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 ثحثانمهخص 

يتناكؿ ىذا البحثي مسألةى االختبار بقمب األحاديث، لمعرفة ضبط الراكم مف 
ف  عدمو، كىك نكع دقيؽ مف االختبار، تعرض لو األئمة عمى مر العصكر، كا 
كاف اإلماـ البخارم في ىذا الباب ىك المشيكر؛ حيف اختبره أىؿي بغداد كقمبكا 

حديث، إال أف البحث كشؼ عف جماعة آخريف سكل البخارم تعرضكا  لو مئة
 ليذا النكع مف االختبار.

كقد خمص البحث إلى عدد مف النتائج أىميا: دقةي نظر المحدثيف،     
ـي قبكليـ إال ما ضبط فيو الركاة؛ بما  كرسكخي منيجيـ في التثبت كالنقؿ، كعد

عصر، الذيف يثيركف شبياتيـ  يرد عمى الطاعنيف في السنة النبكية في كؿ
نما يستدؿ  كدعاكاىـ مجردةن مف أم دليؿ، مع أف الدعاكل ال يستدؿ بيا كا 

 ليا.
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Abstract 

This research paper is looking into the issue of examining a 

given narrator by means of mixing-up Hadith(s) -i.e mixing-

up texts with isnads- so as to verify his veracity or his lack 

thereof. This is a very meticulous type of examination, which 

most of the grand scholars have undergone through different 

eras. It is true that the Grand Imam al-Bukhari is the most 

well-known when it comes to this matter, given the fame of 

the historical account of the Baghdad people mixing-up one 

hundred Hadith(s) to examine him. Nonetheless, this 

research paper demonstrates the fact that he was not the 

only one to undergo such examination . The final conclusions 

of this research are many, however the most important 

findings are : The narrators (al-muhadithin) extreme 

meticulousness is proven beyond doubt, as well as the 

rootedness of their methodology in verification and 

transmission, which meant they never accepted the authority 

of any text which was not thoroughly verified. This in turn 

responds to, refutes and debunks the opinions of anyone in 

any era who attempts to discredit the Prophetic Traditions 

(as-Sunnah an-Nabawyyiah- especially those who cast 

baseless doubts and make uncorroborated claims without 

any proof, despite the fact that claims cannot be considered 

proofs, rather claims need to be proven. 
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 تسم اهلل انزمحه انزحٕم
الحمد هلل عالـ الغيكب، مقمب القمكب، اليادم إلى ركض معرفتو كؿَّ محبكب، 
كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل كبغية كؿ مرغكب، كآلو كصحبو كمف 

 سار عمى النيج السكم المطمكب.

 ؛ أما تعذ
فمما ال ريب فيو كال خفاء، عند أرباب النيى العقالء، أف عمماء الحديث     

يًفيا: القكاعد المتينة، قد كضعكا  لقبكؿ الركايات كردىا، كبياف صحيحيا كزى
 كالشركط الرصينة؛ فحفظ اهلل بيـ الممة، كأقاـ عمى جيكدىـ دعائـ األمة.

ككاف مف ىذه القكاعد، )معرفة ضبط الراكم(؛ الذم بو يحصر الحاضر     
 كالشارد، كتحققكا ليذا الضبط بطرؽ عديدة، ككسائؿ كثيرة.

يعرؼ ككف »قارنة ركايتو بركايات الثقات المتقنيف، قاؿ ابف الصالح: منيا: م
الراكم ضابطا؛ بأف نعتبر ركاياتو بركايات الثقات المعركفيف بالضبط كاإلتقاف، 

لركاياتيـ، أك مكافقة ليا  -كلك مف حيث المعنى  -فإف كجدنا ركاياتو مكافقة 
ف كجدناه كثير في األغمب، كالمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ ككنو ض ابطا ثبتا، كا 

 . (ُ)«المخالفة ليـ، عرفنا اختالؿ ضبطو، كلـ نحتج بحديثو، كاهلل أعمـ
، كقد  كمف ىذه الطرؽ كتمؾ الكسائؿ: اختبار الركاة كامتحانيـ بالمسائؿ    

تنكعت ىذه االمتحانات، كتعددت تمؾ االختبارات؛ فعزمتي عمى الكتابة في نكع 
دىفيا، فجاء ىذا البحثي الذم سميتومنيا، لكشؼ الجكىر   :  المكنكف في صى

                                                           

 (.َُٔ( مقدمة ابف الصالح )ص: ُ)
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 «.، َأثزي يف معزفح ضثط انزَاج االخرثار تقهة األحادٔث»
 مه األسثاب مىٍا

ٌ
 : َقذ دعاوٓ نهكراتح فًٕ عذد

 قد خصصو بدراسة مفردة. -فيما أعمـ  -أنني لـ أجد أحدا  -ُ

النكعي مف االختبار، تتبع أسماء العمماء كاألئمة الذيف كقع معيـ ىذا  -ِ
 سكل اإلماـ الفىٍحؿ أبي عبد اهلل البخارم.

الكشؼ عف مزيد عناية المحدثيف بنقد المركيات، كاحتياطيـ في الركاية،  -ّ
 كنقؿ األخبار.

 كقد سمكت فيو المنيج االستقرائي التحميمي.

 كثالثة مباحث: -كىي تمؾ  -كجعمتو في مقدمة 

 ريؽ لمعرفة ضبطو.اختبار الراكم ط ادلثحث األَل:

 قمبي األحاديث لالختبار كاالمتحاف. ادلثحث انثاوٓ:

 األئمة كالركاة الذيف كقع معيـ ىذا النكعي مفى االختبار.ادلثحث انثانث: 

 ذكرت فييا أىـ النتائج. َخرمرً خبامتح
 كاهلل أسأؿ أف يرزقو القبكؿ، إنو أكـر مسئكؿ، كخير مأمكؿ.

 َأصهٓ َأسهم عهّ سٕذوا حممذ، َعهّ آنً َصحثً أمجعني      
 َاحلمذ هلل رب انعادلني.
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 ادلثحث األَل
 اخرثار انزاَْ طزٔق دلعزفح ضثطً

لما كاف المحدثكف يتحققكف )ضبط الراكم( بمقارنة ركايتو بركايات الثقات 
بط، المتقنيف، أك: باالمتحاف كاالختبار، كاف لزاما البىدءي بالكالـ عمى الض

 ككيفية معرفتو، كتعريؼ االختبار، كذكر كسائمو كطرقو.

 أَال: انضثط َأقسامً:
بطو ضبطا: حفظو بالحـز حفظا بميغا، كأحكمو كأتقنو ، (ُ)الضبط في المغة: ضى

  .(ِ)كرجؿ ضابط لألمكر: كثير الحفظ ليا

أف يككف الراكم متيقظنا، غير مغفؿ، حافظنا إف حٌدث مف »كفي االصطالح: 
ضابطنا لكتابو مف التبديؿ كالتغيير إف حٌدث منو، كيشترط فيو مع ذلؾ  حفظو،

 . (ّ)«أف يككف عالما بما يحيؿ المعنى إف ركل بو

باعتبار الحفظ كالصيانة إلى ضبط صدر، كضبط كتاب،  َٔىقسم انضثط
كباعتبار المفظ كالمعنى إلى ضبط لفظ، كضبط معنى، كباعتبار قكتو كضعفو 

 .(ْ)كسطى، كدنياإلى مرتبة عميا، ك 

                                                           

 (.ّّٓ/ ُ( المعجـ الكسيط )ُ)
 (.ّْْ/ ُٗ( تاج العركس )ِ)
 (.ٗٔالحديث، قسـ الركاة )ص: ( المنيج الحديث في عمكـ ّ)
 (.ْٕ( المرجع السابؽ )ص: ْ)
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كمعمـك أف الذم يدخؿ معنا ىنا ىك ماكاف باعتبار الحفظ كالصيانة؛ كىك 
 قسماف:

ضبط صدر: كىك أف يحفظ ما سمعو في صدره مف جية تحممو إلى كقت  -ُ
أدائو بحيث يتمكف مف استحضاره، متى شاء، مع المحافظة عمى المفظ إف 

 ى، إف ركم بالمعنى.كاف ذاكرا لو، مستكمال لشركط الركاية بالمعن

ضبط كتاب: كىك أف يصكف كتابو الذم تحمؿ الحديث فيو مف كقت  -ِ
تحممو إلى كقت أدائو بحيث يأمف عميو مف التغيير كالتبديؿ، كالزيادة 
ذا أعاره إلى أحد ال يعيره إال لرجؿ مؤتمف، لجكاز أف يغير فيو  كالنقصاف، كا 

 المستعير كيبدؿ.

قبكؿ الركاية بو، كأما ضبط الكتاب فخالؼ في كضبط الصدر مجمع عمى     
قبكؿ الركاية بو بعض األئمة الكبار كأبي حنيفة كأبي عبد اهلل مالؾ رحمو 

 .(ُ)اهلل تعالى

أم مثؿ عمماء ىذا الزماف، »تعميقا عمى ضبط الكتاب: « لىٍقط الدرر»كقاؿ في 
ليـ إال كسبب عدـ حفظيـ أف العمـك كثرت عمييـ، بخالؼ المتقدميف، فميس 

 .(ِ)«عمـ كاحد كىك الحديث، كأما العربية كالمعاني كالبياف فذلؾ طبيعتيـ

                                                           

/ ِ(، كفتح المغيث )ُٕ، ُٔ/ ْ(، كينظر: تدريب الراكم )ِٗ( الكسيط )ص: ُ)
ُٕٓ ،ُٖٓ.) 

