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َُُٕ 

 ادلهخض
 يتناول البحث الموضوعات التي تتعمق باإلسناد وضوابط  : يٕػٕع انجذث

 .دراسته                       
          الوصول إلى الطريقة الصحيحة لدراسة  يهدف البحث إلى أْذاف انجذث:

 .اإلسناد والحكم عميه                    
 اقتضت طبيعة البحث أن أجمع فيه بين المنهج الوصفي،  يُٓج انجذث:

 والمنهج التحميمي.                      
 عمم " دراسة اإلسناد " خصيصة لممسممين حفظ اهلل به السنة أْى انُزبئج: 

 النبوية.                   
 العمل عمى إعادة طرح منهج النقد عند المحدثين لمدراسة   أْى انزٕطٍبد:

  والبحث.                     
 .اإلسناد، الحديث، الصحيح، الضعيف، الجرح والتعديل انكهًبد ادلفزبدٍخ:
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ُُُٕ 

Abstract 

  Topic : This paper regards with a study Alesnad 

Objectives : The study aims at right way to study of  

                     Alesnad Sunnah. 

Methodology : The nature of the study entailed the use of a  

                       combination of descriptive and analytical     

                       approaches.  

Main findings : the science of studing Alesnad is pecific to  

                         muslims. 

Main recommendations: re-study curriculum of criticism  

                        at Sunnah scholars. 

Key words: study of Alesnad, the Sunnah texts, the correct,  

                    the weak, aljarh and tadel.  
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 خـذيـمـي
، خصنا سبحانو بخير كتاب أينزؿ، كأكرمنا بأفضؿ  الحمد هلل رب العالميف  

نبي أيرسؿ، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ النبييف، كعمى آلو الطيبيف الطاىريف، 
 كصحابتو نقمة الكحي المبيف.

 ٔثؼــــذ
فإٌف مف حفظ اهلل تعالى لدينو، كصكنو لشريعتو أف قٌيض لمسنة النبكية  

تحمالن ك  ،ركاية كدرايةك بيا سندان كمتنان، عمماء أكفاء، كجيابذة نبغاء ؛ عهنهكا 
  ... تيذيبان كشرحان ك كطمبان،  جمعان ك  ،كأداءن 

: تخريج الركايات، كدراسة كمف أبرز جيكدىـ في خدمة حديث نبييـ   
أسانيدىا، كمعرفة أحكاؿ نقمتيا كركاتيا، كذلؾ لغربمتيا، كتمييز صحيحيا مف 

 بيـ السنة الشريفة ، كقم  بيـ فحفظ اهلل ،ليا مف مردكدىاك سقيميا، كمقب
 البدعة الشنيعة.

ٍسنىادي َْٓكصدؽ الحاكـ النيسابكرم )ت  ق( رحمو اهلل في قكلو: ) فىمىٍكَلى اْلًٍ
 ، ـً ٍسالى نىاري اْلًٍ مىى ًحٍفًظًو لىدىرىسى مى ـٍ عى كىٍثرىةي ميكىاظىبىًتًي طىمىبي ىىًذًه الطَّاًئفىًة لىوي كى كى

لىتىمىكَّفى أىٍىؿي اٍْلً  قىٍمًب اٍْلىسىاًنيًد، فىًإفَّ اٍْلىٍخبىارى كى اًديًث، كى ٍضً  اٍْلىحى اًد كىاٍلًبدىًع ًفيًو ًبكى ٍلحى
كًد اٍْلىسىاًنيًد ًفييىا كىانىٍت بيٍترنا. ( جي ًإذىا تىعىرٍَّت عىٍف كي
(ُ) 

لذلؾ لما أطمت عمى اْلمة مكجات الكض  في الحديث قابميا الجيابذة    
بطمب اْلسانيد لمعرفة أحكاؿ ركاتيا، فانكشؼ بذلؾ عكارىـ، كتبيف لمناس 

                                                           

ٍعًرفىةُ) ًدٍيث. لمحاكـ النيسابكرم )ص ( مى  بيركت. –دار الكتب العممية ط.  (ٔعمـك اٍلحى
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كذبيـ، كضالليـ، قيؿ: إف الخميفة الرشيد أخذ زنديقنا ليقتمو، فقاؿ أيف أنت 
بي إسحاؽ مف ألؼ حديث كضعتيا ؟! قاؿ: فأيف أنت يا عدك اهلل مف أ

 (ُ)الفزارم، كابف المبارؾ ينخالنيا، فيخرجانيا حرفان حرفا.
فجزاىـ اهلل عف السُّنة الغراء خير الجزاء، كصب عمى قبكرىـ الرحمات، ككافر 

 .. المنح كاليبات
ق( رحمو اهلل :) ّْٔكَل عجب! فيـ كما قاؿ الخطيب البغدادم )ت     

بي كأمتو، كالمجتيدكف في حفظ أمناء اهلل مف خميقتو، كالكاسطة بيف الن
ممتو. أنكارىـ زاىرة، كفضائميـ سائرة، كآياتيـ باىرة، كمذاىبيـ ظاىرة، 

 (ِ)( كحججيـ قاىرة، حفظة الديف كخزنتو، كأكعية العمـ كحممتو ..
  :انذساعبد انغبثمخ 

سبقني في الكتابة عف المكضكع غير كاحد مف أىؿ الصنعة، كالدكتكر 
كأستاذنا الدكتكر محمد بكار كغيرىما، كيأتي عممي في محمكد الطحاف، 
، فإني مستدرؾ بعض ما فاتيما مف قكاعد ؾ اْلكؿ لآلخرضكء قكليـ: كـ تر 

جراءات تتعمؽ باْلسناد كالحكـ عميو، كما أعرض إلى طريقة في الطرح  كا 
 كالتناكؿ لممكضكعات إخاليا غير مسبكقة كاهلل أعمـ.  

 
                                                           

-( ط. دار الكتب العممية بيركتَُِ/ُق( )ْٖٕ( تذكرة الحفاظ. لمحافظ الذىبي)تُ)
 لبناف.

( ط. دار إحياء السنة ٗ - ٖ( انظر: شرؼ أصحاب الحديث. لمخطيب البغدادم )ص ِ)
 أنقرة. –النبكية 
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  : أًٍْخ ادلٕػٕع
دراسة اْلسانيد " جدير بالدراسة ؛ حرم بالمطالعة ؛ َل يس  طالب العمـ عمـ " 

الشرعي جيمو فضالن عف المتخصص في السنة النبكية كعمكميا ؛ ذلؾ ْلنو 
قاؿ ، السبيؿ إلى معرفة درجة اْلحاديث كرتبتيا ؛ صحةن، أك حسنان، أك ضعفان 

الحديث نصؼ  ) التَّفقو في معاني رحمو اهلل: (قِّْت)عمي بف المديني 
 ( ُ)العمـ، كمعرفة الرجاؿ نصؼ العمـ (

  : دذٔد انجذث 
ني في ىذا المقاـ لمطكؼ _ بفيض الحميد تعالى _ حكؿ اْلسناد: معناه،  كا 
كقيمتو، كثمرتو، كآدابو، ككيفية دراستو، ككذا الجرح كالتعديؿ: تعريفو، 

في ت في الرجاؿ عمى تفصيؿ كمراتبو، كقكاعده، ككذلؾ أعرض لمؤلفا
 .بعضيا

  - إجشاءاد انجذث:
إذا لـ يكف في الحديث تكثيؽ النصكص، كضبطيا، م  ذكر درجة 

 ف.صحيحيال

لسير عمى ما ىك متب  في كتابة التعريؼ باْلعالـ، كالمصطمحات، كا -
  اْلبحاث العممية.

                                                           

( َِّق()ص َّٔاصؿ بيف الراكم كالكاعي. َلبف خالد الراميرمزم )ت( المحدث الفُ)
 بيركت. -ط. دار الفكر
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  خـخ انجذث:
تسبقيـ مقدمة، ستة مباحث إف شاء اهلل تعالى في البحث ىذا كسيأتي 

 خاتمة:كتعقبيـ 

 : تعريؼ اْلسناد، كبياف قيمتو، كالمقصكد بدراستو.األٔل جذثادل

   أسباب ضعؼ اْلسناد. انثبًَ: جذثادل

 عمـ الجرح كالتعديؿ. انثبنث: جذثادل

         خطكات دراسة اْلسناد كالحكـ عميو. انشاثغ: جذثادل

 كتب الرجاؿ. اخلبيظ: جذثادل

 مثاؿ عممي لدراسة اْلسناد. ادلجذث انغبدط:

  أسأؿ اهلل تعالى حسف القصد، كأَل يحرمني فضؿ ما قالو نبيو : ٔأخريا  
 «: نًَّة مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اهللي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى  (ُ)«مىٍف سى

 

 

                                                           

اًء  -( جزء مف حديث ركاه مسمـ في صحيحو كما في شرح النككم (ُ كتاب الذٍّْكًر كىالدُّعى
مى  كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى مىى ًتالى ى الذٍّْكًر كىالتٍَّكبىًة كىاًَلٍسًتٍغفىار ، بىابي فىٍضًؿ اًَلٍجًتمىاًع عى

ٍيرىةى رضي اهلل عنو.ِٗٗٔ()َِْٕ/ْ)  ( عىٍف أىًبي ىيرى
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 األٔل جذثادل                                          
 رؼشٌف اإلعُبد، ٔثٍبٌ لًٍزّ، ٔادلمظٕد ثذساعزّ، ٔآداة داسعّ

 األٔل: رؼشٌف اإلعُبد ـهتادل
 أٔال : رؼشٌف اإلعُبد يف انهغخ
 اْلسناد، كالسند مترادفاف .. 

بىًؿ، كعىالى عف  جاء في القامكس المحيط: السَّنىدي، محركةن: ما قابىمىؾى مف الجى
ٍربه مف البيركًد، ج: أٍسناده، أك الجم ي كالكاًحًد. السٍَّفًح، كميٍعتىمىدي اًْلٍنسافً  ، كضى

: قارىبى ليا . ٍمسيفى عدى كأىٍسنىدى، كأٍسنىٍدتيوي أنا فييما. كسىنىدى ًلمخى كفي الجبًؿ: صى
(.ُ) 

بىًؿ أىك اٍلكىاًدم،       كفي لساف العرب: السَّنىدي: مىا ارتىفى ى ًمفى اْلىرض ًفي قيبيؿ اٍلجى
ٍم ي أىٍسناده، كفالفه سىنىده أىم معتىمىده ..  كىاٍلجى
(ِ) 

فتحصؿ أف المعنى المغكم لإلسناد، كالسند يدكر حكؿ " العمك " ك " اَلعتماد 
 " ك " المقاربة "

: رؼشٌف اإلعُبد يف   االطـالحثبٍَب 
اْلسناد ىك: سمسمة الركاة الذيف نقمكا متف الحديث، أك ىك: الطريؽ المكصمة 

 إلى المتف. كسمكا طريقان ْلنيـ كالطريؽ التي يتكصؿ بيا إلى المقصكد ..

                                                           

 –مؤسسة الرسالة  ( مادة " سند " ط.َِٗ/ُ( القامكس المحيط. لمفيركزآبادم )ُ)
 بيركت. 

 بيركت. –( مادة " سند " ط. دار صادر َِِ/ ّ( لساف العرب. َلبف منظكر )ِ)
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مىاعىةى )ت قاؿ البدري بفي      ق(: السند ىك: اْلخباري عىٍف طريًؽ المٍتًف، ّٕٕجى
: كالميحدّْثكفى يٍستىعًممكنىيما لشيءو  كاْلسناًد ىك: رف ي الحديًث إلى قاًئًمًو. كقىاؿى

.  (ُ)كاحدو

كالمناسبة بيف المعنى المغكم كاَلصطالحي لإلسناد ظاىرة، فإف الركاة  -
ف في معرفة المقبكؿ مف المردكد، لمحديث ىـ الذيف يعتمد عمييـ المحدثك

 . كالصحيح مف غيره ، كىـ أيضان المقاربكف لممتف
 انثبًَ ـهتادل

 لًٍخ اإلعُبد، ٔيُضنزّ يف انذٌٍ
لإلسناد عند المسمميف قيمة كبيرة، كمنزلة جميمة، تتابعت اْلقكاؿ عمى فضمو، 

 كتكاردت النقكؿ عمى عظـ مكانتو، كسمك منزلتو ..

اْلمكر التي امتازت بيا اْلمة اْلسالمية عف غيرىا، استعماؿ  فمف    
اْلسناد في ركاية الحديث النبكم، كالتاريخ اْلسالمي لبياف صدؽ الكقائ  مف 

 كذبيا.

كلـ تنتبو اْلمـ السابقة إلى أىمية اْلسناد ؛ لذا نرل الكثائؽ الدينية     
اْلبطاؿ التاريخييف  لدييا كق  فييا تحريؼ شديد حتى يشؾ القارئ في كجكد

 . في اْلمـ الغابرة

                                                           

دار  ( ط.ٗٗ/ُْلبي يحيى زكريا اْلنصارم ) ( انظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي.ُ)
 بيركت. –الكتب العممية 
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لكف اهلل عز كجؿ حفظ ليذه اْلمة دينيا، فانتبيت إلى ىذا اْلمر، كاستعممت 
اْلسناد في الحديث النبكم الشريؼ في النصؼ اْلكؿ مف القرف اليجرم 
اْلكؿ، لئال يحتاؿ أحد في إدخاؿ شيء، أك إخراجو مف اليدم النبكم 

 (ُ)المبارؾ.

قىدٍ       مَّد بف حاتـ  كى ًدٍيث" إلى ميحى ًطٍيب في كتاب "شرؼ أصحاب اٍلحى أسند اٍلخى
:  بف المظفر قىاؿى

ـى ىىًذًه اْلمة كشٌرفيا كفٌضميا باْلسناد، كليس ْلحد مف اْلمـ  ) إٌف اهلل أىٍكرى
قىٍد خمطكا بكتبيـ  نما ًىيى صحؼ في أيدييـ، كى كميا، قديميـ كحديثيـ إسناده، كا 

دىـ تمييز بىٍيفى ما نزؿ مف التكراة كاْلنجيؿ ًممَّا جاءىـ ًبًو أخبارىـ، كليس عن
ٍير  أنبياؤىـ، كتمييز بىٍيفى ما ألحقكه بكتبيـ مف اْلخبار الًَّتٍي أخذكا عف غى
ًدٍيث مف الثقة المعركؼ في زمانو المشيكر  الثقات. كىذه اْلمة إنما تنيٌص اٍلحى

تَّى تتناىى أخبار  تَّى بالصدؽ كاْلمانة عف مثمو حى ىـ، ثيَـّ يبحثكف أشد البحث حى
يعرفكا اْلحفظ فاْلحفظ، كاْلضبط فاْلضبط، كاْلطكؿ مجالسةن ًلمىٍف فكقو ممف 
تَّى ييذبكه  ًدٍيث مف عشريف كجيان كأكثر حى كىافى أقؿ مجالسةن. ثيَـّ يكتبكف اٍلحى
مف الغمط، كالزلؿ، كيضبطكا حركفو، كيعدكه عدان. فيذا مف أعظـ نعـ اهلل 

مىى ىىًذًه اْلمة.(تىعى   (ِ)الىى عى
                                                           

( ٗ( ينظر: دراسات في الجرح كالتعديؿ. لمدكتكر محمد ضياء الرحمف اْلعظمي )ص ُ)
 بتصرؼ. 

( ط. دار إحياء السنة َْىػ )صّْٔ( شرؼ أصحاب الحديث. لمخطيب البغدادم تِ)
 أنقرة. –النبكية 
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ٍسنىادى ًمفى الدّْيًف كأف       قاؿ اْلماـ مسمـ في مقدمة صحيحو: بىابي في أىفَّ اْلًٍ
الركاية َل تككف إَل عف الثقات كأف جرح الركاة بما ىك فييـ جائز بؿ كاجب 

كركل ، كأنو ليس مف الغيبة المحرمة بؿ مف الذب عف الشريعة المكرمة
: بسنده عىٍف  ، قىاؿى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ذيكفى »ميحى كا عىمٍَّف تىٍأخي ، فىاٍنظيري ـى ًديفه ًإفَّ ىىذىا اٍلًعٍم

ـٍ  قىعىًت اٍلًفٍتنىةي، ، (ُ)«ًدينىكي ٍسنىاًد، فىمىمَّا كى ـٍ يىكيكنيكا يىٍسأىليكفى عىًف اْلًٍ كقاؿ أيضان: " لى
، فىييٍنظىري ًإلىى أىىٍ  ـٍ الىكي ييٍنظىري ًإلىى أىٍىًؿ قىاليكا: سىمُّكا لىنىا ًرجى ، كى ـٍ ًديثييي ذي حى ًؿ السُّنًَّة فىييٍؤخى

ـٍ  ًديثييي ذي حى  "اٍلًبدىًع فىالى ييٍؤخى
      : ٍبدى اهلًل ٍبفى اٍلميبىارىًؾ، يىقيكؿي لىٍكَلى »كركل بسنده عف عى ٍسنىادي ًمفى الدّْيًف، كى اْلًٍ

ٍسنىادي لىقىاؿى مىٍف شىاءى مىا شىاءى  ـي : »كقاؿ أيضان ، (ِ)«اْلًٍ بىٍيفى اٍلقىٍكـً اٍلقىكىاًئ « بىٍينىنىا كى
ٍسنىادى.  يىٍعًني اْلًٍ

ـٍ         قىاؿى أبك عمي الجياني: ) خٌص اهلل تىعىالىى ىىًذًه اْلمة بثالثة أشياء لى
يعطيا مىٍف قىٍبمىيىا ًمفى اْلمـ: اْلسناد، كاْلنساب، كاْلعراب (
(ّ) 

ادقة كالمبتدعة أباطيميـ تصدل ! كلما فشا الكض  في الحديث كنسج الزن ىذا
ليـ المحدثكف كالعمماء باْلسانيد ، فكشفكا لألمة أباطيميـ ، كبينكا لمناس 

 زيؼ مركياتيـ ..  

                                                           

 
ٍسنىادى ًمفى الدّْيًف..)( أخرجو مسمـ في ُ(  (ُْ/ُالمقدمة،  بىابي في أىفَّ اْلًٍ
ٍسنىادى ًمفى الدّْيًف..)ِ)  (ُٓ/ُ( أخرجو مسمـ في المقدمة،  بىابي في أىفَّ اْلًٍ
 بيركت. –( ط. دار الكتب العممية َُِ( قكاعد التحديث. لمقاسمي )ص ّ)
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َُِٕ 

ركل ابف أبي حاتـ الرازم عف أبيو قاؿ: أخبرني عبدة بف سميماف المركزم   
 ( ُ)قاؿ قيؿ َلبف المبارؾ: ىذه اْلحاديث المصنكعة؟ قاؿ: يعيش ليا الجيابذة.

مىى       عىًت الزَّنىاًدقىةي عى ضى : كى ، قىاؿى ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى كىل اٍلعيقىٍيًميُّ ًبسىنىًدًه ًإلىى حى كرى
ـٍ رىسيكًؿ المًَّو  . ًمٍنيي ًديثو اًء الًَّذم  أىٍربىعىةى عىشىرى أىٍلؼى حى ٍبدي اٍلكىًريـً ٍبفي أىًبي اٍلعىٍكجى عى

 : : لىمَّا أيًخذى ًلييٍضرىبى عينيقيوي، قىاؿى . قىاؿى اٍبفي عىًدمٍّ ٍيًدمّْ ًمبى ًفي زىمىًف اٍلمى صي قيًتؿى كى
. ـى رىا مّْؿي اٍلحى ، كىأيحى ؿى الى ـي ًفييىا اٍلحى رّْ ، أيحى ًديثو ًؼ حى ـٍ أىٍربىعىةى آَلى ٍعتي ًفيكي ضى  ( ِ) كى

لمزنادقة كالمالحدة إذ بو تيكشؼ أباطيميـ التي  لذلؾ كاف اْلسناد عدكان       
ـو اٍلفىًقيوي:  ، كمفترياتيـ التي دسكىا،نسجكىا لىٍيسى شىٍيءه  »قاؿ أىٍحمىد ٍبفي سىالَّ

ًركىايىتً  ًديًث كى ـٍ ًمٍف سىمىاًع اٍلحى اًد كىَلى أىٍبغىضى ًإلىٍيًي ٍلحى مىى أىٍىًؿ اْلًٍ  ( ّ)«ًو ًبًإٍسنىادو أىٍثقىؿى عى
 :انشدهخ يف ؿهت اإلعُبد

عىٍف سىًعيًد ، فكلقيمة اْلسناد كمنزلتو رحؿ المحدثكف اْلسفار البعيدة في طمبو
 : ًديًث »ٍبًف اٍلميسىيًّْب، قىاؿى يسىاًفر مىًسيرىةى اٍْلىيَّاـً كىالمَّيىاًلي ًفي اٍلحى ًإنّْي كيٍنتي ْلى

 (ْ)«اٍلكىاًحدً 
مينىاًدم كقاؿ يىٍحيىى ٍبفي  اًرسي الدٍَّرًب، كى ـٍ ريٍشدنا: حى مىًعيفو :) أىٍربىعىةه َلى تيٍؤًنسي ًمٍنيي

ًديًث ( ؿي ًفي طىمىًب اٍلحى ؿه يىٍكتيبي ًفي بىمىًدًه، كىَلى يىٍرحى رىجي دًّْث، كى اٍلقىاًضي، كىاٍبفي اٍلميحى
(ٓ) 

                                                           

 بيركت. –إحياء التراث العربي  دار ( ط.ّ/ُالجرح كالتعديؿ. َلبف أبي حاتـ الرازم ) (ُ)
 ( ط. دار طيبة.ّّٓ/ُتدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم. لمسيكطي )  (ِ)
 بيركت. –( ط. دار الكتب العممية ْمعرفة عمكـ الحديث. ْلبي عبد اهلل الحاكـ )ص (ّ)
 (ٖ( معرفة عمكـ الحديث. لمحاكـ )ص ْ)
 (ٗ( المصدر السابؽ )ص ٓ)
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ُُِٕ 

ٍنبىؿو رىًحمىوي المَّوي      ـٍ يىكيٍف ًفي»قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى زىمىاًف اٍبًف اٍلميبىارىًؾ أىٍطمىبى ًلٍمًعٍمـً  لى
كىافى ًمٍف  ، كىاٍلبىٍصرىًة كىاٍلكيكفىًة، كى لىى الشَّاـً ، كىاً  لىى ًمٍصرى ؿى ًإلىى اٍليىمىًف، كىاً  ًمٍنوي رىحى
ٍبًد الرٍَّحمىًف  غىاًر كىاٍلًكبىاًر كىتىبى عىٍف عى ، كىأىٍىًؿ ذىًلؾى كىتىبى عىًف الصّْ كىاًة اٍلًعٍمـً ٍبًف ري

ا مى ى أىٍمرنا عىًظيمن جى ، كى ، كىعىًف اٍلفىزىاًرمّْ  (ُ)«اٍلمىٍيًدمّْ

َل عادكا كلـ  ككانكا يرحمكف كَل يأخذكف إَل عف أىؿ الصالح كالضبط، كا 
 يسمعكا ..

