
  -١١٦-

  : قاعدة-
 وبـصر  النقاد، ذوق لإلنسان يكن مل وإن" :اهللا رمحه )هـ٧٤٨ت( الذهيب قال

 هـذا  أئمة أن مع الواهي، احلديث ويصحح القوي، احلديث يضعف فإنه وإال احلفاظ؛

 واهللا ويندر فيهم ذلك يقل لكن وأذواقهم، معرفهم وتتقارب اجتهادام ختتلف الشأن

  .)١(اهـ"اهلادي
 ممارستهم لكثرة احلفاظ من النقاد حذاق" :-اهللا حمهر- رجب ابن قال
 به يفهمون خاص فهم لَهم منهم، واحد كل وأحاديث بالرجال، ومعرفتهم للحديث،

  .بذلك األحاديث فيعللون فالن، حديث يشبه وال فالن، حديث يشبه احلديث هذا أن
 الفهم مجرد إلَى أهله فيه يرجع وإنما تحصره، بِعبارة عنه يعرب ال مما وهذا

  .)٢(’ا"العلم أهل سائر عن بِها خصوا الَّتي واملعرفة

FFFFF  

  : قاعدة-
 في الطربانِي مشايخ من كان من" :"الزوائد مجمع" كتابه مقدمة في اهليثمي قال

  .بعده الذين بالثقات أحلقته "امليزان" في يكن لَم ومن ،ضعفه على نبهت "امليزان"
  .عدول فإنهم الصحيح أهل لَهم يخرج أن فيهم رطيشت ال والصحابة
  .)٣(’ا"امليزان" في ليسوا الذين الطربانِي شيوخ وكذلك

 من جرح فيهم من كل شمل "امليزان" أن على مبنِي -اهللا رحمه- كالمه :قلت
 يصري هل لكن ،فيه جرح ال أن الظن على يغلب فإنه فيه؛ الباحث يجده لَم فمن الرواة،

                                                           

حتقيـق محـاد    / مقدمة ذيل ديوان الضعفاء واملتروكني وخلق من اهولني وثقات فـيهم لـني            ) ١(
 .١٥ص/  األنصاري

  ).٢/٨٦١(شرح علل الترمذي البن رجب ) ٢(
  ).١/٨(زوائد مجمع ال) ٣(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .نعم :اخلصوص على الطربانِي لشيوخ بالنسبة اهليثمي كالم ظاهر قة؟ث
 حجر ابن كذلك اعتمده - اهللا رحمه-  اهليثمي عليه بنى الذي األصل وهذا
 الرواة، تجريد ذكر أن بعد "امليزان لسان" كتابه آخر في فقال - اهللا رحمه-  العسقالنِي

  :أمران تهفائد و " :التجريد هذا فائدة عن متحدثًا قال
 ميزان" في الذهبِي :يعنِي- األصل في املؤلف ذكر من بِجميع اإلحاطة :األول

  ".االعتدال
 لسان :يعنِي- أصلنا في رآه فإن الراوي، عن الكشف أراد لمن اإلعانة :الثانِي

 ضعيف؛ وإما ،فيه مختلف وإما ،ثقة إما فهو الفصل هذا في رآه وإن ،فذاك - امليزان
 مختصر في نظر بسط زيادة أراد فإن ،الكاشف في نظر حاله في الزيادة رادأ فإن

 الرواة، حال شرح من للمزي الكمال تهذيب في ما كل ففيه جمعته الذي التهذيب
  .عليه وزيادة

 فإن بابه، في حسن فإنه للذهبِي، التهذيب فتذهيب منه نسخة له يحصل لَم فإن
جده لَما فهو ا؛هن وال هنا ال ي١(’ا"مستور أو ثقة إم(.  

 للذهبِي، "امليزان" في ترمجة له نجد لَم إذا الراوي أن هذا كالمه ومعنى :قلت
  .مستور وإما ثقة إما فهو ؛"التهذيب  تذهيب " في وال حجر، البن "لسانه" في وال

 درجة عن ينزل ال الكتب هذه في يوجد لَم إذا الراوي أن تفيد القاعدة وهذه
  .االعتبار

 خرج من حال في وينظر الرواة، تراجم يستقرئ من إلَى بِحاجة أنها شك وال
  .الكتب هذه عن

 وفي الكتب هذه في الراوي ترمجة عن بحث إذا الباحث فإن :حال كل وعلى
 تاريخ"و "السؤاالت"و "دمشق تاريخ"و "بغداد تاريخ"كـ الرجال كتب من غريها
 فقد للراوي؛ ترمجة يجد ولَم وغريها "والتعديل اجلرح"و "ابورنيس تاريخ"و "قزوين

                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٧/٥٣٥(لسان امليزان ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 يأت لَم إذا االعتبار درجة في الراوي حديث ويجعل القاعدة، بِهذه يستأنس أن يصح
  .منكر بِمنت

FFFFF  

  : قاعدة-
 من وال اتهمت، من النساء في علمت وما" :-اهللا رحمه- الذهبِي قال -
  .)١(’ا"تركوها

  .يتعقبها ولَم )٢("امليزان لسان" في - اهللا رحمه- حجر ابن العبارة هذه ونقل
 االعتبار، درجة عن ينزل ال النساء من الراويات حديث أن يفيد وهذا :قلت

  .أعلم واهللا
  .التوفيق وباهللا واالستقراء، التتبع إلَى يلجأ أن :القاعدة هذه تقرر حتى وينبغي

FFFFF  

  : قاعدة-
 من إليه للوصول والبد املهمات، من والتعديل اجلرح في األئمة اتلعبار الفقه

  :التالية األمور
  .عنهم النقل ثبوت من التأكد - ١
  .يديك بني الذي الراوي بِها املقصود أن من التأكد - ٢
  مقيد؟ خاص أم ،مطلق عام هو هل احلكم مخرج معرفة - ٣
 النقاد ومذاهب" :-اهللا هرحم-  الصالح ابن قال وقد مصطلحاتهم، معرفة - ٤

                                                           

  ).٤/٦٠٤(ميزان االعتدال ) ١(
)٧/٥٢٢() ٢.(  

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .)١(’ا"مختلفة غامضة للرجال
 واجلرح التعديل عبارات تحرير إلَى نفتقر نحن ثُم" :-اهللا رحمه- الذهبِي وقال

  .املتجاذبة العبارات من ذلك بني وما
ف :التام باالستقراء نعلم أن ذلك من أهم ثُمراجلهبذ، اإلمام، ذلك ع 

  .)٢(’ا"الكثرية باراتهبع ومقاصده، واصطالحه،
 نظرائه كالم وافق بِما منه أخذ الراوي؛ في اإلمام عن املنقول تعارض فإذا - ٥

  .عنه املنقول بني اجلمع يمكن لَم إذا وذلك )٣(والتعديل اجلرح أئمة من

FFFFF  

  :حبان ابن توثيق درجات في:  قاعدة-
 على حبان ابن توثيق نأ :التحقيق" :-عليه اهللا رحمة- املعلمي العالمة قال
  :درجات

 نحو أو ،"احلديث مستقيم" :أو ،"متقنا كان" :يقول كأن به يصرح أن :األولَى
  .ذلك

  .وخربهم جالسهم الذين شيوخه من الرجل يكون أن :الثانية
 له وقف حبان ابن أن يعلم بِحيث احلديث؛ بكثرة املعروفني من يكون أن :الثالثة

  .كثرية أحاديث على
  .جيدة معرفة الرجل ذاك عرف قد أنه كالمه سياق من يظهر أن :ابعةالر

  .ذلك دون ما :اخلامسة
  .منهم كثري توثيق من أثبت لعلها بل األئمة، من غريه توثيق عن تقل ال :فاألولَى

                                                           

  ).٩٧ص (مقدمة ابن الصالح، تحقيق العتر ) ١(
  ).٨٣ص (املوقظة ) ٢(
  ).٨/٣٣٩( حامت أبِياجلرح والتعديل البن : انظر) ٣(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فينِي األلبا

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .منها قريب :والثانية
  .مقبولة :والثالثة
  .صالحة :والرابعة

  .)١(’ا"أعلم واهللا ،اخللل فيها يؤمن ال :واخلامسة
  :فأقول تحريرا وأزيد خريا، اهللا جزاه النفائس من هذه :قلت

 يكون أالَّ وإما فيه، كالم حبان ابن لغري يكون أن إما حبان؛ ابن وثقه إذا الراوي
  .-حبان ابن بتوثيقه ينفرد- فيه كالم حبان ابن لغري

 حبان ابن كالم :أعنِي- يعامل فإنه وخالفه، فيه كالم حبان ابن لغري كان فإذا
 من والتعديل، واجلرح املصطلح، في املقررة القواعد حسب غريه ككالم -الراوي في

 عدالته، ثبتت من حق في املبهم اجلرح اعتماد وعدم التعديل، على املفسر اجلرح تقديم
 في وعدالته حال في بِجرحه حكم أو بِحجة، ورده اجلرح سبب املعدل ذكر إذا وكذا

  ... وهكذا لحا
  :التالية األحوال عن يخرج ال فهذا الراوي؛ بتوثيق حبان ابن انفرد إذا أما
  .شيوخه من يكون أن إما

  .شيوخه من يكون أالَّ وإما
  .به معتد -حال أي على- فتوثيقه :شيوخه من كان فإن
  :التالية األحوال عن يخرج فال شيوخه؛ من يكن لَم إذا أما
  .وتوثيقه عدالته على النص مع "الثقات" تابك في يذكره أن - ١
  .حاله على نص دون "الثقات" كتاب في يذكره أن - ٢
  .جرحه مع "الثقات" كتاب في يذكره أن - ٣
  .الْمجروحني كتاب في ويذكره جرحه، مع "الثقات" كتاب في يذكره أن - ٤
 في إيراده في اهللا يستخري بأنه تصريحه مع "الثقات" كتاب في يذكره أن - ٥

                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).١/٤٣٧( تأنيب الكوثري من أباطيل في بِماالتنكيل ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فيلبانِي األ



  -١١٦-

  .الكتاب هذا
  .أباه يعرف وال يعرفه ال بأنه تصريحه مع يذكره أن - ٦

 توثيقه ينزل ال التعديل في املراتب وعلى حبان، ابن بتوثيق يعتد :األول احلال ففي
 كان من حق في هذا ويتأكد ،لذاته احلسن مرتبة عن ينزل ال فهو الرابعة؛ املرتبة عن

 أحاديث على له وقف حبان ابن أن الظن على يغلب بِحيث ث،احلدي بكثرة معروفًا
  .جيدة معرفة عرفه قد أنه حبان ابن كالم سياق من ظهر من حال في أو كثرية،

 ليس يرويه الذي احلديث كان فإذا الراوي، في ينظر :واخلامس الثانِي احلال وفي
 يلحق فحديثه ثقة؛ راوٍ نم أكثر عنه وروى ثقة، عنه والراوي ثقة عن يروي وهو بِمنكر،
  .لذاته احلسن شرط من فيكون الرابعة، باملرتبة

 يرو ولَم ضعيف، عنه الراوي أو ضعيف، عن روى أو منكر، بِمنت جاء إذا أما
 ،االعتبار مرتبة في :يعنِي اجلرح، من والثانية األولَى املرتبة في فحديثه ثقة؛ من أكثر عنه
  .فتنبه ،طريقه من إال تعرف ال املنت ارةنك كانت إذا عنها ينزل وقد

 اجلرح، من والثانية األولَى املرتبة في فالرجل :والسادس والرابع الثالث احلال وفي
  .وأحكم أعلم واهللا ،االعتبار درجة عن حديثه ينزل ال :يعنِي

