولة عرض : هذا فليسمّ  . عرضاً  : تسمى عليه القراءة أن سبق وقد      

                                  
 مس  زمانه  وريخ قرطبة دثحم   الكبري احلافظ اإلمام   النمري عمر أبو  القرطيب الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف ((1

 . (1/458)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن . هـ( 463) : سنة تويف   رىت علوم يف وتبحر الكثري 
  . (2/1159)   1ط   وفضله العلم بيان جامع   القرطيب الرب عبد ابن ((2
 . ( مقابالته ) : ( ر ) : ويف   ( ج – د - ز ) : يف هكذا ( به مقابالً  ) ((3
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  (4)وجماهد  (3)األنصاري سعيد بن وحيىي  (2)وربيعة  (1)الزهري : عند القوة يف االسماع ارمناولة وهذه
و الش ْعيبِّ 

   ومالك   (11(،)10)ارمتوال وأيب  (9)الزبري وأيب  (8)العالية وأيب  (7)وإبراهيم  (6) وعلقمة  (5)

                                  
 125) سنة: تويف   ارمتقنني والثقا    ارمشاورين األعالم أحد   ارمدين بكر أبو   الزهري رااب ابن هللا عبيد بن مسلم بن حممد ((1

 . (1/506)   (6296) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (1/220)   د.ط   الكبري التاريخ   البخاري . هـ(
 مف ي العلم  اإلمام   الرأي ربيعة بـ ارمعروف   ارمدين الرمحن عبد أبو   موالهم التيمي القرري فروخ : الرمحن عبد أيب بن ربيعة ((2

 أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري : وقيل ـ ه 136) : سنة تويف   مشاور فقيه ثقة   االجتااد أئمة من اان   زمانه عامل   ارمدينة

 . (1/119)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن االغتباط   احلليب   (6/89)   3ط   النبالء
 احلديث اثري ثقة اان   ارمدينة فقااء من   األعالم األئمة أحد   ارمدين سعيد أبو   األنصاري عمرو بن قيس بن سعيد بن حيىي ((3

 (5/468)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (31/346)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . (هـ 144) : سنة تويف   ثبتاً  حجة
 واان   والقراءا  التفسري يف إمام   األعالم األئمة أحد   األسود ارمكي احلجاج أبو   موالهم ارمخزومي القرري جرب بن جماهد ((4

 . (27/228)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (1/304)   1ط   االغتباط   احلليب . ثاحلدي اثري عارماً  فقيااً  ثقة
 قال   راعراً  فقيااً  اان   التابعني ثقا  من   عصره عالمة   القاضي الكويف عمرو أبو   الشعيب رراحيل بن هللا عبد بن عامر ((5

   (2/413)  1ط   القضاة أخبار   الضيب بكر أبو . هـ( 100 دبع ) : سنة تويف   العلم فنون يف زمانه واحد اان : إسحاق أبو
 . (1/204)  2  ط التحصيل جامع   العالئي   (4/294)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب

 . (50) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف ربل أبو   النخعي مالك بن هللا عبد بن قيس بن علقمة ((6
 . (50) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف عمران أبو   النخعي األسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم ((7
 بعد وأسلم   اجلاهلية أدرك   ارمفسر واحلافظ   ارمقرئ اإلمام   األعالم األئمة أحد   البصري العالية أبو   الرايحي ماران بن رفي  ((8

 أعالم سري   الذهيب   (4/93)   1ط   واإلرشاد دايةاهل   الكالابذي . هـ(93 : وقيل هـ  90) : سنة تويف   النيب مو 

 . (4/395)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (4/207)   3ط  النبالء
 126) : سنة تويف   ابلتدليس مشاور   الصدوق احلافظ اإلمام   ارمكي الزبري أبو   األسدي القرري تدرس بن مسلم بن حممد ((9

  . (1/45)   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (5/380)   3ط   النبالء مأعال سري   الذهيب . هـ(
 . ( التوال ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د - ز ) : يف هكذا ( ارمتوال ) ((10
 لقب : وقيل هـ  108) : سنة تويف   ثقته على متفق   اإلمام احملدث   الناجي ارمتوال أبو   البصري السامي داود بن علي ((11

  . (9/316)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (5/8)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب ذلك(.
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 وهو   والقراءة السماع عنُمْنح ط ةد  أهنا والصحيح .(2)آخرين ومجاعا   (1)القاسم نواب وهب  وابن

و اْلبـُو ْيِطيِّ    والشافعي   حنيفة وأيب   ارمبارك وابن   واألوزاعي   الّثوري قول
و اْلُمز ينِّ  (3)

  (5)وأمحد  (4)
  . أعلم وهللا  (8)نذهب وإليه أئمتنا عادان وعليه : احلاام قال .(7)حيىي بن وحيىي  (6)وإسحاق

ُه  مث له وجييزه مساعه الطالب الشيخ يناول أن : صورها ومن  ما دون وهذا   الشيخمُيِْسك 
 يف يعترب اما زةاإلجا تناولته ما مبوافقته موثوقاً  به مقابالً  أو الكتاب وجد إذا روايته وجيوز   سبق

ٍ  يف (9)اجملردة اإلجازة علىم زِي ٍة  ابري ارمناولة هذه يف يظار وال  اجملردة اإلجازة   . ُمع ني 
 هلا يرون وحديثاً  قدمياً  احلديث وريوخ   فياا فائدة ال : واألصول الفقه أصحاب من مجاعة وقال      

 .(10)معتربة مزية

                                  
   مالك اإلمام صاحب   ومفتياا ارمصرية الداير عامل   ارمصري هللا عبد أبو   العتقي جنادة بن خالد بن القاسم بن الرمحن عبد ((1
   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 191) : سنة تويف   صبوراً  وزاهداً    مأموانً  ثقةً  نواا   العلم يف فأنفقاا ودنيا مال ذا اان

 . (1/303)   1ط   والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة حسن   السيوطي   (9/120)
  . (1/257)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((2
 اان الشافعي  اإلمام صاحب   العالمة اإلمام   الفقااء سيد   ارمصري يعقوب أبو   موالهم القرري البويطي حيىي بن يوسف ((3

 . هـ( 232 : وقيل   هـ 231) : سنة تويف   الفقه على والعكوف الذار دائم   متاجداً  رابنياً  زاهداً    العمل يف قدوة   العلم يف إماماً 
  . (12/58)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (32/472)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 تلميذ   الزهاد علم   ارملة فقيه   العالمة اإلمام   ارمصري إبراهيم أبو   ارمزين مسلم بن عمرو بن إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ((4

 هـ(. 264) : سنة يفتو    الدقيقة ارمعاين على غواصاً    حمجاجاً  مناظراً    عارماً  زاهداً  اان   ارمشاورة ارمصنفا  صاحب   الشافعي

  . (1/307)   1ط   احملاضرة حسن   السيوطي   (12/492)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب
 . (59) : ص : يف ترمجته سبق   ارمروزي هللا عبد أبو   الشيباين هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد ((5
 . (95) : ص : يف ترمجته سبق   راهويه نب حممد أبو   ارمروزي احلنظلي خملد بن إبراهيم بن إسحاق ((6
 . (102) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري زاراي أبو   التميمي الرمحن عبد بن بكر بن حيىي بن حيىي ((7
 . (1/260)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((8
 . ( د ) : من ساقطة ( اجملردة ) ((9

 . (1/83)  1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((10
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 نم إليه فيجيبه روايته وأجزيل فناولنيه روايتك هذا : ويقول جزء[ ]أو بكتاب الطالب أيتيه أن : ومناا
  . ابطل (2)فاو  (1)لرويته وحتقق   فيه نظر غري

 قال: ولو  (4)القراءة يف يعتمده اما اإلجازة وصحت اعتمده ومعرفته الطالب خبرب (3)وثق فإن

 . أعلم وهللا  (5)حسناً( جائزاً  اان الغلط من براءيت م  حديثي اان إن فيه مبا عين )حدث
 الضرب الثاين : اجملردة ]عن اإلجازة[

 وأصحاب الفقااء قاله الذي الصحيح على هبا الرواية جتوز فال . مساعي هذا : على مقتصراً  يناوله نهأب

 .(6)اجملوزين احملدثني وعابوا   األصول
 فرع :

 ]أراء العلماء يف حكم إطالق : حّدثنا وأخربان[
 جعلاا من قول مقتضى وهو   ابرمناولة الرواية يف وأخربان حدثنا إطالق   وغريمها ومالك الزهري جوز

  .(9)اجملردة اإلجازة يف جوازه : وغريه (8)األصبااين نُعيم أيب عن وحكي .(7)مساعاً 

                                  
 . ( لروايته ) : ( ر – د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( لرويته ) ((1
 . ( فاذا ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فاو ) ((2
 . ( د ) : من ساقطة ( وثق ) ((3
   البلقيين . إعارته أو له متليكه من يقرب فإنه ؛ حنومها أو مسلم أو االبخاري مشاوراً  الكتابُ  اان إذا سيما ال : البلقيين قال ((4

  . (1/350)   د.ط   االصطالح وحماسن الصالح ابن مقدمة
 . (1/328)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . تعاىل هللا رمحه اخلطيب االم من القوسني بني ما ((5
 . (1/280)  1ط   الفقه أصول يف احمليط البحر   الزراشي . هبا الرواية جواز عدم على االتفاق زراشيال اإلمام حكى ((6
 . (1/260)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((7
 بني هلم هللا مج  الذين عالماأل األئمة أحد األْحو ل األصبااين نُعْيم أبو   الصويف موسى بن إسحاق بن أمحد بن هللا عبد بن أمحد ((8

   الشائعة الكثرية التصانيف صاحب   ابلكبار الصغار وأحلق   األقطار من إليه احلفاظ رحل   والدراية التامة وارمعرفة الرواية يف العلو
   (1/18)   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (9/468)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 430) : سنة تويف

 . (4/18)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي
رأيت أليب نعيم أرياء يتساهل فياا   مثل أن يقول يف اإلجازة : أخربان  : قوله اخلطيب عن النكت يف الزراشي حكى : تنبيه ((9

ًا ما يقول: اتب إيّل من غري أن يبينه . وقد انقش الذهيب االم اخلطيب هذا فقال : " هذا ريء قل أن يفعله أبو نعيم   واثري 
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 احدثنا : هبا مشعرة بعبارة وختصيصاا   ارمن  : التحري وأهل اجلماور عليه الذي والصحيح      
 أو   روايته يل أطلق فيما أو   يهف يل أذن فيما أو   إذنه يف أو   إذانً  أو   وإجازة   مناولة أو  إجازة

  .(2)أبخربان : والقراءة   خبربان : ختصيصاا (1)األوزاعي وعن . ذلك ربه أو   انولين أو   أويل   أجازين
 ]إطالق : أنبأان يف اإلجازة[ 
 : اتاب صاحب واختاره . اإلجازة يف أنبأان : إطالق على ارمتأخرين من قوم واصطلح      

  .(3)"الوجازة"
 مشاخيي أاثر عليه وعاد ُ  أختاره الذي :(5)احلاام وقال . إجازة أنبأين : يقول (4)البياقي واان      

 اتب إليه اتب وفيما . أنبأين : ِرفاها فأجازه احملدث على عرض فيما : يقول أن   عصري وأئمة

 .(3)ومناولة رضع :(2))فالن( يل قال البخاري قول ال :(1)محدان بن جعفر أبو وقال .(6)إيل

                                  
اخللدي . ويقول : اتب إيّل أبو العباس األصم   وأخربان أبو ارميمون بن رارد يف اتابه   ولكين رأيته يقول يف ريخه عبد هللا بن 

ا هو جعفر بن فارس الذي مس  منه اثرياً وهو أارب ريخ له : أخربان عبد هللا بن جعفر فيما قرئ عليه فيوهم أنه مسعه   ويكون مم
له ابإلجازة   مث إطالق اإلخبار على ما هو ابإلجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على حمدثي األندلس وتوسعوا فيه   وإذا 
أطلق ذلك أبو نعيم يف مثل األصم وأيب ارميمون البجلي والشيوخ الذين قد علم أنه ما مس  منام بل منام إجازة   اان له سائغاً   

سري أعالم   فبطل ما ختيله اخلطيب وتومهه   وما أبو نعيم مبتام   بل هو صدوق عامل هبذا الفن . الذهيب   واألحوط : جتنبه 
 ( .3/540)   1ط   النكتالزراشي     ( 13/158)   3ط   النبالء

 . (88) : ص : يف ترمجته سبق األوزاعي  عمرو أبو   الشامي حيمد : عمرو أيب بن عمرو بن الرمحن عبد ((1
 الرواية أصول معرفة إىل إلملاعا   عياض القاضي   (328 - 1/326)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((2

 . (1/132)   1ط   السماع وتقييد
 العباس أبو لـ   اإلجازة جتويز يف الوجازة : اتاب وهو   ( الوجادة ) : ( ر – د ) : ويف   ( ج – ز ) : يف هكذا ( الوجازة ) ((3

 . (1/321)   1ط   الصالح ابن علوم من الفياح الشذا   األبناسي . ارمالكي
 . (53) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري بكر أبو   البياقي هللا عبد بن علي بن احلسني بن أمحد ((4
  . (53) : ص : يف رمجتهت سبق   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((5
 . (1/260)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((6
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 ]التعبري بـ : عن يف اإلجازة[
 وهو  (4)حكاه أو اخلْ ط ايب   واختاره   أخربه أو حدثه فالانً  أن فالن أخربان : بـ اإلجازة عن قوم وعرب      

  . ضعيف
 مس  من فيقول   "عن" حرف الشيخ فوق من رواية يف الواقعة اإلجازة يف ارمتأخرون واستعمل      

  . فالن عن فالن على قرأ  : ريخ عن جازتهإب ريخنا
 . أعلم وهللا   ذلكاْلُمِجيِز (6)إبجازة يزول ال  (5)وأخربان   حدثنا : إطالق من ارمن  أن مث      

 القسم اخلامس :املكاتبة
 ]الضرب األول : املقرونة ابإلجازة[

 ومقرونة اإلجازة عن ردةجم : ضرابن وهي . أبمره أو خبطه حاضر أو لغائب مسموعه يكتب أن وهي

 والقوة الصحة يف وهذه   اإلجازة عبارة من وحنوه (1)( إليك به أو ) إليك أو لك (7)اتبت ما أبجزتك

  . ارمقرونة اارمناولة
                                  

 معروفاً    الدعوة جماب اان   اإلسالم ريخ   الزاهد احلافظ اإلمام   محدان بن جعفر أبو   النيسابوري علي بن محدان بن أمحد ((1

 3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/338)   1ط   ولهوذي بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 311) : سنة تويف   ابخلري
  (14/299) . 

 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 أن وأقرّه محدان ابن جعفر أيب عن حكاه ما وأما " : محدان ابن جعفر أبو االم على تعقيباً  هللا رمحه حجر ابن قال : تنبيه ((3

 يف وأوردها فالن لنا قال : فياا قال أحاديث عدة الصحيح يف رأيت فقد ؛ نظر ففيه وارمناولة رضالع يف يل" "قال يقول إمنا البخاري
 ابالستقراء يل تبني والذي   مرتادفان أمناا على دليل وفيه   ذلك عكس الصحيح يف ووجد  ؛ حدثنا بلفظ اجلام  خارج تصانيفه

 مساق أصل عن إليه حيتاج حيث ذلك فيخرج   هبا ارمستشاد أو ارموقوفة األحاديث يف إال بذلك الصحيح يف يعرب ال أنه صنيعه من

   1ط   الصالح ابن كتاب على النكت   حجر ابن .- ارموفق وهللا - اذلك وجده اتابه يف ذلك أتمل ومن   الكتاب
(2/601) . 

 . (1/129)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((4
 . ( ج ) : من ساقطة ( وأخربان ) ((5
 . ( إبابحة ) : ( ر – د - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( إبجازة ) ((6
 . ( اتب ) : ( ر – ج ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( اتبت ) ((7
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 ]الضرب الثاين : اجملردة عن اإلجازة[
 ارمتقدمني من اثريون جازهاوأ .(2)الشافعياْلم او ْرِدي   القاضي منام   قوم هبا الرواية فمن  : اجملردة وأما

الس ْخِتي اين   أيوب منام   وارمتأخرين
 وأصحاب   الشافعيني من واحد وغري  (5)والليث  (4)ومنصور  (3)

  .(6)األصول
 حدثنا : قال   فالن إيلّ  اتب : مصنفاهتم يف ويوجد   احلديث أهل بني ارمشاور الصحيح وهو      

 وزاد . اإلجازة مبعىن إلرعاره ارموصول يف معدود عندهم (7)به عمولم وهو   هذا به وارمراد   فالن

الس ْمع اين  
 ررط من ومنام   الكاتب خط معرفته يكفي مث .(9)اإلجازة من أقوى هي : فقال (8)

  .(11)ضعيف وهو (10)البينة

                                  
 . ( ج - ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 اان ارمشاورة  التصانيف صاحب   الشافعي الفقيه   ارماوردي البصري سناحل أبو   القاضي حبيب بن حممد بن حممد بن علي ((2

   د.ط   األعيان وفيات   خلكان ابن . هـ( 450) : سنة تويف   اثرية ببلدان القضاء ويل   ابارهم ومن الشافعية الفقااء وجوه من
 . (9/751)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب    (3/282)

 . (7) : ص : يف ترمجته سبق   البصري بكر أبو   السختياين ةمتيم أيب بن أيوب ((3
 ابن قال   يدلس ال ثبتاً  ثقة اان   الكبار األعالم أحد   الكويف عتاب أبو   السلمي ربيعة بن هللا عبد بن ارمعتمر بن منصور ((4

 الكالابذي     (6/337)  1ط   ىالكرب  الطبقات   سعد ابن . هـ( 132) : سنة تويف   منه أحفظ ابلكوفة يكن مل : مادي

 . (5/402)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب    (2/708)   1ط   واإلرشاد اهلداية
 من اان   الفقيه احلافظ اإلمام   الداير وعامل   اإلسالم ريخ   ارمصري احلارث أبو   الفامي الرمحن عبد بن سعد بن الليث ((5

 . (8/136)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 175) : سنة تويف   وسخاء وفضالً  وعلماً  وورعاً  فقااً  زمانه أهل سادا 
 . (1/84)   1ط   اإلملاع   عياض القاضي   (1/142)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((6
 . ( مقول ) : ( د ) : يفو    ( ارمعمول ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز ) : يف هكذا ( معمول ) ((7
 . (94) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي مث احلنفي ارمظفر أبو   السمعاين أمحد ابن اجلبار عبد بن حممد بن منصور ((8
 . (1/330)   1ط   األصول يف األدلة قواطع   السمعاين ((9

 الصالة عليه   لقوله بينة الشاهدين راادة ومسيت سوسة حم أو اانت عقلية واضحة داللة والبينة:   الواضحة احلجة : البيّنة ((10

 . (34/310)   د.ط   العروس اتج   الزبيدي . أنكر( من على واليمني ارمدعي على )البينة والسالم:
 . (1/131)   1ط   املستصفى   الغزايل ((11
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 أو مكاتبة النف أخربين أو   فالن حدثنا : قال فالن إيلّ  اتب : هبا الرواية يف يقول أنه الصحيح مث
 احملدثني علماء من واحد وغري   ومنصور   الليث وجوزه   وأخربان حدثنا إطالق جيوز وال   وحنوه اتابة

 .(1)وابارهم
 القسم السادس : ]اإلعالم[ 

 من اثري به الرواية فجوز   عليه مقتصراً  مساعه الكتاب (2)أو احلديث هذا أن الطالب الشيخ إعالم

 وابو الشافعي  الص ب اغِ  وابن  (3)جرير ابن منام   والظاهر   واألصول   لفقهوا   احلديث أصحاب

  .(5)ارمالكي ابرمعجمة  (4)اْلغ ْمرِي   العباس
 غري قاله ما والصحيح .(6)عنه روايتاا له اان تروها ال رواي ي هذه قال لو : الظاهرية بعض قال      

  .(7)عنده صح إن به العمل جيب لكن به الرواية جتوز ال إنه : وغريهم احملدثني من واحد
 القسم السابع : الوصية

  (1)عنه روايته لهلِْلُموص ى  السلف بعض فجوز . يرويه بكتاب سفره أو موته عند يُوِصي   أن : هي

                                  
 . (1/343)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((1
 . ( و ) : ( ر ) : ويف   ( د – ج – ز ) : يف هكذا ( أو ) ((2
 . ترمجته سيأيت   اإلرراد يف اما الصحيح وهذا . ( جريج ) : ( ر – د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( جرير ) ((3
   احلديث يف الرحالة أحد   احلافظ اللغوي اإلمام   ارمالكي الُغْمري العباس أبو   األندلسي زايد أيب بن خملد بن بكر بن الوليد ((4
   الذهيب   (63/111)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن . هـ( 392) : سنة تويف   مصنفا  له   أميناً  وثقة   فاضالً  عارماً  اان
 . (2/1332)  1ط   احلاكم شيوخ تراجم يف الباسم الروض   ارمنصوري الطيب أبو   (17/65)   3ط   النبالء أعالم سري
    (1/108)   1ط   الرواية أصول معرفة إىل االملاع   عياض القاضي ((5
 قاله وما : الكالم هذا على تعقيباً  عياض القاضي وقال . (1/451)   3ط   الفاصل احملدث يف الرامارمزي عنام حكاه ((6

 . فيه يرج  ال ريء فاو حدثه قد ألنه تؤثر ال احلديث يف ريبة وال لعلة ال حدثه مبا حيدث أال منعه ألن سواه النظر يقتضي ال صحيح
 . (1/110)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي

 معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي . األصول حمققي من طائفة عن عياض القاضي وحكاه   تعاىل هللا رمحه الصالح ابن قاله ((7

 . (1/113)   1ط   عالسما  وتقييد الرواية أصول
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 .(2)جيوز ال أنه والصواب . غلط وهو
 القسم الثامن : الوجادة

 ال راوياا خبط أحاديث على يقف أن : وهي  (3)بالعر  من مسموع غري موّلد  ِلو ج د   مصدر وهي
 ويسوق فالن حدثنا خبطه اتابه يف أو فالن خبط قرأ  أو وجد  : يقول أن فله  (4)الواجد يروياا

 وحديثاً  قدمياً  العمل عليه (5)( به ) استمر الذي هذا   فالن عن فالن خبط قرأ  أو   وارمنت اإلسناد

  . اتصال(6)ر ْوبُ  وفيه   ارمنقط  : ابب من وهو
 أتليف يف (8)حديثاً  وجد وإذا . عليهو أُْنِكُر    وأخربان حدثنا فياا فأطلق بعضام (7)وجازف      

 أبنه و ِثق   إذا اله وهذا   فيه روب ال منقط  وهذا . فالن أخربان : قال أو   فالن ذار : قال  رخص

 أخربين :اتابٍ  يف قرأ  أو . وحنوه عنه وجد  (1))أو( فالن عن بلغين : فليقل وإال ؛ اتابه (9)أو خبطه

                                  
 احملدث   الرامارمزي   (1/352)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب . قالبة وأبو سريين ابن عن ذلك روي ((1

 . (1/113)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي   (1/459)   3ط   الفاصل
 ابلوصية الرواية "إن : فقال الصالح ابن على الدم أيب ابن أنكر وقد   العلم أهل وبعض والنووي صالحال ابن مذهب وهذا ((2

 طريق "هذا : عياض القاضي وقال أوىل". فالوصية ابلوجادة عمل فإذا   خالف بال الوجادة من رتبةوالوصية أرف     األاثرين مذهب

 اإلملاع   عياض القاضي . وارمناولة العرض من ورباا اإلذن من نوعاً  له دفعاا يف ألن   به الرواية إجازة ارمتقدم السلف عن فيه روي قد

 . (3/20)   1ط   املغيث فتح   السخاوي   (1/369)   1ط  النكت   الزراشي   (1/115)   1ط  
  وال نظري هلا   وجدا وجدة  الوجادة يف اللغة ؛ جاء يف القاموس : وجد ارمطلوب اوعد   وورم : جيده وجيده بضم اجليم  ((3

 ( .1/324)   8  ط القاموس احمليطووجداً ووجوداً ووجداانً وإجداانً بكسرمها : أدراه   وارمال وغريه جيده . الفريوز آابدي   
 الباعث ثري ا ابن ".الكتاب يف وجده عما حكاية هي وإمنا   الرواية ابب من ليست "الوجادة : تعاىل هللا رمحه اثري ابن : قال ((4

 . (1/128)   2ط   احلثيث
 . ( ز - ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . (6/291)   د.ط   العني   الفراهيدي . مباء خلطه إذا   يشوبه الشراب راب   اخللط : الشوب ((6
   الزبيدي . روية غري على إرساالً  سلهأر  : االمه يف وجازف   هبا خاطر إذا   بنفسه جازف : يقال   ارمخاطرة : اجملازفة : جازف ((7

 . (1/121)   د.ط   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم   (23/85)   د.ط   العروس اتج
 . ( حدثنا ) : ( ر – د ) : ويف   ( ز - ج ) : يف هكذا ( حديثاً  ) ((8
 . ( و ) : ( ج ) : ويف   ( د – ر – ز ) : يف هكذا ( أو ) ((9
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 . فالن تصنيف أو   فالن أنه (2)ااتبه ذار أو . فالن خط أنه ظننت أو   فالن خبط إنه فالن أخربين
  . فالن تصنيف خبط قيل: أو
 إنف   هلا ثقة أو مبقابلته النسخة بصحةو ِثق  (3)إذا إال فالن قال : يقل فال   تصنيف من نقل وإذا       

  . وحنوه اتابه من نسخة يف وجد  أو   فالن عن بلغين : فليقل   حنوه وال هذا يوجد مل
 فإن   ذارانه ما والصواب   حتر غري من ذلك يف ابجلزم األعصار هذه يف الناس أاثر وتسامح       

اْستـ ْرو ح   هذا وإال   له اجلزم جوازاً  رجوان   وارمغري الساقط غالباً  عليه خيفى ال (4)متقناً  ارمطال  اان
  . نقلام يف ارمصنفني من اثري
 وعن   جيوز ال أنه وغريهم   ارمالكيني والفقااء احملدثني معظم عن فنقل   ابلوجادة العمل وأما       

 . جوازه : أصحاِبهِ و نُظ اِر  الشافعي
 يتجه ال الصحيح هو وهذا   الثقة حصول عند هبا العمل بوجوب : الشافعيني احملققني بعض وقط       

 . أعلم وهللا .(5)غريه األزمان هذه
 النوع اخلامس والعشرون : كتابة احلديث وضبطه :

 فيه مسائل:
 ]حكم كتابة احلديث[

 

   جوازها على أمجعوا مث   طائفة وأابحاا طائفة فكرهاا   احلديث اتابة يف السلف اختلف : أحداها
 هنى أو  اتكاله وخيف أمن رمن والناي   نهنسيا خيف رمن فاألذن   حديثان والناي اإلابحة يف وجاء
  . أمن حني وأذن ابلقرآن اختالطه خيف حني

                                  
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني نيب ما ((1
 . ( )اتابه : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( ااتبه ) ((2
 . ( ر ) : من ساقطة ( إذا ) ((3
 . ( )عارماً  : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( متقناً  ) ((4
   1ط   التبصرة شرح   العراقي   (1/120)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((5
 . (1/249)   1ط   الفقه أصول يف الربهان   اجلويين احلرمني إمام ( 1/460)
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 ]ما ينبغي لطالب احلديث عند كتابة احلديث[
ُيْشك ُل  (1)إمنا : قيل مث  و نـ ْقطًا يـُْؤم ُن الل ْبسُ  ركالً  وحتقيقه ضبطه إىل اهلمة صرف ااتبه على مث

ُيْشك ُل  وقيل  (3)اْلُمْلت ِبسِ  يف إال واألعراب االعجام اراهة :(2)العلم ]أهل[ عن ونقل   اْلُمْشِكلُ 
 .(4)اجلمي 

 ]آداب ينبغي مراعاهتا عند كتابة احلديث [ 
 يف(6)اْلُمْشِكلِ  ضبط ويستحب   أاثر األمساء من ارملبس بضبط اعتناؤه يكون أن (5)( ينبغي ) : الثانية
 وتعليقه  مشقة دون اخلط حتقيق ويستحب   قُبالته (7)احلارية يف واضحاً  ضبوطاً م واتبه   الكتاب نفس

  وحنوه السفر يف للحمل وختفيفه   الورق اضيق : عذر من إال تدقيقه ويكره
 ]احلروف املهملة وطريقة ضبطها[ 

نِي   و   : حتت جيعل قيل   ارماملة احلروف ضبط وينبغي    الص اِد   و الط اِء  و اْلع نْيِ الد اِل   و الر اِء   و السِّ
  . نظائرها فوق (8)الذي النقط
ا ُقالم ةِ  فوقاا : وقيل      

ا على ُمْضِجع ةً الظ ُفِر (1)  بعض ويف . مثلاا صغري حرف حتتاا وقيل .(2)قـ ف اه 

  . مهزة حتتاا بعضاا ويف   صغري خط فوقاا القدمية الكتب

                                  
 . ( إهنا ) : ( ر – ج ) : ويف   ( ز - د ) : يف هكذا ( إمنا ) ((1
 أنواع معرفة   الصالح ابن ورقومه". اخلط "مسا  : اتابه يف البغدادي  إبراهيم بن علي عن تعاىل هللا رمحه الصالح ابن نقله ((2

 . (1/295)   د.ط   احلديث علوم
 . ( ارملبس ) : ( ر ) : ويف   ( ز - د - ج ) : يف هكذا ( ارملتبس ) ((3
 . (1/150)   1ط ، اإلملاع   عياض القاضي   (1/608)   3ط   الفاصل احملدث   الرامارمزي ((4
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 من جمموعة لـ   الوسيط املعجم . غريه من دليل عليه يدل حىت يفام ال ما : األصوليني وعند   الغامض ارملتبس : ارمشكل ((6

  (1/491)   د.ط   ارمؤلفني
 . ( ج ) : من ساقطة ( احلارية يف ) ((7
 . ( ال ي ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( الذي ) ((8



 

124 
 
 

 [ ]الرموز اليت جيتهد الناسخ فيها
ْ    فعل فإن   الناس يعرفه ال برمز نفسه م  يصطلح أن ينبغي وال   . مراده آخره أو الكتاب أول يففـ ْليـُبـ نيِّ

 ]طريقة ضبط خمتلف الرواايت والزايدات يف احلديث[ 
 من غريها يف اان ما مث   رواية على اتابه فيجعل   ومتييزها الروااي  خمتلف بضبط يعتين أن وينبغي
 ال امسه بتمام رواه من ذلك ال يف معيناً  اتبه خالف أو   عليه أعلم نقص أو   احلارية يف قااأحل زايدة
  . آخره أو الكتاب أوليـُبـ نيِّ   أن إال رامزاً 

 اسم مبيناً  حبمرة عليهحُي وُِّق  والنقص   حبمرةتـُْلح ُق  فالزايدة حبمرة  ابلتمييز اثريون وااتفى      
  . آخره وأ الكتاب أول صاحباا

 ]طريقة الفصل بني احلديثني [ 
   ارمتقدمني من (3)مجاعا  عن ذلك نقل   دائرة حديثني ال بني جيعل أن ينبغي : الثالثة      

  .(6)وسطاا نـ ق ط   قابل فإذا   (5)ُغْفالً  تكون أن (4)( اخلطيب ) واستحب
 [ ]مراعاة االتصال يف االسم يف مثل : عبد هللا وعبد الرمحن 
 فالن (7) )ابن( م  هللا واسم   السطر آخر عبد اتابة   فالن بن الرمحن وعبد هللا عبد مثل يف ويكره      

  . اآلخر (8)السطر أول
 ، ولفظ اجلاللة : هللا[ ]مراعاة االتصال بني : رسول  

                                  
 من جمموعة لـ   الوسيط املعجم . واحلقارة القلة يف مثل الظفر وقالمة   العود أو احلافر أو الظفر طرف من قط  ما : القالمة ((1

 . (2/757)   د.ط   ارمؤلفني
 . ( قفائاا ) : ( ج ) : ويف   ( ز - د - ر ) : يف هكذا ( قفاها ) ((2
 . ( مجاعة ) : ( ر ) : ويف   ( ز - د - ج ) : يف هكذا ( مجاعا  ) ((3
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
 . (30/110)   د.ط   العروس اتج   الزبيدي : انظر . فيه عالمة ال ما : اللغة يف : الغفل ((5
 . (1/571)   د.ط   السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((6
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 . ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( السطر ) ((8
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 . أرباه ما واذا  (1)أوله وسلم عليه هللا صلى وهللا آخره رسول يكره واذا
 [لى ذكر الثناء على هللا سبحانه والصالة على رسوله ]احملافظة ع 

 حرم أغفله ومن   تكرره من يسأم وال   هللا رسول على والتسليم الصالة اتابة على حيافظ أن وينبغي
 : اـ : وتعاىل سبحانه هللا على الثناء وهكذا . انقصاً  اان إن األصل يف مبا فيه يتقيد وال . عظيماً  حظاً 
  . رباه أو   وتعاىل حانهوسب   وجل عز

 ]احملافظة على الرتضي على األصحاب الكرام رضوان هللا عليهم[
 اانت منه بشيء الرواية جاء  وإذا   األخيار وسائر والعلماء الصحابة على والرتحم الرتضي واذا
 يكتباا بل   الكتابة يف إلياما والرمز التسليم أو الصالة على االقتصار ويكره   وأرد به العناية

 . (2)بكماهلا
 ]كيفية مقابلة الكتاب أبصل الشيخ[

 وريخه هومُيِْسك   أن : وأفضلاا   إجازة اان وإن ريخه أبصل اتابه مقابلة عليه : الرابعة

  . التسمي  حال (3)اتابياما
 ابن حيىي وقال .(4)نسخته من النقل أراد إن سيما ال معه نسخة ال من معه ينظر أن ويستحب      

  .(5)الس ماع حال فيه ينظر أن إال الشيخ أصل غري من يروي أن جيوز ال :م ِعنيٍ 
 وقت أي ثقة مقابلة تكفي بل بنفسه مقابلته وال نظره يشرتط ال أنه : اجلماهري قاله الذي والصواب      

  .(6)اان

                                  
 . ( ر ) : من ساقطة أول( ) ((1
 . ( بكماهلما يكتباما ) : ( د – ر ) : ويف   ( ز - ج ) : يف هكذا ( بكماهلا يكتباا ) ((2
 . ( اتاهبما ) : ( ج - ر ) : ويف   ( ز - ر ) : يف هكذا ( اتابياما ) ((3
 . (1/237)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 السابق ارمصدر ((5
 . السابق ارمصدر ((6
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 مل فإن   الشيخ أصل به ارمقابل الشيخ أصل أبصل ومقابلته الشيخ أبصل قوبل بفرع مقابلته وتكفي
مْس اِعيِلي   بكر وأبو  (1)إسحاق أبو األستاذ : منه الرواية أجاز فقد أصالً  قابلي   (2)اإْلِ

و اْلبـ ْرق اين  
   األصل من ونقل  ق ِليل  الس ْقطِ    النقل صحيح الناقل اان إن : ]وررطه[    واخلطيب(3)

  .(4)يقابل مل أنه الرواية حال وبني
 مساعه رأوا إذا اطائفة يكن وال   اتابه يف (6)ذارانه ما فوقه من (5)( م  ) ريخه اتاب يف ويُراعي      

 اآليت. النوع أول يف آخر واالم خالف فيه وسيأيت   اتفقت نسخة أي من مسعوه لكتاب
 ]بيان كيفية إحلاق الساقط يف احلاشية[

الل ح قُ  وهو الساقط ختريج يف ارمختار : اخلامسة
 سقوطه موض  من خيط أن : واحلاء" الالم "بفتح (7)

  . الل ح قِ  جاة إىل يسرية عطفة السطرين (8)من معطوفاً  صاعداً  خطاً  السطر يف
 إال ؛اتسعت إن اليمىن احلارية يف عطفةال قـُب الة (9)اللحق ويكتباللحق  أول إىل العطفة متد : وقيل      
ّرِْجُه  السطر آخر يف يسقط أن  على اللحق زاد فإن   الورقة أعلى إىل صاعداً و ْلي ْكتـُْبُه    مالالشِّ  إىلفـ ُيخ 

                                  
  . (10) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي إسحاق أبو   اإلسفراييين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم ((1
 . (63) : ص : يف هترمجت سبق   اإلمساعيلي بكر أبو   اجلرجاين العباس بن إمساعيل بن إبراهيم بن أمحد ((2
 يف تفقه   جم وفضل عبادة ذا اان   الكبري احلافظ اإلمام   الربقاين بكر أبو   اخلوارزمي غالب بن أمحد بن حممد بن أمحد ((3

   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن . هـ( 425) : سنة تويف   إماماً  فيه فصار احلديث بعلم ارتغل مث الفقه يف وصنف حداثته
 . (4/47)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (9/403)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (5/195)

 . (1/239)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . ( ذاران ) : ( ج – ر ) : ويف   ( ز - د ) : يف هكذا ( ذارانه ) ((6
 . ( الالحق ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( اللحق ) ((7
 . ( بني ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( من ) ((8
 . ( ج ) : من ساقطة ( اللحق ويكتب ) ((9
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 يف اان وإن ابطناا  إىل انتات الورقة ميني يف اان فإن أسفل  إىل أعلى من (1)سطوره ابتدأ سطر
 . طرفاا فإىل الشمال

 ]كتابة : )صح( عند انتهاء اللحق[
 به ارمتصلة الكلمة يكتب : وقيل "رج ". ""صح م  يكتب : وقيل "صح"  : اللحق انتااء يف يكتب مث

  . موهم تطويل ألنه مبرضي وليس   الكتاب داخل
 ؛ حنوه أو   نسخة أو   رواية يف اختالف أو   غلط وبيان   اشرح األصل غري من (2)احلواري وأما
 الكلمة طوس من التخريج استحباب : وارمختار .(3)خط لهخُي ر ُج  ال : هللا رمحه عياض القاضي فقال

 .(4)ألجلاااْلُمخ ر ِج 
 ]التصحيح والتضبيب والتمريض[ 

و الت ْمرِيضُ    و الت ْضِبيبُ    اْلُمْتِقِنني  الت ْصِحيحُ  رأن : السادسة
 (5) .  

  اخلالف. أو للشك ُعرضة وهو   ومعىن رواية صح االم على صح اتابة : فالتصحيح     
 على (6)مُي د   ؛ عليه ابرممدوديـُْلز ق   وال   االصاد أوله خطمُي د   أن : التمريض : ويسمى : والتضبيب     

  . انقصٍ  أو   ضعيفٍ  أو   ومعىن لفظاً  فاسدٍ    نقالً  اثبتٍ 
 . الض ب ة   فأربات التصحيح عالمة بعضام اختصر ورمبا   االنقطاع أو اإلرسال موض  الناقص ومن     

 الضبة تشبه عالمة بعض على بعضام معطوفاً  مجاعة اجلام  اإلسناد يف القدمية األصول بعض يف ويوجد
 . اتصال عالمة واأهنا ضبة وليست أمسائام بني

                                  
 . ( ج ) : من ساقطة ( سطوره ) ((1
 جمموعة لـ  الوسيط املعجم . وإيضاح زايدا  من عليه علق ما : الكتاب وحارية   وطرفه جانبه ريء ال من احلارية : احلارية ((2

 . (1/177)   د.ط   ارمؤلفني من
 . (1/164)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((3
 . احملدثني من وغريمها والنووي الصالح ابن مذهب وهذا ((4
 . ( االتمريض ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( التمريض ) ((5
 . ( مبد ) : ( ر - ج ) : ويف   ( ز – د ) : يف هكذا ( ميد ) ((6
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 ]كيفية الضرب واحلك واحملو[
 وأوالها   غريه أو   اْلم ْحوِ  أو   احلْ كِّ  أو   اِبلض ْربِ  : نُِفي   منه ليس ما الكتاب يف وق  إذا : السابعة

  . الضرب
 بلي ْطِمُسُه  وال   به خمتلطاً  إبطاله على داالً  بيناً  خطاً  عليه ارمضروب فوقخي ُط   : األاثرون قال مث     

  .(2) الش ق   هذا ويسمى  (1)القراءة ممكن يكون
 أوله علىحُي وُِّق  : وقيل . وآخره أوله على معطوفاً  فوقه يكون بل   عليه ابرمضروب خيلط ال : وقيل     

  .(3)آخره واذا دائرة نصف
 سطر ال أول حيوق وقد . آخره أو أوله (4)ابلتحويق يكتفي فقد عليه ارمضروب اثر وإذا     

 يف ال يكتب : وقيل . وآخرها الزايدة أول صغرية (5)لطيفة بدائرة ااتفى من ومنام . وآخره
  .(6)آخره يف وإىل أوله
  .(7)وأبيناما صورة أحسناما يبقى : وقيل . ينالثا على يضرب : فقيل   ارمكرر على الضرب وأما     
 فعلى آخره أو   الثاين على ضرب سطر أول ااان إن : تعاىل هللا رمحه عياض (8)القاضي وقال      

 ارموصوف أو إليه وارمضاف ارمضاف تكرر فإن   السطر آخر فعلى   آخ ر وآخر سطر أول أو  األول

  .(1)اتصاهلما روعي وحنوه والصفة

                                  
 . (1/606)   3ط   والواعي الراوي بني الفاصل احملدث   الرامارمزي ((1
 وبعدها قبلاا ما وبني الزائدة لمةالك بني فرق واأنه   التفريق وهو   العصا رق من أو   الصدع : وهو   الشق من مأخوذ : الش ق ((2

 . (1/349)   1ط   الفياح الشذا   األبناسي : انظر . علياا ابلضرب الثابت الصحيح من
 . (1/171)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((3
  (1/208)   د.ط ارمؤلفني  من جمموعة لـ   الوسيط جماملع . حوله ارمستدير ابلشيء احمليط اراإلط : احلوق : التحويق ((4
 . ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( لطيفة ) ((5
 . (1/171)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((6
 . (1/607)   3ط   والواعي الراوي بني الفاصل احملدث   الرامارمزي ((7
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من تطمس ( القاضي ) ((8
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و اْلك ْشطُ    احلك وأما      
  . أعلم وهللا  (3)العلم أهل فكرهاا واحملو (2)

 ]اختصار احملدثني لـ حّدثنا وأخربان[
 من فيكتبون   خيفى ال حبيث وراع وأخربان حدثنا يف الرمز على االقتصار عليام غلب : الثامنة      

  "الثاء". : حيذف وقد   واأللف" والنون "الثاء : حدثنا
 "األلف بعد "راء" يزاد وقد . البياقي فعله وإن النون" قبل "الباء : زايدة حتسن وال "أان"  : أخربان منو 

 وهللا  و اْلبـ يـْا ِقيِّ    (4)الس ل ِميِّ  الرمحن عبد وأيب احلاام خط يف الدال ووجد  . حدثنا رمز أول ودال"

  . أعلم
 ]كتابة : ) ح ( بني اإلسنادين[ 

 بياهنا يعرف ومل   " ح " : إسناد إىل إسناد من االنتقال عند اتبوا أاثر أو إسنادان يثللحد اان وإذا
  . صح رمز أبهنا فيشعر "صح"  : موضعاا احلفاظ من مجاعة واتب . تقدم عمن

                                  
 . (1/172)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((1
   2ط   العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . حذفاا : النص من مجلة واشط   حماه : احلرف اشط : تقول   احملو : الكشط ((2
(3/1936)  

 : تعاىل هللا رمحه عياض القاضي وقال عليه". ارمضروب يطمس أال الضرب وأجود   هتمة "احلك : تعاىل هللا رمحه مزيالرامار  قال ((3
 السكني حضور يكرهون الشيوخ اان : يقول اان أنه ريوخه بعض عن حيكي األسدي العاصي بن سفيان حبر أاب ريخنا مسعت

 آخر ريخ على أخرى مرة الكتاب يسم  وقد   أخرى رواية من يصح قد نهم يبشر ما ألن ؛ ريء يبشر ال حىت   السماع جملس

 رواية من وأوقفه عليه خط إذا وهو   بشره أن بعد إحلاقه إىل فيحتاج   اآلخر رواية يف صحيحاً  هذا رواية من وحك بشر ما يكون

   عياض القاضي   (1/606)   3ط   لفاصلا احملدث   الرامارمزي . بصحتاا عليه اآلخر بعالمة ااتفى اآلخر عند وصح   األول
 . (1/170)   1ط   السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع

 من ابلكوفة القرآن يـُْقرِئُ  اان   الكوفة مقرئ   العلم اإلمام   السلمي الرمحن عبد أبو   الكويف ربيعة بن حبيب بن هللا عبد ((4

 سري   الذهيب   (11/88)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 70 )بعد : سنة تويف   احلجاج إمرة إىل عثمان خالفة

 . (7/299)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (4/267)   3ط   النبالء أعالم
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 احلديث من تكون فال اإلسنادين بني حتول ألهنا : وقيل . إسناد إىل إسناد من التحول من هي : وقيل
 وصلوا إذا يقولون الام ارمغرب أهل وأن   احلديث قولنا إىل رمز هي : وقيل . بشيء هاعند يلفظ فال

ُرّ   (1)"حا" : يقول أنه وارمختار . احلديث : إلياا  . أعلم وهللا   و مي 
 ]األمور اليت ينبغي مراعاهتا على كاتب التسميع[

 فوق ويكتب   ارمسموع يسوق مث   وانيته ونسبه الشيخ اسم البسملة بعد يكتب أن ينبغي : التاسعة

 ال حيث أو   الكتاب آخر أو ورقة أول حارية يف يكتبه أو   الس ماع واتريخ   السامعني أمساء البسملة
  . منه خيفى

 أبس وال   عليه الشيخ يصحح ال أبن هذا عند أبس وال   اخلط معروف ثقة خبط يكون أن وينبغي      
  . الثقا  فعله اما ثقة اان إذا نفسه خبط مساعه يكتب أن
 وجمانبة حمتمل غري بلفظ   الس اِمِ  و اْلُمْسِمِ  و اْلم ْسُموعِ  وبيان  الت ح ّرِي  : التسمي  ااتب وعلى      

 حضورهم يف يعتمد أن فله حيضر مل فإن   فاسد لغرض بعضام إسقاط من واحلذر   يثبته فيمن التساهل

 نسخ أو مساعه نقل ومنعه هاتمان به فقبيح غريه (2)خرب بهاتا يف ثبت ومن . حضر ثقة خرب

  .الكتاب
 وإال إعارته لزمه الكتاب صاحب برضا مثبتاً  مساعه اان فإن منعه فإن   عليه يبطئ فال أعاره وإذا      

   (4)احلنفي غياث بن حفص القاضي : (3)( منام )   أزماهنم يف مذاهبام أئمة قاله اذا   يلزمه فال

                                  
 . ( ج ) : من ساقطة ( لطيفة ) ((1
 . ( مساع ) : ( ر - د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( خرب ) ((2
 . ( د – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
 الكوفة قاضي   الفقيه احلافظ   األعالم األئمة أحد   احلنفي الكويف عمر أبو   النخعي معاوية بن طلق بن غياث بن حفص ((4

   3ط   لنبالءا أعالم سري   الذهيب . هـ( 195 أو 194) : سنة تويف   يدلس واان   احلديث اثري   مأموانً  ثقة اان   وحمدثاا
  . (1/20)   1ط  التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (3/184)  1ط   القضاة أخبار   البغدادي بكر أبو   (9/22)
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   القاضيان به وحكم   (4)الشافعي (3)الزبريي هللا عبد وأبو   (2)ارمالكي القاضي إمساعيل : (1)مومنا
  . األول : والصواب   بعضام فيه وخالف

 بعد إال نسخة إىل مساع ينقل وال   ارمرضية ارمقابلة بعد إال نسخته إىل مساعه ينقل فال نسخه وإذا      

 . أعلم وهللا  (5)مقابلة غري ااوهن يبني أن إال مرضية مقابلة
  النوع السادس والعشرون : صفة رواية احلديث

 ]بيان مذاهب العلماء يف رواية احلديث[
  . ففرطوا آخرون لوتساه   فأفرطوا الرواية يف قوم ردد وقد   وغريمها قبله النوعني يف منه مجل تقدم
   حنيفة وأيب   مالك عن روي   وتذاره حفظه نم رواه فيما إال حجة ال : قال من ارمشددين فمن      
  . يده من خرج إذا إال اتابه من جوزها من ومنام  (7(،)6)الشافعي الصيدالين بكر وأيب
 مقابلة غري نسخ من رووا قوم ومنام   والعشرين الراب  يف (8)عنام مجل بيان فتقدم ارمتساهلون وأما

  .(1)والصلحاء العلماء أاابر من قوم تعاطاه اثري هذاو  :قال   جمروحني احلاام فجعلام (9)أبصول

                                  
 . ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( منام ) ((1
   متقناً  عارماً  اان   وعارمام العراق مالكية وريخ   بغداد قاضي   ارمالكي إسحاق أبو   األزدي إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل ((2

   القضاة أخبار   البغدادي   (6/717)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 281) : سنة تويف   مالك  مذهب على فقيااً 
  (3/280)  1ط
 . ( الزهري ) : ( ر - ج ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( الزبريي ) ((3
 اان الشافعي  ارمذهب أئمة أحد اجلليل  اإلمام   الضرير الزبريي هللا عبد أبو األسدي هللا عبد بن سليمان بن أمحد بن الزبري ((4

 . (15/57)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب  هـ(. 317) : سنة تويف ابألنساب  خبرياً  ابألدب  عارفاً    للمذهب حافظاً  إماماً 
 (.1/171)   1ط   واالستمالء اإلمالء أدب   السمعاين   (1/268)   د.ط   الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((5
 أئمة من   الشأن عظيم   القدر جليل إمام   العطر بي  إىل نسبة ابلصيدالين ارمعروف ارمروزي بكر أبو حممد بن داود بن حممد ((6

   2ط   الشافعية طبقات   السبكي . ارمروزي القفال تالمذة عظماء ومن   اخلراسانيني الوجوه أصحاب أئمة ومن   الشافعية
 . (1/214)   2ط   الشافعية طبقات   رابة قاضي ابن   (4/148)

 . (231 - 1/227)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((7
 . ( منام ) : ( ر - ج ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( عنام ) ((8
 . ( أبصوهلم ) : ( د - ر – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( أبصول ) ((9
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 فيحتمل   بشروط مناا الرواية جتوز تقابل مل ال ي النسخة أن ارماضي النوع من الرابعة آخر يف تقدم وقد
  . الشروط توجد مل إذا أراد أنه وحيتمل   فيه خيالف احلاام أن
 منه الرواية جاز  تقدم مبا وارمقابلة التحمل يف قام افإذ   التوسط : وهو اجلماور عليه ما والصواب      

 وهللا   غالباً  التغيري عليه خيفى ال ممن اان إن سيما ال التغيري من سالمته الغالب اان إذا غاب وإن

 .(2)أعلم
 : فروع

 ]حكم رواية الضرير[
 القراءة عند واحتاط   (4)اتابته وحفظ ضبطه يف بثقة فاستعان مسعه ما حيفظ مل إذا (3)الضرير : األول

 . البصري يف مثله من ابرمن  أوىل وهو   روايته صحت التغيري من سالمته ظنه على يغلب حبيث   عليه
 .(6)االضرير (5)اأْلُمِّي   والبصري : اخلطيب قال

 ]حكم الرواية من نسخت ليست فيها مساعه[
 فياا أو ريخه على مسعت لكن   به مقابلة هي وال مساعه فياا ليس نسخة من الرواية أراد إذا : الثاين

 .احملدثني عامة عند مناا الرواية له جتز مل   إلياا نفسه وسكنت ريخه عن اتبت أو   ريخه مساع
اْلبـُْرس اين   بكر بن وحممد  الس ْخِتي اين   أيوب فيه ورخص

(1(،)2).  

                                  
 . (1/65)   د.ط   اإلكليل كتاب إىل املدخل   احلاام ((1
   2ط   احلثيث الباعث   اثري ابن   (1/125)  1ط   التحديث رسوم   اجلعربي : وضبطه احلديث رواية صفة يف انظر ((2
 . (1/368)   1ط   املقنع   لقنارم ابن   (1/356)   1ط   الفياح الشذا   األبناسي   (1/139)

 البصر  ضعف به ضر إذا البصر  ضرير رجل يقال: البصر  الذاهب اإلنسان الضرير: الليث: قال   األعمى الرجل : الضرير ((3

 . (11/315)  1ط   اللغة هتذيب   اهلروي . ضريرة وامرأة ضرير  رجل ويقال:
 . ( اتابه ) : ( د ) : ويف   ( ر - ز - ج ) : يف هكذا ( اتابته ) ((4
 القاضي . مثلاا فكأنه غالبا ورأهنن النساء صفة هي إذ أمه إىل تلك بصفته نسب : قيل   يكتب وال يقرأ ال الذي : األمي ((5

 . (1/38)   د.ط   األاثر صحاح على األنوار مشارق   عياض
 . (1/228)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((6
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 أن جاز الشيخ من مسعاا ال ي هي يثاألحاد هذه أن عرف مىت أنه النظر يوجبه والذي : اخلطيب قال

  . أعلم وهللا .(3)وسالمتاا صحتاا إىل نفسه سكنت إذا يروياا
 الرواية له (4)جاز  اانت فإن الكتاب هلذا أو   رمروايته ريخه من عامة إجازة له يكن مل إذا هذا        

 ريخ على مسموعه أو   خهري ريخ مساع النسخة يف اان وإن   وأخربان حدثنا : يقول أن وله   مناا
 . أعلم سبحانه وهللا   ريخه من مثلاا ولشيخه   ريخه من عامة إجازة له يكون أن فيحتاج   ريخه

 ]حكم الرواية من كتاب خالف حفظه[ 
 من حفظ اان وإن   إليه رج  منه حفظ اان فإن   حفظه خالف اتابه يف وجد إذا : الثالث       

 .اذا اتايب ويف   ااذ حفظي : فيقول   جيمعاا أن وحسن يشك مل إن   حفظه اعتمد الشيخ (5)فام
  .(6)اذا : فالن أو غريي فيه وقال   اذا حفظي : قال غريه خالفه وإن

 ]حكم الرواية من كتابه وجد مساعه ومل يذكره[ 
 ومذهب .(7)روايته جيوز ال الشافعية: وبعض حنيفة أيب فعن   يذاره وال اتابه يف مساعه وجد وإذا

  .(2)جوازها : (1)وحممد (8)يوسف وأيب   أصحابه وأاثر الشافعي

                                  
 أعالم سري   الذهيب . هـ( 204) : سنة تويف   الثقة احملدث اإلمام   البصري عثمان أبو   الربساين عثمان بن بكر بن حممد ((1

  . (2/443)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (9/421)   3ط   النبالء
 . (1/257)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((2
 . السابق ارمصدر ((3
 . ( جاز ) : ( د – ر – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( جاز  ) ((4
 . ( فم ) : ( د - ر – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فام ) ((5
 . (1/224)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب   (3/601)   1ط   النكت   الزراشي ((6
 . (1/139)   1ط   الرواية أصول معرفة إىل إلملاعا   عياض القاضي ((7
 من وأول   وتلميذه حنيفة أيب صاحب   القضاة قاضي   البغدادي يوسف أبو   الكويف األنصاري حبيب بن إبراهيم بن يعقوب ((8

 ببغداد القضاء وويل "الرأي"  يهعل فغلب حنيفة  أاب لزم مث   والرواية ابحلديث تفقه   احلديث حفاظ من عارماً  فقيااً  اان مذهبه  نشر

 وفيات   خلكان ابن ( 8/535)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 182) : سنة تويف   والرريد واهلادي ارمادي أايم

  . (3/254)  1ط   القضاة أخبار   البغدادي بكر أبو    (6/378)   د.ط   األعيان
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م ُصوند  والكتاب   به يثق من خبط أو خبطه السماع يكون أن : ور ْرطُهُ    الصحيح وهو
 على تغلب (3)

 . أعلم وهللا   جيز مل رك فإن   نفسه إليه ويسكن   التغيري من سالمته الظن
 طها[]حكم الرواية ابملعىن وشرو  

 ابرمعىن الرواية له جيز مل : معانيااحيُِيُل  مبا خبرياً    ومقاصدها ابأللفاظ عارماً  (4)الراوي يكن مل إن :الرابع

   احلديث أصحاب من طائفة فقالت بذلك عارماً  اان فإن . مسعه الذي اللفظ يتعني بل   خالف بال
  . فيه جيوز ومل  النيب حديث غري يف بعضام وجوز   بلفظه إال جيوز ال : واألصول   والفقه

 يف وهذا   ارمعىن أبداء قط  إذا مجيعه يف ابرمعىن جيوز : الطوائف من واخللف السلف مجاور وقال      
  . أعلم وهللا .(5)مبعناه اان وإن مصنف تغيري جيوز وال   ارمصنفا  غري
 ]األلفاظ اليت ينبغي مراعاهتا عند الرواية ابملعىن[ 

 من هذا أرباه ما أو   رباه أو   حنوه أو   قال اما أو : عقيبه يقول أن ابرمعىن لراويل وينبغي

  .(6)األلفاظ
   قال اما أو : الشك على قراءهتا بعد يقول أن فحسن (1)لفظه القارئ على ارتبات وإذا        

ِنِه   . أعلم سبحانه وهللا   ابن إذا صواهبا يف وإذانً  إجازةلِت ض م 

                                  
 : سنة تويف   النسائي ضعفه   حنيفة أيب صاحب   العراق فقيه   الكويف هللا عبد أبو   الشيباين فرقد ابن احلسن بن حممد ((1
  . (1/346)   2ط   الضعفاء ديوان    الذهيب   (3/513)   1ط   االعتدال ميزان   الذهيب . هـ(189)

 عامة إىل الرأي هذا   الكفاية يف اخلطيب نسب وقد . (1/139)   1ط   الرواية أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي ((2

 علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب : انظر . ارمتكلمني ومجاور   والشافعي مالك أصحاب من الفقااء ومن   احلديث أصحاب

 . (1/380)   د.ط  الرواية
 (1/1211)   8ط   حمليطا القاموس   آابدي الفريوز . حفظه :  أي   وصيانة وصياان صوان صانه : تقول حمفوظ  : مصون ((3
 . ( ر - د – ج ) : من ساقطة ( الراوي ) ((4
   األثري ابن   (1/237)   2ط   السنة شرح   البغوي   (2/100)   1ط   الصحيح اجلامع لشرح التوضيح   ارملقن ابن ((5

 . (1/116)  1ط   الرتمذي علل شرح   احلنبلي الدين زين   (1/57)  1ط   الشافعي مسند شرح يف الشايف
 الزلل من ختوفاً  إال ذلك يقولون يكونوا ومل   الكالم مبعاين اخللق وأعلم   اللسان أرابب والصحابة : تعاىل هللا رمحه اخلطيب قال ((6

 . (2/34)   د.ط   الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب . اخلطر من ارمعىن على الرواية يف مبا رمعرفتام
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 ختصار احلديث وتقطيعه[]حكم ا
 من  على بناء مطلقاً  بعضام فمنعه : بعض (2)دون الواحد احلديث بعض رواية يف اختلف : اخلامس

 وجوزه . هذا قبل بتمامه غريه أو هو رواه يكن مل إذا ابرمعىن جتويزها م ) بعضام ومنعه . ابرمعىن الرواية

  .(3)( مطلقاً  بعضام
 وال  بيانال خيتل ال حبيث   رواه مبا متعلق غري تراه ما اان إذا العارف نم وجوازه : التفصيل والصحيح
 عن منـزلته ارتفعت إن هذا   ال أم اتماً  قبل رواه   ال أم ابرمعىن جوزانها وسواء   برتاه الداللة ختتلف
 ضبط وقلة لغفلة نسيان أو أوالً  بزايدة يتام أن انقصاً  اثنياً  رواه إن فخاف اتماً  رواه من فأما   التامة

  .(5)أداؤه عليه تعني إن ابتداء وال اثنياً  النقصان له جيوز فال   (4)اثنياً 
  اراهة من خيلو وال : الشيخ قال . أقرب اجلواز إىل فاو األبواب يف احلديث ارمصنف تقطي  وأما      

 .(6)عليه يوافق أظنه وما
 []األمور اليت ينبغي مراعاهتا للمحدث وطالب احلديث 

ٍف  أو (8)حل  انٍ  بقراءة (7)يروي ال أن ينبغي : السادس  من يتعلم أن : احلديث طالب وعلى  ُمص حِّ

 أفواه من األخذ التصحيف من السالمة يف وطريقه . والتصحيف   اللحن من به يسلم ما واللغة   النحو
  . والتحقيق ارمعرفة أهل

                                  
 . ( ر ) : من قطةسا ( لفظه ) ((1
 . ( ر ) : من ساقطة ( دون ) ((2
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
 . ( ر ) : من ساقطة ( اثنياً  ) ((4
 . (617 – 3/612)   1ط   النكت   الزراشي   (193 – 189)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((5
 ( اراهية دون احلديث يف التقطي  )جواز : النووي يراه والذي   تعاىل هللا رمحاما الصالح ابن نوويال فيه خالف مما القول وهذا ((6

 . تعاىل هللا رمحاما الصالح البن خالفاً 
قال الزراشي رمحه هللا تعاىل : "وتعبريه بـ حلاّن بصيغ : )فّعال( يقتضي تصويره ابلكثري   وهو اذلك ؛ إذ مل يسلم من اللحن  ((7
 ( .3/620: ) النكت". الزراشي   أحد
 . ( يقرأ ) : ( ر ) : ويف   ( د - ج – ز ) : يف هكذا ( يروي ) ((8
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س ْخبـ ر ة   وابن  (2)سريين ابن فقال   حتريف أو حلن (1)رواية يف وق  وإذا
 والصواب .(4)مسعه اما يرويه :(3)

 .(5)الصواب على روايته : األاثرين وقول
 م  حاله على األصل يف تقريره : والصواب . بعضام فجوز : الكتاب يف إصالحه وأما      

  .(6) احلارية يف الصواب وبيان   عليه التضبيب
 من أو   ريخنا عند أو   روايتنا يف : يقول (7)مث   الصواب على أهيقر  أن السماع عند األوىل مث      

 أو رواية يف جاء مبا اإلصالح وأحسن . الصواب يذار مث األصل يف ما يقرأ أن وله . اذا فالن طريق
  . أعلم وهللا . آخر حديث

 أتاد غاير وإن   قسب ما على فاو األصل معىنيـُغ ايِْر  مل فإن   ساقط بزايدة اإلصالح اان فإن      

 يف يلحقه أن أيضاً  فله وحده أسقطه الرواة بعض أن علم فإن  (8)ابلبيان مقروانً  األصل بذار احلكم
 نفسه اتاب يف رواه إن فأما   اخلطأ على رواه ريخه أن علم إذا هذا "يعين"  : المة م  الكتاب نفس
  . وروايته اتابه يف إصالحه فيتجه   ريخه من ال اتابه من أنه ظنه على وغلب

 عرف إذا غريه اتاب من استدرااه جيوز فإنه   ارمنت أو اإلسناد بعض اتابه من درس إذا اما      
 وبيانه   بعضام ومنعه   التحقيق أهل قاله اذا . الساقط : هو ذلك أن إال ؛ نفسه وسكنت   صحته

                                  
 . ( روايته ) : ( د - ج – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( رواية ) ((1
  . (50) : ص : يف ترمجته سبق   البصري عمرة أيب بن بكر أبو   األنصاري سريين بن حممد ((2
 فيه فيلحن ابحلديث حيدث واان   أحاديث له ثقة اان   التابعني ابار من   الكويف معمر أبو   األزدي سخربة بن هللا عبد ((3

 أعالم سري   الذهيب   (6/160)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . زايد بن هللا عبيد إمارة يف تويف   مس  ابلذي اقتداءً 

 . (4/134)   3ط   النبالء
 . (186)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي باخلطي ((4
 . (2/23)   د.ط   الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((5
 أصول معرفة إىل اإلملاع   عياض القاضي   (3/622)   1ط   النكت   الزراشي   (1/379)   1ط   املقنع   ارملقن ابن ((6

 (1/185)   1ط ، الرواية
 . ( ر ) : من ساقطة ( مثّ  ) ((7
 . ( لبيانه ) : ( ج – ر ) : ويف   ( ز - د ) : يف هكذا ( ابلبيان ) ((8
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 وجد فإن حفظه  أو   غريه اتاب من فيه رك ما احلافظ استثبا  يف احلكم وهكذا   أوىل الرواية حال
   خيربونه ما على ويروياا هبا العلماء عناا يسأل أن جاز عليه أركلت مضبوطة غري المة اتابه يف

 . أعلم سبحانه وهللا
 ]كيف يروي احلديث إذا مسعه من اثنني أو أكثر ؟ [ 

   اإلسناد يف مجعاما فله اللفظ دون ارمعىن يف واتفقا أاثر أو اثنني عن عنده احلديث اان إذا : السابع
  فالن لفظ وهذا أو   لفالن واللفظ   وفالن فالن أخربان : فيقول   أحدمها لفظ على احلديث يسوق مث

  . العبارا  من وحنوه   فالن أخربان : قاال أو : قال
 (3)خالد أيب عن   االمها (2)سعيد وأبو   (1)بكر أبو حدثنا : اقوله حسنة عبارة صحيحه يف ورمسلم

  . بكر أليب اللفظ أن فظاهره .(4)األعمش عن   خالد أبو حدثنا : بكر أبو قال
 جواز على جاز   فالن حدثنا : قاال   اللفظ يف وتقاراب وفالن فالن أخربان : فقال خيص مل فإن      

 به عيب قد اان وإن  (5)( ابرمعىن الرواية جواز على به أبس فال   تقاراب يقل مل فإن )   ابرمعىن الرواية
  . غريه أو البخاري

 لفالن اللفظ : وقال   عنام رواه مث بعضام أبصل نسخته فقابل   مصنفاً  مجاعة من مس  وإذا       
 . ومنعه جوازه فيحتمل

                                  
 حافظاً  اان   ارمشاور العلم اإلمام   الكويف الواسطي   موالهم العبسي   خواس ي بن مثان بن إبراهيم بن حممد بن هللا عبد ((1

 سري   الذهيب   (8/358)  1ط   الثقا    حبان ابن . هـ( 235) : سنة ويفت   وصّنف ومج  اتب ممن   ديّناً  متقناً    للحديث

 . (8/167)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (11/122)   3ط   النبالء أعالم
 أهل إمام حامت: ابو قال   التصانيف صاحب   ارمفسر احلافظ اإلمام   األرج سعيد أبو   الكندي حصني بن سعيد بن هللا عبد ((2

 . (15/27)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (1/409)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 257) : سنة تويف   زمانه
 : سنة تويف   والدين ابخلري موصوفاً  اان   الصدوق احلافظ اإلمام   الكويف األمحر خالد أبو   اجلعفري األزدي حيان بن سليمان ((3
   (1/270)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن   (4/8)   د.ط   الكبري التاريخ   البخاري . قبلاا( : وقيل   هـ 190)

 . (9/19)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب
  . (50) : ص : يف ترمجته سبق   األعمش الكويف حممد أبو   الكاهلي األسدي ماران بن سليمان ((4
 . ( ر ) : من طةساق القوسني بني ما ((5
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 ]حكم الزايدة يف نسب الشيخ وغريه[ 
 فالن ابن هو : فيقول   مييزه أن إال صفته أو ريخه غري نسب يف يزيد أن له ليس : الثامن       