(، كينظر: المنيج الحديث في عمكـ الحديث، قسـ الركاة ْٔ( لقط الدرر )ص: ِ)
 (.ٕٓ)ص: 
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 ثاوٕا: مب ٔعزف انضثط؟
يعرؼ ضبط الراكم عند المحدثيف بأحد أمكر؛ منيا: مقارنة ركايتو بركايات 

 الثقات المتقنيف، كمنيا: الشيرة، كمنيا: االمتحاف كاالختبار.

ضبط الراكم بمقارنة مركياتو بمركيات يعرؼ »قاؿ الحافظ السيكطي:  -ُ
الضابطيف، كقياسيا بمقياس حديثيـ، فإف كافقيـ في  الثقات المتقنيف

ركايتيـ غالبا، كلك مف حيث المعنى، فيك ضابط، كال تضر مخالفتو ليـ 
النادرة، فإف كثرت مخالفتو ليـ، كندرت المكافقة اختؿ ضبطو كلـ يحتج بو 

 .(ُ)«في حديثو

كيعرؼ رجحافي ضبطو بالشيرة، كبمكافقة »مة ابف أمير الحاج: كقاؿ العال -ِ
 . (ِ)«المشيكريف بو؛ أم بالضبط في ركايتيـ في المفظ كالمعنى

كيعرؼ الضبط أيضا باالمتحاف، كما تقدـ في »كقاؿ الحافظ السخاكم:  -ّ
 .(ّ)«المقمكب، مع تحقيؽ األمر فيو

مـ أف مف طرؽ معرفة الضبط: اختبار     الراكم كامتحانو، فما أنكاع  فإذا عي
 ىذا االختبار، كما كسائمو؟ 

 
                                                           

(، ُٕٔ/ ِظر أيضا: فتح المغيث )(، بتصرؼ يسير، كانَّ/ ْ( تدريب الراكم )ُ)
 (.ّٗكالكسيط )ص: 

 (.ِِْ/ ِ( التقرير كالتحبير )ِ)
 (.ُٕٔ/ ِ( فتح المغيث )ّ)
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 ثانثا: َسائم اخرثار انزاَْ عىذ احملذثني:
نىو»كاالمتحاف، ففي القامكس:  -في المغة  -االختبار  ، (ُ)«اٍختىبىرىهي، كاٍمتىحى

ننا اختبره»كفي المعجـ الكسيط:   .(ِ)«امتحف فالى

بأنو: طريقة يتحققكف بيا مف ضبط كعند المحدثيف أستطيع تعريفو     
تقانو.  الراكم كا 

الجامع ألخالؽ »كقد ذكر اإلماـ الحافظ الخطيب البغدادم، في كتابو    
، أربعا مف كسائؿ اختبار الراكم كامتحانو لمعرفة (ّ)«الراكم كآداب السامع
تقانو؛ كىي  -:  ضبطو كا 

 امرحان انزاَْ تانسؤال عه َقد مساعً: -1
كنت »ما أخرجو الخطيب بسنده عف إسماعيؿ بف عياش، أنو قاؿ:  َمثانً:

بالعراؽ فأتاني أىؿي الحديث، فقالكا: ىينا رجؿ يحدث عف خالد بف مىٍعداف؟ 
فأتيتيو فقمت: أم سنة كتبتى عف خالد بف مىٍعداف؟ قاؿ: سنة ثالث عشرة، 

 . فقمت: أنت تزعـ أنؾ سمعت مف خالد بف معداف بعد مكتو بسبع سنيف

 . (ْ)«قاؿ إسماعيؿ: مات خالد سنة ستٍّ كمئة 

                                                           

 (.ُّٓ/ ّٔ( تاج العركس )ُ)
 (.ٖٔٓ/ ِ( المعجـ الكسيط )ِ)
(ّ )(ُ/ُٖٗ- َِٖ). 
  (.ُٗٗ/ُالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )( ْ)
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َُُٗ 

 امرحان انزاَْ تانسؤال عه صفح مه رَِ عىً: -2
ما أخرجو الخطيب بسنده عف سيييؿ بف ذككاف أبي السندم المكي،  َمثانً:
 -كقاؿ عباد بف العكاـ: كنا نتيمو بالكذب  - (ُ)سمعت عائشة»أنو قاؿ: 

قمت لو: صؼ لي عائشة، قاؿ: كانت أدماء، كقاؿ غير عباد: كانت شقراء 
 .(ِ)«بيضاء

 امرحان انزاَْ تانسؤال عه ادلُضع انذْ مسع فًٕ: -3

محمد »: ما أخرجو الخطيب بسنده عف عمي بف المديني، أنو قاؿ: َمثانً
ألعمش، غير شيء، كىك ثقة، كنا عف سييؿ بف الحسف الكاسطي ركل عف ا

كقيؿ لو: أيف لقيت عائشة؟ قاؿ:  -ككاف ضعيفا عف عائشة -بف ذككاف
 .(ْ)«(ّ)بكاسط

 امرحان انزاَْ تقهة األحادٔث َإدخاذلا عهًٕ: -4
.  كىذا بيت القصيد في بحثنا ىنا كالحديث عنو فيما ىك آتو

  
                                                           

الذىبي: كزعـ أنيا كانت سكداء، فكذبو يحيى بف ( عائشة، ىي أـ المؤمنيف، قاؿ ُ)
 (.ِِْ/ ِمعيف، كقاؿ غير كاحد: متركؾ الحديث. ميزاف االعتداؿ )

 (.ََِ/ُالجامع )( ِ)
كاسط: مدينة بناىا الحجاج بف يكسؼ الثقفي، مف بالد العراؽ، كسميت بذلؾ ( ّ)

 (.ّْٕ/ ٓمعجـ البمداف ) لتكسطيا بيف البصرة كالككفة،.
  (.َِِ/ُالمرجع السابؽ )( ْ)
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ُُُٗ 

 ادلثحث انثاوٓ
 األحادٔث نالخرثار 

ُ
ة

ْ
ه
َ
 َاالمرحانق

قبؿ الخكض في غمار ىذا المبحث، يجميؿي بيافي معنى القمب عمكما، كتعريؼ 
 الحديث المقمكب، كذكر أقسامو التي منيا ذلؾ النكع الذم نحف بصدده.

 أَال: ذعزٔف انقهة َأوُاعً:
 القمب في المغة: صرؼ الشيء عف غير كجيو.

يو راكيو شيئا بآخر، الحديث الذم أبدؿ ف»كالمقمكب في اصطالح المحدثيف: 
 .(ُ)«في السند أك المتف، سيكنا أك عمدنا

 أوُاع انقهة: -

 كىك ثالثة أقساـ: في اإلسناد، كفي المتف، كفييما جميعنا.

 كىك نكعاف: األَل: يف اإلسىاد:

، فيجعؿ مكانو آخر في طبقتو، نحك حديث  -ُ أف يككف الحديث مشيكرنا براكو
رغىب فيو لغرابتو، أك: عف مالؾ، جعؿ عف مشيكر عف سالـ جعؿ عف نافع ليي 

 عبيد اهلل بف عمر.

                                                           

(، كالمنيج الحديث، قسـ المصطمح )ص: ْٖٔ/ ِ( ينظر: النكت البف حجر )ُ)
 (.ّْٓ(، كمنيج النقد في عمكـ الحديث )ص: ُِِ
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ُُِٗ 

، كأبك (ُ)كممف كاف يفعؿ ذلؾ مف الكضاعيف: حماد بف عمرك النَّصيبي
ٌية اليسع  .(ّ)، كبييمكؿ بف عيبيد الًكندم(ِ)إسماعيؿ إبراىيـ بف أبي حى

كىذا ىك الذم يطمؽ عمى راكيو أنو يسرؽ »قاؿ ابف دقيؽ العيد:     
 .(ْ)«الحديث

مثالو حديث ركاه عمرك بف خالد الحراني، عف حماد »قاؿ العراقي:     
النصيبي عف أبي صالح عف أبي ىريرة مرفكعا: إذا لقيتـ المشركيف في 

 .(ٓ)طريؽ فال تبدؤكىـ بالسالـ، الحديث

نما ىك      فيذا الحديث حديث مقمكب، قمبو حماد، فجعمو عف األعمش، كا 
مف ركاية  (ٔ)ح عف أبيو. ىكذا أخرجو مسمـمعركؼ بسييؿ بف أبي صال

                                                           

( حماد بف عمرك النصيبي، كنيتو أبك إسماعيؿ، يضع الحديث كضعا عمى الثقات. ُ)
 (.ِِٓ/ ُالمجركحيف )

يسع بف األشعث، أبك إسماعيؿ المكي، قاؿ البخارم: ( ىك: إبراىيـ بف أبي حية الِ)
 (.ِٗ/ ُ(، ميزاف االعتداؿ )ِّٖ/ ُمنكر الحديث. التاريخ الكبير )

( قاؿ ابف حباف: بيمكؿ بف عبيد؛ شيخ يسرؽ الحديث، ال يجكز االحتجاج بو ّ)
 (.َِِ/ُبحاؿ. المجركحيف )

  (.ِٔاالقتراح في بياف االصطالح )ص: ( ْ)
كالطبراني  (،َّٖ/ ُ« )الضعفاء الكبير»اإلسناد المقمكب: العقيمي في  ( أخرج ىذآ)

كالىما عف محمد بف عمرك بف (، ِِٔ/ ٔ(، )ّٖٓٔ، )ح «المعجـ األكسط»في 
 خالد الحراني، عف أبيو عمرك، بو.

