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 بسم هللا الرمحن الرحيم

على بحوا ا جبهالة فتصبوا قومتصي قال هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن
 ما فعلتم اندمني{

  6احلجرات:  سورة

إليهم  هم إذا رجعواروا قوملينذوقال تعاىل: } فلو ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين و 
 لعلهم حيذرون{

 122التوبة :  سورة

( أخرجه (ع منكم ن يسم)) تسمعون ، ويسمع منكم ، ويسمع ممقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 داود واحلاكم يف املستدرك. أبو
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 البحث ملخص

تم هذه الدراسة جبمع أرآء ، وي  أبمهية اإلسناد يف نقد احلديثيركز هذا البحث يف موضوع خيتص 
اإلسناد وأنواعه ، ويذكر الباحث ،  مع بيان تعريف أبمهية اإلسناد يف نقد احلديثاحملدثني املتعلقة 

البحث عن اإلسناد.  ئمة فيها. مث يتحدث عن أتريخ بدءاإلسناد ويذكر أقوال األ املهمة يففوائد 
ويذكر مظاهر عناية األمة اإلسالمية ابإلسناد ، ويتكلم الباحث عن اإلسناد العايل وأقسامه واإلسناد 

هج ، وقد اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنأمهية اإلسناد وهتتم الدراسة ببيان  النازل وأقسامه. 
 واملنهج التحليلي من خالل كتب مصطلح احلديث نهُج املقارنة،واملنهج االستقرائىي وامل التأصيلية

 قدميا وحديثا.
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 جامعة املدينة العاملية

 رةملنشو الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري اإقرار حبقوق 

 أزهاري بن مراد©  2014حقوق الطبع 

 أمهية اإلسناد يف نقد احلديث

 

ذن ن دون إمورة صال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو 
 مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية:

 من هذا البحث بشرط العزو إليه.ميكن االقتباس  .1

لك ألغراض سائل وذالو  حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزاي اإلفادة من هذا البحث بشىت .2
 تعليمية، وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.

بتها نشور إذا طلغري امل لبحثاحيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزاي استخراج نسخ من هذا  .3
 جلامعات، ومراكز البحوث األخرى.مكتبات ا

 

 أزهاري بن مرادأّكد هذا اإلقرار: 

 

______                                              ______________ __ 

 لتاريخا              التوقيع                                                           
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 اإلهداء

أصحابه و لى آله وع ألمنياحممد  سيد املرسلنيوأصلى وأسلم على ،  تتم الصاحلاتنعمته ب  احلمد هلل

 واألخ , أسريتو أبنائي جيت و أهدي إىل والدّي الكرميني وزو  بنهجه إىل يوم الدين وبعد: وعلى من هنج

ع ل املتواضذا العمه إكمال ومن له يد يف ، يف إشارته لبعض الكتب املرجعيةاملاليزي أمني بن أمحد 

لى كل شيء ك وهو عذل إنه ويل هللا عمال صاحلا يف ميزان احلسنات يوم ألقاه بعد املمات وجعله

 قدير.
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 شكر وتقدير

 ضيلة األستاذقدير لفر والتقدم ابلشك، وأ إبجناز هذا البحث يل سهلقد  بفضله ومنِّّهاحلمدهلل الذى 

ذا البحث هل شرفتذي قد ال وهو املشرف تعاىل ورعاه حفظه هللاالدكتور منصور بن يوسف املشارك 

إىل  ا البحثهذ ةدراسه لألخطاءات من خالل وتصويب هنصائح هعلى ما تكرم وتفضل من توجيهات

عاىل كما أسأله ت  ه وأهلهه ومالعمره وعلمه وعملله يف  يبارك. وأسأل هللا تبارك وتعاىل أن حني تسليمه

 لزعفران حشيشنتها واك طيسرمدية أبدية يف دار قصورها ذهب واملس أن جيمعين وإايه ووالدينا أخرى

مركز و م اإلسالمية ة العلو ة كليوجه كذلك ابلشكر اجلزيل للجامعة املدينة العاملية وخباصوأ .انبت فيها

 علوم  يفالطالب للدراسات العليا على إاتحة الفرصة يل يف إكمال دراسة املاجستري

 لبحث أبطروحةهلذا ا لعونوجه ابلتقدير أيضا ملن كانت له يد اما أنين أحلديث هبذه اجلامعة. وكا

ا أسأل هللا .وأخري حث البا ، منذ بداية كتابيت هلذاتعلمية واملنهجية أو تصويب األخطاءالة يالفكر 

 .حلنيوىل الصايتهو هذا خالصا لوجهه الكرمي، إنه ويل ذلك ومواله و تعاىل أن جيعل كل عملي 
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 أمهية البحث

 إشكالية البحث 

 أهداف البحث

 السابقةة الدراس

 ستخدمة ىف البحثاملناهج امل

 هيكل البحث

 املقدمة

إن احلمدهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات  أعمالنا،من يهده هللا 
ما أفال مضل له،ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد ان ال إله إال هللا ،وأشهد ان حممد عبده ورسوله ، 

وشر  ،ليه وسلم وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عوجل  كتاب هللا عز  احلديثفإن أصدق ، بعد 
} فلو ال : قال هللا تعاىل  األمور حمداثهتا فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار. 

 ،1نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون{
فقام صلى هللا عليه  2يتفكرون{ ولعلهم إليهم نُ زِّل ما للناس لتبني الذكر إليك وأنزلناوقال تعاىل: }

ته أبسلوب واضح ومبني .فاعلم أن العلم احلديث مفخرٌة من اوسلم مبينا له أبقواله وأفعاله وتقرير 
منهٍج علميٍّ يُوَضع يف اتريخ  من جواهرها النفيسة، فقد كان أولمفاخر العلوم اإلسالمية، وجوهرة 

من  واملقبولِّ ، الصحيح من الضعيف العلوم اإلنسانية لتمحيصِّ الرواايت وتدقيقِّ األخبار، ومعرفةِّ 
م يف املردود، كانت تتعلق بدينهم أو تدخل  عقائدهم، لذا راجْت عندهم األساطري، وداَخَل معتقداهتِّ

علم . و إسنادهإال بعد معرفة  ن اخلرب ال يقبل أعلى اَبْت كتَبهم الرتهاُت واألابطيل التحريُف، وش

                                                            
 122سورة التوبة :  1

 44النحل :  2
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البحث ن وألكثري من البحث وبذل اجلهد من اجملاالت الغنية يف علوم احلديث واليت تستحق ااإلسناد 
فإن مسألة  . حىت يقبل وبه يعرف ضعف احلديث احلديث مدى صحةملعرفة  سبيل هو اإلسناد عن

تشكل نقطة علمية حساسة من بني مسائل علوم احلديث لكوهنا مصدرا لكثري من  معرفة اإلسناد
األحكام الفقهية والقضااي العقدية والسلوكية اليت اختلف العلماء فيها قدميا، أو اليت يثار حوهلا 

اختالف من جديد، ولذلك أصبحت هذه املسألة حمل اهتمام ابلغ من العلماء قدميا وحديثا، حيث 
ا مبحثا خاصا يف كتب املصطلح، بل صدرت عن بعضهم حبوث مستقلة يف سبيل معاجلتها عقدوا هل

وهبذا أصبح اإلسناد للحديث مثل األساس للبناء . واستقر يف األذهان أنه ال ميكن  .تنظريا وتطبيقا
تصور احلديث إال ابإلسناد ، كما ال ميكن أن يتصور البنيان بدون األساس ، واجلسم بدون الروح 

أصبح احلديث عبارة عن جزئني : اإلسناد واملنت . فإذا كان املنت واحدا وله إسنادان فهما حديثان ف
يف اصطالح احملدثني ، واحلديث الذي ليس له سند ليس بشيء. ولذلك اشتهر بني احملدثني : أن 

: ة واسعةرمحالسند للخرب كالنسب للمرء. وقال شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية رمحه هللا 
"وعلم اإلسناد والرواية مما خص هللا به أمة حممد صلى هللا عليه وسلم وجعله سلما إىل الدراية . فأهل 
الكتاب ال إسناد هلم أيثرون به املنقوالت . وهكذا املبتدعون من هذه األمة أهل الضالالت . وإمنا 

لصحيح والسقيم واملعوج والقومي ن به بني اأهل اإلسالم والسنة يفرقو ، اإلسناد ملن أعظم هللا عليه املنة 
إمنا عندهم منقوالت أيثروهنا بغري إسناد وعليها من دينهم االعتماد ،  وغريهم من أهل البدع والكفار

ة املرحومة وأصحاب هذه وهم ال يعرفون فيها احلق من الباطل وال احلايل من العاطل . وأما هذه األم
نْي كما يظهر فإن أهل العلم منهم وا املعصومة

َ
لذين هم من أمرهم على يقني . فظهر هلم الصدق من امل

َها  4وتداول اإلسناد وانتشاره معجزة من املعجزات النبوية.  3الصبح لذي عينني" ْ أشار إِّلَي ْ الَّيتِّ
يف قوله : )) َتْسَمُعون وُيْسَمع منكم وُيْسَمع ممَِّّْن َيْسَمع منكم  -صلى هللا عليه وسلم  -املصطفى 

))5. 

                                                            
 .125الفصل يف امللل والنحل / اتريخ تدوين حديث للدكتور حممد الزبري الصديقي/ 3

 . 23بغية امللتمس :  4

( ، واحلاكم يف "  92)  207( ، والرامهرمزي يف " احملدث الفاصل" :  92، وابن حبان ) (  3659، وأبو داود )  1/351أخرجه أمحد  5
، واخلطيب يف " شرف  6/539ويف " الدالئل "  10/250، والبيهقي يف " السنن "  60و  27، ويف َمْعرَِّفة علوم احلَْدِّْيث :  1/95املستدرك " 
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 :أمهية البحث

ْيح من  والبحث يف اإلسناد مهم جداً يف علم احلَْدِّْيث ، من أجل التوصل إىل َمْعرَِّفة احلَْدِّْيث الصَّحِّ
ّ َغرْي الصَّحِّ  ْيث بَ ْعَد وفاة النَِّبِّ

 -ْيح ، إِّْذ إنّه كلما تزداد احلاجة يشتد نظام املراقبة ، فعندما انتشر احلَْدِّ
اشتد االهتمام بنظام اإلسناد ، وعندما بدأ السهو والنسيان يظهران كثر  -صلى هللا عليه وسلم 

عروفاً عِّْنَد اْلُمَحدِّثِّنْيَ ؛ إِّْذ إنه ال ميكن االلتجاء إىل مقارنة الرواايت ، َحىتَّ أصبح َهَذا املنهج مألوفاً م
الوصول إىل النص السليم القومي إال عن طريق البحث يف اإلسناد ، والنظر واملوازنة واملقارنة فِّْيَما َبنْيَ 
يف الرواايت والطرق . من هنا ندرك سر اهتمام اْلُمَحدِّثِّنْيَ بِّهِّ ، إذ جالوا يف اآلفاق ينّقرون أَْو يبحثون 

للخطيب  6إسناٍد ، أَْو يقعون َعَلى علة أَْو متابعة َأْو خمالفة ، وكتاب " الرحلة يف طلب احلَْدِّْيث "
 البغدادي خري شاهد َعَلى َذلَِّك .

 تتجلي أمهية البحث من خالل النقاط التالية :و 

 الكشف عن عمل الوضاعني يف األحاديث . .1

 اإلسناد يستعمل لرواية الكتب. .2

 لنقد احلديث.اإلسناد    .3

                                                                                                                                                                                          

. من طرق عن األعمش ، 10، والقاضي عياض يف " اإلملاع ":  2/152و 1/55" جامع بَ َيان العلم " ( ، وابن َعْبد الرب يف 70أصحاب احلَْدِّْيث " )
 عن َعْبد هللا بن َعْبد هللا ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن َعبَّاٍس ، بِّهِّ مرفوعاً.
 دِّْيث حسن من َحدِّْيث األعمش (( .َذا حَ : )) هَ  24وصححه احْلَاكِّم ، َوَلَْ يتعقبه الذهِب ، َوَقاَل العالئي يف " بغية امللتمس " : 

(، واخلطيب يف "شرف أصحاب احلَْدِّْيث " 1321( ، والطرباين يف " الكبري " ) 91( ، والرامهرمزي يف " احملّدث الفاصل " )  146وأخرجه البزار ) 
 ( ، من َحدِّْيث اثبت بن قيس بلفظ : 69) 

مَ بون اليسمعون منكم مُثَّ أييت من بَ ْعَد َذلَِّك قوم مسان حي)) تسمعون وُيسمع منكم وُيسمع من الَّذِّْيَن   لوا ((.دون قَ ْبَل أن ُيسأن،يشهسِّّ
َذلَِّك . َوَقْد صدر الكتاب ُهَو كتاب فريد يف اببه ، مجع فِّْيهِّ اخلَْطِّْيب أخباراً اندرة من أخبار العلماء يف رحالهتم من أجل احلَْدِّْيث الواحد ، وما أشبه  6

يف دار الكتب العلمية بتحقيق : د. نور الدين  1975آاثر تدلل َعَلى َذلَِّك وترغب فِّْيهِّ ، َوَقْد طبع الكتاب يف بريوت بطبعته األوىل عام أبحاديث و 
 عرت .
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 :الدراسات السابقة 

له أمهية كبرية ؛ إذ به يعرف صحيح احلديث من ضعيفه ، وعدله من معوجه  اإلسنادإن علم 
؛ ولعل أمهية ذلك تدرك من أمهية احلديث النبوي الشريف، الذي هو املصدر التشريعي الثاين 

يبني من  وعلم اإلسنادبعد القرآن الكرمي الذي هو أصل الدين ، ومنبع الطريق املستقيم . 
السليم والصحيح من الضعيف واملوقوف من املرفوع واملقبول من خالله احلديث املعل من 

الذي  –املردود ، وعليه يقوم استنباط األحكام من السنة الطاهرة وبواسطة هذا العلم اجلليل 
يتم حسن االقتداء ابلرسول صلى هللا عليه وسلم ، وقد نشأ هذا العلم  –تفرد به املسلمون 

، وقد وردت عن التابعني ومن بعدهم عبارات من هذا الفن  الشريف مبكراً بعد ظهور الرواية
، كما ورد من قول حممد بن سريين: )) َل يكونوا يسألون عن اإلسناد ، فلما وقعت الفتنة، 
قالوا : مسوا لنا رجالكم ، فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إىل أهل البدع فال 

