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وصـحبه ، وعىل آله، الم عىل رسوله األمنيالة والسّ والصّ ، العاملني احلمد هللا ربّ 
 . وبعد. أمجعني

ا هلم عىل ليكون عونً ؛ احلديث علامءُ ه أأنش، فعالنّ  كثريُ  جليلٌ  واة علمٌ الرّ  علمَ  فإنّ 
واة هو أحدُ ركني علم ونقد الرّ ، ومعرفة أحواهلم عدالةً أو جرحاً ، نقد رواة احلديث

بوا فيه لإلبداعبتكره املحدِّ االذي ؛ قدالنّ   ان البستيّ بّ ح ابنُ  وقد قرن احلافظُ ، ثون ونُسِ
وبعض ، حابةالصّ  فقد ذكر بعضَ ، قدالنّ ات أثناء رصده ملسرية ونقد املرويّ ، واةبني نقد الرّ 

: وقال، واةؤال عن أحوال الرّ والسّ ، وايةت يف الرّ ثبّ ذين كانت هلم عناية بالتّ ابعني الّ كبار التّ 
: منهم نن مجاعةٌ ورحل يف مجع السُّ ، جالوانتقاء الرِّ ، رقوتتبع الطّ ، ثم أخذ عنهم العلمَ 

هريّ   ثم أخذ عن هؤالء مسلكَ . . . بن عروةوهشام ، وحييى بن سعيد األنصاريّ ، الزُ
، ة املسلمنيمن أئمّ  عفاء مجاعةٌ والقدح يف الضّ ، ننوحفظ السّ ، جالالرِّ  وانتقاءَ ، احلديث

 .. . . اجوشعبة بن احلجّ ، ومالك بن أنس، سفيان الثوريّ : ين منهموالفقهاء يف الدّ 
 ازيّ أيب حاتم الـرّ  ابنُ  احلافظُ ووجوب العناية به ، واةة علم نقد الرُّ يّ وأشار إىل أمهّ 

 إىل  مل نجد سبيالً فلامّ : إذ يقول؛ اجلرح والتعديليف تقدمته لكتابه -رمحه اهللا تعاىل-
، وايةقل والرّ  من جهة النّ إالّ ، ومن سنن رسول اهللا ، معرفة يشء من معاين كتاب اهللا

تقـان ت واإلثبّـاحلفـظ والتّ وأهـل ، تقـاهنمإواة  وقلةِ والـرّ ز بني عدول النّ أن نميّ  بَ وجَ 
 ....والكذبِ ، وسوءِ احلفظِ ، والوهمِ ، وبني أهل الغفلة، منهم

 .٥٦-١/٣٤املجروحني )١(
.٥:تقدمة اجلرح والتّعديل ص) ٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ـ أنّ  مسلمُ  وذكر اإلمامُ  واحلكـم ، ونَ بنقـدِ احلـديثأهل احلـديث وحـدهم هـم املختصّ

ـتعـديالً ؛ واةومعرفتهم بـأحوال الـرّ ، بسعةِ حفظهم؛ ذلكَ  لَ ثم علّ ، عليه : قـال  ،ا وجرحً
ـ، صناعة احلديث أنّ  -رمحك اهللا-واعلم  ـومعرفة أسبابه مـن الصّ ام قيم إنّـحيح والسّ

فال . . . . العارفني هبا دون غريهم، اساظ لروايات النّ م احلفّ ألهنّ ؛ ةهي ألهل احلديث خاصّ 
جـال مـن ومعرفـة الرّ ، وخالفهم يف املذاهب إىل معرفة احلـديث، اسسبيل ملن نابذهم من النّ 

ّال اآلثارعصار من نقلةِ األألمصار فيام مىض من األعلامء ا وأهل احلديث هم الذين ، خبار ومحُ
 ... . .جريحعديل والتّ يعرفوهنم حتى ينزلوهم منازهلم من التّ 

ـ ـ، ةومن خالل ما سبق حكايتـه عـن هـؤالء األئمّ ة علـم رواة اظ تـربز أمهيّـواحلفّ
فِّ ، العناية بهووجوب ، ينوأثره يف حفظ الدّ ، احلديث بن  ادُ عوّ  كتورُ نا الدّ قَ زميلُ وقد وُ

فقـد ، وقـد أجـاد يف تناولـه للموضـوع، أليف يف هـذا الفـنّ يف اختياره التّ  ويثيّ د الرّ يِّ محُ 
تـي تعـارف عليهـا وعـن مصـطلحاته الّ ، صـنيف فيـهوالتّ ، واةث عن نشأة علم الـرّ حتدّ 

، فـه هـذا بـني االسـتقراءيف مؤلَّ  فُ لِّ ؤوقد مجع املُ ، وجر عليها عملهم، علامء احلديث
ـ قـةً وثّ مُ  سـتوعبةً ه مُ تُ فجاءت مادّ ، واملناقشة، حليلوالتّ   سـوف جيـدُ فيهـا طالـبُ ، رةً رّ حمُ

 .-إن شاء اهللا تعاىل-العلم بغيته 
وأن ، ب العلم يف كتابه هذام لطالّ خرياً عىل ما قدّ  فَ وأسأل اهللا أن جيزي املؤلِّ ، هذا

 .وصحبه أمجعني، وعىل آله، دورسوله حممّ ، م عىل عبدهوسلّ ،  اهللاوصىلّ . يكتب له القبول
 حافظ بن حممد احلكميّ . د. أ: وكتبه

 .أستاذ بكلية احلديث باجلامعة اإلسالميّة              
 

.٢١٨: قد صمييز املطبوع مع منهج النّ ) التّ ١(
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 ت

الم عىل رسول اهللا، احلمد هللا الة والسّ وريض اهللا عن ، وعىل آله أمجعني، والصّ
حابة املكرمني ، الّذين رضيهم اهللا تبارك وتعاىل لصحبة نبيّه؛ والغرِّ امليامني، الصّ

ا إذا قال قائل، وخليله حممد جال حق¢ جال: وهم الرِّ نْ الرِّ ؟ مَ
 ،

. 
جال: وبعد ؤلَّفٌ مباركٌ يف علم الرِّ جال هؤالء ليسوا أيّ رجال، فهذا مُ بل هم ، والرِّ

واة النّقلة؛ رجال احلديث واألثر رهم اهللا ، الرّ تبارك -واحلفّاظ املبْدعون الّذين سخّ
نّة -وتعاىل تْبها، حلفظ السّ وعىل رأسهم أعظم ، والعناية هبا جيالً بعد جيل، وضبطها، وكَ
ه، وأعظم جيل، رجال ه وأَبرّ حابة ؛ وخريُ  .-ريض اهللا عنهم أمجعني-وهم جيل الصّ

بوا عن البلدان، بذلوا الغايل والنّفيس ، وقطعوا الفيايف والقفار، واألوطان، وتغرّ
ضني للمخاوف واألخطار نّة، ونقده األخبار، رواة احلديث؛ متعرّ  .ونقلة السّ

املصنّفات ) أبىل فيه ، املصطلحات، النّشأة: (رواة احلديث: والكتاب الّذي بني أيدينا
كتور الفاضلُ  ه فضيلةُ أخي الدّ ويثيّ بالءً حسنًا: مؤلِّفُ يِّد الرّ اد بن محُ ع مادّته يف مج؛ عوّ

جال؛ العلميّة  .ومطالب، ومباحث، وفصول ،وتصنيفها عىل أبواب، املتعلّقة بعلم الرّ
 .وال القصري املخلّ ، ليس بالطّويل اململّ ؛ قريب املنال، بأسلوبٍ علميٍّ رصنيٍ 

)١(
)٢(
). ٢٣االحزاب من آية: ()٣(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تبارك -الذي هداه اُهللا ؛ فجزاه اُهللا خير الجزاء على هذا العمل العلمّي الكبير

 .ويّسر له كتْبه، وشرح صدره له، إليه -وتعالى
وأن يكتب ملؤلِّفه ، املسلمني هبذا الكتاب النّافع املفيدأسأل اهللا العيلّ الكبري أن ينفع 

 .والثّواب العظيم، األجر اجلزيل
 .أنيس بن أمحد بن طاهر مجال. د. أ: وكتبه

يف س باملسجد النّبويّ الرشّ  .أستاذ بكلية احلديث باجلامعة اإلسالميّة واملدرّ
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  مقدمة املؤلف

، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إنَّ احلمد هللا
نْ هيده، وسيِّئات أعاملنا نْ يضلل فال هادي له، له مضلَّ  فال اهللامَ وأشهد أنْ ال إله ، ومَ

ا أنَّ  وأشهد، له رشيك ال وحده، اهللاإالَّ  دً  .ورسوله عبده حممّ
  . 
 

 . 
 . 

َّا اختصّ  . وميَّزها عن سائر األمم، ةبه هذه األمّ  -تعاىل- اهللافإنَّ علم اإلسناد ممِ
َّ ((: قال ابن تيميّة واية ممِ ة به اهللاا خصَّ علم اإلسناد والرّ د أُمَّ  :وقال العالئيّ ، ))حممّ

دون من سلف صاله ها باتّ وخصّ ، اإلسناد رشفبة ل هذه األمَّ فضَّ  سبحانه اهللافإنّ ((
اد من بذل جهده قَّ ة األفراد واجلهابذة النُّ من األئمّ  عرصٍ  وأقام لذلك يف كلِّ ، من العباد
؛ فظفر بنيل املراد، وطلب الوصول إىل غامض علله، وأحسن االجتهاد، يف ضبطه

تي أخرب بوقوعها ناوذلك من معجزات نبيّ  وكرع ، ودعا ملن قام هبذه اخلصيصة، الّ

). ١٠٢سورة آل عمران/اآلية: ( )١(
 ). ١ساء/اآلية: (سورة النّ  )٢(
 ). ٧٠سورة األحزاب/اآلية: ( )٣(
)٤(  ١/٩جمموع الفتاو . 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ّن يَسمع منكم، ويُسمع منكم، تَسمعون: قاليف ينبوعها ف رواه أبو . ويُسمع ممِ

ا اهللانَرضَّ : وقال، اجلامع سننهداود يف اها مقالتي سمع امرءً  من إىل فأدّ
 .))أوعى من سامع غٍ بلّ مُ  فربّ ؛ يسمعهامل

ثون أحاديث النَّبيّ  ظَ املحدِّ فِ وميَّزوا ، وحافظوا عليها، وهبذا العلم اجلليل حَ
 .وحمفوظها من معلوهلا، صحيحها من ضعيفها

ها ةً وبلوغُ غايتها ، وهلذا العلم مسالك وعرة يتطلّب سلوكُ ، ومثابرةً جادّةً ، عنايةً خاصّ
يقطع و، ليهاإلعلم اإلسناد طرقٌ يصعب سلوكها عىل من مل يصل بعنايته ((: الربّ قال ابن عبد

ا من أيّامه فيها  .))كثريً
لوا األحاديث وبلَّغوها؛ معرفة رواة احلديث: ومن مفرداته مَّ من  ابدءً ؛ الّذين حتَ

 .أصحاب الكتب املسندة مشايخوانتهاءً ب أصحاب النَّبيّ 
واةبحثهم و، ثني باألسانيدوكان الهتامم املحدِّ  أثرٌ  وسؤاهلم عن أحواهلم، عن الرُّ

واة ر، ظاهرٌ يف نشأة علم الرُّ حتّى ، متالحقة مرتابطةومرّ بمراحل ، بعد ذلك ثمّ تطوَّ
ت أصوله، اكتملت فنونه  .واستقرَّ

ة مصطلحات خاصّ وثَ  وجتري هبا ، يف كتبهم أهل احلديثة هبذا العلم يتداوهلا مَّ
ة جلمعها والتّعريف هبا، ألسنتُهم ، تفصيل مسائلهاو، والتّمثيل هلا، واحلاجة ماسّ

 .فيها نّفصُ ما وبيان

 . ٣ح   ٢٧سيأيت خترجيه ص:  )١(
 . . . اهللانرضّ ، دراسة حديث: ٢٨حديث متواتر، ينظر: قطف األزهار للسيوطي ص:  )٢(

 . املحسن العبّادلعبد
 . ١٢-١١جامع التّحصيل ص:  )٣(
 . ٦٠/ ١التّمهيد  )٤(
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  مقدمة املؤلف
ا بذل املحدِّ قد و واةيف العناية ب جبّارةثون جهودً فوا املؤلَّفات املتنوّ ، علم الرُّ عة وألّ

 .عصورها املختلفةفزخرت بذلك املكتبات اإلسالميّة عرب ؛ ة فروعهيف كافّ 
يّته، رواة احلديث عريف بعلموللتّ  ورشح ، ة نشأتهوكيفيّ ، وفوائده، وبيان أمهّ

، وتسهيل اإلفادة من مصادره، ثني يف العناية بهوإبراز جهود املحدِّ ، مصطلحاته
هذا الكتابة يف  فكرة جاءتومناهجهم فيها ، ارسني عىل أساليب العلامءالع الدَّ طْ إو

ة عىل التّأليف فيه انبعثتو، البحث : رمفردات مقرَّ ومضمونه يف وضعه  مراعيًا؛ اهلمّ
 .باجلامعة اإلسالميّة يفة احلديث الرشّ يّ (رواة احلديث) يف كلّ 

نَّ  ر بكلّيّة احلديث سنني عديدة وهو املنّان الكريم عيلّ  اهللاوقد مَ ، بتدريس هذا املقرّ
ويراعي ما طرأ عليها من ، ويلمّ شتاهتا، مفرداتهفألفيتُ حاجةً داعيةً إىل وضع كتابٍ ينتظم 
رات يتُ وسَ ، فكان هذا الكتاب، إضافةٍ أو تعديلٍ من جلانِ مراجعة املقرّ : رواة احلديث: همّ

 .فاتاملصنّ ، املصطلحات، شأةالنَّ 
ا جيعله أن تعاىل اهللاأسأل  .العظيم لرضوانه موجبًا، الكريم لوجهه خالصً

ا:  ، أو نبّهني عىل خطإٍ، أومن أفادين ب كلَّ  أشكرُ وأخريً ، معلومةٍ ساهم بطباعةٍ
كر شيخيّ يتنسأو ، وأخصّ بالذّ ، أو مراجعةٍ ،  قٍ د احلكميّ الفاضلني: أ.د حافظ بن حممّ

لهام بالتّقديم للكتاب شكر اهللاُ للجميع، وأَثبتَ  ،وأ.د أنيس بن أمحد بن طاهر لتفضّ
ا للعلم النّافع، و هم، ووفّقنا مجيعً الح.  أجورَ العمل الصّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :ة البحثخطّ 
مة تُ قسم  .ةوفهارس علميّ ، وخامتة، وثالثة أبواب، ومتهيد، البحث إىل مقدّ

مة  :املقدّ
يّة علم اإلسناد ثني به، اشتملت عىل ذكر أمهّ وأنّ من آثاره ظهور ، واهتامم املحدّ

نت و، ومفرداته اجلليلة، أحد فروعه العظيمة؛ علم رواة احلديث اإلشارة إىل تضمّ
 .ومنهج العمل فيه، ة البحثوخطّ ، وجهود العلامء يف العناية به، ومصطلحاته، نشأته

 :مهيدالتّ 
 :وعلم رواة احلديث وفيه، اإلسناد ناشتمل عىل الكالم ع

 :اإلسناد: الً أوّ 
ؤال ، بدء استعامله -٤. فوائده -٣. أمهّيّته -٢. تعريفه -١ املراد بالفتنة  -٥. عنهوالسّ

وا لنا مُّ سَ :  وقعت الفتنة قالوافلامّ ؛ مل يكونوا يسألون عن اإلسناد((: الواردة يف قول ابن سريين
دُّ عليهم، اهل املسترشقني اتوتفسري. إلخ )). . رجالكم شبهات املسترشقني حول  -٦. والرَّ

دّ عليهم، واملتون، األسانيدوافرتاؤهم عىل علامء املسلمني بوضع ، بداية اإلسناد  .والرّ
 :احلديث علم رواة: ثانيًا

يّته-٢. املراد به -١ -٤. وبداية التّصنيف فيه، نشأته -٣. وفوائد معرفته، أمهّ
 .ثني يف العناية بهجهود املحدِّ 

bW·_ÛWP6

ر: (رواة احلديث)؛ هذا هو األصل، وجتاوزنا هذا إىل هناية القرن اخلامس اهلجريّ   )١( ؛ كام هو مقرّ
املباحث للحاجة، كام أرشنا إىل أهمّ املطبوعات من املصادر بعد هذا التّاريخ  التّاريخ يف بعض
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  مقدمة املؤلف
 :فصول سبعةوفيه  

ل الفصل حابةكتب : األوّ  :وثالثة مباحث، متهيد: وفيه معرفة الصّ
ة: التّمهيد حابة، يشتمل عىل مسائل مهمَّ  :وهي؛ تتعلَّق بمعرفة الصّ

حايبّ  - ١ يّة   ٢. تعريف الصّ حابةأمهّ  - ٣. فوائد ذلكو، ومتييزهم، معرفة الصّ
حابة -٤. حبةطرق إثبات الصُّ  حابة -٥. طبقات الصّ ين، عدالة الصّ . ومكانتهم يف الدّ

نَّة-٦ بعض الفرق موقف  -٧. واجلامعة من أصحاب النَّبيّ ، موقف أهل السُّ
نَّة) من  حابة(املخالفة ألهل السُّ واية -٨. الصّ حابة املكثرون من الرّ فاع عن ، الصّ والدّ

اته أيب هريرة   .فيام أُثري حول كثرة مرويّ
 :املباحث

ل حابةفات يف املصنّ : املبحث األوّ  .معرفة الصّ
 .الربّ البن عبد االستيعابدراسة كتاب : املبحث الثّاين

 .البن حجر اإلصابةدراسة كتاب : املبحث الثّالث
 .معرفة الطّبقاتكتب : الفصل الثّاين

 :وأربعة مباحث، متهيد: وفيه 
ة مسائل يشتمل عىل : مهيدالتّ  تعريف  -١: وهي؛ بعلم الطّبقات قتتعلّ مهمّ
ا، الطّبقة لغة يّته-٣. ونشأته، األصل يف علم الطّبقات -٢. واصطالحً ائد ووف، أمهّ

 .التّقسيم عىل الطّبقاتالعلامء يف  مناهج -٥. به علم الطّبقاتما يتطلّ -٤. معرفته

 . أخر يف احلوايش؛ لعموم الفائدة يف مباحث
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :املباحث

ل  .فات يف الطّبقاتاملصنَّ : املبحث األوّ
 .البن سعد الطّبقات الكربدراسة كتاب: املبحث الثّاين

 .اطخيّ  بنخلليفة الطّبقاتدراسة كتاب : املبحث الثّالث
ابع  .هبيّ للذّ  ثنياملعني يف طبقات املحدِّ دراسة كتاب: املبحث الرّ

 .اجلرح والتّعديلكتب : الفصل الثّالث
 :ومخسة مباحث، متهيد: وفيه 

املراد  -١: وهي؛ ق باجلرح والتّعديلمسائل تتعلّ يشتمل عىل : مهيدالتّ 
واةحكم  -٢. باجلرح والتّعديل ل واجلارح - ٣. جرح الرُّ ريخ ات - ٤. رشوط املعدِّ

يّته  ٥. نشأته  .جهود العلامء يف العناية به - ٦. ئد معرفتهواوف، أمهّ
 :املباحث

ل  .فات يف اجلرح والتّعديلاملصنّ : املبحث األوّ
 .للبخاريّ  التّاريخ الكبريدراسة كتاب : املبحث الثّاين

 .البن أيب حاتم اجلرح والتّعديلدراسة كتاب : املبحث الثّالث
ابع  .البن حبّان الثّقاتدراسة كتاب : املبحث الرّ

 .البن عديّ  الكاملدراسة كتاب : املبحث اخلامس
ابع  .تواريخ البلدانكتب : الفصل الرّ

 :ومبحثان، متهيد: وفيه 
يّتها-٢. املراد هبا-١: فيهو: مهيدلتّ ا  .صنيف فيهاالتّ بداية  -٣. ائد معرفتهاووف، أمهّ
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 :املبحثان

ل  .فات فيهااملصنّ : املبحث األوّ
 .للخطيب ريخ بغداداتدراسة كتاب : املبحث الثّاين

 واألنساب، واأللقاب، والكنى، معرفة األسامءكتب : الفصل اخلامس
 :ومتييزها

 :ة مباحثوستّ ، متهيد: وفيه
يّتها-١: فيهو: مهيدلتّ ا  - ٣. صنيف فيهاالتّ بداية   ٢. ائد معرفتهاووف، أمهّ

 .فات فيهاأنواع املصنّ  - ٤. جهود العلامء يف العناية هبا
 :املباحث

ل  :مطالبأربعة وفيه ، كتب الكنى: املبحث األوّ
ل  .تعريف الكنية: املطلب األوّ

 .وأمثلتها، أقسامها: املطلب الثّاين 
 .فيهافات املصنّ : املطلب الثّالث

ابع   .واليبّ للدّ  الكنى واألسامءدراسة كتاب : املطلب الرّ
 :مطالبأربعة وفيه ، كتب األلقاب: املبحث الثّاين

ل  .قبتعريف اللّ : املطلب األوّ
 .حكمه: املطلب الثّاين 
 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّالث 

ابع  .البن حجر نزهة األلبابدراسة كتاب : املطلب الرّ
 :مطالبثالثة وفيه ، كتب األنساب: الثّالثاملبحث 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ل  .املراد هبا: املطلب األوّ
 .فات فيهااملصنّ : املطلب الثّاين

 .معاينّ للسّ  األنسابدراسة كتاب : املطلب الثّالث 
ابع  :مطالبثالثة وفيه ، كتب املؤتلف واملختلف: املبحث الرّ

ل  .تعريف املؤتلف واملختلف: املطلب األوّ
 .فات فيهاملصنّ : الثّاين املطلب

 .البن ماكوال اإلكاملدراسة كتاب : املطلب الثّالث
 :مطالبثالثة وفيه ، فق واملفرتقكتب املتّ : املبحث اخلامس    

ل  .فق واملفرتقتعريف املتّ : املطلب األوّ
 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّاين

 .للخطيب فق واملفرتقاملتّ دراسة كتاب : املطلب الثّالث
ادس  :مطالبثالثة وفيه ، كتب املشتبه: املبحث السّ

ل  .تعريف املشتبه: املطلب األوّ
 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّاين

 .البن حجر تبصري املنتبهدراسة كتاب : املطلب الثّالث
ادس يوخوكتب ، الوفياتكتب : الفصل السّ  :وفيه مبحثان. معاجم الشّ

ل  :وفيه ثالثة مطالب الوفياتكتب : املبحث األوّ
ل  .املراد هبا: املطلب األوّ
يّتها: املطلب الثّاين  .وفوائد معرفتها، أمهّ

 .املصنّفات فيها: املطلب الثّالث
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 :وفيه ثالثة مطالب معاجم الشيوخكتب : املبحث الثّاين

 .املراد هبا: لاملطلب األوّ 
 .تها وفوائد معرفتهايّ أمهّ : ايناملطلب الثّ 
 .فات فيهااملصنّ  أهمّ : الثاملطلب الثّ 

ابع  :ة مباحثوفيه ستّ ، نةٍ معيّ  أو كتبٍ ، كتابٍ  فات يف رجالِ املصنّ : الفصل السّ
ل يّتها: املبحث األوّ  .ائد معرفتهاووف، أمهّ
 .فات فيهااملصنّ : املبحث الثّاين

 .يّ للمزّ  هتذيب الكاملدراسة كتاب : املبحث الثّالث
ابع  .هبيّ للذّ  الكاشفدراسة كتاب : املبحث الرّ

 .البن حجر هتذيب التّهذيبدراسة كتاب : املبحث اخلامس
ادساملبحث ال  .البن حجر تقريب التّهذيبدراسة كتاب : سّ

 :عرش فصالً  مخسةوفيه 
ل  :وفيه أربعة مباحث، األكابر عن األصاغررواية : الفصل األوّ

ل  .واألصل فيه، تعريفه: املبحث األوّ
 .وأمثلته، أنواعه: املبحث الثّاين

يّته: املبحث الثّالث  .ائد معرفتهووف، أمهّ
ابع  .فات فيهاملصنّ : املبحث الرّ

 :وفيه ثالثة مباحث، رواية اآلباء عن األبناء: الفصل الثّاين
ل  .أمثلته: املبحث األوّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
 :وفيه ثالثة مباحث، رواية األبناء عن اآلباء: الفصل الثّالث

ل  .وأمثلته، أنواعه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
ابع  :وفيه ثالثة مباحث، جمعرفة األقران واملدبَّ : الفصل الرّ

ل  :وفيه مطلبان، تعريفهام: املبحث األوّ
ل  .تعريف األقران: املطلب األوّ
 .تعريف املدبَّج: املطلب الثّاين

يّتهام: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهامووف، أمهّ
 .فات فيهاماملصنّ : املبحث الثّالث

 :وفيه ثالثة مباحث، واألخواتمعرفة اإلخوة : الفصل اخلامس
ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
ادس  :وفيه ثالثة مباحث، اندَ معرفة الوحْ : الفصل السّ
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : الثّالثاملبحث 
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ابع  :وفيه ثالثة مباحث، معرفة األفراد: الفصل السّ

ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
 :مباحث أربعةوفيه ، املهمل: الفصل الثّامن

ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: الثّايناملبحث   .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .طرق معرفته: املبحث الثّالث
ابع  .املصنّفات فيه: املبحث الرّ

ابق والالّ : الفصل التّاسع  :وفيه ثالثة مباحث، حقمعرفة السّ
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
 :حثامبثالثة وفيه ، غري آبائهمإىل املنسوبون : الفصل العارش

ل  .أقسامه وأمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .املصنّفات فيه: املبحث الثّالث
 :وفيه مبحثان، سب الّتي عىل خالف ظاهرهامعرفة النّ : الفصل احلادي عرش

ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :وفيه ثالثة مباحث، أو صفات خمتلفة، من ذكر بأسامء: الفصل الثّاين عرش

ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
 :وفيه أربعة مباحث، معرفة املبهامت: الفصل الثّالث عرش

ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائد معرفتهووف، أمهّ

 .طرق معرفته: املبحث الثّالث
ابع  .فات فيهاملصنّ : املبحث الرّ

ابع عرش  :مباحث أربعةوفيه ، معرفة املوايل: الفصل الرّ
ل  .املراد باملوايل: املبحث األوّ

 .وأمثلته، أقسام الوالء: ثّايناملبحث ال
يّته: لثاملبحث الثّا  .ائدهووف، أمهّ

ابعاملبحث ال  .فات فيهاملصنّ : رّ
واة: الفصل اخلامس عرش  :وفيه مبحثان، وأوطاهنم، معرفة بلدان الرُّ

ل يّته: املبحث األوّ  .ائد معرفتهووف، أمهّ
 .فات فيهمن املصنّ : املبحث الثّاين

 :فصولأربعة وفيه 
ل يف مصادرها يّتها، الفصل األوّ  :وفيه مبحثان، وفوائد معرفتها، وأمهّ

ل واة عن األئمّ : املبحث األوّ  .ةمصادر طبقات الرُّ
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يّتها: املبحث الثّاين  .ئد معرفتهاواوف، أمهّ

وفيه ، ثابت بنوزيد، اسوابن عبّ ، أصحاب ابن مسعود: الفصل الثّاين
 :ثالثة مباحث

ل  .أصحاب ابن مسعود: املبحث األوّ
 . اسأصحاب ابن عبّ : املبحث الثّاين

 . ثابت بنأصحاب زيد: املبحث الثّالث
 .عليهم مدار األسانيدة الّذين األئمّ : الفصل الثّالث
ابع واة عن األئمّ نامذج من : الفصل الرّ  :مباحث أربعةوفيه ، ةطبقات الرُّ

ل  ابن موىل اهللاملدينّ أيب عبد طبقات أصحاب نافع: املبحث األوّ
 .عمر

 .األعمش مهران بنسليامنطبقات أصحاب : املبحث الثّاين
د: املبحث الثّالث هريّ  شهاب بنمسلم بنطبقات أصحاب حممّ  .الزّ
ابع  .ثابت البناينّ طبقات أصحاب : املبحث الرّ

 :منهج العمل
 :رستُ يف إعداد البحث وفق املنهج اآليت

ر وفق مفردات  همفردات تضعو-١ احلديث  ةيّ يف كلّ  )(رواة احلديثمقرّ
 .-غالبًا -
 .سم العثامينّ ها بالرّ تورسم، وراآليات إىل مواضعها من السّ  تعزو-٢
 .وبقدر احلاجة، ثنيوفق قواعد املحدِّ ؛  درجتهابنيّ  يُ امَ األحاديث بِ  تجخرّ -٣
 .قيموعالمات الرتّ ، ةالقواعد اإلمالئيّ راعيت -٤
 .النّصوص إىل مصادرها تعزو-٥
 .غري املشهورة األماكن بيّنت-٦

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .الغريب ترشح-٧
 .املشكل تضبط-٨
 .ةباملصطلحات العلميّ  تفعرّ -٩

تُ يف رسد الكتب يف كلّ نوعٍ عىل املنهج اآليت-١٠  :رسِ
 .وسنة وفاته، ونسبه، واسم مؤلِّفه، أذكر عنوان الكتاب -أ

أتبنيّ وفاته ذكرته يف ومن مل ، مصنِّفيهاوفيات حسب  هابترتّ  -ب
 .أهل طبقته

ا رمزت -ج وإذا كان ، (خ): وإذا كان خمطوطًا، (ط): للكتاب إذا كان مطبوعً
 .(م): مفقودًا

فيها، كتبت يف احلوايش معلومات عن بعض الكتب -د ومل ، ومؤلِّ
ويف املخطوطة أذكر مكان ، الكتب املطبوعة أذكر طبعاهتاويف ، أستوعب

واملفقودة أذكر من ، وال أستقيص، عىل موضعٍ واحدٍ وقد أقترص ، وجودها
 .أو اقتبس منها، نصَّ عليها

ا -هـ   ا يف أكثر من فنٍّ أذكره فيها مجيعً فً ف ، إن كان الكتابُ مؤلَّ وال أُعرِّ
ىل به  .وأحيل يف املواضع األخر عليه، به إالَّ يف املوضع األَوْ

 .ةفهارس علميّ  توضع-١١

ا، واختلفت املصادرُ يف تسميته أشري إىل  )١( تُه، وإالَّ فأذكره بغري عنوان، وإن كان مفقودً فْ رَ إن عَ
 . االختالف، وال أستوعب

 ها. ظهورها، وأوقات ازدهاربدء التّصنيف فيها، وتسلسل حتديد  يف يفيدوهذا   )٢(
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 :وعلم رواة احلديث وفيه، اإلسناد ناشتمل عىل الكالم ع

الً   :اإلسناد: أوّ
 .تعريفه  ١ 
يّته  ٢   .أمهّ
 .فوائده - ٣ 
ؤال عنه، بدء استعامله -٤   .والسّ
مل يكونوا يسألون ((: املراد بالفتنة الواردة يف قول ابن سريين -٥ 
. إلخ ))...وا لنا رجالكممُّ سَ :  وقعت الفتنة قالوافلامّ ؛ اإلسنادعن 

دُّ عليهم، اهل املسترشقني اتوتفسري  .والرَّ
وافرتاؤهم عىل علامء املسلمني ، شبهات املسترشقني حول بداية اإلسناد -٦

دّ عليهم، واملتون، بوضع األسانيد  .والرّ

 :احلديث علم رواة: ثانيًا
 .املراد به -١ 
يّته-٢   .وفوائد معرفته، أمهّ
 .وبداية التّصنيف فيه، نشأته -٣ 
 . ثني يف العناية بهجهود املحدِّ -٤ 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

الً   :اإلسناد: أوّ
 :تعريفه  ١
كةً تأيت بمعنى: لـغة -أ نَد) حمرّ فع، االعتامد: مادة (سَ فالنٌ : ومنه. والعزو، والرّ

ند هو. معتمد: أي؛ سندٌ  الَ عن سفح اجلبل: والسّ واإلسناد مصدر . ما ارتفع وعَ
بذكر ؛ عزاه ورفعه إىل قائله: أي؛ وأسند احلديث. أسندت احلديث: من قولك

ند. ناقله كام يوصل الطّريق ، ألنّه يوصل إىل احلديث؛ الطّريق: ويقال للسّ
الك فيه هذا حديث : تقول، الوجه: ويقال للطّريق. املحسوس إىل ما يقصده السّ

ند. يعرف إالّ من هذا الوجهال  .ال كلّه، وقد يُطلق الوجه عىل جزء السّ
ا -ب  ة تعريفات : اصطالحً ول إىل معنى واحد-له عدَّ  :منها؛ -تَؤُ

ا((   .))رفع احلديث إىل قائله مسندً
ا((   .))عزو احلديث إىل قائله مسندً
 .))الطّريق املوصل إىل املتن(( 

ركيشّ ٣٣(مادّة: سند)، واخلالصة ص:  ٤/٢١١٤لسان العرب  )١( ، ١/٤٠٥، والنّكت للزّ
ويّ ص:   . ٣٠واملنهل الرّ

ركيشّ  ٢١١٤/ ٤ينظر: لسان العرب   )٢( ويّ ص: ١/٤٠٥(مادّة: سند)، والنّكت للزّ   .٣٠، واملنهل الرّ
بّاغ ص: ٢٥توجيه النّظر ص:   )٣(  . ١٥٥، واحلديث النّبويّ للصّ
ة: سند)، وتوجيه النّظر ص:  ٢١١٤/ ٤ينظر: لسان العرب   )٤( ، واحلديث النّبويّ ٢٥(مادّ

بّاغ ص:   . ١٥٥للصّ
 . باختصار يسري. ٢٥توجيه النّظر ص:   )٥(
بّاغ ص:   )٦( ابق، واحلديث النّبويّ للصّ  . ١٥٥السّ
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  التمهيد
 .))طريق املتن(( 
 .))حكاية طريق املتن(( 
  . ))اإلخبار عن طريق املتن(( 
جال املوصلة إىل املتن((   .))سلسلة الرّ
تي يتمّ فيها رواية احلديث((   .))العمليّة الّ
ث((  ثنا فالن: أن يقول املحدِّ  .))اهللاإىل رسول، عن فالن، حدّ

واة: ويتبنيّ منها أنّ اإلسناد يتألَّف من شيئني بِّه ، وصيغ األداء، الرُّ ومن هنا شُ
لسلة لرتابطهم وأخذ كلّ منهم ؛ وكذلك رواة اإلسناد، لرتابط حلقاهتا؛ اإلسناد بالسّ

ن فوقه بدون انقطاع  .احلديث عمّ

، وابنُ مجاعة، أهل ا  )١( ؛ كام نصّ عليه ابنُ اجلزريّ ند واإلسناد بمعنى واحدٍ حلديث يستعملون السّ
، والكاملُ   واملنهل ب، ٦/ل: ص العلامء تذكرة: ينظر. وغريهم رشيف، أيب بنوالبقاعيُّ

ويّ   ورشح ،١/١١٦ واليواقيت ،٣٤: ص واخلالصة ،١٠٦ النّخبة وحاشية ،٣٠: ص الرّ
، ومن ))إسناد صحيح((، و))سند صحيح((، فيقولون: ٢٥١، ١٦٠، ١٥٧: ص للقارئ النّزهة

ادمها يف االستعامل أوردنا  ذلك إطالقهم األسانيد عىل الطُّرق والعكس؛ ومن أجل احتّ
ثني عىل عدم  ؛ وقد جر بعض املحدِّ ند يف التّعريف االصطالحيّ تعريفات اإلسناد والسّ

 ))الطّريق املوصلة إىل املتن((: -يف تعريف اإلسناد-التّفريق يف التّعريف؛ كابن حجر، قال 
ابق ص: ))حكاية طريق املتن((، وقال يف موضعٍ آخر: ١٤٠النّزهة ص:  ، ثمّ ذكر ٥٣. السّ

ابق ص:  ابق. املصدر السّ ند بعد ذلك، وأحال عىل تعريف اإلسناد السّ . قال ابن أيب ٨٣السّ
ا-رشيف ث((: -معلِّقً ف تارة املصنَّف عىل طريق املحدِّ ند واإلسناد؛ فيُعرِّ اد معنى السّ ني يف احتّ

ند ند، وتارة بأنّه حكاية السّ منه،  ٥٣، وينظر: ص: ١٠٦. حاشية النّخبة ))اإلسناد بتعريف السّ
يفّ ٢٥١وبمثله علّق القارئ يف رشح النّزهة ص:  ، والرصّ َظ الفارق اللّغويّ نْ حلَ . وهناك مَ

ق بينهام حتّى يف اال : بينهام؛ ففرَّ يوطيّ ا بالنّظر إىل غري صناعة احلديث؛ ((صطالح، قال السّ أمَّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

ند اسم مصدر، أو وصف ، والسّ . وبناءً عىل هذا فالفرق ١/٢٩٤. البحر ))فاإلسناد مصدرٌ
واة،  ند هم ذات الرُّ بينهام كالفرق بني اخلرب واإلخبار، والكرم واإلكرام، واملدد واإلمداد، فالسّ

ق هبذا واإلسناد حكايتهم؛ بأن يذ ن فرَّ نِد. ومَ سْ كر أسامءهم، وكيفيّة أدائهم، فهو من عمل الـمُ
ند هو:  لَ السّ عَ . واحلكاية غري ))حكاية طريق املتن((، واإلسناد هو: ))طريق املتن((املوجب جَ

 : ، قال البقاعيّ ، ١/١١٦. ينظر: اليواقيت ))الطّريق ليست احلكاية، بل املحكيّ ((املحكيّ
اوي؛ كالعزو  ؛ فام أفاد عمالً للرّ ا بحسب هذا التّفريق اللّغويّ وتتاميز التّعريفات املذكورة سابقً
ند. قال ابن أيب رشيف:  واحلكاية فهو من تعريف اإلسناد، وما مل يفده فهو من تعريف السّ

ن(( ند، وأنّ السّ : أنّ اإلسناد: حكاية السّ . حاشية النّخبة ص: ))د: طريق املتناألوفق اللّغويّ
واة؛ فال يصحّ أن ((منه، وقال ابن قطلوبغا: ١٠٦، وينظر: ٥٣ احلكاية فعل، والطّريق أسامء الرُّ

خاويّ ٢٦. حاشية النّزهة ص: ))يكون أحدمها عني اآلخر : -يف تعريف اإلسناد-، وقال السّ
، مع قوله يف موضعٍ آخر ))لة إىل املتنالطّريق املوص((: رشح النّخبةهو كام قال شيخنا يف ((

ند، واألمر سهل))حكاية طريق املتن((منه إنّه:  ، ١/٢٣الفتح  ))، وهو أشبه؛ فذاك تعريف السّ
خاويّ يف ا، فقال:  ٥٠التّوضيح األهبر ص: مع أن السّ ند ((جعلهام واحدً واإلسناد، أو السّ

ق بينهام))هو: الطّريق املوصل للمتن  باعتبار العموم واخلصوص؛ فجعل . وهناك من فرَّ
ند:  ند؛ فالسّ جال املوصلة إىل املتن((اإلسناد أعمّ من السّ -، واإلسناد يشمل هذا، ويشمل))سلسلة الرّ

ا ا((: -أيضً ا ))عزو احلديث إىل قائله مسندً ند، وعىل الثّاين يكون مغايرً ل يكون مرادفًا للسّ . وعىل األوّ
ند. ينظر: الوسيط ص:  ، قال ١٦، وتيسري مصطلح احلديث ص: ٩ن أطيب املنح ص: ، وم١٨للسّ

 : قد وقع ذهولٌ لكثريٍ من األفاضل عن أنّ اإلسناد يأيت بمعنى املصدر، ويأيت اسامً ((طاهر اجلزائريّ
ند، فاضطربت عباراهتم حتّى أوقعوا املطالع يف احلرية   .٢٥توجيه النّظر ص:  ))بمعنى السّ

َظَ مواواخلالصة:  ق أنّ من حلَ َظَ اللّغة فرَّ ق بينهام، ومن حلَ فرِّ ثني مل يُ ضع استعامل املحدِّ
خاويّ -بينهام، وبكلِّ حالٍ فاخلالف يف هذا سهل م عن السّ ، أثرٌ  عليه يرتتّب وال كام تقدّ  كبريٌ

، واألهمُّ   . اآلخر موضع يستعمل منهام فكلٌّ  االستعاملُ
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  التمهيد
ا االعتامد، واالصطالحيّ ظاهرة، واملناسبة بني املعنى اللّغويّ  ثني ؛ أَمّ فألنَّ املحدِّ

ة احلديثيعتمدون عىل اإلسناد يف  فع. وضعفه، معرفة صحّ ا الرّ ، وأمّ
 .ويعزوه إىل قائله، فألنَّ املسنِدَ يرفع احلديث؛ والعزو

يّته -٢  :أمهّ
يّة كبرية  يها يف األمور اآلتية، ومكانة عظيمة، لإلسناد أمهّ  :نجلّ

ا منه، تعلُّقه باحلديث النّبويّ  -أ  .ويعلو بعلوِّ قدره، فيرشف برشفه؛ وكونه جزءً
مَ اخلطيبُ يف  -ب جَ  بشارة النَّبيّ ((: بقولهرشف أصحاب احلديثتَرْ
ثمّ أورد حديث . ))واتّصال اإلسناد بينهم وبينه، بكون طلبة العلم بعده؛ أصحابه

مع منكم، ويُسمع منكم، تَسمعون: النَّبيّ  ّن سَ ويف هذا . ))ويُسمع ممِ
ن البشارة داللة ظاهرة عىل فضله ومكانته، اإلخبار  .املتضمّ

ركيشّ ٣٣ينظر: اخلالصة ص:  )١( ويّ ص:  ،١/٤٠٥، والنّكت للزّ ، ٣٠واملنهل الرّ
 . ١٨ص: والوسيط

ويّ ص:   )٢(  . ٣٠ينظر: املنهل الرّ
 وغريمها. وهو حديث صحيح.  ٣٦٥٩، وأبو داود رقم: ٢٩٤٥رواه أمحد رقم:   )٣(
: ٣٧رشف أصحاب احلديث ص:   )٤(  -ةواملنّ  احلمد وله وتعاىل، تبارك- اهللافإنّ ((. قال العالئيّ

مة بسلسلة اإلسناد واتّصاله، ونقل خلفها عن سلفها سنّة نبيّها ة املكرّ نّ عىل هذه األمّ  مَ
تي أشار ته باملحافظة عليها. وأوىص  وبيان أحواله، وذلك من معجزاته الّ إليها، ووعد أمّ

. ))ذلك فيام: أخربنا. . . بالطّالبني لذلك، وإلطافهم، وإسعادهم بمطلوهبم، وإسعافهم، و
 . ٢٣ساق بسنده احلديث أعاله. بغية امللتمس ص: ثمّ 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة -ج حابة عن النَّبيّ ، اإلسناد هو وسيلة نقل القرآن والسُّ امها الصّ ، حيث تلقَّ

حابة التّابعون امها عن الصّ ي فيمن بعدهموهكذ، وتلقَّ  .ا تسلسل التّلقِّ
ة به دون سائر األمم -د ويدلُّ لذلك ما وقع يف كتبهم من ، اختصاص هذه األمّ

يادة، التّبديل والتّحريف بينام بقيت نصوص الوحينيْ عندنا كاملة ؛ والنّقص والزّ
ة((: قال العالئيّ . حمفوظة يصة من خصائص هذه األمّ صِ ّت ، اإلسناد خَ وفضيلة متَ

ة غري صحفٍ اختلط منكرها ، عليهم هبا النّعمة هللا  وليس ملن قبل هذه األمّ
فال متيّز عند أحد منهم بني ما جاء به أنبياؤهم ، واشتبه صحيحها بمعلوهلا، بمقبوهلا

َقَ به الغواة املبطلون، وبني ما أدخل يف ذلك، املرسلون : وقال ابن تيميّة، ))وأَحلْ
ةاإلسناد من خصائص هذه (( ثمّ هو يف اإلسالم ، وهو من خصائص اإلسالم، األمَّ

نَّة ينّ ، ))من خصائص أهل السُّ : ومنها((: -يف تعداد خصائص األمّة-وقال القسطالّ
م أوتوا اإلسناد ة، أهنّ يصة فاضلة من خصائص هذه األمّ صِ وسنّة بالغة من ، وهو خَ

دة نن املؤكّ  .))السّ
ظُ  -ه فْ ة عىل األسانيد حفظ اهللاإنّ ((: املبارك بن اهللاعبد قال، لألسانيد اهللاحِ  أمّ

د  .))حممّ
ثني يف استعامل اإلسناد -و رُ أهل الفنون األخر باملحدِّ لذلك نجد األسانيد ؛ تأثّ

ابق ص:   )١(  . باختصار. ٣٦السّ
نَّة   )٢(  . ٧/٣٧منهاج السُّ
 . ٦١٧، وينظر: رشح النّزهة للقارئ ص: ٢/٧٢٢املواهب اللّدنيّة   )٣(
 . ١/٣٦٠رشح العلل   )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  التمهيد
ر روايات أهل التّفسري ولكن مل تكن رشائطهم . واألدب وغريهم، والتّاريخ، تتصدّ

ثني، فيها محنعبدقال . وعنايتهم هبا كاملحدِّ اإلسناد الّذي يُعرف به ((: املعلِّميّ  الرّ
 .))واألدب، والتّاريخ، ثمّ رس إىل التّفسري، كان بدؤه يف احلديث، حال اخلرب

حلة يف طلبه -ز ه، ومجعه، الرّ فر للظّفر بعلوِّ . وحتصيل مشهوره وغريبه، والسّ
ا رحلة جابر: ومن ذلك ام شهرً ، وأيب أيّوب، ألجل حديثٍ واحدٍ ؛ إىل الشّ

ام يف طلب ((: املسيّب بنوقال سعيد، أو غريه إىل مرص إنْ كنتُ ألسري اللّيايل واأليّ
واية بالبرصة عن أصحاب ((: وقال أبو العالية، ))احلديث الواحد نّا نسمع الرّ كُ

 . ٤٠األنوار ص:   )١(
بلغني حديثٌ عن رجلٍ ((:  اهللاعبد بن، وغريه. قال جابر١٦٠٤٢رواه أمحد رقم:   )٢(

ا، حتّى  اهللاسمعه من رسول ا، ثمّ شددتُ عليه رحيل، فرستُ إليه شهرً فاشرتيتُ بعريً
ام فإذا عبد . فذكر حديث القصاص يوم القيامة. وذكر )). . . أُنَيْسٍ  بن اهللاقدمتُ عليه الشّ

ا به، فقال:  ١/١٧٣صحيحهيف  البخاريّ رحلة جابر ا جمزومً  بنورحل جابر((معلّقً
ا -. قال ابن حجر))يف حديثٍ واحدٍ  أنيس بن اهللاعبدمسرية شهرٍ إىل   اهللاعبد معلِّقً

فإنّه حيث ذكر االرحتال فقط جزم به؛ ألنّ اإلسناد ((: -عىل اقتصار البخاريّ عىل ذكر االرحتال
: ١/١٧٤. الفتح))حسن، وقد اعتضد . ))إسناده حسن؛ كام قال احلافظ((، وقال األلباينّ

حيحة   . ١/٢٥٢الصّ
. التّقريب  ))جمهول((، وفيه: أبو سعد املكيّ األعمى، قال ابن حجر: ١٧٣٩١رواه أمحد رقم:   )٣(

ابق). ٨١٨١رقم:  قي املسند(املوضع السّ  هبا. ينظر: حاشية حمقّ ، وللحديث شواهد، يتقوّ
ا-وذكروا اختالف روايات احلديث يف تسمية الّذي رحل يف طلب هذا احلديث، -أيضً

 . ٢حاشية١٥٩-٢٨/١٥٨املسند وأعلّوها كلّها. 
)٤(   وغريها. ١/٩٤، وجامع بيان العلم ٢/٢٢٦، و اجلامع للخطيب ٢/٣٨١الطّبقات الكرب ، 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
والنّصوص يف هذا ، ))فسمعناها من أفواههم، فلم نرضَ حتّى ركبنا اهللارسول

حلة يف احلديث أمران((: قال اخلطيب. كثرية حتصيل علوّ : أحدمها: املقصود يف الرِّ
امع، اإلسناد م السّ اظ واملذاكرة هلم: والثّاين، وقِدَ  .))واالستفادة عنهم، لقاء احلفّ
عدُّ تعلّمه من فروض الكفاية -ح علَمُ به ((: قال ابن حجر. يُ ولكون اإلسناد يُ

 .))غريه كانت معرفته من فروض الكفاية احلديث املوضوع من
 .تدور عليه كثري من قواعد نقد احلديث، اإلسناد حمورٌ رئيسٌ  -ط
واية باألسانيد -ي رين الرّ ر عىل املتأخِّ بسبب طوهلا جلؤوا إىل رواية ؛ ملََّا تعذَّ

يّتها، حمافظةً عىل األسانيد؛ الكتب باألسانيد إىل مؤلِّفيها فإذا اتّصلت ، وإشارةً إىل أمهّ
قَّ هلم رواية كلّ حديثٍ فيها نيت ، أسانيدهم إىل مؤلِّفيها حُ وصنّف العلامء كتبًا عُ

فيها وأخذت هذه ، وهذه من ثامر االهتامم باألسانيد؛ بسالسل أسانيد الكتب إىل مؤلِّ
يوخ يات كمعاجم الشّ ة مسمّ ، والربامج، والفهارس، واملشيخات، الكتب عدّ

ا تزيد عىل ألفيْ كتابٍ  وهي كثرية، واألثبات ة اإلسالميّة ، جد¢ وتُعدُّ من مفاخر األمّ
ا الختصاصها باإلسناد يصة من خصائصها تبعً صِ سمعت ((: قال ابن حجر. وخَ

ارميّ   )١(   ، وغريها.٢٢٥-٢/٢٢٤، واجلامع للخطيب ٧/١١٣، والطّبقات الكرب ١/١٤٠سنن الدّ
حلة يف طلب احلديثللخطيب البغداديّ كتاب:   )٢( ا من النّصوص واألمثلة. الرِّ نه كثريً  . ضمّ
ة كالمه: ٢٢٣/ ٢اجلامع   )٣( فإذا كان األمران موجودين يف بلد الطّالب، ومعدومني يف ((. وتتمّ

ىلَ  حلة، واالقتصار عىل ما يف البلد أَوْ  . ))غريه؛ فال فائدة يف الرِّ
، وجعله القارئ ١٧٤، وقواعد التّحديث للقاسميّ ص: ١/٤٤٨اة املفاتيح للقارئينظر: مرق  )٤(

 من فروض الكفاية، بدون عزوٍ البن حجر.  ٦١٧يف: رشح النّزهة ص: 
 . ٣/١٧١٩ينظر: عناية العلامء باإلسناد لصالح الرفاعيّ   )٥(
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  التمهيد
 .))األسانيد أنساب الكتب: بعض الفضالء يقول

يّة اإلسناد -ك لَّت أمهّ من حيث احلاجة إليه ؛ بعد تدوين األحاديث يف الكتب قَ
لإلبقاء ؛ ومع ذلك بقيت املحافظة عليه متوارثة عند العلامء، حلكم عىل األحاديثيف ا

ة قال  اهللاوللظّفر برشف االنتظام يف سلسلةٍ تنتهي إىل رسول، عىل خصيصة األمّ
الح وصار معظم املقصود بام يتداول من األسانيد إبقاء سلسلة اإلسناد ((: ابن الصّ

ة ت هبا هذه األمّ صَّ تي خُ ا تعاىل اهللازادها. الّ  .))آمني، رشفً
وسيأيت ؛ ونتائجه احلميدة، وآثاره اجلليلة، وثامره العظيمة، فوائده الكثرية -ل

 .بياهنا عند ذكر فوائده
ة عن كثريةٌ  نصوصٌ  وردت -م       يّته بيان يف األئمَّ ، فائدته وعظيم، مكانته وعلوّ ، أمهّ

 :ذلك ومن
ين((: املبارك بن اهللاقال عبد -١  ،ولوال اإلسناد لقال مَنْ شاء ما شاء، اإلسناد من الدّ

 . ١/٥الفتح   )١(
 . ١٣علوم احلديث ص:   )٢(
مة   )٣( ، وابن أيب حاتم يف اجلرح ١/١٥ صحيحهإىل هذا القدر من كالم ابن املبارك رواه مسلم يف مقدّ

، واخلطيب يف رشف ١١٨، واحلاكم يف املعرفة ص: ١/٢٦، وابن حبّان يف املجروحني ٢/١٦والتّعديل 
  .٢و ١حاشية:  ٣٢، وينظر: املصادر املحال عليها يف ص: ٤١أصحاب احلديث ص: 

ينووجه   ندقة والكذب، كون اإلسناد من الدّ ن منه أهل الزّ فظ، فلم يتمكّ : ألنّه به حُ
حيحة، وال سبيل ملعرفة صحيحها  نَّة الصّ ين عىل القرآن والسُّ ونُقل إلينا بواسطته، ويقوم الدّ

 : نْ أصوله؛ ألنَّهُ ملََّا ك((من ضعيفها إالَّ باإلسناد. قال القرطبيّ ين؛ أي: مِ ان اإلسناد من الدّ
لَة،  َ النّظر يف حال النَّقَ : تعنيَّ لِّ أحدٍ نَّة ال تؤخذ عن كُ نَّة، والسُّ ين إىل الكتاب والسُّ مرجعُ الدّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثك نْ حدَّ ا-قال عبدان. ))بَقي؟ إذا قيل له مَ رِ ((: -معلِّقً رَ هذا عند ذِكْ كَ ذَ

نادقة  .))وما يضعون من األحاديث، الزّ
ين((: وقال حييى القطّان -٢  .))اإلسناد من الدّ
 .))يعني اإلسناد؛ بيننا وبني القوم القوائم((: املبارك بن اهللاوقال عبد -٣
ا-وقال -٤ كمثل الّذي ، مثل الّذي يطلب أمر دينه بال إسناد((: -أيضً

بَ الفرقُ  ادقُ بالكاذب، واحلقُّ بالباطل، وملََّا وجَ الِ روايتهم، ولوال ذلك الختلط الصّ واتِّصَ
بَ النّظر يف األسانيد. وهذا الّذي قاله ابنُ ا  مالك، بنملبارك، قد قاله قبله أنسُ بينهام، وجَ

تَلَف هريرةوأبو ْ ، ونافعٌ موىل ابن عمر، وغريهم، وهو أمرٌ واضحُ الوجوب ال خيُ
ملََّا كان أكثر األحكام ال سبيل إىل معرفته إالّ من جهة ((. وقال اخلطيب: ١/١٢١. املفهم))فيه

؛ فمن ثبتت عدالته جازت النّقل؛ لزم النّظر يف حال النّاقلني، والبحث عن عدالة  اوينَ الرّ
دل عنه، والتمس معرفة احلكم من جهة غريه؛ ألنّ األخبار حكمها حكم  روايته، وإالّ عُ

ا ال تُقبل إالّ عن الثّقات هادات يف أهنّ  . ٢/٢٠٠. اجلامع ))الشّ
مذيّ   )١( غري للرتّ يادة من: العلل الصّ ، وتاريخ بغداد ٢١٣/ ٢، واجلامع للخطيب ٧٤٠/ ٥هذه الزّ

اظ ١/٥٦، والتّمهيد ٣٩٣، والكفاية ص: ١٦٦/ ٦  . ٣/١٠٥٤، وتذكرة احلفّ
، ٣٩٣، والكفاية ص: ١٦٦/ ٦، وتاريخ بغداد ٥٢املدخل إىل اإلكليل ص:  )٢(

 . ١١٧/ ١اإلمالءوأدب
 . ١/٣٦٠، ورشح العلل ٥٧/ ١التّمهيد   )٣(
مة صحيح مسلم  )٤( ، ورشح ١٤/٢١١، وهتذيب الكامل٦٠، وجامع التّحصيل ص: ١/١٥مقدّ

: ١/٣٥٩العلل معنى هذا الكالم: إنْ جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإالَّ ((. قال النّوويّ
. ))غري قوائمتركناه، فجعل احلديث كاحليوان ال يقوم بغري إسناد؛ كام ال يقوم احليوان ب

 . ١/٨٨مسلم رشح
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  التمهيد
لَّميرتقي طح بال سُ  .))السّ

ا-وقال -٥ ة عىل األسانيد حفظ اهللاإنَّ ((: -أيضً د أُمَّ  .))حممّ
د -٦ ن تأخذون إنَّ هذا العلم دينٌ ((: سريين بنوقال حممّ فانظروا عمَّ

 .))دينكم
ثنا باحلديث((: وقال ابن إدريس -٧ بقي رأس : ثمّ يقول، كان األعمش ربّام حيدِّ

 .))يعني اإلسناد؛ املال

، ورشح ١/١١٥، وأدب اإلمالء٤٢، ورشف أصحاب احلديث ص: ٢/٤٥٢الكفاية   )١(
 . ٣/٣٤٥، وفتح املغيث١/٣٦١العلل

 . ٣٦٠/ ١رشح العلل   )٢(
مة صحيح مسلم  )٣( ارميّ ١/١٤مقدّ  ))احلديث((، وورد بلفظ: ١١٤و١١٣و ١/١١٢، وسنن الدّ

ارميّ ؛ كام يف ))العلم((بدل:   ٢/١٥، واجلرح والتّعديل البن أيب حاتم١/١١٤سنن الدّ
عيفة رقم:  لسلة الضّ ، ينظر: السّ ا وال يصحّ . وهذه املقولة ٢٤٨١وغريمها. ويُرو مرفوعً

لف. ينظر: اجلرح والتّعديل  ،٢٣-١/٢١، واملجروحني٢/١٥وردت عن مجاعةٍ من السّ
ث ،١٥٧-١/١٥٥ والكامل  ،٣٧١-١/٣٦٨والكفاية ،٤١٦-٤١٤: ص الفاصل واملحدّ
، وجامع ١/٦٦، واملجموع٦/٣٦١، وتاريخ دمشق ١٣٠-١/١٢٩بللخطي واجلامع

: ١/٣٦٢، ورشح العلل٧٧-٧٦التّحصيل ص نة أمور ((. قال العالئيّ إنَّ األخبار كلَّها متضمِّ
 ، بيل فال جيوز قبوله من كلِّ أحدٍ ا العمليّة، وما كان هبذا السّ ا العلميّة وإمّ ين؛ إمّ دَّ فيه الدّ بل ال بُ

د ظ باالتّفاق؛ وهلذا قال حممّ ة من وغريه سريين بنمن اعتبار العدالة والتّيقّ  هذا إنَّ : األئمّ
ن فانظروا دين العلم  . ٨٠-٧٩. جامع التّحصيل ص: ))دينكم تأخذون عمّ

ياق له، ويف٥/٥٢، واحللية١/٢٧املجروحني  )٤( ثني بقي رأس املال: ((: املجروحني، والسّ حدَّ
 . ))فالن، قال: ثنا فالن عن فالن
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا بحديث((: عيينة بنوقال سفيان -٨ هريّ يومً ثني الزّ هاته بال : فقلت، حدَّ

هريّ . إسنادٍ  لَّم: فقال الزّ طح بال سُ  بنوقال يعقوب، ))؟! أترقى السّ
د ث أتى باإلسناد((: حممّ رقى : ويقول، كان ابن شهاب إذا حدَّ ال يصلح أنْ يُ

طح إالَّ بدرجة  .))السّ
ا عىل : سمعت أيب يقول((: العالء بنوقال هالل -٩ محل أصحاب احلديث يومً

قوا عنك: فقال له أخوه، فصعد فوق غرفة له، ابن عيينة ؟ تريد أن يتفرّ
ثهم  يأمرين أن أصعد فوق البيت بغري ، انظروا إىل هذا: فقال، بغري إسنادحدِّ

، سناد ليس بيشءإ بال احلديث أنّ  يعني: احلافظ أمحد بنقال صالح، درجةٍ 
 .))به يوصل إليها، وأنّ اإلسناد درج املتون

 .))ما ذهابُ العلم إالَّ ذهابُ اإلسناد((: وقال األوزاعيّ  -١٠
إذا مل يكن معه سالحٌ فبأيّ ، اإلسناد سالح املؤمن((: وقال سفيان الثّوريّ  -١١

 .))؟ يشءٍ يقاتل

ري٥٩، وجامع التّحصيل ص: ١/٣٦١، ورشح العلل١/٨٤شعب اإليامن )١( ، ٥/٣٤٧، والسِّ
 . ٢/١٦٠والتّدريب 

. وابن شهاب ))بدرجه((؛ كذا يف األصل، ولعلّها: ))بدرجة((. قوله: ٢/١٦اجلرح والتّعديل   )٢(
 . هريّ  هو: الزّ

 . ٢/٤٥١الكفاية   )٣(
، ورشح ١٨٦/ ٣٥، وتاريخ دمشق١/٥٧، والتّمهيد١٣٣-١٣٢تاريخ أيب زرعة ص:   )٤(

  .))ما أذهب العلم ذهاب اإلسناد((: تاريخ دمشق، وتاريخ أيب زرعة، ولفظه يف١/٣٦٠العلل
، ٤٢، ورشف أصحاب احلديث ص: ٢٩، واملدخل إىل اإلكليل ص: ١/٢٧املجروحني )٥(
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  التمهيد
ا-وقال -١٢ عيد، اإلسناد زين احلديث((: -أيضً  .))فمن اعتنى به فهو السّ
جل بالفالة ((: وقال شعبة -١٣ ثنا وأخربنا فهو مثل الرّ كلُّ حديثٍ ليس فيه حدّ

 .))ممعه البعري ليس له خطا
ا-وقال -١٤ ثنا وأخربنا فهو خلٌّ وبقلٌ ((: -أيضً  .))كلُّ حديثٍ ليس فيه حدّ
ما أجود أحاديثك لو : فقال، أحاديث زيد بنذاكرت محّاد((: وقال بقيّة -١٥

 .))يعني األسانيد؛ كان هلا أجنحة
افعيّ  -١٦ ؛ ليلٍ مثل الّذي يطلب احلديث بال إسنادٍ مثل حاطب ((: وقال الشّ

 . ١/١٢١اإلمالء وأدب
افعيّة١/١١٤أدب اإلمالء  )١( عيد((. وزيادة: ١/٣١٤، وطبقات الشّ . )). . . فمن اعتنى به فهو السّ

 من املصدر األخري. 
خطام البعري: أن يُؤخذ حبلٌ من ليفٍ أو شعرٍ أو كتانٍ فيجعل يف أحد طرفيه حلقة، ثم يُشدُّ فيه   )٢(

قاد البعري، ثمّ  ا الذي جيعل يف الطّرف اآلخر حتى يصري كاحللقة، ثمّ يُ يثنى عىل خمطمه، وأمّ
مام. النّهاية ا فهو الزّ  . ٢/٥٠األنف دقيقً

ري ٤/٢٠٥، وذمّ الكالم ٢٧/ ١املجروحني   )٣(  . ٢٢٥/ ٧، والسِّ
-))كلّ يشءٍ ليس يف احلديث سمعت؛ فهو. . . ((ولفظه عنده: -، ٢٢مسند ابن اجلعد ص:   )٤(

ث الفاصل ص: ٩٢/ ١واملجروحني ، واملدخل ص: ٨٩، ١/٤٨، والكامل٥١٧، واملحدِّ
كل حديث ((ولفظه يف هذا املوضع: -٢٧٨-٢٧٧، ٢/٢١٣، والكفاية٧/١٤٩، واحللية ٢٩

 قال: والبقل. ١٢٠-١/١١٩، وأدب اإلمالء-))ليس فيه سمعت قال: سمعت؛ فهو. . . 
 . ٢٧٤/ ١. مقاييس اللّغة ))بشجرٍ البقل من النّبات ما ليس ((: اخلليل

عفاء للعقييل  )٥( ، ٣٤٠-١٠/٣٣٩، وتاريخ دمشق٧/١٢٤، وتاريخ بغداد١/١٦٢الضّ
 . ١/٣٦١العللورشح
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .))وهو ال يدري، حيمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغه

ين ، لكـــلِّ ديـــن فرســـان((: زريـــع بـــنوقـــال يزيـــد-١٧ ـــدّ وفرســـان هـــذا ال
 .))األسانيدأصحاب

ازيّ  -١٨ ة من األمم منذ خلق((: وقال أبو حاتم الرّ  أمناء آدم اهللامل يكن يف أمّ
سل آثار حيفظون ة هذه يف إالَّ  الرّ  رووا ربّام، حاتم أبا يا: رجل له فقال، األمّ

حيح يعرفون علامؤهم: فقال؟! يصحّ  وال، له أصل ال حديثًا  من الصّ

؛ منها: ٣/٣٤٥، وفتح املغيث ٢٨املدخل إىل اإلكليل ص:  )١( افعيّ جاءت بألفاظٍ . وعبارة الشّ
ة((، و))احلديث((بدل:  ))العلم(( افعيّ ص: ))إسناد((بدل:  ))حجّ . وينظر كالمه: آداب الشّ

نن ص: ٣٢، ونصيحة أهل احلديث ص: ١/١٥٤، واإلرشاد للخلييلّ ١٠٠ ، واملدخل إىل السّ
بيع: ٩/١٢٥، واحللية ١/١٢٤، والكامل ٢١١ ة ((. قال الرّ يعني: الّذين ال يسألون عن احلجَّ

افعيّ ص: ))من أين هي؟  هل احلديث ص: ، ونصيحة أ٩/١٢٥، واحللية ١٠٠. آداب الشّ
اب، وعن ((. وقال ابن أيب حاتم: ٣٣ يعني: من يكتب العلم عىل غري فهم، ويكتب عن الكذّ

ا  اب واملبتدع األباطيل، فيصري ذلك نقصً دوق، وعن املبتدع وغريه، فيحمل عن الكذّ الصّ
افعيّ ص: ))إليامنه، وهو ال يدري  . ٩/١٢٥، واحللية ١٠٠. آداب الشّ

، ٤/١٩٥، وذمّ الكالم ٤٤، ورشف أصحاب احلديث ص: ٣٠ليل ص: املدخل إىل اإلك  )٢(
، ثمّ علَّق ابن -))لكلِّ يشءٍ فرسان، وهلذا العلم فرسان((والعبارة فيه: - ٢٧/ ١واملجروحني
اط ((حبّان فقال:  ين، وهدوهم إىل الرصّ فرسان هذا العلم؛ الّذين حفظوا عىل املسلمني الدّ

نن يف املستقيم، الّذين آثروا قطع امل يار واألوطان يف طلب السّ م يف الدّ فاوز والقفار عىل التّنعّ
وران يف مجيع األقطار، حتّى إنَّ أحدهم لريحل يف  األمصار، ومجعها بالوجل واألسفار والدّ

نن شيئًا احلديث الواحد الفراسخ البعيدة، وىف الكلمة الواحدة األيّام الكثرية؛ لئالّ   يدخل مُضلّ يف السّ
ابُّون عن رسول به، يُضلّ  ين اهللاوإن فعل فهم الذّ   .))ذلك الكذب، والقائمون بنرصة الدّ
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  التمهيد
قيم م ميَّزوا اآلثار ليتبنيَّ ؛ للمعرفة ذلك فروايتهم، السّ  ملن بعدهم أهنّ

 .))وحفظوها
د بنوقال احلسني -١٩ ة هذه اهللاخصّ ((: اجليّاينّ  حممّ  يعطها مل أشياء بثالثة األمّ

 .))واإلعراب، واألنساب، اإلسناد: األمم من قبلها من
د -٢٠ ة هذه خصّ  اهللابلغني أنَّ ((: البغداديّ  أمحد بنوقال أبو بكر حممّ  األمّ

 .))واإلعراب، واألنساب، اإلسناد: بثالثة أشياء مل يعطها من قبلها
يصحّ من جهة النّقل يف ولسنا نستجيز أن نحتجّ بخربٍ ال ((: وقال ابن حبّان -٢١

 عن عنّا يغني -ومنّه اهللابحمد-وألنّ فيام يصحّ من األخبار؛ يشء من كتبنا
ين يف االحتجاج وطلب هذه ، يكن اإلسناد مل ولو، منها يصحّ  ال بام الدّ
ين ما ظهر يف سائر األُمم؛ الطّائفة له ة من تبديل الدّ وذاك ، لظهر يف هذه األمّ

ة  ين عن التبديل ما حفظت هذه أنّه مل يكن أمّ لنبيٍّ قطّ حفظت عليه الدّ
ة ، وال واوٌ ، ألفٌ  اهللاحتّى ال يتهيّأ أنْ يُزاد يف سنّة من سنن رسول، األمّ

ننَ عىل املسلمني، كام ال يتهيّأ زيادة مثله يف القرآن ، فحفظت هذه الطّائفةُ السّ
ين نْ شاء بام، وكثرت عنايتهم بأمر الدّ  .)) شاءولوالهم لقال مَ

، ٣٤٥-٣/٣٤٤، وفتح املغيث٣٨/٣٠، وتاريخ دمشق٤٣رشف أصحاب احلديث ص:  )١(
 . ٢/٧٢٣واملواهب اللّدنيّة

 . ٢/٧٢٣، واملواهب اللّدنيّة ٢/٢١٩، واخلصائص الكرب ١٦٠/ ٢التّدريب   )٢(
 . ٢/٧٢٣، واملواهب اللّدنيّة ٣/٣٤٥، وفتح املغيث ٤٠رشف أصحاب احلديث ص:   )٣(
 . ١/٢٥املجروحني   )٤(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وكثرة ، وطلب هذه الطّائفة له، فلوال اإلسناد((: احلاكم اهللاوقال أبو عبد -٢٢

ن أهل اإلحلاد والبدع ، لدرس منار اإلسالم؛ مواظبتهم عىل حفظه ولتمكّ
ت عن وجود ، وقلب األسانيد، بوضع األحاديث؛ منه فإنّ األخبار إذا تعرّ

ا ً  .))األسانيد فيها كانت بُرتْ
ّا خصَّ ((: وقال ابن تيميّة -٢٣ واية ممِ ة به اهللاعلم اإلسناد والرّ د أمّ وجعله ، حممّ

راية لّامً إىل الدّ وهكذا  ، فأهل الكتاب ال إسناد هلم يأثرون به املنقوالت، سُ
الالت ة أهل الضّ ؛ املنّة عليه اهللاوإنّام اإلسناد ملن أعظم، املبتدعون من هذه األمّ

نَّة اإلسالم أهل قون والسُّ حيح بني به يفرّ قيم الصّ  .))والقويم واملعوجّ ، والسّ
. . . ما نقله الثّقة عن الثّقة كذلك حتّى يبلغ إىل النَّبيّ ((: وقال ابن حزم -٢٤

 .))كلّها امللل أهل سائر دون املسلمني به -تعاىل اهللاهذا نقلٌ خصَّ 
د -٢٥ ة هذه أكرم اهللاإنّ ((: املظفر بنحاتم بنوقال حممّ فها األُمّ لها ورشَّ  وفضَّ

 هي وإنّام، إسناد وحديثهم قديمهم كلّها األمم من ألحدٍ  وليس، باإلسناد
وليس عندهم متييزٌ بني ما ، أخبارهم بكتبهم خلطوا وقد، أيدهيم يف صحفٌ 

ّا جاءهم به أنبياؤهم وبني ما أحلقوه بكتبهم من ، نزل من التّوراة واإلنجيل ممِ
تي أخذوا عن غري الثّقات ة إنّام تنصّ احلديث من الثّقة . األخبار الّ وهذه األُمّ

دق واألمانة عن مثله حتّى تتناهى أخبارهم ، املعروف يف زمانه املشهور بالصّ

 . ١/١٩٤. وبرتا: من البرت؛ وهو القطع. مقاييس اللّغة ٦املعرفة ص:   )١(
)٢(   ١/٩جمموع الفتاو . 
 . ٢/٦٨الفصل يف امللل   )٣(
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  التمهيد
واألضبط ، ثمّ يبحثون أشدّ البحث حتّى يعرفوا األحفظ فاألحفظ

ّن كان أقلّ جم، فاألضبط ثمّ يكتبون ، السةواألطول جمالسة ملن فوقه ممِ
لل بوه من الغلط والزّ ا وأكثر حتّى هيذّ ويضبطوا ، احلديث من عرشين وجهً

ا، حروفه وه عد¢ ة هذه عىل تعاىل اهللافهذا من أعظم نعم، ويعدّ ، األُمّ
 .))النّعمة هذه شكر اهللازعنستو

ة   اهللاإسناد احلديث كرامة من((: طاهر بن اهللاوقال عبد -٢٦ ألُمَّ
د  .))حممّ

: فقال رجل وسأله-املبارك بن اهللاسمعت عبد((: واضح بنوقال املسيّب -٢٧
محنعبد أبا يا تقول ما نْ  الرّ د أن له هل، العلم طَلَبَ  مَ  -؟ اإلسناد يف يُشدِّ

ألنّك ؛ من كان طلبه هللا ينبغي له أن يكون يف اإلسناد أشدّ وأشدّ ، نعم: قال
 .))ثقةً يروي عن غري ثقةوجتد ، جتد ثقةً يروي عن ثقة

لَم يف الثَّوب((: تغلب بنوقال أبان -٢٨  .))اإلسناد يف احلديث كالعَ
وال أبغض ، ليس يشء أثقل عىل أهل اإلحلاد((: سالم بننرص أبو وقال-٢٩

 .))وروايته وإسناده، إليهم من سامع احلديث

، ٧٢٣-٢/٧٢٢، واملواهب اللّدنيّة ٣/٣٤٤، وفتح املغيث ٤٠رشف أصحاب احلديث ص:  )١(
 . ٢/٣٩٩وتوضيح األفكار

 . ٣/٣٤٥، وفتح املغيث ١/١١٦أدب اإلمالء   )٢(
اوي   )٣(  . ٢٠١-٢٠٠/ ٢اجلامع ألخالق الرّ
ابق   )٤(  . ٢١٥/ ٢السّ
 . ٧٤-٧٣، ورشف أصحاب احلديث ص ١١٥املعرفة ص:   )٥(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ى بأسانيدها من أفواه  تَلَقّ واة ، املشايخوكانت األحاديث تُ ويتناقلها الرُّ

نت يف الكتب، ويتداولوهنا بينهم وّ يّة ، فأصبح اعتامدهم عليها، حتّى دُ وقلَّت بذلك أمهّ
، إذ االعتامد يف النّقل عىل الكتب؛ ومل يشرتطوا يف رواهتا ما اشرتطوه من قبل، األسانيد

ذكرها املحافظة عىل وأصبح املقصود من ، ويف النّقد واحلكم عىل ما كان قبل التّدوين
ة  .واملحاذرة من انقطاع سلسلة متيّزها، واإلبقاء عىل رشفها، خصيصة هذه األمّ

 :فوائده -٣
 :ومن ذلك؛ ونتائجُ محيدةٌ ، وآثارٌ جليلةٌ ، وثامرٌ عظيمةٌ ، لإلسناد فوائدُ كثريةٌ 

ثون به بني ما يصحُّ  -أ يِّزُ املحدِّ مَ قال ، وما ال يصحُّ من أحاديث النَّبيّ ، يُ
ة اإلسناد((: شعبة ة احلديث بصحّ : وقال حييى القطّان، ))إنّام يعلم صحَّ

وإالّ فال ، فإنْ صحَّ اإلسناد، ولكن انظروا إىل اإلسناد، تنظروا إىل احلديثال((
معاينّ ، ))تغرتَّ باحلديث إذا مل يصحَّ اإلسناد  اهللاألفاظ رسول((: وقال السّ

حيح، ال بُدَّ هلا من النَّقل تها إالَّ باإلسناد الصّ ة يف ، وال تعرف صحّ حَّ والصِّ
وقال ابن ، ))والعدل عن العدل، االسناد ال تعرف إالَّ برواية الثّقة عن الثّقة

وبه تُعرف ، وعليه االعتامد، اعلم أنّ اإلسناد يف احلديث هو األصل((: األثري
ه ةُ احلديث وسقمُ قيم((: وقال العالئيّ ، ))صحّ حيح من السّ رف الصّ ، به عُ

د   )١( ي ه م ّ ت ل ١/٥ا ل ٧ ل ع ل ا ح  رش و  ،١/٣ ٦ ٠ . 
ب   )٢( ي ط خ ل ل ع  م ا جل ٢/١ا ٠ ل ٢ ام ك ل ا ب  ي ذ هت و  ،١/١ ٦ ري ٥ سِّ ل ا و  ،٩/١ ٨ ٨ . 
ء   )٣( ال م إل ا ب  د ١/١أ ٠ ٤ . 
ل   )٤( و ص أل ا ع  م ا ١/١ج ٠ ٩ . 
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  التمهيد
 .))أثيم أفّاك كلّ  قول عن دينه اهللاوصان

ين وامللّة -ب ثون به الدّ وسؤاهلم عن رواته حافظوا ، وبعنايتهم به، حفظ املحدِّ
فال يدخل فيها ما ليس ؛ وأحاطوها بحصنٍ واقٍ ، عىل األحاديث كام نُقلت

وا ملن أراد الكذب يف احلديث، وال خيرج منها يشء، منها فلم خيلصوا ، وتصدّ
دُّوا عىل أعقاهبم خائبني، إليه بيشءٍ البتّة  .بل رُ

فُ باإلسناد خمرج احلديث -ج  عفاء ، هل من الثّقات العدول، ومصدره، يُعرَ أم الضّ
ام، ومن أيّ بلدٍ خرج من احلجاز؟ املجروحني  . ؟أم غريها، أم العراق، أم الشّ

ومن وجوه ، واالهتامم بسالسل األسانيد سواء كانت صحيحة أم ضعيفةالعناية  -د 
عيف منها، حفظها: العناية حيح من الضّ ها وأوهاها، ومتييز الصّ ؛ بل بيان أصحّ

يّة اإلسناد ن داللة واضحة عىل أمهّ نَّة النّبويّة، وهذا يتضمّ  .ودوره يف حفظ السُّ
ئ من عهدة احلديث -ه  ِ ربْ رُ اإلسناد يُ ل مسؤوليّته، ذِكْ ر من حتمّ ذِ عْ : ولذا قالوا؛ ويُ

الَك(( نَد لك فقد أَحَ ن أَسْ ثني يف األعصار ((: قال ابن حجر، ))مَ أكثر املحدِّ
م ؛ املاضية ا إذا ساقوا احلديث بإسناده اعتقدوا أهنّ نَة مائتني وهلمّ جر¢ نْ سَ مِ

 .))برؤوا من عهدته

باتِّصال اإلسناد ((. ولفظ األخري: ١٢، وجامع التّحصيل ص: ٣٦بغية امللتمس ص:   )١(
رف..  . إلخ. )).عُ

كم بإسنادٍ بعينه أنَّه أصحّ تناول أهل احلديث مسألة أصح األسانيد، وأوهاها وبيَّنوا أنَّه ال حي  )٢(
ا، وهلم يف ذلك أقوال كثرية، ويستفاد منها ترجيأو ه أضعف مطلقً ح ما قيل فيه أنّ

 عىل غريه. األسانيدأصحّ 
: ٣/٧٥اللّسان   )٣( خاويّ ال يربأ من العهدة يف هذه األعصار باالقتصار عىل إيراد ((. قال السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
كينة  -و  هُ مبعث الطّمأنينة والسّ رُ ما زال النّاس ((: الربّ قال ابن عبد. يف القلبذِكْ

، ))وأشدّ طمأنينة، ولكن النّفس أسكن عند اإلسناد، يرسلون األحاديث
حيح اإلسناد له ذُكر إذا أسد بنوكان هبز هذه شهادات ((: يقول الصّ

ووفد عىل -وقال بعضهم ، ))بعضهم عىل بعض، العدول املرضيّني
 : -هارون بنيزيد

ـــا  ثناي ـــا قلـــتَ حـــدّ ة العـــيش ملََّ ـــذّ . عــن الشــعبيّ واحلســن وبشــرٌ عــوفٌ ل
واة يف األحاديث -ز ويُعدّ مجع ، والوقوف عىل أغالطهم فيها، تبيني أوهام الرُّ

: املدينيّ  بنكام قال عيلّ ؛ الطّرق من أهمّ الوسائل يف معرفة علل األحاديث
 .))الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبنيّ خطؤه((

ثني يف األعصار املاضية يف  إسناده بذلك ه أكثرُ املحدِّ نَعَ لعدم األمن من املحذور به، وإنْ صَ
م إذا ساقوا احلديث  ، وأبو نعيم، وابن منده، فإهنّ ا الطّرباينّ ا؛ خصوصً سنة مائتني، وهلمّ جر¢

م ا، وقال ابن تيميّة ٢/١٠٠. الفتح ))برئوا من عهدته بإسناده، اعتقدوا أهنّ  أبو رواه عامّ  معتذرً
ثني أمثاله يروون مجيع ما يف الباب((: -موضوعات من نعيم  كام عادة املحدِّ وَ ألجل  رَ

نَّة ))املعرفة بذلك ته، بل ((. وقال: ٧/٥٢. منهاج السُّ وإنْ كان كثريٌ من ذلك ال يعتقد صحّ
ابق ))ه يقول: أنا نقلت ما ذكر غريي، فالعهدة عىل القائل ال عىل النّاقلألنّ  يعتقد ضعفه . السّ

مة األلباين لكتاب: اقتضاء العلم العمل ص: ٣٨/ ٧  . ٤، وينظر: مقدّ
 . ٥٥/ ١التّمهيد   )١(
 . ٢٦٥/ ١، والكفاية ١/١٥٤، والكامل ١٦/ ٢ينظر: اجلرح والتّعديل   )٢(
ث الفاصل ص:   )٣(  . ٢٢٨املحدِّ
 . ٢/٢١٢اجلامع للخطيب   )٤(
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  التمهيد
ابني -ح نادقة، ردع الكذَّ نَّة، وأهل األهواء، والزّ ، وكشف مؤامراهتم عىل السُّ

 .وردّ كيدهم، وإبطال مكرهم
 .ويف كلِّ منقول، التّثبّت يف األخبار -ط
 .ظهور املصنَّفات احلديثيّة املسندة -ي
ــار -ك ــث واآلث ــانيد لألحادي ر األس ــدُّ ــ، تَص ــل تص رتب ــا-دّ ــات  -أيضً املعلوم

واةاملتعلّقة  .بالرُّ
حلة يف طلب احلديث -ل ، غرائبها وأفرادها؛ لتطلّب األسانيد؛ انتشار الرِّ

 .والظّفر بالعايل منها، ومشاهريها ومستفيضها
 .))األسانيد أنساب الكتب((:وكام قيل؛العناية بأسانيد الكتب إىل مصنِّفيها -م
ثني سوق أسانيدهم -ن  .الغري هباوإلزامهم ، التزام املحدِّ

جيح عند التّعارض، تسهيل اجلمع -س  .أو الرتّ
 .املحافظة عىل هذا الكمِّ اهلائل من األسانيد -ع

واة -ف  .وأصول مصطلح احلديث، واجلرح والتّعديل، ظهور علم الرُّ
 .وإبراز جهودهم يف ذلك، إظهار فضل أهل احلديث -ص

عة  -ق ثون ؛ - وحديثًاقديامً -الثّروة الكبرية من املصنَّفات املتنوّ تي ألَّفها املحدِّ والّ
 .يف كلِّ ما يتعلّق باإلسناد وعلومه

 .حماكاة أهلِ الفنون األخر أهلَ احلديث يف ذكر األسانيد -ر
ة بني النّبيّ  -ش لسلة اإلسناديّ ة اتّصال السّ وإنْ تقادم ، وترابطها، وأفراد األمّ

م ص:   )١(  . ٣١تقدّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
مان ة، الزّ ر النّاس عن عرص النّبوّ ابط حتّى بعد ، وتأخّ واستمرار هذا الرتّ

 .تدوين األحاديث يف الكتب
ؤال، استعامله بدء -٤  .هبا مرّ  الّتي واملراحل، عنه والسّ

د عنايتهم ، يف حاجة إىل استعامل األسانيد مل يكن أصحاب النَّبيّ  ومل تتأكّ
ؤال عنه وألنّ ، مبارشة ألنّ أخذهم كان عن النَّبيّ ؛ وال البحث عن رواته، بالسّ

ا، وثقةٍ وأمانةٍ ، زمنهم زمنُ صدقٍ وديانةٍ  هم يتّهم بعضً لُقٍ ، فام كان بعضُ وأبغض خُ
لُقٌ أبغض إىل أصحاب ((: قالت عائشة ، لدهيم الكذب ما كان خُ

جل يكذب عند رسول، من الكذب اهللارسول فام ، الكذبة اهللاولقد  كان الرّ
ائعة بينهم. ))يزال يف نفسه عليه حتّى يعلم أنَّه قد أحدث منها توبةً  ، وللثّقة الشّ

حايبّ عن النَّبيّ  ، بواسطة صحايبّ آخر وعدم التّهمة فإنَّ احلديث الّذي يأخذه الصّ
حابة، مبارشة كاحلديث الّذي يأخذه عن النَّبيّ  ، ويدلُّ هلذا أنّنا نجد صغار الصّ

ر إسالمهمأو ا-بل وغريهم ، أو هجرهتم، من تأخّ تي  -أيضً يروون األحاديث الّ
 احلاكم يف . وال يذكرون الواسطة، عنه مبارشة يشهدوها مع النَّبيّ مل وَ ورَ

عثاء قال مستدركه ث عن  قدمت املدينة فإذا أبو أيّوب ((: عن أيب الشّ دِّ حيُ

مذيّ رقم: ٢٥١٨٣رواه أمحد رقم:   )١( ، وأورده ))هذا حديث حسن((، وقال: ١٩٧٣، والرتّ
حيحة رقم:  قو٢٠٥٢األلباينّ يف الصّ سالة- ٢حاشية ٤٢/١٠١املسند، وقال حمقِّ : -طبعة الرّ

مذيبوع منونبّهوا عىل أنّ جميئه يف املط ))إسناده صحيح(( خطأٌ؛ لعدم وجوده يف سنن الرتّ
يّ مل يذكره يف يّة املتقنة منه، وألنّ املزّ ، ومل يستدركه عليه حتفة األرشافاألصول اخلطّ

، وابنُ حجر، وهو يف وائدالعراقيُّ ار، وجممع الزّ  . زوائد البزّ
)٣/٥١٢  )٢ . 
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ث عن أيب هريرة: فقلت، هريرةأيب دِّ وأنت صاحب منزلة عند ، حتُ

ث عن أيب هريرة: فقال؟ اهللارسول ث عن  ألَنْ أُحدِّ أحبّ إيلّ من أنْ أُحدّ
ّا ورد عنهم من اآلثار يف ذلك. ))النَّبيّ   :وممِ

ثكم عن رسول((:  عازب بنالرباء قال-أ منه ؛ سمعناه منه اهللاما كلّ ما نحدّ
ثنا عنه أصحابُه ومنه ما، ما سمعناه منه : ويف رواية، ))ونحن ال نكذب، حدّ

ث ، ولكن النّاس مل يكونوا يكذبون يومئذٍ ، كانت لنا ضيعةٌ وأشغالٌ ...(( دِّ فيُحَ
اهدُ   .))الغائبالشّ

 والفسويّ  ،٤١٠/ ٢) اهللارواية عبد، والعلل (١٨٤٩٨و ١٨٤٩٣رواه أمحد يف املسند رقم:   )١(
امهرمزيّ  ،-له واللّفظ- ١٦٣: ص الفوائد يف والفريايبّ  ،٦٣٤/ ٢ املعرفة يف ث يف والرّ  املحدِّ

ثنا ((: عنده لكن الفريايبّ  كلفظ ولفظه-١/١٦٤الكامل يف عديّ  وابن ،٢٣٥: ص الفاصل حدّ
ثنا عنه أصحابه((بدل:  ))أصحابنا يف - ٢٦٨-٢٦٧، وابن شاهني يف تاريخ الثّقات ص: -))حدّ
، وأبو نعيم يف معرفة ١٣٦، واملعرفة ص: ١٢٧، ٩٥/ ١، واحلاكم يف املستدرك -موضعني

حابة  نن ٤٣٧/ ٢، والكفاية ١/١١٧، واخلطيب يف اجلامع ٣/٧٣الصّ ، وابن رشيد يف السّ
، ث املدخل، وعزاه ابنُ حجر لكتاب ١٣٣األبني ص:  سنده ((مّ قال ابن حجر: للبيهقيّ

، ١٣/٣٢١. الفتح))ضعيف بيعيّ . وهذا األثر إسناده صحيح، مدار طرقه عىل أيب إسحاق السّ
امع كام يف  ح بالسّ ث الفاصلوهو مدلِّس ولكنَّه رصّ  -وحصل سقط يف سنده-املحدِّ

نن األبني، والكفايةو ب((قال احلاكم:  السّ ؛ هذا حديث له طرق عن أيب إسحاق السّ يعيّ
يخني، وليس له علّة، ومل خيرجاه : ))وهو صحيح عىل رشط الشّ . وقال اهليثميّ هبيّ . ووافقه الذّ

حيح(( وائد))رواه أمحد، ورجاله رجال الصّ  . ١٥٩/ ١. جممع الزّ
واية عند احلاكم يف   )٢( امهرمزيّ ، وابن رشيد ، ويف لفظٍ عند املستدركهذه الرّ ، واخلطيب ، والرّ

 : . . . ((ابن عديّ كام عند أمحد  )). . . كانت تشغلنا عنه رعية اإلبل ((. ويف رواية: ))واهللا ما كلّ
 ، واحلاكم ، وأيب نعيم. املسنديف 
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 وهي؛ زيدٍ  بنكنتُ أَنَا وجارٌ يل من األنصار يف بني أُميَّة((:  اخلطّاب بنعمر وقال-ب 

نّا، املدينة عوايل من ا؛  اهللارسول عىل النّزول نتناوب وكُ ا، ينزل يومً فإذا ، وأنزل يومً
 .))وإذا نزل فعل مثل ذلك، نزلت جئته بخرب ذلك اليوم من الوحي وغريه

ثني بيشءٍ سمعته ((: اخلدريّ  سعيد أليب نوف بنالوداك جرب أبو وقال-ج حدِّ
ثني عن غريه، اهللامن رسول دِّ فإِنّ أصحاب ، إنْ قلت ذاك: قال، ال حتُ

فإن مل يوافق ، فيجيء، كان فيهم من يشغله عقاره وضيعته اهللارسول
ثكم رسول: قال،  اهللارسول ثوين بام حدّ نّا من ليست له ضيعة ، اهللاحدِّ وكان مِ
 .))اهللاوكان يلزم رسول، تشغله

ث عن رسول  اخلدريّ  سعيد أبا سمع أنّه قزعة وعن -د دِّ : قال اهللاحيُ
أنت سمعته من : فقلت، حتّى أتيته، وكان يف نفيس، فدنوت منه، فأعجبني((

ا: قال؟ ، اهللارسول ث عن رسول: قال، فغضب غضبًا شديدً ما   اهللافأُحدِّ
 .وذكر احلديث :. . . يقول اهللانعم سمعت رسول؟! ، أسمعمل

فيه: أنّ ((. قال ابن بطّال: ٢/١١١٢، ومواضع أخر، ومسلم ٨٩رواه البخاريّ رقم:   )١(
سول ا بام يسمع من الرّ هم بعضً حابة كان خيرب بعضُ ، اهللاويقولون: قال رسول، الصّ

؛ هذا قول طائفة من  حابة من يكذب، وال غري ثقةٍ وجيعلون ذلك كاملسند؛ إذ ليس ىف الصّ
 . ١/١٦٩. رشح البخاريّ ))العلامء

 . ٢٢٤ -٢٢٣/ ١رواه الطّحاويّ يف أحكام القرآن   )٢(
قوه١١٤٨٣رواه أمحد رقم:   )٣( سالة-. قال حمقّ يخنيإسناده صحيح ((: -طبعة الرّ . ))عىل رشط الشّ

، عمري بنامللكواإلسناد فيه عبد ؛ منهم وثّقه اللّخميّ ، مجاعةٌ هبيّ رَ  حجر، وابن الذّ كَ  أمحدُ  وذَ
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ث -ـه أنت سمعته : فقال رجلٌ  اهللابحديثٍ عن رسول مالك بنأنسُ  وحدَّ

ا؟ اهللامن رسول ثكم به سمعناه ((: وقال، فغضب غضبًا شديدً واهللا ما كلُّ ما نحدّ
ا؛ اهللامن رسول نا بعضً ث بعضُ ا، ولكن كان حيدّ نا بعضً  .))وال يتّهم بعضُ

وجع يف بعض حديثه-هريرة أبو وقال -و ،  سمعت ذلك من الفضل((: -ملََّا رُ
 .متّفق عليه. ))ومل أسمعه من النَّبيّ 

د، مل ولكنّه وأغالطًا، ختليطًا عنه معني وابنُ   ،٢٠٤٥: رقم املسند يف اجلعد ابن رواه فقد يتفرّ
، و يف آخره: عطيّة عن أيب سعيد  عن فضيل طريق من ٣٢٩: رقم دينار األلف يف والقطيعيّ 

أَ مقعده من النَّار اهللا. . . من كذب عىل رسول  لفظ. هـ. اشكَّ فضيل- بني له، أو تبوَّ
. وهذا اإلسناد فيه ))ففي النَّار اهللا. . . من كذب عىل رسول((: القطيعيّ  ولفظ اجلعد، ابن

، قال ابن حجر:  ا((عطيّة العويفّ ا، وكان شيعي¢ا مدلّسً . التّقريب  رقم: ))صدوق خيطىء كثريً
 . ويصلح مثله يف املتابعات. ٤٦٤٩

)١(   رقم املهرة إحتاف يف كام-املسند يف منيع بن، وأمحد٧/٢١رواه ابن سعد يف الطّبقات الكرب :
نَّة  رقم: ٦٣٤-٢/٦٣٣سويّ يف املعرفة والف ،٣٦٦ ، والفريايبّ ٨١٦، وابن أيب عاصم يف السُّ

، والطّحاويّ يف أحكام القرآن ص: ٢/٨٤٤، وابن منده يف اإليامن ١٦٣يف الفوائد ص: 
، واحلاكم يف ١/١٦٤ل، وابن عديّ يف الكام٦٩٩، والطّرباينّ يف املعجم الكبري رقم: ٢٢٣

: ١١٨-١/١١٧، واخلطيب يف اجلامع٣/٥٧٥املستدرك  وما كان بعضنا ((. وعند ابن عديّ
بُ  ذِ كْ ، وابن منده: ))عىل بعضيَ ا((، وعند ابن أيب عاصم، والطّرباينّ نا بعضً بُ بعضُ ، ))ولكن مل يكن يُكَذِّ

 : فتغريّ ((ند ابن منده، وابن أيب عاصم: ، وع))واهللا ما كنّا نكذب، وال ندري ما الكذب((وعند الفسويّ
: ))وجهه، واشتدّ عليه حيح((. إسناده صحيح، قال اهليثميّ وائد ))رجاله رجال الصّ -١/١٥٨. جممع الزّ

١٥٩ : يخني((، وقال األلباينّ   .٨١٦. ظالل اجلنّة رقم: ))إسناده صحيح عىل رشط الشّ
: ٢/٧٨٠، وصحيح مسلم ١٩٢٦صحيح البخاريّ رقم:   )٢( كذلك ((، واللّفظ له، ولفظ البخاريّ
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محنعبد بنعن أيب سلمة: صحيحه يف البخاريّ  وأخرج-ز  اهللاعبد عن الرّ

. اخلفَّنيأنَّه مسح عىل : عن النَّبيّ   وقَّاصٍ  أيب بنعن سعد عمر بن
ثك شيئًا ، نعم: عن ذلك فقال سأل عمر  عمر بن اهللاوأنّ عبد إذا حدَّ

 .هـ. ا. فال تسأل عنه غريه سعدٌ عن النَّبيّ 
ث-ح ئل اهللابحديثٍ عن رسول أمامة أبو وحدَّ أنت ، يا أبا أمامة((: فسُ

ا: فقال؟ اهللاسمعت هذا من رسول رً فْ أنت سمعت هذا من ، اللهمَّ غُ
نَا! اهللارسول بْ ذِّ ونَا وال كُ بُ ذَ نّا يف قوم ما كَ  .رواه أمحد. ))بل كُ

كانوا يطلبون ما يفوهتم  اهللاأصحاب رسول((: احلاكم اهللاقال أبو عبد
َّن هو أحفظ ، فيسمعونه من أقراهنم، اهللاسامعه من رسول وكانوا ، منهموممِ

دون عىل من يسمعون منه وأبو ، اهللاأصحاب رسول((: وقال الطّحاويّ ، ))يُشدِّ
ثون عن رسول وغريه ، هريرة دِّ وبام ، بام حرضوه من أمره اهللافقد كانوا حيُ

ثهم غريهم من أصحابه م عن الرباء )). . . فمن ذلك، حدَّ ، وأيب سعيد، وذكر ما تقدّ
ثون به عن  اهللافهكذا كان أصحاب رسول((: قالثمّ ، وأنس  دِّ فيام حيُ

ثني الفضل نن الكرب رقم: ))عبّاس بنحدَّ  ٢٩٤٣، وورد يف روايةٍ عند النّسائيّ يف السّ
ثه أسامةأن فيحمل عىل أنّه كان عنده عن ((قال ابن حجر:   زيد بنالّذي حدَّ

 . ٤/١٤٦ . الفتح))منهامكلٍّ 
 . ٢٠٢صحيح البخاريّ رقم:   )١(
:  بن اهللاعبد بن. وفيه: أبو بكر٢٢٣٠٢املسند رقم:  )٢( اميّ ق ((أيب مريم الشّ ضعيف، وكان قد رسُ

 . ٨٠٣١. التّقريب رقم: ))بيته فاختلط
 . ١٣٦املعرفة ص:   )٣(
 . ١/٢٢٣أحكام القرآن   )٤(
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ا؛ اهللارسول ا، منه ما أخذوه منه سامعً وقال ، ))ومنه ما قد صحّ عندهم عنه بالغً

فُهم املعروف عنهم((: املعلِّميّ  رْ م كانوا يأخذون من النَّبيّ ؛ عُ ، بال واسطة أهنّ
هم بواسطة بعضٍ  كان حمتمالً أن يكون ))قال النَّبيّ ((: أحدهمفإذا قال ، ويأخذ بعضُ

 .))عن النَّبيّ ، وأن يكون سمعه من صحايبٍّ آخر، سمع ذلك من النَّبيّ 
ؤال عن اإلسناد د حاجتهم للسّ ويسري عنايتهم ، وقلّة استعامهلم له، ومع عدم تأكّ

حوا فيها بالواسطة بينهم وبني م قد وردت نصوص عنهم رصّ ؛ النَّبيّ  به إالّ أهنّ
عدُّ استعاملٌ لإلسناد م-وهذا يُ لّ ، -كام تقدّ وهناك بعض الوقائع حدثت يف عرصهم تَدُ

لُ من احتاط يف قبول األخبار م أَوّ ثني التّثبّت يف النّقل، عىل أهنّ نْ سنَّ للمحدِّ ل مَ ، وأَوّ
 :بأربعٍ  منهاونكتفي 

ة ((: قال أنّه، ذؤيب بنعن قبيصة: األوىل  يقجاءت اجلدّ دِّ  إىل أيب بكر الصِّ
نَّة يف لك علمت وما، يشءٌ  اهللاما لكِ يف كتاب: فقال هلا أبو بكر، تسأله مرياثها  سُ

 بنفقال املغرية، فسأل النّاس، فارجعي حتّى أسأل النّاس، شيئًا اهللارسول
دس اهللاحرضت رسول: شعبة هل معك : فقال أبو بكر ، أعطاها السّ
د؟ غريك فأنفذه هلا ، مثل ما قال املغرية: فقال، األنصاريّ  مسلمة بنفقام حممّ

يق دِّ سؤالٌ عن  ))؟ هل معك غريك((: وقوله. رواه مالك وغريه. ))أبو بكر الصِّ

ابق   )١(  . ١/٢٢٤السّ
 . ١٦٠األنوار ص:   )٢(
مذيّ ٢٨٩٤، وأبو داود رقم: ١٧٩٨٠. ومن طريقه رواه: أمحد رقم: ٥١٣/ ٢املوطّأ   )٣( ، والرتّ

، وابن اجلارود رقم: ٢٧٢٤، وابن ماجه رقم: ٦٣١٢رقم: -الكرب-، والنّسائيّ ٢١٠١رقم: 
مذيّ ١٧٩٧٨. ورواه من غري طريق مالك: أمحد رقم: ٦٠٣١، وابن حبّان رقم: ٩٥٩ ، والرتّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 ،٢٧٢٤: رقم ماجه وابن ،٦٣١٧ إىل٦٣١٢: أرقام -الكربوالنّسائيّ ، ٢١٠٠رقم: 
،  بكر أيب عن ذؤيب، بنعىل قبيصة ومدار أسانيده. وغريهم ،٣٣٩-٣٣٨/ ٤ واحلاكم

 : مذيّ : ))حسن صحيح((قال الرتّ نَّة ))حديث حسن((، وقال البغويّ ، ٨/٣٤٦. رشح السُّ
ه ابن حبّان، وقال احلاكم:  يخني، ومل خيرجاهحديث ((وصححّ ، ووافقه ))صحيح عىل رشط الشّ

ن:  . وقال ابن امللقّ هبيّ ا-، وقال١٨/٦٥. البدر املنري ))احلديث صحيح((الذّ وعىل كلّ ((: -أيضً
، أَو ألنَّه جيوز أَن يكون سمعه بعد ذلك من املغرية ا مرسل صحايبٍّ ة؛ ألنّه إمَّ جَّ ، حالٍ فهو حُ

د ، وابن حبّان، واحلاكم له، (وقبلهام اإلمام مالك مسلمة بنأو حممّ مذيّ ، وتصحيح الرتّ
)، وقد قال ابن املنذر:  دس؛ إذا مل تكن أُمّ ((كافٍ ة السُّ ، وهذا ))أمجع أهل العلم عىل أَنّ للجدّ

ا-عاضدٌ له . وما بني القوسني زيادة من طبعة مصطفى أبو ٦٨-١٨/٦٧. البدر املنري))-أيضً
د من عدم االتّصال، ((، وقال ابن القطّان: ٧/٢٠٩ر املنريالغيط وغريه. البد الذي ظنّ أبو حممّ

ف، ولكن قد أعرض عن ، وعمرإنّام هو فيام بني قبيصة، وأيب بكر ، وإنّه ليقوي ما ختوّ
مذيّ فقال فيه:  . )). وهو ال يقول ذلك يف املنقطع، فهو عنده متّصل))حسن صحيح((ذلك الرتّ

: ٢/٦١٧مبيان الوهم واإلهيا ، وقال ٢١٣-٦/٢١٢. التّاريخ الكبري))مرسل((، وقال البخاريّ
وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم باحلديث؛ ألنّه مل يذكر فيه سامع ((: الربّ ابن عبد

ة، وقال آخرون: هو متّصل؛ ألنَّ قبيصةلقبيصة من أيب بكر  بن، وال شهود لتلك القصّ
يق بكر أبا أدرك ذؤيب دّ . ))له سنٌّ ال ينكر معها سامعه من أيب بكر، و الصّ

إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إالَّ أنّ صورته مرسل؛ ((، وقال ابن حجر: ٩٢-١١/٩١التّمهيد
يق دّ ة؛ قاله ، وال يمفإنّ قبيصة ال يصحّ له سامع من الصّ كن شهوده للقصّ

حيح مولده، يف اختلف وقد ،-بمعناه-الربّ عبدابن ؛ فيبعد شهوده م الفتحعا ولد أنّه والصّ
ة، وقد اعبدأعلّهالقصّ ؛ تبعً فه ٣/٨٢. التّلخيص احلبري))باالنقطاع حزم البن احلقّ ، وضعَّ

ة شواهد٦/١٢٤اإلرواءاأللباينّ يف دس عدّ ة السّ . ينظر: حاشية . وللحديث يف توريث اجلدّ
قو سالة-٢٩/٤٩٥املسندحمقّ  . -طبعة الرّ
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  التمهيد
هبيّ ، إسناد آخر للحديث من غري طريق املغرية : -يف ترمجة أيب بكر-قال الذّ

ل من احتاط يف قبول األخبار(( ابق.  ))وكان أوَّ ا-وقال، ثمّ أورد األثر السّ : -أيضً
يق(( دِّ ة الصِّ ادقني يف األمّ ي يف القول، فرأس الصّ ويف ، وإليه املنتهى يف التّحرِّ

 مل يكتفِ بشهادة املغرية بكرأفال تر أنّ أبا((: وقال الطّحاويّ ، ))القبول
؛ حتّى طلب منه شهادة غريه معه عىل مثل ذلك، مع عدالته عنده، عنده بام شهد به

وي عن النَّبيّ طلبًا  ا من أن يدخل فيه ما ليس منه أن يفعل ، لالحتياط فيام رُ وإشفاقً
عىل معنى التّثبّت . . . وقول أيب بكر للمغرية((: وقال الباجيّ ، ))ذلك فيه

حابة  ألنّ املغرية؛ ال عىل معنى ردّ حديثه، وطلب تقوية غلبة الظَّنِّ  ، من فضالء الصّ
ولكنّه طلب رواية ، ولو مل يوجد معه غريه ألمضاه أبو بكر، فال يُردّ حديثُ مثله وفقهائهم

هو والغلط؛ ليعلم االتّفاق عليها؛ غريه يف ذلك  .))ألنّ ذلك أبعد من السّ
إذ ، كنت يف جملس من جمالس األنصار((: قال عن أيب سعيد اخلدريّ : الثّانية

ا فلم يؤذن يل استأذنت عىل عمر: فقال، كأنَّه مذعور جاء أبو موسى ، ثالثً
ا فلم يؤذن يل فرجعتُ : قلت؟ ما منعك: فرجعت فقال وقال ، استأذنتُ ثالثً

ا: اهللارسول واهللا لتُقِيمنّ : فقال. يُؤذن له فلريجعفلم ، إذا استأذن أحدكم ثالثً
واهللا ال يقوم : كعب بنفقال أُيبّ ؟ أمنكم أحدٌ سمعه من النَّبيّ ، عليه ببيّنة

 . ٢/ ١التّذكرة   )١(
ابق   )٢(  . ١/٥السّ
 . ١٥/٣١٦مشكل اآلثار   )٣(
 . ٦/٢٣٨املنتقى   )٤(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
أنّ  فأخربت عمر، فقمت معه، فكنت أصغر القوم، معك إالّ أصغر القوم

 بنقال أُيبُّ ((: ويف لفظٍ ملسلمٍ ، واللّفظ للبخاريّ ، متّفق عليه. ))قال ذلك النَّبيّ 
: قال اهللافال تكوننّ عذابًا عىل أصحاب رسول، يا ابن اخلطّاب: كعب

، ويف لفظٍ عند مالك. ))أتثبّت أن فأحببت، شيئًا سمعت إنّام! اهللاسبحان
ِمك: أليب موسى فقال عمر((: داودوأيب ولكن خشيت أن ؛ أما إِينّ مل أهتَّ

ل النّاس عىل رسول فيه طلبٌ إلسنادٍ آخر ، ))لتقيمنّ عليه ببيّنة((: وقوله. ))اهللايتقوّ
هبيّ ؛ للحديث من غري طريق أيب موسى : -يف ترمجة عمر-ولذلك قال الذّ

ثني (( ام كان يتوقّف يف خرب الواحد ورب، التّثبّت يف النّقلوهو الّذي سنَّ للمحدِّ
البيّنة عىل  من أيب موسى وطلبُ عمر. ثمّ ذكر هذا احلديث. ))ارتابإذا

م-فقد جاء عنه التّرصيح بنفيها، حديثه ليس من أجل التّهمة ة ، -كام تقدَّ وتوارد األئمّ
فه، عىل تأكيد هذا النّفي نن وإنّام كان ترصّ ومحالً للغري عىل ، احتياطًا حلفظ السّ

واية، التّثبّت يف احلديث  .وترهيبًا من التّساهل يف الرّ

، وصحيح ٧٣٥٣و  ٢٠٦٢، ورواه يف موضعني آخرين: رقم: ٦٢٤٥صحيح البخاريّ رقم:   )١(
 . ١٦٩٧ -١٦٩٤/ ٣. وساقه بطرقه، وألفاظه ٢١٥٣مسلم رقم: 

ــــــــأ  )٢( ل: ، ولفظ ا٥١٨٤و٥١٨٣، وسنن أيب داود رقم: ٢/٩٦٤املوطّ . . . ولكن ((ملوضع األوّ
 . ))شديد اهللاحلديث عن رسول

 . ٩٠. وسيأيت له مثال آخر ص: ٦/ ١التّذكرة   )٣(
)٤(  : افعيّ ة يف ذلك: قال الشّ ّا ورد عن األئمّ : فإىل أيّ املعاين ذهب عندكم ((وممِ فإنْ قال قائلٌ

ا خرب أيب موسىعمر ثقة أمني عنده،  فإىل االحتياط؛ ألنّ أبا موسى ؟ قلنا: أمّ
 عن ربيعة، عن أنس، بنمالك رواه قد: قلنا ذلك؟ عىل دلّ  ما: قائل قال فإن. -اهللاشاءإن-
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  التمهيد
كنت ((: يقول سمعت علي¢ا: قال، الفزاريّ  احلكم بنعن أسامء: الثّالثة 

ثني وإذا، ينفعني أن شاء بام منه اهللاحديثًا نفعني اهللارجالً إذا سمعت من رسول  أحدٌ  حدَّ
قته، لفتُهاستح أصحابه من ثني أبو بكر: قال، فإذا حلف يل صدَّ قَ أبو  وحدَّ دَ وصَ
مذيّ ، وأبو داود، رواه أمحد. احلديث ))...بكرٍ   .وغريهم، وابن ماجه، والرتّ

ا إينِّ مل قال أليب موسى  ، وأنّ عمر  موسى أيب حديث علامئهم من واحدٍ  غري : أَمَ
ل النّاس  ِمك، ولكنِّي خشيتُ أن يتقوَّ سالة ص: ))اهللاعىل رسولأَهتّ ، ٤٣٥-٤٣٤. الرّ

شديد، فال جييء من بعدهم  اهللاألنْ يعلم النّاس أنّ احلديث عن رسول((وقال ابن حبّان: 
ل عليه ما مل يقلمن جيرتئ فيكذب عليه ، وقال ٣٨-١/٣٧. املجروحني ))، أو يتقوّ

 : ا ىف رواية أيب موسىفأراد سدَّ الباب؛ خوفًا من غري أيب موسى((النّوويّ . ))، ال شكَّ
 ذلك؛ ألنّه كان يتّهم أبا موسى وال فعل عمر((، وقال اخلطيب: ١٤/١٣٢رشح مسلم 

واية هيب يف الرّ نن، والرتّ . ))يف روايته، لكن فعله عىل الوجه الّذي بيّناه من االحتياط حلفظ السُّ
وإنّام طلب ((ابن حجر: منه، وقال  ٩١-٩٠، وينظر: ص: ٩٣رشف أصحاب احلديث ص: 

اظ١٣/٣٢٢. الفتح ))البيّنة لالحتياط من أيب موسىعمر  -١/٦، وينظر: تذكرة احلفّ
تبة ص: ٧ نَّة ص: ١٠٤، ومنيف الرّ  . ٩٤، ودفاع عن السُّ

مذيّ رقم: ١٥٢١، وسنن أيب داود رقم: ٢مسند أمحد رقم:   )١( ، ٣٠٠٦، و٤٠٦، وجامع الرتّ
؛ ٦٢٣، وصحيح ابن حبّان رقم: ١٣٩٥وسنن ابن ماجه رقم:  . ومداره عىل أسامء الفزاريّ

، قال ابن حجر:  ن حديثَه هذا بعضُ ٤١٢. التّقريب رقم: ))صدوق((وهو تابعيّ ، وحسّ
هم،  حه بعضُ ة، وصحّ : األئمّ مذيّ مذيّ ))حديث حسن((قال الرتّ ، وقال ٢/٢٥٨. جامع الرتّ

 : ا((ابن عديّ ، وقال ١/٤٢١. الكامل))هذا احلديث طريقه حسن، وأرجو أن يكون صحيحً
 : هبيّ . ))هذا احلديث جيّد اإلسناد((، وقال ابن حجر: ١/١١. التّذكرة ))إسناده حسن((الذّ
حه ابن حبّان، واأللبا١/٢٣٥التّهذيب نه يف بعضها. ينظر: ، وصحّ ينّ يف بعض كتبه، وحسّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

غيب رقم: ٢/٨٦(األصل)، والتّعليقات احلسان٥/٢٥٢صحيح أيب داود ، وصحيح الرتّ
مذيّ رقم ١١٤٤، وصحيح ابن ماجه رقم: ١٦٢١ هم قضيّة . ٣٣٣، وصحيح الرتّ وأعلَّ بعضُ

: االستحالف:   ومل آخر، وحديث الواحد، هذا إالَّ  احلكم بنومل يُرو عن أسامء((قال البخاريّ
ا النَّبيّ  أصحابُ  رو وقد عليه، يتابع هم بعضً لِّف بعضُ هم عن بعضٍ فلم حيُ . ))بعضُ

 عيلٌّ ((، وتابعه العقييلُّ يف إنكار االستحالف، وقال: ٢/٥٤التّاريخ الكبري وَ عن  وقد رَ
عفاء ))ومل يستحلفه عمر . الضّ ّا ذكره البخاريّ ا ممِ ، وقال ابن حجر: ١/١٠٧. ثم ذكر نحوً

هراء (( ر، وروايةٌ عن فاطمة الزّ ، وليس يف وجاءت عنه روايةٌ عن املقداد، وأخر عن عامّ
: ١/٢٣٥. التّهذيب))يشءٍ من طرقه أنّه استحلفهم يّ ال  ما ذكره البخاريّ ((، وقال املزّ

ة  ا كونه مل يتابع عليه فليس رشطًا يف صحّ ة هذا احلديث، وال يوجب ضعفه؛ أمَّ يقدح يف صحّ
ة أحاديث ال تُعرف إالَّ من  حيح عدّ كلّ حديث صحيح أن يكون لراويه متابعٌ عليه، ويف الصّ

حابة كا ا ما أنكره من االستحالف: فليس فيه أنّ كلّ واحدٍ من الصّ . . . ، وأمّ ن وجهٍ واحدٍ
ثه عن النَّبيّ  كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكرٍ أنْ  بل فيه أنّ علي¢ا يستحلف من حدّ

يف سؤاله البيّنة بعض من كان يروي له شيئًا عن  كام فعل عمر حيتاط يف حديث النَّبيّ 
، وقال ٢/٥٣٤. هتذيبه ))؛ كام هو مشهور عنه. واالستحالف أيرس من سؤال البيّنةالنَّبيّ 

ولعلّ البخاريّ إنّام أراد بعدم املتابعة يف االستحالف، أو احلديث اآلخر الّذي ((ن حجر: اب
بًا، وقال مغلطاي ١/٢٣٥التّهذيب  ))أشار إليه يّ  متعقِّ نى ((: -املزّ ولقائل أن يقول: إنّام عَ

، ىلَ طْفُ الكالمِ عليه أَوْ ؛ الّذي أشار إليه؛ إذ هو أقرب مذكور، فَعَ ويكون قد ردّ  احلديثَ اآلخرَ
ل: بإنكاره احللف، والثّاين: بعدم املتابعة، ال يتّجه غري هذا ا، األوّ . ))احلديثني مجيعً

. وظاهر سياق البخاريّ أنّه أراد بعدم املتابعة حديثَ االستحالف؛ ألنّه حملّ ٢/١٣٧اإلكامل
، قال:  ّن ردَّ االستحالفَ املعلِّميُّ د به أسامءُ هذ((النَّقد، وسياق كالمه فيه. وممِ  بنا يشء تفرّ

؛ وهو احلكم ، رجلٌ  الفزاريّ ه وقد جمهولٌ ، ردَّ ه البخاريّ ضَ ثبوته، فإنّام  أنَّه عىل. . . وغريُ لو فُرِ
: ٧٢. األنوار ص: ))هو مزيد االحتياط، ال دليل عىل اشرتاطه ويف ثبوت مجلة ((، وقال األلباينّ
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  التمهيد
ابعة  رة بنعن أيب بكر: الرّ امَ بَة بنعُ يْ ؤَ سمعت ((: قال، أبيه عن، رُ
مس: يقول، اهللارسول - وقبل غروهبا، لن يلج النّارَ أحدٌ صىلّ قبل طلوع الشّ

آنت سمعت هذا من : فقال له رجلٌ من أهل البرصة، -والعرص، يعني الفجر
جل، نعم: قال؟ اهللارسول معتُه من رسول: قال الرّ ، اهللاوأنا أشهد أَينِّ سَ

ناي معته أُذُ  .رواه مسلم. ))ووعاه قلبي، سَ
حابة  واية وهذه اآلثار عن الصّ وأساس ، تدلُّ عىل أنّ أصل التّثبّت يف الرّ

هه بعضُ العلامء، ومل يردّوه: قال . وو٢/٨٦. التّعليقات احلسان ))االستحالف وقفة جّ
 : ا  جوابنا يف ذلك: أَنَّ مذهب عيلّ ((الطّحاويّ هلُ دْ اهدة يف احلقوق الثّابت عَ كان يف البيِّنة الشَّ

أنَّه ال حيكم هبا فيها، إالَّ بعد حلف املشهود له عىل صدقها؛ فيام شهدت له به، ففعل يف احلديث 
ث به عن رسول دَّ َّا مل يكن سمعه منه هللاالّذي كان حيُ قبل ذلك، ومل يكفه  مثل ذلك؛ ممِ

ا،  هلُ دْ ثه به، حتّى أضاف إىل عدله يمينه عىل ذلك، كام مل يكتفِ بالبيِّنة الثّابت عَ عدلُ من حدَّ
. مشكل اآلثار ))حتّى أضاف إليها يمني املشهود له عىل صدقها؛ فهذا وجه استحالفه

١٥/٣٠٩ : لِّف من ال صحبة له طويلة، وال ضبط ((، وقال الباقالينّ نَى بذلك أنّه كان حيُ إنّام عَ
ّن جيوز عليه الغلط، ويشء من التّساهل يف احلديث عىل املعنى، ونحو ذلك . ))كضبط غريه؛ ممِ

: ٢/١٣٦ينظر: اإلكامل ملغلطاي  هبيّ ا يف األخذ؛  كان((، وقال الذّ ا عاملـــًا متحري¢ إمامً
ثه باحلديثبحيث أنّه يستحلف من  دِّ فكان ((: احلاكم اهللا، وقال أبو عبد١/١٠. التّذكرة))حيُ

ث به،  اهللاعن رسول إذا فاته دِّ ث الّذي حيُ لِّف املحدِّ ، ثمّ سمعه من غريه حيُ حديثٌ
حابة والتّابعني وأتباع  ، وكذلك مجاعةٌ من الصّ واحلديث عنه يف ذلك مستفيضٌ مشهورٌ

ة ا رون عن احلديث إىل أن يصحَّ هلمالتّابعني، ثمّ عن أئمَّ نقِّ . ))ملسلمني كانوا يبحثون ويُ
 . ١٣٨-١٣٧ص: املعرفة

 . ٦٣٤صحيح مسلم رقم:   )١(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا ، قبول األخبار كان من زمن كبارهم االحتياط يف ا متّبعً ولكن مل يكن ذلك منهجً
واة، عند اجلميع ا به مع مجيع الرُّ ويمكن تسمية ، وإنّام هي حاالت قليلة، وال ملتزمً
 .واالحتياط يف قبول األخبار)، (مرحلة التّثبّت يف النّقل: هذه املرحلة

نون (سنة  وقعت فتنة قتل عثامنوتوالت األحداث حتّى ، ثم تتابعت السُّ
ا، وتباينت اآلراء، فكثرت الفرقة واالختالف؛ هـ)٣٥ وحصل القتل ، وأُلبسوا شيعً

ب، ونشأت بعض األهواء، وذاق بعضهم بأس بعض، واالقتتال ؛ وظهر التّعصّ
ؤال عن اإلسناد دت احلاجة إىل السّ واة، فتأكّ فانتقل استعامل ، والبحث عن الرُّ

ؤا، اإلسناد ؤال عن : ل عنه إىل مرحلة جديدة وهيوالسّ (مرحلة التّأكيد يف السّ
واة)، اإلسناد د، والبحث عن الرُّ  بنويدلّ هلذه املرحلة قول التّابعي اجلليل حممّ
وا لنا رجالكم: قالوا، فلامّ وقعت الفتنة، مل يكونوا يسألون عن اإلسناد((: سريين مّ ؛ سَ

نَّة فيُؤخذ حديثُهم . ))وينظر إىل أهل البدع فال يُؤخذ حديثُهم، فينظر إىل أهل السُّ
مة رواه  . صحيحهمسلم يف مقدّ

د أبو شهبة )١( م عن أيب بكر وعمر -قال حممّ ا عىل ما تقدّ وقد وضع اخلليفتان ((: -تعليقً
ط البالغ، والتّثبّت املحمود املنهجَ  اشدان هبذا التّحوّ وايةالرّ ليمَ يف التّثبّت يف الرّ . ))السّ

نَّة ص: عندفاع  . ٩٤السُّ
ارميّ  ،٢/٥٥٩) اهللا، وهذا لفظه، ورواه أمحد يف العلل (رواية عبد١/١٥ )٢(  ،١١٢/ ١ والدّ

مذيّ  ،٣٦-٣٥: ص واجلوزجاينّ   حاتم أيب وابن ،١/١٠ والعقييلّ  ،)العلل( ٧٤٠/ ٥ والرتّ
امهرمزيّ  ،٨٢ /١املجروحني يف حبّان وابن ،٢/٢٨  عديّ  وابن ،٢٠٩-٢٠٨: ص والرّ
، ٣٧٢، ٣٧٢-١/٣٧١، واخلطيب يف الكفاية ٢٧٨/ ٢ية احلل يف نعيم وأبو ،١/١٣٠

معاينّ يف أدب اإلمالء  : ١٠٩-١/١٠٨والسّ مذيّ ل ال يسألون ((. ولفظ الرتّ من األوّ كان يف الزَّ
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ة أمور ن هذا األثر عدّ  :منها؛ وقد تضمّ

 .-كام سيأيت بيانه-وما أعقبها من اختالفٍ واقتتالٍ ، وقوع الفتنة بقتل عثامن -١ 
 .وأهل بدعة، افرتاق النّاس إىل أهل سنّة -٢ 
ؤال عن اإلسناد-٣  واة، تسبَّب هذان األمران يف السّ قال . والبحث عن الرُّ
: قوله تعاىل((: احلسن

ا ملََّا نزلت كانوا يقولون ،  ونحن إخوانٌ ، ما هذه اخلصومة بيننا: فإهنّ
، واختلفت اآلراء، وأرضاه، إىل أن وقعت الفتنة بعد قتل عثامن؟! متآلفون

يع ا، وأُلبسوا الشّ ، ))فتبنيّ هلم حينئذٍ وجه اخلصومة؛ وأذاق ناسٌ بعضهم بعضً

نَّة، ويدعوا عن اإلسناد، فلامّ وقعت الفتنة سألوا عن اإلسناد؛ لكي يأخذو ا حديث أهل السُّ
: ))حديث أهل البدع . قال القرطبيّ ، ونحوه لفظ اخلطيب يف موضعٍ معاينّ ، ومثله لفظ السّ

حابة وكرباء التّابعني))مل يكونوا يسألون عن اإلسناد((قوله: ((  ))؛ يعني بذلك: من أدرك من الصّ
ا-، وقال١/١٢٢املفهم تَلَةَ عثامن: أنّ -واهللا أعلم-يعني بذلك((: -أيضً ، واخلوارجَ ملََّا قَ

ا  اقً اكانوا فسَّ ت أخبارهم بأخبار من مل يكن منهم، وجب أن يُبحث عن واختلط ،-قطعً
ّن ليس منهم فتُقبل، ثمّ جيري احلكم يف غريهم من أهل  دُّ، وعن أخبار غريهم ممِ َ أخبارهم فرتُ

؛ إذ ال يصحُّ البدع كذلك، وال يَظنّ أحدٌ له فهمٌ أنَّهُ يعني بالفتنة: فتنة عيلٍّ وعائشةَ ومعاويةَ 
، بل كلٌّ منهم جمتهدٌ عمل عىل حسب ظنِّه، وهم يف أن يقال يف أحدٍ منهم ، وال فاسقٌ : مبتدعٌ

ذلك؛ عىل ما أمجع املسلمون عليه يف املجتهدين من القاعدة املعلومة، وهي: أنّ كلّ جمتهدٍ 
دناه يف األصول  . ١٢٣-١/١٢٢. املفهم ))مأجور غري مأثوم عىل ما مهَّ

مر/اآليتان: ( )١(  ). ٣١و  ٣٠سورة الزّ
 . ١٩١، وتثبيت اإلمامة ص: ٨٥-٨٤اإلمامة ص:   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ق النّاس ، بدعةٌ ظاهرةٌ  مل حتدث يف خالفة عثامن((: ابن تيميّةوقال فلامّ قُتل وتفرّ

رين لعيلٍّ : متقابلتانحدثت بدعتان  عني ، بدعة اخلوارج املكفِّ افضة املدَّ وبدعة الرّ
ته، إلمامته وعصمته نِي النّاس باإلسناد((: وقال املعلِّميّ ، ))أو إالهيَّته، أو نبوَّ ؛ عُ

م-ثمّ أورد قول ابن سريين. ))وذلك عقب حدوث الفتنة فمن حينئذٍ ((: وقال-املتقدّ
ؤال . ))فأصبح هو الغالب، اإلسنادالتزم أهل العلم  والذي محلهم عىل تأكيد السّ

واة، عن اإلسناد فإنّه  اهللاهو خشية الكذب عىل رسول؛ واالهتامم بالبحث عن الرُّ
ال يُؤمن الكذب عىل ، واألهواء املضلَّة، وظهور اآلراء املختلفة، مع وقوع الفتن

ف في، وحتريف النّصوص، اهللارسول يادةوالتّرصّ بقصد التّأييد ؛ أو النّقص، ها بالزّ
أي إالّ أنّه ، ومع مزيد العناية باإلسناد يف هذه املرحلة. والنّرصة عىل املخالف، للرّ

واة يف كلّ األمصارمل تَزمه مجيعُ الرُّ لْ بداللة وجود مراسيل ؛ ويف مجيع احلاالت، يَ
ثنا ((: وقد قال رجلٌ للحسن البرصيّ ، التّابعني  ))اهللاقال رسول((: فتقولإنّك حتدّ

ثك نْ حدّ جل: فقال له احلسن؟ ولو كنتَ تُسند لنا إىل مَ ا الرّ بنا  -واهللا-إنّا، أهيّ ذَ ما كَ
بنا ذِ د، ولقد غزوت غزوةً إىل خراسان، وال كُ ، ))ومعنا ثالثامئة من أصحاب حممّ

ثنا بأحاديث لو كان يُسندها كان ((: وقال ابن عون دّ ، ))أحبّ إليناكان احلسن حيُ
هريّ ((: أنس بنوقال مالك د، كنّا نجلس إىل الزّ  فيقول، املنكدر بنوإىل حممّ

نَّة   )١(  . ٢٣١/ ٦منهاج السُّ
 . ١٦٠األنوار ص:   )٢(
 . ١/٢٠٤، والتّدريب ١/٥٦٨، والنّكت الوفيّة ١٢٤/ ٦، وهتذيب الكامل ١٦٦/ ١الكامل   )٣(
 . ٣٦٠/ ١، ورشح العلل ٥٧/ ١التّمهيد   )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  التمهيد
هريّ  : فقلنا له، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه، كذا وكذا:  عمر ابن قال: الزّ

نْ أخربك به الّذي ذكرت عن ابن عمر  بنوقال حبيب، ابنُه ساملٌ : قال؟ مَ
هيد د يل قال: الشّ لِ : سريين بنحممّ ّن: احلسن سَ  فسألته؟ العقيقة حديث سمع ممِ

ئلوا إذا، الثّقات مراسيل فهكذا: الربّ قال ابن عبد. سمرة من: فقال  عىل أحالوا سُ
ثتني حديثًا فأسنده: قلت إلبراهيم((: وقال األعمش، ))الثّقات إذا : فقال، إذا حدَّ

يت لك ، فاعلم أنّه عن غري واحدٍ ، ابن مسعودٍ : يعني؛ اهللاعن عبد: قلت مّ وإذا سَ
ا يت، أحدً مّ  أنّ  زعم من أصحابنا من نزع هذا إىل: الربّ قال ابن عبد. فهو الّذي سَ

ىل اإلمام مرسل  إبراهيم مراسيل أنّ  عىل يدلّ  ما اخلرب هذا يف ألنّ ؛ مسنده من أَوْ
يَارٍ  لعمري وهو، مسانيده من أقو النّخعيّ  عىل  كذلك إالَّ أنّ إبراهيم ليس بِعِ

وبلغنا ، بلغنا عن النَّبيّ : فيقول، كنّا نأيت قتادة((: سلمة بنوقال محّاد، ))غريه
 البرصة سليامن أيب بنفلامّ قدم محّاد، وال يكاد يُسند، وبلغنا عن عيلّ ، عن عمر

ثنا: يقول جعل  سألت: يقول فجعل، ذلك قتادة فبلغ، وفالنٌ ، وفالنٌ ، إبراهيم حدّ
فًا ثنا، املسيّب بنسعيد وسألت، مطرِّ ، ))فأخرب باإلسناد؛  مالك بنأنس وحدّ

ء فأقول، كنت أُجالس قتادة((: وقال شعبة فيقول املشيخة ؟ كيف إسناده: فيذكر اليشّ
ءفربّام ، فكنت أُكثر جمالسته، فأسكتُ ، إنَّ قتادةَ سندٌ : الّذين حوله فأذكره ، ذكر اليشّ

 . ١/٣٧التّمهيد   )١(
ا للمقارنة. املعجم الوسيط ص:   )٢( ذ أساسً ر به األشياء من كيل أَو وزن وما اختّ  . ٦٣٩العِيَار: كلّ ما تقدَّ
 . ٣٨-١/٣٧التّمهيد   )٣(
)٤(   ٢٣١-٧/٢٣٠الطّبقات الكرب . 
)٥(   :  . ٨ح  ١/١٦٦. اجلرح والتّعديل ))أي: إنّ قوله يغني عن اإلسناد((قال املعلِّميّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ونحن ، كنّا نجالس قتادة((: وقال معمر، ))ثمّ كان بعد يُسند يل، فعرف مكاين

ند، أحداث نَدٌ ، مه: فيقول مشيخةٌ حوله، فنسأل عن السّ فيكرسونا ، إنَّ أبا اخلطّاب سَ
ة باألسانيد. ))عن ذلك لكن ، وحفظهم هلا، فدلّت هذه النّصوص عىل معرفة األئمّ

ومل يكن ، -إليها اإلشارة ستأيتوعدم ذكرهم هلا كان ألسباب عديدة ، مإرساهل
حابة ا عند بعض الصّ ؤال عن اإلسناد مستساغً رت وفاهتم؛ السّ فقد كان ، الّذين تأخّ

وكذلك أبو ؟ ، اهللاأسمعه من رسول: يغضب عندما يُسأل عن حديثٍ  أنس 
م كام سعيد اخلدريّ   .-تقدّ

ت  ة، احلياةثم امتدّ ر النّاس عن عرص النّبوّ حتّى ظهر الكذب عىل ، وتأخّ
ؤال عن اإلسناد واستعامله إىل مرحلة ؛ وانترش اهللارسول وعندها انتقل السّ

 . ١/١٦٦تّعديل اجلرح وال  )١(
)٢(   ٧/٢٣٠الطّبقات الكرب . 
 . ١٠١ينظر: ص:   )٣(
 . ٤٧-٤٦ينظر: ص:   )٤(
)٥(   : ول أقواهلم إىل ثالثةٍ  اختلفوا يف بداية الوضع يف احلديث، وتَؤُ

ل مع اختالفٍ يف حتديده؛ وهذا لألكثر.  -أ  قبل منتصف القرن األوّ
ل.  -ب  الثّلث األخري من القرن األوّ
 . زمن النَّبيّ  -ج

، وما تالها من اقتتال، وافرتاق املسلمني واحتجّ األكثرون بوقوع الفتنة بقتل عثامن
ا القول الثّاين اهللاإىل أحزاب، وظهور أهواء وآراء يُنترص هلا بالكذب عىل رسول . وامّ

ته يف كتابه:  حماوالت للكذب عىل ، واستند عىل وجود الوضع يف احلديثفانترص له عمرُ فالّ
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، مع وجود أمورٍ أخر هتيّئُه، وتساعد عىل  اهللارسول ام املختار الثّقفيّ يف تلك احلقبة أيّ
حابة، ومل يقف  ب، واالقتتال، وموت معظم الصّ  -بعد استقرائه-وقوعه؛ كاالفرتاق، والتحزّ

ه عبدعىل حادثةٍ بالوضع ثابتة قبل ذلك، وناقش بقيّة األقوال، ونقدها، وعضد  مدقولَ  آل الصّ
دة، وأنّ املوصوفني بالكذب بأنّ  عابد د احتامالت غري مؤكّ من -غالبًا-األسباب املذكورة جمرّ

ا بني هذين القولني، وربّام كان حتديد البداية بسنةٍ  دً القرن الثّاين والثّالث. ويبقى األمر مرتدِّ
ليل عدم معمعيّنةٍ  عوبة من-الثّابت الدّ ا وأمّ  التقريب، سبيل عىل األمر ىفيبق بمكان، الصّ

ة بُشري، مع  ة بقصّ القول الثّالث فهو أضعفها؛ ألنّه مل يثبت به دليل، وملَّا استشهد حممود أبو ريّ
، فقال: عىل أنّ الكذب كثر بعد وفاته - ٩١اآلتية ص:  ابن عبّاس  ه املعلِّميُّ ، ردَّ

ا كانت حوايل سنة ستِّني، فإنّ ابن (( هـ، أو بعدها، ٦٨تُويفِّ سنة   عبّاسيظهر أهنّ
وقد ظهر الكذب بالعراق قبل ((إىل أن قال:   ))زمانًا وعاش بُشري بعد ابن عبّاس 

ا -الربّ ، وقال ابن عبد٢٦٧-٢٦٦. األنوار ص: ))ذلك ة عىل معلِّقً ويف هذا ((: -بُشري قصّ
. ))يف عرصهنُ عبّاسقد كان أحسَّ به اب احلديث دليلٌ عىل أنّ الكذب عىل النَّبيّ 

مة . وأورد املعلِّميّ عدَّ ١/٤٤مهيد التّ   أبو هبا استدلّ  ،١/١٤ مسلم صحيحة آثار من مقدّ
ة ابق قوله عىل ريّ ة: وهي-السّ له،ورضبه  ، وإنكار ابن عبّاسعيلّ  قضاء كتاب قصّ

؛ قال رجلٌ من ملَّا أحدثوا تلك األشياء بعد عيلّ ((عليه إالّ قليالً منه، وقول أيب إسحاق: 
مل يكن يصدق عىل ((: مقسم بن، وقول املغرية))أفسدوا علمٍ  أيَّ  اهللا: قاتلهمأصحاب عيلّ 

ثم علّق املعلِّميّ بقوله:  -))مسعود بن اهللايف احلديث عنه إالّ من أصحاب عبد عيلٍّ 
. وعندما ٢٦٨ر ص: . األنوا))وهذه اآلثار إنّام تدلُّ عىل فشوّ الكذب بالكوفة بعد عيلّ ((

 : ام املختار((أورد ابنُ رجب قولَ إبراهيم النّخعيّ ئل عن اإلسناد أيّ -٩٣: ص سيأيت ))إنَّام سُ
ام؛ كام رو رشيك، عن أيب  وسبب هذا: أنَّه كثر الكذب عىل عيلّ ((: قال يف تلك األيّ

ام- العبيسّ  نرص بنإسحاق، قال: سمعت خزيمة  من يقولون ما يقولون وهم -املختار أيّ
 وأيُّ  ، شانوا؟ عصابةٍ  أيُّ  اهللا،قال: ما هلم؟ قاتلهم عيلّ  أصحاب من وكان الكذب،
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
لتزمون بإسناد ، واإللزام به)، (مرحلة االلتزام: وهي؛ أخر ثون يَ فأصبح املحدّ

لزمون غريهم به، أحاديثهم ، بل ربام شنّعوا عليه، ال يُسند وال يقبلون أحاديث من، ويُ
: قال ،الّزهرّي  وعنده، فروة أيب بنإسحاق عند كان أنّه حكيم أيب بنفقد رو عتبة

هريّ ، اهللاقال رسول، اهللارسول قال: يقول، فروة أيب ابن فجعل : فقال له الزّ
ثنا! حديثك تُسند ال، اهللاعىل أجرأك ما، فروة أيب ابن يا اهللاقاتلك((  بأحاديث حتدّ

ةٌ  وال، خطمٌ  هلا ليس ا-قال ابن رجب، ))أزمّ وهذا ذمٌّ ؛ يريد ال أسانيد هلا((: -معلِّقً

 ، أفسدوا؟ حديثٍ  وَ ، زفر بنصلة عن إسحاق، أيب بنيونس ورَ  اهللاقاتل: قال العبيسّ
. وقول خزيمة، ٣٥٦- ٣٥٥/ ١. رشح العلل ))شان حديثٍ  وأيَّ  أفسد، شيعةٍ  أيَّ  املختار،

جرة ص:  ، والبيهقيّ يف املدخل ص: ٢٦رواه اجلوزجاينّ بإسناده إىل أيب إسحاق عنه. الشّ
جل من أصحاب عيلّ ١٣٣-١٣٢ مة؛ الّذي ورد يف رواية مسلم ، ولعلّه املرادُ بالرّ  -املتقدِّ
اب، اهللاقاتل((: ولفظه ،٤/٣٢١ الكبري التّاريخ يف البخاريّ  رواه صلة، وقول  حديثٍ  أيّ  الكذّ
جرة ص: ))شان شيعةٍ  وأيّ  أفسد، ، ولفظه كام نقله ابن رجب، ولعلّه ٢٧، واجلوزجاينّ يف الشّ

. واملختار هو: ابن أيب عبيد لَ ،من اجلوزجاينّ نَقَ حابة، من وليس اهلجرة، سنة ولد الثّقفيّ  الصّ
ة. هـ٦٧ سنة ومات : الوضع بداية يف ينظر. انتشاره وزمن الوضع، بداية زمن بني فرقٌ  وثَمّ
نَّة د السُّ اج ملحمّ ، والوسيط ٢/٣٩٦، ودراسات لألعظميّ ١٩٣، و١٩٠و ،١٨٩: ص عجّ

باعيّ ص: ٣٢٦أليب شهبة ص:  نَّة للسّ ة ص: ٩٢، والسُّ ، واحلديث ٤١، وملحات أليب غدّ
ثون أليب زهو ص:  ته ٤٨٠واملحدِّ ، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٢-١/١٨٥، والوضع يف احلديث لفالّ
اعون لعبد مدالوضع والوضّ الح ص: عرت وتقديم ،٥١: ص عابد آل الصّ مة ابن الصّ  . ٧ ملقدّ

غري٣/١٣٤٧مسائل حرب  )١( عفاء ٢٤٦-٢٤٥، وتاريخ أيب زرعة ٥/٧٥٤، والعلل الصّ ، والضّ
، ١١٩، واملعرفة ص: ١/٣٢١، والكامل١٣٢، ١/١٣١، واملجروحني١/١٠٢للعقييلّ 
، وتاريخ دمشق ١١١-١/١١٠، وأدب اإلمالء ٤٤٨-٢/٤٤٧، والكفاية٣/٣٦٥واحللية
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  التمهيد
هريّ ((: وقال ابن حبّان، ))وال يسنده، ملن يرسل احلديث وقال ، ))مشهورة للزّ

وي عن غري ابن شهاب شبيهٌ هبذا املعنى((: اخلطيب هريّ ألهل ، ))ورُ وقال الزّ
ام ثكم((: الشّ وقال ، اهللاقال رسول: فسمعهم يقولون، ))تعالوا حتّى أحدّ

ام((: فقال، اهللارسول ة، يا أهل الشّ  ،))؟!وال خطم، ما يل أر أحاديثكم ليس هلا أزمّ
نا باألسانيد من يومئذٍ ((: -يده وقبض-مسلم بنقال الوليد ك أصحابُ ، ))فتمسّ

امفهذا يدلّ عىل أنّ بعض  ثمّ ، األمصار ما كانوا يلتزمون بذكر األسانيد كأهل الشّ
اذ هذا اإلجراء، التزموا بعد ذلك بب يف اختّ سول؛ والسّ ، هو محاية حديث الرّ

ي ملن يفرتي عليه : -واألسانيد املتون يف الوضع وذكرقال اخلطيب، والتّصدّ
واة كان هلذا: ويقال(( بب إنّ األصل يف التّفتيش عن حال الرُّ : وقال املعلِّميّ ، ))السّ
 من إليه نحتاج ما مجيع لنا حفظوا، صدقٍ  سلف لنا -وتعاىل تبارك- اهللاوقد هيّأ((

قَ  بعدهم من وألزموا والتزموا، األخبار وْ وتتبّعوا أحوال ، باألسانيد األخبار تلك سَ

م ص: ٢٤٨، ٢٤٨-٢٤٧/ ٨ مام. تفسري اخلطا ٢ح ٣٩. وتقدّ  م، والزّ
 . ٢/٥٣٢رشح العلل   )١(
 . ١/١٣٢املجروحني   )٢(
 . ٢/٤٤٨الكفاية   )٣(
وفيه زيادة:  -٥٥/٣٣٣، وتاريخ دمشق ١١٣-١١٢/ ١، وأدب اإلمالء ١/٧٠الكامل  )٤(

ري -))وقبض يده(( ). ٢٤٤-٢٤٣هـ ص: ١٤٠-١٢١الم (، وتاريخ اإلس٥/٣٣٤، والسِّ
ِ قولُ الوليديرد يف املصدريْنِ ومل لنيْ هريّ  كالم عقب- فيهام وجاء مسلم، بناألوّ : -الزّ

 . ))يعني: اإلسناد((
 . ١/١٣٠اجلامع   )٥(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة تي تساعد عىل نقد أخبارهم؛ الرُّ واستطاع ، ))وحفظوها لنا يف مجلة ما حفظوا، الّ

ثون  نَّة يضعوا أنْ  -واإللزام االلتزام هذا من إليه اهللابام هداهم-املحدّ  حرزٍ  يف السُّ
ابني أيدي إليها تصل فلم؛ واقٍ  وحصن، أمني ة العابثني من ألسن تطاوهلا ومل، الكذّ

نادقة واملبتدعني زد ومل، منها يُنقص مل، هلا اهللابل بقيت حمفوظة مصونة بحفظ، الزّ  يُ
مريّ  أكرم قال، يشءٌ  فيها فإنّ االلتزام باإلسناد أصبح الطّابع العام الّذي سلكه ((: العُ

هريّ  ثون يف جيل الزّ ث دون إسناد أصبح يلتزم ، املحدِّ دِّ حتّى إنّ بعض من كان حيُ
والتزم به ، اد يف أوائل القرن الثّاين اهلجريّ وهكذا طغى اإلسن ...بذكره

ثون االلتزام بذكرها قبل كلّ حديثٍ مل حيدث إالّ عقب ظهور ((: وقال، ))املحدِّ
ة األحاديث، الوضع يف احلديث ق من صحّ التّأكيد ((: وقال، ))واحلاجة إىل التّحقّ

حابة، عىل اإلسناد بسبب شيوع ؛ وكبار التّابعني، واإلحلاح يف طلبه ازداد بعد جيل الصّ
من، الوضع ث من ، واتّساع نطاقه عىل مرّ الزّ حدِّ فأصبح اإلسناد رضورةً ال مناص للمُ

هريّ ح، ذكره إذا أراد لرواياته القبول اعترب إغفال  -أحد صغار التّابعني-تّى إنَّ الزّ
إنَّ اإليامن : ويمكننا أن نقول((: وقال األعظميّ ، ))تعاىل اهللاإلسناد جرأةً عىل

مة اجلرح والتّعديل  )١(  / أ. ١ مقدّ
؛ فقد ((. وقال: ٥٣-٥٢بحوث ص:   )٢( ونتيجة التّأكيد عىل اإلسناد، وما حظي به من اهتاممٍ كبريٍ

تي أُطلق  التزمت به كتب احلديث؛ الّتي ، والّ ل من القرن الثّاين اهلجريّ نت منذ النّصف األوّ وِّ دُ
ابق ص: ))عليها اسم املسانيد، وهو اسمٌ واضحُ العالقةِ بفكرة اإلسناد  . ٥٦. السّ

ابق ص:   )٣(  . ٥٦السّ
ابق ص:   )٤(  . ٥٠السّ
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  التمهيد
يّة اإلسناد لوصل إىل ذروته يف هناية القرن ، بأمهّ د شيوع استعامل . ))األوّ ّا يُؤكِّ وممِ

ؤال عنه أنْ يطلبه، اإلسناد نعة، وكثرة السّ  .ويسأل عنه غريُ أهل الصّ
ؤال عنه يمكن تقسيم مراحله إىل ثالث، أنّ استعامل اإلسناد: واخلالصة  :والسّ

واية: األوىل  كبار وكانت يف عهد ، واالحتياط يف قبول األخبار)، (التّثبّت يف الرّ
حابة م عن أيب بكر؛ الصّ ا عند عموم ، وعيلّ ، وعمر، كام تقدّ ومل يكن شائعً
حابة ؤال، بل حاالت قليلة، الصّ  .االحتياط والتّثبّت: وسبب السّ

ؤال عن اإلسناد): الثّانية  وما تاله ، وكانت بعد قتل عثامن، (التّأكيد يف السّ
م-ويستشهد هلا بقول ابن سريين، وفتن، من أحداث وقوع : وسبب التّأكيد، -املتقدِّ

ّا خيشى معه الكذب يف احلديث؛ وآثارها الناجتة عنها، الفتنة ؤال يف ، ممِ ومل يكن السّ
واة، بل زاد وكثر، حاالت قليلة كاألوىل ا به عند مجيع الرُّ ، ولكن مل يكن ملتزمً

 .األمصاركلِّ ويف

 . ٢/٤٢٢دراسات   )١(
، فقال: (( ومن ذلك ما ساقه اخلطيب بسنده إىل األصمعيّ قال:  )٢( حرضت ابنَ عيينة، وأتاه أعرايبٌّ

يخ؟ فقال سفيان: بخري، نحمد ، من امرأةٍ  يف تقول ما: قال. اهللاكيف أصبح الشّ  حاضت احلاجّ
ا غري احلاجّ  يفعل ما تفعل: فقال بالبيت؟ تطوف أن قبل نْ  هل: فقال. بالبيت تطوف ال أهنّ  مِ

أن تفعل ما  حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فأمرها النَّبيّ   عائشة نعم،: قال قدوة؟
ثني عبد نْ بالغٍ عنها؟ قال: نعم، حدّ محنيفعل احلاجّ غري الطّواف، قال: هل مِ  القاسم، بنالرّ

: لقد استسمنت القدوة، وأحسنت البالغ،   عائشة عن أبيه، عن بذلك. قال األعرايبّ
شاد ث بأحاديث غري مسندة، ٤٧١-٢/٤٧٠الكفاية  ))واهللا لك بالرّ ، رجالً حيدِّ ، وسمع أعرايبٌّ

؟ ((فقال:  ة، وال خطمٍ َ ترسلها بال أزمَّ  . ٢/٢١٣اجلامع ))ملِ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
بعد ظهور الكذب يف احلديث وكانت ، (االلتزام واإللزام باألسانيد): الثّالثة

ي للكذب: وسبب االلتزام، وشيوعه م ، ومحاية احلديث، التّصدِّ ويستشهد هلا بام تقدَّ
ام هريّ مع أهل الشّ واة، عن الزّ ة الرُّ ا به عند عامّ ا ملتزمً ؤال منهجً ويف كلِّ ، وأصبح السّ

ومن ثمّ  -نًاأحيا-وحيسن التّنبيه عىل أنّ من التّابعني من كان ال يُسند. األمصار
جدت املراسيل ة اعتبارات منها، وُ أو الثّقة بمن أرسلوا ، االختصار: وهذا يرجع لعدّ

كّ ، أو االحتجاج هبا، عنه ة الربّ وملَّا ذكر ابن عبد، أو النّسيان، أو الشَّ سؤال  قصَّ
بيع عن إسناده عبيّ للرَّ ، كان النّاس عىل البحث عن اإلسناد، فعىل هذا((: قال، الشّ

 .))وما زال النّاس يرسلون األحاديث
د قول يف الواردة بالفتنة املراد-٥ مل يكونوا يسألون عن ((: سريين بنحممّ

وا لنا رجالكم: اإلسناد فلامّ وقعت الفتنة قالوا مّ وتفسريات املسترشقني ، إلخ )). . . سَ
دّ عليهم، هلا  .والرَّ

، حادثة تارخييّة كبرية -كالم ابن سريينالواردة يف -تعترب الفتنة: املراد بالفتنة -أ
ؤال عن اإلسناد: مرحلتني وعالمة فاصلة بني واة، مرحلة ما قبل السّ ، والبحث عن الرُّ

يّة البالغة تكلَّم بعضُ املسترشقني يف حتديد ، ومرحلة ما بعد ذلك وملََّا كانت هبذه األمهّ
من التّشكيك يف ؛ رهبم اخلطريةليتوصلّوا بذلك إىل حتقيق مآ؛ وزمن وقوعها، املراد هبا

نَّة ة نسبتها إىل النَّبيّ ، السُّ الً يف حتديد . كام سنبنيّ ذلك؛ والطّعن يف صحَّ ونبدأ أوّ
ة؛ املراد هبا ج عىل مقوالت بعضُ املسترشقني، كام جاء يف كالم األئمّ  .ونفنّدها، ثمّ نُعرِّ

 . ٩٣ستأيت ص:   )١(
 . ١/٥٥التّمهيد   )٢(
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  التمهيد
ة يف املراد هبا  :كالم األئمّ

ا فتنة قتل عثامن -املقولةصاحب -ورد عن ابن سريين  بنما يدلُّ عىل أهنّ
ان حابة، وما البسها، هـ٣٥سنة  عفّ ، واتّصل هبا من أحداث وفتن واقتتال بني الصّ

ة بمثل ذلك  :ومن ذلك؛ وكذلك وردت أقوال لألئمّ
فام ، عرشة آالف اهللاوأصحاب رسول، هاجت الفتنة((: قال ابن سريين-١

 .))يبلغوا ثالثني بل مل، حرض فيها منهم مائة

)، وأمحد يف ٤/٤٤٠، (ومن طريقه احلاكم يف املستدرك ٢٠٧٣٥رواه معمر يف اجلامع رقم:   )١(
نَّة يف واخلالل ،١٨٢/ ٣) اهللا(رواية عبدالعلل  ، وابن شبَّة يف تاريخ املدينة ٤٦٦/ ٢ السُّ

هذا اإلسناد من أصحّ إسنادٍ عىل وجه ((: -وذكر إسناد أمحد-، قال ابن تيميّة٤/١٢٧١
د . منهاج ))مراسيل أصحّ  من ومراسيله منطقه، يف النّاس أورع من سريين بناألرض، وحممّ

نَّة  : ٢٣٧-٦/٢٣٦السُّ . . . ((، ولفظه عند معمر: ))هذا اإلسناد أصحُّ إسناد. . . ((. ويف نسخةٍ
مئتان وبضعة  -يعني: علي¢ا-وقال غريه: خفّ معه((. قال معمر: ))رجالً  أربعون منهم خيفمل

ر حنيف، بنوأربعون من أهل بدر منهم: أبو أيّوب، وسهل هبيّ ))يارس بنوعامّ -. قال الذّ
بًا ا يف الفتنة((: -متعقِّ . تلخيص ))كذا قال، ومل يكن بقي من البدريني عرشون، أو ثالثون نفسً

: ٤/٤٤٠املستدرك  عبيّ ،  اهللامل يشهد اجلمل من أصحاب رسول((، وقال الشّ غري عيلٍّ
بري  ، وطلحة، والزّ رٍ ابوعامّ : رقم) اهللابد. العلل (رواية ع))، فإن جاؤوا بخامسٍ فأنا كذّ

محنقلت لشعبة: إنّ أبا شيبة، رو عن احلكم، عن عبد((: خالد بنأميّة وقال ،٤٠٩٦  بنالرّ
 ذاكرت لقد واهللا، كذب: فقال. رجالً  سبعون بدر أهل من صفّني شهد: قال أنّه ليىل، أيب

 بنخزيمة غري بدر أهل من أحدٌ  صفّني شهد وجدنا فام بيته، يف وذاكرناه بذلك، احلكم
ابق رقم: ))ثابت ، وشعبة، ٤٦٢. السّ عبيّ ابق عن الشّ ، وملََّا ساق ابن تيميّة النّقل السّ
 حنيف، بنهذا النَّفي يدلّ عىل قِلّة من حرضها، وقد قيل: إنّه حرضها سهل((قال:
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ا-وقال-٢ تِلَ عثامن((: -أيضً وإنَّ يف األرض عرشة آالف من أصحاب ، لقد قُ

سول  .))من رآه فيمن مل يكن له صحبة الرّ
د إىل بإسناده محّاد بنوأخرج نعيم -٣ ملََّا اجتمعوا عىل باب ((: قال، حممّ

قال فخرج ، رجعواعسى إنْ رأوها ، لو خرجت يف كتيبتك: قيل له، عثامن
، ويستلّ من هؤالء رجلٌ ، فيستلّ من أولئك رجلٌ : قال، يف كتيبته عثامن

وتأمريي ، يف نزعي: فقال، التفاتة فحانت من عثامن، فاضطربا بأسيافهام
ار؟! ، يقتتلون قال ، فام أعلمه خرج بعد ذلك حتّى قُتل، فرجع فدخل الدَّ

د أو ، لعرشة ألفٍ  اهللارسولوأصحاب ، وقعت الفتنة حني وقعت: حممّ
وظاهر . ))فلو أُذن هلم لرضبوهم حتّى خيرجوهم من أقطار املدينة، أكثر

م-سياقها يُعنيِّ الفتنة يف كالمه  .-املتقدِّ
ا-وقال-٤ ، ما منّا أحدٌ أدركته الفتنة إالّ لو شئت لقلت فيه: قال رجلٌ ((: -أيضً

 .))غري ابن عمر

، وكالم ابن سريين مقارب؛ فام يكاد يذكر مائة واحد، وقد رو ابن بطّة، أيّوبوأبو
، بنعن بكري ا: قال األشجِّ ، فلم عثامن قتل بعد بيوهتم لزموا بدر أهل من رجاالً  إنَّ  أَمَ

نَّة ))خيرجوا إالّ إىل قبورهم ، وما نقله عن ابن بطّة؛ رواه بإسناده إىل بكري يف ٦/٢٣٧منهاج السُّ
حابة من مائةٌ  الفريقني يف يكنيقال: مل((، وقال ابن كثري: ١/٥٩٦اإلبانة  ))أعلم واهللا. الصّ

 . ١٥٥اختصار علوم احلديث ص: 
 . ١٢٧١/ ٤تاريخ املدينة البن شبّة   )١(
 . ١/١٨٤الفتن   )٢(
نن لسعيد  )٣(  . ٢/٣٩٩ منصور بنكتاب السّ
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فلم ، مقتل عثامن: يعني؛ وقعت الفتنة األُوىل((: املسيّب بنوقال سعيد-٥

ا بقِ من أصحاب بدر أحدً ة: يعني؛ ثمّ وقعت الفتنة الثّانية، تُ بقِ من ، احلرّ فلم تُ
ا  .))فلم ترتفع وللنّاس طباخ، ثمّ وقعت الثّالثة، أصحاب احلديبية أحدً

م قول احلسن-٦ واختلفت ، إىل أن وقعت الفتنة بعد قتل عثامن. . . ((: وتقدّ
يع، اآلراء ا، وأُلبسوا الشّ  .))وأذاق ناس بعضهم بعضً

واهللا -يعني هبا ؛ هذه الفتنة. )). . . فلامّ وقعت الفتنة((: قوله((: وقال القرطبيّ -٧
-وفتنةَ خروجِ اخلوارجِ عىل عيلّ ومعاوية ، فتنةَ قتلِ عثامن -أعلم
م، -عنهام اهللارىض رومها فإهنَّ ماءَ  استحلُّوا حتّى، كفَّ  .))واألموالَ  الدّ

فالفتنة األُوىل فتنة قتل ، الفتن يف كلّ زمان بحسب رجاله((: وقال ابن تيميّة-٨
ل الفتن وأعظمها، عثامن  وهلذا جاء يف احلديث املرفوع الّذي رواه ؛ هي أوّ

، مويت: ثالث من نجا منهنّ فقد نجا((: وغريه، املسنداإلمام أمحد يف 
ال، وقتل خليفة مضطهد بغري حقٍّ  جَّ  وهلذا جاء يف حديث عمر ؛ ))والدَّ

ا ٧/٣٢٣رواه البخاريّ   )١(  ،٧/٣٢٥ الفتح يف ؛ كاماملستخرج يف نعيم أبو ووصله ،-معلَّقً
من، ثم استعمل يف غريه، فقيل: ((: األثري ابن قال. ٤/١٠٥ والتّغليق ة والسّ أصل الطّباخ: القوّ

ا حابة أحدً ا مل تُبقِ يف النّاس من الصّ . ))فالن ال طباخ له: أي ال عقل له، وال خري عنده. أراد أهنّ
 . ٣/١١١النّهاية 

م ص:   )٢(  . ٥٧تقدّ
 . ١/١٢٣املفهم   )٣(
 . ١٦٩٧٣رقم:   )٤(
 . ٧٠٩٦رواه البخاريّ رقم:   )٥(
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تي متوج موج البحر إنّ بينك وبينها ((: وقال له حذيفة، ملََّا سأل عن الفتنة الّ

ا ا مغلقً لو كان يفتح : فقال. بل يكرس: فقال؟ أم يفتح، أيكرس الباب: فقال. بابً
تِل عمر، هو الباب وكان عمر. لكاد يعاد ، وتوىلَّ عثامن، فقُ

تِل، فحدثت أسباب الفتنة يف آخر خالفته وانفتح باب الفتنة إىل يوم ، حتّى قُ
 .))وحدث بسبب ذلك فتنة اجلمل وصفّني، القيامة

ةٌ عىل أنّ الفتنةَ املذكورةَ فتنةُ قتل عثامن، اآلثارفهذه  وما ، والنّقول دالّ
 .واقتتالٍ ، وافرتاقٍ ، واتّصل هبا من نزاعٍ ، ونتج عنها، البسها

نَّة) ١( وقعت الفتنةُ ثمّ ملََّا قُتل عثامن ((، وقال: ٦/٣٧٠. وينظر٥٤٦-٤/٥٤٥منهاج السُّ
 عن ،١٨٤٧: رقم صحيحه، وملََّا ذكر حديث مسلم يف ٥/١٥٣. جامع املسائل))املشهورةُ 

 هذا بعد فهل اخلري، هبذا اهللافجاءنا ورشٍّ  جاهليَّةٍ  يف كنّا إنّا اهللاقلت: يا رسول: حذيفة
؟ من اخلري ُّ ما حصل من الفتنة بقتل عثامن((احلديث، قال:  . . .  رشٍّ ق  وكان الرشَّ وتفرّ

ث هبذا يف خالفة عمر وعثامن  النّاس. . . وحذيفة قبل الفتنة، فإنّه ملََّا بلغه  حدّ
نَّة ))علم أنّ الفتنة قد جاءت مقتل عثامن  . ٥٦١-١/٥٥٧. منهاج السُّ

)٢(   : مريّ ر هذا املعنى بعضُ املعارصين: قال العُ بداية  اعترب ابن سريين الفتنة زمن عثامن((وقرّ
ؤال عن اإلسناد ين عرت: ٤٨بحوث ص:  ))السّ حابة عن اإلسناد؛ فتّش ((، وقال نور الدّ الصّ

ل حني وقعت الفتنة سنة  : ٤٦٥منهج النّقد ص:  ))هجريّة ٣٥منذ العهد األوّ ، وقال األعظميّ
 ))-أمجعني عنهم اهللاريض-الفتنة املشار إليها يف نصّ ابن سريين؛ هي فتنة عيلّ ومعاوية((

مناوئيه كلّها فتن ، و، وما تالها من رصاعٍ بني عيلّ ، وفتنة قتل عثامن٣٩٥/ ٢دراسات 
 متالحقة، مرتابطة، ومرتتّبة بعضها عىل بعض، وليس بينها فاصل زمنيّ كبري. 
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دّ عليهم، للفتنة تفسريات املسترشقني  -ب   :والرَّ

 هذه نبذة تعريفيّة عن االسترشاق واملسترشقني:   )١(
اهات فكريّة؛ صدرت عن االسترشاق:  -أ هو دراسات أكاديميّة، وبحوث علميّة، واجتّ

تَّابٍ غربيّني من النّصار، واليهود؛ تُعنى  ق اإلسالميّ يف شتَّى املجاالت  -غالبًا-كُ بالرشّ
املتعلِّقة به، هتدف إىل الطّعن يف اإلسالم، والتّشكيك فيه، والتّشويه له، وللمسلمني، وفرض 

، ولالستزاده: االسترشاق ٧يّة الغربيّة عليهم. ينظر: رؤية إسالميّة لغراب ص: الثّقافة، والتّبع
، وبحث عن االسترشاق موقع ١٨، واالسترشاق لزقزوق ص: ٤٥-٤٤إلدوارد ص: 

 .  املدينة(نت) للمطبّقاينّ
، اشتغلوا -غالبًا-أكاديميّون، وكتّابٌ غربيّون مسيحيون، وهيوداملسترشقون:  -ب 

، وقاموا بدراسات وبحوث بدراسة كافّة ا ق اإلسالميّ سبقت يف -جلوانب املتعلِّقة بالرشّ
نَّة ص: ٥: ص نبي بن. ينظر: إنتاج املسترشقني ملالك-تعريف االسترشاق ، ٣١، والسُّ

.  ٧٣واالسترشاق ص:  باعيّ  للسّ
قيق لذلك؛ فبعضهم أرجع أصلهم نشأهتم:  -ج اختلفوا فيها، وقد يصعب التّحديد الدّ
، وبعضهم ير أنَّ مؤمتر (فينا) الكنيسّ عامإىل الع م؛ هو البداية املنظَّمة، ١٣١٢هد النّبويّ

هبان الغربيّني الّذين قصدوا األندلس إبّان جمدها،  هم يرجعهم إىل الرُّ سميّة، وبعضُ وشبه الرّ
 واستفادوا من مدارسها، وعلامئها. 

 من أهدافهم:  -د 
: وهو أصلها وأمهُّ  -١  ينيّ ها؛ ولذا فإنَّ االسترشاق بدأ من الكنيسة، ونشأ عىل اهلدف الدّ

ادهم، وغالبيّتهم، وهم املرشفون عىل حركته  أيدي رهباهنا، فكانوا طليعة املسترشقني، وروّ
 ، ا للنّشاط الكنيسّ التّنصرييّ االستعامريّ ا جديدً ون له؛ وبذلك يعترب االسترشاق وجهً واملسريِّ

نصري واالستعامر، وهو من أخطر الوسائل الّتي سلكها وال انفكاك بني االسترشاق والتّ 
ة حماور:   االستعامر يف تنفيذ سياسته، وحتقيق مطامعه. وينتظم هذا اهلدف عدَّ
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هم عنه، وتنفريهم منه.  عوب النّرصانيّة؛ لصدِّ  تشويه اإلسالم، وأهله عند الشّ
سّ اخلفيّ فيه.  حتريف حقائق اإلسالم، وطمس حماسنه، واملكر والدّ

مقاومة املدّ اإلسالميّ يف أوربا، وغريها. 
بهات حوله.  كوك، وإثارة الشّ هدم اإلسالم والطّعن فيه، وبثّ الشّ

رين من سلطاهتا، املناوئني هلا؛  فاع عنها، ومواجهة املتحرِّ محاية الكنيسة، والدّ
ّن تأثَّرو ا باحلضارة اإلسالميّة يف األندلس؛ لذا فهم حياولون االنتقام من ممِ

عوب النّرصانيّة من استعباد الكنيسة، ورقِّ  املسلمني بسبب حتريرهم للشّ
قساوستها. 

 ٢-  . ، والطّمع االستعامريّ يايسّ  البعد السّ
، واستغالل الثّروات.  -٣   اهلدف االقتصاديّ التّجاريّ
، و -٤  ، البحث العلميّ اث اإلسالميّ والعريبّ من أعامهلم: نرش وحتقيق كثري من كتب الرتّ

 ووضع املوسوعات العلميّة. 
يطرة والتّبعيّة هلا، وخدمة املستعمر. -٥   نرش الثّقافة الغربيّة املسيحيّة، وحتقيق السّ
ة يف -٦  خصيّات اهلامّ ّن حيملون فكره، وينرشونه، وهتيئة الشّ كسب املؤيِّدين ممِ

وا صدّ مقاومته. وهذه  املجتمعات اإلسالميّة؛ ليقوموا بدور املستعمر، وحتقيق أهدافه، ويتولّ
نَّة ص:   ٣٣- ٢٥، واالسترشاق ص: ٣١األهداف باعتبار مجلتهم، ال كلِّ فردٍ منهم. يراجع: السُّ

ب ، وموقف االسترشاق للعُمريّ ص: للسّ ، ٤٢، واملسترشقون إلبراهيم خليل ص: ٦٩و  ٥٨و٥٦اعيّ
 . ٢٩/ل، واالسترشاق للعاينّ ص: ١لألعظميّ  ودراسات

كتابة البحوث، -٢تأليف الكتب، واملوسوعات العلميّة.  -١من وسائلهم:  -هـ 
وريّات.  -٣واملقاالت.  ت، والدّ اث. حتقيق املخطوطا -٤نرش املجالّ عقد  -٥ت، والرتّ

 وسيلة كأنجع التّعليم استغالل- ٧. واللّقاءات املحارضات، إقامة  ٦املؤمترات، والنّدوات. 
ؤوا وأخطرها؛ لذا  حماولة - ٨. العلميّة واألقسام واملراكز، واملدارس، واملعاهد اجلامعات، أنشَ
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عر يف والتّشكيك العاميّة، اللّهجاتوإحياء العربيّة، اللّغة إقصاء ، والعناية بنرش اجلاهيلّ  الشّ
ة، والفرنسيّة.  ة اإلنكليزيّ يطرة عىل وسائل اإلعالم املختلفة.  -٩اللّغات األوروبيّة، وخاصّ السّ

فارات األجنبيّة، واملالحق الثّقافيّة فيها.  -١٠ االحتجاج باألحاديث -١١العمل ضمن السّ
اذّ  ة، والقيام بنرشها وإبرازها وتوظيفها يف املوضوعة، والقصص الباطلة، وتتبّع اآلراء الشّ

تفسري النّصوص بأهوائهم، ومناقشتها بآرائهم، وحتليلها من وجهة  -١٢حتقيق مآرهبم. 
د - ١٣نظرهم.  عم بأنّه من تأليف حممّ ، اقتبسه من الطّعن يف القرآن، وإنكار الوحي، والزّ

ته. الطّعن يف النَّبيّ  - ١٤اليهود والنّصار وغريهم.  ، وعدم االعرتاف برسالته، ونبوّ
يعة املرأة، قضايا عىل والتّشنيع النّقد  ١٥  والوحدة واجلهاد، والعقوبات، واحلدود والرشّ

 املسلمني ثقة إضعاف حماولة -١٦. ذلك كلِّ  هدم عىل والعمل العربيّة، واللّغة اإلسالميّة،
م بالنّقص، وشعوره وضعفهم، ختلّفهم سببُ  دينَهم أنّ  وإهيام وحضارهتم، وماضيهم، بدينهم،

يطرة عليه.  تعظيم الغرب،  - ١٧وإضعاف أهليّته يف االستغالل بذاته يف مجيع النّواحي؛ للسّ
حماولة طمس معامل الوحدة اإلسالميّة، وزرع بذور الفرقة بشتّى  -١٨ومتجيد حضارهتم. 

ة اإل ة والقوميّة والوطنيّة بني األمّ سالميّة، ويف كلّ قطر الطّرق، وإحياء العنرصيّ
 . ف، والفلسفة، والفرق، واألدب، والعمل عىل  -١٩إسالميّ االهتامم بكتب التّصوّ

نَّة، يف التّشكيك حماولة ٢٠نرشها.  عن السُّ حابة ورجاهلا؛ من رواهتا، يف والطّ . والتّابعني الصّ
 االسترشاق وموقف ،١٥٦ ،١٥٢ ،١٤٩ -١٤٧: ص للقارئ املسترشقون: يراجع

مريّ    غريمها.و ،٦٤ و ،٥٦-٥٥: ص للعُ
م، وشاخت: ١٩٢١جولدتسيهر(جولدزهيري): جمريٌّ هيوديّ ت/من مشاهريهم:  -و 

ا وخبثًا. قال األعظميّ ١٩٣٩أملاينّ هيوديّ ت/ هم خطرً ل-م؛ ومها أشدّ مل يقم ((: -عن األوّ
شاخت يف العرص أحدٌ من املسترشقني بدراسة احلديث النّبويّ مثله، إالَّ تلميذه جوزيف 

املنزلة الّتي وصل إليها مل يصل إليها من قبل ((: -عن الثّاين-، وقال٢/٤٥٦. دراسات))احلارض
: ١/٦٧. مناهج املسترشقني ))أيّ مسترشق يف هذا املجال مريّ مها أبرز من تناول ((، وقال العُ
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نَّة من املسترشقني باعيّ ٧٠. موقف االسترشاق ص: ))موضوع السُّ قائمةً  ، ورسد السّ
 املسترشقون، وتراجع ترامجهم يف: ٤٩-٣٨بأخطرهم، وأهم كتبهم. ينظر: االسترشاق ص: 

، و ، ومن أهم مصنَّفاهتم:  األعالمللعقيقيّ ركيلّ . اشرتك فيها دائرة املعارف اإلسالميّةللزّ
روا إمكاناهتم، وهي مرجعٌ هامٌّ عندهم، وعند   غريهم. مجاعةٌ منهم، بذلوا فيها وسعهم، وسخّ

التّعصب ملِِلَّتهم، وطائفتهم، والعداء لإلسالم  -١أبرز عيوب كتاباهتم، وسامهتا:  -ز 
ة، واألحاديث الواهية واملوضوعة، والقصص -٢وأهله، وإساءة الظنّ هبم.  اذّ تتبّع اآلراء الشّ

لُّوها من املوضوعيّة،-٣الباطلة واعتامدها، وتوظيفها يف حتقيق مآرهبم، وأهدافهم.  والنّزاهة،  خُ
 . د للحقِّ ة، والتجرّ عدم توافر رشوط البحث -٥إتّباع اهلو، وتقديمه عىل اهلد. -٤واحلياديّ

دون اإلخالل هبا؛ لذلك نلحظ يف كتاباهتم عيوبًا علميّة، وثغرات منهجيّة؛  ، بل يتعمّ العلميّ
العلميّة،  تكشف عوارها، وتسلبها النّزاهة، وتنزل هبا إىل مستويات متدنيّة من القيمة

ة الغري، وجتاهلها. -٦واملصداقيّة.  .  -٧إخفاء أدلَّ إخضاع -٨اجلهل بطبيعة املجتمع اإلسالميّ
النّصوص ألهوائهم، وحتريفها وتوظيفها خلدمة مآرهبم، وآراءهم، وحتقيق مصاحلهم. 

ة يف  - ٩ قّ صة املوثوقة. عدم الدّ الفهم،  سوء-١٠اختيار املصادر، وال يعتمدون املصادر املتخصِّ
د املغالطة. التّالعب  -١٢واخلياالت الومهيّة، واالفرتاءات الواضحة. الفروض اخلاطئة، -١١ وتعمّ

ناقض يف اآلراء.  -١٣غري ما وضعت له. يف املصطلحات، واستعامهلا عىل  ضعف -١٤التّ
غة العربيّة.  ة، بل مل التّعميم يف األشياء من غري اعتامدٍ عىل استقراء أو-١٥اللّ د أدلّ جرّ

 صحيحة، غري نتائجهم فإنّ  علميّة؛ لذا غري مناهجهم  ١٦جزئيّات قليلة، وحاالت نادرة. 
َيلِّ  ١٧. ناضجة غري واستنتاجاهتم  املاديّة، حضارهتم والكرب؛ بسبب بالغرور بعضهم حتَ

ونيّة ونظرهتم  من وهذا. فال وإالّ  قبلوه، وافقه األحاديث؛ فام يف العقل حتكيم-١٨. للغري الدّ
مني املعتزلة خملّفات ، وتأثّر هبا املستغربون؛ كأمحد أمني، وأيب ريّة، ومل يعتمدوا منهج املتقدِّ

ثني يف النَّقد.  ة، ولو وجدت فهي  -١٩املحدِّ تفتقر نتائجهم واستنتاجاهتم إىل الرباهني واألدلّ
موهنا كقاعدة، وجيعلوها غالبة، وهي ال ت فيبالغون فيها ويعمّ  تعدو حاالت واهية، وإن صحّ
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ّا يدلّ عىل عدم األمانة،  نادرة، بينام احلاالت الغالبة ال يعتربوهنا، أو جيعلوهنا حاالت عارضة؛ ممِ
عوهنا.  صوهنا، ويدّ تي يتقمّ  واملوضوعيّة الّ

��وأبرز سامت كتاباهتم دة، � صهم يف جزئيّات حمدّ راسة، وختصّ غهم للبحث والدّ تفرّ
ورصف الوقت الطّويل يف دراستها، والكتابة فيها، ووفرة املصادر لدهيم، وتشجيع حكوماهتم 

د أسد ص:  امت باعتبار مجلتهم. يراجع: اإلسالم ملحمّ ، ٥٦هلم. وهذه العيوب والسّ
، ٧٥، ٥٩ق للعُمريّ ص: ، وموقف االسترشا١٣٧-١٣٠واملسترشقون للقارئ ص: 

باعيّ ص: ١ودراسات لألعظميّ  نَّة للسّ  . ٣٩-٣٨، ٣٧/ ل، ك، والسُّ
ة عن بالد العرب، ((قال بالكراف: من مقوالهتم:  -ح ، ومدينةُ مكّ متى توار القرآنُ

دٌ وكتابُ  تي مل يُبعده عنها إالَّ حممّ ج يف سبيل احلضارة الّ . ))هيمكننا حينئذٍ أنْ نر العريبّ يتدرَّ
: ٩٤-٩٣ينظر: الغارة لشاتليه ص:  سبْ َّا ((، وقال جِ بْنِيٌّ عىل األحاديث أكثر ممِ إنَّ اإلسالم مَ

بْنِيٌّ عىل القرآن، ولكنّنا إذا حذفنا األحاديث الكاذبة مل يبقَ من اإلسالم يشءٌ  . ينظر: ))هو مَ
ة ص:  ه، ((، وقال جولدتسيهر: ١٦٢املوسوعة امليرسّ مستقى من أصول اإلسالم مزيج مشوَّ

سول من أساتذته؛ أحبار اليهود، ورهبان النّصار، وقسسهم اها الرّ ة؛ تلقّ . ))املسيحيّة واليهوديّ
ة القرآن ((، وقال مارجوليوث: ٣٢ينظر: االسترشاق للعاينّ ص:  إنَّ الرسَّ الّذي يكمن وراء قوّ

وايات املسيحيّة يعود إىل الفكر الّذي أنشأه، إنّ مصدر القرآن الكريم إنّام هو مأ خوذ من الرّ
 . ١٤٩. ينظر: املسترشقون للقارئ ص: ))واليهوديّة، عدا بعض األساطري العربيّة األصليّة

ة املعارصة عىل تأثريهم، واملتأثِّرون هبم:  -ط عدّ االسترشاق من أخطر احلركات الفكريّ يُ
له من افرت نَّة، اإلسالم؛ بام يبثّه من شبهات، وطعون، وتشويه، وما يتقوّ اءات عىل القرآن، والسُّ

يعة، واآلداب والفكر، وملَِا حيمله من كراهيّةٍ لإلسالم، وبغض للمسلمني،  َلَتها، وعىل الرشّ ومحَ
عوب النّرصانيّة من استعباد الكنيسة  وما يبذله من حماوالت لالنتقام منهم بسبب حتريرهم للشّ

ول كرب، ومنظّامت عامليّة. وكان ورقِّ قساوستها، ولدهيم إمكانات هائلة، وتدعمهم د
، وظهور بارز، ورواج  يار اإلسالميّة حضور قويّ للمسترشقني إِبّان االستعامر الغريبّ للدّ
 ، وصيت، ومنعة وشوكة ثمّ بعد انقشاع االستعامر، ورحيل املستعمر أصبح أمرهم يف ضعفٍ
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 هلم ثلّةٌ من علامء عرصهم يف مساعٍ محيدةٍ، وجهودٍ  ونجمهم يف أفولٍ ال سيام وقد تصدّ
لة، وآتت ثامرها الطيّبة؛ من بيان أمرهم، وكشف حقيقتهم،  مَّ ؤَ قت نتائجها الـمُ مشكورةٍ، حقّ
 ، وردِّ شبهاهتم، ودحض أباطيلهم. واملسترشقون الّذين هلم كتابات حول األحاديث النّبويّة قِلَّةٌ

عت كلّها، أو جلّها  يف كتابات شاخت. وهؤالء قاموا ومل تكن كتاباهتم علميّة ناضجة، وجتمّ
، وما يتّصل به، وتوجيه سهام  ؛ فيام يتعلّق باحلديث النّبويّ بأخطر دورٍ يف تاريخ البحث العلميّ

تِه. يراجع: دراسات لألعظميّ  َلَ باعيّ ١الطّعن والتّشكيك فيه، ويف محَ نَّة للسّ / ل، م، ي، والسُّ
، واملنتسبني إىل . وتأثَّر هبم، وبدراساهتم رشحية كبري٢٧-٢٦ص:  ق اإلسالميّ ة من أهل الرشّ

ّن يُطلق عليهم: املستغربون؛ لتأثّرهم بأهل الغرب؛  فني، ممِ تّاب واملثقّ اإلسالم ال سيام من فئة الكُ
بالد املسترشقني، فتبنّوا أفكارهم، واقتنعوا بدراساهتم، وانبهروا بمناهجهم، وأُعجبوا 

نهم، ذابّني عن طرائقهم، نارشين ألفكارهم، داعني بإنجازاهتم، فنصبوا أنفسهم مدافعني ع
د أبو شهبة:  ا من املسترشقني، قال حممّ ا، وأعظم خطرً بعض ((ملناهجهم بل كان منهم من هو أشدّ رضرً

ين فني كانوا أشدَّ من املسترشقني، واملبرشِّ -، ومن هؤالء: حممود أبو ريّة ٧. دفاع ص: ))هؤالء املتلقِّ
باعيّ ص: ، وطه حس-سيأيت ذكره   .١١-١٠ني، وأمحد أمني. ينظر: االسترشاق للسّ

دّ عليهم:  -ي  ىص، من أشهر الكتب يف التّعريف هبم، والرّ ا، ال تكاد حتُ وهي كثرية جد¢
، وتاريخ تدوينه-١: -ال سيام املتعلِّقة باحلديث النّبويّ -ومنها   دراسات يف احلديث النّبويّ

(دكتوراه) د األعظميّ نَّة، وقد  كتابٌ  -ملحمّ دّ عىل املسترشقني، ال سيام فيام يتعلّق بالسُّ قيّمٌ يف الرّ
دِّ عىل شبه املسترشقني ا؛ كام سيأيت يف العزو إليه عند الرّ نَّة ٢. -استفدتُ منه كثريً  السُّ

باعيّ  ملصطفى اإلسالميّ  التّرشيع يف ومكانتها ه به، أشاد -)دكتوراه(السّ . -واحد غريُ  به ونوّ
نَّة عن دفاع٤. له عليهم وما هلم ما واملسترشقون االسترشاق ٣  املسترشقني شبه وردّ  السُّ

د املعارصين والكتّاب اهات االسترشاق٥بة. (دكتوراه). شه أبو ملحمّ ة واالجتّ  يف الفكريّ
نَّة، من االسترشاق موقف-٦). دكتوراه. (مطبّقاينّ  ملازن اإلسالميّ  التّاريخ رية السُّ  والسّ
ة مريّ  ألكرم النّبويّ نَّة من وموقفه االسترشاق -٧. العُ غري لفالح النّبويّة السُّ  مناهج ٨. الصّ

مر عليه أثنى الباحثني، من جلامعةٍ  راسات اإلسالميّة والعربيّةالدّ  يف املسترشقني  يف ّي الُع
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نَّة تدوين تاريخ ٩. ٦٧: ص االسترشاق موقف: كتابه  حلاكم املسترشقني وشبهات السُّ
 كتابات يف املنهجيّة العيوب ١١. القارئ العزيزلعبد امليزان يف املسترشقون ١٠. املطرييّ 

ريس.  شاخت املسترشق د النّبويّ  واحلديث املسترشقون ١٢خلالد الدّ  هباء ملحمّ
ين دّ  ١٣). ماجستري(الدّ ِ  مزاعم عىل الرّ  اهللالعبد وشاخت جولدتسهري املسترشقَنيْ

نَّة حول املسترشقني شبهات دفع ١٤. اخلطيب د ألمحد السُّ  املسترشقون ١٥. بوقرين حممّ
نَّة رة، شبهات وردود ١٦. املرصفيّ  لسعد والسُّ ة املطهّ نَّة النّبويّ  ملثنّى نظرة املسترشقني للسُّ

يديّ  نَّة ١٧. الزّ ة السُّ  جهود ١٨. اجلنديّ  ألنور االسترشاق شبهات مواجهة يف النّبويّ
ويسّ  االسترشاق نَّة جمال يف الرّ رية السُّ  إلدوارد االسترشاق ١٩. اهللاجلار لسليامن والسّ

دّ  -سعيد . عَ مريُّ  من أقو ما كتب يف فضحهم، وتعرية مناهجهم، ال سيام وهو نرصاينّ ه العُ
ون املسترشقون ٢٠. ٦٧موقف االسترشاق ص:   واإلسالميّ  العريبّ  العامل يف واملبرشّ

 موسوعة وهو-العقيقيّ  لنجيب املسترشقون ٢١. -تاب ثمّ  منهم كان -خليل إلبراهيم
مجة يف كبرية باعيُّ بتمجوا هلم، الرتّ باعيّ لتّعريف بنشاطهم، وانتقده السّ يده هلم. االسترشاق للسّ
 ومصادر املسترشقون ٢٣ .غراب احلميدعبد ألمحد لالسترشاق إسالميّة رؤية ٢٢. ٩ص:

راسات االسترشاق ٢٤. مّي النّش لعجيل. اإلسالميّ  التّرشيع  اإلسالميّة والدّ
ارلعبد . والتّنصري املسترشقون ٢٦. له سترشاق: أهدافه وآثارهاال ٢٥. العاينّ  القهّ
ة وله -له واملسترشقني االسترشاق عن املعلومات مصادر ٢٧. النّملة لعيلّ  . -عنهم مؤلّفات عدّ
 االسترشاق ٢٩. نبيّ  بنملالك احلديث اإلسالميّ  الفكر يف وأثره املسترشقني، إنتاج٢٨

اع الفكريّة واخللفيّة . االسترشاق لدراسات املدينة مركز موقع ٣٠. زقزوق ملحمود احلضاريّ  للرصّ
ون ٣١). النّتّ  شبكة عىل( د اإلسالم من وموقفهم واملسترشقون املبرشِّ نَّة -٣٢. البهيّ  ملحمّ  السُّ

د التّدوين قبل ة املوسوعة-٣٣). ماجستري(اخلطيب اجعجّ  ملحمّ  واملذاهب األديان يف امليرسّ
.املعارصة باب اإلسالميّ   النّدوة العامليّة للشّ
ة مشاريع يمكن من خالهلا مقاومتهم، وإبطال مؤامرهتم، وسائل مقاومتهم:  -ك هناك عدّ

ي هلا،   ١ومن ذلك:  صة؛ للتّعريف بأنشطتهم، ومناهجهم والتّصدّ إجياد مراكز علميّة متخصِّ
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سات علميّة؛ إلصدار موسوعات -٢وحرص شبههم، وتفنيدها، وبلغات حيّة.  إنشاء مؤسّ
ف -٣علميّة تغني عن كتاباهتم.  بعد أنْ -اآلخرين بأنفسنا، وبديننا، وثقافتنا، وحضارتنا أن نُعرِّ

الً  ف نحن أوّ تأليف الكتب، ونرش املقاالت، وعقد املؤمترات، -٤، وال نرتك ذلك هلم. -نتعرّ
ت يف سبيل ذلك. يراجع: موقف االسترشاق للعُمريّ ص:  ، ٧٦، ٦٥وإصدار املجالّ

باعيّ ص:   . ١١-٩واالسترشاق للسّ
صدرت أقوالٌ عن بعضهم تدلّ عىل نزاهتهم، وإنصافهم، يهم: من أقوال منصف -ل

لعامد  قالوا عن اإلسالمواعتنق طائفةٌ كبريةٌ منهم اإلسالم، وألِّفت كتبٌ يف مقوالهتم؛ منها: 
ين خليل، و ، ومن ذلك:  املهتدون إىل اإلسالمالدّ يوطيّ لقد ((قال كاراليل:  -١خلالد السّ

كلّ فردٍ متمدين من أبناء هذا العرص أن يُصغي إىل ما يظنّ من أنّ دين أصبح من أكرب العار عىل 
ر، وأنّ لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه األقوال  اع مزوّ ا خدّ دً اإلسالم كذب، وأنّ حممّ
ة اثني عرش  اج املنري، مدّ سول، مازالت الرسّ اها ذلك الرّ سالة الّتي أدّ خيفة املخجلة؛ فإنّ الرّ السّ

 هذه أنّ  يظنّ  أحدكم أكان. خلقنا الّذي اهللامائتي مليون من النّاس أمثالنا، خلقهم قرنًا لنحو
سالة تي الرّ ا! وخدعة؟ كذبة واإلحصاء احلرص، الفائقة املاليني هذه عليها ومات هبا، عاش الّ  أمّ

ا، ولو أنّ الكذب والغش يروجان عند خلقالرّ  هذا أر أن أستطيع فال أنا  هذا اهللاأي أبدً
واج،ال  إالّ  احلياة وما وجمانني، بله إالّ  النّاس فام والقبول، التّصديق ذلك مثل منهم ويصادفان رّ

لق أالَّ  هبا األوىل كان وأضلولة وعبث سخف ؛ نقالً عن قالوا ٤٣-٤٢. كتاب األبطال ص: ))ختُ
ا كان ((وقال هارث:  -٢. ٢٥-١/٢٤، ومناهج املسترشقني٢١٢عن اإلسالم ص:  دً إنّ حممّ

جل الوحيد يف التّاريخ الّذي نجح بشكل أسمى وأبرز يف كال ا ..الرّ نيويّ ينيّ والدّ . ملستويني الدّ
له أن يعترب أعظم  ا خيوّ نيويّ معً ينيّ والدّ اد الفريد الّذي ال نظري له للتّأثري الدّ إنّ هذا االحتّ

ة وقال  -٣. ١٤٢و ٩١. ينظر: قالوا عن اإلسالم ص: ))شخصيّة ذات تأثري يف تاريخ البرشيّ
سل الّذين بعثهم((واشنجتون:  د خاتم النَّبيّني، وأعظم الرّ  إىل النّاس اهللا؛ ليدعواكان حممّ

ابق ص: ))اهللاعبادة د ديانة عامليّة تقوم عىل عقيدة ((وقال سافاري:  -٤. ٩٥. السّ س حممّ أسّ
ه العقل؛ من إيامن باإلله الواحد الّذي  ن إالّ ما يقرّ يكافئ عىل الفضيلة، ويعاقب بسيطة ال تتضمّ

جال  ته ال يستطيع إالّ أنْ يعتربه من أعظم الرّ ر وإن مل يعرتف بنبوّ ذيلة، فالغريبّ املتنوّ عىل الرّ
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  التمهيد
  :منها؛ عىل أقوال، وحتديد املراد هبا، اختلف املسترشقون يف تفسري الفتنة

 :هـ١٢٦ سنة يزيد بنفتنة قتل اخلليفة األمويّ الوليد -١
قد نُقل عن التّابعيّ ابن سريين ((: قال، ذهب إليه املسترشق جوزيف شاخت 

ؤال عنه بدأ بعد الفتنة بحيث مل يعد ممكنًا اعتبار النّاس ، بأنَّ البحث يف اإلسناد والسّ
تي بدأت بمقتل الوليدوالتّدقيق وسنر أنّ الفتنة ، ثقات دون البحث  يزيد بنالّ

ولة هناية من مقربة عىل هـ١٢٦ ة الدّ ا تارخيًا كان، األمويّ  هناية العتباره؛ عليه مصطلحً
ا نَّة النَّبيّ األيّ تي كانت سُ وبام أنّ تاريخ وفاة ، فيها غالبة م اجلميلة القديمة العرص الّ

لذلك ال بدَّ أن نعترب أنَّ نسبة هذا القول إىل ابن سريين غري ؛ هـ١١٠ابن سريين هو 
قد رأ شاخت أنّ املقصود ليس الفتنة زمن ((: قال العُمريّ ، ))واألثر موضوع، صحيحة

ا؛ هـ١٢٦/ ت يزيد بنبل فتنة مقتل الوليد، عثامن  كلمة استعامل يف التّوافق عىل معتمدً
: -هـ١٢٦ سنة حوادث يف-قال حيث، الطّربيّ  يف ورد ونَصٍّ ، سريين ابن قول بني الفتنة

نة اضطرب حبل بني مروان((  .))وهاجت الفتنة، ويف هذه السّ
دُّ عليه من وجوه  :والرَّ

ألنَّه ثابتٌ يف املصادر املعتمدة ؛ ال يمكن التّسليم بدعو الوضع يف أثر ابن سريين -أ 
مة، لدينا وإذا كان هو ال يعرتف ، ومل يقل بوضعه أحدٌ من النُّقاد، صحيح مسلمومنها مقدّ

 . ١/٢٤. مناهج املسترشقني ))الّذين ظهروا يف التّاريخ
م التّعريف به ص:   )١(  حاشية.  ٧٣تقدّ
 . ٤٨، وبحوث ص: ٣٩٥-٣٩٤/ ٢ينظر: دراسات   )٢(
 هـ). ١٢٦. (حوادث سنة ٢٥٢/ ٤ تاريخ الطّربيّ   )٣(
 . ٤٨بحوث ص:   )٤(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 . ؟!فلامذا يربط اهتامم املسلمني باإلسناد بوقوع فتنة فيهم؛ بقول ابن سريين

دَ النّقل عن ابن سريين -ب رَ -وغريه بام يدلُّ عىل تفسري الفتنة بقتل عثامن، وَ
حابة يبلغون العدد  -كام سبق من كان الصّ اويف هذا الزّ بخالف ، املذكور سابقً

ا املعهودة املعلومة، هـ١٢٦سنة  .وإطالق ابن سريين الفتنة دليل عىل أهنّ
ؤال عن اإلسناد حصل  -ج  جاءت نصوص عن غري ابن سريين تدلُّ عىل أنَّ السّ

رة ده شاخت ؛ يف فرتة مبكِّ  .-وسيأيت ذكرها-قبل هذا التّاريخ الّذي حدَّ
ا كافيًا يف تعيني املراد هبا -د   د التّوافق يف اسم الفتنة ال يُعترب مستندً وال يُعدُّ ، جمرّ

ا ا لفظةٌ مشرتكةٌ ؛ دليالً قاطعً ة، ألهنَّ والفتن يف ، والقرينة، ال يصحُّ التّعيني فيها إالّ باحلُجَّ
، روبواحل، الفتنة عىل كثري من احلوادث: وقد أُطلق اسم، التّاريخ اإلسالميّ كثرية

نِعة، واالنشقاقات بني املسلمني قْ ة مُ جّ حة، وليس مع شاخت حُ ، وال قرينة مرجِّ
م باع للهو، فيكون قوله حمض حتكّ كيف ، هذا لو خلت األقوال كلّها من القرائن، واتّ

ة تدلُّ عىل خالف ما ذهب إليه، والقرينة يف سياق -قال األعظميّ . -كام سبق-واحلجّ
ه عليه ويف ، وهو تفسري تابع هلواه، شته مبنيَّة عىل تفسريه لكلمة فتنةكلّ مناق((: -ردّ

ل١٢٦احلقيقة أنّه مل يُذكر يف التّاريخ اإلسالميّ أنّ عام  ام ، هـ يعترب نقطة حتوّ وهناية األيّ
فهو عرص ؛ وإذا كان هناك عرص يعتربه املسلمون هبذا الوصف، القديمة اجلميلة

اشدين ال غري احية الثّانية كانت هناك فتن عديدة يف تاريخ ومن النّ ، اخللفاء الرّ
بريمثالً فتنة ابن؛ اإلسالم قبل هذا التّاريخ تي بني عيلّ ، الزّ وقبل هذه الفتنة الّ

ة اإلسالميّة حتّى اآلن؛ ومعاوية  بأيّ : ولذا نقول؛ الفتنة الّتي تعاين آثارها األمّ

 . ٩٥-٩٠ينظر: ص:   )١(
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ر جيب تفسري هذه الفتنة بفتنة مقتل الوليد  يأخذ شاخت نر وهكذا. . .، يزيد بنمربِّ

ها احلادثة ق نظريّات إلثبات؛ يشتهي حسبام ويُفرسِّ قِّ  مع، إليه يَرمي الّذي الغرض حتُ
ة تامٍّ  جتاهلٍ  َّا، التّارخييّة احلقائق لكافّ شكَّ فيه أنَّ ما ذهب إليه من التّفسري خيالف  ال وممِ

مريّ ، ))كلّ احلقائق التّارخييّة ال يمكن أن ننفي نسبة قول ابن سريين ((: وقال العُ
اد، فقد أوردته املصادر املعتمدة؛ إليه وي عن ابن ، ومل يقل بوضعه أحدٌ من النُّقَّ بل قد رُ

د ذلك  اهللاوأصحاب رسول، هاجت الفتنة((: حيث قال؛ سريين نفسه ما يؤكّ
ؤال عن اإلس، )) . . .عرشة آالف ة تُؤيِّد أنَّ السّ رة يف وهناك أدلّ ناد بدأ يف فرتة مبكِّ

تي بدأت زمن عثامن ا-وقال، ))أعقاب الفتنة األوىل الّ إنَّ تفسري ((: -أيضً
ةُ   .))هذا التّفسري للفتنة وقد رفض روبسون، شاخت للفتنة ختمنيٌ ترفضه األدلَّ

بري بن اهللافتنة عبد - ٢ اج  الزّ جَّ  :هـ٧٢وهي يف حدود ؛ مع احلَ
واستند يف ذلك عىل إطالق كلمة ، املسترشق جيمس روبسونذهب إليه 

 أنّ تفسري الفتنة بذلك ، تشري إىل ذلك املوطّأالفتنة يف روايةٍ عند مالك يف  ويَرَ

 . ٢/٣٩٥دراسات   )١(
 . ٦٧تقدم خترجيه ص:   )٢(
 . ٤٨بحوث ص:   )٣(
د أن يقبل كالمه بكامله((قال روبسون:   )٤(  . ٣٩٤/ ٢. ينظر: دراسات ))املرء يرتدَّ
 . ٥١بحوث ص:   )٥(
. ينظر ابن إسحاق واإلسناد، واإلسناد يف احلديث عند املسلمنيم، له: ١٨٩٠ولد/  )٦(

 . ٥٤٧ترمجته: املسترشقون للعقيقيّ ص: 
ا -الأنَّه ق  عمر بن اهللاعن عبد((، ولفظه: ٩٩املوطّأ رقم:  )٧( ة معتمرً حني خرج إىل مكَّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
رِ ابنِ سريين مْ فهذا جيعل ؛ هـ١١٠ووفاته، هـ٣٣الّذي كانت والدته سنة ، يتّفق مع عُ

ثَ يف هذه الفرتة ممكنً  دَ وير أن ما ، إلدراكه واطِّالعه؛ ومقبوالً ، اكالمه عامَّ حَ
ل إليه يف تفسري الفتنة يُؤيِّد نظريّة هوروفتس بأنَّ اإلسناد أُدخل يف : الّتي تقول؛ توصّ

ل  .أدب احلديث يف الثّلث األخري من القرن األوّ
دُّ عليه من وجوه  :والرَّ

ى الفتنتني إالَّ بقرينة -أ   اد مُسمَّ د التّوافق يف اسم الفتنة ال يقتيض احتّ ، جمرَّ
وهناك فتن عظيمة سبقت هذه ، بل القرينة عىل خالف ما ذهب إليه، قرينة هناوال

م، فتعيينها بال قرينة، الفتنة ة حمض حتكّ باع هو، وال حجَّ  .واتّ
ق معارصتُه هلا ال يُشرتط لقبول كالم ابن سريين عن فتنةٍ  -ب  ، سبقته أن تتحقَّ

ددتُ عن البيت صنعنا كام صنعنا مع -الفتنةيف . ورواه ابن ))اهللارسول: إنْ صُ
يريد احلجّ زمان  خرج ابن عمر ((: ولفظه بإسناده، ،١٥/٢٠٢التّمهيد يف الربّ عبد

بري  اج بابن الزّ  . ))نزل احلجّ
: ٥١ينظر: بحوث ص:   )١( الواردة يف  ))فتنة((روبسون يميل إىل تفسري كلمة: ((، قال األعظميّ

؛ يف ضوء تاريخ والدة ابن سريين، ووجود كلمة نصِّ ابن سريين بفتنة ابن الزبري 
بري  موطّأالفتنة يف   . ٢/٣٩٥. دراسات ))اإلمام مالك؛ الّتي تشري إىل فتنة ابن الزّ

: ٢/٣٩٣. وينظر: دراسات٥١بحوث  ص:   )٢( مريّ وهو يتَّفق مع رأي كايتاين الّذي ((. قال العُ
ا قبل سنة ر أنَّ ه٧٥يعتقد أنَّ اإلسناد مل يكن موجودً ؛ عندما قرَّ ـ، وقد تابعهام يف ذلك سزكنيُ

، إالَّ أنّ روبسون يعود فينقل يف موضع آخر رأي هوروفتس هريّ ا-اإلسناد بدأ بالزّ يف  -أيضً
، وأنَّه ال يوافق كايتاين، وشربنجر يف القول بأنَّ أسانيد عروة هريّ  بنأنَّ اإلسناد بدأ قبل الزّ

بري رون املصنِّفون به ألصقها خمتلقة، هـ٩٣/ت الزّ  . ٥٢. بحوث ص: ))املتأخِّ
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واية، ومشاهدته ألحداثها ْزئ النّقل، بل تكفي الرّ ه، وجيُ رِ مْ ومعرفته غري ، فتحديد عُ

 .الزم لقبول قوله
تْه -ج  .ولذا استعمل ضمري الغائب؛ يتَكلَّمُ ابنُ سريين عن فتنةٍ سبقَ

ىلَ فهو ؛ جاء عن ابن سريين وغريه ما يُفرسِّ املراد هبا -د  م-أَوْ  .-كام تقدّ
ا، ال يُفهم من كالم ابن سريين نفي استعامل اإلسناد-هـ  ؤال عنه مطلقً  .وعدم السّ
ؤال عن اإلسناد قبل هذا التّاريخ -و   .وردت نصوصٌ كثريةٌ تدلُّ عىل أنّ بداية السّ

وافرتاؤهم عىل علامء املسلمني ، شبهات املسترشقني حول بداية اإلسناد -٦
دّ عليهم، واملتون، األسانيدبوضع   :والرّ
ظ  ّا سبق يُلْحَ ، استعاملهوإرجاع بدء، املسترشقني تأخري اهتامم املسلمني باإلسناد حماولةُ  ممِ

)١(   : مريّ رغم أنّ ما ذهب إليه روبسون يف تفسري الفتنة معقول أكثر من رأي شاخت، ((قال العُ
د شاخت إالَّ أنَّ ما استند إليه روبسون من  م روبسون ظهور اإلسناد نصف قرن عامّ حدَّ فقد قدَّ

ا، فالتَّ  ة ال يمكن أن يعترب قاطعً وافق يف استعامل الفتنة يف كالم ابن سريين، ومالك ال يمكن أدلَّ
اخليّة بني  ؛ ألنَّ كلمة الفتنة أُطلقت عىل كثريٍ من االنشقاقات، واحلروب الدّ تّخذ دليالً أن يُ
رِ ابنِ سريين لإلفادة منه يف تفسري كالمه ال يمكن االعتامد  مْ املسلمني، كذلك فإنَّ تقدير عُ

ا عىل دراسته لتاريخ احلديث  عليه، فابن سريين قد يتكلَّم عن أحداثٍ بعيدةٍ عن عرصه؛ معتمدً
ا نَى به كثريً : ٥١بحوث ص:  ))الّذي عَ رب ((، وقال األعظميّ كلامت ابن سريين تشري إىل أنَّه خيُ

 عن عادةٍ ظهرت قبل أيّامه؛ لذلك يستعمل ضمري الغائب يف النّصِّ كلِّه، ومل يستعمل ضمري املتكلِّم. . .
اه  فعدوله عن استعامل ضمري املتكلِّم إىل ضمري الغائب، مع صيغة املايض يشري يف الواقع إىل أنَّ هذا االجتّ

 أنَّه يقول: م عليه، ومن النَّاحية الثّانية نَرَ مل يكن ((، ومل يقل: ))كانوا يسألون. . . ما((سابق عليه، ومتقدِّ
استعامل األسانيد كان موجودًا ومعروفًا، كلّ ما هنالك أنّ النّاس ، والذي يُفهم منه أنَّ ))اإلسناد موجودًا
  .٣٩٧-٢/٣٩٦. دراسات))ما كانوا يدقِّقون
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ر ؤال عنه إىل زمن متأخِّ ّا يدلُّ عىل اضطراهبم؛ وقد اختلفوا يف حتديده، والسّ ثم ، وعدم تثبّتهم، ممِ

ر املزعوم  واملتون إىل ، وهي نسبة الوضع يف األسانيد؛ فريتهم العظيمةبنوا عىل هذا التّأخّ
ثني ياسيّة، وأصحاب املذاهب الفقهيّة، املحدِّ ، فتبنيَّ بذلك مغزاهم من هذا التّأخري، والسّ

 .واتّضح هدفهم من هذه املحاولة
 :وهي؛ وحجج واهية، واستندوا يف فريتهم عىل دعاو كاذبة

حابة -أ ، وال سؤال عنها، يكن يف زمنهم اهتامم باألسانيد والتّابعني مل، أنّ الصّ
 .ونُسيت بموهتم، فذهبت أسانيدهم بذهاهبم

أو يف ، موطّأ مالكأو منقطعةً يف ، االستشهاد بأسانيد وردت مرسلةً  -ب
سالة افعيّ  كتاب الرّ رة متّصلة مسندة، للشّ ّا يدلُّ عىل ؛ ثمّ وردت يف الكتب املتأخِّ ممِ

حابة خمتلقةٌ ، أسامء التّابعني؛ العليا من األسانيدأنَّ األقسام  ن ، فالصّ ضعت فيام بعد مِ وُ
 .قِبَل أصحاب املذاهب

نه ، التّدوين للحديث النّبويّ مل يبدأ إالَّ يف القرن الثّاين -ج  ل من دوّ وأوّ
هريّ  َّ ؛ وتدوينها، وهذا أحدث فجوة تارخييّة بني مرحلة النُّطق باألحاديث، الزّ ا ممِ

ك يف إمكانيّة الثّقة هبا  .يُشكِّ
واة من األسانيد -د  ، وابن إسحاق، كمرويّات عروة؛ خلوّ مرويّات بعض الرُّ

 .فأسانيدهم إنّام أُلصقت هبم بعد ذلك، وغريمها

 . ٥٧كام زعمه شاخت. ينظر: بحوث ص:   )١(
مريّ ص:   )٢(  . ٧١كام زعمه جولدتسيهر. ينظر: موقف املسترشقني للعُ
ابق ص:   )٣(  . ٧٠كام زعمه هربلو. ينظر: السّ
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  التمهيد
وال توجد ، واآلراء، احلامل عىل وضع األسانيد هو احلاجة لتأييد املذاهب -ـه 

وكانت األسانيد تلصق ، عىل أحاديث ذات أسانيد قويّة مسألة خالفيّة إالَّ وهلا اعتامد
مني كان خيتار تلك ، بأدنى اعتبار فأيّ حزبٍ يرغب يف نسبة آرائه إىل املتقدِّ
خصيّات  .ويضعها يف اإلسناد، الشّ

وادّعى ، وإِنّام أُضيف إىل املتون بتأثريٍ خارجيٍّ ، العرب ال يعرفون اإلسناد -و 
م أخذوا فكر بعضهم  .ة اإلسناد عن املدارس التّلموديّة عند اليهودأهنّ

الح يكذب يف يشءٍ أكثر من ((: التّشبُّث بقول أيب عاصمٍ النَّبيل -ز  ما رأيت الصّ
م يستعملون الغشّ يف احلديث، ))احلديث عم بأهنّ  .لتأييد أغراضٍ سياسيّة ومذهبيّة؛ والزّ
ام -ح  ةكاألُمويِّني بدهائهم ؛ استغالل بعض احلكّ هريّ يف ؛ بعض األئمّ أمثال الزّ

ة لذلك، سبيل وضع احلديث  .واستعداد هؤالء األئمّ
ينيّ  -ط  ر الدّ يايسّ ، كان وجود أكثر األحاديث نتيجة التّطوّ واالجتامعيّ ، والسّ

ابق ص:   )١(  . ٧٣وهو: هوروفتس  ينظر: السّ
ابق ص:   )٢(  . ٧٤كام زعمه نيكلسون. ينظر: السّ
نَّة ومكانتها ص:  )٣( : ٢١٥ينظر: السُّ باعيّ ؛ ((، قال السّ هريّ انظر كم الفرق بني أن يكون قول الزّ

، وبني أن يكون قوله؛ كام رواه ))أكرهونا عىل كتابة أحاديث((كام رو جولدتسيهر: 
خون:  من ))الـ((، ثمّ انظر إىل هذه األمانة العلميّة، حذف: ))أكرهونا عىل كتابة األحاديث((املؤرِّ

، ))األحاديث(( هريّ ؛ فقلبت الفضيلة رذيلة، حيث كان النَّصُّ األصيلّ يدلّ عىل أمانة الزّ
ة النّاس، إالَّ أن يبذله وإخالصه يف نرش العلم، فلم يرضَ أن يبذل لألمراء  ما منعه عن عامّ

هريّ أنَّه وضع لألمراء أحاديث أكرهوه  ا، فإذا أمانة هذا املسترشق جتعله ينسب للزُّ للنّاس مجيعً
نَّة ص: ))عليها، فأين هذا من ذاك؟!   . ٢٤٩. السُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ل والثّاين: وذلك يف القرنني، لإلسالم  .األوّ

دها ؛ ادّعاء أنّ األسانيد وجدت بشكل بدائيّ  -ي  دِّ البعض يف هناية القرن حيُ
ل رت، األوّ ا بدأت يف القرن الثّاين، ثمّ تطوّ واكتملت يف القرن ، والبعض اآلخر بأهنَّ

ها كان بطيئًا، الثّالث وّ ا، ونُمُ جً  .وأخذ وقتًا طويالً ، ومتدرِّ
ر -ك حابة املبكّ  .الوضع يف احلديث بدأ يف جيل الصّ
ا هائلة مل -ل ة يذكرون أرقامً العدد بينام ال يُوجد يف كتبهم إالَّ ، ا حيفظونهكون األئمَّ

ر ألفني وكرس، انتقى كتابه من ستّامئة ألفٍ  -مثالً -فالبخاريّ ؛ القليل  .وهو بغري املكرَّ
ا ، تعاسة نظام اإلسناد -م رً َ ا ومتنًا قد سبَّب رضَ واعتبار احلديث شيئًا كامالً سندً

ا  .وفوىض عظيمة، كثريً
تي يف -ن تَّةمجلة األحاديث الّ ارميّ و، املوطّأو، الكتب السِّ ، الدّ

ارقطنيّ و يوطيّ و، البيهقيّ و، الدّ ، التّلمودمأخوذةٌ إىل حدٍّ كبريٍ من السّ

نَّة ومكانتها ص:   )١( مريّ عن جولدتسيهر أنّه ير: أ٢٢٠ينظر: السُّ نَّ معظم األحاديث . ونقل العُ
ياسيّة الكالميّة واملذهبيّة يف القرنني: الثّاين، والثّالث؛ لذلك هي تعكس  وضعتها الفرقُ السّ

ِتُّ  ، والفكريّ خالل القرنني، وال متَ يايسّ ر املسلمني السّ ل بصلة.  -غالبًا-تطوّ إىل القرن األوّ
 . ٧١ينظر: موقف املسترشقني ص: 

 / ل. ١ينظر: دراسات   )٢(
مريّ ص:   )٣(  . ٧١ينظر: موقف املسترشقني للعُ
ابق ص:   )٤(  . ٧٣أشار إىل ذلك شربنجر. ينظر: السّ
ابق ص:   )٥(  . ٧٠كام زعمه هربلو. ينظر: السّ
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ة ا جولدتسيهر أصولَ اإلسالم إىل اليهوديّ زَ  .واملسيحيّة، وعَ

ابق ص:   )١(  . ٧١ينظر: السّ
إنَّ القسم األكرب من احلديث ليس إالَّ نتيجةً ((: قال جولدتسيهر: هذه طائفة من النّقول عنهم  )٢(

ل والثّاين ، واالجتامعيّ لإلسالم يف القرنني: األوَّ يايسّ ، والسّ ينيّ ر الدّ نَّة ومكانتها ))للتَّطوّ . السُّ
ا-، وقال٢٢٠ص:  ة ((: -أيضً وقد شعر املسلمون يف القرن الثّاين بأنَّ االعرتاف بصحَّ

كيلّ فقط ابق ص: ))األحاديث جيب أن يرجع إىل الشّ أكرب جزءٍ  إنَّ ((، وقال شاخت: ٢٦٠. السّ
 ، . . . ومعلوم لد اجلميع: أنّ األسانيد بدأت بشكل بدائيّ من أسانيد األحاديث اعتباطيّ
ا ما  . . . وكانت األسانيد كثريً ووصلت إىل كامهلا يف النّصف الثّاين من القرن الثّالث اهلجريّ

مني كان خيتار خصيّات،  تُلصق بأدنى اعتناء، وأيُّ حزبٍ يريد نسبة آرائه إىل املتقدِّ تلك الشّ
ابق ))ويضعها يف اإلسناد  ))اختالقيّ ((، ))اعتباطيّ ((، ويرادف شاخت مع كلمة: ٢/٤٢٢. السّ

ل يمكن للمرء أن يتوقّع شيئًا ما، ((فتبنيّ مقصوده هبا، وقال روبسون:  يف منتصف القرن األوّ
دَّ أنَّه كان ت ا وجود نظام دقيق لألسانيد فال بُ نا ((، إىل أن قال: ))درجييٍّايشبه اإلسناد. . . أمّ إنّ

ل من القرن الثّاين أعطى أكثر معلوماته بدون إسناد،  نعلم أنَّ ابن إسحاق يف النّصف األوّ
ا باألسانيد منه، لكنَّه ال  دَّ كانوا أقلّ اهتاممً وأكثر ما بقي منه بدون إسناد كامل، وأسالفه ال بُ

ا يف عرص عروة؛ بينام نظام يصحّ أن نقول: إنَّ اإلسناد راجع إىل عهد الزّ  ، ومل يكن معلومً هريّ
ا بطيئًا، يمكن أن يقبل أنَّ بعض  ، ونَامَ نموً األسانيد البالغ إىل كامل نشوئه أخذ وقتًا طويالً

عيه النّاس ابق ))األسانيد راجع إىل القدم؛ كام يدَّ أقدم ((، وقال كايتاين: ٣٩٤-٣٩٣/ ٢. السّ
نْ قام بجمع األحاديث؛ وهو ع هـ، ال يستعمل األسانيد، وال يذكر املصدر  ٩٤روة املتوىفَّ مَ

ابق ))لكالمه غري القرآن الكريم؛ كام هو واضحٌ يف نقول الطّربيّ عنه ، ونقل ٣٩٢/ ٢. السّ
مريّ عن كايتاين القول: بأنَّ أسانيد عروة بري بنالعُ رون املصنِّفون به ألصقها خمتلقة، الزّ . املتأخِّ

ا-األعظميّ  وقال ،٥٢: ص، وبحوث٧٢ :ص املسترشقني موقف لذلك يعتقد ((: -معلِّقً
بأكثر من ستِّني  النَّبيّ  وفاة بعد ؛ أي)هـ ٨٠-)تقريبًا( ٧٠( امللككايتاين أنَّه يف عهد عبد
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

ا  ة؛ وعىل هذا  -بعدُ -سنة، مل يكن معروفً  -يف رأيه-استعامل األسانيد يف األحاديث النّبويّ
هـ؛ وعىل ١٥١يمكن القول: بأنَّ استعامل األسانيد يف األحاديث بدأ بني عروة، وابن إسحاق 

دَّ أنّه نَّة ال بُ ثون يف  هذا فاجلزء األعظم من األسانيد املوجودة يف كتب السُّ قد اختلقها املحدِّ
االقرن الثّاين، بل ويف القرن الثّالث  إنَّ كتابات ((، وقال شربنجر: ٣٩٢/ ٢. دراسات ))-أيضً

 بُدَّ  ال لألسانيد استعامله من عروة إىل نُسب فام األسانيد؛ ولذلك من خالية امللكعروة إىل عبد
ا شيئًا يكون أن رً : ))نسبي¢ا متأخِّ مريّ ابق، وقال العُ روة ((. السّ لقد أشار شربنجر إىل أنَّ أسانيد عُ

رون ، ٧٣و  ٧٢املسترشقني ص: . موقف ))خمتلقة؛ ألصقها به املصنِّفون املتأخِّ
ل هوروفتس: إىل أنَّ بداية ٣٩٢/ ٢. وينظر: دراسات لألعظميّ ٥٢ص:وبحوث ، وتوصّ

ل. ينظر: دراسات  اإلسناد يف األحاديث تذهب إىل الثّلث الثّالث ، ٢/٣٩٣من القرن األوَّ
؛ املوصل إىل النَّبيّ ((وقال روبسون:  فيلّ من األسانيد صحيح، بينام اجلزء العلويّ  اجلزء السّ

، وزائفٌ  ابق  ))خيايلٌّ ، وير كايتاين، وشاخت: أنَّ القسم األعظم من ٢/٤١٧ينظر: السّ
رة؛  ثون يف فرتة متأخِّ دها كايتاين بنهاية القرن الثّاين، وحيتمل أن تكون األسانيد اختلقه املحدِّ دِّ حيُ

ا-يف رأيه يف القرن الثّالث، وير شاخت رة وضعها أصحابُ -أيضً أنَّ األسانيد املتّصلة متأخِّ
ن األسانيد استمرّ حتّى  حابة، ومن ثمّ فإنَّ حتسّ املذاهب الفقهيّة؛ رغبةً يف إرجاع آرائهم إىل الصّ

، وموقف ٥٧-٥٦رت األسانيد بصورهتا الكاملة. ينظر: بحوث ص: عرص الكتابة، حيث ظه
ة  وذهب ،٧٢املسترشقني ص:  ر ))القذف اخللفيّ ((شاخت: إىل القول بنظريّ ؛ لتفسري تطوّ

هـ، وأنَّ األحاديث ١٥٠األسانيد، وإىل االعتقاد بأَنَّ أقدم األحاديث ال يرقى إىل ما قبل سنة
، وأصحابُ الفرق. مريّ ص:  اختلقها الفقهاءُ ، وقال عيلّ ٧٢ينظر: موقف املسترشقني للعُ

أي القائل: بأنَّ القسم ((: القادرحسن عبد لقد ساد إىل وقت قريب يف أوساط املسترشقني الرّ
ل عهد الطّفولة،  ا، ما يقال من أنَّه وثيقة لإلسالم يف عهده األوّ األكرب من احلديث ليس صحيحً

ة ص: ))يف عرص النّضوج ولكنّه أثر من آثار جهود املسلمني نقلته بواسطة:  ١٢٦. نظرة عامّ
نَّة ومكانتها ص:  إنَّ معظم األقوال املأثورة التّرشيعيّة املنسوبة ((، وقال كولسون: ٢١٤السُّ
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  التمهيد

؛ هي موضوعة، ونتيجةً لعمليّة إسقاط، ونسبة خاطئة، أو قذف خلفيّ لإلسناد قامت للنّبيّ 
دّ عىل مزاعم املسترشقَنيْ ))به املذاهب الفقهيّة ، وزعم فوريت: أنَّ معظم ١٠/٥٩٥٨. ينظر: الرّ

ةٌ ال يمكن  ة احلديث؛ هي أدلّ ارسني لإلسالم، يرون أنّ أدلّة شاخت ضدّ صحّ علامء الغرب الدَّ
ابق  . وانتقد ميورُ طريقةَ اعتامد األسانيد ١٠/٥٩٦٥مهامجتها، ونقضها يف الواقع. ينظر: السّ

واة، واعترب نصف أحاديث يف تصحيح احلد سِّ يف سلسلة الرُّ صحيح يث؛ الحتامل الدّ
مريّ ص:  البخاريّ  ، وذكر ٧٣ليست أصليّة، وال يوثق هبا. ينظر: موقف املسترشقني للعُ

؛ ألنّ العرب ال يعرفون اإلسناد،  كايتاين: أَنَّ األسانيد أُضيفت إىل املتون فيام بعد بتأثريٍ خارجيٍّ
ا استُعملت ا، وابن  وأهنّ ما بني عروة، وابن إسحاق، وأنّ عروة مل يستعمل اإلسناد مطلقً

إسحاق استعملها بصورة ليست كاملة. املصدر السابق، وانتهى جولدتسيهر: إىل أنّ كلّ 
أحاديث األحكام تعترب زائفة حتّى يثبت العكس. املصدر السابق، وير كيوم: أنّه ال يمكن 

ة نسبة األحاديث يف  تَّةإثبات صحّ حابة، ولكن لعلّ بعضها تسلم نسبته.  الكتب السِّ إىل الصّ
: ٧٤السابق ص:  ؛ فيام ((، وقال األعظميّ وهؤالء قاموا بأخطر دور يف تاريخ البحث العلميّ

نَّة  هت سهام الطّعن إىل السُّ ، وما يتّصل به من موضوعات، ومن ثمّ وجّ يتعلّق باحلديث النّبويّ
نْ قبل خمتل ة مِ دة، وتناول كلُّ فريقٍ منهم جانبًا من النّبويّ وايا املتعدِّ ف األشخاص، ومن الزَّ

عت هذه األفكار جلّها، إنْ مل دت كلّها يكنجوانبها املختلفة. . . ولقد جتمَّ كتابات  يف فتجسَّ
ة اأنّه ليس هناك حديثٌ واحدٌ صحيحً  -بعد بحثٍ مضنٍ -شاخت؛ الّذي اكتشف  ، وخاصّ

ا يف الواقع األحاديث الفقهيّة، وأ كالم علامء املسلمني من القرن الثّاين  -عىل حدِّ زعمه-هنّ
ضعت عىل لسان النَّبيّ  ا وهبتانًا والثّالث اهلجريّني، وأقاويلهم، وُ -/ ل، م، وقال١. دراسات ))زورً

ا ريَّ من نظرته التّشكيكيّة((: -أيضً ة األحاديث إىل نظرة  فاق شاختٌ سلَفه غولتسيهر، حيث غَ يف صحّ
تها نة يف عدم صحَّ ابق  ))متيقَّ ا عىل نظريّة شاخت حول اإلسناد-/ ي، وقال روبسون١السّ : -معلِّقً

ه إىل اإلسناد (( ، ولقد جاء بحجج قويّة، تبنيّ أنّ استعامل  -يف الواقع-إنَّ النَّقد املوجَّ نقدٌ عميقٌ
، لكن املرء يرتدَّ  رٌ ابق  ))د أنْ يقبل كالمه بكاملهاألسانيد يشءٌ متأخِّ  . ٣٩٤/ ٢السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
دُّ عليهم يف أهمّ شبهاهتم  :عنها من وجوهواجلواب ، والرَّ

ل  ؤال عنه جاء ، ال نُسلِّم أصالً بدعواهم أنَّ استعامل اإلسناد: الوجه األوّ والسّ
رة م-اختلفوا يف حتديدها؛ يف فرتة متأخِّ ونقولٌ ، بل هناك نصوصٌ كثريةٌ ، -كام تقدَّ

ؤال عنه، عديدةٌ تدلُّ عىل أنَّ أصل استعامل اإلسناد واية، والسّ جاء يف ، والتّثبّت يف الرّ
حابة م-عرص كبار الصّ ؤال عن اإلسناد بعد حصول  -كام تقدَّ ثمّ جاء التّأكيد عىل السّ

وهذا كان يف عرص ؛ وحروب، وشقاق، وما تبعها من فتن، الفتنة بقتل عثامن
حابة ثني باإلسناد، وكبار التّابعني، الصّ وإلزامهم الغري به ملََّا ظهر ، ثمّ جاء التزام املحدِّ

 :ومن مجلة هذه النّصوص. وشاع اهللارسول الكذب عىل
م ذكر اآلثار عن أيب بكر-١  . رؤيبة بنوعامرة، وعيلٍّ ، وعمر، تقدَّ
يخان -٢ قىض يف  من سمع النَّبيّ : نشد النّاس أنّ عمر((: رو الشّ

ط قْ ةٍ ((: أنا سمعته: فقال املغرية؟ ، السِّ رَّ ةٍ  أوعبد؛ قىض فيه بغُ ، ))أَمَ
د. ائتِ من يشهد معك عىل هذا: قال أنا أشهد عىل : مسلمة بنفقال حممّ

 .))بمثل هذا النَّبيّ 

عم بنسبة وضع  )١( ا؛ كالزّ بُهً ها، وحقيقتها افرتاءات، ال شُ ها يغني عن ردّ رُ به ذِكْ بعض هذه الشّ
ة من اليهوديّة والنّرصانيّة،  ثني والفقهاء، وأنّ أصول اإلسالم مستمدّ األسانيد واملتون للمحدِّ

 الفاضح. إىل غري ذلك من اهلراء الواضح 
 . ١٦٨٩، واللّفظ له، وصحيح مسلم رقم: ٧٣١٨، و٦٩٠٨و٦٩٠٦صحيح البخاريّ رقم:   )٢(
ه قبل متامه. ٣( ، والكرس أكثرها: الولد الّذي يسقط من بطن أُمّ مّ قط: بالكرس والفتح والضّ )  السِّ

 . ٢/٣٧٨النّهاية 
ة عندهم: ما بلغ ثمنه نصف عرش ((قال ابن األثري: )  ٤( ية؛ من العبيدالغرّ   .٣٥٣/ ٣. النّهاية ))واإلماءالدّ
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  التمهيد
أ باملقاعد أنّ عثامن((: رو أمحد -٣ وعنده رجال من ، ثالثًا ثالثًا توضّ

أ  اهللاأليس هكذا رأيتم رسول: قال، اهللاأصحاب رسول  .))نعم: قالوا؟ يتوضَّ
مة -٤ جاء بُشري العدويّ إىل : عن جماهد قال((: صحيحهأخرج مسلم يف مقدّ

ث عبّاسابن دِّ قال ، اهللاقال رسول: ويقول، فجعل حيُ
، وال ينظر إليه، ال يأذن حلديثه فجعل ابن عبّاس، اهللارسول

ثك عن رسول؟ ما يل ال أراك تسمع حلديثي، يا ابن عبّاس: فقال ، اهللاأُحدِّ
ة إذا سمعنا رجالً يقول: فقال ابن عبّاس! ، وال تسمع قال : إنَّا كنَّا مرَّ

فلامّ ركب النّاس ، وأصغينا إليه بآذاننا، ابتدرته أبصارنا، اهللارسول

. . . وعنده رجال من ((، وفيه: ٢٣٠، ورواه مسلم رقم: ٤٨٨و  ٤٨٧و ٤٠٤املسند رقم:   )١(
 . وليس فيه سؤاله هلم، وموافقتهم له. ))اهللاأصحاب رسول

)٢ (  : ان بنبفتح امليم وبالقاف، قيل: هي دكاكني عند دار عثامن((قال النّوويّ ، وقيل: درج،  عفّ
ذه للقعود فيه؛ لقضاء حوائج النّاس، والوضوء، ونحو  وقيل: موضع بقرب املسجد اختّ

 . ١١٤/ ٣. رشح مسلم ))ذلك
ا-، وأخرج١/١٣ )٣( س، قال: جاء هذا إىل ابن عبّاس((: ١٣-١/١٢-أيضً ؛ عن طاوُ

ثه، فجعل كعب، بنيعني: بُشري دِّ دْ حلديث كذا وكذا، فعاد  عبّاس ابن له فقال حيُ : عُ
دْ حلديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري؟ أعرفت حديثي كلّه،  ثه، فقال له: عُ له، ثمّ حدَّ

: إنَّا كنّا وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كلّه، وعرفت هذا؟! ، فقال له ابن عبّاس 
ث عن رسول لول تركنا ؛ إذ مل يكن يكذب عليه؛ فلام ركب اهللانُحدِّ عب، والذَّ النّاس الصّ

: ))احلديث عنه : إنَّام كنَّا نحفظ احلديث، واحلديث حيفظ قال ابن عبّاس ((. ويف لفظٍ
ا إذ ركبتم كلّ صعبٍ وذلولٍ فهيهاتاهللاعن رسول  . ))؛ فأمّ

)٤(   : ة أي: قبلنا منه، وأخذنا عنه؛ هذا الّذي قاله ابن عبّاس ((قال القرطبيّ ما  يشهد بصحّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عب لول، الصّ  .مل نأخذ من النّاس إالّ ما نعرف والذَّ

اعديّ -٥ ث بحديث ابن األتبيّة-قال أبو محيد السّ دقة وحدَّ : -يف الصّ
 .))فقد سمعه معي، ثابت بنوسلوا زيد، وأبرصته عينيّ ، سمع أذناي((

يخان-٦ محنعبد بنعن أيب سلمة، أخرج الشّ  سمع أنّه، عوف بنالرّ
ان  هل، اهللاأنشدك((: يستشهد أبا هريرة، األنصاريّ  ثابت بنحسّ

ان: يقول النَّبيّ  سمعت اللهمّ أيِّده بروح ، اهللاأجب عن رسول، يا حسّ
 .))نعم: قال أبو هريرة ؟ القدس

حابة عن النَّبيّ -٧ فدلَّ ؛ بواسطة صحابةٍ آخرين، وردت روايات بعض الصّ
 .ولو كان من غري سؤال، عىل استعامهلم لإلسناد

لنا عليه قولَ ابنِ سريين؛ فإنَّ ابن عبّاس  حابة،  تأوَّ ث عن الصّ دِّ ل أمره حيُ كان يف أوَّ
ه من رسول حابة كام  اهللاويأخذ عنهم؛ ألنَّ سامعَ نِّه، فكان حاله مع الصّ ؛ لصغر سِ كان قليالً

، مل يأخذ عنهم؛ كام فعل مع  يبَةَ ثوا، وظهر له ما يوجبُ الرِّ قَ التّابعون وحدَّ قال، فلامَّ تالحَ
ري  . ١/١٢٤. املفهم))بُشَ

)١(   : ، وأصله يف اإلبل، ومعناه: أنَّ النّاس تساحموا يف احلديثِ ((قال القرطبيّ عن هذا مثلٌ
لُولِ من اإلبل، وباملنكرِ اهللارسول ثوا باملريضِّ منه؛ الّذي مثَّله بالذَّ ، واجرتؤوا عليه؛ فتحدَّ

عب من اإلبل ابق))منه؛ املمثّل بالصّ  . ١/١٢٤. السّ
)٢(   : جه((قال القرطبيّ ْرَ ةَ خمَ ابق ))أي: إالّ ما نعرفُ ثقةَ نقلتِه، وصحّ  . ١/١٢٥. السّ
 ). ٢٨( ١٨٣٢، واللّفظ له، وصحيح مسلم  رقم: ٧١٧٤رقم: صحيح البخاريّ    )٣(
 . ٢٤٨٥، وصحيح مسلم رقم: ٦١٥٢، و٣٢١٢، و٤٥٣صحيح البخاريّ رقم:   )٤(
: ٣٩٢-٢/٣٩١ينظر: دراسات لألعظميّ  )٥( خاويّ ة ((. قال السّ حابة يف عدَّ اجتمع أربعةٌ من الصّ

حيحنيأحاديث؛ بعضها يف  دَ  وغريمها، ،الصّ رَ لٌّ  فيه وأَفْ  سعيد بنالغنيّ عبد: من كُ
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  التمهيد
: قالوا، فلامّ وقعت الفتنة؛ مل يكونوا يسألون عن اإلسناد((: قال ابن سريين-٨

وا لنا رجالكم مُّ نَّة، سَ ويُنظر إىل أهل ، فيُؤخذ حديثُهم، فيُنظر إىل أهل السُّ
 .))فال يُؤخذ حديثهم، البدع

بيع-٩ عبيّ للرَّ ثَيْم بنقال الشّ ثه- خُ َّن ((: -التّهليل فضل يف بحديثٍ  وحدّ ممِ
عبيّ  قال، ميمونٍ  بنعمرومن : فقال؟ ، سمعته ، ميمون بنعمرو فأتيت: الشّ
َّن: فقلت َّن : فقلت، فأتيت ابن أيب ليىل، ليىل أيب ابن من: فقال؟ سمعته ممِ ممِ

ثه عن النَّبيّ ، من أيب أيّوب األنصاريّ : فقال؟ سمعته دِّ قال . ))حيُ
لُ ما فُتِّش عن اإلسناد((: حييى القطَّان فعىل ((: الربّ وقال ابن عبد، ))وهذا أَوَّ

 .))كان النّاس عىل البحث عن اإلسناد، هذا
ام املختار((: قال إبراهيم النّخعيّ -١٠ ئل عن اإلسناد أيّ قال ابن . ))إنّام سُ

، اج وأيب املرصيّ مشقيّ  خليل بنيوسف احلجّ ا -سمعناه فيام-الدّ  . ٤/١٣٢. الفتح ))جزءً
م خترجيه ص:   )١(  . ٢ح ٥٦تقدَّ
. وفيه أربعة تابعيّون يروي بعضهم عن ٢٦٩٣، ومسلم رقم: ٦٤٠٤رواه البخاريّ رقم:  )٢(

 . ١٧/١٩بعض. ينظر: رشح النّوويّ 
ث الفاصل ص:   )٣(  . ٢٠٨املحدِّ
 . ١/٥٥التّمهيد   )٤(
محنعبد بنخيثمة قال. ١/٣٥٥العلل ورشح ،٣/٣٨٠)اهللالعلل(رواية عبد )٥( مل يكن ((: الرّ

موا النّاس . ١/١٣٠. اجلامع للخطيب))النّاس يسألون عن اإلسناد حتّى كان زمن املختار فاهتّ
 . ٢/٣٧٧ املغني: ينظر. مرتوك: الطائيّ  عديّ  بنويف إسناده اهليثم
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ام أنَّه كثر الكذب عىل عيلٍّ : وسبب هذا((: رجب واملختار . ))يف تلك األيّ

حابة من وليس، اهلجرة سنة ولد، الثّقفيّ ابن أيب عبيد: هو ، الصّ
 .هـ٦٧سنةومات

ّن ينظر يف احلديث((: املدينيّ  بنوقال عيلّ -١١ فتِّش عن اإلسناد، كان ممِ وال ، ويُ
ل منه ا أَوَّ د: نعرف أحدً  كان ثمّ ، شعبة كان ثمّ ، أيّوب كان ثمّ ، سريين بنحممّ

محنوعبد، سعيد بنحييى  بنليحيىقلت ((: شيبة بنوقال يعقوب، ))الرّ
ا تعرف: معني جال ينتقي كان التّابعني من أحدً  سريين ابن كان كام، الرّ

 .))ال: أي؛ برأسه فقال؟ ينتقيهم
هريّ ((: أنس بنوقال مالك-١٢ نْ أسند احلديثَ ابنُ شهاب الزّ ل مَ  .))أوّ
رة-١٣ وها باألسانيد، وصلتنا كتبٌ أُلِّفت يف فرتة مبكّ فُ فكانت برهانًا ؛ التزم مؤلِّ

مِ استعامل األسانيد ينهدم أصلهم يف كون : وبناءً عىل ما سبق. عىل قِدَ
ؤال عن اإلسناد ا، السّ رً وتبطل ، ويتهاو معه بنياهنم، واستعامله جاء متأخِّ

 . ٣٥٥/ ١رشح العلل   )١(
ابق.   )٢(  السّ
ليّة، ولكنّه تفاوت قريب، ثمّ إنَّ كال¢ تكلَّم   )٣( ظ التّفاوت بني بعض األقوال يف األَوّ لْحَ ابق. ويُ السّ

؛ لعنايته الظّاهرة، واهتاممه الكبري ال يمنع أن  ليّة إلمامٍ حسب علمه، وبام بلغه، ونسبةُ األوّ
 . بِقَ من غريه، لكن باهتاممٍ أقلّ  يكون قد سُ

 . ٧٤/ ٨، واجلرح والتّعديل ٢٠/ ١تقدمة املعرفة   )٤(
 . ٥٦ينظر: بحوث ص:   )٥(
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  التمهيد
رين من ، واملتون، دعواهم الكاذبة بوضع األسانيد ونسبة وضعها للمتأخّ

ثني  .والفقهاء، املحدِّ
ذهبت بذهاب ، بأنَّ احللقات األُوىل من األسانيد مفقودةالتّسليم : الوجه الثّاين 
ا ، ونسيت بموهتم ثغرة خطرية سيلج منها هؤالء عىل األحاديث، أهلها ون أهنَّ عُ دَّ ويَ

يادة نون عليها بالزّ ؤمَ ، والتّغيري، والتّبديل، والنّقص، مأخوذة عن قومٍ جمهولني ال يُ
ام؛ والتّحريف أن يف الكتب السّ ابقةكام هو الشَّ ، نوره يتمّ  أن إالَّ  اهللاولكن يأبى. ويّة السّ

 .الكافرون كره ولو
رها، ونشأهتا، مل يعتمد املسترشقون يف دراسة األسانيد: الوجه الثّالث  عىل ، وتطوّ

صة فيها، الكتب املعنيّة هبا بل اعتمدوا عىل ، وهي كتب احلديث املسندة؛ واملتخصِّ
رية وسلوكٌ منهجيٌّ ، وهذا خللٌ علميٌّ كبريٌ ؛ والتّاريخ، واألدب، والفقه، كتب السّ

ومقاصد ، ومناهجها، إذ ختتلف هذه الكتب عن كتب احلديث يف طبيعتها؛ خاطئٌ 
، والّتي هي موضع البحث؛ والعناية هبا، ال سيام فيام يتعلّق بذكر األسانيد، مؤلِّفيها

راسة ا أن يكون عن جهلٍ ؛ وصنيعهم هذا، وجمال الدّ ، ئذٍ رأهيم مردودفعند، إمّ
د، وحكمهم مرفوض دٍ وتقصّ ا أن يكون عن تَعمّ فني؛ وإمَّ ، بسبب اهلو واحلقد الدّ

دِّ  ، وحينئذ فمقابلة قوهلم بالرَّ رَ ىلَ وأَحْ فض من باب أَوْ  .وحكمهم بالرّ

دّ عليهم يف مواضع من كتابه: دراسات   )١( -٢/٣٩٧نقدهم األعظميُّ يف منهجهم هذا، وتوىلّ الرّ
ّا قاله: ٤٣٧-٤٣٦و ٤٢٧، و٤٠٥-٤٠٤، و٣٩٨ لقد كان سوء اختيار املسترشقني موادّ ((. وممِ

. ))عهم يف أخطارٍ جسيمة؛ نجمت من سوء ذلك االختياردراسة األسانيد أكرب األثر يف وقو
جيب أنْ تُدرس األسانيد، واألحاديث، واملسائل املتعلِّقة هبام يف ((، وقال: ٣٩٧/ ٢دراسات 

رية، وال يف كتب الفقه، وال يف الكتب الفقهيّة احلديثيّة؛  كتب األحاديث نفسها، ال يف كتب السّ
ابق ))-مثالً  مالك اإلمام موطّأكـ أيّ دراسة، أو نتيجة يصل إليها ((، وقال: ٢/٤٣٧السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ابع  وأصـحاب الفقـه اختلقـوا األسـانيد ، الـدعو بـأنّ أهـل احلـديث: الوجه الرّ

ال يمكـن لعقـلٍ ، ونسبة ذلـك إلـيهم نسـبة زائفـة باطلـة، خاطئة دعو كاذبة، واملتون
أو ، وهـي ال تسـتند إىل أيّ دليـلٍ علمـيٍّ ، أو يقبل هبا، وقلبٍ سليمٍ أن يتقبّلها، صحيحٍ 

د الكـذب، استقراءٍ موثَّقٍ  فني؛ وحمـض البهتـان، بل جمـرَّ والتّعصـب ، بـدافع احلقـد الـدّ
تُوا مـن ال، واهلو املستحكم، املقيت ـذي وجلـوهفـأُ فكانـت عاقبـة أمـرهم أن ؛ بـاب الّ

لبوا املصداقيّة دوا عن املوضوعيّة، سُ رِّ وا به غريهم، ونُزعوا من الثّقة، وجُ مَ وا بام رَ مُ . ورُ
قبـل عقـلٌ سـليمٌ مثـل ، وعالمات زيفها بادية، وشواهد بطالن فريتهم ظاهرة وكيف يَ

اس احلـديث ، أمضـوا حيـاهتم، ورواتـه، ووعاتـه، ومحاتـه، هذا اهلراء يف قـومٍ هـم حـرّ
وهـذه آثـارهم ، وبيـان حـال رواتـه، ونقـده وتعليلـه، وأفنوا أعامرهم يف مجعه وتدوينـه

واطّلـع ، ومـن قـرأ سـريهم، وأمانتهم وديـانتهم، ومآثرهم شاهدة بصدقهم ونزاهتهم
ا هيَّـأهم، واسـتقرأ جهـودهم، ووقف عـىل آثـارهم، عىل أحواهلم ـّ ـق ممِ  تعـاىل اهللاوحتقّ

ــه هم،ل ــدّ ــن وأع ــه م ن؛ أجل ــيقّ ــم ت ــد أهنَّ ــق أبع ــامّ  اخلل ــب ع ــيهم نُس ــع أنْ  أو، إل توقّ  يُ

الباحث فيام يتعلَّق باألحاديث النّبويّة، أو األسانيد يف غري مصدرها األصيل حمكوم عليها 
ليمة، واملنطقيّة بل ستكون خمالفة للواقع؛  ا لن توصل إىل النّتيجة السّ باإلخفاق، والعقم؛ ألهنَّ

قام به املسترشقون من دراسة كان مآهلا اإلخفاق، وعدم الوصول إىل وعىل هذا األساس فإنَّ ما 
م اعتمدوا عىل منهجٍ غري سليم ابق ))احلقيقة؛ ألهنَّ ريس: ٢/٤٠٥. السّ من ((، وقال خالد الدّ

ة تكون  دة عامَّ ل الباحث إىل نتائج حمدَّ ؛ أن يتوصّ أخطر العيوب املنهجيّة يف البحث العلميّ
صة يف موضوع بحثه، وهذا ما وقع فيه مبنيّة عىل معلومات  ستقاة من مصادر غري متخصِّ مُ

ا يف ذلك عىل مصادر فقهيّة، وليست  ة؛ معتمدً نَّة النّبويّ ل لنتائجه يف السُّ شاخت، فقد توصَّ
حديثيّه، بل أكثر من ذلك أنَّني مل أجد يف مصادره أيّ كتابٍ يف علم مصطلح احلديث، أو 

، أو التّخريج، ومن يتجاهل هذه املصادر األصليّة يف علم احلديث، اجلرح والتّعديل، أو العلل
ثِقَ بنتائجه؟!  . ٦٠١٩/ ١٠. العيوب املنهجيّة ))كيف يمكن لنا بمقاييس املنهج العلميّ أن نَ
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تنا((: اخلريبيّ  اهللاقال عبد. منهمحصوله ومن فوقنا أنّ أصـحاب ، سمعت من أئمّ

ــاظ، دينــه عــىل اهللاهــم أمنــاء، ومحلــة العلــم، احلــديث ــنَّة وحفَّ ــه سُ بيِّ مــا علمــوا ؛ نَ
ـامء((: الثَّـوريّ وقـال سـفيان ، ))وعملـوا اس السّ ـرَّ وأصـحاب احلــديث ، املالئكــة حُ

اس األرض رَّ ـة احلـديث مـن التّـابعني ((: وقال املعلّميّ ، ))حُ ومن طـالع تـراجم أئمّ
ر ما آتاهم، فمن بعدهم ة من تعاىل اهللاوتدبّ غبة، والفهم احلفظ قوّ  اجلدِّ  يف األكيدة والرّ

نَّة حلفظ والتَّشمري ريِّ  ما له بَانَ  وحياطتها السُّ لِـمَ ، عقله حيُ ـل ثمـرة ذلـك أنّ  وعَ  اهللاتكفُّ
ا عظيم ذلك يف وشأهنم، دينه بحفظ تعاىل  .))جد¢

)١(   : مريّ ام ((قال العُ إطالق القول باختالق األسانيد املتَّصلة جمازفة كبرية ال تقلّ عامَّ يف اهتّ
فقهيّة بوضع هذه األسانيد املتّصلة من جمازفة. . . . إنَّ اختالق األسانيد قام به املذاهب ال

ام أصحاب املذاهب  اعون الّذين دفعتهم أغراض عديدة إىل الوضع، وال يمكن اهتّ الوضَّ
يعة، واحلافظون لألحاديث من أن يدخلها الكذب عىل  بذلك؛ وهم األمناء عىل الرشّ

واة، ، وما عرفنا صحاهللارسول يح احلديث من ضعيفه، وال صدقه من كذبه، وال تعديل الرُّ
خ النّاقد  أو جرحهم إالَّ من طريق هؤالء األعالم، فكيف يسوغ لد الباحث املنصف، واملؤرِّ

ة األخيار؟!  ريس: ٥٨-٥٧. بحوث ص: ))أن يتّهم هؤالء األئمّ وال يمكن ((، وقال خالد الدّ
تَمعٍ مهام بلغ انحرافه أن يتواطأ كلُّ من فيه من رجال ونساء، وألجيال متعاقبة، ويف بلدان  ملُِجْ

دة عىل الكذب عىل زعيمهم وقدوهتم، وقائدهم الّذي حيبّونه  خمتلفة، ومن أقاليم متعدِّ
 . ٦٠١٥/ ١٠. العيوب املنهجيّة ))وحيرتمونه

 . ٤٣رشف أصحاب احلديث ص:   )٢(
ابق ص:   )٣(  . ٤٤السّ
ا-، وقال٤٠األنوار ص:   )٤( هم، ((: -أيضً اجم، وكتب العلل بَانَ له من جدِّ ومن تتبّع كتب الرتّ

ريِّ العقول ابق ص: ))واجتهادهم ما حيُ  . ٩٤. السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عو مجلة أمور ّا يزداد به يقيننا يف كذب هذه الدّ  :منها؛ وممِ

يخ الواحد يَروي أحاديثَه رواةٌ كثريون من مناطق خمتلفة  -١  ، ومتباعدة، أنَّ الشّ
، وكلّهم يرووهنا بدون اختالف بينهم يف ألفاظها، وآراء مفرتقة، متفاوتةوأعامر 

 .معانيهاوال
ثون يف نقد األحاديث -٢  تي بذهلا املحدِّ والتي أهبرت ، اجلهود العظيمة الّ

وإذا كانوا هم ، واألوقات، وهذه اجلهود املتضافرة شملت مجيع املراحل، اآلخرين
افلامذا  -حاشاهم-الواضعني هلذه األسانيد واملتون   واجلهد، البالغ االهتامم هذا -إذً

ائم والنّصب، الباهر ، وأحوال رواهتا، والتّصنيف يف عللها، متحيصهاو بنقدها الدّ
، وأكثروا يف الكتابة، أمعنوا يف احلفظ((: -يف شأن أهل احلديث-قال ابن حبّان

حلةوأفرطوا  نَّة، يف الرّ حتى . . . واملدارسة، والتّصنيف، واملذاكرة، وواظبوا عىل السُّ
ا ها عد¢ لِّ سنّة منها عدّ نن لكُ يدَ فيها ، إنّ أحدهم لو سئل عن عدد األحرف يف السّ ولو زِ

ا، ألفٌ  ، ولوالهم لدرست اآلثار، وألظهرها ديانةً ، أو واوٌ ألخرجها طوعً
اللة واهلووعالَ أه، واضمحلّت األخبار والعلامء فهم . وارتفع أهل البدع، ل الضّ

)١(   : واة، مع انتامئهم لعرشات املدن املرتامية ((قال األعظميّ وجود األعداد الكبرية من الرُّ
ة الق ذف اخللفيّ لألسانيد، واالخرتاع االصطناعيّ لألسانيد غري األطراف جتعل كال¢ من نظريّ

ة العلميّة املنطقيّة الواضحة يستحيل معها ((، وقال: ٢/٤٣٧. دراسات ))قابلة لاللتفات األدلَّ
عت، واختُلقت يف القرن الثّاين مع وجود هذا العدد الكبري  القول بأنَّ األسانيد، ونظامها اخرتُ

واة املنترشين يف حال، واالتِّصال بني تلك من الرُّ ل والرتِّ  أرجاء املعمورة، مع صعوبة التّنقّ
ابق ))األقطار  . ٤٢٣/ ٢، وينظر: ٤١٦/ ٢. السّ

 . ٦٠١٧/ ١٠ينظر: العيوب املنهجيّة  )٢(
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نن شأهنم دامغون، ألهل البدع قامعون هم((: وقال املعلِّميّ ، ))بالسُّ املجهود  وحريَّ

حيح؛ العظيم الّذي قام به علامء األمَّة اقط واملوضوع، الستخالص الصّ ، ونفي الواهي والسّ
 .))ليفتخر املسلمون بعلم حديثهم ما شاؤوا((: حتّى قال بعضهم

ام؛ وصلتنا صحفٌ حديثيّةٌ قديمةٌ  -٣   بنسهيل وصحيفة، منبِّه بنكصحيفة مهّ
ال ختتلف عن األحاديث الّتي جاءت بعد ، يهاف األحاديث أنّ  ووجدنا، صالح أيب

دها واختالف أزمنتها، ذلك يف املصنَّفات فيها، واختالف بلداهنا، مع تعدّ فهذا ؛ ومؤلِّ
  .دليلٌ واقعيٌّ عىل بقائها حمفوظة

ل له : كثرة األحاديث واألسانيد يف القرنني -٤  الثّاين والثّالث عن القرن األوّ
ة أسباب واية، انتشار اإلسالم: منها؛ عدّ واة، واتّساع الرّ ، وطول األسانيد، وكثرة الرُّ

ثني حلة يف طلب احلديث، ونشاط املحدِّ  .والرّ
حابة أكثر من  -٥  تنبّه املسترشقون إىل أنّ األحاديث املرويّة عن صغار الصّ

ىلَ ؛ فلو كانت خمتلقة فعالً ، املرويّة عن كبارهم مريّ . لكان وصلها بالكبار أَوْ : قال العُ
حابة من : يقول روبسون(( إنَّ بعض املسترشقني فطنوا إىل أنَّ ما يُرو عن كبار الصّ

 َّ وقد رأ أنَّ ذلك حيمل عىل االعتقاد ، ا يُرو عن صغارهماحلديث أقلّ بكثريٍ ممِ
ر ّا نتصوَّ ثون أكثر ممِ ة ما نقله املحدِّ ره املسترشقون إذ لو اختلق : أي؛ بصحّ َّا يتصوّ ممِ

حابة ثون األسانيد لكان بإمكاهنم جعلها تعود إىل كبار الصّ  .))املحدِّ

 . ٥٨-١/٥٧كتاب املجروحني  )١(
 أي: دعاة النّرصانيّة.   )٢(
 . ١٠٦األنوار ص:   )٣(
 . ١ح  ٥٨بحوث ص:   )٤(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .وردّ بعضهم هلا، تناقضهم يف هذه الفرية -٦ 
ظ: الوجه اخلامس  لْحَ يّة بأمثلةٍ  يُ ون قضايا كلّ رُ رِّ قَ م يُ من منهجهم اخلاطئ أهنّ
مون أحكامها، نادرةٍ  ا األمثلة الغالبة فيجعلوهنا حاالت نادرة، ويعمّ وحيسنون ، وأمّ

ة املعلومات، وبثّ طعوهنم، توظيف النّصوص يف حتقيق مآرهبم هم صحّ ، وال هيمّ
ملسترشقني دعاو عريضة ال يقيموهنا عىل دراسات ولد ا، ثقة مصادرهاوال

بل ، وال استقراء معتمد، وال دليل علميّ ، وال يستندون فيها عىل نقل صحيح، موثّقة

ث عن نفسها هنا؛ هي أنَّه مل يكن من املمكن ((فمن تناقض شاخت قوله:   )١( تي تتحدَّ إنَّ احلقيقة الّ
ديّ ))، ويمرّ من غري مالحظة العلامء لهأنْ يُوضع حديثٌ عىل رسوله . أصول الفقه املحمّ

، ثمّ ينسبهم إىل الوضع. وقال ١٠/٦٠١٨، بواسطة: العيوب املنهجيّة١٢لشاخت ص: 
 : مريّ مة وضع األحاديث((العُ ثني والفقهاء من هتُ أَ املحدِّ َّ . ))وردَّ فيوك عىل جولدتسيهر؛ فَربَ

م ص: ٧٤موقف االسترشاق ص:   . حاشية  ٧٨، ويراجع كالم كاراليل املتقدِّ
)٢(   : باعيّ أغلب هؤالء املسترشقني يضعون يف أذهاهنم فكرة معيَّنة يريدون تَصيُّد األدلَّة ((قال السّ

هم إمكان االستفادة  تُها بمقدار ما هيمّ هم صحَّ إلثباهتا، وحني يبحثون عن هذه األدلَّة ال هتمّ
ّ من حا ا ما يستنبطون األمر الكيلّ خصيّة، وكثريً دثة جزئيّة، ومن هنا منها؛ لدعم آرائهم الشّ
وا بأنفسهم عنها بَؤُ رَ . االسترشاق ص: ))يقعون يف مفارقات عجيبة لوال اهلو، والغرض لَ

ة توافق هواه ((: -عن شاخت-، وساق أمثلة لذلك، وقال األعظميّ ٥٥ إنْ كانت النّظريّ
ها حسب رغبته بعد ذ ، أو مثالني، أو بضعة أمثلة، ثمّ يُفرسِّ يها فيكفيه أن جيد مثاالً لك، ويسمِّ

 ، اه عكيسّ هادات تعارضه، وتشري إىل اجتّ ا إذا كانت الوثائق والشّ ة؛ أمَّ ة االعتياديّ بالظّاهرة العامّ
ل  ته وتشكِّ قلِّل فحينئذٍ  -تقريبًا% من القضايا ٩٩وختالف نظريّ يـّتها من يُ : كلمة باستعامل أمهّ

علميّ ))أحيانًا(( يف البحث يثبت يف الواقع جنوح شاخت إىل  ، هذا النّوع من األسلوب الالّ
 . ٤٢٣/ ٢، وينظر: ٢/٤١٩. دراسات))اهلو، بدالً من البحث العلميّ النزيه
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د الكذب، واالستنتاج اخلاطئ، هو الظنّ والتّخمني ؤون من تعمّ َّ ربَ واتّباع ، وال يُ

والنّيل من اإلسالم واملسلمني، اهلو. 
ادس أو ، أسباب معلومة يف ورود بعض األحاديث يف الكتب هناك: الوجه السّ

ة بغري إسنادٍ  كّ ، االختصار: منها؛ أو بأسانيد غري كاملة، عن بعض األئمَّ ، والشّ
رها، واالحتياط، والنّسيان وإالّ ، كاملراسيل؛ أو االحتجاج هبا، وكوهنا معلومة، وتكرّ

لوال طول ((: يض لألوزاعيّ قال أبو يوسف القا، فإنّ األسانيد حمفوظة كاملة عندهم
افعيّ ، ))الكتاب ألسندتُ احلديثَ لك ا((: وقال الشّ فقد ، كلُّ حديثٍ كتبته منقطعً

وي عنه، سمعتُه متّصالً  نْ رُ ا عن مَ ةٍ من أهل العلم يعرفونه، أو مشهورً عن ، بنقل عامّ
ةٍ  قت ، وغاب عنّي بعض كتبي، ولكن كرهتُ وضع حديث ال أتقنه حفظًا، عامّ وحتقّ

ّا حفظت فأتيت ببعض ما فيه ، فاخترصت خوف طول الكتاب؛ بام يعرفه أهل العلم ممِ
م . ))الكفاية دون تقيصِّ العلم يف كلِّ أمره ومن عجيب صنيع بعض املسترشقني أهنّ

دّ عىل سري األوزاعيّ ص:   )١(  . ٣١الرّ
سالة ص:   )٢( : ٤٣١الرّ مريّ ةً مرسلة، وأخر متّصلة ال يُقطع ((. قال العُ إنّ ورود األحاديث مرَّ

ة بإسنادٍ بوضعها، أو بإكامل  رةٍ، فقد يَروي العالـمُ احلديثَ الواحدَ مرَّ أسانيدها يف فرتةٍ متأخّ
؛ لالختصار، أو بسبب النّسيان، عىل أنَّ هذا ال يعني عدم  ، أو انقطاعٍ ، وأخر بإرسالٍ متّصلٍ
وقوع اخلطأ يف األسانيد؛ بزيادة رجلٍ فيها، أو تبديل اسمٍ بآخر، بل ووضع أسانيد كاملة 

ّا بيَّنته كتب مصطلح احلديث، ولكن إطالق القول باختالق األسانيد ألحاديث  موضوعة، ممِ
افعيّ عىل مراسيل سعيد  حنيفة أبو واعتمد املسيّب، بناملتّصلة جمازفة كبرية، فقد اعتمد الشّ

ر وال املراسيل، هذه بوصل يقوما ومل شيوخه، مراسيل عىل هام فكَّ  يف فبقيت بوصلها، أتباعُ
اعون؛ الّذين به قام األسانيد اختالق إنَّ . اإلرسال من حاهلا عىل كتبهم  أغراضٌ  دفعتهم الوضَّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وا املوضع ، إذا وجدوا اإلسناد مرسالً يف موضع دُّ وموصوالً يف موضع آخر عَ

ثنيوهذا جله، املوصول مكذوبًا فهم، لهم بمنهج املحدِّ م يروون ؛ ودقّة ترصّ فإهنّ
تي بلغتهم واعتربوا ، وإذا صحّ عندهم الوجه املرسل بيّنوه، األحاديث عىل الوجوه الّ

حون املتن املرسل، له َّا . إذا ورد ما يعضده؛ وقد يصحّ وما ذكره بعض املسترشقني ممِ
ه الزبري بنيتعلّق بأسانيد عروة وذكر أنَّ الّذين نفوا استعامله لإلسناد ، هوروفتس ردَّ

ر، كام ردّه األعظميّ رد¢ا علمي¢ا، وأسانيده كاملة، يدرسوا كتاباتهمل أنَّ االقتباس عن : وقرّ
ة كتب كام ، وأثبت أنّه قد استعمل اإلسناد، فقط تاريخ الطّربيّ وليس يف ، عروة جاء يف عدّ

ا-وما قيل يف عروة ينطبق عىل ابن إسحاق، يتبنيّ من مراجعة رواياته يف املصادر  .-أيضً
ابع  ل األمر: الوجه السّ ن كلّها كاملة من أوّ ا كانت حمفوظة ، األسانيد وإنْ مل تُدوّ إالّ أهنّ

ا، وتنقل باملشافهة، تؤخذ بالتّلقي رً وكانت ، وتدوين العلوم كافّة تدوينًا شامالً جاء متأخِّ
ر اكتامل مجعها، تدوين األحاديثومنها ، قبله تنقل باملشافهة ، وتدوينها، فلو سلَّمنا بتأخّ

ا كانت حمفوظة بأسانيدها األوىل واة عن مشاخيهم ، فإنّنا نجزم يقينًا بأهنّ يتناقلها الرُّ
ة عىل األسانيد حفظ اهللاإنَّ ((: املبارك بن اهللاقال عبد، باملشافهة د أمَّ  .))حممّ

ة، ٥٨-٥٧. بحوث ص: ))عالوض إىل عديدةٌ  ل لألئمّ . وهذا منهج أصيل، وعمل سديد، يُسجّ
ويُشاد به؛ وهو بقاء هذه املراسيل كام هي، حتّى عند أتباعهم، وظلّت كذلك يف كتبهم، 

م ي ل. ورواياهتم؛ ألهنّ  روون األحاديث كام سمعوها دون تدخّ
 . ٣٩٣/ ٢ينظر: دراسات   )١(
ابق   )٢(  . ٣٩٣/ ٢السّ
م ص:   )٣( بط يف القلوب، ((، وقال ابن األثري: ٣٣تقدّ الً عىل احلفظ، والضّ كان اعتامدهم أوَّ

لني عىل ما يسطّرونه؛ حمافظةً عىل هذا العلم،  واخلواطر، غري ملتفتني إىل ما يكتبونه، وال معوّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  التمهيد
ن إالّ يف القرننيما ذكروه : الوجه الثّامن  ، الثّاين والثّالث غريُ صحيح: بأنّ املتونَ مل تُدوّ

ثم إنّ نقل األحاديث مل يقترص عىل ، وكتابة احلديث من زمن النَّبيّ ، بل كان التّدوين
 .واتّصل نقلها إىل زمن التّدوين، بل منها ما كان ينقل مشافهة عن املشايخ، تدوينها

واستندوا عليها يف ، عن الكتب الّتي وقع التّمثيل هبااجلواب : الوجه التّاسع 
ّا ذكروه. وأحكامهم، وبنوا عليها نتائجهم، استقرائهم ، ملالك املوطّأ: وممِ

سالةو افعيّ  الرّ ا . للشّ سالةأمّ ، ألنَّ موضوعها؛ فال يستقيم التّمثيل هبا: الرّ
ا. يث املسندةوليس يف األحاد، -غالبًا-والقواعد، ومادّهتا يف األصول : املوطّأوأمَّ

حابة يف األقطار، اهللاكحفظهم كتاب قت الصّ ، فلامّ انترش اإلسالم، واتّسعت البالد، وتفرّ
بط، احتاج  هم، وقَلَّ الضّ م، وأتباعُ ق أصحاهبُ حابة، وتفرّ وكثرت الفتوح، ومات معظم الصّ

ا األصل، فإنَّ اخلاطر  هن العلامءُ إىل تدوين احلديث، وتقييده بالكتابة، ولعمري إهنَّ يغفل، والذّ
كر هيمل، والقلم حيفظ، وال ينسى : ١/٤٠. جامع األصول))يغيب، والذّ مريّ ، وقال العُ

حابة، والتّابعني، لكن االلتزام بذكرها (( اظ احلديث؛ من الصّ األسانيد كانت معروفة عند حفَّ
ق من  ة قبل كلّ حديثٍ مل حيدث إالَّ عقب ظهور الوضع يف احلديث، واحلاجة إىل التّحقّ صحّ

 . باختصار. ٥٦. بحوث ص: ))األحاديث
د عجّ   )١( ، وحممّ باعيّ وغريهم، فقد أوضحوا اج، واملعلِّميّ يراجع يف هذا ما كتبه: األعظميّ ، والسّ

ة، وتتابع تدوينها،  ة، واألمثلة الكثرية بدء كتابة األحاديث من عرص النّبوّ الئل النَّريِّ بالدّ
من  نت يف الزّ وّ حف، والنُّسخ التي دُ وا عىل الصُّ رة، ونصّ ومراحل ذلك إىل العصور املتأخِّ

ل، وما وصل إلينا منها. ينظر: دراسات  وهو من  -فام بعدها ٢/٤٧١، و٣٢٥-٨٤/ ١األوّ
ها يف أصل تأليفه إىل القرن  تي يَرجع بعضُ أفضل من كتب عن النّسخ احلديثيّة املخطوطة؛ الّ

ت به نَّة قبل التّدوين ص: -الثّاين، وكذا ما أفاض فيه عن كتابة احلديث وما مرّ -٣٤٣، والسُّ
يـّته ص: ٣٦١ جال وأمهّ نَّ  ٤٩، وعلم الرّ  . ٧٨-٧٧ة ومكانتها ص: فام بعدها، والسُّ
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ولكن ، ومنقطعات، وبالغات، وتوجد فيه أحاديث مرسلة، فإنَّه كتابُ حديثٍ وفقهٍ 

اب عامَّ ذكروه من وجوه  :جيُ
ا البالغات، األحاديث املوصولة املسندة املوطّأأنّ الغالب عىل -أ  ، وأمَّ

ا أقلّ منها وقد وصلتنا كتبٌ أخر ، للغالبوبناءً عليه فإنَّ احلكم ، واملراسيل فإهنَّ
 .للطّياليسّ  املسندو، ملعمر اجلامعكـ؛ جاءت فيها األحاديث مسندة املوطّأغري

ّن ، واملراسيل حمفوظة، أسانيد هذه البالغات -ب  فقد جاءت مسندة موصولة ممِ
ّن هم قبل عرصه، هم يف عرص مالك بل بعضها أسندها مالك نفسه يف ، وبعضها ممِ

وعدم إسناده هلا ، وإن مل يسندها مالك، فدلّ عىل أنّ أسانيدها حمفوظة، أخرمواضع 
ره عنده  م-له ما يربّ  .-كام تقدَّ

 .بل مجع معه الفقه، باحلديث فقطاملوطّأال خيتصّ  -ج 
واة، يُشرتط لقبول األسانيد االتّصال -د  المة من العلل، وعدالة الرّ فإذا ، والسّ

رين توافرت فيام بلغنا من ّت رشوط قبوهلا، األسانيد عند املتأخِّ  .فال موجب لردِّها، فقد متَ
سول -هـ  تي بلغتنا ال يوجد يف أحاديث الرّ حيحة الّ ، أيّ تعارض، الصّ

ومقاصدها بل كلّها ، وال يف أخبارها، وترشيعاهتا، ال يف أحكامها؛ بينها أيّ تضادّ وال

، و ملوطأَيْ  وذكر دراسة شاخت-قال األعظميّ   )١( يباينّ افعيّ  األمّ مالك والشّ وغنيّ ((: -للشّ
غم من ذلك  عن القول: أنّ هذه الكتب أقرب ما تكون إىل الفقه من كتب احلديث، وعىل الرّ

م نتيجته الّتي وصل إليها يف دراسته لتلك الكتب، وفرضه مَّ ا عىل كافَّة كتب احلديث، فقد عَ
ة، وكأنَّه ليس هناك فرقٌ بني طبيعة كتب  ة باألحاديث النّبويّ وكأنَّه ليست هناك كتب خاصّ

 . ٢/٣٩٨. دراسات ))الفقه، وكتب احلديث، ويبدو أنّه مل يتنبه إىل أسلوب الكتب الفقهيّة
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 مل حمفوظة وبقائها، هلا اهللاعميلٌّ عىل حفظوهذا دليلٌ ؛ متعاضدة، متامسكة، متوافقة

زد دَ  وما، شيئًا منها يُنقص ومل، فيها يُ جِ  بيّنه قد الظَّاهر يف تعارض من بعضها يف وُ
ةُ  ، البن قتيبة تأويل خمتلف احلديثمثل ؛ وفيق بينهاالتّ  يف املصنَّفات وصنَّفوا، األئمّ

 .للطّحاويّ  رشح مشكل اآلثارو
ا هائلة ملا : العارشالوجه  ة يذكرون أرقامً احتجاجهم عىل الوضع بكون األئمَّ

إذ إنَّ هذه ؛ هذا احتجاج باطل؛ بينام ال يُوجد يف كتبهم إالَّ العدد القليل، حيفظونه
حيح، بل تشمل الطّرق واألسانيد، األرقام ال ختتصّ بمتون األحاديث وغري ، والصّ

حيح ا-وتشمل، الصّ  .واملقطوعات، املوقوفات-أيضً
واملكثرين من روايته مل يكن ، الطّعن يف رموز نقلة احلديث: احلادي عرشالوجه 

ا ألشخاصهم هً فإذا ما ، والتّشكيك يف رواياهتم، بل سلّامً إىل الطّعن يف أحاديثهم، موجَّ
ا نَّة عمومً نادقة، تمّ هلم ذلك خلصوا إىل الطّعن يف السُّ عندما ؛ عىل طريقة سلفهم الزّ

حابة بقصد إبطال األحاديثطعنوا يف   .الصّ

 . ٥٩٨-٥٩٥/ ٢)  ينظر: دراسات ١(
)٢(   : ازيّ ا من أصحاب رسول((قال أبو زرعة الرّ جل ينتقص أحدً فاعلم أنّه  اهللاإذا رأيت الرّ

سول ، وذلك أنّ الرّ نن  زنديقٌ ، وإنّام أدّ إلينا هذا القرآن، والسُّ ، والقرآن حقٌّ عندنا حقٌّ
نَّة، واجلرح اهللاأصحابُ رسول ، وإنّام يريدون أن جيرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسُّ
ىل، وهم  : ٤٩. الكفاية ص: ))زنادقةهبم أَوْ يعة، ومل تصل ((، وقال العالئيّ حابة نقلة الرشّ الصّ

ق الطّعن إىل أحدٍ منهم حصل التّشويش يف أصول  ة إالَّ من مجيعهم، فمتى تطرَّ إىل األمّ
يعة، ومل يبقَ بأيدينا يّة،  -والعياذ باهللا-الرشّ ك بيشء منها، وأدَّ ذلك إىل االنحالل بالكلّ متمسّ

تبة ص: ))ذور أصعب من هذاوال حم باعيّ ٦٠. منيف الرّ يف معرض ردِّه -. باختصار، قال السّ
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  :احلديث علم رواة: ثانيًا 
يّته -٢. املراد به -١  .وبداية التّصنيف فيه، نشأته -٣. وفوائد معرفته، أمهّ
ثني يف العناية به٤   .جهود املحدِّ

تار عن مؤامرة هذا اليهوديّ ((: -عىل جولدتسيهر نا، وواجبنا أن نزيح السّ وهنا نجد من حقِّ
نَّة من التّاب ن السُّ ل من دَوَّ نَّة يف عرصه، بل عىل أوّ ة السُّ عني؛ املسترشق عىل أكرب إمامٍ من أئمَّ

بَيَّتَةٌ من هذا املسترشق أن هياجم  ا خلطَّةٌ مُ ، وإهنّ ، وحتريفٍ ، ولؤمٍ ودسٍّ لنر ما فيها من خبثٍ
 احلديث عن رسول وَ ا بعد آخر، فلقد هاجم أكربَ صحايبٍّ رَ نَّة واحدً ؛ وهو اهللاأركان السُّ

نَّة يف عىل زعمه، جاء هنا ل ، حتّى إذا فرغ من هتديم أيب هريرةأبو هريرة يهدم ركن السُّ
ه إليها املعاول من ناحيتني: ناحية  نَّة بعد أنْ وجَّ عرص التّابعني، حتّى إذا تمَّ له؛ اهنارت السُّ

، كام تر صنيعه هنا، ولكنّ  كِّ هبا مجلةً تها، وناحية الشَّ  بُدَّ  وال أمره، عىل غالب اهللارواهتا وأئمّ
، وركنٍ متنيٍ يمة الباطل مهام أو الباطل هز من للحقِّ  نَّة ص: ))إىل ظلٍّ ظليلٍ . ٢٣١. السُّ

دّ ص:   منه.  ٢٦٣ -٢٢٠وينظر تفصيل الرّ
حاح رواة:   )١( لَه. (الصّ َلَه ونَقَ ؛ إذا محَ  فالنٌ حديثًا يرويه فهو راوٍ وَ ، وهو النّاقل يقال: رَ مجع راوٍ

ة. (٩٤، واملصباح املنري ص: ٢٣٦٤/ ٦  : رو). مادّ
واة:   ، أو خربٍ هم ((والرُّ بِّه به الّذي يأيت القوم بعلمٍ الّذين يأتون باملاء فاألصل هذا، ثمّ شُ

م من ذلك ة: رو). ٢/٢٥٣(مقاييس اللّغة  ))فريويه؛ كأنَّه أتاهم بِرهيِّ  . (مادّ
حابة وانتهاءً اهللاورواة احلديث هم: محلة حديث رسول ا من الصّ ، ومبلِّغوه؛ بدءً

 دة. بمشايخ أصحاب الكتب املسن
جال علم-١من الكتب املؤلّفة يف هذا العلم:  )٢( يـّته الرّ محنلعبد وأمهّ ، الرّ  بحوث-٢ املعلِّميّ

نَّة تاريخ يف فة السُّ ، ألكرم املرشّ مريّ جال علم-٣ العُ ره نشأته الرّ د وتطوّ ، ملحمّ هراينّ  الزّ
ين لتقيّ  احلديث رجال علم-٤ . النّد الدّ  ويّ
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واة: املراد به -١  .وترامجهم، علمٌ يُعنى بتواريخ الرُّ

ومن فروع ، العلم من فروع التّواريخ من وجهٍ هذا ((: قال حاجي خليفة 
جال من أهم أنواع ((: وقال املعلِّميّ ، ))احلديث من وجهٍ آخر إنَّ معرفة أحوال الرّ

واة من فروع التّاريخ. ))التّاريخ كَّ أنَّ علم الرُّ مريّ ، وال شَ أَبَ ((: قال العُ وقد دَ
جا ثون عىل اعتبار علم الرّ حدَ امى والـمُ دَ وهذا . ))ل من فروع علم التّاريخالقُ

واة التّعريف -احلوادث ذكر معاملفهوم باعتبار أنَّ التّاريخ يشمل   وذكر، بالرُّ
واةتسمي جاءت هنا ومن؛ وفياهتم ، كتب التّاريخبـ: ة املؤلَّفات يف الرُّ

واة، واجلرح والتّعديلالفرق بني   )١( واة مفردةً من مفردات علم علم اإلسناد، والرّ عدُّ علمُ الرّ : يُ
ا علم اإلسناد فيشمل ذلك، ويشمل -اإلسناد؛ إذ هو يبحث يف شؤوهنم، وما يتَّصل هبم، وأمَّ

ا عف، والتَّعليل، -أيضً ة، والضَّ حَّ األمور املتعلِّقة باإلسناد؛ كاالتِّصال، واالنقطاع، والصِّ
ل، واألداء، قال ابن حجر:  جيح، وألفاظ التّحمّ ة ((والرتَّ حَّ علم اإلسناد يُبحث فيه عن صِ

جال، وصيغ األداء النّزهة  ))احلديث، أو ضعفه؛ ليعمل به، أو يرتك؛ من حيث: صفات الرّ
. ٢٢ص:  واة، بل ركنه األهمّ ا من عنارص علم الرّ  . ويُعدّ علم اجلرح والتّعديل عنرصً

يق حسن يف ١/٢٣ظّنون كشف ال  )٢(  . بدون عزوٍ إليه. ٢/٢٩ أبجد العلوم، وذكره صدّ
جال ص:  )٣( ، بدل: ))فروع التّاريخ((منه. ويف املوضع األخري قال: ١٧، وينظر: ص: ٩١علم الرّ

 . ))أنواع التّاريخ((
ه: ٢٠٧، وينظر: بحوث ص: ٦موارد اخلطيب ص:   )٤( امَّ دَ مبحثًا حول هذا؛ سَ قَ لم ع((. وعَ

جال والتّاريخ خاويّ قوائم بأسامء ((. وقال: ٢١٠-٢٠٦. ينظر ص: ))الرّ وعندما ذكر السّ
جال ، ٢٠٧. بحوث ص: ))التّصانيف يف التّاريخ؛ أورد ضمنها أنواع املصنَّفات يف علم الرّ

 . ٣١٧-٣١٥، و ٢٤١-٢١٧وينظر: اإلعالن ص: 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
الحابنقال ثني مشتملة عىل ذكر الوفيات((: الصّ ونحوه ، ولذلك؛ تواريخ املحدِّ

يت مِّ خاويّ ، ))تواريخ: سُ واة((: وقال السّ وحقيقة : والوفيات، تواريخ الرُّ
ويلتحق به ، والوفيات، التّعريف بالوقت الّتي تضبط به األحوال يف املواليد: التّاريخ

تي ينشأ عنها معانٍ حسنة، ما يتّفق من احلوادث ونحو ، مع تعديلٍ وجتريحٍ ، والوقائع الّ
 .))ف بالوفيات من عطف األخصّ عىل األعمّ وحينئذ فالعط، ذلك

واة قة بالرُّ ة العنارص املتعلِّ نتها ، **ويتناول هذا العلم معرفة كافَّ والتي تضمّ
 :مع اإلشارة لبعض فوائدها، وهذا بيان هبا؛ املصنَّفات فيهم

 حرفةٍ  أو قبيلةٍ  أو لبلدٍ  والنّسبة، واللّقب، والكنية، والنّسب، االسم أ  
واة: ومن فوائده: أونحوها ا ما يقع االشرتاك ، ومتييز املشتبهني منهم، تعيني الرُّ وكثريً

واة يف هذه العنارص واة املشتبهني . أو بعضها فيحصل االشتباه، بني الرُّ والتّمييز بني الرُّ
ة أوهام  موضحواملتّفق واملفرتقكـ؛ وهناك كتب مفردة تُعنى هبم، حملّ عناية األئمّ

ته: ٣٤٥علوم احلديث ص:   )١( ا ما فيها من((. وتتمّ اجلرح والتّعديل، ونحومها فال يناسب هذا  وأمّ
: ))االسم مريّ غت لبعضهم ((، وقال العُ جال هي الّتي سوّ إنّ ذكر تواريخ الوفيات يف كتب الرّ

إنَّ بعض املؤلِّفني ((، وقال: ٤٠٣. موارد اخلطيب ص: ))إطالق اسم التّاريخ عىل مصنَّفاهتم
جال اسم التّاريخ؛  ل من القرن أطلقوا عىل كتبهم يف الرّ رة ترجع إىل النِّصف األوَّ منذ فرتة مبكِّ

 . ٢٠٧، وينظر: ص: ٢٠٦بحوث ص:  ))الثّالث اهلجريّ 
 . ٣٦٣-٤/٣٦٢الفتح   )٢(
جالتكلّم املعلِّميّ يف   )٣( ا  ٨٠-٦٧ص:  علم الرّ ا نافعً عن فوائد بعض هذه العنارص كالمً

ا، ومثّل هلا، استفدت منه يف هذا املبحث، ونق لت بعض كالمه وأمثلته يف احلوايش عند ماتعً
 . -كام سيأيت-ذكر العنارص

تَّة   )٤( ، ومغلطاي، وابن حجر، فنجدهم يذكرون مع رواة الكتب السِّ هبيّ ، والذّ يّ ومن هؤالء: املزّ
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 .وغريها كثري، البن ماكوال اإلكاملو، كالمها للخطيب البغداديّ اجلمع والتّفريق

ا، سنةً -والوفاة ، تاريخ الوالدة -ب   ا، وشهرً ا، ويومً : وحتديد الطّبقة، -ومكانً
اوي: ومن فوائده امع بني ، وطبقته، حتديد عرص الرّ وإمكان املعارصة واللّقيا والسّ

واة واة، االتّصال واالنقطاع يف األسانيدومعرفة ، الرُّ ابني من الرُّ ، وكشف الكذَّ
 .والتّمييز بني املشتبهني

يوخ والتّالميذ -ج   اوي العلميّة: ومن فوائده: الشّ ومقدار ، معرفة مكانة الرّ
اته، ونرشه له، طلبه للعلم وكشف املهملني ، ومعرفة االتّصال واالنقطاع، وسعة مرويّ

قط، ومعرفة التّصحيف والتّحريف، يف األسانيد يادة والنّقص، والسّ ، والزّ
، والوفاة إذا مل تتعنيَّ ، وتقريب سنة الوالدة، ودفع شبهة التّكرار، والتّقديم والتّأخري

جوا هلم؛ لغرض التّمييز.  ّن مل خيرّ هم ممِ  غريَ
ا يف األسانيد، قال املعلِّميّ   )١( يوخ والتّالميذيف -واإلمهال يقع كثريً ا ما ((: -تعداد فوائد الشّ كثريً

د-مثالً -يقع يف أسانيد كتب احلديث، ونحوها ذكر االسم  بنبدون ما يتميَّز به؛ كأن يقع: حممّ
بَّاح ، الصَّ واليبّ د، عن خالد، عن خالد، عن الدّ ظر ترمجة تن أن: الكشف وطريق. أنس عن حممّ

واليبّ جتد يف شيوخه: خالد ، اهللاعبد بنالدّ  يف جتد الطّحان ترمجة يف تنظر ثمّ  الواسطيّ
د: شيوخه ، وإن مالك بنأنس: شيوخه يف جتد سريين ابن ترمجة تنظر ثمّ  سريين، بنحممّ

ن فوق: فانظر ترمجة أنس د مالك بنشئت فابدأ مِ واة عنه: حممّ . . . سريين بنجتد يف الرُّ
جال ص: ))وهكذا  . ٧١. علم الرّ

محناملعلِّميّ بمن سقط اسمه يف اإلسناد: أبو عبدمثّل   )٢(  بعد فإنّه ميمونة، أيب بنبكار بنالرّ
جوع اوي ترمجة إىل الرّ  علم. اإلسناد يف املذكور هو فإذا بكار، بنأمحد: شيوخه يف عنه؛ ذُكر الرّ
جال  . ٧٢-٧١: ص الرّ

جال للمعلِّميّ ص:   )٣(  . ٧٤-٧٣ينظر: مثاله يف علم الرّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .أو احلاليّة، ورفع اجلهالة العينيّة، وحتديد الطّبقة

واة: اجلرح والتّعديل -د  ومن ، ومقصوده األعظم، وهو أهم معارف علم الرُّ
ا؛ ومن تُردّ ، معرفة من تُقبل روايته: فوائده ا، مطلقً وذكر -قال ابن حجر، أو مقيّدً

وفائدة إيراد ((: وقال، ))عليهام مدار التّضعيف والتّصحيح((: -والتّجريح، التّوثيق
جل من جرحٍ   .))وتوثيقٍ يظهر عند املعارضة، كلِّ ما قيل يف الرّ

اوي يف العلم: ومن فوائدها: املرويّات-هـ   ، وسعة مرويّاته، معرفة مكانة الرّ
ّا يعتنون بذكره املناكري، ومعرفة أسباب اجلرح، ومرتبته يف احلفظ، وانتشارها ال سيام يف ، وممِ

عفاء عف، لبيان سبب اجلرح؛ كتب الضّ  .ودرجته، وحتديد نوعه، والتّدليل عىل الضّ
حالت -و واللّقيا ، معرفة االتّصال واالنقطاع يف األسانيد: فوائدهاومن : الرّ

امع، باملشايخ واالستكثار ، وكثرة أحاديثهم، واالطّالع عىل سعة علمهم، وإمكانيّة السّ

ي يف عدد التّالميذ -قال ابن حجر  )١( يادة عىل املزّ فإنَّ أجلَّ فائدةٍ يف ذلك هو يف يشءٍ ((: -يف فائدة الزّ
، فإذا ظفر املفيدُ له براوٍ آخر، أفاد رفعَ جهالة  جل مل يروِ عنه إالَّ واحدٌ ؛ وهو: إذا اشتهر أنَّ الرّ واحدٍ

جل؛ برواية راويَنيِ عنه، فتتبُّع مثل  . ١/٤. التّهذيب ))ذلك، والتّنقيب عليه مهمٌّ  عني ذلك الرّ
ابق   )٢(  . ١/٣السّ
ابق   )٣( ّا ذكره املعلِّميّ يف سياق الفوائد، قال: ١/٥السّ جل ما يُعلم ((، وممِ قد يذكرون يف ترمجة الرّ

امع فقط، أو يكون ح فيه بالسّ ا فيُحتجّ بام رصّ  منه أنَّه ثقةٌ يف يشءٍ دون آخر؛ كأن يكون مدلِّسً
ث  ء احلفظ، فيُحتجّ بام حدّ ث به قبل االختالط فقط، أو يكون يسّ اختلط بأخرة، فيُحتجّ بام حدَّ
، أو أحدمها لبعض هؤالء من  به من كتابه فقط، أو نحو ذلك، فربّام أخرج البخاريّ ومسلمٌ
ة أنّه أخرج له  ا؛ بحجّ جل ثقةٌ مطلقً صحيح حديثه، فيقع الوهم لبعض العلامء أنَّ ذلك الرّ

حيحصاحب  جال ص: ))الصّ  . ٧٥. علم الرّ
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ه يف ، ومجع الغرائب واألفراد، والظّفر باألسانيد العالية، من األسانيد والطّرق والتّفقّ

ين قال تعاىل : الدّ
والوقوف عىل ما ، 

ويف ، ومجعه، وواجهوه من األخطار يف سبيل طلبه، كابده أهل احلديث من املشاقّ 
ا يلتمس فيه ((: احلديث املرفوع ل، علامً ومن سلك طريقً ا به له اهللاسهّ  إىل طريقً

 .رواه مسلم. ))اجلنّة
، ضبط األسامء: ومن فوائده: واملتشابه، واملتّفق واملفرتق، املؤتلف واملختلف -ز 

 .والتّحريف فيها، والتّصحيف، واحلامية من الغلط، ال سيام املشتبه منها، ومتييزها
ري -ح امئل، السِّ لْقيّة ، والشّ فات اخلَ قيّةوالصّ لُ ، واألعامل، واألقوال، واخلُ

روس والعرب: ومن فوائده: واملذهب، والعقيدة مت، أخذ الدُّ ، وتعلّم اهلدي والسَّ
واالطّالع عىل عنايتهم ، واملعرفة بمناقبهم وأقدارهم، واكتساب األسوة والقدوة

ابقة والفضل، وبذله، وجهودهم يف حتصيله، وعملهم به، بالعلم ، واإلقرار هلم بالسّ
م عليهم، واإلجالل واملحبّة هلم حّ عاء والرتّ وحيّ ، والدّ ومتثّل هذه العنارص اجلانب الرُّ

واة  .لعلم الرُّ
ف عىل : ومن فوائدها: املصنَّفات ط  والّذي ؛ ونتاجهم العلميّ ، آثارهمالتّعرّ

، ومعرفة كتب الفنّ ، والعناية به، وجهودهم يف خدمته، يربز مكانتهم يف الفنِّ 
منيّ هلا  .والتّسلسل الزّ

 . ١٢٢سورة التوبة/ اآلية:   )١(
 ؛ وهو حديث طويل. من رواية أيب هريرة ٢٦٩٩صحيح مسلم رقم:   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جت أحاديثهم -ي   تَّة؛ الكتب الّتي خرَّ معرفة : ومن فوائدها: كالكتب السِّ

ة يف كتبهم اللة عىل شهرة رواهتا، ومكانة هذه الكتب، رشوط األئمَّ واالحتجاج ، والدّ
ة، أو االستشهاد هبم يّة هذا العنرص، ال سيام الكتب الّتي اشرتطت الصحَّ د أمهّ ؛ ويؤكِّ

 .أو كتبٍ معيّنةٍ ، تلك الكتب املصنَّفة يف رجال كتابٍ 
واة -ك  ة بالرُّ حق: املصطلحات اخلاصّ ابق والالّ ان، كالسّ دَ ، واملوايل، واألفراد، والوحْ

: وغريها، وعكسه، ورواية األكابر عن األصاغر، والطّبقات، واملبهامت، واإلخوة واألخوات
لةً -تعاىل اهللاإن شاء-ستأيت ؛ وفوائدها كثرية  .املصطلحات هذه دراسة عند مفصّ

يّته -٢  :وفوائد معرفته، أمهّ
يّة بالغة  واهلدف ؟! كيف ال، ورتبة سنيّة؛ ومكانة عليّة، علم رواة احلديث ذو أمهّ

مع فوائده ، ومعرفة صحيحه من ضعيفه، اهللامن وضعه خدمةُ حديث رسول
ه يف معاين احلديث نصف العلم((: املدينيّ  بنقال عيلّ . وثامره اجلليلة، العظيمة ، التّفقّ

جال نصف العلم ند ال تتمُّ ((: وقال ابن العامد، ))ومعرفة الرّ إنَّ معرفة السّ
واةإالّ  ريةَ ، بمعرفة الرُّ ظُ السّ فَ ْ خاويّ ، ))والوفاةَ ، وأجلُّ ما فيها حتَ عن -وقال السّ

ث الفاصل ص:  )١( هبيّ يف٣٢٠املحدِّ ري، وعنه: الذّ ، وذكره اخلطيب ١١/٤٨ السِّ
تْبُ األحاديث ((حتت عنوان:  ٢/٢١١اجلامعيف ادةكَ عَ  ))معاد احلديث((، وجاء عنده: ))الـمُ

عب ))معاين احلديث((بدل:  يف -. قال حاجي خليفة ٢/٢٩٠. وكذا عند البيهقيّ يف الشّ
واة، فمعرفة أحواهلا ((: -توضيح كالم ابن املدينيّ  ند: عبارة عن الرُّ ، والسّ ، ومتنٌ فإنَّه سندٌ

يق  ٢/٦١كذا يف أبجد العلوم ، و٨٧/ ١. الكشف ))نصف علم احلديث عىل ما ال خيفى لصدّ
 حسن، دون أنْ ينسبه إليه. 