( في صحيحو، كتاب: السالـ، باب: النيي عف ابتداء أىؿ الكتاب بالسالـ ككيؼ يرد ٔ)
 (.َُٕٕ/ ْ(، )ُِٕٔ)-ُّيرد عمييـ، ح
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ُُّٗ 

شعبة كالثكرم كجرير بف عبد الحميد كعبد العزيز الدراكردم كميـ عف 
 «.سييؿ

 .(ُ)«كليذا كره أىؿ الحديث تتبع الغرائب، فإنو قمما يصح منيا»قاؿ: 

أف يككف القمب بالتقديـ كالتأخير في رجاؿ السند، كأف يككف الراكم  -ِ
، فيجعؿ اسمو مكاف اسـ أبيو، كبالعكس.منسكبنا ألبيو مث  الن

ف كانت المخالفة »فقاؿ: « شرح النخبة»كىذا ما ذكره شيخ اإلسالـ في      كا 
بتقديـ كتأخير أم في األسماء كمرة بف كعب، ككعب بف مرة؛ ألف اسـ 

 .(ِ)«أحدىما اسـ أبي اآلخر، فيذا ىك المقمكب

 : انثاوٓ: يف ادلنت
في السبعة الذيف يظميـ اهلل  (ّ)أبي ىريرة عند مسمـكحديث »قاؿ ابف حجر: 

تحت ظؿ عرشو، ففيو: )كرجؿ تصدؽ صدقة أخفاىا، حتى ال تعمـ يمينو ما 

                                                           

  (.َِّ/ ُشرح األلفية لمعراقي )( ُ)
 (.ْٗ( نزىة النظر )ص ِ)
/ ِ(، )َُُّ) - ُٗ( صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب فضؿ إخفاء الصدقة، حّ)

ُٕٓ.) 
كبعد تخريج مسمـ ليذه الركاية المقمكبة، ذكر سند الركاية السميمة لكنو لـ يذكر 

 متنيا.
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ُُْٗ 

نما ىك )حتى ال تعمـ ( ُ)تنفؽ شمالو(. فيذا مما انقمب عمى أحد الركاة، كا 
 .(ِ)«شمالو ما تنفؽ يمينو(، كما في الصحيحيف

 انثانث: يف انسىذ َادلنت مجٕعا:
 كىك أف يؤخذ إسناد متف، فيجعؿ عمى متف آخر، كبالعكس.

ا اإلغراب، فيككف كالكضع، كقد يفعؿ اختبارنا. كىذا ما  كىذا قد يقصد بو أيضن
 نبينو في النقطة التالية.

 ثاوٕا: قهة احلذٔث اخرثارا َامرحاوا:
قد يؤخذ إسناد متف، فيجعؿ عمى متف آخر، كبالعكس، كييفعؿ ذلؾ اختبارنا 

المحدث، أىك حافظ أـ غير حافظ، كىؿ بقي عمى حفظو، أك دخمو لحفظ 
، كما أنيـ يختبركف بو تيقظى الراكم كحسفى انتباىو، ىؿ يقبؿ (ّ)االختالط
أك ال؟ فإف معرفة الحديث المقمكب تحتاج إلى سعة في الحفظ،  (ْ)التمقيف

 . كاتقافو دقيؽ لمعرفة الركايات كاألسانيد

                                                           

أكليا: كتاب األذاف، باب مف جمس في المسجد ينتظر الصالة،  ( أخرجو البخارم في مكاضعُ)
 (.َٔٔكفضؿ المساجد، )

 (.ٓٗ( نزىة النظر )ص: ِ)
ـي انتظاـ األقكاؿ كاألفعاؿ، إما: بخرؼ، أك ضرر، أك مرض، أك ّ) ( االختالط: فساد العقؿ كعد

اقيا كابف عرض؛ مف مكت ابف، كسرقة ماؿ كالمسعكدم، أك ذىاب كتب كابف لييعة، أك احتر 
 (.ُٕٔالكسيط )ص: ك (،ّٔٔ/ ْالممٌقف. ينظر: فتح المغيث )

( التمقيف: أف ييعرض عميو الحديثي الذم ليس مف مركياتو، كيقاؿ لو: إنو مف ركايتؾ، ْ)
فيقبمو كال يميزه، كذلؾ ألنو مغفؿ فاقد لشرط التيقظ، فال يقبؿ حديثيو. ينظر: منيج النقد في 

 (.ِْٓ/ ِكفتح المغيث )(، ٖٔعمكـ الحديث )ص: 
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ُُٗٓ 

ند تاـ لمتف، فيجعؿ لمتف آخر مركم بسند آخر، قمب س»قاؿ السخاكم:     
بقصد امتحاف حفظ المحدث كاختباره، ىؿ اختمط أـ ال؟ كما اتفؽ ليـ مع أبي 

يمي  .(ِ)«حيف جاز المئة (ُ)إسحاؽ الييجى
مف أجؿ ذلؾ سمؾ المحدثكف ىذا الطريؽ مف االختبار، كستأتي أمثمة     

 . ذلؾ في المبحث الثالث

 : (ّ) األحادٔثثانثا: حكم قهة 
أما حكمو فيختمؼ باختالؼ الخطأ كالقصد: فما كاف خطأ، فإف اهلل ال يؤاخذ 

تقانو.   عميو، كلكنو إذا فحش أك كثر أٌثر عمى ضبطو كا 

كأما إذا كاف عف قصد، فإف كاف القصد سيئنا كما يفعؿ بعض الضعفاء     
كالكضاعيف في بعض األحاديث المشيكرة براكو أك إسناد، فيبدؿ الراكم بغيره 

                                                           

( ىك: الشيخ، اإلماـ، المحدث، المعمَّر، مسند الكقت، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي ُ)
يمي، البصرم، المتكفى سنة )  ىػ(. ُّٓالييجى

ر عمى رأسو مئة كثالث دكرات، فعيٌبرت لو  يمي، أنو تعٌمـ، فدكَّ كقد رأل أبك إسحاؽ الييجى
حتى بمغ المئة، ثـ حٌدث فقرأ عميو القارئ، كأراد أف بحياة مئة كثالث سنيف، فما حٌدث 

 يختبر عقمو، فقاؿ:
ٍكقو   إف الجباف حتفيو مف فىكقو * كالكمب يحمي جمدىه برى

ٍكؽ لو، ففرحكا بصحة ذىنو.  فرد عميو اليجيمي، فقاؿ: )كالثكر(، فإف الكمب ال رى
ٍكؽ: القرف. ينظر: سير أعالـ النبالء )  (.ِٔٓ -ِٓٓ/ ُٓكالرَّ

 (.ِّْ/ ّ(، )ُّْ/ِ( فتح المغيث )ِ)
 (.ُّٕ/ِ(، كينظر: فتح المغيث )ِِٓ( المنيج الحديث، قسـ المصطمح )ص: ّ)
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ُُٗٔ 

ليرغب فيو المحدثكف كالحديث المشيكر بسالـ فجعؿ عف نافع، أك يبدؿ 
تضميؿ   -ؾ كال ش -فيذا (ُ)اإلسناد بإسنادو آخر كحديث )إذا لقيتـ المشركيف(

 يحـر عمى فاعمو، كيطعف في ركايتو.

كأما إذا كاف القصد حسنا، كما يفعمو بعض المحدثيف لقصد امتحاف     
بعض الحفاظ كما فعؿ عمماء بغداد باإلماـ البخارم، فيذا جائز عمى قدر 

 الحاجة.

كشرط الجكاز أال يستمر عميو، بؿ ينتيي »قاؿ شيخ اإلسالـ ابف حجر: 
 .(ِ)«اجةبانتياء الح

كممف كاف يفعؿ ذلؾ لقصد االمتحاف، كاف شعبة يفعمو كثيرا »كقاؿ أيضا:     
ف  بقصد اختبار حفظ الراكم ، فإف أطاعو عمى القمب عرؼ أنو غير حافظ، كا 

 خالفو عرؼ أنو ضابط .

كقد أنكر بعضيـ عمى شعبة ذلؾ لما يترتب عميو مف تغميط ممتحنو، فقد     
أنو صكاب، كقد يسمعو مف ال خبرة لو فيركيو ظنا  يستمر عمى ركايتو لظنو

 .(ّ)«منو أنو صكاب، لكف مصمحتو أكثر مف مفسدتو

ككجو إنكاره: أنو مفسدة مف غير »تمميذه الًبقىاعي:  -ناقال عنو  -كقاؿ    
مصمحة محققة، كذلؾ أنو إف كانت لمصمحةو  فيو الكثكؽي بالمحدث، إذا فطف 

                                                           

 ( سبؽ تخريجو.ُ)
 (.ٕٓ(، كينظر: الباعث الحثيث )ص: ٔٗ( نزىة النظر )ص: ِ)
 (.ٖٔٔ/ ِ( النكت البف حجر )ّ)
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ُُٕٗ 

تماد عميو في كؿ ما يحدث بو، فيي مىشكبةه بأنو لو، كرده إلى الصكاب، كاالع
قد يككف حافظا ككذابا، فإذا عمـ أف الطالب قد كثؽ بو دىس عميو بعد ذلؾ ما 

 أراد، فقد فسدت ىذه المصمحة.

كأما ككنو مفسدة: فقد يككف ذلؾ الرجؿ حافظا مأمكنا، كيغفؿ عف القمب     
سقاط حديثو، كقد يككف لعارض مف العكارض، فيحكـ ذلؾ الفاعؿ بغفمتو ك  ا 

عنده حديث اليكجد عند غيره، فيفٌكتو عمى الناس، ىذا مع أنو يمكف معرفةي 
حفظو بما تقدـ مف قكؿ الشافعي، رحمو اهلل، ًمف عرض حديثو عمى حديث 

 الثقات كنحك ذلؾ. 