ًؿ مىًسيرىةى     ؿي ًإلىى الرَّجي : " كيٍنتي أىٍرحى ركل الخطيب بسنده عىٍف أىًبي اٍلعىاًليىًة، قىاؿى
ى  ؛ ْلى سىًمٍعتي أىيَّاـو تىوي، فىًإٍف أىًجٍدهي ييًقيمييىا أىقىٍمتي كى الى ؿي مىا أىٍفتىًقدي ًمٍنوي صى ٍسمى ى ًمٍنوي فىأىكَّ

: ىي  قيٍمتي ٍ  ًمٍنوي، كى ـٍ أىٍسمى لى ، كى ٍعتي يٍّْعيىا رىجى ٍف أىًجٍدهي ييضى ًة ًمٍنوي، كىاً  الى كى ًلغىٍيًر الصَّ
 (ِ)"أىٍضيى ي 

ـي  ٍيدو فىقىًدٍمتي قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو اٍلقىاًس مَّاًد ٍبًف زى ىٍسمى ى ًمٍف حى ٍمتي اٍلبىٍصرىةى ْلى : دىخى ـو ٍبفي سىالَّ
: مىٍيمىا سيًبٍقتى  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف مىٍيًدمٍّ فىقىاؿى فىًإذىا ىيكى قىٍد مىاتى فىشىكىٍكتي ذىًلؾى ًإلىى عى

. ؿَّ جى  (ّ)ًبًو، فىالى تيٍسبىقىفَّ ًبتىٍقكىل المًَّو عىزَّ كى

 : ؿ مف ذلؾ كمو ما يميفتحص

 .. أف اْلسناد خصيصة ليذه اْلمة َل يكجد عند غيرىا مف اْلمـ 
 .. كأنو مف الديف القكيـ لحفظ السُّنة، فمكَله لقاؿ مف شاء ما شاء 

                                                           

 (ُٕالرحمة في طمب الحديث. لمخطيب البغدادم )ص ( ُ)
 (ِِ( المصدر السابؽ )ص ِ)
 (ُٕٗ - ُٔٔ( ينظر: الرحمة في طمب الحديث. لمخطيب البغدادم )ص ّ)
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ُِِٕ 

  كأنو سبيؿ الكصكؿ إلى معرفة الصحيح مف الضعيؼ في اْلحاديث
 .الشريفة، كالسنة المنيفة

 جمعو في الحفاظ النقاد مف أئمة الحديث بذلكا جيكدان كبيرة جميمة  كأف
 .كدراستو كنقده طمبو،ك 

 :أطخ األعبٍَذ، ٔأْٔبْب
بٍَِذ:: أٔال : أطخ األعبٍَذ

َ
ع ذٌِث فًِ أطخ اأْلَ

َ
بة احل

َ
ث
ْ
زهف َأس

ْ
 اخ

 .. اًرٌم أىف أصح اٍْلىسىاًنيد : مىالؾ عىف نىاًف  عىف اٍبف عمر  فمذىب البيخى
  ٍمقىمىة  النخعي يحيى بف مًعيف أىجكدىىا: اٍْلىٍعمىش عىف ًإٍبرىاًىيـكىعىف عىف عى

 عىف عبد اهلل ..
  مَّد بف ًسيًريف عىف عيبىٍيدىة عىف مٌي أصح اٍْلىسىاًنيد: ميحى كىعىف عىٍمرك بف عى

م )..يٌ عى
1) 

حُّ  ـي ًفي ًإٍسنىادو أىنَّوي أىصى تعقيب: جاء في تدريب الراكم: ) .. كىاٍلميٍختىاري أىنَّوي َلى ييٍجزى
كًط  ٍسنىاًد ًمٍف شيري مىى تىمىكًُّف اْلًٍ ًة ميرىتَّبه عى حَّ تى مىرىاًتًب الصّْ اٍْلىسىاًنيًد ميٍطمىقنا ًْلىفَّ تىفىاكي

كدي أىٍعمىى دىرى  يىًعزُّ كيجي ًة، كى حَّ ٍسنىاًد الصّْ اًؿ اْلًٍ اًت اٍلقىبيكًؿ ًفي كيؿّْ كىاًحدو ًمٍف ًرجى جى
مىةو كىاًحدىةو ..( اٍلكىاًئًنيفى ًفي تىٍرجى
(ِ)  

                                                           

( ط. دار  ٔىػ )ص َِٕ( انظر: اَلقتراح في بياف اَلصطالح. َلبف دقيؽ العيد تُ)
 بيركت. –الكتب العممية 

 (ٕٔ/ُ( تدريب الراكم )ِ)
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ُِّٕ 

 أك بالبمد، فيقاؿ مثال: ،كاْلكلى أف يقيد ذلؾ بالصحابي

 ،عف قيس بف أبي حاـز ،إسماعيؿ بف أبي خالد :أصح أسانيد أبي بكر
 .نوع

 عف ابف عمر. ،عف ناف  ،كأصح أسانيد ابف عمر: مالؾ

عف عمرك بف دينار عف جابر بف  ،كأصح أسانيد المكييف: سفياف بف عيينة
 عبد اهلل.

عف  ،عف عبيدة بف سفياف ،كأصح أسانيد المدنييف: إسماعيؿ بف أبي حكيـ
 أبي ىريرة.

خ:
َ
اٍِْ

َ
ٕ
ْ
بٍَِذ ان

َ
ع ل فًِ اأْلَ

ْ
ٕ
َ
: انم  ثبٍَب 

 :ابر اٍلجٍعًفيٌ  ،بف شمرعىٍمرك  فأكىى أىسىاًنيد أىؿ اٍلبىٍيت اًرث  ،عىف جى عىف اٍلحى
ر ميٌ  ،اٍْلىٍعكى   .عىف عى

 دىقىة الدقيقي عىف مرٌة  ،عىف فرقد السبخي ،كأكىى أىسىاًنيد الٌصديؽ: صى
 .عىف أبي بكر ي،الٌطيب

 ٍيرىة: الٌسرم بف ًإٍسمىاًعيؿ د بف يًزيد اْلكدم ،كأكىى أىسىاًنيد أبي ىيرى  ،عىف دىاكي
 و.عىف أىًبيو عىن

 :السدم الصغير محمد بف مركاف، عف الكمبي،  كأكىى أسانيد ابف عباس
 ( 1)عنو. عف أبي صالح

                                                           

 ( ٕٓ - ٓٓمعرفة عمكـ الحديث. لمحاكـ النيسابكرم )ص (ُ)
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ُِْٕ 

 انثبنث ـهتادل
 ادلمظٕد ثذساعخ اإلعُبد

لحديث اراسة سمسمة نقمة كركاة أنو: ديتمخص المقصكد بدراسة اْلسناد ب
 :مف خالؿ الشريؼ، كذلؾ

  ككنيتو ، كنسبو ،  لمتعرؼ عمى: اسمو ، ،الترجمة لكؿ راك عمى حدةو
كما قالو أئمة الجرح كالتعديؿ فيو مف حيث  كأشير شيكخو ، كتالميذه،
 التكثيؽ، أك التضعيؼ ..

  ككذا كشؼ اَلتصاؿ، أك اَلنقطاع بيف الركاة، كمعرفة تدليسيـ إذا عنعنكا 
  كذلؾ كمو مف أجؿ الكصكؿ إلى مدل تمكف اْلسناد مف الشركط الخمسة

الخمك يـ، ك ضبط، ك عدالة الركاة، ك اتصاؿ السند لمحديث الصحيح، كىي:
  .العمة القادحةكالخمك مف  ،مف الشذكذ

الحكـ عمى اْلسناد بما يناسبو: صحة ، أك  :ذتشح " دساعخ اإلعُبد "* 
 حسنان ، أك ضعفان.

 أدبدٌث انظذٍذني:

ٍيًف أبي  مىامى ىذا كييستثني مف دراسة اْلسانيد: أحاديث الصحيحيف لمشيخيف اْلًٍ
اًرٌم )تع مَّد بف ًإٍسمىاًعيؿ البيخى ق( ، كىأبي اٍلحيسىٍيف ميسمـ بف ِٔٓبد اهلل ميحى

اج النٍَّيسىابيكًرم )ت ٍنييمىا ، كذلؾ ْلف اْلمة أطبقت ُِٔاٍلحجَّ ق( رىًضي اهلل عى
 عمى صحة أحاديثيما..
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ُِٕٓ 

حُّ اٍلكيتيًب بى  المًَّو  ٍعدى ًكتىاًب قاؿ ابف الصالح رحمو اهلل : ) .. ًكتىابىاىيمىا أىصى
 (ُ)(اٍلعىًزيزً 

أم  -ككسـ كؿ كاحدو ًمٍنييمىا... ىػ( : )ْٖٖقاؿ أبك عبد اهلل الحميدم )ت   
لـ يتقدميما ًإلىى ذىًلؾ أحده قبميمىا، كىَلى  -البخارم كمسمـ ًحيًح، كى ًكتىابو ًبالصَّ

ًمي  مىا جمعو أحده سكاىيمىا ًفيمىا عممناه   (ِ)..(أٍفصح ًبيىًذًه التٍَّسًميىة ًفي جى

قمت: كَل يخفى أف ىناؾ مف انتقد عمييما نزرا مما أخرجاه َل يخرؽ ما 
 قررناه آنفان كاهلل أعمـ.

 
 

 

 

 

 

 
  

                                                           

 (ُٖ( معرفة أنكاع عمكـ الحديث )صُ)
 بيركت. –( ط. دار ابف حـز ْٕ – ّٕ/ُ( الجم  بيف الصحيحيف. لمحميدم )ِ)
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ُِٕٔ 

 انشاثغ ـهتادل
 آداة داسط اإلعُبد

قد أقامو مقامان شريفان، كأزدل إليو فضالن   ليعمـ دارس اْلسناد أف اهلل     
آداب سكية في طمبيا، مف ة السنية، لذلؾ َلبد لو منيفان، إذ كجيو تجاه السنى 

 مف أبرز ىذه اآلداب: ك ،  ستيار ادكم

 أٔال : إخالص انٍُخ ٔدغٍ انـٌٕخ
خالصو هلل تعالى في دراستو، كليحذر فالبد لمدٌ    ارس مف تصحيح قصده، كا 

ٍيرىةى  ،مجردةن عف طمب اآلخرة مف التكصؿ بيا إلى أغراض الدنيا  فعىٍف أىًبي ىيرى
، قىاؿى رىسيكؿي المَّو : ٍجوي المًَّو عىزَّ : »ًِ  قىاؿى ـى ًعٍممنا ًممَّا ييٍبتىغىى ًبًو كى مىٍف تىعىمَّ

نًَّة يىٍكـى  ـٍ يىًجٍد عىٍرؼى اٍلجى ا ًمفى الدٍُّنيىا، لى ؿَّ َلى يىتىعىمَّميوي ًإَلَّ ًلييًصيبى ًبًو عىرىضن جى كى
يىا.« اٍلًقيىامىةً   (ُ)يىٍعًني ًريحى

                                                           

( ركاه أبك داكد في سننو،كتاب العمـ ،بىابه ًفي طىمىًب اٍلًعٍمـً ًلغىٍيًر المًَّو تىعىالىى ُ)
ًؿ ًبًو ّْٔٔ()ِّّ/ّ) ( كالمفظ لو، كابف ماجو في سننو، بىابي اًَلٍنًتفىاًع ًباٍلًعٍمـً كىاٍلعىمى
( بمثمو. كالحاكـ في ْٕٖٓ( )ُٗٔ/ُْ( بمثمو. كأحمد في المسند )ِِٓ()ِٗ/ُ)

ًحيحه سىنىديهي ًثقىاته ِٖٖ( )َُٔ/ُالمستدرؾ، كتاب العمـ ) ًديثه صى ( بنحكه، كقاؿ: ىىذىا حى
مىى شىرٍ  كىاتيوي عى ٍيري اٍبًف ري مىاعىةه غى مىوي عىٍف فيمىٍيحو جى صى كى قىٍد أىٍسنىدىهي كى اهي، كى رّْجى ـٍ ييخى لى ٍيًف كى ًط الشٍَّيخى

، ككافقو الذىبي.   كىٍىبو
ٍعمىرو أىًبي  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف مى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، عىٍف عى قمت: مدار اْلسناد عمى فيمىٍيح ٍبف سيمىٍيمىافى

ٍيرىةى ...الحديث"، كفيمىٍيح ىك فيمىٍيح ٍبف سيمىٍيمىافى بف طيكىالىةى، عىٍف  ، عىٍف أىًبي ىيرى سىًعيًد ٍبًف يىسىارو
 ==أبي المغيرة الخزاعي، كيقاؿ اْلسممي، أبك يحيى المدني، كفميح لقب غمب عميو كاسمو
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ُِٕٕ 

ًديثى ًلغىٍيًر اهلًل ميًكرى ًبًو.  قاؿ      مىمىةى: مىٍف طىمىبى اٍلحى مَّادى ٍبفى سى حى
(ُ) 

ٍينا عىٍف       كّْ قاؿ ابف الصالح: كًمٍف أقرًب الكجكًه في إصالًح النّْيًَّة فيًو ما ري
، ككانا  ٍمدافى عفىرو أحمدى بًف حى ٍيدو أنَّوي سىأىؿى أبا جى ك إٍسماًعيؿى بًف نيجى أبي عىٍمرو

بٍ  : ألىٍستيـٍ تىٍرككفى أفَّ عى ؟ فقاؿى ٍيًف، فقاؿى لوي: )بأمّْ ًنيَّةو أٍكتيبي الحديثى دىٍيًف صاًلحى

                                                           

عبد الممؾ. ركل عف: أبي طكالة، كالزىرم، كغيرىما. كعنو: ابف المبارؾ، كسريج بف ==
عماف كغيرىما. كىك مختمؼ فيو. قاؿ عنو النسائي: لىٍيسى ًباٍلقىًكٌم.) الضعفاء الن

"( ْٕٗ"ٖٓ/ٕ"( كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالقكل. )الجرح كالتعديؿ ْٖٔ"ٕٖكالمتركككف ص 
اًتـ كىالنَّسىاًئٌي: لىٍيسى  قد قىاؿى اٍبف مًعيف كىأىبيك حى ٍيًف كى ًحيحى كقاؿ الذىبي: احتجا بو ًفي الصَّ

"( كقاؿ ابف عدم: كلفميح أحاديث صالحة ْٗٔٗ"ُٔٓ/ِقىًكٌم. )المغني في الضعفاء ًبالٍ 
يركييا يركم عف ناف ، عًف ابف عيمىر نسخة، كيركم عف ىالؿ بف عمي عىٍف عىبد الرٍَّحمىًف 
ٍبًف أىًبي عمرة، عىف أىًبي ىريرة أحاديث، كيركم عف سائر الشيكخ مف أىؿ المدينة مثؿ أىًبي 

ه أحاديث مستقيمة كغرائب، كقد اعتمده البيخاًرٌم ًفي صحيحو كركل عنو النضر كغير 
"( كقاؿ الحاكـ ُٕٓٓ"ُْْ/ٕالكثير، كىىك عندم َل بأس بو. )الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 

أبك عبد اهلل: اتفاؽ الشيخيف عميو يقكم أمره. كقاؿ الدارقطني: يختمفكف فيو كليس بو 
 " ّٓٓ"(تَّّ/ٖبأس. ينظر: تيذيب التيذيب)

قمت: كالذم يترجح لدم أف الرجؿ حسف الحديث كما ذىب ابف عدم، كالدارقطني،      
كالحاكـ، كركاية الشيخيف عنو تعديؿ فعمي لو َل يعارضو التجريح المجمؿ، كلعؿ تضعيفو 

 يعكد إلى ما خالؼ فيو الثقات كتبيف فيو خطؤه كاهلل أعمـ.  
( ط. ُِٓ/ٔىػ )َّْحمية اْلكلياء كطبقات اْلصفياء. ْلبي نعيـ اْلصبياني ت  (ُ)

( ط. ّٔٔ/ُىػ )ّْٔمطبعة السعادة بمصر. كجام  بياف العمـ كفضمو. َلبف عبد البر ت
 دار ابف الجكزم بالسعكدية
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ُِٕٖ 

: فرسيكؿ اهلل . قاؿى ـٍ : نىعى رأسي   ًعٍندى ًذٍكًر الصاًلًحيفى تىٍنًزؿي الرٍَّحمىةي؟ قاؿى
). اًلحيفى  (ُ)الصَّ

: االعزمبيخ ٔانٕسع   ثبٍَب 
مَّى     ٍذ الدارسي نىٍفسىوي بسبيؿ أىؿ الصالح كالكرع، كليعمـ أىفَّ نىًبيَّ المًَّو صى كليىٍأخى

 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى ٍزءه »اهللي عى ادى جي ، كىاًَلٍقًتصى اًلحى ، كىالسٍَّمتى الصَّ اًلحى ًإفَّ اٍليىٍدمى الصَّ
ٍزءنا ًمفى النُّبيكَّةً  ٍمسىةو كىًعٍشًريفى جي  (ِ)«ًمٍف خى

قاؿ الخطابي: ىدم الرجؿ حالو كمذىبو، ككذلؾ سمتو. كأصؿ السمت   
الطريؽ المنقاد، كاَلقتصاد سمكؾ القصد في اْلمر كالدخكؿ فيو برفؽ كعمى 
سبيؿ يمكف الدكاـ عميو .. يريد أف ىذه الخالؿ مف شمائؿ اْلنبياء صمكات 

ى الحديث أف اهلل عمييـ، أك جزء مما جاءكا بو كدعكا الناسى إليو، كليس معن
 (ّ)..النبكة تتجزأ، كَل أف مف جم  ىذه الخالؿ كاف فيو جزء مف النبكة

                                                           

( ط. دار ّّٓىػ)صّْٔمعرفة أنكاع عمـك الحديث. ْلبي عمرك بف الصالح ت (ُ)
 الكتب العممية

قىاًر) -( أخرجو أبك داكد في كتاب اْلدب ِ) ( مف حديث ابف ْٕٕٔ()ُْٕ/ْبىابه ًفي اٍلكى
سىًف  عباس، كالمفظ لو. كأخرجو البخارم في اْلدب المفرد، بىابي اٍليىٍدًم كىالسٍَّمًت اٍلحى

سناده حسف.ُٕٗ"ِٕٔ)ص  "( عف ابف عباس بمثمو. كا 
( بتصرؼ. ط. َُٕ – َُٔ/ْ(ىػّٖٖ( معالـ السنف لمخطابي حمد بف محمد تّ)

 المطبعة العممية، حمب. 
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ًديثى فىقىٍد طىمىبى أىٍعمىى أيميكًر »قاؿ أبك عىاًصـو النَّبيًؿ        مىٍف طىمىبى ىىذىا اٍلحى
ٍيرى النَّاسً  : (ُ)« الدٍُّنيىا، فىيىًجبي أىٍف يىكيكفى خى ، قىاؿى ـى  ًإفَّ »كعىًف اٍبًف ًشيىابو ىىذىا اٍلًعٍم

مىٍيًو  مَّى اهللي عى ، كىأىدىبي النًَّبيّْ صى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أىدىبي المًَّو الًَّذم أىدَّبى ًبًو نىًبيَّوي صى
مىى مىا أيدّْمى ًإلىٍيًو، فىمىٍف سىًم ى ًعٍممن  ـى أيمَّتىوي، أىمىانىةي المًَّو ًإلىى رىسيكًلًو ًلييؤىدّْيىوي عى مَّ سى ا كى

ؿَّ  جى بىٍيفى المًَّو عىزَّ كى ةن ًفيمىا بىٍينىوي كى جَّ  (ِ)« فىٍميىٍجعىٍموي أىمىامىوي حي
ًديًث أىٍكمىؿى النَّاًس       كبالجممة كما قاؿ الخطيب: كىاٍلكىاًجبي أىٍف يىكيكفى طىًمبىةي اٍلحى

تىدىيُّ  ـٍ نىزىاىىةن كى عنا، كىأىٍعظىمىيي ٍمًؽ تىكىاضي بنا، ًلدىكىاـً أىدىبنا، كىأىشىدَّ اٍلخى ـٍ طىٍيشنا كىغىضى ننا، كىأىقىمَّيي
ًؽ رىسيكًؿ المًَّو  اًسًف أىٍخالى مىى مىحى ـٍ ًباٍْلىٍخبىاًر اٍلميٍشتىًممىًة عى اًعًي كىآدىاًبًو  قىٍرًع أىٍسمى

آًثًر  مى ، كى دًّْثيفى طىرىاًئًؽ اٍلميحى اًبًو، كى ًسيرىًة السَّمىًؼ اٍْلىٍخيىاًر ًمٍف أىٍىًؿ بىٍيًتًو كىأىٍصحى كى
ًميىا ذيكا ًبأىٍجمى ، فىيىٍأخي   (ّ).اٍلمىاًضيفى

ذ
َ
ه
َ
: انظرب ٔاجل  ثبنثب 

مف آكد اآلداب، كأكجب الصفات عمى طالب العمـ: الحرص كالجمد،       
اٍلميٍؤًمفي : » يمة كالمصابرة، كاليمة كالمكابدة .. كقد قىاؿى رىسيكؿي اهللً كالعز 

مىى  ٍيره اٍحًرٍص عى ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى بُّ ًإلىى اهلًل ًمفى اٍلميٍؤًمًف الضَّ ٍيره كىأىحى ، خى اٍلقىًكمُّ
ٍز  ، كىاٍستىًعٍف ًباهلًل كىَلى تىٍعجى  (ْ)...«مىا يىٍنفىعيؾى

                                                           

 "(ٔ"ٖٕ/ُ( الجام  ْلخالؽ الراكم كآداب السام  )ُ)
 "(ٕ"ٖٕ/ُ( الجام  ْلخالؽ الراكم كآداب السام  )ِ)
 "(ٓ"ٖٕ/ُ( الجام  ْلخالؽ الراكم كآداب السام  ) ّ)
تىٍفًكيًض  -مسمـ في كتاب القدر  ( أخرجوْ) تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىاًَلٍسًتعىانىًة ًباهلًل كى بىابه ًفي اٍْلىٍمًر ًباٍلقيكًَّة كى

 ( مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.ِْٔٔ()َِِٓ/ْاٍلمىقىاًديًر ًلمًَّو كما في المنياج )
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َُّٕ 

عف يىٍحيىى  –إباف تناكلو ْلحاديث مكاقيت الصالة  -كركل مسمـ في صحيحو 
ًة اٍلًجٍسـً »ٍبًف أىًبي كىًثيرو قكلو:  ـي ًبرىاحى  (ُ)«َلى ييٍستىطىاعي اٍلًعٍم

قاؿ النككم معقبان: جرت عادة الفضالء بالسؤاؿ عف إدخالو مسمـ ىذه       
محضةن م   الحكاية عف يحيى م  أنو َل يىذكري في كتابو إَل أحاديثى النبي 

أف ىذه الحكاية َل تتعمؽ بأحاديث مكاقيت الصالة فكيؼ أدخميا بينيا؟ كحكى 
القاضي عياض رحمو اهلل تعالى عف بعض اْلئمة قاؿ: سببو أف مسممان 
رحمو اهلل تعالى أعجبو حسفي سياؽ ىذه الطرؽ التي ذكرىا لحديث عبد اهلل 

شتممت عميو مف الفكائد بف عمرك، ككثرةي فكائدىا، كتمخيصي مقاصدىا، كما ا
في اْلحكاـ كغيرىا كَل نعمـ أحدان شاركو فييا، فمما رأل ذلؾ أراد أف ينبو مىٍف 
رغب في تحصيؿ الرتبة التي يناؿ بيا معرفة مثؿ ىذا، فقاؿ: طريقو أف ييكثرى 

تعابو جسمو في اَلعتناء بتحصيؿ العمـ ىذا.    (ِ)اشتغالو كا 

اد يمزمو أف يأخذ حظان كافران مف الجمد إف طالب الحديث كدارس اْلسن     
كالصبر، كما أخذ أسالفو الذيف بذلكا أكقاتيـ، كأعمارىـ، كأمكاليـ، كأغراضيـ 

عمييـ سحائب الرحمة كشآبيب  -في الطمب كالتحصيؿ، كالتدريس كالتصنيؼ 
 .المغفرة

                                                           

ةى  -( صحيح مسمـ ُ) الى مىكىاًضً  الصَّ ٍمًس كما  -ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد كى مىكىاًت اٍلخى بىابي أىٍكقىاًت الصَّ
 "ُِٔ("ِْٖ/ُفي المنياج )

 (ِْٖ/ُ( المنياج في شرح صحيح مسمـ بف الحجاج. لمنككم )ِ)
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ليعمـ الطالب أف العمـ كما قالكا: بطئ المزاـ، بعيد المراـ، َل  : ريا  ـٔأخ    
ييدرؾ بالسياـ، كَل ييرل في المناـ، كَل ييكرث عف اآلباء كاْلعماـ، إنما ىك 
شجرة َل تىصمح إَل بالغرس، كَل تيغرس إَل في النفس، كَل تيسقى إَل بالدرس، 

كاستند الحجر، كافترش كَل محصؿ إَل مف أنفؽ العينيف، كجثا عمى الركبتيف، 
، كأدمف السير، انظر إلى مف شغؿ نياره بالجم ، كليمو  المدر، كأقؿ النـك
بالجماع أيخرج مف ذلؾ فقييان ؟ !! كال كاهلل حتى يعتضد الدفاتر، كيستحصؿ 

 المحابر، كيقط  القفار، كَل يفصؿ في الطمب بيف الميؿ كالنيار.
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ُِّٕ 

 ادلجذث انثبًَ
 ػؼف اإلعُبد أعجبة

 ادلـهت األٔل
 انؼؼف ثغجت ػذو االرظبل

يصير اْلسناد ضعيفان إذا فقد شرطان، أك أكثر مف الشركط الخمسة لمحديث 
 ،الخمك مف الشذكذك  يـ،ضبط، ك عدالة الركاةك  ،اتصاؿ اْلسناد الصحيح كىي:

  الخمك مف العمة القادحة.ك 
أنكاع ستة لمحديث الضعيؼ،  "اتصاؿ السند : "كينتج عف فىقد الشرط اْلكؿ

 ىي:
كىك ما اتصؿ سنده إلى التابعي كأضافو إلى رسكؿ  :احلذٌث ادلشعم-1
حقيقة أكحكمان لـ يأخذه منو مباشرة سكاءن أكاف ىذا التابعي صغيران أك   اهلل

 كبيران.
ككف الحديث مرسالن بمجرد أف ييعمـ أف الذم حدث بو عف النبي صمى  كيثبت

اهلل عميو كسمـ تابعي، كتمييز التابعيف مف غيرىـ يعرؼ مف كتب رجاؿ 
 الحديث.