ذرات   )٢(  . ١/٨الشّ
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ين((: -علم التّاريخ ال يُستغنى ، قديمُ النّفع به للمسلمني، وهو فنٌّ عظيمُ الوقع من الدّ

ا ما هو املقصد األعظم منه، وال يُعتنى بأعمّ منه، عنه وهو البحث عن ؛ خصوصً
واة ألنَّ األحكام ؛ واستقباهلم، وحاهلم، والفحص عن أحواهلم يف ابتدائهم، الرُّ

اللة، االعتقاديّة برصِّ من والـمُ ، واملسائل الفقهيّة مأخوذة من كالم اهلادي من الضّ
به ، والنَّقلةُ لذلك هم الوسائط بيننا وبينه، العمى واجلهالة جَ وابط يف حتقيق ما أَوْ والرّ

نَّه ت، فكان التّعريف هبم من الواجبات، وسَ ولذا قام به ؛ والتَّرشيف برتامجهم من املهامّ
وقال ابن ، ))ورجوم العد، بل نجوم اهلد، يف القديم واحلديث أهلُ احلديث

نَّة رسول: ثرياأل وقال ، وأخبارهم، حتتاج إىل رشح أحوال رواهتا اهللاسُ
جال من أهمِّ أنواع التّاريخ((: املعلِّميّ  واة . ))إنَّ معرفة أحوال الرّ ويُعدُّ علمُ الرُّ

ا من علم اإلسناد يّته، جزءً يّته من أمهّ وقد سبقت يف ، وفوائده من فوائده، فيستمدّ أمهّ
وسيأيت بعضها عند ذكر ، كام سبقت مجلة من فوائده عند ذكر عنارصه، اإلسنادمبحث 

يّته. فإنّه من مفرداته؛ فوائد اجلرح والتّعديل ّا يدلُّ عىل أمهّ م جعلوا من ؛ وممِ أهنَّ
ث بكيّ . واختلفوا يف حدِّ هذه املعرفة، واحلافظ املعرفة به، رشائط املحدِّ : قال السّ

ث من عرف األسانيدإنَّام (( جال، والعلل، املحدِّ ، إلخ)). . . وأسامء الرّ

 . ٤/٣٦٥الفتح   )١(
 . بترصف يسري. ١/٩أسد الغابة   )٢(
ّته ص:   )٣( جال وأمهّـي  . ))أنواع((، بدل ))فروع((منه. وقال يف هذا املوضع: ١٧، وينظر: ص: ٩١علم الرّ
 . ٤١٠-٤٠٩ينظر: ص:   )٤(
اوي   )٥(  . ٤٩-٤٨/ ١ينظر: تدريب الرّ
 . ٨٢معيد النّعم ص:   )٦(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا بأحوال رجال ((: املعلِّميّ وقال ى عاملاً حتّى يكون عارفً جل ال يُسمَّ كان الرّ

ا من علم املصطلح يف . ))احلديث صوا أنواعً يّته أنّ علامء احلديث خصّ د أمهّ َّا يؤكِّ وممِ
ةكام أفردوا هذه ، رواة احلديث وقد شارك . -كام سيأيت-األنواع بمصنّفات خاصّ

اجم هم يف كتابة الرتّ ثني غريُ ، وتفاوتٍ يف العناية، لكن مع اختالفٍ يف املنهج، املحدِّ
ثني ال توجد عند غريهم اجم عند املحدِّ ومردُّ ذلك إىل اهلدف ، فهناك عنارص يف الرتّ

 .وهو خدمة احلديث النّبويّ ؛ منها
 :وبداية التّصنيف فيه، نشأته -٣

، فقد جاء يف القرآن الكريم األمر بالتّثبّت والتّبنيّ ، بدأ هذا العلم منذ صدر اإلسالم 
دَ الثَّناءُ عىل األنبياء رَ رُ يشءٍ من سريهم، وأتباعهم، ووَ ، وذمُّ الكافرين، ومناقبهم، وذِكْ

الة، وأهل الكتاب، واملنافقني نَّة بعض األحاديث الدَّ عىل جواز الغيبة للمصلحة  ويف السُّ
. وإشارات قليلة هلذا العلم، ولكنّ هذه النّصوص ال تعدو أن تكون إملاحات يسرية، الرشعيّة

بْل ، واألنساب ،والكنى، ومن عنارص هذا العلم معرفة األسامء وكانت هذه متداولة قَ

ابق ص:   )١(  . ٣٣السّ
)٢(   : مريّ كل واملحتو، رغم أنّ ((قال العُ اجم من حيث الشّ جال عىل كتب الرتّ يربز تأثري علم الرّ

جال يف التّنظيم العام الّذي  اجم مل تقترص عىل رجال احلديث. . . ويظهر أثر علم الرّ كتب الرتّ
اجم يف ترتيب مادّهتا، فالتّنظيم عىل الطّبقات، أو عىل حروف املعجم؛ مها  اتّبعته كتب الرتّ

جال إىل استعامل هذين األساسني يف عرض أساس ترت اجم، وقد سبقت كتبُ الرّ يب كتب الرتّ
جال ا-مادّهتا. . . ويظهر مثل هذا التّأثري لعلم الرّ تي  -أيضً ، الّ يف بعض كتب التّاريخ العامّ

ا؛ مثل كتاب اجم كثريً ت بالرتّ ، وكتاب  املنتظماهتمّ البن  البداية والنّهايةالبن اجلوزيّ
هبيّ  تاريخ اإلسالموكثري،   . ٢١٠-٢٠٩. بحوث ص: ))للذّ
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  التمهيد
رف عن العرب اهتاممهم باألنساب، اإلسالم ا نشأته البارزة. وقد عُ كانت عند ف، وأمَّ

ؤال عن اإلسناد ه نتيجةَ البحث عن رواته، بداية السّ ؤال عنهم، فقد كان ظهورُ ؛ والسّ
ة، والكالم فيهم، ألنّ ذلك يقتيض معرفة أحواهلم ، وملََّا تباعد النّاس عن عرص النّبوّ

مان ، انترشت األحاديث؛ واتّسعت رقعة اإلسالم، وتعاقبت األجيال، وتقادم الزّ
واة، وطالت األسانيد ثُرَ الرُّ واية يف ، وأنساهبم، وتشاهبوا يف أسامئهم، وكَ واتّسعت الرّ

اعون، األمصار ثُرَ الوضَّ ت احلاجة هلذا العلم؛ وأهل األهواء، وكَ فكان ال بُدَّ ، فاشتدَّ
دت، فظهرت عندئذٍ املؤلّفات فيه، ووضع قواعده، من التّأليف فيه عت، وتعدّ . وتنوّ

جال((: -ر التّدوين يف احلديثبعد أن ذك-قال املعلِّميّ  ا التّأليف يف أحوال الرّ فإنَّه ، فأمَّ
ر قليالً   وأنّ ، تارخيًا) هـ١٧٥-٩٤( سعد بنأنَّ للّيث: وقد ذكر ابن النّديم، تأخَّ

هبيّ  وقال، تارخيًا) هـ١٨١-١١٨( املبارك البن  مسلم بنالوليد ترمجة يف- الذّ
وابنُ ، ثمّ ألَّف ابنُ معني، ))والتّواريخ، التّصانيفصنّف ((:-هـ١٩٥ سنة املتوىفَّ 

مها ا، املدينيّ وغريُ واة يعترب . ))واتّسع التّأليف جد¢ ر النّسبيّ يف التّصنيف يف الرُّ وهذا التّأخّ
رٍ ؛ طبيعي¢ا ن يف وقتٍ مبكِّ ة العلوم اإلسالميّة مل تُدوّ ت يف نشأهتا حتّى اكتامهلا، ألنَّ عامَّ  ومرّ

جة واة قبل تدوينها تنقل مشافهة، بمراحل متدرِّ  .وكانت املعلومات املتعلِّقة بالرُّ

 . ٣١٩، ٢٨١الفهرست ص:   )١(
 . ١/٣٠٢التّذكرة   )٢(
يـّته ص:   )٣( جال وأمهّ واة، وبيان حاالهتم؛ وهو من ٥٧علم الرّ . واملقصود بالتّاريخ هنا؛ تاريخ الرُّ

م-فروع التّاريخ العامّ  جال يطلق عليها: -كام تقدَّ ، وبعض التّاريخ؛ ولذلك كانت كتب الرّ
جال اسم:  ثني أطلقوا عىل كتبهم يف الرّ رة فرتة ومنذ ،التّاريخاملحدِّ م امك مبكِّ  . -تقدَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :أساليب العلامء يف التّصنيف فيه

ة طرق   :وهي؛ سلك العلامء يف ذلك عدَّ
ة -١  حابة خاصّ ، الربّ عبد البن االستيعاب: ومن ذلك، التَّصنيف يف الصّ

 .حجر البن اإلصابةو
واة -٢  حابة، التّصنيف يف طبقات الرُّ مجة للصَّ واة ومن ، وتشمل الرتّ وسائر الرُّ

 .خيّاط بنخلليفة الطّبقاتو، سعد البن الكرب الطّبقات: ذلك
 :وهو عىل ثالثة أقسام؛ التّصنيف يف اجلرح والتّعديل -٣ 

ــة -أ ــان الثّقــات: مثــل؛ التّصــنيف يف الثّقــات خاصّ معرفــة و، البــن حبّ
 .للعجيلّ  الثّقات

ــــنيف-ب ــــعفاء يف التّص ــــة الضّ ــــل؛ خاصّ ــــعفاء: مث ــــييلّ  الضّ ، للعق
 .حبّان البن املجروحنيو

عفاء -ج  التّاريخ الكبري: مثل؛ التّصنيف يف اجلمع بني الثّقات والضّ
 .البن أيب حاتم اجلرح والتّعديلو، للبخاريّ 

حابة: والتّصنيف يف هذه األنواع الثالثة واجلرح ، والطّبقات، (الصّ
-ومنتصف القرن الثّالث، والتّعديل) ظهر ما بني أواخر القرن الثّاين

ة، واملوضوعيّة، والتّميّز،   )١( ة سامت؛ منها: اجلدّ اتّسمت الكتب املصنّفة يف رواة احلديث بعدّ
ة، واإلنصاف، واالختصار، وجتنّب احلشو واملبالغة،  قَّة، والتّوثيق، واملنهجيّة الفذَّ والدِّ

اجم. يراجع: بحوث ص:  ة غري الرتّ :٢٠٩-٢٠٨واشتملت عىل معلومات مهمّ  . قال املعلِّميّ
جال؛ ألنَّه جيد يف كلٍّ منها ما ال جيد يف غريه، وإنْ مل يكن عنده (( العالـمُ حمتاجٌ إىل مجيع كتب الرّ

ا ما يقع يف اخلطأ ا ما يبقى بحرسته، وكثريً جال ص: ))إالَّ بعضها فكثريً  . ٨٠. علم  الرّ
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  التمهيد
ا، ثمّ كثرت، -تقريبًا ا كبريً عً عت بعد ذلك توسّ  .وتوسّ

تاريخ و، للخطيب تاريخ بغداد: مثل؛ التّصنيف يف رجال بلد معنيّ  -٤
 .من القرن الثّالثوظهر هذا النّوع يف النِّصف الثّاين . البن عساكر دمشق

واة -٥  ، وبلداهنم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم، التّصنيف يف معرفة أسامء الرُّ
 الكنى واألسامء: مثل؛ واملتشابه، واملتّفق واملفرتق، واملؤتلف واملختلف، ومتييزها

واليبّ  معاين األنسابو، البن ماكوال اإلكاملو، للدُّ  املتّفق واملفرتقو، للسّ
 .البن حجر نزهة األلباب يف األلقابو، للحمويّ  معجم البلدانو، للخطيب
اجلمع بني رجال : مثل؛ أو كتبٍ معيَّنة، التّصنيف يف رجال كتابٍ  -٦

حيحني يّ  هتذيب الكاملو، البن طاهر الصّ وهذان النّوعان . وفروعه، للمزّ
يْن عامّ سبقهام رَ تأَخِّ  .األخريان ظهرا مُ

ثني يف العناية به -٤  :جهود املحدِّ
ا كبرية ومشكورة يف العناية هبذا العلم ثون جهودً ا: بذل املحدِّ ، وضبطًا، مجعً

لوا صعابه؛ وتدوينًا روا مسائله، فكان من ثامر جهودهم أن ذلَّ ، وضبطوا أصوله، وحرَّ

هراينّ ص:   )١( جال ملحمد الزّ فني يف هذه األنواع؛ ، وينظر: وفيات أوائل املصنِّ ٣٥ينظر: علم الرّ
 عند ذكر املصنَّفات فيها. 

 . ١٤٢ينظر: بحوث ص:   )٢(
؛ كـ  )٣( رر الكامنة يف هناك طرائق أخر للعلامء يف التّصنيف؛ كالتّصنيف يف أهل قرنٍ واحدٍ الدّ

؛ كـ أعيان املائة الثّامنة ٍ يف  البن أيب يعىل، لكنَّها طبقات احلنابلةالبن حجر، أو مذهبٍ معنيّ
ة برواة  احلديث، وهناك املصنَّفات يف املشيخات  وستأيت -تراجم عموم العلامء، وليست خاصّ

 ؛ وهي ختتصّ بمشايخ إمام واحد. -دراستها
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نوا ذلك يف مصنَّفات مبسوطات وخمترصات، ومجعوا شتاته أ مكانةً ، ودوّ  حتّى تبوّ

قال ابن . وتُؤثر فتُحمد، وهذه اجلهود املباركة تُذكر فتُشكر، ومنزلةً رفيعةً ، عاليةً 
ابقني-األثري ثني السّ  ونصبوا، بعدهم من لراحة-اهللارمحهم-فتعبوا((: -عن املحدِّ
؛ فكان العامل يَعرف أحوال من أدركهم((: وقال املعلِّميّ ، ))آثارهم اقتفى من لدعة

ا باختباره  ا بإخبار الثّقات له، ألحواهلم بنفسهإمّ مه بإخبار ، وإمّ ويعلم أحوال من تَقدَّ
وحيفظ ذلك كلّه كام حيفظ احلديث ، وهكذا. . . أو بإخبار الثّقات عن الثّقات، الثّقات

، ومنهم من حيفظ عرشات األلوف، حتّى كان منهم من حيفظ األلوف، بأسانيده
واة ؛ ومنهم من حيفظ مئات األلوف بأسانيدها فكذلك كانوا حيفظون تراجم الرُّ

ا-وقال، ))بأسانيدها تي بيد املسلمني من تراجم ((: -أيضً فهذه الثّروة العظيمة الّ
واة، قدمائهم ثني إىل معرفة أحوال الرُّ وا إىل تتبّع ، إنّام جاءت من احتياج املحدِّ فاضطرُّ

د أبو شهبةو، ))ثمّ تبعهم غريهم، ومجع التّواريخ واملعاجم، ذلك نِيَت ((: قال حممّ عُ
واة ة اإلسالميّة بالرُّ دّ ، األمَّ ، ووضعوا يف ذلك أدقّ ، واملرويّات من حيث القبول والرّ

، وأقواله وأفعاله. . . ، باب املعرفة بأخبار النَّبيّ ((. قال ابن تيميّة: ١/٤٧جامع األصول   )١(
بحديثه؛ الّذين اجتهدوا يف معرفة ذلك، وطلبه من وجوهه، وعلموا أَعلَمُ النّاس به أهل العلم 

سول دة، ومجعوا بني رواية هذا وهذا وهذا،  أحوال نقلة ذلك، وأحوال الرّ من وجوه متعدِّ
ادق، وغلط الغالط، وكذب الكاذب؛ وهذا علمٌ أقام  به حفظ من له اهللافعلموا صدق الصّ

ةعىل ا مقلِّد هلمهل ؤالءه وغري دينها، من حفظ ما األمّ ا مستدلٌّ هبم، وإمّ . ))م تبع فيه: إِمّ
نَّة منهاج  . ٤٢٣-٧/٤٢٢السُّ

جال ص:   )٢(  . ٣٤علم الرّ
ابق ص:   )٣(  . ٤٠السّ
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  التمهيد
حيح، وآصل جال ثروة ، وأحكم قواعد النّقد العلميّ الصّ وتركوا لنا يف علم تاريخ الرّ

ة من األمم األخر، نادرة ة أمّ والتّعديل ما مل يُعرف ويف علم اجلرح ، ال توجد يف أيّ
ة أخر ته النّقاد، وجهابذته، وكانت هذه العناية ممثّلة يف علامء احلديث، عند أمّ ؛ وأئمّ

احة واالستقرار يف سبيل لقاء ، واألسفار، الّذين قضوا حياهتم يف االرحتال وجانبوا الرَّ
واة وال غبن ، منهم ال حتيّف فيه عىل أحدٍ ، وميزاهنم بميزانٍ دقيقٍ ، والبحث عنهم، الرُّ

ه، له ةٌ من األمم ((: وقال املسترشق اسربنكر، ))وال نقص حلقِّ فلم تكن فيام مىض أمّ
الفة جال بمثل ، السّ ة من األمم املعارصة أتت يف علم أسامء الرّ كام أنّه ال توجد اآلن أمّ

ألف  الّذي يتناول أحوال مخسامئة؛ ما أتى به املسلمون يف هذا العلم العظيم اخلطري
ليفتخر املسلمون ما شاؤوا ((: وقال املسترشق مرجليوث، ))وشؤون حياهتم، رجلٍ 

 .))بعلم حديثهم

 . ٦الوسيط ص:   )١(
 هـ. ١٨٥٣البن حجر طبعة كلكتا، باهلند،  اإلصابةقاله يف تصديره باإلنجليزية لكتاب   )٢(
مة: بواسطة والنّقل ،٢٥٣و ٢٣٤: صالعلميّة املقاالتقاله يف كتابه:   )٣(  للجرح املعلِّميّ  مقدّ

ل األمر ((: منرت أدم املسترشق وقال. ب/صفحة والتّعديل، ادُ احلديث منذ أوّ وقد اعتنى نقّ
م ثقات، أو ضعفاء، ثمّ نظروا يف  بمعرفة رجال احلديث، وضبط أسامئهم، واحلكم عليهم بأهنّ
ث الثّقة، وهو  فات الّتي جيب توفّرها يف املحدِّ بنى عليه هذا احلكم؛ أعني الصّ األساس الّذي يُ

ند املتّصل أن يتجاوزوا البحث يف ما يعرف باجلرح والتّعديل، وقد أدَّت هبم احلا جة إىل السّ
واة، واحلكم عليهم إىل عمل تاريخٍ كاملٍ هلم، وهكذا وجدت توارخيهم يف القرن  حياة الرُّ

؛ مثل احلضارة . قاله يف كتابه: ))طبقات ابن سعدوتاريخ البخاريّ الثّالث اهلجريّ
 . ١٠٥. ينظر: علم رجال احلديث ص: اإلسالميّة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :ونُربز من خالل العنارص اآلتية بعض جوانب هذا اجلهد املميّز

، وكلّ من جاء ذكره يف إسناد حديثٍ ، حماولة حرص مجيع رواة احلديث -١
ا تتطلّب ؛ وهذه عمليّة شاقّة دوهنا أعامر طويلة، وتدوينهم يف مصنّفات، روايةٍ أو فإهنّ

وايات ا جلميع الرّ  .والوقوف عليها مع متييز املشتبهني فيها، والكتب، سربً
مجة والتّعريف هبم -٢  وهذه ، وإيراد مجيع املعلومات املتعلِّقة هبم باألسانيد، الرتّ

ة ال تقلُّ عن سابقتها  .د إنْ مل تكن أشدّ فيام تتطلّبه من الوقت واجله؛ مهمّ
ة ، وحتديد مراتبهم فيهام، بيان أحواهلم من حيث اجلرح والتّعديل -٣ وهذه املهمّ

فتحديد مرتبة كلّ راوٍ باختالف احلاالت واألوقات واألشخاص ، أشدّ من سابقتيْها
هل اهلنيِّ  واة إنّام تكون، ليس باألمر السَّ  ال سيام إذا علمنا أنّ غالب معرفتهم بضبط الرُّ

واملخالفة يكون ، وعىل قدر املوافقة، ثمّ مقارنتها بروايات الثّقات، بسرب مرويّاهتم
هبيّ . حتديد مراتبهم يف احلفظ اظ ((: قال الذّ فهم احلفّ اعلم أنّ أكثر املتكلَّم فيهم ما ضعَّ
وهلم دالئل يستدلُّون هبا عىل غلط ((: وقال ابن تيميّة، ))إالّ ملخالفتهم لألثبات

جل لظهور صالحه يف دينه فقط((: وقال املعلِّميّ ، ))الغالط بل ، وليسوا يوثِّقون الرّ
ا-وقال، ))معظم اعتامدهم عىل حاله يف حديثه  تبارك- اهللاوقد هيَّأ((: -أيضً

تي تساعد عىل نقد أخبارهمل -وتعاىل واة الّ ، نا سلف صدقٍ تتبّعوا أحوال الرُّ
واة، وحفظوها لنا يف مجلةِ ما حفظوا دوا أحوال الرُّ وقضوا عىل كلِّ راوٍ بام ، وتفقَّ

 . ٥٢ملوقظة ص: ا  )١(
نَّة   )٢(  . ٧/٤٢١منهاج السُّ
 . ٨٥األنوار ص:   )٣(
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  التمهيد
ه نْ جيب االحتجاج بخربه ولو انفرد، يستحقّ  إالَّ  به االحتجاج جيبومن ال، فميّزوا مَ

نْ ، اعتضد إذا تجُّ  ال ومَ ، ومن يعتمد عليه يف حالٍ دون أخر، ولكن يستشهد، به حيُ
لٍ ، وما دون ذلك من متساهلٍ  ابٍ ، ومغفَّ  .))وكذَّ

مة اجلرح والتّعديل صفحة/ أ. باختصار. وقال  )١( ا-مقدّ ، ((: -أيضً واة باألمر اهلنيِّ ليس نقد الرُّ
اب واة السّ ة، عارفًا بأحوال الرُّ دَّ أنْ يكون واسع االطّالع عىل األخبار املرويّ قني، فإنّ النَّاقد ال بُ

اعية إىل التَّساهل  واة، ومقاصدهم وأغراضهم، وباألسباب الدَّ ا بعوائد الرُّ واية، خبريً وطرق الرّ
اوي متى ولد؟ وبأيّ  ة يف اخلطأ والغلط، ثمّ حيتاج إىل أن يعرف أحوال الرّ وقِعَ والكذب، والـمُ

 َ ين واألمانة، والعقل، واملروءة، والتّحفّظ؟ ومتى رشَ عَ يف الطّلب؟ ومتى بلد؟ وكيف هو يف الدّ
ث  دِّ يوخ الّذين حيُ سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثمّ يعرف أحوال الشّ
عنهم، وبلداهنم، ووفياهتم، وأوقات حتديثهم، وعادهتم يف التّحديث، ثمّ يعرف مرويّات 

َّا  اوي، ويعتربها هبا، إىل غري ذلك ممِ يطول النّاس عنهم، ويعرض عليها مرويّات هذا الرّ
ابق صفحة/ ب، ج. وله يف هذا املعنى كالم كثري متني، ومن ذلك: ))رشحه . املرجع السّ

جل. . . الطّريقة ((  عن الرّ وَ : الطّريقة األوىل: النّظر فيمن رَ اعتامدهم يف اجتهادهم عىل طرقٍ
وكذبه بالنّظر يف  الثّانية: النّظر يف القرائن. . . الطّريقة الثّالثة: وهي أعمّ الطّرق، اختبار صدقه،

وايات، أو  أسانيد رواياته، ومتوهنا مع النّظر يف األمور الّتي قد يستفاد منها تصديق تلك الرّ
ا-، وكتب تفصيالً هلذه الطّرق، وقال٥٦-٥٤. االستبصار ص: ))ضعفها وكان ((: -أيضً

ث به يف األوقات املتفاوتة ، فينظرون كيف حدَّ ة يعتربون حديث كلِّ راوٍ ؟ فإذا وجدوه األئمَّ
جل، ثمّ  فوه، وربَّام سمعوا احلديث من الرّ ة كذا؛ بخالفٍ ال حيتمل ضعَّ ة كذا، ومرَّ ث مرَّ دِّ حيُ
ن رو عن شيوخه،  اته برواية مَ ، ثمّ يسألونه عنه، ثمّ يعترب حرف مرويّ ةً طويلةً ونه مدَّ عُ دَ يَ

موا عليه بحسبها. . . وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا يف روايته ما خيالف رواية الثّقات حك
جل بأنَّه خيطىء ويغلط، وباضطرابه يف حديثه، وبمخالفته الثّقات،  وجتدهم جيرحون الرّ

ا  . ٨٥. األنوار ص: ))وبتفرده، وهلم جر¢
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وابط هلذا العلم، تأصيل القواعد -٤ وهي من ثامر تطبيقاهتم ، وتقرير الضّ
 .وممارساهتم الفعليّة، العمليّة
واة -٥ ة هبم، التّأليف يف مجيع املسائل املتعلِّقة بالرُّ عىل ، واملصطلحات املختصّ

حابة؛ سبيل اإلفراد أو العموم واملؤتلف ، واجلرح والتّعديل، والطّبقات، كالصّ
قال . وغري ذلك، واإلخوة واألخوات، والوحدان، واأللقاب، والكنى، واملختلف
خاويّ  أن((: السّ فيام أودعوه يف كتبهم يف ؛ لقد قام أهلُ احلديث يف رواته بحقِّ هذا الشّ

فاهتم املوسومة بالتّواريخ، اجلرح والتّعديل نوه يف مؤلَّ : وقال ابن رجب، ))وفيام دوَّ
اظ الكالم يف العلل(( ةُ احلفّ نه أئمّ مان، والتّواريخ قد دوّ ودرس ، وقد هجر يف هذا الزّ

مة فيه، وفهمه، حفظه يّة؛ فلوال التّصانيف املتقدِّ رف هذا العلم اليوم بالكلّ ففي ، ملََا عُ
ا، التّصنيف فيه مني مصلحة عظيمة جد¢ ة املتقدِّ  .))ونقل كالم األئمّ

 . ٥٢اإلعالن ص:   )١(
ة كالمه: ١/٣٤٦رشح العلل   )٢( الح، ومع سعة حفظهم، وكثرة ((. وتتمّ لف الصّ وقد كان السّ

جرت فيه علوم سلف  احلفظ يف زماهنم، يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا؛ الّذي هُ
مان بمدارسة  نًا يف الكتب؛ لتشاغل أهل هذا الزّ تها، ومل يبقَ منها إالَّ ما كان مدوَّ ة وأئمّ األمّ

ال ابن املبارك: لوال الكتاب ابة أحبُّ إيلّ من النّسيان، وقاآلراء وحفظها. قال أبو قالبة: الكت
 . ))حفظناملا
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 :وفيه سبعة فصول 
ل حابةكتب : الفصل األوّ  .معرفة الصّ
 .كتب معرفة الطّبقات: الفصل الثّاين

 .كتب اجلرح والتّعديل: الفصل الثّالث
ابع .كتب تواريخ البلدان: الفصل الرّ

، واألنساب، كتب معرفة األسامء والكنى واأللقاب: اخلامس الفصل
 .ومتييزها

ادس يوخ، كتب الوفيات: الفصل السّ  .وكتب معاجم الشّ
ابع  أو كتب معيّنة، املصنّفات يف رجال كتاب: الفصل السّ

يـّة . و- ١ح ١٢كام سبق التّنبيه عليه ص: -، إالّ ما استثني إىل هناية القرن اخلامس اهلجريّ   )١( أمهّ
 منها: أسباب؛ ة لعدّ هبذه الكتب، واحلاجة إىل دراستها يعود عرفة امل

ة يف العناية  إبراز -١  واة عرب عصورها املختلفة، ومن ذلك ما برتاجم جهود علامء األمّ الرّ
نوها حرصو؛ الّتي كثريةالكتب ال زخرت به املكتبات اإلسالميّة من  مجهم. اترا فيها أسامءهم، وضمّ

، وما متيّزت به؛ وذلك هات هذه الكتبوأمّ ، معرفة أصول -٢  منيّ ، وتسلسلها الزّ
 . يها، والتّوثيق منهاجوع إلد الرّ لإلفادة منها عن

 املفقود. ، واملخطوطها، واملطبوع من بيان -٣ 
ة فيها، وطرائقهم يف وضعها، وأساليبهم يف ترتيبها.  -٤   التّعرف عىل مناهج األئمّ
جوع إليها.  -٥   التّعرف عىل موضوعاهتا، وحمتوياهتا؛ بغية تسهيل الرّ
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 .مباحثوثالثة : وفيه متهيد
ة: التّمهيد حابة، يشتمل عىل مسائل مهمَّ  :وهي؛ تتعلَّق بمعرفة الصّ

حايبّ -١  .تعريف الصّ
يّة -٢ حابةأمهّ  .فوائد ذلكو، ومتييزهم، معرفة الصّ
 .حبةطرق إثبات الصُّ -٣
حابة-٤  .طبقات الصّ
حابة -٥ ين، عدالة الصّ  .ومكانتهم يف الدّ
نَّة -٦  .النَّبيّ واجلامعة من أصحاب ، موقف أهل السُّ
نَّة) من موقف  -٧ حابةبعض الفرق (املخالفة ألهل السُّ  .الصّ
واية-٨ حابة املكثرون من الرّ فاع عن أيب هريرة ، الصّ أثري فيام ؛ والدّ

اته  .حول كثرة مرويّ
ل حابةاملصنّ : املبحث األوّ  .فات يف معرفة الصّ
 .الربّ البن عبد االستيعابدراسة كتاب : املبحث الثّاين

  .البن حجر اإلصابةدراسة كتاب : املبحث الثّالث

الحب ولنا يف هذا التّمهيد أسوةٌ   )١(  -تعاىل اهللاإن شاء- ا نافعةً ورد نكتً ا أُ نَ وأَ ((عندما قال: ؛ ابن الصّ
حابة أن يتوّ ملصنِّ  ينبغي كان قد . علوم احلديث ))مني هلا يف فواحتهامقدِّ ، جوها هبافي كتب الصّ

 . ٢٦٣ص: 
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ

حايبّ : الً أوَّ   :تعريف الصّ
حبة  حايبّ مشتقٌّ من الصُّ ة، الصّ ، واملقارب، واملقارن، املعارش: وهو بمعانٍ عدّ

ولفظ . واشرتاك، تقارب وبني هذه املعاين، واالعتناق، واملالئم، واملالزم، واملرافق
حبة له معنى باعتبار الوضع اللّغويّ   .والعريفّ ، واالصطالحيّ ، الصّ

ا باعتبار الوضع اللّغويّ   ـحبة، أمّ كثـرية ؛ واالصطالحيّ فيُطلـق عـىل مطلـق الصُّ
ـا باعتبـار الوضـع العـريفّ ، طويلـة أم قصـرية، أم قليلـة، كانت فـال يُطلـق إالَّ عـىل ، وأمَّ

ــحبة الكثــرية ، فــاختلف وضـــعها العــريفّ عــن وضــعها اللّغـــويّ ، أو الطّويلــة، الصّ
كر أنّ إطالقهـــا االصـــطالحيّ خيـــتصُّ بشـــخص . واالصـــطالحيّ  واجلـــدير بالـــذّ

: ال  )١( احبأإيضاح املذاهب فيمن بن رشيدٍ ، ٤/١٩٩. ينظر: الوايفطلق عليه اسم الصَّ
رر  . ٤/٨املغيثفتح ، و٤/١١٢والدّ

، حبةمن الصُّ  مشتقٌّ  ))صحايبّ ((القول:  ال خالف بني أهل اللّغة يف أنّ ((: بكر الباقالينّ قال أبو   )٢(
أو ، قليالً كان؛ من صحب غريه عىل كلِّ  بل هو جارٍ ، منها خمصوص ن قدرٍ مِ  ه ليس بمشتقٍّ نَّ أو

ا ا، فالنًا حوالً  صحبتُ : قال. . . يكثريً ا، وسنةً ، ودهرً ا، وشهرً فيوقع اسم ، وساعةً ، ويومً
وذلك يوجب يف حكم اللّغة إجراء هذا عىل من صحب ؛ وكثريه، املصاحبة بقليل ما يقع منها

ة مّ ر لألُ ومع ذلك فقد تقرَّ ، هذا هو األصل يف اشتقاق االسم، ولو ساعة من هنارٍ ، النَّبيّ 
وال جيرون ، صل لقاؤهواتّ ،  فيمن كثرت صحبتهسمية إالَّ م ال يستعملون هذه التّ يف أهنَّ  عرفٌ 

ال جير  نْ أفوجب لذلك ؛ اوسمع منه حديثً ، ومشى معه خطى، املرء ساعةً  يلق نْ ذلك عىل مَ 
-قال النّوويّ . ٥١الكفاية ص: ينظر:  )) عىل من هذه حالههذا االسم يف عرف االستعامل إالّ 

ا ِ وفيه تقرير للمذهبَ ، وجاللته، تهمماإىل هذا كالم القايض املجمع ع((: -معلِّقً به  ستدلُّ ويُ ، نيْ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

االسم يتناول صحبة  مام قد نقل عن أهل اللّغة أنَّ هذا اإل نَّ إف؛ ثنيعىل ترجيح مذهب املحدِّ 
فوجب ؛ والعرف عىل وفق اللّغة، عالرشّ  وأكثر أهل احلديث قد نقلوا االستعامل يف، ساعة

: ١/٣٦رشح مسلم  ))واهللا أعلم. املصري خاويُّ إالّ أَنَّ اإلسالم ال يُشرتط يف ((، وقال السّ
حبة باالتِّفاق، وإن رأوه ار ال يدخلون يف اسم الصُّ ابن ، وقال ٤/١٠الفتح  ))اللّغة، والكفَّ

نة يشءٍ ، واحلاء، ادالصّ : صحب((: فارس من ذلك ؛ ومقاربته، والباء أصلٌ واحدٌ يدلُّ عىل مقارَ
احب ، إذا انقادو، الصَّ  ))م شيئًا فقد استصحبهوكلُّ يشءٍ الءَ ، من الباب: أصحب فالنٌ

بة((، وقال ابن منظور: ٣/٣٣٥اللّغة مقاييس حْ بُه صُ حَ بَه يَصْ حِ حابة، -مّ بالضّ -صَ -وصَ
ب مجع الصّ ، عارشه: وصاحبه -بالفتح حْ ب، احبوالصَّ حْ حاب مجاعة الصَّ ، واألَصْ
عارش: احبوالصّ  حبانواجلمع ، الـمُ حاب، أَصحاب وأَصاحيب وصُ ب ، وصِ حْ وصَ

حابة حابة، وصَ ا األَخفش؛ وصِ وعىل الفتح ، وأَكثر النّاس عىل الكرس دون اهلاء، حكاها مجيعً
وال يمتنع أَن تكون اهلاء مع الكرس من جهة القياس ، ةاء خاصّ والكرس معها عن الفرّ ، معها

ابة إىل حَ خرجت أَبتغي الصَّ ((: ةويف حديث قيل، عىل أَن تزاد اهلاء لتأْنيث اجلمع
ل عىل فَعالة إِالَّ ومل جيُ ، هو بالفتح مجع صاحب؛ ))اهللارسول لسان )) هذامع فاعِ
:  ٤/٢٤٠٠العرب بَة((باختصار، وقال الفريوز أباديّ حْ بَه: دعاه إىل الصُّ حَ تَصْ ه، اسْ مَ  ))والزَ

: ٢/٧٩٨ترتيب القاموس املحيط  بيديّ تاج  ))وكلُّ ما الزم شيئًا فقد استصحبه((، وقال الزّ
: ٣/١٨٦العروس  ؛ احبني باآلخرنتفاع أحد الصّ احبة تفيد الصُّ ((، وقال أبو هالل العسكريّ

ا صحب زيدٌ : فيقال، ةني خاصَّ ستعمل يف اآلدميّ وهلذا يُ  وصحبه عمرو، ، عمرً
املعجم ، وجاء يف٢٨٤-٢٨٣الفروق اللّغويّة ص:  ))جمَ النّ  جمُ صحب النّ :يقالوال

ء، املرافق: احبالصّ ، رافقه: صحبه((: ٥٠٧ص:الوسيط طلق عىل من ويُ ، ومالك اليشّ
ا، اعتنق مذهبًا افعيّ ، أصحاب أيب حنيفة: فيقال، أو رأيً باختصار يسري، وقال ))وأصحاب الشّ

حبة اسمُ جنسٍ ليس هلا حَ ((ابن تيميّة:  رف فيها خمتلف، وال يف اللّغة، عالرشَّ دٌّ يف الصُّ . . . والعُ
بَه، ولكن إذا رآه عىل وجه  حِ د رؤية اإلنسان لغريه ال توجب أن يقال: قد صَ وال ريب أنَّ جمرَّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
طلق يُ ولو حلظة ، فكلُّ من صحبه، غريه نع يتبنيّ ما اختصَّ بههبذا و؛ النَّبيّ 

ــال عليــه اســم ومــن اكتحلــت عينــاه ، ليســت كرؤيــة غــريه ألنَّ رؤيــة النَّبــيّ ؛ ةحبصُّ
ــاه ف، برؤي ــرَّ ــاه وتش ــالنّظر إىل حميَّ ــة ب ــره ألبَتَّ ــن مل ي ــيس كم ــال . ل ــق ــ وأب ر املظفّ

معاينّ  حابة عىل كلِّ ((: السّ أو ، ا عنه حديثً وَ من رَ  أصحاب احلديث يطلقون اسم الصّ
ــ، كلمــةً  ــى يَ ويتوسَّ ــعون حتّ ــ ون مــن رآه رؤيــةً دُّ عُ ــحابةمِ ــة  فرلشــوهــذا ؛ ن الصّ منزل
ـ أعطـوا كـلَّ ، النَّبيّ  اسـم صـحبة ((: قـال ابـن حجـرو، ))حبةمـن رآه حكـم الصُّ
 كـان العـرفُ  نْ إو، لغـةً  صـحبةٍ  طلـق عليـه اسـمُ مـا يُ  ملن صحبه أقـلَّ  مستحقٌّ  النَّبيّ 

ؤيـة اصطلح اجلمهور عىل أن جمرَّ : وقال ابن كثري، ))ذلك ببعض املالزمة صُّ خيُ  د الرّ
ـ كافٍ  ـ، وجاللـة قـدره، اهللارسـول لشـرف؛ حبةيف إطـالق الصُّ رآه مـن  نْ وقـدر مَ

ــال بعضــهم، املســلمني ــة-وق ــر، يف معاوي ــنوعم ــد ب ــزعب ــومٌ لَ : -العزي ــهده  ي ش
ــة ــول معاوي ــع رس ــريٌ  اهللام ــر خ ــن عم ــنم ــد ب ــزعب ــه، العزي ــل بيت . وأه

ـدةً جاءت تعريفات ، لنَّبيّ والختصاص املعنى االصطالحيّ با رةً ومؤكِّ ة مقـرِّ األئمّ
: املـدينيّ  بـنل عـيلّ اقـ: ثمّ نختمها بـذكر التّعريـف املختـار، ونسوق مجلةً منها، لذلك

بَه(( حِ ن صَ نةً  مَ ا، سَ له مـن ، أو وفد إليه فهو من أصحابه، أو رآه، أو ساعةً ، أو شهرً

باع له من  وهلذا مل يُعتدَّ برؤية من رأ النَّبيّ ؛ واالختصاص به، واالقتداء به دون غريه، االتِّ
ار م مل يروه رؤيةَ واملنافقني؛ فإ، الكفَّ ه أن يُ مَ  هنَّ دُ ، ؤمن به، ويكون من أتباعهن قَصْ

نَّة ))وأعوانه  . ٣٨٨-٨/٣٨٧منهاج السُّ
 . ٢٦٣علوم احلديث ص:   )١(
 . ٧/٣الفتح   )٢(
 منه.  ١٦٢وينظر: ص: ف يسري. باختصار وترصّ ، ١٥٣اختصار علوم احلديث ص:   )٣(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حبة عىل قدر ما صحبَه ـنْ ((: حنبل بنوقال أمحد، ))الصُّ أو ، سـنةً  صـحبهكـلُّ مَ

ا ا، شهرً آهُ ، أو ساعةً ، أو يومً حبة عىل قدر ما صحبه، فهو من أصحابه، أو رَ ، له من الصُّ
ا-قال ابن تيميّة ، ))نظرةً  ونظر إليه، وسمع منه، وكانت سابقته معه وهذا ((: -معلِّقً

هم، وأهل الكالم، قول مجاهري العلامء من الفقهاء ون يف أصحابه؛ وغريِ دُّ عُ لَّـت مـن قَ  يَ
ثــم اســتدلّ لقــول اجلمهــور ، ))ويف ذلــك خــالفٌ ضــعيف، ومــن كثــرت، صــحبتُه

ــعيد ــديث أيب س ــول: بح ــن رأ رس ــيكم م ــل ف ــظٍ ، ؟ اهللاه ــنْ : ويف لف مَ
احبَ رسول ـ((: البخاريّ قال و، -وسيأيت- اهللاصَ  أو رآه، ن صـحب النَّبـيّ مَ

ـالح، ))فهو من أصحابه؛ من املسلمني  اختلـف أهـل العلـم يف أنّ ((: وقال ابـن الصّ
حايبّ مَ   اهللارأ رسـول مسـلمٍ  كـلَّ  أنّ : فاملعروف من طريقة أهل احلـديث؟ نْ الصّ

حابة : ثـم قـال، كـالعمى ملانع من مل يرهب العراقيُّ واعرتض عليه ، ))فهو من الصّ
حايبّ من لق: املة من االعرتاض أن يقالفالعبارة السَّ (( ثـم مـات ، مسلامً  النَّبيّ  يالصّ

أليب  املستخرجقرأت يف ((قال ابن حجر:  ٧/٥، وينظر: الفتح ١/١٦٧أصول اعتقاد   )١(
تِيك بنقال سمعت أمحد، احلافظ املروزيّ  سيَّار بنبسنده إىل أمحد، منده بنالقاسم ، عَ

ولو ساعةً من هنارٍ فهو من أو رآه  من صحب النَّبيّ : املدينيّ  بنقال عيلّ :يقول
 . ))النَّبيّ أصحاب

، ١٦١، ومناقب أمحد البن اجلوزيّ ص: ١٩٢-١/١٩١، والكفاية١/١٦٠أصول اعتقاد  )٢(
 . ٢٤٤-١/٢٤٣وطبقات احلنابلة

نَّة   )٣(  . ٨/٣٨٣منهاج السُّ
 . ٧/٣صحيح البخاريّ   )٤(
 . ٢٦٣علوم احلديث ص:   )٥(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ا بـه هـو مـن لقـي النَّبـيّ ((: قال ابـن حجـرو، ))عىل اإلسالم ومـات عـىل ، مؤمنـً

ا-وقال، ))يف األصحِّ  ةٌ لت ردّ ولو ختلّ ، اإلسالم  أنَّ : عليه من ذلك ما وقفتُ  أصحُّ ((: -أيضً
حايبّ   وهذا التّعريف مبنيٌّ ((: قالثمّ ، ))ومات عىل اإلسالم، مؤمنًا به النَّبيّ من لقي : الصّ

ووراء ، ومـن تـبعهام، حنبـل بـنوشيخه أمحد، كالبخاريّ ؛ قنياملختار عند املحقِّ  عىل األصحِّ 
مـن : أربعـة حـد أوصـافٍ أصـف ب من وُ إالَّ  اصحابي¢  عدُّ ال يُ : كقول من قال؛ ةٌ شاذّ  ذلك أقوالٌ 

وكـذا مـن ، أو استشـهد بـني يديـه، ه غـزا معـهبط أنَّـأو ضُ ، فظت روايتهأو حُ ، جمالستهطالت 
 .))أو املجالسة ولو قرصت، حبة بلوغ احللمة الصُّ اشرتط يف صحَّ 

َّا سبق حايبّ يف االصطالح: ويتبنيّ ممِ هو مذهب ؛ أنّ التّعريف املختار للصّ
قني، اجلمهور  .ومات عىل اإلسالم، مؤمنًا به، النَّبيّ من لقي : وهو؛ واختيار املحقِّ

ا أخر ومل جيرِ ، ولكنّها غري معتربة، وأضاف بعضهم عىل التّعريف قيودً
 .العمل هبا

 :وحمرتزاته، قيود التّعريف
ا؛ ءبه العقال دخلُ يَ  قيدٌ : )نْ مَ ( -١ ا، ذكورً ا، وخناثي، وإناثً ، وموايل، وأحرارً

 . ٣/٣، وينظر: رشح التّبرصة ٢/٨٥٦التّقييد   )١(
 . ٥٥النّخبة ص:   )٢(
 . ١/١٠اإلصابة   )٣(
ابق   )٤(  . ١٢/ ١السّ
تبة ص: حبةبه الصُّ  تثبتفيام متباينة؛  مذاهب ، والعراقيّ العالئيّ  ساق )٥( -٣٠. ينظر: منيف الرّ

 . ١٠-٣/٣، ورشح التّبرصة ٣٥
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا ا، وصغارً َّ ، ما ال يعقل وخيرج به كلُّ ، واجلنِّ ، من اإلنس وكبارً يف  ا كان يرتفق بهممِ

  .واملتاع، وابكالدَّ ؛ حياته
خاويّ  حايبّ ((: قال السّ كور واإلناث، واملوايل، األحرار: يشمل الصّ ألنَّ  الذُّ

نعم ، وهو كذلك يف املجنون املطبق((: -يف تقييده بالعاقل-وقال، ))املراد به اجلنس
، إلجراء األحكام عليه حينئذ صافه هبا إذا رآه يف حال إفاقتهال مانع من اتِّ ع املتقطِّ 

 .))ر اخللل يف إفاقتهؤثِّ ووصفه بالعدالة إذا مل يُ 
حابة؛ حبةصُّ البلوغ لثبوت الال يشرتط و ، احلسنك؛ وهؤالء هم صغار الصّ

؛ البلوغ دون سنّ  موه النَّبيّ  ويفِّ تُ فقد ، اسوابن عبّ ، بريوابن الزّ ، واحلسني
حابة همعىل عدِّ وا أمجعاألربعة املذكورون  هؤالءو ا أمَّ و((: قال العراقيّ . يف الصّ

ؤية رأيت أهل ((: فقال، عن أهل العلم يّ فحكاه الواقد، اشرتاط البلوغ يف حالة الرّ
وعقل أمر ، فأسلم، وقد أدرك احللم، اهللا رسولَ أَ رَ  نْ مَ  كلُّ : يقولون، العلم
ين َّ ، الدّ . انتهى. ))ولو ساعة من هنار، النَّبيّ  بَ حِ ن صَ ورضيه فهو عندنا ممِ

حيح أنَّ  حايبّ  ا يف حدِّ البلوغ ليس رشطً  والصّ ن أمجع  خلرج بذلك مَ وإالَّ ، الصّ
حابةعىل عدِّ امءالعل ، ))واحلسني ، واحلسن، بريالزّ  بن اهللاكعبد؛ هم يف الصّ

خاويّ ، ))شاذٌّ  بالبلوغ التّقييدُ ((:وقال ا-وحكم بشذوذه، ووافقه السّ -أيضً

 . ٤/١٠الفتح   )١(
ابق    )٢(  باختصار. . ١٩-٤/١٨السّ
 . ٢/٨٦٩التّقييد   )٣(
 . ٣/٩رشح التّبرصة   )٤(
 . ١٩-٤/١٨الفتح   )٥(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
يوطيّ  أن يكون حني اجتامعه به : ومنهم من اشرتط يف ذلك((: وقال ابن حجر، السّ

ا ونحوه من أحداث ، عيلّ  بنرج مثل احلسنه خيُ ألنَّ ؛ وهو مردودٌ ، بالغً
حابة  .))الصّ

ا من أدرك النَّبيّ  حابة: وهم؛ دون سنِّ التّمييز وأمّ فهل تثبت هلم ، أطفال الصّ
حبة  :عىل قولنياختلفوا يف إثباهتا ؟ أم ال، الصّ
ؤية؛ إثباهتا ملن ثبت له موجبها -١ هم ، وهي الرّ ا كوهنا غري معتربة يف حقّ وأمّ

ا من النَّبيّ ، فغري مانعٍ  ؤية من الطّرفني، معتربة ألهنّ ق الرّ  .وال يشرتط حتقّ
: قال العراقيّ . لكوهنا قبل التّمييز؛ االعتبار برؤيتهملعدم ؛ عدم إثباهتا -٢ 

و أيب ، معني بنكام هو موجود يف كالم حييى، فظاهر كالمهم اشرتاطه، مييزا التّ فأمّ ((
، هبم النَّبيّ  يتوهم مجاعة أُ ؛ وغريهم، الربّ وابن عبد، وأيب داود، وأيب حاتم، زرعة

ثْبِتوافلم ، ل يف أفواههمفَ أو تَ ، مسح وجوههم وأ، كهموهم أطفال فحنّ  ؛ هلم صحبةً  يُ
دك محنوعبد، احلارث بنحاطب بنمحمّ  بنوحممود، يّ يمالتّ  عثامن بنالرّ

ا-وقال، ))...بيعالرّ  أن هذا أهل كالم يف مَىضَ  وقد((: -أيضً حدّ  ذكر عند- الشّ
حايبّ  يف  دَ لِ من وُ ((: العالئيّ وقال ، ))أعلم واهللا. التّمييز رؤيته مع املعتمد أنّ : -الصّ

حابة حياته طلق فال يُ ، ونحو ذلك، ةٍ نَ سَ  بنُ اوهو ، ومات النَّبيّ ، من أبناء الصّ

 . ٢/٢١٢التّدريب   )١(
 . ٧/٤الفتح   )٢(
 . ٨٦٩  ٢/٨٦٢وينظر: . ٨٦٢-٢/٨٥٩التّقييد   )٣(
ابق  )٤(  . ١٠٧٢/ ٢ السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وقال ابن ، ))وال بطريق املجاز، ال بطريق احلقيقة، حبةسم الصُّ امن هؤالء  عىل أحدٍ 

حبة- حجر دٍ . . . ((: -فيام تكون به الصّ عْ وإنْ كان ، الطُّفولةأو يف حال ، أو رآه عىل بُ
حبة حاصالً للجميع فحديثه مرسلٌ من ، ومن ليس له منهم سامعٌ منه، رشف الصُّ

واية حابة، حيث الرّ ملَِا نالوه من رشف ؛ وهم مع ذلك معدودون يف الصّ
ؤية حابةصَ  نْ عمل مَ واستدل له ب، ))الرّ  .نَّف يف الصّ

ـن حصــل لـه مطلــق : (لقـي) -٢ ، واالجـتامع معــه، اللّقيـا بــهيــدخل فيـه كــلُّ مَ
ـــو ـــةول ـــن رآه، حلظ ـــمل م ـــالعمى، ويش ـــارضٍ ك ه لع ـــرَ ـــالتّعبري؛ أو مل ي ـــذا ف  ول

تبة ص:   )١(  . نوفل بناحلارث بن اهللاعبد . ترمجة٣٤٤، وينظر: جامع التّحصيل ص: ٤٢منيف الرّ
 اختلف حكمُ ابن حجر يف مراسيل هؤالء عىل قولني:   )٢(

َّ ((حكم مراسيل التّابعني، قال: األول:  لْغزُ بهوهذا ممِ ، صحايبٌّ حديثه مرسلٌ : فيقال، ا يُ
حابةال ا هذا القولَ إىل أيب ٧/٤الفتح))يقبله من يقبل مراسيل الصّ زَ ازيّ ، وعَ وغريه ، حاتم الرّ

 . ٥٦، والنّزهة ص: ٤-٧/٣، والفتح١٣-١/١٢اإلصابة، و٢/٥٤١النّكت. ينظر: ةمن األئمَّ 
حابة. قال: الثّاين:   بينه، وبني خالف، والفرق بال مقبول هو((حكم مراسيل الصّ

واية احتامل يف اشرتاكهام  فيه، مع اختُلف حيث-التّابعيّ   رواية احتامل أنَّ  -التّابعني عن الرّ
حايبّ  ا التّابعيّ  عن التّابعيّ  رواية احتامل بخالفبعيدة،  التّابعيِّ  عن الصّ : قال. بعيدة ليست فإهنّ

ز لْغَ تجّ  مرسل حديث: فيقال به ويُ نقله عنه ابن قطلوبغا يف حاشيته عىل النّزهة . ))باالتّفاق به حيُ
، والقول ٥٧٩، ورشح النّزهة للقارئ ص: ٢/٥١١للمناويّ  اليواقيت، وينظر: ١١٣ص: 

ل هو املثبت يف ك خاويّ يفاألوّ حه السّ ر عنده يف أكثر من موضع، ورجّ الفتح  تبه، واملقرّ
يوطيّ يف البحر ص: ٢٧٣-١/٢٧٢  (رسالة).  ٤٩٠، والسّ

 . ٤-٧/٣، والفتح ١٣-١٢/ ١اإلصابة ، وينظر: ٥٦النّزهة ص:   )٣(
خاوي يف فتح املغيث ٧/٣ينظر: الفتح   )٤(  . ٤/١١، وذكر مثله السّ
حايبّ إالَّ  عدُّ ه كان ال يَ أنَّ ((ب: املسيّ  بنعن سعيدونُقل   )٥( ، سنةً  اهللا من أقام مع رسولالصّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ـــــــا ىلباللّقي ـــــــنأَوْ ـــــــةم ؤي ـــــــري بالرّ ـــــــه، التّعب  عن وَ ـــــــن رَ ـــــــمل م ، ويش

 وأُجيب عنه بأجوبة: . ))أو غزوتني، وغزا معه غزوةً ، سنتنيأو
؛ وهو مرتوك.  -أ  عدم ثبوته، ألنّ يف إسناده الواقديّ

؛ أمجعوا عىل  -ب ط لإلمجاع؛ فإنّ مقتضاه نفي صحبة جمٍّ  غفريٍ خمالفة هذا الرشّ
 .  صحبتهم؛ كجرير البجيلّ 

ِلَ عليه  -ج ة، وهذا اجلواب محُ ة الكاملة، ال العامّ حبة اخلاصّ ْلُهُ عىل الصّ ا-محَ ما  -أيضً
 فقلت: هل بقي من أصحاب مالك بنأتيت أنس((: ، قالبالينّ موسى السّ رواه 
، وكذا ))ن صحبه فالا مَ فأمَّ ، من األعراب قد رأوه غريك؟ ، قال: بقي ناسٌ  أحدٌ  اهللارسول

 تكن مل أنَّه غري اهللارسول رسجساهللا بن عبد رأ((ما نُقل عن عاصم األحول، قال: 
، وأيب زرعة ، وكذا قول أيب))صحبةٌ  له ازيّ ،  له((: شهابٍ  بنطارق يف داود الرّ رؤيةٌ

ة. ))صحبةٌ  له وليست حبة اخلاصّ  ، فكلّها يف نفي الصّ
 . دل واو العطف، ب)). أو غزا. . ((رواية ابن سعد: لفظ كالم ابن املسيّب يف  -د

تبة ص: ٢١٢-٢/٢١١، والتّقريب٢٦٤-٢٦٣ينظر: علوم احلديث ص:  ، ومنيف الرّ
، ٩-٣/٧التّبرصة، ورشح ٢/٨٧٩، والتّقييد١٥٣، واختصار علوم احلديث ص: ٤٣، ٣٤

 . ٢٣، ٤/٢١، وفتح املغيث٧/٤والفتح
حايبّ من رأ النَّبيّ ((ىل من قول بعضهم: أوْ  يّ قعبري باللُّ التّ ((: ابن حجرقال   )١( ه ألنَّ ؛ ))الصّ

-١٤٠النّزهة ص:  ))دبال تردّ  وهم صحابةٌ ، ونحوه من العميان مكتوم خيرج حينئذ ابن أمّ 
١٤١ : ن((، وقال العراقيّ ه ، وملصحبه مَ  ، ونحوهمكتومٍ  أُمِّ  بنظره؛ كابن لعارضٍ  يرَ

حابة يف معدودٌ  : ٣/٣. رشح التّبرصة ))خالفٍ  بال الصّ خاويّ إنَّ التَّعبري يف ((، وقال السّ
ير الّذي حرض النَّبيّ  ؤية هو يف الغالب، وإالَّ فالرضَّ  كابن أُمِّ مكتومٍ ؛ التّعريف بالرّ

دٍ وغريه، معدودٌ يف  حابة بال تردُّ ربَّ غريُ ؛ الصّ ؤية، واحدٍ باللِّقاء ولذا عَ . ٤/١١الفتح  ))بدل الرّ
ىل من اختياره الّذي نقله عنه ابنُ قطلوبغا؛ وهو قوله:  ره هنا، أوْ وقول ابن حجر الّذي قرّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ن،يروِ  مل نومَ  اومَ زَ ، ومل جيتمـع بـه، وخيرج به كـلُّ مـن مل يلقـه، ومن مل يغزُ ، معهغَ

مـن : يدخل فيمن لقيـه(( :قال ابن حجر. كاملخرضمني؛ وآمن به، عرصهولو عاش يف 
ــــه ــــته ل ــــت جمالس ــــرت، طال ــــن رَ  ،أو قص ــــهوم ــــروِ ، و عن ــــزا ، أو مل ي ــــن غ وم

، ))كـالعمى ه لعـارضٍ ومـن مل يـرَ ، ولـو مل جيالسـه، ومـن رآه رؤيـةً ،يغـزُ ملأو،معه

ا؛ أنَّ  اخرتته الّذي(( الة عليه النَّبيّ  رأ((: قال من قول أخريً الم الصَّ دُ  ال ))والسّ رِ  عليه يَ
ؤية: ما املراد األعمى؛ ألنَّ  ؤية من أعمُّ  هو بالرّ ة، أو الرّ ة يف بالفعل، واألعمى بالقوّ ن قوّ  ير مَ
ؤية من مانعٌ  عرض بالفعل، وإن ا-ابن قطلوبغا  . قال))العمى بالفعل؛ وهو الرّ : -معلِّقً

بَ عيلُّ ١١١وبغا ص: حاشية ابن قطل. ))به. واهللا أعلم عربة قرينة، ال بال جماز اختيار(( قَّ ، وتَعَ
ىل املستعمل املجاز: قيل معروفة، بل قرينة العرف((: القارئ ابنَ قطلوبغا، فقال  احلقيقة من أَوْ

ة، ويمكن ل أن اللّغويّ نزَّ ي الفعل يُ زم، ويقال منزلة املتعدِّ  عليه- النَّبيّ  رأ بمن املراد: الالّ
الة الم الصّ الة عليه- النَّبيّ  رؤية له حصل من-والسّ الم الصّ . ))وهو يشمل الطّرفني-والسّ

ؤية-. وقال القارئ٥٧٩رشح النّزهة ص:  رَ الرّ كَ  اختارواوإنّام  الطرفني،  يشمل وهو((: -وذَ
الم عليه- النَّبيَّ  رأ لفظ: من الة، والسّ الة عليه- النَّبيُّ  رآه من ، دون-الصّ الم الصّ ؛ -والسّ

 . ٥٧٩رشح النّزهة ص:  ))الطَّلب إىل باألدب، واألقرب األنسب األغلب، وهو ألنّه
)١(   :  عن صل إالَّ واية مل تتَّ الرِّ  ألنَّ ؛ واية فضعيفٌ والرِّ ، حبةالصُّ  ا اشرتاط اجلمع بنيأمّ ((قال العالئيّ

حابة بالنّ  يسريٍ  عددٍ   عن أحدٍ  صال روايةٍ تّ اال يلزم مع عدم . . . ، وسبة جلميعهم من الصّ
تبة ص: . ))ةيّ  شيئًا بالكلّ وَ منهم أن ال يكون رَ   عرف خالفٌ ال يُ ((، وقال: ٤٤-٤٣منيف الرّ

حابة، لكن  ه معدودٌ أنّ  بيشءٍ  ث عنهدِّ ومل حيُ ، هطالت صحبتُ  نْ مَ  بني العلامء يف أنَّ  من الصّ
 أنْ  احب إليناعن ذلك الصَّ  إذ ال يلزم من عدم وصول روايةٍ ؛ اجد¢  وقوع مثل ذلك نادرٌ 

ّ  ا عن النَّبيّ  شيئً وَ يكون رَ ال ابق ص: ))أو شاهده، ا سمعهممِ  . ٣٣. السّ
أَنَّ اسم : يعني((: -يف رشح تعريف البخاريّ -. وقال ١ح ١٣٣وينظر: ص: . ١/١٠اإلصابة   )٢(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
اقالو ووصـول أحـدمها إىل ، واملامشـاة، من املجالسة ما هو أعمّ : قاءباللّ املراد((:أيضً

أو ، رؤيـة أحـدمها اآلخـر سـواء كـان ذلـك بنفسـه: دخل فيـهيـو، مل يكامله وإنْ ، اآلخر
ـحبة بقيـدٍ  النَّبيّ ((:وقال ابن تيميّة، ))بغريه قيِّد الصُّ رها بقـدر، مل يُ بـل ، وال قـدَّ

ــق احلكــم بمطلقهــا ؤيــةوال مطلــق هلــا إالَّ ، علَّ ــا ،  الرّ قــالوأيضً ــه يُ بَه ســاعةً : فإنَّ ــحِ ، صَ
بَه سـنةً  حِ ا، وصَ ُـز ، فتقـع عـىل القليـل والكثـري، وشـهرً فـإذا أُطلقـت مـن غـري قيـد مل جيَ

ها بغري دليـل مـل عـىل املعنـى املشـرتك بـني سـائر مـوارد االسـتعامل، تقييدُ ، ))بـل حتُ
ا-وقال حبة اسم جنسٍ تقـع عـىل مـن صـحب النَّبـيّ ((: -أيضً ا قلـيالً أو الصُّ ، كثـريً

حبة بقدر ذلك حيح . . . لكن كلٌّ منهم له من الصُّ أنّه  عن النَّبيّ  كام ثبت يف الصّ
: ويف لفـظٍ ،  هـل فـيكم مـن صـحب النَّبـيّ : يغزو فئامٌ من النّاس فيقولـون: قال

ــيّ . احلــديث . . ؟ . اهللارأ رســولهــل فــيكم مــن  ــق النَّب لَّ احلكــم  فقــد عَ
آهُ  من بسبب املسلمني عىل اهللاوجعل فتح، وعلَّق برؤيته، بصحبته  .))مؤمنًا به، رَ

ستحقٌّ ملن صحبه أقلَّ ما يطلق عليه اسم صحبةٍ لغةً  صحبة النَّبيّ  وإن كان العرف خيصُّ ، مُ
ا-ويطلق، ببعض املالزمة ذلك وهذا الّذي ذكره ، ولو عىل بعدٍ ، آه رؤيةً ن رَ عىل مَ  -أيضً

اجح  . ٧/٣. الفتح ))البخاريّ هو الرّ
مل   )١( ا حيُ ، ١١٠. ينظر: حاشية ابن قطلوبغا ص: إىل النَّبيّ كأن يكون طفالً رضيعً

 . ٢/٥٠٤اليواقيتو
 . ١٤٠النّزهة ص:   )٢(
نَّة   )٣( ا-وقال. ٣٨٨-٨/٣٨٧منهاج السُّ حبة فيها خصوصٌ وعموم، وعمومها ((: -أيضً الصُّ

 . ٣/٤٤٩، الفتاو الكرب٣٥/٦٢. جمموع الفتاو ))يندرج فيه كلُّ من رآهُ مؤمنًا به
حيحنيأي:   )٤(  . ١ح ١٧٢؛ وسيأيت خترجيه ص: الصّ
)٥(   ارم املسلول  ٤٦٥-٤/٤٦٤جمموع الفتاو بعد ذكر -وقال، ١٠٧٧-٢/١٠٧٦وينظر: الصّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة أن تكون يف حياتهاملعتربة  النَّبيّ ؤية ريشرتط يف و ا، يقظةً ، الدنيويّ . ال منامً

م: ديث احل نْ رآه مؤمنًا به يدلُّ عىل أنَّ صاحب النَّبيّ ((: -يغزو فئام. . . املتقدِّ وإن ، هو مَ
ة أمحد حبتُه؛ كام قد نصَّ عىل ذلك األئمَّ حبة جنسٌ حتته ؛ وغريه، قلَّت صُ وذلك أنَّ لفظ الصُّ

ا أنواعٌ  بَه شهرً حِ فدلَّ ((. وقال يف موضع آخر: ٢٩٨/ ٢٠. جمموع الفتاو ))وساعةً  ،يقال: صَ
ؤال احب، وهكذا يقول يف سائر الطّبقات يف السّ ائي هو الصَّ كان  ومعلومٌ إنْ . . . . عىل أنَّ الرَّ

ؤية، ففي الّذي صحب رسولَ احلكمُ لصاحب الصَّ  ا بالرّ ، ىلوْ بطريق األَ  اهللااحب معلَّقً
نَّة ))واألحر الّذين  أنتم أصحايب، وإخواين. وملََّا ذكر حديث: ٣٨٧-٨/٣٨٦. منهاج السُّ

ا فاصالً بني إخوانه الّذين ودَّ أن ((قال: ، ي يؤمنون يب، ومل يروينبعد نيأتو فجعل هذا حد¢
ن آمن به، يراهم إلخوان ورآه فهو من أصحابه، ال من هؤالء ا، وبني أصحابه، فدلَّ عىل أنَّ مَ

نَّة ))ومل يروه، الّذين مل يرهم ، ١٢٥٧٩واحلديث املذكور رواه أمحد رقم: . ٨/٣٨٩. منهاج السُّ
محن عند أيب يعىل عبد بنحمتسب تابعه ولكن مضعَّف، وهو فرقد بنوفيه جرس الرّ

 يف املتابعات، ٥٤٩٤، والطّرباينّ يف األوسط رقم: ٣٣٩٠رقم: ، وحمتسب متكلّم فيه، ويتقوّ
قالوا:  وددت أنّا قد رأينا إخواننا: -وفيه-املرفوع ٢٤٩رقم: صحيحهويشهد له حديث مسلم يف

  .وإخواننا الّذين مل يأتوا بعد، أنتم أصحايبقال: ؟ اهللارسولأولسنا إخوانك يا
ا من  )١( ، -إن صحّ -اعرالشّ  اهلذيلّ  خالد بنيب ذؤيب خويلددفنه؛ كأ موته، وقبل بعد رآه أمّ

حه ابنُ حجر،  ، ورجّ فاختلفوا يف صحبته، واملشهور ال صحبة له؛ كام نصّ عليه العراقيُّ
ه،  اجح أنّ ((: ابن حجر قالوغريُ م املكرَّ  فق أن ير جسدهمن اتّ  دَّ عُ  لَ وإالّ ، ه ليس بصحايبٍّ الرّ

ه حبة ملن رآه قبل دفنه أنّ ة من أثبت الصُّ جّ إذ حُ . . . ولو يف هذه األعصار، موهو يف قربه املعظّ 
 نيا فإنّ ق هبا أحكام الدُّ ال تتعلّ ، ةخرويّ وإنّام هي أُ ، ةوهذه احلياة ليست دنيويّ ، احلياة مستمرّ 

قة هبم بعد القتل جارية عىل أحكام غريهم من األحكام املتعلِّ  ومع ذلك فإنّ ، هداء أحياءالشُّ 
ة األثر، ٧/٤. الفتح))املوتى اجح عدم ، نظر حملُّ ، صحَّ  إنْ ((: وقال، وعلّق القولَ بصحّ والرّ

: ١/١٣. اإلصابة))خولالدّ  يا عرفًا((، وقال املناويّ قْ . ٢/٥٠٧. اليواقيت ))ال يعدُّ ذلك لُ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ؤية وقوعها وهو حوأمَّ ((: قال العراقيّ  ا وأمّ  ...فالظّاهر اشرتاطه، يٌّ ا كون املعترب يف الرّ
هادة كون رؤيته حتّى ال يطلق اسم ؛ -اأيضً -فالظّاهر اشرتاطه ، يف عامل الشّ

وقال ابن ، ))اموات ليلة اإلرساءوالنَّبيّني يف السَّ ، حبة عىل من رآه من املالئكةالصُّ 
ؤية، ةنيويّ وهو يف قيد احلياة الدّ ، ه فيمن رآهوهذا كلّ ((: حجر من : وكذلك املراد هبذه الرّ

ّ ا من رآه يف املنام وإن كان قد رآه حق¢ فقت له وهو يقظان أمّ اتّ  ا يرجع إىل ا فذلك ممِ
ار ، ))اصحابي¢  دُّ عَ فلذلك ال يُ ؛ ةنيويّ ة ال األحكام الدّ األمور املعنويّ  وقال ابن النّجّ

ا((: الفتوحيّ  ى صحابي¢ا ، من رآه منامً اإفإنَّه ال يُسمَّ  .))مجاعً
حايبّ : )(النّبيّ -٣ واجتامعه به يف ، ؤه بالنَّبيّ لقايكون أن يشرتط يف الصّ

ته  املراد أنَّ  عىل يدلُّ ((: قال العراقيّ . ذلك قبليه قلن فيخرج م، وبعد بعثته، حال نبوّ
ته بعد رآه من م؛ نبوَّ حابة يف ترمجوا أهنَّ لد ملن الصّ ة بعد للنَّبيِّ  وُ ، كإبراهيم، النّبوّ

لِد ملن يرتمجوا ومل، اهللاوعبد ة قبل وُ : وقال ابن حجر، ))كالقاسم، قبلها ومات النّبوّ
حبة((  يف مقتضيها حصول عند  إالَّ  حتصل فال، الظّاهرة األحكام من وعدمها، الصُّ

  .))البعثة  عىل يتوقّف الظّاهر يف وحصوله، الظّاهر

حبة البُلقينيُّ  وذهب ؤية إىل ثبوت الصّ تبة حلصول الرّ . ينظر: منيف الرّ ، ومل يستبعده العالئيّ
 . ١٤/ ٤ ، وفتح املغيث٦-٣/٥، ورشح التّبرصة٥٠ص: 

  .))حياته حال يف ؛ رؤيتهالنَّبيّ  برؤية واملراد((. وفيه: ٣/٥، وينظر: رشح التّبرصة ٢/٨٧٠التّقييد   )١(
 . ٤/١٤وينظر: فتح املغيث . ٥-٧/٤الفتح   )٢(
 . ٢/٤٦٦رشح الكوكب املنري   )٣(
 . ٣/٦رشح التّبرصة   )٤(
ا. ١١٢نقله عنه ابنُ قطلوبغا يف حاشيته ص:   )٥( حً د يف قوله:  جانبي أحد وجعله مرجِّ دّ هل ((الرتّ
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، وقال ٥٦النّزهة ص: . ))ومل يدرك البعثة؟ فيه نظر، ه سيبعثا بأنَّ خيرج من لقيه مؤمنً 
 : خاويّ فيؤمن به حني يراه، أو ، هل يشرتط يف كونه مؤمنًا به أن تقع رؤيته له بعد البعثة((السّ

اهب؛ ه سيبعثبعد ذلك؟ أو يكفي كونه مؤمنًا به أنَّ  ا الرَّ ريَ َّن مات قبل أن ، كام يف بَحِ وغريه ممِ
ابع  يدعو النَّبيّ  . وذكر بحريا يف القسم الرّ إىل اإلسالم؟. قال شيخنا: إنَّهُ حملُّ احتاملٍ

هل يدخل من رآه من مؤمني ((، وقال: ٤/١٦. الفتح ))لكونه كان قبل البعثة اإلصابةمن
يفة، أهل الكتاب الظّاهر: ال. وبه جزم شيخنا يف ؛ نفيلٍ  بنعمرو بنكزيد قبل البعثة الرشَّ

مة  َّن لقيه مؤمنًا بغريه ليخرجه ))به((، وزاد يف التّعريف: اإلصابةمقدّ  ))فإنَّه ممِ
ابق ةوأمّ ((: العراقيّ  قال، و٤/١٥السّ ؤية وقوعها بعد النّبوّ من  فلم أرَ ، ا كون املعترب يف الرّ

حابة،  ابن مندهض لذلك إالَّ تعرَّ  قبل  ام رأ النَّبيّ وإنَّ ، نفيل بنعمرو بنزيد: ذكر يف الصّ
إنه ((قال:  النَّبيّ  أنَّ ]٨١٣١[السنن الكرب رقم: سائيّ  النّ وَ وقد رَ ، ومات قبلها، البعثة

 . ٨٧٠-٢/٨٦٩. التّقييد ))وحده ةً مّ يبعث يوم القيامة أُ 
حابة من لقي النَّبيّ  دُّ عوهل يُ   ة يف الصّ  ؟نوفل بنكورقة؛ وقبل الرسالة، حال النّبوّ

حابة، ومنهم ابن حجر يف اإلصابة الظّاهر كذلك ، ٥٩٧/ ٣، وذكره غريُ واحد يف كتب الصّ
 : خاويّ ا ورقة فذكره((وقال السّ ل[يعني: ابن حجر]وأمَّ لكونه كان يف القسم األوَّ

عوة، مع أنَّهقبل [يعني: البعثة]، بعدها ا-الدّ . -أيضً مل جيزم بصحبته، بل قال: ويف إثباهتا له نظرٌ
، ))به((فإنّه قال: وقوله:  ظاهره اختصاص التّوقُّف بمن مل يدرك البعثة رشح النّخبةعىل أنَّ 

د و ، ٤/١٦ الفتح ))ومل يدرك البعثة؟ فيه نظرٌ ، هل خيرج من لقيه مؤمنًا بأَنَّه سيبعث  قال حممّ
ةهذا إن كان ففيه التّفصيل:  وابالصَّ ((:  ثيمنيعبن  سالة فهو صحايبّ ، بعد النّبوّ وإن ؛  وقبل الرّ

ة فليس بصحايبّ  بن نوفل وورقة . ٣٤٩ص:   البن حجر نُزهة  النَّظر رشح.  ))كان قبل النّبوّ
ته مع النَّبيّ  ،أدرك البعثة عند ابتداء ؛  وخدجية  ،وموته كان بعد البعثة، وقصّ

َّا قاله للنَّبيِّ  ا، ليتني أكون حي¢ا إذ خيرجك : الوحي مشهورة، وكان ممِ ياليتني فيها جذعً
ا قومك رً ا مؤزّ ، ومسلم رقم: ٣رواه البخاريّ رقم:  . . . وإن يدركني يومك أنرصك نرصً
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كلَّفٍ آمن به: (مؤمنًا به) -٤ قه، يدخلُ فيه كلُّ مُ بعه من اإلنس، وصدَّ ، واتّ

ق بام جاء به، وخيرج به كلّ من مل يؤمن به، واجلنّ  ولو كان مؤمنًا ، ومل يتّبعه، ومل يُصدِّ

رواه احلاكم  تنيأو جنّ  ةً  قد رأيت له جنّ فإينِّ  نوفل بنوا ورقةال تسبّ : ، وقال٢٥٢
، ))ومل خيرجاه، يخنيحديث صحيح عىل رشط الشّ ((، وقال: ٢/٦٠٩ هبيّ ، ووافقه الذّ

 . حيحةواأللباينّ : ٤٠٥رقم:  الصّ ة من اجتمع به((. وقال الفتوحيّ ثمّ أسلم بعد ، قبل النّبوّ
. ))يكن حينئذٍ مؤمنًا فإنَّ الظّاهر أنَّهُ ال يكون صحابي¢ا بذلك االجتامع؛ ألنَّه مل، ومل يلقه، املبعث

ة ٢/٤٦٩رشح الكوكب املنري اء، أيب بن اهللاعبد. ومثّل بقصّ سَ َمْ لَ  مع النَّبيّ  احلْ صَ يف بيعٍ حَ
: ))ثمّ مل ينقل أنَّه اجتمع به بعد املبعث((بينهام قبل البعثة، ثمّ قال:  ة فهذه القصَّ ((، قال العالئيّ

ة، ومل يكن أسلم عبد ا، ثمّ إنّ يومئ احلمساء أيب بن اهللاكانت قبل النّبوّ ذكر له بعد ه مل يُ ذ قطعً
 له صحبةً  ولكن الظّاهر أنّ ،  هذا احلديث الواحدعرف له إالَّ وال يُ ، ذلك صحبة مع النَّبيّ 

ا مع النَّبيّ  ّ  فقد ذكره مجاعةٌ ، وإسالمً حابةممِ هم يف ه بعضُ وعدَّ ، ن سكن البرصة من الصّ
 ىهل يكتف، ومل يلقه بعد إسالمه، ه أسلم يف زمن النَّبيّ هذا أنَّ  فلو فرض يف مثل، نييِّ املكِّ 

َّ صحابي¢  عدُّ ويُ ، ل مع إسالمه يف زمنهقاء األوّ بذلك اللّ   واحتاملٌ ، ا فيه نظرٌ ا بذلك؟ هذا ممِ
تبة ص: )) بعد وفاته، بخالف من مل يسلم إالَّ منقدحٌ  : . ٤٨. منيف الرّ ومن ((قال العالئيّ

اهذا النّوع  ة، وهو صغري يف يف اجلاهليّ  ، رأ النَّبيّ الباهيلّ  حيوة بنسعيد: -أيضً
ه عبد َّ لب، وهو يتطلّ املطّ حياة جدِّ عرف سعيد يُ  ال: الربّ قال ابن عبد. . . ا أبطأ عنهبه ملَ

ابق ص: ))بعد املبعث له لقاء بالنَّبيّ   هبذا احلديث. قلت: ومل يذكر أحدٌ إالّ  -٤٨. السّ
  .٢/٥٠٥ اليواقيت، وينظر: ٤٩

حبة، ولو كان مؤمنًا بأنّه  النَّبيّ أنّ اللّقيا بواخلالصة:  قبل البعثة ال تثبت هبا الصّ
ة،  ا من أدرك النّبوّ سيبعث، أو كان مؤمنًا بغريه، إالّ إن أدرك البعثة، واجتمع معه، وآمن به، وأمّ

ا من لقيه قبل ال عوة كورقة فالظّاهر صحبته، وأمّ بعثة، وبعدها، ولكن مل يؤمن ومل يدرك الدّ
 يف التّعريف.  ))مؤمنًا به((فال صحبة له، وينظر: رشح  النَّبيّ بعد وفاة إالّ 
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 .كأهل الكتاب؛ بغريه من األنبياء

. ))واإلنس، من اجلنّ  فٍ مكلَّ  كلُّ ))مؤمنًا به((: يدخل يف قولنا((: ابن حجرقال 
ا، اإليامن: خيرج بقيد((: وقال ة إذا مل جيتمع به مرَّ ، ولو أسلم بعد ذلك، من لقيه كافرً

كمن لقيه من مؤمني ، من لقيه مؤمنًا بغريه: خيرج، ))به((: وقولنا((: وقال، ))أخر
م حديث أيب سعيدٍ وذكر -وقال ابن تيميّة، ))أهل الكتاب قبل البعثة : املتقدِّ

حبة يتعلَّق بمن رآه مؤمنًا ((: -. . . يغزو فئام قد بنيَّ يف هذا احلديث أنَّ حكم الصُّ
ا-وقال، ))فإنَّه ال بُدَّ من هذا؛ به دَ رؤية اإلنسان  ال ريب أنَّ ((: -أيضً لغريه جمرَّ
قالال بَه: توجب أن يُ حِ دون ، واالقتداء به، ولكن إذا رآه عىل وجه االتِّباع له، قد صَ

عتدَّ برؤية من رَ ؛ واالختصاص به، غريه ار  النَّبيّ أَ وهلذا مل يُ ؛ واملنافقني، من الكفَّ

 . ١/١٠اإلصابة   )١(
ابق  )٢( خاوي نحوه. فتح املغيث ١٤١، والنّزهة ص: ٧/٤الفتح نظر: يو. السّ   .١٧-٤/١٦، وذكر السّ
به ابنُ قطلوبغا يف هذا القيد. ١٤١، والنّزهة ص: ٧/٤نظر: الفتح يو، ١٠/ ١اإلصابة   )٣( ، وتعقَّ

، ومل يؤمن بام جاء به؛ ؛ أنَّه مؤمنٌ بأنّ ذلك الغري نَبيٌّ ))مؤمنًا بغريه((كان املراد بقوله:  إنْ ((قال: ف
مؤمن، فلم يدخل يف اجلنس، فيحتاج إىل : كأهل الكتاب اليوم من اليهود، فهذا ال يقال له

، وإنّام هو لبيان متعلّقإخراجه بفصلٍ  اإليامن، وإن كان  ، وحينئذ ال يصحّ أن يكون هذا فصالً
كان قبلها  املراد: مؤمنًا بام جاء به غريه من األنبياء، فذلك مؤمن به إن كان لقيه بعد البعثة، وإنْ 

ا-ه سيبعث، فال يصحّ فهو مؤمن بأنّ  . ))أن يكون فصالً ملا ذكره بعد هذا. واهللا أعلم -أيضً
: ١١٢-١١١حاشية النّزهة ص:  خاويّ [يعني: ليخرجه ))به((يف: وزاد يف التّعر((، وقال السّ

َّن لقيه مؤمنًا بغريه]نفيل بنعمرو بنزيد عىل أنَّ لقائل ادِّعاء االستغناء عن التَّقييد به ، فإنَّه ممِ
ة ان ك((وقال القارئ: ، ١٦-٤/١٥. الفتح ))إذ املطلق حيمل عىل الكامل بإطالق وصف النّبوّ

 . ٥٨٠ رشح النّزهة ص:. ))به((ىل أن يرتك قوله: األوْ 
)٤(   ٢٩٨/ ٢٠جمموع الفتاو . 
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م مل يروه رؤيةَ من قصده أن يُ  وقال ، ))وأعوانه، ويكون من أتباعه، ؤمن بهفإهنَّ

َّ  لَّ كانت املسألة قَ  وإنْ ، هذا هو احلقُّ و((: -وذكر رشط اإليامن-العالئيّ  ؛ ح هبامن رصَ
، وإنّام تثبت هذه اخلصيصة، النَّبيّ  بَ حِ صَ  نْ هبا مَ  اختصَّ ، رشيفةٌ  رتبةٌ  حبةَ الصُّ  فإنّ 

فمن ليس ، انتسابه إليه حتّى يصحّ ، وهو اإليامن به؛ صاف هبا برشطهااالتّ  ويصحّ 
نسبة املنافقني إىل -تعاىل-اهللانعَ وهلذا مَ ؛ انتسابه إىل صحبته صحُّ يكذلك ال 

 يف يشءٍ  كرٌ منهم ذِ  وجد ألحدٍ وال يُ ، أصالً  منهم يشءٌ  وأن يُرو عن أحدٍ ، صحبته
حابة  وهو، رآهُ  لو عامَّ  ))مسلامً ((: بقويل واحرتزتُ ((: وقال العراقيّ ، ))من كتب الصّ

 .))املشهور عىل بصحايبٍّ  ليس فإنّه، وفاته بعد أسلمثمّ ، كافرٌ 

نَّة   )١(  . ٨/٣٨٨منهاج السُّ
تبة ص:   )٢(  باختصار يسري. . ٤٧-٤٦منيف الرّ
ثَّلَ له برسول٣/٦رشح التّبرصة   )٣( املسند رقم:  ، وحديثه يفتبوكغزوة يف  إىل النَّبيّ قيرص  ، ومَ

جال هو يكن مل إنصيَّادٍ، لكن قال يف األخري: بن ااهللا ، وبعبد١٦٦٩٣ رَ الدَّ  فتحون عن ابن ، وذَكَ
هُ  االستيعابعىل ذيله يف حابة. قال ابن حجر:  يف أنّه عدَّ حابة((الصّ ؛ ال معنى لذكر ابن صيّاد يف الصّ
ا، وإن كان غريهألنّ ؛ اقطعً  فليس بصحايبٍّ ، الجّ ه إن كان الدّ ألنّ   ه النَّبيّ قيِّ لُ  فهو حالُ ، ه يموت كافرً

: ٣/١٣٤اإلصابة  ))مسلامً يكن مل حابة، وقد صيّ  بن اهللاعبد ذكر أحدٌ مل يَ ((، وقال العالئيّ اد يف الصّ
وا بذلك ، ومل يعتدُّ وحجّ ، ته املشهورة، وأسلم بعد وفاة النَّبيّ ووقف معه يف قصّ ، مه النَّبيّ كلَّ 
تبة ص: ))والكالم يف حال كفره، واهللا أعلم بام آل إليه أمره بعد إسالمه، قاءاللّ  ّن . ٤٧. منيف الرّ وممِ

، واملناويُّ  يوطيُّ مها. ينظر: ال نفى صحبةَ رسول قيرص السّ ، ٢/٥٠٥اليواقيت، و٢/٢٠٩دريبتّ وغريُ
َّن لقي النَّبيّ  هبيّ  ذكره. التّنوخيّ  عديّ  بنومل يُسلم إالّ بعد وفاته: كعب  وممِ  التّجريد يف الذّ

، ال صحبة له، وسمع من النَّبيّ فهو ((: -ترمجته خامتة يف- وقال. ٢/٣٢  . ))تابعيّ
ة يف هذا املوضع، نذكرها مقتدين هبم؛ وهي:   )٤( ة مسائل بحثها بعض األئمّ  وثمّ

  : تها؛ لكوهنم خماطبني األوىل: صحبة اجلنّ ، والظّاهر صحّ ة صحبة اجلنّ اختلفوا يف صحَّ
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ته، وقد آمنوا به، واجتمعوا به، واتّبعوه؛ ، وتشملهم بعثتهبرسالة النَّبيّ  ، فهم من مجلة أمّ
حابة،  نَّة النَّبويّة، وذكرهتم بعض كتب الصّ قال كام ورد يف نصِّ القرآن الكريم، ويف صحيح السُّ

 : ا أنّ  عىل تعاىل اهللاوقد نصَّ ((ابن حزمٍ  اهللارسول من القرآن وسمعوا آمنوا، اجلنِّ  من نفرً
اجح دخوهلم((: قال ابن حجر، و٩/٣٦٥. املحىلّ ))فهم صحابةٌ وفضالء ا اجلنُّ فالرّ ألنَّ ؛ أمّ

ا النَّبيّ  رف اسمه منهم ال فمن عُ ، والطَّائعون، وهم مكلَّفون فيهم العصاة، بعث إليهم قطعً
حابة د يف ذكره يف الصّ دُّ ، وقد أورد ٥٣٨، ١/١٠، وينظر: اإلصابة ٧/٤. الفتح ))ينبغي الرتَّ

ا به، وتوفيةً برشطه يف أالّ يرتك  ؛ مقتديً تي ذكرها أبو موسى املدينيّ ابنُ األثري بعضَ ترامجهم الّ
ىل، وذكر أنّه  ا، وإنْ كان ير تركهم أوْ . ينظر: أسد الغابة منهم باسم أحدٍ  نقلٌ  ال يصحّ أحدً

، وابنُ حجر بأنّ اجل٢٠٩، ٤/٢٠٥، ٢/٢٦٧ به العراقيُّ نّ من مجلة املكلّفني، . وتعقَّ
ة.  ب بأنّه مل يستند فيام عاب به أبا موسى عىل حجّ سالة، وزاد ابنُ حجر يف التّعقّ واملشمولني بالرّ

ّا ٤/١٢، وينظر: فتح املغيث ١/٥٣٨، واإلصابة٧/٤، والفتح ٨٧١-٢/٨٧٠التّقييد  . وممِ
ان، وحارصذكروه من ترامجهم: أبيض، واألرقم،  ، سليطورسق، و ، وزوبعة،خارض، وحسّ

، يحلقم اجلنِّ و جابر، بن، وعمرومراحش بنعرفطة، وعثيم، وشصار، وشارص، وسمحجو
؛ خرقاء، وأبو اهليثم، وردان، ومنسأة اجلنّي، ومهلهل بنمعتكد، ومامر، ومهلهل بنمالكو

، ٢٠٩، ٤/٢٠٥، ٤٥٣، ٢/٢٦٧، وغريهم. ينظر: أسد الغابة فارعة، وكذلك امرأة من اجلنِّ 
، ٧٧، ٧٦، ٧١، ٢٠/ ٢، ٥٣٨، ٤٠٠، ٣٢٧، ٢٩٩، ٤٣، ٣٠/ ١اإلصابة ، و٤٤٤ ،٥/٤٧

٥٩٦، ٤٤١، ٤٢٣، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣٣٣، ٣/٣١٠، ٥٣٦، ٥٢١، ٤٦٨، ٤٥٨، ١٤٩، ١٣٤ ،
تي ذكرهتاأل. وبعض ٣٦٥، ٢٧٧، ٤/٢١٠  . ال تصحُّ  مسانيد الّ

هم إىل االختالالثّانية: صحبة املالئكة:   ف يف اختلفوا يف صحبتهم، وأرجعه بعضُ
حابة.  بعثته إليهم، وال يظهر ثبوت بعثته إليهم، وذكر العراقيّ أنّه مل يذكرهم أحدٌ يف الصّ

ى قولَ ابن األثري بأنّ ذكر من رآه٢/٨٧٠التّقييد  كَ ،  ، وملَّا حَ ىل من ذكر اجلنّ من املالئكة أَوْ
به فقال:  سالةفني من مجلة املكلَّ  اجلنَّ  ألنَّ ؛ وليس كام زعم((تعقّ ، والبعثة، الّذين شملتهم الرّ
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ابق ))بخالف املالئكة ، ١/١١اإلصابة ، وجعل ابنُ حجر دخوهلم حملّ نظر. ٢/٨٧١. السّ
ا املالئكة فيُ ((: ٧/٤يف الفتح  قالو هم فيهم عىل ثبوت بعثته إليهمأمّ ا ، توقَّف عدُّ فإنَّ فيه خالفً

ا ، ))هموعكس بعضُ ، ههم اإلمجاع عىل ثبوتحتّى نقل بعضُ ، بني األصوليِّني خاويُّ رأيً ونقل عنه السّ
حابة عىل هذا األصل نظرٌ ال خيفى. وما قاله ((آخر، فقال:  ة بناء دخوهلم يف الصّ قال شيخنا: ويف صحّ

، لكنّه خالفه يف    .١٥-٤/١٤فتح املغيث . ))حيث مشى عىل البناء املشار إليه الفتحظاهرٌ
، الثّالثة: صحبة األنبياء:   حبة، وفضلها أجلُّ ة أعىل من رتبة الصُّ ال شكَّ أن رتبة النّبوّ

: ومقامها أسنى.  ليلة اإلرساء الّذين ماتوا ، واتاما األنبياء الّذين رآهم يف السَّ أمَّ ((قال العراقيّ
مع كون ، لكون رؤيتهم له بعد املوت؛ حبةطلق عليهم اسم الصُّ م ال يُ أهنَّ  ال شكَّ ، منهم

حابة، مقاماهتم أجلّ  ؛ إىل اآلن مل يمت يٌّ ا من هو حوأمَّ ، وأعظم من رتبة أكرب الصّ
 من رآه والظّاهر أنّ ، ض لذلك من أهل احلديثمن تعرَّ  ومل أرَ ، نظرٍ  هذا حملُّ  ...كعيسى

ورد  ، كاملعيسى يف األرض رؤيته. ثمّ أثبت )). . . حبةله حكم الصّ  يٌّ وهو ح، يف األرض
. ))حبة عليهطالق الصّ إوإذا كان كذلك فال مانع من ((، ثم قال: ٢٧٨رقم:  يف صحيح مسلم

هبيّ لعيسى٨٧٥-٢/٨٧١التّقييد  الم-باختصار، وترجم الذّ ، ١/٤٣٢يف التّجريد -عليه السّ
؛ فإنّه ((وقال:  ، ونَبيٌّ حابة؛ فم عليهليلة اإلرساء، وسلّ  رأ النَّبيّ صحايبٌّ  هو آخر الصّ

ه القايض تاج زَ غَ لْ وأَ ((:٤/٥٢، وقال ابن حجر يف اإلصابة ٤/٥٢إلصابة وينظر: ا. ))موتًا
ين السّ   فقال:  بكيّ الدّ

ــ ــعِ مَ ــاق مجي ــلُ  ن باتّف ــق أفض ــن اخلل ــــحابِ  خــــريِ م أيب بكــــر ومــــن عمــــر الصّ
ـــى ـــة املصـــطفى املختـــار ومـــن عـــيلّ ومـــن عـــثامن وهـــو فت ))مـــن مضـــرمــن أمّ

حابة -وسالمه عليهم اهللاصلوات-األنبياء ((وقال مغلطاي:   . ))ال يذكرون يف الصّ
ا-، قال ابن حجر١/١٩٦اإلنابة  : ألمور اقتضت ذلك؛ ةويتّجه ذكر عيسى خاصّ ((: -معلِّقً

، ببيت املقدس عىل قولٍ  ه اجتمع بالنَّبيّ أنّ : الثّاين. فع حي¢ا، وهو عىل أحد القولنيه رُ نّ أَ : هلاأوّ 
امء أنه ينزل إىل األرض، : الثّالثحكمه من حكم الظّاهر.  ألنّ ؛ وال يكفي اجتامعه به يف السّ
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دجّ فيقتل الدّ  حايبّ فبهذه الثّ ؛ ال، وحيكم برشيعة حممّ . اإلصابة ))الث يدخل يف تعريف الصّ
حبة رشائط فيه توافرت وإن مريم، بن، وال ريب أنّ عيسى٤/٥٢  رتبة الظّاهرة؛ فإنّ  الصّ

ة، سالة النّبوّ ه يف والرّ ، حقِّ  . وأعظم أجلّ
ابعة: صحبة اخلرض:  ال تصحّ صحبته، وأثبتها بعضهم؛ لقوهلم ببقائه حي¢ا إىل زمن الرّ

، ولكن مل يرد دليلٌ صحيحٌ يدلّ عىل بقائه حي¢ا إىل زمن النَّبيّ  ، وبعضهم فرضها احتامالً
تية ص: اآل بل الوارد الثّابت خالفه؛ كام يف أحاديث ابن عمر، وجابر، وأيب سعيد  النَّبيّ 
ة القول ببقائه  ١٥٤-١٥٢ حبة؛ فداللتها واضحة عىل موته، وعدم صحّ يف ضابط زمن الصّ

قني: قال ابن تيميّة:  ره سائرُ العلامء املحقِّ ره، وحرَّ احتجاجهم بحياة اخلَرضِ ((حي¢ا، وهذا ما قرَّ
، فمن الّذي يُسلِّم هلم بقاء اخلَرضِ  ق والَّذي عليه، احتجاجٌ باطلٌ عىل باطلٍ  ونسائر العلامء املحقِّ

ة نِّ ؛ أنّه مات، وبتقدير بقائه فليس هو من هذه األُمَّ ابِني من اجلِ ، وهلذا يوجد كثريٌ من الكذَّ
َّ ؛ واإلنس عي أنّه اخلَرضِ ممِ دَّ حيحة، ن يَ ، ويف ذلك من احلكايات الصّ ؛ ويظُنُّ من رآه أَنَّه اخلَرضِ

تي نعرفها ما يطول وصفها هنا نَّة . منهاج ))الّ واب الّذي عليه ((. وقال: ٩٤-٤/٩٣السُّ الصَّ
يَاس، واخلَرضِ ماتا و العلامء أنَّ إِلْ قُ قِّ ابق))حمُ رضِ موسى مات((، وقال: ٩٧-١/٩٦. السّ ، فإنَّ خَ

ا من النّاس ر بصورة إنيسٍّ ، واخلَرضِ الّذي يأيت كثريً نِّيٌّ تصوَّ ابٌ ، إنّام هو جِ وال ، أو إنيسٌّ كذَّ
اجيوز أن يكون  لَكً ، واإلنيسُّ ، وإنّام يكذب اجلنِّيُّ ، فإنَّ امللك ال يكذب، أنا اخلَرضِ : مع قوله، مَ

 َّ نِّي¢ا، ن أتاه اخلَرضِ وأنا أعرف ممِ ّ ؛ وكان جِ . جمموع الفتاو ))ا يطول ذكره يف هذا املوضعممِ
بْل بعثة  الّذي عليه أهل التّحقيق: أنَّ اخلرض قد مات،((: باز بنالعزيز، وقال عبد١/٢٤٩ قَ

ةٍ كثريةٍ معروفةٍ يف حملّها، ولو كان حي¢ا يف حياة نبيِّناالنَّبيّ  لدخل يف هذا احلديث،  ؛ ألدلّ
َّن أتى عليه املوت قبل رأس املائة  . ٢رقم  ٧٥/ ٢. حاشية الفتح ))وكان ممِ

حابة  واجلنّ ، املالئكةاألنبياء، ودخول مسائل تنبيه:  يف باب  ال حاجة هلا ظاهرةيف الصّ
واية ثني هلذه  واوضعأهل احلديث إنّام و، الرّ واية، ولوال ذكر بعض املحدِّ لِ الرّ قواعده من أَجْ

ض هلا، وال بدّ  حابة؛ ملَِا  املسائل مل أتعرّ حبة من اجلنِّ بعد عرص الصّ من إغالق باب دعو الصّ
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واستمرار  حبةوصف الصّ القيد ال بدَّ منه لبقاء هذا ):(ومات عىل اإلسالم-٥
حبة عن اإلسالم، فضلها فال ، كام هو رشطٌ يف ثبوهتا، فهو رشطٌ لبقائها، فال تنفكّ الصُّ

؛ قبل وفاته من ارتدّ القيد  ذاوخيرج هب. الوفاةصحبة بدون الثّبات عىل اإلسالم حتّى 
ا بطل صحبتهتُ  تهردّ  فإنّ  فاقً : ليخرج بذلك؛ مات عىل اإلسالمثمّ ((: العراقيّ قال ، اتّ

، صبابة بنومقيس، ةأميّ  بنوربيعة، خطل بن اهللاكعبد؛ اومات كافرً ، من ارتدّ 
حابةهؤالء ال يُ  أنَّ  ال شكَّ ف، ونحوهم وهم داخلون يف ، طلق عليهم اسم الصّ

، من لقيه مؤمنًا به ))اإلسالم ومات عىل((: وخرج بقولنا((: قال ابن حجرو، ))احلدِّ 
: وقال، ))يسريٌ  جد من ذلك عددٌ وقد وُ ، -والعياذ باهللا-تهومات عىل ردّ ، ثمّ ارتدّ 

ا(( فاقً والتقى به ، فإن رجع إىل اإلسالم قبل وفاة النَّبيّ . ))فإِنَّه ليس صحابي¢ا اتِّ
 ا من ارتدَّ أمَّ ((: العراقيّ قال ، رسح أيب بن اهللامثل عبد؛ فهو صحايبٌّ بال خالفٍ 

 يرتتّب عىل التّسليم هبا من املفاسد الكبرية. 
حايبّ -قال ابن حجر  )١( أو رآه ، من صحبه، عىل التّعريف دُ رِ ويَ ((: -وذكر تعريف البخاريّ للصّ

دْ إىل اإلسالم، ثمّ ارتدَّ بعد ذلك، مؤمنًا به عُ : فينبغي أن يُزاد فيه، فإِنَّه ليس صحابي¢ا اتِّفاقًا؛ ومل يَ
. رشح ))الظّهور لكاملاجلمهور؛  تركهوإنّام ((، قال القارئ: ٧/٤. الفتح ))ومات عىل ذلك((

ه العراقيّ يف التّقييد ٥٧٧-٥٧٦النّزهة ص:  ، ٢/٨٥٦، وسبق ابنَ حجر إىل هذا القيد شيخُ
 . ٣/٣ورشح التّبرصة 

 . ٤-٣/٣، وينظر: رشح التّبرصة ٨٥٧ -٢/٨٥٦التّقييد   )٢(
ا-وقال . ١٢-١١/ ١اإلصابة   )٣( ا نسبة ألهنّ ؛ حبةاسم الصُّ  بَ لِ سُ  من ارتدّ  أنّ  وال شكّ ((: -أيضً

 .٦/٤٩٠الفتح . ))صف هبابعد أن اتّ  ها من ارتدّ فال يستحقّ إسالميّة، رشيفة 
 . ٧/٤الفتح   )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 صحبتهم لهل؛ حبة عائدة إليهمفالصُّ  سالم يف حياتهثمّ عاد إىل اإل، منهم

وإن مل يرجع إالَّ بعد وفاة . ))ال خالف يف دخوله((: وقال ابن حجر، ))اثانيً 
 :عىل قولني؛ فقد اختلفوا فيه النَّبيّ 

ل  حابة: القول األوّ ته أبطلت صحبته؛ ال يُعدُّ يف الصّ وال سبيل إىل ، ألنَّ ردّ
ثمّ ، ارتدَّ ثمّ ، مسلامً  لقيه من دخول ويف((: قال العراقيُّ ، حتصيلها بعد وفاة النَّبيّ 

حابة يف النَّبيّ  وفاة بعد أسلم ة فإنَّ ؛ كبريٌ  نظرٌ  الصّ دّ ، حنيفة أيب عند للعمل حمبطةٌ  الرِّ
افعيّ  عليه ونصَّ  افعيُّ  كان وإن، األمّ يف الشّ ا: عنه حكى قد الرّ  برشط حتبطإنّام  أهنَّ

ا فالظّاهر وحينئذٍ ، باملوت اتّصاهلا حبة حمبطة أهنَّ مة للصُّ ة؛ املتقدِّ رَّ ، هبرية بنكقُ
 .))قيسٍ  بنوكاألشعث

العمل  حبوطَ  ألنَّ ؛ اإلسالم تعود إليه صحبتهبرجوعه إىل : القول الثّاين
دم ما قبله، ةدَّ بالوفاة عىل الرِّ  -عند بعض العلامء-مرشوطٌ  والتّوبة ، وألنَّ اإلسالم هيَ

بُّ ما قبلها -ويعضده، أسلمت عىل ما أسلفت من اخلري: وثبت يف احلديث، جتَ
ا ّن تنطبق عليه هذه احلالة مل يتخلّف أحدٌ يف ؛ قيس بنأنّ األشعث-أيضً وهو ممِ

حابة ه يف الصّ حه بعضُ العلامء ، وإخراج حديثه يف املسانيد، عدِّ وهذا القول رجَّ
ة يف لت ردَّ ولو ختلَّ ((: -كام يف بعض املواضع-ولذا أضاف إىل التّعريف؛ حجركابن

 . ٣/٥، وينظر: رشح التّبرصة ٨٥٨/ ٢التّقييد   )١(
 . ١/١٢اإلصابة  )٢(
 . ٥٧٦، ورشح النّزهة للقارئ ص: ٨٥٩-٢/٨٥٨. وينظر: التّقييد ٥-٣/٤رشح التّبرصة  )٣(
ا : اهللا، قال لرسولحزام بنحكيم. وهو حديث ١٩٤رواه مسلم رقم:   )٤( أرأيت أمورً

 . فذكره. . . اهللافقال له رسول كنت أحتنّث هبا يف اجلاهليّة، هل يل فيها من يشء؟ 
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م-))األصحّ  وعاد إىل اإلسالم قبل أن ، ن ارتدَّ ويدخل فيه مَ ((: قالو، -كام تقدّ
حيح املعتمد؛ أم ال، ة أخرمرّ  سواء اجتمع به، يموت  قُّ والشّ ، وهذا هو الصّ

لاأل ؛ وهو مردودٌ ، الثّاين احتامالً  قِّ هم يف الشّ وأبد بعضُ ، ال خالف يف دخوله وّ
حابة قيس بنطباق أهل احلديث عىل عدِّ األشعثإل وعىل ختريج أحاديثه ، يف الصّ

َّ ، واملسانيد، حاحيف الصّ   .))ثمّ عاد إىل اإلسالم يف خالفة أيب بكر، ن ارتدَّ وهو ممِ
حابة: ثانيًا يّة معرفة الصّ  :وفوائد ذلك، ومتييزهم، أمهّ

يّة ذو ومتييزهم عن غريهم ، النَّبيّ بأصحاب  العلم  ، ومكانة كبرية، بالغةأمهّ
 :يف أمور وتتجىلّ 
ة بعد نبيِّها -١   .والواسطة بينه وبينهم، املبلِّغني عنه، تعلُّقه بأفضل األمَّ
ّا ، وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وتنوهيهم بشأنه، عناية العلامء به -٢  وممِ

كِمَ بقوله أنَّ  معلومٌ ((: الربّ عبد ابنُ قال : ورد عنهم يف ذلك وقُيضِ بشهادته فال ، من حُ
ال يُعذر  جسيمٌ  وهو علمٌ . . . هواملعرفة بحالتِ ، وعدالته، ونسبه، من معرفة اسمه دَّ بُ 

الوقوف عىل  نَّ أ؛ ه بني العلامءوال خالف علمتُ ، نسب إىل علم احلديث بجهلهيُ  أحدٌ 
وبه ساد ، وأرفع علم أهل اخلرب، ةمن أوكد علم اخلاصَّ  اهللامعرفة أصحاب رسول

 وعلامؤهم معتنون بمعرفة أصحاب من األديان إالَّ  أهل دينٍ  ظنُّ وما أَ ، ريأهل السّ 

وبني موته ، ه له مؤمنًابني لقيّ : أي؛ ))ةٌ لت ردّ ولو ختلَّ ((قويل: ((. قال ابن حجر: ١٢٩ينظر: ص:   )١(
؟ ، أو بعده، له سواء أرجع إىل اإلسالم يف حياته حبة باقٍ اسم الصُّ  فإنَّ ، عىل اإلسالم

 . ٥٦النّزهة ص:  ))؟ أم ال، وسواء ألقيه ثانيًا
 . ٤/١٨، وفتح املغيث ٥٦النّزهة ص: ، و٧/٤نظر: الفتح يو، ١/١٢اإلصابة  )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا-وقال، ))تهمَّ وبني أُ ، م الواسطة بني النَّبيّ ألهنَّ ؛ أنبيائهم ويلزم صاحب ((: -أيضً

ين عن نبيِّهم ين للدِّ ؤدِّ حابة الـمُ نَى بسريهم، احلديث أن يعرف الصّ عْ ، ويُ
حابةومن تبحَّ ((: وقال احلاكم، ))وفضائلهم  كاملُ  فهو حافظٌ ، ر يف معرفة الصّ

الح، ))احلفظ حابة أصلٌ ((: وقال ابن الصّ : قال النّوويّ و، ))أصيلٌ  معرفة الصّ
ا-وقال، ))الفائدة عظيمُ ، كبريٌ  وهذا علمٌ (( َّ ((: -أيضً  ومتسّ ، د االعتناء بها يتأكَّ ممِ

ينيّ  نْ مِ  فإنَّ ((: وقال ابن حجر، ))احلاجة إليه علم احلديث : ةأرشف العلوم الدّ
َّ  اهللامتييز أصحاب رسول: معارفه لِّ جَ ومن أَ ، بويّ النّ   .))ن خلف بعدهمممِ

 :ومنها؛ وثامره اجلليلة، فوائده النّفيسة الكثرية -٣ 
لوك لسبيلهم، واالقتداء هبم، االهتداء هبدهيم -أ ك به، والسُّ وقد ، والتمسُّ

 .ذلك إىل تعاىل اهللاندب
 .معرفة املسند من املرسل-ب
 .معرفة املوقوف من املقطوع -ج

 . ٩-٨/ ١االستيعاب   )١(
 . ١٦٩جامع بيان العلم ص:   )٢(
 . ١٧٢املعرفة ص:   )٣(
 . ٢٧١علوم احلديث ص:   )٤(
 . ٢/٢٠٦ التّقريب  )٥(
 . ١/٣٥رشح مسلم   )٦(
 . ٣/ ١صابة اإل  )٧(
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 .مفتاح فهم األحاديث-د

أي فيه؛ معرفة املرفوع حكامً -هـ َّا ال جمال للرّ حايبّ ممِ ّا يقوله الصّ  .ممِ
حابة منزلة -و ثني-للصَّ ّن جاء بعدهم-عند املحدِّ ، ال يبلغها غريهم ممِ

ون به  وهنم بام ال خيصُّ واةوخيصُّ ا: ومن ذلك؛ سائر الرّ واغتفار ، إثبات عدالتهم مجيعً
 .وقبول مراسيلهم، جهالتهم

حايبّ ليس كاجتهاد غريه-ز ة؛ اجتهاد الصّ ة عند بعض األئمّ  ؟ .وهو حجَّ
ة يف هذا ّا ورد من كالم األئمّ كان  وإنْ ، ونحن((: الربّ عبد ابنُ  قال :وممِ

حابة فينا البحث عن أحواهلم الصّ وهم أهل ؛ من املسلمني إلمجاع أهل احلقِّ ؛ قد كُ
نَّة واجلامعة عىل أهنَّ  والبحث عن ، فواجب الوقوف عىل أسامئهم، هم عدولٌ م كلَّ السُّ

لِك سبيلُ ، ليُهتد هبدهيم؛ وأحواهلم، سريهم ما  لُّ قَ وأَ ، واقتُدي به، هفهم خري من سُ
نسب إىل علم يُ  أحدٌ وهو علم جسيم ال يُعذر ، معرفة املرسل من املسند: يف ذلك

ا-وقال، ))احلديث بجهله من أسامء ؛ ومن وقف عىل ما ذكرنا يف كتابنا هذا((: -أيضً
حابة فقد ، نه من عيون أخبارهموما تضمَّ ، -أمجعني عليهم تعاىل اهللارضوان-الصّ

ا فيه من الوقوف عىل املرسل من ملَِ ؛ ومعرفة احلديث، من علم اخلرب وافرٍ  أخذ بحظٍّ 
تي هي نصاب ؛ ل املباركوّ واستوىل عىل معرفة أهل القرن األَ ، املسند وتلك املنزلة الّ

حابةومن تبحَّ ((: وقال احلاكم، ))ومفتاح فهم األثر، عىل اخلرب فهو ؛ ر يف معرفة الصّ
، عن تابعيّ ، من مشاخينا يروون احلديث املرسل مجاعةً  فقد رأيتُ ، احلفظ كاملُ  حافظٌ 

 . ٨/ ١االستيعاب   )١(
ابق   )٢(  . ٤٨٣-٤٨٢/ ٤السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ونه فيتومهَّ  ام رووا املسند عن صحايبٍّ وربَّ ، اونه صحابي¢ يتومهَّ ف اهللاعن رسول

واجلري عىل ، ك هبدهيممسّ إىل التّ   اهللابَ دَ نَ ((: ابن أيب حاتموقال ، ))اتابعي¢ 
: فقال، واالقتداء هبم، لوك لسبيلهموالسُّ ، منهاجهم

الح، )) حابة أصلٌ ((:وقال ابن الصّ رجع إليه يف معرفة يُ ، أصيلٌ  معرفة الصّ
 .))صل من املرسلعرف املتّ ه يُ ب((: قال النّوويّ و، ))واملسند، املرسل
 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٤
ة فيه-٥ عُ املصنّفات اخلاصّ ضْ  .وَ
لِّ معارف علم احلديث -٦ ن أَجَ متسُّ احلاجة ، وأصل أصيل، علم جسيمفهو ؛ مِ

د العناية به، إليه  .وتتأكّ
 .جهلهبنسب إىل علم احلديث يُ  ال يُعذر أحدٌ  -٧
 .وأرفع علم أهل اخلرب، ةمن أوكد علم اخلاصَّ  أنّه ال خالف بني العلامء -٨
 .ريبه ساد أهل السّ -٩

حابة من لوازم بلوغ رتبة -١٠ ثني(احلافظ) عند : معرفة الصّ  .املحدِّ

 . ١٧٢املعرفة ص:   )١(
 ). ١١٥ساء/اآلية: (سورة النّ   )٢(
 . ٨-١/٧اجلرح والتّعديل   )٣(
 . ٢٧١علوم احلديث ص:   )٤(
 . ٢/٢٠٦، والتّقريب ١/٣٥رشح مسلم   )٥(
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 :حبةطرق إثبات الصُّ : ثالثًا

 :وهي؛ طرقها املشهورة مخسة 
 .العرشةِ  وبقيَّةِ ، وعيلّ ، وعثامن، وعمر، بكرٍ  كأيب؛ واترالتّ  -١
ة؛ واترهرة القارصة عن التّ االستفاضة والشّ  -٢ اشَ كَ ْصنٍ  بنكعُ م، حمِ امَ  بنوضِ

 .ثعلبة 
ــحابة أن يثبتهــا أحــدُ  -٣ ــة؛ الصّ مَ مَ ــة أيب بــنكحُ َمَ ِّ  محُ ويسِ ــذي   الــدَّ  مــاتالّ

ـــبهان ـــا بأص ـــهد، مبطونً ـــه فش ـــو ل ـــى أب ـــعريُّ  موس ـــه  األش ـــمع أنّ ـــيّ  س  النَّب
هادةلهحكم  .بالشّ

فريقدِّ من أنكر صحبة الصِّ ((: قال القارئ  )١( ، القرآن الستلزام إنكار صحبته إنكار نصّ ؛ كَ
ن أنكر صحبة غريه، فإنَّ ، املراد به ه هواملجمع عىل أنَّ  . رشح النّزهة ))ه ال يكفربخالف مَ

نيّ  ، وذكر قبل ذلك أنه٥٩١-٥٩٠ص:  عْ  بقوله تعاىل:  الـمَ
 من أنكر صحبة أيب بكرٍ ((]. وقال ابن عيينة: ١٤٠[التوبة:  

ب القرآن؛ كافرٌ فهو  نَّة ))ألنّه كذَّ  . ٣٨١/ ٨. منهاج السُّ
ة )٢( َمَ ةَ محُ ؛ منهم: ابن املبارك يف اجلهاد رقم:  أخرج قصّ ، ٥٠٧رقم:  ياليسّ الطّ ، و١٤١مجاعةٌ

، والطّرباينّ يف الكبري رقم: ١٩٦٥٩، وأمحد رقم: بغية الباحث١٠٣١وابن أسامة رقم: 
يخ يف طبقاته رقم: ٣٦١٠ . ورجاهلا ١٠٠-١/٩٩أصبهانيف أخبار أبو نعيم ، و٣١، وأبو الشّ

ا ((: . ونصُّ كالم أيب موسى٩/٢٤٧ثقات؛ كام قاله البوصرييّ يف خمترص اإلحتاف  يا أهيّ
ة شهيدٌ نّاس إنّا واهللا ما سمعنا فيام سمعنا من نبيّكمال َمَ . قال ))، وما بلغ علمنا إالَّ أنَّ محُ

 :  لمن قتله بطنُه، النَّبيّ  شهادة بذلك إنّام أراد موسى أبو يكون أن جيوز أنّه عىل((العراقيّ
ةٌ  عمومهم ويف َمَ ه أنّه ، المحُ امَّ ، وقال القارئ: ٣/١٢. رشح التّبرصة ))أعلم باسمه، واهللا سَ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .ثقات التّابعني أن يثبتها أحدُ  -٤
 :قبل برشطنيويُ ، أن يثبتها لنفسه -٥

 .أن يكون عدالً : لاألوَّ 
ا حي¢ يبقى  أالَّ : وضابط املعارصة. بيّ ه للنَّ أن تثبت معارصتُ : الثّاين

نَّة من أملَِ ؛ بعد مائة سنة من وفاة النَّبيّ   :وهي؛ ديثاحا ورد يف السُّ
، العشاء يف آخر حياته  بنا النَّبيّ صىلَّ ((: قال عن ابن عمر -أ 

يبقى منها ال فإنَّ رأس مائة سنة، أرأيتكم ليلتكم هذه: فقال،  سلَّم قامفلامّ 
ّن النّاس يف مقالة  لَ هَ وَ فَ : قال ابن عمر. هو عىل ظهر األرض أحدٌ  ممِ

وإنّام قال ، ثون من هذه األحاديث عن مائة سنةإىل ما يتحدَّ  اهللارسول
َّن هو اليوم عىل ظهر األرضال يبقى : النَّبيّ  ا خترم أهنَّ : يريد بذلك؛ ممِ

يف اخلرب من  دَ رَ مريُ له، أو ملن مات مبطوناً عىل ما وَ الحتامل أن يكون الضّ ؛ وفيه نظرٌ ((
 . ٥٩١ص: . رشح النّزهة ))عمومه

)١(   : عاه لو((قال العراقيّ . رشح التّبرصة ))يقبل ال فإنّه وفاته حني من سنةٍ  مائة ميضِّ  بعد ادَّ
، نيا األشجّ كأيب الدّ ؛ حبة بعد ذلكعوا الصُّ ادّ  كجامعةٍ ((: -يف موضع آخر-، وقال٣/١٢

، ورتن اهلند، ملكان بنومكلبة ا ثبت يف ملَِ  وذلك؛ احلديث عىل تكذيبهم فقد أمجع أهلُ يّ
حيحني ، وأيب جابر. وذكره، وذكر معه حديثي )). . .  من حديث ابن عمر الصّ

بعد ذكره حديث ابن عمر ، وقال ابن حجر ٨٩٠-٢/٨٨٨. التّقييد سعيد 
ا ادّ  ةُ ق األئمّ صدِّ وهلذه النّكتة مل تُ ((: -وجابر وقد ، حبة بعد الغاية املذكورةعى الصُّ أحدً

ين: ١٥-١/١٤. اإلصابة ))وكان آخرهم رتن اهلنديّ ، بواذِّ كُ فَ  عاها مجاعةٌ ادّ  ، والبن نارص الدّ
حبة، أو االتّباع . خمطوطة بخطِّه؛ كام يف فهرس كشف القناع عن حال من افرت الصُّ

 . ٦/٢٣٧، وينظر: األعالم ٢/٦٧٦الفهارس 
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يف هذا  وقد بنيَّ ابن عمر((: قال ابن حجر. متّفق عليه. ))القرن ذلك

أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك : مراده وأنّ ؛ مراد النَّبيّ  احلديث
ّ  فال يبقى أحدٌ ، ينخرم ذلك القرن ا حال تلك املقالةممِ وكذلك ، ن كان موجودً

ّ  طَ بِ فكان آخر من ضُ ، وقع باالستقراء ا حينئذأمره ممِ فيل أبو الطّ : ن كان موجودً
حابة موتً احلديث عىل أنَّ  وقد أمجع أهلُ ، واثلة بنعامر ، اه كان آخر الصّ

وهي رأس مائة سنة ، سنة عرش ومائةه بقي إىل إنّ : وغاية ما قيل فيه
ّن حكى اإلمجاعَ ، ))واهللا أعلم. النَّبيّ مقالةمن ا-وممِ ، ابنُ كثري -أيضً

خاويُّ  ة، والسّ  .وعدَّ البيهقيُّ هذا من دالئل النّبوّ

 . ٢٥٣٧: رقم صحيح مسلمو، ٦٠١و ٥٦٤و١١٦: رقم صحيح البخاريّ   )١(
هـ، وهو الّذي ١١٠يعني يف سنة موته، وقد اختلفوا فيها عىل أقوال، وأقىص ما ذُكر سنة   )٢(

هبيّ يف الكاشف  حه الذّ (ترمجة: عكراش).  ٧/٢٢٩، وابن حجر يف التّهذيب ١/٥٢٧صحّ
، كانت وفاته قبل ذلك: وقيل((هـ قال فيه: ١١٠والبن حجر توجيه فيام لو فُرض أنّ وفاته قبل

 أَ ه رَ وإن مل يثبت أنّ ، مانر بعده بعض من أدرك ذلك الزّ فيحتمل أن يكون تأخّ فإن كان كذلك 
 . ١١/٣٦٣. الفتح))النَّبيّ 

ا-منه. وقال ١٠/٥٥٦وينظر: . ٧٥/ ٢الفتح   )٣( آخر  فقوا عىل أنّ ثون قد اتّ املحدِّ ((: -أيضً
حابة موتً  حيحعىل هـ ١١٠ومات سنة،  واثلة بنفيل عامرا أبو الطّ الصّ وظهر به ، الصّ
حيح فيام أخرجه أصحاب؛ مصداق قوله عىل رأس مائة ((: -يف آخر عمره-ه قالأنَّ ، الصّ

 (ترمجة: عكراش).  ٧/٢٢٩. التّهذيب))فكان كذلك؛ )). . . سنة
 . ٩/١٩٩البداية   )٤(
 . ٤/٧٥الفتح   )٥(
ة   )٦( بانخرام قرنه الّذي كان فيه عىل  باب ما جاء يف إخباره((، قال: ٥٠١-٦/٥٠٠دالئل النّبوّ

 . ابن عمر، وجابر  وأخرج فيه حديثي. ))فكان كام أخرب؛ رأس مائة سنةٍ 
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ه قال ذلك قبل أنَّ  عن النَّبيّ   اهللاعبد بنجابروعن  -ب
وهي ، من نفسٍ منفوسةٍ اليوم تأيت عليها مائة سنةما : أو نحو ذلك، موته بشهرٍ 
 .ه مسلمروا. حيَّةٌ يومئذٍ 

سألوه عن ، من تبوك رجع النَّبيّ  املََّ : قال أيب سعيدوعن  -ج
وعىل األرض نفس منفوسة ، تأيت مائة سنةال : اهللافقال رسول، اعةالسّ 

 .مسلم رواه. اليوم

: -قبل أن يموت بشهرٍ -يقول  سمعت النَّبيّ له:  . ويف لفظٍ ٢٥٣٨: صحيح مسلم رقم  )١(
تأيت  منفوسةٍ  ما عىل األرض من نفسٍ ، وأقسم باهللا، اهللاوإنّام علمها عند، اعةتسألوين عن السَّ 

 . عليها مائة سنة
 . ٢٥٣٩: صحيح مسلم رقم  )٢(
حبة: رشح التّبرصة   )٣( ، والنّزهة ٨٩٠-٢/٨٨٨، والتّقييد ١٢-٣/١١ينظر يف طرق إثبات الصّ

وللعالئيّ تفصيل نفيس يف . ٥٩١، ورشح النّزهة ص: ٣٠-٤/٢٩، وفتح املغيث٥٦ص: 
حبة، قال فيه:  ؛ هلاوّ أَ حبة عىل مراتب: فة املقتضية للصُّ به الصّ  تَ ثبَ ما ((مراتب ما تثبت به الصّ

-وأمثاهلم، بل يدخل فيه، ةبالعرشة املشهود هلم باجلنَّ  واتر، وهذا ال خيتصُّ وهو أعالها: التّ 
ا حابة املكثرين الّذين بَ  كلُّ : -أيضً واية عنه من الصّ واة عنهم العدد املفيد  غَ لَ من تواترت الرّ الرُّ

، وكذلك من  وأمثاهلم العاص بنعمرو بن اهللاوعبد، ، وجابرسعيد اخلدريّ كأيب ؛ واترللتّ 
واية عنهوتلقّ ، ة حديثهة عىل صحّ مّ فقت األُ اتّ  وأيب ، كأيب قتادة؛ ته بالقبول، وإن مل تكثر الرّ

ا، ويندرج يف هذا فاقهم عىل كونه صحابي¢ اتّ : من لوازم ذلك فإنّ ،  ونحومها، مسعود البدريّ 
حابة املتّ  كثريٌ  عددٌ  شتهار أن تكون صحبته ثابتة باالوثانيها: ة أحاديثهم. فق عىل صحّ من الصّ

والتّواريخ عىل ، واملغازي، ريفقت كتب السّ من اتّ : تبةويلتحق هبذه الرّ ، واترالقارص عن رتبة التّ 
حابة وال أمهل ، خالف يف ذلك ومل يوجد أحدٌ ، من الغزوات وتسميته يف عددٍ ، ذكره يف الصّ
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حابة  كثريٌ  ويندرج يف هذا النّوع خلقٌ ، كره يف ذلكذ  ، وإن كان فيهم من ليس له إالَّ من الصّ
واية عنه، ولكنَّ وثالثها: ثنان. أو اال، احلديث الواحد من  نه كثريٌ ه تضمَّ من مل يشتهر من جهة الرّ

أو غزوة له ، ةيف أثناء قصّ  أو، قاء اليسريأو باللّ ، ا بالوفادة عىل النَّبيّ مَّ ؛ إكرري بالذِّ كتب السّ 
تي قبلها. ، ونحو ذلك، ذكرٌ  الّذين ؛ ة التّابعنيأئمّ   عنه أحدُ وَ من رَ ورابعها: فهذه مرتبة دون الّ

ّ عي الصُّ دَّ ال خيفى عنهم مُ  ، قاءأو اللّ ، حبةَ الصُّ  ابعيُّ وأثبت له ذلك التّ ، هبا قٌ ن هو متحقّ حبة ممِ
واية عنه عن النَّبيّ  ا يلزم يف روايته عنه عىل هذا الوجه ملَِ ؛ عىل ذلك غري معرتضٍ  أو جزم الرّ
واية، حبةمن تصديقه فيام ذكر من الصُّ  وخامسها: . هأو مل يسمّ ، ه يف روايته عنهامَّ سواء سَ ، والرّ

، ونحو ذلك، أو رأيته يفعل كذا، اهللاسمعت رسولَ : واألمانة، رف بالعدالةأن يقول من عُ 
ند إليه صحيح هُ نّ ويكون سِ  اجح؛ حيتمل ذلك، والسّ م وفيه ما تقدَّ ، فهذا مقبول القول عىل الرّ

ه شيئًا يقتيض له صحبة، مل يسمّ  مي التّابعني عن رجلٍ متقدِّ  روي أحدُ ونظريه أن يَ ، من االحتامل
 ومنها: أنَّ ، لمنها: ندرة كذب مثل ذلك يف ذلك العرص األوّ ؛ القرائن هنا قائمة بصدقه فإنَّ 

فإن انضم إىل ذلك وصفه بصفة ،  عن صحايبٍّ روي إالَّ ه ال يَ الكبري أنَّ  ابعيّ ظّاهر من التّ ال
أن : ما تقدَّ ملَِ ؛ فهو أعىل من هذه املرتبة، ضوانأو من أهل بيعة الرّ ، من أهل بدر كرجلٍ ؛ ةخاصّ 

ا ؛ هو معروفرصيح باسمه والثّقة بذلك كان كالتَّ  ابعيُّ فإذا وصفه التّ ، مثل هؤالء كان مشهورً
ابعة.  ند إىل رجلٍ  أن يصحَّ وسادسها: فتكون هذه احلالة حينئذ من املرتبة الرّ مل  مستورٍ  السّ

ا إمّ ؛ ه صحايبٌّ ن أنّ فريوي حديثًا يتضمَّ ، ق عدالته الباطنة، وال ظهر فيها ما يقتيض جرحهتتحقّ 
إذا اكتفينا هبا يف ، دةجمرَّ  أو برواية، ونحو ذلك، أو بمشاهدته شيئًا من أفعاله، بسامعه ذلك

؛ فمن قبله كان ذلك هنا بطريق األوىل، ج عىل قبول رواية املستورفهذا يتخرَّ ، حبةإثبات الصُّ 
ا إالّ د يف ذلك القرن من يدّ جه مل يووأنَّ ، لقرينة صدق مثل هذا ا جد¢ عي ذلك كذبً ه ا، ولعلّ  نادرً

ند إليه ال يصحُّ  وهو ، التّابعني فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا ومن مل يقبل رواية املستور يف، السّ
َّ ، الربّ منده، وابن عبدالّذي عليه عمل ابن حابةن صنَّ وغريمها ممِ هم هذا دِّ عَ لِ ؛ ف يف الصّ

-حبة هلم وإثبات الصُّ ، ف يف حديثهمومن العلامء من توقّ ، فيهم فٍ نف فيهم من غري توقّ الصّ 
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 منهم عن رجلٍ  زِ ومن ليس من أهل امليْ ، لتّابعنيأن يروي بعض صغار اوسابعها: . -مكام تقدَّ 
، ة قبلوا مثل ذلككان مجاعة من األئمّ  وإنْ ، مبهم ما يقتيض له صحبة، وهي أضعف املراتب

حابة واة عنهم، وأثبتوا حديثهم يف مسانيد الصّ  -واهللا أعلم-وكان ذلك، كام وصفت؛ والرُّ
يف  ها أحدٌ عِ يفة مل يدّ مثل هذه املرتبة الرشّ  وأنَّ ، لقرينة صدق ذلك اجليل الّذي هو خري القرون

مّ عوا أهنّ ويت أحاديث عن مجاعة ادّ فقد رُ ، رةبخالف األعصار املتأخّ  ذلك العرص كذبًا ، روام عُ
، حبةعى الصُّ الّذي ادّ  يف هذه األزمان بحديث رتن اهلنديّ  كام قد أولع كثريٌ ، هلم صحبة وأنّ 
يف  بالغٌ  فهذا تقسيمٌ ؛ وهو فيها كاذب، عي صحبةً وجود من يدّ  ل فيعزُّ ا يف ذلك العرص األوّ فأمّ 

ا بسط الكالم يف هذه  ومل أرَ ، ةوله احلمد واملنَّ ، به اهللاحبة، منّ حتقيق مراتب ما تثبت به الصُّ  أحدً
تبة ص: ))اعية إليهاة احلاجة الدّ مع قوّ ، املسألة  باختصار. . ٥٩-٥٦. منيف الرّ

حبة: : وىلاألفيه مسائل: املسألة   )٤( يستفاد من  ضابطٌ ((قال ابن حجر: ضوابط أخر يف إثبات الصُّ
من ثالثة  وهو مأخوذ، م صحابةن أهنَّ يكتفى فيهم بوصف يتضمَّ ، معرفته صحبة مجع كثري

 . وذكرها، وهي: ١/١٦صابةاإل. )). . . آثار
احلاكم يف ومن طريقه: . ٣٦٢٦٨يف املصنّف رقم:  ابن أيب شيبةما أخرجه ل: األوّ  

ر علينا إالَّ ((: قال أبيه، عن كليب، بنعن عاصم ٤/٢٢٦املستدرك  كنَّا يف املغازي، ال يُؤمَّ
فمن ، طريق ال بأس به((. إسناده حسن، أو صحيح، قال ابن حجر: ))اهللاأصحابُ رسول

ا دَ جَ والفتوح وَ ، ةدَّ ع األخبار الواردة يف الرِّ تتبَّ  . ))لالقسم األوَّ  وهم من، من ذلك شيئًا كثريً
حابة. هبم:  يعني؛ ١/١٦صابةاإل  الصّ

محنعن عبد ٤/٤٧٩ستدرك امليف  احلاكم  هأخرجما الثّاين:  كان ((قال:  عوف بنالرّ
 هو: فقال احلكم، بن، فدعا له، فأُدخل عليه مروانال يولد ألحد مولودٌ إالَّ أَتَى به النَّبيّ 

هذا حديث صحيح اإلسناد، ((. قال احلاكم: ))امللعون ابن امللعون الوزغ، ابن الوزغ
، فقال: ))خيرجاهومل هبيّ به الذّ به أبو حاتم((، وتعقَّ ، ورو مسلم رقم: ))ال واهللا، وميناء كذَّ

ّك عليهم، وحينِّكهم اهللاأنَّ رسول((: عن عائشة  ٢٨٦ بيان، فيُربَ ، ))كان يُؤتى بالصّ
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بيان كان النَّبيّ ((، بلفظ: ٦٣٥٥ورواه البخاريّ رقم:  . )). . . فيدعو هلم، يُؤتى بالصِّ
ا- كثريٌ  ؤخذ منه يشءٌ وهذا يُ ((احلديث. قال ابن حجر:  . ))وهم من القسم الثّاين، -أيضً

حابة.  يعني؛ ١/١٦صابةاإل  هبم: أطفال الصّ
سنة  ائف أحدٌ والطَّ ، ةبمكّ  مل يبقَ ((قال: من طريق. . .  الربّ أخرج ابن عبدما : الثّالث

 ،اإلصابة. وهذا النصّ وقع فيه بياض موضع النّقط يف))ة الوداعوشهد حجّ ،  أسلمعرش إالَّ 
. له قوالً  الربّ عبد البن آخر موضعٍ  يف حجر ابن وعزاه ،االستيعابيف النّصّ  عىل أقف ومل

. اإلصابة ))وغريه، الربّ حكاه ابن عبد((: آخرٍ  موضعٍ  يف قال ولكنَّه. ٥٦ ،١/١٣اإلصابة
ا، وأنّه ال خيتصّ بابن عبد٣/٢١٣ ،، فدلَّ عىل كونه مأثورً يف  مْ هُ هذا وَ ((: حجر ابن قال الربّ

اعرف الواحد ما يقتيض أنَّ لكن يُ ، ال حيصون نفس األمر عددٌ  ، ه كان يف ذلك الوقت موجودً
. ))هم هورَ مل يَ  وإنْ ، رؤيتهم بالنَّبيّ حلصول ؛ أو الثّاين، لفيلحق بالقسم األوّ 

خاويّ عن ٣/٥، ٣٨٣، ٢/١٥٨، ٥٣٢، ٢٩٤، ١/١٣نظر: يو، ١/١٦صابةاإل . ونقل السّ
مة ، ةوال بمكّ ، باملدينة ه مل يبقَ ثالثها: أنَّ ((هكذا:  ))ثالثًا((ما جاء يف اإلصابةابن حجر من مقدّ

ة الوداع فمن كان يف ذلك الوقت موجود حجَّ  وشهد،  من أسلموال من بينهام إالَّ ، ائفوال الطّ 
. وأضاف ابنُ ٤/٣١. فتح املغيث))هم هورَ وإن مل يَ  بيّ حلصول رؤيتهم للنَّ ؛ اندرج فيهم
ا-حجر إليهم ومن حوهلم. جريان قريش، ، و٤/٣٨٦. اإلصابةباحلرمنيمن كان: -أيضً

ابق  ابق ٢/٢١٣السّ وهو عىل رشطهم ((: -يف ترمجة راوٍ - قال، و٢/٣٠٧، وأهل احلجاز. السّ
حابة ، من قريش ة الوداع أحدٌ ائف يف حجّ والطّ ، ةبمكّ  ه مل يبقَ ة أنّ منا غري مرّ ا قدّ ألنَّ ؛ يف الصّ
ابق ))وغريه، الربّ حكاه ابن عبد؛  أسلم وشهدهاوثقيف إالَّ  ؛ فأفاد أنّ هذا ٣/٢١٣. السّ

ابط عىل رشطهم،  ا-وقالالضَّ َّ ((: -أيضً تي ة من األقوال املجملة يف الصّ جاء عن األئمّ ا وممِ فة الّ
جل صحابي¢ يُ  م عن ابن )). . . نصيص عىل ذلكمل يرد التّ  وإنْ ، اعرف هبا كون الرّ ، وذكر ما تقدَّ

،أيب شيبة، وابن عبد  يبقَ  ه مل إنَّ : واخلزرج، قول بعضهم يف األوس: ومثل ذلك((: قال ثمّ  الربّ
ظهر منهم يُ  وأحدٌ  وما مات النَّبيّ ،  دخل يف اإلسالمإالَّ  يف آخر عهد النَّبيّ  منهم أحدٌ 
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ابق. ))واهللا أعلم. الكفر حبة؛ . ١/١٣السّ ة يستفاد منها يف إثبات الصُّ فهذه أربعةُ ضوابط عامّ
 أفادها ابن حجر؛ وهي: 

ل ابط األوّ حابةرون يف املغازي إالَّ كانوا ال يؤمِّ  :الضّ حجر هبذا  ابنُ  احتجَّ  وقد.  الصّ
ابط  ا الضَّ لشاكر  ابن حجر العسقالينّ : كام يف؛ اإلصابةيف يف أكثر من أربعني موضعً

ام فعلوا إنّ ((قال: . وورد عن ابن حجر أنّ هذا التّأمري خاصٌّ بفتوح العراق، ف١/٤٢٣ حممود
، يقرصه عىل فتوح العراقولكنّه يف أمثلة أخر مل ، ٣/٤٥٩ . اإلصابة))ذلك يف فتوح العراق

امبل شمل غريها ك ينظر: األهواز ، و٥٣٢، ٤١٦، ٣٦٠، ٢١٩/ ١ . كام يف اإلصابةالشّ
اه ابو، ١/٢٣٦ يلِّ الحجر  نُ عدّ ، ولعلّ ذلك بسبب إفضائه إىل إمارة بلدٍ عىل عمل إىل من وُ

األهواز. وقيل: قال أبو عمر: كان عامل عمر عىل ((: -يف ترمجة راوٍ -اجلهاد فيه، قال ابن حجر 
رون يف ذلك ؤمِّ م كانوا ال يُ أهنَّ ؛ ةم غري مرّ : وقد تقدَّ [ابن حجر]قلت، له صحبة، وال يصحّ 

حابةمان إالَّ الزّ  : وينظر ،١/٢٦٢االستيعاب يف الربّ ، وكالم ابن عبد١/٢٣٦ اإلصابة. )) الصّ
. هئأمراأحدِ أو ، ليفةسواء كان من قِبَلِ اخل أمريتّ ، وهذا ال٥٤٧، ٣٣٨، ١/٣٢٧ اإلصابة

ة  بعضُ و حبة بمثل هذااألئمَّ م عن، ال يثبت الصّ ابق،  الربّ ابن عبد كام تقدّ وقال يف املثال السّ
له ما يدلُّ عىل صحبته؛  يخني ليس يف استعامل الشّ ((: -راوٍ ترمجة  يف-مغلطاي

 . ١٥٧/ ١ . اإلنابة))اهللارسولسيِّدنا الحتامل جميئه بعد وفاة 
ابط    . له اعَ دَ فَ ، ى به النَّبيّ تَ  أَ إالَّ  مولودٌ  كان ال يولد ألحدٍ  :الثّاينالضّ

ابط الثّالث  أحدٌ من قريش أو حليف هلم وثقيف ائف والطَّ ، واملدينة، ةبمكّ  مل يبقَ  :الضّ
ابط حجر هبذا  ابنُ  ستشهدا. وة الوداعوشهد حجّ ،  أسلمسنة عرش إالَّ  ة يف أكثر من ستّ الضّ

ا   . ١/٤٢٣ لشاكر حممود ابن حجر العسقالينّ  كام يف؛ اإلصابةيف وثالثني موضعً
ابع  ابط الرّ  دخل يف إالَّ  يف آخر عهد النَّبيّ  أحدٌ  األوس واخلزرج من مل يبقَ : الضّ

 . ظهر الكفرمنهم يُ  وأحدٌ  وما مات النَّبيّ ، اإلسالم
مة يف األرق اخلمسة الطّ بحبة ثبات الصُّ إيف  وال إشكال  ١٥٢ ؛١٥١صل أعاله ص: املتقدّ
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ابقةا ال، وأمَّ يف كلِّ فردٍ عيني عىل سبيل التّ وهي  وابط األربعة السّ حبة فيها  اتإثبف ضّ عىل الصّ
إىل  ، وليست كلّها حملّ اتّفاق،فقد سبق اختالفهم يف اشرتاط التّمييز، وحتتاجسبيل العموم

ل، فلو عارضها ما هو  ة اخلمسة األُوَ مزيد تثبّت واحتياط يف كلِّ فردٍ بعينه، فليست هي يف قوّ
 وابط، م عليهادِّ منها قُ أقو وايات الواردة هبذه الضّ ، ثمّ األمر يتطلّب التّحقق من ثبوت الرّ

 -عادةً -فيها ويكثر ، والفتوح، عىل كتب التّواريخ -غالبًا-وابطاعتمد ابن حجر يف هذه الضّ و
ثالثة كتب ليس هلا أصول: املغازي، ((: حنبل بنوهلذا قال أمحد؛ واملتضاربة، وايات الواهيةالرّ 

/ ٢، ومن طريقه اخلطيب يف اجلامع ١/١٢٨. رواه ابن عديّ يف الكامل))واملالحم، والتّفسري
واة املختلف يف ((كتوراه: كامل قاملي يف رسالته الدّ هذا: أفاد ؛ ١٦٢ . وقد درس ))صحبتهمالرُّ

ا علمي¢ ، دةوابط عند ابن حجر دراسة جيّ هذه الضّ  . واألمثلةِ ، امً بالنّصوصِ ا، مدعّ ونقدها نقدً
ابقة  سالة السّ . وقد استفدتُ منه األمثلة والنّصوص يف هذا املوضع؛ ٧٩-٦٤/ ١ينظر: الرّ
واة املختلف يف صحبتهمطبيقيّ وأفاد هو من دراسته التّ  ليس باألمر حبة صُّ البات وإث. ة حول الرُّ

ة واة، فله أحكام خاصّ اوي يتميّز يف معاملته عن بقيّة الرُّ د ثبوهتا للرّ ؛ فهو كنفيها، وبمجرّ -اهلنيِّ
واية-كام سبق د مراعاة التّثبّت يف أمثال هؤالء أنّ ابنَ حجر . ، ال سيّام إن كان من أهل الرّ ويؤكِّ

ة أمثلة؛ منها: أنه ذكر ذكر بعضهم عىل االحتامل، فلامَّ تبنيَّ له  خالفه تغريّ اجتهاده، وهلذا عدّ
لبشري  حابة-احلمرييّ يف القسم األوّ م م أهنَّ قد تقدَّ ((: ، وقالاإلصابةيف كتابه-وهم الصّ

رون إالَّ  حابةكانوا ال يؤمّ ، ثمّ أعاده يف ١/١٦٣. اإلصابة))ه هنا عىل هذا االحتاملفذكرتُ ؛  الصّ
 وهذا خمرضم ال شكَّ . . . أحد األمراء بالريموك((، وقال: -مونوهم املخرض-القسم الثّالث

ابق))فيه ل،   هراء القشرييّ الزّ  أيب، ومنها: ترمجة ١٧٧-١/١٧٦. السّ ذكره يف القسم األوّ
ّ يف ترمجته أنَّ  ألنَّ ؛ يأيت يف القسم الثّالث، ويمكن أن يكون من أهل هذا القسم((: وقال ن ه ممِ

ره يزيدُ  ام سفيان أيب بنأمّ رون يف ؤمِّ م مل يكونوا يُ ة أهنَّ م غري مرّ وقد تقدَّ ، يف بعض فتوح الشّ
حابةالفتوح إالَّ  ابق. )) الصّ ابق ٤/٨١ السّ ، ١٧٧-١/١٧٦ ثمّ ترمجه يف القسم الثّالث. السّ

م مل تثبت صحبتهم لديه، أو  يهم إمارة؛ فدلَّ عىل أهنّ وترجم لبعضهم يف القسم الثّالث، مع تولّ
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ابقكان   . ٣/٥٥٥ األمر عىل االحتامل. ينظر: السّ
؛ بأن يقال: فالن املسألة الثّانية:  حبة التَّنصيص عليها رصاحةً ال يشرتط يف إثبات الصُّ

واية عن النَّبيّ  ، بل لو وردت بام يدلُّ عليها؛ كالرّ م   صحايبٌّ ، ويف كالم العالئيّ املتقدّ بِلَ قُ
ا-هذا، وقال، إشارةٌ إىل (حاشية)١٥٦-١٥٣ص:  :  -أيضً ، أخربين فالنٌ ((فيام لو قال التّابعيّ

، وجعل قريبًا منه، ))حبةعي الصُّ دّ م يف مُ فهذا حكمه ما تقدَّ ((: ))كذا: يقول ه سمع النَّبيّ أنَّ 
ه-أخربين رجلٌ ((قوله:  تبة ))يقول كذا، أو رآه يفعل كذا ه سمع النَّبيّ أنَّ -ومل يسمّ . منيف الرّ
ل عنده يف-، وقال ابن حجر٥٤-٥٣ص:  حابةاإلصابةعن القسم األوّ : -؛ وهم الصّ

واية عنهفيمن وردت صحبتُ (( أو ، سواء كانت الطّريق صحيحة؛ أو عن غريه، ه بطريق الرّ
 رَ كَ ذَ ، وملََّا ١/٦. اإلصابة))كان طريقٍ  حبة بأيّ عىل الصُّ  أو وقع ذكره بام يدلُّ ، أو ضعيفة، حسنة
 -مثالً -: أخربين فالنٌ أن يقول التابعيُّ : بومن صور هذا الرضّ ((قال: ، حبةإثبات الصُّ  طرقَ 

 عن النَّبيّ  -مثالً -أخربين رجلٌ : ا إذا قالأمَّ ، أم ال، هامَ سْ سواء أَ ؛ يقول ه سمع النَّبيّ أنَّ 
بني أن يكون القائل من  فرقةوحيتمل التَّ ، الحتامل اإلرسال؛ حبة بذلك بعيدٌ فثبوت الصُّ ، بكذا

ف يف صنَّ  نْ ف مَ فلم يتوقَّ ، ومع ذلك، دّ أو صغارهم فريجح الرّ ، كبار التّابعني فريجح القبول
حابة يف إخراج من هذا سبيله يف كتبهم : لو١/١٦. اإلصابة))الصّ خاويّ  ادّعى ، وقال السّ

حبة بْلَ  بنفسه، وهو الصُّ اها دعواه قَ بِلَ  عدلٌ  إيَّ  التّرصيح؛ كأنا املعتمد، سواء عىل قوله قُ
، أو ف يسري. ٤/٢٧الفتح . مقامه؛ كسمعت، ونحوها يقوم ما صحايبّ  . بترصّ

اوي عن النَّبيّ : أنّ واخلالصة امع رواية الرّ ، ثيحدالتَّ كيف حكمه؛ أو ما ، بلفظ السّ
، أو فعالً حصل أو مقام ما  هذا قائمٌ  فإنّ ، ونحو ذلك، بحرضته النَّبيّ  دعنكأن يذكر قوالً

ى كَ وكذا لو حَ ، وإمكان املعارصة، م من العدالةفيشرتط فيه ما تقدَّ ، حبة لنفسهلو أثبت الصُّ 
حايبّ  ابعيُّ ذلك التَّ  م-ونحو ذلك، ه سمع النَّبيّ بأنَّ : عن الصّ َّا تقدّ ه كام لو أثبت فإنّ -ممِ

واية بغري رصيح التّابعني أحدُ  حبةَ الصُّ  امع ونحوه، فصنيع املؤلِّفني يف ، فإنْ جاءت الرّ السّ
حابة إخراجهم يف كتبهم  . الصّ
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ة اعتبارات؛ منها: لثةاملسألة الثّا  حبة: لعدّ حابة ال يلزم منه ثبوت الصّ كْر يف كتب الصّ د الذّ  : جمرّ
ح ابنُ حجر يف تراجم كثرية،  -١ ، فقد رصَّ أن يكون ذكره عىل سبيل االحتامل، أو الظّنّ

ا تبعً ؛ ه هنا عىل االحتاملوقد كتبتُ ((: -يف راوٍ -أنّه ذكرهم عىل احتامل صحبتهم، ومن ذلك: قال
ا-، وقال١/٥٠١. اإلصابة ))لشيخ شيوخنا العالئيّ  ه ألنَّ ؛ ه تابعيٌّ أنّ  نّ ويغلب عىل الظّ ((: -أيضً

، فهو عىل همسندلذكر أيب يعىل له يف ؛ ح بسامعه، وإنّام أوردته يف هذا القسممل يرصِّ 
ابق ))االحتامل ، وقال ابن أيب حاتم ٣/٤١١، ٤٠٧، ٢٣٨/ ١، وينظر: ٤٣٧-٤٣٦/ ٢. السّ

محن احلبيلّ رو عنه أبو عبد، رو عن النَّبيّ ((: -يف راوٍ - له صحبة؟ قال : ، قلت ألَيبالرّ
اجلرح والتّعديل . ))رو عنه تابعيّ ، مسند الوحدانكتبناه يف  نِّ عىل الظَّ ي؟ ما ندر

: جيوز٦/٣٦٤ خاويّ حابة يف ذكره يكون أن ، وقال السّ  عىل أمره إلدراكه؛ لكون الصّ
ف يسري. واالحتامل يرجع سببه إىل املعارصة، واإلدراك، أو ٤/٢٦االحتامل. الفتح . بترصّ

االشتباه، أو املتابعة واملوافقة ملن سبق، أو عدم ثبوت اإلسناد، أو خشية التّصحيف، 
يادة والنّقص، قال العالئيّ  حابةرُ كْ وذِ ((: -يف راوٍ من التّابعني-والتّحريف أو الزّ ؛ ه يف كتب الصّ

، ٣١٧، ٣٠٣، ٢٨٦، وينظر: ص: ١٧٤. جامع التّحصيل ص: ))علم ذلكفليُ ، للمعارصة
وإنّام ذكروه يف ، أن ليس له صحبة نِّ ويغلب عىل الظَّ ((: -يف راوٍ -، وقال ابن حجر ٣٩٣

حابة عىل قاعدهتم فيمن له إدراك  . ٢٢٣-٣/٢٢٢، وينظر: ٢/١١٠التّهذيب. ))الصّ
: ن الّذي بعث فيه النَّبيّ أن يكون ذكره الستكامل القر -٢  بن اح رصَّ ((. قال العالئيّ

حابة الّذين ولدوا نابحيّ والصّ  قيس، بناألحنف: أدخل مثل ه إنّامبأنَّ : الربّ عبد ، وأوالد الصّ
ليستكمل بذكرهم القرن ؛ اوهم صغار جد¢  ملوته؛ منهم رؤيةٌ  ت ألحدٍ بُ ثْ ، وال يَ يف حياته

حابةال ألهنَّ : يعني؛ ه خري القرونبأنَّ  الّذي أشار إليه النَّبيّ  فقد حكم عىل ، م من الصّ
مقصده بذكرهم يف كتاب  فَ رِ من كتبه، فعُ  باإلرسال يف غري موضعٍ  روايتهم عن النَّبيّ 

حابة تبة ص: . ))الصّ  . ٣٥منيف الرّ
ابع عند ابن حجر يف:  -٣  أن يكون ذكره عىل سبيل اخلطأ، والوهم، وتراجم القسم الرّ
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حابة عىل سبيل اخلطأ، والوهم. قال ابن حجر عنه: اإلصابة كِرَ يف كتب الصّ ؛ فيمن ذُ
ابع: فيمن ذُ (( وبيان ذلك البيان ، والغلط، يف الكتب املذكورة عىل سبيل الوهم رَ كِ القسم الرّ

ا وأمَّ ، نًا ما كان الوهم فيه بيِّ ذكر فيه إالَّ أومل ، ل عليه عىل طرائق أهل احلديثعوَّ يُ الظّاهر الّذي 
 . ١/٩. اإلصابة))بطالنه نِّ كان ذلك االحتامل يغلب عىل الظَّ   إنْ إالَّ ، مع احتامل عدم الوهم فال

رَ -أن يكون ذكره ملقاربته طبقتهم، ال لكونه منهم، قال ابن حجر -٤ كَ ا ملن ذَ رً ربِّ مُ
م ليسوا منهم حابة، مع اتّفاقهم أهنّ  م مل يذكروهم إالَّ فقد أفصحوا بأهنَّ ((: -املخرضمني يف الصّ

ّ ، م من أهلهابمقاربتهم لتلك الطّبقة، ال أهنّ  ،عبد ابنُ  ن أفصح بذلك وممِ و أب وقبله الربّ
ابق. ))شاهني بنحفص  . ١/٨السّ
ا، وينازع يف اجتهاده، وال يوافق عليه،  -٥  ا فيهم اجتهادً قد يذكر أحدُ املصنِّفني راويً

 .  وربّام يكون ذكره عىل سبيل الوهم، ثمّ يتوارد عىل هذا الوهم أكثر من مصنِّفٍ
ا من االستدراك عليه. قال ابن األثري  -٦  كر؛ حذرً هذه  فلو ترك أَبُو نعيم ((: -يف راوٍ -قد يكون الذِّ

قيل: مها ، الستدركوه عليه، كام استدركوه عىل ابن منده، وحيث ذكره؛ منده كام تركها ابنُ ؛ مجةالرتّ 
عِيد، فام احليلة؟إنّ  واحد، ومل يقل أحدٌ   . ٣٩٧-٣٩٦/ ٢غابة أسد ال. ))املستعان اهللاه سَ

كر بمقتىض رشط املؤلِّف، قال ابن عبد -٧ ؛ ليس بصاحبٍ ((: -راوٍ  يف-الربّ أن يكون الذِّ
ْ إالَّ  النَّبيّ  ه مل يرَ ألنَّ  االستيعاب . ))اهللا عىل عهد رسولنا فيمن كان مسلامً طُ  أَنَّهُ رشَ
حابة إال عىل و((: -يف راوٍ -. وقال ٢/٢٦٣ ما رشطنا فيمن ولد عىل عهد ال وجه لذكره يف الصّ

ابق ))اهللارسول  . ٣/٦٨. وينظر: ٤١٤/ ٢. السّ
رين-عناية املؤلِّفني ظحَ لْ يُ  -٨ كِرَ يف كتب  -ال سيام املتأخِّ رِ من ذُ التَّنصيص عىل ذِكْ

حابة.  بنيِّ مستندهم يف ذكرهم إيّاهم يف الصّ حابة ال سيام يف غري املشهورين؛ وهذا يُ  الصّ
كر للتّمييز، والتّنبيه عليه ليُعرف، قال أبو أمحد العسكريّ  -٩  : -يف راوٍ -أن يكون الذِّ

 . ٩/٢٢٧ينظر: اإلكامل ملغلطاي . ))ليس له صحبة؛ ذكرناه ليعرف((
َّا يُستفاد منه يف إثبات  حابة، واتّفاقهم عليه؛ ممِ اوي يف الصّ ةُ عىل ذكر الرّ وتوارد األئمّ
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حبة. وينبغي التَّعرُّ  حابة، الصُّ فة يف الصّ ة، ورشائطهم يف كتبهم املؤلَّ ف عىل مناهج األئمّ
والوقوف عىل مصطلحاهتم فيها، فإذا أفصح املؤلِّف عن رشطه يف كتابه بأن ال يذكر إالَّ 
حابة فالعمل عىل رشطه؛ وكذا إذا أبان عن منهجه فيه بأنْ يذكر غريهم معهم، ومن ذلك  الصّ

حابة، النَّبيّ  قرن استكامل يف االستيعابيف الربّ ما أفصح به ابن عبد ، وإن مل يكونوا يف عداد الصّ
ق. اإلصابةوكام أفصح ابن حجر يف    يف ذكر املخرضمني، ومن ذُكر فيهم عىل سبيل الوهم املحقّ

حابة، وبناءً عىل ما سبق:  كر يف كتب الصّ د الذّ حبة ملجرّ فال بُدَّ من االحتياط يف الوصف بالصُّ
 ،م األقو وإن كان ذلك من مجلة ما يُستأنس به، ويُستشهد به، لكن إن عورض بام هو أقو يُقدَّ

ة حبة يلزم منه أحكام خاصّ  ، ال سيام إن كانوا من رواة األحاديث. -كام سبق-وإثبات الصُّ
ااملسألة ال واية: قال ابن : بعةرّ يشرتط ثبوت اإلسناد؛ فيمن وردت صحبته بطريق الرّ

ل يف-حجر حابةاإلصابةعن القسم األوّ واية فيمن وردت صحبتُ ((: -؛ وهم الصّ ه بطريق الرّ
 أو وقع ذكره بام يدلُّ ، أو ضعيفة، أو حسنة، سواء كانت الطّريق صحيحة؛ عن غريه أو، عنه

عيفة؛ ١/٦. اإلصابة))كان طريقٍ  حبة بأيّ عىل الصُّ  حبة بالطّريق الضّ ؛ وهذا ال يعني إثبات الصُّ
كر قد يكون لالحتامل فقط كر غري الثّبوت، فالذِّ م-ألنّ الذّ ، وسيأيت عن ابن حجر ما -كام تقدَّ

ة يف اشرتاط ثبوت اإلسناد: قال ّا ورد عن األئمّ ة اإلسناد. وممِ قيل ((: األثرم يفيد اشرتاط صحّ
ا صحيحةٌ : فقال؟ صحيحةٌ  صحبةٌ  يزيد بن اهللاليست لعبد: حنبلٍ  بنأمحد هللاأليب عبد أمّ

ة، عن أيب حصني، عيَّاش بنيشءٌ يرويه أبو بكر: ثمّ قال، فال دَ  بن اهللاعن عبد، عن أيب بُرْ
فه أبو عبد، ))سمعت النَّبيّ ((: قال، يزيد املراسيل . ))ما أر ذاك بيشءٍ : وقال، اهللاوضعَّ

؟ فقال((: داود وأب. وقال ١٠٢البن أيب حاتم ص:  بِّيُّ له صحبةٌ يرٌ الضَّ دَ ال، : قلت ألمحد: كُ
، عن ؛ ، أو: إنَّ أعرابي¢ا أتى النَّبيّ قلت: زهريٌ يقول: إنَّه أتى النَّبيّ  أعني: يف حديث زهريٍ

بِّيِّ  يرٍ الضَّ دَ . مسائل أمحد أليب ))سحاق بآخرةفقال: زهريٌ سمع من أيب إ، أيب إسحاق، عن كُ
. التّاريخ ))وال يعرف له صحبة، إسناده ومل يصحّ ((: -يف راوٍ -، وقال البخاريّ ٣٠٣داود ص: 

ازيّ ٣/٤٢٥الكبري ذكر  يصحّ  من وجهٍ بيشء ليس حديثه ((: -يف راوٍ -، وقال أبو حاتم الرّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

، ثمّ ساق ابنُه ٦٦: ، واملراسيل البن أيب حاتم ص٣٠٠-٤/٢٩٩. اجلرح التّعديل ))صحبته
امع من النَّبيّ  ح فيه بالسّ ا [يف األصل: ((، وقال: حديثه الّذي رصَّ ليس هذا اإلسناد مشهورً

: ٤/٣٠٠. اجلرح التّعديل))مشهور] سمعت ((، وأشار املعلِّميّ يف احلاشية أنّه ورد يف نسخةٍ
َّ  إالَّ أنَّ ، له صحبة إنَّ : يقال((: -يف راوٍ -، وقال ابن حبّان))أيب: يقول ذلك عتمد ا يُ إسناده ليس ممِ

، وال تثبت له ((: -يف راوٍ -، وقال أبو نعيم٣/١٣٠ . الثّقات))عليه ، يف إسناد حديثه نظرٌ جمهولٌ
حابة . ))صحبةٌ  صحبته،  ال تصحّ ((: -راوٍ  يف-الربّ ، وقال ابن عبد٤/١٨٥٤معرفة الصّ

طبعة عادل - ٢٣٠االستيعاب ص: . ))إسناده غلطيف ام عنه يف كسب احلجَّ  واحلديث املرويّ 
ابق ))حديثه مضطرب ألنَّ ؛ ال تصحّ له صحبة((: -يف راوٍ آخر-، وقال-مرشد ، ٢/٤٠٩. السّ

إنّام يروم إثباهتا له  له صحبةً  ومن يزعم أنّ . . . صحبته مل تصحّ ((: -يف راوٍ -وقال ابن القطّان
بوته عىل ثبوت صحبته، وثبوت صحبته عىل وهذا اخلرب ال يثبت إالَّ به، فيتوقَّف ث؛ هبذا اخلرب

حبة -، ثمّ أعلّ اخلرب، وقال العالئيّ ٥/٢٠٣. بيان الوهم واإلهيام))ثبوته يف سياق إثبات الصُّ
واية ند إليه صحيح((: -بطريق الرّ تبة ص: . ))والسّ ، وقال ابن ٥٨، وينظر ص: ٥٧منيف الرّ

 بنمسلم بن اهللاثبت إسناد حديثه، لكن مداره عىل عبد إنْ  هو صحايبٌّ ((: -يف راوٍ -حجر
، ١/٢٧اإلصابة . ))، وقد اختُلف يف سياقه عن أيب عاصمجمهول وشيخه ضعيف، وهو هرمز،
محن لعبد فمجموعها يثبتُ ، منها من مقالٍ  وإن كان ال خيلو إسنادٌ ، هذه األحاديث((وقال:  الرّ

ابق ))حبةالصُّ  يقتيض  جاء عنه حديثٌ ((: -يف راوٍ -ة، وقال. ولكالمه تتمّ ٢/٤٠٧. السّ
، ٨/١٨١. التّهذيب))ويف إسناده لني، معجمهيف ذكره البغويّ ؛ رصيح بصحبتهالتَّ 

ا-األلباينّ قال حبة بمثل هذا اإلسناد، واللّني((: -معلِّقً . ))وليس خيفى، أنَّه ال تثبت الصُّ
عيفة  . ٩/٢٨٠الضّ

د ال بُدَّ أن يكون واخلالصة:  واية، وتتأكّ اإلسناد ثابتًا؛ فيمن وردت صحبته بطريق الرّ
واية منهم، وكذا يف املختلف يف صحبتهم، ة هلذا يف أهل الرّ واية.  احلاجّ لُّون من الرّ قِ والـمُ

واهد، ويكون مرسل وال حبة؛ الحتامل تقوية املتن بالشّ ة الصُّ ة احلديث صحّ يلزم من صحّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ا حابة: رابعً  :طبقات الصّ

 :من يف تقسيم طبقاهتالعلامء طريقتل
، حبةى الصُّ يف مسمَّ  همباعتبار اشرتاك؛ طبقة واحدة همعلُ جَ : الطّريقة األوىل

ياو قْ غري؛ واألخذ عنه النَّبيّ  لُ ق بني الكبري والصّ وصاحب ، وهبذا االعتبار ال يفرّ
ابقة حابة، وغريهواهلجرة ، وشهود املشاهد، السّ قال ابن . بأرسهم طبقة واحدة فالصّ

خص يكون قد((: حجر  فإنَّه، مالك بنكأنس؛ باعتبارين طبقتني من الواحد الشَّ
دُّ  للنَّبيّ  صحبته ثبوت حيث من عَ نِّ  صغر حيث ومن، مثالً ، العرشة طبقة يف يُ  السِّ
دُّ  عَ نْ ، بعدهم طبقةٍ  يف يُ حابة إىل نظر فمَ حبة باعتبار الصّ  طبقةً  اجلميع جعل الصُّ

ه، حبّان ابنُ  صنع كام؛ واحدةً  بْق؛ زائدٍ  قدرٍ  باعتبارِ  إليهم نظر ومن، وغريُ  إىل كالسَّ
لهم، الفاضلة املشاهد شهود أو، اإلسالم  صاحبُ  جنح ذلك وإىل، طبقاتٍ  جعَ

دعبد أبو الطّبقات هٌ  منهام ولكلٍّ . . .، البغداديّ  سعد بناهللا حممّ  .))وجْ

، كام ال يلزم من ضعف اإل دة، تابعيّ حبة متعدّ حبة، ألنّ طرق إثبات الصُّ سناد عدم ثبوت الصُّ
واية عن النَّبيّ  نْ مل ترد عنهم الرّ حابة مَ ، وهذا ال يؤثِّر يف ثبوت  بل كم من الصّ أصالً

ّ  فدتُ صحبتهم. وقد است واة املختلف يف ا كتبه كامل قاملي يف: يف هذه املسألة ممِ الرُّ
 . ٩١-١/٨٠صحبتهم

الح ص: ٢٥٥النّزهة ص:   )١( ، ففيه بنحو ما ذكره ابن ٣٥٧، وينظر: علوم احلديث البن الصّ
؛ فمن أمرٌ  الطّبقات: وذلك معرفة((حجر، وقال ابن كثري:   منالنّاس  اصطالحيٌّ رَ حابة يَ  الصّ

الم عليه-بقوله هذا عىل كذلك، ويستشهد بعدهم التّابعونثمّ واحدة،  طبقة كلَّهم : -السّ
 ثالثة، ومن قرنني، أو قرنه بعد ، فذكرالقرون قرين، ثم الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنمخريُ 
حابة يقسم منالنّاس   . ٢٠٩. اختصار علوم احلديث ص: ))طبقات إىل الصّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
  ّ ـحابة طبقـة واحـدة؛ هـذه الطّريقـةن مشى عىل وممِ  بـنخليفـة -١: فجعـل الصّ

ـاج بـنمسـلم -٢. الطّبقـات اط يفخيّ   سـهل بـنأسـلم -٣. الطّبقـات يف احلجّ
د-٤. واسطتاريخيف  -بحشل الواسطيّ  ، الثّقـاتيف  البسـتيّ  حبّـان بنحممّ

يخ عبد -٥. مشاهري علامء األمصارو ـد بن اهللاأبو الشّ  طبقـات يف األصـبهاينّ  حممّ
ثني د -٦ بأصبهان املحدِّ د - ٧. تاريخ نيسابور يف احلاكم اهللاعبد بنحممّ  بـنحممّ

هبيّ  أمحــد ــذّ ثني طبقــات يف املعــنييف ال ــبالء أعــالم ســريو، املحــدِّ ــذكرةو، النّ  ت
اظ دو، احلفَّ  حجـر بـنعـيلّ  بـنأمحـد -٨. ماجـهابـنسـنن رجال أسامء يف املجرَّ

 .تقريب التّهذيبيف  العسقالينّ 
حابة تقسيم : الطّريقة الثّانية   :وذلك باالعتبارات اآلتية؛ ة طبقاتعدّ  إىلالصّ
ابقة -أ   .إىل اإلسالم السّ

 .اهلجرة-ب
الح. شهود الغزوات -ج  ، وأصنافهم، لف يف عدد طبقاهتماختُ ((: قال ابن الصّ

وشهود املشاهد الفاضلة مع ، واهلجرة، بق باإلسالمالسَّ : والنّظر يف ذلك إىل
 .فٍ مصنِّ  كلِّ اجتهاد إىل  وذلك راجعٌ ؛ واختلفوا يف عدد طبقاهتم، ))اهللارسول

 :وهذه تقسيامت طبقاهتم
ـد اهللاأبو عبـد -١  جعلهـم عـىل مخـس . الطّبقـات الكـربيف، سـعد بـنحممّ

ا مـن املهــاجرين واألنصـار: الطّبقـة األوىل: هــيو، طبقـات الطّبقــة . مــن شـهد بــدرً

 . ٣/٢٢، وينظر: رشح التّبرصة للعراقيّ ٢٦٨علوم احلديث ص:   )١(
-٣/٢٢، واألنصاريُّ يف فتح الباقي٣/٢٢البن سعد يف رشح التّبرصة العراقيُّ  عزاهكذا  )٢(

دَها دَّ خاويُّ يف الفتح -وعَ يوطيُّ ، ٤/٥٥، والسّ دُ ، وكذا قرَّ ٢/٢٢١التّدريبيف  والسّ  ره حممّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ا، قـديمٌ  من هلم إسالمٌ : الثّانية ا، ومل يشـهدوا بـدرً يف : الطّبقـة الثّالثـة. ومـن شـهد أحـدً

ابعة. ةأسلموا قبل فتح مكّ الّذين  الطّبقة . ومن أسلم بعدهم، الفتح ةُ مَ لَ سْ مَ : الطّبقة الرّ
، واحلسـني، احلسـن: مثـل؛ وهـم أحـداث األسـنان، اهللا رسولويفِّ من تُ : اخلامسة

 . وابن عبّاس، بريالزّ  بن اهللاوعبد
 .قسيمسعد يف هذا التّ  تابع ابنَ  فوةصفة الصّ يف  ابن اجلوزيّ  -٢ 
هبيّ يف  - ٣  اء الكبارالذّ : الطّبقة األوىل: جعلهم عىل طبقتني، معرفة القرّ

حابة فقط، اهللاذين عرضوا عىل رسولالّ  رَ فيها سبعةً من الصّ كَ : الطّبقة الثّانية. وذَ
ا، ذين عرضوا عىل بعض املذكورين قبلهمالّ  : منهم صحابة؛ وذكر فيها اثني عرش قارئً

ائب بن اهللاوعبد، وابن عبّاس، كأيب هريرة  .وهم األكثر؛ ومنهم غري صحابة،  السّ
د اهللاأبو عبد -٤  : قال، معرفة علوم احلديثيف احلاكم اهللاعبد بنحممّ

حابة عىل مراتبهم(( ، وعمر، أيب بكر: مثل؛ ةأسلموا بمكّ  قومٌ : هلمفأوّ : معرفة الصّ

جوع إىل صورة خمطوطة الق((، وقال: لميّ السّ  سم النّاقص، ومقارنتها مع املطبوع؛ اتّضح بالرّ
: أنَّ ابن سعد جعلهم مخس طبقات يوطيّ ة قول اإلمام السّ منهج كتابة التّاريخ ص: . ))صحّ

وجود  -فيام يظهر. وهناك من جعلها ثالث طبقات فقط، وسببه ٧حاشية ٣٧١-٣٧٠
ق  قِّ النّقص يف أصل املخطوطة، وتتابعت عليه طبعاتُ الكتاب، وعثر عىل القسم النّاقص، وحُ

 واكتملت به طبقات الكتاب.  -كام سيأيتيف رسائل علميّة 
د عمر)، وظر: الطّبقات ين  )١(  . ٧حاشية  ٣٧١-٣٧٠منهج كتابة التّاريخ ص: الكرب (حتقيق: حممّ
فوة صفةنظر: ي )٢( منهج كتابة التّاريخ ص: ، و٣٢٣، و٣١٢، و٢٧٥، و٢١٣، و١/١٥٥الصَّ

 . ٧حاشية ٣٧١-٣٧٠
اء نظر: ي  )٣( اد يف١٢٧، ١/١٠٢معرفة القرّ ارُ عوّ هبيّ ومنهجه ص: ، وذكر بشّ أنّه جعل ٢٨١الذّ

حابة طبقتني.   الصّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
: الثّالثة والطّبقة. النَّدوة دار أصحاب: الثّانية والطّبقة. وغريهم ، وعيلّ ، وعثامن

ابعة والطّبقة. احلبشة إىل املهاجرة  والطّبقة. العقبة عند النَّبيّ  الّذين بايعوا: الرّ
ادسة والطّبقة. األنصار من وأكثرهم، الثّانية العقبة أصحاب: اخلامسة ل: السّ  أوّ

 ويبني، املدينة يدخل أنْ  قبل بقباء وهو، اهللارسول إىل وصلواالّذين  املهاجرين
ابعة والطّبقة. املسجد ، بدر بني هاجرواالّذين  املهاجرة: الثّامنة الطّبقة. بدر أهل: السّ

ضوان بيعة أهل: التّاسعة والطّبقة. واحلديبية  بني املهاجرة: العارشة والطّبقة. الرّ
، هريرة وأبو، العاص بنوعمرو، الوليد بنخالد منهم؛ والفتح، احلديبية
 وهم، الفتح يوم أسلمواالّذين  هم: عرشة احلادية والطّبقة. كثرة وفيهم، وغريهم

 يوم اهللارسول رأوا وأطفال، صبيان: عرشة الثّانية الطّبقةثمّ . قريش من مجاعة
ة ويف، الفتح حابة يف وعدادهم، وغريها، الوداع حجّ ائب: منهم؛ الصّ ، يزيد بن السّ
ريْ  أيب بنثعلبةاهللا بن وعبد عَ ام صُ ، هلام ودعا، اهللارسول إىل قدما فإهنّ

الحوقال ، ))بذكرهم الكتاب يطول وجلامعة : -وذكر العدد عند احلاكم ابن الصّ
 .))ومنهم من زاد عىل ذلك((

)١(  : احلديبية عقب خيرب، بل يف فإنّه هاجر قبل ؛ مثيل بأيب هريرةال يصحُّ التّ ((قال العراقيّ
 . ٣/٢٢. رشح التّبرصة ))أواخرها

بَهُ قال باختصار. و١٧١-١٦٥املعرفة ص:  )٢( قِ ، فيه بأسانيد هذا باب لو استقصيتُ ((: عَ
ا شاسعة، قواتفرَّ  اهللاأصحاب رسول فإنَّ ؛ لصار كتابًا عىل حدة؛ وروايات ، وسكنوا بالدً

ا من العلوموهذا الباب ، ىماتوا يف أماكن شتَّ و منه عىل  نوعٍ   دللت عىل كلِّ غري أينّ ، جيمع أنواعً
ابق ص: . ))ما حرضين يف الوقت  باختصار. ١٧٢السّ

 . ٢٦٨علوم احلديث ص:   )٣(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
َّا سبق ظحَ لْ يُ و حابة بالوصف: ممِ مجة، واملثال، أنَّ ابن سعد ميَّز طبقات الصّ ؛ والرتّ

وهذا الوصف يستفاد منه عند تصنيف ، احلاكم بالتَّمييز بالوصف فقطبينام اكتفى 
حابة عىل الطّبقات  .فيُصنَّفُون وفق هذه األوصاف، الصّ

ا حابة: خامسً ينو، فضلهمو، عدالة الصّ  :مكانتهم يف الدّ
ينعبارة عن استقامة السِّ ((: -يف تعريف العدالة -قال الغزايلّ   ويرجع ، رية والدّ

احتمل عىل مالزمة التّ ، فسهيئة راسخة يف النّ إىل : حاصلها ،  ))قو واملروءة مجيعً
. من له ملكةٌ حتمله عىل مالزمة التَّقو واملروءة: املراد بالعدل((: وقال ابن حجر
يِّئة من رشك أو فسقٍ أو بدعةٍ : واملراد بالتَّقو  .))اجتناب األعامل السَّ

حابة كلُّ و ف، املكانةو، الفضلوهلم من ، استثناءال ب هم عدولٌ الصّ ما ليس  والرشّ
لني واآلخرين سو النَّبيّني واملرسلني لغريهم  سابقو، عدالتهمإثبات عىل  وقد دلّ . من األوّ
نَّةُ ، القرآنُ الكريمُ ورشف منزلتهم ، وعلوّ مكانتهم، فضلهم  :املسلمني وإمجاعُ ، النّبويّةُ  والسُّ

الً  إثبات وتستلزم بمدلوهلا ، بمفهومها ة تدلُّ كثريقد جاءت آيات : القرآن الكريم: أوّ
حابة  :ومن ذلك، مرتبتهمعلوّ و، فضلهمشاهدة ب هيو، وتزكيتهم، عدالة الصّ

 .: قوله تعاىل -١

 . ٢٣١/ ٢املستصفى   )١(
: ٦٩النّزهة ص:  )٢( ع، والفسق هو اخلروج ((. وقال املعلِّميّ العدالة هي االستقامة عىل حدود الرشَّ

فةعن هذه   . ١٦. االستبصار ص: ))الصِّ
د  )٣( حابة القريشّ  محيد بنملحمّ  . اإلسالميّة باجلامعة ماجستري رسالة الكريم القرآن يف الصّ
 . ١١٠سورة آل عمران/ اآلية:   )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 : قوله تعاىل -٢ 

 .-كام ورد يف احلديث-))عدالً ((: أي : وقوله تعاىل 
: وقوله تعاىل -٣ 

. 
 : وقوله تعاىل -٤ 

. 

 . ١٤٣سورة البقرة/ اآلية:   )١(
: -عقب ذكر اآلية-. جاء يف سياق احلديث٧٣٤٩، و٤٤٨٧،و٣٣٣٩رواه البخاريّ رقم:   )٢(

والوسط: ((: قوله((. قال ابن حجر: ))وسطًا قال: عدالً ((: ٧٣٤٩. ولفظ رقم: ))والوسط: العدل((
واة، من نفس اخلرب هو مرفوعٌ  ))العدل الفتح . ))همكام وهم فيه بعضُ ؛ وليس بمدرج من قول بعض الرُّ

٨/١٧٢ : خاويّ ، قال السّ هادة العدالةُ ،  منهم املوجودين مع خطاب هي((. ورشطُ قبول الشّ حينئذٍ
ّن غريهم إحلاق يمتنع ال ولكن  . ٤/٣٣. الفتح))الوصف يف شاركهم هبم؛ ممِ

: الربّ قال ابن عبد والعمل، القول، مريضّ  عنه؛ فهو اهللا. ومن ريض١٨سورة الفتح/اآلية:  )٣(
ا عليه يسخط مل عنه اهللاومن ريض(( ، وقال ابن تيميّة: ١/٣االستيعاب. ))-اهللاشاء إن-أبدً
 يسخط مل عنه اهللاومن ريض، ىضعىل موجبات الرِّ  يهه يوافأنّ  علم عن عبدفال يرىض إالّ ((

ا عليه ه فإنّ ، ه ريض عنهأنّ  اهللامن أخرب فكلّ ((، وقال: ١٠٧٨-٣/١٠٦٧ارم املسلولالصّ . ))أبدً
، ناء عليهه يذكر ذلك يف معرض الثّ فإنّ ، الحوعمله الصّ ، وإن كان رضاه عنه بعد إيامنه، ةاجلنّمن أهل 
ابق ))مل يكن من أهل ذلك بّ ب ذلك ما يسخط الرّ ه يتعقّ فلو علم أنّ ، واملدح له   .٣/١٠٧٩. السّ

لني عىل أقوال، هل هم: أهل بيعة ١٠٠سورة التّوبة/اآلية:   )٤( ابقني األوّ . واختُلف يف املراد بالسّ
ضوان، أم أهل بدر، أم أهل القبلتني، أم من كان إسالمهم قبل فتح مكة. ينظر: جمموع  الرِّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .: وقوله تعاىل -٥ 
 : وقوله تعاىل  -٦ 

(. 
: وقوله تعاىل -٧ 

. 
: وقوله تعاىل -٨ 

 . 
حابةفهذه اآليات  ةٌ عىل فضلهم، املباركات شاهدةٌ بعدالة الصّ بام اشتملت ؛ ودالَّ

ة املطلقة هلم ، وإشهادهم عىل األمم، وكوهنم وسطًا عدالً ، عليه من إثبات اخلرييّ
وإنزال ، ما انطوت عليه قلوهبمو، ونيّاهتم، بواطنهم وتزكية، عنهم اهللارىضوتقرير 

٦٧-٤/٦٦، وفتح املغيث١١/٢٢٢الفتاو . 
 . ٦٤سورة األنفال/ اآلية:   )١(
 . ٢٩سورة الفتح/ اآلية:   )٢(
 . ٩و٨سورة احلرش/ اآليتان:   )٣(
 . ٨٩و٨٨سورة التّوبة/ اآليتان:   )٤(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
كينة عليهم دق، وإثابتهم بالفتح القريب، السّ هادة هلم بالصِّ وضامن ، والفالح، والشّ

 مع، هلم وكفايته، العظيم واألجر، باملغفرة هلم اهللاووعد، واخللود فيها، ةاجلنَّ بالعاقبة هلم 
 .وإئثارهم، وجهادهم، ونرصهتم، وعبادهتم، وبأعامهلم، واإلشادة هبم، عليهم الثّناء

نَّة: ثانيًا ة السُّ ن عدالتهم ستفيضةممشهورة وقد جاءت أحاديث : النّبويّ ، تتضمَّ
يف أفراد أو اخلصوص ، فيهمعىل سبيل العموم ، وتثبت فضلهم، وتستلزم تزكيتهم

 بنأمحد: منهم؛ هماألحاديث الواردة يف فضائلة يف كتبًا خاصّ  ف العلامءُ وقد ألَّ ، منهم
محن أبو عبدو، حنبل تراجم احلديث  عقد أهلُ و -أيتتوس-سليامن بنوخيثمة، سائيّ النّ الرّ

ة بفضائلهم ّ ؛ ننوالسّ ، حاحالصّ  يففاهتم ضمن مؤلَّ  ومناقبهم، خاصّ  :ا ورد يف ذلكوممِ
يأيت عىل النّاس : اهللاقال رسول: قال حديث أيب سعيد اخلدريّ  -١

احبَ رسول: فيقولون، فيغزو فئامٌ من النّاس، زمان نْ صَ فيقولون ؟ اهللافيكم مَ
هل فيكم : فيقال، فيغزو فئامٌ من النّاس، ثمّ يأيت عىل النّاس زمان، فيفتح هلم، نعم: هلم

احبَ أصحابَ رسول نْ صَ ثمّ يأيت عىل النّاس ، فيفتح هلم، نعم: فيقولون؟ اهللامَ
بَ أصحاب : فيغزو فئام من النّاس فيقال، زمان بَ من صاحَ نْ صاحَ هل فيكم مَ

ويف ، واللّفظ للبخاريّ ، متّفق عليه. فيفتح هلم، نعم: فيقولون؟ اهللارسول
 .فيفتح هلم به: عند مسلم لفظٍ 

 جعل النَّبيّ ((قال ابن تيميّة: . ٢٥٣٢: صحيح مسلم رقمو، ٣٦٤٩: صحيح البخاريّ رقم  )١(
يَّة ال تثبت ألحد ، به مؤمنًا رآه من بسبب املسلمني عىل اهللافتح حابةوهذه اخلاصِّ ولو ، غري الصّ

قال ، و٤/٤٦٥جمموع الفتاو  ))كانت أعامهلم أكثر من أعامل الواحد من أصحابه
 : حابة، اهللاويف هذا احلديث معجزات لرسول((النّوويّ  ))وتابعيهم، والتّابعني، وفضل الصّ

 . ١٦/٨٣رشح مسلم 
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
تي قرين: اهللاقال رسول: قال، حصني بنحديث عمران -٢  ، خري أُمّ

، فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني: قال عمران. ثمّ الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنم
ا ا-وأخرجاه ، واللّفظ للبخاريّ ، متّفق عليه. احلديثأو ثالثً من حديث  -أيضً

ا مسعود بن اهللاعبد ثمّ ، ثمّ الّذين يلوهنم، خري النّاس قرين: ولفظه، مرفوعً
 .ويمينه شهادته، أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يمينهثمّ جييء ، الّذين يلوهنم

ا مسلم من حديث أيب هريرة رواهو تي القرن الّذين : ولفظه، مرفوعً خري أُمَّ
 .؟ واهللا أعلم أذكر الثّالث أم ال. ثمّ الّذين يلوهنم، بُعثت فيهم

ا-مسلم رواهو ا  من حديث عائشة -أيضً  سأل رجلٌ : ولفظه، مرفوعً
وهو . ثمّ الثّالث، ثمّ الثّاين، القرن الّذي أنا فيه: قال؟ النّاس خريٌ  أيّ : النَّبيّ 

 .حديث متواتر

 . ٢٥٣٥: صحيح مسلم رقمو، ٣٦٥٠: صحيح البخاريّ رقم  )١(
 . ٢٥٣٣: صحيح مسلم رقمو، ٢٦٥٢: رقم صحيح البخاريّ   )٢(
 أنّ عن أيب هريرة ٣٥٥٧: رقم . وأخرج البخاريّ يف صحيحه٢٥٣٤: رقم صحيح مسلم )٣(

  .عثت من خري قرون بني آدم قرنًا فقرنًا حتّى كنت من القرن الّذي كنت فيهبُ : قال اهللارسول
 . ٢٥٣٦: رقم صحيح مسلم  )٤(
: . ٣٤/ ٤، وفتح املغيث ١/٢١صابة اإلينظر:   )٥( خري القرون  فق العلامء عىل أنّ اتّ ((قال النّوويّ

حيح أنَّ قرنه((، وقال: ١٦/٨٤. رشح مسلم))أصحابه: واملراد؛ قرنه حابة: الصّ . ))الصّ
ابق ّن جزم بأنّ املراد بقرنه١٦/٨٥السّ .  ، وممِ خاويُّ حابة ابنُ حجر، والسّ يف احلديث الصّ

خيار  اهللاوأصحاب رسول((، وقال ابن تيميّة: ٤/٣٤، وفتح املغيث٦-٧/٥الفتح
. جمموع . . . خري القرون القرن الّذي بُعثت فيهمقال: ، كام ثبت عنه أنَّه؛ املؤمنني
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
فلو ، ال تسبُّوا أصحايب: قال النَّبيّ : قال حديث أيب سعيد اخلدريّ  -٣ 

ه يفَ دَّ أحدهم وال نَصِ لَغَ مُ دٍ ذهبًا ما بَ  .متّفق عليه. أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحُ

٣٥/٥٩الفتاوالكرب ٣/٤٤٧، والفتاو . 
 اله: ولفظ، ٢٥٤١و٢٥٤٠: صحيح مسلم رقم، واللّفظ له، و٣٦٧٣: صحيح البخاريّ رقم  )١(

ا من أصحايب ذي فوالّ  ، تسبُّوا أصحايب، ال تسبُّوا أصحايبالله:  ، ويف لفظٍ . . . تسبُّوا أحدً
 مجاعةً  ولكنّ ، جعله من حديث أيب هريرةعند مسلمٍ ل . ويف املوضع األوّ . . . نفيس بيده

اظ  وا روايتهمن احلفّ نظر: الفتح ي. أيب سعيدعن  روايته احووصحَّ ، أيب هريرةعن  ومهَّ
٣٦-٣٤/ ٧ . : خاويّ . ))سبٌّ  العدالة بغري هلم الوصف أنَّ به:  االستدالل ووجه((قال السّ

محنلعبد الوليد بن. وسبب ورود احلديث هو سبُّ خالدِ ٤/٣٤الفتح   بنالرّ
لِمَ هنى خالدً ((قال ابن تيميّة: ؛ ألمرٍ وقع بينهام، عوف عن أن يسبَّ  افإن قيل: فَ

ا-أصحابه، إذا كان من أصحابه  محن؟ ، قلنا: ألنّ عبد-أيضً  ، ونظراءه عوف بنالرّ
لني الّذين صحبوه يف وقتٍ كان خالد ابقني األوّ وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا  هم من السّ

من الّذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكال¢  أعظم درجةً  مأمواهلم قبل الفتح، وقاتلوا، وه
حبة من انفردوا فقد احلسنى، اهللاوعد َ يَ  مل بام الصّ ه ،  كهم فيه خالدٌ رشْ ا ونظراءَ فنَهى خالدً

 ّ . ))أن يسبّ أولئك الّذين صحبوه قبله، ن أسلم بعد الفتح؛ الّذي هو صلح احلديبية، وقاتلممِ
ارم املسلول  ، والفتاو ٦١-٥٩/ ٣٥. وينظر: جمموع الفتاو ١٠٧٨-٢/١٠٧٧الصّ

ا-وقال. ٤٤٨-٣/٤٤٧الكرب حبة، فيه عمومٌ وخصوصٌ وملَّ ((: -أيضً كان ا كان لفظ الصُّ
حبة، دون من مل يرشكه فيها حابة بام يتميَّز به عن غريه يوصف بتلك الصُّ ، ))من اختصَّ من الصّ

وا من واملقصود: أنَّ أولئك الّذين صحبوه قبل الفتح اُختُ ((قال: السابق، و ديثاحلثمّ ساق  صُّ
وا به التَّفضيل عىل من بعدهم، حتّى قال حبة بام استحقُّ بُّوا أصحايب ال: خلالدٍ  الصُّ  تسُ

ه  ، وأمثالُ م صحبوه قبل أن يصحبه خالدٌ ، والفتاو ٦١-٥٩/ ٣٥جمموع الفتاو . ))فإهنَّ
٤٤٨-٣/٤٤٧الكرب . : دَ عىل سببٍ خاصٍّ يف شخصٍ ((وقال العراقيّ رَ ال يلزم من كونه وَ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
نَةٌ : اهللاقال رسول: قال حديث أيب موسى األشعريّ  -٤  النُّجوم أَمَ

امء ما توعد امء فإذا ذهبت النُّجومُ أتى السّ نَةٌ ألصحايب فإذا ذهبتُ ، للسَّ أتى  وأنا أَمَ
نَةٌ ألمّ ، أصحايب ما يوعدون تي ما فإذا ذهب أصحايب أتى أمّ تي وأصحايب أَمَ

 .مسلم رواه. يوعدون
بُّهم إالَّ مؤمنٌ : عن النَّبيّ  حديث الرباء -٥  بغضهم ، األنصار ال حيُ وال يُ

 .متّفق عليه. اهللاأبغضهم أبغضهومن ، اهللاههم أحبَّ فمن أحبَّ ، إالَّ منافقٌ 
ا- روياو آية اإليامن حبُّ : قال عن النَّبيّ  من حديث أنس -أيضً

 .))وآية النّفاق بغض األنصار، األنصار
ا-روياو  جاءت امرأة من األنصار إىل : قال من حديث أنس -أيضً

مُّ مجيع أصحابه،  عُ ٍ أنَّه ال يَ امعنيّ من أصحابه، وأنّه منهيٌّ عن سبِّه، وإنّام  وال شكَّ أنَّ خالدً
ا لعموم اللّفظ يف قوله حبة متفاوتة، فالعربة إذً ي وا أصحايبال تسبُّ : درجات الصُّ ، وإذا هنُ

ىل بالنَّهي عن حايبّ أَوْ ، فغري الصّ حايبّ حايبّ عن سبِّ الصّ حايبّ  الصّ بِّ الصّ التّقييد . ))سَ
 . ٣٤-٤/٣٣وينظر: فتح املغيث . ٨٩٥-٢/٨٩٤

: ٢٥٣١: صحيح مسلم رقم  )١( نة: بفتح اهلمزة، وامليم، واألمن ((. قال النّوويّ قال العلامء: األَمَ
تي ما مّ تي فإذا ذهب أصحايب أتى أُ مّ نة ألُ مَ وأصحايب أَ : قولهواألمان بمعنى. . . و

ين، معناه: من ظهور البدع؛ يوعدون ، يطانوطلوع قرن الشّ ، والفتن فيه، واحلوادث يف الدّ
. رشح ))ها من معجزاتهوهذه كلُّ ؛ ة وغري ذلكوانتهاك املدينة ومكّ ، وم وغريهموظهور الرّ 

 . ١٦/٨٣مسلم 
 . ٧٥: صحيح مسلم رقمو، ٣٧٨٣: صحيح البخاريّ رقم  )٢(
 . ٧٤: صحيح مسلم رقمو، ٣٧٨٤و، ١٧: صحيح البخاريّ رقم  )٣(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
والذي نفيس بيده : فقال، اهللامها رسولُ فكلَّ ، هلا ومعها صبيٌّ ، اهللارسول

 .اهـ. تنيمرّ . إنّكم أحبُّ النّاس إيلَّ 
م قوله -٦  .العدل: وسطوال: تقدّ

ة واحدٍ  غريُ اه حك: املسلمني إمجاع: ثالثًا : الربّ قال ابن عبد، من األئمَّ
حابةال(( فينا البحث عن أحواهلم صّ وهم ؛ من املسلمني إلمجاع أهل احلقِّ ؛ قد كُ

نَّة نُ : يّ اجلوينوقال إمام احلرمني ، ))هم عدولٌ م كلَّ واجلامعة عىل أهنَّ ، أهل السُّ تَضمّ مُ
نكفاف عن اال، وخاضوا املحن، من الّذين البسوا الفتن نفرٍ  وقف ىف تعديل كلِّ التّ 

واية عنهم فانتهض اإلمجاع عىل بطالن ، وإمجاع العلامء، ةمن دين األمّ  هذا باطلٌ و؛ الرّ
ة باتّة عىل بناء األمر  د هلم من املآثر هم إىل ما متهّ وردّ ، عىل حتسني الظنِّ هذا الطّرف حجّ

ابقةبالسّ  بب الّذي أتاح ولعلّ ، نفائس الكالموهذا من ، بيل السّ  اإلمجاع اهللالسّ
يعة أنّ ؛ ألجله حابة هم نقلة الرشّ النحرصت ؛ يف رواياهتم فٌ ولو ثبت توقّ ، الصّ

يعة عىل عرص رسول وقال ابن ، ا اسرتسلت عىل سائر األعصاروملََ ، اهللالرشّ
الح بل ، منهم عن عدالة أحدٍ سأل ه ال يُ وهي أنَّ ؛ يصةصِ حابة بأرسهم خَ للصَّ ((: الصّ
لني بنصوص الكتابلكوهنم عىل اإلطالق مُ ؛ منه مفروغٌ  ذلك أمرٌ  نَّة، عدَّ وإمجاع ، والسُّ

عتدُّ به يف ، احلقِّ  اتّفق أهلُ ((: وقال النّوويّ ، ))ةبه يف اإلمجاع من األمَّ  عتدُّ من يُ  ومن يُ

: ولفظ مسلمٍ ، . واللّفظ للبخاريّ ٢٥٠٩: صحيح مسلم رقمو، ٣٧٨٦: رقم صحيح البخاريّ   )١(
 ات. اهـ. ثالث مرّ  ))النّاس إيلَّ  كم ألحبّ ذي نفيس بيده إنّ والّ ((

 . ١٧٠ينظر: ص:   )٢(
 . ٨/ ١االستيعاب   )٣(
له، وينظر: ٦٣٢-١/٦٣١الربهان   )٤( ف يسري يف أوّ الح علوم احلديث . بترصّ   .٢٦٥ص: البن الصّ
 منه.  ٢٦٥، وينظر: ٢٦٤علوم احلديث ص:   )٥(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 ،))-مجعنيأ عنهم اهللاريض-وكامل عدالتهم ، ورواياهتم، عىل قبول شهاداهتماإلمجاع 

حابة كلُّ ((: وقال ابن تيميّة هم ثقاتٍ باتِّفاق أهل العلم باحلديث كان الصّ
دق...والفقه م معروفون بالصِّ  هلذا اهللاوكان هذا حفظًا من، عن النَّبيّ  ألهنّ
ين نَّة الّذي أطبق عليه أهلُ  وهذا هو األمر املستقرّ ((: وقال العالئيّ ، ))الدّ ؛ السُّ
حابة: أعني وال ، واألهواء، وال اعتبار بقول أهل البدع، القول بعدالة مجيع الصّ

نَّة عىل أنَّ  فق أهلُ اتّ ((: وقال ابن حجر، ))تعويل عليه ومل خيالف ، عدولٌ  اجلميعَ  السُّ
 .))من املبتدعة  شذوذٌ يف ذلك إالَّ 

ة  صوصٌ نّ الوجاءت  لُوّ مكانتهم، يف إثبات عدالتهم ستفيضةمعن األئمّ ، وعُ
 العباد قلوب يف نظر اهللاإنَّ ((: مسعود بن اهللاعبدقال : ومن ذلك، فضلهمبيان و

د قلب فوجد ثمّ نظر يف ، عثه برسالتهتبفا، لنفسهفاصطفاه ؛ خري قلوب العباد حممّ
دبعد قلب-قلوب العباد ؛ خري قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه  -حممّ

 بنعمرو بنزيد بنسعيدوقال ، ))يقاتلون عن دينه فجعلهم وزراء نبيِّه

 . ١٥/١٤٩رشح مسلم   )١(
نَّة  )٢(  . ٤٥٨-٢/٤٥٧منهاج السُّ
ا-وقال. ٧٨، وينظر: ص: ٧٣جامع التّحصيل ص:   )٣( وال فرق يف هذا بني من البس ((: -أيضً

حابة الفتن ابق. ))ومن مل يالبسها، من الصّ  . السّ
 . ١٧/ ١اإلصابة   )٤(
 حسن: النّجود؛ وهو أيب بن، وغريه، وإسناده حسن؛ فيه: عاصم٣٦٠٠رواه أمحد رقم:   )٥(

نه احلديث، خاويّ  و ،٦٥: ص املطلقة األمايل يف حجر ابنُ  وحسَّ : ص احلسنة املقاصد يف السّ
ن ،٣٦٧ عيفة يف األلباينّ  إسناده وحسّ . جممع ))رجاله موثَّقون((: اهليثميّ  وقال ،٢/١٧ الضّ

وائد  . ١/١٨٣الزّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يْل فَ ربِّ فيه وجهه مع رسول((: نُ غَ أفضل من عمل  اهللاواهللا ملشهدٌ شهده رجلٌ يُ

رَ نوحٍ ، أحدكم مُ رَ عُ مِّ الم-ولو عُ أدناهم ف((: املدينيّ  بنل عيلّ اقو، ))-عليه السّ
الّذي كان ، بجميع األعامل  اهللاولو لقوا، هو أفضلُ من الّذين مل يروه، صحبةً 

حبته من التّابعني كلِّهم، وآمن به، ورآه بعينيه، صحب النَّبيّ  ، ولو ساعة أفضلَ بصُ
فأدناهم صحبةً هو أفضل من ((: حنبل بنوقال أمحد، ))ولو عملوا كلَّ أعامل اخلري

 كان هؤالء الّذين صحبوا النَّبيّ ، األعامل بجميع اهللاولو لقوا، القرن الّذين مل يروه
، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعةً أفضل بصحبته من التّابعني، ورأوه وسمعوا منه

، اهللاا أصحاب رسولفأمَّ ((: ابن أيب حاتموقال ، ))ولو عملوا كلَّ أعامل اخلري
وهم الّذين ، أويلوالتّ ، وعرفوا التّفسري، نزيلوالتّ ، فهم الّذين شهدوا الوحي

يهم له ضِ رَ فَ ؛ هوإظهار حقّ ، وإقامة دينه، ونرصته، هلصحبة نبيِّ   اهللاختارهم
 وما سنَّ ،  اهللاهم عنغَ لَّ ما بَ  فحفظوا عنه، ا وقدوةً وجعلهم لنا أعالمً ، صحابةً 

 َ ففقهوا يف ، ووعوه وأتقنوه، بوحكم وقىض وندب وأمر وهنى وحظر وأدّ  عَ ورشَ
ين ومشاهدهتم منه تفسري ، اهللابمعاينة رسول؛ ومراده وهنيه اهللاوعلموا أمر، الدّ

، عليهم بام منَّ   اهللافهمفرشّ ، واستنباطهم عنه، فهم منهوتلقّ ، الكتاب وتأويله
 والغلطَ  والكذبَ  كَّ ى عنهم الشَّ فَ نَ فَ ، اهم موضع القدوةوضعه إيّ  نْ مِ  وأكرمهم به

ة، واللّفظ ألمحد، ولفظ أيب ٤٦٥٠، وأبوداود رقم: ١٦٢٩رواه أمحد رقم:  )١( ، وغريمها، وله قصّ
ُّ فيه وجهُ   اهللاملشهدُ رجلٍ منهم مع رسول((داود:  ربَ غْ ه، ولو يَ رَ مُ ه، خريٌ من عمل أحدكم عُ

رَ نوحٍ  مُ رَ عُ مِّ . صحيح أيب داود رقم: ))عُ حه األلباينّ  . ٣٨٨٧. صحّ
 . ١/١٦٧أصول اعتقاد   )٢(
ابق  )٣( ، وطبقات ١٦١، ومناقب أمحد البن اجلوزيّ ص: ١٩٢-١/١٩١، والكفاية١/١٦٠السّ

 . ٢٤٤-١/٢٤٣احلنابلة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
: يف حمكم كتابه -ذكره عزّ -فقال ، ةاألمّ  هم عدولَ امَّ وسَ ، والغمزَ  يبةَ والرِّ 

 -ذكره عزّ  -اهللاعن  النَّبيّ ففرسّ ، 
وحجج ، ة اهلدوأئمّ ، ةاألمّ  فكانوا عدولَ ؛ ))عدالً ((: قال، : قوله

ين نَّة، الدّ ة وخري أمّ ، فهم خري القرون((: الربّ قال ابن عبدو، ))ونقلة الكتاب والسُّ
وال أعدل ، وثناء رسوله، عليهم  اهللابثناء اس ثبتت عدالة مجيعهمأخرجت للنَّ 

 ّ وال تعديل ، وال تزكية أفضل من ذلك، ونرصته، هنبيّ  لصحبة اهللان ارتضاهممِ
ا-وقال، ))أكمل منه املوضع الّذي ب رسوله أصحابَ  اهللاإنّام وضع((: -أيضً

ين ، بثنائه عليهم من العدالة؛ وضعهم فيه ة عىل مجيع أهل ؛ واألمانةوالدّ لتقوم احلُجَّ
وريض عنهم ، وسلَّم عليه اهللافصىلّ ، ةمن فريضة وسنّ  امللَّة بام أدَّوه عن نبيِّهم

ين يف تبليغهم عنه إىل من بعدهم من ، أمجعني فنعم العون كانوا له عىل الدّ
ا الكفاية يف اخلطيبُ وعقد ، ))املسلمني ، اهللاباب ما جاء يف تعديل((: قال فيه، بابً
ثم ، ))وإنّام جيب فيمن دوهنم، عنهم ه ال حيتاج إىل سؤالٍ وأنَّ ، حابةللصّ  ورسوله

حابة ثابتة معلومة بتعديل((: قال واختياره ، وإخباره عن طهارهتم، هلم اهللاعدالة الصّ
يكثر  يف آياتٍ ((: ثمّ قال، اآليات يف ذلك ساقو. )). . . فمن ذلك؛ القرآن هلم يف نصِّ 

حابة مثل ذلك اهللاووصف رسول، ويطول تعدادها، إيرادها وأطنب يف ، الصّ
. ))...فمن األخبار املستفيضة عنه يف هذا املعنى، ناء عليهموأحسن الثّ ، تعظيمهم

 . ١٤٣سورة البقرة/ اآلية:  )١(
م ص:   )٢(  . ٥ح ١٧٠تقدّ
 . ١/٧اجلرح والتّعديل   )٣(
 . ٨/ ١االستيعاب   )٤(
ابق  )٥(  . ١/٧السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا ورد يف ها مطابقة ملَِ وكلُّ ، سعواألخبار يف هذا املعنى تتّ ((: ثمّ قال، منها مجلةً  وساق

حابة ومجيع ذلك يقتيض طهارةَ ، القرآن نصّ  ونزاهتهم فال ، عىل تعديلهم والقطعَ ، الصّ
من  ع عىل بواطنهم إىل تعديل أحدٍ لِ املطَّ ؛ هلم -تعاىل- اهللامنهم مع تعديل حيتاج أحدٌ 

ّ  ورسوله،  اهللاه لو مل يرد منعىل أنَّ ((: إىل أن قال، ))اخللق له ا فيهم يشء ممِ
تي كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد والنّ  ألوجبت احلالُ ؛ ذكرناه هَ الّ  جِ رصة وبذل الـمُ

ين وقوّ  عىل  ة اإليامن واليقني القطعَ واألموال وقتل اآلباء واألوالد واملناصحة يف الدّ
لّذين جييئون  انيْ لني واملزكَّ م أفضل من مجيع املعدَّ وأهنّ ، واالعتقاد لنزاهتهم، عدالتهم
وقال ، ))بقوله من الفقهاء ومن يعتدُّ ، ة العلامءهذا مذهب كافّ ؛ بد اآلبدينأبعدهم 
، تهجعلهم خري أمّ  بصحابةٍ  هنبيَّ  اختصّ  -سبحانه وتعاىل-اهللاإنَّ ف((: العالئيّ 

ابقني إىل تصديقه ا والباذلني نفوسهم تقرّ ، واملجاهدين بني يديه، تهوتبعيَّ ، والسّ ، إليهبً
 وقد سبقوا إليه فال خري إالَّ ، واملقتدين به يف أفعاله ومزاياه، اقلني لسننه وقضاياهوالنّ 

ين راجعٌ ،  وقد استفرغوا فيه جهدهموال فضل إالَّ ، من بعدهم إىل  فجميع هذا الدّ
من  فلهم مثل أجور كلّ ، ى من جهتهم بإبالغهم وتفهيمهمومتلقّ ، نقلهم وتعليمهم

ول بالطّ  يشاء من يؤتيه اهللاوذلك فضل، األزمان لك عىل مرِّ اهتد بيشء من ذ
ا-وقال، ))واإلحسان وتزكيته ، االواحد منَّ  خبارِ إيف التّعديل ب ىكتفإنّام يُ ((: -أيضً

 ىكتففكيف ال يُ ، ومع عدم عصمته عن الكذب، واهر بعض الظّ ه ال يعلم إالَّ مع أنَّ 
امء، ة يف األرضال ذرّ قعلمه مثم الغيوب الّذي ال يعزب عن بتزكية عالّ  ، وال يف السّ

ناء عليهم وأنزل مدحهم والثّ ، وقد أحاط علمه بام سيقع منهم من الفتن واحلروب

ا الكفايةقد ذكر اخلطيب يف((أثنى عليه ابنُ حجر، وقال: . ١٨٧-١/١٨٠الكفاية )١( فصالً نفيسً
 . ١/١٧. اإلصابة))يف ذلك

تبة ص:   )٢(  . ٢٩منيف الرّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ا يُ  وتعديلهم ، ومدحهم، ناء عليهمالثَّ  وذلك يقتيض أنَّ ؛ نياا ما بقيت الدّ تىل مستمر¢ قرآنً

ومل يكن ذلك  . . . وأخرب بذلك، ما يقع بينهم هنبيَّ  وكذلك أطلعَ ، ال يتغريّ  رٌّ ممست
ا له حابةمن الثّ  مانعً ، ونحو ذلك، م خري القرونووصفهم بأهنّ ، ناء عىل مجيع الصّ

، وبراءته من املداهنة ألحد منهم، عن وقوع الكذب يف أخباره وهذا مع عصمته
وقال ابن ، ))ةلبتّ اا من رتبتهم شيئً  مل حيطَّ  ما وقع بينهم بعده هذا يقتيض أنَّ  فكلُّ 
؛ الفضائل من به عليهم اهللاوما منَّ ، ومن نظر يف سرية القوم بعلم وبصرية((: تيميّة

فوة من م الصّ وأهنَّ ، هموال يكون مثلُ ، ال كان، م خري اخللق بعد األنبياءعلم يقينًا أهنّ 
تي هي خري األممقرون هذه األمّ  ا-وقال، ))اهللاوأكرمها عىل، ة الّ ا ((: -أيضً وأمّ

حابة فكلُّ خريٍ فيه املسلمون إىل يوم القيامة من اإليامن واإلسالم، اخللفاء ، والصّ
وانتصارهم ، والنَّجاة من النَّار، ودخول اجلنَّة، واملعارف والعبادات، والقرآن والعلم

ار حابة؛ اهللاوعلوِّ كلمة، عىل الكفَّ ينالّذين بلَّغوا ، فإنَّام هو بربكة ما فعله الصّ ، الدّ
حابة ، اهللاوجاهدوا يف سبيل عليه فضلٌ إىل يوم  وكلُّ مؤمنٍ آمن باهللا فلِلصَّ

ا-وقال، ))القيامة ة ، فاالعتبار العقيلُّ يدلُّ عىل ذلك((: -أيضً ل أمَّ فإنَّ من تأمَّ
د ابئني واملجوس واملرشكني، حممّ ل أحوال اليهود والنّصار والصَّ تبنيَّ له ، وتأمَّ
ة عىل سائر األُمم يف العلم النَّافعمن  الح ما يضيق هذا ، فضيلة هذه األُمَّ والعمل الصّ

ة يف ذلك، املوضع عن بسطه حابة أكمل األُمَّ نَّة بدال؛ والصّ لة الكتاب والسُّ
ة؛ واالعتبارواإلمجاع ا من أعيان األُمَّ إالَّ وهو معرتفٌ بفضل  وهلذا ال جتد أحدً
حابة افضةوجتد من ينازع يف ذلك ، لهوعىل أمثاعليهالصّ ، ))من أجهل النّاس -كالرّ

ابق ص:   )١(  . ٧٩-٧٨السّ
 . ١٦١ة ص: العقيدة الواسطيّ   )٢(
نَّة   )٣(  . ٦/٣٧٦منهاج السُّ
ابق   )٤(  . ٢/٨٠السّ
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حابة كلُّ ((:كثريابنوقال نَّة واجلامعة هم عدولٌ الصّ  كتابه يف عليهم اهللاا أثنىملَِ ؛ عند أهل السُّ

نَّةُ  توبام نطق، العزيز وما بذلوه من ، وأفعاهلم، يف املدح هلم يف مجيع أخالقهم ةُ بويَّ النَّ  به السُّ
واجلزاء ، واب اجلزيلالثّ  من اهللافيام عند رغبةً ؛ اهللاواألرواح بني يدي رسول، األموال
تي مل تكن يف الّ ((: -وأعامهلم، د بعض صفاهتمبعد أن عدَّ -وقال يف موضع آخر، ))اجلميل

كان  وقد((: قال ابن حجرو، ))هم يف ذلكبعدهم مثلَ  وال يكون أحدٌ ، مةة من األمم املتقدِّ أمَّ 
حابة  هم به-تعظيمُ الصّ ا عند اخللفاء الرّ  -قليالً  ولو كان اجتامعُ رً ؛ وغريهم، اشدينمقرَّ

ةً  )):. . . فمِن ذلك ويَّ أُيتِ به عمر((: وفيها، وساق قصّ  اباخلطّ  بنثمَّ رأيتُ ذلك البَدَ
ما أدري ما نال  اهللالوال أنَّ له صحبةً من رسول: فقال هلم عمر، وقد هجا األنصارَ 

ورجال هذا ((: ثمّ قال ابن حجر. ))اهللاولكن له صحبة مِن رسول، لكفيتُكموه؟ فيها
ه لقي لكونه علم أنَّ ؛  عن معاقبتهعن معاتبته فضالً  ف عمرُ وقد توقّ ، احلديث ثقات

، ))يشءحبة ال يعدله م كانوا يعتقدون أنّ شأن الصُّ ويف ذلك أبني شاهد عىل أهنَّ ، النَّبيّ 
ا-وقال بُّ عنه((: -أيضً بق إليه باهلجرة أو النُّرصة، من اتَّفق له الذَّ ع ، والسَّ وضبط الرشَّ

تلقَّى عنه َّ ، الـمُ ألنَّه ما من خصلةٍ من اخلصال ؛ ن يأيت بعدهوتبليغه ملن بعده فإنَّه ال يعدله أحدٌ ممِ
 .))فظهر فضلهم؛ بعدهاملذكورة إالَّ وللَّذي سبق هبا مثل أجر من عمل هبا من 

 . ١٥٤اختصار علوم احلديث ص:   )١(
ابق ص:   )٢(  . ١٥٥السّ
 . ٢١-١/٢٠صابة اإل  )٣(
 . ٧/٧الفتح   )٤(
 فيه مسائل، حيسن إيرادها يف هذا املوضع:   )٥(

حابة، وبيان أنّه ال أثر هلم يف رواية احلديث:  املسألة األوىل: النّفاق واملنافقون يف زمن الصّ
ا األنصار فكان فيهم بعض املنافقني،  ، وال يُعرف فيهم النِّفاق. وأمَّ مل يكن يف املهاجرين منافقٌ
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، أو خزرجيٍّ عند وفاة النَّبيّ   ودخل يف اإلسالم إالَّ  ولكن مل يبقَ أحدٌ من األنصار؛ أويسٍّ
ا وباطنًا  م ص: -ظاهرً ادقون، -(حاشية) ١٥٨كام تقدَّ ا األعراب فمنهم املؤمنون الصَّ . وأمَّ

فَ أمرهم بموت النَّبيّ  شِ ؛ وذلك ومنهم املنافقون؛ كام قسمهم القرآنُ الكريم، واملنافقون كُ
نَّة صفاهتم، وبيَّ  تي بارتدادهم عن اإلسالم، وقد جىلّ القرآن والسُّ نا أعامهلم، وأقواهلم الّ

ار، وقوهلم:  يُفتضحون هبا، وتدلُّ عليهم؛ كتخلّفهم عن غزوة تبوك، وبنائهم مسجد الرضِّ
وقوهلم: ،]٧[املنافقون: 

وحادثة اإلفك إىل غري ذلك يف آيات كثرية. ثمَّ إنَّ ]، ٦٥[التوبة: 
، املنافقني مل يتعاطوا رواية احلديث، وال يُعرف عن أحدٍ منهم حديثٌ واحدٌ يرويه عن النَّبيّ 

ث عن رسول دِّ دق واألمانة، ومل يظهر الكذب يف احلديث إالَّ  اهللاومل حيُ فَ بالصِّ رِ إالَّ من عُ
أ أحدٌ منهم عىل الكذب بعد وفاة النَّبيّ  ، ولو جترّ مع خوفهم عىل أنفسهم أن -بزمنٍ

حابة، والفتضح أمره. وهبذا نخلص إىل أنَّه ال أثر للنِّفاق  -يُفتضحوا لردّ ذلك عليه الصّ
، ونعلم حفظواملنافقني عىل احلديث ال نَّة اهللانّبويّ ، وهتيئة األسباب لذلك، ومحايتها نبيِّه لسُّ

ِّا يدلُّ عىل قلّة املنافقني، ومخول ذكرهم، أو ذهاهبم بعد وفاة  ابني واملنافقني، وممِ من الكذَّ
حتت: باب:  -٤٦٥٨رقم: صحيحهما ييل: رو البخاريّ يف  النَّبيّ 

، بنزيدعن ((: -] ١٢[التوبة:   ، حذيفة عند كنَّا: قال وهبٍ
، وال من املنافقني إالَّ أربعةٌ  : إنَّكم فقال: ما بقي من أصحاب هذه اآلية إالَّ ثالثةٌ ، فقال أعرايبٌّ

د ويرسقون أعالقنا؟ ، ، ختربونا فال ندري، فام بال هؤالء الّذين يبقرون بيوتناأصحاب حممّ
، لو رشب املاء البارد ملا  ، أحدهم شيخٌ كبريٌ اق، أجل مل يبقَ منهم إالَّ أربعةٌ قال: أولئك الفسَّ

ا-، ورو ))وجد برده ، قال: إنّام كان عن حذيفة((: ٧١١٤رقم: صحيحهيف  -أيضً
ا اليوم فإنّام هو الكفر بعد اإليامنهد النَّبيّ النِّفاق عىل ع  هصحيح. ورو مسلم يف ))، فأمّ

ر، عن حذيفة ٢٧٧٩رقم:  عرش يف أصحايب اثنا : قال النَّبيّ قال:  من حديث عامّ
مِّ اخلياط ا، فيهم ثامنية ال يدخلون اجلنَّة حتّى يلج اجلمل يف سَ ، ثامنيةٌ منهم تكفيكهم منافقً
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يْلة وأربعةٌ  بَ : مل أحفظ ما قال شعبة فيهم. الدُّ ؛ يف أصحايب: قوله((. اهـ. قال النّوويّ
نسبون إىل صحبتي: معناه واية الثّانية؛ الّذين يُ رشح مسلم . ))يتأمّ  يف: كام قال ىف الرّ

١٧/١٢٥ : يّ ِ  مل يُوجد قطّ روايةٌ ((، وقال املزّ ن ملُ حابة بالنِّ  زَ عمَّ التّحبري . ينظر: ))فاق من الصّ
. وملَّا ذكر ١/٣٤٠، وإرشاد الفحول ٢/٤٧٧، ورشح الكوكب املنري ٤/١٩٩٥حريررشح التّ 

حبة، وأنّ  انتسابه  صحّ يفمن ليس كذلك ال ((، قال: رشطها اإليامن بهالعالئيّ رشف الصُّ
 منهم يشءٌ  وأن يُرو عن أحدٍ ، املنافقني إىل صحبته نسبةَ  تعاىل اهللاوهلذا منع؛ إىل صحبته

، وال يوجد ألحدٍ  حابة يف يشءٍ  منهم ذكرٌ  أصالً تبة ص: . ))من كتب الصّ ، ٤٧-٤٦منيف الرّ
؛ الغالبوهم وانتهى عنه، ، منهم من تاب عن نفاقه؛ الَّذين كانوا منافقني((وقال ابن تيميّة: 
بدليل قوله تعاىل: 

فلامَّ  ]،٦٠[األحزاب:  
همل رِ غْ م انتهواومل يُ ، هبم اهللايُ ، بل كانوا جياورونه باملدينة، دلَّ ذلك عىل أهنَّ والَّذين ، قتِّلهم تقتيالً

جرة إالَّ اجلدُّ كانوا معه باحلديبية كلُّهم  فال ريب أنَّ : وباجلملة. . . قيس بنبايعه حتت الشَّ
ء مقهورين، ال سيَّام يف آخر أيّام النَّبيّ  نَّة ))املنافقني كانوا مغمورين أذالَّ ، ٤٥-٢/٤٣. منهاج السُّ

ا-وقال وأكثرهم عرف أنَّ املنافقني كانوا قليلني بالنِّسبة إىل املؤمنني، ينبغي أن يُ ((: -أيضً
ف كال¢ منهم بعينه وغري ذلك، وإن كان النَّبيّ ، نزل فيهم القرآن اانكشف حاله ملََّ  عرِّ ، ال يُ

ا، أو ، فالَّذين بارشوا ذلك كانوا يعرفونه جل مؤمنًا يف الباطن، أو هيودي¢ والعلم بكون الرّ
ا أمرٌ ال خيفى مع طول املبارشة فإِنّه ما أرسَّ أ  عىل اهللاحدٌ رسيرةً إالَّ أظهرهانرصاني¢ا، أو مرشكً

 ،]٣٠[حممد:  وقال تعاىل: ، وفلتات لسانه، وجهه صفحات
عرف يف حلن ر للكفر ال بدَّ أن يُ مِ ضْ مُ ـفال، ]٣٠[حممد:  : وقال

يام فقد يُ  ا بالسِّ وقد قال تعاىل: ، عرفوقد ال يُ ، عرفالقول، وأمَّ
،]١٠[املمتحنة:  

واية عن النَّبيّ  حابة املذكورون يف الرّ ين، كلُّهم ، والصّ والَّذين يعظِّمهم املسلمون عىل الدّ
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ا -احلمد وهللا-كانوا مؤمنني به، ومل يعظِّم املسلمون  ين منافقً جل ، عىل الدّ واإليامن يعلم من الرّ
من مواالته ومعاداته وفرحه وغضبه وجوعه وعطشه وغري ذلك، ؛ كام يعلم سائر أحوال قلبه

ا باطنةً و، فإنَّ هذه األمور هلا لوازم ظاهرةٌ  وهذا أمرٌ يعرفه النّاس ؛ األمور الظّاهرة تستلزم أمورً
بوه وامتحنوه ا-وما ذكره أمحد وغريه. . .  فيمن جرَّ : أنَّ -وال أعلم بني العلامء فيه نزاعً

ا ظهر اإلسالم يف قبائل األنصار صار بعض ولكن ملََّ  . . .  املهاجرين مل يكن فيهم منافقٌ أصالً 
، ألنَّ املؤمنني صار هلم سلطانٌ وعزٌّ ومنعةٌ ؛ حيتاج إىل أن يظهر موافقة قومهمن مل يؤمن بقلبه 

يف يقتلون من كفر نَّة ))وصار معهم السَّ -باختصار، وقال املعلِّميّ ٤٧٦-٨/٤٧٤. منهاج السُّ
ا عىل قول كعب ة ختلّفه عن تبوك تعليقً ا رجالً  إالَّ  أر ال أينِّ  . . . أحزنني(( يف قصّ  مغموصً

ثمّ تبوك،  قبل اجلملة يف معروفني كانوا قد املنافقني أنَّ  بيان هذا ويف((: -))النّفاق. . .  عليه
د ، وعدم لغري بتخلّفهم ذلك تأكَّ يتّضح:  فقشقشتهم، وهبذا براءة سورة نزلتثمّ توبتهم،  عذرٍ
م ا كانوا قد أهنَّ االنَّبيّ  وفاة قبل بأعياهنم إليهم مشارً  :  اهللاقول ، فأمّ

 ينفي ال ظاهره؛ أي: اليقني، وذلك بالعلم -أعلم واهللا- ]؛ فاملراد١٠١[التوبة:  
ا يكن مل من املتّهمني يف يكون أن حيتمل أنَّه األمر مغموصني؛ أي: متّهمني، غاية كوهنم  يف منافقً

براءة،  سورة يف ، ونصّ ]٣٠[حممد:  تعاىل:  قال األمر، وقد نفس
 بعد  اهللاأنّ  املحتمل منهم، فمن مجاعة النَّبيّ  بأوصافهم، وعنيَّ  منهم مجاعةٍ  عىل وغريها

 فلم حالٍ  كلِّ  ]كلَّهم، وعىل))به(([يف األصل:  هبم ] أعلمه١٠١[التوبة:  قال:  أنّ 
فَ  وقد إالَّ  النَّبيّ  يمت رَ  املنافقني من أحدٌ  يبقَ  هتمة، ومل ظن¢ا، أو يقينًا، أو املنافقني أصحابُه عَ

َّا بالنِّفاق،  متّهم غري عنهم؛ النّاس  قلَّتهم، وذلَّتهم، وانقامعهم، ونفرة ذلك، وعىل عىل يدلُّ وممِ
 أن يف جمال منهم ألحدٍ  يكن مل املثابة هبذه كانوا حراك، وملََّا النَّبيّ  وفاة عند هلم حيسّ  مل أنّه

ث دِّ ضه ذلك أنَّ  يعلم ؛ ألنَّهالنَّبيّ  عن حيُ ى يكره، وقد ما إليه التُّهمة، وجيرُّ  لزيادة يعرِّ مّ  سَ
ري أهلُ  ث أنّه منهم أحدٍ  عن يُعرف املنافقني، ال من مجاعةً  والتّاريخ السِّ ، النَّبيّ  عن حدَّ

ذين  ومجيع ثواالّ م بني معروفني كانوا حدَّ حابة؛ بأهنّ ا من الصّ األعراب:  خيارهم، وأمَّ
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 مل أنَّه منهم، فيتبنيَّ  املنافقون ، فارتدَّ رسوله بموت أمرهم كشف-وتعاىل تبارك-اهللافإنّ 
حبة اسم به هلم يستقرُّ  ما بالنَّبيّ  باالجتامع هلم حيصل عيّة الصُّ -وقال ،٢٦٠-٢٥٩األنوار ص: . ))الرشّ
ا . . . واألحاديث، وكام يعلم ذلك بداللة املعقول، كام يظهر من اآليات؛ كانوا قليالً ((: -أيضً

يذكر عن  منهم ألنْ  ض أحدٌ مل يتعرّ  من بقي منهم بعد وفاة النَّبيّ  أنَّ  الغالب عىل الظنِّ و
 بَ ذَ كَ فَ ، عن النَّبيّ  أحدهم لو أخرب بيشءٍ  خلوفهم من املؤمنني، وعلمهم أنّ ؛ شيئًا النَّبيّ 

، ونه من نفاقه، أو ألعلمهم بنفاقه حذيفةبام كانوا يظنّ  وفضحوه، ألنكره عليه املؤمنون؛ فيه
ّ ؛ أو غريه وقد ، هذا((إىل أن قال: . ))بأسامء املنافقني ن كان قد أرسّ إليه النَّبيّ ممِ

. ))عن النَّبيّ  منهم يشءٌ  عن أحدٍ  دْ رِ بقي من املنافقني مل يَ  نْ مَ  أنّ : الظّاهرأنَّ سبق
 . ٢٦و ،٢٥-٢٤ص:االستبصار

ــحابة:   ــحابة،  ورد عــن النَّبــيّ املســألة الثّانيــة: حكــم ســبّ الصّ النّهــي عــن ســبِّ الصَّ
متّفـق  . . . وا أصـحايبال تسـبُّ : قال: قال النَّبيّ  أيب سعيد اخلدريّ  والتّشديد فيه، فعن

م- عليه ا ، وعن ابن عمر -تقدّ  رباينالطّـ رواه. أصـحايب سـبّ  من اهللالعن: مرفوعً
ــــــري يف  ــــــم: الكب ــــــ، و١٣٥٨٨رق ــــــم: نحسّ . صــــــحيح اجلــــــامع رق ــــــاينّ ، ٥١١١ه األلب

ـــو  قـــال: قالــــت يل عائشــــة بري الــــزّ  بـــنعــــروة، وعـــن ٢٣٤٠رقــــم:حيحةالصّ
ســولأختــي،ابــنيــا(( وا أن يســتغفروا ألصــحاب الرّ ــرُ . رواه مســلم رقــم: ))فســبُّوهم أُمِ

ا يتناولون أصحاب رسولاهلقيل، و٣٠٢٢ ـم ليتنـاولون أبـا  اهللا: إنَّ ناسً حتّى إِهنَّ
 أن اهللاما تعجبون من هذا؟! انقطع عنهم العمـل، فلـم حيـبّ ((؟! ، قالت: وعمر بكر

ومل أقـف  صـحيح مسـلم، وعـزاه بعضـهم لــ١١/٢٧٦٣تـاريخ بغـداد. ))األجر عنهم يقطع
ـة ص:   عمـر بـن اهللاعبـد ، وقـال٢، ح ٥٣٠عليه، ويراجع تعليق األلبـاينّ عـىل رشح الطّحاويّ

د، فلمقام أحدهم ساعة خري من عمل أحدكم عمرهتسبُّوا أصحاب ال((:  رواه . ))حممّ
ــم:  ــحابة رق ــم: ١٧٣٥، و١٥أمحــد يف فضــائل الصّ ــن ماجــه رق ــاس  ، وقــال١٦٢، واب ــن عبّ اب

ـد، فـإنّ ال((:  ــم ، قـد أمـر باالسـتغفار هلـم اهللاتسـبّوا أصـحاب حممّ وهـو يعلـم أهنَّ
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حابة رقم: ))وحيدثون سيقتتلون ح إسـناده ابـنُ ١٧٤١، و١٨. رواه أمحد يف فضائل الصّ . وصحّ
نَّة بن بطّةال تيميّة، وعزاه قول املستفيضة، والنّصوص املتكـاثرة وجاءت النّ . ٢/٢٢. منهاج السُّ

حابة، شنيع التّ  يف ة ن األئمّ ع  . أو طعن فيهمعىل من سبّ الصّ
حابة:   ونجمل يف النّقاط اآلتية األحكام املتعلّقة بسبّ الصّ

نوب.  -أ حابة، وأنّه من كبائر الذّ  اتّفق العلامء عىل حتريم سبّ الصّ
نَّة  -ب اختلفوا يف تكفريه عىل قولني، فمنهم من قال بكفره؛ ألنّ فيه تكذيبًا للقرآن والسُّ

سول ص له، وطعن عليه، وفيه إبطال للوحي،  يف الثّناء عليهم، وفيه إيذاء للرّ وتنقّ
م نقلتها،  يعة فإهنّ ، فال يغتاظ من ]٢٩[الفتح:  ولقوله تعاىل: وللرشّ

، ومنهم من قال بعدم كفره، واكتفى بتفسيقه مستدلّني بسبب ورود حديث:  كافرحابة إالّ الصّ 
محن، فقد ورد يف سبّ خالد لعبد))ال تسبّوا أصحايب. . . (( ، ومل هيدر -ريض اهللا عنهام-الرّ

ه، وألنّ بعض من كان عىل عهد النَّبيّ  النَّبيُّ  ا ومل يكفر  دمَ هم بعضً كان ربّام سبّ بعضُ
ه،  ، وجعله عىل ثالثة أقسام، ووافقه عليه غريُ ابّ ل ابنُ تيميّة يف حكم السّ أحدٌ بذلك. وفصّ

ة ل: من حيَ األوّ وهو تفصيل حسن؛ وهو:  ما أشدّ  ووه؛ أو الفسق، ةدَّ حابة بالرِّ الصّ كم عىل عامّ
سب¢ا ال يقدح يف عدالتهم، وال يف  يسبّ ين: من ا. الثّ ، وهذا كفرٌ بال ريببِّ يكون من السَّ 

د ذلك. بر ويؤدّ يعزّ دينهم؛ فهذا  ا؛ فهذا تردّدوا الث: من الثّ ، وال يكفر بمجرّ لعن وقبّح مطلقً
 ولعن االعتقاد. ، د األمر بني لعن الغيظيف كفره لرتدّ 

 اختلفوا يف قتله عىل قولني.  -ج
 اتّفقوا عىل تعزيره وتأديبه.  -د

 . أو يرجع، ى يموتبس حتّ حُ  ى يرجع، وإن مل ينتهِ حتّ وجيلد ستتاب ي -هـ
 من سبّهم بسبب نرصهتم، أو صحبتهم، أو استحلّ سبّهم فيكفر.  -و
ص والعيب والثّلب يف دين أو دنيا، وأعاله احلكم  -ز تم والتّنقّ بُّ يشمل اللّعن والشّ السَّ

بُّ ين ة، والكفر، أو الفسق، والسَّ دَّ ؤ وبغض وحقد. عليهم بالرِّ  مّ عن تربّ
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ندقة، ويف احلديث  -ح بّ والبغض عالمةُ النّفاق والزّ حابة باللّعن والسّ ضُ للصّ التّعرّ
م-))فاق بغض األنصاراألنصار، وآية النّ  آية اإليامن حبّ ((املرفوع:   . -تقدّ
بّ أبعد النّاس عن هدي النَّبيّ  -ط ، وعن وصيّته بأصحابه؛ وهلذا اخلائضون بالسّ

الل.  ندقة، والكفر، والضّ ة يف ذلك: يكثر يف هؤالء الزّ ّا ورد من النّقول عن األئمّ قال أمحد: وممِ
ا منهمأأو ، اهللاأصحاب رسول فمن سبّ (( ض حدً صه أو طعن عليهم، أو عرّ ، أو تنقّ

ا منهم . عدالً  وال رصفًا منه اهللاقبلخبيث خمالف، ال ي فهو مبتدع رافيضّ  بعيبهم، أو عاب أحدً
فمن وال بنقص ، بعيبٍ  منهم وال يطعن عىل أحدٍ ، أن يذكر شيئًا من مساوهيم ال جيوز ألحدٍ . . 

يستتيبه، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ، وعقوبته، لطان تأديبهفعل ذلك فقد وجب عىل السُّ 
ة نَّ. السُّ ))يرجع وأ يموتى احلبس حتّ  ده يفالعقوبة وخلّ بت عاد عليه ثبفإن تاب قبل منه، وإن 

ارم الصّ . ))ن أدركه من أهل العلموحكى اإلمام أمحد هذا عمّ ((ة: ، قال ابن تيميّ ٧٨: ص
، ن شتم رجالً من أصحاب النَّبيّ سألته عمّ ((: أمحد بن اهللاعبد ، وقال٣/١٠٥٧املسلول 

ه  أنّ إالّ  فقال: فلم يقف عىل احلدّ ؟ حدٌّ : له فقلت يرضب، أن أر: أيب فقال عنهم؟ اهللاريض
، ٤٣١: ص )اهللارواية عبد(مسائل أمحد . ))هامً عىل اإلسالم متّ وقال: ما أراه إالّ ، قال: يرضب

سول((وقال ابن تيميّة:  سول  فإنّ القدح يف خري القرون الّذين صحبوا الرّ عليه -قدحٌ يف الرّ
الم ة العلم:وغريه كام قال مالكٌ  -السّ إنّام  اهللاهؤالء طعنوا يف أصحاب رسول من أئمّ

ولو كان رجالً صاحلًا ، ليقول القائل: رجل سوءٍ كان له أصحاب سوءٍ ؛ طعنوا يف أصحابه
نَّة ٤/٤٢٩جمموع الفتاو . ))لكان أصحابه صاحلني قال ، و٧/٤٥٩، وينظر: منهاج السُّ

ا من الصّ  من سبّ ((القارئ:  أو ، ه مباحنّ أ إذا اعتقد اع، إالّ حابة فهو فاسق، ومبتدع باإلمجأحدً
. ينظر: ))ه كافر باإلمجاعحابة فإنّ أو اعتقد كفر الصّ ، يعةب عليه ثواب كام عليه بعض الشّ يرتتّ 

ا ((، وقال ابن تيميّة: ١/٣٦٧جمموعة رسائل ابن عابدين  ا ال يقدح يف هم سب¢ من سبّ أمّ
، هدأو عدم الزّ ، ة العلمأو قلّ ، اجلبنأو ، مثل وصف بعضهم بالبخل؛ وال يف دينهم، عدالتهم

وعىل ، د ذلكوال نحكم بكفره بمجرّ ، عزيرأديب والتّ التّ  ذي يستحقّ فهذا هو الّ ؛ ونحو ذلك
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ا فهذا حملّ ا من لعن وقبّ وأمّ ء، رهم من العلاممل كالم من مل يكفّ هذا حيُ  ؛ اخلالف فيهم ح مطلقً
وا بعد م ارتدّ ا من جاوز ذلك إىل أن زعم أهنّ وأمّ ، ولعن االعتقاد، د األمر بني لعن الغيظلرتدّ 

اإالّ  اهللارسول ا قليالً ال يبلغون بضعة عرش نفسً -فهذا ال ريب؛ تهمقوا عامّ م فسّ أو أهنّ ،  نفرً
ا بل ، ناء عليهموالثّ ، ىض عنهممن الرِّ  ه القرآن يف غري موضعا نصّ ملَِ  بٌ ه مكذِّ فإنّ ؛ يف كفره -أيضً

ة نَّ الكتاب والسُّ  لةَ قَ نَ  أنّ : مضمون هذه املقالة  فإنّ كفره متعنيّ  يف كفر مثل هذا فإنّ  من يشكُّ 
،]١١٠[آل عمران:   تي هي: ة الّ هذه األمّ  وأنّ ، اقأو فسّ ، اركفّ 

ا أو فسّ تهم كفّ ل كان عامّ وخريها هو القرن األوّ  اارً  وأنّ ، األمم ة رشّ هذه األمّ  ومضموهنا أنّ ، اقً
ّ  رُ فْ وكُ ، ة هم رشارهاسابقي هذه األمّ  ة وهلذا جتد عامّ ؛ علم باالضطرار من دين اإلسالما يُ هذا ممِ

وباجلملة فمن أصناف ((إىل أن قال:  ))ه زنديقٌ  أنّ ه يتبنيّ من ظهر عنه يشء من هذه األقوال فإنّ 
ارم املسلول . الصّ ))د فيهومنهم من تردّ ، م من ال حيكم بكفرهومنه، ة من ال ريب يف كفرهابّ السّ 

ا-قال ، و١١١٢-١١١٠/ ٣ هم فقد زاد عىل بغضهم، فيجب أن يكون فمن سبّ ((: -أيضً
ا ال يؤمن باهللا ابق ))وال باليوم اآلخر، منافقً بَّ ف((ابن محدان: ، وقال ٣/١٠٩٢. السّ من سَ

ا من الصّ  قهم، قيل مل يستحلّ فسق، وكفر، وإن   حابة مُستحال¢ أحدً ا، ومن فَسَّ عنه: يكفر مطلقً
رهم كفر براءة ((: وويّ وقال النّ ، ٦٦ص:  هناية املبتدئني. ))أو طعن يف دينهم، أو كفَّ

-ك فيها إنسانالقرآن العزيز، فلو تشكّ  ة بنصّ وهي براءة قطعيّ ؛ من اإلفك عائشة
ا مرتد¢ -والعياذ باهللا زرعة  وأب ، وقال١٧/١١٧رشح مسلم. ))املسلمنيا بإمجاع صار كافرً

 : ازيّ ا من أصحاب رسولإذا رأيت الرّ ((الرّ وذلك ؛ ه زنديقٌ فاعلم أنّ  اهللاجل ينتقص أحدً
 نن أصحابُ  إلينا هذا القرآن والسُّ ام أدّ وإنّ ، والقرآن حقٌّ ، عندنا حقٌّ  سولالرّ  أنّ 

، ىلوْ واجلرح هبم أَ ، ةنَّ ليبطلوا الكتاب والسُّ ؛ ام يريدون أن جيرحوا شهودناوإنّ ، اهللارسول
: ٤٩. الكفاية ص: ))وهم زنادقة يعة، ومل تصل إىل األمّ ((، وقال العالئيّ حابة نقلة الرشّ ة الصّ

يعةمنهم حصل التّ  ق الطّعن إىل أحدٍ  من مجيعهم، فمتى تطرَّ إالَّ   ومل يبقَ ، شويش يف أصول الرشّ
ين، يغ والشُّ هت املطاعن ألهل الزّ وتوجّ ، بيشء منهاك متمسّ -والعياذ باهللا-بأيدينا به يف الدّ
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ولذلك ال جتد املخالفني يف هذه ؛ ة، وال حمذور أصعب من هذايّ  ذلك إىل اإلنحالل بالكلّ وأدَّ 
ا ال يعتدُّ املسألة إالَّ  تبة ص: . ))ومن يف قلبه مرضٌ ، هبم من أهل البدع  شذوذً  . ٦٠منيف الرّ

ة بعد املسألة الثّالثة: إشكال، وجوابه:   وردت أحاديث يف فضائل أقوام من األمّ
حابة، ومن ذلك:   الصّ

ا أيب ثعلبة اخلشنيّ  حديثٍ  -١ ربُ فيه مثل : -وفيه-مرفوعً ، الصَّ ربِ فإنّ مِن ورائكم أيّام الصَّ
 أجر اهللا،قال: يا رسول ، للعامل فيهم مثل أجر مخسني رجالً يعملون مثل عملهقبضٍ عىل اجلمر

مذيّ ، واللّفظ له، ٤٣٤١رقم:  رواه أبو داود. ))أجر مخسني منكم((: قال منهم؟ مخسني رقم:  والرتّ
: ٤٠١٤، وابن ماجه رقم: ٣٠٥٨ مذيّ : ، و))حسن غريب((. قال الرتّ . ))حسن هإسناد((قال العالئيّ

تبة ص:  حيحة لأللباينّ ٧٣منيف الرّ  . ٨١٣-١/٨١٢. وله شواهد، وينظر: الصّ
ا  وحديث أيب هريرة -٢ قالوا: أولسنا  وددتُ أنّا قد رأينا إخواننا: -وفيه-مرفوعً

م-. رواه مسلم))وإخواننا الّذين مل يأتوا بعد، أنتم أصحايب((قال: ؟ اهللاإخوانك يا رسول -تقدّ
ة؟ وهل  حابة، وتفضيلهم عىل األمّ ضة ألحاديث فضائل الصّ عارِ . فهل مثل هذه األحاديث مُ
ة اختلفوا يف هذه  حابة باعتبار املجموع، أم كلّ فردٍ؟ واجلواب: أنّ األئمّ أفضليّة قرن الصّ

ة إىل أنّ األفضليّة باعتبار كلِّ فردٍ، وذهب البعض إىل أنّ األفضليّة املسألة: فذهب مجهور األئمّ 
ّن جاء  فردٍ  تفضيل كلّ باعتبار املجموع، وال يلزم منها  ل عىل كلِّ فردٍ ممِ من أهل القرن األوّ

، وال يبلغ منزلتهم  حابة بأرسهم ال يعدهلم أحدٌ اجح مذهب اجلمهور فالصّ بعدهم. والرّ
 يت: غريهم؛ وذلك ملا يأ

ّا ال يمكن أن يرشكهم فيه غريهم.  -أ وا به ممِ  ما اختصُّ
 أجور أعامل من بعدهم يف ميزان حسناهتم.  -ب
 . بحقائق اإليامن الّذي يف القلوب، والتّفاضل بني العباد اهللالفضائل عند -ج
 . ال يلزم من ثبوت زيادة األجر يف بعض األعامل ثبوت الفضيلة املطلقة -د

وأكثر من هذه  أويل، وهي أصحُّ رصحية ال حتتمل التّ  همابتة يف تفضيلاألحاديث الثّ  -هـ
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 . لة، فال تكون معارضة هلااألحاديث املحتمِ 
ة عن الثّابت منها، ومن ذلك:  -و ليس كلّ حديثٍ استدلّوا به ثابتًا، وأجاب بعضُ األئمّ

 : والفوز برؤيته ال ، يلة صحبة النَّبيّ فض الّذي ذهب إليه األكثرون أنَّ  واحلقُّ ((قال العالئيّ
ّ  اهللامن منحه وأنَّ ، عدل بعملٍ يُ  لوجوه: ؛ ن جاء بعده عىل اإلطالقتعاىل ذلك فهو أفضل ممِ

عن  بِّ بق إىل اإلسالم. وثالثها: فضيلة الذَّ . وثانيها: فضيلة السَّ أحدها: مشاهدة النَّبيّ 
يعة، أو النّ ، أو إليه، . ورابعها: فضيلة اهلجرة معهحرضته رصة له. وخامسها: ضبطهم الرشّ

فقة بق بالنّ اه إىل من بعدهم. وسابعها: السّ . وسادسها: تبليغهم إيّ اهللاوحفظهم عن رسول
مِ  ومعروفٍ  وجهادٍ  وعلمٍ  وخريٍ  فضلٍ  كلّ  نّ أوثامنها: . ل اإلسالميف أوّ  يعة إىل  لَ عُ يف هذه الرشّ

، وفتحوا أبوابه، وا سنن اخلريم سنُّ ألهنّ ؛ ونواهلم منه أجزل، هم منه أجلّ يوم القيامة، فحظّ 
ين يعة إىل من بعدهم، ونقلوا معامل الدّ نَّةً : وقد قال، وتفاصيل الرشّ من سنَّ يف اإلسالم سُ

د.  امن دع: وقال، . . . حسنةً   أجرٍ  ة يف كلِّ فهم مسامهون جلميع هذه األمّ ، . . إىل هُ
ّ -وا به حيصل هلا إىل يوم القيامة، مع ما اختصّ  تي ذكرت: . وأمَّ -م ذكرها تقدَّ ممِ ا األحاديث الّ

كيف ، ال يلزم منه أن يكونوا أفضل من أصحابه. ))إخواين  رأيتُ وددت أينِّ ((: فحديث
اة كانت حاصلة العامّ ة واألخوّ    بقوله تعاىل:  حابة للصّ  -أيضً

ا فالصُّ  ،]١٠[احلجرات:  بني األخوة  -غالبًا-ا يوجد ملَِ  ةعىل األخوّ  زائدٌ  حبة فيها قدرٌ وأيضً
فال  رجالً منكمللعامل منهم أجر مخسني : وأما قوله، حبةبخالف الصُّ ؛ من العداوة

ا ه ال يلزم من ثبوت زيادة األجر يف بعض األعامل ثبوت الفضيلة املطلقةألنّ ؛ ة فيهحجّ   -أيضً
ال يف ؛ ب األجر عليهسبة إىل ما يامثله يف ذلك العمل الّذي ترتّ فاألجر إنّام يكون تفاضله بالنّ 

هي عن والنّ ، مان من قيامه باألمر باملعروفاألعامل، فيكون عمل املؤمن يف آخر الزّ غريه من 
ّ ، ونحو ذلك، املنكر ا الّذي فاز به وأمّ ، لدر األوّ ب عىل مثل ذلك العمل من الصَّ ا يرتتّ أرجح ممِ

حابة  نن عنه، فإنّ ، واجلهاد بني يديه، من صحبة النَّبيّ  الصّ  ألحدٍ فق مثله ه ال يتّ ونقل السّ
 ّ ا، فال يقع التّ ممِ ت وبه استقرّ ، فاضل فيه. فيبقى هلم من غري مشاركة هلم يف مثلهن بعدهم قطعً
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اب به عن هذا احلديث فهذا أشدُّ ، الفضيلة هلم عىل من بعدهم كيف واألحاديث . . . ما جيُ
حابة عىل من بعدهم رصحية ال حتتمل التّ الثّ  وأكثر من ، وهي أصحُّ  ؟ أويلابتة يف تفضيل الصّ

تبة ص: . ))هذه األحاديث املحتملة، فال تكون معارضة هلا ، وقال ابن ٧٧-٧٤منيف الرّ
لُّ ((تيميّة:  لُ كُ حبة أفضل من مجلة التّابعني، لكن هل يُفضَّ تّفقون عىل أَنّ مجلة الصّ فإنَّ العلامء مُ

 َّ لِّ واحدٍ ممِ حابة عىل كُ ه يف ذلك قولني، وأنَّ ريُ ن بعدهم؟ ذكر القايضِ عياضٌ وغواحدٍ من الصّ
ة هؤالء جّ حابة، ومن حُ لَّ واحدٍ من الصّ لون كُ وإن كانت ، أَنَّ أعامل التّابعني: األكثرين يفضِّ

لو أنفق : وقد قال النَّبيّ ، القلوب يف الّذي اإليامن بحقائق اهللاأكثر، لكنَّ الفضائل عند
دَّ أحدهم وال  دٍ ذهبًا ما بلغ مُ هُ أحدكم مثل أُحُ يفَ قالوا: فنحن قد نعلم أنّ أعامل بعض من ، نَصِ

 َّ ا يف قلب بعدهم أكثر من أعامل بعضهم، لكن من أين نعلم أنَّ ما يف قلبه من اإليامن أعظم ممِ
دٍّ من  خيرب أنّ جبل ذهبٍ من الَّذين ذلك، والنَّبيّ  أسلموا بعد احلديبية ال يساوي نصف مُ

ابقني ؟؛ وهلذا ، السّ دٍّ دٍ ذهبًا حتّى ينفقه اإلنسان، وهو ال يصري مثل نصف مُ وأين مثل جبل أُحُ
بارٌ دخل يف أنف معاوية لف: غُ أفضل من عمل  اهللامع رسول يقول من يقول من السَّ

نَّة. ))زيزالععبد بنعمر ل حمصّ ((. باختصار، وقال ابن حجر: ٢٢٧-٦/٢٢٦منهاج السُّ
للعامل منهم أجر ((: حديث عىل أنّ  . . .  د املشاهدة جمرّ ض فيمن مل حيصل له إالّ زاع يتمحّ النِّ 

حابةعىل أفضليّ  ال يدلّ  ))مخسني منكم حابة عىل الصّ د زيادة األجر ال جمرّ  ألنّ ؛ ة غري الصّ
ا فاألجر إنّام يقع تفاضله بالنّ، ة املطلقةاألفضليّ يستلزم ثبوت  سبة إىل ما يامثله يف ذلك وأيضً

فبهذه ؛ من زيادة فضيلة املشاهدة فال يعدله فيها أحدٌ  ا ما فاز به من شاهد النَّبيّ فأمّ ، العمل
 . ٧/٧. الفتح))مةالطّريق يمكن تأويل األحاديث املتقدِّ 

ابعة: إشكال آخر، وجوابه:    البخاريّ رقم: املسألة الرّ وَ عن ابن  ٣٣٤٩رَ
ا من أصحايب يُ  وإنّ . . . ((، قال: ، عن النَّبيّ اسعبّ  : امل، فأقولؤخذ هبم ذات الشّ أناسً

الح: الصّ منذ فارقتهم، فأقول كام قال العبد؛ ين عىل أعقاهبمم مل يزالوا مرتدّ ل: إهنّ اأصحايب أصحايب، فيق
ورواه يف  .))]١١٨-١١٧[املائدة:  : -إىل قوله- 
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اداس نَّة واجلامعة: سً  :اهللامن أصحاب رسول موقف أهل السُّ

د من طريق صحابةٍ آخرين ينظر: صحيح البخاريّ أرقام:  رَ ، ٦٥٧٦مواضع أخر، ووَ
، ٢٢٩٧، وصحيح مسلم رقم: ٦٥٩٣، و٦٥٨٦، و٦٥٨٥، و٦٥٨٤، و٦٥٨٣، و٦٥٨٢و

أنا فرطكم عىل احلوض، ولريفعنّ رجال منكم، ثم : مسعود بن اهللاعبدويف حديث 
رواه . ك ال تدري ما أحدثوا بعدكأصحايب، فيقال: إنّ  ، فأقول: يا ربِّ دوين نّ ليختلجُ 

لريدنّ عيلّ ناس من ((: ، ويف حديث أنس٢٢٩٧، ومسلم رقم: ٦٥٧٦البخاريّ رقم: 
، فأقول: أصحايب، فيقول: ال تدري ما أصحايب احلوض، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوين

ين بعد ٦٥٨٢. رواه البخاريّ رقم: ))أحدثوا بعدك ، وهذه األحاديث حتمل عىل املرتدّ
فقاتلهم أبو ، بكروا عىل عهد أيب ون الّذين ارتدّ هم املرتدّ ((: عقبة بنقبيصة ، قالوفاته

ا-، قال ابن حجر٦/٤٧٨. صحيح البخاريّ ))بكر َلَ قوله: ((: -معلِّقً من ((أي: أنّه محَ
 بَ لِ سُ  من ارتدّ  أنّ  وال شكّ ، م ماتوا عىل ذلكال أهنّ ، ةدَّ قبل الرِّ ؛ أي: باعتبار ما كان ))أصحايب

الفتح . ))صف هبابعد أن اتّ  ارتدّ ها من فال يستحقّ إسالميّة، ا نسبة رشيفة ألهنّ ؛ حبةاسم الصُّ 
٦/٤٩٠ : بدليل قوله: ؛ ثمّ مات عىل ذلك، بعده عىل من ارتدَّ  ه حممولٌ فإنّ ((. وقال العالئيّ

امل واية األخر: ، فيؤخذ هبم ذات الشِّ ين عىل أعقاهبم وكذلك يف الرّ م مل يزالوا مرتدِّ إهنّ
ة، وقال: م من أهل اجلنّ بأهنَّ  قد شهد للعرشة  فالنَّبيّ وإالَّ ، . . . احلديثفارقتهم منذ
جرة النَّارال ّن بايع حتت الشّ لع عىل طّ ا تعاىل اهللاوما يدريك أنّ : وقال، يدخل أحدٌ ممِ

، وطلحة، الواقع بني عيلّ  القتالَ  مَ لِ وقد عَ ، عملوا ما شئتم، فقد غفرت لكماأهل بدر، فقال: 
ا من أهل بدر ، وأنّ بري والزّ  ضوان شهدوا احلروب يف تلك الفتن مع قطع وبيعة الرّ ، كثريً

بام سيقع  بريَ ة، وقد أخرب الزّ م يف اجلنَّ ار، وشهادته للعرشة بأهنّ النّ  نيدخلو م الهلم بأهنَّ  النَّبيّ 
. ))ةدَّ الرِّ  بالذين خيتلجون دونه أهلَ   أن يكون املرادُ فتعنيَّ ، من القتال بينه وبني عيلٍّ 

تبة ص:   . باختصار. ٨١-٧٩منيف الرّ
ن اإلمجاع إنَّ ((فقال: ذا املصطلح تيميّة املراد هب بنيَّ ابنُ   )١( ، واجلامعة تتضمَّ ن النَّصَّ نَّة تتضمَّ ، السُّ
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ا مع ما أرشدهم إليه  هميتوافق موقف نَّةمتامً ، امبوا معهم بأدهبتأدَّ ف، القرآن والسُّ
هم ئقة هبم، وفضلهم، وسابقتهم، وعرفوا هلم حقَّ فلم يغلوا ، وأنزلوهم منزلتهم الالّ

 :جتاههمتية موقفهم قاط اآلونجمل يف النِّ . جيفوهم ومل، فيهم
 اهللاوإثبات ما أثبته، وسابقتهمفضلهم واإلقرار ب، االعتقاد بعدالتهم -١

ه ة ورسولُ ة واخلاصّ ، ما كان، القرون م خريُ وأهنَّ ، هلم من الفضائل واملناقب العامّ
واختارهم ، هنبيِّ  لصحبة اهللاصطفاهم، وال يكون مثلهم سو األنبياء واملرسلني

ة، وملَِا جاء به، لنرصته  .وهلم من األعامل واملآثر ما ال يلحقهم فيها أحدٌ من األمّ
ـنَّة ، واألخـذ بآثـارهم، واالقتـداء هبـم، االهتداء هبدهيم -٢ وفهـم الكتـاب والسُّ

يعة بفهمهم خشية هم وأشدّ ، هوأفقههم يف دين، ة باهللام أعلم األمّ واالعتقاد بأهنّ ، والرشّ
ـيًا فليتـأسَّ بأصـحاب رسـول((: قال ابن مسعود. له ؛ اهللامن كـان مـنكم متأسِّ

ــا ــة قلوبً ــرَّ هــذه األمّ م كــانوا أب ــامً ، فــإهنَّ ــا، وأعمقهــا عل فً ا، وأقلُّهــا تكلُّ ، وأقومهــا هــديً
، فاعرفوا هلم فضـلهم، وإقامة دينه، نبيِّه لصحبة اهللاقومٌ اختارهم. حاالً وأحسنها

بعــوهم م كــانوا عــىل اهلــدي املســتقيم؛ يف آثــارهمواتّ : ابــن أيب حــاتموقــال ، ))فــإهنَّ

نَّة واجلامعة هم نَّة . ))املتَّبعون للنَّصِّ واإلمجاع: فأهل السُّ نَّة ما ((وقال: ، ٦/٤٦٦منهاج السُّ فالسُّ
َّ ؛ هو وأصحابه عليه يف عهده كان هم عليه، ا أمرهم بهممِ : واجلامعة هم. أو فعله هو، أو أقرَّ

ااملجتم يَعً قوا دينهم وكانوا شِ ابق. ))عون الّذين ما فرَّ  . ٤٥٨-٣/٤٥٧السّ
ة البن أيب العزّ ٣٠، وذمّ التّأويل البن قدامة ص: ٢/٩٤٧جامع بيان العلم  )١( ، ورشح الطّحاويّ

، اهللارسول أصحابَ ، وكان احلسنُ البرصيّ يف جملس، فذكر ٢/٤٨٣ة احلجّ ، و٤٣٢ص: 
اها تكلّ وأقلّ ، وأعمقها علامً ، ة قلوبًاهذه األمّ  م كانوا أبرَّ إهنَّ ((: فقال   اهللاقوم اختارهم. فً

. ))عىل اهلد املستقيم -الكعبة وربِّ -مفإهنَّ ؛ وطرائقهم، هوا بأخالقهمفتشبَّ ، هلصحبة نبيّ 
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ـإىل التّ  اهللابَ دَ ونَ (( ـ، واجلـري عـىل منهـاجهم، ك هبـدهيممسّ ، لوك لسـبيلهموالسُّ

 .: فقال، واالقتداء هبم
تهم حمبّ و،  عنهميضِّ الرتّ و، ذكرهم باجلميلو، وفضائلهم، نرش حماسنهم -٣

فاع ، وبغض من يبغضهم، همة من حيبّ وحمبّ ، وإجالهلم وتوقريهم، ومواالهتم والدّ
 ّ  .ن يناهلم بسوءعنهم ممِ
ا ألحدٍ ، ال¢ فال حيملون يف قلوهبم غِ ، هلموألسنتهم ، سالمة قلوهبم -٤  وال بغضً

أو ، مفضالً عن لعنه، مهل صٌ ما فيه تنقّ وال ، همهم بسبِّ م ألسنتُ وال تتكلّ ، منهم
 : قوله تعاىلويأخذون بأدب القرآن يف . متكفريه

، 
نَّة يف قوله  .. . . ال تسبُّوا أصحايب: وأدب السُّ

ـا واالعتقاد بـأهنَّ ، لسنة فيهوعدم خوض األ، بينهم  شجراإلمساك عامَّ  -٥ م مجيعً
 وهـم أحـقُّ ، واحدٌ  واملخطئ له أجرٌ ، له أجران فاملصيب، يف ذلك جمتهدون معذورون

 فـال سـبيل ألحـدٍ ، هبـم أحسـن املـذاهب ويظنَّ ، لتمس هلم أحسن املخارجيُ  النّاس أنْ 

وهذا األثر رواه أبو نعيم يف . ٣٠، وذمّ التّأويل البن قدامة ص: ٢/٩٤٦جامع بيان العلم 
 ه. لوق  عمر بنعبداهللاعن احلسن، عن  ٣٠٦- ٣٠٥/ ١احللية 

 . ١١٥سورة النّساء/ اآلية:  )١(
 . ٨-١/٧اجلرح والتّعديل   )٢(
)٣(   : م بمن ((قال األلباينّ حّ حابة، والرتَّ يضّ بالصّ العرف عند العلامء جر عىل ختصيص الرتّ

 . ١٢. نقد نصوص حديثيّة ص: ))بعدهم
 . ١٠سورة احلرش/ اآلية:  )٤(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 . . . إذا ذكــر أصــحايب فأمســكوا: قــال، ذريعــة مــا قــد حصــل بيــنهمب؛ لــيهمع

ــال ، احلــديث ــمعاينّ ق ــه اإلمســاك عــن ذكــر املســاوئ((: السّ ــراد ب ال عــن ذكــر ، امل
ــو، ))املحاســن ، واجلمــل، وعــثامن، عــيلٍّ  عــن العزيــزعبــد بــنعمــراخلليفــة ئل سُ

فِّني  أن أكـره وأنـا، عنهـا يـديَّ  اهللاتلـك دمـاءٌ كـفَّ ((: فقـال،  بيـنهم كـان ومـا، وصِ
ــس ــاين أغم ــا لس ــيّ ، ))فيه ــال البيهق ــذا و((: ق ــنٌ رأيٌ ه ــلٌ  حس ــر مجي ــن عم ــنم  ب

جـاء رجـالٌ و، ))إذا مل حيـتج إىل القـول فيـه ال يعنيه كوت عامَّ سّ ال يف العزيزعبد
يسـألونك  مـن أهـل البصـرةإنَّ إخوانـك ((: فقالوا، عمريٍ  بنمن أهل البرصة إىل عبيد

: قال، نعم: قالوا؟ ، وما أقدمكم يشءٌ غري هذا: فقال،  عن عيلّ وعثامن
. 

 .والعرب منها، روسألخذ الدّ ؛ ومآثرهم، ومدارسة شامئلهم، قراءة سريهم - ٦

حيحة١٠٤٤٨رقم:  الكبريرواه الطّرباينّ يف   )١(  . ٣٤رقم:  ، وينظر: الصّ
 . ٤٠٣/ ٥القرآن تفسري   )٢(
، و ٢٥٨ص:  )وغريه رواية املروذيّ ألمحد (العلل ، و٥/٣٩٤الكرب البن سعد الطّبقات   )٣(

افعيّ البن أيب حاتم ص:  افعيّ ، و٩/١١٤ احللية، و٣١٤آداب الشّ مناقب الشّ
 . ١/٤٤٩للبيهقيّ 

افعيّ   )٤(  . ٤/٤٠. وينظر: فتح املغيث ١/٤٤٩مناقب الشّ
 . ١٤١، و ١٣٤سورة البقرة/ اآليتان:   )٥(
ه ((، وفيه: ١٤٤٠، وابن األعرايبّ يف املعجم رقم: ١٧٠رواه الطّرباينّ يف الكبري رقم:   )٦( فأمر غالمَ

: ))فردَّهم وائد ))رجاله ثقات((. قال اهليثميّ  . ٧/٢٢٦. جممع الزّ
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نبوال، العصمة من اخلطأمنهم  أحدٍ  عتقد يفن ال -٧ مع احلكم بعدالتهم ، ذَّ
نَّة واجلامعة((: قال ابن تيميّة. أمجعني ين ال يعتقدون عصمة ، وسائر أهل السُّ ة الدّ وأئمَّ

حابة ابقني، وال القرابة، أحدٍ من الصّ بل جيوز عندهم وقوع ، وال غريهم، وال السّ
نوب منهم من  واعلم أنّا لسنا نعني بعدالة كلّ واحدٍ ((: األبياريّ  وقال، ))الذُّ

حابة واية منه مقبولة من نريدوإنّام ، مستحيلة واملعصية، له ثابتة العصمة أنّ : الصّ  أنّ الرّ
 .))التّزكية وطلب، العدالة أسباب عن بحثٍ  تكلُّفِ  غري

نوب مغفرةموجبات هلم من  -٨ ن جاء ئات ما ليس مليِّ تكفري السَّ  أسبابو، الذّ
 رُ دُ صْ والفضائل ما يوجب مغفرة ما يَ ، وابقوهلم من السّ ((: قال ابن تيميّة. بعدهم

هلم من  ألنَّ ؛ ئات ما ال يغفر ملن بعدهميِّ م يغفر هلم السَّ حتّى إهنَّ ، رَ دَ صَ  منهم إنْ 
تي متحو السَّ  م أهنَّ  اهللاوقد ثبت بقول رسول، ئات ما ليس ملن بعدهميِّ احلسنات الّ

دَّ  وأنَّ ، خري القرون ّ  أحدٍ  كان أفضل من جبلِ  ق بهمن أحدهم إذا تصدَّ  الـمُ ن ذهبًا ممِ
أو أتى بحسنات ، فيكون قد تاب منه ثمّ إذا كان قد صدر من أحدهم ذنبٌ ، بعدهم
د، سابقتهبأو غفر له ، متحوه أو ، النّاس بشفاعته حقُّ أالّذي هم ؛ أو بشفاعة حممّ

تي ، قةاملحقَّ نوب فإذا كان هذا يف الذّ ، ر به عنهفِّ نيا كُ يف الدّ  بتيل ببالءٍ اُ  فكيف األمور الّ

)١( نَّة٣٥/٦٩جمموع الفتاو نَّة-، وقال٦/٣٥٧، وينظر: منهاج السُّ : -يف تقرير أصول أهل السُّ
حابة معصومٌ  واحدٍ  كلَّ  وهم مع ذلك ال يعتقدون أنَّ (( بل ، وصغائره، عن كبائر اإلثم من الصّ

 . ١٥٩. العقيدة الواسطيّة ص: ))نوب يف اجلملةجيوز عليهم الذّ 
، وابنُ النّجار ٤/٣٠٠، وينظر: البحر املحيط ٢/٧٠٩التّحقيق والبيان   )٢( ، وبنحوه قال العالئيُّ

تبة ص:  . منيف الرّ  . ٢/٤٧٧، ورشح الكوكب املنري ٨٦الفتوحيّ
 . ))سابقته((يف األصل:   )٣(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واخلطأ ، واحدٌ  جرٌ أوا فلهم ؤوإن أخط، إن أصابوا فلهم أجران، كانوا فيها جمتهدين

يف جنب فضائل  مغفورٌ  نزرٌ  القدر الّذي ينكر من فعل بعضهم قليلٌ  ثمّ إنَّ ، مغفور
، رصةنّ وال، واهلجرة، واجلهاد يف سبيله، ورسوله، من اإليامن باهللا؛ وحماسنهم، القوم

ر به عنهم، ))والعمل الصالح، افعوالعلم النّ  ّا يُكفّ نَّة ممِ دَ يف السُّ رَ ّا وَ حديث : وممِ
: أو قالوا، فقلنا، فعظَّم أمرها، فذكر فتنةً ، كنَّا عند النَّبيّ : قال، زيدٍ  بنسعيد

إنَّ بحسبكم ، كالَّ : اهللارسول فقال، لتهلكنَّا هذه أدركتنا لئن، اهللايا رسول
 ،أيب موسىوحديث ، رواه أبو داود. إخواين قتلوا فرأيتُ : قال سعيدٌ ، القتل

ةٌ مرحومةٌ : اهللاقال رسول: قال تي هذه أُمَّ ، عليها عذابٌ يف اآلخرةليس ، أُمَّ
نيا الفتن الزل، عذاهبا يف الدُّ  .واحلاكم، وأبو داود، رواه أمحد. والقتل، والزَّ

وال نجفو ، فنرفعه فوق منزلتهفال نغلو يف أحدٍ منهم ، ال نتجاوز احلدَّ فيهم - ٩
ا منهم فنخفضه عن مرتبته  .أحدً

وأفضلهم عىل ، يتفاضلونيتفاوتون وبل ، ليسوا يف الفضل واملرتبة سواء -١٠
هم باخلالفة أبو بكر، ثمّ عيلّ ، ثمّ عثامن، ثمّ عمر، اإلطالق أبو بكر ، ثمّ عمر، وأحقُّ

ا-وقال. ١٦١-١٥٩ة ص: العقيدة الواسطيّ   )١( رفع هبا واهللا تعاىل يغفر هلم بالتَّوبة، وي((: -أيضً
، أَو بغري ذلك من األسباب  . ٣٥/٦٩. جمموع الفتاو ))درجاهتم، ويغفر هلم بحسناتٍ ماحيةٍ

نن )٢( : . ٤٢٧٧رقم:  السّ حيحة رقم: ٣٥٩٦. صحيح أيب داود رقم: ))صحيح((قال األلباينّ   .١٣٤٦، والصّ
. قال احلاكم: ٤/٤٤٤، واملستدرك٤٢٧٨، وسنن أيب دواد رقم: ١٩٧٥٢، و١٩٦٧٨املسند رقم:   )٣(

. وقال ابن حجر: ))صحيح اإلسناد(( هبيّ ، وقال ٢١٣. بذل املاعون ص: ))سنده حسن((، ووافقه الذّ
 : حيحة رقم: ))احلديث صحيح((األلباينّ  . ٣٥٩٧، وصحيح سنن أيب داود رقم: ٩٥٩. الصّ
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بة يف ؛ ثمّ عيلّ ، ثمّ عثامن ثمَّ هم متفاوتون ((: قال ابن تيميّة. الواقعكام حصلت مرتّ

حبة حبة، به اهللافأقومهم بام أمر، يف الصُّ َّن هو دونه، ورسوله يف الصُّ كفضل ؛ أفضل ممِ
لني عىل من دوهنم ابقني األوَّ ال خفاء برجحان رتبة من ((: قال ابن حجرو، ))السّ

، اأو مل حيرض معه مشهدً ، يالزمهأو قتل حتت رايته عىل من مل ، وقاتل معه، الزمه
اكلَّ  نْ وعىل مَ  وإن كان ، فولةأو يف حال الطّ ، أو رآه عىل بعدٍ ، أو ماشاه قليالً ، مه يسريً

 .))حبة حاصالً للجميعرشف الصُّ 
وحفظ وصيّة ، وقرابتهم، ومعرفة فضلهم، ومواالهتم، حبُّ آل البيت -١١

د((: ابن تيميّة قال. وتقديمهم عىل غريهم، فيهم النَّبيّ   وال ريب أَنَّه آلل حممّ
ة ال يرشكهم فيه غريهم ا عىل األُمَّ ون من، حق¢ زيادة املحبَّة واملواالة ما  ويستحقُّ

ه سائر بطون قريشٍ ال  .))يستحقُّ
يد ، ةبوكذمنها م: تنقسم إىل أقسام اآلثار املرويَّة يف مساوهيم -١٢ ومنها ما زِ

ريّ و، فيها ونُقص منها حيحعن وجهه تغُ ، معذورونة هم فيها صحيحومنها ، ا الصّ
ا جمتهدون مصيبون قال ابن . فلهم أجرٌ واحدٌ  وإما جمتهدون خمطئون، فلهم أجران إمَّ

نَّة-تيميّة  ؛ ة يف مساوهيمهذه اآلثار املرويَّ  إنَّ : ويقولون((: -يف تقرير أصول أهل السُّ
ريِّ عن وجهه، ونقص، ما قد زيد فيه: ومنها، ما هو كذب: منها حيح منه هم ، وغُ والصّ

 .))ا جمتهدون خمطئونوإمَّ ، ا جمتهدون مصيبونإمَّ ، فيه معذورون

نَّة  منهاج  )١(  . ٤/٦٠٢السُّ
 . ٥٦النّزهة ص:   )٢(
نَّة   )٣(  . ٤/٥٩٩منهاج السُّ
ا-وقال. ١٥٩-١٥٨ة ص: العقيدة الواسطيّ   )٤( حابة من املثالبما يُ ((: -أيضً فهو ، نقل عن الصّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة يف تقرير ما سبق  :وهذه طائفةٌ من النّقول عن األئمّ

ةومن احل((: حنبل بنقال أمحد -١  ذكر : الواضحة الثّابتة البيّنة املعروفة جّ

يادة والنّقصان ما  فٌ قد دخله من الزّ ا حمرَّ ا كذبٌ كلُّه، وإمَّ ، إمَّ نوعان: أحدمها: ما هو كذبٌ
مِّ والطّعنخيرجه  حية هو من هذا الباب، إىل الذَّ يروهيا ، وأكثر املنقول من املطاعن الرصَّ

ابون املعروفون بالكذب نفٍ لوط؛ الكذَّ د بنهشام ومثل حييى، بنمثل أيب خمُ ائب بنحممّ  السّ
ابني، الكلبيّ  يها وأكثر هذه األمور هلم ف، النّوع الثّاين: ما هو صدقٌ . . . وأمثاهلام من الكذَّ

تي إن أصاب املجتهد فيها ؛ عن أن تكون ذنوبًا، وجتعلها من موارد االجتهاد معاذير خترجها الّ
، ، وإن أخطأ فله أجرٌ ، فله أجران اشدين من هذا البابِ ة املنقول الثَّابت عن اخللفاء الرَّ وعامَّ

اوما قُ  قً ر من هذه األمور ذنبًا حمقَّ ائلهم وسوابقهم فإنَّ ذلك ال يقدح فيام علم من فض، دِّ
دةٍ  وكوهنم من أهل اجلنَّة ق يرتفع عقابه يف اآلخرة بأسبابٍ متعدِّ نب املحقَّ . منهاج ))ألنَّ الذَّ

نَّة  نَّة والنَّقل املتواتر  مَ لِ ما عُ ((، وقال: ٣٦١-٥/٤٦٠، وينظر: ٨٣-٥/٨١السُّ بالكتاب والسُّ
حابة وفضائلهم، ال جيوز أن يدفع بنقولٍ  ، ؛ من حماسن الصّ فٌ ، وبعضها حمرَّ بعضها منقطعٌ

نَّ  ، ونحن قد تيقَّ كِّ ا ما دلَّ عليه الكتاب وبعضها ال يقدح فيام علم، فإنَّ اليقني ال يزول بالشَّ
ة العقل، من أنَّ  ق ذلك من املنقوالت املتواترة من أدلَّ لف قبلنا، وما يُصدِّ نَّة وإمجاع السَّ والسُّ

حابة فكيف إذا علم ، ، فال يقدح يف هذا أمورٌ مشكوكٌ فيهاأفضل اخللق بعد األنبياء  الصّ
ابق ))بطالهنا؟!  :  ، وقال٦/٣٠٥. السّ ري من  أصحاب يذكره ما إىل التفات وال((األبياريّ السِّ

حاح من  األخبار، فإنَّ أكثرها ضعيفة، بل يتثبّت النّاظر حتّى يصحّ عنده النّقل بالطُّرق الصِّ
، وإذا ثبت ذلك  ))بحالٍ يقرصّ عن طلب التّأويل واملعاذير، وال يعدمها املوفَّق  فال أهل هذا الفنِّ

عن طَ الواردة يف قصص يف ال-، وقال العالئيّ ٤/٣٠٠، وينظر: البحر املحيط٢/٧٠٩التّحقيق والبيان
حابة عىل بعضٍ  ، وله حمامل وإىل ما قد صحَّ ، عنهم أصالً  وهي منقسمة إىل ما ال يصحُّ ((: -بعض الصّ

تبة ص: ))وتأويالت سائغة، صحيحة   منه. ٨٦-٨٣، وينظر: ص: ٨٢. منيف الرّ
نَّة، و  )١( مت أقوال أخر هلم يف موقف أهل السُّ  . بيان عدالتهم، وفضلهم يف ابعضهوتقدّ
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واخلالف ، ذكر مساوهيمعن  والكفّ ، هم أمجعنيكلِّ  اهللاحماسن أصحاب رسول

ا منهمأأو ، اهللاأصحاب رسول فمن سبّ ، بينهم شجرالّذي  صه، حدً أو ، أو تنقّ
ض بعيبهم، طعن عليهم ا منهم، أو عرّ ، خبيث خمالف فهو مبتدع رافيضّ  أو عاب أحدً

ا منه اهللاال يقبل واالقتداء هبم ، هلم قربةعاء والدّ ، ةنَّ هم سُ حبُّ بل ، عدالً  وال رصفً
أن يذكر شيئًا من  ال جيوز ألحدٍ ((: وقال، ))واألخذ بآثارهم فضيلة، وسيلة

عليه -النَّبيّ ف((: وقال، ))وال بنقص، بعيبٍ  منهم وال يطعن عىل أحدٍ ، مساوهيم
الم َ  -السّ ما  وقد علم النَّبيّ ، نتقص أحدٌ منهموأن يُ ، ى عن ذكر أصحابهقد هنَ

نبَّأ بذلك اهللاكان رسول، يكون بعده من أصحابه ، اهللافاالقتداء برسول، يُ
م عليهم، والكفُّ عن ذكر أصحابه فيام شجر بينهم حُّ مه ، والرتَّ م من قدَّ دِّ ونُقَ

فالفضل . . . وبعد موته، يف حياته اهللانرىض بمن ريض به رسول، اهللارسول
إينِّ ألرجو أن أكون أنا ((: قال عيلّ . يهودع عنك ذكر ما كانوا ف، هلم

َّ  وعثامن يقول هذا  فعيلّ  ،)):  اهللان قالممِ
بري، ولطلحة، لنفسه م عليهم أمجعني،  والزُّ ونحن فال نذكرهم إالَّ بام ، ويرتحَّ
 :  وقال : به  اهللاأمرنا

هذا الطّريق ((: قالثمّ . 