كقد يغفيؿ عف إعداـ الكرقة التي فييا الحديث المقمكب بعد االستغناء     
عمييا مف يحدث بيا عمى القمب، كقد يككف حاضر القراءة عمى عنيا، فيعثر 

القمب مف ال يعرؼ حقيقة الحاؿ فيحفظيا أك بعضيا، فيحدث بما سمعو كما 
 سمعو، فيقع في الخطر كىك ال يشعر.

ككجو اإلباحة: أف ذلؾ تعرؼ رتبتو في الحفظ بسيكلة، بخالؼ اختباره     
كثكؽي بو في الديف، فيختبر فيو بأنكاع بغير ذلؾ، فإذا عيرؼ ذلؾ لـ يكجىب ال

ف خفي عنو، لـ يكًجب ذلؾ سقكطىو عند فاعمو،  أخرل، ىذا إذا فطف لذلؾ، كا 
 يكرثو شكا فيو يعتبر أمره بو. بؿ

كربما يككف الذم يراـ اختباريه مشيكرى الثقة كاألمانة كالحفظ كالجاللة      
فتراد النقمة في أمره مف عمـ اليقيف، إلى عيف اليقيف في أقرب كقت، كقصة 
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ُُٖٗ 

البخارم، كلك ترؾ ذلؾ لفٌكت االشتغاؿي باختباره بغير ذلؾ كثيرا مف األخذ عنو، 
صدقيو ليميز ما حدث بو قبؿ  كربما يككف أحد قد اٌدعى اختالطىو، فيراـ بذلؾ

ذلؾ فيعتمد، كما حدث بو بعده، فيطرح، أك كذبيو ليستمر عمى رتبتو، كاألمكر 
 .(ُ)«بالمقاصد، كاهلل كلي التكفيؽ

  

                                                           

 (.ْٖٓ/ ُ( النكت الكفية بما في شرح األلفية )ُ)
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ُُٗٗ 

 ادلثحث انثانث
 االخرثار

َ
 مه

ُ
 األئمح َانزَاج انذٔه َقع معٍم ٌذا انىُع
كامتحنكا بقمب األحاديث أسكؽ ىنا طائفة مف العمماء كالركاة، الذيف اختبركا 

كالركايات، كقفت عمييـ مف خالؿ البحث كالتفتيش، في كتب أىؿ الصناعة 
 كالفف، كىا ىـ أكالء، مذككريف عمى الًكالء:

اوٓ
َ
ى
ُ
 : (ُ)* ثاتد انث

كنت أسمع أف القصاص ال يحفظكف الحديث، فكنت »قاؿ حماد بف سممة:    
ليمى، كابف أبي ليمى ألنس  أقمب عمى ثابت الحديث، أجعؿ أنسا البف أبي

شيا عميو، فيجيء بيا عمى االستكاء  .(ِ)«أشكِّ

؛ قاؿ حماد:      كنت »كقد جاءت ركايةه مفصمةن مبيننا فييا ىذا التشكيشي
أقمب عمى ثابت البناني حديثو، ككانكا يقكلكف: القصاص ال يحفظكف، ككنت 

كؿ: ال إنما أقكؿ لحديث أنس: كيؼ حدثؾ عبد الرحمف بف أبي ليمى؟ فيق
حدثناه أنس، كأقكؿ لحديث عبد الرحمف بف أبي ليمى: كيؼ حدثؾ أنس؟ 

 .(ّ)«فيقكؿ: ال إنما حدثناه عبد الرحمف بف أبي ليمى

                                                           

ىػ(، ُِّ( ىك: اإلماـ القدكة شيخ اإلسالـ؛ ثابت بف أسمـ البيناني، المتكفى سنة )ُ)
 (.ْٗ/ ُكاف يقرأ القرآف في كؿ يكـ كليمة كيصكـ الدىر. تذكرة الحفاظ )

/ ِ(، كفتح المغيث )ّ/ ِتيذيب التيذيب )(، ك ِِِ/ ٓ( سير أعالـ النبالء )ِ)
ُّٔ.) 

 (.َِٓ/ُع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )(، كالجامْْٗ/ ِالجرح كالتعديؿ )( ّ)
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َُِٗ 

اش
ّ
ان ته أتٓ عٕ

َ
 : (ُ)* أت
رىمي     أخرج الخطيب بسنده عف بىٍيز بف أسد كقد سألو حى

عف أباف بف  (ِ)
ث أنس عف الحسف، كحديث كتبت حدي»أبي عياش، فذكر عف شعبة، قاؿ: 

رىمي:  بئس ما صنع، »الحسف عف أنس، فدفعتيا إليو فقرأىا عمٌي، فقاؿ حى
 .(ّ)«كىذا يحؿ؟!

قمبتي أحاديثى عمى ثابت البينىاني فمـ تنقمب، كقمبتي »قاؿ حماد بف سممة:    
 .(ْ)«عمى أبىافى بًف أبي عياش فانقمىبىتٍ 

الن
ْ
ج

َ
 : (ٓ)* حممذ ته ع

مف طريؽ يحيى بف سعيد « المحدث الفاصؿ»الرَّامىييٍرميزم في أخرج     
قدمت الككفة، كبيا ابف عىٍجالف، كبيا ممف يطمب الحديث مميح »القطاف قاؿ: 

                                                           

( ىك: أباف بف أبي عياش )فيركز(، أبك إسماعيؿ البصرم، أحد الضعفاء كىك تابعي ُ)
 (.َُ/ ُصغير، يحمؿ عف أنس كغيره، مات في حدكد األربعيف كمئة. ميزاف االعتداؿ )

رىمي بف عيمارة، العتكيِ) مكالىـ، البصرم، ثقة، أحد تالمذة شعبة، تكفي  سنة  ( ىك: حى
 (.ُّٖ/ ُىػ(. الكاشؼ )َُِ)
(، كتدريب َِٔ/ُ(، كالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )ْْٗ/ ِالجرح كالتعديؿ )( ّ)

 (.َٕٓ/ ّالراكم )
 (.َِٓ/ ُالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )( ْ)
ف، المدني، قاؿ الذىبي: ذكره البخارم في كتاب ( ىك: اإلماـ الفقيو، محمد بف عىٍجال ٓ)

صدكؽ، إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي  الضعفاء لو، كىك حسف الحديث، كقاؿ ابف حجر:
 (.ْٔٗ(، تقريب التيذيب )ص: ُّٔ/ ِالمغني في الضعفاء ) ىػ(.ُْٖىريرة. تكفي سنة )



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

                                                                 

 

                       

 األحاديث االختباُر بَقْلب
 وأثُره في معرفة ضبط الرواة 

 
 

ُُِٗ 

، كيكسؼ بف خالد (ّ)، كعبد اهلل بف إدريس(ِ)، كحفص بف ًغيىاث(ُ)بف الجراح
َـّ نقمب عم(ْ)السٍَّمتي يو حديثو حتى ، فكنا نأتي ابف عجالف، فقاؿ يكسؼ: ىم

 ننظر فىٍيمو.

قاؿ: ففعمكا، فما كاف عف أبيو جعمكه عف سعيد المقبرم، كما كاف عف     
 سعيد جعمكه عف أبيو.

قاؿ يحيى: فقمت ليـ: ال أستحؿ ىذا، فدخمكا عميو فأعطكه الجزء فمر      
فيو، فمما كاف عند آخر الكتاب انتبو، فقاؿ أًعٍد، فعرضت عميو، فقاؿ: ما كاف 

 أبي فيك عف سعيد، كما كاف عف سعيد فيك عف أبي. عف

                                                           

ككيع بف الجراح، لـ ( مميح بف الجراح بف مميح الرؤاسي، ككفي، ركل عنو أخكه ُ)
 (.َُ/ ٖيذكر فيو البخارم جرحا كال تعديال. التاريخ الكبير )

( ىك: حفص بف ًغيىاث بف طمؽ، النخعي أبك عمر الككفي، القاضي، ثقة فقيو، ِ)
تغير حفظو قميال في اآلخر، مات سنة أربع أك خمس كتسعيف كمئة، كقد قارب 

 (.ُّٕالثمانيف. تقريب التيذيب )ص: 
: عبد اهلل بف إدريس بف يزيد، األكدم، أبك محمد الككفي، أحد األعالـ، قاؿ ( ىكّ)

ىػ(. خالصة تذىيب ُِٗأبك حاتـ: ثقة حجة إماـ مف أئمة المسمميف، تكفي سنة )
 (.َُٗتيذيب الكماؿ )ص: 

( ىك: يكسؼ بف خالد بف عمير السمتي، أبك خالد البصرم، ترككه، ككذبو ابف ْ)
(، َُٔىػ(. تقريب التيذيب )ص: ُٖٗالحنفية، تكفي سنة )معيف، ككاف مف فقياء 

 (.ِٕٔ/ ِالمغني ) كينظر:
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ُِِٗ 

ثـ أقبؿ عمى يكسؼ فقاؿ: إف كنت أردتَّ شىيني كعيبي فسمبؾ اهلل اإلسالـ، 
 كقاؿ لحفص: فابتالؾ اهلل في دينؾ كدنياؾ، كقاؿ لمميح: ال نفعؾ اهلل بعممؾ.