  . وحنوه فالن ابن يعين أو  الفالين
 بعض أو امسه على الكتاب أحاديث ابقي يف اقتصر مث   حديث أول يف ريخه نسب ريخه ذار فإن
 مستوفياً   األول عن مفصولة األحاديث تلك تهرواي جواز : العلماء أاثر عن اخلطيب حكى فقد . نسبه

  .(1)فالن ابن يعين : يقول أن األوىل : بعضام وعن . ريخه ريخ بنسب
ِدييِنِّ  ابن علي وعن        اْلم 

 بعضام: وعن حدثه. فالن بن فالن أن ريخي حدثين : يقول وغريه(2)

 ابن يعين أو  (3)( فالن ابن : هو وأواله   جائز واله . اخلطيب : واستحبه ) . فالن ابن هو فالن أخربان

 .(4) فصل غري من بكماله يذاره أن مث   فالن بن فالن إن : قوله مث   فالن
 ]القول يف حذف : قال ، وحنوه ، بني رجال اإلسناد[ 

 وإذا هبا  اللفظ (5)للقارئ وينبغي   خطاً  اإلسناد رجال بني وحنوه قال حبذف العادة جر  : التاسع

 له قيل : األول يف ارئالق فليقل   فالن حدثنا فالن على قرئ أو   فالن أخربك فالن على قرئ فيه اان
  . فالن حدثنا : قال الثاين ويف . فالن أخربك
 هبما فليلفظ خطاً  أحدمها حيذفون فإهنم   الش ْعيب   قال : قال صاحل حدثنا : اقوله قال تكرر وإذا      

 .أعلم سبحانه وهللا . السماع صحة والظاهر   أخطأ فقد اله هذا يف قال القارئ ترك ولو   القارئ
 ]حكم تكرار السند إذا تكرر احلديث [ 

  هريرة أيب عن (1)مهام نسخة : اـ   واحد إبسناد أحاديث على ارمشتملة واإلجازة النسخ : العاشر
  . أحوط وهو حديث ال أول اإلسناد جيدد من منام

                                  
 . (1/215)  د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((1
  . (69) : ص : يف ترمجته سبق   ارمديين ابن احلسن أبو   السعدي جنيح بن جعفر بن هللا عبد بن علي ((2
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
 . (1/215)   د.ط   ةالرواي علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 . ( ر ) : من ساقطة ( للقارئ ) ((5
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 : حديث ال يف قائالً  عليه (2)الباقي ويُْدرِجُ    جملس ال أول أو حديث  أول يف به ي كتفي من ومنام
  األاثرين عند جاز إبسناده األول غري رواية فأراد هكذا مس  فمن . األغلب وهو   وبه أو وابإلسناد

  .(3)وغريه اإِلْسف ر اِييِن   إسحاق أبو ومنعه
 عبد (6)حدثنا : (5)قال   (4)راف  بن حممد حدثنا : مسلم اقول  يـُبـ نيِّ   أن طريقه هذا فعلى      

 هللا رسول وقال مناا أحاديث وذار   هريرة أبو حدثنا ما هذا : قال مهام عن  (8)معمر خربانأ  (7)الرزاق
 : احلديث (9)أحدام" مقعد أدىن "إن .  
 إال اخلالف؛ هذا يرف  فال الكتاب آخر اإلسناد بعضام إعادة وأما   ارمؤلفني من اثري فعله واذا      

 . أعلم سبحانه وهللا   أنواعاا أعلى من ابلغةً  إجازةً  أو   احتياطاً  يفيد أنه
 ]حكم تقدمي املنت وأتخري اإلسناد[ 

 (1)عن روى : اـ   اإلسناد وأخر   ارمنت أو  (10))اذا(  النيب اقال ارمنت قدم إذا : عشر احلادي

 واان صح   يتصل حىت فالن عن فالن به أخربان : يقول مث اذا؛  النيب عن عمر ابن عن (2)انف 

                                  
 الصحيفة صاحب   ارمتقن واحملدث   العلم اإلمام   األبناوي الصنعاين عقبة أبو   اليماين سيج بن اامل بن منبه بن مهام ((1

  1ط  الثقات   العجلي   (5/544)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 183) : سنة تويف   هريرة أيب عن الصحيحة
  . (5/311)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/334)

 . ( الثاين ) : ( ج ) : ويف   ( ر - ز – د ) : يف هكذا ( الباقي ) ((2
 . (1/215)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((3
 احلافظ   الزاهد احلجة اإلمام   األعالم بقية   النيسابوري هللا عبد أبو   همموال القشريي   سابور : زيد أيب بن راف  بن حممد ((4

 ( 2/647)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 245) : سنة تويف   وصّنف ومج    يوصف ال ما مس    ارمأمون الثقة
  . (12/214)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (25/192)  1ط   الكمال هتذيب ارمزي 
 . ( د – ج ) : من ساقطة ( قال ) ((5
 . ( أخربان ) : ( د ) : ويف   ( ر - ز – ج ) : يف هكذا ( حّدثنا ) ((6
  . (12) : ص : يف ترمجته سبق   الصنعاين بكر أبو   اليماين   موالهم احلمريي انف  بن مهام بن الرزاق عبد ((7
  . (12) : ص : يف ترمجته سبق   البصري عروة أبو   موالهم احلداين األزدي رارد بن معمر ((8
 . (1/167)   (182) : رقم حديث   الرؤية طريق معرفة ابب   اإلميان اتاب   د.ط   مسلم صحيح   مسلم أخرجه ((9

  . ( ز - ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((10
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 اتقدمي خالف فيه وينبغي . بعضام فجو زه : اإلسناد مجي  تقدمي هكذا مسعه من أراد فلو . متصالً 

  . ابرمعىن الرواية (3) )من ( على بناء بعض على ارمنت بعض
 ]كيفية رواية احلديث الذي له إسنادان[ 

 الثاين ابإلسناد ارمنت يةروا السام  فأراد   مثله آخره يف قال   إسناداً  أتبعه مث إبسناد حديثاً  روي ولو

بـ نْي   ُمت ح فِّظًا ممُ يِّزاً  اان إذا : معني وابن   (5)الّثوري وأجازه .(4)رعبة قول وهو   منعه فاألظار
  .(6)األلفاظ
 متنه قبله حديث مثل : قال مث ؛ اإلسناد ذار هذا مثل أحدهم روى إذا العلماء من مجاعة واان       

  .(7)ذاه اخلطيب واختار . اذا
م عني وابن رعبة ومنعه . الثوري فأجازه   حنوه : قال إذا وأما

 بني م عني ابن فرق :(9)اخلطيب قال .(8)

  .(10)فرق فال جوازها على فأما   ابرمعىن الرواية من  على يصح وحنوه مثله
 إذا إال مثله : يقول نأ حيل فال   وحنوه مثله بني يفرق أن اإلتقان من احلديثي   يلزم :(11)احلاام قال      

 .(1)مبعناه اان إذا حنوه وحيل   اللفظ يف اتفقا
                                  

 . ( د – ج - ر ) : من ساقطة ( عن ) ((1
  . (51) : ص : يف ترمجته سبق   القرري اخلطاب بن عمر بن هللا عبد موىل ارمدين هللا عبد أبو انف  ((2
 . ( ز - ر - د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
 يف ارمؤمنني أمري   األعالم األئمة أحد   البصري مث الواسطي بسطام أبو   األزدي موالهم العتكي الورد بن احلجاج بن رعبة ((4

  1ط  الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 160) : سنة تويف   البصرة أهل عامل   ارمتقن الثبت احلجة   الثقة افظاحل   احلديث
 . (1/196)  2  ط التحصيل جامع   العالئي   (7/203)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/280)

  . (12) : ص : يف ترمجته بقس   الكويف هللا عبد أبو   الثوري مسروق بن سعيد بن سفيان ((5
 . (1/212)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((6
 . السابق ارمصدر ((7
 . (1/213)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((8
  . (61) : ص : يف ترمجته سبق   البغدادي بكر أبو اخلطيب   أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد ((9

 . (1/213)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((10
  . (53) : ص : يف ترمجته سبق   النيسابوري احلاام هللا عبد أبو   محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد ((11
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 ]حكم رواية احلديث الذي يذكره الشيخ خمتصراً ، ويقول : وذكر احلديث [
 فاو بكماله روايته السام  فأراد . احلديث وذار : قال مث ارمنت وبعض اإلسناد ذار إذا : عشر الثاين

 احملدث عرف إذا :(3)اإلمساعيلي   وأجازه  (2)إسحاق أبو األستاذ فمنعه . وحنوه مثله من ابرمن  أوىل

  .(4)احلديث ذاك والسام 
 .بكماله ويسوقه   اذا وهو   حلديثا وذار   قال : يقول مث ارمذاور على يقتصر أن واالحتياط      

 إفراده إىل يفتقر وال   الشيخ يذاره مل فيما القوية اإلجازة بطريق أنه : فالتحقيق   إطالقه ُجّوِز   وإذا
 . ابإلجازة

 [إىل قال رسول هللا  ]حكم تغيري قال النيب  
 وال  هللا رسول قال إىل  النيب قال تغيري جيوز ال أنه الظاهر هللا: رمحه(5)الشيخ قال :عشر الثالث

  .(6)الختالفه ابرمعىن الرواية جاز  وإن   عكسه
 ابن ومحاد حنبل  بن أمحد مذهب وهذا   معىن هنا خيتلف ال ألنه   وازهج : أعلم وهللا والصواب      

 .(7)واخلطيب   سلمة
 ]إذا كان يف مساعه وهن فعليه بيانه[

 يف حفظه من حد ثه إذا ومنه   الرواية حال بيانه فعليه الو ه نِ  بعضُ  مس  اِعهِ  يف اان إذا : عشر الرابع
  .(8)ارمذاارة حال عنام احلمل منام مجاعة ومن    األئمة فعله اما مذاارة حدثنا : فليقل   ارمذاارة

                                  
 . (1/128)   1ط   للحاكم السجزي مسعود سؤاالت    احلاام ((1
  . (105) : ص : يف ترمجته سبق   الشافعي إسحاق أبو   اإلسفراييين يمإبراه بن حممد بن إبراهيم ((2
  . (63) : ص : يف ترمجته سبق   اإلمساعيلي بكر أبو   اجلرجاين العباس بن إمساعيل بن إبراهيم بن أمحد ((3
 . (1/310)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((4
 . تعاىل هللا رمحه الصالح ابن : أي ((5
 . (1/341)   د.ط   احلديث علوم أنواع معرفة   الصالح ابن ((6
 . (1/244)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((7
 . (2/36)   د.ط   الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((8
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 ]إذا أخذ احلديث عن ثقة وجمروح فعليه بيانه[
  (2)حيرم مل فياما ثقة على اقتصر فإن  (1)يذارمها أن فاألوىل ثقتني أو   وجمروح ثقة عن احلديث اان وإذا

 ]إذا مسع بعض احلديث عن شيخ وبعضه عن آخر فعليه بيانه[
  أحدمها عن بعضه أن مبيناً  عناما مجلته فروى   آخر من وبعضه   ريخ من حديث بعض مس  وإذا

 إن منه بشيء حيتج فال مباماً  أحدمها عن رواه اأنه منه جزء ال يصري مث . جاز اآلخر عن وبعضه
 سبحانه وهللا   بعضه اآلخر وعن   بعضه أحدمها عن أن مبيناً  مجيعاً  ذارمها وجيب   جمروح فياما اان
 . أعلم

 النوع السابع والعشرون : معرفة آداب احملدث
 من قلبه وتطاري   النية تصحيح صاحبه فعلى   جزيالً  فضالً  انل رزقه ومن   عظيماً  خرياً  حرم حرمه من 

 . الدنيا أعراض
 ]االختالف يف الّسن الذي يتصدى للرواية[

نِّ  يف واختلف  أيِّ  يف له جلس عنده ما إىل احتيج مىت أنه لصحيحوا   إلمساعه فيه يتصدى الذي السِّ

  .(3)اان ِسنٍّ 
 ]مىت ميسك احملّدث عن التحديث ؟ [

هِب ر مٍ  الت ْخِلْيط   خ ِشي   إذا التحديث عنمُيِْسك   أن وينبغي
خ ر فٍ  أو  (4)

 ذلك وخيتلف . ع ًمى أو  (5)

 .(6)الناس ابختالف
 ]اآلداب اليت ينبغي مراعاهتا للمحّدث[

                                  
 . (1/378)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((1
 . ( جيزم مل ) : ( ر - ج ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( حيرم مل ) ((2
 . (1/200)   1ط   اإلملاع   عياض القاضي   (1/322)   د.ط   الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((3
 . (2/804)  1ط   اللغة مجهرة   األزدي : انظر . السن يف الغاية بلوغ : اهلرم ((4
 . (1/588)  1ط   اللغة مجهرة   األزدي . خرف فاو خرفاً  خيرف الرجل خرف   الكرب من العقل فساد : رفاخل ((5
 . (1/204)   1ط   اإلملاع   عياض القاضي ((6
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 يف حيدث أن ُيكره : وقيل . غريه أو علمه أو لسنه منه أوىل هو من حبضرة حيدث ال أن : األوىل : فصل
   . النصيحة فالدين   إليه يُررد أن منه أرجح   عند يـ ْعل ُمهُ  ما منه طُلب إذا له وينبغي . منه أوىل فيه بلد
 جزيل مبتغياً  نشره على وليحرص   تااصح يُرجى فإنه النية صحيح غري لكونه أحد حتديث من ميتن  وال

 . أجره
و ُيس رِّح     ويتطيب   يتطار أن : التحديث جملس حضور أراد إذا له ويستحب : ]الثانية[ فصل:     

ُمت م كِّنًا ِبو ق ارٍ  وجيلس   حليته
 جملسه ويفتتح ُالِّام  احلاضرين على ويُقبل   ز بـ ر هُ  صوته أحد رف  فإن  (1)

 الصو ِ  حسنِ  قارئٍ  قراءة بعد   ابحلال يليق ودعاءٍ     النيب على والصالة   تعاىل هللا حميدبت وخيتتمه
 . أعلم سبحانه وهللا   بعضام فام مين  سرداً  احلديث ي ْسُردُ  وال   العظيم القرآن من ريئاً 

 مراتب علىأ فإنه احلديثِ  إلمالءِ  جملسٍ  عقدُ  العارفِ  للمحدِّث يستحب : ]الثالثة[ : فصل     

الً  ُمْست ِمْيالً  (2) )جملساً( ويت ِخذ    الرواية    احلفاظ عادة على اجلم  اثر إذا عنهيـُبـ لُِّغ    متيقِّظ اً  حمصِّ
  . وجاه على لفظه تبليغ وعليه   قائماً  وإال     مرتفعاً و ي ْست ْمِلي 

 عن روايته له جيوز فالاْلُمبـ لِّغ   إال يسم  مل نم وأما . بـُْعدٍ  على الس ِاِم  تفايماْلُمْست ْمِلي  وفائدة     
  والعشرين". "الراب  : يف هذا تقدم وقد   احلاليـُبـ نيِّ   أبن إال ؛اْلُمْمِلي 

و حي ْم ُد   يـُب ْسِمُل  مث   القرآن من ريئاً  الص ْو ِ  ح س نِ  قارئٍ  قراءة بعد الناسو ي ْستـ ْنِصُت اْلُمْست ْمِلي     
(3)رسوله علىو ُيص لِّي    تعاىل هللا

     ذ ا ْر    ما أو م نْ  : للمحدِّث يقول مث   فيهو يـ ت ح ر ى األ بـْل غ 

 (5)اخلطيب( )قال . وسلم عليه صلى  النيب ذار والما   أرباه وما عنك(4))هللا( رضي أو هللا رمحك

                                  
   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم . وقور : فاو   وثبت رزن : ووقارة وقاراً  يوقر فالن وقر   والعظمة واحللم الرزانة : الوقار ((1

 . (2/1049)   د.ط
 . ( ز - ر - ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 . ( النيب ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( رسوله ) ((3
 . ( ز - د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
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و حي ُْسُن  . عناما هللا رضي : قال صحايب ابن اان فإن   هعن رّضى صحابياً  ذار وإذا . صوته به (1)ورف 
ِ    السلف من مجاعا  فعله اما أهله هو مبا الرواية حال ريخه على الث ناءاِبْلُمح دِِّث   ابلدعاءو ْليـ ْعنت 

  . (4)هباأُمٍّ ُعِرف   أو  (3)ِحْرف ةٍ  أو   وصف أو   بلقب عنه يروى من بذار أبس وال   أهم   فاو (2)له
 حديثاً  ريخ ال عن وي روي   أرجحامُمق دِّمًا  ريوخه من مجاعة إمالئه يف جيم  أنو ُيْست ح ب       

ِتِه  علىو يـُنـ بِّه     منه وارمستفاد   متنه وقصر (5)إسناده عال ما وخيتار ةٍ  من فيه وماِصح  و ض ْبِط   ُعُلوٍّ و ف اِئد 
  . يفامونه ال وما عقوهلم حيتمله ال ماو ْلي ْجت ِنْب    ُمْشِكلٍ 

 ومكارمِ    واآلدابِ    الز هدِ  يف ما وأوالها   أبسانيدها وإنشادا ٍ  ونوادر   حبكااي ٍ  اإلمالء   وخيتم     
 فرغ وإذا   احلفاظِ  ببعضِ  استعان   اإلمالءِ  ختريج عن ارتغل أواْلُمح دُِّث  قصر وإذا . األخالقِ 
 . أعلم سبحانه وهللا   وأتقنهُ  قابُله اإلمالءُ 

 احلديث (6)امن والعشرون : معرفة آداب طلبالنوع الث
 ]لزوم اإلخالص يف الطلب واحلذر من اختاذ العلم وسيلة ألغراض لدنيا[

 التوصل من واحلذر   طلبه يف تعاىل هلل واإلخالص   النِّية تصحيح عليه وجيب   ُمف ر ق ةد  منه مجل تقدم قد
 اجلميلة األخالق وليستعمل   والتيسري والتسديد التوفيق تعاىل هللا وليسأل   ؛ الدنيا أغراض إىل به

  . واآلداب
ُه  مث       علماً  أو إسناداً  بلده ريوخ أرجح من ابلس ماع ويبداء     إمكانهو يـ ْغت ِنم     حتصيله يفْليـُْفرِغ  ج ْاد 

حي ِْمل ن ُه الش ر هُ  وال  اْلُمبـ ر زِين   احلفاظ عادة على فلريحل ماماهتم من فرغ فإذا . وغريه وِديناً  ُرارة أو
(1) 

  . رروطه من بشيءفـ ُيِخل   التحمل يف التساهل على

                                  
 . ( ويرف  ) : ( ر – د - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ورف  ) ((1
 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( له ) ((2
 . ابلثالث ارتار   اخلباط أو احلناط أو اخلياط ميسرة : عيسى أيب بن عيسى اـ ((3
 . علية ابن بـ ارمعروف   البصري بشر أبو   موالهم األسدي مقسم بن إبراهيم بن إمساعيل اـ ((4
 . ( سنده ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( سناده ) ((5
 . ( طالب ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( طلب ) ((6
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 حفظه. وسبب احلديث زااة فذلك   واآلداب العبادا  أحاديث من يسمعه ما يستعمل أن وينبغي
 ]تعظيم الشيخ ومن يسمع منه[

 االنتفاع وأسباب العلم لإجال من فذلك منه يسم  ومن ريخهيـُع ظِّم   أن وينبغي ]األوىل[ : فصل

ان ُه  ريخه جاللة ويعتقد   (2)به   ُيْضِجرُهُ  حبيث عليهيُط وِّل   وال   رضاهو يـ ت ح ر ى   و ُرْجح 
ْيِفي ِة    فيهي ْشت ِغُل  وما أموره يفو ْلي ْست ِشْرُه    . ارتغالهو ا 

 ]الظفر بسماع الشيخ ونشره[
ِاْتم ان ُه ُلْؤمد  فإن   غريه يهإل يُررد أن ِبس م اعٍ  ظفر إذا وينبغي

 على فيخاف  الط ل ب ِة  جالة فيه يق  (3)

  . يُنمى ونشره   إفادته (4)احلديث براة من فإن   االنتفاعِ  عدم اامته
 ]ذم احلياء والكرب يف طلب العلم ، والصرب على جفاء الشيخ [

 ممن العلم وأخذ   التحصيلِ  يف التام السعي من (6)الكرب أو (5)احلياء مينعه أن من احلذر ال وليحذر
  . غريه أو ِسنٍّ  أو نسب يف دونه

ج ف اءِ  على وليصرب      
 اسم جملرد الشيوخ من االستكثار يف وقته ُيضيِّ  وال   هبم وليعنت   ريخه (7)

 تواله إليه احتاج فإن   خبينت وال بكماله جزء أو اتاب من له يق  ما وليسم  وليكتب   الكثرة
 . حبافظ استعان عنه قص ر فإن  فسهبن

                                  
   5ط   الصحاح خمتار   احلنفي الدين زين . والنشاط الغضب ررة من ابهلل أعوذ : يقال   احلدة : ويقال احلرص  غلبة : الشره ((1
 . (1/478)   د.ط   ارمؤلفني من عةجممو  لـ   الوسيط املعجم ( 1/164)

 . ( د - ر – ج ) : من ساقطة ( به ) ((2
 . (33/391)   د.ط   العروس اتج   الزبيدي . اآلابء ودانءة النفس وماانة الشح اإلنسان يف جيتم  أن : اللؤم ((3
 . ( االنتفاع ) : ( د ) : ويف   ( ر – ج - ز ) : يف هكذا ( احلديث ) ((4
 . (1/109)   2ط   الفقهي القاموس   حبيب أبو ". االميان من احلياء " : احلديث ويف   االحتشام : ءاحليا ((5
 العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . تواض  وعكسه   االنقياد عن وترف  وجترب عظمة : وهو   عظيم وإمثه   ذميم خلق : الكرب ((6

 . (3/1897)   2ط   املعاصرة
 املعاصرة العربية اللغة معجم   خمتار أمحد وصلة. وبر إلطاف عكسه   وفظاظته الطب  غلظة ويقال:   والنفور راهيةالك : اجلفاء ((7

 . (1/380)   2ط  
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 ]الكتب اليت ينبغي االعتناء هبا[
ْتِبِه  مساعه على يقتصر أن ينبغي وال ]الثانية[ : فصل    وضعفه صحته فليتعرف   وفامه معرفته دونو ا 
   واتابة ظاً حفُمْشِكِلا ا  إبتقان معتنياً    ذلك ال حمقِّقاً    رجاله وأمساء   وإعرابه ولغته   ومعانيه وفقاه
 وليحرص   للبياقي (1)الكربى السنن مث ؛ والنسائي   والرتمذي   داود أيب سنن مث ؛ الصحيحني مقدِّماً 

 .ُيص ن ْف ِمثْـُلهُ  فلم عليه
  . وغريه عنه هللا رضي حنبل بن أمحد مسند : ارمسانيد (2)من مث   إليه احلاجةمت  س   ما مث      

  (3)خيثمة أيب وابن   البخاري اتريخ : األمساء ومن . الدارقطين واتاب   هاتاب : العلل من مث     
  . (5)مااوال ابن اتاب : األمساء ضبط ومن .(4)حامت أيب ابن واتاب
 ويباحث   مبحفوظه وليذاار   رأنه من االتقان وليكن   ورروحه احلديث غريب بكتب وليعنت     
 . ارمعرفة أهل

 لتصنيف والتخريج[]احلرص على االشتغال اب
 وبيان ررحه يف فابلتصني وليعنت   له أتهل إذا والتصنيف ابلتخريج وليشتغل ]الثالثة[ : فصل

ْا رُ  فقلما   واضحاً  ُمتـْق ن اً   ُمْشِكِلهِ    . هذا يفعل مل من احلديث علم يف مي 

                                  
 . ( الكبري ) : ( د – ر ) : ويف   ( الكبرية ) : ( ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( الكربى ) ((1
 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( من ) ((2
 خيثمة أيب بن بكر أبو   األصل النسائي رداد بن حرب بن زهري بن أمحد / خيثمة أيب وابن . " الكبري التاريخ " : اتاب هو ((3

 التاريخ اتاب صاحب وهو حافظاً  متقناً  عارماً  ثقة اان   ارمشاورة التصانيف صاحب   الكبري احلافظ   العالمة اإلمام   البغدادي

 امليزان لسان حجر  ابن   (1/401) : غرب من خرب يف العرب   الذهيب . هـ( 279) : سنة تويف   الفوائد يفارمستو    ارمشاور   الكبري

  . (12/328)   1ط   واألمم امللوك اتريخ يف املنتظم   اجلوزي ابن   (1/463)   2ط  
  . (97) : ص : يف ترمجته سبق   الرازي حامت أيب بن حممد أبو   ادريس بن حممد بن الرمحن عبد ((4
 ابن هبةهللا ابن علي / مااوال وابن . واألنساب والكىن األمساء يف وارمختلف ارمؤتلف عن االرتياب رف  يف "اإلامال : اتاب هو ((5

 أحد اان   ارمشاورة التصانيف صاحب   احلجة الّنسابة الّناقد   الكبري احلافظ اإلمام   البغدادي نصر أبو   العجلي جعفر بن علي

  الذهيب . ذلك( غري : وقيل هـ 475) سنة: تويف   اثرياً  ريئاً  مناا ومج  األعالم أمساء يف ارمشتباة األلفاظ تتب    ارمشاورين الفضالء
  (3/110)   1ط   الوفيات فوات   راار ابن ( 18/576)   3ط   النبالء أعالم سري
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 ]طريقة العلماء يف التصنيف[ 
  : طريقان احلديث تصنيف يف وللعلماء

  . فيه حضره ما ابب ال يف فيذار   األبواب على تصنيفه : دمهاأجو        
 صحيحه حديثه من عنده ما صحايب ال ترمجة يف فيجم    ارمساند على تصنيفه : الثانية      

 ابألقرب مث   هارم بين : بـ فيبدأ  (1)القبائل على أو   احلروف على يرتبه أن له هذا وعلى  وضعيفه

 ارمااجرين مث  احلديبية مث   بدر أهل مث لعشرة ا : فبـ   السوابق على أو .  هللا سولر  إىل نسباً  فاألقرب
  معلالً  تصنيفه : أحسنه ومن . ننيارمؤم أبماا  ابدائً  النساء مث   الصحابة أصاغر مث   الفتح وبني بيناا
  .(3)رواته واختالف طرقه (2)ابب أو   حديث ال يف جيم  أبن
 : موالرتاج . وغريمها وسفيان مالك : اـ : انفراده على ريخ ال الشيوخ حديث : أيضاً  وجيمعون     
 هللا ارؤية : واألبواب  . (6)عائشة عن   (5)أبيه عن   (4)وهشام . عمر ابن عن   انف  عن   مالكاـ

  . الصالة يف اليدين ورف  . (1)تعاىل

                                  
 . ( القائل ) : ( ر - ج ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( القبائل ) ((1
 . ( بيان ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( ابب ) ((2
 . ( روايته ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( رواته ) ((3
 أهل فقااء من عالماأل األئمة أحد   ارمدين هللا عبد أبو : وقيل   ارمنذر أبو   األسدي القرري العوام بن الزبري بن عروة بن هشام ((4

   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(146 أو 145) : سنة تويف   احلديث يف إماماً  واان   حافظاً  فاضالً  ورعاً  متقناً  ثقة اان   ارمدينة
  . (1/26)   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (1/359)   1ط   االغتباط   احلليب الدين برهان   (6/34)   3ط
   الصحابة أبناء من   الكبار ارمشاورين األئمة أحد   ارمدين هللا عبد أبو   األسدي القرري خويلد بن العوام بن الزبري بن عروة ((5

  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 94) : سنة تويف   مأموانً  ثبتاً  احلديث اثري   عارماً  فقيااً  ثقة اان   السبعة الفقااء وأحد
 . (4/421)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/581)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي نصر أبو   (5/178)

 الكرمي النيب زوج   أهبا وعن عناا هللا رضي ارمؤمنني أم   القررية هللا عبد أم  الصديق بنت الصديقة التيمية: بكر أىب بنت عائشة ((6

   لالرسو  تزوجاا   نسائه وأرار  النيب أزواج وأفضل   مطلقاً  النساء أفقه   بكر وهي بسنتني اهلجرة قبل  رضي خدجية إال 

 عبد ابن . هـ( 57) سنة: توفيت   الطعام( سائر على الثريد افضل النساء على عائشة )فضل : الكرمي  النيب عناا قال   عناا هللا
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رْ     له يتأهل مل ما تصنيف من وليحذر   النظرِ  وتكرير هوحترير    هتذيبه بعد إال تصنيفه إخراج من وْلي ْحذ 
 أعلم. سبحانه وهللا   ارمستعملة واالصطالحا    الواضحة العبارا  يتحرى أن وينبغي

 النوع التاسع والعشرون معرفة اإلسناد العايل والنازل
 ]فضيلة طلب العلو يف اإلسناد[

ْيص ةد  اإلسناد   .الّرِحلةُ  اْسُتِحب تِ  وهلذا   سن ة (2)فيه العلوِّ  وطلب   مؤا دةد  ابلغةد  وسن ة   األم ة هلذه خ صِّ
 ]أقسام اإلسناد العايل[ 

 .(3)نظيف صحيح إبسناد  هللا رسول من القرب : أجل اا : ]مخسة[ أقسام وهو
هُ  اثر وإن  احلديث أئمة من إمام من القرب : الثاين        .  هللا رسول إىل العدد بـ ْعد 

 اعتناء اثر ما وهو   (4)ارمعتمدة من غريها أو اخلمسة الكتب أحد رواية إىل ابلنِّسبة الُعُلو   : الثالث      

  . وارمصافحة   وارمساواة   واإلبدال   ارموافقة : من به ارمتأخرين
 عن رويته إذا عددك من أقل بعدد جاته غري من مسلم ريخ عن حديث لك يق  أن : فاملوافقة     

 . عنه لممس
 ريخ ريخ إىل ابلنسبة افقةمو  هذا يسمى وقد . مسلم ريخ مثل عن العلو هذا يق  أن : والبدل     

 . مسلم
 وبني بينك يق  حبيث قاربه من أو   الصحايب إىل إسنادك عدد قلة أعصاران يف :(5)واملساواة     

  . وبينه مسلم بني وق  ما مثل العدد من مثالً  صحايب

                                  
     حجر ابن   (7/186)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1881)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب
  . (8/231)   1ط   الصحابة متييز يف   1ط
 . ( ج ) : من ساقطة ( هللا ) اجلاللة لفظ ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( فيه ) ((2
 . ( لطيف ) : ( ر ) : ويف   ( ج - د – ز ) : يف هكذا ( نظيف ) ((3
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( ارمعتمدة ) ((4
 . ( ارمساوا  ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( ارمساواة ) ((5
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 مسلماً  صافحت اأنك مصافحة لك فتكون   لشيخك ارمساواة هذه تق  أن : افحةواملص     

  . عنه فأخذته
 ريخ لشيخ ارمساواة اانت وإن   لشيخك ارمصافحة اانت ريخك لشيخ ارمساواة اانت فإن      

   أنت تـ ْعلُ  مل ورباه مسلم نزول فلوال   لنـزول اتب  العلو وهذا   ريخك لشيخ فارمصافحة   ريخك
 . أعلم وهللا

 مما (2)أعال (1)احلاام( )عن   البياقي عن ثالثة عن أرويه فما   الراوي وفاة بتقدم العلو : الرابع      
  . خلف ابن (4)عن البياقي وفاة لتقدم احلاام عن (3)خلف ابن عن ثالثة عن أرويه
هُ  ريخك وفاة بتقدمي علوه وأما  وابن   الشيخ وفاة من سنة نيمخس مبضي (5)اجلوصا ابن احلافظ ف ح د 

ة   م ْند 
 . بثالثني (6)

  ريخ من رخصان يسم  أبن وميتاز   قبله فيما منه اثري ويدخل   الس ماع بتقدم العلو : اخلامس      
  . أعلى فاألول إلياما العدد وت س اوى   سنة أربعني من واآلخر   مثالً  سنة ستني من أحدمها ومساع

 نازل[]أقسام اإلسناد ال 
 على عنه مرغوب مفضول وهو   ضدها من تعرف أقسام مخسة فاو   العلو فضد النـزول وأما

 . أعلم سبحانه وهللا   خمتار فاو بفائدة مت  يـ ز   فإن   العلو على بعضام وف ض ل هُ    اجلماور وقول   الصواب

                                  
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 . رةابرمقصو  ( أعلى ) : ( ج - ر ) : ويف   ابرممدودة ( د – ز ) : يف هكذا ( أعال ) ((2
 تويف   النحوي األديب   زمانه مسند   العالمة الشيخ   النيسابوري بكر أبو   الشريازي خلف ابن هللا عبد بن علي بن أمحد ((3

  1ط   واملسانيد السنن ملعرفة التقييد   نقطة ابن   (18/479)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 487) سنة:
(1/156). 

 . ( على ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( عن ) ((4
 العلل على وتكلم   ارمصنفا  صنف   الشام حمدث   الدمشقي احلسن أبو   الكاليب جوصا بنا يوسف بن عمري بن أمحد ((5

   د.ط   مشقد اتريخ   (7/363)  2  ط اإلسالم اتريخ   ذهيبال . هـ( 320) : سنة تويف   ارمسلمني ثقا  من واان   والرجال
(5/109) . 

  . (108) : ص : يف ترمجته سبق   األصبااين هللا عبد أبو   الع بديّ  منده بن حيىي حممد بن إسحاق بن حممد ((6
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 (1)النوع الثالثون : املشهور من احلديث
 احلديث[ ]أقسامه وتعريف املتواتر يف

  . غريهم وبني وبينام  (3)خاّصة احلديث أهل بني ومشاور .(2)وغريه صحيح : قسمان هو      
 :وهو . رواايهتم يف يوجد يكاد ال قليل وهو   احملدثون يذاره وال  وأصوله الفقه يف ارمعروف رمتواترا :ومنه
  .(4)آخره إىل أوله من مثلام عن ضرورةً  بصدقام العلم حي ُْصلُ  من نقله ما

داً  علي   اذب من " : وحديث  األعمال إمنا " : حديث ال   متواتر  (2)النار" من مقعده فليتبو أ (1)متعمِّ

 .(4)أعلم سبحانه وهللا .(3)ابلنِّي ا "

                                  
 وهذا ارمتواتر. حد يبلغ ومل طبقة  ال يف فأاثر ثالثة رواه ما : تعاىل هللا رمحه حجر ابن احلافظ قال : ارمشاور احلديث تعريف ((1

 . (3/9)   د.ط   الفكر خنبة شرح   اخلضري . ارمستفيض بـ العلماء من واحد غري اهمس النوع
 )"إمنا يقول: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت : قال عناما هللا رضي اخلطاب بن عمر حديث : الصحيح ارمشاور مثال ((2

 . إليه"( هاجر ما إىل فاجرته   ينكحاا امرأة إىل أو   يصيباا دنيا إىل هجرته اانت فمن   نوى ما امرئ لكل وإمنا   ابلنيا  األعمال
 . (1/6)   (1) : رقم حديث   الوحي بدء يف   الصحيح مقدمة   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه
 العلم وواض    مسلم ال على فريضة العلم )طلب :  هللا رسول قال : قال  مالك بن أنس :حديث احلسن ارمشاور مثال      

 على واحلث العلماء فضل ابب   السنة أبواب   سننه يف هماج ابن أخرجه . والذهب( واللؤلؤ اجلوهر اخلنازير امقلد أهله غري عند

 احلسن( رتبة تبلغ طرق من )روي : ارمزي وقال   وغريه النووي ضعفه احلديث هذا . (1/151)   (224) : رقم حديث   العلم طلب

 . (1/275)   1ط   احلسنة املقاصد   السخاوي   (1/81)  2  ط هماج ابن على السندي حاشية   السندي .
 فريضة العلم طلب فإن   ابلصني ولو العلم )اطلبوا :  هللا رسول قال : قال  مالك بن أنس :حديث الضعيف ارمشاور مثال     

 وتعدده طرقه اثرة م  احلديث وهذا . (1/72)   (1) : رقم حديث   احلديث طلب يف الرحلة   اخلطيب أخرجه . مسلم( ال على

 له أعرف ال   ضعيفة وأسانيده مشاور متنه حديث هذا : تعاىل هللا رمحه البياقي قال . جمروح من مناا طريق خيلوا ال   ضعيف أنه إال
 . (1/241)   د.ط   الكربى السنن إىل املدخل   البياقي . احلديث مبثله يثبت إسناداً 
 على يدعو الصبح صالة يف راراً  )قنت :  هللا نيب أن  مالك بن أنس حديث : خاصة احلديث أهل بني ارمشاور ثالم ((3

   ارمغازي اتاب  1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه . حِلْيان( وبين وُعصي ة     وذ ْاوان رِْعلٍ  : على   العرب أحياء من أحياء
 . (5/105)   (4090) : رقم حديث ...  الرجي  غزوة ابب
  : قسمني إىل وينقسم   اليقيين العلم يفيد ارمتواتر احلديث ((4

 . متعمداً  علي اذب من : حديث اـ   واحدة لفظة على تواتر ما : اللفظي ارمتواتر
 . الدعاء يف اليدين رف  اـ   معني أمر يف اثرية ورد  متعددة وقائ  يذار أن : ارمعنوي ارمتواتر
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 النوع احلادي والثالثون : الغريب والعزيز
 ]تعريف احلديث الغريب والعزيز[

 ثالثة أو اثنان انفرد فإن .(5)غريباً  : مسُِّي حبديثٍ  رجلد  حديثُهُ  م  ُ جيُْ  ممن وِرْبِاهِ  الزهري عن انفرد إذا

 يف بزايدة أو   بروايته راو انفرد ما الغريب يف ويدخل . مشاوراً  : مسي مجاعة رواه فإن .(6)عزيزاً  :مسي
 . البلدان أفراد فيه يدخل وال   وإسناده متنه

 ]أقسام احلديث الغريب[
      .واحد مبتنه انفرد (7)إذا اما   وإسناداً  متناً  غريب وإىل . الغالب وهو هوغري  صحيح إىل وينقسم

    آخر صحايب عن بروايته واحد انفرد   الصحابة من مجاعة متنه ر و ى حديثا   إسناداً  وغريبٍ      

                                  
 . ( معتمداً  ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( عمداً مت ) ((1
 : رقم حديث   ارميت على النياحة من يكره ما ابب   اجلنائز اتاب   1ط   البخاري صحيح   ارمغرية عن البخاري أخرجه ((2
(1291)   (2/80) . 

 : رقم حديث   الوحي بدء اان ايف   الوحي ءبد اتاب   1ط   البخاري صحيح   اخلطاب بن عمر عن البخاري أخرجه ((3
(1)   (1/6) . 

 : احلديث من ارمتواتر يف ارمصنفا  من ((4
 يف ارمتناثرة الآللئ /3 . السيوطي لـ   ارمتناثرة األخبار يف ارمتناثرة األزهار /2 . الكتاين حممد لـ   ارمتواتر احلديث من ارمتناثر نظم /1

 . ذهيبال لـ   ارمتواترة األحاديث
 ما وقيل: . السند أو ارمنت يف االزهري حديثه جيم  عمن فيه زايدة براويه أو بروايته واحد انفرد ما هو : الغريب احلديث تعريف ((5
 وحسن )صحيح : األحاديث من اغريه الغريب وحكم . عنه أحد فيه يشاراه ال   رواته أئمة من إمام عن الرواة بعض به تفرد

 . (1/55)  2ط   النبوي احلديث علوم خمتصر يف الروي املنهل   احلموي . وضعيف(
 يوهب(. وال يباع ال   النسب الحمة حلمة )الوالء : قال  النيب أن   عناما هللا رضي عمر ابن حديث : الغريب احلديث مثال

 . (2/72)   (237) : رقم حديث   والسائبة البحرية اتاب   د.ط   السندي ترتيب - الشافعي مسند   الشافعي أخرجه
 )صحيح : األحاديث من اغريه العزيز وحكم . طبقاته من واحدة طبقة يف راواين بروايته انفرد ما هو : العزيز احلديث تعريف ((6

 . (1/46) : احلديث علوم حترير   اجلدي  . وضعيف( وحسن
 أمجعني(. والناس وولده والده من إليه أحب أاون ىتح أحدام يؤمن )ال : قال  النيب أن    أنس حديث : العزيز احلديث مثال

 (.1/12)   (15) : رقم حديث : اإلميان من النيب حب ابب   اإلميان اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه
 . ( ر – ج - د ) : من ساقطة ( إذا ) ((7
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  . الوجه هذا من غريب : الرتمذي يقول وفيه
 غريباً  صار اثريون ارمنفرد عن فرواه الفرد ارتار إذا )إال ؛ إسناداً  ال متناً  غريبد  يوجد وال     

 وهللا ابلنِّي ا "  األعمال "إمنا : حديث : اـ طرفيه أحد إىل ابلنسبة إسناداً  ال متناً  غريباً  .(1)مشاوراً(

  . أعلم سبحانه
 النوع الثاين والثالثون : غريب احلديث

 ]تعريف غريب احلديث[
   مام فن وهو . استعماهلا لقلة الفام من بعيدة غامضة لفظة من احلديث منت يف وق  ما : هو

  . تـ ثـ ُبتٍ  أرد   فيه يـ تـ ثـ بـ ُتون   السلف واان . خاِئُضهُ  فـ ْليـ ت ح ر     صعب فيه واخلوض
 ]أول مصنف يف غريب احلديث[ 

  (3)معمر عبيدة أبو : وقيل   (2)مُش ْيلٍ  بن الن ضر : صنفه من أول : قيل   فيه التصنيف العلماء أاثر وقد
 فاهتما ما اخلطايب مث   عبيد أاب فا  ما (6)قتيبة ابن مث ؛ (5)وأجاد فاستقصى   (4)عبيد أبو : وبعدمها

                                  
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((1
 إمام ثقة   وحمدثاا مرو ريخ   األعالم األئمة أحد   ارمروزي مث البصري النحوي احلسن أبو   رمازينا خررة بن مشيل بن النضر ((2

   د.ط  األعيان وفيات   خلكان ابن   (7/373)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 204) : سنة تويف   سنة صاحب
 . (9/328)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/397)

 برأي رمي وقد   أخباري صدوق   التصانيف صاحب   اللغوي النحوي   البصري عبيدة أبو   موالهم التيمي ارمثىن بن معمر ((3

 . (9/427)   2ط   امليزان لسان   حجر ابن   (9/445)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 208) : سنة تويف   اخلوارج
 حنو صاحب مؤدابً  اان   ارمشاورة التصانيف صاحب   األديب القاضي الفقيه عبيد أبو   اهلروي البغدادي سالم بن القاسم ((4

 . (23/354)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 224) : سنة تويف   فقيااً  وعارماً  فاضالً  ديّناً  واان   وعربية
 . ( وأجاز ) : ( ج ) : ويف   ( د – ز - ر ) : يف هكذا ( وأجاد ) ((5
 بغداد نزل   والتصانيف الفنون صاحب   الكبري العالمة   بغداد نزيل   ارمروزي حممد أبو   الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عبد ((6

 (.13/296)   3ط    النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 271) : سنة تويف   فاضالً  ديّناً  ثقةً  واان   ِصيُته وبُعد   ومج  وصنف
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ا اان (1)ما إال مناا يـُق لِّدُ  وال   اثريةد  وفوائدُ  زوائدُ  فياا اثريةد  ُاُتبد  بعدها مث ؛ أمااته فاذه  ُمص نُِّفوه 

 .(2)أعلم سبحانه وهللا . رواية يف مفس راً  جاء ما تفسريه وأجود   أ ِجل ةً  أئم ةً 
 النوع الثالث والثالثون : املسلسل

 ]تعريف احلديث املسلسل[
  .(3)أخرى اترة وللرواية اترة للرواة حالة أو   صفة على إسناده رجال تتاب  ما : هو 

 ]صفات الرواة يف احلديث املسلسل[
 والعد ابليد  الت شبيك مسلسل : اـ   غريها اثرية وأنواع . عالأف أو أقوال : (4)إما الرواة وصفا 

ِدم ْشِقي ون   رجاهلا ال رويناها اأحاديث   نسبتام أو   صفاهتم أو الرواة  أمساء اتفاق : واـ .(5)فياا
(6). 

  .(1)الفقااء مسلسل : واـ

                                  
 . ( إذا ) : ( ج ) : ويف   ( د – ز - ر ) : يف كذاه ( ما ) ((1
  : احلديث من غريب يف ارمصنفا  من ((2
  . سالم بن القاسم عبيد أبو لـ   احلديث غريب /1
 . قتيبة ابن لـ   احلديث غريب /2
 . اجلوزي ابن لـ   واألثر احلديث غريب يف النااية /3
 . ( ر – ج - د ) : من ساقطة ( أخرى ) ((3
 . ( ر – ج - د ) : من ساقطة ( إما ) ((4
 إين وهللا   ألحبك إين وهللا معاذ )اي : وقال بيده أخذ  رسول أن    جبل بن معاذ حديث : القويل ارمسلسل احلديث مثال ((5

 وأوصى (.عبادتك" وحسن   وركرك ذارك على أعين اللام : تقول صالة ال دبر يف تدعن ال معاذ اي "أوصيك : فقال   ألحبك

 يف ابب الليل  قيام ابأبو    د.ط   داود أيب سنن   داود أبو أخرجه . الرمحن عبد أاب الصناحبي به وأوصى   الصناحبي معاذ بذلك
 . (2/86)   (1522) : رقم حديث  االستغفار

 السبت(. يوم األرض هللا )خلق : يل وقال  القاسم أبو بيدي ربك : قال  هريرة أيب حديث : الفعلي ارمسلسل احلديث مثال

 وقال راف   ابن عبدهللا بيدي ربك : يل وقال   خالد بن أيوب بيدي ربك : يل وقال   حيىي أيب بن إبراهيم بيدي وربك : علي قال

 : رقم حديث  1ط   والصفات األمساء   البياقي أخرجه  .  القاسم أبو بيدي ربك يل: وقال    هريرة أبو بيدي ربك : يل
(813)  (2/250) . 

 . الكتاب هناية يف وذاره األحاديث ختريج سيأيت ((6
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 ]صفات الرواية يف احلديث املسلسل[
  .االتصال على دل ما وأفضله وهللا. فالن أخربان أو   أبخربان أو بسمعت اارمسلسل الرواية وصفاة

 وسطه يف تسلسله ينقط  وقد . التسلسل يف خلل عن يسلم وقلما . الضبط زايدة : فوائده ومن      

 .(2)أعلم سبحانه وهللا   فيه الصحيح هو ما على مسعته حديث أول امسلسل
 منسوخهالنوع الرابع والثالثون : انسخ احلديث و 

 أهل بعض فيه وأدخل . أوىل وسابقة   طوىل يد فيه هللا رمحه للشافعي واان . صعب مام فن هو
  . معناه خلفاء منه ليس ما احلديث

 ]تعريف النسخ[ 
  . متأخر منه حبكمٍ  متقدماً  منه حكماً  الشارع رف  : النسخ أن وارمختار      
 ]مب يعرف النسخ ؟[ 
ِيُتكم انت " : اـ  هللا رسول ريحبتص عرف ما : فمنه         .(3)فزوروها" القبور زايرة عن هن 
 مس تِ  مما الوضوء ترك  هللا رسول عن األمرين آخر "اان : اـ   الصحايب بقول عرف ما : ومنه      

  .(1)ابلتاريخ عرف ما : ومنه .(4)الن اُر"

                                  
 :قال أو -   يتفرقا مل ما ابخليار )البيعان :  هللا رسول قال : قال  حزام بن حكيم حديث : ابلفقااء ارمسلسل احلديث مثال ((1
   البخاري صحيح   البخاري أخرجه بيعاما(. اةبر  حمقت واذاب اتما وإن   بيعاما يف هلما بورك وبينا صدقا فإن - يتفرقا حىت
 . (3/58)   (2079) : رقم حديث ونصحا...  يكتما ومل البيعان بني إذا ابب   البيوع اتاب  1ط
  : ارمسلسلة األحاديث يف ارمصنفا  من ((2
 . ارمكي الفيض أبو : لـ   ارمسلسلة األحاديث يف العجالة . أ

 . السيوطي : لـ   ارمسلسال  جياد . ب
 : رقم حديث   أمه قرب زايرة يف وجل عز ربه  النيب استئذان ابب   اجلنائز اتاب   د.ط   مسلم صحيح   مسلم أخرجه ((3
(1977)   (3/1563) . 

 بن حممد عن   محزة أيب بن رعيب حدثنا   عياش بن علي حدثنا   الرملي سال بن موسى طريق من سننه يف داود أبو أخرجه ((4

  د.ط   داود أيب سنن . ثقة وهو   الرملي سال بن موسى خال   الصحيح رجال رجاله اإلسناد وهذا   هللا عبد بن برجا عن ارمنكدر
 بنا صحيح   هصحيح يف خزمية ابن وأخرجه   (1/49)   (192) : رقم حديث النار  مست مما الوضوء ترك ابب   الطاارة اتاب
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 ي نس خ ال واالمجاعُ  .(3،)(2)الرابعة يف خلمرا رارب قتل : حديث : اـ   مجاعاإل بداللة عرف ما : ومنه

 .(5)أعلم سبحانه وهللا .(4)انسخٍ  على يدل   لكن   يُنسخُ  وال
 النوع اخلامس والثالثون : معرفة املصحف

ارِ   (1)احلُذ اقُ  حيققه إمنا جليل فن هو  تصحيف ويكون . مفيد (2)تصنيف فيه وله   منام ُقطين   والد 

                                  
 ابن واذلك   (1/68)   (43) : رقم حديث   ... وارمضمضة اليدين غسل ترك يف الرخصة ابب   الوضوء اتاب   د.ط   خزمية

   (1134) : رقم حديث   الوروء نواقض ابب   الطاارة اتاب   2ط   بلبان ابن برتتيب حبان ابن صحيح  صحيحه يف حبان
   (185) : رقم حديث   1ط   لنارا غري  مما الوضوء ترك ابب   الطاارة اتاب   الكربى السنن يف النسائي وأخرجه (3/416)
(1/108) .  

   د.ط   داود أيب سنن   داود أبو أخرجه . ( واحملجوم احلاجم )أفطر : حديث : التاريخ بداللة وارمنسوخ الناسخ احلديث مثال ((1
   صائم( وهو جماحت  النيب )أن : حبديث منسوخ . (2/308)   (2367) : رقم حديث   حيتجم الصائم يف ابب   الصوم اتاب
  . (3/33)   (1938) : رقم حديث   للصائم والقيء احلجامة ابب   الصوم اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه

 أخرجه وقد   سيأيت اما منسوخ أنه إال اإلسناد قوي وهو مسنده يف أمحد واإلمام   األربعة أخرجه   اخلمر رارب قتل حديث ((2

 وأبو . (4/48)   (1444) : رقم حديث   فاجلدوه اخلمر ررب من جاء ما ابب   احلدود ابأبو    2ط   مذيالرت  سنن   الرتمذي

 يف هماج ابن أيضاً  وأخرجه   (4/165)   (4485) : رقم حديث   اخلمر ررب يف تتاب  إذا ابب   احلدود اتاب   سننه يف داود
   الكربى السنن يف النسائي وأخرجه   (3/603)   (2572) : رقم ديثح   مراراً  اخلمر ررب من ابب   احلدود أبواب   سننه
 أمحد اإلمام وأخرجه   (5/99)   (5151) : رقم حديث   1ط   اخلمر ررب يف ارمغلظا  الروااي  ذار   األرربة اتاب   1ط

 مستدراه يف احلاام وأخرجه   (5/426)   (6197) : رقم حديث   عمر بن هللا عبد مسند   هارم بين مسند   1ط   مسنده يف

 :رقم حديث   عمر بن هللا عبد حديث   احلدود اتاب   1ط   للحاكم املستدرك . خيرجاه ومل الشيخني ررط على صحيح : وقال
  (371/4) : ارمستدرك تلخيص . ومسلم البخاري ررط على : ارمستدرك تلخي يف الذهيب وقال . (4/413)   (8114)

 هذا على والعمل   رخصة واانت   القتل فرف    بعد نسخ مث األمر أول يف هذا اان إمنا : اخلمر رارب قتل يف الرتمذي قال ((3

 أنه اثرية أوجه من  النيب عن روي ما هذا يقوي ومما واحلديث القدمي يف ذلك يف اختالفاً  بينام نعلم ال العلم أهل عامة عند احلديث

 والتارك   الزاين والثيب   ابلنفس النفس :  ثالث إبحدى إال هللا رسول وأين   هللا إال إله ال أن يشاد مسلم امرئ دم حيل ال " : قال

     . بتصرف (4/48) : فاجلدوه اخلمر ررب من جاء ما ابب   احلدود ابأبو    2ط   الرتمذي سنن . .ا.هـ" لدينه
 . والسنة الكتاب من غريه انسخ وجود على : أي   انسخ على يدل ولكن   غريه ينسخ هو وال   ريء ينسخه ال أي ((4
  : ومنسوخه احلديث انسخ يف ارمصنفا  من ((5
  . األثرم بكر أبو لـ   ومنسوخه احلديث انسخ . أ

 . راهني ابن لـ   ومنسوخه احلديث انسخ . ب
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  . وارمنت ناداإلس يف وبصر لفظ
 ]أمثلة يف التصحيف[

ُمر اِجمٍ  بناْلع و اُم  اإلسناد فمن
 . واحلاء" "ابلزاي : فقال م عني ابنص ح ف ُه  واجليم". "ابلراء (3)

ُحْجر ًة  اختذ : أي   "(5)ارمسجد يف احتجر  النيب أن " : (4)اثبت بن زيد حديث : الثاين ومن      
ِيع ة   ابنص ح ف ُه  . افيا يصل حنوه أوح ِصرٍي  من هل 

  .(7)"احتجم" : فقال (6) 
  ابرمعجمة".   "ريئا : فقالص ح ف ُه الص ويل   .(8)ستاً" وأتبعه رمضان صام "من : وحديث

                                  
 . (2/571)   1ط   األعظم واحمليط احملكم   ارمرسي . عمل ال يف ارماارة : احلذاقة : احلذاق ((1
 . قطين الدار لـ "التصحيف"  : اتاب ((2
  د.ط   الكبري التاريخ   البخاري "الثقا ". : اتاب يف حبان ابن وذاره   معني ابن وثقه   البصري مث القيسي مراجم بن العوام ((3
 . (7/22)  1ط   والتعديل اجلرح    حامت أيب ابن   (7/298)  1ط   الثقات   حبان ابن   (7/66)

 وراد بدر يوم استصغر   مشاور جليل صحايب   ارمدين سعيد أبو   النجاري األنصاري زيد بن الضحاك بن اثبت نب زيد ((4

 اجللة الصحابة فقااء أحد واان   صلى هللا عليه وسلم هللا رسول وحي ااتب   تبوك يوم الّنجار بين راية معه واانت   بعدها ارمشاهد

   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  45) : سنة تويف   والفرائض والقراءة والفتوى القضاء يف ابرمدينة ورأساً 
 . (2/490)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة  حجر ابن   (2/346)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/938)   1ط
 رقم: حديث   هللا ألمر والشدة الغضب من جيوز ما باب   األدب اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((5

(6113)   (8/28) .  
 ابن الليث م  مصر داير حمدث   األعالم األئمة أحد   الفقيه ارمصري الرمحن عبد أبو   احلضرمي عقبة بن هليعة بن هللا عبد ((6

  . (1/190)   1ط   االغتباط   احلليب   (8/12)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 174) : سنة تويف سعد 
 تصحيف من وأنه   ارمتون تصحيف من وأنه   مصحف أنه احلديث أئمة نص فقد   هذا هليعة ابن حديث وأما  : ارمربد ابن قال  ((7

 : قوله العراقي ابن أنشدين :قال   ريوخنا بعض أخربان اما   يشتبه ال ما
  . احتجرا مكان احتجم اقوله ... ظارا فيما التصحيف وأطلقوا
   متنه يف ارمصحف هليعة وابن   مجيعاً  سنادواإل ارمنت يف خطؤها فاحش   جاة ال من فاسدة رواية وهذه : هللا رمحه مسلم اإلمام وقال
 اخلدم بعض جواب   احلنبلي ارمربد ابن . فياا يصلي حصري أو خبوصة ارمسجد يف احتجر  النيب أن احلديث مناإو    اسناده يف ارمغفل

 . (1/187)   3ط   التمييز   احلجاج بن مسلم   (1/37)  1ط   احتجم حديث تصحيف عن النعم ألهل
 : رقم حديث   لرمضان إتباعاً  روال من أايم ستة صوم استحباب ابب   الصيام اتاب   د.ط   مسلم صحيح   مسلم أخرجه ((8
(1164)   (2/822) . 
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 "واصل : فقال بعضام رواه   (1)األحول عاصم عن حديث : اـ   مس  تصحيف ويكون      

  األحدب".
 إلينا صل ىع نـ ز ة   من حنن   ررف لنا قوم (3)حنن " : (2)اْلُمثـ ىن   بن حممد قول : اـ   ارمعىن يف ويكون      

 . أعلم وهللا ."(4) رسول
 النوع السادس والثالثون : معرفة خمتلف احلديث وحكمه

  . الطوائف من العلماء مجي  معرفته إىل ويضطر   األنواع (5)أهم من فن هذا
 ]تعريف خمتلف احلديث[ 

       اآلخر[. ]على أحدمها يرجح أو بيناما فيوفق   ظاهراً  ارمعىن يف متضادان حديثان أييت نأ : وهو
 . ارمعاين على الغواصون واألصوليون . والفقه  (6)( احلديث ) بني اجلامعون األئمة لهي ْكُمُل  وإمنا     

 ]املصنفات يف خمتلف احلديث[ 

                                  
   ارمعدودين احلفاظ من اان   ارمدائن حمتسب   احملدث احلافظ اإلمام   البصري الرمحن عبد أبو   األحول سليمان بن عاصم ((1
   (6/13)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/256)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 140 )بعد : سنة تويف

 . (3/304)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي
   الورع الصدوق   األعالم األئمة أحد   الزمن بـ ارمعروف   احلافظ البصري موسى أبو   العنـزى قيس بن عبيد بن رمثىنا بن حممد ((2
   1ط   والسداد الثقة أهل معرفة يف واالرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 252) : سنة تويف   ابحلديث عامل   ثبتاً  ثقة اان

 . (10/329)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (12/123)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/682)
 . ( حنو ) : ( ر ) : ويف   ( ج - د – ز ) : يف هكذا ( حنن ) ((3
 صل ى والنيب   ؛ ع نـ ز ة   من حنن : فقال ررٍف؟ أي   : له قيل . ر رفد  لنا : يقولُ  واان   سالمةد  فيه موسى أبو واان : الساّلف قال ((4

  1ط   قطين لدار السلمي سؤاالت .[  يديه بني نصبت حربة وهي ] . ع نـ ز ة إىل صل ى أنه  النيبِّ  قول   به يعين ؛ إلينا
   (503) : رقم حديث   ارمصلي سرتة ابب   د.ط   مسلم صحيح من الصالة اتاب يف العنـزة حديث وانظر  (1/295)
(1/360) . 