نَّة ص:   )١(  . ٧٨-٧٧السُّ
ابق ص:   )٢(  . ٧٨السّ
 . ١٤٧سورة احلجر/ اآلية:   )٣(
 . ١٠سورة احلرش/ اآلية:   )٤(
 . ١٤١، و ١٣٤سورة البقرة/ اآليتان:   )٥(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا به اهللاملن أراد، واملنهاج املستوي، الواضح اكم اهللاوعصمنا، قهوفَّ و خريً  كلِّ  من وإيّ

د ((: وقال، ))برمحته هلكةٍ  الم-من سلم ما عليه أصحاب حممّ أرجو أن  -عليه السّ
ا ملن أحبَّهم أرجو ملن سلم عليه أصحاب النَّبيّ . . . يسلم م كانوا عامدًا ؛ الفوز غدً ألَهنَّ
ين واتِّباع أصحاب ، ووزارء عىل احلقِّ ، وأنصاره، اهللاوأعوان رسول، وقادةً لإلسالم، للدِّ

نَّة اهللارسول هلم وآخرهم، وال يذكرون إالَّ بخريٍ ، هي السُّ م عىل أوَّ  .))ويرتحَّ
د وقال -٢  افعيّ  إدريس بنحممّ لون الّذين هؤالء اهللاما ساق((: الشّ  يف يتقوَّ

 هلم اهللاإالَّ ليجري النَّبيّ من أصحاب   وغريهم، وعمر، ويف أيب بكرٍ ، عيلٍّ 
 .))وهم أمواتٌ ، احلسنات

 وال نفـرط يف حـبِّ ، اهللاأصحاب رسـول نحبُّ ((: قال أبو جعفر الطّحاويّ و-٣ 
وال ، وبغــري اخلــري يــذكرهم، ونــبغض مــن يبغضــهم، مــنهم أ مــن أحــدٍ وال نتــربّ ، مــنهم أحــدٍ 

 .))وطغيانٌ ونفاقٌ  هم كفرٌ وبغضُ ، وإحسانٌ  وإيامنٌ  هم دينٌ وحبُّ ،  بخريٍ نذكرهم إالَّ 
الّذين رأوا  القرون القرنُ  خريَ  وأنّ ((: بن أيب زيد القريواينّ ال اقو -٤ 
حابة ، ثمّ الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنم، وآمنوا به، اهللارسول وأفضل الصّ

 عنهم اهللاريض-ثمّ عيلّ ، ثمّ عثامن، ثمّ عمر، أبو بكر: وناشدون املهديّ اخللفاء الرّ 
سول ذكر أحدٌ وأن ال يُ  -أمجعني  شجر واإلمساك عامّ ،  بأحسن ذكرإالّ  من صحابة الرّ

نَّة للخالّ   )١(  . ٤٨٢-٤٨١/ ٢ لالسُّ
ابق  )٢(  . ٢/٤٨٢ السّ
 . ١١٤/ ٩احللية   )٣(
 . ٥٢٨العقيدة الطّحاويّة ص:   )٤(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .))هبم أحسن املذاهب ظنّ ويُ ، لتمس هلم أحسن املخارجالنّاس أن يُ  م أحقُّ وأهنّ ، بينهم

عامّ شجر بني أصحاب  ون الكفَّ رَ ويَ ((: ابوينّ وقال أبو عثامن الصّ  -٥ 
ا فيهم، ن عيبًالسنة عن ذكر ما يتضمَّ وتطهري األ، اهللارسول  مَ حُّ ون الرتّ رَ ويَ ، ونقصً

 .))واملواالة لكافَّتهم، عىل مجيعهم
نْ أسقط عدالتهم بسبب احلروب بينهم-اخلطيب البغداديّ  الوق-٦  : -وذكر مَ

ين(( ا ، وليس يف أهل الدّ ا ال حيتمل نوعً قني بالعلم من يرصف إليهم جرمً من واملتحقِّ
ا من االجتهاد، التَّأويل فهم بمثابة املخالفني من الفقهاء املجتهدين يف تأويل ، ورضبً

مناه من ، إلشكال األمر والتباسه؛ األحكام وجيب أن يكونوا عىل األصل الّذي قدَّ
ضا  .))إذ مل يثبت ما يزيل ذلك عنهم؛ حال العدالة والرِّ

د أبو وقال -٧  حابة((: حزم بنحممّ ا اجلنّة أهل من كلُّهم الصّ  اهللاقال، قطعً
وقال  . . . : تعاىل
 اجلميع أنَّ  فثبت: قال  : تعاىل

م؛ النَّار منهم أحدٌ  يدخل ال وأنَّه، اجلنَّة أهل من ابقة باآلية املخاطبون ألهنَّ  .))السّ

سالة   )١(  . ١٢-١١ص: الرّ
 . ١٠١ص: لف عقيدة السّ   )٢(
 . ١/١٨٧الكفاية   )٣(
 . ١٠سورة احلديد/ اآلية:   )٤(
 . ١٠١سورة األنبياء/ اآلية:  )٥(
ـــابة   )٦( ـــر يف اإلص ـــن حج ـــه اب ـــه عن ـــذا نقل ـــخاويّ ١/٧هك ـــتح  ، والسّ ـــو يف ٤/٣٥يف الف . وه
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تي جرتوأمّ ((: قال النّوويّ و -٨  شبهةٌ  طائفةٍ  فكانت لكلِّ ، ا احلروب الّ

، لون يف حروهبم وغريهاومتأوِّ   هم عدولٌ وكلّ ، اعتقدت تصويب أنفسها بسببها
ا منهم عن العدالة ءٌ رج يشخيُ ومل م جمتهدون اختلفوا يف مسائل من ألهنّ ؛ من ذلك أحدً

وال يلزم ، ماء وغريهاكام خيتلف املجتهدون بعدهم يف مسائل من الدِّ ؛ االجتهاد حملِّ 
القضايا كانت مشتبهة  أنّ : سبب تلك احلروب واعلم أنّ . منهم أحدٍ  من ذلك نقصُ 

 ظهر هلم باالجتهاد أنّ  قسمٌ : قسامأوصاروا ثالثة ، ة اشتباهها اختلف اجتهادهمفلشدّ 
َ  وأنّ ، رفيف هذا الطّ  احلقّ  : عكس هؤالء وقسمٌ ، فوجب عليهم نرصته؛ ه باغٍ الفَ خمُ

: ثالث وقسمٌ ، فوجب عليهم مساعدته؛ رف اآلخريف الطّ  احلقّ  ظهر هلم باالجتهاد أنّ 
فاعتزلوا ، رفنيأحد الطّ ومل يظهر هلم ترجيح ، وا فيهاة وحتريّ اشتبهت عليهم القضيّ 

وهلذا ؛ هم معذورون فكلّ ، هموكان هذا االعتزال هو الواجب يف حقّ ، الفريقني
وكامل ، ورواياهتم، به يف اإلمجاع عىل قبول شهاداهتم عتدّ ومن يُ ، فق أهل احلقّ اتّ 

 .))-مجعنيأ عنهم اهللاريض-عدالتهم 

: تعاىل اهللاقال، ةهم عدول فاضل من أهل اجلنّ وكلُّ ((ولفظه فيه:  ٩١-٥/٩٠األحكام
ــاىل:  ــه تع  إىل قول

: وقـــال تعـــاىل] ٢٩[الفـــتح: 
: وقـال تعـاىل ]١٠[احلديد: 

، تعـاىل اهللاهذه مواعيد]. ١١٠اآلية [األنبياء: 
ّ وكلّ ، متامه مضمون اهللاووعد ـهم ممِ . ٩١-٥/٩٠. األحكـام ))احلاتن مات مؤمنًا قد آمن وعمـل الصّ

 . . ويف املصدر األخري استثنى املنافقني٢٢٦- ٤/٢٢٥الفصل يف املللوينظر: 
 . باختصار. ١٥/١٤٩رشح مسلم   )١(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ها أمور فهذه كلُّ ((: -ومن خالفه، وذكر ما جر بني عيلّ -وقال ابن العريبّ  -٩ 

الّذي يؤجر ؛ ت سبيل االجتهادوال تعدَّ ، ومل خترج عن طريق الفقه، زاعجرت عىل رسم النّ 
ا، فيه املصيب عرشة ا واحدً عدا ما -وما وقع من روايات يف كتب التّاريخ، واملخطئ أجرً

ا-وقال، ))ها باطلةٌ ا كلَّ فإهنَّ ؛ منها وا إىل حرفٍ تفال تلتف -ذكرنا  : وقال تعاىل((: -أيضً
وال ، أويلفلم خيرجهم عن اإليامن بالبغي بالتّ . . . 

يف  وقال : ة بقوله بعدهسلبهم اسم األخوّ 
 أن اهللاولعلَّ ، ابني هذا سيّد: وقال يف احلسن، تقتله الفئة الباغية: رعامَّ 

 .))وإصالحه، ن له خلعه نفسهفحسَّ ، املسلمني من عظيمتني فئتني بني به يصلح
نَّة واجلامعة((: وقال ابن تيميّة-١٠  ، سالمة قلوهبم: ومن أصول أهل السُّ

 : تعاىل قوله يف اهللاكام وصفهم؛ اهللاوألسنتهم ألصحاب رسول

، . . . .  تسبُّوا أصحايبال: يف قوله وطاعة النَّبيّ 

تبة ص: ١٧٤ص: العواصم من القواصم   )١(  . ففيه تفصيل نفيس. ٨٦-٨٣. وينظر: منيف الرّ
 . ٩سورة احلجرات/ اآلية:   )٢(
 . ١٠سورة احلجرات/ اآلية:   )٣(
 . ٢٩١٦، ومسلم رقم: ٤٤٧رقم: رواه البخاريّ   )٤(
 . ٢٧٠٤رواه البخاريّ رقم:   )٥(
ابق   )٦(  . ١٧٣-١٧٢السّ
 . ١٠سورة احلرش/ اآلية:   )٧(
ممتّفق عليه   )٨(  . -تقدّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة، ه الكتاببويقبلون ما جاء  إىل أن ، ))ومراتبهم، واإلمجاع من فضائلهم، والسُّ

حابة؛ وافضطريقة الرَّ ؤون من ويتربّ ((: قال وطريقة ، وهنمويسبُّ ، الّذين يبغضون الصّ
 شجر بني ويمسكون عامَّ ، أو عملٍ ، الّذين يؤذون أهل البيت بقولٍ ؛ واصبالنَّ 

حابة حابة((: وقال، ))الصّ نَّة واجلامعة عىل رعاية حقوق الصّ ، اتَّفق أهل السُّ
نَّة ((: وقال، ))والقرابة ا أهل السُّ لَّهمأَمَّ لني كُ ابقني واألوَّ ويعرفون قدر ، فيتولَّون السّ

حابة ، هلم اهللاويرعون حقوق أهل البيت الّتي رشعها، وفضلهم ومناقبهم، الصّ
ابقني مراتب هذا مع ويعلمون لني السّ من  فيعلمون أنّ أليب بكرٍ وعمر، األوَّ

م حابة، التَّقدُّ ، وال عيلّ ، ال عثامن، والفضائل ما مل يشاركهام فيها أحدٌ من الصّ
ألنّا ال نسأل عن ؛ أوصوا باإلمساك عامَّ شجر بينهم((: قالو، ))غريمهاوال

بِّ عنهم، لكن إذا ظهر مبتدعٌ يقدح فيهم بالباطل. . . ذلك وذكر ما ، فال بُدَّ من الذَّ
ته بعلمٍ وعدلٍ  نا ما دلَّ عليه الكتاب ((: وقال، ))يبطل حجَّ نَّة نحن قد تيقَّ والسُّ

لف قبلنا ة العقل، وإمجاع السَّ ق ذلك من املنقوالت املتواترة من أدلَّ من أنَّ ، وما يُصدِّ
حابة أعلم النّاس  ا كان أصحابهوملََّ ((: وقال، ))أفضل اخللق بعد األنبياء  الصّ

، ال يف أمر القبور، وأطوعهم له مل يظهر فيهم من البدع ما ظهر فيمن بعدهم، بدينه
حابة من كان يتعمّ ، غريهاوال وإن ، اهللاد الكذب عىل رسولفال يعرف من الصّ

 . ١٥٣ - ١٥٢ة ص: العقيدة الواسطيّ   )١(
ابق ص:   )٢(  . ١٥٨السّ
)٣(   ٢٨/٤٩٢جمموع الفتاو . 
نَّة   )٤(  . ٢/٧١منهاج السُّ
ابق   )٥(  . ٦/٢٥٤السّ
ابق   )٦(  . ٦/٣٠٥السّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ّ ، كان فيهم من له ذنوب د الكذب عىل تعمّ  من فيه اهللاا عصمهملكن هذا الباب ممِ

، وافضوالرّ ، بدعة اخلوارج ثلوكذلك البدع الظّاهرة املشهورة م، همنبيّ 
حابة يشءٌ  عرف عن أحدٍ واملرجئة مل يُ ، ةوالقدريّ  م فإهنّ ((: وقال، ))من ذلك من الصّ

 يضّ والرتّ ، م عليهمحّ والرتّ ، واالستغفار هلم، ناء عليهمالواجب الثّ  جممعون عىل أنّ 
 .))وعقوبة من أساء فيهم القول، ومواالهتم، تهمواعتقاد حمبّ ، عنهم

المالة عليه الصّ -ا ما شجر بينهم بعده وأمَّ ((: قال ابن كثريو -١١  ما وقع : فمنه، -والسّ
، واالجتهاد خيطئ، نيكيوم صفِّ ؛ ما كان عن اجتهادٍ : ومنه، كيوم اجلمل؛ عن غري قصدٍ 

ا-ومأجور، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ويصيب ، ا املصيب فله أجران اثنانوأمّ ، -أيضً
 .))-أمجعني عنهم اهللاريض-وأصحابه ، من معاوية إىل احلقِّ  ه أقربَ وأصحابُ ، وكان عيلٌّ 

دُّ عىل األخنائيّ ص:   )١( ا -. قال املعلِّميّ ١/٢٤٩، وينظر: جمموع الفتاو ١٠٤-١٠٣الرَّ تعليقً
- اهللاأنَّ : وإنّام املقصود؛ ))العصمة((: النّاس من لفظ قد ينفر بعضُ ((: -عىل كالم ابن تيميّة

أ من األسباب ما حفظهم به وبتوفيقه ورشيعته هيَّ ، من حفظ دينهل به بام تكفَّ  وفاءً  -وجلَّ ، عزَّ 
 اهللافإن قيل: فلامذا مل حيفظهم، اهللامنهم الكذب عىل رسول د أحدٌ حانه من أن يتعمَّ بس

ئ ما يوقف به عليه، هييّ  تعاىل اهللاخلطأ إذا وقع من أحد منهم فإنّ : قلت اخلطأ؟ من تعاىل
َّ ؛ ث هباالثّقة به قائمة يف سائر األحاديث الّتي حدَّ  ىوتبق د الكذب ا تعمّ ا مل يظهر فيه خطأ، فأمّ ممِ

جل كلّ منه لزم  واحدٍ  وقع يف حديثٍ  ه إنْ فإنّ  تي عند ذاك الرّ ها، وقد تكون إهدار األحاديث الّ
 . ٢٦٥-٢٦٤. األنوار ص: ))عنده أحاديث ليست عند غريه

ارم املسلول   )٢(  . ٣/١٠٨٥الصّ

حابة، قال: . ١٥٤اختصار علوم احلديث ص:   )٣( وافض يف تكفري الصّ وملَّا ذكر مذهب الرّ
ّا خالفه عىل الربهان(( لِمَ  أظهر، وأشهر؛ ممِ الة عليه-بعده أوامره امتثاهلم من عُ الم الصّ ، -والسّ

نَّة، وهدايتهم الكتاب عنه واآلفاق، وتبليغهم األقاليم وفتحهم اجلنّة،  طريق إىلالنّاس  والسُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة موقف : ابعً سا  :من أصحاب النَّبيّ بعض الفرق املخالفة ألهل السُّ

حابة وأكثر موجبات طعنهم ، من أعظم أسباب اختالف الطّوائف يف الصّ
، أفضت إىل االقتتال بينهم؛ وفرقة، من اختالف هو ما حصل بني بعضهم ؛ فيهم

الفتن واحلروب الّتي كانت هو ؛ البدعالذي أولع به أكثر أهل ((: قال العالئيّ 
ه إىل اختالفهم يف التّعامل مع قتلة عثامن، وأصل ذلك، ))بينهم وكان ، ومردُّ

كوات، وأنواع عىل ومواظبتهم لوات، والزّ  واألوقات، مع األحيان سائر القربات يف الصّ
جاعة تي اجلميلة؛  واإليثار، واألخالق والرباعة، والكرم الشَّ ة يف تكن ملالّ  األمم من أمّ

مة، وال  يتّهم من أمجعني، ولعن عنهم اهللاذلك، فريض يف مثلهم بعدهم أحدٌ  يكون املتقدِّ
ق ادق، ويُصدِّ ابق))العاملني رب يا آمني. الكاذبني الصّ  . ١٥٥ص:  . السّ

تبة ص:   )١(  . ٨٣منيف الرّ
يـّة هذا األمر، وارتباطه الوثيق هبذا احلدث العظيم نُجيلّ  )٢( حابة يف  -باختصار-ألمهّ موقف الصّ

. وقد التّعامل مع قتلة عثامن ة كلّ فريقٍ ل: تأجيل القصاص ، وحجّ كان هلم رأيان: األوّ
لمّ  هم، وتقو شوكتهم، ويُ د صفّ ب إمامٌ للمسلمني، فتجتمع كلمتهم، ويتوحّ نَصَّ منهم حتّى يُ
ق يف  شملهم، ال سيام والقتلة أصحاب شوكة، وهلم منعة بقبائلهم، وجيش املسلمني مفرّ

ذه احلال، بل سيفيض إىل رشٍّ أعظم، األمصار، ومرابط يف الثّغور، فال يتهيَّأ القصاص منهم يف ه
، وموافقيه. الثّاين: تعجيل القصاص منهم، ومعاملتهم بحسمٍ طالب أيب بنوهذا رأي عيلّ 

قوا يف األمصار، ومل يكن  ر القصاص لتفرّ ؛ لعظم جرمهم، وخطورة فعلتهم، ولو تأخّ وحزمٍ
، ال سيام والقتلة يف جيشه، باإلمكان أخذ احلقِّ منهم، وجعلوا ذلك رشطًا يف البيعة لعيلّ 

ة أمور تتعلّق هبذا املوضوع اخلطري، وهذا رأي املخالفني لعيلّ  . وحيسن التّنبيه عىل عدّ
ة آثارها، والّ  تعاىل، اهللاوالّذي نتج عنه فتن عظيمة ال يعلم أرضارها وآثارها إالَّ  تي تعاين األمّ

ر؛ فهو احلكيم اخلبري: وتبعاهتا إىل اليوم، وهللا احلكمة البالغة فيام قىض  ، وقدّ
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كان القتلة من أوباش النّاس، وسعاة الفتنة، واخلوارج من أهل األمصار، ومل يشارك  -أ 
حابة يف قتله ادق بغري يمني-حيلف ، وكان عيلّ أحدٌ من الصّ أنّه مل يشارك، ومل -وهو الصّ

لني دخل يف وال ((يعاون، ومل ياملئ، بل كان يلعن القتلة. قال ابن تيميّة:  ابقني األوَّ أحدٌ من السّ
نَّة))قتله تهم من ؛ وكان الّذين اجتمعوا عىل قتله((، وقال: ٨/٣١٣. منهاج السُّ عامَّ

 َّ ابق ))ولوال الفتنة ملا ذكروا، عرف له يف اإلسالم ذكرٌ بخريٍ ن ال يُ أوباش القبائل ممِ . السّ
٨/٣١٦ : ، وال من يُ من ثبتت له الصُّ  ليس يف قتلة عثامن((، وقال العالئيّ ذكر حبة أصالً

د، فيهم اوال رؤية ، وهو ال صحبة له؛ بكر أيب بنسو حممّ بثالثة  ه ولد قبل وفاة النَّبيّ ألنّ ؛ -أيضً
تبة ص: . ))أشهر عظ. وقال ابن العريبّ: ٦٢منيف الرّ كَ ملا وُ  إالَّ  ه ما قتله أحدٌ وي أنَّ وقد رُ ((، وورد أنَّه تَرَ

 أنَّ  -وبأصل املسألة سلوك سبيل احلقِّ -وبه يتبنيَّ ، وي يف البابفهذا أشبه ما رُ ؛ من أهل مرص أعالجٌ 
حابة مل يسعَ  ا من الصّ   .١٤٣-١٤٢العواصم ص: . ))عليه، وال قعد عنه أحدً

فاع عن عثامن -ب حابة من أهل املدينة الدّ ، واملقاتلة دونه عند حاول الصّ
راق دمٌ  حمارصته مع والطَّاعة، فام أراد أن هيُ ولكنّه منعهم، وردّهم بام له عليهم من السّ

 . -وأرضاه عنه اهللاريض-بسببه، فجعل دمه دون دمائهم، ونفسه دون نفوسهم
حابة قتلَه، وظنّوا أنّ األمر ال يعدو مطالبات من املحارصين؛ لذلك كان -ج مل يتوقّع الصّ

 . ، واملصاب به جلالً تْلِه عليهم عظيامً  وقع قَ
حابة، وإنّام اختلفوا يف تعجيله، أو تأجيله. -د  مل يكن القصاص من القتلة حملَّ خالف بني الصّ
حابة متّفقون عىل أنّ األحقّ باخل -ـه ؛ لفضله وسابقته وقرابته، الفة يف زمنه عيلّ الصّ

طَوا عليه القصاص من القتلة.  َ ا، ولكنّ املخالفني له رشَ مون عليه أحدً قدِّ  وال يُ
يريد القصاص من القتلة، ولكنّه مل يكن يف مقدوره تنفيذه ذلك احلني؛  كان عيلّ -و

نعه، ولذلك فإنّ األمر ملَّا الختالف النّاس وتنازعهم عليه، ولكون القتلة أصحاب شوكة وم
نوا منهم؛ كام كانوا يطالبون به.   أفىض إىل املناوئني له مل يتمكّ

قوا يف األمصار،  كان املخالفون لعيلّ  -ز يرون املعاجلة هبؤالء القتلة، قبل أن يتفرّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ةِ عثامن تَلَ ن قَ وإذكاء نارها حتّى ، دور كبري يف تأجيجها لرؤوس الفتنة مِ

يطرة، استحكمت ن اعتزهلا ونأ ، وخرجت عن السّ ت إالَّ مَ ت وطمَّ . عنهافعمَّ
كر يف هذا املبحث موقف طائفتني مشهورتني من الطّوائف املخالفة : مها؛ ونخصّ بالذّ

افضة حابة، وكان ظهورمها قد سبق بقيّة الطّوائف، واخلوارج، الرّ ، ونشأتا يف زمن الصّ
ة بتا إىل فرقٍ كثريةٍ ، وهلام أتباع كثريون من أفراد األمَّ  .وتشعَّ

افضة الً الرّ ك، فضمن الرَّ : لغة: أوّ ا. وهو الرتّ يسبُّون هم الّذين : واصطالحً
حابة ؤون منهم، الصّ   .وعمر، أيب بكر: ال سيام الشيخني، وينتقصوهنم، ويتربّ

ــد ــال أمح ــنق ــل ب ــة((: حنب افض ــربّ : الرّ ــذين يت ــم الّ ــد وؤه ــحاب حممّ ــن أص ن م
: أيبسـألت ((: أمحـد بـن اهللاوقـال عبـد، ))وينتقصوهنم، وهنمويسبّ ، اهللارسول

افضة وسـبب . ))وعمـر، يشتمون أبـا بكـرأو ون الّذين يسبُّ : فقال؟ من الرّ

 إن كان غري قادرٍ عىل القصاص منهم فكيف يبايعونه.  ، ويرون أنّ علي¢اويضيع دم عثامن 
من  بقتل القتلة من أكرب األسباب يف امتناع شيعة عثامنعيلّ عدم مبادرة  -ح

، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة مل يقتل قتلتَهوعيلّ ((مبايعته، قال ابن تيميّة: 
نَّة))عن مبايعة عيلّ  عثامن  . ٥/٥١٤. منهاج السُّ

 . ١/٣٣طبقات احلنابلة   )١(
نَّة لعبد  )٢( نَّة ،٥٤٨: ص أمحد بن اهللالسُّ ل والسُّ  أبيه، عن اهللاعبد عن نقله. ٤٩٢/ ٣ للخالّ

أبو بكرٍ ((ابن تيميّة:  . وقال))-اهللارمحهام-الّذي يشتم ويسبّ أبا بكر، وعمر((: عنده ولفظه
افضةأبغضتهام   وعمر ولعنتهام دون غريهم من الطَّوائف؛ وهلذا قيل لإلمام أمحد: ، الرّ

ن الرّ   . ٤/٤٣٥. جمموع الفتاو ))؟ قال: الّذي يسبُّ أبا بكرٍ وعمرافيضّ مَ
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، وعمـر، ورفضهم إمامة أيب بكـر، عيلّ  بنرفضهم زيد: هو؛ تسميتهم

ين: وقيل قُ عليهم، لرفضهم الدّ دُ لُّها تَصْ يعة الغالية. وكُ افضة من فرق الشِّ ولـذا ؛ والرّ
يعة: ال يُكتفى بوصفهم ميِّـزهم، الشِّ ـيعة : فيقـال، بل يُضـافُ إلـيهم وصـفٌ آخـر يُ الشِّ

ة، اإلماميّة يعة االثنا عرشيّ ـة، أو الشِّ ـيعة اجلعفريّ وافض، أو الشِّ ـيعة الـرَّ وذلـك ؛ أو الشِّ
يعة بـبعض العقائـد م انفردوا عن الشِّ ـيعة األقـدمني، ألهنَّ  - شـيعة عـيلٍّ -ثـمّ إنَّ الشِّ

ـحابة، خيتلفون عنهم يف مـوقفهم لَـط بيـنهم ؛ وغـريهم، ومعتقـدهم يف الصّ ْ فلـئالَّ خيُ

افضةمِّ سُ ((: قال األصمعيّ   )١( أ من رَ ابْ : ثمّ قالوا له، عيلّ  بنم كانوا بايعوا زيدألهنّ ؛ يت الرّ
يخني نقاتل معك أَبى، الشّ ؛ وا عنهوارفضّ ، فرفضوه؛ فال أبرأ منهام، يجدِّ  كانا وزيريّ : وقال، فَ

ل أبو اق، و٣/١٦٩٠، ولسان العرب١/٤٠٦. غريب احلديث البن اجلوزيّ ))وا رافضةمُّ فسُ 
 ظهر يف الكوفة يف أصحابه الّذين بايعوه سمع من بعضهم الطّعن عىل فلامّ ((: يّ احلسن األشعر

ق عنه الّذين بايعوه، فقال هلم: ذلك عىل من سمعه منه، فتفرَّ  فأنكر، وعمر، أيب بكر
افضة؛ وا مُّ م سُ إهنّ : رفضتموين، فيقال . مقاالت ))رفضتموين: هلم لقول زيدٍ الرّ

افضة((ابن تيميّة:  ، وقال١/١٣٧اإلسالميِّني يت الرّ مِّ م رفضوا زيد، وهبذا سُ ا ملََّ  عيلّ  بنفإهنَّ
 . ٤/٤٣٥. جمموع الفتاو )) وعمرأبا بكرٍ : توىلَّ اخلليفتني

. )) وعمر، لرفضهم إمامة أيب بكر؛ وا رافضةً مُّ ام سُ وإنَّ ((: يّ ل أبو احلسن األشعراق )٢(
وا رافضةً ((، وقال ابن تيميّة: ١/٨٩مقاالت اإلسالميِّني مُّ ، لرفضهم أبا بكرٍ ؛ وقيل: إنّام سُ

 . ٤/٤٣٥. جمموع الفتاو)) وعمر
مان، ، أو كانوا يف ذلك الزَّ ا مون، الّذين صحبوا علي¢ يعة املتقدِّ كانت الشِّ ((: ابن تيميّة لاق  )٣(

، ، وإنّام كان نزاعهم يف تفضيل عيلّ  وعمر، يتنازعوا يف تفضيل أيب بكرمل
َّ وعثامن . ))واألواخر، وائليعة األكابر من األا يعرتف به علامء الشِّ ، وهذا ممِ
نَّة منهاج  . ١/١٣السُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ـة، يميَّزون يديّ ـيعة الزّ ـأن يف الشِّ وافض يف املعتقـد؛ وكذا الشّ فـاإلطالق ، فهـم دون الـرَّ

فض. يفيض إىل االلتباس هبم ه من املنافقني، وأصل الرَّ ؤُ نادقة، ومنشَ ، واليهود، والزَّ
فض م((: ابن تيميّة قال نادقةوأصل الرَّ نـديق فإنَّـه ابتدعـه ابـنُ ؛ ن املنافقني الزَّ ، سـبأٍ الزِّ

، ))وادَّعـى العصـمة لـه، والـنَّصِّ عليـه، بـدعو اإلمامـة وأظهر الغلـوَّ يف عـيلّ 
ا-وقال نادقـة املالحـدة : ما زال أهل العلم يقولون((: -أيضً فض من أحداث الزَّ إنَّ الرَّ

ين ـــذين قصـــدوا إفســـاد الـــدّ ، اإلســـالمديـــن ؛ الّ
ــيلّ ،  ــري ع ــرهم تكف ــى أم ــإنَّ منته ــه ف ــل بيت ــروا ، وأه ــد أن كفَّ بع

ــحابة ــرة عــىل يــد عبــد. ))واجلمهــورَ ، الصّ  ســبأ بــن اهللاوأصــل نشــأهتم كانــت مبكِّ
ة واجتامع بعد مقتل عـثامن، عثامن عهد يف، اليهوديّ  ، ثمّ أصبح هلم ظهور وقوّ

ثمّ حصل هلم انفصـالٌ ، ثمّ أصبح هلم شوكةٌ ومجاعةٌ ورايةٌ وقيادةٌ بعد قتل احلسني
يعة مـن  سـبأ بـن اهللاوعبد. احلسني بنعيلّ  بنومتايزٌ عنهم بعد رفضهم زيد، عن الشِّ
ـ، يف عهد عثامن همسالأظهر إ، هيود اليمن  هعو ملعتقـديـد مصـاراأل يفل وأخذ يتنقّ

ــيعة الغاليــة. الفاســد افضــة مــن فــرق الشِّ م-ثــمّ انفصــلت عنهــا، وتُعــدُّ الرّ ، -كــام تقــدَّ

افضة، ويغضبون منها،   )١( تي ألصقها هبم ويرون أهنَّ وهم ال يرضون بتسميتهم: الرّ ا من األلقاب الّ
افضة لقبٌ ((خمالفوهم، يقول حمسن األمني:   وأكثر ما، يف اخلالفة ام علي¢ قدِّ ينبز به من يُ  الرّ

يعة. ))واالنتقام، شفيّ يستعمل للتّ   . ٢١-١/٢٠أعيان الشّ
)٢(   ٤/٤٣٥جمموع الفتاو . 
 . ٣٢سورة التّوبة/ اآلية:   )٣(
نَّة   )٤(  . ٧/٤٠٩منهاج السُّ
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ـــ، ةاخلشـــبيّ : أســـامئها ومـــن؛ افرتقـــت إىل فـــرق كثـــريةثـــمّ   ،ةعشـــريّ ثنـــا اال، ةاإلماميّ

ا . لخإةاجلعفريّ  ةُ منها حتذيرً ر األئمَّ اوحذَّ ا، كثـريً ـا شـديدً وهـا ذم¢ مل يقـع مثلـه ، وذمّ
توشــاهب. وانتشــار رضرهــا، وكبــري خطرهــا، وذلــك لعظــيم جرمهــا؛ لطائفــة أخــر 

ئِهم، يف أمور كثرية اليهودَ  مت مقولة ابن تيميّة يف أصلهم ومنشَ وخالفنـا معهـم ، وتقدَّ
ين افضة يف كالم ال ذمُّ ((: قال ابن تيميّة. وفروعه، يف أصول الدّ  ة كثريٌ واألئمَّ ، لفسَّ الرّ

ا ـا-وقـال، ))جد¢ مـع بدعـةٍ -لـيس يف مجيـع الطَّوائـف املنتسـبة إىل اإلسـالم((: -أيضً
وال أقرب إىل الكفـر والفسـوق ، وال أظلم، وال أكذب، ال أجهل؛ رشٌّ منهم-وضاللةٍ 

 .))اإليامن منهم وأبعد عن حقائق، والعصيان
حابة ا موقفهم من الصّ حابةيتربّ فهم : وأمّ ، وجيرحون يف عدالتهم، ؤون من الصّ

وبموجب ، -والعياذ باهللا-اللوالضّ ، قووالفس، والكفر، ةدَّ وحيكمون عليهم بالرِّ 
م يردّون رواياهتم: هذا م رشُّ ، ويبغضوهنم، ويلعنوهنم، ويسبُّوهنم، فإهنّ ويرون أهنّ

وال يستثنون من   وعثامن، وعمر، بكر أيب خالفة ويرفضون، -حاشاهم-اهللاخلق
، ذرٍّ  وأيب، واملقداد، رعامَّ و، وآل البيت، كعيلٍّ ؛ يسريٍ  نفرٍ  سو، أحكامهم اجلائرة هذه

وأوثقها ، كتبهم أصحِّ وجاء يف ، همؤُ هذا ما قالته علام.  حذيفةو، وسلامن
نَّة. عندهم ة السُّ افضة من أئمّ ر مذهب الرّ دَّ عليهم، ومن أفضل من قرّ ، وتوىلّ الرَّ

 . ٥/٣٩٥بيان تلبيس اجلهميّة   )١(
نَّة   )٢(  . ١٦١-٥/١٦٠منهاج السُّ
د الباقر أنّه قال:   )٣( ّ بسنده إىل أيب جعفر حممّ ارتدَّ النّاس إالَّ ثالثة نفر: ((ومن ذلك: رو الكيشّ

ر؟ قال: قد كان جاض[أي: حاد، وعدل]جيضة، ثمّ  ، واملقداد، قال: قلت: فعامّ سلامن، وأبا ذرّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة منهاج سيام ال كتبه من مواضع يف تيميّة بنوتفنيد أباطيلهم أبو العبّاس َّا؛ السُّ  وممِ

افضة كفّرت أبا بكر((: مذهبهم تقرير يف قاله ، ة املهاجرينوعامّ ، وعثامن، وعمر، الرّ

واة الّذين تأثّروا بابن سبأ ص: ينظر:  ))رجع ا . ٢١الرُّ قً وثِّ وأحال عىل مجلةٍ من مصادرهم؛ مُ
جال ص:  فحة، وهي: اختيار معرفة الرّ ، وحياة ١/٣١٩، وتفسري الربهان١١باجلزء والصّ

ة العيون للكاشاينّ ص: ٢/٨٣٧القلوب للمجليسّ  ، ٢/٧٤٣، وعلم اليقني له ٤٢٦، وقرّ
ايف له  ريازيّ ص: ٤/١٢٣، و١/١٤٨وتفسري الصّ رجات الرفيعة للشّ  وَ رَ ، و٢٢٣، والدّ

د  بسنده إىل الكلينيّ  ة:  ثالثبعد النَّبيّ إالَّ  ةٍ كان النّاس أهل ردّ ((قال: الباقر، أنّه أيب جعفر حممّ
واة الّذين تأثّروا بابن سبأ . ينظر: ))، وسلامن الفاريسّ الغفاريّ  ذرّ  اوأب األسود، بنقدادامل الرُّ

وضة من . ٢٢-٢١ص:  ا باجلزء والصفحة وهي: الرّ قً وثِّ وأحال عىل مجلة من مصادرهم مُ
جال ١/١٩٩، وتفسري العيايشّ ١/٣١٩، وتفسري الربهان٨/٢٤٥الكايف ، واختيار معرفة الرّ
ايف له ٢/٧٤٤، وعلم اليقني للكاشاينّ ٢٢/٣٤٥، وبحار األنوار ٦ص:  ، ١/٣٠٥، والصّ

دٌ ((: -من كبار علامئهم-يّ سرتقال التّ ، و٦واالختصاص للمفيد ص:  ا ، جاء حممّ وهد خلقً
ا : ، بواسطة٣١٦ص:  سرتيّ للتّ  إحقاق احلقّ . ))وا عىل أعقاهبمهم بعد وفاته ارتدُّ لكنَّ ، كثريً

د ، ١٤أوجز اخلطاب ص:  إىل  ةُ وذهبت اإلماميّ ((: -نظِّرهيممكبار أحد -املجليسّ باقر وقال حممّ
بل كان أكثرهم ، الوفيهم املنافق والفاسق والضّ ، فيهم العدل من أنَّ ؛ م كسائر النّاسأهنَّ 

ا-قال ، و٢٦-٢٥أوجز اخلطاب ص: ينظر:  ))كذلك أ نا نتربّ ؤ: أنّ وعقيدتنا يف التربُّ ((: -أيضً
وحفصة، ، ساء األربع: عائشةمن األصنام األربعة: أيب بكر، وعمر، وعثامن، ومعاوية، والنِّ 

ه وأنَّ  األرض، وجه عىل اهللاخلق م رشُّ شياعهم وأتباعهم، وأهنَّ احلكم، ومن مجيع أ وهند، وأمّ 
اليقني  حقّ . ))ؤ من أعدائهم بعد التربُّ ة إالَّ اإليامن باهللا ورسوله واألئمّ  يتمُّ  ال

دُ وقام برتمجة النّ ، )(فاريسّ ٥١٩ص : يعة صبطالن عقائد الشّ : يف كتابه ونسويّ التّ  ص حممّ
وجيرتئون ، فاقأكثرهم كانوا يبطنون النِّ ((: -هيممفرسِّ أحد -الكاشاينّ حمسن وقال ، ٥٣
 . ٢٦أوجز اخلطاب ص: . ينظر: ))وشقاقٍ  ةٍ عزِّ  يف اهللاويفرتون عىل رسول، اهللاعىل
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
وأكثر ، وعمر، يرون أبا بكر -عندهم- قيهموأكثر حمقِّ ((: قالو، ))واألنصار

ة وسائر أئمَّ ،  وحفصة، عائشة: مثل؛ وأزواج النَّبيّ ، واألنصاراملهاجرين 
-به الكفراإليامن الّذي يتعقّ  ألنَّ ؛ قطُّ  تهم ما آمنوا باهللا طرفة عنيٍ وعامّ ، املسلمني

افضة((: وقال، ))يكون باطالً من أصله-عندهم نصَّ  أنَّ النَّبيّ : وأصل قول الرّ
ا للعذر عىل عيلّ  ا قاطعً وأنَّ املهاجرين ، ومن خالفه كفر، وأنَّه إمامٌ معصومٌ ، نص¢

بعوا أهواءهم، وكفروا باإلمام املعصوم، واألنصار كتموا النَّصَّ  ين، واتَّ لوا الدّ ، وبدَّ
يعة وا الرشّ ا قليالً بضعة عرش، وظلموا واعتدوا، وغريَّ ، ))أو أكثر، بل كفروا إالَّ نفرً

لني واآلخرين بعد النَّبيّني ((: وقال م عمدوا إىل خيار أهل األرض من األوَّ فإهنَّ

)١(   ة كالمه: . ٤٧٨-٢٨/٤٧٧جمموع الفتاو ذين ، بعوهم بإحسانذين اتّ والّ ((وتتمّ الّ
دة أمّ  روا مجاهريورضوا عنه، وكفّ ، عنهم اهللاريض ، رينواملتأخِّ ، منيمن املتقدِّ  حممّ
 ، أو ترىضّ العدالةَ  واألنصار ، وعمر واملهاجرين، من اعتقد يف أيب بكر رون كلَّ فيكفِّ 

رون وهلذا يكفِّ ؛ هلم باالستغفار اهللاكام أمر؛ هلم يستغفر أو عنهم، اهللاكام ريض؛ عنهم
لّ  أولئك عندهم  ألنَّ ؛ والنّصار، من كفر اليهود هم أغلظُ كفرَ  ويرون أنَّ . . . ةأعالم الـمِ

؛ وهلذا ة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصيلّ دَّ الرِّ  رُ فْ وكُ ، ونون، وهؤالء مرتدُّ أصليُّ  ارٌ كفّ 
ار عىل اجلمهور من املسلمني بب يعاونون الكفّ   .))السّ

ابق  )٢(  . ٢٨/٤٨١ السّ
ابق   )٣( ا-قال. و٣/٣٥٦السّ افضة ((: -أيضً وا عن اإلسالمالرّ حابة ارتدُّ بجحد  يقولون: إنَّ الصّ

ا قليالً نحو العرشة، أو أقلَّ  ، واملقداد، النَّصِّ إالَّ عددً ، وسلامن، وأيب ذرٍّ رٍ . ))أو أكثر، مثل عامَّ
نَّة  . ٢/٦٤. وينظر: ٨/٢٤٩ منهاج السُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ةٍ أخرجت للنَّاس، واملرسلني وافرتوا عليهم ، فجعلوهم رشار النّاس، وإىل خيار أُمَّ

إنَّ : وهلذا ما زال أهل العلم يقولون((: وقال، ))وجعلوا حسناهتم سيّئاتٍ ، العظائم
ناد فض من أحداث الزَّ ينالرَّ فإنَّ منتهى أمرهم ، قة املالحدة الّذين قصدوا إفساد الدّ

حابة واجلمهور، وأهل بيته تكفري عيلّ  روا الصّ : وقال ابن كثري، ))بعد أن كفَّ
ا(( وافض طوائفُ  وأمَّ ةُ ، وجهلُهم، الرَّ حابة أنَّ  ودعاوهيم، عقلهم وقلّ  إالَّ  كفروا الصّ

وهم، صحابي¢ا عرش سبعة مّ د إالَّ ، دليل بال اهلذيان من فهو؛ وسَ أي جمرّ  الفاسد الرّ
ردّ  أن من أقلُّ  وهو، متّبع وهو، بارد ذهنٍ عن  خالفه عىل والربهان، يُ

 .))وأشهر،أظهر

نَّة   )١(  . ٥/١٦٠منهاج السُّ
ابق   )٢(  . ٧/٤٠٩السّ
 . ١٥٥احلديث ص: اختصار علوم   )٣(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
من خرج عىل : اواصطالحً . نفصلامل وهو، مجع خارج: لغة: اخلوارج: ثانيًا

من خرج عىل اإلمام  كلُّ ((: هرستاينّ أبو الفتح الشّ قال . وخلع طاعته، اإلمام احلقِّ 
حابة سواء كان اخلروج يف أيّ ، اى خارجي¢ سمّ فقت اجلامعة عليه يُ الّذي اتّ ؛ احلقِّ  ام الصّ

، ))زمانٍ  ة يف كلِّ واألئمّ ، أو كان بعدهم عىل التّابعني بإحسان، اشدينة الرّ عىل األئمَّ 
وا خوارجف((: األشعريّ أبو احلسن قال و مّ م ؛ سُ -أيب طالب بنعيلّ  عىل جواخرألهنّ

وا بذلك((: وقال ابن حجر، ))-عليه اهللارضوان مُّ ين؛ سُ ، خلروجهم عن الدّ
رفوا هبذا االسم واملراد هبم طائفة خمصوصة. ))وخروجهم عىل خيار النّاس . عُ

 أيب سعيد اخلدريّ  كام يف حديث؛ من عهد النَّبيّ كان  النّزعة اخلارجيّة أصلُ و
من  وهو رجلٌ ؛  أتاه ذو اخلويرصةوهو يقسم قسامً ، اهللانحن عند رسولبينام : قال

قد  ؟ ومن يعدل إذا مل أعدل، ويلك: فقال، اعدل، اهللايا رسول: فقال، بني متيم
فأرضب ، ائذن يل فيه، اهللايا رسول: فقال عمر. خبت وخرست إن مل أكن أعدل

ا، دعه: فقال؟ عنقه وصيامه مع ، حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، فإنَّ له أصحابً
ين كام يمرق السَّ ، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، صيامهم هم من يمرقون من الدّ

، أو مثل البضعة تدردر، إحد عضديه مثل ثدي املرأة، أسودُ  آيتهم رجلٌ . . . ةميّ الرَّ 
 سمعت هذا فأشهد أينّ : قال أبو سعيد. ))وخيرجون عىل حني فرقة من النّاس

 رَ مَ فأَ ، ا معهنَ وأَ ، قاتلهم طالب أيب بنعيلّ  وأشهد أنّ ، اهللاحلديث من رسول

 . ١/١٣٢امللل والنّحل   )١(
وا له خوارج، ((وقال يف موضع آخر: . ١/٦٤مقاالت اإلسالميّني   )٢( مُّ بب الّذي سُ والسّ

ابق )) طالب أيب بنخروجهم عىل عيلّ   . ١٢/٢٨٣، وينظر: الفتح ١/٢٠٧. السّ
 . ١٢/٢٨٣الفتح   )٣(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جل فالتُ  متّفق . الّذي نعته يت به حتّى نظرت إليه عىل نعت النَّبيّ فأُ ، مسبذلك الرّ

: قال النَّبيّ : فقال، -ةوذكر احلروريّ - عمر بن اهللاعن عبدو، عليه
ميّة هم من الرّ عن أيب سعيد و، البخاريّ رواه . يمرقون من اإلسالم مروق السّ

ىل وْ يقتلها أَ ، مترق مارقة عند فرقة من املسلمني: اهللاقال رسول: قال اخلدريّ 
إنّام ذكر اخلوارج  النَّبيّ ((: قال ابن تيميّة. مسلمرواه . ائفتني باحلقِّ الطّ 

ل صنفٍ من أهل البدع خرجوا بعده؛ ةاحلروريّ  م أوَّ هلم خرج يف حياته ، ألهنَّ بل أوَّ
كجامعةٍ ذات شوكة يف خالفة ل ظهورهم كان أوّ و. ))لقرهبم من زمانه؛ فذكرهم

ويف . وكرس شوكتهم، وهزمهم، هروانوقاتلهم يف موقعة النَّ ، أيب طالب بنعيلّ 
ابق حديث أيب سعيد  : وقال ابن تيميّة، ))عىل حني فرقة من النّاسوخيرجون ((: السّ

، ولكن مل جيتمعوا، فإنَّ التَّكلُّم ببدعتهم ظهر يف زمانه؛ اخلوارج أقرهبا من زمنه((
ةٌ إالَّ يف خالفة أمري املؤمنني عيلّ  ا-وقال، ))وتصري هلم قوَّ مل حتدث يف ((: -أيضً

: قوله((قال ابن حجر: . ١٠٦٤: صحيح مسلم رقمو، ، ومواضع أخر٣٦١٠: رقم صحيح البخاريّ  )١(
دة أي قطعة حلم، وقوله ))بضعة((: أي عالمتهم، وقوله ))آيتهم(( دِر((: بفتح املوحَّ رْ بدالني وراءيْن  ))تُدَ

ة صوت إذا اندفع سمع له اختالط: أي؛ مهمالت دَرَ رْ الدَّ  . ٦/٦١٩الفتح . ))تضطرب، وَ
 . ٦٩٣٢صحيح البخاريّ رقم:   )٢(
 . ٧٤٦و  ٧٤٥/ ٢صحيح مسلم   )٣(
)٤(   ٢٨/٤٧٦جمموع الفتاو . 
ابق )٥( ا-وقال. ٢٨/٤٩٠ السّ وا وباينوا املسلمني يف الدّ . . . اخلوارج ظهروا يف الفتنة((: -أيضً ار، وسمّ

ات ))دار اهلجرة: دارهم نَّة ١/٥٧. النّبوّ  . ٣٥/ ١٣ ، وجمموع الفتاو١/٥٤٣، وينظر: منهاج السُّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ق النّاس حَ فلامَّ قُتل ، بدعةٌ ظاهرةٌ  خالفة عثامن بدعة : بدعتان متقابلتان تْ ثَ دَ وتفرَّ

رين لعيلّ ؛ اخلوارج كفِّ افضة، الـمُ مامته وعصمته؛ وبدعة الرّ عني إلِ ته، املدَّ ، أو نبوَّ
، اةالرشّ و، مةاملحكِّ : منها؛ أسامءوهلم ، ىشتَّ  فرقٌ وهم ، هذا. ))أو إالهيَّته

: قال ابن تيميّة. لخإةباضيّ واإل، األزارقةو، املارقةو، واصبالنَّ و، ةاحلروريّ و
 مل نقف هلم عىل كتابٍ ، إنّام عرفناها من نقل النّاس عنهم، أقوال اخلوارج((

حابة  ةُ وأئمَّ ، ومل حيكم عيلٌّ ((: وقال، ))مصنَّفٍ  ، ينفيهم بحكمهم يف املرتدِّ  الصّ
حابة اتَّفقوا عىل وجوب ((: وقال، ))بل جعلوهم مسلمني ومع هذا فلم ، قتاهلمالصّ

نَّة   )١(  . ١/٢٣١منهاج السُّ
نّة  ))هؤالء اخلوارج كانوا ثامن عرشة فرقةً ((قال ابن تيميّة:  )٢( هؤالء ((، وقال: ٥/١١منهاج السّ

م خرجوا بمكان يقال له؛ ةيقال هلم: احلروريّ ، اخلوارج هلم أسامءٌ  : ويقال هلم، حروراءُ : ألهنَّ
، إباضٍ  بن اهللاة أتباع عبدأصنافهم اإلباضيّ ومن ، قاتلهم هناك ألنَّ علي¢ا؛ هروانأهل النّ 

. جمموع ))والنَّجدات أصحاب نجدة احلروريّ ، األزرق بنواألزارقة أتباع نافع
نَّة ٧/٤٨١الفتاو ، ويف ٥/٣٩١، وبيان تلبيس اجلهميّة ١٢-٥/١١، وينظر: منهاج السُّ

ا-، وقال))الجتامعهم بحروراء((األخري:  . ))ملروقهم من اإلسالم؛ املارقة: ويقال هلم((: -أيضً
، يف عامن تواجدهمأماكن ، وةاإلباضيّ اآلن  همأشهر فرق. و٥/٣٩١بيان تلبيس اجلهميّة 

: وزنجبار، وليبيا، وتونس، اجلزائرو عىل  يايسّ قد بسطوا نفوذهم السّ ((. قال غالب العواجيّ
، وحرضموت، ، ويف عامنيبّ ويف املغرب العر، ولة اإلسالميّة يف املرشقمن الدّ  واسعةٍ  بقاعٍ 

لة ، وال تزال هلم ثقافتهم املتمثّ ويف املغرب العريبّ ، ةوما جاورها من املناطق اإلفريقيّ ، وزنجبار
 . ٢٢٦/ ١فرق معارصة. ))املنترش يف تلك املناطق يف املذهب اإلبايضّ 

)٣(   ١٣/٤٩جمموع الفتاو . 
ات   )٤(  . ١/٥٧٢النّبوّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
روهم رهم عيلّ ، يكفِّ  .))طالبٍ  أيب بنوال كفَّ

حابة ا موقفهم من الصّ حابة قبل وقوع الفتن: وأمّ لون الصّ وحصول ، فهم يُعدِّ
لون من أدرك ذلك، ونشوب االقتتال بينهم، االختالف ومل ، ولكنّه قعد، وكذا يُعدِّ

ا بعد الفتن، يشارك ، فيحكمون عىل عموم املشاركني بالفسقووقوع االقتتال ، وأمّ
غون لعنهم، ويستحلّون لذلك قتلهم، والكفر ون اخلروج عليهم، ويسوّ رَ ، ويَ

، وأصحاب اجلمل، وشيعتهام، وعلي¢ا ، عثامنَ : ويشملون بحكمهم اجلائر هذا
حابة والتّابعني، وصفِّني وقد بنوا هذا عىل أصلهم الباطل . ومجهور املسلمني من الصّ

ا عندهمفالعبد، وأنّ اإليامن ال يتبعَّض، كفري املذنب العايصيف ت ا، مؤمن إمّ . كافر وإمّ
نب((: تيميّة ابن قال رون بالذَّ م يكفِّ ويعتقدون ذنبًا ما ليس ، فأصل قول اخلوارج أهنَّ

نَّة، بذنبٍ  تي ختالف ظاهر الكتاب؛ ويرون اتِّباع الكتاب دون السُّ وإن كانت - الّ
رون من خالفهم، -متواترةً  ما ال يستحلُّونه  -الرتداده عندهم-ويستحلُّون منه، ويكفِّ

ون أهل : فيهم كام قال النَّبيّ ؛ من الكافر األصيلِّ  عُ دَ يقتلون أهل اإلسالم ويَ
روا عثامن؛ األوثان روا أهل صفِّ ، وشيعتهام وعلي¢ا ، وهلذا كفَّ ؛ نيوكفَّ

اي: قالت اخلوارج((: وقال، ))الطَّائفتني ألَنَّه ليس إالَّ مؤمنٌ ؛ كون العايص كافرً

نَّة   )١(  . ٥/١٢منهاج السُّ
 . ١٠٦٤، ومسلم رقم: ٣٣٤٤رواه البخاريّ رقم:   )٢(
ابق )٣( ومن واالمها ليسوا ،  وعيلٌّ ، قالوا: عثامن((، وقال يف موضع آخر: ٣/٣٥٥السّ

م حكموا بغري ما أنزل متان، اهللابمؤمنني؛ ألهنّ أنَّ من خالف : الواحدة: فكانت بدعتهم هلا مقدِّ
. والثّانية القرآن بعملٍ  ومن واالمها ، وعلِي¢ا، أَنَّ عثامن: أو برأيٍ أخطأَ فيه فهو كافرٌ
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، ومن عىص فقد كفر، وغريمها عصوا،  وعلي¢ا، ثمّ اعتقدوا أنَّ عثامن، وكافرٌ 

روا هذين اخلليفتني : يعني؛ ونكتة هؤالء مجيعهم، ةومجهور األمَّ   فكفَّ
هم أَنَّ من ترك بعض اإليامن فقد تركه وغريهم ، واملرجئة، واجلهميّة، اخلوارج تومهُّ

روا عثامن((: وقال، ))كلَّه وعيلّ ، وأتباع عثامن، وعلي¢ا، اخلوارج إنّام كفَّ
لف ((: وقال، ))أو مات قبل ذلك، دون من قعد عن القتال، فقط فطائفةٌ سبَّت السَّ

ا؛ ولعنتهم م فعلوا ذنوبً بل قد ، وأنَّ من فعلها يستحقُّ اللَّعنة، العتقادهم أهنَّ
قوهنم روهنم، يفسِّ روا عيلّ ؛ أو يكفِّ ، طالبٍ  أيب بنكام فعلت اخلوارج الّذين كفَّ

ان بنوعثامن مها، عفَّ ، ))واستحلُّوا قتاهلم، وسبُّوهم، ولعنوهم، ومن توالَّ
 -عىل افرتاق مذاهبها-وقد اختلفوا فيام جيمع اخلوارج((: البغداديّ  القاهرعبدوقال 

إكفار  -عىل افرتاق مذاهبها-الذ جيمع اخلوارج  أنّ : مقاالتهيف  يّ فذكر الكعب
بتحكيم  من ريض وكلّ ، وأصحاب اجلمل، نيْ واحلكمَ ، وعثامن، عيلّ 

ثمّ ، ))ووجوب اخلروج عىل اإلمام اجلائر، نوبواإلكفار بارتكاب الذُّ ، نيْ احلكمَ 
من ؛ يّ ما حكاه الكعب ومل يرضَ ((: لكن قال، احلسن أيب هشيخنقل مثل ذلك عن 

ابق))كانوا كذلك روا علي¢ا((، وقال: ٣١-١٣/٣٠. السّ . ))ومن واالمها، ومعاوية ، كفَّ
ابق   . ١٩/٨٩السّ

ابق   )١(  . ٤/١٥٣، وينظر: ١٢/٤٧١السّ
ابق   )٢( ات ٣٥/ ١٣، وينظر: ٢٨/٤٧٧السّ نَّة ١/٥٧، والنّبوّ  . ١/٥٤٣، ومنهاج السُّ
)٣(   ٣٥/٧٠جمموع الفتاو . 
ق ص:   )٤( رَ قُ بني الفِ رْ  . ٧٣الفَ
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، واب ما حكاه شيخنا أبو احلسن عنهمالصّ و، نوبالذُّ  يإمجاعهم عىل تكفري مرتكب

وذلك ؛ نوب منهمالذُّ  ييف دعواه إمجاع اخلوارج عىل تكفري مرتكب يّ وقد أخطأ الكعب
وقال أبو ، ))رون أصحاب احلدود من موافقتهمكفِّ ال يُ  جدات من اخلوراجالنّ  نّ أ

 اهللارضوان-طالب  يبأ بنكفار عيلّ إمجعت اخلوارج عىل أ((: احلسن األشعريّ 
 كبرية كفرٌ  كلّ  نّ أمجعوا عىل أو؟ م الأوهم خمتلفون هل كفره رشك ، من حكّ أ -عليه

، بكر يبأمامة إرسها يثبتون أواخلوارج ب((: وقال، ))ا ال تقول ذلكهنّ إجدات ف النّ الّ إ
تي نقم عليه ؛ حداثيف وقت األ -عليهم اهللارضوان-مامة عثامن إوينكرون ، وعمر الّ

ىل إجاب أا مامته ملََّ إوينكرون ، مكِّ ن حيُ أقبل  مامة عيلّ إويقولون ب، جلهاأمن 
، ))يّ شعربا موسى األأو، العاص بنوعمرو، رون معاويةويكفِّ ، حكيمالتّ 

باعيّ  حابة-وقال السّ وا أحاديث مجهور دُّ وبذلك رَ ((: -بعد تقرير مذهبهم يف الصّ
حابة بعد الفتنة به األعظميُّ يف ذلك، ))فلم يكونوا أهالً لثقتهم، الصّ : فقال، وتعقّ

امَّ ال ريب فيه، لكن هذا الكالم يستدعي النّظر(( أنّ كتب اخلوارج انعدمت بانعدام : فمِ

ابق.   )١(  السّ
)٢(  : ؛ رشكٍ  هو كفرُ : فمنهم من قال، نيْ واحلكمَ ،  واختلفت اخلوارج يف كفر عيلّ ((قال األشعريّ

. مقاالت ))ةباضيّ وهم اإل؛ وليس بكفر رشكٍ ، نعمةٍ  هو كفرُ : ومنهم من قال، زارقةوهم األ
 . ١/١٤١اإلسالميِّني 

ابق   )٣(  . ١٦٨-١/١٦٧السّ
ابق   )٤(  . ١/٢٠٤السّ
نَّة ومكانتها ص:   )٥(  باختصار. . ١٥١السُّ
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م يقبلون : وبمراجعة كتبهم، وهم فرقةٌ من اخلوارج، ما عدا اإلباضيّةمذهبهم  نجد أهنَّ

ة ، مالك بنوأنس، هريرةوأيب، وعائشة، وعثامن، ويروون عن عيلٍّ ، األحاديث النّبويّ
ومن هنا يثبت أنّه ال جيوز ((: إىل أن قال، ))-أمجعني عليهم اهللارضوان-وغريهم

ة : إطالق القول نَّةبأنّ كافّ تي رواها األصحاب بعد ؛ اخلوارج يرفضون السُّ الّ
 .))أم قبله، التّحكيم

ا واية: تاسعً حابة املكثرون من الرّ فاع عن أيب هريرة، الصّ فيام أُثري حول ؛ والدّ
اته  .كثرة مرويّ

واية -١ حابة املكثرون من الرّ  :الصّ
واية عن النَّبيّ  حابةُ يف الرّ لُّ ، املكثرفمنهم ؛ تفاوت الصّ قِ ومنهم ، ومنهم الـمُ

واية عنه، ومنهم من مل يروِ شيئًا، بني ذلك حبة الرّ م- وليس من رشط الصُّ  -كام تقدَّ
ا املكثرون. -ستأيت اإلشارة إليها-واعتبارات ، وهلذا التّفاوت أسباب -فأمّ

 عدد، مسندهيف خملد بنفقد ذكر بقيُّ  -))من زاد حديثهم عىل ألفٍ ((: وضابطهم
 :اآليت النّحو عىل األحاديث كثرة بحسب وترتيبهم، عنده أحاديثهم

 .مخسةَ آالفِ حديثٍ وثالثامئةٍ وأربعةً وسبعني حديثًا: وَ رَ ، أبو هريرة -أ
 .حديثًا امئةٍ وثالثنيوستّ  نيألف: وَ رَ ، عمر بن اهللاعبد -ب
 .حديثًاةً وثامنني ومائتني وستّ ، ألفني: وَ رَ ،  مالك بنأنس -ج

بيع مسند. وأحال يف احلاشية عىل النّظر يف كتاب: ١/٢٣دراسات  )١(  . الفراهيديّ  حبيب بنالرّ
 . ١/٢٣دراسات   )٢(
. فتح الباقي   )٣( ا األنصاريّ فهم زكريّ  . ٣/١٥هكذا عرّ
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 .أحاديثألفني ومائتني وعرشة : تْ وَ رَ ،  عائشة -د

ا وستّ : وَ رَ ،  اسٍ عبّ  بن اهللاعبد -هـ  .ني حديثًاامئةٍ وستِّ ألفً
ا ومخسامئةٍ وأربعني: وَ رَ ،  اهللاعبد بنجابرٌ  -و  .حديثًا ألفً
ا ومائةً وسبعني حديثً : وَ رَ ، أبو سعيدٍ اخلدريُّ  -ز : قال العراقيّ . األفً

نْ يزيدُ حديثهُ عىل ألفٍ إالَّ (( حابة مَ يوطيّ يف وقال . )) هؤالءوليس يف الصّ السّ
 : ألفيَّته

ـــــــر ـــــــةِ األَثَ ايَ وَ ونَ يفِ رِ ثِرُ كْ ــــــــمُ ال ـــــرْ وَ مَ ـــــنُ عُ لِيـــــهِ ابْ ةَ يَ ـــــرَ يْ رَ ـــــو هُ أَبُ
يِّ  رِ ــــــــدْ ُ اخلْ ــــــــرُ كَ بَحْ الْ ــــــــسٌ وَ نَ أَ ـــــــــةُ وَ جَ وْ زَ ـــــــــابِرٌ وَ جَ النَّبـــــــــيّ وَ

واية عنهرُ ثَ كْ أَ  ة من أصحاب النَّبيّ ستّ ((: حنبل بنأمحدوقال  : روامِّ وعُ ، وا الرّ
وأبـو ؛  وأنـس، اسوابـن عبّـ، اهللاعبـد بـنوجـابر، وعائشة، وابن عمر، أبو هريرة

ـــا-قـــال ابـــن كثـــري، ))ومحـــل عنـــه الثّقـــات، أكثـــرهم حـــديثًا هريـــرة  قً : -معلِّ

حابة وما لكلّ واحدٍ منهم من العدد البن حزم ص:  )١( ، وتلقيح فهوم ٣٢-٣١ينظر: أسامء الصّ
ذا الفيّاح ص: ١٦-٣/١٥، ورشح التّبرصة ٢٦٣أهل أثر ص:  ، وفتح ٣٥٥،والشّ

: ، ٢١٨-٢/٢١٦ريب ، والتّد٤/٤٢املغيث خاويّ  بنلذلك ما نسب لبقيّ  ذي يدلُّ والّ ((قال السّ
ّ  خملد ا، كام أفاده شيخنا؛ ةخاصّ مسندها أودعه يفممِ   .٤٣-٤/٤٢. فتح املغيث ))ال مطلقً

ذا الفيّاح ص: ٣/١٦رشح التّبرصة   )٢(  . بالنّصِّ  خملد بن، فقد نقل كالم بقيّ ٣٥٥. وينظر: الشّ
يوطيّ ص:   )٣(  . ١٠٨ألفيّة السّ
، ورشح التّبرصة ١٥٧، واختصار علوم احلديث ص: ٢٦٦-٢٦٥علوم احلديث ص:   )٤(

١٥-٣/١٤ . 
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ه، مسـعود  وابن، سعيد وأبو، عمرواهللا بن وعبد:قلت((  وهلـذا؛ قـديامً  تـويفِّ  ولكنـّ
همل دُّ عُ برياهللا بـن عبـد: أربعـة العبادلة: قال بل، العبادلة يف حنبل بنأمحدُ  يَ  وابـن، الـزّ

ـخاويّ ، ))العاص  بنعمرواهللا بن وعبد، عمر وابن، عبّاس  وهلـم((: وقال السّ
ا؛ املصنِّفُ  عليه نبّه، سابعٌ  ، اخلدريّ  سعيد أبو وهو؛ كثري البن تبعً وَ  بقيٌّ  له فرَ

ا  بـنعمـرو وابن، مسعود ابن املكثرين يف كثري ابنُ  أدرج وكذا . . . وسبعني ومائةً  ألفً
ـا -بقـيٍّ  عنـد- مـنهام واحـدٍ  حـديثُ  يبلغ ومل،  العاص هلـام حـديث إذ؛ ألفً : عنـده أوّ
ثوا . ))سبعامئة: وثانيهام، وأربعون وثامنية ثامنامئة وهؤالء هم املكثرون باعتبار ما حدّ

حابة ظحَ لْ يُ و، به من األحاديث ا من صغار الصّ م إمّ رت هجرتـه، أهنّ ّن تأخّ كـأيب ؛ أو ممِ
هـم، هريرة ـحابة، ولكنّهم طالـت أعامرُ م حتّـى مـات كبـارُ الصّ رت وفيـاهتُ ، وتـأخّ

وايـة عـنهم؛ فتعيَّنـت احلاجـة إلـيهم، وفني مجهـورهم وتضـاعفت ، فلـذلك كثـرت الرّ
ـحابة مـن يشـاركهم يف كثـرة األحاديـث، أعداد أحاديثهم ولكـن ، وإالّ فهناك من الصّ

غِلَ البعضُ بأعباء اخلالفة، تتعنيّ احلاجة إليهممل شـؤون  أو تصـريف، أو الـوزارة، وشُ
ولة ّا ال ينوب فيه غريهم عنهم؛ الدّ ا من أكثـر ((: ابن حجرقال . ممِ فمحمـولٌ ، مـنهمأمّ

م كانوا واثقني من أنفسهم بالتّثبّ  ، أو طالت أعامرهم فاحتيج إىل مـا عنـدهم، تعىل أهنّ
ئلوا فلم يمكنهم الكتامن   .وسيأيت هلذا املوضوع مزيدُ بحثٍ . ))فسُ

 . ١٦٠اختصار علوم احلديث ص:   )١(
)٢(   .  يعني: العراقيّ
 . ٤٣-٤/٤٢فتح املغيث   )٣(
 . ١/٢٠١الفتح   )٤(
 . ٢٥٦و  ٢٥٥ينظر: ص:   )٥(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
فاع عن أيب هريرة -٢ اته؛ الدّ  .فيام أُثري حول كثرة مرويّ

 :يشتمل عىل أمرين: متهيد
 .أيب هريرة سرية منخمترصة  ةنبذ :أوال  

 .أيب هريرة الفرق عىل الطّعن يفو، الطّوائفأسباب توارد أصحاب  :ثانيًا

الً   :أيب هريرة خمترصة من سرية ةنبذ: أوّ
ــمه أ  ــبه، اس ــه، ونس ــبته، وكنيت ــمه: ونس ــوا يف اس ــا ، اختلف ــه اختالفً ــم أبي واس

ا هاوأ، وأشهر أسامئه، كثريً محنعبـد: صحّ ، أبـو هريـرة: وكنيتـه، صـخر بـنالـرّ

ااختلفوا يفِ اسم أيب هريرة((: الربّ قال ابن عبد  )١( ، ال حياط به، ، واسم أبيه اختالفًا كثريً
، هذا االختالف((، وقال: ٢٠١-٤/٢٠٠. االستيعاب ))واإلسالم، ةيضبط يف اجلاهليَّ وال

محنأو عبد، اهللاعبد  أنَّ يعتمد عليه إالَّ  معه يشءٌ  واالضطراب ال يصحُّ  هو الّذي سكن ؛ الرّ
ابق . ))واهللا أعلم. اسمه يف اإلسالميفِ  إليه القلبُ  ، وقال ابن األثري: ٤/٢٠٥السّ

ا، وإنّام هو مشهور ا كاملعدوم، ال تفيد تعريفً فإهنّ ؛ االقتداء هبم لرتكنا هذه األسامءولوال((
 . ٦/٣٢٠. أسد الغابة ))بكنيته

: -، ٢/٢٧٠، وهتذيب األسامء ٣/٥٠٧املستدرك ظر: ين  )٢( قني عند املحقِّ  األصحّ ((قال النّوويّ
محنه عبدوغريه من املتقنني أنّ ، حه البخاريّ األكثرين ما صحّ  ، -))صخر بنالرّ

ريو ل فعند التأمَّ ((. قال ابن حجر: ٤٤٢٦، والتّقريب رقم: ٤/٢٠٢اإلصابةو، ٢/٥٧٨السِّ
 اهللا،ة النّقل إىل ثالثة: عمري، وعبدها من جهة صحّ عجروم، تبلغ األقوال عرشة خالصةال

محندوعب محن يف اإلسالم خاصّ واإلسالم، وعبد، ةالن حمتمالن يف اجلاهليّ األوّ ؛ الرّ . ))ةالرّ
. أورده ابنُ حجر يف ))شمسكان اسمي عبد((: . وقال أبو هريرة٤/٢٠٢اإلصابة 
أصحَّ ما ورد يف ذلك، وال ينبغي أن يُعدل ((، عن ابن خزيمة، وقال عنه: ١٢/٢٩١التّهذيب 
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، وهم بطـن مـن األزد، األصيلة ةة العربيّ ودوس إحد القبائل اليمنيّ ، وهو دويسٌّ . هرّ وأبو

ـان وسـيطًا يف دوس((: قال ابن إسـحاق. واألزد من قحطان ـهو. ))ك  ،اختلـف يف اسـم أُمّ

 ذلك عن الفضلعنها؛ ألنَّه  وَ ، موسى بنرَ يناينّ د عن السّ ، صحيحٌ  إسنادٌ  وهذا عمرو، بنحممّ  متّصلٌ
ند، أو منقطعةضعيف إما: األقوال وبقيّة ابق . ))ة السّ اجح عند ((: العيلّ  املنعم، وقال عبد١٢/٢٩٢السّ الرّ

 . ١٧ص: عن أيب هريرة دفاع . ))شمسالعلامء: أنَّ اسمه يف اجلاهليّة عبد
سولو )١( أبا ((، وفيهام ناداه: ٦٤٥٢، و٢٨٥رقم:  : صحيح البخاريّ كليهام ينظرب ناداه الرّ

، ومل خيتلفوا يف كنيته، بل صارت كاسمه، وقائمة ))أبا هريرة((، وفيه ناداه: ٥٣٧٥، ورقم: ))هرّ 
، ٤/٢٠٥ االستيعاب ))اهللااه رسولُ ىل به عىل ما كنَّ وْ وكنيته أَ ((: الربّ مقامه. قال ابن عبد

ابق  ))وقد غلبت عليه كنيته، فهو كمن ال اسم له غريها((قال: و : لفضِّ وكان يُ ، ٤/٢٠٦السّ
 ، ، ٥٠٧/ ٣احلاكم  رواه ))من أن تكنوين باألنثى إيلّ  كر أحبّ تكنوين بالذَّ  ألنَّ ((ويقول: أبا هرّ

صغرية، فكنت كنتُ أرعى غنم أهيل، فكانت يل هريرة ((: ها، يقول أبو هريرةسببعن و
ه وا. ر))أبا هريرة: وينفكنَّ ؛ فلعبت هبا، هار ذهبت هبا معيفإذا كان النّ ، أضعها باللّيل يف شجرةٍ 

مذيّ  . اإلصابة ))سند حسن((وقال ابن حجر: ، ))حسن غريب((، وقال: ٣٨٤٠: رقم الرتّ
مذيّ لأللباينّ رقم: ٤/٢٠١ : ال. وقال ابن عبد٣٠١٦، وينظر: صحيح الرتّ وقد روينا عنه ((ربّ
ا يف كمّ ه قال: كنت أمحل هرّ أنّ  ، ةفقال يل: ما هذه؟ ، فقلت: هرّ  اهللاي فرآين رسولة يومً

. ))واهللا أعلم. اه بذلككنّ  لنَّبيّ . وهذا أشبه عندي أن يكون ا)): يا أبا هريرةفقال
 . ٤/٢٠٤االستيعاب 

 . ٤/٢٠٠اإلصابة   )٢(
، وقيل: ميمونة ٢٥/٤٠يف الكبري رباينّ الطّ ؛ قاله  ميمونة بنت صبيحعىل أقوال؛ فقيل:   )٣(

، وابن سعد، ابن احلارث؛ قاله بنبنت صفيح ؛ فيام الكلبيّ  كثري ابنُ  إليهم عزاه والطّرباينّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا هبا مَت معه يف هجرته، وكان بار¢ ـه. ثـمّ أسـلمت بعـد، تكن قـد أسـلمتومل ، وقَدِ : وعمّ

اء بني دوس من، صفيح بنسعد: وخاله، دوس أمري، ذياب أيب بنسعد بل من ، أشدّ
فُه، أشدِّ أهل زمانه َ  .وأخواله، ومكانتُه جاءتا من جهة أعاممه، فرشَ

ر: وهم؛ ذكروا له أربعةَ بنني: أوالده -ب ، -وأكربهم، وهو أشهرهم-املحرّ
ز محنوعبد، وحمرّ جها سعيد، وابنةً واحدةً ، وبالل، الرّ  .املسيّب بنتزوّ

أنَّه  عن أيب هريرة((: صحيحهرو البخاريّ يف: هجرتهو، إسالمه -ج
، ومعه غالمه، ا أقبل أبو هريرةملَّ ((: ويف لفظٍ له، احلديث ))...ملَّا أقبل يريد اإلسالم

أميمة ((، وقال ابن حجر: ١٢/٢٨٨التّهذيب. ميمونة بنت صخرقيل: و ،٨/١٠٧ البدايةيف
اأو فاء مصغّ ، دةبموحّ -أو صفيح ، بنت صبيح . ))لف يف اسمهااختُ ؛ بن احلارث-رً

ري٤/٢٣٥اإلصابة ة: ١١٥-٨/١١٤، والبداية ٢/٦١٢، وينظر: السِّ ، ذكرا يف سياق قصّ
 . ))أميمة بنأبو هريرةوأنا((

والّذي نفس ((: ، قالهريرة  أيب، عن ابن املسيّب، عن ١٦٦٥رو مسلم يف صحيحه رقم:  )١(
، اهللا،أيب هريرة بيده، لوال اجلهاد يف سبيل ي، وبرُّ  واحلجُّ ، ))مملوكٌ  وأنا أموت أن ألحببت أُمِّ

هوبلغنا أَنَّ أبا هريرة ((قال:   . ))لصحبتها؛ مل يكن حيجّ حتّى ماتت أُمُّ
 . ١٨ص: عن أيب هريرة دفاع   )٢(
 . ٢١ص: عن أيب هريرة دفاع ، و٤/٣٢٥الكرب الطّبقات   )٣(
 . ٢١ص: عن أيب هريرة دفاع   )٤(
ابق   )٥(  . ١٨ص: السّ
ابق ))مل أجد اسمها((: العيلّ  املنعمقال عبد  )٦(  . وأفدتُ منه يف ذكر أوالده. ١٦٢ص: . السّ
 . ٢٥٣٠رقم:   )٧(
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، ))ظاهره أنّه مل يكن أسلم بعد((: قال ابنُ حجر. )). . . وهو يطلب اإلسالم

ويسّ  ه ولكنَّه يف ترمجة الطّفيل الدّ رَ إسالمَ كَ  يف الكلبيّ  بنذكره هشام((: وقال، ذَ
ة هومل تسلم أُ ، فأسلم أبوه، أنَّه دعا قومه إىل اإلسالم: وفيها، طويلة قصَّ وأجابه ، مّ

م إسالمه: قلت. وحده هريرةأبو  وإسالم الطّفيل. ))وهذا يدلّ عىل تقدُّ
ة ة، كان بمكّ  يكون إسالم أيب هريرة؛ فعىل هذا((: قال املعلِّميّ . قبل اهلجرة بمدّ

ا-قالو، ))رت هجرته إىل زمن خيربوإنّام تأخّ ، قبل اهلجرة بلده أسلم يف ((: -أيضً
ابقني إىل اإلسالم؛ قبل اهلجرة ا من فأمّ ، ومل يثبت ما خيالف ذلك، وهبذا يكون من السّ

، ))مسلامً  مَ دِ ه قَ أنّ ؛ وقد ثبت يف خرب هجرته، ام أراد هجرتهفإنَّ ، أسلم عام خيرب: قال
مَ إسالمه رَ قِدَ كَ ّن ذَ باعيّ : وأنَّه قبل هجرته، وممِ اج، السّ د عجّ قال ولكن . وحممّ

. ))كان سنة سبع من اهلجرة قد أمجع العلامء عىل أنَّ إسالم أيب هريرة((: النّوويّ 
ابعة نة السّ ا هجرته فكانت يف زمن خيرب يف السّ -قدمت((:  قال أبو هريرة، وأمَّ

 وأنا يومئذٍ قد زدتُ عىل الثّالثني سنةً ، بخيرب سنة سبع اهللاورسول -واهللا

ابق رقم:   )١(  . ٢٥٣٢السّ
 . ١٦٣/ ٥الفتح   )٢(
ابق   )٣(  . ٢/٢١٧، واإلصابة  ٨/١٠٢السّ
 . ١٤٥األنوار ص:   )٤(
ابق  )٥(  . ٢٠٠ص:  السّ
نَّة ومكانتها ص:   )٦(  . ٣٥٩السُّ
 . ٧٠: أبو هريرة ص  )٧(
 . ٥/٧٧رشح مسلم   )٨(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ح و. ))سنوات ، سنة ستٍّ وعرشينعمره كان عند هجرته نحو  أنَّ  املعلِّميُّ رجّ

باعيّ وقال ، استدالالً من عمره عند وفاته؛ وير العيلُّ أنّه كان دون الثّالثني : السّ
ا من ثالثني سنة((  .))كان قد بلغ من العمر حينذاك نحوً

ة صحبته-د سـنة إحـد  وتـويفِّ النَّبـيّ ، قدم يف خيـرب سـنة سـبع يف صـفر: مدّ
ل، عرشة ة صحبته أكثر من أربع سنوات؛ يف ربيعٍ األوّ وقد ورد يف حـديث ، فتكون مدّ
محنعبــد بــنمحيــد كــام صــحبه ؛ أربــع ســنني النَّبــيّ لقيــت رجــالً صــحب ((: الــرّ

 .))هريرةأبو

، وذكره عنه ابن كثري يف ٣٥٩-٣٥٨/ ١رواه ابن سعد يف الطّبقات الكرب (الطّبقة اخلامسة) )١(
ىل، لوال أنّ يف  . وهذا الوارد عنه٤/٢٠٦اإلصابة ، وابن حجر يف ٨/١١١البداية  أوْ

؛ وهو مرتوك.   اإلسناد إليه الواقديّ
 . ١٤٥األنوار ص:   )٢(
 . ٢٦ص: دفاع عن أيب هريرة   )٣(
نَّة ومكانتها ص:   )٤(  . ٣٢٣السُّ
، بلوغ ))إسناده صحيح((، وغريمها، قال ابن حجر: ١/١٣٠، والنّسائيّ ٨١رواه أبو داود رقم:   )٥(

ريو، ٧/٤٢١الفتح : ة صحبتهمدَّ يف ينظر . و٨املرام ص عن أيب هريرة دفاع و، ٢/٤٢٦ السِّ
 ثالث سنني اهللارسولصحبت ((قال:  عنه ٣٥٩١ورد عند البخاريّ رقم: ، و٢٦ص: 

نِيَّ أحرص عىل أن أعي احلديث منِّي فيهنَّ  ثالث ((: قوله((ابن حجر: قال ، ))مل أكن يف سِ
ومات ، وكانت خيرب يف صفر، ه قدم يف خيرب سنة سبعألنّ ؛ فيه يشءو !كذا وقع ))سنني
وبذلك جزم ، ة أربع سنني وزيادةفتكون املدّ ؛ ل سنة إحد عرشةيف ربيع األوّ  النَّبيّ 
محنعبد بنمحيدُ  تي الَ اعترب املدّ  أبا هريرة فكأنّ  . . .  الرّ املالزمة  م فيها النَّبيّ زَ ة الّ
تي وقع فيها سفر النَّبيّ  أو، وذلك بعد قدومهم من خيرب، ديدةالشّ  من  مل يعترب األوقات الّ
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كنت ((: قال عن أيب هريرة صحيحهمسلم يف  رو: لهائفضمن -هـ

ا فأسمعتني يف رسول، وهي مرشكة، أدعو أُمِّي إىل اإلسالم ما  اهللافدعوهتا يومً
ي إىل مِّ  كنت أدعو أُ إينِّ ، اهللايا رسول: قلت، وأنا أبكي، اهللافأتيت رسول، أكره

أيب  مَّ أُ  هيدي أن اهللافادع، فأسمعتني فيك ما أكره، فدعوهتا اليوم، اإلسالم فتأبى عيلّ 
ا بدعوة  فخرجتُ ، اللّهم اهدِ أُمَّ أيب هريرة: اهللافقال رسول، هريرة مستبرشً

، ي خشف قدميّ مِّ أُ  تْ عَ مِ فسَ ، فإذا هو جمافٍ ،  جئت فرصت إىل البابفلامّ ، اهللانبيّ 
ولبست ، فاغتسلتْ : قال، خضخضة املاء وسمعتُ ، مكانك يا أبا هريرة: فقالت
ال إله  أشهد أنْ ، يا أبا هريرة: ثمّ قالت، ففتحت الباب، وعجلت عن مخارها، درعها

ا عبده ورسوله وأشهد أنَّ ، اهللاإالَّ  دً وأنا ، فأتيته اهللافرجعت إىل رسول: قال، حممّ
 مَّ وهد أُ ، دعوتك اهللاأبرش قد استجاب، اهللايا رسول: قلت: قال، أبكي من الفرح

ا قال، وأثنى عليه، اهللافحمد، أيب هريرة  أن اهللادعُ ، اهللايا رسول: قلت: وقال خريً
بِّبني َ اللّهم : اهللافقال رسول: قال، هم إلينابَ بِّ وحيُ ، ي إىل عباده املؤمننيمِّ وأُ ، أنا حيُ

بيدك هذا بِّب عُ ه إىل عبادك املؤمنني، -أبا هريرة: يعني-حَ إليهم ب وحبِّ ، وأُمّ
لق مؤمنٌ . املؤمنني وهذا ((: قال ابن كثري. ))ني أحبَّ وال يراين إالَّ ، يسمع يب فام خُ

ة واألحاديث . ))ب إىل مجيع النّاسبَّ حمُ  أبا هريرة فإنّ ، احلديث من دالئل النّبوّ
: قلت((: هريرة  وأب وقال، فإنّه منهم؛ الواردة يف فضل أهل اليمن تشمله

ة املذكورة أو املدّ ، مالزمته له فيها مل تكن كمالزمته له يف املدينة ألنّ ، وعمره، هوحجّ ، غزوه
تي ذكرها من احلرصبقيد الصّ  أو وقع له ، وما عداها مل يكن وقع له فيها احلرص املذكور، فة الّ

٦/٦٠٨. الفتح ))واهللا أعلم. لكن كان حرصه فيها أقو . 
 . ٢٤٩١: رقم  )١(
 . ٨/١٠٨البداية   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ت عيني، نفيس طابت رأيتُك إذا إينِّ ، اهللارسوليا  .))وقرَّ

حابة رو عن ، هو راوية اإلسالم: وعدد أحاديثه، حفظه -و وحافظة الصّ
افعيّ . خملد بنبقيّ  مسندكام جاء يف ؛ حديثًا )٥٣٧٤(: اهللارسول : قال الشّ

أبو ((: حنبل بنأمحدوقال ، ))ه احلديث يف دهروَ أحفظ من رَ  أبو هريرة((
ئِه - وقال احلاكم، ))ومحل عنه الثّقات، أكثرهم حديثًا هريرة عن سبب بِدْ

حابة والتّابعني له بذلك، حلفظه حلديث املصطفى((: -بفضائله ، وشهادة الصّ
، م من أتباعهوإىل عرصنا هذا فإهنَّ ، ل اإلسالممن طلب حفظ احلديث من أوَّ  كلَّ  فإنَّ 

الحوقال ، ))هم باسم احلفظوأحقّ ، هلمهو أوّ  ذإ؛ وشيعته أكثر ((: ابن الصّ
حابة حديثًا عن رسول  أيب بنوي ذلك عن سعيدرُ ؛ أبو هريرة  اهللالصّ

وقال ابن ، ))عىل حديثيٍّ  ىوذلك من الظّاهر الّذي ال خيف؛ حنبل بنوأمحد، احلسن
حابة  هاحلديث عىل أنَّ  قد أمجع أهلُ ((: حجر -وحكى اإلمجاعَ ، ))حديثًاأكثر الصّ

 . ٧٩٣٢رقم:  أمحدرواه  )١(
 . ٢٢٣ينظر: ص:   )٢(
 . ٤/٢٠٣اإلصابة   )٣(
 . ١٥-٣/١٤، ورشح التّبرصة١٥٧، واختصار علوم احلديث ص: ٢٦٦علوم احلديث ص:   )٤(
 . ))إن((: املستدركيف   )٥(
 . ٥١٢/ ٣املستدرك   )٦(
 . ٢٦٥علوم احلديث ص:   )٧(
 . ٤/٢٠٢ اإلصابة  )٨(
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ا هبيّ ، النّوويُّ -أيضً اخلارق من معجزات  كان حفظ أيب هريرة((: وقال الذّ

ة هو، ))النّبوّ  البخاريّ  روو. -كام سيأيت-من املعجزات حجر ابنُ  كذلك عدّ
ا حديثًا منك أسمع إينِّ ، اهللايا رسول: قلت((: قال عن أيب هريرة  : قال، أنساه كثريً

طْ رداءك ه: ثمّ قال، فغرف بيديه: قال، فبسطته، ابسُ مَّ ا ه فام نسيتُ شيئً فضممتُ ، ضُ
من يبسط رداءه : وقال، ذات يوم اهللاشهدت من رسول: له لفظٍ ويف ، ))بعده

، فبسطت بردة كانت عيلَّ ، فلن ينسى شيئًا سمعه منِّي، ثمّ يقبضه، حتّى أقيض مقالتي
عن أيب : ولفظه، مسلم رواهو، ا سمعته منهما نسيت شيئً  فوالذي بعثه باحلقِّ 

، من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه منّي: اهللاقال رسول: قال هريرة
. ))ا سمعته منهشيئً  نسيتُ  فام ه إيلّ ثمّ ضممتُ ، ثويب حتّى قىض حديثه فبسطتُ 

أنّه أكثر منه حديثًا،   عمرو بن اهللا. وسيأيت قول أيب هريرة يف عبد٤/٤٢ينظر: فتح املغيث   )١(
 يهه. جوتو

ريال  )٢( اظ األثباتسيِّ ((وقال: . ٢/٥٩٤سّ ابق))د احلفّ إليه  أبو هريرة((وقال: ، ٢/٥٧٨. السّ
سول المعليه الصّ -املنتهى يف حفظ ما سمعه من الرّ . ))وأدائه بحروفه، -الة والسّ

ابق . ))ه أخطأ يف حديثٍ ما علمنا أنَّ ؛ وثيق احلفظ وقد كان أبو هريرة ((وقال: ، ٢/٦١٩السّ
ابق   . ٢/٦٢١السّ

 . ١١٩: رقمصحيح البخاري   )٣(
 . ))أو قال: غرف بيده فيه((: البخاريّ  يف لفظٍ عند  )٤(
 . ٧٣٥٤: صحيح البخاريّ رقم  )٥(
 . ٢٤٩٢: رقم صحيح مسلم  )٦(
وايات-قال العالئيّ   )٧( ا بام قاله عدم نسيانه مل يكن خمتص¢  بأنَّ  حةٌ مرصِّ ((: -فيام أفادته بعض هذه الرّ
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 ومعجزةٌ ، هريرةأليب ظاهرةٌ  فضيلةٌ ((: -احلديثفيام دلّ عليه -ابن حجرقال

ة واضحةٌ  وقد اعرتف أبو ، النّسيان من لوازم اإلنسان ألنَّ ؛ من عالمات النّبوّ
ا-وقال، ))ف عنه بربكة النَّبيّ ثمّ ختلَّ ، ه كان يكثر منهبأنَّ  هريرة : -أيضً

ة(( كان أحفظ النّاس لألحاديث أبا هريرة فإنَّ ، احلديث املذكور من عالمات النّبوّ
ة يف عرصهالنَّ  د تارخيهالبخاريّ يف  روو. ))بويّ  بنعامرة بنعن حممّ

. منيف ))جلميع ما سمعه منه يف ذلك املجلس وغريه بل هو شاملٌ ، يف ذلك املجلس النَّبيّ 
تبة ص:  يف عدم النّسيان في ظاهر العموم بعد النَّ ، ))شيئًا((تنكري: ((: قال ابن حجر، و١٠٢الرّ

هريّ يف احلديث ، بن عيينةامن احلديث وغريه، ووقع يف رواية  يشءٍ  منه لكلِّ  وغريه عن الزّ
فام ((: ويف رواية يونس عند مسلم، ))ا سمعته منهشيئً  ما نسيتُ  ذي بعثه باحلقِّ فوالّ ((: املايض
سيان باحلديث، ووقع وهذا يقتيض ختصيص عدم النّ ؛ ))ثني بهبعد ذلك اليوم شيئًا حدَّ  نسيتُ 

لكن ، وهذا يقتيض عدم النّسيان بتلك املقالة فقط؛ ))فام نسيت من مقالته تلك من يشء((: يف رواية شعيب
، ه به عىل كثرة حمفوظه من احلديثأبا هريرة نبَّ  ألنَّ ؛ ومن وافقه، سياق الكالم يقتيض ترجيح رواية يونس

هريّ خمتصَّ فالّ ؛ تانوحيتمل أن تكون وقعت له قضيّ ، محله عىل تلك املقالة وحدها فال يصحُّ  ة تي رواها الزّ
  .٢١٥/ ١. الفتح ))ةعامّ  ة الّتي رواها سعيد املقربيّ والقضيّ ، بتلك املقالة

 . ٢١٥/ ١الفتح   )١(
 . ٤/٢٠٥اإلصابة   )٢(
ح -٣/٥١٠املستدرك احلاكم يف  روو. ١٨٧-١/١٨٦الكبري التّاريخ   )٣( ه، إسنادوصحّ

هبيّ ووافقه  ، مروان دعا أبا هريرة  أنَّ -احلكم بنكاتب مروان-أيب الزعيزعة عن((: -الذّ
، حتّى إذا كان عند رأس احلول دعا به، وجعلتُ أكتب، وجعل يسأله، يرفأقعدين خلف الرسَّ 

ر، وال نقص، فام زاد، فجعل يسأله عن ذلك، فأقعده وراء احلجاب م وال أَخَّ قال . ))وال قَدَّ
هبيّ  امعلِّ -الذّ ري. ))هكذا فليكن احلفظ((: -قً  . ٥٩٨/ ٢السِّ
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وفيه مشيخة من أصحاب ، ه قعد يف جملس فيه أبو هريرةأنَّ ((: حزم بنعمرو

فال ، ثهم عن النَّبيّ دِّ حيُ  فجعل أبو هريرة، بضعة عرش رجالً  اهللارسول
ثمّ ، ال يعرفه بعضهموثهم دِّ ثمّ حيُ ، فيعرفه بعضهم، ثمّ يرتاجعون فيه، يعرفه بعضهم

ا أحفظ النّاس عن  أبا هريرة فعرفت يومئذ أنّ ، يعرفه حتّى فعل ذلك مرارً
 وتابعٍ ، من صاحبٍ ؛  عنه نحو ثامنامئة نفسٍ وَ رَ ((: قال البخاريّ و، ))اهللارسول

، ها عىل قبول روايتهة كلِّ يقتيض إمجاع األمّ  وهذا((: قال العالئيّ ، ))من أهل العلم
كام حفظت ، دينك عليك اهللاحفظ((: وقال له عثامن، ))ف فيهاوقّ وعدم التّ 

ا من أصحاب ((: قال أبو هريرةو، ))علينا ديننا  اهللارسولال أعرف أحدً
ما من أصحاب ((: قال  عن أيب هريرة  البخاريّ  روو، ))يأحفظ حلديثه منِّ 

تبة ص: ، وم٣٢١/ ٦، وأسد الغابة ٢٠٦/ ٤ينظر: االستيعاب   )١( ، والبداية ١٠٠نيف الرّ
َ . و٤/٢٠٣، واإلصابة ٨/١٠٧ واة عنأسامء ب قائمةً  العيلّ  املنعمعبد دَ رسَ ومواضع ، هالرُّ

َق  ٧٢٦روايتهم عنه يف الكتب، وبلغ هبم  ذكر أو منيف الكتب املسندة،  اهتمرواي ا، وأَحلْ راويً
ّن مل يتّضح له أمرهم. قال:  ٣٨هبم  ا من املهملني أو املجهولني ممِ فإذا أضفنا هؤالء إىل ((راويً

تي أحصيناها فإنّ العدد يرتفع إىل:  ا، وكان البخاريّ قد قال:  ٧٦٦األسامء الواضحة الّ راويً
م نحو  ا يف إحصائهإهنّ ا جد¢ دفاع عن أيب هريرة ص: . ))الثّامنامئة، وهبذا يكون البخاريّ دقيقً

 منه.  ٣٢١وينظرص: ، ٣١٥ -٢٧٣
تبة ص:   )٢(  . ١٠١منيف الرّ
ابق ص:   )٣(  . ١٠٣ينظر: السّ
 . ١/٣٠التّذكرة   )٤(
 . ١١٣: صحيح البخاريّ رقم  )٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، ه كان يكتبفإنّ ؛ عمرو بن اهللاإالَّ ما كان من عبد، أحدٌ أكثر حديثًا عنه منِّي النَّبيّ 

 .))وال أكتب
يّة -ز  قِ لْ محنقال عبد: صفته اخلَ ذو ، بعيد ما بني املنكبني، آدم((: لبيبةأيب  بنالرّ

د((: خالد بنةقرَّ وقال . ))تنيأفرق الثنيَّ ، ضفريتني  كان ما: سريين بنقلت ملحمّ

عىل ما  من أيب هريرة هذا استداللٌ . ))كتبأوال ، ه كان يكتبفإنّ ((: قوله((قال ابن حجر:   )١(
ويستفاد من ، عىل ما عنده  ابن العاص: أي؛ عمرو بن اهللاة ما عند عبدذكره من أكثريّ 

ا بأنّ أبا هريرة أنَّ : ذلك حابة أكثر حديثً كان جازمً  منه إالَّ  ا عن النَّبيّ ه ليس يف الصّ
 من املوجود املرويّ  أقلّ  عمرو بن اهللاعن عبد املوجود املرويّ  مع أنَّ ،  اهللاعبد

قدير: لكن إذ التّ ؛ االستثناء منقطع فال إشكال: قلنا فإنْ ، بأضعاف مضاعفة عن أيب هريرة
ملا تقتضيه ؛ اي، سواء لزم منه كونه أكثر حديثً وهو الكتابة مل يكن منِّ ؛  اهللالّذي كان من عبد

بب فيه من جهات: ، صلاالستثناء متّ : قلنا نْ إو، العادة أم ال  فالسّ
واية عنهقلَّ فَ ؛ عليمكان مشتغالً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتّ  اهللاأحدها: أن عبد   . ت الرّ
حلة إليهام ومل تكن الرِّ ، ائفأو بالطّ ، ه كان أكثر مقامه بعد فتوح األمصار بمرصثانيها: أنّ  

 ّ ا فيها للفتومتصدِّ  وكان أبو هريرة، املدينةحلة إىل ن يطلب العلم كالرّ ممِ حديث إىل والتّ ، يً
ه رو عنه فقد ذكر البخاريّ أنّ ، محل عن أيب هريرة نْ ويظهر هذا من كثرة مَ ، أن مات

 . ومل يقع هذا لغريه، من التّابعني ثامنامئة نفسٍ 
 . ثه بهدِّ نسى ما حيُ ال ي له بأنْ  من دعوة النَّبيّ  به أبو هريرة ثالثها: ما اختصّ  
ام بحمل مجلٍ   اهللاعبد رابعها: أنّ   فكان ، أهل الكتاب بِ تُ من كُ  كان قد ظفر يف الشّ

الفتح . ))واهللا أعلم. ة التّابعنيعنه لذلك كثريٌ من أئمّ  ب األخذَ فتجنّ ؛ ث منهادِّ وحيُ ، ينظر فيها
 . ٤٢، واألنوار ص: ٤/٤٣، وينظر: فتح املغيث ٢٠٧/ ١

، ١٠٧/ ٨)، والبداية٣٤٩هـ، ص: ٦٠-٤١، وتاريخ اإلسالم (٤/٣٣٤الكربالطّبقات   )٢(
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 .))أبيض: قال؟ لونه

يبتدئ حديثه بأن  هريرة وأبكان : وعبادته، وزهده، وورعه، خوفه -ح
ا : ادق املصدوقالصّ ، أبو القاسم، اهللاقال رسول((: يقول دً من كذب عيلّ متعمّ

أ مقعده من النّار ا تضيَّفت أبا هريرة((: هديّ عثامن النّ  وأبوقال ، فليتبوَّ ، سبعً
ا يصيلِّ هذا، وامرأته، فكان هو وقال ، ))ثمّ يوقظ هذا، وخادمه يعتقبون اللَّيل أثالثً

ئ اللَّيل ثالثة أجزاءٍ ((: أبو هريرة ر ، وثلثٌ أقوم، فثلثٌ أنام: إينّ ألُجزِّ وثلثٌ أتذكَّ
، ح كلّ يوم اثنتي عرشة ألف تسبيحةسبِّ يُ  كانو، ))اهللاأحاديث رسول

د وقال، ))أُسبّح بقدر ذنبي((: يقول وعليه ، كنَّا عند أيب هريرة((: سريين بنحممّ
قان من كتَّانٍ  ط، ثوبان ممشَّ ط يف الكتَّان: فقال، فتمخَّ لقد ، بَخْ بَخْ أبو هريرة يتمخَّ

، مغشي¢ا عيلّ   إىل حجرة عائشة اهللارأيتني وإينِّ ألخرُّ فيام بني منرب رسول
ما يب ، وما يب من جنونٍ ، ينِّ جمنونٌ وير أَ ، فيجيء اجلائي فيضع رجله عىل عنقي

 . ٤/٢٠٤واإلصابة 
 . ٤/٢٠٤، واإلصابة ٤/٣٣٣الكرب الطّبقات   )١(
 . ٩٣٥٠رواه أمحد رقم:   )٢(
 . ٥٤٤١رقم: البخاريّ  رواه  )٣(
ارميّ   )٤(  . ٢٦٤/ ٢، واجلامع للخطيب ١/٨٢سنن الدّ
، ١/٣٥، وينظر: التّذكرة ٤/٢٠٧. اإلصابة))بسند صحيح((قال: ، وبن سعدال ابنُ حجرعزاه   )٥(

، ٦٧/٣٦٣، وكذا يف تاريخ دمشق))بقدر ديتي...((بلفظ: ٢٦٧٢٢٠ورواه ابن أيب شيبة رقم: 
ري٣٥٥هـ، ص: ٦٠-٤١وتاريخ اإلسالم (  . ٨/١١٣، والبداية ٢/٦١٠)، والسِّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
أنَّه مرَّ بقوم بني أيدهيم شاةٌ ، عن أيب هريرة، عن سعيدٍ املقربيِّ و، ))اجلوعإالَّ 

نيا اهللاخرج رسول: وقال، يأكل فأبى أن، فدعوه، مصليَّةٌ  ومل يشبع من ، من الدُّ
عري ام يومان ترفع فيهام ((: وقال، ثننيواال، يصوم اخلميس كانو، خبز الشَّ إهنّ

ا وطفرفع عليها السَّ ، هالتهم بعمقد غمَّ ، زنجيَّة كانت لهو، ))األعامل : قالف، يومً
يني ثمنك، لوال القصاص ألغشيتك به(( َّن يُوفِّ اذهبي ، ولكنِّي سأبيعك ممِ

 : -يف الطّريق-قلت عىل النَّبيّ  ا قدمتُ ملََّ ((: وقال، ))هللافأنت
ـــــا نَائِهَ عَ ـــــا وَ َ ـــــنْ طُوهلِ ـــــةً مِ يْلَ ـــــا لَ ـــتيَ ـــرِ نَجَّ فْ كُ ةِ الْ ارَ ـــنْ دَ ــا مِ ـَ ـــىلَ أَهنَّ عَ

فبينا أنا ، بايعته النَّبيّ فلامَّ قدمت عىل : قال، وأَبَقَ منِّي غالمٌ يل يف الطّريق: قال
فقلـت هـو ، هـذا غالمـك، يا أبا هريـرة: اهللافقال يل رسول، عنده إذ طلع الغالمُ 

ــام اســتخلف ((: وعــن أيب رافــع قــال، فأعتقتــه اهللاحــرٌّ لوجــه كــان مــروان ربّ

 . ٧٣٢٤رواه البخاريّ  رقم:   )١(
ابق رقم:   )٢(  . ٥٤١٤السّ
ري٦٧/٣٦٣تاريخ دمشق )٣(  ). ٣٥٥هـ ص: ٦٠-٤١، وتاريخ اإلسالم (٢/٦١٠، والسِّ
هد ألمحد ص:   )٤(  . ٨/١١٦، والبداية ١/٣٨٤، واحللية ٢٢١الزّ
يف  اوأخرجه. ))ه حرٌّ  أشهدك أنّ أما إينّ ((: ٢٥٣٠: رقم، ويف لفظٍ له ٢٥٣١رواه البخاريّ رقم:   )٥(

٤٣٩٣، ٢٥٣٢رقم:  مواضع أخر . : منه قبل صحبته  بقَ فقد يكون الغالم أَ ((قال املعلِّميّ
إخدامه لنفسه إنّام كان ليبلغ إىل  أنَّ : األوىل: ة منقبتني لهيف القصّ   أنّ وهبذا تبنيَّ ؛ فقةرّ لل

ا هللا تعاىل عىل؛ ذات يده أعتق غالمه لّةه مع قِ أنّ : ودار اإلسالم، والثّانية، النَّبيّ  إبالغه  شكرً
 . ١٤٤. األنوار ص: ))همقصد
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 مـن يف رأسه خلبـةو، برذعةقد شدّ عليه ا فريكب محارً ، عىل املدينة هريرةأبا

جل ىفيسري فيلق، ليف ـوربّ ، قد جاء األمري، الطّريق: فيقول، الرّ وهـم ، بيانَ ام أتى الصّ
بة األعرابباللّ يلعبون  عْ  ويضـرب ،لقي نفسه بيـنهمحتّى يُ  فال يشعرون بيشءٍ ، يل لُ
ونفبيان فيفزع الصّ ، برجليه  دع العـراق: فيقـول، يلباللّ  ائهام دعاين إىل عشوربّ ، يفرّ
هبيّ ، ))فأنظر فـإذا هـو ثريـد بزيـت، لألمري ا مـن وملََّـ((: وقـال الـذّ ا أسـلم كـان فقـريً

ا وفاقة، ةفّ أصحاب الصُّ  وعً وويل إمـرة املدينـة يف ، وغريه ثمّ استعمله عمر، ذاق جُ
ة((: وقــال أبــو نعــيم األصــبهاينّ ، ))زمــن معاويــة  ــفَّ ، وهــو أشــهر مــن ســكن الصُّ

ـفة مـن ، ومل ينتقل عنها، واستوطنها طول عمر النَّبيّ  ـنْ سـكن الصّ وكان عريـفَ مَ
 أنّ أبـا هريـرة((: مالـك أيب بـنثعلبة وعن، ))ومن نزهلا من الطّارقني، القاطنني

وق حيمل حزمة حطب أوسـع الطّريـق : فقـال، وهو يومئذ خليفـة ملـروان؛ أقبل يف السُّ
واحلزمـة ، أوسـع الطّريـق لألمـري: فقال، يكفي هذا: فقلت له، بن أيب مالكا لألمري يا

حل، وخصّ بعضهم به احلامر. لسان العرب   )١(  . ١/٢٥٢الربذعة: احللس الّذي يُلقى حتت الرّ
 . ٥٨/ ٢هاية النّ ينظر: ى احلبل نفسه خلبة. يف، وقد يسمّ : اللّ ، وهوخلبمجعها:   )٢(
 . ))الغراب((: الطّبقات الكربيف   )٣(
حم، يقال: عرقت العظم، : العظم إذا أخذ عنه معظم اللّ ؛ وهوكونق بالسّ العرْ واحده:   )٤(

 . ٣/٢٢٠هاية النّ . حم بأسنانكقته إذا أخذت عنه اللّ واعرتقته، وتعرّ 
ري٦٧/٣٧٢، وتاريخ دمشق٤/٣٣٦الكربالطّبقات  )٥( -٤١، وتاريخ اإلسالم(٢/٦١٤، والسِّ

 ). ٣٥٦هـ ص: ٦٠
 ). ٣٤٩هـ ص: ٦٠-٤١تارخيه (  )٦(
 . ٣٧٦/ ١ احللية  )٧(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
أَالَ تسـألني مـن هـذه الغنـائم : قـال اهللارسـول أنّ  عن أيب هريرةو، ))عليه

تي يسألني أصحابك ّ علِّ أسألك أن تُ : فقلت؟ الّ  .اهللامكا علّ مني ممِ
وذكر ابن ، ٥٩: وقيل، ٥٨: وقيل، ٥٧: فقيل، لف يف سنة وفاتهاختُ : وفاته-ط

ِ ، ومات بقرصه بالعقيق، ٧٨وكان عمره ، ٥٧حجر أنّ املعتمد يف وفاته  إىل ل ومحُ

هـ ص: ٦٠-٤١، وتاريخ اإلسالم (٣٧٣-٦٧/٣٧٢، وتاريخ دمشق٣٨٥-١/٣٨٤احللية )١(
ري ٣٥٦  . ٢/٦١٤)، والسِّ

حابة ١/٣٨١احللية   )٢(  التّذكرة، و٣٣٠- ٣٢٩/ ٦٧، وتاريخ دمشق ٤/١٨٩٠، ومعرفة الصّ
ري ٣٥-١/٣٤ قو٨/١١٥، والبداية ٢/٥٩٤، والسِّ ري. وقال حمقِّ  . ))رجاله ثقات((: السِّ

اللَّهمَّ ال تُدركني سنة ((: أبو هريرة قال: قال هانئ، بن. وعن عمري٤/٢٠٨اإلصابة   )٣(
، وتاريخ ٦٩، ١/٦٨. تاريخ أيب زرعة ))أو قبلها بسنةٍ ، فتُويفِّ فيها، قال: ستِّني

ري ٥٩/٢١٧دمشق )، ٣٥٧هـ ص: ٦٠-٤١، وتاريخ اإلسالم (٢/٦٢٦، والسِّ
فقال: ، يف شكواه دخل مروان عىل أيب هريرة، و٤/٢٠٧، واإلصابة ٨/١١٨والبداية

قال: فام بلغ مروان وسط ، لقائي لقاءك فأحبّ   أحبّ إينِّ  اللهمفقال: ، هريرة أبا يا اهللاشفاك((
 بنعن أيب سلمة، و٤/٢٠٧، واإلصابة ٣٣٩/ ٤الطّبقات الكرب . ))وق حتّى ماتالسّ 
محن، قال: عبد شديد الوجع فاحتضنته، فقلت: وجع وهو ، دخلت عىل أيب هريرة((الرّ

تني، ثمّ قال: إن استطعت أن متوت قاهلا مرّ ؛ ترجعها ال اللهمّ قال: ، أبا هريرة اشفِ  اللهمّ 
املوت أحبّ إىل أحدكم من  يكونذي نفس أيب هريرة بيده ليأتنيّ عىل النّاس زمان الّ فوفمت، 

هبة احلمراء، وليأتنيّ عىل النّاس زمان يمرّ  جل عىل قرب أخيه الذّ . ))ه صاحبهى أنّ فيتمنّ املسلم الرّ
نيا يف املحترضين رواه ه ابنُ حجر٢٠٥-٢٠٤ص:  ابن أيب الدّ ح إسنادَ يف  . وصحّ

لٍ  بنبَشري بنعن سلم، و٤/٢٠٧اإلصابة جْ فقيل له: ما ، مرضهيف  هريرة أبو بكى: قال حَ
وقلَّة ، ولكنِّي أبكي لبعد سفري، أما إينِّ ال أبكي عىل دنياكم هذه((يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: 
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، ))وهبا كانت وفاته، ومل يزل يسكن املدينة((: الربّ قال ابن عبد. ملدينة فدفن هباا

 .))ينزل ذا احلليفة أبو هريرةكان ((: وقال الواقديّ 
 :الطّعن يف أيب هريرة عىلالفرق الطّوائف وأسباب توارد أصحاب : ثانيًا

يَّن لدفع ؛ م يف أيب هريرةام يتكلّ وإنّ ((: فقال، خزيمة بنأبو بكراحلافظُ  هابَ
: ل جهميٌّ ا معطِّ إمَّ ؛ فال يفهمون معاين األخبار، قلوهبم اهللاأخباره من قد أعمى

تي يروهنا خالف مذهبهم، يسمع أخباره ، فيشتمون أبا هريرة -الذي هو كفر-الّ
اءِ ؛ هه عنهنزّ  قد تعاىل اهللاويرمونه بام عَ فل، متوهيًا عىل الرِّ أخباره ال تثبت هبا  أنَّ ؛ والسَّ

ديف عىل أمّ  السّ رَ يَ : ا خارجيٌّ وإمّ . ةاحلجّ  ، وال إمام، ر طاعة خليفةوال يَ ، ة حممّ
الّذي هو ضالل مل جيد ؛ خالف مذهبهم عن النَّبيّ  إذا سمع أخبار أيب هريرة

: أو قدريّ . كان مفزعه الوقيعة يف أيب هريرة؛ وبرهانٍ  ةٍ يف دفع أخباره بحجّ  حيلةً 
تي الّذين يتّ ؛ ر أهل اإلسالمفَّ وكَ ، وأهله، اعتزل اإلسالم بعون األقدار املاضية الّ

تي ؛ إذا نظر إىل أخبار أيب هريرة، وقضاها قبل كسب العباد هلا، تعاىل اهللارهاقدّ  الّ
الّتي هي ؛ ة مقالتهصحّ  يريد ةٍ يف إثبات القدر مل جيد بحجّ  قد رواها عن النَّبيّ 

هد البن . ))ام يسلك يبفال أدري إىل أهيّ ، أصبحت يف صعودٍ مهبطةٌ عىل جنَّةٍ ونارٍ ، زادي الزّ
، وكتاب ٤/٣٣٩ الكربالطّبقات و ،)محّاد بن، (زيادات نسخة نعيم١٥٤املبارك رقم: 

نيا ص:   . ٢٠١-٢٠٠، و١٣٩املحترضين البن أيب الدّ
 . ٤/٢٠٦االستيعاب   )١(
 . ٤/٣٤٠الكرب الطّبقات   )٢(
د((: ولعلّ األقرب: -املطبوع-املستدرككذا يف   )٣( ةً تؤيِّ  . ))حجّ
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. ال جيوز االحتجاج هبا أخبار أيب هريرة أنّ ؛ ته عند نفسهكفر ورشك كانت حجّ 

فيام  إذا سمع أخبار أيب هريرة، همظانّ  يتعاطى الفقه ويطلبه من غري: جاهلٌ أو
ا بال حجّ ؛ وأخباره، خيالف مذهب من قد اجتبى مذهبه يف  مكلّ  وال برهانٍ ، ةٍ تقليدً

تي ختالف مذهبه؛ ودفع أخباره، أيب هريرة  إذا ، هيبأخباره عىل خمالف وحيتجّ ، الّ
قال . واملستغربون، املسترشقون: ويلتحق هبؤالء. ))كانت أخباره موافقة ملذهبه

نَّة((: أمحد شاكر وشغفوا بالطّعن يف أيب ، أعداء اإلسالم يف عرصنا؛ قد هلج أعداء السُّ
وإنّام أرادوا ، وما إىل ذلك أرادوا، ويف روايته، وتشكيك النّاس يف صدقه، هريرة

برشِّ ؛ إىل تشكيك النّاس يف اإلسالم -زعموا-أن يصلوا ا لسادهتم الـمُ وما ، ينتبعً
وهلم يف ذلك سلف من أهل األهواء ، ل من حارب اإلسالم يف هذا البابكانوا بأوّ 

وإنّام ، وال يُراد به شخصه، ال يرجع إىل ذاته الطّعن يف أيب هريرةف. ))قديامً 

ابق: ولعلّ األقرب:   )١(  . ))تكلّم((كذا يف السّ
ابق:   )٢(  . ))خمالفته((يف السّ
 . ٥١٣/ ٣املستدرك   )٣(
د أبو شهبة: ٨٥-١٢/٨٤ دناملسحاشية   )٤( حابة ((. قال حممّ ا من الصّ  -فيام أعلم-مل أجد أحدً

حايبّ اجلليل أبو هريرةامل بمثل ما تعرَّ قد الظّ ض لسهام النّ تعرّ  وهذه احلملة ؛ ض له الصّ
بعضُ املسترشقني فوقعوا عىل أقوال هؤالء اجلائرة ترضب يف القدم إىل آماد بعيدة، ثمّ جاء 

حابة  -اهللايشهد-فأخذوا وزادوا وأعادوا فيها، وهم ، املتحاملني يريدون من الطّعن يف الصّ
ينًا ينًا آخر تشكيك املسلمني يف األصل الثّاين من أصول التّ ، حِ نَّة حِ ؛ رشيع يف اإلسالموىف السُّ

نَّة تَّاب ما يف التّ  نجح املسترشقون إىل حدّ وتقليل الثّقة هبا، وقد ، وهي السُّ أثري يف بعض الكُ
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اها تي وعَ تي رواها، املقصود األحاديث الّ نَّة الّ دّ ، والسُّ ن الرّ هؤالء عىل وهي تتضمّ

لُصَ هلم الطّعن فيه، وآرائهم الفاسدة، الباطلة همعقائدو، املخالفني لوا ؛ ولو خَ لتوصّ
حابة حديثًا فإنّ أبا هريرة؛ اهللاإىل الطّعن يف أحاديث رسول  .كان أكثر الصّ

 اتهومرويّ ، به الّتي أثريت حول أيب هريرةوالشُّ ، عونبعض الطُّ دراسة 
ــحابة  ــب أنّ للصّ ــرية ال ري ــة كب ــة، مكان ــة عظيم ــاهبم، وحرم ــق بجن ــال يلي ، ف

ثَار حوهلموال ـبهات، حيسن بمقامهم أن تُ ـاهتم الشّ فضـالً عـن توجيـه سـهام ، أو مرويّ
وكفـاهم  -كـام سـبق- ورسـوله، اهللافهـم عـدول بتعـديل، إليهم أو الطّعن، النّقد

ا، وفضالً ، بذلك رشفًا  و، ومكانةً وسؤدً ـّ؛ املغرضـني بعـضُ ملَّـا تصـدّ إىل ن ينتسـب ممِ
عي العلــم، ســالماإل ــاهتم، عــن يف بعضــهمللطّ  ويــدّ ــبهات حــول مرويّ ّــا ؛ وإثــارة الشّ ممِ

ن ــا فــيهم، دب معهــمألإســاءةً لــ تضــمّ ــدّ ، وطعنً ــاهتم كــان ال بُ ا يف مرويّ مــن وتشــكيكً
ال سـيام وكتابـات بعضـهم تصـل إىل ، هـمئراآلفنيـد تّ الو، علـيهم دِّ الـرّ و، التّصدي هلـم

به يف قلوب الشُّ أحدثت بعض و، كِّ الشَّ  ام أوقعت بعضَ وربّ ، سلمنيامل منكبريٍ  مجهورٍ 
ني واملفتوننيبعض امل ـقـد وُ مـن هـذه الطُّعـون وكان نصـيب األسـد . تلقِّ ـجِّ حايب ه للصّ

دُوا من دعاو مل تقم عليها بيِّنات، ، آثارهم فيام زعموا فاقتفوا، املسلمني يف عرصنا األخري دَّ رَ وَ
نَّة ص: . ))بل وزادوا عليها من عند أنفسهم ا. وقال عبد. ٩٥-٩٤دفاع عن السُّ  العزيزخمترصً

وابن شهاب ، عن يف أيب هريرةه عنايته للطَّ فقد وجَّ ((: -جولد زهير املسترشق عن-القارئ
هريّ  نَّة؛ الزّ ، فإذا اهندمت الثّقة هبام، ةمَّ ونقلها لألُ ، ومها من نعلم من عظم مقامهام يف رواية السُّ

نَّة النّ جد¢  كبريٍ  فقد نجح املسترشقون يف هدم جانبٍ  اين الّتي هي املصدر الثّ ؛ ةبويّ ا من رصح السُّ
 . ١٤٩. املسترشقون يف امليزان ص: ))رشيع اإلسالميّ للتّ 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه نّـأل إالَّ  ،ال لشـيء-وأعظـم مثوبتـه، هءوأكرم جـزا، عنه اهللاريض -اجلليل أيب هريرة

نَّة ما مل حيَ  بلّـغ غـريه، غريهفظ حفظ من السُّ ، خمالفـة ومـا مـن طائفـة، وبلّـغ منهـا مـا مل يُ
ــة الو ــهفرق ت للطّعــن في ــدّ ــة تص ــه وإالَّ  منحرف ــة أحاديث ــدها  يف مجل دٌّ عــىل عقائ رَ

حممـود أبـو : دعىيُ  رجلٌ   كرب الطّعن يف أيب هريرةوتوىلّ . وأهوائها املضلَّة، الباطلة
باعيّ عنه، ةريّ  ة ((: قال السّ م من تكلّ  وأسوأ أدبًا من كلِّ ، كان أفحشأشهد أنَّ أبا ريّ

افضة، من املعتزلة أيب هريرة يف حقِّ  ّ ؛ وحديثًا، واملسترشقني قديامً ، والرّ عىل  ا يدلُّ ممِ
وقلمه ، ببنانه اآلثمِ  تناول فيهام نيْ ف كتابَ وصنَّ . ))طوية وخبثِ ، عقيدة وسوءِ ، دخلٍ 

اتــه يف أيب هريــرة الطّعــنَ الفــاحشِ  ، شــيخ املضــرية أبــو هريــرة: مهــا؛ ومرويّ

)١(   : باعيّ هادة الثّ كان منتسبًا إىل األزهر يف صدر شبابه، فلامّ ((قال السّ ة أعياه ة األزهريّ انويّ  وصل إىل مرحلة الشّ
ةٍ، فلامّ  يكون  يئس عرض نفسه عىل جريدة كانت تصدر يف بلده عىل أن أن ينجح فيها أكثر من مرَّ

ا لألخطاء املطبعيّ مصحِّ  ظِّفَ كاتبًا بسيطًا يف دائرة البلديّ حً ، ة هناكة فيها، واستمر عىل ذلك سنني، ثمّ وُ
يَّة. . . قاعدكذلك حتّى أحيل إىل التّ  وظلّ  ثنا عنه أهلُ ، هذا هو أبو رَ ورجال ، بلده من العلامء كام حدّ
هادة الثّ واألدب، مل يستطع النّ ، الفكر ، وإنّام ، وال أخذ العلم عن عاملٍ ة، ومل جيلس إىل أستاذٍ انويّ جاح يف الشّ

نَّة ص: ))حفأي يأخذ علمه من الصّ ؛ اكان صحفي¢   . ٥٠٤. السُّ
ابق ص:  )٢( . دفاع عن )) ألصقها بهإالَّ  ةً وال مذمّ ، منقصةً  عْ دَ ومل يَ ((. وقال أبو شهبة: ٣٥٣السّ

نَّة ص:  د عجّ ٩١السُّ من أستاذه، وأسلط طعنًا يف أيب هريرة أكثرَ  وكان((اج: ، وقال حممّ
افيضّ ٢٤٤. أبو هريرة ص: ))اهوازدرائه إيّ ، لسانًا، وأشدَّ منه يف استهزائه . وأستاذه هو: الرّ

 . هريرة أبو: كتاب صاحب احلسني،عبد
د عجّ   )٣( به ب((اج: قال حممّ ا عىل ما استقاه من كتب النُّ ؛ ))شيخ املضرية((ـلقَّ رفاء، دماء والظُّ اعتامدً

ا حسنًا للسُّ ؛ وكتب األدب تي رآها مصدرً  هطبعهذا الكتاب . و٢٤٥. أبو هريرة ص: ))نَّةالّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ديّ و نَّة املحمّ ـ كتـب هامومصـادره فـي، ةأضواء عىل السُّ ، واالعتـزال، فضة الـرَّ أئمّ

ّ ؛ املسترشقنيوكتابات ، وأهل األدب وثق بـنقلهمن ال ممِ . وال يعتمـد عـىل كتـبهم، يُ
ة شبهات وردِّ ، فاع عن أيب هريرة للدِّ وقد تصدّ  من  مجاعةٌ  اتهافرتاءتبيني و، أيب ريّ

ــامء  ءالعل ــالّ ــنهم؛ األج ــد: م ــيّ يفعب محن املعلِّم ــرّ ــفة: ال ــوار الكاش ــ-، األن  هولعلّ
د عجّ ، -أجودها ـد عبـد، أبو هريرة راوية اإلسـالم: اج يفوحممّ اقوحممّ زّ  محـزة الـرّ

باعيّ يف، ةظلامت أيب ريّ : يف نَّة ومكانتها: ومصطفى السّ امحيّ يف، السُّ د السّ : وحممّ

افضة،   . ةرجم إىل الفارسيّ وتُ بعض الرّ
)١(   : نَّة النّ : رته، فوجدتهه وتدبّ فطالعتُ ((قال املعلِّميّ ا وترتيبًا وتكميالً للمطاعن يف السُّ  ))ةبويّ مجعً

نَّة واألحاديثمل يقصد من ورائه إِالَّ ((قال أبو شهبة: ، و١١األنوار ص:  . . .  الطّعن يف السُّ
ون، د ما قاله املسترشقونردِّ يُ  لغريه، وبوقٌ  ف تابعٌ املؤلِّ   وصفةِ ، حقيقِ عن التّ  ه عارٍ وأنّ ، واملبرشِّ

حيح البحث العلميّ  نَّة ص:  ))الصّ : ١١١، وينظر: ص: ٢٧٧دفاع عن السُّ باعيّ ، وقال السّ
جل  فخلصت من قراءيت لذلك الكتاب إىل أن صاحبه متآمر مع أعداء اإلسالم، وأنّ (( الرّ

تي ينقلهاجاهل مغرور كذّ  ة احلياء فيها مل يصل إىل قلّ  جرأةً ؛ اب جريء عىل حتريف النّصوص الّ
هرة عن هذا يسعى إىل الشُّ ، سانبذيء اللّ ، ليل األدبه مع ذلك قكبار املسترشقني، وأنّ 

نَّة ص:  ))الطّريق ؛ ةة قيمة علميّ ليست له أيّ ((وقال: . ٤٠٠باختصار، وينظر: ص: . ٥٠٢السُّ
لُوُّ الكتاب من املنهج العلميّ -١ألمرين بارزين فيه:  ه من األمانة العلميّ -٢. خُ فِ ؤلِّ لُوُّ مُ . ))ةوخُ

ابق ص:   إىلوأرسلتها ، نسخه ة يف القاهرة أكثرَ فارات األجنبيّ ت إحد السّ اشرت، و٤٠٨السّ
باعي. اجلامعات الغربيّة نَّة ؛ كام أفاده السّ ة أخر؛ ألنّ ٥٠٦ص: السُّ ، وما لبث أن طُبع مرّ

عوها، وهذا بعض التّ  ه األُوىل، ووزّ خَ عويض لصاحبه. ينظر: دفاع اليهود اشرتوا نُسَ
 . ٨هريرة ص: أيبعن

نَّة ومكانتها ص: ينظر:   )٢( ة ونقدها. ٤٤-١٨السُّ  . فقد أفاض يف الكالم عن مصادر أيب ريّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
هُ يفثمّ ، املنهج احلديث دَّ د أبو شهبة يف، أبو هريرة يف امليزان: نرش رَ دفـاع : وحممّ

نَّة د أبو زهو يف، عن السُّ ثون: وحممّ دفـاع : يف العـيلّ  املنعموعبد، احلديث واملحدِّ
ه وافرتاءاته بعض طعونوضع دراسة امل ونتناول يف هذا. وغريهم كثري، عن أيب هريرة
ا، عىل أيب هريرة تها قصـدً ا؛ ونعرض عن عامّ فضـالً عـن ، لكوهنـا ال تسـتحقّ ذكـرً

دّ عليها ة قد أرسف عىل نفسه يف ذلك، االشتغال بالرّ ؛ فيـه مطعنوطعن بام ال ، وأبو ريّ
ومزاحـه ، هوأصـل، ونشأته، االختالف يف اسمهو، وفقره، ته يّ مّ عليه بسبب أُ  هطعنك

ّ ؛ إىل غري ذلك بِنيُ عن قلبٍ امتأل غيظًاا ممِ ا عىل أيب هريرة، يَ حن حقدً أو أنّه ، وشُ
ــهرة؛ ركـب هــذا املركــب املشــني بًــا للشُّ ألعــداء  وجمــاراة، وحتصــيالً للــامل واجلــاه، تطلُّ

محنومجيـع طعونـه وافرتاءاتــه أتـى عليهـا عبـد. اإلسـالم هــا  ادهفنـَّفاملعلِّمـيّ  الــرّ وردّ
وبالغـة يف ، مـع أدب يف العبـارة، هويـلعن املبالغـة والتّ  ابعيدً ، صنيٍ ر علميٍّ  بأسلوبٍ 

ن سـبقت اإلشـارة إلـيهم، األسلوب ـّ مـن هـذه وسأقتصـر . وشـاركه يف الـردّ مجاعـةٌ ممِ
جــل يف قلبــه مــن غــلٍّ أليب ؛ الطّعــون عــىل أربعــةٍ منهــا ليــتجىلّ قــدر مــا حيملــه هــذا الرّ

، وما هو عليه من تقليدٍ وجماراة ألعداء اإلسالم، يف صدره من حقدويكنّه ، هريرة
تي يعتمد عليها يف طعونه ف عىل األمور الّ  .ومصادره يف ذلك، ويتعرّ

ّ ، ويرميه بام هو من أبعد النّاس عنه، أبا هريرة يسبُّ ((قال املعلِّمي:   )١( أبا  ح أنّ وضِّ ا يُ وهذا ممِ
واحلقد حياول أن ، والغلّ ، براكني من الغيظ ، إنّام صدره حمشوٌّ علميٍّ  ة ليس بصدد بحثٍ ريّ 

: هيف أصحاب نبيّ  اهللاه ال يؤمن بقولويح عن نفسه منها، كأنّ خيلق املناسبات للرتّ 
أن  همّ أليب هريرة، وأُ  النَّبيّ  ق بدعاءصدِّ ، وال يُ ]٢٩[الفتح: 

 . ١٤٥-١٤٤. األنوار ص: ))املؤمنني عباده إىل اهللاامبهحيبِّ 
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
دّ عليها، وهذه بعض طعونه  :والرَّ

 .بيّ سبب صحبته للنَّ : الً أوَّ  
صادقًا يف اإلبانة كان أبو هريرة رصحيًا : بيّ سبب صحبته للنَّ ((: ةقال أبو ريّ 

كام كان يصاحبه ؛ ة واهلدايةه صاحبه للمحبَّ إنَّ : فلم يقل، بيّ عن سبب صحبته للنَّ 
رواه  ففي حديثٍ ، ه قد صاحبه عىل ملء بطنهإنّ : وإنّام قال، غريه من سائر املسلمني

هريّ ، عن سفيان، يخانوالشّ ، محدأ محن األعرجعن عبد، عن الزّ سمعت أبا : قال، الرّ
ا مسكينًا أصحب رسول((: هريرة يقول ورواية ، ))بطني ملء عىل اهللاإينِّ كنتُ امرءً

 .ـه. ا))لشبع بطني((: ويف رواية، ))اهللاأخدم رسول((: مسلمٍ 
محن عبد وتوىلّ   دَّ ال املعلِّميُّ الرّ  أنَّ : حاصـل هـذا((: قـال ،فكفـى وشـفى، عليـه رَّ

فروايـة ، وهـذا خـالف الواقـع. ))أصـحب((: والبخـاريّ ، الواقع يف رواية اإلمام أمحد
وأخرجه البخاريّ يف مواضـع ، ))ألزم((: صحيحهولفظ البخاريّ يف، ))ألزم((: أمحد

مــن وجــوهٍ  أخــر كــان أبــا هريــرة أنَّ ((: ويف موضــعٍ ، ))ألــزم((: وفيــه، أخــر
، وال صحبته املشرتكة بينه، وال هجرته، م عن إسالمهتكلّ مل يَ  فأبو هريرة، ))يلزم

حابة ل علّ ومل يُ ، دوهنم بيّ وهي لزومه للنَّ ؛ تهم عن مزيّ كلّ وإنّام تَ ، وبني غريه من الصّ

-ذكرهم، وأفل نجمهم، وضعف أثرهم وتأثريهمومخل أصحاب هذه الطّعون،  قد خبت نارُ  )١(
، فجز كان وإن ،-اهللابحمد ، وأتباعٍ ة بقايا، وذيول من أفكارٍ ا اهللاثَمّ  من كلّ  خريً  تصدّ

دِّ   . أمرهم إليه آل فيام سببًا وكان عليهم، للرَّ
 . ٧٣٥٤و، ٢٣٥٠و، ٢٠٤٧و، ١١٨: مارقأ نظر: صحيح البخاريّ ي )٢(
ابقنظر: ي  )٣(  . ١١٨: رقم السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة بزيادةِ  ـّ؛ أو نحـو ذلـك، أو العلم، أو زيادة رغبته يف اخلري، تهحمبّ  هذه املزيّ ا جيعـل لـه ممِ

ه فإنّ ، ))عىل ملء بطني((: واضع بقولهلها عىل أسلوبه يف التّ وإنّام علّ ، عىل إخوانه فضيلةً 
ة هلم عليه بأهنّ   -واهللاوهـذا ؛ وهـو مسـكني، م أقويـاء يسـعون يف معاشـهمجعل املزيّ

ــ ولكــنّ ، ختضــع لــه األعنــاق بــالغٌ  أدبٌ  ل بــدِّ ويُ ، ة هيتبــل تواضــع أيب هريــرةأبــا ريّ
ــ، الكلمــة ــ، ف املعنــىرِّ وحيُ اظر عــن وحيــاول رصف النَّــ، ب العنــوان عــىل حتريفــهويركِّ

ويبنـي عـىل ، ة البالغـةقَّـ الدِّ ه قد حتـرَّ م أنّ وهِ ليُ ؛ ت بذكره رواية مسلموالتّثبّ ، يحرِّ التّ 
: بلفــظ صــحيحهيف احلــديثَ  مســلمٌ وأخــرج . ))عو الفــاجرةصــنيعه تلــك الــدّ 

دُّ عليه يف اآليتو. ))أخدم((: لفظبو، ))ألزم(( ص الرَّ  :يتلخّ
 .بل هي من زعم أيب ريّة، ))أصحب((: ومسلم، ليس يف لفظ البخاريّ -١ 
ة ها فرسَّ  فيام؛ العبارة ىمعن -٢  ، ةها به أبو ريّ  فرسّ خيتلف عامّ به بعض األئمّ

، وقال: ١٤٨-١٤٧األنوار ص:   )١( باعيّ ّن ردّ عليه السّ ، هذا ((، وممِ كالمٌ ال يقوله إالّ موتورٌ
نْ يف عقله خلل، أو يف صدره دغل، وإالَّ  يفهم معنى كالم أيب هريرةوال عىل هذا، إالَّ مَ

يرتك بالده، وقبيلته، وأرضه الّتي نشأ فيها، ويرتك  كيف يسوغ لعاقل أن يفهم أنّ أبا هريرة
ا؛ ليأيت إىل رسول ال جيد يف  ليأكل، ويرشب فقط؟!. أكان أبو هريرة اهللاذلك كلّه بعيدً

ا  ؛ وهي قبيلة عظيمة، ذات رشف ومكانة أرضً قبيلته ما يأكل، ويرشب؟! ، أكانت أرض دوسٍ
 جيد فيها طعامه، ورشابه؟! وملََّا جاء أبو هريرة، حتّى مل جمدبةً قاحلة ضاقت بأيب هريرة

ار،  ا وجد يف جتارهتا، وزراعتها ما يأكل به، ويرشب؛ كام يأكل، ويرشب التُّجَّ إىل املدينة، أَمَ
اع فيها؟!  رَّ نَّة ومكانتها ص: . ))والزُّ  . ٣٦٢السُّ

 . ٢٤٩٢: صحيح مسلم رقم  )٢(
ابق  )٣(  . ٢٤٩٢: رقم السّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
وال أزيد ، وال غريها، لذخرية وال أمجع ماالً ، وأقنع بقويت، الزمهأُ : أي((: النّوويّ قال

وليس هو من اخلدمة ، واملراد من حيث حصل القوت من الوجوه املباحة؛ عىل قويت
ا بالقوت: أي((: وقال ابن حجر، ))جرةباألُ  ، ))فلم تكن له غيبة عنه: أي؛ مقتنعً

ا ؛ كان يالزم((: وقال العينيّ   .))راعةوال بالزِّ ، جارةالً بالتِّ غِ شتَ ال مُ ، بالقوتقانعً
ا؛ واضععىل سبيل التّ قال هذا الكالم  أبو هريرة -٣  ا لكثرة ربِّ ومُ ، معتذرً رً

حابةحديثه عن بقيّ  ؛ عليهم فضلٍ زيادة أو ، هلمتنقّصٌ ره بام يكون فيه ربِّ ومل يُ ، ة الصّ
ا عليه، به وعنايةً ، له ةً وحمبّ ، فيه هم رغبةً شدّ ككونه أَ  ا قال ولو قال ذلك ملََ ، وحرصً

ا سول، زورً  .-كام سيأيت-ديث باحلرص عىل احل فقد شهد له الرّ
ووقف عىل مناقبه علم ، اطّلع عىل أحوالهو، ل سرية أيب هريرةمن تأمّ  -٤ 

يّةً تتناىف  اأهنّ  لّ  .دعو أيب ريّةمع كُ
، اهللار جهده حلـديث رسـولووفّ ، وقتهوادّخر ، حياته أبو هريرةأوقف  -٥ 

بمثـل فهـل ، وولـدٍ ، وأهلٍ ، ومالٍ ، من جتارةٍ ؛ آخر أمرٍ  ومل يشتغل بأيّ ، وضبطه، والعناية به
، مكانتـهوتعلـو ، هبا منزلتـه ترتفع بل، كالّ ؟! أو يقدح فيه، يطعن عليه هذه األعامل اجلليلة

ىض وا، حمبته تزدادو  .هبفضل قرارواإل ، عنهيضّ لرتّ وتستوجب الرّ

 . ٥٣/ ١٦رشح مسلم   )١(
ابق آخرقولٌ  بن حجرال. و٤/٢٨٩الفتح   )٢(  . ٣٢٣/ ١٣يف تفسريه. ينظر: السّ
 . ١٤٩/ ٢ يعمدة القار  )٣(
ته مع عبده، الّذي رافقه يف هجرته، وضلّ عنه، وإعتاقه له بعد لقائه به عند  من مناقبه )٤( : قصّ

مت: ص: . النّبيّ   . ٥املعلِّميّ عليها يف احلاشية رقم: ، وينظر تعليق ٢٣٨تقدّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .غات ذلكومسوِّ ، وحتديثه، كثرة حديثه: اثانيً 

حابة حديثًا عن رسولكان  أبا هريرةسبق أنَّ    أحدٌ  مل يروِ ، اهللاأكثر الصّ
حابة  َّا رو ،رومثل ما من الصّ . ) حديثًا٥٣٧٤فقد بلغت أحاديثه (، وال قريبًا ممِ

ةو  :منها؛ لذلك غاتٌ مسوّ و، أسبابٌ  ثَمَّ
: قلت: قال، هفعن، ذاهب شهد له النَّبيّ قد و، عىل احلديث حرصه -١ 

لقد : اهللاقال رسول؟ النّاس بشفاعتك يوم القيامة أسعدُ  نْ مَ ، اهللايا رسول
ل منك من  ا رأيتُ ملَِ ؛ ظننتُ يا أبا هريرة أنْ ال يسألني عن هذا احلديث أحدٌ أوَّ

 اهللاال إله إالَّ : من قال: أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة. حرصك عىل احلديث
ا  .رواه البخاريّ . نفسه قبل من خالصً
: قال ابن عمر، وعدم مفارقته له، للنَّبيّ  مالزمتهكثرة  -٢ 

مذيّ  رواه. ))وأحفظنا حلديثه، اهللاألزمنا لرسولأنت كنتَ ، أبا هريرةيا(( ، الرتّ
وحيفظ ما ، حيرض ما ال حيرضون((: أنّه كان عن أيب هريرة ورو البخاريّ 

وا، فأشهد إذا غابوا((: ويف لفظٍ عند مسلمٍ ، ))حيفظونال  .))وأحفظ إذا نسُ

ا من قلبه((: ٩٩: رقم، ويف لفظٍ له ٦٥٧٠: صحيح البخاريّ رقم )١( . قال ابنُ ))أو نفسه، خالصً
،عبد فديُّ  الربّ . ))واحلديث، عىل العلم ه حريصٌ بأنّ  اهللاوقد شهد له رسولُ ((: والصّ

 . ١٨/٩٢، والوايف ٤/٢٠٦االستيعاب 
ح، و))حديث حسن((قال: و. ٣٨٣٦: رقم اجلامع )٢( مذيّ رقم: . األلباينُّ إسنادَه  صحّ   .٣٠١٣صحيح الرتّ
 . ١١٨رقم:  صحيح البخاريّ   )٣(
 . ٢٤٩٢: رقممسلم صحيح   )٤(
د،  اهللاعبيد بنإىل طلحة جاء رجلٌ ((: قال عامر، أيب بنوعن مالك  )٥( أرأيت ، فقال: يا أبا حممّ
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منكم؟ نسمع منه ما  اهللاهو أعلم بحديث رسول -هريرةأبا : يعني- هذا اليامينّ 
يكون سمع من  ا أنْ ما مل يقل؟ قال: أمّ  اهللاأو يقول عىل رسول، نسمع منكمال

ه كان وذاك أنّ ، ما مل نسمع اهللاه سمع من رسول أنّ إالَّ  ما مل نسمع فال أشكُّ  اهللارسول
ا لرسول، مسكينًا ال يشء له ا نحن أهل بيوتات وكنَّ ، اهللايده مع يد رسول، اهللاضيفً

ما ال  اهللاه سمع من رسول أنّ إالَّ  فال نشكُّ ، هارطريف النّ  اهللاا نأيت رسولوكنَّ ، وغنى
ا فيه خريٌ ، نسمع مذي . ))ما مل يقل اهللايقول عىل رسول وال نجد أحدً : رقمرواه الرتّ

دنعرفه إالّ ال ، هذا حديث حسن غريب((قال: و. ٣٨٣٧ وقد ، إسحاق بن من حديث حممّ
د، بكري بنرواه يونس ضعيف ه. إسناد ف األلباينُّ ضعّ و، ))إسحاق بنوغريه عن حممّ

مذيّ رقم:  ، من طريق ٥١٢-٣/٥١١، واحلاكم ٦٣٧، و٦٣٦، ورواه أبو يعىل رقم: ٨٠٤الرتّ
ه ابنُ حجر. الفتح ن إسنادَ يخني، وحسّ حه عىل رشط الشّ قال و. ٧/٧٥ابن إسحاق، وصحّ

 مَ دِ قَ احلديث، وإنّام  اهللاعن رسول: أكثر الواققد النّاس  إنّ يا أبا هريرة، ((: احلكم بنمروان
 اهللاورسول -واهللا-قدمتُ ((: ، فقالأبو هريرةفأجابه ، ))بيسريٍ  اهللاقبل وفاة رسول

، تويفِّ ، فأقمت معه حتّى سنة سنوات الثنيعىل الثّ  وأنا يومئذ قد زدتُ سنة سبع، بخيرب، 
، وأُصيلِّ خلفه  -واهللا-، وأناوأخدمه، أدور معه يف بيوت نسائه معه،  وأحجّ ، وأغزويومئذ مقلٌّ

واهلجرة من قريش بصحبته،  سبقني قومٌ -واهللا-النّاس بحديثه، وقدأعلم  -واهللا-فكنتُ 
 وهدي-اخلطّاب بنمنهم: عمر؛ فيسألونني عن حديثه، فكانوا يعرفون لزومي لهواألنصار 

، والزّ منهم: ، و-عمر هدي عمر، ال خيفى عيلّ كلّ -واهللا-، والوطلحة، ، بريعثامن، وعيلّ
 اهللارسول دن، وكلّ من كانت له عورسوله اهللاأحبّ وكلّ من ، كان باملدينة حديثٍ 
أخرجه صاحبه يف الغار، وغريه قد بكر، فكان أبواهللاوكلّ صاحب لرسولمنزلة، 
بعد يقرص عنه عن هذا الوجه زال مروان  إنيساكنه، قال: فواهللا  من املدينة أنْ  اهللارسول
)، وينظر: ٣٥٩/ ١الكرب (الطّبقة اخلامسةالطّبقات . ))ويتّقيه، وخياف جوابهذلك 

؛ وهو مرتوك. ٣٥٩/ ٧اإلصابة  . وفيه الواقديّ
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 النّبيّ وظفر بربكة دعاء ، كان حفظه من معجزات النَّبيّ بل ، حافظته العجيبة -٣ 

حابةعن بقيّ  اختصّ وهبذا ؛ كان ال ينسى شيئًا سمعه من النَّبيّ و، له وسبق ذكر ، ة الصّ
م قوله، هذايف الوارد احلديث  وا((و، ))وحيفظ ما ال حيفظون((: وتقدَّ ، ))وأحفظ إذا نسُ

 بنزيدأنّ رجالً جاء إىل ((: ورو النّسائيّ ، ))وأحفظنا حلديثه((: وقول ابن عمر
، وأبو هريرة، فإينّ بينام أنا، هريرة اعليك أب: فقال له زيد، عن يشء فسأله، ثابت

حتّى جلس  اهللاعلينا رسولخرج ، ربنا ونذكر، اهللاندعوذات يوم وفالن يف املسجد 
قَبْل ، وصاحبي، انَ فدعوت أَ : قال زيد، عودوا للّذي كنتم فيه: فقال، فسكتنا، إلينا

إينّ مّ الله: فقال، ثمّ دعا أبو هريرة، ن عىل دعائناؤمِّ يُ  اهللاجعل رسولو، أيب هريرة
، ))آمني((: اهللافقال رسول، نسى ال يُ وأسألك علامً ، ي هذانصاحبا كأسألك ما سأل

ويسّ : فقال، نسى ال يُ علامً  اهللالنسأ ونحن، اهللايا رسول: فقلنا ، سبقكم هبا الغالم الدّ
ّ هل تُ ((: وقيل البن عمر فبلغ : قال، وجبنا، ه اجرتأولكنّ ، ال: قال؟ ا يقولنكر شيئًا ممِ

 .))ونسوا، فام ذنبي إن كنت حفظت: قال، ذلك أبا هريرة 
أصحابُ غل به تغاله بام اشتوعدم اش، وألخذ احلديث عنه، بيّ ام للنَّ غه التَّ تفرّ  -٤ 

يخان، نيهلواأل، األموال : قال، عن أيب هريرة((: ففي احلديث الّذي رواه الشّ

 . ٢٣٣ينظر: ص:   )١(
 . ٢٥٠ينظر: ص:   )٢(
نن   )٣(  . ٤/٢٠٥اإلصابة . ))دجيّ  بسند((. قال ابن حجر: ٥٨٣٩الكرب رقم: السّ
 . ١٢٦١رواه أبو داود رقم:   )٤(
، وصحيح مسلم  ٧٣٥٤، ٢٠٤٧، ١١٨ومواضع أخر: ، ٢٣٥٠: رقم صحيح البخاريّ  )٥(

 . ٢٤٩٢رقم: 
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ما للمهاجرين : ويقولون، واهللا املوعد، إنّ أبا هريرة يكثر احلديث: يقولون

فق خويت من املهاجرين كان يشغلهم الصّ إ وإنّ ؟ ثون مثل أحاديثهدِّ واألنصار ال حيُ 
ا مسكينً  أً رَ امْ  وكنتُ ، ن يشغلهم عمل أمواهلمإخويت من األنصار كا وإنّ ، باألسواق

 .))وأعي حني ينسون، فأحرض حني يغيبون، عىل ملء بطني اهللاألزم رسول
تي مل تتبُّ  -٥ حابة النَّبيّ يشهدها مع عه لألحاديث الّ . الّذين شهدوها من الصّ

حبة ما عندهم    أبو هريرة((: قال املعلِّميّ  ّن سبقه إىل الصُّ ى ممِ حلرصه عىل العلم تلقّ
 .))من األحاديث

 بنيبِّ أُ  فعن. وكثرة خمالطته له، اهللامن رسول قرب منزلته -٦
، عن أشياء اهللاكان جريئًا عىل أن يسأل رسول أبا هريرة أنّ ((: كعب

 .))يسأله عنها غريهال
واهللا لوال آيتان يف ((: أنّه قال جاء عنهفقد ، العلمكتامن من  تهخشي -٧ 
ثتكم ما اهللاكتاب ا شيئًا حدّ : إىل قوله  : أبدً

 .متّفق عليه. )) 

ر  )١( باعيُّ حرّ ة قرائن من سياق احلديث، وألفاظه، وأفاد بأنّه  السّ حابة، وساق عدّ م من غري الصّ أهنّ
ا ، وقاله يف  مروان قول مل يقف عىل معرتضٍ واحدٍ منهم، ولو حصل لنُقل، وأمّ فليس بصحايبّ

ر، ونسبها للنّاس. ينظر:  نَّة عرص متأخِّ  . ٣٤٥ص: السُّ
: ١٤١األنوار ص:   )٢( باعيّ سولا تويفِّ ملَّ ((، وقال السّ حابة عن  كان  الرّ يسأل كبار الصّ

سول حابة؛ حديث الرّ نَّة . ))كام كان يفعل صغار الصّ  . ٣٤٣ص: السُّ
هلا، ويف إسناده بعض املجاهيل.  ٢١٢٦١رواه أمحد رقم:   )٣( ة هذا أوّ  يف سياق قصّ
 . ١٥٩و  ١٥٨سورة البقرة/ اآليتان:   )٤(
صحيح مسلم ، و٧٣٥٤و، ٢٠٤٧و، ١١٨، ومواضع أخر: ٢٣٥٠: رقم صحيح البخاريّ   )٥(
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 عن أيب هريرة ١٢٠رقم: صحيحهيف  رو البخاريّ إشكال، وجوابه: . ٢٤٩٢: رقم
ا اآلخر فلو بثثته قطع هذا  اهللاحفظت من رسول((قال:  ا أحدمها فبثثته، وأمَّ وعاءين: فأمَّ

أي: أطلق املحلّ وأراد به احلال؛ أي ظرفني ؛ ))وعاءين((قوله: ((: ابن حجر. قال ))البلعوم
الفتح . ))تب ملأل وعاءينوإنّام مراده: أنَّ حمفوظه من احلديث لو كُ . . . نوعني من العلم

بيشءٍ من العلم، والوعاء الّذي بثّه؛ هو ما  وليس فيه اختصاص أيب هريرة. ١/٢١٦
يعة، واألحكام، والوعاء اآلخر ما يتعلّق بالفتن،  حيتاجه النّاس من أمور اإليامن والرشّ

، ولو كان كذلك حكاماألأحاديث أشخاصٍ بأعياهنم، وليس من  وذمّ واملالحم بني املسلمني، 
احدّ  ما اهللاواهللا لوال آيتان يف كتاب((يقول:  كان، وقد كتامنالسعه ملََا و : ثتكم شيئًا أبدً

كام -))]١٦٠و ١٥٩[البقرة:  : إىل قوله((
م بام يف ذلك اجلراب، بل كان  خصَّ أبا هريرة ليس فيه أنّ النَّبيّ ((. قال ابن تيميّة: -تقدّ

نَّة . ))فحفظ ما مل حيفظه غريه ،أحفظ من غريه أبو هريرة ذلك ((، وقال: ١٣٧/ ٨منهاج السُّ
ين ألمر والنَّهي، وإنّام كان فيه اإلخبار عن او، علم اإليامن؛ اجلراب مل يكن فيه يشء من علم الدّ

فِّني، وفتنة ؛ املستقبلة، مثل الفتن الّتي جرت بني املسلمنياألمور  فتنة اجلمل، وصِ
بريابن َّ  هريرة أبو يكن مل وهلذا ، ونحو ذلك، ومقتل احلسني الزُّ ن دخل يف ممِ

ثكم أبو هريرة وهلذا قال ابن عمر، الفتن أنَّكم تقتلون خليفتكم،  : لو حدَّ
ابق . ))أبو هريرة وتفعلون كذا وكذا، لقلتم: كذب لو ((ال: قال ابن بطّ ، و١٣٨/ ٨السّ

تي مل هُ تركهادِّ حيُ كانت األحاديث الّ عَ سِ لوال آيتان ((ه قال: ألنَّ ؛ ث هبا من احلالل واحلرام ما وَ
[البقرة:  ، ثمّ يتلو: ))حدثتكم ما اهللايف كتاب

ك هبذا احلديث طوائف وقد يتمسّ ((قال ابن كثري: ، و١/١٩٥ رشح البخارّ  ))]١٦٠و ١٥٩
الّذي ؛ ابرعامل الفاسدة، ويسندون ذلك إىل هذا اجلهواء والبدع الباطلة، واألمن أهل األ

رب به الّذي مل خيُ  ابرما هم عليه كان يف هذا اجل ، ويعتقدون أنّ يقله أبو هريرة مل
هم يكذبون، فإذا وكلّ ، عي هذا وهو يدّ أقواهلم إالّ  مع تضادّ  ، وما من مبطلٍ هريرةأبو
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ئ اللَّيل ثالثة ((: قال أبو هريرة. وسهره عليه، مذاكرته للحديث -٨  إينِّ ألجزِّ
ر أحاديث رسول، وثلثٌ أقوم، فثلثٌ أنام: أجزاءٍ  ارميّ . ))اهللاوثلثٌ أتذكَّ  .رواه الدّ

بخالف بعض ، قد طال عمره حتّى احتاج النّاس إليه أبا هريرة إنّ ثمّ  -٩ 
حابةل من أوَّ  ن الزموا النَّبيّ م ماتوا فقد  اخللفاء األربعة ك؛ البعثة من كبار الصّ

 بعد وفاة النَّبيّ اشتغلوا ثم هم قد ، هريرة أيبقبل تعنيّ احلاجة إليهم كتعيّنها إىل 
تي ال يقوم هبا غريهم، وترصيف شؤوهنا، بأعباء اخلالفة ، إىل غري ذلك من املهام الّ

حابة ال زالوا متوافرين نت احلاجة إىل من تعيّ  همومات معظم، مندم الزّ ا تقلامَّ ف، والصّ
ثمّ إنّ ،  وعائشة ونحوهم، وابن عمر، اسوابن عبّ ، كأيب هريرة؛ همر موته منتأخّ 

رة باملدينة كان  مقام أيب هريرة ِ ، مهو أفئدة املسلمنياملنوّ  ون عليها من كلّ دُ فريَ
قيل لرجلٍ من أصحاب ((: سعد بنالعالءقال . ويفدون عليها من كلّ صقع، مكان
ث : النَّبيّ  دِّ ث فالنٌ وفالنٌ مالك ال حتُ دِّ ما يل أَالَّ أكون سمعت مثل : فقال؟ كام حيُ

، والنّاس متامسكون، ولكن مل يدرس األمر بعد، وحرضت مثل ما حرضوا، ما سمعوا
واهللا إنَّ ، اهللاوأكره التَّزيُّد والنّقصان يف حديث رسول، أجد من يكفيني فأنا

جل ليُكلِّمني بالكالم جوابه أشهى إيلَّ من رشب املاء البارد عىل الظَّمأ فأترك ، الرّ
واية عن األكابر من ام قلَّ إنّ ((: الواقديّ قال و، ))جوابه خيفة أن يكون فضالً  ت الرّ

فكان األكابر من أصحاب ، تاج إليهمحيُ  م هلكوا قبل أنْ ألهنّ ؛ اهللاأصحاب رسول

من الفتن واملالحم كام أخرب  ءقد أخرب به فمن علمه بعده؟! وإنّام كان الّذي فيه يش أبو هريرةيكن مل
حابة، هبا هو ألحكام اجلامع ، و٣/٥٣٤، وينظر: كشف املشكل ٨/١٠٩. البداية ))وغريه من الصّ
  .٢٠٠-١٩٩األنوار ص: ، و٢١٧-١/٢١٦، والفتح ١٨٦/ ٢القرآن 

 . ٣٢٢/ ١نن سّ ال  )١(
 . ٥٠٥-١/٥٠٤ والكفاية، ٢٠ص:  هد البن املباركالزّ   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عنهم من كثرة احلديث مثل ما جاء  فلم يأتِ ، ا عنه من غريهمحديثً  أقلَّ  اهللارسول

مع غريهم  اهللايلزمون رسول واوكان؛ اهللاعن األحداث من أصحاب رسول
واية، من نظرائهم ونظرائهم من أصحاب ، والعلم يف هؤالء، فكان أكثر الرّ

ومىض كثري من ، واحتاج النّاس إليهم، وطالت أعامرهم، م بقواألهنّ ؛ اهللارسول
لكثرة ؛ ومل حيتج إليه، وبعده بعلمه مل يؤثر عنه بيشء، قبله اهللاأصحاب رسول
ه أكثر له ولعلّ ، اشيئً  اهللاث عن رسولومنهم من مل حيدِّ ، اهللاأصحاب رسول

ا محلنا األمر يف ذلك منهم عىل ولكنّ ، ث عنها من الّذي حدّ وسامعً  وجمالسةً ، صحبةً 
وعىل ، اهللالكثرة أصحاب رسول؛ ه مل حيتج إليهأو عىل أنّ ، ي يف احلديثوقِّ التّ 

ومل حيفظ عنهم عن ، مضوا حتّى اهللاواألسفار يف اجلهاد يف سبيل، االشتغال بالعبادة
حابة((: تيميّة وقال ابن، ))يشء النَّبيّ  رت حياهتم من الصّ واحتاج ، الَّذين تأخَّ

، أحاديث كثريةً مل ينقلها اخللفاء األربعة نقلوا عن النَّبيّ ، النّاس إىل علمهم
حابةوال ألنَّ الّذين عندهم قد  ألنَّ أولئك كانوا مستغنني عن نقلها أكابر الصّ

 البن عمر اوهلذ؛ علموها كام علموها وَ ، وجابرٍ ، وأنسٍ ، وعائشة، بن عبَّاسٍ وا، يُرْ
حابة، وأيب سعيدٍ   لعيلٍّ  من احلديث ما،  ونحوهم من الصّ وَ رْ وال ، ال يُ

لكنَّ هؤالء احتاج ، أعلم من هؤالء كلِّهم وعيلّ ، وعمر، لعمر
رت وفاهتم النّاس إليهم ابقني، لكوهنم تأخَّ ، وأدركهم من مل يدرك أولئك السّ
ثوهم، واحتاج أولئك أن يعلِّموهم، يسألوهمفاحتاجوا أن   .))وحيدِّ

 . باختصار. ٣٧٧-٢/٣٧٦الكرب البن سعد الطّبقات   )١(
نَّة   )٢( ا-وقال. ٨/٥٧منهاج السُّ واية((: -أيضً ا الرّ مل يعش بعد  فإنَّ أبا بكرٍ والفتيا، ، وأمَّ

ا اهللارسول ، ومل يفارق املدينة إالَّ حاج¢ ا، ومل حيتج النّاس ، إالَّ سنتني وستَّة أشهرٍ أو معتمرً
واية عن رسول لِّه ألنَّ كلَّ من حواليه أدركوا النَّبيّ  اهللاإىل ما عنده من الرّ ، وعىل ذلك كُ
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ابق  ))واثنني وأربعني حديثًا مسندةً مائة حديثٍ  اهللافقد رو عن رسول ، ٥١٩/ ٧السّ
هُ ((وقال:  رُ مْ ا قليالً قلَّ النّقل عنه، ومن طال عُ رً مْ حابة عُ رَ من الصّ مِّ وبرهان ذلك أَنَّ من عُ

 َّ ابق  ))ن اكتفى بنيابة غريه عنه يف تعليم النّاسمنهم كثر النّقل عنه إِالَّ اليسري ممِ ، ٥٢٠/ ٧السّ
 : و((وقال النّوويّ . . . مائة حديث واثنان وأربعون حديثًا اهللاعن رسول يق دِّ للصِّ  يرُ

مت وفاته قبل انتشار ه تقدّ أنّ  ومالزمته النَّبيّ ، م صحبتهة رواياته مع تقدّ وسبب قلّ 
، وينظر: ١٨٢/ ٢هتذيب األسامء  ))األحاديث، واعتناء التّابعني بسامعها وحتصيلها وحفظها

يف اخلطأ ال يؤمن عليه  فمن خيش من اإلكثار الوقوعَ ((وقال ابن حجر: . ٢/٢١٨التّدريب 
د اإلكثار بري؛ اإلثم إذا تعمَّ حابة ، فمن ثمّ توقَّف الزُّ عن اإلكثار من  وغريه من الصّ

م ، التَّحديث ا من أكثر منهم فمحمولٌ عىل أَهنَّ أو ، تكانوا واثقني من أنفسهم بالتّثبّ  وأمَّ
. وقال ١/٢٠١الفتح  ))فسئلوا فلم يمكنهم الكتامن، فاحتيج إىل ما عندهمطالت أعامرهم 

 : زمن األداء نحو سنتني مشغوالً بتدبري أمور املسلمني، وعاش  ام عاش أبو بكرإنّ ((املعلِّميّ
جارة، وبعده مشغوالً بتدبري أمور املسلمني. مشغوالً بالوزارة والتّ  ة أيب بكرمدّ  عمر
: ى هلممّ وسَ ، يطلبوا العلم أوىص أصحابه أنْ  جبل بنمعاذ أنّ : ١/٩٨املستدركويف 

 وعند: عمرية بن، فقال يزيد سالم بن اهللاوعبد، وابن مسعود، وسلامن، رداءأبا الدّ 
 وعاش، ))ه عنك مشغولٌ تسأله عن يشء، فإنّ ال((: ؟ فقال معاذاباخلطّ  بنعمر

ِ مشغولَ   وعيلّ ، عثامن ومصارعة الفتن، وكان ، ثمّ اخلالفة، وغريها، بالوزارة نيْ
حابة ثقات أمناء،  بون هؤالء ونظراءهم، ويرون أنَّ اغبون يف طلب العلم يتهيّ الرّ  مجيع الصّ

 عندما بليغ إالّ م عليهم التّ ه ال يتحتّ وكان هؤالء األكابر يرون أنّ ، فيكتفون بمن دون أولئك
نَّة  ذلك فلن يضيع يشءٌ ه إذا جر العمل عىلتدعو احلاجة، ويرون أنّ  حابة  ألنّ ؛ من السُّ الصّ

تي تدعو احلاجة فيها إىل التّ ، ومدّ كثريٌ  بليغ كثري، وفوق ة بقائهم ستطول، وعروض املناسبات الّ
خشية الغلط، ؛ دون عىل أنفسهمشدِّ بحفظ رشيعته، وكانوا مع ذلك يُ   اهللالذلك فقد تكفّ 

 نْ بخالف مَ ؛ اقطعً  بليغ فهو معذورٌ وقت وجوب التّ  منهم خطأٌ  ه إذا كان من أحدٍ ويرون أنّ 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ّا سبق رَ هجرة أيب هريرة: ويتّضح ممِ ة صحبته للنَّبيّ ، أنّ تأخّ َ مدّ  وقِرصَ

حابة حديثًامل ابقة، حتوال أنْ يكون أكثرَ الصّ  .لالعتبارات السّ
 :كثرة حديثهة من موقف أيب ريّ 

ة قال ، اخلطاب بنرواية أيب هريرة عمرَ  أفزعت كثرةُ قد : حديثه ةكثر((: أبو ريّ
واية: وقال، رةفرضبه بالدُّ  ا، أكثرت يا أبا هريرة من الرّ رِ بك أن تكون كاذبً . ))وأحْ

نًا أليب هريرة ا مبطّ امً ن اهتّ حابة : وستأيت دعواه الكاذبة، وهذا يتضمّ موهأنّ الصّ . اهتّ
إىل  )١٧١: ص(وعزاها ، هذه احلكاية هنا زُ عْ مل يَ ((: وقال، وردّ املعلِّميُّ عليه فوىفّ 

وابن أيب احلديد من . عن أيب جعفر اإلسكايفّ  حكايةً ؛ البن أيب احلديد هجرشح النّ 
، اخلبيث معروفة وحاله مع ابن العلقميّ ، والكيد لإلسالم، فضوالرَّ ، دعاة االعتزال

، عرف له سندٌ وال يُ ، يف القرن الثّالث -اأيضً -فضوالرَّ ، من دعاة املعتزلة واإلسكايفّ 
افضةومثل هذه احلكايات الطَّ  بام فيه ؛ وغريهم، اصبةوالنَّ ، ائشة توجد بكثرة عند الرّ

، ث هبا من ال يعقليتشبّ وإنّام ، وغريهم ، وعائشة، وعيلّ ، وعمر، أليب بكر انتقاصٌ 
وغريه من ، من الطّعن يف أيب هريرة أيب احلديد أشياء عن اإلسكايفّ  وقد ذكر ابنُ 

حابة وايةكيف سوّ ((: ةقال أبو ريّ . )) الصّ غ كثرة كان أبو هريرة يسوّ ؟ : غ كثرة الرّ

ثوا دَّ يكفيهم غريهم، ومع هذا فقد حَ  ون أنْ بِّ ث قبل احلاجة فأخطأ، وكانوا مع ذلك حيُ حدّ 
ا، وإنّام حديث فلم يزعموا أنّ ه يكثر من التّ هم عن بعضهم أنّ غَ لَ بأحاديث عديدة، وبَ  ه أتى منكرً

 . ١٤٢األنوار ص: . ))ىلوْ  اإلكثار خالف األَ ه يرأنّ  عن بعضهم ما يدلُّ  يكِ حُ 
 . ١٥٢ص:  األنوارنظر: ي  )١(
ابق.   )٢( : السّ باعيّ ثْبِت هذا اخلرب من كتاب علميّ ((وقال السّ اه أَنْ يُ  أن إالّ ، حمرتم ونحن نتحدَّ
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واية عن النَّبيّ  ا ه ما دام ال حيلّ بأنّ ؛ الرّ  س أنْ أه ال بفإنّ ، م حالالً حيرّ وال، حرامً

من أيب ريّ ((: املعلِّميّ قال . ))يرو ةقال أبو ريّ . ))؟! فهل من دليلٍ ؛ ةهذه دعو :
يف  رباينّ ما رواه الطّ : ومنها؛ د صنيعه هذا بأحاديث رفعها إىل النَّبيّ وقد أيَّ ((

ا: قال اهللارسول أنَّ ، عن أيب هريرة، الكبري ومل ، إذا مل حتلّوا حرامً
موا حالالً   :ههنا مآخذ((: قال املعلِّميّ . ))املعنى فال بأسوأصبتم ، حترِّ

 رباينّ إنّام رواه الطّ ، عنه رباينّ وال رواه الطّ ، هذا مل يروه أبو هريرة أنَّ : لاألوّ 
. . . هعن جدّ ، عن أبيه، يثيّ اللّ  أكيمة بنسليامن بن اهللاعبد بنمن طريق يعقوب

من ذكر  ومل أرَ ، الكبرييف رباينّ رواه الطّ ((: وقال، وائدجممع الزّ وهو يف 
 .))وال أباه، يعقوب

واية باملعنى هذا اخلرب إنّام يدلّ  أنَّ : الثّاين ، وأصبتم املعنى: لقوله؛ عىل إجازة الرّ

تي تروي التّ يكون من تلك الكتب األدبيّ  ة يعيّ تلك الكتب الشّ  اقط من األخبار، أووالسّ  فَ الِ ة الّ
تي عُ   ة عند من يشمّ واالفرتاء عليه، وليس هلذه الكتب قيمة علميّ ، رفت ببغض أيب هريرةالّ

تي ينقل عنها  ه كثريُ عىل أنّ ؛ رائحة العلم فةً -اإلحالة إىل الكتب الّ رَّ ؛ ولو كانت نقوله حمُ
. ))فلامذا؟! ، ومع ذلك فهذا اخلرب مل يسنده إىل كتابٍ  -د ذلك ملن يطالع كتابهيتأكّ كام

نَّة  . ٣٧٩ص:السُّ
 . ١٥٦نظر: األنوار ص: ي  )١(
 . ٦٤٩١املعجم الكبري رقم:   )٢(
 . ١٥٦نظر: األنوار ص: ي  )٣(
وائد   )٤(  . ١/١٥٦جممع الزّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
؛ هاخلرب ال يثبت عن صحابيِّ  أنَّ : الثّالث. -كام سيأيت-آخر ة هنا يشءٌ ودعو أيب ريّ 
ا-وقال((: ةقال أبو ريّ و. ))وأبيه، جلهالة يعقوب : يقول ه سمع النَّبيّ إنّ : -أيضً

ث حديثًا هو هللا رو ذلك ابن عساكر . قلتهوإن مل أكن ، رضا فأنا قلته  من حدّ
 وهناك أنّ ، ٥/٢٢٣كنز العامل ة هذا من أخذ أبو ريّ ((: قال املعلِّميّ . ))تارخيهيف 

ثمّ قال . ))عن أيب هريرة، عن أبيه، عبيد بنابن عساكر أخرجه عن البخرتيّ 
البن  األحكامويف ((: ةوقال أبو ريّ . ))وأبوه جمهول، ابكذَّ  البخرتيّ ((: املعلِّميّ 

ثتم عنِّي بحديثٍ يوافق احلقّ : اهللاه رو عن رسولأنّ : ٢/٧٨حزم  إذا حدّ
ثت به؛ فخذوا به ث، حدّ حزم من طريق  ام ذكره ابنُ إنّ ((: قال املعلِّميّ . أو مل أحدِّ

اب كذّ  براز بنوأشعث: -يف ذلك املوضع نفسه-حزم  ثمّ قال ابنُ ، براز بنأشعث
إذا بلغكم عنِّي حديثٌ حيسن : اهللا عن رسولوَ ورَ ((: ةوقال أبو ريّ . ))ساقط

. ومل أقله، يفليس منِّ ، ال حيسن يب أقوله وإذا بلغكم حديثٌ ، فأنا قلته، يب أنْ أقوله
: وهناك عقبه قول أيب حاتم، ٢٧٨: توجيه النّظر صعزاه إىل ((: قال املعلِّميّ 

ه ذكره من طريق ابن أيب فإنّ ، ال يصلونه: يريد؛ ))الثّقات ال يرفعونه، حديث منكر((
ا عن أيب هريرة، عن أبيه، عن سعيد املقربيّ ، ذئب آخر  جاء من وجهٍ وقد ، مرفوعً

التّاريخ ذكره البخاريّ يف. مرسالً  عن النَّبيّ ، عن سعيد املقربيّ ، عن ابن أيب ذئب
وهو ((: قال البخاريّ ، ))عن أيب هريرة ((: قال، بعضهم ثمّ ذكر أنَّ ، ٢/١/٤٣٤

 سعيد أيب بنسعيد بن اهللاورواه بعضهم عن عبد. ))ليس فيه أبو هريرة ، وهمٌ 
ابق األحكامذكره ابن حزم يف ؛ عن أيب هريرة، املقربيّ  ، عقب احلديث السّ

 . ١٥٧-١٥٦األنوار ص:   )١(
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ثم قال . ))وايات اختالفويف ألفاظه يف الرِّ ، اب مشهورذّ ك سعيد بن اهللاعبد: وقال

: رجع صا((: قوله، ق عىل خرب البخرتيّ وعلَّ ، ة عىل دعواهة أيب ريّ هذه أدلّ ((: املعلِّميّ 
كيف استجازوا وضع ((: هذه األخبار حتت عنوان وكان قد ذكر هناك بعضَ ، ))١٠١

تكذيب  فإنّ ؛ تهاومناسبتها ألدلّ ، عرف حاصل دعواه هناوهبذا يُ ؛ ))األحاديث
ّا أثاره. ))نيَ ابِ  بتصديق الكذّ إالّ  ال يتمّ  نيَ يقِ دِّ الصِّ  ؛ عىل أيب هريرةوشغَّب به ، وممِ

حابة حديثًا عن رسولأنّ   إالَّ  هه مل يصحبعىل حني أنّ ، اهللاه كان أكثر الصّ
 .سننيثالثنحو

 ههمتّ أنّه ي: كثرة حديث أيب هريرةغات مسوّ  منة ما ذكره أبو ريّ  وخالصة
ا. مبنيٌ  وإفكٌ ، باطلٌ  وهذا، -يستحقّ  بِامَ  اهللاعامله-بالوضع يف احلديث  ذكره ما وأمّ

غة األحاديث من ا فهي -زعمه حسب- املسوِّ مرويَّات أو ليست من ، موضوعة إمّ
ا ما ذكره من كونه. هريرةأيب ة صحبته، أكثرهم حديثًا وأمّ ، مع قرص مدّ

: . ١٥٨-١٥٢األنوار ص:   )١( باعيّ ة أنّ ((وقال السّ غ لنفسه أن  أبا هريرة وزعم أبو ريَّ وَّ سَ
انّ أب اهللايكذب عىل رسول امً رَ ِلُّ حَ م حالالً فإنّ ، ه ما دام ال حيُ َرِّ ه ال بأس بذلك، وال حيُ

يَتْ عن أيب هريرة  وِ  ومل يصحّ . . . مرفوعة إىل النَّبيّ واستشهد لزعمه هذا بأحاديث رُ
ا ، فام ذنب أيب هريرةمنها إىل أيب هريرة واحدٍ  نسبة حديثٍ  بَ عىل ؟! ، إِذً ذِ وهل إذا كُ

بَ أن يُ  حقيق العلميّ يكون من التّ ، ما بيشءٍ  إنسانٍ  ذِ سند هذا القول املكذوب إىل الّذي كُ
نَّة ))؟! عليه دُ أبو شهبة عىل أنّ ٣٨٥ص:  السُّ تي ذكرها ، ونبّه حممّ  أبو ريَّةأغلب األحاديث الّ

نَّ ، ويف هتجّ يف طعونه يف أيب هريرة  فجر اإلسالمأمني يف ة قد تابع فيها أمحدَ مه عىل السُّ
 عة يتبع كلّ إمّ ؛ فهو وأرضابه من املسترشقني، قد تابع فيها جولدتسيهر اآلخر هذا، وضحاهو

نَّة ص: من أعداء اإلسالم من املسترشقني وأرضاهبم ناعقٍ   . ١٧٧. ينظر: دفاع عن السُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
غات كثرة حديثه م عند ذكر مسوّ  .ما يكفي جوابًا عليه فقد تقدّ

موه: دعواه الكاذبة: اثالثً  حابة اهتّ بوه، أنّ الصّ  .وبعضهم كذّ
رِ بك أن تكون ((: قوله عن عمر هم نقلُ تقدَّ   ، واجلوابُ عنه، ))كاذبًاوأحْ

ا-قالو تى أبو أَ ملََّا ه نّ إ: قال ابن قتيبة: ! ! م يف اإلسالمل راوية اهتّ وّ أَ ((: -أيضً
واية عنه هريرة ابقني بمثله من صحبه من جلّ  ما مل يأتِ  من الرّ ة أصحابه السّ

سمعه  نْ ومَ ؟ كيف سمعت هذا وحدك: وقالوا، وأنكروا عليه! ! ، موهاهتّ لني األوّ 
ا عليهأشدّ  وكانت عائشة ؟ معك ام هبا؛ هم إنكارً قال . ))وبه، لتطاول األيّ

بًا-املعلِّميّ  تعقِّ ه كان بأنّ   أخربهم أبو هريرةفلامّ ((: ة كالم ابن قتيبةوتتمّ ((: -مُ
وحفظ ما ، يعرفوا مل ما فعرفوشبع بطنه، خلدمته؛ اهللالزمهم لرسولأ

، مع دنا أيب هريرةالغرابة يف كثرة رواية سيّ ما وجه ((. قال أبو شهبة: ٢٥٧-٢٥٠ينظر ص:   )١(
، حبةمن القصري يف عمر الصُّ نني ليست بالزّ الث السّ الثّ  مع أنّ ؟ ، سبة لغريهحداثة صحبته بالنِّ 

كاء واإلقبال عىل من القليل ما ال جيمعه غريه يف أضعافه، والذّ قد جيمع يف الزَّ  فكم من شخصٍ 
ا حصيل، وإنّ ذلك يساعد عىل اإلكثار من اجلمع والتّ  ة، كلّ نيويّ واغل الدّ فرغ من الشّ العلم والتّ 

، حيفظون عن وجيزةً  ةً رة بعض التّالميذ الّذين الزموا شيوخهم مدّ لنجد يف عصورنا املتأخّ 
، وذلك عىل فرق اهللاعن رسول من كالمهم ما يربو عىل ما حفظه أبو هريرة ظهر قلبٍ 

غ واالستعداد فرّ من جهة التّ ، وبني أيب هريرة ، ما بني عرصنا وعرصهم، وما بينهم
لثامئة واألربعة هذه اخلمسة اآلالف والثّ  ال يعزب عن بالنا أنّ  أنْ  حبُّ وأُ ، وتكاليف احلياة

، عن جزءٍ  ها ملا زادتعت كلّ الثة، ولو مجُ أو الثّ ، طرينا الكثري منها ال يبلغ السّ بعون حديثً والسّ 
نَّة ص: دفاع . ))غرابة يف هذا؟  فأيُّ  ا. ١٢١-١٢٠عن السُّ  . خمترصً

 . ١٦٤األنوار ص: ينظر:   )٢(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ه مل يثبت فإنّ ، أ منها الواقعيتربّ ، نابيةٌ  كلمةٌ ))موهاهتّ ((: وكلمةُ ، ))مسكوا عنهأ، حيفظوامل

حابة أنّ  عن أحدٍ  وابن ،  عائشةمن حديث أيب هريرة إالّ  ه اعرتض عىل يشءٍ من الصّ
 الّتي انتقدهتا عائشةة األحاديث ع أبو ريّ فقد تتبّ   ا عائشةفأمّ ،  عمر

من  أكثرها قد ثبت من رواية غري أيب هريرةو، عىل أيب هريرة  
حابة -ونحوه ، ام بكذبٍ ليس عىل وجه االهتّ ، هلا انتقاد عائشة  عىل أنّ ، الصّ

، وابن عمر ، مت عائشة باخلطأ عمروقد اهتّ ، ام باخلطأوإنّام فيه االهتّ ، -اهللامعاذ
حابة الّذين رووا عن  عائشة  املستدركيف  احلاكمُ  وقد عدّ  يف الصّ

ا من حديث ام افإنّ  ا ابن عمروأمّ ، هريرةأيب ستغرب حديثًا واحدً
 فعاد ابنُ ، فشهدت فاستشهد أبو هريرة عائشةَ ، هريرةأيب

ألزمنا  كنتَ ، يا أبا هريرة: وقال له ناء عىل أيب هريرةبطيب الثّ  عمر
ّ ((: ةال أبو ريّ وق. ))وأعلمنا بحديثه، اهللالرسول م أبا هريرة بالكذب ن اهتّ وممِ

وإنّام حكاه ، هذا أخذه من كتاب ابن قتيبة((: قال املعلِّميّ . ))وعيلٌّ ، وعثامنُ ، عمرُ 
ا من الشّ ظّ وجدنا النّ ((: بعد أن قال ابن قتيبة؛ امظَّ قتيبة عن النَّ  ابنُ  يغدو ، ارطّ ام شاطرً

ويرتكب ، ويدخل يف األدناس، ويبيت عىل جرائرها، ويروح عىل سكر، عىل سكر
، واإلمجاع، ام املخالفة للعقلظّ ثمّ ذكر أشياء من آراء النّ . ))ائناتالفواحش والشّ 

فمن كان هبذه املثابة ، وحذيفة ، وابن مسعود، وعيلّ ، وعمر، وطعنه عىل أيب بكر
، وعيلّ ، وعثامن، وقع من عمر ومن املمتنع أن يكون؟! كيف يقبل نقله بال سند

ابق  )١(  . ١٦٦-١٦٥ص:  السّ
ابق   )٢(  . ١٦٥ص: ينظر: السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثمّ ، ام بهأو اهتّ ، د الكذببتعمّ  أو واحد منهم رمي أليب هريرة،  وعائشة

ّ ؛ بدعاو من ليس بثقةٍ وال ينقل إالّ ، يشتهر ذلكال نَّةممِ حابة، ن يعادي السُّ ؛ والصّ
افضة، امظّ كالنّ  حابة عىل أيب  ويأيت ثناءُ ، موقد تقدَّ ، وبعض الرّ بعض أكابر الصّ

التّابعني من أبناء أولئك  ةُ وأطبق أئمَّ ، وروايتهم عنه، وسامع كثري منهم منه، هريرة
واية عنه، هريرةوتالميذهم عىل تعظيم أيب، وأقارهبم، األربعة واالحتجاج ، والرّ
افضة، ةواجلهميّ ، وعند أهل البدع من املعتزلة، بأخباره حكايات  اصبةوالنّ ، والرّ
، وعيلّ ، وعثامن، وعمر، ن الطّعن القبيح يف أيب بكرمثل هذه احلكاية تتضمّ ؛ معضلة
، واحلكم يف ذلك واحد، يف النَّبيّ  منها ما هو طعنٌ  ويف كثريٍ ، وغريهم،  وعائشة

باعيّ ، ))ةوهو تكذيب تلك احلكايات البتَّ  يَّة يف نسبة هذا ((: وقال السّ بَ أبو رَ ذَ كَ
رُّ ، وأمثاله، امظّ وإنّام حيكيه ابن قتيبة عن النّ ، الفظيع إىل ابن قتيبةالقول  كُ عليهم  ثمّ يَ

ا ويدافع عن أيب هريرة، فنيدوالتّ  دِّ بالرَّ  ا جميدً َّن  فهل تبلغ اجلرأة بأحدٍ . . . دفاعً ممِ
حقيق ه جاء من التّ ثمّ يزعم أنّ ، املفضوح ذبيكذب هذا الك ينتسب إىل العلم أنْ 

ا مل يسبق أبا ريَّة يف مثل هذا الكذب ا إنّ وحق¢ ، عىل منواله ما مل ينسج أحدٌ  العلميّ  ، أحدً
اهإنّ ،  باهللاة إالّ فال حول وال قوّ ، وحتريف النّصوص حتّى املسترشقني أنفسهم ، ا نتحدَّ

أ عىل أيب هريرة لَّ من يتجرَّ  كُ ا بصحّ ا تارخيي¢ أن يثبت لنا نص¢  ونتحدَّ  ته أنّ ا موثوقً
حابة ، أو عائشة، أو علي¢ا، أو عثامن، أو عمر، با بكرأ ا من الصّ نسب إىل أيب  أو أحدً

وستنقطع أعناق هؤالء احلاقدين دون ، اهللايف حديث رسول الكذبَ  هريرة
كانت النّصوص من كتابٍ  ا إنْ أمّ . ذلك هلم اهللاويأبى، من هذا القبيل العثور عىل نصٍّ 

نَّة ومكانتها ص: ، ١٦٤األنوار ص:   )١(  . ٣٨٠وينظر: السُّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
، سكايفّ واإل، كابن أيب احلديد؛ ورواةٍ ، هوربدائع الزّ و، عيون األخبارـك

واة، فهيهات أن يكون ميدان هذه الكتب. . . وأمثاله، ظَّامكالنَّ ؛ همنيومتّ  ، وهؤالء الرُّ
ئ سيّ  وكان عيلٌّ ((: ةريّ قال أبو. ))! اعنني هو ميدان العلم والعلامءوهؤالء الطّ 

 ألبو اهللاأكذب األحياء عىل رسول: أو قال، النّاسه أكذب إنّ : وقال عنه، أي فيهالرّ 
ه أخذ هذا من وكأنّ ، ه فنفضحهة مصدرَ مل يذكر أبو ريّ ((: قال املعلِّميّ . ))هريرة

: ثمّ رأيت مصدره وهو، ظلامت بعضها فوق بعض؛ افيضّ الرّ  احلسنيكتاب عبد
 واالسكايفّ ، أيب احلديدر ابن ومع هتوّ ، عن اإلسكايفّ ، بن أيب احلديدال هجرشح النّ 

وي عن عيلّ ((: فالعبارة هناك الم-وقد رُ ة أبا ريّ  ولكنّ ، )): ه قالأنّ -عليه السّ

نَّة ومكانتها  )١( حابة بلغ اآلخذون عنه من ((منه، وقال:  ٣٧٨ص:  ، وينظر٣٨٠ص:  السُّ الصّ
آخر، ويف  صحايبّ  والتّابعني ثامنامئة من أهل العلم، وهو عدد مل يبلغ عرشه اآلخذون عن أيّ 

كان يف املحيط  أبا هريرة ويستجيبون لوحي ضامئرهم بأنّ ، هذا ما يقنع الّذين يريدون احلقّ 
حابة والتّابعني يف الذّ  دق يعلو من الصّ روة العليا الّذي يعيش فيه، وبني من يعرفونه من الصّ

ذي يعرف ما كان عليه ذلك اجليل املمتاز من والّ ، ووساوس املرجفني، يبةوالرِّ  كِّ عن الشَّ 
، وخذالن الباطل، وإنكار هجة، ونرصة احلقّ اللّ والتّابعني من صدق اهللاصحابة رسول

ين، والشِّ ، املنكر، والوقوف يف وجه املبتدعني انحرف، عن  ة عىل مندّ واملحاولني لتحريف الدّ
سول نَّةِ الرّ لو كان  م مل يكونوا ليسكتوا عن أيب هريرةجيزم بأهنَّ  أو عملٍ ، يف قولٍ  سُ

فام الّذي كان ؟ ، يف صدقه، كيف وهو ليس ذا سلطان، وليس ذا جاه ونفوذ عندهم أدنى شكٍّ 
ني  اهللاحديث عن رسولومنعه من التّ ، يمنعهم من اإلنكار عليه ؟! ، يف صدقهلو كانوا شاكِّ

ابق ص: ))يف وجوه اخللفاء واألمراء وهم الّذين كانوا يصدعون باحلقّ   . ٣٩١. السّ
 . ١٦٨األنوار ص: ينظر:   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
م بيان حال ابن أيب. ))!!جيزم وال نستويف ((: ثم قال أبو رية. واإلسكايفّ ، احلديد وتقدَّ

حابة له  -  اهللابحمد- ضحقد اتّ ((: قال املعلِّميّ . ))يف رواياته كّ والشَّ ، ذكر انتقاد الصّ
ا-قالو، ))علم حال ما مل يذكرومنه يُ ، عام ذكر اجلواب همه ه مل يتّ  أنّ قد تبنيّ ((: -أيضً

حابة أحدٌ  ته  قيام حجّ وتبنيّ ، ورووا عنه، وسمعوا منه، بل أثنوا عليه، من الصّ
خيالفه من وبذلك سقط ما ؛ وعذره الواضح فيام بقي، الواضحة يف أكثر ما انتقد عليه

حابة كلّ ((: قوله، ة عن أيب حنيفةنقل أبو ريّ و. ))كالم من دوهنم هم عدول ما الصّ
مل ((: قال املعلِّميّ . )) مالك بنوأنس، أبا هريرة: وعدَّ منهم، عدا رجاالً 

وهو ؛ ثمّ وجدت مصدره، يف تدليس بالياه! ! وهذه عادته احلميدة؛ يذكر مصدره
هذا ال  وال ريب أنَّ ، عن أيب جعفر اإلسكايفّ ، البن أيب احلديد رشح هنج البالغة

وعن أصحاهبام يف كتب ، واملعروف عنهام، وال عن أيب حنيفة، عن أيب يوسف يصحُّ 
نَّة أنّ ، واألصول، العقائد حابة كلّ  وغريمها ما عليه سائر أهل السُّ ، ))هم عدولٌ الصّ

ابق  )١(  . ١٦٩ص:  ينظر: السّ
ابق )٢( : . ١٧٢ص:  ينظر: السّ باعيّ هذا من الكذب، والبهتان؛ فقد تقىصّ كلّ ما قيل عن ((قال السّ

تي ليست هلا قيمة علميّة، فام الّذي قرصّ به شأوه عن تتبّع أيب أيب هريرة ، حتّى من الكتب الّ
نَّة . ))هنا؟!  هريرة   . ٣٨٣ص: ومكانتها السُّ

 . ١٧٢ص:  األنوار )٣(
ابق  )٤(  . ١٧٣ص:  السّ
ابق  )٥(  . ١٧٥-١٧٤ص:  ينظر: السّ
ابق  )٦(  . ١٧٥ص:  السّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
باعيّ  حابة يف تكذيب أيب وبعد أن افرت أبو ريَّ ((: وقال السّ ة ونقل املفرتيات عن الصّ

ه كان ال يأخذ بأحاديث أيب غري صحيحة عن أيب حنيفة بأنّ  انتقل إىل روايةٍ  هريرة
ا بأنّ ، هريرة واية عن أيب حنيفة غري صحيحة ونحن نجزم قطعً فالفقه ، هذه الرّ

 املأثور عن أيب حنيفة نفسه ميلء باألحكام الّتي ال مستند هلا من األحاديث إالّ  احلنفيّ 
 .))أحاديث أيب هريرة

حابة أحدٌ  هبكذِّ ي مل نَّ أبا هريرةأ: واخلالصة  ومل يثبت قطُّ ، التّابعني وأمن الصّ
ا اهتّ  ام الباطل ، وهذا التّكذيب املزيّف. ورووا عنه، بل أثنوا عليه، مهأنَّ أحدً واالهتّ
د بنقله  وال نجده ، ومن تأثّر هبم من املستغربني، املسترشقني وبعضُ ، األهواء أهلُ يتفرّ

فض، إالّ عند من ال يوثق بنقلهم  .واألدب، واالعتزال، وال يعتدّ بكتبهم من أهل الرّ

نَّة تهخطّ : ارابعً   .املاكرة يف الكيد للسُّ
: يزيد بنالسائبوقد أخرج ابن عساكر من حديث ((: ةقال أبو ريّ  

أو بأرض ، ك بأرض دوسٍ أو ألحلقنّ ، اهللاحلديث عن رسول لترتكنّ 

نَّة ومكانتها ص:   )١(  . ٣٨٣السُّ
ا عىل أثر عمر -قال ابن كثري  )٢( ه خيش من عىل أنّ  من عمر وهذا حممولٌ ((: -معلِّقً

تي قد تضعها النّاس عىل غري مواضعها، وأهنّ  مون عىل ما فيها من أحاديث م يتكلّ األحاديث الّ
جل إذا أكثر من احلديث ربّ  خص، وإنّ الرُّ   أو اخلطأ فيحملها، ام وقع يف أحاديثه بعض الغلطالرّ

د: حديث، فقال مسدّ أذن له بعد ذلك يف التّ  عمر وقد جاء أنّ ذلك،  أو نحو، النّاس عنه
ثنا خالد الطّ   . قال: بلغ عمرعن أيب هريرة، أبيه عن اهللا،عبد بنحان، ثنا حييىحدّ

، يف بيت فالن؟ قال قلت: نعم اهللاا مع رسولفقال: كنت معنا يوم كنّ ، فأرسل إيلّ ، حديثي
َ  علمتُ وقد  َ  ملِ : -يومئذٍ -قال  اهللارسول ك؟ قلت: إنّ سألتُ  تسألني عن ذلك؟ قال: وملِ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ولكن لفظه ٨/١٠٦ البداية عزاه إىل((: -يف جوابه-املعلِّميّ  قال. ))القردة

ك ألحلقنّ أو ، لوَ احلديث عن األُ  لترتكنّ : وقال لكعب األحبار، دوس. . . ((: هناك
وله ، ومجع الكلمتني أليب هريرة، ة هنا ذكر كعبفأسقط أبو ريّ  ))بأرض القردة

 لترتكنّ : وقال لكعب األحبار((: ٣٠: قال ص. أشنع من هذه يف هذه احلكاية فعلةٌ 
تقوية : لاألوّ : لغرضني؛ ))لوَ عن األُ ((: أسقط قوله. لخإ ))كأو ألحلقنّ ، احلديث

ترويج دعو مهولة : الثّاين. كان ينهى عن احلديث عن النَّبيّ   عمر دعواه أنّ 
، ث عنه بام يشاءدِّ كان حيُ  النَّبيّ  ه مل يلقَ أنّ  كعبًا مع وهي دعو أنّ ؛ فاجرة خبيثة

حابة يسمعون منه تلك األحاديث ثمّ ال يكتفون ، خمجلةٍ  ويقبلوهنا بسذاجةٍ ، وكان الصّ
ا لنَّبيّ ا حتّى يذهبوا فريووهنا عن، بذلك م سمعوها من فيومهوا النّاس أهنَّ ، رأسً
حابة أو عىل األقلّ ، النَّبيّ  عم ولزيادة تفظيع هذا الزّ ، من بعض إخواهنم من الصّ

ا يسعى هلدم اإلسالموزعم أنّ ، عىل كعب بالغ يف احلطِّ  ويفرتي ما شاء من ، ه كان منافقً
حابةلها فيتقبّ ، يروهيا عن النَّبيّ ، األكاذيب ا ويرووهنا عن النَّبيّ ، الصّ فعىل هذا ، رأسً

حابة إن كلّ ؛ عمالزّ  ه حيتمل فإنّ  ح بسامعه من النَّبيّ رصَّ ومل يُ ، ما جاء من أحاديث الصّ

ا فليتبوّ من كذب عيلّ متعمّ (( اقال: أمّ ، ))ارأ مقعده من النّ دً  . البداية))ثفاذهب فحدِّ ؛ ا إذً
د عجّ ٨/١١٠ باعيّ هتديدَ عمر أليب هريرة ، وأنكر البعضُ كمحمّ بالنّفي  اج، والسّ

باعيُّ بأنّه يف ذلك العرص غري جائز. ينظر:  ، ٢١٥ص:  ةظلامت أيب ريّ إىل بالده، وعلّله السّ
نَّة ومكانتها ص:   . ٣٧٩والسُّ

 . ١٥٣األنوار ص:   )١(
 . ١١٠/ ٨ البداية  )٢(
 . ))أن كان((: األنواريف   )٣(
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 ّ  . : ا افرتاه كعبأن يكون ممِ

ثم ((: إىل أن قال. )). . . اخلارس ة من أخطر خطط الكيد اليهوديّ ميّ ة اجلهنّ اخلطّ  وهذه
وأظهر إسالمه أخذ يعمل يف ، املدينة يف عهد عمر ا قدم كعبٌ ملََّ : قالمل يكفه حتّى 

ين؛ م من أجلهلَ سْ ا أَ ملَِ  ومكرٍ  دهاءٍ  وافرتاء الكذب عىل النَّبيّ ، من إفساد الدّ
واية عن ،  له سوء دخلتهفطن لكيده وتبنيَّ  أنْ  ومل يلبث عمر، )؟!(كذا فنهاه عن الرّ

 . ٥سورة الكهف/ اآلية:   )١(
ا عىل هذا اخلربقال املعلِّميّ   )٢( كاد هبا اإلسالم يُ  مهولةٌ  هذه مكيدةٌ ((: -يف موضع آخر، تعليقً

نَّة، اخرتعها بعضُ  ، ةاها أبو ريّ وتبنّ ، ومشت عىل بعض األكابر -فيام أر-املسترشقني والسُّ
-لقومٍ  وحطٌّ ، للباطل وتظنٌّ ، بالغيب وهذا الّذي قاله هنا رجمٌ ، وارتكب لرتوجيها ما ارتكب

مل يعرفوا  م غفيل، كأهنّ إىل أسفل درجات التّ  -روا الدنيا أحكم تدبريودبّ ، العاملفتحوا 
مل يعرفه، وقد ذكر أبو  وعىل دينه إنسانٌ ، وهديه فقبلوا ما يفرتيه عليه، تهوسنّ ، ودينه، النَّبيّ 

حابة يف توقّ  ة يف مواضع حالَ ريّ  ، وإيامنه، ن صدقه خيربه أخوه الّذي يتيقّ امّ ف بعضهم عَ الصّ
ا فأسلم بعد كان هيودي¢  ، فهل تراهم مع هذا يتهالكون عىل رجلٍ بيّ وطول صحبته للنَّ 

ّ  فيقبلون منه ما خيربهم عن النَّبيّ ، بسنني النَّبيّ  حابةُ ممِ يف غنى   ا يفسد دينه؟ كان الصّ
انه الّذين صحبوا رجع إىل إخو منهم إىل يشءٍ  ، إن احتاج أحدٌ همة نبيّ سبة إىل سنّ بالنّ  تامّ 

فيقولوا: من ، همثهم عن نبيّ وجالسوه، وكان كعب أعقل من أن يأتيهم فيحدّ ، النَّبيّ 
نعم ذكر . . . بوه ورفضوها كذّ  الواقع، وإن مل يذكر أحدً ا سألوه فيبنيّ صحابي¢  رَ كَ ذَ  أخربك؟ فإنْ 

اجم أنّ  . وعادهتم  وعائشة، وصهيب، ورو عن عمر، سل عن النَّبيّ أره أصحاب الرتّ
ا يف صحّ ، أن يذكروا مثل ذلك ا واحدً ، فهذه كتب احلديث، ته عن كعب نظروإن كان خربً

ا يُ   وجد فلن جتده إالّ  فإنْ  رو عن كعب عن النَّبيّ واآلثار موجودة ال تكاد جتد فيها خربً
، وكذا روايته عن عمر ، عنه ال يصحّ  ه مع ذلكمن رواية بعض التّابعني عن كعب، ولعلّ 
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه قنّ ليلح أو؟! ، كذا( اهللامل يرتك احلديث عن رسول ده إنْ وتوعّ ، )؟! النَّبيّ (كذا

 ة أن جيمع عرش حكايات خمتلفة يثبت أنّ  أبا ريّ نا نتحدّ نّ إ((: وقال. ))بأرض القردة
حابة ربّ ((: وقال. ))كعبرواها عن  أبا هريرة هم عن ف بعضُ ام توقّ وقد كان الصّ

حابة حتّى يستثبت . ))؟! فام بالك بام يرسله كعب، قبول خرب بعض إخوانه من الصّ
حابة عن كعب-وقال فكان ، ام كان كعب يعرف الكتب القديمةإنّ ((: -عن رواية الصّ

تناسب أشياء يف  وحكاياتٍ  صصٍ أو بق، هد والورعوأشياء يف الزّ ، ث عنها بآدابحيدِّ 
نَّة، القرآن ، من أكاذيب أهل الكتاب: وما رأوا باطالً قالوا، قبلوه فام وافق احلقّ ، أو السُّ

، كعب ذلك كان فنّ ، همكام أمرهم نبيّ ؛ وما رأوه حمتمالً أخذوه عىل االحتامل
حابة إالّ  عنه أحدٌ  ومل يروِ ، وحديثه وعادة ((: وقال. )) ما كان من هذا القبيلمن الصّ

وي عنه ة ما رُ وعامّ ، ه مات قبلها بزمانمع أنّ  وعائشة ، وكذا روايته عن صهيب
 . ١٠٦-١٠٥األنوار ص: . ))ومن قوله، حكايات عن أهل الكتاب

ابق ص:   )١(  . ٢١٥-٢١٣وينظر: أبو هريرة ص: . ١٥٥-١٥٣السّ
حايبّ ((وقال: . ١٧٨األنوار ص:   )٢( عن  كأيب هريرة؛ الّذي سمعه من النَّبيّ ورواية الصّ

ابق))ةبغاية القلّ  عن النَّبيّ ، عن صحايبّ ، تابعيّ   . ٢١٢ص:  . السّ
ابق  )٣(  . ١٠١ص:  السّ
ابق  )٤( ا-وقال. ١٠٨ص:  السّ يوجد دليل عىل   أنْ قوهنا إالّ م مل يكونوا يصدّ أهنّ  فاحلقّ ((: -أيضً

ولذلك أقسم ؛ وراةيف التّ  عن صفة النَّبيّ   عمرو بن اهللاصدقها، وذلك كخرب عبد
وال هو ، عوال الرشّ ، إذا وجدوا اخلرب ال يدفعه العقل ما ماعدا ذلك فغاية األمر أهنّ عليه، فأمّ 

كان مع ذلك مناسبًا يف اجلملة آلية  وحتريفهم أنسوا به، فإنْ ، ة اختالف أهل الكتابمن مظنّ 
ابق. ))مالوا إىل تصديقه أو حديث عن النَّبيّ ، من القرآن غالب ما ((، وقال: ١٣٤ص:  السّ

ابق ص: ))عليه رو عن كعب مكذوبٌ يُ   . ١٣٠. السّ
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 إالّ  ولو مل يكن املرويّ  ))رو عنه فالن، رو عن فالن((: أهل احلديث أن يقولوا

 احلرف ك ال جتد هلؤالء عن كعب إالّ نّ إف، وهذا هو احلال هنا تقريبًا، واحدةً  حكايةً 
ا، واحلرفني ونحوها ع يف كتابهو. ))وكثري من ذلك يأيت ذكر كعب فيه عرضً : توسّ
نَّة، يف بيان هذا املكر األنوار الكاشفة  للردّ عليه، والكيد للسُّ ، وتفنيده، وتصدّ

ا اهللاجزاه، فأجاد وأفاد د وقال. خريً رَ ((: اجعجّ  حممّ مَ ْيُ عُ هنَ ا مل يكن خاص¢  وَ

ابق  )١(  . ١٢٨ص:  السّ
َّا قاله: ١٩٢-١٧٧، وص: ١٣٥-١٠٧ص: ينظر:   )٢( ق كيد املحقّ  الكيد اليهوديّ ((. وممِ

حابة يف؛ وإخوانه املسترشقني، جولدزهير ني لني خرافيّ صورة مغفَّ  املحاولني تصوير الصّ
ّ وأبو ريّ . يتالعب هبم كعبٌ  ا من فرسانه، هلذا الكيد ن سقط فريسةً ة ممِ ابق . ))ثمّ عاد فارسً السّ

د عجّ  . ١٣٥ص:  مه عبد((:  اجوقال حممّ مه األحبار كعب عن باألخذ احلسنيوكام اهتَّ -اهتَّ
ا لَ هذا الزّ أبو ريّ -أيضً وَّ رهُ ة بذلك، وهَ مؤامرة دبَّرها كعب األحبار لِبَثِّ عم، وصوَّ

ين اإلسالميّ اإلرسائيليّ  ة بمطيَّة له من أجل ذلك، وير أ ، وجعل أبا هريرةات يف الدّ و ريَّ
ه؛ ة دهائه عىل سذاجة أيب هريرةأنَّ كعبًا قد سلَّط قوّ  نيِّمَ نه كلّ ؛ لكي يستحوذ عليه ويُ ما  ليلقِّ

ين اإلسالميّ  من خرافات وأوهام، وكان له يف ذلك أساليب غريبة وطرق  يريد أن يبثَّه يف الدّ
 وال لغري كعب أن يشرتي ضمري أيب هريرة، ما كان لكعب((، إىل أن قال: )). عجيبة. . 

: ٢٤٦ص:  أبو هريرة ))وصدقه وإخالصه، عرفناه يف أمانتهالّذي  باعيّ وزعم ((، وقال السّ
ةَ أنّ أَبُو يَّ وهذه ، ثمّ ينسبه إىل النَّبيّ ، كعب األحبار احلديثكان يأخذ من  أبا هريرة رَ

وحتريف نصوص العلامء عىل دأبه ، لخيّ دعو فاجرة مل يستطع أن جيد هلا دليالً سو التّ 
، رواية أيب هريرة؛ علامء احلديث ذكروا من رواية األكابر عن األصاغر فقد ذكر أنّ ، وعادته

ا عن كعب حديثَ وعبارته تفيد أهنّ ، كعبعن  وغريهم ، وأنس، ومعاوية، والعبادلة وْ وَ  م رَ
سول ألنّ ؛ مضحكٌ  وهذا كذبٌ ، اهللارسول وِي صحابةُ  كعبًا مل يدرك الرّ  فال يعقل أَنْ يَرْ

سول وغريه من علامء أهل ، ن مل يدركه، وإنّام يذكر ذلك يف بيان أخذهم عن كعبه عمّ أحاديثَ  الرّ
نَّة. ))أخبار األمم املاضية وتوارخيها -ذين أسلمواالّ -الكتاب    .٣٨٦-٣٨٥ومكانتها ص:  السُّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ريرةبأيب ا من الوقوع يف اخلطأ؛ بل ذلك كان منهاجه هُ ما صدر عن  وكلّ . . . خوفً

نَّةكان من باب سياسته يف تطبيق منهجه يف التّثبّ إنّام  أمري املؤمنني ، ت يف السُّ
واية ، أبو إسحاق احلمرييّ  ماتع بنكعب: هو؛ كعب األحبارو. ))واإلقالل من الرّ

ام، كان من أهل اليمن ، وقد زاد عىل املائة، مات يف آخر خالفة عثامن، وسكن الشّ
ه بال-وقال أبو شهبة، ))ثقة خمرضم((: حجرقال ابن  فِ صْ يظهر وأنّه ، قافنّ يف ردّ وَ
ا رماه هبذا إِالّ إينّ ((: -ةويبطن اليهوديّ ، اإلسالم دً ْ أَرَ أَحَ ، ظّام ما كان من النّ  ملَ

علامء اجلرح والتّعديل مل جيرحوه عىل قرب  وأنّ ، وذيلهم أيب ريَّة، واملسترشقني
جال وعىل، عرصهم من عرصه ومعرفة ، ما رزقوا من علم وشفوف نظر يف نقد الرّ

نَّة، و٢١٥وينظر: ص: . ٢١٤، ٢١٣ص:  أبو هريرة  )١( باعيّ ص:  السُّ  . ٣٧٩للسّ
: يف كعب معاوية قولَ  ٧٣٦١: رقمصحيحهورو البخاريّ يف. ٥٦٤٨رقم:  التّقريب   )٢(

ثني الّذين (( ثون إن كان من أصدق هؤالء املحدِّ  -مع ذلك-ا عن أهل الكتاب، وإن كنّ حيدِّ
: وقوله، نخترب: أي؛ دةثمّ موحّ ، بنون ))بلونَ لَ ((: قوله((: ابن حجر. قال ))بلو عليه الكذبنَ لَ 

حو وهذا ن: نيبن التّ اقال ، يقع بعض ما خيربنا عنه بخالف ما خيربنا به: أي؛ ))عليه الكذب((
كتاب بن حبّان يف ا وقال، ))فوقع يف الكذب، ل من قبلهبدّ ((: -كعب يف حقِّ -اسبن عبّ اقول 

مري الضّ : وقال غريه، ))ابًاه كان كذّ ومل يرد أنّ ، ه خيطئ أحيانًا فيام خيرب بهأراد معاوية أنّ : الثّقات
، لوهلكوهنم بدّ ؛ الكذبوإنّام يقع يف كتاهبم ، ال لكعب، للكتاب ))عليه بلونَ لَ ((: يف قوله

وإن مل ، وعىل حديثه، عوده عىل كعب ويصحّ ، عوده عىل الكتاب يصحّ : وقال عياض، فوهوحرّ 
ء ، دعمّ ى الكذب التّ إذ ال يشرتط يف مسمّ ؛ دهويتعمّ ، يقصد الكذب بل هو اإلخبار عن اليشّ

بعض  أنّ : املعنى: بن اجلوزيّ اوقال ، لكعب بالكذب وليس فيه جتريحٌ ، بخالف ما هو عليه
 فقد كان كعب من وإالّ ، د الكذبه يتعمّ الّذي خيرب به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبًا ال أنّ 

 . ٣٣٥-١٣/٣٣٤. الفتح ))أخيار األحبار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .))وليس من العدل جتريح النّاس بغري شهودٍ وبيِّنةٍ ، من أحواهلم اخلفيّ 

ة: واخلالصة حابة ما أخذه : أنّ دعو أيب ريّ بأنّ كعب األحبار كان يروي للصّ
اه إىل ا؛ عن كتب أهل الكتاب ا إيّ حابة ، لنَّبيّ مضيفً بكلّ سذاجة باردة وأنّ الصّ

وا ذلك عنه ة عن النَّبيّ ، تلقّ كامَ جرت به عادهتم من إسقاط ؛ مبارشة وبلّغوه لألمّ
ا، هذه دعو كاذبة خاطئة؛ الوسائط أنّ أحاديث : منها؛ ويرتتّب عليها آثار خطرية جد¢

ّا أخذوه عن كعب امع حيتمل كوهنا ممِ حوا فيها بالسّ تي مل يُرصّ حابة الّ ي عن بن، الصّ
 -عىل وجه اخلصوص-ويعظم اخلطر عندما نعلم أنّ املستهدفِنيَ هبذا ، إرسائيل

حابة؛ املكثرون من احلديث رت هجرهتم، من صغار الصّ ؛  كأيب هريرة؛ ومن تأخّ
أرادوا به إبطال ؛ ولذا فإنّ هذا يُعدّ من املكر والكيد اليهوديّ االسترشاقيّ اخلارس

نَّة، األحاديث  :اب عن هذه الفرية من وجوهواجلو. وهدم السُّ
يعة-١  حابة ليأخذوا عن أهل الكتاب ما يتعلّق بالرشّ وإنّام أخذوا ، مل يكن الصّ

هد والورع قاق والزّ وقد أُذن هلم ، عنهم ما كان من قبيل القصص واآلداب والرّ
ثوا عن بني إرسائيل((: ففي احلديث املرفوع، بذلك  .))وال حرج، وحدّ
حابة عن التّابعني قليلة -٢  عت، رواية الصّ وهذا إنّام يتأتّى يف حقِّ ، ولقلّتها مجُ

حابة دون كبارهم  .صغار الصّ
حابة يروون عن التّابعني األحاديث املرفوعة -٣  بل كانوا يأخذوهنا ، مل يكن الصّ

وكان أخذهم عن التّابعني يقترص ، أو بواسطة صحابةٍ آخرين، مبارشة عن النَّبيّ 

نَّةدفاع عن   )١(  . منه ٨٢-٨١، وينظر: ص: ١٤٣ص:  السُّ
 . ٣٤٦١رواه البخاريّ رقم:   )٢(
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .وأخبار بني إرسائيل، عىل ما كان من قبيل املوقوفات

ة، كان كعب األحبار من خيار املسلمني -٤   .ومل يكن كام زعمه أبو ريّ
ائفة -٥  عو الزّ لِّم هبذه الدّ وأذناهبم بالوصول إىل ، لظفر أعداء اإلسالم؛ لو سُ
نَّة نوا منها فأبطلوها، السُّ كوا فيها، ومتكّ : والزم التّسليم هبا، ألنّ مقتضاها؛ أو شكّ

حابة رت هجرهتم، التّوقّف عامّ رواه صغار الصّ وهم رواة -كأيب هريرة ؛ أو من تأخّ
نَّة ة السُّ امع -عامّ حوا فيه بالسّ ّا مل يرصّ الّذي ، الحتامل أخذهم له عن كعب األحبار؛ ممِ

ة، قام بعمليّة دسّ اإلرسائيليّات يف األحاديث ز الفكرة اليهوديّ القائلة بأنّ  وهذا يعزّ
يعة اإلسالميّة مأخوذة عن كتب أهل الكتاب  .الرشّ

؛ فجر اإلسالم: أمني يف كتابهأمحدُ  والتحق بزمرة الطّاعنني يف أيب هريرة
ا باملسترشقني رً ّا يدلّ عىل جهلٍ ؛ وتطاول عىل مقامه، افرت عليهف، وأفكارهم، متأثِّ ، ممِ

هوسوء  باعيّ عنه. أدب يف حقّ ا يف توجاملؤلِّ  أشهد أنّ ((: قال السّ د¢ ا جِ بِقً ه يف كان لَ
حامل عىل هذا ظّام يف التّ والنّ ، وجماراة املسترشقني، املطاعن نحو أيب هريرة

حايبّ اجلليل وكان حديثه عنه ، قة من بحثهع طعونه يف مواضع متفرّ فقد وزّ ، الصّ
ولكن أسلوب ، سوءٍ  ه منعتقده يف حقّ يجيهر بام  حماذر أنْ ، فٍ متلطّ  حديث حمرتسٍ 

شكيك يف تّ وحرصه عىل ال، هريرةريفه لبعض احلقائق يف تاريخ أيبوحت، فاملؤلِّ 
حابة يف هذا ونقل شكِّ ، صدقه حايبّ اجلليلالصّ ذلك قد نَمَّ عن رسيرة  كلّ ، الصّ

تو. ))خبيئة نفسهعنوأزاح، فجر اإلسالمفمؤلِّ  عليه مصطفى  لردِّ ل صدّ
باعيّ يف كتابه نَّة: السّ ، فأجاد وأفاد، رشيع اإلسالميّ ومكانتها يف التّ السُّ

نَّة ومكانتها ص: ينظر:   )١(  . ٣٢٢السُّ
 . ٣٥٢إىل  ٣٣٠ص: ينظر:   )٢(
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ا اهللاجزاه دوال، خريً  الكالم لغو مجلة من فهي؛ وإساءاته، طعونه بذكر األوراق نسوّ

 يورده مل للحنفيّة قوالً  عزا لكنّه، يُذكر وال ويُنسى، يُرو وال، يُطو الّذي وباطله
ام ا صحيحً قال . ))أبو هريرة غري فقيه((: فنسب إليهم قوهلم، وال نقله عىل حقيقته، وردً

قو احلنفيّة((: املعلِّميّ  ه حمقِّ باعيّ ، ))هذا القول قد ردّ فام نقله عن احلنفيّة ((: وقال السّ
ه ، ثمّ عزاه لبعض احلنفيّة. ))غري صحيح بعدم فقاهة أيب هريرة: من قوهلم وردّ

 مجع تقيُّ قد و. ))والتّشنيع عىل مقالتهم تلك، ومجهور احلنفيّة عىل خالفهم((: بقوله
ين السُّ  ا  بكيّ الدّ خاويّ . هريرةأيبفتاو يف جزءً  بعض بردِّ  عربة ال((: وقال السّ

 يف برأيه عملوا فقد، بفقيه ليس بأنَّه وتعليلهم، هريرة أيب سيِّدنا روايات احلنفيّة
ه، وغريه، الكلب ولوغ من ثالثًا الغسل  وقال، اجلسيمة الواليات عمر ووالَّ

افعيّ  مسند يف كام له عبّاس  ابن ئل وقد-الشّ  أفتِهِ ((: -مسألة عن سُ
هبيّ . ))فتياه عىل ووافقه، فأفتى، ))معضلة جاءتك فقد، هريرةأبايا : وقال الذّ
وناهيك أنَّ ، وفقهه، وإتقانه، وجاللته، حلفظه؛ احتجَّ املسلمون قديامً وحديثًا بحديثه((

 .))أفتِ يا أبا هريرة: ويقول، يتأدَّب معه  مثل ابن عبّاس

 . ١٧٤األنوار ص:   )١(
نَّة ومكانتها ص:   )٢(  . ٣٤٨السُّ
 . ٣/٣٠٨، واألعالم ٤/٥٤١اجلواهر املضيئة   )٣(
افعيّ ص:   )٤(  . ٢٧٢-٢٧١مسند الشّ
 . ٤/٤٠الفتح   )٥(
ري  )٦(  . ٢/٦٠٩ السِّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

ة عرب عصورها علامء األمّ من  وحفاوة كبرية، ناية فائقةع لقي أصحاب النَّبيّ  
التّعريــف بــأحواهلم و، ووضــعوا املصــنّفات الكثــرية يف أســامئهم وأعالمهــم، املختلفــة

وتيــك ، العنايـةوحـقّ هلــم هـذه ، وجمريــات حيـاهتم، والتّفصـيل بسـريهم، وفضـائلهم
ـة بعـد نبيِّهـا؛ احلفاوة ـبل، وقـرهنم خـري القـرون، فهم أفضل األمّ . وسـبيلهم أقـوم السّ

لٍ  واختلفـت أغــراض ، ومـا بيـنهام ،ومختصـرٍ ، وجـاءت هـذه املصـنَّفات مـا بـني مطــوّ
عت طرائقهم، مصنِّفيها فيام وضعوه ومنهـا مـا وصـل إلينـا . وتباينت منـاهجهم، وتنوّ

ا . فهـو يف عـداد املفقـود، أو مل يعثر عليه، ومنها ما مل يصل إلينا، اأو خمطوطً ، مطبوعً
ة الح؛ وأفادت أقوال األئمّ  وابن حجـر، والعراقيّ ، وابن األثري، كابن الصّ

حابة أو يف ، وكـام حـوت تـرامجَهم الكتـبُ املفـردة فـيهم، كثرةَ املصنَّفات يف معرفة الصّ
ـا-فقد حوهتـا، فضائلهم واةال-أيضً ـة يف الـرُّ ـة واخلاصّ ، ككتـب الطّبقـات؛ كتـبُ العامّ

ـــة ـــواريخ العامّ واملؤتلـــف ، واألنســـاب، وتـــواريخ املـــدن، واجلـــرح والتّعـــديل، والتّ

ة عرب عصورها املختلفة بأصحاب نبيِّها  )١( ، يقارن بني هذه العناية، واحلفاوة من علامء األمّ
وريض عن أصحابه وبني من ناصبهم العداء، وأظهر هلم البغضاء من أهل البدع واألهواء؛ 

 فشتّان ما بني الفريقني، وبُعد ما بني الطّائفتني. 
 . ٢٦٢علوم احلديث ص:   )٢(
 . ١/١٠أسد الغابة   )٣(
 . ٣/٢رشح التّبرصة   )٤(
اإلعالن ، و٦-٤/٥، وينظر: فتح املغيث ))خالئق يتعرسّ حرصهم((قال: . ٤-٣/ ١اإلصابة   )٥(

 . ١٧٣، ١٧٢ص: 
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ـذي ، وغريهـا، وكتب رجال كتب معيّنـة، واأللقاب، والكنى واألسامء، واملختلف والّ

تي أُفردت فيهم، نعنيه ت هبم، ونعتني به يف هذا املبحث املصنَّفات الّ   .واختصّ
  :وأسامء مصنِّفيها، فاتاملصنّ هذه قائمة بعناوين و
حابة  عن النَّبيّ وَ رَ  نْ طبقات مَ  - ١   الطّائيّ  عديّ  بنللهيثم من الصّ

 .)م(. هـ٢٠٧/ت
حابة -٢  .(م). ـه ٢٠٨ى ت/ املثنّ  بنأليب عبيدة معمر الصّ
حابة سائر البلدان لَ زَ من نَ  معرفة -٣  املدينيّ  اهللاعبد بنلعيلّ  من الصّ

 .(م). ـه٢٣٤ت/

مة )١( ،البن عبد االستيعابيراجع يف هذه املصنَّفات: مقدّ مة الربّ البن حجر،  اإلصابةومقدّ
، ٧-٤/٥، وفتح املغيث١٧٦-١٧٢، واإلعالن ص: اإلصابةوموارد ابن حجر يف كتابه 

سالة املستطرفة ص:  مريّ ١١٠٤-٢/١١٠٣، وكشف الظّنون ٩٦-٩٤والرّ ، وبحوث للعُ
نَّة قبل التّدوين ص: ٧٣-٦٤ص:  جال ، و٢٦٤-٢٦١، والسُّ هراينّ علم الرّ -٩٧ص: للزّ
مة فاروق محادة١٠٤ حابةلـ ، ومقدّ ، و فضائل الصّ حابة لِّ معجم ما أُ للنّسائيّ ف عن الصّ

د الشّ مل  . يباينّ حمّ
ه ابن النّديم يف   )٢( امّ ، وذكره ٥/٦٠٩ األدباء يف معجموياقوت ، ١٤٦الفهرست ص: كذا سّ

فديّ   ٣٨٨-٣٨٦اخلطيب ص:  موارد: ينظر اقتبس منه اخلطيب، و٢٧/٢٣٨ يف الوايف الصّ
 حواشيه.  مع

خاويّ يف اإلعالن ص:  )٣(  . ١٧٥ذكره السّ
خاويّ يف الفتح )٤( ه السّ امّ سالة ص: ١٧٢، واإلعالن ص: ٤/٥كذا سّ ه ٩٥، والكتّاينّ يف الرّ امّ ، وسَ

حابة سائر كتاب : ٢/٣٠٢، واخلطيب يف اجلامع٢٧٤احلاكم يف املعرفة ص:  من نزل من الصّ
: البلدان خاويّ  . ))ني: لطيفةيع((. يقع يف مخسة أجزاء. قال السّ
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 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وي عنه من أوالد العرشة - ٤ وغريهم من أصحاب ، تسمية من رُ
 .له (ط) اهللارسول

د اهللاأليب عبد كتاب أصحاب النَّبيّ  - ٥  البخاريّ  إسامعيل بنحممّ
 .(م)ـه٢٥٦/ت

ان -٦ دَ  .له (م) الوحْ

قه عيلّ مجاز،  )١( ياض، باسم اجلوابرةهـ، و١٤٠٢، الكويت، القلمحقّ اية، الرّ هـ ضمن: ١٤٠٨، الرّ
واة من األخوة واألخوات  . الرُّ

ه املؤلِّف يف التّاريخ الكبري  )٢( امّ ه ))أصحاب النَّبيّ قد بيّنّا يف كتاب((قال:  ٢/٦٠كذا سَ امّ ، وسَ
واليبّ  ه ابن ١٦٨-٣/١٦٧؛ كام يف الكامل البن عديّ أصحاب النَّبيّ تسمية الدّ امّ ، وسَ

حابة أساميحجر:  ه ،٤٩٢: ص اهلد. الصّ  عن رو من تسمية: البغويّ  وسامّ
حابة اهللارسول : ف يف ذلكه صنّ ل من عرفتُ فأوّ ((قال ابن حجر: . ١/٢٣٩. معجم الصّ

اأفرد يف ذلك ، البخاريّ  اهللاأبو عبد ليّة ابنُ نارص ١/٣اإلصابة . ))تصنيفً ر األوّ ، وسبقه إىل ذِكْ
ين قال:  حابة ((الدّ ل من مجع أسامء الصّ مرتّبني يف األسامء عىل حروف املعجم:  -فيام نعلم-وأوّ

، وهو قسم من أقسام  اهللاأبو عبد . جمالس ص: ))، ثمّ تبعه النّاستارخيه الكبريالبخاريّ
ين؛ أراد هبا ، وابن حجر جعله كت٢٢٩ ليّة يف كالم ابن نارص الدّ ا، وحيتمل أنَّ األوّ ابًا مفردً

ا ابن حجر فقال ذلك باعتبار ما علمه؛ كام نصّ هو عليه، وكام أشار  تيب عىل املعجم، وأمّ الرتّ
خاويّ يف قوله . ))فيام علم؛ ف فيهل من صنّ ه أوّ نّ : إوقال شيخنا، وكالبخاريّ ((: إليه السّ

. ))كثري النّقل عنه ما رأيناه، والبغويّ ((: عنه قال ابن حجر، ٤/٥فتح ال، و١٧٢ص:  اإلعالن
 . ٣/١٥١ اإلصابة

حابةأبو نعيم يف ذكره   )٣( ين ، وهو من مصادره، و٣٠٥، ٢/١٢٤معرفة الصّ يف ابن نارص الدّ
يوطيّ ، ٤٩٢اهلد ص: يف  وابن حجر، ٦/٤٣٠التّوضيح ، ٢/٣٩٦التّدريب يف  والسّ
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واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
حابة  -٧  .(م) هـ ٢٦٣/ت النّمرييّ  شبّة بنلعمر الصّ
حابة - ٨  .(م) ـه٢٦٨ت/  ار املروزيّ سيّ  بنألمحد الصّ
حابة -٩  ابن حيمالرّ عبد بن اهللاعبد بنمحدأل التّاريخ يف معرفة الصّ
 .(م)ـه٢٧٠ت/ الربقيّ 

حابة من احلديث -١٠  األندليسّ  خملد بنلبقيّ  عدد ما لكلِّ واحد من الصّ
 .(ط)ـ ه٢٧٦/ت

سالة والكتّاينّ  حابة((، وقال: ٦٥ص:  يف الرّ ين: . ))خاصّ بالصّ يفِ -فقال((قال ابن نارص الدّ
ب عىل ه مرتّ فأفاد أنّ ، ٦/٤٣٠التّوضيح . )). . . -باب الواحد من حرف الغني املعجمة

من  حدٌ او وهو من ليس له إِالَّ حديثٌ ؛ له الوحدانكتاب ((املعجم، وقال ابن حجر: 
حابة : ٤٩٢اهلد ص: . ))الصّ يوطيّ ا((، وقال السّ وِ إِالَّ حديثًا واحدً رْ هذا النّوع ؛ معرفة من مل يَ

ا خاص¢  زدتُه أنا، ثمّ رأيتُ  حابةأنَّ للبخاريِّ فيه تصنيفً  . باختصار ٢/٣٩٦التّدريب . ))ا بالصّ
ا١١: اقتبس منه ابن حجر يف اإلصابة يف )١( ابن ر: ، وينظ١٨٨، ٣، ١/١٨٣. ينظر: اإلصابةموضعً

 . ١حاشية ٢/١٣٤حجر
حابة يف املروزيُّ  سيَّارٍ  بنذكره أمحد((قال: ، أبو نعيمذكره   )٢( حابة ))الصّ  . ٩٢/ ٣. معرفة الصّ
ين  )٣( ه ابنُ نارص الدّ دً  وقيل: إنّ ((قال: ، وكذا سامّ ا ابتدأه، ومل يكمله، فأمتّه أخوه أمحد، أخاهُ حممّ

ا ه ، و٥/٣٣٥التّوضيح. ))وكان إسنادمها واحدً تاريخ : ١/٢٨٧اإلكامل يفمغلطاي سامّ
حابة الكبري حابة،  تارخيهيف  وذكر أبو بكر الربقيّ ((: وقال ابن اجلوزيّ ، الصّ مجاعة من الصّ

: ٢٦٣لقيح ص: تّ . ال))وما رووا من احلديث هبيّ حابة ((، وقال الذّ وله كتابٌ يف معرفة الصّ
ري . ))وأنساهبم ، ابن عساكر، وهو من مصادر ٢/٥٧٠نظر: التّذكرة وي، ١٣/٤٧السِّ

، وكتب عنه دراسةً ١٦١٤-١٦١٢/ ٣ومغلطاي، وابن حجر. ينظر: موارد ابن عساكر 
َّا قال:  ، وممِ  . ))وتدلُّ النّصوص أنّ ابن الربقيّ رتّب كتابه عىل القبائل((جيّدةً

مريّ ه قحقّ ترتيبه البن حزم طبع   )٤( مة  هـ، وهو: ١٤٠٤، أكرم العُ  . خملد بنبقيّ  مسندمقدّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ان -١١ دَ د الوحْ ازيّ  إدريس بنأليب حاتم حممّ  .)م(. هـ٢٧٧/ت الرّ
د اهللاتسمية أصحاب رسول -١٢ مذيّ  عيسى بنأليب عيسى حممّ  الرتّ

 .هـ(ط)٢٧٩ت/
حاك عاصم أيب بنعمرو بنأليب بكر أمحد اآلحاد واملثاين -١٣  الضَّ

يباينّ   .(ط)هـ  ٢٨٧/ت الشّ
حابة -١٤ ان من الصّ دَ د بنأليب عيلّ احلسني الوحْ بّاينّ النّيسابوريّ القَ  حممّ

 .(م)هـ٢٨٩ت/
ــحابة -١٥ ــد بــن اهللاعبـــدل معرفــة الصّ ب عبـــدان ملقّ ـالــ املـــروزيّ  حممّ

واجلرح والتّعديل ، ١٤٩، ٧١ص:  املراسيل: هأيب حاتم يف مواضع من كتابيْ  ه ابنُ كذا سامّ  )١(
، ٢٥. ينظر: املراسيل ص: مسند الوحدان: باسميف بعض املواضع ذكره و، ٣٢٠، ٤/١٥٠

حابةمؤلَّف ه قول أنّ ضح من بعض النّ ويتّ . ٦/٣٦٤، واجلرح والتّعديل ٩٩ قال ابن أيب ، يف الصّ
. وساق له حديثًا ))وليست له صحبةٌ ، له رؤيةٌ ، شهابٍ  بنسمعت أيب يقول: طارق((حاتم: 

قد أدخلته ((، فقال له ابنه: ))هذا حديثٌ مرسلٌ ((قال أبو حاتم: ثمّ  النَّبيّ  يرويه عن
ْكَ ا ملَِ ؛ الوحدانإنَّام أدخلته يف((: فقال، ))مسند الوحدانيف . كتاب ))من رؤيته النَّبيّ  ىحيُ

 . ٩٩-٩٨املراسيل ص: 
ين أمحد، دار اجلنان، بريوت،  )٢( قه عامد الدّ ين:  قال ابنُ هـ، ١٤٠٦حقّ ف أخرص مصنَّ ((نارص الدّ

 . ٢٢٩. جمالس ص: ))يف ذلك
ياض، باسم اجلوابرة هقحقّ   )٣( اية، الرّ  . هـ ١٤١١، الرّ
د بنأخرج حديثه حسني((: -يف راوٍ -قال٢/١٤٨ذكره ابن حجر يف اإلصابة  )٤( يف  القباينّ  حممّ

حابة  . ))الوحدان من الصّ
ه ابن األثري يف أسد الغابة  )٥( : ١٦٥، ٢/١٦٤، ومغلطاي يف اإلنابة ٥/١٠٣كذا سامّ ه الكتّاينّ ، وسامّ

سالة ص: ))يف مائة جزء((، وقال: ))كتاب املعرفة(( مه: أبو ، ويشتبه عبدان هذا بآخر اس٩٥. الرّ
د  : فاروقُ محادة يف هـ٣٠٦ت/ األهوازيّ  أمحد بن اهللاعبدحممّ ، وذهب إىل أنّه األهوازيّ
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 .(م). هـ٢٩٣/ت

ان -١٦ دَ د يبأل الوحْ طَنيَّ  بلقّ امل احلرضميّ  اهللاعبد بنجعفر حممّ مُ
 .(م). هـ٢٩٧ت/

دَ الو -١٧ حابةحْ لِّني من الصّ قِ د ان والـمُ  شيبة أيب بنعثامن بنملحمّ
 .)م(هـ٢٩٧/ت

حابة -١٨ د يبأل معرفة الصّ  .هـ (م)٣٠١ت/ الباورديّ  سعد بنمنصور حممّ

حابةتقديمه لـ د مطر يف ٢٧للنّسائيّ ص:  فضائل الصّ جال ص: ، وحممّ -٩٩علم الرّ
ف وصنَّ((، حيث قال: ١/٣اإلصابة ، واعتمد األخريُ عىل صنيع ابن حجر يف ٦حاشية ١٠٠

، وأيب بكر؛ بعدهم يف ذلك مجعٌ  ؛ داود، وعبدان، ومن قبلهم بقليل أيب بنكأيب القاسم البغويّ
/-وعبدان املروزيّ قبل مطنيّ ، ))كمطنيّ  ، وبالتّايل فيكون املقصود عبدان -هـ٢٩٧املتوىفّ

وا عىل نسبته كذلك؛ وهم: ابنُ  ح كونه عبدان املروزيّ أنّ مجاعةً نصّ ، ولكن يُرجِّ األهوازيّ
ا-٥/١٠٣ أسد الغابةاألثري يف  ى كتابه، ونقل عنه كثريً ، ومغلطاي يف اإلنابة -وسمّ

د بنعبدان((ونسبه: -، ١٦٥و٢/١٦٤ ، ١/١٠٨، وابنُ حجر يف اإلصابة-))املروزيّ  حممّ
١٥١، ١٣٥د بنعبدان((وينسبه: -ومواضع أخر ، -))عبدان املروزيّ ((و ))املروزيّ  حممّ

سالة ص:  د عجّ ، ٩٥والكتّاينّ يف الرّ نَّة ص: وحممّ مريّ يف بحوث ص: ٢٦٢اج يف السُّ ، والعُ
تي احتُجّ هبا بحملها عىل املذكوريِنَ قبل عبدان. واهللا أعلم. ٦٥ ه عبارة ابن حجر الّ جّ  . وتُوَ

حابة ه أبو نعيم كذا سامّ   )١( ، ١/٤٠٨يف اإلصابة حجر  وابنُ ، ٣/١٦٤٢، ١/١٨٨يف معرفة الصّ
حابةالوحدان من اضع باسم: املو بعضذكراه يف و، ٢/٢٩٦ حابة الصّ . معرفة الصّ
ا-ذكره أبو نعيم و، ٣٤١/ ٣واإلصابة، ٤/٢٣٣٠ حابة-أيضً ، ، وابنُ ١/٢٠٢، يف معرفة الصّ

 . املفاريدباسم: ٢/١٦٤يف اإلنابة مغلطاي ، و٥/١٠٣األثري يف أسد الغابة
ه كذا  )٢( امَّ حابةأبو نعيم سَ ، وذكره ابنُ حجر يف ١/٤٠٩، وينظر: ١/٢٠٢يف معرفة الصّ

 . ٣/٤٨٤، ١/٢٣٨اإلصابة
، قال ٣/٤٩٥، واللّسان ١/١٦٧يف التّهذيب ، وابن حجر٢/١٣٠يف اإلكامل ه مغلطايامّ كذا سَ  )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ان  -١٩ دَ حابةالوحْ  النّسائيّ  سفيان بنللحسن من أسامء الصّ

 .(م). هـ٣٠٣/ت
حابة -٢٠ : وقيل، هـ٣٠٥/ت العسكريّ  سعيد بنأليب احلسن عيلّ  الصّ

 .)م(هـ ٣١٣
حابةكتاب  -٢١ د بن اهللالعبد اآلحاد يف أسامء الصّ  اجلارود بنحممّ

ب ه مرتّ عىل أنّ  فدلّ . ١/١٥٠اإلصابة. ))ه يف حرف الباء من كتاب الباورديّ ومل أرَ ((ابن حجر: 
خاويّ يف الفتحعىل  يف  والكتّاينّ ، ١٧٣، واإلعالن ص: ٤/٥املعجم. وذكره السّ

سالة  . ابن حجرو، هو من مصادر مغلطايو، ٩٥ص:الرّ
ه ابن كثري يف  )١( امّ حابة يف أبو نعيم ذكرهو، ٨/٢٣١جامع املسانيدكذا سَ ، ٢/١٠٢١معرفة الصّ

سالة ص:  الكتّاينّ ، و١/١٨٤وابنُ حجر يف اإلصابة  ذكره ((: ، قال ابن حجر٦٤يف الرّ
كتابه: ه ضمن أنّ فيحتمل . ٣/٣٣٠. اإلصابة ))يف الوحدانمسندهيف سفيان بناحلسن

ا ينظر: اإلصابةمسنده، وعزا النّقل مناملسند  . ٣٥٠، ٣٠٢، ١٥٧، ١/١٢٩كثريً
 ابنُ ، وأكثر ١/٢٤٦يف اإلنابة  ، ومغلطاي٤١٢، ٣٤٤/ ١ابن األثري يف أسد الغابة  كذا ذكره  )٢(

، وذكره ابنُ األثري، وابنُ ٢ح٢/١٤٥عنه، ينظر: ابن حجر ودراسة مصنّفاتهحجر النّقل 
ا-حجر ، وقال ابن حجر: ٣/١٣٦، واإلصابة ١/١٤٨. أسد الغابة األفراد باسم: -أيضً

حابة أفراد يف العسكريّ  سعيد بناستدركه أبو موسى وقال: أورده عيلّ (( اإلصابة  ))الصّ
 ، ويظهر أنّه نفسه. ٣/٢٧
 الربّ عبد ابنُ  ذكرهو، ))سبعة أجزاء((قال: و، ١٨٣يف فهرسته ص: ه ابن خري امّ كذا سَ   
خاويّ  ذكره. وحادكتاب اآل: باسم٣/١٠٦يف التّهذيب  ، وابن حجر١/١٠االستيعابيف  السّ
 كتاب اآلحادومن((: -مصادره تعداد يف-الربّ وقال ابن عبد. ١٧٥اإلعالن ص: و، ٤/٧فتح اليف
د عبدأل د بن اهللايب حممّ حابة يف اجلارود حممّ  . غريُ واحدوذكره ، ١٠/ ١. االستيعاب ))الصّ
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 .هـ(م)٣٠٧ت/النّيسابوريّ 

حابة -٢٢ ّ  القريشّ  يعقوب بنأليب عثامن سعيد الصّ  .(م) اجالرسّ
 .(م). هـ ٣١٦ت/  جستاينّ السّ  داود أيب بن اهللابكر عبد أيبكتاب   -٢٣
حابة -٢٤ د بن اهللايب القاسم عبدأل معجم الصّ  البغويّ  العزيزعبد بنحممّ

 .هـ(ط) ٣١٧ت/
حابة  -٢٥ د بنأليب عروبة احلسني طبقات الصّ اينّ  حممّ  .)م( هـ ٣١٨ احلرّ

ا باسم: و، ٢/١٥٥، ١/٢٠٩يف اإلصابة ابن حجر اقتبس منه   )١( . األفرادذكر له كتابً
واقتبس منه. . ٣١٠، ٢٧٦/ ١الغابة ، وهبذا األخري ذكره ابن األثري يف أسد ١/٢٦٦اإلصابة

 فقد يكون هو. 
هبيّ يف تارخيه (  )٢( ) ضمن من مل يُعرف تاريخ موته من أهل ٣١٢هـ ص:  ٣١٠-٣٠١ترمجه الذّ

 هذه الطّبقة. 
خاويّ يف الفتح، ١/٣يف اإلصابة ابن حجر هذكر  )٣( ، ١٧٢، واإلعالن ص: ٤/٥ والسّ

حابةوابن األثري، و ابن حجر ، وهو من مصادر أيب نعيمه، يايسمِّ ومل  . يف كتبهم يف الصّ
، البيان، الكويت،   )٤( دُ األمني اجلكنيّ ق املوجود منه حممّ : هـ، ١٤٢١حقّ هبيّ . ))دهجوَّ ((قال الذّ

ري   . ١٤/٤٤٢السِّ
معاينّ يف التّحبريه امّ كذا سَ   )٥( ا((وقال: -١٠٣-١/١٠٢السّ ري -))أربعة عرش جزءً هبيّ يف السِّ ، والذّ

 ، واقتبس منه يف التّهذيب١٤٠: ص يف معجمه ابن حجر، و-))جملّد((وقال: -، ٥٥٦/ ١٩
حابة ورتّ ، ٥/٢٢٠ َّا ذكره مغلطاي، عىل الطّبقاتفيه ب الصّ : : الطّبقة الثّالثةمن طبقاته وممِ

ابعة: ٦/٣٩٩. اإلكامل ة والفتحيما بني احلديب واالّذين أسلم حابة أسامء ، والطّبقة الرّ الصّ
 يف اإلرشاد ، وذكره اخللييلّ ١/٥٧ . اإلنابةعرف نسبهمفيمن ال يُ ؛ الّذين أسلموا بعد فتح مكة



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة -٢٦ د يبأل الصّ  .(م). هـ ٣٢٢/ت العقييلّ  عمرو بنجعفر حممّ
حابة الّذين نزلوا مرص -٢٧ دـل تاريخ الصّ  بيع اجليزيّ الرّ  بنمحمّ

 .هـ (م) ٣٢٤ت/
حابة الّذين نزلوا محص -٢٨  احلميصّ  سعيد بنمدالصّ عبدل معرفة الصّ

 .(م). هـ٣٢٤/ت

حابة يف حياهتم. وأفاد أنّ ، ١/٣٤٨ يف تارخيهوسزكني ، ١/٤٥٩  وطبعه يتناول أحوال الصّ
اينّ  عروبة أليبالطّبقات  كتاب من املنتقىمن:  الثّاين اجلزء قهاحلرّ  صالح، دار إبراهيم ، حقّ

سة تبوك، القاهرة، ١٩٩٤البشائر،  عىل مائة  املنتقىم،. واشتمل ٢٠١٠م، ثمّ أعاده يف مؤسّ
 وعرشين صحابي¢ا، وكون املوجودين فيه كلّهم صحابة؛ جيعل احتامل كونه  من كتابه هذا أقو

انيّنيمن كتابه:    يف كتب الطّبقات. ؛ والّذي سيأيتطبقات احلرّ
ابنُ حجر يف و، وذكر إسناده إليه، ١/١٠االستيعابمصادره يفيف  الربّ عبد ابنُ ذكره   )١(

 . ، وهو من مصادره٦/٢١التّهذيب
ه ابن حجر يف اإلصابة  )٢( امّ ـخاويّ يف اإلعـالن ص: ١/٢١٧كذا سَ ا، وذكره السّ ، واقتبس منه كثريً

ـــد(( . وقـــال ابـــن حجـــر:٤/٧، والفـــتح ١٧٥ ـــحابة ذكـــره حممّ بيـــع اجليـــزيّ يف الصّ بـــن الرّ
ــــذين :٢٢/ ١٠التّهـــــذيب. ))رمصـــــ شـــــهدوا فـــــتحالّ ـــــيوطيّ ـــــد(( ، وقـــــال السّ . ))يف جملّ

:١/١٦٦املحارضةحسن يوطيّ حابة(( ، وللسّ حابة فيمن دخل مرص من الصّ نه ، ))درّ السّ ضـمّ
ا بتحقيـق محـزه  -١/١٦٦كتابـه: حسـن املحـارضة يْن، النّشـريتّ فـام بعـدها. وطبـع مفـردً وآخـرَ

ا  ـّ ، ورتّبه عىل املعجم، وزاد عليه تراجم كثرية ممِ املكتبة القيّمة، القاهرة. خلّص فيه كتاب اجليزيّ
  .١/١٦٦فاته. ينظر: حسن املحارضة 

، ١٠/٢٢التّهذيب، و١٢/٧٠تاريخ دمشق، وينظر: ١٦٨ص: معجمه يف  ه ابن حجرامّ ذا سَ ك )٣(
هبيُّ ، وصفه ٤/٧فتح املغيث، و١٧٤اإلعالن ص: و، ١/٤٦٥واإلصابة  تاريخٌ بأنّه  الذّ

ري. لطيفٌ   . ١٥/٢٦٧ السِّ
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حابةأسامء  - ٢٩ د الصّ محن الدّ عبد بنأليب العبّاس حممّ  غويلّ الرّ

 .هـ(م)٣٢٥ت/
د عبدأيبكتاب  -٣٠ محن حممّ د بنالرّ ازيّ  حممّ   .(م). هـ٣٢٧ حاتم أيب ابن الرّ
حابة -٣١ موالهم  األمويّ  قانع بنالباقييب احلسني عبدأل معجم الصّ

  .(ط). هـ٣٥١ت/
حابة -٣٢  بنعثامن بنأليب عيلّ سعيد كتاب احلروف يف أسامء الصّ

 .(م). هـ٣٥٣كن ت/ السّ  بنسعيد

ه ابن حجر يف  )١( امّ وداينّ يف ، ١٦٧ص:  معجمهكذا سَ لةوالرّ خاويّ يف ١٢٦: ص الصِّ ، وذكره السّ
هبيُّ له كتاب: ١٧٣ص:  واإلعالن، ٤/٥الفتح ه، وذكر الذّ حابة. ومل يسمّ . فضائل الصّ
ري  . ٥٥٨/ ١٤السِّ

ا-وقد طالعتُ ((: -يف تعداد مصادره-الربّ قال ابن عبد  )٢( ازيّ -أيضً ، كتاب ابن أيب حاتم الرّ
حابة والبغويّ ، واليبّ والدّ ، وكتاب األزرق ابن ، وهو من مصادر ١/١٠االستيعاب ))يف الصّ

 . اإلصابةكتابه: حجر يف 
)٣(  ، قه/صالح املرصايتّ د الدّ هـ، وخليل قوتالي، و١٤١٨، املدينة، الغرباءحقّ ، الباز، مرداشحممّ

أبا  فتحون ابنُ سأل  ملَّاو، ٢/٤٥١ اإلصابة. غلطالكثرة بحجر  وصفه ابنُ هـ. ١٤١٨، ةمكّ 
: قال، فافعل، إىل التّنبيه عليها غتَ فإن تفرّ ، فيه أوهام كثرية((: قال، عليه قراءته ديفّ يعىل الصّ 

ّ : يتهوسمّ ، جت ذلكفخرّ  من األوهام معجمها البن قانع يفاألعالم والتّعريف ممِ
 . ١١٥ص: عجمامل كتابَ ابن فتحون يفار األبّ  ذكر ابنُ و، ٣/٣٨٤اللّسان . ))والتّصحيف

عليه يف  ، نصّ االستيعابيف  الربّ ابن عبد وهو من مصادر، ١٨٣يف فهرسته ص:  ه ابن خريامّ كذا سَ  )٤(
م . التّهذيبابن حجرذكره وته، وساق إسناده إليه، مقدّ ، والكتّاينّ خاويّ ، وفتح املغيث ٥/٢٧، والسّ

سالة ص: و، ١٧٢ص:  اإلعالنو، ٤/٥  . اإلصابةالنّقل عنه يف كتابه:  حجروأكثر ابنُ ، ٩٥الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابةكتاب  -٣٣ د الصّ   .)ط(. هـ ٣٥٤ت/  البستيّ  حبّان بنأليب حاتم حممّ
د وابنه، هو تسمية من أدرك النَّبيّ  -٣٤  ابن عمر بنأليب بكر حممّ

 .)م(. هـ٣٥٥/ت اجلعايبّ 
 .ط)(. هـ ٣٦٠ت/ رباينّ الطّ  أمحد بنأليب القاسم سليامن املعجم الكبري - ٣٥
حابة -٣٦  .(م). له معرفة الصّ

ذين رُ : طبع باسم )١( حابة الّ الكتب ، ناويّ بوران الضّ ه قحقّ ، وي عنهم األخبارتاريخ الصّ
قُ ص: ١٤٠٨، العلميّة حابة من١٧هـ، وجزم املحقّ ه القسم اخلاصّ بالصّ ، الثّقاتبأنّ

 : مريّ بحوث ص: . ))له الثّقاتل من كتاب د األوّ املقصود املجلّ  ولعلّ ((وقال العُ
يوطيّ ، ، قال العراقيّ ٤ح٦٦ :  ،والسّ ، ٣/٢. رشح التّبرصة ))دخمترص يف جملّ ((والكتّاينّ

سالة ص: ٢/٢٠٧والتّدريب وداينّ ، ١٦٨يف معجمه ص:  ابن حجر ذكره، و٩٥، والرّ  والرّ
لةيف حابة: باسم٤١١:صالصِّ  . اإلصابةيف هو من مصادر ابن حجر و. معرفة الصّ

. عن النَّبيّ  أبوهث هو ومن حدّ : باسم ابن حجر ذكره، و٣٤/٣٦٩ ه ابن عساكر يف تارخيهامّ كذا سَ   )٢(
 مغلطاي، وابن حجر. ابن عساكر، و، وهو من مصادر ١/٢٣٩ينظر: و، ٢/٣١٢اإلصابة 

، ابن تيميّة، القاهرة، قال يف   )٣( لفيّ قه محدي السّ متهحقّ ا لعدد ما انتهى إلينا ((: مقدّ فناه جامعً ألّ
 َّ جال والنّساء اهللان رو عن رسولممِ ، اهللاومن مل يكن له روايةٌ عن رسول. . . من الرّ

م موته ذكرته من كتب اهللامن أصحابه من استشهد مع رسول ذكرٌ وكان له  ، أو تقدَّ
واة عن رسول؛ وتاريخ العلامء، املغازي ، وقال ))وذكر أصحابه ، اهللاليوقف عىل عدد الرُّ

حابة-ابن حجر . ))معجمه الكبريوكالطّرباينّ ضمن((: -يف تعداد املصنِّفني يف الصّ
 . ١٧٤اإلعالن ص: ، و٣/٢التّبرصة ، وينظر: رشح ١/٣اإلصابة

ه  )٤( امَّ هبيّ كذا سَ منها. . . معرفة ؛ وأشياء سو ذلك مل نقف عليها((: -يف ذكر مصنّفاته-قال، الذّ
حابة ري. ))الصّ  . ١٦/١٢٨السِّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
حابة -٣٧  .(خ)هـ ٣٦٥/ت اجلرجاينّ  عديّ  بن اهللاأمحد عبد يبأل أسامء الصّ
حابة٣٨ د من وافقت كنيتُه كنيةَ زوجه من الصّ  اهللاعبد بنملحمّ

 .هـ (ط)٣٦٦/ ت حيويه ابن النّيسابوريّ 
حابة -٣٩  .(م). هـ ٣٧١ت/ اإلسامعييلّ  إبراهيم بنأليب بكر أمحد معجم الصّ
د يبأل املخزون يف علم احلديث -٤٠  األزديّ احلسني  بنالفتح حممّ

 .(ط)هـ٣٧٤/ت
 .(ط). له اهللاأسامء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول - ٤١
 .(ط). له اهللاكتاب الكنى ملن ال يعرف له اسم من أصحاب رسول -٤٢
حابة -٤٣ دمل كتاب الصّ بَعيّ  اهللاعبد بنحمّ  زبر املعروف بابن الرَّ

  .(م)هـ٣٧٩/ت
حابة كتاب -٤٤  .(م). هـ ٣٨٢ت/ العسكريّ  اهللاعبد بنأليب أمحد احلسن الصّ

ابن  من مصادر هوو، ١/٤٠٠يف تارخيهسزكني ، ذكرها ٢٧٠رقم/ املدينةبمكتبة  ةطوطمنه خم )١(
 . اإلصابة: حجر يف

 . سيأيت يف كتب الكنى  )٢(
حابة: يف موضع آخرو، ٥٠٤، ٢/٢٥٩يف اإلصابة  ه ابن حجرامّ كذا سَ  )٣( ، ١/٤٦٣كتاب الصّ

 . هو من مصادرهو
د إقباله قحقّ   )٤( حابة. وـ. ه١٤٠٨، دهلي، ار العلميّةالدّ ، حممّ ان من الصّ دَ  هو يف الوحْ
 . سيأيت يف كتب الكنى  )٥(
 . الكنى سيأيت يف كتب  )٦(
 . ابن عساكرهو من مصادره، ومصادر ، و١٣٩/ ٤التّهذيب يف ه ابن حجر امّ كذا سَ    )٧(
ه ابن حجر يف اإلصابةكذا   )٨( امّ سالة ه الكتّاينّ ، وذكر١١٩/ ١سَ معرفة باسم:  ٩٥ص: يف الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة أسامء -٤٥ تي  الصّ د فيها اتّفقالّ  بنإسامعيل البخاريّ ومسلم بنحممّ

اج القشرييّ  ارقطنيّ  عمر بنعيلّ ل. واحدٍ منهام دون صاحبه كلّ  به انفرد ومااحلجّ  الدّ
 .هـ (ط)٣٨٥ت/

حابة-٤٦ بن شاهني املعروف با أمحد بنعمر حفص يبأل معجم الصّ
 .)(م. هـ٣٨٥ت/

حابة -٤٧ د اهللايب عبدأل معرفة الصّ  األصبهاينّ  منده بنإسحاق بنحممّ
 .(ط)هـ٣٩٥ت/

حابة ثني يف - ف، قال املؤلِّ الصّ كتاب  وقد أخرجته يف((: -راوٍ  يف ٤٢٩/ ٢تصحيفات املحدِّ
فدلّ عىل أنّه مرتّب عىل القبائل، ونصّ عىل ، ))من بني سليم فيمن رو عن النَّبيّ ، القبائل

خاويّ ذلك ابن حجر، و . املعجم املفهرس ص: السّ ، ١٧٤اإلعالن ص: ، و١٦٧، والكتّاينّ
سالة، و٤/٧فتح املغيث و : ٩٥ص:  الرّ . ))وهو عىل غري ترتيب احلروف((، وقال العراقيّ

 . ، وابن حجر، وهو من مصادر ابن األثري٣/٢التّبرصة رشح 
 سيأيت يف املصنَّفات يف رجال كتب معيَّنة.   )١(
ا-ذكره، و٣/١١٤التّهذيبيف ه ابن حجر امّ كذا سّ   )٢( حابةباسم: -أيضً . اإلصابة كتاب الصّ

خاويّ يف الفتح، ٣/١٩٢ سالة ص:  والكتّاينّ ، ١٧٢ص:  ، واإلعالن٤/٥وذكره السّ يف الرّ
ابن حجر:  ، قالعىل احلروف هب، ورتّ ، وابن حجرومغلطاي، ، وهو من مصادر ابن األثري٩٥

حابةذكره ابن شاهني يف آخر حرف الغني املعجمة من (( ، ٣/١٩٢. اإلصابة))كتاب الصّ
حابة والتّابعنيوله:   . -٧٨٨سيأيت ص: -كتاب من رو عن أبيه من الصّ

قه  )٣( قُه. ١٤٢٦، جامعة اإلمارات، صربيعامر حقّ هـ، وصل إلينا أقلّ من نصفه، وباقيه مفقود؛ كام أفاده حمقِّ
 : حابةله يفإنّ ((وقال ابن عساكر: ، ٣/٢. رشح التّبرصة ))كبري جليل((قال العراقيّ  اأوهامً  معرفة الصّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
حابةمعرفة   -٤٨  .(م). هـ ٣٩٨ت/  اهلمداينّ  الل بنعيلّ  بنألمحد الصّ
د -٤٩ اج بنومسلم البخاريّ  إسامعيل بنذكر أسامء من اتّفق حممّ  عىل احلجّ
واية تصحيح حابة من عنه الرّ فأخرجا عنه يف كتابيهام املوسوم كلّ واحدٍ منهام   الصّ

حيح وذكر أسامء من انفرد كلُّ واحدٍ بإخراج حديثه دون اآلخر أليب الفتح  بالصّ
د  .(ط). هـ٤١٢/ت الفوارس أيب بنأمحد بنحممّ

حابة  -٥٠  .(ط). هـ٤٣٠ت/ األصبهاينّ  اهللاعبد بنأليب نعيم أمحد معرفة الصّ
حابة معرفة -٥١ د بنأليب العبّاس جعفر الصّ  .(م). هـ٤٣٢ت/ املستغفريّ  حممّ

 هبيّ لذّ ، ول-املصنّفات يف األصلسيأيت يف وأليب موسى املدينيّ ذيلٌ عليه ، ٥٢/٣٣ه. تارخي))كثريةً 
ومل يصل إلينا، ، ٢/١٦٦س واملجمع املؤسّ ، ١٤٠يف معجمه ص: ، ذكره ابن حجر يف جزأينمنتقى منه 

 . هـ٥١١اب ت/الوهّ عبد بنا حييىل عليه حفيده أبو زكريّ وذيّ 
 . ١٦٨/ ١. التّقييد ))شيئًا أحسن منه ما رأيتُ ((نقطة وقال:  ه ابنُ امّ كذا سَ   )١(
 سيأيت يف املصنَّفات يف رجال كتب معيَّنة.   )٢(
د رايضه قحقّ   )٣( ار، املدينة،  بنحممّ )، ثمّ دكتوراههـ، ثالث جملّدات فقط(١٤٠٨حاج عثامن، الدّ

ياض، الوطن، عادل العزازيّ ه كامالً قحقّ أتمّ حتقيقه، و : ١٤١٩، الرّ كتاب ((هـ، قال العراقيّ
اإلصابة ألوهام تبيني : هـ٦٠٠ت/ املقديسّ  الغنيولعبد، ٣/٢. رشح التّبرصة ))جليل

حابة هبيّ حصلت أليب نعيم يف معرفة الصّ . ))عىل براعته، وحفظه جزآن تدلّ ((: عنه. قال الذّ
ري  : و، ٢١/٤٤٨السِّ خاويّ  . ١٧٥واإلعالن ص: ، ٤/٧. الفتح ))جزء كبري((قال السّ

هبيّ امّ كذا سَ  )٤( ريو ،١١٠٢/ ٣يف التّذكرةه الذّ يوطيّ ٥٦٤/ ١٧ السِّ ، ٤٢٤ص:  هطبقاتيف  ، والسّ
خاويّ  سالة ص: والكتّاينّ ، ١٧٤يف اإلعالن ص:  وذكره السّ النّقل  حجر  ابنُ أكثر ، و٩٥يف الرّ

حابةيف باب النّ املستغفريّ أورده ((ضع: اوأحد املوقال يف ، اإلصابة يفعنه  . ))ون من الصّ
 عجم. عىل امل أنّه أفادف. ٣/٥١٩اإلصابة 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة -٥٢  .هـ(م)٤٣٢ت/  ريازيّ الشّ  يونس بنيحيىل املصابيح يف الصّ
واة عن النَّبيّ  -٥٣ حابة الرُّ د  وما لكلِّ واحدٍ من العدد أسامء الصّ أليب حممّ

 .هـ(ط)٤٥٦/ ت حزم ابن الظّاهريّ  أمحد بنعيلّ 
ان من مسند بقيّ   -٥٤ دَ  .له (م) خملد بنالوحْ
 مريّ النَّ  اهللاعبد بنأليب عمر يوسف االستيعاب يف أسامء األصحاب - ٥٥

 .(ط). هـ٤٦٣/ ت الربّ ابن عبد
رف من -٥٦ حابة من عُ  .له (ط) بكنيته الصّ
حابة  -٥٧  .(م). هـ ٤٧٠/ت املؤذن النّيسابوريّ  امللكعبد بنألمحد الصّ
 بنحييىا ألبى زكريّ  معرفة أسامي أرداف النَّبيّ  هكتاب في - ٥٨

د بنابالوهّ عبد  .(ط). هـ ٥١١األصبهاينّ ت/ منده بنحممّ
حابةسنة من عاش مائة وعرشين  -٥٩  .(ط). له من الصّ

 . هو من مصادره فيهو، ٢١٨، ٣/٢٠٨اإلصابة ه ابن حجر يف امَّ كذا سَ   )١(
، مكتبة القرآن، القاهرة، وينظر: ص:  )٢( عدينّ قه مسعد السّ عدد ما لكلِّ واحد ، كتاب: ١٧٥حقّ

حابة من احلديث  . لبقيّ بن خملد من الصّ
 . ٣/٥٢٥و، ٢/١٢٤، و٥٣٣/ ١اقتبس منه ابن حجر يف اإلصابة   )٣(
، ينظر: ص:   )٤( الً  . ٣١٤-٢٩٩سيأيت الكالم عليه مفصّ
 . سيأيت يف كتب الكنى  )٥(
 . ٣/١٩٠، وابن حجر يف اإلصابة ٥/٢٧اقتبس منه مغلطاي يف اإلكامل   )٦(
 . هـ١٤١٠، بريوت، املدينة، رشكة اويزّ غحييى  هقحقّ   )٧(
يان، بريوت،  هقحقّ   )٨(  هـ. ١٤١٢مشهور سلامن، الرّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
الم -٦٠ أليب إسحاق  اإلعالم باخلرية األعالم من أصحاب النَّبيّ عليه السّ

 .هـ(ط) ٥٤٤يّ ابن األمني ت/القرطب حييى بنإبراهيم
حابة الّذين أخرج حديثهم أمحد -٦١   يف حنبل بنترتيب أسامء الصّ

مشقيّ  احلسن بنعيلّ  القاسم أليب املسند  .(ط). هـ٥٧١ عساكر ابن الدّ
حابة -٦٢ د املستفاد بالنّظر والكتابة يف معرفة الصّ  أيب بنأليب موسى حممّ

 .(م). هـ ٥٨١ت/  املدينيّ  األصبهاينّ  بكر
حابة من األنصار - ٦٣ د عبد االستبصار يف نسب الصّ  أمحد بن اهللاأليب حممّ

 .)ط(. هـ ٦٢٠ت/ ابن قدامة املقديسّ 
حابة -٦٤ دُ الغابة يف معرفة الصّ د بنعيلّ ل أُسْ ابن األثري  اجلزريّ  حممّ

 .(ط)هـ٦٣٠ت/

ياء، مرص،  هقحقّ   )١(  . الربّ البن عبد االستيعابهـ، وهو استدراك عىل كتاب١٤٢٨مصطفى محيداتو، الضّ
 . هـ ١٤٠٩ه عامر صربي، البشائر، بريوت، قحقّ   )٢(
حابةوهو ذيل عىل، ١١/٢٤٩اإلكامليف  ه مغلطايامّ ا سَ كذ  )٣( م-البن منده معرفة الصّ ، -املتقدِّ

ا نحو ثلثي كتاب استدرك عىل ابن منده ما فاته يف كتابه، فجاء تصنيفه كبريً ((قال ابن األثري: 
، و، وهو أحد مصادره األربعة، ١/١٠. أسد الغابة ))ابن منده بأنّه  حجر ابنُ ووصفه العراقيُّ

. رشح التّبرصة  . أكثر ابنُ حجر النّقل عنه، و١/٤اإلصابة، و٣/٢ذيلٌ كبريٌ
 فكر. دار العيلّ نوهيض،  هقحقّ   )٤(
عب، ١٢٨٦طبع يف املطبعة الوهبيّة، بمرص،   )٥( ، دار الشّ نِ يْ د البنّا وآخرَ قه حممّ هـ، ١٣٩٠هـ، وحقّ

وأكثرها ، وهو أمجعها((قال ابن كثري: ، بريوت. الكتب العلميّةوعيلّ عوض، وعادل أمحد، 
: و، ١٥٢. اختصار علوم احلديث ص: ))وأوسعها، فوائد خاويّ . . . حافلٌ  كتابٌ ((قال السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ج حديثهم يف كتاب  -٦٥ الم املخرّ التّعريف بأسامء أصحاب النَّبيّ عليه السّ

حيح ملسلم اج بناجلامع للبخاريّ واملسند الصّ د احلجّ  األندليسّ  إسامعيل بنملحمّ
 .هـ(م)٦٣٦ت/، خلفون ابن

حابة-٦٦ د اهللايب عبدأل هنج اإلصابة يف معرفة الصّ د بنحممّ  بنحممّ
 .(م)هـ٦٤٣ت/ار جّ ابن النّ ، البغداديّ احلسن 

حابةبيان مواضع حابة يف السّ  درّ  -٦٧ د بنللحسن وفيات الصّ  حممّ
 .(ط) ٦٥٠ ت/اغاينّ لصّ ا

عراء -٦٨ حابة الشّ د أسامء الصّ د بنأليب الفتح حممّ  سيّد ابن اليعمريّ  حممّ
 .(م)هـ٧٣٤النّاس

حابة -٦٩ د اهللاأليب عبد جتريد أسامء الصّ هبيّ  أمحد بنحممّ  (ط). هـ٧٤٨/ت الذّ

 من النّوويّ كال¢  حتّى إنّ ، ل ملن جاء بعدهومع ذلك فعليه املعوّ ، بذِّ ومل هيُ ، يستوعبمل
هبيّ عىل ، اخترصه والكاشغريّ  ] عدّ : اظم[أيوزاد عليه النّ ، جتريدهواقترص الذّ ة العراقيّ

اقتبس حاشية عليه.  ، وملغلطاي٢٠٧/ ٢ذكره يف تقريبه  النّوويّ وخمترص ، ٤/٧. الفتح ))أسامء
 . ٤/٢٢٣منها ابنُ حجر يف اإلصابة 

 سيأيت يف املصنَّفات يف رجال كتب معيّنة.  )١(
ه   )٢( امّ  . ١٣/١٨٠البداية يف  ابن كثريكذا سَ
، الفرقان، القاهرة١٩٦٩، املعارف، بغداد، ينرشه سامي مكّ  )٣(  . م، وطارق الطّنطاويّ
بن سيِّد النّاس شيخ اوقد مجع ((: ١٠/٥٣٩، وقال يف الفتح٢٦٧/ ١ذكره ابن حجر يف اإلصابة  )٤(

ا يف أسامء من نُ  تَعلِّقٍ بالنَّبيّ شيوخنا جملَّدً حابة يشءٌ من شعرٍ مُ ةً  قل عنه من الصّ  . ))خاصَّ
ل منه)، بتحقيق هـ، (ا١٣٨٩هـ، ويف بومباي، اهلند، ١٣١٥طبع يف دائرة املعارف، حيدر آباد،   )٥( جلزء األوّ
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د ثرونق املحدّ  -٧٠  املعروف بابن خطيب داريا األنصاريّ  أمحد بنملحمّ

  .هـ(م)٨١١ت/
 .له(م) حتصيل األدوات بتفصيل الوفيات - ٧١
حابة-٧٢ د  بنعيلّ  بنمحدأل اإلصابة يف متييز الصّ ابن حجر  العسقالينّ حممّ

 .(ط)هـ٨٥٢ت/
حابةوَ رَ  نْ ياض املستطابة يف مجلة مَ الرّ  -٧٣ حيحني من الصّ   يف الصّ

 .(ط)هـ٨٩٣ت/ العامريّ  بكر أيب بنيحيىل
حابةالسّ  درُّ  -٧٤ محنعبدل حابة فيمن دخل مرص من الصّ  بكر أيب بنالرّ
يوطيّ   .(ط)هـ٩١١ت/ السّ
حابة مئة وعرشينريح النّرسين فيمن عاش  -٧٥  .(ط). له من الصّ

ات، بريو يف الكتاب نرش وأعيد احلكيم،صاحلة عبد   .البن األثري أسد الغابةـوهو اختصار لت مرّ
خاويّ   )١( وء  ذكره السّ ثامئة بيت، ذكر فيها من رو عن أرجوزة يف نحو ثال((، وقال: ٦/٣١١يف الضّ

حابة، وعدد ما لكلّ  النَّبيّ  ه:  منهم من احلديث من الصّ امّ ثسَ  . ))مرموزة باجلمل رونق املحدّ
خاويّ   )٢( وء  ذكره السّ حابة لم حملّ يف بيان من عُ ((، وقال: ٦/٣١١يف الضّ  . ))موته من الصّ
، ينظر: ص:   )٣( الً  . ٣٢٨-٣١٥سيأيت الكالم عليه مفصّ
،  طبع  )٤( اهجاينّ ، املعارف، بريوت،  هـ، ونرشه عمر١٣٠٣يف هبوبال، املطبع الشّ يراويّ الدّ

قه عبد١٣٩٤ ، اهللاهـ، وحقّ بية، قطر، هيك التّوابوعبد األنصاريّ  هـ. ١٤٠٠ل، وزارة الرتّ
م الكالم عنه، وعن طبعته ينظر: ص:   )٥(  . ٢ح:  ٢٨٤تقدّ
ة،  )٦( قه عدنان جمود، دار الوفاء، جدّ من عاش مائة وعرشين سنة هـ، وهو اختصار لـ١٤٠٥حقّ

حابةمن  م-البن منده  الصّ  . مع اإلضافة عليه-املتقدِّ
ة كتبًا أفردوها يف  بعضُ  ألَّف  )٧( فضائل : أشهر املطبوع منهاوهم، وهي كثرية، فضائلاألئمّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وع  تي  أهمّ حيسن التّنبيه عىل لكتب ايف دراسة وقبل الرشّ نتناوهلا العنارص الّ

راسة كيز عليها، بالدّ يّتها، مع اإلشارة إىل بعض فوائدها، ويقع الرتّ  :وأمهّ
د، ز عن غريهويتميّ ، الكتاب رفوبه يع: ه)عنوان( -١  .وفنّه، وحمتواه، موضوعه ويتحدّ
 .يف الفنّ تكون قيمة الكتاب العلميّة تهمكانو، شهرتهوبحسب : )فهمؤلِّ ( -٢
 .أُلّف فيهالّذي  الفنّ و، حمتواهبه ويعرف : )موضوعه( -٣
، واعتامدهم عليه، وعنايتهم به، وتعرف بثناء العلامء عليه: )ةقيمته العلميّ ( -٤

ا-وتعرف، والعزو إليه، وتواردهم عىل اإلفادة منه ومكانة ، مصادره بمعرفة -أيضً
ق الوثوق به، مؤلِّفه  .والركون إىل معلوماته، فإذا توافرت يف الكتاب حتقّ

ة وللعلامء عدّ . نهمعىل الفائدة وبمعرفة ترتيبه يسهل الوقوف : )ترتيبه(  ٥
جال  :وهي؛ طرق يف ترتيب كتب الرّ

: قال ابن حبّان. وأيرسها تناوالً ، أكثرها استعامالً وهي  )حروف املعجم( -أ 
وأنشط للمبتدئ يف ، م إىل حفظهللمتعلِّ  ىإذ هو أدع؛ وأقصد يف ذكر أسامئهم املعجم((

حابة حابة، وحنبل بنأمحد اهللاأليب عبد الصّ ، النّسائيّ  شعيب بنألمحد فضائل الصّ
حابةو حابة فضائل، وهـ٣٤٣/ت سليامن بنخليثمة فضائل الصّ  بنلعيلّ  ومناقبهم الصّ

، عمر ارقطنيّ ين الطّ  حبّ مل رضة يف مناقب العرشةياض النّالرّ و الدّ ، هـ٦٩٤ت/ ربيّ الدّ
نوها كتبهم احلديثيّة املسندة، حتت أبوابٍ وتراجم  وكام أفردوا فضائلهم بالتّأليف، فقد ضمّ
ل  جِّ ة، وسُ ة، أو اخلاصّ ى: املناقب، والفضائل؛ ذكروا فيها ما ورد من مناقبهم العامّ ة، تسمّ خاصّ

حابة لسعود اجل يّة احلديث رسالة دكتوراه يف األحاديث الواردة يف فضائل الصّ ، يف كلّ ربوعيّ
 .  نرشهتا عامدة البحث العلميّ

مريّ  أكرمُ  ذكر  )١( جال أنّ العُ اتّبعت أربعة أسس يف تنظيم مادّهتا: النّسب، الطّبقات، كتب الرّ
، ٢٠٦-١٧١ص:  بحوثبالتّفصيل. ينظر: طريقة  رشح كلّ املدن، حروف املعجم، ثمّ 

مة حتقيقو  خيّاط.  بنليفةخل الطّبقاتمقدّ
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اجم ((: وقال املعلِّميّ ، ))رادهأوأسهل عند البغية ملن ، وعيه أما ترتيب الرتّ

اهلجاء ه عىل ترتيب حروف نّ إف؛ وفروعه التّهذيبوأجوده طريقة ، فمعروفٌ 
اوي بجميع حروفه  وإفادةُ . . . اه فصاعدً وجدّ ، وكذا باعتبار اسم أبيه، باعتبار اسم الرّ

وهي التّنبيه عىل ما قد يقع ؛ عظمأولكن ثمّ فائدة ، الكشف واضحةٌ  تيب سهولةُ الرتّ 
 .))أو حتريف، أو تصحيف، أو زيادة، من سقط

تيب عىل حروف املعجم وللعلامء يف  ؛ منيطريقة املتقدِّ : األوىل: طريقتانالرتّ
ل ل يف احلرف األوّ اعتبار : وهي؛ وابن حبّان، وابن أيب حاتم، كالبخاريّ  االسم األوّ

يّ ؛ رينطريقة املتأخِّ : الثّانيةو. فقط هبيّ ، كاملزّ اعتبار اسم : وهي؛ وابن حجر، والذّ
اوي بجميع حروفه ل؛ الرّ ثمّ اسم أبيه ، إىل هناية االسم. . . فالثّاين، احلرف األوّ

مني فقال. وهكذا إىل هناية نسبه، كذلك خاويّ إىل طريقة املتقدِّ يف رشح -وأشار السّ
بةٌ  وهي((: -كتب الكنىطريقة  ائع عىل مرتّ .. .النّسائيّ  إالَّ  احلروف يف للمشارقة الشَّ

ا يراعوا ومل ون بحيث؛ حرفٍ  كلِّ  يف ترتيبها مجيعً  إبراهيم بأيب: مثالً ، اهلمزة يف يبدؤُ
ا أسلم أيب: قبل إسحاق بأيبثمّ ، إسحاق أيب: قبل مني عادة عىل منهم جريً  املتقدِّ

تعِبٌ  لذلك منها فالكشف، -غالبًا  يُراعى اختالف ترتيب احلروف بني أهلو. ))مُ
، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ: املرشقرتتيب أهل ف، املغرب أهلو، املرشق

 . ١/٩٥املجروحني كتاب   )١(
.  هتذيب الكامليعني:   )٢( يّ  للمزّ
جال  )٣( يـّته ص:  علم الرّ  . ومثَّل لكلّ ذلك ٦٢-٦١وأمهّ
 . ٢٠٢-٢٠١/ ٤فتح املغيث   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ترتيب أهل و. ي، ال، و، هـ، ن، م، ل، ك، ق، ف، غ، ع، ظ، ط، ض، ص، ش، س

، غ، ع، ض، ص، ن، م، ل، ك، ظ، ط، ز، ر، ذ، د، خ، ح، ج، ث، ت، ب، أ: املغرب
ترتيب و، (ز): االتّفاق بينها إىل حرف ظحَ لْ يُ و. ي، ال، و، هـ، ش، س، ق، ف

املغرب ترتيب احلروف عند أهل و، األكثر يف االستعامل واملرشق هاحلروف عند أهل 
د ومتيَّز أبو عبد. واألندلس كتب أهل املغربيُستعمل يف  محن النّسائيّ برتتيبٍ تفرّ الرّ

بوا ذلك يف صنَّفوا الّذين((: قال العراقيّ ، الكنى: به يف كتابه ، الكنى عىل األبواب بوّ
ليس عىل ، غريب ترتيب عىل كتابه حروف رتّبالنّسائيّ  أنَّ  إالَّ  أصحاهبا أسامء وبيّنوا

وال عىل ، وال عىل اصطالح املغاربة، ترتيب حروف املعجم املشهورة عند املشارقة
، العنيكـ؛ وال عىل ترتيب حروف كثري من أهل اللّغة، ترتيب حروف أبجد

، ظ، ط، ك، ذ، د، ز، ر، ش، س، ن، ي، ث، ت، ب، ل، أ: وهذا ترتيبها، املحكمو
خاويّ . ))خ، ح، ج، غ، ع، م ،هـ، و ق، ف، ض، ص  .))ابتكره كأنَّه((: وقال السّ

وقع اختالفهم ، وبسبب اختالف املصنِّفني يف مصطلح الطّبقة )الطّبقات( -ب
منيّة، عدد الطّبقات: يف ثالثة أشياء واة املرتمجني فيها، وفرتاهتا الزّ   .وأعداد الرُّ

: . ٣/٢٢ شنديّ لقصبح األعشى للقينظر:   )١( فديّ م وافقوا ا حروف املغاربة فإهنّ فأمّ ((وقال الصّ
وأتوا ، الً ثبتوا األلف أوّ أم ألهنّ ؛ نسبأوترتيب املشارقة أحسن و. . . ايهلا إىل الزّ املشارقة من أوّ 

ا-وروبعدها جيم حاء خاء ثالثة متشاهبة يف الصّ ، اء ثالثةاء والثّ بالباء والتّ  م رسدوها هنّ إثمّ  -أيضً
  .١/٥٣الوايف . ))نسبأفكان ذلك ، وأتوا بعد ذلك بام مل يتشابه، اثنني اثنني متشاهبني إىل القاف كلّ 

. ٢٠٢-٢٠١/ ٤فتح املغيث ، و٤١٩اح ص: ذا الفيّ الشّ ، وينظر: ٣/١١٦رشح التّبرصة   )٢(
ر يف ترتيب حروف املعجم.  ا أُخَ  وأفادنا كالمُ العراقيّ وجوهً

 . ٤/٢٠١فتح املغيث   )٣(
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ة، يراعى يف التّقديم الفضل )املدن( -ج  هرة بالعلم، واملدينة، كمكّ ، والشّ

واة فيها ا مهبط هنّ أل؛ قع باملدينةنبدأ من هذا الصّ ((: ابن حبّانقال . وكثرة الرُّ
، سالمومنها انترش اإل، اكثريً  رص املصطفىوهبا نُ ، سالةومعدن الرّ ، الوحي
ينأوظهر    وعمر، بكر أيب: هوضجيعيْ ، اهللاوهبا قرب رسول، عالم الدّ

حابة واتاها قطن جلّ  ذين هم منار الّ ؛ -أمجعني عليهم اهللارضوانة الصّ
 .))االنثالم عن دينه اهللاوهبم صان، سالماإل

مون نسب النَّبيّ  )سبالنَّ ( -د  قدِّ  .فاألقرب إليه، ثمّ األقرب، ويُ
م الوفاة (الوفيات) -هـ يوخ الّذين  تاريخككتاب؛ فيُذكرون بحسب قِدَ وفاة الشّ

 .أليب القاسم البغويّ  أدركهم البغويّ 
قوال تت: )فهمنهج مؤلِّ ( -٦  ، فيه هف بمعرفة منهج مؤلِّ الفائدة من الكتاب إالّ  حقّ

مته ة، ويُعرف بتنصيصه عليه يف مقدّ  .أو باستقراء الكتاب، أو نصّ أحد األئمّ
وبحسب ، املؤلِّف معلومات كتابهوهي الكتب الّتي استقى منها : (مصادره) -٧
صها، أصالتها فيها تكون قيمة الكتاب العلميّة، وقيمتها العلميّة، وختصّ ، ومكانة مؤلِّ

 .ومد الوثوق بمعلوماته
، التّهذيبأو ، ختصارالأو ا، حرشّ ال: ومن وجوه ذلك: )عناية العلامء به(  ٨

امع أو اإلسامع، أو االستدراك، ذييلتّ الأو  نحو و، أو اإلجازة به، أو النّسخ، أو السّ
، وشهرته عندهم، وتداوله بينهم، قبوهلم لهعىل  وهذه العناية تدلّ ، ذلك

 .لدهيمكانتهوم

ق حمقِّ  مةقدّ مو، ١٩٢-١٩١: بحوث ص: ويراجع يف هذا. ٣مشاهري علامء األمصار ص:   )١(
واية ، التّقديم بسبب املكانة العلميّة يدلّ عىل أنّ و، ٤٥-٤١سلم ص: مل الطّبقات ونشاط الرّ

-وهم من مؤلِّفي الطّبقات-وابن حبّان ، ومسلم، وخليفة، ابن سعدأنّ وكثرة العلامء ، فيها
موا املدينة،   عند بعضهم.  لثإىل الثّ  ونيصل؛ أكثر عندهمني املدنيّ  عددوقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
له العلامءُ من ملحوظات عىل الكتاب: (ما انتُقد عليه)-٩  ّا سجّ ، يستفاد ذلك ممِ

 .ومؤلِّفه
ف عىل أجود طبعاته: )طبعاته( -١٠   .وأفضل حتقيقاته، للتَّعرّ

حابةنقترص يف دراسة كتب (و ان من أشهرهاعىل  )معرفة الصّ ِ يُعدّ : ومها؛ كتابَنيْ
-كام سيأيت يف املبحثني التّاليني-البن حجراإلصابةو، الربّ البن عبد االستيعاب

. 