قاؿ يحيى: فمات مميح قبؿ أف ينتفع بعممو، كابتمي حفص في بدنو     
 .(ّ)«(ِ)كفي ًدينو بالقضاء، كلـ يمت يكسؼ حتى اتيـ بالزندقة (ُ)جبالفال

 : (ْ)* عثذ انزمحه ته مٍذْ
دخمنا عمى عبد الرحمف »أخرج الخطيب بسنده عف مجاىد بف مكسى قاؿ:    

ريقعة فييا حديثه  -(ٓ)يعني حارثا النٌقاؿ -بف ميدم في بيتو فدفع إليو 
ثـ فطف، فنقده فرمى بو، كقاؿ:  مقمكب، فجعؿ يحدثو حتى كاد أف يفرغ،

 .(ٔ)«كادت كاهلل تمضي، كادت كاهلل تمضي»
                                                           

تاج العركس  ( الفالج: شمؿ يصيب أحد شقي الجسـ طكال، كربما كاف في عضك.ُ)
 (.ٗٗٔ/ ِ(، المعجـ الكسيط )ُٗٓ/ ٔ)
ثنكية، ( الزندقة: القكؿ بأزلية العالـ، كأطمؽ عمى الزردشتية كالمانكية، كغيرىـ مف الِ)
/ ُثنكية، كتكسع فيو فأطمؽ عمى كؿ شاؾ أك ضاؿ أك ممحد. المعجـ الكسيط )ال

َّْ.) 
(، ِٔ/ ْ(، كينظر: بياف الكىـ كاإليياـ )ّٗٗ -ّٖٗالمحدث الفاصؿ ) ص ( ّ)

 (.ُّٗ/ ِ(، كفتح المغيث )ُٕٖ/ ِكالنكت البف حجر )
بك سعيد الحفاظ؛ عبد الرحمف بف ميدم، أ ( ىك: اإلماـ، الناقد، المجكد، سيدْ)

 (.ُِٗ/ ٗىػ(. سير أعالـ النبالء )ُٖٗالعنبرم، المتكفى سنة )
 ىػ.ِّٔ( ىك: الحارث بف سريج النقَّاؿ؛ أحد الفقياء، مات سنة ٓ)
/ ِلساف الميزاف ) (، كينظر:َِٔ/ ُالجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع )( ٔ)

ُْٓ.) 
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ُِّٗ 

كىذا يدؿ عمى جكدة امتحاف الحارث كحفظو، كعمى حفظ »قاؿ ابف حجر:     
 .(ُ)«ابف ميدم كتثبتو، كاهلل أعمـ

كني
ُ
عٕم انفضم ته د

ُ
 : (ِ)* أتُ و

 ، مف طريؽ أحمد بف المنصكر«تاريخ بغداد»أخرج الخطيب في    
خرجت مع أحمد بف حنبؿ، كيحيى بف معيف إلى عبد »، قاؿ: (ّ)الرمادم

الرزاؽ أخدميما، فمما عدنا إلى الككفة، قاؿ يحيى ألحمد: أريد أف أختبر أبا 
 نعيـ، فقاؿ لو أحمد: ال تفعؿ، الرجؿ ثقة، فقاؿ: ال بد لي. 

كؿ فييا ثالثيف حديثا مف حديث أبي نعيـ، كجعؿ عمى  فأخذ كرقة فكتب   
عشرة منيا حديثا ليس مف حديثو، ثـ جاءكا إلى أبي نعيـ، فخرج فجمس 

 ، فقرأ عميو عشرة، ثـ قرأ الحادم عشر.(ْ)عمى دكاف، فأخرج يحيى الطبؽ

                                                           

 (.ُٓٓ/ ِلساف الميزاف )( ُ)
الكبير، أبك نيعيـ الفضؿ بف ديكيف، شيخ اإلسالـ، التاجر، أمير ( ىك: اإلماـ الحافظ ِ)

العبر في خبر  ىػ(.ُِٗالمؤمنيف في الحديث، مف كبار شيكخ البخارم، تكفي سنة )
 (.ِٕٗ/ ُمف غبر )

ىك: اإلماـ الحافظ، أحمد ابف منصكر بف سيار، البغدادم الرمادم، أبك بكر، ثقة ( ّ)
تقريب  ىػ(.ِٓٔلمذىبو في الكقؼ في القرآف، تكفي سنة )حافظ، طعف فيو أبك داكد 

 (.ٖٓالتيذيب )ص: 
 الطبؽ: األكراؽ، أك الجزء المكتكب فيو.( ْ)
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ُِْٗ 

فقاؿ أبك نعيـ: ليس مف حديثي، اضرب عميو. ثـ قرأ العشر الثاني كأبك    
عميو. ثـ قرأ نعيـ ساكت، فقرأ الحديث الثاني: فقاؿ: ليس مف حديثي، اضرب 

 العشر الثالث، كقرأ الحديث الثالث. 

 -كذراع أحمد في يده  -فانقمبت عيناه، كأقبؿ عمى يحيى فقاؿ: أما ىذا     
فأكرع مف أف يعمؿ ىذا، كأما ىذا، يريدني، فأقؿ مف أف يعمؿ ىذا، كلكف ىذا 

 مف فعمؾ يا فاعؿ! ثـ أخرج رجمو فرفسو فرمى بو، كقاـ فدخؿ داره.

ؿ أحمد ليحيى: ألـ أقؿ لؾ: إنو ثبت؟ قاؿ: كاهلل لرىٍفستيو أحب إلي مف فقا    
 .(ُ)سىٍفرتي

 : (ِ)* حيّٕ ته معني

كممف كاف معركفا بمعرفة ذلؾ يحيى بف »قاؿ شيخ اإلسالـ ابف حجر:    
معيف، قاؿ الًعٍجمي: ما خمؽ اهلل أحدنا كاف أعرؼ بالحديث مف ابف معيف، لقد 

                                                           

(، كفتح المغيث ٖٔٔ/ ِ(، كينظر: النكت البف حجر )َّٕ/ُْتاريخ بغداد )( ُ)
(ِ /ُّٗ .) 
اإلماـ الحافظ الًجيًبذ، شيخ المحدثيف؛ أبك زكريا يحيى بف معيف، المتكفى  ( ىك:ِ)

ىػ(؛ كىك أسف الجماعة الكبار الذيف ىـ: عمي بف المديني، كأحمد بف ِّّسنة )
سحاؽ بف راىكيو، كأبك بكر بف أبي شيبة، كأبك خيثمة، فكانكا يتأدبكف معو،  حنبؿ، كا 

ب البغمة، كيتجمؿ في لباسو، رحمو اهلل كيعترفكف لو، ككاف لو ىيبة كجاللة، يرك
 (.ٖٕ/ ُُتعالى. سير أعالـ النبالء )
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ُِٗٓ 

خمطت كقمبت، فيقكؿ: ىذا كذا، كىذا كذا، فيككف كما  كاف يؤتى باألحاديث قد
 . (ُ)«قاؿ

 : (ِ)* أتُ عثذ اهلل انثخارْ

سمعت عدة مشايخ يحككف: أف محمد بف : »(ّ)قاؿ أبك أحمد بف عىًدمٌ    
إسماعيؿ البخارم قدـ بغداد، فسمع بو أصحاب الحديث، فاجتمعكا كعمىدكا 
إلى مئة حديث، فقمبكا متكنيا كأسانيدىا، كجعمكا متف ىذا اإلسناد إلسناد 
سنادى ىذا المتف لمتف آخر، كدفعكا إلى عشرة أنفس إلى كؿ رجؿ  آخر، كا 

إذا حضركا المجمس يمقكف ذلؾ عمى البخارم، كأخذكا  عشرة أحاديث، كأمركىـ
المكعد لممجمس، فحضر المجمسى جماعةي أصحاب الحديث مف الغرباء مف 

 أىؿ خراساف كغيرىا كمف البغدادييف. 

                                                           

(، كفتح ِٖٖ/ ُُ(، كينظر: تيذيب التيذيب )َٕٖ/ ِالنكت عمى كتاب ابف الصالح )( ُ)
 (.ُّٔ/ ِالمغيث )

( ىك: اإلماـ الكبير، أمير المؤمنيف في الحديث؛ محمد بف إسماعيؿ، الجعفي مكالىـ، أبك ِ)
عبد اهلل البخارم، الحافظ، إماـ أىؿ الحديث في زمانو، كالمقتدل بو في أكانو، كالمقدـ عمى 

يستسقى بقراءتو الغماـ، كأجمع عمى قبكلو كصحة ما « الصحيح»سائر أضرابو كأقرانو، ككتابو 
 (، كما بعدىا.ِٔٓ/ ُْىػ(. ينظر: البداية كالنياية )ِٔٓأىؿ اإلسالـ، كتكفي سنة )فيو 
أسماء مف ركل عنيـ محمد بف إسماعيؿ البخارم مف مشايخو الذيف »( في جزئو المسمى: ّ)

(، كعنو أخذ الخبر كؿ مف ذكره بعده. انتيى ِٓ)ص: « الذيف ذكرىـ في جامعو الصحيح
 (.َْٓ/ ّخ محمد عكامة عمى تدريب الراكم )مستفادنا مما عمقو األستاذ الشي
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ُِٗٔ 

فمما اطمأف المجمس بأىمو انتدب إليو رجؿ مف العشرة، فسألو عف حديث     
ألو عف آخر، فقاؿ: ال أعرفو مف تمؾ األحاديث، فقاؿ البخارم: ال أعرفو، فس

فما زاؿ يمقي عميو كاحدا بعد كاحد حتى فرغ مف عشرتو، كالبخارم يقكؿ: ال 
أعرفو، فكاف الفييىماء ممف حضر المجمس يمتفت بعضيـ إلى بعض، 
كيقكلكف: الرجؿ فىيـ، كمف كاف منيـ غير ذلؾ يقضى عمى البخارم بالعجز 

 كالتقصير كقمة الفيـ.