FFFFF  

  : قاعدة-
 يمنع ال شيء؛ في يخطئ الرجل كون" :-عليه اهللا رحمة- اجلوزية قيم ابن قال
 الَّتي األحاديث من كثري حكم وهكذا ،فيه يخطئ لَم أنه ظهر فيما به االحتجاج

 لَها وجدا وقد إال يخرجاها لَم فإنهما حفظه، جهة من فيه تكلم من إسنادها وفي خرجاها
  .)١(’ا"متابعا

                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٣/٣١٢(تهذيب مختصر السنن ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

FFFFF  

  : قاعدة-
 أو هفوة، له أو بدعة، فيه أحد كل ما" :-عليه اهللا رحمة- الذهبِي اإلمام قال

 اخلطايا من معصوما يكون أن الثقة شرط من وال حديثه، يوهن بِما فيه يقدح ذنوب؛
 أوهام لَهم أو بدعة، أدىن فيهم الذين الثقات من كثريا ذكرنا فائدة ولكن ،واخلطأ
 أو عارضهم إذا وأوثق منهم أرجح غريهم أن يعرف أن علمهم؛ سعة في يسرية

  .)١(’ا"والورع بالعدل األشياء فزن ،خالفهم

FFFFF  

  : قاعدة-
 تنوع إلَى ينتبه والتعديل؛ اجلرح ألفاظ في مصطلحاتهم تنوع إلَى ينتبه كما

 على بناء الراوي في أو احلديث في قوله اإلمام يبنِي فقد املصطلح، مسائل في مذاهبهم
  .فيه غريه يخالفه املصطلح مسائل بعض في له اختيار

  .واجلمهور البخاري بني املدلسني، غري املتعاصرين بني العنعنة مسألة :ذلك مثال
 الشذوذ يطلق بعضهم إذ الشاذ؛ لفظ إطالق في الْمحدثني اختالف :ذلك ومن

 بدون أم مخالفة مع كان سواء ضعيف، أم ثقة من كان سواء التفرد مجرد على
  .)٢(مخالفة

 ما ليس إذ الصحة؛ وصف إطالق في والفقهاء نيالْمحدث اختالف :ذلك ومن
 وكذا صحيح، والعكس الفقهاء، عند علة يعترب الْمحدثني عند احلديث به يعلل

  .)٣(االتصال شرط كذلك بل الشذوذ،
                                                           

  ).٣/١٤١(ميزان االعتدال ) ١(
  ).١٠٢ص (مقدمة ابن الصالح مع التقييد واإليضاح : انظر) ٢(
  ).٢١-٢٠ص (التقييد واإليضاح : انظر) ٣(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

حه ، وصحأخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 بالنكارة أو بالشذوذ حكمه احملدث يبين فقد ؛ الفقهية اختيارام إىل ينتبه وكذا
   .احلديث فيها ورد اليت املسألة يف له فقهي اختيار على بناء العلة أو

FFFFF  

  : قاعدة-
 تدليسه كان إذا بالسماع؛ صرح إذا إال تقبل فال مدلس ثقة من كانت إذا العنعنة

  .ذلك فيه يشترط مما
 إذا اجلمهور، عند السماع على محمولة فهي يدلس ال ثقة من كانت وإذا

 حتى فيها التوقف إلَى العلم هلأ بعض وذهب لقاؤمها، يمكن متعاصرين بني كانت
  .والسماع االتصال على بينهما العنعنة محلت ثبت فإن مرة، ولو لقاؤمها يثبت

 أخربنا، حدثنِي، حدثنا،" مكان "عن" كلمة استعمال منهجهم من كان وقد
  .)١(الرواة تصرف من وهي السند، في "أخربنِي

 كل :القطان سعيد بن يحيى قال :يقول معني بن يحيى سمعت" :حمرز ابن قال
 ،عكرمة عن مساك :حديثني إال ؛"حدثنا"و "حدثنِي" :قال سفيان من سمعته حديث
 :قال شعبة حديث وكل -فنسيتهما احلديثني معني بن يحيى ذكر-  إبراهيم عن ومغرية

 تكحدث فإذا ؛"أخربنِي"و "حدثنِي" :قال اهللا عبيد حديث وكل ،"أخربنِي"و "حدثنِي"
 ،"حدثنا"وال "أخربنِي"وال "حدثنِي" :لك أقول أن تحتاج فال منهم أحد عن
  ".أخربنا"وال

 :قال رجل بِمنزلة هذا :-معني ابن بِحضرة ذلك يفسر- مبشر بن حبيش فقال
 ابن يزيد حدثنا :ذلك بعد قال فإذا ،سعيد بن يحيى حدثنا :قال هارون بن يزيد حدثنا

 :قال هارون بن يزيد "حدثنا" :يقول أن يحتج لَم د،سعي بن يحيى عن هارون،
                                                           

 النفائس ، فإنه من)٨٣-١/٨٢" ( تأنيب الكوثري من أباطيلفي مابِالتنكيل  "فيتقرير هذا : وانظر) ١(
  . املوضوعفي

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .سعيد بن يحيى "حدثنا"
 .حدثنا :قال :فيه يقول أن هو :-معني بن يحيى بِحضرة- رومي بن اهللا عبد وقال

  .)١(’ا"حدثنا كله كان .فالن عن فالن :قال إذا قال ثُم .حدثنا :قال
 يضعونها الرواة، صرفت من "عن" أن من ذكرت، فيما ظاهر النص وهذا

  ".أخربنِي أخربنا، حدثنِي، حدثنا،" :مكان
  .فيه خالف ال لقاؤمها ثبت راويني بني السماع على وحملها

 يكن ولَم عنه، أخرب ملن الراوي لقاء علم إذا" :-اهللا رحمه- الرب عبد ابن قال بل
 على تدل بصيغة يأت لَم ولو عنه، أخرب ممن سماعه على ذلك حمل مدلسا؛

  .)٢(’ا"ذلك
  .السماع على صراحة يدل ال مما وغريها، العنعنة يشمل وهذا

 فيه خالف ال لقاؤمها ثبت اللذين املتعاصرين بني السماع على العنعنة وحمل
  .االتصال خالف يظهر ولَم ،بالتدليس  العنعنة إليه أضيفت من يوصم لَم إذا بينهم؛

 عن فالن" :فيه قال الذي وهو املعنعن اإلسناد" :-اهللا رحمه- الصالح ابن قال
  .بغريه اتصاله يتبني حتى واملنقطع، املرسل، قبيل من الناس بعض عده "فالن

 ذهب هذا وإلَى املتصل، اإلسناد قبيل من أنه :العمل عليه والذي والصحيح، -
 فيه تصانيفهم يف للصحيح املشترطون وأودعه وغريهم، احلديث أئمة من  اجلماهري
  .ذلك على احلديث أئمة إجماع يدعي احلافظ الرب عبد بن عمر أبو وكاد وقبلوه،

 وهذا ذلك، على النقل أهل إجماع احلافظ املقرئ الدانِي عمرو أبو وادعى
 براءتهم مع بعضا بعضهم مالقاة ثبتت قد إليهم العنعنة أضيفت الذين يكون أن بشرط

 ذلك، خالف فيه يظهر أن إال االتصال ظاهر على يحمل ينئذفح التدليس؛ وصمة من

                                                           

" تاريخ ابن معني" دراسته لـ في نور سيف محمدأمحد : بواسطة نقل الشيخ األستاذ الدكتور) ١(
  ).١٣٦-١/١٣٥(رواية الدوري 

  ).١/٩" (التمهيد"، وقارن بـ)٩/١٢٤( فتح الباري فينقله ) ٢(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

صححه ، وأخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .اإلجازة في "عن" استعمال احلديث إلَى املنتسبني بني قاربه وما عصرنا في وكثر
 رواه أنه به فظُن ذلك نحو أو "فالن عن فالن، على قرأت" :أحدهم قال فإذا

  .)١(’ا"أعلم واهللا يخفى، ال ما على االتصال قبيل من ذلك يخرجه وال باإلجازة، عنه
 يثبت لَم اللذين املتعاصرين بني العنعنة في العلم أهل بني اخلالف إنما :قلت
  .التدليس وصمة من براءتهما مع لقاؤهما،

 قد رجل عن حديثًا روى إذا الْمحدث أن اعلم" :-اهللا رحمه- القطان ابن قال
 به جاء وإنما مسعت، أو أخربنا، أو حدثنا، :يقل ولَم منه، والسماع عنه بالرواية عرف
 بالتدليس، عرف ممن يكون أن إال متصل؛ أنه على حديثه يحمل فإنه "عن" بلفظة

 كان من وبني بينه واسطة إدخال أخرى رواية في عنه جاء وإذا آخر؛ شأن له فيكون
 يكون أن يبعد حيث من منقطع؛ األول أن الظن على غلب معنعنا عنه احلديث روى قد
 وقيام باتصاله، الثقة سقوط هذا في ما وأقل عنه، رجل عن به حدث ثُم منه سمعه قد

  .ذلك في الريبة
 قد الزمان كان وإن اآلخر، من أحدهما سماع يعلم لَم اثنني بني هذا ويكون

 ،"التمييز" كتاب في كمسلم :كتبهم وضعوا وعليه ،الْمحدثون هذا وعلى جمعهما،
 وغريهم والبزار، والنسائي، للبخاري، منه يقع وما والترمذي، "علله"في والدارقطنِي

 روي إذا املعنعن احلديث بانقطاع يقضون دائمون تجدهم كثرة؛ يحصى ال ممن
 ثُم ،"سمعت" أو "أنا" أو "حدثنا" :األولَى في قال لو ما بِخالف ،بينهما واحد بزيادة
 قلنا وإنما عنه، بواسطة ورواه منه، سمعه :نقول هاهنا فإن بينهما، بواسطة عنه نجده
  .)٢(’ا"به حدثه أو منه سمعه أنه ذكر ألنه منه؛ مسعه

                                                           

  ).٥٧-٥٦ص (مقدمة ابن الصالح، تحقيق العتر ) ١(
وقارن عبارته هذه مبا قاله الزركشي نقالً عن ابن  ).٩٧-٩٦لوحة / ١(م بيان الوهم واإليها) ٢(

 يف كالمه على النوع احلادي ،)٢/٢٠(القطان أيضاً، حيث نقل عنه يف نكته على ابن الصالح 
قول إمام من : األوىل: حيكم على احلديث باالنقطاع من إحدى أربع جهات: " أنه قالعشر،

. يقبل ذلك منه ما مل يثبت خالفه.  فالناً مل يسمع من فالنهذا منقطع، ألن: أئمة احلديث
= 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 يعلم لَم اللذين املتعاصرين حديث في احلكم إن" :-عليه اهللا رحمة- أيضا وقال
 بن وعلي لبخاريا وشرط اجلمهور، عند باالتصال له يحكم أن :بينهما اللقاء انتفاء

 إذا - املدينِي وابن البخاري :أعنِي-  فهما واحدة، مرة ولو اجتماعهما يعلم أن :املدينِي
ي يقوالن ال لآلخر أحدمها لقاء يعلما لَممنقطع" :اآلخر عن أحدمها حديث ف."  