ا، ويكفي الطّالب أن و  )١( ا عام¢ لمّ هبا إملامً ، واقتناء كلّ التّحقيقات، بعاتالطّ  ع كلّ تتبّ  هال يلزميُ
قيقة بينها،  االكتفاء  وإهدار للجهد، ويمكنهوقت، للضياع ذلك ففي وإعامل الفروقات الدّ

قة، أفضل ب قِ منها يف أطروحات علميّة، طبعة حمقّ عند البقيّة ويرجع إىل ويعتني باملحقَّ
 احلاجة. وجود
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 .األصحاب معرفةاالستيعاب يف : عنوانه - ١
د بن اهللاعبد بنأبو عمر يوسفاحلافظ : فهمؤلِّ  - ٢ ريّ  الربّ عبد بنحممّ  النَّمَ

 .هـ)٤٦٣-٣٦٨( القرطبيّ 
حابة، استيعاب: موضوعه - ٣ ومجعها وتتبّعها من ، واستقصاء أسامء الصّ

مة وايات ، املصادر املتقدّ ؛ وبلغت ترامجه. هلممجة والرتّ ، مع التّعريف هبم، املأثورةوالرّ
متهقال يف . ومخسامئة ترمجة، ثالثة آالف: ىكنالو، ءسامألا وأرجو أن ((: مقدّ

عي  ال أدّ عىل أينِّ ، ها مؤنةً وأقلّ ، وأعظمها فائدة، يكون كتايب هذا أكثر كتبهم تسميةً 
وهو ، وباهللا أستعني، األغلب عىل النّاسقصري الّذي هو بل أعرتف بالتّ ، اإلحاطة

كتاب االستيعاب يف : هامّ سَ ((: واحلميديّ ، قال ابن حزمو، ))حسبي ونعم الوكيل
حابةري واملصنّ والسّ ، واياتأسامء املذكورين يف الرّ  ، والتّعريف هبم،  فات من الصّ

وهي ، م، و يف ثاين طبعة له بمرص ١٩٠١ل طبعة للكتاب باهلند سنة أوّ  ورد يفالعنوان  هذا  )١(
االستيعاب يف ، ويف بعض طبعاته جاءت تسميته هكذا: م١٩٠٨-١٩٠٧ة لطانيّ بعة السّ الطّ 

ه ابن بشكوالاألصحاب أسامء لة  ، وسامّ ، ١٨٢، وابن خري يف فهرسته ص: ٢/٢٧٧يف الصّ
هبيّ يف  ريوالذّ حابة: ١٨/١٥٨ السِّ ، واحلميديُّ حزم نُ اب ، ونقلاالستيعاب يف أسامء الصّ

 عن مؤلِّفه تسميته؛ كام نقلتُه يف األصل أعاله. 
سالة املستطرفة ص: و، ١/٥اإلصابة البن حجر ينظر:   )٢(  . ٩٦الرّ
 . ٩ /١االستيعاب   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه ، ))وعيون أخبارهم عىل حروف املعجم، وتلخيص أحواهلم ومنازهلم فُ وقال مؤلِّ

د بنلحسنيل من أسامء  متى عثرت عىل اسمٍ ، عنقك يف اهللاأمانة((: اينّ الغسّ  حممّ
حابة مل أذكره إالَّ  حابةه يف كتايب الّذي  أحلقتَ الصّ  .))يف الصّ

أ مكانة علميّة كبرية: ةقيمته العلميّ  -٤  :نربزها يف األمور اآلتية، تبوّ
فه العلميّة -أ   .مكانة مؤلِّ

يّة حمتواه، رشف موضوعه -ب حابةيشتمل عىل تراجم فهو ، وأمهّ خيار ؛ الصّ
ة  .وأفضل قروهنا، األمّ

هات الكتب املؤلَّفة يف من  -ج حابةأمّ  .معرفة الصّ
ق يف غريه -د مه؛ مجع ما تفرّ ّن تقدّ  .ممِ

 .فيسةمته النّ مقدِّ  -هـ
 .وأكثروا النّقل عنه، وأفادوا منه، اعتمده من جاء بعده -و
ة -ز  .ونال شهرة واسعة، اكتسب قبوالً عند األئمّ

من  ليس ألحدٍ ((: قال ابن حزم: ومن ذلك ،ونال ثناؤهم، أشاد به العلامء -ح
كتاب مفيد جليل ((: وقال ابن خري، ))فوا يف ذلكعىل كثرة ما صنّ ، مني مثلهاملتقدِّ 
هبيّ ، وقال ابن بشكوال، ))طابق باسمه معناه، حافل حابة  مجع((: والذّ يف أسامء الصّ

 . ٥٤٥، واجلذوة ص: ٢/١٨٠رسائل ابن حزم   )١(
وض األنف   )٢( ري ، و٣/٤٤٥الرّ  . ١٥٠-١٤٩/ ١٩السِّ
 . ٢/١٨٠رسائل ابن حزم   )٣(
 . ١٨٢فهرسة ابن خري ص:   )٤(
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ا  إالَّ . . . قد مجع النّاس يف أسامئهم كتبًا كثرية((: وقال ابن األثري، ))كتابًا جليالً مفيدً

 اهللاعبد بنوأبو نعيم أمحد، منده بن اهللاحلافظان أبو عبد: الّذي انتهى إليه مجع أسامئهم أنّ 
، وأجزل ثواهبم، عنهم اهللاريض-القرطبيّ  الربّ عبد بنواإلمام أبو عمر، اناألصفهانيّ 

، وبذلوا جهدهم، فلقد أحسنوا فيام مجعوا -وأكرم مآهبم، م أجرهموعظّ ، ومحد سعيهم
ا مجيالً  ا جزيالً ، وأبقوا بعدهم ذكرً ، ))ق منهما تفرّ م مجعوافإهنّ ، فاهللا تعاىل يثيبهم أجرً

الحو وأكثرها فوائد ،هاأجلِّ ومن ، ف النّاس فيه كتبًا كثريةقد ألَّ ((: قال ابن الصّ
 .))الفوائدكثري((: وقال العراقيّ ، ))الربّ بن عبدال االستيعابكتاب

متهيف  كام نصّ ؛ به عىل حروف املعجمرتّ : طريقة ترتيبه - ٥ : وقال، مقدّ
ويقرب تناوله عىل طالب ما ، ليسهل عىل من ابتغاه؛ ه عىل حروف املعجموجعلتُ ((

ل فقط و. ))أحبّ منه ل يف االسم األوّ عىل طريقة راعى يف ترتيبهم احلرف األوّ
هكذا جاء ترتيبه يف ؛ مشى عىل طريقة املغاربة يف ترتيب حروف املعجمو، منياملتقدِّ 

 ِ ف يف ترتيبه، طبعتَيْه القديمتَنيْ فجعله ، وقام عيلّ البجاويّ عند طبعه للكتاب بالتَّرصّ
 .عىل احلروف املرشقيّة

مة نفيسة بنيَّ فيها ما ييلبدأ كتابه و  :بمقدّ
حابة -أ  .وأحاديث نبويّة، وما ورد فيه من آيات قرآنيّة، فضل الصّ

ري ، و٢/٢٧٧لة الصّ   )١(  . ١٨/١٥٨السِّ
د الغابة   )٢(  . ١/١٠أُسْ
 . ٢٦٢علوم احلديث ص:   )٣(
 . ٣/٢رشح التّبرصة   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة -ب يّة معرفة الصّ  .أمهّ
 .سبب تصنيفه -ج
 .مصادره -د

مة . ورشطه فيه، ومنهجه، طريقة ترتيبه -هـ رية للسّ  مَ جَ رْ تَ وبعد فراغه من املقدّ
حابةتراجم يف  ثمّ رشع، ترمجةً خمترصةً  ةبويّ النّ  ا بذكر أسامء ؛ الصّ جالمبتدئً ، الرّ
 .ثمّ كناهنّ ، ساءثمّ أسامء النّ ، من اشتهر بكنيته منهمثمّ 

ة؛ ومن هؤالء: ابن سعد   )١( رية النّبويّ اجم برتمجةِ السّ و كتبَ الرتّ ئُ ة أن يبتدِ جرت عادةُ بعض األئمّ
، وابن الثّقاتوابن حبّان يف  التّاريخ الكبري، والبخاريّ يف الطّبقات الكربيف 
 : اللّطائف هذه التّصنيف؛ ومن لطائف من يُعدُّ  وهذا وغريهم، االستيعاب يف الربّ عبد

سول -أ  عىل غريه.  تقديم الرّ
 ، واملذاكرة هبا. التّذكري بسريته -ب
 . معرفة ما ال يليق بطالب علمٍ جهله من سريته -ج 

ىل بالعناية؛ فال يُشتغل بسرية غريه عن  التّنبيه عىل أنّ سريته -د راسة، وأوْ أحقّ بالدّ
مة -الربّ قال ابن عبد. سريته ، اهللاونبدأ بذكر رسول((: ١/١١االستيعابيف مقدّ

، جهلها وال يليق بذي علمٍ ، عىل النّكت الّتي جيب الوقوف عليها هوسري، ربهخونقترص من 
ف باملصحوب عرّ الب يف التّ م الطّ واملتعلّ ، اغبالفائدة للعامل الرّ  لتتمّ ؛ وحتسن املذاكرة هبا

ا باسمه، كً تربّ ؛ اهللادنا رسولنبدأ بذكر سيِّ ((: األثري بنقال أبو احلسن. و))احبوالصّ 
احب، م عىل معرفة الصّ تقدّ  معرفة املصحوب ينبغي أنْ  وألنّ ، ا للكتاب بذكره املباركوترشيفً 

 وإن كان أظهر من أن يعرف. 
 . ١/١٩أسد الغابة . ))ال يعرف القمرا  عىل أحدٍ إالّ ...لقد ظهرت فام ختفى عىل أحدٍ           
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متهيف  رشحه: منهجه فيه -٦ من العلامء يف ذلك  وقد مجع قومٌ ((: قالف، مقدّ

ّ  ونظرت إىل كثريٍ ، فوهاكتبًا صنّ  -فرأيتهم، فوالت ما ألّ وتأمّ ، فوه يف ذلكا صنّ ممِ
، فع يف األنسابوأكثروا من تكرار الرّ ، لوا يف بعض ذلكقد طوَّ  -عليهم اهللارمحة

عتمد يُ ما علم  عىل من أحبَّ  فهو تطويلٌ ، كان له وجهٌ  وهذا وإنْ ، واياتوخمارج الرّ 
وهم مع ذلك قد أرضبوا عن التّنبيه عىل عيون أخبارهم ، ومعرفتهم، عليه من أسامئهم

تي يُ  ليس  منهم قد وصل إليه من ذلك يشءٌ  واحدٍ  كلّ  ورأيتُ ، عىل مراتبهموقف هبا الّ
وأعتمد يف ذلك ، به عىل من أرادهرِّ قَ وأُ ، وأخترصه، أمجع ذلك أنْ  فرأيتُ ، عند صاحبه

تي هي البغية من املعرفة هبم وأذكر ، وأشري إىل ذلك بألطف ما يمكن، عىل النّكت الّ
،  مراتبهم بأوجز ما تيرسّ بنيّ وأُ ، منزلتهوسابقته و، عيون فضائل ذي الفضل منهم

-وقال. ))ويل فيهصنيف الطّ ويكفيه عن قراءة التّ ، بيب بذلكليستغني اللّ ؛ وأبلغه
ا وجمالسته حتّى ذكرنا ، ت صحبتهحّ من صَ  رِ كْ ومل أقترص يف هذا الكتاب عىل ذِ ((: -أيضً

المعليه الصّ -من لقي النَّبيّ  أو ، أو رآه رؤيةً ، مؤمنًا به، واحدةً  ولو لقيةً ، -الة والسّ
وكذلك ذكرنا من ، صل ذلك بنا عىل حسب روايتناواتّ ، اها عنهفأدّ ، سمع منه لفظةً 

ِ مسلمَ  نِ يْ ولد عىل عهده من أبوَ  كَ عليه، أو نظر إليه، ا لهعَ فدَ ، نيْ ومن ، ونحو هذا، وبَرَّ
تنطبق ، ؤالء كلُّهم صحابةوه. ))عليه دْ رِ ومل يَ ، دقة إليه الصّ وقد أدّ ، كان مؤمنًا به

حبة  دقة  الصّ وقد أدَّ ، من كان مؤمنًا به((: موه؛ سو األخريعليهم رشوط الصُّ

 . ٩/ ١االستيعاب   )١(
ابق   )٢(  . ١٠/ ١السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابةيُ  فال، ))عليه دْ رِ ومل يَ ، إليه ون يف الصّ وذكره هلم ليس ، اقيف رشط اللّ لتخلّ ؛ عدُّ

م صحابة عنده ل الّذين بُعث فيهم ، ألهنّ بل ليستكمل ذكر أصحاب القرن األوّ
 بنه إنّام أدخل مثل األحنفبأنّ  الربّ عبد بنُ اح فقد رصَّ ((: قال العالئيّ ، النَّبيّ 
حابة الّذين ولدوا يف حياته، نابحيّ والصّ ، قيس منهم  وال يثبت ألحدٍ ، وأوالد الصّ
 ليستكمل بذكرهم القرن الّذي أشار إليه النَّبيّ ؛ اوهم صغار جد¢  ملوته؛ رؤيةٌ 

حابةال ألهنّ : يعني؛ القرونه خري بأنّ   فقد حكم عىل روايتهم عن النَّبيّ ، م من الصّ
حابة فَ رِ فعُ ، من كتبه باإلرسال يف غري موضعٍ  . ))مقصده بذكرهم يف كتاب الصّ

هم يف كتب هم قد ذكر بعضَ كان بعضُ  وإنْ ((: -املخرضمنييف شأن -وقال ابن حجر
حابة ،  بمقاربتهم لتلك الطّبقةيذكروهم إالَّ  م ملفقد أفصحوا بأهنَّ ، معرفة الصّ

ّ ، م من أهلهاأهنّ ال . . . شاهني بنحفص أبو وقبله، الربّ عبد ن أفصح بذلك ابنُ وممِ
بل مراد ابن ، م صحابةبأهنّ : ه يقولبأنّ ، الربّ يف نقله عن ابن عبد مَ زَ جَ  من وغلط

مة يف واضح بذكرهم الربّ عبد ّ  كتابه بنحوٍ  مقدّ : الربّ ابن عبدوقال . ))رناها  قرّ ممِ
واة من قريش(( : وسائر العرب يف كتاب، واألنصار، قد ذكرنا أنساب القبائل الرُّ

واة فع يف ليغنينا عن الرّ ؛ وجعلناه مدخالً هلذا الكتاب، األنباه عىل قبائل الرُّ
ونبدأ ، وباهللا العون ال رشيك له، والتّقريب، عىل ما رشطناه من االختصار، األنساب

تي جيب الوقوف عليها، ونقترص من خربه، اهللابذكر رسول ، وسريه عىل النّكت الّ

تبة ص:   )١(  . ٣٥منيف الرّ
 . ١/٨اإلصابة   )٢(
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م واملتعلّ ، اغبالفائدة للعامل الرّ  لتتمّ ؛ وحتسن املذاكرة هبا، جهلها وال يليق بذي علمٍ 

ا ذلك؛ احبوالصّ ، ف باملصحوبعرّ الب يف التّ الطّ  ا-خمترصً  موعبًا مغنيًا عامّ  -أيضً
حابة، سواه كافيًا ا بابًا عىل حروف املعجم: ثمّ نتبعه ذكر الصّ عىل ما رشطنا من ، بابً

ل إىل أتوصّ  وباهللا ، واإلكثار، طويلوترك التّ ، واالستيعاب مع االختصار قيصّ التّ 
فهذا ما ((: خامتتهوقال يف ، ))وإليه أنيب، لتوهو حسبي عليه توكّ ، هذلك كلّ 

جال، انتهى إلينا من األسامء ّ  اهللاساء من أصحاب رسولوالنّ ، والكنى يف الرّ ن ممِ
 اهللاه رأ رسولَ عىل أنّ  أو انتظم ذكره يف حكاية تدلّ ، وجاءت عنه رواية، وَ رَ 

ا بني أبوَ  ِ مسلمَ  نِ يْ مولودً وقد جاءت أحاديث ، دقة إليه الصّ أو أدّ ، أو قدم عليه، نيْ
 وعن نساء ال يعرفن إالّ ، ونسمّ وال يُ ، وال كنيةٍ ، ذكرون بنسبٍ منهم ال يُ  عن رجالٍ 

فقد ، هوما انتهت إلينا معرفته من ذلك كلّ ، ونحو ذلك، ة فالنأَو عمّ ، ة فالنبجدّ 
أو ، أو ابنة فالن، ة فالنوجدّ ، وتركنا ذكر امرأة فالن، وفضله، تعاىل اهللاذكرناه بعون

موجود يف املسندات  وذلك، وال كنية، ذكر هلا اسمإذا مل يُ ، أو فالنة، ة فالنعمّ 
وأحوال ، أبا عمر قد استقىص ذكر األنساب ورأيتُ ((: وقال ابن األثري، ))فاتاملؤلَّ 
 وابن عمّ ، هو ابن أخي فالن: ه يقولحتّى إنّ ، ما يعرفه به وكلّ ، ومناقبه، خصالشَّ 

، ))وكان هذا هو املطلوب من التّعريف، ةوصاحب احلادثة الفالنيّ ، فالن

 . ١١/ ١االستيعاب   )١(
ابق   )٢(  . ٤/٤٨٢السّ
 . ١/١١أسد الغابة   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وهو عىل ، فمقتىض هذا أن يكون قد أدرك النَّبيّ ((: -يف ترمجة راوٍ -حجرابنوقال

حابةرشط من صنَّ  من كان عىل عهد  م يذكرون كلّ فإهنّ ، الربّ كابن عبد؛ ف يف الصّ
 .))أو أسلم يف زمنه، ه رأ النَّبيّ مل يثبت أنّ  نْ إو، رجالً  وعمر ، بكرأيب

 :هواخلالصة يف منهج
ق يف كتب من قبله -أ  .واستوعبه، مجع يف كتابه ما تفرّ

ر، بل اخترص، مل يقترص يف عمله عىل اجلمع فقط -ب ، وذلك بحذف املكرّ
لوا فيه م طوّ فع يف األنساب؛ وأكثروا منه، وإلغاء ما رأ أهنّ وايات، كالرَّ  .وخمارج الرّ

ب الكتاب ملن أراده -ج  .أه للمستفيد منهوهيَّ ، مل يكتفِ باجلمع واالختصار بل قرّ
عيون وعىل ، الّتي هي البغية من املعرفة هبم؛ عىل النّكتيورده  امعتمد فيا -د
 .اإلمتامومع اإلجياز ، مراتبهم ينيبتو، همفضائل

ت صحبته -هـ ع حتّى ذكر معهم غريهم، مل يقترص عىل ذكر من صحّ -بل توسّ
متهكام نصّ يف   فيه بعث الّذي القرن استكامل هلم ذكره وموجب -مقدّ

 .اهللارسول
مجة -٧  :وأسلوبه فيها، حمتويات الرتّ
 .يذكر االسم والنّسب والنّسبة والكنية -أ

 .والقرابة، يعتني بذكر النّسب -ب
تي شهدها مع النَّبيّ ، يقترص عىل عيون فضائله -ج  .ومشاهده الّ

 . ١٠/٤١٣التّهذيب   )١(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .وعلوّ منزلته، الّتي تدلُّ عىل مرتبته؛ يسوق طرفًا من أخباره -د

تي تقلّدها -هـ  .أو قام هبا، يورد بعض أعامله الّ
 .يذكر ما يدلُّ عىل صحبته -و
 .ويسوق أسانيده، ينصّ عىل مصادره -ز

بنيِّ سنة الوفاة -ح  .يُ
اجماال تتو علوماتهذه املو حسب بتلف ختبل ، عىل حدٍّ سواء فر يف مجيع الرتّ

 .تهمومكان، ة املرتمجنيشهر
مته نصّ عليها يف: مصادره - ٨ يف هذا الكتاب عىل  واعتمدتُ ((: فقال مقدّ

تي ؛ وعىل التّواريخ املعروفة، ري واألنسابالكتب املشهورة عند أهل العلم بالسّ  الّ
 وبيان، رسدهارشع يف  ثمّ . ))وسري أهله، ام اإلسالمل العلامء يف معرفة أيّ عليها عوَّ 

: همن كتابيْ  والواقديّ ، إسحاق وابن، عقبة بنموسى: وهم؛  مؤلِّفيهاأسانيده إىل
، برييّ ومصعب الزّ ، اربكّ  بنبريوالزّ ، اطخيّ  بنوخليفة، التّاريخو الطّبقات

، وابن أيب خيثمة، تارخيه الكبريمن البخاريّ  اهللاوأبو عبد، وأبو معرش، واملدائنيّ 
 ّ من  واليبّ والدّ ، لذيل املذيّ من كتابه ربيّ وأبو جعفر الطّ ، تارخيهاج منوالرسّ

د، احلروفكن من كتابهالسّ  بنوأبو عيلّ ، املولد والوفاةكتابه  بنوأبو حممّ

ل  -بشهرهتا عند أهل العلم.  -أهي: ، وأموربيف مصادره اعتناؤه ظ حَ لْ . ويُ ٩/ ١االستيعاب   )١( عوَّ
ها يف الفنّ الّذي ألَّفت فيه، وينبغي عىل الطاّلب أن صصّ ختَ  - ج. ، وتداولوهاواعتمدوها، عليها العلامء

 . يقتدي بصنيع هذا اإلمام فيام اعتمده من مصادر، وحيذو حذوه يف العناية واالنتقاء



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة، اآلحادكتابه من اجلارود ابن  قال. وأبو جعفر العقييلّ من كتابه يف الصّ

ا-وقد طالعتُ ((: الربّ عبد ازيّ -أيضً ، وكتاب األزرق، كتاب ابن أيب حاتم الرّ
حابة والبغويّ ، واليبّ والدّ  ويف كتايب هذا من غري هذه الكتب من منثور ، يف الصّ

يوخ ما ال خيفى عىل مُ واملعلّ ، والفوائد، واياتالرّ  واحلمد . ل ذي عنايةتأمِّ قات عن الشّ
 :تنقسم مصادره إىل ثالثة أقسامو. ))هللا

 .هخيكتب ينقل عنها باألسانيد عن مشا-أ
 .مبارشةنقل عنها و، اطّلع عليهاكتب -ب
 .ما نقله عن مشاخيه باملشافهة -ج
ل اسمه عىل حرف ألفٍ من ((: قال املؤلِّف: نموذج من ترامجه -٩ من أوّ

حابة   بنمعاوية بنزيد بنعبيد بنقيس بنكعب بنيبّ أُ : )يبّ أُ باب (: الصّ
 األنصاريّ ، األكرب اخلزرج بنعمرو بنثعلبة بنارجّ النّ  بنمالك بنعمرو

: همّ وأُ ، نسبون إليهايُ ، هممّ أُ  يوه، عرفون ببني جديلةيُ  عمرو بنمعاويةوبنو ، املعاويّ 
 بنعمرو بنعديّ  بنمناة زيد بنعمرو بنحرام بنصهيلة بنت األسود

وأبا ، فيل بابنهأبا الطّ : يكنى.  ة أيب طلحة األنصاريّ وهي عمّ ، ارجّ بن النّ مالك
ثنا: قاال، نرصٍ  بنوسعيد، سفيان بنالوارثأخربنا عبد، املنذر ، أصبغ بنقاسم حدّ

ثنا: قال د حدّ احٍ  بنحممّ ثنا: قال، وضّ ثنا، شيبة أيب بنبكر أبو حدّ  عن األعىلعبد حدّ
ليل أيب عن اجلريريّ  قال يل : قال، كعبٍ  بنيبّ عن أُ ، رباحٍ  بن اهللاعن عبد، السّ

 . ١٠/ ١االستيعاب   )١(
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 : فقلت؟ أعظم اهللاأيُّ آيةٍ معك يف كتاب، يا أبا املنذر: اهللارسول

. ليهنكَ العلم أبا املنذر: وقال، فرضب صدري: قال 
ا، فيها وبايع النَّبيّ ، العقبة الثّانية كعب بنيبّ أُ شهد  وكان أحد ، ثمّ شهد بدرً

حابة ثنا ، اهللاوأقرأهم لكتاب، فقهاء الصّ ثنا : قال، سفيان بنالوارثعبدحدّ حدّ
ثنا جعفر: قال، أصبغ بنقاسم د بنحدّ ائغ حممّ ثنا: قال، الصّ انُ  حدّ ثنا: قال، عفّ  حدّ
امٌ   أقرأ أن أمرين اهللاإنَّ : فقال ادعا أُبي¢  النَّبيّ  أنّ ، أنس عن، عن قتادة، مهّ

ين لكسَ  اهللا: قال، عليك القرآن قال . يبكي فجعل أُيبٌّ ، ))نعم((: قال؟! امَّ
بِّيتُ أنَّه قرأ : أنسٌ  ّ  كعب بنيبُّ وكان أُ  : عليهونُ ن ممِ

ا-ومعه ، ثابت بنالوحي قبل زيد اهللاكتب لرسول د. -أيضً  بنوذكر حممّ
الوحي مقدمه  اهللال من كتب لرسولوّ أَ : قال، عن أشياخه عن الواقديّ ، سعد

، يبّ وكان أُ . وكتب فالن: ل من كتب يف آخر الكتابوّ وهو أَ ، كعب بنيبّ املدينة أُ 
وما ، إىل النّاس ويكتبان كتبه، يكتبان الوحي بني يديه  ثابت بنوزيد
سنة : وقيل،  اباخلطّ  بنيف خالفة عمر  كعب بنيبّ مات أُ ، وغري ذلك، يقطع

ه مات يف إنّ : وقد قيل، سنة اثنتني وعرشين: وقيل، وقيل سنة عرشين، تسع عرشة
وأبو ، مات العبّاس: املدينيّ  بنوقال عيلّ ، سنة اثنتني وثالثني   خالفة عثامن

بًا بعضهم من بعض يف صدر خالفة ــقري كعب بنيبّ وأُ ، حرب بنسفيان

 . ٢٥٥سورة البقرة/ اآلية:   )١(
 . ١سورة البيّنة/ اآلية:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
. يف أهل املدينة يعدّ ، -اهللارمحهام-ه مات يف خالفة عمرواألكثر عىل أنّ ، عثامن

وابنه ، ابخبّ  بن اهللاوعبد، اسعبّ  بن اهللاوعبد، امتالصّ  بنرو عنه عبادة
 .))يبّ أُ  بنفيلالطّ 

ومنهم من ، ل عليهذيَّ فمنهم من ؛ فائقةً  عنايةً  ه العلامءُ الَ وْ أَ : عناية العلامء به -١٠
 :وفيام يأيت أوجه هذه العناية، ومنهم من انتقاه، اخترصه

يول -أ  :الذّ
د بنذيلٌ للحسني -١ اينّ  حممّ  .هـ(م) ٤٩٨/ ت الغسّ
 الربّ البن عبد صحاباالستيعاب يف معرفة األاالستلحاق عىل  -٢

دمل  .(م)هـ ٥١٩أو٥١٧ت/ ابن فتحون األندليسّ  خلف بنحمّ
 .(م). له الربّ البن عبد كتاب االستيعابأوهام  -٣

 أوردهتا باختصار. . ٣٠- ٢٧/ ١االستيعاب   )١(
: ٣٧٩، ٤/٢٥٤، ٤٩٩/ ١يف اإلصابةابن حجر  ذكره  )٢( ذكره ((، واقتبس منه، وقال يف موضعٍ

ق يف قّ حتُ الستيعاباكتابل وله روايةٌ ، ٢/٤٣١. ))يف حوايش االستيعاب اينّ أبو عيلّ الغسّ 
 . -٢ح  ٣١٤ستأيت ص: -أطروحة باملغرب

اه، و١٤٩ذكره عياض يف الغنية ص:  )٣( ، وهو كتاب يف سفرين((: ابن بشكوالقال ، وأجازه إيّ
لة ))حسن حفيل ، وابنُ ١١٤ووصفه بأنّه حافلٌ ابنُ األبّار يف املعجم ص: ، ٢/١٩٣. الصّ

ّ  عبدالربّ  ابن ه استدرك عىل، وذكر أنّ ١/٣حجر يف اإلصابة ينظر: ا ذكره. عىل رشطه قريبًا ممِ
خاويُّ  جعلهو، ١/٥اإلصابة ، وينظر: فتح ١٧٣اإلعالن ص: أحسنَ من ذيل ابن األمني.  السّ

 . كملة عىل ذيل ابن فتحونالتّ : كن عىل ابن فتحون يفالسّ  بنل أمحدُ وذيّ ، ٤/٦املغيث
يف  اروابن األبّ ، ٢/١٩٣لة الصّ يف  ابن بشكوال، وأجازه إيّاه، و١٤٩عياض يف الغنية ص: ذكره   )٤(
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 حييى بناهيمإلبر اإلعالم باخلرية األعالم من أصحاب النَّبيّ  -٤

 .هـ(ط) ٥٤٤ت/ بن األمنيا القرطبيّ 
بّاغ ابن اللّخميّ  العزيزعبد بنذيلٌ ليوسف -٥  .هـ(م)٥٤٦ت/ الدّ
جال -٦   اج يوسف اجلامهريّ احلجّ  يبأل االرجتال يف أسامء الرّ

 .(م)هـ٥٥٨ت/
يادات عىل  -٧   ابن امللكعبد بنخللف الربّ عبد البن االستيعابالزّ

  .ـ(خ) ه٥٧٨/ت بشكوال
دذيلٌ مل -٨ يول . (م)هـ٦١٩ت/ الغرناطيّ  الواحدعبد بنحمّ وهلذه الذّ

يّتها الكبرية طَ  ألنَّ ؛ وفائدهتا اجلليلة، أمهّ ْ ، واالستيعاب، االستقصاء الربّ ابن عبدرشَ
 .امل يذكرهتراجم عىل رشطه تستدرك عليه بذكر ي وه

 :املخترصات-ب
حابةإعالم اإلصابة  -١  دمل بأعالم الصّ  .اخللييلّ  يعقوب بنحمّ

سالة ص: و، ٣/٤١٩اإلصابة ، وابن حجر يف ١١٥ص: عجمامل   .١٥٢هو من مصادره، والكتّاين يف الرّ
حابة.   )١( م يف كتب الصّ  تقدّ
 . ١٢٥، ٩٣/ ١ اإلصابةمنه يف ابن حجر  اقتبس  )٢(
سالة ص:   )٣(  . ١٥٢ذكره الكتّاينّ يف الرّ
 . ٣١٩ة رقم ، والسليامنيّ ٧٨٣١ة رقم بالظّاهريّ  ةخمطوط  )٤(
سالة ص:   )٥(  . ١٥٢ذكره الكتّاينّ يف الرّ
خاويّ يف الفتح  )٦( سالة ص: ١٧٣اإلعالن ص: ، و٤/٦ذكره السّ  . ١٥٢، والكتّاينّ يف الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .األذرعيّ  يوسف بنمحدأل روضة األحباب يف خمترص االستيعاب -٢

 .لعثامينّ ا عيلّ  بنلعمر أنوار أويل األلباب يف اختصار كتاب االستيعاب -٣ 
   :االنتقاء-ج

هبيّ   يف الـــربّ عبـــد جهـــود احلـــافظ ابـــن: وملجيـــد املشـــداويّ .  انتقـــاه الـــذّ
حابةدراسة  .الصّ

 :ا انتقد عليهم - ١١
الح  -أ  ّ ((: -بعد ثنائه عليه-قال ابن الصّ ا ممِ ا لوال ما شانه به من إيراده كثريً

حابة عىل اإلخباريني  وغالبٌ ، ثنيال املحدِّ ، وحكايته عن اإلخباريني، شجر بني الصّ
حابة دون تثبُّت . ))خليط فيام يروونهوالتّ ، اإلكثار ر ما شجر بني الصّ ن ذِكْ واإلكثار مِ

كر إذا كان ثابتًا فالنّظر فيه ليس عىل إطالقه، حملّ نظر ا أصل الذّ فهناك الثّابت الوارد ؛ وأمّ
م-ولكن تُلتمس هلم املخارج احلسنة ، عنهم يف الكتب احلديثيّة ا حكاية  ،-كام تقدّ وأمّ
ريفإنّ ، املؤلِّف عن اإلخباريّني ة الكتاب يف السِّ ، وهم أهل االختصاص، معظم مادّ

سالة ص: ذكره   )١(  . ١٥٢الكتّاينّ يف الرّ
 . ٢٦٢-٦/٢٦١تاريخ األدب صاحب ذكره   )٢(
 ). ١٣٥ه ص: ٦٠-٤١ذكره يف كتابه: تاريخ اإلسالم (  )٣(
 . هـ١٤٢٧بريوت، ، طبع يف دار ابن حزم  )٤(
 . ٢٦٣ـ  ٢٦٢علوم احلديث ص:   )٥(
 . ١٩٦-١٩٥ص:   )٦(
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حابة، فاحلكاية عنهم من أجل ذلك توقّى فيام ينقلونه يف شأن الصّ ، ويتثبّت فيه، ولكن يُ

عِّف يف احلديث((: قال العراقيّ  ريفهو من أئمّ ، الواقديُّ وإن ضُ   .))ة أهل السِّ
ه استوعب ما يف كتب ه أنّ لظنّ ؛ االستيعاب ى كتابهمّ وسَ ((: قال ابن حجر -ب
ل وذيّ ، حافالً  ذيالً  فتحون بنل عليه أبو بكرفذيّ ، ومع ذلك ففاته يشء كثري، من قبله

 .))يف تصانيف لطيفة عليه مجاعةٌ 
ة طبعات: طبعاته -١٢ ات، طُبع عدّ  :منها؛ ونرش مرّ

 .م١٩٠١، اهلنداألوىل يف  -أ
عادة، الثّانية يف القاهرة -ب بعة وهي الطّ ، -البن حجر اإلصابة: هبامش-السّ

 .م١٩٠٨-١٩٠٧، ةلطانيّ السّ 
  .م١٩٠٨، مرصب، ةالكتب املرصيّ طبعة  -ج
ــ -د ــاويّ ، م١٩٦٠، طبعــة هنضــة مرص ــيلّ البج ــق ع ــي أجودهــا، حتقي  ،وه

صوا يف ٣/٢٤٠ رشح التّبرصة )١( ك ختصّ عف، أو الرتّ مَ عليهم أهلُ احلديث بالضّ كَ ن حَ . وبعض مَ
ة فيها،  قوهنم ال يوثّ  تساهلوا يف أخذ التّفسري عن قومٍ ((: انقال حييى القطّ فنونٍ أخر؛ فهم حجّ

د، وجويرب، حاكذكر الضّ  ثمّ ، ))يف احلديث مل هؤالء ال حيُ ((: وقال، ائبالسّ  بنوحممّ
 . ٢/١٠٧التّهذيب . ))التّفسري عنهمكتب ويُ ، حديثهم

محن مشاقبة عبدوعيسى البواريد، ول. ٤-٣/ ١اإلصابة   )٢( بات احلافظ تعقّ رسالتان بعنوان: الرّ
 . ستيعابكتاب االعىل احلافظ ابن عبدالربّ يف كتاب اإلصابةابن حجر يف 

بط، ومل يُذكر فيها اختالف النّسخ؛   )٣( عتن فيها بالضّ مة حتقيقهمل يُ  . كام أفاده البجاويُّ يف مقدّ
يّة، لكنّه أضاف تراجم عىل األصل، ولعلّه أضافها من املخطوطة من   )٤( ا خطّ اعتمد نسخً

ف يف ترتيبه، واالستيعابهوامش مة ، وترصّ عىل حروف  هبرتّ  املؤلِّف أنّ حتقيقه ذكر يف مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ات رت هذه الطّبعة مرّ وّ   .وصُ

-وعادل أمحد، معوضعيلّ  حتقيق، هـ١٤١٥، بريوت، ةالكتب العلميّ  طبعة -هـ
 .-البن حجر اإلصابةومعه 

 .عادل مرشد حتقيق، هـ١٤٢٣، األردن، األعالم طبعة-و
-، ينيّ طه الزّ  حتقيق، هـ١٣٨٩-١٣٨٨، مرصب، ةات األزهريّ يّ نرش الكلّ -ز
 .-البن حجر اإلصابة: هبامش

 اإلصابة: هبامش-. هـ١٣٥٩، بالقاهرة، طبعة املكتبة التّجاريّة -ح
 -حجرالبن

 .هـ١٣١٨، اهلندب، حيدرآباد ةطبع -ط 

 

 . جوع إليهوالرّ ، حث فيهليسهل الب؛ حروف أهل املرشق إىل هغريّ فأهل املغرب، 
د، وعادل   )١( ، وعيلّ حممّ لطانيّة، والبجاويّ مة حتقيقه؛ أنّه اعتمد عىل مطبوعات السّ نص يف مقدّ

يّة.  ح ما فيها من أخطاء، لكنّه مل يرجع إىل نسخٍ خطّ  أمحد، وصحّ
ق   )٢( ؛ وشنان  يبُ الطّ حيقّ  . ابن زهر باملغربجامعة يف دكتوراه ، اينّ برواية أيب عيلّ الغسّ الكتابَ
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حابة: عنوانه - ١  .اإلصابة يف متييز الصّ
ين أمحداحلافظ : فهمؤلِّ  - ٢ د العسقالينّ  بنعيلّ  بنأبو الفضل شهاب الدّ  حممّ

 .هـ) ٨٥٢-٧٧٣املعروف بابن حجر (
حابة : موضوعه - ٣ مته-املؤلِّفقال ، ن غريهمممتييز الصّ فجمعت ((: -يف مقدّ

ا ا كبريً حابة من غريهم زتُ ميَّ ؛ كتابً ق إالّ بذكرمييز وهذا التّ . ))فيه الصّ  ال يتحقّ
حابة ّ  ذكرِ و، مجة هلموالرتّ ، الصّ مجة هلم، هبمن يشتبه غريهم معهم ممِ لذلك ؛ والرتّ
واةكتابه اشتمل  ه متييز في هدوقصوم. -كام سيأيت-عىل التّعريف بأربعة أقسام من الرُّ

حابة  .وليس منهم، همفيذُكر أو ، يشتبه هبموتبيني من ، الصّ
أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة  ٤ نربزها ، ومتيّز بميزات عديدة، تبوّ

 :األمور اآلتيةيف
 .وشهرته فيه، مكانة مؤلِّفه العلميّة -أ

يّة حمتواه، رشف موضوعه -ب حابةيشتمل عىل تراجم فهو ، وأمهّ خيار ؛ الصّ
ة  .ومتييزهم من غريهم، وأفضل قروهنا، األُمّ

فة يف من  عدُّ يُ  -ج هات الكتب املؤلَّ حابةأمّ فقد ، كثرها ترمجةً أوهو ، معرفة الصّ
 .) ترمجة١٢٤٤٦(: هترامج تبلغ

ه مؤلِّ ة، وكذا سَ اخلطيّ  هسخنمن  عىل ظهر عددٍ  يتهسمجاءت ت كذا  )١(  . ١٢/٣٢الفتحيف  هفُ امَّ
، وهو أكرب عددٍ بلغته طبعاته، ويشمل مجيع أقسام  )٢( كيّ هكذا يف طبعة هجر، حتقيق عبداهللا الرتّ

جال: أسامالكتاب األربعة،  ؛ كام يف ١٥٢٢: ساءوالنّ ، ١٢٦٨: وكناهم، ٩٤٧٧ء الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ق يف غريه -د َعَ ما تفرّ مه؛ مجَ ّن تقدّ  .ممِ

 .وأكثروا النّقل عنه، وأفادوا منه، اعتمده من جاء بعده -هـ
ا عند العلامء -و  .ونال شهرةً واسعةً ، اكتسب قبوالً شاسعً
ر زمانه عن زماهنم، واالستدراك عىل من سبقه، قدقيتّ الو، حريرتّ ال -ز  .مع تأخّ

عها، كثرة مصادره -ح عة، وتنوّ ا عن مصادر مفقودة كثرية متنوّ ظَ لنا نصوصً فِ  .وحَ
مته النّ  -ط  .فيسةمقدّ
ــدة -ي ــراجم جدي ــالتّتبّع، أضــاف ت ــه ب ــه، وقعــوا ل ــذين قبل ــت الّ ويميّزهــا ، فات
 .(ز):بحرف

ا -ك حابة ومهً ل يف الصّ نْ أُدْخِ حابة بتبيني مَ يّزه عن كتب الصّ وهم القسم ؛ متَ
ابع عنده  .-وسيأيت التّنبيه عليه-يُسبق إليهوالّذي مل ، الرّ

احيث ، عنايته به -ل ا كبريً ا طويالً  قىضو، بذل جهدً وبيّضه ، يف تصنيفه عمرً
ات ة انتهت كتابتي مع ما يف اهلوامش يف ثالث ذي احلجّ ((: قال ابن حجر، ثالث مرّ

؛ فقارب األربعني، وكان االبتداء يف مجعه يف سنة تسع وثامنامئة، عام سبعة وأربعني
تيب من أجل الرتّ ؛ اتدات ثالث مرّ ه يف املسوّ وكتبتُ ، اخيلكن كانت الكتابة فيه بالرتّ 

ا-دةسخة مسوّ وقد خرجت النّ ، ة الثّالثةوهذه املرّ ، الّذي اخرتعته لكثرة ؛ -أيضً
 .))واهللا املستعان. خرحلاق أسامء أُ إليأس من اومل حيصل ، اإلحلاق

مريّ يف طبعة عادة، أفاده العُ  . ٢ح٧٤-٧٣بحوث ص: السّ
محنمثل: عبد )١( ، عامرة بنالرّ ، قتادة بن اهللاوعبد املخزوميّ  خراش موىل ومتيم األنصاريّ

 . ٤٤٨-١/٤٤٧ابن حجر : ينظر. األنصاريّ 
لذلك  ويدلُّ ، ه مل يكمله أنّ إالّ له تأليفه فرتة  امتدادو، به ؤلِّفعناية املمع و. ٦٤٤/ ٣اإلصابة   )٢(

لأمران: األ : وّ خاويّ ا-، وقال٣٣٤اإلعالن ص: . ))ه مل يكملولكنّ ((: قال السّ : -أيضً
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ة جيّدة يف نقد األحاديث -م  .واحلكم عليها، اشتامله عىل مادّ
ـخاويّ : ومـن ذلـك؛ ونـال ثنـاؤهم، أشاد به العلامء -ن وقـد انتـدب ((: قـال السّ

ـ، ق من ذلـكشيخنا جلمع ما تفرّ   الك مـع حتقيـقٍ وانتصـب لـدفع املغلـق منـه عـىل السّ
ــاهر كاملتنـاقض وتوفيــقٍ ، غـوامضل ــوزيــادات ، بــني مـا هــو بحســب الظّ ت وتــتامّ ، ةمجّ

يوطيّ ، ))ةمهمّ  تـي ((: وقـال شـاكر حممـود، ))حافلٌ  كتابٌ ((: وقال السّ ة الّ إنَّ املـادّ
، وإنّ منهج ابن حجـر اجلديـد يف التّقسـيم، اشتمل عليها الكتاب تعالج مواضيع شتّى

تيــب تــه يف الرتّ وايــات، وموضــوعيّته يف البحــث، ودقّ وأســلوبه النّقــديّ ، وحتقيقــه للرّ
صني ة الـواردة يف؛ الرَّ ا يرفـع مـن قيمـة املـادّ ـّ كـام أنّ اعـتامده عـىل مـوارد ، اإلصـابةممِ
مة يّـة؛ متقدِّ ا حتّـى هـذه اللّحظـة أمـرٌ بـالغ األمهّ ة يضـفي قيمـ، يعترب قسمٌ منهـا مفقـودً

ة الكتابكبرية ـا-وقال، ))عىل مادّ : بعـد أن نرشـ احلـافظ ابـن حجـر كتابـه((: -أيضً

كام يف -الثّاين: قول النّاسخ. ٤/٧٧. الفتح ))ومات قبل أن يعمل املبهامت، وأرجو عملها((
اوقيّ ، امتوقد بقي عليه املبه((: -ة هناية خمطوطة الكتب املرصيّ  ي مل أظفر به ولكنِّ ، د منها كثريً

وهذا يدلّ عىل أنّ النّقص يف آخره، بعد اكتامل . ))تعاىل اهللاشاء نْ إأظفر به  وعسى أنْ ، اآلن
تي مل يُسمّ أصحاهبا-األسامء، والكنى؛ ألنّ املبهامت  اجم الّ تُذكر عادةً يف آخر  -وهي الرتّ

ة، عىل أنّ  ّا يُقلّل من شأن القدر النّاقص من الكتاب، وإن كانت املبهامت يف ذاهتا مهمّ الكتاب؛ وهذا ممِ
ل، وبيّض منه نحو النّصف((تلميذه البقاعيّ قال:  مُ مان ))كَ   . فاهللا أعلم.١/١٤٣. عنوان الزّ

 . ٤/٧الفتح   )١(
 . ٢/٢٠٨التّدريب   )٢(
يـّة. وعقد مبحثًا عن ٢/٢٢٨ابن حجر  )٣( ا كثرية وذكر وجوهً ، وأجاد هأفاض في اإلصابةأمهّ

امً  ذلك تبنيّ   . ةمثلاألبمدعّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ل من القرن التّاسع اهلجريّ مل تُرش املصـادر إىل كتـابٍ يف  اإلصابة هناية النّصف األوّ

حابة وهـذا قـد ، اإلصـابةوال استدراك عىل، كام مل يظهر تذييل، أُلِّف عن معرفة الصّ
خم املبذول فيـه ـذي قـام بـه ابـن حجـر، يُفرسِّ اجلهد الضّ ، ))واالستقصـاء الفريـد الّ

مريّ و واسـتدراكات سـابقيه ، ابن حجر بإفادتـه مـن مالحظـات نَّ أ كَّ ال شَ ((: قال العُ
ر ال تتـوفّ ، ن كتابه فوائـد جليلـةقيقة ضمّ وتنبيهاته الدّ ، ةوبإضافاته املهمّ ، فنيمن املصنِّ 

حابة األخر  .))مهيد لهوالتّ ، بقكان هلا فضل السّ  وإنْ ، يف كتب معرفة الصّ
متهنصَّ يف  كام؛ رتَّبه عىل حروف املعجم: طريقة ترتيبه  ٥ : بقوله، مقدّ

هي أقسام ، وهذه األقسام الّتي أشار إليها، ))حرفٍ  ه عىل أربعة أقسام يف كلِّ بتُ ورتَّ ((
ة يف قَّ رين يف مراعاة الدِّ طريقة املتأخِّ  عىل هايف ترتيب مشىو، -وستأيت-تراجم الكتاب

جالوجرت عادة املصنِّفني أن يبدؤوا بذكر . تيبالرتّ  أسامء ثمّ ، مّ كناهمث، أسامء الرّ
أن هنا، كناهنّ ثمّ ، النّساء جال برشح طريقته يف بدأ ون، وكذا الشّ ليقاس البقيّة أسامء الرّ
ابتداءً ؛ عىل عدد احلروف همفجاءت ترامج، عىل حروف املعجمفقد رتّبهم ، عليها

األلف يف تراجم حرف و. وهكذا إىل هناية احلروف، ثمّ الباء، رتاجم حرف األلفب
حابة: هي أقسام تراجم الكتاب؛ قسمهم إىل أربعة أقسام ثمّ ، ثمّ أطفاهلم، (الصّ

ا)، املخرضمون حابة ومهً عىل حروف  همبرتّ  قسمٍ  ويف داخل كلِّ ، ثمّ من ذُكر يف الصّ
م باعتبار احلرف الثّاين يف اسم  املعجم ثمّ اعتبار ذلك ، إىل هناية حروفه فام بعدهاملرتجَ

ا، واجلدّ ، يف اسم األب تراجم انتقل إىل  فرغ من تراجم حرف األلف لامّ ف، فصاعدً

 . ١/٤٢١ابن حجر   )١(
 . ٢: ح ٧٤-٧٣بحوث ص:   )٢(
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وصنع فيها ما صنع يف حرف األلف حتّى فرغ من تراجم آخر احلروف يف ، حرف الباء

جال ثم انتقل إىل. وهي الياء؛ األسامء جالبها كام رتّ ورتّ ، كنى الرّ ثمّ ، ب أسامء الرّ
فللوقوف عىل ترمجة . كذلك ثمّ كناهنّ  ،كذلك بهنّ ساء ورتّ تراجم أسامء النّ انتقل إىل 

 :راوٍ ال بُدَّ من املعرفة بثالثة أشياء
جال: نوعه -أ  .أم كناهنّ ، أم أسامء النّساء، أم كناهم، أسامء الرّ

 .الّذي يبتدئ به: حرفه -ب
حابة: قسمه -ج ا، أم املخرضمون، أم أطفاهلم، الصّ  .أم من ذُكر ومهً

مة وقدّ   :اآليتاشتملت عىل ؛ نفيسةم لكتابه بمقدّ
حابةبيان املصنَّ  تي سبقته يف معرفة الصّ  .فات الّ

حابة  .ة يف ذلكال األئمّ وقأو، عدد الصّ
حابةحيُ ، ةذكر ثالثة فصول هامّ  وقبل ((: قال املؤلِّف، تاج إليها يف معرفة الصّ

وع يف األقسام املذكورة ة، الرشّ . ))حيتاج إليها يف هذا النّوع، أذكر فصوالً مهمّ
ل: وهي؛ ثمّ ذكرها حايبّ : الفصل األوّ الطّريق : الفصل الثّاين. تعريف الصّ

حابة من : الفصل الثّالث. اخص صحابي¢ إىل معرفة كون الشّ  بيان حال الصّ
ابق، ثمّ رشع يف تراجم الكتاب. العدالة تيب السّ  .وفق الرتّ

اجم، همنهجه في -٧ صه يف العنارص اآلتية: وأسلوبه يف الرتّ  :نلخّ
متهكام نصَّ عليه يف ؛ أقسامأربعة  قسم تراجم الكتاب إىل -أ  :وهي؛ مقدّ

واية عنه: لالقسم األوّ (( سواء ، أو عن غريه، فيمن وردت صحبته بطريق الرّ
 بأيّ ، حبةعىل الصّ  أو وقع ذكره بام يدلّ ، أو ضعيفة، أو حسنة، كانت الطّريق صحيحة

 .))؟طريق كان



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة من األطفال رَ كِ فيمن ذُ : القسم الثّاين((  الّذين ولدوا يف عهد ؛ يف الصّ

حابة من النِّ  النَّبيّ  جال، ساءلبعض الصّ ّ ، والرّ  دون سنِّ  وهو يف سنٍّ ، ن ماتممِ
حابة إنّام هو عىل سبيل اإلحلاق؛ مييزالتَّ   هعىل أنَّ  نِّ لغلبة الظَّ ؛ إذ ذكر أولئك يف الصّ

، كهمحنِّ ليُ ؛ أوالدهم عنده عند والدهتم ر دواعي أصحابه عىل إحضارهملتوفُّ ؛ رآهم
 هؤالء أحاديث لكنواألخبار بذلك كثرية شهرية ، ك عليهمربِّ ويُ ، يهمسمِّ ويُ 

لذلك أفردهتم عن و؛ قني من أهل العلم باحلديثاملحقِّ  عند املراسيل قبيل منعنه
 .))لالقسم األوّ أهل

الّذين أدركوا ؛ يف الكتب املذكورة من املخرضمني رَ كِ فيمن ذُ : القسم الثّالث((
سواء ، وال رأوه، م اجتمعوا بالنَّبيّ أهنَّ  قطّ  ومل يرد يف خربٍ ، واإلسالم، ةاجلاهليّ 

 وإنْ ، من أهل العلم باحلديث فاقٍ وهؤالء ليسوا أصحابه باتّ ، أم ال، أسلموا يف حياته
حابةكان بعضهم قد ذكر بعضهم يف كتب  م مل فصحوا بأهنّ أفقد ؛ معرفة الصّ

 .))م من أهلهاهنّ أال ،  بمقاربتهم لتلك الطّبقةيذكروهم إالّ 
ابع(( وبيان ، والغلط، يف الكتب املذكورة عىل سبيل الوهم رَ كِ فيمن ذُ : القسم الرّ

 ما كان ذكر فيه إالَّ أومل ، ل عليه عىل طرائق أهل احلديثالبيان الظّاهر الّذي يعوّ ؛ ذلك
كان ذلك االحتامل يغلب عىل   إنْ إالَّ ، ا مع احتامل عدم الوهم فالوأمّ ، نًاالوهم فيه بيِّ 

ابع ال أعلم من سبقني إليه، بطالنه نِّ الظَّ  وال من حام طائر فكره ، وهذا القسم الرّ
بيب ضه من هذا اللّ وزبدة ما يمخِّ ، اهرالة املطلوبة يف هذا الباب الزّ وهو الضّ ، عليه

حابة: لفالقسم األوّ . ))املاهر حبة ، الصّ ويتنبّه إىل أنّه إذا كانت الطّريق يف إثبات الصّ
ق فيها ، ضعيفة فيحقّ حبة؛ ويتحرّ عيفة ال تثبت هبا الصّ وهبذا يقول ، ألنّ الطّريق الضّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
م-املؤلِّف بأيّ ((: وكذا قوله، وكأنّ املؤلِّف أراد هنا االستيعاب فيهم، -كام تقدّ

حبة هبا ، تدقيقحيتاج إىل ، ))طريقٍ كان حبة يف إثبات الصّ فبعض طرق إثبات الصُّ
ا نظرٌ  يّة، -كام سبق بيانه-مطلقً حبة كنفيها يف األمهّ م-وإثبات الصّ والقسم . -كام تقدَّ

حبة، وهم حملّ خالف؛ أطفاهلم: الثّاين ح فيهم الصُّ والقسم . ولكن املؤلِّف يُرجِّ
ابع، املخرضمون: الثّالث امن ذُ : والقسم الرّ وهذان القسامن ليسوا صحابةً ؛ كر ومهً
ابع. وإنّام ذكرهم للتّمييز، باتّفاق ه به املؤلِّف، وقد أشاد العلامء بالقسم الرّ كام -كام نوّ

م خاويّ ، -تقدّ كِرَ  من((: وقال السّ حابة مصنِّفي كتب يف ذُ جي أو، الصّ  املسانيد خمرِّ
ّا؛ وحتقيقه، ذلك بيان مع، غلطًا ات املقصود هو؛ القسم وهذا، غالبه إىل يُسبق مل ممِ  بالذّ

: وقال البقاعيّ عنه، ))مثلها وقوع يستغرب عجائب عىل فيه التّنبيه وقع وقد، منه
 .))بِامَ مل يسبق إىل غالبه((

متهقال ابن حجر يف  -ب ا عىل أوردته زائدً  اسمٍ  عىل كلِّ  وقد جعلتُ ((: مقدّ
هبيّ  جتريدما يف   .)) )(ز: وعىل ما يف أصله فقط، وأصله، الذّ

 .والنّسبة، قبواللّ ، والكنية، سبوالنّ ، االسم: للمرتجم خيصّ يذكر التّعريف الشّ  -ج
 .والكلامت، يضبط بعض األسامء -د

 (حاشية). ١٦٥-١٦٣ينظر: ص:   )١(
 (حاشية).  ١٦٥-١٦٤ينظر: ص:   )٢(
 . ٤/٨فتح املغيث   )٣(
 . ١/١٤٤مان عنوان الزّ   )٤(
 البن األثري.  أسد الغابةهو:   )٥(
 . ١/٢٢٣اإلصابة   )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تَّة وغريهارَّ يذكر من خَ  -هـ  .ومن رو عنه، ج له من أصحاب الكتب السِّ
وما شهده مع ، عىل مكانته وما يدلّ ، ومناقبه، أخبارهبعض يسوق  -و
 .فتوحات يف عرص اخللفاءحرضه من  ماو، وغزوات، من مشاهد اهللارسول
 .أو قام هبا، يذكر بعض أعامله الّتي تقلّدها -ز

ض لنقد بعض األحاديث، نامذج من أحاديثه أوردام ربّ  -ح ، وربّام تعرّ
واة، وحكم عليها، وأسانيدها  .وبنيّ أحوال بعض الرُّ

، ونحوه، كشهود غزوة؛ من طرقها املعروفةعىل صحبته  ما يدلّ عتني بإيراد ي -ط
معرفة من ذكره يف كتب يعتني بالتّنصيص عىل غري املشهورين  وإن كان من

حابة حبة من الطُّرق الّتي ذكرها يف، الصّ (طرق إثبات : كام استفاد يف إثبات الصّ
حبة) ا، الصُّ  .وأشار إىل ذلك كثريً

 .سنة وفاتهيذكر  -ي
اجم تنبيهاتٍ مَّ ضَ  -ك  .عند غريهومفيدة ال توجد ، دقيقة باتٍ وتعقُّ ، وحتقيقاتٍ ، ن الرتّ
ة حسب شهربتلف ختبل ، كلِّ ترمجةيف جمتمعة فر اهذه املعلومات ال تتو -ل
 .تهومكان، املرتجم
، -كام سيأيت يف مصادره-، عةمتنوّ و، كثريةمن مصادر معلوماته  ستقىا -م

د العزو إليها يكتفِ ومل فيها، بل نقدها، بمجرّ ؤلِّ ب مُ  .وتعقّ
اجم -ن تي سلكها يف وضع الرتّ وترتيبها تسبّبت يف تكرار بعض ، الطّريقةُ الّ
اجم ، ولذلك  تكثر احلواالت يف األسامء عىل األقسام؛ وذكرها يف أكثر من موضع، الرتّ

 . ١/٤٤٨ابن حجر العسقالينّ ينظر:   )١(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ة ، أو ملَِا سيأيت، واحلروف ملَِا سبق اعتبارات فيام يطرأ عىل األسامء من ومردُّ ذلك إىل عدَّ

د يف االسم، أو تأخري، أو تقديم، أو اشتباه، أو قلب، أو سقط، تصحيف أو ، أو تعدّ
 .أو غري ذلك، أو وهم، أو الكنية، النّسبة
اجم ال سيام يف تراجم النّساء -س  ففي حرف ، ختلو بعض األقسام من الرتّ

ال منها ال توجد سو ترمجة واحدة يف  ل فقطالذّ  .القسم األوّ
ا عىل  ملؤلِّفا أنّ ظ حَ لْ يُ  -ع واية، احلديث جزءذكر يقترص كثريً ، ةأو القصّ ، أو الرّ

قمقصوده قد  وكأنّ ؛ همتاميسوق ذلك بال و، أو احلكاية فال ، بذكر الطّرف منه حتقّ
ايطيل  نيع هذا  أنّ  وال شكّ ، طلبًا لالختصار؛ بسياقه تام¢  كتفيجيعل القارئ ال يالصّ

ياققف عىل كامل الكي يل؛ ة الكتبكتاب عن بقيّ ذا الهب ومقصود الكتاب إثبات ، سّ
اوي حبة للرّ الئل الواضحة، الصُّ واهد البيِّنة، أو نفيها بالدّ وهذا قد اعتنى به ، والشّ

وايات، ولذلك سلك سبيل االختصار يف إيراد األخبار؛ املؤلِّفُ أيّام عناية ، والرّ
ا إىل ذكر أطرافها، واحلكايات، والقصص لطال ؛ ولو مل يفعل ذلك، فيعمد كثريً

ا كثرية، الكتاب إنّام أَقترص من حديث ((: -يف ترمجة راوٍ -قال . ولتضاعف أضعافً
جل عىل ما يتعلَّق برتمجته يف إثبات صحبته ونصّ ، ))أو نحو ذلك، أو فضيلة له، الرّ

حابة، والتّثبّت منهم هو اهلدف األساس يف هذا ((قال شاكر حممود:   )١( وحيقّ القول بأنّ متييز الصّ
ا الكتاب، وأنّ ما ورد فيه من أخبار، أو روايات، أو معلومات بشكل  عريضّ ما كان مقصودً

، أو طرفٍ من رواية؛ خيدم  ، أو حديثٍ بذاته؛ ولذلك فإنّ ابن حجر يكتفي بجزء من خربٍ
ة،  ا، ومهمّ ةٌ قيّمة جد¢ ، ومادّ ، ورواياتٌ اهلدف األساس، ومع ذلك، فلقد وردت فيه أخبارٌ

خم قة يف تضاعيف الكتاب الضّ  . ٢/٢٢٨ابن حجر . ))لكنّها متفرِّ
 . ٢/٢٧٣اإلصابة   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
أمره يف  نتُ وقد بيَّ ((: ذيبهتذيب التّهوقال يف ، عىل االختصار يف مواضع

حابة  .))خمترصي يف الصّ
عِد النّسخة األخرية ((: قال شاكر حممود -ف ر أنّ ابن حجر مل يُ جيدر بنا أن نتذكّ

ا-وقال، ))من كتابه بشكلها النّهائيّ  بعض املواضع  اإلصابةويف ((: -أيضً
تي قد يكون تعليلها ا من مجلة األشياء ؛ البيضاء الّ هنا املؤلِّفأهنّ تي مل يدوّ ا ؛ الّ ألهنّ

م كالم البقاعيّ أنّه بيّض ، وذكر مواضع من ذلك. ))تتطلّب املزيد من التّحقيق وتقدّ
 .نحو النّصف

جيح؛ وورعه، احتياط ابن حجر ظحَ لْ يُ  -ص ا ما يتوقّف عن الرتّ أو ، فكثريً
، باته عىل من سبقهوتعقّ ، احلكم مع أنّ شخصيّته العلميّة حارضة وبارزة يف ترجيحاته

واب من اخلطأ  .وتبيينه الصّ
ا، طوالً  هتتفاوت ترامج -ق ً اجمفربّ ، وقِرصَ إذا استدعى ، ام أطال يف بعض الرتّ

ا كبريً  ذكركام يف ترمجة اخلرض حيث ؛ األمر ذلك عيفة  ايف ترمجته قدرً من األحاديث الضّ
 .وناقش اآلراء، واملوضوعة

، خالصةثمّ بصورة ، فرةثمّ بالصُّ ، الً باحلمرة أوّ  ميّزتوقد ((: قال ابن حجر -ر
جال والنّ بهذلك قبل كتابة فصل امل وكلّ ، ثمّ بنظريها غالبًا هنا  .))ساءم من الرّ

 . ١/٤٥٦ينظر: ابن حجر   )١(
 . ١٠/٣٦٥التّهذيب   )٢(
 . ١/٤٦٦ابن حجر   )٣(
ابق  )٤(  . ١/٤٠٨ السّ
ابق  )٥(  . وذكر أمثلة من عباراته يف ذلك. ٤٥٠- ٤٤٩، ١/٤٤٧ يراجع: السّ
كيّ  ١١/٥١٠اإلصابة   )٦(  . -طبعة/الرتّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
مريّ : مصادره -٨ حابة ه مادّ فُ استخلص مؤلِّ ((: قال العُ ته من كتب معرفة الصّ

تي أُ  وتواريخ ، اجلرح والتّعديل كام أفاد من كتب، اجد¢  وعددها كبريٌ ، فت قبلهلِّ الّ
جال ، والتّفسري، وكتب احلديث، وكتب ضبط األسامء، ةوتواريخ املدن املحليّ ، الرّ

ومعظم اقتباساته ، واألدب، واللّغة، واألخبار، وأفاد من كتب األنساب، قائقوالرّ 
ّ ؛ عن هذه الكتب مبارشة وبلغت . ))وإفادته منها، العه عليهاعىل اطّ  ا يدلُّ ممِ

ا٩٤٠ادره أكثر من (مص هذا عدا ما أخذه عن شيوخه ؛ أُجيز بروايتها، ) مصدرً
 .وإن كان قليالً ، مشافهة
ع، الكثرة: عىل مصادره ظحَ لْ يُ و واالعتامد يف املصدر الواحد عىل أكثر من ، والتّنوّ
 .وإغفال تسميتها يف مواضع كثرية، وتسمية املصدر بأسامء خمتلفة، وروايةٍ ، نسخةٍ 

باب اهلمزة : لالقسم األوّ : حرف األلف((: قال املؤلِّف: نموذج من ترامجه -٩
مذيّ . مشهورٌ  صحايبٌّ : حم الغفاريّ آيب اللّ : بعدها ألف ، سائيّ والنّ ، رو حديثه الرتّ

 بن اهللاعبد: حم اسمهآيب اللّ : قال، ورو بسنده عن أيب عبيدة، واحلاكم
اوكان ، غفار بن اهللاعبد بنامللكعبد ا شاعرً ، ومعه مواله عمري، وشهد حنينًا، رشيفً

ي آيب اللّ سُ وإنّام  كان ينزل : وقال الواقديّ ، حمه كان يأبى أن يأكل اللّ ألنّ ؛ حممّ
فراء ، عديّ  بنوقال اهليثم. ونسبه، اسمه يف خيّاط بنوكذا قال خليفة، الصّ

 . ٢حاشية رقم  ٧٤-٧٣بحوث ص:   )١(
 . ١٩٩، ٢/٥و، ٣٠٠/ ١ابن حجر   )٢(
 فام بعدها.  ٢/٢٠٣: ابن حجر شاكر حممود يف هأفاد  )٣(
فراء األلوان، وادي من األصفر تأنيث بلفظ  )٤(  النّخل كثري واد املدينة، وهو ناحية من: الصّ

رع ، وبينه طريق يف واخلري والزّ . وهو عىل بعد ٤١٢/ ٣ البلدان مرحلة. معجم بدر وبني احلاجّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 بن اهللاسمه عبد: غريمها وقال، امللكعبد بناسمه خلف: الكلبيّ  بنوهشام

 وقال. مالك بنخلف بن اهللاعبد بنحلويرثا اسمه: وقيل. مالك بن اهللاعبد
ا كان، ملكعبد بن اهللاسمه عبد: املرزباينّ  ا رشيفً رأيته : قلت، ةاجلاهليّ  أدرك شاعرً

 ورو مسلمٌ ، موالالّ ، ا عن األلفبفتح الالم جمرد¢ ؛ كملَ عبد: اطبيّ يضّ الشّ الرّ  بخطّ 
، حلامً  أمرين موالي أن أقدد: قال، حمحديث عمري موىل آيب اللّ  صحيحهيف 

ق من مال أتصدّ ، اهللايا رسول: قلت: وفيه. احلديث. . . فجاءين مسكني فأطعمته
 قدماء من هو: الربّ وقال ابن عبد، ))واألجر بينكام، نعم((: قال؟ بيشء سيّدي

حابة  .))تل هباوقُ ، حنينًاه شهد وال خالف أنّ ، وكبارهم، الصّ
 حتصيل أصوله: ذلكن وم؛ من العلامء مجاعةٌ اعتنى به : هب عناية العلامء -١٠

دت، ت نسخهكثر اذل؛ اخلطيّة فهارس املخطوطات  ويتّضح ذلك باالطّالع عىل، وتعدّ
  :منهم؛ مجاعةٌ من العلامء اخترصهو. ومركز امللك فيصل، كفهرس آل البيت؛ اجلامعة
محنعبد -أ يوطيّ ت بكر أيب بنالرّ عني اإلصابة يف : كتابه هـ يف٩١١/السّ

حابة  .(خ). معرفة الصّ
 .هـ١١٤٤: وقيل، ١١٤٣ت/ احلُرييشّ  الفايسّ  أمحد بناحلسن عيلّ  وأب -ب

 . ١٧٧كيالً منها. ينظر: معجم البالديّ ص:  ١٦٣كيالً من املدينة إىل  ٥١
قّ طوالً   )١( ؛ وهو القطع املستأصل، والشّ  . ٣/٣٥٤٣لسان العرب . من القدّ
 . ١٠-١/٩اإلصابة   )٢(
ة يف أطروحات علميّ  بعضهق قِّ حُ ، و١٢٣جماميع  ٤٧٤ة رقم: بدار الكتب املرصيّ  ةخمطوط  )٣(

 القر.  بجامعة أمّ 
 . ١/٣٤٣ذكره الكتّاينّ يف فهرسه   )٤(
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دأ -ج  .هـ١١٨٩ت/ احلضيكيّ  اجلزويلّ  أمحد بنبو عبداهللا حممّ
د -د محن عبد بنأبو عبداهللا حممّ  .هـ١١٣٤ت/ الفايسّ الرّ

د بنأمحد -هـ نعاينّ  حممّ  .هـ١١٩٩ت/املعروف بابن قاطن الصّ
محنعبدأبو زيد  -و  .هـ١٢٣٤ت/ الفايسّ  العراقيّ  إدريس بنالرّ
م شاكر حممود بحثًا بعنوانو يف ودراسة ، مصنّفاته: العسقالينّ  ابن حجر: قدَّ
 .اإلصابة هوموارده يف كتاب، منهجه

ر، طُبع طبعات كثرية: طبعاته -١١ وّ ات عديدة، وصُ  :منها؛ ثمّ نرش مرّ
د وجيه يةبعنا، ة اهلندطبع -أ  واملسترشق ، عبداحليّ  واملولويّ ، وغالم قادر، حممّ

 .م١٨٨٧م إىل ١٨٤٨سنة من ، سربنغر
عادة -ب لطان عبد، هـ١٣٠٨، بالقاهرة، طبعة السّ - احلفيظعىل نفقة السّ
 .-الربّ عبد البن االستيعاب وهبامشه
 .هـ١٣٢٥، بالقاهرة، طبعة اخلانجيّ  -ج
 .-الربّ البن عبد االستيعابوبذيله-هـ١٣٥٩، بالقاهرة، طبعة املكتبة التّجاريّة-د

ة -هـ يّات األزهريّ ينيّ  حتقيق طه، هـ١٣٨٩ -١٣٨٨، بالقاهرة، طبعة الكلّ  الزّ

ابقذكره الكتّاينّ   )١(  . ١/٣٥٢: السّ
ابق ذكره الكتّاينّ   )٢(  . اخترصه إىل حرف العني. ٢/٦٠٢: السّ
وكاينّ يف البدر ذكره  )٣( ركيلّ ١/١١٤ الشّ  . ١/٢٤٤األعالميف ، والزّ
)٤(   : حابة عىل استقالله اخترص فيه ((قال الكتّاينّ ، ومل يكمله، وصل فيه اإلصابةله تأليف يف الصّ

 . ٢/٨٢٥. فهرس الفهارس))هإىل حرف العني، وهو عندي بخطّ 
سالة  )٥( ع ومفيد. ولهـ١٤١٧، بريوت، طبع يف الرّ مشاقبة ولبواريد، ، (دكتوراه). وفيه استقراء موسّ

متا-ستيعاباالعىلاإلصابةبات ابن حجر يفتعقّ رسالتان يف   . ٢ح  ٣١٣ص:  -تقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .-الربّ عبد البن االستيعابوبذيله -

ويف ، حتقيق عيلّ البجاويّ ، م١٩٧٢-١٩٧٠، بالقاهرة، طبعة هنضة مرص -و
ق-هـ١٤١٢، ١/ط، بريوت، اجليل وتُعدُّ طبعته أفضل طبعاته ، -نفس املحقِّ

ابقة  .السّ
وعادل أمحد ، معوضعيلّ /حتقيق، هـ١٤١٥، بريوت، ةالكتب العلميّ طبعة  -ز

  .-الربّ البن عبد االستيعابوهبامشه -
ا، هـ١٤٢٩، كيّ عبداهللا الرتّ : بإرشاف، هجر ةطبع -ح وهي ؛ ستّة عرش جملّدً

 .احلاليّة هأحسن طبعات
ل -ط ـــجّ ـــ سُ ، القـــر وماجســـتري) يف جامعـــة أمّ ، (دكتـــوراه ةيف رســـائل علميّ

ة مةبمكّ  .املكرّ

 

ابقالطّ البجاويّ وصف   )١( والفهارس ، بطوالضّ ، حقيقخالية من التّ : ابأهنّ عىل طبعته  ةبعات السّ
البجاويّ يف طبعته،  الكبري الّذي بذله هداجلغم من وعىل الرّ ، ويظهر فيها اخلطأ والتّحريف

ابقبعات طّ الو، خطوطاتاملواعتامده عىل  ؛ كام قط والتّحريفالسّ مل تسلم من طبعته أنّ  ة إالّ السّ
 . ١/٤٠٤ابن حجر العسقالينّ شاكر حممود يف: أفاده 



 :مباحثوأربعة ، وفيه متهيد
 :مهيدالتّ 

ة مسائل يشتمل عىل    :وهي، ق بعلم الطّبقاتتتعلّ مهمّ
ا، تعريف الطّبقة لغة -١  .ونشأته، األصل يف علم الطّبقات -٢. واصطالحً
يّته -٣  العلامء يف  مناهج -٥. به علم الطّبقاتما يتطلّ  -٤. ائد معرفتهووف، أمهّ

 .التّقسيم عىل الطّبقات
ل  .املصنَّفات يف الطّبقات: املبحث األوّ
 .البن سعد الطّبقات الكبريدراسة كتاب : املبحث الثّاين

  .خيّاط بنخلليفة الطّبقاتدراسة كتاب : املبحث الثّالث
ابع ثنيدراسة كتاب : املبحث الرّ هبيّ  املعني يف طبقات املحدِّ  . للذّ
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 :الطّبقةتعريف : الً أوّ 
ة: لغة -١  َّا يتناسب منها هنا، (طبق) يف اللّغة تدلُّ عىل معانٍ كثرية: مادّ  :وممِ
لون مجاعةً مثلهم، القوم املتشاهبون -أ دِ عْ : أي؛ واجلامعة من النّاس يَ

 .التّساوي: وهو؛ التّطابق من مأخوذة والطّبقة، يساووهنم
 .اجليل بعد اجليل -ب
 .بعضهم أفضل من بعض، والنّاس طبقات، مراتبهم: وطبقات النّاس، املرتبة -ج
. حالٍ  بعدحاالً : أي  : ومنه قوله تعاىل، احلال -د

م؛ صفةٍ  يف االستواء: وأصل الطّبقة  .طبقٍ  عىل كأهنَّ

الح ص: ، و١/٣٥٨مجهرة اللّغة البن دريد   )١( ورشح التّبرصة ، ٣٥٧علوم احلديث البن الصّ
 . ٥٥١، واملعجم الوسيط ص: ٣٨١/ ٢التّدريب ، و٤/٣٩٤، وفتح املغيث ٢٧٤/ ٣

 . ٥/٢٦٣٦لسان العرب   )٢(
 . ٥٥١املعجم الوسيط ص:   )٣(
حاح ٥/٢٦٣٧لسان العرب   )٤(  . ٦/٤١٧، وتاج العروس ٤/١٥١٢، والصّ
 . ١/٣٥٨مجهرة اللّغة البن دريد   )٥(
 . ١٩سورة االنشقاق/ اآلية:   )٦(
 . ٢٤/٢٥٦، وينظر: جامع البيان للطّربيّ ٢٦٣٨، ٥/٢٦٣٧لسان العرب   )٧(
 . ١٤٢التّحديث ص:  سومر  )٨(
قد درج عىل ألسنتهم هذا اللّفظ من كالم العرب  فيه أنّ  ذي ال شكّ الّ ((قال حممود شاكر:   )٩(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا -٢   .أو يف اإلسناد فقط، واإلسناد، نِّ تقاربوا يف السِّ  قومٌ : اصطالحً

اويَنيِ  كون يُعرف((: قال العراقيّ : وهذه بعض عباراهتم يف تعريف الطّبقة ، الرّ
واة أو نِّ  يف واحدةٍ بتقارهبم طبقةٍ  من الرُّ يوخ  ويف، السِّ ا؛ عنهم اآلخذينالشّ  بكون إمَّ

 مدلول فإنَّ ، األخذ يف هذا شيوخ من هذا شيوخ تقارب أو، هذا شيوخ هذا هم شيوخ
 يف باملتشابه اكتفوا وربَّام، واإلسناد، األسنان يف املتشابه: االصطالح يف الطّبقة

نِّ  يف اشرتكوا مجاعةٍ  عن عبارةٌ ((: وقال ابن حجر، ))اإلسناد  ولقاء، السِّ
خاويّ وقال ، ))املشايخ نِّ  يف املتعارصين اشرتاك: السّ  وباألخذ، -تقريبًا ولو-السِّ

فني آخر عند املؤلِّ  دوين صار له جمازٌ ا جاء عرص التّ اللة عىل معانٍ خمتلفة، وملَّ للدّ ؛ قديامً 
(طبق) تؤول أكثر : ة. . ومادّ  والكاتبني، حتّى انتهى إىل زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف.

وكانا عىل حذوٍ ، معانيها يف لسان العرب إىل متاثل شيئني إذا وضعت أحدمها عىل اآلخر ساواه
ا((ا: ى شيئً ما غطّ  وا كلّ مُّ إذا تساويا ومتاثال. وسَ  ))يئانتطابق الشّ ((فقيل منه:  واحدٍ  ه ألنّ ؛ ))طبقً

ومنازل ، وا مراتب النّاسمُّ يه حتّى يكون فوقه، فسَ طّ له، ثمّ ال يغ يه حتّى يكون مساويًاال يغطّ 
احلال  وامُّ مرتبة من املراتب هلا حال ومذهب سَ  ا كانت كلّ . وملََّ ))طبقات((: بعضهم فوق بعض

. ))ى؛ أي: عىل أحوال شتّ ))ىنيا عىل طبقات شتّ فالن من الدّ ((فقالوا: ، ))طبقة((: زة نفسهااملميّ 
مة عراء طبقاتحتقيق مقدّ مريّ ص: ٦٦-١/٦٥سالم البن فحول الشّ ، وينظر: بحوث للعُ
١٨١، ١٨٠ : مريّ مون اللّغويّون حاول((، وقال العُ  اهلجريّ  زمني¢ا، فذكر الطّبقة حتديد املتقدِّ

 من التّحديد، فإنّ  هذا مثل قبلنا إذا ، ولكنّنا))سنة عرشون الطّبقة((: عبّاس  ابن عن
عوبة قَّة هبذاالطّبقات  فكرة بظهور نُسلِّم أنّ  الصّ . ))عبّاس  ابن جيل يف الوضوح، والدِّ

 . ١٨٠بحوث ص: 
 باختصار. . ٢٧٥ - ٢٧٤/ ٣رشح التّبرصة   )١(
 . ٢٥٥النّزهة ص:   )٢(
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 يف لالشرتاك مالزمٌ -غالبًا-وهو؛ التّالقي يف باالشرتاك اكتفوا وربّام، املشايخ عن

نِّ  يوطيّ ، السِّ نِّ  يف تقاربوا قومٌ ((: وقال السّ  بأن؛ فقط اإلسناد يف أو، واإلسناد، السِّ
 .))شيوخه يقاربوا أو، اآلخر شيوخ هذا هم شيوخ يكون

 :رشح التّعريف
 .هم اثنانأقلّ ؛ اعةمج: قوم 

واة، يشرتط التّقارب: تقاربوا ألنّه ؛ وال يشرتط التّساوي، وهو الغالب يف الرُّ
 .غالبالر يف يتعذّ 

 .ةدسنة الوال وذلك بالتّقارب يف؛ املراد به العمر: نِّ يف السِّ 
بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ ؛ يوخالشّ  األخذ عن((: املراد به: واإلسناد

 .))أو يقاربوا شيوخه، اآلخر
مع ختلّف ، ق صورة الطّبقة بالتّقارب يف اإلسناد فقطتحقَّ ت: أي: أو اإلسناد فقط

نِّ  ر الطّالبُ يف الطّلب : احلالة األوىل: وهذا يكون يف حالتني؛ التّقارب يف السِّ أنْ يبكِّ
ق بطبقة ، عن أقرانه : احلالة الثّانية. لتقاربه معهم يف اإلسناد فقط؛ مشايخ أقرانهفيُلْحَ

ر الطّالب يف الطّلب عن أقرانه ق بطبقة تالميذ أقرانه، أنْ يتأخَّ لتقاربه معهم يف ؛ فيُلْحَ
واألخذ عن ، هو اإلسناد، ألصل يف تقسيم الطّبقاتوهبذا يُعلم أنّ ا. اإلسناد فقط

يوخ ا ، الشّ اإلسناد وافق بني التّ حصول الغالب وإنْ كان ، له بعٌ اتفهو  نّ السِّ وأمّ

ف يسري. وقال. ٤٩٩-٤/٤٩٨الفتح )١( ،  ىف اشرتكوا مجاعة((: -٣١٣ص:  يف الغاية-بترصّ نِّ السِّ
 . ))شيوخهم تقارب املشايخ، أو ولقاء

 . ٢/٣٨١ التّدريب  )٢(
ابق  )٣(  . السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
خاويّ . فيهره أو تأخّ ، بالطَّلب البفاوت عند تبكري الطّ التّ  قعوإنّام ي، نِّ السِّ و : قال السّ
نِّ  -غالبًا-وهو؛ ربّام اكتفوا باالشرتاك يف التّالقي(( وقال ، ))مالزمٌ لالشرتاك يف السِّ

ا أحدمها يكون اموربّ ((: القارئ  .))لآلخر شيخً

 . ٤/٣٩٤الفتح   )١(
 . ٧١٨رشح النّزهة ص:   )٢(
 تنبيهات:   )٣(

ل:  الح: األوّ بّ ((قال ابن الصّ  إىل بالنّسبة واحدة؛ لتشاهبهام طبقة من يكونان شخصني رُ
،  مالك بنفيها؛ فأنس يتشاهبان أخر، ال جهة إىل بالنّسبة طبقتني جهة، ومن األنصاريّ

حابة، مع أصاغر من وغريه حابة أكابر من العرشة، وغريهم الصّ  واحدةٍ؛ إذا طبقةٍ  من  الصّ
حبة، وعىل صفة أصل يف تشاهبهم إىل نظرنا حابة: هذا الصُّ ىل، والتّابعون طبقة بأرسهم فالصّ  أُوْ
ا، وإذا ثالثة، وهلمّ  طبقة التّابعني ثانية، وأتباع طبقة حابة تفاوت إىل نظرنا جر¢ سوابقهم،  يف الصّ

حابة أصاغر من أنس، وغريه هذا عند يكون طبقة، وال عرشة بضع  كانوا ومراتبهم  من الصّ
حابة من العرشة طبقة رشح ، وينظر: ٣٥٧. علوم احلديث ص: ))بطبقات دوهنم ، بل الصّ

ن وكذلك((، قال ابن حجر: ٢٥٥، والنّزهة ص: ٢٧٦-٢٧٥/ ٣التّبرصة   بعد جاء مَ
حابة، وهم ن: التّابعون الصّ حابة بعض عن األخذِ  باعتبارِ  إليهم نظر مَ ل فقد الصّ  اجلميعَ  جعَ

؛ كام طبقةً  د فعل قسمهم؛ كام اللّقاء باعتبار إليهم نَظر ، ومَنحبّان ابن صنع واحدةً  بنحممّ
هٌ  منهام سعد، ولكلٍّ   . ٢٥٥النّزهة ص: . ))وجْ
وال ، ه ال خيدم احلديثألنّ ؛ فقط نِّ التّقارب يف السِّ ذكر  يشتمل التّعريف عىلمل الثّاين: 

ثون حيتاج إليه  واية، وهذه املصطلحات إنّام وضعها املحدِّ ، وحلاجتهم خلدمة احلديثيف باب الرّ
واية. إليها يف باب   الرّ

: الثّالث:  مريّ  وذكر((مل يعتربوا يف التّقسيم عىل الطّبقات سنيّ الوفيات، قال أكرم العُ
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نِّ  يف التّقارب ا الوفيات تعترب ملالطّبقات  أنَّ  قويل مع يتناقض ال هنا السِّ  من عليه؛ إذ تقوم أساسً
حابة كبار يلقى من أنّ  الطّبيعيّ  ما يكون الصّ م يف متقدِّ ، وتتقدَّ نِّ  من وفاة عىل العادة يف وفاته السِّ

لقى حابة؛ ولذلك صغار يَ م ما -غالبًا- األوىل الطّبقة وفيات أنَّ  نجد الصّ  وفيات عىل تتقدَّ
ا الوفيات سنيّ  اعتبار عدم التَّالية، إنّ الطّبقات   جعلالّذي  هوالطّبقات  عىل للتّقسيم أساسً

منيّة الوحدة مفهوم تتّخذ ال النّشأة فرتة يف الطّبقة ة الزّ سنوات،  العرش حوايل تكون الثّابتة؛ فمرّ
١٨٥بحوث ص: . ))جتاوزته اجليل، وربّام حدود يف سنة، وثالثة العرشين تقارب وأخر . 

ابع:  ون،  ظحَ لْ يُ الرّ رتْمجَ ة اعتربوا روابط يشرتك فيها الـمُ أن املصنِّفني يف الطّبقات عامّ
، واإلسناد؛ وهي: املكان كـ نِّ ثني بأصبهانوصفات جتمعهم غري السِّ ، أو طبقات املحدِّ

اء، وطبقات  ثني، وطبقات الفقهاء، وطبقات القرّ العلم، والفنّ الواحد: كطبقات املحدِّ
ع اظ، وطبقات الشّ ين، أو احلفّ راء، وطبقات األطبّاء، وطبقات األدباء، وطبقات املفرسّ

طبقات ، أو صفة كـطبقات احلنابلة، أو املذهب كـطبقات اهلمذانيّنيالنَّسب، والقبيلة كـ
هريّ أو األخذ عن شيخٍ واحدٍ كـ املدلِّسني أو غري ذلك، ولكن ال  طبقات أصحاب الزّ

، إذ يتوافق منها مع املعنى االصطالح نّ يّ للطّبقة، والغرض من إنشائها إالّ اإلسناد ويتبعه السِّ
منيّة بني كلّ طبقة  واة، وترتيبهم، ويتقارب هبام حتديد املسافة الزّ ينبني عليهام تقسيم طبقات الرُّ
ف هبا عىل االتّصال  تي يتعرّ امع، والّ ل إىل معرفة إمكانيّة اللّقيا، والسّ تي تليها، ويتوصّ والّ

ة هلا مناسباهتا واالنقطا وابط فهي عامّ ا بقية الرّ ع؛ وهذه الثّمرة املقصودة من هذا العلم، وأمّ
تها يف  ، ثمّ إنّ عامّ مجة هلم يف موضعٍ واحدٍ وفوائدها، ويقصد هبا اجلمع للمشرتكني فيها، والرتّ

ع مفهومها-كام سبق يف التّمثيل هلا-غري رواة احلديث  ، ويمكن توسيع مفهوم الطّبقة بتوسّ
واة،  أن لالصطالح، وما خيدم احلديث، ومن ذلك متييز الرُّ ، ولكن يبقى الشّ ومدلوهلا اللّغويّ

 ومعرفة االنقطاع واإلرسال. 
: اخلامس:   خاويّ ؛ فيجتمعان وخصوص عمومالتّاريخ  وبني وبينه((قال السّ  يف وجهيّ

واة، وينفرد التّعريف  من -مثالً -البدريّني يف كان إذا بام باحلوادث، والطّبقاتالتّاريخ  بالرُّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :ونشأته، علم الطّبقات األصل يف: انيً ثا

حيحنييف - األصل فيه حديث النَّبيّ   تي قـرين: -الصّ ـذين ، خري أُمّ ثـمّ الّ
اس قـرين: -عندمها-حديثٍ آخرويف ، ثمّ الّذين يلوهنم، يلوهنم يف و، خري النـّ
ـذين بُعثـت فـيهم: -عند مسلم-حديثٍ  تي القـرن الّ . -ام خترجيهـتقـدَّ -. . . خري أُمَّ

حابة ل قرنُ فاألوّ ؛ ته إىل قرونٍ مّ أُ  النَّبيُّ  سمَ قَ فَ  ، ثـمّ أتبـاع التّـابعني، ثمّ التّابعني، الصّ
ابع م-وهم تبع األتباع؛ واختُلف يف ذكر القرن الرّ يف القـرن هذا العلم ونشأ . -كام تقدَّ

تـي الثون ف املحـدِّ عندما ألّ ؛ الثّاين بـوا ورتّ ، الطّبقـات: أطلقـوا عليهـا اسـمكتـب الّ
واة فيه كـر ضـمن ، عىل الطّبقات االرُّ ـعت املصـنّفات يف مصـطلح احلـديث ذُ ضِ ثمّ ملََّا وُ

دّ منها، أنواعه ثونو. وعُ وذلـك ؛ مر عىل أيدهينشأ وتطوَّ و، علم الطّبقات ابتكره املحدِّ
نَّةحل ، ومتونهونقد طرقه ، وصيانته حديث النَّبيّ العناية بو، اجتهم إليه يف خدمة السُّ
، وسـاروا عـىل منـواهلم، فحـاكوهم فيـه، األخـر فنـونال أصـحابُ  هر هبم فيـتأثّ قد و

ــه ــب نظام ــنَّفات حس ــعوا املص ــالقرّ ؛ ووض ــاء، اءك ــ، والفقه ــويّ والنّ ، ينواملفرسّ ، نيح
عراء ر حتّـى ويتطـوّ ، سـعصنيف عىل الطّبقات يتّ التّ  استمرّ و، وغريهم، واألطبّاء، والشّ

مـريّ . هناية القرن التّاسع  إسـالميٌّ الطّبقـات  تقسـيم أنّ  روزنثـال ويـر((: قال العُ
جد تقسيم أقدم وأنّه، أصيلٌ   لفكرة طبيعيّةٌ  نتيجةٌ  وأنّه، اإلسالميّ  التّارخييّ  التّفكري يف وُ

سول صحابة ـد، خارجيّـة بمـؤثِّرات لـه عالقة وال، إلخ. . . فالتّابعون، الرّ ا يؤيّ ـَّ  وممِ

رت ر تقديم يشهدها؛ الستلزامه مل عن من وفاته تأخَّ  . ٤/٤٩٨فتح. ال))الوفاة املتأخّ
جال نشأته ص: ينظر:   )١(  . ١٨٨-١٨٧، و١٨٦، و١٨١، وبحوث ص: ٤٤و٤٢علم الرّ
 . ١٣٤-١٣٣لروزنثال ص: التّاريخ  علم  )٢(
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أي هذا تـي قـرين: وذكـر حـديث. )). . . . البخاريّ  أورده حديثٌ  الرّ ثـمّ ، خـري أُمّ

ــذين يلــوهنم م-، . . . الّ ــا-وقــال، -املتقــدِّ  كتــب مــن إلينــا وصــل مــا أقــدم((: -أيضً
ـد الكـرب الطّبقاتوكتاب، خيّاط بنخلليفة الطّبقاتكتابالطّبقات   بـنملحمّ

ــاج بــنملســلم الطّبقــاتوكتــاب ، ســعد  الكتــب هــذه وتســمية، هـــ٢٦١ت/ احلجّ
ل عىل يدلُّ  بالطّبقات ـرة الفـرتة هـذه يف الطّبقـة نظـام تأصّ وأشـار احلـاكم يف . ))املبكّ

ا قالـه؛ وفائدتـه، إىل يشءٍ من مسائل هذا العلـم معرفة علوم احلديث: كتابه ـَّ : وممِ
ق بـني مل العلـم هـذا عن اإلنسان غفل ومهام(( فـرِّ ـحابة يُ  ملثـمّ ، والتّـابعني، بعـض الصّ

ق ــا-يفــرِّ ــابعني بــني -أيضً ــابعني وأتبــاع، التّ ثــم أُفــرد بنــوعٍ مســتقلٍّ يف كتــب . ))التّ
رين  .املصطلح عند املتأخِّ

يّته: الثً ثا  :معرفته وائدوف، أمهّ
يّة لعلم الطّبقات    :نربزها يف األمور اآلتية، ومكانة عظيمة، بالغةأمهّ
ثني -١  .حلاجتهم إليه يف نقد األحاديث، يُعدُّ هذا العلم من ابتكارات املحدِّ
واة -٢  .يُعترب أحد فروع علم الرُّ
ثني له بنوعٍ مستقلٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٣  .إفراد املحدِّ
ة به -٤  .ووضع املصنَّفات الكثرية فيه، عناية األئمَّ

 . ١٨١بحوث ص:   )١(
ابق ص:   )٢(  . ١٨٣السّ
 . ٢٢٣-٢١٢ص:   )٣(
ابق ص:   )٤(  . ٢١٢السّ
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مُ التّ  -٥ رة، صنيف فيهقِدَ واستمرّ التّصنيف فيه إىل فرتة ، حيث جاء يف فرتة مبكّ
رة  .متأخّ
ثني  -٦ فجاءت مصنَّفاهتم ، استعاملهيف تأثّر أصحاب الفنون األخر باملحدِّ

بةً عىل نظام الطّبقات  .وشيوعه بينهم، تهم إليهوهذا يدلُّ عىل حاج، موضوعةً ومرتَّ
ق نتائج جليلة -٧ قِّ  :امنه؛ ويُكسب فوائد نافعة، حيُ

واة -أ  .منهم نيَ مييز بني املشتبهِ والتّ ، تعيني الرُّ
 .انقطاعٍ  وأ، تدليسٍ  وأ، معرفة ما يف اإلسناد من إرسالٍ  -ب
واةبني  التَّمييز -ج  .ومراتبهم، طبقات الرُّ
اوي يف غري طبقتهجيُ  بأنْ وذلك ؛ احلامية من الغلط -هـ م به ، عل الرّ توهّ أو يُ

ه التّأخري، آخرشخصٌ  م من حقّ قدَّ ه التّقديم، وال يُ ر من حقّ  .أو يُؤخّ
 .واملتون، واملبهمني يف األسانيد، معرفة املهملني -و
واةم واملتأخِّ معرفة املتقدِّ  -ز حق، ر من الرُّ ابق والالّ ورواية ، ورواية السّ

  .واملدبّج، واألقران، األكابر عن األصاغر
نيِّ الوالدة والوفاة -ح ق من سِ ظُم احلاجة إليه ، ومعرفة اخلطأ فيها، التّحقّ وتَعْ

فيستفاد من معرفة طبقاهتم حتديدها ، ووفياهتم، مواليدهم تضبط مل فيمن
 .ومعرفة العرص الّذي عاشوا فيه، عىل وجه التّقريب

)١(   : مريّ اجم األخر وقد امتدّ ((قال العُ ، اءكرتاجم القرّ ؛ استعامل نظام الطّبقات إىل كتب الرتّ
َّ ؛ اءواألطبّ ، حاةوالنّ ، واألدباء، عراءوالشّ ، ةوفيّ والصّ ، والفقهاء عىل تأثري نظام  ا يدلُّ ممِ
. )) خلدمة علم احلديثبتكر إالّ ه مل يُ يف حني أنّ ، جماالت عديدةوشيوع استعامله يف ، الطّبقات

 . ١٨٨-١٨٧بحوث ص: 
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واية -ط ضُ تسلسلَ الرّ رِ عْ األجيال  واستمرارها يف، واتّصاهلا بني ناقليها، يَ

عة، وترابطها عرب العصور املختلفة، املتالحقة وير املسترشق ، والبلدان املتنوّ
إذ يوجد فيه االستمرار ؛ مرغوليوث أنَّ نظام الطّبقات أنفع املناهج للباحث التّارخييّ 

 .الّذي هو جوهر التّاريخ
اعني -ي امع، الكشف عن حقيقة الوضّ عي السّ  .وتزييف مدّ
لة حقيقة عىل الوقوفُ  -ك يغ املحتمِ  .كالعنعنة؛ املراد بالصّ
واة معرفة الغلط -ل  .واألسانيد، والوهم يف الرُّ
واة، واللُّقيا، العلم بإمكانيّة املعارصة -م امع بني الرُّ  .والسّ
وكثرة ، واتّساعه، وانتشار احلديث فيها، مد النّشاط العلميّ يف البلدان -ن

ا-ويطلعنا ، رواته  .وقلّة رواته فيها، حساره يف بعضهاعىل ان -أيضً
 .وكشف عللها، معرفة لطائف األسانيد -س

ة -ع  .واعتباراهتم يف تقسيمها، فهم مصطلحات الطّبقة عند األئمّ
ر والتّغيري ، وعرصٍ ، التّعرف عىل سامت وخصائص كلِّ جيلٍ  -ف ومراحل التّطوّ

ياسيّة، والعلميّة، واالجتامعيّة، الثّقافيّة: يف شتّى املجاالت  .ونحوها، والسّ
واة ذوات اآلثار معرفة أمصار -ص حلة إليها، الرُّ تي تكثر الرِّ ؛ وبلداهنم الّ

واية  .وكثرة املشايخ فيها، الشتهارها بالرّ
حابة -ق تي نزهلا الصّ والوقوف عىل عظيم أثرهم وتأثريهم ، معرفة البالد الّ

 .ن جاء بعدهموأثرهم فيم، وتالميذهم، والتّعرف عىل مدارسهم، فيها

خني عن دراسات: ينظر  )١(  . ٢١: ص العرب املؤرّ
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واة -ر ل عىل الطّالب حفظ الرُّ  .واألسانيد، يُسهّ

 .والقرابات، معرفة النَّسب -ش
يّته -٨  ة تدلُّ عىل أمهّ قال : ومن ذلك، وعظيم فائدته، وردت نصوص عن األئمَّ

الح ت من وذلك((: ابن الصّ تي  املهامّ  من واحدٍ  غريُ  هبا اجلهل بسبب افتُضحالّ
ت من((: قال العراقيّ و، ))وغريهم، املصنِّفني واة طبقات معرفة املهامَّ  قد فإنَّه؛ الرُّ

 كانا إن طبقتيهام بمعرفة ذلك فيتميَّز، اآلخر أحدمها أنَّ  فيُظنُّ ، اللّفظ يف اسامن يتّفق
ف وربَّام، األمر أشكل فربّام واحدةٍ  طبقةٍ  من كانا فإن، طبقتني من رِ ، فوقه بمن ذلك عُ
واة من دونه أو ن يروي ال االسم يف املتّفقني أحد كان فربَّام، الرُّ  عمَّ وَ ، اآلخر عنه رَ

اوي  يف اشرتكا فإن  يُميِّزوإنّام ، أشدُّ  حينئذٍ  فاإلشكال، عنهام رو وفيمن األعىلالرّ
ا-قالو، ))واملعرفة احلفظ أهلُ  ذلك وبسبب اجلهل بمعرفة الطّبقات غلط ((: -أيضً
ا آخر غريه ام ظنّ فربّ ، فنيمن املصنِّ  واحدٍ  غريُ  ا راويً ا يف غري وربّ ، راويً ام أدخل راويً

ثني عند املهمِّ  ومن((: وقال ابن حجر، ))طبقته واة طبقاتِ  معرفةُ  املحدِّ : وفائدته، الرُّ
 عىل والوقوفُ ، املدلِّسني تبيني عىل االطّالع وإمكان، املشتبهني تداخل من األمن
ن املراد حقيقة خاويّ ، ))العنعنة مِ  بسبب افتُضح قد، مهمٌّ  أمرٌ  فإنَّه((: وقال السّ
، -غالبًا-والوفيات املواليد معرفة فيه النّظر عن وينشأ، املؤلِّفني من مجاعةٌ  به اجلهل

 . ٣٥٧علوم احلديث ص:   )١(
 . ٢٧٤/ ٣رشح التّبرصة   )٢(
ابق  )٣(  . ٢٧٥/ ٣ السّ
 . ٤٩٨/ ٤فتح املغيث ، وينظر: ٢٥٥النّزهة ص:   )٤(
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 كان إذا، التَّسمية ىف املشرتكني عن اإلشكال به ويزول، عنهم ورو، عنه رووا ومن

 يزول تارة فإنّه، واحدة طبقة من كانا إنْ  وكذا، بينهام التَّمييز حيصل حيث طبقتني بني
ا فيهام اشرتكا إنْ  نعم، بشيوخهام وتارة، عنهام رو من بتغاير ، املشكل فهو؛ معً

ميِّزوال  .))واملعرفة، النَّقد أهل إالَّ  ذلك يُ

ا-. وقال٣١٣ص:  الغاية  )١( ة، أو وكم((: -أيضً اظ من مصنِّف وقتًا مرّ ة حفّ  كم يغلط، أو األئمّ
ائع أنّ  اآلخر، وبسبب أحدمها يظنّ  حيث املتّفقني يف االشتباه فيها بسبب مصنِّف يغلط  الشّ

ق لعدم منها. . . أو أقدم عن يروي ربّام طبقة أهل عن روايته  عىل ختمينًا طبقته، فيذكره حتقّ
 . ٤/٥٠١ . الفتح))التّقريب وجه

واة عىل الطّبقات:   )٢( : ملحوظة: حول مآخذ ترتيب الرُّ يّ [أي:  الكتاب صاحب كان وقد((قال املزّ
حابة بذكر ابتدأ ]الكامل جال الصّ ؛ الرّ الً  من ذكرثمّ حدة،  عىل منهم، والنّساء أوّ
ىل؛ ألنّ  واحدٍ  نسقٍ  عىل اجلميع ذكر حدة، فرأينا عىل بعدهم حايبّ  أَوْ  ربّام الصّ وَ  صحايبٍّ  عن رَ

 جيده، وربّام التّابعني، فال أسامء يف تابعي¢ا، فيطلبه له خربة ال من ، فيظنّهالنَّبيّ  آخر، عن وَ  رَ
سالً  حديثًا التّابعيُّ  رْ حابة، فال أسامء يف فيطلبه صحابي¢ا له الخربة من ، فيظنّهالنَّبيّ  عن مُ  الصّ
ر وربّامجيده،  حايبّ  ذكر تكرّ حابة، وفيمن أسامء يف الصّ حايبّ  ذكر بعدهم، وربّام الصّ اوي  الصّ الرّ

حابة، وربّام غري يف النَّبيّ  غري عن ل التّابعيّ  ذكر الصّ حابة، فإذا يف النَّبيّ  عن املرسِ  الصّ
كر كِرَ  ذلك زال واحدٍ  نسقٍ  عىل اجلميع ذُ  عن يكشف ما منهم إنسان كلِّ  ترمجة يف املحذور، وذُ

مريّ ١/١٥٤هتذيب الكامل . ))صحايبٍّ  غري صحابي¢ا، أو كان إنْ  حاله ا-، قال العُ : -معلِّقً
تي  احلديث ألغراض مالئامً  كان أنّه إالّ الطّبقات  نظام عىل املآخذ ورغم(( أجلها،  من ابتُكرالّ

د بنخليفة عىل يقترص مل استعامله فإنّ ثمّ  ومن  معارصون استعمله بل سعد بنخيّاط، وحممّ
رون االطّبقات  عىل التّقسيم عنهم، واستمرّ  هلم، ومتأخِّ جال يف املصنَّفات بعضُ  تتّبعه أساسً  الرّ

اد: ١٨٦. بحوث ص: ))اهلجريّ  الثّامن القرنحتّى  ار عوّ لعلّ من أهمّ عيوبه ((، وقال بشّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا  :به علم الطّبقاتما يتطلّ : رابعً

 :اآلتيةيتطلَّب التّقسيم عىل الطّبقات معرفة األمور  
يوخ والتّالميذ-١   .ملعرفة التّقارب يف اإلسناد؛ الشّ
نيِّ الوالدة والوفاة -٢  نِّ ؛ سِ الح. ملعرفة التّقارب يف السِّ : قال ابن الصّ

، عنه أخذوا ومن، والوفيات املواليد معرفة إىل حيتاج الفنِّ  هذا يف النّاظر الباحث((

ا، حيث  باع املصنِّفني تقسيامً واحدً ئيسيّة؛ هو عدم اتّ يتباين عدد الطّبقات بني مصنِّف، الرّ
د باإلمكان أنْ نكتفي بالقول: أنَّ فالنًا الفالينّ يف الطّبقة الفالنيّة؛ ألنّه قد يكون  عُ وآخر؛ فلم يَ

؛ بينام هو يف الطّبقة الثّامنة عند مؤلِّفٍ آخر ادسة عند مؤلِّفٍ هبيّ . ))يف الطّبقة السّ  ومنهجهالذّ
ص املآخذ يف، ٢ ح٢٨٠: ص   اآليت: وتتلخّ

، والعكس، وكذا يقال يف بقيّة الطّبقات.  -أ  م من ليس بصحايبٍّ أنّه صحايبٌّ  توهّ
د اعتباراهتم يف تقسيم -ب  اختالف مصطلح الطّبقة عند املصنِّفني يف الطّبقات، وتعدّ

 الطّبقات، وتباين عدد الطّبقات عندهم. 
مجة عىل العثور صعوبة -ج اوي لغري، وتَعَرسُّ -أحيانًا- الرتّ سني حتديد طبقة الرّ  املتمرِّ

، ال سيام فيمن مل تُعلم والدته ووفاته، ومل يُعرف شيوخه وتالميذه، وكذلك فيام لو  هبذا الفنّ
ر بالطّلب، أو عند وقوع أخطاء يف  ر، أو تأخّ ا يف وفاته، أو بكَّ ، أو خمتلفً ال¢ قِ اوي مُ كان الرّ

واة.   األسانيد والرُّ
بني الطّبقات املتقاربة املتوالية عند بعض املصنّفني؛ كابن سعد،  يتطلّب التّمييز -د

واة ووفياهتم، وشيوخهم وتالميذهم لتجاذب الطّبقات  وخليفة معرفةً واسعةً بمواليد الرُّ
. -كام سيأيت-املتقاربة، وتداخلها، ولكون هؤالء املصنِّفني يميِّزون بني الطّبقات باألعداد فقط

م ذكرها، ويمكن  ولكنَّ هذه املآخذ ال يـّة نظام الطّبقات؛ لفوائده الكثرية الّتي تقدّ تقلّل من أمهّ
ة املآخذ تتعلَّق بصعوبة الوقوف عىل  تاليف هذه املآخذ بوضع الفهارس التّفصيليّة؛ ألنّ عامّ

مجة، أو متييز الطّبقات.   الرتّ
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واة . ))أعلم واهللا. ذلك ونحو، عنهم أخذ ومن وهناك جوانب أخر يف تراجم الرُّ

يّتها واة؛ ويستعان هبا يف تقسيم الطّبقات، هلا أمهّ ، ورحالهتم، كمعرفة بلدان الرُّ
، وابتداء طلبهم، تالميذهم مواليد وتواريخ، شيوخهم وتواريخ وفيات، وتوارخيها

ل سامعهم ة يف ذلك، وأقراهنم، وأقدم مشاخيهم، وأوّ طّالع واال، ومعرفةكالم األئمّ
 .عىل مؤلّفاهتم يف الطّبقات

ا   :التّقسيم عىل الطّبقاتالعلامء يف  مناهج: خامسً
دة مناهجللعلامء   عة يف التّقسيم عىل الطّبقات، متعدّ  وهلذا؛ واعتبارات متنوّ

 :بينهم يف األمور اآلتيةفاوت التّ  وقع
واة -١  .عدد طبقات الرُّ
واة يف كلِّ طبقة -٢  .عدد الرُّ
منيّة ل -٣   .طبقة كلِّ الفرتة الزّ
واة -٤  اميّ ، حتديد طبقات بعض الرُّ  سعد ابن عند: -مثالً -فمكحول الشّ

هبيّ  وعند، الثّانية الطّبقة يف وعند خليفة، الثّالثة الطّبقة يف ابعة الطّبقة يف الذّ ، الرّ
ق ، اخلامسة يف الطّبقة وعند ابن حجر كتب الطّبقات االستفادة من فال تتحقّ

مريّ ، واالعتبارات، بمعرفة هذه املناهجإالَّ  الطّبقات  عىل التّقسيم فائدة إنّ ((: قال العُ

 . ٣٥٨علوم احلديث ص:   )١(
 . ٧/٤٥٣الكرب الطّبقات   )٢(
 . ٣١٠ص: الطّبقات   )٣(
 . ١٠٧/ ١التّذكرة   )٤(
 . ٦٩٢٣التّقريب رقم:   )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
بع لو تتمّ  ا تقسيامً  املصنِّفون اتّ ، وآخر، مصنِّفٍ  بنيالطّبقات  عددُ  يتباين ومل، واحدً

 بطريقةِ  تتقيّد بل، مطلقة ليست الطّبقة إىل النِّسبة جيعل عندهمالطّبقات  عددِ  فتباينُ 
محنعبد أنّ : -مثالً -بالقول نكتفي أن باإلمكان يعد فلم، مصنِّفٍ  كلِّ   أيب بنالرّ

ناد ادسة الطّبقة يف الزِّ ا، فقط سعد ابن عند كذلك فهو؛ املدينة أهل من السّ  أمّ
 ألنّ ذلك((: -يف تربير التّباين-وقال،  ))الثّامنة الطّبقة يف فهو خليفةطبقاتيف

 . ))واجتهاده، املصنِّف بذوق يتّصل
 :واعتباراهتم، وهذه مناهجهم

ّ  )واإلسناد نِّ التّقارب يف السِّ ( -١  :العتبارن استعمل الطّبقة هبذا اوممِ
حابة -الطّبقات الكربابن سعد يف  -أ  .-غري طبقة الصّ

حابة -الطّبقات اط يفخيّ  بنخليفة -ب  .-غري طبقة الصّ
اج بنمسلم -ج  .-يف طبقة التّابعني-الطّبقات يف احلجّ

هبيّ  -د   ، ثنياملعني يف طبقات املحدِّ و، سري أعالم النّبالءيفالذّ
 .اء الكبارمعرفة القرّ و

طبقة والتي  ة بني كلِّ منيّ جيعل الفرتة الزّ هبذا االعتبار  اتبقلطّ لتّقسيم لوا
 .تليها من عرشين إىل ثالثني سنة تقريبًا

 . ١٨٦بحوث ص:   )١(
ابق ص:   )٢( ار يف ص: ١٨٣-١٨٢السّ  (حاشية).  ٣٤٢-٣٤١. وينظر: كالم بشّ
 . طبقات، واثنتني، وواحدة ثالث بني البلدان طبقات، وبقيّة من أهل املدينة أربع التّابعني جعل  )٣(
 . ) طبقة٤٠بقاته: (عدد ط  )٤(
 . سنة تقريبًا )٣٠(سنة إىل  )٢٠(طبقة ما بني  ة لكلّ منيّ الفرتة الزّ و. ) طبقة٢٧عدد طبقاته: (  )٥(
تي تليها. وأدخل ) طبقة١٨عدد طبقاته: (  )٦( ابعة عرشة يف الّ  . الطّبقة السّ
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ّ  )التّقارب يف اإلسناد فقط(- ٢   :عتبارن استعمل الطّبقة هبذا االوممِ
اج بنمسلم -أ حابة طبقة يف-الطّبقات يف احلجّ  .-الصّ

حابة طبقة يف- الطّبقات يف خيّاط بنخليفة -ب  .-الصّ
 .تاريخ واسطبحشل يف  -ج
 .مشاهري علامء األمصارو، الثّقاتابن حبّان يف  -د

 .تاريخ نيسابوراحلاكم يف  -هـ
يخ األصبهاينّ يف  -و ثني بأصبهانأبو الشّ  .طبقات املحدِّ
هبيّ  -ز  .اظتذكرة احلفَّ يف الذّ

واة إىل عرصه أربعة ))القرن(() طبقات، وأطلق عىل الطّبقة اسم: ٤عدد طبقاته: ( )١( ، وجعل الرُّ
حابة، التّابعون، أتباع التّابعني، تبع األتباع.   قرون؛ وهم: الصّ

حابة، التّابعون، ٤عدد طبقاته: ( )٢( واة إىل عرصه أربع طبقات؛ وهم: الصّ ) طبقات، وجعل الرُّ
 . أتباع التّابعني، تبع األتباع

واة في٣عدد طبقاته: ( )٣( حابة، التّابعون، ) طبقات، وجعل الرُّ ه عىل ثالث طبقات؛ وهم: الصّ
 . أتباع التّابعني

واة إىل عرصه أربعة ))القرن(() طبقات، وأطلق عىل الطّبقة اسم: ٤عدد طبقاته: ( )٤( ، وجعل الرُّ
حابة، التّابعون، أتباع التّابعني، تبع األتباع.   قرون؛ وهم: الصّ

)، ومل يفصل بني ترامجهام؛ وهلذا ١٠) مع الطّبقة (١١() طبقة، وخلط الطّبقة ١١عدد طبقاته: (  )٥(
قُ الكتاب: بأنّ الطّبقات ( مريّ بام قاله حمقّ  تقديمه يف )، وأفاد أكرمُ ١١اخللط مل يُسلِّم أكرمُ العُ

اللة الطّبقة : أنّه استعمل٧/ ١ للكتاب منيّة للكتاب عىل  للدّ عىل اجليل، ولو قسمنا الفرتة الزّ
ا ثالثني عنده أنّ الطّبقة تساوي ) طبقة لتبنيّ ١١(  . -تقريبًا عامً

ة الطّبقة يف يلتزم ، ومل-غالبًا-. وكل طبقة تساوي جيالً ) طبقة٢١عدد طبقاته: (  )٦( دة مدّ  . حمدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة-التّقريبابن حجر يف  -ح   .-يف طبقة الصّ

تي تليها والّ  طبقةٍ  ة بني كلِّ منيّ جيعل الفرتة الزّ  هبذا االعتبار اتبقلطّ اتقسيمو 
حابة؛ تستغرق جيالً كامالً ، طويلة تّقسيم لل عتبارانوهذان اال. -مثالً -كطبقة الصّ

يف ثالثة أشياء فاوت بينهامالتّ ويقع ، يتوافقان مع املعنى االصطالحيّ للطّبقة
واة  .عدد طبقات الرُّ

منيّة لكلِّ طبقة  .الفرتة الزّ
واة يف كلِّ طبقة   .عدد الرُّ

، هتاوارعدد  وقلَّ ، بقةطّ لة لمنيّ الزّ  ةام قرصت الفرتكلّ  ام زاد عدد الطّبقاتكلّ ف
مثّل ون، هتاواروزاد عدد ، بقةطَّ للة منيّ الزّ  ةام طالت الفرتام نقص عدد الطّبقات كلّ كلّ و
بأرسهم ن وفالتّابع، التّقارب يف اإلسناد فقطيف الطّبقة إذا اعتربنا ف: طبقة التّابعنيب

ا، كلّه مهناتستغرق زم، طبقة واحدةجتمعهم   الطّبقةيف وإذا اعتربنا . وتشملهم مجيعً
، التّابعني كبار: ينقسمون إىل ثالث طبقات مفإهنّ ، واإلسناد، نِّ التّقارب يف السِّ 

 فال تستغرق إالَّ ، وىلبقة األُ ة للطّ منيّ ذا تقرص الفرتة الزّ هبو؛ هموصغار، هموأوساط
ويقال مثل ، التّابعني  كبار تشمل إالَّ ال ف، هتاعدد روا قلّ يو، التّابعني فقط زمن كبار

 .ذلك يف بقيّة الطّبقات
التّقارب يف : استعامل الطّبقة بمعنىإنّ : و(القرن)، إطالق (الطّبقة) عىل (اجليل)

حابة،وأدركوا  )١( حابة، وجلُّ رواياهتم عنهم،  كبار التّابعني الّذين لقوا كبار الصّ أكثر الصّ
حابة، وأدركوا بعضهم، وجلّ رواياهتم عن التّابعني،  غر الّذين لقوا صغار الصّ والصّ

أن يف بقيّة الطّبقات.   والوسطى بني ذلك، وكذا الشّ
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ا اإلسناد فقط يتوافق  ة  إذا اعتربنا أنَّ ؛ والقرن، مع معنى اجليلكثريً ختتلف القرن مدّ

، اه قرنً أصحابَ  لك اعترب النَّبيُّ ولذ؛ سنةال مائة ، باختالف أهل كلِّ زمان

ليس يف القرن ومقداره، يشء أثبت من حديث ((: حنبل بنقال أمحداختلفوا يف حتديد القرن:   )١(
. رواه ))، قال: فعاش مائة سنة))يعيش هذا الغالم قرنًا((قال:  النَّبيّ  أنّ  برس بن اهللاعبد

نَّة يف  لخلالّ ا ، ، برس بن اهللا، واللّفظ له. واملراد بالغالم عبد٤/٥٠٠، واحلاكم ٢/٤٨٥السُّ
 : واهد((قال األلباينّ حيحة رقم: ))هذا إسناد ال بأس به يف الشّ ، ورواه أمحد رقم: ٢٦٦٠. الصّ

: ))لتبلغنّ قرنًا((، بلفظ: ١٧٦٨٩ حيح غري احلسن((. قال اهليثميّ  بنرجال أمحد رجال الصّ
وائد ))ثقة أيّوب؛ وهو عامر أهل أوسط يف وهو مقدار التّ ((، وقال ابن سيده: ٩/٤٠٨. جممع الزّ

. وقال ٥/ ٧الفتح  ))عدل األقوالوهذا أ((قال ابن حجر: ، و٦/٣٦٣املحكم . ))مانالزّ 
تّني بني ما يكون هذا فعىل((: -بعد نقله كالم ابن سيدهالعراقيّ  بعني؛ كام السّ  رواه والسّ

مذيّ  تي أعامر((: املرفوع احلديث يفالرتّ تّني بني ما أُمّ بعني السّ . ٣/١٠رشح التّبرصة ). والسّ
مذيّ رقم:  أعامر ((، وغريمها، ولفظه: ٤٢٣٦، وابن ماجه رقم: ٣٥٥٠وهذا احلديث رواه الرتّ

تي ما بني ستّني إىل سبعني، وأقلّهم من جيوز ذلك حيحة لأللباينّ ))أُمّ ، ٢/٣٩٧. ينظر: الصّ
أهل زمان : القرن، وأهل قرين: أي((: -))تي قرينمّ خري أُ ((: : قولهيف رشح-قال ابن حجرو

، مانة من الزّ طلق القرن عىل مدّ ويُ ، من األمور املقصودة اشرتكوا يف أمرٍ ، واحد متقارب
 بن اهللاوقد وقع يف حديث عبد، من عرشة أعوام إىل مائة وعرشين واختلفوا يف حتديدها

يف هذا  النَّبيّ واملراد بقرن ، وهو املشهور؛ القرن مائة عىل أنَّ  ما يدلُّ  -عند مسلم-برس
حابة: احلديث حابة مائة سنة ، الّذي بني البعثة وقد ظهر أنّ ، الصّ وآخر من مات من الصّ

وإن اعترب ، فيلأو فوقها بقليل عىل االختالف يف وفاة أيب الطّ ، أو دوهنا، وعرشون سنة
ا وتسعني، أو تسعني، فيكون مائة سنة  ذلك من بعد وفاته  نْ فإِ ، لتّابعنيا قرن اوأمّ ، أو سبعً

ا من  نْ إا الّذين بعدهم فوأمّ ، أو ثامنني، اعترب من سنة مائة كان نحو سبعني اعترب منها كان نحوً
فقوا واتّ علم. أواهللا . زمان ة القرن ختتلف باختالف أعامر أهل كلِّ مدّ  أنّ : فظهر بذلك؛ مخسني
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م يف احلديث-وأتباع التّابعني قرنًا، اابعني قرنً والتّ  ّن أطلق من و، -كام تقدَّ ممِ

ثني القرن عىل الطّبقة  واة إىل ، تاريخ واسطيف، هـ٢٩٢ت/ بحشلُ املحدِّ وقسم الرُّ
 احلاكمُ  اهللاأبو عبدو ،الثّقاتهـ يف٣٥٤وابنُ حبّان ت/، عرصه أربعة قرون

اجليل و، والقرن، واستعمل احلاكمُ الطّبقة، تاريخ نيسابوريف، هـ٤٠٥ت/
 .مرتادفةكألفاظ

ّ ؛ تباع التّابعنيأآخر من كان من  أنّ   ))إىل حدود العرشين ومائتنيمن عاش : ن يقبل قولهممِ
، وليس ٢٠٤٢رقم: صحيحهباختصار، وما عزاه ملسلمٍ قد رو أصله يف ٦-٥/ ٧الفتح 

اهد ل هذه احلاشية-فيه موضع الشّ اهد أوّ م ختريج موضع الشّ ب األلباينُّ ابنَ  -وتقدّ وتعقّ
؛ سببه أنّ أصله فيه((حجر، فقال:  حيحة ))عزوه ملسلم وهمٌ وملَّا ذكر ، ٣٤٧/ ٦/١. الصّ

. ينظر: ))واضحٌ  ءوليس منه يش((، قال: من عرش إىل مائةٍ وعرشينالتّحديد  اختالفَ  احلريبُّ 
: ١٦/٨٥رشح مسلم للنّوويّ  ا((، وقال العراقيّ البعثة،  حني من أنَّه فالظّاهر قرنه ابتداء أمّ

وِّ  حني من أو : ٣/١٠. رشح التّبرصة ))اإلسالم فُشُ هبيّ ة التّابعني يف انقراض عامّ ((، وقال الذّ
أنَّ القرن يُطلق باعتبار واخلالصة: ، ١٦٢ذكر من يعتمد قوله ص: . ))ومئةحدود اخلمسني 

ختتلف باختالف أعامر  تهمدّ ، ومن األمور املقصودة اشرتكوا يف أمرٍ ، أهل زمان واحد متقارب
ا-ويُطلقأعامرهم،  مقدارِ  عىل قومٍ  كلِّ  يف ، فالقرنُ زمان أهل كلِّ  ، -أيضً باعتبار زمنٍ معنيّ

؛ وهو هبذا التّحديد برس بن اهللاختلفوا يف حتديده، واملشهور مائة سنة، ويؤيّده حديث عبد
 ال يتوافق مع مصطلح الطّبقة. 

)١(   : حيح أنّ قرنه((قال النّوويّ حابة الصّ . رشح مسلم ))والثّالث تابعوهم، والثّاين التّابعون، الصّ
حابة: يف هذا احلديث املراد بقرن النَّبيّ ((قال ابن حجر: و، ١٦/٨٥  . ٦-٥/ ٧الفتح  ))الصّ

 . ٤٧١ص: ينظر   )٢(
 . ١٨٢، ١٨١ص: يراجع يف إطالق اجليل والقرن عىل الطّبقة: بحوث   )٣(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
هبيُّ  عتباروقد استعمل الطّبقة هبذا اال )دةة حمدّ فرتة زمنيّ ( -٣  تاريخ يف الذّ

ثِّل عرش سنوات  كلُّ ، املرتمجني فيه عىل سبعني طبقةجعل ف، اإلسالم ، مستقلَّة طبقةمتُ
هبيّ استفاد هذا من صنيع البخاريّ يف  حيث مجع ؛ التّاريخ األوسطويظهر أنَّ الذّ

نون بقوله، وفيات كلِّ عرش سنوات متوالية يف موضعٍ واحدٍ  عَ من مات من كذا ((: ويُ
مريّ . ولكنّه ال يُطلق عليهم اسم الطّبقة، ))إىل كذا  اللُّغويّون حاول وقد((: قال العُ

مونامل  الطّبقة: عبّاس ابن عن، اهلجريّ  فذكر، زمنيًا الطّبقة حتديد تقدِّ
عوبة من فإنّ  التَّحديد هذا مثل قبلنا إذا ولكنَّنا، سنة عرشون  فكرة بظهور نُسلِّم أن الصّ

ة، الوضوح هبذاالطّبقات  قّ  هذه ورغم. . . عبّاس  ابن جيل يف والدّ
 يف إالَّ  يظهر مل ثابتة زمنيّة كوحدة الطّبقة استعامل فإنّ  زمني¢ا الطّبقة حتديد يف املحاوالت

رة فرتة ا متأخِّ هبيُّ  استعملها حينام وذلك؛ جد¢ . ))سنني عرش تساوي وجعلها، الذّ

اد ار وير بشّ . ١٨١-١٨٠بحوث ص:   )١( هبيّ مل يقصد بصنيعه هذا أنْ  أنّ عوّ يقسم الطّبقات  الذّ
. يراجعومقصد تأليف، ةناحية فنيّ كوإنّام صنعه ، ننيبه عىل السِّ بل رتّ ، دةة حمدّ باعتبار فرتة زمنيّ   يّ

ري  تقديمه هبيّ  ، وترمجته١٠٤-١/١٠٣للسِّ : ص ، و٣٠٢، و٢٨٩، و٢٨٣-٢٨٢: ص للذّ
عترب ومل. ٤٧٠-٤٦٩ بًا الكتابَ  يَ نني عىل الطّبقات، بل عىل مرتَّ الطّبقة.  لفظ أنّه استعمل إالّ  السِّ

 : خاويّ هبيّ يشعر بأنّ ((لكن قال السّ فيه  قسمٌ : عىل قسمني طبقةٍ  جيعل كلّ  نْ : أاملراد صنيع الذّ
، ٣٣٥، واإلعالن ص: ٤/٣٧١. الفتح ))واآلخر فيه احلوادث، بة عىل احلروفاألسامء مرتّ 

د: ب يف هذاالكتُ  لِّ جَ أَ  نْ ومِ ((قال ابن كثري: و ، -كاتب الواقديّ -سعد بنطبقات حممّ
هبيّ  اهللامة أيب عبدلشيخنا العالّ ، كتاب التّاريخوكذلك  . اختصار علوم )) الذّ

هبيّ  أنَّ  يّدؤفهذا يُ . ٢٠٩احلديث ص:  عىل الطّبقات، ويتوافق اإلسالمتاريخ كتاب الذّ
 ته. مع تسميهذا
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زمنيّة معيّنة  وكذا حتديد الطّبقة بوحدة، الوفيات نيّ وتقسيم الطّبقات باعتبار سِ 

قسيم والتّ ، منيعند املتقدِّ  ه مستعمالً ال نجد وهلذا؛ الطّبقات نظام يتوافق عملي¢ا معال
ا-اإلسنادال بد من مراعاة بل ، فقط نّ راعى فيه السِّ عىل الطّبقات ال يُ  وهو  -أيضً

ا بني سنيّ وفيات تراجم الطّبقات املتتابعة  -مكام تقدَّ -األصل ولذا نجد تداخالً كبريً
مني هبيّ . عند املتقدِّ  فلو بولغ يف وإالّ ، بقتنيمن جماذبة الطّ  طبقةٍ   كلِّ يف دَّ ال بُ و((: قال الذّ

وأسباب التّجاذب تعود . ))وأكثر، ثالث طبقات طبقةٍ  جلاءت كلّ ؛ تقسيم الطّبقات
ا للتّبكري يف الطّلب ر فيه، إمّ م الوفاة، أو التّأخّ رها، أو تقدّ أو التّفاوت ، أو تأخّ

يوخ والتّالميذ مريّ . والتّداخل يف الشّ هبيّ عن -قال العُ قد استعمل الطّبقة ((: -الذّ
هبيّ ، وجعلها تساوي عرش سنوات، كوحدةٍ زمنيّة واضحة احلدود وبذلك خالف الذّ

هبيّ أكثر . ))األقدمني الّذين اعتربوا اللّقيا أساس التّقسيم عىل الطّبقات عدُّ الذّ ويُ
طّبقة عنده من واختلف مصطلح ال، املصنِّفني استعامالً لنظام الطّبقات يف ترتيب كتبه

دة، آلخر كتابٍ  وبسبب ذلك اختلف ، وجر يف تقسيم الطّبقات عىل اعتبارات متعدِّ
واة يف كتبهعدد طبقات  اد مع ، طبقةٍ  ة لكلِّ منيّ الزّ  ةوالفرت، وعدد املرتمجني، الرُّ احتّ

منَ الّذي غطّته هذه الكتب ة إىل عرصهوهو ؛ الزّ وهلذا االختالف ، من زمن النّبوّ
اجم من كتابٍ آلخر؛ خرموجبٌ آ  .وهو اختالف نوعيّة الرتّ

 . ١/٢٥٠التّذكرة   )١(
 . ١٩٠بحوث ص:   )٢(
ار تقديم يراجع  )٣( ري  بشّ هبيّ  ، وترمجته١٠٥-١/٩٩للسِّ ، ٣٠٢ ، و٢٨٩، و٢٨٣-٢٨٢: ص للذّ

 . ٤٧٠-٤٦٩: وص



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ابقة إىل اإلسالم، وهناك اعتبارات أخر يف التّقسيم عىل الطّبقات ، كالسّ

حابة، وشهود الغزوات، واهلجرة ومرجعها إىل التّفاوت يف ، ولكنّها ختتصّ بالصّ
حابة، الفضل واملرتبة مت يف مسائل الصّ  .وتقدّ

واة ؛ تقسيم طبقات اإلمام الواحدوهناك اعتبارات يف  ستأيت يف طبقات الرّ
ة  .كام هنا؛ ولكن ال يعترب فيها تسلسالً زمني¢ا، عن األئمّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

عت، يف الطّبقاتالعلامء فات مصنَّ كثرت  واةيف الفمنهم من صنَّف ؛ وتنوّ  رّ
حابةومنهم من تقيَّد ب، وهو األكثر؛ ةً عامّ   و أهل بلدٍ أ، اجلمع بينهاو أ، و التّابعنيأ، الصّ

 ٍ ، أو أهل مذهبٍ ، أو أصحاب وصفٍ مشرتكٍ ، أو أهل فنٍّ واحدٍ ، أو قبيلة معيّنة، معنيّ
ثني  .وبعض هذه األنواع ال خيتصّ باملحدِّ

 :وأسامء مصنِّفيها، فاتاملصنّ هذه قائمة بعناوين و
د الطّبقاتكتاب  -١  .(م). هـ ٢٠٧ت/  الواقديّ  عمر بنملحمّ

جال، و٧٥ينظر: بحوث ص:   )١( : . ٦٥نشأته ص: ، علم الرّ خاويّ  تصانيف وفيها((قال السّ
د املصنِّفني، ثمّ قال: ))كثرية ل، ومنهم من منهم((، وعدّ  متقيِّدين، أو اخترص، غري من طوَّ

ا متقيِّدين ا، أو بالفقهاء، إمَّ ا مطلقً ، أو مقيّدً اظ، أو بمذهبٍ اء، أو باحلفّ بالبالد،  بالنّحاة، أو بالقرّ
ا. . ٤/٥٠٢ . الفتح))ذلك بغري أو  خمترصً

، وكشف الظّنون ٣١٧-٣١٦، واإلعالن ص: ٤/٥٠٢يراجع يف هذه املصنَّفات: فتح املغيث   )٢(
سالة امل -٢/١٠٩٥ ، ٧٧-٧٥، وبحوث ص: ١٠٥-١٠٤ستطرفة ص: فام بعدها، والرّ

جال، و٣٩٥-٣٨٥وموارد اخلطيب ص:  ، وموارد ابن ٦٨-٦٥نشأته ص: ، علم الرّ
ثني ألسعد سامل ص: ١٦٣٣/ ٣عساكر ، وابن حجر ١٩٠-١٤٩، وعلم طبقات املحدِّ

 . ١٦٥-٢/١٦١ اإلصابةالعسقالينّ وموارده يف 
وابن ، واخلطيب، الربّ ، وهو من مصادر ابن عبد١٤٥يف الفهرست ص:  ه ابن النّديمامّ كذا سَ   )٣(

مريّ قال ، عساكر الطّبقات ربع كتاب حتّى يمكن القول أنّ ، اسعد كثريً  نقل عنه ابنُ ((: العُ
٧٩: ص . بحوث))عن الواقديّ  بن سعد مأخوذٌ ال الكرب . 
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حابةمن  النَّبيّ   عنوَ طبقات من رَ  -٢ الطّائيّ  عديّ  بنلهيثمل الصّ

 .هـ(م)٢٠٧ت/
 .(م)  له ثنيطبقات الفقهاء واملحدِّ  -٣
٤- دمل الطّبقات الكرب  كاتب الواقديّ  موالهم اهلاشميّ  سعد بنحمّ

 .هـ(ط) ٢٣٠ت/
غري ٥  .(ط). له الطّبقات الصّ
 .(م). كتابٌ يف الطّبقات آخر له  ٦
 .(م). هـ٢٣٤ت/ املدينيّ  اهللاعبد بنيب احلسن عيلّ أل الطّبقاتكتاب  -٧

حابة  )١( م يف كتب الصّ  . تقدَّ
فديّ ٥/٦٠٩وياقوت يف معجم األدباء، ١٤٦يف الفهرست ص:  النّديمه ابن امّ كذا سَ   )٢( ، والصّ

وابن خلِّكان يف الوفيات ، ٣/٨٩٥ يف اإلرشاد وذكره اخللييلّ ، ٢٧/٢٣٨، و١/٦٠يف الوايف 
 ، والبغداديّ يف اهلديّة-))داتيف أربع جملّ ((وقال: -٢/١١٠٥وخليفة يف الكشف ، ٦/١٠٧
ركيلّ ، ٦/٥١١  . ٨/١٠٤ يف األعالموالزّ

الً ص:   )٣(  . ٣٧٩-٣٦٥سيأيت احلديث عنه مفصّ
، تونس،   )٤( د زاهد، الغرب اإلسالميّ اد، وحممّ ار عوّ قه بشّ  . م ٢٠٠٩حقّ
د  )٥( ، ٢٧٥/ ٣رشح التّبرصة  كام ذكره العراقيّ يفالطّبقات؛  يف مصنَّفات ثالث سعد بنملحمّ

خاويّ يف الفتح سالة ص: ، والكتّاينّ يف ٥٠٣- ٤/٥٠٢ والسّ ومل أهتدِ إىل هذا . ١٠٤الرّ
 . املصنَّف الثّالث

، ))عرشة أجزاء((: ، وقاال٢/٣٠٢ يف اجلامعاخلطيب ، و٢٧٤احلاكم يف املعرفة ص: ه امَّ كذا سَ   )٦(
 . ))جزءان((، وقال: ١٩٣يف فهرسته ص:  وذكره ابن خري
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اذكوينّ ت/ داود بنسليامن تاريخ -٨  ومن، العلم أهل طبقات هـ يف٢٣٤الشّ

 .(م)مذهب إىل منهم نُسب
 .(م). هـ٢٣٦ت/ احلزاميّ  املنذر بنبراهيمإ إسحاق يبأل الطّبقات -٩

ثني طبقـــات -١٠  ٢٣٨ت/ حبيـــب القرطبـــيّ  بـــنامللـــكلعبـــد املحـــدِّ
 .(م). هـ٢٣٩:وقيل

حابة من الفقهاء طبقات -١١  .(م). له والتّابعني الصّ
 .هـ(ط)٢٤٠ت/ اط العصفريّ خيّ  بنليفةخل الطّبقات -١٢
اء كتاب طبقات - ١٣ رّ  .له القُ
محنلعبــد الطّبقــات -١٤ مشــقيّ  عمــرو بــنإبــراهيم بــنالــرّ  دُحــيم الدّ

 .(م). هـ٢٤٥/ت

ه كذا   )١( امّ  ده إليه. اسنإوذكر ، ١٧٩يف فهرسته ص:  ابن خريسَ
خاويّ يف ٨/١٩، والتّهذيب ٢/٥٢٥اقتبس منه ابن حجر يف اإلصابة   )٢( . وذكره السّ

 . ٤/٥٠٢الفتح
ركيلّ   )٣(  . ٤/١٥٧ يف األعالم ذكره الزّ
ه ياقوت يف معجم )٤( امَّ ، ٤/١٢٧ املدارك ، وجاءت تسميته يف ترتيب١/٢٩٠البلدان كذا سَ

 . طبقات الفقهاء والتّابعني، هكذا: ٦/١٨١املؤلِّفني ، ومعجم٤/١٥٧ واألعالم
الً ص:   )٥(  . ٣٨٤-٣٨٠سيأيت احلديث عنه مفصّ
 . ٣٢٤: ص ابن النّديم يف فهرسته ذكره  )٦(
محنذكره عبد((: ٤٣وقال يف موضعٍ ص:  ١٠٠، ٨٩، ٤٤يف تاريخ داريا ص:  نه اخلوالينّ اقتبس م  )٧(  بنالرّ

مشقيّ م اقتبسو، ))التّابعني من اخلامسة الطّبقة يف إبراهيم ا.  تارخيهيف نه أبو زرعة الدّ  كثريً



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
دعبد أليب الطّبقات -١٥ ، الربقيّ  املرصيّ ابناهللا عبد بناهللا حممّ

 .(م). هـ٢٤٩ت/
مشقيّ  سميع بنإبراهيم بنأليب القاسم حممود الطّبقات ١٦  الدّ

 .)م(هـ٢٥٩/ت
 .(ط). هـ٢٦١اج النّيسابوريّ ت/احلجّ  بنمسلم سنيأليب احل الطّبقات -١٧
 الربقيّ ابن حيم الرّ عبد بن اهللاعبد بندأمحأليب بكر  الطّبقات -١٨

 .هـ(م)٢٧٠ت/

يباج وابن فرحون، ٤/١٨١املدارك  يف ترتيبذكره عياض   )١( ، وهو من مصادر ٢٣٣ص:  يف الدّ
 وقد ذكره ابن الربقيّ ((قال ابن حجر: ، ١/٢٤، ورشح ابن ماجه ٢/٢٣٢مغلطاي يف اإلكامل 

يف موضعٍ  وقال، ٣/٢٩. التّهذيب))عفمن كان األغلب عليه الضّ : يف بابالطّبقاتيف
ملت روايته من الثّقات يف األخبار يف باب من احتُ  الطّبقاتيف  وقال الربقيّ ((: آخر

ّ ، ةوالقصص خاصّ  واية عن أهل الفقهومل يكن ممِ ابق))ن يتقن الرّ . وسيأيت له ٧/٤١٥. السّ
عفاء، ويظهر أنّه هذا الكتاب.   كتابٌ يف الضّ

، ٤/٢٥٤، وابن ماكوال يف اإلكامل ١٠/٣٢٥، و٩/٤٠٣ ابن عساكر يف تارخيه كذا ذكره  )٢(
يّ يف هتذيبه  هبيّ يف ١/٣٧٢واملزّ ري ، والذّ ، ١/٤٣، ، وابن حجر يف التّهذيب ٥٥/ ١٣السِّ

هووأكثر ابنُ عساكر النّقل عنه،  امّ به٤/١٩١١واملختلف . املؤتلفتارخيًاارقطنيّ الدّ  سَ  ؛ فتعقّ
هم: ٦٦/٢٢٨ . تارخيه))ال تاريخ، هو طبقات((ال: ق، وعساكر ابنُ  ه بعضُ امّ طبقات ، وسَ

اميني، وبعضهم: نياحلمصيِّ  يبدو من خالل ((: عجاينّ ، قال طالل الدّ طبقات الشّ
اميّ  ابن سميع خاصٌّ طبقاتالنّصوص أنّ  ، طبقات ه قسمه إىل ستِّ وأنّ ، نيبرتاجم الشّ

حابة  . ١٦٤٥/ ٣عساكر ابن . موارد))ومن بعدهم، والتّابعني، تناولت تراجم الصّ
ياض،   )٣( قه مشهور سلامن، دار اهلجرة، الرّ  هـ.  ١٤١١حقّ
وداينّ ١٧١يف معجمه ص:  ذكره ابن حجر  )٤( لة ص:  ، والرّ  . ٢٩٣يف الصِّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د طبقات التّابعني -١٩ ازيّ  إدريس بنأليب حاتم حممّ  .)م(. هـ٢٧٧/ت الرّ
محنأليب زرعة عبد الطّبقات -٢٠ مشقيّ  عمرو بنالرّ  .)م(. هـ٢٨١/ت الدّ
حابة -٢١  وأصحاب احلديث، والتّابعني، طبقات األسامء املفردة من الصّ

 .(ط). هـ٣٠١ت/ الربدجييّ  هارون بنأليب بكر أمحد
د طبقات الفقهاء -٢٢  .(م). هـ٣١٠ت/ الطّربيّ  جرير بنملحمّ
ــــحابة  ٢٣ ــــد بــــنأليب عروبــــة احلســــني طبقــــات الصّ اينّ  حممّ  احلــــرّ

 )م(هـ٣١٨/ت
انيِّني -٢٤  .(م). له طبقات احلرّ
ـــيلّ -٢٥ ـــن ع ـاب أيب احلس ــ ـــنكت ـــل ب ـــنالفض ـاهر ب ــ ـــيّ  ط ــ٣٢٣/ت البلخ ــ  يف ه

 .بلخ(م)علامء

ه  )١( سالةالكتّاينّ كذا سامّ ركيلّ ، ١٠٤: ص يف الرّ  . ٧٧يف بحوث ص: ، والعُمريّ ٦/٢٧ يف األعالموالزّ
ه اخلطيب يف تلخيص  )٢( ، وابن ٤٥داريا ص:  ، واخلوالينّ يف تاريخ٢/٦٧٤ املتشابه كذا سامّ

: ٦/١٨٤، وابن حجر يف التّهذيب٤٣/٣٣٩، و٣٧/٣٩٨عساكر يف تارخيه  ، وقال يف موضعٍ
، وأكثر ابنُ عساكر النّقل ٣٧٤/ ١٠التّهذيب ))الطّبقاتمن  معتمدةٍ  يف نسخةٍ  وجدتُ ((

 . ١٦٥٠-٣/١٦٤٧عنه. ينظر: موارد ابن عساكر 
، دار طُبع بتحقيق سكينة )٣( هايبّ املأمون، دمشق،  كوش، دار هـ، وعبده١٤٠٧طالس، دمشق،  الشّ

ياض،  يف جامعة املشعل العزيزهـ، وعبد١٤١٠  . هـ (ماجستري)١٤٠٣اإلمام، بالرّ
ه  )٤(  . ٧٥، ٥/٦٠، و١٥٧، ٢/٥٧التّهذيبوابن حجر يف ، ٢/٣٢٨يف اإلكاملمغلطاي كذا سامّ
اينّ  عروبة أليبالطّبقات  كتاب من املنتقىمن: الثّاين اجلزء طُبع  )٥( حابة-احلرّ م يف كتب الصّ  . -تقدّ
وذكره اخللييلّ يف اإلرشاد ، ٩/٩٣ يف التّهذيب ابن حجر، و٤/١٩٤مغلطاي يف اإلكامله كذا سامّ   )٦(

ري ١/٤٥٩ هبيّ يف السِّ  . كتاب الطّبقات، باسم: ١/٤٩، ومغلطاي يف اإلكامل١٤/٥١١، والذّ
خاويّ يف اإلعالن  )٧(  . ))رتّبه عىل الطّبقات((، وقال: ٢٥٦ ص ذكره السّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
د طبقات علامء بلخ -٢٦ اق غالب بنجعفر بنملحمّ -البلخيّ  الورّ

ابق معارص  .(م)-للسّ
مدعبد القاسم أليب طبقات احلمصيِّني -٢٧ احلميصّ  سعيد بنالصّ

 .هـ(م)٣٢٤ت/
د طبقات علامء أفريقيّة وتونس -٢٨  القريواينّ  أمحد بنأليب العرب حممّ

 .هـ(م)٣٣٣ت/
قّة ومن نزهلا من أصحاب رسول تاريخ -٢٩ والتّابعني والفقهاء  اهللالرّ

ثني د واملحدِّ  .(ط). هـ٣٣٤ت/ القشرييّ  سعيد بنملحمّ
ثني -٣٠ ــــد طبقــــات املحــــدِّ ــــا يزي ــــد بــــنأليب زكريّ ــــنحممّ ــــاس ب  إي

معاينّ يف األنساب   )١( ه السّ ه٥/٣٠٨كذا سامّ ا-، وسامّ الطّبقات لعلامء أهل بلخ وفقهائها ((: -أيضً
ابق))لفقدمها من السّ أو من  خاويّ ٣/١٣٩. السّ به عىل ورتّ هلا،  اتارخيً  هعمل((: ، قال السّ

 . ٣٨٨ -٣٨٧ص  اإلعالن. -بلخ : أمصاريعني-))األمصار
 . ١٤٥ينظر: بحوث ص:   )٢(
م له: و، ٢/١٤١، و١/٤٧٦يف اإلصابة ابن حجر، و٢/٢٧٥يف اإلنابة ه مغلطايكذا سامّ  )٣( تقدّ

حابة الّذين نزلوا محص حابة. يف معرفة الصّ  كتب الصّ
قه  )٤( د  حقّ ، اجلزائر، حممّ ت١٣٣٢العريبّ ، ونعيمعيلّ م، و١٩٥٤العطّار، القاهرة،  هـ، وعزّ ايبّ  الشّ

ار ، الدّ دتلميذه برواية هو وهـ، ١٣٨٨التّونسيّة،  اليايفّ  حواشٍ  ه، ولالقرويّ  حارث بنحممّ
 ل عليه إىل زمانه. وزيادات، وذيّ 

به عىل الطّبقات  )٥(  . -سيأيت يف كتب تواريخ البلدان-رتّ
ه يف تاريخ املوصل ص: ه كذا سامّ   )٦( فُ ه ٣٠١مؤلِّ طبقات : ٦/١٣٢ اخلطيب يف تارخيه، وسامّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .)م( هـ٣٣٤/تاألزديّ 

ثني طبقات -٣١  األندليسّ  القاسم بنمسلمة القاسم أليب املحدِّ
 .(م)هـ٣٥٣ت/

د حاتم أليب الثّقات -٣٢  .هـ(ط)٣٥٤البستيّ ت/حبّان  بنحممّ
 .(ط). له مشاهري علامء األمصار -٣٣
د بن اهللايخ عبدأليب الشّ  ثني بأصبهانطبقات املحدِّ  -٣٤  األصبهاينّ  حممّ

 .(ط)هـ٣٦٩ت/
حابة من هبا نزل داريا ومن تاريخ -٣٥  التّابعني وتابعي والتّابعني الصّ

 .(ط). هـ٣٧٠ت/ اخلوالينّ  اهللاعبد بناجلبّارلعبد
ـ (م)٣٧٦إبراهيم املستميل ت/  بنأمحد بنإلبراهيم طبقات بلخ -٣٦  .ه

ثني من أهل املوصلالعلامء  ة أسامء ينظر: موضواملحدِّ  ، وتاريخ١/١١٨ح، وورد يف املصادر بِعِدَّ
، ٤/١٠، ٣/١٨، وهتذيب التّهذيب١/١٤الغابة ، وأسد٢١/٢١٦، وتاريخ دمشق٤/١٦بغداد

 . -سيأيت يف كتب تواريخ البلدان- تاريخ املوصل: ، وله١/٦٣واإلصابة 
ة ، ٢/١١٠٦ذكره خليفة يف الكشف   )١(  . ٦/٤٣٢والبغداديّ يف اهلديّ
به عىل الطّبقات  )٢( الً ص: -رتّ  . -٤٨٥-٤٧٠سيأيت احلديث عنه مفصّ
به عىل الطّبقات  )٣(  . -سيأيت يف كتب الثّقات-رتّ
قه )٤( سالة، بريوت،  الغفورعبد حقّ ، الرّ ، ١٤٠٧البلويشّ ، وكرسويّ هـ(دكتوراه)، والبنداريّ

 . هـ١٤٠٩العلميّة، بريوت،  الكتب
به عىل الطّبقات   )٥(  . -سيأيت يف كتب تواريخ البلدان-رتّ
خاويّ يف اإلعالن  )٦(  . ٢٥٥: ص ذكره السّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
د أليب عمر الطّبقات -٣٧ از بنحممّ  حيوية ابن، العبّاس اخلزّ

 .هـ(م)٣٨٢ت/
 اهلمذاينّ  التّميميّ  أمحد بنصالح الفضل أليب اهلمذانيّني طبقات -٣٨

 .هـ(م)٣٨٤ت/
محنعبد نرص أليب اهلمذانيّني طبقات -٣٩ اهلمذاينّ  أمحد بنالرّ

 .هـ (م)٣٨٧ت/
جال معرفة يف الكامل منتهى -٤٠  الفلكيّ  احلسني بنلعيلّ  الرّ

 .هـ(م)٤٢٧ت/

خاويّ   )١(  . ٧٧. وينظر: بحوث ص: ))أليب حيويه((، ووقع فيه: ٣١٧ص:  يف اإلعالن ذكره السّ
ه  )٢( ا-ذكرهو، ٢٨٦، ٢/١٨٧اخلطيب يف تارخيهكذا سامّ . نطبقات أهل مهذاكتاب : باسم-أيضً

ابق ه ، وسامَّ ٣/١٢٠. اللّبابطبقات العلامء ألهل مهذانه ابن األثري: ، وسامّ ٥/٤٤٦السّ
 : معاينّ هو من مصادر ، و٢/٣٨١. التّحبريحديث هبمذانالطّبقات ألهل العلم والتّ السّ

معاينّ ، اخلطيب هبيّ ، والسّ  . وابن حجر، والذّ
ه   )٣( ه ابن عساكر يف تارخيه، ٤/١٥٦ابن نقطة يف التّكملةكذا سامّ كتاب أسامي : ٤١/٢٣٢وسامّ

 . مشايخ رواة احلديث هبمذان
معاينّ يف األنساب ه كذا سامّ   )٤( الح ، و٢/٤٤٠، وابن األثري يف اللّباب ٤/٣٩٩السّ يف ابن الصّ

افعيّة  منتهى الكامل ـاملوسوم ب، ف كتاب الطّبقاتصنَّ ((: ، وقال٦١٢، و٢/٦١١طبقات الشّ
جاليف معرفة  افعيّة ))يف ألف جزءٍ  الرّ ، وابن قايض شهبة ١/٣٤٩، وابن كثري يف طبقات الشّ
ري ٣/١١٢٥ ، وغريهم. وينظر: التّذكرة١/٢١٤يف طبقاته اإلسالم  تاريخو، ١٧/٥٠٣، والسِّ

ذرات ، و٢١/٢٤الوايف و، ٢/٢٥٦)، والعرب١٩٦ه، ص: ٤٤٠-٤٢١( مل و. ٣/١٨٥الشّ
، وابضهيبيّ  هبيّ  شهبة، وابن العامد.  قايض ن؛ كام أفاده الذّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 األصبهاينّ  اهللاعبد بنأمحد نعيم أليب األصفياء وطبقات األولياء حلية -٤١

 .هـ(ط)٤٣٠ت/
محنأليب القاسم عبد ثنيطبقات املحدِّ  -٤٢ د األصبهاينّ ابن  بنالرّ حممّ

 .هـ(م) ٤٧٠ت/ همند
د بنلعمران طبقات رجال مهدان -٤٣  .)م( اهلمداينّ  عمران بنحممّ
يلميّ  شهردار بنأليب شجاع شريويه طبقات اهلمذانيّني -٤٤  الدّ

  .)م(هـ ٥٠٩/ت
د اهللاأليب عبد طبقات أهل شرياز -٤٥ ريازيّ (م)القصّ  العزيزعبد بنحممّ   .ار الشّ

، القاهرة،  طُبع  )١( قه مصطفى١٩٣٢يف اخلانجيّ ، م١٩٩٧العلميّة،  الكتب القادر،عبد م، وحقّ
 ،ة طبعات أخر : وله عدّ هبيّ محل الكتاب  احلليةف كتابا صنّ كانوا يقولون: ملَّ ((قال الذّ

 اجلوزيّ  بنُ ا، اخترصه ٣/١٠٩٤التّذكرة . ))فاشرتوه بأربع مائة دينار ،يف حياته إىل نيسابور
عراينّ  الوهابعبد واخترص املخترصَ ، فوةصفوة الصّ يف  . الشّ

ه   )٢( مريّ كذا سامّ جال ص: ٧٧ص:  يف بحوث العُ هراينّ يف علم الرّ د الزّ ، ٦٨، ومل يعزه، وعنه حممّ
سالة ص:  الكتّاينّ  وقال وأليب القاسم . . . يب حاتمأل طبقات التّابعني((: ١٠٤يف الرّ
محنعبد  . فإن كان هذا فيختصّ بالتّابعني. ))ولغريمها، منده بنالرّ

ه مغلطاي يف اإلكامل  )٣( ه ٧/٢٥١التّهذيب يف ابن حجر، و٩/١٦كذا سامّ ، ووصف مغلطاي مؤلِّفَ
ى من طبقاته: األوىل،  مة، وسمّ  . ١٠/٣٠٥، ٢٣٥، ٩/٢٢٢ . اإلكاملالتّاسعة، الثّالثةبالعالّ

ه ابن نقطة يف التّكملة )٤( هبيّ ، ٢/٦٨٠، و١/٢٩٢كذا سامّ ري والذّ هـ ٣٨٠-٣٥١، وتارخيه(١٦/٣٣١يف السِّ
ين )، ٥٤٨ص:   . ٩/٢٥٨يف التّهذيب وابن حجر، ٥٣٤، ١/١٣٨يف التّوضيحوابن نارص الدّ

ه ابن نقطة يف التّكملة )٥( ين ١/٢١١كذا سامّ هبيّ ، ١/٢١٠يف التّوضيح ، وابن نارص الدّ يف  والذّ
ري ا-ابن نقطة ذكره، و١١١هـ ص: ٤٢٠-٤٠١، وتارخيه (١٧/٢١٠ السِّ : باسم-أيضً

ين باسم: ، ١/٤٥٤ . التّكملةطبقات أهل فارس . طبقات الفارسيّنيوابن نارص الدّ
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ثني طبقات -٤٦  األندليسّ ابن العزيزعبد بنليوسفوالفقهاء املحدِّ

 .هـ(م)٥٤٦الدباغ ت/
اظ طبقات يف األربعني كتاب -٤٧ ل بنعيلّ ل احلفّ  اللّخميّ  املفضّ

 .هـ(ط)٦١١ت/
اظ طبقات -٤٨ فتْح أليباحلفّ د الَ العيد  دقيق بابن املعروف عيلّ  بنحممّ

  .هـ(م)٧٠٢ت/
دمل احلديث علامء خمترص طبقات -٤٩ يّ  اهلاديعبد بنأمحد بنحمّ احلِ  الصّ

 .هـ(ط)٧٤٤ت/

، ٤/٥٠٠معجم األدباء  طبقات أهل فارس وشرياز، وياقوت باسم: ٢/٣٢التّوضيح 
معاينُّ أنّ امل . ))وانتخبت منها ببلخٍ ((شرياز، قال:  تاريخيف ف صنّ ؤلِّف وذكر السّ

 . ٣/٤٩١األنساب
ه   )١( ركيلّ ، ١/٤١٢الكتّاينّ يف فهرسهكذا سامّ خاويّ  ذكره، و٨/٢٣٨ يف األعالموالزّ يف اإلعالن السّ

لة ص: ، ٣١٧ص:  وداينّ يف الصِّ هبيّ قال ، ٦/٥٥٢يف اهلديّة  البغداديّ ، و٢٩٣والرّ له ((: الذّ
)، وينظر: التّذكرة ٢٦٣هـ، ص:  ٥٥٠-٥٤١تارخيه ( ))اظجزء صغري يف تسمية طبقات احلفّ 

اظ ((: اهلادي، وقال ابن عبد٤/١٣١١، ١٠٨١، ٣/٧٨٢ ا يف أسامء احلفّ ا لطيفً رأيت له جزءً
  .٤/٨٧. حمترص طبقات علامء احلديث))وكتبته. . . وعليه مؤاخذات يف التّقديم والتّأخري

قه  )٢( د حقّ ، أضواءحممّ لف،  العباديّ : هـ١٤١٤السّ هبيّ تي إىل مجع كت مهّ حترّ  اا رأيتهملََّ ((. قال الذّ
اظ وأحواهلم ري))احلفّ  . ٢٢/٦٧. السِّ

ه   )٣( حلة يف مستفاد جيبيّ القاسم التّ كذا سامّ  . ))نيدجملّ يف ه نّ ذكر يل أو((، وقال: ٢٠ص:  الرّ
قه  )٤( ، وإبراهيم أكرم حقّ سالة، بريوت، وهو اختصار لـ:  البويشّ يبق، الرّ اظ تذكرةالزّ  احلفّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثني -٥٠ د اهللاأليب عبد املعني يف طبقات املحدِّ هبيّ  أمحد بنحممّ  الذّ

 .هـ(ط)٧٤٨ت/
اظ  ٥١  .(ط). له تذكرة احلفّ
  .(ط). له أعالم النّبالء سري  ٥٢
د -٥٣  من سو ماجهاهللا بن عبد أيب اإلمام سنن كتاب رجال أسامء يف املجرّ

قان إىل حذف كلمة:  دَ املحقِّ مِ ، وعَ هبيّ  النّسخة من العنوان مع وجودها يف ))خمترص((للذّ
يّة، نقل عنه ين  برهانُ  اخلطّ ، وقالالدّ  . الكشف))يّ هبلذّ ل اظطبقات احلفّ اختصار((: احللبيّ

َالَ االختصارَ ٥٣احلثيث ص ، ومحَ ا من كتابٍ قان من كونه خمترصً دُّ ما استبعده املحقِّ رُ ، وهذا يَ
فه فيه.   الوارد يف العنوان عىل منهج مؤلِّ

الً ص:   )١(  . ٣٨٨-٣٨٥سيأيت احلديث عنه مفصّ
ها حتقيق عبد طُبع  )٢( ة طبعات يف اهلند، وبغداد، والقاهرة، وبريوت، أصحّ محنعدّ ، املعلِّ  الرّ ميّ

قه١٣٧٧-١٣٧٤املعارف، باهلند،  ا-هـ، وحقّ ا عمريات، الكتب-أيضً العلميّة، بريوت،  زكريّ
، وابن فهد١٤١٩ يّ  هـ. وله ذيول طُبعت معه؛ وهي: ذيل احلسينيّ  حلظ : واسمه-املكّ

، والطّهطاويّ ت/نحو-األحلاظ. . .  يوطيّ التّنبيه واإليقاظ ملا واسمه:  -هـ١٣٤٤، والسّ
اظيف ذيول  يوطيّ يف: -تذكرة احلفّ اظ طبقات، واخترصه السّ به ابن -سيأيت-احلفّ ، ورتّ

خاويّ يف اجلواهر يادة عليه، ذكره السّ بيّض منه ((وقال:  ٢/٦٨٤حجر عىل املعجم مع الزّ
ا، وكان جييء يف جملّدين خاويّ  هـ، قال٨٩٩ ت/ شاهني بنيوسف سبطُه . وأمتّه))جملّدً : السّ

ه أعطاه(( اظ  لطبقات ترتيبه فَ نص جدُّ هبيّ احلفّ ه، عليه للتّكميل وأرشده، للذّ : ففعل، وسامّ
اظ بمعجم األلفاظ رونق وء))احلفّ ا منه رأيت((: الكتّاينّ عنه . قال١٠/٣١٤. الضّ  جملّدً

، وهو ة منه، باملكتبة الثّاين ضخامً  . ٢/١١٣٩الفهارس فهرس. ))املقدس ببيت اخلالديّ
سالة، بريوت،   )٣( قه مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط، الرّ  . هـ١٤٠١حقّ
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حيحني يف منهم له أخرج  .(ط). له أحد الصّ

يوخ طبقات -٥٤  .(م). له الشّ
 .(ط). له تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٥٥
ثني طبقات -٥٦ افعيّ ابن عيلّ  بنعمر حفص أليب املحدِّ ن الشّ  امللقِّ

 .هـ(م)٨٠٤ت/
اظ  تذكرة -٥٧  اهلاديعبد بنحسن بنليوسف األيقاظ وتبرصةاحلفّ

 .(خ). هـ ٩٠٩ت/ املربد ابن، احلنبيلّ 
ثني طبقات يف التّبيني -٥٨ مني املحدِّ رين املتقدِّ  .له (م) واملتأخّ
محنلعبد اظطبقات احلفّ  -٥٩ يوطيّ  بكر أيب بنالرّ  .(ط) هـ ٩١١/ت السّ

 . املعجم عىل طبقة كلّ  الطّبقات، ويف عىل سيأيت يف رجال كتب معيّنة، ورتّبه  )١(
هبيّ يف التّذكرة   )٢( هبيّ ومنهجه ص: ٣/٨٧٦ذكره الذّ  . ١٧٧، وينظر: الذّ
، بريوت،   )٣( ، الكتاب العريبّ قه عمر تدمريّ سالة، ١٤٠٩حقّ اد، وآخران، الرّ ار عوّ هـ، وبشّ

 هـ. ١٤٠٨بريوت، 
حابة إىل زمنه  )٤( خاويّ ، من زمن الصّ وءذكره السّ  ، وخليفة يف الكشف٦/١٠١يف الضّ

٢/١١٠٦ . 
ة، بخطّ  خمطوطة  )٥( رة هـ، هلا٨٨٧املؤلِّف، عام بالظّاهريّ ، ٤٦٦٨: سالميّة، رقماإل باجلامعة مصوّ

ا خمترصة ترامجه((: األلباينّ  قال ا، أو جد¢  . ١٠٤ ص املنتخب. ))سطرين سطرً
 . ٤٧٩ابن بدران يف املدخل ص: ذكره   )٦(
اظ تذكرةاخترص فيه  )٧( ، نرشه وستلفد،  احلفّ هبيّ د عمر، مكتبة وهبة، هـ، و١٢٧٧للذّ عيلّ حممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
مريّ   إالّ  إلينا يصل ومل، املصنّفات هذه معظم ضاعت وقد((: قال العُ

 .))منهاالقليل
البـن  الطّبقـات الكـرب: وهـي؛ مـن أشـهرها ونقترص عىل دراسة ثالثة كتب

ـــعد ـــاتو، س ـــة الطّبق ـــاتو، خلليف ـــني يف طبق ثني املع ـــدِّ هبيّ  املح ـــذّ ـــي و؛ لل ه
 .اآلتيةاملباحث

 . هـ١٤٠٣بريوت، ، ونرش يف الكتب العلميّة، هـ١٣٩٣
 . ٧٧ص:  بحوث  )١(
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 .الطّبقات الكربأو ، الطّبقات الكبري: عنوانه - ١
د اهللاأبو عبداحلافظ : فهمؤلِّ  -٢ كاتب -موالهم اهلاشميّ  سعد بنحممّ

 .هـ)٢٣٠-١٦٨( -الواقديّ 
حابة: موضوعه - ٣ واة من الصّ ، فمن بعدهم، فالتّابعني، التّعريف بطبقات الرُّ
م لكتابه ب، مجة هلممع الرتّ   .ةبويّ رية النّ رتمجة للسّ وقدَّ
أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة -٤ نربزها يف ، ومتيّز بميزات جليلة، تبوّ

 :األمور اآلتية
فه العلميّة -أ  مه يف الفنِّ ، مكانة مؤلِّ  .وعلوّ طبقته وإسناده، وتقدُّ
هات الكتب يف الفنِّ  -ب   .يُعدُّ من أمّ
واة -ج  بل ، ومن أقدمها، وأوسعها، أصل الكتب املصنَّفة يف معرفة طبقات الرُّ

 .هو أقدم كتابٍ وصل إلينا كامالً 
ا عند العلامء من املتقدِّ  -د  رين، منياكتسب قبوالً واسعً  .واملتأخّ

د عمر، وأكثرِ املصادر )١( ، ينظر: تاريخ -التي وقفتُ عليها-كذا تسميته يف طبعةِ عيلّ حممّ
الح ص: ٤٧/٢٦٩، ٣٥/٤٥٧دمشق ، وهتذيب الكامل ٣٥٧، وعلوم احلديث البن الصّ

ري٤٦٦، ٧/٣٨٦ ، وهتذيب ٢/٤٢٥، والتّذكرة ١٠/٦٦٤، و٩/٤٥٧، والسِّ
 . وغريها. ١/٤٣٩التّهذيب

، ورشح ٢٤٣/ ٢هكذا تسميته يف طبعاتِه املنشورة، وبعضِ املصادر، ينظر: توضيح املشتبه   )٢(
 . وغريها١٠/١٩٤، ٩/٣١٢، ٣/٢٢٦، وهتذيب التّهذيب ٣/٢٧٥التّبرصة 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
كبان، نال شهرة واسعة -هـ   .سارت هبا الرُّ
 .حو تراجم ال توجد عند غريه -و 
ة يروهيا بأسانيده -ز  رية النّبويّ ةً غزيرةً يف السّ م مادّ  .قدّ
تي نقلت عنه -ح  ع، كثرة املصادر الّ ته وتنوُّ  .وكثرهتا، مادّ
 .علوّ أسانيده -ط 

ة عىل النّقل منه -ي ّا يدلُّ ؛ وعزوهم إليه، وكثرة إفادهتم منه، توارد األئمّ ممِ
 .ووثوقهم به، عىل اعتامدهم عليه

ا يف طبقات صنّ ((: قال اخلطيب: ومن ذلك، ثناء العلامء عليه -ك  ا كبريً ف كتابً
حابة : عساكر وقال ابن، ))وأحسن، فأجاد فيه، واخلالفني إىل وقته، والتّابعني، الصّ

 يف يوجد مل بام فيه وأتى، فائدته وأكثر، تصنيفه فأحسنالطّبقاتكتاب صنّف((
غار الكبار عن فيه ورو، غريه الحوقال ، ))والصّ كثري ، كتاب حفيل((: ابن الصّ

هبيّ ، ))الفوائد -وقال، ))خضع لعلمه، الطّبقاتومن نظر يف((: وقال الذّ
ا د((: -أيضً بكالمٍ جيِّدٍ ، له الطّبقاتكتاب يف احلافظ سعد بنتكلّم حممّ

مة إحسان عبّاس للطّبقات  )١( مة زياد منصور لـ١/١٦ينظر: مقدّ م لتابعي أهل ، ومقدّ القسم املتمّ
 . ٧٠ص:  دينةامل

 . ٥/٣٢١تاريخ بغداد   )٢(
 . ٥٣/٦٣تاريخ دمشق   )٣(
 . ٣/٢٧٥، وينظر: رشح التّبرصة للعراقيّ ٣٥٧علوم احلديث ص:   )٤(
ري   )٥(  . ١٠/٦٦٥السِّ
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دطبقاتهذا يف الكتب أجلِّ  ومن((: وقال ابن كثري، ))مقبولٍ  -سعد بنحممّ
ع ما أمجعُ ((: وقال ابن حجر، ))-الواقديّ  كاتب خاويّ ، ))ذلك يف مجُ : وقال السّ

مني مصنَّفٍ  أمجع وهو، الفوائد عظيم(( : خليفة حاجي وقال، ))ذلك ىف للمتقدِّ
نِّف ما أعظم((  .))فيه صُ

 :نجمل طريقته يف النّقاط اآلتية: طريقة ترتيبه -٥
 .هاع فيوتوسّ ، ةبويّ رية النّ لسّ ا بدأ كتابه برتمجةِ  -أ

 .-تفصيلهكام سبق -طبقاتمخس بهم عىل ورتّ ، حابةترجم للصّ ثمّ  -ب
حابة برتّ -ج فيبدأ ؛ القرب من النَّبيّ : أي؛ سببحسب النّ  طبقةٍ  يف كلِّ  الصّ

 .وهكذا، لبثمّ بني املطّ ، ببني هاشم
واةذكر بقيّ ثمّ  -د ، الً عىل البلدانوّ بهم أَ ورتّ ، فمن بعدهم، وهم التّابعون؛ ة الرُّ

 .ة البلدانثمّ بقيّ ، ةثمّ مكّ ، فذكر أهل املدينة

 . ١٧٢ذكر من يعتمد قوله ص:   )١(
 . ٢٠٩اختصار علوم احلديث ص:   )٢(
 . ٢٥٥النّزهة ص:   )٣(
 . ٣١٤الغاية ص:   )٤(
 . ٢/١٠٩٩الظّنون  كشف  )٥(
ل والثّاين   )٦( رية النّبويّة يف املجلّدين: األوّ  . -طبعة: دار صادرجاءت السّ
 . ١٦٧-١٦٦ينظر: ص:   )٧(
ابع   )٨( ، وهناك طبقات ساقطة -طبعة: دار صادر-جاءت طبقاهتم وترامجهم يف املجلّدين: الثّالث والرّ

ا يف رسائل علميّة قت الحقً قِّ  فتضاف إىل هذه.  -سيأيت التّنبيه عليها يف طبعات الكتاب-حُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة ب رتّ ي -هـ ن نزله من مَ الً وَّ يذكر أَ : يتحو اآلعىل النّ  الواحدِ  يف البلدِ الرُّ

حابة م، وهو املوضع الثّاين لذكرهم، الصّ ل تقدّ ولكنّه ال ، يف طبقاهتم واملوضع األوّ
 .يطيل ترمجتهم يف املوضع الثّاين

واة يف البلديذكر بقيّ ثمّ  -و  الطّبقة : فيقول، اهم عىل الطّبقاتبًا إيّ مرتِّ ؛ ة الرُّ
مراعيًا فيهم التّسلسل ؛ وهكذا إىل هناية الطّبقات، الطّبقة الثّالثة، الطّبقة الثّانية، األوىل
منيّ  وصنيعه هذا سبَّب صعوبةً كبريةً يف ؛ وال يُميِّز بني الطّبقات املتتابعة إالّ بالعدد، الزّ

، التّابعني وأتباع، التّابعني بني التّمييز((: قال العُمريّ ، التّمييز بني أصحاب الطّبقات املتقاربة
جال واسعة معرفة له من عىل إالّ ، عسريٌ  سعد ابن طبقات يف بعدهم منو  رسد ألنّه؛ بالرّ

ا طبقاهتم حابة متييز يف فعل كام، بينهم يفصل ومل، بتعاقب مجيعً  . ))غريهم عن الصّ
حابة يف ترتيب ومل يراعِ ، ويرتجم هلم، هتاروا طبقةٍ  يذكر يف كلِّ  -ز  غري الصّ
 .نةً معيّ  طريقةً 

واة، خرآ بلدٍ إىل إذا فرغ من البلد انتقل  -ح ل؛ فيه وذكر الرُّ   .كام ذكرهم يف البلد األوّ
حابيّات -ط  .ورتّبهنّ عىل األنساب، وغريهنّ ، ختم كتابه بالنّساء الصّ

ّ قد يكون أحد النّاس بدري¢ ((اس: قال إحسان عبّ   )١( سوليّ أن يفتي ا، ممِ ثمّ هاجر إىل مرص ، ام الرّ
؛ ابن سعد كان عىل وعي هبذا له من ثالث تراجم، غري أنّ  دّ وعىل هذا فال بُ ، من األمصار

ويوجز يف املواطن ، واحدٍ  مجة يف موطنٍ ولذلك ففي مثل هذه األحوال جتده يطيل الرتّ 
مة الطّبقات ))األخر  . ١/١٣الكرب . مقدّ

 . ١٨٣بحوث ص:   )٢(
ابع.   )٣( ادس، والسّ  جاءت ترامجهم يف املجلّدات: اخلامس، والسّ
 جاءت ترامجهنّ يف املجلّد: الثّامن.   )٤(
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 :نربز منهجه يف العنارص اآلتية: كتابهمنهجه يف  -٦
، املهاجرين من اهللارسول أصحاب من أحصينا من تسمية((: قال املؤلِّف -أ 

، والعلم، الفقه أهل وأتباعهم من، أبنائهم من بعدهم كان ومن، وغريهم، واألنصار
واية  طبقةً  وصفاهتم، وكناهم، وأنساهبم، أسامئهم من إلينا انتهى وما، للحديث والرّ

  .))موضعه يف منهم تسميته أمكنني من وبيَّنتُ ، كلَّه ذلك فجمعتُ ((: وقال، ))طبقةً 
ا-وقال -ب  ابقة عىل األُوىل الطّبقة((: -أيضً َّن، اإلسالم يف السّ ا شهد ممِ  من بدرً

لني املهاجرين واالّذين  األنصار ومن، وأمواهلم ديارهم من أُخرجواالّذين  األوَّ ءُ  تبوَّ
ار ا حلفائهم ومن، واإليامن الدَّ  بسهمه اهللارسول له رضب ومن، ومواليهم، مجيعً

حابة؛ ))وأجره ح منهجه يف تقسيم طبقات الصّ  .وهذا يوضّ

 . ٥/ ٣ الكربالطّبقات   )١(
ابق   )٢(  . ٦/ ٣السّ
ابق  )٣(  . السّ
َّا   )٤( يوان اخلطَّاب بنا أمجع عمرملََّ ((: أورده يف ذلك، قولهوممِ م املحرّ وذلك يف ، عىل تدوين الدِّ

عوة فكان القوم إذا  اهللافاألقرب برسول، ألقرباثمّ ، سنة عرشين بدأ ببني هاشمٍ يف الدَّ
ابقة حتّى انتهى إىل األنصار، فقالوا: بمن نبدأ؟  اهللاستووا يف القرابة برسول م أهل السّ قدَّ

 بنعداألقرب فاألقرب بسثمّ ، األشهيلّ  معاذٍ  بنوا برهط سعدؤ: ابدفقال عمر 
وابق واملشاهد يف الفرائض، وكان  ، وفرض عمرمعاذٍ  ل أهل السَّ يوان، ففضَّ ألهل الدِّ

يق دِّ  بني النّاس يف القسم، فقيل لعمر أبو بكر الصِّ يف ذلك فقال: ال أجعل من قد سوَّ
ا من املهاجرين واألنصاراهللاقاتل رسول لكلِّ ففرض ؛ كمن قاتل معه، فبدأ بمن شهد بدرً

واء، وفرض ملن كان  ، حليفهم وموالهم معهم بالسَّ رجلٍ منهم مخسة آالف درهمٍ يف كلِّ سنةٍ
ا أربعة آالف درهمٍ لكلِّ رجلٍ ، له إسالم كإسالم أهل بدر من مهاجرة احلبشة ومن شهد أحدً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه، ونسبه من جهة أبيه، ذكر اسم املرتجمي -ج  .ولقبه، وكنيته، وأمّ
م مادّة غزيرة يف ذلك، ويرفعها إىل ما قبل اإلسالم، يعتني بذكر األنساب-د  .وقدّ

 أبيهاممنهم، وفرض ألبناء البدريِّني ألفني ألفني إالَّ حسنًا وحسينًا فإنّه أحلقهام بفريضة 
، وفرض للعبّاساهللالقرابتهام برسول  بن، ففرض لكلِّ واحدٍ منهام مخسة آالف درهمٍ

هم أنّه فرض له قال: وقد رو بعضُ  اهللامخسة آالف درهمٍ لقرابته برسول املطَّلبعبد
ا عىل أهل بدرٍ إالَّ أزواج النَّبيّ  ل أحدً ، وقال سائرهم: مل يفضِّ فإنّه فرض  سبعة آالف درهمٍ

، جويرية بنت احلارث -وصفيَّة بنت حييٍّ فيهنَّ ، لكلِّ امرأةٍ منهنَّ اثني عرش ألف درهمٍ
، هذا املجتمع عليه. وفرض ملن هاجر قبل الفتح لكلِّ رجلٍ ثالثة آالف -عنهن اهللاريض

، وفرض ملسلمة الفتح لكلِّ رجلٍ منهم ألفني، وفرض لغلامن أحداثٍ من أبناء املها جرين درهمٍ
ثمّ فرض للنَّاس عىل منازهلم وقراءهتم للقرآن وجهادهم، ثمّ . . . واألنصار كفرائض مسلمة الفتح

ا ا  ،جعل من بقي من النّاس بابًا واحدً فأَحلق من جاءهم من املسلمني باملدينة يف مخسةٍ وعرشين دينارً
ام  رين معهم، وفرض ألهل اليمن وقيسٍ بالشّ حرَّ ، وفرض للمُ والعراق لكلِّ رجلٍ ألفني لكلِّ رجلٍ

، وقال: لئن كثر املال ألفرضنَّ  ا من ثالثامئةٍ ، مل ينقص أحدً إىل ألفٍ إىل تسعامئةٍ إىل مخسامئةٍ إىل ثالثامئةٍ
خيلِّفها ألهله، وألف لفرسه  وألف، وألف لسالحه، ألف لسفره؛ لكلِّ رجلٍ أربعة آالف درهمٍ 

حابة قد  ابن سعديظهر أنّ . و٢٩٧-٣/٢٩٦الكربالطّبقات . ))وبغله عىل سار يف وضع طبقات الصّ
ونالحظ يف هذه القسمة أن ابن سعد احتذ ((اس: يوان. قال إحسان عبّ يف الدِّ هذه  طريقة عمر

ا بام صنعه عمر مة ))واوينن الدّ عندما دوّ  اب اخلطّ  بنفيها شيئًا شبيهً  الطّبقات الكرب. مقدّ
١/١٢ ، : ابقة يف اإلسالم((وقال العُمريّ حابة اتّ ، مبدأ اعتبار السّ  بنبعه عمروالفضل يف تقسيم الصّ

  .٣ح  ١٨٣. بحوث ص: ))يف توزيع العطاء اب اخلطّ 
)١(  : مريّ واألنساب؛  باألخبار مهتام¢  كان سعد ذلك، فابن يف املصنِّفني ثقافة أثّرت وقد((قال العُ

خني األخباريِّني عن ينقل فهو لذلك ابني واملؤرِّ ا؛ فجاء والنّسّ نًاالطّبقات  يف كتابه كثريً  متضمِّ
ة  . ٧٥: ص . بحوث))والنّسب األخبار يف غزيرة مادّ
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، ومكانته يف العلم، ة عىل فضلهالّ وأحواله الدّ ، املرتجم أخباريسوق  -هـ
هد، والعبادة  .والورع، والزّ
  .ته عقيدبنيِّ قد يُ  -و
تي تقلّ ، وخضابه، ولباسه، وهيئته، يذكر وصفه اخلَلْقيّ  -ز دها من وأعامله الّ

 .ومهنه، قضاء ونحوه
 .هقراباتو، وأزواجه، أوالدهيذكر  -ح
حابة بذكر اجلرح والتّعديل -ط و قائالً أ، ةئمّ األناقالً عن ؛ خيتم تراجم غري الصّ

 .جتهادهبا
ثقة كثري ((: كقوله؛ تهأو قلّ ، واة بكثرة احلديثلرّ ل هوصفبز الكتاب متيَّ  -ي

)١(  : مريّ جال تنظيم كان ولئن((قال العُ االطّبقات  عىل املصنّفات تناولتهمالّذين  الرّ  ذاته بحدِّ  مفيدً
تي  الكتب احتوته ما األسانيد، فإنّ  نقد يف لتالّ جال تراجم فصّ  تتّصل معلومات من الرّ

دق يف العلم، ودرجتهم يف مكانتهم بيان يف كبرية فائدة ذات بحياهتم ّا الورع، والصّ  يف أثرٌ  له ممِ
ابق))مرويّاهتم قبول إليهم، وتوثيقهم، وبالتّايل االطمئنان  . ٧٥: ص . السّ

)٢(  : مريّ تي  املعلومات هذه وتلقي((قال العُ مهاالّ اجم خالل سعد ابن قدّ  احلياة عىل أضواء الرتّ
ة الثّقافيّة ل يف واحلضاريّ يـّة لكتابه جيعل اهلجريّني بام والثّاين القرنني: األوّ  النّاحية من كبرية أمهّ

ء يعلّمنا((عبّاس:  ، وقال إحسان٧٩. بحوث ص: ))التّارخييّة  األمور عن الكثري اليشّ
وق، وأمور بحياة املتّصلة االجتامعيّة اب، وعن البيت، والسّ ، والطّعام، والرشّ يّ  جوانب الزّ

ة، وعن األعامل، واملهن، واحلياةمن مة ))الثّقافيّة النّواحي من كثريٍ  التّجاريّ . مقدّ
 . ١/١٧الكربالطّبقات

م ص:   )٣( : ٣٦٧، ٣٦٦تقدّ هبيّ د((، قول الذّ له،  الطّبقاتكتاب يف احلافظ سعد بنتكلّم حممّ
 . ))بكالمٍ جيِّدٍ مقبولٍ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
اوي العلميّ ، ))قليل احلديث((أو، ))احلديث ومقدار ، ةوهلذا فائدته يف بيان منزلة الرّ
 فصِ لو وُ  اوكذ، ليس كاملقلّ كثر املف؛ اتهناكري يف مرويّ امل وقوع عندوكذلك ، رواياته

اوي باجلهالة فإنّ   .كثرة احلديث ترفع من شأنه الرّ
 .وأسانيده عالية، وايات بأسانيدهوالرّ ، يسوق األحاديث -ك
ا عىل شيخه الواقديّ  -ل  .اعتمد كثريً
حابة -م كام أطال يف تراجم ، والتّابعني أكثر من غريهم، يطيل يف تراجم الصّ

  .عارصين لهوخيترص يف تراجم امل، املدنيّني أكثر من غريهم
واةيف تقديم البلدان يراعي  -ن واية فيها، كثرة الرُّ تلف عدد خيو، ونشاط الرّ

واية هبا، هتابحسب كثرة روا؛ خرآلالطّبقات من بلد  وجعل طبقات ، وانتشار الرّ

)١(   : مريّ ا الواقديّ  صنّف((قال العُ ا،  سعد ابنُ  عنه ، نقلالطّبقات يف كتابً القول:  يمكنحتّى كثريً
 . ٧٩بحوث ص: . ))الواقديّ  عن مأخوذٌ  سعد البن الكرب الطّبقاتكتاب ربع أنّ 

تي هتمّ كلّ ((اس: قال إحسان عبّ   )٢( واية عنها من مجيع  ام ابتعدنا عن الطّبقات األوىل الّ ابن سعد الرّ
قيمتها، وبدالً من أن يكتب ابن سعد ترمجات  اءل وتقلّ ضمجة تتواحي، أخذت الرتّ النّ 

حابة، مستفيضة ملن عارصهم، نجده اكتفى يف هذا بقولة موجزة ا يف تراجم الصّ ، وأفاض كثريً
مة ))ة القيمةا جيعل من كتابه وثيقة بالغة حد¢ قَّ وكبار التّابعني وبلغ من الدِّ  الطّبقات . مقدّ

و١/١٣الكرب ، : حابة والتّابعني واألتباع من املتقدِّ ((قال العُمريّ مني، وقد اهتم ابن سعد برتاجم الصّ
ابق ص: ))يف تراجم املعارصين له اأوجز كثريً ((ال: ، وق٧٨. بحوث ص: ))مجةفيطيل الرتّ    .٧٩. السّ

: ق  )٣( مريّ ام، وىل البرصة العناية األُ ىلَ وْ ه أَ املناطق الكثرية لكنّ  ورغم تناوله هلذه((ال العُ ، ثمّ الشّ
 رجالً وقد ال يذكر إالّ ، ة األماكن فال يذكر من أهلها سو بضعة رجالا بقيّ ومرص، أمّ 

ا  . ٧٨. بحوث ص: ))واحدً
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  .كام أفاده العراقيّ ؛ اام بلغ هبم أربعً وربّ ، االتّابعني ثالثً 

حابة  -س ابقة، باعتبار الفضلقسم طبقات الصّ وشهود الغزوات مع ، والسّ
م-اهللارسول  .-كام تقدّ

حابة  -ع كام -واإلسناد، نِّ باعتبار التّقارب يف السِّ قسم طبقات املرتمجني بعد الصّ
م ا  نيّ سِ  علمل جيو، تقريبًا الطّبقة تساوي عنده عرشين سنةو، -تقدّ الوفيات أساسً

  .وفيات الطّبقات املتتالية داخل كبري بني سنيّ فالتّ لذا ؛ قسيميف التّ  هيعتمد
اجم عىل حدٍّ سواء -ف ابقة ال تتوافر يف الرتّ بحسب ؛ بل متفاوتة، املعلومات السّ

عة، والفضل، ومكانته يف العلم، شهرة املرتجم اجم جاءت موسّ وبعضها ، فبعض الرتّ
ا  .جاءت خمترصةً جد¢

 ما ولكن، كثرية تعليقات الكتاب يف سعد البن ليس((: قال إحسان عبّاس -ص
ة قدرة عىل يدلُّ  منها يوجد  .))طيّبة نقديّ

بيِّنًا مصادره يف كتابه-قال ابن سعد : مصادره  ٧ د به أخربنا وفيام((: -مُ  بنحممّ
د عن، األسلميّ  واقد بنعمر ه عن، اهللاعبد بنحممّ هريّ  عمِّ  وعن، عروة عن، الزّ

: ٣/٤٧رشح التّبرصة   )١( مريّ ا((. وقال العُ بصورة  ولكنّهاملدن،  بني طبقاهتم فتختلف التّابعون أمّ
ة  . ١٨٣. بحوث ص: ))طبقات أربع هبم بلغ طبقات، وربّام ثالث جعلهم عامّ

مة   )٢(  . ١٨٥-١٨٤إلحسان عبّاس، وبحوث ص:  ١٢/ ١الطّبقات الكربينظر: مقدّ
ّا ١٨٤ينظر: بحوث ص:   )٣( ترتاوح وفيات الطّبقة األوىل من  طبقات ابن سعديف((: هقال. وممِ

هـ، وهكذا ١١١-٨٣هـ، وترتواح وفيات الطّبقة الثّانية منهم١١٥-٦٢ني مثالً بني الكوفيّ 
ابق. ))رت وفياهتم عن أهل الطّبقة الثّانيةوىل من تأخّ جعل يف الطّبقة األُ   . السّ

مة   )٤(  . ١٤-١٣/ ١، وساق أمثلة من نقده. ينظر: ١/١٣ الطّبقات الكربمقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د وعن، عكرمة عن، احلصني بنداود عن، حبيبة أيب ابن  عن، دينارٍ  بنصالح بنحممّ

د بنموسى وعن، رومان بنويزيد، قتادة بنعمر بنعاصم  بنإبراهيم بنحممّ
 وعن، أبيه عن، عبسٍ  أيب بناملجيدعبد وعن، أبيه عن، التّيميّ  احلارث

محنعبد د عن، احلويرث أيب عن، العزيزعبد بنالرّ  وعن، مطعمٍ  بنجبري بنحممّ
محنعبد بنسعيد عن، القرظيّ  سعيدٍ  بنأفلح - هؤالء غري وعن، رقيشٍ  بنالرّ
ا َّن -أيضً  به أخربنا وفيام، العلم أهل من وغريهم، املدينة أهل رجال من لقي ممِ

، املقرئ يزيد بنرؤيم به أخربنا وفيام، املدينيّ  نجيحٍ  معرشٍ  أيب عن، هبرام بناحلسني
د عن، عيسى أيب بنهارون عن د بنأمحد به أخربنا وفيام، إسحاق بنحممّ  بنحممّ

د عن، سعدٍ  بنإبراهيم عن، أيّوب  بنإسامعيل به أخربنا وفيام، إسحاق بنحممّ
ه عن، عقبة بنإبراهيم بنإسامعيل عن، أويسٍ  أيباهللا بن عبد ، عقبة بنموسى عمِّ

دعبد به أخربنا وفيام ا عن، األنصاريّ  عامرة بناهللا بن حممّ  سعدٍ  بنزيد بنزكريّ
ا، األشهيلّ  وائد أيب بنحييى بنوزكريّ عديّ  الزَّ اهللا بن عبد بنعبيدة وأيب، السَّ

د ر بنحممّ د بننوح بنوإبراهيم، يارسٍ  بنعامّ َّن غريهم وعن، الظُّفريّ  حممّ  لقي ممِ
 عيسى بنومعن، نعيمٍ  أبو دكنيٍ  بنالفضل به أخربنا وفيام، والنَّسب العلم أهل من

از األشجعيُّ  دوهشام، القزَّ ائب بنبن حممّ  وغريهم، أبيه عن، الكلبيّ  بشريٍ  بنالسَّ
مريّ عن مصادره. ))والنَّسب العلم أهل من وأنّ عدد شيوخه فيه ، وسيأيت كالم العُ

ا تِّني شيخً ثني؛ ينيف عىل السِّ  .معظمهم من املحدِّ

 . ٦ -٥/ ٣ الكربالطّبقات   )١(
 . ٣٧٧-٣٧٦ينظر: ص:   )٢(
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 بنأخربنا الفضل: قال، عتيبة بناحلكم((: قال ابن سعد: نموذج من ترامجه -٨

ثنا: قال، دكني وكان . . . اهللاعبد أبا يكنى كان عتيبة بناحلكم أنّ ، إرسائيل أبو حدّ
د. لدا يف سنةٍ وُ  واحدةٍ  يف سنٍّ  خعيّ وإبراهيم النّ ، وكان احلكم، موىل لكندة  بنقال حممّ

اقعبد وقال: سعد زّ هريّ يف أصحابه مثل احلكمكان : قال، عن معمر، الرّ  بنالزّ
ثنا: قال، دكني بنأخربنا الفضل: قال. يف أصحابه عتيبة  احلكم رأيت: قال، فطر حدّ

ثنا: قال، دكني بنأخربنا الفضل: قال. حيةاللّ  أبيض ه أنّ  احلكم عن، إرسائيل أبو حدّ
إن كان : قال، اهللايا أبا عبد: قلت، ةنا يف جبّ مّ وأَ : قال، سابريّ  بعاممةٍ  كان يعتمّ 

جل من أصحاب النَّبيّ  : قال. ة واحدة ليس عليه غريهايف جبّ  أو ليؤمّ ، صيلِّ ليُ  الرّ
د بناجوقال احلجّ   بنل يوم عرفت فيه احلكمأوّ : يقول، إرسائيل أبا سمعت: حممّ

 بنعليك باحلكم: فقالوا، جاء إنسان يسأل عن مسألة: قال، عبيّ الشّ  مات يوم عتيبة
د: قال. عتيبة  وتويفّ : قال، عن شعبة، عن ابن إدريس، نمري بن اهللاعبد بنأخربنا حممّ

قال ابن ، امللكعبد بناحلكم بالكوفة سنة مخس عرشة ومائة يف خالفة هشام
ا  اً عامل ثقةً  عتيبة بنوكان احلكم: قال. وفيها ولدت: إدريس عاليًا رفيعً

 .))احلديثكثري
 :قد عليهما انتُ  -٩
الح -أ واية كثري أنَّه غري، ثقةٌ  وهو((: قال ابن الصّ عفاء عن فيه الرّ  ومنهم، الضّ

د وهو؛ الواقديُّ  واية كثريُ ((: وقال العراقيّ ، ))ينسبه الالّذي عمر  بنحممّ  يف الرّ

، واألصل عندهم رقيقٍ  كلّ ((قال ابن األثري:   )١( روع فيه سابريّ ة، منسوبة الدّ ابريّ . ))سابور إىل السّ
 . ٢/٣٣٤النّهاية

 . ٣٣٢-٦/٣٣١الكرب الطّبقات   )٢(
 . ٤/٥٠٣ ، وينظر: فتح املغيث٣٥٧علوم احلديث ص:   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عفاء عن الكبري الكتاب د، الضّ  ويقترص، الواقديّ  األسلميّ  واقد بنعمر بنكمحمّ

ا د بنوكهشام، نسبٍ  غري من أبيه واسم، اسمه عىل كثريً ائب بنحممّ ، الكلبيّ  السّ
ةٌ  شيوخه أكثرَ  أنَّ  عىل. منهم آخرين يف اخلراساينّ  ثابت بنونرص ؛ ثقاتٌ  أئمّ

 وأيب، وهشيمٍ ، عيسى بنومعن، هارون بنويزيد، عليّة وابن، عيينة بنكسفيان
برييّ  أمحد وأيب، الطّياليسّ  الوليد واية أكثر ولكنَّه، وغريهم، عياضٍ  بنوأنس، الزّ  الرّ

ِ  شيخيْه عن املذكور الكتاب يف لَنيْ  .))األوّ
ة املغازيو عدُّ الواقديُّ من أئمّ ري، يُ ة النَّسب، والسّ وكتاب ابن ، والكلبيُّ من أئمّ

وأفضل من يُؤخذ عنهم الفنّ أهل ، سعد اشتمل عىل هاتني املادّتني بغزارةٍ 
، العذر يف نقله عن هذيْن فيام كان من اختصاصهامفالبن سعد ، االختصاص فيه

ذَ عنهام وكذا يف ، أو عن غريمها فيام مل يكن من اختصاصهام، ويبقى النّظر فيام أَخَ
ض به عليه اجم، اإلكثار عنهم فيام اعرتُ ، والكتاب موضوع يف الطّبقات والرتّ

د يف أسانيدها كاألحاديثوال   .يُشدَّ
مريّ . ))الواقديّ  تصنيفات من كتبه لّفأ((: قال ابن النّديم -ب  وأجاب العُ

 ابن ألنّ ؛ عنه النّديم ابن بقول أن نقتنع سعد البن اإلجحاف من((: فقال، عن ذلك
 عىل ينيف الطّبقاتيف شيوخه عدد فكان، كثرية أخر مصادر من استقى سعد

تِّني ا السِّ ثني من معظمهم؛ شيخً واالّذين  املحدِّ حابة وسرية، النَّبيّ  بسرية اهتمّ ، الصّ

 . ٢٧٥/ ٣رشح التّبرصة   )١(
)٢(  : مريّ باألخبار، واألنساب؛  مهتام¢  كان سعد ذلك، فابن يف املصنِّفني ثقافة أثّرت قد((قال العُ

ابني عن ينقل فهو لذلك خني، والنّسّ ا، فجاء األخباريِّني، واملؤرِّ نًاالطّبقات  يف كتابه كثريً  متضمّ
ة  . ٧٥: ص . بحوث))األخبار، والنّسب يف غزيرة مادّ

 . ١٤٥ص:  فهرستال  )٣(
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 نقل عىل سعد ابن يقترص ومل، احلديث ورواة، العلم أهل من تالهم ومن، والتّابعني

ة م بل، الواقديّ  مادّ ة يُقدِّ  نعيم أيب عن نقله ما إنّ  بل، آخرين رواة عن واسعة مادّ
ان، دكني بنالفضل  عيسى بنومعن، العبيسّ  موسىاهللا بن وعبيد، مسلم بنوعفّ

 هؤالء عىل يقترص مل سعد ابن كان إذا فكيف، الواقديّ  عن نقله عامّ  يزيدُ  األشجعيّ 
ثني ة غريهم عن نقل بل؟! األربعة املحدِّ ا-واسعة مادّ  يف شيوخه بني ويربز، -أيضً

 بنوإسامعيل، يونساهللا بن عبد بنأمحد: عنهم النّقول كثرة حيث منالطّبقات 
وائيّ  عقبة بنوقبيصة، عليّة بنإبراهيم  أويس أيباهللا بن عبد بنإسامعيلثمّ ، السّ

اح بنووكيع، هارون بنويزيد، األزديّ  إبراهيم بنومسلم، املدينّ   فضالً  هذا؛ اجلرّ
يوخ الّذين  عن  قول يف ما يتّضح وبذلك، كثريون وهم، روايات بضع عنهم أخذالشّ
م قول العراقيّ ، قاله مقنعٌ  وفيام، ))احلقِّ  عن وبُعدٍ ، جمازفةٍ  من النّديم ابن : وتقدّ

ةٌ  شيوخهِ  أكثرَ  عىل أنَّ (( م عن ابن سعد بيان مصادره فيه، ))ثقاتٌ  أئمّ وبلغ ، وتقدّ
وايات يف الّذي أخذه عن الواقديّ ؛ ) رواية١٢٧٣٥(: الطّبقات الكبريجمموع الرِّ

 .%١٧بنسبة، ) رواية٢٧٨١(: بلغ
لِّ ((: قال ابن حجر -ج  قَ عىل طريقة أهل املدينة  والواقديّ ، د الواقديّ ابن سعد يُ

عدّ : وغايته. ))-اهللاإن شاء-علم ذلك ترشداف، يف االنحراف عىل أهل العراق أن يُ
تي يُرجع إليه عند التّعارض ردّ هبا كالمه يف ، هذا من مجلة القرائن الّ وليس قاعدة يُ

ة، العراقيِّني واة عامّ هبيُّ  وقد، فاألصل قبول قوله يف الرُّ ه الذّ فيمن يعتمد قوله  عدّ

 . ٨٠-٧٩بحوث ص:   )١(
د األزوريّ يف كتابه:   )٢( واة نقد يف سعد ابن منهجأفاده حممّ  . ٤٣/ ١الكرب الطّبقات خالل من الرُّ
 . ٤٤٣اهلد ص:   )٣(
 . ١٧٢ذكر من يعتمد قوله ص:   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د النّقل والعزو، يف اجلرح والتّعديل ، والتّقليد يف احلكم واالجتهاد أظهر منه يف جمرّ

واةوال  .يُعرف للواقديّ كالمٌ كثريٌ يف الرُّ
ة طبع : هطبعات -٩  :منها؛ طبعاتعدّ
هلا -أ  وعنها يف مرص ، حتقيق مجاعة من املسترشقني، هـ١٣٢٠، طبعة ليدن: أوّ

 ناقصةوهي ، تقديم إحسان عبّاس، م١٩٦٠-١٩٥٧، دار صادر، وبريوت، هـ١٣٥٨
ثِرَ عليه ، خطوطةيف امل بسبب النّقص القسم : يوه؛ ةق يف رسائل علميّ قِّ وحُ ثم عُ

من ربع الطّبقة الثّالثة إىل منتصف الطّبقة ، ومن بعدهم، م لتابعي أهل املدينةاملتمّ 
ادسة ثمّ يف ، هـ١٤٠٨، املدينة، واحلكم العلوم، زياد منصور (ماجستري)يق قحت. السّ

 قيقحتاقص من الطّبقة الثّالثةاجلزء النّ و. عامدة البحث العلميّ باجلامعة اإلسالميّة
د السّ  حابةو. (دكتوراه)لوميّ حممّ د السّ  قيقحتالطّبقة اخلامسة من الصّ ، (دكتوراه) لميّ حممّ
يق دِّ حابة و. هـ١٤١٤، الطّائف، الصِّ ابعة من الصّ ّ الطّبقة الرّ وما ، ةن أسلم عند فتح مكّ ممِ

يق، (دكتوراه) لوميّ السّ  العزيزق عبديقحت. بعد ذلك دِّ  .الطّائف، الصِّ
د، هـ١٤١٠، بريوت، العلميّة الكتب طبعة -ب  .عطا القادرعبد حتقيق حممّ
عيلّ حتقيق ، الكبريالطّبقات : باسم، هـ١٤٢١، القاهرة، طبعة اخلانجيّ  -ج

د  ابقة، وهي كاملة، عمرحممّ اقط يف الطّبعات السّ نت القسم السّ  .تضمّ
له يف أطروحة علميّة بجامعة اإلمام -د ا من أوّ مراينّ جزءً ق صالح الشّ حقَّ

ياض  .بالرّ

 فهم بنواحلسنيسامة لبعضه، أ أيب بنوقد وصلنا هذا الكتاب برواية احلارث((قال إحسان عباس:   )١(
مة ))كالمها يرويه عن ابن سعد، اآلخر لبعضه   .١/١٦ الطّبقات الكرب. مقدّ

مة حتقيق . وأكملها، أفضل طبعاته هذه الطّبعة اد أنّ ار عوّ بشّ  أفاد  )٢( غري الطّبقاتمقدّ البن  الصّ
 . ١/١١ سعد
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محن** ولعبد يوطيّ  بكر أيب بنالرّ  الوعد إنجاز: كتاب هـ ٩١١/ت السّ

 .(م)سعد ابن طبقات من باملنتقى
 

 

، وأفاد أنّه خمترص من ١١٠٣، ٢/١٠٩٩خليفة يف الكشف، و٦ص:  فاتهذكره يف فهرست مؤلّ   )١(
ة   . ١/٥٣٦كتاب ابن سعد، والبغداديّ يف اهلديّ

 :ومن جهود املعارصين حول ابن سعد وكتابه** 
ين عمر عزّ ل ابن سعد وطبقاته -أ  (رسالة . هـ١٤٠٧، بريوت، ربغدار اليف  طبع. الدّ

د -بأكاديميّة).  د باقشيش الطّبقات وكتابه سعد بنحممّ جامعة يف  توراهدك. رسالة ملحمّ
د مل ابن سعد: منهجه وموارده يف كتابه الطّبقات الكرب-جهـ.  ١٤١٧ابن زهر، املغرب  حمّ

. ، ديبّ طُبع يف  امرائيّ السّ  مريّ واة من خالل -دتقديم أكرم العُ منهج ابن سعد يف نقد الرُّ
د األزوري. أطروحة علميّة الطّبقات الكرب ة، القر جامعة أمّ ، ملحمّ  -هـ. هـ١٤٢٢، بمكّ

، ةاجلامعة األردنيّ  يف ماجستري. رسالة لزيد أبو احلاج ابن سعد ومنهجه يف كتابة التّاريخ
الملعبد وأيامه النَّبيّ  سنن -وهـ. ١٤١١  رتّب فيه أحاديث علوش السّ

، بريوت، . طبع يف املكتب اإلسالميّ الفقهيّة األبواب عىل) ٤١٦٤(وعددها: الطّبقات
 هـ. ١٤١٦



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .الطّبقات: عنوانه - ١
اب بَ شَ : بلقّ يُ  العصفريّ  يثيّ اط اللّ خيّ  بنأبو عمرو خليفةاحلافظ : فهمؤلِّ  -٢

 .هـ٢٤٠ت/
واة: موضوعه - ٣  .معرفة طبقات الرُّ
أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة - ٤  :نربزها يف األمور اآلتية، تبوّ

فه العلميَّة -أ   .وشهرته فيه، مكانة مؤلِّ
 .ومن أقدمها وصوالً إلينا، أحد أصول الكتب املؤلَّفة يف الطّبقات -ب
ة -ج  .وأفادوا منه، ونقلوا عنه، اعتمده األئمّ
حابة والتّابعني وتابعيهم من  -تقريبًا-ترمجة  )٣٣٧٥( حو -هـ الصّ

حابة، رت تراجم بعضهموتكرّ ، رجاالً ونساء  .ال سيام الصّ
صه يف العنارص اآلتية: طريقة ترتيبه - ٥  :نلخِّ

ة كتابه، بدأ كتابه بذكر مصادره -أ  ى مشاخيه الّذين أخذ عنهم مادّ  .فسمّ
اجم -ب  هاهتم من أسامئهم وأنساهبم : ثمّ بَنيّ ما سيذكره يف الرتّ وأُمّ

 .وأوطاهنم ووفياهتم
ه، ثمّ ذكر النَّبيّ  -ج  .وتارخيها، ومكان وفاته، ونسبه ألبيه وأُمّ

مريّ للطّبقات ص:   )١( مة العُ  . ٦٥-٦٤ينظر: مقدّ
مة سهيل زكار للطّبقات ص:   )٢(  . ١٢ينظر: مقدّ
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واة عىل البلدانرتّ ثمّ  -د  م ذكر وقدَّ ، عىل حدة بلدٍ  فذكر أهل كلِّ ، ب الرُّ

حابة يف أَ  حابة يف ذلك البلد، بلدٍ  ل كلّ وّ الصّ واة بعد الصّ بًا مرتِّ ؛ ثمّ يذكر الرُّ
ا؛ اهم عىل الطّبقاتإيّ  ينتقل ، ة البلدوارمن  هغاوبعد فر، كام فعل ابن سعد متامً

 .به كذلكآخر فريتّ  بلدٍ إىل 
حابة يف كلِّ رتّ  -هـ ابقة، فقط سبعىل النّ  بلدٍ  ب الصّ وال ، ومل يعترب السّ

م الوفاة  .سبب طبقة التّابعني عىل النّ وكذا رتّ ، وال التّفاضل بينهم، تقدّ
واة ذكر النِّ  بعد أنْ  -و  .سبعىل النّ  بهنّ ورتّ ، ساءفرغ من ذكر الرُّ

اجم - ٦  :يتجىلّ يف األمور اآلتية: منهجه يف الرتّ
متـــه عــامّ أخـــذه عــن شـــيوخه فيــه-قــال  -أ   آبـــاء تســـمية يف((: -يف مقدّ

ــول ــمية، اهللارس ــاء وتس ــن آب ــظ م ف ــه حُ ــديث عن ــن احل ــول ع ، اهللارس
هاهتم فظ وما، البالد من وأوطاهنم، وأُمّ نني تاريخ عىل وفاهتم من لنا حُ  كـلٌّ ، السِّ

ـذي  املعـروف بالنّسـب هذا كتابنا يف ما عىل ذلك فألّفتُ  شيئًا ذكر قد ، ينكـر الالّ
، نـزار ابنـيْ  وربيعة مرض من، بعض عن بعضهم النّسب وأهلُ ، العربُ  وحفظته

 .))قحطان إىل اليمن أهل ومن، عدنان بنمعد إىل
 .والنّسبة، والكنية، -واألمّ ، من جهة األب-سب يذكر االسم والنّ  -ب
مريّ  -ج م قدّ وبذلك يُ ، باألنساب إىل ما قبل اإلسالم عُ جِ رْ يَ ((: قال العُ

حابة من أهل املدينة، ثمّ أهل  ظحَ لْ يُ   )١( مريّ البدء بالصّ عىل النّسخة املطبوعة بتحقيق أكرم العُ
حابة ثمّ بقيّة رواهتا عىل الطّبقات، ثمّ أهل البرصة كذلك، ثمّ طبقات  الكوفة: من نزهلا من الصّ

ل الكتا حابة من أهل املدينة الّذين ذكرهم يف أوّ ب، ولعلّ املدنيِّني، ففصل بينهم وبني ذكر الصّ
 . ذلك بسبب خلل يف ترتيب النّسخة املخطوطة



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تأكيده عىل األنساب  عىل أنّ ، فون من بعدهاعتمدها املؤلِّ ، سبة غزيرة يف النّ مادّ 

حابة والتّابعني ييلْ إنّام هو يف جِ  رت وكلّام، الصّ حتّى  األنساب ذكر قلَّ  الطّبقة تأخّ
رةالطّبقات  يف يتالشى  الرتباط وذلك؛ واملهن، املدن إىل النِّسبة وتربز، املتأخّ
وا أن بعد باملدن العرب  أنساب وضياع، باألعاجم والختالطهم، فيها استقرُّ

ا باألنساب مهتام¢  كان((: وقال، ))بعضهم ة فغلبت؛ كثريً  عىل األنساب مادّ
 .))طبقاته

اجم بالرسَّ  -د  ، م تفصيالتقدِّ ومل يُ ، واالختصار، داكتفى يف الرتّ
 .يستعمل عبارات اجلرح والتّعديلالو

اويدِّ حيُ  -هـ   .ويذكر رحالته، د املكان الّذي عاش فيه الرّ
 .ةم معلومات دقيقة عن خطط البرصة خاصّ قدّ  -و
حايبّ حديثًا ربّ  -ز   .يرويه عن النَّبيّ ام ذكر يف ترمجة الصّ
اوي يف الغزواتربّ  -ح   .والفتوح، ام ذكر مشاركة الرّ
 .-أحيانًا-أو والية، كان ويل قضاء يذكر إنْ  -ط 
 .بذكر املوايل الّذين اشتغلوا برواية احلديث من التّابعني فمن بعدهم اهتمّ  -ي 
 .الوفيات نيّ يعتني بذكر سِ  -ك 
ففي ، ومن بعدهم، حابةسبة للصّ بيان مصطلحه يف الطّبقة بالنِّ  متقدّ  -ل 

 . ٨٠ينظر: بحوث ص:   )١(
ابق  )٢(  . ٧٥: ص السّ
 . ٣٤٥، ٣٤٤و  ١٦٥ينظر: ص   )٣(
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حابة جعلهم طبقة واحدة باعتبار االشرتاك يف  وفيمن بعدهم ، حبةسم الصّ االصّ

ا  نيّ مل يعترب سِ و، واإلسناد كابن سعد نِّ اعترب التّقارب يف السِّ  الوفيات أساسً
، فيات الطّبقات املتتاليةو داخل كبري بني سنيّ فالتّ لذا ؛ قسيميف التّ  هيعتمد

واة من بلد آلخرخيو واة و؛ تلف عدد طبقات الرُّ  .قلّتهمبحسب كثرة الرُّ
 مرص كلّ  قبائل معرفة يف القبائل حسبالطّبقات  تقسيم يف خليفة منهج يفيدنا -م

ف أن ونستطيع، األمصار من  .وتوزيعها، العربيّة القبائل انتشار حركة عىل نتعرّ
محناهللابسم((: جاء يف افتتاحيته: مصادره  ٧ ثنا : قال. حيمالرّ الرّ حدّ

بَاب خيّاط بنخليفة يباينّ  عمرو أبو شَ هيلّ  الشّ ، اهلذيلّ  الوازع أبو قال: قال، الذّ
. املثنّى بنمعمر عبيدة أبا وسمعت، اليقظان وأبو، القييسّ  هدبة أبو خالد بنوأميّة

ثني د ببعضه وحدّ د بنوهشام، عبيدة أيب عن معاوية بنحممّ ائب بنحممّ ، الكلبيّ  السّ
د وذكر، أبيه عن فته، بعضه إسحاق بنحممّ ثنا خليفة. فألّ ثني: قال، حدّ  بنخالد وحدّ

د بنحاتم بنوعيلّ ، مسلم  آباء تسمية يف، العلم أهل من وغريهم، سيف أيب بنحممّ

ّا ١٨٤ينظر: بحوث ص:  )١( ابعة الطّبقة وفيات أنّ  نجد خليفة طبقات ففي((: هقال. وممِ  من الرّ
-١٢٨بني ترتاوح اخلامسة الطّبقة وفيات هـ، بينام١١٥-١١٠بني ترتاوح مثالً  البرصيِّني

ادسة الطّبقة وفيات ترتاوح هـ، كذلك١٣٢ ابق))هـ١٥٦-١٣٦بني منهم السّ  . . السّ
ابق ص:  )٢( -البرصة الطّبقات، فأهل تعداد يف اختالف وخليفة سعد ابن وبني. ١٨٣ينظر: السّ

 سعد ابن عند الكوفة وأهلطبقة،  عرشة اثنتا خليفة طبقات، وعند ثامين سعد ابن عند -مثالً 
ام  وأهل، طبقة عرشة إحد خليفة طبقات، وعند تسع  طبقات، وعند ثامين سعد ابن عندالشّ

مة سهيل خليفة . ينظر: مقدّ  . ١٣للطّبقات ص:  ستّ
م ص:   )٣(  . ١٤املرجع املتقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
فظ من آباء وتسمية اهللارسول هاهتم اهللارسول عن احلديث عنه حُ ، وأمّ

فظ وما، البالد من وأوطاهنم نني كلٌّ قد ذكر شيئًا تاريخ عىل وفاهتم من لنا حُ ، السِّ
 .وهناك آخرون أخذ عنهم مل ينصَّ عليهم هنا. ))فألّفت ذلك عىل ما يف كتابنا هذا

فظ من فكان((: قال املؤلِّف: نموذج من ترامجه - ٨ ّن احلديث عنه حُ  أقام ممِ
 بنالعبّاس: منافعبد بنهاشم بني منثمّ ، من قريش عنها شخص ومن، باملدينة

ه. منافعبد بنهاشم بناملطّلبعبد  بنمالك بنت: ويقال، جناب بنت نتيلة: أُمّ
 بنسعد بنعامر بنمناة زيد بنعامر بنعمرو بنمالك بنكليب بنجناب

 بنجديلة بندعمي بنأفىص بنهنب بنقاسط بنالنّمر بن اهللاتيم بناخلزرج
 سنة يف باملدينة تويفّ ، الفضل أبا ويكني، عدنان بنمعد بننزار بنربيعة بنأسد
ان بنعثامن عليه وصىلّ ، وثالثني أربع  .))-اهللارمحهام-عفّ

، الثّقافة ونرشته وزارة، م١٩٦٦، دمشق، سهيل زكار قيحقطبع بت: طبعته -٩
مريّ  أكرموحتقيق ، هـ١٤١٤، بريوت، الفكر ودار، م١٩٦٧، بدمشق  مطبعة، العُ
ياض، وأعاده يف طيبة، م١٩٦٧، النّجف، اآلداب  وحلسني، هـ(ماجستري)١٣٨٧، بالرّ
 .طبقاتهو تارخيه يف خيّاط بنخليفة: كتاب عايص

مته للكتاب ص:   )١( مريّ يف مقدّ  يف خيّاط بنموارد خليفة((حتت عنوان:  ٣٠-١٥ذكرهم العُ
د))الطّبقات ، عمر بن، ومن أشهرهم: حممّ ة عنه نقل من ومنهم الواقديّ  . واحدة مرّ

 . ٤ص: الطّبقات   )٢(
 . هـ١٤١٣العلميّة، بريوت،  يف الكتب طبع  )٣(
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ثنيا: عنوانه - ١  .ملعني يف طبقات املحدِّ
د اهللاعبدبو احلافظ أ: فهمؤلِّ  - ٢ هبيّ  أمحد بنحممّ  .)هـ٧٤٨-٦٧٣( الذّ
ثني واملسندين املشهوريناملكبار معرفة طبقات : موضوعه - ٣ يف -قال. حدِّ
مته مة فهذه((: -مقدّ ة اآلثار محلة أعالم أسامء ذكر يف مقدّ ، النَّبيه الطّالب تُبرصّ  النّبويّ
ر ث وتُذكِّ  باملستوعب كتاب هذا وليس، جيهلوهم أن بالطّلبة يقبح بمن املفيد املحدِّ
انتهى ((: -يف خامتته-وقال، ))واألعصار، األقطار يف ذكره سار ملن بل، للكبار

ثني واملسندين  .))التّعريف بأسامء كبار املحدِّ
ويستمد قيمته من مكانة ، من الكتب املعتمده يف الطّبقات: العلميّةقيمته  - ٤

ة استعامالً لنظام الطّبقات يف كتبه، مؤلِّفه يف الفنّ   .ومن أخربهم به، وهو أكثر األئمّ
واة عىل الطّبقات: طريقة ترتيبه - ٥ حابة فيهم، رتّب الرُّ واكتفى ، ومل يُدخل الصّ

ل الكتاب  :يف العنارص اآلتية طريقة ترتيبه ونجمل، بذكرهم يف أوّ
مة خمترصة بنيّ فيها باقتضاب -أ  ، ومقصوده فيه، موضوع كتابه: بدأ كتابه بمقدّ

 .وغرضه منه
اشدين، ثمّ ابتدأ بذكر النَّبيّ  -ب   .وبقيّة العرشة املشهود هلم باجلنّة، ثمّ اخللفاء الرّ
حابة عىل حروف ((: ثمّ قال -ج  وذكرهم عىل ، ))املعجمذكر باقي أعالم الصّ

ام قال  )١( هبيّ  للحافظ املؤلَّفات من سلسلة خالصة الكتاب هذا جاء قد((: سعيد مهّ االذّ  ؛ بدءً
ااإلسالم تاريخبـ هبيّ  غري عىل عسريٌ  فإنّه ؛ ولذاالعرببـ ، ومرورً ؤلِّف أنالذّ  هذا مثل يُ

مة))الكتاب  . ١٠ص:  املعني . مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
رين ، كنية١٣: ثمّ الكنى وعددها، ترمجة ١٣٣: وعددهم، ذكر األسامء، طريقة املتأخِّ

حابيّات عىل املعجم هنّ ثمّ كناهنّ ؛ ثمّ ذكر النِّساء الصّ ثمّ ، امرأة ٢٨: وعددهنّ ، أسامءَ
حابة ونقاوهتم((: قال  .أنّه مل يقصد االستيعاب ظحَ لْ يُ و. ))فهؤالء مشاهري الصّ

ورتّبهم عىل املعجم عىل . ))وهم الطّبقة األُوىل؛ ومن أكابر التّابعني((: ثمّ قال -د 
رين ، ثمّ ذكر النّساء من هذه الطّبقة، وهي قليلة، ثمّ الكنى، ذكر األسامء، طريقة املتأخِّ

حابة إالّ يف هذا املوضع فقط  .ومل يذكر النّساء فيمن بعد الصّ
ة التّابعني((: ثمّ قال -هـ  ، البرصيّ  كاحلسن-اهللارمحهم-الطّبقة الثّانية من أئمّ

 .ثمّ الكنى، وذكرهم عىل املعجم األسامء. ))وجماهد
وإىل قريب ، طبقة مسلم((: ثمّ استمرّ عىل هذا املنوال يف الطّبقات إىل أن قال -و 

 .وذكرهم دون ترتيب عىل املعجم. ))سنة ثالثامئة
نني عىل خالف ما سبق؛ ثمّ ذكر الطّبقات -ز  الطّبقة ((: فيقول، معنونًا هلا بالسِّ

وهكذا جيعل كلّ طبقةٍ ، ))وإىل حدود العرشين وثالثامئة، الّذين بقوا إىل بعد الثّالثامئة
  .ومل يرتّبهم عىل املعجم، ونحو ذلك، من عرشين إىل ثالثني سنة

رة -ح  كر يف هذه الطّبقات املتأخِّ وربّام ذكر بعض النّساء مع ، ومل يُفرد الكنى بالذِّ
جال دون فصل  .الرّ

اد:  )١( ار عوّ هبيّ الطّبقات األُ ((قال بشّ  هذه غريَّ ، ثمّ خذ أسامء املشهورين فيهاىل فيه تتّ وْ جعل الذّ
، فصار يستعمل السّ حينام وصل إىل مطلع القرن ؛ الطّريقة ة يف نوات التّقريبيّ الثّالث اهلجريّ

تي ذكرهامنيّ  لنا من دراسة هذه الوحدات الزّ الطّبقة. وقد تبنيّ  الطّبقة قد تكون يف هذا  أنّ : ة الّ
ري . تقديمه))ثالثني سنة الكتاب يف حدود عرشين سنة، أو مخس وعرشين، أو -١/١٠٢للسِّ

 باختصار. . ١٠٣
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 :نجلِّيه يف النّقاط اآلتية: همنهجه في - ٦ 
  .سب والكنيةيذكر االسم والنّ  -أ 
اجم يذكر  -ب  ولذا قال ؛ عنهام تفصيالت قدِّ ومل يُ ، خمترصة مرسدةالرتّ

، ويف غريه، تارخيي الكبريونة يفوأخبار املذكورين يف هذا الكتاب مدّ ((: خامتتهيف
 .))فمن رام علم ذلك فليطلبه

حابة مصطلح الطّبقة  -ج  ا يف ، واإلسناد، نِّ التّقارب يف السِّ عنده يف غري الصّ وأمّ
حابة فجعلهم طبقة واحدة حابة ضمن ، ورتّبهم عىل املعجم، الصّ ومل يُدخل الصّ

 .الكتابطبقات 
مة: واأللقاب مثل، يطلق عبارات الثّناء -د  وحافظ ، وعامل كذا، الفقيه، اإلمام، العالّ

نِد كذا، كذا سْ وهذا ؛ ))ثقة((و، ))احلافظ((: وأحيانًا يستعمل لفظ، -من أسامء البلدان-ومُ
 .وما بعدها من الطّبقات، ))وإىل قريب الثّالثامئة، طبقة مسلم((: ابتدأه من

ثني واملسندين -هـ  دَ إىل ذكر كبار املحدِّ م يف؛ قَصَ من غري ، خامتتهكام تقدّ
لعلّ فيهم ، وخلقٌ أضعاف هؤالء((: فقد قال عقب إحد الطّبقات، استيعاب هلم

ّن ذكرت متهوقال يف ، ))أحفظ ممِ بل ، وليس هذا كتاب باملستوعب للكبار((: مقدّ
 .))ملن سار ذكره يف األقطار واألعصار

د القاسم أبو املصطفى النَّبيّ ((: قال املؤلِّف: نامذج من ترامجه -٧  بنحممّ
 .البرش سيّد اهلاشميّ  هاشم بنعبداملطّلب بنعبداهللا
يق بكر أبو  دِّ  .اهللارسول خليفة التّيميّ  عثامن قحافة أيب بنعبداهللا الصِّ

 . ١٦٢املعني ص:   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .العدويّ  اخلطّاب بنحفص أبو املؤمنني أمري الفاروق عمر 
ان بنعثامن عمرو أبو النّورين ذو   .األمويّ  العاص أيب بنعفّ
 .))اهلاشميّ  عبداملطّلب بنطالب أيب بنعيلّ  احلسن أبو املؤمنني أمري 
ة من الثّانية الطّبقة((: وقال  ، البرصيّ  كاحلسن -اهللارمحهم-التّابعني أئمّ

ان بنعثامن بنأبان: وجماهد  بنأنس، التّيميّ  يزيد بنإبراهيم، النّخعيّ  إبراهيم، عفّ
عثاء أبو، املزينّ  عبداهللا بنبكر، العابد املدينّ  سعيد بنسريين  عامل يزيد بنجابر الشّ
 .)). . . البرصة
 :تهاطبع-٨
ام عبد١٤٠٤، األردن، طبعة الفرقان -أ   .حيمالرّ هـ حتقيق مهّ
حوة -ب  د ، هـ١٤٠٧، القاهرة، طبعة الصّ  .زينهمحتقيق حممّ

 .هـ١٤١٩، بريوت، العلميّة الكتب طبعة -ج

 

ابق ص:   )١(  . ١٧السّ
ابق ص:   )٢(  . ٣٧السّ
 . وهي طبعة سقيمة  )٣(
اد اخللف:   )٤(  طبقات يف املعنيكتاب طبعة يف الواقعة والتّحريفات التّصحيفاتألّف عوّ

ثني هبيّ  لإلمام املحدّ  م. ١٩٩٧طبع يف دار إيالف، .الذّ



 .ومخسة مباحث، متهيد: وفيه
 :مهيدالتّ 

املراد باجلرح  -١: وهي؛ ق باجلرح والتّعديلمسائل تتعلّ يشتمل عىل  
واةحكم  -٢. والتّعديل ل واجلارح -٣. جرح الرُّ  .رشوط املعدِّ

يّته-٥. ريخ نشأتهات -٤   .جهود العلامء يف العناية به -٦. ئد معرفتهواوف، أمهّ
ل  .املصنّفات يف اجلرح والتّعديل: املبحث األوّ
 .للبخاريّ  التّاريخ الكبريدراسة كتاب : املبحث الثّاين

 .البن أيب حاتم اجلرح والتّعديلدراسة كتاب : املبحث الثّالث
ابع  .البن حبّان الثّقاتدراسة كتاب : املبحث الرّ

  .البن عديّ  الكاملدراسة كتاب : املبحث اخلامس





واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ

الً   .اجلرح والتّعديلاملراد ب: أوّ
اوي ((: هو: التّعديل-١  وهذا الوصف . ))بام يقتيض قبول روايتهوصف الرّ

اوي دّ القبول والرّ  اللّذين عليهام مدار، بطوالضّ ، ق بالعدالةتعلّ ي ووصف ، يف الرّ
حيح؛ هأعىل درجاتيف القبول قد يكون  أو ، وهو احلسن؛ درجاته ىأو أدن، وهو الصّ

 .أهل الفنّ عليها اصطلح ومراتب ألفاظ  تّعديلولل، بينهام
اوي بام يقتيض تضعيف روايته((: هو :اجلرح -٢  . ))هاأو ردّ ، وصف الرّ

ا تُ ضّ الكان  نْ فإ، بطوالضّ ، العدالةب علّقوهذا الوصف يت واية ردُّ عف شديدً وال ، به الرّ
اصطلح ومراتب ضعيف ألفاظ وللتّ ،  بغريهتقوَّ يَ ه شديد فإنّ غري ن اوإن ك، تقوَّ ي

 .أهل الفنِّ عليها 
دّ بألفاظٍ : والتّعديلواملقصود باجلرح   واة من حيث القبول والرّ حتديد مراتب الرُّ

ئل ابن أيب حاتم. خمصوصةٍ  أحوال أهل العلم ((: قال، ))؟ ما اجلرح والتّعديل((: وملَّا سُ
: هو؛ علم اجلرح والتّعديل((: وقال حاجي خليفة، ))أو غري ثقة، من كان منهم ثقة

اب عبد )١(  العزيزلعبد والتّعديل اجلرح وضوابط ،٤٦: ص. اللّطيفاملخترص لعبدالوهّ
اهد] متى التحق هبام التّعديل: وصفٌ ((: األثري ابن قال ،١١: ص اللّطيفالعبد اوي والشّ [الرّ

 . ١/١٢٦جامع األصول . ))خذ بهوأُ ، اعترب قوهلام
متى  اجلرح: وصفٌ ((قال ابن األثري: . ١٠: ص اللّطيفالعبد العزيزضوابط اجلرح والتّعديل لعبد )٢(

اوي   .١/١٢٦جامع األصول . ))اهد سقط االعتبار بقوله، وبطل العمل بهوالشّ ، التحق بالرّ
 . ١٥٧-١/١٥٦الكفاية   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة وعن مراتب تلك ، وتعديلهم بألفاظٍ خمصوصة، علم يبحث فيه عن جرح الرُّ

اوي. ))األلفاظ دون به مرتبة الرّ ثني الّذي حيدّ ويضعونه يف ، وهو ميزان املحدِّ
ا ها جرحً رجة الّتي يستحقّ  .أو تعديالً ، الدّ

واة حكم: ثانيًا  :جرح الرُّ
ضِ املسلم احلرمةاألصل يف   رْ يانة، عِ ، مكام دلّ عىل ذلك القرآن الكري؛ والصّ

ة نَّة النّبويّ ة، والسُّ م؛ والكالم يف الغري بام يكره. وإمجاع األمّ يْبَتِه حمرَّ يبةٌ ؛ حال غَ ألنّه غِ
ا ها النَّبيّ ، رشعً ٍ  وقد فرسّ  اهللارسول أنّ  عن أيب هريرةف، بتفسريٍ جامعٍ بنيّ

، ذكرك أخاك بام يكره: قال، ورسوله أعلم اهللا: قالوا ؟ أتدرون ما الغيبة: قال
وإن مل ، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: قال؟ أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول: قيل

ص فيها عند وجود مصلحة رشعيّة صحيحة. هيكن فيه فقد هبتّ  يمكن ال ، ويرخَّ
ال ، اعلم أنَّ الغيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ رشعيٍّ ((: قال النّوويّ ، اهب إالّ  االوصول إليه

واة: ومن ذلك. ))يمكن الوصول إليه إالَّ هبا بل هو واجبٌ رشعيٌّ ، جرح الرُّ
عيّة ورة الرشّ وصيانة حديث ، هي متييز أحاديث الثّقات من غريهمو؛ اقتضته الرضَّ

ثونوالكالم يف . واملحافظة عليه، النَّبيّ  واة اضطرّ إليه املحدِّ ر بقدر ، الرُّ فيُقدّ
ورة ّا و. وحيكم بضوابطها، الرضّ عيّةعىل جواز الغيبة  يدلُّ ممِ  :ما يأيت، للمصلحة الرشّ

بئس أخو : قال،  رآهفلامّ  أنّ رجالً استأذن عىل النَّبيّ   عن عائشة -١ 

مة ١/٥٨٢كشف الظّنون  )١( . مقدّ  . صفحة/ب اجلرح والتّعديل، ونقله عنه، واعتمده املعلِّميُّ
 . ٢٥٨٩رواه مسلم رقم:   )٢(
 . ١٤٢/ ١٦رشح مسلم و، ٥٣٨احلني ص: رياض الصّ   )٣(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
فلام ، وانبسط إليه، يف وجهه ق النَّبيّ  جلس تطلّ فلامّ  بن العشريةاوبئس ، العشرية

جل قالت له عائشة جل قلت له كذا، اهللايا رسول:  انطلق الرّ ، حني رأيت الرّ
متى ، يا عائشة: اهللافقال رسول، وانبسطت إليه، قت يف وجههلَّ طَ ثمّ تَ ، وكذا

اعهدتِني فحّ  نْ  القيامة يوم منزلةً  اهللاإنّ رشّ النّاس عند؟ اشً قاء النّاس تركه مَ ه اتّ . ))رشِّ
قال . ))اتّقاء فحشه((: ولفظ مسلم، لفظٍ لهويف ، واللّفظ للبخاريّ ، متّفق عليه

خبار إ نّ أعىل  دليلٌ  ))بئس رجل العشرية((: جلللرّ  ففي قول النَّبيّ ((: اخلطيب
جل من العيب عىل ما يوجب ين من النّ  هاملخرب بام يكون يف الرّ ائل صيحة للسّ العلم والدّ

الم-وإنّام أراد، طلقه النَّبيُّ أا إذ لو كان ذلك غيبة ملََ ؛ ليس بغيبة بام ذكر -عليه السّ
ه نّ أال ، فيجتنبوها، وهى الفحش؛ اس احلالة املذمومة منهللنّ  نيِّ بيُ  نْ أ-علمأواهللا -فيه

طلقوا اجلرح أناعة إنّام تنا يف العلم هبذه الصِّ وكذلك أئمّ ، لب لهوالثّ ، أراد الطّعن عليه
 فيحتجّ ، ه من أهل العدالةفيظنّ ، مره عىل من ال خيربهأى  يتغطّ لئالّ ؛ فيمن ليس بعدلٍ 

 .))واإلخبار عن حقيقة األمر إذا كان عىل الوجه الّذي ذكرناه ال يكون غيبة، بخربه
 ةتَّ البَ  قهاطلّ  حفص بنأبا عمرو أنَّ :  فاطمة بنت قيسعن  -٢ 

 . ٢٥٩١، وصحيح مسلم رقم: ٣١٣٢صحيح البخاريّ رقم:   )١(
 . ٦٠٥٤صحيح البخاريّ رقم:   )٢(
جل عىل ((قال ابن حبّان: . و٢/١٥٨الكفاية  )٣( جل بام يف الرّ ويف هذا اخلرب دليلٌ عىل أنّ إخبار الرّ

، وإنّام أراد بقوله هذا أن اهللارسولولو كان هذا غيبة مل يطلقها . . . يانة ليس بغيبةجنس الدّ 
-تناترك الفحش، ال أنّه أراد ثلبه، وإنّام الغيبة ما يريد القائل القدح يف املقول فيه، وأئمّ  ييفتد
  حيتجّ م إنّام بيّنوا هذه األشياء، وأطلقوا اجلرح يف غري العدول؛ لئالّ فإهنّ -عليهم اهللارمحة

 . ١/١٨املجروحني. ))الوقيعة فيهمم أرادوا ثلبهم وبأخبارهم، ال أهنّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 ذكرت له أنّ فلام حللت : قالت. يفإذا حللت فآذنين. . . : قال هلا أنّ النَّبيّ : وفيه

ا أبو جهم فال : اهللافقال رسول، خطباين وأبا جهم ، سفيان أيب بنمعاوية أمّ
ا معاوية فصعلوك ال مال له، يضع عصاه عن عاتقه رواه . زيد بنأنكحي أسامة. وأمّ

بٌ ال مال له((: ويف لفظٍ ، مسلم ا معاوية فرجل تَرِ اب ، أمّ ا أبو اجلهم فرجل رضّ وأمّ
إجازة  نّ أيف هذا اخلرب داللة عىل ((: قال اخلطيب. ))زيد بنولكن أسامة، للنّساء

واية عنهملتُ ؛ صيحةعفاء من جهة النّ اجلرح للضّ  عدل عن االحتجاج وليُ ، جتنب الرّ
، ه ال يضع عصاه عن عاتقهنّ أ: جهم ا ذكر يف أيبملََّ  اهللارسول ألنّ ؛ بأخبارهم

 ال تتعدّ ، شري فيهااستُ  عند مشورةٍ ؛ ه صعلوك ال مال لهنّ أ وأخرب عن معاوية 
كوت عن السّ  يؤدِّ نن الّتي يُ كان ذكر العيوب الكامنة يف بعض نقلة السُّ ، املستشري

ىل الفساد يف إو، وحتليل احلرام، ىل حتريم احلاللإوكشفها عليهم ، ظهارها عنهمإ
وقد أمجع العلامء عىل جواز جرح . ))ظهارباإل حقُّ وأَ ،  باجلوازىلَ وْ رشيعة اإلسالم أَ 

عيّة واة للمصلحة الرشّ ة، الرُّ جرح املجروحني من ((: قال النّوويّ : واحلاجة امللحّ

 . ١٤٨٠صحيح مسلم رقم:   )١(
ابق   )٢(  . ٣/١١١٩السّ
يف هذ اخلرب ((، وعبارته: ١/٦١. وهو بنحو ما قاله ابن حبّان يف املجروحني ٢/١٦٠الكفاية   )٣(

يانة عفاء عىل سبيل الدِّ َ ؛ دليلٌ عىل إجازة القدح يف الضّ بأخبارهم، ال ب عن االحتجاج يتنكّ  نْ ألِ
ه ال يضع عصاه عن عاتقه، أنّ  يف أيب جهم ا كان ذكر النَّبيّ عىل سبيل القدح فيهم، وملََّ 

ّ  أنّه صعلوك ال مال له عند مشورة استُشري ويف معاوية ا كان يف فيها، كان ذكر مثله ممِ
م حالالً ما لو مل يُ ؛ نسان مكنونًااإل ا، أو حرَّ ىل، ال أنّه بنيِّ ذلك أحلّ حرامً أجود، وإظهار مثله أَوْ

 . ))يكون غيبة



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
واة هود جائزٌ بإمجاع املسلمني، الرُّ : قال ابن رجبو، ))بل واجبٌ للحاجة، والشُّ

ا فيه من متييز ملَِ ؛ تهاة وأئمّ قد أمجع عليه سلف األمّ ، الكالم يف اجلرح والتّعديل جائز((
َّ ما جيب قبوله من السُّ  ذلك من  من ال علم عنده أنّ  بعضُ  وقد ظنّ . ا ال جيوز قبولهنن ممِ

جل إذا كان فيه مصلحة فإنّ ، وليس كذلك، باب الغيبة نت ولو كا، ذكر عيب الرّ
ة فام كان فيه مصلحة عامّ ، جائز بغري نزاع، وركالقدح يف شهادة شاهد الزّ ، ةخاصّ 

  .))ىلوْ للمسلمني أَ 
ة يف تقرير هذا  بن اهللاعبدقال : ومنها ؛ووردت نصوصٌ كثريةٌ عن األئمّ

يا أبا : ةوفيّ الصُّ  فقال له بعضُ ، كان ال بأس به ما مل جييء باحلديث((: -يف راوٍ -املبارك
محنعبد ، ))؟! بنيِّ فمن يُ ،  احلقَّ بنيِّ إذا مل نُ ، اسكت: فقال؟! احلنيأتغتاب الصَّ ، الرّ

ن يكون هؤالء أأما ختشى : انالقطّ  سعيد بنقلت ليحيى((: دخالّ  بنبكر وأبوقال 
 أحبّ  يصامئيكون هؤالء خُ  ألنْ : قال، تعاىل اهللالّذين تركت حديثهم خصامءك عند

َ : يقول اهللارسول يخصمن يكون أمن  يلّ إ ه  أنّ رَ ا تَ حديثً  يثت عنّ حدّ  ملِ
د ، ))كذب : ن أقولأعيلّ  ه ليشتدّ نّ إ: حنبل بنقلت ألمحد((: اجلرجاينّ وقال حممّ

 . ١٤٢/ ١٦رشح مسلم و، ٥٣٩احلني ص: رياض الصّ   )١(
 . ٣٤٨/ ١رشح العلل   )٢(
 . ٢١٨/ ١٠هتذيب التّهذيب   )٣(
د: خالّ  بنقال أبو بكر((وسياقه عند األخري:  ١/٤٦٦ ورشح العلل. ١٧٥-٢/١٧٤الكفاية   )٤(

مون؟ يتكلّ  البرصة أهل تركت ما بكر، أبا يا: يل فقال مرضه، يف سعيد بندخلت عىل حييى
ا، إالّ   ي، ألنْ م خيافون عليك من كالمك يف النّاس. فقال: احفظ عنّ  أهنّ قلت: يذكرون خريً

من أن يكون خصمي يف اآلخرة  إيلّ  يكون خصمي يف اآلخرة رجل من عرض النّاس أحبّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عرف فمتى يَ ، ناأ وسكتُّ ، أنت إذا سكتَّ : محدأفقال ، ابفالن كذّ ، فالن ضعيف

حيحَ  اجلاهلُ  قيم الصّ هم ا لنطعن عىل أقوام لعلّ إنّ ((: معني بنحييى وقال، ))من السّ
: مهرويه بنأبو بكرقال ، ))ة منذ أكثر من مائتي سنةوا رحاهلم يف اجلنّ قد حطّ 

محنفدخلت عىل عبد(( اجلرح وهو يقرأ عىل النّاس كتاب ، حاتم أيب بنالرّ
، وارتعدت يداه حتّى سقط الكتاب من يده، فبكى، ثته هبذه احلكايةفحدّ  والتّعديل

قال . ))أو كام قال، اومل يقرأ يف ذلك املجلس شيئً ، ويستعيدين احلكاية، وجعل يبكي
واة أمرً  فيه بيان أنّ ، هذا معني بنوكالم حييى((: اخلطيب ال ؛ امن علم من حال الرُّ

د كتفى يف قبوله ملجرّ احلديث ال يُ  ألنّ ؛ وجب عليه إظهاره، جيوز معه قبول روايتهم
الح هادةك، والعبادة، الصّ  بنمسلموقال ، ))ام ال يكتفى بذلك يف قبول الشّ
اج ، وناقيل األخبار، ام ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة احلديثوإنّ ((: احلجّ

ين إنّام تأيت ؛ ا فيه من عظيم اخلطرملَِ ؛ ئلواوأفتوا بذلك حني سُ  إذ األخبار يف أمر الدّ
اوي هلا ليس ، أو ترهيب، أو ترغيب، أو هني، أو أمر، أو حتريم، بتحليل فإذا كان الرّ
واية عنه مَ ، دق واألمانةللصِّ  بمعدنٍ   ما فيه لغريه بنيِّ ومل يُ ، قد عرفه نْ ثمّ أقدم عىل الرّ

 ّ ن عىل بعض من ؤمَ إذ ال يُ ، املسلمني ا لعوامِّ غاش¢ ، ن جهل معرفته كان آثامً بفعله ذلكممِ
أو أكثرها أكاذيب ، هاولعلّ ، بعضهاأو يستعمل ، سمع تلك األخبار أن يستعملها

وأهل القناعة أكثر من أن ، حاح من رواية الثّقاتاألخبار الصّ  مع أنّ ، أصل هلاال

 . ))يعني فلم تنكر؛ ي غري صحيحه عنّ ومهك أنّ ي حديث وقع يف يقول: بلغك عنّ  النَّبيّ 
 . ٢/١٧٩الكفاية   )١(
 . ٢/٢٠١ اجلامع  )٢(
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مذيّ و، ))وال مقنعٍ ، إىل نقل من ليس بثقةٍ  ضطرّ يُ  وقد عاب بعض من ال ((: قال الرتّ

جال يفهم عىل أهل احلديث الكالم يف ة من ، الرّ وقد وجدنا غري واحدٍ من األئمَّ
جال د طائفة منهم. )). . . التّابعني قد تكلَّموا ىف الرّ وغريهم من أهل ((: ثمّ قال، وعدّ

فوا؛ العلم جال وضعَّ م تكلَّموا ىف الرّ  -واهللا أعلم، عندنا- وإنّام محلهم عىل ذلك. أهنَّ
م أرادوا الطّع -إنّام أرادوا ، أو الغيبة، ن عىل النّاسالنَّصيحة للمسلمني ال يظنُّ هبم أهنَّ

فوا كان من الّذين  همألنَّ بعض، يعرفوا يلك؛ أن يبيِّنوا ضعف هؤالء -عندنا عِّ ضُ
وكثرة ، وبعضهم كانوا أصحاب غفلةٍ ، وبعضهم كان متَّهامً ىف احلديث، صاحب بدعةٍ 

بيِّنوا أحواهلم؛ أٍ خط ةُ أن يُ ي؛ فأراد هؤالء األئمَّ هادة ىف ؛ اتثبيتً و، نشفقةً عىل الدّ ألنَّ الشّ
هادة ىف احلقوق تثبَّت فيها من الشّ ين أحقُّ أن يُ : ابن أيب حاتموقال ، ))واألموال، الدّ

 اهللاوال من سنن رسول، اهللامن معاين كتاب ءٍ  إىل معرفه يش مل نجد سبيالً فلامَّ ((
واية وجب أنّ  الَّ إ واة وثقاهتمالنّ ز بني عدول ميِّ نُ  من جهة النّقل والرّ وأهل ، اقلة والرُّ

وبني أهل الغفلة والوهم وسوء احلفظ والكذب ، احلفظ والثبت واإلتقان منهم
ين هو الّذي جاءنا عنوملََّ ، واخرتاع األحاديث الكاذبة وعن ،  اهللاا كان الدّ

واة حقّ  رسوله اقلة والبحث عن ووجب الفحص عن النّ ، علينا معرفتهم بنقل الرُّ
َّ ، أحواهلم واية ممِ ا يقتضيه حكم وإثبات الّذين عرفناهم برشائط العدالة والثبت يف الرّ

قبل ه ال يُ نّ أأمجع أهل العلم عىل ((: اخلطيبوقال ، ))العدالة يف نقل احلديث وروايته

 . ١/٢٨صحيح مسلم   )١(
ا-قال ابن رجب . ٧٣٩-٥/٧٣٨اجلامع   )٢( مذيّ ((: -معلِّقً الكالم   أنّ بنيِّ أن يُ   مقصود الرتّ

م نقله عنه ص: )). . . يف اجلرح والتّعديل جائز  . ٢٤٦. إلخ الكالم الّذي تقدّ
 . ١/٥اجلرح والتّعديل   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا ثبت ذلك وجب متى مل تعرف وملََّ ، العدل  شهادةُ الّ إقبل ه ال تُ نّ أكام ، العدل  خربُ الَّ إ

خربِ  إذ ؛ املعرفة هبام حواهلام أهلُ أأو يستخرب عن ، يسأل عنهام اهد أنْ والشّ ، عدالة الـمُ
 فدلَّ ، ا يف تزكيتهامكان هبام عارفً  نْ مَ  ىل قولِ إجوع  بالرّ الّ إالسبيل اىل العلم بام مها عليه 

الح، ))منه دّ بُ  ه النَّ أعىل  يعةوجُ ((: وقال ابن الصّ ز ذلك صونًا للرشَّ ونفيًا للخطأ ، وِّ
واة، والكذب عنها هود جاز يف الرُّ : وقال ابن دقيق، ))وكام جاز اجلرح يف الشُّ

عفاء(( إذ به يزول ما ؛ ة يف هذا الفنّ وريّ والعلوم الرضّ ، وهو من األسباب: معرفة الضّ
تباح الغيبة يف كلِّ : قال العلامء((: وقال ابن حجر، ))به من األحاديث ال حيتجُّ 
اغرضٍ  ا إىل الوصول إليه هبا، صحيحٍ رشعً ويدخل فيه جتريح . . . حيث يتعنيَّ طريقً

واة هود، الرُّ ة عن سنّ  بِّ ة للذّ من هذه األمّ  كثريةً  طائفةً  اهللافأقام((: وقال، ))والشُّ
واة عىل قصد النّ فتكلّ ، هنبيِّ  بل ، ذلك من الغيبة املذمومة دّ عَ ومل يُ ، صيحةموا يف الرُّ

خاويّ ، ))ا عليهم وجوب كفايةواجبً  كان ذلك إذا أمكنه اجلرح ((: وقال السّ
يادة عىل ذلك، باإلشارة املفهمة ص فيها ، أو بأدنى ترصيح ال جتوز له الزّ فاألمور املرخّ

ل الغرض صِّ من أسباب ((: وقال، ))للحاجة ال يرتقى فيها إىل زائد عىل ما حيُ

 . ٢/١٤١الكفاية   )١(
 . ٣٥٠علوم احلديث   )٢(
 . ٥٧االقرتاح ص:   )٣(
 . ٤٧٢/  ١٠الفتح   )٤(
 . ٤-١/٣اللّسان   )٥(
 . ١٢٥-١٢٤اإلعالن ص:   )٦(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
يادة يف اجلرح عىل ما  ل الغرضالتّحريم الزّ صِّ  .))حيُ

ل واجلارح: ثالثًا   :رشوط املعدِّ
ة صفات  ل واجلارح عدّ ، والنّصيحة، اإلخالص: وهي؛ يشرتط يف املعدِّ

واملعرفة ، واخلربة، والتّثبّت، واليقظة، واإلنصاف، والورع، والعدالة، والتّقو
قال . وأن يأخذ هذا العلم عن أهله العارفني به، بأسباب اجلرح والتّعديل

محنعبد : هارون بنيزيدوقال ، ))م يف هذا حسبةً كان شعبة يتكلّ ((: ومحّاد، الرّ
يعني كالمه يف رواة : ابن أيب حاتمقال ، ما ارتفع هكذا اهللارادأشعبة  لوال أنّ ((

محنقلت لعبد((: سنان بنأمحدوقال ، ))العلم َ : مهدي بنالرّ حديث  تركتَ  ملِ
من  سألت شعبة عن حديثٍ : قال، انثني حييى القطّ حدّ : فقال؟ جبري بنحكيم

د. ارأخاف النّ : فقال؟ جبري بنحديث حكيم  أنّ  فقد دلّ : أيب حاتم بنقال أبو حممّ
صورة من ال يسع قبول ؛ صورته عنده وأنّ ، ن بهيتديّ ، جال حسبةً كالم شعبة يف الرِّ 

ازيّ وقال ، ))ما مل يقله اهللافيلحق برسول، وال محل العلم عنه، خربه  يوسف الرّ
د((: البن أيب حاتم وا رواحلهم حطّ قد كم من هؤالء القوم ، استحييت لك يا أبا حممّ

؟! ، وتغتاهبم عىل أديم األرض، وأنت تذكرهم، سنة يومائت، ة منذ مائة سنةيف اجلنّ 
محنفبكى عبد هذا  يهذه الكلمة قبل تصنيف لو سمعتُ ، يا أبا يعقوب: وقال، الرّ

ابق ص:   )١(  . ٩٠السّ
 . ٢/٢١، و١/١٧١اجلرح والتّعديل   )٢(
ابق   )٣(  . ٢/٢١، و١٧١/ ١السّ
 . ٢/٢٢اجلرح والتّعديل  )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
كنت أسمع األصناف من ((: األسود أيب بنبكر بوأوقال ، ))هفتُ ا صنّ الكتاب ملََ 

محنعبد: خايل : منهم؛ وكان يف أصول كتابه قومٌ قد ترك حديثهم، مهديّ  بنالرّ
ثمّ أتيته بعد ذلك ، ومجاعةٌ نحو هؤالء، صهيبٍ  بنوعبَّاد، جعفرٍ  أيب بناحلسن
ياتاكت فأخرج إيلّ ، بأشهرٍ  ثني عن احلسن، ب الدِّ أليس : فقلت له، جعفرٍ  أيب بنفحدَّ

رت فيه إذا كان يوم القيامة، يا بنيَّ : فقال؟! ، قد كنت رضبت عىل حديثه قام ، تفكَّ
محنعبد يا ربِّ سلْ : وقال، يب فتعلَّق جعفرٍ  أيب بناحلسن فيم أسقط : مهديّ  بنالرّ

ةٌ عند ريبِّ وما كان ؟ عدالتي ث عنه، يل حجَّ يشرتط : وقال القرايفّ ، ))فرأيت أن أحدِّ
ا متى كان ، تعاىل يف نصيحة املسلمني يف ضبط رشائعهم أن تكون النِّيَّة فيه خالصةً هللا أمّ

هٍ باألعراض، ألجل عداوةٍ  ا مع اهلو فذلك حرامٌ ، أو تفكُّ وإن حصلت به ، وجريً
ا-طواشرتُ . املصالح وايةاالقت-أيضً وقال ابن ، صار عىل القوادح املخلَّة بالرّ
الح ويتوقَّى ، ويتثبّت، -تبارك وتعاىل-اهللاثمَّ إنَّ عىل اآلخذ يف ذلك أن يتَّقي((: الصّ
هر عَ ، كيال جيرح سليامً ؛ التّساهل وقال ، ))اهَ ارُ ويسم بريئًا بسمة سوءٍ يبقى عليه الدَّ
هبيّ  واة ((: الذّ وخربةٍ كاملةٍ ، وبراءةٍ من اهلو وامليل، حيتاج إىل ورعٍ تامٍّ الكالم يف الرُّ

إن صدر من غريِ عارفٍ باألسباب ((: وقال ابن حجر، ))ورجاله، وعلله، باحلديث

 . ١٥٧-٢/١٥٦الكفاية   )١(
 . ١/٢٢٧املجروحني   )٢(
ف، واختصار ٣١٣-٤/٣١٢الفروق   )٣(  . بترصّ
 . ٣٥٠علوم احلديث   )٤(
ا-وقال. ٨٢املوقظة ص:   )٥( جال ال ((: -أيضً . ))الورع تامّ ، املعرفة  لتامّ جيوز إالَّ الكالم يف الرّ
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ظٍ قبل اجلرح والتّعديل إالّ ينبغي أن ال يُ ((: وقال، ))مل يعترب به فال ؛  من عدلٍ متيقِّ

ثفجرح بام ، قبل جرح من أفرط فيهيُ  تقبل تزكية  كام ال، ال يقتيض ردَّ حديث املحدِّ
د الظّاهر من  م يف هذا الفنّ وليحذر املتكلّ ((: وقال، ))زكيةفأَطلق التّ ، من أخذ بمجرَّ

،  ليس بثابتت كان كاملثبت حكامً ل بغري تثبّ ه إن عدّ فإنّ ؛ ساهل يف اجلرح والتّعديلالتّ 
وإن جرح بغري ، ه كذبأنّ  وهو يظنّ ، اثً  حديوَ خشى عليه أن يدخل يف زمرة من رَ فيُ 

ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره ، أقدم عىل الطّعن يف مسلم بريء من ذلك زٍ حترّ 
، والورع، والتَّقو، العلم: ليشرتط يف اجلارح واملعدِّ ((: وقال اللّكنويّ ، ))اأبدً 

ومن ليس ، زكيةوالتّ ، سباب اجلرحأومعرفة ، عصبب عن التّ جنّ والتّ ، دقوالصِّ 

حهم رِّ وجيُ ، األخبار ةنقل يزكِّ الّذي يُ ، يصري العارف ال سبيل إىل أنْ ((. وقال: ٣/٤٦امليزان 
، ظيقّ والتّ ، هروالسّ ، وكثرة املذاكرة، أنوالفحص عن هذا الشّ ، لب بإدمان الطّ ا إالَّ جهبذً 

ين املتني، قومع التّ ، والفهم ، يحرِّ والتّ ، د إىل جمالس العلامءدّ والرتّ ، واإلنصاف، والدّ
: اهللاقال. دت وجهك باملدادولو سوّ ...فدع عنك الكتابة لست منها:  تفعلوإالّ ، واإلتقان

فإن آنست يا هذا من  ]٧، وسورة األنبياء ٤٣[سورة النّحل:  
، ة لرأوالعصبيّ ، غلب عليك اهلو وإنْ ، تتعنّ  فال وإالّ   اوورعً ، اودينً، اوصدقً ، نفسك فهامً  يٍ

فبعد قليل ، منك فأرحنا اهللاط مهمل حلدودط خمبِّ ك خملِّ نّ أوإن عرفت ، واملذهب فباهللا ال تتعب
ّ ، غلوينكب الزّ ، ينكشف البهرج   .١٧٩. النّزهة. ص: )) بأهلهء إالّ وال حييق املكر اليسّ

 . ١٧٩النّزهة. ص:   )١(
ابق ص:   )٢(  . ١٧٨-١٧٧السّ
ابق ص:   )٣(  . ١٧٨السّ
 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، اظً ويكون مع ذلك متيقّ ((: وقال املعلِّميّ ، ))وال التَّزكية، كذلك ال يقبل منه اجلرح

، ه الغضبوال يستفزَّ ، ال يستميله اهلو، ا لنفسهمالكً ، دقيق الفطنة، مرهف الفهم
، طبيق يف حكمهثمّ حيسن التّ ، ويبلغ املقرّ ، النّظر حتّى يستويف ه بادر ظنٍّ يستخفّ وال

وقد ، فذاذ األالّ إعزيزة املنال مل يبلغها ، بعيدة املرام وهذه املرتبة، قرصِّ وال يُ ، فال جياوز
واةتهم من يتكلّ وأجلّ ، ثنيكابر املحدِّ أكان من  لتفت وال يُ ، ل عليهعوّ فال يُ ، م يف الرُّ

ان وعفّ ، أبو نعيم((: -أنة هذا الشّ ئمّ أوهو من -املدينىّ  بنمام عيلّ قال اإل، إليه
جالأال ، صدوقان بو أو، )) وقعوا فيهالّ إا حدً أهؤالء ال يدعون ، قبل كالمهام يف الرّ

جال عىل كثرة كالمهام والكلمة املذكورة تدلُّ ، ةجلّ ان من األوعفّ ، نعيم ومع ، يف الرّ
 .))من كالمهام ءنقل يش ذلك ال تكاد جتد يف كتب الفنِّ 

ل واجلارح أربعة رشوط يشرتط((: اللّطيفعبد آل العزيزوقال عبد  ؛ يف املعدِّ
ا -٢. أن يكون عدالً  -١: هي . يمنعه الورع من التّعصب واهلو، أن يكون ورعً

ل أن يكون -٣ ظًا غري مغفّ قِ اوي؛ يَ ا  -٤. لئالّ يغرتّ بظاهر حال الرّ أن يكون عارفً
ل من استحقّ اجلرح، لئالّ جيرح عدالً ؛ بأسباب اجلرح والتّعديل  .))أو يعدّ

ا  :ريخ نشأتهات: رابعً
ل من تكلّم يف أحوال النّاس القرآنُ الكريم ة، أوّ نَّةُ النّبويّ ففيهام دالالت ، والسُّ

فع والتّكميل ص:   )١(  . ٦٧الرّ
مة اجلرح والتّعديل، صفحة: ج.   )٢(  مقدّ
 . ٣٧ضوابط اجلرح والتّعديل ص:   )٣(
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وقول ،  : تعاىل اهللاومن ذلك قول، عىل أصل هذا العلم

م- بئس أخو العشرية: النَّبيّ  حابة الكالم يف بعض  ثمّ . -تقدّ دَ عن بعض الصّ رَ وَ
جال ثمّ جاء . ويف أفراد معيّنني، ولكن مل يكن عىل نطاق واسع بل يف حدودٍ ضيّقةٍ ، الرِّ

ة التّابعني حابة، عن بعض أئمّ َّا ورد عن الصّ ولكن مل يكن بالكثرة ، وهو أوسع ممِ
ا عفاء واملرتوكني يف زمنهم، الظّاهرة جد¢ واة ثم . لقلّة الضّ ة يف الكالم يف الرُّ ع األئمّ توسّ

نادقة ، وأخذ يف االنتشار ملََّا ظهر الكذب عىل النَّبيّ  ابون والزّ وعندما ظهر الكذّ
ويعدُّ . وظهرت بعض املصنّفات يف ذلك، وأهل األهواء وكان ذلك يف القرن الثّاين

د ل من سريين بنحممّ واة أوّ رف بالتّفتيش عن الرُّ عفاءومتييز ال، من عُ ، ثّقات من الضّ
اج بنثمّ شعبة ، معني بنوحييى، حنبل بنأمحد: تالميذه ثمّ ، القطّان حييى ثمّ ، احلجّ

ازيّان حاتم وزرعة وأب وأب: تالميذهم ثمّ ، وغريهم، املدينيّ  بنوعيلّ  ، والبخاريّ ، الرّ
مذيّ ، وابن خزيمة، سائيّ النّ : ثمّ ، وغريهم، ومسلم  ثمّ تتابعت. وغريهم، والرتّ

ا، املصنّفات يف ذلك واتّسعت واة جد¢ ة يف الرُّ ال سيام بعد انتشار ، وكثر كالم األئمّ
واية واة، وطول األسانيد، الرّ قهم يف األمصار، وكثرة الرُّ اعني، وتفرّ ، وكثرة الوضّ

عفاء ، ومرّ بمراحله املختلفة، هكذا نشأ علم اجلرح والتّعديل؛ وأهل األهواء، والضّ
ج يف أطواره ته، وأضحى فن¢ا قائامً بذاته، املتتابعة حتّى اكتمل بناؤه وتدرّ ا بأئمّ ، معروفً

ثني، مستقال¢ بأصوله ا بمصادره فال غرو أن يُعدُّ من مفاخر املحدِّ ومآثر ، مشتهرً
ين سندِ ا-والفضل، الـمُ الً وآخرً ثني ، هللا ربّ العاملني -أوّ ثمّ بام هيّأه من جهود املحدِّ

 .والعناية به، املخلصني يف خدمته

 . ٦سورة احلجرات/ اآلية:   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة يف ذلك : احلاكم اهللاقال أبو عبد :وهذه بعض النّصوص الواردة عن األئمّ

ل من وقى الكذبَ (( ثمّ ، اخلطَّاب بنثمّ عمر، أبو بكرٍ  اهللاعن رسول أوَّ
، بن عمر اهللاثمّ عبد، عبّاس بن اهللاثمّ عبد، طالبٍ  أيب بنعيلّ 
لواوأتباع ، نوا التّابعفأمّ  ة املسلمني فقد عدَّ حوا ، التّابعني فمن بعدهم من أئمَّ وجرَّ

ن كالمهم يف التّواريخودُ ، رواة احلديث ، ))ونقل إلينا بنقل العدل عن العدل، وِّ
ا-وقال يني لرواة األخبارذكرت يف كتاب((: -أيضً عىل عرش طبقاتٍ يف كلِّ املزكِّ

، وعيلّ ، وعمر، أبو بكرٍ : فالطّبقة األوىل منهم، وهم أربعون رجالً ، عرصٍ منهم أربعةٌ 
وايات ، ثابتٍ  بنوزيد ة الرِّ لوا وبحثوا عن صحَّ حوا وعدَّ م قد جرَّ فإهنَّ

يف التّشديد يف  وعيلّ ، وساق ابن حبّان بعضَ أخبار عمر، ))وسقيمها
سول جال يف ل من فتّ وّ وهذان أَ ((: ثمّ قال، احلديث عن الرّ وايةشا عن الرّ ، الرّ

قد ((: وقال ابن عديّ ، ))ثمّ تبعهم النّاس عىل ذلك، ثا عن النّقل يف األخبارحَ وبَ 
ا من صحابة نبيِّنا  اهللاأقام وإىل يومنا ، وتابعي التّابعني، والتّابعني بعدهم قومً

عفاء منهمويُ ، بنيِّ أحواهلمهذا من يُ  عرف بذلك ليُ ؛ ويعترب رواياهتم، نبِّه عىل الضّ
ا أالَّ ، حسبةً منهم يف ذلك؛ صحيح األخبار من سقيمها َّ وحذرً  ن قال يكونوا ممِ

ث بحديثٍ وهو يُ ((: فيهم يف وذكر . ))ر أنّه كذبٌ فهو أحد الكاذبنيمن حدَّ

 . ٧٠املدخل إىل كتاب اإلكليل ص:   )١(
 . ٢٣٤املعرفة ص:   )٢(
ة، طبقةً طبقةً . ١/٣٨املجروحني كتاب   )٣( وساق باألمثلة تسلسل هذا األمر، واتّصاله بني األئمّ

ابق   . ٥٨-٥٧، ٥٤، ٥٢، ٤٠، ٣٩-١/٣٨إىل شيوخه. ينظر: السّ
مة   )٤(  . ٩/ ١ صحيحهرواه مسلم يف مقدّ
 . ١/١٥الكامل   )٥(
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مة  واة فقال الكامل: كتابهمقدّ ن استجاز مَ  رُ كْ ذِ ((: طبقات املستجيزين للكالم يف الرُّ

حابة نمِ : كذبه ن تبنيّ تكذيب مَ  ومن بعدهم إىل ، وتابعي التّابعني، والتّابعني، الصّ
حابة إىل عرصه؛ ثمّ ساق أسامءهم. )). . . رجالً رجالً ؛ يومنا هذا ا من الصّ . بدءً

واةأو أكثر ، مثاالً منهم  واحدٍ  عند ترمجة كلِّ  ساقو ّا ورد عنهم من كالمهم يف الرُّ ، ممِ
جال لُ وّ هو أَ -عنه اهللاريض-سريينابن ((: وقال ابن رجب ز الثّقات وميَّ ، من انتقد الرّ

ن فانظروا عمّ ، هذا العلم دين إنّ ((: ه قالعنه من غري وجه أنّ  يووقد رُ ، من غريهم
جل عمّ ، هذا احلديث دين إنّ ((: ه قالويف رواية عنه أنّ . ))تأخذون دينكم ن فلينظر الرّ

ا من التّابعني أحدً  تعرف: معني بنليحيى قلت: شيبة بنقال يعقوب. ))يأخذ دينه
جال : قال يعقوب. ال: أي: فقال برأسه؟ كام كان ابن سريين ينتقيهم، كان ينتقي الرّ

ّ : يقول املدينيّ  بنوسمعت عيلّ  ، ش عن اإلسنادويفتّ ، ن ينظر يف احلديثكان ممِ
د: ل منهوّ ا أَ نعرف أحدً وال ، ثمّ كان شعبة، وابن عون، وبثمّ كان أيّ ، سريين بنحممّ

محنوعبد، سعيد بنثمّ كان حييى  أخربين: فقال؟ أنس بنفاملك: قلت لعيلّ . الرّ
جالا انتقاء مالكٍ  شدّ أَ  كان ما: قال، عيينة بنسفيان : جزرةصالح وقال ، ))لرّ

جال شعبة(( ل من تكلَّم يف الرّ اج بنأوَّ ثمّ بعده ، سعيدٍ القطَّان بنثمّ تبعه حييى، احلجَّ
الح، ))وهؤالء، معنيٍ  بنوحييى، حنبلٍ  بنأمحد ا-قال ابن الصّ يعني أنَّه ((: -معلِّقً

 لذلك وعُ  ل من تصدَّ مٌ ثابتٌ عن ، ني بهأوَّ ا وتعديالً متقدِّ وإالَّ فالكالم فيه جرحً

 . ))استجاز((بـ ةٌ قَ لِّ عَ تَ مُ   )١(
 . ١٤٧ -٦١/ ١الكامل   )٢(
 . ٣٥٥/ ١رشح العلل   )٣(
 . ٣٠٢/ ٤، وهتذيب التّهذيب ٣٥٠، وعلوم احلديث ص: ٢٠١/ ٢اجلامع للخطيب   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة والتّابعني فمن بعدهم، اهللارسول -وقال ابن حبّان، ))ثمّ عن كثريٍ من الصّ

عفاء ، ثنيش بالعراق عن أمر املحدِّ ل من فتّ وهو أوّ ((: -عن شعبة وجانب الضّ
وقال ، ))ثمّ تبعه عليه بعده أهل العراق،  يقتد بهواملرتوكني حتّى صار علامً 

هبيّ  حابةوجرَّ ، ىل من زكَّ وّ فأَ ((: الذّ وابن ، عبيّ الشّ : ح عند انقراض عرص الصّ
ثمّ كان يف املئة . . . وتضعيف آخرين، فظ عنهم توثيق أناسحُ ، ونحومها، سريين

عفاء من أالثّانية يف  ّ ، وساط التّابعنيأوائلها مجاعة من الضّ م فيهم كلِّ ن تُ وصغارهم ممِ
يب أو، وجابر اجلعفيّ ، بخيّ رقد السّ فو، ة العويفّ كعطيّ ؛ و لبدعة فيهمأ، ل حفظهمبَ من قِ 

م تكلّ ، ومئة حدود اخلمسني ة التّابعني يف كان عند انقراض عامّ فلامّ ، هارون العبديّ 
كذب من جابر أيت أما ر: بو حنيفةأفقال ، ضعيفوثيق والتّ من اجلهابذة يف التّ  طائفةٌ 

جال شعبةُ ، خرينآق ووثّ  مجاعةً  عمشُ ف األوضعّ ، اجلعفيّ  . ))ومالك، وانتقد الرّ
ا-وقال ِ أوّ ((: -أيضً ما ((: حنبل بنالّذي قال فيه أمحد كالمه يف ذلك اإلمامُ  عَ ل من مجُ

 بنحييى: هم يف ذلك بعده تالمذتُ وتكلّ ، ))انالقطّ  سعيد بنمثل حييى رأيت بعينيّ 
، وأبو خيثمة، سالفالّ  عيلّ  بنوعمرو، حنبل بنوأمحد، املدينيّ  بنوعيلّ ، معني

 وأيب إسحاق اجلوزجاينّ ، ومسلم، والبخاريّ ، وأيب حاتم، كأيب زرعة؛ وتالمذهتم
مذيّ ، وابن خزيمة، سائيّ النّ : مثل، بعدهموخلق من ، عديّ السّ  ، واليبّ والدّ ، والرتّ

رَ . ))والعقييلّ  كَ َّن يعتمد قوله يف اجلرح والتّعديل الطّبقة الثّالثةوملََّا ذَ : وفيهم، ممِ

 . ٣٥٠علوم احلديث   )١(
 . ٦/٤٤٦الثّقات   )٢(
 . ١٧٥-١٧٢ذكر من يعتمد قوله ص:   )٣(
 . ٢-١/١امليزان   )٤(
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اقوعبد، هـ٢٠٤ياليسّ الطّ و، هـ١٩٨ مهديّ بنا زّ : وقيل، ٢١٨ بو نعيمأو، هـ٢١١الرّ

، ننوالسُّ ، واجلوامع، فت املسانيدنّ صُ  وقبله، ويف هذا الوقت((: قال، هـ٢١٩
 حال من هو يف الثّقة نيِّ وبُ ، وغري ذلك، والتّاريخ، عت كتب اجلرح والتّعديلومجُ 
وهذا يبنيِّ زمن ، ))حيانةني كالرّ عف واللّ  الضّ يفومن هو ، سطوانةثبيت كاألُ والتّ 

جال نيماملتكلِّ  رَ كَ وذَ . التّأليف يف اجلرح والتّعديل رُ من يُعتمد قوله : يف كتابه يف الرّ ذِكْ
فجعلهم ، من عرص التّابعني إىل عرصهورتّبهم عىل الطّبقات ، يف اجلرح والتّعديل

رَ يف و، اثنني وعرشين طبقة كَ جال مني وبلغ عدد املتكلِّ ، اأصحاهبَ  طبقةٍ  كلِّ ذَ يف الرّ
جال القرآنُ تكلّ ل من وّ أَ ((: قال املعلِّميّ و. امً متكلِّ ) ٧١٥(: عنده ثمّ ، م يف أحوال الرّ
حابة إمجاالً واآليات كثرية يف الثّ ، هثمّ أصحابُ ، النَّبيُّ  املنافقني  وذمِّ ، ناء عىل الصّ

حابةمعيّ  ناء عىل أفرادٍ يف الثَّ  ووردت آياتٌ ، إمجاالً  علم من كتب كام يُ ، نني من الصّ
وأشهر ما ، آخرين وعىل جرح أفرادٍ ، نينمعيّ  يف التّنبيه عىل نفاق أفرادٍ  وآياتٌ ، الفضائل

 نزلت يف رجلٍ   : جاء يف هذا قوله تعاىل
 وثبتت عن النَّبيّ ، ةوهي مع ذلك قاعدة عامّ ، كام هو معروف يف موضعه؛ بعينه

نني معروفة يف كتب منهم معيّ  وعىل أفرادٍ ، مجلةً ناء عىل أصحابه كثرية يف الثّ  أحاديثُ 
 وذمِّ ، ويف تعيني املنافقني، كاخلوارج، بعض الفرق إمجاالً  خر يف ذمِّ وأخبار أُ ، الفضائل

عن  كثريةٌ  وثبتت آثارٌ ، العاص أيب بنواحلكم، حصن بنكعيينة، ننيمعيَّ  أفرادٍ 
حابة يف الثَّ  ا التّابعون وأمّ ، منهم جرح أفرادٍ يف  وآثارٌ ، ناء عىل بعض التّابعنيالصّ

قه عبد  )١( ة أبو الفتّاحقال حمقّ  . ))حدود املئتني من اهلجرة، وأوائل املئة الثّالثة منهايعني يف ((: -معلِّقًا- غدّ
 . ١٨٤ذكر من يعتمد قوله ص:   )٢(
 . ٦سورة احلجرات/ اآلية:   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وذلك لقرب العهد ؛  القليلرو عنهم من اجلرح إالَّ وال يُ ، فكالمهم يف التّعديل كثريٌ 

المفضل الصّ أوعىل آله ، عليه-اج املنريبالرسّ  من املسلمني  فلم يكن أحدٌ  -الة والسّ
فوا عِّ التّابعني إنّام ضُ فني من ة املضعَّ وعامّ ، ورسوله، اهللاجيرتئ عىل الكذب عىل

ثمّ جاء عرص أتباع التّابعني فام ، أو للجهالة، أو لسوء احلفظ، كاخلوارج؛ للمذهب
عفاءفكثُ ، بعده ة لتبيني أحوال فنهض األئمّ ، نادقةوالزّ ، ابونوالكذّ ، لونواملغفَّ ، ر الضّ

واة ه مجاعة من  وفيمن أمصار املسلمني إالَّ  فلم يكن مرصٌ ، يثبتوتزييف ما ال، الرُّ
واةاألئمّ  ، عون حركاهتمويتتبّ ، وأحوال رواياهتم، وخيتربون أحواهلم، ة يمتحنون الرُّ

فال جتد . ذلك إىل القرن العارش واستمرّ ، اس حكمهم عليهمويعلنون للنَّ ، وسكناهتم
جال حتقيق حاله  وجدتَ إالَّ  احلديث اسم راوٍ  يف كتبِ  وهذا مصداق ؛ يف كتب الرّ

، تعيش هلا اجلهابذة: قال، هذه األحاديث املصنوعة: قيل البن املبارك، الوعد اإلهليّ 
ة يف وكان نشاط األئمّ   : -سبحانه-اهللاوتال قول

 .))من اآليات ذلك آيةً 

 . ٩سورة احلجر/ اآلية:   )١(
يـّته ص:   )٢( جال وأمهّ : . ٢١ـ  ١٨علم الرّ مريّ جال إىل جيل تفيرجع التّ ((قال العُ يش عن الرّ

حابة وايةتشدَّ م وذلك ألهنّ ؛ الصّ ،. . . حديث عن النَّبيّ ع النّاس يف التّ ليتورّ ؛ دوا يف قبول الرّ
حابة كانوا خيشون جرأة النّاس عىل التّ  دوا فشدَّ ، وتدقيق، قدون توثّ  النَّبيّ  حديث عنوالصّ

واية جال، يف قبول الرّ ّ ، وسألوا عن الرّ حابة عبد فَ رِ ن عُ وممِ جال من الصّ  بن اهللابالكالم يف الرّ
، فقد أعربوا  وعائشة، مالك بنوأنس، امتالصّ  بنوعبادة، سالم بن اهللاوعبد، اسعبّ 

، إىل ذلك فانتبه العلامءُ ، ثمّ ظهرت حركة الوضع يف احلديث، ثهمحدّ  نْ عن تكذيبهم لبعض مَ 
جال ومعرفتهمواهتمّ  ، عبيّ الشّ : مثل؛ من التّابعني يف اجلرح والتّعديل م عددٌ فتكلّ ، وا بالرّ
د ة واسعة يف علم مادّ  تنشأ مل ولكن جبري، بنوسعيد، باملسيّ  بنوسعيد، سريين بنوحممّ

جال يتداوهلا العلامء ، حيث لعب شيوع قّ والنّ ، الرّ اد حتّى حدود منتصف القرن الثّاين اهلجريّ
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ا يّته: خامسً  .ئد معرفتهواوف، أمهّ

يّة    فهو أهمّ ، ورتبة رشيفة، ومنزلة رفيعة، كبريةلعلم اجلرح والتّعديل أمهّ
واة معرفة : وأجلّها؛ ومنافعه عديدة، وفوائده كثرية، وأجلّ مقاصده، معارف علم الرُّ

ل إىل معرفة صحيح احلديث من ضعيفه، ومن تردُّ ، من تقبل روايته . وبذلك يتوصّ
ن يكون ثبت أ: يكون فيه خصال نْ أاحلديث  ينبغي يف صاحب((: انحييى القطّ قال 

جالويتبرصّ ، ويفهم ما يقال له، األخذ وقال أبو نعيم ، ))ثمّ يتعاهد ذلك،  الرّ
االجتهاد يف  وخماطبٍ ، عاقلٍ  لزم كلّ  ومتابعته، فلامّ وجب طاعته((: األصبهاينّ 

واقتباس ، معرفة ذلكن يبذل جمهوده يف أو، وسقيم آثاره، التَّمييز بني صحيح أخباره
ة املهديّ ، ةورشيعته من الطّرق املرضيّ ، تهسنّ  ر وكان الوصول اىل ذلك متعذِّ ، ةواألئمَّ

واةالّ إ والبحث عن ، والكشف، وأدياهنم، والفحص عن أحواهلم،  بمعرفة الرُّ
وقال ، ))وخطئهم، ووهائهم، وضعفهم، وضبطهم، وإتقاهنم، وكذهبم، صدقهم

، وأخبارهم، حتتاج إىل رشح أحوال رواهتا اهللاة رسولسنّ : األثري بنأبو احلسن
الحوقال  عفاء من رواة احلديث، معرفة الثّقات((: ابن الصّ هذا من أجلِّ نوع ؛ والضّ

ة احلديث، وأفخمه يعدُّ علمُ اجلرح و، ))وسقمه، فإنَّه املرقاة إىل معرفة صحَّ
واة يّتهفيستمد ، والتّعديل أحدَ فروع علم الرُّ يّته من أمهّ كام ؛ وفوائده من فوائده، أمهّ

عفاء بني رواة احلديث، الوضع  ا يف لفت أنظار العلامء إىل الكالم يفونقلته دورً ، وكثرة الضّ
جال  . ٨٥-٨٤. بحوث ص: ))الرّ

 . ١/١٢اللّسان   )١(
عفاء ص:   )٢(  . ٤٥كتاب الضّ
ف. ١/٩أسد الغابة   )٣(  . بترصّ
 . ٣٤٩علوم احلديث ص:   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة من علم يّته، اإلسناد يُعدُّ علمُ الرُّ يّته امتداد ألمهّ وقد ؛ وفوائده لفوائده، فتكون أمهّ

 .وتفصيل القول فيها، سبق بياهنا
 .جهود العلامء يف العناية به: ادسً سا

ا أولوه و، كبريةاحلديث هبذا العلم عناية  علامءلقد اعتنى   ااهتاممً ، خاص¢
مقتو ، واةعند ذكر جهودهم يف العناية بعلم الرّ ؛ ت اإلشارة إىل جهودهم يف ذلكدّ

ر يف هذا املقام بنُ و، فأغنى عن إعادته هنا كِّ أهل ((: قال ابن تيميّة، ما قاموا به أهمّ ذَ
سول ا هبذه األصول العلم املأثور عن الرّ تأخذ أحدهم  ال، أعظم النّاس قيامً

هم وال، الئمٍ  لومة اهللايف بل يتكلَّم أحدهم باحلقِّ الّذي ، العظائم اهللاسبيل عن يصدُّ
 : عمالً بقوله تعاىل، ويتكلَّم يف أحبِّ النّاس إليه، عليه

 : وقوله تعاىل 

وهلم من . 
عي املشكوروالتّضعيف ، التّعديل والتّجريح والعمل املربور ما ، والتَّصحيح من السَّ

ين : قال املعلِّميّ و، ))وصيانته عن إحداث املفرتين، كان من أسباب حفظ الدّ

 . ١١٤-١١٢و  ٤٠-٢٧ينظر: ص:   )١(
 . ١٢٢-١١٧ينظر: ص:   )٢(
 . ١٣٥سورة النّساء/ اآلية:   )٣(
 . ٨سورة املائدة/ اآلية:  )٤(
)٥(   ١/١٠جمموع الفتاو . 