ملبارك : )) اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من يؤخذ حديثهم (( . وقال عبد هللا بن ا
ه يف كتابه "  204شاء ما شاء (( . فكان أول من ألف فيه اإلمام الشافعي املتوىف سنة ) 

الرسالة " إذ تكلم عن شروط احلديث الصحيح ، وشروط الراوي العدل ، وحبث الكالم عن 
السنة ، وأنكر  حلديث ، وتكلم عن مجعاحلديث املرسل وشروطه ، وتكلم عن االنقطاع يف ا

على من رد احلديث وتكلم عن تثبيت خرب الواحد وشروط احلفظ ، وتكلم عن الرواية ابملعىن 
، وعن التدليس ومن عرف به ، وتكلم عن زايدة التوثيق يف الرواية بطلب إسناد آخر ، وتكلم 

  .عن أصول الرواية
ه وهو صاحب  219 ي عبد هللا بن الزبري املتوىف سنةمث تاله يف التأليف يف هذا الفن احلميد

املسند وشيخ البخاري ، إذ يظهر من سوق اخلطيب يف كفايته إبسناد واحد إىل احلميدي 
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  .عدة مسائل يف املصطلح أن له رسالة يف علم مصطلح احلديث
جاج القشريي مث تبع هذين العاملني اجلليلني يف الكتابة يف قضااي املصطلح اإلمام مسلم بن احل

ه( فضّمن كتابه " اجلامع " مقدمة نفيسة تكلم فيها عن  261النيسابوري املتوىف سنة ) 
بعض القضااي املهمة يف علم مصطلح احلديث ؛ إذ تكلم عن تقسيم األخبار ، وعن تقسيم 

طبقات الرواة من حيث احلفظ واإلتقان ، وتكلم عن احلديث املنكر ، وعن تفرد الرواة ، وعن 
كم األحاديث الضعيفة والرواايت املنكرة ، وتكلم عن وجوب الرواية عن الثقات ، وترك ح

لى ذلك الكذابني والتحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونصب األدلة ع
يف النهي عن الرواية عن الكذابني والضعفاء ، والتساهل يف  ظ، وساق ما يدل على التغلي

يسمع فتكلم عن أمهية اإلسناد ، وعن وجوب جرح الرواة الضعفاء ، وأنه  الرواية عن كل ما
ليس من الغيبة احملرمة ، بل من الذب عن الشريعة املكرمة ، مث تكلم إبسهاب وتفصيل عن 
صحة االحتجاج ابحلديث املعنعن ، حىت أثخن يف اجلواب عمن اشرتط ثبوت اللقيا فيه ، 

من بعض قضااي مصطلح احلديث بسبب أن مسلماً مشهور وكذلك كتابه " التمييز " ال خيل 
  .ومعروف بتبسيط العلم مما أداه إىل شرح بعض املصطلحات

ه يف  275 مث تبعه ابلكالم عن بعض قضااي املصطلح أبو داود السجستاين املتوىف سنة
رسالته إىل أهل مكة يف وصف سننه ، إذ تكلم عن املراسيل وعن حكمها ، وتكلم عن عدد 

لسنن عن النِب صلى هللا عليه وسلم ، وتكلم عن االحتجاج ابحلديث الغريب ، وعن حكم ا
االحتجاج ابحلديث الشاذ ، وتكلم عن احلديث الصحيح ، وعن املنقطع واملدلس ، ومّثل 

 . عن صيغ السماع واحلديث املعلول لذلك ، وتكلم 
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تلميذ  ه 279الرتمذي املتوىف سنة  مث تبع هؤالء يف التأليف اإلمام حممد بن عيسى بن سورة 
اإلمام البخاري وخرجيه يف كتابه النفيس " العلل الصغري " ، وهذا الكتاب ألفه الرتمذي 

ووضعه يف آخر " اجلامع الكبري " ، تكلم فيه هذا اإلمام اجلهبذ اجلليل عن قضااي مهمة يف 
سع ، وتكلم عن مسألة مصطلح احلديث ، فقد تكلم عن أنواع التحمل ، وخص اإلجازة بتو 

الرواية ابللفظ والرواية ابملعىن ، وتكلم على زايدة الثقة ، ونقل اختالف العلماء يف جواز 
ل جرحاً وتعدياًل ، مث رجح وجوب نقد الرجال ؛ ألنه السبيل الوحيد إىل االكالم على الرج

ن حيث الضبط معرفة ما يقبل وما يرد من احلديث النبوي الشريف ، وقسم أجناس الرواة م
وعدمه وتكلم عن تفاوت الرواة يف ذلك ، وتكلم عن مفهوم احلديث احلسن عنده ، وعن 

مع ذكر بعض أسباب رد احملّدثني له ،  ، مفهوم احلديث الغريب ، وتكلم عن املعلل واملرسل
  .وكتابه " اجلامع الكبري " فيه كثري من القضااي املهمة يف مصطلح احلديث

ه إذ  321اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد الطحاوي احلنفي املتوىف سنة  مث جاء من بعدهم
ألف رسالة يف الفرق بني التحديث واإلخبار ، والفرق بني املعنعن واملؤنن ، وهي موجودة يف " 

 شرح مشكل اآلاثر " ، مث جاء من بعدهم احلافظ حممد ابن حبان البسيت املتوىف سنة 
مصطلح احلديث يف عدد من كتبه فقد ذكر يف مقدمة   ه إذ كتب بعضاً من مسائل354

كتابه " الثقات " الرواة اللذين جيوز االحتجاج خبربهم وساق شروطهم ، مث قال : )) فكل 
من ذكرته يف كتايب هذا إذا تعرى عن اخلصال اخلمس اليت ذكرهتا فهو عدل ، جيوز االحتجاج 

  . (( خبربه
مث ذكر شروط املوثق عنده . أما كتابه " اجملروحني " فقد ذكر يف مقدمته أنواع اجلرح ، 

فكانت عشرين ، أما كتابه األعظم " الصحيح على التقاسيم واألنواع " فقد ضمنه بعض 



22 
 

قضااي املصطلح املهمة يف مقدمته النفيسة ، إذ أمجل شرطه يف عنوان الكتاب ، مث بسط  
ط ودافع عن منهجه يف التصحيح ، مث تكلم عن أقسام األخبار من كالمه عن هذه الشرو 

حيث طرقها ، وتكلم عن اختالف الرفع والوقف ، والوصل واإلرسال ، وتكلم على زايدات 
الثقات يف األسانيد واملتون ، مث تكلم عن رواية أهل البدع ، وعن حكم الرواية عنهم ، وتكلم 

  .، وتكلم عن املدلسني ، وعن عدالة الصحابة عن املختلطني وعن حكم الرواية عنهم
  مث جاء من بعدهم القاضي احلسن بن عبد الرمحان الرامهرمزي املتوىف سنة

ه ، فألف كتابه النافع املاتع " احملدِّث الفاصل بني الراوي والواعي " وهو كتاب غري  360 
منا هو كتاب متصل خمتص جلمع أنواع علوم احلديث كلها ، وَل يقصد من وضعه ذلك ، إ

بسنن الرواية والطلب والكتابة ومناهجها ، فهو يبحث يف أبوابه األوىل يف مقدمات عن علم 
مصطلح احلديث مث أوصاف طالب احلديث وبعض شروطه وما يتعلق به ، مث تكلم عن العايل 

ة وتكلم والنازل من األسانيد وما يتعلق به من الرحلة وعدمها ، مث تكلم عمن مجع بني الرواي
إبجادة وتفصيل عن طرق التحمل وصيغ األداء مث تكلم عن اللحن والرواية ابملعىن واملعارضة 
واملذاكرة واملنافسة وغريها ، واعتمد على نقل األخبار عن السلف املاضني ابألسانيد ، حىت 
ب امتدحه أئمة هذا الشأن يف صنيعه يف هذا الكتاب ، فقد قال فيه الذهِب : )) مصنف كتا

احملدث الفاصل بني الراوي والواعي ، وما أحسنه من كتاب ، قيل : إن السلفي كان ال يكاد 
   . يفارق كمه ، يعين يف بعض عمره

ه ،  405مث جاء من بعده أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري املتوىف سنة  
من كتاب الرامهرمزي ، وأكثر  فألف كتابه " معرفة علوم احلديث " وكتابه هذا أنفس بكثري

جودة ؛ الستيعابه أغلب أنواع علم احلديث وتقسيمه ذلك وتفصيله ألنواعه حىت عده بعضهم 
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  . أنه رائد التأليف يف مصطلح احلديث
  مث جاء من بعده احلافظ أبو نعيم أمحد بن علي األصفهاين املتوىف سنة

  : األمور ، بكتاب أمساهه ، فزاد على ما كتب احلاكم وتعقبه يف بعض  430
 . املستخرج على كتاب احلاكم " لكنه َل يبلغ الغاية فيه فأبقى فيه  "

ه ، فألف كتابه " اإلرشاد يف  446مث جاء من بعده احلافظ أبو يعلى اخلليلي املتوىف سنة  
معرفة علماء احلديث " ، وقد ذكر يف مقدمة هذا الكتاب شيئاً من دقائق علم مصطلح 

، فتكلم عن احلديث الصحيح ، وشرح شيئاً عن العلة ، وتكلم عن الشذوذ وعن  احلديث
األفراد وعن املنكر والشاذ ، وحتدث عن العلو والن زول ، وحتدث عن طبقات احلفاظ وأئمة 

  .هذا الشأن ، ونقاد األثر ، وطبقات فقهاء الصحابة وغريهم
  علي املتوىف سنةمث جاء من بعدهم اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن 

ه ، فصنف يف قوانني الرواية كتابه املسمى " الكفاية يف علم الرواية " كما كتب يف  463 
أدب الرواية كتاابً مساه " اجلامع آلداب الشيخ والسامع " ، وكان للخطيب البغدادي دور 
واسع يف مصطلح احلديث ، وألف كتباً مستقلًة قي أغلب فنون علم مصطلح احلديث ، 

  .وبذلك أمجع املنصفون على أن كل من جاء بعده كان عالة على كتبه
  مث جاء من بعدهم احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر املقدسي املتوىف سنة

  .ه فألف كتاابً يف العلو والن زول 507 
ي املتوىف ب " اإلملاع " ، وأبو حفص املياجنه كتا 544 مث ألف القاضي عياض املتوىف سنة 

  . "جهله ه جزءاَ لطيفاً مساه " ما ال يسع احملّدث 581سنة 
الذي ال خيلو البحث والكالم عن  هذه هي املؤلفات اليت تناولت علم مصطلح احلديث
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واستمر احلال عليها حىت جاء احلافظ تقي الدين أبو  اإلسناد إذ أن علم اإلسناد جزء منه ،
ه نزيل دمشق ،  643ه واملتويف سنة577  عمرو عثمان بن الصالح الشهرزوري املولود سنة

فجمع ملا ويل تدريس احلديث ابملدرسة األشرفية ما تفرق يف مؤلفات من سبقه ، وضم إليه ما 
جيب ضمه من الفوائد ، وذلك يف كتابه النفيس " معرفة أنواع علم احلديث " ، وهو من أجل  

وحموراً دارت يف فلكه  كتب مصطلح احلديث وأحسنها ، وكان هذا الكتاب حداثً جديداً 
تصانيف كل من أتى بعده ، وأنه واسطة عقدها ، ومصدر ما تفرع عنها ، وَل يكن ملن بعده 

سوى إعادة الرتتيب يف بعض األحيان ، أو التسهيل عن طريق االختصار أو النظم ، أو 
صار  إيضاح بعض مقاصده ، وقد رزق هللا تعاىل كتاب ابن الصالح القبول بني الناس ، حىت

مدرس من يروم الدخول هبذا الشأن وال يتوصل إليه إال عن طريقه فهو املفتاح ملا أغلق من 
  . معانيه ، والشارح مبا أمجل من مبانيه

 من املصادر احلديثة اليت حتدثت عن السند واإلسناد:

 كتاب ) نشأة اإلسناد وقيمة اإلسناد ( للدكتور قاسم علي سعد. -
 د.ة بغداامعداود سلمان صاحل الدليمي ، ماجستري جب اإلسناد عند احملدثني : -
ري جيري ، ماجستم التو لرحياإلسناد بني التاريخ والسنة النبوية )دراسة مفارنة ( : عبد ا -

 مبعهد التاريخ العريب.
 عظمي.فى األمصط دراسات يف احلديث النبوي واتريخ تدوينه : للشيخ العالمة حممد -
ي ضا صمدشيخ ر احلديث النبوي واتريخ تدوينه للوالتعليق على كتاب درسات يف   -

 يناقش فيه بعنوان : اإلسناد عن احملدثني.
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 :املناهج املستخدمة يف البحث

:هذا البحث قائم على   
تقعيدهم، واعتمادها هي الدراسة النظرية من خالل كالم العلماء و  الدراسة التأصيلية:-  

تعريفات وحتريرات ومسائل.يف الغالب على كتب املصطلح، وما فيها من   
اهتم. ، بتتبع نصوصهم، ومجع أقواهلم، وتقصي تعريفاهتم وحترير االستقراء-  
الختالف واالتفاق بينهم.القائُم على مقارنة آراء العلماء، وبيان نقاط امنهُج املقارنة، -  
ملستخلصة، وبعد تتبع كالم العلماء واملقارنة أييت به لرصد النتائج ا منهج التحليل العلمي-

 ومن مَثَّ الرتجيح.
 

 : هيكل البحث

:وقد رتب الباحث هذا البحث حسب الرتتيب األيت  

 ينفسم البحث إىل ثالثة فصول وخامتة.

ويشتمل على:،  الفصل األول: التمهيدى  

املقدمة -  

أمهية البحث -  

إشكالية البحث -  

أهداف البحث -  

الدراسات السابقة -  
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املناهج املستخدمة ىف البحث  -  

هيكل البحث -  

، ويشتمل على  وما يتعلق هبا تعريف اإلسنادالفصل الثاين :
 املبحثني:

ث مل هذا املبح، ويشت نواعهقة بني السند واإلسناد وأتعريف اإلسناد ونشأته والعالاملبحث االول: 
 على ثالثة مطالب.

 تعريف اإلسناد. املطلب األول:

 نشأة اإلسناد. الثاين:املطلب 

 العالقة بني السند واإلسناد. املطلب الثالث:

اإلسناد ، أمهيته يف نقد احلديث وخصيصة  املبحث الثاىن:
ويشتمل هذا املبحث إىل أربعة مطالب: اإلسناد يف األمة اإلسالمية .  