   ".فالن من فالن سماع يثبت لَم" :يقوالن إنما
  :انرأي إال املتعاصرين حديث في ليس فإذن

  .االتصال على محمول هو :أحدهما
  .بينهما ما اتصال يعلم لَم :يقال أن :واآلخر

  .)١(’ا"ذلك أعلم فال منقطع أنه :وهو الثالث، فأما
                                                            

=  
. باالنقطاعاألول بعينه بزيادة واسطة بينهما، فيقضى على خلديثه أن توجد رواية احملدث : الثانية
أن يكون االنقطاع : الرابعة. عنه أنه مل يسمع منهواملروي أن يعلم من تاريخ الراوي : الثالثة

جدثت عن فالن، أو بلغين إما مطلقاً وإما يف حديث : مثل أن يقولمصرحاً به من احملدث، 
  اهـ"حديث

  :وإمنا يكون الذي ذكره يف الثانية منقطعاً بشروط: "قال ابن املواق يف بغية النقاد   
" حدثنا"أن يكون الراوي قد عنعن، ومل يصرح بالسماع، و ال مبا يقتضيه من ]: ها[أحد    

  .وشبهه
ال : "اوي الزيادة ثقة، فإن رواية غري الثقة مناقضة غري قادحة، قال النسائيأن يكون ر: الثاين    

  ".حيكم بالضعفاء على الثقات
 وإن كان ثقة، أال خيالف راوي الزيادة احلفاظ، و ال يأيت بشذوذ وما ال يتابع عليه: الثالث    

وهذا الشرط مل : الق. فإنه إذا خالف احلفاظ أو شذ مل تعترب روايته، وكان القول قول اجلمهور
يعتربه ابن القطان، وليس كما قال، فإن اجلمهور ردوا رواية عبدالرزاق عن ابن جريج، حديث 
أم كرز يف العقيقة، وحكموا بومهه ملا قالت احلفاظ من أصحاب ابن جريج، فزادوا يف إسناده 

نيسابوري، راوياً بني سباع بن ثابت، وأم كرز، ممن نقل ذلك أمحد بن حنبل، وأبوبكر ال
  اهـ"والدارقطين وغريهم

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).١٣٢-١٣١لوحة / ١(بيان الوهم واإليهام ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 رده تولَّى قد رأيا يريان املدينِي بن وعلي البخاري إن" :-اهللا رحمه- أيضا وقال
 ما االتصال، على اآلخر عن أحدمها معنعن نحمل ال املتعاصرين أن :وهو ،مسلم عليهما

هما يثبت لَمي اجلمهور وخالفهما .التقيا أنذلك ف.  
 أن وذلك :إليه ولنومِ بيانه؛ موضع هذا وليس قاال، ما الصواب أن :وعندي

 من ذلك وغري والكذب، اخلطأ احتمال من عليه هي لما الرد اآلحاد أخبار في األصل
 عن التواتر أو اإلجماع، :هي الَّتي ؛بِها العمل إلزام على احلجة من قام ما لوال أحوالهما

  .ذلك بإلزام الشرع
 يكن ولَم دهرمها، من مرة ولو التقيا قد كانا إذا فيما إال اإلجماع يتحقق وال

 فال قائم فاخلالف واحد هذه من اختل ومتى ،ثقة وكان بالتدليس، معروفًا املعنعن
 بسط وليس االلتقاء في يشك ال ما في تتحقق إنما تواترال حجة وكذلك ،حجة يكون

  .)١(’ا"غرضنا من هذا

FFFFF  

  : قاعدة-
  :هي بأمور السند اتصال يعرف

  ".إليه السند صح إذا" السماع بصيغة الثقة تصريح - ١
  :التالية الشروط فيها توفرت إذا بالعنعنة، - ٢
  .عدل راو من تكون أن -أ

  .بالتدليس معروف غري -ب
 يقوم ما أو والتاريخ، بالطبقة املعاصرة وتعرف متعاصرين، بني تكون أن -ج

  .مقامه
 بن أمحد و املديين وابن البخاري شرط هو كما ،مرة ولو لقاؤمها يثبت أن - د

                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٢٠٨لوحة / ١(بيان الوهم واإليهام ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .  )١(وغريهم اهللا رمحهم حنبل
 وبعد بالعنعنة، عنه يروي مبن لقاؤه يثبت كمن .التحمل من املانع عدم - ’
 محل من يمنع مانع فهنا التحديث؛ عن الشيخ فيه امتنع زمن في لقاءال يثبت الفحص
  .االتصال على العنعنة

  .تالمذته من فالنا أو شيوخه من فالنا أن الترمجة في بالتصريح - ٣
  .تالمذته أو شيوخه من فالنا أن الثقة بتصريح - ٤

FFFFF  

  : قاعدة-
 أن :وهي ،لَها التفطن ينبغي قةدقي هاهنا" :-اهللا رحمه- اجلوزية قيم ابن قال

 ولَم برجاله احتجا حديث من أقوى برجاله؛ واحتجا أحدهما أو روياه الذي احلديث
  .)٢(’ا"السند تصحيح من أقوى احلديث فتصحيح ،يخرجاه

FFFFF  

  : درجة تصحيح البخاري ومسلمفي:  قاعدة-
 كتاب بل لبخاري،ا تصحيح مسلم تصحيح يبلغ ال" :-اهللا رحمه- تيمية ابن قال
 وعلله باحلديث اهللا خلق أعرف من والبخاري الباب، هذا في صنف ما أجلُّ البخاري

                                                           

احلديث ويترك، إمنا يعمل به، وقد يصفه البخـاري         ة عندهم، وبدونه ال يرد      يصحوهو شرط األ  ) ١(
أنه حسن أحاديث لرواة مل يثبت لديه أمـا         عنه  بت يف مواضع مما نقله الترمذي       ثباحلسن، كما   

إىل أن ما مل يرد فيه السماع من ونبه ابن رجب  .التقيا مع ثبوت تعاصرمها وسالمتهما من التدليس
مع إمكان اللقي، كما حيتج مبرسل أكابر التابعني، كما نص           وحيتج به األسانيد ال حيكم باتصاله،     

  ).٢/٥٩٧(انظر شرح علل الترمذي . عليه اإلمام أمحد
، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٣/٣١٢(تهذيب مختصر  السنن ) ٢(

٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 عادة من كان ولهذا منه، بالعلل أعلم أحدا ير لَم أنه الترمذي ذكر وقد فيه، فقهه مع
 في االختالف يذكر أن ألفاظه بعض في أو إسناده في اختلف حديثًا روى إذا البخاري

  .فيه باالختالف مقرونا ذكره إنما بأنه له بذكره يغتر لئال ذلك
 راجحا فيه قوله يكون صححه مما البخاري على أنكر ما جمهور كان ولهذا

 مما أحاديث عدة في نوزع فإنه احلجاج بن مسلم بِخالف نازعه، من قول على
 النبِي أن الكسوف حديث في روى كما نازعه، من مع فيها الصواب وكان خرجها،

 والصواب بركوعني صلى أنه روى كما ركوعات وبأربع ركوعات، بثالث صلى ج
 إبراهيم، مات يوم واحدة مرة إال الكسوف يصل لَم وأنه بركوعني، إال يصل لَم أنه

 عنه، الروايتني إحدى في حنبل بن وأمحد البخاري قول وهو الشافعي، ذلك بين وقد
  .إبراهيم مات يوم صالها أنه فيها واألربع الثالث فيها الَّتي يثواألحاد

 مات أنه نقل ومن إبراهيمان، له كان وال كسوف يومي في ميت لَم أنه ومعلوم
 فيه ونازعه "السبت يوم التربة اهللا خلق" مسلم روى وكذلك كذب، فقد الشهر عاشر

 كالم من ليس غلط هذا أن بينواف وغريمها والبخاري معني بن كيحىي منه أعلم هو من
  .ج النبِي

 خلق تعالَى اهللا أن واإلجماع والسنة بالكتاب ثبت قد فإنه هؤالء، مع واحلجة
 اجلمعة، يوم خلقه وكان آدم، هو خلقه ما آخر وأن أيام، ستة في واألرض السموات

  .السبعة األيام في ذلك خلق أنه يقتضي فيه املختلف احلديث وهذا
 أن روى وكذلك األحد، يوم كان اخللق أول أن هذا من أصح إسناد يرو وقد

 كاتبا، معاوية يتخذ وأن حبيبة، بأم يتزوج أن ج النبِي من طلب أسلم لَما سفيان أبا
  .الْحفاظ من طائفة ذلك في وغلَّطه

 بالقبول، تلقوها احلديث أئمة بني عليها متفق الصحيحني متون جمهور ولكن
 له هذا في الكالم وبسط ،قاهلا ج النبِي أن قطعيا علما يعلمون وهم يها،عل وأجمعوا



  -١١٦-

  .)١(’ا"آخر موضع

FFFFF  

  : قاعدة-
 احلديث مظان من النسائي؛ وسنن الترمذي، وسنن داود، أبِي سنن :السنن كتب

  .)٢(احلسن
   .الباب في يسوقها الَّتي واألحاديث األسانيد في مقصد منهم واحد ولكل

-  الترمذي على اعترض وقد" :فقال -اهللا رحمه- رجب ابن ذلك إلَى أشار دوق
 ذلك وليس غالبا، اإلسناد الغريبة باألحاديث يبدأ األبواب غالب في بأنه  - اهللا رحمه
  .اإلسناد في الصحيح يبني ثُم العلل، من فيها ما يبني -اهللا رحمه-  فإنه بعيب،

العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب  ذكر -رحمه اهللا- وكان مقصده 
  .طرق احلديث بدأ بِما هو غلط، ثُم يذكر بعد ذلك الصواب املخالف له

 فكانت عنايته باملتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق -رحمه اهللا-وأما أبو داود 
واختالف ألفاظها، والزيادات املذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه 

أكثر من عنايته باألسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من األسانيد، وربما لَم احلديث 
  .يذكر اإلسناد املعلل بالكلية

سألتم أن أذكر لكم األحاديث الَّتي في  ":مكة أهل إلَى رسالته في قال ولهذا
  كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟

ي من وجهني صحيحني، ، إال أن يكون قد رو"كله"فاعلموا أنه كذلك 
وأحدهما أقوى إسنادا، واآلخر صاحبه أقدم في احلفظ فربما كتبت ذلك، وال أرى 
في كتابِي من هذا عشرة أحاديث، ولَم أكتب في الباب إال حديثًا أو حديثني، وإن 

                                                           

  ).٨٧-٨٦ص (لتوسل والوسيلة  افيقاعدة جليلة ) ١(
  ).٣٤-٣٢ص (مقدمة ابن الصالح، تحقيق العتر ) ٢(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 وجهني كان في الباب أحاديث صحاح، فإنه يكثر، وإذا أعدت احلديث في الباب من
، فإنما هو من زيادة كالم فيه، وربما فيه كلمة زائدة على األحاديث، وربما أو ثالثة

اختصرت احلديث الطويل، ألني لو كتبته بطوله لَم يعلم بعض من سمعه، وال يفهم 
  .موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك

 ال ما هومن بينته، فقد شديد وهن فيه حديث من كتابِي في كان وما : أن قالإلَى
  .بعض من أصح وبعضها ،صالح فهو شيئًا فيه أذكر لَم وما مسندا، يصلح

 وهي مشاهري، أكثرها السنن كتاب في وضعتها الَّتي واألحاديث :قال أن إلَى
 والفخر الناس، كل عليه يقدر ال تمييزها أن إال األحاديث، من شيئًا كتب من كل عند
 بن ويحيى مالك، رواية من كان ولو غريب، بِحديث تجحي ال فإنه مشاهري، أنها بِها

 وال فيه، يطعن من وجدت غريب بِحديث احتج ولو العلم، أئمة من والثقات سعيد،
 املشهور احلديث فأما شاذا، غريبا احلديث كان إذا به احتج قد الذي باحلديث حيتج