 . ( أسم من هذا ) : ( ج ) : ويف   ( أهم من هذا ) : ( د - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( أهم من فن ) ((5
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
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 مث .طريقه على هبا ينبه مجلة ذار بل  استيفاءه هللا رمحه يقصد ومل (2)الشافعي (1)اإلمام فيه وصنف
 معظم وترك  وأوىل أقوى غريها لكون   حسنة غري وأرياء حسنة أبرياء فأتى (4)قتيبة ابن (3)فيه صن ف

  .(5)األحيان يف النادر إال عليهُيْشِكُل  ال ذاران ما مج  وم نْ    ارمختلف
 ]أقسام املختلف يف احلديث[

  . هبما العمل وجيب فيتعني   بيناما اجلم  ميكن : أحدمها   قسمان فوارمختل
ْمن اهُ  انسخاً  أحدمها (7) )أّن( علمنا (6)فإذا   بوجه ميكن ال : والثاين       . ابلراجح عملنا وإال     قد 

 . أعلم سبحانه وهللا   وجااً  مخسني يف واثرهتم الرواة بصفا  االرتجيح
 ثون : معرفة املزيد يف متصل األسانيدالنوع السابع والثال

ُبْسُر  حدثين (10) )قال(   (9)يزيد بن الرمحن عبد عن   سفيان حدثنا : قال (8)ارمبارك ابن روى ما مثاله

                                  
 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( اإلمام ) ((1
 . الشافعي لـ احلديث"  "اختالف : اتاب ((2
 . ( ر ) : من ساقطة ( إما ) ((3
 . قتيبة ابن لـ يث" احلد خمتلف "أتويل : اتاب ((4
  : احلديث خمتلف يف ارمصنفا  من ((5
 . قتيبة ابن لـ   احلديث خمتلف أتويل . أ

 . الشافعي لـ    احلديث اختالف . ب
 . الطحاوي لـ   األاثر مشكل ررح .  
 . ( فإن ) : ( د - ر - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فإذا ) ((6
 . ( د – ج – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
  . (96) : ص : يف ترمجته سبق   ارمروزي الرمحن عبد أبو   احلنظلي واضح بن ارمبارك بن هللا عبد ((8
 ابن قال   األوزاعي م  الشام فقيه   احلافظ اإلمام   الدمشقي الشامي السلمي عتبة أبو   األزدي جابر بن يزيد بن الرمحن عبد ((9

 الطبقات   سعد ابن . ومخسون( وبض  100) : سنة تويف   الصحابة بعد الشام أهل فقااء من الثانية الطبقة يف يعد : ارمديين

 . (7/176)   3ط   النبالء أعالم سري الذهيب    (18/5)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (7/466)  1ط   الكربى
 . ( د – ج – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((10
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 :يقول (4)مرثد أاب )مسعت : يقول (3)واثلة مسعت : قال (2)إدريس أاب مسعت : قال (1)هللا عبيد بن
   ووهم زايدة إدريس   وأيب سفيان   فذِْارُ  .(6)القبور" على جتلسوا ال " : يقول  )(5) هللا رسول مسعت
 صرح من ومنام . زيدي ابن عن ارمبارك ابن عن رووه ثقا  ألن ؛ ارمبارك ابن دون ممن سفيان يف فالوهم

 إدريس. أاب يذاروا فلم يزيد ابن عن رووه ثقا  ألن ؛ ارمبارك ابن من إدريس (7)أيب ويف .ابإلخبار فيه

  . واثلة بن ُبسر بسماع صرح من (8)ومنام
   "عن" : حبرف اان الزائدان عن اخلايل ألن   نظر منه اثري يف (9)اتاابً  هذا يف اخلطيب وصنف
 مسعه مث ؛ عنه رجل من مسعه يكون أن احتمل إخبار أو بسماع فيه صرح وإن   منقطعاً  جيعل أن فينبغي

                                  
 يف تويف   دمشق علماء من اان   ثقة جليل   الشامي الفقيه   ارمشاورين األعالم أحد   الشامي احلضرمي هللا عبيد بن بسر ((1

 ابن   (4/592)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/75)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . ارملك عبد بن هشام خالفة

 . (10/157)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار
 وعارماا دمشق قاضي   ارمشاورين األعالم األئمة أحد   اخلوالين إدريس أبو   هللا عيذ : ويقال   عمرو بن هللا دعب بن هللا عائذ ((2

   (4/272)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (14/88)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 80) : سنة تويف   وواعظاا
 . (1/205)  2  طالتحصيل جامع   العالئي

 الصفة أهل من اان   ورادها تبوك غزوة قبل أسلم   جليل صحايب   الليثي األسق  أبو   عامر بن اعب بن األسق  بن واثلة ((3

 ابن . بدمشق الصحابة من ما  من آخر وهو   مروان بن ارملك عبد خالفة يف وما    والشام دمشق فتح راد   ارمسلمني فقراء من

  (6/462)   1ط  اإلصابة   حجر ابن ( 5/399)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1563)   1ط  االستيعاب   الرب عبد
 بن عبادة وبني بينه  الرسول آخى   بكنيته مشاور   جليل صحايب   الغنوي مرثد أبو   يربوع بن احلصني بن اناز ((4

   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 12) : سنة الصديق خالفة يف وما     النيب م  بعدها وارمشاهد بدراً  راد   الصامت

 . (7/305)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (4/472)  د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1755)
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . (2/668)   (98) : رقم حديث ... القرب على اجللوس عن الناي ابب اجلنائز  اتاب   مسلم أخرجه ((6
 . ( ابن ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( أيب ) ((7
 . ( وفيام ) : ( ر - ج ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( ومنام ) ((8
 . البغدادي اخلطيب لـ األسانيد"  متصل يف ارمزيد "متييز : اتاب ((9
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  الس م اع نْيِ  يذار أن هذا له (1)وق  ممن الظاهر يقال أن وميكن   الوهم على تدل قرينة توجد أن إال منه
 . أعلم سبحانه وهللا . الزايدة على حُيْم لُ  يذارمها مل فإذا

 النوع الثامن والثالثون : املراسيل اخلفي إرساهلا
 فيه خطيبولل . التامة ارمعرفة م  الطرق ومج  الرواية يف ابالتساع يدرك   الفائدة عظيم مام فن هو

  .(2)اتاب
 ]تعريف املرسل[ 

 بزايدة آخر وجه من جمليئه إبرساله حيكم ما : ومنه . الس م اعِ  أواللِّق اِء  لعدم إرساله عرف ما : وهو

 ما بنحو جياب وقد   اآلخر على مناما واحد بكل يعرتض السابق النوع م  القسم وهذا .(3)رخص
 .(4)أعلم سبحانه وهللا   تقدم

                                  
 . ( ر – ج - د ) : من ساقطة ( وق  ) ((1
 . البغدادي اخلطيب لـ ارمراسيل"  رمبام "التفصيل : اتاب ((2
 . ( ر ) : من ساقطة ( رخص ) ((3
 : هي   أقوال ثالثة ارمرسل يف العلماء أقوال جممل ((4
 احملذوف؛ يالراو  حبال اجلال هو هؤالء وحجة . والفقااء األصول أصحاب من واثري   احملدثني مجاور عند وهذا : مردود ضعيف -أ

 . صحايب غري يكون أن الحتمال
 أن بشرط   العلماء من وطائفة - عنه ارمشاور يف وأمحد   ومالك   حنيفة أيب - الثالثة األئمة عند وهذا : به حيتج صحيح -ب

 . ثقة من مسعه إذا إال  هللا رسول قال : يقول أن يستحل ال الثقة التابعي أن وحجتام . ثقة عن إال يرسل وال   ثقة ارمرِسل يكون
 وواحد ارمرِسل  الراوي يف ثالثة ؛ أربعة الشروط وهذه ؛ العلم أهل وبعض   الشافعي عند وهذا   بشروط يصح أي : بشروط قبوله -ج

 : الشروط هذه وإليك   ارمرس ل احلديث يف
  . خيالفوه مل ارمأمونون احلفاظ راراه وإذا -3. ثقة مسى عنه أرسل من مسى وإذا -2 . التابعني ابار من ارمرِسل يكون أن -1
 : يلي مما واحد الثالثة الشروط هذه إىل ينضم وأن -4
 . مسنداً  آخر وجه من احلديث يروى أن -أ

 األول. ارمرِسل رجال غري عن العلم أخذ من أرسله مرس ال آخر وجه من يروى أو -ب
 . مالعل أهل أاثر مبقتضاه يف ي أو -د صحايب. قول يوافق أو -ج
ر ج صحة تبني الشروط هذه حتققت فإذا  واحد طريق من صحيح حديث عارضاما لو صحيحان  وأهنما عضده  وما ارمرس ل خم 

 . (1/90)   10ط   احلديث مصطلح تيسري   طحان حممود . بيناما اجلم  تعذر إذا الطرق بتعدد عليه رجحنامها



 

161 
 
 

 لتاسع والثالثون : معرفة الصحابة رضي هللا عنهمالنوع ا
 ]كتب يف ترمجة الصحابة[ 

 وأاثرها أحسناا من اثرية اتب وفيه ارمرسل  من ارمتصل يعرف وبه   الفائدة عظيم  (1)جليل علم وهذا

اْلبـ رِّ  عبد البن االستيعاب"" : فوائد
 نع وحكايته الصحابة  بني رجر ما بذار (3)رانه ما لوال   (2)

 اتباً  فيه مج  حسناً  اتاابً  الصحابة يف (5)اجلزري األثري ابن (4)الدين( عز )الشيخ مج  وقد   األخباريني

 . هللا حبمد اختصرته وقد   حسنة أرياء وحقق وضبط   اثرية
 : فروع

 ]تعريف الصحابة[ 
 وعن . هللا رسول رأى مسلم ال أنه : احملدثني عند فارمعروف   الصحايب حد يف اختلف : أحدها

  . التـ ب  ِ  طريق على جمالسته طالت من أنه : بعضام أو األصول أصحاب
 معه وغزا أوسنتني سنة  هللا رسول م  أقام من إال صحابياً  يـُع د   ال أنه (6)ارمسيب ابن سعيد وعن     

 وال ياً صحاب ورباه البجلي جرير يعد ال أن مقتضاه فإن   فضعيف عنه صح فإن غزوتني. أو غزوة

 .(7)صحابة أهنم خالف
 ]مب تثبت الصحبة ؟ [ 
 . عدالً  اان إذا قوله أو   صحايب قول أو   واالستفاضة   التواتر : بـ صحبته تعرف مث

                                  
 . ( ابري ) : ( د - ر - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( جليل ) ((1
 . القرطيب الرب عبد ابن هللا عبد بن يوسف / الرب عبد ابن لـ   األصحاب معرفة يف االستيعاب : اتاب ((2
  . وروهه عابه : أي : رانه ((3
 . ( ر – ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
   األثري ابن احلسن أبو   اجلزري الشيباين الكرمي عبد بن دحمم بن علي / األثري ابن لـ   الصحابة معرفة يف الغابة أسد : اتاب هو ((5
 اخلطيب . هـ( 630) : سنة هبا تويف   مشاورة اثرية تصانيف له   واألدب ابلنسب العلماء من   اإلمام وارمؤرخ   األعالم األئمة أحد

 . (8/299)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (15/307)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي
  . (70) : ص : يف ترمجته سبق ارمدين  حممد أبو   القرري وهب أيب بن حزن بن ارمسيب بن سعيد ((6
 . ( صحايب أنه ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر – د ) : يف هكذا ( صحابة أهنم ) ((7
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 ]القول يف عدالة الصحابة[
يـُْعت د   من إبمجاع وغريهم الفنت البس من   عدول الام (1)الصحابة : الثاين

 . به (2)
 []أكثر الصحابة حديثاً  

 وعائشة   (4)وأنس   (3)هللا عبد بن وجابر عباس  وابن   عمر ابن مث   هريرة أبو : حديثاً  وأاثرهم

  .(5) أمجعني[ عنام هللا ]رضي
 ]أكثر الصحابة فتيًا[ 

                                  
 . ( ج ) : من ساقطة ( الصحابة ) ((1
 . ( يعتد ) : ( د - ر ) : ويف   ( ز - ج ) : يف هكذا ( يتعد ) ((2
 هو أبيه م  الثانية العقبة راد   جليل صحايب   ارمدين هللا عبد أبو   اخلزرجي األنصاري حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابر ((3

 تويف   عمره آخر يف بصره اف   احلفاظ ومن احلديث لرواية ارمكثرين من واان   غزوة عشرة مثانية الكرمي  النيب م  راد   صغري

 د.ط    الغابة أسد األثري  ابن (1/219)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 74) : سنة

 . (1/546)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (1/492)
   هللا رسول خادم   جليل صحايب   ينارمد محزة أبو   النجاري األنصاري النجار ابن ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس ((4
  1ط  األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 93 : وقيل 92) : سنة تويف   والولد ارمال يف ابلرباة النيب له دعا
 . (1/275)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (1/294)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/111)

  : للحديث رواية الصحابة أاثر ((5
 . حديثاً( 5374) : من أاثر روى   هريرة أبو .1
 . حديثاً( 2630) : من أاثر روى   عمر بن هللا عبد .2
  . حديثاً( 2276) : من أاثر روى   الك بن أنس .3
 . حديثاً( 2210) : من أاثر رو    الصديقة عائشة .4
  . ثاً(حدي 1660) : من أاثر روى   عباس بن هللا عبد .5
 . حديثاً( 1540) : من أاثر روى   هللا عبد بن جابر .6
 . أمجعني عنام هللا رضي . حديثاً( 1170) : من أاثر روى   اخلدري سعيد أبو .7
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 إىل الصحابة علم انتاى : قال (2)مسروق وعن . عناما[ هللا ]رضي عباس ابن : تروى (1)فتياً  وأاثرهم

 مث . أمجعني[ عنام هللا ]رضي مسعود وابن   (5)الدرداء أيب   وزيد   (4)وأيب   (3)وعلي   عمر : ستة
 . عناما[ هللا ]رضي هللا وعبد   علي : إىل الستة علم انتاى

 ]من العبادلة األربعة ؟[ 
 ابن وليس العاص  بن عمرو وابن   (6)الزبري وابن   عباس وابن   عمر ابن وهم   العبادلة الصحابة ومن

  . هللا عبد يسمى من (7)سائر واذا . منام مسعود
 ]القول يف عدد الصحابة وطبقاهتم[

                                  
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( فتياً  ) ((1
 التابعني  ابار من   ثقة   القدوة اإلمام   الكويف ئشةعا أبو   الوادعي اهلمداين هللا عبد بن أمية بن مالك بن األجدع بن مسروق ((2

 اتريخ   البغدادي اخلطيب   (2/730)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 62 : سنة تويف   الكوفة أهل عباد من اان

 . (4/63)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (15/311)   1ط   بغداد
 . ( ج ) : من ساقطة ( علي ) ((3
 العقبة أصحاب من اان   جليل صحايب   ارمدين ارمنذر أبو   اخلزرجي األنصاري زيد ابن عبيد بن قيس بن اعب بن أيبّ  ((4

 عبد ابن هـ(. 20) : سنة تويف    للنيب اتب من أول وهو   الفتيا أصحاب من    النيب م  الاا وارمشاهد بدراً  راد   الثانية

   الصحابة متييز يف اإلصابة حجر  ابن   (1/168)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/65)   1ط  الستيعابا   القرطيب الرب
 (.1/180)   1ط
 أحد واان   ارمشاهد من بعد وما اخلندق راد   جليل صحايب   اخلزرجي الدرداء أبو   األنصاري قيس ابن زيد بن عومير ((5

 يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن .  عفان بن عثمان خالفة يف تويف   الصحابة فقااء من اانو    الفضالء العلماء احلكماء
 . (4/622)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (4/306)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1229)   1ط   األصحاب معرفة
 ابرمدينة ولد من أول   الرسول حواري ابن   جليل صحايب   ارمدين بكر أبو   األسدي القرري العوام بن الزبري بن هللا عبد ((6

 قتل   إفريقية وفتح الريموك أبيه م  راد   منام اخلالفة ويل من وأحد   الصحابة من الشجعان وأحد   العبادلة أحد وهو   ارمااجرين

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن ( 3/905)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 73) : سنة
 . (4/78)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (3/241)

 . ( ر – ج ) : من ساقطة ( سائر ) ((7
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 وأربعة ألف مائة عن  هللا رسول قبض : (1)الرازي زرعة أبو قال . ]الفاً[ وعشرين مائتني حنو وهم

  .(2)منه ومس  عنه روى ممن الصحابة من ألفاً  عشر
 . أعلم سبحانه وهللا  (4)طبقة عشرة اثىن احلاام موجعلا   (3)طبقاهتم عدد يف واختلف      
 ]بيان أفضل الصحابة على اإلطالق[ 

 (6)عثمان )مث   السنة أهل إبمجاع عناما هللا رضي (5)عمر مث   بكر أبو االطالق على أفضلام : الثالث

  .(7)السنة( أهل مجاور قول هذا علي مث
 أبو قال وبه عنه. هللا رضي عثمان (1)على علي تقدمي وفةالك من (8)السنة أهل عن اخلط ايب وحكى      

  .(2)ُخزمية بن بكر

                                  
 واجلوالني   نارمذاوري واألعالم   ارمشاورين األئمة أحد   الرازي زرعة أبو   ارمخزومي القرري يزيد بن الكرمي عبد بن هللا عبيد ((1

 تويف وارمذاارة  احلفظ على وارمواظبة   والورع الدين م  احلديث يف الدنيا أئمة أحد اان   احلفاظ سيد   ارمتقنني واحلفاظ   ارمكثرين

 . (13/65)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (12/33)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 264) : سنة
 . (1/22)   2ط   احلديث علوم معرفة   ااماحل ((2
 . ريوخه ايقاربو  أو   اآلخر ريوخ هم هذا ريوخ يكون أبن   فقط اإلسناد يف أو واإلسناد السن يف تقاربوا قوم : الطبقة ((3

 . (2/909)   د.ط   الراوي تدريب  السيوطي
 . (2/293)   د.ط   السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((4
   الصاحل واخلليفة   العادل اإلمام   ارمؤمنني أمري     ارمدين حفص أبو   القرري العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر ((5
 راد   ارمسلمني على فتحاً  إسالمه اان  أسلم ورما   ارمسلمني على رديداً  ارمبعث عند واان   اجلاهلية يف السفارة إليه اان

   1ط  اإلصابة   حجر ابن  . هـ( 23) : سنة استشاد   حتصى وال تعد ال اثرية وفضائله مناقبه   النيب م  الاا ارمشاهد
(4/484) .  

 أسلم   الراردين اخللفاء اثلث   جليل صحايب   ارمدين عمر أبو األموي القرري أمية بن العاص أيب بن عفان بن عثمان ((6

 بشره   النورين ذي بـ يلقب اان فلذلك   الثوم أم أختاا فزّوجه   بدر أايم يف عنده وماتت رقية ابنته  النيب زّوج   مكة يف قدمياً 

   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 35) : سنة استشاد   اثرية وفضائله مناقبه   ابلشاادة له وراد   ابجلنة  الكرمي النيب
 . (4/377)  1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/578)   د.ط   غابةال أسد   األثري ابن   (3/1037)   1ط
 . ( ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 . ( ر ) : من ساقطة ( السنة أهل ) ((8
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 مث العشرة  متام مث   األربعة اخللفاء أفضلام أن على جممعون أصحابنا : (3)البغدادي منصور أبو قال      
   األو لون والس ابقون   األنصار من العقبتني أهل م زِي ةد  هلم وممن  (4)الرضوان بيعة مث   أحد مث   بدر أهل
 ويف   الرِّضوان بيعة أهلُ  : الش ْعيبِّ  قول ويف وطائفة  ارمسي ب ابن قول يف القبلتني (5)إىل صل ى من : وهم

 .(7)بدر أهل : وعطاء (6)اعب بن حممد قول
 ]أراء العلماء يف أول الصحابة إسالمًا[

 عند الصواب وهو  (8)خدجية : وقيل . زيد : وقيل . ليع : وقيل . بكر أبو إسالماً  أوهلم : قيل : الرابع

  . بعدها فيمن اخلالف وأن اإلمجاع فيه (10)الثـ ْعل يب   وادعى  (9)احملققني من مجاعة

                                  
 . ( ر ) : من ساقطة ( على ) ((1
 . (4/303)   1ط   السنن معامل   اخلطايب ((2
 التصانيف صاحب   ارمتفنن البارع العالمة اإلمام   الشافعية أعالم أحد   يالبغداد منصور أبو   التميمي طاهر بن القاهر عبد ((3

   النّحال حممد   (17/572)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 427) : سنة تويف   اإلسفرايين إسحاق أيب تلميذ   البديعة
 . (1/244)  1ط  البيهقي شيوخ برتاجم املرتقي إحتاف

 . (1/304)  1ط   الدين أصول   داديالبغ : انظر ((4
 . ( ر - ج ) : من ساقطة ( إىل ) ((5
   ابلقرآن اً عارم ورعاً    احلديث اثري عارماً    ثقة اان   األعالم األئمة أحد   ارمدين محزة أبو   القرظي سليم بن اعب بن حممد ((6
 . (5/65)   3ط   النبالء أعالم سري   لذهيبا   (26/340)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . (هـ 120) : سنة تويف
 . (4 – 1/3)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن ((7
 يتزوج  مل عياله وأم  الكرمي النيب وزج ارمؤمنني أم   عناا هللا رضي األسدية القررية العزى عبد بن أسد بن خويلد بنت خدجية ((8

 توفيت عناا  هللا رضي اثرية مناقباا   ابهلل آمن من أول وهي   ابلطاهرة اجلاهلية يف تدعى اانت   ماتت حىت أحداً  علياا  النيب

   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1825)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . احلزن عام اهلجرة قبل
 . (8/99)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (7/80)   د.ط
  . الرأي هذا لرتجيح بيان   الصواب( هو )وهذا : النوي قول ((9

 القرآن  علم يف زمانه أوحد اان   التفسري صاحب   العلم اإلمام   النيسابوري إسحاق أبو   الثعليب إبراهيم بن حممد بن أمحد ((10

 الدين تقي ( 9/422)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (2/507)   1ط   األدابء معجم   احلموي . هـ( 427) : سنة تويف

 . (1/94)   د.ط   النيسابور لتاريخ السياق كتاب من املنتخب   احلنبلي
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 . خدجية : النساء ومن . علي : الصبيان ومن . بكر أبو األحرار: الرجال من : يقال أن (1)واألروع      
 .(2)عنام هللا رضي بالل عبيد:ال ومن . زيد : ارموايل ومن
 ]آخر الصحابة مواًت[ 

  . أنس : قبله وآخرهم . مائة : سنة (4)ما    (3)الطٌّف ْيلِ  أبو : مواتً  وآخرهم
 ]فوائد أحلقها املؤلف يف الصحابة[

 وبن إال مااجرون   صحابةد  إخوةٍ  سبعة وال . وأبوه مرثد إال بدراً  راداً  وابنه أب (5)يعرف ال : اخلامس
 بن بكر أيب بنت أمساء ابن هللا عبد : إال يتوالدون  النيب أدراوا أربعة وال . اإلخوة يف وسيأتون   ُمق ّرِنٍ 

 عنام هللا رضي قحافة أيب ابن بكر أيب ابن الرمحن عبد بن (6)حممد : عتيق أبو : )وإال ؛ ُقحافة أيب

 .(7)أمجعني(
 نهمالنوع األربعون : معرفة التابعني رضي هللا ع

                                  
 لسان منظور  ابن . واحلالل ارمباح عن للكف استعري مث   اذا من وتورع منه والتحرج احملارم عن الكف : األصل يف : الورع ((1

 . (8/388)   3ط   العرب
 علوم يف املقنع   ارملقن ابن .   1ط   يف ارملقن ابن ذلك إىل أرار اما   تعاىل هللا رمحه النعمان حنيفة أيب إىل القول هذا ُنسب ((2

 . (2/105)   1ط   احلديث
  الكرمي النيب رأى من خامت   جليل صحايب    احلجازي الطفيل أبو   الليثي جحش بن عمرو بن هللا عبد بن واثلة بن عامر ((3

   احملجن يقبل مث  مبحجنة الران يستلم وهو الوداع حجة يف  النيب رأى   عليام هللا رضوان الصحابة خيار من اان   الدنيا يف
ر   وفارساً  راعراً  واان    1ط   صحاباأل معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 100) : سنة وما  طوياًل  دهراً  عمِّ

 . (7/193)   1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (3/143) : الغابة أسد   األثري ابن   (2/799)
 . ( د ) : من ساقطة ( ما  ) ((4
 . ( ج ) : من ساقطة ( يعرف ال ) ((5
 ابن صحايب ابن صحايب ابن صحايب   عنام هللا رضي التيمي عتيق أبو   القرري   الصديق بكر أيب بن الرمحن عبد بن حممد ((6

 عبد ابن   لغريهم ارمنقبة هذه وليست   صحبة لكلام   أمجعني عليام هللا رضوان جده وأبو وجده وأبوه هو  النيب أدرك   صحايب

 حجر  ابن   (5/98)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1374)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب

 . (7/246)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
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  . وارمتصل ارمرسل يعرف هبما   عظيمان أصالن قبله وما هو
 ]تعريف التابعي وطبقاهتم[ 

  . األظار وهو .(2)لقيه من : وقيل .(1)الصحايب صحب من هو : قيل . واتب  اتبعي واحدهم
 ]التابعون طبقات[

  : طبقة عشرة مخس هم : احلاام قال
 ارمسيب ابن يف وغ ِلط   . وغريمها   ارمسيب وابن   (3)حازم أيب ابن قيس   العشرة أدرك من : األوىل      

 فسمعام قيس وأما سعد. غري من مساعه يصح مل وقيل: . العشرة أاثر يسم  ومل عمر خالفة يف ولد فإنه

 النيب حياة يف ولدوا الذين ويليام . الرمحن عبد يسم  مل : وقيل . أحد هذا يف يشاراه ومل (4)عنام وروى

 (5)الصحابة أوالد من.  
 ]املخضرمون : تعريفهم وعددهم[ 

  النيب وزمن اجلاهلية أدرك الذي وهو   الراء" "بفتح خمضرم : واحدهم ارمخضرمون. : التابعني ومن

  .(7)يره ومل (6))بعده( وأسلم
  . (3)واألحنف  (2)ْوال ين  اخل   مسلم أبو : يذاره مل ومم ن   أاثر وهم .(1)نفساً  عشرين : مسلمد  و ع د ُهمْ       

.  

                                  
 . (1/22)   د.ط   الرواية علم يف الكفاية   البغدادي اخلطيب ((1
 . (1/42)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((2
 ثقة واان   زمانه علماء من اان   التابعني ابار من   الكويف هللا عبد أبو   األمحسي البجلي حصني : حازم أيب بن قيس ((3

 تويف   خالف نسبه ويف   إسناداً  التابعني أجود واان   الطريق يف وهو  الكرمي النيب فقبض   ليبايعه  النيب وأتى أسلم حافظاً 

  2  ط التحصيل جامع   العالئي   (14/464)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . قبلاا( : وقيل   هـ 90 )بعد : سنة
 . (4/198)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/257)

 . ( ر ) : من ساقطة ( عنام وروى ) ((4
 . (46 – 1/41)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((5
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
 . ( د - ج – ر ) : من ساقطة ( يره ومل ) ((7
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 ]من الفقهاء السبعة ؟[ 
  (6)زيد ابن وخارجة  (5)وعروة  (4)حممد بن والقاسم ارمسيب  ابن : السبعة الفقااء التابعني أاابر ومن
  .(9)يسار ابن وسليمان  (8)عتبة بن هللا عبد بن هللا وعبيد  (7)الرمحن عبد بن سلمة وأبو

 (2)بكر أاب : بدهلما   (1)الزاند أبو وجعل .(10)سلمة أيب : بدل   هللا عبد بن ملسا : ارمبارك ابن وجعل 

  .(3)الرمحن عبد ابن (2)بكر
                                  

 . (1/44)   2ط   احلديث علوم معرفة   احلاام ((1
 خالفة يف ارمدينة ودخل  النيب أايم يف أسلم وقد   العصر وزاهد   التابعني سيد   اخلوالين مسلم أبو   الّداراين ثوب بن هللا عبد ((2

 سري الذهيب  ( 1/181)   1ط   مصاراأل علماء مشاهري حبان  ابن . معاوية بن يزيد خالفة يف تويف   اثرية مناقبه   الصديق

 . (2/169)   1ط   الوفيات فوات   راار بن حممد   (4/7)   3ط   النبالء أعالم
 يضرب من أحد   النبيل والعامل   الكبري األمري   البصري حبر أبو   السعدي التميمي حصني بن معاوية بن قيس بن األحنف ((3

 هـ  67) سنة: تويف   اثرية مناقبه   اخلطاب بن عمر حياة يف ووفد  النيب حياة يف أسلم   متيم سيد اان   ارمثل وسؤدده حبلمه

  . (4/86)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/282)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . ذلك( غري : وقيل
 خليفة سبط   ارمدينة فقااء من   األعالم األئمة أحد   ارمدين حممد أبو   التيمي القرري الصديق بكر أيب بن حممد بن القاسم ((4

 . (5/53)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 106) : سنة تويف   احلجة واحلافظ   القدوة اإلمام    هللا رسول
  . (147) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين هللا عبد أبو   األسدي القرري خويلد بن العوام بن الزبري بن عروة ((5
   ابرمدينة يُسألون الذين األعالم السبعة الفقااء أحد   اإلمام ابن اإلمام   ارمدين زيد أبو   األنصاري اثبت بن زيد بن خارجة ((6
 . (4/437)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . قبلاا( : وقيل   هـ 100) : سنة تويف   احلديث اثري ثقة اان
 الثقة  احلافظ   قريش سادا  ومن   ابرمدينة األعالم األئمة أحد   انيته امسه   ارمدين القرري عوف بن الرمحن دعب بن سلمة أبو ((7

 أخبار   الضيب   (4/287)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب : انظر . هـ( 94) : سنة تويف   للعلم طالّبةً  اان   اجملتاد والفقيه

 (.1/116)  1ط   القضاة
 حبور من حبراً  اان   ارمدينة أهل من السبعة الفقااء أحد   ارمدين هللا عبد أبو   اهلذيل مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد ((8

  1ط  الكربى الطبقات   سعد ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  94) : سنة تويف   وعارماا ارمدينة مف ي   ثبتاً  فقيااً  ثقة   العلم
 . (1/232)  2  ط التحصيل جامع   العالئي   (4/475)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/250)

 اان   عابداً  مأموانً  ثقة اان   وعارماا ارمدينة فقااء من   األعالم األئمة أحد   ارمدين أيوب أبو   اهلاليل يسار بن سليمان ((9

  (4/444)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . قبلاا( : وقيل هـ  100) : سنة تويف   عناا هللا رضي سلمة أم ارمؤمنني ألم مكاتباً 
 . (2/399)   د.ط   األعيان وفيات   خلكان ابن

 . (1/166)   د.ط   الكربى السنن إىل املدخل   البياقي ((10
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 []بيان أفضل التابعيني
  (6)ومها هو :فقال ؟(5)واألسود (4)فعلقمة :قيل . ارمسيب ابن التابعني أفضل :قال حنبل بن أمحد وعن
  عثمان وأبو  (9)قيس أفضلام : وعنه . وقيسٍ   (8(،)7)يِّ النـ ْادِ  عثمان أيب مثل فيام أعلم ال : وعنه

  .(10)ومسروق   وعلقمة
 الكوفة: وأهل   ارمسيب ابن التابعني أفضل : يقولون ارمدينة أهل :(11)خ ِفْيفٍ  بن هللا عبد أبو وقال     

  .(3()2)احلسن : والبصرة   (1)أويس

                                  
 اثري ثقة اان   احلافظ الفقيه   ارمشاور العامل   الزاند أيب بـ ارمعروف   ارمدين الرمحن عبد أبو   القرري ذاوان بن هللا عبد ((1

 من   الذهيب   (14/476)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . بعدها( وقيل هـ  130) : سنة تويف   ابلعربية بصرياً  فصيحاً  احلديث 

 . (28/44)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (1/209) : موثوق وهو فيه تكلم
 ومن األعالم أحد   انيته امسه قيل   السبعة الفقااء أحد   ارمدين يارمخزوم يالقرر هشام بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أبو ((2

 هـ  94) : سنة تويف   احلديث اثري   عارماً  فقيااً  ثقة اان    اخلطاب بن عمر ارمؤمنني أمري خالفة يف ولد   خمزوم بين سادا 

 . (4/416)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/207)  1ط  ىالكرب  الطبقات   سعد ابن . ذلك( غري : وقيل
 . (1/352)   2ط   والتاريخ املعرفة   الفسوي ((3
  . (50) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف ربل أبو   النخعي مالك بن هللا عبد بن قيس بن علقمة ((4
 ثقة واان   واإلسالم اجلاهلية أدرك خمضرماً  اان   األعالم األئمة أحد   الكويف عمرو أبو   النخعي قيس بن يزيد بن األسود ((5

 هتذيب   ارمزي   (1/84)   1ط   واإلرشاد   1ط     الكالابذي . هـ( 75 أو 74) : سنة تويف   زاهداً  فقيااً  واان   الدهر يصوم

 .  (4/50)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (3/233)  1ط   الكمال
 . (11/73) 1ط   الكمال هتذيب   زيارم ((6
 . ( اهلندي ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر - د ) : يف هكذا ( النادي ) ((7
 اجلاهلية أدرك   معم ر خمضرم   زمانه ريخ   احلجة اإلمام   النادي عثمان أبو   البصري عدي بن عمرو ابن مل بن الرمحن عبد ((8

 اهلداية   الكالابذي   (11/459)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . بعدها( : وقيل هـ  95) : سنة تويف   واإلسالم

 . (4/175)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/440) : واإلرشاد
  . (167) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف هللا عبد أبو   األمحسي البجلي حازم أيب بن قيس ((9

 . (1/418)   د.ط   احلنفية طبقات يف املضيئة اجلواهر   احلنفي الدين حميي ((10
 سنة: تويف   الصوفية ريخ   القدوة الفيه   العارف اإلمام   الشافعي الشريازي خفيف بن هللا عبد أبو   الضيب خفيف بن حممد ((11

 . (52/405)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (16/342)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 371)
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  (7)عبدالرمحن بنت وعمرة  (6)سريين بنت حفصة : التابعيا  (5)سيدة :(4)داود أيب ابن وقال      
  . (8)الدرداء أم وتلياما

 سبحانه وهللا   لذلك فـ ْليـُتـ ف ط نْ  الصحابة هم وطبقة   الصحابة يلقوا ومل التابعني يف طبقة قوم عد وقد
 . أعلم

  النوع احلادي واألربعون : رواية األكابر عن األصاغر
  . األغلب   لكونه وأفضلُ  أاربُ  عنه ارمروي أن يـُتـ و ه م   ال أن فائدته من

 []أقسام رواية األكابر عن األصاغر 

                                  
 معراة يف استشاد اثرية  مناقبه   الزاهد القدوة   زمانه يف التابعني سيد القرين  عمرو أبو   اليماين جزء بن عامر بن أويس ((1

  (2/313)  2  طاإلسالم اتريخ  الذهيب   (6/161)  1ط  الكربى الطبقات   سعد ابن .  علي جند يف واان   الصفني
 واان   وفقاائاا البصرة أهل سادا  من اان   وعمال علماً  زمانه أهل سيد   البصري سعيد أبو   يسار احلسن أيب بن احلسن ((2

 اهلداية   الكالابذي . هـ(110) : سنة تويف   وسيماً  مجيالً  فصيحاً    العلم اثري انسكاً  عابداً    مأموانً  حجة ثقة   رفيعاً  عارماً  جامعاً 

 أهل تعريف   حجر ابن   (1/347)  1ط   املصنفني أمساء يف الثمني الدر   الساعي ابن   (1/165)   1ط   واإلرشاد

 . (1/29)   1ط  التقديس
 . (1/326)  1ط   وااليضاح التقييد   العراقي الدين زين ((3
 التصانيف  صاحب   بغداد ريخ   مةالعال اإلمام   احلافظ داود أيب ابن بكر أبو   السجستاين األرعث بن سليمان بن هللا عبد ((4

 . (13/221)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (11/5048)   1ط   بغداد اتريخ   اخلطيب . هـ( 316) : سنة تويف
 . ( سيدات ) : ( د - ج – ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( سيدة ) ((5
   علياا أفضله أحداً  أدرات ما : معاوية بن إايس قال   حجة ثقة   التابعيا  سيدة   اهلذيل أم   األنصارية سريين بنت حفصة ((6

 . (40507)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (35/151)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي  . هـ( 100) : سنة بعد توفيت
 العلم  اثري حجة   فقياة عارمة نتاا   وتلميذهتا الصديقة عائشة تريبة   األنصارية زرارة بن سعد بن الرمحن عبد بنت عمرة ((7

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (35/241)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . ذلك( غري : وقيل هـ  98) : سنة توفيت
(2/1151) . 

 القدر  ابرية   ةالفقيا العالمة   التابعيا  سيدة   األرعرية الدمشقية األوصابية حىي بنت هجيمة : امساا   الصغرى الدرداء أم ((8

  (4/277)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 81) : سنة توفيت   الدرداء أبو زوجاا عن مجاً  علماً  رو 
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   مالك عن   الز هري : اـ   طبقة وأقدم ِسن اً  أارب الراوي يكون أن : أحدها : أقسام هو مث
  . اخلطيب عن (1)وااألزهريِّ 

  .(2)دينار ابن هللا عبد عن   الكم : اـ   ريخ عن عاملٍ  حافظٍ  : اـ   قدراً  أارب : والثاين     
الص و رِيِّ  عن (3)الغين اعبد   الوجاني من أارب : الثالث     

واالبـ ْرق اينِّ    (4)
  . اخلطيب عن  (5)

 . األحبار اعب عن   وغريهم العبادلة : اـ   التابعني عن الصحابة رواية : ومنه     
 ليس رعيب ابن عمرو : واـ . مالك عن   واألنصاري يالزهر  : اـ   اتبعه عن التابعي رواية : ومنه

 . سبعني من أاثر : وقيل   عشرين من أاثر (6)عنه وروى . اتبعياً 
 النوع الثاين واألربعون : املدبج ورواية القرين

نِّ  يف ارمتقارابن مها القرينان  عن مناما (7)واحد ال روى فإن   ابإلسناد احلاام ااتفى ورمبا واإلسنادِ  السِّ

 .(8)ارمدبج : فاو   واألوزاعي ومالك   هريرة وأيب عائشة : اـ صاحبه

                                  
 احلديث من ارمكثرين من اان :اخلطيب قال   الّسوادي ابنبـ ارمعروف األزهري  القاسم بوأ  الصرييف عثمان بن أمحد بن هللا دعبي ((1

 ودوام   معتقد وحسن   مذهب وسالمة   واستقامة وصحة   وأمانة صدق م    له واجلامعني ابحلديث ارمعنيني ومن   ومساعاً  اتابة

  . (9/548)  2  ط اإلسالم اتريخ  الذهيب   (12/120)  1ط  بغداد اتريخ   اخلطيب . هـ( 435) : سنة تويف . للقرآن درس
  . (82) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين الرمحن عبد أبو   ممواله العدوي القرري دينار بن هللا عبد ((2
 الداير حمدث   النسابة احلجة اإلمام   ارمصري حممد أبو   األزدي مروان بن بشر بن سعيد ابن علي بن سعيد بن الغين عبد ((3

  3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 409) : سنة تويف   وحفظه احلديث علم يف زمانه إمام اان   التصانيف صاحب   ارمصرية
 . (1/353)   1ط   والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة حسن   السيوطي   (17/270)

 أن إىل عناية أمت به وُعيِن     ِارب   على احلديث مس    احلديث أعالم أحد   احلافظ الص وري هللا عبد ابو   هللا عبد بن علي بن حممد ((4

ْتباً  وأاثرهم   عليه الناس أحرص من انوا   رأساً  فيه صار   اديالبغد اخلطيب  . هـ( 441) : سنة تويف   به معرفة وأحسنام   له ا 
 (54/370)   د.ط  دمشق اتريخ   عساار ابن   (9/629)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (4/172)   1ط   بغداد اتريخ
  . (126) : ص : يف ترمجته سبق   الربقاين بكر أبو   اخلوارزمي غالب بن أمحد بن حممد بن أمحد ((5
 . ( منام ) : ( د ) : ويف   ( منه ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر ) : يف هكذا ( عنه ) ((6
 . ( حديث ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( واحد ) ((7
  : قسمني إىل النوع هذا ينقسم ((8
 . والعكس هريرة أيب عن عائشة رواية اـ   اآلخر عن نيالقرين من واحد ال يروي أن /1
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 النوع الثالث واألربعون : معرفة اإلخوة
ِدييِنِّ  ابن : ابلتصنيف أفرده   معارفام إحدى هو اْلم 

  وغريهم. (2)الس ر اجُ  مث النسائي  مث  (1)
 ومن . مسعود ابنا   (4)وعتبة هللا وعبد . اخلطاب ابنا   (3)وزيد عمر : الصحابة يف األخوين مثال

ُرر ْحِبيل   ابنا  (6)وأرقم (5)عمرو : التابعني
(7).  

                                  
 . فحسب صاحبه عن أحدمها يروي أن /2
  . ارمديين ابن علي لـ   واألخوا  اإلخوة من الرواة : اتاب ((1
  . السراج العباس أبو لـ   اإلخوة : اتاب ((2
 بدراً  وراد عناما  هللا رضي عمر ارمؤمنني أمري قبل سلمأ   جليل صحايب   الرمحن عبد أبو   القرري نفيل بن اخلطاب بن زيد ((3

 : احلسنيني إىل )سبقين : وقال   رديداً  حزانً  عناما هللا رضي عمر ارمؤمنني أمري حزن استشاد ورما   ابليمامة استشاد   وارمشاهد
 أسد   األثري ابن   (2/550)   1ط   األصحاب عرفةم يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . قبلي( واستشاد قبلي  أسلم

 (2/499)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (2/356)   د.ط   الغابة
   هللا عبد أخيه م  احلبشة إىل وهاجر   مكة يف قدمياً  أسلم   جليل صحايب   هللا عبد أبو اهلذيل غافل بن مسعود بن عتبة ((4
 يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . اخلطاب بن عمر خالفة يف ابرمدينة تويف   ارمشاهد من بعدها وما أحداً  فشاد   ارمدينة قدم مث

 . (4/365)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/563)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1030)   1ط  األصحاب معرفة
 والية يف تويف   األولياء العباد من    مسعود بن هللا عبد أصحاب من اان   الكويف ميسرة أبو   اهلمداين ررحبيل بن عمرو ((5

 . (4/135)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/168)  1ط   الثقات   حبان ابن . زايد بن هللا عبيد
 ثقة اان   الشام إىل وصحبه   مسعود ابن أصحاب من اان   ررحبيل بن هزيل أخو   الكويف األودي ررحبيل بن أرقم ((6

  . (8/17)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن . وخيارهم الناس أرراف من واان   احلديث قليل
 ابن اإلمام الشيخ على ( الصالح ابن علوم من الفياح )الشذا : اتابه يف   الشافعي األبناسي إسحاق أبو اإلمام اعرتض :تنبيه ((7

  : اامن أمور يف تعاىل هللا رمحاما الصالح
 ررحبيل. ابن هزيل أخو : والثاين . ررحبيل بن عمرو أخو : أحدمها : اثنان ررحبيل بن أرقم جعل تعاىل هللا رمحه الصالح ابن أن

 إىل الرب عبد ابن فذهب   هلما أخ ليس عمرو أن أم أخوة ثالثة جعلام يف والتاريخ النسب أهل واختالف   واحد أرقم أن والصحيح

 يف البخاري عليه اقتصر الذي وهو   فقط أخوان وهزيالً  أرقم أن : اجلماور عليه الذي والصحيح . إخوة ثالثة هم : فقال األول
 ترمجة يف ذاره   أخوان وهزيل وأرقم : قال الكمال  هتذيب يف وارمزي   واحلاام حبان وابن زرعة وأبو حامت أبو واذلك   الكبري التاريخ

   الصالح ابن علوم من الفياح الشذا   األبناسي . أعلم وهللا . عمرو ترمجة يف ذلك من لشيء رضيتع ومل   هزيل ترمجة ويف أرقم
 . (2/549)   1ط
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و ع ِقيلد (1)وجعفر علي : الثالثة ويف
و ع ب ادد (4)وعثمان (3)وسال . طالب أيب بنو   (2)

 . ح نيف بنو   (5)
  . رعيب بنو   (7)ورعيب (6)وعمر عمرو : الصحابة غري ويف
  . صاحل أيب بنو   (4)وصاحل (3) وحممد (2)هللا وعبد (1)سايل : ةاألربع ويف

                                  
 يف املقنع ارملقن  ابن . أعلم وهللا . واحد أرقم أن : والصواب   وهم وهو   اثنان ررحبيل بن أرقم أن وق  : الشافعي ارملقن ابن وقال
  . (2/524)   1ط   احلديث علوم
ْلقاً   الكرمي ابلنيب الناس أربه   هللا رسول عم ابن    اهلامشي هللا عبد أبو   القرري ارمطلب عبد بن طالب أيب بن جعفر ((1  خ 

 مناقبه هـ(  8) : سنة   ارمؤتة يوم استشاد خيرب  فتح حني  النيب على قدم   اهلجرتني هاجر   األولني ارمااجرين من اان   وُخُلقاً 

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/242)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن .  اثرية ائلهوفض

 . (1/592)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (1/541)
 هللا رضوان الصحابة خيار من انا   رسول عم ابن    اهلامشي يزيد أبو   القرري ارمطلب عبد بن طالب أيب بن عقيل ((2

 تويف إايك(  عمي حب من أعلم انت رما وحباً    مين لقرابتك حباً  : حبني أحبك إين   يزيد أاب )اي :  الكرمي النيب له قال   عليام

   الغابة أسد   األثري بنا   (3/1078)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن .  معاوية خالفة يف

 . (4/438)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن  (4/61)   د.ط
 ما     الكرمي النيب م  الاا وارمشاهد بدراً  راد   عناما هللا رضي ارمدين اثبت أبو   األنصاري واهب بن حنيف بن سال ((3

   الغابة أسد   األثري ابن   (2/662)   1ط   األصحاب رفةمع يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 38) : سنة   ابلكوفة

 . (3/165)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن    (2/572)   د.ط
 معاوية خالفة يف وما    بعدها وما بدراً  راد   جليل صحايب   عمرو أبو   األوسي األنصاري واهب بن حنيف بن عثمان ((4

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1033)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب بدع ابن . عنه هللا رضي

 . (4/371)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (3/570)
 عبيد أبو )ذاره : حجر ابن قال   صحايب ابن صحايب   وعثمان سال أخو   األوسي األنصاري واهب بن حنيف بن عباد ((5

  . (3/497)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن . إخوته م 
 ابن . عقب له ليس : سعد ابن قال   يام : قطين الدار قال   القرري العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن رعيب بن عمر ((6

 . (2/482)   1ط   قطين الدار أقوال موسوعة   (1/121)   2ط   التابعني متمم ، الكربى الطبقات   سعد
 بن عمرو أخيه عن روى : البخاري قال   رعيب أبناء وعمر عمرو أخو   القرري هللا عبد بن حممد بن رعيب بن رعيب ((7

 . (5/251)  1ط   الستة الكتب يف يقع مل ممن الثقات   الذهيب   (4/218)   د.ط   الكبري التاريخ   البخاري رعيب.
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  . الام حدثوا عيينة  بنو(10)وإبراهيم(9)وحممد(8)وعمران (7(،)6)وآدم(5)سفيان : اخلمسة ويف
 خالداً  بعضام: وذار ؛ سريين بنو (4)وارمية وحفصة (3)ومعبد (2)وحيىي (1)وأنس حممد : الستة ويف     

 لطيفة وهذه .(5)حديثاً  مالك بن أنس عن [ أنس عن ]   حيىي عن   حممد وروى . ارمية : بدل خالداً 

  . بعض عن بعضام أخوة ثالثة غريبة

                                  
 خالفة يف تويف    خره حفظه تغري الصدوق   الكبري احملدث اإلمام   ارمدين يزيد أبو   السمان ذاوان : صاحل أيب بن سايل ((1

 . (4/522)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي بن امحد أبو   (5/458)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ارمنصور
 ابن ومسّاه   لني وحديثه   توثيقه يف خمتلف : الذهيب وقال   وغريه معني ابن وثقه   ارمدين السمان ذاوان : صاحل أيب بن هللا عبد ((2

 . (15/116)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (3/444)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . عّباد : عدي
 أخاً  هذا حممداً  جعل من : عدي ابن وقال   حديثه يصح ال : ارمديين ابن قال   ارمدين السمان ذاوان : صاحل أيب بن حممد ((3

 . (7/473)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن   (7/201)   2ط   امليزان لسان   حجر ابن . وهم فقد لسايل
 ياابون أيتامر  : سعد ابن قال   قليلة أحاديث وله   معني ابن وثقه   ارمدين الرمحن عبد أبو   السمان ذاوان : صاحل أيب بن صاحل ((4

 . (1/324)   1ط   الدارقطين احلسن أيب أقوال موسوعة   (3/61)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . حديثه
 ابن عمرو يف الناس أثبت واان   فقيه حافظ ثقة   العالم األئمة أحد   الكويف حممد أبو   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن سفيان ((5

 مبراتب التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (8/454)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 198) : سنة تويف   دينار

 . (1/32)   1ط   ابلتدليس املوصوفني
 . ( داود ) : ( ج ) : ويف   ( ر – د – ز ) : يف هكذا ( آدم ) ((6
   1ط   الضعفاء ديوان   الذهيب : انظر . به تجحي ال : حامت أبو قال   سفيان أخو   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن آدم ((7
(1/24) . 

 وقال به  حيتج ال حامت أبو قال   العلماء من مج  وثقه   سفيان أخو   الكويف احلسن أبو   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن عمران ((8

 ( 5164)   1ط   برقم التهذيب يبتقر    رحج ابن   (22/345)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . أوهام له صدوق : حجر ابن
(6/398) . 

 أبو وقال   "الثقا " اتاب: يف حبان ابن وذاره   فقه له واان صدوقاً  اان : العجلي قال   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن حممد ((9

 . (4/740)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/410)  1ط   الثقات   العجلي . ابرمنااري أييت   به حيتج ال : حامت
 معني: ابن وقال   يام صدوق : حجر ابن قال   خري إمامُ  حمدث   الكويف إسحاق أبو   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن إبراهيم ((10

  (2/163)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 200) : سنة قبل تويف   احلديث أصحاب من يكن مل   صدوقاً  مسلماً  اان
 . (1/92)   (227)   1ط   برقم التهذيب تقريب   حجر ابن   (8/475)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب
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النـ ْعم اند  : السبعة ويف     
و م ْعِقلد (6)

و ع ِقيلد (7)
و ُسو ْيدد (8)

و ِسن اند (9)
 بنو  ُيس م   مل وساب د    (2)الرمحن وعبد (1)

 . أعلم وتعاىل سبحانه وهللا . اخلندق رادوا : وقيل . أحد شاراامي مل مااجرون صحابةُمق ّرٍِن  بنو

                                  
 غري : وقيل   هـ 118) : سنة   حممد أخيه بعد تويف   احلديث قليل ثقة اان   البصري موسى أبو   األنصاري سريين بن أنس ((1

 . (9/314)   د.ط   دمشق اتريخ   ساارع ابن   (4/622)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ذلك(
 ابن ثقة. اتبعي : العجلي وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   البصري عمرو أبو   موالهم األنصاري سريين بن حيىي ((2

  (1/473)  1ط   الثقات   العجلي   (5/519)  1ط   الثقات   حبان ابن   (7/206)   1ط   الكربى الطبقات   سعد
 روى وقد ثقة اان : سعد ابن وقال   "الثقا " : اتاب يف حبان ابن ذاره   مالك بن أنس موىل   األنصاري سريين بن معبد ((3

 . (5/432)  1ط   الثقات   حبان ابن   (7/206)   1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . أحاديث
 ابنا وارمية حيىي : معني ابن وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان ناب ذارها   وحفصة حممد أخت   األنصارية سريين بنت ارمية ((4

 . (4/609)   1ط   االعتدال ميزان   الذهيب . احلديث ا ضعيف   سريين
 أخربان قال: مشيل بن النضر حدثنا قال: أعني بن حممد بن حيىي حدثنا قال: خملد بن حممد أخربان قال: مادي بن عمر أبو أخربان ((5

 رسول مسعت قال: مالك بن أنس عن   سريين بن أنس أخيه عن   سريين بن حيىي أخيه عن   سريين بن حممد عن   انحس بن هشام

   علله يف قطين الدار ورواه   (16/316)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب ورقاً". تعبداً    حقاً  حقاً  "لبيك : يليب  هللا
  . (4/12)   1ط   الدارقطين علل   قطين الدرا رقاً".و  تعبداً    حقاً  حجاً  "لبيك : بلفظ
 واان   البارزين ارمقاتلني من اان   له أخوة سبعة م  هاجر   جليل صحايب   ارمزين عمرو أبو   عائذ بن مقرن بن النعمان ((6

 على يده ووض    ارمنرب على الناس إىل عاهفن خرج   عمر الفاروق مقتله خرب بلغ ورما   هناوند يوم استشاد   الفتح يوم مزينة لواء حامل

   د.ط  الغابة أسد   األثري ابن   (4/1505)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . يبكي رأسه
 . (6/357)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/323)

 . هللا سبيل يف هاجروا الام   صحبة وألخوته له   مقرن بن النعمان أخو   يلجل صحايب   ارمزين عائذ بن مقرن بن معقل ((7
 ابن   (5/222)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1432)   1ط  األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن

  (6/145)   1ط  اإلصابة   حجر
 ابن . وصحبه  النيب إىل قدم الام   أخوة سبعة مقرن بنو   جليل صحايب   محكي أبو   ارمزين عائذ بن مقرن بن عقيل ((8

   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (4/63)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1079)   1ط  االستيعاب   القرطيب الرب عبد
(4/439) . 

 النيب وصحبوا هاجروا الام   مقرن بين من السبعة خوةاإل أحد   جليل صحايب   عدي أبو   ارمزين عائذ بن مقرن بن سويد ((9

  اإلصابة   حجر ابن   (2/600)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/680)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن .  الكرمي
 . (3/190)   1ط
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 (3)النوع الرابع واألربعون : رواية اآلابء عن األبناء
 بني "مج  :  هللا رسول أن (7)الفضل ابنه عن (6)العباس عن : فيه  (5)اتاب فيه (4)للخطيب

  .(12)حديثاً  الزهري عن   (11)بكر ابنه عن   (10(،)9)داود بن وائل وعن .(8)ابرمزدلفة" الصالتني

                                  
 األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب ربال عبد ابن . صحبة له   مقرن بن النعمان أخو   ارمزين عائذ بن مقرن بن سنان ((1

 . (3/159)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (2/564)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/659)   1ط  
 . (4/304)   1ط  اإلصابة   حجر ابن . وألخوته صحبة له   مقرن بن النعمان أخو   ارمزين عائذ بن مقرن بن الرمحن عبد ((2
 النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( األبناء عن اآلابء ) ((3
 النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( للخطيب ) ((4
 . اخلطيب لـ   األبناء" عن اآلابء "رواية : اتاب ((5
   ببدر أسر أن إىل إسالمه واتم اهلجرة قبل أسلم   الرسول عم   الفضل أبو   القرري هارم بن ارمطلب عبد بن العباس ((6

  اإلصابة   حجر ابن   (3/163)   د.ط   الغابة أسد  األثري ابن . هـ( 32) : سنة تويف   اثرية وفضائله مناقبه  إسالمه فأظار
  (3/511)   1ط
 اان وبه العباس أوالد وأارب   لرسو  عم ابن    اهلامشي هللا عبد أبو   القرري هارم بن ارمطلب عبد بن العباس بن الفضل ((7

 واان   يومئذ رديفه واان   الوداع حجة معه وراد   الناس اهنزم حني معه وثبت   واحلنني الفتح  يوم  الكرمي النيب م  غزا   يكىن

   حجر ابن   (4/349)   د.ط  الغابة أسد   األثري ابن ( 3/1269)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . الناس أمجل من
 . (5/287)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة

 وذاره   (4/180)   1ط   املغيث فتح يف السخاوي أفاد اما   أبنائام عن اآلابء رواية : اتابه يف اخلطيب ذارها الرواية هذه ((8

 .  (1/183)  1ط   الزبري أيب أحاديث يف   األصبااين الشيخ أيب
 . ( وائل بن داود ) : ( ر – د – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( داود بن وائل ) ((9

  الثقات   حبان ابن . ثقة : اخلليلي وقال   "الثقا " : اتاب يف حبان ابن ذاره   الكويف بكر أبو   التيمي داود بن وائل ((10
 . (3/1005)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (30/420)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (7/561)  1ط

 حبان  ابن . أبس به ليس : النسائي وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   الكويف التيمي داود بن وائل بن بكر ((11

 . (3/624)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (4/230)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (6/103)  1ط  الثقات
   الوليمة ابب   النكاح اتاب   د.ط   هماج ابن سنن   هماج ابن أخرجه   الزهري عن ابنه عن داود بن وائل حديث ((12

 : سفيان قال : ارمديين بن علي عن   الفارسي سفيان بن يعقوب قال : هللا رمحه ارمزي قال . (1/615)   (1909) : رقم حديث
  . (30/422)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي : رانظ . الوليمة حديث اتابه يف نظر إمنا   ريئاً  ابنه من يسم  مل داود ابن وائل
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ثـْت يِن  قال: أيب حدثين قال: (1)سليمان بن معتمر وعن   و ْيح  " قال: احلسن عن أيوب عن عين  أنتح د 
ُة ر مح  ةٍ  تـُا ا أنواعاً  جيم  ظريف وهذا .(2)"ا ِلم   . أعلم سبحانه وهللا   الكبري يف بـ يـ نـْ

 اء عن آابئهمالنوع اخلامس واألربعون : رواية األبن
  . اجلد أو األب فيه ُيس م   مل ما وأمهه  (3)اتاب فيه الو ائِِليِّ  نصر أليب

  : نوعان وهو 
  . اثري وهو   فحسب أبيه عن أحدمها     
 العاص بن عمرو بن هللا عبد ابن حممد بن (4)رعيب بن عمرو : )اـ   جده عن أبيه عن : والثاين     

 احملدثني أاثر هكذا به واحتج . ِجي ادد  ِفْقِاي ا د  أاثرها (6)ابرية نسخة هكذا له  (5)جده( عن أبيه عن

  . التابعي حممد دون هللا عبد على جلده مح ْالً 
ْيد ة   بن معاوية بن حكيم بن وبـ ْازِ         . حسنة نسخة هكذا له  (1)جده عن  (8)أبيه عن  (7) ح 

                                  
 احلافظ اإلمام   والعبادة العلم يف رأساً  اان   األعالم األئمة أحد   البصري حممد أبو   التيمي طرخان بن سليمان بن معتمر ((1

 . (8/477)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(187) : سنة تويف   العلماء ابار من اان   القدوة
 . (4/273)   (1434) : رقم حديث   د.ط   العلم وجواهر اجملالسة   الدينوري : انظر ((2
 . الوائلي النصر أبو لـ   آابئام" عن األبناء "رواية : اتاب ((3
  من ( عمرو بن رعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرري   أبو إبراهيم ارمدين   من صغار التابعني   صدوق (4

  (   الذهيب6/342  ) د.ط   التاريخ الكبريالطبقة اخلامسة   وحديثه عن أبيه عن جده حجة عند البخاري وغريه . البخاري   
 ( . 1/423(   )5050برقم: )  1ط   تقريب التهذيب(   ابن حجر   3/263)   1ط   ميزان االعتدال

 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . ( اثرية ) : ( ر – ج ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( ابرية ) ((6
 جده  عن أبيه عن أحاديث عدة له   األعالم األئمة أحد   البصري ارملك عبد أبو   القشريي حيدة بن معاوية بن حكيم بن هبز ((7

 يف الكامل   عدي ابن . هـ( 160) : سنة قبل يفتو  منكراً  حديثاً  له أر مل : عدي ابن وقال   احملدثني من مجاعة وثقه   احملّدث اإلمام
 . (6/253)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/254)   1ط   الرجال ضعفاء

 "الثقا ". يف: حبان ابن وذاره   أبس به ليس : النسائي وقال   ثقة اتبعي : العجلي قال   القشريي حيدة بن معاوية بن حكيم ((8

 . (3/39)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (4/161)  1ط   الثقات   حبان ابن   (1/130)  1ط   الثقات   العجلي
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  . عمرو بن اعب : وقيل   (2)اعب بن عمرو بن ُمص رِّفِ  ابن وطلحة      
 ابن الليث بن أسد بن احلارث بن العزيز عبد بن الوهاب عبد عن   اخلطيب رواية : أحسنه ومن      

ن ة   بن (3)يزيد بن سفيان بن األسود ابن سليمان يـْ  أيب مسعت : يقول أيب مسعت : قال (4)التميمي ُأا 

 يقول: أيب مسعت : يقول أيب مسعت : يقول أيب مسعت : يقول أيب مسعت : يقول أيب مسعت : يقول
 ال ِذي : "احلْ ن انُ  : يقول عنه هللا رضي طالب أيب بن علي مسعت : يقول أيب مسعت : يقول أيب مسعت

ن انُ    ع ْنهُ  أ ْعر ض   م نْ  ع ل ى يـُْقِبلُ  أُ  ال ِذي : و اْلم   .(5)" الس ؤ الِ  قـ ْبل   اِبلنـ و الِ  يـ ْبد 
 دس واألربعون : ] السابق والالحق[النوع السا

                                  
 غزا البصرة  أهل يف معدود صحايب   حكيم بن هبز جد   القشريي اعب بن قشري بن حيدة بن معاوية بن حيدة بن معاوية ((1

 د.ط    الغابة أسد   األثري ابن   (3/1415)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هبا وما  خراسان

 . (6/118)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/200)
 112) سنة: تويف   اجملود ارمقرئ   احلافظ اإلمام   الكوفة علماء أحد   الكويف حممد أبو   اهلمداين عمرو بن مصرف بن طلحة ((2

 . (5/191)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (6/308)   1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . بعدها( : وقيل هـ 
 . ( زيد ) : ( د – ج ) : ويف   ( ر - ز ) : يف هكذا ( يزيد ) ((3
 تويف   حنبل بن أمحد مذهب على والفتوى للوعظ حلقة ارمنصور جام  يف له اان   األعالم األئمة أحد   التميمي الفرج أبو ((4

  . (9/411)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (12/293)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 425) سنة:
 آخرهم آابء تسعة اإلسناد هذا يف علي وبني - الوهاب عبد : يعين – الفرج أيب بني  : تعاىل هللا رمحه البغدادي اخلطيب قال ((5

 إسناد إنه العالئي وعن الطيب ابن قال : تعاىل هللا رمحه الفاداين وقال . .ا.هـ  علياً  مس  أنه ذار الذي هوو    هللا عبد بن أاينة

  : هم   الفرج أيب نسب يف ارمذاورين التسعة وهؤالء . .ا.هـ جدا غريب
 . أسد بن احلارث : الثاين األب - (اخلطيب ريخ :الوهاب عبد والد) احلارث بن العزيز عبد : األول األب
 . األسود بنا سليمان : اخلامس األب -  سليمان بن الليث : الراب  األب - الليث بن أسد : الثالث األب
 . أاينة بن يزيد : الثامن األب - يزيد بن سفيان : الساب  األب - سفيان بن األسود : السادس األب
   مثله ترى ال قد    جداً  عجيب ابآلابء مسلسل وهو   ( طالب أيب بن علي سائل) ؛ التميمي هللا عبد بن أاينة : التاس  األب
 األحاديث يف العجالة   الفاداين   (11/33)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . وهب ما على هلل واحلمد

 . (1/68)   2ط   املسلسلة
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 فوائده ومن  (1)حسن اتاب فيه للخطيب . وفاتياما بني ما تباعد اثنان عنه الرواية يف اررتك من

  . االسناد علو حالوة
و اخلْ ف افُ  البخاري عنه روى   (2)الس ر اجُ  إسحاق بن حممد : مثاله      

 وسب  مائة وفاتياما وبني   (3)

 . اذلك وبيناما   مالك عن   (5(،)4)رويد بن وزاراي والزهري . أاثر أو نةس وثالثون
 النوع السابع واألربعون : من مل يرو عنه إال واحد

ب شٍ  (7)ابن وهبُ  : مثاله  (6)اتاب فيه رمسلم نـْ خ 
 وحممد  (10)ُمض رِّس ابن وعروة  (9)ر ارٍ  بن وعامر  (8)

  . الش ْعيب غري عنام يرو مل حابيونص : (3)صيفي بن (2)وحممد   (1)صفوان ابن

                                  
 . اخلطيب لـ   احد"و  ريخ عن راويني وفاة بني ما تباعد يف والالحق "السابق : اتاب ((1
   عصره يف خراسان ريخ   األعالم األئمة أحد   السراج العباس أبو   النيسابوري موالهم الثقفي إبراهيم بن إسحاق بن حممد ((2
   الشافعيني طبقات   رياث ابن   (2/56)   1ط   بغداد اتريخ   اخلطيب . هـ( 313) : سنة تويف   ثقة للحديث حافظاً  اان
  (1/218)   د.ط
   الزاهد العابد العامل   خراسان مسند   األعالم األئمة أحد   اخلفاف احلسني أبو   الق ْنط رِي   عمر بن أمحد بن حممد بن أمحد ((3
 . (4/503)  1ط   الذهب شذرات   العكري   (16/481)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 395) : سنة تويف
   النووي . ترمجته وسيأيت   )دويد( : رراداإل يف اما والصحيح . ( دريد ) : ( د ) : ويف   ( ر - ز - ج ) : يف هكذا ( رويد ) ((4

  . (1/178)   1ط   اخلالئق خري سنن معرفة إىل احلقائق طالب إرشاد
 وقال والكبار  والثوري مالك بن السماع ادعى اذاب : الذهيب قال   الكندي أمحد أبو   األرعث بن حممد بن دويد بن زاراي ((5

 لسان   حجر ابن   (6/334)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . ومائتني وستني نيف سنة تويف   احلديث يض  )اان : حبان ابن

 . (1/144) :  2 ط الضعفاء ديوان   الذهيب   (3/507)   2ط   امليزان
  . النيسابوري احلجاج بن مسلم لـ   والوحدان" "ارمنفردا  : اتاب ((6
 . ( ج ) : من ساقطة ( )ابن ((7
   القرطيب الرب عبد ابن ". حجة تعدل رمضان يف عمرة " : حديث   الشعيب عنه روى   صحبة له   الطائي خنبش بن وهب ((8

 . (6/488)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (5/426)   د.ط   الغابة أسد   األُثري ابن   (4/1560)   1ط   االستيعاب
 يف اإلصابة   حجر ابن : انظر . اليمن على  النيب عامل اان   الكوفة أهل يف عداده   صحبة له   اهلمداين رار بن عامر ((9

  (3/472)   1ط   الصحابة متييز
 م  واان الوداع  حجة  الكرمي النيب م  راد   الكوفة أهل يف عداده   صحبة له   الطائي أوس بن مضرس بن عروة ((10

 . (4/408)   1ط  اإلصابة   حجر ابن   . الردة أهل إىل عليام هللا رضوان الصديق بعثه حني خالد



 

180 
 
 

األ ْعس ر بن(6)وُصن احبي  (5)ودُاني (4)أبيه : عن ابلرواية حازم أيب بن قيس وانفرد      
(7)  

 ومعاوية   سعيد والد (10)ارمسيب : ابنه إال الصحابة من عنه يرو مل وممن . الصحابة (9)من(8)وِمرداسُ 

  . (3)الرمحن عبد والد (2)ليلى وأبو  (1)معاوية لدوا(11)إايس ابن وقـُر ةُ    حكيم والد

                                  
 . (6/14)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . الشعيب إال عنه يرو مل . صحبة له   األنصاري مرحب أبو   صفوان بن حممد ((1
 يوم صوم يف حديثه   الشعيب غري عنه يرو ومل   الكوفة نزل أنه يقال   صحبة له   األنصاري احلارث بن سال بن صيفي بن حممد ((2

 . (6/15)  1ط  اإلصابة   حجر ابن   (3/1371)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . عاروراء
 الشعيب دتفر  أوس  ابن جشم بين من الكوفيني يف يعد األنصاري صيفي بن وحممد : صيفي ابن ترمجة يف نعيم أبو قال : تنبيه ((3

 ابن حممد غري صيفي ابن حممد : الواقدي وقال   واحد مها : فقيل صفوان  بن وحممد   صيفي بن حممد يف واختلف   عنه ابلرواية

  . (1/174)   1ط   الصحابة معرفة   األصبااين . الكوفة ونزال   الشعيب مجيعاً  عناما روى   آخر هو   صفوان
 احلارث  بن عوف عبد : وقيل   احلارث بن عوف : فقيل   امسه يف أختلف   حازم أيب بن قيس والد   األمحسي حازم أبو ((4

 . (7/69)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن . بصفني قتل   صحبة له   حصني : وقيل
 قيس عنه روى   واحد حديث له   الصحابة من الكوفة أهل يف عداده   صحبة له   ارمزين : ويقال   اخلثعمي سعيد بن داني ((5

 . (2/326)  1ط  اإلصابة   حجر ابن   (2/462)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . حازم أيب بنا
 األعسر ابن يف الصواب : تعاىل هللا رمحه حجر ابن قال . ( صنابح ) : ( د - ر – ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( وصناحبي ) ((6

 . (3/362)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن . ايء بغري   صنابح : أنه الصحايب
 عنه روى   الصحابة من الكوفة أهل يف معدود وهو   صحبة له   الصناحبي : يقال و   البجلي األمحسي األعسر بن الصنابح ((7

  . (3/362)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن . غريه عنه يرو ومل   حازم أيب بن قيس
 له ليس واحد حديث عنه روى الشجرة حتت ابي  ممن اان   الكوفة أهل يف عداده   صحبة له   األسلمي مالك بن مرداس ((8
   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . التمر( احثالة حثالة وتبقى فاألول  األول الصاحلون )يقبض : قال  هللا رسول أن   غريه
 . (6/60)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (5/136)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1386)

 . ( د - ر – ج ) : من ساقطة ( )من ((9
 أبيه م  هاجر صحبة  له   الفقيه ارمسيب بن سعيد والد   ارمخزومي سعيد أبو   القرري وهب أيب بن حزن بن ارمسيب ((10

 متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (3/1400)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . لشجرةا حتت ابي  ممن اان   وهب أيب ابن حزن

 . (6/96)   1ط   الصحابة
 خالفة يف وقتل   اخلندق راد ممن واان   صحبة له   القاضي معاوية بن إايس جد   ارمزين رايب بن هالل بن إايس بن قرّة ((11

 . (5/330)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/1280)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . األزارقة حرب يف   معاوية
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 ارمسيب حديث إبخراجاما وغلطُوهُ  .(4)القبيل هذا من أحد عن الصحيحني يف خيرجا مل : احلاام قال

 وقيس  (6)تغلب ابن عمرو عن احلسن : حديث (5)من البخاري وإبخراج   طالب أيب وفاة يف سعيد أيب

  . مرداس (7)عن
 . اثرية الصحيحني يف ونظائره   (9)عمرو بن راف  عن (8)الصامت بن هللا عبد : حديث مسلم وإبخراج

 والعشرين". "الثالث : يف تقدم وقد

                                  
 سنة: تويف   أحاديث وله ثقة اان   األعالم األئمة أحد   البصري إايس أبو   ارمزين رائب بن هالل بن إايس بن قرة بن معاوية ((1

 . (5/153)   3ط   النبالء مأعال سري   الذهيب   (7/221)   1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 113)
   بال بن يسار : وقيل   أحيحة بن بالل : قيل   اثرياً  امسه يف اختلف   ليلى أيب بن الرمحن عبد والد   األنصاري ليلى أبو ((2
 . جاينة يف ارد هبا وله الكوفة إىل انتقل مث   ارمشاهد من بعدها وما أحداً  راد   بكنيته مشاور وهو   صحبة له   ذلك غري : وقيل
 . (7/292)   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (4/1744)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن
 اتبعي : العجلي قال   الفقيه احلافظ   العالمة اإلمام   الكويف ارمدين عيسى أبو   األوسي األنصاري ليلى أيب بن الرمحن عبد ((3

 اخلطيب   (1/298)  1ط   الثقات   العجلي . هـ( 83) : سنة تويف   مسعود بن هللا عبد مس    علي أصحاب من ثقة 

 .  (2/966)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (11/455)   1ط   بغداد اتريخ  البغدادي
 . (1/38)   د.ط   اإلكليل كتاب إىل املدخل   احلاام ((4
 . ( د - ر – ج ) : من ساقطة ( )من ((5
 على أثىن أنه : مناا اديثأح النيب عن روى   البصرة نزل   معروف صحايب   العبدي ويقال   النمري غلب بن عمرو ((6

   1ط  اإلصابة   حجر ابن ( 4/188)  د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1166)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن .إسالمه
(4/500) . 