سىفً : ما ركاه أبك داكد بسنده يثبل ادلشعم : قىاؿى رىسيكؿي البصرم عىًف اٍلحى ، قىاؿى
« : ،ـٍ ًبالزَّكىاًة نيكا أىٍمكىالىكي ًء حىصّْ دىقىةى، كىاٍستىٍقًبميكا أىٍمكىاجى اٍلبىالى ـٍ ًبالصَّ اكي كا مىٍرضى دىاكي كى

رُّعً   .(ُ)«ًبالدُّعىاًء كىالتَّضى

                                                           

 (َُٓ()ُِٕبىابه ًفي الزَّكىاًة )ص -( أخرجو أبك داكد في المراسيؿ، كتاب الطيارة (ُ
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ُّّٕ 

ًعيًؼ، ًإَلَّ أىٍف  قاؿ ًديًث الضَّ ـي اٍلحى ٍك ًؿ حي ـى اٍلميٍرسى ٍك ـٍ أىفَّ حي ابف الصالح: ثيَـّ اٍعمى
ًليىذىا  سىًف. كى ، كىمىا سىبىؽى بىيىانيوي ًفي نىٍكًع اٍلحى رى ٍجوو آخى وي ًبمىًجيًئًو ًمٍف كى يىًصحَّ ميٍخرىجي

تً  ٍنوي ًبميٍرسىالى سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًَّب رىًضيى المَّوي عنو. اٍحتىجَّ الشَّاًفًعيُّ رىًضيى المَّوي عى
(ُ) 

اًعدنا.: احلذٌث ادلؼؼم-2  كىىيكى ًعبىارىةه عىمَّا سىقىطى ًمٍف ًإٍسنىاًدًه اٍثنىاًف فىصى
:
ُ
ّ
ُ
بن
َ
يِث
َ
مثؿ: ما  "..  مىا يىٍرًكيًو تىاًبًعيُّ التَّاًبًعيّْ قىاًئالن ًفيًو: " قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٔ

ي، قاؿ: أخبرنا إبراىيـ بف مكسى، حدثنا ابف المبارؾ، عف سعيد أخرجو الدارم
: قىاؿى رىسيكؿي المَّ  ، قىاؿى ٍعفىرو : و ً بف أبي أيكب، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبي جى

مىى النَّارً » ـٍ عى ؤيكي مىى اٍلفيٍتيىا، أىٍجرى ـٍ عى ؤيكي  (ِ)« أىٍجرى

ر ليس لو عمة، لكف ابف إسناد ىذا الحديث مف الدارمي إلى ابف أبي جعف 
أبي جعفر ىذا مف طبقة أتباع التابعيف، كمف كاف كذلؾ فأدنى ما يككف بينو 

، فسقط بذلؾ   رجالف، فأسقط الكاسطة بينو كبيف رسكؿ اهلل كبيف النبي 
 .الحديث

في اْلسناد بالتاريخ، كذلؾ ببعد طبقة الراكم عف طبقة  كييعرؼ اْلعضاؿ 
شيخو، بحيث إنو لك ركل حديثان مف طريؽ ذلؾ الشيخ كاف بينيما راكياف 

                                                           

 ّٓ( مقدمة ابف الصالح ص ُ)
مىا ًفيًو ًمفى الشّْدًَّة  -المقدمة  –( أخرجو الدارمي في سننو ِ) بىابي اٍلفيٍتيىا كى
(ُ/ِٖٓ()ُٓٗ) 
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ُّْٕ 

عمى أقؿ تقدير، كيعرؼ أيضا بسبر طرؽ الحديث، لكف ثبكت اْلعضاؿ بيذا 
 .(ُ)الطريؽ قميؿ نادر

راكو فأكثر عمى الحديث الذم حيذؼ مف آخر إسناده كىك : احلذٌث ادلؼهك-3
كسبب تسميتو بذلؾ: ككنو متصال مف الجية العميا فقط كمنقطعا مف ، التكالي

 .الجية الدنيا، فصار كالشيء المعٌمؽ

ٍبًد المًَّو ٔيثبنّ ، عىٍف عى قىاؿى المىاًجشيكفي : ما ركاه البخارم في صحيحو قاؿ : كى
ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ  مىمىةى، عىٍف أىًبي ىيرى :  ٍبًف الفىٍضًؿ، عىٍف أىًبي سى ؿى »قىاؿى فىأىكيكفي أىكَّ

، فىًإذىا ميكسىى آًخذه ًبالعىٍرشً   (ِ)«مىٍف بيًعثى

د، ْلف البخارم لـ يعاصر الماجشكف. لكف فقد سقط راك مف آخر اْلسنا    
 الكاسطة بينيما ثقة كأحمد بف يكنس، كأبي نعيـ كغيرىما.

كقد أطمؽ بعض المحدثيف المعمؽ عمى الحديث الذم حذؼ كؿ إسناده،  
  .أك قاؿ ابف عباس، كىكذا  كقكلنا: قاؿ رسكؿ اهلل 

، ْلف الراكم المحذكؼ كاْلصؿ في المعمؽ الضعؼ لعدـ اتصاؿ سنده      
غير معمـك العدالة كالضبط. لكف المعمقات المكجكدة في الصحيحيف يختمؼ 
حكميا، فالبخارم رحمو اهلل تعالى أكثر مف ىذا النكع في صحيحو، كليس 

                                                           

 ( ِِٗ/ِ( تحرير عمكـ الحديث )ُ)
مىى المىاًء{ ]ىكد:  -كتاب التكحيد  –( صحيح البخارم (ِ كىافى عىٍرشيوي عى [، }كىىيكى ٕبىابي }كى

{ ]التكبة:   (ِْٕٕ()ُِٔ/ٗ[ )ُِٗرىبُّ العىٍرًش العىًظيـً
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ُّٕٓ 

مّْؽ  بخارج مف الصحيح، لككف ىذا الحديث معركفا مف جية الثقات الذيف عي
 (ُ)كض  آخر مف كتابو.الحديث عنيـ، أك لككنو ذكره متصال في م

الحديث الذم سقط مف ركاتو راكو كاحد قبؿ الصحابي  :احلذٌث ادلُمـغ-4 
في مكض  كاحد، أك مكاض  متعددة، بحيث َل يزيد الساقط في كؿ منيا عف 

 .كاحد، كأَل يككف السقط في أكؿ السند

 كأكثر ما يكصؼ باَلنقطاع ما ركاه مف دكف التابعي" :الخطيب البغدادم قاؿ
لـ يمؽ أحدا مف  كنحكه"، فمالؾ ابف عمر عف مالؾ  :عف الصحابة؛ مثؿ

نما ركل عمف دكنيـ، فركايتو عف بالكاسطة، فيذا  ابف عمر الصحابة، كا 
 .منقط  لسقكط راكو كاحد مف السند

زَّاًؽ، أىنىا النٍُّعمىافي ٔيثبل ادلُمـغ         ٍبد الرَّ كىاهي الحاكـ مف طريؽ عى : ما رى
، عىٍف ٍبفي أىبً  ٍيًد ٍبًف ييثىٍي و اؽى، عىٍف زى ، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ي شىٍيبىةى، عىٍف سيٍفيىافى الثٍَّكًرمّْ
ذىٍيفىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً حي لٍَّيتيميكىىا أىبىا بىٍكرو فىزىاًىده ًفي الدٍُّنيىا، : » قىاؿى ًإٍف كى

لَّ  ٍف كى ، كىاً  ٍعؼه ًفي ًجٍسًمًو ضى ، َلى رىاًغبه ًفي اآٍلًخرىًة، كى ٍيتيميكىىا عيمىري فىًقًكمُّ أىًميفه
مىى ًصرىاطو  ـٍ عى ، ييًقيميكي ًميِّا فىيىادو ميٍيتىدو لٍَّيتيميكىىا عى ٍف كى ، كىاً  ًئـو اؼي ًفي المًَّو لىٍكمىةى َلى يىخى

 . (ِ)«ميٍستىًقيـو 

                                                           

 ِٗج الميذىىَّب في مصطمح الحديث ص( الديباُ)
ًحيحه ْٖٓٔ() ُّٓ/ّكتاب معرفة الصحابة ) –( ركاه الحاكـ في المستدرؾ ِ) ( كقاؿ: صى

اهي " كحذفو الذىبي مف التمخيص لضعفو. رّْجى ـٍ ييخى لى ٍيًف، كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى  عى
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ُّٕٔ 

سقط مف إسناده شريؾ بيف الثكرم كبيف أبي إسحاؽ، ْلف الثكرم لـ  فقد
نما سمعو مف شريؾ، كشريؾ ىذا  يسم  الحديث مف أبي إسحاؽ مباشرة، كا 

 (ُ)سمعو مف أبي إسحاؽ.

ظ-5 
َّ
ن
َ
ذ
ٌ
 قسماف: كىك ،ىك الذم تضمف عيبان خفيان في اتصالو: احلذٌث ادل

يو ما لـ يسم  منو، مكىما كىك أف يركم عمف لق :تدليس اْلسناد اْلكؿ: 
 .أنو قد لقيو كسمعو منو أنو سمعو منو، أك عمف عاصره كلـ يمقو مكىمان 

نما  ،كَل حدثنا ،كمف شأنو أَل يقكؿ في ذلؾ: أخبرنا فالف كما أشبييما، كا 
 .كنحك ذلؾ ،أك عف فالف ،يقكؿ: قاؿ فالف

سمعو منو،  كىك: أف يركم عف شيخ حديثان  :لقسـ الثاني: تدليس الشيكخا 
 ) ِ) يكنيو، أك ينسبو، أك يصفو بما َل يعرؼ بو، كي َل يعرؼ. أك ،فيسميو

 ىك ما يقاؿ في إسناده: فالف عف فالف عف فالف ... :احلذٌث ادلؼُؼٍ-6

ركاية حماد بف زيد عف عمرك بف دينار عف جابر بف عبد : يثبل انؼُؼُخ
ليست تصريحان بالسماع، كىي تحتمؿ  "عف"كصيغة  "... هللاهلل عف رسكؿ ا

السماع، كعدمو ؛ لذلؾ اختمؼ المحدثكف في حكـ المعنعف عمى أقكاؿ 
 أرجحيا : قبكؿ المعنعف بشركط ثالثة ىي:

                                                           

 ُٖٔ( عمكـ الحديث كمصطمحو ص ُ)
 ٕٔ - ّٕ(مقدمة ابف الصالح صِ)
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ُّٕٕ 

الشرط الثالث: ثبكت   الثاني: المعاصرة.  اْلكؿ: أَل يككف الراكم مدلسان.
 .المقاء كلك مرة كاحد

ؼشف ارظبل انغُذ؟
ُ
 كٍف ٌ

 يهعرؼ اتصاؿ السند بعدة أمكر، منيا:
فإذا لـ تتحقؽ المعاصرة بحيث يستحيؿ : الراكم لمف ركل عنومعاصرة  -ُ

أف يسم  التمميذ مف الشيخ ْلف الشيخ قد تككف كفاتو قبؿ مكلد التمميذ 
 السند. انقطاعان فيعرفنا أف ىناؾ 

ك"أخبرنا"، مثؿ "سمعت" ك"حدثني" ك"حدثنا" : اْلداء بما يفيد اَلتصاؿ -ِ
 فيذه اْللفاظ تفيد السماع المباشر مف الشيخ عمى اْلعـ اْلغمب.

 –الغير متيـ بالتدليس  -فمك ثبت لقاء الراكم : لقاء الراكم بشيخو -ّ
بشيخو الذم ركل عنو لكاف ذلؾ دليالن عمى اتصاؿ السند كعدـ 

 انقطاعو.
 . عدـ نص أحد مف اْلئمة عمى عدـ اتصاؿ ىذا اْلسناد -ْ
بعض المصنفات العممية  : حيث تضمنت ة مف عمـك السابقيفاَلستفاد -ٓ

 في عمـك الحديث حاؿ المدلسيف كطبقاتيـ كبعضان مف مركياتيـ، مثؿ: 
 " ىػِْٖٔلبي زرعة كلي الديف، ابف العراقي ت كتاب " المدلسيف 
  " الشافعي لبرىاف الديف الحمبي"  التبييف ْلسماء المدلسيفككتاب 

           قُْٖسبط بف العجمي ت
  " َلبف تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالتدليس " ككتاب

 قِٖٓت العسقالني حجر
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ُّٕٖ 

 ككذلؾ اَلستفادة مف كتب العمؿ، مثؿ: 

 قِّْكتاب " العمؿ " لعمي بف المديني ت 
  " قُِْالعمؿ كمعرفة الرجاؿ " لإلماـ أحمد بف حنبؿ تككتاب 
  قِٕٗعيسى الترمذم تككتاب " عمؿ الترمذم الكبير " ْلبي 
  ككتاب " العمؿ الكاردة في اْلحاديث النبكية " ْلبي الحسف عمي بف

 قّٖٓتعمر الدارقطني 

* كغير ذلؾ مف الكتب ، فالرجكع إلييا ىاـ لمعرفة اَلتصاؿ مف عدمو، كاهلل 
 أعمـ.
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ُّٕٗ 

 انثبًَ ـهتادل
 انؼؼف ثغجت ػذو ػذانخ انشأي

 " فإف أكجيان لمضعؼ تنشأ بفقده، ىي:إذا فيقد شرط " عدالة الراكم 
عيٌرفت المركءة بتعاريؼ كثيرة، جميا يرج  إلى العادات  : اخنشاو ادلشٔءح-1 

المركءة ىي قكة لمنفس تصدر عنيا اْلفعاؿ  الجارية بيف الناس. قاؿ بعضيـ:
كمف أحسف تعاريفيا " ىي ، الجميمة المستحقة لممدح شرعان كعقالن كعرفان "

ة، تحمؿ مراعاتيا اْلنساف عمى الكقكؼ عند محاسف اْلخالؽ، آداب نفساني
 (ُ)كجميؿ العادات " 

قاؿ الخطيب البغدادم: الذم عندنا  متى ييٍجرح الراكم بالقدح في مركءتو؟    
في ىذا الباب رٌد خبر فاعمي المباحات إلى العاًلـ، كالعمؿ في ذلؾ بما يقكل 

مرتكب المباح المسقط لممركءة أٌنو في نفسو، فإف غمب عمى ظنو مف أفعاؿ 
مطبكع عمى فعؿ ذلؾ كالتساىؿ بو م  ككنو ممف َل يحمؿ نفسو عمى الكذب 

ف ، في خبره كشيادتو بؿ يرل إعظاـ ذلؾ كتحريمو كالتنٌزه عنو قىًبؿى خبره كا 
ضعفت ىذه الحاؿ في نفس العاًلـ كاتيمو عندىا كجب عميو ترؾ العمؿ بخبره 

 (ِ)كرد شيادتو.
كالبدعة الحدث في الديف بعد اْلكماؿ، أك ما استحدث في الديف :  ثزذاعاال-2

 ،رإما أف تككف بمكفٌ  : اْلكؿ:كىي نكعاف، مف اْلىكاء كاْلعماؿ بعد النبي
 بمفسؽ بأف يفعؿ ما يفسقو.تككف أك الثاني:  كأف يعتقد ما يستمـز الكفر.

                                                           

 ( ِٗرح المكقظة لمذىبي ) ص ( ش ُ
 .ُِٖ( الكفاية ص ِ
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َُْٕ 

مف  مف الشرع معمكمان  متكاتران  مف أنكر أمران كىك فاْلكؿ ) البدعة بمكفر (:  - 
، فإف جميكر المحدثيف عمى رد الديف بالضركرة، ككذا مف اعتقد عكسو

  ركايتو كعدـ قبكليا.

، كقد َل تقتضي بدعتو التكفير أصالن  فٍ كالثاني ) البدعة بمفسؽ (: كىك مى  -
 .قبؿ مطمقان كقيؿ: يي  .فقيؿ: يرد مطمقان ، ، في قبكلو كردهختمؼ، أيضان اي 

بشرطيف: أحدىما أَل ييعرؼ بالدعكة إلى بدعتو.  قبؿيي  لعؿ الراجح أنوك  
 (ُ) أَل يركم ما ييركج بدعتو. كثانييما:

 
َ
نِك
َ
 ر
ُ
ائِذ
َ
ٕ
َ
ف
َ
ٔ 
َ
ػنِي

َّ
ذ
َ
ج
ُ
 ادل
ْ
ٍ
َ
شٌِجِ ػ

ْ
خ
َّ
خ انز

َ
ً
ْ
القاسمي رحمو اهلل: إفَّ قاؿ  : دِك

باَلبتداع فيو حكمة تخريج أئمة السينًَّة كحفاظ اليدم النبكم حديث مف نيًبذيكا 
النيـ بالعمـ، كالسعي كراءه كالجد في طمبو،  :بميغة كفائدة عظيمة أَل كىي

كالتنبو لحفظو مف الضياع، كسف نبذ التعصب، كالتشي  كالتحزب، كالتقاط 
ٍيرىةى  (ِ)الحكمة مف أم قائؿ ...  : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً   كركم عىٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى

ؽُّ ًبيىا الكىًممىةي ال»  دىىىا فىييكى أىحى جى ٍيثي كى الَّةي الميٍؤًمًف، فىحى  (ّ)«ًحٍكمىةي ضى
                                                           

  ٓٔ( انظر: نخبة الفكر ص ُ
 .ٖ( ينظر: الجرح كالتعديؿ. لمقاسمي ص ِ
مىى الًعبىادىًة  -( ركاه الترمذم في أبكاب العمـ  ّ اءى ًفي فىٍضًؿ الًفٍقًو عى بىابي مىا جى
ًديثه غىًريبه َلى ِٕٖٔ()ُٓ/ٓ) ٍجًو ... كركاه ( كالمفظ لو، كقاؿ: ىىذىا حى نىٍعًرفيوي ًإَلَّ ًمٍف ىىذىا الكى

ًة )  -ابف ماجو في الزىد   ( بمثمو.ُْٗٔ()ُّٓٗ/ِبىابي اٍلًحٍكمى
، عىٍف أىًبي  ٍقبيًرمّْ ـى ٍبًف الفىٍضًؿ، عىٍف سىًعيدو المى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى ٍيرو ٍبد المًَّو ٍبف نيمى كالىما مف طريؽ عى

ٍيرىةى ... الحديث"  == ىيرى
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ُُْٕ 

، المراد بالفاسؽ مف عيًرؼى بارتكاب كبيرة، أك بإصرار عمى صغيرة: انفغك-3
 أك بالقكؿ. ،فمف ظير فسقو مف الركاة فحديثو مردكد سكاء كاف فسقو بالفعؿ

 (ُ)حديثو بػ )المنكر( عمى رأم مف َل يشترط في المنكر كقكع المخالفة كييسمَّى

اْلكلى:  يتجو اَلتياـ بالكذب إلى الراكم في حالتيف: : انزًٓخ ثبنكزة-4
إذا لـ يكف  ؛أصكؿ الديف كقكاعده العامة بيا يخالؼ أف يتفٌرد الراكم بركاية

 في اًْلسناد مف ييتَّيـ بذلؾ غيره.