  .أحد علينا يرده أن يقدر فليس الصحيح املتصل
  .احلديث من الغريب يكرهون كانوا :النخعي إبراهيم وقال
 فإن الضالة، تنشد كما فانشده احلديث سمعت إذا :حبيب أبِي بن يزيد وقال

  .الرسالة بقية وذكر فدعه، وإال عرف،
 سعد بن والليث أنس بن مالك لوال :قال وهب، ابن عن بإسناده البيهقي وخرج

  .به يعمل ج النبِي عن جاء ما كل أن أظن كنت هللكت،
 عن األعمش، عن يونس، بن عيسى ثنا :األصبهانِي ابن ثنا :خيثمة أبِي ابن قال
  .)١(’ا"سائره وأدع به، يؤخذ ما منه فآخذ احلديث ألسمع إني :قال إبراهيم،

FFFFF  

  : قاعدة-
                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٦٢٧-٢/٦٢٥(شرح علل الترمذي، البن رجب ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 فهو االعتبار؛ درجة عن ينزل وال عليه وسكت داود، أبو أخرجه الذي احلديث
  .للمتابعة صالح

 أنه عليه وسكت داود، أبو أورده ما أن إلَى -اهللا رحمه-  الصالح ابن وذهب
  .بعضهم هذا على وتبعه ،)١(حسن

 الضعيف، فيه داود أبو عليه سكت ما أن وبينوا الْمحققون، ذلك في وخالف
  .الصحيح وفيه احلسن وفيه

 :داود أبِي ةترمج في "النبالء أعالم سري" كتابه في - اهللا رحمه- الذهبِي أورد
 فإن يقاربه، وما الصحيح "السنن" في ذكرت :يقول داود أبا سمعت :داسه ابن عن"

  ".بينته شديد وهن فيه كان
 بِحسب بذلك -اهللا رحمه- وفَّى فقد :قلت" :بقوله النص هذا على الذهبِي وعلق

 خفيف ضعفُه عما وكاسر محتمل، غري ووهنه شديد، ضعفه ما وبين اجتهاده،
 عنده، حسنا يكون أن احلديث عن -هذه واحلالة- سكوته من يلزم فال محتمل،
 عرف في هو الذي احلادث، املولد باصطالحنا احلسن حد على حكمنا إذا والسيما
 العلماء، جمهور عند به العملُ جيب الذي الصحيح، أقسام من قسم إلَى يعود السلف

 في داخل فهو وبالعكس، مسلم، ويمشيه البخاري، اهللا عبد أبو عنه يرغب الذي أو
 بني متجاذبا ولبقي االحتجاج، عن لَخرج ذلك عن احنطَّ لو فإنه الصحة، مراتب أداني

 وذلك الشيخان، أخرجه ما الثَّابت من فيه ما أعلى داود أبِي فكتاب واحلسن، الضعف
 ما يليه ثُم اآلخر، عنه ورغب الشيخني، أحد جهأخر ما يليه ثُم الكتاب، شطر من نحو
 صالحا، إسناده كان ما يليه ثُم وشذوذ، علة من سالما جيدا، إسناده وكان عنه، رغبا
 يليه ثُم اآلخر، منهما إسناد كلُّ يعضد فصاعدا، لَينني وجهني من لمجيئه العلماء وقبله

 غالبا، عنه ويسكت داود، أبو يمشيه هذا فمثل ،راويه حفظ لنقص إسناده ضعف ما
ن كان ما يليه ثُميعف بال فهذا راويه، جهة من الض ا، يوهنه بل عنه يسكتوقد غالب 

                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٣٤-٣٣ص (مقدمة ابن الصالح، تحقيق العتر ) ١(
٢٢٠(جلامع  صحيح افياأللبانِي 



  -١١٦-

١(’ا"أعلم واهللا ونكارته، شهرته بِحسب عنه يسكت(.  
 ميزان" في "املدنِي سعيد بن إبراهيم"لـ ترجم الذهبِي احلافظ رأيت وقد :قلت

 عنه، وسكت داود، أبو أخرجه اإلحرام، في واحد حديث له" :فيه وقال "العتدالا
  .)٢(’ا"احلديث مقارب فهو

 "السنن" كتابه في داود أبو عليه سكت فيما جيد تفصيل حجر ابن وللحافظ
   .بطوله لك أنقله

 :داود أبِي قول وفي" ":الصالح ابن كتاب على النكت" كتابه في ،-اهللا رحمه- قال
 أنه -شديد غري وهن فيه يكون الذي أن يفهم ما- .)٣("بينته شديد وهن فيه كان وما"
  .يبينه ال

 احلسن قبيل من يكون ال داود أبو عليه سكت ما جميع أن يتبني هنا ومن
  :أقسام على هو بل ،االصطالحي

  .الصحة شرط على أو الصحيحني في هو ما منه - ١
  .ذاتهل احلسن قبيل من هو ما ومنه - ٢
  .اعتضد إذا احلسن قبيل من هو ما ومنه - ٣

  .جدا كتابه في كثري القسمان هذان
  .غالبا تركه على جيمع لَم من رواية من لكنه ضعيف، هو ما ومنه-

  .بِها لالحتجاج تصلح عنده األقسام هذه وكل
 غريه، الباب في جيد لَم إذا الضعيف احلديث يخرج أنه عنه منده ابن نقل كما

  .الرجال رأي من عنده أقوى وأنه
 السيما عنده صحيح فهو داود أبو عليه سكت ما كل" :الرب عبد ابن قال وكذلك

                                                           

  ).٢١٥-١٣/٢١٣(سري أعالم النبالء ) ١(
  ).١٦٢ص (التقييد واإليضاح : ، وانظر)١/٣٥(ميزان االعتدال ) ٢(
  ).٢٧ص ( وصف سننه في أهل مكة إلَى رسالته في داود أبِينص كالم : انظر) ٣(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه  أخرجه.: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  ".غريه الباب في يذكر لَم كان إن
 كان أنه عنه املنذر ابن نقله فيما حنبل بن أمحد اإلمام عن روينا ما هذا ونحو

  .غريه الباب في يكن لَم إذا جده عن أبيه، عن شعيب، بن بعمرو يحتج
 لو" :البنه قال أنه كادش بن العز أبو حكاه فيما عنه رويناه ما :هذا من وأصرح

 الشيء، بعد الشيء إال املسند هذا من أرو لَم عندي صح ما على اقتصر أن أردت
 في كان إذا إال يضعف ما أخالف ال أني احلديث في طريقتي تعرف بني يا ولكنك
  ".فعهيد شيء الباب

 الصحيح باإلسناد حنبل بن أمحد اإلمام ابن اهللا عبد طريق من روينا ما :هذا ومن
 دغل، قلبه وفي إال الرأي في ينظر أحدا ترى تكاد ال" :يقول أبِي سمعت :قال إليه

  .الرأي من إيل أحب الضعيف واحلديث
 يدري ال حديث صاحب إال فيها يجد ال ببلد يكون الرجل عن فسألته :قال
  يسأل؟ فمن رأي وصاحب سقيمه، من صحيحه

  ".الرأي صاحب يسأل وال احلديث، صاحب يسأل :قال
 ،أمحد اإلمام تالمذة من كان فإنه عجب، وال داود أبِي عن حكي مما نحو فهذا

  .قوله يقول أن مستنكر فغري
 سندم اعتربت" :قال أنه تيمية بن الدين تقي العالمة عن الطويف النجم حكى بل

  .)١("داود أبِي لشرط موافقًا فوجدته أمحد،
 يظهر هنا ومن هذا، من شيء إلَى والعشرين الثالث النوع في شيخنا أشار وقد

 من جماعة أحاديث خيرج فإنه داود، أبو عليه سكت ما بكل يحتج من طريقة ضعف
                                                           

 مسنده فيشرط أمحد  "... ):٨٢ص " ( التوسل والوسيلةفيقاعدة جليلة  "فيبل قال ابن تيمية ) ١(
  .’ا" سننهفي داود أبِي من شرط أجود
 غالبها -ألمحد املسند :يعنِي- أحاديثه أن واحلق" ):٦ ص( "املنفعة تعجيل" في حجر ابن قال وقد

 ثُم أخرجها .األفراد الغرائب الضعاف من القليل وفيه للمتابعات، يوردها إنما منها والضعاف جياد،
  .’ا"بقية بعده منها وبقي فشيئًا، شيئًا عليها يضرب صار

، وصححه أخرجه .: ���وف

٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  :مثل عنها ويسكت االحتجاج، في الضعفاء
 بن وموسى عقيل، بن محمد بن اهللا وعبد ،التوأمة موىل وصالح هليعة، ابن

  .وغريهم صالح بن ودهلم الفضل، بن وسلمة وردان،
 االحتجاج في ويتابعه أحاديثهم على السكوت في يقلده أن للناقد ينبغي فال

 فيتوقف غريب هو أو به فيعتضد متابع احلديث لذلك هل :ينظر أن طريقه بل ،بِهم
  فيه؟

 وقد املنكر، قبيل إلَى ينحط فإنه منه، أوثق هو من لرواية امخالفً كان إن السيما
 وعثمان الدقيقي، وصدقة وجيه، بن كاحلارث بكثري هؤالء من أضعف هو لمن خيرج

 بن وسليمان الكلبِي، جناب وأبِي البيلمانِي، الرمحن عبد بن ومحمد العمري، واقد بن
  .املتروكني من هلموأمثا فروة، أبِي بن اهللا عبد بن وإسحاق أرقم،

 الَّتي واألسانيد بالعنعنة املدلسني وأحاديثهم املنقطعة األسانيد من فيه ما وكذلك
 سكوت أجل من باحلسن هؤالء ألحاديث احلكم يتجه فال أسماؤهم، أبهمت من فيها
 في الراوي ذلك في الكالم من له تقدم بِما اكتفاء يكون تارة سكوته ألن داود؛ أبِي

 الراوي ذلك ضعف وضوح لشدة يكون وتارة .منه لذهول يكون وتارة تابه،ك نفس
 وتارة ،وغريمها العالء بن ويحيى احلويرث كأبِي ،روايته طرح على األئمة واتفاق
  .األكثر وهو عنه، الرواة اختالف من يكون

 الرواة من جماعة على الكالم من عنه العبد بن احلسن أبِي رواية في فإن
  .أشهر روايته كانت وإن اللؤلؤي، رواية في ليس ما يدواألسان

 عن دينار، بن مالك عن وجيه بن احلارث طريق من رواه ما :ذلك أمثلة ومن
  .احلديث #...جنابة شعرة كل تحت إن$ :حديث � هريرة أبِي عن سريين، بن محمد

 يثهحد واحلارث ،ضعيف حديث هذا :فقال الروايات بعض في عليه تكلم فإنه
  .الكالم هذا بعض على اقتصر بعضها وفي منكر،

 خارج البالغ بالتضعيف احلديث على يتكلم وقد ،فيه يتكلم لَم بعضها وفي
  .فيها عنه ويسكت السنن،



  -١١٦-

 :قال نافع عن ،العبدي ثابت بن محمد طريق من السنن  في رواه ما :أمثلته ومن
 فذكر ب عباس ابن إلَى حاجة في -عنهما تعالَى اهللا رضي-  عمر ابن مع انطلقت
 :وقال السالم، رد ثُم تيمم، حتى عليه يرد فلم ج النبِي على سلم الذي في احلديث

  .#طهر على أكن لَم أني إال عليكم أرد أن مينعنِي لَم إنه$
ي عليه يتكلم لَمي ذكره ولَما السنن، فقال "التفرد كتاب" ف: "أحد يتابع لَم 

حمهذا على ثابت بن دم."  
منكر حديث وهو" :قال أنه حنبل بن أمحد عن حكى ثُم."  