 . ( بن ) : ( ر ) : ويف   ( د - ز - ج ) : يف هكذا ( عن ) ((7
 التابعني  جلة من اان   عناما هللا رضي ارمشاور الصحايب الغفاري ذر أيب أخي ابن   البصري الغفاري الصامت بن هللا عبد ((8

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (15/120)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . (هـ 71) سنة: تويف   ثقة : نسائيال قال
(2/1123) 

 يف له   عمرو بن احلكم أخو   البصرة نزيل   صحبة له   الضمري الكناين جبري أبو   الغفاري حامت بن جمدّع بن بن عمرو نب راف  ((9
 . (2/367)   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (2/482)   1ط  االستيعاب   الرب عبد ابن . حديث مسلم
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الُعْشر اء أبو : التابعني ويف      
 من وعشرين نّيفٍ  عن الزهري وتفرد . س لمة بن محّاد غري عنه يرو مل : (1)

  (4) الس ِبيعيّ  إسحاق وأبو  (3)األنصاري سعيد بن حيىي واذا   مجاعة عن (2)دينار بن وعمرو . التابعني
 . عنام هللا رضي وغريهم  (6) ومالك   (5)عروة بن وهشام

 النوع الثامن واألربعون : معرفة من ذكر أبمساء أو صفات خمتلفة
 . هوغري   (7)سعيد بن الغين عبد فيه: وصنف . التدليس رمعرفة إليه احلاجة متسّ  غ ويصد  فند  هو
 متيم حديث عنه ارمروي  (9)النصر أبو : هو   ارمفسر (8)الكليب الس ائب بن حممد : مثاله      

 أبو وهو: " (5(،)4)دابغه (3)مسك ال (2)"ذااة : راوي   السائب بن محاد :  وهو(1)وعدي(10)الداري

  . التفسري عطي ة عنه روى الذي سعيد أبو وهو:

                                  
 عنه ابلرواية تفرد   ذلك غري : وقيل   مالك بن أسامة : قيل   امسه يف اختلف   بكنيته مشاور   البصري الدارمي العشراء أبو ((1

 .جماول أعرايب : حجر ابن وقال   ةالبصر  طريق على احلفرة ينـزل اان : وقال الثقا "  " : اتاب يف حبان ابن ذاره   سلمة بن محاد
 . (1/658)   (8251) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (3/3)  1ط   الثقات   حبان ابن
  . (8) : ص : يف ترمجته سبق   موالهم اجلمحي األثرم حممد أبو   ارمكي دينار بن عمرو ((2
  . (114) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين سعيد أبو   األنصاري سال بن عمرو بن قيس بن سعيد بن حيىي ((3
  . (238) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف عيالسبي إسحاق أبو   اهلمداين عبيد بن هللا عبد بن عمرو ((4
  . (147) : ص : يف ترمجته سبق   ارمدين ارمنذر أبو   األسدي القرري العوام بن الزبري بن عروة بن هشام ((5
 بصاح   اهلجرة دار إمام   الفقيه  ارمدين هللا عبد أبو   ياحلمري  ياألصبح عمرو بن عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك ((6

 اهلداية   الكالابذي . هـ( 179) : سنة تويف   السابعة الطبقة من   ارمثبتني وابري   ارمتقنني رأس   التابعني أتباع ابار من   ارمذهب

 . (1/516)   (6425) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (2/693)   1ط   واإلرشاد
  . سعيد نب الغين عبد لـ   اإلركال" "إيضاح : اتاب ((7
 مرتوك رافضي أنه إال   األنساب يف رأساً  اان   ارمفسر النسابة   الكويف النضر أبو   الكليب عمرو بن بشر بن السائب بن حممد ((8

   عدي ابن أمحد . هـ( 146) : سنة تويف   وصفه يف اإلغراق إىل حيتاج أن من أظار فيه الكذب وضوح : حبان ابن قال   احلديث
 . (6/248)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/274)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل

  . الصحيح وهذا . ( النضر أبو ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( النصر أبو ) ((9
 من تس  سنة أسلم انياً نصر  اان   جليل صحايب   الداري رقية أبو   الدار ابن جذمية بن سود بن خارجة بن أوس بن متيم ((10

 وتويف الشام  إىل  عفان بن عثمان مقتل بعد انتقل   الدجال وخرب اجلساسة حديث الراوي وهو   ارمدينة يسكن واان   اهلجرة
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  (6)ارمدين هللا عبد أبو سامل : هو   وعائشة   سعيد وأيب   هريرة أيب عن الراوي سامل : ومثله
 موىل وسامل   النصريني موىل وسامل   اهلادي ابن رداد موىل وسامل أوس  بن مالك موىل وسامل

 . رداد موىل هللا عبد وأبو   دوس موىل وسامل   الد ْوِسي هللا عبد أبو وسامل   س ب ال ن وسامل ال مْارِّي 
 .(7)ريوخه يف هذا من اثرياً  طيباخل واستعمل

 (1)النوع التاسع واألربعون : معرفة املفردات
                                  

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/193)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 40) : سنة
 . (1/487)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (1/428)

 أبو ذلك عليه وأنكر   صحبة له : قال حبان ابن أن اإلصابة يف حجر ابن ذار   صحبته يف اختلف   بّداء بن عدي : تنبيه ((1

 لذاره وجه وال   الصحابة يف امبعض وضعه وقد صحبة. عندي لعدي يصح ال : عطّية ابن وقال . إسالم له يعرف ال : وقال نعيم 

 تفسري يف وجد  مث ؛ ذلك بعد أسلم أنه على اطل  يكون أن جيوز فقد   حبان ابن لقول القسم هذا يف أخرجته وإمنا   فيام عندي

 وما  . مهإسال وحسن فأسلم . «عنك اّلل   يتجاوز أسلم   متيم اي وحيك» : لتميم  النيبّ  فقال : بطوهلا القصة ساق أن بعد مقاتل

 . (4/387)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (4/5)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن . نصرانياً  بّداء بن عدي
 . (1/137)    2ط   الفقهي القاموس   حبيب أبو أمه". ذااة اجلنني "ذااة : احلديث ويف   النحر أو الذبح : ذااة ((2
 . ( مسلم ) : ( د ) : ويف   ( ر - ز - ج ) : يف هكذا ( مسك ) ((3
 . (1/270)   د.ط   الوسيط املعجم : انظر . ومصلحاا اجللود معاجل : الد ابغ   ليصلح اجللد به يدبغ ما : الدابغ ((4
 بن ارمؤمل بن حممد طريق من   (4/138)   (7153) : رقم حديث   األطعمة اتاب   1ط   املستدرك   احلاام أخرجه ((5

   احلارث بن هللا عبد بن إسحاق ثنا   السائب بن محاد ثنا أسامة  أبو ثنا   محاد بن نعيم ثنا   الشعراين حممد بن الفضل ثنا   احلسن
 تلخيصه يف الذهيب ذلك على ووافقه   خيرجاه ومل اإلسناد صحيح : احلاام قال .  بطوله احلديث وذار ... عباس ابن مسعت قال:

  كارمستدر  على
 ابن مالك موىل سامل هو و   اهلاد بن رداد موىل سامل هو : ارمزي قال   الدوسي ارمدين هللا عبد أبو   النصري هللا عبد بن سامل ((6

 أبو سامل وهو   دوس موىل سامل وهو   ارماري موىل سامل وهو   سبالن سامل وهو   النصريني موىل سامل وهو   النصري احلداثن بن أوس

 علماء من اان الذهيب: وقال   ابرياً  ريخاً  اان أنه وذار   األرج بن بكري عنه روى : الذي هللا عبد أبو وهو   الدوسي هللا عبد

 (.4/595)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (10/154) 1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ(110) : سنة تويف . ارمدينة
 . واحد والكل : الصرييف عثمان بن أمحد بن هللا عبيد وعن   الفارسي الفتح أيب بن هللا عبيد وعن   الزهري القاسم أيب : عن روى ((7
 =أيب : عن روى واذا . واحد وهم : اخلالل حممد أيب وعن   طالب أيب بن احلسن وعن   اخلالل حممد بن احلسن : عن روى واذا

 والكل ارمعدل: علي أيب بن علي وعن   التنوخي احملسن بن علي القاسم أيب القاضي وعن   احملسن بن علي وعن   التنوخي القاسم

 . (2/564)   1ط   احلديث علوم يف املقنع   ارملقن ابن . واحد
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 : أقسام وهو ؛ (2)ابلتصنيف وأفرد   األبواب أواخر يف يوجد حسن فن هو
 األول يف األمساء : فمن الصحابة :

 ُعِلي ان : اـ : وقيل   ُسفيان : اـ   ُعْجي ان   بن "ابجليم" : (3)أمجد .  
  ٌاجليم" "بضم (4)ُجبَـْيب .  
 (5)َسْنَدر .  
  ْبفتحاما".   (6)َشَكل"  
  ّأمامة أبو   (7)ُصَدي .  
  ُاأل ْعس ر بن ُصَناِبح

(8). 
                                  

   1ط   الفياح الشذا   األبناسي . واناهم وألقاهبم والعلماء احلديث ورواة   الصحابة أمساء من األحاد معرفة : ارمفردا  ((1
(2/584) .  

 حلقه احلديث"  وأصحاب والتابعني الصحابة من ارمفردة األمساء "طبقا  : بـ ارمرتجم   الربدجيي بكر أبو اإلمام ابلتصنيف أفرده ((2

 اثرية أمساء ذار اونه يف وق  ما : ذلك فمن ؛ بكري بن هللا عبد أبو : منام احلفاظ من واحد غري من واستدراك اعرتاض منه اثري يف

 . (2/584)   1ط   الفياح الشذا   األبناسي . ذلك من وأاثر ومثالث مثان هيو  آحاد أهنا على
 : انظر . رواية له وليس   اخلطاب بن عمر أايم مصر فتح وراد   الكرمي  النيب على وفد   اهلمداين عجيان بن أمجد ((3
 . (1/185)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (1/144)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن
   هللا رسول إىل احلارث بن جبيب )جاء : قالت عناا هللا رضي عائشة حديث يف وذاره   صحبة له   احلارث بن جبيب ((4

   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (1/271)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . ( للذنوب....احلديث مقراف إين هللا ايرسول : فقال
  (1/568) . 

 له يقال عبد اجلذامي لزنباع اان : قال رعيب بن عمرو حديث يف ذاره جاء وقد   صحبة له   اجلذامي زنباع موىل سندر ((5
 . (3/160)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/688)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . احلديث وذار سندر...

 غريه  عنه يرو  مل ركل بن رتري ابنه : عنه روى   الكوفة زيلن   صحبة له . بغيض بن عبس بين من   العبسي محيد بن ركل ((6

 . (3/285)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/710)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . واالستعاذة الدعاء يف حديثه
 وروى منه ومس   الكرمي النيب صحب   بكنيته مشاور   جليل صحايب   الباهلي أمامة أبو   وهب بن عجالن بن ُصديّ  ((7

 أسد   األثري ابن   (2/736)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ(86) : سنة ما    ابلشام مواتً  الصحابة أخر وهو   عنه

 . (3/339)   1ط  اإلصابة    حجر ابن   (3/15)   د.ط   الغابة
  . (180) : ص : يف ترمجته سبق   البجلي األمحسي األعسر بن الصنابح ((8
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 حنبل ابن "بفتحاما" (1)َكَلَدة .  
  ُ(2)معبد ابن َواِبَصة .  
  ُ(3)اخلري نـُبَـْيَشة .  
 ارماملة". "ابلعني : ويقال . ارمعجمتني" والغني "ابلشني رحيانة أبو   (4)مَشُْغون  
  ُارمعجمة" "إبسكان ُمْغف ل  ابن "  ارمكررة ابرموحدة "مصغر   (5)ُهبَـْيب . 
  ّع ص ى" : اـ   ل ب   بن "ُأيب ّ" : اـ   "ابلالم"   (6) ُليَب"

(7).  

                                  
 أسلم   سفراً  وال حضراً  أخاه يفارق ال اان   ألمه أمية بن صفوان لـ أخاً  اان   صحبة له   األسلمي مليل بن حنبل بن الدة ((1

 أسد األثري  ابن   (3/1332)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هبا تويف حىت مكة يقيم يزل ومل معه

 . (5/463)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (4/468)   د.ط   الغابة
 . هبا وما  الرقة إىل حتول مث   الكوفة سكن   صحبة له   األسدي سامل أبو   ارمخزومي عبيد بن مالك بن معبد بن وابصة ((2
 ابن األسدي. خزمية بن أسد انب احلارث بن الكم بن احلارث بن عتبة بن معبد بن وابصة : أنه   نسبه يف مندة وابن نعيم أبو ذار

 ابن   (5/398)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1563)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد

 . (6/461)  1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة  حجر
 اخلري. نبيشة  الكرمي النيب مساه   صحايب    البصري طريف أبو   اهلذيل هللا عبد بن عوف بن عمرو بن نبيشة : اخلري نبيشة ((3

 ابن   (5/294)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1524)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن

 . (6/331)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر
 . دمشق أهل ابار من اان ارمصريني  يف وحديثه   الشام نزيل   صحبة له   األنصاري انةرحي أبو   األزدي زيد بن مشغون ((4
 ابن   (6/114)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1661)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن

 . (3/291)  1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر
 مث مصر؛ فتح وراد   ارمدينة إىل وهاجر أسلم مث   ابحلبشة اان   صحايب  الغفاري الواقعة بن مغفل بن روعم بن هبيب ((5

 أسد   األثري ابن   (4/1548)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . ارمصريني يف وحديث   سكناا

 . (6/415)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/361)   د.ط   الغابة
   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . األمحر اخلز يلبس  اان صحبة له   األسدي ل ب ا بن ُليبّ  ((6
 . (5/499)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (4/481)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1340)

 ابن . الصالح ابن مقدمة يف اما الصحيح وهذا . ( اعصا لبا ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( اعصى ُلّب  ) ((7

 . (1/327)   2ط   احلديث علوم معرفة   الصالح
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 ومن غري الصحابة :
 (1)عمرو بن أوسط .  
 الدال". وبضم   حتت من : وقيل   فوق من ارمثناة "بفتح   (2)َتُدوم  
  ِبفتحاا". اجل ل د  أبو اجليم"  "بكسر  (3)ْيالنج"  
 مصغر" "ابجليم   (4)الُدَجني .  
 (5)ُحبَـْيش بن ِزر .  
  ُر  . (6)اخِلْمسِ  بن وُسَعيـْ
 (7)فـَْرَدان. 
   الرَّاين بن ُمْسَتِمر( ِّ8) . 
  ُالزاي". وإسكان ارماملة "بفتح   (1)َعْزَوان  

                                  
 ابن . ثقة رامي   نيالتابع ابار من   بعام  النيب مو  بعد ارمدينة قدم   الشامي إمساعيل أبو   البجلي عمرو بن أوسط ((1

 . (2/296)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (9/392)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار
 ابن يزيد : عنه حّدث   عامر بن تبي  عن روى   األول : والصواب   ابلياء يدوم : ويقال   ارمتيمي مث الكالعي صبح بن تدوم ((2

 . (1/75)  1ط   املصري يونس ابن اتريخ   يونس ابن . ارمعافري عمرو
 ابن . العباد من واان   األوائل اتب يقرأ ممن اان   ثقة بكنيته مشاور   البصري اجللد أبو   األسدي فروة أيب بن جيالن ((3

 . (7/222)   1ط  الكربى الطبقات    سعد ابن   (1/150)   1ط   األمصار علماء مشاهري حبان 
  (3/583)   1ط   الكامل   عدي ابن : انظر . احلديث ضعيف   البصري الغصن أبو   الريبوعي اثبت بن دجني ((4
 القدر  جليل ثقة   الكوفة منقرئ   األعالم األئمة أحد   الكويف مرمي أبو   األسدي بالل بن أوس بن حبارة بن حبيش بن زر ((5

 . (4/166)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري : وقيل هـ 81) : سنة تويف
 صاحل : حامت أبو وقال   معني ابن ووثقه "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   الكويف مالك أبو   التميمي اخلمس بن سعري ((6

 . (4/626)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (6/436) 1ط   الثقات   حبان ابن : انظر . به حيتج وال حديثه يكتب احلديث
 قال   ابلضم : )وردان : للسيوطي الراوي تدريب ويف . ( وردان ) : ( ج ) : ويف   ( د - ز - ر ) : يف هكذا ( انفرد ) ((7

  . (2/759)   د.ط   الراوي تدريب   السيوطي : انظر . الصالح( ابن على مزيد وهذا السيوطي:
   حبان ابن . ثقة صدوقاً  واان "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن رهذا   البصري هللا عبد أبو   الزهراين اإلايدي الراين بن ارمستمر ((8

  (4/212)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (11/145)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (5/464) 1ط   الثقات
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  ٌالفتح ألسنتام على وغلب   الكاف" وختفيف   ارموحدة "بكسر  (3(،)2)الِبَكائي نـَْوف 

 . والتشديد
  ُنفيل : وقيل  (5)ابلفاء : وقيل   ابلقاف : ونقري "مصغرا "    (4)مُسَرْيٍ  ْبنُ  نـَُقرْيِ  ْبنُ  ُضَرْيب 

 والالم" "ابلفاء
  ُلوقي "البلدة"  : اـ   ارميم" تحوف "ابرمعجمة   عناما هللا رضي اخلطاب عمر بريد   (6)مَهََذان: 

 "القبيلة". : اـ   ارميم" وإسكان "ابرماملة
 القسم الثاين : الكىن :

 سربة بن معاوية : امسه   والتصغري" "ابلتثنية   (7)اْلُعبَـْيَدْينِ  أبو . 
 ذلك غري : وقيل   أسامة  اْلُعَشَراءِ  أبو .  
 بتسميته: نعيم أبو نفرداو    امسه يعرف مل ارمشددة"  الالم وفتح ارماملة "بكسر  (1)اْلُمِدلَّةِ  أبو 

  .(2)هللا( عبد )بن هللاعبيد

                                  
 . (5/288)  1ط   الثقات   حبان ابن . زاهد اتبعي   البصري العابد   الرقاري زيد بن عزوان ((1
 . ( البكايل ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( البكائي ) ((2
 "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   األعالم العلماء أحد   التابعني ابار من   البكايل يزيد أبو   احلمريي فضالة بن نوف ((3

 . (30/65)  1ط   الكمال هتذيب   رمزيا   (5/483)  1ط   الثقات   حبان ابن . ذلك( غري وقيل هـ  81) : سنة تويف
 العلماء. من مجاعة وثقه "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   البصري اجلريري السليل أبو   القيسي   مسري بن نقري بن ضريب ((4

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (13/309)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (4/390)  1ط   الثقات   حبان ابن
(3/189) . 

 . ( ج ) : من ساقطة ( ابلفاء : )وقيل ((5
   حبان ابن "الثقا ". : اتاب يف حبان ابن وذاره   بشيء له يتعرض ومل حامت أيب ابن ذار   اخلطاب بن عمر بريد : مهذان ((6

  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن   (3/184)   1ط  األخيار مغاين   العيين الدين بدر   (5/516) 1ط   الثقات
(9/121) . 

 . ويقربه يدنيه مسعود ابن اان : سعد بن حممد قال   األعمي الكويف العبيدين أبو   العامري السوائي حصني بن سربة بن معاوية ((7
  1ط   مالالك هتذيب   ارمزي   (6/193)   1ط  الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 98) : سنة تويف   ثقة : معني ابن وقال

(28/173) . 
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 عمرو ابن هللا عبد : امسه   الراء" وختفيف ارميم وضم حتت من "ابرمثناة   (3)ُمَرايَةَ  أبو .  
 غيالن بن حفص   "مصغر"   (4)ُمَعْيدٍ  وأبو . 

 القسم الثالث : األلقاب :
  ُغريه : وقيل  (7)ماران : ]امسه[   وسلم عليه تعاىل هللا صلى (6)هللا رسول موىل   (5)َسِفيَنة .  
  ٌعمرو : امسه "بفتحاا"  : ويقولونه   وغريه اخلطيب عن   ارميم" "بكسر  (8)ِمْنَدل .  
  ٌالسالم عبد : ]امسه[   وفتحاا" السني "بضم   (9)ُسْحُنون .  

                                  
 "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن وذاره   اسم على له أقف  مل الكوفة أهل من   الصديقة عائشة ارمؤمنني أم موىل   ارمدلة أبو ((1

 تقريب حجر  ابن   (5/72)   1ط   الثقات   حبان ابن . الثالثة من مقبول : حجر ابن وقال   هللا عبد بن هللا عبيد : امسه : وقال

 . (1/671)   8349 : برقم   1ط   التهذيب
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 الطبقات   سعد ابن . حبان ابن وثقه   احلديث قليل اان : سعد ابن قال   البصري عمرو بن هللا عبد امسه   العجلي مراية أبو ((3

 . (5/31)  1ط   الثقات   حبان ابن   (7/176)  1ط   الكربى
 أبو وقال   العلماء من مج  وثقه   ابلقدر رمي فقيه   الدمشقي معيد أبو   احلمريي الرعيين : وقيل   اهلمداين غيالن بن حفص ((4

  1ط   الثقات   حبان ابن   (3/296)  1ط  الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن . به حيتج وال حديثه يكتب : حامت
  (7/70)  1ط   الكمال هتذيب   (6/198)

 أصله خنلة  بطن يسكن اان   جليل صحايب    هللا رسول موىل   ذلك غري : وقيل   ماران : امسه   الرمحن عبد أبو سفينة ((5

 عبد ابن . الكرمي النيب أعتقه وقيل   هللا رسول خيدم أن عليه واررتطت   عناا هللا رضي سلمة أم ارمؤمنني أم أعتقته   فارس من

 . (3/111)  1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/503)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/684)   1ط  ستيعاباال   الرب
 . ( النيب ) : ( د – ج ) : ويف   ( ز – ر ) : يف هكذا ( هللا رسول ) ((6
 . ( ر ) : من ساقطة ( )ماران ((7
 أذار اان : سعد ابن قال   التابعني ابار من   لقب : ومندل   عمرو : مسها يقال   الكويف هللا عبد أبو   العنـزي علي بن مندل ((8

 هتذيب   ارمزي . هـ( 167) : سنة تويف   فاضالً  خرياً  واان   ويوثقه حديثه يشتاي من ومنام   ضعف وفيه   حبان أخيه من وأثبت

 . (4/522)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (28/493)  1ط   الكمال
 إليه انتات وقاضياا  ارمغرب فقيه   العالمة اإلمام   ارمغريب سحنون   سعيد أبو  التنوخي حسان بن حبيب بن لسالما دعب ((9

   النبالء أعالم سري   الذهيب ( 3/180)   د.ط   األعيان وفيات   خلكان ابن . هـ( 240) : سنة تويف   ارمغرب يف العلم رايسة
 . (12/63)   3ط
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  ٌ  .(1)ُمَطنيَّ
  ْمأعل وتعاىل سبحانه وهللا .(3)وآخرون  (2)َوُمْشَكَدانَه . 

 النوع اخلمسون : يف األمساء والكىن
هْ  ابن مث  (7)أمحد أبو احلاام مث  (6)النسائي مث  (5)مسلم مث  (4)ارمديين ابن فيه صنف م ْند 

 .(9)وغريهم(8)
  . الكىن حروف على و ُمص نـ ُفُه يـُبـ و بُ  . الُكىن ذوي أمساء بيان : منه وارمراد

 وهو أقسام :
  : ابلكنية ال اسم له غريها ]القسم[ األول : من مسي

 : امسه   السبعة الفقااء أحد  (1)الرمحن عبد بن بكر أيب : اـ : كنية له من ]األول[وهم ضرابن : 
 قال . حممد أبو : انيته   حزم بن عمرو بن حممد بن بكر أبو : ومثله . الرمحن عبد أبو :وانيته بكر  أبو

 .(2)حزم البن انية ال : وقيل هلما. نظري ال : اخلطيب

                                  
 اإلمام   الكوفة حمدث   األعالم األئمة أحد   مطني بـ ارملقب   الكويف جعفر أبو   احلضرمي سليمان بن هللا بدع بن حممد ((1

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 297) : سنة تويف ." ج ب ل ثقة " : هللا رمحه فـ ق ال   الّدار ُقْطينّ  عنه سُئل   الصادق احلافظ
(14/41) . 

 فيه اان   الثقة احملدث اإلمام   مشكدانة بـ ارملقب   الكويف الرمحن عبد أبو   األموي القرري أابن بن حممد بن عمر بن هللا عبد ((2

 . (11/156)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (8/358)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ( 239) : سنة تويف   تشي 
  . وردان   ارمستمر   ُسعري : وهي   مفردة ليست   النوع هذا يف النووي اإلمام أوردها قد أمساء هناك : تنبيه ((3
 . البصري ارمديين ابن احلسن أبو   السعدي جعفر بن هللا عبد بن علي لـ   والكىن األمساء ((4
 . النيسابوري احلجاج بن مسلم لـ واألمساء الكىن ((5
 يف حافالً  اتاابً  صنف وقد : بقوله ترمجته عند إليه أرار النبالء أعالم سري يف تعاىل هللا رمحه الذهيب أن غري   الكتاب اسم أجد مل ((6

  . (14/133)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   الكىن
 إمام   الكبري احلاام النيسابوري أمحد أبو   الكرابيسي أمحد بن حممد بن حممد : وهو . الكبري احلاام أمحد أبو لـ   والكىن األمساء ((7

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ(461) : سنة تويف   السلف سنن على الثابتني الصاحلني من اان   الّصنعة يف عصره
(8/460) . 

 . اإلصبااين هللا عبد أبو   الع بديّ  منده ابن إسحاق بن حممد لـ   واأللقاب الكىن يف الباب فتح ((8
  واألمساء الكىن : واتابه   الدواليب بشر أبو وأيضاً  . والكىن األمساء : واتابه   حنبل بن أمحد : أيضاً  والكىن األمساء يف صّنف ((9
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ح ِصنيٍ  واأيب . ر رِيكٍ  عن (3)بالل اأيب : له كنية ال من : الثاين
 حامت أيب عن احلاء"  "بفتح  (4)

 . الرازي
 القسم الثاين : من عرف بكنيته ومل يعرف أله اسم أم ال

سٍ  اأيب ُمو ْيِاب ة   وأيب . صحايب   "ابلنون"  (5)أان 
 وأيب .(7)خلدريا ريبة   وأيب . هللا رسول موىل (6)

  . عمر ابن موىل (9)انف  بن بكر وأيب . أنس عن (8)األ ْبيض

                                  
 . (169) : ص يف ترمجته سبق   القررى هشام بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أبو ((1
 : ص يف ترمجته سبق   القررى هشام بن ارثاحل بن الرمحن عبد بن بكر أبو . (1/20)   1ط   الكىن سرد يف ىنتاملق   الذهيب ((2
(169) . 

 تويف   الدارقطين ليّنه   الكوفة ريوخ ابار من وهو   بكنيته ومشاور   الكويف احلارث بن حممد بن مرداس : امسه : بالل أبو ((3

 امليزان لسان   حجر بنا   (5/737)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (9/199)  1ط   الثقات   حبان ابن هـ(.222) سنة:

 . (9/32)   2ط  
 صدوق : حامت أيب ابن قال   األتباع تب  عن األخذين ابار من   هللا عبد : امسه قيل   الرازي سليمان بن حيىي بن حصني أبو ((4

 . (3/149)  1ط   والتعديل اجلرح يف التكميل   اثري ابن   (33/249)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي ثقة.
 من محلت وما : القائل وهو   راعراً  اان   صحبة له   أررافام ومن   الديلي األسود رهط من   الديلي الكناين أانس أبو ((5

  (7/20)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . خراسان على عمرو بن احلكم استخلفه   حممد من ذمة وأوىف أبر رحلاا فوق انقة
  الربعبد ابن . مجلاا الصديقة لعائشة يقود ممن واان   ارمريسي  غزوة راد   جليل صحايب   هللا رسول موىل    مويابة أبو ((6

   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (6/302)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1764)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب
(7/324) . 

 حصار يوم الروم أبرض ما    اجلنة دخل خملصاً  هللا إال إله ال قال نم : يقول النيب مس    صحبة له   اخلدري ريبة أبو ((7

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1690)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . القسطنطينية
 . (7/177)  1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (6/164)

 . (1/489)  1ط   الثقات   العجلي . ثقة اتبعي رامي : العجلي قال   عيسى : امسه قيل   الشامي عنسيال األبيض أبو ((8
 ابن ذاه   التابعني ابار من   عناما هللا رضي عمر بن هللا عبد موىل   بغداد قاضي   ارمدين العدوي القرري انف  بن بكر أبو ((9

 هتذيب   ارمزي ( 7/655) : الثقا    حبان ابن . إخوته أوثق هو : حنبل بن أمحد عن : الذهيب وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان

 . (3/763)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (33/147)  1ط   الكمال
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ح رِيزٍ  وأيب . ارمضمومة" "ابلتاء : وقيل   ارمفتوحة" "ابلنون  (1)الن ِجيبِ  وأيب     
 والزاي" "ابحلاء  (2)

ْوِقِفيِّ 
 
 . مبصر حم  ل ةد  : وارموقف . ارم

  : ا اسم وكنيةالقسم الثالث : من لقب بكنية وله غريه
دِ  وأيب . احلسن أيب   طالب أيب بن علي تراب أيبا  وأيب . عبدالرمحن أيب  ذ ْاو ان   بن هللا عبد :الّزان 

ل ة   وأيب . الرمحن عبد أيب  (3)الرمحن عبد بن حممد : الّرِج الِ   . حممد أيب  (4)واضح ابن حيىي : مُت يـْ
 أيب  (6)حممد بن هللا عبد احلافظ : الشيخ وأيب . بكر أيب  (5)إبراهيم بن عمر احلافظ : اآلذان وأيب

 . حفص أيب  (7)أمحد بن عمر : اْلع ْبُدِويِّ  حازم وأيب .حممد
 : الرابع : من له كنيتان أو أكثر ]القسم[

اْلُفر اِويِّ  ومنصور . خالد وأيب   الوليد أيب : ُجريج اابن
 . القاسم وأيب   الفتح وأيب   بكر أيب : (1)

                                  
 : سنة تويف "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   فقيااً  اان   ظليم : امسه يقال   ارمصري السرحي   العامري النجيب أبو ((1
 . (34/340)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (5/575)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ( 88)

 . (5/582)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . احلديث منكر : حامت أبو قال   معاوية موىل   ارمصري ارموقفي حريز أبو ((2
 انظر: احلديث. اثري ثقة اان   الرجال أبو بـ ارملقب   ارمدين نالرمح عبد أبو   النجاري األنصاري حارثة بن الرمحن عبد بن حممد ((3

 . (25/602)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (1/287)   2ط   التابعني متمم ، الكربى الطبقات   سعد ابن
 السناين  الفضل م  مرو ثحمد اان   الثقة احلافظ اإلمام   بكنيته مشاور   ارمروزي متيلة أبو   موالهم األنصاري واضح بن حيىي ((4

 3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (14/131)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . ومائة وتسعني نيف سنة ما 
  (9/211) . 

 . هـ( 290) : نةس تويف   ابحلفظ مشاور ثقة   اآلذان أيب بـ ارمعروف   احلافظ بكر أبو   البغدادي سليمان بن إبراهيم بن عمر ((5
 . (14/101)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (21/267)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 : سنة تويف   التصانيف صاحب أصباان حمدث   الصدوق احلافظ اإلمام   األصبااين حممد أبو   جعفر بن حممد بن هللا عبد ((6
 . (2/51)  1ط   أصبهان اتريخ   األصبااين   (16/278)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 369)

 اإلمام األعرج  العبدوي حازم أبو بـ ارمشاور   النيسابوري حفص أبو   اهلذيل سدوس بن عبدويه بن إبراهيم بن أمحد بن عمر ((7

   وذيوله بغداد اتريخ   داديالبغ اخلطيب . هـ( 417) : سنة تويف   حافظاً  صادقاً  عارفاً  ثقة اان   خراسان حفاظ أحد   العلم
 . (5/301)   2ط   الشافعية طبقات   السبكي   (11/271)   1ط
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 اخلامس : من اختلف يف كنيته : ]القسم[
 ال وخالئق . خارجة أبو : وقيل   هللا عبد أبو : وقيل   حممد أبو : وقيل   زيد أيب : (2)زيد بن أسامةا

  : السادس : من عرفت كنيته واختلف يف امسه ]القسم[. قبله االذي وبعضام   حيصون
 وأيب مفتوحة". "جبيم : وقيل   األصح على ارماملة" (4)اءاحل "بضم  مُح ْيلٍ  : (3)الغفاري ب ْصر ة   اأيب

يـْف ة      قوالً  ثالثني من األصح على صخر بن الرمحن عبد : هريرة وأيب . هللا وهب : وقيل   وهب : ُجح 
بـُْرد ة   وأيب . هبا مكىن أول وهو

  . احلارث : م ِعنيٍ  وابن   عامر : اجلماور قال   موسى أيب ابن (5)
 : أصحاا : وقيل   رعبة : أصحاا : قيل  (7)قوالً  عشر أحد حنو : فيه  (6)اْلُمْقرِي عي اشٍ  ابن بكر وأيب
 . انيته امسه

 : السابع : من اختلف فيهما ]القسم[

                                  
 ثقة للحديث مكثراً  اان   األعالم األئمة أحد   الفراوي الفتح أبو   الصاعدي حممد بن هللا عبد بن ارمنعم عبد بن منصور ((1

   النبالء أعالم سري   الذهيب   (21/175)   1ط   وذيوله بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 608) : سنة تويف   صدوقاً 
  (21/494)   3ط
 عناا  هللا رضي أمين أم أمه   حممد أبو يكىن   حبه وابن الكرمي النيب حب     الكليب رراحيل بن حارثة بن زيد بن أسامة ((2

 مناقب وله   ويكرمه جيله  عمر واان   الصديق أنفذهف النيب وما    عظيم جيش على الكرمي النيب أّمره النيب حاضنة

 . (1/202)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 54 : سنة   معاوية خالفة أواخر يف تويف   اثرية وفضائل
 بوأ قال   هبا وما    هبا واختط مصر فتح راد   صحبة له   مجيل : امسه يف وقيل   الغفاري بصرة أبو   بصرة بن محيل ((3

   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (4/1611)  1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . مصر إىل حتول مث احلجاز يسكن اان عمر:
(7/37) . 

 . ( د - ر ) : من ساقطة ( احلاء ) ((4
 هللا رضي رعرياأل موسى أيب أخو   ذلك غري امسه يف وقيل   عامر : امسه   األرعري حضار بن سليم بن قيس ابن : بردة أبو ((5

  . (7/31)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . خيرب فتح بعد احلبشة من إخوته أخوه م  أقبل   بكنيته مشاور   جليل صحايب   عناما
 إىل امسه يف اختلف   احملدث الفقيه   األعالم وبقية اإلسالم ريخ   احلناط ارمقريء الكويف األسدي سامل بن عياش بن بكر أبو ((6

   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . ذلك( قبل وقيل هـ  194) : سنة تويف   انيته امسه أنّ  : والصحيح   قوالً  شرع أحد
 . (8/495)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (16/542)

  . ( ج – د – ر ) : من ساقطة ( قوالً  ) ((7
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يـْرد  : قيل .  هللا رسول موىل اس ِفن ة    أبو :وقيل عبدالرمحن  أبو   ِماران : وقيل   صاحل : وقيل   ُعم 
 . اْلب ْخرت ِيِّ 

  :(1)الثامن : من عرفا ابالثنني ]القسم[
 بنا وأمحد   الشافعي إدريس بن وحممد   ومالك   الثوري سفيان : ارمذاهب أصحاب هللا عبد اأيب
 . وغريهم   حنبل

 التاسع : من اشتهر هبا مع العلم ابمسه : ]القسم[
ينِّ  إدريس أيبا  . أمجعني عنام هللا رضي هللا عبد بن هللا عائذِ  : اخلْ ْوال 

 النوع احلادي واخلمسون : معرفة كىن املعروفني ابألمساء
  ]من كنيته أبو حممد من الصحابة[

 وعبد (2)طلحة عنام: هللا رضي الصحابة من حممد أبيب يكىن فممن األمساء. علىيـُبـ و ب   أن رأنه من

ر ة  ُعجْ ابن واعب  (1)قيس بن واثبت  (5)علي بن (4)واحلسن  (3)عوف بن الرمحن
 ابن واألرعث  (2) 

ن ة   وابن(5)عمرو وابن  (4)جعفر بن هللا وعبد  (3)قيس حُب يـْ
  . وغريهم  (6)

                                  
 . ( ابالتفاق ) : ( د - ج - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ابالثنني ) ((1
 سبقوا الذين الثمانية أحد   مشاور صحايب   التيمي حممد أبو   القرري اعب بن عمرو بن عثمان بن هللا عبيد بن طلحة ((2

 العشرة وأحد   الشورى أصحاب من الستة وأحد   عناما هللا رضي الصديق يد على أسلموا الذين اخلمسة وأحد   اإلسالم إىل

 . (3/430)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 36) : سنة   اجلمل يوم قتل   اثرية وفضائله مناقبه   ابجلنة ارمبشرين
 وهاجر قدمياً  أسلم   مشاور صحايب   الزهري حممد أبو   القرري احلارث عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرمحن عبد ((3

 وفضائله مناقبه   ابجلنة هلم ارمشاود العشرة واحد   الشورى أهل من الستة حدوأ   الكرمي النيب م  الاا ارمشاهد وراد   اهلجرتني

   اإلصابة   حجر ابن   (2/844)   1ط   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  32) : سنة تويف   اثرية
  . (4/290)   1ط
 . ( احلسني ) : ( د - ج - ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( احلسن ) ((4
 من ورحيانته الكرمي النيب سبط   ارمؤمنني أمري   اهلامشي حممد أبو   عناما هللا رضي القرري طالب أيب بن علي بن احلسن ((5

   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (1/383)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . اثرية وفضائله مناقبه   اجلنة أهل رباب سيد الدنيا 
(2/60) . 
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  ]من كنيته أبو عبد هللا من الصحابة[
  وغريهم.  (1)العاص بن وعمرو  (9)وحذيفة  (8)وسلمان واحلسن    (7)الزبري : هللا عبد وأبيب

                                  
 راد   األنصار خطيب   جليل صحايب   ارمدين حممد أبو   اخلزرجي األنصاري مالك بن ظاري بن مشاس بن قيس بن اثبت ((1

 . (1/511)   1ط   اإلصابة   حجر ابن اليمامة. يوم وقتل   ارمشاهد من بعدها وما أحداً  راد   ابجلنة الكرمي النيب له
 عمرة وراد   أحاديث الكرمي النيب عن روى   ارمدين حممد أبو   األنصاري عبيد بن يعد بن أمية بن عجرة بن اعب ((2

 . (5/449)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 52) : سنة   ابرمدينة تويف   الفدية قصة فيه ونزلت   احلديبية
 من رااباً  سبعني يف الكرمي النيب على وفد   الكويف حممد أبو   الكندي معاوية بن ارب معدي بن قيس بن األرعث ((3

 . (1/240)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 40) : سنة تويف   والقادسية الريموك معراة راد   اندة ملوك من واان اندة 
 وحفظ   ينةارمد أبيه م  قدم   احلبشة أبرض للمسلمني مولود أول   اهلامشي حممد أبو   القرري طالب أيب بن جعفر بن هللا عبد ((4

 . (4/35)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  80) : سنة تويف   عنه وروى هللا رسول عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرري   أبو حممد السامي   صحايب ابن صحايب   اان غزير العلم   جمتادًا يف  ((5

هـ   وقيل : غري ذلك( . القرطيب    63  تويف بـ الطائف   سنة : ) ثر عن النيب العبادة   واان من ارمكثرين يف رواية األ
 ( .4/165)   1ط   اإلصابة(   ابن حجر   3/345)   د.ط  أسد الغابة (   ابن أثري   3/956)   1ط   االستيعاب

   فاضالً  انسكاً  واان قدمياً  أسلم   حبةص له   حبينة : أمه إىل ينسب   األزدي حممد أبو   القشب بن مالك بن هللا عبد ((6
 . (4/190)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 56) : سنة تويف   ارمدينة من ميالً  ثالثني على رمي بطن ينـزل واان
 مته ع وابن هللا رسول حواري   جليل صحايب   ارمدين هللا عبد أبو األسدي  القرري أسد بن خويلد بن العوام بن الزبري ((7

 مناقبه هللا  سبيل يف سيفاً  سلّ  من وأول   الشورى أصحاب من الستة وأحد   ابجلنة هلم ارمشاود العشرة أحد وهو   مبكة صغرياً  أسلم

   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/510)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 36) : اجلمل يوم قتل   اثرية وفضائله
(2/459) . 

 أبن مس  قد واان   رامارمز من أصله القدر  جليل مشاور صحايب األصبااين  هللا عبد أبو   اخلري وسلمان   الفارسي سلمان ((8

   ارمشاهد بقية وراد   اخلندق مشاهده أول اان حىت   ابلرق فارتغل   ابرمدينة وبي  فأسر   ذلك طلب يف فخرج   سيبعث النيب
 . (3/119)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 36) : سنة تويف   اثرية وفضائله اقبهمن   ارمدائن وويل   العراق وفتوح
 صاحب   ارمشاورين الصحابة ابار من   العبسي هللا عبد أبو   اليماين ربيعة بن عمرو بن جابر بن :حسيل اليمان بن حذيفة ((9

 هبا يزل فلم ارمدائن  على الفاروق استعمله   النصرة فاختار لنصرةا اهلجرة بني النيب خرّيه   بعدها وما اخلندق راد الكرمي النيب سر
 . (2/39)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 36:) سنة ما  حىت
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  ]من كنيته أبو عبد الرمحن من الصحابة[
 أيب ابن ومعاوية   عمر وابن   اخلطاب ابن وزيد   (2)جبل بن ومعاذ   مسعود ابن : الرمحن عبد أبيبو

 . خالف بعضام ويف   وغريهم   (3)سفيان
 النوع الثاين واخلمسون : األلقاب

 آخر يف وبلقبه موض  يف ابمسه ذار من فيجعل   أسامي (4)يضناا قد يعرفاا ال ومن اثرية هي

ُه اْلُمل ق بُ  وما . مجاعة فيه ألفو  . رخصني   : منه نبذة وهذه . فيجوز ال وما   جيوز ال ا رِه 
 مكة طريق يف ضل : (5) الضَّال   معاوية .  
 جسمه يف ضعيفاً  اان : (6)الضَِّعيفُ  حممد بن هللا عبد .  

                                  
 قبل أسلم   مصر أمري   مشاور صحايب    السامي هللا عبد أبو   القرري سعيد بن هارم بن وائل بن العاص بن عمرو ((1

 )نيف : سنة مبصر تويف   اثرية ومناقبه فضائله   السالسل ذا  غزوة واله وقد   ورجاعته رمعرفته يدنيهو  يقربه  النيب واان الفتح 

 . (4/537)   1ط   اإلصابة حجر  ابن ( 3/1184)   1ط   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 50 بعد وقيل: هـ  40
   واحلرام احلالل علم يف ارمقدم واإلمام   مشاور صحايب   ارمدين الرمحن عبد أبو   األنصاري أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ ((2
 قدم   اليمن على الكرمي النيب أّمره   الاا ارمشاهد وراد   وحياءً  وسخاءً  حلماً  األنصار رباب وأفضل   الرجال أمجل من اان

 يف ابلطاعون وفاته واانت   وقوراً  فصيحاً    احلسبة تبةالك من واان   عناما هللا رضي الصديق خالفة يف النيب مو  بعد اليمن من
 . (6/107)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/1402)   1ط   االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 17) :  سنة الشام
 أمري   جليل حايبص   األموي الرمحن عبد أبو   عناما هللا رضي القرري أمية بن حرب بن صخر : سفيان أىب بن معاوية ((3

 عليام  هللا رضوان عثمان أقرّه مث   يزيد أخيه بعد الشام اخلطاب بن عمر والّه   الفتح عام أبيه م  أسلم   اإلسالم وملك ارمؤمنني 

 ةالغاب أسد   األثري ابن   (3/1416)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 60) : سنة ما    سنة عشرون خالفته مدة واانت
 . (6/120)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (5/201)   د.ط  

 . ولغوايً  إمالئياً  الكلمة يف الصحيحة  هي العبارة وهذه ( يظناا ) : ( د ) : ويف   ( ز - ج – ر ) : يف هكذا ( يضناا ) ((4
 له وعلق   الذهيب ولّينه   العلماء من مج  وثقه   الضال : بـ ارمعروف   البصري الرمحن عبد أبو   الثقفي الكرمي عبد بن معاوية ((5

 . (4/744)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (28/199)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 180) : سنة تويف   البخاري
 النسائي: وقال ."الثقا " : اتاب يف حبان ابن ذاره   الضعيف : بـ ارمعروف   حممد أبو   الطرسوسي حيىي بن حممد بن هللا عبد ((6

  1ط  الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (8/362)  1ط   الثقات   حبان ابن . عبادته لكثرة لقب والضعيف   ثقة صاحل ريخ
 . (5/161)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (8/186)
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 الفساد وهي   العرامة من بعيداً  اان : ع ارِمد  النعمان أبو   (1)الفضل بن حممد .  
  ٌجعفر بن حممد : منام ال   مجاعة لقب :ُغْنُدر :  

 رعبة صاحب (3) (،2)جعفر( بن حممد : )أوهلم .  
 حامت أيب عن يروي :(4)والثاين .  
 نعيم. أبو عنه :(5)والثالث 

اجْلُم ِحيِّ  خليفة (7))أيب( عن :(6)والراب  
  .(9)به لقبوا وآخرون   وغريه (8)

                                  
 قبل حفظه تغري   صاحلاً  عبداً  اان   الثقة احلافظ اإلمام   عارم : بـ ارمعروف   البصري النعمان أبو   السدوسي الفضل بن حممد ((1

 . (1/116)   1ط   املختلطني   العالئي   (10/265)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(224) : سنة تويف   موته
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((2
 تويف   ارمتقنني العلماء أحد   الثبت اجملود احلافظ   غندر : بـ ارمعروف   البصري هللا عبد أبو   موالهم اهلذيل جعفر بن حممد ((3

 . (9/98)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (25/5)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 294 أو 293) سنة:
 أعالم سري   الذهيب . الرازي حامت أيب عن روى   طربستان حمدث   غندر بـ ارمعروف   احلسني أبو   الرازي جعفر بن حممد ((4

 . (16/217)   3ط   النبالء
 تويف   وغريها بدمشق مس    ارمفيد احلافظ   مجّاع رّحال   غندر بـ ارمعروف   البغدادي بكر أبو   احلسني بن جعفر بن حممد ((5

 . (8/327)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (2/533)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 370) سنة:
 الناس أصح واان   زاهد متعبد   ابحلديث عامل   غندر : بـ ارمعروف   ارمصري الطيب أبو   البغدادي ُدر ان بن جعفر بن حممد ((6

   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/529)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 357) : سنة تويف   للحديث اتابة
  (16/215)   3ط
 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
 تويف   مجاً  علماً  اتب   األديب واحملدث   العالمة اإلمام   اجلمحي خليفة أبو   البصري حممد بن عمرو : احلباب بن الفضل ((8

 . (14/7)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/2172)   1ط   األدابء معجم   احلموي . هـ( 305) : سنة
 : غندر بـ لقبوا الذين األعالم من ((9
 . هـ( 330) : سنة ارمتويف   اهلروي هللا عبد ابو   بشر بن يوسف بن حممد . أ

 . هـ( 360) : سنة ارمتويف   بكر ابو   القاضي جعفر بن حممد . ب
 . هـ( 379) : سنة ارمتويف   بكر أبو   العباس بن جعفر بن حممد .  
  . هـ( 700) : سنة ارمتويف   ياآلمل حممد بن جعفر بن حممد . ث
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  ٌخباراين اثنان : ُغْنَجار :  
 ]والثوري مالك عن  (1)موسى بن عيسى : ]األول .  
 (2)اترخياا صاحب : والثاين.  
  ُالبخاري عنه   حفظه لشدة : ]لّقب[   (3)الرحيم عبد بن حممد : َصاِعَقة .  
  ٌالتاريخ صاحب   خليفة لقب : اخلياط ابن(4)َشَباب .  
  ٌمسلم ريخ   عمرو بن حممد : غسان أبو   واجليم" "ابلزاي   (5)زُنـَْيج .  
  ْاألصبااين الرمحن عبد : (6)ُرْسَته .  
  ٌداود ابن احلسني : (1)ُسنَـْيد .  

                                  
   خبارى حمّدث   وجنته حلمرة بذلك لّقب   غنجار بـ ارمعروف   األزرق البخاري أمحد أبو   موالهم التيمي   موسى بن عيسى ((1
 على احلديث طلب   عصره إمام : احلاام وقال . ارمرتواني عن التحديث من مكثر   دلس ورمبا أخطأ رمبا صدوق : حجر ابن قال

 سري   الذهيب هـ(. 187) : سنة تويف . مستقيمة فوجدهتا   الثقا  عن رواايته تتبعت   صدوق نفسه يف وهو ورحل   السن ارب

 . (1/441)   (5331) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (8/487)   3ط   النبالء أعالم
 خبارى حمدث   احلافظ ارمفيد اإلمام   غنجار بـ ارمعروف   البخاري هللا دعب أبو اامل  بن سليمان بن حممد بن أمحد بن حممد ((2

 . (17/304)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 412) : سنة تويف   خبارى( )اتريخ : اترخياا وصاحب
 ارمتقن   احملّدث اإلمام   صاعقة : ـب ارمعروف   البغدادي البزاز حيىي أبو   العدوي القرري زهري أىب بن الرحيم عبد بن حممد ((3

 . (12/295)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 255) : سنة تويف   حفظه لشدة : صاعقة مسي   الضابط
   األعالم األئمة أحد   ر ب اب : بـ ارمعروف   احلافظ البصري عمرو أبو   العصفري خياط بن خليفة بن خياط بن خليفة ((4

 اهلداية الكالابذي  . هـ( 240) : سنة تويف   والرجال واألايم ابلسري عارماً    نّسابة صدوقاً  اان   ارمشاورة تصانيفال صاحب

  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (11/472)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/232)   1ط  واإلرشاد
(4/215) . 

 240) : سنة تويف   حامت وأبو حبان ابن وثقه   زنيج بـ ارمعروف   الرازي غسان أبو   العدوي التميمي بكر بن عمرو بن حممد ((5

 . (5/926)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (9/112)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ(
 . هـ( 250) سنة: تويف   ارمتقن حملدثا اإلمام   رسته : بـ ارمعروف   األصبااين احلسن أبو   الزهري يزيد بن عمر بن الرمحن عبد ((6

  أصبهان اتريخ األصبااين    (12/242)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (17/296) 1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 . (2/72)  1ط
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  ٌبشار بن حممد : (2)بـُْنَدار .  
  ُالقاسم ابن هارم النضر أبو : (3)قـَْيَصر .  
  ُحنويون : اأْلَْخَفش :  

 متقدم : (4)عمران بن أمحد .  
 ِسيبـ و ْيهِ  يف ارمذاور (5)اخلطاب وأبو .  
 ة   بن وسعيد م ْسع د 

  . ِسيبـ و ْيهِ  اتاب عنه يروي الذي : (6)
 ُبـ ّرِد ثعلبٍ  صاحب : (7)سليمان بن وعلي

  . وارم
  ٌإبراهيم بن حممد : (1)ُمَربَّع .  

                                  
 ضّعفه   التصانيف حبصا   الثّغر حمّدث   احلافظ اإلمام   سنيد : بـ ارمعروف   احملتسب علي أبو   ارمصيصي داود بن احلسني ((1

 . (10/627)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 226) : سنة تويف   غريه وقواه   حامت أبو
 عصره يف احلديث بندار اان ألنه : بذلك لقب   بندار : بـ ارمعروف   البصري بكر أبو   العبدي عثمان بن بشار بن حممد ((2

  واإلرشاد اهلداية الكالابذي  . هـ( 252) : سنة تويف   احلديث اثري ثقة   األئمة إمام   إلسالما راوية   احلافظ : وتعين ببلده 
 (.12/144)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/458)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (2/640)  1ط
 مج    احلافظ اإلمام   احملدثني ريخ   قيصر : بـ ارمعروف   ديالبغدا النضر أبو   موالهم الليثي مسلم بن القاسم بن هارم ((3

 . (9/545) : النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 207) : سنة تويف   وصّنف
   الثقا  من واان مصنفا  له   الشام من أصله   لغوي مؤدب   األخفش هللا عبد أبو   البصري سالمة بن عمران بن أمحد ((4
 . (5/546)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (1/409)   1ط   األدابء معجم   احلموي . هـ( 250) : سنة تويف
   التنوخي . النحو عنه ومحل   سيبويه به خترّج   العربية ريخ البصري  اخلطاب أبو الكبري  األخفش اجمليد عبد بن احلميد عبد ((5

 أعالم سري   الذهيب   (2/157)  1ط   النحاة أنباه على الرواة إنباه   لقفطيا   (1/138)  2  ط النحويني العلماء اتريخ

  (7/323)   3ط   النبالء
 من أسنّ  واان   برع حىت سيبويه ولزم   اخلليل عن أخذ   األعالم أحد   األخفش احلسن أبو   البصري مسعدة بن سعيد ((6

  (5/323)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/85)  2  ط النحويني علماءال اتريخ   التنوخي . هـ( 211) : سنة تويف سيبويه 
 تويف   ثقة واان : اخلطيب قال   تصانيف له   الصغري األخفش النحوي احلسن أبو   البغدادي الفضل بن سليمان بن علي ((7

 . (7/295)  2  ط اإلسالم يخاتر    الذهيب   (13/388)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 315) سنة:
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  ُحممد بن صاحل : (2)َجَزرَة .  
  ُحممد بن احلسني : "ابلتنوين" : (3)ُعبَـْيٌد اْلِعْجل .  
  َُلَجة   . صاحل بن حممد : (4)َكيـْ
  نُ (6)هو :(5)َغمَّهُ َما ُن َما " فيقال: بيناما وجيم    الصمد عبد بن احلسن ابن علي : وهو  ِعال  ِعالَّ

  ." َغمَّهُ 
  ُ(8)أمحد بن احلسني : وسجادة  (7)محاد بن احلسن : ارمشاور : َسجَّاَدة.  
  ُ(2)وغريه   عثمان بن هللا عبد : (1)َعْبَدان.  

                                  
   ارمأمون احلافظ   معني بن حيىي صاحب   األعالم األئمة أحد   ُمر ب   بـ ارمعروف   األمناطي جعفر أبو   البزاز إبراهيم بن حممد ((1
   اإلسالم اتريخ   ذهيبال   (1/266)   د.ط   احلنابلة طبقات   يعلى أيب ابن . هـ( 251) : سنة تويف   وارمختلف ارمؤتلف له:
  (6/139)  2ط
   العارف الثقة   الكبري احلافظ اإلمام   جزرة بـ ارمعروف   البغدادي علي أبو   األسدي حبيب بن عمرو بن حممد بن صاحل ((2

 . (14/24)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 293) : سنة تويف   احلديث أئمة من اان   ارمشرق حمّدث
 تلميذ   عارماً  متقناً  اان   الثقة احلافظ   اجملود اإلمام   الِعْجلُ  ُعبـ ْيدد  بـ ارمعروف   البغدادي علي أبو   حامت بن حممد بن سنياحل ((3

  (14/90)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (8/658)   1ط   بغداد اتريخ   اخلطيب . هـ( 291) : سنة تويف   معني بنا
 اان جوالد  حمدثد    احلافظ اإلمام   ِايل ج ة بـ ارمعروف   احلافظ األمناطي بكر أبو   البغدادي الرمحن عبد بن صاحل بن حممد ((4

 . (12/524)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 271) : سنة تويف   ثقة متقناً  حافظاً 
 اخلطيب: قال   غماا ما : ولقبه   عالن : امسه وقيل   غماا ام عالن بـ يعرف   احلسن أبو   الطيالسي الصمد عبد بن علي ((5

  . (6/782)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 298) : سنة تويف   ثقة اان
 . ( بنو ) : ( ج ) : ويف   ( ز - د – ر ) : يف هكذا ( هو ) ((6
 حبان ابن ذاره   القدوة اإلمام   األثري احملّدث   سجادة بـ ارمعروف   البغدادي علي أبو   احلضرمي اسيب بن محاد بن احلسن ((7

 اتريخ   البغدادي اخلطيب   (8/175)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ( 241) :سنة تويف   ثقة اخلطيب: وقال "الثقا "  :يف

  (8/248)   1ط   بغداد
 : سنة تويف   به أبس ال : اخلطيب قال   صدوق   جادةس بـ ارمعروف   هللا عبد أبو   البغدادي منصور بن أمحد بن احلسني ((8
 . (6/935)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (8/507)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 291)
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  ْ(3)ُمْشَكَدانَه.  
  ٌ  . (4)َوُمَطنيَّ

 النوع الثالث واخلمسون : املؤتلف واملختلف
  ]تعريف املؤتلف واملختلف[ 

 يتفق ما وهو   خطاؤه يكثر يعرفه مل ومن   احلديث أهل سيما ال العلم أبهل جاله يقبح جليل فن هو
  . اللفظ دون اخلط يف

  ]أفضل املصنفات يف املؤتلف واملختلف[
 وهو  (8)نـُْقط ة   ابن وأمته  (7)إعواز وفيه مااوال  البن "(6)امال"اال  : وأاملاا أحسناا (5)مصنفا  وفيه

 : قسمان ضبط وما . منتشر
 ]األول يف : األمساء[ 

                                  
 اإلمام مرو  ثحمد   األعالم األئمة أحد   عبدان : بـ ارمعروف   ارمروزي الرمحن عبد أبو   العتكي جبلة بن عثمان بن هللا عبد ((1

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/418)   1ط   واإلرشاد اهلداية الكالابذي  . هـ( 221) : سنة تويف   الثقة احلافظ
(10/270) . 

 : عبدان : بـ لقبوا الذين األعالم من ((2
 . ـ(ه 306) : سنة ارمتويف   األهوازي حممد أبو   العسكري موسى بن أمحد بن هللا عبد . أ

 . هـ( 431) : سنة ارمتويف   اجلواليقي حممد أبو   التميمي هللا عبد بن أمحد بن حممد . ب
  . هـ( 293) : سنة ارمتويف   ارمروزي حممد أبو   عيسى بن حممد بن هللا عبد .  
  . (231) : ص يف ترمجته تقدم   القرري حممد بن عمر بن هللا عبد لقب ((3
  . (229) : ص يف ترمجته تقدم   احلضرمي ليمانس بن هللا عبد بن حممد لقب ((4
 . ( ر ) : من ساقطة ( مصنفا  ) ((5
  . واألنساب والكىن األمساء يف وارمختلف ارمؤتلف عن االرتياب رف  يف اإلامال : اتاب هو ((6
 . (1/221)   5ط   الصحاح تارخم   احلنفي . عليه يقدر فلم إليه احتاج إذا : الشيء وأعوزه   الفقر : اللغة يف : االعواز ((7
 بكر أيب بن الغين عبد بن حممد : هو   نقطة وابن . مااوال البن اإلامال لكتاب تكملة . اإلامال إامال : اتاب يف أمته ((8

 تويف الر ّحال  اإلمام   ارمتقن احلافظ   ارمشاورين وارمصنفني   األعالم األئمة أحد نقطة  اببن ارمعروف   احلنبلي نصر أبو   البغدادي

 . (22/347)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/392)   د.ط   األعيان وفيات   خلكان ابن . هـ( 629) : سنة
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 ]القسم األول[ أحدمها : على العموم : كـ :  
  َّمٍ  ابن هللا عبد والد :(1)مخسة إال مشدد اله : مٍ َسال س ال 

مٍ  بن وحممد ]الصحايب[  (2) س ال 
 ريخ (3)

م   و . مشدد" : وقيل   ختفيفه "الصحيح   ريالبخا  :الطرباين ومساه   (4)انهض بن حممد بن س ال 
مٍ  ابن الوهاب عبد بن حممد وجد   سالمة اْلُمبـ ّرِدُ  قال .(5)اجلبائي ارمعتزيل س ال 

 العرب يف ليس :(6)

مد  م  و الصحايب  هللا عبد والد إال: خمفف س ال  م   : آخرون وزاد :(8)قال .(7)احلقيق أيب ابن س ال   س ال 

  .(2(،)1)تشديده وارمعروف اجلاهلية يف مخاراً  (9)مشكم بنا

                                  
 ابن جعفر بن سعد : وجد . الصحايب سالم بن هللا عبد أخت ابن سالم : وهم   الالم بتخفيف   سالم امسام من آخرون هناك ((1

  . الس ي دي اخلري أبو   البغدادي سالم
 أفضل نبينا علىو  عليه يعقوب بن يوسف هللا نيب ولد من   األنصاري يوسف أبو   اإلسرائيلي احلارث بن سالم بن هللا عبد ((2

 عبد ابن . هـ( 43) سنة:  معاوية خالفة يف وتويف   ارمدينة  النيب مقدم حني أسلم   األنصار حليف اان   والسالم الصالة

 . (4/102)   1ط   اإلصابة   حجر ابن ( 3/265)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/921)   1ط   االستيعاب   الرب
 األثر  وأئمة   العلم أوعية من اان   احلافظ اإلمام   البيكندي البخاري هللا عبد أبو   موالهم السلمي الفرج بن سالم بن حممد ((3

 . (10/628)   3ط   النبالء أعالم سري الذهيب    (25/340)  1ط   الكمال هتذيب   يارمز  . هـ( 227) : سنة تويف
   2ط   امليزان لسان   حجر ابن : انظر . وضّعفه بواسطة الدارقطين عنه حّدث   ارمقدسي انهض بن حممد بن سالم ((4
(4/102) . 

 مشاورة  مقاال  وله   والكالم الفلسفة يف رأساً  اان   ارمعتـزلة ريخ ارمعتـزيل  علي أبو   اجلب ائي سالم بن الوهاب عبد بن حممد ((5

  اإلسالم اتريخ   الذهيب   (12/327)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 303) : سنة تويف   مذهبه على وتصانيف
 . (7/70)  2ط
 بليغاً  فصيحاً    فاضالً  عارماً  اان   زمانه يف ببغداد العربية إمام   يالبصر  ارمربد العباس أبو   األزدي األارب عبد بن يزيد بن حممد ((6

 النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/603)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( ) سنة: تويف اورة مش تصانيف له ُمف و هاً 

 . (13/576)   3ط  
 فخرج    يقتله من النيب له فانتدب للنيب العداوة أظار وممن   ابرمدينة اموأغنيائ الياود زعماء من   احلقيق أيب بن سالم ((7

 . (1/157)   د.ط  السرية جوامع   القرطيب . فقتله عليام هللا رضوان اخلزرج من رجال مخسة لقتله
 . ( ر ) : من ساقطة ( قال ) ((8
 أهد  ال ي ارمرأة زوج وهو    للنيب ارمعاصرين وعلمائاا دالياو  أحبار من اان   النضري بين سيد   النضري مشكم بن سالم ((9

 . (1/310)  1ط   واملغازي السري   إسحاق بن حممد . الكرمي للنيب ارمسمومة الشاة
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  ُومن   "ضمه" : من ومنام   الصحايب (3)عمارة بن أيب : إال العني" بكسر " فيام ليس : ُعَمارَة 

  ارميم". وتشديد "ابلفتح : مجاعة وفيام   ابلضم مجاورهم عداه
  ٌوغريهم (5)مشس عبد يف و"ابلضم"   (4)ةخزاع يف "ابلفتح" : َكرِيز .  
  ٌ(8)األنصار يف   و"ابلراء"   (7(،)6)قريش يف "ابلزاي" : ِحَزام . 
  َالنون" وم    (10)اوفيون : ارموحدة" م  ابرماملة و"   (9)بصريون : "ابرمعجمة" : اْلَعْيِشي ون" 

  . غالباً  (11)راميون
  َابلضم". "اله : (12)أَبُو ُعبَـْيَدة  

                                  
 . ( التشديد ) : ( ج ) : ويف   ( ز - د – ر ) : يف هكذا ( تشديده ) ((1
  . احلديث علوم أنواع معرفة يف الصالح ابن ليهإ نسب اما ارمربد ابن لـ الكامل يف أجده مل : تنبيه ((2
 أبو وذار   ضعف سنده يف : حجر ابن قال . القبلتني بيته يف هللا رسول م  صلى   صحبة له    األنصاري ِعمارة بن أيب ((3

 ابن   (1/70)  1ط  األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . حرام بن أيب أبو : والصواب   خطأ : أنه حامت

 . (1/179)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر
 . هـ( 121) : سنة ارمتويف   الكعيب مطرف أبو   اخلزاعي اريز بن هللا عبيد بن طلحة : منام مجاعة   ابلفتح   ا ريز ((4
 . هـ( 51) : سنة ارمتويف   الرمحن دعب أبو   مشس عبد بن اريز بن عامر بن هللا عبد : منام مجاعة   ابلضم   ُار يز ((5
 . ( ر ) : من ساقطة ( قريش يف ) ((6
 . هـ( 236) : سنة ارمتويف   احلزامي القرري   حزام ابن هللا عبد بن ارمنذر بن إبراهيم : منام مجاعة   ابلزاي   حزام ((7
 . ارمدين امياحلر  األنصاري اثري بن إبراهيم بن موسى : منام مجاعة   ابلراء   حرام ((8
 . هـ( 231) : سنة ارمتويف   البصري بكر أبو   العيشي ارمنتشر بن بسطام بن أمية : منام مجاعة   العيشيون ((9

 . هـ( 169) : سنة ارمتويف الكويف  ريبة أبو موالهم  العبسي خواس ي بن عثمان بن إبراهيم : منام مجاعة   العبسيون ((10
 . هـ( 165) : سنة ارمتويف   الشامي هللا عبد أبو   العنسي ثوابن بن اثبت بن الرمحن عبد : منام مجاعة   العنسيون ((11
  : منام مجاعة   ابلضم   عبيدة أبو ((12

 . هـ( 18) : سنة ارمتويف   األمة أمني   الصحايب   اجلراح بن عامر : عبيدة أبو . أ
 . الكويف العبسي اليمان بن حذيفة بن : عبيدة أبو . ب
 . هـ( 180) : سنة ارمتويف   اهلذيل مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبو .  
 . األرجعي الرمحن عبيد بن هللا عبيد بن عبيدة أبو . ث
 ... عياض بن الفضيل بن عبيدة أبو . ج
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  َّ(2)الباقي يف و"إبسكاهنا"  (1)انية : الفاء" "بفتح : َفرُ الس.  
  ٌبفتحاما". فـ   األخباري (4)ذاوان بن عسل : إال  (3)إسكان" مث "بكسر : ِعْسل"  
  ٌوارمثلثة". "ابرماملة فـ   (6)ع ث امٍ  بن علي والد إال   والنون" ابرمعجمة "اله :(5)َغنَّام  
  ٌر   "ابلفتح". : فـ   (8)مسروق امرأة إال   مضموم" "اله :(7)ُقَميـْ
  ٌاْليـ ْربُوِعي   ارملك عبد وابن   الصحايب (2)يزيد ابن إال   الواو" خمفف مكسور "اله :(1)ِمْسَور

(3) 

  والتشديد". فـ"ابلضم

                                  
 . هـ( 113) : سنة ارمتويف   الكويف الس ف ر أبو   اهلمداين حُيِمد بن سعيد : منام مجاعة   الفاء بفتح   الس ف ر ((1
 . هـ( 191) : سنة ارمتويف الدمشقي  الفيض أبو   الفيض بن الس ْفر بن يوسف : منام مجاعة   الفاء بفتح   س ْفرال ((2
  : منام مجاعة   العني بكسر   ِعْسل ((3
 . البصري التميمي عسل بن صبيغ : والد . أ

 . البصري الريبوعي قرة أبو   التميمي سفيان بن عسل . ب
 عليه وقرأ   ارمازين أصحاب  اام تصانيف وله   عنه ورووا الناس عنه أخذ   النحوي علي أبو   يالعسكر  ذاوان بن ع س ل ((4

 . (2/383)  1ط   النحاة أنباه على الرواة إنباه   القفطي   (4/1622)   1ط   األدابء معجم   احلموي . سيبويه اتاب
  : منام مجاعة   والنون ابرمعجمة   غنام ((5
 . بدري صحايب   األنصاري مالك بن عمرو بن غنام بن أوس بن غنام . أ

  . فرضي فقيه   احلنبلي النجدي غنام بن حممد بن غنام . ب
  ... الكويف حممد أبو   النخعي معاوية بن طلق بن غنام بن طلق : والد .  
 أديباً  اان   نيسابور نزيل   القدوة احلافظ اإلمام   اإلسالم ريخ   الكويف احلسن أبو   الكاليب العامري علي بن عثام بن علي ((6

 سري   الذهيب   (9/362)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي . هـ( 228) : سنة تويف   عصره واحد   زاهداً  حافظاً    فقيااً 

 . (10/569)   3ط   النبالء أعالم
  : منام مجاعة   القاف بضم   ُقم رْي  ((7
  . صفوان بن بشر نسله من ارتار   ليجاه جد   اخلزاعي سلول بن حبشية بن ُقمري . أ

 . هـ( 258) : سنة ارمتويف   البغدادي حممد أبو   ارمروزي ُقمري بن حممد بن زهري : جد . ب
  ... الشاعر التغليب ثعلبة بن ُقمري بن جعيل بن اعب : جد .  
   ارمزي   (1/524)  1ط   ثقاتال   العجلي . ثقة اتبعية   اهلمداين األجدع بن مسروق زوج   الكوفية عمرو بنت ق مري ((8

 . (35/273)  1ط   الكمال هتذيب
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  ُابحلاء" فـ  (5)احلمال هللا عبد بن هارون إال   الصفا  يف ابجليم" "اله :(4)اجْلَمَّال" .  
  . وغريمها   "احلاء" بـ   (7)مالك بن ومحال   (6)محال ابن أبيض : مساءاأل يف وجاء

   أاثر ارمتأخرين يف (9)وارمعجمة" و"ابلفتح أاثر  ارمتقدمني يف (8)وارماملة" "ابإلسكان : اهْلَْمَداين . 