أمهية اإلسناد يف نقد احلديث. املطلب األول:  

إلسناد.اأقوال احملدثني يف تبيني أمهية  املطلب الثاين:  

ة.اإلسناد يف األمة اإلسالمي: خصيصة املطلب الثلث  

ألمساء.: فوائد مهمة يف اإلسناد ومتييز ااملطلب الرابع  

 حثني:ى املبعلويشتمل  النازل.اإلسناد العايل وأنواعه ، واإلسناد :  ثالثال الفصل
 :ثالثة مطالباملراد ابإلسناد العايل وأنواعه ، وله : املبحث االول
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 تعريف اإلسناد العايل. املطلب األول:
 .أنواع اإلسناد العايل: انقسام اإلسناد العايل إىل ثالثة أقسام املطلب الثاين:
 ة علّو اإلسناد ، وله مطلبان:أمهيّ  املبحث الثاىن:
أقوال األئمة يف أن طلب علو اإلسناد مطلب عزيز للمحدثني ، ينتقلون لطلبه من  املطلب األول:
 بالد إىل بالد.
 املراد ابإلسناد النازل وأنواعه. املطلب الثاين:

 تفضيل اإلسناد النازل أحياان على اإلسناد العايل. املطلب الثالث:
 واملراجعاملصادر و  والتوصياتأهم النتائج  وتشتمل على: ،امتة اخل

تعريف اإلسناد: : الفصل الثاين  

 مدخل: 

اإلسناد خصيصة فاضلة هلذه األمة ، وليست لغريها من األمم السابقة ، وهو سنة ابلغة مؤكدة ، 
فعلى املسلم أن يعتمد عليه يف نقل احلديث واألخبار . قال الثوري رمحه هللا: "اإلسناد سالح املؤمن 

 " .7يء يقاتل؟، فإذا َل يكن معه سالح فبأي ش

القة بني السند تعريف اإلسناد ونشأته والعاملبحث االول:  
 واإلسناد وأنواعه

:اإلسناداملطلب االول: تعريف   

 :  اإلسناد لغة يكون -1
 مبعىن إمالة الشيء إىل الشيء حىت يعتمد عليه. -أ

                                                            
 8رقم احلديث :  –املدخل إىل اإلكليل للحاكم  –كتاب   7
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 وأييت أيضا مبعىن رفع القول إىل قائله ونسبته إليه. -ب

 وأييت اصطالحا ملعان :

لظهر إىل سناد اإحنوه و الغري ، كاملريض مثال ، بتمكينه من التوكؤ على املسند ،  إعانة -أ
 عانة (.إ) و) إستناد (  :الشيء. وتفصيل الكالم يف اإلسناد هبذا املعىن أييت حتت عنواين 

 .)سند( وبات( ما يذكر لتقوية القضية املدعاة . والكالم فيه حتت عنواين : )إث -ب

 ة(.)إضاف صطلحمهلم : إسناد الطالق إىل وقت سابق ، وتفصيله يف اإلضافة ، ومنه قو  -ج

نت ملوّصل إىل مالطريق ىن االطريق املوّصل إىل منت احلديث ، وبيانه فيما يلي: ) اإلسناد مبع -د
 احلديث(.

 هذا االصطالح هو لألصوليني واحملثدين ، وله عندهم إطالقان : -2
 وهو ضد اإلرسال .األول : أن إسناد احلديث هو ذكر سنده ، 

 والسند : سلسلة رواته بني القائل والراوي األخري .
 وهذا االصطالح يف اإلسناد هو األشهر عند احملدثني.

الثاين: ونقله ابن الصالح عن ابن عبد الرب ، أن اإلسناد هو رفع احلديث إىل النِب صلى 
يث املوقوف ، وهو ما احلد –على هذا القول  –هللا عليه وسلم. فمقابل احلديث املسند 

َل يرفع إىل النِب صلى هللا عليه وسلم . بل هو من قول الصحايب. واملقطوع : وهو ما 
 8انتهى إىل التابعّي.

 

                                                            
املصدر : ملتقى أهل احلديث. املؤلف وزارة الوقاف  – 1384، الصفحة :  2الكتاب : املوسوعة الفقهية الكويتية ، الباب: إسناد ، اجلزء :  8

 والشؤون اإلسالمية ابلكويت .
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 تعريف اآلخر لإلسناد لغة واصطالحا:

السند يف اللغة يطلق على عدة معان ، أشهرها : ما قابلك من اجلبل ، وعال عن السفح ، واملعتمد : 
 . 9يسند إليه ويعتمد عليه من حائط وغريه ، يقال : فالن سند ، أي : معتمدوهو كل ما 

: "وهو مأخوذ إما من السند وهو ما ارتفع وعال من سفح اجلبل ، ألن 10قال بدر الدين بن مجاعة
املسنِّد يرفعه إىل قائله ، أو من قوهلم : فالن سند أي معتمد ، فسمي اإلخبار عن طريق املنت سندا 

 .11احلفاظ يف صحة احلديث وضعفه عليه"العتماد 

 املطلب الثاين: نشأة اإلسناد

ريخ نشاة اإلسناد تربز نظريتان شهرياتن يف األوسط العلمية ، النظرية األوىل: االختالق ، حول ات
أن أكرب جزء من األسانيد يف كتب احلديث اعتباطي وأن األسانيد بدأت ومضمون هذه النظرية 
وأن األسانيد كانت … إىل كماهلا يف النصف الثاين من القرن الثالث اهلجريبشكل بدائي ووصلت 

 . 12تلصق أبدىن اعتناء

وتَ     َزعَّم ه    ذه النظري    ة وروج هل    ا ف    ذاعت يف أوس    اط املستش    رقني ب    ل يف الوس    ط العلم    ي الع    ريب أبس    ره 
دراس  اته إىل املستش  رُق "ش  اخت" حي  ث زع  م أن  ه درس أس  انيد كت  ب الس  رية والفق  ه وتوص  ل م  ن خ  الل 

ه  ذه النظري  ة ه  ي ال  يت أدت  ه إىل وأن  Back Projecting نظري  ة مساه  ا "الق  ذف اخللف  ي" أو :
وق  د امت  دح املش  رقون نظري  ة "ش  اخت"، ووص  فوها أبهن  ا إس  هام ق  يم  اكتش  اف اتري  خ اخ  تالق اإلس  ناد.

خ ال ذي نس ب في ه جدا لدراسة التطورات يف األحاديث النبوية ، ألن هذا امل نهج ال يعطين ا فق ط الت اري
                                                            

 مادة سند. 8/215، والتاج  3/220، واللسان  2/117، واألفعال  3/115، مقاييس اللغة  2/489الصحاح  9

ه    ، 733ه     وتويف سنة 639قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد هللا ، حممد بن إبراهيم سعد هللا بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي ، ولد سنة هو  10
 من مصنفاته : املنهل الروي .

 .1/292، والبحر الذي ذخر  1/404، ونكت الزركشي  30، وانظر اخلالصة :  39-25املنهل الروي :  11
 (.2/422سات يف احلديث النبوي حممد األعظمي )درا 12
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ح  ديث م  ا إىل الن  ِب ص  لى هللا علي  ه وس  لم ،ب  ل يعط  ي امل  دلول ال  دقيق لتل  ك األس  انيد ،وه  و أن اجل  زء 
م    ن األس    انيد ص    حيح بينم    ا اجل    زء العل    وي املوص    ل إىل الن    ِب ص    لى هللا علي    ه وس    لم خي    ايل  لس    فلىا

 13وزائف.

أت ه   ذه فق   د ابت   دوَل تك   ن دراس   ات "ش   اخت" ه   ي الوحي   دة يف إط   ار جه   ود املستش   رقني، 
 1905مي  ور" ت  ويف و" 1926اجله  ود يف الق  رن الث  امن عش  ر، حي  ث ب  رز "األم  ري كايت  اين" ت  ويف س  نة 

  ص   حة األحادي   ثيف، واه   تم الثالث   ة بت   اريخ الس   نة، واعتق   دوا نظري   ة الش   ك 1893و"ش   ربجنرا" ت   ويف
 ،وسعوا للكشف عما أمسوه املادة األصلية للحديث.

رخيي ج النق د الت اعان مب نهة مِّ ْن بع دهم اليه ودي "جول دزيهر" ال ذي اس تمث توىل كِّرْبَ ه ذه النظري 
ى إلس المي، وي ر الفكر ا األورويب يف دراسة احلديث ، حيث توصل إىل فكرة تطور األسانيد واملتون يف

ايت  اين م  ا ذه  ب ككأن وض  ع احل  ديث ب  دأ يف جي  ل الص  حابة املبك  ر وإن ك  ان يثب  ت وج  ود م  ادة أص  لية  
 وشربجنر وميور.

ولقد صارت دراسات "جولدزيهر" دستورا للمستشرقني من بعده، وقليل ما هم الذين انتقدوها، أما 
األكثرية الساحقة فاكتفوا بتعميق آرائه إبضافة براهني جديدة، فكان منهم "فنسنك" الذي ركز على 

 . 14أحاديث العقيدة، و"جوزيف شاخت" الذي ركز على أحاديث األحكام

                                                            
( ولقد ركز "جوزيف شاخت ")بريطانيا يهودي( يف دراسته على أحاديث األحكام وأعلن عن نظريته يف اختالق األسانيد يف كتابه: أصول 2/416السابق ) - 13

 Introduction toيف الفقه اإلسالمي:  وكتابه اآلخر مقدمه The Origin of Mohammedan Jurispro dunceالشريعة احملمدية: 

Islamic Law  73انظر موقف االستشراق من السرية والسنة النبوية. أكرم العمري ص 
 
ودراسات يف احلديث النبوي  49ودراسات يف اتريخ السنة املشرفة له أيضا ص 38-35أنظر: موقف االستشراق من السرية والسنة النبوية. أكرم العمري. ص 14

 (2/420عظمي )حممد األ
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قني كافة صدروا عن جهل حمقق بنظام اإلسناد وروحه واعتمدوا على دراسات والواقع أن املستشر 
خاطئة يف املنهج العلمي واالستقراء مع ضميمة العجمة يف اللغة مما أوقعهم يف كثري من االستنتاجات 

 .15املتناقضة

شأة طبيعية نشأت ن انيدوالواقع أن هناك أسبااب كثرية تبطل نظرية االختالق وتثبت أن األس
ليت حثت انفسها  رعيةيف الوسط العلمي اإلسالمي وابستلهام لفكرة اإلسناد من روح النصوص الش

 على تبين هذه الطريقة يف حفظ النقول وتبليغها.

 من األسباب اليت تبطل نظرية االختالق: 

حسابية ملية ععتربان لو اكثرة األسانيد. فطرق األحاديث تبلغ مئات األلوف إن َل يكن أكثر، و   -1
علمنا ضخامة لواحدا  ديثايف اإلسناد مبنية على التضاعف العددي للرواة ملدة ثالثة أجيال رووا ح
 فة مشرتكة بنينتحال صاال العدد. وهذه الكثرة قرينة قوية على استحالة االختالق إذ يبعد أن يكون

 آالف الرواة يف كل جيل مث ال أييت ما يفيد هذا التواطؤ الواضح.

د الكثري من يا. فتجقليمه الكثري من املتون مع أن أسانيدها خمتلفة ورواهتا متباعدون إتشاب -2
مصار والذين يف األ رقنياألحاديث اليت تشرتك يف لفظ واحد مع أن خمارجها عن صحابة خمتلفني متف
دائم د مؤمتر رورة عقين ضرووا عنهم أيضا من أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها، والقول ابالختالق يع
دوثه فهو ح ينقل نه َليضم الرواة من الشام ومصر والعراق واحلجاز وخراسان وغريها، وهذا مع أ

 مستحيل يعرفه كل من طالع التاريخ اإلسالمي.

                                                            
. ويف قضية العوائق اليت أدت إىل وقوع املستشرقني يف كثري من األخطاء العلمية أنظر: 52انظر موقف االستشراق من السرية والسنة النبوية. أكرم العمري ص - 15

 (.1/225ريخ الثالث الغريب فؤاد سزكني). وات76صوموقف االستشراق من السرية والسنة النبوية ألكرم العمري  382السنة قبل التدوين. حممد عجاج اخلطيب ص
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هم مامتنع من اهت أخالقيات الرواة اليت اشتهرت وذاعت، ومآثرهم الذي َل جيحدها جاحد، -3
ذا  املناقب، وإ ظما حتفلب كالرواية العربية حتفظ املثا ابختالق األحاديث، واملستشرقون يعلمون أن

نقل بني قصد، ت غري أعرايب على حضري أو سرقة ارتكبها شاعر يف قصيدة عن اهكانت فرية افرتا
ئك الرواة عن أول نقلهبالرواة حىت تبلغ اآلفاق، أفال يكون اختالق آالف األسانيد حداث جديرا 

 املختلقني.

حتيل  –اهنا يأيت بيساليت و  –د، وأخالقية منهج الرواية والنقد عند احملدثني روح ونظام اإلسنا -4
 حدوث اختالق مقصود مث تداوله على أنه صحيح معتمد.

 تطور اإلسنادالنظرية الثانية :

امة إال د بصورته التَل يعتملة و تعين هذه النظرية أن آلية اإلسناد أو نظامه َل أيخذ اهليئة الكام
 زمنية متعاقبة.عرب مراحل 

لكن ينبغي التنبيه إىل نقطة مهمة متعلقة بفكرة تطور اإلسناد، وهو أن بعض املستشرقني ق الوا 
هب    ذه النظري    ة، لك    نهم اعت    ربوا تط    ور اإلس    ناد مبع    ىن اختالق    ه أيض    ا وانتحال    ه ع    رب بع    ض ال    رواة، وق    د 

التطور الذي نعنيه هن ا ف املراد  أما، 16نظرية االختالق اليت تكلمنا عنهااستخدموا كلمة التطور إلثبات 
ب  ه م  رور اإلس  ناد مبراح  ل زمني  ة تف  اوت فيه  ا اهتم  ام النقل  ة وال  رواة يف االلت  زام ابهليئ  ة الكامل  ة ل س  ناد. 