 أحاديث ذلك من الكتاب ففي ،إبهام أو انقطاع إسنادها في الَّتي األحاديث وأما

  :كثرية
 :قال التياح أبِي طريق من رواه ما-  كتابه في حديث ثالث وهو- :منها -
 اهللا رضي-  موسى أبِي عن يحدث كان البصرة اسعب ابن قدم لَما :قال شيخ حدثنِي
 في عليه يتكلم لَم .#لبوله فلريتد يبول، أن أحدكم أراد إذا$ :حديث فذكر -عنه تعالَى
  .املبهم الشيخ هذا وفيه الروايات، جميع

  .العلل من فيها ما بِها االحتجاج من يمنع الَّتي األحاديث من ذلك غري إلَى
 باألحاديث يحتج أنه وصفنا لما سكوته مجرد على تماداالع عدم :فالصواب

  .عنه ذلك ثبت إن القياس على ويقدمها الضعيفة،
  !فيه يقلده فكيف بذلك االحتجاج يرى ال سكوته مجرد على واملعتمد

 أنه مراده أن على ".صالح فهو شيئًا فيه أقل لَم وما" :قوله محلنا إن جميعه وهذا
  .لظاهرا وهو .للحجة صالح

 أو لالستشهاد أو للحجة، الصالحية وهو- ذلك من أعم هو ما على حملناه وإن
  .بالضعيف يحتج أنه منه يلزم فال -للمتابعة

 إفراد فيها هل ضعيفة وهي عليها، يسكت الَّتي املواضع تلك تأمل إلَى ويحتاج
  ال؟ أم

 كل وعلى ثانِي،ال على حمل وإال األول، على احلمل تعني إفراد فيها وجد إن



  -١١٦-

  .مطلقًا لالحتجاج عليه سكت ما يصلح فال تقدير،
 في" :فقال - تعالَى اهللا رحمه-  النووي الدين محيي الشيخ ذلك على نبه وقد

 من فالبد ضعفها، على متفق أنه مع يبينها لَم الضعف ظاهرة أحاديث داود أبِي سنن
  .كالمه تأويل

وجدناه ما أن واحلق :قال ثُم ما سننه يف و يبينه، لَمحسنه، أو صحته على ينص لَم 
 ما سنده في العارف رأى أو يعتمد من ضعفه على نص وإن حسن، فهو يعتمد ممن أحد

  ".داود أبِي سكوت إلَى يلتفت ولَم بضعفه، حكم له جابر وال الضعف، يقتضي
 وغريه املهذب شرح من مواضع في ذلك خالف لكنه التحقيق، هو وهذا :قلت

 ،بذلك يغتر فال عليها داود أبِي سكوت أجل من كثرية بأحاديث فاحتج تصانيفه، من
  .)١(’ا .أعلم واهللا

 حديثًا ذكر لَما -اهللا رحمه-  نفسه حجر ابن ذكره ما ذلك وخالصة :قلت
 الصالح ابن رأي على فهو عليه؛ وسكت منه طرفًا السنن في داود أبو أخرج" :فقال
 األخرى الطرق انضمام باعتبار ولكن كذلك، اجلمهور رأي وعلى .حسن تبعه ومن
  .)٢(’ا"بانفراده ال إليه

  .أعلم واهللا لالنجبار، يصلح فيما هذا أن شك وال

FFFFF  

  : قاعدة-
 تضعيفًا وال للحديث منه تصحيحا ليس سننه في احلديث على الترمذي سكوت

  .يكإل منه احلديث على احلكم إحالة إنما له، منه
 الضعيف، ويضعف الصحيح، يصحح الترمذي إن" :-اهللا رحمه- القطان ابن قال

                                                           

  ).٤٤٥-١/٤٣٥(النكت على كتاب ابن الصالح ) ١(
  ).١٢ص ( عموم املغفرة للحجاج فيقوة احلجاج ) ٢(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .)١(’ا"فيه ينظر من نظر إلَى للحديث ترك سكت؛ إذا وسكوته بينهما، ما ويحسن
 التصنيف وضع أصل أن[ الحظنا إذا االنجبار درجة عن ينزل ال غالبا لكنه :قلت

 بِخالف االستشهاد أو لالحتجاج يصلح ما على فيه يقتصر أن األبواب على للحديث
  .)٢(]اجلمع مطلق وضعه أصل فإن املسانيد؛ على رتب من

FFFFF  

  : درجة تصحيح احلاكمفي:  قاعدة-
 ،التصحيح باب في متساهل احلاكم" :-اهللا رحمه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 دون تصحيحه إن حتى وحده، بتصحيحه يوثق فال موضوع؛ هو ما يصحح أنه حتى
 بن حامت وأبِي خزيمة ابن تصحيح دون بل ،نزاع بال والدارقطنِي الترمذي تصحيح

 "املختارة" في املقدسي الواحد عبد بن محمد اهللا عبد أبِي احلافظ تصحيح بل ،حبان
 أو تصحيحه مثل يكون أحيانا الترمذي وتحسني ،ريب بال احلاكم تصحيح من خري

  .)٣(’ا"أرجح
 :مرفوعا اخلطاب بن عمر لحديث احلاكم تصحيح - اهللا رحمه- تيمية ابن لونق

  .#.. لي غفرت لَما محمد بِحق أسألك ،رب يا :قال اخلطيئة، آدم اقترف لَما أنه$
 أنكره مما فهذا ،وأمثاله احلديث هذا ملثل احلاكم تصحيح وأما" :بقوله وتعقبه

 مكذوبة موضوعة وهي أحاديث يصحح احلاكم إن :وقالوا باحلديث، العلم أئمة عليه
 وصي ذكر فيه الذي ثرملة بن زريب حديث صحح كما باحلديث، املعرفة أهل عند

  .وغريمها اجلوزي وابن البيهقي ذلك بين كما املعرفة أهل باتفاق كذب وهو املسيح،
 العلم أهل أئمة عند وهي يصححها، مستدركه في كثرية أحاديث وكذلك

                                                           

  ).٩ لوحة رقم ٢الْمجلد (يان الوهم واإليهام ب) ١(
  ).٣ص " (تعجيل املنفعة "فيتضمني من كالم ابن حجر العسقالنِي ) ٢(
  ).٤٩ص(خمتصر الفتاوى ) ٣(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

  .يرفعه موقوفًا يكون ما ومنها موضوعة، باحلديث
 وإن احلاكم، تصحيح مجرد على يعتمدون ال باحلديث العلم أهل كان ولهذا

 يكثر الذي الثقة بِمنزلة املصححني في هو لكن صحيح، فهو يصححه ما غالب كان
  .عليه أغلب الصواب كان وإن غلطة

 حبان بن حامت بِيأ بِخالف تصحيحه؛ من أضعف احلديث يصحح فيمن وليس
 الترمذي، تصحيح وكذلك قدرا، وأجل احلاكم تصحيح فوق تصحيحه فإن البستي

 وإن هؤالء فإن احلديث، يصحح فيمن وأمثاهلم منده وابن خزيمة، وابن والدارقطنِي،
  .احلاكم من الباب هذا في أتقن فهم نزاع ينقلونه ما بعض في كان

 مسلم تصحيح يبلغ وال مسلم، تصحيح مبلغ هؤالء من الواحد تصحيح يبلغ وال
  .)١(’ا"الباب هذا في صنف ما أجل البخاري كتاب بل البخاري، تصحيح مبلغ

  .اجلميع اهللا رحم لبعضهم، خالفًا املعتمد هو هذا :قلت

FFFFF  

  : قاعدة-
 هي وإنما روايته، في ال أحكامه في هو إنما احلاكم إلَى ينسب الذي التساهل

  .كتبه من غريه دون املستدرك ابهكت في
 :قال حيث ،-اهللا رحمه- املعلمي العالمة ذكره ما :خلل من فيه وقع ما وسبب

  :أسباب عدة له أن اخللل من "املستدرك" في وقع مافي لي يظهر والذي"
 في نبغ قد" ":املستدرك" خطبة في قال وقد اإلكثار، على احلاكم حرص :األول

 من عندكم يصح ما جميع بأن اآلثار برواة يشمتون املبتدعة من جماعة هذا عصرنا
 ألف على املشتملة الْمجموعة األسانيد وهذه حديث، آالف عشرة يبلغ ال احلديث

 على للرد اإلكثار في هوى له فكان ".صحيحة غري سقيمة كلها أكثر أو أقل أو جزء،
                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٨٦-٨٥ص ( التوسل والوسيلة فيقاعدة جليلة ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فيلبانِي األ



  -١١٦-

  .هؤالء
 فيه يتنافس مما غريبا يكون أو عال، بسند حلديثا له يقع قد أنه :والثانِي

  .إثباته على فيحرص الْمحدثون
 في السراج يب استعان" :األخرم اهللا عبد أبو احلافظ قال ،)١("احلفاظ تذكرة" وفي

 وجد إذا وكان أصوله، وحسن حديثه كثرة من أحتري فكنت مسلم صحيح على خترجيه
 شرط من ليس :فأقول - املستخرج في :يعنِي- كتبهن أن البد :يقول عاليا اخلرب

  ".فيه فشفعنِي -مسلما :يعنِي -صاحبنا
 اشتهى غرابته أو بعلوه يفرح حديثًا عنده وجد كلما هذا نحو للحاكم فعرض

  .املستدرك في يثبته أن
 البحث في التعب من نفسه عن يخفف ولكي األولني، السببني ألجل أنه :الثالث

 جماعة سألنِي" :اخلطبة في قال ذلك، إلَى وأشار علة له ما خيرج أالَّ يلتزم ملَ ،والنظر
 إسماعيل بن محمد يحتج بأسانيد املروية األحاديث على يشتمل كتابا أجمع أن ...

 - اهللا رحمهما-  فإنهما له علة ال ما إخراج إلَى سبيل ال إذ بِمثلها، احلجاج بن ومسلم
ألنفسهما ذلك يدعيا لَم."   