                                  
  : منام مجاعة   الواو وختفيف ارميم بكسر   ِمْسو ر ((1
  . الزهري عثمان أبو   القرري نوفل بن خمرمة بن مسور . أ

  . الكويف احلسن أبو   ارمدين اثبت بن الصلت بن مسور . ب
  ... حبينة ابن نع روى   خالد بن العطاف أخو   خالد بن مسور .  
ُسو ر ((2

 : الكتاين حممد   الرب عبد ابن .  يصلي النيب راد   الكوفة نزل   ورواية صحبة له   ارمالكي مث   األسدي يزيد بن ارم
 . (6/95) : الكتاين حممد   حجر ابن   (5/171) : الكتاين حممد   األثري ابن   (3/1400)

 حممد حجر  ابن . السابعة من مقبول : حجر ابن قال   ارمدين الريبوعي ارمخزومي الرمحن عبد بن سعيد بن ارملك عبد بن ارمسور ((3

 . (4/516)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/532)   (6671) : برقم :  الكتاين
  : منام مجاعة   الصفا  يف   ابجليم   اجلمال ((4
 . هـ( 220 : )قبل : سنة ارمتويف   الكويف حممد أبو   الهممو  اهلامشي القرري اجلمال جنيح بن زيد بن أسيد . أ

 . اجلمال هللا عبد أبو   الواسطي هللا عبد بن سري  . ب
 ... . هـ( 239) : سنة ارمتويف   الرازي جعفر أبو   اجلمال ماران بن حممد .  
 اان احلجة  واجملود   احلافظ اإلمام   حلمالا : بـ ارمعروف   احلافظ البزاز موسى أبو   البغدادي مروان بن هللا عبد بن هارون ((5

 حممد الكتاين حممد مغلطاي    (16/21) : الكتاين حممد   البغدادي اخلطيب . هـ( 243) : سنة تويف   حديث وصاحب اتجراً 

  . (12/115)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (12/110) : الكتاين
 : الكتاين حممد   الرب عبد ابن . صحبة له   اليمن مأرب من    ارمأريب السبائي اناحلي ذي بن مرثد بن محال بن أبيض ((6
 . (1/176) : الكتاين حممد   حجر ابن   (1/163) : الكتاين حممد   األثري ابن   (1/138)

 العراق. إىل توجه حني الرجل على أمره وقاص أيب بن سعد أن الفتوح يف سيف ذار : حجر ابن قال   األسدي مالك بن محال ((7

 . (2/103) : الكتاين حممد   حجر ابن
 : منام مجاعة   والدال ارميم إبسكان   اهلْمداين ((8
 . هـ( 61) : سنة ارمتويف   الكويف األعور زهري أبو   اهلمداين هللا عبد بن احلارث . أ

 . هـ( 61) : سنة ارمتويف   الكويف ميسرة أبو   اهلمداين ررحبيل بن عمرو . ب
  .... هـ( 61) : سنة ارمتويف   الكويف اهلمداين وهب بن دسعي .  
 : منام مجاعة   والذال ارميم بفتح   اهلم ذاين ((9
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 الاا حتت" نم ارمثناة وم  ارموحد م  وابرمعجمة والنون "ابرماملة   (1)احْلَنَّاطُ  عيسى أيب بن عيسى 

 . الثالث فيه " (3)اخلَبَّاط (2)مسلم" : ومثله   أرار وأوهلا   جائزة
  القسم الثاين : ما يف الصحيحني أو املوطأ :

  ٌس ي ارُ  (5)وفياما   وارمعجمة" "ابرموحدة فـ   ب ش ارٍ  بن حممد : إال   ارماملة" مث ابرمثناة "اله :(4)َيَسار 

  "السني". : بتقدمي   (7)ي ارُ س   أيب وابن   (6)سالمة بنا
  ٌابن هللا عبد وإمهاهلا": "بضماا : فـ : أربعة إال ارمعجمة"  وإسكان ارموحدة بكسر "اله :(8)ِبْشر 

 بـ هذا : وقيل .(5)حمجن (4)وابن   (3)هللا عبيد وابن   (2)سعيد بنُبْسُر و الصحايب  (1)ُبْسرٍ 
 .(6)"ارمعجمة"

                                  
 . هـ( 249) : سنة ارمتويف   اهلمذاين هللا عبد أبو   األسدي ارملك عبد بن هللا عبيد بن حممد . أ

 . هـ( 200) : سنة ارمتويف   اهلمذاين أمحد أبو   الثقفي منصور بن محويه بن مرار . ب
  . هـ( 181) : سنة ارمتويف   الكويف عمرو أبو   اهلمذاين زايد بن الربي  .  
 : حجر ابن قال   اخلباط( - اخلياط - )احلناط : ابلثالث مشاور   ارمدين حممد أبو   الغفاري احلناط عيسى أيب بن عيسى ((1

 . (1/440)   (5317) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن . ذلك( قبل : وقيل   هـ 151) : سنة تويف   احلديث مرتوك
 الطبقات   سعد ابن . احلديث قليل واان   ارمدينة يسكن اان   عمر ابن عن روى   ارمدين مث ارمكي اخلياط مسلم أيب بن مسلم ((2

 . (2/649) : ارمؤلفني من جمموعه لـ   الكتاين حممد   (7/272) : الكتاين حممد   البخاري   (5/410)  1ط   الكربى
 . ( اخلياط ) : ( د – ج ) : ويف   ( احلناط ) : ( ر ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( اخلباط ) ((3
 : منام مجاعة   ابلياء   يسار ((4
  . هـ( 109) : سنة ارمتويف   موالهم الثقفي جنيح أبو   ارمكي يسار . أ

 ... هـ( 188) : سنة ارمتويف   البصري هللا عبد أبو   يسار بن احلسن بن احلسني : جد . ب
 . ( ج ) : من ساقطة ( فياما ) : المة . ومسلم البخاري يف : أي ((5
 : الكتاين حممد   الكالابذي . هـ( 111) : سنة تويف وغريه  معني ابن وثّقه البصري  ارمناال أبو   الرايحي سالمة بن سّيار ((6
 . (3/246)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/339)

   الكالابذي . هـ( 122) : سنة تويف   الرابين القدوة   احلجة اإلمام   موالهم العنـزي احلكم أبو   وردان : سيار أيب بن سيار ((7
 . (5/391)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/339)   1ط   واإلرشاد اهلداية

 : نامم مجاعة   الشني وإسكان ابلباء   ِبْشر ((8
 . هـ( 218) : سنة ارمتويف   البغدادي هللا عبد أبو   الضرير آدم بن بشر . أ
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  ٌيـْر   : الفتح" مث "ابلضم : فـ اثنني إال   ارمعجمة" واسر وحدةارم بفتح "اله :(7)َبِشري  ابن ُبش 

رُ  : ارماملة" وفتح ارمثناة "ضم بـ : واثلثاً  . (9)يسار وابن  (8)اعب يـْ  أسري : ويقال  (10)عمرو بن ُيس 

ُنس رْيٍ  بن قطن : ارماملة" وفتح النون "ضم : بـ : ورابعاً  .
(11).  

  ُبـُْرد ة   أيب بن هللا عبد بن بـُر ْيد   : ثالثة الإ ابلزاي" "اله :(12)َيزِيد
 حممد وابلراء". ارموحدة "بضم   (1)

 بنا وعلي ابلنون". مث بفتحاا : وقيل   ارمكسورتني والراء "ارموحدة : بـ  (3(،)2)اْلربِْندِ  بن عرعرة بنا

ِيدِ  بن (4)هشام اْلرب 
  حتت". من ومثناة الراء واسر ارموحدة "بفتح  (5)

                                  
 ... هـ(237) : سنة ارمتويف   النيسابوري الرمحن عبد أبو   العبدي احلكم بن بشر . ب
   له ودعا رأسه على يده الكرمي النيب ووض    القبلتني صّلى   جليل صحايب   الشامي بشر أبو   ارمازين ُبسر بن هللا عبد ((1
 (4/20)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/874)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  88) : سنة تويف
 سنة: تويف   احلديث اثري   والزهاد   ارمنقطعني العباد من اان   الثقة العابد اإلمام   احلضرمي ابن موىل   ارمدين سعيد بن ُبسر ((2

 . (4/594)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/281)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 100)
 . (4/592)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ثقة القدر جليل   الشامي الفقيه   احلضرمي هللا عبيد بن ُبسر ((3
 . ( ج ) : من ساقطة ( فياما ) ((4
   (668) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن . صدوق : حجر ابن قال   الديلي حمجن يبأ بن حمجن بن ُبسر ((5
(1/122) . 

  . (2/1066)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . معجمه ورني   ابلكسر   بشر أنه األصح : الذهيب قال ((6
  . ارمدين موالهم األنصاري احلارثي يسار بن بشري : منام مجاعة   الشني واسر   الياء بزايد   ب ِشري ((7
رُ  ((8 يـْ   (4/351)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ارمخضرم العابد الفقيه   العدوي أيوب أبو   احلمريي ُأيبّ  بن اعب بن ُبش 
 هتذيب   ارمزي . هـ( 110) : سنة تويف   الصحابة عامة أدرك فقيااً  اان   األنصار موايل من   ثقة إمام   ارمدين يسار بن ُبش رْي  ((9

 . (4/591)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/187)  1ط   الكمال
 زمن إىل وعاش   سنني عشر ابن وهو    الكرمي النيب قبض   صحبة له   الكويف اخليار أبو   احملاريب عمرو بن ُيس رْي  ((10

  (4/1583)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . هـ( 85) : سنة وما    الثقفي يوسف ابن احلجاج
 . (5/483)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن

يّ  عباد أبو   البصري ُنس ري بن ق ط ن ((11    الذهيب . (231) : سنة تويف   خيطئ صدوق : حجر ابن قال   الذراع بـ ارمعروف   الُغرب 
 . (1/456)   (5556) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (5/903)  2  ط اإلسالم اتريخ
  . هـ( 163) : سنة ارمتويف   البصري سعيد أبو   التسرتي إبراهيم بن يزيد : منام مجاعة   ابلياء   يزيد ((12
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  عن الراوي (8)احلسني بن هللا عبد : حريز وأاب   (7)عثمان بن ح رِيز   : إال   والراء" "ابجليم :(6)يرٌ جر 

يـْرد  : ويقاربه . آخراً  والزاء" "ابحلاء : فـ   عكرمة  : ووالد  (9)عمران والد: والدال" "احلاء : بـ   ُحد 
 .(1)وزايد  (10)زيد

                                  
 خيطئ ثقة : حجر ابن وقال   العلماء من اعةمج وثقه   الكويف بردة أبو   األرعري موسى أيب بن بردة أيب بن هللا عبد بن بريد ((1

 . (1/121)   (658) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (6/251)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . قليالً 
 . ( الربيد ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( الربند ) ((2
 : سنة تويف   وغريه رعبة عن أحاديث عنده اان : سعد ابن قال   ثقة   البصري هللا عبد أبو   القرري الربند بن عرعرة بن حممد ((3
 . (5/446)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (7/305)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 213)

   1ط   احلقائق طالب إرشاد يف اما )هارم( : والصواب . ( هارم ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( هشام ) ((4
 . احلديثية الكتب من وغريها . (1/193)

 تويف يتّشي   واان   الصدوق   احلديث الصاحل اإلمام   اخلزاز الكويف احلسن أبو   موالهم العائذي الربيد بن هارم بن علي ((5

 (.8/342)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (9/384)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي . هـ( 180) :سنة
 : منام مجاعة   والراء ابجليم   جرير ((6
  . هـ( 170) : سنة ارمتويف   البصري النضر أبو   األزدي زيد بن حازم بن جرير . أ

 . هـ( 51) : سنة ارمتويف   اليماين عمرو أبو   البجلي جابر بن هللا عبد بن جرير . ب
  ... البصري سلمة أبو   األزدي جاعر بن هللا عبد بن زيد بن جرير .  
 : سنة تويف   الصغار التابعني بقااي من   احملّدث والعامل   ارمتقن احلافظ   الشامي عثمان أبو   الرحيب جرب بن عثمان بن حريز ((7
 . (7/79)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (9/182)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 163)

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . خيطئ صدوق   سجستان قاضي   البصري حريز أبو   األزدي احلسني بن هللا عبد ((8
 . (1/300)   (3276) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (3/676)

 . هـ( 249 ) : سنة تويف   زمانه يف رةابلبص ريخ أوثق اان   احلجة اإلمام   البصري عبيدة أبو   السدوسي حدير بن عمران ((9
  . (6/364)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/271)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن

 الكتب يف رواية الرجل هلذا وليس : ترمجته يف حجر ابن وقال . ارمخضرم الثقة   العلم اإلمام   الكويف األسدي حدير بن زيد ((10

 صحيح يف سيما وال   يذارهم مل مجاعة عليه الستدرانا ذلك التزم ولو   رجاهلم يف يذاره حىت أرابهبا تواليف من اغريه وال الستة

 هذه واحلالة فذاره  اجلام  يف وق  ما سوى حاله من بشيء يعرف مل رواية  له ليست الذي الرجل هذا ذار أن بعد أنه مث ؛ البخاري

 . (3/405)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (10/50)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . سواء ذاره وعدم
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  ٌابرماملة". : فـ  (4)رِبعي (3)ولد : إال   ارمعجمة" ابخلاء "اله :(2)ِخَراش"  
  ٌوأاب "ابلفتح"  : فـ   (6)عاصم بن عثمان ح ِصنيٍ  أاب : إال   ارماملة" والصاد ابلضم "اله :(5)ُحَصنْي 

  . معجمة" والضاد "ابلضم فـ   (8)ارمنذر ابن (7)ُحض نْي   : ساسان
  ٌارمعجمة". : بـ   (10)خ ازِمٍ  بن حممد معاوية أاب : إال   "ابرماملة" :(9)َحازِم"  
  ُب ان   : إال   ابرمثناة" "اله :(1)َحيَّان ح ب ان   بن واس  : والد (2)ُمْنِقذٍ  بن ح 

 ابن حممد : وجد ) . (3)

ب ان   بن حيىي ح 
ب ان   بن واس  بن ح ب ان   : وجد . (4) ح 

(5) )(6).  

                                  
  1ط   الثقات   حبان ابن "الثقا ". : اتاب يف حبان ابن ذاره   عابد ثقة   الكويف ارمغرية أبو   األسدي حدير بن زايد ((1
 . (2/813)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب ( 4/251)

 : اممن مجاعة   ابخلاء   خراش ((2
 . هـ( 242) : سنة ارمتويف   اخلراساين جعفر أبو   البغدادي خراش بن احلسن بن أمحد : جد . أ

  ... ارمدنيني يف يعد   صحايب   السلمي خراش أبو   حدرد أيب بن حدرد : انية . ب
 . (1/351) :الحصال ابن مقدمة يف اما )والد( : والصواب   )والد(   ( ر - د – )ج : ويف   )ز( : يف هكذا   )ولد( ((3
 الصاحل  العبد   احلجة احلافظ   األعالم األئمة أحد   الكويف مرمي أبو   العبسي مث الغطفاين عمرو بن جحش بن حراش بن ربعي ((4

 ( 1/165)   1ط  األمصار علماء مشاهري   حبان ابن . ذلك( غري وقيل هـ  100) : سنة تويف   قط يكذب مل   هلل القانت
 . (4/359)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/323)  1ط   الكمال هتذيب كمالإ   مغلطاي

 . الكويف اهلذيل أبو   السلمي الرمحن عبد بن حصني : منام مجاعة   والصاد احلاء بضم   ُحص نْي  ((5
 على أمجعوا : الرب عبد ابن قال . سنة صاحب   عالياً  ريخاً  اان   ثبت ثقة   الكويف ح ِصني أبو   األسدي عاصم بن عثمان ((6

   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (5/412)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 127) : سنة تويف   حافظ ثقة أنه
(7/126) . 

 . ( حضري ) : ( ر ) : ويف   ( ز - ج – د ) : يف هكذا ( حضني ) ((7
   علي راية صاحب اان   رأي ذوي ومن   ورجعاهنم ربيعة سادا  من   البصري ساسان أبو  الرقاري ارمنذر بن حضني ((8

 . (6/2827)   د.ط  الطلب بغية  العقيلي   (2/1084)  2  ط اإلسالم اتريخ  الذهيب . هـ( 97) سنة: تويف   صفني يوم
  هـ( 100) : سنة ارمتويف   الكويف األرجعي حازم أبو : منام مجاعة   ابحلاء   حازم ((9

 حلديث الناس أحفظ   حجة حافظ ثقة   األعالم األئمة أحد   الكويف الضرير معاوية أبو   السعدي التميمي خازم بن حممد ((10

   1ط   التقديس أهل تعريف   حجر ابن   (9/79)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 295) : سنة تويف   األعمش
(1/36) . 
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ب ان  و  : فـ   وغريهم   ومهام   ووهيب رعبة (9)عن  (8)منسوب وغري منسوابً  (7)هالل بن ح 
  . احلاء" وفتح "ابرموحدة
   ارمبارك ابن : هو هللا عبد عن  (12)منسوب وغري منسوابً  (11)موسى وابن(10)عطية بن و ِحب ان  

  وارموحدة". "ابلكسر فـ   (13)العرقة بنا و ِحب ان  

                                  
 . هـ( 165) : سنة ارمتويف   البصري األراب أبو   السعدي حيّان بن جعفر : جد : منام مجاعة   ابلياء   حّيان ((1
ّبان ((2  أسد   األثري ابن  . بعدها وما أحداً  راد   جليل صحايب   اخلزرجي واس  أبو   األنصاري عطية بن عمرو بن منقذ بن ح 

 . (2/10)   1ط   الصحابة يزمتي يف اإلصابة   حجر ابن   (1/666)   د.ط   الغابة
  الثقات   العجلي . ثقة مدين : العجلي وقال   صحبته يف اختلف   ارمازين   األنصاري عمرو بن منقذ بن حبان بن واس  ((3
 . (2/1182)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/463) 1ط
 سنة: تويف   ثقته على جمم  إمام   األعالم األئمة أحد   الفقيه ارمدين هللا عبد أبو   األنصاري منقذ بن حبان بن حيىي بن حممد ((4

 . (5/186)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/131)  1ط  الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 121)
ّبان ((5   2  ط اإلسالم خاتري   الذهيب . صدوق : حجر ابن قال   التابعني صغار من   األنصاري منقذ بن حبان بن واس  بن ح 
 . (1/149)   (1070) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (3/220)

 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
 قبل التحديث من امتن    ثبتاً  حجة ثقة اان : سعد ابن قال   احلافظ اإلمام   البصري حبيب أبو   الباهلي هالل بن حبان ((7

    3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (7/299)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 216) : سنة تويف . موته
(10/239.) 

  . آخره وإىل رعبة عن حبان : اـ بشيوخه فيتميز   إليه منسوب وغري   أبيه إىل منسوابً  : أي ((8
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( عن ) ((9

 عرفت ال و   بشيء حاله من يعرف مل هذا عطية بن حبان إنّ  : حجر ابن قال   التابعني ابار من   السلمي عطية بن ِحبان ((10

 . (2/172)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (5/338)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . تعديالً  وال جرحاً  اآلن إىل فيه
 معني: ابن وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   احلافظ اإلمام   وزيارمر  حممد أبو   السلمي سوار بن موسى بن ِحبان ((11

 . (11/10)    3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 233) : سنة تويف   به أبس وال   حديث صاحب ليس
 . ( ر ) : من ساقطة ( موسى وابن ) ((12
 وهو   بدر يوم األنصاري سراقة بن حارثة قتل الذي هو   البخاري صحيح يف ذار له ارمشراني من رجل   العرقة بن ِحبان ((13

 . (52 - 2/12)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . األحزاب يوم أاحله يف معاذ بن سعد أصاب الذي
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  ٌابن الرمحن عبد بن ُخبـ ْيب  و   (2)عدي بن ُخبـ ْيب   : إال   ارماملة" بفتح "اله :(1)َحِبيب 

ُخبـ ْيب  
ُخبـ ْيب   : وهو   (3)

 ابن : انية ُخبـ ْيب   وأاب . (5)عاصم بن حفص عن   منسوب غري (4)

  ارمعجمة". بضم : فـ   الزبري
  ٌْيم   : إال   بفتح" "اله :(6)َحِكيم ُحك ْيم   بن (8)وزريق   (7)هللا عبد بن ُحك 

  "فبالضم".   (9)
  ٌابرمثناة" : فـ   الساعة أرراط يف هريرة أيب  عن (11)رايح بن زايد : إال " ابرموحدة "اله :(10)َراَبح" 

  . ابلوجاني : البخاري وقال   األاثرين عند
  ٌبنا زبيد : إال ارموطأ يف وال   ابرمثناة" مث "ارموحدة : بـ   (1)احلارث بن زبيد : إال فياما ليس :زُبـَْيد 

  ضم".وي أوله يكسر "مثناتني : بـ   (2)الصلت

                                  
  ... هـ( 162) : سنة ارمتويف   اجلرمي يزيد : حبيب أيب بن حبيب : منام مجاعة   احلـاء بفتح   ح بيب ((1
 فلماء حِلْي ان بين م   الكرمي النيب بعثه فيمن اان   الرجي  وقعة يف ارمأسورين أحد    األنصاري عامر بن عدي بن بيبخُ  ((2

ثِن ة بن وزيد ُخبيباً  وأسروا   هبم غدروا ابلرجي  صاروا   اإلسالم يف هللا ذا  يف ُصِلب من أول وهو   مبكة وابعومها   عناما هللا رضي الد 
 . (2/225)   1ط  اإلصابة   حجر ابن   (2/440)   1ط  الستيعابا   الرب عبد ابن . الص لب عند صالة سن   من وأول
 : سنة تويف   احلديث قليل ثقة : سعد ابن وقال   ارمدين احلارث أبو   اخلزرجي األنصاري خبيب بن الرمحن عبد بن خبيب ((3
 . (5/404)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن   (6/274)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ( 132)

 . ( ج ) : من ساقطة ( خبيب وهو ) ((4
 . هـ( 90) : سنة حدود يف تويف   به االحتجاج على متفق   فقيه ثقة   العدوي القرري اخلطاب بن عمر بن عاصم بن حفص ((5

 . (7/17)  1ط   لالكما هتذيب   ارمزي   (4/197)    3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب
  . ارمكي خالد أبو   القرري أسد بن خويلد بن حزام بن حكيم : منام مجاعة   ابلياء   ح كيم ((6
ْيمُ  ((7  تويف   به أبس ال : انسائي وقال "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   ارمطليب القرري خمرمة بن قيس بن هللا عبد بن ُحك 

 . (7/211)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (4/182)  1ط   الثقات   حبان ابن . هـ( 118) : سنة
 . االثنان امسه يف روي . ( رزيق ) : ( ر - ج – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( زريق ) ((8
ْيم بن ُزر ْيقُ  ((9 ْيم أبو   ُرز ْيق : ويقال   ُحك   هتذيب   ارمزي . عابد ثقة واان   العزيز عبد بن لعمر أيلة وايل اان   األيلي ُحك 

 . (3/408)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (3/273)   1ط   التهذيب
 . ارمكي سارة أيب بن معروف أيب بن رابح : منام مجاعة   ابلباء   رابح ((10
 . (1/167)  1ط  الثقات   العجلي . حبان وابن العجلي وثقه   ارمدين البصري قيس أبو   القيسي رايح بن زايد ((11
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  ٌابلفتح". : فـ   (4)حي ان ابن : إال   ابلضم" "اله :(3)ُسَلْيم"  
  ٌُسر ْيجٍ  أيب ابن وأمحد   (7)النعمان وابن   (6)يونس ابن : إال   واحلاء" ابرمعجمة "اله :(5)ُشَرْيح

(8)  
  وابجليم". "ابرماملة : فـ
  ٌِب ة   وابن   (10)ز رِيرٍ  ابن س ل م   : إال   ابأللف" "اله :(9)َسامل قـُتـ يـْ

لِ  أيب وابن   (11)  وابن   (12)الذ اي 

  "حبذفاا". : فـ   (1)الرمحنعبد
                                  

 ما رعبة: قال   العابد الثقة   احلافظ اإلمام   األعالم األئمة أحد الكويف  الرمحن عبد أبو اليامي  الكرمي عبد بن احلارث بن زبيد ((1
   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (5/296)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 122) : سنة تويف . منه خرياً  رأيت

(3/310) . 
 البخاري  . الكرمي النيب عاد يف ولد أنه : يقال   عمر عن يروي   اثري أبو   الكندي حجر بن معاوية بن الصلت بن زُيـ ْيد ((2

 . (4/392)  1ط   الستة الكتب يف يقع مل ممن الثقات   الذهيب   (3/447)   د.ط   الكبري التاريخ
  . هـ( 83) : سنة ارمتويف   الكويف الشعثاء أبو   احملاريب حنظلة بن أسود بن ُسليم : منام مجاعة   السني بضم   ُسل ْيم ((3
   الثقات   حبان ابن . معني وابن والنسائي حبان ابن منام   العلماء من مج  وثّقه   البصري اهلذيل بسطام بن حيّان بن س ليم ((4
 . (4/168)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (4/69)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (6/435)  1ط
 . هـ( 78) : سنة تويف   الكويف ارمقدام أبو   احلارثي يزيد بن هانئ بن رريح : منام مجاعة   واحلاء ابلشني   ُرريح ((5
 هتذيب مالإك   مغلطاي . هـ( 235) : سنة تويف   ثبتاً  ثقة اان   العابد احلارث أبو   البغدادي إبراهيم بن يونس بن سريج ((6

 . (11/146)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (5/219)  1ط   الكمال
 هتذيب   ارمزي . (217) : سنة تويف   احملدثني أعيان من اان   البغدادي احلسني أبو   اجلوهري مروان بن النعمان بن سريج ((7

 . (10/219)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (10/218)  1ط   الكمال
   ارمزي . سنة تويف   غرائب له حافظ ثقة   العامل احلافظ   الرازي جعفر أبو   البغدادي الصباح بن عمر : سريج أيب بن أمحد ((8

 . (5/762)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/355)  1ط   الكمال هتذيب
 . هـ( 129) : سنة ارمتويف   ارمدين النضر أبو   القرري أمية أيب بن سامل : منام مجاعة   ابأللف   سامل ((9

 تويف . ضعيف : معني ابن وقال . ابلقوي ليس : النسائي وقال   حامت أبو وثّقه   البصري يونس أبو   العطاردي زرير بن سلم ((10

 . (4/66)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/349)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل . تقريباً( هـ 160) : سنة
 . صحيحه يف البخاري به واحتج   داود أبو وثّقه   احملدث اإلمام   البصرة نزيل   اخلراساين قتيبة أبو   الشعريي قتيبة بن سلم ((11
 . (9/308)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 200) : سنة تويف
ل أيب بن سلم ((12   1ط   الثقات   حبان ابن . متقناً  اان : حبان ابن وقال   احلديث يلقل ثقة   البصري   عجالن : الذ اي 

 . (11/220)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي  (6/419)
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  ُو األ غ ر     (3)عامر وابن   الفارسي سلمان : إال   ابلياء "اله :(2)ُسَلْيَمان
 ابن الرمحن وعبد   (4)

  "حبذفاا". : فـ (5)سلمان
  ُفـ   األنصار من س ِلم ة   وبين   قومه إمام (7)ةُ س ِلم   بن عمرو : إال   الالم" "بفتح :(6)َسَلَمة 

  . الوجاان (9)سلمة بن (8)اخلالق عبد ويف "ابلكسر".
  َُبان   (2)سلمة وابن   (1)ربيعة وابن   (11)سنان أيب بن سنان : وفياا   ابرمعجمة" "اله :(10)َشيـْ

 والنون". "ارماملة : بـ   (5)سنان وأم   (4)ُمر ة   بن ِضر ارُ  : سنان وأبو   (3)سنان بنا وأمحد

                                  
 اتاب: يف حبان ابن وذاره   والدارقطين والعجلي حنبل بن امحد وثّقه   الكويف الرحيم عبد أبو   النخعي الرمحن عبد بن سلم ((1

  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (6/419)  1ط   الثقات   حبان ابن . السادسة من صدوق : حجر ابن وقال "الثقا " 
 . (1/246)   (2468) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن ( 3/423)

 . هـ(105) : سنة ارمتويف   ارمروزي   األسلمي احلصيب بن بريدة بن سليمان : منام مجاعة   الالم بفتح   سل يمان ((2
 الرب  عبد ابن . دار هبا وله   معاوية خالفة يف هبا وما  البصرة نزل   جليل صحايب   الضيب حجر بن أوس بن عامر بن سلمان ((3

 . (3/118)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/509)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/633)   1ط   االستيعاب
 اتريخ   الذهيب . الكوفة أهل اتبعي ثقا  من اان   احلديث قليل ثقة   جاينة موىل   رمدينا هللا عبد أبو   األغر سلمان ((4

 . (4/139)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (2/1205)  2  ط اإلسالم
 ابن نظر. يهف : البخاري وقال احلديث. مضطرب : حامت أبو وقال . به أبس ال : حجر ابن قال   ارمصري سلمان بن الرمحن عبد ((5

 . (1/341)   (3882) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (5/241)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب
 . ارمنصور خالفة يف تويف   األعرج حازم أبو   ارمخزومي التمار دينار بن :سلمة منام مجاعة   الالم بفتح   سل مة ((6
 أخذه   هللا لكتاب أقرأهم اان ألنه قومه يؤم واان   الكرمي النيب زمن أدرك   البصري بريد أبو   اجلرمي قيس بن س ِلمة بن عمرو ((7

 ابن   (3/1179)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . رسول عند من به مير اان وعمن قومه عن

 . (4/531)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر
 ويزيد معني ابن عن : حجر ابن قال "الثقا "  : اتاب يف حبان ابن ذاره   البصري روح أبو   الشيباين سلمة بن اخلالق عبد ((8

 . (6/123)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (7/138)  1ط   الثقات   حبان ابن . ثقة : حنبل بن وامحد هارون بنا
 . النسخ بقية يف ةواثبت   ( د ) : من طمست ( سلمة بن ) ((9

ب ان ((10 يـْ  . األيلي حممد أبو   موالهم احلبطي ريبة أيب بن فروخ بن ريبان : منام مجاعة   ابلـشني   ر 
 سائر بعده ورادوا   وأبيه أخيه م  بدراً  راد   صحايب ابن الصحايب   األسدي حمصن بن وهب : سنان أيب بن سنان ((11

 . (3/156)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . هـ( 32) : سنة تويف   ضوانالر  بيعة ابي  من أول وهو ارمشاهد 
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  ُ(9)ع بيدة بن وعامر  (8)محيد وابن  (7)سفيان وابن   السلماين : إال " "ابلضم  :(6)ُعبَـْيَدة 

 "فبالفتح".
  ٌ(11)ابلضم" "اّله :(10)ُعبَـْيد.  
  ُع ب اد ة   بن حممد : إال   "ابلضم" :(12)ُعَباَدة

  "ابلفتح". فـ   البخاري ريخ (1)

                                  
 فيه صدوق : حجر ابن وقال . احلديث مضطرب : حامت أبو وقال . حبان ابن وثّقه   البصري ربيعة أبو   الباهلي ربيعة بن سنان ((1

 (.1/256)   (2639) : برقم   1ط   بالتهذي تقريب   حجر ابن   (4/251)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن . لني
 يف وتويف   بطالً  رجاعاً  واان   حنني يوم  النيب زمن يف ولد   رؤية له   البصري الرمحن عبد أبو   اهلذيل سلمة بن سنان ((2
   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (2/657)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب الرب عبد ابن . احلجاج إمارة آخر
 . (3/201)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (2/560)

 تويف   الثقة اجملود احلافظ   ارمسند صاحب   زمانه أهل إمام   الواسطي القطان جعفر أبو   حبان بن أسد بن سنان بن أمحد ((3

 . (12/244)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/322)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 259) سنة:
 حبان  ابن . هـ( 132) : سنة تويف   الثقا  العباد من   األعالم األئمة أحد   األارب الشيباين سنان أبو   الكويف مرة بن ضرار ((4

 . (3/673)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (6/484)  1ط   الثقات
 هللا رضي عباس ابن حديث من الصحيحني يف ذار وهلا   صحبة هلما   عناما هللا رضي سنان أبو زوج   األنصارية سنان أم ((5

  . (7/163)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (7/336)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن . عناما
ةُ  ((6  . الضرير الكويف الكرمي عبد أبو   الضيب متعب بن عبيدة : منام مجاعة   العني بضم   ُعبـ ْيد 
   الكمال هتذيب   ارمزي . احلديث قليل ريخاً  اان : سعد ابن قال   الثقة ارمدين   احلضرمي بن احلارث بن سفيان بن عبيدة ((7
 . (3/97)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (19/264)  1ط
 أخطأ. رمبا صدوق حجر: ابن وقال   العلماء من مج  وثّقه   اءابحلذّ  ارمعروف التيمي  الرمحن عبد أبو الكويف  محيد بن عبيدة ((8

 ( 4408) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   حجر ابن   (8/508)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(190) : سنة تويف
(1/379) . 

 هتذيب   ارمزي . احلديث صاحل : حامت أبو وقال   نيمع ابن وثّقه   الثقة اإلمام   البصرة قاضي   البصري الباهلي عبيدة بن عامر ((9

 . (6/327)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن   (14/69)  1ط   الكمال
 . هـ( 250) : سنة ارمتويف   الكويف حممد أبو   القرري إمساعيل بن عبيد : منام مجاعة   العني بضم   ُعبـ ْيدد  ((10
 . ( ج ) : نم ساقطة ( ابلضم اله عبيد ) ((11
 . مشاور صحايب   ارمدين الوليد أبو   األنصاري قيس بن الصامت بن عبادة : منام مجاعة   العني بضم   ُعب اد ةُ  ((12
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  ُة   بن عامر : إال ارموحدة"؛ ان"إبسك :(2)َعْبَدة ع ب د 
 واإلسكان". "ابلفتح : فـ  (4)ع ْبد ة   بن وجبالة  (3)

  ٌُعب ادٍ  بن قيس : إال   والتشديد" ابلفتح "اّله :(5)َعبَّاد
  والتخفيف". "ابلضم : فـ   (6)

  ٌوبين   (9)ْيلٍ ُعق   بن وحيىي   منسوب غري الزهري عن وهو  (8)خالد ناب : إال   "ابلفتح" :(7)َعِقيل 

  "."ابلضم : فـ   ُعق ْيلٍ 
  ٌابلقاف". "اّله :(10)َواِقد 

 األنساب :]الثاين يف :[ 
   ارمثناة". وإسكان اهلمزة بفتح "اّله : اأْلَْيِلي  
  ُاْلبـ ز ار   هشام ابن خلف : إال  "بزاءين" : (11)اْلبَـزَّاز

 ". "راء : فآخرمها  (2)الصّباح بن واحلسن  (1)

                                  
 اان صدوق : حامت أبو وقال   حبان وابن حامت وابو داود أيب وثّقه   الواسطي هللا عبد أبو   األسدي البخرتي بن عبادة بن حممد ((1

 . (25/447)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (2/667)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . بوأد حنو صاحب
ةُ  ((2   . هـ( 187) : سنة ارمتويف   الكويف حممد أبو   الكاليب سليمان بن عبدة : منام مجاعة   الباء إبسكان   ع ْبد 
   الذهيب   (14/68)  1ط   الكمال هتذيب . وغريه حبان وابن معني ابن وثّقه   الكويف إايس أبو   البجلي ع ب د ة بن عامر ((3

 . (5/428)  1ط   الستة الكتب يف يقع مل ممن الثقات
 أهل نّساك من واان . ريخ : حامت أبو وقال   ثقة زرعة أبو قال : ارمزي قال   البصري العنربي مث   التميمي ع ب د ة بن جبالة ((4

 .  (2/792)  2  ط اإلسالم اتريخ    الذهيب   (4/8)  1ط   لكمالا هتذيب   ارمزي .البصرة
 هـ( 179) : سنة ارمتويف   البصري معاوية أبو   األزدي حبيب بن عباد بن عباد : منام مجاعة   والتشديد ابلفتح   ع ب اد ((5
 قليل ثقة اان : سعد ابن وقال . عمر خالفة يف نةارمدي قدم   التابعني ابار من   البصري هللا عبد أبو   القيسي ُعب اد بن قيس ((6

 . (24/64)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (7/131)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 80) : سنة تويف . احلديث
 . ارمدين مدحم أبو   القرري طالب أيب بن عقيل بن حممد بن هللا عبد : جد : منام مجاعة   والتشديد ابلفتح   ع ِقْيلُ  ((7
 . هـ( 144) : سنة تويف   الثبت احلافظ الثقة   األعالم األئمة أحد   موالهم األموي خالد أبو   األيلي ع ِقْيل بن خالد بن ُعق ْيلُ  ((8

 . (6/301)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (20/242)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 غري وقيل هـ  111) : سنة تويف . أبس به ليس : معني ابن عن : ارمزي وقال   حبان ابن وثّقه   صريالب اخلزاعي ُعق ْيل بن حيىي ((9

 . (3/338)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (31/473)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . ذلك(
  . هـ( 120) : سنة ارمتويف   دينارم هللا عبد أبو   األنصاري سعد بن عمرو بن واقد : منام مجاعة   ابلقـاف   واقد ((10
 . ( البزار ) : ( ر - د ) : ويف   ( ج - ز ) : يف هكذا ( البزاز ) ((11
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   احلداثن بن أوس بن مالك : إال   البصرة : إىل نسبة   ومكسورة" مفتوحة ابلباء" : اْلَبْصِري 

  "."ابلنون : فـ   الن ْصرِيِّني   موىل وسارماً    (4)الن ْصرِي   الواحد وعبد   (3)الن ْصرِي  
   وتشديد فوق "ابرمثناة : فـ   (6)التِّو زِي  (5)الصلت بن حممد يعلي أاب : إال   ابرمثلثة" اّله" : الثَـّْوِري 

 وابلزاي". ارمفتوحة الواو
   ارمفتوحة". "ابحلاء فـ   ريخاما (7)ِبْشرٍ  بن حيىي : إال الراء"  وفتح اجليم بضم "اله : اجْلَُرْيِري  
   اجلْ ارِي   سعد : وفياا وارمثلثة"  "ابحلاء : احْلَارِِثي

  "."ابجليم  (8)
   احلْ ر اِميِّ  فالن على يل اان اليسر: أيب حديث يف مسلم يف وقوله   ابلزاي" اله " : احِلَزاِمي

(9)   
اِميِّ  : وقيل   "ابلزاي" : وقيل   "ابلراء" : قيل   والذال". "ابجليم   اجْلُذ 

                                  
 سنة: تويف   احلافظ الثقة   اإلسالم وريخ   األعالم األئمة أحد   ارمقرئ حممد أبو   البغدادي البزّار ثعلب بن هشام بن خلف ((1

 . (10/577)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (8/299)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 229)
 الناس خيار من اان   سنة صاحب   األعالم األئمة أحد   البغدادي علي أبو   الواسطي البزّار حممد بن الصباح بن احلسن ((2

 أعالم سري   الذهيب   (6/191) 1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 249) : سنة تويف   فاضالً  عابداً  واان   الصاحلني ومن

 . (12/192)   3ط   النبالء
 إسالمه  وأتخر   يصحبه ومل    الكرمي النيب رأى   األعالم األئمة أحد   ارمدين سعيد أبو   النصري احلداثن بن أوس بن مالك ((3

  (4/171)   3ط   النبالء المأع سري   الذهيب   (5/56)  1ط   الكربى الطبقات   سعد ابن . هـ( 92) : سنة تويف
 وثقه صاحلاً  رجالً  اان   األعالم األئمة أحد   الدمشقي الشامي بسر أبو   النصري عمري بن اعب بن هللا عبد بن الواحد عبد ((4

   لالكما هتذيب   ارمزي   (1/313)  1ط   الثقات   العجلي   (5/127) : الثقا    حبان ابن . وغريمها حبان وابن العجلي
 . (18/459)  1ط
 . ( ج ) : من ساقطة ( الصلت ) ((5
 التفسري حفظه من علينا ميلي اان   صدوق : حامت أبو وقال   حبان ابن وثّقه   التـ و زِي يعلى أبو   البصري الصلت بن حممد ((6

   (7/289)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن   (9/82) : الثقا    حبان ابن . هـ( 228) : سنة تويف . وه ورمبا   وغريه
 . (25/400)  1ط  لكماال هتذيب   ارمزي
   مغلطاي . هـ( 227) : سنة تويف   الفقيه احملدث   الثقة اإلمام   الكويف زاراي أبو   األسدي احلريري اثري بن بشر بن حيىي ((7

 . (10/647)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (12/290)  1ط   الكمال هتذيب إكمال
  . ارمدينة بساحل السفن مرفأ إىل نسبة   اخلطاب بن عمر موىل اجلاري سعد ((8
 . ( احلزامي ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( احلرامي ) ((9
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  ُِّسل ْيمٍ (2)بين يف السني" وبضم الالم اسر " :(1)لُغ ي ةٍ  يف وجيوز "بفتحاا"    األنصار يف : السََّلِمي . 
  َْأعلم سبحانه وهللا   وارماملة" ابإلسكان اله " : ْمَداين  اهل .  

 النوع الرابع واخلمسون : املتفق واملفرتق
  ]تعريف املتفق واملفرتق[ 

  .(4)نفيس اتاب فيه وللخطيب   ولفظاً  خطاً  متفق (3)هو
  : وهو أقسام

  : وأمساء آابئهم (5)]القسم [ األول : اتفقت أمسائهم 
  : ستة أمحد بن اخلليلاـ
  . هذا اخلليل أيب قبل  نبينا بعد أمحد أحد (7)يسم ومل (6)سيبويه ريخ : أوهلم      
  . (9)البصري ارمزين (8)بشر أبو : والثاين      

  . (10)أصبااين : الثالث      

                                  
 . ضعيفة لغة أو   قليلة لغة : أي : ولغية . ( لغة ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( لغية ) ((1
 . ( ابن ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( بين ) ((2
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( هو ) ((3
 . اخلطيب : لـ   وارمفرتق" "ارمتفق : اتاب ((4
 . ( )أمساؤهم : ( د ) : ويف   ( أمساهم ) : ( ر ) : ويف   ( ج – ز ) : يف هكذا ( أمسائام ) ((5
 والنحو اللغة علم يف التصانيف صاحب   سيبويه ريخ   النحوي البصري الرمحن عبد أبو   الفراهيدي عمرو بن أمحد بن اخلليل ((6

  2  ط النحويني العلماء اتريخ   التنوخي . هـ( 160) : سنة تويف   صدوقاً  عابداً  عارماً  اان   العلوم من وغريها   والصرف
 . (7/429)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (3/1260)   1ط   األدابء جممع احلموي    (1/123)

 . ( أجد ومل ) : ( ج ) : ويف   ( ر - د – ز ) : يف هكذا ( أحد يسم ومل ) ((7
 . ( بشري ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( بشر ) ((8
 هـ  171) : سنة تويف   مستور ريخ : تعاىل هللا رمحه الذهيب وقال   حبان ابن ثّقهو    البصري بشر أبو   ارمزين أمحد بن اخلليل ((9

 . (4/615)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (8/230)  1ط   الثقات   حبان ابن . ذلك( غري : وقيل
 أبيب يكىن   العجلي حممد نب اخلليل هو: إمنا : (2/668)   1ط   الفياح الشذا يف   األبناسي إسحاق أبو قال : تنبيه ((10

 . أصباان اتريخ يف األصبااين نعيم وأبو   األصباانيني طبقا  : اتاب يف حيان بن الشيخ أبو مساه هكذا حممد أبيب : وقيل العباس
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ْجزِي  اْلق اِضي احلْ ن ِفي   سعيد أبو : الرابع         . (1)السِّ
  . البياقي عنه (4)روى   (3)القاضي (2)اْلُبْس ِي   سعيد أبو : اخلامس      

 . اْلُعْذرِي   العباس عنه روى   (5)الشافعي اْلُبْس ِي   سعيد أبو : السادس
  : ]القسم [ الثاين : اتفقت أمساؤهم وأمساء آابئهم وأجدادهم

  .(6)واحد() عصر ويف هللا عبد يسمى: عمن يروون الام أربعة محدان  بن جعفر بن اأمحد
  . حنبل بن أمحد بن هللا عبد عن   بكر أبو : (7)اْلق ِطيِعي   : أحدهم      
  . الد ْور ِقيِّ  أمحد بن هللا عبد عن   بكر أبو : (8)الس ق ِطي   : الثاين      
ِدينـ و رِي   : الثالث      

  . سنان بن حممد بن هللا عبد عن : (1) 

                                  
 غري وقيل ـ ه 261) : سنة تويف   األصبااين العباس أبو   العجلي حممد بن اخلليل : هو واألصبااين . تعاىل هللا رمحه االمه انتاى

  . (6/327)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/362)  1ط   أصبهان اتريخ   األصبااين . ذلك(
 ريخ اان   الواعظ اإلمام   احلنفية وريخ   مسرقند قاضي   احلنفي سعيد أبو   السجزي اخلليل بن حممد بن أمحد بن اخلليل ((1

  1ط  الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي . هـ( 378) : سنة تويف   االماً  الناس أحسن من واان   عصره يف الرأي أهل
 . (16/437)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب ( 4/223)

 . ( ج ) : من ساقطة ( البس ي ) ((2
 غري وقيل ـ ه 401) : سنة تويف   البياقي عنه روى   نيسابور حمدث   البس ي سعيد أبو   ارماليب القاضي أمحد بن اخلليل ((3

 . (1/229)   د.ط   نيسابور لتاريخ السياق كتاب من املنتخب   احلنبلي   (9/166)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب ذلك(.
 . ( د ) : من ساقطة وهي   ( حّدث ) : ( ر - ج ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( روى ) ((4
 قال . صدوقاً  تقياً  واان   نبيالً  أديباً  اان   العراق من األندلس قدم   شافعيال سعيد أبو   البس ي هللا عبد بن أمحد بن اخلليل ((5

   بشكوال ابن . عقله وصحة صدقه م    اثرية علوم يف تصرفد  وله   ارمذهب رافعي اان : وقال خزرج ابن ذاره : بشكوال ابن
 . (4/165)  1ط   الستة الكتب يف يقع مل ممن الثقات   الذهيب   (1/179)   2ط   األندلس أئمة اتريخ يف الصلة
 . ( ز – د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
 : حجر ابن قال   زمانه يف بغداد مسند اان   العلم احلافظ اإلمام   القطيعي بكر أبو   البغدادي محدان بن جعفر بن أمحد ((7

  (1/418)   2ط   امليزان لسان   (5/116)   1ط   غدادب اتريخ . هـ( 367) : سنة تويف . قليالً  تغري مقبول نفسه يف صدوق
 هـ(. 364) : سنة تويف   ارمثىن بن واحلسن الدورقي امحد بن هللا عبد مس    البصري بكر أبو   السقطي محدان بن جعفر بن أمحد ((8

 . (1/37)  1ط   األمساء جتريد   البغدادي يعلى أيب   (8/283)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب
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ط ر ُسوِسي   : الرابع      
  . الط ر ُسوِسيِّ  جابر بن هللا عبد عن : (2) 

  : احلاام عناما روى   عصر يف اثنان   النـ ْيس ابُورِي   يوسف بن يعقوب بن حممد
اأْل ص م   العباس أبو : أحدمها     

 (3) .  
 . (4)احلافظ اأْل ْخر مُ  بن هللا عبد أبو : والثاين     

  كنية والنسبة :]القسم [ الثالث : ما اتفق يف ال
  : اثنان   اجلْ ْوينِّ  عمران أيباـ

  . (5)التابعي ارملك عبد : ]أحدمها[     
  .(7) البصري (6)سال بن وموسى : ]الثاين[     
  : ثالثة   عياش ابن بكر وأيب
  . اْلق ارِئُ  : ]أحدهم[     
  . (1)الواحد عبد بن جعفر : عنه   و احلِْْمِصي   : ]الثاين[     

                                  
  1ط   األمساء جتريد   البغدادي يعلى أيب . الروحي سنان بن حممد بن هللا عبد عن حدث   الدينوري محدان بن جعفر بن أمحد ((1
  . (1/189)   1ط   واملفرتق املتفق   البغدادي اخلطيب   (1/37)

 اتريخ   الذهيب . هـ( 368) : سنة تويف   دمشق ساحل من بصيدا حّدث   احلسن أبو   الطرسوسي محدان بن جعفر بن أمحد ((2

 . (71/50)   د.ط   دمشق اتريخ   عساار ابن   (8/283)  2  ط اإلسالم
 أميناً  ثقة اان   عصره مسند   احملدث اإلمام   األصم العباس أبو   النيسابور األموي معقل بن يوسف بن يعقوب بن حممد ((3

 . (1/270)   د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن   (7/841)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 247) : سنة تويف
 احلديث أهل صدر احلاام: قال   احلافظ اإلمام   النيسابوري األخرم بن هللا عبد أبو   الشيباين يوسف بن يعقوب بن حممد ((4

  د.ط   الشافعيني طبقات   اثري ابن   (7/180)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . هـ( 344) : سنة تويف   حامد أيب بعد ببلدان
(1/273) . 

 به ليس النسائي: وقال . صاحل : حامت أبو وقال . حبان وابن معني ابن وثّقه   البصري عمران أبو   األزدي حبيب بن ارملك عبد ((5
 . (5/255)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (18/297)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 128) : سنة تويف . أبس
 . ( سايل ) : ( ج ) : ويف   ( ز - د – ر ) : يف هكذا ( سال ) ((6
 حافظاً  واان   قطين الدار وثّقه   وغريها بدمشق ومس  بغداد سكن   اجلوين عمران أبو   البصري احلميد عبد بن سال بن موسى ((7

 . (60/411)   د.ط   دمشق اتريخ : ساارع ابن . هـ( 307) : سنة تويف   اإلسناد عايل
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اِئي   : ]الثالث[      و الس ل ِمي  اْلب اج د 
(2) . 

 ]القسم [ الرابع : عكسه :
  : أربعة   صاحل أيب ابن صاحلا
التـ ْوأ م ةِ  موىل : [أحدهم]

(3) .  
  . الس م انُ  صاحل أبو : أبوه والذي : [الثاين]      
و الس ُدوِسي   : [الثالث]      

  . وعائشة علي عن : (4)
ُحر ْيثٍ  بن عمرو وموىل : [الرابع]

(5) . 
 ]القسم [ اخلامس : اتفقت أمساؤهم وأمساء آابئهم وأنساهبم : 

  . البخاري(7) عنه   ارمشاور (6)القاضي األنصاري هللا عبد بن حممد اـ : [األول]
 . ضعيف  (1)سلمة أبو : والثاين     

                                  
 وليس : اثري ابن وقال . هو من يدرى ال : الذهيب قال   اهلامشي الواحد عبد بن جعفر عن روى   احلمصي عياش بن بكر أبو ((1

 . (3/85)   1ط   لتكميلا   اثري ابن   (4/503)   1ط   االعتدال ميزان   الذهيب . جماول : اخلطيب وقال . مبعروف
 : سنة تويف   أديباً  فاضالً  اان   احلديث غريب يف مصنف له   التابعني أتباع ابار من   الباجدائي السلمي عياش بن بكر أبو ((2
  (2/331)  1ط   والكىن األمساء جتريد   البغدادي يعلى أيب   (12/37)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن . هـ( 204)

 برواية أبس ال : عدي ابن وقال   أبخره اختلط صدوق : حجر ابن قال   التوأمة موىل   ارمدين مدحم أبو   نباان بن صاحل ((3

   (5/83)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن . هـ( 125) : سنة تويف   جريج وابن ذئب أيب ابن اـ عنه القدماء
 . (1/274)   (2892) : برقم   1ط   التهذيب تقريب   1ط     حجر ابن   (1/177)   1ط   االغتباط احلليب 

 الكبري التاريخ   البخاري . حبان ابن وثقه   التاريخ يف البخاري ذاره   وعائشة علي عن يروي   السدوسي صاحل أيب بن صاحل ((4

 . (4/377)  1ط  الثقات   حبان ابن   (4/283)   د.ط  
 معني ابن منام العلماء من مج  وضعفه   حبان ابن وثّقه   حريث بن عمرو موىل   الكويف ارمخزومي ماران : صاحل أيب بن صاحل ((5

 . (5/111)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن   (4/375)  1ط   الثقات   حبان ابن . عدي وابن
 عنه روى   البصرة قاضي   األعالم األئمة أحد   القاضي البصري هللا عبد أبو   األنصاري هللا عبد بن ارمثىن بن هللا عبد بن حممد ((6

 . (9/532)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 215) : سنة تويف   ثبتاً  ثقة اان   البخاري
 . ( عند ) : ( ر ) : ويف   ( ز - د – ج ) : يف هكذا ( عنه ) ((7



 

220 
 
 

 ]القسم [ السادس : يف االسم أو الكنية : 
ُاهُ    هللا وعبد   حماداـ  أو . الزبري ابن : فاو   هللا عبد مبكة قيل إذا : سليمان ابن سلمة قال . وِربـْ

  .(2)ارمبارك ابن : وخبراسان . عباس ابن : وابلبصرة . مسعود ابن : وابلكوفة . عمر فابن : ابرمدينة
  .(4)باسع فابن ارمكي: أو . عمرو فابن ارمصري: قاله إذا : (3)اخلليل وقال     
   والزاي" "ابحلاء (5)محزة أبو : الام   عباس ابن عن سبعة عن يروي رعبة إن احلفاظ: بعض وقال     
الض ب ِعي   عمران بن نصر : والراء" "ابجليم   مج ْر ة   أاب : إال

 "ابجليم". : فاو (7)أطلقه إذا وإنه  (6)
  : ]القسم [ السابع : يف النسبة

ْيُحون   آمل إىل ابلنسبة و ُرِار   .(1)آملاا من ط رْبِْست ان   علماء أاثر : الس ْمع اين   قال . اآلُمِليِّ اـ ج 
 عبد :(2)

 إىل إنه : قوهلما يف عياض القاضي مث   (5)اْلغ س اين   علي أبو و ُخطِّئ   (4)البخاري ريخ (3)محاد بن هللا

  .(6)طربستان آمل

                                  
 من ليس ما الثقا  عن يروي   جداً  احلديث منكر : حبان ابن وقال . البصري سلمة أبو   األنصاري زايد بن هللا عبد بن حممد ((1

  (3/598)   1ط   االعتدال ميزان   الذهيب   (2/266)   1ط   اجملروحني   حبان ابن . حبال به االحتجاج جيوز ال   أحاديثام
 . (2/73)   د.ط   السامع وآداب الراوي ألخالق اجلامع   البغدادي اخلطيب ((2
 . ( اخلليلي ) : ( ر ) : ويف   ( ز - د – ج ) : يف هكذا ( لاخللي ) ((3
 . (1/440)   1ط   احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد   اخلليلي ((4
  . (213) : ص يف ترمجته تقدم . رعبة : عنه روى   عباس ابن عن يروي محزة أبو األنصاري سريين بن أنس ((5
 :سنة تويف   بكنيته مشاور   راسانخ نزيل   ارمتقنني الثقا  األئمة أحد   البصري مجرة أبو   الضبعي عصام بن عمران بن نصر ((6
 . (5/243)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (2/749)   1ط   واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 128)

 يف ما ذلك ومثال   وأطلقه عمران بن نصر غري عن روى قد رعبة ألن : نظر فيه ؛ ( ابجليم فاو أطلقه إذا وإنه ) : قوله : تنبيه ((7
 وأان هللا رسول أمرين : يقول عناما هللا رضي عباس ابن مسعت   محزة أيب عن   رعبة حدثنا   جعفر بن حممد : طريق من ارمسند

 وإمنا   ابجليم مجرة أبو هو وليس   عباس ابن عن محزة أيب عن الرواية رعبة أطلق السند هذا ففي احلديث وذار .... الغلمان م  ألعب

 ثنا خالد بن أمية طريق من احلديث هلذا روايته يف مسلم نسبه وقد   عطاء أيب بن عمران : وامسه   القصاب محزة أبو وهو   ابحلاء

 : رقم حديث   العباس بن هللا عبد مسند   هارم بين مسند   1ط   أمحد اإلمام مسند . يسمه ومل   القصاب محزة أيب عن رعبة
 دعاء أو سبه أو النيب لعنه من ابب   واآلداب والصلة الرب اتاب   د.ط   مسلم صحيح   مسلم أخرجه   (2/545)   (2150)

 . (1/83)  1ط   واإليضاح التقييد   العراقي الدين زين   (4/2010)   (2604) : رقم حديث   عليه
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 حنيفي ارمذهب إىل يـ ْنُسُبون   احملدثني من واثري . ارمذهب وإىل يفةحن بين إىل (7)احلنفية ذلك ومن      

  . وحد ه األنباري ابن النحويني من ووافقام . ايء" "بزايدة
 وهللا  (9)آخر طريق يف ببيانه أو عنه ارمروي أو ابلراوي فيعرف مبني غري الباب هذا من وجد (8)ما مث      

 . أعلم سبحانه
 (10) ون : )املتشابه(النوع اخلامس واخلمس

 ]تعريف املتشابه[
 وخيتلف (2)نسباما أو أمساؤمها يتفق أن : وهو .(1)اتاب فيه وللخطيب   قبله النوعني من يرتاب

  . عكسه أو أبوياما يف ذلك وأيتلف

                                  
 . (1/440)  1ط  األنساب   السمعاين ((1
 . (12/611)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . مرو أعمال من بليدة : الذهيب قال   جيحون آمل ((2
 تويف   العلماء من مج  وثّقه   البارع الثقة   احلافظ اإلمام   اآلملي الرمحن عبد أبو   األموي موسى بن أيوب بن محاد بن هللا عبد ((3

 . (12/611)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (14/429)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 269) : سنة
 وموسى الرمحن عبد بن سليمان حدثنا   هللا عبد حدثنا : فيه قال للبخاري سنداً  أورد أن بعد : تعاىل هللا رمحه الذهيب عّلق : تنبيه ((4

 اتبه  يف ونظر خبوارزم  عنده نزل البخاري فإن   وارزمياخل أيب ابن هو هذا هللا عبد أن عندي والذي : فقال ؛ الربدي هارون ابن

 . (12/611)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ا.هـ . أرياء عنه وعلق
 العلماء وابار احملدثني  جاابذة من اان   أبندلس احملدثني رئيس   الغّساين علي أبو   اجلي اين أمحد بن حممد بن احلسني ((5

 اتريخ . هـ( 498) : سنة تويف   واألنساب والشعر والغريب   واإلعراب ابللغة بصرياً  واان   وضبطه ابحلديث عين   ارمسندين

 . (1/265)   د.ط   امللتمس بغية   الضيب   (2/180)   د.ط   األعيان وفيات   خلكان ابن   (10/803)  2  ط اإلسالم
  . (1/402)   د.ط   املهمل تقييد   الغساين علي أبو   (1/69)   د.ط   األنوار مشارق   عياض القاضي ((6
 . ( احلنفي ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( احلنفية ) ((7
 . ( ج ) : من ساقطة ( ما ) ((8
 عن   مسلم بن يدالول عن   غريه أو مهام أيب عن : حبديث يوماً  ارمطرز القاسم حدث : تعاىل هللا رمحه الصالح ابن قال : مثاله ((9

 له فقال عيينة  ابن هو بل : طالب أبو له فقال   الثوري هذا : فقال ؟  هذا سفيان من : احلافظ نصر بن طالب أبو له فقال ؛ سفيان
 ابن . أعلم وهللا عيينة  اببن مليء وهو   حمفوظة معدودة أحاديث الثوري عن روى قد الوليد ألن : فقال قلت؟  أين من : ارمطرز

 . (1/365)   2ط   احلديث علوم معرفة   لصالحا
 . ( ز – ر – د ) : من ساقطة ( ارمتشابه ) ((10
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 ]مثال املتشابه[
 من ومنام  (4)ارمصري رابح ابن ُعل يِّ  بن موسى : و"بضماا" اثريون  "ابلفتح"  (3)ع ِليٍّ  ابن موسىاـ

  . اسم : و"ابلفتح"   لقب : "ابلضم" : وقيل "فتحاا".
ّرِِميِّ (5)هللا عبيد بن وحممد        وحممد . مشاور بغداد (7)خُم ّرِمِ  إىل اسرة"  مث فتحة مث "بضمة  (6)اْلُمخ 

اْلم ْخر ِميِّ  هللا عبد ابن
  . الشافعي عن روى . مشاور غري خم ْر م ة   إىل  (8)

ْيِليِّ  زيد بن وثور   (9)الك ال ِعيِّ  يزيد بن اثورو        .(11)خاصة مسلم يف : األول   الصحيحني يف (10)الد 

                                  
  . البغدادي اخلطيب علي بن أمحد بكر أبو   الرسم" يف ارمتشابه "تلخيص : اتاب ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( نسباما أو ) ((2
 . البغدادي الفضل أبو   اخلياط قّداح بن علي بن موسى : منام مجاعة   العـيـن بفتح   علي بن موسى ((3
 ارمصرية الداير انئب   الكبري األمري   الثقة احلافظ اإلمام   ارمصري الرمحن عبد أبو   موالهم اللخمي رابح بن ُعل ي   بن موسى ((4

  . (7/411)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 163) : سنة تويف   سنوا  ارمنصور جعفر أليب
 ابن لـ احلديث علوم يف اما   هللا عبد : والصواب . ( هللا عبد ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( هللا عبيد ) ((5

  . (1/366) : الصالح
ُخر مي ارمبارك بن هللا عبد بن حممد ((6

 األثر  أئمة من   احلافظ الثبت الثقة   مةالعال اإلمام   البغدادي جعفر أبو   موالهم القرري ارم

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (3/427)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . ذلك( غري وقيل هـ 260) : سنة تويف
(12/265) . 

  . مشاور ببغداد حملة ((7
   البغدادي اخلطيب . مشاور غري   الشافعي اإلمام عن روى   لنوف بن خمرمة ولد من : قيل   ارمكي ارمخرمي هللا عبد بن حممد ((8

 . (7/261)   2ط   امليزان لسان   حجر ابن   (1/177)   1ط   املتشابه تلخيص
 أوعية من اان   القدري احملدث الفقيه   محص عامل   التابعني أتباع ابار من   الشامي خالد أبو   الكالعي زايد بن يزيد بن ثور ((9

 . (6/344)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري وقيل هـ  150) : سنة تويف   بدعته لوال علمال
 130) : سنة تويف   احلديث صاحل : حنبل بن أمحد وقال   النسائي وثّقه   بكر بن الديل بين موىل   ارمدين الديلي زيد بن ثور ((10

 .  (3/384)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (4/416)  1ط   كمالال هتذيب   ارمزي . ذلك( غري : وقيل هـ 
  . الكالعي يزيد بن ثور عن مسلم يف يوجد وال . خاصة البخاري يف بل ((11
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ِمر ارٍ  ابن إسحاق : اللغوي ومثله . إايس بن سعد ) : "ابرمعجمة"  (1)التابعي الشيباين عمرو واـأيب
(2)  

اـِضر ارٍ 
ب اين   عمرو وأيب . ع م ار اـ : وقيل   غ ز ال اـ : وقيل  (3) الس يـْ

 ُزْرع ةُ   (5)"ابرماملة"( التابعي  (4)

  . حيىي : والد
  (6)النيسابوري حممد أبو مسلم ريخ : منام مجاعة   العني" "بفتح   ُزر ار ة   بن واـعمرو     

ِثيِّ  يعرف :و"بضماا" اِبحلْ د 
(7). 