كون وا يس ألون ع ن اإلس ناد فلم ا وقع ت َل يوتعتمد هذه النظرية على أثر حملمد بن س ريين يق ول في ه: " 
ر إىل أه  ل الس  نة فيؤخ  ذ ح  ديثهم وينظ  ر إىل أه  ل الب  دع ف  ال يؤخ  ذ الفتن  ة ق  الوا: مس  وا لن  ا رج  الكم فينظ  

                                                            
سانيد" أنظر: وهذا هو الذي عناه األستاذ األعظمي يف نتائج دراساته عن نظرية القذف اخللفي لشاخت حيث استنتج أنه "َل يكن هناك تطور وحتسني يف األ - 16

 (2/437دراسات يف احلديث النبوي )
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ان  ه أرخ  –ه    110وه  و اتبع  ي مع  روف ت  ويف  –.وواض  ح م  ن الرواي  ة أن حمم  د ب  ن س  ريين 17ح  ديثهم"
 بداية االهتمام ابإلسناد عند وقوع الفتنة.

ديل، اجل  رح والتع  ة ، ولبداي  ونلف  ت االنتب  اه إىل أن ه  ذا األث  ر إمن  ا أرخ لبداي  ة االهتم  ام ابإلس  ناد
 حيث ورد يف اإلشارة إىل السؤال عن أحوال الرجال.

و بداي ة ه م ا ح دث  كما أن األثر واضح يف أن اإلسناد كان موج ودا قب ل ه ذه املرحل ة، وغاي ة
د هتم   ام اإلس   ناابت   دأ ا االهتم   ام ب   ه والس   ؤال والتفت   يش عنه.وس   نحاول التع   رف عل   ى اتري   خ الفتن   ة ال   يت

ع ض الب احثني بس تنتاجات نظرية اجلرح والتعديل لكننا نشري إشارة بس يطة إىل اعندها عند الكالم عن 
 ونرجئ مناقشتها إىل املوضع املذكور . 

لقد ذهب األستاذ أكرم العمري أن املراد ابلفتنة املذكورة يف أثر ابن سريين هو زمن مقتل 
بن سريين السابق أبثر عثمان حيث ظهر الوضع وبرزت االنشقاقات عن اجلماعة، ويفسر أثر حممد 

الفتنة وأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رت اث» له استعمل فيه كلمة الفتنة، وهي قوله:  آخر
 .18عشرة آالف َل خيف  منهم أربعون رجال

ويعتم  د األس  تاذ حمم  د األعظم  ي عل  ى نف  س أث  ر اب  ن س  ريين يف الفتن  ة وجي  زم أبن امل  راد هب  ا فتن  ة 
. لك ن األس تاذ األعظم ي ينب ه إىل م ا أ ش ران إلي ه يف بداي ة املبح ث وه و 19ي ةعلي ب ن أيب طال ب ومعاو 

"أن استعمال األسانيد كان موجودا ومعروفا  كل ما هنالك أن الناس م ا   أن كالم ابن سريين يفهم منه

                                                            
 .122بشرح ابن رجب واخلطيب البغدادي يف الكفاية ص 81( الرتمذي يف العلل الصغري ص1/15رواه مسلم يف مقدمة الصحيح ) - 17
 
 (44( و قال األستاذ  العمري : بسند صحيح وانظر : ) حبوث يف اتريخ السنة املشرفة ألكرم العمري ص 11/357رواه عبد الرزاق يف املصنف ) - 18
 
 (2/395دراسات يف احلديث النبوي ) - 19
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. لكنن ا ن رى 20كانوا يدققون فيستفسرون  وكان األمر مرتوكا للراوي نفسه  إذا أراد أن يبني شيخه أوال
أن يف ك   الم ألس   تاذ األعظ   م توس   عا ، ألن مع   ىن ع   دم الت   دقيق و االستفس   ار  وأن ذك   ر الش   يخ ك   ان 
مرتوك  ا لل  راوي .. مع  ىن ذل  ك ع  دم وج  ود حقيق  ة اإلس  ناد  فيك  ون كالم  ه متناقض  ا حي  ث أن  ه أثب  ت يف 

 بداية العبارة وجود األسانيد واستعماهلا وشهرهتا .

ين إن األسانيد كانت موجودة ومستعملة  ألهنا كانت و األوىل أن يقال يف تفسري أثر ابن سري 
منبعثة من روح الشريعة كما سنعرف ، لكن االلتزام ابهليئة الكاملة ل سناد والتفتيش  عن الدجال 

وتلمس احتماالت الكذب َل يكن ملتزما يف الصدر األول لتعاملهم يف مسألة نقل الشرع  على الرباءة  
يكن يتصور أحد أن يكذب أحد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ، إذ َل يتفش الكذب ، بل 

ويدل على ذلك أثر أنس ابن مالك حيث يقول :"ليس كل ما حندثكم عن رسول هللا صلى هللا عليه 
وقال الرباء بن  .21وسلم مسعناه منه ولكن حدثنا أصحابنا  وحنن قوم ال يكذب بعضهم بعضا "

كانت ،من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان حيدثنا أصحابنا عنه كل احلديث مسعناه   ماعازب : "
ولكن الناس َل يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد . ويف رواية :"22" اإلبلتشغلنا عنه رعية 

 .23"الغائب

 العالقة بني السند واإلسناد: :املطلب الثالث
السند: هو الطريق املوّصل إىل منت احلديث ، واملراد ابلطريق : سلسلة رواة احلديث ، واملراد مبنت 
احلديث : ألفاظ احلديث املروية . وأما اإلسناد فهو ذكر ذلك وحكايته واإلخبار به. فبني اإلسناد 

اوي : هو احلق. والسند تباين . وهذا الوجه هو املشهور يف التفريق بني االصطالحني. قال السخ
                                                            

 (2/397)السابق  -20
 
 386رواه اخلطيب يف الكفاية ص  - 21

 385( واخلطيب يف الكفاية ص 1/95( و احلاكم يف املستدرك )4/283رواه أمحد يف املسند )- 22
 235رواها الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ص  - 23
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ونقل السيوطي يف التفريق بني االصطالحني خالف هذا قال: قال ابن مجاعة والطيِب : السند هو 
إىل قائله. هذا ما نصوا عليه يف الفرق بني ، وأما اإلسناد فهو رفع احلديث  اإلخبار عن طريق املنت

ون اإلسناد مبعىن السند كثريا االصطالحني ، ولكن ابستقراء مواضع من كالم احملدثني جندهم يستعمل
بنوع من التساهل أو اجملاز ، حىت لقد قال ابن مجاعة : احملدثون يستعملون السند واإلسناد مبعىن 

 24واحد
 

،  يف نقد احلديث أمهيته ، املبحث الثاين: اإلسناد
األمة اإلسالمية.وخصيصة اإلسناد يف   

:يف نقد احلديث املطلب األول: أمهية اإلسناد  

احلديث وذلك لكونه طريق معرفةلقد اهتم احملدثون ابإلسناد   
الشريف ، اثين أدلة أحكام الشرع يف اإلسالم ، والتايل للقرآن الكرمي يف الشرف واألفضلية كما أن 

شرف اإلسناد آت من مثرته وغايته ، وهي متييز ما صح من حديث النِب )صلى هللا عليه وسلم ( عما 
َل يصح عنه .كما أن اإلسناد يعد نصف علم احلديث الن احلديث منت وإسناد25. مُثَّ إنَّ ل سناد 
أمهية كبرية عِّْنَد املسلمني وأثراً ابرزاً ؛ وذلك ملا لألحاديث النبوية من أمهية ابلغة ، إذ إنَّ احلَْدِّْيث 

النبوي الشريف اثين أدلة أحكام الشرع ، ولوال اإلسناد واهتمام اْلُمَحدِّثِّنْيَ بِّهِّ لضاعت علينا سنة نبينا 
َها ، وملا استطعنا التمييز َبنْيَ صحيحها من والخ -صلى هللا عليه وسلم  - ن ْ َا ما ليس مِّ تلط هبِّ

سقيمها ؛ إذن فغاية دراسة اإلسناد واالهتمام بِّهِّ هَِّي َمْعرَِّفة صحة احلَْدِّْيث أو ضعفه ، فمدار قبول 
اإلسناد فِّْيهِّ  احلَْدِّْيث غالباً َعَلى إسناده ، قَاَل القاضي عياض : )) اعلم أواًل أّن مدار احلَْدِّْيث َعَلى

                                                            
وزارة األوقاف و الشؤون  املؤلف :لتقى أهل احلديث.م املصدر :، الباب : إسناد ،   املوسوعة الفقهية الكويتية الكتاب :  -المصدر السابق    24

 ضوء.من حرف النون انقصا بعض املصطلحات يف النهاية ،إىل حرف الواو كلمة : و  اجلزء :، اإلسالمية ابلكويت
 
 رسالة جامعية يف كلية الشريعة للدكتور داود سليمان الدليمي 30اإلسناد عند احملدثني :  25
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تتبني صحته ويظهر اتصاله ((26. َوقَاَل ابن األثري27 : )) اعلم أّن اإلسناد يف احلَْدِّْيث ُهَو األصل ، 
 وعليه االعتماد ، وبه تعرف صحته وسقمه ((28 .

 :أمهية اإلسناد أقوال احملدثني يف تبيني  :لثايناملطلب ا
غ يف ه من اثر ابله ملا لناية بعنهم كلمات تبني منزلته ولزوم العاحملدثون أمهية اإلسناد فوردت أدرك 

 لابعض أقو وهذه  احلفاظ على حديث النِب صلى هللا عليه وسلم خاصة وعلوم الشريعة عامة ،
  العلماء فيه :

روى األمام امحد بسنده عن عتبة بن أيب حكيم قال :  ه  (.124ما روي عن األمام الزهري ) ت -
مسع الزهري إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة يقول : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ( : فقال 
الزهري : ) قاتلك هللا اي بن أيب فروة ، ما أجرأك على هللا إال تسند حديثك ؟ حتدثنا أبحاديث ليس 

 .29هلا خطم وال أزمة ( 
ه  ( .روى ابن حبان بسنده عن عبد هللا بن  148ه  أو  147روي عن األعمش ) ت ما -

إدريس انه قال : ) رمبا حدث األعمش ابحلديث ، مث يقول : بقى رأس املال ، حدثين فالن 
 .30قال ، ثنا فالن عن فالن عن فالن (

زي بسنده روى ابن أيب حامت الرا ه  ( .151أو  150ما روي عن عبد هللا بن عون ) ت  -
 .31عن عبد هللا بن عون ، انه كان يقول ) ال يؤخذ هذا العلم إال عمن شهد له ابلطلب (

                                                            
 . 194اإلملاع :  26
: "جامع األصول" و املبارك بن حُمَمَّد بن َعْبد الكرمي الشيباين ، العالمة جمد الدين أبو السعادات ابن األثري اجلزري ، مُثَّ املوصلي ، من مصنفاته  27

 ( .ه 606( ، وتويف سنة ) ه 544"النهاية" ، ولد سنة ) 
ْساَلم :  4/141وفيات األعيان   . 21/488( ، سري أعالم النبالء ه 606وفيات )  226-225، واتريخ اإلِّ

 . 10-1/9جامع األصول  28
 
حممد بن عبد هللا أبو عبد هللا احلاكم النيسابوري ، املكتب التجاري   بريوت ، الكفاية يف علم الرواية :  6معرفة علوم احلديث للحاكم : ص 29
 . 73ني صند احملدثعسناد العلمية   املدينة املنورة، وينظر اإلامحد بن علي بن اثبت أبو بكر اخلطيب البغدادي   املكتبة  556ص

 واالزمة:مجع زمام وهو كذلك أيضا.واخلطم:مجع خطام وهو كل ما يوضع على انف الناقه 
 حبان البسيت ، دار الوعي   حلب .أبو حامت حممد بن  1/19كتاب اجملروحني :  30
 ن أيب حامت حممد بن إدريس أبو حممد الرازي التميمي ، دار إحياء الرتاث العريب   بريوت.عبد الرمحن ب 28، ص 1قسم /1اجلرح والتعديل :  31
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ه  (.روى ابن عبد الرب عن إالوزاعي انه قال ) ما 157ما روي عن اإلمام إالوزاعي ) ت -
 .32ذهاب العلم إال ذهاابإلسناد (

الرازي بسنده عن شعبة روى ابن أيب حامت  ه  ( .160ما روي عن شعبة بن احلجاج ) ت -
وإذا  يقول : ) كنت انظر إىل فم قتادة، فإذا قال ابحلديث : حدثنا ، عنيت به فوقفته عليه ،

وروى إبن حبان بسنده عن شعبة قال: ) كل حديث ليس فيه ، 33َل يقل حدثنا َل اعن به(
طيب بسنده وروى اخل .34حدثنا، وأخربان، فهو مثل الرجل ابلفالة معه البعري ليس له خطام (

، 38،  37فهو خل وبقل،  36و )ثنا (، 35عن شعبة انه قال : ) كل حديث ليس فيه ) أان (
39. 