الذىبي: أحمد بف محمد بف أحمد بف يحيى، َل أعرفو لكف قاؿ الحافظ مثؿ: 
ركل عنو شيخ اًْلسالـ اليركم خبران مكضكعان، كركاتو سكاه ثقات فيك 

 (ِ).المتيـ بو

ف لـ يظير منو كقكع ذلؾ الحالة الثانية:  أف ييعرؼ عنو الكذب في كالمو كا 
 (ّ)في الحديث النبكم

 كىك مردكد باتفاؽ العمماءسمى )المتركؾ( كحديث المتيـ بالكذب يي 
                                                           

ْلف فيو إبراىيـ بف الفضؿ المخزكمي اتفقكا عمى  إسناد الحديث ضعيؼ جدان قمت:  ==
تضعيفو. قاؿ عنو أحمد: "ضعيؼ الحديث ليس بقكم في الحديث"، كقاؿ ابف معيف: "ليس 
حديثو بشيء"، كقاؿ أبك زرعة: "ضعيؼ"، كقاؿ أبك حاتـ: "ضعيؼ الحديث منكر الحديث"، 

ؿ البخارم: "منكر الحديث". كقاؿ الترمذم: "يضعؼ في ( ، كقاُِِ/ِالجرح كالتعديؿ )
 (َُٓ/ُ(، كقاؿ النسائي: "منكر الحديث" تيذيب التيذيب )ُٓ/ٓالحديث" السنف )

 .ّٓ( انظر: نزىة النظر ص ُ)
 .ُِٗ/ُ( ميزاف اَلعتداؿ ِ)
 .ْْ( نزىة النظر ص ّ)
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ُِْٕ 

كىك متركؾ الحديث كما قاؿ النسائي،  ،حديث عمرك بف شمر الجعفيمثؿ: 
 كغيرىما.  كالدارقطني،

ما  المراد بالكذب في الحديث النبكم: أف يركم راك عف النبي  : انكزة-5
لـ يقمو ميتىعمّْدان لذلؾ
متعٌمدان كلك مرة  كالكذاب مف كذب عمى النبي ، (ُ)

المكضكع ( كىك : المختمؽ المصنكع  :)سمىكحديث الكذاب يي ، كاحدة
 المنسكب كذبان إلى النبي 

كأجمعت اْلمة سمفان كخمفان عمى أنو َل تحؿ ركايتو ْلحد عمـ حالو في أم 
: " مف حٌدث عني بحديث يهرىل أنو كذب ثمعنى كاف إَل م  بياف كضعو، لحدي

 (ِ")ف فيك أحد الكاذبىي

ًعيفىًة، كىَلى تىًحؿُّ قاؿ ابف الصالح: ا اًديًث الضَّ ًديثى اٍلمىٍكضيكعى شىرُّ اٍْلىحى ـٍ أىفَّ اٍلحى ٍعمى
ًؼ  ٍضًعًو، ًبًخالى كننا ًببىيىاًف كى ٍقري ٍعننى كىافى ًإَلَّ مى الىوي ًفي أىمّْ مى ـى حى ًم دو عى ًركىايىتيوي ًْلىحى

ًعيفىةً  اًديًث الضَّ ٍيرًًه ًمفى اٍْلىحى ازى  غى ٍيثي جى الًَّتي ييٍحتىمىؿي ًصٍدقييىا ًفي اٍلبىاًطًف، حى
كعنا ًبًإٍقرىاًر  ًديًث مىٍكضي نَّمىا ييٍعرىؼي كىٍكفي اٍلحى ًركىايىتييىا ًفي التٍَّرًغيًب كىالتٍَّرًىيًب .. كىاً 

ٍض ى مً  قىٍد يىٍفيىميكفى اٍلكى ٍنًزلىةى ًإٍقرىارًًه، كى ؿي مى اًؿ الرَّاًكم كىاًضًعًو، أىٍك مىا يىتىنىزَّ ٍف قىًرينىًة حى
ٍضًعيىا رىكىاكىةي أىٍلفىاًظيىا  اًديثي طىًكيمىةه يىٍشيىدي ًبكى ًضعىٍت أىحى ، فىقىٍد كي أىًك اٍلمىٍرًكمّْ

مىعىاًنييىا. كى
(ّ) 

                                                           

 .ْْػ  ّْ( نزىة النظر ص ُ)
تىٍرًؾ اٍلكىذَّاًبيفى )بىابي كي  ( ركاه مسمـ في المقدمة ،ِ( كىايىًة عىًف الثّْقىاًت، كى كًب الرّْ  ( ٖ/ُجي
 (ٗٗ – ٖٗ( مقدمة ابف الصالح )صّ)
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ُّْٕ 

ذا  يف دذٌث سعٕل اهلل 
ِّ
 :دكى سٔاٌخ انزبئت يٍ انكزة يزؼً

دت ركايتو، جميكر المحدثيف إلى أف مف كذب في حديث كاحد فيٌسؽ، كري  
ف تاب كحسف تكبتو كمف ىؤَلء أحمد، كأبك بكر  : اْلماـكبطؿ اَلحتجاج بيا كا 

 (ّ)كالسمعاني ،(ِ)كالصيرفي ،(ُ)الحميدم

كخالؼ في ذلؾ: النككم فقاؿ: كالمختار القط  بصحة تكبتو في ىذا كقبكؿ 
الجميكر  كمذىب، (ْ)ركايتو بعدىا إذا صحت تكبتو بشركطيا المعركفة. 

 (ٓ)كأبعد مف الريبة في الركاية.  ،أحكط لمحديث
 
 
 

 
                                                           

( الحميدم: ىك اْلماـ العمـ أبك بكر عبد اهلل بف الزبير القرشي اْلسدم الحميدم الحافظ ُ)
 (ّ/ِىػ. تذكرة الحفاظ )ُِٗالفقيو، كاف مف كبار أئمة الديف. ت

ِ) ) ، دّْثي ، الميحى ٍبًد اهلًل بًف بيكىٍيرو البىٍغدىاًدمُّ ٍبًد اهلًل الحيسىٍيفي بفي أىٍحمىدى بًف عى : ىك أىبيك عى ٍيرىًفيُّ الصَّ
اًفظي، ميًفٍيدي بىٍغدىادى، ت  (ٖ/ُٕىػ. انظر: سير أعالـ النبالء)ّٖٖالحى

دّْثي (ّ اًفظي، الثّْقىةي، ميحى ـي، الحى ا : ىك اًْلمى مًَّد  ( السٍَّمعىاًنيُّ ٍبدي الكىًرٍيـ بفي ميحى ، أىبيك سىٍعدو عى رىاسىافى خي
ٍكر نَّفىاًت الكىًثٍيرىًة، ت بًف مىٍنصي اًحبي الميصى ، صى ًزمُّ ، المىٍركى رىاسىاًنيُّ ىػ. انظر: سير أعالـ ِٔٓالخي
 (ْٔٓ/َِالنبالء )

 (َٕ/ُ( شرح النككم عمى مسمـ )ْ)
 (ِّْ( انظر: الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث )صٓ)
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ُْْٕ 

 انثبنث ـهتادل
 انؼؼف ثغجت ػذو ػجؾ انشأي

 كذلؾ إذا فيقد شرط " ضبط الراكم " فإف أكجيان لمضعؼ تنشأ بفقده، ىي:

َل يترٌجح جانب إصابة الراكم عمى جانب  أفبو المراد  عٕء احلفظ:-1
يككف مالزمان لمراكم مف أكؿ حياتو كيالزمو ما اْلكؿ:  قسماف:ىك ك ، خطئو

ما يككف طارئان عمى الثاني:  . كصاحبو ركايتو مردكدة.في جمي  حاَلتو
َلحتراؽ كتبو، أك غير ذلؾ كىك ما  الراكم، إما لكبره، أك لذىاب بصره، أك

ما حدَّث بو قبؿ اَلختالط كتميز ، كحكـ ركايتو: أنو يعرؼ بػ ) اَلختالط (
كما لـ يتميز أنو حدث بو  كما حدث بو بعد اَلختالط: فمردكد. فمقبكؿ.ذلؾ: 

  .قبؿ اَلختالط، أك بعده تهكًقؼ فيو

، أف يخالؼ الراكم مف ىك أكثؽ منو، أك جمعان مف الثقات :كثشح ادلخبنفخ-2
كيحكـ عمى الركاية التي كقعت فييا المخالفة بحسب ما تقتضيو قكاعد 

كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى ف فإ مصطمح الحديث مما يمي:
ف ، بحيث يق  التضاد بيف الركايتيف، ككاف الراكم ثقة فيذا ىك:) الشاذ ( كا 

كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى لكف كاف الراكم ضعيفان، فيذا ىك: 
ف كانت المخالفة بتغيير سياؽ اًْلسناد فذاؾ: )مد، )المنكر( ، ج اًْلسناد(ر كا 

ف كانت بدمج مكقكؼ كنحكه في مرفكع فذاؾ: )مدرج المتف( ف كانت ، كا  كا 
 . (ُ) ، كىكذابتقديـ أك تأخير، فػ )المقمكب(

                                                           

 ْٕ( انظر: نزىة النظر ص ُ)



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

  
 دراسة األسانيد في َفْيُض الَحِمْيدِ      

 
 

ُْٕٓ 

المراد بالكىـ: أف يركم الراكم عمى سبيؿ الخطأ كالتكٌىـ ك  : كثشح انْٕى-3
 .المكقكؼ، كنحك ذلؾ فىيىًصؿى اًْلسناد المرسؿ، كيرف  اْلثر

حصكؿ الكىـ بجم  الطرؽ كالمقارنة بينيا مف حيث الكصؿ  كيعرؼ 
كاًْلرساؿ كمف حيث الرف  كالكقؼ، كتكثيؽ الركاة الناقميف ككجكه ضعفيـ، 

 ( المعمؿ فما ظير الكىـ فيو مف الركايات فيك )

الغفمة عدـ الفطنة بأف َل يككف لدل الراكم مف اليقظة ك :  شذح انغفهخ-4
مف اشتدت غفمتو ك كاًْلتقاف ما يمٌيز بو الصكاب مف الخطأ في مركياتو، 

 )منكرا( سٌمي حديثو:

خطأ الراكم عمى صكابو زيادة فاحشة يخرج بيا  أف يزيد : انغهؾفذش -5
يره، كييعىدُّ ما تفٌرد بو عف اَلعتبار في المتابعة، فال ييقىٌكم غيره كَل يتقٌكل بغ

 (ُ)منكرا كما في ركاية ظاىر الفسؽ كشديد الغفمة
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ْٔ-ْْ( انظر: المصدر السابؽ ص ُ)
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ُْٕٔ 

 انشاثغ ـهتادل
 ، ٔثغجت انؼهخ انمبددخانؼؼف ثغجت انشزٔر

ْـّ كىاٍلكىٍسرً  ،: التفردانشزٔر يف انهغخ ، يىشيذُّ ًبالضَّ نىدىرى ٍنوي أىًم اٍنفىرىدى كى  شىذَّ عى
 (ُ)شيذيكذنا فىييكى شىاذّّ 

المقبكؿ" مخالفان لمف ىك  : ىك ما ركاه " ٔيف اطـالح احملذثني انشبر 
  .أما إف خالؼ الضعيؼ غيره فيك المنكر، (ِ).أكلى منو

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي  يثبل انشزٔر يف اإلعُبد: - ما ركاه أبك داكد قاؿ: حى
، عىٍف أىًبي  مَّاده، عىٍف أىيُّكبى دَّثىنىا حى ، حى ٍبًد المًَّو ٍبًف يىًزيدى ًإٍسمىاًعيؿى بىةى، عىٍف عى ًقالى
، عىٍف عىاًئشىةى، قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المَّوً  ٍطًميّْ :   اٍلخى يىقيكؿي ، كى ـي فىيىٍعًدؿي َـّ »يىٍقًس المَّيي

، كىَلى أىٍمًمؾي  دى: يى «. ىىذىا قىٍسًمي، ًفيمىا أىٍمًمؾي فىالى تىميٍمًني، ًفيمىا تىٍمًمؾي ٍعًني قىاؿى أىبيك دىاكي
.   .حماد بف سممة ثقة، لكنو تفرد بكصؿ ىذا الحديثف (ّ)اٍلقىٍمبى

خاأيب  -
َّ
ةو فيًو.ف :نؼِه ةو قاًدحى الحديثي ك  يي عبارةه عىٍف أسبابو خفيَّةو غاًمضى

ًتًو مى ى أفَّ ظاًىرىهي  : ىك الحديثي الذم اطًُّم ى فيًو عمى ًعمَّةو تىقدىحي في صحَّ المعمَّؿي
، الجامً  شركطى ، السالمةي منيا ؽي ذلؾى إلى اْلسناًد الذم رجاليوي ثقاته كيتطرَّ

. ًة ًمٍف حيثي الظاًىري حَّ  الصّْ

                                                           

 ُّٔ( مختار الصحاح ص ُ)
 َٓ( نزىة النظر صِ)
 (ُِّْ() ِِْ/ِبىابه ًفي اٍلقىٍسـً بىٍيفى النّْسىاًء ) -( ركاه أبك داكد في كتاب النكاح ّ)
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ُْٕٕ 

ـٍ أفَّ معرفةى عمىًؿ الحديًث ًمٍف أجؿّْ عمكـً       قاؿ ابف الصالح رحمو اهلل: اٍعمى
نَّما يىٍضطىًم ي بذلؾى أىؿي الًحٍفًظ كالًخٍبرىًة كال  فىٍيـً الثَّاًقًب.الحديًث كأدقّْيا كأشرًفيا، كا 

. كقٍد تق ي في متًنًو.  ثيَـّ قٍد تق ي الًعمَّةي في: إسناًد الحديًث، كىك اْلكثري

، عى ما ركاهي الثّْقىةي يىٍعمىى بفي عيبىٍيدو  يثبل انؼهخ يف اإلعُبد:- ٍف سيفيافى الثكرمّْ
، عىًف النبيّْ  ، عىًف ابًف عيمىرى :  عىٍف عمًرك بًف دينارو عىاًف بالًخياًر ... البىيّْ "  قاؿى

 (ُ)الحديث" 

، كالمتفي  فيذا إسناده متًَّصؿه بنقًؿ العدًؿ عىًف العٍدًؿ، كىكى ميعمَّؿه غيري صحيحو
، كالعمَّةي في قكًلًو: إنَّما ىكى عىٍف عبًد  عىٍف عمًرك بًف دينارو  عمى كؿّْ حاؿو صحيحه

 .اهلًل بًف دينارو 

مسمـه بإخراًجوً ما اٍنفىرىدى  : يثبل انؼهخ يف ادلنت-
في حديًث أنسو ًمفى المَّفًظ  (ِ)

( فعمَّؿى قكـه ركايةى المفًظ المذككًر  )بسـً اهلًل الرحمًف الرحيـً  المصرًَّح بنفي قراءىةً 
الحمدي هلًل ربّْ  فكانكا يىٍستىٍفًتحكفى القراءةى بػ: ) لىمَّا رأكا اْلكثريفى إنَّما قالكا فيًو: )

عرُّضو لذكًر البسمىمىًة، كىىيكى الًَّذم اتَّفىؽى البخارمُّ كمسمـه ًمٍف غيًر ت ( العالميفى 
مىى إخراًجًو في الصحيًح، كرأكا أفَّ مىٍف ركاهي بالمَّفًظ المذككًر، ركاهي بالمعنى  عى
ـى ًمٍف قكًلًو: )كانكا يىستفتحكفى بػ: )الحمدي هلًل(، أنَّييـ كانكا َل  الًَّذم كقى ى لوي، فىفىًي

                                                           

قّْتٍ ُ) ـٍ ييكى ًفي الًخيىاًر، ىىٍؿ يىجيكزي البىٍي ي  ( متفؽ عميو: أخرجو البخارم في البيكع، بىابي ًإذىا لى
ٍجًمًس ًلٍمميتىبىاًيعىٍيًف َُِٗ() ْٔ/ّ) (، كمسمـ في البيكع، بىابي ثيبيكًت ًخيىاًر اٍلمى
(ّ/ُُّٔ()ُُّٓ) 
مىًة )ِ) ًة مىٍف قىاؿى َلى ييٍجيىري ًباٍلبىٍسمى  (ّٗٗ()ِٗٗ/ُ( أخرجو مسمـ في الصالة، بىابي حيجَّ
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ُْٕٖ 

، كأخطأى؛ ْلفَّ معناهي أفَّ السكرةى التي كانكا ييبىٍسًمميكفى  ـى كىاهي عمى ما فىًي ، فرى
يفتتحكفى بيا ًمفى السُّكًر ىيى الفاتحةي، كليسى فيًو تعرُّضه لذكًر التسميًة. 
، منيا: أنَّوي ثىبىتى عىٍف أنسو أنَّوي سيًئؿى عىًف اَلفتتاًح  كانضَـّ إلى ذلؾى أمكره

، صمى اهلل عميو كسمـ َل يىحفظي فيًو شيئان عىٍف رسكًؿ اهللً  بالتسميًة، فذىكىرى أنَّوي 
ـي.  كاهللي أعم

قمت: كَل يضير مسممان في صحيحو إخراجو ليا، ْلف مف منيجو إيراد 
الركايات الصحيحة ابتداءن في أصؿ الكتاب، ثـ يعقبيا بإيراد الركايات المعمكلة 

 تنبييان عمييا.

ؼشف انؼهخ يف احلذٌث؟
ٌ
 كٍف ر

: السبيؿي إلى معرفًة ًعمًَّة الحديًث: أٍف ييٍجمى ى بيفى طيريًقًو،  قاؿى  الخطيبي أبك بكرو
ـٍ ًمفى الًحٍفًظ، كمنزلًتًيـ في اْلتقاًف  كىاًتًو، كييٍعتىبىرى بمكاًنًي كييٍنظىرى في اختالًؼ ري

  .كالضبطً 

ـٍ تيٍجمىٍ  طرقيوي   : البابي إذا لى ًكمى عىٍف عميّْ بًف المدينيّْ قاؿى ـٍ ييتىبىيٍَّف  كري لى
طىؤيهي    (ُ).خى

 
 

 
                                                           

 ( َُٗ – ُٖٖديث ) ص ( ينظر: مقدمة عمكـ الحُ)
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ُْٕٗ 

 انثبنث جذثادل
 ػهى اجلشح ٔانزؼذٌم

 األٔل ـهتادل
 رؼشٌف اجلشح ٔانزؼذٌم

مف أبرز العمـك التي ييرج  إلييا كييستعاف بيا في دراسة اْلسناد كمعرفة     
: عمـ نقد الركاة ف شئتى قمتى  .أحكاؿ الركاة: عمـ الجرح كالتعديؿ كا 

 اجلشحأٔال : رؼشٌف 
و: أىكثر ذىًلؾى  : نغخ اجلشح -  رَّحى ًح؛ كجى ٍرحان: أىثَّرى ًفيًو ًبالسّْالى و جى رىحو يىٍجرىحي جى

طىٍيئىةي  رَّحيكه بأىٍنيابو كأىٍضراسً  :(ُ) ًفيًو؛ قىاؿى اٍلحي ـي ... كجى  . مىمُّكا ًقراه، كىىرٍَّتو كالبييي
كحه كًجراحه .. ٍم ي أىٍجراح كجيري ، كىاٍلجى ْـّ ٍرح، ًبالضَّ ـي الجي كىاًَلٍس
(ِ) 

أك بياف لعيكب ، : ذكر ما يشيف الركاة، كيقتضي رد ركاياتيـٔيف االطـالح-
ركاة الحديث التي بسببيا تسقط عدالتيـ، كيختؿ ضبطيـ، كيككف حديثيـ 

 مف عداد الضعاؼ.
 كالضبط، العدالة أحد اْلمريف، كىما: كيتحقؽ الجرح في الراكم بسمب ،ىذا

فإٌف مىٍف سيمبت عدالتيوي صار فاسقان، كمىٍف سيمب ضبطيوي صار مغفالن 
(ّ) 

                                                           

، أدرؾ ُ) طىٍيئىةي: ىك جركؿ بف أكس بف مالؾ العبسٌي، أبك ممكية: شاعر مخضـر ( اٍلحي
ق. ْٓالجاىمية كاْلسالـ. كاف ىجاءن عنيفا، لـ يكد يسمـ مف لسانو أحد. مات نحك 

 (ُُٖ/ِاْلعالـ. لمزركمي )
 ( مادة " جرح "ِِْ/ِ( لساف العرب )ِ)
 ُْالتعديؿ ص دراسات في الجرح ك  ّ))
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َُٕٓ 

 :اجلشح نٍظ يٍ انغٍجخ احملشيخ
كذلؾ ، إنما مف النصيحة الكاجبة، كالتحذير المطمكب، كالتعريؼ الضركرم

  .صيانة لمديف، كحماية ْلصمو المكيف: السنة النبكية
قاؿ مجد الديف بف اْلثير: قد عاب بعضي مف َل يفيـ عمى أىؿ الحديث       

الكالـ في الرجاؿ، ْلنيـ لـ يقفكا عمى الغرض مف ذلؾ، كَل أدرككا المقصد 
نما حمؿ أصحاب الحديث عمى الكالـ في الرجاؿ، كتعديؿ مف عدَّلكا،  فيو، كا 

كنو، كتمييز مكاق  كجرح مف جرحكا، اَلحتياط في أمكر الديف، كحراسة قان
الغمط كالخطأ في ىذا اْلصؿ اْلعظـ الذم عميو مبنى اْلسالـ كأساس 

كَل ييظىٌف بيـ أنيـ أرادكا الطعف في الناس كالغيبة كالكقيعة فييـ، ، الشريعة
كلكنيـ بيَّنكا ضعؼ مف ضعفكه، لكي ييعرؼ فتيجتنب الركاية عنو كاْلخذ 

الديف، فإف الشيادة في الديف أحؽ  بحديثو، تكرعنا كًحسبة كتثبتنا في أمر
 (ُ). كأكلى أف ييتىثىبَّتى فييا مف الشيادة في الحقكؽ كاْلمكاؿ

 
: رؼشٌف انزؼذٌم  ثبٍَب 

جاء في لساف العرب: ، مصدر عدؿ، كالعدؿ ضد الجكر انؼذانخ نغخ:-
ـي ًفي  ٍكر. عىدىؿ الحاًك ـى ًفي النُّفيكًس أىنو ميٍستقيـ، كىىيكى ًضدُّ الجى العىٍدؿ: مىا قىا

ٍكـً يىٍعًدؿي عىٍدَلن كىىيكى عاًدؿه   (ِ).اٍلحي

                                                           

 (ُُّ/ُ( جام  اْلصكؿ في أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ )ُ)
 ( مادة " عدؿ "َّْ/ُُ( لساف العرب )ِ)
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ُُٕٓ 

أك كصؼ متى التحؽ ، كصؼ الراكم بما يقتضي قبكؿ ركايتو : ٔاطـالدب   -
بالراكم اعتيًبرى قكليوي كأيًخذى بو.
ىك المسمـ، البالغ، العاقؿ،  : كالراكم العدؿ (ُ)

 .المركءة الخالي مف أسباب الفسؽ، كخكاـر

خِ 
َ
ان
َ
ذ
َ
 انؼ

ُ
ٔؽ
ُ
ش
ُ
؛  : ش َل ييكصؼ الرَّاكم بالعدالة إَل إذا تحققت فيو عدة شركطو

 ىي:

 فال تيقبؿ ركايةي الكافر، كمنصب الرَّاكية جميؿي القدر شريؼي المنزلة. :اْلسالـ-

بي عمى اْلصح: التكميؼ-  ، ككذا فاقد العقؿ.فال تيقبؿه ركايةي الصَّ

 السَّالمة مف أسباب الفسكؽ كما ييخؿُّ بالمركءة.-

مَّؿ بعض الصحابة  ،اْلسالـىذا، كشرطا  مًُّؿ، فقد تىحى كالبمكغ لألداء كليسا لمتَّحى
قبؿ إسالميـ ثـ أٌدكا بعده كتحٌمؿ صغار الصحابة حاؿ صباىـ كأٌدكا بعد 

 (ِ)بمكغيـ.
  بأحد أمريف: تثبت العدالة :انؼذانخثجٕد 
في حؽ  عمييا بتنصيص مهعىٌدًليفى عمييا، أم ينص عمماء التعديؿ: األٔل
 الراكم.
: باَلستفاضة كالشيرة، فمف اشتيرت عدالتو بيف أىؿ العمـ، كشاع انثبًَ

الثناء عميو كفاه ذلؾ، كَل يحتاج بعد ذلؾ إلى معدؿ ينص عمييا، كذلؾ مثؿ 

                                                           

 (ُِٔ/ُ( جام  اْلصكؿ )(ُ
 (ُِْ( انظر: عمكـ الحديث ) ص ِ(
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ُِٕٓ 

كاْلكزاعي، كىالمٍَّيًث، كىاٍبًف كالسفيانيف،  اْلئمة المشيكريف، كاْلئمة اْلربعة،
ـٍ ًفي  رىل مىٍجرىاىي مىٍف جى ، كى ًديًنيّْ ًميّْ ٍبًف اٍلمى ، كىعى يىٍحيىى ٍبًف مىًعيفو ، كى ًكي و كى اٍلميبىارىًؾ، كى

نَّمىا ييٍسأىؿي نىبىاىىًة الذٍّْكًر كىاٍسًتقىامىًة اٍْلىٍمًر، فىالى ييٍسأىؿي عىٍف عىدى  ، كىاً  ـٍ ًء كىأىٍمثىاًلًي الىًة ىىؤيَلى
 . مىى الطَّاًلًبيفى ًفيى أىٍمريهي عى عىٍف عىدىالىًة مىٍف خى
(ُ)  

سأؿ إسحاؽ يي  ثؿفقاؿ: م ؟ ئؿ ابف حنبؿ عف إسحاؽ بف راىكيوكقد سي     
 (ِ)! عنو

خالؼ الحافظ أبك عمر  يزْت اثٍ ػجذ انرب يف ثجٕد انؼذانخ:     
ق( جميكر المحدثيف فيما تثبت ّْٔيكسؼ بف عبد البر النمرم القرطبي )ت

 ، كؼي اٍلًعنىايىًة ًبًو فىييكى عىٍدؿه اًمًؿ ًعٍمـو مىٍعري بو العدالة لمراكم حيث قاؿ: كيؿُّ حى
وي؛ لً  ٍرحي تَّى يىتىبىيَّفى جى مىى اٍلعىدىالىًة حى : " يىٍحًمؿي ىىذىا قىٍكًلًو مىٍحميكؿه ًفي أىٍمرًًه أىبىدنا عى

 ، ٍبًطًميفى اؿى اٍلمي ، كىاٍنًتحى ٍنوي تىٍحًريؼى اٍلغىاًليفى مىؼو عيديكليوي، يىٍنفيكفى عى ـى ًمٍف كيؿّْ خى اٍلًعٍم
اًىًميفى " تىٍأًكيؿى اٍلجى  (ّ)كى

                                                           

 (َُٔ – َُٓ( مقدمة ابف الصالح ) صُ)
 (ّٓٓ/ُ( تدريب الراكم. لمسيكطي )ِ)
ٍنوي ، كعبد اهلل ِِْٗ()ِْٕ/ُٔمسنده )( ركاه البزار في ّ) (عف أبي ىريرة رىًضيى اهللي عى

ٍنييمىا. كركاه الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار ) (عىٍف ّْٖٖ()ُٕ/َُبف عمرك رىًضيى اهللي عى
ٍنوي. كركاه البييقي في الكبرل ) ـى َُُِٗ()ّّٓ/َُأىًبي الدٍَّردىاًء رىًضيى اهللي عى ٍف ًإٍبرىاًىي ( عى

ٍبدً  . ٍبًف عى  الرٍَّحمىًف اٍلعيٍذًرمّْ
 (ِْٖ()ِٖ/ُىذا كالحديث صححو اْللباني كما في تحقيقو لمشكاة المصابيح )  
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ُّٕٓ 

، كىالمَّ      ٍيري مىٍرًضيٍّ ًفيمىا قىالىوي اتّْسىاعه غى وي قاؿ ابف الصالح رادان عمى مذىبو: كى
ـي. أىٍعمى
(ُ) 

ٍعفىرو الطحاكم معقبان عمى       ـي الًَّذيفى ذىكىٍرنىا الكقىاؿى أىبيك جى : ىي ؼي حديث: كىاٍْلىٍخالى
ذي  ـٍ ًممٍَّف َلى ييٍؤخى ، َلى مىٍف ًسكىاىي ـٍ ييٍرجى ي ًفيًو ًإلىى أىٍقكىاًلًي ، كى ـٍ ٍنيي ـي عى ذي اٍلًعٍم ًممٍَّف ييٍؤخى

ٍنوي، كىَلى ييٍرجى  ـي عى  ي ًإلىى قىٍكًلًو ًفيًو ًلشيذيكًذًه الًَّذم قىٍد شىذَّهي، كىًَلٍنًفرىاًدًه الًَّذم قىًد اٍلًعٍم
اٍنفىرىدى ًبًو.
(ِ) 

حتج أجم  جماىير أىؿ العمـ عمى أنو يهشترط فيمف يي  ششٔؽ لجٕل انشأي:
 ىما: بركايتو شرطاف أساسياف،

  كقد مر آنفان الكالـ عمييا. : العدالةاألٔل انششؽ-

: الضبط، كيعنكف بو أف يككف الراكم، غير سيء الحفظ، انثبًَ انششؽ-
 كَل فاحش الغمط، كَل مخالفان لمثقات، كَل كثير اْلكىاـ، كَل مغفالن.