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
جال حتقيق حاله  وجدتَ إالّ  جتد يف كتب احلديث اسم راوٍ فال(( ، ))يف كتب الرّ

وأسقطوا ، حوهمن جرّ  يعجب من كثرة قد ملة يف النّ د األئمّ ع تشدّ ومن تتبّ ((: وقال
واة بل يعجب من سالمة كثريٍ ، حديثه ، ))دشدّ وتوثيقهم هلم مع ذلك التّ ، من الرُّ

واة، والنّصوص يف هذا كثرية م ذكر بعضها يف مبحث جهودهم يف علم الرّ  .وتقدّ
 

جال ص:   )١(  . ٢٠علم الرّ
 . ٩٤األنوار ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :عىل ثالثة أنواعوهي 
عفاء تكتب مجع-١  .بني الثّقات والضّ
 .الثّقاتأُفردت يف كتب  -٢ 
عفاءأُفردت يف كتب  -٣   .الضّ

عفاء، بني الثّقاتاجلامعة كتب ال: الً أوّ   :والضّ
 .هـ (م)١٧٥ت/ الفهميّ  سعد بنيثللّ  التّاريخ -١
 .هـ (م)١٨١ت/املروزيّ  املبارك بن اهللالعبد التّاريخ  ٢

الح ابن قال )١( عفاء، ومنها يف أُفرد ما منها: كثرية تصانيف فيه باحلديث املعرفة ألهل((: الصّ الثّقات  يف الضّ
ع ما فحسب، ومنها عفاء بني فيه مجُ باختصار، وقال  ٣٤٩علوم احلديث ص:  ))الثّقات، والضّ

 : خاويّ أن؛ فيام هذا بحقّ  رواته يف احلديث أهل قام لقد((السّ والتّعديل،  اجلرح يف كتبهم يف أودعوه الشّ
نوه وفيام : ٥٢. اإلعالن ص: ))بالتّواريخ املوسومة مؤلَّفاهتم يف دوّ  يف التّصنيف((، وقال العُمريّ

عفاء  نّف فقدالثّقات  يف التّصنيف من أكثرالضّ عفاء حتّى  يف صُ  اهلجريّ  اخلامس القرن هنايةالضّ
ا، ومل عرشون ا! ، مصنَّفات أربع سوالثّقات  يف الفرتة هذه خالل يُصنَّف مصنَّفً الّتي  املصنَّفات أمّ

عفاءالثّقات  بني جتمع ا-كثرية فهي والضّ نِّف ، وما-أيضً ابع،  منها خالل صُ القرون: الثّالث، والرّ
ا وعرشين مخسة يبلغ واخلامس  . ٩١-٩٠. بحوث ص: ))مصنَّفً

معاينّ ، ١١٣يف تاريخ أسامء الثّقات ص: ذكره ابن شاهني   )٢( ، ومغلطاي ٢/٣٨١يف التّحبري والسّ
خاويّ ، ٦/٢٨٠يف اإلكامل  . ٢٨١يف الفهرست ص: ، وابن النّديم ٣٣٦يف اإلعالن ص:  والسّ

معاينّ يف التّحبري   )٣( ، -وهو من مصادره- ٣٣٦، ٢/١٩٦، ومغلطاي يف اإلكامل٢/٣٧٧ذكره السّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
مشقيّ  مسلم بنلوليدا كتاب - ٣  .هـ (م) ١٩٥ت/الدّ
 .هـ (م) ٢٠٢ت/الفلسطينيّ  ربيعة بنلضمرة التّاريخ  ٤
د التّاريخ -٥  .هـ(م) ٢٠٧/ ت الواقديّ  عمر بنملحمّ
 .هـ (م) ٢١٨ت/ الكويفّ  دكني بنأليب نعيم الفضل التّاريخ -٦
د بن اهللالعبد التّاريخ -٧  .هـ (م)٢٢٣ت/ األسود أيب ابن البرصيّ  حممّ
م بنالقاسمعبيد أليب التّاريخ -٨  .هـ (م) ٢٢٤ت/  اهلرويّ  سالّ

 . ٣١٩: ص ، وابن النّديم يف الفهرست٤/١٧٧ حجر يف التّهذيبوابن
هبيّ   )١(  . ١/٣٠٣. التّذكرة ))والتّواريخ، صانيفف التّ صنّ ((: -مسلم بنيف ترمجة الوليد -قال الذّ
ا يشتمل((قال مغلطاي:   )٢( ، ٧/٣٨كامل . اإل))عىل وفيات ومواليد وغري ذلك رأيت له تارخيًا مفيدً

غري((واقتبس منه، وقال:  ، وهو من مصادر ابن حجر يف ٣٦٨/ ٤. اإلكامل ))تارخيه الصّ
 . ٢/٣٤١اإلصابة

، وغريها، وذكـره ابـن حجـر ٣١٥، ٣١٤/ ٥، ٤/٧١، ٢/٢٦٢اقتبس منه مغلطاي يف اإلكامل  )٣(
وداينّ ١٦٨ص: يف معجمه لة ص:  ، والرّ  . ١٥٧يف الصِّ

، ٣/٣٧٧ ))تارخيه الكبري((، وغريه، وقال يف موضع: ١/١٥٨اقتبس منه مغلطاي يف اإلكامل  )٤(
ين يف التّوضيح ، ١/٨٢، والتّهذيب ٢/٣٣٤، وابن حجر يف اإلصابة١/٣٢٥وابن نارص الدّ

وداينّ ٧/٢٦٨، والفتح٢٥٠، ٢/٥٥و لة ص:  ، والرّ   .، وهو من مصادر ابن عساكر١٦٣يف الصِّ
ا. ينظر: ٦٥تارخيه، اقتبس منه ابن عساكر يف٩٨ذكره املالكيّ يف ما ورد به اخلطيب رقم:  )٥( نص¢

 . ٣/١٦٦١عساكر ابن موارد
ا. ينظر: ٢٥٠تارخيه، اقتبس منه ابن عساكر يف٤٥ذكره املالكيّ يف ما ورد به اخلطيب رقم:  )٦( نص¢

 . ٣/١٦٦٢عساكر ابن اردمو



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
٩- دمل الطّبقات الكرب  .هـ(ط)٢٣٠ت/كاتب الواقديّ  سعد بنحمّ

 .(م). له التّاريخ -١٠
 .هـ (م)٢٣١ت/املرصيّ  بكري بن اهللاعبد بنليحيى التّاريخ -١١
 .هـ (ط)٢٣٣ت/البغداديّ  معني بنا حييىأليب زكريّ  التّاريخ -١٢

الً ص:   )١( م الكالم عليه مفصّ  . ٣٧٩-٣٦٥تقدَّ
هبيّ يف التّذكرة   )٢( سالة ص: ٢/٤٢٥ذكره الذّ  . ٩٧، والكتّاينّ يف الرّ
، وابن ٣٣٤، ١٩٧/ ١٢، ومغلطاي يف اإلكامل ١٠٤رقم:  ذكره املالكيّ يف ما ورد به اخلطيب  )٣(

، ٢٠٩/ ١١حجر يف التّهذيب هبيّ ، واخلطيب، وابن عساكر، والذّ ، وهو من مصادر الفسويّ
 وابن حجر. 

 بأكثر من رواية؛ وهي:  التّاريخطبع له  )٤(
د ، ترتيب وحتقيق/أمحد وريّ الدّ  رواية عبّاسالتّاريخ -أ نور سيف، البحث حممّ

 . ه١٣٩٩ة، مكّ ، جامعة امللك عبدالعزيز، العلميّ 
جال-ب د بنأمحد روايةمعرفة الرّ د القصّ  حتقيق حمرز، بنالقاسم بنحممّ ار، حممّ

 . ه١٤٠٥بدمشق، ، جممع اللّغة
د نور سيف، الدّ أ حتقيق سؤاالت ابن اجلنيد البن معني-ج  . ه١٤٠٨املدينة، ، بارمحد حممّ
، املطابع نظر الفاريايبّ  حتقيق معني ابن عن الطّرباينّ  مرثد بنتاريخ أيب سعيد هاشم-د

ياض، ، ةالعامليّ   . ه١٤١٠الرّ
، سعيد بنتاريخ عثامن -هـ ارميّ د نور سيف،  حتقيق معني ابن عن الدّ أمحد حممّ
 بجامعة امللك عبدالعزيز. ، دمشق، نرش البحث العلميّ ، املأمون
جال يف معني بنا حييىمن كالم أيب زكريّ  -و  اهليثم بنرواية أيب خالد يزيد الرّ

د نور سيف، املأمون حتقيق، اققّ الدّ  بجامعة امللك ، دمشق، نرش البحث العلميّ ، أمحد حممّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .هـ (م)٢٣٤ت/ املدينيّ  اهللاعبد بنأليب احلسن عيلّ  التّاريخ -١٣
د بن اهللايب بكر عبدأل التّاريخ -١٤ العبيسّ  شيبة أيب بنحممّ

 .هـ(م)٢٣٥ت/
 .هـ (م) ٢٣٩ت/  املروزيّ  غيالن بنأليب أمحد حممود التّاريخ -١٥
 .هـ (ط)٢٤٠ت/العصفريّ اط خيّ   بنخلليفة التّاريخ  ١٦
 .(ط). له الطّبقات -١٧

ن أن يكره معني ابن كان((: رجب ابن قالعبدالعزيز.  ن والتّعديل، ومل اجلرح يف كالمه يُدوَّ وِّ دَ  يُ
،  فيام شيئًا هو نوا أصحابه سألهوإنّام أظنّ : ١/٤٩٠. رشح العلل))كالمه ودوَّ هبيّ ، وقال الذّ

 جاب كلَّ أو، وطائفة، بو حاتمأو، رميّ اوعثامن الدّ ، وريّ الدّ  جال عبّاسله عن الرِّ أوقد س((
جال؛ كام اختلفت منهم بحسب  واحدٍ  اجتهاده، ومن ثَمَّ اختلفت آراؤه وعباراته يف بعض الرِّ

، ١٧٢ذكر من يعتمد قوله ص: . ))قوالألة أوصارت هلم يف املس، اجتهادات الفقهاء املجتهدين
خاويّ ص: وينظر:  جال للسّ  . ٩٣املتكلِّمون يف الرّ

خاويّ يف اإلعالن ص: ٢/٣٠٣، واخلطيب يف اجلامع٢٧٤احلاكم يف املعرفة ص: ذكره   )١( ، والسّ
 . عرشة أجزاءوهو . ٢٢٠

هبيّ يف تارخيه )٢( ه يف مصادره، ومغلطاي٢٣(املغازي ص:  ذكره الذّ ، ٩/٣٥يف اإلكامل  )، وعدّ
لة ص: ١٧١، وابن حجر يف معجمه ص: ٣٣٤ وداينّ يف الصِّ ، وابن النّديم يف ١٥٨، والرّ

 . ٥/٤٤٠، والبغداديّ يف اهلديّة ٣٢٠الفهرست ص: 
 . ٣/٩٠٠ذكره اخللييلّ يف اإلرشاد   )٣(
قه أكرم )٤( ، بغداد،  حقّ ، املجمع العراقيّ مريّ هـ، ثمّ يف دار ١٣٩٧، هـ، ثمّ يف دمشق١٣٨٦العُ

ياض، ط/  م. ١٩٦٧الثّقافة، دمشق،  زكار، وزارة هـ، وسهيل١٤٠٥، ٢طيبة، الرّ
الً ص:   )٥( م الكالم عليه مفصّ  . ٣٨٤-٣٨٠تقدَّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يباينّ  حنبل بنألمحد جالالعلل ومعرفة الرِّ  -١٨   .هـ (ط) ٢٤١ت/الشّ
د-١٩ يف علل احلديث  هـ٢٤٢ت/ املوصيلّ ر عامّ  بن اهللاعبد بنكتاب حممّ

يوخ  .(م). ومعرفة الشّ
وريّ  عمر بنحفص عمر أليب التّاريخ -٢٠  .(م) هـ٢٤٦/ ت الدّ
 .(م). هـ ٢٤٨/ ت املرصيّ  صالح بنألمحد التّاريخ -٢١
 .)طهـ ( ٢٤٩س ت/ الفالّ  عيلّ  بنأليب حفص عمرو التّاريخ -٢٢

 طبع بروايتني:   )١(
قه اهللا،رواية ابنه عبد -أ د بن اهللاويصّ  حقّ ، املكتب عبّاس، حممّ  . هـ١٤٠٨ بريوت، اإلسالميّ

د بن اهللاملروذيّ وغريه، حقّقه ويصّ رواية  -ب ار عبّاس، حممّ لفيّة، الدّ   .هـ ١٤٠٨ اهلند، السّ
يّ يف هتذيبه ص٤١٧/ ٥ذكره اخلطيب يف تارخيه   )٢( ، نفيسٌ ، ووصفه بأنّه ٢٥/٥١١، واملزّ

هبيّ  ري ، و))كبري((وقال: ، ٢/٤٩٤ يف التّذكرةوالذّ / ٩التّهذيب ، وابن حجر يف ٤٦٩/ ١١السِّ
ة ،٢٣٧  . ٦/١٣ والبغداديّ يف اهلديّ

ياء املقديسّ يف ثبت مسموعاته ص:   )٣(  ، ينظر: مواردابن عساكرصادر من م، وهو ٥٤ذكره الضّ
 . ٣/١٦٩٠عساكر ابن

/ ٣عساكر ابن . ينظر: مواردابن عساكرهو من مصادر و، ١/٣٩يف اإلكاملذكره مغلطاي   )٤(
ركيلّ يف األعالم. ١٦٩٢ ردُّ قولَ الزّ د ذكره عند ((: ١/١٣٧وهذا يَ مل يُصنّف كتابًا، لكنّه يرتدّ

 . ))أهل احلديث
يف فهرسته ص: ، وابن خري ١/٢٧٧ يف التّعديل ، والباجي٢/٢٣٢ذكره اخلطيب يف تارخيه )٥(

وداينّ يف ))ثالثة أجزاء((، وقال: ١٨٠ خاويّ ، ١٥٨ص:  لةالصِّ ، والرّ يف اإلعالن ص:  والسّ
، ومغلطاي، ابن عساكر، وغريهم، وهو من مصادر ٣١٧ هبيّ ، قال مغلطاي: وابن حجر، والذّ

س(( ا ١٠/٢٨٧. اإلكامل))ويف أكثر نسخ كتاب الفالّ د نسخه. وطُبع أخريً . فدلّ عىل تعدّ
د الطّرب ، نرش مركز امللك فيصل، بتحقيق/ حممّ  . هـ ١٤٣٦اينّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
د يبأل التّاريخ -٢٣  .(م)هـ٢٥٢ت/ منالزّ  العنزيّ  املثنى بنموسى حممّ
ــــري -٢٤ ــــاريخ الكب ــــدأل التّ ــــد اهللايب عب ــــنحممّ ــــامعيل ب ــــاريّ  إس  البخ

 .هـ(ط)٢٥٦ت/
 .(ط). له التّاريخ األوسط  ٢٥
غري  ٢٦  .(م). له التّاريخ الصّ

هبيّ يف مصادره ، ٩٥ذكره املالكيّ يف ما ورد به اخلطيب رقم:  )١( ونصّ عليه الذّ
مةيف ، وابن حجر ٢/١٤٦، وذكره مغلطاي يف اإلكامل))صغري((، وقال: ٢٣ص: تارخيهمقدّ

خاويّ يف اإلعالن ص: ١/٢٤٣يف التّهذيب  . ٣١٧، والسّ
الً ص:   )٢(  . ٤٥٨-٤٤٠سيأيت احلديث عنه مفصّ
ة  طبع )٣( غريطبعات باسم: عدّ مة تيسري التّاريخ الصّ ؛ وهذه التّسمية خطأ، ويراجع يف هذا: مقدّ

رَ طائفةً من البحوث املعارصة يف إثبات أنّه  -١١٤و   -١/٥٣أبو محيد للكتاب كَ فام بعدمها، وذَ
قهاألوسط د  . وحقّ ، اهلند، حممّ نَّة، الهور، وطبع يف أمحثمّ هـ، ١٣٢٤اجلعفريّ  دترمجان السُّ

قه حممود١٣٢٥آباد،  ة، باكستان، وحقّ زايد، االعتامد، طنطا،  إبراهيم هـ، واملكتبة األثريّ
قه حييى١٤٠٦هـ، ثمّ املعرفة، بريوت، ١٣٩٧هـ، ثمّ يف الوعي، حلب، ١٣٥٠ مراد،  هـ، وحقّ
ا باسم:  وطبع، هـ١٤٢٤العلميّة،  الكتب د اللّ  قيقحت التّاريخ األوسطأخريً حيدان، حممّ

ياض، ، يعيّ مالصّ  ياض،  أبو ، وتيسريهـ١٤١٨الرّ شد، الرّ ، الرّ هـ ١٤٢٦محيد، وحييى الثّاميلّ
 . (دكتوراه)، وهي أفضل طبعاته

ابقة الطّبعات باسم  )٤( م يف احلاشية السّ غريتقدّ غري التّاريخوهو خطأ، والتّاريخ الصّ مل  الصّ
مة تيسري أبو محيد لـ ، ١/٧٧التّاريخ األوسطيصل إلينا؛ كام أفاده غريُ واحد، ينظر: مقدّ

ة ٣/١٧٠٠وموارد ابن عساكر  غري، وذكر مجاعةٌ من األئمّ ، واقتبسوا منه؛ التّاريخ الصّ
تارخيه ، وابن عساكر يف ٢/٧٣٩، والباجيّ يف التّعديل ١/٧١منهم: الكالباذيّ يف اهلداية 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ (م)٢٥٦ت/ يبّ الَ ان الغَ سّ غَ  بنللمفضل التّاريخ -٢٧
 اجلوزجاينّ  يعقوب بنأليب إسحاق إبراهيم والتّعديل اجلرح -٢٨

 .هـ(م)٢٥٩ت/
 .له (م) التّاريخ  ٢٩

يّ يف هتذيبه١٩/١٢٠ ري ١/٢٧، واملزّ هبيّ يف السِّ ، ومغلطاي يف اإلكامل ١٤/٣٠٣، والذّ
 وغريهم.  ١/٧٦، وابن حجر يف التّهذيب ٢/٣٨٤

معاينّ يف األنساب٧/٥٠ذكره اخلطيب يف تارخيه )١( ، وابن عساكر يف ١/٢٤١، والسّ
هبيّ يف تارخيه(املغازي ))هكثري الفائدة، واخترصه يف أصغر من((، وقال: ٦٠/٨٩تارخيه ، والذّ
خاويّ يف اإلعالن ص: ٢٤ص:  . ١٥٦)، والسّ هبيّ  ، وهو من مصادر ابن عساكر، والذّ

هبيّ يف تارخيه  )٢( فديّ يف الوايف ٧٢هـ ص: ٢٦٠-٢٥١( ذكره الذّ يف -، وقاال٦/١٠٩)، والصّ
ة ))صاحب اجلرح والتّعديل((: -ترمجته ركيلّ يف ، وال٥/٣، والبغداديّ يف اهلديّ زّ

مريّ يف ١/١٢٨، وكحالة يف معجمه ١/٨١األعالم ، ١٠٦بحوث ص: ، والعُ ركيلّ ، وذكر الزّ
 : مريّ كتايبْ اجلوزجاينّ عفاء، واجلرح والتّعديلوكحالة، والعُ ، وذهب البستويّ إىل الضّ

عفاءأنّه هو:  مة كتابه يف اجلرح والتّ ((؛ مستدال¢ بقول ابن حجر: الضّ عديل: فقال يف مقدّ
 . . . عفاء، وهذا النّص موجود يف١/١١. اللّسان))ومنهم زائغ عن احلقّ مة الضّ . ينظر: مقدّ

جرة ص:  ام أرادا كتابه يف ١٣٨، ٣٦الشّ ، ويظهر أهنّ فديّ ، والصّ هبيّ م عن الذّ . ويعضده ما تقدّ
ق من  ، فالكتاب مفقود، ويصعب التّحقّ عفاء؛ فهو املشهور به. ولكن يبقى األمر حمتمالً الضّ

عفاء.  عفاء يف كتب الضّ  ذلك، وسيأيت كتابه يف الضّ
، منها: قال ابن ٥ح٢/١٢٥مخسة مواضع؛ كام يف ابن حجر اإلصابةجر يف اقتبس منه ابن ح  )٣(

رو أبو إسحاق اجلوزجاينّ ((، وقال: ٢/٣٤٧. اإلصابة))تارخيهقال اجلوزجاينّ يف((حجر: 
ابق . ))تارخيهيف  ق ١/١٦٩السّ جرة، وأفاد حمقّ ، أنّه مل جيد هذين ٣٧يف تقديمه ص: الشّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ــــرح -٣٠ ــــديل اجل ــــد والتّع ــــنألمح ــــد ب ــــن عب ــــالحاهللا ب ــــيلّ  ص  العج

 .هـ(م)٢٦١ت/
 .(م). له التّاريخ  ٣١
ــ بــنمســلم ســنييب احلأل األخبــار معرفــة رواة -٣٢ اج النّيســابوريّ احلجّ

 .(م)هـ٢٦١ت/
 .هـ (م)٢٧٣ت/  يباينّ الشّ  حنبل بنإسحاق بنحلنبل التّاريخ -٣٣

ني يف عفاءالنّصّ اجلرح واستظهر أن يكون كتابًا آخر. وحيتمل أن يكون هو كتاب: ، الضّ
م-والتّعديل  . واهللا أعلم. -املتقدِّ

ين:   )١( . ))ويلة باعه الطّ وقوّ ، كتابه يف اجلرح والتّعديل يدلّ عىل سعة حفظه((قال ابن نارص الدّ
: ٢/١٤١ ذراتالشّ  هبيّ )، ١٠٧هـ ص: ٣٣٠-٣٢١تارخيه(. ))جليل يف بابه((، وقال الذّ

جل ةكتاب مفيد يدلّ عىل إمام((وقال:  ابق ())وسعة حفظه، الرّ هـ، ص:  ٢٧٠-٢٦١. السّ
نعة((، وقال: ٥٦١-٢/٥٦٠، والتّذكرة)٤٩ ره بالصَّ ، طالعتُه وعلَّقتُ منه فوائد تدلُّ عىل تبحُّ

ري. ))وسعة حفظه فديّ يف١٢/٥٠٦السِّ مرآة اجلنان  ، واليافعيّ يف٧/٥١الوايف ، وذكره الصّ
ة ، و٢/١٢٨ سالة ص: ٤٩/ ٥البغداديّ يف اهلديّ  . ١١٠، والكتّاينّ يف الرّ

ابن حجر يف ذكره ، و١٦٧، ٨٤/ ٥، و٢/٣٥٧اقتبس منه مغلطاي يف مواضع من اإلكامل  )٢(
ه: ١٦٦معجمه ص:  جال الثّقات((، وسامّ وداينّ كذا و، ))كتاب التّاريخ ومعرفة الرّ لة الرّ يف الصّ

، وابن العامد يف ٢/١٢٩دون الكلمة األخرية، واليافعيّ يف مرآة اجلنان ، ب١٥٧ص
ذرات ة ، ٢/١٤١الشّ سالة ص: ٤٩/ ٥والبغداديّ يف اهلديّ ، ويف تسمية ٩٧، والكتّاينّ يف الرّ

 ؛ اآليت يف كتب الثّقات. الثّقاتابن حجر داللة عىل أنّه كتاب
لة ص: ، والرّ ١٦٧كذا ذكره ابن حجر يف معجمه ص:   )٣( خاويّ ، و٣٤٧وداينّ يف الصّ يف ذكره السّ

 . رواة االعتبارباسم:  ٢٢١اإلعالن ص: 
. ))وغريمها معني، بنحييىو حنبل، بنكي فيه عن أمحديف التّاريخ، حيَ  فٌ مصنَّ  له كتابٌ ((: اخلطيبقال   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د التّاريخ  ٣٤  .هـ (م) ٢٧٣ن ماجه ت/ اب القزوينيّ  يزيد بنملحمّ
 .هـ (ط) ٢٧٧ت/  الفسويّ  سفيان بنليعقوب املعرفة والتّاريخ  ٣٥
د التّاريخ -٣٦ ازيّ  إدريس بنأليب حاتم حممّ  .)م( هـ ٢٧٧ الرّ
 .(ط) هـ٢٧٩/ت حرب بنزهري خيثمة أيب بنأليب بكر أمحد التّاريخ الكبري -٣٧

: ٨/٢٨٧بغداد تاريخ هبيّ ه، رأيتُ ، مفيدٌ ((وقال: ، ٢/٦٠١ . التّذكرة))ف تارخيًا حسنًاصنَّ ((، وقال الذّ
ري . ))قت منهوعلَّ   ، وغريه، وذكره غريُ واحد. وهو من مصادر ابن عساكر، ١٣/٥٣السِّ

ة يف رشوط املقديسّ ابن طاهر ذكره   )١( تَّة األئمّ عىل  اتارخيً رأيت بقزوين له((قال: ، ٢٤ص السِّ
حابة إىل عرصه جال واألمصار من عهد الصّ هبيّ يف التّذكرةذكره ، و))الرّ  . ٦٣٦/ ٢ الذّ

، وزارة األوقاف، بغداد،   )٢( مريّ قه أكرم العُ ار، ١٩٧٤حقّ سالة، بريوت، ثمّ يف الدّ م، ثمّ يف الرّ
 هـ. ١٤١٠املدينة، 

ه   )٣( -، وذكره-وقيل: الكناينّ -، وذكر أنّه برواية الكتّاينّ ١٧٨، ١/٧٤يف اإلكامل مغلطاي كذا سامّ
ا يوطيّ ٦/١٦٧، ٤/١١٠. اإلكامل الكتّاينّ عن أيب حاتم سؤاالتباسم:  -أيضً ، وقال السّ

ين: ٣٢٩. طبقاته ص: ))له أسئلة عن أيب حاتم((: -يف ترمجة الكتّاينّ - ، وقال ابن نارص الدّ
د(( ازيّ إ بنوقال حممّ ووقع ((، وقال: ٩/٤٨التّوضيح. ))براهيم الكتّاينّ يف تاريخ أيب حاتم الرّ

ازيّ أل كتاب العلليف د، يب حاتم الرّ  ٥/٢٨٥ التّوضيح. ))عنه الكتّاينّ  إبراهيم بنرواية حممّ
: ٧/١٧٤و  جال، وقال العجيلّ ل يف كلِّ هذه املواضع عن أيب حاتم أسئلة يف أحوال الرّ ، ونَقَ
د(( د بنإبراهيم بنوأخرجه حممّ سألت أبا حاتم : قال، يف باب القضاةتارخيهيف الكتّاينّ  حممّ

ازيّ  ، فمنهم من عزاه أليب حاتم، ١/١٨٥. معرفة الثّقات)). . . الرّ . ويظهر أنّه كتابٌ واحدٌ
ه:  ، ومنهم من سامّ  . أسئلةً ومنهم: علالً ومنهم: تارخيًاومنهم للكتّاينّ

يّني أخبارمعظمه مفقود، وطبع منه:   )٤( ياض،  ، حتقيق إسامعيلاملكّ حسن، الوطن، بالرّ
ق بعضه يف رسائل علميّة باجلامعة اإلسالميّة، ومل تطبع، ، هـ١٤١٨ قِّ طبع ثمّ (ماجستري)، وحُ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .(م)له  التّاريخ األوسط  ٣٨
د التّاريخ -٣٩ مذيّ  عيسى بنأليب عيسى حممّ  .(م) هـ ٢٧٩/ ت الرتّ
ـــــاريخ -٤٠ ـــــد التّ ـــــة عب محنأليب زرع ـــــرّ ـــــنال ـــــرو ب ـــــقيّ  عم مش  الدّ

 .هـ(ط)٢٨١ت/
محنلعبد والتّعديل اجلرح -٤١ البغداديّ  خراش بنيوسف بنالرّ

 .هـ(م)٢٨٣ت/

قال ابن أيب  هـ،١٤٢٤ القاهرة، احلديثه، الفاروق فتحي، بناملوجود منه بتحقيق صالح
ا، مآلن كتبً  من أخذ هذا الكتاب فقد أخذ جوهر علمي، لقد استخرجته من بيتٍ ((مة: ثخي

. ))وحكايات، ، وسائره مراسيلعرشة آالف مسندة إىل النَّبيّ ؛ ون ألف حديثوفيه ستّ 
ديفّ  ال أعرف أغزر . . . وأحسن تصنيفه، وأكثر فائدته((، وقال اخلطيب: ٤١ص:  معجم الصّ

ابن أيب خيثمة، وكان ال يرويه إالّ عىل الوجه، فسمعه  هالّذي صنّفالتّاريخكتاب فوائد من
يوخ األكابر : و، ٤/١٦٣د. تاريخ بغدا))الشّ ا، واثني عرش يف ثالثني جملّ ((قال الكتّاينّ ا صغارً دً

ا سالة ص: . ))كبارً  . ٩٧الرّ
ه مغلطاي، واقتبس منه يف اإلكامل )١( : ٥/١٥٤، وغريها، وقال يف موضعٍ ٣١٤، ١/١٤كذا سامّ

ا نقلته جموّ ومن خطّ ((  . ))دً
ة ، وابن طاهر يف رشوط٣٢٥يف فهرسته ص:  ذكره ابن النّديم  )٢( صنّف ((وقال:  ٢٥ص:  األئمّ

، والكالباذيّ يف ١/٤٢٩، واقتبس منه الباجيّ يف التّعديل))كتاب اجلامع، والتّواريخ، والعلل
م له: ٢/٢٨٩، ومغلطاي يف اإلكامل١/١١٦اهلداية حابة، وتقدّ ، والنّقل عنه يف تاريخ الصّ

م حابة، فربّام كان هو املتقدّ  . هذه املصادر يف الصّ
قه شكر )٣( العلميّة،  الكتب وطبع يف، م، (ماجستري)١٩٨٠اللّغة، دمشق،  ، جممعاهللانعمة اهللاحقّ

 . هـ١٤١٧بريوت، 
خاويّ يف اإلعالن ص:   )٤( له مصنَّف يف اجلرح والتّعديل قويّ النَّفس ((، وقال: ٣٤٤ذكره السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .له (م) التّاريخ -٤٢
ــــل -٤٣ ــــاريخ والعل ــــحاق أليب التّ ــــراهيم إس ــــنإب ــــحاق ب ــــريبّ  إس  احل

 .هـ(م)٢٨٥ت/
ـــاريخ -٤٤ ـــد التّ ـــنألمح ـــيباينّ  عمـــرو ب ـــابن املعـــروف الشَّ  عاصـــم أيب ب

 .هـ(م)٢٨٧ت/
ــــاريخ -٤٥ ــــناحلســــنيعــــيلّ  أليب التّ ــــد ب ــــنحممّ ــــاد ب  النّيســــابوريّ  زي

 .(م)هـ٢٨٩ت/

فض مذكور خراش ابن((حجر:  ابن ، وقال))كأيب حاتم . اهلد ))إليه يلتفت والبدعة، فال بالرّ
١٥٤/ ٢ . 

، وينظر: موارد ١٠٢، واملالكيّ يف ما ورد به اخلطيب رقم: ١١/٣٨٨ذكره اخلطيب يف تارخيه )١(
ابق. ٣٥٦اخلطيب ص:   ، وربّام كان السّ

ه مغلطاي، وأكثر النّقل عنه يف اإلكامل   )٢( ع يف تسميته، ومن ذلكو، ٨٦، ٤/٤٢كذا سامّ : نوّ
ه ابن ٧/٣٨٢: العلل، و١/٢: التّاريخ، و١/٢: العلل والتّاريخ ، وهبذا األخري سامّ

 . ٢/١٨، ١/٩٧حجر يف مواضع من التّهذيب
نظرت يف نسختني جيّدتني ((، وقال: ٢٦٩، ١/٢٠٧، وأكثر النّقل عنه يف اإلكامل مغلطايذكره   )٣(

ا يف  ابق ))تارخيهفلم أجده مذكورً يف التّهذيب  اقتبس منه ابن حجر، و١٠/٢٦٩السّ
 . ، وغريها٥/٢٦٦

ري٦/٤٧٦ينظر: هتذيب الكامل . ))والتّاريخ. . . ف املسندصنّ ((احلاكم:  قال )٤( ، ١٣/٥٠٠، والسِّ
ة العارفني٢/٣١٧، وهتذيب التّهذيب ١٣/٣٠، والوايف ٢/٦٨١والتّذكرة ، ١/٣٠٤، وهديّ

 . ٢/٢٥٣واألعالم 
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 .(م)ـه٢٩٠ار ت/األبّ  مسلم بنعيلّ  بنأليب العبّاس أمحد التّاريخ -٤٦
د بنلصالح والتّعديل اجلرح -٤٧  .(م)هـ٢٩٤جزرة ت/ األسديّ  حممّ
د بن اهللاأليب عيلّ عبد التّاريخ -٤٨ : هـ وقيل٢٩٤ت/ البلخيّ عيلّ  بنحممّ

 .هـ(م)٢٩٥
د التّاريخ -٤٩  مُطنيَّ  احلرضميّ  سليامناهللا بن عبد بنملحمّ

 .هـ(م)٢٩٧ت/
دأل التّاريخ -٥٠  .(م) هـ٢٩٧/ت شيبة أيب بنعثامن بنيب جعفر حممّ

هبيّ ، و١/٢٧٨الباجي يف التّعديل ذكره   )١( ري، ٢/٦٣٩ يف التّذكرة الذّ ، وقال: ١٣/٤٤٤ والسِّ
فديّ يف الوايف ٧٤هـ ص: ٢٩٠-٢٨١، وتارخيه ())مفيد رأيته(( ، والبغداديّ ٧/١٤١)، والصّ

سالة ص:  والكتّاينّ ، ١/٢١١يف اإليضاح  ركيلّ يف األعالم٨٣يف الرّ ، وكحالة ١/١٧٠، والزّ
 . ٢/٢٣يف معجمه 

ة   )٢(  . ١/٤٢٢ذكره البغداديّ يف اهلديّ
هبيّ ، و٧٦/ ١٣، وابن اجلوزي يف املنتظم ٩٤-٩٣/ ١٠اخلطيب يف تارخيه ذكره   )٣(  يف التّذكرة الذّ

ري١٨٣هـ ص: ٣٠٠-٢٩١، وتارخيه (٢/٦٩٠ ين يف ١٣/٥٢٩)، والسِّ ، وابن نارص الدّ
 . وغريهم. ٣/٥٥التّوضيح 

هبيّ   )٤( ، ١/٣٨يف اإلكامل ، ومغلطاي))صغريٌ  له تاريخٌ ((، وقال: ٢/٦٦٢ يف التّذكرةذكره الذّ
 : ابق  ))وهي يف هناية اجلودة؛ طنيّ نظرت نسختي من كتاب مُ ((وقال يف موضعٍ ، ٧/٢٥٥السّ

 . ١/٢٣يف التّهذيب وابن حجر 
هبيّ ، ٤٢/ ٣ذكره اخلطيب يف تارخيه   )٥( ريوالذّ هـ ص: ٣٠٠-٢٩١، وتارخيه (١٤/٢١ يف السِّ

هبي يف ، وقا))له تاريخٌ كبريٌ ((وقاال: ، )٢٨١ ه((: تارخيهل الذّ يف  وابن حجر، ))مل أَرَ
يّ ف، وغريهم، ونقل عنه ١/٣٣٤اإلصابة ، ١٢/٣٤ ه. هتذيب))طبقات أهل الكوفةقال: املزّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــــاريخ -٥١ ابــــن خــــرم اهلــــرويّ  األنصــــاريّ  إدريــــس بــــنلحســــنيل التّ

 .هـ(خ)٣٠١ت/
ثني وكنــــاهم -٥٢ ـــد التّـــاريخ وأســــامء املحــــدِّ  املقــــدميّ  أمحــــد بــــنملحمّ

 .هـ(ط)٣٠١/ت
ــنهم -٥٣ ــز بي واة والتّميي ــرُّ ــامء ال ــاب أس ــد كت ــنألمح ــعيب ب ــائيّ  ش  النّس

 .)م(هـ ٣٠٣/ت
ـــد والتّعـــديل اجلـــرح -٥٤ ـــيلّ لعب ـــارود بـــناهللا بـــن ع النّيســـابوريّ  اجل

ابقطبقات أهل املدينةو نقل ، و٧/٤٨عساكر يف تارخيه  نه ابنُ عنقل ، وكذا ١٥٨/ ٢٢ السّ
، فقالنه يف ع ثني من أهل الكوفة يف الطّبقة اخلامسةقال ((: موضعٍ  هتارخي. ))من الفقهاء واملحدِّ

اب من أهل اخلطّ  بنقال: يف تسمية أصحاب عمر((: ٤٢٧/ ٦٠موضعٍ  يفقال و، ٦٠/٤١٩
 غريه؟. أم رتّبه عىل الطّبقات،  التّاريخ. فال أدري إن كان هو كتابه ))الكوفة

ة،  الكتب يف خمطوطة )١( : . ينظر١/٢٧٣احلديث مصطلحورقة. كام يف فهرستها: ١١٠املرصيّ
هبيُّ بأنّه ماكوال ابنُ  ووصفه. ٦ح١٠٧: ص بحوث ، ٢/٤٥٣. اإلكاملكبريٌ  تاريخٌ ، والذّ
ري : ، و١٤/١١٤ والسِّ هبيّ بنحوه و، ٢/٦٩٥ . التّذكرة))تاريخ البخاريّ عىل هيئة ((قال الذّ

 . ٢٢٠يف اإلعالن ص: 
قه إبراهيم  )٢( د هـ، و١٤١٣صالح، العروبة، بالكويت،  حقّ نَّة،  اللّحيدان، الكتابحممّ والسُّ

 . هـ١٤١٥باكستان، 
يّ يف هتذيبه  )٣( ه املزّ امّ ، وقال يف ١/١٧٤يف اإلكاملمغلطاي ذكره و، ١/١٥١كذا سَ

يف نسختني ((: ٣/٣٣٠، وقال يف موضعٍ ))لبةذي هو بيد أصغر الطّ الّ ((: ٢ٍ/١٢٩موضع
يف وابن حجر ، ٣/٢٦٠يف رشح التّبرصة العراقيّ ، وذكره ))اصحيحتني قديمتني جد¢ 

خاويّ ، ١/١٢٠التّهذيب  . ٤/٤٣٤، والفتح ٢٢١يف اإلعالن ص:  والسّ
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 .هـ(م)٣٠٧ت/

حابة والتّابعنيذيل املذيّ -٥٥ د ل من تاريخ الصّ  الطّربيّ  جرير بنملحمّ
 .هـ(م)٣١٠ت/

د التّاريخ -٥٦  .هـ (م)٣١٠ت/ واليبّ اد الدّ محّ  بنأمحد بنأليب برش حممّ
دأل التّاريخ -٥٧ ّ  إسحاق بنيب العبّاس حممّ  .هـ (م) ٣١٣اج  ت/ الرسّ
د جعفر أليب والتّعديل اجلرح -٥٨  .هـ(م)٣٢٢ت/ العقييلّ  عمرو بنحممّ

خاويّ يف اإلعالن ص  )١( كتاب ((وقال: ، ٣٤٨يف فهرسته ص:  ذكره ابن خري، و٢٢٠ذكره السّ
د، جريح والتّعديل ألصحاب احلديثالتّ  بن معني ا كالم من اجلارود بنمجع أيب حممّ

د  . ))ثالثة أجزاء، وغريمها البخاريّ  إسامعيل بنوحممّ
، ببريوت، باسم: بع وطُ ، هوصلنا منتخبُ   )٢( املنتخب من كتاب ذيل املذيّل من تاريخ يف األعلميّ

حابة والتّابعني حابة والتّابعنيتاريخ الرِّ : باسم بكيّ السّ ، وذكره الصّ  هطبقات. جال من الصّ
جال((وقال: ٢٤٥/ ٥. وذكره ياقوت يف معجم األدباء ٣/١٢١ ى املسمّ ؛ كتاب تاريخ الرّ
وهو من حماسن الكتب وأفاضلها يرغب فيه ((، ووصف حمتواه، ثمّ قال: ))لذيل املذيّ ـب

ابق))من ألف ورقة ب احلديث وأهل التّواريخ. . . وهو يف نحوٍ طالّ  وقال ابن ، ٥/٢٦٠. السّ
ا. . . لاملعروف بذيل املذيّ ؛ اريخكتاب التّ ((: خري  . ١٩٥: فهرسة ابن خري ص. ))عرشون جزءً

ه  )٣( التّاريخ ، وذكره يف موضع آخر باسم: ٣/١٩٩، ٢/٣٢١يف اإلكامل مغلطايكذا سامّ
ابق الكبري ه ابن حجر: ٧/٢٣. السّ  . ١٧٣. معجمه ص: تاريخ اخللفاء، وسامَّ

)٤(   ّ د((اج: قال الرسّ ا، ه أطباقً ، وكتب منه بخطّ تصنيفي التّاريخ يف البخاريّ  إسامعيل بننظر حممّ
ري١/٢٥٠بغداد . تاريخ))وقرأهتا عليه واقتبس منه . ٢/٧٣٢، والتّذكرة١٤/٣٩٢، والسِّ

، وابن حجر.  هبيّ ، والذّ يّ ، واخلطيب، واملزّ ة: كأيب نعيم، وابن عبدالربّ  مجاعةٌ من األئمّ
ة  )٥( عفاء، وذكر معه كتابه ٢/٣٣ ذكره البغداديّ يف اهلديّ  . -اآليت-الضّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنامللكيب نعيم عبدأل والتّعديل اجلرح -٥٩  عديّ اجلرجاينّ  بنحممّ

 .هـ(م)٣٢٣ت/
محنعبدل اجلرح والتّعديل -٦٠ د بنالرّ ازيّ  حممّ  حاتم أيب ابن الرّ

 .(ط) هـ٣٢٧/ت
د بنالعبّاس أمحد تاريخ أيب -٦١ هـ ٣٣٢املعروف بابن عقدة ت/ حممّ

 .(م)الكبري
ثني ثقات كتاب -٦٢ د وضعفائهم املحدِّ متيم  بنأمحد بنأليب العرب حممّ
 .هـ ٣٣٣ت/ األفريقيّ 

ة  )١( واة((، وقال: ١/٦٢٤ذكره البغداديّ يف اهلديّ ، وكحالة يف ١/٣٦٠، واإليضاح))يف أسامء الرُّ
عفاء. وله٦/١٩١معجمه  ؛ سيأيت. الضّ

الً ص:   )٢(  . ٤٦٩-٤٥٩سيأيت احلديث عنه مفصّ
هبيّ يف ٦/٥٥يف اإلكامل ، وابن ماكوال٣/٣٠٨ هتارخيذكره اخلطيب يف   )٣( ري، والذّ  ١٥/٣٥٢السِّ

، والبغداديّ يف ))هم وأخبارهم، ومل يكملذكر من رو احلديث من النّاس كلّ يف ((وقال: 
ة ركيلّ يف األعالم ١/٦٠اهلديّ  . ١/٢٠٧، والزّ

ه مؤلِّفُه يف طبقات  )٤( امّ ه غريه: ١٠٥ص:  أفريقية علامء كذا سَ امّ / ٥املدارك ترتيب. ينظر: التّاريخ، وسَ
ري))سبعة عرش جزءًا((، وقال: ٣٢٤ . وطُبع جزءٌ صغريٌ باسم: ٣/٨٩٠ ، والتّذكرة١٥/٣٩٥ ، والسِّ

ثني وضعفائهم وأسامئهم وكناهم د اهللاونُسب أليب عبد كتاب فيه متييز ثقات املحدِّ  بن اهللاعبد بنحممّ
ثر عليه منه، يقع يف ه٢٤٩ت/ حيم الربقيّ الرّ عبد ،حتقيق/ عامر حسن صربي، وهو القدر الّذي عُ

ل ورقة منه بخطّ كبري:  مخس ورقات، وربّام كان قطعة من كتاب أيب العرب هذا؛ حيث كُتب يف أوّ
د بن أمحد بن متيم(( ، ومل يُذكر البن الربقي كتاب هبذا االسم، وأمّا النّقوالت عن ابن الربقي فيه، ))ملحمّ

نه ابنُ متيم كتابه، وهي ورقات يسرية من الكتاب. واهللا أعلم. فلعلّه  ا ممّا ضمّ
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 .(م)هـ ٣٣٦/ت املناديّ  ابن البغداديّ  جعفر بنألمحد التّاريخ -٦٣
د التّاريخ -٦٤ ال العسّ  إبراهيم بنأمحد بنأليب أمحد حممّ

 .هـ(م)٣٤٩ت/
ديفّ  حزم بنسعيد بنعمر أمحد أليب التّاريخ -٦٥ ـ (م)٣٥٠املنتجييلّ ت/ الصّ  .ه
لة -٦٦  .هـ(م)٣٥٣األندليسّ ت/ قاسم بنملسلمة الصّ

يف  ، وهو من مصادره، واقتبس منه مغلطاي١٠٨ذكره املالكيّ يف ما ورد به اخلطيب رقم:   )١(
مريُّ أنّه يف أهل بغداد. موارد ١/١١٨، وابن حجر يف التّهذيب٦/٦٨اإلكامل ح العُ ، ورجّ

: ٢/٢٢٢، وابنُ حجر يف التّهذيب ٦/٣٩، وذكر له مغلطاي يف اإلكامل٢٨٧اخلطيب ص: 
 . -سيأيت يف كتب الوفيات-الوفياتكتاب

هبيّ ، ٢/٢٥٣ أصبهان يف أخبار ذكره أبو نعيم  )٢(  . ٣/٨٨٧، والتّذكرة ١٦/١١ رييف السِّ والذّ
ثني ((: قال ابن الفريضّ   )٣( . تاريخ علامء ))، قُرئ عليهالغايةفيه بلغ صنّف تارخيًا يف املحدِّ

 ما بلغنا من تاريخ مثله، إالّ  جال أحدٌ يف الرِّ  عَ ضَ ما وَ ((قال ابن حزم: و، ١/٥٦األندلس
د ، ومل أرَ موسى  بنحممّ كتاب كبري بلغ فيه الغاية ((وقال ابن خري: ، ٢/١٨٠. رسائله))هالعقييلّ

ا، من اإلتقان هبيّ ه ، وسامَّ ١٩٥ص:  تهفهرس. ))وهو مخسة وثامنون جزءً . التّاريخ الكبري: الذّ
ري . وهو من مصادره، ١/٢٧٣. اإلكاملالتّعديل والتّجريحومغلطاي: ، ١٦/١٠٤السِّ

 ومصادر ابن حجر. 
خاويّ   )٤( لةقول ابن حجر أنّ  وذكر-قال السّ كذا ((-للبخاريّ  التّاريخ الكبريذيلٌ عىلالصّ

كام ؛ اهرالزّ : هفها سامّ ملؤلِّ  عىل كتابٍ  وهو ذيلٌ ؛ عندي لةالصّ وكتاب، ه يف كالم شيخنارأيتُ 
ده أنّ القريشّ ٢٢٠ص:  . اإلعالن))أشار إليه يف اخلطبة -وهو يكثر النّقل عن مسلمة-، ويُؤيّ

، ١/٢٧١ئة. اجلواهر املضي))صلة تارخيهىف  األندليسّ  قاسم بنه مسلمةكذا نسب((قال: 
ثنيتارخيه الكبريل به عىلذيّ  يذيل الّ الذّ ((وقال يف موضعٍ آخر:  اجلواهر . ))ىف أسامء املحدِّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .له(م) التّاريخ الكبري -٦٧
د التّواريخ أصحاب علل أوهام -٦٨  البستيّ حبّان  بنأليب حاتم حممّ

 .هـ(م)٣٥٤ت/
 .(م). له التّاريخ الكبري -٦٩
 .(م). له الفصل بني النّقلة -٧٠

يه أنّ بعض النّقول١/١٦٨ةيئاملض مة تارخيهعنه يف رواةٍ عند البخاريّ يف  ، ويقوّ . ينظر: مقدّ
ق اإلكامل ملغلطاي ص:  وابن حجر. ، مغلطاي(ماجستري). وهو من مصادر  ٢٠٢-٢٠١حمقِّ

اهروكتابه مجع تارخيًا يف ((الّذي سبق، يظهر هو املعنيّ بقول ابن حجر يف ترمجة مسلمة: الزّ
جال رشط فيه أن ال يذكر  . ))د واحدوهو كثري الفوائد يف جملّ ، تارخيهله البخاريّ يف  من أغفالَّ إالرّ

دّ من مؤلَّفاته: ٦/٣٥اللّسان  لة. ومل يذكر التّاريخ الكبري. وعَ ابق الصّ   .٦/٣٦. السّ
ابقة.   )١(  ينظر: احلاشية السّ
خاويّ ، و٢/٣٠٢. اجلامع))عرشة أجزاءٍ ((اخلطيب، وقال: ذكره   )٢( ، ٢٢٠ص:  يف اإلعالن السّ

ة و  . ١/٤٥البغداديّ يف اهلديّ
يْه: أصل هذا الكتاب؛ هو  )٣( قنع هبذين أو((، قال ابن حبّان: املجروحنيو، الثّقاتكتابَ

ما فيه  لعلمنا بصعوبة حفظ كلّ ؛ جناهذي خرّ الّ التّاريخ الكبري الكتابني املخترصين عن كتاب
 . ١/١١الثّقات. ))رق واحلكاياتمن األسانيد والطّ 

 شيخٍ  نذكر فيه كلَّ ((، قال ابن حبّان: ١/٢٨٨، واملجروحني١/١٣ذكره ابن حبّان يف الثّقات  )٤(
ّ تُ اختلف فيه أئمّ  بب الدّ قه البعضُ فه ووثّ ن ضعّ نا ممِ  اعي هلم إىل ذلك، ونحتجُّ لكلّ ، ونذكر السّ

ا-، وقال عنه١/٢٨٨. املجروحني))واب فيه، ونذكر الصّ واحدٍ  فنا يف شيخ توقّ  كلّ ((: -أيضً
 َّ اأمره ممِ عفاء مجيعً عرشة ((اخلطيب:  . وقال٦/٢٧. الثّقات))ن له مدخل يف الثّقات والضّ
 . ٢/٣٠٢. اجلامع ))أجزاء
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 القريواينّ  خالد أيب بنإبراهيم بنألمحدالتّعريف بصحيح التّاريخ -٧١

 .)م(هـ٣٦٩/ ت
ارقطنيّ  عمر بنأليب احلسن عيلّ  والتّعديل اجلرح كتاب -٧٢  الدّ

 .هـ(م)٣٨٥ت/
بن شاهني البغداديّ ا أمحد بنيب حفص عمرأل التّاريخ -٧٣

 .هـ(م)٣٨٥ت/
حيح معرفة إىل املدخل -٧٤ قيم وتبيني الصّ جال أسامء من أشكل ما من السّ  الرّ

حيحني يف د اهللاعبد أليب الصّ   .هـ(ط)٤٠٥ت/ احلاكم اهللاعبد بنحممّ
ة األعصار  -٧٥ ني لرواة األخباراجلامع لذكر أئمّ  .له (م) املزكِّ

الّ كان له عناية بالتّاريخ أَ ((: -عن مؤلِّفه-قال ياقوت  )١( ، زيد عىل العرشت اتده جملّ رأيتُ ، ف فيه كتابً
تاريخ ((، وقال ابن أيب أصيبعة: ١/٢٥٢معجم األدباء. ))التّعريف بصحيح التّاريخ: هامّ سَ 

. ٤٨٢عيون األنباء ص: . ))وقطعة مجيلة من أخبارهم، يشتمل عىل وفيات علامء زمانه، خمترص
 وهو من مصادر مغلطاي، وابن حجر. 

ة   )٢(  . ١/٦٨٤ذكره البغداديّ يف اهلديّ
ا مئةالتّاريخ((: -يف ذكر مصنّفاته-ملؤلِّفقال ا  )٣( ، ٣/٩٨٨ ينظر: التّذكرة. ))ومخسون جزءً

ري  . ٤٣٢/ ١٦والسِّ
ه ابن خري يف فهرسته ص:  )٤( سالة، ١٩٢كذا سامّ ، الرّ ا منه ربيعُ املدخيلّ ق جزءً ،حقّ

املدخل إىل هـ،باسم: ١٤٣٠هـ، ثمّ أعاده كامالً يف دار اإلمام أمحد،القاهرة،١٤٠٤بريوت،
حيح قه إبراهيم آل كليب، الالصّ ياض، ، وحقّ  الغنيّ هـ(ماجستري). ولعبد١٤٢٣عبيكان، بالرّ

تي األوهامهـ٤٠٩األزديّ ت/  . -مطبوع-احلاكم اهللاعبد أيب مدخل يف الّ
ري  )٥( هبيّ يف السِّ ه الذّ ا-، وذكره١٣/٧٧كذا سامَّ ي األخبارباسم: ١٧/١٧٠ -أيضً زكِّ ، كتاب مُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نني -٧٦ اب يعقوب بنأليب يعقوب إسحاق تاريخ السِّ  القرّ

 .هـ(م)٤٢٩ت/
ت/  اخللييلّ  اهللاعبد بنلخليلل يف معرفة علامء احلديثاإلرشاد  -٧٧

 .هـ(ط)٤٤٦
املستخرج من كتب النّاس للتّذكرة واملستطرف من أحوال النّاس  ٧٨
محنعبد القاسم أليب للمعرفة د بنالرّ  .(ط)هـ٤٧٠/ت األصبهاينّ ابن منده حممّ

حيحجريح ملن خرّ التّعديل والتّ  -٧٩ أليب الوليد  ج له البخاريّ يف اجلامع الصّ
 .هـ (ط)٤٧٤ت/ الباجيّ  خلف بنسليامن

يه٥٦/٣٩٣ ابن عساكر يف تارخيهوكذا  ا-، وهو من مصادره، ويسمّ ي رواة : -أيضً زكِّ كتاب مُ
 . ٢١/٢٥٢تارخيه. األخبار

 سيأيت يف كتب الوفيات.   )١(
قه  )٢( د حقّ ياض،  بنسعيدحممّ شد، بالرّ : هـ، ١٤٠٩عمر، الرّ هبيّ كتاب كبري، انتخبه ((قال الذّ

ري))إرشادهوله غلطات يف. . . املنتخب، سمعنالفيّ احلافظ السّ  ، وقال: ١٧/٦٦٦. السِّ
ابق))ه أماله من حفظهكأنّ ؛ أوهام كثرية يف كتابه وللخلييلّ (( بن قطلوبغا ابه ، ورتّ ١٣/٣٧٧. السّ

سالة ص: عىل احلروف  . ٩٨-٩٧، ذكره الكتّاينّ يف الرّ
قه عامر صربي، ونرشته وزارة العدل، بمملكة البحرين، والّذي وصلنا منه نحو النّ   )٣( صف؛ حقّ

قه.   كام استظهره حمقّ
 . سيأيت يف املصنَّفات يف رجال كتب معيَّنة  )٤(
عفاء بعد القرن اخلامس:   )٥( الكامل يف أسامء من املصنّفات املطبوعة يف اجلمع بني الثّقات والضّ

جال عدُّ للطّبعهـ( ٦٠٠ت/ املقديسّ  الغنيّ لعبد الرّ يوسف ل هتذيب الكامل ، و-سيأيت) يُ
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 :الكتب املفردة يف الثّقات: ثانيًا

 املدينيّ  اهللاعبد بنأليب احلسن عيلّ  نيتواملتثبِّ كتاب الثّقات  -١
 .هـ(م)٢٣٤ت/

 .هـ(ط)٢٦١ت/ العجيلّ  اهللاعبد بنأليب احلسن أمحد معرفة الثّقات -٢

يّ ت/ عفاء املجاهيلالتّ ، و-أيت يس-هـ ٧٤٢املزّ  كثري بنإلسامعيل كميل يف الثّقات والضّ
ريو، -سيأتيان-الكاشف، وتذهيب هتذيب التّهذيب، و-سيأيت-هـ ٧٧٤/ ت ، السِّ

ما- اإلسالم تاريخو دمجيعها  -تقدّ هبيّ  أمحد بنملحمّ ، هتذيب التّهذيب، وهـ٧٤٨/ ت الذّ
  .-انأتييسهـ ٨٥٢/ ت حجر ابن العسقالينّ  عيلّ  بنألمحدكالمها  التّهذيب تّقريبو

ه احلاكم يف املعرفة ص:   )١(  عرشة أجزاء.  ، وذكرا أنّه٢/٣٠٢، واخلطيب يف اجلامع ٢٧٥كذا سامَّ
قه عبد  )٢( ار، باملدينة،  لعليماحقّ ، الدّ بكيّ  هـ، وهو برتتيب١٤٠٥البستويّ ، ، السّ قهواهليثميّ  وحقّ

: هـ٨٧٩ت/ قطلوبغا بنهـ، ولقاسم١٤٠٥العلميّة، بريوت،  الكتب، قلعجيّ  املعطيعبد
ّ  االهتامم . ذكرمها زوائد العجيلّ يف جملّد، و العجيلّ  ثقات بإصالح الكيلّ  يف جملّدٍ لطيفٍ

خاويّ  وء السّ  العلم أهل رجال منالثّقات  معرفة: . والعنوان الكامل للكتاب٦/١٨٧يف الضّ
ر واحلديث، ومن عفاء، وذِكْ -. وهذا يدلّ عىل أنّه يذكر غري الثّقاتوأخبارهم مذاهبهم الضّ

ا مة يف-لكن الثّقات هم الغالب، قال البستويّ -أيضً  واهللا-يل ويبدو((: -١/٦٧حتقيقه مقدّ
جال معرفة، والتّاريخ، ووالتّعديل اجلرح، والثّقاتهذه:  أنّ  -أعلم  أسامء الرّ

ته ، وساق))واحدٍ  لكتابٍ  عديدة  إىل بالنّظر له بدا ما حسب كلٌّ  وصفه((: قالثمّ ذلك،  عىل أدلَّ
 هو كام والتّعديل اجلرح كتاب عليه، وهو لغلبتهم الثّقاتكتاب وحمتوياته، فهو موضوعه

ثني عند املعروف باملعنى التّاريخكتاب واضح، وهو غريو الكبري التّاريخكـ املحدِّ  الصّ
، وهو جال معرفةكتاب للبخاريّ : ))الرّ ؛ وجدته باالستقراء توثيق العجيلّ ((. قال املعلِّميّ

 . منه١١٠، وينظر: ص: ٧٢ص:  األنوار. ))أو أوسع، كتوثيق ابن حبّان



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
دأل الثّقات ٣  .هـ(م)٣٣٣ت/ ميميّ التّ  متيم بنأمحد بنيب العرب حممّ
دأل الثّقات -٤  .هـ(ط)٣٥٤ت/ البستيّ  حبّان بنيب حاتم حممّ
 .(ط)له  مشاهري علامء األمصار  ٥
 .هـ (م)٣٦٧ت/ كريّ السّ  برشان بنأليب حفص عمر الثّقات ٦
بن شاهني ا البغداديّ  أمحد بنعمرل تاريخ أسامء الثّقات -٧

 .هـ(ط)٣٨٥ت/

خاويّ يف الفتح )١( م له كتاب: ١٠٠، وينظر: بحوث ص: ٤/٤٣٤ذكره السّ ثقات . وتقدّ
ثني وضعفائهم  . املحدِّ

الً ص:   )٢(  . ٤٨٥-٤٧٠سيأيت الكالم عنه مفصّ
به عىل الطّبقات، نرشه فاليشهمر،  )٣( رته١٩٥٩رتّ قه  الكتب م، وصوّ العلميّة، بريوت، وحقّ

 هـ. ١٤١١، الوفاء، باملنصورة، عيلّ  مرزوق
 . ١٠٠: ص ، وينظر: بحوث٣/٢٧٥يف اللّسان ذكره ابن حجر  )٤(
قه صبحي )٥( ،  حقّ ائيّ امرّ لفيّة، الكويت، السّ ، املعطيهـ، وعبد١٤٠٤السّ  العلميّة، الكتب قلعجيّ

د هـ،١٤٠٦ بريوت، ، وحممّ  اإلمام، بجامعة املحطب، وصالح القاهرة، الفاروق، األزهريّ
ياض  . )ماجستري(هـ١٤٠٢الرّ

دمل الثّقاتومن املصنَّفات يف الثّقات بعد القرن اخلامس:   )٦(  وجيّ الرسّ  عيلّ  بنحمّ
: (م)هـ٧٤٤ت/ رشح . ))ديف جملّ ، األمحدون: همل يكمله، عندي منه بخطّ ((. قال العراقيّ

: ، ٣/٢٦٠التّبرصة  خاويّ الكان يف أكثر من عرشين جملّ  ولو تمّ ((وقال السّ ه املتقن بخطّ ، دً
ثني املو. ٢١٨. اإلعالن ص: ))البديع ة املرضيّني والثّقات املحدِّ واة نتقى يف أسامء األئمّ والرُّ

دمل املشتهرين من تابعني فمن بعدهم (م)؛ هـ ٦٣٦ابن خلفون ت/ األندليس إسامعيل بنحمّ
عينيّ يف برناجمه ص:  ه الرّ واوين ((، وقال: ٢٥٩يف برناجمه ص:  ، والتّجيبيّ ٥٤كذا سامَّ أحد الدّ
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عفاءملفردة الكتب ا: الثً ثا  :يف الضّ

عفاء  ١  .هـ (م) ١٩٨ان ت/ القطّ  سعيد بنليحيى الضّ
عفاء -٢  .)خ( هـ ٢٣٣/ت معني بنا حييىأليب زكريّ  الضّ
عفاء  ٤  .هـ (م)٢٣٤ت/ املدينيّ  اهللاعبد بنلعيلّ  الضّ
عفاء -٥ د اهللاأليب عبد الضّ  حيم الربقيّ الرّ عبد بن اهللاعبد بنحممّ

 .هـ(م)٢٤٩ت/

ابق ص: ))املفيدة يف بابه : ٢٦٠. السّ قع يف مخس ، ويكتاب الثّقات، ويُطلق عليه البعضُ
ادس ص:  فر السّ اكيشّ (السّ يل للمرّ : ). و١٣٠جملّدات ضخمة. كام يف الذّ خاويّ قال السّ

ّ  وأفرد شيخنا((  نبالء  وكذا فعل بعضُ ، وما كمل، هتذيب التّهذيبن ليس يف الثّقات ممِ
ثقات : يف موضعه وسامّ ، ٢١٨. اإلعالن ص: ))وكتبت منه غري نسخة، مجاعة من أصحابنا

ج ّ الرّ دات من مخسة، وقال كتب منه نحو ثالث جملّ ((وقال: ، ن مل يذكر يف هتذيب الكاملال ممِ
: ٢/٦٨٣. اجلواهر))ضيِّ ه من عرشة لو كمل، ما بُ ة: إنّ مرّ  سالة ))مل يكمل((، وقال الكتّاينّ . الرّ

ّ و. ١٥٦ص:   . -مطبوع-هـ٨٧٩/ت قطلوبغا بنلقاسم ةتَّ ن مل يقع يف الكتب السِّ الثّقات ممِ
)١(   : هبيّ ري. ))وغريه، مل أقف عليه، ينقل منه ابن حزم((قال الذّ  . ٩/١٨٣ السِّ
هبيّ   )٢( خاويّ يف الفتح ، ١/٤يف املغنيذكره الذّ  أمحد يف ورقات . ومنه٤/٤٣١والسّ

، وعنه: ٢٠٣-٢٠٢. ينظر: تاريخ سزكني ص: ١٥٥٧ صائب ، وأنقرة٦/ ٦٢٤الثّالث
جال يف معني بنحييى كالم. والّذي ذكره سزكني؛ هو: ١ح٩١ص بحوث  كتاب-الرّ

 املجروحني
يف ما ورد به  ، واملالكيّ ٢/٣٠١، واخلطيب يف اجلامع٢٧٤: ص يف املعرفةذكره احلاكم   )٣(

هبيّ ، ٢٠٨اخلطيب، رقم:  ري والذّ  عرشة أجزاء. ، وذكروا أنّه ١١/٦٠يف السِّ
هبيّ   )٤( رييف ذكره الذّ سالة ص:  والكتّاينّ ، ٢/٥٦٩ ، والتّذكرة١٣/٤٦ السِّ ركيلّ ، ١٠٨يف الرّ والزّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جال -٦ س عيلّ  بنعمرو حفص أليب تضعيف الرّ  .(م). هـ٢٤٩ت/ الفالّ
ــــعفاء الكبــــري -٧ ــــد اهللاأليب عبــــد الضّ  البخــــاريّ  إســــامعيل بــــنحممّ

 .)خ(هـ٢٥٦/ت
عفاء الصّ  -٨  .(ط)له  غريالضّ

ابن حجر، ، ومغلطايهو من مصادر و، ٢/١٥ والبغداديّ يف اهلديّة، ٦/٢٢٢يف األعالم 
عفاء عىل الطّبقات حيث رتّ يف كتب الطّبقات م املتقدِّ  كتاب الطّبقات: هوأنّه  يظهرو ب الضّ

قال:  ١/٢٤رشح ابن ماجه ، ويدلُّ لذلك نقوالت مغلطاي عنه؛ ففي عفبحسب الضّ 
ّ نسب إىل الضّ من يُ : ، يف بابكتاب الطّبقات يف الربقيّ  اهللاوذكره أبو عبد(( ن يُكتب عف ممِ

نسب من الثّقات إىل من يُ : يف بابكتاب الطّبقاتيف وذكره الربقيّ ((وقال: ، ))حديثه
ابق. ))عفالضّ  م فيه من كلِّ تُ  من: بابكتاب الطّبقاتيف  وقال الربقيّ ((، وقال: ١/٣٠٠السّ

ّ املذهبه من أهل ؛ الثّقات ابق ))رمى منهم بالقدرن كان يُ ملدينة ممِ ، وهو من مصادر ٢/٥٧٦. السّ
يف  الطّبقاتيف  وقد ذكره ابن الربقيّ ((قال ابن حجر: . الطّبقات: يهسمِّ ويُ ابن حجر، 

يف  وقال الربقيّ ((. وقال: ٣/٢٩. التّهذيب ))عفب عليه الضّ من كان األغل: باب
ّ ، ةملت روايته من الثّقات يف األخبار والقصص خاصّ من احتُ : يف بابالطّبقات ن يتقن ومل يكن ممِ

واية عن أهل الفقه ق إكامل مغلطاي ص: ٧/٤١٥. التّهذيب))الرّ مة حمقّ   (ماجستري). ٨٩. وينظر: مقدّ
ه  )١( خاويّ ، وذكره  ))جزء صغري((وقال: ، ١٨٠ص:  يف فهرسته خري ابنكذا سامَّ  . ٢١٨يف اإلعالن ص:  السّ
يّ يف هتذيبه )٢( ه املزّ ري١/٣١٩كذا سامَّ هبيّ يف السِّ ، وابن حجر ١/٤٧٨، وامليزان١١/١٣٩، والذّ

خاويّ يف الفتح ١/٣٩١، واللّسان ٥/١٢٢يف التّهذيب ، وقال: ٤٣٢-٤/٤٣١، والسّ
، ١/٥٥٧باتنه يف أنّه خمطوط. ٣/١٧٩ تارخيه . وذكر بروكلامن يف))كبري وصغريوللبخاريّ ((

 . واهللا أعلم. ٢ح ٩٤: ص وينظر: بحوث. ٢٩٣٧-٢٩٣٢رقم
قه  )٣( زايد،  إبراهيم ، وحممودهـ١٤٢٦، باملنصورة، ابن عباس، العينني أيب بنإبراهيم بنأمحدحقّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
جال -٩  اجلوزجاينّ  يعقوب بنيب إسحاق إبراهيمأل أحوال الرّ

 .هـ(ط)٢٥٩ت/
ابني واملرتوكني من أصحاب احلديث -١٠ عفاء والكذّ أليب زرعة  كتاب الضّ

ازيّ  الكريمعبد بن اهللاعبيد  .هـ(ط)٢٦٤/ ت الرّ
عفاء  ١١ د الضّ ازيّ  إدريس بنأليب حاتم حممّ  .هـ(م) ٢٧٧/ت الرّ
ـــــعفاء واملرتوكـــــني -١٢ ـــــاب الضّ ـــــنمحـــــدأل كت ـــــائيّ  شـــــعيب ب  النّس

 .هـ(ط)٣٠٣ت/
ـــعفاء -١٣ ـــدأل الضّ ـــد عب ـــن اهللايب حممّ ـــنعـــيلّ  ب النّيســـابوريّ  اجلـــارود ب

 .هـ(م)٣٠٧ت/

، عامل الكتب، ١٩٨٥القلم، بريوت هـ، ودار١٣٩٦الوعي، حلب،  م، وبوران الضناويّ
 هـ. ١٤٠٤بريوت، 

قه صبحي )١( سالة، بريوت،  حقّ ، الرّ ائيّ امرّ ، العليموعبد، هـ١٤٠٥السّ ، البستويّ  الطّحاويّ
ياض، جرة: باسم بالرّ جال أحوال يف الشّ  . الرّ

، باجلامعة اإلس )٢( ، املجلس العلميّ قه سعدي اهلاشميّ كتابه: هـ، ضمن ١٤٠٢الميّة، حقّ
ةأبو نَّة النّبويّ ازيّ وجهوده يف السُّ ركيلّ يف األعالم زرعة الرّ مريّ يف ٩٩/ ٣. وعزاه الزّ ، والعُ

نه، وراويه عن ٢٩٢ت/ الربذعيّ  عمرو بنسعيد عثامن أليب ٩١بحوث ص:  وِّ دَ هـ. وهو مُ
ازيّ   . ٣٧٦-٢/٣٧٥أيب زرعة. ينظر: أبو زرعة الرّ

هبيّ   )٣( نه كتابَه. ١/٤يف املغني ذكره الذّ  ، وضمّ
، وكامل طبع بتحقيق بوران )٤( ناويّ  وحممود، هـ١٤٠٥الثّقافيّة، بريوت،  احلوت، الكتب الضّ

ريوان، القلم، بريوت،  العزيزهـ، وعبد١٤٠٦املعرفة، بريوت، ، إبراهيم  هـ. ١٤٠٥السّ
، ٢/٧٦، ١/١٧٩التّهذيبيف ابن حجر ،و٢٥٢، ١/١٦٩يف اإلكاملاقتبس منه مغلطاي   )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عفاء واملنسوبني إىل   -١٤ ثنيالكتاب الضّ أليب حييى والعلل بدعة من املحدِّ

 .هـ (م)٣٠٧ت/  اجيّ السّ  حييى بنازكريّ 
عفاء -١٥ د الضّ  .هـ (م)٣١٠ت/ واليبّ اد الدّ محّ  بنأمحد بنأليب برش حممّ
عفاء  ١٦ د الضّ  .(م) هـ٣١١/ت خزيمة بنإسحاق بنأليب بكر حممّ
عفاء  ١٧ د الضّ  .(ط) هـ ٣٢٢/ ت العقييلّ  عمرو بنأليب جعفر حممّ
عفاء -١٨ د بنامللكيب نعيم عبدأل الضّ  اجلرجاينّ  عديّ  بنحممّ

 هـ(م)٣٢٣ت/

 من النّقل عنه. وأكثرا
ه )١( امّ من ((، بدون: ١٧١معجمه ص: ، وابن حجر يف ١٧٨: ص ابن خري يف فهرسته كذا سَ

ثني والعلل  ٧/٢٣٢، وابن حجر يف التّهذيب٨/٣٨٠يف اإلكاملمغلطاي . وذكره ))املحدِّ
عفاءباسم:  ا-، وذكراهكتاب الضّ ، ١/١٨١. اإلكاملاجلرح والتّعديلباسم: -أيضً

ا. والبن شاقْال نقوالت عنه ثبّتها عىل ٥/٢٥٣والتّهذيب ، وأكثرا من النّقل عنه جد¢
ارقطنيّ البن حبّان، طبعها خليلُ العريبّ مع كتاب كتاب املجروحنيتراجم تعليقات الدّ

 هـ. ١٤١٤، مكتبة الفاروق، بالقاهرة، بن حبّانعىل املجروحني ال
هبيّ يف تارخيه ( ذكره  )٢( سالة ص: ١/٥)، واملغني١٥٢ص:  ١٧٠-١٦١الذّ ، والكتّاينّ يف الرّ

، ١/٢١١يف التّهذيبابن حجر ، و٢/١٠١، ١/٢٩٣يف اإلكامل نه مغلطايمواقتبس ، ١٠٨
 ، وأكثرا من النّقل عنه. ٢٢٨، ٢٢٢

هبيّ   )٣(  . ٩٢: ص ، وينظر: بحوث١/٤يف املغني ذكره الذّ
قه عبد )٤( ، الكتب العلميّة، بريوت،  املعطيحقّ ،  ومحدي، هـ١٤٠٤قلعجيّ ميعيّ ، الصّ لفيّ السّ

ياض،  ق-وهي أفضلهام-هـ١٤٢٠الرّ قِّ  علميّة، يف أكثر من جامعة، ومل يف أكثر من رسالة ، وحُ
ق يّة يف تُنرش، وحيقّ  . باجلامعة اإلسالميّةاحلديث،  رسائل ماجستري يف كلّ

هبيّ يف التّذكرة))عرشة أجزاء((وقال: ، ٢/٧٩١اخللييل يف اإلرشادذكره   )٥( ، ٨١٧/ ٣، وعنه الذّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ــــعفاء -١٩ ــــدأل الضّ ــــرب حممّ ــــنيب الع ــــد ب ــــنأمح ــــيم ب ــــيّ  مت  األفريق

 .)هـ(م٣٣٣ت/
عفاء واملرتوكنيكتاب  -٢٠ كن السّ  بنعثامن بنأليب عيلّ سعيد الضّ

 .هـ(م)٣٥٣ت/
عفاء واملرتوكنيثني معرفة املجروحني من املحدِّ  -٢١ أليب حاتم  والضّ

د  .هـ(ط)٣٥٤ت/ البستيّ  حبّان بنحممّ
جال -٢٢  اجلرجاينّ  عديّ  بن اهللايب أمحد عبدأل الكامل يف ضعفاء الرّ

 .هـ(ط)٣٦٥ت/
عفاء واملرتوكني -٢٣ د كتاب الضّ  األزديّ  احلسني بنأليب الفتح حممّ

سالة ص:   . ١/٦٢٤اهلديّةو، ١٠٨وينظر: الرّ
هبيّ يف امليزان   )١( ، واقتبس منه ٣٦/ ٥، ١/٣٥٢، وابن حجر يف اللّسان٣/٤٥٦ذكره الذّ

سخة الكرب أبو العرب يف النّ ذكره ((: ١١/١٠٩، وقال يف موضعٍ ١/٦٧يف اإلكامل  مغلطاي
عفاءمن  ثقات ، وأكثرا من النّقل عنه، وله ١/١٢٤، وابن حجر يف التّهذيب ))كتاب الضّ

جال وضعفائهم مالرّ  . -تقدّ
ه  )٢( ، ٤/٢٢٦اقتبس منه مغلطاي يف اإلكاملو، ))ومل يتمّ تأليفه((، وقال: ١٧٩ص:  يف فهرستهابن خري كذا سامّ

خاويّ يف الفتحذكره و، ٣/٦٨يف التّهذيبابن حجر و  . ٢١٩: ص ، واإلعالن٤/٤٣٢السّ
ة، باهلند،  )٣( ، العزيزيّ قه عزيز القادريّ ، هـ١٤٠٢إبراهيم، الوعي، حلب،  وحممود، م١٣٩٧حقّ

ياض،  ، الرّ ميعيّ ، الصّ لفيّ ق يف رسائل علميّة يف اجلامعة ١٤٢٠ومحدي السّ قِّ هـ، وحُ
م يف كتب اجلرح والتّعديل.  ارقطنيّ تعليقات عليه، مطبوع؛ تقدّ  اإلسالميّة، وللدّ

الً ص:   )٤(  . ٤٩٩-٤٨٦سيأيت الكالم عنه مفصّ
ه ابن خري يف فهرسته ص:   )٥( وداينّ ١٧٢، وابن حجر يف معجمه ص: ١٧٩كذا سامَّ لة  ، والرّ يف الصّ

: ، قال ٢٨٩ص:  هبيّ ف كبري إىل الغاية يف أبو الفتح يرسف يف اجلرح، وله مصنَّ ((الذّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ(م)٣٧٤ت/

عفاء -٢٤ دأل الضّ د بنيب أمحد حممّ أمحد احلاكم الكبري  بنحممّ
 .هـ(م)٣٧٨ت/

عفاء واملرتوكون -٢٥  ارقطنيّ الدّ  عمر بنيب احلسن عيلّ أل الضّ
 .هـ(ط)٣٨٥ت/

عفاء والكذّ تاريخ أسامء  -٢٦ بن شاهني البغداديّ امحد أ بنلعمر ابنيالضّ
 .هـ(ط)٣٨٥ت/

عفاء -٢٧ ليامينّ  عمرو بنعيلّ  بنألمحد الضّ  .(م). هـ٤٠٤/ت البيكنديّ  السّ
عفاء -٢٨ د اهللايب عبدأل الضّ  .هـ(ط)٤٠٥/ ت احلاكم اهللاعبد بنحممّ

ا بنفسه مل يسبقه أحدٌ  تكلَّ كلّ إىل التّ  املجروحني، مجع فأوعى، وجرح خلقً م م فيهم، وهو الـمُ
ري ، ١/٥. امليزان))فيه ، انفرد ال يعتمد إذاألزديّ ا((وقال ابن حجر: ، ١٦/٣٤٨وينظر: السِّ

هبيُّ واقتبس منه . ٣٩٠. اهلد ص: ))؟! فكيف إذا خالف به حجر ، وابنُ الذّ ، وأكثرا من النّقل عنه، وهذّ
ارقطنيّ  فيه وراجع هـ، ٤١٠/ت رساقة بنأبو احلسن ري: ينظر. الدّ  . ١٧/٢٨١ السِّ

هبيّ   )١( ه: ٢/٤٣٦، وابن بدران يف هتذيبه١/٥يف املغنيذكره الذّ كتاب تسمية ضعفاء ، وسامّ
ثني  . ٩٣. وينظر: بحوث ص: املحدِّ

، بريوت،   )٢( د الصبّاغ، املكتب اإلسالميّ قه حممّ  املعارف، اهللا،عبد بنهـ، وموفّق١٤٠٠حقّ
ياض، سالة، بريوت،  وصبحي، هـ (ماجستري)١٤٠٤ الرّ ، الرّ ائيّ امرّ  هـ. ١٤٠٦السّ

قه عبد  )٣( ، الرّ حقّ  هـ.  ١٤٠٩حيم القشقريّ
: ٣/٢٧٠ذكره ابن حجر يف التّهذيب   )٤( هبيّ جال((، قال الذّ ، وقفت له عىل تأليف يف أسامء الرّ

ا-، وقال٣/١٠٣٦التّذكرة . ))قت منهوعلّ  ليامينّ كتابًا فيه حطٌّ عىل كبارٍ  رأيتُ ((: -أيضً ، للسُّ
ري . ))سمع منه ما شذّ فيهفال يُ   . ٢٠٢/ ١٧السِّ

هبيّ   )٥( ـــــذّ ـــــيذكـــــره ال ـــــن حجـــــر يف التّهـــــذيب ١/٢ ، وامليـــــزان١/٥ يف املغن ، ٣/٩٠، واب



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
عفاء -٢٩ د أليب الضّ األصبهاينّ اش قّ النّ  عمرو بنعيلّ  بنسعيد حممّ

 .(م) هـ ٤١٤ت/
عفاء -٣٠  .هـ(ط)٤٣٠األصبهاينّ ت/ اهللاعبد بنأمحد نعيم أليب الضّ
عفاء -٣١  .هـ(م)٤٦٣ت/ البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأليب بكر أمحد الضّ

واة :اجلرح والتّعديل ** ومن مظانّ  ، وكتب األحاديث املسندة، بقيّة كتب الرُّ
 .ورشوح األحاديث، والتّخريج، والنّقد، والعلل

ـــخاويّ يف الفـــتح ٥/٢٣٣واللّســـان املـــدخل إىل ، وهـــو جـــزء مـــن كتابـــه: ٤/٤٣٢، والسّ
حيح م-الصّ مريّ كام أفاده -املتقدِّ  . ٩٣. بحوث ص: العُ

ين يف التّوضيح١١٦/ ٢يف اإلكامل  ذكره مغلطاي  )١( ، جزءٍ يف ((، وقال: ١/١٤٨، وابن نارص الدّ
 . ))سامي جمروحنيأذكر فيه 

قه  )٢( مة كتابه:  هـ؛ وهو١٤٠٥محادة، الثّقافة، باملغرب،  فاروق حقّ  عىل املسند املستخرجمقدّ
د هـ، حتقيق ١٤١٧العلميّة،  الكتب يف معه ، وطبعمسلم صحيح  إسامعيل.  حسنحممّ

هبيّ   )٣(  . ٩٣: ص ، وينظر: بحوث٥/ ١ املغنييف ذكره الذّ
عفاء بعد القرن اخلامس:   )٤(  طاهر بنيب الفضلأل تكملة الكاملومن املصنَّفات يف الضّ

هبيّ يف امليزان الكاملهو ذيلٌ عىل(م). و هـ٥٠٧/ت . ذكره الذّ مل ((وقال: ١/٢البن عديّ
ه خاويّ ، و))أَرَ أليب  احلافل يف تكملة الكاملو. ٤/٤٣٢، والفتح ٢١٨اإلعالن ص: يف السّ

:  . قال. (م)هـ ٦٣٧ت/ ةوميّ الرّ  بنالعبّاس سالة. ))د كبريجملّ ((الكتّاينّ ، ١٠٩ص:  الرّ
عفاء واملرتوكنيو يزان م، و-مطبوع-هـ٥٩٧ت/ اجلوزيّ  بنيب الفرجأل كتاب الضّ

عفاء، واالعتدال عفاء، واملغني يف الضّ واة املتكلّ ، وهذيل، وديوان الضّ م معرفة الرُّ
هبيّ ت/ اهللايب عبدألكلّها  دّ فيهم بام ال يوجب الرّ   ذيل ميزان، وهي مطبوعة، وهـ٧٤٨الذّ

بيِّضه مل((: ٢٣١فهد يف اللّحظ ص:  ابن . قال-مطبوع-لعراقيّ ل االعتدال لسان  ، و))يُ
 . -مطبوع-هـ ٨٥٢البن حجر العسقالينّ ت/ امليزان



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .التّاريخ الكبري: عنوانه -١
د اهللاأبو عبداإلمام احلافظ : فهمؤلِّ - ٢  .)هـ٢٥٦-١٩٤( البخاريّ  إسامعيل بنحممّ
خ فيه ل: موضوعه -٣ ، والتّابعني فمن بعدهم، حابةرتجم للصّ ف، ثنيلمحدِّ أرَّ

يف ثامن عرشة جعلت   طعنتُ امّ ـل((: ؤلِّفقال امل. ةبويّ رية النّ للسّ  خمترصةٍ  م برتمجةٍ وقدّ 
حابةصنِّ أُ  ، موسى بن اهللاام عبيدوذلك أيّ ؛ وأقواهلم، والتّابعني، ف قضايا الصّ

 وقَلَّ اسمٌ ، يايل املقمرةيف اللّ  إذ ذاك عند قرب النَّبيّ ؛ كتاب التّاريخفت وصنّ 
، ))تطويل الكتاب  كرهتُ ينِّ  أَ إالّ ، ة وله عندي قصّ إالّ  التّاريخيف

محنعبدقال واة استيعاب حاول كأنّه((: املعلِّميّ الرّ حابة من الرُّ  إىل بعدهم فمن الصّ
 .))شيوخهطبقة

أ مكانة علميّة كبرية: ةقيمته العلميّ  -٤ نربزها يف ، ومتيّز بميزات جليلة، تبوّ
 :األمور اآلتية

ريو، ٢/٧تاريخ بغداد   )١(  فقهائنا، عن من فقيه أخربين((: احلاكماهللا عبد أبو قال. ١٢/٤٠٣السِّ
د بناحلسنيعيلّ  أيب اه اهللارمحنا-املارسجيسّ  حممّ  كتابيف احلديث رواة بلغ قد: قال أنّه-وإيّ

د التّاريخ ، وامرأةٍ  ألف أربعني من قريبًا إسامعيل بنملحمّ حيح إىل املدخل ))رجلٍ : ص الصّ
هبيّ  ، وقال١١١ ا أربعني من نحوٍ  عىل يشتمل البخاريّ  تاريخ((: الذّ ري ))وزيادة ألفً  السِّ

:  ، وقال١٢/٤٧٠ مة املوضح ))ترمجة ألف عرش بضعة البخاريّ  تاريخ ويف((املعلِّميّ  مقدّ
: ( ة بتحقيقاملطبوع؛ كام يف النّسخة ترامجه توبلغ، ٨/ ١ ترمجة، وقسم  )١٢٣١٥املعلِّميّ

 ) ترمجة. ١٣٣٠٨)كنية، وجمموع ذلك: (٩٩٣الكنى: (
مة اجلرح والتّعديل  )٢(  ، صفحة: ط. مقدّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .وجاللته يف الفنّ ، مكانة مؤلِّفه العلميِّة -أ

 فتُ هؤالء مل يفهموا كيف صنّ ((: البخاريّ  قال، ومعاودته النّظر فيه، عناية مؤلِّفه به -ب
 .))اتمجيع كتبي ثالث مرّ  فتُ وصنّ ، اته ثالث مرّ فتُ صنّ ؛ وال عرفوه، كتاب التّاريخ

واة -ج هات الكتب املصنّفة يف تاريخ الرُّ  .واجلرح والتّعديل، يُعدُّ من أمّ
فه، من أوائل الكتب املوسوعة يف هذا الفنّ  -د   .مع علوّ إسناد مؤلِّ

:  قال  )١( مذيّ ا أَرَ  ومل((الرتّ  األسانيد العلل، والتّاريخ، ومعرفة معنى بالعراق، وال بخراسان يف أحدً
د من أحد أعلم كثري  رأيت((: محدون بنأمحد ، وقال٥/٧٣٨اجلامع  ))إسامعيل بنحممّ

د د بنسعيد جنازة يف إسامعيل بنحممّ هيلّ  حييى بنمروان، وحممّ األسامي،  عن يسأله الذّ
د رُّ  إسامعيل بنوالكنى، والعلل، وحممّ ـمُ هم، كأنّه مثل فيه يَ تاريخ  ))أحد اهللاهو قل: يقرأ السّ

ري ٢/٣١بغداد  بيّ  أبازرعة رأيت((: اخلواص إبراهيم ، وقال١٢/٤٣٢، والسِّ ا كالصّ  بني جالسً
د يدي ري  ))احلديث علل عن إسامعيل، يسأله بنحممّ افعيّة ١٢/٤٠٧السِّ ، وطبقات الشّ

ار محدون بنأمحد ، وقال٢/٢٢٢ د-اجاحلجّ  بنسمعت مسلم((: القصّ  بنوجاء إىل حممّ
د وسيِّ ، يا أستاذ األستاذين، ل رجليكقبِّ دعني حتّى أُ : وقال-بني عينيهل فقبّ  البخاريّ  إسامعيل

ري و، ١٣/١٠٢تاريخ بغداد . ))وطبيب احلديث يف علله، ثنياملحدِّ   . ٤٣٢/ ١٢السِّ
ريو، ٢/٧تاريخ بغداد   )٢( الكتاب،  يُصنِّف : أنّه-أعلم واهللا- يعني((: املعلِّميّ  قال. ٤٠٣/ ١٢السِّ

يزيد، ويصلح،  يعودثمّ ثانية،  خيرجهثمّ نسخته، ويصلح،  يف فيزيد يأخذثمّ للنّاس،  وخيرجه
مة))الكبري التّاريخلـ ثابت الثّالثة، وهذا خيرجهحتّى  -. وقال١١-١/١٠ املوضح . مقدّ

ا اجم فقيَّد بدأ هذا: أنه معنى((: -أيضً  فرتّب عادثمّ احلروف،  عىل فرتَّبها عليها كرَّ ثمّ ترتيب،  بغري الرتّ
ابق. وتأمّل. ))إسامعيل، وهكذا إبراهيم، باب باب: األسامء عىل حرفٍ  كلّ  تراجم -املرجع السّ
ة  اهللارمحك يتأنّون يف إخراج كتبهم، فال  -مع بلوغهم األهليّة يف العلم والتّأليف-كيف أنّ األئمّ

ة بعد أخر، عىل خالف عمل بعض أهل الع   رص.يستعجلون، ويعيدون النّظر فيها مرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة -هـ    .والعزو إليه، وأكثروا اإلفادة منه، وتواردوا عىل النّقل منه، اعتمده األئمّ
مني -و  ة املتقدِّ ا عند األئمّ رين، اكتسب قبوالً شاسعً ونال شهرةً واسعةً ، واملتأخِّ

كبان  .سارت هبا الرُّ
 .كثرة نسخه -ز 
وايات -ح  واة، وتعليلها، عنايته بنقد الرّ امع بني الرُّ  .واهتاممه بقضايا السّ
 بنأخذ إسحاق((: البخاريّ قال  :ومن ذلك، ثناء العلامء عليه -ط 

ا أهيّ : فقال، طاهر بن اهللافأدخله عىل عبد، فتُ الّذي صنّ  كتاب التّاريخراهويه
احْ ريك سِ أ الَ أَ ، األمري لست : وقال، ب منهفتعجّ ، طاهر بن اهللافنظر فيه عبد: قال؟ ، رً

رجالً كتب ثالثني ألف حديث  نّ ألو ((: سعيد بنالعبّاس وبوقال أ، ))فهم تصنيفهأ
د التّاريخكتاب ملا استغنى عن  أبو  وقال، ))البخاريّ  إسامعيل بنتصنيف حممّ

ثني أسامي معرفة((: احلاكم اهللاعبد دعبد أبو كفانا وقد، املحدِّ  إسامعيل بناهللا حممّ
َّص وبنيَّ ، فيه بتصنيفه فشفى، النّوع هذا  البخاريّ   التّاج وقال، ))وخلَ
بكيّ   الكنى أو، األسامء أو، التّاريخ شيئًا من بعده أَلَّف ومَن، إليه يسبق مل((: السّ

: قال   )١( مذيّ جال، والتّاريخ، ذكر من ]جامعه[أي: وما كان فيه((الرتّ العلل يف األحاديث والرّ
 ّ  . ٥/٧٣٨. اجلامع ))كتاب التّاريخا استخرجته من فهو ممِ

ري و، ٧/ ٢تاريخ بغداد   )٢(  . ٤٠٣/ ١٢السِّ
 . ٨/ ٢تاريخ بغداد   )٣(
 . ٥٣٠: ص املعرفة  )٤(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
يّته لتارخيه ((: املعلِّميّ  وقال، ))يستغنِ عنهمل  وقد، الفنّيّة ومزاياه، الكرب أمهّ

ه أعظم  .))تارخيَهطبقتهم يف ومن، شيوخُ
، ا: ضعت عىلسامي وُ هذه األ((: فقال، نصّ املؤلِّف عليها: طريقة ترتيبه -٥

د من بني حروفوإنّام بُ ، ث، ت، ب  نّ أل، حلال النَّبيّ ؛ ث، ت، ب، ا: دئ بمحمّ
د دين ابتدئ يف األ اسمه حممّ ثمّ ، اءثمّ الثّ ، اءثمّ التّ ، ثمّ الباء، لففإذا فرغ من املحمّ

ثمّ ، وامليم جتيئك يف موضعها، ي: يوه، ث، ت، ب، ا: نتهى هبا إىل آخر حروفيُ 
دون عىل  نحو من الّ إا قد كثرت هنّ أل؛ سامء آبائهمأعىل ، ث، ت، ب، ا: هؤالء املحمّ

 .))صحاب النَّبيّ أم من هنّ أل؛ ث، ت، ب، ا: ا ليست عىلهنّ إف، سامءأعرشة 
 :ونجمل طريقة ترتيبه يف العنارص اآلتية

اجم عىل حروف املعجمرتّ  -أ  ل ل يف االسم األوّ احلرف األوّ  يًاراعمُ ؛ ب الرتّ
 .منيطريقة املتقدّ  كام هي؛ فقط

رية النّبويّة خمترصةٍ  بدأ كتابه برتمجةٍ  -ب ثني؛ للسّ  .كام هي عادة بعض املحدِّ
دقدَّ  -ج  .وموافقةً السمه، النَّبيّ  الحل؛ م من اسم حممّ
ي هبا -د تي يكثر التّسمّ د؛ يرتّب األسامء الّ محن وعبد، اهللاوعبد، كمحمّ الرّ

م -حسب أوائل آبائهم   .-عند املؤلِّفكام تقدَّ
ةً  -هـ حابة يف األسامء عامّ م الصّ قدِّ ي هبا ، يُ تي يكثر التّسمِّ ا يف األسامء الّ وأمّ

افعيّة   )١(  . ٢٢٦-٢/٢٢٥طبقات الشّ
مة اجلرح والتّعديل   )٢(  صفحة: ط، ي. مقدّ
 . ١/١١الكبريالتّاريخ   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة  :فللبخاريّ طريقتان يف تقديم الصّ

مهم دون النّظر يف أوائل أسامء آبائهم: األوىل  قدِّ : كام فعل فيمن اسمه؛ تارةً يُ
د مهم، حممّ وكذا فعل ، حسب أوائل أسامء آبائهمثمّ ذكر من جاء بعدهم ، فإنّه قدّ

محنوعبد، اهللاعبد: فيمن اسمه  ذكر تقديم عادته((: قال العراقيّ ، وعمر، الرّ
حابة ل يف الصّ يّ  وقال، ))بابٍ  كلِّ  أوَّ وقال البخاريّ ((: -مبيِّنًا منهج البخاريّ  املزّ

ني من آباء من اسمه عبد حابة ذكر إفراده بعد اهللايف حرف السّ  عىل بابٍ  يف الصّ
دة تي  األسامء يف أنّه املؤلِّف ترتيب من علم وقد((: املعلِّميّ  وقال، ))حِ بهاالّ  عىل يرتّ

م احلروف قدِّ حابة أسامء يُ  يبدأثمّ ، يف اآلباء احلروف ترتيب عن النّظر رصف مع الصّ
حابة بعد من تراجم فيذكر، احلروف برتاجم م وقد، الصّ  سليامن: بايبْ  يف ذلك تقدَّ
 .))واهللا أعلم. فتدبّر، وسعد

مهم: الثّانية واة حسب أوائل أسامء آبائهم، وتارةً ال يقدِّ ؛ بل يذكرهم مع بقيَّة الرُّ
 .وجعفر، جابر: كام فعل فيمن اسمه

ل احلرف -و ي هبا يف أوّ تي يكثر التّسمِّ  .ومل يلتزم ذلك، يعتني بذكر األسامء الّ
حابة، يراعي يف األسامء تقديم األقدم فاألقدم -ز ثمّ ، ثمّ التّابعني، فيبدأ بالصّ

ولذا ال يُعدّ هذا تقسيامً ؛ أو احلرف، بعدهم لكن هذا يف االسم الواحدمن
 .الطّبقاتعىل

 . ٢/١٢٠١التّقييد   )١(
 . ١٥/١١هتذيب الكامل   )٢(
 . ٢ح  ٤/٨٧التّاريخ الكبري   )٣(
د((قال ابن أيب حاتم:  )٤( يف باب: التّاريخمن الطّبقات كتاب يف البخاريّ  إسامعيل بنأدخل حممّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
نْ  وهم؛ ))النّاس أفناء من باب((: -غالبًا-األسامء آخر يف يذكر -ح  ال مَ

ّ ؛ باب من أفناء النّاس((: يقول ولذلك قد، بأبيه يُعرف ويُذكر ، ))عرف بأبيهيُ  ن الممِ
تي خيتم ، أو اسمه وكنيته، أو اسمه ونسبته، باسمه فقط ان الّ دَ وهذا غري األفراد والوحْ

 .))باب الواحد((: هبا احلروف فيقول
ى هبا إالّ : وهي؛ فيها خيتم احلروف بذكر األفراد -ط تي ال يُسمّ ، واحدٌ األسامء الّ
 .))باب الواحد((: ويقول

كابن ، ويعرفون بآبائهم، ذكر من ال يُعرف له اسمٌ ، بعد أن فرغ من األسامء -ي
 .ورتَّبهم عىل املعجم يف أسامء آبائهم، األسقع
اوي يُذكر بأكثر من وجهٍ فيذكره يف أكثر من موضع إذا -ك : مثاله، كان الرّ

د ا-ويُعرف، الكرماينّ  إسحاق بنحممّ د -أيضً  يف ذكره، يعقوب أيب بنبمحمّ
تي  األسانيد وربام ساق، بيّنه اسمه اختالفٌ يف وقع وإذا، موضعني ورد الّ

 .االختالففيها
 .ساءمل يرتجم للنِّ  -ل

. علل ))بيع األسيديّ الرّ  بن: رباحالتّاريخوىل من رباح، من الطّبقة األُ : ىمن كان يسمّ 
. ومل يرتّب البخاريُّ كتابه عىل الطّبقات، إالّ عىل معنى تقديم األقدم فاألقدم ١/٣٤٤احلديث

 يف احلرف الواحد أو االسم. 
، -بكرس الفاء وسكون النون-ونْ بالفاء والنون، ممدود، مجع فِ  األفناء((: قال ابن حجر  )١(

فع الرّ  ةحاشي. وينظر: ٦/٢٦٤. الفتح))ه قبيلتُ عنيَّ فالن من أفناء النّاس إذا مل تُ يقال:
 . ٥٦٣:صكميلوالتّ 

 . ١/٣٣٧الكبري التّاريخ   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
بها عىل املعجم، بالكنى ختم كتابه -م  .ورتّ

: فيه احتامالن. ؟ مستقلّ  هوأم  الكبري التّاريخ من الكنىهل   )١( جد يف آخر وُ ((قال املعلِّميّ
ابع من النّ املجلّ  سخة اآلصفيّة زيادة مشتملة عىل الكنى ال توجد يف اإلسالمبوليّة، مع أنّ د الرّ

؛ وذلك رصيح يف أنّ )). . . التّاريخ الكبريكمل مجيع كتاب((يف آخر اإلسالمبوليّة ما لفظه: 
ذ تبنيّ لنا ، ولكن الّ التّاريخكتاب مستقل عن  سخة اآلصفيّةأبواب الكنى املتّصلة بآخر النّ 

ا، وأنّه إنْ مل يكن قطعة  بإمعانٍ  النّظر: أنّ هذا اجلزء املشتمل عىل الكنى تأليف البخاريّ قطعً
ة لهالتّاريخمن من  الكنى. وال ريب أنّ ٨/٩٤. خامتة حتقيق التّاريخ الكبري ))، فهو تتمّ

، لكن االحتامل  ، أم من تأليف البخاريّ ، ويُستدلّ التّاريخ الكبريالقائم يف كونه مستقال¢
 للثّاين باآليت: 

 ما ورد يف النّسخة اآلصفيّة.  -١
تيب -٢ وقد ذكر الكنى آخر -غالبًا-صنيع ابن أيب حاتم فإنّه اقتفى أثر البخاريّ يف الرتّ

 . ))كذا قال البخاريّ يف كتابه. . . ((كتابه، وربامّ قال: 
دة من((ان: بن القطّ ل اوق -٣ ، وهو جزء، ومل يقع تارخيهالبخاريّ ذكره يف الكنى املجرّ

. وهذا يدلّ عىل أنّ الكنى قد خال من ٥/٤١بيان الوهم واإلهيام . ))التّاريخإلينا يف نسخ 
. ويبدو أنّ املعلِّميّ يميل إىل هذا؛ حيث قال يف خامتة بحثه يف هذا: التّاريخبعض نسخ 

د((ة: فعبارة احلاكم أيب أمحد: وباجلمل(( راد ما يشمل أصل أ، و))علم أنّه منقول من كتاب حممّ
م-، وهذا اجلزء، مع ما يدلُّ عليه صنيع ابن أيب حاتمالتّاريخ ظاهر يف أنّ هذا اجلزء  -كام تقدّ

ة له. واهللا التّاريخإن مل يكن من  وذهب  ،٨/٩٧. خامتة حتقيق التّاريخ الكبري))علمأ، فهو تتمّ
مريّ يف بحوث د١٣٢: ص إىل هذا: العُ هراينّ يف ، وحممّ جال علم الزّ . ١ ح١٩٢: ص الرّ

، تأليفٌ  أنّه-اهللاوالعلم عند-والّذي يظهر   : ذلك عىل ويدلّ  مستقلٌّ
 ما ورد يف النّسخة اإلسالمبوليّة. -١
هم-٢ رُ .  كتاب الكنىذِكْ  ضمن مصنَّفات البخاريّ
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اجم - ٦  :شتمل عنارص ترامجه عىل اآليتت: منهجه يف الرتّ
اوي -أ  .سبذكر النَّ يف ام يطيل وقلّ ، وكنيته، ونسبته، ونسبه، اسم الرّ

 .وتالميذه، بعض شيوخه -أحيانًا-يذكر -ب
، عليلوالتّ ، قدبها بالنّ ويتعقّ ، وقد يطيل يف إيرادها، اتهبعض مرويّ  سوقي -ج

تي نقدها  وقد، عنايةأيَّام ويعتني بذلك  أكثر من أربعة آالف بلغت األحاديث الّ
نوهذا العدد أكثر ، حديثٍ  واة الّذين  مِ م يقلّون عن ، م فيهمتكلّ الرّ بينام ؛ راوٍ ألفي فإهنّ
ا أو تعديالً يزيدون عىل أحد عرش ألف حاهلم بنيِّ ومل يُ ، سكت عنهمالّذين  ، راوٍ  جرحً

اوي وايات ضبط الرّ ا-فنستفيد منها، وكام نتبنيّ من هذه الرِّ  .مكانته يف العلم -أيضً
اجم بنسبة وبلغ ذلك عنده، -أحيانًا-الوفيات نيّ ذكر سِ ي -د ، تقريبًا% ٥: يف الرتّ
نيّ   .% ٣٠: عىل تزيد ال الوالدة وسِ

الكنى وتارة: ، ١٠٣، ٩٣، ٤/٤٣. اإلصابة الكنى املفردةتسمية ابن حجر له: بـ -٣
دة  . ٢٣٠، ١٢/١٧٩، والتّهذيب ١٩٨، ٤/١٩٥. اإلصابة املجرّ
ل كتاب مسلم يف ((قول احلاكم أيب أمحد:  -٤ علم أنّه منقولٌ من كتاب  الكنىومن تأمّ

د  . ٥/٣١٤. ينظر: التّهذيب ))حممّ
. واهللا أعلم. ويراجع يف هذا خامتة الكنى، والتّاريخ: رواة الكتابنيْ اختالف -٥

تي أعلّها البخاريّ يف ، و٩٧-٨/٩٤حتقيق التّاريخ الكبري   التّاريخ الكبرياألحاديث الّ
رقيّ (ماجستري)   . -مل تطبع-لعادل الزّ

ة اجلرح والتّعديلاستفدت هذه اإلحصائيّة من:  )١( . رواة احلديث الّذين سكت عليهم أئمّ
 . ٣٢لعداب احلمش ص: 

 . ١، مع حاشية ١١٤استفدت هذه اإلحصائيّة من بحوث ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واةدِّ حيُ  -هـ حابة، د أماكن الرُّ ، ))نييف البرصيِّ  عدُّ يُ ((: -مثالً -فيقول، ال سيام الصّ

  .أو الفتوح، وقد يذكر مشاركتهم يف الغزوات، ونحو ذلك، ))نييف الكوفيِّ  عدُّ يُ ((
م ال -و قدِّ اوة أحوال وافية عن تفصيليّة معلومات يُ بعض  -أحيانًا-ذكر وإن، الرُّ

تي  ووظائفهم، صفاهتم ، عقائدهم يف بعضهم إىل وأشار، كالقضاء تقلّدوهاالّ
وموقعة ، كفتنة مقتل عثامن، أو الفتن، ومشاركتهم يف بعض األحداث، وآرائهم

ة ّا يُستدلُّ به عىل معرفة؛ احلرّ  .والعقيدة، املذهب ممِ
واة رحالت يذكر -ز الهتم يف األمصار، بعض الرُّ ا، وتنقّ  .ولقاء بعضهم بعضً

واةاحلكم عىل ة يف األئمّ  ألفاظينقل  -ح كم عليهم وقد حي، وهذا هو الغالب؛ الرُّ
 .))فيه نظر، سكتوا عنه، منكر احلديث، حسن احلديث، ثقة((: ومن ألفاظه، باجتهاده
: املعلِّميّ  قال، ها من اجلرح والتّعديلخلوّ  الكتاب تراجمالغالب عىل  -ط

واة عىل باحلكم التّرصيح من الغالب يف خالٍ  البخاريّ  تاريخ(( ، بالتّعديل الرُّ
بب يف ذلكو؛ ))اجلرحأو واةتاريخ يف  مؤلَّفٌ  هأنّ  السّ ة الرُّ  اوليس خاص¢ ، عامّ

 .والتّعديلباجلرح
واة البخاريُّ  هيتمُّ  -ي امع بني الرُّ ويربز عنده استعامل ، إثباتًا ونفيًا؛ بقضايا السّ

((: وهو أدلُّ عىل اللُّقيا من، ))سمع منه فالن((و، ))سمع من فالن((: لفظ وَ ، ))رَ
امع وايات بسبب عدم ثبوت السّ ا من الرّ  من أكثر فقد((: حجر ابن قال، وأعلّ كثريً

د تارخيه يف األحاديث تعليل ويدلُّ عىل اهتاممه بذلك استعامله ، ))ذلك بمجرَّ

مة   )١(  . صفحة: ي اجلرح والتّعديلمقدّ
 . ٢/٥٩٥النّكت   )٢(
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 بنرشيح((: كقوله؛ عند ذكر شيوخ املرتجم الواحد ))عن((و ))سمع((: لفظ
لت أبو احلرضميّ عبيد اميّ  الصّ  بنفضلة وعن، سفيان أيب بنمعاوية سمع، الشّ
 وسمع، سريين ابن وعن، احلسن سمع، دعلج بنخليد((: وقوله، ))عبيد

اجم يف-البخاريّ  قول((: املعلِّميّ  قال. ))وقتادة، عطاء  ليس ))فالنًا سمع((: -الرتّ
امع منه حكامً  اوي  بأنّ  إخبار هووإنّام ، بالسّ  .))سمع أنّه ذُكرالرّ

 بـل، شـيئًا اخلـرب ال يفيـد التّاريخ يف اخلربالبخاريّ  إخراج((: املعلِّميّ  قال -ك
ـــاريخيف اخلـــرب ال خيـــرج أنّ البخـــاريّ  شـــأن مـــن فـــإنّ  ؛يضـــّره  عـــىل ليـــدلّ  إالّ  التّ

 .))راويهوهن
ا-وقال-ل  كام؛ التّرصيح عن بالتّلويح باالجتزاء ولوعٌ  وللبخاريّ ((: -أيضً

 رَ حيح جامعهمن مواضع يف عليه جَ ا؛ الصّ ، الطّالب رياضة عىل منه حرصً
ا ظ، التَّنبُّه إىل له واجتذابً م، والتَّيقُّ  .))والتَّفهُّ

ض يف أثناء كتابه لذكر بعض املعلومات -م  .واألحداث التّارخييّة تعرّ
 .القرص والغالب، والقرص الطّول بني ترامجه ترتاوح -ن

ب أوهام من قبله -س  .يتعقّ

 . ٤/٢٣٠ التّاريخ الكبري  )١(
اب  )٢(  . ٣/١٩٩ قالسّ
 . ١رقم  ١/١٢٨حاشية املوضح   )٣(
 . ٣رقم  ١٦٨ -١٦٧ ص الفوائد املجموعةحاشية   )٤(
مة   )٥(  . ١/١٤وضح حتقيق املمقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، ى البخاريّ يتوقّ : ومصطلحه يف بعض ألفاظه، منهجه يف اجلرح والتّعديل - ٧

واةويتورّ  ة األلفاظ استعاملويتحاشى ، ع يف احلكم عىل الرُّ  يبالغ وال، اجلرح يف احلادّ
ة املعتدلني، التّوثيق استعامل ألفاظ يف ة يف بعض وله اصطالحات خاصّ ، وهو من األئمّ

اقهقال . األلفاظ إن بعض : فقلت. يف اآلخرة ال يكون يل خصمٌ : سمعته يقول((: ورّ
إنّام روينا ذلك : فقال، فيه اغتياب النّاس: ويقولون، التّاريخالنّاس ينقمون عليك 

اقه قال، ))بئس أخو العشرية((: قال النَّبيُّ ، مل نقله من عند أنفسنا، روايةً  : ورَّ
ا قطّ : يقول، وسمعته  وعلّق. ))أهلها الغيبة ترضّ  أنّ  منذ علمتُ ؛ ما اغتبت أحدً
هبيّ  ا اغتبتُ  أينّ  حياسبني وال،اهللاألقى أنْ  إينِّ أرجو((:البخاريّ  عىل قولالذّ  ))أحدً

 الكالم يف ورعه علم، والتّعديل اجلرح يف كالمه يف نظر ومن، صدق ((: فقال
فه فيمن وإنصافه، النّاس يف  سكتوا((، ))احلديث منكر((: يقول ما أكثر فإنّه، يُضعِّ

اب فالنٌ ((: يقول أن وقلَّ ، هذا ونحو، ))نظر فيه((، ))عنه  يضع كان((أو، ))كذّ
 معنى وهذا؛ ))واهٍ  متّهم فهو، نظر حديثه يف فالن: قلت إذا((: قال إنّهحتّى ، ))احلديث

ا اغتبت أينّ  اهللاحياسبني ال((: قوله وقال ابن ، ))الورع غاية-واهللا-وهذا؛ ))أحدً
جال يف غاية التّ ((: حجر ل كالمه ومن تأمّ ، يوقِّ والتّ ، يحرّ البخاريّ يف كالمه عىل الرّ

هبيّ ، ))نصافهإو، علم ورعهيف اجلرح والتّعديل  ّا ذكره الذّ ا ممِ  وقال، ثمّ ذكر نحوً

 . ٣٩٧/ ٥عليق تغليق التّ   )١(
ري ١٣/ ٢تاريخ بغداد   )٢(  . ٤٣٩/ ١٢، والسِّ
ري   )٣(  . ٤٤١-٤٣٩/ ١٢السِّ
 . ٤٨٠، وينظر: اهلد ص: ٣٩٧/ ٥عليق تغليق التّ   )٤(
 ). رماه فالن بالكذب((، ))ه فالنكذبّ ((: بقوله؛ اه إىل غريهزَ بل إذا قال ذلك عَ ((زاد: و  )٥(
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: وقال البخاريّ ، ))ذلك فليعلم، التّجريح يف العبارة لطيفالبخاريّ ((: كثري ابن

واية عنه فال حتلُّ ، منكر احلديث: من قلت فيه(( هبيّ  وقال، ))الرّ ه إذا ((: الذّ تُ عادَ
أُ حاالً من  فهو، أو ليس بثقة، ه متَّهمأنّ بمعنى ؛ ))فيه نظر((: قال وَ عنده أسْ

عيف جل-وقال، ))الضّ  عند يكون أنْ  وقلَّ ((: -))نظر حديثه يف((: يف قوله يف الرّ
واليبّ  وقال، ))متَّهم وهو إالّ  نظر فيه رجلٌ البخاريّ   سكتوا((: يف قول البخاريّ -الدّ

هبيّ  وقال، ))تركوه: يعني((: -))عنه : يخالبخاريّ قد يطلق عىل الشّ ((: الذّ

 . باختصار يسري. ٨٩اختصار علوم احلديث ص:   )١(
 . ٣٩٧/ ٥عليق تغليق التّ ينظر:   )٢(
 . ٦و ٤، وحاشية رقم: ٢/٤١٦، وينظر: امليزان ٨٣املوقظة ص:   )٣(
: ٥٢-٣/٥١امليزان   )٤( يف ((إنّام قال: ، ))فيه نظر((: -يف احلنينيّ -ومل يقل البخاريّ ((. وقال املعلِّميّ

 ))يف حديثه نظر((وقوله: ، تقتيض الطّعن يف صدقه))فيه نظر((فقوله: ؛  فرقاموبينه، ))حديثه نظر
. ٤١٣. التّنكيل ص: ))أو سوء حفظ، لغفلةٍ ؛ وإنّام اخللل يف حديثه، يف نفسه ه صالحٌ تشعر بأنّ 

هبيّ أعاله. وقال ابن حجر ، وما قاله الذّ م نقله عن البخاريّ يف -وهذا التّفسري خيالف ما تقدّ
وخيتلفون ، يف إسناده نظر((: ه قالأنّ البخاريّ  وحكى عن، الكاملبن عديّ يفاذكره ((: -راوٍ 

، بن مسعوداه مل يسمع من مثل يريد أنّ : فقال؛ بن عديّ مراد البخاريّ اثمّ رشح ، ))يهف
 . ٣٩٢-٣٩١. اهلد ص: ))ه ضعيف عندهال أنّ ، وغريمها، وعائشة

 . ١/٣٣٦الكبري التّاريخ   )٥(
هبيّ وقال ، ٢/٢٤٣، وهتذيب الكامل١/٢٢٧الكامل البن عديّ : نظري  )٦( : قول البخاريّ ((: الذّ

؛ وعلمنا مقصده هبا باالستقراء، وال تعديلٍ ، ضوا له بجرحٍ م ما تعرّ ظاهرها أهنّ  ))سكتوا عنه((
جل يف قال إذاالبخاريّ ((كثري:  ابن ، وقال٨٣املوقظة ص:  ))تركوه: ا بمعنىأهنّ  : الرّ

 يف العبارة لطيف عنده، ولكنّه املنازل، وأردئها أدنى يف يكون ؛ فإنّه))نظر فيه((، أو: ))عنهسكتوا((
: (فالن ، وقال٨٩اختصار علوم احلديث ص:  ))ذلك التّجريح، فليعلم  فالن((، و))نظر فيه العراقيّ

 . ١/١٢٤ رشح التّبرصة ))حديثه تركوا فيمنالبخاريّ  يقوهلام العبارتان ، هاتان))عنه سكتوا



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 مراد تبيني يف-األشبييلّ  احلقّ وقال عبد، ))ه ضعيفويريد أنّ ؛ ))بالقويّ ليس((

يريد أنّ حديثه يقرب من حديث ((:-))مقارب احلديث((:راوٍ  يف بقوله البخاريّ 
اوي ت البخاريّ وسكو، ))ال بأس به: أي؛ الثّقات ا يوثت دُّ عال يُ عن الرّ قال ، لهقً

مريّ  اوي  عن سكوته البعضُ  عدّ  وقد((: العُ االرّ  عىل ذلك له يُسلّم وال، له توثيقً
 عدم إىل -البخاريّ  استقرأ من أحسن وهو-حجر ابن احلافظ ذهب قد بل، إطالقه
اوي عن سكوته اعتبار ا الرّ اهللا بن عبد بنيزيد عن الكالم عند-فقال، له توثيقً

ه تارخيهيف البخاريّ  ذكره قد((: -لمغفّ   أيب ابن وال، هو فيه يذكر ومل، يزيد: فسامّ
ا حاتم  يذكر أنالبخاريّ  مراد بيَّنتُ  وقد((:عديّ  ابن وقال،))مستور فهو؛ جرحً

 ليذكر؛ األسامي كثرة يريدوإنّام ، ضعيف غري أو، ضعيف أنّه مراده وليس، راوٍ  كلَّ 
وي من كلّ  ا عنه رُ ا كان وإن، قليالً  أو، شيئًا كثريً  .))حرفً

د((: قال البخاريّ : نامذج من ترامجه -٨ ، الثّقفيّ  عاصم أبو أيّوب أيب بنحممّ

 . ٨٣املوقظة ص:   )١(
د ص:   )٢( الة والتّهجّ  . ١٧٠الصّ
 . ٢/٧٦٩ النّكت  )٣(
ة اجلرح والتّعديل رواة احلديث الّذين سكت عليهم أئمّ : لعداب احلمش، و١١٥: ص بحوث )٤(

ة اجلرح حكم رواة احلديث الّذين سكت عنهم أئمّ : ، وله-مطبوع-جهيلوثيق والتّ بني التّ 
 هـ. ١٤٠٢، )٥٣ة اجلامعة اإلسالميّة عدد (نرش يف جملّ . والتّعديل

ذكر : مراد البخاريّ  نت أنّ وقد بيّ ((وبنحوه ذكره يف مواضع. ومنها: قوله: . ٢/٧٨٧ الكامل  )٥(
محنمن اسمه عبد وليس ، ى هبذا االسميسقط عليه من يسمّ  ئالّ ل؛ أو غريه من األسامي، الرّ
، ه ضعيفأنّ : وليس مراد البخاريّ ((، وقوله: ٤/١٦٢٥. الكامل ))أو صدقهم، مراده ضعفهم

 . ١٦١٤/ ٤. الكامل ))مجةولكن أراد الرتّ ، أو قويّ 
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عبيّ ، اجلديلّ  مسلم بنقيس سمع  أبو لنا قال، ووكيع، حييى بنخالد منه سمع، والشّ
د: نعيم ثنا حممّ ثني، أيّوب أيب بنحدّ ثنا : قال، شيبة أيب بنعثامن حدّ ، إدريس ابنحدّ
د عن  عكيماهللا بن عبدمعبد أيب عن، محيد أيب بنهالل عن، أيّوب أيب بنحممّ

: فقال؟ دمه عىل وأعنت: له قيل، عثامن بعد خليفة دم عىل أعني ال: قال، اجلهنيّ 
 إينِّ  جل مساوي ذكر ألَرَ : وقال. ))الكوفيِّني يف حديثه. دمه عىل عونًا الرّ

د(( بيّ  إسامعيل بنحممّ هكيّ  محيد بنعيلّ  احلسن أيب عن: إسحاق يل قال، الضّ ، الدّ
د عن عىلَّ  أيب بنحممّ  قال عبّاس ابن عن، جبري بنسعيد عن، العطّار الـمُ

نًا: قال، اجلنَّة أدخل عمالً  علّمني: للنَّبيِّ  رجل ا، كن مؤذّ أو بإزاء ، أو إمامً
د((: وقال. ))هذا عىل يتابع ال احلديث منكر: اهللاعبد أبو قال، اإلمام  بنحممّ

د بنالعزيزعبد عن، احلسن  زبالة ابن وهو؛ مناكري عنده، أنس بنومالك، حممّ
 .))احلديث يرسق كان: معني ابن قال، موالهم خمزوميّ  حجازيّ 
 :يهما انتقد عل - ٩
دقد ((: عقدة بنقال أبو العبّاس -أ  ام إسامعيل بنيقع ملحمّ ؛ الغلط يف أهل الشّ

آخر  يف موضعٍ  هويذكر، بكنيتهمنهم  واحدام ذكر الفربّ ، ظر فيهافن، ه أخذ كتبهمك أنّ اوذ
ام اثنانباسمه  م أهنّ  يف سيام ال، اخلطأ له يقع وربّام((: وقال أبو أمحد احلاكم، ))ويتوهّ

 . ٣٢-١/٣١التّاريخ الكبري   )١(
ابق   )٢(  . ١/٣٧السّ
ابق   )٣(  . ١/٦٧السّ
 . ٥٨٩/ ٢، والتّذكرة ١٠٢/ ١٣تاريخ بغداد    )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
اميِّني يف أخبار تارخيهيقع له أوهام يف البخاريّ ((: بن رجباوقال ، ))الشّ

ام هبيّ وقال ، ))أهل الشّ ام((: الذّ  .))والبخاريّ ليس باخلبري برجال الشّ
ازيّ ، أليب زرعة -ب   مجعها ابنُ ، عليه استدراكاتو، ن انتقاداتاوأيب حاتم الرّ

دبيان خطأ : أيب حاتم يف كتابه درس و، تارخيه يف البخاريّ  إسامعيل بنحممّ
 هاعىل البخاريّ من دُ رِ ه ال يَ  أنّ وبنيَّ ، ستدراكاتواال، هذه االنتقادات املعلِّميُّ 

ءإالّ   .اليسرياليشّ

 . ٢٠٣ /١٢التّهذيب ، أفاده ابن حجر يف: -نصاريّ أيب عمران األترمجة الكنىقاله يف كتابه:   )١(
 . ٢٥٣جامع العلوم واحلكم ص:   )٢(
 . )٣٥٤هـ ص: ١٢٠-١٠١تارخيه (  )٣(
قه عبد  )٤( ، املعارف، اهلند، حقّ محن املعلِّميّ ر عنها يف الكتب الثّقافيّة، بريوت. ١٣٨٠الرّ وِّ  هـ، وصُ
مة حتقيق   )٥( د خطأ بيانينظر: مقدّ  وقد. و د، ج،: صفحات تارخيه يف البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

ل: : ؛ وهيبات عىل أرضبعقّ تّ ال هذه جعل وقد أشار اب وصّ العىل  التّاريخيف  كانما األَوّ
التى األُوىل سخة النّ مردُّ ذلك عىل صف، وكثر من النّ هذا أ لعلّ ، و-اخلطيب البغداديّ إىل ذلك

، وقال أبو حاتم يف مواضع:  كان يف الثّاين: ما . ))ام هو غلط من الكاتبنّ إو((أخرجها البخاريّ
باه، ويف بعضها عىلسخ نّ ال بعض زم بمر يف هذا حمتمل، واب، واألالصّ  عىل ما تعقّ نسبة وال جيُ

. ال سيام ما يكثر التّصحيف فيه؛ كسعري وسعد اخسّ النّ ، بل ربّام كان من لبخاريّ الغلط ل
ب، ويف موضعٍ آخر منه عىل  موضعٍ يف الت: ما وقع الثّ  وابعىل ما تُعقّ ، وهذا قريب من الصّ

ّ فاخلالف خمتلفني  نيوجهامها، وكانا من الذ قبله، لكن إذا حك ، ح ترصحيًارجِّ وقد يُ ه، وقفن ممِ
ابع: ما هو يف ة التّثبّ ، والبخاريّ معروف بشدّ أً هذا خط عدُّ وقد يسكت، وال يُ ، يامءً إأو  ت. الرّ

ب فقطعىل ما  التّاريخ به، نسخة واحدة عند انفراد وال سيام ، مر يف هذا حمتملٌ ، واألتُعقِّ
ه كذلك سمعه، فالغالب أنّ ؛ ت نسبته إىل البخاريّ صحّ  ماو. اخسّ يغلب فيها تصحيف النّ  وفيام
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موضح أوهام اجلمع : البغداديّ يف كتابه به اخلطيبُ وكذلك تعقّ  -ج 

واةاجلمع والتّ  وهو؛ فيام هو من موضوع كتابهفريقوالتّ   )٧٤(وبلغت، فريق بني الرُّ
ا   . اليسريه ال يلزم البخاريّ منها إالّ  أنّ وبنيّ ، املعلِّميّ  درسهاو، موضعً
اهللا عبد أيب أوهام من جملس، هـ٤٠٩ت/ األزديّ  سعيد بنولعبدالغني-د

 .مواضع قليلة وهي، الكبري تارخيه يفالبخاريّ 

ّ  هون كان خطأ فإف من طأ اخلوه، واب معنًا، وقد يكون الصّ ن قبله، وما كان منه يكون أمره هيّ ممِ
ل وقىض أبو حاتم بذلك يف مواضع، زرعة أيب ا من أوّ ، واستقرأ املعلِّميُّ مخسني موضعً

يف مجيع ما اخلطأ و. واحدٍ   يف موضعٍ اخلطأ إىل البخاريّ إالّ  ةجه نسبال يتّ الكتاب، فوجد أنّه 
بط واإلتقان، يف الثّقة  سبق ليس الّذي خيدش  االجتهاديّ  أوإنّام اخلطفيزحزحه عن درجة الضّ

ّ ؛ ذلك منليل، وما يكون دّ وخفاء ال، يوقع فيه اشتباه احلال يذالّ  يف  أً خط عدَّ يُ  غ أنْ ا يسوّ ممِ
واية ٌ  فهو أمرٌ ، الرّ  كلّ  أنّ ابن أيب حاتم هذا: فائدة كتاب وة. ئمّ ال يسلم من مثله أحد من األ هنيّ

ّ  التّاريخما يف  ازيّان فهو عىل ظاهره من الصّ ممِ ىل ما وْ مجاعهم، ومثله بل أَ إة بحّ ا مل يعرتضه الرّ
 باه. ما صوّ  التّاريخواملوجود يف نسخ ، خالفهالتّاريخوحكيا عن، وابه الصّ نّ أذكرا 

 . ٨٤٤سيأيت ذكره ص:   )١(
مة حتقيق املوضح   )٢( ا مواضع يسرية ال تُعدُّ شيئًا مع كثرة . ٩-٨/ ١ينظر: مقدّ حيث أوضح أهنّ

ّا خيدش يف ليس من قبيل الوهم الناشئ عن غفلةٍ أو نسي فيها وهمالتراجم الكتاب، و ؛ ممِ انٍ
بط، وإنّام من قبيل اخلطأ يف  ، ومنه ما كان الوهم فيه من نسخة اخلطيب، االجتهاداحلفظ والضّ

: أو فهم مصطلح البخاريّ وإشارته.  يّ وابن حجر يغلب عليهام متابعة ما ((قال املعلِّميّ واملزّ
ا-وقال، ١/٢١٢وضح حاشية امل. ))يذهب إليه اخلطيب يف كتابه هذا ّ ((: -أيضً ه نبّ ا جيب التّ وممِ

يّ وابن حجر وغريمها قد يقلّ  أنّ : له مَ  ويذكرون أنّ ، دون اخلطيباملزّ نون بيّ وال يُ ، البخاريّ وهِ
 ّ ابق . ))به اخلطيب ه. وال يذكرون ما استدلّ نتُ ا بيّ شيئًا ممِ  . ١٤/ ١املرجع السّ

 . ٤٥٥-٨/٤٥٠يف ستّة صفحات  الكبريالتّاريخ بآخر النّسخة املطبوعة من  ابع ملحقً طُ   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :اخلالصة فيام انتقد عليه

أن املجتهدين -أ ة هذا الشّ عدُّ البخاريّ من أئمّ  .يُ
ة -ب ّا ال يسلم منه برشٌ ؛ يقع للبخاريّ ما يقع لغريه من األئمّ مريّ ، ممِ : قال العُ

جال متضلّع عاملالبخاريّ  أنّ  شكّ  ال((  فيه يقع األسامء يف األخطاء لكن، ونقدهم بالرّ
جال علم يف املتضلِّعني سائر  .))ضبطها وصعوبة، لكثرهتا؛ الرّ

واب معه -ج وهو ؛ كام نبّه عليه املعلِّميّ ؛ الغالب فيام انتقد عليه يكون الصّ
فاع عن البخاريّ   .فيام انتقد عليه؛ وانترص له، أفضل من توىلّ الدِّ

واة -د د أمصارهم دليلٌ ، وانتشارهم، وقوع األخطاء القليلة مع كثرة الرُّ وتعدّ
، وسعة اطّالعه، وسيالن ذهنه، وجودة حفظه، البخاريّ  ظاهرٌ عىل متانة ضبط

  .يقع مثله إالّ للقالئلوال
ّ ؛ أو نسيان، اشئ عن غفلةٍ النّ  طأليس من قبيل اخل طأ هنااخل -هـ دش يف خيا ممِ

الّذي ال يسلم ؛ ام من قبيل اخلطأ يف االجتهادوإنّ ، وحيطّ من رتبة الثّقة بطاحلفظ والضّ 
  .املعصوم منه أحدٌ البتّة إالّ 

اميِّني ال جيعل منه قاعدة  -و واة الشّ حصول بعض اخلطأ للبخاريّ يف بعض الرُّ
تي يستأنس هبا عند املعارضة، يف ردّ كالمه فيهم ال سيام ، بل يكون من مجلة القرائن الّ

 . ١١٥بحوث ص:   )١(
 .٢ح   ٤٥٥، وص: ٥ ح   ٤٥٤ينظر ص:   )٢(
ماته وحواشيه عىل  )٣( موضح أوهام ، وبيان خطأ البخاريّ يف تارخيه، والتّاريخ الكبرييف مقدّ

 . وغريها. اجلمع والتّفريق
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ة أهل البلد نفسه  .مع أئمّ

  .ما مل ينتقد فيه البخاريّ فاألمر فيه عندهم عىل االتّفاق -ز
ارقطنيّ  بنعيلّ  احلسن ولكلٍّ من أيب  عليه يف ذيلٌ  املحبّ  بنبكر وأيب، عمر الدّ

ين دِ مّ ة املحَ  .خاصّ
 :وهي؛ طبع أكثر من طبعة: طبعاته - ١٠

خاويّ  اذكرمه  )١(  . ٢٢٢، ٢٢٠ص:  اإلعالنيف السّ
)٢(    ّ تِب حول ممِ  : علميّة وأبحاثأكاديميّة،  وأحاديثه من رسائل، ورجاله، التّاريخ الكبريا كُ

: -أ  تي قال فيها البخاريّ . التّاريخ الكبرييف))ال يتابع عليه((األحاديث الّ
محن الشّ   هـ. ١٤١٩القر،  ماجستري يف جامعة أمّ ، ايعلعبدالرّ

 لإلمام البخاريّ  التّاريخ الكبريختريج األحاديث املرفوعة املسندة يف كتاب -ب 
دمل ، شدالرّ يف  بعط، و ه١٤١٢، القر دكتوراه يف جامعة أمّ ، عبيد بنعبدالكريم بنحمّ

ياض  . هـ١٤٢٠، الرّ
تي أعلّ  -ج ، رقيّ عادل الزّ ، لالتّاريخ الكبريها اإلمام البخاريّ يفاألحاديث الّ
، تاريخ البخاريّ واستلّ منها: . )لالقسم األوّ (ماجستري، جامعة اإلمام، ،  ه١٤١٦-١٤١٤

 . دار طويق بع يفطُ و
تي أعلّ  -د  محن العواجيّ ، لالتّاريخ الكبريها اإلمام البخاريّ يفاألحاديث الّ ، عبدالرّ

 . )القسم الثّاين(ماجستري، جامعة اإلمام، 
، بن حجرال هتذيب التّهذيبعىل للبخاريّ  الكبري التّاريخزوائد رجال  -هـ 

ياض، رئاسة تعليم البنات. يّ وماجستري يف كلّ ، رسائل دكتوراه  ة اآلداب بالرّ
التّاريخ سخة املطبوعة من إصالح بعض الغلط يف النّ بعنوان  مقاالً  رابيشّ مطاع الطّ كتب   )٣(

 . )٣٦٨: هـ(ص١٤٠٤م، الثّالث، حمرّ ة عامل الكتب، العدد جملّ ، نرشه يف الكبري



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
محن بتصحيح، هـ١٣٦٤-١٣٦٠، اهلند، املعارف طبعة دائرة -أ   وتعليق عبدالرّ

رت ، وأتقنها، أفضلها وهي؛ املعلِّميّ  وّ ةوصُ  .ويف أكثر من دار، أكثر من مرّ
 .عبدالقادر حتقيق مصطفى، هـ١٤٢٢، بريوت، العلميّة طبعة الكتب-ب 
 .النّدويّ  هاشم حتقيق، بريوت، طبعة دار الفكر -ج 

 . ساعده مجاعة من الباحثنيوعدا اجلزء الثّالث،   )١(
ا.   )٢( مته النّفيسة؛ فلم حيسنوا صنعً ، ومقدّ  وحذفت بعضُ دور النّرش اسم املعلِّميّ
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 اجلرح والتّعديل: عنوانه -١

، ثمّ  التّاريخ الكبريمن كتاب  مأخوذاجلرح والتّعديلير البعض أنّ كتاب  )١( للبخاريّ
ازيّني. قال أبو يّ  كنت((: احلاكم أمحد نُسب إىل أيب حاتم، وأيب زرعة الرّ ا فرأيتهم بالرّ  يومً

د أيب عىل يقرؤون  عبدويه البن فرغوا، قلتُ  ، فلاموالتّعديل اجلرح كتاب حاتم أيب بنحممّ
اق حكة؟! أراكم هذه ما: الورّ د التّاريخ كتاب تقرؤون الضّ  عىلالبخاريّ  إسامعيل بنملحمّ

 أبا أنّ  أبا أمحد، اعلم يا: حاتم، فقال زرعة، وأيب أيب إىل نسبتموه وقد، الوجه عىل شيخكم
ل ملََّا حاتم زرعة، وأبا  حيسن وال، عنه يستغنى حسن، ال علم هذا: الكتاب، قاال هذا إليهام محُ

د  أبا فأقعدا، غرينا عن نذكره أنّ  بنا محنحممّ  فيه وزادا، رجلٍ  بعد رجلٍ  عن سأهلامحتّى  عبدالرّ
محنعبد ونسبه، ونقصا  كثرية فوائد ونقصا زادا فيام:  أمحد أليب قال: قلت، إليهام الرّ

، قال ٣٦٤-١/٣٦٣، وتاريخ دمشق ٩-١/٨. املوضح ))البخاريّ  كتاب يف توجدال
بًا-املعلِّميّ  دعبد أبو اإلمام ألَّف((: -متعقِّ ، الكبري تارخيهالبخاريّ  إسامعيل بناهللا حممّ

واة استيعاب حاول وكأنّه حابة من الرُّ  شيوخه، ولإلمام طبقة إىل بعدهم فمن الصّ
مه، ولـ البخاريّ  يـّته، ومزاياه، لكن تارخيهإمامته، وجاللته، وتقدّ  تاريخ أمهّ
واة عىل باحلكم التّرصيح من الغالب يف خالٍ  البخاريّ   اإلمامان واجلرح، أحسَّ  بالتّعديل الرُّ
د حاتم أبو اجلليالن ، وأبو زرعة إدريس بنحممّ ازيّ ؛ ومها الكريمعبداهللا بن عبيد الرّ ازيّ  الرّ

، ونظرائه أقران من ا واملعرفة العلم يف البخاريّ تكميله،  فأحبَّا النّقص هبذا واإلمامة، أحسَّ
ازيّ  حاتم أيب ابن فأقعدا  عىل اإلمامنيْ  ذينك بإرشاد حاتم أيب ابن فيجيبانه، وحرص يسأهلام الرّ

ة نصوص استيعاب واة عىل احلكم يف الفنِّ  أئمّ ، أو الرُّ ، وقد بتعديلٍ  ابتداءً  يده يف حصل جرحٍ
ة؛ وهم: أبوه، وأبو من ثالثة نصوص ، ثمّ تتبّع األئمّ ة نصوص زرعة، والبخاريّ  فأخذ األئمّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــداحلــافظ : فــهمؤلِّ  -٢ ــد عب ــو حممّ محنأب ــرّ ــنال ــد حــاتم أيب ب  إدريــس بــنحممّ
ازيّ    .هـ٣٢٧/ تالرّ
واة إىل مجع فيه أقوال أئمّ : موضوعه -٣ ة اجلرح والتّعديل يف احلكم عىل الرُّ

د عن ّا عيلّ  بنعمرو عن روياه ما شعيب بنإبراهيم بنأبيه، وحممّ س؛ ممِ باجتهاده،  قاله الفالّ
محنالقطّان، وعبد مشاخيه؛ كيحيى عن يرويه أو ،  مهدي، أو بنالرّ مشاخيهم؛ كالثوريّ

ة أصحاب بجميع االتّصال عىل وشعبة، وغريمها، وحرص  بنحنبل، وحييى بنأمحد األئمّ
، بنمعني، وعيلّ  د املدينيّ  سعيٍ  أبلغ سعى فقد وغريهم؛ وباجلملة نمرياهللا بن عبد بنوحممّ

ة أحكام مجيع استيعاب يف واة يف والتّعديل اجلرح أئمّ  باألسانيد ذلك كلّ  عرصه، ينقل إىل الرُّ
حيحة امع، أو املتّصلة الصّ مة . ))أو املكاتبة القراءة بالسّ صفحات:  اجلرح والتّعديلينظر: مقدّ

ا-، وقالط، ي، يا، يج اجم بعض يقرؤون سمعهم  أمحد أبا كأنّ ((: -أيضً  القصرية الرتّ
تي ة زيادة والتّعديل، وال اجلرح ذكر فيها حاتم أيب البن يتّفق مل الّ  التّاريخ ما يف عىل مهمّ

طحيّة، ولو النّظرة بتلك فاكتفى ح السّ  حاتم أبى ابن أنّ  قال، الريب ما قال ملا الكتاب تصفّ
تيب، وسياق يفالبخاريّ  حذو الغالب يف حذا اجم، وغري من كثري الرتّ  هذا ذلك، لكن الرتّ

ة تلك من يغضّ ال  زيادة والتّعديل، ومعها اجلرح بنصوص التّرصيح العظمى؛ وهى املزيّ
اجم، بل من كثري يف فوائد كثريه، وزيادات تراجم  وقعت أوهام أكثرها، وتدارك يف الرتّ

، وغري اذلك،  للبخاريّ اق عبدويه ابن جواب وأمّ  ذينك قدر عىل قدر نفسه، ال فعىل الورّ
محنعبد إقعاد عىل هلام الباعث حاتم. والتّحقيق: أنّ  زرعة، وأيب أيب اإلمامني اه وأمرمها الرّ  إيّ

 من ذلك عىل أدلّ  العلم، وال ذاك النّقص، وتكميل ذاك تسديد عىل احلرص هوإنّام  أمراه بام
ابق. وسيأيت ص: ))والتّعديل اجلرح كتابنفسه الكتاب اسم ، أنّه أضاف ٤٦٢. املرجع السّ

 عىل البخاريّ نحو مخسة آالف ترمجة. 
 



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
. ترمجة )١٨٠٤٠(وبلغت ترامجه ، وأيب زرعة، ال سيام أقوال أبيه، عرصه

دقال محنا عند عبدكنَّ ((: ايسّ الفضل العبّ  بنحممّ يقرأ  نوهو إذ، حاتم أيب بنالرّ
ازيّ  احلسني بنفدخل عليه يوسف، اجلرح والتّعديلعلينا كتاب  : له فقال الرّ

دأبايا . فته يف اجلرح والتّعديلصنّ  كتابٌ : قال؟ ما هذا الّذي تقرؤه عىل النّاس، حممّ
أو غري ، أحوال أهل العلم من كان منهم ثقة رُ ظهِ أُ : قالف؟ والتّعديلوما اجلرح : قالف

د: احلسني بنفقال له يوسف. ثقة قد كم من هؤالء القوم ، استحييت لك يا أبا حممّ
وتغتاهبم عىل ، وأنت تذكرهم، سنة يومائت، منذ مائة سنة؛ ةوا رواحلهم يف اجلنّ حطّ 

محنفبكى عبد؟! . أديم األرض لو سمعت هذه الكلمة قبل ، يا أبا يعقوب: وقال، الرّ
 .))هفتُ هذا الكتاب ملا صنّ  يتصنيف

أ مكانة علميّة كبرية: ةقيمته العلميّ -٤ نربزها يف ، ومتيّز بميزات جليلة، تبوّ
 :األمور اآلتية

 . كام يف النّسخة املطبوعة  )١(
د١٥٧-٢/١٥٦الكفاية للخطيب   )٢( :  مهرويه بن. قال حممّ ازيّ  بناحلسني بنعيلّ  سمعت((الرّ

 يف رحاهلم حطّوا قد لعلّهم أقوامٍ  عىل لنطعن إنّا: يقولمعني،  بنحييى يقول: سمعت اجلنيد
د قال، سنة مائتيْ  من أكثر اجلنّة؛ منذ محنعبد عىل فدخلت: مهرويه بنحممّ - حاتم أيب بنالرّ

ثته -والتّعديل اجلرح كتابالنّاس  عىل يقرأ وهو  يداه وارتعدت احلكاية؛ فبكى هبذه فحدّ
شيئًا،  املجلس ذلك يف يقرأ ومل، احلكاية يبكي، ويستعيدين وجعل، يده من الكتاب سقطحتّى 

، وهتذيب الكامل ٣٥/٣٦٥، وتاريخ دمشق٢/٢٠١. اجلامع للخطيب ))قال كام أو
ري٣١/٥٦٤ هبيّ ١٣/٢٦٨، و ١١/٩٠ ، والسِّ ا-. قال الذّ الوجل،  طريق عىل أصابه((: -معلّقً

ع النّاقد فكالم وإالّ ، العاقبة وخوف عفاء يف الورِ بّ اهللالدين النّصح من الضّ نَّة عن ، والذّ  ))السُّ
ري   . ١٣/٢٦٨السِّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .مكانة مؤلِّفه العلميّة -أ

 .ومن أوسعها، فة يف اجلرح والتّعديلل الكتب املؤلَّ وأصيُعدُّ من  -ب
 ملصادرأحد اوهو ، وأكثروا العزو إليه، وأفادوا منه، اعتمده من جاء بعده -ج

يّ  تي اعتمدها املزّ  .هتذيب الكامليف األربعة الّ
ة -د ئيسة يف توثيق أقوال األئمّ   .وأسانيده عالية، لسياقته هلا مسندة؛ يُعدُّ من املصادر الرّ

واة-هـ ة عىل الرُّ نه أحكام األئمّ للبخاريّ من التّاريخ الكبريخالبينام ، ضمّ
م-ذلك غالبًا  .-كام تقدّ

 .ال سيام فيمن نشأ بعد وفاة البخاريّ ، التّاريخ الكبريزاد نحو مخسة آالف ترمجة عىل -و
يّ  -ز ة مل ينقلها املزّ وابن حجر يف ، تُوجد فيه بعض النّقول عن األئمّ

جوع إليه؛ هتذيبَيْهام يّة الرّ د أمهّ ّا أكَّ  .ممِ
ا -ح  .ونال شهرة واسعة، اكتسب قبوالً شاسعً
ة -ط  أكثر((: عساكر ابن قال :ومن ذلك، وأشادوا به، أثنى عليه األئمّ

هبيّ ، ))فائدته تبة املنيفة يف احلفظ((: وقال الذّ ا-وقال، ))يقيض له بالرُّ : -أيضً
، البخاريّ  أثرَ  فيه اقتصّ ((: وقال الكتّاينّ ، ))والتّعديل اجلرح يف نفيسٌ  كتابٌ ((

ومنه يستمد ، هو بحقٍّ أُمُّ كتب هذا الفنِّ ((: وقال املعلِّميّ ، ))اإلجادة كلّ  وأجاد
 .))مجيع من بعده

 . ٣٥/٣٥٧تاريخ دمشق   )١(
 . ٣/٨٣٠التّذكرة   )٢(
ري  )٣(  . ٢٦٤/ ١٣ السِّ
سالة ص:   )٤(  . ١٤٧الرّ
مة   )٥(  صفحة: يج.  اجلرح والتّعديلمقدّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 :نربزها يف العنارص اآلتية: طريقة ترتيبه -٥
مةٍ  -أ ا بدأ كتابه بمقدّ ا للكتاب، تُعدُّ متهيدً تقدمة املعرفة للجرح : هاامَّ سَ ، وأساسً

نَّة: اشتملت عىل، والتّعديل احلاجة إىل  انبيو، احلاجة إليهاعظيم و، مكانة السُّ
نَّة واةب وال يتمّ إالّ ، ة األئمّ ال يقوم به إالّ أنّ ذلك و، متييز السُّ  اءنثّ وال، معرفة أحوال الرُّ

حابة ذكر مراتب و. ثمّ أتباعهم، عىل التّابعنياء نثّ الو، ت عدالتهماثبإو، عىل الصّ
واة نت فوائد ، الرُّ ، واجلرح والتّعديل ال توجد يف غريه، قدوالنّ ، يف العللوتضمّ

لة مدار  نّ أه رأ وذلك أنّ ((: قال املعلِّميّ ، قد املشهورينة النّ ئمّ أل وتراجم مفصّ
اظر  يصل النّ الَّ أالواجب  وأنّ ، ةئمّ ولئك األأعىل  اجلرح والتّعديلحكام يف كتاباأل

واة حتّى يكون قد عرفهم املعرفة حكامهم يفأإىل  م أهل هنّ أتى تثبت يف نفسه الّ ؛ الرُّ
، ستند إليهمويُ ، قبل منهميُ  نْ أو، حكامهمأويعدلوا يف ، قضائهم صيبوا يفيُ أنْ 

 .))عليهمويعتمد
م بتمهيدٍ يف بضع وثالثني ورقة -ب اشتمل ، قبل أن يرشع يف تراجم الكتاب قدّ

موذكر املعلِّميّ يف . جاءت يف جملّدٍ واحدٍ من املطبوع )١( يـّة هذه التّقدمة، طته صفحة: مقدّ : أمهّ
نته  . وبيان ما تضمّ

ا عزيزة فوائد ذلك ضمن يف جاء((قال املعلِّميّ عنها:  )٢(  ال الفنّ  النّقد، والعلل، ودقائق يف جد¢
ابق. ))آخر كتاب يف توجد  . املرجع السّ

)٣(   : مريّ ابق صفحة: ج، د. وقال العُ اجم وهلذه((املرجع السّ يـّة املستفيضة الرتّ  كبرية؛ ألنّ  أمهّ
؛ ليطمئنّ  هبم التّعريف والتّعديل، فلزم اجلرح أحكام مدار عليهم أصحاهبا الً م إىل املرء أَوّ  مل أهنّ

. ومشى عىل مثل صنيعه: ١٢٢-١٢١. بحوث ص: ))هو جهالة، أو عن يصدروا أحكامهم
 . الكامل،وابنُ عديّ يفاملجروحنيابنُ حبّان يف



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نن واية، وأحكام اجلرح والتّعديل، عىل تثبيت السُّ ، وبيان منهجه، وقوانني الرّ

 .وطريقة ترتيبه
اجم -ج  :وفق املنهج اآليت، ثمّ رشع يف ذكر الرتّ

بهم   ؛ لل يف االسم األوّ مراعيًا احلرف األوّ ؛ عىل حروف املعجمرتّ
متهنصَّ عىل ذلك يف كام ها عىل جنا األسامي كلّ وخرّ ((: قالف مقدّ

 .))وتأليفها، املعجمحروف 
ي هبا  د؛ يرتّب األسامء الّتي يكثر التّسمِّ محن وعبد، اهللاوعبد، كمحمّ الرّ

متهعىل أوائل أسامء آبائهم كام نصَّ عىل ذلك يف جنا ما وخرّ ((: قالفمقدّ
ا-كثر منها يف احلرف الواحد عىل املعجم ليسهل ؛ يف أسامء آبائهم-أيضً

 اهللاإن شاء-جه ملوضع احلاجة إليهاويتّ ، منها الب إصابة ما يريدعىل الطّ 
ل اسم اجلدّ ، ))-تعاىل تيب إىل أوّ ع يف الرتّ  فيمن فعل كام؛ وربّام توسّ
د اسمه ل باعتبار أبوابٍ  عىل رتَّبهم، اهللاعبد أبيه واسم، حممّ : اجلدّ  اسم أوّ

د اسمه من ل، اهللاعبد أبيه واسم، حممّ ه اسم وأوّ  اسمه منثمّ ، ألف جدّ
د ل، اهللاعبد أبيه واسم، حممّ ه اسم وأوّ  .وهكذا، باء جدّ

حابة  مقدَّ   يالصّ تي ال يكثر التّسمّ  .هبا يف األسامء الّ
مهم  ي هبا فلم يُقدِّ تي يكثر التّسمِّ ا األسامء الّ وإنّام ذكرهم مع بقيّة ، وأمّ

مة   )١(  صفحة: يد.  اجلرح والتّعديلينظر: مقدّ
 . ٣٨/ ٢اجلرح والتّعديل   )٢(
ابق.   )٣(  السّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
واة حسب أوائل حروف آبائهم  .الرُّ

ي  تي يكثر التّسمّ ل احلروف يذكر األسامء الّ  .-غالبًا-هبا يف أوّ
ي به يكثرالّذي  االسم خيتم  ى بمن التّسمِّ  .يُنسب ومل، به يُسمّ
ى هبا إالّ واحد، هببيان األفراد من حرفٍ  خيتم كلّ    .وهي األسامء الّتي ال يُسمّ

ويعرفون بآبائهم كابن ، بعد فراغه من األسامء ذكر من ال يُعرف له اسم
 .املعجم يف أسامء آبائهم ورتّبهم عىل، األسقع

جالثمّ   بها عىل املعجم، ذكر كنى الرّ  .ورتّ
عرف بكنيتها من تُ  نْ باب ملَِ ((: حتت،  يف الكنىساء إالّ لنّ ا يرتجم مل 

أن ابن أيب حاتم تابع  ظحَ لْ يُ و. املعجم عىل حروف بهنّ ورتّ ، ))ساءالنّ 
حابة سو مسألة ، وترتيبه له، البخاريّ يف طريقة وضعه لكتابه تقديم الصّ
ي هبا تي يكثر التّسمّ واة، يف األسامء الّ ، فابن أيب حاتم يذكرهم مع بقيّة الرُّ
م-بينام البخاريّ له يف ذلك طريقتان  أثر فيه اقتصّ ((: قال الكتّاينّ ، -كام تقدّ

 حذو الغالب يف حذا حاتم أيب ابن أنّ  الريب((: وقال املعلِّميّ ، ))البخاريّ 
تيب يفالبخاريّ  اجم من كثري وسياق، الرتّ  .))ذلك وغري، الرتّ

اجم -٦ ن ترامجه العنارص اآلتية: منهجه يف الرتّ  :ضمّ
 .وكنيته، ونسبته، ونسبه، اسم املرتجم-أ 

 . ١٢٣ينظر: بحوث ص:   )١(
 . ٤٦٢تقدم ص:   )٢(
مة   )٣(  صفحات: ط، ي، يا، يج.  اجلرح والتّعديلينظر: مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .وتالميذه، بعض شيوخه -ب 
 .اتهبعض مرويّ  -أحيانًا-يسوق -ج 
ةً إليهم؛ ة اجلرح والتّعديل فيهأئمّ  حكامينقل أ -د  ومعظم ، بأسانيده إليهم معزوّ

ة املعتمدين يف الفنِّ ، وأيب زرعة، بيهأ عنما ينقله  ويَطّرح األقوال ، ويعتمد عىل األئمّ
وقصدنا بحكايتنا اجلرح والتّعديل يف كتابنا هنا إىل العارفني ((: ملؤلِّفقال ا، املتناقضة

ا بعد متقدِّ العاملني له متأخِّ ، به -ةوأيب زرع، إىل أيب م إىل أن انتهت بنا احلكايةرً
 ونسبنا كلّ ، ة معرفتهم بهموا يف ذلك لقلّ قد تكلّ  عن قومٍ  ومل نحكِ ، -اهللارمحهام
ة يف ونظرنا يف اختالف أقوال األئمّ ، واجلواب إىل صاحبه، إىل حاكيها حكايةٍ 

عنه ما  ولٍ ؤمس وأحلقنا بكلِّ ، منهم واحدٍ  فحذفنا تناقض قول كلّ ، ولني عنهمؤاملس
مريّ ، ))أشبهه من جواهبمو، الق به  أغفل أنّه حاتم أيب ابن ذكر وقد((: وقال العُ
أن هبذا معرفتهم لقلّة؛ عنهم ينقل فلم النّقاد بعض  .))الشّ

واة احكأ-أحيانًا-صدريُ  -هـ  .اجتهادهبمه عىل الرُّ
 .ته عقيدبنيِّ قد يُ  -و
 .ةواخلُلقيّ ، ةصفاته اخلَلقيّ  -أحيانًا-يذكر -ز

 .فاتهمصنَّ  ذكرام ربّ  -ح

 . ٣٨/ ٢اجلرح والتّعديل   )١(
 . ١٢١بحوث ص:   )٢(
)٣(   : مريّ ة((قال العُ جال، فأعمل عاملاً  كان والتّنظيم، فقد اجلمع عىل تقترص مل املصنِّف مهمّ  بالرّ

جال من عىل احلكم استخالص يف وفنّه فكره  املتعارضة املتناقضة، واآلراء األقوال خالل الرّ
ابق ص: ))املواضع من كثري يف باجتهاده تكلّم فحسب، بل ذلك املتدافعة، وليس  . ١٢١. السّ
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 .د طبقتهدِّ أو حيُ ، ه عىل سنة وفاتهنبّ ام يُ قلّ  -ط
 .-أحيانًا-اجلرح عىل سبب ينصُّ  -ي
د -ك دِّ تي سكنها حيُ اوي البلدة الّ تي  ويذكر رحالته، الرّ  .هبا قامالّ
تي  قد يذكر وظائفه -ل  .القضاء ال سيام، تقلّدهاالّ
اجم معظم -م طر بني ترتاوح، قصرية الرتّ  قليلة تراجم هناك ولكن، أسطر واخلمسة السّ
يَّزت ا ثامنني استغرقتالّتي  الثّوريّ  سفيان كرتمجة؛ بالطّول متَ  تراجم بعض وكذلك، سطرً

 .التّقدمةيف ترامجهم وردت ومعظمهم، العلامء من املشهورين
دُّ تعديالً له -ن عَ اوي ال يُ كام بيّنه ؛ سكوت ابن أيب حاتم عن الرّ

متهيف ؛ ا قد ذكرنا أسامي كثرية مهملة من اجلرح والتّعديل كتبناهاعىل أنّ ((: فقالمقدّ
وي عنه العلم ليشتمل الكتاب عىل كلّ  ، رجاء وجود اجلرح والتّعديل فيهم؛ من رُ

وقال ابن ، وهذا نصٌّ رصيحٌ . ))-تعاىل اهللاإن شاء-فنحن ملحقوها هبم من بعد
 .))فهو جمهول؛ وبيَّض ،ذكره ابن أيب حاتم((: حجر

مريّ  -س عفاء كتابه يفالبخاريّ  وهمَ  كثرية مواضع يف ذكر((: قال العُ ؛ الضّ
ون ال رجاالً  ذكر حيث عفاء يف إدخاهلم يستحقّ  .))الضّ

وي من تسمية باب((: قال ابن أيب حاتم: نامذج من ترامجه - ٧ ّن العلم عنه رُ  ممِ
ى ، املوصيلّ عيلّ  أبو خالد بنإبراهيم بنأمحد: األلف عىل أبيه اسم وابتداء، أمحد يُسمَّ

ابق ص:  أفاده  )١( . السّ مريّ  . ١٢٣العُ
 . ٣٨/ ٢اجلرح والتّعديل   )٢(
 . ١/٣٤٢التّهذيب   )٣(
 . ١٢٢بحوث ص:   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
املؤدِّب إسامعيل وأيب، املنذر أيب وسالم، عمر بنوصالح، زيد بنمحّاد عن رو ،
ثنا . القايض إسحاق بنوموسى، النّمرييّ  شبّة بنوعمر، زرعة أبو عنه رو حدّ
محنعبد  ابن: يعني-حييى سألت: قال إيلّ  كتب فيام؛ حنبل بنأمحداهللا بن عبد أنا، الرّ

ث، بأس به ليس: فقال، املوصيلّ  إبراهيم بنأمحد عن -معني  .زيد بنمحّاد عن حدّ
محنعبد عن رو، اخلراساينّ  صالح أبو إبراهيم بنأمحد  أسلم بنزيد بنالرّ

ثنا . الطّرباينّ  سلمة بنبرش بنصالح عنه رو، املدينيّ  محنعبدحدّ  سألت: قال، الرّ
 .صحيح رواهالّذي  واحلديث، جمهول شيخ: فقال، عنه أيب

ورقيّ  بنإبراهيم بنأمحد ، هشيم عن رو، النُّكريّ  كثري ابن: وهو؛ الدّ
عدُّ ، عليّة بن وإسامعيل  يقوالن سمعتهام، زرعة وأبو، أيب عنه رو، البغداديّني يف يُ

ثنا عبد. ذلك محنحدّ ئل: قال، الرّ  .))صدوق: فقال، عنه أيب سُ

 . ٢/٣٩اجلرح والتّعديل   )١(
جملّدة ((: ، وقال٧١اهلميان ص:  العجميّ يف نثل ابن منه. ذكره منتقى اجلوزيّ  بنالفرج أليب )٢(

هلا: أنّه يف ذكر ... عفاء من بيشء أخلّ  ما أوّ  املذكور واملنتقى، الثّقات بعض ترك وأنّه، الضّ
 : حاتم، وكتابه أيب عن ابن املعارصة األبحاث ومن. ))بخطّه عندي
، فوز لرفعت احلديث علم يف وأثره حاتم أيب ابن-أ ي(دكتوراه)، اخلانجيّ

 هـ. ١٤١٥بالقاهرة،
واة -ب  ة حاتم أيب البن والتّعديل اجلرحكتاب يف عنهم املسكوت الرُّ رسائل  عدّ

ة.   علميّة بجامعة أمّ القر، بمكّ
القضاة(دكتوراه)، جامعة القرآن  ليحيى والتّعديل اجلرح حاتم، وكتابه أيب ابن-ج

 الكريم، بأمّ درمان. 
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قه عبد: طبعته -٨ محن املعلِّميّ حقّ ، هـ١٣٧٣، اهلند، املعارف دائرة، وغريهالرّ

ر  .بريوت أكثر من دار يف يف ثمّ صوّ

 ملحــــروس وآثــــاره مصــــادره: والتّعــــديل اجلــــرح حــــاتم، وكتابــــه أيب ابــــن-د
 حسني(ماجستري). 

جال أحوال منوالتّعديل اجلرحكتاب من املستخرج-هـ ا الرّ ـّ  مظانّـه غـري يف ورد ممِ
ام،  لفالح مّ ، الوعي، الدّ لبيّ  . هـ١٤١٣الشّ

ابعل من املجلّ والقسم األوّ ، والثّاين، لد األوّ ، واملجلّ املعرفة تقدمةمنه:  ققّ حَ  )١(  كام نصّ ؛ د الرّ
مة حتقيق  . هعىل ذلك يف مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 

 الثّقات: عنوانه -١
دأبو حاتم احلافظ : فهمؤلِّ  -٢  .هـ٣٥٤ت/ ميميّ التّ  البستيّ  حبّان بنحممّ
يف -قال، فيه الثّقات الّذين جيوز االحتجاج بخربهم عنده مجع: موضوعه -٣
مته ، )) الثّقات الّذين جيوز االحتجاج بخربهموال أذكر يف هذا الكتاب إالّ ((: -مقدّ

، ))بخربه فهو صدوق جيوز االحتجاج من أذكره يف هذا الكتاب فكلُّ ((: وقال
فهو صدوق جيوز االحتجاج بروايته إذا ، ه يف هذا الكتابذكرتُ  شيخٍ  فكلّ ((: وقال

يوخ الّذين  عن شيخٍ  منكرٌ  جد خربٌ فإذا وُ ، مخسٍ   خربه عن خصالٍ تعرّ  من هؤالء الشّ
ا أن يكون إمّ ؛ مخسٍ  عن إحد خصالٍ  كان ذلك اخلرب ال ينفكّ ، هم فيهءذكرت أسام

 اهللاسو أصحاب رسول، ي ذكرته يف هذا الكتاب شيخ ضعيفيخ الّذفوق الشّ 
ال جيوز االحتجاج  أو دونه شيخ واهٍ ، عف هبمه أقدارهم عن إلزاق الضّ نزّ  اهللافإنّ 

ا ال تقوم بمثله ، ةأو اخلرب يكون مرسالً ال تلزمنا به احلجّ ، بخربه أو يكون منقطعً
جد فإذا وُ ، ن سمع منه سامع خربه عمّ بنيِّ س مل يُ أو يكون يف اإلسناد شيخ مدلّ ، ةاحلجّ 

 .))ب عن االحتجاج بهنكّ ه ال جيوز التّ يًا عن هذه اخلصال اخلمس فإنّ اخلرب متعرِّ 

 . ١١/ ١الثّقات   )١(
ابق   )٢(  . ١٢-١/١١السّ
ابق )٣(  سامع خربه بنيِّ س ما مل يُ املدلِّ  فإنّ ((، وفيه زيادة: ١٢-١/١١وينظر: . ٥٩٥-٥/٥٩٤ السّ

؛ ه سمعه من إنسان ضعيفه ال يدري لعلّ ألنّ ؛ ن كتب عنه ال جيوز االحتجاج بذلك اخلربعمّ 
: -وإن كان ثقة-س يف خربهفام مل يقل املدلِّ ، وعرف اخلرب به، يبطل اخلرب بذكره إذا وقف عليه

 . ))ثني فال جيوز االحتجاج بخربهأو حدّ ، سمعت
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أ مكانة علميّة كبرية: ةقيمته العلميّ  -٤  :نربزها يف األمور اآلتية، تبوّ
 .مكانة مؤلِّفه العلميّة -أ

 .وأوسعها، الثّقاتيف  صنَّفةل الكتب املوأصمن  -ب
ة النّقل عنه -ج  .وإفادهتم منه، عزو األئمّ
ة -د رية النّبويّ ة غزيرة يف السِّ  .حو مادّ

واة -هـ ا يف معرفة طبقات الرُّ ا هام¢  .يُعدُّ مصدرً
خاويّ : ثناء العلامء عليه -و وقال ، ))أحفلها وهو((: -يف تعداد كتب الثّقات-قال السّ

ثني عمدة وهو، وأحاط فيه مجع((: حاجي خليفة  .))الفنّ  هذا يف املحدِّ
ل ما أبدأ يف كتابنا هذا ذكر فأوَّ ((: فقال، رشحها املؤلِّفُ : طريقة ترتيبه -٥

ثمّ نذكر ، تهجنّ  إىل تعاىل اهللاقبضه وهجرته إىل أنْ ، ومبعثه، ومولده، املصطفى
نذكر ثمّ ، -عليه اهللارمحة-تل عيلّ قُ  امهم إىل أنْ ني بأيّ اشدين املهديّ بعده اخللفاء الرّ 
ا  اهللاصحب رسول ا واحدً إذ هم خري النّاس قرنًا بعد ؛ عىل املعجمواحدً

يف  اهللاثمّ نذكر بعدهم التّابعني الّذين شافهوا أصحاب رسول، اهللارسول
حابة قرنًا؛ ها عىل املعجماألقاليم كلّ  ثمّ نذكر القرن ، إذ هم خري النّاس بعد الصّ

ثمّ نذكر ، نيْ وليَ بقتني األُ فأذكرهم عىل نحو ما ذكرنا الطّ ، الّذين رأوا التّابعني؛ الثّالث
ابع إىل  يوهذا القرن ينته، الّذين هم أتباع التّابعني عىل سبيل من قبلهم؛ القرن الرّ

ق من أنبائهم من نعرف وما، أسامءهم نُميلوإنّام ((: وقال، ))زماننا هذا  الرشّ

 . ٢١٧اإلعالن ص:   )١(
 . ٢/١٤٠٧كشف ال  )٢(
 . ١١-١/١٠الثّقات   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 يف للمبتدء وأنشط، حفظه إىل للمتعلِّم أدعى هو إذ؛ املعجم حروف عىل الغربإىل

، أراد ملن البغية عند أسهل ليكون؛ املعجم أسامئهم نظم يف ونقصد((: وقال، ))وعيه
ر لعلمي  .))النّاس أكثر عىل منه الكلّ  حفظ بتعذّ

ص طريقة ترتيبه يف العنارص اآلتية  :ونُلخِّ
ثمّ ، لخلفاء األربعةل ترجمثمّ ، ع فيهاوتوسّ ، ةبويّ رية النّ كتابه بالسّ  أبد -أ 

حابة: أربع طبقاتوجعلهم ، رتّب بقيّة الثّقات عىل الطّبقات ، التّابعنيثمّ ، الصّ
يف مصطلح الطّبقة عترب وبذلك يكون قد ا، تبع األتباعثمّ ، ثمّ أتباع التّابعني

نِّ ومل ، التّقارب يف اإلسناد فقطو، اللّقيا م السِّ ره، يعترب تقدّ اوي ، وال تأخّ وال جاللة الرّ
ج ولستُ ((: املؤلِّف قال، وقدره م وال، قدره وال، اإلنسان جاللة عىل أُعرِّ نِّ  تقدّ ، السِّ

ره وال نّ ، الفضل دون، اللّقيّ  ذكرهم يف القصد ألنّ ؛ تأخّ لنا ما عىل والسّ  الكتاب أصّ
ر وإن، اللّقيّ  يف النَّبيّ  إىل أقرب كان من فكلّ ، عليه  من إىل ضممناه موته تأخّ

م موته يف معه استو  اجلاللة دون اللِّقاء ذلك يف أقصد((: وقال، ))اللّقيّ وإن تقدَّ

ابق   )١(  . ٤/٣السّ
ابق   )٢(  . ٦/٣السّ
ل، ونصف املجلَّد الثّاين  )٣(  . من املطبوع -تقريبًا-جاءت يف املجلَّد األوّ
 . ترامجهم يف نصف املجلَّد الثّاين، واملجلَّد الثّالث من املطبوع جاءت  )٤(
ابع واخلامس من املطبوع  )٥(  . جاءت ترامجهم يف املجلَّدين: الرّ
ابع من املطبوع  )٦( ادس والسّ  . جاءت ترامجهم يف املجلَّدين: السّ
 . جاءت ترامجهم يف املجلَّدين: الثّامن والتّاسع من املطبوع  )٧(
 . ٤/٣، وينظر: ٦/٢الثّقات   )٨(
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نّ  ا يشملهم اللِّقاء ألنّ ؛ والسِّ  .))مجيعً

ل يف االسم فقط؛ عىل حروف املعجم طبقةٍ  يف كلِّ  همبرتّ  -ب  .مراعيًا احلرف األوّ
جال يف كلِّ  يبدأ -ج فمثالً يف ؛ حرفٍ  ساء يف كلِّ النّ أسامء ثمّ ، طبقة بأسامء الرّ

حابة-الطّبقة األُوىل جالمن يبتدئ بحرف األلف من ذكر  -وهم الصّ من ثمّ ، الرّ
وهذا ؛ ويذكرهم كذلك، ثمّ ينتقل إىل حرف الباء، تبتدئ بحرف األلف من النّساء

جالالّتي جرت بتأخري النّسعادة ال خالفعىل   .اء إىل هناية الرِّ
قة -د دون ترتيب هلا عىل ، وإبراهيم يف موضعٍ واحدٍ ، كأمحد؛ يذكر األسامء املتّفِ

تي ، فخالف بذلك صنيع البخاريّ ، أوائل أسامء اآلباء وابن أيب حاتم يف األسامء الّ
ي هبا واةوليست يف عموم ، لكوهنا يف طبقة واحدة؛ ولعلّه فعل ذلك، يكثر التّسمِّ ، الرُّ

أن عندمها  .ويسهل البحث عنها، فهي عنده أقلّ ؛ كام هو الشّ
جالعُ  نْ مَ  طبقةٍ  يف هناية كلِّ يذكر  -هـ ثمّ من اشتهرت بكنيتها ، رف بكنيته من الرّ

 .ب الكنى عىل حروف املعجمرتِّ ومل يُ ، ساءمن النّ 
اجم - ٦ نت ترامجه العنارص اآلتية: منهجه يف الرتّ  :تضمّ
 .وكنيته، ونسبته، ونسبه، املرتجم يذكر اسم -أ

حابة تراجم يف ينصُّ  -ب رو ((: فيقول مثالً ، أماكن شيوع رواياهتم عىلالصّ
 .))ونرو عنه الكوفيُّ ((أو، ))ونعنه البرصيُّ 

حابة إىل مشاركتهم يف الفتوح -ج -أحيانًا-يسوقو، والغزوات، يشري يف الصّ
 .بعض أحاديثهم عن النَّبيّ 

ابق   )١( نن((، -املطبوع-يف السّ  . ))السّ
ابق  )٢(  . ٤/٣ السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وهو يتبع البخاريّ يف ، وقد يذكر املولد، ومواضعها، وفياهتم نيّ يذكر سِ  -د

نيّ الوفيات ، الثّقاتوكذا ذكره ابن حبّان يف ((: -يف وفاة راوٍ -قال ابن حجر، سِ
حبّان  اه ابنُ البخاريّ الّذي ال يتعدّ ((: مغلطاي وقال، ))وهو يتبع البخاريّ دائامً 

 .))إنّام يتبعه يف مجيع أقواله، غالبًا
حابة بعض شيوخهميذكر  -هـ طلق عليهم ويُ ، وتالميذهم، يف تراجم غري الصّ

يف مجيع  يهنصيص علومل يلتزم التّ ، ةعن األئمّ نقالً أو ، اجتهادهبوثيق عبارات التّ 
اجم َّا قاله، كرد الذِّ جمرّ عىل -غالبًا- يكتفبل ي، الرتّ  أنّا غري((: -عن منهجه-املؤلِّف وممِ

ل((: وقال، ))وأقدارهم، أنساهبم من نعرف ما نذكر ، التّابعني أتباع أسامء نفصّ
قد ذكرنا ((: وقال، ))موهتم وأوقات، منهم املشهورين أنساب من نعرف ما ونذكر

، نياشدين املهديِّ ام اخللفاء األربعة الرّ مجل ما حيتاج إليه من احلوادث الّتي كانت يف أيّ 
وأغضينا عن ذكر ما لو ، العبّاس يوبن، ةميّ أُ  يمن بنأنا إىل ذكر من كان بعدهم مَ وْ وأَ 
إلمعاننا يف ذكرها يف كتاب ؛ اظر يف كتابنا هذا عليهيذكر من أخبارهم مل يلتفت النّ مل

ابق ))باع البخاريّ تّ اومن عادته ((: -يف موضعٍ آخر، وقال ٤/٢٥٢التّهذيب   )١(  . ٤/٣٩٧. السّ
ا من  الثّقاتكتاب ((قال أسعد سامل: ، و٥/٧٢اإلكامل   )٢( التّاريخ نفسه يكاد يكون منتزعً

ه، الكبري اجم يف الكتابني، فوجدت ابن حبّان ينقل كالم البخاريّ بنصّ ، فقد قارنت مئات الرتّ
حابة، والتّابعني، وتابعي التّابعني  لّام يأيت بيشءٍ جديدٍ من عنده يف تراجم الصّ أو باختصار، وقَ

ابعة يف املجلّ  دان من أثمن ما يف تأليفه، وهذان املجلّ الثّامن والتّاسع من : دينإالّ أنّ تراجم الطّبقة الرّ
ثني ص: ))الكتاب، وأكثره فائدة، وفيهام تتجىلّ عبقرية ابن حبّان  . ١٦٠. علم طبقات املحدِّ

 . ٤/٣الثّقات   )٣(
ابق   )٤(  . ٦/٣السّ
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ا سنذكر بعد هذا أصحاب وإنّ ، العبّاس من كتبنا يوبن، ةأميّ  ياخللفاء من بن

ا بأنساهبم وقبائلهم اهللارسول ا واحدً وما يعرف من أنساهبم ، يف كتاب واحدً
 ذلك اهللاإن أراد، ر عىل سالك سبيل العلم الوقف عىل أنبائهمكيال يتعذّ ؛ وأوقاهتم

وبينهام ، ر موتهخَّ أوت، من هذه الطّبقة نسان ذكرتهإام قدم موت فربّ ((: وقال، ))وشاء
الستوائهام يف ؛ لطبقة واحدة واحدٍ  أو أكثر فأدخلنامها يف قرنٍ ، أو أقلّ ، مائة سنة

أدخلناه يف كتاب التّابعني  حدٌ او رجلٌ  اهللامن كان بينه وبني رسول وكلّ ، قيّ اللّ 
رجالن أدخلناه  قيّ يف اللّ  اهللامن بينه وبني رسول وكلّ ، مأو تقدّ ، ر موتهسواء تأخّ 

 اهللامن كان بينه وبني رسول وكلّ ، ثقات وايف كتاب تبع التّابعني بعد أن يكون
، سني عنهومل أعترب برواية املدلِّ ، تباع هذاأدخلناه يف كتاب تبع األ قيّ ثالثة أنفس يف اللّ 

عفاء حابة أسامء ذاكرون إنّاثمّ ((: وقال، ))وال الضّ  عنه رو من منهم ونقصد، الصّ
ا، للفهم وأنشط، العلم إىل أدعى ألنّه؛ األخبار  ذكر وقد، األخبار عنه يروِ  مل من فأمّ

م فقد واآلثار باألفعال  ذكر من حرضنا ما أملينا قد((: وقال، ))قبل هلم ذكرنا تقدّ
 فيها الغنية أرجو بام وأنساهبم، أوقاهتم من عرف وما، وأسامئهم، التّابعني ثقات

ل لها إذا للمتأمّ  .))تأمّ

ابق   )١(  . ٢/٣٣٧السّ
 . ))يكون((: -املطبوع-يف األصل   )٢(
ابق   )٣(  . ٢٩٤-٩/٢٩٣السّ
ابق   )٤(  . ٣/١السّ
ابق   )٥(  . ٥/٥٩٤السّ
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: قال ابن حبّان: وقاعدته يف تعريف العدل، وثيقمنهج ابن حبّان يف التّ  - ٧

يخ الكتاب هذا يف أذكر وإنّام(( يخ بعد الشّ فه وقد، الشّ تنا بعضُ  ضعّ  ووثّقه، أئمّ
هم الئل ثقة أنّه منهم عندي صحّ  فمن، بعضُ ة بالدّ تي ؛ النَّريِّ  الفصلكتاب يف بيَّنتُهاالّ

 عندي صحّ  ومن، بخربه االحتجاج جيوز ألنّه؛ الكتاب هذا يف أدخلته النّقلة بني
تي ؛ الواضحة بالرباهني ضعيف أنّه منهم  مل النّقلة بني الفصل كتاب يف ذكرهتاالّ

عفاءكتاب يف أدخلته لكنّي، الكتاب هذا يف أذكره  جيوز ال ألنّه؛ بالعلل الضّ
 إذا هذا كتايب يف ذكرته من فكلّ ، بخربه االحتجاج  اخلمس اخلصال عن خربه تعرّ

تي  ضدّ ؛ العدل من مل يُعرف منه اجلرحألنّ ؛ بخربه االحتجاج جيوز عدل فهو ذكرهتاالّ
ه بنيَّ ضدّ النّاس  منالنّاس  يُكلّف مل إذ؛ التّعديل فمن مل يُعلم بجرحٍ فهو عدل إذا مل يُ

لِّفوا احلكموإنّام ، عنهم غاب ما معرفة ، ))عنهم املغيَّب غري، األشياء من بالظّاهر كُ
الح والعدالة ((: وقال ، القدح وجب منهم ما يُ حتّى يتبنيَّ النّاس أحواهلم عىل الصّ
واة؛ بام ظهر منه من اجلرح حفيجر ا املجاهيل الّذين وأمّ ، هذا حكم املشاهري من الرُّ

عفاءعنهم إالَّ  روِ يمل ابق و. ))هاحوال كلّ فهم مرتوكون عىل األ،  الضّ تعريفه السّ
ه ووجّ ، عليه اخلللوبسببه دخل ؛ ومشى عليه يف ترامجه، هو مسلكه يف كتابه؛ للعدل

نإليه  بَ به إىل التّساهل يف التّوثيق، قدالّ نه من توثيق املجهولني؛ ونُسِ ، ملا يتضمّ
جل إذا  من أنّ : حبّان وهذا الّذي ذهب إليه ابنُ ((: ابن حجرقال . واملستورين الرّ

واجلمهور عىل ، عجيبٌ   جرحه مذهبٌ نيَّ انتفت جهالة عينه كان عىل العدالة إىل أن يتب

 . ١/١٣الثّقات   )١(
 . ١٩٣-٢/١٩٢كتاب املجروحني   )٢(
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افإنّ ، فهالّذي ألّ  الثّقاتوهذا هو مسلك ابن حبّان يف كتاب، خالفه ّ ؛ ه يذكر خلقً ن ممِ

جهالة العني  عند ابن حبّان أنّ  وكأنّ ، م جمهولونوغريه عىل أهنّ ، عليهم أبو حاتم نصّ 
جهالة حاله  ولكنّ ، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ترتفع برواية واحد مشهور

العدل من مل يعرف فيه : أفصح ابن حبّان بقاعدته فقالوقد ، باقية عند غريه
ب عبد، إلخ ))اجلرح محن املعلِّميّ ابنَ حجروتعقّ : يعني-تدبّر ولو((: فقال، الرّ

د -حجر ابن جَ ا لوَ ة من كثريً هم تتبّع فإذا، عليه يبنون األئمّ اوي  أحاديثَ  أحدُ الرّ
هُ  دينه يف طعنًا يوجب ما يبلغه ومل، وضبطٍ ، صدقٍ  عىل تدلّ  مستقيمةً  فوجدها قَ ، وثَّ

وربّام يبني بعضهم عىل هذا حتّى يف أهل ، -سلف كام-هذا بعضهم جتاوز وربّام

)١(  : وثِّق إالّ من رو  يوهم أنّ  ))برواية واحد مشهور((قول احلافظ: ((قال األلباينّ ابن حبّان ال يُ
؛ ألنّ  ا بالثّقة: ه إن كان يعنيعنه واحدٌ مشهورٌ كام هو الظّاهر فهو خمالف للواقع يف كثري ؛ مشهورً

ّ ، وإن كان يعني غري ذلك، ثقاتهمن  ولكلّ ، أو جمهول، ا ضعيفه إمّ ألنّ ؛ ا ال قيمة لهفهو ممِ
 من هذا فتبنيّ ((وساقها ثمّ قال:  ))وإليك بعض األمثلة. . . ، كتاب الثّقاتمنهام رواة يف 

ا، ابن حبّان ترتفع جهالة العني عنده برواية واحد أنّ : حقيقالتّ  ؛ أو جمهوالً ، ولو كان ضعيفً
 . ٢٤-٢٢. متام املنّة ص: ))وإن كان مل جيزم به، مخالفًا لظاهر كالم احلافظ املتقدّ 

 . ١٤/ ١اللّسان   )٢(
، فقال:   )٣( اه جل بإيراده إيّ ق الرّ ه قد يوثِّ فإنّ ؛ يشري إىل ابن حبّان((كتب األلباينُّ عليه حاشيةً

ال أعرفه، ((ه قال يف بعض املرتمجني عنده: ني رأيتُ د ذلك أنّ يؤيِّ ، وه ال يعرفهمع أنّ  الثّقاتيف
حيحوثيق أقام كتابه! ، وعىل مثل هذا التّ ))وال أعرف أباه ه املعروف به، فاحفظ هذا فإنّ  الصّ

ا  فمنهم املصنِّ ؛ يفحقيق يف هذا العلم الرشّ  أهل التّ ه له إالّ ، مل يتنبّ مهمٌّ  ، وجزاه خريً
 . ١حاشية:  ٢٥٦. التّنكيل ص: ))-مكام تقدَّ 
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حيحج يفرِّ خيُ ((: ابن حجر وقال، ))عرصه سمع ، سما كان راويه ثقة غري مدلّ الصّ

 يف يكن مل وإذا، وال انقطاع، وال يكون هناك إرسال، من شيخه وسمع منه اآلخذ عنه
اوي  اوي، شيخه من كلٌّ  وكان، تعديل وال، جرحالرّ  بحديثٍ  يأتِ  ومل، ثقة عنه والرّ

ّن كثري له الثّقاتكتاب ويف، ثقة عنده فهو منكرٍ   ربّام هذا وألجل؛ حاله هذه ممِ
َضَ  نْ  ثقات جعلهم يف عليه اعرتَ ة ال فإنّه؛ عليه اعرتاض وال، حاله يعرف ال مَ  مشاحّ

هالبخاريّ  جيد من الثّقات يف يذكر قدحبّان  ابن((: املعلِّميّ  وقال، ))ذلك يف  سامَّ
 ما يعرف مل وإن، القدماء من تارخيه يف وَ ن، رَ  وعمّ وَ  ومن، رَ وَ  ولكن، عنه رَ

دحبّان  ابن جل كان وإنْ ، استنكره ما روايته يف وجد فيمن تعنّت وربام، يُشدِّ  الرّ
ا ا معروفً د وكذلك، القدماء من املجاهيل توثيق يف منه قريب والعجيلّ ، مكثرً  بنحممّ

 أتباعهم أو، التّابعني من كان من يُوثِّقون غريمها وآخرون والنّسائيّ ، معني وابن، سعد
 يروِ  مل وإنْ ، شاهد أو، متابع يروي فيام له يكون بأنْ ؛ مستقيمة أحدهم رواية وجدوا إذا

طريقته ((: اهلاديوقال ابن عبد، ))واحد حديث إالّ  عنه يبلغهم ومل، واحد إالّ  عنه
 ينتبه أن وينبغي، وإن كان جمهوالً مل يعرف حاله، أنّه يذكر من مل يَعرفه بجرحٍ : فيه

 . ٢٥٦التّنكيل ص:   )١(
ح يف األخري بعزوه إىل ابن حجر،١/١٠٨،والتّدريب٣/٨٨١البحر الّذي زخر  )٢( وهذا الكالم  ، ومل يرصّ

م ص:  : ٢٩٢مستفاد من كالم ابن حبّان املتقدّ قاعدة ابن حبّان ذكر املجهولني ((. وقال املعلِّميّ
 . ١حاشية:  ٤١٠. الفوائد املجموعة ص: ))برشوط ذكرها، ومع ذلك خيلّ بالوفاء هباثقاتهيف

 . ٢٥٥التّنكيل ص:   )٣(
)٤(   :  ٢٤-٢٢، وينظر ص: ٢٥. متام املنّة ص: ))واب أن يقال عنه: مل يعرف عينهالصّ ((قال األلباينّ

ا-منه، وقال ا عند ابن حبّانفاجلهالة العينيَّ ، وباجلملة((: -أيضً وقد ، ة وحدها ليست جرحً
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جلحبّان  ابن توثيق أنّ  ويعرف، هلذا د للرّ  أدنى من الكتاب هذا يف ذكره بمجرّ

فَ  قد هذا يفحبّان  ابن وطريقة((: وقال، ))التّوثيق درجات رِ ، ))ضعفها عُ
ا؛ ابن حبّان ذكر يف هذا الكتاب لم أنّ وقد عُ ((: وقال ا كبريً ، الّذي مجعه يف الثّقات عددً

ا عظيامً من املجهولني ح ابن رصّ  وقد، مه أحواهلَ وال غريُ ، عرف هوالّذين ال يَ ؛ وخلقً
 منهجه من هذا((: األلباينّ  وقال، ))من هذا الكتاب حبّان بذلك يف غري موضعٍ 

عفاءتراجم كتابه يقينًا بذلك بعد أن درستُ  ازددتُ  وقد بلغ عددهم قرابة ألف ، الضّ
فيهم  نَ عَ ه طَ لكنَّ ،  أربعة منهمهم إالّ اللّ ،طعن فيه باجلهالة نْ فيهم مَ  فلم أرَ  وأربعامئة راوٍ 

ابق ص: ))وليس باجلهالة، بروايتهم املناكري وينظر: تفصيل ابن حبّان يف هؤالء بني . ٢٤. السّ
م ص: املشاهري منهم، وغريهم   . -٤٧٦تقدّ

 . ٩٥ص:  ارم املنكيّ الصّ   )١(
 . املجاهيل يعني: تعديل  )٢(
 . ٩٦ص:   ارم املنكيّ الصّ   )٣(
ابق   )٤( واة . ٩٥ص:  السّ ح بعدموذكر ابنُ حبّان طائفةً من الرُّ معرفته هبم، وال بآبائهم، وربّام  ورصَّ

، يروي: أبان((: ومن ذلك ))شيخ(( وصفهم بـ د عنه كعب، رو بنأُيبّ  عن شيخٌ  بنحممّ
، : إسحاق بنإبراهيم((، و٤/٣٧الثّقات. ))هو من ابن هو، وال من أدري جحادة، ال شيخٌ

اح، لست بنوكيع عنه جريج، رو ابن عن يروي ابق ))أباه والأعرفه،  اجلرّ ، ٨/٦٣. السّ
هو،  من أدري ميمون، ال بنمهديّ  عنه جبري، رو بنسعيد عن يروي: األنصاريّ  أيّوب((و

ابق))هو من ابن وال  من مجاعة عن يروي: الطّائيّ  عثامن أبو عثامن بنسليم((، و ٦/٦٠ . السّ
ام، رو أهل ، ولست األعاجيبَ  اخلبائريّ  سلمة بنسليامن عنه الشّ  بعدالة، وال أعرفه الكثريةَ

ابق))جرح  للمقنع قيل: إنّ  املقنع، وقد عن القادسيّة، يروي فزع: شهد((، و٦/٤١٥. السّ
حبة ا، وال أعرف ولست. صُ ا، وال فزعً اموإنّام أبًا،  هلام أعرف بلدمها، وال أعرف مقنعً  ذكرهتُ
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 كان ولو حتى، واحد إالّ  عنهم يروِ  ملالّذين  للمجهولني توثيقه وهو أَالَ ؛ ثقاتهيف

اوي  ا عنهالرّ : املعلِّميّ  وقال، ))؟! ! هو من يُدر ال جمهوالً  أو، به يوثق ال ضعيفً
د إذاحبّان  ابن شأن ومن(( : وقال، ))يغمزه ولكنّه، الثّقاتيف يذكره أنّه راوٍ  يف تردّ
رُ (( جلحبّان  ابن وذِكْ  جهالة عن خيرجه ال صحيحهيف له وإخراجه، ثقاتهيف  للرّ

ا، احلال  عن خرج فقد ))وخيالف، خيطئ((: هنا قوله بنحو ابن حبّان فغمزه زاد إذا فأمّ
عف دائرة إىل احلال جمهول يكون أن أن يذكر : من قاعدة ابن حبّان((: وقال، ))الضّ

رهثقاتهاملجهولني يف أن ال يَروي : فإنّ من رشطه؛ ومع ذلك ال يفي به، برشطٍ قرّ
ا جل منكرً  .))الرّ

 :توثيقه عىل درجات حقيق أنّ التّ ((: فقال، قسم املعلِّميُّ توثيقَ ابن حبّان عىل درجاتو
 .نحو ذلكأو ، أو مستقيم احلديث، كان متقنًا: كأن يقول؛ ح بهرصِّ يُ  أنْ : األوىل

ابق. ))يرويانه ما عىل لالعتامد للمعرفة، ال اقال األلباينّ . ٧/٣٢٦ السّ  نصٌّ  وهذا((: -معلِّقً
ا هامٌّ  ا، وشهادة جد¢ ا ليس الثّقات كتابه أنّ  عىل -منها أقو ال-منه جد¢  هووإنّام هبم،  خاص¢

عفاء، ونحوهم. . . هذا من غريهم ملعرفتهم، ومعرفة  يذكر أنّه أعلمنا النّصّ  املجهولني، والضّ
م عىل للمعرفة، ال هؤالء مة. ))عنده بخربهم حيتجّ الثّقات الّذين  من أهنّ صحيح موارد  مقدّ

. باختصار يسري، وقد يقال: إنّ األصل عنده ذكرُ الثّقات؛ كام نصّ عليه يف ١٩-١/١٨الظمآن 
مته، ولكن قد خيرج عن منهجه هذا يف مواضع، أو مل يلتزم به فيها؛ كهذا املوضع.   مقدّ

عيفة   )١(  . ١٢/٥١٤الضّ
 . ٤١٨: حاشية الفوائد املجموعة ص  )٢(
ابق  )٣(  . ١رقم  ٤٢٣: ص املرجع السّ
ابق  )٤(  . ٢رقم  ٣٥٧: ص املرجع السّ
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جل من شيوخه الّذين جالسهم أنْ : الثّانية  .وخربهم، يكون الرّ
ابن حبّان وقف له  بحيث يعلم أنّ ؛ يكون من املعروفني بكثرة احلديث أنْ : الثّالثة

 .عىل أحاديث كثرية
ابعة جل معرفة جيّ يظهر من سياق كالمه أنّ  أنْ : الرّ  .دةه عرف ذلك الرّ

 .ما دون ذلك: اخلامسة
والثّانية ، ها أثبت من توثيق كثري منهمبل لعلّ ، ةعن توثيق غريه من األئمّ  وىل ال تقلُّ فاألُ 
ابعة صاحلة، والثّالثة مقبولة، قريب منها   .))واهللا أعلم. ؤمن فيها اخلللواخلامسة ال يُ ، والرّ

؛ حفظ واحلذرمن التّ  ى بكثريٍ تلقّ توثيق ابن حبّان جيب أن يُ ((: وقال األلباينّ 
مة نه العالّ كام بيّ ؛ لكن ليس ذلك عىل إطالقه، ملخالفته العلامء يف توثيقه للمجهولني

ّ  وإنّ . . . املعلِّميّ  ا-ا جيب التّنبيه عليهممِ إىل ما ذكره املعلِّميّ  ضمّ ه ينبغي أن يُ أنّ  -أيضً
؛ البلطّ ا وغفل عنه مجاهريُ ، ه عليهمن نبّ  قلّ ، عرفته باملامرسة هلذا العلم؛ آخر هامٌّ  أمرٌ 

نكر عليه فهو بام يُ  ومل يأتِ ، من الثّقات و عنه مجعٌ وقد رَ ، حبّان قه ابنُ ن وثّ مَ  نّ أَ : وهو
 .))به صدوق حيتجّ 

ا-وكتب األلباينّ . ٦٦٩نكيل ص: التّ   )١( قً عىل معرفة  يدلّ ، هذا تفصيل دقيق((: -معلِّ
ّ  نهومتكّ  -تعاىل -ف املؤلِّ   اهللاهفجزا-ه لغريه رَ أا مل من علم اجلرح والتّعديل، وهو ممِ
ا فهو عىل الغالب ، رجة اخلامسةمن كان منهم من الدّ  باملامرسة أنّ  قد ثبت لديّ أنّه غري  -خريً

اظجمهول ال يُ  هبيّ والعسقالينّ وغريمها من املحقِّ ؛ عرف، ويشهد بذلك صنيع احلفّ قني، كالذّ
ّ فإهنّ  ا ما يعتمدون عىل توثيق ابن حبّان وحده ممِ تي قبلها رجة، بل والّ يف هذه الدّ ن كان م نادرً

 . ١رقم ٦٦٩حاشية التّنكيل ص: . ))اأحيانً 
 . ٢٥متام املنّة ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :ونخلص ممّا سبق بجملة أمور

د و، هحبّان عىل توثيق ابنُ  نصّ من بني  ةفرقينبغي التّ  -أ  ؛ ذكرهمن اكتفى بمجرّ
ل م-أنّه ال يَقلّ عن توثيق غريه أفاد املعلِّميّ : فاألوّ ا الثّاين فإنّه يقع له فيه ، -كام تقدّ وأمّ

هبيّ ؛ ةاألئمّ ولذلك فإنّ بعض ؛ ومَن ال يعرفهم، التّساهل بتوثيق املجاهيل وابن ، كالذّ
ا ونتدّ حجر ال يع ل، التّفرقة يف العزو: وينبني عىل هذا، به كثريً وثّقه ((: فيقال يف األَوّ

لذا ؛ واخللل إنّام وقع له يف الثّاين، ))الثّقاتذكره ابن حبّان يف ((: لثّاينوا، ))ابن حبّان
ق بينهام يف احلكاية  .وإن كان اجلميعُ يشملهم توثيقُ ابن حبّان، ينبغي أنْ يفرّ

تي بنى عليها ابنُ حبّان توثيقه -ب اوي من اجلرح: من االعتبارات الّ لوُّ الرّ ، خُ
ّا ينُكر وسالمتها، واستقامة أحاديثه وأحوال النّاس ، واحلكم بالظّاهر دون املغيّب، ممِ

الح ا وأمّ ، هذا حكم املشاهري؛ القدح يُوجب ما منهم يتبنيَّ حتّى  والعدالة، عىل الصّ
عفاءعنهم إالَّ  روِ ياملجاهيل الّذين مل  وهذه ، هاحوال كلّ فهم مرتوكون عىل األ؛  الضّ

وإن كانت كافية يف ، ورفع جهالتهم، اتّصف هبا االعتبارات غري كافية لتوثيق مجيع من
نكر، البعض م-ثمّ إنّ ابن حبّان مل يفِ بام اشرتطه فيهم من عدم ما يُ  .-كام تقدّ

ب األلباينّ هذا؛ بأنّ ابن حبّان وثّق جماهيل مل يروِ عنهم إالّ ضعفاءُ أو جماهيلُ   )١( ينظر: . وتعقّ
 . ١ح  ٤٧٧ص:

هناك اعتباراتٌ يف املجهول ترفع من شأنه، وإذا توافرت ربّام ارتقت به إىل درجة القبول؛ ومنها:  )٢(
 عن ثقة، ورواية مجاعة عنه، عنه من ال يروي إالّ  يروأن ي، ووالقدماء كونه من التّابعني

ع من صني ظحَ لْ يُ ، وحة له، وذكره يف كتب الثّقاتواستقامة أحاديثه، وختريج من اشرتط الصّ 
ة كال هبيّ بعض األئمّ واة، مع ابن حجروذّ عدم وجود توثيق رصيح فيهم من  توثيق بعض الرّ
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ه عن  -ج  خربُ يشرتط املؤلِّفُ لالحتجاج بخرب من يذكرهم يف كتابه أن يتعرّ

أو ، يكون مرسالً  وأن ال، أو دونه ضعيفٌ  يف اإلسنادِ  هيكون فوقال أن : مخسة أشياء
ا م-ه سامعبنيِّ س مل يُ يكون يف اإلسناد مدلّ  ن الأو، منقطعً   .-كام تقدّ

ة إذا يُوثِّقه، أتباعهم أو، من ال يُعرف من قدماء التّابعني -هـ  وجدوا بعض األئمّ
م-مستقيمة رواياته د به ابنُ حبّان -كام تقدّ ّا مل يتفرّ  .فهذا ممِ
م عند املعلِّميّ -وتوثيقه عىل درجات متفاوتة، تساهله ليس عىل إطالقه-و   .-كام تقدّ
رف ، من عجيب صنيع ابن حبّان أنّه مع تساهله يف توثيق املجهولني -ز قد عُ

د يف اجلرح هبيّ  قال، بالتّشدّ  ما يَدري ال كأنّهحتّى ، الثّقة قصب ربّامحبّان  ابنُ ((: الذّ
رج دحبّان  ابن((: املعلِّميّ  وقال، ))! رأسه من خيَ  يف وجد فيمن تعنّت وربّام، يُشدِّ

جل كان وإنْ ، استنكره ما روايته ا الرّ ا معروفً   .))مكثرً
ةُ  -ح الئل: طريقة ابن حبّان فيمن اختَلف فيهم األئمّ  أنّ من صحّ عنده بالدّ

ة ثقته ذكره يف هذا الكتاب الواضحة أنّه ضعيف ذكره  بالرباهني عنده ومن صحّ ، النَّريِّ
عفاءكتابه  يف م-الضّ  .-كام تقدّ

 :ما انتقد عليه - ٨
خاويّ ، صحيحهوخترجيه هلم يف، تساهله يف توثيق املجاهيل-أ  وذكر -قال السّ

م اعتربوا يف ذلك مثل هذه مني، ويظهر أهنّ  واهللا أعلم. القرائن.  املتقدّ
ر((وقال: ، ١/٢٧٤امليزان )١( اف املتهوِّ ابق. ال))اخلَسَّ ابن حبّان صاحب تشنيع ((وقال: ، ٤/٨سّ

ابق. ال))وشغب  . ١/٢٩٠سّ
 . ٢٥٥التّنكيل ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
لني متقيِّد غري((: -صحيحهتساهل ابن حبّان يف ، ))للمجهولني خيرج ربّام بل، باملعدَّ

حبّان  عنهم ابنُ  ذَّ وقد شَ ، عند مجهور العلامءه حديثُ  قبلُ ه ال يُ يْ املجهول بقسمَ ((: وقال األلباينّ 
 .))صحيحهوأورده يف، به واحتجّ ، فقبل حديثه

تني -ب  ـــرّ ـــه م اوي يف كتاب ـــرّ ه لل ـــرُ ـــني، ذِكْ ـــره يف، ويف طبقت ـــاتأو ذك  الثّق
؛ وتنـاقض فيـه أخطـأ مـا ذكـر يف أخذنا ولو((: اهلاديعبد ابن قال، املجروحنيويف
جل ذكره من ـا طبقتـني يف الواحد الرّ ً تومهِّ جـل ذكـر بـني ومجعـه، رجلـني كونـه مُ  يف الرّ

؛ واإلهيـام، الـوهم من ذلك ونحو، املجروحني وكتاب، الثّقات كتاب: الكتابني
طاب لطال ولـيس ، واالحتجـاج بأحـاديثهم متّجـهٌ ، وانتقاده بتوثيق املجاهيل. ))اخلِ

م-ذلك عىل إطالقه تنيكـذكر ؛ وما سو ذلـك، -كام تقدّ اوي مـرّ ، أو يف طبقتـني، الـرّ
ا املجروحنيو، الثّقات: يف الكتابنيْ أو ـ، فليس بالكثري جد¢ ة وهـو معـذور يف عامّ

ة كثريٌ يقع و، ذلك   .كام أفاده املعلِّميّ ؛ منه لغريه من األئمّ

 . ١/٣٥فتح ال  )١(
 . ٢٠متام املنّة ص:   )٢(
ا-وقال. ٦١ص:  ارم املنكيّ الصّ  )٣( ا، ثمّ أعاد  الثّقاتقد ذكر يف كتاب((: -أيضً ا كثريً خلقً

، وقد  اجتهادهوذلك من تناقضه وغفلته، أو من تغريّ ،  ضعفهموبنيَّ  املجروحنيذكرهم يف 
يخ أبو عمروذكر  الح بنالشّ فه يف الغلطَ الفاحشَ  غلط أنّه عنه الصّ ابق))ترصّ  . ٩٦ص:   . السّ

ّ ((: ، وعبارته٦٧٧نكيل ص: التّ  )٤( ه يذكر بعض أنّ ؛ حبّان فيه إىل الغلط نسب ابنُ ا يُ واملعروف ممِ
واة يف  عفاءثمّ يذكرهم يف ، الثّقاتالرُّ جل مرّ ، الضّ ، يذكره يف طبقتنيأو ، تنيأو يذكر الرّ

أو يشبهه قد وقع ، وكثري من ذلك، ة ذلكوهو معذور يف عامّ ، وليس ذلك بالكثري، ونحو ذلك
واة الّذين ترجم هلم ابن حبّان ((: بارك اهلاجريّ . ومل))والبخاريّ ، كابن معني؛ لغريه الرُّ
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ـّفمن أتباع التّابعني الّذين رووا عـن التّـابعني ((: قال ابن حبّان: نامذج من ترامجه -٩ ن ممِ

ــ بــنأمحــد: ابتــدأ اســمه عــىل األلــف رو عنــه ، بــن أيب مليكــةاعــن  ييــرو ،العبســّي ة عطيّ
 ييـرو، ؤلـؤصـاحب اللّ ، اهللاأبو عبـد البرصيّ  موسى بنأمحد. اخلزاعيّ  سلمة بنمنصور

 بـنزيـد بـنحييـى بـنإبـراهيم. . . أسـد بـنرو عنه املعىلّ ، وابن عون، ويلعن محيد الطّ 
رو عنـه ، عن مجاعـة مـن التّـابعني ييرو، وكان مجيالً ، ة أهل املدينةمن جلّ  األنصاريّ  ثابت

 ؛ضـرمّي الح إسـحاق بـنأمحـد((: وقـال. ))احفّ يف والية أيب العبّاس السّ  تويفّ ، أهل املدينة
 خالـد بـنعـن وهيـب ييـرو، أهـل البصـرةكنيته أبو إسحاق من ، إسحاق بنأخو يعقوب

ارميّ  سـعيد بنرو عنه أمحد، أخيه يعقوبوكان أكرب من ، نيوالبرصيّ   بـنوإبـراهيم، الـدّ
وكان خيضـب ، سنة إحد عرشة ومائتني، مات يف البرصة يف شهر رمضان، اجلوهريّ  سعيد
ـ أيّوب بنأمحد. وكان حيفظ حديثه، اءوحليته باحلنّ ، رأسه عـن أيب محـزة  ييـرو، مرقنديّ السّ

 سـلمة بـنضـروالنّ  ،احلـنظيلّ  إبـراهيم بـنرو عنه إسحاق، وكان قد سكن مرو، كريّ السّ 
 .))عنه سلمة بنرضعترب حديثه من غري رواية النّ يُ ، مستقيم احلديث، شاذان

ر عنها يف، هـ١٣٩٣، اهلند، املعارف طبع يف دائرة: طبعته -١٠ وّ ، دار الفكر وصُ
 .بريوت

 . -٣اشية احل يف سيأيت -))الثّقاتوأعادهم يف ، املجروحنييف
 . ٤-٦/٣الثّقات   )١(
ابق   )٢(  . ٤-٨/٣السّ
ّا أُلِّف حول ابن حبّان، وكتابه:   )٣(  ممِ

. يعمل شادي النّعامن، عىل حتقيقه، وطباعته.  الثّقات كتاب ترتيب -أ ين اهليثميّ  لنور الدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .جالالكامل يف ضعفاء الرِّ : عنوانه  -١
 .هـ ٣٦٥ت/  اجلرجاينّ  عديّ  بن اهللاأبو أمحد عبداحلافظ : فهمؤلِّ  - ٢
متهقال يف : موضوعه - ٣ من  برضبٍ  رَ كِ من ذُ  يف كتايب هذا كلّ  وذاكرٌ ((: مقدّ

 .))اآلخرُ  له البعضُ وعدّ ، حه البعضُ فجرّ ، لف فيهمومن اختُ ، عفالضَّ 
أ مكانة علميّة كبرية: ةقيمته العلميّ  - ٤ ومتيّز بميزات ، ونال رتبة عليّة منيفة، تبوّ
 :نربزها يف األمور اآلتية، عديدة
ة احلديث املعتدلني؛ مكانة مؤلِّفه العلميّة -أ  .فهو من أئمّ

ن انتفاع تيسري -ب ، مل يطبع.  حبّان ابن ثقات بكتاب اخلالّ ين األلباينّ د نارص الدّ  ملحمّ
 البن حبّان من األسامء واألعالم الثّقاتإمتام اإلنعام برتتيب ما ورد يف كتاب  -ج

لفيّة، باهلند.  ار السّ  إعداد  مجاعة، الدّ
 حلسني زهران، الفكر، بريوت.  جامع فهارس الثّقات -د

د -هـ ، حبّان بناإلمام حممّ ش احلم لعداب والتّعديل اجلرح يف ومنهجه البستيّ
ة،   هـ. ١٤٠٦(ماجستري) جامعة أمّ القر، مكّ

د -و واة بعض عىل البستيّ  حبّان بنتعارض أحكام اإلمام حممّ  الثّقات: كتابيْه يف الرُّ
، ألمني املجروحنيو قاويّ ياض، سعود، امللك جامعة)ماجستري( الشّ  . هـ١٤١٩ الرّ

واة الّذين ترجم هلم ابن حبّان يف (( -ز مجع  الثّقاتوأعادهم يف ، املجروحنيالرُّ
) ١٥٩( همهـ، وعدد١٤٢١، طبع يف جامعة الكويت، بارك اهلاجريّ . مل))ودراسة وحتليل

 . بزيادة عددهمدرك عليه واستُ ، رجالً 
 . مقّدمتهنّص المؤلُِّف على هذه الّتسمية يف   )١(
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عفاءالكتب املصنَّفة ات همن أمّ  -ب وحاول مؤلِّفه ، هو أوسعهاو، يف الضّ

 .استيعاهبم
 .وتعليلها، اشتامله عىل نقد األحاديث -ج
واة -د  .وهو أوسع مؤلَّفٍ فيها، وأسباب جرحهم، عنايته الفائقة بذكر مناكري الرُّ

مته النّ  -هـ   .فيسةمقدّ
ئيسة يف توثيق أقوال النّقاد -و فأتاح ، لنقله هلا باألسانيد؛ يُعدُّ من املصادر الرّ

 .بذلك إمكانيّة توثيقها
ة اكتسب قبوالً  -ز ا عند األئمّ  .ونال شهرةً واسعةً ، شاسعً
ظَ  -ح فِ ا كثريةً  حَ ة نصوصً ّن مل؛ عن األئمّ م أو مل تصلنا، يُصنِّفوا ممِ ، كشعبة، مصنّفاهتُ

س ا بديالً فحلَّ ، وغريهم، عروبة أيب وابن، القطّان وحييى، والفالّ  .عنهامصدرً
ا: بهالعلامء اية عن -ط ا، وتذييالً ، استدراكً ا ألحاديثه، واختصارً  .وجتريدً
ه مَن جاء بعده -ي دَ األربعة الّتي  صادروهو أحد امل، وأكثروا النّقل عنه، اعتَمَ

يّ يف ، من عينه انتجع املنتجعون((: بكيّ قال السّ . هتذيب الكاملاعتمدها املزّ
عَ وإىل ما يقول رَ ، مونوبشهادته حكم املحكّ  رون جَ مون واملتأخِّ وقال ، ))املتقدِّ

ة((: خليفةحاجي  ، وهو أكمل كتب اجلرح((: اينّ وقال الكتّ ، ))وعليه اعتامد األئمّ
واة ((: كنويّ وقال اللّ ، ))وعليه االعتامد فيها قد أكثر علامءُ عرصنا من نقل جروح الرُّ

 .))ابن عديّ  كاملمن صٌ ه ملخّ العهم عىل أنّ مع عدم اطّ ، ميزان االعتدالمن

افعيّة طبقات   )١(  . ٣/٣١٥الشّ
 . ٢/١٣٨٢الكشف   )٢(
سالة  )٣(  . ١٠٩ص:  الرّ
 . ٣٣٩ص:  كميلفع والتّ الرّ   )٤(
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ة  -ك قـال محـزة : ومن ذلـك، وإشادهتم به، وتعظيمهم له، الكبري عليهثناء األئمّ

هميّ  : فقال يل، ثنيف كتابًا يف ضعفاء املحدِّ صنِّ أن يُ  ارقطنيّ سألت أبا احلسن الدّ ((: السّ
ـ، فيـه كفايـة: قال، نعم: فقلت؟ بن عديّ األيس عندك كتاب   وقـال، ))زاد عليـهال يُ

شيد، اخللييلّ  يف ((: وزاد األخـري، ))مثلَـه أحـدٌ  صـنَّف مـا((: تيميّةوابن ، العطَّار والرّ
هبيّ و، ))بغرضه وافٍ ((: القطّان ابن وقال، ))هفنّ  خاويّ ، قال الذّ هـو أكمـل ((: والسّ

ــب ــكوأجلّ ، الكت ــا يف ذل ــال، ))ه ــن وق ــري اب ــبق مل((: كث ــه إىل يس ــق ومل، مثل  يف يلح
ــال، ))شــكله ــن وق ــه يف كامــل وهــو((: شــهبة قــايض اب ي كــام؛ باب ــمِّ ــال ، ))سُ وق

خاويّ  ـو، ))إليه املنتهى يف اجلرح((: السّ  ووافـق، معنـاه اسـمه طـابق((: بكيّ قال السّ
 .))وهو أكمل كتب اجلرح والتّعديل((: وقال حاجي خليفة، ))فحواه لفظه

متهيفبيّنها : طريقة ترتيبه - ٥ ليكون ؛ فته عىل حروف املعجمصنَّ ((: فقالمقدّ

ري ٢٦٧تاريخ جرجان ص:   )١(  . ١٦/١٥٥، والسِّ
 . ١/٢٧١ الفتاو ، وجمموع١٩٢ص:  جليلة ، وقاعدة٧٨ص:  اظرنزهة النّ ، ٢/١٥٤اإلرشاد   )٢(
 . ٥/٦٤٢ بيان الوهم واإلهيام  )٣(
 . ))فة قبلهاملصنَّ ((: خرياأل ، وعبارة٢١٨اإلعالن ص: ، و١/٦امليزان   )٤(
 . ١١/٣٠٢ البداية  )٥(
افعيّة   )٦(  . ١/١٤٠طبقات الشّ
 . ٣٤٦اإلعالن ص:   )٧(
افعيّة   )٨(  . ٣/٣١٥طبقات الشّ
 . ٢/١٣٨٢الكشف   )٩(
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ا منهم  :ونجمل يف النّقاط اآلتية أهمّ معامل طريقة ترتيبه. ))أسهل عىل من طلب راويً

مة نفيسة -أ   :اشتملت عىل اآليت، بدأ كتابة بمقدّ
، اهللاال سيام الكذب عىل رسول، عقد أبوابًا جامعة يف الكذب

حديث عن واحتياطهم يف التَّ ، ثنيواحرتاز املحدِّ ، وتشديد العقوبة فيه
ا، اهللارسول  .وبلغت هذه األبواب ثالثني بابً

من  ونوهؤالء املستجيز؛  كذبهالّذين استجازوا تكذيب من تبنيَّ  رَ كَ ذَ 
حابة يف  ورسد هلم أمثلةً ، ففمن بعدهم إىل عرص املؤلِّ ، والتّابعني، الصّ

ابد؛ ذلك حابة ءً ، ثمّ من بعدهم، ثمّ تابعي التّابعني، ثمّ التّابعني، من الصّ
الكالم يف  بهوا وفضائلهم ما استحقُّ ، وأخبارهم، صفاهتممن ساق و

جال  .ة هلم بذلكوتسليم األئمّ ، لوا عنهمأسيُ  نْ أو، الرّ
واةفصوالً تتعلّ  دَ قَ عَ   واية، ق بالرُّ وصفة من ، واالحرتاز فيها، والرّ
 ل عنهتحمّ ومن ال يُ ، لتحمّ يُ 

 :عىل النّحو اآليت رشع يف ذكر تراجم الكتاب عىل حروف املعجمثمّ  -ب
واة احلرف األوّ  ىراع  .فقط لل يف االسم األوّ يف ترتيب الرُّ

واة اسمه بمن بدأ   .أمحد من الرُّ
 .تهاقلّ ل وكأنّه، ب الكنى عىل املعجمرتِّ  يُ ومل، ثمّ الكنى، ذكر األسامء 
ّن، شتّى أسامي((: ويعنوهنا بقوله، يذكر األفراد يف هناية احلروف  ل ممِ  أَوّ

 .)). . . حرف أساميهم
 .ساءمل يرتجم للنِّ  

اجم أسلوبه - ٦ مجة عنده عىل النّحو اآليت: يف الرتّ  :سياقة الرتّ
، والنّسبة، سبوالنّ ، والكنية، االسم: اويللرَّ  خيصّ التّعريف الشّ يذكر  -أ
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 .وتالميذه، ويذكر بعض شيوخه

 .إليهمبأسانيده  هة فيأقوال األئمّ  ورديثمّ  -ب
تي املرتجم ات مرويّ بأسانيده  ثمّ يسوق -ج وألجلها ، استُنكرت عليهالّ

عّف ىل ، ضُ . املعلّةة باألحاديث لذلك فكتابه غزير املادّ ؛ كبريةً  هذا عنايةً وأَوْ
 ألف عرش واثنا، مسند حديث ألف عرش اثنا هذا كتايب يف((: املؤلِّف قال

 عديّ  بنعبداهللا أمحد أبو أوردها أحاديث هذه((: ابن طاهر وقال، ))مقطوع
جل ضعف عىل هبا استَدلَّ ، الكاملكتاب يف اجلرجاينّ  احلافظ ، املسطور الرّ
هبيّ ، ))عللها وذكر أقامها مجة يف يَروي((: وقال الذّ ّا أحاديث أو، حديثًا الرتّ  ممِ

جل استُنكر ، غرائبه من فأكثر، حديثًا واحد كلّ  ترمجة يف وذكر((: وقال الكتّاينّ ، ))للرَّ
اوي -أحيانًا-ويعتذر. ))ومناكريه ه مل يقع له من حديثه ما نّ أل؛ عن احلكم عىل الرّ

ا احلديث قليل((: -يف ترمجة راوٍ -قال، حيكم به عليه  يروي ما مجيع له أعلموال، جد¢

اويتسيُ  ماع يف ذكر ام توسّ ربّ   )١( أورد حيث  القايض، عبداهللا بنيف ترمجة رشيك ؛ كامنكر عىل الرّ
 . ١٣٣٨-٤/١٣٢٦. ينظر: الكامل أكثر من عرش صفحاتفيها 

ة ل/  )٢( ل اجلزء اخلامس عرش من نسخة الظّاهريّ ذخرية  عدد أحاديثب، وبلغ  ٢٤٧مثبت يف أوّ
اظ : هاجمموع) حديثًا، فبلغ ٨٣٦(يه: عل هقُ ) حديثًا، واستدرك حمقّ ٦٥٩٧(البن طاهر:  احلفّ

ة يف أورده ما األحاديث من فإنَّ ((قال ابن طاهر: . احديثً  )٧٤٣٣( . ))كتابه من مواضع عدّ
اظ   . ١/١٨٩ذخرية احلفّ

اظ   )٣(  . ١/١٨٩ذخرية احلفّ
ري   )٤(  . ١٥٦-١٦/١٥٥السِّ
سالة   )٥(  . ١٠٩ص: الرّ
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، ضعيف أو، صدوق أنّه حديثه فيه يعترب ال املقدار وهبذا، قليل فوقها أو، مخسة دونإالّ 

 .))منكر متن يروي ما مقدار يف يكن مل إذا سيام وال
مجة بخالصة حكمه عليه -د  من((، ))صدوق((: ومن ألفاظه، ثمّ خيتم الرتّ
ّن عندي وهو((، ))النّاس ثقات ، احلديث يف متامسك((، ))حديثه يقبل أن جيب ممِ

عفاءوعن ، الثّقات عن احلديث منكر((، ))به بأس ال ، ))لنيّ  عندي وهو((، ))الضّ
ّن هو(( تي  األحاديث وهذه، صاحلة أحاديث له((، ))حديثه مع ضعفه يكتب ممِ الّ

 حديثه يف أرَ  مل((، ))حديثهم يكتبالّذين  القوم يف وهو، له رأيت ما أنكر ذكرهتا
ا شيئًا  وأحاديثه، يف اإلنكار ومل أجد يف حديثه حديثًا قد جاوز احلدّ ((، ))منكرً

 .))مقاربة حمتملة
مجة اوي؛ ومتيّزه، دقّة منهجه: ويتبنيّ من سياقته للرتّ ف بالرّ بذكر ؛ حيث يُعرِّ

ف ، فرتتفع بذلك جهالة عينه؛ وتالميذه، وبعض شيوخه، اسمه ونسبه ثمّ يُعرِّ
ّا يُعتمد يف معرفة حاله -بنقل أقوال النّقاد فيه؛ بحاله وقِ رواياته ، -وهي ممِ وسَ

تي أُنكرت  ا-وهي-عليهالّ ثمّ خيتم بذكر خالصة  -من طرق معرفة ضبطه -أيضً
ق وسائله، بعد أن سلك طرقه، احلكم عليه  .وحقّ

متهقال يف : همنهجه في - ٧ من  برضبٍ  رَ كِ من ذُ  يف كتايب هذا كلّ  وذاكرٌ ((: مقدّ
ح قول رجِّ ومُ ، اآلخر له البعضُ وعدّ ، حه البعضُ فجرّ ، لف فيهمومن اختُ ، عفالضّ 

أو مال ، نه حتامل عليهأو حسّ ، ح أمرهمن قبّ  فلعلّ ، مبلغ علمي من غري حماباة أحدمها

ني ني املقلِّ عداد البرصيّ  له أحاديث قليلة، وهو يف((: -يف راوٍ آخر-. وقال ٣/١١٧٦الكامل   )١(
أو ، ضعيف هو: وليس هي مقدار ما له من احلديث أن يعترب حديثه، حديثهم الّذين يعزّ 

ابق ))صدوق  . ١١٧٤/ ٣. السّ
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ّ  رجلٍ  لكلِّ  وذاكرٌ . إليه ؛ عفأو يلحقه بروايته له اسم الضّ ، ف من أجلهضعّ ا يُ منهم ممِ

وأشفي ،  أشبع كتايب هذاوأرجو أينِّ  اظر فيهبه عىل النّ قرّ ألُ ؛ حلاجة النّاس إليها
ّ  ما مل يذكره أحدٌ  نٌ ومضمّ ، اظر فيهالنّ  كتاب : هيتُ مّ وسَ ، ف يف هذا املعنى شيئًان صنَّ ممِ

جال وا إىل بُ سِ يف كتايب هذا أسامي قوم نُ  ا ذاكرٌ نَ وأَ ((: وقال، ))الكامل يف ضعفاء الرّ
، موا فيهمسوا بعد موهتم فلم يتكلّ وقوم نُ ، عف من عساهم عقلوا عنهمالضّ 

إن -وا بعد موهتمؤومن نش، من عقلوا عنهم أحوال بنيِّ وأنا أُ ، يلحقوا زماهنمومل
 والّذي، األحاديث من ذكرت ما غري ميمون بنوملعىلّ ((: وقال، ))-تعاىل اهللاشاء

الّذي  من أنكر أذكره ملالّذي  ولعلّ ، مناكري حمفوظة غري كلّها أذكره مل والّذي، ذكرتُ 
مني أرَ  ومل، ذكرته ا فيه للمتقدِّ ل يف فرشطتُ ، حمفوظة غري رأيتها أحاديثه أنَّ  إالّ  كالمً  أوّ

 .))بصورته هو من كلّ  أذكر أنْ  الكتاب
ص يف العنارص اآلتية أهم معامل منهجه فيه  :ونلخِّ

 .وكذا املختلف فيهم، أورد فيه كلَّ من ذُكر بيشءٍ من اجلرح -أ
ح عند ذكر األقوال املتعارضة من غري حماباة -ب  .يرجِّ
مجة عىل سبب اجلرح -ج  .وموجب القدح، ينصُّ يف الرتّ
ة؛ أورد تراجم مل يسبق إىل الكالم فيهم-د ّن نشؤوا بعد موت األئمَّ  .ممِ

ة -هـ واة اتسرب مرويّ وعىل ، يعتمد يف أحكامه عىل أقوال األئمَّ خيتم ثمّ ، الرُّ
مجة بذكر خالصة حكمه  .ونتيجة دراسته، الرتّ

 . ٧/٢٣٦٩الكامل   )١(
 . ٤٩١ينظر أمثلة لعباراته األصل أعاله ص:   )٢(
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هبيّ  قال. ة املعتدلنياألئمَّ  يفابن عديّ  دُّ عيُ  -و ، كالبخاريّ : وقسمٌ ((: الذّ

 وهو((: وقال، ))منصفون معتدلونعديّ  وابن، زرعة وأيب، حنبل بنوأمحد
جال يف منصف  .))اجتهاده بحسب الرّ
اوي يف الكتاب ال يعني ضعفه عنده -ز رُ الرّ ؛ فقد ذكر مجاعةً من الثّقات، ذِكْ

هريّ  سعد بنإبراهيمك  ومل، خيّاط بنوخليفة، املرصيّ  صالح بنوأمحد، الزّ
 يف رشطتُ  أينّ  ولوال((: قال، عنهم ودافع، هلم وانترص، برشطه توفيةً  إالّ  يذكرهم

لّ  لكنتُ  متكلِّمٌ  فيه تَكلّم من كلّ  فيه أذكر أنْ  هذا كتايب  أن صالح بنأمحد أُجِ
طَ ((: وقال ابن دقيق، ))أذكره َ وقد ، فيه متكلِّمٌ  تَكلّم من كلّ  كتابه يف يذكر أن رشَ

اظ لذلك األكابر من مجاعةً  فيه ذكر هبيّ  وقال، ))واحلفّ  كلَّ الكامليف يذكر((: الذّ
حيحني رجال من كان لو، يشء بأدنى فيه تُكلّم من  إذا له منترصٌ  ولكنّه، الصّ

 كان وإن، فيه تُكلّم من كلّ  الكامل كتابه يف ذكر((: العراقيّ  وقال، ))أمكن
تي أنكرت عىل الثّقةرِّ خيُ  من عادته فيه أنْ ((: قال ابن حجرو، ))ثقة ، ج األحاديث الّ

خاويّ ، ))أو عىل غري الثّقة ، هاوأجلّ ، فة قبلههو أكمل الكتب املصنَّ ((: وقال السّ

 . ١٥٩عتمد قوله ص: ذكر من يُ   )١(
ري  )٢(  . ١٦/١٥٦ السِّ
 . ١/١٨٧الكامل   )٣(
 . ١٧٩/  ١اية نصب الرّ وينظر: ، ٢/١٧٦ اإلمام  )٤(
 . ١٦/١٥٥ ري سّ ال  )٥(
 . ٣/٢٦٠ رشح التّبرصة  )٦(
 . ٤٢٩ص:  اهلد  )٧(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .))وإن كان ثقة، م فيهكلّ من تُ  لذكره كلّ ؛ عولكن توسّ 

اجم عىل رواة آخرين أثناء يف تكلَّم ربام -ح  .الرتّ
ة والتّعديل اجلرح يف بعض املواضع بعض ألفاظ رشح -ط  .عند األئمّ
دة: عناية العلامء به  -٨ عت عنايتهم به عىل وجوه متعدّ  :وهي، تنوّ
يب الفضل أل تكملة الكامل: ومن ذلك، والتّكملة له، التّذييل عليه -أ

د يب العبّاس أل احلافل يف تكملة الكاملو، هـ(م)٥٠٧ت/ املقديسّ  طاهر بنحممّ
د بنأمحد  .هـ(م)٦٣٧ة ت/وميّ املعروف بابن الرّ  األندليسّ  حممّ

 . ٢١٨اإلعالن ص:   )١(
اق إسامعيل ترمجة يف-قال  )٢( عدي؛ هو: إبراهيم((: -الورّ ، كان يعقوب بنالسّ  مقيامً  اجلوزجاينّ

ث بدمشق دِّ  بنأمحد املنرب، ويكاتبه عىل حيُ  املنرب، وكان عىل بكتابه، ويقرؤه حنبل، فيتقوّ
 . ١/٣٠٢، وينظر: ١/٣٠٥. الكامل))عيلّ  عىل التّحامل يف دمشق أهل مذهب إىل امليل شديد

عفاء الّذين  مجلة يف أنّه: معناه))حديثه يكتب((: معني بنحييى وقول((: من أمثلته: قوله )٣( الضّ
عديّ  وقول((: ، وقوله٢٤٣-١/٢٤٢. الكامل ))حديثهم يكتب  عن مائالً  كان إنّه((فيه:  السّ

ابق))تشيّع من الكوفيّون عليه ما: ؛ يعني))احلقِّ   . ١/٣٠٥. السّ
هبيّ ذكره   )٤( ، وذكره ١/٢امليزان. ))هرَ بكتاب مل أَ  الكاملل ابن طاهر عىل قد ذيّ ((: ، وقالالذّ

خاويّ   . واستفاد منه ابن عساكر. ٤/٤٣٢، والفتح ٢١٨ص: اإلعالن يف السّ
ه   )٥( أحدمها ؛ له كتابان حسنان يف علم احلديث((، وقال: ٢/٥٩٧الطّيب نفحيف  ياملقركذا سامّ

سمعت : ارقال ابن األبّ ، وهو كتاب كبري، البن عديّ  احلافل يف تكملة الكامل: يقال له
أليب  الكامل، والثّاين اخترص فيهويستحسنه، عليه يثني واجب بنشيخنا أبا اخلطاب

سالة ص:  الكتّاينّ ذكره و. ))عديّ  بنأمحد هبيّ يف ، و١٠٩يف الرّ وابن ، امليزاناستفاد منه الذّ
 . التّهذيبو اللّسانحجر يف 
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ـــار -ب ـــره، االختص ـــن اختص ـــ: ومِّم ـــد وأب ـــل محّم ـــنالفض ـــاهر ب ـــّي  ط  المقدس

ــاس  وأبــو، هـــ(م)٥٠٧ت/ ــد بــنأحمــدالعّب ــابن الرّ  األندلســّي  محّم ــالمعــروف ب ة ومّي

ــد بــنوإدريــس، (ط)هـــ٨٤٥المقريــزّي ت/ علــّي  بــنوأحمــد، )٢(هـــ(م)٦٣٧ت/  حممّ
مياطيّ ت/ وأمحد، هـ(م)١١٨٤هـ أو١١٨٣ت/ الفايسّ     .هـ ٧٤٩الدّ

 ج عىل احلروف واأللفاظاحلفّاظ املخرّ  ذخرية: وفيه، اجلمع ألحاديثه -ج
دمل  كتاب يف ومنهجهعديّ  ابن: عثامن ولزهري. (ط)هـ٥٠٧ /ت املقديسّ  طاهر بنحمّ

جال ضعفاء يف الكامل (ط)الرّ
 :ما انتقد عليه - ٩
متهيف ابن عديّ قال  -أ  واة الّذين مل أذكرهم إالّ ((: مقدّ  من وال يبقى من الرُّ
يفهم من عبارته و. ))لوهو فيه متأوّ ، نسب إىل هووإن كان يُ ، أو صدوق، هو ثقة

ة  )١(  . ٢/٨٢ ذكره البغداديّ يف اهلديّ
. ))يف جملّدين((. وقال: ٥٩٨-٢/٥٩٧، واملقري يف نفح الطّيب٢/٥١٣يلالذّ يف  اكيشّ ذكره املرّ  )٢(

 . ٥ح  ٤٩٤حسن. ينظر: ص  ووصفه بأنّه:
مشقيّ ه قحقّ   )٣( نَّة، القاهرة، أيمن الدّ  . هـ١٤٢١، بريوت، يف دار اجليلهـ، وطبع ١٤١٥، مكتبة السُّ
 . ٢/٨١٩كام يف فهرس الفهارس ؛ فتح البصريذكره يف كتابه   )٤(
له  ، وذكر١/٤٠٠ه ذكره سزكني يف تارخي. دة الفاضل يف اختصار الكاملمع: سمها  )٥(

 . ورقة) ١١٤، (٩٩٤٤خمطوطة بخطّ املؤلِّف يف برلني: 
محن الفريوائيّ عبد هقحقّ   )٦( ياض، ، الرّ لف، الرّ  . هـ١٤١٦أضواء السّ
ياض، شديف مكتبة الرّ  طبع  )٧(  (دكتوراه). هـ. ١٤٢٢، الرّ
 . ١/١٦الكامل   )٨(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عفاء تكملة بن طاهر يف ال عليه لذلك ذيّ و؛ ولكن فاته الكثري، أنّه استوعب الضّ

م-احلافل يف تكملة الكاملة يف وميّ بن الرّ وا، الكامل  .-كام تقدَّ
هبيّ  -ب جل ترمجة يف يأيت، عديّ  ابن كاملعيوب من((: قال الذّ  بخربٍ  الرّ

ث يكون ال، باطلٍ  ضعوإنّام ، قطّ  به حدّ  .))بعده من وُ
خاويّ قال  -ج وهذا ال يرد . ))اقصنيال حيسن أن يقال الكامل للنّ ((: السّ

ا للمرتمجني فيه؛ عليه  .وإنّام وصف لعمله، ألنّ هذه التّسمية ليست وصفً
ا للبخاريّ -ترجم فيه -د حابة -تبعً بل يف األحاديث ، ال طعنًا فيهم، لبعضِ الصّ

تي رويت من طريقهم ا ال تصحّ ، الّ وعذر ، مبيِّنًا عذره-ابن عديّ  قال، وبيان أهنَّ

 . ٢/٦٢٩امليزان  )١(
 . ٢١٨اإلعالن ص:   )٢(
)٣(   : تي ذكرها البخاريّ اجم الّ  من هذه الرتّ

عفاء ))هحديثُ  ، ومل يصحّ : له صحبة، رو عنه أبو متيم اجليشاينّ  يثيّ اللّ  حييّ (( -أ . الضّ
غري ص:   . ٣٩الصّ

 يف أهل املدينة، وحديثه ليس من وجهٍ  عدّ ذكر له صحبة، يُ : يُ  املنذر بنسعد(( -ب
ابق ص: ))صحيح  . ٥٦. السّ
 حديثه ليس من وجهٍ و، ابنه اهللا: له صحبة، رو عنه عبد سخربة األزديّ (( -ج
ابق ص: ))صحيح  . ٥٩. السّ
سعيد بن  اهللا، له صحبة، وامرأته بقرية، وحديثه عند عبد حدرد أيب بنالقعقاع((-د
ابق ص: ))، ال يصحّ املقربيّ  ح بصحبتهم: ذو ١٠٠. السّ ، ورصَّ . ومن أمثلة من ذكرهم ابن عديّ

، وذو اليدين، و . ينظر: الكامل اللّيثيّ  واثلة بنعامر، وأبو الطّفيل أوىف أيب بنزيداألصابع اجلهنيّ
ح٥/١٧٤١، ١٠٦٤-١٠٦٢، ٩٨٤-٩٨٣، ٣/٩٨٣  بصحبتهم.  ، وهناك من مل يُرصِّ
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َّ  وكلُّ ((: -البخاريّ يف ذلك م ام تكلَّ فإنَّ ، ن ذكرناه يف هذا الكتابمن له صحبة ممِ

حايبّ  يف ذلك اإلسناد البخاريُّ  ذلك اإلسناد ليس  أنَّ ؛ الّذي انتهى فيه إىل الصّ
حابةه يتكلَّ نَّ أ ال، وفيه نظرٌ ، بمحفوظ َ  اهللاأصحاب رسول فإنّ ، م يف الصّ  قِّ حلِ
، حبةوحرمة للصّ ، منهم يف نفسه حقٌّ  واحدٍ  مهم يف اإلسالم لكلِّ دَ م قِ ادُ قَ وتَ ، صحبتهم
هبيّ ، ))فيهم م أحدٌ تكلَّ من أن يَ  فهم أجلُّ  ما ((: -امليزانعن منهجه يف-وقال الذّ

حابة فإينِّ ، وابن عديّ ، كان يف كتاب البخاريّ  جلاللة ؛  أسقطهموغريمها من الصّ
حابة واة الضَّ  فإنَّ ، فوال أذكرهم يف هذا املصنَّ ، الصّ عف إنّام جاء من جهة الرُّ

عفاء يف وذكره البخاريّ ، يف راوٍ له صحبة-وقال ابن حجر، ))إليهم الضّ
إنّام يريد التّنبيه عىل ، البخاريّ إذا ذكر مثل هذا((: -))هحديثُ  ال يصحّ ((: وقالالكبري

ا فإنَّ ، وكذا هو، إليه احلديث مل يصحّ  أنَّ  ا كثريً ومن كالم . ))يف حديثه اضطرابً
ة هبيّ ، -وهو أحد املعنيِّني-ابن عديّ : هؤالء األئمّ وابن حجر يتبنيَّ أنّ إِيرادَ من ، والذّ

رد يف  عفاءأُوْ تي رويت من طريقهم؛ الضّ عيفة الّ ليبيِّنوا ؛ بسبب األحاديث الضّ
ها فَ عْ ا من قِبَل الرُّ ، ضَ ، ومع هذا االعتذار والتّربير، وليس للطّعن فيهم، واة عنهموأهنّ

ىل عفاء أَوْ ة يف عدم ذكرِ أحدٍ منهم يف الضّ  .واهللا أعلم. يبقى صنيع األئمَّ
ّ ، ألف اسمهمن ابتداء باب ((: قال ابن عديّ : نموذج من ترامجه - ١٠  ن ممِ

 . ، وهو خطأ))إالّ ((يف األصل املطبوع:   )١(
 . ٣/١٠٦٤الكامل   )٢(
 . ١/٢امليزان   )٣(
 . ٣/٤١٩اللّسان   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ن  حريث بنموىل عمرو بشري بنأمحد: ن اسمه أمحدمَ : عفالضَّ رضبٍ من سب إىل يُ

دحدّ . وهو أصحُّ ، أبو بكر: ويقال، كنيته أبو إسامعيل: يقال، كويفّ   بنعيلّ  بنثنا حممّ
ثنا عثامن، كريّ السّ  إسامعيل ارميّ  سعيد بنحدّ : معني بنىليحي قلت: قال، الدّ

: قال، بشريبن أمحديخ ذاك الشّ : قلت؟ روي عنهيَ  نْ مَ : قال؟ تعرفه املبارك بنفعطاء
 بشري بنأمحد: قال عثامن. ال أعرفه: فقال، بشري بنب من ذكري أمحده يتعجّ كأنّ ؛ هه

ثنا : املنكرة أحاديثه ذكر. مرتوك وهو، بغداد قدم ثمّ  الكوفة أهل من كان حدّ
ثنا أبو السّ ، املحاميلّ  إسامعيل بناحلسني  سمعت: قال، جنادة بنائب سلمحدّ

ثن، بشري بنأمحد : قال، عن جابر، عن عطاء، كهيل بنسلمةعن ، ا األعمشحدّ
امء فأعشبت األرض، صومعة يف رجلدتعبّ ((: اهللاقال رسول فرأ ، فمطرت السّ
ا يرعى ا من أنبياء فبلغ ذلك نبي¢ ؟ لو كان لك محار رعيته مع محاري يا ربّ : فقال، محارً

جازي العباد عىل قدر أُ  إنّام: إليه اهللافأوحى، يدعو عليه فأراد أنْ ، بني إرسائيل
 بنال يرويه هبذا اإلسناد غري أمحد، وهذا حديث منكر: يخقال الشّ . ))عقوهلم

ثنا حدّ . بشري بنعن أمحد ل الكويفّ وّ األَ عبد بناحلسني احلديث هذا رو وقد، بشري
دأبو الطّ  ثنا حييى، بمرص املدينّ  عثامن بنأمحد بناهر حممّ : قال، اجلعفيّ  سليامن بنحدّ

ثنا أمحد ثنا، بشري بنحدّ ، أبيه عن، بريدة ابن عن، مرثد بنعلقمة عن، مسعر حدّ
لو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح دموعه عىل : اهللاقال رسول: قال

 به عن مسعر موصوالً غريُ  وهذا احلديث مل يأتِ : يخالشّ قال . مجيع دموع ولده
 من الوهم أدري فال، هذا سليامن بنحييى غري بشري بنأمحد وعن، بشري بنأمحد
د بنثناه جعفرحدّ . ه من أمحدي أنّ وأكثر ظنِّ ، أو من حييى، أمحد ثنا أبو ، الفريايبّ  حممّ حدّ
دوحدّ ، )ح( شيبة أيب بنبكر ثنا، احلفار عيلّ  بنثنا حممّ ، شجاع بنام الوليدمهّ  أبو حدّ

 . هو: ابن عديّ   )١(
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ثنا: قاال ثنا، بشري بنأمحد حدّ : قال بريدة ابن عن، مرثد بنثني علقمةحدّ ، مسعر حدّ

ولو عدل بكاء داود وبكاء أهل ، لو عدل بكاء أهل األرض ببكاء داود ما عدله((
ببكاء آدم ((: وقال ابن أيب شيبة. ))األرض ببكاء آدم حني أهبط إىل األرض ما عدله

وهذه ، وال النَّبيّ ، ومل يذكر فيه بريدة: يخقال الشّ . ))حني أهبط إىل األرض ما عدله
واية أصحّ   وله، بشري بنوي ألمحدوهذان احلديثان أنكر ما رُ : يخقال الشّ . الرّ

 بشري بنوأمحد((: ثمّ قال، وساق بعض أحاديثه. )). . . هذين من قريبة أخر أحاديث
تي األحاديث وهذه، صاحلة أحاديث له  القوم يف وهو، له رأيت ما أنكر ذكرهتا الّ

 .))همكتب حديثُ يُ  الّذين
ة طبعات: طبعاته -١١  :طبع عدّ

ساويّ  -أ شد، طبعة مازن الرسّ ياض، الرّ  .وأفضلها، وهي آخر طبعاته، بالرّ
ض، عبداملوجود طبعة عادل -ب  .بريوت، العلميّة الكتب، وعيلّ معوّ
د اخلنّ  -ج سالة العامليّة، طبعة حممّ  .دار الرّ
ني -د  .سقيمةوهي ، بريوت، دار الفكر؟! ، طبعة جلنة من املختصّ

مة فقط)-هـ امرائيّ (املقدّ ، بغدادب، األعظميّ مطبعة سلامن ، طبعة صبحي السّ
لت. هـ١٣٩٧ جّ ياض، اإلمام علميّة يف حتقيقه بجامعة رسائل وسُ فيه إىل  وصلوا، بالرّ

 .حرف امليم

 

ا عليها، طبع احلسينيّ  املحسنعبد مجع  )١( اجم السّ : باسم مستدركً . اقطة من الكامل. . . الرتّ
 د صغري. جملّ يف





 
 :ومبحثان، متهيد: وفيه

 :مهيدالتّ 
يّتها -٢. املراد هبا-١: وفيه  .صنيف فيهاالتّ بداية -٣. ئد معرفتهاواوف، أمهّ

ل  .املصنّفات فيها: املبحث األوّ
. للخطيب تاريخ بغداددراسة كتاب : املبحث الثّاين
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الً   :املراد بكتب تواريخ البلدان: أوّ
ٍ : هي  مجة لرجال بلدٍ معنيّ تي تُعنى بالرتّ  .والواردين عليه، الكتب الّ

يّتها: ثانيًا  :وفوائد معرفتها، أمهّ
دة  يّة كبرية من وجوه متعدّ  :تكتسب هذه املصنّفات أمهّ
ا وضعت من أجل خدمة احلديث النَّبويّ -١  والتّعريف برواة ، األصل أهنّ

ثني: ويدلُّ لذلك، وبلداهنم، -غالبًا-احلديث ة مصنِّفيها من املحدِّ وأكثر ، أنّ عامّ
 .املرتمجني فيها من رواة احلديث

اظ إليهاتأكّ  -٢  الح، د حاجة احلفّ واة ((: قال ابن الصّ معرفة أوطان الرُّ
فاهتم؛ وبلداهنم اظ احلديث إىل معرفته يف كثري من ترصّ ّا يفتقر حفّ  .))وذلك ممِ

ثني الفائقة هبا -٣  فات الكثرية؛ عناية املحدِّ كام يتبنيّ من ؛ حيث ألّفوا فيها املؤلَّ
 .القائمة اآلتية

)١(   : مريّ جال ((قال العُ ت بالتّعريف نقصد بكتب تواريخ الرّ تي اختصّ يَّة: تلك املؤلَّفات الّ املحلِّ
 . ٢٥٩موارد اخلطيب ص: . ))برجال مدينة واحدة من املدن اإلسالميّة

)٢(   : مريّ ة يف خدمة علم احلديث عن طريق التّعريف الرغبة القويّ  هو؛ احلافز األصيلّ ((قال العُ
جال املحليَّ  واة ومواطنهم، فتواريخ الرّ جالة تدخل بالرُّ وجيب أن ينظر ، ضمن كتب علم الرّ

 . ٢٦٠منه، وموارد اخلطيب ص:  ١٤٣. وينظر: ص: ٢٠١. بحوث ص: ))إليها هبذا املنظار
 . ٣/٢٧٩، وينظر: رشح التّبرصة ٣٦٢علوم احلديث ص:   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .يف كتب املصطلح إفرادها بنوعٍ خاصٍّ  -٤ 
ف عىل أهل بلده -٥  ل ما ينبغي عىل طالب احلديث البدء به التّعرّ والعناية ، أوّ

: احلافظ التّميميّ  أمحد بنقال أبو الفضل صالح، ثمّ ينتقل إىل غريهم، بأحاديثهم
تْبِ حديث بلده، ينبغي لطالب احلديث(( ني به أن يبدأ بِكَ ، ومعرفة أهله، ومن عُ

مه وأحواهلم ، ويعرف أهل التّحديث به، وسقيمه، حتّى يعلم صحيحه، وضبطه، وتفهّ
ة إذا كان يف بلده علم ثمّ يشتغل بعدُ بحديث ، وحديثًا، وعلامء قديامً ، معرفة تامّ

حلة فيه، البلدان  .))والرّ
ل منها فوائد كثرية-٦   :منها ؛يتحصّ
 .اشتامهلا عىل تراجم رواة مل يرتمجوا يف غريها -أ

ؤلِّفيها من أهلها؛ معلوماهتا أدقُّ وأشمل -ب وصاحب البلد أعرف ، ألنّ مُ
م عىل غريه، بأهل بلده كان ((: زيد بنادمحّ قال . ال سيام عند املعارضة، وكالمه مقدَّ

جل يَ  جل، م علينا من البالددُ قْ الرّ فإذا ، ناءونحسن عليه الثّ ، ث عنهونحدِّ ، ويذكر الرّ
جل ((: فكان محّاد يقول، ))سألنا أهل بالده وجدناه عىل غري ما نقول أهل بلد الرّ

جل ا-قال اخلطيب، ))أعرف بالرّ عىل ما ، ا كان عندهم زيادة علم بخربهملّ ((: -معلِّقً
أخرب  دون ما، ا علموه من جرحهملَِ  احلكمَ  ادٌ جعل محّ ، علمه الغريب من ظاهر عدالته

مريّ ، ))به الغريب من عدالته  ذا يكون املدينة أبناء من العامل أنَّ  شكَّ  ال((: وقال العُ

 . ١/٢١٤تاريخ بغداد   )١(
 . ١/٣٣٣الكفاية   )٢(
ابق.   )٣(  السّ
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 وهذا، منهم سبقوهالّذين  تالميذ عن ونقله، له باملعارصين الختالطه؛ برجاهلا معرفة
ا جيعله  التّواريخ فإنّ  ولذلك؛ غريه من أكثر بلده يف احلديث برجال التّعريف عىل قادرً

املة املصنَّفات من البلدة علامء عن معلوماهتا يف أدقّ  تكون ما -غالبًا- املحليَّة  الشّ
جاليف  .))الرّ

تي مل ترد يف كتب احلديث  -ج ا من األسانيد واملتون الّ نت كام¢ كثريً تضمّ
 .املشهورة

، وذلك أنّ االسم إذا جاء يف اإلسناد مهمالً ؛ معرفة املهملني يف األسانيد -د
مجة، وسيق يف ترمجةٍ معيّنة  .تعنيَّ أنّ املرادَ به صاحبُ الرتّ

واة -هـ حلة، باعتبار الوالدة والنّشأة، وبلداهنم، معرفة أوطان الرُّ  .أو الورود والرّ
واة -و ّ ((: قال العراقيّ . التّمييز بني املشتبهني من الرُّ احلديث  ا حيتاج إليه أهلُ ممِ

 . ١٤٢بحوث ص:   )١(
تّة يوردون األحاديث مورد   )٢( من أسباب ذلك: أنّ أصحاب الكتب املشهورة؛ كالكتب السّ

االحتجاج؛ لذا يعمدون يف خترجيها إىل أصحّ أسانيدها املشهورة، بخالف أصحاب هذه 
واية من طرق املرتمجني؛ فكثرت  لَّ مقصودهم األسانيد، ويتقيّدون بالرّ املصنَّفات فإن جُ

م حفظوا وحافظوا عىل هذا الكمّ اهلائل، الغرائب عندهم، وهذا ال يـّتها؛ ألهنّ  يقلِّل من أمهّ
ن الندرست، وهلذه األسانيد فوائدها الكثرية يف  والثّروة العظيمة من األسانيد، ولو مل تُدوّ

خوة يف بلدان قد ذكرت من األ((قال احلاكم: ، -كام ال خيفى-االعتبار ودراسة األسانيد 
مني، فإينّ أخذت املسلمني بعض ما يستفا عِزُّ وجوده يف كتب املتقدِّ د، وفيه ما يُستغرب ويَ

ة احلديث يف بلدي وأسفاري، وأنَا ذاكرٌ  ما ال أحسب  -تعاىل اهللابمشيئة-أكثرها لفظًا، عن أئمّ
فدلّ عىل أنّ ما أُخذ باملشافهة . ٤٧٩: ص . املعرفة))خوة يف علامء نيسابورذكره غريي من األ

رين.  ت احلاجة لكتب املتأخِّ مني؛ وبذلك اشتدّ عِزُّ وجوده يف كتب املتقدِّ  عن املشايخ يَ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة  معرفةَ  فينظر يف ، يف اللّفظ نيِ فقَ ام ميَّز بني االسمني املتّ ذلك ربّ  فإنّ ؛ وبلداهنمأوطان الرُّ

يف االسم فيغلب عىل  نيِ فقَ أحد املتّ  أو أحدمها من بلدِ ، ام كاناشيخه وتلميذه الّذي رو عنه فربّ 
ندبلدهيِّ  أنّ  نّ الظّ    .))بغري بلده عرف له سامعٌ ال سيام إذا مل يُ ، ام هو املذكور يف السّ

ام ربّ ((: قال العراقيّ . معرفة االتّصال واالنقطاع واإلرسال يف األسانيد -ز
اوي دلّ استُ  اويَ ، بذكر وطن الرّ امع عىل اإلرسال بني الرّ إذا مل ، نيِ أو ذكر مكان السّ

 .))عند من ال يكتفي باملعارصة عرف هلام اجتامعٌ يُ 
جال -ح  .سهولة الوقوف عىل تراجم الرّ
رت وفاته عن شيوخ أصحاب الكتب  -ط تساعد عىل معرفة أحوال من تأخّ

تَّة رة؛ السِّ ا منها ظهر يف فرتة متأخّ ة، ألنّ كثريً م عنهم معلومات هامّ  .وتُقدِّ
 :بداية التّصنيف فيها: ثالثًا

مريّ   جال تواريخ ظهرت((: قال أكرم العُ  من الثّاين النّصف منذ؛ املحليّة الرّ
عت، جريّ اهل الثّالث القرن من مرّ  عىل وتوسّ  .))الزّ

 . ٣/٢٧٩رشح التّبرصة   )١(
)٢(   : مريّ ابق. وقال العُ واة أوطان معرفة طريق فمن((السّ ق يمكن الرُّ واة،  بني اللّقاء من التّحقّ الرُّ

، ومل بلدٍ  من يكونا مل فإذا  ونحوه، وليست حجٍّ  يف التقيا اآلخر، وال بلد أحدمها يدخل واحدٍ
اوي ، أو يف أنّ  يعرف يَروي؛ فعندئذٍ  بام إجازة للرّ ند إرساالً ا السّ ، أوتدليسً ا، أوعضالً . ))انقطاعً

 . ٢٦٠، وموارد اخلطيب ص: ٢٠٢بحوث ص: 
 . ٢٥٩، وينظر: موارد اخلطيب ص: ٦٢بحوث ص:   )٣(
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ثني بمرو -١ دالتّاريخ يف رجال املحدِّ يْناينّ  عيلّ  بنملحمّ اهِ رَ  الفُ
 .(م)هـ٢٤٧ت/

برياهللا عبد أليب أخبار املدينة -٢ ار القريشّ  بنالزّ  .هـ(م)٢٥٦ت/بكّ
 .هـ(ط)٢٦٢النّمرييّ ت/ شبَّة بنلعمر تاريخ املدينة -٣

سالة ص: ٢٨٩-٢٤٥يراجع يف هذه املصنَّفات: اإلعالن ص:  )١( ، ١٠١-٩٨؛ وهو أوسعها، والرّ
 . ١٤٩-١٤٣وبحوث ص: 

 تنبيهات:      
ةمل أُثبت بعض كتب البلدان كـ -أ  ،-مطبوع-هـ٢٥٠أليب الوليد األزرقيّ ت/ أخبار مكّ

ة أخبارو املئتني، قبل/ ت زبالة، بنأليب احلسن تاريخ املدينةو  الفاكهيّ  اهللاعبد أليب مكّ
اجم، يف تُؤلَّف مل ؛ لكوهنا-مطبوع-)الثّالث القرن علامء من( مريّ  الرتّ ِ -قال العُ وذكر الكتابنيْ

 ِ لنيْ ثني يف املدينةهذه املؤلَّ ((: -األوّ فال صلة هلا بعلم ، فات يف تواريخ املدن مل تتناول تراجم املحدِّ
جال  . ١٩٨. بحوث ص: ))الرّ

اجم، أم أخبار البلد -ب كثري من قائمة كتب البلدان مفقود، فال يُدر إن كانت يف الرتّ
 وجغرافيّته. 

خاويُّ يف اإلعالن ص:  -ج قائمةً كبريةً منها، ولكن دون متييز؛ ما  ٢٨٩-٢٤٥ساق السّ
مريّ يف بحوث  اجم، وما هو يف اجلغرافيا، واخلطط واألخبار، وأشار إىل ذلك العُ هو يف الرتّ

 (حاشية).  ١٤٣ص: 
معاينّ يف األنساب  )٢(  . ٤/٣٥٧ كذا ذكره السّ
خاويّ  ذكره  )٣( سالة ص:  ، والكتّاينّ ٢٧٣ص يف اإلعالن السّ  . ١٠٠، ٤٥يف الرّ
ق بعضه سليامن الغنّام يف رسالة دكتوراه يف بريطانيا،   )٤( هـ، ١٣٩٩هـ، وفهيم شلتوت، ١٣٩٧حقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .له (م) تاريخ البرصة  ٤
 .هـ(م)٢٦٨ت/ املروزيّ  سيّار بنأمحد احلسن أليب أخبار مرو -٥
 .له(م) تاريخ نيسابور  ٦
 .له (م) ذكر مشايخ نيسابور  ٧
د تاريخ قزوين -٨ نن صاحب-القزوينيّ  ماجه بنيزيد بنملحمّ -السُّ

 .هـ(م)٢٧٣ت/
 .)مهـ(٢٧٩ت/حرب بنزهري خيثمة أيب بنيب بكر أمحدأل تاريخ البصرة -٩

ياض، ويش، دار العليان، الدّ  اهللاوعبد العلميّة،  بيان، الكتب وياسني هـ، وعيلّ دندل١٤١١الرّ
يّة احلديث باجلامعة اإلسالميّة. ، هـ١٤١٧بريوت،  ق يف رسائل دكتوراه يف كلّ قّ  وحيُ

سالة ص: ٣/٤٤٠ذكره ابن خلِّكان يف الوفيات )١( ، ووصفه مغلطاي بالكبري ٤٥، والكتّاينّ يف الرّ
ا-، وذكره٩/١١اإلكامل ، وذكره ابن حجر يف ١٠/٧٩، اإلكاملأخبار البرصةباسم: -أيضً

 . ١٢٧/ ٣، واللّسان٧/٨التّهذيب
ارقطني يف املؤتلف  )٢( يّ يف ٤/١٨٨ ، واخلطيب يف تارخيه٣/١٢٢٢ذكره الدّ ، واملزّ

هبيّ يف التّذكرة١/٣٢٥هتذيبه بكيّ يف طبقاته٢/٥٦٠ ، والذّ ، وابن حجر يف ٢/١٨٣، والسّ
خاويّ يف اإلعالن، ١/٣١التّهذيب يه بعضهم٢٧٦: ص والسّ  . تاريخ مرو: ، ويسمّ

 . ٢/٢٧٢ يف التّهذيب حجر ابن منه اقتبس  )٣(
ه ابن عساكر يف تارخيه )٤( يّ يف ٦/٤٧كذا سامَّ ، ومغلطاي يف ١/٢٥٨هتذيبه، واملزّ

 . ٢/٣٩٥اإلكامل
سالة )٥( ، ٢/١٨والبغداديّ يف اهلديّة، ١/٣٠٠، وخليفة يف الكشف٩٩: ص ذكره الكتّاينّ يف الرّ

حابة إىل تارخيًاورأيت بقزوين له((: قال ابن طاهرو جال واألمصار من عهد الصّ عىل الرّ
 . ١١/٥٦، والبداية١/١٢٤البن نقطة . التّقييد))عرصه

 . ١٨٢، ٧٩/ ١٠، ٩/١٦١، ٤/٢٧٩، ٢/٢٨٣اقتبس منه مغلطاي يف مواضع يف اإلكامل   )٦(
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 .(ط) هـ٢٩٢/ت بحشل الواسطيّ  سهل بنألسلم تاريخ واسط -١٠
د اهللاأليب عبد تاريخ أصبهان -١١  األصبهاينّ  منده بنحييى بنحممّ

 .هـ(م)٣٠١/ت
د بنأليب بكر أمحد تاريخ احلمصيّني -١٢  بضع/ت، البغداديّ  حممّ
 .(م). وثالثامئة
د تاريخ املراوزة -١٣ نْجيّ  محدويه بنأليب رجاء حممّ  .هـ(م)٣٠٦ت/ السِّ
ــــد تــــاريخ بلــــخ -١٤ اق األزهــــر بــــنعقيــــل بــــنملحمّ  البلخــــيّ  الــــورّ

  .هـ(م)٣١٦/ت

قـــــه كـــــوركيس )١( ،  حقّ اد، املجمـــــع العراقـــــيّ م، ويف املعـــــارف، بغـــــداد، ويف ١٩٦٧عـــــوّ
 هـ. ١٤٠٦الكتب،عامل

فديّ يف الوايف٤/٢٨٩ذكره ابن خلِّكان يف الوفيات )٢( ، وكحالة يف ٥/١٢٥، والصّ
سالة ص: ١٢/١١١معجمه  . ٩٨، والكتّاينّ يف الرّ

يّ يف ٥/٦٣ ، وتارخيه١/٣٥٦ذكره اخلطيب يف املوضح )٣( هبيّ يف ٤/٤١٥هتذيبه ، واملزّ ، والذّ
ري : ٦/٣٨١السِّ ه البعضُ عساكر،  ، وهو من مصادر  ابنتاريخ محص، وغريهم، وسامَّ

، ومغلطاي، وابن هبيّ  . حجر والذّ
معاينّ يف ٤/٤٧٣يف اإلكامل ماكوال ، وابن٥/٤٦٠ذكره اخلطيب يف تارخيه )٤( ، والسّ

يّ يف هتذيبه١/٣٢٠األنساب ، وابن حجر يف ٨/٥٨يف اإلكامل  ، ومغلطاي١/٢٩٢، واملزّ
خاويّ ١٠/٧٣التّهذيب يه بعضهم: . ٢٧٦يف اإلعالن ص:  ، والسّ  . تاريخ مروويسمَّ

هبيّ يف التّذكرة )٥( ، ٢/٣٠، والبغداديّ يف اهلديّة١/٢٨٩، وخليفة يف الكشف٣/٧٩١ذكره الذّ
 . ١٠/٢٩٦وكحالة يف معجمه



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
انيّنيتاريخ  -١٥ د بنأليب عروبة احلسنياحلرّ اينّ  حممّ  .)م( هـ٣١٨/ ت احلرّ
 .(م) له تاريخ اجلزريّني -١٦
قّة -١٧  .(م) له تاريخ الرّ
 .بلخ(م) علامء يف هـ٣٢٣ البلخيّ  طاهر بنالفضل بنكتاب أيب احلسن عيلّ -١٨
د طبقات علامء بلخ -١٩ ابقمعارص( اجلويباريّ  جعفر بنملحمّ  .(م))للسّ
مدلعبد تاريخ محص -٢٠  .(م) هـ٣٢٤/ت احلميصّ  سعيد بنالصّ
د بنأليب إسحاق أمحد تاريخ هراة -٢١  اهلرويّ  يونس بنحممّ

 .هـ(م)٣٢٩ت/

ه اخللييلّ  )١( ه: ٧/٢٦١اإلكامل، واقتبس منه مغلطاي يف ١/٤٥٩يف اإلرشاد كذا سامَّ تاريخ وسامّ
ان : حرّ ابعة من اينّ ذكره أبو عروبة احلرّ ((، وقال يف موضعٍ . ))انتاريخ حرّ يف الطّبقة الرّ

به عىل الطّبقات، وهو غري١١/١٣٤اإلكامل انيّني. فلعلّه رتّ م-طبقات احلرّ ؛ فإنّ -املتقدِّ
 . ١/٤٥٩يف مصنّفات أيب عروبة. اإلرشاد اخللييلّ ذكرمها 

معاينّ  )٢( ه السّ ين يف التّوضيح٢/١٩٥يف األنساب كذا سامَّ  ، وابن٣٣١، ٢/٣١٩، وابن نارص الدّ
خاويّ ١/٣٠التّهذيب يف حجر ه ابن ٢٥٨يف اإلعالن ص:  ، واقتبس منه، وذكره السّ ، وسامَّ

 . تاريخ اجلزيرتنيْ  ١٨١حجر يف معجمه ص: 
خاويّ  ذكره  )٣(  . ٢٦٤يف اإلعالن ص:  السّ
م يف كتب الطّبقات.   )٤(  تقدّ
مريّ يف بحوث ص:   )٥(  . ١٤٥أفاده أكرم العُ
م يف كتب الطّبقات.   )٦(  تقدّ
ري٥٦/٥١٤ذكره ابن عساكر يف تارخيه  )٧( هبيّ يف السِّ ، وابن ٣/١١٠، ومغلطاي يف اإلكامل١٦/ ٣، والذّ

لة ص: ، ٢/٢٦٠حجر يف اإلصابة  وداينّ يف الصِّ  . ١/٢٩٢، وخليفة يف الكشف ١٦٠والرّ
الح يف طبقات١١٤ذكره أبو احلسن البيهقيّ يف تاريخ بيهق ص:   )٨( افعيّة ، وابن الصّ هبيّ ١/٤٠٢الشّ ، والذّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ــــة وتــــونس -٢٢ ــــد طبقــــات علــــامء أفريقيّ  أمحــــد بــــنأليب العــــرب حممّ
 .هـ(ط)٣٣٣ت/القريواينّ 
ة تاريخ -٢٣ قّ  والتّابعني والفقهاء اهللارسول أصحاب من نزهلا ومن الرّ

ثني د أليب واملحدِّ  .هـ(ط)٣٣٤ت/ القشرييّ  سعيد بنعيلّ حممّ
د بنأليب إسحاق أمحد تاريخ هراة -٢٤ اد ياسني بنحممّ  اهلرويّ  احلدّ

 .هـ(م)٣٣٤ت/
ثني من أهل املوصل -٢٥ د بنليزيد طبقات العلامء واملحدِّ  األزديّ  حممّ

 .هـ(م)٣٣٤ت/
 .له (ط) تاريخ املوصل -٢٦
ـــة -٢٧ ـــاريخ قرطب ـــدت ـــنأمحـــد امللـــكأليب عب ـــد ب ـــنحممّ ـــدالربّ  ب  عب

ـ ص: ٣٣٠-٣٢١يف تارخيه (   .٢/١٧٠، وكحالة يف معجمه ١/٣٠٩ )، وخليفة يف الكشف٢٥٥ه
م  )١(  . الطّبقات كتب يف تقدّ
، اإلصالح، محاة،  )٢( قه طاهر النّعساينّ م، وإبراهيم صالح، ١٩٥٩رتّبه عىل الطّبقات، وحقّ

 . هـ١٤١٩البشائر، دمشق، 
ري )٣( هبيّ يف السِّ بكيّ يف طبقاته١/٥٨٣، وامليزان١٥/٣٣٩ذكره الذّ ، وابن حجر ٢/٢٩٥، والسُّ

خاويّ يف اإلعالن ص: ١/٢٩١يف اللّسان كر ترتيبه عىل احلروف، وابن العامد ، وذ٢٨٥، والسّ
ذرات  ، وغريهم. ١/٣٠٩، وخليفة يف الكشف٢/٣٣٥يف الشّ

م يف كتب الطّبقات.   )٤(  تقدّ
ل منه؛ وهو اجلزء املوجود طُبع )٥( ا األوّ قه  والثّالث الثّاين، وأمّ حبيبة، إحياء عيلّ فمفقودان، حقّ

اث، القاهرة،   هـ. ١٣٨٧الرتّ
ه مغلطاي )٦( هبيُّ يف تارخيه١/٣٩، وذكر ابنُ الفريضّ يف تارخيه٥/٢٧٧اإلكامل يف كذا سامّ  ، والذّ

: أنّه يف فقهاء قرطبة، وزاد ١١/٢٧٠)، ومغلطاي يف اإلكامل١٥٦هـ ص: ٣٤١-٣٣١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .)م( هـ٣٣٨/تالقرطبيّ 

د بنأليب سعيد أمحد تاريخ البرصة -٢٨  بابن املعروف زياد بنحممّ
 .هـ(م)٣٤٠األعرايبّ 

ة له -٢٩  .(م) كتابٌ يف تاريخ مكّ
محنأليب سعيد عبد تاريخ مرص -٣٠ ديفّ  يونس بنأمحد بنالرّ  الصّ

 .هـ(م)٣٤٧ت/

ري  : القضاة، واقتبس منه يف السِّ هبيُّ ، وذكر أنّه يف أخبار علامء قرطبة، وذكره ١٣/٢٨٩الذّ
فديّ يف الوايف   . ٨/٣٨الصّ

هبيّ يف تارخيه( )١( ، وابن  ، ووصفه بأنّه٣/٨٥٢)، والتّذكرة١٩٥هـ ص: ٣٤٠-٣٣١ذكره الذّ كبريٌ
ذرات ركيلّ يف األعالم٣٥٥/ ٢العامد يف الشّ  . ١/٢٠٨، والزّ

خاويّ   )٢(  . ١٤٦، وينظر: بحوث ص: ٢٨٢يف اإلعالن ص:  ذكره السّ
ةٌ كثريون؛ منهم: اخلطيب يف تارخيه  )٣(  ،٣/٤٦٧االستيعاب يف الربّ وابن عبد ،٧٥/ ٦ذكره أئمّ

معاينّ  ،١/٦١ اإلكامل يف ماكوال وابن فاعتمد ، أحسن فيه((وقال: -٢/٥٣٠يف األنساب والسّ
، ٣/١٣٧، وابن خلِّكان يف الوفيات١١/١٧٩، وابن عساكر يف تارخيه-))النّاس عىل تصانيفه

يّ يف هتذيبه هات العرشة -١/١٥٤واملزّ هبيّ يف -املصنَّفة يف الفنّ وجعله أحد األمّ ، والذّ
، ومغلطاي يف -))قت منه أحاديثوعلّ تارخيهاخترصتُ ((قال: -٣/٨٩٨التّذكرة
ه: ١١/٢٣٧، و-))لكثرة وجوده؛ لبةبيد صغار الطّ ((وقال: ٥/٢٧٧اإلكامل تارخيه ((، وسامَّ

 دَ رَ ن وَ ومَ ، مرصا ألهل جد¢  مفيدٌ  تاريخٌ ((وقال: -١١/٢٤٨البداية، وابن كثري يف ))الكبري
خاويّ ٢/٩٩، وابن حجر يف التّهذيب))إليها هبيّ يف ٢٧٧يف اإلعالن ص:  ، والسّ ه الذّ ، وسامّ

ري ه ،مرص علامء تاريخ: ١٥/٥٧٨السِّ ،عبد ابنُ  وسامّ معاينّ  الربّ . املرصيّني تاريخ: والسّ
ثني((قال ابن حجر:  وينظر: ، ٧/٢٨٩ب. التّهذي))هو أعلم النّاس بمن دخل مرص من املحدِّ

ابق ))إليه املرجع يف معرفة أهل مرص واملغرب((وقال: ، ٣/١٩٥  ، وقام٦/١٩٧. السّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .(م). له تاريخ الغرباء  ٣١
د تاريخ املوصل -٣٢ ، ملعروف بابن اجلعايبّ ا عمر بنأليب بكر حممّ

 .هـ(م)٣٥٥ت/
ثي بغداد -٣٣ َعَ فيه أسامء حمدِّ مَ ، كتابٌ مجَ  .(م). له. عليهاومن قَدِ
، األصبهاينّ  احلسني بنمحزة اهللاأليب عبد أصبهان تاريخ -٣٤
  .(م)هـ٣٦٠ت/قبل

ثني بأصبهان والواردين عليها -٣٥ يخ عبد طبقات املحدِّ  بن اهللاأليب الشّ
د  .(ط)هـ٣٦٩ت/األصبهاينّ  حممّ

قةٍ  نصوصٍ  بجمع فتحي الفتّاحعبد  يف ونرشه، واملخطوطة املطبوعة من الكتب عنه متفرّ
ه الكتب هو، جملّدين، فأوهم أنّه  ، وجاء يفاملرصيّ  يونس ابن تاريخ: العلميّة، بريوت، وسامّ

، وذيّل ١/٣٠٤هـ. ذكره خليفة يف الكشف ٣٨٧عليه ابنُ زوالق ت/ وليس كذلك، وذيّل
ان عليه، وعىل كتابه يف الغرباء ابنُ   . -سيأيت ضمن الكتب أعاله-الطّحّ

خاويّ ٣/١٣٧ذكره ابن خلِّكان يف الوفيات  )١( سالة ص: ٢٧٧يف اإلعالن ص:  ، والسّ ، والكتّاينّ يف الرّ
معاينّ يف األنساب منه ، واقتبس١٠٠ ، ٢٩٠، ٢٤٨، ٢٣٤/ ١، ومغلطاي يف اإلكامل١/٩٤السّ
ابقة. ٣٠٩، ١٤٢، ١/١٣٨التّهذيب  يف حجروابن . وينظر: احلاشية السّ ان ذيالً  . وعمل عليه ابنُ الطّحّ

 . ١٤٦، وينظر: بحوث ص: ٩/١٣٦ يف التّهذيب حجر  اقتبس منه ابن  )٢(
 . ١٤٦، وينظر: بحوث ص: ١/٩٠ ذكره اخلطيب يف تارخيه  )٣(
معاينّ   )٤( ا:  كذا ذكر السّ  هـ وكتبها باحلروف.  ٤٢٨وفاته، ونصّ البغداديُّ عىل أهنّ
هر )٥( معاينّ ٣/٣٤٩ذكره الثّعالبيّ يف يتيمة الدّ صاحب ((، وقال: ١/١٧٥يف األنساب ، والسّ

خاويّ ))التّاريخ الكبري ألصبهان ة  ، والبغداديّ ٢٤٨يف اإلعالن ص:  ، والسّ  . ١/٣٣٦يف اهلديّ
م يف كتب الطّبقات  )٦(  . تقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة من هبا نزل ومن داريا تاريخ -٣٦  التّابعني وتابعي والتّابعني الصّ

 .هـ(ط)٣٧٠ت/ اخلوالينّ  اهللاعبد بناجلبّارلعبد
 ٣٧٥/ت املعداينّ  معدان أيب بنسعيد بنأليب العبّاس أمحد تاريخ مرو -٣٧

 .هـ(م)
إبراهيم املستميل ت/  بنأمحد بنأليب إسحاق إبراهيم طبقات بلخ -٣٨

 .هـ(م)٣٧٦
 اهلمذاينّ  أمحد بنصالح الفضل أليب اهلمذانيّني طبقات -٣٩

 .هـ(م)٣٨٤ت/
محنعبد نرص أليب اهلمذانيّني طبقات -٤٠ اهلمذاينّ  أَمحد بنالرّ

 .هـ(م)٣٨٧ت/
ــــاريخ أصــــبهان -٤١ ــــد ت ــــد اهللاأليب عب ــــنحممّ  األصــــبهاينّ  إســــحاق ب

 .هـ(م)٣٩٥/تمندهابن

، بدمشق،   )١( ، يف املجمع العلميّ به عىل الطّبقات، طبع بعناية سعيد األفغاينّ هـ، ويف ١٣٦٩رتّ
 الفكر، بدمشق. 

، ٢٩/٢١٨، وابن عساكر يف تارخيه ٤/٥١، ٣٣٠/ ٢يف اإلكامل اقتبس منه  ابن ماكوال  )٢(
معاينّ يف األنساب  ين يف التّوضيح ٣٩٢، ٣٨٢/ ٣والسّ  حجر ، وابن٤/١٥٧، وابن نارص الدّ

خاويّ ١/٦٧ التّهذيب يف ركيلّ يف األعالم ٢٧٦يف اإلعالن ص:  ، وذكره السّ ، ١٣١/ ١، والزّ
هم:  يه بعضُ  . تاريخ املراوزةويسمِّ

م يف كتب الطّبقات.   )٣(  تقدّ
م يف كتب الطّبقات.   )٤(  تقدّ
م يف كتب الطّبقات.   )٥(  تقدّ
ة   )٦(  . ٤٢/ ٩، وكحالة يف معجمه ٥٧/ ٢ذكره البغداديّ يف اهلديّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 القرن يف لعلّه/ت(املروزيّ  مصعب بنأليب الفضل العبّاس تاريخ مرو -٤٢

 .الثّالث)(م)
واة للعلم باألندلس -٤٣ د بن اهللاأليب الوليد عبد تاريخ العلامء والرُّ  حممّ

 .هـ(ط)٤٠٣ت/ الفريضّ  ابن األزديّ 
ـــــد اهللاأليب عبـــــد تـــــاريخ نيســـــابور -٤٤ ـــــد بـــــنحممّ  احلـــــاكم اهللاعب

 .هـ(م)٤٠٥ت/

ري١١٣ص:  ذكره البيهقيّ يف تاريخ بيهق  )١( هبيّ يف السِّ ، ٢/٦٤٩، وامليزان ٨/٣٨١، والذّ
خاويّ يف اإلعالن ص:   . ٢٧٦والسّ

ة،   )٢( ار املرصيّ ، مرص. ١٩٦٦نرشته الدّ ، مطبعة املدينّ ت احلسينيّ قه عزّ  هـ، وحقّ
. موارد أصله  )٣( مريّ ؛ كام أفاده العُ ، ويقع يف ستّة ١٥٢: ص ، وبحوث٢٦٩: ص اخلطيب مفقودٌ

د بنأمحد ، واخترصه٢٨٤اإلعالن ص:  جملّدات. ، نرشه هبمن اخلليفة حممّ  النّيسابوريّ
األسامء،  جتريد املخترص يف هـ، وأمعن١٣٣٩كريمي، بالفارسيّة، ابن سيناء، بطهران، 

ا-واخترصه مة تارخيه ص: -أيضً ؛ كام يف مقدّ هبيّ . وبلغ احلاكمُ يف ترامجه إىل سنة ٢٥الذّ
ياقهـ يف كتابه: ٥٢٩ت/ الفاريسّ  غافرالهـ، فذيّل عليه عبد٣٨٠ ، وبلغ نيسابور لتاريخ السّ

، ت/ ، وعمل إبراهيمُ ١/٣٠٨هـ؛ كام أفاده خليفة يف الكشف٥١٨إىل سنة  ريفينيّ هـ ٦٤١الصّ
يل:  ياقعىل هذا الذّ قه خالدُ ، نيسابور لتاريخ املنتخب من السّ حيدر، الفكر، بريوت،  حقّ

دُ زيدان، الكت١٤١٤ دُّ ١٤٠٩ب العلميّة، بريوت، هـ، وحممّ عَ ا تاريخ نيسابورهـ. ويُ مصدرً
 ، بكيّ ، والسّ هبيّ ، والذّ يّ ، واملزّ معاينّ ا للمصنِّفني؛ كاخلطيب، وابن ماكوال، والسّ هام¢

يُّ أحدَ ٦ح ٢٧٢ومغلطاي، وابن حجر، وغريهم. ينظر: موارد اخلطيب ص:  ه املزّ ، وعدّ
. هتذيبه  هات العرشة يف الفنّ اظ، وهو ختضع له جهابذة احلفّ ((: بكيّ قال السّ ، ١/١٥٤األمّ

 . ١/٣٢٤طبقاته. ))د التّواريخعندي سيّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
محنعبد سعد أليب تاريخ اسرتاباذ -٤٥ د بنالرّ  االسرتباذيّ  حممّ

 .هـ(م)٤٠٥ت/
 .(م). له تاريخ سمرقند -٤٦
، األصبهاينّ  مردويه بنموسى بنأليب بكر أمحد تاريخ أصبهان -٤٧

 .هـ(م)٤١٠ت/
٤٨- ـــار ـــاريخ بخ ـــد ت ـــد اهللاأليب عب ـــنحممّ ـــد ب ـــاريّ  أمح ـــار البخ  غنج

 .هـ(م)٤١٢ت/

هميّ يف تاريخ جرجان ص:   )١( معاينّ ٥١٠ذكره السّ ، وابن نقطة يف ١/٩٩يف األنساب ، والسّ
هبيّ ١/١٧٥التّكملة  ري٣/١٠٦٢يف التّذكرة ، والذّ ين يف ١٧/٢٢٦، والسِّ ، وابن نارص الدّ
خاويّ ١/١٧٩التّوضيح  ، وغريهم. ٢٤٧ص:  يف اإلعالن ، والسّ

ه: -واعتمد عليه ٢٤٠، والنّسفيّ يف القند ص: ١٠/٣٠٣ذكره اخلطيب يف تارخيه  )٢( ، وسامّ
جال من علامء سمرقند معاينّ الكامل يف معرفة الرّ ه: -٣/٤٢٨يف األنساب ، والسّ وسامّ

جال بسمرقند هبيّ يف التّذكرة، -الكامل يف معرفة الرّ ري٣/١٠٦٢ والذّ ، ١٧/٢٢٦، والسِّ
ين يف التّوضيح خاويّ يف اإلعالن٥/٢٠٧وابن نارص الدّ وغريهم. وهو من مصادر . ٢٦٥: ص ، والسّ

:  مغلطاي، وابن ارقطنيّ   .٣٠٣-١٠/٣٠٢. تاريخ بغداد))كتابٌ حسنٌ ((حجر. قال الدّ
معاينّ يف األنساب  )٣( هبيّ يف ٢٧٦، ١/٢٣٠، وابن نقطة يف التّكملة ١/١٦٢اقتبس منه السّ ، والذّ

، وابن حجر يف ٣١٠، ٢٢٤/ ٧)، ومغلطاي يف اإلكامل ٢٠٩هـ ص:  ٣٨٠-٣٥١تارخيه (
 . وغريهم. ٣/٤٢١اللّسان 

ة؛ منهم: اخلطيب يف تارخيه  )٤( يف  ، وابن ماكوال١٠/٢٧اقتبس منه مجاعةٌ من األئمّ
معاينّ يف األنساب ٣٥٥، ٢/٢٨٤اإلكامل ري٣/٢٠٨، والسّ هبيّ يف السِّ ، ١٧/٣٠٤، والذّ

ين يف التّوضيح ٢/٤٢٢والتّذكرة ، وابن ١/١٨، ومغلطاي يف اإلكامل٢/١١٣، وابن نارص الدّ
د بنأمحد . وذيّل عليه١/٩٠حجر يف التّهذيب هـ. ٤٣٦ماما، ت/ األصبهاينّ  حممّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
ت/القرن ، التّنّييسّ املخلص عثامن بناملحسنعبدل تاريخ تنّيس -٤٩

 .اخلامس(م)
احلرضميّ ابن الطّحان  عيلّ  بنليحيى تاريخ علامء أهل مرص -٥٠

 .هـ(ط)٤١٦ت/
د تاريخ املغاربة ومرص -٥١ سبّحيّ  أمحد بن اهللاعبيد بنملحمّ  الـمُ

 .(ط) هـ٤٢٠/ت
هميّ  يوسف بنحلمزة تاريخ جرجان -٥٢  .هـ(ط) ٤٢٧/ت السّ
 األصبهاينّ  اهللاعبد بنأليب نعيم أمحد ذكر أخبار أصبهان -٥٣

 .هـ(ط)٤٣٠ت/

هبيّ ذكره ري٣/١١١٨يف التّذكرة الذّ ؛ كام أفاده ١٧/٥٨٠، والسِّ لفيّ ، واخترصه السّ
خاويّ يف اإلعالن ص:   . ٢٥٢السّ

يف  حجر ، وابن٢٩٦/ ١٢، و١٨٣/ ١٠، و٣٩١، ١٩/ ٢يف اإلكامل  اقتبس منه مغلطاي  )١(
 . ٢/٢٥٣التّهذيب

قه حممود  )٢( ياض،  حقّ اد، العاصمة، الرّ : ١٤٠٨احلدّ تاريخ هـ، وهو ذيلٌ عىل كتايبْ
 البن يونس.  تاريخ الغرباءومرص

، بالقاهرة،  )٣( م، ١٩٧٨طبُع اجلزء األربعون منه، بعناية أيمن فؤاد وتياري بياكي، املعهد الفرنيسّ
ة، بالقاهرة،  نصوص ضائعة من أخبار م، وأليمن سيّد: ١٩٨٠ونرشه فيلورد، اهليئة املرصيّ

سبّحيّ  م، ومنه خمطوطة يف اإلسكوريـال ١٩٨١حوليّات إسالميّة، نرشه يف جملّة: مرص للمُ
ركيلّ -)٥٣٤(جمموعة/ ، ))اكتاب كبري جد¢ ((، قال ابن ماكوال: -٢٥٩/ ٦كام يف األعالم للزّ

 . ٣٧٨-٤/٣٧٧. الوفيات ))وهو ثالثة عرش ألف ورقة((، وقال ابن خلِّكان: ٧/٣١٥اإلكامل
قه عبد )٤( محنحقّ ، املعارف، اهلند،  الرّ  . وغريها، هـ١٤٠٧الكتب، بريوت،  عامل يف، ثمّ هـ١٣٦٩املعلِّميّ
ار العلميّة، ١٣٥٠، م، وطبع يف طهران١٩٣١ديدرنغ، يف ليدن،  نرشه )٥( هـ، ١٣٠٥هـ، ودهلي، الدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنجلعفر تاريخ نسف -٥٤  .هـ(م) ٤٣٢/ت املستغفريّ  حممّ
 .(م). له تاريخ كشّ  -٥٥

ـــاريخ -٥٦ ـــزوين ت ـــل يعـــىل أليب ق ـــناخللي ـــد ب ـــييلّ اهللا عب ـــيّ  اخلل القزوين
 .هـ(م)٤٤٦ت/

ــــداد -٥٧ ــــاريخ بغ ــــد ت ــــر أمح ــــنأليب بك ــــيلّ  ب ــــب ع ــــداديّ  اخلطي  البغ
 .هـ(ط)٤٦٣ت/

ـــبهان -٥٨ ـــاريخ أص ـــد ت محنلعب ـــرّ ـــنال ـــد ب ـــبهاينّ  حممّ ـــن األص ـــده اب  من
 .هـ(م)٤٧٠ت/

  .هـ(م)٤٧٠/ت املؤذِّن النّيسابوريّ  امللكعبد بنألمحد تاريخ مرو -٥٩

ه سيّد ، الكتب وحققّ  هـ. ١٤١٠العلميّة، بريوت،  كرسويّ
معاينّ يف األنساب )١( هبيّ يف ١/٤٣٩وابن نقطة يف التّكملة، ١/٨٦ذكره السّ ، والذّ

ري٤٦٤هـ ص: ٤٤٠-٤٢١، وتارخيه(٣/١١٠٢التّذكرة ين ١٧/٥٦٤)، والسِّ ، وابن نارص الدّ
 . وغريهم. ١/٤١٢، وابن حجر يف اللّسان٩/٧٦يف التّوضيح 

هبيّ يف التّذكرة  )٢( ري٤٦٤هـ ص: ٤٤٠-٤٢١، وتارخيه (٣/١١٠٢ذكره الذّ ، ١٧/٥٦٤، والسِّ
ركيلّ يف األعالم  . ٢/١٢٨والزّ

لة ٤/١٢٤٥، والتّبصري٥/٢٦١اقتبس منه ابن حجر يف اللّسان  )٣( وداينّ يف الصِّ ، وذكره الرّ
سالة١٥٦ص  . ٩٩: ص ، والكتّاينّ يف الرّ

الً ص:   )٤(  . ٥٢٩-٥٢٠سيأيت الكالم عليه مفصّ
سالة ص: ذكره   )٥( ركيلّ يف األعالم ٩٨الكتّاين يف الرّ   .٥/١٧١، وكحالة يف معجم املؤلِّفني ٣/٣٢٧، والزّ
هبيّ يف التّذكرة٨/٤١٥، وابن األثري يف الكامل ١/٣٦٠ذكره ياقوت يف معجم األدباء   )٦( /  ٣ ، والذّ

ري ١١٦٢ فديّ يف الوايف ١٨/٤٢٠، والسِّ يوطيّ يف طبقاته ٧/١٠٦، والصّ ، ٤٣٧ص: ، والسّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
دأليب عبد علامء األندلسجذوة املقتبس يف تاريخ  بن فتوح اهللا حممّ

(م)هـ٤٨٨احلميديّ ت/

ركيلّ يف األعالم سالة ، والكتّاينّ ٥/١٧١، وكحالة يف معجمه٣/٣٢٧والزّ  ، وغريهم. ٩٩:صيف الرّ
، القاهرة.   )١( ، اخلانجيّ د الطّبخيّ ، القاهرة، وحممّ ، الكتاب املرصيّ قه إبراهيم األبياريّ  حقّ
، ومن أشهر بلدانصنيف يف تواريخ الالتّ  استمرّ   )٢( القند : املطبوع منها بعد القرن اخلامس اهلجريّ

د بنلعمر يف ذكر علامء سمرقند احلسن  يبأل تاريخ بيهقو هـ،٥٣٧/ت النّسفيّ  حممّ
ابن ب املعروف احلسن بنأليب القاسم عيلّ  تاريخ دمشق، وهـ٥٦٥ت/ البيهقيّ  زيد بنعيلّ 

به ابن بدران، واخترصه ابن منظور؛ وكالمها مطبوع، وهـ ٥٧١/ت، عساكر لة يف ، وهذّ الصّ
ثيهم وقضاهتم وأدبائهم ة األندلس وعلامئهم وحمدِّ  املعروف امللكعبد بنخللف تاريخ أئمّ

 حييى بنألمحد األندلس أهل رجال تاريخ يف امللتمس بغيةو هـ،٥٧٨/ ت بشكوال بابن
، بيّ افعيّ لعبد قزوين أخبار يف التّدوينو هـ،٥٩٩/ ت الضّ د الرّ الكريم بن حممّ

دمل مينة يف أخبار املدينةة الثّ رّ الدّ هـ، و٦٢٣ت/  ارجّ ابن النّ  البغداديّ  حممود بنحمّ
لة لكتاب التّكملةهـ، و٦٤٣ت/ د الصّ  هـ،٦٥٨/ت األبّار بابن املعروف اهللاعبد بنملحمّ

، هـ ٦٦٠، ت/ابن العديم احللبيّ أمحد  بنأليب حفص عمر لب يف تاريخ حلببغية الطّ و
لة صلةو مني يف تاريخ البلد العقد الثّ و هـ،٧٠٨/ت الغرناطيّ  إبراهيم بنألمحد الصِّ

د لتقيّ  األمني ين حممّ اهرة يف ملوك جوم الزّ النّ، وهـ ٨٣٢ /ت، يّ املكّ  أمحد الفايسّ  بنالدّ
 القر إحتاف الور بأخبار أمّ ، وهـ ٨٧٤/ت، برديّ  تغري بنيوسفل مرص والقاهرة

د يفةطيفة يف تاريخ املدينة الرشّ حفة اللّ التّ ، وهـ ٨٨٥/ت، فهد بنعمرل  بنملحمّ
محنعبد خاويّ ت الرّ  حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة، وهـ٩٠٢/السّ
محنلعبد يوطيّ  بكر أيب بنالرّ  . هـ٩١١/ت السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .تاريخ بغداد: عنوانه -١
 البغداديّ  اخلطيب ثابت بنعيلّ  بناحلافظ أبو بكر أمحد: مؤلِّفه -٢

 .هـ٤٦٣/ت
مجة ألهل بغداد: موضوعه -٣ لِدَ هبا؛ الرتّ ّن وُ دَ عليها، ونشأ فيها، ممِ رَ  .ونزل فيها، أو وَ

متهقال يف  الم((: مقدّ وذكر كرباء ، وخرب بنائها، هذا كتاب تاريخ مدينة السّ
اهلا وانتهت إيلّ ، ذكرت من ذلك ما بلغني علمه. وتسمية علامئها، وذكر واردهيا، نُزَّ

، والفقهاء، والقضاة، والكرباء، واألرشاف، هذه تسمية اخللفاء((: وقال، ))معرفته
ثني اء، واملحدِّ اد، والقرّ هّ لحاء، والزّ الم ، واملتأدِّبني، والصّ عراء من أهل مدينة السّ والشّ

وا هبا لِدُ ومات ، وذكر من انتقل منهم عنها، ونزلوها، أو بسواها من البلدان، الّذين وُ
مها من غري أهلها، كان بالنّواحي القريبة منهاومن ، ببلدة غريها وبلغت . ))ومن قَدِ

ثني٥٠٠٠(: منها، )٧٨٣١(: ترامجه  .) للمحدِّ
 :نربزها من خالل األمور اآلتية: قيمته العلميَّة -٤
 .مكانة مؤلِّفه العلميَّة -أ

مريّ عن الكتاب بهكتما راجع ي  )١( ، وهو موارد اخلطيب البغداديّ ، يف كتابه: وموارده، العُ
 كتاب قيِّم يف بابه. 