روى مسلم بسنده عن ابن سريين قال : َل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وقعت الفتنة قالوا  -
يؤخذ : مسوا لنا رجالكم . فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إىل أهل البدع ، فال 

 .40حديثهم
 .41وقد روى حنوه ابن أيب حامت -
ويف رواية أخرى ملسلم عن ابن سريين قال : إن هذا العلم دين فانظروا عمن أتخذون  -

. وقد روى حنوه اخلطيب يف الكفاية والرامهرمزي يف " احملدث الفاصل " بطرق 42دينكم
 .43عديدة ، وابن عبد الرب يف " التمهيد "

                                                            
 ، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية   املغرب. 314 /1التهميد: 32
 . 32،ص 1قسم /1اجلرح والتعديل :  33

 . 1/19كتاب اجملروحني:  34
 .أان ( = اختصار أخربان 35

 ثنا ( = اختصار حدثنا . 36

 .أي ال يساوي شيئا 37

امحد بن علي بن اثبت أبو بكر اخلطيب البغدادي   املكتبة العلمية   املدينة املنورة، ينظر : الكامل يف  454، و  412الكفاية يف علم الرواية :  38
 وت .اجلرجاين ، دار الفكر   بري  بن حممد أبو امحد ضعفاء الرجال / املقدمة عبد هللا بن عدي بن عبد هللا

 االستزادة يف هذا املوضوع .ينظر : اإلسناد عند احملدثني للدكتور داود سليمان الدليمي ، ملن أراد  39
 . 84مقدمة مسلم /  40

 .28/ ص 1/ ق 1اجلرح والتعديل ج   41

 . 84مقدمة مسلم /  42
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األمام ، وأخذ األئمة احملدثون يشددون يف طلب اإلسناد ، فهذا الشعِب وقد تدرج األمر إىل  -
) بعد املائة ( يروي عن الربيع بن اخليثم قال : من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له 
امللك وله احلمد ، حييي ومييت وهو على كل شيء قدير . فله كذا وكذا ومسى من اخلري . قال 

من حدثك ؟ قال : عمرو بن ميمون قلت : من حدثه ؟ قال : أبو أيوب الشعِب : فقلت : 
 . 44، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 (225، الصفحة رقم: 13)اجلزء رقم :  -
وما إن حل القرن الثاين ، حىت صار السؤال عن السند ضرورة ملحة ال سبيل إىل إغفاهلا . حدث  -

( قال : فجعل ابن أيب ه  125أيب فردة وعنده الزهري )  عتبة بن حكيم : أنه كان عند إسحاق بن
فردة يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقال الزهري : قاتلك هللا ، اي ابن أيب فردة ، ما 

 .45أجرأك على هللا ، ما تسند حديثك . حتدثنا أبحاديث ، ليس هلا خطم وال أزمة 
ه  ( : إذا حدثت حبديث ، أنت منه يف ثبت ،  146عروة )  وقال ابن أيب الزاند : قال يل هشام بن

فإين حدثت حبديث ، فخالفين فيه رجل ، فقلت : هذا  فخالفك إنسان ، فقل : من حدثك هذا ؟
 . 46حدثين به أيب فأنت من حدثك ؟ فجف

ه  ( قال : جالست إايس بن معاوية ، فحدثين حبديث ، قلت : من يذكر  147وعن األعمش ) 
فضرب يل مثل رجل من احلرورية فقلت : إيل تضرب هذا املثل ، تريد أن أكنس الطريق بثويب هذا ، 

 .47، فال أدع بعرة وال خنفساءة إال محلتها ؟
إىل حُمَمَّد بن حامت بن املظفر قَاَل : )) إّن 48َوَقْد أسند اخلَْطِّْيب يف كتاب " شرف أصحاب احلَْدِّْيث "

وحديثهم إسناٌد  فها وفّضلها ابإلسناد ، وليس ألحد من األمم كلها ، قدميهمهللا َأْكَرَم َهذِّهِّ األمة وشرّ 
، وإمنا هَِّي صحف يف أيديهم َوَقْد خلطوا بكتبهم أخبارهم ، وليس عندهم متييز َبنْيَ ما نزل من التوراة 

                                                                                                                                                                                          
 .طبعة املغرب  46ص 1والتمهيد ج   416إىل ص  414ومن صفحة  208الفاصل / . واحملدث  122،  121الكفاية /  43

 . 6معرفة علوم احلديث /  44

 . 209احملدث الفاصل /  45

 . 403، الكفاية /  209احملدث الفاصل /  46

 . 87مقدمة مسلم /  47

 ( . 76)  40شرف أصحاب احلَْدِّْيث :  48
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 ْ  أخذوا عن َغرْي الثقات واإلجنيل ممَِّّا جاءهم بِّهِّ أنبياؤهم ، ومتييز َبنْيَ ما أحلقوه بكتبهم من األخبار الَّيتِّ
. وهذه األمة إمنا تُنّص احلَْدِّْيث من الثقة املعروف يف زمانه املشهور ابلصدق واألمانة عن مثله َحىتَّ 

واألضبط فاألضبط تتناهى أخبارهم ، مُثَّ يبحثون أشد البحث َحىتَّ يعرفوا األحفظ فاألحفظ ، 
جمالسًة . مُثَّ يكتبون احلَْدِّْيث من عشرين وجهاً وأكثر َحىتَّ لَِّمْن فوقه ممن َكاَن أقل  واألطول جمالسةً 

 . تَ َعاىَل َعَلى َهذِّهِّ األمة((يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عداً.فهذا من أعظم نعم هللا
َلَها مَِّن األمم : : )) خّص هللا تَ َعاىَل َهذِّهِّ األمة بثالثة أشياء ََلْ يعطها َمْن ق َ  49َوقَاَل أبو علي اجلياين ب ْ

 . 50اإلسناد ، واألنساب ، واإلعراب ((
َوقَاَل احْلَاكِّم النيسابوري : )) فلوال اإلسناد وطلب َهذِّهِّ الطائفة َلُه ، وكثرة مواظبتهم َعَلى حفظه 
ْساَلم ، ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع فِّْيهِّ بوضع األحاديث، وقلب األسانيد ، فإنَّ  لدرس منار اإلِّ

ثَ َنا أبو العباس حُمَمَّد بن يعقوب األخب َها كانت مبرتاً، َكَما َحدَّ ، 51ار إذا تعرت عن وجود األسانيد فِّي ْ
ثَ َنا العباس بن حُمَمَّد الدوري ثَ َنا 52قَاَل : َحدَّ ثَ َنا أبو بكر بن أيب األسود ، قَاَل : َحدَّ ، قَاَل : َحدَّ

ثَ َنا عتبة بن أيب حكيم ، 53إبراهيم أبو إسحاق الطالقاين ثَ َنا بقية ، قَاَل َحدَّ ، أنه َكاَن عِّْنَد 54قَاَل: َحدَّ
صلى هللا عليه  -إسحاق ابن أيب فروة، وعنده الزهري، َقاَل: فجعل ابن أيب فروة يقول: قَاَل َرُسْول هللا

                                                            
َها ه 427أبو علي احلسني بن حُمَمَّد بن أمحد اجلياين ، ولد سنة )  49 ن ْ ( ، َكاَن إماماً يف احلَْدِّْيث ، وبصرياً ابلعربية والشعر واألنساب ، َلُه كتب مفيدة مِّ

 ( .ه 498املهمل " ، تويف سنة ) : " تقييد 
 . 201قواعد التحديث :  50
بط و العباس األموي ، ّحدث بكتاب األم للشافعي عن الربيع ، وََكاَن ثقة َكثِّرْي الرحلة والرواية ، َمَع ضحُمَمَّد بن يعقوب بن يوسف األصم ، أب 51

 . 2/473الذهب ، وشذرات  15/452،وسري أعالم النبالء  189-1/187انظر: األنساب  (.ه 346األصول ، تويف سنة ) 
( ه 185حامت بن واقد الدوري مُثَّ البغدادي ، موىل بين هاشم ، أحد األثبات املصنفني ، ولد سنة ) اإلمام احلافظ أبو الفضل ، َعبَّاس بن حُمَمَّد بن  52

 (.ه 271، َرَوى عن اإلمام أمحد تويف ُسنَُّة )
 ( . 3189، والتقريب )  12/522( ، وسري أعالم النبالء  3129)  4/75هتذيب الكمال 

َا ، صنف كتاب " الرؤاي " وكتاب " الغرس إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناين ، مو  53 الهم ، أبو إسحاق الطالقاين ، نزيل مرو ، قدم بغداد وحّدث هبِّ
 ( ه 215وفيات )  52-51م : ْسالَ (، واتريخ اإلِّ 141) 1/99، وهتذيب الكمال 6/24اتريخ بغداد  (.ه 215مها ، تويف مبرو سنة ) " وغري 

( . هتذيب الكمال ه 147الشعباين ، أبو العباس الشامي األردين الطرباين : صدوق خيطئ كثرياً ، مات بصور سنة ) عتبة بن أيب حكيم اهلمداين مُثَّ  54
 .95و  7/94، وهتذيب التهذيب (  4427( ، والتقريب )  4360)  94و  5/93



40 
 

تسند حديثك ؟  55، أال، فَ َقاَل َلُه الزهري : قاتلك هللا اي ابن أيب فروة ، ما أجرأك َعَلى هللا-وسلم 
 . 58(( 57، وال أَزِّمَّة 56حُتَدِّثُنا أبحاديث ليس هلا ُخطُم

ة ؛ إِّْذ ناعة احلديثييف الص ابلغة ما ل سناد من أمهية -منذ الصدر األول  -هكذا أدرك اْلُمَحدِّثُ ْوَن 
 ُهَو دعامتها األساسية ومرتكزها يف أحباث العدالة والضبط .

ناد ، لبحث يف اإلسان طريق ال مإْوَن أنه ال ميكن نقد اْلَمنْت نقداً صحيحاً وكذلك أدرك اْلُمَحدِّث ُ 
 ه .ومعرفة حلقات اإلسناد والرواة النقلة ، فال صحة ملنت إال بثبوت إسناد
وما  ،كبري اهلائل لضخم الااث وأعظم مثال َعَلى اهتمام املسلمني ابإلسناد ُهَو ما ورثوه لنا من الرت 

 ن ثروة علمية يف كتب الرجال.سخروا ل سناد م
 

 اإلسناد يف األمة اإلسالمية: خصيصةاملطلب الثالث: 
خصيصة اإلسناد يف األمة اإلسالمية استقرت يف تراث أهل ألسنة على وجه اخلصوص دون سائر ن إ

شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال يف منهاج وقد نبه إىل هذه احلقيقة   الفرق من أهل البدع واألهواء.
اإلسناد من خصائص هذه األمة وهو من خصائص اإلسالم مث هو يف اإلسالم من »السنة : 

 -خصائص أهل السنة، والرافضة اقل عناية به إذ ال يصّدقون إال ما يوافق أهواءهم ، وعالمة كذبه 
أنه خيالف هواهم ، وهلذا قال عبد الرمحن بن مهدي : أهل العلم يكتبون ما هلم وما  -أي عندهم 

ليهم ، وأهل األهواء ال يكتبون إال ما هلم . وأهل البدع سلكوا طريقا أخرى ابتدعوها واعتمدوها وال ع
 .59«يذكرون احلديث بل وال القرآن يف أصوهلم إال لالعتضاد ال لالعتماد 

                                                            
 احملفوظة يف مكتبة أوقاف بغداد .وقع يف املطبوع : )) ال (( ، حتريف والتصحيح من نسختنا اخلطية املصورة عن األصل  55

الطبعة  8/128، واتج العروس  12/186خطم : من الدابة مقدمة أنفها ، واخلطم : مجع خطام َوُهَو احلبل الَّذِّْي يقاد بِّهِّ البعري . لسان العرب  56
 القدمية مادة ) خطم ( .

الطبعة  8/328، واتج العروس  12/227زمة ، وزممت البعري خطمته . لسان العرب زّم الشيء يزمه زماً فانزم : شده ، والزمام ما زم بِّهِّ ، واجلمع أ 57
 القدمية مادة ) زمم ( .

 . 5. وَهذِّهِّ القصة يف أدب اإلمالء واالستمالء :  6َمْعرَِّفة علوم احلَْدِّْيث :  58

  ( حتقيق حممد رشا وساَل7/37منهاج السنة النبوية . أمحد بن تيمية . ) 59
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هذا االهتمام العظيم ابإلسناد خاص أبهل » ويعلق على هذا األستاذ عبد الفتاح أبو غدة قائال: 
َل يكن لدى الشيعة األمامية اهتمام ابإلسناد ألهنم يقولون: إن أحاديثنا كلها قطعية الصدور السنة و 

عن املعصوم وما كان كذلك فال حيتاج إىل مالحظة سنده. نقله عنهم أحد كبار علماء الشيعة عبد 
مث انزع هو ( 1/177« )تنقيح املقال يف علم الرجال » ه  يف كتابه 1351هللا املامقاين املتوىف سنة 

اتريخ اإلمامية » يف قبول هذا القول بوجود احلاجة إىل مالحظة أحوال الرجال . وجاء يف كتاب 
قوله : وملا كان اإلمام معصوما عند  140للدكتور عبد هللا فياض يف ص « وأسالفهم من الشيعة

صمة األئمة جعل قوله أيضا : إن االعتقاد بع 158اإلمامية ، فال جمال للشك فيما يقول . ويف ص 
األحاديث اليت تصدر عنهم صحيحة دون أن يشرتطوا إيصال سندها إىل النِب صلى هللا عليه وسلم  

 .60«كما هو احلال عند أهل السنة
خامتة شيوخ اإلسالم يف  -ويشرح خصيصة اإلسناد لدى األمة العالمة مصطفى صربي التوقادي 

الطريقة املتبعة يف اإلسالم » اإلمام البخاري رمحه هللا يقول : ضاراب املثال بصحيح  -الدولة العثمانية 
لتوثيق األحاديث النبوية أفضل طريق وأعالها ال تدانيها يف دقتها ومسوها أي طريقة علمية غريبة 

اتبعت يف توثيق الرواايت ، ففي صحيح البخاري مثال ألفان وستمائة واثنان من األحاديث املسندة 
اها البخاري من مائة ألف حديث صحيح حيفظها وفيه قريب من ألفي راو اختارهم سوى املكررة انتق

من نيف وثالثني ألفا من الرواة الثقات الذين يعرفهم وكتاب البخاري البالغ أربع جملدات كبرية يبقى 
بعد حذف أسانيده على حجم جملد واحد متوسط احلجم فهل مسعتم ومسعت الدنيا أن كتاب اتريخ 

حلجم يروى مافية مساعا من ألفي رجل ثقة يعرفهم املؤلف وغريه من أهل العلم أبمسائهم يف هذا ا
وأوصافهم على أن تكون كل مجلة معينة من الكتاب مؤلفة من سطر أو أكثر أو أقل تقريبا مسعها 

ابلنِب صلى هللا عليه وسلم فيقام لكل سطر  -اإلسناد والسماع  -فالن وهو من فالن إىل أن تصل 
 .61«سطور الكتاب تقريبا شهود من الرواة يتحملون مسؤولية روايته من
 

                                                            
 30من الدين . عبد الفتاح أبو غدة صاإلسناد   60
 
 (4/87موقف العقل والعلم والعاَل من رب العلمني وعباده . مصطفى صربي.) 61
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 ء:فوائد مهمة يف اإلسناد ومتييز األمسااملطلب الرابع: 
  .حممد بن يوسف الفراييب، وإن كان يروي عن السفيانني، فإنه حني يطلق ال يريد إال الثوري -1
  .إال الفراييبكما أن البخاري حيث يطلق حممد بن يوسف ال يريد به   -2

قال الكرماين: )إن املراد مبحمد بن يوسف الراوي هلذا احلديث البيكندي، وهو وهٌم منه ألن البخاري 
 62حيث أطلق حممد بن يوسف. ال يريد إال الفراييب، وإن كان يروي أيضاً عن البيكندي