مىى: أىنَّوي ييٍشتىرىطي ًفيمىٍف   ًديًث كىاٍلًفٍقًو عى مىاًىيري أىًئمًَّة اٍلحى قاؿ ابف الصالح: أىٍجمى ى جى
تىٍفًصيميوي أىٍف يىكيكفى ميٍسًممنا، ييٍحتىجُّ ًبًركىايىًتًو  اًبطنا ًلمىا يىٍرًكيًو، كى ، ضى : عىٍدَلن أىٍف يىكيكفى

 ، ٍيرى ميغىفَّؿو كءىًة، ميتىيىقّْظنا غى كىاًرـً اٍلميري خى ، سىاًلمنا ًمٍف أىٍسبىاًب اٍلًفٍسًؽ كى اًقالن بىاًلغنا، عى
اًبطنا ًلًكتىاًبًو  دَّثى ًمٍف ًحٍفًظًو، ضى اًفظنا ًإٍف حى دّْثي حى ٍف كىافى ييحى دَّثى ًمٍف ًكتىاًبًو، كىاً  ًإٍف حى

. ـي ، كىالمَّوي أىٍعمى اًلمنا ًبمىا ييًحيؿي اٍلمىعىاًنيى ٍعنىى اٍشتيًرطى ًفيًو مى ى ذىًلؾى أىٍف يىكيكفى عى  ًباٍلمى

                                                           

 (َُٔ – َُٓ( مقدمة ابف الصالح ) صُ)
 (ّْٖٖ()ُٕ/َُ( شرح مشكؿ اآلثار. ْلبي جعفر الطحاكم )ِ)
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ُْٕٓ 

 : َٕػبٌ انؼجؾٔ

أف يككف الراكم يقظان غير ميغىفَّؿ بؿ يحفظ ما سمعو كييٍثًبتيو ػجؾ انظذس: -1
يتمٌكف مف استحضاره متى شاء، م  عممو بما يحيؿ المعاني إف ركل  بحيث

 بالمعنى.

صيانتو لديو منذ سم  فيو كصٌححو إلى أف ٔػجؾ انغـش )انكزبة(: -2
 (ُ)ييؤدّْمى منو

ؼشف ػجؾ انشأي؟
ٌ
 كٍف ٌ

اًبطنا ًبأىٍف نىٍعتىًبرى ًركىايىاتً  ًو ًبًركىايىاًت أجاب ابف الصالح قائالن: ييٍعرىؼي كىٍكفي الرَّاًكم ضى
ٍدنىا ًركىايىاًتًو ميكىاًفقىةن  جى ٍتقىاًف، فىًإٍف كى ٍبًط كىاْلًٍ كًفيفى ًبالضَّ لىٍك ًمٍف  -الثّْقىات اٍلمىٍعري كى

ٍعنىى  ٍيثي اٍلمى الىفىةي نىاًدرىةي، عىرىٍفنىا  -حى ، أىٍك ميكىاًفقىةن لىيىا ًفي اٍْلىٍغمىًب كىاٍلميخى ـٍ ًلًركىايىاًتًي
ؿى ًحينىًئذو كىٍكنى  ، عىرىٍفنىا اٍخًتالى ـٍ الىفىًة لىيي ٍدنىاهي كىًثيرى اٍلميخى جى ٍف كى اًبطنا ثىٍبتنا، كىاً  وي ضى

ـي. ًديًثًو، كىالمَّوي أىٍعمى ـٍ نىٍحتىجَّ ًبحى لى ٍبًطًو، كى ضى
(ِ) 

المراد بجيالة الراكم إبياـ اسـ الراكم، كجيالة  ما يتعمؽ بجيالة الراكم:
 عينو، كجيالة حالو.

مجيكؿ العيف: مف لـ يىٍرًك عنو غير كاحد كلـ  :األٔل لغًبٌ: ٔاجملٕٓل
 ييكثٍَّؽ.

                                                           

 .ِٖٔ/ُ، كفتح المغيث ُِٖ( انظر: عمكـ الحديث ص ُ)
 (َُٔص( مقدمة ابف الصالح )ِ)
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ُٕٓٓ 

مجيكؿ الحاؿ )المستكر(: مف ركل عنو اثناف فأكثر كلـ : ٔانثبًَ
ثؽ. تفٌرد الكاحد بالركاية عف الشيخ َل يرف  عنو ، كالجميكر عمى أف (ُ)ييكَّ

كأف ركاية اَلثنيف فأكثر عنو تفيد التعريؼ دكف التعديؿ، كلذلؾ  ،جيالة العيف
ثؽ، فقد قاؿ الخطيب: كأقؿ ما ترتف  بو  يبقى في درجة مجيكؿ الحاؿ حتى ييكَّ

الجيالة أف يركم عف الرجؿ اثناف فصاعدان مف المشيكريف بالعمـ كذلؾ... إٌَل 
لمبيـ مف الركاة ػ كىك فأما ا، (ِ).أنو َل يثبت لو حكـ العدالة بركايتيما عنو

مف لـ يسـٌ اسمو، نحك: "حدثنا رجؿ" ػ فيذا َل يقبؿ حديثو. كتعميؿ ذلؾ: أف 
ـى اسميو َل تعرؼ عينو. فكيؼ  شرط قبكؿ الركاية معرفة عدالة الراكم كمف أيٍبًي

 (ّ)تعرؼ عدالتو كضبطو.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 َٓ( انظر: نزىة النظر ص ُ)
 .َُٓ( الكفاية ص ِ)
 .ْٗ( انظر: نزىة النظر ص ّ)
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ُٕٓٔ 

 انثبًَ ـهتادل
 يشارت اجلشح ٔانزؼذٌم

كض  النقاد مف المحدثيف ألفاظان خاصة تناسب حاؿ الراكم جرحان، أك تعديالن ، 
كالعمدة في ذلؾ ما قالو المتقدمكف كابف المديني، كابف معيف، كابف ميدم، 

 كأحمد، كالبخارم، كالنسائي، كغيرىـ.
كقد عيني أئمة الجرح كالتعديؿ بذكر ألفاظ الجرح كالتعديؿ، كبياف مراتبيا     
كقد رتبيا في مقدمة كتابو "الجرح كالتعديؿ" ابف أبي حاتـ الرازم ، تياكدرجا

فجعميا أرب  مراتب فأحسف كأجاد، كتبعو في ذلؾ اْلماماف ابف الصالح في 
كتابو "عمـك الحديث" كالنككم في مختصره المسمى "بالتقريب" كالذم شرحو 

ْلماماف الذىبي، ثـ ثـ جعميا ا، اْلماـ السيكطي بكتابو الجام  "تدريب الراكم"
ثـ جاء اْلماـ الحافظ ابف حجر العسقالني فجعميما ، العراقي خمس مراتب
 (ُ)اثنتي عشرة مرتبة 

كمف خالؿ مطالعة ما ذكركه سيما ما ذكره ابف أبي حاتـ يحسف بي أف  -
 ذكر ىذه المراتب فأقكؿ: 
 أٔال : يشارت انزؼذٌم

أنو " أكثؽ مىٍف قيؿ فيو مف الركاة عمى صيغة المبالغة:  : األٔىل ادلشرجخ-
الناس "، أك " َل ييسأؿ عنو "، أك " إليو المنتيى في التثبت " ،  أك مف 
تأكدت عدالتو بتكرار عبارات التكثيؽ: مثؿ " ثقة ثقة "، أك " ثقة ثبت "، أك " 

                                                           

( ط. دار َْٕىػ )صَُّْ( الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث. لمحمد أبي شييبة تُ)
 الفكر العربي.
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ُٕٕٓ 

" حجة "، أك " حجة متقف " ، أك مف جاء تكثيقو بكممة كاحدة: كػػ " ثقة "، أك 
 ثبت " كنحك ذلؾ.  

عند غير  –صدكؽ "، أك " َل بأس بو " : مىٍف قيؿ فيو: " انثبٍَخ ادلشرجخ-
، أك " محمو الصدؽ "، أك " -ابف معيف كأحمد ْلنيا تعدؿ ثقة عندىما 
 مأمكف "، كغير ذلؾ مما ييشعر بخفة الضبط. 

، "، أك " شيخ كسط "مىٍف قيؿ فيو: " شيخ "، أك " كسط  انثبنثخ: ادلشرجخ-
 أك " ركل عنو الناس "، كنحك ذلؾ مما ليس فيو دَللة صريحة عمى التكثيؽ.

، أك " يكتب حديثو "، أك " صالح الحديث "مىٍف قيؿ فيو: "  انشاثؼخ: ادلشرجخ-
مقارب الحديث "، أك " ييعتبر بو "، كنحك ذلؾ مما أشعر المفظ فييا بالقرب 

 مف التجريح.

 ْزِ ادلشارت: دكى أْم
ف تفاكتكا  أيب ادلشرجخ األٔىل: -أ فحديث أىميا " صحيح " يحتج بو اتفاقان، كا 

 بداخميا حسب صيغة التكثيؽ، كما يظير عند الترجيح.

فحديث أىميا " حسف " عمى اْلغمب، كيحتج بو ٔأيب ادلشرجخ انثبٍَخ:  -ب
 أيضان لكف دكف اْلكلى كما ىك مقرر عند جميكر المحدثيف.

: فإنو َل يحتج بأحد مف أىميما منفردان ٔأيب ادلشرجخ انثبنثخ، ٔانشاثؼخ -ت
لككف ألفاظيما َل تشعر بشريطة الضبط، بؿ يكتب حديثيـ كيختبر أم يعرض 

َل فال، كاهلل أعمـ.  عمى أحاديث الثقات الضابطيف فإف كافقيـ احتج بو كا 
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ُٕٖٓ 

: يشارت انزجشٌخ  ثبٍَب 
" لٌيف الحديث "، أك " فيو مقاؿ "، أك " في  مىٍف قيؿ فيو: األٔىل:ادلشرجخ  -

 حديثو ضعؼ "، أك " ليس بذاؾ "، أك " ليس بمأمكف "، كنحك ذلؾ.

مف صهرح فيو بالضعؼ كعدـ اَلحتجاج بو: مثؿ: "  انثبٍَخ: ادلشرجخ -
 ضعيؼ "، أك " َل ييحتج بو "، أك " لو مناكير "، أك " كاًه "، كنحك ذلؾ.

مىٍف تأكد فيو الضعؼ مثؿ: " ضعيؼ جدان "، أك قيؿ فيو:  انثبنثخ: ادلشرجخ -
" متركؾ "، أك " َل تحؿ الركاية عنو "، أك " َل ييكتب حديثو "، أك " ميتيـ 

 بالكذب "، كنحك ذلؾ.

مف قيؿ فيو: " كذاب "، أك " كٌضاع "، أك " دجاؿ "، أك "  انشاثؼخ: ادلشرجخ -
 يض  الحديث "، أك  "يكذب "، كنحك ذلؾ.

 دكى أْم ْزِ ادلشارت:
حديث أىميما " ضعيؼ " َل يهحتج بو، كلكف  ادلشرجخ األٔىل، ٔانثبٍَخ: –أ 

 يهكتب لالعتبار فقط.
حديث أىميا " ضعيؼ جدان " َل يحتج بحديثيـ، كَل ادلشرجخ انثبنثخ:  –ب 

 يهكتب، كَل يهعتبر بو.
ضكع ؛ حديث أىميا ليس بحديث أصال إنما ىك: مك ادلشرجخ انشاثؼخ:  -ت

 (ُ)مصنكع ؛ ساقط ؛ ىالؾ َل ييركل إَل عمى جية التحذير منو.

                                                           

 ( بتصرؼ.ّٕ/ِ( يينظر: الجرح كالتعديؿ )ُ)
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ُٕٓٗ 

 يشارت اجلشح ٔانزؼذٌم ػُذ احلبفظ اثٍ دجش
جم  الحافظ ابف حجر رحمو اهلل بيف مراتب الجرح كالتعديؿ كحصرىـ في 

 ، ىي:اثنتي عشرة مرتبة

 : الصحابة، كصرح بيـ لشرفيـ.ادلشرجخ األٔىل

مف أيٌكدى مدحو، إما بأفعؿ: كأكثؽ الناس، أك بتكرير الصفة  ادلشرجخ انثبٍَخ: 
 لفظان: كثقة ثقة، أك معنى: كثقة حافظ.

 : مف أيفردى بصفة كثقة، أك متقف، أك ثبت، أك عدؿ.ادلشرجخ انثبنثخ

ليو اْلشارة: بصدكؽ،  ادلشرجخ انشاثؼخ: رى عف درجة الثالثة قميالن، كا  مف قىصي
  .أك: َل بأس بو

ليو اْلشارة: بصدكؽ سيئ  اخلبيغخ:ادلشرجخ  رى عف الرابعة قميالن كا  مف قىصي
رةو. كيمتحؽ  الحفظ، أك: صدكؽ ييـ، أك لو أكىاـ، أك ييخطئ، أك: تىغيَّر بأىخى
بذلؾ مف ريمي بنكع مف البدعة، كالٌتشي ، كالقدر، كالنصب، كاْلرجاء، 

ييـ، م  بياف الداعية عف غيره.  كالتَّجى
ف ليس لو مف الحديث إَل القميؿ كلـ يثبت فيو ما ييترؾ م ادلشرجخ انغبدعخ:

َل فميف الحديث. ليو اْلشارة بمفظ: مقبكؿ، حيث يتاب  كا   حديثو مف أجمو، كا 
ليو اْلشارة بمفظ:  ادلشرجخ انغبثؼخ: مف ركل عنو أكثر مف كاحد كلـ ييكثؽ، كا 

  الحاؿ. أكمجيكؿ مستكر،
معتبر، ككجد فيو إطالؽ الضعؼ، مف لـ يكجد فيو تكثيؽ ل ادلشرجخ انثبيُخ:

ليو اْلشارة بمفظ: ضعيؼ.   كلك لـ ييفسر، كا 
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َُٕٔ 

ليو اْلشارة بمفظ:  ادلشرجخ انزبعؼخ: مف لـ يرك عنو غير كاحد، كلـ يكثؽ، كا 
 مجيكؿ.

ليو اْلشارة:  ادلشرجخ انؼبششح: ٌعؼ م  ذلؾ بقادح، كا  مف لـ يكثؽ ألبتة، كضي
 الحديث، أك: ساقط.بمتركؾ، أك: متركؾ الحديث، أك: كاىي 

  مف اتييـ بالكذب. ادلشرجخ احلبدٌخ ػششح:

 (ُ)مف ايطًمؽ عميو اسـ الكذب كالكض . ادلشرجخ انثبٍَخ ػششح:

 * رؼمٍت:
لقد جم  الحافظ ابف حجر رحمو اهلل بيف مراتب الجرح كالتعديؿ مبتدئان بأعمى 

ثـ مف دكنيا مف الحفاظ الثقات، ثـ مف  "،مرتبة الصحبة "مراتب التعديؿ
كىك في ذلؾ "، مرتبة الكذب كالكض : "لينتيي بأعمى مراتب الجرح، دكنيـ

َل فمردىا جميعان إلى ثمانية مراتب: أربعة لمتعديؿ، كمثميا لمتجريح  مفصؿ، كا 
 كما ذكرت آنفان. -

 
 
 
 
 

                                                           

 (ّٔ-ّٓ( تقريب التيذيب )صُ)
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ُُٕٔ 

 انثبنث ـهتادل
 لٕاػذ يف اجلشح ٔانزؼذٌم

السابر ْلغكاره أف قكاعده محض اجتياد  ،يذا العمـلمطال  الَل يخفى عمى    
منيا ما ىك مبني عمى استقراء تاـ، كمنيا ما ىك مبني عمى  مف النقاد

لذلؾ كانت أحكاميـ عمى الركاة مختمفة باختالؼ أدكاتيـ ، استقراء غير تاـ
 العممية، كقدراتيـ الذىنية، كمؤثراتيـ البيئية ..

ًديث كتضعيفو مىٍسأىلىة اجتيادية و اهلل: يقكؿ الصنعاني رحم     ًإف تىٍصًحيح الحى
ًديث اٍلكىاًحد فأحدىما يذىب ًإلىى  كنظرية قد يٍختىمؼ اْلماماف العظيماف ًفي الحى
ضعو ًباٍعًتبىار مىا حصؿ لىيما مف  تو، أىك حسنو، كىاآٍلخر ًإلىى ضعفو، أىك كى ًصحَّ

 . (ُ)اٍلبىٍحث كىالنَّظىر .. 

: أف المحدثيف في أحكاميـ عمى الركاة كالركايات مجتيدكف قصارل القكؿ  
جاباتيـ في كثير مف اْلحكاـ، يقكؿ المنذرم رحمو اهلل:  كالفقياء في آرائيـ كا 
كاختالؼ المحدثيف كاختالؼ الفقياء، كؿ ذلؾ يقتضيو اَلجتياد فإف الحاكـ 

ككذلؾ  إذا شيًيد عنده بجرح شخص اجتيد في أف ذلؾ القدر مؤثر أـ َل؟
المحدث إذا أراد اَلحتجاج بحديث شخص كنقؿ إليو فيو جرح اجتيد فيو ىؿ 
ىك مؤثر أـ َل؟ كيجرم الكالـ عنده فيما يككف جرحان في تفسير الجرح 
كعدمو، كفي اشتراط العدد في ذلؾ، كما يجرم عند الفقيو، كَل فرؽ بيف أف 

                                                           

ىػ )ص ُُِٖر اَلجتياد. لمحمد بف إسماعيؿ الصنعاني ت ( إرشاد النقاد إلى تيسي ُ
 الككيت.  –( ط. الدار السمفية ٕٓ
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ُِٕٔ 

غيره بطريقو، كاهلل يككف الجارح مخبرا بذلؾ لممحدث مشافية أك ناقال لو عف 
 (ُ)عز كجؿ أعمـ.