يو رجؿ آخر مف العشرة، فسألو عف حديث مف تمؾ األحاديث ثـ انتدب إل    
المقمكبة، فقاؿ البخارم: ال أعرفو، فسألو عف آخر، فقاؿ: ال أعرفو، فسألو 
عف آخر، فقاؿ: ال أعرفو، فمـ يزؿ يمقي عميو كاحدا بعد آخر، حتى فرغ مف 
اـ عشرتو، كالبخارم يقكؿ: ال أعرفو، ثـ انتدب لو الثالث، كالرابع إلى تم

العشرة حتى فرغكا كميـ مف األحاديث المقمكبة، كالبخارم ال يزيدىـ عمى ال 
 أعرفو.

فمما عمـ البخارم أنيـ قد فرىغكا، التفت إلى األكؿ منيـ، فقاؿ: أما حديثؾ  
األكؿ فيك كذا، كحديثؾ الثاني فيك كذا، كالثالث كالرابع عمى الًكالء، حتى أتى 

إلى إسناده، ككؿَّ إسناد إلى متنو، كفعؿ عمى تماـ العشرة، فرد كؿ متف 
باآلخريف مثؿى ذلؾ، كرد متكف األحاديث كميا إلى أسانيدىا، كأسانيدىىا إلى 

 .(ُ)«متكنيا. فأقر لو الناس بالحفظ كأذعنكا لو بالفضؿ
                                                           

(، كمقدمة ابف ّٔ/ ْبياف الكىـ كاإليياـ ) (، كينظر:َّْ/ ِتاريخ بغداد )( ُ)
كىدم السارم )ص:  (،َٕٖ -ٕٖٔ/ ِ(، كالنكت البف حجر )َُُالصالح )ص: 

 (َٔٓ -َْٓ/ ّكتدريب الراكم )(، َُٓ
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ُِٕٗ 

كال تضر جيالة شيكخ ابف عدم فييا، فإنيـ عدد ينجبر »قاؿ السخاكم:     
مف حفظ البخارم ليا، كتيقظو لتميز صكابيا  بو جيالتيـ، ثـ إنو ال يتعجب

نما يتعجب مف حفظو لتكالييا، كما  مف خطئيا، ألنو في الحفظ بمكاف، كا 
 .(ُ)«ألقيت عميو مف مرة كاحدة

 : (ِ)* أتُ جعفز انعقٕهٓ
أنو كاف ال ييخرج : »(ّ)لمسممة بف قاسـ« الصمة»في ترجمة العقيمي مف 

 -بؿ يقكؿ لو: اقرأ في كتابؾ فأنكرنا  أصمىو لمف يجيئو مف أصحاب الحديث،
ذلؾ فيما بيننا عميو، كقمنا: إما أف يككف مف أحفظ الناس أك  -أىؿ الحديث 
 مف أكذبيـ.

ثـ عىمىدنا إلى كتابة أحاديث مف ركايتو بعد أف بدلنا منيا ألفاظا، كزدنا     
سماعيا، فييا ألفاظا، كتركنا منيا أحاديث صحيحة، كأتيناه بيا كالتمسنا منو 

فقاؿ لي: اقرأ فقرأتيا عميو، فمما انتييت إلى الزيادة كالنقصاف، فطف كأخذ في 
الكتاب فألحؽ فيو بخطو النقص، كضرب عمى الزيادة كصححيا كما كانت، 

 . (ْ)«ثـ قرأىا عمينا فانصرفنا كقد طابت أنفسنا، كعممنا أنو مف أحفظ الناس

                                                           

 (.ُّٔ/ ِفتح المغيث )( ُ)
الحافظ، الناقد؛ أبك جعفر محمد بف عمرك العيقيمي، مصنؼ كتاب ( ىك: اإلماـ، ِ)

الرسالة  (،ِّٔ/ ُٓىػ(. سير أعالـ النبالء )ِِّ)الضعفاء(، المتكفى سنة )
 (.ُْْالمستطرفة )ص: 

 (.ّٔ/ ْبياف الكىـ كاإليياـ )( كما نقؿ ذلؾ ابف القطاف، في: ّ)
 (. ُّٔ/ ِفتح المغيث )ك  (،َٕٖ/ ِالنكت البف حجر )( كينظر: ْ)
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ُِٖٗ 

 : (ُ)* أتُ وصز اته ماكُال
اجتمعت باألمير أبي نصر بف : »(ِ)بف المبارؾ بف الدَّكىاتي قاؿ ىبة اهلل 

ماككال، فقاؿ لي: خذ جزأيف مف الحديث، كاجعؿ متف الحديث الذم في ىذا 
الجزء عمى إسناد الذم في ىذا الجزء مف أكلو إلى آخره، حتى أرده إلى حالتو 

 .(ّ)«األكلى مف أكلو إلى آخره
 : (ْ)* أتُ تكز انسمعاوٓ
 قاؿ كلده: ككاف يممي في «: »طبقات الشافعية الكبرل»قاؿ التاج السبكي في 

                                                           

( ىك: األمير الكبير، الحافظ، الناقد، النسابة، الحجة؛ أبك نصر عمي بف ىبة اهلل، ابف ُ)
(، ّٓٓ/ ِىػ(. ينظر: العبر )ْٕٓماككال، لـ يكف ببغداد بعد الخطيب أحفظ منو، تكفي سنة )

 (.َّٖ/ َُتاريخ اإلسالـ ) (،ٗٔٓ/ ُٖالسير )
رؾ بف الدكاتي، الكاتب، كاف يتيـ بالرفض كاالعتزاؿ، تكفي سنة ( ىك: ىبة اهلل بف المباِ)
 (.َٖٕ/ ِ(، كالمغني في الضعفاء )ِّٕ/ ٖىػ(. ينظر: لساف الميزاف )ُُٓ)
 (.َُِٓ -َُِْ/ ْ(، كتذكرة الحفاظ )ُّٔ/ ِفتح المغيث )( ّ)
 نصكر(،( ىك: اإلماـ الحافظ الكبير، تاج اإلسالـ، أبك بكر ابف السمعاني )محمد بف مْ)

 ىػ(. َُٓكتكفي سنة ) استأثر اهلل تعالى بركحو كقد جاكز األربعيف بقميؿ،
ككالده: ىك اإلماـ أبك المظفر ابف السمعاني )منصكر بف محمد( ، إماـ عصره بال مدافعة، 

 ىػ(، كصاحب: قكاطع األدلة في األصكؿ.ْٖٗالمتكفى سنة ) 
عبد الكريـ بف أبي سعد ابف السمعاني ) تاج اإلسالـكأبك بكر السمعاني ىك كالد: الحافظ 

ىػ(. كصاحب: األنساب، كأدب ِٔٓمحمد بف منصكر(؛ محدث المشرؽ، كالمتكفى سنة )
كالبيت السمعاني مف البيكتات  - اإلمالء كاالستمالء، كالتحبير في المعجـ الكبير، كغيرىا.

كارزمي أرفع بيت في بالد : »-كما في طبقات السبكي -العممية العريقة. قاؿ محمكد الخي
 (. ُِٖ/ ٕ« ) اإلسالـ كأعظمو كأقدمو في العمكـ الشرعية كاألمكر الدينية
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ُِٗٗ 

مجمس كعًظو األحاديثى بأسانيدىا، فاعترض عميو بعض المنازعيف، كقاؿ: 
محمد السمعاني يصعد المنبر، كيعد األسامي، كنحف ال نعرؼ، كلعمو يضعيا 

عد المنبر، في الحاؿ، ككتب ىذا الكالـ في رقعة، كأعطيت لو، بعد أف ص
 (ُ) فنظر فييا كركل حديث: )مف كذب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده مف النار(

 بنيؼ كتسعيف طريقا. 
ثـ قاؿ: إف لـ يكف في ىذا البمد أحد يعرؼ الحديث، فنعكذ باهلل مف المقاـ 
ف كاف فميكتب عشرة أحاديث بأسانيدىا،  ببمد ما فييا مف يعرؼ الحديث، كا 

مف كؿ إسناد، كيخمط األسانيد بعضيا ببعض، فإف لـ كيترؾ اسما أك اسميف 
 أميز بينيا، كأضع كؿ اسـ منيا مكانو، فيك كما يدعيو.

كفعمكا ذلؾ امتحانا، فرد كؿ اسـ إلى مكضعو، كطمب القراء الذيف يقرؤكف في 
، فأعطاىـ الحاضركف ألؼ دينار  .(ِ)«مجمسو في ذلؾ اليـك

 

 

 

 

                                                           

مثاالن لمحديث المتكاتر، كقد ركاه أكثر « عمكـ الحديث»ىذا الحديث يساؽ في كتب ( ُ)
نظـ المتناثر في الحديث  مف مئة صحابي؛ منيـ العشرة المبشركف بالجنة. انظر:

 (.ِٖالمتكاتر )ص: 
 (.ٕ/ٕطبقات الشافعية الكبرل )( ِ)
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َُّٗ 

ٕح  
ْ
 : (ُ)* أتُ اخلطاب اته دِح

كارتحؿ إلى المشرؽ في مدة بني «: »عنكاف الدراية»في  (ِ)قاؿ الغبريني    
أيكب فرفعكا شأنو، كقربكا مكانو، كجمعكا لو عمماء الحديث كحضركا مجمسا 
أقركا فيو بالتقدـ، كاعترفكا لو أنو مف أكلي الحفظ كاإلتقاف كالتفيـ. كسمعت 

نو  أعاد المتكف المحكلة كعرؼ أنيـ ذكركا أحاديث بأسانيد حكلكا متكنيا، كا 
 .(ّ)«عف تغييرىا ثـ ذكر األحاديث عمى ما ىي عميو مف متكنيا األصمية