 النوع السادس واخلمسون :
 ن ابلتقدمي والتأخرياملتشاهبون يف االسم والنسب املتمايزو 

و اجْلُر ِريِّ  . اخْلُز اِعيِّ  الصحايب (8)األسود بن اـيزيد
اْلُمْشتـ ا رِ  ارمخضرم (1)

 الذي وهو   ابلصالح (2)

  . الفاضل التابعي النخعي يزيد بن واألسود . معاوية به استسقى

                                  
 عبد ابن الوليد خالفة يف تويف   يره ومل الكرمي النيب زمان أدرك   التابعني ابار من   الشيباين عمرو أبو   الكويف إايس بن سعد ((1

 . (4/173)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (34/134)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 96 أو 95) : سنة   رملكا
 فاضالً  خرياً  اان   الصدوق   العربية اللغة إمام   األعالم األئمة أحد   اللغوي الشيباين عمرو أبو   الكويف مرار بن إسحاق ((2

  (5/30)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (7/340)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . هـ( 206) : سنة تويف   صدوقاً 
 . ( ضراب ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ضرار ) ((3
  حبان ابن وثّقه   وزاعياأل وعم   عمرو أيب بن حيىي : والد   احلمصي   الفلسطيين   الشامي   زرعة : امسه : السيباين عمرو أبو ((4

 ( 8274) : برقم   1ط  التهذيب تقريب   حجر ابن   (5/581)  1ط   الثقات   حبان ابن . مقبول : حجر ابن وقال
(1/661)  

 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 : سنة تويف . ثقة : النسائي قال   لكسائيا على القرآن قرأ   ارمقريء النيسابوري حممد أبو   الكاليب واقد بن زرارة بن عمرو ((6
 . (5/896)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (2/542)   1ط  واإلرشاد اهلداية   الكالابذي . هـ( 238)

 بغداد قدم   مغفل ريخ : احلافظ حممد بن صاحل قال : الذهيب وقال   الدارقطين وثّقه   احلدثي حفص أبو   زرارة بن عمر ((7

 . (5/894)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (13/37)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب . خلق عليه واجتم 
   الكوفيني يف معدود وهو   الطائف سكن : خليفة قال . قريش حليف صحايب   اخلزاعي : وقيل   العامري األسود بن يزيد ((8
  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/442)   د.ط   الغابة أسد   رياألث ابن . خلفه صلى أنه الكرمي النيب عن روى
 . (6/507)  1ط
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الدم شقي وارمشاور  (3)البصري التابعي مسلم بن واالوليد
 (5)الوليد ابن ومسلم . األوزاعي صاحب (4)

 .(6)ارمدين رابح ابن
 النوع السابع واخلمسون : معرفة املنسوبني إىل غري آابئهم

 هم أقسام :
 ]القسم[ األول : إىل أمه :

 و ُمع وِّذٍ  (7)معاذ : اـ
و ع ْوذٍ  (1)

  . احلارث : وأبوهم   عفراء (3)بين : عوف : ويقال .(2)

                                  
   الكرمي النيب حياة يف وأسلم اجلاهلية أدرك   الشاميني يف وعداده   اجلاهلية أدرك   األسود أبو   اجلرري األسود بن يزيد ((1

 ابن . ذلك( غري وقيل هـ  80) : سنة تويف   ابلصالح معروفاً  واان   دمشق أهل يف معاوية به استسقى الذي وهو   الشام وقدم

 . (2/888)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب ( 7/309)  1ط   الكربى الطبقات   سعد
 . ( ارمشاور ) : ( ج ) : ويف   ( ز - د – ر ) : يف هكذا ( ارمشتار ) ((2
  1ط   الثقات   حبان ابن . حبان وابن معني وابن حبان أبو وثّقه   لبصريا بشر أبو   العنربي رااب بن مسلم بن الوليد ((3
 . (31/85)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي ( 7/554)

 حجة  ثقة اان   الشام أهل عامل   األعالم األئمة أحد   أمية بين موىل   الدمشقي العباس أبو   موالهم القرري مسلم بن الوليد ((4

 حجر  ابن   (9/211)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 195 أو 194) : سنة تويف   والتسوية التدليس اثري لكنه

 . (1/51)   1ط   التقديس أهل تعريف
 الوليد ابب يف ذاره قد تعاىل هللا رمحه فإنه ؛ الوليد بن مسلم ونسب اسم لـ قلبه تعاىل هللا رمحه البخاري اإلمام على أخذ : تنبيه ((5

   حامت أيب ابن   (8/153)   د.ط   الكبري التاريخ   البخاري . الوليد بن مسلم : هو إمنا حامت وأبو زرعة أبو قال . مسلم بنا
 . (8/197)  1ط   والتعديل اجلرح
 من أجد ملو    تعديالً  وال جرحاً  أحد فيه يذار مل   حنطب بن ارمطلب عن روى   ذايب أيب آل موىل رابح بن الوليد بن مسلم ((6

 : هللا رمحه قال فقد   خمتصراً  له حبان ابن ِذْارُ  واذلك . عليه حبان وابن زرعة أبو وتعقيب   البخاري يف حدث الذي غري   له ترجم
 ابن   (8/153)   د.ط   الكبري التاريخ   البخاري . والدراوردي اهلاد ابن عنه روى   هريرة أيب عن أبيه عن يروي   الوليد بن مسلم

 . (8/197)  1ط   والتعديل اجلرح   حامت أيب ابن   (7/446)  1ط   الثقات   حبان
 لقي من أول هم الذين الستة م  العقبة راد   جليل صحايب   عفراء : أمه إىل ينسب   األنصاري رفاعة بن احلارث بن معاذ ((7

 . ذلك غري وفاته خرب يف وقيل   بدر يوم جال أيب قتل يف ورارك   ومعوذ عوف وأخويه هو بدراً  راد   واخلزرج األوس من النيب
 . (6/110)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/1407)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن
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 رابح أبوه   محامة بن وبالل .  
 وهب أبوهم   بيضاء بنو : (6)وصفوان   (5)وسال   (4)يلسا .  
   ُرر ْحِبيُل اْبُن ح س ن ة

  . ارمطاع بن هللا عبد : أبوه   (7)
 ن ة   ابن حُب يـْ

  . مالك : أبوه   (8)
 احلْ ن ِفي ةِ  بنا حممد

 . عنه هللا رضي طالب أيب بن علي : أبوه   (9)

                                  
   بدر يوم جال أيب قتل يف أخويه م  رارك   جليل صحايب   عفراء : أمه إىل ينسب   األنصاري رفاعة بن احلارث بن معوذ ((1

 . (6/152)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (4/1442)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . يهف واستشاد
 بوم أخويه م  رارك   جليل صحايب   عفراء : أمه إىل ينسب   األنصاري سواد بن رفاعة بن احلارث ابن عوف : وقيل   عوذ ((2

   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . قتل حىت يومئذ قاتل أنه : وقيل   فقتلاما جال أيب علياما وعطف   جال أيب قتل يف بدر
 . (4/614)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (4/296)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (3/1247)

 . ( بن ) : ( د ) : ويف   ( ز - ر – ج ) : يف هكذا ( بين ) ((3
 اان   اهلجرتني هاجر   اإلسالم قدمي   جليل صحايب   بيضاء : أمه إىل ينسب   القرري عمرو بن ربيعة بن وهب بن سايل ((4

 . (3/174)   1ط   اإلصابة   حجر ابن .  الكرمي النيب عليه وصلى   تس  سنة تويف   البدريني من
 يف قام ممن اانو    إسالمه يظار ممن واان   مبكة أسلم   صحايب   بيضاء : أمه إىل ينسب   القرري ربيعة بن وهب بن سال ((5

  1ط  االستيعاب   الرب بدع ابن .  النيب عليه فصلى  ابرمدينة ما    هارم بين على قريش اتبتاا ال ي الصحيفة نقض
(2/659) . 

 واستشاد    النيب م  بدراً  راد   اإلسالم قدمي   صحايب   بيضاء : أمه إىل ينسب   القرري ربيعة بن وهب بن صفوان ((6

  1ط   االستيعاب الرب  عبد ابن . ذلك غري وقيل   وثالثني مثان سنة رمضان يف تويف أنه وقيل   عدي بن طعيمة هقتل   فيه
(2/723) . 

 وفارس   مشاور جليل صحايب   حسنة : أمه إىل ينسب   هللا عبد أبو   الكندي هللا عبد بن ارمطاع بن هللا عبد بن ررحبيل ((7

 ابن هـ(.18) سنة: تويف   الشام فتوحا  يف الصديق سرّيه ممن اان   ارمدينة إىل مث احلبشة اىل هاجر   ارمسلمني فرسان من رجاع

 . (3/265)   1ط   اإلصابة   حجر ابن    (2/698)   1ط   االستيعاب   الرب عبد
 . (234) : ص : يف ترمجته تقدم   األزدي نضلة بن القشب بن مالك بن هللا عبد ((8
 من اان   األعالم األئمة أحد   احلنفية خولة : أمه إىل ينسب   اهلامشي القاسم أبو   القرري طالب أيب بن علي بن حممد ((9

 أعالم سري الذهيب  . هـ( 80) : سنة تويف   اثرية ورجاعته قوته وأخبار   اللون أسود   ورعاً    العلم واس  واان   بيته أهل أفاضل

 . (3/174)   د.ط   األصفياء وطبقات األولياء حلية   باايناألص   (4/110)   3ط   النبالء
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 هيمإبرا : أبوه   (1)ُعل ي ة   بنا إمساعيل . 
 : ]القسم[ الثاين : إىل جدته

 ي ة   بن يعلىاـ ُمنـْ
"رُْاب ة " : اـ   (2)

  . أمه : وقيل   أبيه أم : هي   (3)
 اخلْ ص اِصي ةِ  بن )بشري

  أبوه:(5)أمه( : وقيل   أجداده من الثالث أم : هي   الياء" "بتخفيف   (4)
 . معبد

 ]القسم[ الثالث : إىل جده : 
 اجلراح بن هللا عبد بن عامر   عنه هللا رضي حاجلرا  بن عبيدة أبو .  
  ُالنابغة بن مالك بن محل : وهو   (6)الن اِبغ ةِ  بن مح  ل .  
  جُم م  د

  . جارية بن يزيد ابن : هو   "ابجليم" : جارية ابن   والكسر" "ابلفتح : (7)
 جريج بن العزيز عبد بن عبدارملك : ُجر ْيجٍ (8)ابن .  

                                  
 إليه الثبت  احلافظ   العالمة اإلمام   علية : أمه إىل ينسب   البصري بشر أبو   موالهم األسدي مقسم بن إبراهيم بن إمساعيل ((1

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (3/23)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 193) : سنة تويف   ابلبصرة التثبت يف ارمنتاى
(9/107) . 

   جليل صحايب   قريش حليف   ُمْنية : أمه إىل ينسب   احلنظلي صفوان أبو   التميمي مهام بن عبيدة أيب بن أمية بن يعلى ((2
  (4/1587)   1ط  االستيعاب   ربال عبد ابن . هـ( 38) : سنة   صفني يوم قتل   وتبوك والطائف حنيناً  وراد   الفتح عام أسلم
 . ( د ) : من ساقطة ( رابة ) ((3
 أجداده  من الثالث أم هي وقيل   اخلصاصية : أمه إىل ينسب   السدوسي ررحبيل بن معبد بن نذير ابن معبد بن بشري ((4

 األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . بشرياً  : الكرمي النيب فسماه   زمحاً  : امسه اان   ورواية صحبة له   جليل صحايب

 . (1/444)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (1/369)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/173)   1ط
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . ورواية صحبة له   البصري نضلة أبو   اهلذيل ربيعة ابن جابر بن النابغة بن مالك بن محل ((6

 . (2/108)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/75)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/376)   1ط   األصحاب
   (3/1363)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . ورواية صحبة له   األنصاري جارية بن يزيد بن جمُِم   ((7
 . (5/577)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/62)   د.ط   الغابة أسد األثري  ابن
 . ( أبو ) : ( ج ) : ويف   ( ز - ر – د ) : يف هكذا ( ابن ) ((8
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 (1)سلمة أيب بن يعقوب بن يوسف : منام   الشني" وضم اجليم "بكسر : اْلم اِجُشونِ  بنو . 
 األبيض : ومعناه . سلمة أيب بن هللا عبد أخيه وبين بنيه على جرى   يعقوب لقب هو : ارماجشون

  . األمحر
 ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد : (2)الفقيه ليلى أيب ابن .  
 مليكة أيب بن هللا عبيد بن هللا عبد : (3)ُمل ْيك ة   أيب ابن .  
 حنبل بن حممد ابن : هو   حنبل بن أمحد .  
 (7)ريبة( أيب بن حممد : بنو   (6)والقاسم   (5)وعثمان   (4)بكر )أبو : ريبة أيب بنو.  

 ]القسم[ الرابع : إىل أجنيب لسبب : 
 يغوث عبد ابن األسود حجر يف اان ألنه ؛ األسود ابن : له يقال   (1)اْلِكْنِديِّ  عمرو بن ارمقداداـ 

  . فتبناه

                                  
 : سنة تويف   وغريمها حبان وابن نيمع ابن وثّقه   احملدث اإلمام   ارمدين سلمة أبو   ارماجشون سلمة أيب بن يعقوب بن يوسف ((1
 . (8/371)   3ط   النبالء أعالم سري    الذهيب   (32/479)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 185)

 تشي   فيه ثقة   وقاضياا الكوفة مف ي   األعالم األئمة أحد   الكويف الرمحن عبد أبو   الفقيه ليلى أيب بن الرمحن عبد بن حممد ((2

 . (6/310)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (25/622)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي . هـ( 130) : سنة تويف
 اان   األعالم األئمة أحد   األحول ارمكي بكر أبو   القرري جدعان بن هللا عبد بن زهري : مليكة أيب بن هللا عبيد بن هللا عبد ((3

   (1/135)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن . هـ( 117) : سنة تويف   وغريه حبان ابن قهوثّ    الزبري بن هللا لعبد قاضياً 
 . (5/88)   3ط   النبالء أعالم سري  الذهيب

 . (170) : ص : يف ترمجته تقدم   الكويف ريبة أيب بن بكر أبو ((4
 حافظ ثقة   األعالم األئمة أحد   الكويف ريبة أيب بن سناحل أبو   موالهم العبسي عثمان بن إبراهيم بن حممد بن عثمان ((5

 . (11/151)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 239) : سنة تويف   التصانيف صاحب مشاور 
 غري : وقيل هـ  235) : سنة تويف   احلديث ضعيف   وحممد بكر أيب أخو   ريبة أيب بن عثمان بن إبراهيم بن حممد بن القاسم ((6

 . (5/902)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (3/128)   1ط   واملرتوكون الضعفاء   الدارقطين . ذلك(
 . ( ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((7
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 واصل : وأبوه   أمه زوج : هو   (2)دينار بن احلسن . 
 النوع الثامن اخلمسون : النسب اليت على خالف ظاهرها

 ]مثال النسب على خالف الظاهر[
 نزهلا بل األاثرين قول يف يشادها مل : (3)البدري مسعود أبو .  
 منام يسل فيام نزل : (4)التيمي سليمان .  
 ان   من بطن   داالن بين يف نزل : (5)الد ال ين   خالد أبو   . موالهم أسدي : وهو  مه ْد 
 مبكة رعبام نزل بل   اخلوز من ليس   وابلزاي" ارمعجمة "بضم : (6)اخْلُوزِي   إبراهيم .  
 اْلع ْرز ِمي   ارملك عبد

  . ةابلكوف فزارة من قبيلة   عزرم جبانة نزل : (1(،)7) 

                                  
 الصحابة فرسان من اان   مشاور جليل صحايب   األسود أبو   الكندي مالك بن ثعلبة بن عمرو ابن األسود بن ارمقداد ((1

 الرب عبد ابن . هـ( 33) : سنة تويف   بعدها وارمشاهد بدراً  وراد   اهلجرتني هاجر   اإلسالم يف سادساً  واان قدمياً  أسلم   نالشجعا

 . (4/1480)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (6/159)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   القرطيب
 ابن وقال . احلديث مرتوك : وغريه نسائي قال : الذهيب قال   مكثر حمدث   التميمي سعيد وأب   البصري دينار بن احلسن ((2

  د.ط  الكبري التاريخ  البخاري . وستني نيف سنة تويف . ارمبارك وابن وواي  مادي وابن حيىي تراه : البخاري وقال . ريء ال معني:
  . (4/332)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (3/116)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن   (2/292)

 أنه على اتفقوا   بكنيته مشاور   جليل صحايب   البدري مسعود أبو   األنصاري عطية بن أسرية بن ثعلبة بن عمرو بن عقبة ((3

 غري وقيل: هـ  40) : سنة تويف   وفةالك أهل يف يعد واان   يشادها ومل نزهلا أنه والصحيح   بدراً  راوده يف واختلفوا   العقبة راد

 . (4/432)   1ط   اإلصابة   حجر ابن (3/1074)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . ذلك(
 أهل خيار من ثقة   والعمل العلم يف مقدماً  اان   اإلسالم ريخ   تيم نزيل   البصري ارمعتمر أبو   التيمي طرخان بن سليمان ((4

  3ط  النبالء أعالم سري   الذهيب   (6/70)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي . هـ( 143) : سنة تويف   وساداهتا البصرة
(6/195) . 

 وثّقه   مشاور حمدث داالن  نزيل   موالهم األسدي سالمة أيب بن الرمحن عبد بن يزيد : امسه يقال الكويف  الداالين خالد أبو ((5

 . (3/1019)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . لني حديثه يف : يعد ابن وقال   العلماء من مج 
 حنبل: بن أمحد وقال . عنه سكتوا : البخاري قال   ارمكي إمساعيل أبو   اخلوز ِرْعب   نزيل   األموي القرري يزيد بن إبراهيم ((6

 . (3/811)  2  ط اإلسالم يخاتر    الذهيب   (1/367)   1ط   الكامل   عدي ابن . هـ( 151) : سنة تويف . مرتوك
  . الراء تقدمي : والصواب . ( العرزمي ) : ( ر – ج ) : ويف   ( ز - د ) : يف هكذا ( العزرمي ) ((7
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 اْلع و ِقي   سنان بن حممد
ِهِليٌّ  وابلقاف" "بفتحاما : (2)  القيس عبد من بطن اْلع و ق ةِ  يف نزل اب 

 ُسل ِمي ةً  أمه واانت  أ ْزِديٌّ  : هو   مسلم عنه : (3)الس ل ِمي   يوسف بن أمحد . 
 ح اِفُدهُ  فإنه   اذلك (5)(الس ل ِمي  ) (4)جُن ْيدٍ  بن عمرو وأبو .  
 اانت يوسف  ابن أمحد : (7)عمرو ابن جده فإن   اذلك (6)الص ويف   الس ل ِمي   الرمحن عبد وأبو 

  . ارمذاور عمرو أيب بنت أمه
  ِمْقس مد

 .إايه للزومه عباس ابن موىل : قيل   احلارث بن هللا عبد موىل : هو  عباس ابن موىل : (8)
 ظاره ِفقار يف أصيب : (9)الفقري يزيد .  

                                  
ّبانة نزل   الكويف حممد أبو   العرزمي ميسرة : سليمان أيب بن ارملك عبد ((1  من اان : الذهيب قال   احلافظ اإلمام   ابلكوفة عرزم ج 

 : مغلطاي . هـ( 145) : سنة تويف . أوهام له صدوق حجر: ابن وقال . خيطئ ثقة : حنبل بن أمحد وقال الكوفة. لأه أحفظ
 . (6/107)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (8/314 1ط   الكمال هتذيب إكمال

 . هـ( 223) : سنة تويف   الثقة احلافظ ماماإل   القيس عبد من بطن العوقة نزيل   البصري بكر أبو   الباهلي سنان بن حممد ((2
 . (10/385)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (25/320)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 : سنة تويف   زمانه يف خراسان حمدث اان   الصدوق احلافظ اإلمام   النيسابوري احلسن أبو   األزدي خالد بن يوسف بن أمحد ((3
  . (12/384)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (1/522)  1ط  الكمال هتذيب   زيارم . هـ( 264)

 عصره  يف الصوفية ريخ   الزاهد العابد اإلمام   السلمي جنيد بن عمرو أبو   النيسابوري يوسف بن أمحد بن جنيد بن إمساعيل ((4

 . (16/146)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 365) : سنة تويف   خراسان ومسند   نيسابور وريخ
 . ( ز – ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 صاحب   الصوفية وابري خراسان ريخ   احملدث اإلمام   السلمي الرمحن عبد أبو   األزدي موسى بن حممد بن احلسني بن حممد ((6

   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 4012) : سنة تويف   واترخياً  فسرياً وت سنناً  هلم وصّنف الصوفية  أبخبار عناية ذا واان التصانيف 
 . (1/208)  1ط   الثمني الدر   الساعي ابن   (3/42)   1ط   بغداد اتريخ   البغدادي اخلطيب   (17/247)   3ط
   الصالح ابن مقدمة يف اما   عم( ن)اب : والصواب . ( عم ابن ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( عمرو ابن ) ((7
 . (1/374)   1ط
 والدارقطين العجلي وثّقه   له للزومه العباس بن هللا عبد موىل : له يقال   العباس أبو   احلارث بن هللا عبد موىل   جُبْر ة بن مقسم ((8

 . (28/461)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي   (1/438)  1ط   الثقات  العجلي . هـ( 101) : سنة تويف   وغريمها
 أيب ريوخ ابار من واان   مقل ثقة   ظاره فقار يف أصيب ألنه ؛ الفقري بـ ارمعروف   الكويف عثمان أبو   الفقري صايب بن يزيد ((9

 . (5/227)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري : وقيل هـ  110 : سنة تويف   حنيفة
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 فيام جيلس واان ح ذ اًء  يكن مل : (1)ذ اءُ احلْ   خالد . 
 النوع التاسع واخلمسون : املبهمات

 وهذبته اخلطيب اتاب أان اختصر  د)وق .(4)غريمها مث  (3)اخلطيب مث  (2)الغين عبد فيه صنف

 .(6)الروااي  بعض يف مسمى بوروده ويعرف  (5)نفائس( إليه وضممت   حسناً  ترتيباً  ورتبته
 قسام :وهو أ

 ]القسم األول[ : أهبمها رجل وامرأة : 
 . (8)حابس ابن األقرع : هو .(7)عام؟" ال "آحلج : هللا رسول اي قال رجالً  أن عباس ابن حديثا

 أمساء هي: ".(1(،)11)مسك( )من (10)فرصة "خذي : فقال  (9)احليض ُغسل عن السائلة وحديث

 .ر ك لٍ  بنت اءأمس : رمسلم رواية ويف   (2)السكن بن يزيد بنت

                                  
 البصرة أعالم أحد   الثقة احلافظ اإلمام   جيالسام اان وإمنا حّذاءً  يكن مل   البصري ارمنازل أبو   ّذاءاحل ماران بن خالد ((1

 . (6/190)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ(141) : سنة تويف   أحد عليه جيرتئ ال مايباً  رجالً  اان   وحمدثياا
 . العراقي( البن )ارمستفاد اتاب : أيضاً  ارمباما  من . سعيد بن لغينا عبد لـ   وارمباما " "الغوامض : اتاب ((2
 . اخلطيب لـ   احملكمة" األنباء يف ارمبامة "األمساء : اتاب ((3
  . بشكوال ابن لـ   ارمسندة" األحاديث متون يف الواقعة ارمبامة األمساء "غوامض : اتاب ((4
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((5
 . (1/7)   د.ط   الروي العذب املنهل يف السخاوي ذاره . النووي اإلمام لـ   "ارمباما " : اتاب هو ((6
 صحيح حديث وقال   (1/642)   (1728 -1727) : رقم حديث   ارمناسك اتاب   1ط   املستدرك   احلاام أخرجه ((7

   العمر يف مرة احلج فرض ابب   احلج اتاب   املسلم صحيح   )مباماً( : مسلم اإلمام رواه واحلديث     خيرجاه ومل ررطاما على
 . (2/975)   (1337) : رقم حديث

 فتح وراد   الكرمي النيب على وفد   جليل صحايب   اجملارعي التميمي سفيان بن حممد بن عقال بن حابس بن األقرع ((8

   الرب عبد ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  13) : سنة استشاد هإسالم حسن وقد   قلوهبم ارمؤلفة من وهو   والطائف وحنيناً  مكة
 . (1/253)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (1/264)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (1/103)   1ط  االستيعاب

  . (1/594)   2ط  بيةالعر  اللغة معجم   خمتار أمحد . رار ال من معلومة أايم يف البالغة ارمرأة رحم من يسيل دم : احليض ((9
 . (2/186)   1ط   احلديث غريب   اجلوزي ابن . القطن أو الصوف من القطعة : الفرصة ((10
 . ( د – ز – ج ) : من ساقطة القوسني بني ما ((11
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 ]القسم[ الثاين: االبن والبنت :
 ابن عناا. هللا رضي (6)زينب : هي  (5)وسدر" مباء  النيب بنت غسل يف " : (4(،)3)عطية أم حديثا

 عبد : (9)مكتوم أم ابن . يصح وال   األُْتِبي ةِ  : وقيل   التاء" "إبسكان  لُْتٍب  إىل   (8)هللا عبد : (7)الل ْتِبي ةِ 

 . عاتكة : وامساا   غريه : وقيل   عمرو : وقيل   هللا
 :  (1)]القسم[ الثالث : العم وابن العمة

                                  
   (314) : رقم حديث تطار ....  إذا نفساا ارمرأة دلك ابب   احليض اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري أخرجه ((1
(1/70) . 

   النساء خطيبة   ارمبايعا  أحد   اجلليلة الصحابية عناا  هللا رضي ارمدنية سلمة أم   األنصارية السكن بن يزيد بنت أمساء ((2
   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1787)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . والدين العقل ذوا  من اانت

  . (8/21)  1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (7/16)   د.ط
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( عطية ) ((3
 اانت   البصرة أهل يف تعد   انيتاا امساا على غلبة   جليلة صحابية عناا  هللا رضي األنصارية عطية أم   احلارث بنت نسيبة ((4

 ابنة زينب غسل وراد    اجلرحى وتداوي   ارمرضى متّرض   هللا رسول م  اثرياً  تغزو نتواا   الصحابيا  نساء ابار من

   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1947)  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن .  الكرمي الرسول
 . (8/437)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة  حجر ابن ( 7/269)

 (1253) : رقم حديث   والسدر ابرماء ووضوئه ارميت غسل ابب   اجلنائز اتاب   1ط   البخاري صحيح   البخاري خرجهأ ((5
(2/73) . 

   بدر بعد هاجر  عنان  هللا رضي بناته أارب اانت    آدم ولد سيد بنت   اهلامشية القررية هللا عبد بن حممد بنت زينب ((6
 توفيت   األول ابلنكاح زينب  الكرمي النيب عليه رد أسلم فلما   رديداً  حباً  حيباا واان   مشرااً  نواا ربي  بن العاص عند اانت

 . (8/151)  1ط   اإلصابة   حجر ابن   (4/1853)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 8) : سنة عناا هللا رضي
 . ( التبية ) : ( د ) : ويف   ( األتبية ) : ( ج ) : ويف   ( ر – ز ) : يف هكذا ( اللتبية ) ((7
 . (4/188)   1ط   اإلصابة   حجر ابن . الصدقا  بعض على  النيب استعمله   ورواية صحبة له   الل ْتِبي ة بن هللا عبد ((8
 أسلم   هللا سولر  مؤذن   نسبه يف خالف على   عاتكة : أمه إىل ينسب   القرري األعمى مكتوم أم ابن قيس بن هللا عبد ((9

   القادسية يوم راد ابلناس  يصلي غزواته عامة يف ارمدينة على يستخلفه  النيب واان   األولني ارمااجرين من واان   مبكة قدمياً 
 . (4/494)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (3/997)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . هبا استشاد : فقيل
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خ ِديجٍ  بن راف ا
ُر  : هو   عمه عن (2) يـْ   . (3)راف  بنظُا 

ق ة   بن زايد       : هي   أحد يوم أابه بكت ال ي جابر عمة (5)مالك بنُقْطب ُة  :هو   عمه عن (4)ِعال 
 . هند : وقيل   (6)عمرو بنت فاطمة

 ]القسم[ الرابع : الزوج والزوجة :
ُسبـ يـْع ة  (7)زوج

  . (9)خولة بن سعد   (8)
بـ ْرو ع   زوج     

 . (2)ُمر ة   بن هالل : "ابلكسر" : احملدثني وعند   "ابلفتح" (1)

                                  
 ابن مقدمة يف اما   والعمة( )العم : والصواب . ( والعمة العم ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( ةالعم وابن العم ) ((1

  . (1/378)   1ط   الصالح
 بعدها  وما أحداً  وراد بدر  يوم استصغر   جليل صحايب   ارمدين هللا عبد أبو   األوسي عدي بن راف  بن خديج بن راف  ((2

 حجر  ابن   (2/479)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . هـ( 74) : سنة ما    ابرمدينة مهقو  عريف اان

 . (2/363)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة
 ميالكر  النيب م  بعدها وارمشاهد   الثانية العقبة راد   جليل صحايب   األنصاري األوسي زيد بن عدي بن راف  بن ظاري ((3
  (3/454)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (2/778)   1ط   االستيعاب   الرب عبد ابن . خديج بن راق  عم وهو . 
   الذهيب . هـ( 125) : سنة تويف   ابلنصب رمي   ارمعمرين الثقا  من   الكويف مالك أبو   الثعليب مالك بن عالقة بن زايد ((4

 . (5/117)  1ط   الكمال هتذيب إكمال   مغلطاي   (5/215)   3ط   ءالنبال أعالم سري
   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . الكوفة أهل يف يعد صحبة له   الثعليب مالك بن قطبة ((5
 . (5/340)  1ط  الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن ( 3/1283)

 معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . صحبة هلا   عناما هللا رضي هللا عبد بن ابرج عمة   األنصارية حرام بن عمرو بنت فاطمة ((6

 . (7/224)   1ط   اإلصابة   حجر ابن   (7/224)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1900)   1ط   األصحاب
 . ( د ) : من ساقطة ( زوج ) ((7
 ابن . والكوفة ارمدينة فقااء حديثاا رو  جليلة  صحابية   خولة بن سعد امرأة   ااعن هللا رضي األسلمية احلارث بنت ُسبـ ْيعة ((8

 حجر  ابن   (7/138)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن   (4/1859)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد

 . (8/171)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة
 الثانية  اهلجرة احلبشة مااجرة من اان   صحبة له   حلفائام من : وقيل   حسل بن مالك بين من    القرري خولة بن سعد ((9

 ابن   (2/586)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . الوداع حجة يف عناا تويف   احلارث بنت ُسبيعة زوج

 . (3/45)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر
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 النوع الستون : التواريخ والوفيات
 ]أمهية معرفة التاريخ والوفيات وفائدته[

  التاريخ يففـ ُنِظر   قوم عن الرواية قوم ادعى وقد   وانقطاعه احلديث اتصال يعرف به   امم فن هو
 بسنني. (3)وفاهتم بعد عنام الرواية زعموا أهنم فظار

 فروع :
صلى هللا عليه وصاحبيه أيب بكر  (6)سيد البشر رسول هللا (5)سيدان حممد (4): الصحيح يف سن األول

  ث وستون :وعمر رضي هللا عناما ثال
 هللا رسول قُبض  : من عشرة إحدى : سنة األول ربي  رار من خلت عشرةلِِثنـْ ي ْ  االثنني ضحى 

  . التاريخ : ومناا   ارمدينة إىل عليه هللا صلى هجرته
 عشرة ثالث : سنة   األوىل مجُادى يف : عنه هللا رضي بكر وأبو .  
 وعشرين الثث : سنة   احلجة ذي يف : عنه هللا رضي وعمر .  
 غريه وقيل   تسعني ابن وقيل   ومثانني اثنتني ابن   وثالثني مخس : سنة يف : وعثمان .  
 مخس : وقيل   أرب  : وقيل   وستني ثالث ابن   أربعني : سنة   رمضان رار يف وعلي . 
 وستني. أرب  ابين ااان : اماحلا  قال . وثالثني ست : سنة   األوىل مجادى يف : والزبري وطلحة 

  . قوله غري :وقيل

                                  
 هلا يفرض ومل زوجاا عناا ما    األرجعي مرة بن هالل امرأة   ورواية صحبة هلا عناا  هللا رضي األرجعية وارق بنت بـ ُروع ((1

 ابن   (4/1795)   1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . نسائاا صداق مبثل  هللا رسول هلا فقضى صداقاً 

 . (8/49)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (7/35)   د.ط   الغابة أسد   األثري
 بنت بروع قصة يف صحيح حديث يف ذار له   صحبة له   األرجعية وارق بنت بروع : زوج   األرجعي مرة بن هالل ((2

 . (6/429)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (5/385)   د.ط   الغابة أسد   األثري ابن وارق.
 . ( وفياهتم ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د - ز ) : يف هكذا ( وفاهتم ) ((3
 . ( د ) : من ساقطة ( سن ) ((4
 . ( ر - ج – د ) : من ساقطة ( حممد ) ((5
  . ( حممد ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( هللا رسول ) ((6



 

234 
 
 

 وسبعني ثالث ابن   األصح على ومخسني مخس : سنة : (1)وقاص أيب ابن وسعد .  
 وسبعني أرب  أو ثالث ابن   ومخسني إحدى : سنة : (2)وسعيد .  
 وسبعني مخس ابن   وثالثني اثنتني : سنة : عوف بن الرمحن وعبد .  
 عنام هللا رضي خالف هذا بعض ويف . ومخسني انمث ابن   عشرة مثاين : سنة : عبيدة وأبو . 

 :سنة أرب  ومخسني: صحابيان عارا ستني سنة يف اجلاهلية وستني يف اإلسالم وماات ابرمدينة الثاين
 (3)حزام بن حكيم. 
 ح ر ام بن ارمنذر بن اثبت بن وحسان

(4) .  
 من لغريهم يعرف وال   سنة رينوعش مائة واحد ال الثالثة وآابُؤهُ  حّسان عاش : إسحاق (5)ابن قال 

 . مخسني : سنة حسان ما  : وقيل . مثله العرب
 : (6): أصحاب ارمذاهب ارمتبوعة الثالث

 وتسعني سب  : سنة (7)مولوده   ومائة وستني إحدى : سنة   ابلبصرة ما  : الثوري سفيان . 

                                  
 أحد   مشاور جليل صحايب   الزهري إسحاق أبو   القرري زهرة بن مناف عبد بن وهيب بن مالك : وقاص أيب بن سعد ((1

 رمى من وأول   الشورى أهل من الستة وأحد   ابجلنة هلم ارمبشر العشرة وأحد   اإلسالم فرسان وأحد   اإلسالم يف األولني السابقني

 . (3/61)   1ط   اإلصابة   1ط     حجر ابن . هـ( 55) : سنة تويف   اثرية وفضائله مناقبه   هللا سبيل يف بسامه
 ومن ابجلنة  هلم ارمبشر العشرة أحد   مشاور جليل صحايب   العدوي األعور أبو   القرري نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد ((2

 تويف   احاجلر  ابن عبيدة أبو علياا فواّلها   وفتحاا دمشق حصار وراد   الاا ارمشاهد راد   البدريني ومن   األولني السابقني

 . (3/87)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة    حجر ابن . ذلك( غري : وقيل هـ  50) : سنة : ابرمدينة
  . (210) : ص : يف ترمجته سبق   ارمكي خالد أبو   القرري أسد بن خويلد بن حزام بن حكيم ((3
 بروح ارمؤيد   ارمؤمنني الشعراء سيد   مشاور صحايب   ارمدين الوليد أبو   األنصاري حرام بن ارمنذر بن اثبت بن حسان ((4

 مناقبه اجلاهلية  يف وستني اإلسالم يف سنة ستني عاش   اجلاهلية يف األنصار وراعر   اإلسالم يف  هللا رسول راعر   القدس

  . (2/55)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن . هـ( 54) : سنة تويف   اثرية وفضائله
 . ( د ) : من ساقطة ( ابن ) ((5
  . ( ارمتنوعة ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( ارمتبوعة ) ((6
  . ( مولده ) : ( د ) : ويف   ( ر - ج – ز ) : يف هكذا ( مولوده ) ((7
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 وتسعني ثالث : سنة ولد : قيل   ومائة وسبعني تس  : سنة   ابرمدينة ما  : أنس بن مالك   
  . سب  وقيل   أرب  : وقيل   إحدى :وقيل

 سبعني ابن   ومائة مخسني : سنة ببغداد ما    اثبت بن الن عمان : حنيفة أبو .  
 سنة وولد   ومائتني أرب  : سنة   رجب آخر مبصر ما    الشافعي إدريس ابن حممد : هللا عبد أبو: 

  . ومائة مخسني
 ومائتني وأربعني إحدى : سنة   اآلخر ربي  رار يف ببغداد ما    حنبل بن أمحد : هللا عبد أبو   

  . ومائة وستني أرب  : سنة ولد
  :: أصحاب اتب احلديث ارمعتمدة  الرابع
 ومائة وتسعني أرب  : سنة   روال من خلت عشرة لثالث   اجلمعة يوم ولد : البخاري هللا عبد أبو   

  . ومائتني ومخسني ست : سنة   الفطر ليلة وما 
 مخس ابن   ومائتني وستني إحدى : سنة   رجب من بقني خبمس   بنيسابور ما  : ومسلم 

  . ومخسني
 ِجْست اين   داود وأبو   . ومائتني وسبعني مخس : سنة   روال يف ابلبصرة ما  : السِّ
 ِْمِذي   عيسى وأبو   . ومائتني وسبعني تس  : سنة   رجب من مضت عشرة لثالث   برتمذ ما  : الرتِّ
 وثالمثائة ثالث : سنة ما  : الن س اِئي   الرمحن عبد وأبو . 
  : [ : مث سبعة من احلفاظ يف ساقتام أحسنوا التصنيف وعظم النف  بتصانيفاماخلامس]
 (1)فيه وولد   وثلثمائة ومثانني مخس : سنة   القعدة ذي يف ببغداد ما  : الد ار ُقْطيِن   احلسن أبو : 

  . وثالمثائة ست : سنة
 رار يف هبا وولد   وأربعمائة مخس : سنة   صفر يف هبا ما  : النيسابوري هللا عبد أبو احلاام مث 

  . وثالمثائة وعشرين إحدى : سنة   األول ربي 

                                  
 . ( يف ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فيه ) ((1
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 وثالثني اثنتني : سنة   القعدة ذي يف ولد   مصر حافظ : سعيد بن الغين عبد حممد أبو مث 
  . وأربعمائة تس  : سنة   صفر يف مبصر وما   وثالمثائة

 )صفر يف وما  وثالمثائة  نيوثالث أرب  : سنة ولد : األصبااين هللا عبد بن أمحد نعيم أبو (1))مث 

  . أبصباان وأربعمائة ثالثني :سنة
 وستني مثان : سنة   اآلخر ربي  رار يف ولد   ارمغرب حافظ : الرب عبد بن عمر أبو وبعدهم 

  . وأربعمائة (2)وستني ثالث : سنة   فيهِبش اِطب ة   وتويف   مثائةوثال
 سنة األوىل  مجادى يف   نيسابورب وما    وثالمثائة ومثانني أرب  : سنة ولد : البياقي بكر أبو مث(: 

  .(3)وأربعمائة( ومخسني مثان
 وما    وثالمثائة وتسعني اثنتني : سنة  (4)اآلخرة( مجادى يف ولد : البغدادي اخلطيب بكر أبو )مث 

 . أمجعني عنام هللا رضي . وأربعمائة وستني ثالث : سنة   احلجة ذي يف   ببغداد
 النوع احلادي والستون : معرفة الثقات والضعفاء

 : اثرية تصانيف وفيه . والضعيف الصحيح يعرف (5)فبه   األنواع أجل من هو
 ]أهم املؤلفات يف الثقات والضعفاء[

و اْلُعق ْيِليِّ    والن سائي البخاري  اتاب : اـ : الضعفاء يف مفرد مناا
  .(7)وغريها والدارقطين   (6)

                                  
 . ( ز - د ) : من قطةسا القوسني بني ما ((1
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( ستني ) ((2
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
 . ( ر ) : من ساقطة القوسني بني ما ((4
 . ( فيه ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( فبه ) ((5
 جليل اان "الضعفاء"  : اتاب صاحب   الناقد احلافظ اإلمام   احلجازي جعفر أبو   الُعق ْيِلي موسى بن عمرو بن حممد ((6

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 322) : سنة   مبكة تويف   التصانيف اثري واان   ابحلفظ مقدم   ابحلديث عامل القدر 
 . (4/117)  1ط   ذهب من أخبار يف الذهب شذرات   العكري   (15/236)

 : مناا   جداً  اثرية الضعفاء يف ارمصّنفة الكتب ((7
  . البخاري إمساعيل بن حممد لـ   الصغري الضعفاء . أ
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 "(2)خيثمة أيب ابن و"   البخاري" "اتريخ : اـ : ومشرتك .(1)ِحب ان" البن "الثقاة : اـ : الثقاة ويف      
  أجله. وما "(4)حامت أيب ابن و" . فوائده (3)أغزر وما
 جبرحام واحد غري أخطأ فقد التثبت فيه ارمتكلم على وجيب . للشريعة صيانة والتعديل اجلرح زوجو       
 والعشرين". "الثالث : يف أحكامه وتقدمت   جيرح ال مبا

 النوع الثاين والستون : من خلط من الثقات
  .(5)به حقيق وهو   مفرد تصنيف فيه يعرف ال مام فن هذا

 وال االختالط  قبل عنام روى ما فيقبل   لغريه أو   بصرهِلذ ه اِب  أو   ر ِفهِ خِل   خلط من : فمنام      
 . فيه رك أو بعده ما يقبل

 حديثني إال ورعبة   الثوري : اـ   عنه األاابر برواية فاحتجوا   (1)السائب بن(6))عطاء( : فمنام      

  .(2) خره رعبة مسعاما

                                  
  . النسائي رعيب بن أمحد لـ   وارمرتواون الضعفاء . ب
  . الدارقطين أمحد بن عمر بن علي لـ   وارمرتواون الضعفاء .  
 : مناا جداً  اثرية   الثقا  يف ارمصنفة الكتب ((1
  . الدارمي أمحد بن حبان بن حممد لـ   الثقا  . أ

  . العجلي هللا عبد بن أمحد لـ   الثقا  . ب
  . راهني ابن لـ   الثقا  أمساء اتريخ .  
  . (146) : ص : يف ترمجته سبق   البغدادي خيثمة أيب بن بكر أبو   رداد بن حرب بن زهري بن أمحد ((2
 . ( أغرز ) : ( ج - ر – د ) : ويف   ( ز ) : يف هكذا ( أغزر ) ((3
  . (97) : ص : يف ترمجته سبق   الرازي حامت ايب بن حممد أبو   ادريس بن حممد بن الرمحن عبد ((4
 ومل ارمستفيد  حتفة تصنيفه يف ذاره حسبما احلازمي بكر أبو احلافظ اتاابً  للمختلطني وأفرد : تعاىل هللا رمحه السخاوي قال : تنبيه ((5

 على هلم مرتباً  والعالئي جداً  بذلك حقيقاً  اونه م  به واعتىن ؛ ابلتصنيف" أفرده أحدا أعلم "ومل : قال فإنه ؛ الصالح ابن عليه يقف

 . تعاىل هللا رمحه االمه انتاى . ابالختالط رمي مبن االغتباط : احلليب وللربهان   ريخنا عليه وذيل   ابختصار ارمعجم حروف
 . (4/367)   1ط   املغيث فتح   السخاوي

 . ( ز ) : من ساقطة القوسني بني ما ((6
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  .(6)اختالطه بعد (5)منه (4)عيينة ابن مساع : ويقال   (3)ي  الس ِبيعِ  إسحاق أبو : ومنام      
اجْلُر ْيرِي   سعيد ومنام      

ع ُروب ة   أيب وابن .(8(،)7)
(9(،)10).  

 ريخ(4)الرأي وربيعة .(3(،)2)ارمسعودي مسعود بنا هللا عبد ابن عتبة بن (1)هللا عبد ابن الرمحن وعبد

التـ ْوأ م ةِ  موىل وصاحل مالك. ريخ(4)الرأي
 الوهاب وعبد .(6)الكويف الرمحن عبد ابن وحصني .(5)

                                  
   العلماء ابار من اان   الكوفة حمّدث   احلافظ اإلمام   الكويف السائب أبو   موالهم الثقفي مالك بن السائب بن عطاء ((1

 . (6/110)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 136) : سنة تويف   عمره أواخر يف حفظه ساء ولكنه
 زيد  ابن ومحاد   وزهري   ورعبة   الثوري اـ   االختالط قبل عنه روى من أن : السائب بن عطاء مرواي  يف الصواب : تنبيه ((2

   أيوب م  مرة مرتني  منه مس  أنه والظاهر   قوهلم فاختلف سلمة بن محاد إال   فيه يتوقف عداهم وما   مبروايهتم حيتج فإنه وأيوب 
   حجر ابن . أعلم وهللا . االختالط بعد فإنه جرير م  وماك   صحيحة : أيوب م  اان فما   جرير م  بصرةال دخل حني وأخرى
  . (2/451) : ارمؤلفني من جمموعة   1ط   الدارقطين احلسن أيب أقوال موسوعة   (7/207)  1ط  التهذيب هتذيب

 ومن العاملني العلماء من اان وحمدثاا  وعارماا الكوفة ريخ لكويف ا السبيعي إسحاق أبو اهلمداين  عبيد بن هللا عبد بن عمرو ((3

 . (5/392)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 129) : سنة تويف   أبخره تّغري وقد   القدر ابري   التابعني ُجلة
  . (174) : ص : يف ترمجته سبق   الكويف حممد أبو   اهلاليل عمران أيب بن عيينة بن سفيان ((4
 . ( من ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( منه ) ((5
 . اختالطه بعد اان سبيعيال إسحاق أبو من خيثمة وأيب عيينة ابن مساع أن : وغريه معني ابن قال اما : الصواب : تنبيه ((6

 . (8/67)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن   (1/93)   1ط   املختلطني  العالئي
 قبل حفظه تغري   احلديث حسن   البصرة حمدث   العلماء ابار من   الثقة احملدث اإلمام  مسعود أبو   اجلريري إايس بن سعيد ((7

  (1/127)   1ط  االغتباط   احلليب الدين برهان   (6/153)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 144) : سنة تويف   موته
 النبوية  السنن ّصنف من وأول   البصرة أهل عامل   احلافظ اإلمام   اليشكري النضر أبو   العدوي ماران : عروبة أيب بن سعيد ((8

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 156) : سنة تويف   السنّ  يف ارب بعدما حفظه تغري أنه إال   العلم حبور من اان
 . (1/139)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن باطاالغت   احلليب الدين برهان   (6/413)

 الصغار هؤالء مثل عنه روى والما   عدي أيب وابن   ارمبارك وابن   هارون بن يزيد : االختالط يف عنه روى : العجلي قال : تنبيه ((9

 أن قبل منه  مس   مساعاً  أصحام من علىاأل وعبد ؛ علية وابن   ورعبة   والثوري   سلمة بن محاد : عنه الصحيح إمنا ؛ خمتلط فاو

  . (1/38)  1ط   املختلطني  العالئي   (1/181)  1ط  الثقات   جليالع . سنني بثمان خيتلط
 منه مساعاً  الناس وأثبت   بواسط منه يسم  اان   منه السماع صحيح هارون ْبن يزيد : معني ابن قال : عدي ابن قال : تنبيه ((10

   عدي ابن . قدمي منه زري  بن يزيد مساع : حنبل بن أمحد وقال . االختالط يف غندر منه مس  : مادي ابن وقال . انُسل ْيم   ْبن عبدة
 . (1/43)   1ط   املختلطني   العالئي   (4/447)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل
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 يلقن فكان   عمره آخر يف ع ِمي   الرزاق وعبد .(8)بسنتني موته قبل عيينة بنا  وسفيان .(7)الثقفي

 .(1)فيتلقن

                                  
 . ( ر ) : من ساقطة ( هللا عبد ابن ) ((1
   ابرياً  فقيااً  اان   احملّدث الفقيه   األعالم األئمة أحد   الكويف اهلذيل مسعود بن هللا عبد بن بةعت بن هللا عبد بن الرمحن عبد ((2

   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري : وقيل هـ  160) : سنة تويف   موته قبل اختلط   العلماء ابار من   نبيالً  ورئيساً 
  . (1/205)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن تباطاالغ   احلليب الدين برهان   (7/93)

 بعد منه علي بن عاصم ومساع ؛ جيد فسماعه والبصرة ابلكوفة منه مس  ومن   ببغداد اختلط حنبل: بن أمحد قال : تنبيه ((3

 . (6/213)   1ط   التهذيب هتذيب   حجر ابن . السماع صحيح فاو جعفر زمان يف منه مس  من معني: ابن وقال . االختالط
 مف ي العلم  اإلمام   الرأي ربيعة بـ ارمعروف   ارمدين الرمحن عبد أبو   موالهم التيمي القرري فروخ : الرمحن عبد أيب بن ربيعة ((4

 أعالم سري   الذهيب . ذلك( غري : وقيل هـ  136) : سنة تويف   مشاور فقيه ثقة   االجتااد أئمة من اان   زمانه عامل   ارمدينة

  . (1/119)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن االغتباط   احلليب الدين برهان   (6/89)   3ط   النبالء
 فاو قدمياً  منه مس  من : حنبل بن أمحد : وقال . جريج وابن ذئب أيب ابن اـ عنه القدماء برواية أبس ال : عدي ابن قال : تنبيه ((5

   عدي ابن . منكر منه فسماعاما   اخلرف بعد أدراه إمنا الثوري وإن   خرف أن بعد أدراه مالكاً  إن : معني ابن حيىي وقال . صحيح
 . (1/58)   1ط   املختلطني   العالئي   (5/88)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل

   العالئي . اختالطه عاصم بن يوعل ارمديين ابن أنكر وقد   وغريه للنسائي وعزاه   اختلط فيمن الصالح ابن ذاره : تنبيه ((6
  . (1/88)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن االغتباط   احلليب الدين برهان   (1/21)   1ط   املختلطني

 آخر يف اختلط   مكثر ثقة   احلجة احلافظ   النبيل اإلمام   البصري حممد أبو   الثقفي الصلت بن اجمليد عبد بن الوهاب عبد ((7

   (9/237)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 194) : سنة تويف   ريئاً  االختالط بعد يرو فلم أهله فحجبه   عمره
 . (1/79)   1ط   املختلطني العالئي 

 فمن  وستني سب  سنة اختلط عيينة بن سفيان أن ابهلل أراد : قال أنه القطان سعيد بن حيىي عن ارموصلي عمار ابن قال : تنبيه ((8

 يسم  ومل   سب  سنة قبل اان إمنا منه مس  من عامة : سعيد بن حيىي االم على تعقيباً  العالئي قال . ريء ال فسماعه فياا منه مس 

 عن يصح ال هذا لعل بل   بسفيان االحتجاج يف العارمني من أحد يتوقف ومل   األصبااين عاصم بن حممد إال السنة هذه يف متأخر منه

 الذهيب عيينة ابن اختالط يف القطان االم استبعد وقد . ابحلجاز حينئذ يكن ومل   وتسعني مثان سنة صفر يف ما  ألنه سعيد بن حيىي

 وتسعني مثان سنة من صفر : يف ما  القطان فإن عمار  ابن من غلطاً  وأعده   القطان من الكالم هذا أستبعد وأان : فقال : أيضاً 

   بذلك عليه يشاد مث   سفيان اختالط يسم  أن من سعيد ابن حيىي متكن فمىت   احلجاز أخبار عن محتدثا ووقت احلاج قدوم وقت
 . أعلم وهللا . مطلقاً  فثقة : وسفيان   الرجال يف جداً  متعنت حيىي أن م    سب  سنة أثناء يف ذلك بلغه فلعله   به نزل قد وارمو 
  (1/45)   1ط   املختلطني الئي الع   (2/171)  1ط   االعتدال ميزان   الذهيب
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و ع ارِمد 
 .(7)ةخزمي ابن اإلمام حفيد(6)طاهر وأبو .(5(،)4)اْلِغْطرِيِفي   أمحد وأبو.(3)الر ق اِري   قالبة وأبو .(2)
 مما فاو (9)الصحيح يف به حمتجاً  القبيل هذا من اان ومن . أمحد مسند راوي (8)اْلق ِطيِعي   بكر وأبو
 . أعلم وهللا . االختالط قبل روايته عرف

 النوع الثالث والستون : طبقات العلماء والرواة
   الضعفاء عن فيه الرواية اثري لكنه ثقة وهو   الفوائد اثري عظيم (1)سعد ابن وطبقا    مام فن هذا
  . ينسبه ال (2)الواقدي عمر بن حممد : ريخه منام

                                  
 مس  من حنبل: بن أمحد قال . السماع ضعيف فاو   بصره ذهاب بعد عنه روى من أن   الرزاق عبد مرواي  يف احلاصل : تنبيه ((1

  (1/74 ) 1ط   املختلطني   العالئي .  خرة عنه اتب رمن نظر فيه : النسائي وقال . السماع ضعيف فاو بصره ذهب بعدما منه
 قبل عنه واتبت . جيد فسماعه ومائتني العشرين قبل منه مس  فمن   عقله وزال   عمره آخر يف اختلط : حامت أبو قال : تنبيه ((2

  . (8/59)  1ط   والتعديل اجلرح    حامت أيب ابن . االختالط
 تويف   القدوة العابد   احلافظ اإلمام   البصرة حمدث   البصري قالبة أبو   الرقاري حممد بن هللا عبد بن حممد بن ارملك عبد ((3

 . (1/222)   1ط   االغتباط   احلليب الدين برهان   (13/177)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 276) سنة:
 :اتاب صاحب   القّوام لّصّواما   الّرّحال اجملّود   ارمتقن احلافظ اإلمام   الغطريفي أمحد أبو   اجلُرجاين احلسني بن أمحد بن حممد ((4

 . (8/443)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب   (1/46)  1ط   التقييد   نقطة ابن . هـ( 377) : سنة تويف الصحيح"  "ارمسند
 الصالح ابن االم العراقي ريخنا تعقب وقد . تغري أنه بلغه أنه الربذعي عن الصالح ابن ذار : احلليب الدين برهان قال : تنبيه ((5

  . (1/311)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن االغتباط   احلليب . ابالختالط ذاره أحداً  ير مل فإنه   عليه قرأته فيما
 فياا قصدته   سنني ثالث بعدها وعاش   ومثانني أرب  سنة عقله بزوال وتغري   اآلخر يف مرض : احلاام قال : الذهيب قال : تنبيه ((6

 . (4/9)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . عقله عدم أايم منه مس  أحداً  عرفت ما : - الذهيب أي – قلت . يعقل ال فوجدته
 مرض "  : احلاام قال   موته قبل اختلط   نيسابور حمّدث   السلمي طاهر أبو   خزمية بن إسحاق بن حممد بن الفضل بن حممد ((7

 االغتباط   احلليب الدين برهان   (8/625)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب هـ(.387) : سنة تويف "  عقله بزوال وتغري اآلخر يف

 . (1/340)   1ط   ابالختالط الرواة من رمي مبن
 أي – قلت . عليه يقرأ مما ريئاً  يعرف ال اان حىت   عمره آخر يف اختل : الصالح بن عمرو أبو قال : الذهيب قال : تنبيه ((8

 (1/88)  2  ط اإلسالم اتريخ   الذهيب . زمانه أهل أسند بكر أبو اان وقد وإسراف  غلو القول هذا : - الذهيب
 . ( الصحيحني ) : ( ج - ر ) : ويف   ( د – ز ) : يف هكذا ( الصحيح ) ((9
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 ورباه أنس : اـ   ابعتبار طبقتني ومن   ابعتبار طبقة من يكوانن وقد (3)ارمتشاهبون القوم : والطبقة

  . الصحابة طبقة يف العشرة م  هم الصحابة أصاغر من
 :وابقالس وابعتبار . جراً  وهلم   اثلثة وأتباعام   اثنية تابعونوال   طبقة الام الصحابة : هذا وعلى      

 ومن . والوفيا    ارمواليد : معرفة إىل فيه الناظر وحيتاج . تقدم اما طبقة عشرة بض  الصحابة تكون
 . عنام وروى   عنه رووا

 النوع الرابع والستون : معرفة املوايل
   فالن موىل يقال: من منام مث هلم. موىل ويكون القرري  ناـفال : مطلقاً  القبائل إىل ارمنسوبون أمهه
 الغالب. وهو  ع ت اق ٍة  موىل ويراد
 جموسياً  اان جده ألن ؛ إسالم والءاجْلُْعِفيِّني   موىل   اإلمام ياـالبخار    اإلسالم موىل : ومنهم     

اْلم اس ْرج ِسي   احلسن واذلك . اجلعفي اليمان يد على فأسلم
 اان  ارمبارك (6)ابن هللا عبد موىل   (5(،)4)

  . يديه على فأسلم نصرانياً 

                                  
   الواقدي ااتب   ةاحلج احلافظ   العالمة اإلمام   البصري هللا عبد أبو   موالهم اهلامشي القرري مني  بن سعد بن حممد ((1

 اثري   العلم اثري اان   والغريب واحلديث الفقه يف ارمصنفا  من وغريه الصغري"  و"الطبقا    الكبري" الطبقا  " : ومصنف

 . (10/644)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب . هـ( 230) : سنة تويف   الرواية اثري   احلديث
   ضعفه على العلم أوعية أحد   وارمغازي التصانيف صاحب   القاضي ارمدين هللا عبد أبو   الواقدي واقد بن عمر بن حممد ((2

   (7/480)   1ط   الرجال ضعفاء يف الكامل   عدي ابن . هـ( 207) : سنة تويف   العلماء من مج  اّذبه   احلديث مرتوك
 . (9/454)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب

 أو اآلخر  ريوخ هم هذا ريوخ يكون أبن فقط اإلسناد يف أو واإلسناد السن يف تقاربوا قوم : االصطالح يف أما   اللغة يف هذه ((3

 . (2/909)   د.ط   الراوي تدريب   السيوطي   (1/358)  1ط   اللغة مجهرة   األزدي . ريوخه يقاربوا
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( ارماسرجسي ) ((4
   الثقة احملّدث   اجلليل اإلمام   ارمبارك بن هللا عبد موىل   النيسابوري علي أبو   ارماسرجسي ماسرجس بن عيسى بن احلسن ((5
 ابن . هـ( 240) : سنة تويف   ورعاً  ديّناً  واان   العلم طلب يف ورحل   ارمبارك بن هللا عبد يد على فأسلم النصارى ابار من اان

 . (12/27)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (4/202)   د.ط   عياناأل وفيات   خلكان
 . ( د - ج ) : من ساقطة ( بن ) ((6
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 قريش لتيم موايل   صليبة و نـ ف رِِه أ ْصب ِحي ون     اإلمام أنس بن اـمالك  (1)احللف موىل : ومنهم      

  . ابحللف
أ بُو اْلب ْخرت ِيِّ الطِّاِئي  الت اِبِعي   : القبيلة مواىل أمثلة ومن

ِحي   العالية وأبو . ط يِّئٍ  وىلم  (2)  الّراي 
 ارمبارك ابن هللا عبد .موالهماْلِفْاِمي   ارمصري سعد بن والليث . رايح بين من امرأة موىل التابعي  

  . موالهماجْلُا يِن   صاحل بن هللا عبد موالهم. القرري وهب بن هللا عبد موالهم. احلنظلي
  هللا رسول موىل (4)رقران موىل   (3)اهلامشياحْلُب اِب  أيبا   هاموال موىل القبيلة إىل نسب ورمبا
. 

 النوع اخلامس والستون : معرفة أوطان الرواة وبلداهنم
  . سعد البن الطبقا  مظانه ومن   ومصنفاهتم تصرفاهتم يف احلديث حفاظ إليه يفتقر مما هو
 إىل انتسبوا الُقرى ُسكىن عليام وغلب اإلسالم جاء فلما   قبائلاا إىلتـُْنس ُب  إمنا العرب اانت وقد     

  . اـالعجم   الُقرى
 إىل مصر انقلة يف فيقول   ابألول فليبدأ   إلياما االنتساب وأراد   بلد إىل بلد من انقلة اان من مث     

  . الدمشقي مث : واألحسن   الدمشقي ارمصري : دمشق

                                  
 الوالء هذا مبقتضى أخرى إىل تنسب القبيلة فكانت   البعض مناصرة على بينام فيما تتحالف اجلاهلية يف العرب قبائل اانت ((1

 . ارمناصرة حبلف حصل الذي
ي أبو   فريوز : عمران أيب بن سعيد ((2  . هـ( 83) : سنة تويف   اإلرسال اثري   الثقة الفقيه   العابد اإلمام   موالهم الطائي الب ْخرت 

 . (4/279)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (11/32)  1ط   الكمال هتذيب   ارمزي
 من األثبا  العلماء من اان   الكرمي النيب زوج   عناا هللا رضي ونةميم ارمؤمنني أم موىل   ارمدين احلباب أبو   يسار بن سعيد ((3

   ارمزي   (1/118)   1ط   األمصار علماء مشاهري   حبان ابن . هـ( 117) : سنة تويف   احلديث اثري ثقة واان   ارمدينة أهل
 . (5/93)   3ط   النبالء أعالم سري   الذهيب   (11/120)  1ط   الكمال هتذيب

 ابن الرمحن عبد من   الكرمي النيب اررتاه   حبشياً  اان   صحبة له   عدي بن صاحل : امسه يقال   هللا رسول موىل رقران ((4

  1ط   األصحاب معرفة يف االستيعاب   الرب عبد ابن . موته عند ودفنه  هللا رسول غسل حضر فيمن واان   فأعتقه عوف
 . (3/284)   1ط   الصحابة متييز يف اإلصابة   حجر ابن   (2/636)   د.ط   ةالغاب أسد   األثري ابن   (2/710)
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  (5)الناحية وإىل  (4)البلدة وإىل  (3)القرية إىل (2)ينسب أن فيجوز (1)بلدة قرية أهل من اان ومن     
 . أعلم وهللا .(7)إلياا نسب سنني أرب  بلدة يف أقام من : وغريه ارمبارك بن هللا عبد قال .(6)اإلقليم وإىل

 ]خامتة املؤلف[
 هللا رسول إىل مين دمشقيون الام(1) أبسانيد (9) أحاديث ثالثة (8) هنا " اإلرراد " يف رويت وقد      
   وأهله اإلسالم بالد وسائر وصاهنا هللا محاها   دمشقي )وأان . 

                                  
 . ( ج ) : من ساقطة ( بلدة ) ((1
 . ( ينتسب ) : ( د ) : ويف   ( ر – ز - ج ) : يف هكذا ( ينسب ) ((2
   د.ط  العروس اتج   الزبيدي . هاوغري  ارمدن على وتق    قراراً  واختذ األبنية به اتصلت مكان ال   اجلام  ارمصر : القرية ((3
(39/282)  

 العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . وقراه رمدنه أو اكل للقطر يستعمل الناس  من مجاعا  تستوطنه حمدود مكان : البلدة ((4

 . (1/239)   2ط   املعاصرة
  املعاصرة العربية اللغة معجم   خمتار أمحد . ضواحياا : ةارمدين ونواحي   واجلانب اجلاة : اللغة يف الناحية   الضاحية : الناحية ((5
 . (3/2180)   2ط
 خاص  ابسم تسمى وبالد   األرض أقسام وهي   السبعة األقاليم واحد القدماء عند : اإلقليم : الوسيط ارمعجم يف جاء : اإلقليم ((6

   الشمايل ااإلقليم االجتماعية  والنظم ارمناخية األحوال فياا حدتت تكاد األرض مناطق من ومنطقة   اليمن وإقليم   اهلند إقليم : اـ
   2ط   املعاصرة العربية اللغة معجم   خمتار أمحد   (2/756)   د.ط   ارمؤلفني من جمموعة لـ   الوسيط املعجم . اجلنويب واإلقليم

(3/2180) . 
تسويغ االنتساب إىل ارمدينة ال ي هو من قراها نظر   واألقرُب منُعه؛ ويف    دليل عليه يقوم ال   ساقط قول وهذا : البلقيين قال ((7

 : االصطالح حماسن   البلقيين .إال إذا اان اسم ارمدينة يطلق على الكل ؛ فإن االنتساب إمنا ُوِض   للتعارف وإزالة االلتباس 
(1/673) .  