فإف ليـ قكاعد في  ،كبالرغـ مف تفاكت اجتياداتيـ في أحكاميـ ،لكف    
الجرح كالتعديؿ تعتبر محؿ إجماع لدل جميرة مستكثرة منيـ، مف ىذه 

 القكاعد ما يمي:

 " ال جيٕص اجلشح مبب فٕق احلبجخ إنٍّ "انمبػذح األٔىل: 
إذا كاف جرح الركاة جائزان، بؿ كاجبان لمحاجة كالضركرة شرعية، فإنو م  ذلؾ   

َل يجكز إذا كاف زائدا عف الحاجة، فمف أمكنو الجرح باْلشارة المفيمة، أك 
بأدنى تصريح َل تجكز لو الزيادة عمى ذلؾ، فاْلمكر المرخص بيا لمحاجة َل 

 ييرتقى فييا إلى زائد عمى ما يحصؿ بو الغرض.
قاؿ اْلماـ ابف دقيؽ العيد: أعراض المسمميف حفرة مف حفر النار كقؼ     

دّْثيكفى   (ِ)كالحكاـ. ،عمى شفيرىا طائفتاف مف الناس: الميحى
 فٍّ اجلشح انمبػذح انثبٍَخ: 

َ
جِذ
ُ
" ال جيٕص َمم اجلشح فمؾ فًٍٍ ٔ

 ٔانزؼذٌم "
التعديؿ كالتجريح شيادة مف الناقد يمزميما الصدؽ كالتحرم كاْلنصاؼ،       

فال يجكز أف يصدر تعديؿ أك تجريح يحكميما اليكل أك المحاباة كنحك ذلؾ، 

                                                           

ىػ عف أسئمة في الجرح كالتعديؿ ٔٓٔ( جكاب الحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم ت ُ
 ( ط. مكتب المطبكعات اْلسالمية بحمب.ّٖ – ِٖ)ص 

 (ِٖٗ/ِ( تدريب الراكم. لمسيكطي ) ِ)
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فال يحؿ لمناقد أف ينقؿ الجرح فقط فيمف كجد فيو الجرح كالتعديؿ كالىما فإف 
ت أخاؾ إذا ذكرت ىػ: "ظممَُُت ذلؾ ظمـ لو: قاؿ اْلماـ ابف سيريف

كقاؿ اْلماـ الذىبي في ترجمة أباف بف يزيد ، مساكئو كلـ تذكر محاسنو "
العطار: "قد أكرده العالمة ابف الجكزم في الضعفاء، كلـ يذكر فيو أقكاؿ مىٍف 

 (ُ)كثَّقو، كىذا مف عيكب كتابو يسرد الجرح كيسكت عف التكثيؽ "

ــمجم اجلشح ٔانز
ُ
ؼذٌم دمٍ نٍغذ نّ يؼشفخ انمبػذح انثبنثخ: " ال ٌ

 ثأعجبثًٓب "
اتفؽ العمماء عمى عدـ قبكؿ الكالـ في الركاة الصادر عمف يجيؿ أسباب 

أم -قاؿ تاج الديف السبكي: "مف َل يككف عالما بأسبابيما ، الجرح كالتزكية
كقاؿ الحافظ ابف ، َل يقبالف منو َل بإطالؽ كَل بتقييد " -الجرح كالتعديؿ

ييقبؿ الجرح كالتعديؿ إَل مف عدؿ متيقظ، فال يقبؿ جرح مف  حجر: "كينبغي أَلَّ 
أفرط فيو فجرح بما َل يقتضيو رد حديث المحدث، كما َل يقبؿ تزكية مف أخذ 

 .(ِ)بمجرد الظاىر فأطمؽ التزكية "

 انمبػذح انشاثؼخ: " ال رثجذ انؼذانخ ثبذلٍئخ انظبْشح "
بف يكنس: عبد اهلل العمرم  قاؿ يعقكب بف سفياف: سمعت إنسانان يقكؿ ْلحمد

ضعيؼ، قاؿ: " إنما يضعفو رافضي مبغض آلبائو، لك رأيت لحيتو كخضابو 
قاؿ الخطيب: فاحتج أحمد بف يكنس عمى أف عبد اهلل ، كىيئتو لعرفت أنو ثقة

                                                           

 (ٗ/ُاَلعتداؿ. لمحافظ الذىبي ) ( ميزافُ)
 (.ُْ( شرح نخبة الفكر )ص ِ)
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العمرم ثقة بما ليس حجة؛ ْلف حسف الييئة مما يشترؾ فيو العدؿ 
  (ُ) .كالمجركح

ى فٍّ مبجشٔح "
ِّ
ه
ُ
ك
ُ
 انمبػذح اخلبيغخ: " نٍظ كم يٍ ر

إف مجرد الكالـ في الرجؿ َل يعني أنو مجركح ساقط العدالة، مردكد    
الشيادة، كلك اعتبرنا ذلؾ لذىب معظـ السنة، إذ لـ يسمـ مف كالـ  الركاية أك

الناس إَل مف عصمو اهلل، كما سمـ فاضؿ مف طاعف، ككما قيؿ: سممت كىؿ 
؟!!حي  رّْج في الصحيحيف لخمؽ ممف تيكيمّْـ فييـ  عمى الناس يىسمـ ه كلذلؾ خي
جعفر بف سميماف الضبعي، كالحارث بف عبد اهلل اْليادم، كخالد بف : منيـ

 مخمد القطكاني، كغيرىـ.
بؿِغٍ " انمبػذح انغبدعخ

َ
ح ِإالَّ ثِم

ْ
ش
َ
ؼزًذ اجل

ُ
 : " ال ٌ

ات بما َل ييجرح، كما جرَّح أخطأ غير كاحد مف اْلئمة بجرحيـ لبعض الثق
كىك ثقة إماـ حافظ  (ِ)ثقة.ليس بالنسائيي أحمدى بف صالح المصرم بقكلو: 

قاؿ الخميمي: اتفؽ الحفاظ عمى أف كالـ  ،احتج بو البخارم ككثَّقو اْلكثركف
 كقاؿ ابف عدم: كسبب كالـ ( ّ)النسائي فيو تحامؿ، كَل يقدح كالـ أمثالو فيو.

 
                                                           

 ُٓٔ( الكفاية ص  ُ)
 (ٔٔ/ تِِ( الضعفاء كالمتركككف. لمنسائي )ص ِ
-( ط. مكتبة الرشدِْْ/ُ( اْلرشاد في معرفة عمماء الحديث. ْلبي يعمى الخميمي ) ّ

 الرياض.
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ُٕٔٓ 

 (ِ) (ُ) فيو أنو حضر مجمسو فطرده، فحممو ذلؾ عمى أف تكمـ فيو. النسائي
 انمبػذح انغبثؼخ: ْم ٌمجم انزؼذٌم دٌٔ ركش انغجت؟

نعـ يقبؿ التعديؿ مف غير ذكر سببو عمى الصحيح المشيكر ْلف أسبابو 
كثيرة فيثقؿ، كيشؽ ذكرىا، كْلف ذلؾ يحكج المعدؿ إلى أف يقكؿ: لـ يفعؿ كذا، 

 ... لـ يرتكب كذا
أما الجرح فال يقبؿ إَل مبيف السبب ْلنو يحصؿ بأمر كاحد، كَل يشؽ     

ذكره، كْلف الناس مختمفكف في أسباب الجرح، فيطمؽ أحدىـ الجرح بناء عمى 
، كليس بجرح في نفس اْلمر، فال بد مف بياف سببو لينظر ما اعتقده جرحان 

ف غيره الجرح ليـ، كلذلؾ احتج البخارم بجماعة سبؽ م ىؿ ىك قدح، أك َل؟
كعكرمة، كعمرك بف مرزكؽ، كاحتج مسمـ بسكيد بف سعيد كجماعة اشتير 

كذلؾ داؿ عمى أنيـ ذىبكا إلى أف الجرح َل ، الطعف فييـ، كىكذا فعؿ أبك داكد
كيدؿ عمى ذلؾ أيضا أنو ربما استفسر الجارح،  ...  ر سببويثبت، إَل إذا فيسٌ 

لشعبة: لـ تركت حديث فالف؟ قاؿ: رأيتو قيؿ  فذكر ما ليس بجرح، مثاؿ ذلؾ:
ـى لـ ترك عف فتركت حديثو. (ّ)يركض عمى برذكف  كقيؿ لمحكـ بف عتيبة: ل

                                                           

 (ََّ/ُ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ُ
 (ِٖٗ/ِالراكم. لمسيكطي ) ( تدريب ِ
( البرذكف: بكسر الباء كبالذاؿ المعجمة، كالجم  براذيف كاْلنثى برذكنة، الدابة ّ)

 ( ط. دار الكتب العممية.ُّٕ/ُالمعركفة. حياة الحيكاف الكبرل. لمدميرم )
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 (ّ)كأشباه ذلؾ مما َل يعد جرحان مقبكَلن.، (ِ)؟ قاؿ: كاف كثير الكالـ(ُ)زاذاف
 قمت: كىذا آكد فيمف اختمؼ فيو النقاد، فال ييقبؿ الجرحي فيو إَل مفسران .

 انثبيُخ: " رؼبسع اجلشح ٔانزؼذٌم يف سأ ٔادذ " انمبػذح
قاؿ ابف الكزير الصنعاني: " اعمـ أف التعارض بيف التعديؿ كالتجريح إنما  

يككف تعارضا عند الكقكع في حقيقة التعارض، أما إذا أمكف معرفة ما يرف  
 مثاؿ ذلؾ:، ذلؾ: فال تعارض ألبتة

كف عيممت تكبتو أيضان، كالجارح أف يجرح ىذا بفسؽ قد عمـ كقكعو منو، كل -
رىح قبميا   فإنو َل تعارض بيف الجرح كالتعديؿ عمى ىذا. -قبؿ التكبة  -جى

 أك يجرح بسكء حفظ مختص بشيخ أك بطائفة، كالتكثيؽ يختص بغيرىـ. -

 أك سكء حفظ مختص بآخر عمره لقمة حفظ أك زكاؿ عقؿ. -

أك نحكىما، ككاف التعديؿ كقد يككف الجرح ناشئان عف الغضب أك الكراىية  -
سميمان عمى الجادَّة، فال يمتفت إلى ذلؾ التعارض، بؿ إف التعارض منتؼ في 

 تمؾ الحاؿ.

                                                           

كثقو ( زاذاف: ىك أبك عبد اهلل، كييقاؿ: أبك عيمىر الكندم، مكَلىـ، الككفي الضرير البزاز، ُ)
غير كاحد، ركل لو البخارم في "اْلدب"، كالباقكف، مات سنة اثنتيف كثمانيف. تيذيب 

 (ُْٓٗ()ِّٔ/ٗالكماؿ )
 (ِْٔ/ٗ( تيذيب الكماؿ )ِ)
 (َّٔ – ّٗٓ/ُ( تدريب الراكم )ّ)
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ففٍّ ، أيب إرا رؼبسع اجلشح ٔانزؼذٌم يغ ػذو إيكبٌ اجلًغ ثًٍُٓب
 -ألٕال:

كبو قاؿ الجميكر ْلف م  الجارح زيادة  أف الجرح مقدـ عمى التعديؿ. :األٔل 
 المعدؿ. عمييا عمـ لـ يطم 

ْلف الجارح قد يجرح بما ليس  أنو يقدـ التعديؿ عمى الجرح. انمٕل انثبًَ:
عيٍثمىاف ٍبف أىًبي  فعف .في نفس اْلمر جارحان، مثؿ الذم جرح بالبكؿ قائمنا

دَّثىنا جرير قىاؿى أتيت سماؾ ٍبف حرب فرأيتو يبكؿ قائمان  قاؿ: شيبة فرجعت  حى
  (ُ) كلـ أسألو عف شيء قمت قد خرؼ.

 أنو يقدـ اْلكثر مف الجارحيف كالمعدليف. انمٕل انثبنث:

 
 
 
 
 
 

                                                           

 (ُْٓ/ْالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) (ُ)
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 انشاثغ ـهتادل
 "ػهًبء اجلشح ٔانزؼذٌم" ادلزكهًٌٕ يف انشجبل

ليس نقد الركاة باْلمر اليىٌيف، فإف الناقد َلبد أف يككف كاس  اَلطالع      
عمى اْلخبار المركية، عارفان بأحكاؿ الركاة السابقيف كطرؽ الركاية، خبيران 
بعكائد الركاة كمقاصدىـ كأغراضيـ، كباْلسباب الداعية إلى التساىؿ كالكذب، 

رؼ أحكاؿ الراكم: متى كلد؟ كالمكقعة في الخطأ كالغمط، ثـ يحتاج إلى أف يع
كبأم بمد؟ ككيؼ ىك في الديف كاْلمانة كالعقؿ كالمركءة كالحفظ؟ كمتى شرع 

ثـ ، في الطمب؟ كمتى سم ؟ ككيؼ سم ؟ كم  مف سم ؟ ككيؼ كتابو؟
الشيكخ الذيف يحدث عنيـ، كبمدانيـ، ككفياتيـ، كأكقات  يعرؼ أحكاؿ

تحديثيـ، كعادتيـ في التحديث. ثـ يعرؼ مركيات الناس عنيـ، كيعرض 
عمييا مركيات ىذا الراكم، كيعتبرىا بيا، إلى غير ذلؾ مما يطكؿ شرحو. 
كيككف م  ذلؾ متيقظان، مرىؼ الفيـ، دقيؽ الفطنة، مالكان لنفسو، َل يستميمو 

ل، كَل يستفزه الغضب، كَل يستخفو بادر ظف حتى يستكفي النظر، كيبمغ اليك 
 (ُ).المقر، ثـ يحسف التطبيؽ في حكمو فال يجاكز كَل يقصر

 "ػهًبء اجلشح ٔانزؼذٌم"أٔال : يٍ أْى طفبد انُمبد 
: العمـ، كالكرع، كالصدؽ، كاْلمانة،  يشترط فيمف تصدل لمجرح كالتعديؿ

ْلنو في مقاـ الحاكـ عمى غيره َلبد لو مف كرع يعصمو مف ، كاْلنصاؼ
                                                           

دائرة المعارؼ العثمانية ( طبعة مجمس ّ-ِ/ُ( تقدمة المعرفة لكتاب الجرح كالتعديؿ. )ُ)
 اليند. –بحيدر آباد الدكف  -
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الزيغ، كمف إنصاؼ يبعده عف الحيؼ، كمف ثـ احتاط النقاد في كالميـ، 
كتجردكا هلل في أحكاميـ فذكركا جرح اْلقربيف، كنقمكا تعديؿ اْلبعديف امتثاَلن 

لىٍك كافى ذىا )  لقكؿ رب العالميف: ذا قيٍمتيـٍ فىاٍعًدليكا كى فميس أحد مف  ،(ُ)قيٍربى (كىاً 
مٌي بف ، أىؿ الحديث يحابي في الحديث أباه، كَل أخاه، كَل كلده قد سيًئؿى عى كى

قىاؿى  َـّ رف  رىأسو كى ؽى ث ٍيًرم فىقىاؿى سألناؾ فىأىٍطرى ًديًنٌي عىف أىًبيو فىقىاؿى اسألكا غى اٍلمى
ًعيؼ. ٍيده يىٍعًني اٍبفى ، (ِ)ىىذىا ىيكى الدَّيف أبي ضى ذيكا عىٍف »أىًبي أينىٍيسىةى:  كقىاؿى زى َلى تىٍأخي

ثىٍيـ الككفي: ثقة، فقيؿ لو: إنو، (ّ)«أىًخي  كقاؿ ابف معيف عف سىًعيد بف خي
: كشيعي ثقة، كقدرم ثقة. كقاؿ يحيى بف المغيرة: سألت جريرا (ْ)شيعي. فىقىاؿى

بف عبد الحميد عف أخيو أنس بف عبد الحميد فقاؿ: َل يكتب عنو فإنو يكذب 
ـٌ، ، (ٓ)كالـ الناس.في  رىعو تا كاة يىحتاجي إلى كى قاؿ الذىبي: كالكالـي في الرُّ

ٍيؿ، كًخبرةو كاممةو بالحديًث، كًعمىًمو، كرجاًلو. كبىراءةو ًمف اليكل كالمى
(ٔ) 

 
                                                           

 (ُِٓ( سكرة اْلنعاـ، مف آية )ُ)
ىػ ّْٓ( المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف. َلبف حباف البستي ت ِ)
 ( ط. دار الكعي، حمب.ُٓ/ِ)
 (ِٕ/ُ( مقدمة اْلماـ مسمـ رحمو اهلل )ّ)
( ط. مؤسسة ُْْ/َُىػ )ِْٕحافظ المزم ت ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ. لمْ)

 بيركت. –الرسالة 
 (ِٖٗ/ِ( الجرح كالتعديؿ )ٓ)
( ط. ِٖىػ )ص ْٖٕ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث. ْلبي عبد اهلل الذىبي ت ٔ)

 مكتبة المطبكعات اْلسالمية. 
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: ألغبو ادلزكهًني يف اجلشح ٔانزؼذٌم  :ثبٍَب 
 :، ىيتىكمـ في الرجاؿ أقسامان ثالثة فٍ الذىبي مى  اْلماـ قٌسـ

يغمز الكاحد منيـ الراكم بالغمطتيف كالثالث  :ادلزشذدٌٔ ،انمغى األٔل
، قَُٔشعبة بف الحجاج ت مف ىؤَلء المتشدديف:، ك كيميف بذلؾ حديثو

عبد الرحمف بف ميدم ك  ،قُٖٗيحيى بف سعيد القطاف البصرم تك 
 قِّّيحيى بف معيف تك ، قُٖٗت

، كثؽ كاحد منيـ شخصان، فعض عمى قكلو بنكاجذؾ، كتمسؾ بتكثيقو فإذا 
ذا ضعؼ رجالن فانظر ىؿ كافقو غيره عمى تضعيفو؟ فإف كافقو كلـ يكثؽ  كا 

ف كثقو أحد فيذا ىك الذم قالكا: ، ذاؾ الرجؿ أحد مف الحذاؽ فيك ضعيؼ كا 
  .َل يقبؿ فيو الجرح إَل مفسران 

أبك عيسى محمد بف سكرة  :زىـأبر مف ك  ،انمغى انثبًَ: ادلزغبْهٌٕ
بف حباف ، كاقُُّمحمد بف إسحاؽ بف خزيمة ت، ك قِٕٗالترمذم ت
  .قَْٓالحاكـ النيسابكرم ت، ك قّْٓالبستي ت

 ،قُِْت اْلماـ أحمد بف حنبؿ :أبرزىـمف ك  ،انمغى انثبنث: ادلؼزذنٌٕ
لحافظ عمي بف عمر ، كاقِٔٓاْلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم تك 

بف االحافظ ، ك قْٖٕت الحافظ شمس الديف الذىبي، ك قّٖٓت يالدارقطن
 (ُ) قِٖٓتحجر العسقالني 

                                                           

 (.ُِٕ - ُُٕ( ذكر مف ييعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ. لمحافظ الذىبي )ص(ُ
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ُُٕٕ 

اليماني: ما اشتير أٌف فالننا مف اْلئمة مسٌيؿ،  قاؿ المعممي رؼمٍت يفٍذ:
كفالننا مشٌدد، ليس عمى إطالقو، فإٌف منيـ مف يسيؿ تارةن، كيشدّْد أخرل، 
بحسب أحكاؿ مختمفة. كمعرفة ىذا كغيره مف صفات اْلئمة التي ليا أثر في 

 (ُ)تحصؿ إَل باستقراءو بالغ ْلحكاميـ م  التدبر التاـ أحكاميـ، َل
يو فال يعني كصؼ اْلماـ بالتشديد إىدار تضعيفو، كَل كصفو كعم: لهذ

نما  ،كصفو باْلنصاؼ اعتماد حكمو مطمقان  كَل بالتساىؿ إىدار تكثيقو، كا 
  .فائدة ىذه اْلكصاؼ اعتبارىا قرينة مف قرائف الترجيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ٍبد الٌرحمف ٍبف يٍحيىي الميعىٌمًمٌي اليىماني ) ) ُ)  ( ط.ِِٓ/ِٓانظر: آثىار الٌشيخ العىاٌلمىة عى
 دار عالـ الفكائد.
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 انشاثغ جذثادل
 خـٕاد داسعخ اإلعُبد، ٔاحلكى ػهٍّ

  فيما يمي: خطكات دارسة اْلسنادتتمخص 

تخريج الحديث المراد دراسة إسناده مف مصادر السنة  اخلـٕح األٔىل:
اْلصمية سندان كمتنان، م  مراعاة مكاض  التقاء الركاة في أصؿ السند ثـ 

 تحديد اْلسناد المراد دراستو ..

أم معرفة أعيانيـ حتى نقؼ عمى تعييف أسماء الركاة في اْلسناد  :انثبٍَخ
كمراتبيـ بدقة ْلف الخطأ في تعيف أم راكم يتبعو خطأ في الحكـ ترجمتيـ 

 عمى الحديث ْلف إبداؿ راكم ثقة بضعيؼ أك العكس يؤثر في الحكـ.

 مف خالؿ العناصر التالية: الترجمة الحديثية لكؿ راك عمى حدةو : انثبنثخ

 .اسـ الراكم كامالن، م  ذكر كنيتو، كنسبو، كمكلده، ككفاتو-ُ

عمى أف  -عمى اْلقؿ-ممف ركل عنيـ، كاثنيف ممف رككا عنو  ذكر اثنيف-ِ
، ىذا كيجكز أف نأخذىما مف كتب اْلسانيد في اْلسناد أحدىمامىٍف يككف 

 سيما إذا لـ تكجد في كتب الرجاؿ.

التعرؼ عمى أقكاؿ أئمة الجرح كالتعديؿ في الراكم َل سيما المعتدليف -ّ 
عمى  ، كابف حجر العسقالني، كغيرىـ.منيـ كالبخارم، كاْلماـ أحمد، كالذىبي

نحك مجمؿ في الراكم المتفؽ عمى تكثيقو، ككذا المتفؽ عمى تضعيفو. أما 
الراكم المختمؼ فيو فيتعيف اَلستقصاء ْلقكاؿ النقاد مف أجؿ المكازنة، 

 كالترجيح بيف اآلراء حتى يهحكـ عميو بما يناسبو.
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ُّٕٕ 

بيا عند الترجيح، فيجب إثباتيا ىذا، كليعمـ أف تفاكت مراتب الثقات ييستفاد 
 عند الترجمة.

: الحكـ عمى اْلسناد بما يناسبو صحة، أك حسنان، أك ضعفان، اخلـٕح انشاثؼخ
كصيغة الحكـ أف نقكؿ: إسناد صحيح، أك إسناد حسف، أك إسناد ضعيؼ، 
كيستحسف عند الحكـ ذكر العمة كأف نقكؿ: إسناد ضعيؼ َلنقطاعو، أك ْلف 

 ، كىكذا.ضعيؼ ان فيو فالن

ما لـ تشمؿ كاْلصح   ىك اْلحكطتقييدنا اْلسناد بالحكـ دكف المتف ك * 
، فإف شممتو كتأكد خمكه مف العمؿ كالنكارة كالشذكذ فيسكغ لنا  الدراسةي  المتفى

 أف نحكـ عمى الحديث بقكلنا: حديث صحيح.

، فينبغي احلكى ػهى اإلعُبد ْٕ انغبٌخ يٍ دساعزّْزا ٔدلب كبٌ **  
ليؾ بياف بما ييراعى عند ، الدقة عمى أف يخرج الحكـ في غاية أف نحرص كا 

 - : الحكـ عمى اْلسناد

  إذا كاف رجاؿ اْلسناد ثقات، كلـ يكف في اْلسناد عمة كاْلرساؿ، أك
 فإسناده صحيح. ،اَلنقطاع، أك غيرىما مف العمؿ

 ليس "، أك "َل بأس بو " ، أك"صدكؽػ "إذا كاف في اْلسناد راك كصؼ ب
 :فإسناده –عند غير مف اعتبرىا تكثيقان كابف معيف كغيره  - "بأسبو 

 الصحيح لغيره. :حسف ، فإف كاف لو شاىد، أك متاب  فيرتقي بو إلى
 صدكؽ "، أك "صدكؽ سيئ الحفظػ "إذا كاف في اْلسناد مف كصؼ ب

، فإف لـ ييدف  سكء "تغير بآخره"، أك "يخطئ"، أك "لو أكىاـ "، أك"ييـ
ضعيؼ، فإف أيمف كىمو، أك  :و، أك خطؤه، أك تغيره، فيكحفظو، أك كىم
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ُْٕٕ 

، أك: صحيح، حسب ما حسف :خطؤه، أك تغيره، كديف  سكء حفظو، فيك
 يحؼ بو مف قرائف كحيثيات.

 مستكر"، أك "ضعيؼ"، أك "مقبكؿػ "إذا كاف في اْلسناد مىٍف كيصؼ ب" ،
رتقي بو ضعيؼ عمى اْلغمب، إَل إذا كاف لو متاب ، أك شاىد ي :فإسناده

، كأحيانان إلى: الصحيح لغيره، كما إذا تكب  الضعيؼ الحسف لغيره :إلى
 بثقة.

  إذا كاف في الركاة مىٍف كصؼ بمرتبة مف مراتب الضعؼ الشديد كأف
، أك غيره مف حاَلت الضعؼ "منكر الحديث"، أك "متيمان بالكذب"يككف 
 ، كَل يرتقي بحاؿ. ضعيؼ جدان  :فإسناده –الغير مدفكعة عنو  -الشديد

  عند ترجيح التكثيؽ بالنسبة لمراكم المختمؼ فيو َلبد مف اْلجابة عف
 عبارات المجرحيف لو، ْلنيا بمثابة جركح يجب تطبيبيا.