 : (ْ)* أمحذ ته ٌارَن )اته عاخ(

كأخبرني شيخنا أبك عبد اهلل الخطيب : »-عقب ما تقدـ -قاؿ الغبريني     
 أف مثؿ ىذه الحكاية اتفقت ألبي عمر ابف عات بمراكش في كتاب مسمـ ببيت 

 
                                                           

( ىك: الشيخ، العالمة، المحدث، الرحاؿ المتفنف، مجد الديف أبك الخطاب عمر بف حسف، ُ)
/ ِِ(، كالسير )ْْٖ/ ّىػ(. ينظر: كفيات األعياف )ّّٔابف ًدحية الكمبي، المتكفى سنة )

ّٖٗ). 
جائي، العالـ النحرير، المؤلؼ ( ىك: قاضي بجاية؛ أبك العباس أحمد بف أحمد الغبريني البِ)

؛ ذكر فيو مشايخو كمف «عنكاف الدراية في عمماء بجاية»الشيير، الفقيو المطمع الخبير، أٌلؼ 
 (.َّٖ/ ُق(، كقيؿ غير ذلؾ في كفاتو. شجرة النكر الزكية ) ُْٕلقيو. تكفي سنة )

(، كعنو نقؿ ِِٕعنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء في المئة السابعة ببجاية )ص: ( ّ)
 (.ََُ/ِنفح الطيب )المقَّرم في 

( ىك: الشيخ، اإلماـ، الحافظ البارع، القدكة، الزاىد: أبك عمر أحمد بف ىاركف بف أحمد بف ْ)
ىػ(. ينظر: َٗٔ)جعفر بف عات الشاطبي، كاف مف بقايا الحفاظ المكثريف، كتكفي سنة 

 (.ُّ/ ِِ(، كسير أعالـ النبالء )َٗ/ ُالتكممة لكتاب الصمة )



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

                                                                 

 

                       

 األحاديث االختباُر بَقْلب
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ُُّٗ 

 .(ُ)«الطمبة منيا
 : (ِ)* مجال انذٔه ادلزْ

إلى المزم،  (ّ)حكى العماد بف كثير، قاؿ: أتى صاحبنا ابف عبد اليادم    
فقاؿ لو: انتخبت مف ركايتؾ أربعيف حديثا أريد قراءتيا عميؾ، فقرأ الحديث 
األكؿ، ككاف الشيخ متكئا فجمس، فمما أتى عمى الثاني تبٌسـ، كقاؿ: ما ىك 

 أنا ذاؾ البخارم.
 .(ْ)قاؿ ابف كثير: فكاف قكلو ىذا عندنا أحسف مف رده كؿ متف إلى سنده 

 : (ٓ)انىقشثىذْ* خانذ ته حسه انكزدْ 

 كذكر البرىاف »«: فيرس الفيارس»قاؿ السيد محمد عبد الحي الكتاني، في 

                                                           

نفح (، كِِٕ( عنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء في المئة السابعة ببجاية )ص: ُ)
 (.ََُ/ِالطيب )

( ىك: اإلماـ الحافظ، أبك الحجاج جماؿ الديف يكسؼ بف عبد الرحمف، الًمزِّم، محدث الديار ِ)
كصاحب: تيذيب الكماؿ، كتحفة األشراؼ، كغيرىما، كالمتكفى سنة  مية في عصره،الشا
 .(ِّٔ/ ٖشذرات الذىب )ك (،ِّٕ -ِّّ/ٓالدرر الكامنة ) ىػ(. ينظر:ِْٕ)
الحافظ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عبد اليادم المقدسي  اإلماـ ( ىك:ّ)

، كالحديث، كالفقو، كالتفسير، كاألصميف، كالمغة، الصالحي الحنبمي، كاف رأسنا في القراءات
 (.ُِّ/ ْىػ(. العبر في خبر مف غبر )ْْٕكالعربية، تكفي سنة )

 (.ُّٔ/ ِفتح المغيث )( ْ)
( ىك: اإلماـ العالمة، أبك الضياء خالد بف حسف النقشبندم العثماني المجددم الكردم ٓ)

ىػ(. ينظر: ُِِْ، الشيير بالحضرة، دفيف دمشؽ الشاـ، المتكفى بيا سنة )الشيرزكرم
 (.ّّٕ/ُفيرس الفيارس )
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ُِّٗ 

أف محدث العراؽ النكر عمي « المجد التالد»في  (ُ)إبراىيـ فصيح البغدادم
السكيدم البغدادم لما دخؿ المترجـ لبغداد اختبره بقمبو لثالثيف إسنادان 
لثالثيف حديثان مف الكتب الستة، فرد المترجـ عميو القمب، كأممى عميو 

 . (ِ) «، فأذعف المحدث المذككر األحاديث بأسانيدىا األصمية

                                                           

ىك: إبراىيـ فصيح الديف البغدادم الحيدرم الشافعي، مف مكالي الحرميف، تكفي ( ُ)
المجد التالد في مناقب »ىػ( تسع كتسعيف كمئتيف كألؼ. ككتابو ىك: ُِٗٗببغداد سنة )
 (.ِّينظر: ىداية العارفيف )ص: «. خالدمكالنا الشيخ 

 (.ّْٕ/ُفيرس الفيارس كاألثبات )( ِ)
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ُّّٗ 

 اخلامتح

بعد أف طٌكفنا في ىذه المياديف الفىينانة، كسٌرحنا فييا أطراؼ النظىر، كقٌمبنا 
في ضكئيا عرائس الًفكىر، تجمى لنا بكضكح عدده مف النتائج، أستطيع أف 

 - : أخمص إلى أىميا كألخصيا فيما يأتي

ـي قبكليـ إال  -ُ دقةي نظر المحدثيف، كرسكخي منيجيـ في الثبت كالنقؿ، كعد
فيو الراككف، فأيف ىذا مما يتشٌدؽ بو مف يىيًرفكف بما ال ما ضبط 

 يعرفكف؛ الذم يطعنكف في مناىج األئمة، كعمماء األمة!. 

سمؾ عمماء الحديث طرقا كثيرة الختبار الركاة كامتحانيـ، ككاف مف ىذه  -ِ
 الطرؽ: اختباريىـ بقمب األحاديث.

بكتي الضبط لمراكم؛ أف الغرض الرئيس ليذا النكع مف االختبار، ىك ث -ّ
 فيقبؿ حديثيو، أك معرفةي غفمتو فيرد خبره.

أف اختبار الركاة، بدا أثره جميا في قكاعد القىبكؿ كالرد؛ إذ بو عرفنا  -ْ
 الضابطيف المتقنيف، كغير المتيقظيف الغافميف.

الكقكؼي عمى جممة مستكثرة، مف العمماء كالركاة الذيف امتحنكا بقمب  – ٓ
وى اإلماـ البخارم الذم شاعت قصتو كحكايتو في ىذا الباب، األحاديث، بىمٍ 

 حتى غطت بشيرتيا، عمى كؿ ما عداىا.
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ُّْٗ 

الرد عمى الطاعنيف في السنة النبكية في كؿ عصر، بما يثيركنو مف  -ٔ
شبيات عمييا، كذلؾ بتعريفيـ بمثؿ ىذه المكازيف الدقيقة التي 

 -أنصؼ كابتغى الحؽ عند مف  -استخدميا المحٌدثكف، كالتي ال تيبقي 
يب، في طريقة نقؿ الحديث، كالحفاظ عميو،  أمَّ نكع مف أنكع الشؾ كالرَّ

 . كاالحتياط لو

 انهٍم عهّ سٕذوا حممذ َآنً َصحثً َسهم
ِّ
 َصم

  َاحلمذ هلل رب انعادلني                              
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ُّٗٓ 

 عــــادلزاج
ىػ(، ط: دار َِٕ االقتراح في بياف االصطالح، البف دقيؽ العيد )ت: -1

 الكتب العممية، بيركت.
الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث، ألحمد شاكر )ت:  -2

 ـ.ََِّ -ُِّْىػ(، ط: دار التراث، ُّٕٕ
(، تحقيؽ: د. عبد اهلل ْٕٕالبداية كالنياية، لعماد الديف ابف كثير )ت: -3

ية بف عبد المحسف التركي، بالتعاكف مع مركز البحكث كالدراسات العرب
ىػ = ُُْٕكاإلسالمية بدار ىجر، ط: ىجر لمطباعة كالنشر، األكلى، 

 ـ.ُٕٗٗ
بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ، ألبي الحسف ابف القطاف )ت:  -4

ىػ(، تحقيؽ: د.الحسيف آيت سعيد، ط: دار طيبة، الرياض، ِٖٔ
 ـ.ُٕٗٗ -ق ػُُْٖاألكلى ، 

(، َُِٓالزَّبيدم )تتاج العركس مف جكاىر القامكس، لمرتضى  -5
تحقيؽ: مجمكعة مف العمماء، ط: مطبعة حككمة الككيت، الثانية، 

 ـ.ُٕٖٗ -َُْٕ
ىػ(، ط: دائرة المعارؼ العثمانية، ِٔٓالتاريخ الكبير، لمبخارم، )ت:  -6

 حيدر آباد الدكف.
فيات المشاىير كىاألعالـ، لمذىبي، تحقيؽ: د. بشار  -7 كى تاريخ اإلسالـ كى

 ـ. ََِّر الغرب اإلسالمي، األكلى، عٌكاد معركؼ، ط: دا
(، تحقيؽ: ّْٔتاريخ مدينة السالـ )بغداد( ، لمخطيب البغدادم )ت:  -8

ىػ = ُِِْد. بشار عكاد معركؼ، ط: دار الغرب اإلسالمي، األكلى 
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ُّٗٔ 