 . ٢١٣ -٢١٢/ ١تاريخ بغداد   )٢(
اقط من النّسخة املطبوعة.   )٣(  عدا السّ
 . ٨٩، ٨٧، وموارد اخلطيب ص: ١٥٤ينظر: بحوث ص:   )٤(



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
 .والواردين عليها، أوسع الكتب املؤلَّفة يف رجال أهل بغداد -ب
تي ، وأكثروا النّقل عنه، اعتمده من جاء بعده -ج وهو أحد املصادر األربعة الّ

يّ يف كتابه خون العزو إىل اخلطيب، اعتمدها املزّ تاريخ فمرادهم؛ وإذا أطلق املؤرِّ
حوا به، بغداد  .فإن أرادوا غريه رصّ

 .وهو أعرف هبم، كون ترامجه يف أهل بلده -د
خاويّ . م عليهوثناؤه، إشادة العلامء به-هـ ل من بعده((: قال السّ ، ))عليه معوّ

مريّ  ها، أضخم مؤلَّفات اخلطيب البغداديّ ((: وقال العُ   .))وأشهرها، كام أنّه أمهّ
نه تراجم ال توجد يف الكتب املشهورة -و رت وفاهتم ، تضمّ ال سيام فيمن تأخّ

تَّة  .عن مشايخ الكتب السِّ
 .حو أسانيد ومتونًا ال توجد يف الكتب املسندة املشهورة -ز
متهبيَّنه يف : ترتيبه -٥ بة عىل ، مجعت ذلك كلّه((: فقال، مقدِّ ا مرتّ وأَلَّفتُه أبوابً

د، نسق حروف املعجم من أوائل أسامئهم ا ؛ وبدأت منهم بذكر من اسمه حممّ كً تربّ
ثمّ ، وثنّيت بحرف الباء، مه حرف األلفثمّ أتبعتُه بذكر من ابتدأ اس، اهللابرسول

وتقرب ، ليسهل إدراك ذلك عىل طالبيه؛ ما بعدها من احلروف عىل ترتيبها إىل آخرها

)١(   : مريّ ّن املشهورين تراجم يف كتابٍ  أوسع هو((قال العُ  خالل دخلوها بغداد، أو سكنوا ممِ
تي  الثّالثة القرون . ))هـ٤٤٤بغداد، وفراغ اخلطيب من تصنيف كتابه سنة  بناء بني متتدّ الّ

 . ١٥٤بحوث ص: 
 . ٩٣ينظر: موارد اخلطيب ص:   )٢(
 . ٢٥٤اإلعالن ص:   )٣(
 . ٨٧موارد اخلطيب ص:   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
املحكم اإلجادة ربّام أُريد منه ، فإينِّ رأيت الكتاب الكثري اإلفادة، معرفته من مبتغيه

ء ، بطلبه زمانهويذهب ، فيعمد من يريده إىل إخراجه فيغمض عنه موضعه، اليشّ
مت وفاته بدأت ((: وقال، ))وافتقار إىل وجوده، فيرتكه وبه حاجة إليه وكلُّ من تقدّ

ّن مات بعده ر أكرب سن¢ا، بذكره دون غريه ممِ ا إالَّ أن تتّسع ، وإن كان املتأخِّ وأعىل إسنادً
ية ترمجة يف بعض األبواب فأُرتِّب أصحاهبا عىل توايل حروف املعجم من أوائل تسم

ّن عارصه، اآلباء  .))ومن شذّ عنّي معرفة تاريخ وفاته ذكرته يف أثناء أهل طبقته ممِ
ص طريقة ترتيبه يف العنارص اآلتية    :ونلخِّ

مةٍ -أ ث عن بغداد: اشتملت عىل اآليت، بدأه بمقدّ ، وبناءها، ووصفها، حتدَّ
العلامء يف أرض  وحكى خالفَ ، وآثارها، وتضاريسها، وفتحها، ونواحيها، وخططها

واد واد، ومتلّكها، السّ لْبِ ، ومساحتها، ومقدار أرض السّ وذكر أحاديث وردت يف ثَ
وحماسن أخالق ، وذكر مناقب بغداد، وعللها، وتكلّم عىل أسانيدها، وأهلها، بغداد
حابة الّذين وردوا املدائن، أهلها  .ومل يرتّبهم عىل حروف املعجم، وترجم للصَّ

الً ، ثمّ رشع يف تراجم الكتاب -ب جال أوّ ومل يرتّب ، ثمّ كناهم، فذكر أسامء الرّ

 . ٢١٣/ ١تاريخ بغداد   )١(
ابق   )٢(  . ٢١٤-٢١٣/ ١السّ
)٣(  : مريّ مة((قال العُ حابة رُ كْ ثمّ ذِ ، املقدّ هو اهليكل العام لسائر تواريخ ؛ ة رجال البلدةفبقيّ ، الصّ

جال املحلّ   . ١٤٢. بحوث ص: ))ةيّ الرّ
اسانيّة وغريهم، وكان فتحها عىل يد سعد )٤( يف صفر سنة   وقاص أيب بنمسكن ملوك األكارسة السّ

لقرهبا من مدينتنا، ؛ ام أوردنا ذكر املدائن يف كتابناإنّ ((. قال اخلطيب: ٨٩-٥/٨٨هـ. معجم البلدان١٦
 . ١٢٧/ ١. تاريخ بغداد ))صلة بناا كاملتّ فكانت يف القرب منّ، يومٍ  املسافة إليها بعضُ  وذلك أنّ 
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بهنّ ، ثمّ ترجم للنّساء، ؛وهي قليلةالكنى عىل املعجم  .وهنّ قليل؛ومل يرتّ

ل -ج ل يف االسم األوّ جال عىل املعجم باعتبار احلرف األوّ  .رتّب أسامء الرّ
مت وفاته -د نْ تقدّ م مَ قدِّ رت وفاتهعىل من ، يُ ر أكرب سن¢ا، تأخّ ، ولو كان املتأخِّ

ا متهكام نصّ يف-وأعىل إسنادً ف عىل سنة وفاته ذكره مع أهل ، -مقدّ تعرّ ن مل يَ ومَ
ي هبا عىل أوائل آبائهم، طبقته تي يكثر التّسمِّ وربّام عىل أوائل ، ويرتّب األسامء الّ

ا-أجدادهم  .-أيضً
ل الكتاب -هـ دين يف أوّ م املحمّ  .وافقة اسم النَّبيّ مل؛ قدّ
اجم -٦ متهبيّنه يف: أسلوبه يف الرتّ ، ما انتهى إيلَّ من معرفة كناهم((: فقال، مقدّ

، ومبلغ أعامرهم، ومستحسن أخبارهم، وأحساهبم، ومشهور مآثرهم، وأنساهبم
اظ ، وبيان حاالهتم، وتاريخ وفاهتم تنا احلفّ فظ فيهم من األلفاظ عن أسالف أئمّ وما حُ

 .))وجرحٍ ، وتعديلٍ ، وطرحٍ ، وقبولٍ ، وقدحٍ ، وذمٍّ ، ومدحٍ ، ثناءٍ من 
ص أسلوبه  نته ترامجه يف العنارص اآلتية، ويتلخّ  :-غالبًا-وما تضمّ
اوي -أ ف بالرّ  .ولقبه، وكنيته، ونسبته، ونسبه، بذكر اسمه؛ يُعرِّ

 .وتالميذه، يذكر بعض شيوخه -ب
اد فيه بأسانيده إليهم -ج د النّقل بل حيكم ، يسوق أقوال النّقّ وال يكتفي بمجرّ

اد، باجتهاده يّتها الكبرية ، وله اختياراته فيمن اختَلفت فيه أقاويلُ النّقّ وألحكامه أمهّ
ة ، أو طبقة شيوخه، السيام فيمن كان يف طبقته ّن جاؤوا بعد شيوخ األئمّ أو قبلهم ممِ

 . ٢١٣/ ١تاريخ بغداد   )١(
)٢(  : مريّ . ١٥٥ص:  . بحوث))م ترمجة متكاملةقدّ اخلطيب يف تراجم كتابه أن يُ وحياول ((قال العُ

ا ممّا ذكرته من العنارص.   وذكر نحوً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تَّة ا من تراجم هؤالء ال توجد إالّ عندهفإنّ كث، السِّ  .أو عند من كان يف طبقته، ريً

اته -د بها بالنّقد، ويسوقها بأسانيده، يورد بعض مرويّ  .والتّعليل، وقد يتعقّ
نُصُّ عىل سنة وفاته -هـ  .يَ
الَّة عىل مكانته -و  .وفضله، يرسد بعض أخباره الدَّ
ص منهجه يف العنارص : منهجه فيه -٧  :اآلتيةيتلخّ
لد هبا؛ يرتجم ألهل بغداد -أ  ّن وُ لد يف غريها، ونشأ فيها، ممِ دَ عليها، أو وُ رَ ، ووَ

ا من مل يستوطنها فلم يرتجم هلم، واستوطنها  العلمَ هبا، وأمّ وَ واستثنى ، سو من رَ
ق حتديثهم هبا ّن عال شأنه؛ من مل يتحقّ ومل أذكر من ((: قال املؤلِّف. وارتفع قدره، ممِ

المحمُ  ثي الغرباء الّذين قدموا مدينة السّ ومل يستوطنوها سو من صحّ عندي أنّه ، دِّ
 العلم هبا وَ ا من وردها، رَ ث هبا فإينِّ اطّرحت ذكره، فأمّ دِّ ؛ وأمهلت أمره، ومل حيُ
ر إحصائهم غري نفرٍ يسريٍ عددهم، لكثرة أسامئهم عظيم عند أهل العلم حملّهم ، وتعذّ

ق حتديثهم هبا، نتناثبت عندي ورودهم مدي فرأيت أن ال أُخيل كتايب من ، ومل أحتقّ
 .))وعلوّ أقدارهم، لرفعة أخطارهم؛ ذكرهم

)١(  : مريّ  من علمتُ  ما((، و))صدوق((، و))ثقة((يستعمل اخلطيب يف التّوثيق عبارات: ((قال العُ
ا إالّ  حاله دق عن بمدفوعٍ  ليس((، و))خريً ، ومسلم،  ختريج بذكر اكتفى ، وربّام))الصّ البخاريّ

اوي؛ ألنّ  أحدمها أو حيح يف كتابيهام للرّ ا إالّ  خيرجان فال الصّ اجلرح،  يف عباراته للثّقات، وأمّ
اب(( ، وأحيانًا))احلديث ذاهب((، و))ضعيف((فهي:   ألفاظ أكثر ، لكن))احلديث يضع أفّاك كذّ
ا والتّعديل اجلرح ، ١٥٥بحوث ص: .)) ))ضعيف((، و))صدوق((، و))ثقة((هي:  كتابه يف شيوعً

 : ، يعرفه هو  فيمن يئس من أنْ إالّ  ))جمهول((: مثل اخلطيب ال يطلق كلمة؛ ياملتحرِّ  فإنّ ((وقال املعلِّميّ
  .٣١٧. التّنكيل ص: )) ))ال أعرفه((ام يقول: أو غريه من أهل العلم يف عرصه، وإذا مل ييأس فإنّ 

 . ١/٢١٣تاريخ بغداد  )٢(
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ره -ب مجة، التّعويل يف املختلف فيهم عىل ما أخّ كلّام ((: قال املؤلِّف. وختم به الرتّ

، اختلفت فيه أقاويل النّاس يف اجلرح والتّعديل؛ رجالً  التّاريخذكرت يف 
رت مجة، فالتَّعويل عىل ما أخّ  .))وختمت به الرتّ

واة يسوقها باألسانيد -ج مها عن الرُّ قدِّ تي يُ وما ينقله عن املصادر ، املعلومات الّ
  .يسوقه باألسانيد إىل مؤلِّفيها

اجم -د ا-األحاديث الّتي أوردها يف الرتّ مل ينقلها من الكتب -وهي كثرية جد¢
تَّة يوخ بل معظمها، السِّ واألجزاء احلديثيّة خيتلط فيها ، واملنتخبات، من معاجم الشّ

حيح أَنّ إىل هذه ؛ -أحيانًا-وقد ينبّه اخلطيب عليها، وغريه، الصّ فلذلك ال يُطْمَ
جوع إىل مصادرها األصليّة، األحاديث إالّ بعد دراستها  .والرّ

ري  )١( ا-قال املعلِّميّ . ٣/١٠٨١، والتّذكرة١٨/٢٧٨ينظر: السِّ وههنا بدأ اخلطيب يف ((: -معلِّقً
ثقة ((: ارقطنيّ عن الدّ  لميّ ثمّ أتبعها برواية السّ [يعني: يف تضعيفه]، أ بحكاية قول األزديّ ترمجة مهنّ 

. ))وثيقعويل عنده عىل التّ التّ  لم بذلك أنّ فعُ ؛ وثناء أصحابه عليه، أ عند أمحد، ثمّ ذكر مكانة مهنّ))نبيل
  .))رتما أخّ ((: ح مراد اخلطيب بقولهوضِّ فصنيع املعلِّميّ يُ . ٧٢٥-٧٢٤التّنكيل ص: 

)٢(  : ا ما ينقل ((قال املعلِّميّ ه عىل فات املشهورة، ولكنّ وايات عن بعض املصنَّ الرِّ بعض اخلطيب كثريً
 ف الكوثريُّ بسنده الّذي سمع به ذاك الكتاب، فيتكلّ قل، بل يروهيا ح بالنَّ رصِّ عادة أقرانه ال يُ 

واية ف الكتاب، مع أنّ وبني مؤلِّ ، يف بعض من بني اخلطيب الكالمَ  إذ ؛ هذا ال يقدح يف الرّ
 . ٦٧. التّنكيل ص: ))سخةة النّ معظم االعتامد يف مثل هذا عىل صحّ 

:  قال، ١٥٥ينظر: بحوث ص:  )٣( ، ة املعتمدة يف احلديثتَّ حاح السِّ الصّ  عدم اعتامد اخلطيب عىل((العُمريّ
جالتاريخ بغدادبل أخذ أحاديث لذلك وردت فيه أحاديث ؛ يوخومعاجم الشّ ، من كتب علم الرّ

ويعتذر عن اخلطيب يف هذا؛ بأنّ مقصوده إخراج األحاديث . ٦. موارد اخلطيب ص: ))كثرية ضعيفة
ل له مقصوده إالّ   يف تلك املصادر، وكان من ثامر ذلك: أن حفظ لنا من طرق املرتمجني، فربّام مل يتحصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وايات املتعارضة -هـ اجح، واملشكلة، ينقد الرِّ  .منها ويُبنيِّ الرّ
مة يف شتّى الفنون -و ولذا فإنّ ما اقتبسه ؛ والعلوم، اعتمد عىل املصنّفات املتقدِّ

ة كتاب ن حوايل ثالثة أرباع مادّ  .هيُكوِّ
مة -ز مجة كلّ ما وجده يف الكتب املتقدِّ وعنده ، بل ينتقي منها، ال ينقل يف الرتّ

ف يف أسلوب   .املصنِّفني قبلهأمانة علميّة دقيقة حيث مل يترصّ
، وعملوا عليه املصنَّفات الكثرية، أواله العلامء عناية كبرية: عناية العلامء به -٧

ن اخترصه؛ ومنهم من ذيّل عليه، فمنهم من اخترصه وأبو ، ابن مكرم: فممّ
هبيّ  اهللاعبد د بنومسعود، احلكيم اهللاعبيد بنوحييى، الذّ ّن ذيّل ، البخاريّ  حممّ وممِ

د بنالكريمأبو سعد عبد: عليه معاينّ  حممّ ار، السّ ، وابن شافع، وابن النّجّ

 هذه الثّروة العظيمة، والكمّ اهلائل من املتون وزياداهتا، واألسانيد وغرائبها. 
 . ٩٧ينظر: موارد اخلطيب ص:   )١(
ابق ص:   )٢(  . ٩٨ينظر: السّ
يول واملخترصات من كتاب موارد اخلطيب ص:   )٣( ار ٩٦-٩٤استفدت هذه الذّ مة بشّ ، ومقدّ

ق ذيول ١٣٤-١/١٢٤لتاريخ بغداد  مة حمقِّ  ، طبعة الكتب العلميّة. تاريخ بغداد، ومقدّ
مِلَ و  )٤( ، وعُ ، طُبع املوجود منه؛ إىل آخر حرف بيثيّ بن الدّ  اهللاأيب عبد: ذيل منها؛ ذيولٌ ذيله عىل هو ذيلٌ كبريٌ

اد، دار الغرب، بريوت،  ار عوّ قه بشّ هبيُّ و، القطيعيّ هـ، وذيل أيب احلسن ١٤٢٧العني، حقّ اخترص الذّ
ل منه، ببع ، طُ بيثيّ املخترص املحتاج إليه من تاريخ ابن الدّ : هوسامّ ، بيثيّ الدّ  بنِ ا ذيلَ  تحقيق اجلزء األوّ

م للمحقِّق نفسه، واجلزء الثّالث ١٩٦٣واجلزء الثّاين، ، م١٩٥١، قيّ املجمع العرا، مصطفى جواد
ـ ١٤٠٥، بريوت، الكتب العلميّةبتحقيق ناجي معروف،   ). ١٥، املجلّد: (بغدادتاريخ بذيل ه

الم وأخبار فضالئها األعالم ومن وردها من علامء األنامواسمه:   )٥( ، ذيل التّاريخ ملدينة السّ
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قطيّ  اهللاوهبة هيلّ  وشجاع، السّ مريّ  أكرمُ  وعمل، املارستانيّة بنوأبو بكر، الذّ  العُ
تَّة األحدب وخلدون، موارده يف كتابًا وكتب ، كتابًا يف زوائد أحاديثه عىل الكتب السِّ
ار ابنُ  د، احلنفيّ  وعيسى، النّجّ فيام ذكره يف ؛ اخلطيب ردودًا عىل الكوثريّ  وحممّ

محنعبدُ  وانتصب، ترمجة أيب حنيفة دِّ  املعلِّميّ  الرّ ، وانترص للخطيب، عىل الكوثريّ  للرَّ
ة احلديث ة الّذين طعن فيهم، وألئمّ  .وأفاد فأجاد، وأساء إليهم، وعلامء األمّ

ا يف ١٣٩٨، اهلند، بدار املعارف، وغريه، قيرص فرحبعناية طبع املوجود منه  رً هـ، وعنها مصوّ
يل طُبع بذيل  ، ١٨، ١٧، ١٦، املجلّدات: تاريخ بغدادالكتب العلميّة، بريوت، وهذا الذّ

ملت عليه و ، وابن رافع منها: ، ذيولٌ عُ الميّ ذيل ابن الفوطيّ ل به املختار املذيّ ه: سامّ ، والسّ
الميّ  ذيلَ  خترصاو، ارجّ عىل ابن النّ  ين الفايسّ  تقيُّ السّ  عبّاس تحقيقاملخترص، ببع طُ و، الدّ
 ، املستفاد من ه: وسامّ ، مياطيّ الدّ  ار أمحدُ جّ النّ  ابنِ ذيلَ واخترص م، ١٩٣٨، بغدادالعزاويّ

ار تاريخ بغدادذيل ا )١٩: داملجلّ (بغدادتاريخ ، طبع بذيلالبن النّجّ  تحقيقب، ومفردً
د مولود سالة، حممّ  . م١٩٨٦بريوت، الرّ

، منها: ةمرّ  غريبع م، وطُ ١٩٧٣، )دكتوراه(موارد اخلطيب البغداديّ يف(تاريخ بغداد)اسمه:   )١(
ياض.   يف دار طيبة، الرّ

م، ١٩٩٦، دمشق، دار القلم، (دكتوراه)، ةتَّ عىل الكتب السِّ تاريخ بغدادزوائداسمه:   )٢(
 . داتجملّ ) ١٠(يف

ه بع طُ   )٣(  . هـ١٤١٧، الكتب العلميّة، عطا القادرحتقيق مصطفى عبد التّاريخبذيلردّ
ا باملجلّد (بع طُ ، واخلطيب كبدهم املصيب يف السّ اسمه:   )٤( ، دار بغداد تاريخ) من١٣ملحقً

 الكتب العلميّة، بريوت. 
بع يف الكتاب طُ ، ترمجة أيب حنيفة من األكاذيبتأنيب اخلطيب عىل ما أورده يف اسمه:   )٥(

 . الحلف الصّ والسّ ، ة احلديثطعنًا يف أئمّ  هبريوت، ومألَ ، العريبّ 
ين األلباينّ ه قحقّ ، من األباطيل نكيل بام يف تأنيب الكوثريّ التّ اسم كتابه:  )٦( د نارص الدّ ، حممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د((: قال اخلطيب: نموذج من ترامجه ٨ د بنإسحاق بنحممّ  بنحممّ

محنعبد  بنعمر بن اهللابدع بنعايذ بنائبالسّ  أيب بنباملسيّ  بن اهللاعبد بنالرّ
عرف يُ ، املدينيّ  اهللاعبد أبو، غالب بنلؤيّ  بنكعب بنةمرّ  بنيقظة بنخمزوم
د، ث هبا عن أبيهوحدّ ، سكن بغداد، يّ بِ باملسيّ  وأيب ضمرة ، اخلزاعيّ  فليح بنوعن حممّ
د: رو عنه. يثيّ اللّ  عياض بنأنس اج احلجّ  بنومسلم، اغاينّ الصّ  إسحاق بنحممّ

 أخربنا. حنبل بنأمحد بن اهللاوعبد، احلريبّ  إسحاق بنوإبراهيم، النّيسابوريّ 
ثنا: قال، محدان بنجعفر بنأخربنا أمحد: قال، اءعّ الدّ  العزيزعبد بنطاهر  حدّ

د: قال، احلريبّ  إسحاق بنإبراهيم ثنا أبو : قال، يّ بِ املسيّ  إسحاق بنأخربنا حممّ
د، انحسّ  بنعن صالح، ضمرة  من إالّ  الكاذب يكذب ال: قال، كعب بنعن حممّ

د بنأنبأنا أمحد. مهانة نفسه  أمحد بناحلسني أخربنا: قال، الكاتب اهللاعبد بنحممّ
ثنا يعقوب: قال، ارفّ الصّ  اهلرويّ  ثنا: قال، الفقيه حممود بنإسحاق بنحدّ  حدّ
د بنصالح ها أفضل ال أعلم يف قريش كلّ : يقول، برييّ الزّ  مصعبًا سمعت: قال، حممّ

د. يّ بِ من املسيّ  د أخربنا: قال، يعقوب بنأمحد بنأخربين حممّ  نعيم بن اهللاعبد بنحممّ
د بنأخربين أبو أمحد عيلّ : قال، يّ بّ الضّ  : يعني؛ وسألته: قال، بمرو، احلبينيّ  حممّ

د بنصالح د عن، بجزرة املعروف حممّ أخربنا . ثقة: فقال، يّ بِ املسيّ  إسحاق بنحممّ
د بنعيلّ   بنعن أيب العبّاس، يّ بّ الضّ  هارون بنأخربنا احلسني: قال، اققّ الدّ  حممّ

ياض، املعارف  . هـ١٤٠٦، الرّ



واة حسب ظهورها تارخي ل: املصنّفات يف الرّ  ياالباب األوّ
د: قال، سعيد  إسحاق بنإبراهيمسمعت ، نزل بغداد، يّ بِ املسيّ  إسحاق بنحممّ

 إبراهيم بنأخربنا عيلّ : قال، انأخربنا ابن الفضل القطّ . كان ثقة: يقول، افوّ الصّ 
ثنا: قال، املستميل ثنا: قال، فارس بنأمحد أبو حدّ د حدّ ، البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

د: قال  ستّ  سنة تويفِّ . سكن بغداد مدينّ  خمزوميّ  اهللاأبو عبد، يّ بِ املسيّ  إسحاق بنحممّ
د: قال، القطيعيّ  جعفر أيب بنأخربنا أمحد. وثالثني ومائتني ، راملظفّ  بنأخربنا حممّ

د بن اهللاقال عبد: قال د: عزيز البغويّ العبد بنحممّ  يّ بِ املسيّ  إسحاق بنمات حممّ
 .))وثالثني ومائتني ل سنة ستّ ليومني بقني من ربيع األوّ 

ة طبعات: طبعاته ٩  :وهي؛ طُبع عدّ
مة) -أ  .م١٩٠٤، باريس، حتقيق سلمون (املقدّ

ادس)، حتقيق كيلر -ب  .م١٩٠٨، ليبتسك، (املجلّد السّ
عادة -ج ات يف بريوت، هـ١٣٤٩، القاهرة، مطبعة السّ  .وأعيد طبعه باألوفست مرّ
اد -د ار عوّ  .هـ١٤٢٢، بريوت، الغرب اإلسالميّ ، حتقيق بشّ

 .بريوت، العلميّة الكتب، عطا القادرحتقيق مصطفى عبد -هـ

 
 

 . باختصار. ٢٣٧-٢٣٦/ ١تاريخ بغداد   )١(
رة.  )٢( قط، نرشت عن خمطوطة سقيمة متأخّ ا سقيمة ومليئة بالتّصحيف والسّ ارُ بأهنّ وصفها بشّ

مة تاريخ بغداد  . ١/١٧٩ينظر: مقدّ





 :ة مباحثوستّ ، وفيه متهيد

يّتها -أ: وفيه: مهيدالتّ   -ج. صنيف فيهاالتّ بداية  -ب. معرفتها وائدوف، أمهّ
 .فات فيهاأنواع املصنّ  -د . جهود العلامء يف العناية هبا

ل  .كتب الكنى: املبحث األوّ
 .كتب األلقاب: املبحث الثّاين

 .كتب األنساب: املبحث الثّالث
ابع  .كتب املؤتلف واملختلف: املبحث الرّ

 .املتّفق واملفرتقكتب : املبحث اخلامس
ادس  .كتب املشتبه: املبحث السّ





واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ

الً  يّتها: أوّ  :وفوائد معرفتها، أمهّ
يّتها الكبريةهلذه   وثامرها الكثرية ، وقيمتها العلميّة العظيمة، املصنَّفات أمهّ
 :نجلِّيها باألمور اآلتية؛ اجلليلة
ة هبا -١  رة، حيث أفردوها بالتّصانيف الكثرية، عناية األئمّ ّا ؛ ومنذ فرتة مبكِّ ممِ

 .يدلّ عىل عظيم احلاجة إليها
ة يف كتب املصطلح -٢   .إفرادها بأنواعٍ خاصّ
 :ومنها، فوائدها الكثرية -٣ 
واة -أ   .ال سيام املتشاهبني منهم، التّمييز بني الرُّ
د ، والتّصحيف، واحلامية من الغلط، واألنساب، ضبط األسامء -ب  وتتأكّ

تي ترد األسامء فيها خاليةً من ؛ احلاجة إىل كتب ضبط األسامء يف الكتب القديمة الّ
كل، اإلعجام ّا مل يُعتن بتحقيقها؛ والكتب املطبوعة حديثًا، -غالبًا-والشّ قال . ممِ

اظ  أفواه من العلم هذا يأخذ مل ومن((: احلاكم زيناحلفّ  التّصحيف عليه يُؤمن مل املربِّ
ا ما رأيتُ نسبًا إىل قبيلةٍ ((: وقال ابن األثري، ))فيها ، أو بلدٍ ، أو جدٍّ ، أو بطنٍ ، كثريً

ة، ذلكأو غري ، أو مذهبٍ ، صناعةٍ أو معلوم عند غري ، وأكثرها جمهول عند العامّ

، وإن اختصّ بعضها بالبعض؛ للقدر املشرتك بينها   )١( أوردتُ فوائد األنواع كلّها يف موضعٍ واحدٍ
 . يف املعنى، ولئالّ يقع التّكرار يف إيرادها يف كلِّ نوعٍ 

 . ٦٢٣املعرفة ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة عن -وقال اخلطيب، ))والتّحريف، ويكثر الغلط، فيقع يف كثريٍ منه التّصحيف؛ اخلاصّ

وإذا اعتُربت ، بيانُ أسامءٍ وأنسابٍ وردت يف احلديث متّفقةً متامثلةً ((: -املتّفق واملفرتقكتابه
جدت مفرتقةً متباينةً  ، وتضاهيها، الشتباهها؛ بعضها يف ولو، فيها اإلشكال وقوع يُؤمن فلم، وُ

مَ  وقد هِ  النّوع هذا من يشءٍ  يف والفهم، احلفظ بحسن املعروفني العلم محلة من واحدٍ  غريُ  وَ
 .))ذكرناهالّذي

ا، عدم ظنّ الواحد مجاعة -ج  م الثّقة ضعيف، أو اجلامعة واحدً ، وعدم توهّ
حيح، العكسأو عيف، فيضعّف الصّ ح الضّ الح. أو يصحّ  ومن((: قال ابن الصّ
كِر من جيعل وأن، أسامي يظنّها أنْ  يوشك يعرفهاال  يف وبلقبه، موضعٍ  يف باسمه ذُ

ّن لكثريٍ  اتّفق كام؛ شخصني موضعٍ  ؛ مهمٌّ  فنٌّ  وهو((: وقال ابن دقيق، ))ألَّف ممِ

 . ٧/ ١ اللّباب  )١(
: ١/١٠٥واملفرتق فق املتّ   )٢(  وهو مهمٌّ ى، بالكن ومن الكتب ما خيتصّ ((. وقال املعلِّميّ

أبو سعد وأبو سعيد، أبو ؛ فةوحمرّ ، فةا تقع يف الكتب مصحّ فإهنّ ؛ ملعرفة ضبط الكنية
جال ص:  ))اهللاعبيد وأبو اهللاحلسن وأبو احلسني، أبو عبد : ٨٠علم الرّ مريّ ، وقال العُ

فاق يف أسامئهم، وكناهم، فإنّ كثرة رواة احلدي((  إىل وقوع التّشابه، واالتّ ث أَدّ
جدت  ناعة، ومن أجل منع وقوع االلتباس، وُ ونسبتهم إىل القبيلة، أو البلدة، أو الصّ
كتبٌ للتّمييز بني املتشابه، أو املتّفق من األسامء، والكنى، واأللقاب، وهي كتب املتّفق 

جدت كتب املؤ . بحوث  ص: ))تلف واملختلف، واملتشابهواملفرتق، ولنفس الغرض وُ
 . ٣٩٦موارد اخلطيب ص: باختصار يسري يف آخره، وينظر: . ١٣١

 . يعني: األلقاب  )٣(
: ٢٥١ص:  ، والغاية٣/١٢٤، وينظر: رشح التّبرصة٣٠٥علوم احلديث ص:  )٤( . قال العراقيّ

اظ أكابر من جلامعةٍ  ذلك وقع وقد((  . ))احلفَّ
 . واملفرتقيعني: املتّفق   )٥(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
خصني أحدَ  أنّ  فيعتقد، الغلط يقع قد ألنّه ، ثقة أحدمها كان وربَّام، اآلخر هو الشّ

ا واآلخر عيف من غلط فإذا، ضعيفً حَ  إىل الضّ حَّ ح ال ما القويّ صَ  من غلط وإذا، يُصحّ
عيف إىل القويّ  ، األسامء يف يقع كام األنساب يف هذا يقع وقد، يصحُّ  ما أبطل، الضّ

دَ  ربّام((: وقال العراقيّ ، ))تسمية غري من النّسب أطلق إذا فيه اإلشكال ويقع رَ  ذكر وَ
اوي  ةالرّ ة، بكنيته مرّ  ذكر وربّام، رجلني بذلك له معرفة ال من فيظنّهام؛ باسمه ومرّ
اوي  ا وكنيته، باسمهالرّ ه؛ معً ، ))ذلك عكس وقع وربّام. . . رجلني بعضهم فتومهّ

ى النّوع: وقال ابن حجر شى باملهمل املسمّ واملتّفق ، اثنني الواحد يُظَنَّ  أن منه خيُ
شى واملفرتق ا االثنان يُظنّ  أن منه خيُ  .واحدً

واالكتفاء ، وجرت عادهتم يف األسانيد عىل االختصار يف التّسمية، معرفة املهملني -د
هرة : فيقترصون عىل ما اشتهروا به يف طبقاهتم، إذ ليس من املمكن التّرصيح هبا كاملة؛ بالشّ

، النّسب أو، االسم عىل االقتصار((: اخلطيب قال. أو نسبةً ، أو نسبًا، أو لقبًا، أو كنيته، اسامً 
ثني من مجاعة: اللّقب أو، الكنية بذكر واالكتفاء واية يف تقترص املحدِّ  ذكر عىل عنهم الرّ

 وربّام. . . جتهل ال العلم من ومنزلتهم، يشكل ال أمرهم كان إذ؛ أنساهبم دون أسامئهم
ث يُنسب مل  يف الوهم دخول من األمان حلصول؛ طبقته أهل عن مفردًا اسمه كان إذا املحدِّ

ا كان من وهكذا. . . تسميته وايات من كثريٍ  يف اكتُفي فقد قبيلته أو، أبيه إىل بنسبته مشهورً  الرّ

 . ٢٨٦-٤/٢٨٥فتح املغيث ، وينظر: ٥١-٥٠االقرتاح ص:   )١(
، ٢/٢٧٨التّدريب، و٤/١٩٨فتح املغيث، و١٨٠زهة ص: نّ ، وينظر: ال١١٦-٣/١١٥ رشح التّبرصة  )٢(

 . ٣/١١٦فتح الباقيو
ف. . ١٦٤النّزهة ص:   )٣(  بترصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
أن : ومن عادهتم يف األسانيد((: قال املعلِّميّ و، ))فيه هو يُسمّ  مل وإن، به اشتهر ما بذكر عنه

 .))سببعض األسامء يف النّ خيترصوا فيحذفوا 
واة -هـ  اللة عىل مواضع ترامجهم، سهولة الوقوف عىل الرُّ والكشف عن ، والدّ

ف عىل أحواهلم، حقيقتهم عن فنّ -قال ابن دقيق العيد. ورفع اجلهالة هبم، والتّعرّ
تاج قد وهذا((: -األلقاب جل بحال املعرفة يف إليه حيُ  ويكون، عنه الكشف أردنا إذا الرّ
ا تي -مثالً -التّواريخ كتب من كشفه أردنا فإذا، اإلسناد يف به فيذكر بلقبه مشهورً الّ

تِّبت ل هوالّذي  احلرف يف فطلبناه واحلروف، األسامء عىل رُ  نجده مل اللَّقب يف أوّ

اف أمحد إىل اخلطيب بإسناده وساق. ٧٣-٢/٧٢اجلامع   )١( سليامن،  بنسلمة سمعت((: قال اخلفّ
ااهللاسبحان من؟ فقال: يا ابن: رجلٌ  له ، فقالاهللاعبد يقول: أنا  حديثٍ  كلّ  يف ترضون ! أَمَ

محنعبد أبو املباركبن  اهللاعبد نا: أقولحتّى  ؛  الرّ ة يف منزلهالّذي احلنظيلّ ابق ))صغد سكّ . السّ
ثني ويف((، وقال اخلطيب: ٢/٧٣ واة اكتفى مجاعة املحدِّ أسامئهم،  دون كناهم بذكر عنهم الرُّ

ابق))فيها اللّبس دخول من هبا، واألمن عليهم، واشتهارهم وأنساهبم؛ لغلبتها ، ٢/٤٢٩ . السّ
ا قد تأيت يف سياق ((، وقال ابن حجر: ٢/٧٤وينظر:  ومن أنفس ذلك معرفة ألقاهبم؛ ألهنّ

دة من أسامئهم، وقد ال يعرفها  . ١/٣٥نزهة األلباب ))الطّالب احلصيف األسانيد جمرّ
: ٥٩١التّنكيل ص:  )٢( مريّ دَ ذكرهم يف ((، وقال العُ رَ واة بألقاهبم، أو كناهم فوَ اشتهر بعض الرُّ

ة، وإغفاهلا، واالكتفاء باللّقب،  أسانيد األحاديث دون التّرصيح بأسامئهم، أو بالتّرصيح هبا مرّ
ة أخر؛ ولئالّ يقع اال ة بكنيته، أو الكنية مرّ خص الواحد املذكور مرّ لتباس، ويظنّ أنّ الشّ

رف بكنيته، أو بلقبه،  جدت مصنَّفات ختتصّ ببيان اسم من عُ وأخر باسمه؛ هو شخصان، وُ
رف باسمه، وهذه هي كتب األسامء، والكنى،  أو عىل العكس تُبنيّ كنية، أو لقب من عُ

 . ٣٩٦ موارد اخلطيب ص:، وينظر: ١٣١. بحوث ص: ))واأللقاب



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ا  التّواريخ إىل فرجعنا، فيها اسمه فوجدنا، األلقاب كتب فطلبناه يف، بلقبه مذكورً

ا كان إذا بالعكس وكذلك، منها حاله فعرفنا ، اإلسناد يف بلقبه فذكرناه بنسبه مشهورً
لقد بلغني عن ((: العراقيّ  وقال، ))حاله عن الكشف إىل هنتدِ  مل لقبه أنّه نعرف مل فإن

ن بعض ّن رأيتُه؛ احلديث يف درس مَ ناد أيب ترمجة عن أنّه أراد الكشف، ممِ  هيتدِ  فلم الزّ
ا، لعدم معرفته باسمه؛ كتب األسامءمنترمجته  معرفة إىل  عند مع كون اسمه معروفً

ناد لقبٌ له، ذكواناهللا بن عبد وهو؛ احلديث طلبة املبتدئني من وكنيته ، وأبو الزّ
محنعبدأبو  .))الرّ

واة -و والوقوف عىل ، ونسبهم، وألقاهبم وأنساهبم، وكناهم، املعرفة بأسامء الرُّ
ي هباوأسباب ، حقيقة ذلك  .وربّام جاءت عىل خالف الظّاهر منها، التّسمِّ

ن -ز يادة، أو التّبديل، القلب من األَمْ قال . أو النّقص يف األسانيد، أو الزّ
خاويّ  ند يف زيادة؛ إغفاله عن ينشأ وربّام((: السّ  .))يشعرال وهو، منه نقص أو، السّ

 . ٥١: ص االقرتاح  )١(
: . ٣/١١٦رشح التّبرصة   )٢( خاويّ  كتب األعيان، قال لشيخنا: فتّشتُ  لبعض اتّفق((قال السّ

جال ، واسمه:  له: هو عليه، فقال أقف متتام، فلم عن الرّ دلقبٌ َه بنغالب بنحممّ مجَ  حرب، تَرْ
 ، ، وغريمهاثمّ اخلطيبُ هبيُّ : ٢١٣-٤/٢١٢ . الفتح))الذّ : ومن غريب ذلك((، وقال املعلِّميّ

د بناحلسن: ذكرسنن البيهقيّ و، املستدركر يف ه تكرّ أنّ  فتارة تأيت ، املروزيّ  حليم بنحممّ
ام قلنا: قد جيوز أن يكون ربّ ، ا نيأس من تصحيحهنَ دْ كِ  وبعد أنْ ، وتارة يقع: ابن حكيم، هكذا

: فإذا به ذكره يف؛ األنساب، فراجعنا أو: احلكيميّ ، فيقال: احلليميّ ، املشتبه سب إىل اجلدّ نُ 
جال ص: ))حليم((: هإىل جدّ  ه منسوبٌ وذكر أنّ ، مبالالّ  ))احلليميّ ((  . ٧٨. علم الرّ

 . ٧٤٩ص:  ئرشح النّزهة للقارينظر:   )٣(
 . ٤/١٩٩فتح ال  )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة ما ال يوجد يف غريها -ح  .ال سيام يف غري املشهورين، يُوجد فيها من تراجم الرُّ
 .كشف التّدليس-ط
هبم يف ذلك -٤ ة خيتربون طالّ ، والعارفني، ملعرفة املتميّزين؛ كان األئمّ

ون به غريهم وهنم بام ال خيصّ  .فيخصّ
تي  -٥ يّة األنواع الّ ة يف بيان أمهّ نِّفت من أجلهاكالم األئمّ وعظيم احلاجة ، صُ

 :ومن ذلك؛ إليها
 .))الكتاب نوره إعجام((: قال األوزاعيّ -أ 

)١(  : جال ما هو خاصٌّ من املؤلَّ ((قال املعلِّميّ معاينّ ـك؛ األنسابب فات يف علم الرّ . . . أنساب السّ
، وجد ترامجهم يف الكتب املطبوعةجال الّذين ال تُ وفائدته عظيمة، وال سيام يف أنساب الرِّ 

ا ما يُ  جال ص: ))ستفاد منه يف غري األنسابوكثريً  . ٧٧. علم الرّ
  .١٧٢: ص التّحديث رسوم. ))التّدليس كشف يف يفيد((: -عن معرفة األلقاب-قال اجلعربيّ   )٢(
فسأله كتابًا ينظر فيه، أو  أتاه رجلٌ ((، أنّه: مريم أيب بنسعيد بإسناده إىل امهرمزيّ الرّ  رواهما : ومن ذلك  )٣(

ل: سألتك فلم آخر يف ذلك فأجابه، فقال له األوّ  ثه بأحاديث، فامتنع عليه، وسأله رجلٌ دِّ سأله أن حيُ 
أو نحوه من الكالم، قال: فقال ابن أيب مريم: إن ، العلم حقُّ جتبني، وسألك هذا فأجبته، وليس هذا 

ثناك اس، حدّ ، وأبا مجرة من أيب محزة، وكالمها عن ابن عبّ يباينّ من السّ  يباينّ كنت تعرف الشّ 
 . ٢٧٤ث الفاصل ص: املحدّ . ))كام خصصنا هذا؛ وخصصناك

، وإن اختلف مورد كالمهم؛  )٤( للقدر املشرتك بني هذه  مجعت ما ورد عنهم يف موضعٍ واحدٍ
 . يف كلِّ نوعٍ  نقلهااألنواع يف املعنى، ولئالّ يقع التّكرار يف 

. مقاييس عجمته تستبني تنقيطه؛ كي: تعجيم الكتاب  )٥( حَ  . ٤/٢٤٠ اللّغة ويَضِ
 . ١٤رشح ما يقع فيه التّصحيف ص:   )٦(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
، ))األسامء التّصحيفُ يف التّصحيفِ  أشدُّ ((: املدينيّ  بنوقال عيلّ -ب 

ا-ابن حجرقال هُ ((: -معلِّقً هَ هم ووجَّ  يشءٌ  قبله وال، القياس يدخله ال يشءٌ  بأنّه: بعضُ
 .))بعده وال، عليه يدلّ 

امهرمزيّ  -ج مقصور علمه عىل أهل ، فهذا باب من العلم جسيم((: وقال الرّ
اوعُ ، احلديث الّذين نشؤوا فيه ن وال يلحق هبم مَ ، فصار هلم رياضة، نوا به صغارً

جال  البهيّ ك لرتَ وإنّ ، فه عىل الكربيتكلّ  ، املشار إليه يف فنون من العلم، من الرّ
 فال يدري أيّ ، فإذا انتهى إىل إسناد حديث تستويل احلرية عليه...من األدبورضوب 

 .))فف وحيرّ ويصحّ ، رم ويؤخّ فيقدّ ، يركب فيه طريقٍ 
الح وقال ابن-د  ة إىل ضبط ما ه رصف اهلمّ تِ بَ لَ وطَ ، ة احلديثبَ تَ عىل كَ  إنّ ((: الصّ

؛ ونقطًا، الوجه الّذي رووه شكالً اهتم عىل الغري من مرويّ  لونه بخطِّ صّ أو حيُ ، كتبونهيَ 
ا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، يؤمن معهام االلتباس وذلك وخيم ، ظهوتيقّ ، وكثريً

وإعجام املكتوب يمنع ، ل النّاسأوّ  ل ناسٍ وأوّ ، سيانض للنّ اإلنسان معرّ  فإنّ ، العاقبة
 .))وشكله يمنع من إشكاله، من استعجامه

ثني   )١(  . ١/١٢تصحيفات املحدِّ
الِّ عم-عيلّ القارئقال ، ١٦٤النّزهة ص:   )٢( ختليص حيث ال، فيكون أشدَّ أنواع التّصحيف((: -قً

هِ ؛ عنه بالعقل ألجل االلتباس، بخالف التّصحيف الّذي ؛ من النّاس يف األسامء كثريٌ  مَ وهلذا  وَ
ه والحقه يدلُّ  وق املعنويّ الذّ  فإنّ ؛ يوجد يف  متن احلديث ابِقُ . ))يشري إليه-غالبًا-عليه، وكذا سَ

 . ٧٠٠رشح النّزهة ص: 
رَ أمثلةً من املؤتل٣٠٧ث الفاصل ص: املحدِّ   )٣( كَ ف واملختلف، واملتشابه، ؛ قاله بعد أن ذَ

 واملفرتق. واملتّفق
 . ١٦٢علوم احلديث ص:   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، النّبويّ  احلديث فنون معرفة: العلوم أجلِّ  من فإِنَّ ((: وقال ابن حجر -هـ

ا أسانيده عن والتّنقيب ا، تضعيفً  واملرقاة، وجترحيًا، تعديالً  رواته وأحوال، وتصحيحً
 من القويّ  ليُعرف؛ واملختلف منهم واملؤتلف، واملفرتق منهم املتّفق متييز ذلك إىل

عيف خيف من والنَّبيل، الضّ  .))السّ
ـــال  -و ـــاكموق ثني-احل ـــدِّ ـــامي املح ـــة أس ـــن (( :-يف معرف ـــريٌ م ـــوعٌ كب ـــو ن ه

 .))العلمهذا
الح ابن وقال -ز  العلم أهل يزل مل مطلوبٌ  فنٌّ  هذا:. . . والكنى األسامء معرفة((: الصّ

لَه مَن ويتنقّصون بينهم فيام ويتطارحونه ويتحفّظونه، به يعنون باحلديث هِ  .))جَ
 من يعرفه مل من، جليلٌ  فنٌّ  هذا:. . . واملختلف معرفة املؤتلف((: وقال -ح

ثني  يقبح جليلٌ  فنٌّ  هو((: وقال النّوويّ عنه، ))خمجالً  يعدم ومل، كثر عثاره املحدِّ
وقال ابن دقيق ، ))خطؤه يكثر يعرفه مل ومن، احلديث أهل سيام ال العلم بأهل جهله

ة التَّصحيفحمتاجٌ إليه يف دفع ، وهو فنٌّ واسعٌ ((: عنه هبيّ عنه، ))معرَّ : وقال الذّ
ه، مهمٌّ  واسعٌ  فنٌّ (( ر ما وأَمهُّ ثُر تكرَّ َد؛ يندر وقد، وكَ يَان بنكأمجْ جْ ، ))عُ

 . ١/٣٥نزهة األلباب   )١(
 . ٥٤٤املعرفة ص:   )٢(
 . ٢٩٧ -٢٩٦: علوم احلديث ص  )٣(
ابق  )٤(  . ٣١٠ص:  السّ
 . ٢/٢٩٧قريب التّ   )٥(
 . ٦٢االقرتاح ص:   )٦(
 . ٩٢املوقظة ص:   )٧(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ن معرفته((: حجر عنهابنوقال ت مِ  .))الفنّ  هذا مهامَّ

الح -ط  من واحد غريُ  بسببه زلق:. . . معرفة املتّفق واملفرتق((: وقال ابن الصّ
 فنٌّ ((: وقال ابن دقيق عنه، ))علمٍ  كلِّ  يف الغلط مظانّ  من االشرتاك يزل ومل، األكابر

خاويّ عنه، ))مهمٌّ   املشرتك شأن هو كام؛ الكبار من مجاعةٌ  فيه زلّ  وقد((: وقال السّ
 .))به االنتفاع يعظم جليلٌ  نوعٌ ((: وقال، ))علمٍ  كلّ  يف اللّفظيّ 
 تعارفَ النّاسِ بأنساهبم-سبحانه وتعاىل-فقد جعل((: وقال ابن حزم -ي

ا ه يف-تعاىل-له غرضً لْقِ انا خَ ا إِيَّ لْمَ  أنَّ  بذلك فوجب؛ وقبائل شعوبً  علمٌ  النَّسب عِ
مريّ ، ))التّعارف يكون به إذ؛ رفيعٌ  جليلٌ   باألنساب االهتامم يقترص ومل((: وقال العُ

ابني عىل ئيسيّة مادّهتم األنساب كانتالّذين ؛ النّسّ ثون اهتمّ  فقد، الرّ ا- املحدِّ ؛ -أيضً
ىل القرون منذ ا نجد فال، باألنساب األُوْ ثً ا حمدِّ  عناية وترجع، بالنّسب علمٌ  وله إالّ  كبريً

ثني يّتها إىل باألنساب املحدِّ  االهتامم استمرّ  فقد ولذلك؛ احلديث رواة معرفة يف أمهّ

 . ١٦٤زهة ص: نّ ال  )١(
 . ٣٢٤ص:  علوم احلديث  )٢(
 . ٥٠االقرتاح ص:   )٣(
 . ٢٨٦/ ٤فتح ال  )٤(
ابق  )٥(  . ٤/٢٨٥ السّ
ة كالمه: ٢-١/١العرب  أنساب مجهرة  )٦( ا تعاىل اهللاجعل وقد((، وتتمّ  يسعال منه تعلّمه جزءً

ا ا تعاىل جهلُه، وجعل أحدً ا جزءً نْ  تعلّمه، يكون فضالً  منه يسريً هله مَ رجة ناقص جَ  يف الدّ
ه ينكر فاضل، ال علم فهو صفته هذه علمٍ  الفضل، وكلّ   . ))معاندٌ أو جاهلٌ  إالّ  حقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثني أوساط يف باألنساب  يف املصنّفات ظهرت وعندما، اهلجريّ  الثّاين القرن خالل املحدِّ

ل إنّ : وقد سبق القول، يف النّسب غزيرة مادّة احتوت؛ احلديث رجال  هذا اتّبع من أوّ
يوان تدوين يف اخلطّاب بنعمر األنساب رسد عند التّسلسل  كتبظهرت وملَّا، الدِّ
جال كتب إىل التّنظيم هذا امتدّ ثمّ ، التّسلسل هبذا تقيّدت األنساب  مادّهتا نظّمتالّتي  الرّ

ا-امتدّ  بل، النّسب عىل يوخ  رتّبتاحلديثيّة الّتي  املسانيد بعض إىل -أيضً  .))القبائل عىلالشّ

 :بداية التّصنيف فيها: ثانيًا  
مريّ  عت املصنَّفات يف معرفة األسامء((: قال أكرم العُ وتفنّن املصنّفون يف ، قد تنوّ

اذلك  وكان ظهور هذه املصنّفات ، فمنها مصنّفات يف األسامء والكنى واأللقاب؛ كثريً
ا ا جد¢ رً جال، مبكِّ ّا يدلّ عىل بروز مشكلة ضبط ؛ واكب بداية التّصنيف يف علم الرّ ممِ

رة؛ األسامء ومتييزها ثمّ بعد حوايل النّصف قرن من ظهور هذه ، منذ هذه الفرتة املبكّ
جدت كتب  ص اخلطيبُ ، املؤتلف واملختلفاملصنّفات وُ رة نسبي¢ا خصّ ويف فرتة متأخِّ

ا يف املتّفق واملفرتق وهكذا ازداد تفنّن العلامء يف ؛ وآخر يف املتشابه، البغداديّ مصنَّفً
من اوكان ظهور هذه املصنّفات((: وقال، ))تنويع املصنّفات عىل مرّ الزّ رً منذ ؛ مبكِّ

ل من القرن  وقد بلغ عددُ املصنَّفات يف ذلك حتّى عرص ، الثّالث اهلجريّ النّصف األوّ
ا ، واختلفت بداية ظهور املصنَّفات يف هذه األنواع. ))اخلطيب ثالثة وثالثني مصنَّفً

ل ما ظهر منها كتب األسامء والكنى واألنساب وكان ظهورها مع بداية ، فكان أوّ

 باختصار.  ١٧٦ -١٧٥بحوث ص:   )١(
ابق ص:   )٢(  . ١٣٢السّ
 أي: كتب الكنى واألسامء، واملتشابه، واملؤتلف واملختلف.   )٣(
 . ٣٩٦موارد اخلطيب ص:   )٤(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
واة ، واملتّفق واملفرتق، املؤتلف واملختلف ثمّ برزت احلاجة إىل كتب، التّصنيف يف الرُّ

واة؛ واملتشابه ل من القرن الثّالث، وتشاهبهم، لكثرة الرُّ كام -وكان ذلك يف النّصف األوّ
 .والوقوف عىل وفيات أقدم املصنِّفني فيها يتبنيّ ذلك، وبمراجعة املصنَّفات فيها، -سبق

 :جهود العلامء يف العناية هبا: ثالثًا
ها  الَ ا كبريةً ، العلامءُ عناية فائقةأَوْ نربزها يف ؛ وبذلوا يف تدوينها جهودً

 :اآلتيةاألمور
ةً  -١  واة عامّ ْعُ أسامء الرُّ ، وضبطها، ونسبهم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم، مجَ

 .وبيان حقيقتها، والتّمييز بينها
 .والتّعريف هبم، تعيني أصحاهبا-٢

حدثنا النّرض، عن ((اح: اجلرّ  بنى إذا قال وكيعحتّ ((: -نيثحدِّ يف شأن امل-قال ابن حبّان  )١(
 أحدمها ضعيف، واآلخر ثقة، وقد؛ ازرض اخلزّ من النّ  عريبّ  بنرضميَّزوا حديث النّ  ))عكرمة

 وكيعٌ وَ رَ  وَ رَ ا عن عكرمة، وَ ، ثثنا أشعحدّ ((: غياث بنى إذا قال حفصحتّ وعنهام،  يا مجيعً
وأحدمها ثقة، واآلخر ؛ ارسوّ  بنأشعث من عبدامللك بنثميّزوا حديث أشع ))عن احلسن

ا عن احلسن، ورو عنهام حفصُ وَ ضعيف، وقد رَ  وإذا قال ابن أيب . . . غياث بنيا مجيعً
ال يف بعض ))ثنا سعيد، عن قتادةثنا شعبة، عن قتادة، وحدّ حدّ ((: عديّ  . فإذا التزق طرف الدّ

الكتب حتّى يصري سعيدٌ شعبةً خلّصوه، وقالوا: ليس هذا من حديث شعبة إنّام هو لسعيد، 
ا ميّزوه؛ وإن انفتح من اهلاء فرجةً  : ليس هذا من حديث سعيد، اوقالو، حتّى صار شعبةٌ سعيدً

ّ ة. . . عبهذا من حديث ش  . ٦٠-١/٥٨. كتاب املجروحني))ا يكثر ذكرهيف أشباه هذا ممِ
 يف طرق املعرفة بأصحاب هذه األنواع، وتعيني املراد هبا يف األسانيد: فائدة:   )٢(

 مجع الطّرق، واألسانيد.  -أ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .وضع املصنَّفات الكثرية فيها -٣ 
ة يف كتب املصطلح -٤   .إفرادها بأنواعٍ خاصّ

ا  :أنواع املصنّفات فيها: رابعً
 .كتب األسامء والكنى -١
 .كتب األلقاب-٢
 .كتب األنساب-٣
 .كتب املؤتلف واملختلف-٤
 .كتب املتّفق واملفرتق-٥
 .كتب املتشابه -٦
 

ة. -ب  تنصيص أحد األئمّ
جوع إىل الكتب -ج  فيها.  املفردة الرّ
ـة: كــ -د اجم العامّ ـة هبـا يف كتـب الـرتّ ي،  الكـامل هتـذيبمراجعة الفصول اخلاصّ للمـزّ

نوها فصــــوالً خا ــــة بــــالكنى، واأللقــــاب، وفروعــــه، وغريهــــا؛ حيــــث ضــــمّ صّ
 . والنّسبواألنساب،



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ

ل: تعريف الكنية.  املطلب األوّ
 وأمثلتها.، املطلب الثّاين: أقسامها

 فات فيها. املطلب الثّالث: املصنّ 
ابع: دراسة كتاب   .واليبّ لدّ يب برش األ الكنى واألسامءاملطلب الرّ

ما  عليه أهل العربيّة؛ هو:الكنية عىل ما اتّفق ((: تاج العروسقال صاحب 
، ، أو بنتٍ ، أو ابنٍ ، أو أمٍّ ر بأبٍ دِّ  .))نِ عىل األصحّ يف األخري صُ

 أقسامها عرشة:
اوي   . وهؤالء عىل رضبني:أن تكون الكنية اسامً للرّ

ل: ب األوّ  بنبكر اسمه؛ كأيبأخر، غري الكنية الّتي هي  كنيةٌ  له مَنْ  الرضّ
محنعبد بعة الفقهاء أحد-املخزوميّ  هشام بناحلارث بنالرّ بكر،  اسمه: أبو -السّ

محنعبد وكنيته: أبو  .الرّ

 . ١٠/٣١٩تاج العروس 
: ، ١٨٠زهة ص: نّ . ال))وهم قليل((قال ابن حجر:  )٢( خاويّ القسم قليلة، أمثلة هذا ((وقال السّ

 . ٤/٢٠٦فتح . ال))وقلّ أن ختلو من خدشٍ 
الح يف علوم احلديث ص:   )٣( به العراقيّ يف املثال، وذكر قولني آخرين ٢٩٧ذكره ابنُ الصّ ، وتعقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ب الثّاين: . هيالّتي  الكنية غري له كنية ال من الرضّ  اسمه؛ كأيب بالل األشعريّ

، فال له عىل يُوقف بكنيته، وال أن يُعرف  ل، أم  يُدر أهي اسمٍ اسمه كاألوّ
حابة: أبوله اسم مل  ، اهللارسول ، موىلموهيبة يُوقف عليه؟ ، مثاله يف الصّ

حابة غري ، ومناخلدريّ  شيبةوأبو  .عمر ابن موىل نافع بنبكر أبو: الصّ
اوي  ، أيب طالب بن؛ كأيب تراب لقبٌ لعيلّ أن تكون الكنية لقبًا للرّ
يخ وكأيباحلسن، وكنيته: أبو دعبد األصبهاينّ  الشّ د ، كنيته: أبواهللا بن حممّ  ، وأبوحممّ

يخ  .لقبٌ له الشّ
جريج، يكنى: أبا الوليد،  بنالعزيزعبد بنامللكمن كانت له أكثر من كنية؛ كعبد  

 وأبا خالد.
رف اسمه؛ كأسامة  ، قيل يف كنيته: زيد بنمن اختُلف يف كنيته، وعُ

د، وقيل:   .أبو زيد، وقيل: أبو عبداهللا، وقيل: أبو خارجةأبو حممّ

ه فيه: أحدمها: أنّ  دٌ  اسمَ ه بكر، والثّاين: أنّ  أبو ، وكنيتهحممّ ح األخري اسمَ . كنيتُه، وصحّ
الح بمثالٍ آخر، قال: و، ٢/١١٤٤التّقييد د بنبكر وأبوكذلك ((مثَّل ابنُ الصّ  بنحممّ
د، اسمه أبو بكر يقال: إنّ ، األنصاريّ  حزم بنعمرو ن وال نظري هلذيْ ، وكنيته أبو حممّ

. ))ه ال كنية البن حزم غري الكنية الّتي هي اسمهقاله اخلطيب. وقد قيل: إنّ ؛ذلكيف
  .٢٩٧ص:احلديثعلوم

)١(  : خاويّ ، مع أنّ  ملشاهبتها هلا يف لت منزلة األلقابزِّ نُ ((قال السّ معناها من رفعةٍ أو ضعةٍ
 . ٤/٢٠٧فتح . ال))غريها لصاحبها كنيَةً 

)٢(   : ، ١٨٤اختصار علوم احلديث ص: وينظر: ، ٢/٢٨٣التّقريب. ))وخالئق ال حيصون((قال النّوويّ
  .٣٠٠؛ كام يف علوم احلديث ص: فيه خمترصٌ  اهلرويّ  عطاء بن اهللا. ولعبد١٨٠زهة ص: نّوال
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رفت من   الّذي  عكس-اسمه يف كنيته، ومل خيتلف فيها، واختُلف عُ

ا أبيه اسمه، واسم يف ، اختُلفهريرة ؛ كأيب-قبلهُ  ا. اختالفً  كثريً
ا، وذلك كنيته، واسمه يف اختُلف من    موىل قليل؛ كسفينة معً
: صالح، وقيل: عمري، وقيل: له، واختُلف يف اسمه، فقيل لقبٌ  وهو اهللارسول

محن، وقيلعبد مهران، واختُلف يف كنيته، فقيل: أبو .: الرّ  أبو البخرتيّ
رف اسمه، وكنيته، واشتهر هبام، ومل من   تلف عُ ة خيُ املذاهب  فيهام؛ كأئمّ

، وأمحد، يفاهللاعبد أيب ذوي افعيّ ، وك : مالك، والشّ  .حنيفة: النّعامن أيبخلقٍ كثريٍ
ثني؛ كأيب عند جمهول غري اسمه، واسمه دون بكنيته اشتهر من    املحدِّ

، اسمه: عائذ إدريس ، اسمه:  إسحاق ، وأبواهللاعبد بن اهللاخلوالينّ بيعيّ السّ
 .اهللاعبد بنعمرو
ـذي قبلـه- كنيته دون باسمه من اشتهر  محن؛ كعبـد-عكس الّ  بـنالـرّ

حابة، فمن بعدهم((قال ابن كثري:   )١(  . ١٨٤اختصار علوم احلديث ص: . ))وهذا كثري يف الصّ
ا((قال ابن كثري:   )٢(  تصنيفٌ  الربّ والبن عبد، ١٨٥اختصار علوم احلديث ص: . ))وهذا كثري جد¢

حابة.فيمن مليحٌ    بعد الصّ
ينا ذلكهذا كثري جد¢ ((قال ابن كثري:   )٣( ا؛ ا...ولو تقصّ . اختصار علوم احلديث ص: ))لطال الفصل جد¢

١٨٥ :  وهذا. ٣/١٢٣التّبرصةرشح. ))مثالٍ  إىل مثلُه حيتاج ال كثرةٌ  النّوع هذا ويف((، وقال العراقيّ
، وقال الح بنوعٍ مستقلٍّ الّذي  النّوع هذا ضدّ  وجهٍ  من هذا((: القسم العارش أفرده ابنُ الصّ

ب أن شأنه قبله، ومن بوّ  ألنْ  يصلح: آخر وجه ذاك، ومن بخالف كناهاثمّ األسامء،  عىل يُ
ن الكنى، وقلّ  أصحاب أقسام من قسامً  كونه حيث من ذاك أقسام من قسامً  جيعل  أفرده مَ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د.  طالب أيب بنعيلّ  بن، واحلسناهللاعبيد بنعوف، وطلحة  كنيتهم: أبو حممّ

ة:   إسحاق أبيه؛ كأيب اسمَ  كنيتُه وافقت من معرفة((قال ابن حجر: تتمّ
، أحد إسحاق بنإبراهيم يُ  التّابعني، وفائدة أتباع املدينّ ن الغلط معرفته: نَفْ  نسبه عمّ

واب التّصحيف، وأنَّ  إىل إسحاق؛ فنُسب أخربنا ابن: أبيه، فقال إىل  أبو أنا: الصَّ
، أو إسحاق أيب بنكإسحاق: بالعكس إسحاق، أو بيعيّ  كنيةَ  كنيتُه وافقت السّ
، وأمّ  أيّوب زوجته، كأيب  .))مشهوران أيّوب، صحابيّان األنصاريّ

ا فيه البستيّ  حبّان بنحاتم أليب أنّ  بالتّصنيف، وبلغنا . ٣٠٣ص:  علوم احلديث .))كتابً
الح ىل ابتكرها ابنُ وْ سعة األُ واألقسام التّ  يوطيّ يف الصّ ، ٢/٢٨٠التّدريب؛ كام أفاده السّ

م-والقسم العارش أفرده  ، وابن مجاعة، وابن  هاوتابعه في. -كام تقدَّ من جاء بعده؛ كالعراقيّ
، لكن بعضهم جعلها عرشة، و يوطيّ ، والسّ خاويّ ، وابن حجر، والسّ مل يفرد كثري، والنّوويّ

الح،  الّذين  قبله؛ ألنّ الّذي  النّوع مع وإنّام مجعتُه((: العراقيّ  قالالعارش؛ كام فعل ابن الصّ
ا؛ من النّوعني مجعوا الكنى يف صنَّفوا رف معً رف بالكنية، ومن عُ  . رشح التّبرصة))باالسم عُ

ا قسامً  النّوع هذا يكون أن ينبغي كان((: كثري ابن وقال. ٣/١١٧ مة األقسام من عارشً  يف املتقدِّ
ويّ  ، وينظر: املنهل١٨٥: ص احلديث علوم اختصار. ))قبله النّوع  ، وفتح١١٧: ص الرّ

  .٢٨٧-٢/٢٨٦، والتّدريب٤/٢٠٣املغيث
: ١٨١-١٨٠زهة ص: نّ ال  )١( خاويّ الح، وأتباعه((. قال السّ وفائدته: ...أمهلهام ابن الصّ

مدفع هُّ وَ ل: ٢١١-٤/٢١٠فتح . ال))تصحيف أداة الكنيةتَ ، وقال القارئ عن فائدة األوّ
 رشح. ))بديلفإنَّه خياف من التّحريف، أو التّ ((، وعن الثّاين: ))لبديالقلب والتّ مناألمن((

 . ٧٤٩ص:النّزهة
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ا حييى -١  .هـ (م)٢٣٣الغطفاينّ ت/معني  بنكتاب أيب زكريّ
 .هـ (م) ٢٣٤ت/ اهللا املدينيّ عبد بنلعيلّ  والكنى األسامي -٢
دعبد بكر كتاب أيب-٣  .هـ. (م)٢٣٥شيبة العبيسّ ت/ أيب بناهللا بن حممّ
ــــى األســــامي -٤ ــــنخليفــــة عمــــرو أليب والكن ــــاط ب  العصــــفريّ  خيّ

 هـ(م).٢٤٠ت/
ــد بــناهللا أمحــدأليب عبــد األســامي والكنــى -٥ ــيباينّ  بــنحممّ حنبــل الشّ

 .هـ(ط)٢٤١/ت

ء(( قال احلاكم:  )١( ء بعد اليشّ ثون فيه كتبًا كثرية، وربّام يشذّ عنهم اليشّ . املعرفة ))قد صنّف املحدِّ
الح:، ٥٤٤ص:  مجة بيان أسامء (( وقال ابن الصّ كتب األسامء والكنى كثرية...واملراد هبذه الرتّ

ب كتابه عىل الكنى؛ مبيّنًا أسامء أصحاهبا بوّ علوم احلديث . ))ذوي الكنى، واملصنِّفُ يف ذلك يُ
   .٢٩٧-٢٩٦ص: 

خاويّ يف الفتح  ذكره  )٢(  . ٤/٢٠٠السّ
الح يف علوم ٢/٣٠١واخلطيب يف اجلامع ،٢٧٤: ذكره احلاكم يف املعرفة ص  )٣( ، وابن الصّ

هبيّ ٢٩٦احلديث ص:  ري  ، والذّ خاويّ يف الفتح ١١/٦٠يف السِّ ، وغريهم، ٤/٢٠٠، والسّ
 قد الكتب هذه ومجيع((: -وذكر مصنّفات ابن املدينيّ -اخلطيب أجزاء، قال ثامنية يقع يف

 انقراضها يف إنّ  حسب، ولعمري سةمخ أربعة، أو عىل إالّ  منها يشءٍ  عىل نقف انقرضت، ومل
 . ٣٠٢-٢/٣٠١اجلامع. ))ضخمة فوائد مجّة، وانقطاع علوم ذهاب

خاويّ يف الفتح ٥٧٠: ص يف املحاسن ذكره البُلقينيّ   )٤(  . ٢٠٠/ ٤، والسّ
معاينّ   )٥( ه السّ خاويّ يف الفتح ، ٧٢/ ٢يف التّحبري  كذا سامّ  . ٤/٢٠٠وذكره السّ
قه  )٦(  . هـ١٤٠٦األقىص، الكويت،  اجلديع، داراهللا عبد حقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
دأليب عبد الكنى -٦  .هـ (ط)٢٥٦ /إسامعيل البخاريّ ت بناهللا حممّ
ــــ بــــنمســــلم ســــنيأليب احل الكنــــى واألســــامء -٧ اج النّيســــابوريّ احلجّ

 .(ط)هـ٢٦١ت/
د بناحلسنيعيلّ  أليب الكنى -٨  .هـ(م)٢٨٩ت/ النّيسابوريّ زياد  بنحممّ
د بنجلعفر الكنى -٩  .هـ. (م)٣٠١ت/ احلسن الفريايبّ  بنحممّ

ثني وكنــاهم -١٠ ــدأليب عبــد تــاريخ أســامء املحــدِّ أمحــد املقــدميّ  بــناهللا حممّ
 .هـ(ط)٣٠١/ت

محن أمحدأليب عبد والكنى األسامء -١١  .هـ(م)٣٠٣/شعيب النّسائيّ ت بنالرّ

م ذكر اخلالف: هل هو من  الكبري التّاريخ يف آخر طبع  )١( أم كتاب  الكبري التّاريخوتقدّ
؟   . ١ح ٤٤٦ينظر: ص:. مستقلّ

قه عبد )٢( ، املجلس حيمالرّ حقّ  ويف دار، هـ(ماجستري)١٤٠٤اإلسالميّة،  باجلامعة العلميّ  القشقريّ
به١٤٠٤دمشق، الفكر،    .-سيأيت يف األصل-...تبةعكس الرّ يفهـ، ٤٨٩ت/ يشّ الوقّ  هـ. هذّ

يّ يف هتذيبه  ذكره  )٣( هبيّ ٦/٤٧٦املزّ ري  ، والذّ )، ١٦٦هـ ص: ٢٩٠-٢٨١، وتارخيه (١٣/٥٠٠يف السِّ
فديّ يف الوايف ٣/٦٨١والتّذكرة   . وغريهم.٢/٣١٧، وابن حجر يف التّهذيب ١٣/٣٠، والصّ

 . ٢/٣٥٤ اإلصابة يف حجر ابن منه اقتبس  )٤(
م يف كتب اجلرح والتّعديل.   )٥(  تقدّ
ه كذا )٦( هبيّ يف ، ١٨٢خري يف فهرسته ص:  ، وابن٧/٣٣٠، ٦/٣٧٣اخلطيب يف تارخيه  سامّ والذّ

ه مغلطاي: ٢٩٨هـ، ص:  ٥٨٠-٥٧١تارخيه( . ٣/٦٢اإلكامل. كتاب األسامي والكنى)، وسامّ
هبيّ  قال وصفه بأنّه ، و٤٧/ ١املقتنى. ))سائيّ ها وأطوهلا كتاب النّومن أجلِّ ((: -وذكر كتب الكنى-الذّ

ري. حافلٌ كتابٌ  : ٢٩٦ص:ترتيبه  ةطريق تموتقدّ ، ١٤/١٣٣ السِّ ، ((، وقال العراقيّ وكتابُ مسلمٍ
رف اسمه  أكثر النّقلَ عنه و، ٣/١١٦. رشح التّبرصة ))-غالبًاوالنّسائيّ مل يُذكر فيهام إالّ من عُ
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اجلارود النّيسابوريّ  بناهللا بن عيلّ لعبدوالكنى األسامء -١٢

 هـ(م).٣٠٧ت/
د برش أليب الكنى واألسامء -١٣ واليبّ ت/ أمحد بنحممّ  .هـ(ط)٣١٠الدّ
د البغويّ عبدأليب القاسم  الكنى -١٤  (م).هـ ٣١٧/ت اهللا بن حممّ
د حييى الكنى -١٥ د بنأليب حممّ صاعد اهلاشميّ البغداديّ  بنحممّ

 .هـ(م)٣١٨ت/
د  بناحلسني عروبة أليبوالكنى األسامي -١٦ اينّ حممّ  هـ(م).٣١٨ت/ احلرّ
محنلعبد الكنى -١٧ ازيّ ابن أيب حاتم ت بنالرّ د الرّ  .هـ(م)٣٢٧/حممّ

د اهللابه أبو عبدبه وبوّ حجر، ورتّ  وابنُ ، مغلطاي، وعساكر ابنُ ، واخلطيبُ   بنمحدأ بنحممّ
يف كام ؛ هـ٦٥٦ البكريّ أبو عيلّ . واخترصه ١٨٢ص:  ة ابن خريكام يف فهرس؛ هـ٣٨٠مفرج
ري   .٣٢٨/ ٢٣السِّ

ه اخلطيب يف تارخيه   )١( ة عرش ستّ ((وقال: ، ١٨١يف فهرسته ص:  خري ، وابن١٤/٢٩٨كذا سامّ
ا واقتبس منه ، ١٧٤، وابن حجر يف معجمه ص: ٥٧٠، وذكره البُلقينيّ يف املحاسن ص: ))جزءً

خاويّ يف الفتح ، ٢٧٦، ١٢/٨٨، ٤/٤٠٦يف التّهذيب لة ٤/٢٠٠والسّ وداينّ يف الصِّ ، والرّ
 ، وغريهم. ٣٤٧ص: 

الً ص:  )٢(  . ٥٥٨-٥٥٦سيأيت احلديث عنه مفصّ
ه ابن حجر يف اإلصابة واقتبس منه يف مواضع؛ منها:   )٣(  . ٣/٢٩٥، ٣١٩/ ١كذا سامَّ
 . ١٢/٢٧١التّهذيب  يف حجر ، وابن٤/٣٣٦مغلطاي يف اإلكامل  منه اقتبس  )٤(
معاينّ   )٥( ه السّ هبيّ باسم: ١/١٦٣ يف التّحبري كذا سامَّ . تارخيه األسامء والكنى، وذكره الذّ

خاويّ يف الفتح ٨١هـ، ص:  ٥٤٠-٥٢١(  . ٤/٢٠٠)، وذكره السّ
؛ غريُ الّذي يف ١١٤٦، ٢/١١٤٥ونقل عنه يف التّقييد العراقيّ  ذكره )٦( اجلرح ، ونصّ عىل أنّه مفردٌ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــدأليب عبــد األســامي والكنــى -١٨ وريّ البغــداديّ  بــناهللا حممّ خملــد الــدّ

 هـ(م). ٣٣١ت/
د كنى من يعرف باألسامء -١٩  .هـ(خ)٣٥٤/حبّان البستيّ ت بنأليب حاتم حممّ
 له.  أسامي من يعرف بالكنى -٢٠
حابة -٢١ د من وافقت كنيتُه كنيةَ زوجه من الصّ اهللا عبد بنأليب احلسن حممّ
ا  .هـ(ط) ٣٦٦حيوة النّيسابوريّ ت/  بنبن زكريّ
د الفتح أليب اهللابكنيته من أصحاب رسول يُعرف من أسامء -٢٢  بنحممّ

 .هـ(ط) ٣٧٤ ت/ األزديّ  احلسني

مة يف ، واملعلِّميّ ٥٧٠:ص يف املحاسن ، وذكره البُلقينيّ والتّعديل صفحة:ح،  املعرفة، مقدّ
سالة ص: هُ ٩٠والكتّاينّ يف الرّ  .١٣٣: له. بحوث ص والتّعديل اجلرحكتابه:  العُمريّ من ، وعدَّ

، وينظر: علم ولكنّه م عن العراقيّ جال خيالف ما تقدّ د الرّ هراينّ ص ملحمّ  .٤ ح١٩٣ :الزّ
ه ابن العديم يف بغية الطّلب )١( ، واقتبس منه، وذكره البُلقينيّ يف املحاسن ص: ٤/١٨٩٥كذا سامَّ

خاويّ يف الفتح٥٧٠  . ٤/٢٠٠، والسّ
مريُّ يف بحوث ص١٧٠: ص يف الظّاهريّة منه خمطوطة )٢(  ابن ، وذكره٦ ح١٣٣: ؛ كام أفاده العُ

الح ا فيه البستيّ  حبّان بنحاتم أليب أنّ  بالتّصنيف، وبلغنا أفرده من قَلَّ ((: ، وقالالصّ . ))كتابً
سالة ص: ه ثالثة أجزاءوذكر الكتّاينّ أنّ ، ٣٠٣علوم احلديث ص:   . ٩١. الرّ

سالة ص:   )٣( ه الكتّاينّ يف الرّ  . ه ثالثة أجزاءأنّ وذكر  ٩١-٩٠كذا سامَّ
د )٤( قه مشهور، هـ١٣٩٢، ٤٧اللّغة، بدمشق، جملّد جممع يف جملّة ياسني آل نرشه حممّ سلامن،  وحقّ

ام،  ابن مّ  . هـ١٤٠٩القيّم، الدّ
قه  )٥( ار إقبال حقّ لفيّة، اهلند،  أمحد، الدّ  . هـ١٤١٠السّ
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 .له (ط) اهللاسم من أصحاب رسول له يُعرف ال ملن الكنى -٢٣
ه كنيةَ أبيه -٢٤  .له (ط) من وافق اسمُ
د أمحد أليب األسامي والكنى -٢٥ د بنحممّ  احلاكم أمحد بنحممّ

 .هـ(ط)٣٧٨ت/
ثني من أسامء املعروفني بالكنى -٢٦ حابة والتّابعني وسائر املحدِّ  الصّ

بّاغ القاسم بنخللف  .هـ (م)٣٩٣ت/ األندليسّ ابن الدّ

قه )١( ار إقبال حقّ لفيّة، اهلند،  أمحد، الدّ واملة، اهللاهـ، وعبد١٤١٠السّ  امللك جامعة البحوث، مركز السّ
ياض، سعود،   .اسمه عىل يدلّ  دليل وال اسمه يعلم وال بكنيته يعرف من: بعنوان هـ،١٤٠٩ الرّ

قه باسم )٢( ، وإقبال عليهمستدركٌ  وله. هـ١٤٠٨املخطوطات، الكويت،  اجلوابرة، مركز حقّ  جيّدٌ
ار لفيّة، اهلند،  أمحد، الدّ  . هـ١٤١٢السّ

ق يوسفُ   )٣( خيل قدر نصفه، الغرباء، باملدينة،  حقّ د ١٤١٤الدّ د احلامّ هـ(دكتوراه)، ثمّ أمتّه مؤيّ
يّة احلديث، ونُرشتوعبد جعان يف رسالتني علميّتني بكلّ محن الرّ سائل الثّالث بعامدة  الرّ الرّ

قه أحدُ الباحثني، والكتاب ١٤٣٥ة اإلسالميّة، البحث، باجلامع قِّ هـ، وبقي جزءٌ صغريٌ منه حيُ
له وآخره، وخلّصه ومنه خمطوطة ، هـ٦٠٠ت/ املقديسّ  الغنيّ عبد فيه نقص وخرم من أوّ

ا-وخلّصه، ، وفيها نقصٌ ٤٥٧٥باجلامعة اإلسالميّة رقم:  هبيّ ورتّبه، وزاد-أيضً عليه،  الذّ
ه مته-، قال-مطبوع-الكنى رسد يف املقتنى: وسامّ ]ثمّ جاء بعده((: -يف مقدّ أبو [أي: النّسائيّ

ر وأجاد لعدم مراعاته ترتيب ؛ ه يتعب الكشف منهولكنّ ...أمحد احلاكم، فزاد وأفاد، وحرّ
: ، ))هلتُ ه وسهّ ه وزدتُ واخترصتُ ، بتهالكنى عىل املعجم، فرتّ  ف يف نّ ما صُ  أجلّ ((وقال العراقيّ

، ٣/١١٦. رشح التّبرصة))عرف اسمهومن مل يُ ، رف اسمهه يذكر فيه من عُ فإنّ ، وأكربه، ذلك
 . ١٨٢اختصار علوم احلديث ص: . ))فعا كثري النّ جد¢  مفيد((قال ابن كثري: و

بّيّ يف بغية ١٧/١٥وابن عساكر يف تارخيه، ٣٠٥احلميديّ يف اجلذوة ص:  ذكره  )٤( ، والضّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
دأليب عبد فتح الباب يف الكنى واأللقاب -٢٧ إسحاق  بناهللا حممّ

 .هـ(ط) ٣٩٥ /األصبهاينّ ابن منده ت
ــــى واأللقــــاب -٢٨ ــــدالكن ــــدأليب عب ــــناهللا حممّ ــــد ب اهللا احلــــاكم عب

 هـ(م).٤٠٥/ت
محنعبـــد بـــنأمحـــد بكـــر أليب والكنـــى األلقـــاب -٢٩ ـــريازيّ  الـــرّ الشّ

 .هـ(م)٤١١ت/
 بنأليب عمر يوسف بالكنى العلم محلة من املشهورين أسامء يف االستغناء -٣٠

ن ثالثة كتب يف الكنى هـ(ط)٤٦٣/الربّ تاملعروف بابن عبد اهللا النَّمريّ عبد . ويتضمّ

هبيّ ٧/٣٣٤٩الطّلب ، وابن العديم يف بغية ١/٣٥٨امللتمس ري ، والذّ   وغريهم.. ١٧/١١٣يف السِّ
ا منه، بأملانيا،   )١( قه عبد١٣٤٦نرش ويدرنج جزءً ، العزيزهـ، وحقّ محاينّ شد، الرّ  الرّ

ياض ياض،  ونظر بريوت، اجليل، يف صالح وأيمن ،)دكتوراه(بالرّ ، الكوثر، بالرّ الفاريايبّ
بَ إليه سزكني كتابًا آخر . هـ١٤١٧ اثاألسامي والكنىباسم: ونَسَ ، ١/٤٤٠. تاريخ الرتّ

؛ فهذا ألمحد  اهللاعبد بيّنه كام منده؛ البن وليس حنبل، بنوتبعه بعضُ املعارصين، وهو وهمٌ
مة يف اجلديع  املصادر بعضُ  وتسمية ،١٠-٩: ص ألمحد والكنى األساميلـ حتقيقه مقدّ
ف من والكنى األسامء: منده ابن لكتاب  الكنى يف الباب فتح: فهو وإالّ  التّسمية، يف التّرصّ

 املوضوع واحد. و. واأللقاب
سالة ص:  )٢( ه الكتّاينّ يف الرّ  ترتيبًا أحسنها((: وقال، ١/٨٢، وذكره خليفة يف الكشف٩٠كذا سامَّ

يق حسن يف احلطّة ص: ))احلاكماهللا عبد أيب اإلمام كتاب مريُّ كالمَ ٩٠، وصدّ . ومحل العُ
 . ١٣٤أليب أمحد احلاكم. بحوث ص:  الكنىعىلخليفة 

 سيأيت يف كتب األلقاب.   )٣(
قه )٤( واملة، داراهللا عبد حقّ ياض،  ابن السّ هـ. ١٤١٢هـ. (دكتوراه). وأُعيد طبعه، ١٤٠٥تيميّة، الرّ

الح ابن قال  . ٣٢٩علوم احلديث ص: . ))رائقة لطيفة كتب منه أنواع يف الربّ عبد والبن((: الصّ
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 الربّ؛ وهي: البن عبد

رف من -أ حابة من عُ  . بكنيته الصّ
 . محلة العلم من بالكنى املعروفني أسامء -ب
رف اسم، وال عىل له يُوقف مل من -ج  .كنيته من التّابعني ومن بعدهم بغري عُ

ّا ال يُؤمن وقوع اخلطأ فيه ٣١  بنأليب بكر أمحد من وافقت كنيتُه اسمَ أبيه ممِ
 .هـ(م)٤٦٣ثابت اخلطيب البغداديّ  بنعيلّ 

محنكتاب عبد-٣٢ د  بنالرّ  .هـ٤٧٠/تمنده  بنالقاسم األصبهاينّ أيبحممّ
 .هـ (م)٤٧٦ت/ اهلرويّ  اإلبراهيميّ  عطاءاهللا بن عبد كتاب -٣٣
 تبة وقلب املعنى لكتاب مسلم يف األسامي والكنىعكس الرّ  -٣٤

 .(م)هـ٤٨٩ت/ يشّ أمحد الوقّ  بنهشامالوليد أليب

هبيّ  ذكره )١( ري))أجزاء ثالثة((: ، وقال٣/١١٤٠ يف التّذكرةالذّ -٤٦١، وتارخيه (١٨/٢٩٠، والسِّ
ين يف التّوضيح٩٧هـ ص: ٤٧٠ فديّ يف الوايف٣/٩٩)، وابن نارص الدّ ، ٧/١٣١، والصّ

 اجلوابرة، مركز هـ، بتحقيق باسم٧٦٢ت/ قليج بنملغلطاي منتخبه وغريهم. وطُبع
ق عليه١٤٠٨املخطوطات، الكويت،   . يف آخره جيّدٌ  مستدركٌ  هـ، وللمحقِّ

خاويّ يف الفتح  )٢( سالة ص: ٤/٢٠٠ذكره السّ . ولعلّه قسم من ٩١، والكتّاينّ يف الرّ
م. فقد جاء يف توضيح املشتبهاملستخرج...كتابه فذكره يف قسم األلقاب من ((: ٨/٢٩٢املتقدِّ

 . ٢٠١-٦/٢٠٠. وينظر: ))املستخرجالكنى يف
الح  ابن ذكره  )٣( خاويّ يف الفتح ))خمترص((قال: و. ٣٠٠يف علوم احلديث ص: الصّ ، والسّ

 ، وهو فيمن اختُلف يف كنيته، واسمه معروف. ٤/٢٠٩
ب فيه )٤( هبيّ يف ٥/٤٣٨معجم البلدان ملسلم. ذكره ياقوت يف  الكنىهذّ ، والذّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا:  ة: كـ ومن مظاهنّ اجم العامّ  هتذيبالقسم اخلاصّ بالكنى يف أواخر كتب الرتّ
ي، وفروعه، وكذلك كتب املؤتلف واملختلف، واملشتبه، واأللقاب،  الكامل للمزّ

 ومعاجم اللّغة.

 الكنى واألسامءعنوانه:
دمؤلِّفه: واليبّ ( بنأمحد بناحلافظ أبو برش حممّ  هـ).٣١٠-٢٢٤محّاد الدّ

واة.موضوعه:  التّعريف بكنى الرُّ
 سار يف ترتيبه عىل النّحو اآليت:ترتيبه:

وايات يف النَّهي عن التَّكنِّي بدأ كتابه بذكر اسم النَّبيّ    ، وكنيته، وأورد الرِّ
صة يف ذلك. وايات املرخِّ  بكنيته، ثمّ الرِّ

ين باجلنَّة، ثمّ    حابة، وبدأ بالعرشة املبرشَّ ثمّ رشع بذكر املعروفني بالكنى من الصّ
ل يف الكنية فقط. حابة عىل حروف املعجم؛ مراعيًا احلرف األوّ  رتّب بقيَّة كنى الصّ

اها    بًا إيّ حابة ذكر كنى التّابعني، فمن بعدهم؛ مرتّ ثمّ بعد فراغه من كنى الصّ
ل يف الكنية فقط.عىل حروف املعجم،   ومراعيًا احلرف األوّ

كنّون هبا عىل احلرف    تي يكثر الـمُ قد يرتّب أصحاب الكنية الواحدة الّ
نَّنيَ هبا عىل املعجم، فبدأ بحرف األلف  د: ذكر املكَ ل من أسامئهم؛ مثاله: أبو حممّ األوّ

ري الَ عن القايض عياض، قوله: -)٣٢٨هـ ص: ٤٩٠-٤٨١( ، وتارخيه١٩/١٣٦السِّ ونَقَ
ه: بـ الكنىناهيك من حسن كتابه يف هتذيب(( تبةملسلم الّذي سامّ ، وابن -))عكس الرّ

ين يف التّوضيح  . ٢/٥٠٩، والبغداديّ يف اهلديّة ١/٢٠٢نارص الدّ
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لباء منهم، منهم، فذكر: إسامعيل، ثمّ إسحاق، ثمّ إبراهيم، ثمّ أمحد، ثمّ حرف ا

 فذكرهم، وهكذا.
عىل  -مثالً -قد يرتّب الكنى يف احلرف الّذي تكثر فيه الكنى؛ كحرف العني   

عائشة، أبو  : أبوحرف األلف يف العني، : باب حرف العنياحلرف الثّاين من الكنية، فيقول
 . . وهكذا. عبادة. العباس، أبو أبوحرف الباء يف العني: قال: ثمّ عاصم. . .  العالية، أبو

ص يف األمور اآلتية:  يتلخَّ
حابة عن التّابعني ومن بعدهم.  لَ تراجم الصّ  فَصَ

م معلومات تفصيليّة عن أصحاب الكنى.  قدِّ  ال يُ
واية   د الرّ يُورد بعض مرويّات املرتمجني، يسوقها بأسانيده إليهم، ويتقصّ

تي ذُكرت فيها الكنية، وهذه املرويّات يسوقها بعد رسده أسامء أصحاب الكنية.  الّ
واة، وقد يسوقه بأسانيده إليهم.  ة يف التّعريف بكنى بعض الرُّ  ينقل ما ورد عن األئمّ

يوخ والتّال  ميذ.يذكر بعض الشّ
 اجلرح والتّعديل. -أحيانًا-يذكر 
ا.   ال يذكر الوفيات إالّ نادرً

دباب حرف امليم: ((قال املؤلِّف: نموذج من ترامجه: - : من كنيته أبو حممّ
د إسامعيل: باب األلف يف أوائل األسامء سميع، رو عنه شعبة. وأبو  بنأبو حممّ

د إسامعيل د إسامعيل. وأبو مسلم العبديّ  بنحممّ د بنحممّ د  بنحممّ جحادة. وأبو حممّ
د إبراهيم بنإسحاق ن مسجد صنعاء. وأبو خالد، مؤذِّ  بنيوسف األزرق. وأبو حممّ

د األزرق مكّ  بنبكر أمحد ثنا عبيدعفّ  بنعيلّ  بنثنا احلسنحدّ . يّ حممّ اهللا ان، قال حدّ
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ثنا إرسائيل، عن إسامعيلا د، أنّ سميع أيب حم بنبن موسى، قال حدّ ه سمع ماهان أبا مّ

يزن ذريرة قد أرجح له، قال: فأكفأ  عىل رجلٍ  اهللا بن مسعودعبد سامل، يقول: مرّ 
دحدّ . ثمّ زده بعد ما شئت، سانقال له: أقم اللّ  تني، ثمّ الكفّ  قال: ، محيد بنثنا حممّ

ثنا جرير ه ير سميع، فقيل يل: إنّ  بنقال: كتبت حديث إسامعيل، احلميدعبد بنحدّ
حنبل يقول: وجدت يف كتاب أيب  بناهللا بن أمحدرأي اخلوارج، فرتكته. سمعت عبد

ثنا إبراهيم، يده بخطّ  دخالد املؤذِّ  بنقال: حدّ  .))ن أبو حممّ
ة طبعات:  طبع عدّ

ر١٣٢٢طبعة املعارف، باهلند،  وّ العلميّة، بريوت،  الكتب يف هـ، وصُ
 .هـ١٤٠٣

ة، باكستان.طبعة   املكتبة األثريّ
ا طبعة الكتب  هـ. ١٤٢٠عمريات،  العلميّة، بريوت، حتقيق زكريّ

ة، حتقيق نظر ابن طبعة دار  عوديّ ،  حزم، السّ  .هـ١٤٢١الفاريايبّ

 . ٣/٩٤٥الكنى واألسامء   )١(
ا ألحاد  )٢( دَّ عدنانُ شالق فهرسً  . هـ. ١٤٠٧يثه، وآثاره، طُبع يف عامل الكتب، بريوت، أَعَ
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 :وفيه مطالب 
ل  .قبتعريف اللّ : املطلب األوّ

 .حكمه: يناملطلب الثّا
 .فات فيهاملصنَّ : ثّالثاملطلب ال

ابعاملطلب ال   .البن حجر نزهة األلبابدراسة كتاب : رّ

، ))ضعةٍ  أو، رفعةٍ  عىل دلَّ  ما((: قال العراقيّ . النّبز: وهو؛ ألقاب: مفرد 
، وبلدان، إىل قبائل، وأنساب، وكنى، أسامءتنقسم األلقاب إىل ((: وقال ابن حجر

ب، وصنائع، ومواطن  بلفظِ  تكون تارةً  وهي((: وقال، ))وإىل صفاتٍ يف امللقَّ
نْية بلفظ تكون وتارةً ، االسم فة أو، عاهةٍ  إىل نسبةً  وتقع، الكُ رْ ه أنّ . ))حِ فأفاد كالمُ

عِر بمدحٍ  شْ بل ، أو ضعةٍ ، أو رفعةٍ ، ذمٍّ أو ، مفهوم اللّقب ال ينحرص يف الوصف الـمُ
 :وهي؛ فيشمل أربعة أقسام، يتّسع

ّ ، كأشهب، األسامء -١  يلَ  .وعُ
 . طالب أيب بنلقب عيلّ ، كأيب تراب، الكنى -٢ 

ة:  ١/١٣٣املحيط  ، والقاموس١/٧٤٣لسان العرب  )١(  . ))لقب((مادّ
 . ١٩٢/ ٤ ، وينظر: فتح املغيث٣/١١٣رشح التّبرصة  )٢(
 . ١/٣٦نزهة األلباب   )٣(
 . ١٨٧: ص النّزهة  )٤(
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ميّ ، األنساب -٣   .اهلمداينّ  عمر بنعيلّ ؛ كاآلدَ
، وأنف النّاقة، وبندار، وغندر، كذي اليدين، ضعة أو، برفعة صفات مشعرة -٤ 

 وذلك، هبا التّلقيب سبب يُعرف ال قد األلقاب((: قال العراقيّ . وجزرة، وكيلجة
بب يذكر وقد، منها كثريٍ  يف موجودٌ   كتابٌ  ذلك يف سعيدٍ  بنالغنيِّ ولعبد، ذلك يف السّ

خاويّ ، ))مفيدٌ  : يعني؛ سببٌ  منها لبعضٍ  كان فربّام، أسباهبا معرفة املهمّ  ومن((: وقال السّ
ا  .))أسباب عن ختلو ال فكلّها وإالّ ، ظاهرً

ثني ألقاب عن التّفتيش: هبذا النّوع واملقصود ، ملعرفتها؛ األحاديث ورواة، املحدِّ
ب هبا، األسامء عن ومتييزها، وضبطها  .وأسباهبا، ومعرفة من يُلقَّ

)١(   : خاويّ ة وهي((قال السّ ـال،  بألفـاظ تكون تارّ ـنائع، واحلـرف؛ كالبقّ األسـامء؛ كأشـهب، وبالصّ
فات نـاد  اخلَلْقيّة؛ كاألعمش، وغريها، كبندار، وبالكنى؛ كأيب وبالصّ بطن، وأيب تراب، وأيب الزّ

نت ضعة، أو رفعة، وباألنساب ين؛  إىل حيث تضمّ القبائل، والبلدان، وغريها، وباإلضـافة للـدِّ
ين، وهـي حادثـة أوائـل القـرن ا، وقبـل ذلـك كانـت اإلضـافة  كنرصة الـدّ اخلـامس، وهلـمّ جـر¢

ولــة، ثــمّ تناقصــت، وكــزين العابــدين، وتــاج العــارفني،  ولــة، وعــالء الدَّ ولــة؛ كجــالل الدَّ للدَّ
ــــل عــــىل ــــاهللا، واملتوكّ ــــر، واملســــتعني ب ــــال ٢١٥/ ٤ . الفــــتح))اهللاواألرشاف، واملظفّ ، وق

: محّاد ـذي هـو أحـد ثني كاللّقـب بـاملعنى فليس املراد باللّقب عند املحـدِّ ((األنصاريّ ؛ الّ النّحـويّ
ـة، أو رفعتـه؛ كـزين العابـدين  ى؛ كبطّـة، وقفّ لَم، بل أعمّ من ذلك، وهو ما أشـعر بضـعة املسـمّ أنواع العَ

، أو لقبًا، أو كنية اب . فتح))سواء عندهم كان اسامً   .٧: ص الوهّ
؛ هووعبد. ٣/١٢٦رشح التّبرصة )٢( ، األزديّ  الغنيّ . األسامء أسباب: كتابه واسم املرصيّ

 . ٤/٢١٨ املغيث ، وفتح١/٣٩ األلباب نزهة: ينظر
 . ٢١٨/ ٤ املغيث فتح  )٣(
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واة الّ : من أمثلته يف الرُّ  طريق يف ضلّ : وسببه. الكريمعبد بنمعاوية: )(الضّ

ة عيف)، مكّ د عبد: و(الضّ ا كان: وسببه، الطّرسويسّ اهللا بن حممّ ، جسمه يف ضعيفً
، وضبطه إلتقانه: وقيل، بدنه أهنكت العبادة كأنّ ؛ عبادته لكثرة: وقيل، حديثه يف ال
د: )(عارمو دويسّ  الفضل بنأبو النّعامن حممّ ا كان، السّ ا صاحلًا عبدً -العرامة من بعيدً

د: (غندر)و، -الفساد جريج  عىل ابن أكثر أنّه: وسببه، البرصيّ  جعفر بنحممّ
غب ون احلجاز وأهل. ))غندر يا اسكت((: له فقال، الشّ ب يُسمّ ا: املشغِّ ، غندرً

: (صاعقة)و، وجنتيه حلمرة: وسببه، البخاريّ  موسى بنأبو أمحد عيسى: (غنجار)و
د حييى أبو ة، حلفظه: وسببه، حيمالرّ عبد بنحممّ : (بُندار)و، ومطالبته، مذاكرته وشدّ

د ار بنحممّ ا منه؛ احلديث بندار أنَّه كان: وسببه، البرصيّ  بشّ ، وحافظًا له، أي مكثرً
د بنأبو عيلّ صالح: (جزرة)و ئل أنّه: وسببه، البغداديّ  حممّ ؟ ، سمعتَ  أين من: سُ

ة حديث من: فقال رَ ف حديث: وقيل، عليه فبقيت، اجلَزَ  يرقي كان((: لكونه صحّ
)و، ))جزرة((: إىل، ))بخرزة طَنيَّ د: (مُ  كنت: قال: وسببه، احلرضميّ اهللا عبد بنحممّ
بيان مع ألعب  بنا مرَّ  إذ؛ احلديث أسمع مل صبيٌّ  وأنا، تطيَّنت وقد، الطِّني يف الصِّ

ةٌ  أيب وبني بينه وكان، دكني بنالفضل نعيمأبو طَنيَّ  يا: فقال إيلَّ  فنظر، مودَّ  آن قد مُ
لتثمّ ، احلديث املجلس لسامع حترض أن لك ام ذلك بعد إليه محُ  .مات قد هو فإذا بأيَّ

الح:   )١( أنّه قال: رجالن جليالن لزمهام لقبان قبيحان؛ ، احلافظ سعيد بنالغنيّ روينا عن عبد((قال ابن الصّ
ال، وإنّام الكريمعبد بنمعاوية د بن اهللاة، وعبدمكّ  طريق يف ضلّ  الضّ عيف، وإنّام حممّ  يف ضعيفًا كان الضّ

دالنّ  أبو عارم وثالث؛ وهو: حديثه، قلت يف جسمه، ال ا صاحلًا دويسّ السّ  الفضل بنعامن حممّ ، وكان عبدً
عيف؛ هو الطّ  ا من العرامة، والضّ د رسويسّ بعيدً عيف؛ : له قيل أنّه: حبّان بنزعم أبو حاتم. . . أبو حممّ الضّ

خاويّ ، و٣٠٥علوم احلديث ص: . ))وضبطه إلتقانه ال-قال السّ  وكذا قال الطّرباينّ يف((: -عن الضّ
 . ٢١٦/ ٤ الفتح. ))وزاد: فامت مفقودًا معجمه الكبري
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لها يف اآليت.  :األصل فيه قوله تعاىل   :وللّقب أحكام نُفصِّ
ب به -١  قِّ بُ يكره ما لُ ؛ إشكال يف حتريمه واملنع منه فهذا ال، أن يكون امللقَّ

 .للنّهي الوارد يف اآلية السابقة
ا، فهذا ال بأس به؛ وثناءٍ ، أن يكون اللّقبُ لقبَ مدحٍ  -٢  ، برشط أن يكون صدقً

تجاوز احلدّ فيه ب، وال يكون فيه إطراء، وال يُ لَقَّ  .وال فتنة للمُ
وال وسيلة ، التّعريف بهفهذا ال بأس به إذا كان بقصد ؛ أالَّ يُعرف إالّ به -٣

مّ ، لذلك إالّ به وعقد البخاريُّ . واالزدراء، والتّنقّص، ومل يكن بقصد الذّ
 الطَّويل: قوهلم نحو؛ النّاس ذكر من جيوز ما باب((: قال فيها، ترمجةً  صحيحهيف

رادُ  ال وما، ))اليدين ذو يقول ما((: النَّبيّ  وقال، والقصري جل شنيُ  به يُ ثمّ ، ))الرّ
. ))...اليدين ذا: يدعوه النَّبيّ  كان رجلٌ  القوم ويف. . . ((: وفيه، ساق حديثًا

لبيان حكم ؛ معقودةٌ  مجةُ هذه الرتّ ((: قال ابن حجر. ))اليدين ذو صدق((: قال
جل أنْ  بُ عجِ وما ال يُ ، األلقاب ّ يُ  الرّ قب إن كان اللّ  أنّ : وحاصله؛ ا هو فيهوصف به ممِ

 َّ ّ ، بُ قَّ امللَ  عجبُ ا يُ ممِ وإن ، ع فهو جائز أو مستحبّ ا يدخل يف هني الرشّ وال إطراء فيه ممِ
 ّ ا إىل التّعريف بهعنيَّ تَ   إنْ أو مكروه إالّ ، ا ال يعجبه فهو حرامكان ممِ حيث يشتهر ؛  طريقً

واةُ  مّ أكثرَ ن ثَ ومِ ،  بذكرهز عن غريه إالّ وال يتميَّ ، به نْ  الرُّ ذكر األعمش واألعرج مِ

 . ١١سورة احلجرات/ اآلية:   )١(
 . ٤٦٨/ ١٠البخاريّ  صحيح  )٢(
ابق  )٣(  . ٦٠٥١رقم:   السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
م يف ركعتني من صالة ا سلّ ملَّ  واألصل فيه قوله، وعارم وغندر وغريهم، ونحومها

فصيل من التّ  وإىل ما ذهب إليه البخاريُّ . . . ))؟ أكام يقول ذو اليدين((: فقال، هرالظّ 
ه كان أنّ  عن احلسن البرصيّ  لَ قِ دوا حتّى نُ فشدّ  قومٌ  وشذّ ، يف ذلك ذهب اجلمهورُ 

ا الطّ : قولناأخاف أن يكون : يقول فق العلامء اتّ ((: قال النّوويّ و، ))ويل غيبةً محيدً
. . . عرجعمى واألعمش واألكاأل؛ نسان بام يكره سواء كان صفةً عىل حتريم تلقيب اإل

ّ ، همّ أو ألُ ، بيهصفة أل أو كان فقوا عىل جواز ذكره بذلك عىل واتّ ، ا يكرههأو غري ذلك ممِ
حذفتها ، ما ذكرته مشهورة ودالئل كلّ ، بذلكالّ إجهة التّعريف ملن ال يعرفه 

: وقال ابن حجر، ))ه صاحبهبّ قب الّذي حيُ فقوا عىل استحباب اللّ واتّ ، لشهرهتا
 إذا كلّه وهذا. . . : -وتعاىل سبحانه-قوله ذلك يف األصل((

بُ  كان ا، اللّقب يكره امللَقَّ  األمن برشط؛ جائزٌ  فهو، املدح له ويوجب، حيبّه كان إن فأمّ
ب وقد، ذلك اإلطراء يف من  من((: وقال، ))أصحابه من مجاعةً  اهللارسولُ  لقّ

ب قِّ  قصد بغري غريه من ليتميّز؛ به التّعريف قصد عند إالَّ  به يُدعى أَن جيز مل يكرهه بام لُ
ىل فهو اللّقب بعني التّعريف يكن مل ومتى. . . ذمٍّ   يكره وهو، بغريه أمكن إذا بل، أَوْ

مَ  ذلك رُ فلامّ ، لالنتقاص ال تُذكر لكن، حممودة معانيها غري وبعض األسامء. ))حَ

 . ٤٦٨/ ١٠ الفتح  )١(
 . ٨/٤٢٢املجموع   )٢(
 . ١١سورة احلجرات/ اآلية:   )٣(

 . ٤٢-١/٣٩نزهة األلباب   )٤(
ابق   )٥( ة يف ذلك: . ٤٦-١/٤٥السّ ّا ورد عن األئمّ ئلوممِ القصري،  فالنٍ : عن املبارك بن اهللاعبد سُ
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د صفته، ومل أراد إذا((: الطَّويل؟ ، فقال األصفر، ومحيدٍ  األعرج، وفالنٍ  وفالنٍ  رِ  فال عيبه يُ
ئل عبد٢/٨١لخطيباجلامع ل. ))بأس محن، وسُ هل فيه غيبة ألهل العلم؟ ((: مهديّ  بنالرّ

. نزهة ))كذا؟  يف تقول أحول، ما يا: سعيد بنقال: ال، وربّام سمعت شعبة يقول ليحيى
ا-، قال ابن حجر١/٤٥األلباب هذا ال يدلُّ عىل جواز دعاء من به عاهة بذلك، ((: -معلِّقً

ابق))أحوال هذا أن يقال: لعلّه كان ير جوازه؛ إذا ريض من به ذلكوأحسن  ، ١/٤٦. السّ
جل عن يُسأل-حنبل بنيعني: أمحد-عبداهللا أبا سمعت((: األثرم بكر وقال أبو ف الرّ رَ عْ  يُ

لالنّاس  يعرفهإنّام  به، األعمش إالّ  يُعرف مل بلقبه؟ فقال: إذا هر هذا؛ إذا مثل يف هكذا، فسهَّ  شُ
 بنليحيى يقول أيب سمعت((: أمحداهللا بن ، وقال عبد٦٥. سؤاالت األثرم ألمحد ص: ))به

ا، بلغني أبا يا: معني ليّة؟ ، فقال بن إسامعيل نا: تقول أنّك زكريّ  هكذا، قال نعم، أقول: حييى عُ
ه، إىل يُنسب أن يكره كان بلغني أنّه إبراهيم؛ فإنّه بنإسامعيل: تقله، قل أمحد: فال  حييى قال أُمِّ

علِّم يا منك قبلنا قد: أليب ا-، قال العراقيّ ٢/٧٩لخطيباجلامع ل. ))اخلري مُ  ومل((: -معلِّقً
 عىل أمحد؛ هو قاله ما أنَّ  احلكاية، والظّاهر هذه رو: اجلواز، بل من ذلك اخلطيبُ  يستثنِ 
الح: ٢/٢١٩ رشح التّبرصة. ))اللُّزوم األدب، ال طريق  ما إىل تنقسم وهي((، وقال ابن الصّ
، وإىليكرهه ال ما به؛ وهو التّعريف جيوز بُ بُ  يكرهه ما جيوز؛ وهو ال ما الـملَقَّ  . علوم))امللَقَّ

، ١٢٦-٣/١٢٥ منه، وبنحوه قاله العراقيّ يف رشح التّبرصة٢٢٠، وينظر:٣٠٥: ص احلديث
ِيَ  وقد((العيد: وقال ابن دقيق   : تعاىل بقوله باأللقاب التَّنابُزِ  عن هنُ

ومح قد أنّه ]... غري١١[احلجرات: خص التّعريف كان بذلك؛ إذا سُ ا بالشّ فً عليه؛  متوقِّ
 عدم النّهي، مع حتت داخل عليه، فهو التّعريف يتوقّف له، وال يتأذّ بحيث كان لشهرته، فإن

ض ا اللّقب كان إذا((، وقال ابن كثري: ٥١: ص . االقرتاح))املعارِ  يذكره فإنّام صاحبه إىل مكروهً
ة ، واللّمز، والتّنابز وجه عىل والتّمييز، ال التّعريف سبيل عىل احلديث أئمّ  علوم . اختصار))الذمِّ

: ١٨٦: ص احلديث  فهو عنه العدولُ  أمكن به، فإن يكرهه، واشتهر كان لو((، وقال البُلقينيّ
ىل، وإالّ  ثون يفعلهالّذي  هو للتّعريف، وهذا احلاجة حيرم؛ ملكان فال أوْ  . املحاسن))املحدِّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
فَ  رِ ى عُ سمّ لتفت ألصل معانيها وصارت، هبا الـمُ ا مل يُ فكذلك األلقاب ؛ أعالمً

 .سيام وبعضها أصبحت بمنزلة األسامءال

 
دأليب عبد واأللقابفتح الباب يف الكنى  -١ بن إسحاق األصبهاينّ اهللا حممّ

 .هـ(ط)٣٩٥/ابن منده ت
ــــــاب -٢ ــــــاب األلق ــــــد كت ــــــد عب ــــــن اهللاأليب الولي ــــــد ب  األزديّ  حممّ

 .(ط)هـ٤٠٣/تالفريضّ ابن
ـــــد اهللاأليب عبـــــد الكنـــــى واأللقـــــاب -٣  احلـــــاكم اهللاعبـــــد بـــــنحممّ

 .(م)هـ٤٠٥/ت
محنعبد بنأمحد بكر أليب والكنى األلقاب -٤ ريازيّ ت/ الرّ  .(م). هـ٤١١الشّ

ورة، وبقدر يُعرف مل إن جيوز((، وقال القارئ: ٥٨٣:ص . ))احلاجة بدونه؛ للرضّ
 . ٧٤٨: صالنّزهةرشح

م يف كتب الكنى.   )١(  تقدّ
قه  )٢( د ، وهـ١٤١٥املغرب، دار فضالة، ، أمحد اليزيديّ حقّ هـ، وحممود ١٤١٢زينهم، اجليل، بريوت، حممّ

  .-واملطبوع هو: انتخاب ابن حبيش األندليسّ  -النخال، مكتبة الفاروق. 
م يف كتب الكنى.   )٣(  تقدّ
)٤(   : ، قال ابن طاهر املقديسّ ث عن كونه عنده((يقع يف جملّدٍ ، معرفة األلقاب ))ما يستغني املحدِّ

خاويّ ، وقال ابن كثري، و٢٢ص:  ، ١٨٦اختصار علوم احلديث ص: . ))فعالنّ  كثريُ  مفيدٌ ((: السّ
: ، ٤/٢١٣ والفتح قبل ظهور تأليف ابن ، ف يف هذا البابلِّ أُ  كتابٍ  هو أجلّ ((وقال الكتّاينّ

سالة ص: ))حجر ةُ النّقلَ عنه، واخترصه٩٠. الرّ ثَرَ األئمّ : يف كتابه طاهر املقديسّ  ابن . وأَكْ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثني -٥  الفلكيّ  احلسني بنأليب الفضل عيلّ  معرفة ألقاب املحدِّ

 .)م(هـ٤٢٧/ت
 (م) هـ٤٣٨كان حي¢ا/ اهلرويّ  اهللاعبد بن اهللاعبيدل كتاب األلقاب -٦
 يّ املعروف بابن الفاكه اهلمداينّ  احلسن بنعيلّ ل كتاب األلقاب -٧

 .(م). هـ٤٤٧ت/
محنلعبد كتاب األلقاب -٨ د بنالرّ منده  بنالقاسم األصبهاينّ أيب حممّ

 .هـ٤٧٠/ت
حيحني -٩ حابة والتّابعني يف املسندين الصّ د  بنلحسنيل ألقاب الصّ حممّ

 .(ط)هـ٤٩٨ت/ يّاينّ اجل

 . -٦اشية احلسيأيت يف -األلقاب معرفة
معاينّ يف األنساب )١( ه السّ الح يف طبقات -))مفيدٌ  حسنٌ ((وقال: -، ٤/٣٩٩كذا سامّ ، وابن الصّ

افعيّة  ه ابنُ ١/٦٨٧، والبغداديّ يف اهلديّة٢/١٧٣٩، وخليفة يف الكشف٢/٦١١الشّ ، وسامّ
افعيّة ٧٢/٣٣٤عساكر يف تارخيه  ، ))كتاب األلقاب((: ١/٣٤٩، وابنُ كثري يف طبقات الشّ

ه الكتّ  سالة ص: وسامّ جال((: ٩٠اينّ يف الرّ كِرَ يف كتب ))منتهى الكامل يف معرفة ألقاب الرّ ، وذُ
 . املصطلح يف مبحث األلقاب

ثني ص:   )٢(  . ٢٣٦ذكره يف كتابه: املعجم يف مشتبه أسامي املحدِّ
ة   )٣(  . ٧/٧١، وكحالة يف معجمه ١/٦٨٨ذكره البغداديّ يف اهلديّ
ته بعضُ   )٤( م يف كتب اجلرح..املستخرج.املصادر، وهو جزء من كتابه: كذا سمّ   .-والتّعديلاملتقدّ
د زينهمه قحقّ  )٥( د أبو الفضل، مطبعة فضالة، ١٤١٤، القاهرة، وحممود نصار، دار الفضيلة، حممّ هـ، وحممّ

  .املؤتلف واملختلف؛ سيأيت يف كتب تقييد املهمل ومتييز املشكلهـ. وهو قسم من كتابه: ١٤١٦املغرب، 
د يبأل معرفة األلقابومن أشهر كتب األلقاب املطبوعة بعد القرن اخلامس:   )٦(  بنالفضل حممّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ا: ةالقسم اخلاصّ باأللقاب  ومن مظاهنّ اجم العامّ  هتذيبكـ: يف كتب الرتّ

يّ  الكامل  .ومعاجم اللّغة، واملشتبه، وكتب املؤتلف واملختلف، وفروعه، للمزّ

 .نزهة األلباب يف األلقاب: عنوانه - ١

ينيّ الثّ ، عدنان أبو زيده قحقّ هـ، ٥٠٧املقديسّ ت/ طاهر ، وهو خمترص هـ١٤٢٢، ةقافة الدّ
م-ريازيّ لكتاب الشّ  يب الفرج أل قاب عن األسامء واأللقابكشف النّ . و-املتقدِّ

محنعبد قه عبدهـ ٥٩٧ت/ اجلوزيّ  ابن عيلّ  بنالرّ الم،  العزيز، حقّ ، دار السّ اعديّ الصّ
ياض،  ، دار وإبراهيم، كثري، بريوت ابن املالح، دار م، ورياض١٩٩٣الرّ ائيّ امرّ اجليل،  السّ
خاويُّ  قال ابنُ بريوت،  ، وفتح ١/٣٦. نزهة األلباب))وهو أوسعها((: حجر، والسّ

اقعبدل معجم األلقاب جممع اآلداب يفو . ٤/٢١٣املغيث زّ ابن  يباينّ الشّ  أمحد بنالرّ
اهلاشميّة، بدمشق، ، جواد جملّدات، بتحقيق مصطفى منه أربعة هـ، طبع٧٢٣ت/ الفوطيّ 
حيدر آباد،  يف وطُبع اخلامس، األلقاب معجم يف اآلداب جممع تلخيص: بعنوان، م١٩٦٢

 ، د الكاظمنرشه وبتصحيح القاسميّ  مخسني يف ، وهو تاريخطهران، األوقافوزارة ، يف حممّ
ا،  : جملّدً هبيّ )، وينظر: ٨٢ص:  هـ٦٩٠-٦٨١( تارخيه. ))الّذي عىل األلقابتارخيهأورد يف((قال الذّ

مة ذات النّقاب يف األلقاب. و٤/١٤٩٣التّذكرة  د املقدّ هبيّ  أمحد بنملحمّ قه٧٤٨/ت الذّ  هـ، حقّ
اد يان، بريوت،  عوّ  نزهة. والمالح، وانتقدها الخلُف بكثرة األخطاءمحّمد ونشره هـ، ١٤١٦اخللف، الرّ

الً يف -هـ٨٥٢ت/ ابن حجر العسقالينّ  عيلّ  بنمحدأل األلباب يف األلقاب سيأيت احلديث عنه مفصّ
د األلقابعمدة األصحاب يف معرفة . و-األصل أعاله محنعبد بنملحمّ خاويّ ت/ الرّ ـ ٩٠٢السّ ه

محنلعبد قاب عن األلقابكشف النّ و -٥٧١ص:  سيأيت - يوطيّ ت/ ربك أيب بنالرّ -هـ٩١١السّ
اب فتح. و-٥٧١سيأيت ص:  ثني من اشتهر فيمن الوهّ د باأللقاب املحدِّ د بنحلامّ ،  حممّ األنصاريّ

سالة، بريوت،   . هـ١٤٠٦الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
املعروف بابن  العسقالينّ  عيلّ  بنأبو الفضل أمحداحلافظ : مؤلِّفه -٢
 .هـ)٨٥٢-٧٧٣حجر(

واة: موضوعه -٣ ْعُ ألقابِ الرُّ بطها، مجَ ب هبا، والتّعريف هبا، وضَ لقّ ، وذكر من يُ
 .وأسباهبا
 :يكتسب قيمته العلميّة من األمور اآلتية: قيمته العلميّة -٤
 .وشهرته يف الفنِّ ، مكانة مؤلّفه العلميّة -أ

  .من أصول الكتب املصنَّفة يف األلقاب -ب
مة -ج عِ ما ورد يف الكتب املتقدّ مْ ه بِجَ يّزُ ، وتلخيصٍ هلا، مع زياداتٍ عليها، متَ

رين ه معدودٌ يف املتأخِّ فُ  .ومؤلِّ
خاويّ : ثناء العلامء عليه -د َ ((: -األلقاب كتبَ  رَ كَ ذَ و-قال السّ مع  هاعَ ومجَ

يوطيّ  وقال، ))نزهة األلباب: هامّ سَ  بديعٍ  فٍ يف مؤلَّ  ياداتِ والزّ ، خيصِ لالتّ  : السّ
ؤلَّفٌ ((: وقال الكتّاينّ ، ))وأمجعها، وأخرصها، أحسنها وتأليفه(( َعَ . . . بديعٌ  مُ  فيه مجَ

 .))وزيادة لغريه ما التّلخيص مع
متهرشح ذلك يف : وطريقة ترتيبه، منهجه -٥ وقد صنَّف مجاعةٌ ((: فقال، مقدّ

ة يف ذلكمن  ريازيّ ، األئمّ ومختصره ، فوقفتُ عىل تصنيفٍ أليب بكر الشّ

 . ٢١٣/ ٤فتح املغيث   )١(
 . ٢٩٠-٢/٢٨٩ التّدريب  )٢(
سالة  )٣( م ص: . و٩٠ص:  الرّ ريازيّ  هلوق، ٤ح  ٥٦٥تقدّ ف يف لِّ أُ  كتابٍ  هو أجلّ ((: عن كتاب الشّ

 . ))قبل ظهور تأليف ابن حجر، هذا الباب



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 بنالوليد أليب وآخر، الفلكيّ  بنالفضل أليب وآخر، طاهر بنالفضلأليب

ث-الفريضّ  صتُ ، أوسعها وهو؛ اجلوزيّ  بنالفرج أليب وآخر، -األندلس حمدِّ  فلخّ
ا ، يعها يف هذا املخترصمج هوأضفتُ إليها شيئًا كثريً ّن فات املذكورين ذكرُ ا ؛ ممِ مستدركً

ثَ بعدهم مذيِّالً عليهم، عليهم دَ ّن حَ ووقفتُ عىل جزءٍ لطيفٍ ، وطائفة كثرية ممِ
د عبد ه املرصيّ  األزديّ  سعيد بنالغنيللحافظ األوحد أيب حممّ  أسباب: سامّ

كتاب  ثمّ وقفتُ عىل بابٍ يف األلقاب يف أثناء. . . لةً مج منه فاستفدت، األسامء
 عىل ونبّهتُ ، أماكنه يف فأحلقتُه، فيه ما فتتبّعتُ ، منده بنالقاسم أليب املستخرج

بته. شتّى أماكن من كثرية أشياء وأحلقتُ ، وهمٍ  من فيه له وقع ما بعض  ثالثة عىل ورتّ
ل: أبواب نائع، األسامء بألفاظ األلقاب يف: األوّ رف، وأحلقتُ هبا الصّ ال، واحلِ ، كالبقّ

فات يف األلقاب : والثّالث، يف األلقاب بألفاظ الكنى: والثّاين، كاألعمش، والصّ
وكلٌّ من األبواب مرتّبٌ عىل حروف ، والبلدان وغريها، بألفاظ األنساب إىل القبائل

مت فصالً يف التّعريف باللّقب، املعجم  عىل أقترص ومل((: وقال، ))وحكمه، وقدّ
واة أسامء وايات أثناء يف يأيت من إليهم أضفتُ  بل، الرُّ  له تكن مل وإن، واألخبار، الرِّ
 .))للفائدة تكميالً ؛ رواية

صُ منهجه يف اآليت تلخّ  :ويَ
مة اشتملت عىل -أ  ابقة يف األلقاب: بدأ كتابه بمقدّ وعمله ، ذكر املصنَّفات السّ

 .وطريقة ترتيبه، ومنهجه فيه، يف الكتاب

 . ١/٣٩نزهة األلباب   )١(
ابق   )٢(  . ١/٤٦السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
م بفصلٍ نفيسٍ يف التّعريف باللّقب -ب  .والتّفصيل يف حكمه، قدَّ
 .مع إضافات عليها، خلّصه من كتب األلقاب قبله -ج
 :قسم األلقاب إىل ثالثة أقسام -د

فات  .األسامء والصّ
 .الكنى 

 .األنساب
ا -هـ  نَى عليه كتابه، جعل كلَّ قسمٍ منها بابً  .بَ
رين، رتَّب كلَّ قسمٍ منها عىل حروف املعجم -و   .عىل طريقة املتأخِّ

ل((: قال ابن حجر: نامذج منه-٦  آيب:...آا باب: اهلمزة حرف: الباب األوّ
، اهللاعبدأبا يكنى، احلويرث: وقيل، خلف: وقيل، اهللاعبد: اسمه اللَّحم صحايبّ 

: األلف  :الكنى باب((: وقال، ))كنية أداة وظنّها، الكنى يف ذكره من غلط وقد
 باب((: وقال، ))بكر أبو وكنيته احلافظ إبراهيم بنعمر: باملدِّ هو اآلذان أبو

 املعروف؛ أباذيّ  األسد عمر بنعيلّ  القاسم أبو: اآلدميّ : األلف: األنساب
نّيّ  ابن عن أصبهان نزيل باهلمداينّ   .))وغريه، السّ

ل، يف األلقاب بألفاظ األسامءوهو:   )١( -وثالثة أرباع الثّاين؛ وهذا أوسعها، استغرق املجلّد األوّ
  . والكتاب طبع يف جملّدين.-تقريبًا

 . ٥٢-١/٥١نزهة األلباب   )٢(
 . كنىاأللقاب بألفاظ الوهي:   )٣(
 . ٢٧٦إىل ص:  ٢٥١ويقع هذا الباب يف املجلّد الثّاين من ص: . ٢٥١/ ٢نزهة األلباب   )٤(
 . بساناأللقاب بألفاظ األوهو:   )٥(
 . ٣١٤إىل ص:  ٢٧٩ويقع هذا الباب يف املجلّد الثّاين من ص:  ٢٧٩/ ٢نزهة األلباب   )٦(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 :طبعاته -٧
ديريّ  العزيزعبدحتقيق -أ شد، السّ ياض، الرّ  وهي-)ماجستري( هـ١٤٠٩، الرّ

 .-األفضل
د زينهم-ب  .هـ١٤١١، بريوت، دار اجليل، حتقيق حممّ

ّن اعتنى بكتاب ابن حجر دُ : وممِ محن اعبد بنحممّ هـ يف ٩٠٢ت/ خاويّ لسّ الرّ
: قال عنه، زاد فيه عليه زيادات كثريةعمدة األصحاب يف معرفة األلقاب : كتابه

وذيّل عليه ، ))ها إليه يف تصنيف مستقلّ ضممتُ ، عليه زوائد كثرية زدتُ ((
محنعبد يوطيّ  بكر أيب بنالرّ  .األلقاب عن النّقاب كشف: كتابه يف السّ

وء ٤/٢١٣الفتح  )١( ة الكتب يف دار خمطوطة ، ومنه٨/١٧، وينظر: الضّ  . ٨٠٤٦رقم/ املرصيّ
جال ص: مل )٢( هراينّ يف علم الرّ د الزّ د باجابر بحث . ١ح ١٩٦ أقف عليه؛ ذكره حممّ وملحمّ

، نزهة األلباب يف األلقابابن حجر العسقالينّ يف كتابهمنهج احلافظ : بعنوان محمكَّ 
لحافظ ل نزهة األلباب يف األلقاب زوائد األلقاب عىل كتابوآخر بعنوان: 

 . حجرابن



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه مطالب
ل  .املراد هبا: املطلب األوّ

 .فات فيهااملصنَّ : املطلب الثّاين 
 .معاينّ للسّ  األنسابدراسة كتاب : املطلب الثّالث 

تي تُعنى باألنساب من حيث  ، وحقيقتها، وضبطها، مجعها: هي الكتب الّ
ون النّ : نسب((: قال ابن فارس، واألنساب مجع النَّسب. واملنسوبون إليها، وتعريفها

، صالهي التِّ مِّ سُ ، سبالنَّ : منه. صال يشء بيشءقياسها اتّ ، ني والباء كلمة واحدةوالسّ 
، وهو واحد األنساب؛ نسب القرابات: سبالنَّ ((: وقال ابن منظور، ))صال بهتِّ ولال

ويكون إىل ، سب يكون باآلباءالنَّ . . . ةهو يف اآلباء خاصّ : وقيل، القرابة: والنَّسب
معاينّ ، ))ناعةيف الصّ  ويكون، البالد ، بطن أو، قبيلة أيّ : إىل نسبةٍ  كلُّ ((: وقال السّ

 األنساب فإنّ ؛ أجداده لبعض لقب أو، حرفة أو، جدٍّ  أو، قرية أو، بلدة أو، والءأو
 .))األشياء هذه من واحدٍ  عن ختلوال

 . ٥/٤٢٣مقاييس اللّغة   )١(
 . ٧/٤٤٠٥لسان العرب   )٢(
، وهو يف املتقدِّ تارةً تقع إىل القبائل، : األنساب((وقال ابن حجر: . ١/١٩األنساب   )٣( مني أكثريٌّ

، بالنّ رين، وتارةً إىل األوطان، وهذا يف املتأخِّ سبة إىل املتأخِّ بالنّ  مني، سبة إىل املتقدِّ رين أكثريٌّ
اوالنّ  ا أو سبة إىل الوطن أعمُّ من أن تكون بالدً ا أو ضياعً ، وتقع أو سككً نائع،  إىل جماورةً الصَّ

رف از، ويقع كاخليَّاط، واحلِ أَلقابًا؛  األنساب تقع كاألسامء، وقد واالشتباه االتِّفاق فيه كالبزّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ف ف علم((: فقال، اآللويسُّ (علمَ األنساب) وعرّ ، ))النّاس أنساب به يتعرّ
يق حسن، خليفة وزاد حاجي يّة وقواعده((: وصدِّ : وقال املعلِّميّ ، ))واجلزئيّة، الكلّ

عت، عىل ما يذكر فيه أصول القبائل: يُطلق فنُّ األنساب(( ، كنسب عدنان؛ وكيف تفرّ
ا، ثمّ أبناؤهم، يذكر فيه أبناء عدنان ا-ويطلق، وهلمّ جر¢ عىل مجع النِّسب -أيضً

ار؛ اللّفظيّة بنيّ معناها، ويُضبط كلّ منها، ونحو ذلك، كاألسديّ واملقديسّ والنّجّ ، ويُ
رف هبا  .))ويُذكر بعض من عُ

، كان خملدٍ  بنكخالد ب كوفي¢ا القطواينّ لقَّ ، وكان ويُ : ص . النّزهة))منها يغضب القطواينّ
١٨٨-١٨٧ . 

 . ٣/١٨٢ بلوغ األرب  )١(
 . ٢/١١٤، وأبجد العلوم ١٧٨/ ١كشف الظّنون   )٢(
مة حتقيق   )٣(  . ١/٧معاينللسّ  ألنسابامقدّ
يـّة كبرية، وفوائد كثرية؛ سبقت اإلشارة إىل يشءٍ منها، ينظر: ص:   )٤( -٥٣٣ولعلم األنساب أمهّ

ة يف ذلك: قال ابن حزم: ٥٤٢ ّا ورد عن األئمّ  بناخلطّاب، وعثامنُ  بنعمرُ  فرض وما((، وممِ
ان، وعيلُّ  يوان؛ إذ طالب  أيب بنعفّ  بالنّسب ما علمهم القبائل، ولوال عىل فرضوه، إالّ  الدِّ

 معرفة األنساب: علم((: الربّ ، وقال ابن عبد١/٥. مجهرة أنساب العرب))ذلك أمكنهم
 النَّبيُّ  إليه ندب ما عىل األرحام، والوقوف صلة من فيه واآلداب؛ ملا اهلمم بذوي جهلُه يليقال

. واحلديث ١٢-١١: ص اإلنباه .))أرحامكم... به تصلون ما أنسابكم من تعلّموا((بقوله:  
مذيّ رقم: ٨٨٦٨املذكور رواه أمحد رقم:  ا-، وقال١٩٧٩، والرتّ  العرب علم وهو((: -أيضً

وي ينتسبون. . . وقد وإليه يتفاضلون به كانواالّذي  حاح الوجوه من النَّبيّ  عن رُ  ما الصّ
: ١٣: ص . اإلنباه))العرب بأنساب علمه عىل يدلّ  معاينّ  املعارف، واألنساب علم وكان((، وقال السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

رة يف  الثّاين القرن من الثّاين النّصف ظهر التَّصنيف فيها عند النّسابني يف فرتة مبكّ
ثني ، اهلجريّ  ا عند املحدِّ ر عن ذلكوأمّ مريّ ، فقد تأخّ ظهرت يف أواخر ((: قال العُ

ة هلذه : تعاىل اهللاقال ما فيهم، عىل -وتعاىل سبحانه- اهللاوضعهاالّتي  العلوم أهمّ  من األمّ
 ]١٣[احلجرات: 

تي  النّعم أعظم من األنساب ومعرفة((، وقال: ١/١٨األنساب .)) . ))عباده هبا تعاىل اهللاأكرمالّ
ابق، وقال ابن األثري:  اغب يف ((السّ ّا حيتاج طالب العلم إليه، ويضطرّ الرّ العلم باألنساب ممِ

: ١/٧اللّباب ))األدب والفضل إىل التّعويل عليه خاويّ  األنساب به وحتفظ((، وقال السّ
حم، واملتسبّب صلة عليها املرتتّب ابن  ، وقال١٤٤: ص . اإلعالن))والكفاءة املرياث عنها الرّ

علم وما((فارس:  ني األمم من أحدٌ  يُ احبي ص. ))العرب عناية النّسب بحفظ عُ . ٧٦: الصّ
ة م ص: -وهو من خصائص هذه األمّ  . -٣٧كام تقدَّ

ين املنجد. قال ٢٠٤موارد اخلطيب ص: ، و١٧٥بحوث ص: ينظر:   )١( البدء ((: صالح الدّ
هريّ يف احلجاز  ودمشق، ثمّ ظهر يف البرصة، ثمّ الكوفة، وكان بتدوين األنساب قد ظهر مع الزّ

؛ فيكون ما  ج وابن الكلبيّ ازدهاره يف النّصف الثّاين من القرن الثّاين عىل أيدي سحيم ومؤرّ
. ))زعمه حاجي خليفة من أن الّذي فتح باب التّدوين يف األنساب هو ابن الكلبيّ غري صحيح

مة حتقيق دويسّ ص:  حذف من نسب قريشمقدّ : ٦للسّ مريّ  يف التّأليف((، وقال العُ
، ولعلّ  الثّاين القرن من الثّاين النصف يف بدأ األنساب ل اهلجريّ  بعد- األنساب يف ألّف من أوّ

تي  حماولة هريّ الّ ابة اليقظان أبو هو -تتمّ  ملالزّ ج هـ، ومعارصه١٩٠ت/ النّسّ ؤرِّ  عمرو بنمُ
دويسّ   عىل باألنساب االهتامم يقترص . . وملهـ. ٢٠٤ت/ الكلبيّ  بنهـ، وهشام١٩٥ت/ السّ
ابني؛  ثون اهتمّ  الرئيسيّة، فقد مادّهتم األنساب كانتالّذين النّسّ ا املحدِّ  القرون منذ -أيضً

. ويف املصدر األخري ٢٠٤موارد اخلطيب ص: . وينظر: ١٧٥بحوث ص: . ))باألنساب األوىل



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ة انتسابات إىل القبيلة  ثني بعد أن أصبح لكلِّ املحدِّ القرن اخلامس كتب يف أنساب  راوٍ عدّ

دف يف أنساب املحدِّ ل من صنّ أوّ ((: وقال، ))نعةواملدينة والصّ   املقديسّ  طاهر بنثني حممّ
 .))فقةاألنساب املتّ هـ يف كتابه ٥٠٧ت/

  :وأسامء مصنِّفيها، وهذه قائمة بعناوين املصنَّفات
ب حفص بناليقظان عامر يبأل النّسب الكبري -١ لقَّ ، سحيم: األخباريّ يُ

 .هـ(م)١٩٠ت/
 .(م). له خبارهاأنسب خندف و -٢
ج حذف من نسب قريش -٣ رِّ ؤَ دويسّ  عمرو بنأليب فيْد مُ  السّ

 .هـ(ط)١٩٥ت/

ف بعدهم عتمد عليهم معظم من صنّ وا، ةالثة شجرة األنساب العربيّ حيث رسم الثّ ((زيادة: 
 . ))يف األنساب

 . ٦٢بحوث ص:   )١(
ابق  )٢(  . ١ح ٦٢ص:  السّ
ها، وقد استقصاها بكر أبو  )٣( مِ دَ اقترصتُ عىل املطبوع منها؛ لكثرهتا، وذكرتُ بعض املفقود منها لقِ

ابنيزيد يف:   . طبقات النَّسَّ
، والبغداديّ يف ٣/٣٥٨، وياقوت يف معجم األدباء ١٣٨ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:   )٤(

ة  ركيلّ يف األعالم ١/٤٣٦اهلديّ  . ٥/٥٣، وكحالة يف معجمه٣/٢٥٠، والزّ
، والبغداديّ يف ٣/٣٥٨، وياقوت يف معجم األدباء١٣٨ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:  )٥(

ة  . ٥/٥٣، وكحالة يف معجمه١/٤٣٦اهلديّ
ين املنجده قحقّ   )٦( أقدم كتاب ((قال بكر أبو زيد: م. ١٩٦٠، القاهرة، دار العروبة، صالح الدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .(م). له مجاهري القبائل -٤
د بنشامهل مجهرة النّسب -٥  .هـ(ط)٢٠٤ت/ ائب الكلبيّ السّ  بنحممّ
 .(ط). له نّسب الكبريال -٦
 .له (م) وجزامل -٧
 .له (م) الفريد -٨

قه؛ فهو نصّ ٣٨ابني ص: سّ . طبقات النّ ))سب وصل إلينامعروف يف النّ  . ولعلّه أفاده من حمقِّ
مة حتقيقه ص:   . ٦عبارته يف مقدّ

، وابن خلِّكان يف ٥/٥٣٧، وياقوت يف معجم األدباء ٧١ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:   )١(
ري ٥/٣٠٤الوفيات  هبيّ يف السِّ  . وغريهم. ٩/٣١٠، والذّ

قه حممود العظم، دار اليقظة، دمشق. قال ابن خلِّكان:   )٢( . ))ف يف بابه مثلهصنّ مل يُ ((حقّ
 . ٦/٨٣وفياتال

يوجد منه القسم األخري يف اإلسكوريـال يف أسبانيا، وحيوي مجيع أنساب القبائل اليمنيّة؛ كام   )٣(
ابني ص:   ليمن الكبرينسب معد واطبع باسم: و. ٤٨أفاده بكر أبو زيد يف طبقات النّسّ

ىيُ هـ، و١٤٠٨حتقيق ناجي حسن، عامل الكتب، ومكتبة النّهضة،  ا-سمّ ؛ كام املنزل: -أيضً
؛ كام ذكره ابن خلِّكان مجهرة النّسب، وهو أكرب من ٥/٥٩٧ذكره ياقوت يف معجم األدباء 

أكرب وهو ، العرب فيه منازهلم له نزّ ه بذلك؛ ألنّ سامّ ((، وقال مغلطاي: ٦/٨٣يف الوفيات 
ا جد¢  رأيتُ ، سبكتاب له يف النّ  ابع فقط، وحاله يقتيض أن يكون كبريً . ))امنه اجلزء الرّ

تي احتواها كتاب: ١٧-٣/١٦اإلكامل د ابن النّديم األنساب الّ  ؛ نقالً الكبري النّسب. وعدّ
د عن  . ١٤٣: ص الفهرست. إسحاق بنحممّ

، وخليفة يف ٦/٨٣، وابن خلِّكان يف الوفيات٥/٥٩٨ذكره ياقوت يف معجم األدباء   )٤(
 . ١/١٧٩الكشف

، ٦/٨٣، وابن خلِّكان يف الوفيات٥/٥٩٨صنّفه للمأمون. ذكره ياقوت يف معجم األدباء )٥(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .له (م) يّ امللوك -٩

 .هـ(م)٢٠٨ت/ البرصيّ  املثنّى بنمعمر عبيدة أليب كتاب القبائل -١٠
 .(م)هـ٢١٦ت/، األصمعيّ  قريب بنامللكعبدل كتاب النّسب -١١
-املرصيّ ثمّ  برصيّ ال هشام بنامللكعبدل أنساب محري وملوكها -١٢

 .هـ(ط)٢١٨ت/ -ريةصاحب السّ 
 .(ط)هـ٢٢٤ت/، م اهلرويّ سالّ  بنالقاسمعبيد يبأل كتاب النّسب -١٣
، املرصيّ  اجلمحيّ  مريم أيب بناحلكم بنسعيدل النّسبكتاب  -١٤

 .(م)هـ٢٢٤ت/
د  بنعيلّ  احلسن أليب وأخبارها نسب قريش -١٥ ، املدائنيّ حممّ

 .(م)هـ٢٢٥ت/

 . ١/١٧٩وخليفة يف الكشف
. ذكره ياقوت يف معجم األدباء )١( ، ٦/٨٣، وابن خلِّكان يف الوفيات٥/٥٩٨صنّفه جلعفر الربمكيّ

 . ١/١٧٩وخليفة يف الكشف
، وخليفة يف ٥/٥١٣، وياقوت يف معجم األدباء٨٠ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:   )٢(

 . وغريهم. ٢/١٤٤٨الكشف
 . ٤/٣٤٣٨يّ يف اإليضاح ، والبغداد٨٣ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:   )٣(
راسات، بصنعاء١٣٤٧، املعارف، باهلند، التّيجان يف ملوك محريطبع باسم:  )٤(  . هـ، ثمّ نرشها مركزُ الدّ
رع، الفكر، بريوت،   )٥(  هـ.  ١٤١٠طبع بتحقيق مريم الدّ
فديّ يف ٤/٢٢٣، وياقوت يف معجم األدباء ١٤٨ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:  )٦( ، والصّ

 . ٢٢/٢٩الوايف 
، ٣/٣٧٥جم األدباء ، وياقوت يف مع١٣٩ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:  )٧(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د اهللاأليب عبد نسب قريش -١٦ م بنحممّ  .هـ(م)٢٣٢ت/ البرصيّ  سالّ
ــــريش -١٧ ــــب ق ــــدأل نس ــــعب اهللايب عب ــــنمص ــــد ب ــــ اهللاعب برييّ ال زّ

 .هـ(ط)٢٣٦ت/
ـــــا -١٨ ـــــل ومؤتلفه ـــــف القبائ ـــــدمل خمتل ـــــنحمّ ـــــب ب ـــــداديّ  حبي  البغ

 .(ط)هـ٢٤٥ت/
 .له(م) كتاب النّسب -١٩
 .له (م) وأنساهبم عراءالشّ  -٢٠
تي بني رسول -٢١  .له (م) وأصحابه سو العصبة اهللاألرحام الّ
ام -٢٢  .له (م) القبائل الكبرية واأليّ
بائع يف النّسب -٢٣  .له (م) العامئر والرّ

 . ١/٣٨٨اهلديّة يفوالبغداديّ 
فديّ يف الوايف   )١(  . ٣/٩٦ذكره الصّ
 م. ١٩٥٣طبع بعناية بروفنسال، املعارف، بمرص،   )٢(
 سيأيت يف كتب املؤتلف واملختلف.   )٣(
فديّ يف الوايف ٥/٢٨٨، وياقوت يف معجم األدباء ١٥٥ذكره ابن النّديم يف الفهرست ص:   )٤( / ٢، والصّ

آلفاق، بريوت، طبع بعناية إيلزة ليختن، دار ا املحرب. وله كتاب: ٢/١٤، والبغداديّ يف اهلديّة ٢٤١
اجم   .وهو يف التّاريخ، ولكنّه اشتمل عىل ذكر مجلة من األنساب والقبائل والرتّ

رَ البغداديّ له كتابًا آخر باسم:  )٥( كَ ابقة، وذَ عراءذكرته املصادر السّ  . أنساب الشّ
ابقة.  )٦(  ذكرته املصادر السّ
ابقة.  )٧(  ذكرته املصادر السّ
ابقة.  )٨(  ذكرته املصادر السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ــــا -٢٤ ــــريش وأخباره ــــرة نســــب ق ــــ مجه ــــنبريزّ لل ــــ ب ــــريشّ بكّ  ار الق

 .هـ(ط)٢٥٦ت/
 الـــــبالذريّ  حييـــــى بـــــنيب احلســـــن أمحـــــدأل رشافأنســـــاب األ -٢٥

 .(ط)هـ٢٧٩ت/
ــــدأل نســــب عــــدنان وقحطــــان -٢٦ ــــاس حممّ ــــنيب العبّ د املــــربّ  يزيــــد ب

 .هـ(ط)٢٨٥ت/
د اشتقاق أسامء القبائل -٢٧ يّ األزد دريد بناحلسن بنأليب بكر حممّ

 .هـ(ط)٣٢١ت/
يعقوب  بنأمحد بنلحسنل ام ملوكهاكليل يف أنساب محري وأيّ اإل -٢٨
 .هـ(ط)٣٣٤املعروف بابن احلائك ت/  اهلمداينّ 

، القاهرة،   )١( قه حممود شاكر، دار العروبة، واملدينّ  هـ. ١٣٨١حقّ
د محيد )٢( ل بتحقيق حممّ زكار،  سهيل بتحقيق الكتاب اهللا، املعارف، بمرص، وطبعطبع اجلزء األوّ

، الفكر، ببريوت،  ورياض  ، وينقصهااألرشاف أنساب من مجل: هـ، باسم١٤١٧زركيلّ
ل، وطُبعت دة دور آخرين، يف بتحقيق منه أجزاء األوّ  . متعدّ

عىل نفقة آل ثاين يف ، هـ١٤٠٤، طبعههـ، ثمّ أعيد ١٣٥٤، اهلند، اجكويتّ الرّ  العزيزعبده قحقّ   )٣(
 . هـ١٤٠٠، ةسائل الكامليّ جمموعة الرّ ، وطُبع ضمن قطر

المم، ثمّ عبد١٨٥٤عناية وستنفلد، بطبع  )٤( ، بمرص،  السّ  هـ، ونرشت١٣٧٨هارون، اخلانجيّ
 . االشتقاق: باسم هـ١٤١١اجليل، بريوت،  الطبعة، دار هذه

، بغداد،  )٥( م، ونبيه أمني، دار العودة، بريوت، ١٩٣١طبع اجلزء الثّامن بتحقيق أنستاس الكرميلّ
ين اخلطيب، بمرص،  ل والثّاين والثّامن والعارش ١٩٤٩والعارش بتحقيق حمبّ الدّ م، واألوّ

د عيل األكوع، اإلرشاد، بصنعاء،  ل ١٤٢٩بتحقيق حممّ هـ، ويقع يف عرشة أجزاء، وصلنا: األوّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــبة -٢٩ ــتبه النّس ــد مش ــد عب ــن اهللاأليب الولي ــد ب ــن األزديّ  حممّ ــريضّ  اب  الف

  .هـ(م)٤٠٣/ت
ـــــبة -٣٠ ـــــتبه النّس ـــــد مش ـــــيلعب ـــــيّ الغن ـــــعيد األزديّ املرص ـــــن س ب

 .)(طهـ٤٠٩ت/
د بنأمحد سعد أليب املؤتلف واملختلف -٣١  .هـ(م)٤١٢ /ت املالينيّ  حممّ
 الوزير ابن املغريبّ  عيلّ  بنللحسني األنساب علم يف اإليناس -٣٢

 .هـ(ط)٤١٨ت/
لطان عمر طرفة األصحاب يف معرفة األنساب -٣٣  اليمنيّ  يوسف بنللسّ

 .هـ(ط)٤٣٠ت/ رسول ابن
أليب عمر  أنساب العرب والعجميف التّعريف بأصول مم القصد واأل -٣٤

 .هـ(ط)٤٦٣ت/ الربّ ابن عبد القرطبيّ  اهللاعبد بنيوسف

ه: نبيه أمني، وذُكِرَ أنّه يوجد كامالً يف مكتبة حييى باليمن.وا قُ   لثّاين والثّامن والعارش؛ كام أفاده حمقِّ
 سيأيت يف كتب املؤتلف واملختلف.   )١(
 سيأيت يف كتب املؤتلف واملختلف.   )٢(
ة، وسيأيت يف كتب املؤتلف واملختلف.   )٣(  وهو يف األنساب خاصّ
، بمرص، طبع  )٤( هـ، وهو خمترص: ١٤٠٠، محد اجلارسم، ونرشه ١٩٦٥يف جملّة الكتاب العريبّ

 البن حبيب.  خمتلف القبائل ومؤتلفها
قه سرتستني، دار صادر، بريوت،   )٥( ، ١٤١٢حقّ هـ، وطبع قبل ذلك باملجمع العلميّ

 هـ. ١٣٦٩بدمشق،
عادة، مرص،  )٦(  م. ١٩٦٦هـ، واملطبعة احليدريّة، ١٣٥٠طبع يف مطبعة السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
واة -٣٥  . (ط)له  األنباه عىل قبائل الرُّ

عادة، مرص،  )١( قه إبراهيم األبيا١٣٥٠طبع يف مطبعة السّ ، هـ، وحقّ ، دار الكتاب العريبّ ريّ
 هـ. ١٤٠٥بريوت،

، املتامثلةومن أشهر كتب األنساب املطبوعة بعد القرن اخلامس:   )٢( يف  األنساب املتّفقة يف اخلطّ
بط د النّقط والضّ قه دي يونغ، يف ليدن،  ٥٠٧، ت/املقديسّ  طاهر بنأليب الفضل حممّ هـ، حقّ

، -هـ ٥٨١ومعه ذيله أليب موسى املدينيّ ت/-م١٨٦٥ ، ونُرش يف املثنّى، ببغداد، واخلانجيّ
إلخ، يف الكتب املؤتلف واملختلف، املعروف: باألنساب املتّفقة. . . بمرص، وطُبع باسم: 

حابة ورواة هـ. و١٤١١العلميّة، بريوت،  اقتباس األنوار والتامس األزهار يف أنساب الصّ
د عبد اآلثار ، يف الكتب هـ، طُبع٥٤٢ت/ شاطيّ الرّ  عيلّ  بن اهللاأليب حممّ  منه جزءٌ صغريٌ

. قال ٤/١٠٥ينظر: األعالم. هـ، والّذي وصلنا منه أجزاء خمطوطة١٤٢٠، العلميّة، بريوت
ية٢٢٣. املعجم ص: ))مل يُسبق إىل مثله((ار: ابن األبّ  ، اخترصه ١/٤٥٦، وهو ستّة أسفار. اهلدّ

اط. و ، وابن خرّ د بنالكريمعبدأليب سعد  األنسابالبلبييسّ -هـ٥٦٢ت/ معاينّ السَّ  حممّ
 النّسب يف املنتهي وفضالة املبتدي عجالة. و-٥٨٨-٥٨٢ستأيت دراسته بالتّفصيل ص: 

د بكر أليب ، القاهرةجممع اللّغة، بسحنون،  اهللاعبده قحقّ هـ، ٥٨٤ت/ احلازميّ  موسى بنحممّ
سيأيت يف كتب -له النّسبة مشتبه يف الفيصلو. هـ١٣٩٣، ثمّ أعاد طبعه عنه، هـ١٣٨٤
ين عبد التّبيني يف أنساب القرشيّني. و-املشتبه ،  قدامة بنأمحد بن اهللاملوفّق الدّ املقديسّ

د  هقحقّ ، -املغني صاحب-هـ٦٢٠/ت ، حممّ ، نرش املجمع العراقيّ ليميّ . هـ١٤٠٢الدّ
حابة من األنصارو نوهيض، دار الفكر، بريوت، عيلّ ه قحقّ له،  االستبصار يف نسب الصّ

، فريد اجلنديّ ه قحقّ هـ، ٦٢٦/ت احلمويّ  اهللاعبد بنلياقوت معجم البلدانو. هـ١٣٩٢
:  هـ، وله١٤١٠، بريوت، الكتب العلميّة عظيم الفائدة يف ((طبعات أخر، قال املعلِّميّ

مة األنساب))النّسب إىل البلدان ين البغداديّ واخترصه موفّ ، ١/١٠. مقدّ ه: وسامّ ، ق الدّ
-ن بمعارف معجم البلدانإحتاف اخلالّ : بكر أبو زيد، ول-عوطبم-العمراصد االطّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا: ة ومن مظاهنّ اجم العامّ  هتذيبكـ: القسم اخلاصّ باألنساب يف كتب الرتّ

يّ  الكامل ، واأللقاب، واملشتبه، وكذلك كتب املؤتلف واملختلف، وفروعه، للمزّ
 .ومعاجم البلدان

 األنساب: عنوانه -١
د بنالكريماحلافظ أبو سعد عبد: مؤلِّفه -٢ معاينّ  منصور بنحممّ السّ

 .هـ٥٦٢ت/

د بنعيلّ ل يف حترير األنساب باباللّ . و-عوطبم هـ، طبع يف ٦٣٠ت/ ثري اجلزريّ األ بنحممّ
معاينّ املثنّى، ببغداد، ونُرش يف صادر، بريوت،  خاويّ  ، وذكراخترص فيه كتاب السّ  بأنّ فيه السّ

ة ا. التّدريب٤/٥١٦ . الفتحفوائد مهمّ يوطيّ أنه زاد شيئًا يسريً ، واخترصه ٢/٣٨٥، وأفاد السّ
كلالتّمييز والفصل بني. و-سيأيت-لبّ اللّباب يف   املتّفق يف اخلطّ والنّقط والشّ

ار احلفيظقه عبدحقّ هـ، ٦٥٥ت/ ابن باطيش املوصيلّ  اهللاهبة بنإلسامعيل  منصور، الدّ
 وأصحابه العرشة، اجلوهرة يف نسب النَّبيّ و. األنساب يف هـ؛ وهو١٩٨٣العربيّة، ليبيا، 

دمل قههـ، ٦٨٠/ت التِّلمساينّ  اهللاعبد بنبكر أيب بنحمّ د  حقّ ، فاعيّ دار الرّ ، ونجيّ لتّ احممّ
ياض  عيلّ  بنأليب العبّاس أمحد رب يف معرفة أنساب العربهناية األ. وهـ١٤٠٣، الرّ

، ت/القل ، القاهرة، ٨٢١قشنديّ قه إبراهيم األبياريّ م، ودار الكتاب، بريوت، ١٩٥٩هـ، حقّ
مانقالئد اجلامن يف التّعريف بقبائل عرب ال. وله: ٢هـ، ط/١٤٠٠ ق، مرص،  نفس. زّ املحقِّ
ابني ص: هناية األربهـ. وأفاد بكر أبو زيد أنّه كاملستدرك عىل ١٣٨٣ . ١٥١. طبقات النّسّ

محنلعبد باب يف حترير األنساباللّ  بّ ل و يوطيّ  بكر أيب بنالرّ ه قحقّ هـ، ٩١١/ت السّ
د أمحد ، فيه كتاب ابن األثريص خلّ هـ، ١٤١٠، بريوت، الكتب العلميّة، وأرشف أمحد، حممّ

 . وزاد عليه أشياء



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
َعَ فيه األنسابَ : موضوعه -٣ فات، والنِّسبَ ، مجَ ، وضبطها، واأللقابَ ، والصّ

فَ بحقيقتها رَّ ب إليها، وعَ نْسَ نْ يُ متهقال يف . ومَ أو ، قبيلة إىل أيّ  نسبةٍ  كلُّ ((: مقدّ
 فإنّ ؛ لبعض أجداده أو لقبٍ ، أو حرفة، أو جدٍّ ، أو قرية، أو بلدة، أو والء، بطن

 .))شياءنساب ال ختلو عن واحد من هذه األاأل
 :نربزها يف األمور اآلتية: قيمته العلميّة  ٤
 .مكانة مؤلِّفه ال سيام يف فنِّ األنساب -أ

هات كتب األنساب -ب   .ومن أوسعها، من أمّ
ومن يُنسب ، والتّعريف بحقيقتها، وضبطها، حماولته استيعاب األنساب -ج

مجة هلم، إليها   .مع الرتّ
اجم ، ال سيام يف النِّسب الغريــبة، حو تراجم ال توجد يف غريه -د والرتّ

رة ثني، املتأخِّ  .واعتنى برتاجم املحدِّ
، نظرت فيه فرأيتُه قد أجاد ما شاء((: قال ابن األثري: ثناء العلامء العاطر عليه -هـ

وال ملستثنٍ أن ، لوال أنّه: فام لواصفٍ أنْ يقول، وترتيبه وما أساء، يفهوأحسن يف تصن
ا: فلو قال قائل، إالّ أنّه: يقول ولو زعم أنّه ، إنّ هذا تصنيفٌ مل يُسبق إليه لكان صادقً

ا وهناية ، فجاء الكتاب يف غاية املالحة. . . قد استقىص األنساب لكان باحلقِّ ناطقً

قال ابن األثري: قد مجع فيه األنساب إىل القبائل، والبطون، واآلباء، واألجداد، واملذاهب يف  )١(
فات، والعيوب، واأللقاب.  ناعات، والصّ الفروع، واألصول، واألمكنة، والصّ

: ١/٨اللّباب ف، وقال املعلِّميّ ا، وبترصّ امجع فيه عا((خمترصً ب مطلقً ة ما ظفر به من النِّسَ . ))مّ
مة األنساب  . ١/٩مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه بام عجز عنه األوائلقد ، والفصاحة، اجلودة ألنّه ؛ وال يدركه األواخر، أتى مُصنِّفُ

ترتيب احلروف يف قد لزم يف وضعه، وتأليفه، وأحسن مجعه، وتصنيفه، أجاد ترتيبه
ا يف فنِّه، واألسامء عىل ما تراه، األبواب : قلت، القرين يف حسنهمنقطع،فلامّ رأيته فردً

خاويّ ، ))فاختبطرعتوأم، أكرمت فارتبط: هذا موضع املثل : وقال السّ
معاينّ ال األنسابوأمجعه، فلِّ وأحسن ما أُ (( يوطيُّ  وصفهو، ))بن السّ بأنّه  السّ

 .))هو بحقٍّ الكتاب الوحيد فيه((: وقال املعلِّميّ ، حافلٌ  ضخمٌ 
مة ذكر فيها األمور اآلتية: طريقة ترتيبه -٥ م بمقدّ يّة علم األنساب: قدّ ، أمهّ

ثمّ ، وكيفيّة مجعه لألنساب، وطريقة ترتيبه، ومنهجه فيه، وسبب تأليفه، وفائدة معرفته
بَ مجاعةٍ من أصول ، ذكر فصوالً يف احلثِّ عىل تعلّم األنساب ومعرفتها رَ نَسَ كَ وذَ

ا بنسب النَّبيّ ؛ أنساب العرب ثمّ العرب ، ثمّ قريش، ثمّ بني هاشم، مبتدئً
ثمّ رشع بذكر األنساب والنِّسب عىل ، العرب باألنسابوذكر معرفة ، وأصلهم

ل يف الكلمة رين يف مراعاة احلرف األوّ ، فالثّاين، حروف املعجم عىل طريقة املتأخِّ

ا أي: وجدت)  ١(  . ٣٠٣/ ١٩ العروس تاج. بالنّفائس االحتفاظ وجوب يف فاحفظه، يرضب كريامً  فرسً
اء مرع: امليم((قال ابن فارس: )  ٢( . املكان ومرع. وخريٍ  خصبٍ  عىل يدلّ  صحيح أصل والعني والرّ

ا أصابوه: القوم وأمرع  . ٣١٢/ ٥ اللّغة مقاييس. ))أكأل: الوادي وأمرع. مريعً
 . ١/٨اللّباب   )٣(
 . ٤/٥١٦ الفتح  )٤(
 . ٣٨٥/ ٢ التّدريب  )٥(
مة األنساب   )٦(  . ١/٢٨مقدّ
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متهقال يف. وهكذا حتّى هناية النَّسب أو النِّسبة، فالثّالث سبة عىل أوردت النِّ ((: مقدّ

فابتدأت ، لثّالث إىل آخر احلروفوا، وراعيت فيها احلرف الثّاين، حروف املعجم
وهي قرية من -لفني يف األ بريّ اآل: وذكرت، لفنيا بمنزلة األهنّ أل، ةداملمدو لفباأل

. ))برةسبة إىل عمل اإلوهذه النِّ ؛ دةمع الباء املوحَّ ، لفباأل: بريّ واإل، -سجستان
، عىل حتصيل هذا النّوع من العلم أحاديث مسندة يف احلثِّ  فيها فصوالً  متُ قدَّ ((: وقال

 .))وورد يف احلديث ذكرهم، ونسب مجاعة من أصول العرب
متهقال يف : منهجه فيه -٦ اظ ، ع ذلكيف رحلتي أتتبّ  وكنتُ ((: مقدّ وأسأل احلفّ
ا وملََّ ، وأثبت ما كنت أسمعه، أحدٍ  كلّ  بَ سِ نُ  ءٍ يش وإىل أيّ ، تهاوكيفيّ ، نسابعن األ

 اهللاذكره- البسطاميّ  احلسن أيب بنوإمامنا أيب شجاع عمر، شيخنا فق االجتامع معاتّ 
 إىل أيّ  نسبةٍ  وكلّ ، نسابيف األ ني عىل نظم جمموعٍ فكان حيثّ ، هربام وراء النّ  -باخلري
؛ أو لقب لبعض أجداده، أو حرفة، أو جدٍّ ، أو قرية، أو بلدة، أو والء، أو بطن، قبيلة
فرشعت يف مجعه بسمرقند يف سنة ؛ شياءمن هذه األ نساب ال ختلو عن واحدٍ األ فإنّ 

 ثمّ حذفتُ ، واجلرح والتّعديل بأسانيدها، أكتب احلكايات وكنتُ ، مخسني ومخسامئة
وال ، ليسهل عىل الفقهاء حفظها؛ ت إىل االختصارلْ ومِ ، سانيد لكي ال يطولاأل

اظ ضبطها جل الّذي أذكره ((: وقال، ))يصعب عىل احلفّ ، مجةيف الرتّ وأذكر نسب الرّ
ومن رو ، ث عنهمومن حدَّ ، وأذكر شيوخه، وإسناده، وما قال النّاس فيه، وسريته

، وقد أذكر البالد املعروفة((: وقال، ))كان بلغني ذلك ووفاته إنْ ، ومولده، عنه
ة ما ظفر به من ((: وقال املعلِّميّ ، ))لفائدة تكون يف ذكرها؛ سبة إليهاوالنّ  مجع فيه عامّ

ب ا النِّسَ ةً منها أطلقها عىل مجاعةٍ يصحّ أن تطلق عليهم ، مطلقً بل زاد فاستنبط عدَّ
ا-وزاد، لكنّهم مل يُعرفوا هبا يها أهلُ -أيضً تي ال يُسمّ مجلةً من األلقاب واألوصاف الّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ر شخصٍ واحدٍ تُطلق ((: وقال، )) ))نسبةً ((: العربيّة ومل يقترص يف كلّ نسبةٍ عىل ذِكْ

جد غ ا، ريهعليه حيث وُ جل عىل أقلِّ ، بل يزيد عىل ذلك كثريً ومل يقترص يف ذكر الرّ
 .))بل يسوق له ترمجة مفيدة قد تطول يف كثريٍ من املواضع، تعريفٍ به

ص منهجه يف العنارص اآلتية  :ويتلخّ
مةٍ  -أ   .سبقت اإلشارة إىل مضموهنام؛ وفصولٍ ، بدأ كتابه بمقدّ
الً باحلروف-ب  ف بحقيقتها، يضبط النِّسبة أوّ ثمّ يذكر من يشتهر ، ثمّ يُعرِّ

 .بالنِّسبة إليها
وقد حو كتابه تراجم ، ملن يذكرهم -غالبًا-يرتجم برتاجم خمترصة -ج 

واعتنى برتاجم ، السيام يف النِّسب واألنساب الغريبة، توجد يف الكتب املشهورةال
ثني معاينّ قد يذكر املرتج. املحدِّ وربّام يف ، م يف أكثر من موضعٍ وذكر ابنُ األثري أنّ السّ

: وقال، وقد يذكر من شأنه يف بعض املواضع ما ال يذكره يف األخر، النِّسبة الواحدة
، ولعلّه قد عاجلته منيّته قبل هتذيب الكتاب، أنّه مل يشتبه عليه   غالب ظنِّي فيه((

 .))وإعادة النّظر فيه عىل وجه االعتبار واإلصالح
 .وتسهيالً للحفظ، طلبًا لالختصار؛ حذف األسانيد-د

 :اخترصه كلٌّ من: عناية العلامء به- ٧
ين عزّ  -أ  واستدرك ، زاد فيه أشياء يف حترير األنساب باباللّ : يفثري األ بنالدّ

مة األنساب  )١(  . ١/٩مقدّ
ابق.   )٢(  السّ
 . ١١/ ١باب اللّ   )٣(
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يوطيّ كتاب، ما فاته يهعل  .لبّ اللّباب : يف اللّبابوخلّص السّ

د -ب د اخليرضيّ  بنحممّ افعيّ  حممّ االكتساب يف تلخيص : يف، هـ٨٩٤ت/الشّ
 .ياداتوغريمها من الزّ ، شاطيّ والرّ ، ثريإليه ما عند ابن األ ضمّ ، كتب األنساب

د-ج ين حممّ ب الّ معني الطّ : يف، هـ٨٧٦ت/ القاهريّ  قمر بنشمس الدّ
معاينّ : البويشّ  وألكرم. بمعرفة األنساب  .األنساب وكتابه السّ

معاينّ : نامذج منه  ٨  األلف بفتح: اآلبجيّ : يثلّثهام وما، األَلفنيْ  باب((: قال السّ
دة  الباء وفتح، املمدودة  أبو منه، العجم ببالد موضع: آبج اىل النِّسبة هذه. جيمثمّ ، املوحّ

دعبد د النّرض أبو وعنه، أبيه عن رو، اآلبجيّ  حممويه بناهللا حممّ د بنحممّ  يوسف بنحممّ
 املنقوطة الباء وضمّ ، املمدودة األلف بفتح: اآلبريّ . أماليه يف احلاكم حديثه أخرج، الفقيه

اء آخرها ويف، بواحدة ، سجستان قر من قرية وهي: آبر اىل النِّسبة هذه، املهملة الرّ
د احلسن أبو: إليها باالنتساب واملشهور اهللا عبد بنعاصم بنإبراهيم بناحلسني بنحممّ

جستاينّ  اآلبريّ  ف رحل، السّ ، واجلزيرة، والعراق، واجلبال، خراسان إىل احلديث يف وطوّ
ام ث، ومرص، والشّ اج أيب عن وحدّ ّ ، النّيسابوريّني خزيمة بنبكر وأيب، العبّاس الرسّ

ما ص: -كالمها مطبوع )١( أسقط أكثر ((: -عن كتاب ابن األثري-. قال املعلِّميّ -٢ح  ٥٨١تقدّ
اجم، ونبّه عىل األ وهام اليسرية، وزاد زيادات أسامء األشخاص، واخترص أكثر الرتّ

. ))-اهللاإن شاء األنساببالكثرية، وسننبّه عىل فوائده يف التّعليق عىلليست
مة  . ١/١٠األنسابمقدّ

ة  )٢(  . ٢٥٢٤، ٢٥٢٣باملدينة رقم/منه خمطوطة يف املحموديّ
: يف جملّد،   )٣( خاويّ وء . ))وقفت عليه((قال السّ  . ٨/١٧٧الضّ
 هـ. ١٤٢٠، ٧٨/العدد، دمشق، باث العريبّ ة الرتّ جملّ   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنوأمحد، األسرتاباديّ  عديّ  بننعيموأيب جزيّ  األزهريّ  األزهر بنحممّ ، السّ

د دعبيد وأيب، اهلرويّ  النّرض بنيوسف بنوحممّ بيع بناهللا حممّ ، اجليزيّ  سليامن بنالرّ
د، البريويتّ  ومكحول افعيّ  فٌ مصنَّ  كبريٌ  وله كتابٌ ، سهل القهستاينّ  بنوحممّ يف مناقب الشّ

ازة عالية بكتاب إج ويل، بو احلسنأ يثيّ اللّ  برش بنرو عنه عيلّ ، وأخباره
ا فاتهإالّ  يّ جزالسّ  شعيب بنعيسى اهللاعبد يبأعن  املناقب ا واحدً وهو ،  جزءً

 .))عن اآلبريّ  يثيّ يرويه عن اللّ 
ة طبعات: طبعته -٩  :منها، طبع عدَّ
نكوغراف يف ليدن -أ   .م١٩١٢، طبع بالزّ
محن املعلِّميّ عبد حتقيق-ب   إىلوصل فيه ، هـ١٣٨٢، اهلند، املعارف، الرّ

ادس ا هحتقيقاملعارفُ  تأكملثمّ ، اي)(هناية حرف الزّ : السّ ، يف ثالثة عرش جملّدً
ين أمحد بإرشاف تَّة القاهرة نرش املجلّ ب، ابن تيميّة مكتبةُ  وأعادت، رشف الدّ دات السِّ
تي حقَّ   .قها املعلِّميّ الّ
ية من حتقيق املعلِّميّ كلٌّ منحتقيق  أتمّ  -ج د عوّ : األجزاء املتبقّ ابع امة حممّ (السّ

د ، الثّامن)و امةوحممّ رياض و، )العارش(اح احللو الفتّ عبدو، )التّاسع(رياض مراد و، عوّ
 .الكتاب تمَّ وبه ، )الثّاين عرش( أكرم البويشّ و، )احلادي عرش( ومطيع احلافظ، مراد

 .هـ١٤٠٨، بريوت، دار اجلنان، الباروديّ  اهللاعبد تعليق -د
د أمحد حالقيقدت -هـ   .اث اإلسالميّ دار إحياء الرتّ ، م حممّ

 . ٨٩-١/٨٨األنساب   )١(
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 :وفيه مطالب
ل  .تعريف املؤتلف واملختلف: املطلب األوّ
 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّاين

 .البن ماكوال اإلكاملدراسة كتاب : املطلب الثّالث

، االئتالف واالتّفاق ضدّ االختالف من فاعل اسم: املؤتلف: لغة -١
 .االتّفاق ضدّ ، االختالف من فاعل اسم: واملختلف

ا-٢ ا يف األسامء، ما ائتلف خط¢ا: اصطالحً ، واأللقاب، والكنى، واختلف نطقً
كل؛ والنِّسب، واألنساب كل. أو النَّقط، بسبب الشَّ م: مثال الشّ الَّ م وسَ الَ بّان ، سَ حِ

بّان بيد، وحَ بيد وزُ ، حازم وخازم، رشيح ورسيج، حيّان وحبّان: ومثال النّقط، زَ
 .وأمجدأمحد

الح:   )١( . ))صيغتهاللّفظ  يف صورته، وختتلف اخلطِّ  يف-أي: تتّفق-يأتلف ما هو((قال ابن الصّ
، وخيتلفا صورة يف اسامن يشرتك أن وهو((، وقال ابن دقيق: ٣١٠احلديث ص:  علوم  يف اخلطِّ
ا؛ سواء خط¢ا، واختلفت األسامء اتّفقت إن((، وقال ابن حجر: ٥٠االقرتاح ص: . ))النُّطق  نطقً

كل؛ فهو النَّقط، أم االختالف مرجع كان النّزهة ، و٣٠. النّخبة ص: ))واملختلف املؤتلف الشَّ
ا: أي؛ قطسواء كان مرجع االختالف النّ ((قال القارئ: ، و١٦٤ ص: ا، وجودً ، وزيادةً ، أو عدمً

ل، ونقصانًا كْ  . ٦٩٩. رشح النّزهة ص: ))وبناء، أو إعرابًا، أو الشَّ
الح: ** ما الّذي يضبط، وكيف يضبط؟:       ى بتقييد الواضح الّذي تعنّ ال ينبغي أن يُ ((قال ابن الصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

د خمتلف القبائل ومؤتلفها -١  .هـ(ط)٢٤٥ت/ البغداديّ  حبيب بنملحمّ

: صاحب كتاب وقرأت بخطِّ ، ))لشكِ ل ما يُ شكَ ام يُ إنّ ((ال يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: 
أهل العلم يكرهون اإلعجام  أنّ : فيه البغداديّ  إبراهيم بنعيلّ ؛ ورقومه سامت اخلطّ 
؛ لُ كِ شْ ، وما ال يُ لُ كِ شْ ما يُ  لَ كَ شْ ه ينبغي أن يُ أنّ  ه عن قومٍ  يف امللتبس، وحكى غريُ واإلعراب إالّ 

ّ  لُ كِ شْ ز ما يُ ميِّ ر يف العلم ال يُ املبتدئ، وغري املتبحّ  وذلك ألنّ  ل، وال صواب اإلعراب كِ شْ ا ال يُ ممِ
 يفزع أكثره يف ضابط ال((، وقال: ١٦٣-١٦٢علوم احلديث ص: . ))واهللا أعلم. من خطئه

ابق))تفصيالً  باحلفظ يضبطوإنّام إليه،   يُضبطإنّام  وهذا((، وقال ابن كثري: ٣١٠ص:  . السّ
ا باحلفظ رً : ١٩٢. اختصار علوم احلديث ص: ))مواضعه يف حمرّ املؤتلف ((، وقال العراقيّ

قل عرف بالنّ واملختلف ينقسم إىل قسمني: أحدمها: ما ليس له ضابط يرجع إليه، وإنّام يُ 
هذا القسم عىل قسمني: أحدمها: عىل  ثمّ . بطواحلفظ، وهو األكثر. والثّاين: ما يدخل حتت الضّ 

والباقون كذا. ،  كذا، ويضبط بأن يقال: ليس هلم فالن إالّ بتصنيفٍ  العموم من غري تقييدٍ 
حيحنيوالثّاين من القسم الثّاين: خمصوص بام يف ، ١٢٩/ ٣. رشح التّبرصة ))املوطّأ، والصّ

 . ٢٢٦/ ٤فتح املغيث وينظر: 
 م، وتاليف التّصحيف واخلطأ فيه يتحقّق بأمور؛ منها: ***  وضبط هذا العل      

ي من أفواه املشايخ، ال من الكتب.  -١   أخذه بالتّلقِّ
يّة أو جزئيّة فيه.  -٢   احلفظ، ال سيام ما وضعه العلامء من ضوابط كلّ
جوع إىل املصنَّفات فيه.  -٣   الرّ
 ضبط الكلامت باحلروف، ال باحلركات.  -٤ 
واة عىل حروف املعجم.  -٥   ترتيب كتب الرُّ
، ببغداد، م، ١٨٥٠، يف أملانيا، ستنفلدو نرشه )١( صدارات ، إمحد اجلارسنرشه ووأُعيد يف املثنىّ

ياض، بادي األديبّ لنّ ا -اإليناس يف علم األنسابيف: الوزير  ابنُ ، واخترصه هـ١٤٠٠، الرّ
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عراء وكناهم وألقاهبم وأنساهبم  املؤتلف٢ وبعض واملختلف يف أسامء الشّ
 .هـ(ط)٣٧٠ت/ اآلمديّ  برش بناحلسن القاسم أليب شعرهم
ـ (م)٣٨٢/ت العسكريّ  اهللاعبد بنأليب أمحد احلسن املؤتلف واملختلف -٣  .ه
ارقطنيّ أليب احلسن عيلّ  املؤتلف واملختلف -٤  .هـ(ط)٣٨٥/ت بن عمر الدّ
د بن اهللاأليب الوليد عبد املؤتلف واملختلف -٥  الفريضّ  ابن األزديّ  حممّ

 .هـ(م)٤٠٣/ت

م به -تقدّ  . -٥٩٥سيأتيان ص: -، والوقّيشّ البكريّ ، وهذَّ
ار أمحد تّ السّ عبده قوحقّ هـ، ١٤١١دار اجليل، بريوت،  هـ، وأعيد يف١٣٥٤، كرنكو طبع بعناية  )١(

ة. هـ. ١٣٨١، القاهرة، ةفراج، إحياء الكتب العربيّ  عراء خاصّ  وهو يف أسامء الشّ
واة، والقفطيّ يف إنباه ال٢/٨٤ذكره ابن خلِّكان يف الوفيات   )٢( ه: -، ١/٣٤٦رُّ املؤتلف وسامّ

ثني ّا يدخل منه الوهم عىل املحدِّ يوطيّ يف ))كتاب جليل((وقال: -واملختلف ممِ ، والسّ
 . ٢/١٦٣٧، وخليفة يف الكشف ١/٥٠٦البغية

. حافلٌ بأنّه  ابن حجر وصفه(دكتوراه). هـ، ١٤٠٦، بريوت، دار الغرب، اهللاموفق عبده قحقّ  )٣(
سيأيت -املؤتنف تكملة املؤتلف واملختلف، وعمل عليه اخلطيبُ ذيله: ١٦٤النّزهة ص: 

شاطيّ ت/-٥٩٤ص:  ارقطنيّ  املؤتلف واملختلفاإلعالم بام يف كتاب هـ: ٥٤٢، وللرّ للدّ
 . ٢٢٣. ذكره ابن األبّار يف املعجم ص: من األوهام

ه: ١٨٦، وابن خري يف فهرسته ص: ))كبري((، وقال: ٣٦٦احلميديّ يف اجلذوة ص: ذكره  )٤( ، وسامّ
واة وكناهم وأنساهبم(( لة))املتشابه يف أسامء الرُّ ، ووصفه بأنّه ١/٢٢٣، وابن بشكوال يف الصّ
هبيّ ، و٣/١٠٥وابن خلِّكان يف الوفيات ، سنٌ ح ري ٣/١٠٧٧التّذكرةيف الذّ ، ١٧/١٧٨، والسِّ
. نفح ))ال أعلم مثله يف فنّه البتّة((وغريهم. قال ابن حزم: . )٨٣هـ ص: ٤٢٠-٤٠١( تارخيهو



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .له(م) مشتبه النّسبة -٦
 .هـ(ط)٤٠٩بن سعيد األزديّ املرصيّ ت/الغنيلعبد املؤتلف واملختلف -٧

  .٣/١٧٠الطّيب 
 سيأيت يف كتب املشتبه.   )١(
د اجلعفريّ بعناية طبع  )٢( ، ارر يف الدّ وّ صُ  ، ثمّ له مشتبه النّسبة: ، ومعههـ١٣٢٧، يف اهلند، حممّ

، دار الغرب، بريوت، رة، باملدينة املنوّ  ، وقيس التّميميّ مريّ قه مثنّى الشّ قال هـ. ١٤٢٨وحقّ
: ١/١٣٥التّقييد. ))ف يف علم املؤتلف واملختلفل من صنّ أوّ ((ابن نقطة:  ثمّ ((، وزاد العراقيّ
: ٣/١٢٨. رشح التّبرصة))نيّ ارقطشيخه الدّ  خاويّ  العسكريّ  أمحد أبو فيه صنّف((، وقال السّ

ل كان سعيد؛ ولذا بنالغنيّ عبد بالتّأليف أفردهثمّ له،  التّصحيفكتاب إىل أضافه لكنّه  أوّ
ارقطنيّ  صنّف من يف توجيه -وقال ابن قطلوبغا، ٢٢٣-٤/٢٢٢فتح . ال))فيه. . . ثمّ شيخه الدّ

ليّة عبد ن صنَّ أوّ  الغنيّ عبد أنّ : ووجه ما اشتهر((: -مع سبق العسكريّ له الغنيّ أوّ ف فيه  ل مَ
ليّة لكتاب عبد١٣٧ص:  ة ابن قطلوبغاحاشي. ))واهللا أعلم. مفردًا لُ األوّ عْ  مع- الغنيّ ، وجَ
ا لكونه-له غريه سبق ا، وخاص¢ ض احلديث، وال برواة مفردً عارَ بكتاب ابن حبيب؛ ألنّه يف  يُ

 : عراء فقط، قال املعلِّميّ ؛ ألنّه يف الشّ ة، وال بكتاب اآلمديّ اآلمديّ وقد يكون ((القبائل خاصّ
مة حتقيق اإلكامل))الغنيّ إنّام ألّف كتابه بعد ظهور كتايبْ عبد ، وال بكتاب ١/٦. مقدّ

؛ ألنّه غري مفرد، بل مضموم لكتابه:  ، لكن يشكل عىل هذا أنّ التّصحيفالعسكريّ
م كام-واملختلف املؤتلفالعسكريّ له كتاب:  ّن-تقدَّ : أبو احلسن الغنيّ عبد سبق ، وممِ

ارق ، لكن الدّ فقدم علينا ، املؤتلف واملختلفابتدأت بعمل كتاب((: الغنيّ قال عبدطنيّ
، يسألني أن أقرأه ليسمعه منّ ، فأخذت عنه أشياء كثرية منه، فلام فرغت عنه، ارقطنيُّ الدّ 

اوقد أوردتَ ، قًاي مفرّ ك أخذته عنّ فقلت: عنك أخذت أكثره، فقال: ال تقل هذا، فإنّ  ، ه جمموعً
، فقال ٣/١٠٤٩. التّذكرة ))عن شيوخك؛ فقرأته عليه وفيه أشياء ا كتاب ابن الفريضّ . وأمّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .له. (ط) مشتبه النِّسبة -٨
د بنأمحد سعد أليب املؤتلف واملختلف -٩  .هـ(م)٤١٢/املالينيّ ت حممّ

 الطّحان بابن املعروف املرصيّ  عيلّ  بنليحيى املؤتلف واملختلف -١٠
 .هـ(م)٤١٦/ت

 الوزير ابن املغريبّ  عيلّ  بنللحسني األنساب علم يف اإليناس -١١
 .هـ (ط)٤١٨ت/

يادات -١٢ العبّاس  أليب الغنيّ لعبد واملختلف املؤتلفكتاب يف الزّ
د بنجعفر  .(خ). هـ٤٣٢ت/ املستغفريّ  املعتزّ  بنحممّ

ابق-املعلِّميّ  خاويّ السّ ا عىل كالم السّ اظمن الغنيّ ويف ترمجة عبد((: -معلِّقً ، تذكرة احلفّ
 حذا إنّام الفريضّ  فابن هذا شبابه؛ وعىل يف كتابيْه ألّف هذا، وأنّه عىل تدلّ  نصوص وغريها

مة اإلكامل))الغنيّ عبد حذو -٤/٢٢٢ق فتح املغيث حمقِّ حاشية ويراجع ، ١/٦. مقدّ
 املؤتلف واملختلفيادات يف كتابالزِّ كتاب:  هـ٤٣٢ت/ جلعفر املستغفريّ و. ٥رقم٢٢٣
 . -سيأيت يف األصل أعاله-الغنيّ لعبد

 سيأيت يف كتب املشتبه.  )١(
. ))معروف((: ، وقال٢/١٤٦الوسطى األحكام يف احلقّ ذكره عبدة. يف األنساب خاصّ  )٢(

تبصري . شاطيّ عنه بواسطة الرّ ، ونصّ هو وابن حجر عىل عدم رؤيته، ونقل األخريُ ٢/١٤٧
 . ٤/٢٢٤، وفتح املغيث٣/٤٢٤وينظر: بيان الوهم واإلهيام ، ٤/١٥١٢املنتبه

ين نارص، وابن١٨٧ص:  هفهرستيف ابن خري و، ، واقتبس منه٣٣٨و١/٩اإلكامليف ذكره ابن ماكوال  )٣( الدّ
  .. وغريهم٣/٩٧٢، ١/١٠١، وابن حجر يف تبصري املنتبه ٣/١٢٦يف التّوضيح 

م يف كتب األنساب  )٤(  . تقدّ
خاويّ يف الفتح ذكره و، ٥٤٥، ينظر: فهرسها ص: ةة بالظّاهريّ وططخممنه  )٥( ّن ذيّل ((وقال:  ٤/٢٢٤السّ وممِ

ين يف التّوضيح ، ))املستغفريُّ : الغنيّ عىل عبد  . ٣/١٢٦واقتبس منه ابن نارص الدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنألمحد املختلف واملؤتلف يف األسامء -١٣  بن اهللاعبد بنأحيد بنحممّ

اييّ  ماما مَ  .هـ(م)٤٣٦/ت األصبهاينّ  الـامَ
ثني أسامي مشتبه يف املعجم - ١٤ اهللا عبداهللا بن أليب الفضل عبيد املحدِّ

، كان حي¢ا/  .(ط)هـ. ٤٣٨اهلرويّ
يادات -١٥ ثني يف مشتبه أسامي املعجم كتاب من املوجودة الزّ  .(ط). له املحدِّ
جزيّ  الوائيلّ  سعيداهللا بن عبيد نرص أليب واملختلف املؤتلف -١٦  السّ

 .هـ(م)٤٤٤ت/
ــــد املؤتلــــف واملختلــــف -١٧ ــــد عب اهللا بــــن الحســــن الّطبســــّي أليب حممّ

 .هـ(م)٤٤٩ت/
 ثابت بنعيلّ  بنأليب بكر أمحد املؤتلف واملختلفاملؤتنف تكملة  -١٨
 .هـ(خ)٤٦٣/ت البغداديّ  اخلطيب

اإلكامل يف رفع عارض االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األسامء  -١٩
 ماكوال ابن باألمري املعروف اهللاهبة بنعيلّ  نرص أليب والكنى واألنساب

معاينّ يف ذكره   )١(  . ٢/٧٩معجمه كحالة يف و، ٥/١٨١ األنسابالسّ
 سيأيت يف كتب املشتبه.   )٢(
 سيأيت يف كتب املشتبه.   )٣(
ين ذكره   )٤(  وهو من مصادره. . ٢/١٦٨يف التّوضيح ابن نارص الدّ
الح:  )٥( د عبد بخطّ قرأت ((قال ابن الصّ يف كتابه يف املؤتلف  بيسّ الطّ  احلسن بن اهللاأيب حممّ

 . ١٨٣ص:  صيانة مسلم. ))واملختلف
ين (رسالتا دكتوراه) يف اجلامعة اإلسالميّة،  )٦( ليم، وعمر الزّ قه الباحثان: خالد السّ وهو ذيل حقّ

  ، وزاد عليهام.الغنيّ وعبد، ارقطنيّ الدّ : بني كتايبْ فيه مجع ، ارقطنيّ لدّ ل املؤتلف واملختلفعىل



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .هـ(ط)٤٧٥هـ، وقيل: ٤٧٨/ت

 .له. (ط) مستمرّ األوهام عىل ذوي التّمنيّ واألحالمهتذيب  -٢٠
د واملختلف املؤتلفهتذيب -٢١ اهللا بن عبدأليب عبيد حبيب بنملحمّ

 .هـ(م)٤٨٧ت/ األندليسّ  البكريّ  العزيزعبد
د القبائل أسامء يف واملختلف املؤتلفكتاب هتذيب -٢٢  حبيب بنملحمّ

 .(م). هـ٤٨٩ت/ الوقّيشّ  الكناينّ  أمحد ابن هشام الوليد أليب
ارقطني أوهام عىل التّنبيهات -٢٣  .(م). له واملختلف املؤتلف يف الدّ
د  أليب املشتبه يف املعجم -٢٤  اجلرجاينّ  يوسفاهللا بن عبدحممّ

 .هـ(م)٤٨٩ت/
ــــد بــــنللحســــني تقييــــد املهمــــل ومتييــــز املشـــــكل-٢٥  اجليّـــــاينّ  حممّ

الً ص:   )١(  . ٦٠٦-٥٩٩سيأيت الكالم عليه مفصَّ
، الكتب العلميّة، بريوت،   )٢( قه سيّد كرسويّ  هـ. ١٤١٠حقّ
دمل املؤتلف واملختلفكتاب فيه هتذيب((قال: . ١٨٨ص:  تهفهرسذكره ابن خري يف   )٣(  . ))حبيب بنحمّ
 . ١٨٧ص:  تهفهرسذكره ابن خري يف   )٤(
ري٥/٣٨١معجم البلدان ذكره ياقوت يف   )٥( هبيّ يف السّ هـ ٤٩٠-٤٨١، وتارخيه (١٩/١٣٦، والذّ

ناهيك من حسن كتابه يف هتذيب الكنى...ومن (()، ونقال عن عياض، قوله: ٣٢٨ص: 
ارقطنيّ   . -باختصار-. ))تنبيهاته عىل مؤتلف الدّ

ين ذكره   )٦(  . واقتبس منه. ٣/٣١٥، ١/٣٥٠يف التّوضيح ابن نارص الدّ
 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ(ط)٤٩٨/ت

قه  )١( ة،  حقّ د عزيز، عامل الفوائد، مكّ  ، مكتبةكامل عويضةهـ، و١٤٢١كامالً عيلّ العمران، وحممّ
   هـ، وهو يشتمل عىل أربعة كتب:١٤٢٢، ةمكّ ، الباز

وهذا خاصٌّ بضبط املؤتلف واملختلف ومشكل  تقييد املهمل ومتييز املشكل-١ 
حيحنياألسامء واألنساب يف   . الصّ

حيحني -٢   . التّنبيه عىل األوهام يف الصّ
 . التّعريف بشيوخ البخاريّ املهملني-٣ 
ياض، وملاأللقاب -٣  ق بعضه يف رسائل علميّة بجامعة اإلمام، بالرّ قِّ ينرش منها  . وحُ

 :ياض، -قسم البخاريّ -التّنبيه عىل األوهام. . . سو د صادق، دار اللّواء، الرّ ، حتقيق حممّ
د أيب الفضل، وزارة األوقاف ١٤٠٧ هـ(ماجستري). وطُبع شيوخ البخاريّ املهملني، بتحقيق حممّ

ا-هـ، وطبع هذا القسم١٤١٨املغربيّة،  عيد، -أيضً د السّ الكتب العلميّة، بتحقيق أيب هاجر حممّ
م يف كتب األلقاب-هـ، وطبع قسم األلقاب١٤١٨بريوت،  . ورشح العمرانُ وزميلُه -كام تقدّ

ا خرجت بعد طبعتهام-ملحوظاهتام عىل مجيع الطّبعات  قال . -سو طبعة عويضة؛ فإهنّ
عليه  شذّ  وإن كان قد. . . ، جويدده هناية التّ نه غاية البيان، وجوّ ده أحسن تقييد، وبيّ قيّ ((عياض

، وقال ابن عطيّة: ٧-١/٦مشارق األنوار. )) أسامء، استدركت عليه فيام ذكر أشياءمن الكتابنيْ 
 . ٨٤. فهرس ابن عطيّة ص: ))يسبقه أحد إىل مثلهمل((

، املتامثلة يف النّقط ومن أشهر الكتب املطبوعة بعد القرن اخلامس:   )٢( األنساب املتّفقة يف اخلطّ
بط م يف كتب األنساب-هـ٥٠٧البن طاهر املقديسّ ت/ والضّ ما اتّفق لفظه وافرتق . و-تقدّ

ه سامّ د مُ  العرب جملّة اجلارس، يف محد هـ، نرشه٥٨٤/ت احلازميّ  موسى بنأليب بكر حممّ
ا، وهو  األصفهاينّ خمترص من اختلسه احلازميّ  أنّ  ياقوت وذكر. البلدان بأسامء خاصٌّ  تباعً

تكملة . و١/١١البلدانمعجم. فيام ائتلف واختلف من أسامء البقاع اإلسكندراينّ  لكتاب
د بكر أليب اإلكامل طة، ت/ ابنالبغداديّ  الغنيّ عبد بنحممّ وم القيّ عبده قحقّ هـ، ٦٢٩نُقْ

ة، القر جامعة أمّ ، النَّبيّ  ربّ عبد : هـ، وهو ذيلٌ عىل ابن ماكوال، ١٤٠٨، مكّ هبيّ قال الذّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ثون كتبًا يف التّصحيف، وهي تشتمل عىل مادّة كثرية يف املؤتلف  وألّف املحدِّ

 واملختلف، ال سيام التّصحيف يف األسانيد، ومن ذلك:
ــــحيف -١ ــــدوث التّص ــــىل ح ــــه ع ــــزة التّنبي ــــفهاينّ حلم ــــيلّ األص ــــن ع ب

 .(ط)هـ٣٦٠ت/

مل يُسبق إليه، ((: -اإلكاملعن-قال ابن كثري، و١٤١٣/ ٣. التّذكرة ))بإمامته وحفظه منبئ((
قال ابن حجر: استدرك ما ، و١٢/١٣٢. البداية))نقطة وال يلحق فيه، إالّ ما استدرك عليه ابنُ 

د بعده دَّ ف-١٦٥النّزهة ص: . فاته، أو جتَ : ، و-بترصّ خاويّ . ))قدر ثلثي األصل((قال السّ
كلو. ٢٢٣/ ٤فتح ال  بنإلسامعيل التّمييز والفصل بني املتّفق يف اخلطّ والنّقط والشّ

م يف األنساب-هـ٦٥٥ت/ ابن باطيش املوصيلّ  اهللاهبة  ذيل تكملة اإلكامل. و-تقدّ
ة اإلسكندريّ  سليم بنملنصور ، النَّبيّ  ربّ وم عبدالقيّ عبده قحقّ هـ، ٦٧٣ت/ ابن العامديّ

ة، القر جامعة أمّ  ابقهـ، وهو ذيلٌ عىل كتاب ابن نقطة ١٤١٩، مكّ  إكامل تكملة. و-السّ
د اإلكامل ابوينّ ت/ بابن املعروفعيلّ  بنملحمّ ، بغداد، مصطفى جواده قحقّ هـ، ٦٨٠الصّ
ابقهـ. وهو ذيلٌ عىل كتاب ابن نقطة١٤٠٦، بريوت، عامل الكتبهـ، ونرشته ١٣٧٧ . -السّ

لَطَايابن نقطة واإلكاملاالتّصال لكتاب ابن سليم وو لَيج احلنفيّ ت/ بنملـــُغْ هـ، ٧٦٢قُ
مته، ومنه خمطوطة بمكتبة الكتّاينّ بفاس رقم  ه مؤلِّفه يف مقدّ ل ٤١٨٣كذا سامّ ، ومنه املجلّد األوّ

ه كثري األوهام لكنّ ، وهو ذيل كبري((، قال ابن حجر: ٥٥٠يف مكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم 
، وينظر: ١/٢. تبصري املنتبه))-غالبًا-واإليراد ملا ال متسّ احلاجةُ إليه، واإلعادة، راتنكّ والتّ 

جال أسامء ضبط يف املغني. و٤/٢٢٤، وفتح املغيث٦/٧٢، واللّسان ٤/١٥١١  كنى ومعرفة الرّ
واة د وأنساهبم وألقاهبم الرُّ ، اهلند، ٩٨٦اهلنديّ ت/ طاهر بنملحمّ هـ، طبع يف املطبع املجتبائيّ

، بريوت، ١٣٩٣هـ، والكتب اإلسالميّة، باكستان، ١٣٢٠   هـ.١٣٩٩هـ، والكتاب اجلامعيّ
د آل ياسنيه قحقّ  )١( د هـ، و١٣٨٧، بغداد، املعارف، حممّ هـ ١٣٨٨، دار صادر، بريوت، سعدأحممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثني -٢  سكريّ الع اهللاعبد بنأليب أمحد احلسن تصحيفات املحدِّ

 .هـ(ط)٣٨٢/ت
 .له (ط) رشح ما يقع فيه التّصحيف، والتّحريف -٣
ثني تصحيف -٤ ارقطنيّ  عمر بنأليب احلسن عيلّ  املحدِّ  .هـ(خ) ٣٨٥ /ت الدّ
محنلعبد التّصحيف يف التّطريف -٥ ، ت بكر أيب بنالرّ يوطيّ   .هـ(ط) ٩١١/السّ

، وعبد مه اللّغة يف التّصحيف يف وهو. امللوحيّ  املعنيبمراجعة أسامء احلميصّ عر، ولِقِدَ   .أثبته والشّ
قه حممود مرية، املطبعة العربيّة، القاهرة،  )١( ل: يف أخبار ١٤٠٢حقّ هـ. جعله ثالثة أجزاء: األوّ

سول فني وأوهام العلامء، والثّاين: رشح ما يشكل من ألفاظ الرّ ، ويقع فيها املصحِّ
حيح منهاام يصحّ التّصحيف، والثّالث: في قه أمحد عبدف يف األسامء والصّ ايف، ، وحقّ الشّ

بتحقيق إبراهيم صالح، دار  فنيأخبار املصحِّ منه: وطبع هـ، ١٤٠٨العلميّة، بريوت،  الكتب
 ، بريوت. عامل الكتب، امرائيّ صبحي السّ البشائر، بريوت، و

ل هـ١٣٨٣، مرص، مطبعة البايبّ ، أمحد العزيزعبده قحقّ   )٢( ، ونرش جممع اللّغة، بدمشق اجلزء األوّ
يد  دبتحقيق السّ  . حممّ

الح بأنّه ١٧٣، ١٨ص:  فهرسته ذكره ابن خري )٣(  علوم احلديث. مفيدٌ ، ووصفه هو، وابنُ الصّ
: ٢٥٢: ص يوطيّ تصحيف وقع للعلامء حتّى يف  أورد كلّ ((، وقال السّ

: -باختصار يسري-٢/٢٩١التّدريب))القرآن يّ ه املزّ  وأخبار التّصحيف كتاب، وسامّ
فني  أنّ  القادرعبد موفّق وذكر. ١٠٧/ ٢٥، و٤٨٦/ ١٩الكامل هتذيب. منه واقتبس. املصحِّ

واضحة وناقصة. املؤتلف واملختلف  غري اإلسالميّة اجلامعة بمكتبة خمطوطة منه
ارقطنيّ  خاويّ . راقطنيّ تلخيص التّصحيف للدّ ، والبن حجر: ١ح ١/٦٥للدّ يف ذكره السّ

 . ٢/٦٨٠ اجلواهر
ياض، الفائزدار ، عيلّ البوابه قحقّ   )٤(  هـ. ١٤٠٩، الرّ
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ا: كتب األسامء، والكنى، واأللقاب، واألنساب، واملتشابه،  ومن مظاهنّ

ة. اجم العامّ  والبلدان، وكتب الرتّ
 

اإلكامل يف رفع عارض االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء  :عنوانه -١
 .والكنى واألنساب

، ماكوال بابن املعروف العجيلّ  اهللاهبة بنعيلّ احلافظ أبو نرص  :مؤلِّفه-٢
 .هـ٤٧٨: وقيل،٤٧٥/ت

ا، وصورةً ، متييز ما ائتلف خط¢ا: موضوعة -٣ ولفظًا يف أسامء ، واختلف نطقً
واة أو ، سواء كان االختالف بسبب النَّقط، ونسبهم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم، الرُّ

كل متهقال املؤلِّف يف . الشَّ  ثابت بنعيلّ  بنملا نظرتُ يف كتاب أيب بكر أمحد((: مقدّ
ه الّذي اخلطيب  عمر بنعيلّ  احلسن أيب لكتاب واملختلف املؤتلف تكملة: سامّ

ارقطنيّ  ْ ، واملختلف املؤتلف يف الدّ : يف األزديّ  سعيد بنالغنيّ عبد ولكتايبَ
، كثرية مل يذكرهاوجدتُه قد أخلّ بأشياء النّسبة مشتبه و، واملختلف املؤتلف

ر أشياء قد ذكراها وترك ، ونسبهام إىل الغلط يف أشياء مل يغلطا فيها، أو أحدمها، وكرَّ
نبِّه عليها ّا استدركه، أغالطًا هلام مل يُ فآثرتُ أن ، سطّرها عىل الغلط، ووهم يف أشياء ممِ

ا ملا يف كتبهم ا ال يقع اإلشكال وأُسقط م، وما شذّ عنها، أعمل يف هذا الفنِّ كتابًا جامعً
ّا ذكروه ة، فيه ممِ حَّ هم عىل الصِّ وكان لكلِّ ، وما اختلفوا فيه، وأذكر ما وهم فيه أحدُ

ا مل يوردوهوقد أضفتُ إىل ما ذكروا ((: وقال، ))قولٍ وجه ذكرته قت ، شيئًا كثريً وحقَّ
طِّرت فيها عىل ، أشياء كانت مضطربة يف كتبهم ا ظاهرة قد سُ هووأصلحت أوهامً . ))السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ٤٦٧ وفرغ منه سنة، هـ٤٦٤ ابتدأ تصنيفه سنة

 :تتجىلّ يف أمور: قيمته العلميَّة  ٤
 .وشهرته يف الفنّ ، مكانة مؤلِّفه العلميّة -أ

ا يف املؤتلف واملختلف -ب  .وهو أكمل مؤلَّفٍ فيه، يُعدُّ أصالً هام¢
ابقة -ج ة الكتب السّ  .وتدقيقٍ مع حتقيقٍ ، وزاد عليها، مجع مادّ
 .اشتامله عىل تراجم ال توجد يف غريه من الكتب املشهورة -د

 .وعزوهم النّقل عنه، وإفادهتم منه، اعتامد العلامء عليه -هـ
ة العظيم عليه -و  اهللاأبو عبد قال: ومن ذلك، وتقديمه عىل غريه، ثناء األئمّ

م تقديم من علوم احلديث جيب أشياء ثالثة((: احلميديّ   وأحسن، العلل: هبا التّهمّ
ارقطنيّ  كتاب فيه كتابٍ وضع  كتابٍ وضع فيه وأحسن، واملختلف واملؤتلف، الدّ

ثنني ثالث شعبان من سنة سبع من تصنيف هذا الكتاب يوم اال فرغتُ ((ابن ماكوال: قال   )١(
ني بت الثّاين من صفر سنة أربع وستّ وكان االبتداء بتصنيفه ليلة السّ ، ني وأربعامئةوستّ 

ه يوم ثمّ عدت فأكملتُ ، ة طويلةثمّ تشاغلت عنه مدّ ، إىل بعض حرف احلاء وعملتُ ، وأربعامئة
سخة يف سنة سبع وبدأت بكتب هذه النّ ، ني وأربعامئةحد سلخ شعبان من سنة سبع وستّ األ

ثمّ عدت إىل تبييضه الثّاين من ، وقد بلغت إىل آخر العارش منها، ثمّ خرجت من بغداد، نيوستّ 
ادس عرش السخة يوم الثّ هذه النّ  بِ تْ وفرغت من كَ ، شهر رمضان سنة سبعني وأربعامئة ثاء السّ

وإهلام ، العوناه أسأل حسنوإيّ ، ةوهللا احلمد واملنّ ، ال سنة سبعني وأربعامئة ببغدادمن شوّ 
. جاء ذلك يف آخر أصله الّذي ٧/٤٤٤. اإلكامل ))ه عىل ذلك قديرل ومنح إنّ وّ كر عىل ما خَ الشّ 

 كتبه بخطّه؛ كام كتبه النّاسخ يف خامتة الكتاب. 
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يوخ، ماكوال ابن كتاب : وقال ابن نقطة عنه، ))كتاب فيه وليس، ووفيات الشّ

َعَ (( اظ  كتبَ  فيهمجَ منياحلفّ ثني وعلامً ، قدوةً  وصار، املتقدِّ اظ وعمدةً ، للمحدِّ  للحفّ
كِّ  لشبه ومزيالً ، املختلفني بني وفاصالً ،املتقنني ، ))املرتابني قلوب عن الشَّ

الحابنوقال نِّفت قد((: الصّ  أليب اإلكاملأكملها ومن، مفيدة كثرية كتب فيه صُ
 اإلكاملوأكملها، أحسنها((: وقال النّوويّ ، ))فيه إعوازٍ  عىل، ماكوال بننرص

، االلتباس رفع يف اإلفادة غاية يف وهو((: خلِّكانوقال ابن ، ))البن ماكوال
بط ثني اعتامد وعليه، والتّقييد، والضّ أن هذا وأرباب، املحدِّ ، مثله يوضع مل فإنّه، الشّ

 إىل الكتاب هذا مع األمري املذكور حيتاج وما. . . اإلحسان غاية فيه أحسن ولقد
: وقال ابن كثري، ))وإتقانه، وضبطه، اطّالعه كثرة عىل داللة وفيه، أخر فضيلة

إالّ ما استدرك عليه ابن نقطة يف كتاب ، وال يُلحق فيه، وهو كتاب جليل مل يُسبق إليه((
ه َع((: وقال ابن حجر، ))االستدراك: سامّ ، ))ماكوال بننرص أبو اجلميعَ  مجَ

لة  )١( الح يف علوم احلديث ص: ١/١٧٨نقله عنه ابن بشكوال يف الصّ -٣٤٤بإسناده إليه، ونقله ابن الصّ
ب فيام يتعلّق بالوفيات ٣٤٥  . -١ح  ٦٣٧كام سيأيت يف كتب الوفيات ص: -، وغريه، وتُعقِّ

 . ١/٩٠تكملة اإلكامل   )٢(
 . ٣١٠علوم احلديث ص:   )٣(
 . ٢/٢٩٧ التّقريب  )٤(
 . ٣٠٦-٣٠٥/ ٣ وفياتال  )٥(
 . ١٢/١٣٢البداية   )٦(
 . ١٦٤النّزهة ص:   )٧(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ن وكتابه((: وقال ِعَ  ما أمجع مِ ثٍ  كلِّ  عمدة وهو، ذلك يف مجُ وقال ، ))بعده حمدِّ

خاويّ  ث كلّ  عمدة ذلك يف وكتابه، قبله  ملن بالنِّسبة فيه التّصانيف أكمل((: السّ  حمدِّ
وأكملها بالنِّسبة ملَِا قبله ، التّصانيف فيه كثرية((: وقال األنصاريّ ، ))بعده

يف هو أهمّ الكتب ((: وقال املعلِّميّ ، ))ماكوال بنلألمري أيب نرص اإلكاملكتاب
أن   .))هذا الشّ

متهقال يف: ومنهجه فيه، طريقة ترتيبه -٥ ، ورتّبتُه عىل حروف املعجم((: مقدّ
ا-وجعلت كلَّ حرفٍ  وبدأت يف كلِّ بابٍ بذكر من اسمه ، عىل حروف املعجم-أيضً

مت يف كلِّ ، واألجداد، ثمّ أتبعته بذكر اآلباء، ثمّ بمن كنيته كذلك، موافق لرتمجته وقدَّ
حابةصنفٍ  وإالَّ األقدم ، وتابعيهم إن كانوا يف ذلك الباب، وأتبعتهم بالتّابعني، الصّ

واة عراء، فاألقدم من الرُّ واألرشاف يف ، واألمراء، ثمّ جعلت بعد ذكر من له رواية من الشّ
جال، واجلاهليّة، اإلسالم وختمت كلّ حرفٍ ، والنِّساء، وكلّ من له ذكرٌ يف خربٍ من الرّ

ا ملا يف كتبهم((: وقال، ))سبة منهبمشتبه النّ  وما ، فآثرتُ أن أعمل يف هذا الفنِّ كتابًا جامعً
ّا ذكروه، شذّ عنها هم عىل ، وأُسقط ما ال يقع اإلشكال فيه ممِ وأذكر ما وهم فيه أحدُ

ة حَّ وقد أضفتُ إىل ما ذكروا ((: وقال، ))وكان لكلِّ قولٍ وجهٌ ذكرتُه، وما اختلفوا فيه، الصِّ
ا مل يوردوهشيئًا  قت أشياء كانت مضطربة يف كتبهم، كثريً ا ظاهرة ، وحقَّ وأصلحت أوهامً

ابق ص:   )١(  . ١٦٥السّ
 . ٢٢٣/ ٤فتح ال  )٢(
 . ٣/١٢٨فتح الباقي   )٣(
جال ص:   )٤( ا-، وقال٧٨علم الرّ ابق ص: ))هو أجلُّ الكتب يف بابه((: -أيضً  . ٨٥. السّ
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هو طِّرت فيها عىل السّ  .))قد سُ

ص طريقة ترتيبه  :ومنهجه يف اآليت، وتتلخّ
 .رتّب املوادّ (الكلامت) املؤتلفة واملختلفة عىل حروف املعجم-أ 
ىل املذكورة يف الباب -ب  ة (الكلمة) األُوْ تيب باعتبار املادّ  .هذا الرتّ
تيب إىل آخر حرف يف -ج  رين يف مراعاة الرتّ ترتيبه عىل املعجم عىل طريقة املتأخِّ

ل يف الكلمة فقط، الكلمة   .وليس باعتبار احلرف األوّ
ا قد تكون خمتل -د  ، فة يف أوائلهاتقتيض طبيعة الكلامت املؤتلفة واملختلفة أهنّ

فرتتيب الكتاب عىل املعجم باعتبار ، وطريقة املؤلِّف اجلمع بينها حتت بابٍ واحدٍ 
ىل يف الباب ل حرف الباء: مثاله؛ الكلمة األُوْ رَ يف أوّ كَ ، ويارس، ونارش، بارش: (باب: ذَ

ل كلمةٍ ذُكرت، ومارش) تيب هنا بالنّظر إىل أوّ  وهذا أمرٌ حيسن. (بارش): وهي؛ فالرتّ
تي ذُكرت هنا يف حروفها؛ التّنبيه عليه  .ألنّه ال يعيد ذكر الكلامت الّ

ىل يف الباب -هـ ى هبا يف ، فيضبطها باحلروف، يبدأ بالكلمة األُوْ ثمّ يذكر من يُسمّ
ى هبا يف أبيه، ثمّ من يُكنى هبا، نفسه ثمّ يتناول الكلمة ، أو أحد أجداده، ثمّ من يُسمَّ

 .ثمّ بقيّة كلامت الباب كذلك، ع فيها كذلكويصن، الثّانية يف الباب
ة الواحدة -و  م عند ذكر األسامء يف املادّ حابة: يُقدِّ -ثمّ تابعيهم، ثمّ التّابعني، الصّ

جدوا واة، -إنْ وُ فإذا فرغ منهم ذكر من له رواية من ، وإالَّ األقدم فاألقدم من الرُّ
عراء وكلّ من له ذكرٌ يف خربٍ من ، واجلاهليّة، واألرشاف يف اإلسالم، واألمراء، الشّ
جال  .والنِّساء، الرّ
 .خيتم كلّ حرفٍ بمشتبه النّسبة منه -ز



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تي ال يقع فيها االشتباه -ح ثّل هلا؛ األسامء الّ مَ -مثالً -كأمحد؛ وهي كثرية ال يُ

 .مجاعة: يقول
  .يضبط األسامء واألنساب باحلروف -ط
اجم بل يذكرها  -ي ع يف الرتّ ، اسم املرتجم: يتناول فيها، باختصارال يتوسّ

ا، وبعض تالميذه، وبعض شيوخه، ونسبته، ونسبه ، أو تعديالً ، وقد يذكر فيه جرحً
 .وسنة وفاته، وربّام ذكر شيئًا من خربه

ا ما يستطرد بذكر نتفٍ يف أنساب القبائل واملشاهري -ك ة ؛ كثريً نقالً عن أئمّ
ابني من كتبهم املشهورة   .النَّسَّ

َعَ ما يف-ل ارقطنيّ  واملختلف املؤتلفمجَ ، واملختلف املؤتلفو، للدّ
 املؤتنف تكملة املؤتلف واملختلفو، األزديّ  الغنيّ لعبد النّسبة مشتبهو

؛ وأسقط ما ذكروه، مع حتقيقٍ وتدقيقٍ ، وأضاف إليها ما شذّ عنها، البغداديّ  للخطيب
ّا ال يقع اإلشكال فيه ة وذكر ما وهم فيه، ممِ حّ هم عىل الصّ ق أشياء ، أحدُ وحقّ

ا ظاهرةً ، فيها مضطربةوقعت ا ما اختلفوا فيه، وأصلح أوهامً وكان لكلِّ قولٍ ، وأمَّ
 .فيذكرهوجه

ض فيه لتوهيم من قبله -م ه؛ قلّام يتعرّ هتذيب مستمرّ : ألنّه أفرد لذلك كتابًا سامَّ
متهقال يف، األوهام يتُه بـمجعتُ كتايب الّذي ((: مقدّ ، اإلكاملسمّ

ضومل ما غلط فيه واحدٌ منهم يف  رسمت، وال لتغليط غريه، فيه لتغليطهأتعرّ

م ذكره يف املصنّفات يف املؤتلف واملختلف.   )١(  تقدّ
 يعني: اخلطيب.   )٢(
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ةعىلكتابه حّ َع فيه واستدرك عليهم يف كت((: قال ابن حجر، ))الصّ ابٍ آخرَ مجَ

يَّنهاأوهامهم  .))وبَ
وذيّل ، كاملتكملة اإل: ذيّل عليه ابنُ نقطة يف كتابه: عناية العلامء به - ٦

ا-عليه  دعبد أبو-أيضً ار بابن املعروف حممود بناهللا حممّ ، هـ(م)٦٤٣: ت النّجّ
 .هـ(م)٧٤٩/ت، البغداديّ  بدران بناحلسني اهللاواخترصه أبو عبد

، ويارس، ونارش، (بارش باب: الباء حرف((: قال ابن ماكوال: نامذج منه -٧    
ا: ومارش)  حديثه، خازم بنبارش: فهو، معجمة وشني، بواحدة معجمة بباء: بارش أمَّ

د، أسد بنمعىلّ  عنه رو، الرباء بنيزيد بنعمران عن رو، البرصيِّني يف  بنوحممّ
ا. خازم أبو بارش: القايض يوسف وقال، املقدميّ  بكر أيب ني بالنّون: نارش وأمّ  والشّ

ا-املعجمة  ابن: ويقال، نارش بنجرثوم اخلشنيّ  ثعلبة أيب والد، نارش: فهو -أيضً

 . ١٦٥النّزهة ص:   )١(
م ص:   )٢( كر هناك ثناء العلامء عليه، وذيول من ذيّل عليه، قال ابنُ نقطة٢ح  ٥٩٦تقدّ بعد -، وذُ

يلحقها،  أن قبل تراجم، واستُشهد  فيه بيّض قد وجدتُه((: -اإلكاملثنائه العاطر عىل
ا، وترك فيها ذكر قد ومواضع  ثقةً  نقلها قد هلم، وتراجم يبيِّض ذكرهم، ومل يلزمه آخرين قومً

مه بمن واب غري من تقدَّ  قدثمّ فيها،  قِبَلِه من الوهم كان بخالفها، وأُخر كشف، والصَّ
ثَت دَ مني، ونسبهم أسامء من هلا تراجمُ  بعده من حَ ، ١/٩٠تكملة اإلكامل  ))هبا يشتبه ما املتقدِّ

الح عن  م قول ابن الصّ ا.  اإلكاملوتقدّ  بأنّ فيه إعوازً
ري ٥/٤٤٣معجم األدباء ياقوت يف ذكره   )٣( هبيّ يف السِّ ، وابن شاكر يف فوات ٢٣/١٣٣، والذّ

فديّ يف الوايف ٣٧/ ٤الوفيات   . ، وغريهم٨/ ٥، والصّ
رر ٢/٤٤٤ابن رجب يف ذيل الطّبقات ذكره   )٤( ، وابن مفلح يف املقصد ٢/٥٣، وابن حجر يف الدّ

ذرات ١/٣٤٤األرشد   . ، وغريهم٨/٢٧٧، وابن العامد يف الشّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 سفيان بنسعيد عن رو، شاميّ  الكناينّ  نارشاهللا بن وعبد، اختالف وفيه، ناشب

يّ  يباينّ  عمرو أيب بنحييى عنه رو، القارّ ا. السّ ا. فكثري: يارس وأمّ له: مارش وأمَّ  أوّ
 بنتغلب بنعمران بنحديج بنت مارش أمّ : فهي؛ معجمة شني األلف وبعد، ميم

 .))الكلبيّ  ابن قاله؛ جليم بنعجل ابنيْ  وكعب، ربيعة أمّ  هي، وائل
محنعبد بتحقيق طبع: طبعته -٨ ثمّ ، هـ١٣٨٢، باهلند، املعارف، املعلِّميّ  الرّ

ر وّ ، بالقاهرة، والفاروق احلديثة، والكتاب اإلسالميّ ، ببريوت، العلميّة الكتب يف صُ
ابع؛ إذ بقي منه اجلزء األخري؛ حتقيقهومل يتمّ املعلِّميّ  قه، وهو السّ  .نايف العبّاس: حقّ

 . ١٥٨-١/١٥٧اإلكامل   )١(
أضاف املعلِّميّ يف احلوايش إضافات كثرية عىل ابن ماكوال يف املوادّ، واألسامء؛ أخذها من كتب   )٢(

حقة البن ماكوال، واستثنى املوادّ املستقلّة ا تي مل يذكر الفنّ  الالّ ملشتملة عىل مادّتني فأكثر، والّ
ر ذلك ؛ فهذه مل يضفها، وبرّ مة حتقيقه-هلا ابنُ ماكوال ما تشتبه به أصالً بكراهة -كام يف مقدّ

، يطبع بعد  تطويل التّعليقات، ورجاء الظّفر باملزيد، فآثر تأخريها؛ كي يقوم بجمعها يف جزءٍ مستقلٍّ
ة لاإلكاملإمتام طبع   ه. وال أدري إن كان قد تمّ له مراده أم ال؟.ويكون تتمّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ

 :وفيه مطالب
ل  .فق واملفرتقتعريف املتّ : املطلب األوّ

 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّاين 
 .البغداديّ  للخطيب فق واملفرتقاملتّ دراسة كتاب : املطلب الثّالث

الواو والفاء : (وفق)((: قال ابن فارس، االتّفاق من فاعل اسم: املتّفق: لغة-١
تقاربا : يئانواتَّفق الشّ . املوافقة: منه الوفق. يئنيكلمةٌ تدلُّ عىل مالءمة الشّ : والقاف
الفاء : (فرق)((: قال ابن فارس، االفرتاق من فاعل اسم: واملفرتق. ))وتالءما

 .))وتزييلٍ بني شيئني اء والقاف يدلُّ عىل متييزٍ والرّ 
ا-٢ ــا: اصــطالحً ــا، مــا اتّفــق خط¢ ــا، ونطقً ــد؛ واختلــف شخصً : أمحــد بــنكمحمّ
ى  .مجاعة به يُسمّ

 . ١٢٨/  ٦مقاييس اللّغة   )١(
ابق  )٢(  . ٤٩٣/ ٤ السّ
ة له: قال اخلطيب:   )٣(  اعتُربت متامثلة، وإذا متّفقة احلديث يف وردت أسامءٌ، وأنسابٌ ((من تعريفات األئمّ

 االسم يف أكثر اثنان، أو يشرتك أن((دقيق:  ، وقال ابن١/١٠٥فق واملفرتق. املتّ ))متباينة مفرتقة وجدت
واة إن ((، وقال ابن حجر: ٥٠ص: . االقرتاح))األمر نفس يف ويفرتقا-مثالً -واجلدّ  األب واسم الرُّ

ا، واختلفت أشخاصهم؛ فهو املتّفق واملفرتق . النّخبة ))اتّفقت أسامؤهم، وأسامء آبائهم، فصاعدً
، ٣/٢٠٠رشح التّبرصة، و١٢٧ص:  ويّ املنهل الرّ ، و٣٢٤ص:  وينظر: علوم احلديث. ٣٠ص: 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
الح: **  أقسامه د ابنُ الصّ  :وهي؛ وساق أمثلتها، سبعةً منها عدّ

 .فيه ستّةُ رواةٍ ، أمحد بنكاخلليل؛ آبائهم وأسامء، أسامؤهم اتّفقت من -١ 
 بنكأمحد؛ أكثر أو، وأجدادهم، آبائهم وأسامء، أسامؤهم اّتفقت من -٢ 
 .فيه أربعة رواة، محدان بنجعفر
ا والنِّسبة، الكنية فيه اتّفقت ما -٣  ابن قال ، فيه راويان، اجلوينّ  عمران كأيب، معً

الح ّا يقاربه((: الصّ  .وذكر فيه ثالثة رواة، ))عيّاش بنأبو بكر: وممِ
 .فيه أربعة رواة، صالح أيب بنكصالح، عكسه -٤

  .٢/٣١٦التّدريب، و٤/٢٨٦املغيث فتحو
 . ٣٣٠-٣٢٤ص:  ينظر: علوم احلديث  )١(
 . آخرين غريهم رِ كْ ذِ بِ  واستدرك عليه العراقيُّ   )٢(
)٣(  : دومن غرائب االتّ ((قال العراقيّ د، ثالثةٌ  بنجعفر بنفاق يف ذلك: حممّ  ماتوا متعارصون حممّ

د؛ منهم يف عرش املائة واحدةٍ، وكلٌّ  سنةٍ  يف د بنجعفر بنوهم: أبو بكر حممّ اهليثم  بنحممّ
د ار، واحلافظ أبو عمرو حممّ د بنجعفر بناألنباريّ البُنْدَ ، وأبو بكر النّ  مطر بنحممّ يسابوريّ

د د بنجعفر بنحممّ  . ٣/٢٠٧ رشح التّبرصة. ))وثالثامئةٍ ني ستّ  سنة يف ماتوا البغداديّ  كنانة بنحممّ
بًا-. قال البُلقينيّ ٣٢٧ص:  علوم احلديث )٤( . املحاسن ))كان ينبغي أن يُفرد هذا بقسمٍ ((: -متعقِّ

: ، و٦١٦ص:  الح  هذا مثالٌ لقسمٍ خامسٍ من هذا النّوع مل يفرده ابنُ ((قال العراقيّ الصّ
 . ٣/٢٠٩ح التّبرصة رش. ))ام أدخله يف القسم الثّالثقسيم؛ وإنّ بالتّ 

الح بقوله:   )٥( ّا يقاربه. . . ((؛ أي: ما ذكره يف قوله: ))عكس هذا((مراد ابن الصّ : لقينيّ لبُ ، ولذلك قال ا))وممِ
ّن اتّفق يف الكنية واسم األب كان (( ابع ليس عكس القسم الثّالث، لكن إنْ نُظر إىل ما ذُكر فيه ممِ القسم الرّ

ا هلم؛    .٦١٧. املحاسن ص: ))التّفاقهم يف االسم وكنية األبهذا عكسً
ا زاد العراقيّ و  )٦( اراويً  . خامسً



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
د، ونسبتهم، آبائهم وأسامء، أسامؤهم اتّفقت من -٥ ، األنصاريّ اهللا عبد بنكمحمّ

 .راويانفيه
ة االسم يف االتّفاق وقع ما -٦ ة الكنية أو، خاصّ د، خاصّ  .محزة وأيب، كحامّ
ة النِّسبة يف املتّفق -٧  .واحلنفيّ ، كاآلميلّ ، خاصّ

الح ر أقسام األقسام هذه ووراء((: قال ابن الصّ . ))ذكرها إىل بنا حاجة ال أُخَ
د العناية به ما كان مظنّة التّشابه واالشتباه، والّذي حيسن إيراده بسبب ؛ وتتأكّ

اد الطّبقة، املعارصة يوخ والتّالميذ، واحتّ والتّوافق يف سنة الوالدة ، واالشرتاك يف الشّ
اويان اشتبه إذا فيام ذلك إيرادُ  حيسن وإنّام((: قال العراقيّ ، والوفاة  يف املتّفقان الرّ
واة يف أو، شيوخهام بعض يف واشرتكا متعارصين لكوهنام؛ االسم . ))عنهام الرُّ

خاويّ وقال ، التّعارص ألجل؛ االشتباه مظنّة يف يكون من منه واملهمّ ((: السّ
يوخ بعضيف االشرتاكأو واة يف أو، الشّ  املتباعدين فتتبّع، وباجلملة((: وقال، ))الرُّ
 .))طائل كبري فيهليس الطّبقة يف

 غريمها.  زاد العراقيّ و  )١(
)٢(   : خاويّ ند منهم واحدٌ ((قال السّ ّ ، مهمالً من ذكر أبيه؛ ةأو بنسبته خاصّ ، أو بكنيته، باسمه يقع يف السّ ا أو غريه ممِ

ه: وللخطيب فيه بخصوصه كتاب مفيد سامّ ، فيلتبس ويشكل األمر فيه، فيام ورد بهز به عن املشارك له يتميّ 
 . ٣٠٥-٣٠٤/ ٤فتح . ال))مستقلٍّ  فرد بنوعٍ ه أن يُ ولذا كان حقّ ؛ املكمل يف بيان املهمل

يوطيُّ إىل عرشةٍ. ٣٣٠ص:  علوم احلديث  )٣( ، والسّ خاويُّ إىل ثامنيةٍ ، والسّ  . وأوصلها العراقيُّ
 . ٢٠١-٣/٢٠٠رشح التّبرصة   )٤(
 . ٣/٢٠١فتح الباقي ، وينظر: ٢٨٦/ ٤فتح ال  )٥(
 . ٢٩٦/ ٤فتح ال  )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يّة التّمييز د أمهّ ا وتعديالً  وتتأكّ  .إذا كان املتّفقان املشتبهان خمتلفني يف املرتبة جرحً

ة؛ وهي:   )١( دة، بيّنها األئمّ  للتّمييز بني (املتّفق واملفرتق) طرق متعدّ
 أن يرد بيانه عند ذكره.  -أ 
 مجع الطّرق، واألسانيد.  -ب 
يوخ والتّالميذ.  -ج   معرفة الشّ
ه، وراويته.  -د  كثر عن املرويّ عنه، واملالزم له، واملختصّ به، وبلديّ اوي الـمُ  معرفة الرّ
ة.  -ه   تنصيص األئمّ
 كثرة املامرسة، وطول اخلربة. -و 
 النّظر يف القرائن، والعمل بالظّنّ الغالب. -ز 
 سنة الوالدة، والوفاة، وحتديد الطّبقة. -ح 
جوع إىل الكتب املصنَّفة -ط  اجم عامّة. الرّ ة، والكتب املصنَّفة يف الرتّ  يف املتّفق واملفرتق خاصّ
ة يف ذلك:   ّا ورد عن األئمّ الح: وممِ  غري املفرتق املتّفق من يوجد ما إنّ ((قال ابن الصّ
، فاملراد مقرونٍ  ا يف بالنّظر يُدرك قد به ببيانٍ ا يأيت ما رواياته، فكثريً َيَّزً  يُدرك بعضها، وقد يف ممُ
اوي  حال يف بالنّظر ص:  . علوم احلديث))يقو ال بظنٍّ  ذلك يف قالوا عنه، وربّام واملرويّ الرّ
٣٣١ : ، فيُعرف غري الباب هذا من وجد ما((، وقال النّوويّ اوي، أو مبنيَّ  عنه، أو املرويّ  بالرّ
عب،  كثريكبري،  واسع باب هذا((، وقال ابن كثري: ٢/٣٢٩التّقريب. ))آخر طريقٍ  يف ببيانه الشّ

ر ء عن بالعمل، والكشف يتحرّ قال ، و١٩٤. اختصار علوم احلديث ص: ))أوقاته يف اليشّ
 : هبيّ دان((الذّ واية عن كثري من املشايخ، ورَ  [أي: ابن زيد، وابن سلمة] اشرتك احلامّ  وَ يف الرّ

ا-عنهام ثني، فربّ  -مجيعً جل منهم عن محّ مجاعةٌ من املحدِّ  الرّ وَ عرف أيّ ينسبه، فال يُ اد، مل ام رَ
دين هو، إالّ بقرينة، فإنْ  ند من القرائن رِ عَ  احلامّ مل نقطع بأنّه ابن زيد،  -ليلوذلك ق-ي السّ

د، أو وال ابن سلمة، ونقول: هذا احلديث عىل رشط مسلم؛ إذ : رهقدّ نأنّه ابن سلمة، بل نرتدّ
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ا مسلم قد احتجّ  ري. ))هبام مجيعً د مجاعةً . ٧/٤٦٤السِّ ا، ثمّ  ثمّ عدّ من شيوخهام وتالميذمها معً
واية  باإلكثار نيملختصِّ ذكر بعض ا ّ   رجلٌ وَ إذا رَ ((كلٍّ منهام، ثمّ قال: عن من الرّ ، ن لقيهامممِ

ثنا محّ  فإن رأيته من شيوخهام عىل ؟ ، اد من هواد، وسكت، نظرت يف شيخ محّ فقال: حدّ
د عرفته بشيوخه فرّ ختصاص والتّ ، وإن رأيته من شيوخ أحدمها عىل االدتَ االشرتاك؛ تردّ 

كبار  وريّ فأصحاب سفيان الثّ ، فياننيويقع مثل هذا االشرتاك سواء يف السّ . . . ني بهاملختصّ 
، وذلك أبني، فمتى رأيت القديم قد وريّ دركوا الثّ مل يُ  قدماء، وأصحاب ابن عينية صغارٌ 

ثنا سفيان، وأهبم، فهو الثّ ، رو ، وأيب ، والفريايبّ وابن مهديّ  كوكيع،: وهم؛ وريّ فقال: حدّ
وأدرك ابن عيينة ، وريّ ا الّذي مل يلحق الثّ نه، فأمّ منهم عن ابن عيينة بيَّ   واحدٌ وَ رَ  نعيم، فإنْ 

ري))لعدم اإللباس، فعليك بمعرفة طبقات النّاس؛ فال حيتاج أن ينسبه ، ٤٦٦-٤٦٥/ ٧. السِّ
 : خاويّ وايات،  يف : بالنّظر-املعرفة أهل عند- اإلشكال املهمل، ويزول ويتبنيّ ((وقال السّ الرِّ

ا ا يأيت ما فكثريً اوي  باختصاص بعضها، أو يف مميَّزً االرّ فقط. . .  عنه إالّ  يروِ  مل بأن بأحدمها؛ إمّ
اوي  شيخه، أو بلديّ  بكونه اآلخر. . . أو دون له عنه، املالزمني املكثرين من يكون بأن أو الرّ

حلة يُعرف مل عنه، إن بْينيُ  الظّنِّ  عىل يغلب قبله وبالّذي بذلك فإنّ  بالرِّ  يتبنيّ  مل املهمل، ومتى تَ
ا كان منها، أو بواحدٍ  ذلك ا هبام خمتص¢ جع فإشكاله معً  القرائن، والظّنّ  إىل فيه شديد، فريُ

يوطيّ ٣٠٩-٤/٣٠٨فتحال. ))الغالب ،  مل فإن((: -وذكر بعض طرق التّبنيّ -، وقال السّ يبنيّ
واة واشرتكت ا، يرجع فمشكل الرُّ . ))يتوقّف الظُّنون، والقرائن، أو غالب إىل فيه جد¢

 . ٢/٣٢٩التّدريب
)١(   : مريّ ل من((قال العُ ا؛ حيث كان أوّ رً  بكر أبو فيه صنّف ظهرت املصنَّفات يف هذا الفنّ متأخِّ

د  ، ثمّ تالالكبري املفرتقو، واملفرتق املتّفقكتابيْه هـ يف٣٨٢ت/ اجلوزقيّ اهللا عبد بنحممّ
، واملفرتق املتّفقكتاب واملفرتق املتّفق يف صنّف هـ، حيث٤٦٣ت/البغداديّ  اخلطيبُ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د املتّفق واملفرتق -١  .(م). هـ٣٨٨/ت، اجلوزقيّ  اهللاعبد بنأليب بكر حممّ
 .له (م) املتّفق الكبري -٢
ــــرتق -٣ ــــق واملف ــــد املتّف ــــر أمح ــــب أليب بك ــــيلّ اخلطي ــــن ع ــــداديّ ب البغ

 .هـ(ط)٤٦٣ت/
 . (ط). له موضح أوهام اجلمع والتّفريق ٤

 . ١٣٧. بحوث ص: ))والتّفريق اجلمع أوهام موضحوكتاب
معاينّ ، و٣٣ابن طاهر يف األنساب املتّفقة ص: ذكره   )١( ، ٢/١١٩يف األنسابالسّ

، ٢/١٨٤، وياقوت يف معجم البلدان١/٦٣، وابن نقطة يف التّقييد١/١٤٦التّحبريو
يفينيّ يف املنتخب ص:  افعيّة٣٣والرصّ الح يف طبقات الشّ هبيّ ، ١/٢٠٤، وابن الصّ يف والذّ

)، وغريهم، وجاء يف فهرس مركز ١٧٥هـ ص: ٤٠٠-٣٨١، وتارخيه(٣/١٠١٤التّذكرة
ياض، املكتبه املركزيّ يف  أنّ منه نسخة خطّيّة ٦٧٣٨٨رقم: امللك فيصل  رقم: ة، بالرّ

ام مل يعثرا عليه. /ف٧٥٣٥ ان واحلامديّ أهنّ  ، وذكر الطّحّ
افعيّة ثالثامئة جزءنحو يف   )٢( الح يف طبقات الشّ هبيّ يف ، و٢٠٤/ ١، ذكره ابن الصّ الذّ

، ٢/٥٦، والبغداديّ يف اهلديّة ٣/١٠١٤التّذكرة )، و١٧٥هـ ص:  ٤٠٠-٣٨١(تارخيه
سالة ص: والكتّ   . ٨٦اينّ يف الرّ

الً   )٣(  . ٦١٧-٦١٣ص:  سيأيت الكالم عليه مفصّ
 . ٨٤٤سيأيت ذكره ص:   )٤(
َّا أُلِّف يف ذلك بعد القرن اخلامس:   )٥( بطوممِ ، املتامثلة يف النّقط والضّ  األنساب املتّفقة يف اخلطّ

م-باألنساب خاصّ  ، وهو-مطبوع-هـ٥٠٧/ت املقديسّ  طاهر بنأليب الفضل  كتب يف تقدّ
 البغداديّ  للخطيب واملفرتق املتّفقكتاب يف والكنى املذكورة األسامء جتريدو. -األنساب

اء بنعيلّ  بن اهللاأليب القاسم عبد ، صنعاء، /شادي آل نعامنهقحقّ هـ، ٥٤٧/ت الفرّ
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وكتب املؤتلف ، واألنساب، واأللقاب، والكنى، كتب األسامء  :ظانّهومن م

ة، واملهمل، والبلدان، واملتشابه، واملختلف اجم العامّ  .وكتب الرتّ

 املتّفق واملفرتق: عنوانه - ١
ــن عــيلّ احلــافظ أبــو بكــر أمحــد: مؤلِّفــه -٢ ــت اخلطيــب البغــداديّ ب بــن ثاب

  .هـ٤٦٣ت/
ا، معرفة املتّفق خط¢ا ولفظًا: موضوعه - ٣ متهقال يف . واملختلف شخصً : مقدّ

ا من علم احلديث ق(( مثله عىل من د يقع اإلشكال يف فإينِّ ذاكرٌ يف كتايب هذا نوعً
لُ يف تدبريه طبقته، ترتفع يف العلم رتبتهمل وأنساب وردت يف ، بيان أسامء: وهو، ومل تَعْ

جدت مفرتقة متباينة، احلديث متّفقةً متامثلةً  فلم يُؤمن وقوع اإلشكال ، وإذا اعتُربت وُ
وقد وهم غريُ واحدٍ من محلة العلم ، الشتباهها وتضاهيها؛ ولو يف بعضها، فيها

ا املشرتك. و٢ح  ٦١٧، وهو اختصار لكتاب اخلطيب، وينظر: ص: هـ١٤٣٢  واملفرتق وضعً
ا ليدن،  يف بالبلدان، طُبع خاصّ  هـ، وهو٦٢٦/ت احلمويّ  اهللاعبد بنلياقوت صقعً

ات باألوفست بريوت يف م، ثم١٨٤٦ د اهللاعبد أليب واملفرتق املتّفقو. مرّ ار بنحممّ  النّجّ
املتّفق ((، وقال: ٥/٤٤٣معجم األدباء ياقوتُ يف ذكره . -مفقود-هـ٦٤٣/ت البغداديّ 

ري ))واملفرتق يف نسبة رجال احلديث إىل اآلباء والبلدان هبيُّ يف السِّ ، وتارخيه ٢٣/١٣٣، والذّ
، وابنُ شاكر يف فوات ))عىل منهاج كتاب اخلطيب(()، وقال: ٢١٩هـ ص: ٦٥٠-٦٤١(

فديُّ يف الوايف٤/٣٧الوفيات  هم٢/١٢٥، وابنُ قايض شهبة يف طبقاته ٨/ ٥، والصّ . ، وغريُ
؛ سيأيت ذكرمها عند والبن حجر تل خاويُّ خيصٌ لكتاب اخلطيب، واستكمله واستدرك عليه السّ

  .امه مل يقف عليهأنّ  ١/٥٧ فق واملفرتقاملتّ ق ذكر حمقِّ . و٣ح  ٦١٧دراسة كتاب اخلطيب ص: 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
فحدانا ذلك عىل ؛ والفهم يف يشء من هذا النّوع الّذي ذكرناه، عروفني بحسن احلفظامل

 .))وخلّصناه، أن رشحناه
 :تتجىلّ يف أمور: قيمته العلميَّة -٤
فه العلميَّة -أ  صه يف الفنّ ، مكانة مؤلِّ  .وشهرته وختصّ
 .يُعدُّ فريداً يف فنّه -ب 

 .الكتاب املختصّ الوحيد الّذي وصلنا -ج
 .اشتمل عىل أحاديث وآثار مسندة كثرية -د 
اجم املشهورة، حو تراجم كثرية -هـ   .ومنها ما ال يوجد يف كتب الرتّ
ة عليه -و  الح، ثناء األئمّ : وابنُ حجر بأنّه، وابنُ كثري، فقد وصفه ابنُ الصّ
خاويُّ ، والعراقيُّ ، والنّوويُّ ، حفيلٌ   .نفيسٌ : والكتّاينُّ بأنّه، والسّ

متهقال املؤلِّف يف : وطريقة ترتيبه، منهجه فيه -٥ وإينِّ مل أذكر يف كتايب ((: مقدّ
ن يُوثق به من قدماء أسالفنا اظنا، هذا إالّ ما حفظتُه عمّ ة حفّ وقد ، وعلامئنا، وأئمّ

، وأمجل، ألينِّ رأيتُ ذلك أصوب؛ جعلتُ األسامء مرتّبة عىل نسق حروف املعجم
 وقد صدفتُ ((: خامتتهوقال يف ، ))وأسهل، كان طلبه أقرب ومتى أُريد يشءٌ منها

د آيدن:   )١( فق واملفرتق غري كتاب اخلطيب بعد البحث املتّ  ف يف فنّ لِّ أُ  مل أعثر عىل كتابٍ ((قال حممّ
مة ))ويلفتيش الطّ والتّ  اجلادّ  ا. ، ١/٥٦املتّفق واملفرتق . مقدّ  ولعلّه قصد كتابًا مفردً

 . ١٦٤النّزهة ص: ، و١٩٣اختصار علوم احلديث ص: ، و٣٢٤ص:  علوم احلديث  )٢(
سالة املستطرفة، و٤/٢٨٥فتح املغيث ، و٣/٢٠٠رشح التّبرصة ، و٢/٣١٦التّقريب  )٣( ص:  الرّ

 . ))ذكرها له ينبغي كان تراجم بعض فاته وربّام((: ، وقال العراقيّ ٨٦
 . ١/١١٩املتّفق واملفرتق   )٤(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 هلا نظائر تشبهها يف صورة اخلطّ   أنّ عن تراجم كثرية يصلح أن تذكر يف هذا الكتاب إالّ 

ألذكرها ؛ افأرجأهتُ . . . مةلِ سَ  بنوعبداهللا، مةلَ سَ  بنترمجة عبداهللا: مثل؛ دون اللّفظ
 .))-تعاىل اهللاشاء إن-لخيصالتّ مع نظائرها يف كتاب

ص منهجه  :وطريقة ترتيبه يف اآليت، ويتلخّ
مة -أ يّة هذا العلم، ذكر سبب تأليفه: اشتملت عىل، بدأ كتابه بمقدّ وأورد ، وأمهّ

ة يف ذلك  .وطريقة ترتيبه له، بعض كالم األئمّ
 .ثمّ الكنى، بدأ باألسامء -ب
ل فقط -ج ا الكنى ، يرتِّب األسامء عىل حروف املعجم باعتبار احلرف األوّ وأمّ

بها عىل املعجم؛ فهي قليلة  .ولذا مل يرتِّ
واة، يذكر االسم -د ى به من الرُّ وأكثر ، ويرتجم هلم، ثمّ يرسدهم، وكم يتسمّ

 .اثنان-بطبيعة احلال-وأقلّها، األسامء بلغت سبعة عرش
مجة -هـ يوخ، والكنية، والنِّسبة، والنّسب، االسم: يذكر يف الرتّ ، وبعض الشّ

ا ، ويذكر حديثًا، وربّام يذكر اجلرح والتّعديل، الوفاة-أحيانًا-والتّالميذ ويذكر أو أثرً
 .بإسناده عن كلِّ مرتجم

  يف مشاخيه، انتقى يف مصادره -و  .وحترّ
: بكتاب فقد أفرده، ال يذكر فيه ما كان من قبيل املؤتلف واملختلف -ز

 .تلخيص املتشابه

ابق   )١(  . ٢/٢١٢٣السّ
مة   )٢(  . ١/٦١ فق واملفرتقاملتّ ق حمقِّ ينظر: مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ّن اتّفقت أسامؤهم؛ بلغ عدد املرتمجني فيه -ح ا ، ممِ واختلفت أشخاصهم ألفً

ا وسبعني رجالً   .ومخسامئة وواحدً
 اثنان منهم: مخسة، مالك بنأنس: األلف باب((: قال اخلطيب: نامذج منه -٦

 بنضمضم بنالنّرض بنمالك بنأنس: أحدمها؛ اهللارسول صحابة من
ار بنمالك بنغنم بنعامر بنجندب بنحرام بنزيد  بنأنس وأمّ . . . النّجّ

 له أهدت املدينة اهللارسول قدم ملَّا، ملحان  بنت سليم أُمّ : مالك
ا سليمأُمُّ  ، البرصة إىل بعده أنس انتقلثمّ ، حياته فخدمه، أنسً

: ابناه أنس عن فرو، عقبٌ  بالبرصة وله، وتسعني ثالث سنة هبا ومات، فسكنها
د، والنّرض، موسى هريّ  شهاب بنمسلم بنوحممّ  وأحاديثه. . . كثري وخلق. . . الزّ
حايبّ . كثرية وروايته، شهرية . . . أميّة أبو الكعبيّ  مالك بنأنس: اآلخر والصّ

ا حديثًا اهللارسول عن أسند  بنعامر أيب بنمالك بنأنس: الثّالث. . . واحدً
ابع. . . أصبح ذي بنعمرو بنقتيلة بنخويل بنعثامن بناحلارث بنعمرو : الرّ
د بنأمحد بكر أبو ذكره، محيصٌّ  شيخٌ   تاريخيف  البغداديّ  عيسى بنحممّ

ث، مالك بنوأنس: فقال، احلمصيّني  بنوإبراهيم، عبيدة بناحلارث عنه حدّ
بيديّ  العالء د، األزهريّ  إبراهيم أخربين. الزّ ثنا حممّ ر بنحدّ ثنا ، املظفّ  أمحد بنبكرحدّ

عراينّ  ثنا ، الشّ د بنأمحدحدّ ن أعلم وال، بذلك عيسى بنحممّ ث عمّ  بنأنس حدّ
ا له رأيت وما، هذا مالك : اخلامس. . . أوردته ما سو العلم أهل كتب يف ذكرً
ث، الكويفّ  القاسم أبو القاسم أيب بنمالك بنأنس محنعبد عن حدّ ، األسود بنالرّ

، الطّياليسّ  داود وأبو، حييى بنخالد عنه ورو، وغريهم. . . سليامن أيب بنومحّاد

ابق  )١(  . ١/٨١ينظر: السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ينّ  املغلس بنوجبارة د بناجلباروعبد، احلامّ  .))قليلة وأحاديثه، العطارديّ  حممّ
اء بنخلّصه أبو القاسم: عناية العلامء به -٧  .وابنُ حجر، هـ٥٤٧ت/ الفرّ
د صادق آيدن: طبعته-٨  .(دكتوراه). هـ١٤١٧، دمشق، دار القادريّ ، طبع بتحقيق/حممّ

ا. . ١٤٩-١٢٠/ ١تّفق واملفرتق امل  )١(  خمترصً
-البغداديّ  للخطيب واملفرتق املتّفقكتاب يف والكنى املذكورة األسامء جتريدطبع باسم:   )٢(

م ص:  أفاد بأنّه نقل وه، فعىل منهج مؤلِّ  هقُ له حمقِّ كمّ ، لهوفيه خرم من أوّ ، -٥ح  ٦١٢تقدّ
 احتامل ، و-طبوعامل-فق واملفرتقاملتّ زيادات كثرية عن اخلطيب ليست يف  من نسخةٍ  اأهنّ قوّ

ح ، هرة منمتأخّ   ما يقارب مائتي خطأ. وأشار إىل كثرة األخطاء يف طبعته، وأنّه صحّ
ا شيئًا عليه وزدتُ  خلَّصتُه وقد((قال ابن حجر:   )٣( خاويّ  ، وقال١٦٤النّزهة ص: . ))كثريً : السّ

يادة ترتيبه مع(( تلخيصه،  يف شيخنا رشع((، ، وقال: ٢/٦٨٠اجلواهر. ))كمل ما، عليه والزّ
ا، مع عليه وقفت حسبام منه فكتب  أشياء عليه خلّصه، وزاد : إنّهالنّخبة رشح يف قوله يسريً

يف تكميله ذكر و. ٤/٢٨٥فتح ال. ))فاتته أشياء استدراك تكملته، مع يف رشعتُ  كثرية، وقد
وء     .))فق واملفرتقتكملة تلخيص شيخنا للمتّ ((، وقال: ضمن تصانيفه٨/١٦الضّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه مطالب
ل  .بهتتعريف املش: املطلب األوّ
 .فات فيهاملصنّ : املطلب الثّاين

 .بن حجرال تبصري املنتبهدراسة كتاب : املطلب الثّالث 
)(

ني والباء واهلاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ الشّ : (شبه)((: قال ابن فارس، من شبه: لغة -١
ء وتشاكله لونًا ه اليشّ ا، عىل تشابُ بيه. ووصفً بَه وشَ بْه وشَ ات من  يقال شِ بِّهَ شَ والـمُ

 .))أشكالإذا ، واشتبه األمران. املشكالت: األمور
ا -٢ د؛ ما اتّفقت فيه األسامء واختلفت اآلباء: اصطالحً قيل بنكمحمّ د، عَ  بنوحممّ

قيل ، بالتّقديم االشتباه وقع أو، النّعامن بنورشيح، النّعامن بنكرسيج؛ العكس أو، عُ
 .املقلوباملتشابه وهو، األسود بنويزيد، يزيد بنكاألسود؛ والتّأخري

 . ٢٤٣/ ٣مقاييس اللّغة   )١(
ط¢ا؛ ((قال ابن حجر:   )٢( ا، مع ائتالفهام خَ ا، واختلف اآلباء نُطْقً ط¢ا ونُطْقً إِن اتّفقت األسامء خَ

د قيلكمحمّ د-بفتح العني-بن عَ يْل ، وحممّ قَ ها-بن عُ ، أو بالعكس؛ كأن ختتلف -بضمّ
يْح َ ا؛ كرشُ ط¢ا ونُطْقً ط¢ا، وتتّفق اآلباء خَ أْتَلِف خَ ا، وتَ يْجبن ااألسامء نُطْقً َ بن النّعامن؛ لنّعامن، ورسُ

ني املهملة، واجليم؛ فهو النّوع الّذي يقال  ني املعجمة، واحلاء املهملة، والثّاين بالسّ ل بالشّ األوّ
قَعَ ذلك االتّفاق يف االسم، واسم األب، واالختالفُ يف النِّسبة،  له: املتشابه، وكذا إنْ وَ

َّا قبله أنواع؛ منها: أن ْصل االتّفاق، أو االشتباه يف االسم، واسم ويرتكّب منه، وممِ  األب حيَ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
بٌ من وحقيقة املشتبه كام أفاده ؛ و(املتّفق واملفرتق)، (املؤتلف واملختلف): مركّ

الح مها، والعراقيُّ ، ابنُ الصّ ، واأللقاب، والكنى، ويقع يف األسامء، وغريُ
ا-ويكون ، والنِّسب، واألنساب ى باملشتبه ؛ والتّأخري، بالتّقديم -أيضً وهو ما يُسمّ

الح، املقلوب ا مستقال¢  ،وقد فصل بينهام ابنُ الصّ  .فجعل لكلٍّ منهام نوعً

د األزديّ ابن الفريضّ أليب الوليد عبد مشتبه النِّسبة -١ اهللا بن حممّ
 .هـ (م)٤٠٣ت/

، أو يف إالّ  -مثالً  ن حرفني، فأكثرَ  حرفٍ  يكون بأن إمّا: قسمني عىل منهام، وهو أحدمها، أو مِ
 بعض نقصان مع بالتّغيري االختالف يكون اجلهتني، أو ثابتةٌ يف احلروف عددَ  أنّ  بالتّغيري، مع االختالف

ل أمثلة فمنبعض،  عن األسامء داألوّ نان بن: حممّ د-أَلِفٌ  بينهام املهملة، ونونني بكرس-سِ  بن، وحممّ
يَّار زيد، اهللا بن عبد: الثّاين أمثلة ، ومن-راء األلف التّحتانيّة، وبعد الياء املهملة، وتشديد بفتح-سَ
ل يف ياء يزيد، بزيادةاهللا بن وعبد اي اسم أوّ والنُّطق،  اخلطِّ  يف االتّفاقُ  حيصل مكسورة، أو األب، والزَّ

ا بالتّقديم االشتباه أو االختالف لكن حيصل ، أو االسمني يف والتّأخري؛ إمّ  يقع ذلك، كأن نحو مجلةً
ل به، مثال يشتبه ما إىل بالنّسبة حروفه بعض يف الواحد االسم يف التّقديم، والتّأخري  بناألسود: األوّ

يّار، وأيّوب بنأيّوب: الثّاين األسود، ومثال بنيزيد، ويزيد -١٦٦النّزهة ص: . ))يَسار بنسَ
ا، وينظر: ١٦٨ :  ٤/٣٢١فتح املغيثخمترصً خاويّ   .))خر يطول األمر فيهايف أقسام أُ ((قال السّ

 . ٣٣١ص:  علوم احلديث  )١(
 . ٣/٢١٨رشح التّبرصة   )٢(
: -عن املشتبه املقلوب-قال العراقيّ . ٣٣٥-٣٣٤، و٣٣٤-٣٣١ص: ينظر: علوم احلديث   )٣(

َّا النّوع هذا(( هن، ال يف االشتباه فيه يقع ممِ  . ٣/٢٢٢رشح التّبرصة . ))اخلطِّ  صورة يف الذّ
لةذكره  )٤( مجع يف املؤتلف واملختلف كتابًا حسنًا، ويف ((، وقال: ١/٢٢٣ابن بشكوال يف الصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ(ط)٤٠٩املرصيّ ت/ األزديّ  سعيد بنالغنيّ لعبد مشتبه النِّسبة -٢
ثني أسامي مشتبه يف املعجم -٣ اهللا عبداهللا بن أليب الفضل عبيد املحدِّ
 .(ط). هـ٤٣٨كان حي¢ا/، اهلرويّ 
يادات -٤ ثني يف مشتبه أسامي املعجمكتاب من املوجودة الزّ  .(ط). له املحدِّ
سم ومحاية -٥  بوادر التّصحيف عن منه أشكل ما تلخيص املتشابه يف الرّ
 .هـ(ط)٤٦٣/ت، البغداديّ  اخلطيب ثابت بنعيلّ  بنأمحد بكر أليب والوهم

هبيّ ، و٣/١٠٥الوفيات، وابن خلِّكان يف ))سبة كذلكمشتبه النّ  ، ٣/١٠٧٧التّذكرةيف الذّ
ري  وغريهم. . )٨٣هـ ص: ٤٢٠-٤٠١تارخيه(و، ١٧/١٧٨والسِّ

د اجلعفريّ بعنايةطبع  )١( ر يف وّ صُ  ، ثمّ له املؤتلف واملختلف: ، معهـ١٣٢٧، يف اهلند، /حممّ
 . رةباملدينة املنوّ ، ارالدّ مكتبة 

ياض،  )٢( شد، بالرّ قه نظر الفاريايبّ، الرّ ، الفاروق احلديثة، القاهرة، ١٤١١حقّ هرييّ د الزّ   هـ.١٤٢٧هـ، وحممّ
، الفاروق احلديثة، القاهرة،   )٣( هرييّ د الزّ قه حممّ  هـ. ١٤٢٧حقّ
قته  )٤( د حسنهـ، و١٤٠٥، دمشق، دار طالس، هايبّ سكينة الشّ حقّ ، بريوت، الكتب العلميّة، حممّ

الحهـ. ١٤٢٤ : ، وقال ابن الصّ يوطيّ ، والسّ . علوم احلديث ص: ))من أحسن كتبه((العراقيّ
-تايل تلخيص املتشابهوذيّل عليه بـ: . ٢/٣٢٩التّدريب، و٣/٢١٨رشح التّبرصة ، و٣٣١

ه:  صنّف يف املتشابه اخلطيبُ ((: قال املناويّ -سيأيت بعده تلخيص كتابًا جليالً سامّ
ا-ثمّ ذيّل عليه هو، وهو من أحسن كتبههاملتشاب عظيم ، وهو كتاب كثري الفوائد؛ بام فاته -أيضً

كامينّ  بنعيلّ  احلسن . وعمل عليه أبو٢/٣٣٧اليواقيت. ))العائدة هـ ٧٥٠ت/ عثامن الرتّ
ا ، واخترصه ٦/٦٠. تاريخ األدب ١٤٣: يف ليدن رقمخمطوطةً  له. ذكر بروكلامن خمترصً

يوطيّ يف كتابه:   . ١/٣٤٠. ينظر: حسن املحارضةتلخيص املتشابهحتفة النّابه بـالسّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .(ط). له تايل تلخيص املتشابه -٦
 .(م). له واألنساب األسامء من املقلوب يف االرتياب رافع -٧
  .(ط) له امللتبس إيضاح يف امللتمس غنية -٨

قه مشهور  )١( قريات، دار حسن، وأمحد بنحقّ ياض،  الشّ ، الرّ ميعيّ  عىل ذيلٌ  هـ، وهو١٤١٧الصّ
ابق كتابه  . السّ

، ٩ص:  واألسماء المبهمة، ١/٤٨٧املتشابهذكره اخلطيب، وأحال عليه يف تلخيص   )٢(
الح١/٧٤واملوضح -، وذكرته كتبُ املصطلح، وبعضُ مصادر ترمجة اخلطيب، قال ابن الصّ

ام أوهم اختصاصه بام وقع فيه مثل الغلط املذكور يف هذا املثال هذا االسم ربّ ((: -وذكر اسمه
وأكثره ، وليس ذلك رشطًا فيه]، ))مسلم بنالوليد((بـ ))الوليد بنمسلم(([يعني قلب: الثّاين

خاويّ ، وقال ٣٣٥ص: . علوم احلديث ))ليس كذلك  . ٤/٣٢٥فتحال. ))يف جملّدٍ ضخمٍ ((: السّ
قه حييى )٣( ياض، شدالرّ ، هريّ الشّ  حقّ : هـ١٤٢٢، بالرّ هبيّ ه الذّ غنية املقتبس يف متييز . وسامّ

 . ٣/١١٤٠. التّذكرة امللتبس
 ومن الكتب املطبوعة يف املشتبه بعد القرن اخلامس:   )٤(

بط  ، املتامثلة يف النّقط والضّ ، ت/ األنساب املتّفقة يف اخلطّ -هـ٥٠٧البن القيرساينّ
م يف كتب األنساب-، خاصّ باألنساب-مطبوع  بكر أليب النّسبة مشتبه يف الفيصل. و-تقدّ

د ياض، شدالرّ ، املطرييّ سعود ه/قحقّ هـ، ٥٨٤ت/ احلازميّ  موسى بنحممّ هـ. ١٤٢٨، بالرّ
جال: أسامئهم يف املشتبهو دمل وأنساهبم الرّ هبيّ  أمحد بنحمّ ، يونعه/قحقّ هـ، ٧٤٨ت/الذّ

، عيلّ البجاويّ م، و١٨٦٣، ليدنيف  تبصري عمل عليه ابنُ حجر: ، وم١٩٦٢، مكتبة البايبّ
ين: -سيأيت-املنتبه ، -سيأتيان-. . . اإلعالم، وتوضيح املشتبه، وابنُ نارص الدّ

دو الميّ  رافع بنملحمّ قه  هـ٧٧٤ت/ السّ ين املنجد، الكتاب اجلديدذيلٌ عليه، حقّ ، صالح الدّ
 املعروف أمحد بنملحمود والنّسب األسامء مشكل يف األرب ذوي حتفوبريوت. ب



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واملؤتلف ، والبلدان، واأللقاب، واألنساب، والكنى، كتب األسامء :ظانّهومن م

ة، واملختلف اجم العامّ  .وكتب الرتّ

 .تبصري املنتبه بتحرير املشتبه: عنوانه -١
 .هـ)٨٥٢-٧٧٣( ابن حجر العسقالينّ  عيلّ  بنأبو الفضل أمحداحلافظ : مؤلِّفه-٢
هبيّ  املشتبهحترير كتاب : موضوعه -٣  .للذّ
 :تتجىلّ يف أمور: قيمته العلميِّة -٤
فه العلميَّة -أ  صه يف الفنّ ، مكانة مؤلِّ  .وشهرته وختصّ

فة يف نوعه -ب  .من أصول الكتب املؤلَّ
ّن سبقه -ج  .وحتريرات دقيقة، مع زيادات كثرية، استفادته ممِ

هشة، ت/ خطيببابن وقع ، وهو يف ضبط ما هـ١٩٠٥، ليدنهـ، نرشه تراغوت، يف ٨٣٤الدّ
حيحنيواملوطّأيف دمل املشتبه توضيحمن األسامء واألنساب. والصّ  بكر أيب بنحمّ

ين نارصاهللا بن عبد مشقيّ  الدّ د العرقويسّ ه قحقّ هـ، ٨٤٢ت/ الدّ سالة، حممّ ، بريوت، الرّ
د حسن، الكتب العلميّة، بريوت، ١٤٠٧ : . هـ١٤٢٤هـ، وحممّ خاويّ  حافلٌ  فٌ مصنَّ ((قال السّ

هبيّ  مشتبه يف وقع بام اإلعالمو. ٤/٢٢٦فتح . ال))مبسوطٌ  قه  األوهام من الذّ له، حقّ
 بتحرير املنتبه تبصري). وماجستري. (هـ١٤٠٧، املدينة، العلوم واحلكم، النَّبيّ  ربّ عبد

الً أعاله-هـ٨٥٢ت/ابن حجر  العسقالينّ  عيلّ  بنمحدأل املشتبه . -سيأيت الكالم عنه مفصّ
يّ  احلافظ شيخنا اعتنى وقد((قال ابن كثري:  م ذلك، وميَّز ببيانهتذيبهيف املزّ ر املتقدِّ  واملتأخِّ

اختصار . ))احلمد وهللا. التّكميلكتايب يف حسنةً  أشياء عليه زدتُ  حسنًا، وقد بيانًا هؤالء من
 . ١٩٦علوم احلديث ص: 



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
خاويُّ ، ثناء العلامء عليه -د  كتابًا جاء، عجيبة كثرية بزيادات أتى((: قال السّ

، ب من كثرتهتعجّ زاد ما يُ ((: قالو، ))حجمه صغر قلّة مع، احلسن ىف عليه مزيدال
يوطيُّ ، ))واحدٍ  دٍ ه يف جملّ فإنّ ، واختصاره، ة حتريرهمع شدّ  : واملناويُّ ، وقال السّ

ها((: زاد األخريُ ، ))أجلُّ كتب هذا النّوع وأمتّها(( ا وأَعمَّ ا وأحسنها، نفعً ، ))وضعً
ىف كتابٍ يف ((: وقال أمحد شاكر، ))اإلكاملفيه أشياء ليست يف((: املعلِّميُّ وقال  أَوْ

 .))البابهذا
ل ذلك يف: وطريقة ترتيبه، منهجه ٥ متهفصَّ ني ملَّا علّقت فإنَّ ((: فقال، مقدّ
هري احلافظ خلّصه الّذي؛ املشتبهكتاب  هبيّ  اهللاعبد أبو الشّ وجدتُ فيه   الذّ

ا من ثالثة أوجه ها-أحدها: إعوازً ألنّه أحال يف ذلك عىل ؛ حتقيق ضبطه: -وهو أمهّ
 ٍ بحيث أنّه يَعمد إىل ؛ إجحافه يف االختصار: ثانيها. ضبط القلم فام شفى من أَملَ

وهذا ، وغريهم، وفالن، وفالن، فالن: فيقول يف كلٍّ منهام، االسمني املشتبهني إذا كثُرا
لّةال يُروي  لّة، الغُ وكان ينبغي أن ، بل يبقى اللّبس عىل املستفيد كام هو، وال يشفي العِ

ة الفائدة-وثالثها . يستوعب أقلّهام دُ عليه إالّ أنّ ذلك من تتمّ رِ ما فاته : -وفيه ما ال يَ

 . ٢٥٩ص: الغاية   )١(
 . ٤/٢٢٦فتح ال  )٢(
 . ٢٩٨/ ٢التّدريب   )٣(
 . ٢/٥٩٥اليواقيت   )٤(
جال ص:   )٥(  . ٧٩علم الرّ
 . ١٩٣الباعث احلثيث ص:   )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نها كتابه تي مل يتضمّ اجم املستقلّة الّ وذيل ابن ، مع كوهنا يف أصل ابن ماكوال، من الرتّ

يْن خلّصهامنقطة ال . وغريه ما استدرك عليهام، وزاد من ذيل أيب العالء الفريضّ ، لّذَ
 بحيث؛ اختصاره يف أجحف ما وبسط، فيه أسهب ما اختصار يف تعاىل اهللافاستخرتُ 

. احلمد وله، ذلك عىل اهللافأعان، قليالً  حجمه من أزيد ذلك من عليه أَقترصُ  ما يكون
ا كان اسمٍ  فكلّ  ، بل أضبط ما يشتبه به باحلروف، وال أحتاج إىل ضبطه، به بدأت شهريً

ض له فهو نظري الّذي قبله ا، إمهاالً ؛ وكلّ حرفٍ مل أتعرّ . وسكونًا، وحركةً ، وإعجامً
دة تُ عن الباء باملوحّ ا الياء آخر ، وعن الثّاء باملثلّثة، وعن التّاء باملثنّاة، وعربّ وأمّ

له-ما زدتُه عليه بقويل وقد مزتُ ، احلروف فبالياء بال وصفٍ غالبًا ، ))قلت((: -يف أوّ
بط فإنّه مدمج ))انتهى((: ويف آخره تي بخطّه، إالّ الضّ ، وأعتمد عىل نسخة املصنِّف الّ

ّا غلب ظنِّي أنّه مل يراجعه حالة ، وعىل األصول الّتي نقل هو منها وعىل غريها ممِ
شاطيّ  األنسابكـ؛ تصنيفه معاينّ ، للرّ يل الّذي ذيّل به احلافظ وكالذّ ، والبن السّ
ليم بنمنصور يل، نقطة ابن ذيل عىل األسكندارينّ  سُ مة به ذيّل الّذي وكالذّ  عالء العالّ

ين رات، األوهام كثري لكنّه، كبريٌ  ذيلٌ  وهو؛ أجزاء مغلطاي الدّ  واإلعادة والتّنكّ
يت. -غالبًا-إليه احلاجة متسّ  ال ملَِا واإليراد واب فيه فتحرّ مع اعرتايف ، بجهدي الصّ

م ا، بفضل املتقدِّ ولكنِّي أرسد يف كلِّ حرفٍ األسامء وغريها ، ومل أُغريِّ ترتيبه إالّ نادرً
ا-ثمّ أرسد األنساب منفردة متوالية، عىل الوالء يتُه، -أيضً تبصري املنتبه بتحرير : وسمّ

ثري من وال يستوحش الواقف عليه من استيعايب لك((: -خامتتهيف -وقال. ))املشتبه
عراء ّن ليست هلم رواية؛ وما أشبه ذلك، والفرسان يف اجلاهليّة، أسامء الشّ فإنّ ، ممِ

ري، غالب من ذكرت يأيت ذكره يف كتب املغازي ، والتّواريخ، واألنساب، واملبتدأ، والسّ
دُ يف ذلك من األسامء، واألخبار رِ ، وال يستغني طالب احلديث عن ضبط ما يَ
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تي رجع -وقال. ))واهللا تعاىل املوفِّق. يكن هلم روايةملولو بعد ذكره مجلةً من الكتب الّ
ومل أحذف إالّ ما ال يشتبه عىل ، األسامء من فيها ما غالب باستيعاب تعاىل اهللاوقد منَّ ((: -إليها

َع((: وقال، ))من له متييز هبيُّ  ومجَ ا كتابًا ذلك يف الذّ ا خمترصً بط عىل فيه اعتمد، جد¢ ؛ بالقلم الضّ
ثُر بَاين والتّصحيف الغلط فيه فكَ مُ  كتاب يف بتوضيحه تعاىل اهللايرسَّ  وقد، الكتاب ملوضوع اـل

يتُه ، املرضيّة الطّريقة عىل باحلروف فضبطتُه، واحدٌ  جملّدٌ  وهو، املشتبه بتحرير املنتبه تبصري: سمّ
ا شيئًا عليه وزدتُ  ّا كثريً  .))ذلك عىل احلمد وهللا، عليه يقف مل أو، أمهله ممِ

ص منهجه  :وطريقة ترتيبه يف العنارص اآلتية، ويتلخّ
مةٍ بنيَّ فيها الباعث له عىل تأليفه -أ  أَه بمقدّ دَ  املشتبهومؤاخذاته عىل كتاب ، بَ

هبيّ   .وترتيبه، وبعض مصادره، ومنهجه فيه، وموضوعه، للذّ
ر فيه كتاب -ب هبيّ  املشتبه: حرّ ما أسهب  واختصار، بتحقيق ضبطه؛ للذّ

ّا؛ وزيادات كثرية عليه، مع استدراكات، وبسط ما أجحف يف اختصاره، فيه ، أمهله ممِ
 .عليه يقف مل أو

ا، كأصله؛ مشى يف ترتيبه عىل حروف املعجم -ج ه إالّ نادرً ورسد يف ، ومل يُغريِّ
ويبدأ ، ثمّ ختم كلَّ حرفٍ بمشتبه النّسبة فيه، والكنى، واألجداد، كلِّ حرفٍ األسامء

هري ترمجةً  ف ، بل يضبط ما يشتبه به، وال يضبطه، بذكر االسم الشّ ثمّ يذكر حتته ما ترصّ
 .منه من األسامء

 .ويضبطه باحلروف، بل يضبط املشكل فقط، ال يضبط كلّ كلمة -د
ض لضبطه-هـ ا، إمهاالً ؛ فهو نظري الّذي قبله، كلّ حرفٍ مل يتعرّ ، وإعجامً

 . ١٦٥النّزهة ص:   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 . وسكونًا، وحركةً 

دةمراده  -و   .الثّاء: واملثلثة، التّاء: واملثنّاة، الباء: باملوحّ
هلا -ز بط فإنّه ))انتهى((: ويف آخرها، ))قلت((: ميّز زياداته بقوله يف أوَّ إالّ الضّ

 .مدمج يف األصل
تي بخطّه -ح هبيّ الّ وعىل ، وعىل األصول الّتي نقل منها، اعتمد عىل نسخة الذّ

ّا غلب عىل ظنّه أنّه   .مل يراجعهاغريها ممِ
واب جهده -ط  فيه الصّ  .حترّ
ن له رواية -ي ن ليست له رواية، ذكر مَ عراء؛ ومَ ولو ، والفرسان وغريهم، كالشّ

بب يف ذكرهم، وما أشبه ذلك، كانوا من أهل اجلاهليّة وهو ورودهم يف ؛ وبنيّ السّ
ري، كتب املغازي يستغني طالب فال ، واألخبار، والتّواريخ، واألنساب، واملبتدأ، والسّ

 .احلديث عن ضبطها
تي سبقته -ك  .ومل حيذف إالّ ما ال يشتبه، استوعب غالب ما يف الكتب الّ
تي طالعها حال تصنيفه خامتتهذكر يف  -ل وأشار يف ، فصالً يف الكتب الّ

مة  .إىل بعض مصادره املقدّ
ة: أمحد: األلف حرف((: قال ابن حجر: نامذج منه - ٦     واملشهور: قلتُ . اجلادّ

لَ  أنّ  ي من أَوّ مِّ  أنّه الواقديّ  زعم لكن، أمحد بناخلليل والدُ  -اهللانبي بعد-به  سُ
 ذيله يف فتْحون بنبكر أبو ذلك أفاد؛ أمحد اسمه ابنٌ  طالب أيب بنجلعفر كان
فر أيب والد ويف، أمحد: حفص أيب اسم أنّ  وحكى، االستيعابعىل : اسمه أنّ  السّ

مذيّ  قال. أمحد فر أبو: الرتّ د بنسعيد: هو؛ السّ ْمِ . انتهى. أمحد ابن: ويقال. حيَ
د: وباجليم يان بنأَمجْ جْ يّان وزن: وقيل، عثامن بوزن وأبوه، مرص فتح شهد، عُ لَ . عُ

ر اء: وأَمحْ  أَدرك، نُعيم بنأُثَان: ومثلثة، وبضمٍّ ، بَنيّ : أَبَان. ملتبِس غري، املهملة بالرّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
دة وبياء، علي¢ا له وفتح، مشدّ ان: أوّ د بنأمحد بكر أبو: أيّ ان القاسم أيب بنحممّ يّ  أَ

تيّ  شْ ث، الدّ ان: قلت. رواحة بنالقاسم أيب عن حدَّ ا-وأيّ  حممود خاله نسب يف -أيضً
شتيّ  ا. بإفادته بكر أبو سمعالّذي  الدّ دة وتشديد اهلمزة بفتح: أبّ : وقيل، املوحّ

ميّ  جعفر ابن هو: مقصور بتخفيفها َ ريْ عفاء أحد-النَّجِ بُ الّذي ؛ وأبّا، -الضّ  هنر إليه ينسَ
ين ابن عن رو، أندليسّ ، أَبّااهللا بن عبد بنوسامل، أَبّا لة بنأيبّ  بنأبّاءُ : وباملدّ ، مُزَ  بننَضْ

ّ  بنأبَّاء بنوأُبَىّ . زمانه يف رشيفًا كان، جابر اج مع خرب له أُيبَ  ولعلّه، العيناء أبو ذكره؛ احلجّ
د بنعيلّ : أَيَّا: مدٍّ  بال أخرية وبياء. قبلهالّذي  ولَدُ   بنعبدوس بناحلسني بنحممّ

يْبُخت بنأيّا بنإسامعيل  .))الفنّ  هذا يف مؤلَّفه يف ذكره؛ احلرضميّ  ليحيى شيخ، سَ
ة طبعات طبع: طبعاته - ٧  :منها؛ عدّ

ار -أ ة طبعة الدّ  .هـ١٣٨٦-١٣٨٣، البجاويّ عيلّ حتقيق ، القاهرة، املرصيّ
ار العلميّة-ب  .هـ١٤٠٦، اهلند، دهلي، طبعة الدّ
 .هـ ١٣٨٣، بريوت، طبعة املكتبة العلميّة -ج
 .حاشيةٌ عليه احلنفيّ  قطلوبغا بنولقاسم

خاويّ يف ذكره   )١( وءالسّ  . ٦/١٨٧ الضّ





 :وفيه مبحثان
ل  كتب الوفيات: املبحث األوّ

 :وفيه ثالثة مطالب 
ل  .املراد هبا: املطلب األوّ

يّتها: الثّاين طلبامل   .معرفتها وائدوف، أمهّ
 .فات فيهااملصنّ : الثّالث طلبامل 

يوخ: املبحث الثّاين  كتب معاجم الشّ
 :وفيه ثالثة مطالب
ل  .هبااملراد : املطلب األوّ
يّتها وفوائد معرفتها: املطلب الثّاين  .أمهّ

 .أهمّ املصنّفات فيها: املطلب الثّالث
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نِيّ الوفيات امها، وشهورها، الكتب الّتي تُعنى بذكر سِ  .وأماكنها، وأيّ

يّة كبرية   :نجلِّيها يف األمور اآلتية؛ وقيمة علميّة عظيمة، هلذه الكتب أمهّ
ة بالوفيات -١  عة، عناية األئمّ ا متنوّ ذت وجوهً ، فكانت حملّ بحثهم، واختّ

واة، وسؤاهلم ووضع املصنَّفات ، بحرصها وضبطهاوقاموا ، وجمال اختبارهم للرّ

اجم فنّ : أعني-ومن فنون التّاريخ((قال مصطفى جواد:   )١( ذكر وهي تواريخ تَ ؛ : الوفيات-الرتّ
ثني األعيانَ  . . . -أحيانًا-امهاوأيّ ، وشهورها، وفياهتم نيّ عىل حسب سِ وغريهم ، من املحدِّ

وفيات  كابن خلِّكان يف؛ هم عن سبيلهبه أحدُ  فإن شذّ ، رَ كام أَ ؛ الوفيات وهذا هو أصل فنّ 
، هعىل مسامّ  االسم يدلّ  ذلك ألنّ ؛ ف لألصلمن االجتهاد املخالِ  فذلك رضبٌ  األعيان