ي يصب ولَمخرجا أالَّ ملتزمان الشيخني فإن هذا فبعد ظنهما على غلب ما إال ي 
 العلل إلَى يلتفت لَم أنه كالمه وظاهر قادحة، علة له ليس أنه والتدبر والبحث النظر
 علة له ليس أنه ظنه على يغلب لَم وإن رجالهما، مثل رجاله كان ما يخرج وأنه ألبتة،
  .ةقادح

 ... يحتج بأسانيد" :قوله معنى في توسع األولني السببني ألجل أنه :الرابع
 أن يعلم جماعة عن فأخرج كالم فيه من الصحيحني رجال في أن على فبنى ،"بِمثلها
   .كالما فيهم

  :معروفة مواضع في كالم فيه لمن يخرجان إنما الشيخني أن التوسع ومحل
                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٢/٢٧٠() ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 كما ألبتة، روايته في يضره ال الكالم ذاك أن إلَى هادمهااجت يؤدي أن :أحدها
  .لعكرمة البخاري أخرج

 به لالحتجاج يصلح ال أنه يقتضي إنما ذاك أن إلَى اجتهادمها يؤدي أن :الثانِي
  .ذلك ونحو غريه، تابعه حيث أو مقرونا به يحتج ألن يصلح أنه ويريان وحده،

 شيوخه، من فالن عن بروايته خاص الرجل في الذي الضعف أن يريا أن :ثالثها
 أو اختالطه، بعد منه مسع بِما أو كتابه، غري من منه يسمع بِما أو عنه، فالن برواية أو
  .التدليس ريبة يدفع ما آخر وجه من عنه يأت ولَم مدلس وهو عنعنة عنه جاء بِما

 احلاكم روقَص يصلح، ال حيث له يخرجان وال ،يصلح حيث للرجل فيخرجان
 نظري أنه على بناء له أحدمها وال يخرجا لَم لمن مواضع في فأخرج وزاد هذا مراعاة في
  فيه؟ متكلم وهو لهذا أخرجت كيف :له قيل فلو له، أخرجا قد من

 ولو هذا في الكالم من قريب كالم وفيه لفالن أخرجا قد بأنهما يجيب لعله
  .هلكى لجماعة أخرج بل به يف ملَ لكنه اخلطب؛ هلان بِهذا ىفَّو

 سنة، وسبعني اثنتني عمره بلغ أن بعد "املستدرك" تأليف في شرع أنه :اخلامس
 أخرى كتب يده تحت - يظهر فيما- وكان عنه، نقل كما ذاكرته ضعفت وقد

 "املستدرك" إتمام على حريص فهو أجله، قرب استشعر وقد ،"املستدرك" مع يصنفها
 أنه أو له أخرجا نهماأ السند في يقع الرجل في يتوهم فقد موته، بلق املصنفات وتلك
 رأيت وقد ذلك، حنو أو جيرح لَم أنه أو آخر، رجل أنه والواقع له، أخرجا الذي فالن

 له أخرج قد :الرجل في فيقول بِها يجزم القبيل هذا من أوهام عدة "املستدرك" في له
 في ويقول بامسه، اسمه شبيه آخر لرجل أخرج ماإن مسلما أن مع -مثالً- مسلم
  .غريه أنه والصواب .فالن ابن فالن هو السند في الواقع فالن :الرجل

 أصوله من ينقل كان إنما ألنه روايته؛ في ما خلل يقع لَم كله هذا مع لكنه
 عهسم فقد "املستدرك" في حديث فكل أحكامه، في اخللل وقع وإنما املضبوطة،

 شرط على بأنه حكمه فأما الثقة، به تحصل الذي القدر هو هذا هو، كما احلاكم
 فالن، ابن فالن هو أنه أو صحابِي، فيه املذكور فالنا أن أو صحيح، أنه أو الشيخني،



  -١١٦-

  .اخللل من كثري فيه وقع قد فهذا ذلك ونحو
 اجلرح في هفكتب ،"املستدرك"بـ يخصونه إنما بالتساهل للحاكم وذكرهم هذا
 وقع بِما التشبث أن يتبني وبِهذا - أعلم فيما- فيها مما بشيء أحد يغمزه لَم والتعديل

 في الَّتي أحكامه في التروي إليجاب كان إن ألجله فيه وبكالمهم "املستدرك" في له
 "كاملستدر" غري في أحكامه في أو روايته في للقدح كان وإن وجيه، فهو "املستدرك"

 من غريه كحال ذلك في حاله بل لذلك، وجه فال ذلك ونحو والتعديل اجلرح في
 قام ما إطراح ذلك في واحلكم لغريه، يقع كما فنادر خطأ له وقع إن العارفني، األئمة
  .)١(’ا"املوفق واهللا ،عداه ما وقبول فيه، أخطأ أنه على الدليل

 لمن الشيخان فيها يخرج الَّتي املواضع ؛-اهللا رحمه-  كالمه أفاد وقد :قلت
  .اجلميع اهللا رحم منه، عزيزة فائدة وهذه الرواة، من فيه تكلم

FFFFF  

  : قاعدة-
 اإلسالم؛ دواوين عن خارجا حديثًا رأيت متى" :-اهللا رحمه- اجلوزي ابن قال
  :فيه فانظر ونحوها داود، أبِي وسنن والصحيحني أمحد، ومسند كاملوطأ،

 يباين ورأيته فيه ارتبت وإن أمره، قرب واحلسان الصحاح من نظري له كان فإن
 الضعفاء"بـ املسمى كتابنا من أحوالَهم واعترب إسناده رجال فتأمل األصول،

  .فيه القدح وجه تعرف فإنك "واملتروكني
 قد أو مقلوبا، أو موضوعا، احلديث ويكون ثقات، كله اإلسناد يكون وقد

  .)٢(’ا"النقاد إال ذلك يعرف وال ،األحوال أصعب وهذا تدليس؛ فيه جرى
 مناكري من احلديث هذا أن على يدل ومما" :-اهللا رحمه- الْجوزية قيم ابن وقال

                                                           

  .بتصرف يسري، )٤٥٩-١/٤٥٧( تأنيب الكوثري من أباطيل في بِماالتنكيل ) ١(
  ).١٠٠-١/٩٩(املوضوعات، البن اجلوزي ) ٢(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 أحد وال الصحيح، أصحاب ال املعتمدة؛ الكتب أهل من أحد يروه لَم أنه ":الراوي"
  .)١(’ا"بخاريال شرط على الظاهر في وكونه إسناده، شهرة مع السنن؛ أهل من

  : قاعدة-
  .عندهم صحته تعنِي ال املسندة، احلديث كتب في احلديث رواية مجرد

 بعدم حكم أن بعد حديث على له تعقيب في -اهللا رحمه- تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 عادة على املقدسي اهللا عبد وأبو أماليه، في املدينِي موسى أبو رواه وقد" :قال ثبوته
 أكثر اعتاده كما ،ضعيفًا أو صحيحا كان سواء الباب في يروى ما رواية يف أمثالهم

 ذلك في العهدة ويجعلون الفضائل في روي ما يروون أنهم الْمحدثني من املتأخرين
  .والعبادات واألشخاص واألمكنة األوقات فضائل في املصنفني عادة هي كما الناقل على

 يجمع حيث وغريه األعمال فضائل في ياألصبهانِ الشيخ أبو يرويه كما
 وأحاديث وحسنة، صحيحة قوية كثرية أحاديث وفيها روايته، لكثرة كثرية أحاديث

 الصحابة، فضائل في سليمان بن خيثمة يرويه ما وكذلك وواهية، موضوعة ضعيفة كثرية
 حلية لأو وفي مفرد، كتاب في اخللفاء فضائل في األصبهانِي نعيم أبو يرويه وما

 البناء، بن علي وأبو الكنانِي، العزيز وعبد السمرقندي، الليث أبو يرويه وما األولياء،
 موسى وأبو ،ناصر بن الفضل وأبو اخلطيب، بكر أبو يرويه وما الشيوخ، من وأمثاهلم
 معرفة لَهم ممن وأمثاهلم ،الغنِي عبد عساكر،واحلافظ بن القاسم وأبو املدينِي،

 اجلارية عادتهم على مطلقًا روي ما تصانيفهم في يروون ما كثريا همفإن ،باحلديث
 على أحدهم يتكلم وقد روي، ما بكل ليحتج ال الباب ذلك في روي ما ليعرف
  .يتكلم ال وقد وضعيف، ومنكر، غريب، :ويقول احلديث

 ابن مالك مثل دينهم، عليه ويبنون به يحتجون الذين احلديث أئمة بِخالف وهذا
 وسفيان مهدي، بن الرمحن وعبد القطان، سعيد بن ويحيى احلجاج، بن وشعبة أنس،

 حنبل، بن وأمحد والشافعي، اجلراح، بن ووكيع املبارك، بن اهللا وعبد عيينة، بن
                                                           

، وصححه أخرجه .: ���وف  ).٣/٢٥١(تهذيب مختصر السنن ) ١(
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

 ومحمد داود، وأبِي زرعة، وأبِي والبخاري، املدينِي، بن وعلي راهويه، بن وإسحاق
 الطربي، جرير بن ومحمد علي، بن وداود املنذر، وابن خزيمة، وابن املروزي، نصر بن

 يجتهدوا أن يحتاجون األحاديث على األحكام يبنون الذين هؤالء فإن هؤالء، وغري
  .رجالها وتمييز وضعيفها صحيحها معرفة في

 معرفة ألجل وهذا هذا بني ليميزوا والرجال احلديث في تكلموا الذين وكذلك
 وأبو الدارقطين، احلسن وأبو البسيت، حامت وأبو عدي، بن أمحد أبو يفعل كما احلديث

 وأبو األنصاري، إمساعيل وأبو البيهقي، بكر أبو ذلك يفعل قد وكما اإلمساعيلي، بكر
 فإن هؤالء، وأمثال حزم، بن محمد وأبو الرب، عبد بن عمر وأبو الزنجانِي، القاسم
 وسيلة كتاب مثل- بإسناد يروي ال من ذكرن ولَم .آخر موضع له األمور هذه بسط

 فإن - ذلك وأمثال الديلمي، لشهريار الفردوس وكتاب املوصلي، املال لعمر املتعبدين
  .)١(’ا"كبري أمر األكاذيب من يذكرونه وفيما الطبقات، هؤالء دون هؤالء

 امغمز وال مطعنا يتخذ أالَّ ينبغي ،-اهللا رحمهم- عليه جروا الذي وذاك :قلت
  .اجلميع اهللا رحم ،)٢(عادتهم من أنه عرف أن بعد خاصة فيهم؛

FFFFF  

                                                           

  ).٨٦-٨٥ص ( التوسل والوسيلة فيقاعدة جليلة ) ١(
  ).١١٥-١/١١٤( تأنيب الكوثري من أباطيل في بِماالتنكيل : انظر) ٢(

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 

، وصححه أخرجه .: ���وف
٢٢٠( صحيح اجلامع فياأللبانِي 



  -١١٦-

ò·b¨a  

 أذكرك أيها الباحث بأنك مهما زعمت لنفسك من معرفة نظرية لعلم :أخريا
مصطلح احلديث، وقضايا اجلرح والتعديل، والتخريج؛ فإنك تبقى غري متأهل ألن 

 تمارس التخريج حتىيث وبيان مرتبته؛  احلكم على احلدفي يعتمد عليه ممنتكون 
ممارسة عملية، تعرف منها أبعاد هذا العلم وأغوار مسائله، وخبايا زواياه، وتتربى 

  !! ذلكفي ملكة قوية -مع طول املمارسة والدربة-لديك 
ال بد يف هذا العلم من طول : "رمحه اهللا) هـ٧٩٥ت(قال ابن رجب 

ذا عدم املذاكرة به، فليكثر طالبه املطالعة يف كالم األئمة املمارسة وكثرة املذاكرة، فإ
العارفني كيحي القطان، ومن تلقى عنه كأمحد وابن املديين وغريمها، فمن رزق 
مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه، وصارت له فيه قوة نفس، وملكة صلح له أن 

احلفظ والفهم، : ا احلجة يف هذا العلم عندن:  قال احلاكم أبوعبداهللا.يتكلم فيه
معرفة احلديث إهلام، فإذا قلت للعامل بعلل : وذكر ابن مهدي. واملعرفة ال غري

    )١(اهـ"من أين قلت هذا؟ مل تكن له حجة: احلديث
 إلَىبدعوتك " األسانيد ودراسة التخريج" فإني أختم كتابِي :هذا أجل من

تعجل إخراج شيء من املمارسة العملية، مع نصحي لك وتأكيدي عليك أالَّ ت
 يستقيم عودك ويعجمه بعض أهل العلم الكبار حتىتخارجيك وكتبك للناس، 

التخاريج  علم احلديث مصطلحا وختريجا، فإن أذنوا لك بِمباشرة إخراج فياملتمكنني 
  .لذلك بتأهلكT يأذن اهللاحتىللناس فبها، وإال فالسالمة والغنيمة أن تمسك 

  .املستعان واهللا ،ذلك في الزمان إخوة بعض وصنيع وإياك
 هي ليست الرد أو القبول من مرتبته ومعرفتك للحديث خترجيك أن أذكرك كما

 من عليه يترتب وما ومعانيه، احلديث فقه عن تبحث أن لك ينبغي بل املطاف؛ خاتمة

                                                           