 . ـََِِ
تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، لجالؿ الديف السيكطي )ت:  -9

المنياج، جدة، األكلى، ىػ(، تحقيؽ: محمد عكامة، ط: دار ُُٗ
 ـ.َُِٔ

ىػ(، ط: دار الكتب العممية بيركت، ْٖٕتذكرة الحفاظ، لمذىبي )ت:  -11
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗلبناف،األكلى، 

(، تحقيؽ : محمد  ِٖٓتقريب التيذيب، البف حجر العسقالني )ت  -11
 ـ.ُُٗٗىػ= ُُُْعكامة، ط: دار الرشيد، الثالثة،

ىػ(، ط: دار الكتب ٕٖٗت: التقرير كالتحبير، البف أمير الحاج ) -12
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْالعممية، الثانية، 

ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ ٖٓٔالتكممة لكتاب الصمة، البف األبار، )ت:  -13
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓاليراس، ط: دار الفكر لمطباعة، لبناف، 

( اعتناء: إبراىيـ  ِٖٓتيذيب التيذيب، البف بف حجر العسقالني )ت  -14
ىػ= ُُْٔ: مؤسسة الرسالة، بيركت، الزيبؽ، عادؿ مرشد، ط

 ـ.ُٓٗٗ
الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع، لمخطيب الغدادم، تحقيؽ: د.  -15

 -ُُْٔمحمد عجاج الخطيب، ط: مؤسسة الرسالة، بيركت، الثالثة، 
 ـ.ُٔٗٗ

ىػ(، ط: دار إحياء ِّٕالجرح كالتعديؿ، البف أبي حاتـ الرازم )ت:  -16
 ـ.ُِٓٗىػ = ُُِٕ التراث العربي، بيركت، األكلى،

خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لممخزرجي )تكفي بعد  -17
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ُّٕٗ 

(، قدـ لو: عبد الفتاح أبكغدة، ط: مكتب المطبكعات ِّٗسنة 
 ـ.ُُٕٗ-ىػ ُُّٗاإلسالمية بحمب، الثانية 

الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة، البف حجر العسقالني  -18
 -ىػُِّٗمعارؼ العثمانية باليند، ىػ(، ط: مجمس دائرة الِٖٓ)ت:

 ـ.ُِٕٗ
الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المصنفة، لمحمد بف  -19

ىػ(، تحقيؽ: محمد المنتصر محمد الزمزمي ُّْٓجعفر الكتاني )ت:
ىػ= َُْٔالكتاني، ط: دار البشائر اإلسالمية، بيركت، الرابعة، 

 ـ.ُٖٔٗ
( ، تحقيؽ: ْٖٕذىىىبي )ت سير أعالـ النبالء، ألبي عبد اهلل ال -21

مجمكعة بإشراؼ شعيب األرنؤكط، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 
 ـ. ُٖٓٗىػ = َُْٓ

 شبكة المعمكمات الدكلية ) اإلنترنت(. -21
شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بف محمد ابف مخمكؼ  -22

ىػ(، عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي، ط: دار الكتب َُّٔ)ت: 
 ـ.ََِّىػ = ُِْْلبناف، األكلى،  العممية،

(، َُٖٗىب، البف العماد الحنبمي )ت شذرات الذىب في أخبار مف ذ -23
 ـ.ُٖٔٗىػ = َُْٔط: دار ابف كثير دمشؽ ػ بيركت، األكلى 

ىػ(، تحقيؽ: عبد المطيؼ َٖٔشرح التبصرة كالتذكرة، لمعراقي )ت  -24
لبناف،  اليميـ، كماىر ياسيف فحؿ، ط: دار الكتب العممية، بيركت،

 ـ.ََِِ -ىػ  ُِّْاألكلى، 
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ُّٖٗ 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمكر مف المختصر المسند الجامع=  البخارم صحيح -25
 ،(ِٔٓ:ت) البخارم إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد ألبي كأيامو، كسننو
 الديف كمحب الباقي عبد فؤاد محمد: كمراجعة كتصحيح تحقيؽ
 كمكتبتيا السمفية المطبعة: ط الخطيب الديف محب كقصي الخطيب
 .ىػََُْ األكلى الطبعة

 عف العدؿ بنقؿ السنف مف المختصر الصحيح المسند=  مسمـ صحيح -26
 بف الحجاج بف مسمـ الحسيف ألبي  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسكؿ إلى العدؿ
 عبد فؤاد محمد:  تحقيؽ ،( ُِٔ:ت) النيسابكرم القشيرم مسمـ
 .بيركت العربي، التراث إحياء دار: ط الباقي،

 عبد: تحقيؽ ،(ىػِِّ: ت) العقيمي جعفر ألبي الكبير، الضعفاء -27
 األكلى، بيركت، العممية، المكتبة دار: ط قمعجي، أميف المعطي
 .ـُْٖٗ - ىػَُْْ

 بف السعيد محمد ىاجر أبي: تحقيؽ لمذىبي، غبر، مف خبر في العبر -28
 .العممية الكتب دار: ط زغمكؿ، بسيكني

 دار: ط عتر، الديف نكر: تحقيؽ الصالح، ابف مقدمة=  الحديث عمـك -29
 .ـَُِٓ -ُّْٔ كالعشركف، الحادية سكريا، الفكر،

 ألبي ببجايىة، السَّابعة المائة في العمماء مف عيرؼ فيمف الٌدراية عنكاف -31
 منشكرات: ط نكييض، عادؿ: تحقيؽ ،(ىػُْٕ: ت) الًغٍبًريني العباس

 .ـُٕٗٗ الثانية، بيركت، الجديدة، اآلفاؽ دار
 عبد: تحقيؽ ،(َِٗ ت) لمسخاكم الحديث، ألفية بشرح المغيث فتح -31

 .ىػُّْٔ الرابعة، الرياض، المنياج، دار: ط الخضير، الكريـ



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

                                                                 

 

                       

 األحاديث االختباُر بَقْلب
 وأثُره في معرفة ضبط الرواة 

 
 

ُّٗٗ 

 عبد لمحمد كالمشيخات، المعاجـ كمعجـ كاألثبات الفيارس ًفيًرس -32
 اإلسالمي الغرب دار: ط عباس، إحساف: تحقيؽ الكتاني، الحي

  . ـَُُِ = ىػُِّْ،
 عبد: بو اعتنى ،(ِٖٓ ت) العسقالني حجر البف الميزاف، لساف -33

 .ـََِِ األكلى، الطبعة اإلسالمية، البشائر دار: ط غدة، أبك الفتاح
: ط العدكم، السميف خاطر اهلل لعبد الفكر، نخبة بشرح الدرر لقط -34

 .ـُّٖٗ -ىػُّٔٓ الحمبي، مصطفى
 بف طارؽ: تحقيؽ ،(َّٔت) الطبراني القاسـ ألبي األكسط، المعجـ -35

 دار: ط الحسيني، إبراىيـ بف عبدالمحسف محمد، بف اهلل عكض
 .ـُٓٗٗ= ىػُُْٓ ػ القاىرة الحرميف،

 بيركت، صادر، دار: ط ،(ىػِٔٔ: ت) الحمكم لياقكت البمداف، معجـ -36
 .ـُٓٗٗ الثانية،

 العيد دار: ط السماحي، لمحمد الحديث، عمـك في الحديث المنيج -37
 . الجديد

 الفكر، دار:  ط عتر، الديف لنكر الحديث، عمـك في النقد منيج -38
 . ـُٕٗٗ الثالثة،

 البجاكم، محمد عمي:  تحقيؽ لمذىبي، الرجاؿ، نقد في االعتداؿ ميزاف -39
 .لبناف بيركت، كالنشر لمطباعة المعرفة دار: ط

 الديف نكر: تحقيؽ حجر، البف الفكر، نخبة تكضيح في النظر نزىة -41
 . ـَُُِ األكلى، البصائر، دار: ط عتر،

: ت) الكتاني جعفر بف لمحمد المتكاتر، الحديث مف المتناثر نظـ -41
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َُْٗ 

 .مصر السمفية، الكتب دار: ط ،(ىػُّْٓ
 بف الديف لساف كزيرىا كذكر الرطيب، األندلس غصف مف الطيب نفح -42

 عباس، إحساف: تحقيؽ ،(ىػَُُْ: ت) التممساني لممقَّرم الخطيب،
 .لبناف بيركت، صادر، دار:  ط

 ط ىادم، بف ربيع: تحقيؽ حجر، بف ال الصالح، ابف كتاب عمى النكت -43
 .ىػُُْٕ الرابعة، الراية، دار: 

: ط الفحؿ، ماىر: تحقيؽ لمبقاعي، األلفية، شرح في بما الكفية النكت -44
 .ـََِٖ -ُِْٗ الثانية، الرشد، مكتبة

: ط الخطيب، الديف محب: حققو العسقالني، حجر البف السارم، ىدم -45
 .ىػَُْٕ الثالثة، لمتراث، الرياف دار

 باشا المصنفيف،إلسماعيؿ كآثار المؤلفيف أسماء في العارفيف ىدية -46
 في الجميمة المعارؼ ككالة بعناية طبع ،(ىػُّّٗ:ت) البغدادم
 .ـُُٓٗ سنة استانبكؿ البيية مطبعتيا

: ط شيبة، أبك محمد لمحمد ، الحديث كمصطمح عمـك في الكسيط -47
 .السنة مكتبة

: تحقيؽ ،(ىػُٖٔ:ت) خمكاف البف ، الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات -48
 .ـُْٗٗ= ىػُُْْ بيركت، صادر دار: ط ، عباس إحساف

 