  .يحممد إذا روى عن عبد هللا بن املبارك فاملراد به: حممد بن مقاتل املروز  -3
  .وحممد عن أيب معاوية الضرير فهو: حممد بن سالم البيكندي -4
فهو: حممد بن جعفر البصري املعروف -هكذا من دون نسبته–بن احلجاج وحممد عن شعبة -5

  .بغندر بل: أوسع من هذا أن نقول: كل سند بصري فيه حممد بن جعفر فهو: غندر
بالل املدين فاملراد به: حممد بن جعفر بن أيب كثري لكن إذا روى حممد بن جعفر عن سليمان بن  -6

 .وليس بغندر. فكل سند مدين فيه حممد بن جعفر فهو: املدين، وليس غندر
  .وإذا روى حممد عن أيب هريرة على اإلطالق فهو: حممد بن سريين أبو بكر البصري -7
  .در أبو بكر املكيوحممد إذا روى عن جابر بن عبد هللا، فاملراد به: حممد بن املنك -8
  .وحممد بن زايد إذا روى عن أيب هريرة فالغالب هو: اجلمحي -9
 . فاملراد به: حممد بن سالم البيكندي.63 وحممد إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاين -10
  .وأيضاً: إذا روى عنه ابن سليمان الكاليب فهو: حممد بن سالم البيكندي -11
  .…ملبارك فهو: حممود بن غيالن املروزيوحممود إذا روى عن ابن ا -12
أمحد إذا روى عن عبد هللا بن املبارك فهو: أمحد بن حممد املروزي املعروف ابلسمسار املشهور  -13

 .مبردويه
  .ومحاد إذا وجد يف )صحيح البخاري( مفرداً فاملراد به: محاد بن زيد البصري أبو إمساعيل -14
رج له البخاري أحاديثه مسندة إال يف املتابعات. أما مسلم فما ومحاد بن سلمة الكويف َل خي -15

 (أكثر ما أخرج له مسنداً بل: اترة يشكل معرفته يف )صحيح مسلم
                                                            

  )3/155.(كوثر املعاين الدراري يف كشف خفااي صحيح البخار  :انظر 62
 .12/367و /9/564ثقة مع تشيع فيه. انظر: )السري( ) 63
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 .أما إذا كان يف البخاري فهو: محاد بن زيد البصري ال الكويف وهذا ُمسّلم -16
 64ومُحيد إذا روى عن أنس فهو: محيد بن أيب محيد الطويل البصري -17
  .ومحيد إذا روى عن أيب هريرة فهو: محيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري -18
  .ويعقوب إذا كان شيخاً للبخاري فهو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي -19
  .ويعقوب إذا كان شيَخ شْيخِّ البخاري فهو: يعقوب بن إبراهيم الزهري -20
  .رمحن االسكندراينويعقوب إذا روى عن أيب حازم فهو: يعقوب بن عبد ال -21
  .وإذا قال البخاري: حدثنا سعيد فهو: ابن حيىي بن سعيد األموي -22
  .ومسدد البصري إذا روى عن حيىي فاملراد به: حيىي بن سعيد القطان -23
  .ومالك بن أنس إذا روى عن حيىي فهو: حيىي بن سعيد األنصاري -24
  .ن سعيد األنصاريوحيىي إذا روى عن أنس بن مالك فهو: حيىي ب -25
  .وحيىي عن عمرة بنت عبد الرمحن األنصارية فهو: حيىي بن سعيد األنصاري -26
  .وحممد بن املثىن إذا روى عن حيىي فهو: حيىي بن سعيد القطان -27
 .وحيىي إذا روى عن أيب زرعة فهو: حيىي بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان -28
 .حيىي فيحىي هو: ابن أيب كثري ومعاوية بن سالم إذا روى عن -29
  .وشيبان بن عبد الرمحن النحوي إذا روى عن حيىي فهو: ابن أيب كثري -30
  .وحيىي بن سعيد القطان إذا روى عن عبيد هللا فهو: العمري وليس املسعودي -31
  .وحيىي إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاين فهو: حيىي بن موسى البلخي -32
  .65وجد يف السند الكويف فهو األعمشوسليمان إذا  -33
  .وإذا كان يف السند املدين فهو: سليمان بن بالل املدين -34
  .وأيوب السختياين إذا روى عن حممد فهو: حممد بن سريين البصري -35
  .واإلمام البخاري إذا روى عن إسحاق بن منصور فهو: الكوسج ألن السلويل أعلى منه -36

                                                            
بطويل، ولكن طويل اليدين وكان قصرياً، َل يكن بذاك الطويل، ولكن كان ل ه جار يقال ل ه: محيد القصري قال األصمعي: )رأيت محيداً وَل يكن  64

 (1/36(، انتهى من )ذاكرة سجني مكافح( )6/164فقيل: محيد الطويل ليعرف من اآلخر( انظر: )السري( )
 (6/236انظر:)السري( ) 65
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  .عن عبد الرزاق فهو: إسحاق بن نصروإسحاق إذا روى  -37
  .وإسحاق إذا روى عن خالد فاملراد به: إسحاق بن شهني الواسطي -38
  .وخالد هو: ابن عبد هللا الطحان الواسطي -39
نازِّل املعروف  -40

ُ
وخالد الواسطي هذا إذا روى عن مسيه خالد فهو: خالد بن مهران أبو امل

  .ابحلذاء
 .ى عن عكرمة فهو: احلذاءوكذلك خالد إذا رو  -41
  .ويونس إذا روى عن الزهري فهو: يونس بن يزيد األيلي ال غريه فتأمل -42
 . البصري وحممد بن سريين فيونس هنا هو: ابن عبيد البصري 66ويونس عن احلسن -43
  .ويونس عن ابن عمر فهو: يونس بن جبري الباهلي أبو غالب البصري -44
  .فهو: سعيد ابن املسيب-على اإلطالق–هريرة وسعيد إذا روى عن أيب -45
وسعيد بن أيب سعيد املقرُبي إذا روى عن أيب هريرة يُْذَكر امْسُُه واسم أبيه ونسبته خبالف سعيد  -46

  .بن املسيب
  .وسعيد إذا روى عن قتادة فهو: ابن أيب عروبة ألنه يكثر من الرواية عن قتادة -47
  .فهو: سعيد بن جبري أبو حممد الوالِب الرببري وسعيد إذا روى عن ابن عمر -48
  .وكذلك إذا روى عن ابن عباس -49
 . بن ُعلية 67وإمساعيل إذا وقع يف السند البصري فهو: إمساعيل -50
وكذلك عن أيوب السختياين وإمساعيل إذا وقع يف السند املدين فهو: إمساعيل بن جعفر. فهو  -51

  .دائماً يقع يف السند املدين
 . بن أيب حازم فهو: إمساعيل بن أيب خالد 68وإمساعيل إذا روى عن قيس -52

                                                            
 (4/580انظر: )السري( ) 66
 (9/110/111/117)انظر: )السري(  67
من  -رضي هللا عنه-(: )كان حيمل على علي(. أي: أهنم اهتموه ابلنَّْصب. والنواصب: هم املتدينون ببغض علي4/199قال الذهِب يف )السري( ) 68

(. فبدعة القدر 1/36اريخ البن معني( )(، من هامش: )الت3/487ابلشام وممن يوافقهم من حيث املبدأ(. و)التاج( ) -رضي هللا عنه-أنصار معاوية
هم من لكوفة أيضاً، والتجرجاء يف ا، واإلخرجت من البصرة، مث انتقلت لدمشق، فكثرت القدرية يف البلدتني، والتشيع يف الكوفة، والنصب يف الشام

 .(1/112) (. انتهى من )ذاكرة سجني مكافح12/18/235( و)11/236و /4/533خراسان. )السري( )
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  .وإسحاق إذا قال أخربان فهو: ابن إبراهيم بن راهويه -53
 .وحفص بن عمر احلوضي يكثر من الرواية عن شعبة بن احلجاج -54
  .وعمر بن حفص بن غياث يكثر من الرواية عن أبيه عن األعمش -55
 : صحيح البخاري ثالثةوأبو معمر يف -56
 .عبد هللا بن َعْمرو املنقري املعروف ابملْقَعد. وهذا على اإلطالق أييت بكنيته -أ
 .إمساعيل بن إبراهيم وهذان من شيوخ البخاري -ب
  .-رضي هللا عنه-أبو معمر عبد هللا بن َسْخربة وهذا يكثر عن ابن مسعود -ج
فال أحد جيزم بذكر امسه إال احلافظ ابن حجر وذلك  واالمام البخاري إذا قال: حدثنا أمحد -57

إلحاطة علمه ابلرواايت، فقد يكون، أمحد بن صاحل املصري، أو: أمحد بن عيسى التُّْسرَتِّي. أو: ابن 
أخي ابن وهب وهذا أبعد االحتماالت. حىت قال بعضهم: إن البخاري َل يرو عنه شيئاً ولكن التثبت 

  .يف هذه احلالة أوىل
  .أبو حازم إذا روى عن أيب هريرة فهو: سلمان األشجعي موىل عزة األشجعيةو  -58
  .وأبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد الساعدي فهو: سلمة بن دينار األعرج -59
  .وعبد العزيز بن أيب حازم يكثر عن أبيه وهو: سلمة بن دينار -60
  .دينار أحياانً  وعبد العزيز الداَرَوْردي يروي عن أيب حازم سلمة بن -61
  .فهو: ابن صهيب البناين البصري-رضي هللا عنه–وعبد العزيز إذا روى عن أنس -62
  .ومطرف إذا روى عن الشعِب فهو: مطرف بن طريف الكويف -63
ومطرف إذا روى عن عمران فهو: مطرف بن عبد هللا بن الّشّخري البصري. وعمران هو ابن  -64

  .رضي هللا عنه–حصني
  .نصور مىت وجد يف سند كويف فهو منصور بن املعتمر أبو عتاب السلمي الكويفوم -65
  .ومنصور إذا روى عن أمه فهو: منصور بن عبد الرمحن احَلَجِب من أصحاب السدنَة -66
  .فهو: عطاء بن أيب رابح املكي-رضي هللا عنه–وعطاء إذا روى عن جابر -67
 .بن يسار أبو حممد موىل ميمونة وعطاء إذا روى عن ميمونة فهو: عطاء -68
  .فهو: مهام بن منبه -رضي هللا عنه–ومهام إذا روى عن أيب هريرة -69



46 
 

 . فهو: مهام بن حيىي العوذي]69 ومهام إذا روى عن قتادة -70
 .وحيىي إذا روى عن وكيع فهو: حيىي بن موسى البلخي -71
  .ومحاد بن زيد إذا روى عن حيىي فهو: حيىي بن سعيد األنصاري -72
 .والزهري إذا روى عن عبيد هللا فهو: عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة املسعودي -73
  .كذلك إذا روى عبيد هللا عن أيب هريرة فهو: املسعودي  -74
 .د هللا إذا روى عن انفع موىل ابن عمر فعبيد هللا هو العمري على االختصاروعبي -75
وكذلك إذا روى حيىي بن سعيد القطان عن عبيد هللا فهو: العمري. كذلك وهو من ذرية عمر  -76

 .-رضي هللا عنه–بن اخلطاب
 .حلمصيإذا روى أبو اليمان احلكم بن انفع عن شعيب فاملراد به: شعيب بن أيب محزة ا -77
  .فهو: شعيب بن احلَْبَحاْب أبو صاحل البصري-رضي هللا عنه–وإذا روى شعيب عن أنس -78
  .وصاحل إذا روى عن الزهري فهو: صاحل بن َكيسان -79
  .وعثمان بن أيب شيبة إذا روى عن جرير فهو: ابن عبد احلميد الكويف -80
هو: أبو معبد انقد موىل ابن عباس، فهو ف-رضي هللا عنهما–وأبو معبد إذا روى عن ابن عباس -81

  .اشتهر هبذه الكنية
  .وعبد هللا إذا روى عن مالك بن أنس فهو: عبد هللا بن يوسف التنيسي الدمياطي -82
  .ومالك إذا روى عن إسحاق فاملراد به: إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة األنصاري -83
  70حممد بن حازم الضرير الكويف اشتهر بكنيتهوأبو معاوية إذا روى عن األعمش فهو:  -84
 .الليث بن سعيد املصري إذا روى عن يزيد فهو: يزيد ابن أيب حبيب -85
  .والبخاري إذا روى عن زهري مباشرة فهو: زهري بن حرب البغدادي أبو خيثمة الكبري -86
ويف وكذلك إذا تقدمت وإذا كان زهري شيَخ شيخ البخاري فهو: زهري بن معاوية أبو خيثمة الك -87

الكىن فيعرف هبذه احلالة أو: أتخرت الكىن كذلك. وقد حيتمل أن يكون زهري بن حممد إذا كان شيخ 

                                                            
 .(5/271يرى القدر. )السري( ) قتادة بن دعامة مدلس 69
ا َل ثقة، )وكان رئيس املرجئة ابلكوفة(. وكان يقول: كل حديث أقول فيه: )حدثنا(، فهو ما حفظته من يف احملدث، وما قلت: )ذكر فالن(، فهو م 70

 (9/76أحفظه من فيه، وقرئ عليه من كتاب فحفظته وعرفته. انظر: )السري( )

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn9
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  .شيخه
بان بن موسى  -88   .كل من هو شيخ البخاري إذا كان حبان فهو: ابلكسر مثل: حِّ
 .وإذا كان شيخ شيخه وما فوق فهو: ابلفتح مثل: َحبان بن هالل -89
  .اوية بن عمرو األزدي إذا روى عن أيب إسحاق فهو: إبراهيم بن حممد الفزاريومع -90
 .هو: عمرو بن عبد هللا السبيعي-رضي هللا عنه–وأبو إسحاق عن الرباء -91
 .71وكذلك إذا وقع يف السند الكويف فهو السبيعي -92
 

 :وأنواعه ، واإلسناد النازل وأنواعهالفصل الثالث: اإلسناد العايل 
 املبحث األول: املراد ابإلسناد العايل وأنواعه:

 تعريف اإلسناد العايل:: ب األولاملطل
 .72عرفه الصنعاين بقوله : "هو الذي قّلت الوسائط يف سنده أو َقدِّم مساع وروايته وزمانه"

 قسام :أالثة ثالثاين: أنواع اإلسناد العايل: ينقسم اإلسناد العايل إىل املطلب 
بقوله : "القرب من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 73عرفه ابن الصالح املطلقالعلو القسم األول: 

 .74إبسناد نظيف غري ضعيف". ووصفه أبنه من أجل أنواع العلو  ، ووصفه القامسي العلو احلقيقي
 

: عرفه ابن الصالح بقوله : "القرب من إمام من أئمة احلديث وإن كثر العلو النسِب:القسم الثاين 
 :.75العدد من ذلك اإلمام إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

                                                            
معرفة أمساء رجال احلديث مشرتكي االسم والكنية أو: النسبة من صحيح البخاري(. قال ابن القطان الفاسي يف )بيان  انظر كتاب: )قواعد مهمة يف 71

(: )وأفاد 2/2/13يف )الضعيفة( ) ( عن إسحاق السبيعي: )فإنه ممن كان يدلس كثرياً(. قال األلباين2722رقم:  /5/501…( )الوهم واإليهام
 (حتل الرواية عنه فهو عنده متَهمه ال البخاري بكلمته السابقة أن

 –حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  -ه    1182ل مام حممد بن إمساعيل الصنعاين ت     -399-2/398 –توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار  72
 املكتبة السلفية املدينة املنورة.