 ).٢/٦٦٤/ (مهام/ شرح العلل البن رجب)  ١(
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  .لَها ممهدة وسيلة إال التخريج علم وما ،املقصودة الغاية هو هذا إذ أحكام،
 من يعرف وال والضعيف، الصحيح معرفة في ووقته عمره أفنى كمن تكن وال

 في تتعثر قد وبِمعانيه باحلديث الدراية بدون أنك هنا أزعم إني بل ،شيئًا دينه أمر
 لثقات،ا رواه لما املنت مخالفة فيه تعترب واملنكر الشاذ إذ مرتبته؛ وبيان احلديث على حكمك
  .والسالم املوفق، واهللا ،ومعانيه احلديث بفقه يهتم لَم من ستطيعهي ال ذلك، وتقدير

  
  كتب

  بازمول عمر بن محمد
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ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@÷ŠèÏ 

  .برواية حفص عن عاصم.  القرآن الكريم-
IcH@ @

لصديق بن حسن خان    /  أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال النجوم        -
بداجلبار زكار، منشورات وزارة الثقافـة      ع: ، أعده للطبع  )هـ١٣٠٧ت(القنوجي  

  .م١٩٨٧واإلرشاد القومي، دمشق 
 ،)’٧٠٢ت (البن دقيق العيد :  شرح عمدة األحكامفي إحكام األحكام -

  .العلمية الكتب دار املنريية، املطبعة
 أبِي الدين عالء :جمع ،تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى من الفقهية االختيارات -

 دار نشر الفقي، حامد محمد :تحقيق ،)’٨٠٣ ت( البعلي حمدم بن علي احلسن
  .املعرفة

 دار ،)’٧٠٩ ت( الشاطبِي موسى بن إبراهيم إسحاق ألبِي :االعتصام -
  .رضا رشيد محمد السيد تعريف مقدمته وفي ،املعرفة

 ،)’١٣٩٦ ت( الزركلي محمود بن الدين خلري ):تراجم قاموس( األعالم -
  .م١٩٨٠ اخلامسة الطبعة ،للماليني العلم دار طبع

 دراسة ،)’٧٠٢ ت( العيد دقيق بن الدين لتقي :االصطالح بيان في االقتراح -
  .’١٤٠٢ بغداد اإلرشاد مطبعة ،الدوري الرمحن عبد قحطان :وتحقيق

I@lH@ @
 احلسن علي بن بِيأل:  كتاب األحكامفي بيان الوهم واإليهام الواقعني -

 املصرية، الكتب دار نسخة عن مصور مخطوط ،)’٦٢٨ت " ( القطانابن "محمد
  .العونِي الشريف حامت مكتبة من مصور حديث ،)٧٠٠( رقم

 /طيبة دار سعيد، آيت احلسني .د بتحقيق مطبوعاً الكتاب إىل ورجعت -
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  .هـ١٤١٨ األوىل الطبعة /الرياض
I@pH@ @

 الكتب دار ،)’٤٦٣ت " (اخلطيب البغدادي" بكر أمحد ألبِي:  تاريخ بغداد-
  .العلمية

 :تعليق ،)’٨٠٦- ’٧٢٥( العراقي الرحيم عبد الدين لزين :والتذكرة التبصرة -
  .العلمية الكتب دار ،احلسينِي احلسني بن محمد

 حجر بن علي بن أمحد الفضل ألبِي :رجب فضل في ورد بِما العجب تبيني -
 الكتب دار ،عصر آل إسماعيل بن إبراهيم :وتعليق تحقيق )’٨٥٢ت( العسقالين

  .حجر البن "احلجاج قوة" جزء ومعه .’١٤٠٨ األولَى الطبعة ،العلمية
 عبد :تحقيق )’٩١١ت(للسيوطي :  تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي-
  .’١٣٩٩ الثانية الطبعة النبوية، السنة إحياء دار ،اللطيف عبد الوهاب
 إحياء دار ،املعلمي الرمحن عبد حقيقت )’٧٤٨ ت( للذهبِي :احلفاظ تذكرة -
  .العربِي التراث

 ت( العسقالنِي حجر البن :األربعة األئمة رجال بزوائد املنفعة تعجيل -
  .العربِي الكتاب دار ،)’٨٥٢

 الوليد أليب الصحيح، اجلامع يف البخاري له خرج ملن والتجريح التعديل -
 األوىل الطبعة الرياض، ، اللواء دار حسني، لبابة أيب حتقيق ،)هـ٤٧٤ت( الباجي
  هـ١٤٠٦

 الرحيم لعبد :الصالح ابن كتاب من وأغلق أطلق لما واإليضاح التقييد -
  .’١٤٠١ الفكر دار عثمان، محمد الرمحن عبد :حتقيق ،)’٨٠٦ ت( العراقي

 ت( النمري الرب عبد البن :واألسانيد املعانِي من املوطأ في لما التمهيد -
 اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة .وزميله العلوي أمحد بن مصطفى :قيقتح )’٤٦٣

  .’١٣٨٧ األول الْمجلد باملغرب
 دائرة مجلس مطبعة ،)’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر البن :التهذيب تهذيب -
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  .صادر دار نشر األولَى، الطبعة ،الدكن -آباد حيدر العثمانية املعارف
 - اجلوزية قيم ابن-  القيم ابن الدين لشمس :دداو أبِي سنن مختصر تهذيب -

  .’١٤٠٠ املعرفة دار نشر زميلهو شاكر، أمحد :تحقيق )’٧٥١ ت(
 بن علي احلسن ألبِي :املوضوعة الشنيعة األخبار عن املرفوعة الشريعة تنزيه -

 دار وزميله، اللطيف عبد الوهاب عبد :تحقيق ،)’٩٦٣ ت( الكنانِي عراق بن محمد
  .’١٣٩٩ األولَى الطبعة العلمية، الكتب

 املعلمي يحيى بن الرحمن لعبد :أباطيل من الكوثري تأنيب في بِما التنكيل -
  .’١٤٠١ باكستان-  الهور العربية املطبعة .األلبانِي :تحقيق ).’١٣٨٦ ت(

 دار ،)’٩١١ ت( السيوطي الدين جلالل :مالك موطأ شرح احلوالك تنوير -
  .لبنان -وتبري العلمية الكتب

 ت( الصنعانِي إسماعيل بن لمحمد :األنظار تنقيح ملعانِي األفكار توضيح -
 الطبعة العربِي، التراث إحياء دار ،احلميد عبد الدين محيي محمد :تحقيق )’١١٨٢
  .’١٣٦٦ األولَى

IxH@ @
 ،)’٦٠٦ت (البن األثري مجد الدين :  أحاديث الرسولفي جامع األصول -

  .’١٤٠٣ الثانية الطبعة ،الفكر دار األرناؤوط، القادر عبد :تحقيق
 :تحقيق )’٢٥٦ ت( البخاري إمساعيل بن لمحمد :اإلمام خلف القراءة جزء -

  .باكستان -الهور ،السلفية املكتبة ،الثوري الرمحن فضل
 املعارف دائرة مطبعة ،)’٣٢٧ت ( حامت أبِيالبن :  اجلرح والتعديل-
  .املعلمي :بِتحقيق ،األولَى الطبعة العثمانية،
 اعتنى )’٦٥٦ ت( للمنذري :والتعديل اجلرح في أسئلة عن املنذري جواب -

 املطبوعات مكتبة نشر احلديث، في املؤمنني أمراء ويليه غدة، أبو الفتاح عبد :به
  .’١٤١١ األولَى الطبعة ،بِحلب اإلسالمية

I�H@ @
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-  املعرفة دار )’هـ١١٧٦ت(ي لشاه ويل اهللا الدهلو:  حجة اهللا البالغة-
  .بريوت

 :تحقيق ،)’١٢٠٧ ت( خان صديق لمحمد :الستة الصحاح ذكر في احلطة -
  .’١٤٠٨ األولَى الطبعة ،عمار دار اجلمل دار احلميد، عبد حسن علي

I@„H@ @
 من األول الْمجلد في )’٥٨١ت ( موسى املدينِي ألبِي:  خصائص املسند-

  .’١٣٧٧ بِمصر املعارف دار ،كرشا ألمحد أمحد مسند تحقيق
لمحيي الدين :  خالصة األحكام من مهمات السنن وقواعد األحكام-
 رقم القرى أم جامعة في البحوث بِمركز "ميكروفيلم" مخطوط )’٦٧٦ت (النووي 

  .حديث )٥١٥(
I…H@ @

مركز البحث العلمي وإحياء ، ألمحد نور سيف:  دراسة تاريخ ابن معني-
  .األولَى الطبعة ،جامعة أم القرى، يالتراث اإلسالم

 دار )’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر البن :الثامنة املائة أعيان في الكامنة الدرر -
  .اجليل

I‡H@ @
 ،)هـ٧٤٨ت( الذهيب الدين لشمس والتعديل، اجلرح يف قوله يعتمد من ذكر -

 مكتبة توزيع احلديث، علوم يف رسائل أربع فيه جملد ضمن أبوغدة، عبدالفتاح حققه
  .هـ١٤٠٤ الرابعة الطبعة الرياض، ، الرشد

@I‰H@ @
 بن سليمان داود ألبِي :سننه وصف في مكة أهل إلَى داود أبِي رسالة -
 اإلسالمي، املكتب ،الصباغ لطفي محمد :تحقيق ،)’٢٧٥ ت( السجستانِي األشعث

  .’١٤٠١ الثالثة الطبعة
 جعفر بن لمحمد :ملشرفةا السنة كتب مشهور لبيان املستطرفة الرسالة -
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 جعفر بن محمد بن محمد بن املنتصر محمد :مقدماتها كتب )’١٣٤٥ ت( الكتانِي
  .’١٤٠٦ الرابعة الطبعة ،اإلسالمية البشائر دار الكتانِي،

I÷H@ @
  .اإلسالمي املكتب ،األلبانِي الدين ناصر لمحمد :الضعيفة األحاديث سلسلة -
 محمد :بعناية طبع ،)’٢٥٥ ت( الدارمي اهللا عبد محمد ألبِي :الدارمي سنن -

  .النبوية السنة إحياء دار ،دمهان أمحد
 :تحقيقه على أشرف ،)’٧٤٨ ت( الذهبِي الدين لشمس :النبالء أعالم سري -

  .’١٤٠٢ الثانية الطبعة الرسالة، مؤسسة األرناؤوط، شعيب
 منشورات ،)’١٣٤٢ ت( فورياملبارك السالم لعبد :البخاري اإلمام سرية -
  .’١٤٠٦ األوىل الطبعة السلفية، املطبعة ،اهلند بنارس السلفية اجلامعة

I”H@ @
 مهام .د :تحقيق ،)’٧٩٥ ت( رجب بن الدين لزين :الترمذي علل شرح -

  .’١٤٠٧ األوىل الطبعة األردن - املنار مكتبة .سعيد
  

I@˜H@ @
ت (سماعيل البخاري لمحمد بن إ): اجلامع الصحيح( صحيح البخاري -

 طبع .للعسقالنِي الباري فتح شرحه مع الباقي عبد فؤاد محمد :تحقيق .)’٢٥٦
  .السلفية املطبعة

 الفارسي الدين لعالء ):حبان ابن صحيح بترتيب اإلحسان( حبان ابن صحيح -
  .الرسالة مؤسسة - ’١٤٠٨ األولَى الطبعة األرناؤوط، شعيب :تحقيق )’٧٣٩ ت(