 .العمدة في بياف حاؿ الراكم مجمكع أقكاؿ النقاد المتقدميف فيو 
 فظية العبرة في ألفاظ الجرح كالتعديؿ بدَلَلتيا اَلصطالحية، كليست الم

 أك المغكية.
 .يضاؼ التعديؿ الفعمي إلى القكلي كيحسب معو عند الترجيح 
  ينبغي النظر في المعٌضدات، فقد ييحكـ عمى الحديث بحكـو معيف، لكف قد

كيتنبو إلى أف الحديث ل، يكجد ما يعضده كيقكيو مف طرؽ كشكاىد أخر 
ال الذم ييعٌضد ىك الحديث خفيؼ الضعؼ، أما الحديث شديد الضعؼ ف

 يرتقي كَل ييعٌضد، كلك ركم مف مائة كجو.
  أف الشاىد يقكم السند كالمتف معان، كليس المتف فقط، كدليؿ ذلؾ ما

جاء في الكامؿ َلبف عدم إباف ترجمتو لػ " عبد الرحمف بف أبي المكالي 
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ُٕٕٓ 

كلعبد الرحمف بف أىًبي اٍلمىكىاًلي أحاديث غير ما ذكرت، كىىك " حيث قاؿ: " 
 كقد ركل حديثى  ،اَلستخارة ر عميو حديثي كً نٍ أي كالذم  مستقيـ الحديث

ـى كما ركاه  غيري  اَلستخارةً  سمَّ مىيًو كى مَّى المَّوي عى كاحد مف أصحاب النًَّبيُّ صى
 (1)" ابف أىًبي اٍلمىكىاًلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (ُُّْ()ترجمة َُٓ/ٓ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ُ
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 اخلبيظ جذثادل
 كزت انشجبل

 األٔل ـهتادل
 رـٕاف دٕل كزت انشجبل

ىي مصنفات صنفت لتميز الرجاؿ ) الركاة ( عف غيرىـ،  كزت انشجبل:   
ككناىـ، كطبقتيـ، كشيكخيـ،  ،فتحدد أسمائيـ، كأنسابيـ، كألقابيـ

كتالميذىـ، كمكاليدىـ، ككفياتيـ، كما تبيف منزلتيـ في ميزاف الجرح كالتعديؿ 
 ،كقد تنكعت أشكاؿ التصنيؼ في أسماء الرجاؿ، إذا كانكا مف غير الصحابة

 كيمكف تقسيـ المؤلفات فييـ إلى ما يمي:

 أٔال : يؤنفبد يف سجبل كزت خمظٕطخ
 –الكتب الستة ) صحيح البخارم  ةقامت مؤلفات خاصة بالترجمة لركا 

 –سنف النسائي الصغرل  –سنف الترمذم  –سنف أبي داكد  –صحيح مسمـ 
 ممزمل .تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :كتاب سنف ابف ماجو ( مثؿ

 .تيذيب التيذيب، ك قْٖٕلمذىبي ت .الكاشؼ في أسماء الرجاؿ، ك ىػِْٕت
 .أيضان  َلبف حجر .تقريب التيذيب، ك ىػِٖٓتالعسقالني َلبف حجر 

: يؤنفبد خبطخ ثبنشٔاح انثمبد  ثبٍَب 
بي حاتـ ْلالثقات. ، ك ىػُِٔالثقات. ْلحمد بف صالح العجمي ت :كتابمثؿ  

 بف شاىيفتاريخ أسماء الثقات. َل، ك ىػّْٓت محمد بف حٌباف البستي
 ىػ ّٖٓت



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

  
 دراسة األسانيد في َفْيُض الَحِمْيدِ      

 
 

ُٕٕٕ 

: يؤنفبد خبطخ ثبنشٔاح انؼؼفبء  ثبنثب 
الضعفاء ، ك ىػِٔٓالضعفاء الصغير. لإلماـ البخارم ت مثؿ كتاب:  

الضعفاء الكبير. لإلماـ العقيمي ، ك ىػَّّكالمتركككف. لإلماـ النسائي ت 
إلماـ ابف المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف. ل، ك ىػِِّت

 ىػ.ّٓٔت الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ. لإلماـ ابف عدم، ك ىػّْٓحباف ت

: يؤنفبد رتؼذ ثني انثمبد ٔانؼؼفبء  ساثؼب 
ميزاف اَلعتداؿ في ، ك ىػِّٕالجرح كالتعديؿ. َلبف أبي حاتـ تمثؿ كتاب:  

، قْٖٕت سير أعالـ النبالء. لمذىبي، ك قْٖٕت نقد الرجاؿ. لمذىبي
 ىػ.َِٖٓلبف حجر تلساف الميزاف. ك 

: يؤنفبد يف انظذبثخ  خبيغب 
 معرفة الصحابة.، ك ىػِّٕت ممعجـ الصحابة. ْلبي القاسـ البغك مثؿ:  

 اَلستيعاب في معرفة اْلصحاب. َلبف عبد البر، ك ىػَّْْلبي نعيـ ت
اْلصابة ، ك ىػَّٔد الغابة في معرفة الصحابة. َلبف اْلثير تسٍ أي ، ك ىػّْٔت

 .ق ِٖٓبف حجر العسقالني تفي تمييز الصحابة. َل

: ادلظُفبد ادلشرجخ ػهى انـجمبد  عبدعب 
طبقات خميفة بف خياط ، ك ىػَِّالطبقات الكبرل. َلبف سعد ت :مثؿ 
، ىػَّْتاْلصبياني عيـ بي ني ْلطبقات المحدثيف بأصبياف. ، ك ىػَِْت
لإلماـ السيكطي  .طبقات الحفاظق، ك ْٖٕت لإلماـ الذىبي .تذكرة الحفاظك 
 .ىػُُٗت
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: ادلؤنفبد ادلشرجخ ػهى انزٕاسٌ  خعبثؼب 
لطبرم ا . َلبف جريرتاريخ اْلمـ كالممكؾ كأخبارىـ كمكلد الرسؿ كأنباؤىـمثؿ: 

، ىػَٕٗٓلبف الجكزم ت .اْلمـك  الممكؾ المنتظـ في تكاريخ، ك ىػَُّت
البداية كالنياية. َلبف كثير ، ك ىػَّٔالكامؿ في التاريخ. َلبف اْلثير تك 
الحنبمي  ذىب. َلبف العماد فٍ شذرات الذىب في أخبار مى ، ك ىػْٕٕت
 ىػ.َُٖٗت

: ادلؤنفبد ادلشرجخ ػهى انجهذاٌ  ثبيُب 
أصبياف. ْلبي نعيـ  أخبار، ك ىػّْٕتتاريخ المصرييف. َلبف يكنس مثؿ:  

تاريخ ، ك ىػّْٔمخطيب البغدادم تلتاريخ بغداد. ، ك ىػَّْت اْلصبياني
 ىػُٕٓت دمشؽ. َلبف عساكر

 عف بعض ىذه المصنفات إف شاء اهلل تعالى.مفصالن يأتي الكالـ كس ،ىذا
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 انثبًَ ـهتادل
 دساعخ رفظٍهٍخ نجؼغ كزت انشجبل

 كزبة " رٓزٌت انكًبل يف أمسبء انشجبل " نهذبفظ ادلضي( 1)
 ق ِْٕالحافظ جماؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف الزكي المزم ت: يؤنفّ

 يٍ يُٓجّ يف انكزبة:
عبد الغني الحافظ  " الكماؿ في أسماء الرجاؿ" استدرؾ ما فات مؤلؼ أٔال : 

الكتب الستة، كحذؼ الذيف ليسكا عمى في ركاة ل الترجمة المقدسي مف
نما ليسكا مف ركاة الكتب ركاةن المزم شرطو، ثـ أضاؼ  مف ركاة في  الستة، كا 

كتاب رف  ، ك كتاب القراءة خمؼ اْلماـ زاد لمبخارم: :فمثالن  ،أخرل ليـمؤلفات 
ما ، ك كتاب خمؽ أفعاؿ العباد، ك كتاب اْلدب المفرد، ك اليديف في الصالة

كزاد . كزاد لمسمـ: مقدمة كتابو الصحيح. استشيد بو في الصحيح تعميقان 
كتاب الناسخ ، ك كتاب الرد عمى أىؿ القدر، ك المراسيؿ كتاب ْلبي داكد:
كتاب ك  -صار مف السنفكىك ما تفرد بو أىؿ اْلم -كتاب التفرد، ك كالمنسكخ

. كمسند حديث مالؾ بف أنس، كتاب مسائؿ اْلماـ أحمد، ك فضائؿ اْلنصار
كتاب ، ك ميمةاليـك ك الكتاب عمؿ  كلمنسائي: كتاب الشمائؿ. لمترمذم:كزاد 

كَلبف ماجو . كمسند حديث "مالؾ بف أنس"،  هكمسند، خصائص عمي 
اْلصؿ أكثر مف ألؼ كسب  مئة كبذلؾ زاد في تراجـ  القزكيني: كتاب التفسير.

 ترجمة.
كذكر جممة مف التراجـ لمتمييز، كىي تراجـ تتفؽ م  تراجـ الكتاب في  : ثبٍَب  

 اَلسـ كالطبقة، لكف أصحابيا لـ يككنكا مف رجاؿ أصحاب الكتب الستة.



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

  
 دراسة األسانيد في َفْيُض الَحِمْيدِ      

 
 

َُٕٖ 

 : تاريخية جديدة في شيكخ  أضاؼ المزم إلى معظـ تراجـ اْلصؿ مادةن ثبنثب 
ركاة عنو، كما قيؿ فيو مف جرح أك تعديؿ أك تكثيؽ، صاحب الترجمة، كال

 .كبيران  كتاريخ مكلده أك كفاتو، كنحك ذلؾ، فتكسعت معظـ التراجـ تكسعان 

أضاؼ المزم بعد كؿ ىذا أربعة فصكؿ ميمة في آخر كتابو لـ يذكر  :ساثؼب  
فصؿ فيمف اشتير بالنسبة إلى أبيو أك جده  صاحب" الكماؿ" منيا شيئا كىي:

فصؿ فيمف اشتير بالنسبة إلى قبيمة أك بمدة ، ك و أك عمو أك نحك ذلؾأك أم
فصؿ في ، ك فصؿ فيمف اشتير بمقب أك نحكه، ك ذلؾكغير أك صناعة 
 المبيمات.

استخدـ المزٌم رمكز مف سبقو ْلصحاب الكتب الستة كزاد  سيٕص انكزبة:
عمييا رمكزان أخرل مما زاده مف مصنفات أخرل، فاستخدـ: لمبخارم )خ( 

( كلمنسائي )س( كْلبي داكد )د(، ؽبف ماجو )َلكلمسمـ )ـ( كلمترمذم )ت( ك 
كلمبخارم في اْلدب )بخ( كْلبي داكد في القدر )قد(، كلمبخارم تعميقنا )خت(، 

 كلمسمـ في مقدمة صحيحو )مؽ(، كغيرىا مف الرمكز.

ىذا كقد عيني العمماء بتيذيب الكماؿ اختصرا  ػُبٌخ انؼهًبء ثبنكزبة:
كاستدراكا ْلنو مف أعظـ الكتب المؤلفة في فنو لما تضمنو مف سعة في 
، المادة، لذلؾ تناكلو جممة مف الحفاظ كالعمماء المعنييف بيذا الفف استدراكان 

لكتب أخرل، كمف ىؤَلء: الحافظ الذىبي  ، أك أساسان ، أك تمخيصان تعقيبان أك 
كما في كتابو: " الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة " كعالء 

كالحافظ ابف حجر كما  الديف مغمطام كما في كتابو: " إكماؿ تيذيب الكماؿ "
  "تقريبالفي كتابيو: " التيذيب " ك" 
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ذكره أشياء َل حاجو إلييا مثؿ اَلسانيد التي يذكرىا  :بةيب ٌؤخز ػهى انكز
يراد، ك ذلؾكغير مف باب العمك أك المكافقات  بعض أخبار المترجميف مما َل  ها 
 النقد.ينف  في بياف أحكاليـ في 

كتب اهلل تعالى لمكتاب القبكؿ، فطب  عدة طبعات كاف مف  ؿجؼبد انكزبة:
تحقيؽ اْلستاذ الدكتكر بشار عكاد طبعة مؤسسة الرسالة ب أكثرىا نفعان:

 أطاؿ اهلل بقاءه.  –معركؼ 

 كزبة " رٓزٌت انزٓزٌت " نهذبفظ اثٍ دجش انؼغمالًَ (2)

اْلماـ الحافظ شيخ اْلسالـ شياب الديف أحمد بف عمي بف حجر  يؤنفّ:
 ىػ ِٖٓت العسقالني

طكؿ المادة المكجكدة في كتاب سبباف: اْلكؿ:  عجت رأنٍفّ نهكزبة:
، تيذيب الكماؿ، كاليمـ قد قصرت دكف تحصيؿ المادة العممية المكجكدة فيو

الذم ألفو  "الكماؿ في أسماء الرجاؿ"فإف كتاب  "كفي ىذا المعنى يقكؿ:
الحافظ المقدسي كىذبو الحافظ المزم مف أجؿ المصنفات في معرفة حممة 

 سيما التيذيب كَل كأعظـ المؤلفات في بصائر ذكم اْللباب كقعان  ،اآلثار كضعان 
كألؼ بيف لفظو كمعناه بيد أنو  ،فيك الذم كفؽ بيف اسـ الكتاب كمسماه

أطاؿ كأطاب ككجد مكاف القكؿ ذا سعة فقاؿ كأصاب كلكف قصرت اليمـ عف 
اَلختصار الشديد المكجكد في كتاب ." السبب الثاني: . تحصيمو لطكلو

الكشؼ عف اقتصر بعض الناس عمى  "يقكؿ الحافظ: الكاشؼ لمذىبي.
كلما نظرت في ىذه  ،الكاشؼ الذم اختصره منو الحافظ أبك عبداهلل الذىبي
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الكتب كجدت تراجـ الكاشؼ إنما ىي كالعنكاف تتشكؽ النفكس إلى اَلطالع 
 (ُ) "عمى ما كراءه ..

اقتصر عمى ما يفيد الجرح كالتعديؿ أنو رحمو اهلل  يُٓجّ يف انكزبة:يٍ  
المزم الكتاب مف اْلحاديث التي يخرجيا مف خاصة كحذؼ منو ما أطاؿ بو 

 .مركياتو العالية
  اقتصر عمى اْلشير كاْلحفظ مف شيكخ الرجؿ، كمف الركاة عنو إذا ك

 كاف مكثرا.
  حذؼ كثيرا مف الكالـ حكؿ الترجمة إذا كاف الكالـ المحذكؼ َل يدؿ

 عمى تكثيؽ كَل تجريح.
 لمقاصد.ربما أكرد بعض كالـ اْلصؿ بالمعنى م  استيفاء ا 
 ربما زاد ألفاظا يسيرة في أثناء كالمو لمصمحة في ذلؾ . 
  حذؼ كثيرا مف الخالؼ في كفاة الرجؿ إَل لمصمحة تقتضي عدـ

 . اَلختصار
  لـ يحذؼ مف رجاؿ التيذيب أحدا، بؿ ربما زاد فييـ مف ىك عمى

 .  شرطو
(. ْذكر المؤلؼ الرمكز فقاؿ: لمستة )ع( كلألربعة) سيٕص انكزبة:

كلمبخارم)خ( كلمسمـ)ـ( كْلبي داكد)د( كلمترمذم )ت( كلمنسائي)س(. كَلبف 
كفي جزء رف   ماجو )ؽ( كلمبخارم في التعاليؽ)خت(كفي اْلدب المفرد)بخ(

( زاليديف)م( كفي خمؽ أفعاؿ العباد)عخ( كفي جزء القراءة خمؼ اْلماـ)
                                                           

 (ّ/ُ( تيذيب التيذيب) ُ
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القدر)قد(  كْلبي داكد في المراسيؿ )مد( كفي كلمسمـ في مقدمة كتابو)مؽ(
 كفي فضائؿ اْلنصار)صد( كفي الناسخ كالمنسكخ)خد( كفي كتاب التفرد)ؼ(

كفي المسائؿ)ؿ( كفي مسند مالؾ)كد( كلمترمذم في الشمائؿ)تـ( كلمنسائي 
كفي مسند مالؾ )كف( كفي خصائص عمي)ص( كفي  في اليـك كالميمة)سي(

 مسند عمي)عس( كَلبف ماجو في التفسير)فؽ(

، ىػُِّٔأكلىطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند،  ة:ؿجؼبد انكزبيٍ 
ق، تحقيؽ: إبراىيـ ُِّْأكلى ،طبعة مؤسسة الرسالة، بيركت، لبنافك 

 الزيبؽ، كعادؿ مرشد.

 كزبة " رمشٌت انزٓزٌت " نهذبفظ اثٍ دجش انؼغمالًَ( 3)
" تيذيب التيذيب "  :كمف أحسف مختصرات " تيذيب الكماؿ " كأكمميا كتاب

" تقريب  وَلبف حجر، ثـ اختصر ابف حجر كتابو " تيذيب التيذيب " في كتاب
 خٌصو بكثير مف المزايا.التيذيب " ك 

لما " يقكؿ الحافظ ابف حجر في المقدمة لمتقريب:  عجت رأنٍفّ نهكزبة:
فرغت مف تيذيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، الذم جمعت فيو مقصكد " 

ذيب " لحافظ عصره المزم، مف تمييز أحكاؿ الركاة المذككريف فيو، التي
كضممت إليو مقصكد " إكمالو " لمعالمة عالء الديف مغمطام، مقتصرا منو 
عمى ما اعتبرتو عميو كصححتو مف مظانو مف بياف أحكاليـ أيضا كزت 

كق  الكتاب المذككر مف طمبة الفف مكقعا ..  عمييما في كثير مف التراجـ
سنا عند المميز البصير إَل أنو طاؿ إلى أف جاكز ثمث اْلصؿ كالثمث كثير، ح

فالتمس مني بعض اْلخكاف أف أجرد لو اْلسماء خاصة، فمـ أكثر ذلؾ لقمة 
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جدكاه عمى طالبي ىذا الفف ، ثـ رأيت أف أجيبو إلى مسألتو، كأسعفو بطمبتو، 
شار إلييا عمى كجو يحصؿ مقصكده باْلفادة، كيتضمف الحسنى التي أ

أنني أحكـ عمى كؿ شخص منيـ بحكـ يشمؿ أصح ما قيؿ  كزيادة، كىي:
فيو، كأعدؿ ما كصؼ بو بألخص عبارة بحيث َل تزيد كؿ ترجمة عمى سطر 

 (ُ) "كاحد غالبان ..
 دمٍضاد انكزبة: 

 الراكم بعبارة جامعة محررة.حاؿ تمخيص الكالـ عمى  -
 كالكنى، كاْلنساب بالحرؼ غالبان.ضبط ما يق  مف اْلسماء، كاْللقاب،  -
 كتالمذتو كسنة كفاتو.لييفيـ منيا شيكخو انفرد بذكر طبقة الراكم  -
فصالن في بياف المبيمات مف النسكة عمى ترتيب مف ركل عنيف فيو ذكر  -

 ، كنساء.رجاَلن 
كبالرغـ مف صغر حجـ الكتاب إَل أنو يتضمف ما يقارب تسعة آَلؼ  -

 ترجمة.
 يف انكزبة:  ؿجمبد انشٔاح

الصحابة عمى اختالؼ مراتبيـ، كتمييز مف ليس لو منيـ إَل مجرد  اْلكلى:
 الرؤية مف غيره.

 طبقة كبار التابعيف كابف المسيب، فإف كاف مخضرما صرح بذلؾ، الثانية:

 الطبقة الكسطى مف التابعيف، كالحسف كابف سيريف. الثالثة:

                                                           

 ُٕتقريب التيذيب ص ُ)
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 طبقة تمييا، جؿ ركايتيـ عف كبار التابعيف، كالزىرم كقتادة. الرابعة:

الطبقة الصغرل منيـ، الذيف رأكا الكاحد كاَلثنيف، كلـ يثبت  الخامسة:
 لبعضيـ السماع مف الصحابة، كاْلعمش.

طبقة عاصركا الخامسة، لكف لـ يثبت ليـ لقاء أحد مف الصحابة،  السادسة:
 كابف جريج.

 التابعيف، كمالؾ كالثكرم. طبقة أتباع السابعة:

مية. ،الطبقة الكسطى منيـ، كابف عيينة الثامنة:  كابف عي
 ،: الطبقة الصغرل مف أتباع التابعيف، كيزيد بف ىاركف، كالشافعيالتاسعة

 كأبي داكد الطيالسي، كعبد الرزاؽ.
كبار اآلخذيف عف تب  اْلتباع، ممف لـ يمؽ التابعيف، كأحمد بف  العاشرة:
 حنبؿ.

 كالبخارم. ،: الطبقة الكسطى مف ذلؾ، كالذىميالحادية عشرة
 تباع، كالترمذم.: صغار اآلخذيف عف تب  اْل الطبقة الثانية عشرة

باقي شيكخ اَلئمة الستة، الذيف تأخرت كفاتيـ قميال، كبعض  ـكألحؽ بي
 ،كلىشيكخ النسائي. كذكر كفاة مف عرفت سنة كفاتو منيـ. فإف كاف مف اْل 

ف كاف في الثالثة إلى آخر الثامنة فيـ بعد المائة ،فيـ قبؿ المائةكالثانية  ، كا 
ف كاف مف التاسعة إلى آخر الطبقات فيـ بعد المائتيف، كمف ندر عف ذلؾ  كا 

 .(ُ).وبين
                                                           

 .ِٓ( انظر: تقريب التيذيب ص ُ)
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 سيٕص انزمشٌت:
استخدـ ابف حجر رمكزا إشارة إلى مف أخرج حديثو صاحب الترجمة، كمف 

الكتاب، كمنيا ما لـ ينص عمييا في ىذه الرمكز ما نص عمييا في مقدمة 
المقدمة كلكنو أتى بيا في ثنايا التراجـ، كىذه الرمكز ىي نفسيا رمكز 

( كفي ْتيذيب التيذيب إَل أنو رمز لمسنف اْلربعة في تيذيب التيذيب )
 (ُ)التقريب )عـ( كزاد رمز تمييز لمف أتى بو ليميزه عف ركاة اْلصؿ.

 يٍ ؿجؼبد انكزبة:
  ق، تحقيؽ: محمد  َُْٔرشيد، سكريا، الطبعة اْلكلى، دار الطبعة

 عكامة.
  ـ، اعتنى بو: حساف ََِٖطبعة بيت اْلفكار الدكلية، عماف اْلردف

 عبد المناف.
  ق، كمعو: تحرير تقريب ُّْْطبعة مؤسسة الرسالة، سكريا، اْلكلى

 لمدكتكر بشار عكاد معركؼ، كالشيخ شعيب اْلرناؤكط. .التيذيب
 

 
 
 

                                                           

( انظر: تقريب التيذيب تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ط/ دار المكتبة العممية ُ)
 لبناف. –بيركت 
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 انغبدط ادلجذث
 يثبل ػًهً نذساعخ اإلعُبد

ٍبدي  »حديث   ٍبدي المًَّو، كىعى بُّ اٍْلىٍسمىاًء ًإلىى المًَّو عى تىسىمٍَّكا ًبأىٍسمىاًء اٍْلىٍنًبيىاًء، كىأىحى
ميرَّةي  ٍربه كى يىا حى ، كىىىمَّاـه، كىأىٍقبىحي اًرثه لك أردنا أف نطبؽ ما  « الرٍَّحمىًف، كىأىٍصدىقييىا حى

 سبؽ إيراده عند دراستنا ْلسناد ىذا الحديث فإننا نسير عمى ىذا النحك:

 اخلـٕح األٔىل يٍ دساعزّ: ختشجيّ، ٔحتذٌذ سٔارّ
  اْلسماء  باب في تغيير، اْلدبسننو، كتاب  أبك داكد في: أخشجّ

 (َُِّٗ()ّٕٕ/ُّفي المسند) كأحمد( بيذا المفظ، َْٓٗ) (ِٖٗ/ْ)
( بمثمو، ُٕٗٔ()ُُُ/ُّبنحكه مطكَلن، كأبك يعمى المكصمي في مسنده )

باب ما  -جماع أبكاب العقيقة  -كتاب الضحايا  في الكبرل، لبييقيكا
 ( بمثمو. َُّٕٗ()ُْٓ/ٗ) بو يسمى يستحب أف

، نىا ٍبف ًىشىاـجميعيـ مف حديث       مَّدي ٍبفي اٍلمييىاًجًر  سىًعيدو الطَّاٍلقىاًنيُّ ميحى
دَّثىًني عىًقيؿي  اًرمُّ قىاؿ: حى كىانىٍت لىوي ااٍْلىٍنصى ، عىٍف أىًبي كىٍىبو اٍلجيشىًميّْ كى ٍبفي شىًبيبو

ـى : مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ٍحبىةه قىاؿى  تىسىمٍَّكا ًبأىٍسمىاًء اٍْلىٍنًبيىاءً  " صي
 .... الحديث"

 ـي ٍبفي سىًعيدو ؿ أبك داكد: قا ٍبًد اهلًل ، نىا ًىشىا كفي ٍبفي عى دَّثىنىا ىىاري حى
  .الطَّاٍلقىاًنيُّ 

  :ـي ٍبفي سىًعيدو قاؿ أحمد بف حنبؿ دَّثىنىا ًىشىا  ... حى
  :ـي ٍبفي قاؿ أبك يعمى المكصمي دَّثىنىا ًىشىا ٍبًد المًَّو، حى كفي ٍبفي عى دَّثىنىا ىىاري حى
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 ...  الطَّاٍلقىاًنيُّ سىًعيدو 
  :دي قاؿ البييقي ، أنبأ أىٍحمى ٍبدىافى ًميُّ ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى سىًف عى أىٍخبىرىنىا أىبيك اٍلحى

، ثنا أىًبي، ثنا ًىشىاـه يىٍعًني اٍبفى  ٍنبىؿو ٍبدي اهلًل ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى ، ثنا عى ٍبفي عيبىٍيدو
 ... سىًعيدو الطَّالىقىاًنيَّ 

كه مف طريؽ :  يذاس احلذٌث  سىًعيدو الطَّاٍلقىاًني ٍبف ًىشىاـيالحظ أف كميـ خرَّجي
 ، فمدار الحديث عميو.