الطبعة األوىل  -حتقيق : عبد الرمحن عثمان : املكتبة السلفية ابملدينة – 257ص –املقدمة البن الصالح مع شرحها التقييد واإليضاح للعراقي  73
 م1969

 .127ص  –قواعد التحديث للقامسي  74

 .257ص –املقدمة البن الصالح  75
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ة ، روفة املعتمدتب املعالك : العلو ابلنسبة إىل الصحيحني أو أحدمها ، أو غريمها منالقسم الثالث
قسم يشتمل هذا الو نازل ، د الويكون الراوي يف اإلسناد العايل متأخر يف الزمان عن الراوي يف اإلسنا

  على عدة أنواع:
 يكون احلديث قه كأن طريوهو الوصول إىل شيخ أحد املصنفني غري من غري : : املوافقةالنوع األول

 يبة.البخاري من روايته عن قتيبة عن مالك ، فيوافقه يف الرواية عن شيخه قت
عن  ه يف الروايةفيوافق ريقهطوهو الوصول إىل شيخ شيخ أحد املصنفني من غري  :البدل : النوع الثاين

 البخاري. شيخ شيخلفقة الك ، كأن تكون روايته حينئذ من طريق القعنِب عن مالك ، فتكون املوام
د إسناد أحد خره بعدىل آإ: االستواء : وهو أن يستوي عدد رجال اإلسناد من الراوي النوع الثالث

 ا العدد.ذهبه اتما وايتاملصنفني ، كأن يكون احلديث البخاري عن أربعة رواة ، فيستوي معه يف ر 
. وقال ابن كثري : "نزولك عنه 76النوع الرابع : املصافحة : وهو االستواء مع تلميذ ذلك املصنف

 .77بدرجة حىت كانه صافحك به ومسعته منه"
 املبحث الثاين : أمهية علو اإلسناد: 

لطلبه من  ونينتقل حدثنيمطلب عزيز للماملطلب األول: أقوال األئمة يف أن طلب علو اإلسناد 
 بالد إىل بالد. 

. وقد خرج كل من جابر 78سنة عن السلف"نقل ابن الصالح عن اإلمام أمحد قوله: "طلب اإلسناد 
، وذلك من أجل  بن عبد هللا ، وأيب أيوب األنصاري إىل مصر لسماع حديث من عقبة بن عامر

 علو اإلسناد.
يف حديث واحد ، لو اقتصر على مساعه من  قال احلاكم النيسابوري : "...رحل إىل صحايب من أقرانه

 . 79بعض أصحابه ألمكنه"
                                                            

للحافظ أمحد بن حجر العسقالين   – 126-123ص  –مصطلح أهل األثر  ، وشرح خنفة الفكر يف 260 -257ص   -املقدمة البن الصالح   76
 دمشق . –ه   ، مكتبة الغزايل  852ت  -

 دار الفكر. -ه    774ت  –للحافظ إمساعيل بن كثري  – 86ص    –الباعث احلثيث يف اختصار علوم احلديث  77

 .257ص   –املقدمة البن الصالح  78

ه    ، تصحيح وتعليق : أ.د. معظم حسني ، طبعة 405ت  – مام احلافظ احلاكم حممد بن عبد هللا النيسابوري ل – 8ص  –معرفة علوم احلديث  79
 .نورةإدارة مجعية دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد الدكن ، من منشورات املكتبة العلمية ابملدينة امل
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 .80ملا حضر حيي بن معني مرض املوت قيل له: "ما تشتهي؟" . قال: "بيت خايل وإسناد عايل"
، ألن كل رجل من  قال ابن الصالح يف بيان قيمة اإلسناد العايل : "العلو يبعد اإلسناد من اخللل

، وتبعه ابن  81رجاله يتحمل أن يقع اخللل من جهته سهوا  أو عمدا ، ففي قلتهم قلة جهات اخللل"
 .82كثري ، والنووي ، وابن حجر وغريهم يف جعل الصحة مرجحا ل سناد العايل

 .83طأ"قال ابن دقيق العيد: "ال أعلم وجها جيدا لرتجيح العلو إال أنه أقرب إىل الصحة وقلة اخل
 

 .وأنواعه الثاين: املراد ابإلسناد النازلاملطلب 
اد سناده عن إسنرجال إ عدد املراد ابإلسناد النازل: هو ما يقابل اإلسناد العايل ، وذلك أبن يزيد

 آخر للحديث. 
 :84قال العراقي يف األلفية 

 وضد النزول كاألنواع  مث علو قدم السماع   
 

 ي :لو ، وهالع اإلسناد النازل إىل أقسام مقابلة أقسام أنواع اإلسناد النازل : ينقسم
ر عن إسناد آخ يه وسلم علالقسم األول: النزول املطلق حبيث يزيد رجال إسناده إىل النِب صلى هللا

 للحديث.
 النزول النسِب ، وذلك ابلنسبة إلمام من أئمة احلديث.القسم الثاين: 

الصحيحني أو أحدمها ، أو غريمها من الكتب املعتمدة . ويشتمل القسم الثالث: النزول ابلنسبة إىل 
 :85على عدة أنواع

                                                            
 .257ص  –املقدمة البن الصالح  80

 السابق 81

ه   ، حتقيق عبد 911ت –ل مام جالل الدين السيوطي  2/172، تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي  85 –الباحث احلثيث يف علوم احلديث  82
 .123ص  –م ، وشرح خنبة الفكر 1979 –الوهاب عبد اللطيف ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الثانية 

 .401-2/400توضيح األفكار  83

 بريوت ، توزيع دار البار ، مكة املكرمة. –، دار الكتب العلمية  3/2للعراقي مع شرحها فتح املغيث للسخاوي  ألفية احلديث  84

 .129-126شرح خنبة الفكر  85
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واي عن كون حينئذ را، إذ ي للقيالنوع األول رواية األقران : أن يشرتك الراوي والراوي عنه يف السن وا
 قرينه.

 .ا عن اآلخرمهويروي كل من ،النوع الثاين: املدبج : أن يشرتك الراوي والراوي عنه يف السن واللقي 
اللقي أو يف السن و  نه يفالراوي عمن هو دو النوع الثالث : رواية األكابر عن األصاغر : أن يروي 

بة عن اورواية الصح ،ناء ، ومن هذا النوع : رواية اآلابء عن األب املقدار من جهة احلفظ والعلم
 التابعني ، ورواية الشيخ عن تلميذه.

 ا.حدمهأحق : أن يشرتك إثنان عن شيخ ، وتقدم موت النوع الرابع : السابق والال
 

 املطلب الثالث: تفضيل اإلسناد النازل أحياان على اإلسناد العايل:
العلماء يفضلون اإلسناد العايل على النازل ، ونفروا من نزول اإلسناد . قال اإلمام علي بن املديين : 

 .87النازل قرحة يف الوجه"، وقال حيىي بن معني : "اإلسناد 86"النزول شؤم"
عن بعض أهل العلم 88وكان بعض العلماء يفضلون اإلسناد النازل على العايل ، ونقل ابن الصالح

تفضيله على اإلسناد العايل ، حبجة املشقة يف خترجيه والنظر فيه ، لكن صرح ابن الصالح بضعف 
على هذا الرأي بقوله : "ألن كثرة هذا املذهب. قد نقل اإلمام السيوطي عن ابن دقيق العيد جوابه 

. اتفق العلماء 89املشقة ليست مطلوبة لنفسها ، ومراعاة املعىن املقصود من الرواية وهو الصحة أوىل"
على أن اإلسناد النازل أفضل من اإلسناد العايل إذا اشتمل على مزااي وفوائد رغم تفضيلهم اإلسناد 

: أن النزول إذا تعني دون العلو طريقا إىل فائدة 90حابن الصالالعايل على اإلسناد النازل. ذكر 
تفضيل اإلسناد النازل إذا كان رجاله أجل من 91راجحة على فائدة العلو فهو خمتار . وذكر ابن كثري

رجال العايل ، وإن كانوا مجيعا ثقات . وزاد ابن حجر وجوها أخرى لتفضيل اإلسناد النازل يعين 

                                                            
 .263ص  –املقدمة البن الصالح  86

 .2/172تدريب الراوي  87

 .263ص  –املقدمة البن الصالح  88

 .2/172 –تدريب الراوي  89

 .263ص –املقدمة البن الصالح  90

 .86ص  –الباعث احلثيث  91
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عن عن األوثق ، أو األفقه ، أو أن االتصال فيه أظهر . وزاد اإلمام  ابعتبار أن رجاله األحفظ فضال
التفضيل أيضا بزايدة الثقة يف اإلسناد النازل ، ومثل لظهور االتصال أبن يصرح ابلسماع 92السيوطي

يف اإلسناد النازل ، بينما يكون يف اإلسناد العايل حضور ، أو إجازة أو مناولة ، أو تساهل بعض 
 مل. رواته يف احل

قد أشار البخاري إىل عدم استغناء احملدث عن النزول يف اإلسناد أحياان ، فقال : "ال يكون احملدث  
. لذا فقد حدث عن الطبقة 93يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله ، وعمن هو دونه"كامال حىت 

ند غريهم ، الرابعةمن شيوخه ، وهم رفقاؤه يف الطلب ، لسماع ما فاته عن مشاخيه أو ماَل جيده ع
وحدث أيضا عن الطبقة اخلامسة من شيوخه وهم يف عداد طلبته يف السن واإلسناد ، وذلك 

 .94للفائدة
 

 خامتة البحث

أختم هذا البحث بعون هللا تعاىل وبتوفيقه ، وأسأله أن ينفعين به وينتفع به من يطلع إليه ،  
مشاخيي الذين بذلوا جهودهم يف سبيل تعليم علم الدين جلميع  خري كما أسأله تعاىل أن جيزي كل

خاصة يف علوم احلديث ، إنه تعاىل ويل ذلك وهو على كل شيء قدير.، وتبليغه   

. سبحانك ريب، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك  

املني.واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب الع  

 : حثنتائج الب
  : تتمثل أهم نقاط هذا البحث فيما يلي

                                                            
 .2/172 –تدريب الراوي  92

 .479ص  –هدي الساري  93

 السابق. 94
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قام منهج النقد عند احملدثني على أساس حتقيق اكرب قدر من املالحظ املباشرة، وذلك عرب وجود  -1
 اإلسناد الذي هيأ للناقد تواصال مع الرواية التارخيية َل يتوافر ملنهج النقد التارخيي عند األوروبيني.

وصيانتها من االنتحال مبرحلتني أاتحت توثيق األسانيد أبكرب قدر  موت عملية نقد الرواايت -2
( إىل الناقد على وجه يتيح له الرواية من  دممكن من االحتياط والتثبت والتدقيق حىت تصل ) األساني

  خالهلا.وهااتن املرحلتان مها :
 توثيق الرواية منذ حدوثها إىل تدوينها أ ( 
 . لعلميةاتدوينها إىل نشرها وتداوهلا عن طريق األوساط توثيق الرواية منذ ب ( 

 تصحيحها.و  دسانياأل تظهر عبقرية منهج احملدثني من خالل الدقة املتناهية يف حتمل وأداء -3
ني الرواة، نقطاع باأو  تبىن منهج النقد عند احملدثني مبدأ البحث  عن وجود سقط يف اإلسناد -4

رقا طتكروا لذلك ابملسند و ايف  ببا يف اطراح الرواية لعدم وجود االتصالواعتربوا هذا القادح الظاهر س
 عن االنقطاع بني الرواة .فريدة يف الكشف 

لنبوة اعهد  عية يفعلمنا أن اإلسناد نشأ مع انتشار النصوص الشر حول نشأة اإلسناد   -5
 ووجدت النصوص اليت حتصن على تبين مفهوم نظرية اإلسناد.

 التوصيات
ث وعلومه أن ل احلديجما يف ضوء نتائج البحث يكون من املفيد أن نقرتح على إخواننا الباحثني يف

ال ، جوالعلل والر  وامع ،د واجلدراسة األسانيد يف بطون كتب السنن واملسانيعناية كبرية مبسألة  يعطوا
حث العلمي من الب علنو اوهبذا وذلك حلصول النتائج الفائقة حول البحث عن اإلسناد لنقد احلديث. 