، ال عىل حسب األسامء، حسب التّاريخ املسلسل عىل ويفِّ ذكر من تُ : فالوفيات معناه
قال ، و١٣-١/١٢النّقلة لوفيات . تقديمه للتّكملة))وال األلقاب، وال األنساب، الكنىوال

 : مريّ واةركّ كتب الوفيات: وهي تُ ((العُ . موارد اخلطيب ))ز عىل ذكر تواريخ وفيات الرُّ
اد: . ٤٠٣:ص ار عوّ عنى بضبط الوفيات كتب الوفيات: رضب من ((وقال بشّ اجم، يُ علم الرتّ

ىل رجة األُوْ كتب ، وعقد فيه فصالً بعنوان: ٢٠٠ص: كملة املنذري وكتابه التّ . ))بالدّ
يـّتها يف دراسة التّاريخ : بعنوان بحثٌ له و، ٢٢٥ -١٩٩. ص: الوفيات كتب الوفيات وأمهّ

يّة ة يف جملّ  هنرش. اإلسالميّ  راسات اإلسالميّةكلّ  م. ١٩٦٨، د الثّاينالعد، الدّ
خاويّ يف   )٢( بيع:  بناحلسن ومن ذلك: قال. ٤/٣٦٥فتحالوأمثلته كثرية؛ كام قاله السّ  قدمت((الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة، الكثرية فيها، املفردة اجم العامّ نت كتب الرتّ مّ ة، كام ضُ  .واخلاصّ
ا يف ذكرهم -٢  نيّ الوفيات أساسً اجم سِ ذت بعض كتب الرتّ  .وترتيبهم فيها، اختّ
ةُ احلديث الوفيات بنوعٍ خاصٍّ يف كتب املصطلح -٣   .أفرد أئمّ
ة يف بيان أ -٤  يّتهاكالم األئمّ  ثالثة((: احلميديّ  اهللاأبو عبد قال: ومن ذلك، مهّ

احلديث:  أصحاب يل خارج، قال إىل برزت احلديث، فلامّ  أصحابُ  شيَّعني خرجت فلامّ  بغداد
 ألواحه، فقال: يا فأخرج حنبل، فقعد بنأمحد جييء، فتوقّفت، فجاء حنبل بنأمحد فإنّ  توقّف

لِ  أبا ، أَمْ  وثامنني، فقيل إحد مات؟ فقلت: سنة سنة أيّ  يف املباركاهللا بن عبد وفاةعيلّ  عيلّ
ابني هبذا؟ فقال: أريد تريد له: ما ، وتاريخ ٧/٣٠٨، وتاريخ بغداد ٢/١٩٩اجلامع. ))الكذَّ

د جعفر أبو علينا قدم ملَّا((: احلاكم اهللا، وقال أبو عبد١/٥٥دمشق  ،  حاتم بنحممّ ّ الكيشّ
ث لِدَ  أنّه مولده؟ فذكر عن محيد، سألتهبن عبد عن وحدّ  ومائتني، فقلت ستّني سنة وُ

يخ هذا ألصحابنا: سمع . املدخل إىل كتاب ))سنة عرشة بثالث موته بعد محيدبن عبد من الشّ
د٦١اإلكليل ص:  :  أيب بن، وقال حممّ يّ ة، وجعلالبخاريّ  حذيفة أبو قدم((الرسّ  يَروي مكّ

س، فقيل جريج، وابن ابن عن  ابن عن يَروي خراسان، قدم أهل من رجالً  لسفيان: إنّ  طاوُ
لُوه س، فقال: سَ ؟ قال: فسألوه؛ فأخرب سنة أيّ  يف طاوُ عَ مِ سفيان:  كذا، فقال سنة يف سمع أنّه سَ

ساهللا بن عبد ! ماتاهللاسبحان  ، وقال٢/١٩٩للخطيب اجلامع. ))بسنتني مولده قبل طاوُ
ا:  أبو مت من به اخلليج، شيخ أصحاب خان يف بالكرخ شيخٌ  عندنا كان((زكريّ  واهلدوء السّ

كون ثنا، فقلت أن اليه، فيأبى نختلف عليم، كنّا به اهللايشءٌ  والعرس والسّ دِّ ا:  له حيُ يومً
ث أنْ  عليك ، ومااهللارمحك دِّ ث هو بعد، فإذا يشء؟! فنظرنا ينقصك تُؤجر، وال حتُ دِّ  عن حيُ
ابق، وقال. ))حديثه يولد؛ فرتكنا أن قبل ماتوا قد شاميِّني شيوخٍ  ثنا((عرفان:  بناملعىلّ  السّ  حدّ

. ))املوت؟!  بعد بعث نعيم: أتراه أبو بصفّني، فقال مسعود ابن علينا قال: خرج وائل أبو
مة   . ١/٢٦ صحيح مسلممقدّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
م تقديم من علوم احلديث جيب أشياء . . . واملختلف واملؤتلف. . . العلل: هبا التّهمّ

يوخ وتواريخ ، ام اإلسالموأيّ ، ريمعرفة السِّ ((: الربّ بن عبداقال و، ))ووفيات الشّ
ّ وأنّ ، ة أهل العلموفاهتم من علم خاصّ والوقوف عىل ، والعلامء، أعامل األنبياء ا ال ه ممِ

ّ وأنّ ، ينبغي ملن وسم نفسه بالعلم جهل ذلك وقال ، ))ا يلزمه من العلم العناية بهه ممِ
ّا((: ابن منقذ ا احلديث أهلُ  عليه حافظ وممِ حابة وفيات تاريخ كثريً ، الصّ
ثني ن((: وقال ابن حجر، ))واملحدِّ وقال ، ))ووفياهتم، مواليدهم معرفة، املهمّ  ومِ
خاويّ   واداريّ ر الدّ جَ نْ األمري سَ  حتّى إنّ ، اعتناء كان خليار امللوك واألمراء بأهله أتمُّ ((: السّ
فق له املبادرة فلم يتّ ، عن سنة وفاة البخاريّ -وناهيك بجاللته-مياطيّ سأل الدّ 

عنده  يفحظ؛ ذكرهالفبادر ، فسأله عنها، د النّاسثمّ دخل عليه ابن سيّ ، الستحضارها
، مهمٌّ  التّاريخ أمرٌ  فإنّ حفظَ ((: وقال ابن العامد، ))وتقريبه، وزاد يف إكرامه، ابذلك جد¢ 

ين بالرضّ  لني ألحاديث ثني واملتحمِّ ال سيام وفيات املحدِّ ، لمورة عُ ونفعه من الدّ
ند ال تتمّ  فإنّ ، املرسلنيدسيِّ  واةإالّ  معرفة السّ ظ وأجلّ ما فيها حتفّ ،  بمعرفة الرُّ

رية  .))والوفاة،السّ

 . ٦٠٠م ص: تقدّ   )١(
 . ٨٣/ ١ الفهارس ، وينظر: فهرس٨/٢٨٧االستذكار   )٢(
 . ٢١: ص قنفذ البن الوفيات  )٣(
 . ١٧٠: ص النّزهة  )٤(
 . ٣٧٠-٤/٣٦٩ الفتح  )٥(
ذرات   )٦(  . ١/٨الشّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :منها، وثامر عظيمة، هلذه الكتب فوائد كثرية -٥ 
واة، واملتّفق واملفرتق، متييز املؤتلف واملختلف -أ  ، يف أسامئهم: واملشتبه من الرُّ

 .ونسبهم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم
واة -ب ف عىل األقران، وحتديد طبقاهتم، معرفة أعصار الرُّ ومتييز ، والتّعرّ

ر م منهم من املتاخِّ  .املتقدِّ
ق من ثبوت اإلدراك واملعارصة -ج امع، أو اللّقيا، التّحقّ  .أو نفي ذلك، أو السّ
 .أو اتّصالٍ ، ومعرفة ما فيها من انقطاعٍ ظاهرٍ أو خفيٍّ ، نقد األسانيد -د

 .نقد املتون -هـ
ادقني -و ابنيوكذب ، تبنيُّ صدق الصّ  .وكشف وهم الوامهني، الكذّ
واة-ز عي، وامتحاهنم يف ضبطهم، اختبار الرُّ ة دعو املدّ  .أو عدمها، والتّحقّق من صحّ

 .واملدلِّسني، كشف التّدليس -ح
 عن املختلط قبل اختالطه -ط وَ  .أو بعده، معرفة من رَ
 .معرفة النّاسخ من املنسوخ -ي
مجة يف سهولة-ك  .أو الطّبقات، الوفيات عىل املرتّبة الكتب الوقوف عىل موضع الرتّ
هلت والدته -ل رف مقدار عمره، حتديد سنة املولد ملن جُ  .وعُ

ة يف ذلك ّا ورد عن األئمّ واةُ  استعمل ملَّا((: الثوريِّ  قال سفيان :وممِ ، الكذبَ  الرُّ
متم إذا((: غياث بنحفص وقال، ))التّاريخ هلم استعملنا يخ اهتّ  فحاسبوه الشّ

، ٣٤٤-٣٤٣: ص احلديث ، وعلوم١/٥٤، وتاريخ دمشق١١٩، والكفاية ص: ١/٩٧الكامل )١(
 . ٢٣٤/ ٣ورشح التّبرصة



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 ِ نَّنيْ نَّهُ : عنيي؛ بالسِّ نَّ من كتب عنه، احسبوا سِ اوي عن نفسه بأمرٍ ، وسِ  وإذا أخرب الرّ

بن ادسمعت محّ ((: ياديّ الزّ احلسن ان حسّ  وأبوقال ، ))سقطت روايته مستحيلٍ 
فإذا ؟ لدتسنة كم وُ : يخنقول للشّ ، ابني بمثل التّاريخمل نستعن عىل الكذّ : يقول، زيد

فأنا أعمله ، يف التّاريخ فأخذتُ : انقال أبو حسّ ، بمولده عرفنا كذبه من صدقهأخرب 
ا-حنبل بنوقال أمحد، ))ني سنةمن ستّ  رً ربِّ  أُريد((: -راوٍ  وفاةِ  عن سؤاله مُ

ابني ّا((: وقال ابن منقذ، ))الكذَّ ا احلديث أهل عليه حافظ وممِ  وفيات تاريخ: كثريً
حابة ثني، الصّ متم إذا: بعضهم قال ولذلك؛ املدلِّسني من خوفًا؛ واملحدِّ ا اهتّ  يف أحدً

نَّه فاحسبوا، روايةٍ  يف أو، أخذٍ  رَ  مَنْ  وفاة وسنةَ ، سِ  ،))؟ال أم، أدركه هل يتبنيّ  فبذلك؛ ذَكَ
نْ  ليُعرف((: وقال ابن كثري ّن مَ ابٍ  من؛ يدركهم مل أدركهم ممِ ر؛ مدلِّسٍ  أو، كذّ  فيتحرّ

خاويُّ قال العراقيُّ  )١( ؛ وهو العمر((: ، والسّ نٍّ دة: تثنيةُ سِ . رشح ))بفتح النون املشدَّ
 . ٤/٣٦٧، والفتح ٣/٢٣٥التّبرصة

، ورشح ٣٤٤: ص احلديث ، وعلوم١/٥٤، وينظر: تاريخ دمشق١٢٠-١١٩الكفاية ص:  )٢(
 . ٣/٢٣٥التّبرصة

ان((: -كام يف احلاشية التّالية-عند اخلطيب، وغريه )٣( ا-، قال ابنُ عساكر))حسّ  بناده: محّ أظنّ((: -معلِّقً
امريخ يف علم التّاريخ، وهو كذلك يف))زيد يوطيّ ص:  الشّ ، ٢٨للسّ هراينّ دُ الزّ ح حممّ جّ ه: أنّ ، ورَ

اخ بعده، واعتمد يف  ))ناسّ ح((، وأنّ ))ادمحّ (( ّن فوقه، أو من النّسّ ، أو تصحيفٌ من اخلطيب، أو ممِ وهمٌ
يوطيّ يف  امريخذلك عىل ما عند السّ ا-، والشّ من ، ووجد زيد بنانحسّ  عىلقف يمل  هبعد بحث-أيضً

جال ص: . زيد بناد: محّ ياديّ شيوخ الزّ   . ٢ح ٢١٦علم الرّ
 . ٥٥-٥٤/ ١تاريخ دمشق ، و٧/٣٥٧تاريخ بغداد ، و١/١٣١اجلامع   )٤(
 . ١٩٩/ ٢ اجلامع  )٥(
 . ٢١: ص الوفيات  )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 يعلموا مل من بذلك ليختربوا((: وقال العراقيّ ، ))ذلك وغري، واملنقطع، املتّصل
ة عي دعو من األمن حيصل بمعرفتها((: وقال ابن حجر، ))دعواه صحّ  للقاء املدَّ

خاويّ ، ))كذلك ليس األمر نفس يف وهو، بعضهم ند  يف ما به يتبنيَّ ((: وقال السّ السّ
 أنّ  عىل به للوقوف؛ خفيٍّ  أو، ظاهرٍ  إرسالٍ  أو، تدليسٍ  أو، عضلٍ  أو، انقطاعٍ  من

اوي  من يُعارص مل-مثالً -الرّ وَ لْقه مل ولكن، عارصه أو، عنه رَ ، بلده غري يف لكونه؛ يَ
اوي  وكون، نحوها أو، إجازة منه له ليست كونه مع، إليها يرحل مل وهو  بعض عنالرّ

، األنساب يف التّصحيف به يتبنيّ  وربّام، ذلك ونحو، اختالطه قبل منه سمع املختلط
ا-وهو تي  الطّرق أحدُ -أيضً  لضبط به يُستدلّ  وربّام، واملنسوخ النّاسخ هبا يتميّزالّ

اوي ابني: وفائدته((: وقال األنصاريّ ، ))الرّ  .))معرفة كذب الكذَّ

 . ٢٠٢: ص احلديث علوم اختصار  )١(
 . ٢٣٤/ ٣ رشح التّبرصة  )٢(
 . ١٧٠: ص النّزهة  )٣(
 . ٣٦٨-٤/٣٦٧ الفتح  )٤(
 . ٣/٢٣٤ الباقي فتح  )٥(
رَ ابنُ من عيون الوفيات، والتي حتسن املذاكرة هبا:   )٦( كَ الح يف علومذَ -٣٤٥: ص احلديث الصّ

: ، طائفةً منها، ٣٤٩ خاويّ  . الفتح))الب جهلهاويقبح بالطّ ، حتسن املذاكرة هبا((قال السّ
ل ربيع شهر من االثنني يوم اهللارسولُ  . ومن ذلك: قُبض٤/٣٧٥  عرشة إحد سنة األَوّ

:  اهلجرة، قال من ري يف الشّ ((العراقيّ وكذلك ال خالف يف أنَّ ذلك هر، ال خالف بني أهل السِّ
، ٣/٢٣٨. رشح التّبرصة))هر؟ ام اختلفوا: أيّ يومٍ كان من الشّ كان يوم االثنني. . . وإنّ 

حيح، وأبو وستّون ، ثالثوله يق سنة عىل الصّ دِّ  بنهـ، وعمر١٣: بكر الصِّ
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ان بنهـ، وعثامن٢٣: اخلطّاب  حنيفة هـ، وأبو٤٠:  طالب أيب بنهـ، وعيلّ ٣٥:  عفّ
د١٧٩أنس:  بنهـ، ومالك١٥٠النّعامن:  افعيّ  إدريس بنهـ، وحممّ  بنهـ، وأمحد٢٠٤: الشّ

د د٢٤١حنبل:  بنحممّ اج:  بنهـ، ومسلم٢٥٦: البخاريّ  إسامعيل بنهـ، وحممّ احلجّ
د٢٧٥: األشعث بنسليامن داود هـ، وأبو٢٦١ هـ، ٢٧٥: ماجه بنيزيد بنهـ، وحممّ

د :  عيسى بنوحممّ مذيّ :  شعيب بنهـ، وأمحد٢٧٩الرتّ  هـ.  ٣٠٣النّسائيّ
)١(   : مريّ ثون اهتمّ ((قال العُ نيّ  بمعرفة املحدِّ واة؛ فكانت وفيات سِ  علم يف املختلفة املصنَّفات الرُّ

جال ن الرّ نيّ  ذكر تتضمّ حابة، وطبقات معرفة كتب عىل ذلك الوفيات، ينطبق سِ ثني،  الصّ املحدِّ
جال، وقد كتب من والتّعديل، وغريها اجلرح وكتب ةٌ  مصنَّفاتٌ  ظهرت الرّ الوفيات؛  يف خاصّ

وقد ازدادت ((: صالح مهديّ ، وقال ١٣٨: ص بحوث ))اهلجريّ  الثّالث القرن أواخر منذ
، وقد ساعد عىل ذلك ؛ العناية بضبط تواريخ الوفيات منذ منتصف القرن الثّالث اهلجريّ

ا للمعرفة، فتوفّ واعتامده ، دوينانتشار التّ  عت العلامء عىل فني مادّ رت للمؤلِّ أساسً ة ضخمة شجّ
مة . ))العناية بتنظيم الكتب حسب الوفيات ار ٥٧: ص البن رافع الوفياتمقدّ ، وقال بشّ

اد:  إالّ يف  -املستقلّة-كتب الوفياتوقد رأينا أنّ العلامء املسلمني مل يلتفتوا إىل وضع((عوّ
ابع  ، ورضورة االهتامم بهأواسط القرن الرّ يـّة هذا الفنّ ؛ حينام تبنيّ هلم أمهّ . املنذري ))اهلجريّ
م هبا.. تقديم جيب أشياء ثالثة((: احلميديّ  اهللاأبو عبد . قال٢٢٤وكتابه التّكملة ص:   )).التّهمّ

يوخ، وليس((وذكرها، وقال يف الثّالث:  م ص: -))كتابٌ  فيه ووفيات الشّ به -٦٠٠تقدّ ، وتعقّ
الح، فقال:  ، ولكن غري فيها((ابنُ الصّ : ص احلديث . علوم))وتعميم استقصاء غري من كتابٍ

٣٤٥-٣٤٤ : هبيّ ري))يريد مل يُعمل فيه كتابٌ عامٌّ ((، وقال الذّ : ١٩/١٢٥. السِّ ، وقال العراقيّ
، وإالّ : يريدُ  كأنَّهُ (( نحوه قال ، وب٢٣٥-٣/٢٣٤. رشح التّبرصة))كتبٌ  ففيه االستقصاءَ

. التّدريب يوطيُّ : ٢/٩٨٦السّ خاويّ مستوىف؛  كتابٌ  بخصوصها الوفيات يف ليس((، وقال السّ
ح كام  . ٤/٣٧١ . الفتح))احلميديّ اهللا عبد أبو احلافظُ  به رصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــــات شــــيوخ-١ ــــاريخ وفي ــــه ت ــــن هــــارون ملوســــى جــــزء في ل ب ــــامّ احل

 .هـ(م)٢٩٤ت/

رت العناية بكتابة، وضبط الوفيات؛ فنتج عن ذلك اجلهل بوفيات كثري من تنبيه:   تأخّ
رين دوهنم  القدماء املشهورين، أو االختالف يف حتديد بعضها، مع ضبط وفيات قومٍ من املتأخِّ

 : هبيّ القدماء بضبط الوفيات كام ينبغي، بل اتّكلوا عىل  ومل يعتنِ ((بل جمهولني. قال الذّ
حابة، ومن تبعهم إىل قريب زمان أيب  يات خلقٍ حفظهم، فذهبت وف من األعيان من الصّ

، فكتبنا اهللاعبد افعيّ رون بضبط وفيات املتأخِّ  اعتنى تقريبًا، ثمّ  الطّبقات عىل أسامءهم الشّ
فلهذا حفظت وفيات ؛ العلامء وغريهم، حتّى ضبطوا مجاعةً فيهم جهالة بالنّسبة إىل معرفتنا هلم

مة . ))ة من املعروفنيهلت وفيات أئمّ وجُ ، خلق من املجهولني ، وعنه ٢٦ص:  تارخيهمقدّ
خاويّ يف اإلعالن ص:  : ٣٣٣-٣٣٢السّ واة املشاهري الّذين وما أ((، وقال املعلِّميّ كثر الرُّ

. التّنكيل ))منها االختالف املتباين وقع يف كثريٍ ؛ والذين ذكرت وفياهتم منهم، د وفياهتمتقيّ مل
: ، وقال ٦٢٦ص:  مريّ صواحتّى بضبطها،  العلامء اعتنى((العُ  هلا، ومع كاملة مصنَّفات خصّ
ة حابة، والتّابعني، واألتباع، فقد من الكثري وفيات ضبط فاهتم فقد هبا اعتنائهم شدّ  كان الصّ

عوبة من  يف املصنَّفات ظهرت تقييدها، فلام املبكرة؛ لعدم الفرتة يف الوفيات هذه حفظ الصّ
جال نيّ  كانت الرّ مني من الكثريين وفيات سِ هلت، وكلّام قد املتقدِّ ر جُ اجم أصحاب تأخّ  الرتّ

ؤيِّد احلافظ ذلك إىل أشار أكثر، وقد وفياهتم ضبط نسبة كانت كلّام ، ويُ هبيّ ه الذّ  التّفاوتُ  قولَ
يه، من أكثر اهتمّ  حيث-مثالً -للبخاريّ  الكبري التّاريخيف الوفيات ذكر نسبة بني الكبري  سابقِ

يه  يف النِّسبة هذه تبلغ حني باملائة، يف مخسة عىل النِّسبة تزيد فال ذلك بالوفيات، ومع ومعارصِ
 . ١٤١-١٤٠: ص . بحوث))باملائة مخسنيالبغداديّ  للخطيب بغداد تاريخ

ين  )١( ث بجزءٍ فيه تاريخ وفيات شيوخ، من مجع ((: -يف ترمجة ابن بورين-قال ابن نارص الدّ حدّ
ل بنموسى  . ٢/١١٦التّوضيح. ))هارون احلامّ
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د املولد والوفاة -٢ واليبّ  أمحد بنأليب برش حممّ  .)م(هـ٣١٠/ت الدّ
يوخ الّذين أدركهم البغويّ  -٣ د بن اهللاعبدأليب القاسم  تاريخ وفاة الشّ  حممّ
 .(ط)هـ٣١٧/ت البغويّ 
د اهللاأليب عبد الوفيات -٤  .(م) هـ٣٣١/ار تالعطّ  وريّ الدّ  خملد بنحممّ
د بنالعبّاس أمحد أليب يوختاريخ وفيات الشّ  -٥ املعروف بابن عقدة  حممّ

 .هـ(م)٣٣٢ت/
 .هـ(م)٣٣٦ت/، ابن املنادي البغداديّ  جعفر بنمحدأل الوفيات -٦
يوخ -٧  امكابن السّ املعروف ب أمحد بنعمرو عثامن يبأل وفيات الشّ

 علامء تاريخ يف الفريضّ  ابن ، وذكره١/١٠االستيعاب يف مصادره ضمن الربّ ابن عبد ذكره  )١(
 . عساكر ، وهو من مصادر ابن١٧٦: ص يف فهرسته خري ، وابن٢/١٥٢األندلس

قه   )٢( د حقّ ار عزيرحممّ لفيّة، اهلند،  شمس، الدّ  . هـ ١٤٠٩السّ
ه مغلطاي، واقتبس منه. اإلكامل )٣( مقروءة عىل ((وقال: -، ٣/٣٨٥، و٢/١٥٣كذا سامّ

يوخ بكيّ يف -))يف نسختني صحيحتني نظرتُ ((وقال: -١٠/٣٧٧، و-))الشّ ، ونقل عنه السُّ
ه يف بعض املواضع: ١٠/٤٢٤طبقاته تاريخ وفاة ، وأكثر اخلطيبُ النّقلَ عنه، وسامّ

أَه بخطّه. تاريخ بغداد شيوخه رَ  . ١٤/٣٠٧، ٣٣٨، ٤/٣٢٧وقَ
ه ابن نقطة يف التّكملة  )٤( ذكره أبو ((وقال:  ٣/٣٠٨، ونقل عنه اخلطيب يف تارخيه١/٥٤٠كذا سامّ

؛ فأفاد أنّ ))تاريخ موت شيوخهوذكره يف . . . تارخيه الكبرييف عقدة بنالعبّاس
 . الوفياتغري  التّاريخ

ري٢/٥٩٦ذكره ابن العديم يف بغية الطّلب )٥( هبيّ يف السِّ ، ومغلطاي يف ١٣/٣١، والذّ
 . ٢/٢٢٢، وابن حجر يف التّهذيب٦/٣٩اإلكامل
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 .(خ)هـ٣٤٤ت/

 .(م). هـ ٣٥١ت/البغداديّ  قانع بنالباقيعبد احلسني أليب الوفيات -٨
د اهللاعبد أليب املولد والوفاة -٩   .)م(هـ٣٦١/ت اخلشنيّ  حارث بنحممّ

د سليامن أليب ووفياهتم العلامء مولد تاريخ -١٠ بَعياهللا عبد بنحممّ  ابن الرَّ
 .(ط)هـ٣٧٩زبر ت/

ة، املركزيّ  ةاملكتب، ومنه خمطوطة يف ٤/٢٠٢ركيلّ األعالم للزّ . ينظر: ةأجزاء يف الظّاهريّ منه  )١(
 . ٧١٥/١٥رقم: ، همكّ ب

ه: ذكره ابن ماكوال و  )٢( اهلجرة إىل حني وفاته سنة  نيّ ل سِ وّ ن أَ مِ ((، وقال: ))تاريخ الوفيات((سامّ
خ وفاته، واملشهور: ٧/٩١. اإلكامل))أربع ومخسني وثالثامئة حه ابنُ ٣٥١، كذا أرّ هـ، ورجّ

: ، و٣٨٤-٣/٣٨٣اللّسانحجر يف  خاويّ وأربعني  سنة ستّ  دوآخر وفياته عن((قال السّ
سالة ص: ، ٣٣٣، واإلعالن ص: ٤/٣٧٢، الفتح))وثالثامئة . وهذا يتناسب ١٥٨وينظر: الرّ

هبيُّ ومغلطاي، وابنُ حجر. ورجع مع املشهور من وفاته، وأكثر النّقلَ عنه اخلط يبُ والذّ
ة نسخ منه. اإلكامل   . ١١/٨٨مغلطاي إىل عدّ

ب ٦/٢٦٦ينظر: ترتيب املدارك   )٣( يباج املذهّ  . ٢/٢١٣، والدّ
قه عبد )٤( ياض، اهللا حقّ د و، هـ١٤١٠احلمد، العاصمة، بالرّ ، مركزحممّ املخطوطات،  املرصيّ

، واتّصلت؛ ، -سيأيت يف األصل-الكتّاينّ هـ، وذيّل عليه ١٤١٠الكويت،  يولُ وتسلسلت الذّ
ا األكفاينّ  اهللاهبةُ : الكتّاينّ  ل عىلفذيّ  : وعىل، ذيالً صغريً وعىل ابنِ ل، املفضّ  بنعيلُّ  األكفاينّ

ل:  :  احلسينيّ ، وعىلاحلسينيّ  : أمحدُ  املنذريّ ، وعىلمفيدٍ  كبريٍ  بذيلٍ  املنذريُّ  العظيمعبداملفضّ
يول ص:  -اعون سنة تسع وأربعني وسبعامئةإىل الطّ  مياطيّ دّ ال أمحدُ  ، ٣ح  ٦٤٣ينظر هذه الذّ

: عبدعىلذيّل و مياطيّ : . العراقيّ  الرحيم الدّ رة أبسط من يول املتأخّ والذّ ((قال العراقيُّ
 . ٢٣٦-٣/٢٣٥ . رشح التّبرصة))األصل، وأكثر فوائد
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يوخ  -١١ دأل سمع منهمالّذين وفيات الشّ  العبّاس بنيب احلسن حممّ

 .(م). هـ ٣٨٤/بن الفرات تالبغداديّ ا
دأل الوفيات -١٢ د بنأمحد بنيب الفتح حممّ  الفوارس أيب بنحممّ

 .(م)هـ٤١٢/ت
 .(م)هـ٤٢٩/اب تالقرّ  إبراهيم بنإسحاقأليب يعقوب  الوفيات -١٣
د بنأمحد احلسن أليب الوفيات -١٤  .)م(. هـ٤٤١/ت البغداديّ  العتيقيّ  حممّ
د بكر أليب الوفيات -١٥ اد عيلّ  بنحممّ لميّ  احلدّ  .)م(. هـ٤٦٠السّ
 .هـ٤٦٣/ت البغداديّ  اخلطيب ثابت بنعيلّ  بنألمحد الوفيات -١٦

ار يف ذيل تاريخ بغداد   )١( هبيّ يف ٣/٤ذكره ابن النّجّ  . تارخيه، وهو من مصادر الذّ
هبيُّ  عنه نقل  )٢( ـ ص: ٤٠٠-٣٨١( يف تارخيه الذّ هبيّ : ينظر. )٣٤٦ه  . ٤٠٠: ص تارخيه يف ومنهجه الذّ
: عبدقال   )٣( محن الفاميّ  أيّاممن ؛ أهل العلم تايفه يف وفصنّ يف جملّدين، نني له تاريخ السّ ((الرّ

، ٣/١١٠١. التّذكرة ))وأربعامئة سنة تسع وعرشينموته؛ وهي إىل سنة  النَّبيّ 
افعيّة للسّ ، و)٢٥٦: صهـ ٤٤٠-٤٢١تارخيه(و ، ٨/٢٥٦الوايف، و٤/٢٦٤بكيّ طبقات الشّ

: وقال  هبيّ ري))ننيعمل الوفيات عىل السّ ((الذّ ،((، ووصفه بقوله: ١٧/٥٧١. السِّ  كتابًا ضخامً
ري))يستوعب، وال قاربومل ، وهو من مصادر ابن عساكر، ١٩/١٢٥. السِّ هبيّ ، والذّ يّ ، واملزّ

  .-٦٤٣سيأيت يف األصل ص: -هـ ٤٩٦ومغلطاي، وابن حجر. وذيّل عليه احلسنيُ الكتبيّ ت/ 
هبيّ  ذكره )٤( ريالذّ . عساكر ابنُ  منه ، واقتبس))له وفياتٌ يف جزء كبري((، وقال: ١٧/٦٠٣يف السِّ

 . ١٨١٩-٣/١٨١٨ينظر: موارده
ا ٢٩ عساكر ابن منه اقتبس  )٥(  . إلينا يصل ، وذكر أنّه مل٣/١٨٢١ عساكر ابن ينظر: موارد. نص¢
مريّ يف موارد اخلطيب ص:  ذكره )٦( لَ عن بروكلامن: أنّ ٧٣العُ  جملّةٍ  هدايت حسني نرشه يف ، ونَقَ
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ابق والالّ  -١٧  .(ط). له واحدٍ  حق يف تباعد ما بني وفاة راويني عن شيخٍ السّ
 الكتّاينّ  أمحد بنالعزيزلعبد ووفياهتم العلامء مولد ذيل تاريخ -١٨

 .هـ(ط)٤٦٦ت/
محنيب القاسم عبدأل الوفيات -١٩ د بنالرّ  منده بنإسحاق بنحممّ

 .(م)هـ٤٧٠/ت
 .(ط)هـ ٤٨٢/ت ال املرصيّ احلبّ  سعيد بنبراهيمإل الوفيات -٢٠
 .(م)هـ٤٨٨/ت الباقالينّ  خريون بناحلسن بنأليب الفضل أمحدالوفيات -٢١

عجاينّ  م، وذكر١٩١٢يف البنغال،   منه اقتبس عليه فيها، وأنّ ابن عساكر أنّه مل يقف الدّ
ا١٥٦  . ٣/١٨٢٢ عساكر ابن موارد. نص¢

 . ٨٢٩سيأيت ص:   )١(
قه عبد )٢( ياض، اهللا حقّ من  هابتدأهـ. وهو ذيلٌ عىل ابن زبر، ١٤٠٩احلمد، العاصمة، بالرّ

 هـ. ٤٦٢إىل سنة هـ٣٣٨سنة
هبيّ يف تارخيه ( )٣( ري٢٣٠هـ ص: ٣٨٠-٣٥١ذكره الذّ ، قال ١٩/١٢٥، و١٦/٧٤)، والسِّ

 : هبيّ قال ، و٤/٣٧٥وفتح املغيث، ٣٣٤؛ كام يف اإلعالن ص: ))أكثر استيعابًا منه مل أرَ ((الذّ
 : سالة ص: ))اوهو مستوعب جد¢ ((الكتّاينّ  . ١٥٨. الرّ

ين  نرشه صالح )٤(  ، وحممود)٣٣٧-٢٨٦: ص ٢، ح٢م(املخطوطات معهد املنجد، جملّةالدّ
ياض،  اد، العاصمة، بالرّ  ونفر املرصيّني من قوم وفيات فيه جزء: هـ، باسم١٤٠٨احلدّ

 هـ. ٤٥٦ووصل به إىل ـ، ه٣٧٥ابتدأه من. سواهم
هبيّ يف تارخيه (  )٥( ه الذّ ، ١/٢٨٢التّقييد يف نقطة ابن )، وذكره١٤٣هـ ص:  ٤٦٠-٤٤١كذا سامَّ

ه ه: ٤/٣٣٤، وتكملة اإلكاملشيوخه وفاءات تاريخ :وسامّ ، وذكره وفيات شيوخه، وسامّ
فديّ يف  يوخ من أوّ ((، وقال١٩٨، /٦الوايفالصّ تي وُ مجع وفيات الشّ نة الّ وهي ؛ لد فيهال السّ
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يوخ -٢٢ د اهللاأليب عبد وفيات الشّ  احلميديّ  فتوح نرص أيب بنحممّ

 .)م(هـ٤٨٨
ــــات -٢٣ ــــد الوفي ــــيّ اهلــــرويّ اهللا احلســــنيأليب عب ــــد الكتب ــــن حممّ ب

 .هـ(م)٤٩٦ت/

 . ))وذكر مواليدهم، إىل آخر زمانه، وأربع مائة سنة ستّ 
فديّ يف الوايف   )١( مت مقولة احلميديّ ص: ٤/٢٢٥ذكره الصّ تي فيها: ٦٠٠، وتقدّ ، والّ

مجع يف ذلك كتابًا، فقال يل أأن  أردتُ  وقد كنتُ ، يوخ، وليس فيه كتابٌ وفيات الشّ ....((
نني. قال ابن : رتّ [يعني: ابن ماكوال]األمري به عىل حروف املعجم، بعد أن ترتّبه عىل السِّ

خان: فشغله حيحانعنه طرْ لة . ))، إىل أن ماتالصّ ، ومعجم األدباء ٢/١٧٨ينظر: الصّ
، وسيأيت ٤/١٢٢٠)، والتّذكرة٢٨٤، ٢٨٣هـ ص: ٤٩٠-٤٨١( تاريخ اإلسالم، و٥/٣٩٦

 : هبيّ . ينظر: ))عىل ما رسم األمري تاريخ اإلسالموقد قبلنا إشارة األمري، وعملنا ((قول الذّ
 (حاشية).  ٦٤٤ص: 

ه ياقوت يف معجم األدباء كذا   )٢( و ٦٩/ ١ابن نقطة يف التّقييد منه، وذكره ، واقتبس١١٢/ ٥سامَّ
هبيّ ٣٠٣ ري يف ، والذّ هـ ٥٠٠-٤٩١)، و(٢٢٦هـ ص: ٤٦٠-٤٤١، وتارخيه (١٨/٤٢السِّ
ياه: ٢٣٣ص:  اب ل الوفياتعىل كتاب وهو ذيلٌ ، التّاريخ)، وسمّ ملقرّ ، وينظر: -املتقدِّ

 . ١/٥٠ البن رجب بقاتذيل الطّ 
 أمحد بن اهللاهلبة الوفيات جامعبعد القرن اخلامس: املطبوعة  اتيالوفكتب أشهر ومن   )٣(

سالة ص: ٥٢٤بابن األكفاينّ ت/ املعروف ه؛ كام ذكره الكتّاينّ يف الرّ فُ ه مؤلِّ ، ١٥٨هـ؛ كذا سامّ
ا، نحو عرشين سنة((: يف وصفه قالو قه ))وثامنني وأربعامئة منه إىل سنة مخس؛ ذيالً صغريً . وحقّ

ياض، اهللا عبد . ذيل ذيل تاريخ مولد العلامء ووفياهتمهـ باسم: ١٤٠٩احلمد، العاصمة، الرّ
ابق-عىل ذيل الكتّاينّ  وهو ذيلٌ  : -السّ ، هـ٦١١ت/ اينّ اإلسكندر عيلُّ ، وذيّل عىل األكفاينِّ
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ه:  سالة ص: ومخسامئةإىل سنة إحد وثامنني فيه وصل ، وفيات النّقلةوسامّ . ١٥٩. الرّ
قه هـ٥٦٦/ت احلاجيّ  عيلّ  بنالرحيمأليب مسعود عبد الوفياتو ار حقّ اد، وأمحد  بشّ عوّ

، بغداد،  حابةبيان مواضع حابة يف السّ  درّ م. و١٩٦٦القييسّ د بنللحسن وفيات الصّ  حممّ
حابة-هـ٦٥٠ ت/اغاينّ لصّ ا م يف كتب الصّ  بنالعظيملعبد النّقلة لوفيات التّكملة. و-تقدّ

ار٦٥٦/ت املنذريّ  القويّ عبد قه بشّ سالة، بريوت، ط/ هـ، حقّ اد، الرّ ، ٢عوّ
مة املؤلِّف، ١٤٠١ ل، واملشتمل عىل مقدّ هـ(ماجستري)، وخلت هذه الطّبعة من اجلزء األوّ

ات : ومخسني ترمجةً منه، وأُعيد طبعه مرّ خاويّ . ))فائدةكثري اإلتقان وال، وهو كبري((. قال السّ
؛ عىل ذيل  وهو ذيلٌ هـ؛ ٦٤٢هـ، إىل أثناء سنة ٥٨١، ابتدأه من سنة٤/٣٧٣ الفتح اإلسكندراينّ
؛ الّذي  د بنمحدأل وفيات األعيانو. -ماملتقدِّ -ذيّل به عىل ذيل األكفاينّ بن با املعروف حممّ

قه إحسان عبّاس، صادر، ببريوت، هـ٦٨١/ت، خلِّكان  التّكملة صلةو. هـ١٣٩٨، حقّ
د بنألمحد النّقلة لوفيات قه عبد٦٩٥ت/ احلسينيّ  حممّ ، ابن اهللاهـ، حقّ حزم،  الكندريّ
، ببريوت، ٢٠٠٥ببريت،  اد، الغرب اإلسالميّ ار عوّ هـ، وانتقد طبعةَ الكندريّ ١٤٢٨م، وبشّ

ا،  ا سقيمةٌ جد¢ ، هـ٦٧٥ ةسن هـ، إىل٦٤١ابتدأه من سنة، لمنذريّ ل كملةالتّ عىل  وهو ذيلٌ بأهنّ
مياطيُّ وذيّل عليه  ، ووصل فيه إىل سنة وفاته. كملةة صلة التّ تتمّ يف: هـ ٧٤٩ت/  الدِّ

هبيّ  اهللاعبد أليب واألعالم املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخو م- هـ٧٤٨/ت الذّ  يف تقدّ
هبيُّ  ذكر وملَّا -الطّبقات م-للحميديّ  ماكوال ابن قولَ  الذّ ه عىل بْ تِّ رَ (( - ١ ح ٦٤٣: ص املتقدِّ

ننيرتِّ حروف املعجم، بعد أن تُ  تاريخ وقد قبلنا إشارة األمري، وعملنا ((ل: اق ))به عىل السِّ
ري٤/١٢٢٠. التّذكرة ))عىل ما رسم األمرياإلسالم -٤٨١( تارخيه، وينظر: ١٢٥/ ١٩، والسِّ

: ٢٨٤، ٢٨٣هـ ص: ٤٩٠ خاويّ كثرة، وقد قد فاته فيه من اخللق من ال حيىص (()، قال السّ
، ٢٢١، واإلعالن ص: ٤/٣٧١الفتح. ))فيه قدره أو أكثر وزدتُّ ، ه عىل حروف املعجمبتُ رتّ 

وء التّاريخ املحيطواسمه:  : ٨/١٧. ذكره يف الضّ هبيّ اإلشارة إىل وفيات األعالم ، وللذّ
جرة إىل نة اهلسمن  أهابتد، ٢/٥٦. ذكره الفايسّ يف العقد الثّمنيتاريخ اإلسالمواملنتقى من



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ا ة :ومن مظاهنّ اجم العامّ ة، كتب الرتّ  .وكتب التّاريخ، واخلاصّ

قه عبد األعالم بوفيات اإلعالم. وإحد وسبعامئة د النَّبيّ  ربّ له، حقّ  ، العلومحممّ
، وربيع بنم، ومصطفى١٩٨٧واحلكم،  ، هـ١٤١٣الثّقافيّة، بريوت،  الباقي، الكتبعبد عيلّ

من سنة اهلجرة إىل أربعني  هابتدأاملعارص.  الفكر زكار، دار اجلبّارعبداحلميد، وعبد ورياض
ين الفايسّ ت/وسبعامئة تكميل  إىلإرشاد ذوي األفهام هـ يف: ٨٣٢، وذيّل عليه تقيّ الدّ

هبيّ  اإلعالم بوفيات األعالمكتاب ، ونظمه ابنُ ٢/٥٧الثّمني . ينظر: العقدللحافظ الذّ
. و يوطيُّ د فوات الوفياتحجر، والسّ قه حمي ـه ٧٦٤/ت، الكتبيّ  شاكر بنملحمّ ، حقّ

ين عبد بريوت، وهو ذيل عىل عبّاس، صادر،  م، وإحسان١٩٥١احلميد، القاهرة، الدّ
ين خليلل الوايف بالوفياتالبن خلِّكان. و وفيات األعيانكتاب  أيبك بنصالح الدّ

فديّ  ، هـ٧٦٤/ت الصّ اث العريبّ قه أمحد األرنؤوط، وتُركي مصطفى، دار إحياء الرتّ ، حقّ
: هـ١٤٢٠بريوت،  خاويّ ه نّ إثمّ ، يف ابتداء أمره[يعني: ابن حجر]ده شيخنا جرّ ((. قال السّ

د املعايليب أل الوفيات. و٢٢١. اإلعالن ص: ))ة أخرده مرّ رِّ وهو جيُ ، مات  رافع بنحممّ
الميّ  سالة، بريوت، هـ٧٧٤، ت/السّ ، الرّ قه صالح مهديّ : هـ. ١٤٠٢، حقّ خاويّ قال السّ

وجعله ذيالً ، الّذي ابتدأ به من سنة مولدهتاريخ العلم الربزايلّ ل به عىلذيّ ، كثري الفائدة((
. ))وأكثر فوائد، مةرة أبسط من املتقدِّ يول املتأخِّ وباجلملة فالذّ . . . تاريخ أيب شامةعىل

قه عادل٨١٠ت/ قنفذ القسنطينيّ ابن حسن بنألمحد الوفيات. و٤/٣٧٤الفتح  هـ، حقّ
 . اجلديدة، بريوت نوهيض، اآلفاق



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :طالبوفيه ثالثة م 
ل  .املراد هبا: املطلب األوّ

يّتها: الثّاين طلبامل  .معرفتها وائدوف، أمهّ
 .فات فيهااملصنّ  أهمّ : الثّالث طلبامل

، حروف أ ب ت ث: املعجم((: قال ابن األثري، املعاجم مجع معجم: لغة -١ 
يت بذلك من التّعجيم مِّ : املعجم الوسيطويف، ))وهو إزالة العجمة بالنّقط؛ سُ

ةُ دراسات عن   )١( يوخهناك عدّ  ؛ منها: األثبات، والفهارس، واملشيخات، ومعاجم الشّ
د الكتّاينّ  فهرس الفهارس واألثبات -١   . ملحمّ
يـّتها: كتب الفهارس والربامج -٢  محن الظّاهريّ أليب عبد واقعها وأمهّ  . الرّ
 . اين العمدهل األندلسيَّةكتب الربامج والفهارس  -٣ 
 . املرابط اهللالعبد فهارس علامء املغرب منذ النَّشأة إىل هناية القرن الثّالث عرش اهلجريّ  -٤ 
يوخ واملشيخات -٥   . القادرعبد بنقوفّ مل علم األثبات ومعاجم الشّ
، نُرش يف جملَّة األهواينّ  العزيزلعبد كتب برامج العلامء يف األندلسمقال بعنوان:  -٦ 

 . معهد املخطوطات العربيَّة
قي الكتب اآلتية:  -٧  قِّ مات حمُ قدِّ د عبد عياض للقايض الغنيةمُ الكريم، ملحمّ

د احلبيب، و آيش الوادي برنامجو أحاديث لزياد منصور، و معجم اإلسامعييلّ ملحمّ
يوخ الثّقات أليب بكر األنصاريّ  ، وقد اس الشّ تفد من بعضها يف التّعريف حلاتم العوينّ

ل.   باملصطلحات؛ كام سيأيت يف املطلب األوّ
 . ٥/٢٨٢٦العرب  ، وينظر: لسان٣/١٨٧ النّهاية  )٢(
 . ٥٨٦ص:   )٣(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
، ومعاجم، (ج) معجامت، مرتّبٌ عىل حروف املعجم، ديوانٌ ملفردات اللّغة: املعجم((

 .))حروف اهلجاء: وحروف املعجم
ا -٢  :اصطالحً
تي هي : املعاجم -أ وها فيهاالكتب الّ مع مصنِّفُ حابة: جيَ  أو، يوخهمشأو ، الصّ

خاويّ قال . أحاديثهم عنهم عىل حروف املعجم فة عىل حروف الكتب املصنَّ ((: السّ
أو يف أسامء ، رباينّ لطّ ل غريالصّ  واملعجم األوسطـك؛ فاملعجم يف شيوخ املصنِّ 

حابة ك ا-له  املعجم الكبريـالصّ ذكر فيه األحاديث ما تُ ((: وقال الكتّاينّ ، ))-أيضً
حابة بني والغالب أن يكونوا مرتّ ، أو غري ذلك، أو البلدان، يوخأو الشّ ، عىل ترتيب الصّ

 .))عىل حروف اهلجاء
يوخ -ب مع مصنِّفُوها فيها شيوخهم: معاجم الشّ تي جيَ ، هي الكتب الّ

غريو  األوسطاملعجم : مثل. وأحاديثهم عنهم عىل حروف املعجم  املعجم الصّ
 .للطّرباينّ 

 . ٢/٦١٠الفهارس ، وينظر: فهرس٧٩الغاية ص:   )١(
سالة   )٢(  . ١٠١ص: الرّ
ه مرتّبني عىل ((: الكتّاينّ  احليّ قال عبد  )٣( يخُ شيوخَ املعجم: عبارة عن الكتاب الّذي يرتجم فيه الشّ

وا فسمّ ، رونع املتأخّ وتوسّ حروف املعجم، ويذكر ما رواه عن كلِّ واحدٍ يف ترمجته من حرفه، 
ثني  أو من أخذ عنه، أو يفرده أحدُ ، وأقرانه، بشيوخه يخُ ه الشّ الكتاب الّذي خيصّ : املعجم املحدِّ

بن ال معجم تالميذهعياض، ول ديفّ معجم شيوخ الصّ ـك؛ أو تالميذه، بشيوخ حافظٍ 
واة فيه عىل ترتيب حروف املعجم؛ ي بذلكمِّ ار، سُ األبّ  تسهيالً للمطالع ؛ لذكرهم الرُّ

 . ٦١٠-٢/٦٠٩الفهارس . فهرس))واملستفيد



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وها فيها مع وهي الكتب الّتي جيَ ، مجع مشيخة: املشيخات -ج  مصنِّفُ
أو ، أو عىل الوفيات، -غالبًا-عىل حروف املعجم ، أحاديثهم عنهمو، همشيوخ

وال ، مشيخة يعقوب الفسويّ و، مشيخة النّعال: مثل-وهو نادر-البلدان
يوخ واملشيخاتفرق بني  يوخ عىل حروف ، معاجم الشّ تيب فمعاجم الشّ إالّ يف الرتّ

م-وعىل غريها، واملشيخات عليها، املعجم : املشيخات((قال ابن حجر . -كام تقدَّ
ب املشايخ فيها عىل حروف املعجم يف املعاجم يرتّ   أنّ وهي يف معنى املعاجم إالّ 

خاو، ))بخالف املشيخات؛ أسامئهم ، تارة يكون هو اجلامع لشيوخه((: يّ وقال السّ
د الكتّاينّ ، ))وتارة غريه يوخ الّذين لقيهم املؤلِّ ((: وقال حممّ ف تشتمل عىل ذكر الشّ

 .))أو أجازوه وإن مل يلقهم، وأخذ عنهم

 . ٧/٢٨٦تاج العروس . هاوضمّ ، ةحتيّ وفتح التّ ، نيوسكون الشّ ، بفتح امليم وكرسها  )١(
: -٢ح ٦٥٥كام سيأيت ص: -رتّبها عىل البلدان   )٢( خاويّ خص املشيوخ ، قال السّ خصوص الشّ

أو عىل ، من ذلك وهو أعمّ  ))مشيخة((: أو، وهو ما يكون عىل احلروف؛ ))معجامً ((: ىسمّ يُ 
له، وقال عبد٢٣٧: ص  اإلعالنلني سب إىل األوّ وهو قليل بالنّ ، البلدان ف يف أوّ  احليّ . بترصّ
: عىل ))املشيخة((األوائل كانوا يطلقون لفظة  ظهر أنّ  -ويّ ع والرتّ تبّ بعد التّ -ه نّ أاعلم ((: الكتّاينّ 

اته عنهم، ثمّ صاروا يطلقون عليه بعد ومرويّ ، شيوخه أسامءَ  ثُ اجلزء الّذي جيمع فيه املحدِّ 
جم، فكثر استعامل عحروف املبوهنم عىل ويرتّ ، يوخا صاروا يفردون أسامء الشّ ملََّ ، ذلك املعجم

استُعملت املشيخة ((، وقال: ١/٦٧الفهارس  . فهرس))وإطالق املعاجم مع املشيخات
مع فيها اإلنسان شيوخه تي جيَ ابق))وأطلقوها عىل الكراريس الّ  . ١/٦٨. السّ

 . ١٩٥معجمه ص:   )٣(
 . ٢٣٧: اإلعالن ص  )٤(
سالة  )٥(  . ١٠٥ص:  الرّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
يوخ ة ألفاظ تشرتك مع معاجم الشّ  :وهي؛ والغاية، واملشيخات يف املضمون، وثمّ

يخ الكتاب الّذي جيمع فيه الشّ ((: وهو، -بالكرس-مجع فِهرس: الفهارس -١
، الغنية فهرست شيوخ القايض عياضكـ، ))وما يتعلّق بذلك، شيوخه وأسانيده

ا-ويُطلق  .فهرسة ابن خريكـ، ))مع فيه الكتبالكتاب الّذي جتُ ((: عىل-أيضً
األندلس  يستعمله أهلُ و، يرادف الفهرسوهو ، مجع برنامج: الربامج -٢

تاج ، ويف ٦/٣٤٨٠. ينظر: لسان العرب))بٌ ه معرّ ، ولكنّ حمضٍ  ليس بعريبٍّ ((: األزهريّ قال  )١(
 سَ رَ هْ فقالوا: فَ ، وا منه الفعلوقد اشتقّ ، فهرست: بوقال غريه: هو معرّ ((: ١٦/٣٤٩العروس

ا ، اةاء املثنّ ا بالتّ واب أهنّ الصّ ((، وقال ابن حجر: ))فهارس: ، ومجع الفهرسةه فهرسةً كتابَ  وقوفً
ا، ور  . ١/٢٣١. النّكت))وهو خطأ، هم باهلاءام وقف عليها بعضُ بّ وإدماجً

: . هوينّ الرّ  اهللاعبد أيب ؛ نقالً عن١/٦٩فهرس الفهارس   )٢( خاويّ . . . لك أجزتُ ((قال السّ
 . ٢/٣٩٢فتح ال. ))هالّذي جيمع فيه مرويّ : -له وثالثهبكرس أوّ -ستيهرِ فِ 

 . ١٦/٣٤٩، وتاج العروس ٥٦٤ص:  القاموس املحيط، و٦/٣٤٨٠ينظر: لسان العرب   )٣(
ا-الفهرسويطلق    )٤( ن ذكر ما يف الكتاب من أبوابٍ أو آخره، ل الكتابوضع أوّ عىل ما يُ -أيضً ؛ يتضمّ

وفصولٍ وعناوينَ ملواضيعه؛ ليسهل الوقوف عىل املطلوب منها، وهذا املعنى هو املتعارف عليه
تَّاب-اآلن اء والكُ د . بني القرّ مة حممّ  . ١٢ص: لعياض  الغنيةلـ الكريمعبدينظر: مقدِّ

وهي زمام ؛ ةاء وفتح امليم كلمة فارسيّ بفتح الباء وسكون الرّ : الربنامج((قال القايض عياض:   )٥(
. ٨٥/ ١. مشارق األنوار))ل أشهرواألوّ ، بكرس امليم: وقيل، ار وسلعهمجّ تسمية متاع التّ 

 : بيديّ الربنامج: ((، وقال الفريوز أبادي: ٥/٤٢٠. تاج العروس ))بكرسمهاوقيل: ((وقال الزّ
املعجم ، ويف ١٨٠. القاموس املحيط ص: ))ب: برنامهالورقة اجلامعة للحساب، معرّ 

تي يرسم فيها ما حيمل من بلدٍ ، الورقة اجلامعة للحساب: الربنامج((: ١/٥٢الوسيط إىل  أو الّ
تي يكتب فيها املحدِّ والنّ ، ار وسلعهمجّ من أمتعة التّ  بلدٍ  . ))وأسانيد كتبه، ث أسامء رواتهسخة الّ

 : ا أهلُ ((وقال الكتّاينّ  . ١/٧١. فهرس الفهارس ))األندلس بمعنى الفهرسة يستعمله كثريً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا بمعنى الفهرس  .برنامج ابن جابر الوادي آيشكـ؛ تكثريً

أهل ((: قال الكتّاينّ . والفهارس والربامج من إطالق واستعامل أهل األندلس
فأهل املرشق يقولون ؛ ا يف القرون األخريةأمّ ، األندلس يستعملون ويطلقون الربنامج

 .))الفهرسة: ونهسمّ يُ  -إىل اآلن-وأهل املغرب، تبَ الثَّ : -نإىل اآل-
، اتـهمرويّ  ثُ الفهرس الّذي جيمع فيه املحـدِّ ((: هوو، -كةحمرّ -ثَبَت: مجع: األثبات-٣

وهذا اللّفظ يف إطالق واسـتعامل . وثَبَت ابن العنايبّ ، ثَبَت اجلوهريّ : كـ؛ ))وأشياخه
رةثبات عند أهل القرون األو، واستعامل الفهارس. أهل املرشق  .املتأخِّ

ند -٤ ثُ أسامءَ شيوخه: السّ اته، الكتاب الّذي يكتب فيه املحدِّ . وأسانيد مرويّ
ا األنصاريّ : مثل  .سند البجريميّ و، سند زكريّ

 :ونخلص مما سبق إىل األمور اآلتية
يوخ: هذه املصطلحات -أ ، الفهارس، الربامج، املشيخات، (معاجم الشّ

 . ١/٧١ينظر: فهرس الفهارس   )١(
ابق   )٢(  . ١/٦٧السّ
. ))ة لهأسانيده وشيوخه حجّ  ة؛ ألنّ خذ من احلجّ ه أُ كأنّ ((. وزاد بعده: ٤/٤٧٧تاج العروس   )٣(

 : خاويّ ا وأمّ ة، احلجّ ، والكتاب، سانواللّ ، ابت القلبالثّ : -ةدبسكون املوحّ -ت ثبْ ((قال السّ
خص عند الشّ  ةه كاحلجّ ألنّ ؛ ه مع أسامء املشاركني له فيهمسموعَ  ثُ ثبت فيه املحدِّ فام يُ : بالفتح

، ٩٣ص: املعجم الوسيط ، و٢/٣الباقي . وينظر: فتح ٢٧٩/ ٢ . الفتح))لسامعه وسامع غري
 . ٦٩-١/٦٨الفهارس  وفهرس

قُ   )٤( ةً رحالت ٣٢-٣١ص: برنامج ابن جابر أضاف حمقِّ حالت العلميّة؛ خاصّ كتب الرّ
 املغاربة واألندلسيّني. 
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ند) تشرتك ، األثبات شيوخ  جمععنى بتُ فهي كتب ؛ واهلدف، يف أصل املعنىالسّ
اوي اته، الرّ ويقع التّفاوت بينها يف ، أو جمازاته من الكتب، أو مسموعاته، أو مرويّ

 .-كام سيأيت-بعض األمور
يوخ يف هذه الكتب -ب د التّسمية، قد يُرتجم للشّ ، وكذلك املرويّات، وقد يُقترص عىل جمرّ

يوخ فقط، والكتب قد تُذكر، واملجازات، واملسموعات والغالب ، وقد يُقترص عىل ذكر الشّ
 .االقتصار عىل بعض املرويّات

ا باعتبار الكتب -ج يوخ، ترتيبها إمّ ا، أو الشّ  .أو هبام معً
ث نفسه -د  .وتارة يقوم به غريه، تصنيفها تارة يكون من املحدِّ

يوخ يقع ترتيبها عىل حروف املعجم -هـ جاءت تسميتها ومن هنا ، معاجم الشّ
، أو الوفيات، وقد يكون عىل البلدان، بينام املشيخات قد يقع ترتيبها كذلك؛ باملعاجم

يوخق طالكثر إيو يوخ  مع أنّ ، اتاملشيخعىل  نيراملتأخّ عند  معاجم الشّ معاجم الشّ
 .عىل املعجم تُرتّبرة أكثر املشيخات املتأخِّ  ألنّ وذلك ؛ هامن جزءٌ 

يوخ، مفردة املعاجملفظة  -و أو ، بل قد تكون يف األحاديث، ال ختتصُّ بالشّ
حابة تيب عىل حروف املعجم؛ أو الكتب، الصّ  .فهي بحسب حمتواها، إذ االعتبار فيها الرتّ

وال خيتصّ ، مصطلح الفهرست والربنامج يستعمله أهلُ املغرب واألندلس -ز
يوخ ا-بل يُستعمل يف الكتب، بالشّ عند  تالفهرس الربنامج عىل ويكثر إطالق، -أيضً

 .أهل األندلس
 .مصطلح الثَّبَت يستعمله أهلُ املرشق -ح
 .القرون األخريةوالثَّبَت عند أهل ، والربنامج، استعامل مصطلح الفهرست -ط



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ان  -ي ند خيتصّ  .باإلجازات -غالبًا-مصطلح الثَّبَت والسّ

يّة كبرية  نجلِّيها يف ؛ وفوائد جليلة، ومكانة عظيمة، هلذا النّوع من التّصنيف أمهّ
 :األمور اآلتية

ة به -١  عة، حيث وضعوا فيه املصنَّفات الكثرية؛ عناية األئمّ  .واملتنوّ
يوخ -٢  وإجازاهتم ، ومسموعاهتم، وسامعاهتم، وأسانيدهم، العناية واالهتامم بالشّ

 .وهذه أهمّ مقاصد هذا النّوع من التّصنيف؛ ومرويّاهتم، وكتبهم، وجمازاهتم
، االطّالع عىل ما بذله العلامء من جهود عظيمة يف سبيل حتصيل العلم -٣ 

حلة فيه، وأخذه عن املشايخ  .وطرق اتّصاله بينهم، ومعرفة كيفيّة طلبهم له، والرّ
دة يف اإلفادة ، الوقوف عىل جهودهم اجلليلة يف نرش العلم -٤  ووسائلهم املتعدّ

وعظيم ، مع مجيل صربهم، والعناية به، وضبطه، وتدوينه، وتفانيهم يف مجعه، به
اء ذلك لهم ملا أصاهبم جرّ  .حتمّ

 .واملكثرين منه، غالب املؤلِّفني هلذه الكتب هم من كبار العلامء  ٥ 
 :منها ،وثامر عظيمة، فوائد كثريةب هلذه الكت -٦ 
ـة باألسـانيد -أ  وبـذلك تكـون مـن مجلـة؛ حوت كام¢ هائالً مـن األحاديـث املرويَّ

مة يراجع  )١( د مقدّ مة زياد منصور ملعجم ، و١٥لعياض ص:  الغنيةلـ الكريمعبد بنحممّ مقدّ
 . ١/٢٢٦اإلسامعييلّ 

)٢(   :  هلم لقاء مشايخ اهبني الّذين تيرسّ فوا املعاجيم من كبار العلامء النّصنّوغالبًا ما يكون مُ ((قال العُمريّ
 . ٤١٣: ص اخلطيب . موارد))أو املدن األخر الّتي رحلوا إليها، عرصهم من علامء مدينتهم
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واية املسندةكتب  .الرّ

دت بمتون وأسانيد -ب  .ال سيام الغرائب واألفراد، ال توجد يف غريها، تَفرَّ
 .املشهورينال سيام غري ، اشتملت عىل رواةٍ ال نجدهم يف غريها -ج
اجم -د مت تفصيالت يف الرتّ قد ال يُوقف عليها يف ، وذكرت معلومات دقيقة، قدّ

 .الكتب املشهورة
اجم -هـ ف من خالهلا عىل الرتّ ، واملرويّات، واألسانيد، والكتب، التّعرّ

امعات  .وأوجه العناية هبا، واإلجازات، واملسموعات، والسّ
بط هلا -و كِر يف فقرة (هـ) والضّ وهذا من مقاصد ، واالهتامم هبا، التّوثيق ملَِا ذُ

 .هذه الكتب
  .واإلجازة فيها، العناية بسامع املرويّات والكتب وإسامعها -ز

، والوقوف عىل أسانيد وصوهلا إلينا، والتّعريف هبم، معرفة رواة الكتب -ح
تي هي أنساهبا  .والّ

يّة الكتب الّتي حوهتا هذه املصنَّفات -ط حيث كانت حملّ عنايةٍ واهتاممٍ من ؛ أمهّ
وها عُ مَ وها وأَسْ عُ مِ وها وأجازوها، العلامء فسَ ؤُ رَ  .وقَ

)١(   : مريّ يوخ عىل معلومات عن العلامء املعارصين  يف أنّ  ال شكّ ((قال العُ احتواء معاجيم الشّ
يـّة كبرية، وهم شيوخه؛ فللمصنّ  ة معرفته بمن يرتجم لدقّ ؛ وأحيانًا بعض أقرانه جيعل هلا أمهّ

فهو أقدر عىل ، ونقائصهم، وعرف مزاياهم، وخالطهم، وهم شيوخه الّذين جالسهم؛ هلم
ابق))احلكم عليهم من سواه  . ٤١٢: ص . السّ

)٢(   : مريّ يوخ معلومات عن املصنَّ ((قال العُ تي كانت حتظى تتوافر يف معاجيم الشّ فات واألصول الّ
ابق))لون سامعاهتم عليهافريووهنا ويسجّ ، باهتامم العلامء  . ٤١٣: ص . السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، يف األخذ عنهم، حيث كانوا مقصد التّالميذ؛ مكانة املشايخ املذكورين فيها -ي

امع منهم حلة إليهم، والسّ  .وطلب اإلجازة منهم، والرّ
أو بلدٍ ، وطبقةٍ واحدةٍ ، تُفيدنا إحصائيّات عن علامء عاشوا يف زمنٍ واحدٍ  -ك

دة، واحدٍ  فيد هذا املعنى ألزمنة متعدّ ها يُ دُ دُّ عَ  .وبلدان شتّى، وتَ
: 

 .)ط(هـ١٦٣ت/  اخلراساينّ  طهامن بنبراهيمإل ابن طهامن مشيخة -١
اج النّيسابوريّ احلجّ  بنسلممل مالك وسفيان وشعبة خوشيتسمية  -٢

)١(   : مريّ يوخ إحصائيّ قدِّ تُ ((قال العُ  دٍ واح ات وافية عن علامء عاشوا يف جيلٍ م معاجيم الشّ
اجم العامّ  وقد تسقط كتبُ  -تقريبًا ا منهمالرتّ ، وعدم اشتهار بعضهم، لكثرهتم؛ ة أعدادً

ابق))رفوان عُ فتقترص يف الغالب عىل مَ  يوخ  إنّ ((وقال: ، ٤١٢: ص . السّ كثرة معاجيم الشّ
يـّة إحصاء أعداد العلامء يف املراكز الفكريّ  . ))ة املختلفةوظهورها يف مدن خمتلفة تعطيها أمهّ

ابق  . ٤١٢: ص السّ
)٢(   : خاويّ سيام وجلّهم مل ، ومل أرَ يف استيفائهم فائدة، ال أستبعد زيادهتم عىل األلف((قال السّ

يوخ ّ ؛ يرتجم الشّ َ ككثريين ممِ . ))فتح املغيث، مع استيفائي جللّهم يف عىل الفنون عَ ن مجَ
سالة وينظر: ، ١١٩-١١٨اإلعالن ص: ، وذكر قائمةً منها يف ٢٣٧: ص  اإلعالن الرّ

 . ١٤١  ١٤٠بحوث ص: ، و١٠٤-١٠١ص: املستطرفة 
د طاهر، جممع اللّغة، دمشق،   )٣( قه حممّ ه ص: ١٤٠٣حقّ قُ ح حمقِّ أنّه كتاب: ١٧-١١هـ، ورجّ

نن يف الفقه نن ال املشيخات، وأنّ كلمة:  السّ له، واستند عىل أنّ مضمونه يتّسم بسامت السّ
ا، ورشح ذلك، وبيّنه، ونُرش ))مشيخة(( نن يف الفقهيف املخطوطة أُضيفت الحقً يف جملّة السّ

 . معهد املخطوطات، بالقاهرة
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 .(م)هـ٢٦١ت/

ــــويّ  -٣ ــــيخة الفس ــــف يعقــــوب مش ــــويّ أليب يوس ــــفيان الفس ــــن س ب
 .هـ(ط)٢٧٧ت/

د -٤ ازيّ  إدريس بنكتاب أيب حاتم حممّ  .يف شيوخه(م) هـ٢٧٧/ت الرّ
محن أمحديب عبدأل سائيّ مشيخة النّ  -٥  النّسائيّ  شعيب بنالرّ

 .(ط)هـ٣٠٣/ت
 .(ط). هـ٣٠٧/ت ى املوصيلّ املثنّ  بنعيلّ  بنيب يعىل أمحدأل عجمامل -٦

ه ابن خري يف فهرسته ص:  )١( ، وقال: ٢/٨٣، وذكره عياض يف ترتيب املدارك١٨١كذا سامّ
 . ))وملسلم تأليف يف شيوخ مالك((

يع، العاصمة،  )٢( د الرسّ ل، بتحقيق حممّ طُبع منه اجلزءان: الثّاين والثّالث، ومنتقى اجلزء األوّ
ياض،  : ١٤٣١بالرّ . إثارة ))أقدم مشيخةٍ وقفت عليها، وهي ستّة أجزاء((هـ. قال العالئيّ

خاويّ يف اإلعالن ص: ١٩٥ص:  معجمه، وذكر ابن حجر يف ٢/٦٤٦الفوائد  ٢٣٩، والسّ
ا مرتّبة قُ الكتاب، وردّ عىل أكرمعىل البلدان، وجزم بذل أهنّ ه يف نفي ذلك.  ك حمقِّ مريّ وغريِ  العُ

ازيّ يف مجلة شيوخه الّذين ((، وقال: ٤٤-٤٣/ ٨نقل عنه اخلطيب يف تارخيه   )٣( ذكره أبو حاتم الرّ
معاينّ يف األنساب ))رو عنهم  . ٥٥٢/ ٥، وكذلك السّ

قه حاتم )٤( ، عامل  حقّ ة، العوينّ محن عبد أيب مشايخ تسميةهـ، باسم: ١٤٢٣الفوائد، مكّ الرّ
ة، وقاسم ، وطاللمنهم سمع الّذين النّسائيّ  شعيب بنأمحد ، بمكّ ، األسديّ فاعيّ ، عيلّ  الرّ

 . ٣٨هـ، ونرشه قبلُ يف جملّة جامعة اإلمام، ع/ ١٤٢٤البشائر، بريوت، 
هــــ، وحســـين أســـد، المـــأمون، ١٤٠٧األثرّيـــة، حّققـــه إرشـــاد الحـــّق، فيصـــل آبـــاد، العلـــوم  )٥(

  هـ.١٤١٠بيروت،



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بن اهللايب القاسم عبدأل تاريخ وفيات شيوخ البغويّ  -٧  البغويّ  حممّ

 .(ط)هـ٣١٧ت/
د اهللاأيب عبد تاريخ وفاة شيوخ -٨ ار العطّ  وريّ الدّ  خملد بنحممّ

 .(م)هـ٣٣١/ت
د بنألمحد يوختاريخ وفيات الشّ  -٩ سعيد املعروف بابن عقدة  بنحممّ

 .هـ(م)٣٣٢ت/
د بنيب سعيد أمحدأل عجمامل -١٠  املعروف بابن األعرايبّ زياد  بنحممّ

 .(ط)هـ٣٤٠/ت
ــــم شــــيوخ أيب احلســــني عبــــد -١١ ــــمدمعج ــــن عــــيلّ الطّســــتيّ الصّ ب

 .(م)هـ٣٤٦ت/
ــــيوخ -١٢ ـــــد الشّ ـــــال بـــــن أمحــــدأليب أمحـــــد حممّ بـــــن إبـــــراهيم العسَّ

 .هـ(م)٣٤٩ت/

م يف كتب الوفيات.   )١(  تقدّ
م يف كتب الوفيات باسم:   )٢( ه اخلطيب، وتقدّ  . الوفياتكذا سامّ
ه اخلطيب:  )٣( م يف كتب الوفيات. تاريخ موت شيوخهوسامّ  ، وتقدّ
قه أمحد )٤( ياض،  حقّ ، الكوثر، الرّ  املحسن(دكتوراه)، وعبد-جملّدان منه-هـ١٤١٢البلويشّ

، ابن ياض،  احلسينيّ ، الرّ  . هـ١٤١٨اجلوزيّ
 . ٤١٧يف ثامنية مواضع. ينظر: موارد اخلطيب ص:  منه ، واقتبس٧/٥٠ ذكره اخلطيب يف تارخيه  )٥(
يوخ((، وقال: ٢/٢٥٣أصبهان يف أخبار ذكره أبو نعيم )٦( هبيّ ، ))صنّف الشّ ريوالذّ ، ١٦/١١ يف السِّ

خاويّ يف اإلعالن ص: -املعجمعدّ ضمن مصنّفاته: -، ٣/٨٨٧والتّذكرة    .٢٤٠، والسّ
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يوخ معجم -١٣  موالهم األمويّ  قانع بنالباقيعبد احلسني أليب الشّ

 .)م(هـ٣٥١/ت
د بنخ أيب إسحاق إبراهيموشيعجم م -١٤  األصبهاينّ  محزة بنحممّ

 .(م)هـ٣٥٣/ت
ـــــرباينّ أليب القاســـــم ســـــليامن املعجـــــم األوســـــط -١٥ بـــــن أمحـــــد الطّ

 .هـ(ط)٣٦٠ت/
 .(ط). له غرياملعجم الصّ  -١٦

ه خليفة يف الكشف )١( . وذكره ابن حجر يف ٥/٤٩٥والبغداديّ يف اهلديّة، ٢/١٧٣٥كذا سامّ
لة ص: ١٤١معجمه ص:  وداينّ يف الصِّ  . معجم أيب احلسني. . . باسم:  ٣٦٩، والرّ

فديّ يف الوايف )٢( : ٥/٥٦كذا ذكره الصّ هبيُّ يوخ((، وقال أبو نعيم، وابنُ نقطة، والذّ . ذكر ))مجع الشّ
يخ: ٣/٩١٠، والتّذكرة١/٢٢٦، والتّقييد١/٢٤١أخبار أصبهان ني باملسند عُ ((، وقال أبو الشّ

ثني بأصبهان. ))يوخوالشّ  خاويّ يف اإلعالن ص٤/٢٣٠طبقات املحدِّ ، ٢٣٩: ، وذكره السّ
ركيلّ يف األعالم وا ه:  ١/٦١لزّ يوخوسامّ  . الشّ

قه حممود )٣( ياض،  حقّ ان، املعارف، الرّ وطارق ، -ثالث جملّدات منه-هـ١٤٠٧-١٤٠٥الطّحّ
، احلرمني، القاهرة،  املحسناهللا، وعبدعوض أمحد،  صالح، وسيّد هـ، وأيمن١٤١٥احلسينيّ

: م. ١٩٩٦احلديث، مرص،  دار هبيّ بام له من الغرائب  شيخٍ  عن كلّ  يأيت فيه((قال الذّ
بنيَّ فيه فضيلته وسعة روايته، وكان يقول: ، ارقطنيّ للدّ  كتاب األفرادوالعجائب، فهو نظري

، ٣/٩١٢. التّذكرة))ومنكرٍ  وعزيزٍ  نفيسٍ  ه تعب عليه، وفيه كلّ ، فإنّ ))هذا الكتاب روحي((
. ١٩١. معجمه ص: ))حاديثهموأكثره من غرائب أ، وهو عىل أسامء شيوخه((قال ابن حجر: و

يْق ت/وقد رتّ  رَ  هـ. ٨٠٣به ابن زُ
،  طُبع )٤( قه عبد١٣١١يف دهيلّ محنهـ، ثم حقّ د  الرّ لفيّة، املدينة، حممّ وعنها ، هـ١٣٨٨عثامن، السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .(م)هـ٣٦٥/ت اجلرجاينّ  عديّ  بن اهللامعجم شيوخ أيب أمحد عبد -١٧
د عنهم رو من أسامي -١٨ من مشاخيه الّذين البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

حيحذكرهم يف   .له (ط) جامعه الصّ
ـــــم شـــــيوخ أيب  -١٩ ـــــدمعج ـــــيخ عب ـــــد األصـــــبهاينّ الشّ اهللا بـــــن حممّ

 .(م)هـ٣٦٩ت/
ـــد -٢٠ ـــر أمح ـــيوخ أيب بك ـــامي ش ـــم يف أس ـــامعييلّ املعج ـــراهيم اإلس ـــن إب ب

 .(ط)هـ٣٧١ت/

ات، و ر مرّ وّ د صُ ، بريوت، حممّ وضهـ، باسم: ١٤٠٥شكور، املكتب اإلسالميّ اين الرّ  إىل الدّ
غري املعجم دللطّرباينّ  الصّ ، مكتبة املعارف، وملحمّ نايتّ :  نارص ، وتوفيق الزّ ين األلباينّ الدّ

وض غري الطّرباينّ  معجم وختريج ترتيب يف النّضري الرّ قه عبد ومل، الصّ  اجلبّاريطبع، وحقّ
، جامعة يديّ ، جامعة ، وصالح)دكتوراه(هـ١٤١٠بالهور،  البنجاب الزّ هراينّ القر،  أُمّ  الزّ

ة،  : )ماجستري(هـ١٤٠٧بمكّ هبيّ التّذكرة  ))واحدٌ  له حديثٌ  شيخٍ  وهو عن كلِّ ((. قال الذّ
. ))حديث أو حديثان شيخٍ  كلّ ، شيخٍ  من ألفِ  وفيه عن نحوٍ ((قال ابن حجر: ، و٣/٩١٢

 . ١٩٢معجمه ص: 
معاينّ يف ٣٨٠، ٨٤/ ٧، وابن ماكوال يف اإلكامل ٤/٢٦٩ذكره اخلطيب يف تارخيه   )١(  األنساب، والسّ

هبيّ يف التّذكرة ١/٥٧  . ، وغريهم))شيخٍ  عىل ألفِ  معجمهزاد ((، وقال: ٣/٩٤٢، والذّ
 سيأيت يف املصنّفات يف رجال كتب معيّنة.   )٢(
، ١/٤٤٣البلدان ، وياقوت يف معجم٣٩٣، ١/٣٣٣أصبهان ذكره أبو نعيم يف ذكر أخبار  )٣(

خاويّ اإلعالن ص  . ٢٤٠: والسّ
قه زياد )٤( ، الفكر، اهللا وعبد، ه ـ(دكتوراه)١٤١٠واحلكم، املدينة،  منصور، العلوم حقّ الباروديّ

هبي، هـ ١٤١٤بريوت،   . وانتقاه الذّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
دأل عجمامل -٢١ ابن املقرئ األصبهاينّ  إبراهيم بنيب بكر حممّ

 .(ط)هـ٣٨١/ت
يوخ -٢٢ د وفيات الشّ  الفرات ابن البغداديّ  العبّاس بنملحمّ

 .)م(هـ٣٨٤/ت
 .(م). الثّقات هـ٣٨٥ /اس تالقوّ  عمر بنشيوخ أيب الفتح يوسف -٢٣
د اهللاشيوخ أيب عبد ٢٤ األصبهاينّ  منده بنإسحاق بنحممّ

 .(خ)هـ٣٩٥/ت
اجلامع تسمية املشايخ الّذين رو عنهم البخاريّ يف كتاب -٢٥
حيح  .(ط). له الّذي صنّفهالصّ

قه عادل )١( ياض،  بنحقّ شد، الرّ د هـ، و١٤١٩سعد، الرّ نَّة، اجلامعة الفالح، قسمحممّ  السُّ
ج  اإلسالميّة هبيّ (دكتوراه)، خرّ ا يف أربعني مدينةأربعني حديثًا عن منه  الذّ ، أربعني شيخً

 ). ٤٠هـ ص: ٤٠٠-٣٨١. ينظر: تارخيه (أربعي البلدانه: سامّ 
م يف كتب الوفيات.   )٢(  تقدّ
ا ١٢٧اقتبس منه اخلطيب يف تارخيه  )٣( وعبارته يف . -٤١٩كام يف موارد اخلطيب ص: -موضعً

: ))ذكره يف مجلة شيوخه الثّقات((النّقل:  ى شيوخه الثّقات، فذكر ((، وقال يف موضعٍ مّ سَ
، وقال: ٥/١٢١تاريخ بغداد. ))..منهم. معاينُّ . ))ذكره يف شيوخه الثّقات((، ونقل عنه السّ

 . ويظهر من النّقل عنه أنّه قرصه عىل شيوخه الثّقات، ونقل عنه أخرون. ٢/٣١٠األنساب
يوخ((قال احلاكم:  )٤( ري))صنّف التّاريخ، والشّ -٣٨١تاريخ اإلسالم(، و١٧/٣٦. ينظر: السِّ

 ورقة١١منهتسمية املشايخ، كتاب: ١/٤٤٠). وذكر له سزكني يف تارخيه٣٢١هـ ص: ٤٠٠
 . ١٥٧ص:  فيحتمل أنّه اآليت. وينظر: بحوث. )٥١٦٥/١تشسرتبتي( يف

 نة. يف رجال كتب معيّ  اتفسيأيت يف املصنّ   )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
محن النّسائيّ أيب عبد شيوخ جزءٌ فيه تسمية -٢٦ د  أليب الرّ بن  اهللاعبدحممّ

د   .(م) هـ ٣٩٥اجلهنيّ ت/حممّ
دأل يوخشّ المعجم  -٢٧ يداويّ  مجيع بنأمحد بنيب احلسني حممّ الصّ

 .(ط)هـ٤٠٢/ت
ــــد املعجــــم -٢٨ ــــدأليب عب ــــداهللا حممّ ــــن عب اهللا احلــــاكم النّيســــابوريّ ب

 .هـ(م)٤٠٥ت/
مذيّ  داود وأيب ومسلمالبخاريّ  تسمية شيوخ -٢٩  يف والنّسائيّ  والرتّ

حابة من مصنّفاهتم د بنأمحد بكر أليب شيوخهم إىل والتّابعني الصّ  الربقاينّ  حممّ
 .هـ(م)٤٢٥ت/

٣٠- از ابـــن شـــاذان أليب عـــيلّ احلســـن املشـــيخة الكـــرب ـــزّ ـــن أمحـــد الب ب
 .(خ)هـ٤٢٦ت/

 نة. يف رجال كتب معيّ  اتفسيأيت يف املصنّ   )١(
قـــه   )٢( ـــامن، طـــراب عمـــرحقّ ـــريوت، ودار اإلي ســـالة، ب ، الرّ ـــدمريّ ـــه: ١٤٠٥لس، التّ هــــ، وبذيل

 . املعجممناملنتقى
معاينّ يف التّحبري )٣( ، وقال: ٢٢٨ص:  تبيني كذب املفرتي يف ، وابن عساكر١/١٤٥ذكره السّ

ار يف ذيله ))عىل شيوخه يقرب من ألفي رجل معجمه(( ، وابن خلِّكان ١٨/٨٠، وابن النّجّ
هبيّ ، ٤/٢٨٠يف الوفيات ، ١٩٣يف معجمه ص:  ، وابن حجر٣/١٠٤٣التّذكرة والذّ

وداينّ  لة ص:  والرّ سالة ص: ، والكتّاينّ ٣٧١يف الصِّ  . ١٠٢يف الرّ
 ات يف رجال كتب معيّنة. فاملصنّ سيأيت يف   )٤(
هبيّ يف  )٥( ريذكرها الذّ هي عواليه عن الكبار، مشيخة كربوله((، وقال: ١٧/٤١٧السِّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
٣١- غر  .(ط). له املشيخة الصّ
 .(م)هـ٤٢٧/ت هميّ السّ  يوسف بنمعجم شيوخ أيب القاسم محزة -٣٢
 .(م)هـ٤٣٠/ت األصبهاينّ  اهللاعبد بنمعجم شيوخ أيب نعيم أمحد -٣٣
د بنأمحد بنعبد معجم شيوخ أيب ذرٍّ  -٣٤  .(م)هـ٤٣٤/ت اهلرويّ  حممّ
 .له (م). الّذين لقيهم ومل يروِ عنهمكتاب يف أسامء شيوخه  -٣٥

، وقال: ١٩٥ص: معجمه ، وذكرها ابن حجر يف ))حديث شيخٍ  عن كلِّ مشيخة صغرو
غر، وقال: ))سخ يف مخسة أجزاءويف بعض النّ ، يف جزئني ضخمني(( . ثم ذكر مشيخته الصّ
ابق))يف جزئني(( مريّ يف . ومنه أوراق وصلت إلينا؛ أفاده١٩٦ص:  . السّ  العُ

 . ٤٢٣-٤٢٢ص:هموارد
قه عصام هادي، الغرباء، املدينة،  )١( غرهـ باسم: ١٤١٩حقّ وينظر: . مشيخة ابن شاذان الصّ

ابقة.   احلاشية السّ
ار يف ذيله   )٢( لئ١٧/١٠٤، و١٦/٢٦٨ذكره ابن النّجّ يوطيّ يف الالّ والكتّاينّ ، ٢/٨٤ ، والسّ

سالة  . ١٠٣: ص الرّ
ار يف ذيلهذكره ابن  )٣( هبيّ ، و٢٣٩، ٣٧، ١٧/١٤النّجّ ريالذّ خاويّ ، ١٧/٤٥٥ يف السِّ يف والسّ

سالة ص: والكتّاينّ ، ٢/١٧٣٥وخليفة يف الكشف، ٢٤٠اإلعالن ص:  وقال: ، ١٠٢يف الرّ
 . ))وهو يف شيوخه((

)٤(   ، ، وامرأة واحدة، ورتّبهم عىلة ئاشتمل عىل ثالثاميقع يف جملّدٍ املعجم،  وثامنية وعرشين رجالً
ترتيب املدارك ، وينظر: ٢/٦١١. كام يف فهرس الفهارسامئة وعرشون حديثًاستّ  هأحاديث ةُ وعدّ 

، ٣/١١٠٤ ، والتّذكرة٣٨٢، ١٣٠ص: ، وفهرسة ابن خري ٢٣٣، ٢٣١-٧/٢٣٠
ري  . ١٧/٥٥٥والسِّ

، والكتّاينّ يف ١٣٠ص: يف فهرسته ابن خري ، و٢٣١-٧/٢٣٠ترتيب املدارك عياض يف ذكره )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثني أسامي مشتبه يف املعجم -٣٦ كـان  اهلـرويّ  اهللاعبـد بـن اهللاعبيـدل املحـدِّ

 .(ط)هـ٤٣٨حي¢ا
يف -٣٧ د جزءٌ فيه ذكر شيوخ الرشّ  بنالعزيزعبد بنابن املهديّ حممّ

 .)ط(هـ٤٤٤/ت اهلاشميّ  العبّاس
 .(م)هـ٤٤٦ت/ اخللييلّ  اهللاعبد بنأيب يعىل اخلليل وخشيعجم م -٣٨
د عبد وخشيعجم م -٣٩ د بنالعزيزأيب حممّ  خشبيّ النّ  حممّ

 .(م)هـ٤٥٦ت/
د -٤٠ هـ ٤٦٥العبايسّ ت/ باهللا املهتدي بنعيلّ  بنمشيخة أيب احلسني حممّ
غر  .(ط)الصّ

ابق. ٢/٦١١فهرسه  . وهو غري السّ
م يف كتب املشتبه.   )١(  تقدّ
قه عبد  )٢( ، البشائر، بريوت،  اهللاحقّ  . هـ١٤٣١الكندريّ
افعيّ يف التّدوينذكره   )٣( طلع عىل كثرة ما يُ معجم شيوخهويف((، وقال: ٥٠٣، ٢/٥٠١الرّ

ابق ))شيوخه سالة ص: يف الكتّاينّ ، و٢/٥٠٢. السّ  . ١٠٥الرّ
معاينّ يف األنساب   )٤(  املعجمكتاب ((، واقتبس منه يف مواضع، وقال: ٤٨١، ١/٣٩١ذكره السّ

د عبد ن ه يذكر شيخه، ونسبه، وبلده، وسريته، وعمّ ألنّ ؛ هاستحسنتُ . . . العزيزلشيوخ أيب حممّ
املنتخب من معجم . ))ا أو حديثنين سمع احلديث، وفاته، ويروي له حديثً أخذ العلم، وعمّ 

 . ١/١١٣ هشيوخ
د، البشائر،  بن. حتقيق قاسم))باهللا املهتدي بنجزء فيه مشيخة أيب احلسني((طُبع باسم:  )٥( حممّ

 . هـ١٤٣٢بريوت، 



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .له الكرب تهمشيخ -٤١
قر أيب بنالطّاهرمشيخة أيب  -٤٢ د الصّ  اللّخميّ  أمحد بنحممّ

 .)ط(هـ٤٧٦/ت
 ٣٠٧/ت النّيسابوريّ  اجلارود بنعيلّ  بن اهللاعبد: شيوخ ابن اجلارود -٤٣

د بناحلسني عيلّ  أليب هـ اينّ  حممّ  .هـ(م)٤٩٨ /ت اجليّاينّ  الغسّ
 .(ط). له داود أيب شيوخ تسمية -٤٤
 .النّسائيّ له(م) تأليفٌ يف شيوخ -٤٥
د بنأليب عيلّ أمحد شيوخ البخاريّ  -٤٦  .)م(هـ٤٩٨/ت الربداينّ  حممّ

لة ص:   )١( وداينّ يف الصِّ ا عىل الكرب، وذكرها ٢/٦٣٠، والكتّاينّ يف فهرسه٣٧٤ذكرها الرّ ، ونَصَّ
خاويّ يف اإلعالن ص: ١٩٧ابن حجر يف معجمه ص:  سالة ص: الكتّاينّ ، و٢٤١، والسّ يف الرّ

١٠٥ .غر وا عىل الكرب، أو الصّ  . ومل ينصّ
ياض،  )٢( شد، الرّ ، الرّ قه حاتم العوينّ  هـ.  ١٤١٨حقّ
ه يف موضعٍ ٤٢، ١/٢٨اقتبس منه ابن حجر يف التّهذيب  )٣(  ابن شيوخ أسامء: ١/٢٢، وسامّ

 عيلّ  أليب عزاه ولكنّه. اجلارود ابن شيوخعن١/١٧اإلكامل يف مغلطاي ، ونقلاجلارود
؛ وهو ديفّ د بناحلسني: الصّ . ٢/١٠٩٨فهرسه يف الكتّاينُّ  إليه عزاه هـ، وكذا٥١٤/ت حممّ

 . ))وقال ابن اجلارود يف مشيخته((: ١/٩ابن حجر يف موضع من التّهذيب أعلم، وقال فاهللا
 نة. يف رجال كتب معيّ  اتفسيأيت يف املصنّ   )٤(
 نة. يف رجال كتب معيّ  اتفسيأيت يف املصنّ   )٥(
 يف رجال كتب معينة.  اتفسيأيت يف املصنّ   )٦(
يوخ معاجمكتبأشهر ومن   )٧(  اهللامعجم مشايخ  أيب عبدبعد القرن اخلامس: املطبوعة  الشّ

د قّاق الواحدعبد بنحممّ قههـ٥١٦/ت الدّ ياض،  حاتم ، حقَّ شد، الرّ ، الرّ . هـ١٤١٨العوينّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

يوخ أحاديثو هري-الثّقات الشّ د بكر أليب -الكرب املشيخةبـ الشّ  الباقيعبد بنحممّ
، ت قه٥٣٥/األنصاريّ ، عامل حاتم هـ، حقَّ ة. والعوينّ  اهللاعبد أيب مشيخة الفوائد، مكّ

د ازيّ  إبراهيم بنأمحد بنحممّ -مسموعاته وثبت هـ٥٢٥/ت احلطاب بابن املعروف الرّ
لفيّ  طاهر أيب انتقاء قه-هـ ٥٧٦/ت السّ ياض،  حاتم ، حقّ ، اهلجرة، الرّ . هـ١٤١٥العوينّ

د أليب عطيّة ابن فهرسو  ٥٤٢عروف بابن عطيّة ت/امل األندليسّ  غالب بناحلقّ عبد حممّ
، بريوت، ط/ اهي، الغرب اإلسالميّ د الزّ د أبو األجفان، وحممّ قه حممّ م. ١٩٨٣ ،٢هـ، حقّ

قه ٥٤٤/ت اليحصبيّ  عياض للقايض عياض القايض شيوخ فهرس: الغنيةو د هـ، حقّ  حممّ
ارعبد ، بريوت زهري، الغرب م، وماهر١٩٧٨العربيّة، ليبيا،  الكريم، الدّ ، اإلسالميّ

ابقة بكثرة أخطائها. و١٤٠٢ أليب سعد  الكبري املعجم يف التّحبريهـ، وانتقد السّ
د بنالكريمعبد قته منرية٥٦٢ت/ -ني وكرسهابفتح السّ -معاينّ السَّ  حممّ ناجي،  هـ، حقّ

: العلميّة، بريوت.  املنصور، الكتب هـ، وخليل١٣٩٥ديوان األوقاف، بغداد،  هبيّ قال الذّ
يوخ معجمو. ٤/١٣١٨التّذكرة  ))فأفاد وأجاد، تراجم شيوخهالتّحبرييف كتاب رَ كَ ذَ ((  الشّ

معاينّ باسم:  ووصل منتخبه، وطبع له، مل يصل إلينا أصله،  املنتخب من معجم شيوخ السّ
قه موفّق ياض اهللا، جامعةعبد بنحقّ د عثامن، مكتبة الثّقافة، ١٤١٧، اإلمام، الرّ هـ، وحممّ

ار: ١٤٢٨القاهرة،  ن دات كبار، سمعت مَ عرش جملّ مجع معجامً لشيوخه يف ((هـ. قال ابن النّجّ
مياطيّ ص: ))عدهم سبعة آالف شيخ ذكر أنّ يَ  ين١٧٣. املستفاد للدّ -، وقال ابن نارص الدّ

ا  بناخلالقلعبد املعجم. و١٧٥/ ٥التّوضيح . ))فاقوهذا أمر عجيب نادر االتّ ((: -معلِّقً
مشقيّ  أسد قه٥٦٤/ت الدّ ين، البشائر، دمشق،  سعد نبيل هـ، حقّ  معجمو. هـ١٤٣٢الدّ

يوخ مشقيّ  احلسن بنعيلّ  القاسم أليب الشّ قه٥٧١/عساكر، ت ابن الدّ  تقيّ  وفاء هـ، حقّ
ين ياض، ١٤٢١البشائر، دمشق، ، الدّ يف، جامعة اإلمام، الرّ هـ، وعبداهللا الرشّ

ة شيوخ أسامء ذكر عىل املشتمل املعجممنه. و حجر منتقى هـ(ماجستري)، والبن١٤٠٣  األئمّ
دَ و. -٦٨٣ص:  سيأيتله.  النّبل هْ حاح مشيخة شُ ة: العمدة من الفوائد واآلثار الصّ
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ة دَ هْ ينوريّ ت/ والغرائب يف مشيخة شُ ة بنت أمحد الدّ دَ هْ قه٥٧٤لشُ رفعت فوزي،  هـ، حقّ
، القاهرة،  د بكر أليب فهرسة ابن خريهـ. و١٤١٥اخلانجيّ اإلشبييلّ  خري بنحممّ

قه٥٧٥ت/ اهللا، فتح زهري وبإرشاف، م١٨٩٣فرنسيسكو، وخليان، رسقسطة،  هـ، حقّ
، مرص،  ، القاهرة، ، هـ١٣٨٢اخلانجيّ ، الكتاب املرصيّ وانتقد -هـ١٤١٠وإبراهيم األبياريّ

ابقتني د ، و-الطّبعتني السّ اد، الغرب ١٤١٩العلميّة، بريوت،  فؤاد، الكتبحممّ ار عوّ هـ، وبشّ
، بريوت.   غاية يف((: ابن األبّارقال ، اته عنهمومرويّ ، يف أسامء شيوخه صنّفهواإلسالميّ

لة ))من طبقته مثله علم ألحدٍ ال يُ ، االحتفال واإلفادة  معجم. و٢/٥٢٤. التّكملة لكتاب الصّ
فر د بنيب طاهر أمحدأل السّ قه شري٥٧٦ت/ لفيّ السّ  حممّ د هـ، حقّ اإلسالميّة،  ، البحوثحممّ
، الفكر، بريوت، اهللا وعبد، هـ١٤٠٨آباد،  إسالم ل هـ، وهبيجة١٤١٤الباروديّ (األوّ  احلسينيّ

ة املشيخةهـ. و١٣٩٨منه)، بغداد،  سالة، القاهرة، ورىض  البغداديّ قه أمحد فريد، الرّ له، حقّ
ا منه-أبو شامة له.  الوجيز يف ذكر املجاز واملجيز(دكتوراه)، اجلامعة اإلسالميّة. و-جزءً

، بريوت. و ، الغرب اإلسالميّ د البقاعيّ قه حممّ أليب  القريشّ  هبو بن اهللاعبد شيوخحقّ
قه٥٧٨/ت بشكوال ابن األندليسّ  امللكعبد بنالقاسم خلف  صربي، البشائر عامر هـ، حقّ

محن الفرج عبدأليب اجلوزيّ  ابن مشيخةو. هـ١٤٢٨اإلسالميّة،   ابن احلنبيلّ  عيلّ  بنالرّ
قه٥٩٧/ت اجلوزيّ  د هـ، حقّ كة حممّ  يف أعاده هـ، ثمّ ١٣٩٧التّونسيّة، تونس،  حمفوظ، الرشّ
، بريوت،  الغرب د بنمشيخة عمرو. هـ١٤٠٠اإلسالميّ د بن اهللاعبد بنحممّ  بنحممّ

هرورديّ  عمرويه قه عامرهـ٦٣٢ت/ السّ يّان، بريوت،  ، حقّ  مشيخةو. هـ١٤٢٥صربي، الرّ
قههـ٦٣٥ت/البغداديّ  عمر بنعبداهللا املنجى أيب يّان، بريوت،  عامر ، حقّ صربي، الرّ

ة املشيخةو. هـ١٤٢٥ ، ت/ املفرج بنأليب العبّاس أمحد البغداديّ مشقيّ هـ (ختريج ٦٥٠الدّ
، بريوت، ٦٣٦الربزايلّ ت/ ، الغرب اإلسالميّ لويّ قه كامران الدّ  م، وعامر٢٠٠٢هـ)، حقّ

يّان، بريوت،  ة بشيوخه الّذين أجازوه، يف سنةٍ واحدةٍ، وكان ١٤٢٥صربي، الرّ هـ؛ وهي خاصّ
ق الكتاب عمره أربع سنوات؛ أليب بكر  أنس بنمالك شيوخ أسامءو. كام أفاده حمقّ
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د علِمهـ، و٦٣٦/خلفون، ت ابن األندليسّ  إسامعيل بنحممّ البخاريّ  شيوخ بأسامي الـمُ
جستاينّ له، و ومسلم مذيّ  عيسى أيب شيوخو. له شيوخ أيب داود السّ  شيوخو. له الرتّ

محن النّسائيّ عبد أيب املعجم يف و. -نةيف رجال كتب معيّ  اتفأيت يف املصنّ تس- له الرّ
د اهللاأليب عبد هـ٥٩٤ت/ ديفّ الصّ القايض أصحاب   ارابن األبّ  القضاعيّ  اهللاعبد بنحممّ

قه فرنسسكو، مدريد، ٦٥٨ت/  ، ١٩٦٧م، ثمّ يف مرص، ١٨٨٥هـ، حقّ م، وإبراهيم األبياريّ
، القاهرة،  ابقتنيوانتقد الطّب-هـ١٤١٠الكتاب املرصيّ بَتو. -عتني السّ  احلافظ مسموعات ثَ

ين ضياء د الدّ قههـ٦٤٣/ت املقديسّ  الواحدعبد بنحممّ د ، حقّ  مطيع، البشائر حممّ
د بنللحسن أسامي شيوخ البخاريّ و. هـ١٤١٩اإلسالميّة، بريوت،  اغاينّ  حممّ  الصّ

: صائن مشيخة و. -٦٨٥ص:  سيأيت-هـ، ٦٥٠/ت دالنّعال البغداديّ ين حممّ  بنالدّ
ين رشيد ختريج( هـ٦٥٩ت/ األنجب د الدّ قه)هـ٦٤٤/ت املنذريّ  العظيمعبد بنحممّ  ، حقّ

ار ناجي اد، املجمع معروف، وبشّ ، بغداد،  عوّ عينيّ و. هـ١٣٩٥العراقيّ  برنامج شيوخ الرُّ
د  بنيب احلسن عيلّ أل قه إبراهيم شبّوح، وزارة ٦٦٦اإلشبييلّ ت/حممّ دمشق، -الثّقافةهـ، حقّ

 سليم بنملنصور حتفة أهل احلديث يف إيصال إجازة القديم باحلديثو. هـ١٣٨١
ة ابن اإلسكندراينّ  قه٦٧٣/ت العامديّ . هـ١٤٢٥صربي، البشائر اإلسالميّة،  عامر هـ، حقّ

هـ، ٦٩١/ت الفهريّ  يوسف بنألمحد هـ٦٩١/ت األندليسّ  اللّبيلّ  جعفر أيب برنامجو
قه د حقّ قه ياسني علوش،  فهرست اللّبيلّ و. هـ١٣٨١الثّقافة،  بوزيان، وزارة حممّ له، حقّ

، بريوت،  اد أبو زينة، الغرب اإلسالميّ : عيلّ مشيخة م. و١٩٨٨وعوّ أمحد  بنابن البخاريّ
د بنمحدأل هـ٦٩٠ت/ ، عامل ٦٩٦احلنفيّ ابن الظّاهريّ ت/ حممّ قه عوض احلازميّ هـ، حقّ

ة،  ين رشف مشيخةو. هـ(دكتوراه)١٤١٩الفوائد، مكّ  بنعيلّ  احلسني أليب اليونينيّ  الدّ
د د ختريج(هـ٧٠١/ت حممّ قه)هـ ٧٠٩/ت البعلبكيّ  حممّ ة،  عمر ، حقّ ، العرصيّ تدمريّ

 املرصيّ  إسحاق بنأمحد املعايل أليب شيوخ األبرقوهيّ  معجم. وهـ١٤٢٣بريوت، 
قه، )هـ٧١١/ت احلارثيّ  مسعود ختريج( هـ٧٠١/ت د حقّ ينيّة، القاهرة،  عثامن، الثّقافة حممّ الدّ
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مياطيّ ت/  خلف بناملؤمنشيوخ عبد معجمو. هـ١٤٣٠ ملء (خمطوط). و هـ٧٠٥الدّ
ة وطيبة د اهللاعبد أليب العيبة بام مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني مكّ  بنحممّ

قه٧٢١/ت الفهريّ  رشيد بنعمر د هـ، حقّ ارا حممّ هـ، ١٤٠١التّونسيّة، تونس،  حلبيب، الدّ
، بريوت،  الغرب يف منه اخلامسَ  ونَرشَ   بدر القضاة قايض مشيخةو. هـ١٤٠٨اإلسالميّ
ين د الدّ ين علم ختريج(هـ٧٣٣اعة ت/مج بابن املعروف إبراهيم بنحممّ  الربزايلّ  الدّ

قه)هـ٧٣٩/ت ، بريوت،  الغرب اهللا، دارعبد بنموفّق ، حقّ  املعجمو. هـ١٤٠٨اإلسالميّ
د اهللاعبد أليب الكبري هبيّ  أمحد بنحممّ يق،  ٧٤٨ت/الذّ دّ د اهليلة، الصّ قه حممّ هـ، حقّ

يوخ: املعجم الكبريهـ، باسم: ١٤٠٨الطّائف،  ، الكتب ، وروحيةمعجم الشّ يويفّ  السّ
هبيّ هـ باسم: ١٤١٠العلميّة، بريوت،  املعجم -له املعجم اللّطيفو. معجم شيوخ الذّ

غري قه جاسم-الصّ لفيّة، الكويت،  ، حقّ ، السّ ورسيّ -املختصّ  املعجمهـ. و١٤٠٨الدّ
ثني قه-باملحدِّ د  له، حقّ يق، حممّ دّ ، الكتب وروحية، هـ١٤٠٨اهليلة، الصّ ويفيّ العلميّة،  السّ

ثي معجم: هـ. باسم١٤١٣ هبيّ  حمدِّ منه  منتقى هـ٨٥١بن قايض شبهة ت/الو، الذّ
د برنامج ابن جابرو. (خمطوط) قه٧٤٩/ت آيش الوادي جابر بنملحمّ د هـ، حقّ اهليلة،  حممّ

، جامعة البحث ة،  أمّ  العلميّ د١٤٠١القر، مكّ ، بريوت،  حمفوظ، الغرب هـ، وحممّ اإلسالميّ
ين ل ارة الفوائد املجموعة يف اإلشارة إىل الفوائد املسموعةثإهـ. و١٤٠٠ صالح الدّ

قه مرزوق ٧٦١ت/العالئيّ  كيكلديّ  بنخليل ، العلوم هـ، حقّ هراينّ واحلكم، املدينة،  الزّ
ق كتاب: ١٤٢٥ هـ، ١٤٢٤واحلكم، املدينة،  ، العلوممعجم شيوخ العالئيّ هـ، وللمحقِّ

ابق بكيّ  التّاج شيوخ معجمو. وبناه عىل الكتاب السّ ين لتاج السّ ابعبد الدّ  عيلّ  بنالوهّ
بكيّ  قه ٧٥٩ ت/ ابن سعد املقديسّ  ختريج(هـ،  ٧٧١/ت السّ  آيت، الكتب احلسن هـ)، حقّ

ار١٤٢٥العلميّة، بريوت،  ، الغرب هـ(دكتوراه)، وبشّ اد، وآخريْنِ ، بريوت،  عوّ اإلسالميّ
ين شهاب شيوخ معجم من املنتقىم، وعمل ابنُ حجر عليه منتقى. و٢٠٠٤  العبّاس أيب الدّ

محن ت/عبد الفرج أيب: ولده انتفاء(هـ٧٧٤/ ت احلنبيلّ  رجب بنأمحد قه٧٩٥الرّ  هـ)، حقّ
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، غراس، الكويت،  اهللاعبد  القضاة قايض شيوخ إىل الطّالبني إرشادو. هـ١٤٢٦الكندريّ
د د بنخليل (ختريجهـ ٨١٧/ ت ظهرية بن اهللاعبد بنحممّ ، )هـ٨٢١/ت األقفهيسّ  حممّ
قه د١٤٢٤األوقاف، قطر،  اهللا، وزارةعبد بنموفّق حقّ اهي، الغرب هـ، وحممّ ،  الزّ اإلسالميّ

 العسقالينّ  عيلّ  بنيب الفضل أمحدأل س للمعجم املفهرساملجمع املؤسّ و. م١٩٩٩بريوت، 
قه يوسف ٨٥٢ت/  ابن حجر ، املعرفة، بريوت،  هـ، حقّ د و، هـ١٤١٣املرعشيلّ شكور، حممّ

سالة، بريوت،  جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء : أو املعجم املفهرسو. هـ١٤١٧الرّ
قه املنثورة د  له، حقّ سالة، بريوت، حممّ : هـ. ١٤١٨شكور، الرّ خاويّ املقاصد ه: سامّ ((قال السّ

امع، أو اإلجازة، ، يعني القراءة؛ اتات يف فهرست املرويّ العليّ  أو املشافهة أو املكاتبة، أو السّ
ا-هبخطّ  ووجدتُ  انتفع ةة يف فهرست الكتب واالجزاء املرويّ املقاصد العليّ ـب: تسميته-أيضً
: ٢/٦٧١. اجلواهر))النّاس به ة، من اشتمل عىل غالب كتب اإلسالم احلديثيّ ((، وقال الكتّاينّ

. . . الكنزيف  عالبيّ هكذا قال عنها الثّ ؛ ادر النّ عنها إالّ  اجلوامع واملسانيد واألجزاء، وما شذّ 
املهمل من شيوخ . و٢/٩٣١الفهارس . فهرس))ق عند غريهيها ما تفرّ مجعها بنفسه، ومجع ف

ات  غنيمة الوافد وبغية الطّالب املاجدو. -٦٩٤ص:  سيأيتله  البخاريّ  فهرست مرويّ
محنومؤلَّفات عبد د بنالرّ قههـ٨٧٥/ت يّ اجلزائريّ الثّعالب حممّ د  ، حقّ شايب، دار ابن حممّ

قههـ٨٨٥/، تيّ املكّ  فهد بنعمرل يوخمعجم الشّ هـ. و١٤٢٦حزم،  د  ، حقّ اهي، حممّ الزّ
ياض،  محد وقابله وراجعه بَتهـ. و١٤٠٢اجلارس، الياممة، الرّ  القايض اإلسالم شيخ ثَ

ا د بنزكريّ د هـ٩٢٦/ت األنصاريّ  حممّ خاويّ ت/ عبد بن(ختريج حممّ محن السّ  ٩٠٢الرّ
قه د  هـ)، حقّ جلالل  املنجم يف املعجمهـ. و١٤٣١احلسني، البشائر اإلسالميّة، بريوت، حممّ
ين عبد محنالدّ يوطيّ  بكر أيب بنالرّ قه-شيوخه معجم-هـ ٩١١/ ت السّ إبراهيم  ، حقّ

غريباجس، ابن حزم، بريوت. و قه زاد املسري يف الفهرست الصّ ،  له، حقّ يوسف املرعشيلّ
د فهرس ابن غازيالبشائر اإلسالميّة، بريوت. و  غازي ابن املكنايسّ  أمحد بنملحمّ

قه٩١٩/ت د  هـ، حقّ اهي، دار بوسالمة، تونس. وحممّ بَتالزّ  البلويّ  عيلّ  بنأمحد جعفر أيب ثَ
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ا ة :ومن مظاهنّ ة واخلاصّ اجم العامّ ؛ واملصنّفات يف رجال كتبٍ معيّنة، كتب الرتّ

ّا أُلّف يف مشاخيهم  .ممِ

قه٩٣٨/ت آيشّ  الوادي ، الغرب اهللاعبد هـ، حقّ ، ب العمراينّ هـ. ١٤٠٣ريوت، اإلسالميّ
امعاتو د نوادر اإلجازات والسّ مشقيّ  طولون بنعيلّ  بنملحمّ قه٩٥٣/ت الدّ  هـ، حقّ

د   املنجور عيلّ  بنألمحد فهرس أمحد املنجورهـ. و١٤١٩مطيع، الفكر، دمشق، حممّ
د  هـ، حقّقه٩٩٥/ت ، دار املغرب، حممّ منتخب ى: املسمّ  ين البابيلّ ت شمس الدّ بَ ثَ هـ. و١٣٩٦حجيّ
 املريبّ ويليه:  هـ)١٠٨٠ت/ عالبيّ ختريج عيسى الثّ ( فات واألجزاء واملسانيدسانيد يف وصل املصنّ األ

، بريوت، البشائر، حممد العجميّ  هقحقّ ، بيديّ حمد مرتىض الزّ مل مس البابيلّ فيمن رو عن الشّ  يلّ بالكا
واية املجموع يف درر املجاز ويواقيت املسموعوهـ. ١٤١٥  اجلزائريّ  عيسى الثعالبيّ  أليب مهديّ  كنز الرّ
: ، هـ١٠٨٠/ت يّ ثمّ املكّ  فاستوىف بذلك . . . كنزه هذا من أعظم الكنوز وأثمنها وأوعاها((قال الكتّاينّ

صلة اخللف . و٥٠١-١/٥٠٠الفهارس . فهرس))فاهتمفني وأسانيد مؤلَّ ة املؤلِّ تواريخ غالب األئمّ 
دمل لفبموصول السّ  ، هـ١٠٩٤ت/ اينّ دَ والرّ  سليامن بنحمّ ، الغرب اإلسالميّ د حجيّ قه حممّ ، حقّ

: هـ. ١٤٠٨بريوت،  ا وترتيبًا، ليس يف فهارس أهل ذلك القرن ((قال الكتّاينّ نادرة يف باهبا جودة واختيارً
. ))ه أمجع وأوسعنّ إف عالبيّ الثّ  أيب مهديّ  كنزاحلادي عرش باملرشق واملغرب ما يشاهبها أو يقارهبا عدا 

 واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم واألثبات الفهارس فهرس. و١/٤٢٦الفهارس فهرس
،  عباس، الغرب إحسان باعتناء طبع. هـ١٣٨٢/ت الكتّاينّ  الكبريعبد بناحليّ عبد ملحمد اإلسالميّ

د قال. هـ١٤٠٢، ٢بريوت، ط د أن بعد- الكتّاينّ  حممّ إىل غري ذلك من كتب (( -املشيخات كتب عدّ
سالة. ))اجد¢  املشيخات، وهي كثرية أكثر من هذا املعاجم  اعلم أنّ ((: الكتّاينّ  احليّ ، وقال عبد١٠٧ص:  الرّ

 . ٢/٦٢٤فهرس الفهارس. ))منه منها ىص عددها، وإنّام اقترصت هنا عىل بيان ما ال بدّ ال حيُ بكثري، 





 :وفيه ستّة مباحث 

ل يّتها: املبحث األوّ  .وفوائد معرفتها، أمهّ
 .املصنّفات فيها: املبحث الثّاين

يّ  هتذيب الكامل: دراسة: املبحث الثّالث  .للمزّ
ابع هبيّ  الكاشفدراسة : املبحث الرّ  .للذّ

 .البن حجر هتذيب التّهذيبدراسة : املبحث اخلامس
ادس  . البن حجر تقريب التّهذيبدراسة : املبحث السّ
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تَّةكـ؛ هذا النّوع من املصنّفات خيتصّ بالتّعريف برجال كتب معيّنة ، الكتب السِّ
 ٍ ا. صحيح البخاريّ كرجال ؛ أو رجال كتابٍ معنيّ رً بعد ، وقد جاء التّأليف فيه متأخِّ

تَّة حيحني: ظهور الكتب السِّ نن األربعةو الصّ حيث لقيت هذه الكتب من ، السّ
ة عناية فائقة ة أسانيدها ومتوهنا؛ األئمّ ا: تناولت كافّ ا، سامعً ، إجازةً وإقراءً و، وإسامعً

ا ا، ونسخً ا، وتعليقً ا، ورشحً فوضعوا ، وكان من مجلة ذلك عنايتهم برجاهلا، واختصارً
مجة هلم، املصنّفات الكثرية يف مجعهم يّ . والرتّ نَّة-قال املزّ ة بالسُّ : -يف سياق عناية األُمّ

ا؛ عديدة ورضوبٍ ، كثرية نوا يف تدوينها عىل أنحاءٍ وتفنّ ، عوا يف تصنيفهافتنوّ ((  حرصً
ا، وخوفًا من إضاعتها، عىل حفظها ا، وكان من أحسنها تصنيفً ، وأجودها تأليفً

ا اوأعمّ ، ها خطًاوأقلّ ، وأكثرها صوابً وأيرسها ، وأعظمها بركةً ، وأعودها فائدةً ، ها نفعً
اوأجلّ ، -واملخالف، عند املوافق-وأحسنها قبوالً ، مؤونةً  ة عند اخلاصّ -ها موقعً
د اهللاأَيب عبد صحيح: -ةوالعامّ  أيب  صحيح ثمّ ، البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

يب داود أل ننكتاب السّ ثمّ بعدمها ، اج النّيسابوريّ احلجّ  بناحلسني مسلم
دأل كتاب اجلامعثمّ ، جستاينّ السّ  األشعث بنسليامن  عيسى بنيب عيسى حممّ

مذيّ  محن أمحديب عبدأل ننكتاب السّ  ثمّ ، الرتّ كتاب ثمّ ، النّسائيّ  شعيب بنالرّ
د اهللايب عبدأل ننالسّ  مل يبلغ  وإنْ ، القزوينيّ  هماج بابن املعروف يزيد بنحممّ

تَّة مزيّ  واحدٍ  ولكلِّ . درجتهم فاشتهرت ، أنة يعرفها أهل هذا الشّ من هذه الكتب السِّ
وحرص ، االنتفاع هبا وعظم، سالموانترشت يف بالد اإل، نامهذه الكتب بني األ

بعضها يف ؛ قت عليها تعاليقلّ وعُ ، فت فيها تصانيفنّ وصُ ، العلم عىل حتصيلها بطالّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، وبعضها يف معرفة ما احتوت عليه من األسانيد، معرفة ما اشتملت عليه من املتون

تَّة-وقال، ))وبعضها يف جمموع ذلك ، هي عمدة أهل اإلسالم((: -عن الكتب السِّ
ة األحكام تَّة((: ال ابن األثريوق، ))وعليها مدار عامّ تي هي أمّ ؛ الكتب السِّ كتب  الّ

ها يف أيدي النّاس، احلديث وأثبتوا ، الفقهاء واستدلّ ، وبأحاديثها أخذ العلامء، وأشهرُ
، وأكثرهم حفظًا، فوها أشهر علامء احلديثصنِّ ومُ ، وشادوا مباين اإلسالم، األحكام

 .))وعندهم املوقف، وإليهم املنتهى، وابوأعرفهم بمواضع اخلطأ والصّ 
تَّة ة، ورواهتا من االعتبار، وألحاديث هذه الكتب السِّ هرة، واحلُجَّ والقبول  ما ، والشُّ

وتناقلها ، وتداوهلا العلامء، وانترشت يف بالد اإلسالم، فقد اشتهرت بني األنام، ليس لغريها
وأوردوها مورد ، بأحاديثهاواعتنى مصنِّفُوها . وقرنًا إِثْر قرنٍ ، جيالً بعد جيلٍ ؛ احلفّاظ
ة ، فحظيت بالقبول؛ وتوقّوا يف رواهتا، لذلك عمدوا إىل انتقائها؛ أو االستشهاد، احلجّ

ة والعامّة نيَّة عند املوافق واملخالف، واالعتبار عند اخلاصّ أت مكانة سَ  .وتبوّ

 . ١/١٤٧هتذيب الكامل   )١(
 . ٣/ ١حتفة األرشاف   )٢(
 . ١/٤٩جامع األصول   )٣(
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 يّة كرب  :نربزها يف اآليت، وفوائد جليلة، ومكانة عظمى، هلذه املصنَّفات أمهّ
ة هبا -١   .ومن مجلة ذلك مصنَّفاهتم الكثرية فيها، عناية األئمّ
ة رواة العلم -٢  ين، ومحلة اآلثار، حوت عامّ ة الدّ  .وأئمّ
تَّة -٣  ، وشهرهتمجلاللتهم يف النّفوس ؛ ركون النّفوس إىل رجال الكتب السِّ

يتْ بالقبول يف اجلملة، أو االستشهاد، وألنّ أحاديثهم تُساق لالحتجاج لُقِّ قال . وقد تُ
ة بعضُ  له أخرج من إىل تركن النّفوس فإنّ ((: ابن حجر تَّة األئمّ ؛ غريهم من أكثر السِّ
 األبواب عىل للحديث التّصنيف وضع أصل وألنّ ، وشهرهتم، النّفوس يف جلاللتهم

 عىل رتّب من بخالف؛ االستشهاد أو، لالحتجاج يصلح ما عىل فيه يقترص أن
 .))اجلمع مطلق وضعه أصل فإنّ ، املسانيد
 .ثناء العلامء عليها -٤
ثني وغريهم عليها -٥ واة عليها، اعتامد املحدِّ ، وتعويلهم يف احلكم عىل الرّ

رينال  .سيام املتأخِّ

يّ   )١( مة-قال املزّ ة رواة العلم، وقد اشتمل هذا الكتاب عىل ذكر عامّ ((: -هتذيب الكامليف مقدّ
ين، وأهل الفتو، والزّ ومحلة اآلثار، وأئمّ   ة املشهورين من كلِّ سك، وعامّ هد والورع والنّ ة الدّ

 إالّ املشار إليهم من أهل هذه الطّبقات، ومل خيرج عنه منهم ؛ طائفة من طوائف أهل العلم
إىل  إذا انضمّ  تعجيل املنفعةرييص((، وقال ابن حجر: ١/١٥٣هتذيب الكامل  ))القليل
االتّهذيبرجال لغالب رواة احلديث يف القرون الفاضلة إىل رأس  -تعاىل اهللاإن شاء-حاويً

 له.  هتذيب التّهذيب: التّهذيب. ومراده بـ١٢. التّعجيل ص: ))الثامئةالثّ 
 . ٨التّعجيل ص:   )٢(
 سيأيت طرفٌ من ذلك عند دراسة الكتب، وثناء العلامء عليها.   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جاليّة الكبرية -٦  واجتمع فيها ما مل جيتمع يف ، يُعدُّ بعضها من املوسوعات الرِّ
رة؛ غريها ا ظهرت متأخِّ رين، ألهنّ وانفردت برتاجم ، وغالب مصنِّفيها من املتأخِّ

اجم ال توجد يف غريها، مستقلّة مت معلومات جديدة يف الرتّ  .وقدّ
ا كثرية عن مصادر مفقودة -٧  ظَتْ نصوصً فِ   .حَ
ة -٨  نت استدراكات مهمّ واشتملت عىل دقائق من ، وتنبيهات نفيسة، تضمّ

 .مسائل هذا الفنّ 
ة يف هذا النّوع من التّصنيف -٩   .إبراز جهود األئمّ
م لرجاهلا -١٠  جِ تي تُرْ وّ قدرها، إظهار مكانة الكتب الّ مُ لُوّ شأهنا، وسُ ، وعُ

 .وعظيم احلاجة إليها
 :منها، كثريةهلذه املصنّفات فوائد  -١١ 
تَّةمعرفة رواة أسانيد -أ وفصل ، ومتييز املهملني، وغريها الكتب السِّ

ا كبرية يف حرصهم، املشتبهني  .وحماولة مجعهم، وقد بذل مؤلِّفوها جهودً
فيسهل بذلك احلكم عىل ، وأحواهلم، تسهيل الوقوف عىل ترامجهم -ب

 .وأسانيدهم، أحاديثهم
ة يف كتبهم -ج ف عىل رشائط األئمّ واالستعانة هبا عىل مطابقة أسانيد ، التّعرّ

   .غريها عليها
اللة عىل مواضع خترجيهم عنهم-د حيحنيال سيام يف ، الدّ وبذلك يُطّلع ؛ الصّ

ف عىل مناهجهم، عىل كيفيّة روايتهم عنهم تعرّ فاع ، ورشائطهم فيها، ويُ ويُفيد يف الدّ
واة ا   .ملتكلَّم فيهمعنهم يف الرّ

واة -هـ رة، حتديد مراتب الرُّ ال سيام املختلف ، واحلكم عليهم بأحكامٍ دقيقة وحمرّ
هبيّ ، فيهم  .وابن حجر، ويتجىلّ ذلك عند الذّ
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عت املصنَّفات فيها تَّةفمنها يف رجال: تنوّ ومنها يف رجال ، أو شيوخهم، الكتب السِّ
حيحني تَّةومنها يف رجال أحد، أو شيوخهام، الصّ ومنها يف ، أو شيوخه، الكتب السِّ
 .رجال غريها

)١(   : مريّ جال علم يف األُوىل املصنَّفات إنّ ((قال العُ ، دون بصورةٍ  احلديث رواة تتناول الرّ ةٍ  أن عامّ
رة حماولة وجدت بعينه، وإن كتاب رجال عىل تقترص ثني؛  أحد رجال يف للتّصنيف مبكّ املحدِّ
اج بنمسلمُ  صنّف حني وذلك  طابع ظلّ  . . . وقدعروة رجالهـ كتابه: ٢٦١ت/ احلجّ

مول ا هذا الشّ تَّة خالل ظهور بعدحتّى  سائدً  القرن ويف. اهلجريّ  الثّالث القرن الكتب السِّ
ابع ا بنحييى زكريا أبا احلديث، ولعلّ  كتب أحد رجال يف التّصنيف بدأ اهلجريّ  الرّ  زكريّ

. . . املوطّأ برجال التّعريفكتابه:  يف الفنّ  هذا يف ألّف من أقدم هـ؛ هو٢٥٥ت/ القرطبيّ 
 يف املصنِّفون به اهتمّ  وانتشار قبول من مكانة، وناله منالبخاريّ  صحيححازه ما وبسبب

جال، فألّف هم الرّ حيحرجال يف بعضُ لالصّ اهللا بن عبد: ذلك يف صنّف علمتُه من ، وأَوّ
 رجال بني جيمع املصنِّفني بعض أخذ الوقت نفس هـ. . . ويف٣٦٥ت/ اجلرجاينّ عديّ 

، ومل مصنَّفٍ  يف ومسلمالبخاريّ  ث واحدٍ ْدُ ع أن حيَ الفرتة. . .  هذه يف غريمها رجال بني مجُ
ل ارقطنيّ  عمر بنعيلّ  احلسن أبو: ذلك يف صنَّف علمتُه من وأوّ  هـ. . . أمّا٣٨٥ت/ الدّ

تي  املصنّفات نن  رجال بني جتمعالّ تَّة الكتب اخلمسة، أو الكتب األربعة، أوالسّ  ظهرت فقد السِّ
د بنأمحد بكر أبو صنّف ذلك؛ حني من قريبًا فيه:  هـ كتابًا٤٢٥ت/ احلافظ الربقاينّ  حممّ

مذيّ  داود وأيب ومسلمالبخاريّ  شيوخ تسمية مْ  ملثمّ ، مصنَّفاهتم. . .  يف والنّسائيّ  والرتّ دِ قْ  يُ
رة فرتةحتّى  املحاولة تَكرار عىل أحدٌ  عييلّ  املقديسّ  صنّف حني متأخّ  هـ كتابه٦٠٠ت/ اجلامّ

جال معرفة يف الكاملاملشهور:  تَّة. . . وقد الكتب أصحاب رجال يف ؛ وهوالرّ  ظلّ  السِّ
تي  املصنَّفات من كبريٍ  لعددٍ  أصالً  الكاملكتاب بته، أوالّ  الثّالثة القرون طيلة إليه أضافت هذّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 :وأسامء مصنِّفيها، هذه قائمة بعناوينهاو

تَّةرجال: أوالً   :أو شيوخهم، الكتب السِّ
د عنهم رو من أسامي -١ من مشاخيه الّذين ذكرهم يف البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

حيح  .(ط). هـ٣٦٥ت/ اجلرجاينّ اهللا بن عديّ عبد أمحد أليب جامعه الصّ
ت روايته عن الثّقات عند  التّابعني ومن أسامء ذكر -٢ ّن صحّ بعدهم ممِ

ارقطنيّ  عمر بنعيلّ  احلسن أليب البخاريّ ومسلم  .هـ(ط)٣٨٥ت/ الدّ
حابة أسامء -٣ تي  الصّ د فيها اتّفقالّ  بنالبخاريّ ومسلمإسامعيل  بنحممّ

اج القشرييّ وما  .(ط). له واحد منهام دون صاحبه كلُّ  به انفرد احلجّ
فهمصحيحيهاميف ومسلمالبخاريّ  هلم أخرج قوم ذكر -٤  يفالنّسائيّ  وضعّ

 . ١٢٦-١٢٣. بحوث ص: ))تصنيفه عىل التّالية
، ٢٣٥-٢٣١، واإلعالن ص: ١١-١٠استفدتُ هذه اإلحصائيّة من: تعجيل املنفعة ص:  )١(

سالة ص: ١/٨٨والكشف  جال: ١٢٦-١٢٤، وبحوث ص: ١٥٧-١٥٤، والرّ ، وعلم الرّ
يـّته ص:  ار عوّ ٢٣٦-٢٢٩نشأته وأمهّ مة بشّ م٧١-١/٥١هتذيب الكاملاد لـ، ومقدّ ة ، ومقدّ

ش لـ  . (ماجستري)١٩٣-١/١٠١مغلطاي إكاملبدر العامّ
قه عامر )٢( ، هـ، وبدر ١٤١٤اإلسالميّة، بريوت،  صربي، البشائر حقّ ش، دار البخاريّ العامّ

 هـ. ١٤١٥املدينة،
، الكتب الثّقافيّة، لبنان،  )٣( ناويّ قه كامل احلوت، وبوران الضّ هـ، وذكر سزكنيُ ١٤٠٦حقّ

ارقطنيّ كتاب:  مريّ يف بحوث ص: ١/٤٢٢. تارخيهرجال البخاريّ ومسلمللدّ ، وتبعه العُ
قُ ذكر أسامء التّابعني١٢٥، ١٢٤  . ١/٣٦، ولكنّه هذا الكتاب؛ أفاده حمقّ

يِّع،   )٤( قه جابر الرسّ ياض. حقّ  دار العاصمة، الرّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
عفاء كتاب  .له(ط) الضّ

حيحتسمية املشايخ الّذين رو عنهم البخاريّ يف كتاب  -٥  اجلامع الصّ
د اهللاأليب عبد صنّفهالّذي   .)ط(هـ٣٩٥/ت منده ابن األصبهاينّ  إسحاق بنحممّ

محن النّسائيّ أيب عبد شيوخ جزء فيه تسمية -٦ د  أليب الرّ بن  اهللاعبدحممّ
د   .هـ(م)٣٩٥اجلهنيّ ت/حممّ

ج الثّقة أهل معرفة يف واإلرشاد اهلداية -٧ داد الّذين خرّ  يفالبخاريّ  هلم والسّ
د بنأمحد نرص أليب جامعه  .(ط) هـ٣٩٨الكالباذيّ ت/ حممّ

حيحني رجال بني اجلمع -٨  .له الصّ
حيح معرفة إىل املدخل -٩ قيم وتبيني الصّ جال أسامء من أشكل ما من السّ  الرّ

حيحني يف دعبد أليب الصّ  .هـ(ط)٤٠٥ت/ احلاكم اهللاعبد بناهللا حممّ

 أيب لإلمام املشايخ من وغريه البغداديّ  بكري بن اهللاعبد أيب سؤاالتهو املطبوع باسم:   )١(
ارقطنيّ  احلسن ل: أسئلة عن هؤالء ٨٧٠ص:  سيأيت. الدّ ، واشتمل عىل مبحثني األوّ

ة واة عن األئمّ واة، والثّاين: أسئلة عن أثبت الرُّ ة-الرُّ واة عن األئمّ  . -وسيأيت يف طبقات الرُّ
عوديّة، أسامي مشايخ اإلمام البخاريّ طبع باسم:   )٢( ، الكوثر، السّ قه نظر الفاريايبّ  هـ.  ١٤١٢حقّ
 . ١٩٠: ص فهرستهذكره ابن خري يف   )٣(
قه عبد  )٤( ، املعرفة، بريوت، اهللا حقّ سيأيت يف هـ، والبن يربوع كتاب عليه ١٤٠٧اللّيثيّ

 . -املصنّفات يف األصل
مريّ يف بحوث )٥( هراينّ يف علم ١٢٥: ص ذكره العُ د الزّ ، ومل يعزه إىل مصدر، ونقله عنه حممّ

جال ص:   فاهللا أعلم. . ٢٣٣الرّ
م يف كتب )٦( األوهام هـ، كتاب: ٤٠٩األزديّ ت/ الغنيّ اجلمع بني اجلرح والتّعديل، ولعبد تقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 بنالغنيلعبد النّيسابوريّ  احلاكماهللا عبد أيب مدخل يفالّتي  األوهام -١٠

 .هـ(ط)٤٠٩األزديّ املرصيّ ت/ سعيد
د -١١ اج بنومسلم البخاريّ  إسامعيل بنذكر أسامء من اتّفق حممّ  عىل احلجّ
حابة ريض تصحيح واية عنه من الصّ  كلّ  املوسوم كتابيْهام يف عنه فأخرجا عنهم اهللالرّ

حيح منهام واحد  اآلخر دون حديثه بإخراج واحدٍ  كلُّ  انفرد من أسامء وذكر بالصّ
دأل  .(ط). هـ٤١٢/ت البغداديّ  الفوارس أيب بنأمحد بنيب الفتح حممّ

حيحني -١٢ لكائيّ  احلسن بن اهللاهبة القاسم أليب رجال الصّ ، الالّ
 .هـ(م)٤١٨ت/

تسمية ، وطُبع للحاكم: -سيأيت يف املصنّفات يف األصل -مطبوعاحلاكماهللا الّتي يف مدخل أيب عبد
بتحقيق كامل احلوت، الكتب الثّقافيّة، منهام واحدٍ  من أخرجهم البخاريّ ومسلم وما انفرد به كلّ 

قُ غريَ ١٤٠٧واجلنان، بريوت،    ، وهو يف الواقع جزءٌ منه.املدخلهـ. وجعله املحقِّ
قه )١(  عليه، جعل احلاكم وقف ملَّا((كثري:  ابن هـ. قال١٤٠٧سلامن، املنار، األردن،  مشهور حقّ

 من فيه أصاب ما عىل فيه بالفضل، ويشكره، ويرجع الغنيّ لعبد ويعرتف، النّاس عىل يقرؤه
دّ  هبيّ  ، ونقل١٢/٩. البداية))اهللاعليه. رمحهام الرّ  احلاكماهللا عبد أيب عىل رددتُ  ملَّا((عنه: الذّ

تي  األوهام . ))عاقلٌ  رجلٌ  أنّه يل؛ فعلمت يشكرين، ويدعو إيلّ  بعثاملدخليفالّ
ري  . ١٧/٢٧٠السِّ

ياض.   )٢( يِّع، دار العاصمة، الرّ قه جابر الرسّ  حقّ
ذرات   )٣( ه ابن العامد يف الشّ ، والبغداديّ يف اهلديّة ١/٨٣٥، وخليفة يف الكشف٣/٢١١كذا سامّ

ة؛ كاخلطيب يف تارخيه٢/٥٠٤ ، وابن القيرساينّ يف ١٤/٧٠، وذكره مجاعةٌ من األئمّ
ا. ١/٢، وابن نقطة يف التّقييد ١/٣اجلمع ، وغريهم، واقتبس منه مغلطاي وابن حجر كثريً



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
مذيّ  داود وأيب ومسلمالبخاريّ  تسمية شيوخ -١٣  يف والنّسائيّ  والرتّ

حابة من مصنَّفاهتم د بنأمحد بكر أليب شيوخهم إىل والتّابعني الصّ  الربقاينّ  حممّ
 .هـ(م)٤٢٥ت/

منجويه  ابن األصبهاينّ  عيلّ  بنألمحد مسلم رجال صحيح -١٤
 .(ط). هـ٤٢٨ت/

ج ملن والتّجريح التّعديل -١٥ حيح له البخاريّ يف خرّ  الوليد أليب اجلامع الصّ
 .هـ(ط)٤٧٤الباجيّ ت/ خلف بنسليامن

ـــيخني أســـامء -١٦ ـــراهيم أليب رجـــال الشّ ـــنإســـحاق إب ـــال ســـعيد ب  احلبّ
 .هـ(م)٤٨٢/ت

ــــمية -١٧ ــــيوخ تس ــــيلّ  أليب داود أيب ش ــــنيع ــــناحلس ــــد ب ــــاينّ  حممّ اجليّ
 .هـ(ط)٤٩٨ت/

اجم. وأشار ابنُ القيرس ل يف الرتّ ّن رشح وفصّ  اينّ إىل أنّه ممِ
، املعجم املشتمل، واقتبس منه ابن عساكر يف مواضع يف ١٩١يف فهرسته ص:  خري ذكره ابن  )١(

 ، ومل يسمّ كتابه. ٦٤٧، ١٧٣، ٨٩ينظر: تراجم رقم: 
قه )٢( ، املعرفة، بريوت، اهللا عبد حقّ -غالبًا-يعتمدابن منجويه إنّام ((قال ابن حجر: اللّيثيّ

 تعاىل  وهذا دأب ابن منجويه((وقال: ، ٦/٣٤٥. التّهذيب ))بن حبّاناثقاتعىل
ابق))وال يعزوه إليه، تهينقل كالمه برمّ   . ١١/١٩٣. السّ

قه أبو  )٣( ياض،  لبابة حقّ  املغربيّة.  وزارة األوقاف هـ، وأمحد لبزار، نرش١٤٠٦حسني، اللّواء، الرّ
ه مغلطاي يف )٤( ، وغريها، ونقل منه بخطّه، ٦/٧٨، ٥/١١٨، ٤/٦٨يف مواضع: اإلكاملكذا سامّ

يخني تسمية((: -يف موضعٍ -وقال   .، وهو من مصادره، ومصادر ابن حجر١/٤٦))رجال الشّ
، ابن حزم، بريوت، وزياد  )٥( د زغلول، الكتب العلميّة، بريوت، وجاسم الفجيّ قه حممّ حقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .(م). النّسائيّ له تأليفٌ يف شيوخ -١٨
د بنأمحد عيلّ  أليب شيوخ البخاريّ  -١٩  .)م(هـ٤٩٨/ت الربداينّ  حممّ
كتايبْ أيب نرص الكالباذيّ وأيب بكر األصبهاينّ يف رجال البخاريّ  بني اجلمع -٢٠

د الفضل أليب ومسلم  .(ط). هـ٥٠٧ت/ القيرساينّ  ابن املقديسّ  طاهر بنحممّ
نن أيب عبد املجتبى من املجتني يف رجال كتاب -٢١ محن النّسائيّ يف السّ الرّ

د املأثورة ورشح غريبه ر حممّ  .)م(هـ٥٠٧/ ت األبيورديّ  أمحد بنأليب املظفّ
اج بنمسلم رجال يف املنهاج -٢٢ د عبد احلجّ  بنأمحداهللا بن أليب حممّ

 .هـ(م)٥٢٢/ت اإلشبييلّ  يربوع بنسعيد
 .له(م) والنّقصان اإلغفال من الكالباذيّ  نرص أيب كتاب يف عامّ  البيان سانل  -٢٣

ذكره أبو ((. قال ابن حجر: ننسّ البـ صّ تخي والهـ. ١٤٢٥حلكم، املدينة، منصور، العلوم وا
 . ١/١٧٦. التّهذيب))ننالسّ خارج  هدكتاب الزّ يف  شيوخ أيب داوديف  اينّ عيلّ اجليّ 

. ))سائيّ رجال النّ ((ذكره ابن حجر، باسم: و، ١٢٣: ص النّور هكذا ذكره خملوف يف شجرة )١(
 . ١١التّعجيل ص: 

اغاينّ يف كتابه:   )٢( ، ٨١، ٨٠ونقل عنه يف مواضع، ينظر: ص: أسامي شيوخ البخاريّ ذكره الصّ
م، حتت الطّبع-١٢٣  . -بحث حمكّ

حيحنيباسم:  طبع )٣(  عنها يفثمّ هـ، ١٣٢٣املعارف، اهلند،  دائرة ، يفاجلمع بني رجال الصّ
 . هـ ١٤٠٥العلميّة، بريوت،  الكتب

فديّ يف الوايف ٥/١٦٥معجم األدباء ذكره ياقوت يف  )٤( ه: ٢/٦٦، والصّ   .املجتبى من املجتنى، وسامّ
لة ابن ذكره )٥( ري١/٢٥٧بشكوال يف الصّ هبيّ يف السِّ يباج ، وابن فرحون١٩/٥٧٩، والذّ  يف الدّ

 ، وغريهم. ١٤١ص: 
لة ابن ذكره )٦( يّ يف هتذيبه١/٢٥٧بشكوال يف الصّ هبيّ يف ٣/١٢٢، واملزّ ري، والذّ ، ١٩/٥٧٩السِّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ــــد  أليب النّســــائيّ  رجــــال -٢٤ ــــد بــــنالعزيــــزعبــــدحممّ ورقيّ  حممّ الــــدّ

 .هـ(م)٥٢٤ت/
مذيّ يف مصنَّ  -٢٥  .له (م) فهجزء فيه تسمية شيوخ أيب عيسى الرتّ

ـــاج بـــنمســـلم رجـــال -٢٦ اين األنصـــاريّ  طـــاهر بـــنألمحـــد احلجّ  الـــدّ
 .هـ(خ)٥٣٢ت/

ة شيوخ أسامء ذكر عىل املشتمل املعجم -٢٧  بنعيلّ  القاسم أليب النّبل األئمّ
مشقيّ ابن احلسن  .(ط). هـ٥٧١ت/ عساكر الدّ

جال أسامء يف الكامل -٢٨ د  أليب الرّ  املقديسّ  الواحدعبد بنالغنيعبدحممّ
 .هـ(خ)٦٠٠ت/

يباج وابن فرحون  ، وغريهم. ١٤١ص:  يف الدّ
سالة ص:   )١( ،  منهام له يف رجال كلٍّ  فإنّ ((قال: ، و١٥٥ذكره الكتّاينّ يف الرّ مذيّ [يعني: الرتّ

[ اوالنّسائيّ ا مفردً  . ))كتابً
تسمية ، باسم: ٢٦٠املعجم ص:  يف ، وابن األبّار١٩٠كذا ذكره ابن خري يف فهرسته ص:  )٢(

مذيّ  ابقة-، والكتّاينّ رجال الرتّ  . -كام يف احلاشية السّ
: ، ، وقال ابنُ األبّار١٨٥عياض يف الغنية ص:  ذكره  )٣( ، وابنُ فرحون، وخملوفٌ اكيشُّ له ((واملرّ

يل والتّكملة ، ١/٤٥كملة التّ . ))اجاحلجّ  بنجمموع يف رجال مسلم يباج الدّ و١/٣١٦والذّ
 ١٣٣النّور ص:  ، وشجرة٤٥ص: 

قته  )٤( ، الفكر، دمشق،  سكينة حقّ هايبّ ياء املقديسّ ت/١٤٠١الشّ جزء هـ: ٦٤٣هـ، وللضّ
، املدينة، األوهام يف املشايخ النّبل ش، البخاريّ قه بدر العامّ د اللّخميّ ١٤١٣، حقّ هـ، وملحمّ

يوخ النّبل البن عساكرهـ: ٦٥٤ت/  . -األصلسيأيت يف املصنّفات يف  -تكميل الشّ
 . ٧٠٤-٧٠٢سيأيت ص:   )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
مذيّ -٢٩ كتابٌ يف تسمية شيوخ البخاريّ ومسلم وأيب داود والنّسائيّ والرتّ

د   .هـ(م)٦١٢ابن حوط ت/ األندليسّ  سليامن بن اهللاعبدأليب حممّ
ثني -٣٠  .(م) املغاربة لبعض زهرة املتعلِّمني يف أسامء مشاهري املحدِّ
علِم -٣١ د ومسلمالبخاريّ  شيوخ بأسامي الـمُ  إسامعيل بنأليب بكر حممّ
 .)ط(هـ٦٣٦/ت، خلفون ابن األندليسّ 
ج حديثهم يف كتاب  -٣٢ الم املخرّ التّعريف بأسامء أصحاب النَّبيّ عليه السّ

حيح املسندو للبخاريّ  اجلامع اج بنملسلم الصّ  .له (م) احلجّ

، -))مل يكمله، نرص الكالباذيّ  أيبنزع فيه منزع ((وقال: -٢/٨٨٤كملةالتّ ذكره ابن األبّار يف  )١(
هبيّ يف التّذكرة  ري٤/١٣٩٨والذّ )، ١٠٤هـ ص: ٦٢٠-٦١١، وتارخيه (٢٢/٤٢، والسِّ
فديّ يف الوايف  يوطيّ يف الطّبقات ص: ١٧/١٠٦والصّ ، وابن العامد يف ٤٩٥، والسّ

ذرات ركيلّ يف األعالم ٥/٥٠الشّ  . ٤/٩١، والزّ
ه مغلطاي يف اإلكامل يف مواضع؛ منها:  )٢( ، ١/٣٤٠ح ابن ماجه ، ويف رش٢٤، ١/١١كذا سامّ

حيحنيرجال ((: ، وقال١١التّعجيل ص:  ابن حجر يف وذكره مذيّ ، وأيب داود الصّ ، والرتّ
ه اقترص وأظنّ ، منهم عند من أخرج له ما لكلٍّ  ةَ عدّ  رَ كَ وقد ذَ ، هرةالزّ ه سامّ ، لبعض املغاربة

، ولكن يف نقوالت مغلطاي عنه ))فيه عىل شيوخهم ما يفيد ذكره معهم، . ومل يذكر النّسائيّ
ا-، وقال١/٣٧اإلكامل ))يّ سائيف شيوخ النّ هرةالزّ ومل يذكره صاحبُ ((ومن ذلك:  : -أيضً

ة ما لكلّ راوٍ عند ١/١٩٥))سائيّ : رو عنه النّ هرةالزّ ويف كتاب(( ، ويعتني بذكر عدّ
فه، وعند رسد  حا بمؤلِّ يخني، أو أحدمها، وأكثر مغلطاي، وابنُ حجر النّقلَ عنه، ومل يُرصِّ الشّ

هرة((املصنِّفني، يقوالن:   . ))وصاحب الزّ
قه عادل  )٣(  . هـ١٤٢١العلميّة، بريوت،  سعد، الكتب بنحقّ
عينيّ يف برناجمه  )٤( ه الرّ اكيشّ يف ذيله ٥٥-٥٤ص:  ذكرّ : ٦/١٣٠، واملرّ ه األخريُ التّعريف ، وسامّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .له (م) البخاريّ رفع التّامري يف أسامء من تُكلِّم فيه من رجال  -٣٣
جستاينّ  -٣٤  .له(م) شيوخ أيب داود السّ
مذيّ  -٣٥  .له(م) شيوخ أيب عيسى الرتّ
محن النّسائيّ شيوخ أيب عبد -٣٦  .له (م) الرّ

مذيّ والنّسويّ وغريهم -٣٧  .له (م) شيوخ أيب داود والرتّ
جال معرفة يف الكامل -٣٨ دمل الرّ ار ابنالبغداديّ  حممود بنحمّ  النّجّ

 .هـ(م)٦٤٣ت/
ـــــاريّ  -٣٩ ـــــيوخ البخ ـــــامي ش ـــــن أس ـــــنللحس ـــــد ب ـــــاغاينّ  حممّ  الصّ

 .هـ(خ)٦٥٠ت/

حيح ج حديثهم يف الصّ حابة املخرّ  وهو يف جملّد. . بأسامء الصّ
عينيُّ يف برناجمه ص: ١٩٨ذكره املؤلِّفُ يف كتابه: أسامء شيوخ مالك ص:  )١( اكيشُّ ٥٥، والرّ ، واملرّ

ركيلُّ يف األعالم٦/١٣٠يف ذيله  . ٦/٣٦ ، والزّ  ، وهو يف جملّدٍ
عينيّ يف برناجمه ص:  )٢( ، ذكره الرّ اكيشّ يف ذيله٥٥يقع يف جملَّدٍ ، وابن حجر يف ٦/١٣٠، واملرّ

ركيلّ يف األعالم١/٥٣التّهذيب   . ١/١٩٤، وهو من مصادر مغلطاي. اإلكامل٦/٣٦، والزّ
عينيّ يف برناجمه ص:  )٣( ، ذكره الرّ طٍ اكيشّ يف ذيله، وامل٥٥يقع يف جملَّدٍ متوسّ ركيلّ ٦/١٣٠رّ ، والزّ

 . ٦/٣٦يف األعالم 
عينيّ يف برناجمه ص:  )٤( ، ذكره الرّ اكيشّ يف ذيله ٥٥يقع يف جملَّدٍ  . ٦/١٣٠، واملرّ
اكيشّ يف ذيله  )٥(  . ))أربعة جملّدات((، وقال: ٦/١٣٠ذكره املرّ
هبيّ يف التّذكرة٤٤٣/ ٥ذكره ياقوت يف معجم األدباء   )٦( ري ٤/١٤٢٩ ، والذّ ، وابن كثري يف ١٣٣/ ٢٣، والسِّ

افعيّة فديّ يف الوايف٢/٧٨٧طبقات الشّ سالة ص: ٥/٨، والصّ  . وغريهم. ١٥٥، والكتّاينّ يف الرّ
م   )٧( ه يف بحث حمكّ ش بعضَ ق بدرُ العامّ يّة. -مل يطبع-حقّ  ، ونرش عيلّ العمران نسخته اخلطّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تَّة -٤٠ د رجال السِّ  .هـ(م)٦٥٤/ ت اإلشبييلّ  اللّخميّ  أمحد بنملحمّ
يوخ النّبل البن عساكر -٤١  .له (م) تكميل الشّ
حابة  -٤٢ ج هلم يفكتاب يف أسامء الصّ رِّ حيحنيالّذين خُ ين  الصّ لفتح الدّ

د بن اهللالوزير عبد  .هـ(م)٧٠٣ت/ املخزوميّ  حممّ
جال أسامء يف الكامل هتذيب من املخترص الكنى -٤٣ د  أليب الرّ  بنرافعحممّ

د  أَيب الميّ ت/ هجرسحممّ  .هـ(خ)٧١٨ السّ
جال أسامء يف الكامل هتذيب -٤٤ اج أليب الرّ كيّ  بنيوسف احلجّ  الزّ

يّ ت/ عبد محن املزّ  .(ط)هـ ٧٤٢الرّ

اكيشّ يف ذيله   )١( تَّة: ((، وقال: ١٩-١٨/ ٦ذكره املرّ ، مجع فيه رجال الكتب السِّ كتابٌ كبريٌ
ا أحواهلم وتوارخيهم، وما  فً عرِّ مذيّ وابن ماجه؛ مُ البخاريّ ومسلم وأيب داود والنّسويّ والرتّ

ه ينبغي أن يذكروا به، فجاء من أعظم ما أُلِّف يف بابه جدو، وأغزره فوائد، عىل اختصار
طة  . ))النّبيل، يكون يف مخسة أسفار متوسّ

اكيشّ يف ذيله   )٢( ، ذكره املرّ  . ٦/١٩سفرٌ وسطٌ
ة ارصيّ دين كبريين موقوفني باملدرسة النّ يف جملّ ((، وقال: ١٤/٣٣ذكره ابن كثري يف البداية )٣(

هبيّ يف ))بدمشق يوخ الكبري، والذّ ، ٤/٣٢٨عقد اجلامن، والعينيّ يف ١/٣٣١معجم الشّ
فديّ يف الوايفو يوطيّ يف ١٧/٣١٧الصّ املنهل ، وابن تغري يف ١/٣٨٧حسن املحارضة، والسّ

حابة، وغريهم، وذكرته بعضُ املصادر باسم: ٧/١١٥ايفالصّ   . معرفة الصّ
مة حتقيق هتذيب الكاملبالكنى من اخترص القسم اخلاصّ  )٤( يّة. مقدّ ، ينظر بعض نسخه اخلطّ

 (حاشية).  ٥٣-١/٥٢هتذيب الكامل
الً ص:   )٥(  . ٧٢٧-٧٠٥سيأيت الكالم عليه مفصّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
د منتقى من هتذيب الكامل -٤٥ احليّ  أمحد بنملحمّ  اهلاديعبد ابن الصّ

 .هـ(م)٧٤٤ت/
تَّة -٤٦ ة األعالم أصحاب الكتب السِّ  .(م). له اإلعالم يف ذكر مشايخ األئمّ
جالهتذيب الكامل يف أسامء  تذهيب -٤٧ د الرّ هبيّ  أمحد بنملحمّ  الذّ

 .(ط) هـ٧٤٨/ت
تَّة -٤٨  .له(ط) الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب السِّ
 .له(خ) تسمية رجال صحيح مسلم الّذين انفرد هبم عن البخاريّ  -٤٩
د يف أسامء رجال كتاب سنن اإلمام أيب عبد -٥٠ بن ماجه كلّهم  اهللاملجرّ

حيحني  .له (ط) سو من أخرج له منهم يف أحد الصّ
تَّة -٥١  .له (م) النّبالء يف شيوخ السِّ

 ، وغريه. ))كمل منه مخسة أجزاء((وقال:  ٢/٤٣٨ذكره ابن رجب يف ذيل الطّبقات   )١(
 . ٢/١٥١، والبغداديّ يف اهلديّة ٢/٤٣٨ذكره ابن رجب يف ذيل الطّبقات   )٢(
قه مجاعة، دار  )٣(  . هـ١٤٢٥، الفاروق، القاهرة حقّ
الً ص:   )٤(  . ٧٣٣-٧٢٨سيأيت الكالم عليه مفصّ
/ جمموع. وينظر: تاريخ ٦٩٠٥منه نسخة خطيّة، بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم:   )٥(

اث  . ١/٢٧٤الرتّ
قه  )٦( ياض،  حقّ اية، الرّ  هـ.  ١٤٠٩باسم اجلوابرة، الرّ
ه: ٢٥٢، ١/٢٥٠، وابــن حجــر يف التّهــذيب٥/٢٥٤مســالك األبصــارذكــره العــدويّ يف  )٧( ، وســامّ

ة(( ايف))شيوخ األئمّ ـذرات٩/٢٧٠، وابن تغري يف املنهل الصّ وقـال: ٦/١٥٥، وابن العامد يف الشّ
   البن عساكر، وزاده فوائد وحماسن. املعجم املشتمل. أخذه من))جملّد((



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تَّةاملجرّ  -٥٢  .له (خ) د يف أسامء رجال الكتب السِّ
يّ  هتذيب من املقتضب -٥٣  .له الكامل للمزّ
 سعد بنالعبّاس أمحد أليب الكامل واألطراف العمدة يف خمترص هتذيب -٥٤
 .هـ(م)٧٥٠العسكريّ ت/ األندريشّ 
يخان لألصحاب -٥٥  الشّ وَ ين خليلل كشف النّقاب عامّ رَ  بنصالح الدّ
 .(ط). هـ ٧٦١ت/العالئيّ  كيكلديّ 

ين مغلطـــاي الكـــامل هتـــذيب إكـــامل -٥٦ ـــدّ ـــنلعـــالء ال  احلنفـــيّ  قلـــيج ب
 .هـ(ط)٧٦٢ت/

ه   )١( بكيّ يفكذا سامّ يوطيّ يف طبقاته ص: ٩/١٠٥ طبقاتهالسُّ ، وذيل الطّبقات ص: ٥٢٢، والسّ
عىل فيه ، اقترص ٢/١٥٤، والبغداديّ يف اهلديّة٢/١٥٩٣خليفة يف الكشفذكره و، ٣٤٨

، وة تَّ رجال السِّ  يّ . عىل املعجم طبقةٍ  ب كلّ رتّ و، اً عرش ، وجعلهابه عىل الطّبقاترتّ عند املزّ
ار يف تقديمه لتهذيب الكامل يّة وأماكنها. ١/٥٦أفاده بشّ رَ نسخه اخلطّ كَ  ، وذَ

ة  )٢( ه البغداديّ يف اهلديّ : ، و٢/١٥٤ كذا سامّ خاويّ أسامء من أخرج هلم  هبيّ وللذّ ((قال السّ
ّ تَّ أصحاب الكتب السِّ  . اإلعالن ص: ))الكاشفن مل يذكرهم يف ة يف تواليفهم سواها ممِ

ار لتهذيب الكاملوينظ. ٢٣٣ مة بشّ  . ١/٥٦ر: مقدّ
ه خليفة يف الكشف  )٣( ؛ ومها -١٥١٠، ٢/١١٧٠كذا سامّ ق فيه بني العسكريّ واألندريشّ وفرّ

يوطيّ ((وقال: -واحد هبيّ يف املعجم ص: ))وعليه زوائد للسّ فديّ يف ١٩، وذكره الذّ ، والصّ
رر١/٢١٨األعيان ، ٣٢٦، ٢/٢٩١النّكت، والبقاعيّ يف ١/١٣٥، وابن حجر يف الدّ

يوطيّ يف البغية ذرات١/٣٠٩والسّ ، والبغداديّ يف ١٦٦/ ٦، وابن العامد يف الشّ
ة  . العمدة رشح هتذيب الكامل. . . ، ويف األخري: ١/١١١اهلديّ

قه عبد )٤( ادحقّ  كشف اختصار يف االنتخاب: هـ، ومعه١٤٣١محام، النّوادر، دمشق،  اجلوّ
 . هـ٧٨٦/ت بردس ابن: نظمالنّقاب

قه عادل )٥( د بنحقّ ق منه أجزاء يف ، هـ١٤٢٢إبراهيم، الفاروق، القاهرة،  بن، وأسامةحممّ قِّ وحُ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .له(م) التّهذيبالتّنقيب عن كتاب  -٥٧
 .له(م) التّقريب -٥٨
 اهلكـــاريّ  أمحـــد بـــنأليب ســـعيد أمحـــد ومســـلمالبخـــاريّ  رجـــال -٥٩

 .(خ)هـ٧٦٣ت

ياض،  رسائل علميّة باجلامعة اإلسالميّة، وصدر ث بالرّ اجم: هـ١٤٢٦عن دار املحدِّ  الرتّ
اقطة  والسعود.  امللك ، لطلبة ماجستري بجامعة-املطبوع-ملغلطاي اإلكامل: كتاب من السّ

يّ مل يكمل كتابه فأكملهيعني اإلكامل  به يف أو تعقّ ، فاتته يف أمورٍ  هعتتبّ  وإنّام، مغلطاي أن املزّ
يوخ والتّالميذ، واد، قّ لنّ اأقوال عليه يف  أضافقد فيها، و هأشياء ير ومه ج هلم من خرّ والشّ

 ّ عفاء، وة، حّ ن اشرتطوا الصّ ممِ  والتّنصيصنقوالت يف أخبارهم، ومن ذكرهم يف الثّقات أو الضّ
واب مع الصّ  هاغالبكتابه؛ يف أشياء كثرية من  هبتعقّ وكروا متييزاً، ذُ ورواة صادر، أسامء املعىل 

يّ   ه. كثرة مصادر، والعهوساعده يف ذلك سعة اطّ ، املزّ
ول   )١( ه ابن العجميّ يف هناية السّ مقترصاً عىل ، اإلكامل، وهو اختصارٌ لـ١٣٧-١/١٣٦كذا سامّ

؛ قاله ابن حجر، وابن فهداالعرتاضات يف جملّدين يّ ، ثمّ اخترصه -وغالبها ال يرد عىل املزّ
رر، ينظر: -سيأيت بعده يف األصل-التّقريب يف ، والتّعجيل ٦/٧٢، واللّسان٤/٣٥٣الدّ

يوطي ص: ١٣٩حلظ األحلاظ ص: ، و١١ص:   . ٣٦٦، وذيل التّذكرة للسّ
ه ابن   )٢( ولكذا سامّ ابق. قال ابن ١٣٧و١/١٣٦العجميّ يف هناية السّ ، وهو اختصار لكتابه السّ

 : غري املسمى ((العجميّ كلّام أنقله يف هذا املؤلَّف عن مغلطاي فهو من الكتاب الصّ
ول))التّقريببـ  . ١/١٣٧. هناية السّ

ركيلّ يف األعالم )٣( ه الزّ ه البغداديّ يف اهلديّة١/٩١كذا سامّ حيحني :١/١١٢، وسامّ ، رجال الصّ
رر يوطيّ يف الطّبقات ص: ١/٩٨وذكره ابن حجر يف الدّ ، وحسن ٥٣٠، والسّ

سالة ص: ١/٣٥٩املحارضة يّة١٥٥، والكتّاينّ يف الرّ ة  الكتب يف ، له نسخة خطّ املرصيّ
اث٥٤٣/تاريخ، بخطّه، ويف تيمور٥٤٣  . ١/٩١واألعالم، ١/٢٧٤/تاريخ. ينظر: تاريخ الرتّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نن  رجال -٦٠  .له(خ) األربعةالسّ
د الكتب العرشة بمعرفة رجال التّذكرة -٦١  احلسينيّ  عيلّ  بنأليب املحاسن حممّ

 .هـ(ط)٧٦٥
عفاءالثّقات  اجلرح والتّعديل ومعرفة يف التّكميل -٦٢ أليب  املجاهيل و والضّ

مشقيّ عمر  بنالفداء إسامعيل  .هـ (ط)٧٧٤كثري ت/ابن الدّ
 .(م). هـ٧٧٦ت/ اآلمديّ  اهللاعبد بنبهادرل هتذيب الكاملاختصار -٦٣
ين إسامعيل بغية األريب يف اختصار التّهذيب -٦٤ د بنلعامد الدّ  بنحممّ

 .)خهـ (٧٨٦ت/ البعلبكيّ  بردس
 .له(ط) كشف النّقاباالنتخاب يف اختصار  -٦٥

ه  )١( ركيلّ يف األعالمكذا سامّ سالة١/٩١الزّ  يف ، ومنه نسخة خطّيّة١٥٥: ص ، والكتّاينّ يف الرّ
ة الكتب ل١/٧٣املرصيّ  منه، وبخطّه.  ، األوّ

، القاهرة،   )٢( قه رفعت فوزي، اخلانجيّ يّ مقترصاً عىل رجال اخترصهـ. ١٤١٧حقّ ، ةتَّ السِّ الكتب  كتاب املزّ
، وأمحد، و دينامس رجالإليهم  وأضاف افعيّ عجيل ت بن حجر: مالك. وال أموطّ أيب حنيفة، والشّ

 األربعة فقط. عىل رجال منه اقترص  -سيأيت يف املصنّفات يف األصل املنفعة
قه شادي آل نعامن، مركز النّعامن للبحوث، اليمن،   )٣( يّ هتذيبمجع بنيهـ. ١٤٣٢حقّ  املزّ

هبيّ مع زياداتٍ ميزانو ذرات ٢٢١. ينظر: اإلعالن ص: وحتريرٍ  الذّ  . ٦/٢٣١، والشّ
ين يف توضيح املشتبه )  ٤( يف  هتذيب الكاملاخترص((، وقال: ٧/٨٦ذكره ابن نارص الدّ

 . ))جملّداتأربع
يّة يف مكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم  )٥( ار لتهذيب ٣٤٠منه نسخة خطّ مة بشّ ، وينظر: مقدّ

 (حاشية). ١/٦٥الكامل
م ص: -للعالئيّ  كشف النّقابلكتاب:  وهو نظم  )٦(  . -٦٨٨تقدّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
جال -٦٦ ين لرساج إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرّ  عيلّ  بنعمر الدّ
افعيّ   .هـ(م)٨٠٤ت/، نامللقّ  ابن الشّ

حيح اجلامع يف رجال التّلويح -٦٧  .(م). له حلق به من زوائد مسلموما أُ ، الصّ
جال خمترص هتذيب -٦٨ ين لعامد الكامل يف أسامء الرّ  أيب بنبكر أيب الدّ

عديّ احلنبيلّ  بناملجد  .(خ). هـ٨٠٤ت/ ماجد السّ
يّ يف -٦٩  .له (خ) الكامل هتذيبكتاب يف الثّقات الّذين ذكرهم املزّ

س٤/٤٧ذكره ابن قايض شهبة يف طبقاته  )١( خاويّ يف  ٢/٣٢٠، وابن حجر يف املجمع املؤسّ والسّ
وء  وكاينّ يف البدر٢٠٠-١٩٩، وابن فهد يف اللّحظ ص: ٦/١٠٢الضّ ، وخليفة ١/٥٠٩، والشّ

سالة ص: ٢/١٥١٠يف الكشف ، وغريهم. وذكر ابن حجر أنّه مل يقف ١٥٦، والكتّاينّ يف الرّ
 : خاويّ يّة بالكتب ))قد رأيت منه جملّداً وأمره فيه سهل((عليه، وقال السّ . وتوجد قطعة خطّ

ة رقم: ( ا ٤٩٧٥)، وعنها بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم: ٢٩املرصيّ هتا أهنّ تِب عىل طرّ /فلم، كُ
ا من كتاب  واب أهنّ ن وهو خطأ، والصّ يّ اخترص مغلطاي. البن امللقّ ن كتاب املزّ وذيّل  ابن امللقّ

ورجال الكتب ، يّ لمزّ ل هتذيب الكاملاخترص((قال ابن قايض: ، ةرجال كتب ستّ عليه ب
مستدرك و صحيحي ابن خزيمة وابن حبّانومسند أمحد: ائدة عىل ذلكة الزّ تَّ السِّ 

 . ))والبيهقيّ ، راقطنيّ والدّ ، احلاكم
خاويّ يف الضوء   )٢( ه السّ معكذا سامّ ، والكتّاينّ ١١٣، وذكره يف ذيل رفع األرص ص: ٢/٢٣٥ الالّ

سالة ص:   . ١٥٥يف الرّ
وء ٢/٢١٢ابن حجر يف أنباء الغمر ذكره  )٣( خاويّ يف الضّ يوطيّ يف حسن ٦٧/ ١١، والسّ ، والسّ

ذرات ١/٤٨٢املحارضة  ، ومنه ٢/١٥١٠، وخليفة يف الكشف ٧/٤٣، وابن العامد يف الشّ
يّة يف   . ٤٥٨٣، ٢١٥: رقم ةاملكتبة الظّاهريّ نسخة خطّ

يّة بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم:   )٤( رة عن الظّاهريّة. ٤٤٢٣/١منه نسخة خطّ  فلم، مصوّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يّ يف  -٧٠ عفاء الّذين ذكرهم املزّ  .له (خ) الكامل هتذيبكتاب يف الضّ
 البُلقينيّ  رسالن بنلعمر ومسلمالبخاريّ  رجال بني اجلمع -٧١

  .هـ(م)٨٠٥ت/
 رجال يف هـ٨٠٦/ت العراقيّ  احلسني بنحيمالرّ كتاب أيب الفضل عبد-٧٢

تَّة(م)  .الكتب السِّ
 العامريّ اهللا عبد بنأليب نعيم أمحدالبخاريّ  تراجم رجال -٧٣

 .هـ(م)٨٢٢ت/
حيح يف له أُخرج ملن والتّوضيح البيان -٧٤  التّجريح من برضبٍ  ومُسّ  الصّ

 .هـ(ط)٨٢٦حيم العراقيّ ت/الرّ عبد بنأمحد زرعة أليب
هبيّ  ذيل -٧٥  .(ط). له الكاشف للذّ

يّة بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم:   )١( رة عن الظّاهريّة. ٤٤٢٢/١منه نسخة خطّ  فلم، مصوّ
سالة ص:   )٢(  . ١٥٥ذكره الكتّاينّ يف الرّ
ول  )٣( وكان شيخنا العراقيّ قد رشع يف عمل كتابٍ ((. قال: ٦٩-١/٦٨ذكره ابن العجميّ يف هناية السّ

، وفوائد، وصل فيه إىل أثناء  يّ تَّة، وفيه استدراكات عىل املزّ حيتوي عىل أسامء رواة الكتب السِّ
حلة الثّانية  . ))األمحدين، وقد قرأتُ بعض ذلك عليه، ثمّ تركه قبل خروجنا من القاهرة يف الرّ

رر )٤( ه املراديّ يف سلك الدّ وء١/١١٩كذا سامّ خاويُّ يف الضّ وعمل شيئًا ((وقال:  ،١/٣٥٧، وذكره السّ
افعيّة قايض  ابنُ ، و))منهم فيه من احلديث وكم لكلٍّ ، عىل رجال البخاريّ   . ٤/٧٩يف طبقات الشّ

قه كامل )٥( حيحنيهـ، يف رجال١٤١٠احلوت، اجلنان، بريوت،  حقّ . فهل ما صنّ هو أوّ ، والصّ
وء  . ١/٣٤٢ينظر: الضّ

 . ٧٣٢سيأيت ص:   )٦(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
حيحني أسامء -٧٦ د رجال الصّ ائمعبد بنملحمّ افعيّ  الربماويّ  الدّ الشّ

 .هـ(م)٨٣١ت/
املجتبى يف معرفة أسامء من ذكرهم البخاريّ باألنساب واأللقاب   -٧٧

د والكنى  .هـ (خ)٨٣١العجلوينّ ت/أمحد  بنملحمّ
 الكلوتايتّ  الكرماينّ  عثامن بنألمحد الكامل خمترص هتذيب -٧٨

 .هـ(م)٨٣٥ت/
ول هناية -٧٩ تَّة رواة يف السّ ين إبراهيم األصول السِّ د بنلربهان الدّ  حممّ

 .هـ(ط)٨٤١العجميّ ت/ بنسبط احللبيّ 
هبيّ له عىل العجميّ  ابن حاشية سبط -٨٠  .(ط). الكاشف للذّ
د بنأمحد بنبكر أليب الكامل خمترص هتذيب -٨١ مشقيّ ابن حممّ  قايض الدّ

  .(م)هـ٨٥١ت/ شهبة
 حجر ابن العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد التّهذيب هتذيب -٨٢

 .هـ(ط) ٨٥٨/ت

بيديّ يف تاج العروس   )١(  . ١٣٣/ ٨ذكره الزّ
ه سزكني يف تارخيه  )٢( يّة يف: بيل ١/٢٥٣كذا سامّ ق) بخطّ  ٢٤٤(٢٥٤، وذكر له نسخة خطّ

امل   . ٣/١٣٦٧املؤلِّف، وينظر: الفهرس الشّ
خاويّ يف))وتركه، اكتب منه شيئً ((، وقال: ٤/٤٨٥إنباء الغمرابن حجر يف  ذكره  )٣(  ، والسّ

وء ركيلّ يف األعالم  ١/٣٧٩الضّ ه((وقال: ١/١٦٧والزّ  . ))مل يتمّ
قه عبد )٤( ، مركز ربّ عبد القيّومحقّ اث، جامعة إحياء النَّبيّ ة،  أمّ  الرتّ  . هـ١٤٢١القر، مكّ
 . ٧٣٣سيأيت ص:   )٥(
ركيلّ  دار يف فيه خرم وجملّد ثالث، منه جملّدان  )٦( ة. ينظر: األعالم للزّ  . ١/١٨٧الكتب، واألزهريّ
الً ص:   )٧(  . ٧٤٦-٧٣٤سيأيت الكالم عليه مفصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .له (ط) هتذيب التّهذيب تقريب -٨٣
جال املذكورين يف البخاريّ زيادة عىل بيان فوائد االحتفال يف  -٨٤ أحوال الرّ

 .له (م) هتذيب الكامل
 .له املهمل من شيوخ البخاريّ  -٨٥
هبيّ  الكاشف عىل النّكت -٨٦   .له (م) للذّ
دمل الواري يف ضبط رجال البخاريّ ند الزّ  -٨٧ التّلمساينّ  احلسن بنحمّ

 .(خ)هـ ٨٦٨ت/
 .له (خ) فتح املبهم يف ضبط رجال مسلم -٨٨
ين لتقيّ  بالتّذهيب التّهذيب وتكميل التّقريب هناية -٨٩ د الدّ د بنحممّ  حممّ

يّ   .هـ(م)٨٧١فهد ت/ ابن املكّ

الً ص:   )١(  . ٧٧٠-٧٤٧سيأيت الكالم عليه مفصّ
خاويّ كذا ذكره  )٢( ه((وقال: ، ٢/٦٨٢يف اجلواهرالسّ ا-وسامّ اإلعالم بمن ذكر يف : -أيضً

، وذكره ابن تغري يف املنهل ))د ضخم، مسودةجملّ ((وقال: ، ))البخاريّ من األعالم
ايف يوطيّ يف نظم العقيان ص: ٢/٢٤الصّ ذرات٤٦، والسّ ، ٢٧٢-٧/٢٧١، وابن العامد يف الشّ

سالة ص: ١/١٣٠، والبغداديّ يف اهلديّة١٥١١، ٢/١٢٩٥وخليفة يف الكشف د الكتّاينّ يف الرّ ، وحممّ
ه١/٣٣٣فهرسه يف الكتّاينّ  احليّ ، وعبد١٥٦  فوائد. . . كلمة:  بدون بعضهم ، وسامّ

يوطيّ يف نظم العقيان   )٣(  . ١/٣٣٥، والكتّاينّ يف فهرسه ٢/٤٩ذكره السّ
 . ٧٣٣سيأيت ص:   )٤(
ركيلّ يف األعالم   )٥( يّة ٨٨/ ٦ذكره الزّ  . ٩٧: باطه يف خزانة الرّ بخطّ ، وذكر منه نسخة خطّ
ابق.   )٦(  السّ
ه املؤلِّف يف اللّحظ ص:  )٧(  هتذيبه، وهبيّ لذّ ل هتذهيبوهتذيب الكاملمجع بني، ٣٣٣كذا سامّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ياض -٩٠  من مجلة يف املستطابة الرّ وَ حيحنييف رَ حابة منالصّ  الصّ

 .(ط). هـ٨٩٣ت/ العامريّ  بكر أيب بنليحيى
حيحنيكتاب يف رجال  -٩١  .له (خ) الصّ
جال زوائد -٩٢ ين عبد الكامل هتذيب عىل الرّ محنجلالل الدّ  بكر أيب بنالرّ
يوطيّ   .هـ(م)٩١١ت/ السّ
جالتذهيب هتذيب الكامل يف أسامء  خالصة -٩٣ ين لصفيّ  الرّ  بنأمحد الدّ

 (ط). هـ٩٢٣ت/ اخلزرجيّ اهللا عبد
د غاية املرام يف رجال البخاريّ إىل سيّد األنام -٩٤  البازيلّ  داود بنملحمّ

 .هـ(خ)٩٢٥ت/

وء خاويّ يف الضّ وكاينّ يف البدر٩/٢٨٢البن حجر، مع زيادات، ذكره السّ ، ٢/٢٦٠، والشّ
تأميل هناية ، وذكره بعضهم باسم: ٢/٨٧٦، والكتّاينّ يف فهرسه٢/٢٠٥والبغداديّ يف اهلديّة

: التّقريب. . .  خاويّ وائد يف إليه ما عند مغلطاي من الزّ  مّ وهو كتاب حافل لو ضُ ((. قال السّ
اوي واآلخذين عنه  . ))ةه مل يصل إىل مكّ لكنّ ، مشايخ الرّ

حابة.   )١( م يف كتب الصّ  تقدّ
حيحني عظيمٌ  كتابٌ ((وقال: . ٢/١١٣١ذكره الكتّاينّ يف فهرسه  )٢( عليه بمرص يف  وقفتُ ، يف رجال الصّ

مة هبا من الفوائد ما ال يوجد يف غريهادين، له يف جملّ ، د أمحد احلسينيّ يّ مكتبة السّ    .))مقدّ
سالة ص: ٢/٩٥٦ذكره خليفة يف الكشف)  ٣(  . ١٥٦، والكتّاينّ يف الرّ
قه، هـ١٣٠١بوالق، القاهرة،  يف طُبع  )٤( ة، املطبوعات أبو الفتّاحعبد وحقّ اإلسالميّة، حلب،  غدّ

ة، القاهرة فايد، الكلّيّات هـ، وحممود١٣٩١، ٢/ط  هـ، ولعيلّ اليمنيّ ١٣٩٢، األزهريّ
ة إحتاف: هـ١١٩١ت/  . اخلالصة بتصحيح اخلاصّ

اث، فلم ٣٤٤خمطوطة بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم   )٥(  . ١/٢٥٣وينظر: تاريخ الرتّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حيحني ةنزه -٩٥  امعالشّ  احللبيّ محد أ بنعمرل العني يف رجال الصّ

 .(خ)هـ٩٣٦ت/
ـــلم -٩٦ ـــال مس ـــامء رج ـــد أس ـــبلعب ي ـــة اهللا الطّ ـــدينّ خمرم ـــد الع ـــن أمح ب

 .(خ)هـ٩٤٧ت/
ـــحاح -٩٧ ـــد أســـامء رجـــال جـــامع الصّ بـــن طـــاهر اهلنـــديّ الفتنـــيّ  ملحمّ

 .(ط)هـ٩٨٦ت/
 .هـ(م) ٩٨٩ت/باكثري ، يّ املكّ  حسن بناملعطيعبدل سامء رجال البخاريّ أ -٩٨
حيحنييف ضبط ما يشكل يف  اميّ املطلب السّ  -٩٩  ساميمن األ الصّ

دمل افعيّ ت/ شخراأل، يب بكرأ بنحمّ  .(خ)هـ٩٩١الشّ
ة -١٠٠ حيحني رجال أسامء ضبط يف العني قرّ  أمحد بنالغنيلعبد الصّ

اميّ ت/  .هـ (ط)١١٧٤البحراينّ الشّ

ياض رقم:   )١(  . ٩٣١٨٥مركز امللك فيصل بالرّ
افر ص:   )٢( ركيلّ يف األعالم ٣٠٥ذكره العيدروس يف النّور السّ  . ٤/٩٤، والزّ
قه حبيب  )٣( محن األعظميّ وطبعه باسم: كذا تسميته يف املخطوطة، وحقّ تلخيص خواتم الرّ

تَّة، خلّصه من خامتة: جامع األصول البن األثري. ينظر:  جامع األصول، وهو يف رجال السِّ
ش لإلكامل مة بدر العامّ  . ١/١٧٤مقدّ

افر ص:   )٤( ه،. . . نحو جملّد ضخم، ((، وقال: ٤٨٠-٤٧٩ذكره العيدروس يف النّور السّ مل يتمّ
ا ة))والظّاهر أنّه لو تمّ يكون يف جملّدين، وهو مفيد يف بابه جد¢ ، ١/٦٢٢، والبغداديّ يف اهلديّ

ركيلّ يف األعالم  . ٦/١٧٧معجمه، وكحالة يف ٤/١٥٥والزّ
ة   )٥(  . ٢٥٨٦/٢: رقمخمطوطة باملحموديّ
ياض، ١٣٢٣يف املعارف، باهلند،  طبع )٦( قه١٤١٠هـ، والتّوبة، بالرّ ،  املعطيعبد هـ، وحقّ قلعجيّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
تَّةرجال غري: ثانيًا  :الكتب السِّ
د بكر تاريخ أيب -١٠١ هـ يف ٢٤٩ت/ الربقيّ  حيمالرّ عبد بن اهللاعبد بنحممّ

  .(م)رجال املوطّأ وغريهم
جال املذكورين يف املوطّأ -١٠٢ ا حييى تسمية الرّ  بنإبراهيم بنأليب زكريّ

ين زَ  .هـ(م)٢٥٩ت/ القرطبيّ  مُ
ـــد-١٠٣  هــــ يف رجـــال٣٨٠بـــن أمحـــد القرطبـــيّ ابـــن مفـــرج ت/كتـــاب حممّ

 .)(ماملوطّأ
جال النّساء مناملوطّأيف بمن ذكر التّعريف -١٠٤  اهللاعبد أليب والرّ

د اء ت/ التّميميّ ابن حييى بنحممّ   .هـ (ط)٤١٦احلذّ
د بنأمحد عمر أليب رجال املوطّأ -١٠٥  .هـ(م)٤٢٩الطّلمنكيّ ت/ حممّ

 . م١٩٩٨دار الوفاء، 
ه  )١( ، وابن فرحون ٢/٨٣، وذكر عياض يف ترتيب املدارك ٨١يف فهرسته ص: ابن خري  كذا سامّ

يباج ص:  ومل يذكروا غريهم، واقتبس منه مغلطاي يف اإلكامل املوطّأأنّه يف رجال ٢٣٣يف الدّ
خاويّ يف التّحفة ١/٣٨، واإلصابة ٤١٤/ ٣، وابن حجر يف التّهذيب ٢٠٣، ٢/١٦١ ، والسّ

وه: ٣/١١٨اللّطيفة   . رجال املوطّأ، وسمّ
ه ابن الفريضّ يف تارخيه )٢( باسم: ٤/٢٣٩املدارك ، وذكره عياض يف ترتيب٢/١٧٨كذا سامَّ

هبيّ يف تارخيه(تسمية رجال املوطّأ أسامء رجال )باسم: ٣٦٨هـ ص: ٢٦٠-٢٥١، والذّ
 . ٨٠رسته ص: خري يف فه ابن ، وذكرهاملوطّأ

ه. ٢/٨٣ذكره عياض يف ترتيب املدارك   )٣(  . ومل يُسمِّ
، وزارة األوقاف املغربيّة.   )٤( د اإلدرييسّ قه حممّ  حقّ
ري ٨/٣٣، ٢/٨٣يف ترتيب املدارك عياض ذكره   )٥( هبيّ يف السِّ  . ٨/٨٦، والذّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د هبة املوطّأ رجال -١٠٦  األكفاينّ  بابن املعروف أمحد بن اهللاأليب حممّ

 .هـ(م)٥٢٤ت/
حابة الّذين أخرج حديثهم أمحد -١٠٧  حنبل بنترتيب أسامء الصّ

مشقيّ ابن احلسن بنعيلّ  القاسم أليب املسنديف  .(ط). هـ٥٧١ت/ عساكر الدّ
د الكتب العرشة بمعرفة رجال التّذكرة -١٠٨  احلسينيّ  عيلّ  بنملحمّ

 .هـ(ط)٧٦٥ت/
جال من اإلمام أمحدمسنديف رواية له من ذكر يف اإلكامل -١٠٩ سو  الرّ

 .له(ط) الكامل هتذيب ذكر يف من
جال أسامء يف الكامل هتذيب إكامل -١١٠ ين لرساج الرّ  عيلّ  بنعمر الدّ

افعيّ ابن ن ت/ الشّ  .هـ(م)٨٠٤امللقّ
ين كتاب نور-١١١ يف  هـ٨٠٧ت/ اهليثميّ  سليامن بنبكر أيب بنعيلّ  الدّ

 .(م). للحسينيّ  اإلكاملاالستدراك عىل كتاب 

خاويّ يف اإلعالن٣٩٩ذكره ابن حجر يف معجمه ص:   )١(  . ٢٣٢ص:  ، والسّ
حابة  )٢( م يف كتب الصّ  . تقدّ
م ص:   )٣(  . ٦٩٠تقدّ
ة، باهلند،  طُبع)  ٤( قه عبد١٣٦٩يف الفخريّ ، جامعة املعطيهـ، وحقّ راسات قلعجيّ اإلسالميّة،  الدّ

ياض،  اهللاهـ، وعبد١٤٠٩باكستان،   ). ماجستري(هـ١٤١٢رسور، اللّواء، الرّ
م ص:   )٥(  . ٦٩١تقدَّ
. ..من رجال أمحد استدرك فيه ما فات احلسينيّ ((: وقال ٩-٨التّعجيل ص: ذكره ابن حجر يف   )٦(

 . ))ا، وعثرت فيه مع ذلك عىل أوهاموهو جزء لطيف جد¢ 



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
د مسند أمحد رجال يف األمحد املقصد -١١٢ د  بنأليب اخلري حممّ املقرئ حممّ

 .هـ(خ)٨٣٣ابن اجلزريّ ت/
ين حممودل اآلثار معاين رشح رجال يف األخيار مغاين -١١٣  أمحد بنبدر الدّ

 .(ط) هـ٨٥٥ت/ العينىّ 
ة رجال بزوائد املنفعة تعجيل -١١٤  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد األربعة األئمّ
 .(ط) هـ٨٥٨/ت حجر ابن العسقالينّ 

د رواة بمعرفة اإليثار -١١٥ يباينّ ت/ احلسن بناآلثار ملحمّ  .له(ط) هـ١٨٩الشّ

، استدرك فيه ما فات احلسينيّ وأضاف عليه، ٢٤املؤلّفُ يف كتابه: املصعد األمحد ص:  ذكره  )١(
اوقد تلف بعضه يف الفتنة، فكتبته بعد ذلك خمت((قال:  ص: املدخل يف  بدران ، وذكر ابن))رصً
خاويّ يف ة بدمشقيف خزانة الكتب العموميّ أنّه رآه  ٤٧٣ وء، وذكره السّ ، ٩/٢٥٧الضّ

وكاينّ يف البدر ياه:  ٢٥٩-٢/٢٥٨والشّ  . )). . . القصد((وسمّ
د حسن، الكتب العلميّة، بريوت،   )٢( قه حممّ ق  هـ، وأسعد١٤٢٧حقّ ة، وحقّ الطّيب، الباز، مكّ

اي، دكتوراه باجلامعة اإلسالميّة،  له إىل الزّ ا من أوّ ضُ العويفّ جزءً  أبو هـ، واخترصه١٤١١معوّ
ندهيّ  تراب  . -سيأيت يف املصنّفات يف األصل-األستار كشفيف:  السّ

قه عبد طبع  )٣( ات؛ منها: املعارف، باهلند، وحقّ ، املحاسن، القاهرة،  اهللامرّ هـ، ١٣٨٦املدينّ
، املنار، ١٤١٦، البشائر، بريوت، احلقّ  إمداد اهللاوإكرام هـ(دكتوراه)، وعاصم القريويتّ

،  التّذكرةاألردن. اخترصه من  افعيّ ا عىل رجال: مسانيد أيب حنيفة، والشّ ؛ مقترصً للحسينيّ
 وأمحد، وموطّأ مالك. 

قه )٤( د  حقّ ، الكتبحممّ ، الكت١٤١١الثّقافيّة، بريوت،  البدريّ ب العلميّة، هـ، وسيّد كرسويّ
ياض، ١٤١٣بريوت،  ، العاصمة، الرّ ، ١٤١٧هـ، وعيلّ العباديّ قه سليامن العرينيّ هـ، وحقّ

 هـ. ١٤٠١ماجستري باجلامعة اإلسالميّة، 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
١١٦-  ّ تي عمل أطرافها يف إحتاف املهرة ممِ مل يذكر يف  نأسامء رجال الكتب الّ

 .له (م) هتذيب الكامل
 .له(م) املسند رجال مجع من بأوهام األجود التّعريف -١١٧
دمل املرشع املهيأ يف ضبط مشكل رجال املوطّأ -١١٨ التّلمساينّ  احلسن بنحمّ

 .(خ)هـ٨٦٨ت/
 قطلوبغا بنقاسمل اإليثار يف رجال رشح معاين اآلثار للطّحاويّ  -١١٩

 .(م)هـ٨٧٩ت/احلنفيّ 
 .له(م) حنيفة البن املقرئ أيب مسند رجال -١٢٠
داملوطّأ  رجال -١٢١  .له(م) احلسن بنملحمّ
د رجال -١٢٢  .له(م) احلسن بنكتاب اآلثار ملحمّ

خاويّ  )١( لو ، ه عنهرشع فيه، وكتب منه مجلة، ثمّ فرت عزمُ ((: وقال ٢/٦٨٣يف اجلواهركذا ذكره السّ
يوطيّ يف نظم العقيان ))داتكمل، جلاء يف مخسة جملّ   . ))مل يتمّ ((وقال:  ٢/٤٦، والسّ

خاويّ  ذكره )٢( ذرات٢/٦٨٤ يف اجلواهر السّ ، وعنده: ٢٧٣-٧/٢٧٢، وابن العامد يف الشّ
 . ))األجود((بدل: ))األوحد((

ركيلّ يف األعالم   )٣(  ). ٩٧( باطه يف خزانة الرِّ بخطّ  وذكر أنّه رآه ٨٨/ ٦ذكره الزّ
ه  )٤( سالة ص: كذا سامّ د الكتّاينّ يف الرّ وء١٥٦حممّ خاويّ يف الضّ وابن العامد يف ، ٦/١٨٦، وذكره السّ

ذرات  . وغريهم. ٢/٩٧٢ فهرسه يف الكتّاينّ  احليّ وعبد، ))بيّض يف جملّد((وقال:  ٧/٣٢٦الشّ
وء   )٥( خاويّ يف الضّ  . ٢/٩٧٢، والكتّاينّ يف فهرسه ٦/١٨٦ذكره السّ
ابقانينظر: املصدران   )٦(  . السّ
ابقان  )٧(  . ينظر: املصدران السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
تَّة -١٢٣  .(م). له زوائد رجال املوطّأ عىل السِّ
افعيّ عىل  -١٢٤ تَّةزوائد رجال مسند الشّ  .. له (م) السِّ
تَّة -١٢٥ ارقطنيّ عىل السِّ  .(م). له زوائد رجال سنن الدّ
محنلعبد املوطّأ برجال املبطّأ إسعاف -١٢٦ يوطيّ  بكر أيب بنالرّ  السّ

  .(ط) هـ٩١١/ت
ندهيّ  اهللارشد تراب أليب اآلثار معاين رجال عن األستار كشف -١٢٧ السّ

  .(ط). هـ١٣٤٠ت/
راسة التّفصيليّة أربعة كتبٍ منها  هتذيب الكامل: وهي؛ ونتناول بالدّ

يّ  هبيّ  الكاشفو، للمزِّ وتقريب و، البن حجر هتذيب التّهذيبو، للذّ
جال: ولكون أصلها، له التّهذيب ل من بدأ ، للمقديسّ  الكامل يف أسامء الرّ وهو أوّ

تَّة م دراسةً موجزةً عنه، تدئ بهنب، حماولة اجلمع لرجال الكتب السِّ  :ونُقدّ

وء   )١( خاويّ يف الضّ وكاينّ يف البدر ٦/١٨٧ذكره السّ  . ٢/٩٧٢، والكتّاينّ يف فهرسه ٢/٤٦، والشّ
ابقة  )٢(  . ينظر: املصادر السّ
ابقة  )٣(  . ينظر: املصادر السّ
قه موفق، هـ١٣٢٠اهلند،  يف طبع )٤( ، ١٤١٠فوزي، اهلجرة، سوريا،  وحقّ هـ، وخالد القريويتّ

ياض،  شد، الرّ ات هـ، (ماجستري)، وطبع١٤٢٥العثامنيّة، عامن، والرّ ، منها: املوطّأ بذيل مرّ
اث، القاهرة يّان، القاهرة، ، هـ١٣٤٣، إحياء الرتّ  هـ. ١٤٠٨والرّ

،  طبع )٥( ، دهيلّ د اهلنديّ ار، باملدينة، وهو اختصار هـ، وعنها١٣٤٩بعناية حممّ مغاين لـ يف الدّ
م-للعينيّ  األخيار  . -املتقدّ

ر  )٦(  . رواة احلديثكام هو مقرَّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جالدراسة موجزة لكتاب   للمقديسّ  الكامل يف أسامء الرّ

جال: عنوانه -١  الكامل يف أسامء الرّ
د عبد: مؤلِّفه -٢ عييلّ  املقديسّ  الواحدعبد بنالغنيّ احلافظ أبو حممّ  بفتح-اجلَامَّ

 .هـ٦٠٠/ت -امليم وتشديد اجليم
 :تتجىلّ يف أمور: قيمته العلميِّة  ٣

فه يف الفنِّ  -أ   .مكانة مؤلِّ
تَّة يف مصنَّفٍ واحدٍ  -ب  ل من بدأ املحاولة بجمع رجال الكتب السِّ عدُّ أوّ ، يُ

مجة هلم بق، والرتّ  .فله فضل السّ
يّ ، ثناء العلامء عليه -ج وقال ابن ، ))كثريُ الفائدة، كتابٌ نفيسٌ ((: قال املزّ

يّ وعن كتاب ، عنه-حجر ااملصنَّ  أجلِّ  نْ مِ ((: -املزّ ، فات يف معرفة محلة اآلثار وضعً
اوأعظم املؤلَّ   .))فات يف بصائر ذوي األلباب وقعً

يّ  هتذيب الكاملأصلُ  -د ع عنه من كتب، للمزّ  .وما تفرّ
وعدد ما اتّفق البخاريّ ، ينصّ عىل عدد ما رواه كلّ صحايب من احلديث -هـ 

يّ ؛ وعدد ما انفرد به كلّ واحد منهام، ومسلم من أحاديثه  .وهذا مل يذكره املزّ

اد ارقال بشّ  )١( ف يف شيوخ أصحاب ل من ألّ أوّ  عساكر بنوإذا كان احلافظ أبو القاسم((: عوّ
حيث مل يقترص عىل ، ةتَّ ف يف رواة الكتب السِّ ل من ألّ أوّ  الغنيّ احلافظ عبد ة، فإنّ تَّ الكتب السِّ 

واة املذكورين يف هذه الكتب، شيوخهم مة هتذيب الكامل))بل تناول مجيع الرُّ  . ١/٣٨. مقدّ
 . ١/١٤٧هتذيب الكامل   )٢(
 . ١/٣التّهذيب )  ٣(
يخان لألصحابوللعالئيّ كتاب: )  ٤(  الشّ وَ م ص:  كشف النّقاب عامّ رَ  . -٦٨٨تقدّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
تَّة: موضوعه -٤ َعَ فيه رجال الكتب السِّ حيحني: مجَ نن األربعةو، الصّ ، السُّ

متهقال يف، وترجم هلم  عليه اشتمل ما-اهللاإن شاء-هذا كتاب يُذكر فيه((: مقدّ
ة كتب تَّة األئمّ جال من. . . السِّ يّ عنه وقال، ))الرّ واة الّذين ((: املزّ يف معرفة أحوال الرُّ

تَّة   .))اشتملت عليهم هذه الكتب السِّ
متهقال يف: وطريقة ترتيبه، منهجه -٥ قد بيّنا من أحواهلم حسب ((: مقدّ

ا من األقوال، ومبلغ اجلهد، الطّاقة إذ لو ؛ طلبًا لالختصار؛ واألسانيد، وحذفنا كثريً
: فام حصل اتّفاقهم قلنا فيه، الكتاب من مجلة التّواريخ الكباراستوعبنا ذلك لكان 

والباقي ، ))اتّفقا عليه((: وما اتّفق عليه البخاريّ ومسلم قلنا، ))رو له اجلامعة((
يناه جال غاية اإلمكان((: وقال. ))سمّ  .))واستوعبنا ما يف هذه الكتب من الرّ

ص منهجه يف اآليت  :ويتلخّ
مة بنيّ فيها موضوعه -أ  .ومنهجه فيه، بدأ كتابه بمقدّ

ة -ب رية النّبويّ ا للسّ م ترمجةً خمترصةً جد¢  .ثمّ قدّ
واة متسّ احلاجة إليها -ج ة يف أحوال الرُّ  .ثمّ ذكر نبذة من أقوال األئمّ
بًا إيَّاهم عىل النّحو اآليت؛ ثمّ رشع يف تراجم الكتاب -د حابة يف : مرتِّ م الصّ قدّ

ل  لَهم عن غريهم، الكتابأوّ ثمّ بقيّتهم عىل املعجم يف أسامئهم ، وبدأ بالعرشة، وفَصَ
رين حابيّات عىل ، ثمّ ذكر الكنى كذلك، وأسامء آبائهم عىل طريقة املتأخِّ ثمّ ذكر الصّ

يت مل يذكرن باسمٍ وال كنيةٍ -ثمّ ذكر املبهامت، ثمّ كناهن كذلك، املعجم  -وهنّ الالّ
بهنّ عىل أسامء   عنهنّ ورتّ وَ ن رَ حابة ذكر التّابعني فمن بعدهم ، مَ فلامّ فرغ من الصّ

ا عىل املعجم يف أسامئهم وأسامء آبائهم دين، مجيعً م املحمّ ، ثمّ ذكر الكنى كذلك، وقدَّ

 . ١/١٤٧هتذيب الكامل   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .ثمّ كناهنّ كذلك، ثمّ النّساء كذلك

 عنهم، وكنيته، ونسبته، ونسبه، يذكر اسم املرتجم -هـ وَ ومن رووا ، ومن رَ
اد فيهو، عنه تَّة، ووفاته، أقوال النّقّ  له من أصحاب الكتب السِّ وَ نْ رَ  .وينصُّ عىل مَ

 من احلديث-و وَ حايبّ عىل عدد ما رَ وعدد ما اتّفق ، ينصُّ يف ترمجة الصّ
 .وعدد ما انفرد به كلٌّ منهام، ومسلمٌ من حديثه، البخاريُّ 

متهنصّ يفكام ؛ ومبلغ اجلهد، بنيّ من أحواهلم حسب الطّاقة -ز  .مقدّ
ا من األقوال -ح فَ كثريً ذَ  .طلبًا لالختصار؛ واألسانيد، حَ
واية عنه-ط وما اتّفق عليه ، ))رو له اجلامعة((: يقول فيه، ما اتّفقوا عىل الرّ

يهم، ))اتّفقا عليه((: البخاريُّ ومسلمٌ يقول  .والباقي يسمّ
جال غاية اإلمكان -ي  .استوعب ما يف هذه الكتب من الرّ

يّ  به املزّ ، هتذيب الكامل: وزاد عليه زيادات كثرية يف كتابه، واخترصه، هذّ
م-وأثنى عىل مؤلِّفه، وأشاد به ه ((: فقال، وانتقده، -كام تقدّ لكن مل يرصف مصنِّفُ

تي اشتملت عليها هذه الكتب ، عنايته إليه حقّ رصفها  وال استقىص األسامء الّ
ا ا شافيًاوال تتبّع مجي، استقصاءً تام¢ تي ذكرها يف كتابه تتبّعً فحصل ؛ ع تراجم األسامء الّ

يّ انتقاده يف كلمتني، ))وإخالل، يف كتابه بسبب ذلك إغفال ؛ ))إغفال((: وخلّص املزّ
فيام ذكره من : أي؛ ))إخالل((و، وهي عىل رشطه، أنّه ترك تراجم مل يذكرها: أي

اجم أنّ ؛ وعذره يف ذلك، يستوفِ ترمجتهاومل ، إذ مل يستقصِ املعلومات عنها، الرتّ
ليّة بق، وخللٍ ، من قصورٍ -عادةً -فال ختلو، حماولته أوّ  .ويكفيه أنّه حاز فضل السّ

م ١٤٨-١/١٤٧الكاملهتذيب   )١( . ويتجىلّ فيه أدب العلامء؛ حيث أشاد بالكتاب، وأثنى عىل مؤلِّفه، وترحّ
  عليه، ثمّ اعتذر له؛ بأنّه مل يرصف إليه عنايته حقّ رصفها، فلم يُؤتَ من نقصٍ يف أهليّته.
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جال: عنوانه - ١   .هتذيب الكامل يف أسامء الرّ
اج يوسفاحلافظ أبو : فهمؤلِّ -٢ كيّ  بناحلجّ عييلّ عبد الزّ يّ اجلَامَّ محن املزّ الرّ

  .)هـ٧٤٢-٦٥٤(
جال: واختصار كتاب، هتذيب: موضوعه - ٣ ، للمقديسّ  الكامل يف أسامء الرّ

 الكاملو، واستدراك ما حصل فيه من إخاللٍ ، مع إصالح ما وقع فيه من إغفالٍ 
تَّة تي جتري وأضاف ، مؤلَّفٌ يف رجال الكتب السِّ يّ إليهم رجال كتبهم األخر الّ املزّ

متهقال يف. جمراها وإصالح ما وقع فيه من الوهم ، أردت هتذيب الكتاب((: مقدّ
تي فتتبّ ، خاللواستدراك ما حصل فيه من النّقص واإل، غفالواإل عت األَسامء الّ

احصل إغفاهلا منهام عديدة من أسامء تزيد عىل مئات ؛ فإذا هي أسامء كثرية، مجيعً
جال والنّ  تَّة غري هذه الكتب فات هلؤالء األئمّ ة مصنَّ ثمّ وقفت عىل عدّ ، ساءالرّ ة السِّ

تَّة تَّة. . . السِّ وال يف يشء ، فإذا هي تشتمل عىل أسامء كثرية ليس هلا ذكر يف الكتب السِّ
ا تام¢ ها تتبّ عتُ فتتبّ ، منها ، زيادة عىل ألف فكان جمموع ذلك؛ وأضفتها إىل ما قبلها، اعً

جال وأنّه ليس ، فتبنيّ هبذا مراده بالتّهذيب. ))ساءوالنّ ، وسبع مئة اسم من الرّ
ا فحسب ا-وقال، وإضافة، واستدراك، بل وإصالح، اختصارً وقد اشتمل ((: -أيضً

ه ألّف العالئيّ   )١( ا سامّ ي سلوان: جزءً يّ  عن احلافظ التّعزّ . مجعه بعد وفاته. ذكره ابن حجر املزّ
رر   . ٤/٤٦١يف الدّ

 . ، وابنَهالكامليعني هبام: صاحبَ   )٢(
 . ١/١٤٨هتذيب الكامل   )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ينوأئمّ ، ومحلة اآلثار، ة رواة العلمهذا الكتاب عىل ذكر عامّ  ، وأهل الفتو، ة الدّ

؛ من طوائف أهل العلم طائفةٍ  ة املشهورين من كلّ وعامّ ، سكوالنّ ، والورع، هدوالزّ 
والقاسم . )) القليلومل خيرج عنه منهم إالّ ، املشار إليهم من أهل هذه الطّبقات

ا تَّة؛ املشرتك بني هؤالء مجيعً م من رجال الكتب السِّ أو ما أُحلق هبا من كتبهم ، أهنّ
م ابتدأ تأليفه يف التّ . األخر أقام ف، هـ٧١٢حرفرغ منه يوم النّ و، هـ٧٠٥اسع من املحرّ

ااو اشهرً  الّ إيف عمله ثامن سنني   .حدً
أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة -٤ نربزها يف ، ومتيّز بميزات جليلة، تبوّ

 :األمور اآلتية
مه يف الفنِّ ، مكانة مؤلِّفه العلميِّة -أ  .وتقدُّ

ات -ب يّ مخس مرّ ث به املزّ  .حدّ
هات الكتب اجلوامع يف الفنِّ  -ج  .يُعدُّ من أمّ
مني -د ا عند العلامء من املتقدِّ رين، اكتسب قبوالً واسعً  .واملتأخِّ

كبان-هـ  .شهرته الواسعة الّتي سارت هبا الرُّ
يّة-و امعات عليه، كثرة نسخه اخلطّ  .والسّ
ووضعهم التّآليف ، وسريهم عىل منواله، عليهوعكوفهم ، اكتفاء العلامء به -ز

زت عنايتهم به، الكثرية عليه بٍ ، خمترصٍ : ما بني؛ فرتكّ لٍ ، ومستدركٍ ، ومهذّ ، ومذيّ
 .ومنترصٍ ، ومنتقدٍ 

ابق   )١(  . ١/١٥٣السّ
 . ١٢/٥٢٠، وهتذيب التّهذيب ٤٠٢/ ٣٥هتذيب الكامل   )٢(
رر   )٣( ة. ٤/٤٥٩الدّ  . وبذلك يكون قد هتيّأ له إعادة النّظر فيه، وحتريره أكثر من مرّ
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يّزه بام مل يشاركه فيه غريه -ح وهو منهجه الفريد يف ؛ وال يغني عنه سواه، متَ
يوخ ع فيه، والتّالميذ، الشّ ع، فقد برّ  .وتفصيله، سيأيت رشحه بام؛ وبدّ
ة العظيم عليه-ط ، ومبالغتهم يف مدحه، وبمؤلِّفه، وإشادهتم به، ثناء األئمّ

هبيّ  قال: ومن ذلك؛ وتعظيمه  من حملّه علم؛ الكامل هتذيبكتابه يف نظر ومن((: الذّ
وكلّ أحد حيتاج . . . معناه أعني يف؛ نفسه مثل هو رأ وال، مثله رأيتُ  فام، احلفظ

يف استيفاء  ومل يألُ ، وبالغ، نفيسةٍ  أتى فيه بكلِّ ((: وقال، ))هتذيب الكاملإىل
، ومناقبه وهناته، وجرحاته، وعدالته، وموافقاته، وغرائبه، تهيوروا، خصشيوخ الشّ 

ره ووفاته مَ وهلفةً عىل من أعوزه ، له من الفضالءفبقي حرسةً عىل من مل حيصّ ، وعُ
فديّ وقال ، ))مكاناإل وسارت به ، أنمة يف هذا الشّ كسف به الكتب املتقدِّ ((: الصّ
يّ  اإلمام((: كثري ابن وقال، ))واشتهر يف حياته، كبانالرّ  ، يامر الالّذي  املزّ

تاج وقال ، ))شكله يف يُلحق وال، مثله إىل يُسبق مل التّهذيب وكتابه، جياروال
ين  هو يف ((: وقال ابن تغري بردي، ))ف مثلهمل يصنّ ه املجمع عىل أنّ ((: بكيّ السّ الدّ

، الفرائد جمّ ، الفوائد عظيمُ  كتابٌ فإنّه ((: مغلطايوقال ، ))غاية احلسن يف معناه
، فه أبدع فيام وضعمؤلّ  ألنّ ؛ ال أحايش من األقوام من أحدٍ ، ف يف نوعه مثلهصنَّ يُ مل

 . ٢٩٩املختصّ ص:  املعجم  )١(
 . ١/١٠٦تذهيب هتذيب الكامل   )٢(
هبيّ لكن بلفظ: ٦٥٢-٥/٦٥١أعيان العرص )٣( بدل: ))تكشف فيه((. ونقله ابن تغري عن الذّ

ايف ))كسف به((  . ١٢/٢٢٣. املنهل الصّ
 . ١٣/٤٣البداية   )٤(
افعيّة   )٥(  . ١٠/٤٠١طبقات الشّ
اهرة   )٦(  . ١٠/٦٢النّجوم الزّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا وهنج للنّ  ا اس منهجً حكامً  التّهذيبوقد صار كتاب((: وقال، ))مل يرشعمتّسعً

ثني يّ : إذا اختلفوا قالوا، والفقهاء، بني طائفتي املحدِّ وقال ، ))بيننا وبينكم كتاب املزّ
ااملصنَّ  من أجلِّ ((: -الكاملعنه وعن-ابن حجر ، فات يف معرفة محلة اآلثار وضعً

اوأعظم املؤلَّ  ق فهو الّذي وفّ ؛ التّهذيبوال سيام ، فات يف بصائر ذوي األلباب وقعً
ووجد ، وأطاب، ه أطالبيد أنّ ، ومعناه، ف بني لفظهوألّ ، هبني اسم الكتاب ومسامّ 

 يؤلّف مل، كبريٌ  كتابٌ ((: وقال حاجي خليفة، ))وأصاب، مكان القول ذا سعة فقال
 .))يستطاع أنْ  يظنّ  وال، مثله

وحماولة ، وإغفالٍ ، من إخاللٍ الكامليفملَّا ذكر املؤلِّفُ ما وقع : سبب تأليفه -٥
ّن مل يبلغ يف العلم مبلغه-بعض ولده ق بصنيع ، واالستدراك عليه، هتذيبه -ممِ ومل يتحقّ

هتذيب  أردتُ ؛ عىل ذلك فلام وقفتُ ((: قال، بل وقع يف أوهام شنيعة، الولد املقصود
فيه من  واستدراك ما حصل، غفالوإصالح ما وقع فيه من الوهم واإل، الكتاب

 .))خاللالنّقص واإل
متهرشحها يف: طريقة ترتيبه -٦ واة من وقد رتّ ((: فقال، مقدّ بنا أسامء الرُّ

جال يف كتابنا هذا عىل ترتيب حروف املعجم يف هذه البالد ل وّ مبتدئني باألَ ؛ الرّ

 . ٣-١/٢اإلكامل   )١(
ابق   )٢(  . ١/٥السّ
 . ١/٣التّهذيب   )٣(
 . ١٥١٠-١٥٠٩ /٢كشف ال  )٤(
 . ١/١٤٨هتذيب الكامل   )٥(
اميّة؛ وهي احلروف املرشقيّة.   )٦(  أي: الشّ
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ابتدأنا يف حرف ا  أنَّ إالَّ ، وأجدادهم عىل نحو ذلك، بنا أسامء آبائهمثمّ رتّ ، ل منهاوّ فاألَ 
د، لف بمن اسمه أمحداأل ، لرشف هذا االسم عىل غريه؛ ويف حرف امليم بمن اسمه حممّ

فإذا انقضت األسامء ذكرنا املشهورين ، تيب املذكورثمّ ذكرنا باقي األَسامء عىل الرتّ 
 كان يف أصحاب الكنى من اسمه معروف من غري اختالفٍ  فإنْ ، بالكنى عىل نحو ذلك

أو ، عرف اسمهيُ  كان فيهم من ال وإنْ ، هنا عليه يف الكنىثمّ نبّ ، يف األسامء ذكرناه، فيه
هنا عىل ما يف اسمه من االختالف يف ونبّ ، ةذكرناه يف الكنى خاصّ ، لف يف اسمهمن اختُ 

أو ، ام كان بعض األسامء يدخل يف ترمجتنيوربّ . ساء عىل نحو ذلكذكرنا أسامء النِّ ثمّ ، ترمجته
اجم بهىلَ وْ يف أَ فنذكره ، أكثر وقد ذكرنا يف أواخر الكتاب . خرمجة األه عليه يف الرتّ نبِّ ثمّ نُ ،  الرتّ

سبة إىل فصل فيمن اشتهر يف النّ : وهي؛ ة مل يذكر صاحب الكتاب شيئًا منهافصوالً أربعة مهمّ 
 سبة إىلالنِّ وفصل فيمن اشتهر ب. . . ابن أبجر: مثل، أو نحو ذلك، هأو عمّ ، همّ أو أُ ، هأو جدِّ ، أبيه

أو ، وفصل فيمن اشتهر بلقبٍ . . . األنباريّ : أو نحو ذلك مثل، أو صناعة، أو بلدة، قبيلة
وفصل يف ، ونذكر فيهم وفيمن قبلهم نحو ما ذكرنا يف الكنى. . . عرجاأل: مثل، نحوه

عن  أو، أو عن خاله، هأو عن عمِّ ، أو عن أُمِّه، هأو عن جدِّ ، فالن عن أبيه: مثل، املبهامت
 .))ه عىل اسم من عرفنا اسمه منهمنبِّ نُ و، ونحو ذلك، أو عن امرأة، رجلٍ 

ص ترتيبه يف العنارص اآلتية  :ونُلخِّ
مة نفيسة -أ  الة، اهللاستهلّها بحمد، بدأ كتابه بمقدّ الم والصّ  عىل والسّ
نته، اهللارسول ، الكريم للقرآن تعاىل اهللابيان حفظ: وكان من مجلة ما تضمّ

يـّتههلو. ١٥٦-١/١٥٥هتذيب الكامل  )١(  هذه حقيقةعن كشف اليف الكبرية  اذه الفصول أمهّ
اللة عىل سبوالنّ ، األسامء ، وسهولة الوقوف عىل ترامجهم، ومعرفة املهملني، أصحاهبا، والدّ

م بيانه ص:  واة يف األسانيد؛ كام تقدّ  . ٥٣٦-٥٣٥ال سيام وعادهتم جرت باختصار الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة-سبحانه-ووفَّقَ ، ألحدٍ  حفظه يَكِلْ ومل ة للسُّ اظًا النّبويّ ا، عاملني حفّ ادً  عارفني ونقّ

، تدوينها يف فتفنّنوا، اجلاهلني وتأويل، املبطلني وانتحال، الغالني حتريف عنها نفوا
عوا ة قاطبةوع، تصنيفها يف وتنوّ تَّة عند األُمّ يّزت به، لوّ مكانة الكتب السِّ ، وما متَ

ظَم االنتفاع هبا، واشتهارها وانتشارها بني األنام ، وحرص الطَّلبة عىل حتصيلها، وعِ
ا: وخدمتها، وجهود العلامء يف العناية هبا ، الكاملوالثّناء عىل كتاب، ومتنًا، سندً

فه بب الباعث عىل تأليفه، وذكر ما انتقده عليه فيه، واإلشادة بمؤلِّ ، وعمله فيه، والسّ
ورشطه يف كتابه ، ورشح رموز وعالمات الكتب لديه، وإضافاته عليه، ومقصوده منه

يوخ والتّالميذ، فيام أضافه من كتب ومنهجه ، ومصادره، وبنيّ منهجه الفريد يف الشّ
هات الكتب املصنَّفة يف الفنّ ، فيه تي ينبغي أن  وذكر العلوم، وطريقة ترتيبه، وأُمّ الّ

لها النّاظر يف كتابه  .حيصِّ
م لكتابه بثالثة فصول -ب ل: قدّ ة يف هذا العلم متسّ : األوّ نبذة من أقوال األئمّ

تَّة: والثّاين، احلاجة إليها ة يف فضيلة هذه الكتب السِّ وي عن األئمّ يف : والثّالث، فيام رُ
رية النّبويّة ع فيها، السّ ع يف طريقة عرضها، وتوسّ  .وأجاد يف حمتواها، وبرّ

جال؛ كتابثمّ رشع يف تراجم ال -ج ورتّبهم عىل حروف املعجم ، فذكر أسامء الرّ
رين؛ وأجدادهم، وأسامء آبائهم، املرشقيّة يف أسامئهم ثمّ ذكر كناهم ، عىل طريقة املتأخّ

 .ثمّ كناهنّ كذلك، كذلك، ثمّ أسامء النِّساء، كذلك
ينَ يف حرف األلف -د م األمحدِ ينَ يف حرف امليم، قدّ دِ لرشف هذين ؛ واملحمّ

 .االسمني بسبب املوافقة السميْ النَّبيّ 

ينظر: هتذيب ام النّاس. والفروع، واحلديث، والتّواريخ، وأيّ ، صولة، واألالعربيّ علم وهي:   )١(
 . ١/١٥٦الكامل 



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ةٍ  -هـ هُ بأربعة فصولٍ مهمّ تَمَ  .الكاململ يذكرها صاحب، خَ
يُّ صاحبَ  -و واة الكاملخالف املزّ حابة عن بقيَّة الرُّ لِهِ الصّ فذكر ، يف فَصْ

بب يف ذلك، وهو حروف املعجم؛ اجلميع عىل نسقٍ واحدٍ  وقد كان ((: فقال، وبنيّ السّ
حابة أَ  صاحب الكتاب جال منهم: الً وَّ ابتدأ بذكر الصّ ثمّ ذكر ، ساء عىل حدةوالنِّ ، الرّ

حايبّ ربّ  نّ أل؛ ىلَ وْ أَ  واحدٍ  فرأينا ذكر اجلميع عىل نسقٍ ، من بعدهم عىل حدة  عن وَ ام رَ الصّ
، فال جيده، أسامء التّابعنيفيطلبه يف ، اتابعي¢  هه من ال خربة لفيظنّ ، آخر عن النَّبيّ  صحايبٍّ 

سالً عن النَّبيّ  ابعيّ ام رو التّ وربّ  ا فيطلبه يف أسامء ه من الخربة له صحابي¢ فيظنّ ، حديثًا مُرْ
حابة حابةوربام تكرّ ، فال جيده، الصّ حايبّ يف أسامء الصّ ام ذكر وربّ ، وفيمن بعدهم، ر ذكر الصّ

اوي عن غري النَّبيّ  حايبّ الرّ حابة الصّ  املرسل عن النَّبيّ  ابعيّ ام ذكر التّ وربّ ، يف غري الصّ
حابة  إنسانٍ  كر يف ترمجة كلّ وذُ ، زال ذلك املحذور، واحدٍ  كر اجلميع عىل نسقٍ فإذا ذُ ، يف الصّ

 .))أو غري صحايبٍّ ، اكان صحابي¢  إنْ ؛ منهم ما يكشف عن حاله
اجم، همنهجه في-٦ متهيفرشح : وأسلوبه يف الرتّ : فقال، بعض منهجه فيه مقدّ

ا األَسامء الّتي حصل إغفاهلا منهام عتُ فتتبّ (( فإذا هي أسامء كثرية تزيد عىل ، مجيعً

م ذكرها عند املؤلِّف ص:   )١( يـّتها٧٠٩تقدّ  . ١ح  ٧٠٩ص  ، وسبقت اإلشارة إىل أمهّ
نتقد عليها، وم، هايّتمزطريقةٍ  ولكلِّ . ١٥٤/ ١هتذيب الكامل   )٢( فطريقة ؛ مجاعةٌ  لك كال¢ وقد سَ ا يُ

، لكن منيّ سلسل الزّ ومراعاة التّ ، ه التّقديموتقديم من حقّ ، متييز الطّبقاتحيصل هبا  الكامل
كم  عرسه قد يطبقتُ مل تُعلم من  ر به، وحُ الوقوف عليه، وربّام طُلب يف غري حملِّه فلم يُظْفَ

يّ وطريقة بجهالته،  مجة؛ ف عىل الوا أسهل يف الوقأهنّ  ال شكّ  املزّ ، هي أكثر استعامالً فولذلك رتّ
 . ه التّقديمفيها تأخري من حقّ  وإن كان

ه. الكاملمها: صاحبُ   )٣(  ، وولدُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جال والنّ  ة فات هلؤالء األئمّ ة مصنَّ ثمّ وقفت عىل عدّ ، ساءمئات عديدة من أسامء الرّ

تَّة تَّة غري هذه الكتب السِّ يف  أسامء كثرية ليس هلا ذكرٌ فإذا هي تشتمل عىل . . . السِّ
تَّة ا تام¢ ها تتبّ عتُ فتتبّ ، منها وال يف يشءٍ ، الكتب السِّ فكان جمموع ؛ ها إىل ما قبلهاوأضفتُ ، اعً

جال والنّ  وسبع مئةٍ  ذلك زيادة عىل ألفٍ  بني كتابتها مفردة  دتُ فرتدّ ، ساءاسم من الرّ
ا مستقال¢ ، صلعن كتاب األ ، صلضافتها إىل كتاب األوبني إ، بنفسه وجعلها كتابً

، ونظمها يف سلكه، صلفوقعت اخلرية عىل إضافتها إىل كتاب األ، ونظمها يف سلكه
أو ما جيري جمراه ، بواسم األ، أكتب االسم وهو أنْ ؛ زها عنهرومتييزها بعالمة تف

ومل يقع يل ((: وقال. ))ة باحلمرةصل عىل كتابة االسم خاصّ وأقترص يف األ، باحلمرة
وال ، لوّ وهو األ؛ واحدٍ  يب داود سو جزءٍ أل أنس بنمسند حديث مالكمن
ّ ، منه نيِ نتخبَ ين مُ ءَ زسو جُ  هتفسري ابن ماجمن ، ه ها هنايتُ مَّ ا سَ وما سو ذلك ممِ

 قولٍ  كلّ  ومل نذكر إسنادَ ((: وقال. ))وهللا احلمد. منهم بكامله واحدٍ  فقد وقع يل كلّ 
؛ ءبعد اليشّ  ءوقد ذكرنا من ذلك اليشّ ، طويلخوف التّ ؛ قائلهوبني ، فيام بيننا من ذلك

؛ منها ما هو عىل رشط صاحب ١٤٩-١٤٨/ ١هتذيب الكامل   )١( كةُ رَ تَدْ سْ اجمُ الـمُ . وهذه الرتّ
تَّة، ومنها ما ليس عىل رشطه؛ وهم رجال كتبهم األخر، الكامل ؛ وهم رجال الكتب السِّ

ده يف إفرادها بالتّأليف، اجم إىل كتاب األصل، بعد تردّ  واستقرّ رأي املؤلِّف عىل إضافة هذه الرتّ
تْبِ أسامئهم، وأسامء آبائهم باألمحر، واقترص عىل املوجود يف  كة بِكَ رَ تَدْ سْ اجم الـمُ وميَّز الرتّ

تْبِ أسامئهم باألمحر،  ه يفمع  يف طبعة الكتاب تُثبتوهذه العالمة مل األصل بِكَ باعة الطّ  تيرسّ
،  ، وبذلك مل تعديسريٌ   جزءٌ ف إالّ احلديثة، ومل يصل إلينا من نسخة املؤلِّ  يف  جعفريُ العالمةُ كافيةً

يّ  نصِّ ، أو إىل ةتَّ غري السِّ كان ل إذا مزِ رّ إىل ال ذلك  . املقارنةِ  ، أواملزّ
 . ١٥٠/ ١هتذيب الكامل   )٢(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
وما مل نذكر ، ة يف ذلكمنا من األئمّ  خيلو الكتاب من اإلسناد عىل عادة من تقدّ لئالّ 

ّ ، فام كان من ذلك بصيغة اجلزم: وبني قائله، إسناده فيام بيننا ا ال نعلم بإسناده فهو ممِ
ا عن قائله املحكيّ  ام كان يف إسناده فربّ ، مريضوما كان منه بصيغة التّ ، ذلك عنه بأسً

الع عىل حال بعض أو زيادة اطّ ، من ذلك فمن أراد مراجعة يشءٍ ، إىل قائله ذلك نظر
واة املذكورين يف هذا الكتاب ا قد وضعنا كتابنا فإنّ ، هات األربعةمّ فعليه هبذه األ، الرُّ

 عىل كلِّ  وقد جعلتُ ((: وقال. ))ملخلّ واالختصار ا، طويل اململّ طًا بني التّ هذا متوسِّ 
اظر إليه عند ليعرف النَّ ؛ وادأو أكثر بالسّ ، قوم املذكورةكتبته باحلمرة رقامً من الرُّ  اسمٍ 

من هذه الكتب  كتابٍ  ويف أيّ ، ةأخرج له من هؤالء األئمّ  نْ وقوع نظره عليه مَ 
أو قبل ذلك عىل ، مجةا رصحيًا عند انقضاء الرتّ عىل ذلك نص¢  ثمّ أنصّ ، أخرجوا له

تَّة وهلؤالء األئمّ ((: وقال. ))-تعاىل اهللاشاء إنْ -حسب ما تقتضيه احلال ة السِّ
ومل أكتب منه ، ومنها ما وقفت عليه، منها ما مل أقف عليه؛ ة سو ذلكفات عدّ مصنَّ 
تاريخ : نحو، أو لكونه ليس فيه إسناد، ا لكونه ليس من غرض كتابنا هذاإمّ ؛ شيئًا

ْ : ونحو، غريتارخيه الصّ و، وسطتارخيه األو، البخاريّ الكبري عفاءكتايبَ  الضّ
، له اندَ الوحْ وكتاب ، له مييزالتّ وكتاب ، سلممل الكنىكتاب: ونحو، هل

 وقاتمعرفة األوكتاب ، يب داودأل اإلخوةكتاب: ونحو، هل اإلخوةوكتاب
، اجلامعوهو غري الّذي ذكره يف آخر، مذيّ للرتّ  العللكتاب: ونحو، له

واة والتّ وكتاب ، سائيّ للنّ  الكنىكتاب :ونحو ، له مييز بينهمأسامء الرُّ

ابق   )١(  . ١٥٣/ ١السّ
ابق   )٢(  . ١٥١/ ١السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عفاءوكتاب وهو ما أغرب ؛ غراباإلوكتاب، له اإلخوةوكتاب ، له الضّ

؛ وغري ذلك، له زاذان بنمسند منصورو، وسفيان عىل شعبة له، شعبة عىل سفيان
اجم ال جيَ ة من ذكروا روايته يف هذه الكتب املصنَّ عامّ  نّ أل ري يف االحتجاج فة عىل الرتّ

تَّة فة صنَّ م ذكره معها من الكتب املوما تقدّ ، به جمر من ذكروا روايته يف الكتب السِّ
، طويل اململّ طًا بني التّ ا قد وضعنا كتابنا هذا متوسّ فإنّ ((: وقال. ))بوابعىل األ

 .))املخلّ واالختصار 
ص منهجه وأسلوبه يف العنارص اآلتية  :ونُلخِّ

تي استدركها عىل -أ اجم الّ ها يف سلكه، الكاملأضاف إىل األصل الرتّ ، ونَظَمَ
م ذكرها  .وميّزها بالعالمة الّتي تقدّ

ا، اعتمد املؤلِّف طريقة االستقراء هلذه الكتب-ب ا كتابً ، والوقوف عليها كتابً
ّا يتعلّق ببعض، وروايةً روايةً  يب أل أنس بنمسند حديث مالكسو ما استثاه ممِ

م-هتفسري ابن ماجبعضو، داود والعمل ، وهذا يدلّ عىل اجلهد الكبري، -كام تقدّ
اقّ الّذي بذله يف تأليفه لكونه مل يقف عىل ؛ وقد أسقط بعض تراجم األصل، الشّ

 .-كام سيأيت-رواياهتم يف الكتب
فَ أسانيده إ -ج ذَ ة يف حكاية أقواهلمحَ وأبقى شيئًا ، خوف التّطويل؛ ىل األئمّ

ا لئالّ خيلو كتابه منها مه؛ يسريً ما ذكره  واستعاض عن سياقتها بأنّ ، عىل عادة من تقدّ
ّ ؛ ونحوه، فالن: كقال؛ بصيغة اجلزم ايا ال فهو ممِ ل ، علم بإسناده عن قائله بأسً فتكفّ

ابق.   )١(  السّ
ابق   )٢(  . ١٥٣/ ١السّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
وي عن فالن؛ مريضبصيغة التّ  اوما كان منه، بذلك لغريه كي، كرُ فقد ، ونحوه، أو حُ

ق من حاله، أحال عىل النّظر يف إسناده عف يمنع األخذ ، والتّحقّ فربّام كان فيه يشءٌ من الضّ
ة نسبته إليه، به  .وهذه قاعدة هامّة ومفيدة للنّاظر يف الكتاب، ولكنّه مل جيزم بعدم صحّ

ته منقولة -د ة مادّ واةويقلّ كالمه يف نقد ، عامّ  .وبيان أحواهلم، الرُّ
مجة عىل النّحو اآليت -هـ ، والنِّسبة، والنَّسب، يذكر االسم: أسلوبه يف الرتّ
ج له من الكتب فوق االسم، واللّقب، والكنية  ، ورمز من خرّ وَ ثمّ يسوق من رَ

 عنه، عنهم وَ مجة بالنّصّ عىل ، ثمّ وفاته، ثمّ أقوال النّقاد فيه، ثمّ من رَ من وخيتم الرتّ
ا رصحيًا ج حديثه من أصحاب الكتب نص¢ فإنّ كانوا ، إن مل يكونوا من تالميذه، خرّ

مهم يف التّالميذ  .منهم يقدّ
تَّة -و طُه فيام أضافه من كتبِ أصحاب الكتب السِّ ْ أنّ تكون أحاديثها : رشَ

وآخذة يف االستشهاد جمر األحاديث املذكورة يف الكتب ، مقصودة باالحتجاج
تَّة ، بأنّه مل يقف عليها؛ ولكنّه أبان عن عذره، وقد فاته بعضُ الكتب عىل رشطه ،السِّ

يّ عىل ما رشطه بب احلامل للمزّ أو ، أنّ األحاديث املقصودة باالحتجاج؛ والسّ
عتنى برواهتا نتقى يف مرويّاهتم، االستشهاد يُ بخالف األحاديث الّتي تذكر ؛ ويُ

اجم؛ للمعرفة تي تُذكر ، سانيد هلاأو ال أ، كأحاديث كتب الرتّ فضالً عن األحاديث الّ
 .وبيان النّكارة، لإلعالل

تَّة -ز ولكنّهم ، وال ملحقاهتا، ترجم لرواةٍ مل تقع هلم رواية يف الكتب السِّ
ا هلم، والطّبقة، والنّسب، يشاهبون رواة هذه الكتب يف االسم م متييزً هُ رَ كَ   .فذَ

به ابنُ حجر يف بعض ما أورده؛ لعدم االشتباه بوجهٍ من وجوه االشتباه؛ كالطّبقة، والبلدة،  )١( وتعقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
يّ استيعاب أقوال  -ح ادمل يقصد املزّ ومن ثَمَّ استدرك عليه مغلطاي يف ، النّقّ

نها ابنُ حجر، وأضاف عليه إضافات كثرية، إكامل هتذيب الكامل هتذيب ضمّ
تي ، التّهذيب يّ أغفل ما أغفله اكتفاءً بام ذكرته املصادر األربعة الّ ولعلّ املزّ
اوي، اعتمدها  .واهللا أعلم. ولكوهنا عنده كافية يف بيان حالة الرّ
 .واالختصار املخلِّ ، وضع كتابه وسطًا بني التّطويل اململّ  -ط
ّا أطال ، مرويّاتٍ بأسانيده العالية من طريق املرتمجني-أحيانًا-يسوق -ي وهذا ممِ

فإنّ هذا باملعاجم واملشيخات ؛ وابن حجر، وانتقده فيه مغلطاي، به الكتاب
 .أشبه منه بموضوع الكتاب

ّا ال صلة له بتوثيقٍ ؛ أخبار ومناقب بعض املرتمجني ربّام أفاض يف ذكر-ك  ممِ
 ما كان منهتذيبهوحذف ابنُ حجر يف، وهذا انتقده فيه مغلطاي، جتريحٍ وال
 .القبيلهذا

ايف -وقال، ٣٥٢-١/٣٥١واملرتبة. ينظر: التّهذيب يّ متييزً ا؛ ((: -راوٍ ذكره املزّ ال يشتبهان أبدً
 . ٢/١٥٣. التّهذيب ))مييزفال وجه للتّ 

اد يف تضمني   )١( ار عوّ ياداتهتذيب الكاملحوايشوأحسن بشّ  . هذه الزّ
 . ١/٤ينظر: اإلكامل   )٢(
اته حذف منه ما أطال به الكتاب من األحاديث الّتي خيرجها من مرويّ أو((قال ابن حجر:   )٣(

؛ هذا مجلة فحذفتُ . . . ذلك باملعاجم واملشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب فإنّ . . . العالية
 . ١١، وينظر: التّعجيل ص: ١/٤التّهذيب. ))وهو نحو ثلث الكتاب

. ١/٤ينظر: اإلكامل   )٤( يّ  . ولكنّه أورد يف كتابه من جنس ما انتقد به املزّ
، عىل توثيقٍ  مجة إذا كان الكالم املحذوف ال يدلّ ا من أثناء الرتّ أحذف كثريً ((قال ابن حجر:   )٥(
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يوخ -٧ ة يف الشّ يّ طريقةً فريدةً ورائعةً يف : والتّالميذ، طريقته الفذّ سلك املزّ

يوخ والتّالميذ مل يُسبق إليها وقد رسمها يف ، -فيام أعلم-ومل يُلحق فيها، الشّ
مته  عن وَ من رَ  وأسامءَ ، منهم واحدٍ   عنه كلُّ وَ من رَ  وذكرت أسامءَ ((: فقال، مقدّ

اأو يف غريها عىل ترتيب حروف املعجم ، منهم يف هذه الكتب واحدٍ  كلِّ  عىل  -أيضً
ا باحلمرةأو عىل بعضها ، ورقمت عليها، صلنحو ترتيب األَسامء يف األ عرف يُ ؛ رقومً

ورواية ، من هذه الكتب وقعت روايته عن ذلك االسم املرقوم عليه كتابٍ  هبا يف أيّ 
أو روايته عنهم ، ثمّ ذكرت يف ترامجهم روايتهم عنه، املرقوم عليه عنه ذلك االسم

 فإنْ ، خر شاهدة هلا بذلكواأل، ةحّ خر بالصّ لأل شاهدةً  ترمجةٍ  لتكون كلُّ ؛ كذلك
ثمّ ، ابتدأت بذكر روايته عن النَّبيّ ، وعن غريه، عن النَّبيّ  روايةٌ  حايبّ لصّ كان ل

ّ ، راقامً عىل ما حيتاج من ذلك إىل رقم؛ ذكرت روايته عن غريه اوي ممِ  وَ ن رَ وإن كان الرّ
تَّةعنه هؤالء األئمّ  أو رواية من ، ابتدأت بذكر روايتهم، أو بعضهم بغري واسطة، ة السِّ

كان فيهم  وإنْ ، تيب املذكورثمّ ذكرت من رو عنه من غريهم عىل الرتّ ، منهم عنه وَ رَ 
ثمّ ،  عنه بواسطة ابتدأت بذكر روايته عنه بغري واسطةوَ ثمّ رَ ،  عنه بغري واسطةوَ من رَ 

واة عنه عىل نحو ما تقدّ   وَ وإن كان بعضهم قد رَ ، مرقمت عىل اسم من رو عنه من الرُّ
ابتدأت بذكر من رو عنه منهم بغري ، وبعضهم قد رو عنه بواسطة، عنه بغري واسطة

ورو : قائالً ؛ مجةثمّ ذكرت من رو عنه منهم بواسطة يف آخر الرتّ ، -مكام تقدّ -واسطة
 .))كان أكثر من واحد وفالن إنْ ، أو فالن، له فالن

حابة واألئمّ  ما. . . منه حذفتُ ((، وقال: ١/٥التّهذيب. ))جتريحٍ وال ، ةيورده من مناقب الصّ
 . ١١. التّعجيل ص: )) آخرلذلك حمال¢  ألنّ ؛ ومن سري امللوك واألمراء يف ترامجهم

 . ١٥٢-١٥١/ ١هتذيب الكامل   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ـيوخ والتّالميـذ وبـذلك يُعلـم حسـن ((: قـال، وملَّا ذكر املعلِّميّ فوائد معرفـة الشّ

يّ يف جـل مجيـع شـيوخه؛ هتذيب الكاملصنيع املزّ ، فإنّه حياول أنْ يذكر يف ترمجـة الرّ
ــــه واة عن ــــرُّ ــــع ال مَ مــــا صــــنع، ومجي ــــنِعْ ــــن حجــــر يف  وإن، ولَ خالفــــه احلــــافظ اب

 .))التّهذيبهتذيب

جال ص:   )١( ، واعرتاضه عليه-ابن حجر  . قال٧٤علم الرّ يّ  يخ الشّ  إنّ ((: -يف بيان طريقة املزّ
واة عنهشيوخ صاحب الرتّ  قصد استيعاب ، وحصل من ذلك عىل األكثر. . . مجة، واستيعاب الرُّ

، بهاوتشعّ ، وكثرهتا، واياتوسببه انتشار الرِّ ؛ والحرصه، ال سبيل إىل استيعابه ه يشءٌ لكنّ 
وال ، يخ بام ال فائدة فيه جليلةت بذلك سبيالً إىل االستدراك عىل الشّ فوجد املتعنِّ ا، وسعته

جل مل يروِ  وهو: إذا اشتهر أنّ ؛ واحدٍ  هو يف يشءٍ : فائدة يف ذلك أجلّ  طائلة، فإنّ   الّ إعنه  الرّ
جل؛ آخر له براوٍ  ، فإذا ظفر املفيدُ واحدٌ  ع برواية راويني عنه، فتتبّ  أفاد رفع جهالة عني ذلك الرّ

، ياليسّ الطّ وأيب داود ، وريّ سفيان الثّ : ا إذا جئنا إىل مثل، وأمّ نقيب عليه مهمّ والتّ ، مثل ذلك
د ازيّ ، امعيلإس بنوحممّ ّ ؛ هؤالء سفيان، وغري بنويعقوب، وأيب زرعة الرّ  ن زاد عددُ ممِ

ر علينا غاية التّ  ، ن اقترصنا عىل األكثرعذر، فإِ شيوخهم عىل األلف، فأردنا استيعاب ذلك تعذّ
اعتباره من  ، وما ذكره ابن حجر، وإن كان له١/٤. التّهذيب))عاء االستيعابدّ اشهر بطل واأل

ر ذلك يف  يّ يف حماولة االستيعاب له فوائده الّتي ال ختفى، وإن تعذّ ، لكنّ صنيع املزّ وجهٍ
اجم:  يّ عىل علم هبذا، فمن عباراته يف بعض الرتّ . ))وخلق سواهم((املشهورين، وكان املزّ

وخلق يطول ((، و١٤/٢٤٧. ))وآخرون غريهم((، و٢٤/٤٣٣، ١٤/٢٤٧هتذيب الكامل
ب املتعنِّت٢٦/١٨١. ))ذكرهم ا تعقّ يّ يف هذا -، وأمّ ب املزّ ويظهر أنّه قصد مغلطاي؛ ألنّه يتعقّ

ا يّ من حماولة -كثريً ، فله اعتباره، وفوائده، ولو مل يكن فيه إالّ حتصيل الفائدة الّتي قصدها املزّ
االستيعاب لكفى، كيف وقد انضاف إليه: إبطال دعو االستيعاب، وإبقاء باب اإلضافة 

ا، ألنّه و ، واياتسبب انتشار الرِّ بوحرصه، ، يشء ال سبيل إىل استيعابهاالستدراك مفتوحً
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 :ونربز معامل طريقته يف النّقاط اآلتية

 .وتالميذه، حماولته استيعاب شيوخ املرتجم -أ
هرة، يذكر أسامءهم كاملة -ب وهلذا فائدته الكرب يف ، وال يقترص عىل اسم الشُّ

ف عىل املهملِنيَ  نيَ ، التّعرّ  .ومتييز املشتبهِ
ورواية تالميذه عنه يف ، عىل مواضع روايته عنهم -عند ذكرهم-ينصُّ  -ج

تَّة  .وما أُحلق هبا من الكتب، الكتب السِّ
ويف تراجم تالميذه ، ضمن التّالميذ، يُعيد ذكر املرتجم يف تراجم شيوخه -د

يوخ  .لتكون كلّ ترمجة شاهدة لألخر؛ ضمن الشّ
يوخ: واستثنى من ذلك حالتني، رتّبهم عىل املعجم -هـ إذا كان ، إحدامها يف الشّ

ه يبدأ يف شيوخه بذكر النَّبيّ  حابة فإنّ إذا كان ، التّالميذوالثّانية يف . املرتجم من الصّ
تَّة ة السِّ أو أحدهم فإنّه يبدأ يف التّالميذ بذكر أصحاب الكتب ، املرتجم من شيوخ األئمّ

تَّة إن كانوا رووا عنه مبارشة ره يف ، السِّ ا إن كان بعضهم رو عنه بواسطة فإنّه يؤخِّ وأمّ
مجة بقوله ، أ: ام ورد يف فقرةوانفرد ب. وال يذكره مع التّالميذ، رو له فالن: آخر الرتّ

عت عنه عليه، عن سائر الكتب هـ، ب يّ ، ومل ترسِ الكتبُ الّتي تفرّ وقد مجع املزّ
واية املسندة يوخ والتّالميذ من كتب الرّ اجم وغري ذلك، هؤالء الشّ وهو عملٌ ، والرتّ

م عند ابن حجر -اوسعته، بهاوتشعّ ، وكثرهتا يوخ والتّالميذ فوائد كثرية -كام تقدّ -وملعرفة الشّ
 فشأهنا كبري.  ١١٠-١٠٩سبق بياهنا ص: 

 . -كام تقدم-ابنُ حجر، واملعلِّميُّ وهذه املحاولة ظاهرة من عبارته، ونصّ عليها   )١(
يّة من  )٢( تي بخطّههتذيب التّهذيبووافقه ابنُ حجر يف فقرة (ج)؛ كام يف النّسخة اخلطّ  . ، والّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وال يستغني عنه املشتغل بالتّخريج ، دون حتصيله أعامرٌ ، واستقراء متّسعٌ ، شاقٌّ 

ومعرفة ، ال سيام فيام يتعلّق بالكشف عن املهملني يف األسانيد، ودراسة األسانيد
اوي يف شيوخ ، ومعرفة االتّصال، إمكان اللّقيا ومن املعلوم أنّه ال يلزم من ذكر هذا الرّ

امع، هذا وايات ، أو العكس ثبوت االتّصال أو السّ يّ ما وقع يف الرّ وإنّام يذكر املزّ
ومع ذلك فهذا ال ، أو انقطاع، أو إرسال،  كان يف اإلسناد تدليسوربّام، واألسانيد

يّة إمكانيّة االتّصال لذكر هذا يف شيوخ هذا أو تالميذه قلّل من أمهّ يّ يف ، يُ ونصّ املزّ
يوخ، مواضع عىل وجود االنقطاع  .أو اإلرسال بني التّالميذ والشّ

متـهأوضـحها يف : رمـوز وعالمـات الكتـب -٨  وجعلـت لكـلِّ ((: لفقـا، مقدّ
عـىل عـزوه إىل  اقتصـرت واحـدٍ  فٍ ر االسم يف أكثر مـن مصـنَّ كرّ ن تَ فإِ ، ف عالمةمصنَّ 

ــتَّةفعالمــة مــا اتّ ، بعضــها يف الغالــب ــتَّة يف الكتــب السِّ ، (ع): فــق عليــه اجلامعــة السِّ
ـنن األربعـة يف سـننهم األربعـةوعالمة ما اتّ  وعالمـة مـا ، )٤(: فق عليـه أصـحاب السّ

ا عىل قول -قال ابن حجر  )١(  يرويان جاللتهام يف عمري بنامللكهذا شعبة وعبد((: هيلّ الذّ تعليقً
 عنه وَ ه رَ  حديثه ال أنّ وَ ه رَ أنّ : برواية شعبة عنه هيلّ إنّام أراد الذّ ((: -))عن شبيب أيب نوح

واية أنّ عىل  فدلّ ، ٤/٢٧٢. التّهذيب))عنه امللكإذ رواية شعبة إنّام هي عن عبد؛ مشافهة الرّ
: ، وولو بواسطة، حديثمطلق التّ  اهب راديُ و طلققد تُ  : وعادة أهل احلديث أن يقولوا((قال املعلِّميّ

 . ١٢٨. األنوار ص: )) حكاية واحدةإالّ  ولو مل يكن املرويّ  ))رو عنه فالنرو عن فالن، ((
يف أكثر من مصنَّف؛  -مثالً -يظهر أنّ مراده: أنّ املرتجم إذا كان رو عنه البخاريُّ  )٢(

حيحكـ مز عىل بعضها، األدب املفرد، وخلق أفعال العباد، والصّ فيقترص يف الرّ
حيحكـ مةيف-ه، وال يستقيص. ولذا قال ابن حجر، وقد يضيف غريالصّ خمترص  مقدّ

جل يف أحد األ((: -٨٣خمترص هذا الكتاب ص:  ة، أكتفي تَّ صول السِّ فإن كان حديث الرّ
 . ))خرج له يف غريها، ولو أُ هبرقم
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حيحأخرجه البخاريّ يف  ـحيحوعالمة ما استشهد به يف ، (خ): الصّ ـا الصّ : تعليقً

وعالمة ما أخرجـه ، (ز): القراءة خلف اإلماموعالمة ما أخرجه يف كتاب ، (خت)
ــيــرفــع اليف كتــاب  : دباألوعالمــة مــا أخرجــه يف كتــاب ، (ي): الةدين يف الصّ

وعالمة مـا أخرجـه مسـلم ، (عخ): أفعال العبادوعالمة ما أخرجه يف كتاب ، (بخ)
حيحيف  مةوعالمة ما أخرجه يف ، (م): الصّ وعالمة ما أخرجـه ، (مق): كتابه مقدّ

ـأبو داود يف كتاب  ، (مـد): املراسـيلوعالمـة مـا أخرجـه يف كتـاب ، (د): ننالسّ
وعالمة ما أخرجه يف كتاب ، (قد): القدرعىل أهل  الردّ وعالمة ما أخرجه يف كتاب 

د بـه وهـو مـا تفـرّ ، دفـرّ التّ وعالمة ما أخرجه يف كتاب، (خد): النّاسخ واملنسوخ
، (صـد): نصـارفضـائل األوعالمـة مـا أخرجـه يف ، (ف): ننمصار من السّ األ أهلُ 

تي سأل عنهـا أبـا عبـدوعالمة ما أخرجه يف كتاب ـد بـنأمحـد اهللاملسائل الّ  بـنحممّ
وعالمة ما ، (كد): أنس بنمسند حديث مالكوعالمة ما أخرجه يف، (ل): حنبل

مــذيّ يف  ــاب  وعالمــة مــا أخرجــه، (ت): اجلــامعأخرجــه الرتّ ــيف كت ــم): امئلالشّ ، (ت
عمـل وعالمة ما أخرجه يف كتاب ، (س): ننالسّ وعالمة ما أخرجه النّسائيّ يف كتاب

 طالـب أيب بـنخصائص أمري املؤمنني عـيلّ وعالمة ما أخرجه يف كتاب، (يس): يوم وليلة
مسند وعالمة ما أخرجه يف ، (عس): مسند عيلّ وعالمة ما أخرجه يف ، (ص): 

ـيف كتـاب  القزوينـيّ  هوعالمة ما أخرجه ابن ماج، (كن): أنس بنحديث مالك : ننالسّ
 .)))(فق: التّفسريوعالمة ما أخرجه يف كتاب ، (ق)

ه: (ن). واملراد بـ  )١( زَ له ابنُ عساكر، وغريُ مَ ننرَ  -كام سيأيت-الكرب؛ هو: كتاب السّ
 . ١٥٠-١٤٩/ ١هتذيب الكامل   )٢(
 تنبيهات:   )٣(

ةُ  -أ  اسم من اسم املصنِّف، أو  قتبسةختصار، وهي ملال هذه العالمات وضعها األئمّ
غ ااملصنَّف، أو منهام، و عليه، وال  واقترص عىل ما اصطلحبل يُ ، د فيهااهتالجهذا ال يُسوّ
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 . افاق عليهوقع االتّ قد جديدة، وغالبها  عالماتستحدث تُ 
يّ مشت عىل هذه العالمات.  -ب ملت عىل كتاب املزّ تي عُ  الكتب الّ
ج له البخاريّ يف  ظحَ لْ يُ  -ج حيحتفريقهم يف العالمة بني من خرّ ج له الصّ ، ومن خرّ

ج له مسلم يف أصل ا، وكذا من خرّ حيحتعليقً ج له يف  الصّ متهومن خرّ ، وهذا يدلّ مقدّ
ة ، واالعتبار، وبناءً عليه: فال بدّ من التّقييد عند العزو، ومثله عىل عدم التّسوية بينهم يف احلجّ

مته]مل يشرتط فيها  مسلمٌ ((العزو يف األحاديث. قال ابن القيِّم:  َ [يعني: مقدّ ه يف الكتاب طَ ما رشَ
ة الفروسيّ . ))أهل احلديث يف ذلك وال يشكّ ، ولسائر كتابه شأن آخر، فلها شأن، ةحّ من الصِّ 

: قال ا، و١٨٣ص:  مةإنّام أخرج له يف ، ينّ احلامّ  احلميدبعبد مسلمٌ  مل حيتجّ ((لعراقيّ . ))املقدّ
قد ذكر مسلم هذا احلديث يف خطبة ((: -عقب خترجيه حلديثٍ -، وقال احلاكم١/٥٨٨التّقييد 
باختصار. ومل يمنعه ١/١١٢املستدرك. ))ا به يف موضعه من الكتابجه حمتج¢ رِّ ومل خيُ ، الكتاب

 ذلك من استدراكه عليه. 
واهد، وملعرفة كيفيّة  -د  ج له يف األصول، واملتابعات، والشّ رّ عالمة (خ) تشمل من خُ

ة سواء، قال ابن القيِّم:  جوع إىل مواضع التّخريج، وهؤالء ليسوا يف احلجّ واية ال بدّ من الرّ الرّ
 وقد استشهد البخاريُّ ، حيتمل يف األصولواهد واملتابعات حيتمل فيها ما ال الشّ ((

قال ، و١٨٤-١٨٣ة ص: الفروسيّ . ))وترك االحتجاج هبم، بأحاديث مجاعةٍ صحيحهيف
 : حيحصاحب((املعلِّميّ  وهذا أمرٌ ؛ قهواهد ملن ال يوثِّ والشّ ، ج يف املتابعاترّ قد خيُ ، نفسهالصّ

 . ٦٧٦نكيل ص: . التّ ))عند أهل الفنِّ  معروفٌ 
األصل يف هذه العالمات أن تكون ملن انتظم اسمه يف سلسلة األسانيد يف هذه  -هـ 

يّ جلامعة بعالمة  ا، أو حلكاية كالمٍ له، ومع ذلك فعلَّم املزّ الكتب، وليس ملن ورد ذكره عرضً
ا، قال ابنُ حجر جوا هلم إالّ تعليقً رِّ نن أو أحدها، ومل خيُ  أنْ  يّ وكان ينبغي للمزِّ ((: -يف راوٍ -السّ

مذيّ  مذيّ ، ج هلم أبو داودرّ فقد اعتمد ذلك يف أسامء مجاعة مل خيُ ، يرقم له رقم الرتّ ، والرتّ
اوغريمها إالّ  ا-وقال، ٩/١٣٩. التّهذيب))ورقم هلم عالمتهم مع ذلك،  تعليقً ومن ((: -أيضً
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يَّ يف مثل ٨/٩. التّهذيب))ق له أبو داود رقم له رقمهمن علّ  أنّ ؛ فعادة املؤلِّ  ب املزّ ، وتعقّ
حيحني، وذكر مجاعةً ليس هلم يف ٨/١٣٦، ٤/٢٨٨، ٢/٣٦ذلك يف مواضع، ينظر:   الصّ

كر، قال ابن حجر:  د الذّ حيحنيقد أخرج تراجم مجاعة ليس هلم يف ف((إالّ جمرّ سو  الصّ
: (خ)يف راوٍ علّ -، وقال١/٣٣٨التّهذيب ))وحكاية كالمهم، كرد الذّ جمرّ  يّ  إنّ ((: -م عليه املزّ

جل ذكرَ  يّ يذكر كلّ ، ه ليست له روايةٌ فإنّ ؛ يف رجال البخاريّ عجيبٌ  هذا الرّ من  فلو كان املزّ
 ولكنّ ، الستدركنا عليه طائفة كبرية منهم مل يذكرهم؛ ويلتزم ذلك، له وال روايةَ ، له ذكرٌ 

ابق))واة فقطموضع الكتاب للرّ  يّ علّ ((: -يف راوٍ -، وقال املعلِّميّ ٢/١٥١. السّ  م عليهاملزّ
حيحنيه إنّام جر ذكره يفمع أنّ ، يخنيعالمة الشّ  ا مل يسند من طريقه يشء من الصّ عرضً

 . ١٠٢األنوار الكاشفة ص:  ))احلديث فيهام
ب ، ويف غالجزء القراءة. . . : (ز)، منالقراءة خلف اإلمامعالمة كتاب:  -و

 . القراءةاملواضع: (ر) من
 برّ منها: ؛ ة كتببقي عليه من تصانيفهم الّتي عىل األبواب عدّ ((قال ابن حجر:  -ز 

ب السّ ، وكتاب للبخاريّ  الوالدين دالئل و، هدالزّ سلم، وكتابمل باعاالنتفاع بأُهُ
ة ه مل يقف أيب داود، وكأنّ من تصانيف أخبار اخلوارج، وابتداء الوحيوعاءالدّ ، والنّبوّ
م١/٦. التّهذيب))عليها يّ يف . وتقدّ متهترصيح املزّ  أنّ من تصانيفهم ما مل يقف عليه.  مقدّ

وهو من مجلة ؛ ننالسّ عن  سائيّ للنّ  يلةعمل اليوم واللّ أفرد((قال ابن حجر:  -ح
وهو من مجلة ؛ يلّ خصائص عار، وكذلك أفردوابن سيّ ، بن األمحرايف رواية  ننالسّ : كتاب

وهو من رواية محزة وحده، وال  التّفسريار، ومل يفرد بن سيّ ااملناقب يف رواية 
عن  دون راوٍ  د بذلك راوٍ وغري ذلك، وقد تفرّ  بّ الطّ و االستعاذةو املالئكةكتاب

وكان  .١/٦التّهذيب. ))يلةعمل اليوم واللّ و اخلصائصفراده إ يل وجه ، فام تبنيّ سائيّ النّ 
تي وصلته من وايات والنّسخ الّ يّ بأنّ ذلك بحسب الرّ نن باإلمكان االعتذار عن املزّ السُّ

ونقل عنها، الكرب ، يّ قد اطّلع عىل روايات كثرية عن النّسائيّ ، ولكن يشكل عليه أنّ املزّ
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متهقال يف: مصادره -٩ ما كان يف هذا الكتاب من أقوال  واعلم أنّ ((: مقدّ

يب أل اجلرج والتّعديل ته منقول من كتابفعامّ ، ونحو ذلك، ة اجلرح والتّعديلأئمّ 
د عبد محنحممّ ازيّ  حاتم أيب بنالرّ يب أل الكاملكتاب ومن، احلافظ ابن احلافظ الرّ
 بنأمحديب بكر أل تاريخ بغدادكتابومن ، احلافظ اجلرجاينّ  عديّ  بن اهللاأمحد عبد

 بنيب القاسم عيلّ أل تاريخ دمشقومن كتاب، اخلطيب البغداديّ احلافظ ثابت بنعيلّ 
مشقيّ احلافظ؛ اهللاهبة بناحلسن وما كان فيه من ذلك منقوالً من ، املعروف بابن عساكر الدّ

ّ  فهو أقلّ ، غري هذه الكتب األربعة  .))أو من بعضها، ا كان فيه من ذلك منقوالً منهاممِ

، وابن ٩٤، ١٩، ٩، ١/٨: -مثالً -: ابن األمحر، ينظر-حتفة األرشافكام يف -ومن ذلك 
: ينظر٢٣٠، ١١٨/ ٢، ١/٤٥١: -مثالً -، ومحزة، ينظر١٠/١٢٨سيّار:  نّيّ -، وابن السّ

، ينظر ٤٥١، ١/٣٧٦: -مثالً -، وابن حيويه: ينظر٤٥١، ١/٣٧٦: -مثالً  -، واألسيوطيّ
، ٦/٥٢، ٥/٣٨٦: -مثالً -ينظر العبّاس بن، وأبو الطّيّب٤٥١، ٣٧٦، ١/٣٣٢: -مثالً 

، ينظر١٢/٣٢: -مثالً -ررشيق، ينظ بنواحلسن د املرصيّ  . ٨/٣١٢: -مثالً -، وأبو حممّ
بعد هذه -الع عىل ذلك فعليهفمن أراد زيادة اطّ ((، وقال: ١٥٣-١/١٥٢هتذيب الكامل   )١(

د الطّبقات الكبري بكتاب -الكتب األربعة  التّاريخ ، وكتابالواقديّ  كاتب سعد بنملحمّ
دأل الثّقاتوكتابحرب،  بنزهري خيثمة أَيب بنيب بكر أمحدأل  حبّان بنيب حاتم حممّ

محنيب سعيد عبدأل تاريخ مرص ، وكتابالبستيّ  عىل األعبد بنيونس بنأمحد بنالرّ
د اهللاللحاكم أيب عبد تاريخ نيسابور ، وكتابديفّ الصّ  احلافظ،  النّيسابوريّ  اهللاعبد بنحممّ

فهذه الكتب ؛ احلافظ األصبهاينّ  أمحد بن اهللاعبد بنيب نعيم أمحدأل تاريخ أصبهان وكتاب
ابق ))فة يف هذا الفنّ هات الكتب املصنَّ العرشة أمّ  يّ يف نقل ١٥٤-١/١٥٣. السّ . واعتامد املزّ

َلَ مغلطاي عىل مراجعة أقواهلم يف أصوهلا، ثمّ  اد عىل هذه الكتب األربعة محَ ة أقوال النّقّ عامّ
ا، وهبذا يكون  به يف هذا كثريً ، فأثبت ما فيه أدنى خمالفة، أو إضافة، وتعقّ يّ مطابقتها بام عند املزّ
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يّ : نموذج من ترامجه -١٠ : دفق: من اسمه أمحد: باب األلف((: قال املزّ

 بنإبراهيم: رو عن. نزيل بغداد، أبو عيلّ ، املوصيلّ  خالد بنإبراهيم بنأمحد
محنعبد بنإبراهيم بنسعد هريّ  عوف بنالرّ  أيب سليامن بنوإبراهيم، املدينّ  الزّ

، ةليّ املعروف بابن عُ ؛ األسديّ  مقسم بنإبراهيم بنوإسامعيل، باملؤدّ  إسامعيل
ات يّ الزّ  حبيب بنأخي محزة؛ الكويفّ  حبيب بنوحبيب، بعيّ الضّ  سليامن بنوجعفر
، زيد بنادومحّ ، الفزاريّ  ظهري بنواحلكم، القريبّ  الباهيلّ  سنان بنواحلكم، القارئ
محن اجلمحيّ عبد بنوسعيد، خليفة بنوخلف ليم سُ  بنموأيب األحوص سالّ ، الرّ
 بنورشيك، الربمجيّ  هارون بنوسيف، القارئ سليامن بنموأيب املنذر سالّ ، احلنفيّ 

 سامل بنشعثاأل بنبيّ والصّ ، الواسطيّ  عمر بنوصالح، القايض خعيّ النّ  اهللاعبد
 نجيح بنجعفر بن اهللاوعبد، الكويفّ  بيديّ الزّ  القاسم بنوأيب زبيد عبثر، لويلّ السّ 

، نافيسّ الطّ عبيد بنوعمر، املبارك بن اهللاوعبد، املدينيّ  بنوالد عيلّ ؛ املدينيّ 
اميّ  فضالة بنوفرج د، (فق) الشّ  بنومعاوية، (د) العبديّ  ثابت بنوحممّ

 قيس بنونوح، العالء بنوأيب العالء ناصح، الاملعروف بالضّ ؛ قفيّ الثّ  الكريمعبد
، زريع بنويزيد، الواسطيّ  اليشكريّ  اهللاعبد بناحوأيب عوانة الوضّ ، اينّ دّ احلُ 

ا: رو عنه. ار البرصيّ فّ ة الصّ عطيّ  بنويوسف  بنوإبراهيم، أبو داود حديثًا واحدً
وأبو يعىل ، الكبري ويفّ ار الصّ اجلبّ عبد بناحلسن بنوأمحد، يلّ اخلتّ  اجلنيد بن اهللاعبد
د بنوأبو العبّاس أمحد، ى املوصيلّ املثنّ  بنعيلّ  بنأمحد ، الرباثيّ  خالد بنحممّ

م خدمة جليلة لكتاب امل ا عامّ قدّ واة ال يتأثّر كثريً يّ يف تدقيق نقوله، وإن كان احلكم عىل الرّ زّ
هات كتبه؛ الّتي حوت نصوص  ، ومن أمّ ، وهذه املصادر األربعة معتمدة يف الفنّ يّ نقله املزّ

اد، موثّقةً باألسانيد إليهم.   النّقّ
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د بنوأمحد د بنوأمحد، الوشاء اجلعد بنالعزيزعبد بنحممّ ، تلماملس بنحممّ

د بنوجعفر ، املعمريّ  شبيب بنعيلّ  بنواحلسن، الكويفّ  األنصاريّ  قتيبة بنحممّ
د بنأمحد بن اهللاوعبد، يرالرضّ  املؤمل بنادومحّ   اهللاعبد القاسم وأبو، حنبل بنحممّ

د بنا د بن اهللاوأبو بكر عبد، البغويّ  العزيزعبد بنحممّ  سفيان بنعبيد بنحممّ
وأبو زرعة ، فات املشهورة (فق)صاحب املصنَّ ، نيااملعروف بابن أيب الدّ ؛ القريشّ 

ازيّ  الكريمعبد بن اهللاعبيد ، مرييّ النّ  عبيدة بنةشبّ  بنوعمر، احلافظ الرّ
د، صاحب أيب ثور الكلبيّ ؛ البغداديّ  هارون بنوالفضل  اهللاعبد بنوأبو جعفر حممّ

د، املعروف بمطنيّ ؛ احلافظ الكويفّ  احلرضميّ  سليامن بنا  بنوأبو أمحد حممّ
ّ  كامل بنعبدوس د، اجالرسّ د، متتام يّ بّ الضّ  حرب بنغالب بنوحممّ  بنوحممّ

 بنوموسى، القايض األنصاريّ  موسى بنإسحاق بنوموسى، املقرئ واصل
 اهللاعبد قال. معني بنوحييى، حنبل بنأمحد: وكتب عنه. لاحلامّ  اهللاعبد بنهارون

 بنا يزيدزكريّ  أبو فيه وقال. بأس به ليس: معني بنعن حييى، حنبل بنأمحد بنا
د الح والفضل: تاريخ املوصلصاحب؛ األزديّ  إياس بنحممّ كثري ، ظاهر الصّ

، وقال أبو القاسم البغويّ . هكذا قال؛  سنة مخس وثالثني ومئتنيتويفِّ ، احلديث
ليلة : زاد موسى، وثالثني ومئتني ل سنة ستّ األوّ  ربيع يف مات: هارون بنوموسى

 .))التّفسريورو له ابن ماجه يف . لبت لثامن مضني من ربيع األوّ السّ 
ه العلامءُ عنايةً فائقةً : عناية العلامء به -١١ الَ ؛ ولقي منهم حفاوةً كبريةً ، أَوْ

اد يف احلاشية: ٢٤٧-٢٤٥هتذيب الكامل/ )١( ارُ عوّ حبّان  ابنُ  وذكره: جرح ابن قال((، أضاف بشّ
يـّة ))صدوق ثقة: معني ابن اجلنيد، عن بنإبراهيم ، وقالالثّقات يف . وهذا يدلّ عىل أمهّ

 . يّ  اإلضافة عىل املزّ
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فه يّة البالغة لكتابه، للمكانة العلميّة ملؤلِّ ة إليه، ولألمهّ ومن وجوه ، واحلاجة املاسّ

ا؛ التآليف الكثرية الّتي عملت عليه: عنايتهم ا، اختصارً ، هتذيبًاو، وتذييالً ، واستدراكً
تّة م ذكرها يف املصنّفات يف رجال الكتب السّ  ؛كتبه وللمؤلِّف جزءٌ مفردٌ ، وقد تقدّ

 .وإصالح ما فيه، الستدراك ما فاته
يّة بدار الكتب املرصيّة، نرشت دارُ املأمون: طبعته-١٢ ، بدمشق نسختَه اخلطّ

ار، هـ ١٤٠٢ قه بشّ اد وحقّ سالة، عوّ ا) ٣٧هـ(١٤٠٣، بريوت، الرّ ، طبعه أعاد ثمّ ، جملّدً
ار ( قه ، جملّدات) ٨نفس الدّ  .دار الفكريف ، سهيل زكاروحقّ

م الكالم عليها، وألّف أمحد٦٩٥-٦٨٦ينظر: ص: )  ١( اجلوهريّ  عمر بن، وتقدّ
 دار يف فيه خرم وجملّد ثالث، . منه جملّدانالكامل هتذيب من العوال األحاديثهـ٨٠٩ت/

ركيلّ   . ١/١٨٧الكتب، واألزهريّة. ينظر: األعالم للزّ
، وابن حجر يف هتذيب التّهذيب ٢/٢٦٥ذكره سبط ابن العجميّ يف حاشيته عىل الكاشف) ٢(

 ، ونقال عنه. ٨/٢٧٧



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

تَّة: عنوانه - ١  .الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب السِّ
د اهللاحلافظ أبو عبد: فهمؤلِّ  - ٢ هبيّ  أمحد بنحممّ  .)هـ ٧٤٨ - ٦٧٣( الذّ
يّ  هتذيب الكاملاختصار : موضوعه - ٣ واقترص فيه عىل رجال ، للمزِّ

تَّة فقط متهكام نصّ يف ؛ الكتب السِّ ابع فراغه وكان، وسيأيت كالمه، مقدّ  منه يف السّ
 .-املطبوع حسب-)٧١٧٩(: ترامجه وبلغت، هـ٧٢٠سنة/، رمضان من والعرشين

أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة -٤  :نربزها يف اآليت، وحظي بمنزلة رفيعة، تبوّ
فه العلميِّة -أ مه يف الفنِّ ، مكانة مؤلِّ قال ، وكثرة تصانيفه، وشهرته فيه، وتقدُّ

جال((: حجر عنهابن  .))وهو من أهل االستقراء التَّامِّ يف نقد الرّ
هبيّ  -ب نه خالصة ؛ يُعدُّ من أهمّ كتب الذّ واةلتضمّ ويامثله يف ، حكمه عىل الرُّ

 .البن حجر التّقريبهذا كتاب

فديّ ذهب   )١( بكيّ يف طبقاته ، ٤/٢٩١واألعيان ، ١١٥/  ٢يف الوايف  الصّ بن او ،٩/١٠٤والسُّ
ول يف هناية العجميّ  يوطيّ ١/٦٨السّ سالة ، والكتّاينّ ٣٤٨ ص التّذكرة يف ذيل ، والسّ يف الرّ

هبيّ رصحية التّذهيبخمترصه:  خمترص من الكاشفإىل أنّ  ١٥٦ص:  ، ولكنّ عبارة الذّ
م أعاله-هتذيب الكامليف أنّه مقتضب من  الكاشف((ل ابن حجر: وق، ويؤيِّده -كام تقدّ

هبيّ [يعني: هتذيب الكامل]ذي اخترصه منهالّ  ، وينظر: ١/٣ . التّهذيب))احلافظ أبو عبداهللا الذّ
هبيّ ومنهجه ص: ١١التّعجيل ص:  أدر بكتابه، واخلالف يف هذا ف املؤلِّ ، و٢٢٨، والذّ

؛ فاملودّ واحد  . الكامل هتذيبلـاختصار ذهيبالتّ نّ فإ سهلٌ
 . ٢/٥٣١كام نصَّ عليه املؤلِّفُ يف خامتة الكتاب  )٢(
 . ١٧٨النّزهة ص:   )٣(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
بكيّ  قال، وثناؤهم عليه، وقبوهلم له، وتداوله بني العلامء، شهرته الواسعة -ج : السّ

  .همن خذر بعض النّاس عىل األااقتصعىل  وأشار ابن حجر، ))نفيسٌ  جملّدٌ ((
ل ، حيث اقترص يف كلِّ ترمجةٍ عىل ما ال بدّ منه، براعته يف االختصار -د فسهّ

اغبني  .حفظه عىل الرّ
ا: به العلامء عناية -هـ ا، سامعً ا، ومناولة، وقراءة، وإسامعً ، وكتابة، ونسخً

ا ا، وتذييالً ، واختصارً  .-كام سيأيت-وحاشيةً عليه، واستدراكً
يّ  -و ة كتبٍ عىل كتاب املزّ ه عدّ فُ لَ مؤلِّ مِ م-عَ وأَلّف ، فله به خربة وافية -كام تقدّ

، هـ٧١٩ التّذهيبحيث فرغ من ؛ بنحو سنةالتّذهيبهذا الكتاب بعد فراغه من
م-هـ٧٢٠وفرغ من هذا الكتاب ، واستغرق تأليفه له ثامنية أشهر  .-كام تقدّ

اجم، طريقة ترتيبهو، همنهجه في - ٥ متهقال يف : وأسلوبه يف الرتّ هذا ((: مقدّ
تَّة نافعٌ  خمترصٌ  حيحني: يف رجال الكتب السِّ  من مقتضبٌ ؛ ربعةنن األالسُّ و، الصّ

يّ لشيخنا احلافظ أيب احلجّ  هتذيب الكامل له رواية  نْ فيه عىل ذكر مَ  اقترصتُ ، اج املزّ

 . ١٠٤/ ٩ طبقاته  )١(
 ،. ١/٣ . التّهذيب))الكاشففاقترص بعض النّاس عىل الكشف من ((ل ابن حجر: اق  )٢(
مة حتقيقه للكتاب )٣( امة يف مقدّ د عوّ لت الصّ ((: ١/٩قال حممّ فِ من  واألخرية، وىلفحة األُ لقد حَ

امع والقراءة عىل مصنِّ نسخة املصنِّ  فه، واملناولة منه، لعدد غري قليل من العلامء ف بوثائق السّ
ا عنه، ومنهم من نسخه ثالث مرّ  . . . ونسخه اتالكبار، وفيها إشعار باستنساخ بعضهم نسخً

، وقرئ عىل علامء. . .  ، نسخةٍ ه ال ختلو مكتبة من مكتبات املخطوطات من واعتقادي أنّ علامءُ
، دة دون تعمّ يّ نسخ خطّ   يل منه ستّ سخ من هذا الكتاب، ولقد تيرسّ ، أو عرشات النّ أو نسخٍ 

 . ))صول عليهاحوال تكلُّف لل



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ر رِّ أو كُ ، مييزر للتّ كِ ذُ  نْ ودون مَ ، التّهذيب الّتي يفواليف دون باقي تلك التّ ، يف الكتب

جلوالرّ ، نبيهللتّ  ، يب داودأل)د(و، ملسلم) م(و، للبخاريّ )خ(: موز فوق اسم الرّ
 فق أربابُ ن اتّ وإِ ، )ع(مزفقوا فالرّ ن اتّ فإِ ، هالبن ماج)ق(و، سائيّ للنّ )س(و، مذيّ للرتّ )ت(و

نن األ  .))وهذا املخترص يف قدر عرش األصل((: خامتتهوقال يف ، )) )٤(مزفالرّ ، ربعةالسّ
ص منهجه يف اآليت  :ويتلخَّ

مة -أ م بمقدّ وما الّذي اقترص عليه من تراجم ، موضوعه فيها بنيَّ  خمترصة قدّ
ل يف، وذكر رموزه، األصل وما الّذي حذفه  .منهجه ومل يفصّ

، يف أسامئهمفرتَّب عىل حروف املعجم ، سار يف ترتيبه عىل طريقة أصله -ب
رين، وآبائهم ثمّ ، بأسامئهم املعروفني بأسامء وابتدأ، وأجدادهم عىل طريقة املتأخِّ

ىثمّ ، بالكنى املشهورين ثمّ ، املبهمنيثمّ ، األلقابثمّ ، األنسابثمّ ، فالن بابن املسمّ
حروف  عىل، املبهامتثمّ ، فالنة أو، فالن بابنة املعروفات ثمّ ، كناهنّ ثمّ ، النّساء أسامء

  .املعجم يف كلِّ ذلك
تَّة فقط -ج وحذف ما سو ، اقترص عىل تراجم من له رواية يف الكتب السِّ

ّن له رواية يف غريها؛ ذلك يُّ للتّمييز، ممِ واة املشاهبون لرواة -أو ذكره املزّ وهم الرُّ
تَّة يف االسم والنّسب والطّبقة يُّ أو ، -ولكن مل تقع هلم رواية فيها، الكتب السِّ ر املزّ رّ كَ

مجة دون بقيّة اإلحاالت، ذكره للتّنبيه  .فيقترص عىل موضع الرتّ
اوي يُرتجم -د  طر تتجاوز ال بحيث خمترصة ترمجة للرّ طرين أو السّ ، -غالبًا-السّ

، ولقبه، وكنيته، ونسبته، ونسبه، اسمه: وهي؛ وما ال بدّ منه، يذكر العنارص األساسيّة

 . ٢/٥٣١الكاشف   )١(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
وسنة ، ودرجته يف اجلرح والتّعديل، أشهر تالميذهوبعض ، وبعض أشهر شيوخه

ج له، وفاته  .ومَن خرّ
ا -هـ ا اجتهادً واة إمّ ة، حيكم عىل الرُّ  بنوانتقده سبطُ ، أو نقالً عن األئمّ

اجم من كثري يف والتّعديل باجلرح إخالله يف العجميّ  ا((: وقال، الرتّ  فيه يذكر ال وكثريً
يوخ بعض وفاة وال، جترحيًا وال تعديالً  ا ال؛ الشّ ويعتذر له بأنّه ، ))ترصحيًا وال، رمزً

 .تقريبهكام التزمه ابن حجر يف ؛ مل يلتزمه
ثِّق((: أنّ املؤلِّف يُطلق لفظة ظحَ لْ يُ  -و واة ))وُ ا عىل الرُّ  سو يوثِّقهم ملالّذين  كثريً

 .عليه اعتامده عدم إىل يُشري وكأنّه، حبّان ابن

ا، أو   )١( ويمكن تقسيم ترامجه من حيث اجلرح والتّعديل إىل أقسام: أن ينصّ عىل حكمه توثيقً
ة، فاألمر كسابقه؛ ألنّ االقتصارَ  جترحيًا؛ فاألمر ظاهر، أو يقترص عىل حكاية أحدمها عن األئمّ

رَ معهام ح كَ ا، دون حكمٍ منه؛ فال يُنسب إليه يشء، فإن ذَ كامً منه، داللةُ ارتضاء، أو ينقلهام معً
كم، فال يُعز إليه حكم. ويتنبّه إىل أنّ  فالعمل عىل حكمه، فإن سكت فلم حيكِ ومل حيَ

حيحنيرواة هبيّ قد قفزوا القنطرة؛ قال يف  الصّ ج رِّ من خُ  فكلّ ((: ٨٠ص: املوقظةعند الذّ
حيحنيله يف  االقرتاح  . وينظر:))نيِّ  بربهان بَ ، فقد قفز القنطرة. فال معدل عنه، إالّ الصّ

 . ٥٥ص: دقيق العيد البن
ول هناية  )٢( ق  الكاشفتراجم وجدتُ ((. وقال ابنُ حجر: ١/٦٨السّ إنّام هي كالعنوان تتشوّ

 . ١/٣. التّهذيب ))النّفوس إىل االطّالع عىل ما وراءه
هبيّ وذكر قول -األلباينّ  قال  )٣( ثِّق((: يف راوٍ الكاشف يفالذّ وثّقه، حبّان  ابن أنّ  إىل يشري((: ))وُ

؛ ألنّه غري هنا توثيقه وأنّ  وثِّق معتمدٍ  يف منه لطيف، عرفتُه منه اصطالح يعرف؛ وهذا ال من يُ
م عنده؛ كام ثقةٌ  أنّه عىل يُفهم أنْ  ينبغي الكتاب، فال هذا . ))العلم هذا يف النّاشئني بعضُ  يتوهّ

حيحة   . ٦/٧٣٣الصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
تَّة ؛ مشى يف رموز الكتب عىل طريقة األصل -ز ا عىل رموز الكتب السِّ مقترصً

  .فقط
هبيّ : نامذج من ترامجه -٦ عن ، أبو عيلّ  املوصيلّ  إبراهيم بنأمحد((: قال الذّ
، قثِّ وُ ، وخلق، وأبو يعىل، والبغويّ ، وعنه أبو داود، وطبقتهام، زيد بنادومحّ ، رشيك

، عن هشيم، احلافظ، ورقيّ الدّ  البغداديّ  إبراهيم بنأمحد. )دهـ(٢٣٦: مات
مذيّ ، وأبو داود، وعنه مسلم، والنّاس، زريع بنويزيد ، هوابن ماج، والرتّ

 بنأمحد. )م د ت ق(، هـ ٢٤٦: تويف، وله تصانيف، وخلقٍ ، أركني بنوحاجب
مشقيّ  البرسيّ  امللكعبد أبو إبراهيم د، عن أيب اجلامهر، الدّ ، وخلقٍ ، عائذ بنوحممّ
 .)))سهـ( ٢٨٩: تويف، صدوق، وطائفة، رباينّ والطّ ، وابن أيب العقب، سائيّ وعنه النّ 
مت اإلشارة إىل وجوه عناية العلامء به: به العلامء عناية - ٧ ا؛ تقدّ ، وقراءةً ، سامعً
ا ا، ونسخً ا، وتذييالً ، وتعليقً ا، واستدراكً  :ومن مصنّفاهتم يف ذلك، واختصارً
 .هـ(ط)٨٢٦ت/ حيم العراقيّ الرّ عبد بنأمحد زرعة أليب الكاشف ذيل -أ

موز  )١( تي ومن الرّ ا-استخدمهاالّ مة يلتعللبخاريّ : (خت) -أيضً ا، و(مق) ملسلم يف مقدّ قً
 . صحيحه

بع بتحقيق  )٢( ، الكتب العلميّة، بريوت،  بوران طُ ناويّ اجم بقية فيه هـ. ذكر١٤٠٦الضّ  الرتّ
تي  يّ  عندالّ ،  وأسقطها، املزّ هبيّ  اهللاعبد وزيادات، مسند أمحد رجال إليها وضمّ الذّ

متهعليه يف  نصّ  عليه؛ كام  قلّد فوجدته اختربته((ابن حجر:  ، قال٢٩ص:  مقدّ
، واهليثميّ  ن-أوهامهام إىل أوهامهام، وأضاف يف احلسينيّ لِه مِ بَ ا-قِ  أخر، وقد أوهامً

بت نا ذلك مجيع تعقّ ا مبيّ رً   .٩. التّعجيل ص: ))حمرّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
د بنإلبراهيم الكاشف عىل العجميّ  ابن حاشية سبط -ب  سبط احللبيّ  حممّ

 .(ط)هـ٨٤١العجميّ ت/ ابن
 ابن حجر العسقالينّ  عيلّ  بنمحدأل الكاشف عىل النّكت -ج

 .هـ(م)٨٥٢ت/
 :تهاطبع -٨
ت، هـ١٣٩٢، القاهرة، احلديثة طبعة الكتب -أ  .البويشّ  وموسى، عيلّ  حتقيق عزّ

 .هـ١٤٠٢، القاهرة، اإلسالميّة الكتب طبعة -ب
ة، القرآن وعلوم، طبعة القبلة -ج ، العجميّ  بنسبط مع حاشية، هـ١٤١٣، جدّ

د حتقيق  امةحممّ  .-وهي أفضلها-اخلطيب وأمحد، عوّ

د الكاشفبحاشية  طبع  )١( امة، وأمحد اخلطيب،  حتقيق حممّ ة، عوّ القبلة، وعلوم القرآن، جدّ
 . هـ١٤١٣

يوخ  يف معجم فهد ابن ذكره )٢( خاويّ ٥٦ص: الشّ وء ، والسّ ، وابن العامد يف ١/٢٥١يف الضّ
ذرات  . ٧/٢٣٣الشّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .هتذيب التّهذيب: عنوانه - ١
ين أمحداحلافظ : فهمؤلِّ -٢ د بنعيلّ  بنأبو الفضل شهاب الدّ  العسقالينّ  حممّ

 .هـ)٨٥٢-٧٧٣( املعروف بابن حجر
يّ  هتذيب الكاملاختصار: موضوعه -٣ واملؤلَّف يف تراجم رجال ؛ للمزّ

تَّة  عليه وزدتُ ، الكامل هتذيب خلّصتُ ((: قال ابن حجر. وما أُحلق هبا، الكتب السِّ
اج  التّهذيب فيه مقصود مجعتُ ((: وقال، ))كثرية فوائد حلافظ عرصه أيب احلجّ
يّ  ين مغلطاي إكاملهإليه مقصود وضممتُ ، املزّ مة عالء الدّ عليهام يف وزدتُ ، للعالّ

اجم من اختصاره يوم األربعاء تاسع مجاد اآلخرة وكان الفراغ ، ))كثري من الرتّ
 .) ترمجة٩١٥١وبلغت ترامجه (، هـ٨٠٨ سنة

أ يف العلم مكانة عظيمة: قيمته العلميّة -٤ ومتيّز ، وحاز يف الفنِّ منزلة رفيعة، تبوّ
 :نربزها يف األمور اآلتية، بميزات جليلة

فه العلميّة -أ  مه يف الفنِّ ، مكانة مؤلِّ  .وكثرة مصنّفاته، وشهرته فيه، وتقدُّ
هات الكتب اجلوامع يف الفنِّ  -ب   .يُعدُّ من أمّ
: قال ابن حجر، وقبوله عند العلامء، وانتشاره الكبري، شهرته الواسعة -ج 

 . ٣٣٣حظ ص: لّ ، وال٢/٦٨٢. منه، واجلواهر ١١، وينظر: ص: ٨التّعجيل ص:   )١(
 . باختصار. ٧٩التّقريب ص:   )٢(
 . ١٢/٥٢٠التّهذيب   )٣(
قم حسب طبعة مصطفى عبد  )٤(  . العلميّة، بريوت القادر، الكتبهذا الرّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ا حسنًا عند املميِّ  الكتاب من طلبة الفنِّ وقع((  .))ز البصريموقعً

يادات عليهام -د  يّ ومغلطاي مع الزّ متهيف قال، مجع فيه بني كتايبْ املزّ : مقدّ
؛  اجلمع بني هذين الكتابني الكبريين يف حجم لطيفالّ إفلو مل يكن يف هذا املخترص ((

ا لكان معنى تي مل تقع هلامهذا مع الزّ ، مقصودً  .))يادات الّ
ابقة عليه -هـ  ملت عىل، استفادةُ مؤلِّفه من الكتب السّ هتذيب والّتي عُ
 .فحو خالصة جهودٍ سبقته، الكامل
واة -و  فه الفائقة باستيعاب كلّ ما يتعلّق بالتّوثيق والتّجريح يف الرُّ ، عناية مؤلِّ

وبذلك يُعدُّ أكرب موسوعة ، -كام نصّ عليه-وحماولته مجع كلّ ما ظفر به من ذلك
 .علميّة يف أقوال النّقاد