 اخلـٕح انثبٍَخ: انرترتخ احلذٌثٍخ نكم سأ ػهى دذح يٍ اإلعُبد
 كلتكف ْلسناد أبي داكد لتقدـ رتبتو عمى غيره كما ىك مقرر:

ق ِّْالبغدادم تاف الحماؿ، أبك مكسى ىاركف بف عبد اهلل بف مرك  -ُ 
 تقريبان.
  ،ركل عف: كىب بف جرير، كىشاـ بف سعيد، كيزيد بف ىاركف

 كغيرىـ.
 .(1)كركل عنو: مسمـ، كأبك داكد، كالترمذم، كغيرىـ 
 .كقاؿ عنو الذىبي: (2)آراء النقاد فيو: قاؿ أبك حاتـ الرازم: صدكؽ ،

تحصؿ ، ف(5)كقاؿ ابف حجر: ثقة.   (4).كقاؿ النسائي : ثقة ، (3)ثقة.
                                                           

 (ٔٗ/َّ( تيذيب الكماؿ) ُ
 (ِٗ/ٗ( الجرح كالتعديؿ ) ِ
 (ُّْ/ْ( الكاشؼ ) ّ
 (ِٓٓ/  ْ( تيذيب التيذيب: ) ْ
 ( َُُْ/ُ( تقريب التيذيب) ٓ
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 أف الراكم: ثقة.

 ق تقريبان.ُِٓت أبك أحمد الطَّاٍلقىاًنيُّ  ،اٍلبىزَّازي  سىًعيدو  ٍبف ًىشىاـ -ِ

  ركل عف: محمد بف راشد المكحكلي، كمحمد بف المياجر، كابف
 شياب الزىرم، كغيرىـ.

 ابف كىب، كمحمد بف راف ، كىاركف بف عبد اهلل،  ركل عنو :
  (1)كغيرىـ.

  كصالح في  أحمد بف حنبؿ: ثقة صاحب خيرآراء النقاد فيو: قاؿ
ثقة كقاؿ الذىبي: ( 3).كقاؿ النسائي: ليس بو بأس، (2).بدنو
، (6)، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ.(5)، كقاؿ ابف سعد: كاف ثقة.(4).عابد

 ، فتحصؿ: أنو عمى رأم اْلكثر ثقة.(6)صدكؽ.
مَّدي ٍبفي  -ّ  ق َُٕي تالشام اْلنصارم، رمييىاًجًر بف أبي مسمـ: دينا ميحى

 تقريبان.
 :ثابت بف عجالف، كعقيؿ بف شبيب، كعمير بف ىانىء،  ركل عف

                                                           

 (َِٗ/  َّ( تيذيب الكماؿ: ) ُ
 (ِٔ/  ٗ( الجرح كالتعديؿ َلبف أبي حاتـ: ) ِ
 (  ُِٕ/ْ( تيذيب التيذيب) ّ
 (ِْٔ/  ْ( الكاشؼ ) ْ
 (ِْٖ/ٕ( الطبقات الكبرل ) ٓ
 (َُُِ/ُ( تقريب التيذيب ) ٔ
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 كغيرىـ.
  ،كركل عنو: الربي  بف ناف ، كعبد اهلل بف يكسؼ، كىشاـ بف سعيد

  (1)كغيرىـ.
  :ابف معيف، كأبك داكدكقاؿ ، (2): ثقة.أحمد عنو قاؿآراء النقاد فيو :

، فتحصؿ (5)ثقة.، كقاؿ ابف حجر: (4).كقاؿ الذىبي: ثقة (3)ثقة.
 أنو: ثقة.

ًقيؿي  -ْ    كقيؿ : سعيد، ٍبفي شىًبيبو  -بفتح أكلو  - عى
 .ركل عف: أبي كىب الجشمي 
 .(6)كركل عنو: محمد بف مياجر 
  :قمت: كقاؿ ابف آراء النقاد فيو: قاؿ الحافظ ابف حجر في التيذيب

، (7)ككذا قاؿ أبك حاتـ في كتاب " العمؿ " القطاف: مجيكؿ الحاؿ، 
 ، فتحصؿ أنو: مجيكؿ. (8).مجيكؿ، كقاؿ في التقريب: (7)

                                                           

 (ُٔٓ/  ِٔ( تيذيب الكماؿ: ) ُ
 (ُٗ/  ٖ( الجرح كالتعديؿ َلبف أبي حاتـ: ) ِ
 (ُُٕ/  ّ( تيذيب التيذيب: ) ّ
 (ُُِ/  ْفي معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة: )( الكاشؼ  ْ
 (ََٗ/ُ( تقريب التيذيب) ٓ
 (ِّْ/  َِ( تيذيب الكماؿ: ) ٔ
 (ُِٗ/ّ( تيذيب التيذيب ) ٕ
 (ٖٔٔ/  ُ( تقريب التيذيب: ) ٖ
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 كىٍىبو اٍلجيشىًميّْ  كأىبً  -ٓ

 ككانت لو ، كقاؿ ابف حجر في اْلصابة: (ُ).صحابيقاؿ الذىبي:     
 (ّ)كقاؿ في التقريب: صحابي. (ِ).صحبة

 اخلـٕح انثبنثخ: احلكى ػهى اإلعُبد: 
 : مجيكؿ. ٍبف شىًبيبو  عىًقيؿإسناد الحديث ضعيؼ، ْلف فيو 

: قىاؿى رىسيكؿي اهللً كلبعضو شاىد عند مسمـ مف حديث   ، قىاؿى ًإفَّ : » اٍبًف عيمىرى
ٍبدي الرٍَّحمىفً  ٍبدي اهلًل كىعى ـٍ ًإلىى اهلًل عى اًئكي بَّ أىٍسمى  . (ْ)«أىحى

 
 
 
 

 

                                                           

 (ُُّ/ ٓ( الكاشؼ ) ُ
 (ٖٔ/ُّ( اْلصابة في تمييز الصحابة ) ِ
 (ُُِِ/  ُ( تقريب التيذيب: )ّ
 (ُِٖٔ/ّفي كتاب اآلداب، بىابي النٍَّيًي عىًف التَّكىنّْي ًبأىًبي اٍلقىاًسـً .. )( أخرجو مسمـ ْ
(ُِِّ) . 
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 اخلـــبدتـخ
كالصالة كالسالـ  كالشكر لو سبحانو عمى الدكاـ، الحمد هلل في البدء كالختاـ،

 كصحبو اْلعالـ ..  عمى خير اْلناـ، كعمى آلو الكراـ،

ٔثؼــذ   
، كقبؿ أف البحث كنيايتو فقد جرل تكفيؽ اهلل تعالى بالكصكؿ إلى خاتمة 

عمى القرطاس مداده، أيطمؽ لو العناف ليسطر أىـ  يبرح القمـ مكانو، كيجؼ ي
 يات التي جادت بيا القريحة، كأراىا مستحسنةن مميحة:النتائج، كالتكص

 أٔال : أْى َزبئج انجذث
  ييعد عمـ " دراسة اْلسناد " مفخرة ؛ فريدة ؛ لألمة المحمدية التي حفظت

 . بو آثار نبييا 
  منيج المحدثيف في نقد الراكم كالمركم دقيؽ؛ عميؽ؛ ليس لو ما ييشبيو

 فضالن عف أف يماثمو.
 الجرح كالتعديؿ" قائـ عمى اَلستقراء كالسبر، كقكاعده قد َل تطرد في  عمـ "

 أحاييف كثيرة.
  ،قد تتغير بعض اْلحكاـ كالنتائج نظران لتغير اْلدكات، كاْلمكانيات

 كالظركؼ، كاْلحكاؿ.

: انزٕطٍبد  ثبٍَب 
  عمى الباحثيف في مجاؿ الحديث كعمكمو إعادة طرح بعض المكضكعات

 اْلصيمة بما يتناسب م  الكاق  كمعطياتو.الحديثية 
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  فظت بيا العمؿ عمى إبراز الجيكد المضنية، كاْلدكات المبدعة التي حي
  السنة النبكية.

  ترجمة منيج النقد عند المحدثيف بعدة لغات كي ييدرؾ العالـ أفضؿ ما
 جادت بو القريحة المسممة في مسيرتي العمـ كالفكر.

 
ُ
  ٔخزبيب  أيزثم

َ
 انمبئم: لٕل

ف لـ يىدر ذك عاب        (ُ)عٌز الكماؿي فما يحظى بو أحد ..  فكؿي خمؽ كا 

، كييجزؿ العطايا، كيغفر الزَلت ،أسأؿي أف يقيؿ العثرات سبحانو كتعالى فاهللى 
 كاليبات ..

 ٔطم انهٓى ٔعهى ػهى َجٍُب حمًذ ٔآنّ ٔطذجّ.
 

 

 

 

 
 
  

                                                           

 ( ِٕ/ُ( جميرة اْلمثاؿ، ْلبي ىالؿ العسكرم )ُ 
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ذ ادلظبدس ٔادلشاجغ
ْ
ج
َ
 ث

 أنزلو. القرآف الكريـ جٌؿ مف 
  ٍبد الٌرحمف ٍبف يٍحيىي الميعىٌمًمٌي اليىماني، ط. دار آثىار الٌشيخ العىاٌلمىة عى

 عالـ الفكائد.
  إرشاد النقاد إلى تيسير اَلجتياد. لمحمد بف إسماعيؿ الصنعاني ت

 ىػ، ط. الدار السمفية، الككيت. ُُِٖ
 ق، ط. ْْٔاْلرشاد في معرفة عمماء الحديث. ْلبي يعمى الخميمي ت

ق، المحقؽ: د. محمد سعيد عمر َُْٗمكتبة الرشد بالرياض، اْلكلى 
 إدريس.

  اْلصابة في تمييز الصحابة. ْلحمد بف عمي بف حجر العسقالني
ق، تحقيؽ: ُُْٓبيركت، اْلكلى  –ق، ط. دار الكتب العممية ِٖٓت

 عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض.
 ق، ط. دار العمـ لممالييف، ط. ُّٔٗاْلعالـ. لخير الديف الزركمي ت

 ـ.ََِِالخامسة عشر
 ىػ ط. دار الكتب َِٕاَلقتراح في بياف اَلصطالح. َلبف دقيؽ العيد ت

 بيركت. –العممية 
  بمكغ اآلماؿ في مصطمح الحديث كالرجاؿ. أ. د. محمد بكار، ط. اْلمانة

 بالقاىرة.
 بد اهلل الجدي ، ط. مؤسسة الرياف، بيركت، أكلى تحرير عمـك الحديث. لع

 قُِْْ
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 ق، ط. دار الكتب العممية، ْٖٕتذكرة الحفاظ. ْلبي عبد اهلل الذىبي ت
 ق. ُُْٗبيركت، أكلى

 ق ، دار ِٖٓتقريب التيذيب. ْلحمد بف عمي بف حجر العسقالني ت
 ىػ ، تحقيؽ: محمد عكامة.َُِْابف حـز ، بيركت أكلى 

 ق، ط. مؤسسة الرسالة ، ِٖٓبف حجر العسقالني تتيذيب التيذيب. َل
 َىػ ، تحقيؽ : إبراىيـ الزيبؽ ، كعادؿ مرشد ُُْٔبيركت أكلى 

 تيسير مصطمح الحديث. لمحمكد الطحاف ، ط. مكتبة المعارؼ بالرياض 
 ( الناشر: دائرة المعارؼ العثمانية ّْٓالثقات. َلبف حباف البستي )ق

 ـُّٕٗ=   ى ُّّٗة: اْلكلى، بحيدر آباد الدكف اليند، الطبع
  جام  اْلصكؿ مف أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ. َلبف

 ق، ط. دار البياف، تحقيؽ: عبد القادر اْلرنؤكط.َٔٔاْلثير
 ىػ، كىك مطبكع بيامش ِٔٓالجام  الصحيح. ْلبى عبد اهلل البخارم ت

يؽ: ق، تحقَُْٕفتح البارم، ط. المكتبة السمفية بالقاىرة، الثالثة 
 محب الديف الخطيب، كمحمد فؤاد عبد الباقي.

  الجام  الصحيح. ْلبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم
ق، تحقيؽ/ محمد فؤاد عبد الباقي. ط. دار إحياء التراث ُِٔت 

 العربي، بيركت.
 ق، ط. ّْٔجام  بياف العمـ كفضمو. ْلبي عمر يكسؼ بف عبد البر ت

ق، تحقيؽ: أبك اْلشباؿ ُُْْياض، أكلى دار ابف الجكزم، الر 
 الزىيرم.
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  الجام  ْلخالؽ الراكم كآداب السام . لمخطيب البغدادم، أحمد بف عمي
ق، ط. مكتبة المعارؼ، الرياض، تحقيؽ: محمكد ّْٔبف ثابت ت

 الطحاف.
  :ىػ( الناشر: ُِّّالجرح كالتعديؿ. لمحمد جماؿ الديف القاسمي ت

 ىػ. ُّٗٗمؤسسة الرسالة 
 ق( ط. دار ابف ْٖٖجم  بيف الصحيحيف. ْلبي عبد اهلل لحميدم)تال

 بيركت. –حـز 
  جميرة اْلمثاؿ. ْلبي ىالؿ العسكرم، الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ ت

 ق، د. ط. دار الفكر، بيركت.ّٓٗ
 ىػ عف أسئمة في ٔٓٔجكاب الحافظ أبى محمد عبد العظيـ المنذرم ت

 سالمية بحمب.الجرح كالتعديؿ ط. مكتب المطبكعات اْل
  حمية اْلكلياء كطبقات اْلصفياء. ْلبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل اْلصبياني

 ق.ُّْٗق، ط. السعادة، بمصر، َّْت
 ق(، ط. َٖٖحياة الحيكاف الكبرل. ْلبي البقاء كماؿ الديف الدميرم)ت

 ق.ُِْْدار الكتب العممية، بيركت، الثانية 
  اْلعظمي، ط. عالـ الكتب، دراسات في الجرح كالتعديؿ. د. محمد ضياء

 قُُْٓأكلى 
  الديباج المذىب في مصطمح الحديث. لعمي الجرجاني ،ط. البابي الحمبي

 قَُّٓبالقاىرة
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  أرب  »ذكر مف يعتمد قكلو في الجرح كالتعديؿ )مطبكع ضمف كتاب
ىػ( المحقؽ: ْٖٕلشمس الديف الذىبي )ت« رسائؿ في عمـك الحديث
 قَُُْ. دار البشائر، بيركتعبد الفتاح أبك غدة،ط

  الرحمة في طمب الحديث. لمخطيب البغدادم، أحمد بف عمي بف ثابت
ق، تحقيؽ: نكر ُّٓٗق، ط. دار الكتب العممية، بيركت، أكلى ّْٔت

 الديف عتر.
  رياض الصالحيف. ْلبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم

الة، بيركت، ىػ( المحقؽ: شعيب اْلرنؤكط. ط. مؤسسة الرسٕٔٔ)ت
 ـُٖٗٗىػ/ُُْٗلبناف ،الثالثة

  ط، دار المعرفة، بيركت ْٖٓالسنف الكبرل. ْلبي بكر البييقي ت ،
 ىػ.ُُّْ

  ق، ط. دار الكتاب العربي، بيركت، أكلى ِٓٓالسنف. الدارمي ت
 ىػ تحقيؽ: فكاز أحمدَُْٕ

 ق، ط. دار الحديث ِٕٓالسنف. َلبف ماجو محمد بف يزيد القزكيني ت
 ىػ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقى.ُُْٗ، أكلى بالقاىرة

  ق، ط، دار  ِٕٓالسنف. ْلبى داكد سميماف بف اْلشعث السجستاني ت
 ىػ.َُْٖالرياف بالقاىرة 

 ىػ، ط. دار الحديث ِٕٗالسنف. ْلبي عيسى محمد بف سكرة الترمذم ت
 تحقيؽ: أحمد شاكرُُْٗبالقاىرة، أكلى

  ىػ، ط. دار الرياف لمتراث  َّّالسنف. ْلحمد بف شعيب النسائي ت
 بالقاىرة
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 ق، ط. ْٖٕسير أعالـ النبالء. ْلبي عبد اهلل شمس الديف الذىبي ت
 ق.َُْٓالرسالة، الثالثة 

 .شرح المكقظة لمذىبي. ْلبي المنذر المنياكم،  المكتبة الشاممة 
  شرح النككم عمى مسمـ، المسمى: المنياج في شرح صحيح مسمـ بف

ق، ط، دار الحديث ٕٔٔالديف النككم ت الحجاج. لإلماـ محي 
 ىػ تحقيؽ: عصاـ الصبابطي.ُُْٓبالقاىرة، أكلى 

  شرح مشكؿ اآلثار. ْلبي جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم
ىػ، تحقيؽ: شعيب  ُُْٓ -ق، ط. مؤسسة الرسالة، اْلكلى ُُّت

 اْلرنؤكط.
 دادم شرؼ أصحاب الحديث. ْلبكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغ

أنقرة، تحقيؽ: د. محمد  –ق، ط. دار إحياء السنة النبكية ّْٔت 
 سعيد خطي اكغمي.

  ىػ، ط. دار  َّّالضعفاء كالمتركككف. ْلحمد بف شعيب النسائي ت
 ق، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايدُّٔٗالكعي، حمب 

 ق، ط. دار الكتب العممية َِّت الطبقات الكبرل. لمحمد بف سعد– 
 ق، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا.َُُْبيركت، اْلكلى 

  عرضه كدراسة. د. صبحي إبراىيـ الصالح  -عمـك الحديث كمصطمحو
لبناف ، الخامسة عشر،  –ىػ، ط. دار العمـ لممالييف، بيركت َُْٕت

 ـ ُْٖٗ
  نصارم، ط. دار فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. ْلبي يحيى زكريا اْل

 بيركت.–الكتب العممية 
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  فتح المغيث بشرح الفية الحديث لمعراقي. لشمس الديف السخاكم
مصر،  –ىػ المحقؽ: عمي حسيف عمي. الناشر: مكتبة السنة َِٗت

 ـََِّىػ / ُِْْاْلكلى، 
 ىػ، ط. مؤسسة ُٕٖالقامكس المحيط. لمجد الديف الفيركزآبادل ت

 قُِْٔالرسالة، الثامنة 
 د التحديث مف فنكف مصطمح الحديث. محمد جماؿ الديف القاسمي قكاع

 لبناف-بيركت-ىػ، ط. دار الكتب العممية ُِّّت
  كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف.  لحاجي خميفو، ط. جامعة

 َاستنبكؿ بتركيا 
  الكفاية في عمـ الركاية. لمخطيب البغدادم، ط. المكتبة العممية بالمدينة

 يؽ : أبك عبد اهلل السكرقي.المنكرة / تحق
 ىػ، ط. دار المعارؼ بالقاىرة. كط. دار َّٔلساف العرب. َلبف منظكر ت

 صادر بيركت، اْلكلى.
  لساف الميزاف. ْلبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

ىػ(، المحقؽ: عبد الفتاح أبك غدة ، الناشر: ِٖٓالعسقالني )المتكفى: 
 ـ ََِِة، اْلكلى، دار البشائر اْلسالمي

  المحدث الفاصؿ بيف الراكم كالكاعي. ْلبي محمد الحسف بف عبد الرحمف
ىػ، المحقؽ: د. محمد عجاج الخطيب، ط. َّٔبف خالد الراميرمزم ت

 َُْْدار الفكر، بيركت الثالثة،ق
  ـ ُّٖٗمختار الصحاح. ْلبي بكر الرازم، ط. دار اليالؿ بيركت، أكلى

َ 
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  المسند المنشكر باسـ " البحر الزخار ".  ْلبي بكر أحمد بف عمرك
ق، ط. مكتبة العمـك كالحكـ  بالمدينة المنكرة، اْلكلى ِِٗالعتكي ت
 ـ. المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل، كرفاقو.ُٖٖٗ

 ىػ، ط. المكتب اْلسالمي ُْٕمشكاة المصابيح. لمخطيب التبريزم ت– 
 يؽ: محمد ناصر الديف اْللباني.ـ، تحقُٖٓٗبيركت، الثالثة 

 ىػ، ط. ّٖٖمعالـ السنف. ْلبي سميماف حمد بف محمد الخطابي، ت
 ىػ. ُُّٓحمب، اْلكلى  –المطبعة العممية 

 ىػ، المحقؽ: السيد َْٓمعرفة عمـك الحديث. ْلبي عبد اهلل الحاكـ ت
 -ىػ ُّٕٗبيركت ، الثانية،  –معظـ حسيف، ط. دار الكتب العممية 

 ـُٕٕٗ
 مغني في الضعفاء. ْلبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ال

 ىػ، المكتبة الشاممة، تحقيؽ: نكر الديف عترْٖٕالذىبي ت
  مقدمة ابف الصالح، ط. دار الفكر، بيركت، تحقيؽ/ نكر الديف عتر

 قَُْٔ
  دار  –ىػ ، بيامش شرح النككم ، ط ُِٔمقدمة صحيح مسمـ ت

ـ ، تحقيؽ : عصاـ ُْٗٗىػ/ُُْٓكلى الحديث بالقاىرة ، أ
 الصبابطي.

  المكقظة. ْلبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي
ىػ، ُُِْىػ، ط. مكتبة المطبكعات اْلسالمية، حمب، الثانية، ْٖٕت

 تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غيٌدة



 م ـ الجزء الثاني2018دس والثالثون مجلة كلية أصول الدين والدعوة / العدد السا

                                                                 

 

                       

  
 دراسة األسانيد في َفْيُض الَحِمْيدِ      

 
 

َُُٖ 

  ميزاف اَلعتداؿ في نقد الرجاؿ. لمذىبي، دار الكتب العممية، أكلى
 ىػ تحقيؽ: عمي معكض.ُُْٔ

  نزىة النظر في شرح نخبة الفكر. َلبف حجر العسقالني ، دار اْلرقـ
 بيركت.

  الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث. لمحمد أبي شيبة، ط. دار الفكر
 العربي.