 :تحقيق )’٣١١ ت( خزيمة بن إسحاق بن لمحمد :خزيمة بنا صحيح -
  .’١٣٩٠ اإلسالمي املكتب .األلبانِي ومراجعة األعظمي، مصطفى محمد

IÂH@ @
 العلمية، الكتب دار ،)’٩١١ت (جلالل الدين السيوطي :  طبقات احلفاظ-
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  .’١٤٠٣ األولَى الطبعة
IÊH@ @

 - التراث إحياء دار )’٢٧٩ت ( عيسى الترمذي ألبِي:  العلل الصغري-
  .للترمذي "السنن" كتاب آخر في ملحق عوض، عطوة إبراهيم :تحقيق بريوت،
 نشر آبادي، العظيم احلق لشمس ":داود أبِي سنن )شرح( حاشية املعبود عون -

  .بريوت العربِي، الكتاب دار
 حمدم بن محمد الفتح ألبِي :والسري والشمائل املغازي فنون في األثر عيون -

  .بريوت-  املعرفة دار )’٧٣٤ ت( اليعمري الناس سيد ابن
IÒH@ @

 الثالثة الطبعة )’٩٧٤ -’٩٠٩ (اهليتميالبن حجر :  الفتاوى احلديثية-
  .بِمصر احللبِي البابِي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة .’١٤٠٩

 ).’٨٥٢ت (البن حجر العسقالنِي :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-
 :وترقيم وترتيب ،)األولَى الثالثة الْمجلدات( باز بن اهللا عبد بن لعزيزا عبد :تحقيق
  .السلفية املكتبة الباقي، عبد فؤاد محمد

 :تحقيق ،)’٩٠٢ ت( السخاوي اهللا عبد ألبِي :احلديث ألفية بشرح املغيث فتح -
 نشر ، )’١٤٠٧( األوىل الطبعة اهلند، - بنارس- السلفية املطبعة علي، حسني علي
  .ببنارس السلفية باجلامعة اإلسالمية البحوث إدارة

 بن محمد بكر ألبِي ):شيوخه عن رواه ما فهرسة( األشبيلي خري ابن فهرس -
 وتلميذه، زيدين قداره فرنسشكه أصوله على قابله )’٥٧٥ ت( األشبيلي خري

 ريوتب ،التجاري املكتب ،بغداد - املثىن مكتبة القاهرة- اخلاجني مؤسسة منشورات
  .األندلسية املكتبة

 عابدين بن عمر بن أمني لمحمد :الغريبة الكلمات إعراب في العجيبة الفوائد -
  ).بريوت الكتب، عالَم عابدين ابن رسائل مجموعة ضمن( )’١٢٥٢ ت(

 ت( الشوكانِي علي بن لمحمد :املوضوعة األحاديث في الْمجموعة الفوائد -
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 عام ،الْمحمدية السنة مطبعة ،املعلمي يحيى بن الرمحن عبد :تحقيق )’١٢٥٠
١٣٩٨’.  

IÖH@ @
 ،)’٧٢٨ت (لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  التوسل والوسيلةفي قاعدة جليلة -
  .’١٣٩٨ الثانية الطبعة اإلسالمي، املكتب

 في قاعدة مع )’٧٧١ ت( السبكي بن الدين لتاج :والتعديل اجلرح في قاعدة -
  .الثانية الطبعة ،حلب- الوعي دار نشر ،غدة أبو الفتاح دعب :تحقيق املؤرخني،
 ،)’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر البن :للحجاج املغفرة عموم في احلجاج قوة -

 األولَى الطبعة العلمية، الكتب دار حلبِي، حسني مسري :تحقيق ،العجب تبيني ومعه
١٤٠٨’.  

IÚH@ @
ت (ر العسقالنِي البن حج:  كشف الستر عن حكم الصالة بعد الوتر-

 األولَى الطبعة ،حزم ابن دار .املري صالح بن محمد بن هادي :تحقيق )’٨٥٢
١٤١٤’.  

ملصطفى بن عبداهللا الشهري /  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون-
  . احلديثة، بريوتدار العلوم/ حباجي خليفة

 دائرة طبع ،)’٤٦٣ت (للخطيب البغدادي :  علم الروايةفي الكفاية -
  .الدكن آباد بِحيدر ،العثمانية املعارف
 ت( اهلندي املتقي علي الدين لعالء :واألفعال األقوال سنن في العمال كنز -

  ).’١٤٠٩( الرسالة مؤسسة ،السقا صفوت :تصحيح )’٩٧٥
IÞH@ @

 دائرة مجلس مطبعة ،)’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر البن :امليزان لسان -
  .بريوت -للمطبوعات األعلمي مؤسسة نشر ،’١٣٩٠ الثانية عةالطب العثمانية، املعارف
 مرتضى محمد الفيض ألبِي :املتواترة األحاديث في املتناثرة الآللئ لقط -
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 بريوت، العلمية الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد :تحقيق )’١٢٠٥ ت( الزبيدي
  .’١٤٠٥ األوىل الطبعة

IâH@ @
لشرف الدين عبد املؤمن الدمياطي : عمل الصالح ثواب الفي املتجر الرابح -

  .’١٤٠٣ دهيش بن امللك عبد :بطبعه وأمر قرأه ،)’٧٠٥ت (
 ).’٣٥٤ت (البن حبان :  الْمجروحني من الْمحدثني والضعفاء واملتروكني-

  .والتوزيع للنشر الباز دار توزيع .زايد إبراهيم محمود :تحقيق
 الكتاب دار ،)’٨٠٧ ت( الْهيثمي الدين لنور :الفوائد ومنبع الزوائد مجمع -

  .’١٤٠٢ الثالثة الطبعة ،العربِي
 شرح معه )’٦٧٦ ت( النووي الدين لمحيي :املهذب شرح الْمجموع -
  .الفكر دار ،احلبري والتلخيص الرافعي،
 بن محمد بن الرمحن عبد :مجع )’٧٢٨ ت( تيمية البن :الفتاوى مجموع -

  .’١٣٩٨ األولَى الطبعة عن تصوير ،سوريا -الرسالة مطبعة ،النجدي العاصمي قاسم
 السنن معالم معه )’٦٥٦ ت( للمنذري ):داود أبِي سنن( السنن مختصر -
 املعرفة دار ،وزميله شاكر أمحد :حققه ،القيم البن السنن مختصر وتهذيب للخطابِي
١٤٠٠’.  

 )’٧٧٧ ت( البعلي دينال لبدر ):تيمية ابن فتاوى مختصر( الفتاوى مختصر -
  .’١٤٠٥ الكتب دار ،سليم الْمجيد عبد :تصحيحه على أشرف

 ،)هـ٤٠٥ت( النيسابوري احلاكم عبداهللا أليب : اإلكليل كتاب إىل املدخل -
 والتوزيع، والنشر للطبع الدعوة دار أمحد، عبداملنعم فؤاد الدكتور املستشار حتقيق

  .هـ١٩٨٣ اإلسكندرية،
 شرحه )’٩١١ ت( السيوطي الدين جلالل :وأنواعها اللغة علوم في املزهر -
  .الفكر دار وزمالؤه، املولَى جاد أمحد محمد :وضبطه

 حامت :تحقيق )’٧٦١ ت( األنصاري هشام البن :النحو في السفرية املسائل -
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  .’١٤٠٣ األولَى الطبعة الرسالة، مؤسسة الضامن، صالح
 تحقيق )’٣٩٥ ت( فارس بن أمحد احلسني ألبِي :اللغة مقاييس معجم -
  .إيران - جنفي إسماعيليان العلمية، الكتب دار هارون، السالم عبد :وضبط

 اجلرح = اليمانِي للمعلمي :حامت أبِي البن والتعديل اجلرح تحقيق مقدمة -
  .والتعديل
 املكتب األلبانِي، الدين ناصر لمحمد :تيمية البن الطيب الكلم تحقيق مقدمة -

  .’١٣٩٧ الثالثة الطبعة إلسالمي،ا
 الراغب القاسم ألبِي )البقرة ومطالع الفاحتة تفسري مع( التفاسري جامع مقدمة -

 دار .’١٤٠٥ األولَى الطبعة فرحات، حسن أمحد .د :حققه )’٥٠٢ ت( األصفهانِي
  .الكويت الدعوة

 لني، فيهم وثقات اهولني من وخلق واملتروكني الضعفاء ديوان ذيل مقدمة -
 النهضة مكتبة األوىل، الطبعة األنصاري، حممد بن محاد حتقيق ،)هـ٧٤٨ت( للذهيب

  .هـ١٤٠٦ مكة، احلديثة،
 صحيح مع( )’٢٦١ ت( احلجاج بن مسلم لإلمام :مسلم صحيح مقدمة -

  .العربِي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد محمد :وتحقيق إعداد )مسلم
 ت( الصالح بن عثمان عمرو ألبِي ):احلديث علوم( الصالح ابن مقدمة -

  .’١٤٠١ بريوت العلمية املكتبة -  عتر الدين نور :تحقيق ).’٦٤٣
 عدنان .د :تحقيق ،)’٧٢٨ ت( تيمية البن :التفسري أصول في مقدمة -
  .’١٣٩٩ الثالثة الطبعة الكرمي، القرآن دار زرزور،
 ،عثمان حمدم الرمحن عبد :قحقيت )’٥٩٧ ت( اجلوزي البن :املوضوعات -

  .’١٣٨٦ األولَى الطبعة السلفية، املكتبة
 )’٧٤٨ ت( الذهبِي الدين لشمس ):احلديث مصطلح علم يف( موقظةالْ -

 املطبوعات مكتب نشر ،ةاإلسالمي البشائر دار ،غدة أبو الفتاح عبد :به اعتنى
  .’١٤٠٥ األوىل الطبعة حبلب، اإلسالمية،
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 :تحقيق ،)’٧٤٨ ت( الذهبِي الدين لشمس :الرجال نقد في االعتدال ميزان -
  .’١٣٨٢ األولَى الطبعة املعرفة، دار طبع البجاوي، محمد علي
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لمحمد صديق خان، دار :  نزل األبرار بالعلم املأثور من األدعية واألذكار-

  .الطبعة الثانية، املعرفة
 مذيالً )’٨٥٢ت (النِي البن حجر العسق:  نزهة النظر شرح خنبة الفكر-
  .العلمية املكتبة نشر .عزوز إلسحاق بتعليقات
 معه )’٧٦٢ ت( الزيلعي الدين لجمال :اهلداية ألحاديث الراية نصب -
 الطبعة اإلسالمية، املكتبة نشر باهلند-  العلمي الْمجلس إدارة "األملعي بغية" حاشيته
  .’١٣٩٣ الثانية

 صالح سعيد أليب الفوائد، من اليدين يذ حديث تضمنه فيما الفرائد نظم -
 اجلوزي، ابن دار البدر، بدر حققه ،)هـ٧٦٣ت( العالئي كيكلدي بن خليل الدين
  .هـ١٤١٦ األوىل الطبعة

 ،)’٨٥٢ ت( العسقالنِي حجر البن :الصالح ابن كتاب على النكت -
 جلامعةبا اإلسالمي التراث إحياء ،العلمي الْمجلس عمري، هادي بن ربيع :تحقيق

  .’١٤٠٤ األولَى الطبعة املنورة، باملدينة اإلسالمية
 الزركشي حممد عبداهللا أيب الدين لبدر الصالح، ابن مقدمة على النكت -

 الطبعة السلف، أضواء فريج، بال حممد بن العابدين زين .د حتقيق ،)هـ٧٩٤ت(
  .هـ١٤١٩ األوىل
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  .فتح الباري=  هدي الساري مقدمة فتح الباري -
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