 . ( د ) : من ساقطة ( هنا ) ((8
  : التايل النحو على اإلرراد يف تعاىل هللا رمحه الشيخ ذارها األحاديث ((9
 ذر أبو اجلليل الصحايب إىل النابلسي يوسف بن خالد البقاء أبو احلافظ طريق من إبسناده الشيخ ذاره : األول احلديث  

 فال حمرماً  بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إين عبادي )اي : قال أنه وتعاىل اترك هللا عن  جربيل عن  هللا رسول عن

   (2577) : رقم حديث   الظلم حترمي ابب   والصلة الرب اتاب   د.ط   مسلم صحيح . بطوله احلديث وذار ....( تظارموا
 . (1/220)   1ط   احلقائق طالب إرشاد   النووي   (4/1994)
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 سيدان على وسالمه وصالته   مزيده ويكافئ   نعمه يوايف محداً    محده حق العارمني رب هلل احلمد
 هللا حسبنا  الغافلون ذاره عن وغفل   لذاارونا ذاره الما   والصاحلني النبيني وسائر آله وعلى  حممد
  .(3)العظيم((2)العلي ابهلل إال قوة وال حول وال   الوايل ونعم

 

 تأهم النتائج ، وبعض التوصيا: وفيها / اخلــاتـمـة
 إىل اجلميل والثناء اجلزيل ابلشكر أتوجه فإين   ارمتواصلة الرسالة هذه يف التطواف وبعد واآلن      

 أول من ارمبارك التحقيق هذا إمتام يف عليّ  وتفضل منّ  ام على وتعاىل سبحانه واجلود الفضل صاحب
 . منتااه إىل الكتاب
 : خنّلص إىل خامتة هذا البحث باستخالص النتائج التالية  

 

                                  
 حوالة بن هللا عبد اجلليل الصحايب إىل القاسم أبو احلافظ طريق من ابإلسناد رواه : الثاين احلديث  هللا رسول عن  

 ابن احلافظ أخرجه احلديث هذا . احلديث وذار ابليمن...."( وجند   ابلعراق وجند   ابلشام جند أجناداً  ستجندون "إنكم ) : قال

   لعزيزعبدا ابن سعيد غري ثقا  رجاله إبسناد صحيحه يف حبان ابن ورواه   اإلرراد يف النووي ذاره اما دمشق اتريخ يف عساار
 وأخرجه   العزيز عبد بن سعيد عن   بكر بن بشر طريق من احلاام أيضاً  وأخرجه   أخرى طرق من رواهد له أن إال أبخره اختلط وإن

 . (16/295)   (7306) : رقم حديث   الصحابة مناقب اتاب   2ط   بلبان ابن  . الشاميني مسند يف الطرباين اإلمام أيضاً 
 يف الذهيب وقال . (4/555)   (8556) : رقم يثحد   عوانة أيب حديث   وارمالحم الفـنت اتاب   1ط   املستدرك   احلاام
   الطرباين . خيرجاه ومل اإلسناد صحيح : احلاام وقال  . (4/510) : ارمستدرك تلخيص   الذهيب   )صحيح( : ارمستدرك تلخيص
   1ط   احلقائق طالب إرشاد   النووي   (1/172)   (292) رقم حديث   اثبت بن الرمحن عبد مسند   الشاميني مسند

(1/221) . 
 مسلمة بن حبيب اجلليل الصحايب إىل   القاسم أبو احلافظ طريق من ابإلسناد رواه : الثالث احلديث  النيب أن  نّفل 

 يف أمحد اإلمام وأخرجه    اإلرراد يف النووي ذاره اما دمشق اتريخ يف عساار ابن احلافظ أخرجه احلديث هذا . : انظر . الثلث
 ) : بلفظ هماج ابن ورواه   الثلث نفل  النيب راد  " : قال مسلمة بن حبيب  عن الرمحن عبد طريق من صحيح إبسناد مسنده
   اجلااد اتاب   د.ط   هماج ابن سنن   (29/8)   (17463) : رقم حديث   1ط   أمحد مسند . ( اخلمس بعد الثلث نفل
 . (1/222)   1ط   احلقائق طالب إرشاد   النووي    (2/951)   (2851) : رقم   لنفلا ابب
 . النسخ بقية يف واثبتة   ( د ) : من طمست ( أبسانيد ) ((1
 . ( احلكيم العزيز ) : ( ر ) : ويف   ( د – ز - ج ) : يف هكذا ( العظيم العلي ) ((2
 . ( د ) : من ساقطة القوسني بني ما ((3
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 ارمربزين اهلجري الساب  القرن علماء أحد دور إبراز إىل هجوانب أحد يف الرسالة هذه أمهية يكمن   
 . فنون عدة يف والتأليف التصنيف يف همسا الذي   األمة وعلم   الرواحية مدرس

 ارمسلمة الشخصية لشمولية حية صورة يعطينا تعاىل هللا رمحه اجلليل اإلمام ترمجة من لنا وصل ما 
 واإلفتاء والتصنيف التدريس يف فشارك   وعصره جمتمعه يف الطاهر أثره له هللا رمحه اان حيث

 . ذلك وغري السالطني ومناصحة
 معرفة لكتاب خمتصر هو الذي   اإلرراد لكتاب مبارك اختصار أنه يف يكمن كتابال هذا أمهية إن 

 ألف ما أرار وهو تعاىل  هللا رمحه الصالح ابن مقدمة : بـ ارمعروف   الصالح البن احلديث علوم
 تعاىل هللا رمحه البلقيين قال اما وقعاً  وأعظماا   نفعاً  وأاثرها   مجعاً  وأحسناا   احلديث علوم يف

 اختصاره يف سبقته ال ي ارمصارد من اختصاره يف تعاىل هللا رمحه النووي اإلمام استفادة من الرغم على 
 فكان   ارممحصة الناقدة العلمية رخصيته نقوله يف نالحظ بل دائماً  فياا مبا مُيسلّ  يكن مل أنه إال

 . ارمسائل بعض يف عنده ترجح ما ويذار   الصواب خالف رآه ما يتعقب
 ارمميزة ارمختصرا  من يعدّ  وهو   عظيمة وفائدة علمية مكانة ذو اتاب   اإلرراد خمتصر ابات 

 أقوال وذار   العبارة احإيض على حرص تعاىل هللا رمحه مؤلفه ألن   احلديث علوم يف والقيمة
  . األخطاء من وقعوا ما على والتنبيه   سبقوه م ن ِمن الفن هذا أهل على وتعقبه  العلماء

 دهره وفريد   عصره ووحيد   زمانه ريخ   الزاهد العابد   العامل اإلمام هو   الكتاب مؤلف نإ   
   الدنيا يف الزاهد   القّوام الصّوام   الورع واحملدث   الفقيه احلافظ   األمة مف ي   اإلسالم ريخ

 صاحب   العلوم يف ارمتبحر   السنّية واحملاسن   الرضّية األخالق صاحب   اآلخرة يف الراغب
 ررف : حيىي أيب   الزاهد الشيخ ابن حيىي : زاراي أيب   الدين حميي   األمة علم   ارمفيدة التصانيف

 اان   الدمشقي الشافعي النووي احلزامي حزام بن مجعه نبا حممد بن حسني بن حسن بن ُمري بنا
  . عصره يف العلم نشر يف ابرز دور له واان  زمانه يف نالبارزي العلماء من

  ّأيديام على وتتلمذوا زمانه  يف احلديث حفاظ عاصروا الذين العلماء من هللا رمحه النووي اإلمام يعد 
 نشــأ اإلمــام النــووي رمحــه هللا يف ســرت وخــري   واــان هللا قــد أعــّده منــذ طفولتــه وصــباه حلمــل عــبء 

 .ن القرآن واان ال يشغل ع ؛الرسالة احملمدية على صاحبه أفضل الصالة والسالم 
 القارئ على ارمشكلة ارمسائل من بعض إيضاح على تعاىل هللا رمحه حرصه .  
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    رحل اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل لبلدان عدة طلبًا للعلم   التقى هبا مجًا غفريًا من العلماء
 .رّواحّية وأخذ العلم عنام وأتثر هبم   واستقر به احلال أخرياً يف دمشق  وابلتحديد يف ارمدرسة ال

  ختم اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل اتابه بذار ثالثة أحاديث أبسانيد الام دمشقيون منه إىل النيب
     ذاره يف اتابه : اإلرراد   وهو الكتاب الذي اختصر منه اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل

 اتاب : التقريب والتيسري . 
 676األربعاء   الراب  والعشرين من رار رجب   سنة : ) تويف اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل ليلة 

هـ(   ودفن ببلدته   وقربه مشاور هبا   واان لنبأ وفاته وق  أليم على ارمسلمني عامة   وعلى أهل 
دمشق خاصة   وقد راثه مج  غفري من الشعراء واألدابء يف أرعارهم  رمحه هللا رمحة واسعة   

 . وأعلى درجته يف جنا  النعيم
  وابجلملة فإن هلذا الكتاب حماسن ومزااي قد سبق اإلرارة جلانب مناا يف مقدمة الرسالة   اما أن

 .رمن جاء بعده من األئمة الذين اتبعوا مناج التوسط يف االختصار  مقدمة هذا ارمختصر يُعدّ 
  : ويف آخر هذه الرسالة أوصي إخواين مبا يلي 

 هللا بتقوى التحلي  الوسيلة وهي   واألخرة الدنيا يف النجاة وسبيل   خري لا مفتاح هي ال ي 
 . الناف  العلم على للحصول العظمى

 علمائاا من يستفيدوا وأن   اجلامعة هذه مكانة يدراوا أن الطالب إخواين مجي  أوصي . 
 ايلوتس  منام ارمربّزين السيما   العلم بطال على الزائدة ابلعناية اجلامعة هذه على القائمني أوصي 

  . منام األمة يستفيد ومربني   هللا إىل دعاة خيرجوا حىت   وخلقياً  علمياً  وإعدادهم   هلم العلم
 بعد ختدم مل ال ي والكتب   النووي اإلمام اتب السيما   العلمية ابلكتب ابلعناية أوصي اما   

 . وخترجياا وحتقيقاا
  : ويف اخلتام 
   الصاحل والعمل الناف  العلم ورزقوا   ارمستقيم صراطال إىل هدوا ممن جيعلنا أن  هللا أسأل
 على القائمني خطى يسدد أن  أسأله اما   والضالني عليام ارمغضوب طريق وجنبوا
 جيعل وأن   للجمي  نفعام ويدمي وحيفظام   جاودهم يف يبارك وأن   ارمباراة اجلامعة هذه
 . الصاحلا  تتم بنعمته الذي هلل مدواحل   وأحكم أعلى تعاىل وهللا . يديام على اخلري
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 حممد وحبيبنا نبينا على هللا وصلى
  الغافلون ذكره عن وغفل الذاكرون ذكره ما عدد 
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 العلمية الفهارس

  القرآنية اآلايت فهرس

 الصفحة اآلية السورة اسم اآلية طرف م

 1 102 آل عمران  يهمي ىي  يه يه يه يه ٱ 1

 1 1 النساء  يه يه يه يه يهخل مل ىل يل  ٱ 2

جب  يه يه يه يه يه يه يه ٱ 3  1 70 األحزاب 

 1 71 األحزاب  متخب  مب هب جت حت خت  ٱ 4
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  النبوية األحاديث فهرس
 

 الصفحة الراوي احلديث طرف م

 139 أبو هريرة  إن أدىن مقعد أحدام من اجلنة   1
 230 عائشة الصديقة عن غسلاا من احمليضأن امرأة سألت النيب   2
 67 وائل بن حجر عاد النيب  استكرهت امرأة على 3
 150 أنس بن مالك اطلبوا العلم ولو ابلصني  4
 80 عبد هللا بن عمر  البّيعان ابخليار 5
 230 عبد هللا بن عباس احلج ال عام 6
 178 عبد هللا والد أاينة احلنان : الذي يقبل على من أعرض عنه  7
 151 عبد هللا بن عمر  الوالء حلمة الحمة النسب  8
 86 أبو هريرة  إذا سجد أحدام فال يربك اما يربك البعري 9

 62 عبد هللا بن عمر  إذا فاتتك الراعة فقد فاتتك السجدة 10
 83 أبو هريرة  إذا مل جيد عصاً ينصباا بني يديه فليخط خطاً  11
 70 أبو هريرة  إذا نودي للصالة أدبر الشيطان له ضراط 12
 74 أبو هريرة   الّسمنإذا وقعت الفأرة يف 13
 244 عبد هللا بن حوالة  إنكم ستجندون أجناداً جند ابلشام  14
 75 عمر بن اخلطاب إمنا األعمال ابلنيا  15
 57 عامر بن ربيعة أرضيت من نفسك ومالك بنعلني 16
 155 ثوابن أفطر احلاجم واحملجوم  17
 64 أنس بن مالك أمر بالل أن يشف  األذان 18
 244 حبيب بن مسلمة نّفل الثلث  صلى  أن النيب 19
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 156 زيد بن اثبت احتجم يف ارمسجد أن النيب  20
 155 عبد هللا بن عباس احتجم وهو صائم أن النيب  21
 84 عبد هللا بن مسعود أي الذنب أعظم 22
 64 أبو هريرة  تقاتلون قوما صغار األعني 23
 78 بو مالك األرجعيأ جعلت األرض الاا لنا مسجدا 24
 78 حذيفة بن اليمان جعلت األرض الاا لنا مسجدا وطاورا 25
 176 الفضل بن العباس مج  بني الصالتني ابرمزدلفة 26
 62 علي بن أيب طالب حّدثوا الّناس مبا يعرفون 27
 65 جماهد خري الصحابة أربعة 28
 231 ألنصاريةأم عطية ا حني توفيت ابنته دخل علينا رسول هللا  29
 182 عبد هللا بن عباس ذااة ال مسك دابغه 30
 153 أبو هريرة   ربك بيدي أبو القاسم  31
 81 أنس بن مالك صليت خلف النيب صلى هللا عليه وسلم 32
 150 أنس بن مالك طلب العلم فريضة على ال مسلم  33
 78 عبد هللا بن عمر فرض زااة الفطر صاعا من متر 34
 150 أنس بن مالك ت راراً يف صالة الصبح قن 35
 63 ارمغرية بن رعبة يقرعون اببه ابألظافري اان أصحاب رسول هللا  36
 154 جابر بن عبد هللا ترك الوضوء  اان آخر األمرين عن رسول هللا  37
 76 عائشة الصديقة الوا البلح ابلّتمر 38
 154 دةبري انت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها 39
 159 واثلة بن مرثد ال جتلسوا على القبور 40
 76 أسامة بن زيد ال يرث ارمسلم الكافر وال الكافر ارمسلم 41
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 151 أنس بن مالك ال يؤمن أحدام حىت أاون أحب إليه من والده  42
 68 أبو هريرة  للمملوك طعامه واسوتُه 43
 61  أبو هريرة من أتى حائضاً أو امرأة يف دبرها 44
 156 أبو أيوب األنصاري  من صام رمضان وأتبعه ستاً  45
 150 ارمغرية بن رعبة من اذب علي متعمداً  46
 84 بسرة بنت صفوان من مّس ذاره أو أنثييه أو رفعية فليتوضأ 47
 57 معبد اجلاين من يرد هللا به خرياً  48
 62 بن عمر  عبد هللا أن يسافر ابلقرآن إىل أرض العدوهنى النيب  49
 75 عبد هللا بن عمر هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بي  الوالء 50
 243 أبو ذر  اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي 51
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  األعالم فهرس
 

 الصفحة علمال م

 168 األحنف بن قيس بن معاوية بن حصني التميمي   أبو حبر البصري  1
 248 األسود بن العال بن أسيد بن جارية الثقفي  2
 169 األسود بن يزيد بن قيس النخعي   أبو عمرو الكويف  3
 194 األرعث بن قيس بن معدي ارب بن معاوية الكندي   أبو حممد الكويف 4
 230 بن حابس بن عقال بن حممد بن سفيان التميمي اجملارعي  األقرع 5
 248 الرباء بن عازب ابن احلارث بن عدي األنصاري   أبو عمارة ارمدين  6
 204 احلارث بن عبد هللا اهلمداين   أبو زهري األعور الكويف  7
 215 احلسن بن الصباح بن حممد البزّار الواسطي   أبو علي البغدادي 8
 170 حلسن بن أيب احلسن يسار   أبو سعيد البصري ا 9

 108 احلسن بن أمحد بن احلسن بن أمحد اهلمذاين   أبو العالء العطار 10
 199 احلسن بن محاد احلضرمي   أبو علي البغدادي   ارمعروف بـ سجادة    11
 228 احلسن بن دينار البصري   أبو سعيد التميمي  12
 193 يب طالب القرري   أبو حممد اهلامشي احلسن بن علي بن أ 13
 241 احلسن بن عيسى بن ماسرجس ارماسرجسي   أبو علي النيسابوري  14
 205 احلسني بن احلسن بن يسار   أبو عبد هللا البصري  15
 199 احلسني بن أمحد بن منصور البغدادي   أبو عبد هللا   ارمعروف بـ سجادة 16
 198 يصي   أبو على احملتسب   ارمعروف بـ : سنيداحلسني بن داود ارمص 17
 51 احلسني بن علي بن أيب طالب القرري اهلامشي   أبو عبد هللا ارمدين  18
 221 احلسني بن حممد بن أمحد اجلي اين   أبو علي الغّساين  19
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 199 احلسني بن حممد بن حامت   أبو علي البغدادي   ارمعروف بـ ُعبـ ْيدد الِعْجُل  20
 54 احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي   أبو حممد الشافعي  21
 216 اخلليل بن أمحد ارمزين   أبو بشر البصري  22
 217 اخلليل بن أمحد بن عبد هللا البس ي   أبو سعيد الشافعي  23
 216 اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي   أبو عبد الرمحن البصري النحوي  24
 217 اخلليل بن أمحد بن حممد القاضي ارماليب   أبو سعيد البس ي  25
 217 اخلليل بن أمحد بن حممد بن اخلليل السجزي   أبو سعيد احلنفي 26
 75 اخلليل بن عبد هللا بن أمحد القزويين   أبو يعلى اخلليلي 27
 261 اخلليل بن حممد العجلي   أبو العباس األصبااين 28
 205 بن زايد اهلمذاين   أبو عمرو الكويف الربي   29
 194 الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرري األسدي  أبو عبد هللا ارمدين  30
 131 الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد هللا األسدي   أبو عبد هللا الضرير  31
 24 السلطان ارملك الظاهر   ران الدين   أبو الفتوح البندقداري    32
 180 الصنابح بن األعسر األمحسي البجلي  33
 79 الضحاك بن عثمان بن عبد هللا القرري األسدي   أبو عثمان ارمدين الكبري 34
 176 العباس بن عبد ارمطلب بن هارم القرري   أبو الفضل اهلامشي  35
 156 العوام بن مراجم القيسي مث البصري  36
 196 حممد البصري   أبو خليفة اجلمحي الفضل بن احلباب : عمرو بن 37
 95 الفضل بن داني : عمرو بن محاد القرري التيمي  أبو نعيم ارمالئي الكويف  38
 176 الفضل بن عباس بن عبد ارمطلب بن هارم القرري  أبو عبد هللا اهلامشي  39
 152 القاسم بن سالم البغدادي اهلروي   أبو عبيد الفقيه القاضي األديب  40
 227 القاسم بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن أيب ريبة  41
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 168 القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق القرري التيمي   أبو حممد ارمدين  42
 119 الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفامي   أبو احلارث ارمصري 43
ُسو ر بن يزيد األسدي   مث ارمالكي 44

 204 ارم
 186 لراين اإلايدي الزهراين   أبو عبد هللا البصري ارمستمر بن ا 45
 204 ارمسور بن عبد ارملك بن سعيد بن عبد الرمحن ارمخزومي الريبوعي ارمدين  46
 180 ارمسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو القرري   أبو سعيد ارمخزومي  47
 63 لثقفيارمغرية بن رعبة بن أيب عامر بن مسعود بن معتب   أبو عيسى ا 48
 228 ارمقداد بن األسود ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي   أبو األسود 49
 152 النضر بن مشيل بن خررة ارمازين   أبو احلسن النحوي البصري مث ارمروزي  50
 66 النعمان بن اثبت التيمي   أبو حنيفة الكويف   موىل بين تيم هللا بن ثعلبة 51
 175 ن عائذ   أبو عمرو ارمزين النعمان بن مقرن ب 52
 120 الوليد بن بكر بن خملد بن أيب زايد األندلسي   أبو العباس الُغْمري ارمالكي 53
 224 الوليد بن مسلم القرري موالهم   أبو العباس الدمشقي  54
 224 الوليد بن مسلم بن رااب العنربي   أبو بشر البصري  55
 202 هللا ابن حزام   القرري احلزامي إبراهيم بن ارمنذر بن عبد  56
 105 إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشري البغدادي   أبو إسحاق احلريب 57
 202 إبراهيم بن عثمان بن خواس ي العبسي موالهم   أبو ريبة الكويف  58
 17 إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي   أبو إسحاق الشريازي  59
 19 عيسى األندلسي مث الدمشقي   ضياء الّدين أبو إسحاق ارمرادي  إبراهيم بن 60
 174 إبراهيم بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل   أبو إسحاق الكويف  61
 105 إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين   أبو إسحاق الشافعي  62
 228 إبراهيم بن يزيد القرري األموي   أبو إمساعيل ارمكي 63
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 50 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي   أبو عمران الكويف  64
 95  إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي ارمروزي   أبو حممد بن راهويه 65
 19 إسحاق بن أمحد بن عثمان ارمغريب   امال الدين أبو إبراهيم ارمعّري  66
 223 إسحاق بن مرار الكويف   أبو عمرو الشيباين 67
 21 إمساعيل بن إبراهيم بن سامل اخلباز   أبو الفداء الصاحلي  68
 226 إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي موالهم   أبو بشر البصري    69
 131 إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل األزدي   أبو إسحاق ارمالكي القاضي 70
 22 إمساعيل بن عثمان بن عبد الكرمي ابن ارمعلم احلنفي  71
 25 إمساعيل بن عمر بن اثري بن ضوء بن درع البصروي الدمشقي 72
 229 إمساعيل بن جنيد بن أمحد النيسابوري   أبو عمرو بن جنيد السلمي 73
 115 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل ارمزين   أبو إبراهيم ارمصري 74
 190 أبو األبيض العنسي الشامي   قيل امسه : عيسى 75
 248 عالية الرب اء البصري   قيل امسه : زايد بن فريوز أبو ال 76
 182 أبو العشراء الدارمي البصري   مشاور بكنيته  77
 188 أبو ارمدلة   موىل أم ارمؤمنني عائشة الصديقة  78
 191 أبو النجيب العامري   السرحي ارمصري   يقال امسه : ظليم  79
 190 ط األسود الديلي أبو أانس الكناين الديلي   من ره 80
 192 أبو بردة : ابن قيس بن سليم بن حضار األرعري   امسه : عامر  81
 25 أبو بكر الصديق : عبد هللا بن أيب قحافة القرري التيمي  82
 169 أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الدمشقي  83
 219 أبو بكر بن عياش احلمصي 84
 219 سلمي أبو بكر بن عياش ال 85
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 192 أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف ارمقريء احلناط  86
 11 أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصارى اخلزرجي ارمدين القاضي  87
 190 أبو بكر بن انف  القرري العدوي ارمدين  88
 190 أبو بالل : امسه : مرداس بن حممد بن احلارث الكويف  89
 180 زم األمحسي   والد قيس بن أيب حازم أبو حا 90
 208 أبو حازم األرجعي الكويف  91
 191 أبو حريز ارموقفي ارمصري  92
 190 أبو حصني بن حيىي بن سليمان الرازي   قيل امسه : عبد هللا  93
 228 أبو خالد الداالين الكويف   يزيد بن عبد الرمحن األسدي موالهم 94
 168 د الرمحن بن عوف القرري الزهري   ارمدين أبو سلمة بن عب 95
 190 أبو ريبة اخلدري  96
 202 أبو عبيدة : بن حذيفة بن اليمان العبسي الكويف  97
 202 أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض  98
 202 أبو عبيدة بن عبد هللا بن مسعود اهلذيل  99

 202 ي أبو عبيدة بن عبيد هللا بن عبيد الرمحن األرجع 100
 223 أبو عمرو السيباين : امسه : زرعة   الشامي   الفلسطيين   احلمصي 101
 181 أبو ليلى األنصاري   والد عبد الرمحن بن أيب ليلى  102
 188 أبو مراية العجلي   امسه عبد هللا بن عمرو البصري  103
 190 أبو مويابة   موىل رسول هللا  104
 68 عبد الرمحن بن صخر الدوسي أبو هريرة اليماين   105
 163 أيّب بن اعب بن قيس بن عبيد األنصاري اخلزرجي   أبو ارمنذر ارمدين  106
 202 أيب بن ِعمارة األنصاري  107
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 86 أيب بن اعب بن قيس بن عبيد األنصاري اخلزرجي   أبو ارمنذر ارمدين 108
 204 أريبأبيض بن محال بن مرثد بن ذي احليان السبائي ارم 109
 184 أمجد بن عجيان اهلمداين 110
 208 أمحد بن احلسن بن خراش البغدادي   أبو جعفر اخلراساين  111
 53 أمحد بن احلسني بن علي بن عبد هللا البياقي   أبو بكر النيسابوري  112
 63 أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل اجلرجاين   أبو بكر األمساعيلي الشافعي 113
 211 د بن أيب سريج : عمر بن الصباح البغدادي   أبو جعفر الرازيأمح 114
 218 أمحد بن جعفر بن محدان الدينوري 115
 217 أمحد بن جعفر بن محدان السقطي   أبو بكر البصري    116
 218 أمحد بن جعفر بن محدان الطرسوسي   أبو احلسن  117
 217   أبو بكر القطيعي  أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك البغدادي 118
 118 أمحد بن محدان بن علي بن سنان احلريي   أبو جعفر النيسابوري  119
 146 أمحد بن زهري بن حرب النسائي األصل   أبو بكر بن أيب خيثمة البغدادي 120
 18 أمحد بن سامل ارمصري النحوي  121
 213 واسطي أمحد بن سنان بن أسد بن حبان   أبو جعفر القطان ال 122
 52 أمحد بن رعيب بن علي بن سنان بن حبر   أبو عبد الرمحن النسائي 123
 116 أمحد بن عبد هللا بن أمحد الصويف   أبو نُعْيم األصبااين األْحو ل 124
 61 أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد   اخلطيب أبو بكر البغدادي  125
 149 ازي   أبو بكر النيسابوريأمحد بن علي بن عبد هللا ابن خلف الشري  126
127   
 198 أمحد بن عمران بن سالمة البصري   أبو عبد هللا األخفش  128
 149 أمحد بن عمري بن يوسف ابن جوصا الكاليب   أبو احلسن الدمشقي  129
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 112 أمحد بن فارس بن زاراي بن حممد الرازي   أبو احلسني ارمالكي اللغوي  130
 22 رح بن أمحد اإلربيلي   أبو العباس الشافعي أمحد بن ف 131
 16 أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب   أبو إسحاق النيسابوري  132
 179 أمحد بن حممد بن أمحد بن عمر القنطري   أبو احلسني اخلفاف  133
 126 أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب اخلوارزمي   أبو بكر الربقاين  134
 59 حممد بن حنبل بن هالل الشيباين   أبو عبد هللا ارمروزي أمحد بن  135
 111 أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن الكويف   أبو العباس بن عقدة  136
 22 أمحد بن حممد بن عباس بن أيب بكر بن جعوان الدمشقي  137
 76 أمحد بن هارون بن روح البـ ْرذ عّي   أبو بكر الربْدجيّي احلافظ 138
 229 أمحد بن يوسف بن خالد األزدي   أبو احلسن النيسابوري 139
 172 أرقم بن ررحبيل األودي الكويف   أخو هزيل بن ررحبيل  140
 192 أسامة بن زيد بن حارثة بن رراحيل بن عبد العزى الكليب  141
 231 أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية   أم سلمة ارمدنية 142
 204 ن زيد بن جنيح اجلمال القرري اهلامشي موالهم   أبو حممد الكويف أسيد ب 143
 170 أم الدرداء الصغرى   امساا : هجيمة بنت حىي األوصابية األرعرية 144
 213 أم سنان األنصارية   زوج أبو سنان  145
 202 أمية بن بسطام بن ارمنتشر العيشي   أبو بكر البصري  146
 175 األنصاري موالهم   أبو موسى البصري أنس بن سريين  147
 162 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم األنصاري   أبو محزة ارمدين  148
 186 أوسط بن عمرو البجلي   أبو إمساعيل الشامي  149
 170 أويس بن عامر بن جزء بن مالك ارمرادي اليماين   أبو عمرو القرين  150
 77 ان السختياين   أبو بكر البصري   موىل عنـزة أيوب بن أيب متيمة : ايس 151
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 174 آدم بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل  152
 232 بـ ُروع بنت وارق األرجعية  153
 206 ب ِشري بن يسار احلارثي األنصاري موالهم ارمدين  154
 206 ُبسر بن سعيد ارمدين   موىل ابن احلضرمي  155
 206 ضرمي   الفقيه الشامي ُبسر بن عبيد هللا احل 156
 206 ُبسر بن حمجن بن أيب حمجن الديلي  157
ُر بن اعب بن ُأيّب احلمريي   أبو أيوب العدوي البصري 158 يـْ  206 ُبش 
 206 ُبش رْي بن يسار ارمدين  159
ة التميمي   مث العنربي البصري 160  214 جبالة بن ع ب د 
 207 بن أيب موسى األرعري   أبو بردة الكويف بريد بن عبد هللا بن أيب بردة 161
 159 بسر بن عبيد هللا احلضرمي الشامي  162
 206 بشر بن احلكم العبدي   أبو عبد الرمحن النيسابوري  163
 205 بشر بن آدم الضرير   أبو عبد هللا البغدادي  164
 226 خلصاصية بشري بن معبد ابن نذير بن معبد السدوسي   ينسب إىل أمه : ا 165
 176 بكر بن وائل بن داود التيمي الكويف  166
 64 بالل بن رابح القرري التيمي   أبو عبد هللا ارمؤذن   موىل أيب بكر الصديق 167
 177 هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي   أبو عبد ارملك البصري  168
 186 تدوم بن صبح الكالعي مث ارمتيمي  169
 182 م بن أوس بن خارجة بن سود بن جذمية ابن الدار   أبو رقية الداري متي 170
 194 اثبت بن قيس بن مشاس بن ظاري األنصاري اخلزرجي   أبو حممد ارمدين 171
 222 ثور بن زيد الديلي ارمدين   موىل بين الديل بن بكر  172
 222 ثور بن يزيد بن زايد الكالعي   أبو خالد الشامي 173
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 162 جابر بن عبد هللا بن عمرو األنصاري اخلزرجي   أبو عبد هللا ارمدين  174
 248 جارية بن قدامة بن مالك بن زهري التميمي   أبو عمرو السعدي  175
 184 جبيب بن احلارث  176
 207 جرير بن حازم بن زيد األزدي   أبو  النضر البصري  177
 207 األزدي   أبو سلمة البصري     جرير بن زيد بن عبد هللا بن رجاع 178
 207 جرير بن عبد هللا بن جابر البجلي   أبو عمرو  179
 173 جعفر بن أيب طالب : عبد مناف القرري   أبو عبد هللا اهلامشي 180
 209 جعفر بن حّيان السعدي   أبو األراب البصري  181
 186 جيالن بن أيب فروة األسدي   أبو اجللد البصري  182
ْيُم بن عبد هللا بن قيس بن خمرمة القرري ارمطليب  183  210 ُحك 
 209 ِحبان بن العرقة   رجل من ارمشراني  184
 209 ِحبان بن عطية السلمي  185
 209 ِحبان بن موسى بن سوار السلمي   أبو حممد ارمروزي 186
 248 حارثة بن وهب اخلزاعي  187
 209 عطية األنصاري   أبو واس  اخلزرجي حبان بن منقذ بن عمرو بن 188
 209 حبان بن هالل الباهلي   ويقال : الكناين   أبو حبيب البصري  189
 209 حبان بن واس  بن حبان بن منقذ األنصاري 190
 210 حبيب بن أيب حبيب : يزيد اجلرمي  191
 208 حدرد بن أيب حدرد   أبو خراش السلمي  192
 194 ان :حسيل بن جابر بن عمرو اليماين   أبو عبد هللا العبسي حذيفة بن اليم 193
 207 حريز بن عثمان بن جرب الرحيب   أبو عثمان الشامي 194
 234 حسان بن اثبت بن ارمنذر بن حرام األنصاري   أبو الوليد ارمدين 195
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 208 حصني بن عبد الرمحن السلمي   أبو اهلذيل الكويف  196
 208 نذر بن احلارث الرقاري   أبو ساسان البصريحضني بن ارم 197
 210 حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب القرري العدوي 198
 130 حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي   أبو عمر الكويف احلنفي 199
 188 حفص بن غيالن اهلمداين   وقيل : الرعيين احلمريي   أبو معيد الدمشقي 200
 170 سريين األنصارية   أم اهلذيل البصرية حفصة بنت  201
 210 حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرري   أبو خالد ارمكي  202
 177 حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي   أبو هبز البصري  203
 77 محاد بن سلمة بن دينار البصري   أبو سلمة بن أيب صخرة  204
 204 محال بن مالك األسدي  205
 56 محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب   أبو سليمان اخلطايب 206
 226 محل بن مالك بن النابغة بن جابر ابن ربيعة اهلذيل   أبو نضلة البصري 207
 192 محيل بن بصرة   أبو بصرة الغفاري   وقيل يف امسه : مجيل  208
 210 ُخبيب بن عدي بن عامر بن جمدعة األنصاري 209
 138 ن زيد بن اثبت األنصاري النجاري   أبو زيد ارمدين خارجة ب 210
 230 خالد بن ماران احلّذاء   أبو ارمنازل البصري 211
 19 خالد بن يوسف بن سعد النابلسي   زين الدين أبو البقاء الدمشقي  212
 210 خبيب بن عبد الرمحن بن خبيب األنصاري   أبو احلارث ارمدين 213
 165 يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القررية األسدية خدجية بنت خو  214
 215 خلف بن هشام بن ثعلب البزّار البغدادي   أبو حممد ارمقريء  215
 197 خليفة بن خياط بن خليفة العصفري   أبو عمرو البصري احلافظ    216
 186 دجني بن اثبت الريبوعي   أبو الغصن البصري  217
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 180 خلثعميداني بن سعيد ا 218
ْيم األيلي  219 ْيم   ويقال : ُزر ْيق   أبو ُحك   210 ُرز ْيُق بن ُحك 
 232 راف  بن خديج بن راف  بن عدي األوسي األنصاري   أبو عبد هللا ارمدين  220
 181 راف  بن عمرو بن بن جمدّع بن حامت الغفاري   أبو جبري الكناين الضمري  221
 210 بن أيب سارة ارمكي   رابح بن أيب معروف  222
 208 ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو الغطفاين   أبو مرمي الكويف  223
 114 ربيعة بن أيب عبد الرمحن : فروخ القرري   أبو عبد الرمحن ارمدين  224
 91 ربيعة بن اعب بن مالك بن يعمر األسلمي   أبو فراس ارمدين 225
 114 و العالية البصري رفي  بن ماران الرايحي   أب 226
 211 زُيـ ْيد بن الصلت بن معاوية بن حجر الكندي   أبو اثري  227
 211 زبيد بن احلارث بن عبد الكرمي بن عمرو اليامي   أبو عبد الرمحن الكويف 228
 186 زر بن حبيش بن حبارة بن أوس بن بالل األسدي   أبو مرمي الكويف  229
 179 د بن األرعث   أبو أمحد الكندي زاراي بن دويد بن حمم 230
 203 زهري بن حممد بن ُقمري ارمروزي   أبو حممد البغدادي  231
 208 زايد بن حدير األسدي   أبو ارمغرية الكويف 232
 210 زايد بن رايح القيسي   أبو قيس البصري ارمدين  233
 232 زايد بن عالقة بن مالك الثعليب   أبو مالك الكويف  234
 172 زيد بن اخلطاب بن نفيل القرري   أبو عبد الرمحن العدوي  235
 156 زيد بن اثبت بن الضحاك بن زيد األنصاري النجاري   أبو سعيد ارمدين  236
 207 زيد بن حدير األسدي الكويف  237
 231 زينب بنت سيد ولد آدم   حممد بن عبد هللا بن عبد ارمطلب 238
 211 بن بسطام اهلذيل البصري س ليم بن حّيان 239
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 232 ُسبـ ْيعة بنت احلارث األسلمية  240
 211 ُسليم بن أسود بن حنظلة احملاريب   أبو الشعثاء الكويف  241
 211 سامل بن أيب أمية القرري   أبو النضر ارمدين  242
 183 سامل بن عبد هللا النصري   أبو عبد هللا ارمدين الدوسي  243
 49 بن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرري العدوي   أبو عبد هللا ارمدين سامل  244
 211 سريج بن النعمان بن مروان اجلوهري  أبو احلسني البغدادي 245
 211 سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي   أبو احلارث العابد  246
 204 سري  بن عبد هللا الواسطي   أبو عبد هللا اجلمال . 247
  215سعد اجلاري موىل عمر بن اخلطاب  248
 223 سعد بن إايس الكويف   أبو عمرو الشيباين  249
 234 سعد بن أيب وقاص : مالك بن وهيب القرري   أبو إسحاق الزهري 250
 201 سعد بن جعفر بن سالم البغدادي   أبو اخلري الّسّيدي 251
 232 سعد بن خولة القرري العامري  252
 78 د بن طارق بن أريم   أبو مالك األرجعي الكويفسع 253
254   
255   
 70 سعيد بن ارمسيب بن حزن بن أيب وهب القرري   أبو حممد ارمدين 256
 238 سعيد بن إايس اجلريري   أبو مسعود البصري  257
 238 سعيد بن أيب عروبة : ماران العدوي   أبو النضر اليشكري 258
ي الطائي موالهمسعيد بن أيب  259  242 عمران : فريوز   أبو الب ْخرت 
 234 سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرري   أبو األعور العدوي  260
 198 سعيد بن مسعدة البصري   أبو احلسن األخفش النحوي  261
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 204 سعيد بن وهب اهلمداين الكويف  262
 203 ويف سعيد بن حُيِمد اهلمداين   أبو الس ف ر الك 263
 242 سعيد بن يسار   أبو احلباب ارمدين   موىل أم ارمؤمنني ميمونة  264
 186 سعري بن اخلمس التميمي   أبو مالك الكويف 265
 12 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري   أبو عبد هللا الكويف  266
 174 سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل   أبو حممد الكويف  267
 188 سفينة أبو عبد الرمحن   امسه : ماران   وقيل : غري ذلك 268
 19 ساّلر بن احلسن بن عمر بن سعيد الشافعي   امال الدين   أبو الفضائل 269
 201 سالم ابن أخت عبد هللا بن سالم )الصحايب(  270
 201 سالم بن أيب احلقيق  271
 201 سالم بن حممد بن انهض ارمقدسي  272
 201 م بن مشكم النضري   سيد بين النضري سال 273
ل : عجالن   البصري 274  211 سلم بن أيب الذ اي 
 211 سلم بن زرير العطاردي   أبو يونس البصري 275
 212 سلم بن عبد الرمحن النخعي   أبو عبد الرحيم الكويف 276
 211 سلم بن قتيبة الشعريي   أبو قتيبة اخلراساين الفراييب  277
 212 سلمان األغر   أبو عبد هللا ارمدين   موىل جاينة 278
 194 سلمان الفارسي   وسلمان اخلري   أبو عبد هللا األصبااين 279
 212 سلمان بن عامر بن أوس بن حجر الضيب  280
 212 سلمة بن دينار ارمدين   أبو حازم األعرج  281
 52 داود السجستاين سليمان بن األرعث بن إسحاق األزدي   أبو  282
 65 سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطر اللخمي   أبو القاسم الطرباين 283
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 212 سليمان بن بريدة بن احلصيب األسلمي   ارمروزي  284
 137 سليمان بن حيان األزدي اجلعفري   أبو خالد األمحر الكويف 285
 59 لبصري احلافظ سليمان بن داود بن اجلارود الطيالسي   أبو داود ا 286
 228 سليمان بن طرخان التيمي   أبو ارمعتمر البصري 287
 50 سليمان بن ماران األسدي الكاهلي   أبو حممد الكويف األعمش  288
 222 سليمان بن هالل بن ربل اهلامشي   احلوراين   الشافعي    289
 168 سليمان بن يسار اهلاليل   أبو أيوب ارمدين  290
 212 ان بن أيب سنان : وهب بن حمصن بن حراثن األسدي سن 291
 213 سنان بن ربيعة الباهلي   أبو ربيعة البصري  292
 213 سنان بن سلمة اهلذيل   أبو عبد الرمحن البصري  293
 176 سنان بن مقرن بن عائذ ارمزين   294
 184 سندر موىل زنباع اجلذامي  295
 173 نصاري األوسي   أبو اثبت ارمدين سال بن حنيف بن واهب األ 296
 225 سال بن وهب بن ربيعة بن عمرو القرري   ينسب إىل أمه : بيضاء  297
 174 سايل بن أيب صاحل : ذاوان السمان   أبو يزيد ارمدين  298
 225 سايل بن وهب بن ربيعة بن عمرو القرري   ينسب إىل أمه : بيضاء  299
 175 ئذ ارمزين   أبو عدي سويد بن مقرن بن عا 300
 205 سّيار بن سالمة الرايحي   أبو ارمناال البصري  301
 205 سيار بن أيب سيار : وردان   أبو احلكم العنـزي موالهم  302
 225 ررحبيل بن عبد هللا الكندي   أبو عبد هللا   ينسب أىل أمه : حسنة  303
 211 رمقدام الكويف رريح بن هاينء بن يزيد احلارثي   أبو ا 304
 140 رعبة بن احلجاج بن الورد العتكي موالهم   أبو بسطام الواسطي  305
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 173 رعيب بن رعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرري 306
 242 رقران موىل رسول هللا   يقال امسه : صاحل بن عدي 307
 184 ريث بن غطفان  ركل بن محيد العبسي   من بين عبس بن بغيض بن 308
 185 مشغون بن زيد األزدي   أبو رحيانة األنصاري 309
 212 ريبان بن فروخ بن أيب ريبة احلبطي موالهم   أبو حممد األيلي 310
 174 صاحل بن أيب صاحل : ذاوان السمان   أبو عبد الرمحن ارمدين 311
 219 مرو بن حريث  صاحل بن أيب صاحل : ماران ارمخزومي الكويف   موىل ع 312
 219 صاحل بن أيب صاحل السدوسي 313
 199 صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب األسدي   أبو علي البغدادي  314
 219 صاحل بن نباان   أبو حممد ارمدين   موىل التوأمة  315
 203 صبيغ بن عسل التميمي البصري  316
 184 صدي بن عجالن بن وهب   أبو أمامة الباهلي  317
 225 صفوان بن وهب بن ربيعة بن عمرو القرري   ينسب إىل أمه : بيضاء  318
 213 ضرار بن مرة الكويف   أبو سنان الشيباين األارب 319
 187 ضريب بن نقري بن مسري   القيسي   أبو السليل اجلريري البصري  320
 108 ب الط ربي طاهر بن عبد اّلل  بن طاهر بن عمر القاضي   أبو الطيِّ  321
 193 طلحة بن عبيد هللا بن عثمان بن عمرو القرري   أبو حممد التيمي  322
 202 طلحة بن عبيد هللا بن اريز اخلزاعي   أبو مطرف الكعيب  323
 178 طلحة بن مصرف بن عمرو بن اعب اهلمداين اليامي   أبو حممد الكويف  324
 203 نخعي طلق بن غنام بن طلق بن معاوية ال 325
 232 ظاري بن راف  بن عدي بن زيد األوسي األنصاري  326
 214 ُعق ْيُل بن خالد بن ع ِقْيل األيلي   أبو خالد األموي موالهم 327
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 157 عاصم بن سليمان األحول   أبو عبد الرمحن البصري  328
 179 عامر بن رار اهلمداين   أبو الكنود الناعطي 329
ة البجلي   أبو إايس الكويفعامر بن ع ب   330  214 د 
 202 عامر بن عبد هللا بن اجلراح القرري   أبو عبيدة الفاري 331
 114 عامر بن عبد هللا بن رراحيل الشعيب   أبو عمرو الكويف 332
 213 عامر بن عبيدة الباهلي البصري   قاضي البصرة 333
 166 أبو الطفيل احلجازي عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمرو الليثي    334
 159 عائذ هللا بن عبد هللا بن عمرو   ويقال : عيذ هللا   أبو إدريس اخلوالين  335
 147 عائشة بنت أىب بكر التيمية : الصديقة بنت الصديق   أم ارمؤمنني القررية  336
 173 عباد بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي  337
 214 األزدي   أبو معاوية البصري عباد بن عباد بن حبيب  338
 213 عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري   أبو الوليد ارمدين  339
 198 عبد احلميد بن عبد اجمليد األخفش الكبيثر   أبو اخلطاب البصري  340
 212 عبد اخلالق بن سلمة الشيباين   أبو روح البصري 341
 115 نادة العتقي   أبو عبد هللا ارمصري عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن ج 342
 20 عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي  أبو حممد الفزاري   ارمعروف ابلفرااح  343
 25 عبد الرمحن بن أيب بكر   جالل الدين السيوطي  344
 181 عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري األوسي   أبو عيسى ارمدين الكويف  345
 202 بن اثبت بن ثوابن العنسي   أبو عبد هللا الشامي  عبد الرمحن 346
 212 عبد الرمحن بن سلمان احلجري الرعيين ارمصري  347
 239 عبد الرمحن بن عبد هللا بن عتبة بن عبد هللا بن مسعود اهلذيل الكويف  348
 85 عبد الرمحن بن علي بن حممد القرري البغدادي   أبو الفرج اجلوزي  349
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 197 بد الرمحن بن عمر بن يزيد بن اثري الزهري   أبو احلسن األصبااين   ع 350
 88 عبد الرمحن بن عمرو : حيمد الشامي الدمشقي   أبو عمرو األوزاعي 351
 193 عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف القرري   أبو حممد الزهري  352
 20 ّماعيلي احلاام عبد الرمحن بن حممد بن امحد ارمقدسي   أبو حممد اجل 353
 97 عبد الرمحن بن حممد بن ادريس   أبو حممد بن ايب حامت الرازي  354
 176 عبد الرمحن بن مقرن بن عائذ ارمزين   355
 169 عبد الرمحن بن مل ابن عمرو بن عدي البصري   أبو عثمان النادي  356
 20 مد الرتاماين عبد الرمحن بن نوح بن حممد ارمقدسي   الشافعي   أبو حم 357
 64 عبد الرمحن بن هرمز األعرج   أبو داود ارمدين  358
 158 عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي   أبو عتبة السلمي الشامي الدمشقي  359
 23 عبد الرحيم بن حممد بن يوسف السماودي اخلطيب  360
 12   أبو بكر الصنعاين  عبد الرزاق بن مهام بن انف  احلمريي موالهم   اليماين 361
 188 عبد السالم بن حبيب بن حسان التنوخي   أبو سعيد ارمغريب 362
 104 عبد السيد بن حممد ابن الصباغ الفقيه البغدادي   أبو نصر الشافعي 363
 20 عبد العزيز بن حممد بن عبد احملسن األنصاري   ارمعروف اببن قاضي محاة  364
 171 د بن علي ابن سعيد بن بشر األزدي   أبو حممد ارمصري عبد الغين بن سعي 365
 165 عبد القاهر بن طاهر التميمي   أبو منصور البغدادي  366
 110 عبد اّلل  بن سليمان بن األرعث األزدي   أبو بكر بن أ يب داود  367
 200 عبد هللا بن امحد بن موسى العسكري   أبو حممد األهوازي 368
 207  بن احلسني األزدي   أبو حريز البصريعبد هللا 369
 163 عبد هللا بن الزبري بن العوام القرري األسدي   أبو بكر ارمدين  370
 93 عبد هللا بن الزبري بن عيسى القرري األسدي   أبو بكر احلميدي ارمكي 371
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 181 عبد هللا بن الصامت الغفاري البصري  372
 71 عبد ارمطلب بن هارم القرري   أبو العباس اهلامشي  عبد هللا بن العباس بن 373
 231 عبد هللا بن اللتبية بن ثعلبة األزدي 374
 96 عبد هللا بن ارمبارك بن واضح احلنظلي التميمي موالهم   أبو عبد الرمحن  375
 174 عبد هللا بن أيب صاحل : ذاوان السمان ارمدين  376
 26 بن سليمان عفيف الدين اليافعيعبد هللا بن أسعد بن علي  377
 206 عبد هللا بن ُبسر ارمازين أبو بسر الشامي 378
379   
 168 عبد هللا بن ثوب الّداراين   أبو مسلم اخلوالين  380
 194 محد اهلامشي 234عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب القرري   أبو م 381
 129 عبد الرمحن السلميعبد هللا بن حبيب بن ربيعة الكويف   أبو  382
 221 عبد هللا بن محاد بن أيوب بن موسى األموي   أبو عبد الرمحن اآلملي  383
 82 عبد هللا بن دينار القرري العدوي موالهم   أبو عبد الرمحن ارمدين  384
 169 عبد هللا بن ذاوان القرري   أبو عبد الرمحن ارمدين  385
 136   أبو معمر الكويف  عبد هللا بن سخربة األزدي 386
 137 عبد هللا بن سعيد بن حصني الكندي   أبو سعيد األرج الكويف 387
 201 عبد هللا بن سالم بن احلارث اإلسرائيلي   أبو يوسف األنصاري 388
 170 عبد هللا بن سليمان بن االرعث السجستاين   أبو بكر ابن أيب داود  389
 202 ز بن عبد مشس   أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عامر بن اري 390
 227 عبد هللا بن عبيد هللا بن أيب مليكة : زهري القرري   أبو بكر ارمكي األحول  391
 200 عبد هللا بن عثمان بن جبلة بن أيب رواد العتكي   أبو عبد الرمحن ارمروزي  392
 105 احلافظ  عبد هللا بن عدي بن عبد هللا بن حممد اجلرجاين   أبو محد 393
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 49 عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرري العدوي   أبو عبد الرمحن ارمكي  394
 189 عبد هللا بن عمر بن حممد بن أابن القرري   أبو عبد الرمحن الكويف  395
 194 عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل القرري  أبو حممد السامي  396
 231 ابن أم مكتوم األعمى القرري العامريعبد هللا بن قيس بن زائدة  397
 156 عبد هللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي   أبو عبد الرمحن ارمصري الفقيه  398
 194 عبد هللا بن مالك بن القشب بن نضلة األزدي   أبو حممد األزدي  399
 137  عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواس ي   العبسي موالهم 400
 191 عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيّان   أبو حممد األصبااين  401
 214 عبد هللا بن حممد بن عقيل بن أيب طالب القرري   أبو حممد ارمدين  402
 200 عبد هللا بن حممد بن عيسى   أبو حممد ارمروزي 403
 195 عبد هللا بن حممد بن حيىي الطرسوسي   أبو حممد الضعيف  404
 50 أبو عبد الرمحن  ،عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل  405
 152 عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   أبو حممد ارمروزي  406
 103 عبد هللا بن وهب بن مسلم القرري   أبو حممد ارمصري الفقيه 407
 229 عبد ارملك بن أيب سليمان : ميسرة العرزمي   أبو حممد الكويف 408
 218 عبد ارملك بن حبيب األزدي   أبو عمران اجلوين البصري 409
 103 عبد ارملك بن عبد العزيز بن جريج القرري األموي   أبو الوليد ارمكي  410
 240 عبد ارملك بن حممد بن عبد هللا بن حممد الرقاري   أبو قالبة البصري 411
 215 أبو بسر الشامي الدمشقيعبد الواحد بن عبد هللا بن اعب النصري    412
 178 عبد الوهاب بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد   أبو الفرج التميمي 413
 239 عبد الوهاب بن عبد اجمليد بن الصلت الثقفي   أبو حممد البصري  414
 24 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي  415
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 214 كويف عبدة بن سليمان الكاليب   أبو حممد ال 416
 171 عبيد هللا بن أمحد بن عثمان الصرييف البغدادي   أبو القاسم األزهري  417
 164 عبيد هللا بن عبد الكرمي بن يزيد القرري ارمخزومي   أبو زرعة الرازي  418
 168 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل   أبو عبد هللا ارمدين  419
 213 عيل القرري   أبو حممد الكويف عبيد بن إمسا 420
 213 عبيدة بن محيد بن صايب الكويف   أبو عبد الرمحن التيمي 421
 213 عبيدة بن سفيان بن احلارث بن احلضرمي 422
 50 عبيدة بن عمرو السلماين ارمرادي   أبو عمرو الكويف 423
 213 عبيدة بن متعب الضيب   أبو عبد الكرمي الكويف الضرير   424
 172 عتبة بن مسعود اهلذيل أبو عبد هللا  425
 173 عثمان بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي   أبو عمرو  426
 208 عثمان بن عاصم بن ح صني األسدي   أبو ح ِصني الكويف 427
 48 عثمان بن عبد الرمحن ابن أيب نصر الشارزوري   ارمعروف اببن الصالح 428
 10 بن أيب العاص بن أمية القرري األموي أبو عمر ارمدين  عثمان بن عفان 429
 227 عثمان بن حممد بن إبراهيم العبسي   أبو احلسن بن أيب ريبة الكويف  430
 183 عدي بن بّداء  431
 147 عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد القرري األسدي   أبو عبد هللا ارمدين  432
 179 بن حارثة الطائي عروة بن مضرس بن أوس  433
 187 عزوان بن زيد الرقاري  434
 203 عسل بن ذاون العسكري   أبو علي النحوي  435
 203 عسل بن سفيان التميمي   أبو قرة الريبوعي البصري  436
 238 عطاء بن السائب بن مالك الثقفي موالهم   أبو السائب الكويف 437
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 71  ي موالهم   أبو حممد ارمكيعطاء بن أيب رابح "أسلم" القرر 438
 228 عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسرية بن عطية األنصاري   أبو مسعود البدري  439
 173 عقيل بن أيب طالب : عبد مناف القرري   أبو يزيد اهلامشي  440
 175 عقيل بن مقرن بن عائذ ارمزين   أبو حكيم  441
 50 ك النخعي   أبو ربل الكويف علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مال 442
 146 علي ابن هبة هللا ابن علي بن جعفر العجلي   أبو نصر البغدادي 443
 50 علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب القرري اهلامشي   أبو احلسن ارمدين  444
 23 علي بن إبراهيم بن دواد بن سليمان   ارمعروف بـ : ابن العطار  445
 50  طالب بن عبد ارمطلب بن هارم القرري   أبو احلسن اهلامشي علي بن أيب 446
 114 علي بن داود السامي البصري   أبو ارمتوال الناجي  447
 198 علي بن سليمان البغدادي   أبو احلسن النحوي األخفش الصغري  448
 199 علي بن عبد الصمد الطيالسي   أبو احلسن   يعرف بـ عالن ما غماا 449
 95 علي بن عبد العزيز بن ارمرزابن بن سابور   أبو احلسن البغوي  450
 69 علي بن عبد هللا بن جعفر بن جنيح السعدي   أبو احلسن ابن ارمديين  451
 203 علي بن عثام بن علي العامري الكاليب   أبو احلسن الكويف 452
 53 رقطين علي بن عمر بن أمحد بن مادي البغدادي   أبو احلسن الدا 453
 161 علي بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين   أبو احلسن عز الدين ابن األثري  454
 119 علي بن حممد بن حممد بن حبيب القاضي   أبو احلسن البصري ارماوردي  455
 207 علي بن هارم بن الربيد العائذي موالهم   أبو احلسن الكويف اخلزاز  456
 164 فيل بن عبد العزى القرري   أبو حفص ارمدين عمر بن اخلطاب بن ن 457
 191 عمر بن إبراهيم بن سليمان البغدادي   أبو بكر احلافظ  458
 191 عمر بن أمحد بن إبراهيم بن عبدويه اهلذيل   أبو حفص النيسابوري  459
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 21 عمر بن بندار بن علي القاضي   أبو الفتح التفليسي  460
 223 بو حفص احلدثي عمر بن زرارة   أ 461
 173 عمر بن رعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرري  462
 11 عمر بن عبد العزيز بن مروان القرري األموي   أبو حفص ارمدين  463
 79 عمر بن انف  القرري العدوي   أبو حفص ارمدين  464
 207 عمران بن حدير السدوسي   أبو عبيدة البصري  465
 174 عمران بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل   أبو احلسن الكويف  466
 170 عمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة األنصارية  467
 195 عمرو بن العاص بن وائل بن هارم القرري   أبو عبد هللا السامي 468
 248 عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي  469
 81 ار ارمكي   أبو حممد األثرم اجلمحي موالهم عمرو بن دين 470
 223 عمرو بن زرارة بن واقد الكاليب   أبو حممد النيسابوري ارمقريء 471
 212 عمرو بن س ِلمة بن قيس اجلرمي   أبو بريد البصري  472
 172 عمرو بن ررحبيل اهلمداين   أبو ميسرة الكويف  473
 177 هللا القرري   أبو إبراهيم ارمدين  عمرو بن رعيب بن حممد بن عبد 474
 238 عمرو بن عبد هللا بن عبيد اهلمداين   أبو إسحاق السبيعي الكويف  475
 181 عمرو بن غلب النمري   ويقال : العبدي   476
 225 عوذ   وقيل : عوف ابن احلارث األنصاري   ينسب إىل أمه : عفراء  477
 163 نصاري   أبو الدرداء اخلزرجي عومير بن زيد ابن قيس األ 478
 110 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب  أبو الفضل السب ي 479
 205 عيسى بن أيب عيسى احلناط الغفاري   أبو حممد ارمدين 480
 197 عيسى بن موسى   التيمي موالهم   أبو أمحد البخاري األزرق  481
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 203 ن مالك األنصاري  غنام بن أوس بن غنام بن عمرو ب 482
 203 غنام بن حممد بن غنام النجدي احلنبلي  483
 232 فاطمة بنت عمرو بن حرام األنصارية  484
ّي   ارمعروف بـ الذراع  485  206 ق ط ن بن ُنس ري البصري   أبو عباد الُغرب 
 232 ق مري بنت عمرو الكوفية   زوج مسروق بن األجدع اهلمداين  486
 203 مري بن حبشية بن سلول اخلزاعي قُ  487
 73 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي   أبو اخلطاب البصري 488
 180 قرّة بن إايس بن هالل بن رايب ارمزين  489
 232 قطبة بن مالك الثعليب الكويف 490
 167 قيس بن أيب حازم : حصني البجلي األمحسي   أبو عبد هللا الكويف  491
 214 بن ُعب اد القيسي الضبعي   أبو عبد هللا البصريقيس  492
 175 ارمية بنت سريين األنصارية   أخت حممد وحفصة  493
 203 اعب بن جعيل بن ُقمري بن ثعلبة التغليب الشاعر    494
 194 اعب بن عجرة بن أمية بن عدي األنصاري اخلزرجي   أبو حممد ارمدين 495
 185 األسلمي  الدة بن حنبل بن مليل 496
 159 اناز بن احلصني بن يربوع   أبو مرثد الغنوي  497
 185 ليب بن لبا األسدي  498
 226 جمُِم   بن يزيد بن جارية األنصاري  499
 12 مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي   أبو عبد هللا ارمدين   500
 215 ينمالك بن أوس بن احلداثن النصري   أبو سعيد ارمد 501
 114 جماهد بن جرب القرري ارمخزومي موالهم   ابو احلجاج ارمكي  502
 108 حمّمد بن عتاب بن حمسن اجلذامي   أبو عبد اّلل  األندلسي 503
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 134 حممد بن احلسن ابن فرقد الشيباين   أبو عبد هللا الكويف  504
 109 اء احلنبلي الفقيهحممد بن احلسني بن حممد البغدادي   أبو يعلى بن الفر  505
 229 حممد بن احلسني بن حممد األزدي   أبو عبد الرمحن السلمي الصويف  506
 182 حممد بن السائب بن بشر بن عمرو بن احلارث الكليب   أبو النضر الكويف  507
 215 حممد بن الصلت البصري   أبو يعلى التـ و زِي  508
 196 النعمان البصري   ارمعروف بـ : عارمحممد بن الفضل السدوسي   أبو  509
 240 حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن خزمية   أبو طاهر السلمي 510
 157 حممد بن ارمثىن بن عبيد العنـزى   أبو موسى البصري احلافظ  511
 199 حممد بن إبراهيم البزاز   أبو جعفر األمناطي 512
 22 بن مجاعة الكناين   أبو عمر الشافعي حممد بن إبراهيم بن سعد هللا 513
 12 حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرري   أبو عبد هللا الشافعي  514
 95 حممد بن إدريس بن ارمنذر بن داود احلنظلي   أبو حامت الرازي احلافظ 515
 176 حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي موالهم   أبو العباس السراج  516
 52 حممد بن إسحاق بن خزمية بن صاحل السلمي   أبو بكر النيسابوري  517
 108 حممد بن إسحاق بن حممد حيىي بن منده الع بدّي   أبو عبد هللا اإلصبااين  518
 55 حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي موالهم   أبو عبد هللا البخاري  519
520   
 174 سمان ارمدين حممد بن أيب صاحل : ذاوان ال 521
 240 حممد بن أمحد بن احلسني اجلُرجاين   أبو أمحد الغطريفي 522
 23 حممد بن أمحد بن إبراهيم بن حيدرة   أبو ارمعايل ابن القّماح  523
 200 حممد بن أمحد بن عبد هللا التميمي   أبو حممد اجلواليقي 524
 25   أبو عبد هللا الدمشقي حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الرتاماين 525
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 30 حممد بن أمحد بن عمر احلنفي  أبو عبد هللا اإلربلي  526
 110 حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد القرطيب   أبو الوليد القاضي  527
 197 حممد بن أمحد بن حممد بن سليمان بن اامل  أبو عبد هللا البخاري  527
 198 ن العبدي   أبو بكر البصري حممد بن بشار بن عثما 529
 133 حممد بن بكر بن عثمان الربساين   أبو عثمان البصري 530
 196 حممد بن جعفر الرازي   أبو احلسني   ارمعروف بـ غندر 531
 196 حممد بن جعفر القاضي   أبو بكر 532
 196 حممد بن جعفر اهلذيل موالهم   أبو عبد هللا البصري  533
 196 بن جعفر بن احلسني   أبو بكر البغدادي   ارمعروف بـ غندر حممد 534
 196 حممد بن جعفر بن العباس   أبو بكر 535
 196 حممد بن جعفر بن ُدر ان البغدادي   أبو الطيب ارمصري  536
 196 حممد بن جعفر بن حممد األملي 537
 208 كويف حممد بن خازم التميمي السعدي   أبو معاوية الضرير ال 538
 109 حممد بن خالد الدمشقي   اهلامشي ابن أمه  539
 169 حممد بن خفيف بن أسفكشاد الشافعي   أبو عبد هللا الشريازي الصويف 540
 131 حممد بن داود بن حممد أبو بكر ارمروزي ارمعروف ابلصيدالين  541
 139 عبد هللا  حممد بن راف  بن أيب زيد : سابور   القشريي موالهم   أبو 542
 241 حممد بن سعد بن مني  القرري اهلامشي موالهم   أبو عبد هللا البصري  543
 201 حممد بن سالم بن الفرج السلمي موالهم   أبو عبد هللا البخاري البيكندي  544
 229 حممد بن سنان الباهلي   أبو بكر البصري  545
 50 أيب عمرة البصري حممد بن سريين األنصاري   أبو بكر بن  546
 199 حممد بن صاحل بن عبد الرمحن البغدادي   أبو بكر األمناطي احلافظ  547
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 180 حممد بن صفوان   أبو مرحب األنصاري  548
 180 حممد بن صيفي بن سال بن احلارث األنصاري 549
 214 حممد بن عبادة بن البخرتي األسدي   أبو عبد هللا الواسطي  550
 93 مد بن عبد الرمحن الصرييف البغدادي   أبو بكر الشافعيحم 551
 102 حممد بن عبد الرمحن بن ارمغرية بن احلارث القرري   أبو احلارث ارمدين 552
 166 حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق   القرري   أبو عتيق التيمي 553
 227 الرمحن الكويف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى الفقيه   أبو عبد 554
 191 حممد بن عبد الرمحن بن حارثة األنصاري   أبو عبد الرمحن ارمدين  555
 197 حممد بن عبد الرحيم القرري العدوي   أبو حيىي البزاز البغدادي  556
 200 حممد بن عبد الغين بن أيب بكر بن رجاع البغدادي   أبو نصر احلنبلي  557
 222 ارمخرمي ارمكي حممد بن عبد هللا  558
559  

ُ
 222   أبو جعفر البغدادي خر ومي القرري حممد بن عبد هللا بن ارمبارك ارم

 219 حممد بن عبد هللا بن ارمثىن بن عبد هللا األنصاري   أبو عبد هللا البصري  560
 220 حممد بن عبد هللا بن زايد األنصاري   أبو سلمة البصري 561
 189  بن سليمان احلضرمي   أبو جعفر الكويفحممد بن عبد هللا 562
 105 حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري   أبو بكر الصبغي الفقيه الشافعي  563
 53 حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه   أبو عبد هللا احلاام النيسابوري  564
 201 البصري  حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلب ائي   أبو علي ارمعتزيل 565
 109 حممد بن عبيد هللا بن أمحد ابن عمروس البغدادي   أبو الفضل ارمالكي  566
 205 حممد بن عبيد هللا بن عبد ارملك األسدي   أبو عبد هللا اهلمذاين  567
 207 حممد بن عرعرة بن الربند القرري   أبو عبد هللا البصري 568
 225 ي   أبو القاسم اهلامشي حممد بن علي بن أيب طالب القرر 569
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 171 حممد بن علي بن عبد هللا بن حممد البغدادي   ابو عبد هللا احلافظ  570
 241 حممد بن عمر بن واقد الواقدي األسلمي   أبو عبد هللا ارمدين القاضي 571
 197 حممد بن عمرو بن بكر التميمي العدوي   أبو غسان الرازي الطيالسي  572
 236 بن عمرو بن موسى الُعق ْيِلي   أبو جعفر احلجازي  حممد 573
 52 حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي   أبو عيسى الرتمذي  574
 174 حممد بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل  575
 70 حممد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح   أبو عبد هللا بن أيب نصر احلميدي  576
 165 ن سليم ابن أسد القرظي   أبو محزة ارمدين حممد بن اعب ب 577
 189 حممد بن حممد بن أمحد بن إسحاق الكرابيسي   أبو أمحد النيسابوري  578
 21 حممد بن حممد بن عبد هللا ابن مالك الطائي   أبو عبد هللا اجلّياين  579
 114 حممد بن مسلم بن تدرس القرري األسدي   أبو الزبري ارمكي  580
 11 حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن رااب الزهري   أبو بكر  581
 204 حممد بن ماران اجلمال   أبو جعفر الرازي  582
 209 حممد بن حيىي بن حبان بن منقذ األنصاري   أبو عبد هللا ارمدين الفقيه 583
 201 لبصري حممد بن يزيد بن عبد األارب األزدي   أبو العباس ارمربد ا 584
 218 حممد بن يعقوب بن يوسف الشيباين   أبو عبد هللا بن األخرم النيسابوري  585
 218 حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل األموي   أبو العباس األصم 586
 196 حممد بن يوسف بن بشر   أبو عبد هللا اهلروي 587
 31 ن البغدادي حممد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماين   مشس الدي 588
 26 حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بن يوسف بدر الدين العيين 589
 205 مرار بن محويه بن منصور الثقفي   أبو أمحد اهلمذاين  590
591   
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 91 مرداس بن مالك األسلميّ  592
 163 مسروق بن األجدع بن مالك بن أمية اهلمداين   أبو عائشة الكويف  593
 29 مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي   أبو احلسني النيسابوري  594
 224 مسلم بن الوليد بن رابح موىل آل أيب ذايب  595
 205 مسلم بن أيب مسلم اخلياط ارمكي مث ارمدين 596
 204 مسور بن الصلت بن اثبت ارمدين   أبو احلسن الكويف  597
 204 د مسور بن خالد   أخو العطاف بن خال 598
 204 مسور بن خمرمة بن نوفل القرري   أبو عثمان الزهري  599
 224 معاذ بن احلارث بن رفاعة بن سواد األنصاري   ينسب إىل أمه : عفراء  600
 195 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري   أبو عبد الرمحن ارمدين 601
 195 بد الرمحن األموي معاوية بن أىب سفيان : صخر بن القرري   أبو ع 602
 178 معاوية بن حيدة بن معاوية بن حيدة بن قشري بن اعب القشريي  603
 187 معاوية بن سربة بن حصني السوائي العامري   أبو العبيدين الكويف األعمي 604
 195 معاوية بن عبد الكرمي الثقفي   أبو عبد الرمحن البصري  605
 181 هالل بن رائب ارمزين   أبو إايس البصري  معاوية بن قرة بن إايس بن 606
 175 معبد بن سريين األنصاري   موىل أنس بن مالك  607
 177 معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي   أبو حممد البصري  608
 175 معقل بن مقرن بن عائذ ارمزين 609
 152 للغوي معمر بن ارمثىن التيمي موالهم   أبو عبيدة البصري   النحوي ا 610
 12 معمر بن رارد األزدي احلداين موالهم   أبو عروة البصري  611
 225 معوذ بن احلارث بن رفاعة بن سواد األنصاري   ينسب إىل أمه : عفراء 612
 229 مقسم بن جُبْر ة   موىل عبد هللا بن احلارث   أبو العباس 613
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 188  مندل بن علي العنـزي   أبو عبد هللا الكويف 614
 119 منصور بن ارمعتمر بن عبد هللا بن ربيعة السلمي   أبو عتاب الكويف 615
 192 منصور بن عبد ارمنعم بن عبد هللا بن حممد الصاعدي   أبو القاسم الفراوي 616
 94 منصور بن حممد بن عبد اجلبار ارمروزي السمعاين أبو ارمظفر احلنفي  617
 202 األنصاري احلرامي ارمدين  موسى بن إبراهيم بن اثري 618
 218 موسى بن سال بن عبد احلميد البصري   أبو عمران اجلوين 619
 222 موسى بن ُعل ي  بن رابح اللخمي موالهم   أبو عبد الرمحن ارمصري  620
 222 موسى بن علي بن قّداح اخلياط   أبو الفضل البغدادي  621
 100 روان احلافظ   أبو عمران البزاز موسى بن هارون بن عبد هللا بن م 622
 51 انف  أبو عبد هللا ارمدين موىل عبد هللا بن عمر بن اخلطاب القرري 623
 185 نبيشة اخلري : بن عمرو بن عوف بن عبد هللا اهلذيل   أبو طريف البصري 624
 231 نسيبة بنت احلارث   أم عطية األنصارية  625
 111 إبراهيم الفقيه الشافعي   أبو الفتح ارمقدسينصر بن إبراهيم بن نصر  626
 220 نصر بن عمران بن عصام الضبعي   أبو مجرة البصري  627
 187 نوف بن فضالة احلمريي   أبو يزيد البكايل  628
 204 هارون بن عبد هللا بن مروان البغدادي   أبو موسى البزاز احلافظ  629
 198 ثي موالهم البغدادي   أبو النضر اخلراساين هارم بن القاسم بن مسلم اللي 630
 185 هبيب بن عمرو بن مغفل بن الواقعة الغفاري  631
 147 هشام بن عروة بن الزبري بن العوام القرري األسدي   أبو ارمنذر ارمدين 632
 233 هالل بن مرة األرجعي  633
 139 صنعاين األبناويمهام بن منبه بن اامل بن سيج اليماين   أبو عقبة ال 634
 187 مهذان بريد عمر بن اخلطاب  635
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 185 وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد ارمخزومي   أبو سامل األسدي  636
 159 واثلة بن األسق  بن اعب بن عامر   أبو األسق  الليثي  637
 209 واس  بن حبان بن منقذ بن عمرو األنصاري   ارمازين  638
 214 رو بن سعد األنصاري   أبو عبد هللا ارمدين واقد بن عم 639
 176 وائل بن داود التيمي   أبو بكر الكويف 640
 179 وهب بن خنبش الطائي  641
642   
 206 ُيس رْي بن عمرو احملاريب   أبو اخليار الكويف  643
 215 حيىي بن بشر بن اثري احلريري األسدي   أبو زاراي الكويف 644
 102 بن سعيد بن فروخ القطان التميمي   أبو سعيد البصري األحولحيىي  645
 114  حيىي بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سال األنصاري   أبو سعيد ارمدين  646
 175 حيىي بن سريين األنصاري   أبو عمرو البصري 647
 214 حيىي بن ُعق ْيل اخلزاعي البصري  648
 98  موالهم   أبو زاراي البغدادي حيىي بن معني بن عون الغطفاين 649
 191 حيىي بن واضح األنصاري موالهم   أبو متيلة ارمروزي  650
 102 حيىي بن حيىي بن بكر بن عبد الرمحن التميمي   أبو زاراي النيسابوري  651
 224 يزيد بن األسود اجلرري   أبو األسود 652
 223  يزيد بن األسود العامري   وقيل : اخلزاعي 653
 206 يزيد بن إبراهيم التسرتي   أبو سعيد البصري  654
 248 يزيد بن جارية بن عامر بن جمم  األنصاري   أبو عبد الرمحن األوسي  655
 229 يزيد بن صايب الفقري   أبو عثمان الكويف   ارمعروف بـ الفقري  656
 205 يسار ارمكي   أبو جنيح الثقفي موالهم  657
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 133 بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف أبو يوسف البغدادي يعقوب 658
 226 يعلى بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام التميمي   أبو صفوان احلنظلي  659
 81 يعلى بن عبيد بن أىب أمية اإلايدي الطنافسي   أبو يوسف الكويف 660
 23 يوسف بن الزاي عبد الرمحن بن يوسف القضاعي  661
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 61 يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب   أبو عمر النمري  663
 115 يوسف بن حيىي البويطي القرري موالهم   أبو يعقوب ارمصري 664
 248 يوسف بن يزيد البصري   أبو معشر الرب اء العطار 665
 227 بن أيب سلمة ارماجشون   أبو سلمة ارمدين يوسف بن يعقوب  665
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 فهرس األلفاظ الغريبة
 