 .يكون الباحث قد أضاف يف املعارف ما يثري املكتبات احلديثية
 أعلم ابلصواب وإليه واملآب.وهللا 
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 قائمة املصادر واملراجع

ه    1405 -شقي العالئي صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدم -1
ليق قيق وتعحت – بغية امللتمس يف سباعيات حديث اإلمام مالك بن أنس  -م 1985
 .طبع يف عاَل الكتب - محدي عبد اجمليد السلفيعليه 

قيق أمحد حت –مسند اإلمام أمحد بن حنبل  -م 2008 -ه  1429–أمحد بن حنبل  -2
 دار املنهاج. –مجعية املكنز اإلسالمي  –معبد عبد الكرمي 

سنن  – م1998 -ه  1419 –أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين  -3
 ة.كتبة املكيامل –مؤسسة الراين  –دار القبلة –حتقيق حممد عوامة  –أيب داود 

 م(1994-ه1414)حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ابن حبان -4
 .سالةمؤسسة الر  :، بريوت 2ط: -شعيب األرانؤوطحتقيق: -صحيح ابن حبان 

 –الراوي والواعي  احملدث الفاصل بني -ه  1404 –احلسن بن عبد الرمحن ، الرامهرمزي  -5
 بريوت: دار الفكر. – 1ط: –حتقيق الدكتور حممد عجاج اخلطيب 

 املستدركم 2002 -ه 1422 –النيسابوري احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا  -6
 علمية.دار الكتب ال – 2حتقيق مصطفا عبد القادر عطا ط –على الصحيحني 

معرفة  –م 1977 -ه   1397 –أبو عبد هللا حممد بن عبد هللااحلاكم  النيسابوري  -7
 .ب العلميةدار الكت –بريوت  – 2ط: –حتقيق السيد معظم حسني  –علوم احلديث 

 - يهقيسنن الب - م1994-ه1414-بن علي سني احلالبيهقى ابو بكر أمحد بن  -8
 .دار الباز:مكة املكرمة  -القادر عطاحتقيق حممد عبد د.ط 

حتقيق  –النبوة  دالئل -ه  1405 -بن عليسني احلبو بكر أمحد بن احلافظ أ البيهقى -9
 . دار الكتب العلمية –لبنان  –بريوت  -1ط –د. عبد املعطي قلعجي 
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صحاب أشرف  -م1969 -ه  1389 –البغدادي اخلطيب أمحد علي اثبت أبو بكر  -10
 ليهات.كلية اإل  –جامعة أنقرة  –حتقيق حممد سعيد خطيب أوغلي  –احلديث 

 – مبن عاص ابن عبد الرب يوسف بن عبد هللا بن حممداحلافظ النمري  األندلسي -11
 – زهرييحتقيق أبو أشبال ال –وفضله  جامع بيان العلم -م 1994 -ه  1414

 دار ابن اجلوزي  –الدمام   -1ط
ة أصول إىل معرف اإلملاع –م 1970-ه 1389 -عياض بن موسىالقاضي اليحصِب  -12

 –دار الرتاث  –القاهرة  -1ط –حتقيق السيد أمحد صقر  –الرواية وتقييد السماع 
 املكتبة العتيقة. –تونس 

م 1988-د هللا عبي العتكي أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن البزار -13
 محن زينفوظ الر حمحتقيق  -مسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار –م 2009وانتهت 

( 17إىل  10من  ( ، وعادل بن سعد )حقق األجزاء 9إىل  1هللا ) حقق األجزاء من 
مكتبة  –نورة املدينة امل – 1ط –(  18، وصربي عبد اخلالق الشافعي ) حقق اجلز 

 العلوم واحلكم.
حتقيق  –  الكبريطرباين) معجم ال الكبري املعجم -أمحد أبو القاسم سليمان بن  الطرباين -14

 مكتبة ابن تيمية -القاهرة   -2ط –محدي بن عبد اجمليد السلفي 
الرحلة  -  ه1395 – أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي  اخلطيبالبغدادي  -15

 لعلمية.ادار الكتب  –بريوت  -1ط -حتقيق نور الدين عرت  - يف طلب احلديث
قيق حت -ه   1994 -ه   1415 – اثرمشكل اآلشرح   -الطجاوي أبو جعفر  -16

 مؤسسة الرسالة. -1ط –شعيب األرنؤوط 
بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد  ابن حبانالبسيت الدارمي التميمي أبو حامت حممد  -17

طبع إبعانة وزارة املعارف للحكومة  – 1ط –م 1973 -ه 1393 –الثقات  -
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العالية اهلندية ، حتت مراقبة الدكتور حممد عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية 
 دائرة املعارف العثمانية. –حيدر آابد الدكن  –اهلند  –

اجملروحني  -امت البسيت التميمي حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو ح السجستاين -18
مساعيل بن عبد اجمليد بن إمحدي حتقيق  –م 2000-ه  1420 –من احملدثني 

 دار الصميعي. -1ط – السلفى
ابن حيح ص -امت حالبسيت التميمي حممد بن حبان بن أمحد بن حبان أبو  السجستاين  -19

وزارة  –قطر   -1ط –التقاسيم واألنواع ب املسند الصحيح على  املسمىالصحيح حبان 
 األوقاف .

 معرفة إلرشاد يفا -ليل بن أمحد بن اخل اخلليل بن عبد هللاأبو يعلى القزويين اخلليلي  -20
 –س حتقيق حممد سعيد عمر إدري– 1ط  –م1989-ه  1409 -علماء احلديث 
 مكتبة الرشد.

 صنيف يفية ) تالكفاية يف علم الروا –البغدادي اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي   -21
 دائرة املعارف العثمانية. -ه   1357 -قوانني الرواية(

 –سامع آداب الو ألخالق الراوي اجلامع  – بو بكر أمحد بن عليالبغدادي اخلطيب أ -22
 رسالة.مؤسسة دار ال –حتقيق حممد عجاج اخلطيب  -3ط –م 1996 -ه   1416

اببن  عروفأبو الفضل حممد بن طاهر بن علي بن أمحد ، املالشيباين املقدسي  -23
 –محد أمقبول  حتقيق صالح الدين – يف احلديث العلو والنزول مسألة –القيسراين
 مكتبة ابن تيمية. –الكويت 

 معرفة أنواع علم احلديث –الشهرزوري احلافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصالح  -24
 –ماهر ايسني الفحل  –حتقيق عبد اللطيف اهلميم  –م 2002 -ه   1423 –1ط-

 دار الكتب العلمية.
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 – دوينهتاتريخ درسات يف احلديث النبوي و  –مصطفى  حممد األعظمي الشيخ العالمة -25
 .املكتب اإلسالمي  -1ط –م 1980 -ه   1400

د عند اإلسنا)التعليق على كتاب الدرسات يف احلديث النبوي  –صمدي الشيخ رضا  -26
 samadi/3.doc-www.saaid.net/Doat/rida -احملدثني

 –اإلكليل  فة كتابمعر  املدخل إىل -احلاكم أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا النيسابوري  -27
  دار ابن حزم. –حتقيق أمحد بن فارس السلوم   -1ط –م 2002-ه1423

رت خم –ادر الق الرازي احلنفي زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد -28
 –بريوت  –حتقيق يوسف الشيخ حممد  -5ط -م 1999-ه 1420 -الصحاح

 جية .دار النموذ –املكتبة العصرية 
–م 1979 -ه 1399 -مقاييس اللغة  معجم -أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي  -29

 دار الفكر. –حتقيق عبد السالم حممد هارون 
ورج مرتي جحتقيق  –م 1995 –معجم تصريف األفعال العربية ، أنطوان الدحداح  -30

 مكتبة لبنان. –لبنان  –عبد املسيح 
منظور  لدين بنال ااإلفريقي الرويفعي األنصاري حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مج -31

 دار صادر . -بريوت -3ط -ه   1414 –لسان العرب  –
 –لنبوي حلديث اوم ايف خمتصر عل املنهل الروي-بدر الدين حممد بن إبراهيم بن مجاعة  -32

 .دار الفكر -حتقيق الدكتور حميي الدين عبد الرمحن رمضان 
 -ه  1419 – ادرهبأبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن  الزركشي الشافعي -33

ضواء أ –رايض ال –حتقيق الدكتور زين العابدين بن حممد بال فريج  -1ط –م 1998
 السلف.
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ثر لفية األأشرح  يفخر البحر الذي ز  -السيوطي احلافظ اإلمام أبو بكر جالل الدين  -34
مكتبة  –نورة املدينة امل –حتقيق أبو أنس أنيس بن أمحد بن طاهر األندونوسي  –

 الغرابءاألثرية.
ه 1404 – ةاملوسوعة الفقهية الكويتي-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  - -35

السل دار الس –الكويت  -2ط –مطابع دار الصفوة  -مصر – 1ط –ه 1427إىل
 .طبع الوزارة –

 حتقيق نظر بن  -1ط–م 2006 -ه  1427 –صحيح سلم  -مسلم بن حجاج  -36
 دار الطيبة –حممد الفراييب أبو قتيبة 

 -لصغريعلل اال –أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  الرتمذي -37
 دار إحياء الرتاث العريب.–بريوت   -حتقيق أمحد حممد شاكر 

اية لم الرو عيف  ةالكفاي -البغدادي اخلطيب أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي  -38
 .دار املعارف العثمانية -اهلند  - ه   1357 –

 -5ط -ه   1415 –حبوث يف اتريخ السنة املشرفة  -العمري الدكتور أكرم ضياء  -39
 مكتبة العلوم واحلكم. -املدينة املنورة 

ط.د.م. .د. املوضوعاتم(1966-ه1386ابن على ) ابو فرج عبد الرمحناجلوزي  -40
 مكتبة السلفية.

 م(1975- ه1395)حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي  ابن حبانالبسيت  -41
 .دار الفكر دمشق: .السيد شرف الدين أمحد : حتقيق (1.)ط  الثقات

-ه1417)أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعيابن حجر العسقالين  -42
 .ر الفكر:داتبريو .)دط( نزهة النظر شرح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر(م1997
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-ه1418)أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعيابن حجر العسقالين  -43
 .دار السالم :الرايض .هدي الساري مقدمة فتح الباري  (م1998

-ه1414)أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ابن حجرالعسقالين  -44
 النكت على كتاب ابن صالح.دط. بريوت:دار الكتب العلمية.م( 1994

-ه1421) أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ابن حجرالعسقالين  -45
 د.ط.د.م. دار املشاريع..م(شرح خنبة الفكر2001

ن عرت نور الدي :حتقيق (.3م()ط1998-ه1418)مقدمة ابن الصالح إبن صالح  -46
 .دار الفكر.بريوت:

 :حتقيقط د.،م احلديثاملقنع يف علو .ت()دل مام سراج الدين ابن امللقن  .ابن امللقن -47
 .دار فواز للنشر .السعودية. يوسف اجلديع(1)ط:عبد هللا بن 

( 1.)طم(.معجم مقاييس ىف اللغة1998-ه1418إبن فارس،ابو احلسني أمحد.) -48
 حتقيق:شهاب الدين أبو عمرو.بريوت:دار الفكر.

ية يف الكفام(1947-ه1357أمحد بن على بن اثبت )خطيب البغدادى ابو بكر  -49
 .دائرة املعارف :اهلند .د.طعلم الرواية للخطيب البغدادي

(الباعث م1994-ه1414ابن كثري أبو الفدأ إمساعيل بن عمر القرشى الدمشقى) -50
 (دمشق:مكتبة دار الفيحأ.1احلثيث شرح اإلختصار علوم احلديث.)ط

الكتاب مرقم آليا غري  ]  - ملتون واألسانيد يف اختالف الفقهاءأثر اختالف ا - الفحل ماهر ايسني
  -يثهل احلدأملتقى  عضو يف -عفا هللا عنه  -اعتىن به أسامة بن الزهراء  - موافق للمطبوع [

 http://www.ahlalhdeeth.com - مصدر الكتاب : ملتقى أهل احلديث
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 :ابللغة األجنبية املراجعالثاىن:
 

1- Joyce M.Hawkins(2011)Kamus Dwi Bahasa Oxford 

Fajar.(5st edition)Malaysia:Vivar Printing Sdn Bhd,Selangor. 

2- Muhammad Idris Marbawi(1350)Kamus Marbawi-Arab 

Melayu(4st edition) Mesir : maktabah Mustafa albabihilbi 

Waauladahu . 

3- Abdul Rauf Dato,Haji Hassan,Abdul Halim Salleh Khairul 
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ْ الدِّْينِّ َولِّيُ ْنذُِّرْوا قَ ْوَمُهْم إَِّذا رَ  -1 ُهْم طَائَِّفٌة لِّيَ تَ َفقَُّهْوا يفِّ ن ْ ْم } فَ َلْو ال نَ َفَر مِّْن ُكلِّّ فِّْرَقٍة مِّ َجُعْوا إِّلَْيهِّ
 122:  رقم اآلية -َلَعلَُّهْم حَيَْذُرْوَن{
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 النحلسورة 

َ لِّلنَّاسِّ َما  -2 ْم َوَلعَ َل إِّلَ زِّ ن ُ } َوأنْ َزْلَنا إِّلَْيَك الذِّْكَر لِّتُ َبنيِّّ  (44):  رقم اآلية -{لَُّهْم يَ تَ َفكَُّرْوَن ْيهِّ

 سورة احلجرات

ٌق بِّنَ  } آي أَي َُّها الَّذِّْيَن آَمنُ ْوا إِّْن َجاءَُكمْ  -3 بُ ْوا قَ ْوًما جبَِّ ي َّنُ ْوا َأنْ فَ تَ ب َ  بإٍ فَاسِّ ي ْ َهاَلٍة فَ ُتْصبُِّحْوا َعَلى  ُتصِّ
 ( 6: )  رقم اآلية -َما فَ َعْلُتْم اَندِّمِّنْيَ {

 فهرس األحاديث املتعلقة يف البحث

 (( منكم يسمع ممن ويسمع منكم ويسمع تسمعون )) -1
 ص/  1 ج) - لصحيحنيا على املستدرك هللا عبد هللا حممد بن عبداحلاكم أبو  النيسابوري  -

 سنن، ألشعثااألزدي السجستاين أبو داود سليمان بن و ،  300، رقم احلديث :  318
ن حبان ، واب 1/351أمحد  .3659، رقم احلديث :  (61 ص/  11 ج) - داود أىب
 احلَْدِّْيث :َفة علوم ، ويف َمْعرِّ ( 92)  207 " احملدث الفاصل" : ( ، والرامهرمزي يف 92)

 "واخلطيب يف  ، 6/539ويف " الدالئل "  10/250، والبيهقي يف " السنن "  60و  27
 2/152و 1/55العلم "  ( ، وابن َعْبد الرب يف " جامع بَ َيان70شرف أصحاب احلَْدِّْيث " )

 ، هللا بن َعْبد هللا . من طرق عن األعمش ، عن َعْبد10، والقاضي عياض يف " اإلملاع ": 
 ، ه الذهِببَوََلْ يتعق كِّم ،وصححه احْلَا   عن سعيد بن جبري ، عن ابن َعبَّاٍس ، بِّهِّ مرفوعاً.

، ن َحدِّْيث األعمش (( مدِّْيث حسن : )) َهَذا حَ  24" : قَاَل العالئي يف " بغية امللتمسوَ 
كبري " الطرباين يف " ال( ، و  91( ، والرامهرمزي يف " احملّدث الفاصل " )  146البزار ) و 
 (، واخلطيب يف "شرف أصحاب احلَْدِّْيث "1321)