 الصفحة معناها الكلمة م

 92 عّده حالًل   استحل 1
 88 الشيوع   االستفاضة 2
 48 اللجوء واالعتماد   االستناد 3
 200 الفقر  االعواز 4
 48 ه فالن أخل ابلشيء : إذا أجحف وقصر في  اإلخالل 5
 10 السند : ما قابلك من اجلبل وعال عن السفح  اإلسناد  6
 17 داخل ابب الفرج وابب الفراديس  مشايل : اجلام   اإلقبالية  7
 243 أقسام األرض  اإلقليم 8
 17 مدرسة جوار ابب القلعة الشرقي  غريب: العصرونية  األشرفية  9

 132 الذي ال يقرأ وال يكتب  األمي  10
 243 مكان حمدود تستوطنه مجاعا  من الناس  البلدة  11
 119 احلجة الواضحة   البّينة 12
 68 وما  على اإلميان  م ن لقي الصحايب  مؤمناً ابلنيب   التابعي 13
 128 اإلطار احمليط ابلشيء ارمستدير حوله   التحويق 14

 10 تقييد ارمتفرق   ومجعه يف ديوان  التدوين  15
 47 التتاب  . وهو مصدر قولك : تعاقب الّليل والّناار   لتعاقبا 16
 48 التسليم وترك ارمنازعة   التفويض 17
 47 الليل والناار   اجلديدان 18
 145 غلظة الطب  وفظاظته  اجلفاء 19
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 127 احلارية من ال ريء جانبه وطرفه   احلاشية 20
 156 احلذاقة : ارماارة يف ال عمل   احلذاق 21
 145 االحتشام   احلياء 22

 230 دم يسيل من رحم ارمرأة البالغة يف أايم معلومة   احليض 23
 18 اخلنت : القط     اخلتان  24
 142 فساد العقل من الكرب  اخلرف 25
 183 ما يدبغ به اجللد ليصلح   الدابغ 26
 17 مدرسة ررقي مسجد ابن عروة ابجلام  األموي  الراوحية  27

 85 الزنديق من الثنوية   وهو معرب   واجلم  : الزاندقة  الزاندقة 28
 73 العالمة   ومجعاا : السما    السمة 29
 145 غلبة احلرص   الشره 30
 16 مج  رغاف : القلب  الشغف  31
 128 الصدع   أو من رق العصا   وهو التفريق  الشق 32
 121 إذا خلطه مباءاخللط    راب الشراب يشوبه     الشوب 33
 100 الصناعة : حرفة الصان    وعمله الصنعة   الصنعة 34
 132 الرجل األعمى    الضرير 35
 164 قوم تقاربوا يف السن واإلسناد أو يف اإلسناد فقط   الطبقة 36
 53 العائق والضعف يف الشيء   العلة 37
 18 العسف أو احلمل على ارمكروه  العنت  38
 124 ما ال عالمة فيه   الغفل 39
 47 من أبنية ارمبالغة  فالفّتاح: هو احلكم احملسن اجلواد   الفتاح 40
 230 القطعة من الصوف أو القطن   الفرصة 41
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 243 ال مكان اتصلت به األبنية واختذ قراراً   القرية 42
 84 ما يرافق الكالم ويدل عليه  القرينة 43
 124 الظفر أو احلافر  ما قط  من طرف  القالمة 44

 145 عظمة وجترب وترف  عن االنقياد   الكرب 45
 85 أتباع حممد بن ارام بن عراق بن حزبة السجستاين   الكرامية 46
 129 احملو   الكشط 47
 145 أن جيتم  الشح وماانة النفس ودانءة اآلابء   اللؤم 48
 83 واي زايدة لفظة يف منت احلديث من االم الر  املدرج 49

 88 ى...آداب نفسانية حتمل مراعاهتا اإلنسان عل  املروءة 50
 16 الذي أقام يف بلد غريب وجعله موطناً هلا  املستوطن 51
 123 ارملتبس الغامض   املشكل 52
 47 أمر خارق للعادة   داٍع إىل اخلري والسعادة  املعجزة  53
 184  ..ورواة احلديث معرفة األحاد من أمساء الصحابة  املفردات 54
 24 مكس : وهو : اجلباية  املكوس  55
 47 الليل والناار   امللوان 56
 68 العبد   ومجاعتام: العبيد   اململوك 57
 47 ارمنعم ارمعطي   من ارمن : مبعىن العطاء   املّنان 58
 54 اجملعول له عالمة ومسة   املوسوم 59
 243 واحي ارمدينة : ضواحياا اجلاة واجلانب   ون  الناحية 60
 82 اإلزالة والنقل   النسخ 61
 142 بلوغ الغاية يف السن   اهلرم 62
 166 الكف عن احملارم والتحرج منه وتورع من اذا   الورع 63
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 143 الرزانة واحللم والعظمة   الوقار 64
 59 الضعف يف العمل ويف األرياء   الوهن 65
 90 تباعد    انزاحت 66

 54 ساقط جداً  بواه 67
 73 التصعيب   توعري 68
 121 اجملازفة : ارمخاطرة   جازف 69
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 161 عابه وروهه شانه 74
 16 مجعه : األعباء   وهو : احلمل الثقيل  عبء  75
 96 عاند الشخص : ع ن د  ؛ خالف احلق وهو عارف به  عناداً  76
 18 أي : صوته   وقرقر    أي : رد  صوهتا   قرقرة البطن  77
 17 : ال أيال  ال يقتات  78
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 فهرس قائمة املصادر

، الشايف يف شرح مسند الشافعي ارمبارك بن حممد ابن حممد الشيباين اجلزري   ، ابن األثري  - 1
سر ابن إبراهيم   : أمحد بن سليما قيقحت النارر : مكتبة مدينة النشر : الرايض   ) 1طن وأيب متيم اي 
 . ( هـ  1426عام : رد   الر 
: طاهر أمحد  قيقحت  ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ابن األثري   ارمبارك بن حممد الشيباين  -2

 .( هـ 1399 امع النارر: ارمكتبة العلمية  لنشر: بريو    مدينة ا)د.ط ،  الزاوى وحممود الطناحي
مدينة النشر : ) د.ط  ، أسد الغابة ارمبارك بن حممد ابن حممد الشيباين اجلزري ابن األثري    -3

 . (هـ1409عام : النارر   دار الفكر  بريو   
: عبد  قيقحت   ، الضعفاء واملرتوكون بن حممد عبد الرمحن بن عليابو الفرج   اجلوزي   ابن  – 4

 . ( هـ 1406عام : ب العلمية   النارر: دار الكت  مدينة النشر: بريو  ) 1ط   قاضيهللا ال
: عبد الرمحن  قيقحت  املوضوعات    بن حممد عبد الرمحن بن عليابو الفرج   ، اجلوزي ابن  – 5

 .  (هـ1386عام :   كتبة السلفية النارر : ارم ارمدينة ارمنورة  مدينة النشر : ) 1طحممد عثمان   
  املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم    بن حممد عبد الرمحن بن عليابو الفرج   ،  زياجلو ابن  – 6

النارر:   مدينة النشر: بريو  ) 1ط : حممد عبد القادر عطا  ومصطفى عبد القادر عطا   حتقيق
 .  (هـ 1412عام : العلمية    دار الكتب

الدر الثمني يف أمساء املصنفني طالب    ابن الس اعي   علي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا أبو -7
النارر : دار الغرب  النشر: تونس   بلد) 1ط ، : أمحد روقي بنبني وحممد سعيد حنشي قيقحت

 .  (ه 1430عام : االسالمي   
،  : حممد مرعب قيقحت  إصالح املنطق أبو يوسف يعقوب بن إسحاق   ،  ابن السكيت - 8
 . (م  د.هـ 1423ث العريب   عام : النارر: دار إحياء الرتا) 1ط
احلديث ، املعروف بـ علوم معرفة أنواع عثمان بن عبد الرمحن   تقي الدين   ابن الصالح  -9

النارر : دار الفكر   بلد النشر : سوراي   ) د.ط، ر ـنور الدين عتحتقيق :   مقدمة ابن الصالح 
 . (هـ1406عام : 
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: د. عائشة  قيقحت  ابن الصالح وحماسن االصطالح مقدمة بن رسالن    عمرالعسقالين    -10
 . ( لنارر: دار ارمعارف   د.م   د. )اد.ط ، عبد الرمحن 

: د . رفعت  قيقحت  املدلسني ابن العراقي   أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي    – 11
 . (هـ   د.م1415  عام : )النارر : دار الوفاء  1ط، فوزي   د. انفذ حسني محاد 

حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان ابن سليمان   ، ابن العطار  -12
األثرية    النارر : الدار  مدينة النشر : عمان ) 1ط : مشاور آل سلمان   قيقحت  حميي الدين 

 .( هـ1428عام : 
مساء والكىن املذكورة يف كتاب املتفق جتريد األابن الفراء   ُعبـ ْيد هللا بن علي احلنبلي    – 13

بلد النشر : ) 1ط، : د. رادي بن حممد ابن سامل آل نعمان قيقحت  واملفرتق للخطيب البغدادي 
 ـ .(ه1432عام : از النعمان  النارر : مر   اليمن 

خمتصر سنن ايب داود للحافظ املنذري وهتذيب اإلمام ابن القيم ارمنذري   وابن اجلوزي    -14
النارر : دار ارمعرفة للطباعة  : لبنان لد النشرب)د.ط ، : أمحد راار وحممد الفقي  قيقحت  اجلوزي 
 .( هـ1400عام : والنشر   

:  قيقحت  جواب بعض اخلدم ألهل النعم ابن ارمربد   يوسف ابن حسن بن أمحد احلنبلي    – 15
 ـ( .ه1424عام : ر البشائر  النارر: داريو    مدينة النشر: ب  ) 1ط،  حممد صباح

  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ابن ارملقن   عمر بن علي بن أمحد الشافعي ارمصري    – 16
عام : النوادر    النارر : دار  مدينة النشر : دمشق   ) 1ط،  : دار الفالح للبحث العلمي قيقحت

 . ( هـ  1429
: عبدهللا  قيقحت   املقنع يف علوم احلديث: أبو حفص عمر بن علي الشافعي    ابن ارملقن - 17

 .هـ( 1413عام : ار فواز   النارر : دبلد النشر : السعودية     ) 1ط، ابن يوسف اجلدي  
   = سرية ابن إسحاقالسري واملغازي ابن إسحاق   حممد بن إسحاق بن يسار ارمطليب    -18
 هـ( .1398عام :    النارر : دار الفكرة النشر : بريو    مدين  ) 1ط، : سايل زاار  قيقحت

: حممود  قيقحت  املطلع على ألفاظ املقنع البعلي   مشس الدين حممد بن أيب الفتح    -19
 . (هـ  د.م1423    )النارر : مكتبة السوادي  1ط   األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب
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مدينة   ) 1ط   ح والتعديلاجلر عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي   ، ابن أيب حامت  -20
 .(هـ1271نية   النارر: دائرة ارمعرف العثما  النشر : حيدر آابد 

: امال  قيقحت   مصنف ابن أيب شيبةعبد هللا بن حممد اخلواس ي     ابن أيب ريبة   أبو بكر  -21
  ( .هـ1409النارر : مكتبة الررد     ر : الرايض مدينة النش  ) 1طاحلو    

، : حممد حامد الفقي  قيقحت  طبقات احلنابلة أيب يعلى   أبو احلسني حممد بن حممد   ابن  -22
 .  (د. ارمعرفة   النارر: دار   مدينة النشر : بريو  )د.ط 
: قيق حت   الصلة يف اتريخ أئمة األندلس   األنصاريابن بشكوال   خلف بن عبد ارملك  - 23

 .( هـ  د.م 1374  عام : نارر : مكتبة اخلاجني   )ال 2طالسيد عز  العطار احلسيين   
: حممد عبد  قيقحت  الثقات   الدارمي حممد بن حبان بن أمحد التميمي أبو حامت،  ابن حبان -24
 .  (هـ1393عام : نية   : دائرة ارمعارف العثما النارر  مدينة النشر : حيدر آابد   ) 1ط،  ارمعيد
حتقيق :   اجملروحني لدارمي   ن أمحد التميمي   أبو حامت اابن حبان   حممد بن حبان ب – 25

 هـ( .1396عام : دار الوعي   النارر :    مدينة النشر : حلب  ) 1ط  حممود إبراهيم زايد
صحيح ابن حبان برتتيب ابن    لدارميأبو حامت ا حممد بن حبان التميمي  ابن حبان    -26

عام : الرسالة   النارر : مؤسسة مدينة النشر : بريو      ) 2ط ، : رعيب األرنؤوط قيقحت  بلبان 
 هـ( . 1414

مشاهري علماء األمصار وأعالم    لدارميأبو حامت احممد بن حبان التميمي   ابن حبان    -27
النارر: دار الوفاء     صورة مدينة النشر: ارمن  ) 1ط، : مرزوق على إبراهيم  قيقحت   فقهاء األقطار

 . (ه1411
مدينة النشر : بريو  )د.ط   جوامع السرية ابن حزم   علي بن أمحد بن سعيد األندلسي    – 28
 . (د.   النارر : دار الكتب العلمية  

: حممد مصطفى  قيقحت   صحيح ابن خزميةحممد بن إسحاق السلمي   ، ابن خزمية  -29
 . (د. النارر : ارمكتب اإلسالمي   و    مدينة النشر : بري )د.ط األعظمي   

: قيق حت  وفيات األعيان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي   ،  ابن خلكان -30
 . (د. ار صادر   النارر : د  مدينة النشر : بريو  )د.ط ، إحسان عباس 
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: د. مهام عبد  قيقحت   شرح علل الرتمذيعبد الرمحن بن أمحد البغدادي   ،  ابن رجب -31
 .  (هـ1407عام : ارمنار  النارر : مكتبة   مدينة النشر : الزرقاء   ) 1طيد   الرحيم سع

: حممد عبد القادر عطا    قيقحت  الطبقات الكربى حممد بن مني  اهلامشي   ، ابن سعد  -32
 . (هـ1410العلمية   : دار الكتب النارر  مدينة النشر : بريو    ) 1ط

زايد حممد :  قيقحت  الطبقات الكربى متمم التابعني امشي   حممد بن مني  اهل، ابن سعد  – 33
  ه( .1408عام: النارر : مكتبة العلوم     مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة   ) 2ط  منصور 

أيب  :قيق حت   جامع بيان العلم وفضله  ابن عبد الرب : يوسف بن عبد هللا القرطيب   -34
 ( .هـ 1414اجلوزي   بلالنارر : دار ابن   د النشر : السعودية   ) 1ط، األربال الزهريي 

: علي  قيقحت   االستيعاب يف معرفة األصحابابن عبد الرب : يوسف بن عبد هللا القرطيب    -35
 . (هـ1412  النارر : دار اجليل  بريو   :مدينة النشر  ) 1ط،  بن حممد البجاويا

  طأ من املعاين واألسانيد ، التمهيد ملا يف املو ابن عبد الرب : يوسف بن عبد هللا القرطيب   - 36
النارر : : ارمغرب    بلد النشر)د.ط  حممد عبد الكبري البكري  ،: مصطفى بن أمحد العلوي  قيقحت

 .( ه 1387عام النشر : وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية   
: عادل عبد ارموجود   قيقحت   الكامل يف الضعفاء الرجالأبو أمحد اجلرجاين  ،  ابن عدي - 37

العلمية  النارر : الكتب : بريو   مدينة النشر  ) 1ط وعلي حممد معوض   وعبد الفتاح أبو سنة  
 . (هـ1418عام :   

، عمرو ابن غرامة العمري : قيقحت  اتريخ دمشق ابن عساار   علي بن احلسن بن هبة هللا    -38
 . (هـ1415   النارر : دار الفكرمدينة النشر : بريو    ) د.ط
 طد.  ، بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس أمحد بن حيىي بن أمحد ،  بن عمريةا -39
 . (م1967عام : النارر: دار الكاتب العريب   مدينة النشر : القاهرة   )

  اتريخ علماء األندلس    عبد هللا بن حممد بن يوسف بن نصر األزدي   بن الفرضيا - 40
 . (هـ1399 عام  اخلاجني: مكتبة النارر   القاهرة: نشردينة الم)2ط ،السيد عز  العطار: قيقحت

   طبقات الشافعيةالدمشقي    تقي الدين    أبو بكر بن أمحد بن حممدابن قاضي رابة  -41
 . (هـ1413   عامل الكتبالنارر :    بريو : نشردينة الم  ) 2ط  احلافظ عبدالعليم خان:  قيقحت
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: أمحد  قيقحت  الباعث احلثيث فداء   إمساعيل بن عمر القرري البصري   ابن اثري   أبو ال،  -42
 . (  د. العلمية النارر : دار الكتب   مدينة النشر : بريو    ) 2ط حممد راار 

: علي  قيقحت  البداية والنهايةابن اثري   أبو الفداء   إمساعيل بن عمر القرري البصري    - 43
 . (هـ  د.م1408  عام : ر إحياء الرتاث العريب ارر : داالن  ) 1ط،  رريي
التَّْكميل يف اجلَْرح والتـَّْعِديل   ابن اثري   أبو الفداء   إمساعيل بن عمر القرري البصري  - 44

   1ط، بن سامل آل نعمان ابن حممد ا: د. رادي  قيقحت  وَمْعرِفة الثَِّقات والض عفاء واجمَلاِهيل 
والرتمجة    للبحوث والدراسا  اإلسالمية وحتقيق الرتاث : مراز النعمانالنارربلد النشر : اليمن   )

 . ( هـ 1432عام : 
: د. أمحد  قيقحت   طبقات الشافعيني  ابن اثري   أبو الفداء   إمساعيل بن عمر القرري  -45

 . (.مد هـ  1413لثقافة الدينية   عام : النارر : مكتبة ا)عمر هارم   د. حممد عزب   د.ط 
 قيقحت  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل الدمشقي   ابن عبد هللا خليل ،  بن ايكلديا -46

 . (ه1407امل الكتب  النارر: ع  مدينة النشر: بريو    ) 2ط،  : محدي عبد اجمليد السلفي
د عبد : حممد فؤا قيقحت   سنن ابن ماجه  أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين    هابن ماج -47

 .( د. ب العربية   النارر : دار إحياء الكت  مدينة النشر : حلب )الباقي   د.ط 
  مدينة النشر : بريو   ) 3ط  لسان العرب مجال الدين األنصاري اإلفريقي   ابن منظور    -48

 . (ه1414ار صادر   النارر : د
التقييد ملعرفة رواة لبغدادي   ابن نقطة    حممد بن عبد الغين بن أيب بكر   أبو بكر ا – 49

:   عام العلمية النارر : دار الكتب  ) 1ط،  : امال يوسف احلو  قيقحت  السنن واملسانيد 
 . (م   د.م 1988 -هـ  1408

:  قيقحت  بغية الطلب يف اتريخ حلب    بن أيب جرادة العقيلياعمر بن أمحد ابن هبة هللا    – 50
 .(   د. : دار الفكر   د.م  النارر)د. سايل زاار   د.ط 

: عدانن  قيقحت  الكليات أبو البقاء احلنفي   أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي    – 51
 .( د. الرسالة   النارر : مؤسسة   مدينة النشر : بريو  )د.ط ،  درويش   وحممد ارمصري
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رر : النا  مدينة النشر : الرايض   ) 1ط  ، طبقات النسابني بكر بن عبد هللا ، أبو زيد  -52
 .  (هـ1407عام : الررد    دار

د.ط   ، الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث حممد بن حممد بن سويلم ، أبو ُرابة  - 53
 .(   د.     د.م النارر: دار الفكر العريب)

: تب   عام  )النارر : عامل الك 1ط  ، معجم اللغة العربية املعاصرة أمحد خمتار عبد احلميد  -54
 . ( هـ  د.م 1429

بن ا: عبيد  قيقحت  تفسري أمساء هللا احلسىن عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا   ، ال سعدي  -55
 . ( د. النارر : اجلامعة اإلسالمية     مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة )  د.ط  علي العبيد

:  قيقحت  ح من علوم ابن الصالح الشذا الفيا إبراهيم بن موسى الشافعي   ، األبناسي  - 56
 .  (هـ  د.م1418  عام :   )النارر : مكتبة الررد  1ط،  صالح فتحي هلل

   ، إسعاف ذوي الَوَطر بشرح نظم الد َرر يف علم األثرحممد بن علي ابن آدم ،  األثيويب -57
 . (هـ1414عام : النارر : مكتبة الغرابء     مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة   ) 1ط

النارر : جمم  )د.ط   التصنيف يف السنة النبوية خلدون بن حممد سليم   ، األحدب  - 58
 . (  د. باعة ارمصحف الشريف   د.م ارملك فاد لط

   1ط، : رمزي منري بعلبكي  قيقحت  مجهرة اللغة حممد بن احلسن بن دريد   ، األزدي  - 59
 . (م1987عام : لماليني   النارر : دار العلم ل  النشر : بريو   مدينة)

: سيد اسروي  قيقحت  اتريخ أصبهان    بن أمحد    أبو نعيم أمحد بن عبد هللااألصبااين - 60
 . (هـ 1410عام : النارر: دار الكتب العلمية     : بريو   مدينة النشر  )1ط  حسن 

د.ط   ولياء وطبقات األصفياء حلية األأبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد   ، األصبااين  -61
 .( د. العريب    النارر: دار الكتاب  مدينة النشر : بريو  )

: حممد عوض  قيقحت  معجم أصحاب شيخ اإلسالم ابن تيمية حممد بن حسين   األموي    -62
 .(  د.    د.م : ارمكتبة الشاملة   الناررة من ارمؤلف يف ملتقى أهل احلديثمشارا)د.ط مرعب   

  مدينة النشر : الرايض  ) 1ط   ، السلسلة الضعيفة واملوضوعةاأللباين   حممد انصر الدين -63
 . (هـ1412ارمعارف  النارر: مكتبة 
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التعديل والتجريح ملن خرج له البخاري يف الباجي   سليمان بن خلف بن سعد القرطيب    -64
نارر: دار اللواء ال  مدينة النشر: الرايض   ) 1ط،  : الداتور أبو لبالبة حسني قيقحت   الصحيح
 . (هـ1406عام : التوزي    للنشر و 

: مسري ابن أمني  قيقحت  األدب املفرد   اجلعفي  حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  البخاري - 65
هـ  1419عام : توزي    النارر : مكتبة ارمعارف للنشر والمدينة النشر : الرايض     ) 1ط، الزهريي 

 . (م 1998 -
حتت مراقبة حممد عبد ، التاريخ الكبري ،  اجلعفي إبراهيمحممد بن إمساعيل بن ، البخاري  -66

 . (د. نية   النارر: دائرة ارمعارف العثما  مدينة النشر : حيدر آابد )د.ط ،  ارمعيد خان
ختصر من اجلامع املسند الصحيح امل   اجلعفي بن إبراهيمحممد ابن إمساعيل ، البخاري  -67

   1ط  : حممد زهري بن انصر الناصر  قيقحت   أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه
 . (هـ1422وق النجاة  النارر : دار ط  مدينة النشر الرايض )

  )النارر : دار الكتب  1ط  التعريفات الفقهية  حممد عميم اإلحسان اجملددي  ، الربا ي  - 68
 .( ، د.م م2003 -هـ 1424:   عام العلمية 

: عبد العزيز مصطفى  قيقحت  أخبار القضاة البغدادي   حممد بن خلف بن حيّان    - 69
 .  (هـ1366عام : تبة التجارية   النارر : ارمك  بلد النشر : مصر   ) 1ط، ارمراغي

ؤوط   وحممد : رعيب األرن قيقحت  شرح السنة البغوي   حميي السنة  احلسني بن مسعود    -70
 ـ ( .ه1403اإلسالمي   النارر : ارمكتب   مدينة النشر : دمشق   ) 2طالشاويش   

: حممد عبد القادر  قيقحت   سنن الكربىأمحد بن احلسني بن علي اخلراساين   ،  البياقي -71
 . (هـ1424النارر: دار الكتب العلمية      مدينة النارر: بريو   ) 3ط، عطا 
حتقيق :   األمساء والصفات    أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين،  البياقي - 72

 1413عام : ة السوادي   النارر : مكتب  مدينة النشر : جدة   ) 1ط  عبدهللا بن حممد احلاردي
 . (م 1993 -هـ 

ار : أمحد حممد را  قيقحت   العلل الصغريحممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى   ، الرتمذي  – 73
 .  (د. العريب    النارر : دار إحياء الرتاث  مدينة النشر : بريو  )د.ط ،  وآخرون
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قيق : جمموعه من حت  سنن الرتمذيحممد بن عيسى بن س ْورة بن موسى   ، الرتمذي  -74
 .( ه1395يب احلليب   النارر : مكتبة مصطفى البا  مدينة النشر : مصر   ) 2ط  احملققني

د.ط   الطبقات السنية يف تراجم احلنفية قي الدين بن عبد القادر التميمي   الداري   ت -75
 . ( د.م  د.    د.ن )

  مدينة النشر : بريو  )د.ط    ، طبقات علماء إفريقية بن متيمحممد بن أمحد    التميمي -76
 . ( د. الكتاب    النارر : دار

: حممد الشاذيل النيفر    قيقحت  ائد مسلم املعلم بفو حممد بن علي بن عمر   ،  الت ِميمي -77
  ( .م1988عام : نسية للنشر   النارر : الدار التو   بلد النشر : تونس   ) 2ط

، : د. عبد الفتاح حممد احللو قيقحت  اتريخ العلماء النحويني ارمفضل بن حممد   ،  التنوخي - 78
  ( .ه1412عام : النشر   النارر : هجر للطباعة و   لقاهرة مدينة النشر : ا  ) 2ط

   1ط، : عبد الرزاق ارمادي  قيقحت  فقه اللغة وسر العربية الثعاليب   عبد ارملك بن حممد    -79
 . (هـ1422عام : العريب    النارر : دار إحياء الرتاث  مدينة النشر : بريو  )

: النارر  مدينة النشر: بريو    ) 1ط  حترير علوم احلديث عبد هللا بن يوسف   ، اجلدي   -80
 .  (هـ1424عام : ة الراين   مؤسس

  جامع األصول يف أحاديث الرسولاجلزري   ارمبارك بن حممد بن حممد ابن حممد الشيباين    -81
 .  (  د.م   د.   )النارر : مكتبة احللواين  1ط، : عبد القادر األرنؤوط  قيقحت

: قيقحت   رسوم التحديث يف علوم احلديثيم بن خليل   إبراهيم بن عمر بن إبراه،  اجلعربيّ  -82
 . ( هـ1421عام : ر ابن حزم   النارر : دا  بلد النشر : لبنان   ) 1ط،  إبراهيم ارميلي

  الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة اجلمايل    قاسم بن ُقْطُلْوبـ غ ا الس ْوُدْوين  احلنفي    - 83
عمان النارر : مراز الن   مدينة النشر : صنعاء  ) 1ط،  عمان: رادي بن حممد آل ن قيقحت

 هـ( .1432عام :   للبحوث والدراسا  اإلسالمية
، عبد ارملك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد   أبو ارمعايل  ارملقب إبمام احلرمني ،  اجلويين  - 84

دار :  النارر   مدينة النشر: بريو   ) 1ط   : صالح بن عويضةقيق حت   الربهان يف أصول الفقه
 . (م 1997 -هـ  1418عام : تب العلمية   الك
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: قيقحت  املدخل إىل كتاب اإلكليل احلاام   حممد بن عبد هللا بن حممد ابن محدويه الضيب   - 85
 . (د. عوة   النارر : دار الد  مدينة النشر :االسكندرية )د. فؤاد عبد ارمنعم أمحد   د.ط 

 قيقحت  املستدرك على الصحيحني    الضيبحممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه احلاام    -86
 .(هـ1411النارر   دار الكتب العلمية     بريو   مدينة النشر :  ) 1ط، : مصطفى عطا 

: معظم  قيقحت   معرفة علوم احلديث  الضيبحممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه ، احلاام  -87
 . (هـ1397عام : العلمية   نارر: دار الكتب ال  مدينة النشر : بريو    ) 2ط، حسني 

دروس مفرغة )د.ط   الكواكب الدرية على املنظومة البيقونية سليمان بن خالد   ، احلريب  - 88
 . (د.ن   د.م   د.  رمكتبة الشاملة   االصدار الثالثيف ا
: صالح ابن  قيقحت   تنقيح األنظار توضيح األفكار ملعاين  حممد بن إمساعيل ،  احلسين -89

  ( .هـ1417عام :  ،النارر : دار الكتب العلمية   مدينة النشر : بريو    ) 1ط  عويضة 
 االغتباط مبن روي من الرواة ابالختالط ،إبراهيم ابن حممد ابن خليل الشافعي  ، احلليب  -90
 .( م1988ث   حلديالنارر : دار ا  مدينة النشر : القاهرة   ) 1ط: عالء الدين علي رضا   قيقحت

مدينة النشر :   ) 3ط  منهج عن النقد يف علوم احلديث احلليب   نور الدين حممد عرت    -91
 . هـ( 1418عام : كر دمشق   النارر : دار الفسورية   

 . ( د.ن   د.م   د.ط   د. )    ، التعريف بعلم العللاحلاّلف   هشام بن عبد العزيز  -92
املنهل الروي يف احلموي   حممد بن إبراهيم ابن سعد هللا بن مجاعة الكناين الشافعي    - 93

مدينة النشر :   ) 2ط: د. حميي الدين عبد الرمحن رمضان    قيقحت  خمتصر علوم احلديث النبوي 
 . (ه 1406عام : ار الفكر   النارر : د  دمشق 

،  : إحسان عباسقيق حت  اد األريب إىل معرفة األديب إرشايقو  بن عبد هللا   ، احلموي  - 94
 .( هـ  1414عام : اإلسالمي   النارر: دار الغربمدينة النشر: بريو      ) 1ط

: قيق حت   شذرات الذهب يف أخبار من ذهبعبد احلي بن أمحد بن حممد   ،  احلنبلي -95
 . (هـ1406ابن اثري    النارر : دار  النشر :دمشق مدينة   ) 1طحممود األرانؤوط   

  ، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  احلنفي   عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرري -96
 .  (د. ب خانه   النارر : مري حممد ات  مدينة النشر : اراتشي )د.ط 
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،  : يوسف الشيخ حممد قيقحت   خمتار الصحاحزين الدين حممد بن أيب بكر   ،  احلنفي -97
 .  (هـ1420عام : العصرية   : ارمكتبة النارر  مدينة النشر : بريو    )5ط

: أبو قيق حت  إكمال هتذيب الكمال مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري   ،  احلنفي - 98
  الفاروق احلديثة للطباعة والنشرالنارر:   ) 1ط، عبد الرمحن عادل بن حممد  و أسامة بن إبراهيم 

 .  (د.م   هـ 1422عام : 

:  قيقحت  املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف الظاهري   يوسف بن تغري بردي ، احلنفي  - 99
 . (  د. ة ارمصرية العامة للكتاب   د.م النارر : اهليئ)داتور حممد حممد أمني   د.ط 

   ل البزدوي، كشف األسرار شرح أصو احلنفي   عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري  -100
 . (   د. ر : دار الكتاب اإلسالمي   د.م النار)د.ط 
: النارر  : حلب مدينة النشر  ) 1ط  ، معامل السنن محد بن حممد بن إبراهيم ، اخلطايب  -101
 .  (ه1351عام : ة العلمية   ارمطبع

: د.  قيقحت   اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  أبو بكر أمحد بن علي ، اخلطيب  - 102
  ( .د. رمعارف   النارر : مكتبة ا  مدينة النشر : الرايض )د.ط ،  حممود الطحان

:  قيقحت  الفصل للوصل املدرج يف النقل البغدادي    عليأبو بكر أمحد بن ، اخلطيب  - 103
 . (هـ  د.م1418  عام :   )النارر : دار اهلجرة  1ط، حممد بن مطر الزهراين

 ،: السورقي  قيقحت   الكفاية يف علم الروايةأبو بكر أمحد بن علي البغدادي  ،   اخلطيب -104
 .  (د. النارر : ارمكتبة العلمية     مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة )د.ط ،  وإبراهيم محدي

: د. حممد صادق  قيقحت  املتفق واملفرتق البغدادي   اخلطيب   أبو بكر أمحد بن علي  - 105
والتوزي     النارر : دار القادري للطباعة والنشرمدينة النشر : دمشق     ) 1طامدي   آيدن احل

 .  (هـ 1417: عام
، : بشار عواد معروف  قيقحت  اتريخ بغداد   أبو بكر أمحد بن علي البغدادي اخلطيب    -106

 .( هـ1422عام : إلسالمي   النارر : دار الغرب ا  مدينة النشر : بريو    ) 1ط
: مصطفى عبد  قيقحت  اتريخ بغداد وذيوله   أبو بكر أمحد بن علي البغدادي اخلطيب    - 107

 . (هـ1417عام : العلمية   النارر : دار الكتب مدينة النشر : بريو      ) 1طالقادر   
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  النشر : بريو   مدينة)د.ط   تقييد العلم   أبو بكر أمحد بن علي البغدادي ،  اخلطيب - 108
 . ( د.    النارر: إحياء السنة النبوية 

: قيق حت  تلخيص املتشابه يف الرسم   أبو بكر أمحد بن علي البغدادي ، اخلطيب  - 109
عام :    النارر : طالس للدراسا  والرتمجة  مدينة النشر : دمشق   ) 1ط،  ُسكينة الشاايب

 . (م1985
:  قيقحت  اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث خليل بن عبد هللا بن أمحد القزويين  ، اخلليلي  -110

 . (هـ1409عام : ة الررد   النارر : مكتبمدينة النشر: الرايض     ) 1ط، د. حممد سعيد عمر 
: حمفوظ  قيقحت  علل الدارقطين ، علي بن عمر بن أمحد بن مادي البغدادي ، الدارقطين  -111

 . د.ن   د.م   د. ( ) 1ط، الرمحن السلفي   وحممد ابن صاحل الدابسي 
النارر : حبث مقدم إىل )د.ط   التدوين املبكر للسنة الدرويش   د. ماجد أمحد نيازي    - 112

ارمنعقد يف جامعة  -ر مِح ُه هللُا  -ارمؤمتر الدويل حول معامل التجديد يف فكر الداتور ُصْبِحي الص اِلح 
 ( .  د.م م 2006تشرين الثاين  4و  3اجلنان 
: أبو عبيدة آل  قيقحت  اجملالسة وجواهر العلمالدينوري   أبو بكر أمحد بن مروان    - 113

 .  (هـ1419عام : النارر : مجعية الرتبية اإلسالمية   النشر : البحرين    بلد) سلمان   د.ط
رمكتب النارر : ا  ) 2ط  ، أتويل خمتلف احلديث الدينوري   عبد هللا بن مسلم بن قتيبة  - 114

 ـ .(ه1419  عام : السالمي  مؤسسة اإلرراق ا
: أبو هاجر  قيقحت  العرب يف خرب من غرب حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز   ،  الذهيب -115

 .  (د. ب العلمية   النارر : دار الكت  مدينة النشر : بريو )  د.ط ، حممد السعيد زغلول 
: حممد بن خليفة بن علي  قيقحت   العرش  امْياز حممد بن أمحد بن عثمان بن ق  الذهيب    – 116

النارر : عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية     ة النشر : ارمدينة ارمنورة مدين  ) 2طالتميمي  
 .  (هـ1424عام : 
:  قيقحت  اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم   بن ق امْياز حممد بن أمحد ، الذهيب  -117
  ( .هـ1413ب العريب   النارر : دار الكتا   مدينة النشر : بريو   ) 2طد السالم   عمر عب
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مدينة النشر :   ) 1ط  تذكرة احلفاظ   حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب    -118
 .هـ( 1419عام : العلمية    النارر : دار الكتببريو    

: محاد بن حممد  قيقحت   ديوان الضعفاء  ق امْياز حممد بن أمحد بن عثمان بن الذهيب    -119
 . (هـ1387عام : النارر : مكتبة الناضة     ة النشر : مكة مدين  ) 2طاألنصاري   

  ذكر أمساء من تكلم فيه وهو موثوق   حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب    -120
 .  (هـ1406عام:   رمنار النارر : مكتبة ا  مدينة النشر : الزرقاء   ) 1ط، : حممد ركور قيقحت

: جمموعة من  قيقحت  سري أعالم النبالء   حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز ، الذهيب  -121
 . (هـ1405الرسالة   النارر: مؤسسة   مدينة النشر : بريو    ) 3ط، احملققني 

النشر:  مدينة) د.ط  أعالم النبالء  سري  حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب    -122
 . (هـ1427عام : النارر : دار احلديث  القاهرة   

: علي حممد  قيقحت، ميزان االعتدال  حممد بن أمحد بن عثمان بن ق امْياز الذهيب    -123
 . (هـ1382ارمعرفة   دار النارر :   : بريو   مدينة النشر  ) 1ط،  البجاوي

  احملدث الفاصل بني الرواي والواعيحلسن بن عبد الرمحن الفارسي   الرامارمزي   ا - 124
 .( هـ 1404عام : الفكر    دار النارر:مدينة النشر : بريو      ) 3ط، : د. حممد اخلطيبقيقحت

: جمموعة من  قيقحت  اتج العروس حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين   ، الز بيدي  -125
 .(   د. لنارر : دار اهلداية   د.م ا)احملققني   د.ط 

النارر : دار   ) 1ط قواعد العلل وقرائن الرتجيح ،عادل عبد الشكور عباس   ،  الزرقي -126
 .  (هـ   د.م 1425  عام : احملدث 
   1ط البحر احمليط يف أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر   ،  الزراشي -127

 . ( م   د.م1994 -هـ 1414  عام : كتيب النارر : دار ال)
 النكت على مقدمة ابن الصالح ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر   ،  الزراشي -128

 . (هـ  د.م 1419  عام :   )النارر : أضواء السلف  1ط ، : زين العابدين بن حممد قيقحت
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نبوية نشأته وتطوره من القرن األول تدوين السنة الالزهراين   حممد بن مطر بن عثمان    - 129
  والتوزي النارر : دار اهلجرة للنشر مدينة النشر : الرايض    ) 1ط   إىل هناية القرن التاسع اهلجري

 .هـ( 1417عام : 
ِجْستاين -130 الشارح : عبد   رسالة أيب داود ألهل مكة أبو داود سليمان بن األرعث   ،  السِّ

 .  (  د. د.ن   د.م  دروس مفرغة من موق  الشيخ اخلضري)د.ط   ضري الكرمي بن عبد هللا اخل
  مدينة النشر : دمشق   ) 3ط  ، السنة ومكانتها السباعي   مصطفى بن حسين  - 131
 . هـ( 1402عام : : ارمكتب اإلسالمي   النارر
قيق :   حت ، طبقات الشافعية الكربىاتج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين ، السبكي  -132

 .هـ  د.م( 1413  )النارر : هجر للطباعة   عام : 2ط  الفتاح احللو  د. عبد د. حممود الطناحي

: د. مجال  قيقحت  مناقب الشافعي السجستاين   حممد بن احلسني بن إبراهيم اآلبري  -133
 .هـ  د.م( 1430ار األثرية   عام : النارر : الد  ) 1ط،  عزون

ِجْست – 134 ، : رعيب األرانؤوط  قيقحت   املراسيلسليمان بن األرعث بن إسحاق   ، اين السِّ
 ( .هـ1408عام : النارر : مؤسسة الرسالة      مدينة النشر : بريو   ) 1ط

ِجْستاين -135 : حممد  قيقحت  سنن أيب داود سليمان بن األرعث بن إسحاق   أبوداود   ،  السِّ
 .د. ( نارر : ارمكتبة العصرية   ال  مدينة النشر : بريو  ) د.طحميي الدين عبد احلميد  

الضوء الالمع ألهل القرن السخاوي   حممد بن عبد الرمحن ابن حممد بن أيب بكر    - 136
 . د. (النارر : منشورا  دار مكتبة احلياة    لنشر : بريو   مدينة ا)د.ط    التاسع

الغاية يف شرح اهلداية يف علم ابن أيب بكر    حممد بن عبد الرمحن بن حممد، السخاوي  - 137
: رر : مكتبة أوالد الشيخ للرتاث   عامالنا  ) 1ط: أبو عائش عبد ارمنعم إبراهيم    قيقحت   الرواية
 . ( م   د.م2001
: حممد عثمان  قيقحت  املقاصد احلسنة  حممد بن عبد الرمحن ابن حممد السخاوي    -138

 هـ( .1405عام : العريب    : دار الكتابالنارر مدينة النشر : بريو      ) 1طاخلشت   
املنهل العذب الروي يف ترمجة   حممد بن عبد الرمحن ابن حممد بن أيب بكر ، السخاوي  - 139

 . (د.ط   د.ن   د.م  د. )قطب األولياء النووي ، 
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: قيقحت  فية احلديث فتح املغيث بشرح أل  بن أيب بكراحممد بن عبد الرمحن ، السخاوي -140
 . ( هـ1424عام : : مكتبة السنة    النارر  بلد النشر: مصر   ) 1ط،  علي حسني علي

   1ط  ، املقرتب يف بيان املضطرب أمحد بن عمر بن سامل بن أمحد بن عبود ، السلفي  -141
 . هـ   د.م( 1422: دار ابن حزم للطباعة والنشر   عام :  النارر)

سؤاالت السلمي للدار النيسابوري   مد بن احلسني بن حممد بن موسى   حمالسلمي  - 142
: فريق من الباحثني إبرراف وعناية د. سعد ابن عبد هللا احلميد و د. خالد بن عبد  قيقحت  قطين 

 .هـ  د.ن   د.م( 1427النشر : عام   ) 1طالرمحن اجلريسي  
: عبد الرمحن  قيقحت   األنسابارمروزي   السمعاين    عبد الكرمي بن حممد بن منصور  -143
  ( .هـ1382 عام النارر : دائرة ارمعارف العثمانية    حيدر آابد  :مدينة النشر  ) 1ط ، ارمعلمي
: مااس  قيقحت   أدب اإلمالء واالستمالء  عبد الكرمي بن حممد ارمروزي ، السمعاين - 144

  ( .هـ1401عام : دار الكتب العلمية   : النارر  : بريو  ينة النشرمد  ) 1ط،  فايسفايلر
: حممد  قيقحت   قواطع األدلة يف األصول  احلنفي  يمنصور بن حممد ارمروز ، السمعاين  -145

 .( د.    : دار الكتب العلمية النارر   بريو مدينة النشر :   ) 1ط   حسن الشافعي
: حممد حسن  قيقحت   اإلسالمكتاابت أعداء السمعاين   منصور بن حممد بن عبد اجلبار  -146

 . هـ( 1418عام : ب العلمية   النارر: دار الكتمدينة النشر : بريو      ) 1ط، الشافعي
 2ط   هابن ماجحاشية السندي على سنن نور الدين حممد بن عبد اهلادي   ، السندي  -147

 .هـ( 1406  عام : دار الفكر :  النارر)
   ، احلدود االنيقة والتعريفات الدقيقة بن أمحد األنصاريالسنيكي   زاراي بن حممد  -148

 .  (هـ1411 النارر: دار الفكر ارمعاصرالنشر: بريو    مدينة   ) 1ط، : د. مازن ارمبارك  قيقحت
: فؤاد  قيقحت  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها السيوطي   عبد الرمحن بن أيب بكر    - 149
 ـ ( ه1418  عام : العلمية : دار الكتب  النارر  مدينة النشر : بريو    ) 1ط،  منصور
:  قيقحت   املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي  عبد الرمحن بن أيب بكر ، السيوطي  - 150

 .( هـ1408عام : ابن حزم   النارر : دار   مدينة النشر : بريو    ) 1ط، أمحد رفيق دمج 
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: حممد أبو الفضل إبراهيم  د.ط  قيقحت  بغية الوعاة ن بن أيب بكر  السيوطي   عبد الرمح - 151
 . (د. النارر : ارمكتبة العصرية   بلد النشر : لبنان   )

   1ط: محدي الدمرداش    قيقحت  اتريخ اخللفاء   عبد الرمحن بن أيب بكر ، السيوطي  -152
 .  (هـ  د.م1425  عام : نارر : مكتبة نزار مصطفى الباز ال)

:  قيقحت   تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي  لسيوطي   عبد الرمحن بن أيب بكر ا - 153
 . (  د.م   د. النارر : دار طيبة )أبو قتيبة نظر حممد الفاراييب   د.ط 

حتقيق :   حسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة بن أيب بكر   عبد الرمحن ، السيوطي  - 154
 .هـ(1387عام : الكتب العربية   : دار إحياء النارر: مصر   بلد النشر  )1ط  حممد أبو الفضل

بريو     مدينة النشر :  ) 1ط  ، طبقات احلفاظ السيوطي   عبد الرمحن بن أيب بكر  -155
 . هـ( 1403عام : النارر : دار الكتب العلمية   

رتبه : حممد عابد    ديمسند الشافعي برتتيب السنحممد بن إدريس القرري   ،  الشافعي -156
 .  (هـ1370عام : الكتب العلمية    النارر : دارمدينة النشر : بريو   )  د.ط  السندي
، البدر الطالع يف حماسن القرن  : حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين الشوااين   – 157
 . د. ( النارر : دار ارمعرفة     دينة النشر : بيـرو  م)د.ط    السابع
: رعيب األرنؤوط وعادل  قيقحت   مسند اإلمام أمحدالشيباين   أمحد بن حممد بن حنبل    -158

 .( هـ1421عام: الرسالة   النارر : مؤسسة   مدينة النشر : بريو    ) 1ط، مررد وآخرون 
   2ط  اللمع يف أصول الفقه الشريازي   أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف    - 159
 .هـ  د.م(  1424ر: دار الكتب العلمية   عام : )النار
مدينة )د.ط   أبو تراب اللغوي وكتابه االعتقاب عبد الرزاق بن فراج   ، الصاعدي  - 160

 .(   د. امعة اإلسالمية النارر: جملة اجلنورة   النشر : ارمدينة ارم
مدينة )   1ط  ، اتريخ ابن يونس املصري عبد الرمحن بن أمحد بن يونس ،  الصديف - 161

 .هـ( 1421عام : النارر : دار الكتب العلمية   شر : بريو    الن
: أمحد األرانؤوط وتراي  قيقحت  الوايف ابلوفيات خليل بن أيبك بن عبد هللا   ، الصفدي  -162

 .( ه1420: عامالنارر : دار إحياء الرتاث   ينة النشر   بريو    مد)د.ط مصطفى   
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 1ط،  : إحسان عباس قيقحت  فوات الوفيات اار بن أمحد   حممد بن ر  صالح الدين  -163
 .م( 1973عام : ار صادر   النارر : د  مدينة النشر : بريو  )

   2ط   الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االهنيار  ع لي بن حممد ،  الص ال يب - 164
 .هـ( 1429عام : والنشر    النارر : دار ارمعرفة للطباعةو    مدينة النشر : بري )

  1ط  الراشدي، عمر بن عبد العزيز معامل التجديد واإلصالح  حممدبن ع لي ، الص ال يب  -165
 .  (هـ1427عام : ر اإلسالمية   النارر: دار التوزي  والنش  بلد النشر : مصر )

بيب الرمحن : ح قيقحت   مصنف عبدالرزاقالصنعاين   عبد الرزاق بن مهام بن انف     -166
 .( هـ 1403عام : إلسالمي   النارر : ارمكتب ا  مدينة النشر : بريو    ) 2طاألعظمي  

، كتابة احلديث يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم بني النهي انصر ابن إبراهيم ، العبودي  -167
 . د. ( النارر : جمم  ارملك فاد     مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة ) د.ط  واإلذن 

،  : عبد العليم البستوي قيقحت   الثقاتأبو احلسن أمحد بن عبد هللا بن صاحل   ،  العجلي -168
 .هـ( 1405عام : النارر: مكتبة الدار      مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة  ) 1ط

التبصرة والتذكرة يف شرح عبد الرحيم بن احلسني ابن عبد الرمحن بن أيب بكر   ، العراقي  -169
مدينة النشر : بريو      ) 1ط،  : عبد اللطيف اهلميم وماهر ايسني فحل قيقحتة العراقي، ألفي

 . م(  2002 -هـ  1423عام : العلمية   النارر : دار الكتب 
التقييد وااليضاح شرح عبد الرحيم ابن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر   ، العراقي  - 170

مدينة النشر : ارمدينة ارمنورة     ) 1ط، الرمحن حممد عثمان : عبد  قيقحت  مقدمة ابن الصالح 
 . هـ( 1389عام :  النارر: حممد عبد احملسن الكتيب صاحب ارمكتبة السلفية  

املنتخب من كتاب السياق لتاريخ إبراهيم بن حممد ابن األزهر العراقي  ،  العراقي - 171
 . (هـ  د.م1414كر للطباعة   عام : ار الفالنارر : د) د.ط، : خالد حيدر  قيقحت  نيسابور

   ، اإلصابة يف متييز الصحابةضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر أبو الف،  العسقالين -172
النارر : دار   بريو   :مدينة النشر  ) 1ط   : عادل امحد عبد ارموجود وعلي حممد معوض قيقحت

 .هـ( 1415الكتب العلمية   
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة   و الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر أبالعسقالين    - 173
النارر : جملس دائرة مدينة النشر: حيدر اابد     ) 2ط: حممد عبد ارمعيد ضان    قيقحت  الثامنة 

 . هـ( 1392عام : نية   ارمعارف العثما
  ء الغمر أببناء العمر إنبا  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر ، العسقالين  - 174

عام :   النارر: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية : مصر  بلد النشر) : د. حسن حبشي  د.طقيقحت
 .  (هـ1389

تعريف اهل التقديس مبراتب   أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالين    -175
: النارر مدينة النشر : عمان   ) 1ط، ويت: د. عاصم بن عبدهللا القري قيقحت  املوصوفني ابلتدليس 

 .  (د. ة ارمنار   مكتب
:  قيقحت  تقريب التهذيب   أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،  العسقالين -176

 .هـ( 1406 : معا دار الرريد  النارر:   بلد النشر :سوراي   ) 1طحممد عوامة   
بلد   ) 1ط  هتذيب التهذيب   مد بن حجر أبو الفضل أمحد بن علي بن حمالعسقالين    -177

 .( د. النظامية    النارر : مطبعة دائرة ارمعارف  النشر : اهلند 
:    الشارحشرح خنبة الفكر،  علي بن حممد بن حجر أبو الفضل أمحد بن، العسقالين  -178

 . (  د.م   د.   د.ن دروس مفرغة من موق  الشيخ اخلضري)د.ط   عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري

فتح الباري شرح صحيح   أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،  العسقالين -179
 . (هـ1379عام:    ةالنارر: دار ارمعرفمدينة النشر : بريو    ) د.ط  البخاري 

: دائرة  قيقحت  لسان امليـزان   أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حجر ،  العسقالين -180
 . (هـ 1390 : عام األعلمي  النارر: مؤسسة   مدينة النشر : بريو    ) 2طظامية   ارمعارف الن

: د. رفعت  قيقحت   املختلطنيالعالئي   صالح الدين   خليل بن ايكلدي الدمشقي    – 181
النارر : مكتبة مدينة النشر : القاهرة     ) 1طفوزي عبد ارمطلب  وعلي عبد الباسط مزيد   

 . هـ( 1417عام :   اخلاجني 
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خنب األفكار يف تنقيح مباين حممود بن أمحد ابن موسى احلنفى   بدر الدين   ، العيين  -182
  بلد النشر : قطر   ) 1ط، : أبو متيم ايسر بن إبراهيم  قيقحت  األخبار يف شرح معاين األاثر 
 . (هـ1429عام : ون اإلسالمية  النارر : وزارة األوقاف والشؤ 

: لطفي بن حممد الصغري وطه  قيقحت  املوطأ عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد   ،  الغافقي -183
 . (م1997عام : إلسالمي   النارر :دار الغرب ا  مدينة النشر : بريو    ) 1ط، بن علي ا

: حممد عبد السالم عبد  قيقحت  املستصفىأبو حامد حممد بن حممد الطوسي   ، الغزايل  – 184
 .  (هـ  د.م1413  عام : : دار الكتب العلمية    )النارر 1طالشايف   

  1ط: د.عمر وفيق الداعوق    قيقحت  أصول الدين أمحد بن حممد بن سعيد   ،  الغزنوي -185
 . هـ( 1419عام : النارر: دار البشائر اإلسالمية   و    مدينة النشر : بري )

،  : حممد أبو الفضل قيقحت  شكل تقييد املهمل ومتييز املالغساين   احلسني بن حممد    - 186
 . (ه1418عام : األوقاف    النارر: وزارة  بلد النشر : ارمغرب ) ـد.ط

   2  طالعجالة يف األحاديث املسلسلة الفاداين   حممد ايسني بن حممد عيسى ارمكي    - 187
 . ( هـ  1985عام : البصائر    : دارالنارر  مدينة النشر : دمشق )

: أمحد  قيقحت  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية إمساعيل بن محاد اجلوهري   ، ايب الفار  -188
 . (هـ1407 عام :   للماليني : دار العلم النارر  مدينة النشر: بريو    ) 4ط،  عطار
: د .أمحد خمتار  قيقحت  معجم ديوان األدبالفارايب   إسحاق بن إبراهيم بن احلسني    -189
 .( هـ1424عام : مؤسسة دار الشعب   النارر : ر : القاهرة   مدينة النش)د.ط ، عمر 

:امال قيقحت  ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد  حممد بن أمحد تقي الدين، الفاسي  -190
 ـ ( ه1410العلمية   النارر : دار الكتب   مدينة النشر : بريو    ) 1ط  يوسف احلو  

: د. مادي ارمخزومي   د.  قيقحت  العني بن عمرو بن متيم   اخلليل بن أمحد ، الفراهيدي  -191
 . (  د. نارر : دار ومكتبة اهلالل  د.م ال)د.ط ، إبراهيم السامرائي 

: أارم ضياء  قيقحت   املعرفة والتاريخيعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي   ،  الفسوي -192
 . هـ( 1401عام : الرسالة   النارر : مؤسسة ر : بريو    مدينة النش  ) 2طالعمري   
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: مدينة النشر) 8ط  القاموس احمليط  جمد الدين حممد بن يعقوب أبوطاهر  ،  الفريوزآابدي -193
 . (هـ1426عام :  النارر: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة     بريو  

   1ط  ألوطار ، بستان األحبار خمتصر نيل افيصل بن عبد العزيز بن فيصل ، النجدي  -194
 .هـ( 1419عام : النارر: دار اربيليا      مدينة النشر : الرايض)

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية  ، القاضي عياض   عياض بن موسى ابن عمرون اليحصيب -195
ر الرتاث   النارر : دا   مدينة النشر: القاهرة  ) 1ط، : السيد أمحد صقر قيقحت  وتقييد السماع 

 .م( 1970 -هـ 1379عام: 
، مشارق األنوار على صحاح  عياض بن موسى ابن عمرون اليحصيب  القاضي عياض  -196
 . (  د. لنارر : ارمكتبة العتيقة   د.م ا)د.ط   اآلاثر 
الثمر اجملتىن خمتصر شرح أمساء هللا احلسىن يف القحطاين   د. سعيد ابن علي بن وهف    - 197

 . (د. عة سفري   النارر : مطب  مدينة النشر : الرايض ) د.ط  ضوء الكتاب والسنة 
النارر : جمم  ارملك فاد للطباعة   مدينة النشر: ارمدينة ارمنورة   )د.ط القرآن الكرمي ،  -198

 . (  د.  برانمج مصحف ارمدينة النبوية للنشر احلاسويب
  بن انصر العجمي : حممد قيقحت  مآخذ العلم  أمحد بن فارس بن زارايء الرازي، القزويين -199

 .  (هـ  د.م1426النارر : دار البشائر اإلسالمية   عام :   ) 2ط

، : زهري عبد احملسن سلطان قيقحت  جممل اللغة  أمحد بن فارس بن زارايء الرازي، القزويين  -200
 .هـ( 1406عام : الرسالة   النارر : مؤسسة مدينة النشر : بريو      ) 2ط

: عبد السالم  قيقحت   معجم مقاييس اللغة  الرازي لقزويين   أمحد بن فارس بن زارايء ا -201
 .هـ  د.م   د.ط( 1399م : النارر : دار الفكر   عا)حممد هارون   

: حممد  قيقحت   إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي   أبو احلسن   علي بن يوسف    -202 
 .هـ( 1399عام : دار الفكر   النارر :    مدينة النشر : القاهرة  ) 1طأبو الفضل   

النارر : دار   ) 2ط  ، معجم لغة الفقهاء قنييب   و قلعجي   حممد رواس وحامد صادق  -203
 . (هـ  د.م1408  عام : نفائس للطباعة والنشر والتوزي  ال
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   1ط   ري، الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاحممد بن يوسف ،  الكرماين - 204
 . هـ( 1356عام : ث العريب   النارر : دار إحياء الرتامدينة النشر : بريو    )

:  قيقحت  مشيخة قاضي املارستان حممد بن عبد الباقي بن حممد األنصاري   ،  الكعيب -205
 . (هـ  د.م1422  عام :   )النارر : دار عامل الفوائد  1طالشريف حامت العوين   

:  قيقحت  اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد ذي   أمحد بن حممد   الكالاب -206
 .هـ( 1407عام : النارر : دار ارمعرفة      مدينة النشر : بريو   ) 1ط، عبد هللا الليثي 

مدينة )د.ط   زايدات القطيعي على مسند اإلمام أمحد دخيل بن صاحل   ، اللحيدان  -207
 .  (د. مية   النارر : اجلامعة اإلسال  دينة ارمنورة النشر : ارم

  دليل احلريان على مورد الظمآنإبراهيم بن أمحد بن سليمان ارمارغين التونسي   ، ارمالكي  -208
 .  (د. حلديث   النارر : دار ا  مدينة النشر : القاهرة )د.ط 
: حممد مصطفى  يققحت  املوطأمالك بن أنس بن مالك األصبحي ارمدين  ،  ارمدين -209

عام: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان    النارر :   مدينة النشر : أبوظيب  ) 1ط،  األعظمي
 . (م1425
: عبد احلميد  قيقحت  احملكم واحمليط األعظمارمرسي   أبو احلسن علي بن إمساعيل    -210
 .( هـ1421عام : العلمية  النارر : دار الكتب   مدينة النشر : بريو    ) 1ط،  هنداوي
   1ط: خليل إبراهم جفال   قيقحت   املخصصأبو احلسن علي بن إمساعيل   ،  ارمرسي – 211

 . هـ( 1417عام : ث العريب   النارر: دار إحياء الرتامدينة النشر : بريو    )
: بشار عواد معروف    قيقحت  هتذيب الكمال مجال الدين ابن الزاي القضاعي   ، ارمزي  -212

 .هـ( 1400عام : : مؤسسة الرسالة   اررالنبريو     مدينة النشر :  ) 1ط
  ، احملرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعةخالد بن سليمان ،  ارمزيين - 213

 . هـ(  1427عام : اجلوزي   النارر : دار ابن مدينة النشر : الدمام     ) 1ط
د.ط اللغة يف جمم  اللغة العربية ابلقاهرة     ارمؤلف : أربعة من أساتذة املعجم الوسيط  -214

 . ( د. لدعوة   النارر : دار ا  مدينة النشر : القاهرة )
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ُط ّرِزِّى   انصر بن عبد السيد أىب ارمكارم ابن علي   أبو الفتح اخلوارزمي -215
، املغرب يف  ارم

 . (  د. نارر: دار الكتاب العريب   د.م ال)د.ط   ترتيب املعرب 
  ارمؤلف : جمموعة من موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله  -216

 .( هـ   د.م1417  عام : النارر : عامل الكتب   )1طارمؤلفني   

  ارمؤلف : جمموعة من موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله  -217
 . (م د.ن   د.م 2001:  شرالن عام  ) 1طارمؤلفني   

   1ط   ، الروض الباسم يف تراجم شيوخ احلاكمانيف بن صالح بن علي ، ارمنصوري  - 218
 . هـ( 1432عام : لعاصمة   النارر : دار امدينة النشر : الرايض   )

:  النارر  ) 1ط  ، إحتاف املرتقي برتاجم شيوخ البيهقي النحال   حممود بن عبد الفتاح  -219
 . هـ  د.م(  1429ام :   عدار ارميمان للنشر والتوزي  

، : عبد الفتاح أبو غدةقيقحت  سنن النسائي  أمحد بن رعيب بن علي اخلراساين، النسائي -220
 .هـ(  1406عام :   اإلسالمية   النارر: مكتب ارمطبوعامدينة النارر: حلب     ) 2ط

: إبراهيم  قيقحت  الدارس يف اتريخ املدارس    النعيمي   عبد القادر بن حممد الدمشقي -221
 .هـ   د.م( 1410  )النارر : دار الكتب العلمية   عام :  1طمشس الدين   

 : النارر  ) 10ط  تيسري مصطلح احلديث حممود بن أمحد بن حممود طحان   ،  النعيمي -222
 . د.م(    ه1425مكتبة ارمعارف للنشر والتوزي    عام : 

النارر : )د.ط   ، اجملموع شرح املهذب أبو زاراي حميي الدين حيىي بن ررف ،  وويالن - 223
 .(   د.   د.م  - طبعة ااملة معاا تكملة السبكي وارمطيعي -دار الفكر   

  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج   أبو زاراي حميي الدين حيىي بن ررف النووي    -224
 .هـ( 1392عام : اث العريب   النارر : دار إحياء الرت   مدينة النشر : بريو    ) 2ط

، إرشاد طالب احلقائق إىل رـ: نور الدين عت   حميي الدين حيىي بن ررف، النووي  - 225
  ( .هـ1434عام :  : دار السالم  النارر  : القاهرة مدينة النشر  ) 1ط  معرفة سنن خري اخلالئق

: عبد الغين  قيقحت   حترير ألفاظ التنبيه  حيىي بن ررف  أبو زاراي حميي الدين، النووي  -226
 .هـ( 1408عام : دار القلم   النارر: مدينة النشر : دمشق     ) 1طالدقر   
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  سؤاالت السجزي للحاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه الضيب   ،  النيسابوري - 227
النارر : دار الغرب    مدينة النشر : بريو   ) 1ط، بن عبد القادر ا: موفق بن عبد هللا  قيقحت

 . هـ( 1408عام : اإلسالمي   
   شرح مقدمة صحيح مسلممسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   ،  النيسابوري -228
  د.ن   د.م   دروس مفرغة من موق  الشيخ اخلضري)د.ط  ، : عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضريالشارح
 .  (د. 

املسند الصحيح املختصر بنقل مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   ، بوري النيسا -229
مدينة النشر : بريو  )د.ط : حممد فؤاد عبد الباقي    قيقحت    رسول هللاالعدل عن العدل إىل 

 .د. ( النارر : دار إحياء الرتاث العريب     
، : د. حممد عبد ارمعيد خان  قيقحت  غريب احلديث أبو ُعبيد القاسم بن سالّم   ، اهلروي  -230

 . هـ( 1384:  عامانية   ارمعارف العثم: مطبعة دائرة الناررمدينة النشر: حيدر آابد     ) 1ط
   1ط: حممد عوض مرعب    قيقحت  هتذيب اللغة حممد بن أمحد بن األزهري   ،  اهلروي -231

 .م( 2001عام : النارر: دار إحياء الرتاث العريب       و مدينة النشر : بري )
  وض  حواريه : مرآة اجلنان وعربة اليقظان عفيف الدين عبد هللا بن أسعد   ،  اليافعي -232

 . (هـ1417 : عام العلمية  النارر : دار الكتب مدينة النشر : بريو       ) 1طخليل منصور  
معرفة أعيان علماء الديباج املذهب يف إبراهيم بن علي بن حممد ابن فرحون   ، اليعمري  - 233

رتاث النارر : دار ال  : القاهرة مدينة النشر)د.ط ، : د. حممد األمحدي أبو النور قيقحت  املذهب 
 . (د. للطب  والنشر   

   1ط  ، التوقيف على مهمات التعريف  عبد الرؤوف ابن علي احلدادي، اتج العارفني  - 234
 . هـ( 1410عام : النارر: عامل الكتب   رة   قاهمدينة النشر : ال)

، كشف الظنون عن أسامي الكتب مصطفى بن عبد هللا ااتب القسطنطيين ، جليب  -235
 .( م1941عام :النارر : مكتبة ارمثىن   ينة النشر : بغداد   مد) د.ط   والفنون
هبة   عام : النارر : مكتبة و   ) 3ط   ، أبو هريرة راوية اإلسالمخطيب   حممد عجاج  - 236
 . هـ  د.م(  1402
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   1ط  ، معجم أعالم شعراء املدح النبوي درنيقة   حممد أمحد   تقدمي : ايسني األيويب  -237
 .ل   د.م   د. ( النارر: دار ومكتبة اهلال)

النارر : دار الفكر   دمشق    مدينة :  ) 2ط  القاموس الفقهي سعدي   أبو حبيب    – 238
 . هـ( 1408عام : 
ر مدينة النش)د.ط    وصحابته النيب ، كتابة احلديث يف عهد  أمحد بن معبد، ب اِتى ُال يْـ  -239

 .د. (النارر : جمم  ارملك فاد لطباعة ارمصحف الشريف     : ارمدينة ارمنورة 
  1  ط: إحسان عباسحتقيق  فوات الوفيات  بن أمحد بن عبد الرمحنا، حممد بن راار – 240

 .( م 1973عام : ار صادر   النارر : د  دينة النشر : بريو  م)
: مدينة النشر) 1ط  ، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ حميسن   حممد حممد حممد سامل  -241
 . (هـ1412عام :ار اجليل  النارر : د  بريو  
احلليب  النارر : مؤسسة  ) 2ط  ، حتقيق النصوص ونشرها عبد السالم حممد ، هارون  - 242

 .( هـ   د.م1385  عام : لنشر والتوزي  وررااه ل
 مدينة النشر: ارمدينة ارمنورة  )11ط   تدوين السنة ومنـزلتهاعبد ارمنعم السيد   ، جنم  -243

 ( .ه1399العدد الثالث  ربي  األول : النارر : اجلامعة اإلسالمية   
 

 
 