 .وكثرة تداوهلم له، هب العلامء عناية -ز 
تي مات ابن حجر وهو راضٍ عنها -ح  خاويّ من مجلة الكتب الّ ألنّه ؛ ذكره السّ

رها معه  .هتيّأ له من حيرِّ

 . ٨٠التّقريب ص:   )١(
)٢(  : خاويّ يّة، قال السّ َّا يدلّ عىل ذلك كثرة نسخه اخلطّ تب((وممِ  . . وقد.  نسخٌ  منه بُيّض، وكُ

 ثالث، كسالسل يف املؤلِّف بخطّ  والّتي، ستٍّ  يف وأخر، جملّدات مخس يف نسخة منه بيّضت
هب  . ٦٨٣-٢/٦٨٢. اجلواهر ))الذّ

)٣(   : خاويّ ها يف ابتداء  عملتُ من تصانيفي، ألينّ  راضيًا عن يشءٍ  يقول: لستُ  هسمعتُ ((قال السّ
متهو، رشح البخاريّ رها سورِّ حيُ أ يل من األمر، ثمّ مل يتهيّ  هتذيب و، املشتبهو، مقدّ

، غليقالتّ و، رشح البخاريّ ه يف مواضع أثنى عىلبل رأيتُ . . ،. اللّسانو، التّهذيب
 . ٦٥٩/ ٢اجلواهر . ))النّخبةو



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
متهقال يف : سبب تأليفه - ٥ يّ -مقدّ ولكن ((: -يف معرض ثنائه عىل كتاب املزّ

؛ الكاشفمنفاقترص بعض النّاس عىل الكشف ، لطوله؛ قرصت اهلمم عن حتصيله
هبيّ  اهللالّذي اخترصه منه احلافظ أبو عبد يف هذه الكتب وجدت  ا نظرتُ وملََّ ، الذّ

. . . الع عىل ما وراءهفوس إىل االطّ ق النّ إنّام هي كالعنوان تتشوّ الكاشفتراجم 
ف الشّ  التّهذيب هذا ويف بل ال يزيد ، من أحواهلم بيشءٍ  يخُ عدد من األسامء مل يُعرِّ

روي وهذا ال يَ ؛ ))أخرج له فالن((، ))رو عنه فالن((، ))رو عن فالن((: قولهعىل 
عىل طريقة التّهذيباختصار يف تعاىل اهللافاستخرتُ ، ةوال يشفي العلّ ، ةالغلّ 

 هتذيب التّهذيبا يب عىل عملدَ وإنّام حَ ((: وقال، ))مستقيمة تكون أن اهللاأرجو
يوخ أنَّ العالّ  ين مغلطايمة شيخ الشّ إكامل هتذيب : هوضع عليه كتابًا سامّ ، عالء الدّ

خص الّذي يرتجم لهع فيه ما فاته تتبّ  الكامل ومن الكالم ، ومن شيوخه، من رواة الشّ
ّ ، فيه من مدح وقدح ب دُ رِ ا يَ وما ظهر له ممِ يّ من تعقُّ ا، عىل املزّ ا كبريً يقرب ، وجاء كتابً

فعمدت أنا . . . وفيه له أوهام كثرية، هبخطّ وقفتُ عليه التّهذيبحجمه من حجم
 .))صتهفلخّ  التّهذيبإىل 

اجم، طريقة ترتيبهو، همنهجه في -٥ رشح املؤلِّف يف : وأسلوبه يف الرتّ
مته له، منهجهمقدّ َّا قاله، وفصّ عىل التّهذيباختصار يف تعاىل اهللافاستخرتُ ((: وممِ

يفيد اجلرح والتّعديل  قترص عىل ماأني أنّ  وهو؛ مستقيمة تكون أن اهللاطريقة أرجو
تي خيرجها من مرويّ أو، ةخاصّ  اته حذف منه ما أطال به الكتاب من األحاديث الّ

 . ١/٣التّهذيب   )١(
 . ١١التّعجيل ص:   )٢(
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، ذلك باملعاجم فإنّ ، وغري ذلك من أنواع العلوّ ، بدالواأل، العالية من املوافقات

ث وهو نحو ثل؛ هذا مجلةً  فحذفتُ . . . واملشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب
، مجةقصد استيعاب شيوخ صاحب الرتّ    يخالشّ  إنّ ثمّ ((: وقال. ))الكتاب

واة عنه واستيعاب وحصل من ، ترمجة ب ذلك عىل حروف املعجم يف كلّ ورتّ ، الرُّ
وايات وسببه انتشار الرّ ؛ والحرصه، ال سبيل إىل استيعابه ه يشءٌ لكنّ ؛ ذلك عىل األكثر

جل فاقترصتُ . . . بها وسعتهاوكثرهتا وتشعّ  واة عنه، من شيوخ الرّ إذا كان  ومن الرُّ
ا عىل األشهر حذف منها أمجة قصرية مل كانت الرتّ  فإنْ ، واملعروف، حفظواأل، مكثرً

واة الّذين عليهم ، يوخعىل ذكر الشّ  طة اقترصتُ كانت متوسِّ  وإنْ ، شيئًا يف الغالب والرُّ
مع ذكر مجاعة ، يخنيعليه رقم الشّ  نعىل مَ  كانت طويلة اقترصتُ  وإنْ ، رقم يف الغالب

جل قد عُ ؛  ملصلحةالّ إأعدل عن ذلك  وال، غريهم ه رف من حاله أنّ مثل أن يكون الرّ
، ومالك، كشعبة؛ أو أكثرهم، ني أذكر مجيع شيوخهفإنّ ،  عن ثقةروي إالّ ال يَ 

واة، يخلتزم سياق الشّ أومل ((: وقال. ))وغريمها عىل حروف مجة الواحدة يف الرتّ  والرُّ
ل أذكر يف أوّ  فأحرص عىل أنْ ، غري عىل الكبريه لزم من ذلك تقديم الصّ ألنّ ؛ املعجم

جل  مجة أكثرالرتّ   أن إالّ  - معرفة ذلكتيرسّ  إنْ -وأحفظهم ، وأسندهم، شيوخ الرّ
وأحرص عىل أن أختم  -غالبًا- كرمه يف الذّ قدِّ ني أُ نّ إف، قريب جل ابن أويكون للرّ 

واة عنه  صفالرُّ حت ام رصّ وربّ ، مجة عن صاحب الرتّ وَ ه آخر من رَ بأنّ : بمن وُ
ا من أثناء الرتّ ((: وقال. ))بذلك عىل  إذا كان الكالم املحذوف ال يدلُّ ؛ مجةوأحذف كثريً

واة((يف نسخة:   )١(  . ))للرّ
 . ))أكرب((يف نسخة:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وفائدة إيراد ، هأحلقتُ  وتوثيقٍ ، به بعد ذلك من جتريحٍ  ومهام ظفرتُ ، وال جتريحٍ ، توثيقٍ 

جل من جرحٍ  كلّ   ام أوردتُ وربّ ((: وقال. ))يظهر عند املعارضة وتوثيقٍ ، ما قيل يف الرّ
ا يسرية يف أثناء ألفاظً  ام زدتُ وربّ ، ستيفاء املقاصدامع ، بعض كالم األصل باملعنى

ا من اخلالف يف وفاة ((: وقال. ))يف ذلك ملصلحةٍ ؛ كالمه جلوأحذف كثريً  إالّ  الرّ
ا التّهذيبوال أحذف من رجال ((: وقال. ))ملصلحة تقتيض عدم االختصار ، أحدً

ني أكتب ة فإنَّ فام كان من ترمجة زائدة مستقلّ ؛ فيهم من هو عىل رشطه ام زدتُ بل ربّ 
اجم قلتومازدتُ ((: وقال. ))واسم أبيه بأمحر، اسم صاحبها : -لهيف أوّ -ه يف أثناء الرتّ

ذكر  ثمّ ((: وقال. ))مجةفهو من زياديت إىل آخر الرتّ ؛ ))قلت((فجميع ما بعد ، ))قلت((
تَّةيف رشوط األئمّ : أحدها؛ ثالثة فصول -بعد ذلك-ف املؤلِّ   يف احلثِّ : والثّاين، ة السِّ

واية عن الثّقات  الن فإنّ ا الفصالن األوّ فأمّ ، ةبويّ مجة النّ يف الرتّ : والثّالث، عىل الرّ
ف ما يف املؤلِّ  دُ عْ فلم يَ ة بويّ مجة النّ ا الرتّ وأمّ ، يف علوم احلديث عليهام مستوىف الكالم
 فاتة مؤلّ ة عدّ بويّ رية النّ ة قديامً وحديثًا يف السِّ ف األئمّ وقد صنّ ، الربّ بن عبداكتاب 

رية النّبويّة ص:   )١( يّ يف ذلك، وكذا ما يتعلّق بذكره السّ  . ١ح  ٧٤١سيأيت االعتذار عن املزّ
مة   )٢( ا ما ذكره من وأمّ ((: ١/٤اإلكامليظهر أنّ ابن حجر قلّد يف هذا مغلطاي فقد قال يف مقدّ

وليس ، ))ه من كتاب أيب عمرأو كلّ ، ه ذكر معظم ذلكفإنّ  اهللادنا رسولري لسيّ نوع السّ 
رر يف كتابه:  يفة بويّ رية النّ السّ  عن الربّ عبد ابنُ  األمر كذلك؛ فإنّه باملقارنة بني ما كتبه الدّ

يّ يتبنيّ  كتبهما و رياختصار املغازي والسّ  وقد ، نظيم واملحتو الفارق الكبري بينهام يف التّ املزّ
يّ  رية سار املزّ َ ، فصول يف هاجعل؛ حيث عىل طريقة بديعةيف سياقة السّ ل وحدات ثِّ متُ

يّ  استفادو، عىل عادة غريه منيّ دون مراعاة تسلسلها الزّ ، ةموضوعيّ   يف الربّ ابن عبد مناملزّ
ة   ه. عىل النّقل منه في ونصّ فقط،  بويّ سب النّ النّ مادّ
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غري  وهلا حملٌّ ، شهروأوضح من أن تُ ، ذكرتُ  فهي أشهر من أنْ ؛ وخمترصات، مبسوطات

أحلقت يف هذا وقد ((: قالو. ))-تعاىل اهللاإن شاء-هذا نستويف الكالم عليها فيه 
هبيّ  تذهيب التّهذيبمن  هاملخترص ما التقطتُ  فرأيت أن ، ه زاد قليالً فإنّ ، للحافظ الذّ

ة تراجم من حذف عدّ  التّهذيبثمّ وجدت صاحب، الفائدة لكمل؛ زياداته أضمّ 
ّ  الكاملأصل تَّة أخرج هلم عىل أنّ  بناءً ؛ ن ترجم هلمممِ يُّ ، بعض السِّ  فمن مل يقف املزّ

ه عىل ما يف ترامجهم نبِّ وأُ ، ثبتهمأن أُ  فرأيتُ ، من هذه الكتب حذفه عىل روايته يف يشءٍ 
عىل من وقفت عىل  هتُ وقد نبّ ، من حذفهم يدُ فْ هم عىل االحتامل أَ وذكرُ ، من عوز

ا-تراجم كثرية وزدتُ ((: قالو. ))روايته منهم يف يشء من الكتب املذكورة  -أيضً
تَّةها من الكتب التقطتُ  ّ ؛ السِّ يّ لنظريهمممِ ا-للفائدة تكملةً ؛ ا ترجم املزّ : قالو. ))-أيضً

ين يف هذا الكتاب املخترص بالكتاب الّذي مجعه اإلمام العالّ  قد انتفعتُ و(( مة عالء الدّ
ّ ، هتذيب الكاملمغلطاي عىل وإنّام استعنت به ، ا ينقلهمع عدم تقليدي له يف يشء ممِ

تي عزا النّقل إليها يف اآلجل وكشفت األصول، يف العاجل وما باين ، هفام وافق أثبتّ ، الّ
مة . ))أمهلته بأن ؛ صتهفلخّ  التّهذيبعمدت أنا إىل ف((: عجيلتّ الوقال يف مقدّ

يّ بأسانيده من رواية ذلك الشّ  تي يسوقها املزّ ؛ خص املرتجمحذفت منه األحاديث الّ
حابة واألئمّ  وكذلك، ذلك باملعاجم واملشيخات أشبه فإنّ  ، ةما يورده من مناقب الصّ

وموضع الكتاب إنّام هو ،  آخرلذلك حمال¢  ألنّ ؛ ومن سري امللوك واألمراء يف ترامجهم
، فاقترصت عىل ما يف كتابه من ذلك، خص املرتجم من جرحٍ أو تعديلٍ لبيان حال الشّ 

 . ))لتكمل((يف نسخة:   )١(
 . ١١ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
-أنّه وهم فيه متجنّبًا ما ظهر يل ؛ وأضفت إليه ما يف كتاب مغلطاي من هذا الغرض

ّ وميَّ  -غالبًا يّ ممِ ، عتُ بمبلغ نظريثمّ تتبّ ، ا زدته عليه من عند مغلطايزتُ كالم املزّ
فأحلقتُ يف كلِّ ترمجةٍ ما عثرتُ عليه من ، ق هبذا الغرض بعينهوتفتييش عىل ما يتعلّ 

 .))ذلك
 :وخالصة منهجه نسوقها يف العنارص اآلتية

مة للكتاب م قدّ  -أ  َّا ، نفيسةبمقدّ نتهوممِ ، تعاىل اهللاستهلّها بالثّناء عىل: تضمّ
الة الم والصَّ هتذيب و، لمقديسّ ل الكامل: أثنى عىل كتايبْ ثمّ ، النَّبيّ  عىل والسّ

يّ كتاب مآخذه عىل و، سبب تأليفهو، ال سيام األخري، هباموأشاد ، يّ للمزِّ  الكامل ، املزّ
هبيّ  التّذهيبو يّ إىل كتابه، ملغلطاي اإلكاملو، للذّ لتكميل ؛ وتضمينه زياداهتام عىل املزّ

ونقل مواضع من ، ورموزه، وترتيبه، وطريقة اختصاره، همنهجه في ورشح، الفائدة
مة هاهتذيب الكاملمقدّ يّ فيه؛ بنصّ  .ورموزه، وترتيبه، تتعلّق بمنهج املزّ
 .وهو حروف املعجم؛ سار يف ترتيبه عىل ترتيب أصله -ب 
يّ  -ج  فجاوز يف حجمه ثلث ، وزاد عليه زيادات كثرية، اخترص كتاب املزّ

مة قال و  )١( حلافظ عرصه أيب  التّهذيبمجعت فيه مقصود ((: ٨٠-٧٩ص: التّقريبيف مقدّ
واة املذكورين فيه يّ من متييز أحوال الرُّ مة  إكامله، وضممت إليه مقصوداحلجاج املزّ للعالّ

حته من مظانّه من بيان أحواهلم ا منه عىل ما اعتربته عليه، وصحّ ين مغلطاي؛ مقترصً -عالء الدّ
ا اجم، وزدتُ -أيضً ب من كثرته لدهيام، ويستغرب خفاؤه ما يتعجّ  عليهام يف كثري من الرتّ

ه طال إىل أن  أنّ ز البصري، إالّ ا، عند املميّ ا حسنً موقعً  وقع الكتاب املذكور من طلبة الفنّ  عليهام
. التّعجيل ))األصل ثلث نحو وجاء((. وقال يف موضع آخر: ))لث كثريوالثّ ، صلجاوز ثلث األ

 منه. ١١، وينظر: ص: ٨ص: 
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 :وسار يف اختصاره عىل حذف األمور اآلتية، األصل

م هبا تي قدّ يّ  الفصول الثّالثة الّ بكون الكالم فيها ؛ وعلّل ذلك، كتابهلاملزّ
اجم، مستوىف يف كتب علوم احلديث م-وليس موضعه كتب الرتّ  .-كام تقدّ

تي   جهااألحاديث الّ اته العالية  خرّ يّ من مرويّ وعلّل ؛ نياملرتمجطريق من املزّ
ر املؤلّف ذلك ، منه بموضوع الكتاب واملشيخات أشبه، باملعاجمذلك بكونه  وقدّ

 .بنحو ثلث الكتاب
حابةما أ  وعلَّله ؛ واألمراء، وسري امللوك، ةواألئمّ ، ورده من مناقب الصّ

 .تذكر فيه آخر حملّ  اهلو، تابع الكوموضليس من  بكونه
يوخ والتّالميذ  يّ من الشّ ّا ذكره املزّ ا ممِ  .سيأيت رشحها؛ وسار فيهم عىل طريقةٍ ، كثريً
  ّ ا ممِ يّ  اكثريً ّا؛ مجةأثناء الرتّ ذكره املزّ وإنّام هو يف ، وال جتريحٍ ، عىل توثيقٍ  ال يدلُّ  ممِ

ال عالقة هلا واحلكايات الّتي ، وزهده، وعبادته، هأخالقو، وأحواله، أخبار املرتجم
 .باجلرح والتّعديل

جلاخلالف يف وفاة    . ملصلحة تقتيض عدم االختصارإالّ  الرّ
نت األمور اآلتية ا زياداتُه فتضمّ  :وأمّ

ظهر عند ت هذا االستيعابوفائدة ، وتوثيقٍ ، ظفر به من جتريحٍ كلّ ما 

يّ سلف يف تقديمه هبذه الفصول؛ وهو أصله:  )١( يّ قد  الكاملللمزِّ ، وإن كان املزّ للمقديسّ
ة، فقد  ا، وله سلف من األئمّ ة كثريً رية النّبويّ ع يف السّ البدء يف كتبهم  همبعض جرت عادةُ توسّ

، وابن حبّان، م عند ابن سعدكام تقدّ ؛ ريةبالسّ  يف  املناسبةوسبق ذكر ، الربّ وابن عبد، والبخاريّ
 . ، وموضوع الفصلني األخريين له تعلّق بموضوع الكتاب١ح  ٣٠٢ذلك، ينظر: ص: 

ولقد ((: -ابن حزمبعد نقله عن -قالوحماولته لالستيعاب ربام محلتُه عىل نقل ما يستعظمه؛ فقد  )٢(
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لُ عىل ال هتاديازوأفاد أنّ ، كام نصَّ عليه؛ املعارضة ْمِ ، اكثرهت ب منتعجّ حتَ

يّ ومغلطاي يّ مل يقصد االستيعاب ، وخفائها عىل املزّ يّتها أنّ املزّ َّا يزيد يف أمهّ وممِ
اد  .وأفاد، فاستدرك عليه املؤلِّف يف ذلك فأجاد، يف ذكر أقوال النُّقَّ

ا ذف حي مل  ّ  عليهد اام زبل ربّ ، الكامل ذيبهت تراجممن أحدً ن هو عىل ممِ
ميِّز، رشطه ائدسم اال ةباكتذلك ب ويُ  .واسم أبيه بأمحر، الزّ

هبيّ يف من  هما التقط  .هتذهيبزيادات الذّ
يّ  إكاملهإضافات مغلطاي يف   ّا يتعلَّق باجلرح والتّعديل، عىل املزّ مع ، ممِ

 .وما خالف أمهله، فام وافق أثبته؛ بل رجع إىل أصوله، عدم تقليده يف ذلك
اجم الّتي  يّ  هاحذفالرتّ ، يف الكتب معىل روايتهلكونه مل يقف ؛ الكاملمن املزّ

ه عىل من ونبّ ، يد من حذفهمفْ ذكرهم عىل االحتامل أَ معلِّالً ذلك بأنّ ؛ فأثبتهم املؤلِّفُ 
 .هافيمنهم وقف عىل روايته 
تَّة عليها يف عثرتراجم كثرية  ّ ؛ الكتب السِّ يّ لنظريهمممِ  .تكملة للفائدة؛ ا ترجم املزّ

البن ه من أشنع ما وقع فإنّ ؛ جت عليهولوال رشطي يف كتايب هذا ما عرّ ، هذا القول استعظمتُ 
 . ٨/١٣٠التّهذيب. ))-اهللاساحمه-زمح

اويأي عند اختالف النّ  )١( ا وبعضها يُ رسّ فَ فبعض النّصوص يُ ، قاد يف الرّ اقيّ  بعضً وبعضها ، د بعضً
بحسب الكثرة واجلاللة مع مراعاة ضوابط ؛ م بعضها عىل بعضقدّ ويُ ، حيمل عىل بعض
ثني عند التّ  ، وتقديم التّعديل إن كان عىل التّعديل تقديمهكطلب تفسري اجلرح و؛ عارضاملحدِّ

ّ ، به أو غري معتدٍّ ، اجلرح جممالً   ما قيل فيه.   بجمع كلّ ا يتبنيّ إىل غري ذلك ممِ
 . يف بعض ما وهم فيه؛ وكأنّه مل يتيرسّ له فيها مراجعة أصوله اإلكاملصاحبَ  تابعو  )٢(
ا يف  -واهللا أعلم-مراده بذلك  )٣( دَ ذكرهم عرضً رَ األسانيد أو املتون، ومن نقل عنه حكاية، من وَ
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يّ  د ألفاظًا يسرية يف أثناء كالمازربّام   .يف ذلك ملصلحةٍ ؛ املزّ

اجم ميّز زياداته  -د إىل  هافجميع ما بعد، ))قلت((: اهليف أوَّ بقوله يف أثناء الرتّ
 .وأكثرها من مغلطاي، همجة من زيادتآخر الرتّ 

 .ستيفاء املقاصدامع ، ام أورد بعض كالم األصل باملعنىربّ  -هـ
ا، رموزه هي رموز أصله -و  واة متييزً ر من الرُّ كَ علِّم ملن ذَ وهؤالء ، ))متييز((: ويُ

علِّم عليهم يّ دون أن يُ  .))متييز((: يذكرهم املزّ
اجم أسلوب أصله يف اجلملة -ز  ، والنِّسبة، والنَّسب، االسم: فيذكر؛ أسلوبه يف الرتّ

ج له فوق االسمورقم من ، واللّقب، والكنية ، خرّ وَ ن رَ  ، ثمّ يسوق عمّ وَ ثمّ من رَ
ا ، ثمّ وفاته، ثمّ أقوال النّقاد فيه، عنه ج حديثه يف الكتب نص¢ ثمّ النّصّ عىل من خرّ

مهم يف التّالميذ، فإن كانوا منهم، إن مل يكونوا من تالميذه، رصحيًا مجة ، قدّ وخيتم الرتّ
هلا  .))قلت(( :بزياداته عىل األصل بقوله يف أوّ

 عادة((: -امليزان لسان والتّهذيب هتذيبعند ذكره-املعلِّميّ  قال -ح
 .))عنده يثبت مل فيام؛ بالنَّقل جيزم ال أنْ  مؤلِّفها

يّ لبعضهم م-أو قول، ومثل هؤالء قد ترجم املزّ  . -كام تقدّ
ّ وميَّ ((قال ابن حجر:   )١( يّ ممِ ا-قال، و))ه عليه من عند مغلطايا زدتُ زتُ كالم املزّ  وزدتُ ((: -أيضً

اجم ما يتعجّ  عليهام يف كثريٍ  م- ))خفاؤه عليهامب من كثرته لدهيام، ويستغرب من الرتّ  . -كام تقدّ
ها قوله:   )٢( ا، ومن أمهّ ّا محله عىل ذلك طلب االختصار، وجعل له قيودً مع استيفاء ((لعلّ ممِ

 . ))املقاصد
 منه.  ٥٩٣وينظر: ص: . ٢٧٧: نكيل صالتّ   )٣(
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يوخ والتّالميذ -ط  يّ يف الشّ ؛ فسار عىل املنهج اآليت، خالف املؤلِّفُ طريقةَ املزّ

 :عليهنصّ كام
يّ ؛ ومل حياوله، مل يقصد استيعاهبم ر ذلك بام سبق ذكره عنه، كام فعل املزّ  .وبرّ

ااملرتجم واملعروف إذا كان ، حفظواأل، اقترص عىل األشهر  .مكثرً
ا منهم يف الغالب مجة قصرية مل حيذف أحدً  .إن كانت الرتّ

 .عليهم رقم يف الغالبالّذين والتّالميذ ، يوخطة اقترص عىل الشّ كانت متوسِّ  إنْ 
 .مع ذكر مجاعة غريهم، يخنيكانت طويلة اقترص عىل من عليه رقم الشّ  إنْ 
جل قد عُ ؛  ملصلحةالّ سبق إ امّ عدل عي ال رف من حاله مثل أن يكون الرّ

، ومالك، كشعبة؛ أو أكثرهم، شيوخه ذكر مجيعَ يف،  عن ثقةروي إالّ ه ال يَ أنّ 
، باجلرح والتّعديلوكونه يستوعبهم يتوافق مع رشطه يف العناية بام له تعلّق 

منيّ  بام عرف من منهجهم يف ؛ فإنّ رواية هؤالء تكسب مشاخيهم التّوثيق الضّ
يوخ  .االنتقاء يف الشّ

يّ ؛ مل يرتّبهم عىل حروف املعجم  وعلّل ذلك بأنّه يلزم من ، كام فعل املزّ
 .غري عىل الكبريتقديم الصّ ترتيبهم عىل املعجم 

جل ربمجة أكرتّ ل الذكر يف أوّ ي عىل أنْ  صَ رِ حَ    ، وأسندهم، شيوخ الرّ
، قريبٌ  أو، جل ابنٌ  أن يكون للرّ إالّ ، - معرفة ذلكتيرسّ  إنْ -وأحفظهم 

 .-غالبًا-مه قدّ يف
صفخيرص عىل أن حي  واة عنه بمن وُ  عن وَ ه آخر من رَ بأنّ : تم الرُّ

 .وتظهر فائدة ذلك يف املختلطِنيَ ، ح بذلكام رصّ وربّ ، مجةصاحب الرتّ 
يوخ والتّالميذ يقترص عىل هرة يف الشّ يّ يف ذكر ، اسم الشّ ومل يتابع املزّ

 .أسامئهم كاملة
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يخ((مراده بإطالق لفظ  -ي يّ : ))الشّ  .هتذيب الكامل: التّهذيبو، املزّ
ة الكتاب منقولة -ك ة مادّ واة، عامّ  .وبيان أحواهلم، ويقلّ كالم املؤلِّف يف نقد الرُّ

د : ذكر من اسمه أمحد: حرف األلف((: حجرقال ابن : نموذج من ترامجه -٦
د: رو عن. نزيل بغداد، املوصيلّ  عيلّ  أبو خالد بنإبراهيم بنأمحد: فق  بنحممّ

، املدينيّ  جعفر بن اهللاوعبد، زيد بنادومحّ ، فضالة بنوفرج، العبديّ  ثابت
حديثًا أبو داود : رو عنه. وغريهم، سعد بنوإبراهيم، عوانة وأيب، زريع بنويزيد
ا ازيّ ، نيا عنهبن أيب الدّ اعن  التّفسرييف  هبن ماجاورو ، واحدً ، وأبو زرعة الرّ
د وأبو القاسم ، املوصيلّ  يعىل وأبو، هارون بنوموسى، احلرضميّ  اهللاعبد بنوحممّ

، ال بأس به: وقال، معني بنوحييى، حنبل بنوكتب عنه أمحد. وآخرون، البغويّ 
الح والفضل: املوصلتاريخ وقال صاحب   بنقال موسى. كان ظاهر الصّ

وذكره ابن : قلت. هـ٢٣٦ سنة، لبت لثامن مضني من ربيع األوّ السّ  ليلة مات: هارون
 .))ثقة صدوق: بن معنيا عن اجلنيد بنوقال إبراهيم، الثّقاتحبّان يف 

مت اإلشارة إىل كثرت نسخه اخلطّيّة: عناية العلامء به-٧  :وجوه العناية بهومن ، تقدّ
 .-سيأيت-تقريب التّهذيب: اخترصه املؤلِّف يف كتابه -أ

هبيّ يف كتابه٨٧١ مجع ابنُ فهد ت/ -ب   يّ والذّ : هـ زياداته مع زيادات املزّ
م-بالتّذهيب التّهذيب وتكميل التّقريب هناية  .-تقدّ

 . ١/٨التّهذيب   )١(
 ومن أعامل الباحثني املعارصين يف العناية به:   )٢(

 يعمل مجاعةٌ من الباحثني عىل حتقيقه كامالً يف رسائل علميّة بكلّيّة احلديث باجلامعة اإلسالميّة.  -أ 
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ات: تهاطبع -٨   ة مرّ  :ومنها، طُبع عدّ

 .هـ١٣٠٩، باهلند، احلجريّة-أ
اترت وصوّ ، هـ١٣٢٥، اهلند، املعارف -ب ، دار صادر: منها؛ مرّ

 .بريوت، اثدار إحياء الرتّ و، هـ١٣٨٨، بريوت
سالة، وعادل مرشد، يبقإبراهيم الزّ  حتقيق-ج  .هـ١٤١٦، بريوت، الرّ
 .هـ١٣١٧، بريوت، املعرفة، خليل شيحا وآخرينحتقيق  -د

 .هـ١٤٠٤، بريوت، الفكر -هـ
يّة احلديثيعمل -و ب كلّ باجلامعة اإلسالميّة عىل ، حاالً جمموعة من طالّ

 .حتقيقه يف رسائل ماجستري

، دويّ سلامن النّ ل هتذيب التّهذيبمجع ألفاظ اجلرح والتّعديل ودراستها من كتاب -ب
ياض، جامعة اإلمام)، ماجستري(  . -األجزاء الثّالثة األُوىل فقط-هـ١٤٠١، بالرّ

البن حجر  هتذيب التّهذيبعىل  للبخاريّ  التّاريخ الكبريوائد رجال ز -ج
 ياض. بالرّ ، ة لباحثات يف تعليم البناترسائل علميّ ، ثالث -دراسة حتليلية-العسقالينّ 

 هتذيب التّهذيببات احلافظ ابن حجر عىل غريه من العلامء من خالل كتابه تعقّ  -هـ
 . ةاألردنيّ اجلامعة لبعض الباحثني، يف 

ياض،  هتذيب التّهذيبالتّذييل عىل كتاب  -و لف، الرّ د طلعت، طُبع يف أضواء السّ ملحمّ
 هـ. ١٤٢٥

كالمها إلبراهيم التّذنيب عىل هتذيب التّهذيب، وزوائد التّهذيب عىل التّقريب -ز
ياض،  يف، الرّ ، طُبعا يف دار الرشّ  هـ.  ١٤١٢احلازميّ
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 .تقريب التّهذيب: عنوانه - ١
-٧٧٣ابن حجر( العسقالينّ  عيلّ  بنأبو الفضل أمحداحلافظ : فهمؤلِّ -٢

 .هـ)٨٥٢
 خلّصت قد وكنتُ ((: قال املؤلّف، له هتذيب التّهذيباختصار: موضوعه -٣

يته، الكامل هتذيب مّ يته لطيفٍ  تصنيفٍ  يف خلّصتهثمّ ، التّهذيب هتذيب: وسَ مّ : سَ
مع زيادات يف التّهذيبكر يفعىل مجيع من ذُ  يحيتو، د واحدوهو جملّ التّقريب

اجم تَّة؛ وترامجه هي تراجم أصله، ))الرتّ  وفرغ، وما أُحلق هبا، يف رجال الكتب السِّ
 .هـ٨٢٧ تأليفه من

أ مكانة علميّة كبرية: قيمته العلميّة -٤ نيَّة عليّة، تبوّ واكتسب ، وبلغ رتبة سَ
ة أسباب، ميزات عديدة   :منها؛ توافر هلا عدّ

فه العلميّة -أ  مه يف الفنِّ ، مكانة مؤلِّ واتّساع كالمه يف ، وكثرة تصانيفه فيه، وتقدُّ
واة وايات، الرّ  .والرّ

ال سيام فيام يتعلّق ، الّتي ال يُستغنى عنها، يُعدُّ من أصول كتب الفنِّ  -ب
واة مع التّهذيبنيْ ع تراجموهو مع اختصاره قد حو مجي، باألحكام عىل الرُّ

يادة   .عليهامالزّ
ي العلامء له بالقبول، الكبريوانتشاره ، شهرته الواسعة -ج ، وتداوله بينهم، وتلقّ

 باختصار. . ٨التّعجيل ص:   )١(
-)٨٨٢٦، و(-طبعة أيب األشبال-)٨٩٢٣وبلغت ترامجه(. ١٤٠٠ص: خامتتهكام جاء يف  )٢(

امة  . -طبعة عوّ
اجم يف زيادات ، معالتّهذيب يف ذُكر من مجيع عىل حيتوي((قال املؤلِّف:   )٣(  . ٨. التّعجيل ص: ))الرتّ
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 .واعتامدهم عليه

تي عملها العلامء عىل -د ه من الكتب الّ فُ فحو ، هتذيب الكاملاستفاد مؤلِّ
لْمَ من سبقه، خالصة جهودهم ر عرصه، وضمّ إىل علمه عِ  .مع تأخّ

واة -هـ وفق ، رتبة كلّ راوٍ فيهواشرتاطه حتديد م، عنايته الفائقة باحلكم عىل الرُّ
متهبيّنه يف ؛ منهجٍ علميٍّ   .-كام سيأيت-مقدّ

واة-و رةٍ يف احلكم عىل الرُّ عدُّ أفضل كتابٍ للحصول عىل نتيجةٍ حمرَّ ص ، يُ ويُلخِّ
  .األقوال فيهم أحسن تلخيص

يّة: ومن وجوه ذلك، به العلامء عناية -ز ملت ، كثرة نسخه اخلطّ تي عُ والكتب الّ
 .-كام سيأيت-عليه

خاويّ ، ثناء العلامء عليه-ح  .))الوضع عجيب وهو((: قال السّ
ة به -ط ه، هــ٨٢٧سنة  تأليفه من فرغ فقد، عناية املؤلِّف اخلاصّ  يعـاود ظـلَّ  لكنـّ

ــح، ويــنقص فيــه فيزيــد، فيــه النّظــر ل ويوضّ : أي؛ بســنتني وفاتــه مــن قريــب إىل ويعــدّ
تــي  واإلضــافات، اإلحلاقــات تــواريخ مــن واضــحٌ  هــو كــام، ٨٥٠ســنة هنــاالّ  دوَّ

حوا  )١( واة، وربّام رصّ رون بأحكامه عىل الرُّ باسمه، واسم كتابه، -عند العزو-ولذلك نجدهم يُصدّ
، واحلكم حكمه، والعبارة عبارته.   وربّام اكتفوا بأحدمها، وربّام اكتفوا باحلكم دون عزوٍ

عادته كام هي ؛ ص ذلك احلافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيصقد خلّ ((: -يف راوٍ -قال األلباينّ  )٢(
 . ٥/٣١٠ اإلرواء. ))التّقريبيف

 . ٢/٦٦٨اجلواهر   )٣(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
تي  النّسخةعىل   .بخطّه كتبهاالّ

مة حتقيقه له ص:   )١( امة يف مقدّ د عوّ  . ١/١٤، وكذا مؤلِّفو حترير التّقريب٣٦أفاد هذا حممّ
، -٣ح ٧٣٥كام سبق ص: -ضمن كتبه الّتي كان يرتضيها التّقريبمل يذكر ابنُ حجرتنبيه: 

واة يف بعض املواضع ما يتطلّب  ألنّه مل يتهيّأ له حتريرها؛ ولذلك وقع له يف أحكامه عىل الرّ
به بعضُ املعارصين .  -كام سيأيت -املراجعة، والتّحرير، وبسبب هذا تعقّ بٍ وال يُسلَّم بكلّ تَعقّ

 وينبغي للمستفيد من الكتاب أن يأخذ بعني االعتبار األمور اآلتية: 
جوع إىل أصله -أ ته. هتذيب التّهذيبالرّ  ؛ فهو مادّ

،  -ب ابقني، وهو إمامٌ جمتهدٌ عدُّ الكتاب خالصة اجتهاد املؤلّف، وثمرة فهمه لكالم السّ يُ
 .  ومكثرٌ متفنّنٌ

واة املختلف فيهم.  -ج  اد، ال سيام يف الرُّ  مراجعة أقوال النّقّ
ة، يقع له فيها اخلطأ؛ كغري -د ة، لكن الغالب عىل أحكامه أحكامه اجتهاديّ ه من األئمّ

واب.   التّحرير، والصّ
؛ بسبب تغريّ  -أحيانًا-االطّالع عىل أحكامه يف بقيّة كتبه، ألنّ االختالف بينها -هـ واردٌ

ر منها.   االجتهاد، أو اعتبارات أخر، مع مراعاة املتأخّ
ا ما تقع -و ة باألحكام؛ فكثريً خفيّة، وغري منصوصٍ عليها،  ينبغي التّنبّه للقرائن املحتفّ

ويات قد يرد اوي يف كتب نقد الرّ لبيان حالته يف  -أحيانًا-ومؤثِّرة فيها؛ ومن ذلك: أنّ احلكم عىل الرّ
دُ  واية فحسب؛ بينام احلكم يف كتب اجلرح والتّعديل يَرِ  . لبيان عموم حالته-غالبًا-تلك الرّ

ف عىل موقف ابن حجر من أصول بعض العل -ز امء، ومناهجهم يف كتبهم، التّعرّ
عتنى بام نصّ عليه من ذلك.   وأحكامهم، ويُ

نه -ح  متهالفهم اجليّد ملصطلحاته، وألفاظه فيه، ال سيام ما ضمّ . ومعرفة ألفاظ مقدّ
واة يتطلّب طول  ة هبا، وتنزيلها عىل الرُّ اجلرح والتّعديل، وفهم معانيها، وإدراك مراد األئمّ

ا والتّعديل اجلرح صيغ((: املعلِّميّ  ستقصاء النّظر، قالممارسة، وكثرة خربة، وا  تُطلق ما كثريً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
هتذيب هتذيب الكامل يف ا فرغت من ملَّ فإينِّ ((: املؤلِّفقال : سبب تأليفه -٥

جال ا حسنًا وقع الكتاب املذكور من طلبة الفنِّ . . . أسامء الرّ ز عند املميِّ  موقعً
ي بعض فالتمس منِّ ، لث كثريوالثّ ، صلإىل أن جاوز ثلث األه طال  أنّ إالَّ ، البصري

، الفنّ ا ة جدواه عىل طالبي هذقلّ لِ ؛ وثر ذلكفلم أُ ، ةسامء خاصّ د له األجرِّ أُ  خوان أنْ اإل
ن ويتضمّ ، فادةحيصل مقصوده باإل سعفه بطلبته عىل وجهٍ وأُ ، أن أجيبه إىل مسألته ثمّ رأيتُ 

 .))...منهم شخصٍ  ني أحكم عىل كلِّ أنّ : وهي؛ احلسنى الّتي أشار إليها وزيادة
اجم، طريقة ترتيبهو، همنهجه في -٦ متهبنيّ منهجه يف: وأسلوبه يف الرتّ ، مقدّ

وأعدل ما ، ما قيل فيه يشمل أصحّ ؛ منهم بحكمٍ  شخصٍ  عىل كلِّ  مُ كُ حْ أَ ((: فقال
-واحدٍ  عىل سطرٍ  ةٍ ترمج بحيث ال تزيد كلُّ ؛ وأخلص إشارة، بأخلص عبارة، وصف به

جل؛ -غالبًا ، وكنيته، ونسبه، ومنتهى أشهر نسبته، هوجدّ ، واسم أبيه، جيمع اسم الرّ
تي خيتصّ ، ل من ذلك باحلروفكِ شْ مع ضبط ما يُ ، ولقبه أو ، هبا من جرحٍ  ثمّ صفته الّ

ه من ذكر بحيث يكون قائامً مقام ما حذفتُ ؛ منهم راوٍ  ثمّ التّعريف بعرص كلّ ، تعديلٍ 

رة ملعانيها مغايرةٍ  معانٍ  عىل املامرسة،  طول عىل تتوقّف ذلك املصطلح، ومعرفة كتب يف املقرّ
مة. ))النّظر واستقصاء وذكر بعض ضوابط -الباجيّ  ، وقال١٢الفوائد املجموعة ص: مقدّ

 وأغراضهم، وال أقواهلم فهم من والتّعديل اجلرح ألفاظ حيمل هذا فعىل((: -اجلرح والتّعديل
ناعة أهل من كان ملن إالّ  ذلك يكون ا هبذا والعلم الصّ أن؛ وأمّ  ذلك، وليس يعلم مل من الشّ
ثني أحوال من عنده  تنزيل يمكنه ال والتّعديل، فإنّه اجلرح أهل ألفاظ من يأخذه ما إالّ  املحدِّ

ّا بيشءٍ  اعتبارها التّنزيل، وال هذا األلفاظ  وقع فيام ألفاظهم ظاهر ذلك يف يتبع وإنّامذكرنا،  ممِ
 . ٢٨٨-١/٢٨٧جريحالتّعديل والتّ  ))عباراهتم واختالف اختالفهم عند عليه، ويقف االتّفاق

 . ٨٠-٧٩التّقريب ص:   )١(



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
واة عنه، هشيوخ كر عىل مجيع من ذُ  يحيتو((: وقال، ))ؤمن لبسه من ال يُ إالّ ، والرُّ

اجم، التّهذيبيف  ل اسمِ قم عىل أوّ بالرَّ  وقد اكتفيتُ ((: وقال، ))مع زيادات يف الرتّ
ه، )). . . ةئمّ ن أخرج حديثه من األإىل مَ  إشارةً ؛ راوٍ  كلّ  قومَ دَ رُ َ  فإنْ ((: ثمّ قال، ورسَ

جل يف أحد األ تَّةكان حديث الرّ . . . ولو أخرج له يف غريها، هكتفي برقمأَ ، صول السِّ
، ز عن غريهكر ليتميّ ه ذُ إىل أنّ  إشارةً ؛ ))متييز((: عليه ومن ليست له عندهم رواية مرقومٌ 

خاويّ ، ))أو بعدُ ، م قبلُ جِ رْ وتُ ، ه عليهبّ ومن ليست عليه عالمة نُ   وهو((: وقال السّ
مجة تزيد ال، الكامل هتذيبرجال عىل يشتمل، الوضع عجيب ؛ سطر عىل الرتّ
اوي اسم عىل يشتمل  مع، طبقته وبيان، وعدمه، القبول من وصفته، نسبه وأشهر، الرّ

 .))باحلروف ذلك من ضبطه عىل حيتاج ما ضبط
ص منهجه يف العنارص اآلتية   :ونلخّ

مة -أ ، استهلّها بالبسملة واحلمدلة: اشتملت عىل اآليت افتتح كتابه بمقدّ
الم عىل النَّبيّ  الة والسّ وثنائه ، وعمله فيه، هتذيب التّهذيبوموضوع ، والصّ

بب، عليه وطبقات ، منهجه فيه ورشح بعض، التّقريبالباعث عىل تأليف  والسّ
 .ورقومه، والتّعديل، ومراتبهم يف اجلرح، ترامجه

 من باملبهامت يتعلّق؛ آخره يف فصالً  وزاد، سار يف ترتيبه عىل ترتيب أصله -ب

ابق ص:   )١(  . ٨٠السّ
 . ٨التّعجيل ص:   )٢(
 . ٨٣-٨٢التّقريب ص:   )٣(
 . ٢/٦٦٨اجلواهر   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة ورتّبهنّ حسب، النّسوة   .عنهنّ  الرُّ

قومُ الكتب فيه -ج قومُ أصله؛ رُ ا، ))متييز((: وزاد رقم، هي رُ ، ملن ذكره متييزً
يّ بدون رقمٍ   .وهؤالء ذكرهم املزّ

هم يَكتفي برقم -د تَّة وغريُ تَّةإنْ كان املرتجم أخرج له أصحابُ الكتب السِّ  .الكتب السِّ
  .أو بعدُ ، قبلُ له م جِ رْ وتُ ، ه عليهنبّ  رقمٌ من ليس عليه  -هـ
، الّذي اقترص فيه عىل النّقل؛ ومتيّز هبذا عىل أصله، التزم احلكم عىل كلّ راوٍ  -و

 .وقلّ فيه احلكم
واة بأمرين -ز  :اتّسم حكمه عىل الرُّ

 .فيهم قيلوأعدل ما ، أصحّ 
رة ؛ إشارةوأخلص ، عبارة خرصأب  واة حمرّ لذلك كانت أحكامه عىل الرُّ

 .وألفاظه خمترصة وموجزة، ومدقّقة
 .-غالبًا-واحدٍ  عىل سطرٍ  ةمجرتّ الال تزيد  -ح 
اوي -ط ، هسما: وهي؛ اشتملت ترامجه عىل ذكر العنارص األساسيّة يف ترمجة الرّ

ومرتبته يف اجلرح وصفته ، ل باحلروفكِ شْ ضبط ما يُ و، هقبلو، تهوكني، تهسبون، هسبنو
ج له، والتّعديل عريف والتّ ، وطبقته، -سماالل عىل أوّ ويضعها -وعالمة من خرّ

وسنة ، ؤمن لبسه من ال يُ إالّ تالميذه و، هشيوخيقوم مقام ما حذفه من بحيث ؛ هعرصب
 .ومقدار عمره، وربّام سنة والدته، وفاته

 .زياداتٍ عليه مع، تراجم األصل مجيع حو -ي
متهيف قال : اجلرح والتّعديلمراتب  -٧ انحرص يل الكالم عىل أحواهلم ((: مقدّ

حابة: هلافأوّ : ا املراتبفأمّ . . . يف اثنتي عرشة مرتبة . لرشفهم؛ ح بذلكرصِّ فأُ ، الصّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
، كثقة ثقة؛ فة لفظًاأو بتكرير الصّ ، كأوثق النّاس؛ ا بأفعلإمّ : د مدحهكِّ من أُ : الثّانية

. عدل أو، أو ثبت، أو متقن، كثقة؛ فرد بصفةمن أُ : الثّالثة. كثقة حافظ؛ ومعنى
ابعة أو ، أو ال بأس به، بصدوق: شارةوإليه اإل،  عن درجة الثّالثة قليالً رصُ من قَ : الرّ

ابعة قليالً رصُ من قَ : اخلامسة. ليس به بأس بصدوق : شارةوإليه اإل،  عن درجة الرّ
: ويلتحق بذلك، هخرآ بأو تغريّ ، خيطئ أو، أو له أوهام، و صدوق هيمأ، ئ احلفظسيِّ 

مع بيان ، مجهّ والتّ ، رجاءواإل، صبوالنّ ، والقدر، عشيّ تّ لكا؛ من البدعة مي بنوعٍ من رُ 
ادسة. اعية من غريهالدّ  رتك ت فيه ما يُ بُ ثْ ومل يَ ،  القليلمن ليس له من احلديث إالّ : السّ

.  احلديث فلنيِّ وإالّ ، حيث يتابع، مقبول: شارة بلفظوإليه اإل، حديثه من أجله
ابعة أو ، مستور: شارة بلفظوإليه اإل، قوثَّ ومل يُ ، من واحدٍ   عنه أكثرُ وَ من رَ : السّ

ولو ، عفجد فيه إطالق الضَّ ووُ ، ربعتَ مُ ـل وجد فيه توثيقٌ من مل يُ : الثّامنة. جمهول احلال
، قوثَّ ومل يُ ، واحدٍ  عنه غريُ  روِ من مل يَ : التّاسعة. ضعيف: شارة بلفظوإليه اإل، فرسَّ مل يُ 

، ف مع ذلك بقادحٍ عِّ وضُ ، ةق البتّ وثَّ من مل يُ : العارشة. جمهول: شارة بلفظوإليه اإل
احلادية . أو ساقط، أو واهي احلديث، أو مرتوك احلديث، بمرتوك: شارةوإليه اإل

 .))والوضع، طلق عليه اسم الكذبمن أُ : الثّانية عرشة. م بالكذبمن اهتُّ : عرشة
ح  :الرشّ

واة من حيث اجلرح : املراد هبا. ))ا املراتبفأمّ ((: قوله -أ  حتديد مراتب الرُّ
وساقها ، وتُذكر عىل حدة، ولكلٍّ منهام مراتبُ ختتصّ به، والتّعديل بألفاظٍ خمصوصةٍ 

ا بأعىل مراتب التّعديل؛ ابن حجر هنا سياقةً واحدةً  ومنتهيًا بأدنى مراتب ، مبتدئً
كاملرتبة ، وألفاظها مل يستعمله املؤلِّفُ إالّ يف هذا الكتاب، هذه املراتبوبعض ، اجلرح



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ادسة اقترص عىل ما  رشحهاو، نخبة الفكروعندما حكى املؤلِّف املراتب يف ، السّ

ثون  .ذكره املحدِّ
حابة: هلافأوّ ((: قوله -ب  ىل مراتب . ))لرشفهم؛ ح بذلكرصِّ فأُ ، الصّ هذه أُوْ

حابة فيها ظحَ لْ يُ و، التّعديل عنده ، النّخبةوعندما ذكر املراتب يف، أنّه أدرج الصّ
ثني؛ مل يدرجهم  رشحهاو  .كام هي عادة من سبقه من املحدِّ

فة أو بتكرير الصّ ، كأوثق النّاس: ا بأفعلإمّ ؛ د مدحهكِّ من أُ : الثّانية((: قوله -ج
ثنيهي ؛ هذه املرتبة. ))كثقة حافظ: ومعنى، كثقة ثقة: لفظًا ، األوىل عند املحدِّ

واة ة عىل إخراج ، وأحاديثهم أصحّ األحاديث، وأصحاهبا أوثق الرُّ واتّفق األئمّ
م حديثهم عند املعارضة عىل غريهم، أحاديثهم قدَّ وقد جعل املؤلِّفُ هلذه املرتبة ، و يُ

ا، أوصافًا ، معناهافيُلحق هبا ما كان يف ، ومثّل هلا بألفاظٍ ال تنحرص فيها، وقيودً

حابة عدول، وال يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم،   )١( ؛ فكلُّ الصّ وإدراجهم فيها حملّ إشكال، وال خيلو من نظرٍ
وال خيضعون لقواعد اجلرح والتّعديل، وإدخاهلم يف املراتب ال يتناسب مع هذه اخلصوصيّة، ويفتح 

ىل عدم اإلدراج،  م ليسوا يف العدالة سواء، فاألَوْ حبة؛ باب االجتهاد فيهم؛ بأهنّ ومتييزهم بوصف الصُّ
ثني، ويمكن االعتذار عن املؤلِّف بأنّه أدرجهم ألسباب:   وهذا صنيع املحدِّ

نْ أعدل النّاس؟ قيل: -أ ف، فكام لو قيل مَ د الرشّ كر ملجرّ مهم لرشفهم، فالذّ قَدّ
كْ معهم غريهم.  َ ا يف طبقة واحدة، ومل يفاوت بينهم، ومل يَرشْ حابة؛ ولذا جعلهم مجيعً  الصّ

تَّة، -ب واة املذكورين يف الكتب السِّ حاجته لذكرهم، ومتييزهم؛ فهم من مجلة الرُّ
ميَّزُ  حبة؛ وأفضل وصفٍ يُ ون بالصُّ ميَّزُ ىل، ويُ حبة. ومع هذا؛ فذكرهم بدون إدراج أَوْ ون به الصُّ

ثني.   كام هو صنيع املحدِّ
ثني.  ٧٠-٦٩ص:  النّخبةجعل ابن حجر هذه املرتبة يف   )٢( كي هناك اصطالح املحدِّ ل املراتب؛ ألنّه حيَ   أوّ
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حيح: وحكم أحاديث أصحاهبا. وتنطبق عليه صفاهتا  .أصحّ الصّ

هذه . ))أو عدل، تأو ثبْ ، أو متقن، كثقة؛ فرد بصفةٍ من أُ : الثّالثة((: قوله-د
ثني؛ املرتبة : ولذلك قال؛ ومثّل هلا بألفاظٍ ال تنحرص فيها، هي الثّانية عند املحدِّ

 .صحيح: وحكم أحاديث أصحاهبا. يف معناهافيُلحق هبا ما كان ، ))...كثقة((
ابعة((: قوله  ـه ، بصدوق: شارة عن درجة الثّالثة قليالً وإليه اإلرصُ من قَ : الرّ

ثني؛ هذه املرتبة. ))ليس به بأس: أو، ال بأس به: أو وقد ضبطها ، هي الثّالثة عند املحدِّ
نَن احلدود ري عىل سَ لّة، نسبيٌّ فالقصور ؛ املؤلِّفُ بام ال جيَ ويتفاوت النّاس ، وكذا القِ

اب، فيه َا، وهي األلفاظ املذكورة فيها؛ بأنّ املؤلِّف ضبطها باملثال: وجيُ وبِامَ ، فتتعنيّ هبِ

الوصف بأفعل : وأرفعها((: -٧٠-٦٩ص:  النّخبةيف مراتب التّعديل يف -قال ابن حجر  )١(
تفريقه بني  ظحَ لْ يُ و. ))أو ثقة حافظ، كثقة ثقة؛ أو صفتني، د بصفةكأوثق النّاس، ثمّ ما تأكّ 

 ألفاظ هذه املرتبة. 
راسات يف  )٢( ّن جاء بعده، والدّ مل يفصح املؤلِّفُ عن أحكام هذه املراتب، ومل أقف عىل من بيّنها ممِ

لُ من حاول ذلك ة احلاجة -فيام وقفتُ عليه-هذا قليلة، وأوّ أمحدُ شاكر؛ كام سيأيت، مع شدّ
اهنا؛ للكتاب، وعظيم االنتفاع به، وكثرة االستفادة منه، والتّعويل عليه، وربّام مل يقع بي

فام كان من الثّانية والثّالثة فحديثه ((قال أمحد شاكر: لوضوحها عند املؤلِّف، ومن أُلّفت له. 
حيحنيوىل، وغالبه يفرجة األُ صحيح من الدّ   ). (حاشية ٨٩ص: . الباعث احلثيث ))الصّ

بط كـ ظحَ لْ يُ  )٣( ، وبعضها ))ةثق((أنّ األلفاظ املذكورة ليست سواء؛ فبعضها يتناول العدالة والضّ
بط كـ))عدل((خيتصّ بالعدالة كـ بْت((، و))متقن((، وبعضها خيتصّ بالضّ ، ويُشرتط للقبول يف ))ثَ

ا، ولكنّ هذه األلفاظ إذا جاءت يف سياق االحتجاج، والقبول،  بط معً اوي: العدالة والضّ الرّ
 والتّعديل شملت األمرين، ودلّت عىل عدم وجود املعارض من اجلرح. 

 . ٢ينظر: حاشية   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .حسن لذاته: وحكم أحاديث أصحاهبا. يف معناها

ابعة قليالً رصُ من قَ : اخلامسة((: قوله -و بصدوق : شارةوإليه اإل،  عن درجة الرّ
ويلتحق بذلك ، هخرآ بأو تغريّ ، أو خيطئ، له أوهام: أو، و صدوق هيمأ، احلفظئ سيِّ 

مع بيان ، مجهّ والتّ ، رجاءواإل، صبوالنّ ، والقدر، شيعتّ لكا؛ من البدعة مي بنوعٍ من رُ 
ما قيل يف املرتبة ، واإلشكال فيه، ويقال يف ضابط هذه املرتبة. ))اعية من غريهالدَّ 

ابقة ىل مراتب اجلرح. اجلوابواجلواب هو ، السّ فتكون ؛ وهل هذه املرتبة هي أُوْ
ه ا من مراتب ؟. افهي أدناه؛ أم من مراتب التّعديل، اأخفّ ظاهر كالم البقاعيّ أهنّ

ب حسنٌ وحديث هذا الرضّ ((: -قريبتّ اليف ))صدوق هيم((يف-فقال، التّعديل
ها أمحدُ شاكر من مراتب اجلرح، ))أعلمواُهللا ، لذاته عىل ((: وقال املعلِّميّ ، وعدّ

محن كان حيُ عبد وأنّ ، حييى تركه  أنّ إالّ  نا مل نعرف من حال راوٍ فرض أنّ  ، ث عنهدِّ الرّ
وحكم . ))بام ينفرد به وال حيتجّ ، فال يسقط؛ وخيطئ، صدوق هيم: هفمقتىض ذلك أنّ 

ابعة فحديثه صحيح من الدّ وما كان من الدّ ((قال أمحد شاكر:   )١( رجة الثّانية، وهو الّذي رجة الرّ
مذيّ سّ حيُ  وهذا من ). (حاشية ٨٩ص: . الباعث احلثيث ))ويسكت عليه أبو داود، نه الرتّ

ة عىل احلسن.  حّ  إطالق الصّ
 . ١/٢٦١ة النّكت الوفيّ   )٢(
ابعةبعد -قال  )٣( رجة دت طرقه، فام كان من الدّ  إذا تعدّ وما بعدها فمن املردود إالّ ((: -أن ذكر حكم الرّ

ادسة فيتقوّ    ).(حاشية ٨٩ص: . الباعث احلثيث ))ا لغريه بذلك ويصري حسنً اخلامسة والسّ
ا من اجلرح ما ييل: . ٣٠٥األنوار ص:   )٤( ّا يدلُّ عىل أهنّ  وممِ

ا الغلط((: -دفاعه عن املتكلَّم فيهم عند البخاريّ يف معرض -قال ابن حجر -أ  فتارة : أمّ
اوي جد إن وُ ؛ فحيث يوصف بكونه كثري الغلط ينظر فيام أخرج له؛ وتارة يقلّ ، يكثر من الرّ

ا عنده املعتمد أصل احلديث ال  أو عند غريه من رواية غري هذا املوصوف بالغلط علم أنّ ، مروي¢
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يُوجب التَّوقُّف عن احلكم  وجد إِالَّ من طريقه فهذا قادحٌ ن مل يُ إو، خصوص هذه الطّريق
ة ما هذا سبيله حيحوليس يف ، بصحَّ ة وحيث يوصف بقلّ . يشء ذلك من اهللابحمد الصّ

وغري ذلك من العبارات فاحلكم فيه ، له مناكري أو، له أوهام أو، ء احلفظيسّ : كام يقال؛ الغلط
واية  إِالَّ أنّ ، كاحلكم يف الّذي قبله واية عن هؤالء يف املتابعات أَكثر منها عند املصنّف من الرّ الرّ

ا مرتبةُ  ))فاحلكم فيه كاحلكم يف الّذي قبله((قوله: ، ف٣٨٤ص:  اهلد. ))عن أولئك  أفاد أهنّ
ا-. وقالجرحٍ  ُّ -أيضً ٍ : ومتى تُوبع اليسّ تَربَ عْ صار حديثه حسنًا ال لذاته، بل . . . ء احلفظ بمُ

ف إىل درجة وقّ فارتقى من درجة التّ . . . عع واملتابَ اعتبار املجموع، من املتابِ وصفه بذلك ب
ف يسري واختصار. . ١٣٠-١٢٩. النّزهة: ص: القبول  بترصّ
ذا إو. . . ىاأللفاظ يف اجلرح والتّعديل عىل مراتب شتّ  وجدتُ ((قال ابن أيب حاتم:  -ب 
ّ أو ال بأس ، دقه الصّ أو حملّ ، ه صدوقنّ : إقيل له اجلرح . ))وينظر فيه، ن يكتب حديثهبه فهو ممِ

الح، ١/٣٧والتّعديل ا-قال ابن الصّ هذه العبارات ال تشعر  ألنّ ؛ هذا كام قال((: -معلِّقً
ف النّظر املعرِّ  ستوفَ ن مل يُ إو. . . عرف ضبطهوخيترب حتّى يُ ، بط، فينظر يف حديثهبرشيطة الضّ 

الكون ذلك املحدِّ  من حديثه اعتربنا ذلك  ىل حديثٍ إواحتجنا ، ث يف نفسه ضابطًا مطلقً
وقال ، ١١١-١١٠: ص. علوم احلديث ))ونظرنا هل له أصل من رواية غريه، احلديث

 : هبيّ ا عدُّ ومن دونه يُ ، دوقد الصّ تفرّ ((الذّ  عنفهذه نصوص . ١٤١-٣/١٤٠امليزان. ))منكرً
ة تدلّ  هؤالء ا أنزله  دوقت يف حديث الصّ النّظر والتّثبّ طلب عىل  األئمّ د، ألنّ فيه ضعفً املجرّ

 كام هنا. ؛ آخر ضيف إليه ضعفٌ أُ  إذافكيف عن الثّقة، 
؛ كقوله: -ج  ؛ ألنّ اجلرح فيها ظاهرٌ نت هذه املرتبة ألفاظًا يبعد محلها عىل التّوثيقِ تضمّ

 ، واألصل اشرتاك ألفاظ املرتبة الواحدة يف أصل احلكم. ))صدوق سيِّئ احلفظ((
ملرتبة بعد أدنى مراتب التّعديل، فليس بعدها إالّ اجلرح. واهللا أعلم. وقعت هذه ا -د 

 وهذه املرتبة تُعترب من أشكل املراتب؛ ملا يأيت: 
وقوعها مبارشة بني آخر مراتب التّعديل؛ وأوائل مراتب اجلرح، فوقع فيها جتاذب 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة هبمومراعاة القرائن ، ينبغي فيه التّثبّت والتّوقّي: أحاديث أصحاهبا ، املحتفّ

اعية. وبمرويّاهتم عوة يف الدّ بناءً عىل مذهب اجلمهور الّذين ؛ وإشارة املؤلِّف إىل الدّ

قيق.  ، وقد تقرص العبارة عن التّحديد الدّ ، وجتريحٍ  بني توثيقٍ
 ، عف ثالثة: الوهم، والتّغريّ ، ودرجتِه؛ فأنواع الضَّ عفِ ألفاظها متفاوتة يف نوعِ الضَّ
ها خمتلفة عن األخر؛ فالوهم يُضعَّف به إذا  مي بالبدعة، ولكلٍّ منها أحكامٌ ختصّ والرّ

مي بالبدعة بَتَ -كثر، والتّغريّ إذا وصل حدّ االختالط، والرَّ دق،  -إنْ ثَ يُشرتط فيه الصِّ
رجة؛ فإنّ وربّ  ا التّفاوت يف الدّ صدوق ((ام كان مقصود املؤلِّف مطلق اجلرح هبا. وأمَّ

ح جرحه-قال األلباينّ ، ))صدوق خيطئ((ليس كـ ))سيِّئ احلفظ وقد ((: -يف راوٍ رجّ
 التّقريبيف-كام هي عادته-ص ذلك احلافظ ابن حجر نفسه أحسن تلخيصخلّ 

كام فعل ؛ دقيِّ ومل يُ ، كام فعل اجلامعة؛ فأطلق جترحيه))ء احلفظصدوق يسّ ((فقال: 
ص سواه من لخِّ يُ  د أنْ الّذي ال يمكن للعامل املنصف املتجرّ  . وهذا هو احلقّ اجيّ السّ 

ابقةأقوال األئمّ  نا نعرف فإنّ ((: -))صدوق خيطئ((عن -، وقال٥/٣١٠ . اإلرواء))ة السّ
ا ما حيُ  [يعني: ابن حجر] هع أنّ تبّ باملامرسة والتّ  ن حديث من قال فيه مثل هذه سّ كثريً

 . ٢٠٣ة ص: . متام املنّ ))الكلمة
ع أسباب   )١( ويمكن استفادة هذا امللحظ من كون ابن حجر فاوت بني ألفاظ هذه املرتبة، ونوّ

. وينبغي عند التّعامل مع أصحاب هذه  عف فيها، ومجع يف ألفاظها بني تعديلٍ وجتريحٍ الضَّ
ك ابقة: املرتبة مراعاة اآليت؛ مع ما ذُ  ر يف األصل أعاله، واحلاشية السّ

م من املختلف فيهم.  -أ  األصل يف أصحاهبا أهنّ
رة كـ -ب فتح احلكم فيهم؛ هو خالصة اجتهاد املؤلِّف، فينظر بقيّة كتبه، ال سيام املتأخّ

ا-، ويقارنالباري ة.  -أيضً  بأحكام غريه من األئمّ
تي تُعنى بذكر أوها -ج جوع إىل الكتب الّ واة ومناكريهم؛ كـالرّ عفاءم الرُّ للعقييلّ  الضّ

، و الكاملالبن حبّان، و املجروحنيو .  امليزانالبن عديّ هبيّ  للذّ
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دق، أالّ يكون داعية؛ يشرتطون لقبول روايته  .والبعض يكتفي فيه بالصّ

ادسة((: قوله -ز رتك ومل يثبت فيه ما يُ ،  القليلمن ليس له من احلديث إالّ : السّ
هذه . )) احلديث فلنيِّ وإالّ ، تابعحيث يُ ، مقبول: شارة بلفظوإليه اإل، ه من أجلهحديثُ 

 :وهي، وانتظمت ثالثة قيود للمقبول، من مراتب اجلرح بال ريب
ثِر، ونحوها، والثّالثة، واالثنني، يَروي احلديث الواحد؛ قلّة احلديث كْ مُ  .وليس باـل

 .والنَّكارة، وسالمتها من املخالفة، استقامة أحاديثه
ق كان مقبوالً ؛ وهذا القيد باعتبار ما يقع مستقبالً ، املتابعة وإالّ فلنيّ ، فكلّام حتقّ

. الشرتاط املتابعة يف قبوله؛ وهو يدلّ عىل ضعفه يف األصل، احلديث

ة، بل مل يستعملها املؤلِّف إالّ   )١( دْ استعامهلا عند األئمّ رِ ، ومل يَ وهذه املرتبة من أشدِّ املراتب إشكاالً
واية  يف هذا الكتاب، واألصل يف إطالق القبول تجّ بحديثه، ولو انفرد، وهو بالرّ عىل من حيُ

ملت يف هذه املرتبة رسائل جامعيّ  اوي، وعُ ة، وبحوث علميّة؛ سيأيت ذكرها ألصق منه بالرّ
 . ٣ح ٧٧٠ص:

ا من هؤالء  عتُ لقد تتبّ ((: العاينّ  قال )٢( ّ  ))املقبولني((كثريً أو ، ن له احلديث الواحدفرأيت غالبهم ممِ
أدخله ابن حجر  ، وقد وجدت أكثر راوٍ ا فوقها فنادرٌ أمّ ، الثةمنهم من يتناول الثّ  احلديثان، وقلّ 

ا عنده ستّ   . ٥٢: صمنهج دراسة األسانيد . ))ة أحاديثيف هذه املرتبة راويً
، وليس املراد ثبوت ما -فيام يظهر-))ه من أجلهرتك حديثُ ومل يثبت فيه ما يُ ((هذا هو املراد بقوله:   )٣(

ك؛ كالكذب، أو التّهمة به؛ فهذه هلا مراتب أخر أحطّ منها.   يُوجب الرتّ
؛ ولذلك نجد الثّقاتعند ابن حجر تتناسب مع من ذكرهم ابن حبّان يف  ))املقبول((قيود   )٤(

ه أحسن حاالً منه؛ عليهم، واملقبول يشارك جمهول احلال يف أصله، ولكنّ  -يف الغالب-إطالقها
مه بمرتبة، ولكن لقلّتها، وعدم كفايتها مل يرتقِ إىل  الستقامة  أحاديثه، ولذلك تَقدّ

 االحتجاج. درجة



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .يرتقي للحسن لغريه: أي؛ فإن تُوبع فمقبول، لنيّ : وحكم حديثه

ابعة((: قوله -ح شارة وإليه اإل، قوثَّ ومل يُ ، من واحدٍ  عنه أكثرُ  وَ من رَ : السّ
ومها بمعنى واحدٍ ؛ وجمهول احلال، هذه مرتبة املستور. ))أو جمهول احلال، مستور: بلفظ

فه بام ال لبس فيه، عند املؤلّف : وحكم حديثه. الكالم عىل املرتبة التّاسعة: وينظر، وقد عرّ
 .فإن تُوبع ارتقى للحسن لغريه، ضعيف

ٍ تَ عْ ملُ  وجد فيه توثيقٌ من مل يُ : الثّامنة((: قوله -ط  ، عفجد فيه إطالق الضَّ ووُ ، ربَ
عيف. ))ضعيف: شارة بلفظوإليه اإل، فرسَّ ولو مل يُ   :ذكر املؤلِّف رشطني للضّ
عتَربَ  -أ ه من التّوثيق الـمُ لوُّ ادر من اإلمام املعتمد؛ خُ ط ، وهو الصّ وهذا الرشّ

 .كتوثيق املتساهل؛ توثيقٍ غري معتربيمنع فيه وجود ال
عف -ب ىلَ ، ولو بغري تفسري، إطالق الضَّ ا فمن باب أَوْ ً فرسَّ . فلو جاء مُ

 . ٣ح  ٧٥٦ينظر: كالم أمحد شاكر عن حكم هذه املرتبة ص:   )١(
 . ٥٠مع رشحها ص: النّخبةكام هنا، وكام يف  )٢(
  .١٣٠-١٢٩ظر ص: ينظر: نزهة النّ   )٣(
عفاء؛ وإنّام نبَّه   )٤( يِّقة، فال تتّسع جلميع الضّ عيف عند املؤلِّف ضَ وال يُفهم من هذا أنّ دائرة الضّ

؛ وتوضيحه: أنّ املؤلِّف مجع  باألدنى عىل األعىل. وبالتّدقيق يف العبارة يتبنيّ أنّ مفهومها واسعٌ
؛ عتَربَ منفيٍّ وتضعيفٍ غري مفرسَّ مثبتٍ فدلّ بمفهومه أنّ التّوثيق لو جاء من غري  بني توثيقٍ مُ

عف ٍ -معتربٍ فإطالق الضَّ ا، أو غري مفرسّ ً ؛  -مفرسّ عتَربٍ ا إذا جاء التَّوثيق من مُ ىل، وأمَّ من باب أَوْ
ور اآلتية من التّوثيق  ؛ وهبذا تشمل هذه املرتبة الصّ فال بُدَّ يف معارضته من تضعيفٍ مفرسَّ

: من خال من التّوثيق  ىل، من خال من املنفيّ املعترب، من خال من التّوثيق غري املعترب من باب أَوْ
فرسَّ  ه غري مُ فُ عْ عف: من ضَ ور اآلتية من الضّ ىل. وتشمل الصّ ىل، وأَوْ ا من باب أَوْ التّوثيق مطلقً
فرسَّ يف مقابل توثيق معترب، ومن  ه مُ فُ عْ يف مقابل توثيق غري معترب، أو خالٍ من التَّوثيق، ومن ضَ

ىل يف مقابل من خال من التّوثيق. واخلالصة:  باب ىل، وأَوْ ىل يف توثيقٍ غري معترب، ومن باب أَوْ أَوْ
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اهد، ضعيف: وحكم حديثه  .ويرتقي للحسن لغريه باملتابعة أو الشّ

: شارة بلفظوإليه اإل، قومل يوثَّ ، واحدٍ  عنه غريُ  روِ من مل يَ : التّاسعة((: قوله -ي
 .))جمهول

ازيّ ، وهو املراد باملجهول عند اإلطالق؛ هذه املرتبة يف جمهول العني إالّ أنّ أبا حاتم الرّ
فه املؤلِّفُ بأمرٍ واضحٍ ال لبس فيه، يطلقه عىل املجهول بنوعيه أنّه فاوت بني  ظحَ لْ يُ و، وقد عرّ

، اجلهالة وجمهول العني أوغل يف، ضعيف: وجعل بينهام مرتبة، والعني، مرتبة جمهول احلال
عف مها من التّوثيق، وأشدّ يف الضّ ويفرتقان برواية الواحد يف ، أو التّضعيف، ويشرتكان يف خلوّ

 .ضعيف: وحكم حديثه. العني ورواية االثنني فأكثر يف احلال
: شارةوإليه اإل، ف مع ذلك بقادحٍ عِّ وضُ ، ةق البتّ وثَّ من مل يُ : العارشة((: قوله -ك
وما بعدها ، وهذه املرتبة. ))أو ساقط، أو واهي احلديث، احلديث أو مرتوك، بمرتوك

ديد عف الشّ ها املؤلِّف بأمرين، مراتب الضَّ  :وقد فرسّ
ٍ : أي؛ مل يوثَّق البتّة: األول تَربَ عْ ٍ ، ال من مُ تَربَ عْ فخلت ترمجته من ، وال من غري مُ

ا  .التّوثيق مطلقً

؛ وهي  ٌ تعنيِّ َعَ فيها بني صورتني، فدخوهلا مُ عيف؛ مجَ أنّ املؤلِّف ذكر إحد حاالت الضّ
، أو بمفهوم املخالفة ىلَ م-األصل، ثمّ يدخل غريها من باب أَوْ  . -كام تقدّ

، وضوابط ٢١١-٢/٢١٠)، وفتح املغيث١١٣هـ ص: ١٨٠-١٧١تاريخ اإلسالم(ينظر:  )١(
 . ٩١اجلرح والتّعديل ص: 

ّا يفرتقان فيه )٢( ، وممِ ا-هذه عالمة ظاهرةٌ كُّ يف عينه، ووجوده، فربّام -أيضً : أنّ جمهول العني نَشُ
ق برواية  تحقِّ ا جمهول احلال فعينه ثابتة، ووجوده مُ وقع وهمٌ يف تسميته، وال حقيقة له، وأمّ

 اثنني فأكثر، ولكن نجهل حاله. 
اهد )٣( قَعَ خالفٌ يف تقويته باملتابعة والشّ  ، واألقو التّقوية. واهللا أعلم. وَ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
عِّف بقادحٍ : الثّاين ، فيها شديد فالطّعن؛ العدالةوهذا يشمل القدح يف ؛ ضُ

واب؛ والقدح يف احلفظ ومثّل املؤلِّفُ بألفاظٍ أربعة كلّها ، إذا غلب اخلطأُ عىل الصّ
ا: وحكم حديثه. بمعنى واحد  .ضعيف جد¢

هو من يكذب يف ؛ املتّهم بالكذب. ))م بالكذبمن اهتّ : احلادية عرشة((: قوله -ل
ه ، حديث النّاس ة واحدة، يف حديث النَّبيّ ومل يثبت كذبُ وكذبه يف حديث ، ولو مرَّ

ا: وحكم حديثه. النّاس أوجب له التّهمة يف حديث النَّبيّ   .ضعيف جد¢
وهذه أدنى . ))والوضع، طلق عليه اسم الكذبمن أُ : الثّانية عرشة((: قوله -ك 
اب: وهي مرتبة، املراتب اع، الكذّ اوي ، والوضّ إذا صدر منه ويثبت هذا الوصف للرّ

فيُشرتط يف قبول -مثالً -إالّ إن كان موجب الطّعن عن تأويل أو اجتهاد سائغني، كاملبتدع   )١(
دق.   روايته الصّ

)٢(  : هبيّ اوي من األإإنَّ ((قال الذّ تي ال يُ كثار الرّ ه مرتوك إوافق عليها لفظًا أو حاديث الّ ا يصريّ سنادً
 . ٣/١٤١نامليزا. ))احلديث

)٣(  : ا((قال املعلِّميّ ة عىل بطالن ة أن يقع له الكذب ومهًا، فإذا قامت احلجّ فهو مظنّ ، املرتوك إن مل يكذب عمدً
  .٣١٤: الفوائد املجموعة ص حاشية. ))د املريبفرّ وال سيام مع التّ ، املتن مل يمتنع احلكم بوضعه

بنيّ دقّة أهل احلديث، فمن النّاس من   )٤( جيرؤ عىل الكذب مع النّاس، لكن ال جيرؤ عىل وهذا يُ
واة قد يثبت عنده بدليل يصحّ ((: املعلِّميّ قال . الكذب عىل النَّبيّ   املجتهد يف أحوال الرُّ

اوي، ثمّ حيتاج بعد ذلك  اخلرب ال أصل له، وأنّ  أنّ ؛ ليهإاالستناد  ىل إاحلمل فيه عىل هذا الرّ
اوي جه له احلكم بأحد ر وأنعم النّظر فقد يتّ أم غلط؟ فإذا تدبّ ، د الكذبتعمّ أَ : النّظر يف الرّ

ا، وقد يميل ظنّ  ه ظنّ  الَ ذا مَ إه ال يبلغ أن جيزم به، فعىل هذا الثّاين  أنّ ه إىل أحدمها إالّ األمرين جزمً
اوي تعمّ  ىل أنّ إ ّ ، ))هم بالكذبمتّ ((د الكذب قال فيه: الرّ . ))ي هذا املعنىؤدِّ ا يُ أو نحو ذلك ممِ

 . ٢٢٢: ص نكيلالتّ 
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ة واحدة، اهللالكذب عىل رسول كالكذب  وليس الكذب عىل النَّبيّ ، ولو مرّ

 .موضوع: وحكم حديثه. عىل غريه
واة  ٨ متهاملؤلِّف يف قال : ووفياهتم، طبقات الرُّ وحرص طبقاهتم يف ((: مقدّ

حابة عىل اختالف : وىلفاأل: ا الطّبقاتأمّ . . . اثنتي عرشة طبقة ومتييز ، مراتبهمالصّ
ؤية من غريه جمرّ من ليس له منهم إالّ  ، بكابن املسيّ ؛ طبقة كبار التّابعني: الثّانية. د الرّ
ا رصّ  وابن ، كاحلسن؛ الطّبقة الوسطى من التّابعني: الثّالثة. حت بذلكفإن كان خمرضمً

ابعة. سريين هريّ ؛ روايتهم عن كبار التّابعني جلُّ ، طبقة تليها: الرّ . وقتادة، كالزّ
ومل يثبت لبعضهم ، واالثنني، الّذين رأوا الواحد؛ غر منهمالطّبقة الصّ : اخلامسة

امع من حابة السّ ادسة. عمشكاأل؛ الصّ لكن مل يثبت هلم ، طبقة عارصوا اخلامسة: السّ
حابة ابعة. كابن جريج؛ لقاء أحد من الصّ ، كاملك؛ أتباع التّابعنيكبار طبقة : السّ

الطّبقة : التّاسعة. ةليّ وابن عُ ، كابن عيينة؛ الطّبقة الوسطى منهم: الثّامنة. وريّ والثّ 
افعيّ ، هارون بنكيزيد؛ غر من أتباع التّابعنيالصّ  ، ياليسّ وأيب داود الطّ ، والشّ

اقوعبد زّ ّ ؛ تباعخذين عن تبع األكبار اآل: العارشة. الرّ  بنكأمحد؛ التّابعني لقَ ن مل يَ ممِ
الطّبقة الثّانية . والبخاريّ ، هيلّ كالذّ ؛ الطّبقة الوسطى من ذلك: عرشةاحلادية . حنبل
مذيّ ؛ تباعخذين عن تبع األصغار اآل: عرشة ة ئمّ حلقت هبا باقي شيوخ األوأَ ، كالرتّ
تَّة  .))سائيّ كبعض شيوخ النّ ؛ رت وفاهتم قليالً الّذين تأخّ ، السِّ

ح  :الرشّ
م تعريفها يف اللّغة، مجع طبقةالطّبقات . ))ا الطّبقاتوأمّ ((: قوله-أ  ، وتقدّ

ة باملؤلِّف يف هذا الكتاب. واالصطالح واختلف مصطلح ، والطّبقات هنا خاصّ

ثني بشأن الكذب عىل رسول  )١( ة. اهللالعناية املحدِّ  ، والتّهمة به، أفردوا كال¢ منهام بمرتبة خاصّ
 . ٣٣٣-٣٣١ينظر: ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ن بعدهم حابة عمّ حابة فجعلهم طبقةً واحدةً ؛ الطّبقة عنده يف الصّ ا الصّ باعتبار ؛ أمّ

حبة ا من بعدهم، واألخذِ عن النَّبيّ ، االشرتاكِ يف الصُّ ة  فقسمهم، وأمّ إىل عدّ
نّ واإلسناد؛ طبقات ، ولذلك جاءت طبقات التّابعني يف أربعٍ ؛ باعتبار التّقارب يف السِّ

ا تبع األتباع فثالث، وكذا أتباع التّابعني  .وأمّ
حابة عىل اختالف مراتبهم: ىلوْ فاألُ ((: قوله -ب ومتييز من ليس له منهم ، الصّ

ؤية من غريهجمرّ إالّ   .))د الرّ
حابةَ طبقةً واحدةً جعل املؤلِّفُ  وقد سبقه إىل هذا ، باعتبار اللّقيا بالنَّبيّ ؛ الصّ

ة ابقة، باعتبار الفضل؛ ومنهم من جعلهم طبقاتٍ ، مجاعةٌ من األئمّ وشهود ، والسّ
م-الغزوات م يف الفضل سواء. -كام تقدّ م طبقة واحدة قد يوهم بأهنّ لُهُ عْ لذا ؛ وجَ

حبة ملن ليس له إالّ . ))عىل اختالف مراتبهم((: احرتز بقوله ة الصُّ ح صحّ واملؤلِّف يُرجِّ
ؤية د الرّ ّن مات النَّبيّ ، جمرّ حبة متفاوتة، وهم دون سنِّ التَّمييز؛ ممِ ؛ ولكنّ الصّ
حبة هلؤالء؛ إلخ )). . . ومتييز من ليس((: ولذلك قال ، لِتَوفّر رشطها؛ ألنّ إثبات الصّ

واية عن  لون يف الرّ نزَّ  .-كام سبق-كرواية التّابعني، النَّبيّ ولكنّهم يُ
ــه-ج ــة((: قول ــابعني: الثّاني ــار التّ ــة كب ــيّب؛ طبق ــابن املس ا ؛ ك ــمً ــان خمرض ــإنْ ك ف

 .))بذلكحترصّ 
حابة بطبقة التّابعني نّ واإلسناد، بدأ بعد طبقة الصّ ؛ واعترب يف تقسيمهم السِّ

ا من الطّبقة ؛ فجاءت طبقاهتم يف أربع طبقات ، الثّانية حتّى هناية الطّبقة اخلامسةبدءً

 . ١٦٦-١٦٥ينظر: ص:   )١(
 . ١٣٢-١٣١ينظر: ص:   )٢(
 ، ذكرتُ فيه اختالف قول ابن حجر يف حكم مراسيل هؤالء. ٢ح١٣٢ينظر: ص:   )٣(
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م كبارهم منيّ بني ؛ وهذا يتوافق مع نظام الطّبقات؛ وقدّ الّذي يعتمد التّسلسل الزّ

حابة، الطّبقات وأدركوا ، ومن الطّبيعيّ أن يكون كبار التّابعني الّذين لقوا كبار الصّ
حابة غر الّذين لقوا صغ، وجلُّ رواياهتم عنهم، أكثر الصّ حابةوالصّ وأدركوا ، ار الصّ

أن يف بقيّة الطّبقات، والوسطى بني ذلك، وجلّ رواياهتم عن التّابعني، بعضهم . وكذا الشّ
، ولكنّه مل يلقه، فأدرك عرص النَّبيّ ؛ واإلسالم، من عاش يف اجلاهليّة: واملخرضم هو
ا من كبار التّابعني، وهو أكرب سن¢ا ح املؤلّفُ ب؛ وأقدم عرصً  .هولذلك يُرصّ

. ))وابن سريين، كاحلسن؛ الطّبقة الوسطى من التّابعني: الثّالثة((: قوله-د
 .وهؤالء هم الطّبقة الثّانية من التّابعني

ابعة((: قوله -ـه هريّ ؛ روايتهم عن كبار التّابعني لّ جُ ، طبقة تليها: الرّ ، كالزّ
غر فلهم شبهٌ هبام، وهؤالء جاءت طبقتهم بني الوسطى. ))وقتادة ، فكانوا بينهام والصّ

واة ر يف نظام الطّبقات أنّ الطّبقات املتقاربة تتجاذب الرُّ ويقع التّداخل ، ومن املتقرِّ
هبيّ ، بينها ولغ يف تقسيم  فلو بُ وإالّ ، بقتنيمن جماذبة الطّ  طبقةٍ   كلِّ يف دَّ ال بُ و((: قال الذّ

الطّبقة هلم شبهٌ وأصحاب هذه . ))وأكثر، ثالث طبقات طبقةٍ  الطّبقات جلاءت كلّ 
غر حابة ، لكون جلّ روايتهم عن كبار التّابعني؛ بالصّ واية عن الصّ ولكن هلم من الرّ

غر  .ما ليس للصّ
، ثننيواال، الّذين رأوا الواحد؛ غر منهمالطّبقة الصّ : اخلامسة((: قوله -و

حابةومل امع من الصّ وهي ؛ هذه آخر طبقات التّابعني. ))عمشكاأل؛ يثبت لبعضهم السّ
غر منهم حابةوهم الّذين ، الصّ ، واالثنني، ورأوا الواحد، التقوا ببعض صغار الصّ

ؤية واللّقيا ثبتت هلم التّابعيّة وال روايةٌ عن ، وكون البعض مل يثبت هلم سامعٌ ، وبسبب هذه الرّ

 . ١/٢٥٠التّذكرة   )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة ال يمنع احلكم بالتّابعيّة امع؛ أحدٍ من الصّ واية ليسا رشطًا يف ، ألنّ السّ ثبوت والرّ

ؤية، الطّبقة حبة؛ وإنّام املشرتط ثبوت اللّقيا والرّ م يف الصّ  .كام تقدّ
ادسة((: قوله -ز لكن مل يثبت هلم لقاء أحد من ، طبقة عارصوا اخلامسة: السّ

حابة ىل طبقات أتباع التّابعني. ))كابن جريج؛ الصّ ؛ وهي تشمل أربع طبقات، هذه أُوْ
ا من هذه الطّبقة حتّى هناية  الّذين شاركوا اخلامسة يف ، وابتدأها بكبارهم، التّاسعةبدءً

وا عنهم، املعارصة رُ حابة؛ فأُحلقوا هبذه، ولكنّهم تأخّ ، لعدم اللّقيا بأحدٍ من الصّ
غر من التّابعني لّوا بني الصّ وبالتّايل ، والكرب يف أتباع التّابعني، وأصحاهبا حَ
أن يف املخرضمني من التّابعني؛ ىلفدخوهلم يف كبار أتباع التّابعني من باب أَوْ  ، كالشّ

 .ويقال يف كبار أتباع التّابعني ما قيل يف كبار التّابعني
ابعة((: قوله -ح  هذه الطّبقة . ))وريّ والثّ ، كاملك، أتباع التّابعنيكبار طبقة : السّ

ا-وهي يف كبارهم، الثّانية من أتباع التّابعني ابقة؛ -أيضً ابقةُ ، كالسّ يّزت السّ  ومتَ
ابعة، فهم أكرب سن¢ا؛ بمعارصة اخلامسة ا من السّ م يف ؛ وأقدم عرصً و هذا يُامثل ما تقدّ

ابعة مع الثّالثة ادسة؛ الطّبقة الرّ ابعة، وبناءً عليه فكبار أتباع التّابعني تنتظمهم السّ  .والسّ
وهذه . ))ةليّ وابن عُ ، كابن عيينة؛ الطّبقة الوسطى منهم: الثّامنة((: قوله -ط

 .وهي الوسطى منهم، الطّبقة الثّالثة من أتباع التّابعني
، هارون بنكيزيد، غر من أتباع التّابعنيالطّبقة الصّ : التّاسعة((: قوله-ي

افعيّ  اقوعبد، ياليسّ وأيب داود الطّ ، والشّ زّ وهذه الطّبقة هي آخر طبقات . ))الرّ
 .التّابعنيأتباع

ّ ؛ تباعتبع األ خذين عنكبار اآل: العارشة((: قوله-ك ؛ التّابعني ن مل يلقَ ممِ

، استعاملٌ ال يُراد به املصطلح، فإنّ طبقتهم؛ هي طبقة تبع األتباع؛ فكيف يقال ))تباعتبع األ((قوله:   )١(
د هذا قوله))تباعتبع األكبار اآلخذين عن ((عنهم:  ّ ((: -بعد ذلك-، ويُؤكّ   .))التّابعنين مل يلقَ ممِ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
ىل طبقات تبع أتباع التّابعني. ))حنبل بنكأمحد وهي تشمل ثالث ، هذه الطّبقة هي أُوْ

ا من العارشة حتّى هناية الثّانية عرشة وابتدأهم املؤلِّفُ ، آخر الطّبقات؛ طبقات بدءً
وأتباع ، بينام طبقات التّابعني؛ أنّ طبقاهتم انحرصت يف ثالثة ظحَ لْ يُ و، بطبقة كبارهم

 .التّابعني جاءتا كلّ منهام يف أربعٍ 
. ))والبخاريّ ، هيلّ كالذّ ؛ الطّبقة الوسطى من ذلك: احلادية عرشة((: قوله -ل

 .وهي الوسطى منهم؛ هذه الطّبقة الثّانية من تبع األتباع
مذيّ ؛ تباعخذين عن تبع األصغار اآل: الطّبقة الثّانية عرشة((: قوله-م ، كالرتّ

تَّةئمّ حلقت هبا باقي شيوخ األوأَ  كبعض شيوخ ؛ رت وفاهتم قليالً الّذين تأخّ ؛ ة السِّ
وبعدهم قلّ االعتامد عىل األسانيد ، وهي صغارهم؛ تبع األتباعهذه آخر طبقات . ))سائيّ النّ 

ة وأَحلقَ املؤلِّفُ هبذه الطّبقة باقي . بسبب تدوينها يف الكتب؛ يف نقل األحاديث شيوخ األئمّ
تَّة رت وفاهتم؛ السِّ ّن تأخّ تَّة؛ ممِ والّتي من ، ليستكمل بذلك سائر حلقات أسانيد الكتب السِّ

عَ هذا الكتاب ضِ  .يْهوأَصلَ ، أجلهم وُ
، وىلفإن كان من األُ ؛ سنة وفاته منهم وذكرت وفاة من عرفتُ ((: ثمّ قال املؤلِّف

وإن كان من ، فهم بعد املائة: الثّالثة إىل آخر الثّامنة منوإن كان ، فهم قبل املائة: والثّانية
هذه ضوابط . ))نتهبيّ  ر عن ذلكدومن ن، فهم بعد املائتني: التّاسعة إىل آخر الطّبقات

واة ا من تقسيم الطّبقات الّذي وضعه؛ ذكرها املؤلِّف يف وفيات الرُّ وقد ، مستفيدً
: املجموعة الثّانية. األوىل والثّانية: طبقتان: املجموعة األوىل: جعلها ثالثة جمموعات

 . ١ح  ٧٦٦ص ينظر:   )١(
 . ٨٢التّقريب ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
إىل  أربع طبقات من التّاسعة: املجموعة الثّالثة. ستّ طبقات من الثّالثة إىل الثّامنة

ثِّل مائة سنة. الثّانية عرشة التّفاوت يف عدد الطّبقات يف كلِّ  ظحَ لْ يُ و؛ وكلُّ جمموعة متُ
منيّ بني الطّبقاتوأصل نظام الطّبقات يقوم عىل ال، جمموعة اعى هذا ، تّسلسل الزّ فريُ

وابط ما يأيت. يف طبقات كلّ جمموعة  :ويُستفاد من هذه الطّبقات والضّ
اوي  .عىل ضوء ما سبق؛ حتديد طبقة الرّ

 .ويَكتفي بذكر الطّبقة، فإنّ املؤلِّف ال يذكر املئني يف الوفيات؛ معرفة املئني يف الوفيات
اوي رَ عن ((: وقوله. وتقريب طبقته، إن خفيت وفاته تقريب سنة وفاة الرّ ومن نَدَ

 .ومل يتطابق مع يشءٍ منها، مل يأتِ عىل ضوابط الطّبقات: أي؛ ))ذلك بيّنته
: د فق: ذكر من اسمه أمحد: حرف األلف((: قال ابن حجر: نامذج من ترامجه -٩

مات ، من العارشة، صدوق، نزيل بغداد، أبو عيلّ  املوصيلّ  خالد بنإبراهيم بنأمحد
أبو  -باسم احليوان املعروف-يل فِ  بنإبراهيم بنأمحد: كن. وثالثني سنة ستّ 

م د . مات سنة أربع وثامنني، من الثّانية عرشة، صدوق، ةنزيل أنطاكيّ  الباليسّ ، احلسن
، البغداديّ -ونالنّ  بضمّ -كريّ النُّ  ورقيّ الدّ  زيد بنكثري بنإبراهيم بنأمحد: ت ق

تنبّه إىل أنّ التّاسعة قد يُطلقها ابن حجر عىل ما قبل املائتني، ويُعلم ذلك بالعدد املذكور؛ فإنْ   )١( ويُ
هلا؛ فهو بعد املائتني، وهذا هو األصل. .   كان يف آخر املائة فهو قبل املائتني، وإن كان يف أوّ

ا تقسم إىل ستّ ١٩٩إىل  ١٠٠فمثالً املائة الثّانية؛ من سنة   )٢( ، فيها ستّ طبقات، وللتّقريب فإهنّ
ثِّل:  ، ولو حصل -تقريبًا-سنة ١٥فرتات زمنيّة حسب عدد الطّبقات، وكلّ طبقة منها متُ

ره، وتقسيم الطّبقات يقوم  اوي بالطّلب، أو تأخّ تقديم، أو تأخري؛ فذلك يرجع إىل تبكري الرّ
اوي من أهل الطّبقة الثّالثة  ا عىل اللّقيا، وليس الوفيات، وبينهام تالزم؛ فال يكون الرّ أساسً

هلا، وهكذا.   ووفاته يف آخر املائة الثّانية، بل يكون يف أَوّ



واة حسب ظهورها تارخييا ل : املصنّفات يف الرّ  الباب األوّ
 .))وأربعني مات سنة ستّ ، من العارشة، ثقة حافظ
ة طبعات: تهاطبع -١٠ ات، وأعيد طبعه، طُبع عدّ  :ومنها؛ وتصويره مرّ

ار، أمري عيلّ : بحاشية، هـ١٣٥٦و، هـ١٢٧١، لكنو، الطّبعة احلجريّة -أ  .نفس الدّ
ة الطّبعة -ب  .هـ١٢٩٠، دهيل احلجريّ
اب، هـ١٣٨٠، املدينة، طبعة املكتبة العلميّة-ج  .عبداللّطيف حتقيق عبدالوهّ
 .القادرحتقيق مصطفى عبد، هـ١٤١٣، بريوت، طبعة الكتب العلميّة-د

شيد -هـ د، هـ١٤٠٦، حلب، طبعة الرّ امة حتقيق حممّ  .-وهي من أفضل طبعاته-عوّ
سالة-و   .مرشد حتقيق عادل، بريوت، طبعة الرّ
ياض، طبعة العاصمة -ز وهي -أمحد صغري األشبال حتقيق أيب، هـ١٤١٦، الرّ

  .-من أفضل طبعاته
، طوشعيب األرنؤو، ادار عوّ بشّ حتقيق ، هـ١٤١٧، بريوت، سالةالرّ طبعة  -ح

 .حترير التّقريبمع 
ي العلامء له بالقبول: عناية العلامء به - ١١ مت اإلشارة إىل تَلقّ وكثرة ، تقدّ

يّة؛ تداوهلم له ومن وجوه ، طبعاته احلديثةوكثرت ، ولذلك كثرت نسخه اخلطّ

 . ٨٥التّقريب ص:   )١(
ابقة((وصفها بكر أبو زيد بقوله:   )٢( أيب  حتقيق- ٦، تقديمه للتّقريب ص: ))أصحّ الطّبعات السّ

 . -األشبال
 وقعت أخطاء يف طبعته األُوىل عمل عىل تصحيحها يف الطّبعة الثّانية.   )٣(
ق وقع يف خطإٍ ٦. تقديمه للتّقريب ص: ))أراها أصحّ الطّبعات((وصفها بكر أبو زيد بقوله:   )٤( ، لكن املحقِّ

اجم الّتي وجدها خالية من ذلك عىل  كبري؛ عندما أضاف إىل أصل الكتاب ذكر املرتبة والطّبقة يف الرتّ
 . ٢٧قلّتها، ويُميّزها بوضعها بني قوسني. كام نصّ عىل ذلك يف تقديمه ص: 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ملت عليه: عنايتهم  :ومن ذلك؛ الكتب والبحوث الّتي عُ

 .(م)هـ عىل التّقريب٨٧٩ت/ احلنفيّ  قطلوبغا بنحاشية قاسم -أ
اهلادي عبد بنحسن بنليوسف ضبط من غرب فيمن قيّده ابن حجر -ب

د ت/ احليّ ابن املربّ  .هـ(خ) ٩٠٩الصّ

خاويّ  ذكرها  )١( وء  يف السّ وكاينّ يف البدر ٦/١٨٧الضّ  . ٢/٤٦، والشّ
ركيلّ  ذكره  )٢( ة بدمشق رقم: ٢٢٦/ ٨األعالم  يف الزّ يّة يف الظّاهريّ  ). ٣٩١( ٢٦، وله نسخة خطّ
ة رسائل علميّة عنه، ومن ذلك:   )٣( تبت عدّ  كُ

، دكتوراه يف لعبدالعزيز التّهذيب تقريب رجال من فيهم املتكلّم دراسة -أ   التّخيفيّ
ياض، ا جامعة  .  ه١٤٠٥إلمام، الرّ
واة عىل حجر، وتطبيقاته ابن عند ))مقبول(( مصطلح-ب   الثّانية الطّبقتني من الرُّ

نن  كتب والثّالثة يف د األربعةالسّ  اجليطان، (رسالة علميّة).  ملحمّ
لت رسائل دكتوراه يف -ج  جّ ياض يف مصطلح  جامعة سُ من غري  ))مقبول((اإلمام، بالرّ

حيحنيرجال  ة دراسات معارصة عنه؛ ومنها: ١٤٢٤و١٤٢٢، عام/الصّ هـ. وهناك عدّ
 التّعقيب عىل التّقريب، و-مطبوع-باز بنالعزيزلعبد التّهذيب تقريب عىل النّكت

-شعيب األرنؤوط، وادار عوّ لبشّ  حترير التّقريب، و-مطبوع-إلرشاد احلقّ األثريّ 
با-مطبوع احلافظ ابن حجر عليه، و حتامال فيه، وقد أخطأ أنّه اعتقدا فيام حجر ابنَ  . تعقَّ

واة الّذين تكلّم فيهم احلافظ ابن ، وحودلعيلّ الشّ  التّقريبومنهجه يف  جتريد أسامء الرُّ
، -مطبوع-لنبيل البصارة  التّقريبومقارنة كالمه بام قاله فيهم يفالفتححجر يف 

 تقريب التّقريب، و-مطبوع-براهيم احلازميّ إل عىل التّقريبهذيبهتذيب التّ زوائدو
 ولد عدود. ل نظم التّقريب، و-مطبوع-لعائض القرينّ 



 :عرش فصالً  مخسةوفيه 
ل  .رواية األكابر عن األصاغر: الفصل األوّ
 .رواية اآلباء عن األبناء: الفصل الثّاين

 .اآلباءرواية األبناء عن : الفصل الثّالث
ابع  .واملدبّج، معرفة األقران: الفصل الرّ

 .معرفة اإلخوة واألخوات: الفصل اخلامس
ادس ان: الفصل السّ دَ  .معرفة الوحْ

ابع  .معرفة األفراد: الفصل السّ
 .املهمل: الفصل الثّامن
ابق: الفصل التّاسع حق، معرفة السّ  .والالّ
 .املنسوبون إىل غري آبائهم: الفصل العارش

 .سب الّتي عىل خالف ظاهرهامعرفة النِّ : احلادي عرشالفصل 
 .من ذُكر بأسامء أو صفات خمتلفة: الفصل الثّاين عرش

 .معرفة املبهامت: الفصل الثّالث عرش
ابع عرش  .معرفة املوايل: الفصل الرّ

اوة وأوطاهنم: الفصل اخلامس عرش  . معرفة بلدان الرّ



 :وفيه أربعة مباحث

ل  .واألصل فيه، تعريفه: املبحث األوّ
 .وأمثلته، أنواعه: املبحث الثّاين 
يّته: املبحث الثّالث   .هئدواوف، أمهّ
ابع   .فات فيهاملصنّ : املبحث الرّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه مطلبان 

ن¢ا وطبقةً   ن هو دونه، أن يروي األكرب سِ ا عمّ  .أو مكانةً وقدرً
اوي عمّ وَ رَ  إنْ ((: قال ابن حجر يِّ ، نّ ن هو دونه يف السِّ  الرّ أو يف ، أو يف اللُّقِ

دار قْ  .))هو روايةُ األكابر عن األصاغر؛ فهذا النّوع، الـمِ

يف  عند مسلموهو ، اسةحديث اجلسّ   اريّ عن متيم الدّ  رواية النَّبيّ 
ر فيه؛ صحيحه ه، وهذا من أجلّ ما يُذكَ الَ  .ومن أَحْ

 . ٤/١٢٧، وينظر: فتح املغيث ١٥٠النّزهة ص:   )١(
ّن أشار إىل هذا األصل: العراقيُّ يف رشح التّبرصة )٢( خاويُّ يف الفتح ٣/٦٤ممِ -٤/١٢٥، والسّ

يوطيُّ يف التّدريب-أمثلةً أخروساق   . ٢٤٤-٢/٢٤٣، والسّ
 . ٢٩٤٢رقم:   )٣(
 . ١٦٥اختصار علوم احلديث ص:   )٤(
 . ، وساق أمثلةً أخر٥٢١-٥٢٠: ص االصطالح حماسن  )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :أنواعه ثالثة 
ن¢ا -١ اوي أكرب سِ رواية : مثاله. وأقدم طبقة من املرويّ عنه، أن يكون الرّ

د هريّ  شهاب بنحممّ  عن، هـ١٤٤/ت األنصاريّ  سعيد بنوحييى، هـ١٢٤/ت الزّ
 .هـ١٧٩/ت أنس بنمالك

ا (أن يكون  -٢ اوي أكرب قدرً رواية : مثاله. من املرويّ عنه )والعلم، ىف احلفظالرّ
 شيخهام عن راهويه بنوإسحاق، حنبل بنوأمحد. دينار بن اهللايخه عبدش عن أنس بنمالك
 .العبيسّ  موسى بن اهللاعبيد

ا -٣  اوي أكرب من اجلهتني معً ـائب: مثالـه. أن يكون الرّ   يزيـد بـنروايـة السّ
( محنعن عبد، (صحايبّ . اخلطّـاب بـنعمـر عن، )تابعيّ ( القاريّ عبد بنالرّ

حابة عن التّابعني ، ومعاويـة، وأنـس، رواية العبادلة: ومنها، ويدخل يف هذا رواية الصّ
ــرة  ــار، وأيب هري ــب األحب ــن كع ــم؛ ع ــابعيّ املخرض ــن ، التّ ــابعني ع ــة التّ ورواي

 .التّابعنيأتباع

 . ٢٧٨-٢٧٦: ص احلديث ينظر: علوم  )١(
خاويُّ يف ال٧٧أفاد ما بني القوسني ابنُ مجاعة يف املنهل ص:   )٢( ، وزاد ٢١٧غاية ص: ، والسّ

 . ))واإلتقان((األخري: 
من نام عن حزبه، أو عن يشءٍ منه، فقرأه فيام بني صالة ((؛ وهو حديث: ٧٤٧رواه مسلم رقم:   )٣(

تب له كأنّام قرأه من اللّيل  . ))الفجر، وصالة الظّهر كُ
عمر،  حكايةَ ، ٥٢١ص:  هحماسنيف  لقينيُّ البُ و، ١٦٦ص:  هاختصاروذكر ابنُ كثري يف  )٤(

 . عنه وعيلّ 



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

يّته كبرية   :ويدلُّ عىل ذلك ما يأيت، ومكانته جليلة، أمهّ
ثني به -١ فقد عقد اخلطيب يف ؛ وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية املحدِّ

اوي أورد فيها . ))كتابة األكابر عن األصاغر((: قال فيها، ترمجةً اجلامع ألخالق الرّ
لف مجلةً من اآلثار عن جل من ((: عيينة بنسفيان وقال، السّ هل أال يكون الرّ

أبو  وقال، ))ن هو مثلهوعمّ ، ن هو دونهوعمّ ، ن فوقهحتّى يأخذ عمّ ، احلديث
وقال ، ))ثنيحدّ  بكر أبا يا: عمري بنامللكام قال يل عبدربّ ((: اشعيّ  بنبكر
محنعبد  بنوكيعوقال ، ))حديثًا فكتبهي منّ  وريّ سمع سفيان الثّ ((: مهديّ  بنالرّ

اح جل عاملاً ((: اجلرّ ّ  ال يكون الرّ ّ ، منه ن هو أسنّ حتّى يسمع ممِ ّ ، ن هو دونهوممِ ن هو وممِ
د، ))مثله ثال يكون امل((: البخاريّ  إسامعيل بنوقال حممّ كتب يكامالً حتّى  حدِّ
: احلاكم اهللاعبد وقال أبو، ))دونهن هو وعمّ ، مثلهن هو وعمّ ، فوقههو ن عمّ 

فى أن ينبغيفال(( ت فقد، العلم هذا هذا طالب عىل خيَ واية صحَّ  عن الرّ
ا عائشة نا((: قالت أهنّ رَ ل أن اهللارسول أَمَ وقال ، ))منازهلمالنّاس  نُنْزِ

 . ٢/٢١٨اجلامع   )١(
ابق.   )٢(  السّ
ابق.   )٣(  السّ
ابق )٤( ا-. وساقه٢/٢١٦السّ جل عاملاً ((بلفظ: -أيضً ، ن هو فوقهكتب عمّ حتّى يَ  ال يكون الرّ

 . ))ن هو مثلهوعمّ ، ن هو دونهوعمّ 
 . ٥/٣٩٤، وتغليق التّعليق ٤٧٩اهلد ص:   )٥(
حه. ٢٢٧: ص املعرفة  )٦( مة  -كام يف أعاله-وصحّ ، ١/٦صحيحهواحلديث ذكره مسلم يف مقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
خاويّ  : ولذا قيل؛ واألنفس الزكيّة، تدعو لفعله اهلمم العليّة، وهو نوع مهمّ ((: السّ

ثًايكون ال جل حمدّ ن فوقه؛ الرّ  .))ودونه، ومثله، حتّى يأخذ عمّ
 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣  عُ املصنّفات اخلاصّ ضْ  .وَ
 :ومنها، فوائده العظيمة -٤ 

م ال أَنْ  -أ اوي من وأفضل أكرب عنه املرويّ  كون يُتوهَّ  .كذلك األغلب ألنّ ؛ الرّ
ل-ب ْهَ ل أهلُ العلم، منزلتهام لئالّ جتُ نزّ م، ولكي يُ  .والنّاسُ منازهلَ
ند -ج  .درء ظنّ االنقالب يف السّ
غري -د  .وإلفات النّاس إىل األخذ عنه، التّنويه من الكبري بذكر الصّ

عدُّ  -هـ لٍّ  مفاخر من يُ ن كُ اوي مِ  .عنه واملرويِّ ، الرّ

ا قالت: أمرنا ، أهنّ -عنها تعاىل اهللاريض-عن عائشة رَ كِ وقد ذُ ((بصيغة التّمريض فقال: 
 أيب بنمن طريق ميمون ٤٨٤٢، ورواه أبو داود رقم: ))أن ننزل النّاس منازهلم اهللارسول
ا، ولفظه:   عائشة عن شبيب به-. قال أبو داود))أنزلوا النّاس منازهلم((مرفوعً قِ : -عَ

الح؛ كام يف صيانة ))ميمون مل يدرك عائشة (( ه عليه ابنُ الصّ ، فأعلّه باالنقطاع، وردّ
؛ كام يف التّقييد٨٤مسلم ص:  دّ به العراقيُّ يف هذا الرّ الح يف ٢/٩٩٣، وتعقّ حه ابنُ الصّ ، وصحّ

، وقال: ٢٧٦: ص احلديث علوم به العراقيُّ ة حديث ((، وتعقّ مَ املصنِّفُ بصحّ زَ جَ
، واحتجّ عىل ذلك بكون مسلم ذكره بصيغة التّمريض، وباالنقطاع ))وفيه نظر عائشة

خاويُّ يف املقاصد ص: ٢/٩٩١الّذي أفاده كالم أيب داود. التّقييد نه السّ لشواهده،  ٩٣، وحسّ
فه املناويُّ باالنقطاع؛ كام يف عيفة٣/٥٨ فيض القديروضعّ  وغريها.  ٤/٣٦٨، واأللباينُّ يف الضّ

 . ٤/١٢٤الفتح   )١(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 .تبهممييز بني مراالتّ  -و
ّن كان -ز واة عىل أخذ العلم ممِ ُلْ بينهم، حرص الرُّ  .وبينه أيّ مانع، ومل حيَ
ّ وأخذهم العلم ، تواضع العلامء -ح ر والسِّ  لوو، كانن ممِ دْ  .نّ كان دوهنم يف القَ

ّا ورد من أقواهلم يف ذلك   العلم هذا طالب((: احلاكم اهللاقال أبو عبد: وممِ
م ال صالحاهللا بن عبد عن، سعدٍ  بنللّيث حديثًا كتب إذا اوي  أنَّ  يُتوهَّ  دونالرّ

 ابن وقال، ))املتبوع عىل التّابع فضل الطّالبُ  يَعلم أن فينبغي...عنه املرويِّ 
الح مال أن: فيه الفائدة ومن((: الصّ  من وأفضل أكرب عنه املرويّ  كون يتوهَّ
اوي ا، الرّ  بذلك فيجهل، كذلك عنه املرويّ  كون األغلب أنّ  إىل نظرً
: وقال ابن حجر، ))منازهلم العلم أهل تنزيل((: وقال العراقيّ ، ))منزلتهام

خاويّ ، ))وتنزيل النّاس منازهلم، تبهممييز بني مراالتّ (( اخلوف ((: وقال السّ
ند غري((: وقال، ))من ظنّ االنقالب يف السّ ، التّنويه من الكبري بذكر الصّ

ّا وأمثاله وهو((: وقال، ))األخذ عنهوإلفات النّاس إليه يف  عدّ  ممِ  من يُ
اوي  من كلٍّ  مفاخر  .))عنه واملرويِّ الرّ

 . ٢٢٥-٢٢٤: ص املعرفة  )١(
م ص:  ثمّ ذكر حديث عائشة . ٢٧٦: ص احلديث علوم  )٢(  . ٧٧٥املتقدِّ
 . ٣/٦٦ رشح التّبرصة  )٣(
 . ١٥١النّزهة ص:   )٤(
 . ٦٣٧، ورشح النّزهة للقارئ ص: ٢٤٤/ ٢وينظر: التّدريب . ٤/١٢٤الفتح   )٥(
 . ٤/١٢٨الفتح   )٦(
حابة عن التّابعني  )٧(  ونحومها. ، واآلباء عن األبناء، يعني: كرواية الصّ
 . ٤/١٢٩ الفتح  )٨(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

املنجنيقيّ  إبراهيم بنقاسحإلغراصعن األ كابراأل كتاب رواية -١
 .(م)هـ٣٠٤ت/

٢-  ّ دأل األفرادثني من من املحدِّ  ا رواه األكابر عن األصاغرممِ  بنيب بكر حممّ
د  .(ط)هـ٣١٢ت/، الباغنديّ  سليامن بنحممّ

ــــاغر -٣ ــــن األص ــــابر ع ــــات األك ــــد رواي ــــراب حممّ ــــهل أليب ت ــــن س ب
 .(م)هـ ٣١٤ت/،القهستاينّ 

د أنس بنما رواه األكابر عن مالك -٤ وريّ  خملد بنملحمّ ، الدّ
 .هـ(ط)٣٣١ت/

 .له (م) األصاغرجزء فيه رواية األكابر عن  ٥
ــــغار -٦ ــــن الصّ ــــار ع ــــا رو الكب ــــلمة م ــــنملس ــــم ب ــــيّ  القاس  القرطب

ه ابنُ حجر يف الفتح )١( امّ ، والبغداديُّ ١/٩١٤، وخليفةُ يف الكشف-ونقل عنه-١٠/١٤٣كذا سَ
ة  ، وكذا يف ))رواية((، بدون كلمة: ١٥٥، وذكره ابنُ حجر يف معجمه ص: ١/١٩٩يف اهلديّ

خاويّ  وداينّ ص: ٤/١٥١الفتح للسّ لة للرّ خاويّ ، وقال ١٢٧، والصِّ . ))هسمعتُ ((: السّ
سالة املستطرفة ص: ٢/٢٦٢: كشف اخلفاء ، وينظر٤/١٢٥الفتح  . ١٢٢، والرّ

ياض، وحيد، خالد باسمح، التّ ه قحقّ   )٢( ّا رواه. . . باسم: هـ. ١٤٢٨الرّ ل ممِ  . اجلزء فيه األوّ
معاينّ يف التّحبري )٣( : ٢/٩٦٨هاملنتخب من معجم شيوخ، وذكر سامعه له، ويف ١/٣٨٤ذكره السّ

 . األصاغركتاب رواية األكابر عن 
يان، بريوت،   )٤( اد اخللف، الرّ قه عوّ  . هـ١٤١٦حقّ
 . ٢٦٤ذكره ابن جابر يف برناجمه ص:   )٥(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 .هـ(م)٣٥٣ت/

د كتاب األكابر عن األصاغر -٧ ميّ  محيد بنأليب بكر حممّ رِّ خَ الـمُ
 .هـ(م)٣٦١ت/

نّ  -٨ بن شاهني البغداديّ ا أمحد بنعمرل األكابر عن األصاغر يف السِّ
 .(م)هـ٣٨٥ت/

حابة عن التّابعني -٩  البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنألمحد جزء رواية الصّ
 .هـ(م)٤٦٣ت/

ث بمن اإلعالم -١٠ ادة مشاخيه من اإلمام أنس بنمالك عن حدَّ  السّ
ين حييى لرشيد األعالم  .هـ(م)٦٦٢ت/، العطَّار عيلّ  بنالدّ

حابة عن نزهة السّ  -١١  العسقالينّ  عيلّ  بنألمحد التّابعنيامعني يف رواية الصّ

ركيلّ يف األعالم ٦/٣٦ذكره ابن حجر يف اللّسان  )١( ، وكحالة يف معجمه ٧/٢٢٤، والزّ
١٢/٢٣٥ . 

خاويّ يف الفتح١٥٥ذكره ابن حجر يف معجمه ص:   )٢( ودا٤/١٢٥، والسّ لة ص: ، والرّ   .١٢٧ينّ يف الصِّ
 . ٩٨ذكره يف كتابه: ناسخ احلديث ومنسوخه ص:   )٣(
، ٥٠٨-١/٥٠٧وينظر: ، ١/٦٧. النّكت))بلغ عددهم نحو العرشين((: ركيشّ قال الزّ  )٤(

:  قال، ٢/٥٤٦واليواقيت، ١٥١، والنّزهة ص: ٤٠٦، ٣٩٢-١/٣٩١التّقييدو خاويّ السّ
به ابن حجر يف: ، واخترصه، ٤/١٢٧. الفتح))تُهبرتّ (( سيأيت يف -...امعنينزهة السّ ورتّ

 . -األصل أعاله
خاويّ يف الفتح )٥( ه السّ امّ ه ابن حجر: ٤/١٢٦كذا سَ امّ واة األعالم عن مالك، وسَ . كتاب الرُّ

 . ١٧٥معجمه ص: 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ(ط) ٨٥٢/ت حجر ابن

وعقد ابنُ أيب خيثمة ، -ستأيت-املصنّفات يف رواية اآلباء عن األبناء :ظانّهومن م
حابة عن التّابعني تارخيهفصالً يف  خاويّ ، عن رواية الصّ  ويف((: وقال السّ

 .))أشياء نفيسة من ذلك ذكرةللتّ  همستخرج ابن مند

ياض،  )١( ، اهلجرة، الرّ قه طارق العموديّ  .-املتقدمهـ، وهو اختصار وترتيب لكتاب اخلطيب ١٤١٥حقّ
واملستطرف من ، ذكرةاملستخرج من كتب النّاس للتّ واسم كتاب املستخرج: . ٤/١٢٥الفتح   )٢(

م يف كتب اجلرح -. طُبع نحو نصفه؛ وهو القدر الّذي وصلناأحوال النّاس للمعرفة تقدّ
 . -والتّعديل



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه ثالثة مباحث
ل  .أمثلتهمن  :املبحث األوّ

يّته: املبحث الثّاين   .هئدواوف، أمهّ
 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث 

ابق : -وذكر األكابر عن األصاغر-قال ابن حجر، وهذا النّوع من مجلة النّوع السّ
وأفرده ابنُ ، ))روايةُ اآلباء عن األبناء: وهو أخصُّ من مطلقه؛ هذا النّوع من مجلةِ ((

الح  .ومن تابعه، الصّ

. الغاية ص: ١٥١النّزهة ص:   )١( خاويّ ، ٤/١٤٥املغيث  ، وينظر: فتح٢١٩، وبنحوه قال السّ
ا-قال املناويّ  الح((: -معلِّقً ا؛ ومن تبعه، خالفًا البن الصّ . اليواقيت ))حيث جعلوه قسامً مفردً

. رشح ))رواية اآلباء عن األبناء، وعكسه((. وترجم العراقيّ هلذا النّوع بقوله: ٢/٥٤٤
: ٣/٨٣التّبرصة خاويّ ر[أي: أُفرد]، ((، وبناءً عليه قال السّ مع كونه من أفراد: األكابر وإنّام أُخّ

أي األبناء -))وعكسه((باختصار يسري، فقوله: . ٤/١٤٥ الفتح))عن األصاغر؛ لضمّ الثّاين إليه
 ال يدخل يف األكابر عن األصاغر.  -عن اآلباء

 . ٢٨١، و٢٧٦علوم احلديث ص:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 . الفضل: ابنه عن، املطّلبعبد بنرواية العبّاس-أ 
 . اهللاعبد: ابنه عن، اخلطّاب بنرواية عمر-ب 
 .بكر ابنه عن، -التّابعني أحد-التّيميّ  داود بنرواية وائل -ج 
وريّ  بنرواية حفص-د  د جعفر ابنه أيب عن، عمر الدُّ  أو، حديثًا عرش ستّة، حممّ

الح قال ابن، ذلك نحو يناه ما أكثر وذلك((: الصّ وِّ  .))ابنه عن ألبٍ  رُ

يّته كبرية   :ويدلُّ عىل ذلك ما يأيت، ومكانته جليلة، أمهّ
وحرصهم عىل روايته ، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

 .-كام سيأيت-ولو باإلسناد النّازل
 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣   .وضع املصنَّفات اخلاصّ
ابق؛ فوائده العظيمة -٤  ، فإنّ هذا جزءٌ منه؛ ومنها ما سبق ذكره يف النّوع السّ

ابق )١( خاقال فام بعدها.  -٤/١٤٥، وفتح املغيث٢٨٣-٢٨١: ص ينظر: السّ وله أمثلة ((: ويّ السّ
 . ٢١٩. الغاية ص: ))كثرية، يؤخذ جلّها من مصنّفٍ للخطيب ىف ذلك

: ٤/١٤٨، وينظر: فتح املغيث ٢٨٢: ص احلديث علوم  )٢( خاويّ ريفه ما ظومن ((. وقال السّ
ورواية أيب بكر ، ديثنياحل  رومان عن ابنتها عائشة مّ كرواية أُ ؛ اجتمع فيه رواية األبوين عن االبن

ا حلديثني يق عنها دِّ الصِّ  ووقعت رواية ]، ٥٢٠ص: [قيحهلتيف أفاد ذلك ابن اجلوزيّ ؛ أيضً
 . ٤/١٥١. الفتح ))هبن مندال املستخرجيف   أيب بكر عنها



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
خاويّ  األمن من ظنّ التّحريف الناشئ عنه : وفائدة ضبطه، وهو نوعٌ مهمٌّ : وقال السّ

 .كون االبن أبًا

 بــــن إبــــراهيم املنجنيقــــيّ إلســــحاق روايــــة اآلبــــاء عــــن األبنــــاء -١
 .)هـ(م٣٠٤ت/

جزيّ  سعيد بن اهللالعبيد يف رواية اآلباء عن األبناءكتابٌ -٢  الوائيلّ  السّ
 .(م)هـ٤٤٤ت/

 البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنألمحد رواية اآلباء عن األبناء -٣
 .هـ(م)٤٦٣ت/

ابق )١( له، وقال. ٤/١٤٥السّ ف يف أوّ م األمن من توهّ : ومن فائدته((: -٢١٩يف الغاية ص: -بترصّ
 . ))ونحوه، التّصحيف

ة   )٢( سالة ص: ١/١٩٩ذكره البغداديّ يف اهلديّ  . ١٢٢، والكتّاينّ يف الرّ
، وقال:   )٣( نعاينّ . ))وذكر فيه نفائس، كتابًا يف رواية اآلباء عن األبناء ف الوائيلّ صنّ ((ذكره الصّ

 . ؛ وسيأيت له كتاب يف رواية األبناء عن اآلباء٢/٤٧٧نتائج األفكار 
يف كتب  كرذُ ، و١٥١، واألسامء املبهمة ص: ١٤/٢٧٧، ٢/٢٨٥تارخيهذكره املؤلِّف يف   )٤(

الح  ابنُ املصطلح، وساق  وفتح املغيث ، ٢٨١وغريه منه أمثلة. ينظر: علوم احلديث ص: الصّ
خاويّ ١٠/١٤٣، ٤/٢٢٩واقتبس منه ابن حجر يف الفتح. فام بعدها -٤/١٤٥ ، ووصفه السّ

. ٢١٩وينظر: الغاية ص: ، ٤/١٤٥. الفتح ))كثرية وفيه أمثلة، هسمعتُ ((، وقال: لطيفٌ بأنّه 
ا بكونه املناويّ ووصفه   . ٢/٥٤٦. اليواقيت حافالً جامعً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه ثالثة مباحث
ل  .وأمثلته، أنواعه: املبحث األوّ

يّته: املبحث الثّاين   .ئدهواوف، أمهّ
 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث 

ة ويف عكسه ((: -وذكر اآلباء عن األبناء-قال ابن حجر، وهذا النّوع هو اجلادّ
لوكةُ الغالبةألنّه هو ؛ كثرة ةُ املسْ ابقوبعضهم أدرجه يف . ))اجلادّ  .النّوع السّ

 :وهو نوعان 
الح. رواية االبن عن أبيه فقط -١  . ))واسعٌ  بابٌ  وذلك((: قال ابن الصّ

ارميّ : مثاله  .اهللاعن رسول، عن أبيه، رواية أيب العرشاء الدّ
ه، عن أبيه، رواية االبن -٢   :ومن أمثلته. عن جدّ

د بنشعيب بنعمرو -أ  هميّ  العاص بنعمرو بن اهللاعبد بنحممّ  عن، السّ

 . ١٥١النّزهة ص:   )١(
 . ٢٨٥-٢٨٣: ص احلديث ينظر: علوم  )٢(
ابق  )٣(  . ٢٨٥: ص السّ
ه؛   )٤( مري يف جدّ اويما  نهمالضّ يف وصف -قال ابن حجرومنه ما يعود عىل أبيه. ، يعود عىل الرّ

ا: فمنه ما يعود الضّ ((: -كتاب العالئيّ  اويمري يف قوله عن جدّ وقسمه أقسامً ومنه ما ، ه عىل الرّ
قه ، وبنيَّ مري فيه عىل أبيهيعود الضّ   . ١٥١. النّزهة ص: ))ذلك، وحقَّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ه عن، أبيه  .جدّ

الح:  قال ابن  )١( : ص احلديث علوم. ))جياد فقهيَّات كبرية، أكثرها نسخة اإلسناد هبذا وله((الصّ
ه يعود عىل . ٢٨٣ مري يف جدِّ مري يف أبيه يعود عىل عمرو؛ واملراد به: شعيب. والضّ والضّ

وايات. عمرو بن اهللاشعيب؛ واملراد به: عبد ، وقد جاء التّرصيح به يف بعض الرّ
ري  عمرو بن اهللاوشعيبٌ أدرك عبد  ، وحماسن٥/١٧٣وسمع منه. ينظر: السِّ

، ولو ٤/١٦٤ املغيث ، وفتح٩٥-٣/٩٤رشح التّبرصة، و٥٤٢ -٥٤١: ص االصطالح
د ه عىل عمرو؛ لكان املراد: حممّ مري يف جدّ  اإلسناد عمرو؛ فيكون بن اهللاعبد بنأعدنا الضّ

؛ ألنّ  ا مرسالً دً ه يعود عىل النَّبيّ  من يسمع مل حممّ مري يف جدّ واب أنّ الضّ ، ولكن الصّ
: : عمرو بن اهللاشعيب، واملراد به: عبد . قال العالئيّ ، ويكون اإلسناد هبذا متّصالً

ند، فهو شاذٌّ نادرٌ ما جاء فيه التّ (( د عن أبيه يف السّ رشح التّبرصة . ينظر: ))رصيح برواية حممّ
حه غريُ واحد ٤/١٦٤ املغيث ، وفتح٣/٩٥ ، والّذي سبق تقريره؛ هو مذهب اجلمهور، ورجّ

ة: قال ابن الح:  من األئمّ  عىل فيه اجلدِّ  ملطلق بحديثه؛ محالً  احلديث أهل أكثرُ  احتجَّ  قد((الصّ
حايبّ   علوم. ))ذلك إطالقه من هلم ظهر . . . ملَِاالعاص  بنعمرواهللا بن عبد الصّ

: قال ، و٢٨٤-٢٨٣: ص احلديث ة االحتجاج به، و((النّوويّ ثني إىل صحّ هو ذهب أكثرُ املحدِّ
حيح املختار قون ((، إىل أن قال: ))الصّ ، من أهل احلديثجواز االحتجاج به؛ كام قاله املحقّ

ه اجلدُّ األشهر املعروف وعنهم يؤخذ، وهم أهل هذا الفنّ واألكثرون  . . . ودليله: أنّ ظاهرَ
واية؛ وهو عبد : ١/٦٥املجموع ))اهللابالرّ هبيّ عن ((ة أحاديث يقول: وعندي عدّ ((، وقال الذّ

. ))-أعلم واهللا-اهللا بعبدد املفرسّ فاملطلق حممول عىل املقيّ ، ))عمرو بن اهللاأبيه، عن عبد
ري  شعيب، عن بن، وينظر: بقيّة كالمه فيه، وحيسن التّنبيه عىل أنّ أحاديث عمرو٥/١٧٣السِّ

ه أبيه، عن ا، بل كلّها ليست جدّ فغاية ، سامعه لبعضها صحّ ((ادة، قال ابن حجر: وج فيها سامعً
، ٨/٤٨. التّهذيب ))واهللا أعلم. حملوهو أحد وجوه التّ ؛ هالباقي أن يكون وجادة صحيح

خاويُّ ووافقه  ري ٤/١٦٥فتح . الالسّ  . ٣/٢٦٨، وامليزان ٥/١٧٥، وينظر: السِّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هعن جدّ ، عن أبيه، القشرييّ  حيدة بنمعاوية بنحكيم بنهبز -ب 
عن ، الياميّ -عمرو بنويقال كعب-كعب بنعمرو بنفمرصّ  بنطلحة -ج 

 .هعن جدّ ، أبيه

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
وحرصهم عىل روايته ، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به-١ 

ّا ورد عنهم يف ذلك، ولو باإلسناد النّازل د بنقال منصور: وممِ اإلسناد ((: العلويّ  حممّ
الٍ  بعضه وَ الٍ  وبعضه، عَ عَ جل وقول، مَ ثني: الرّ ي عن، أيب حدَّ ، ))املعايل من جدِّ

الح:  قال ابن  )١( وي((الصّ  . ٢٨٤: ص احلديث . علوم))حسنة كبرية نسخة اإلسناد هبذا رُ
وأكثر ما وقع فيه . ١٧٣: ص احلديث علوم . اختصار))يطول ذلك واستقصاء((قال ابن كثري:   )٢(

. رشح  ، واملناويّ خاويّ ، وابن حجر، والسّ ا؛ قاله العراقيّ التّسلسل يف اآلباء أربعة عرش أبً
، ٢٢٠، والغاية ص: ١٥١، والنّزهة ص: ٢/١٠٧٧، والتّقييد ١٠٠-٣/٩٧التّبرصة 

: ٢/٥٤٨واليواقيت  ابق. ))اماالستقراء التّ فق وقوع أكثر من ذلك بومل يتّ ((، وقال املناويّ . السّ
وقد يقع يف بعض األسانيد: فالن عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، وأكثر من ذلك، ((وقال ابن كثري: 

، . ١٧٣: ص احلديث علوم . اختصار))أعلم واهللا. منه يصحّ  ما ولكنّه قليل، وقلّ  يوطيّ وقال السّ
 : جل، عن برواية يَلتحق((واملناويّ ه: رواية أبيه، عن الرّ هتا، وهو أُمِّها، عن املرأة، عن جدِّ ا عزيز جدَّ . ))جد¢

 من طريق ٣٠٧١رقم: ام رواه أبو داود ؛ بكمثّال لذلو. ٥٤٩-٢/٥٤٨، واليواقيت٢/٢٦٢التّدريب
ثتني أُمُّ جنوب بنت نميلة، عن أُمِّها سويدة بنت جابر، عن أُمِّها ((: الواحد، قالعبد بناحلميدعبد حدَّ

س، عن بننت أسمرعقيلة ب سٍ  بنأبيها أسمر مُرضِّ   احلديث. )). . . مرضِّ
: ، ٤/١٥٥، وفتح املغيث٢٨٥: ص احلديث علوم  )٣( خاويّ معالٍ يعني: مفاخر ((قال السّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
أو عن اآلباء ، عن األجداد، عن اآلباء، يف رواية األبناء((: وقال ابن رشيد الفهريّ 

ا ما يتحمّ  أو اإلخوة بعضهم عن بعض، فقط وإن ، ون العلوّ عُ دَ ويَ ، زوللون النّ كثريً
ولذلك ما جتد ؛ فوإبقاء للرشّ ، واألجداد، ا عىل ذكره عن اآلباءحرصً ؛ كان عندهم

ا يف املسافة يف هذا النّوع ا لطلب املعايل؛ ون اإلسناد العايلعُ دَ فيَ ، األسانيد تنزل كثريً . ))إيثارً
ثهم به  مشقيّ من طريق آبائه الوهّ عبد بنمدالصّ عبدثمّ مثّل بام حدّ  مع، نزولٍ باب الدّ

، وعليه يف إرث املنقبة يعتمد، قصديُ نعة ومثل ذلك عند أهل الصّ ((: هلم ثمّ قال، بعلوٍّ له  هعووق
خاويّ ، ))املرتبة يعمد وإليه يف علوّ   .وهو نوعٌ مهمٌّ : وقال السّ

 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣   .وضع املصنّفات اخلاصّ
م بعضها يف، فوائده النّفيسة -٤  َّا مل ؛ رواية األكابر عن األصاغر: وتقدّ موممِ  :يتقدّ
ه)، تبيني املراد بـ(أبيه) -أ  الح قال ابن. إذا جاء يف اإلسناد مبهامً ؛ أو (جدّ : الصّ

ه(( ومن أهمّ هذا النّوع ما إذا ((: وقال العراقيّ ، ))اجلدُّ  أو، األبُ  فيه يُسمَّ  مل ما وأمهُّ
اوي أو: بل اقتُرص عىل كونه، فلم يُسمّ ، أو اجلدّ ، أُهبم اسم األب ا للرّ ا له أبً ، جد¢

 .))فيحتاج حينئذٍ إىل معرفة اسمه

ىل-للحفيد، وهو ولد االبن النّاقل روايةً  ه-وكذا درايةً من باب أَوْ  . ))عن أبيه، عن جدّ
نن   )١(  . ٩٤األبني ص: السّ
ابق  )٢(  . السّ
 . ٤/١٤٥ الفتح  )٣(
 . ٢٨٣: ص احلديث علوم  )٤(
 . ٣/٩٠رشح التّبرصة   )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
جل أخصّ به-ب م ، وأكثر مالزمة له، كون ولد الرّ وأعرف بحديثه من غريهم فيقدّ
خاويّ . عىل غريه جل: من  فوائده ويظهر أنّ ((: قال السّ ؛ بحديثه أمسّ  -غالبًا-كون ولد الرّ

ّ ؛ م ما يقع من ذلك عىل رواية غريهمقدّ يُ  بحيث : منه أو أخصّ ، مل يكن كثري املخالطة لهن ممِ
 .))هعن جدّ ، عن أبيه، رواية االبن

ه -١  بنزهري خيثمة أيب بنأليب بكر أمحد جزء من رو عن أبيه عن جدّ
 .)مهـ (٢٧٩/ت حرب

حابة والتّابعني -٢ بن البغداديّ ا أمحد بنعمرل من رو عن أبيه من الصّ
 .(م)هـ٣٨٥شاهني ت/

جزيّ  سعيد بن اهللالعبيد كتاب رواية األبناء عن آبائهم -٣  الوائيلّ  السّ
 .(م)هـ٤٤٤/ت

 ، ويبدو أنّه ال يستقيم هبا املعنى. ))ما((يف هذا املوضع زيادة:  الغايةيف   )١(
 . ٢٢٠-٢١٩الغاية ص:   )٢(
سالة ص:  )٣( ه الكتّاينّ يف الرّ ، وابن ٣/١٩٥اللّسان، واقتبس منه ابن حجر يف ١٢٢كذا سامّ

ه ص:  : ، و٢٥٣قطلوبغا يف: من رو عن أبيه عن جدّ خاويّ ل أوّ -فيام أعلم-وهو((قال السّ
 . ٢/٦٨٠اجلواهر ، و٤/١٧٠. الفتح))فيه فٍ مصنّ 

خاويّ يف الفتح١٥٦ذكره ابن حجر يف معجمه ص:   )٤( سالة٤/١٥٥، والسّ  . ١٢٢: ص ، والكتّاينّ يف الرّ
ه   )٥( سالة ص: كذا سامّ الح  ، وذكره١٢٢الكتّاينّ يف الرّ ، ٢٨٣: ص احلديث يف علومابن الصّ

خاويّ يف الفتح٣/٨٩ يف رشح التّبرصة العراقيّ و  بأنّه كثري ابنُ  ، ووصفه٤/١٥٥، والسّ
 . ١٧٣: ص احلديث علوم . اختصارحافلٌ 



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأليب بكر أمحد رواية األبناء عن آبائهم -٤

 .هـ(م)٤٦٣ت/
اج يوسف-٥ ين أيب احلجّ كيّ  بنكتاب مجال الدّ يّ  الزّ  .هـ(م)٧٤٢ت/  املزّ
ه عن النَّبيّ  -٦ ينل الويش املعلم فيمن رو عن أبيه عن جدّ  صالح الدّ

 .هـ(م)٧٦١ت/ العالئيّ  كيكلديّ  بنخليل
ة االحتجاج بنسخة عمرو -٧ ه له (م) عن أبيه عن شعيب بنجزء يف صحّ  .جدّ
ه -٨  .هـ(ط)٧٨٩/ ت احلنفيّ  قطلوبغا بنلقاسم من رو عن أبيه عن جدّ

هبيّ يف التّذكرة  )١( ، ذكره الذّ ري ٣/١١٤٠يقع يف جزءٍ ، وجاءت تسميته يف السِّ معاينّ ؛ نقالً عن السّ
ق))اإلنباء عن األبناء((: ٢٩١/ ١٨ سالة-، وعلّق املحقِّ ف يف((: فقال: -طبعة الرّ تذكرة حترّ
خاويّ يف الفت))رواية األبناء عن آبائهمإىل: اظاحلفّ  . ٢/٣٠٤ح. فاهللا أعلم، وذكره السّ

انُ يف ترمجته ))عند اخلطيب يف رواية األبناء عن اآلباء((: -يف العزو إليه-وقال . ومل يذكره الطّحّ
م ص:  رَ املتقدّ كَ . ))جزء واحد((. وقال: رواية اآلباء عن األبناءباسم:  ٧٨٣للخطيب، وذَ

 . ١٢٥احلافظ اخلطيب البغداديّ ص: 
)٢(   ، خاويّ ، وأرسل ل عنها تلميذَ أسؤاالت من هذا الباب س مياطيّ وللدّ ((قال: ذكره السّ يّ ه املزّ

يُّ  ام، فجمع املزّ ا رأيتُ  هبا إليه من مرص إىل الشّ ، وذكره ضمن ٢/٦٨٠. اجلواهر ))هيف ذلك جزءً
 . ٤/١٧٠املصنّفات فيه. الفتح 

)٣(   : خاويّ سيأيت يف -. وخلّصه ابنُ حجر٤/١٧٠فتح . ال))يف ذلك فٍ مصنَّ  مجعُ أَ ((قال السّ
 . -املصنّفات يف األصل

خاويّ يف الفتح   )٤( يوطيّ يف ٤/١٦٦ذكره السّ  . ٢/٨٥٩التّدريب ، والسّ
قه باسم اجلوابرة، مكتبة املعال، الكويت،   )٥(  هـ. ١٤٠٩حقّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ه عن أبيه عن شعيب بنبعمرو االحتجاج يف جهده بعض النّاقد بذل -٩  جدّ

 .هـ(م)٨٠٥ت/ البُلقينيّ  رسالن بنلعمر
ه -١٠  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد علم الويش فيمن يروي عن أبيه عن جدّ

 .هـ(خ)٨٥٢ت/ حجر ابن العسقالينّ 
ه١١ د من رو عن أبيه عن جدّ د بنملحمّ افعيّ  بكر أيب بنحممّ  الشّ

 .هـ(م)٩٠٦ت/، رشيف أيب بنالكامل
د إيضاح اإلشكال :ظانّهومن م  املقديسّ  طاهر بنأليب الفضل حممّ

اظ األعارفو، هـ٥٠٧ت/  اللّطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفّ
ديبأل عن املعجم من  اإلفصاحو، هـ٥٨١ت/ املدينيّ  بكر أيب بنموسى حممّ

، وأحال عليه، ووصفه بأنّه لطيف، ٥٤٢ -٥٤١: ص االصطالح ذكره املؤلّف يف حماسن  )١(
خاويّ يف الفتح و ين يف التّوضيح ١٦٦/ ٤ذكره السّ  . ١/٥٩٢، وابن نارص الدّ

خاويّ يف اجلواهر )٢( ه السّ يوطيّ يف نظم العقيان٢/٦٨٠كذا سامّ قُ ٤٨-١/٤٧، والسّ ، وأضاف حمقِّ
قال ابن . ))ساقطة يف األصل((وقال: ))الويش((بني معقوفني بعد:  ))وبنده((األخري يف األصل: 

ا، وقد خلّصتُ كتابه املذكور((: -كتاب العالئيّ وذكر -حجر . ))وزدتُ عليه تراجم كثرية جد¢
: ، ١٥١النّزهة ص:  خاويّ ، ٢٢٠. الغاية ص: ))فشفى، وكفى، صه شيخناخلّ ((وقال السّ

م ٢/٢٢٥. ووصلنا منه أوراق خمطوطة، مكتبة األوقاف باملوصل ٤/١٧١وينظر: الفتح  . قدّ
ا هلا  مة حتقيقه لكتاب ابن قطلوبغا ص: باسمُ اجلوابرة وصفً  . ٢٥-٢٣يف مقدّ

 ، واقتبس منه. ٤/٣٥٠ذكره املناويّ يف الفيض   )٣(
ه.   )٤( ّن رو عن أبيه عن جدّ له مجلة تراجم ممِ  سيأيت يف املبهامت. ذكر يف أوّ
د سمك، الكتب العلميّة، بريوت،   )٥( قه حممّ  هـ. ذكر مجلةً من األسانيد فيمن رو عن١٤٢٠حقّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
د إيضاح الغامض واملبهم  .هـ٦٨٦ينّ ت/القسطالّ  أمحد بنملحمّ

 أبيه، ومجلةً كثرية فيمن رو عن رجلٍ عن أبيه. 
، وسيأيت يف املبهامت. والكتاب خمترص لكتاب ابن بشكوال وابن طاهر، وذكر مجلةً من طبوعم  )١(

 هذا النّوع. 
محن املعلِّميّ ت/لعبد  )٢( انهـ١٣٨٦الرّ دَ كتاب : -معارص-، وليحيى الثّاميلّ -مطبوع-، الوحْ

ه قه، -مطبوع-فيه: من رو عن أبيه عن جدّ . مجع ما ذكره ابن قطلوبغا، مع زيادة حمقِّ
ا.  ١٠٧٦واستدرك عليهام   راويً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه ثالثة مباحث
ل  .ومثاهلام تعريفهام: املبحث األوّ

 :وفيه مطلبان  
ل  .ومثاله، تعريف األقران: املطلب األوّ
 .ومثاله، تعريف املدبّج: املطلب الثّاين

يّتهام: املبحث الثّاين  .مهائدواوف، أمهّ
 .فات فيهاماملصنّ : املبحث الثّالث 

 
 :وفيه مطلبان

ة : -بالفتح-نرْ والقَ ، األقران مجع قرن: لغة -١ جللِدَ ، نِّ يف السِّ  همثلو، الرّ
 .وعمري كالقرين يعىل سنِّ : أي: ينرْ هو عىل قَ : ويقال
ا -٢  نّ : اصطالحً يوخ-واإلسناد ، هم املتقاربون يف السِّ . -األخذ عن الشّ

م؛ ألنّ مفهوم الطّبقة أوسع؛ واألقران عىل هذا املعنى جزءٌ من الطّبقة ومن ، كام تقدّ
نّ فال فرق بينهام، بالتّقارب يف اإلسناداكتفى يف األقران  : قال احلاكم. وإن تباعد السِّ

 . ٣٥/٥٢٩ ، وتاج العروس١٢٢٣، والقاموس املحيط ص: ٥/٧٦ينظر: مقاييس اللّغة   )١(
 . ٥٣٠-٣٥/٥٢٩، وتاج العروس ١٢٢٣ينظر: القاموس املحيط ص:   )٢(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
الح وقال ابن، ))وإسنادمها، هامام القرينان إذا تقارب سنّ وإنّ ((  املتقاربون هم((: الصّ
نِّ  يف  مل وإن، اإلسناد يف بالتّقارب فيهاهللا عبد أبو احلاكم اكتفى وربَّام، واإلسناد السِّ

نِّ  يف التّقارب يوجد ، نّ املتقاربون يف السِّ  وهم: األقران((: وقال ابن دقيق، ))السِّ
فليس ؛ املرتبةو، تباعدت الطّبقة فإنْ . . . اآلخر عن منهم واحدٍ  كلُّ  يَروي، والطّبقة

فإن ((: وقال ابن حجر، ))بل يكون من رواية األكابر عن األصاغر، من ذلك
اوي و عنه، تشارك الرّ نْ رَ وايةيف أمرٍ من األمور املتعلِّ ، ومَ ، نّ مثل السِّ : قة بالرّ

ه حينئذٍ ألنّ ؛ رواية األقران: فهو النّوع الّذي يقال له؛ واألخذ عن املشايخ، قيّ واللّ 
ا عن قرينه  .))يكون راويً

دبّج-١: وتنقسم رواية األقران إىل قسمني دبّج -٢. -وسيأيت-الـمُ  .غري الـمُ
الح قال ابن  وهو: املدبَّج فمنها: تنقسم القرين عن القرين رواية أنّ  اعلم((: الصّ

 يروي أن وهو؛ املدبَّج غري: ومنها. . . اآلخر عن منهام واحدٍ  كلُّ  القرينان يروي أن
وذكر احلاكمُ هذين ، ))نعلم فيام؛ عنه اآلخرُ  يَروي وال، اآلخر عن القرينني أحدُ 

الح استفادمها، القسمني الّذي : ل منهفاجلنس األوّ ((: قال احلاكم، منه ولعلّ ابن الصّ

 . ٦٠٩: ص املعرفة  )١(
 . ٤/١٣٠ املغيث ، وفتح١٦٧: ص احلديث علوم ، وينظر: اختصار٢٧٨: ص احلديث علوم )٢(
 . ٥٠-٤٩: ص االقرتاح  )٣(
: . ١٤٩: ص النّزهة  )٤( خاويّ  تفاوتت اإلسناد، وإن يف بالتّقاربيكتفون؛ كاحلاكم  ربَّام((قال السّ

، أو العلم، أو نحومها، دون يف املقارنة حصلت لو أنَّه شيخنا كالم ظاهر أنَّ  األسنان، مع نِّ  السِّ
 . ٤/١٣٠املغيث  . فتح-وذكر كالمه أعاله- ))فإِنَّه قال. . .  كفى اإلسناد

 . ٢٧٩-٢٧٨: ص احلديث علوم  )٥(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ثمّ يروي ذلك القرين ، أن يروي قرين عن قرينه: وهو؛ جاملدبّ : ه بعض مشاخيناسامّ 
رَ أمثلته، ))جفهو املدبّ ؛ عنه كَ . ))غري املدبّج: واجلنس الثّاين منه((: ثمّ قال، وذَ

رَ أمثلته كَ  .وذَ
: قال احلاكم، معاوية بنعن زهري، قدامة بنرواية زائدة: مثال غري املدبّج

 .))ال أحفظ لزهري عن زائدة روايةً   أينِّ إالّ ، قرينان((

. وآخره جيمٌ ، دةوتشديد الباء املوحّ ، ال املهملةوفتح الدّ ، بضمِّ امليم: لغة -١
ا ؛ الوجه يْ ديباجتَ مأخوذ من : دبيجالتّ ((: قال ابن حجر فيقتيض أن يكون ذلك مستويً

 .))من اجلانبني

 . ٦٠٩: ص املعرفة  )١(
ابق )٢( ابق))وهو ثالثة أجناس((وبدأه بقوله: . ٦٢٠: ص السّ ، وكذا نقله عنه ٦٠٩: ص . السّ

 . املعرفة، ولكن احلاكم مل يذكر إالّ اثنني فقط؛ كام يف طبعة٢/١٠١٥العراقيُّ يف التّقييد 
 . ١٠٢٨-٢/١٠٢٤ وينظر: التّقييد. ٦٢١املعرفة ص   )٣(
  .٢/٢٤٧ ، والتّدريب١٣١-٤/١٣٠املغيث  ، وفتح٦٨-٦٧ /٣الباقي  ، وفتح٣/٦٧رشح التّبرصة  )٤(
: ١٥٠: ص النّزهة )٥( خاويّ ا من ديباجتَ ((، وقال السّ ، لتساوهيام؛ -اندّ اخلومها -الوجه يْ أخذً

مل أرَ من ((: -يف مناسبة تسميته، واشتقاقه-قال العراقيّ ، و١٣١-٤/١٣٠ . الفتح))وتقابلهام
ض لذلك زيَّ : هو؛ ج لغةً املدبّ  فإنّ ، حلسنه؛ بذلك يمّ سُ  هإالّ أنّ الظّاهر أنّ ، تعرّ . . . نالـمُ

، ينها باخلدّ بّ فشُ ؛ ج طبقة واحدة بمنزلة واحدةالقرينني الواقعني يف املدبّ  إنّ : وحيتمل أن يقال
ام إن كانا لنزول اإلسناد فإهنّ ؛ بذلك يمّ ه سُ وحيتمل أنّ . . . يباجتانالدّ : ين يقال هلاماخلدّ  نّ إف



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ا-٢ م عند ابن ؛ اآلخر عن منهام واحدٍ  كلُّ  القرينان يروي أن: اصطالحً كام تقدّ

الح ؛ القرينني عن اآلخر فهو املدبَّج: أي؛ إن رو كلٌّ منهام((: وقال ابن حجر، الصّ
دبَّجٍ ؛ لوهو أَخصُّ من األوّ  ا وليس كلّ ، أقرانفكلُّ مُ دبَّجً  .))أقران مُ

و، هريرة  مع أيب، عائشة: مثاله -٣  ، اآلخر عن منهام كلٌّ  رَ
هريّ مع عمر مع  حنبل بنوأمحد، مع األوزاعيِّ  ومالك، العزيزعبد بنوكذلك الزّ

 .املدينيِّ  بنعيلّ 
ـــــة؟: هــــل خيـــــتصّ املــــدبّج بـــــاألقران ، كاحلـــــاكم؛ تـــــدلُّ أقــــوال األئمّ

الحوابن ـخاويّ ، وابن حجر، وابن كثري، وابن دقيق العيد،الصّ ، والسّ

ا لهفعىل هذا ال يكون املدبّ . . . منهام درجة كلّ  قرينني نزل ويكون ذلك من قوهلم: ، ج مدحً
ه إنّام هو مدح والظّاهر أنّ ، وفيه بعد، املحكمحكاه صاحبة؛ ج قبيح الوجه واهلامرجل مدبّ 
 . ١٠٢٠-٢/١٠١٩ . التّقييد))أو يكون من االحتامل الثّاين. واهللا أعلم، هلذا النّوع

 . ١٥٠ :ص النّزهة  )١(
، ٢٧٩-٢٧٨: ص احلديث ، وعلوم٢١٩-٦٠٩: ص للحاكم تنظر األمثلة يف: املعرفة  )٢(

 . ٥٠-٤٩: ص واالقرتاح
م ص:   )٣(  . ٧٩٣-٧٩٢تقدّ
م ص:   )٤(  . ٧٩٣تقدّ
 . ))منهم عن اآلخر واحدٍ  روي كلُّ يَ : رواية األقران((. قال: ٥٠-٤٩: ص االقرتاح  )٥(
 متى((. قال: ١٦٧: ص احلديث علوم اختصار )٦( وَ ا، فام اآلخر عن منهام كلٌّ  رَ ي: مدبّجً مّ  سُ

ىال اآلخر عن يروِ مل ا يُسمّ  . ))مدبّجً
م ص:   )٧(  . ٧٩٣تقدّ
ابق ))فكلُّ مدبّجٍ أقران، وال عكس((، قال: ٤/١٣٠ الفتح )٨(   .٢١٦، والغاية ص: ٤/١٣١. وينظر: السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
وخالفهم أبو الفضل العراقيّ فـذهب إىل ، اختصاص املدبّج باألقرانعىلواملناويّ 

ارقطنيّ يف كتابه؛ عدم اختصاصه به ل من وهو أوّ ((: وقال، جاملدبّ مستدال¢ بصنيع الدّ
ـوصـنّ -أعلمفيام -ه بذلكامّ سَ  ـا حـافالً سَ د يف ذلـك تقيّـومل يَ ، جاملـدبّ : هامّ ف فيـه كتابً

بكـون  ج ال خيـتصّ املدبّ أنّ عىل  فهذا يدلّ ((: ثمّ قال، وساق منه أمثلةً . ))بكوهنام قرينني
اويَ  واهللا . مـن ذلـك بـل احلكـم أعـمّ ، مـنهام عـن اآلخـر قـرينني  كـلّ وَ رَ  لّذينِ لا نيِ الرّ
ـا بـاألقران يعضـده أصـل اشـتقاقهوما أفاده . ))أعلم ـة بكونـه خمتص¢ ومناسـبة ، كـالم األئمّ

ع يف االستعامل، تسميته ارقطنيّ فربّام كان من التّوسّ  .واهللا أعلم. وأمّا صنيع الدّ

يّتهام كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانتهام جليلة، أمهّ  :وممِ
، وحرصهم عليهام، وحثّهم عىل معرفتهام، وكالمهم فيهام، عناية العلامء هبام -١ 

ّا ورد عنهم يف ذلك. ولو بنزولٍ ، وتعاطيهم هلام اجلامع ألخالق عقد اخلطيبُ يف: وممِ
اوي لف. ))الكتابة عن األقران((: بعنوان، ترمجةً الرّ ؛ أورد فيها مجلةً من اآلثار عن السّ

جل عاملاً ((: وكيعقال : ومنها ّ  ال يكون الرّ ّ ، منه سنّ أن هو حتّى يسمع ممِ ، ن هو دونهوممِ
 ّ دَ بمعناه عن ابن عيينة، ))ن هو مثلهوممِ رَ م -والبخاريّ ، ووَ : معمر وقال، -كام تقدّ

، ))وأكتب عنه، يفيكتب عنّ ، ىل منزلهإفيذهب يب ، كان ابن جريج يأخذ بيدي((

علم ا رواية القرين عن قرينه من غري أن تُ أمّ ، بالقرينني ج خمتصٌّ املدبّ ((. قال: ٢/٥٤٣اليواقيت )١(
اى مدبّ سمّ رواية اآلخر عنه فال يُ   . ))جً

 . ١٠١٩-١٠١٥/ ٢ التّقييد  )٢(
 . ٧٧٥ينظر: ص:   )٣(
 . ٢١٦/ ٢ للخطيب اجلامع  )٤(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
محندخل عبدأ((: رابن عامّ  وقال  سعيد بنمن حديث حييىتصنيفهيف مهديّ  بنالرّ
: قال، عىل قدره يسمع من نظرائه مالكٌ ((: حنبل بنوقيل ألمحد، ))حديث ألفي

اإلسناد الّذي جيتمع فيه  نّ إ((: وقال العراقيّ ، ))هومل يرضّ ، يزداد به علامً ؟ وما عليه
-إنّام يقع ذلك؛ األصاغر عن األكابراآلخر من رواية من أو أحدمها أكرب ، قرينان

، جيحأو يف أحدمها نوع من وجوه الرتّ ، أو فيهام، أو حافظني، فيام إذا كانا عاملني -غالبًا
فحصل بذلك ؛ زول ألجل ذلكأو النّ ، ملساواةإىل ا عن العلوّ  ياوحتّى عدل الرّ 

معني عن ورواية ابن ، معني بنعن حييى، حنبل بنكرواية أمحد؛ وتزيني، حتسني
وقال ، ))زين باملعرفةمن أهل العلم املتميِّ -غالبًا-قع رواية األقرانتوإنّام ، أمحد

خاويّ   .))نوعٌ لطيفٌ ((: وقال األنصاريّ ، ))مهمٌّ  نوعٌ ((: والقارئ، السّ
 .إفرادمها بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيهام -٣   .وضع املصنّفات اخلاصّ
م يف، فوائدمها النّفيسة -٤  َّا مل، رواية األكابر عن األصاغر: وبعضها تقدّ موممِ قال : يتقدّ

خاويّ  يادة يف اإلسناد األمن من ظنّ ((: السّ إن كان ، ))عن((ـب ))الواو((وإبدال ، الزّ
ء لر((: وقال، ))بالعنعنة  .))واضع يف العلمغبة يف التّ والرّ ، هويااحلرص عىل إضافة اليشّ

ابق  )١(  . ٢١٧/ ٢ السّ
ابق  )٢(  . السّ
 . ٢/١٠١٩ التّقييد  )٣(
 . ٦٣٤: ص ورشح النّزهة، ٤/١٣٠ املغيث فتح  )٤(
 . ٦٧/ ٣ الباقي فتح  )٥(
، ٣/٦٧الباقي  ، وفتح٢/٢٤٦، والتّدريب ١١٧األهبر ص:  ، وينظر: التّوضيح٤/١٣٠فتح ال )٦(

 . ٦٣٤: ص ورشح النّزهة
 . ٤/١٣٤ املغيث فتح  )٧(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 .(م)هـ٢٦١اج النّيسابوريّ ت/احلجّ  بنمسلم سنيأليب احل األقران -١
دكتاب -٢  .هـ يف األقران(م)٣٤٤ت/ ن األخرماب يباينّ الشّ  يعقوب بنحممّ
ا -٣ د عبد ذكر األقران ورواياهتم عن بعضهم بعضً د بن اهللاأليب حممّ  حممّ

يخ أيب األصبهاينّ   .هـ(ط)٣٦٩ت/ الشّ
ارقطنيّ  عمر بنعيلّ  احلسن أليب املدبّج -٤  .هـ(م) ٣٨٥/ت الدّ
محنيب الفرج عبدأل جاملدبّ  -٥  .(م)هـ ٥٩٧ت/ اجلوزيّ  بابن املعروف عيلّ  بنالرّ
ـــة األقـــران -٦ ـــان يف رواي ـــا-ىســـمّ ويُ األفن ـــدبّ  -أيضً  جاملخـــرج مـــن امل

هبيّ يف   )١( ري ذكره الذّ ـ ص: ٢٨٠-٢٦١، وتارخيه (١٢/٥٧٩السِّ ؛ نقالً عن أيب ٢/٥٩٠)، والتّذكرة ١٨٨ه
يوطيّ  اهللاعبد  . ٢/٤٣٢ اهلديّة يف ، والبغداديّ ٢/١٠٠٢ التّدريب يف احلاكم، والسّ

خاويّ يف الفتح  )٢( ه٤/١٣١ ذكره السّ  . ، ومل يُسمّ
، الكتب العلميّة، بريوت،   )٣( عدينّ قه مسعد السّ  . هـ ١٤١٧حقّ
وقال: -١٨٦ته ص: فهرس، وابن خري يف ٧/٢٣٥، ٦/٥٩، ٤٣٤/ ٤ذكره اخلطيب يف تارخيه   )٤(

: هامّ ف فيه كتابًا حافالً سَ صنّ ((، وقال: ٢/١٠١٥، والعراقيّ يف التّقييد-))عرشة أجزاء((
، وذكره األبنايس ٣/٦٨ ، وينظر: رشح التّبرصة))به نسخة صحيحة يوعند، ديف جملّ جاملدبّ 

ذا خاويّ ، و١٥٠: ص يف النّزهةابن حجر ، و٣٨١: ص يف الشّ  ووصفه-٤/١٣١ يف الفتح السّ
يوطيّ يف التّدريب -حافلٌ بأنّه   وغريهم. . ٨٤٥/ ٢، والسّ

ري٣٧٢اص ص: القصّ ذكره يف كتابه   )٥( هبيّ يف السِّ  . ))دجملّ ((وقال:  ٢١/٣٧٤ ، والذّ
 



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 .هـ(م)٨٥٢ت/ حجر ابن العسقالينّ  عيلّ بنألمحد

 .له(م) دبيجعريج عىل التّ التّ   ٧

خاويّ   )١(  املخرج من املدبّج((-مصنّفات ابن حجريف تعداد -قال ٢/٦٧٩يف اجلواهر ذكره السّ
ى ا-ويُسمّ  املغيث ، ويف فتح))التّعريج عىل التّدبيج، واألفنان يف رواية األقران: -أيضً

يخ-، قال٤/١٣١ ارقطنيّ وأيب الشّ : الدّ [أي: األقران، وفيهام((: -عند ذكره كتايبْ
األفنان والثّاين:  دبيجعريج عىل التّ التّ ل: ى األوّ مّ فسَ ، ا لذلك منهامصً شيخنا ملخّ واملدبّج]

ا-ىسمّ ويُ ، يف رواية األقران خاويّ أنّ ))جاملخرج من املدبّ : -أيضً ، وظاهرُ كالم السّ
ام يف رواية األقران، واآلخر؛ وهواألفنان. . . ؛ هواملخرج. . .  يف  التّعريج. . . ، وأهنّ

يوطيّ يف املخرج. . . ؛ هوعريج. . . التّ املدبّج، وذهب بعضُ املعارصين إىل أنّ  ، وذكر السّ
ذرات ١/٤٧نظم العقيان :  ٢٧٢/ ٧، وابن العامد يف الشّ األفنان. . . ، والتّعريج. . . كتايبْ

 . املخرج. . . ضمن مصنّفات ابن حجر، ومل يذكرا: 
ابقة  )٢(  . ينظر: احلاشية السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه ثالثة مباحث 

ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين   .ئدهواوف، أمهّ

 فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث

 
ام ابنا منبّه، ووهب،  مسعود ابنا وعتبة، اهللاعبد: األخوان-١ . ومهّ

 .وغريهم كثري
وشعيب بنو ، وعمر، وعمرو، وجعفر أبناء أيب طالب، وعقيل، عيلّ : الثّالثة -٢
د بنشعيب  .العاص بنعمرو بن اهللاعبد بنحممّ
د، اهللاوعبد، سهيل: األربعة-٣ ن ذكوان صالح أيب بنو وصالح، وحممّ امّ  .السّ
د بنو عيينة اهلاليلّ ، وعمران، وإبراهيم، وآدم، سفيان: اخلمسة-٤  .وحممّ
تَّة-٥ د: السِّ  .وكريمة بنو سريين، وحفصة، ومعبد، وحييى، وأنس، حممّ

الح ص علوم احلديثاستقيتُها من  )١( به فيه. ٢٨١-٢٧٩: البن الصّ ه عليه، أو تعقّ َّا أضافه غريُ  ، وممِ
به العراقيُّ بأنّ غريه ذكر   )٢( الح، وهم املشهورون، وتعقّ ى منهم: م عرشةأهنّ اقترص عليهم ابنُ الصّ مّ ، وسَ

ثوا منهم الّذين حدّ لكوهنم ؛ ف عىل اخلمسة املذكورينإنّام اقترص املصنِّ : فإن قيل((، وخملد، ثمّ قال: أمحد
ا-عيينة بنث أمحدُ وقد حدّ : قلنا، دون الباقني   . باختصار.١٠٣٤ -٢/١٠٣٢. التّقييد ))-أيضً

م   )٣( به العراقيّ بأهنّ الح، وهم املشهورون، وتعقّ ى غري عرشةاقترص عليهم ابنُ الصّ مّ ، وسَ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
بعة-٦ محنوعبد، وسنان، وسويد، وعقيل، ومعقل، النّعامن: السّ ، الرّ

ن بنو اهللاوعبد ذ، معاذ: وكذلك، مهاجرون، صحابة وهم؛ مقرِّ ، وعون، ومعوّ
  وهم، بدريّون، صحابة كلّهمعبيد بنت عفراء وعامر بنو، وعاقل، وخالد، وإياس

املشهور ما ذكره  أنّ : عنهواجلواب ((، ثمّ قال: سليم وأمّ ، وعمرة، سودةا، وخالدً املذكورين: 
ا-. واعتذر))ةم ستّ من أهنّ  فُ املصنِّ  دْنَ -أيضً بأنّ املذكورين، سو خالد مل يرَ مَن ذَكَرَ هلنّ روايةً فال يَرِ

: . ٣/٧٥، ورشح التّبرصة ١٠٣٧-٢/١٠٣٥عليه. التّقييد خاويّ واية، بقهذا  وكأنّ ((وقال السّ يد الرّ
ا من أمّ  دَ لِ : وُ املعارف فقد قال ابن قتيبة ىفوإالّ  الغاية ص:  ))هات أوالدلسريين ثالثة وعرشين ولدً

ائد رواية، ولكن اقترص عىل أشهرهم((وقال: ، ٢٤٤   .٤/١٣٨ الفتح. ))إن كان ألحدٍ من الزّ
الح، إالّ عبد  )١( ه ٢٨١: ص احلديث . علوم))وسابع مل يُسمّ لنا((: اهللا، قالذكرهم ابنُ الصّ ، وسامّ

ه عن ابن عبد٣/٧٧العراقيُّ عن ابن فتحون. رشح التّبرصة ، فسامّ : الربّ ، وخالفه البُلقينيُّ
الح: ٥٢٨: ص املحاسن. ))نعيامً (( تَّة الذين ذكرهم ابنُ الصَّ ، نعيامً ، وزاد العراقيُّ عىل السِّ

ا رو ملَِ ؛ سبعة اشتهر كوهنموإنّام ((، ثم قال: م عرشةهنّ ، ونقل عن الطّربيّ أاهللاوعبدا، ورضارً 
لقد رأيتني سابع ((: قال، نمقرِّ  بنمن حديث سويد )]٣٢(١٦٥٨[رقم: صحيحهمسلم يف

أن  اهللافأمرنا رسول؛ فلطمها أصغرنا،  واحدةما لنا خادم إالّ ، نسبعة من بنى مقرِّ 
 ،١٠٤٥-٢/١٠٤٣التّقييد. ))من أطلق كوهنم سبعة أراد من هاجر منهم . وحيتمل أنّ ))نعتقها

الح يف اختصاصهم هبذه املنقبة؛ وذلك أ ب العراقيُّ ابنَ الصَّ  قيس بنأوالد احلارث نّ وتعقّ
-فوجدهتم تسعة ، عت أسامءهموقد تتبّ ((، قال: وصحب النَّبيّ ، هم هاجركلّ  يّ همالسّ 

، اهللاوعبد، وسعيد، ائبوالسّ ، اجواحلجّ ، واحلارث، ومتيم، وهم: برش، -بتقديم املثناة
ا: احلارث بنمعمرَ  يُّ ى الكلبمّ وسَ ، وأبو قيس، ومعمر فهؤالء تسعة ؛ لواملشهور األوّ ، معبدً

ة وزادوا عىل بقيّ ، ة واإلسالموهم أرشف نسبًا يف اجلاهليّ ، إخوة هاجروا وصحبوا النَّبيّ 
 . باختصار. ١٠٤٩-٢/١٠٤٥ . التّقييد))اهللاإلخوة بأن استشهد منهم سبعة يف سبيل



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
الح. ألُمٍّ  إخوة ، عددهم مقدار يف خالف فيه ما اإلخوة يف يقع وقد((: قال ابن الصّ

ل ومل بعة عىل زاد بام نُطوِّ . ها هنا غرضنا يف إليه احلاجة ولعدم، لندرته؛ السَّ
 .))أعلمواهللا

: ، ١٦٨: ص احلديث علوم اختصار  )١( يوطيّ حيح أوالد عفراء((قال السّ . ))املثال الصّ
 . ٢٥٣ -٢/٢٥٢التّدريب

بعة من اإلخوة من . ٢٨١: ص احلديث علوم  )٢( ه بام زاد عن السّ ، وغريُ وقد مثّل العراقيُّ
حابة، وغريهم. ينظر: التّقييد  . ٨٣-٧٩/ ٣ ، ورشح التّبرصة١٠٦٤-٢/١٠٥٢ الصّ

  هذا النّوع: من لطائف  )٣(
:  -أ خاويّ أو اإلخوة يف ، نِ فاق فيه بني األخويْ ما يقع االتّ : هذا النّوع ومن أهمِّ ((قال السّ
 . ٤/١٤٤ الفتح. ))ونحوه، قبباللّ -غالبًا-زوتتميّ ، رين كثريوهو يف املتأخِّ ؛ االسم

د -ب  بناجتمع يف إسناد حديثٍ واحدٍ أربعةٌ من اإلخوة، يرويه بعضهم عن بعض؛ وهم: حممّ
خاويّ  قال، عن أخيه أنس، دبعمعن أخيه ، عن أخيه حييىسريين،  تستحسن املطارحة ، وهو نادرٌ ((: السّ

 . ٢/٢٥٢، والتّدريب٢٨١علوم احلديث ص: ، وينظر: ٤/١٣٩ . الفتح))به
:  -ج مثَّلُ  أوالد كثرةِ  يف يُذكر ما غريب ومن((قال البُلقينيّ ، ويُ  مائة، ما لثالثِ  به صحايبٍّ

لْبِه من األرض إىل ، وقع ليىل أنّ أبا خيثمة أيب ابنُ  ذكره ، وذكر ثالثامئة صُ ه ولدٍ  وقعة شهد أنّه غريُ
 . ٥٣٢-٥٣١: ص املحاسن. )) طالب أيب بنعيلّ  رايةُ  بَنيه، ومعه من سبعون اجلمل، ومعه

، ال عبيدة بنموسى؛ مها: أخوان بني مولدمها ثامنون سنة-د بذيّ . اهللاعبد: وأخوهرّ
ويّ  املنهل البن قتيبة أنّ عبدَ  ٥٩٢ويف املعارف ص: . ٣/٧٨ ، ورشح التّبرصة١٤٠: ص الرّ

، وابن حجر يف ٨/٥٠اهللا أسنُّ من موسى بستني سنة، والّذي نقله مغلطاي يف اإلكامل 
ال يعهد ((، عن ابن قتيبة: ثامنون، فاهللا أعلم، قال أبو يوسف القايض: ٥/٣١٠التهذيب 

ابقان. . يُنظر: املصد))ال نظري هلام يف ذلك((، وقال ابن حجر: ))مثله  ران السّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
، وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به-١ 

ّا ورد عنهم يف ذلك. ولو بنزول، وتعاطيهم له وهو علمٌ برأسه ((: قال احلاكم: وممِ
الح، ))عزيز  املفردة احلديث أهل معارف إحد وذلك((: وقال ابن الصّ

وقد صنّف ، ومن املهمّ معرفة اإلخوة واألخوات((: وقال ابن حجر، ))بالتَّصنيف
خاويّ ، ))املدينيّ  بنكعيلّ ؛ فيه القدماء ، ))نوع لطيف((: واألنصاريّ ، وقال السّ

خاويّ وقال  ا-السّ م كالم ابن رشيد، ))مهمٌّ  هذا فنٌّ ((: -أيضً يف حرصهم  وتقدّ
 .ولو بنزولٍ ، عىل روايته

 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢
ة فيه -٣ ة، وضع املصنّفات اخلاصّ مِ التّصنيف فيه، وفيهم أئمّ  .مع قِدَ
م يف ،فوائده النّفيسة -٤ م، األكابر عن األصاغررواية : وبعضها تقدّ َّا مل يتقدّ  :وممِ
ا -أ  ،دينار بن اهللاعبد: ومثاله، إذا اشرتكا يف اسم األب؛ عدم ظنِّ من ليس بأخٍ أخً

 . كثرية أمثلةً  وساق. ٤٧١: ص املعرفة  )١(
 . ٢٧٩: ص احلديث علوم  )٢(
 . ١٨٨: ص النّزهة  )٣(
 . ٦٩/ ٣ الباقي ، وفتح٤/١٣٥ املغيث فتح  )٤(
 . ٢٤٣ص:  الغاية  )٥(
 . ٧٨٧ينظر: ص:   )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ل؛ دينار بنوعمرو يّ : واآلخر، مدنـيّ : األوّ يْنِ ، مكّ  .وليسا بأخوَ

د -ب اد املتعدِّ م احتّ  .وعكسه، دفع توهّ
واية عن ، أو الغلط، األمن من ظنّ التّحريف -ج ومن ذلك لو وقف عىل الرّ

ا عن املشهور، أحد اإلخوة غري املشهورين  .وأنّ ما وقف عليه خطأ، فال يظنّ أهنّ
يوخ-د  .كشف تدليس الشّ

 .معرفة املهملني -هـ
واة-و  .اإلفادة يف نسب الرُّ
جل أخصّ به -ز ؛ وأعرف بحديثه من غريهم، وأكثر مالزمة له، قرابة الرّ

مون عىل  .ال سيام عند املعارضة،  غريهمفيُقدّ
 .سهولة حفظ األسامء -ح

خاويّ  ا: فائدة ضبطه((: قال السّ لالشرتاك يف ؛ األمن من ظنّ من ليس بأخٍ أخً
د، إشكاب بنوعيلّ ، إشكاب بنكأمحد؛ اسم األب  ظنّ  أو، إشكاب بنوحممّ

حيث ، الغلط بظنّ ؛ داد املتعدِّ م احتّ دفع توهّ : وفائدته((: وقال القارئ، ))الغلط
ا دون غريه  .))يكون البعض مشهورً

 . ١٥٣ص:  التّحديث ينظر: رسوم  )١(
، ٧٠-٣/٦٩الباقي ، وفتح٢/٢٤٩، والتّدريب ٢٤٤ص:  وينظر: الغاية. ٤/١٣٥الفتح  )٢(

 . ٧٧٨: ص ورشح النّزهة
 . ٧٧٨: ص رشح النّزهة  )٣(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

وي عنه من أوالد العرشة -١ وغريهم من أصحاب ، تسمية من رُ
 .هـ(ط)٢٣٤ت/ املدينيّ  اهللاعبد بنأليب احلسن عيلّ  اهللارسول

اج بنأليب احلسني مسلم اإلخوة واألخوات -٢  النّيسابوريّ  احلجّ
 .هـ(م)٢٦١ت/

وي عنهم احلديث٣  األشعث بنسليامن داود أليب تسمية اإلخوة الّذين رُ
جستاينّ   .هـ(ط)٢٧٥ت/ السّ

محنيب زرعة عبدأل اإلخوة واألخوات٤ مشقيّ  عمرو بنالرّ  الدّ
 .(م). هـ٢٨١/ت

محن أمحدأليب عبد اإلخوة -٥  .هـ(م) ٣٠٣/ت النّسائيّ  شعيب بنالرّ

حابة  )١( م يف كتب الصّ ، وقد عقد فصالً يف نحو نصف الكتاب يف تسمية اإلخوة، وموضوع تقدّ
ا-أوالد العرشة؛ هو يف اإلخوة  . -أيضً

يّ يف هتذيبه  )٢( ذا ص: ٣/٧١، والعراقيّ يف رشح التّبرصة ١/١٥١ذكره املزّ ، واألبنايسّ يف الشّ
يوطيّ يف التّدريب١٦٧، وابن حجر يف معجمه ص: ٣٨٥ ، وخليفة يف ٢/٨٤٦، والسّ

لة ص: ٢/١٣٨٧الكشف وداينّ يف الصِّ  . ٣٤٧، والرّ
ياض، باسم اجلوابرةه قحقّ  )٣( اية، الرّ ابق-اب ابن املدينيّ هـ، مع كت١٤٠٨، الرّ  ل عليهام بجزءٍ وذيّ ، -السّ

  استدرك عليهام بأربع وثامنني ومخسامئة ترمجة. استدراك ما فات من اإلخوة واألخوات: هامّ سَ 
يّ يف هتذيبه١٢/٣٠٥، ١١/٤١٢اقتبس منه ابن عساكر يف تارخيه )٤( ياه١٢/٤٦، ٥/٥١٨، واملزّ مّ   .، وسَ
الح يف علوم  )٥( يّ يف هتذيبه٢٧٩: ص احلديث ذكره ابن الصّ ، ٢١٣، ٩٠/ ١٨، و ١٥١/ ١، واملزّ

، ٧/٤٢٩، ١/٤٠١، وابن حجر يف التّهذيب٣/٧١ونقل عنه، والعراقيّ يف رشح التّبرصة
خاويّ يف الفتح يوطيّ يف التّدريب٤/١٣٥ ونقل عنه، والسّ ، وغريهم، وفيه ٢/١٠٠٤، والسّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــــوات٦ ــــوة واألخ ــــد اإلخ ــــاس حممّ ــــحاقأليب العبّ ــــن إس ــــّراج ب  الّس

 .(م)هـ٣١٣ت/
محنأليب سعيد عبد اإلخوة -٧ ديفّ  يونس بنأمحد بنالرّ  .(م). هـ٣٤٧ت/ الصّ
د اإلخوة٨  .هـ(م) ٣٥٥/ت اجلعايبّ  ابن التّميميّ  عمر بنأليب بكر حممّ
د بنأمحد بكر أليب رواية اإلخوة واألخوات -٩ نِّيّ  بابن املعروف حممّ  السُّ

 .هـ(م)٣٦٤ت/
ارقطنيّ  عمر بنأليب احلسن عيلّ  اإلخوة واألخوات -١٠  .هـ(ط)٣٨٥ت/ الدّ

 أليب داود، وال سمعت به، إالّ  سائيّ ال أعلمه للنّ  خوةكتاب اإل((إيرادٌ عىل قول مغلطاي: 
ا نصّ   . ٣٠٨/ ١٢اإلكامل . ))عليه، وال نقل منه وال رأيت أحدً

، وابن عساكر يف ٦/١٦٨، واخلطيب يف تارخيه ٤٧١ذكره احلاكم يف املعرفة ص:  )١(
الح يف علوم٨/٣٠٢تارخيه ، والعراقيّ يف رشح التّبرصة ٢٧٩: ص احلديث ، وابن الصّ

خاويّ يف الفتح٣/٧١  ، وغريهم. ٤/١٣٥ ، والسّ
 . ١/١٥٢ اخلطيب يف تلخيص املتشابهذكره   )٢(
معاينّ يف األنساب ٣/٢٦ذكره اخلطيب يف تارخيه   )٣( ، ٥٤/٤٢١، وابن عساكر يف تارخيه ٢/٦٥، والسّ

 الغابة أسد يف األثري ، وابن١٩٧: ص املتّفقة األنسابعىل زياداته يف املدينيّ  بنوأبو موسى
خاويّ ١٢٦: ص التّعجيل يف حجر ، وابن٣/٢٢٥   . وغريهم.٤/١٣٥ الفتح يف ، والسّ

ه أبو موسى  )٤( امّ يّ ٦٠: ص اللّطائف كتاب يف املدينيّ  بنكذا سَ  يف حجر ، وابن٣٢/٤٦٠ هتذيبه يف ، واملزّ
خاويّ ١١/٣٧٣ التّهذيب اإلخوة بعضهم وهو يف خصوص رواية ((وقال: -٤/١٣٥ الفتح يف ، والسّ

يل-))عن بعضٍ  يوطيّ يف الآلّ   . وغريهم.١/١٥٢، وابن عراق يف التّنزيه ١/٣٦، والسّ
ياض،   )٥( اية، الرّ قه باسم اجلوابرة، الرّ ل منه، وحقّ ثِر عىل األوّ ذكر اإلخوة ((هـ. وهو يف: ١٤١٣عُ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
حابة والتّابعني ومن بعدهم من اإلخوة من املحدِّ  -١١ ثني من الصّ
محنلعبد املخالفني د بنالرّ  .هـ (م) ٤٠٢ت/ فطيسقرطبيّ ابن ال حممّ
ثني -١٢ ، األصبهاينّ  مردويه بنموسى بنأليب بكر أمحد أوالد املحدِّ

 .هـ(م) ٤١٠/ت
 األصبهاينّ  اهللاعبد بنيب نعيم أمحدأل ثنياإلخوة من أوالد املحدِّ  -١٣

 .)مهـ(٤٣٠ت/

ّن صحب النَّبيّ  لِدَ يف ممِ لِدَ أخوه بعد وفاة  ، ورو عنه، أو رآه ومل يروِ عنه، أو وُ عهده، أو وُ
جال والنّساء النَّبيّ  مته ص:  ))من الرّ خاويّ ٢٠هكذا جاء يف مقدّ يف تعداد -، وقال السّ

مسعود،  ابنيْ  وعتبة اهللامن عبد ويف خصوص اإلخوة من ولد كلٍّ ((: -املصنّفات يف اإلخوة
 . فلعلّه كتاب آخر. واهللا أعلم. ٤/١٣٥ . الفتح))يّ ارقطنالدّ 

ا((وقال: -١/٢٧٣لةالصّ كذا ذكره ابن بشكوال يف   )١( ، والبغداديّ يف -))أربعون جزءً
ة ركيلّ يف األعالم١/٥١٥اهلديّ ولعلّه ))املخالفني((، بدل: ))اخلالفني((، وعنده: ٣/٣٢٥، والزّ

هبيّ يف تارخيه خوة من أهل العلم اإلباسم: )٦١هـ ص: ٤٢٠-٤٠١(أقرب، وذكره الذّ
حابة ومن  ري، وبعدهمالصّ ، ٣/١٠٦١، والتّذكرة ))دانجملّ ((، وقال: ١٧/٢١٢السِّ

فديّ يف الوايف سالة ص: ١٨/١٥٣والصّ  . ٧٩، والكتّاينّ يف الرّ
ار يف ٣٣٨، ١/٢١٥، وابن نقطة يف التّكملة٧/١٩٧ذكره ابن ماكوال يف اإلكامل )٢( ، وابن النّجّ

يل ، ٦/٣٥٥، ٥/٦٢التّهذيب ، وابن حجر يف١/١٤٨، ومغلطاي يف اإلكامل١٨/١٨٢الذّ
خاويّ يف الفتح  ، وغريهم. ٤/١٣٥والسّ

معاينّ يف التّحبري )٣( ه السّ امّ ري ١/١٨١كذا سَ هبيّ يف السِّ -٥٠١، وتارخيه(١٩/٣٠٦، وذكره الذّ
 . اإلخوة) باسم: ٣٨٢هـ ص: ٥٢٠



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
مياطيّ ت/ خلف بناملؤمنعبدل اإلخوة واألخوات -١٤  .هـ (م)٧٠٥الدّ

د اهللاأليب عبد معرفة علوم احلديث: كتاب :ظانّهومن م  احلاكم اهللاعبد بنحممّ
ة، هـ٤٠٥ت/ اجم العامّة واخلاصّ وكتب املصطلح يف ، وكتب األنساب، وكتب الرتّ

 .معرفة اإلخوة واألخوات: مبحث

خاويّ يف الفتح  )١(  . ٣٣٧الغاية ص: ، و٤/١٣٥ ذكره السّ
قه معظم حسني،  )٢( ، بريوت، حقّ لوم، ١٣٧٣املكتب التّجاريّ ات، وأمحد السّ هـ، وأعيد طبعه مرّ

ياض، ط ق ٢/١٤٣١املعارف، الرّ حيقّ يّة احلديث باجلامعة  -حالي¢ا-هـ، وُ يف رسائل علميّة يف كلّ
رَ فيه مجاعةً من اإلخوة؛ أخذهم مشافهة عن مشاخيه، قال: . اإلسالميّة كَ من  قد ذكرتُ ((ذَ

مني، وجوده يف كتب املتقدِّ  ستغرب ويعزّ ملسلمني بعض ما يستفاد، وفيه ما يُ اإلخوة يف بلدان ا
ما  -تعاىل اهللابمشيئة-ة احلديث يف بلدي وأسفاري، وأنا ذاكر أخذت أكثره لفظًا، عن أئمّ فإينّ 

 . ٤٧٩: ص . املعرفة))ال أحسب ذكره غريي من اإلخوة يف علامء نيسابور



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه ثالثة مباحث 
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ

يّته: املبحث الثّاين   .ئدهواوف، أمهّ
 .فات فيهاملصنَّ : املبحث الثّالث 

 .مجع واحد: لغة -١
ا -٢  : وهو؛ الوحدان((: قال ابن حجر. من مل يروِ عنه غريُ راوٍ واحدٍ : اصطالحً

ن ي ولو، واحدٌ  إالّ  عنه يروِ  مل مَ مِّ  .))سُ
 :أمثلته-٣ 
حابة -أ نْبَشٍ  بنوهب: من الصّ د، خَ  غريُ  عنهام يروِ  مل    األنصاريّ  صفوان بنوحممّ

عبيُّ  عامر  .الشّ
مرو: التّابعني من -ب هريّ  عنه غري مل يروِ  الثَّقفيّ  سفيان أيب بنعَ  وكذلك، الزّ

د هريّ  تفرَّ  .غريه عنهم يروِ  مل التّابعني من رجالً  وعرشين نَيِّفٍ  عن، الزّ
اداهللا بن عبد: التّابعني أتباع من -ج ، الثَّوريّ  غريُ سفيان مل يروِ عنه، األعرج شدَّ

د واية الثَّوريُّ  وتفرَّ ا عرش بضعة عن بالرّ  .شيخً

الح ص احلديث ، وعلوم٤٨٣: للحاكم ص املعرفة، وينظر: ١٢٤: ص النّزهة  )١(   .٢٨٧: البن الصّ
الح ص احلديث ، وعلوم٤٩٥-٤٨٩: ص للحاكم من املعرفةقيتُها است  )٢( -٢٨٧: البن الصّ

ض بأنّه رو عنه أكثرُ من واحد. . ٢٩٠  وغريمها، واستبعدتُ منها ما اعرتُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د قد((: احلاكم اهللاقال أبو عبد واية شعبة تفرَّ ا ثالثني زهاء عن بالرّ  من شيخً

ة من إمام كلّ  وكذلك، غريه عنهم يروِ  مل، شيوخه د قد احلديث أئمَّ واية تفرَّ  عن بالرّ
روِ  مل شيوخٍ  الح وقال ابن، ))غريه عنهم يَ  من بعض يف يُوجد قد أنَّه واعلم((: الصّ
د ذكرنا ده يف عنه خالفٌ  واحد راوٍ  تفرُّ  .))تفرُّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
 .وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١
 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢
ة فيه -٣ ة، وضع املصنّفات اخلاصّ  .مع قدم التّصنيف فيه، وفيهم أئمّ
مع الوحدان يف كون كلّ منهام  ويشرتك، معرفة جمهول العني :من فوائده -٤

ثِّق، يروِ عنه غري واحدمل عِّف فيكون من الوحدان، ويفرتقان فيام لو وُ يكون وال، أو ضُ
يوطيّ . جمهوالً  ؛ اإذا مل يكن صحابي¢  معرفة املجهول: من فوائده((: واملناويّ ، قال السّ

 .))فال يقبل

 . ٤٩٥: ص املعرفة  )١(
واية عن إن كان مع صحّ ؛ الخالُف يف مثل ذلك((: لقينيُّ البُ قال . ٢٨٩: ص احلديث علوم  )٢( ةِ الرّ

اوي اآلخر، فال اجتّ  مٌ عىل من مل حيفظ مَن اه له، فإنّ الرّ قدَّ ظَ مُ فِ حة، فال وإن كان مع عدم الصّ ، حَ
: ، ٥٥٧حاسن ص: امل. ))حيسن إثباتُه الح ذلك بأمثلةٍ يف ((وقال العراقيّ وقد مثَّل ابنُ الصّ

حابة ق بكتاب ابن أوضحتها يف كتابٍ مفردٍ يتعلّ ؛ والتّابعني، وعليه يف كثريٍ منها اعرتاضٌ  الصّ
الح  . ١٠٥-٣/١٠٤ . رشح التّبرصة))الصّ

 . ٢/٤٥١ ، واليواقيت٢/٢٦٤ التّدريب  )٣(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

د اهللاأليب عبد الوحدان -١  .(م). ـه٢٥٦/ت البخاريّ  إسامعيل بنحممّ
اج بنملسلم املنفردات والوحدان -٢  .هـ(ط)٢٦١ت/ النّيسابوريّ  احلجّ
د الوحدان -٣ ازيّ  إدريس بنأليب حاتم حممّ  .(م) هـ٢٧٧/ت الرّ
يباينّ  عاصم أيب بنعمرو بنأليب بكر أمحد اآلحاد واملثاين -٤  الشّ

 .هـ(ط)٢٨٧ت/
ـــحابة -٥ ـــدللحســـني الوحـــدان مـــن الصّ بـــن زيـــاد النّيســـابوريّ بـــن حممّ

 .هـ(م)٢٨٩ت/
دمل الوحدان -٦  .هـ(م)٢٩٧ ت/مُطنيَّ  بلقّ امل احلرضميّ  اهللاعبد بنحمّ
ـــحابة -٧ لِّني مـــن الصّ قِ ـــد الوحـــدان والــــمُ  بـــن أيب شـــيبةبـــن عـــثامنملحمّ

 .(م)هـ٢٩٧ت/

يوطيّ يف النّوع الّذي أضافه،   )١( حابة، وينظر: كالم السّ حابة؛ وهو خاصٌّ بالصّ م يف كتب الصّ تقدّ
 . ٨١٢وسيأيت ص: 

قه عبد  )٢( ارطبع يف املعارف، باهلند، وحقّ د بسيوين، الكتب العلميّة، بريوت، البن الغفّ دريّ وحممّ
ياض،  حسن، جامعة عيلّ  اجلديع، الكويت، وحسني اهللاهـ، وعبد ١٤٠٨ اإلمام، الرّ
 . )ماجستري(هـ١٤٠٤

حابة.   )٣( م يف كتب الصّ  تقدّ
حابة.   )٤( م يف كتب الصّ  تقدّ
حابة.   )٥( م يف كتب الصّ  تقدّ
حابة وسامّ وهو يف الوحدان من   )٦( حابة. املفاريدبعضهم: ه الصّ م يف كتب الصّ  ؛ تقدّ
حابة.   )٧( م يف كتب الصّ  تقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 النّسائيّ  شعيب بنألمحد تسمية من مل يروِ عنه غريُ رجل واحد -٨

 .(ط)هـ٣٠٣/ت
ــــحابة -٩ ــــامء الصّ ــــن أس ــــدان م ــــن الوح ــــائيّ للحس ــــفيان النّس ــــن س ب

 .(م)هـ٣٠٣ت/
حابةكتاب  -١٠ د عبد اآلحاد يف أسامء الصّ د بن اهللاأليب حممّ  اجلارود بنحممّ

 .(م) هـ٣٠٧ت/النّيسابوريّ 
ـــم احلـــديث -١١ ـــد املخـــزون يف عل ـــتح حممّ ـــن احلســـني األزديّ أليب الف ب

 .(ط) هـ٣٧٤ت/
د عيلّ  خملد بنالوحدان من مسند بقيّ  -١٢  ابن الظّاهريّ  أمحد بنأليب حممّ

 .هـ(م)٤٥٦ت/ حزم
ا آخر يوطيّ نوعً ا معرفة من مل يروِ : وهو: وزاد السّ  .إالّ حديثًا واحدً

يوطيّ  ما ذكروه فيمن مل يروِ عنه  وهو نظري، زدتُه أنا: هذا النّوع((: قال السّ
حابة، واحدٌ إالّ  ا بالصّ ا خاص¢ وبني الوحدان ، وبينه، ثمّ رأيت أنّ للبخاريّ فيه تصنيفً

قه صبحي   )١( لفيّة، املدينة، حقّ ، السّ ائيّ امرّ هـ، وحممود زايد، الوعي، حلب، وتقديم: ١٣٨٩السّ
، الكتب الثّقافيّة، بريوت،  الوريكات،  الكريمهـ، ومشهور سلامن، وعبد١٤٠٥مجيل عيلّ

 هـ.  ١٤٠٨، األردن، املنار
حابة  )٢( م يف كتب الصّ  . تقدّ
حابة  )٣( م يف كتب الصّ  . تقدّ
حابة،   )٤( م يف كتب الصّ ّن مل يروِ عنه إالّ واحد. وتقدّ حابة؛ ممِ  هو يف الوحدان من الصّ
حابة  )٥( م يف كتب الصّ  . تقدّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 عنه أكثرُ من واحدٍ ؛ فرقٌ  وَ يكون وقد ، وليس له إالّ حديثٌ واحدٌ ، فإنّه قد يكون رَ

 عنه غري حديثٍ  وَ ومن أمثلته يف . وذلك موجود معروف، وليس له إالّ راوٍ واحد، رَ
حابة يّ ، املدينّ  عامرة بنأُيبّ : الصّ . له حديثٌ واحدٌ يف املسح عىل اخلفّني: قال املزّ

يّ ، آيب اللّحم الغفاريّ . وابن ماجه، رواه أبو داود له حديثٌ واحدٌ يف : قال املزّ
مذيّ . االستسقاء  .))والنّسائيّ ، رواه الرتّ

ع٣٩٧-٢/٣٩٦التّدريب  )١( لت يف ، وتوسّ جِّ يّة علميّة رسائل األمثلة، وسُ احلديث باجلامعة  بكلّ
 . النّوع هذا اإلسالميّة يف



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :وفيه ثالثة مباحث 
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ

 .ئدهواوف، أمهّيّته: املبحث الثّاين 
 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث 

  .وهو الواحد، مجع فرد: لغة -١
ا-٢  ى هبا إالّ واحدٌ يف، هي األسامء املفردة: اصطالحً واة: الّتي ال يُسمّ ، أسامء الرُّ

 .ونسبهم، وأنساهبم، وألقاهبم، وكناهم
واة يُستعمل ا-وهذا املصطلح كام يُستعمل يف الرُّ  .يف األحاديث-أيضً

يوطيُّ ملَّ  )١(  رابعٌ  زاد يف هذا قسمٌ ينبغي أن يُ ((قال: ، واأللقاب، والكنى، يف األسامء دَ افراأل ا ذكر السّ
الح هذا النّوع: . ٢/٢٧٨. التّدريب))يف األنساب ى ابنُ الصّ مّ معرفة املفردات اآلحاد ((وسَ

حابة: من ، ٢٩٢: ص احلديث . علوم))وكناهم، وألقاهبم، والعلامء، ورواة احلديث، أسامء الصّ
. ))سواه حرفٍ  الّتي ال يكون منها يف كلِّ ؛ والكنى، معرفة األسامء املفردة((وقال ابن كثري: 

: ١٧٧: ص احلديث علوم اختصار . رشح التّبرصة ))معرفةُ أفرادِ األعالمِ ((، وقال العراقيّ
ن تَ معرفة األسامء املفردة؛ ((، وقال ابن قطلوبغا: ٣/١١٢ كْ مَ ارِ تي مل يُشَ  بيشءٍ  ىسمّ وهي الّ

 . ١٥٤: ص قطلوبغا ابن حاشية. ))منها غريه فيها
 



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 :من أمثلته -٣ 
ديُّ : األسامء-أ   عجيان بن-باجليم-وأمجد، أمامة أبو، عجالن بنصُ

دة وبالباء باجليم-وجبيب، اهلمداينُّ  رة املوحَّ  .صحابة  كلّهم؛ احلارث بن-املكرَّ
: واسمه -ثمّ راء ساكنة بعدها معجمة، دة مفتوحةبموحّ - برزة وأب: الكنى -ب

يْنِ  وأبو، عبيد بننضلة بَيْدَ رٌ ، دةموحّ  ثمّ ، لهبضم أوّ -العُ  -عبيد: مثنّى، مصغَّ
 ابن أصحاب من، -دة ساكنةبمهملة مفتوحة بعدها موحّ -سربة بنمعاوية: اسمه

ارميّ  العرشاء وأبو، مسعودٍ   .الدّ
، -فيه خالفٍ  عىل-مهران: اسمه، اهللارسول موىل سفينة: األلقاب-ج

هم فتحها، بكرس امليم-ندلمَ و ب بعضُ ، عمرو: واسمه، بن عيلّ العنزيّ -وصوّ
 ٌ طَنيَّ الح ابن قال. احلرضميّ  اهللاعبد بنحممد: ومُ  يصعب فنٌّ  هذا أنَّ  احلقُّ ((: الصّ
 واسعٍ  بابٍ  يف حرصٌ  فإِنَّه، واالنتقاض اخلطأ من خطر عىل فيه واحلاكم، فيه احلكم
 .))االنتشار شديد

ا من كتاب علوم  )١( الح ص احلديث استفدهتُ ، وغريه، واستبعدتُ ما ٢٩٦-٢٩٣: البن الصّ
ب بكونه غري فردٍ، واقترصتُ عىل بعض ما ال إشكال فيه -١٨٦: ص وينظر: النّزهة. تُعقّ

 . ١٩٧-٤/١٩٤املغيث ، وفتح١٨٧
)٢(   : هم أنّ ((قال البُلقينيّ  . ٥٦٣حاسن ص: امل. ))ا عليه النّاسملَِ  وهو خمالفٌ ؛ -باحلاء-ه أمحدذكر بعضُ
الح:  )٣( يَّان((قال ابن الصّ لَ يَّان كنَّا نعرفه بالتَّشديد، عىل وزن عُ جَ -ثمّ وجدتُه بخطِّ ابن الفرات، عُ

ة جَّ جْ  -وهو حُ  . ٢٩٦-٢٩٣: ص احلديث علوم. ))ان بالتَّخفيف عىل وزن سفيانيَ عُ
 . ٢٩٣: ص احلديث علوم  )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، جليلةومكانته ، أمهّ  :وممِ
َّا ؛ وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١  وممِ

دَ عنهم رَ الح قال ابن: وَ يزٌ  مليحٌ  نوعٌ  هذا((: الصّ زِ  فنٌّ ((: وقال النّوويّ ، ))عَ
ن املهمّ ((: وابن قطلوبغا، وقال ابن حجر، ))حسنٌ   .))معرفة األسامء املفردة ومِ
 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣  عُ املصنَّفات اخلاصّ ضْ نوه، وَ مّ ا-وضَ واة-أيضً ة يف الرُّ   .املصنّفات العامّ
ى هبا، ضبط هذه األسامء: ومن ذلك ؛فوائده النّفيسة -٤  ا ؛ ومن يُسمّ فإهنّ
كِل قال . والتّحريف، واألمن من الوقوع يف التّصحيف، األلسنةلقلّة دوراهنا عىل ؛ تُشْ

خاويّ  ّ جلّ  فإنّ ، نه ضبطهالتضمّ ؛ بل مهمٌّ ، نوع مليح عزيز((: السّ ة لقلّ ؛ لكِ شْ ا يُ ه ممِ
 .))يف املؤتلف -غالبًامع كونه ال دخل له ، لسنةدورانه عىل األ

عدُّ كتابُ  حابة والتّابعني وأصحاب احلديث: يُ  طبقات األسامء املفردة من الصّ
لَ مصـــنَّفٍ مجعهـــا ، هــــ(ط) ٣٠١/ت الربدجيـــيّ  هـــارون بـــنأمحـــد بكـــر أليب أوّ

ابق  )١(  . ٢٩٢: ص السّ
 . ٢/٢٧١التّقريب   )٢(
 . ١٥٤: ص قطلوبغا ابن ، وحاشية١٨٦: ص النّزهة  )٣(
 . ٤/١٩٢ املغيث فتح  )٤(
م يف كتب الطّبقات.  )٥( الحتقدّ يف ذلك، وحلقه يف كثريٍ منه  ن أشهر كتابٍ مِ ((: عنه قال ابن الصّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ومل يُسـمّ إالّ ، ))صـنَّف فيـه مجاعـةٌ ((: كام قـال العراقـيّ ؛ وصنّف فيه غريه،مفردةً 

 .الربدجييّ 
البن أيب حاتم يف  اجلرح والتّعديلو، للبخاريّ  التّاريخ الكبري :ظانّهومن م

م-هناية كلِّ حرفٍ  ، للخطيب موضح أوهام اجلمع والتّفريقو، -كام تقدّ
ة، البن ماكوال اإلكاملو ة واخلاصّ اجم العامّ الح قال ابن، وكتب الرتّ  يُوجد((: الصّ

اظ  كتب يف نَّفةاحلفّ جال يف املصَ ا الرّ قًا، جمموعً ا-وأُفرد، أبواهبا خرأوا يف ومفرَّ  -أيضً
 .))بالتَّصنيف

اظ، منهم أبو عبد  احلديث . علوم))بكري بن اهللاعرتاض واستدراكٌ من غري واحدٍ من احلفَّ
 . ١٨٦: ص ، وينظر: النّزهة٢٩٢: ص

 . ٣/١١٣ قاله العراقي. رشح التّبرصة  )١(
 . ١٧٧: ص احلديث علوم ، وينظر: اختصار٣/١١٣ رشح التّبرصة  )٢(
 . ٢٩٢: ص احلديث علوم  )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 :مباحث أربعةوفيه  
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ

يّته وف: املبحث الثّاين   .ائدهوأمهّ
 .طرق معرفته: املبحث الثّالث 
ابع   .املصنّفات فيه: املبحث الرّ

 .كالرتّ : بمعنى؛ اسم مفعول: لغة -١
ا-٢  ي: اصطالحً مِّ اوي الّذي سُ ميِّزه عن غريه، ومل يُنسب، الرّ  .أو مل يُذكر بام يُ

ا باسمه فقط دُ مذكورً رِ اوي يف اإلسناد قد يَ أو ، أو نسبه، أو لقبه، أو كنيته، والرّ
من  رَ كِ ذُ  إنْ ((: قال ابن حجر. الشرتاكه معه يف ذلك؛ فال يتميّز عن غريه، نسبته

ي: املهمل((: وقال ابن قطلوبغا، ))فهو املهمل؛ عدم متييز مِّ  .))ومل يتميّز، من سُ

الح هذا النّوع أدخله ابنُ   )١( : ، فق واملفرتق)املتّ : (ه ضمن أنواعوغريُ ، الصّ خاويّ كان ((قال السّ
؛ مستق فرد بنوعٍ ه أن يُ حقّ  يف كونه ؛ فق واملفرتقه عكس املتّ إنّ : ا وقد قال شيخناخصوصً لٍّ

، وله وجهه، وكلُّ ٣٠٥-٣٠٤/ ٤ . فتح املغيث))الواحد اثنني شى منه ظنّ خيُ   . ذلك حمتملٌ
)٢(  : ند ذكر االسم فقط((قال العراقيّ َيِّزه، ونحو ، مهمالً من غري ذكر أبيه؛ يقع يف السّ أو نسبةٍ متُ

. رشح ))ذكر هبا يف اإلسناد من غري متييزٍ بغريهافق الكنية فقط، ويُ وكذلك: أن تتّ ، ذلك
 . ٣٠٤/ ٤املغيث ، وينظر: فتح٣/٢١٢التّبرصة

 . ١/٢٥٣ اليواقيتينظر:   )٣(
 . ١٣٥: ص قطلوبغا ابن حاشية  )٤(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
، ابن زيد: فيحتمل، منسوب غري مهمالً  يف اإلسنادإذا جاء : محّاد: من أمثلته -٣  

الح. أو ابن سلمة د ابن عن رويناه ما: مثاله((: قال ابن الصّ : قال، احلافظ القايض خالّ
ثنا : عارم قال إذا  قـال وإذا، حـرب بـنسـليامن وكـذلك، زيـد بنمحّاد: فهو؛ محّادحدّ

ثنا : التّبوذكيّ  اج وكذلك، سلمة بنمحّاد: فهو؛ محّادحدّ : وقـال، ))منهـال بـناحلجّ
ث أنّه: سليامن بنسلمة عن رويناه ما: ذلك ومن(( ـا حدّ ، عبـداهللا أخربنـا: فقـال، يومً

نْ  ابنُ : له فقيل ثنا : أقولحتّى ، حديثٍ  كلِّ  يف ترضون أما! اهللاسبحان يا: فقال؟ مَ حدّ
محنعبد أبو املباركاهللا بن عبد ة يف منزلهالّذي ، احلنظيلّ  الرّ : سلمة قالثمّ ، صغد سكّ

ة قيل إذا بري ابن فهو؛ اهللاعبد: بمكّ  وإذا، عمر ابن فهو؛ اهللاعبد: باملدينة قيل وإذا، الزّ
، عبّـاس ابـن فهو؛ اهللاعبد: بالبرصة قيل وإذا، مسعود ابن فهو؛ اهللاعبد: بالكوفة قيل
 .))املبارك ابن فهو؛ اهللاعبد: بخراسان قيل وإذا

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
 .وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١

دين دون ٣٢٨: ص علوم احلديث )١( واية عن أحد احلامّ ّن انفردوا بالرّ ، وذكر العراقيّ مجاعةً ممِ
 فام بعدها. -٢/١٢٨١اآلخر. التّقييد

اوي عن اثنني متّ وَ وإن رَ ((وقال ابن حجر: . ٣٢٩-٣٢٨: ص علوم احلديث  )٢( االسم،  فقيْ  الرّ
 منهام فإن كانا ثقتني كال¢  زا بام خيصّ سبة، ومل يتميّ ، أو مع النّ أو مع اسم األب، أو مع اسم اجلدّ 

ه ما وقع يف البخاريّ يف روايته عن أمحد، غري منسوب، عن ابن وهب؛ فإنّ : . ومن ذلكيرضّ مل
د، غري منسوب، عن أهل  أو. عيسى بنأمحد صالح، أو بنا أمحدإمّ  ا ه إمّ العراق؛ فإنّ عن حممّ

د د سالم، أو بنحممّ  . ١٥٣: ص . النّزهة))هيلّ الذّ  حييى بنحممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢
واة -٣ ة يف الرُّ ه ضمن املصنّفات العامّ عُ ضْ ا-وأُفرد بالتّصنيف، وَ  .-أيضً
 :ومنها؛ فوائده النّفيسة-٤

شى((: قال ابن حجر، لئالّ يُظنَّ الواحد اثنني-أ   .))اثنني الواحد يُظنَّ  أن منه خيُ
 .وكشف حاهلم، معرفة املهملني -ب 
 .تيسري احلكم عىل روايتهم-ج 
 .كشف حقيقة التّدليس فيهم -د 

دة، وكشف حاله، ملعرفة املهمل يف اإلسناد أو املتن  نصّ عليها ، طرق متعدِّ
 :ومنها؛ العلامء

 .أن يُقرن بيانُه بذكره -١
وايات األخر، البحث يف الطّرق -٢ ا، والرّ ا، فقد يأيت فيها منسوبً يَّزً  .أو ممُ
يوخ والتّالميذ -٣  .معرفة الشّ
اوي-٤  .واملرويّ عنه، النّظر يف حال الرّ
 .النّصّ عىل تسميته من أهل احلديث-٥
جوع إىل الكتب املعنيّة بذلك -٦  .الرّ

 . ٣٠٥/ ٤ املغيث ،. وينظر: فتح١٦٤: ص النّزهة  )١(
يوخ والتّالميذ، ويذكر  هتذيب الكاملأفضل كتاب فيهم:   )٢( ؛ حيث حاول استيعاب الشّ يّ للمزِّ

م-أسامءهم كاملة  . -كام تقدّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ةاالستفادة  -٧ يّة يف ذلك، والقواعد، من أقوال األئمّ وابط الكلّ م يف ؛ والضّ كام تقدّ

ينِ  دَ  .التّمييز بني احلامّ
 عنه -٨ وَ ه، أو إكثاره عنه، كأن مل يروِ عن غريه؛ اختصاصه بمن رَ ، أو بلديّ

 .اختصاص من رو عنه بذلكأو
 .يّ لمزّ ل حتفة األرشافكـ كتب األطراف -٩ 

 .التّخريجو، األحاديثرشوح كتب  -١٠
تي عقدها األال -١١  ةفصول الّ واة املهملني ضمن كتبهم ئمّ ومن ؛ حول بيان الرُّ
واةعقد فصالً ، ث الفاصلاملحدِّ يف  امهرمزيّ الرّ ذلك  وابن حجر ، املهملني يف الرُّ

ارييف  .عقد فصالً ملعرفة املهملني يف البخاريّ  هد السّ
 فيه صاحبُ الكتاب عن شيخه -١٢  وَ ل موضع رَ جوع إىل أوّ فإنّه يف العادة ؛ الرّ

واية عنه اخترصه، ينسبه كامالً  ر الرّ  .وغريمها، والبيهقيّ ، كام عند ابن عديّ ؛ فإذا كرّ
واةالكتب امل -١٣  واة عن مالككتابك؛ أو شيوخه، عن راوٍ معنيّ  فردة يف الرُّ  الرُّ

م يرسدون قائمة ، املشيخات واملعاجمومنها كتب ، لخطيبل مات املحقِّقني للكتب فإهنّ ومقدّ
 .بشيوخهم وتالميذهم

ا هبا، األنسابو، األلقابو، كتب الكنى -١٤   .إذا جاء مذكورً
جال يف معرفة -١٥  ه: الفصول املذكورة يف أواخر كتب الرّ ، من نُسب إىل جدّ

هأو ا ؛ أو لقبه، أو ذُكر بنسبته، أُمّ  .وأسامء أصحاهبا، تكشف حقيقة هذه النّسبفإهنّ

جوع إىل ))سعيد عن أيب هريرة ((ورد يف حديث:  إذافمثالً   )١(  هجدن حتفة األرشاف، وبالرّ
 . فيتبنيّ املهمل بذلك، ب عن أيب هريرة املسيّ  بنحديث سعيدترمجة:  حتت



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ق من األسامء نفسها -١٦ أو ، أو حتريف، وأنّه مل يطرأ عليها تصحيف، التّحقّ

يوخ والتّالميذ، أو تأخري، أو تقديم، أو نقص، زيادة ، ويستعان يف هذا بمعرفة الشّ
 .واملتشابه، واملتّفق واملفرتق، وكتب املؤتلف واملختلف

 .والكتب املصنّفة يف رجال كتبٍ معيّنة، ملدنكتب تواريخ ا -١٧
 .والظّنّ الغالب، إعامل القرائن -١٨

ة يف ذلك ّا ورد عن األئمّ الح :وممِ ؛ رواياته يف بالنّظر يُدرك قد((: قال ابن الصّ
ا ا يأيت ما فكثريً اوي  حال يف بالنّظر يُدرك وقد، بعضها يف مميَّزً  وربّام، عنه واملرويّ الرّ

-عند أهل احلديث-ز ذلكيتميّ ((: وقال العراقيّ ، ))يَقو ال بظنٍّ  ذلك يف قالوا
واة عنه ي¢ ((: وقال ابن حجر، ))بحسب من أطلق من الرُّ لِّ ا ومن أراد لذلك ضابطًا كُ

،  املهملبأحدمها يتبنيّ ، يخ املرويِّ عنهالشّ : أي؛ فباختصاصه، يمتاز أحدمها عن اآلخر
اكان خمتص¢ أو ،  ذلكومتى مل يتبنيّ  ع فيه إىل القرائن؛ فإشكاله شديد، ا هبام معً جَ ْ ، فَريُ

 ا األقلّ وأمّ ، مل عىل األكثرإنّام حيُ ؛ مثل هذا املهمل أنّ : القاعدة((: وقال، ))الغالب والنّظر
خاويّ ، ))نسبفيُ  بالنّظر  -عند أهل املعرفة-ويزول اإلشكال،  املهملويتبنيّ ((: وقال السّ

 . ٣٣٠: ص علوم احلديث  )١(
، نسب، هل هو ابن زيدٍ يف اإلسناد: محَّاد، من غري أن يُ قاله فيام لو أُطلق . ٣/٢١٢ رشح التّبرصة  )٢(

اوَ طلق ذلك قد رَ إذا كان من أَ ؛ يزيدُ اإلشكالوإنّام ((وقال: أو ابن سلمة؟  ا إذا أمّ ،  عنهام معً
ابق )) عن أحدمها، فال إشكال حينئذٍ عند أهل املعرفةمل يروِ إالّ   . ٣/٢١٤. السّ

 . ١٥٣: ص النّزهة  )٣(
 . ٢٢٨اهلد ص:   )٤(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ا ما يأيت مميَّ ؛ واياتيف الرّ  ا يف بعضهافكثريً اوي بأحدمها، زً ا بأن إمّ ، أو باختصاص الرّ

. . . املالزمني له دون اآلخر، أو بأن يكون من املكثرين عنه. . .  عنه فقطإالّ  يروِ مل
اوي عنه إن مل يعرف بالرّ ، شيخه بكونه بلديّ أو ذي قبله وبالّ ، بذلك فإنّ ؛ حلةأو الرّ

ا أو كان خمتص¢ ،  ذلك بواحد منهاومتى مل يتبنيّ ، املهمل نيُ بيتَ  نّ يغلب عىل الظّ  ا هبام معً
يوطيّ  ،))الغالب نّ والظّ ، فريجع فيه إىل القرائن، فإشكاله شديد  يُعرف((: وقال السّ

اوي واة واشرتكت، يُبنيَّ  مل فإِن، آخر طريقٍ  يف ببيانه أو، املرويِّ  أو، عنه بالرّ ، الرُّ
كِلٌ  شْ ا فمُ توقَّف أو، والقرائن الظُّنون غالب إىل فيه يُرجع، جد¢  .))يُ

ـــاب ـــل: كت ـــان املهم ـــل يف بي ـــد املكم ـــنألمح ـــيلّ  ب ـــب ع ـــداديّ  اخلطي  البغ
 .هـ(م)٤٦٣ت/

 . ٣٠٩-٤/٣٠٨ الفتح  )١(
 . ٢/٣٢٩ التّدريب  )٢(
يوطيّ العراقيّ قال   )٣( ، والسّ خاويّ ، ٣/٢١٥ . رشح التّبرصة))كتابٌ مفيدٌ ((: ، والسّ

: -الفصل للوصل املدرجعنه وعن -، وقال ابن خري ٢/٣٢٧ ، والتّدريب٤/٣٠٤والفتح
تي ال مثل هلا يف معناها؛ مها من كتب العلل(( وزي يف ، وذكره ابن اجل١٥٣ص:  تهفهرس. ))الّ

ري ١/٥٠٠، وياقوت يف معجم األدباء ١٣٠/ ١٦املنتظم  هبيّ يف السِّ وقال: -١٨/٢٩٠، والذّ
، والتّذكرة -))ثامنية أجزاء((وقال -)٩٧هـ ص: ٤٧٠-٤٦١، ويف تارخيه (-))ستّة أجزاء((
ه يف هذه الكتب الثالثة: -))جملّد((وقال -٣/١١٣٩ امّ كِرَ املهمل يف املكمل، وسَ ة يف ، وذُ  عدّ

ركيلّ  ذكره هـ؛ كام٦١٤/ت واجب بناخلطّاب أبو مصادر، واخترصه  . ١/٢١٧األعالم يف الزّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
: ومنها، للخطيب املتّفق واملفرتقكـ؛ كتب املتّفق واملفرتق :ظانّهومن م

تي ال ثونعقدها املفصول الّ ث املحدّ يف امهرمزيّ الرّ ك، بيان املهملنيل يف كتبهم حدِّ
 اجليّاينّ و، املدخلواحلاكم يف ، اهلداية واإلرشادوالكالباذيّ يف، الفاصل

وابن ، صحيحههؤالء الثّالثة يف املهملني من شيوخ البخاريّ يف؛ تقييد املهمليف
اريحجر يف  يوطيّ ، صحيحهالبخاريّ يفيف املهملني عند هد السّ : قال السّ

اجم كتب : ومنها، ))من ذلكصحيح البخاريّ صنيف فيام وقع يفوأفرد النّاس التّ (( الرتّ
ة والكتب املصنّفة يف رجال ، األنسابو، األلقابو، الكنىككتب األسامء و؛ العامّة واخلاصّ

جال يف معرفةالفصول الّتي عقدها بعضُ : ومنها، كتب معيّنة : املؤلِّفني يف أواخر كتب الرّ
ه أو أمّهمن ا تكشف حقيقة هذه النّسب؛ أو لقبه، أو ذُكر بنسبته، نُسب إىل جدّ ، فإهنّ

 .أصحاهباوأسامء

الح جعلوا املهمل ضمن أقسام املتّفق واملفرتق.   )١( ثني؛ كابن الصّ  سبق التّنبيه عىل أنّ بعض املحدِّ
ابع من اهلد ص:   )٢(  مجيع يف ذلك تتبّع اهللاوقد يرسّ ((فام بعدها قال فيه:  -٢٢٢وهو الفصل السّ

 . ))قائله إىل قولٍ  كلّ  جلميعه، ناسبًا هنا؛ مبيّنًا الكتاب، واستوعبته
 . ٣٢٧/ ٢ التّدريب  )٣(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه ثالثة مباحث
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ

 .هئدواوف، أمهّيّته: املبحث الثّاين 
 .فات فيهاملصنَّ : املبحث الثّالث 

بْق: لغة-١ ابق اسم فاعل من السَّ اق والالّ ، ماملتقدِّ  ىبمعن؛ السّ حق اسم فاعل من اللَّحَ
 .ربمعنى املتأخِّ 

ا -٢  واية عن شخصٍ واحدٍ أن يشرتك ((: قال العراقيّ : اصطالحً ، راويان يف الرّ
م اويني متقدِّ ر، وأحد الرّ  .))بحيث يكون بني وفاتيهام أمدٌ بعيدٌ ؛ واآلخر متأخِّ

ر : وسبب التّسمية هو، اخلطيب هبذه التّسميةه امّ سَ و إشارة إىل حلاق املتأخّ
م يف روايته حق بل قد تكون ، وإن كان غري معدود يف أهل عرصه، باملتقدِّ والدة الالّ

 . ١٥٢: ص ، وينظر: النّزهة٣/١٠١ رشح التّبرصة  )١(
خاوي يف الفتح  )٢(  . ٤/١٧٢ أفاده السّ
ابق  )٣( حق ص:  أفاده اخلطيب يف السّ الح:  ابن قال. ٤٨والالّ ر كان وإن((الصّ  غري منهام املتأخِّ

ل، وذوي معارصي من معدود  وهذا((، وقال ابن كثري: ٢٨٦: ص احلديث . علوم))طبقته األَوَّ
رٌ  عنه املرويّ  عن يرويثمّ األصاغر،  عن األكابر رواية عند يقعإنّام   علوم اختصار ))متأخِّ

يف رواية األكابر عن األصاغر، بل قد ال ينحرص ذلك ((: لقينيّ وقال البُ ، ١٧٣: ص احلديث
مها يف أوّ بأن يروي عن الشّ ؛ يقع يف غري ذلك ل حتديثه، واآلخرُ يف آخر خص راويان: أحدُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ابق ق، بعد وفاة السّ وإن كانا قد اشرتك ؛ فلو رو عنه يف هذه احلالة فاالنقطاع متحقِّ

واية عن شيخٍ واحدٍ   .يف الرّ
 :من أمثلته -٣ 
د -أ  افعيّ  إدريس بنحممّ  بن اهللاعبد البغويّ  القاسم وأبو، هـ٢٠٤/ ت الشّ

د يا) هـ٣١٧-٢١٤( حممّ وَ  . مائة وثالث عرشة سنةوفاتيهام وبني، حنبل بنأمحد عن رَ
محن ت/عبد أيب بنربيعة-ب  حيح-هـ١٣٦الرّ ، هـ١٣٣: وقيل، -عىل الصّ
هميّ  إسامعيل بنوأبو حذافة أمحد، هـ١٤٠: وقيل  عن رويا هـ٢٥٩/ ت السّ
 .وبني وفاتيهام مائة وثالثة وعرشون سنة، أنس بنمالك

اويني؛ رحتديثه، ثمّ يطول عمرُ املتأخِّ  ، وقال ابن ٥٥٠حاسن ص: امل ))فيتباعد ما بني وفاة الرّ
اوينيأخّ املسموع منه قد يت أنّ : وغالب ما يقع من ذلك((حجر:  عنه زمانًا؛ حتّى  ر بعد أحد الرّ

؛ فيحصل من جمموع ذلك نحو  ا طويالً امع دهرً يسمع منه بعضُ األحداث، ويعيش بعد السّ
ة: ١٥٣-١٥٢: ص النّزهة ))ةهذه املدّ  سنة؛ وسيأيت كالمه يف ذلك، ومتثيله يف  ١٥٠؛ يعني باملدّ

: -٨٢٧األصل ص:  خاويّ اويني ألجل اختالف املدد((، وقال السّ ا لذلك بالنّظر ملَِ -بني الرّ
الح ه ابنُ دّ مل حيَ -من األمثلة ٍ  ه بقدرٍ وأتباعُ ، الصّ قل عن فيام نُ ؛ ده اخلطيبوقد حدّ . . . معنيّ

ّ -قال شيخنا، اقلني عنهعىل اختالف النّ ؛ أو ثالثني سنة، بخمسني: شيخنا قل د للنّ ا هو مؤيّ ممِ
ر هنا ائد عىل املقدّ بعني كان الزّ والسّ ، نيتّ نت ما بني السّ ا كاملَّ ؛ ةأعامر هذه األمّ  وكأنّ : -لاألوّ 

، والّذي نصّ ١٧٦-٤/١٧٥ الفتح ))ر بقرنر هبذا القدر تأخّ املتأخِّ  فكأنّ ؛ لبيقع بعده الطّ 
مة تِّني، قال يف مقدّ حقعليه اخلطيبُ يف املقدار؛ هو السِّ ابق والالّ أن : مددهم اعتبار أقلّ  وجعلتُ ((: السّ

يف أعامر  اهللاه رسولُ ا القدر الّذي حدّ ألهنّ ؛ نيتِّ ني، دون ما قرص عنها من السِّ تِّ زائدة عىل السِّ تكون 
حق ص:  ))خليقته إىل   اهللاتة إلعذاروالغاية املؤقّ ، تهمّ أُ  ابق والالّ   .٤٩السّ

الح:   )١(  . ٢٨٦: ص احلديث . علوم))هذا النّوع من بكثريٍ  مالكٌ  حظي ولقد((قال ابن الصّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
يّ  -ج  لَفِ اينّ نه أبو عيلّ ع رواحلافظ السِّ دَ َ ، عىل رأس اخلمسامئة مات، الربَ

هُ أبو القاسم عبدورو عنه  بْطُ محن سِ : قال ابن حجر. هـ٦٥٠الطّرابليسّ ت/الرّ
اويني فيه يف الوفاة مائة ومخسون سنة(( ، ))وأكثرُ ما وقفنا عليه من ذلك ما بني الرّ

ابق رَ املثالَ السّ كَ  .وذَ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
قال . وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

خاويّ   .))ظريفٌ  وهو نوعٌ ((: واألنصاريّ ، السّ
 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣   .وضع املصنّفات اخلاصّ
 :ومن ذلك ،فوائده النّفيسة -٤ 

ر من ظنِّ  منُ األَ  -أ  .سقوط يشءٍ يف إسناد املتأخِّ

خاويّ . ١٥٢: ص النّزهة  )١( بًا-قال السّ امع لوهو حممو، كذا قال((: -متعقِّ ر  فقد تأخّ وإالّ ، عىل السّ
د: منهم بط مجاعةٌ بعد السِّ  المعبد بناحلسن بنحممّ مات يف سنة أربع ، فاقيسّ السّ  بكر أبو السّ
ّ ، ومخسني ر بعده وتأخّ ، ة فقطليّ وّ احلديث املسلسل باألَ  احضورً  لفيّ عن السِّ  ين يرووهو ممِ

كانت يف  داينّ ربوفاة ال عىل أنّ ؛ كابن خطيب القرافة وغريه؛ لفيّ هلم إجازة من السِّ   مجاعةٌ قليالً 
معاينّ ؛ مجاد هبيّ ؛ الأو شوّ ، وتبعه ابن األثري، كام قاله ابن السّ سنة ثامن ، كام جزم به الذّ

ّ فاملدّ  وحينئذٍ ؛ وتسعني وأربعامئة  . ٤/١٧٥ . الفتح))ا ذكره شيخنا بنحو سنتنية أزيد ممِ
 . ٣/١٠١ الباقي ، وفتح٤/١٧٢ املغيث فتح  )٢(
ّا وهو((وملَّا قال ابن كثري:   )٣( ثني، وليس من كثريٌ  به يتحىلّ  ممِ ت من املحدِّ  علوم اختصار ))فيه املهامّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .وتقرير فضله يف النّفوس، حتقيق حالوة علوّ اإلسناد يف القلوب -ب
 .والنّازل، معرفة العايل -ج
واة -د  .معرفة وفيات الرُّ

م -هـ ر، العلم باملتقدِّ  .واملتأخِّ
واة عن  -و يخمعرفة أقدم الرُّ واة عنه، الشّ تم به حديثه، وآخر الرُّ ، ومن خُ

يّة هذا فيمن اختلط آخر عمره له، وتربز أمهّ  .أو أوّ
ـ، فوساإلسناد يف النّ  بني فضل علوّ  جيمع هذا الفنّ ((: قال اخلطيب  هوتوجّ

خاويّ ، ))ة حالوته يف القلوبلذّ   األمـن مـن ظـنِّ : وفائدة ضـبطه((: وقال السّ

، فقال: ١٧٤: ص احلديث خاويّ به السّ -٤/١٧٢ الفتح ))ل فوائدهبأوّ  بٌ وهو متعقّ ((، تعقّ
 . يعني: هذه الفائدة

ّا حيسن إيراده هنا: ما رواه اخلطيبُ بإسناده إىل   )١( نيا يف الدّ  أنّ  أظنّ  ما كنتُ ((ل: اق، ابن العميدممِ
، الطّرباينّ  أمحد بنحتّى شاهدت مذاكرة سليامن، ئاسة والوزارة الّتي أنا فيهامن الرّ  ألذّ  حالوةً 

يغلب  ايبّ عَ وكان اجلِ ، بكثرة حفظه ايبّ عَ فكان الطّرباينّ يغلب اجلِ ، بحرضيت ايبّ عَ اجلِ وأيب بكر 
وال يكاد [يف األصل: أصواهتا]، امحتّى ارتفعت أصواهتُ ، الطّرباينّ بفطنته وذكاء أهل بغداد

، فقال: هاته،  عندينيا إالّ : عندي حديث ليس يف الدّ ايبّ عَ فقال اجلِ ، أحدمها يغلب صاحبه
: أنا سليامن، -ث باحلديثوحدّ -أيّوب بننا سليامن، ال: نا أبو خليفةفق  بنفقال الطّرباينّ

روي عن أيب خليفة ك تَ فإنّ ؛ ي حتّى يعلو إسنادكفاسمع منّ ، ي سمع أبو خليفةومنِّ ، أيّوب
ئاسة الوزارة والرّ  أنّ ، يف مكاين ، قال ابن العميد: فوددتُ وغلبه الطّرباينُّ ، ايبُّ عَ فخجل اجلِ ؛ يعنّ 

، وفرحت مثل الفرح الّذي فرح به الطّرباينّ  وكنتُ ، ليتها مل تكن يل ، ألجل احلديث؛ الطّرباينّ
 . ٢٧٥-٢/٢٧٤. اجلامع ))أو كام قال

حق ص:  )٢( ابق والالّ ا-، وتقرير حالوة علوّ اإلسناد يف القلوب، نصّ عليها٤٩السّ : ابنُ -أيضً



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
واألقـدم ، ازلوالنّ ، الب يف معرفة العايله الطّ وتفقّ ، ريف إسناد املتأخِّ  سقوط يشءٍ 

واة عن الشّ   .))تم حديثهن به خُ ومَ ، يخمن الرُّ

حق يف تباعد ما بني وفاة راوينيِ عن شيخٍ واحدٍ   ١ ابق والالّ  بكر أليب السّ
 .هـ(ط)٤٦٣ت/ البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأمحد

ـــق -٢ ـــبق وحل ـــن س ـــويح بم ـــد التّل ـــدأليب عب هبيّ اهللا حممّ ـــذّ ـــد ال ـــن أمح ب
 .هـ(م)٧٤٨ت/

يّ  هتذيب الكاملكتاب :ظانّهومن م    اج املزّ مجة عىل ؛ أليب احلجّ ا يف الرتّ فإنّه ينبّه كثريً

، والسّ  خاويُّ الح، والسّ . علومالصّ ، واألنصاريُّ  ، وفتح٢٨٦: ص احلديث يوطيُّ
 . ٣/١٠١الباقي ، وفتح٢/٢٦٣، والتّدريب٤/١٧٢املغيث

ىل. ٤/١٧٢املغيث فتح )١( ا-، نصّ عليها-عنده-والفائدة األُوْ يوطيُّ يف التّدريب-أيضً ، ٢/٢٦٣: السّ
: . ٣/١٠١الباقي واألنصاريُّ يف فتح خاويّ بيع صاحب الرَّ ؛ أبا العبّاس األصمّ  فق أنّ اتّ ((وقال السّ

ه أبو احلسن، ثمّ سمعه ، ثمّ سمعه منه ابنُسالةالرّ كتاب منصور بناحلسني بنسمع منه احلسنُ 
حق لْ مُ بِ : فق له ذلكيتّ  من نرص، ويوصف أيب بنعمر منه سمعه احلسن، ثمّ  أيب بنمنه أبو نرص

 . ١٧٧-٤/١٧٦الفتح . ))وهذا غاية ما يكون؛ أبناء األحفاد باألجداد
قه   )٢( د حقّ ياض،  مطرحممّ ، طيبة، الرّ هراينّ ، ١٤٠٢الزّ ميعيّ هـ (ماجستري)، وأعاد نرشه يف الصّ

ياض، ط/ الح: هـ،  ١٤٢١، ٢الرّ  . ٢٨٦: ص احلديث علوم. ))حسنٌ  كتابٌ ((قال ابن الصّ
خاويّ يف الفتح ، و٥/٢٥٤أمحد العدويّ يف مسالك األبصار ذكره   )٣( ، واألنصاريّ ٤/١٧٢السّ

ذرات ٣/١٠١ الباقي يف فتح  . ٦/١٥٦، وابن العامد يف الشّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
مجة  عن صاحب الرتّ وَ ض من أكثر قد((: قال ابن كثري، آخر من رَ  شيخنا لذلك التّعرّ

اج أبو الكبري احلافظ يّ  احلجّ  هتذيب التّهذيبوكتاب، ))التّهذيبكتابه يف املزّ
متهقال يف ، البن حجر صف((: مقدّ واة عنه بمن وُ ه بأنّ : وأحرص عىل أن أختم الرُّ

 .))حت بذلكام رصّ وربّ ، مجة عن صاحب الرتّ وَ آخر من رَ 

 . ١٧٤: ص احلديث علوم اختصار  )١(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :حثامبثالثة وفيه  

ل  .وأمثلته، أقسامه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائدهووف، أمهّ

 .املصنّفات فيه: املبحث الثّالث

جل إىل غري، األصل يف النّسبة أن تكون إىل األب  ، لسبب؛ أبيه وقد يُنسب الرّ
واة، مناسبةأو  :وهي؛ وينقسم ذلك إىل أقسام، وقد وقع ذلك جلامعة من الرُّ

ه -١  ب ال النَّبيّ  أنا((: -حنني يوم- النَّبيّ  قال كام؛ أن يُنسب إىل جدِّ ذِ  أنا، كَ
اح بنوكأيب عبيده، ))املطّلبعبد ابن اح بن اهللاعبد بنعامر: هو،  اجلرّ ، اجلرّ

د بنأمحد: هو؛ حنبل بنوأمحد واة يف كثريٌ  وهذا. حنبل بنحممّ  إىل يُنسب وقد، الرُّ
ه  .األبعد أو، األقرب جدّ

حابة ؛ أن يُنسب إىل أُمّه -٢  ذ، معاذ: فمن الصّ  -عوذ: ويقال-وعوف، ومعوّ

الح ص احلديث ينظر: علوم )١( ، ٢٢٧-٣/٢٢٤رشح التّبرصة ، و٣٣٨-٣٣٥: البن الصّ
والتّدريب ، ٣٣٧ -٤/٣٢٨ املغيث ، وفتح١٩٩ -١٩٦: واختصار علوم احلديث ص

٩٧٠-٢/٩٦٤ . 
 . ١٧٧٦ومواضع أخر، ومسلم رقم:  ٢٨٦٤رواه البخاريّ رقم:   )٢(
؛ أفاده ابن عبد )٣( ا-، وقال٣/١٣١االستيعاب يف الربّ واألكثر: عوفٌ قال بعضهم: عوذ، ((: -أيضً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
بِيل، األنصاريّ  رفاعة بناحلارث: وأبوهم، أُمّهم: وهي؛ عفراءبنو حْ َ نَة بنورشُ سَ  هي؛ حَ
د: ومن غريهم، الكنديّ  املطاعاهللا بن عبد: وأبوه، أُمُّهُ  هُ  هي؛ احلنفيَّة بنحممّ  واسمها، أُمُّ

 .طالب أيب بنعيلّ : وأبوه، خولة
ته -٣  ري؛ أن يُنسب إىل جدّ يَة بنكبَشِ اصِ ) اخلَصَ ريُ : هو، (صحايبُّ  بنبَشِ

بَدٍ  عْ يَة، مَ اصِ  أمّ  هي، تيميّة بنوكأيب العبّاس، أجداده من الثّالث أُمُّ : هي؛ واخلَصَ
 .أجداده أحد

 عمرو بناملقداد: هو، األسود بنكاملقداد: لسبب؛ أن يُنسب إىل غري أبيه -٤ 
هريّ  األسود حجر يف كان، البهراينّ : وقيل، الكنديّ  ، إليه فنُسب، فتبنّاه الزّ
ه زوج: ودينار، واصل بناحلسن: هو؛ دينار بنواحلسن  .أُمّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
قال . وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

خاويّ   .))ة  بتمييزهااعتنى األئمّ ، عىل رضوبٍ  ويأيت، مهمٌّ  هذا نوعٌ ((: السّ
 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢

ابق ))وإنّام هو: عوف  . ٣/١٥٩. السّ
ا-اسم أبيهيف  وقيل  )١( ، وقيل: رشاحيل. رشح -أيضً ، وقيل: زيدٌ  . ٣/٢٢٦التّبرصة : نذيرٌ
هُ   )٢(  . ٣/٢٢٦رشح التّبرصة ينظر: ، و١٦٨ص:  لقيححكاه ابنُ اجلوزيِّ يف التّ ؛ ويقال: هي أُمُّ
 . ٣/٢٢٦رشح التّبرصة . بيته ، وأهلاملنتقىصاحب تيميّة بنأفاد العراقيُّ أنّه يقال للمجد  )٣(
 . ٤/٣٢٨ ، وينظر: الفتح٢٥٤ص:  الغاية  )٤(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
 :ومن ذلك، فوائده النّفيسة -٣ 

مجة -أ  .سهولة الوقوف عىل الرتّ
 .متييز االسم حتّى ال يشتبه بغريه -ب
د -ج م التّعدّ  .عند نسبته إىل أبيه؛ دفع توهّ
واسم أيب أحدمها ، عند التّوافق بني اسميهام؛ عدم ظنّ االثنني واحد -د

ب إىل جدّ ((: قال ابن حجر. اجلدّ الّذي نسب إليه اآلخراسم  ن نُسِ مَن ، همَ ؤْ فال يُ
هُ واسمُ أبيه اسم اجلدّ ؛ التباسه خاويّ ، ))املذكور كمن وافق اسمُ : وقال السّ

؛ ثنني واحداال أو دفع ظنِّ ، عند نسبته ألبيه؛ دعدّ م التّ دفع توهّ : وفائدة ضبطه((
؛ الّذي نسب إليه اآلخر أحدمها اسم اجلدّ  سميهام واسم أيباعند موافقة 

محنكعبد هريّ ؛ مالك بن بن كعباهللاعبد بنالرّ : وهب نسبه ابنُ ، شيخ الزّ
محنعبد ن كل، للألوّ  هو عمٌّ ؛ آخر وهو كذلك اسم راوٍ ، كعب بنالرّ

هريُّ يروِ مل  راوٍ -املخزوميّ  الوليد بنإسامعيل بنوكخالد، شيئًا عنه الزّ
ه أنّ  ه فيظنّ نسب إىل جدّ ه قد يُ فإنّ -عروة بنيروي عن هشام،اجد¢ ضعيف

حايبّ   .))هريالشّ الصّ

 . ١٨٢: ص النّزهة  )١(
م التّعدّ . ٤/٣٢٨الفتح )٢( ا-د. ذكرهاوفائدة: دفع توهّ يوطيّ يف التّدريب-أيضً ، ٢/٣٣٦السّ

 . ٣/٢٢٤الباقي واألنصاريّ يف فتح



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

ين حييى-١ رف فيمن هـ٦٧٦/ت النّوويّ  رشف بنكتاب حمي الدّ ه عُ  .بأُمّ
ين مغلطاي-٢ كيّ  قليج بنكتاب عالء الدّ رف فيمن. هـ٧٦٢/ت الرتّ  عُ

ه  .بأُمّ
ة :ظانّهمومن  اجم العامّ ة، كتب الرتّ  .واخلاصّ

يوطيّ  ذكره  )١( ه النّوويّ أنّ  ، ونقال عن٢/٦٤٨ ، واملناويّ يف اليواقيت٢/٣٣٧يف التّدريب السّ
األّ   . ))ومل نقف عليه((، قاال: ف فيه جزءً

، -٣/٢٢٥ . رشح التّبرصة))ني ورقةً هو عندي بخطِّه يف ثالثٍ وستّ ((: وقال-العراقيُّ  ذكره  )٢(
ذا األبنايسُّ و خاويّ يف الفتح ، و٤٨٢: ص يف الشّ حصلت جلَّه من ((: وقال -٤/٣٣٢السّ

يوطيُّ ، -))وعليه فيه مفاخرات، هخطّ   يف اليواقيت واملناويُّ ، ٢/٣٣٧ يف التّدريب والسّ
٢/٦٤٨ . .  ووصفوه بأنّه حسنٌ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه مبحثان 
ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائدهووف، أمهّ

بِ فقطفهذا خيتصّ ؛ خيتلف هذا النّوع عن الّذي قبله خاويّ ، بالنِّسَ : قال السّ
وإن تشاهبا يف ، عالموذاك يف األ، ةلكونه يف األنساب خاصّ ؛  قبلهفرد عامّ أُ ((

، وهذه النِّسب معانيها يف الباطن عىل خالف معانيها املتبادرة يف الظّاهر، ))املعنى
ابقة إىل الفهم الح قال ابن. والسّ ؛ ظاهرها خالف عىل باطِنُهاالّتي  النِّسب معرفة((: الصّ

ابق هوالّذي  اوي إىل نسبةٍ من مكانٍ قد يُ ((: وقال العراقيّ ، ))منها الفهم إىل السّ ، نسب الرّ
بل ، سبة مرادًاوليس الظّاهر الّذي يسبق إىل الفهم من تلك النِّ ، أو صنعةٍ ، أو قبيلةٍ ، أو وقعةٍ 

 .))نحو ذلكأو ، أو تلك القبيلة، من نزوله ذلك املكان ضَ رَ لعارضٍ عَ 

ة أنواع   :وهي؛ يمكن تنويعها إىل عدّ
، األنصاريّ  عمرو بنعقبة: أبو مسعود البدريّ : النِّسبة إىل غزوة -١ 

( ا، (صحايبّ  .عىل قول األكثر؛ لكنّه نزهلا فنُسب إليه، مل يشهد بدرً

 . ٤/٣٣٨ الفتح  )١(
 . ٣٣٨: ص احلديث علوم  )٢(
 . ٢٢٨-٣/٢٢٧ رشح التّبرصة  )٣(
)٤(  ورو ، ه فيهم البخاريُّ ومسلمٌ ن عدّ ا، واألكثر عىل أنّه مل يشهدها، وممِ اختلفوا يف شهوده بدرً



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنإسامعيل: النِّسبة إىل مكان-٢ ه إليها وجّ إلكثاره التّ ؛ سب كذلكنُ  يّ املكّ  حممّ

 .ه منهاال أنّ ، واملجاورة، للحجّ 
 وهو، منهم وليس، تيم يف نزل، التّيميّ  طرخان بنسليامن: النِّسبة إىل قبيلة -٣ 

ة بني موىل لميّ  يوسف بنوأمحد، مرّ فَ ، أزديّ  هو، السّ رِ لميّ  وعُ ه ألنّ ؛ بالسّ  كانت أُمّ
 :به النِّسبة يف  األمور اآلتية ويلتحق، ذلك من ويقرب. سلميّة

م : النِّسبة يف والءٍ  -٤ قسَ ؛ موىل ابن عبّاس -ني املهملةوفتح السّ ، بكرس امليم-مِ
موىل ابن : فقيل له  عبّاس ابن لزم نوفل بناحلارث بن اهللاوهو موىل عبد

اه للزومه؛ عبّاس  .إِيَّ

ا((حديثًا، وفيه: ٤٠٠٧رقم: صحيحهالبخاريّ يف  جزم ((قال ابن حجر: ، ))شهد بدرً
ه رصيح بأنّ يف بعضها التّ صحيحهبأحاديث أخرجها يف ه شهدها، واستدلّ بأنّ  البخاريُّ 

: ٢/٤٨٤. اإلصابة))شهدها ه مل ليس بني أصحابنا اختالف يف أنّ ((، وملَّا أورد قول الواقديّ
حيحةُ  به األحاديثُ  ردّ مع ضعفه فال يُ ، ولو قبلنا قوله يف املغازي((، قال: ))يشهدها . ))الصّ

: والقاعدة((، قال: ال إىل نزوهلا، ه إىل شهود بدرٍ بَ سَ ه نَ نّ ، وملَّا نقل عن نافع: أ٧/٢٢١التّهذيب
. وكون النّسبة هنا عىل خالف ظاهرها؛ ألنّ ظاهر ٧/٣١٩. الفتح))ايفم عىل النّ املثبت مقدّ  أنّ 

بَ أحدهم إليها؛ لكونه نزل بدر، ومل يشهد  حابة ملن حرض الغزوة، فإن نُسِ هذه النّسبة يف الصّ
، ا؛ ال لشهودهاسب بدري¢ نُ غزوهتا؛ فهذه نسبة عىل غري الظّاهر منها. وهناك صحايبٌّ آخر 

، ١/٢٩٥. ينظر: األنسابعامنالنّ  بنثابت ةأو حبّ ، ةبو حنّ أ؛ وهو: لنزوله آبار بدربل
 . ٣٤١-٤/٣٤٠املغيثوفتح

 . نقالً عن ابن معني. ٤/٣٤١فتح املغيث   )١(
 . ٣٣٩: ص احلديث ينظر: علوم  )٢(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ـــناعةٍ  -٥ ـــبة يف ص ـــد: النِّس ـــنخال ـــران ب اء مه ـــذّ ـــن مل، احل اءً  يك ـــذّ ـــام، ح  وإنّ
 .إليهمجللوسه

ال، ظهره فقار يف أُصيب ألَنّه؛ يزيد الفقري: النِّسبة يف لقبٍ  -٦  ؛ ومعاوية الضّ
ة عيف اهللاوعبد، ألنّه ضلّ طريق مكّ  .ثقة فهو وإالّ ، اجلسم نحيف كان ألنّه؛ الضّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، جليلةومكانته ، أمهّ  :وممِ
قال . وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١

تي باطنها عىل خالف والنِّ ، معرفة أسباب األلقاب ومن املهمّ : ابن حجر سب الّ
خاويّ ، ظاهرها ّ ((: وقال السّ فقد وقع لكبار أهل احلديث من ، ا حيتاج إليهوهو ممِ

 .))أوهامذلك 
 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢
 :ومن ذلك ،فوائده النّفيسة -٣

اوي -أ اوي خالف الواقع واحلقيقة، معرفة حقيقة نسبة الرّ  .ولئالّ يُظنّ بالرّ

كر  أعاله، وقيل: ألنّه  لِف يف سبباختُ   )١( احذُ عىل هذا ((كان يقول: النِّسبة؛ فاملشهور ما ذُ
 . ٤/٣٤٣ املغيث ، وفتح١٨٢: ص ، والنّزهة٣/٢٢٩ ينظر: رشح التّبرصة .))حوالنّ 

خاويّ  وذكر  )٢(  : قولني آخرين يف سبب لقبه السّ
، لكثرة عبادته -أ  . يعني: كأنّ العبادة أهنكت بدنه؛ قاله النّسائيّ

 . ٤/٢١٦ . الفتحمن باب األضداد ابن حبّان، فيكون ؛ قالهإلتقانه، وضبطه -ب
ف يسري، وينظر: اليواقيت٤٣٢رقم: بمع حاشية املحقق  ١٨٨النّزهة ص:   )٣(   .٦٦٠-٢/٦٥٩ ، بترصّ
 . ٢٥٧ص:  الغاية  )٤(
)٥(  : خاويّ ّ  اعلم أنّ ((قال السّ  لسكناه حمال¢ ؛ انسب حسيني¢ من يُ : ر بهالرضّ  وعمّ ، ا كثر االشتباه فيهممِ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
اوي عن غريه -ب  .متييز الرّ
 .عدم ظنّ الواحد مجاعة -ج
: ومن فوائده((: القارئ قال. ومناسباهتا، الوقوف عىل أسباب األنساب-د

جيح ام ينشأ عنه الرتّ وربّ ، خص منزلتهوإنزالُ  الشّ ، معرفة األمور عىل وجهها
م  عَ فَ ودَ ، ونفاه، سبةواجلمع عند من أثبت تلك النِّ ، عارضعند التّ  هُّ وَ تَ

 .))العدد
ة، واأللقاب، كتب األنساب :مظانّه ة واخلاصّ اجم العامّ  .وكتب الرتّ

وصف ويُ ،  عيلّ  بنللحسني نسبةً ا م أهنّ توهّ فيُ ؛ أو غريمهاا، أو بلدً ، من القاهرة
ّ ؛ ولذا كان بعض متقني العلامء؛ فبالرشّ   . الفتح))اسكنً : د بقولهقيّ نسب كذلك يُ ن يُ ممِ

 وساق أمثلةً أخر يف ذلك. . ٤/٣٤٤
 . ٧٥٤: ص النّزهة رشح  )١(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه ثالثة مباحث

ل  .أمثلته: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائدهووف، أمهّ

 .فات فيهاملصنّ : املبحث الثّالث
دة واة مشاخيهم يف األسانيد بأسامء متعدّ عةوصفات ، يذكر بعضُ الرُّ ، متنوّ

ا بأسامئهم؛ ووجوه خمتلفة ويكثر ، أو نسبهم، أو أنساهبم، أو ألقاهبم، أو كناهم، إمّ
يوخ اوي يف شيوخه الّذين أكثر األخذ ، ذلك من املوصوفني بتدليس الشّ أو من الرّ

د، وخيترص يف ذكرهم، فال يرغب ذكرهم عىل وجهٍ واحدٍ ، عنهم والتّفنّن ، وهذا التّعدّ
كلٌّ يذكره عىل وجهٍ غري الوجه ؛ أو من أكثر من شخصٍ ، صٍ واحدٍ ربّام كان من شخ

فات. الّذي ذكره به اآلخر قال . ويُبنيِّ املراد هبا، والوجوه، وهذا النّوع يُعنى هبذه الصّ
واة بأنواعٍ من التّعريفات((: العراقيّ  كِر من الرُّ أو ، من األسامء: هذا النّوع لبيان من ذُ

واة عنهمّ إ؛ األنساب أو، أو األلقاب، الكنى فه كلُّ واحدٍ بغري عرِّ يُ ، ا من مجاعةٍ من الرُّ
فه مرّ فيُ ، أو من راوٍ واحدٍ عنه، فه اآلخرُ ما عرّ  فيلتبس ذلك عىل ؛ كلةً بذومرّ ، ةً هبذاعرِّ

ا-وإنّام يفعل ذلك ، بل عىل كثريٍ من أهل املعرفة واحلفظ، من ال معرفة عنده  -كثريً
م عند ذكر التّ وقد ، املدلِّسون تدليس : ىسمّ ويُ ، دليسدليس أنَّ هذا أحد أنواع التّ تقدَّ

خاويّ من األسباب احلاملة عليه، ))يوخالشّ  ّا ذكره السّ حيث يكون ذاك ((: قال، وممِ

 . ١٠٨-٣/١٠٧ رشح التّبرصة  )١(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا اوي ضعيفً يوخ  منال¢ قِ أو الفاعل له مُ ، نِّ أو صغري السِّ ، الرّ ا أو، الشّ دً ن؛ قَصْ رُّ  لِتَمَ

واة يف بالنّظر الطَّالب ا كان إن ومتييزهم، الرُّ ثرً كْ  .))ذلك وأشباه، مُ

د -١  ائب بنحممّ مة- الكلبيّ  السّ ب عالّ  الّذي؛ املروزيّ  النّرض أبو وهو؛ -النَّسَ
د عنه رو ائب بنوهو محّاد، إسحاق بنحممّ وهو ، أسامة أبو عنه رو الّذي؛ السّ

ا؛ به يُدلِّس، التّفسري العويفّ  عطيّةُ  عنه الّذي يروي؛ أبو سعيد  سعيد أبو أنّه مومهً
د، رو عنه القاسم اهلمداينّ الّذي ؛ وهو أبو هشام، اخلدريّ   بنائبالسّ  بنوهو حممّ

د، الّذي رو عنه ابن إسحاق؛ برشٍ  هم نسبه، برش بنوهو حممّ ه إىل بعضُ  .جدّ
هو سامل موىل ؛ -التّابعني أحد- اهللاعبد أبو املدينّ  النّرصيّ  اهللاعبد بنسامل -٢

و سامل ، نيرصيّ وسامل موىل النّ ، اهلاد بنادوسامل موىل شدّ ، احلدثان بنأوس بنمالك
 بنوسامل، وسامل موىل دوس، ادشدّ  موىل اهللاوأبو عبد، نالَ بَ وسامل سَ ، موىل املهريّ 

ويسّ  اهللاعبد اداهللا عبد أبو وسامل، الدّ  .ساملوأبو ، موىل شدّ
يروي اخلطيبُ عنه عىل ، شيخ اخلطيب البغداديّ ، أبو القاسم عيلّ التّنوخيّ  -٣ 
 بنالقاسم عيلّ  ووالقايض أب، املحسن بنوعيلّ ، نوخيّ القاسم التّ  وأب: وهي؛ وجوه

 .لاملعدّ  عيلّ  أيب بنوعيلّ ، نوخيّ التّ  املحسن

 . ٤/١٨٤ الفتح  )١(
ا من كتاب موضح أوهام   )٢(  احلديث ، وعلوم٣٥٩-٢/٣٥٤، و٢٩٤-٢٩٠/ ١اجلمع أوردهتُ

الح ص ، وفتح املغيث ١٢٤: ص ، والنّزهة٣/١١١ ، ورشح التّبرصة٢٩٢-٢٩٠: البن الصّ
 ، وغريها. ١٩١-٤/١٨٥

الح  )٣( ، ٢٩٢: ص احلديث . علوم))الكثري ذلك من وله((: -عن اخلطيب-قال ابن الصّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
. وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

الح ابنقال ةٌ  إليه واحلاجةُ ، عويصٌ  فنٌّ  هذا((: الصّ اقَّ فيلتبس ((: وقال العراقيّ ، ))حَ
وقال ، ))بل عىل كثريٍ من أهل املعرفة واحلفظ، من ال معرفة عنده ذلك عىل
خاويّ   .))مهمٌّ  وهو نوعٌ ((: السّ

 .إفراده بنوعٍ خاصٍّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة فيه -٣   .وضع املصنّفات اخلاصّ
 :ومن ذلك، فوائده النّفيسة -٤ 
الح قال ابن، فإنّ أكثره منهم، كشف تدليس املدلِّسني -أ  فيه إظهار ((: الصّ

متسّ ((: وقال النّوويّ ، ))أكثر ذلك إنّام نشأ من تدليسهم فإنّ ، سنيتدليس املدلِّ 

: وقال ا من ((النّوويّ قال ، و٢/٢٧١التّقريب. ))هذا يف شيوخهواستعمل اخلطيب كثريً
 : يوطيّ ا املتأخِّ ؛ ثونيف ذلك املحدِّ  وتبع اخلطيبَ ((السّ شيخ اإلسالم : خرهم، وآرينخصوصً

 . ٢٧١/ ٢ . التّدريب))احلافظ ابن حجر
ـــــوم الحـــــديث ص:   )١( ، ٤/١٨٤، وفـــــتح المغيـــــث ٢/٢٦٨، وينظـــــر: الّتقريـــــب ٢٩٠عل

  .٢/٤٤٨واليواقيت
 . ١٠٨-٣/١٠٧ التّبرصةرشح   )٢(
 . ٤/١٨٤ املغيث فتح  )٣(
: ص  احلديث علوم ، واختصار١٦٠ص:  التّحديث ، وينظر: رسوم٢٩٠: ص احلديث علوم  )٤(

: ٣/١٠٨ ، ورشح التّبرصة١٧٧ خاويّ ، وغريمها؛ ((. قال السّ قد فعله اخلطيب، بل والبخاريّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، املدلِّسني من ذلك يقع ما أكثر((: وقال ابن كثري، ))احلاجة إليه ملعرفة التّدليس

جل، النّاس عىل به يُغربون ا هو ليس باسم فيذكرون الرّ  ليبهموه؛ يكنونه أو، به مشهورً
 .))كثري وذلك، يعرفها ال من عىل

دة -ب م بأنّ تلك األسامء املتعدّ والوجوه املختلفة جلامعةٍ من ، رفع التّوهّ
واة مة-األزديّ  الغنيّ قال عبد، الرُّ هذا كتابٌ ((: -إيضاح اإلشكاليف مقدّ

كل عىل من ليس له هبا خربة، أودعتُه من يُعرف بأسامء خمتلفة قة يُشْ ، ونعوت متفرِّ
قنيويظنّ أنّ تلك األسامء والنّعوت  ا جلامعة متفرِّ  .))الّتي للواحد أهنّ

اوي -ج م بجهالة الرّ : -يف ذكر أسباب اجلهالة-قال ابن حجر، عدم التّوهّ
اوي قد أنّ (( فةٍ ، أو صفةٍ ، أو لقبٍ ، أو كنيةٍ ، من اسمٍ : تكثر نُعوتُهالرّ رْ فيشتهر ، أو نسبٍ ، أو حِ

 ّ  . ٤/١٨٤ الفتح. ))ن مل يُوصف بتدليسممِ
 . ٢/٢٦٨ التّقريب  )١(
: . ١٧٦: ص احلديث علوم اختصار  )٢( لكونه لو ؛ ضعفه إخفاءَ  كان الغرضُ  إنْ ((قال املناويّ

ا يف فاعله فَ رِ ي عُ مِّ سُ  اوي من حيّ  ألنّ ؛ حاله كان ذلك قادحً ا لذلك الرّ ؛ ز القطعفيه إخراجً
ا ل عيف  من ذلك أنْ  وأقبح، سامح بقبوله لصريورته جمهوالً التّ إىل طرحه لكونه مرتوكً يكنى الضّ

 . ٢/٤٤٨ . اليواقيت))ى باسمهبكنية الثّقة املسمّ 
ص:  التّحديث ، ورسوم١٧٦: ص احلديث علوم ، واختصار٢٩٠: ص احلديث ينظر: علوم )٣(

 ، وفتح٤/١٨٤ املغيث ، وفتح١٢٤: ص ، والنّزهة٥٦١: ص االصطالح ، وحماسن١٦٠
: ٣/١٠٧ الباقي د فقهاء لبعض جر كام((. قال البُلقينيّ افعيّة؛ وجَ  خالفًا: موضعٍ  يف الشّ

، ويف هريّ ام بينهام؛ العتقادِه شهاب، فجمع البن خالفًا: آخر للزُّ  خالفًا: شخصان، فقال أهنّ
هريّ  البن ، والزّ  . ٥٦١: ص . املحاسن))شهابٍ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
كر بغري ما اشتهر به، بيشءٍ منها فيحصل ، فيُظنُّ أنه آخر، لغرضٍ من األغراض؛ فيُذْ

 .))بحالهاجلهل
عيف بالثّقة -د خاويّ ، وعكسه، عدم اشتباه الضّ األمن من : وفائدة ضبطه((: قال السّ

عيف بالثّقة  .))وعكسه، اشتباه الضّ
واة -هـ ، والوجوه املختلفة، بسبب كثرة األسامء املذكورة؛ رفع االلتباس يف الرُّ

دة مة للكلبيّ -ابن حجرقال . والنّعوت املتعدّ ومن ((: -وذكر بعض األوجه املتقدّ
 .))يعرف حقيقة األمر فيه ال يعرف شيئًا من ذلكال

واة -١ المصــــرّي بــــن ســــعيد الغنــــيّ لعبــــد إيضــــاح اإلشــــكال يف الــــرُّ
 .هـ(خ)٤٠٩ت/

د اهللاعبد أيبكتاب  -٢  .(م)هـ٤٤١ ت/ وريّ الصّ  عيلّ  بنحممّ

 . ١٢٣: ص النّزهة  )١(
 . ٣/١٠٧ الباقي باختصار يسري، وينظر: فتح. ٤/١٨٤ املغيث فتح  )٢(
 . ١٢٤: ص النّزهة  )٣(
ل، وبعض الثّاين. ١٦٧٩خمطوطة بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة، رقم/  )٤( ، ووصلنا منه اجلزء األوّ

مة ٣/١٠٨ . رشح التّبرصةنافعٌ كتابٌ  بأنّه العراقيُّ  ووصفه . ينظر: مقدّ يوطيّ ، وخلّصه السّ
 . ١/٤املعلِّميّ ملوضح أوهام اجلمع 

خاويّ يف الفتح١٢٣: ص يف النّزهة ابن حجرذكره  )٥( ويلّ ((وفيه: -٤/١٨٥، والسّ ، -))الصّ
 . ٥٠٧، والقارئ يف رشح النّزهة ص: ٢/٤٤٩واملناويّ يف اليواقيت 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنألمحد أوهام اجلمع والتّفريق موضح -٣

 .هـ(ط)٤٦٣ت/

 . ٥٠٦: ص رشح النّزهة. ))وجيوز تشديده، خفيفبالتّ ((: ئقال القار  )١(
قه عبد  )٢( ، املعارف، اهلند، حقّ محن املعلِّميّ ات، ١٣٧٨الرّ ر عنها مرّ وّ قال ابن حجر: هـ، وصُ

 . ١٢٣: ص . النّزهة))أجاد فيه((



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه أربعة مباحث
ل  .وأمثلته، تعريفه: املبحث األوّ
يّته: املبحث الثّاين  .ائدهووف، أمهّ

 .طرق معرفته: املبحث الثّالث
ابع  .فات فيهاملصنّ : املبحث الرّ

م: لغة-١ بْهَ بَهامت مجع مُ ام ضد اإليضاح، الـمُ  .وهو اسم مفعول من اإلهبْ
ا-٢  وا يف اإلسناد، الّذين أهبمت أسامؤهم: اصطالحً أو املتن من ، فلم يُسمّ

جال والنّساء ، أو بعض، أو أخ، أو عمّ ، أو زوج، أو ابن، أو شيخ، كرجل؛ الرّ
ة، أو ابنة، أو امرأة، أو شيخ، فالنأو  .ونحو ذلك، أو أخت، أو عمّ

جال، معرفة من أُهبم ذكره يف احلديث((: قال العراقيّ  ، أو يف اإلسناد من الرّ

مَّ ال يُ ((قال ابن حجر:   )١( ِم  ألنّ ؛ قبل حديث املبهم، ما مل يُسَ ن أُهبْ رشط قبول اخلرب عدالة رواته، ومَ
قبل، اسمه ال يُعرف عينه ِم بلفظ التّعديل، كأَن يقول  فكيف عدالته. وكذا ال يُ خربه ولو أُهبْ

اوي عنه: أخربين الثّقة؛ ألنّ  ا عند غريهالرّ يف  وهذا عىل األصحّ ؛ ه قد يكون ثقة عنده جمروحً
: هم، وبعضُ : مرسالً د الّذي فيه راوٍ مبهماسنهم عىل اإلبعضُ ، وأَطلق ١٢٥: ص النّزهة ))املسألة
قال: إسنادٌ منقطعً  ىل أن يُ ، فيه راوٍ مبهم، وهذا الّذي عليه األكثر. ينظر هذه  ا، واألَوْ متّصلٌ

الح ص:    .٣٨٧-١/٣٨٥، والتّقييد للعراقيّ ٤٩اإلطالقات: علوم احلديث البن الصّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
اوي إذا مل يُ ((: وقال ابن حجر، ))ساءوالنِّ   .))مبهامً : ىسمّ يُ ، كرجلٍ ؛ سمّ الرّ

 :أمثلته -٣
. »؟ عامٍ  كلَّ  احلجُّ ، اهللاأنَّ رجالً قال يا رسول«: عبَّاسٍ  ابن حديث-أ 

يَّنه؛ حابسٍ  بناألقرع: هو مسند ي يفمّ وكذا سُ ، عنه روايةٍ  يف عبَّاسٍ  ابنُ  بَ
 .حمصن بنعكاشة: وقيل، مالك بنرساقة: وقيل، وغريه، أمحد

، رأ حبالً ممدودًا بني ساريتني يف املسجد اهللاأنّ رسول«: حديث أنس-ب
  ا زينب بنت جحشإهنّ : قيل. »قت بهلبت تعلَّ فإذا غُ ، صيلِّ فالنة تُ : فقالوا، فسأل عنه

ميمونة بنت احلارث : وقيل،  أختها محنة بنت جحش: وقيل، اهللازوج رسول
 .املؤمننيمّ أُ 

 . ٣/٢٣٠ رشح التّبرصة  )١(
اوي((: ١٢٥: ص عنه، وقال يف النّزهة املناويّ  نقله. ١/٢٥٣ ينظر: اليواقيت  )٢( ى الرّ مَّ ؛ أوْ ال يُسَ

اوي عنه ن الرّ ا مِ هم، أو ابنُ ؛ اختصارً ، أو بعضُ ، أو رجلٌ ، أو شيخٌ . ))فالنٍ  كقوله: أخربين فالنٌ
 . ٤/٣٤٥املغيث وينظر: فتح

ا من األسامء املبهمة للخطيب ص:   )٣( الح  احلديث ، وعلوم٤١١-٤١٠، ١٣استفدهتُ البن الصّ
: . ، وغريمها٣٤٠-٣٣٩: ص خاويّ مل أزل : ن عبّاسقول اب: األصل فيه((قال السّ

ا عىل أن أسأل عمر ]. ٤[التحريم:  .  . .: هلام اهللاتني قالعن املرأتني اللّ  حريصً
، حلاجة له؛ عدل إىل األراك، ا ببعض الطّريقوكنّ ،  رجعنافلامّ ، فخرجت معه، اإىل أن خرج حاج¢ 

من  تان تظاهرتا عىل النَّبيّ اللّ  نْ مَ ، املؤمننييا أمري : فقلت، ثمّ رست معه، فوقفت له حتّى فرغ
ة رواها البخاريّ رقم: ٤/٣٤٨. الفتح)) وعائشة، مها حفصة: قال؟ أزواجه ، والقصّ
 . )، بألفاظٍ وسياقٍ أطول٣١(١٤٧٩ومواضع أخر، ومسلم رقم:  ٤٩١٣



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
قال . وحرصهم عليه، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

ّ إذ هي ((: ابن بشكوال وقال ويل ، ))وجتب معرفتها، تاج إليهاوحيُ ، ذاكر هباا يُ ممِ
ين العراقيّ  اهرة((: الدّ خاويّ ، ))وأقسامه الباهرة، من أنواعه الزّ ، وقال السّ

خاويّ ، ))اظمن احلفّ  واحدٍ  ف فيه غريُ لّ أَ  جليلٌ  هو فنٌّ ((: والقارئ : زاد السّ
ا((: ويشهد لالهتامم به قول ابن عبّاس(( واإلهبام . )). . . مل أزل حريصً

يّة  رفع ما: فيه ما أهمّ ((: قال ابن كثري، لتوقّف احلكم عليه؛ الواقع يف اإلسناد أكثر أمهّ
ا ه أو، أبيه عن أو، فالن بنفالن عن: سندٍ  يف ورد إذا كام؛ إسناد يف إهبامً ه أو، عمّ ، أُمّ

ّن أو، ضعيف أو، ثقة هو فإذا، أخر طريقٍ  من املبهم هذا تسمية فوردت نظر ممِ  يف يُ
ين العراقيّ ، ))هذا يف ما أنفع فهذا؛ أمره : -عن مبهامت اإلسناد-وقال ويلّ الدّ

ا، وهي أهمّ (( خاويّ ، ))وأكثر نفعً ند واملتن-وقال السّ ومها ((: -وذكر اإلهبام يف السّ

 . ١/٦١الغوامض   )١(
 . ١/٩٣املستفاد   )٢(
 . ٥١١: ص النّزهة، ورشح ٢٥٧ص:  الغاية  )٣(
مة بني عمر، وابن عباس ٢٥٧ص:  الغاية  )٤( ة املتقدِّ ، وينظر: فتح ٤ح ٥٣٢ص:  ، وذكر القصّ

 . ٤/٣٤٥املغيث
 . ٢٠١: ص احلديث علوم اختصار  )٥(
 . ٩١املستفاد ص:   )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .))هامهلام أمهّ وأوّ ، نمهامّ 

 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة -٣  ة فيه، وضع املصنّفات العامّ  .واخلاصّ
 :ومن ذلك ،فوائده النّفيسة -٤ 

إذا كانت ، الّتي تُردُّ روايته هبا؛ البحث عنه وسيلةٌ لرفع جهالته-أ
 .اإلسناديف

ة؛ معرفة املبهم يف املتن -ب النّاسخ يُستفاد منه يف ، صاحب القصّ
ر، واملنسوخ م واملتأخّ  .ومعرفة املتقدِّ

ف إىل معرفة احلقيقة؛ حتقيق األمر عىل ما هو عليه -ج   .فالنّفوس تتشوّ
فَ بذلك ، إن اشتمل احلديثُ عىل فضيلةٍ نُسبت إىل صاحبها -د رِ وعُ

 .وتفضيله، فضله
فيحصل بتعيينه ، وال يليق، إن اشتمل احلديث عىل فعلٍ ال حيسن -هـ

المة من  حابة؛ يف غريه نّ جوالن الظّ السّ ا إذا كان ذلك ؛ من أفاضل الصّ خصوصً
 .من املنافقني

ّا ورد عنهم يف ذلك ين العراقيّ : وممِ وكم له من فائدة ((: قال ويلّ الدّ
ء عىل ما هو عليه: أدناها، تُستجاد : منهاو. ة إليهففس متشوّ النّ  فإنّ ، حتقيق اليشّ

ل منزلته، فضيلته تهستفاد بمعرفتُ ف؛ مهذلك املبيف احلديث منقبة لأن يكون  ، فيُنزّ

 . ١٣١األهبر ص:  التّوضيح  )١(
واية، واملبهم ال تُعلم عينه، فكيف حاله؟.   )٢( بط رشطان لقبول الرّ ر: أنّ العدالة والضّ  ومن املتقرّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
أن يشتمل عىل : منهاو. ))أنزلوا النّاس منازهلم((: وحيصل االمتثال لقوله

المة من جوالن الظنّ ؛ غري مناسب فعلٍ  نسبةِ  يف غريه من  فيحصل بتعيينه السّ
حابة عارضه  سائالً عن حكمٍ ذلك املبهم أن يكون : ومنها. أفاضل الصّ

 رف زمن إسالمإن عُ ؟ أو منسوخٌ ، هل هو ناسخٌ : ستفاد بمعرفتهفيُ ، آخر حديثٌ 
حايبّ  ةٍ شاهدها، ذلك الصّ إىل غري ذلك ، وهو مسلم، وكان قد أخرب عن قِصّ

تي ال ختفى ا مبهامت اإلسناد. هذا يف مبهامت املتن؛ من الفوائد الّ فال خيفى ، وأمّ
ة لتوقّف االحتجاج باحلديث عىل معرفة أعيان ؛ االحتياج إىل معرفتها شدّ

خاويّ ، ))رواته تي يُردُّ اخلرب ، زوال اجلهالة: فائدة البحث عنه((: وقال السّ الّ
أو ، أو شيخ، أخربين رجل: كأن يقال؛ معها حيث يكون اإلهبام يف أصل اإلسناد

ومن أُهبم ، عدالةُ راويه -لمكام عُ -ألنّ رشطَ قبول اخلرب؛ أو بعضهم، فالن
اوي عنه له مع ؟ فكيف عدالته، اسمه ال تُعرف عينه بل ولو فرض تعديل الرّ

يوطيّ ، ))اه ال يكفي عىل األصحّ إهبامه إيّ  إن كان املبهم يف ((: وقال السّ
 .))ة أو غريهاحّ ليحكم للحديث بالصّ ؛ أو ضعفه، فمعرفته تفيد ثقته، اإلسناد

م خترجيه ص:   )١(  . ٦ح  ٧٧٥تقدّ
)٢(   : يوطيّ ا إذا كان ذلك من املنافقني((قال السّ  . ٢/٣٤٣ التّدريب. ))وخصوصً
ــــا )٣( ــــدة ذكره ــــذه الفائ ــــا-وه ــــتح  -أيًض ــــخاويُّ يف الف ــــن ، ٤/٣٤٦الّس ــــتفادها م ــــه اس ولعّل

 . العراقّي الّدينولّي 
يوطيّ يف التّدريب٩٢-٩١/ ١املستفاد   )٤(  . ٢/٣٤٣ . ونقله عنه السّ
 . ٢٣٠/ ٣ الباقي ، وينظر: فتح٤/٣٤٥الفتح   )٥(
 . ٢/٣٤٣ التّدريب  )٦(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 

دةٌ ، وكشف حقيقته، ملعرفة املبهم يف اإلسناد أو املتن  نصّ عليها ، طرقٌ متعدِّ
 :ومنها؛ العلامء
 .أن يُقرن بيانُه بذكره - ١ 
ى يف بعض الطّرق -٢  وايات، وروده مُسمّ  .والرِّ
ة عىل تسميته -٣   .تنصيص بعض األئمّ
 .أن يُفهم من سياق الكالم -٤ 
جوع إىل الكتب املفردة يف املبهامت -٥   .الرّ
ةُ يف املبهامت -٦  اجم، الفصول الّتي عقدها األئمّ يّ يف ك؛ يف أواخر كتب الرتّ املزّ
واعتنى ابنُ األثري ، تعجيل املنفعةو، هتقريبو، ههتذيبوابن حجر يف، ههتذيب

ابع وكذا ابنُ حجر يف ، جامع األصولبتحرير املبهامت يف أواخر  الفصل السّ
اريمن  .صحيح البخاريّ وهو خاصٌّ بمبهامت؛ هد السّ

 .يف نوع املبهم كتب املصطلح-٧
 .التّخريجو، األحاديثرشوح كتب -٨ 

الح قال ابن رف((: الصّ عْ ى بوروده: ذلك ويُ وايات بعض يف مُسم¢  وكثري، الرِّ
خص املبهم عىل معرفة الشّ  ويُستدلُّ ((: وقال العراقيّ ، ))أسامئهم عىل يوقف مل منهم

)١(   : يوطيّ ا من سياق من املبهم ما مل يُ ((قال السّ ح بذكره، بل يكون مفهومً  الكالم، كقولرصَّ
 :  بنوهو األسود؛ فاملقول له ذلك مطويٌّ  ))وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة((البخاريّ

 . ٣٤٩-٢/٣٤٨. التّدريب))هالل
 ، ونصّ عىل هذه الطّريق ملعرفة املبهم: ابنُ حجر يف النّزهة٣٣٩: ص احلديث علوم  )٢(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ري عىل كثريٍ ، وهو واضحٌ ، ى يف بعض طرق احلديثسم¢ بوروده مُ  أو بتنصيص أهل السِّ

ٍ وربَّام استدلّ ، منهم اوي املبهم يف ما أُ  وا بورود حديثٍ آخر أُسند فيه ملعنيّ سند لذلك الرّ
 .))اثننيمن حيث إنَّه جيوز وقوع تلك الواقعة لشخصني ، وفيه نظرٌ ، ذلك احلديث

 المصــــرّي  بــــن ســــعيد األزديّ الغنــــيّ لعبــــد الغــــوامض واملــــبهامت -١
 .هـ(ط)٤٠٩ت/

بــن عــيلّ اخلطيــب البغــداديّ ألمحــد األســامء املبهمــة يف األنبــاء املحكمــة -٢
 .هـ(ط)٤٦٣ت/

ــــكال -٣ ــــاح اإلش ــــد إيض ــــنملحمّ ــــديسّ اب ــــاهر املق ــــن ط ــــراينّ ب  القيس
 .هـ(ط)٥٠٧ت/

خاويُّ يف الفتح١٢٥:ص يوطيُّ يف التّدريب، ٢٥٧ص:  ، والغاية٤/٣٤٨ ، والسّ  والسّ
٢/٣٤٣ . 

: ٣/٢٣٠ رشح التّبرصة  )١( خاويّ ة املبهم صاحبها له بورود تلك القصّ  دلّ ام استُ وربّ ((، قال السّ
 . ٢/٣٤٣ ، وينظر: التّدريب٤/٣٤٨ املغيث فتح ))دهامع احتامل تعدّ ، ملعنيّ 

قه   )٢(  . دار املنارة، عيميّ محزة النّ حقّ
، القاهرة،  )٣( يد، اخلانجيّ ين السّ قه عزّ الدّ د آل فهيد، ١٤٠٥حقّ هـ(ماجستري). ١٤٠٠هـ، وحممّ

، غري حمتاج لكشفهالعارف باملبهم ، والفائدة منه املعجم باعتبار املبهمني؛ فعرستعىل  هبرتّ 
 . ٢/٣٤٢، والتّدريب١/٩٣إليه. ينظر: املستفاد تديواجلاهل ال هي

قه باسم اجلوابرة، )٤( ، دار ماجد، ١٤٠٨املعال، الكويت،  حقّ هـ، (ماجستري)، وجهاد املرشديّ
ة،  : . هـ١٤٢٠جدّ ع فيه((قال العراقيّ  ،١/٩٢. املستفاد))مجع فيه نفائس حسنة إالّ أنّه توسّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 بشكوال بنامللكعبد بنأليب القاسم خلف الغوامض واملبهامت -٤

 .هـ(ط)٥٧٨ت/
 .له (خ) الغوامض واملبهامتخمترص  -٥
د الغوامض واملبهامتخمترص  -٦ ابن القرطبيّ أمحد  بنأليب القاسم حممّ

 .هـ(م)٦٠٧ت/ الةصاحب الصّ 
د بنمحدأل واملبهامت الغوامضخمترص  -٧ ابن واجب  األندليسّ  حممّ

 .هـ(م)٦١٤ت/
ــــوويّ  رشف بــــنليحيــــى اإلشــــارات إىل بيــــان أســــامء املــــبهامت -٨ ، النّ

 .هـ(ط)٦٧٦ت/

 : يوطيّ  . ٢/٣٤٢. التّدريب))مجع فيه ما ليس من رشط املبهامت((وقال السّ
د كامل  )١( يد وحممّ ين السّ قه عزّ الدّ ين، عامل الكتاب، بريوت، باسم:  حقّ غوامض األسامء الدّ

ة، املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة ، وحممود مغراوي، األندلس، جدّ
: قال هـ(ماجستري)، ١٤١٥ هبيّ ري ))ينبئ عن إمامته((الذّ : ، وقال ٢١/١٤١السِّ أكربُ ((العراقيّ

: ٣/٢٣٠ برصة. رشح التّ ))كتابٍ فيه، ولكنَّهُ عىل غري ترتيبٍ  ين العراقيّ أنفس ((، وقال ويل الدّ
نّف يف املبهامت : ، و١/٩٢. املستفاد ))كتاب صُ خاويّ  . ٤/٣٤٦. الفتح ))وهو أمجعها((قال السّ

، بجامعة أمّ القر، ينظر:   )٢( يّة بمكتبة برلني، ومنها نسخة يف مركز البحث العلميّ منه نسخة خطّ
م  . فام بعدها-٥٠ة حتقيقه لكتاب ابن بشكوال ص: دراسة حممود مغراوي له يف مقدّ

اكيشُّ يف   )٣( ، وقال: ٢/٦٢٢يلفر اخلامس من الذّ السّ وهو اختصار لكتاب ابن بشكوال، ذكره املرّ
 . ))ه يف ثالثة أجزاء لطيفةوقفت عليه بخطّ ، اختصار حسن((

، وقال: ٣٠٦، ١/١٠٨وهو اختصار لكتاب ابن بشكوال، ذكره ابن األبّار يف التّكملة   )٤(
به ترتيبًا عجيبًا(( ركيلّ يف األعالم))اخترصه ورتّ  . ٢١٧/ ١. وذكره الزّ

ة قديمة  وهو اختصار لكتاب اخلطيب، وطُبع  )٥( يد، وطُبع طبعة حجريّ ين السّ بذيله، حتقيق عزّ الدّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
د اإلفصاح عن املعجم من إيضاح الغامض واملبهم -٩ ين حممّ  بنلقطب الدّ

ينّ  أمحد  .)طهـ(٦٨٦ت/ القسطالّ
د ابنِ -هـ ٨٠٧ت/ن امللقّ القاهريّ ابن عيلّ  بنعمر بنعيلّ كتاب -١٠ لَ وَ

ن املشهور  .يف تلخيص كتاب ابن بشكوال-امللقّ
ين عبد اإلفهام ملا يف البخاريّ من اإلهبام -١١ محنجلالل الدّ  بنعمر بنالرّ

 .هـ(ط) ٨٢٤ينيّ ت/البُلق رسالن
ين أيب زرعة أمحد املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد -١٢  بنلويلّ الدّ

 .هـ(ط)٨٢٦حيم العراقيّ ت/الرّ عبد

خانيّة، بالهور.  : يف الدّ بته ترتيبًا ورتّ ، بتهوهذّ ، اخترصت أنا كتاب اخلطيب((قال النّوويّ
 . ٣٤٢/ ٢ . التّقريب))وضممت إليه نفائس، حسنًا

قه حممود مغراوي، ابن حزم، بريوت،   )١( ني كتايبْ ابن هـ. وهو اختصار، ومجع ب١٤٢٨حقّ
 بشكوال وابن طاهر. 

وء )٢( خاويّ يف الضّ ، واخترصه بحذف األسانيد، ٣٤٧-٤/٣٤٦، والفتح٥/٢٦٧ذكره السّ
 بزيادات. وأتى

ق )٣( قِّ ين طالب، النّوادر، دمشق، وحُ ا-طُبع بتحقيق جلنة بإرشاف نور الدّ يف رسالتني -أيضً
ا عامّ  الً خيتصّ صذكر فيه ف((علميّتني، قال ابن حجر:   استفاده من بام استفاده من مطالعته، زائدً

ا كثريً الكتب املصنَّفة يف املبهامت والرشّ  ، وينظر ٢/٣٣٥رفع اإلرص. ))اوح، فكان عددً
 . ٤ح ص

قه عبد محّاد بعناية طبع )٤( ياض، وحقّ ، مطابع الرّ ، الوفاء، املنصورة، األنصاريّ محن الربّ الرّ
َ هـ(ماجستري)١٤١٤ ، والنّوويّ مع زيادات، وابن بشكوال، وابن طاهر، كتب اخلطيب عَ . مجَ

: ، به عىل األبوابورتّ  يوطيّ نِّف يف هذا النّوع((قال السّ  . ٢/٣٤٢. التّدريب))أحسن ما صُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ين كتاب برهان-١٣ د بنإبراهيم الدّ هـ ٨٤١العجميّ ت/ ابن سبط احللبيّ  حممّ

 .يف تلخيص كتاب ابن بشكوال(خ)
حيح -١٤  بنسبط إبراهيم بنأليب ذرّ أمحد التّوضيح ملبهامت اجلامع الصّ
 .هـ(ط)٨٨٤ت/ احللبيّ  العجميّ 

 .له (ط) تنبيه املعلم بمبهامت صحيح مسلم -١٥
اجم  :ظانّهومن م ة يف املبهامت يف أواخر كتب الرتّ تي عقدها األئمّ الفصول الّ

يّ يفك  جامع األصولو، يف نوع املبهم وكتب املصطلح، بقيّة فروعهو، ههتذيباملزّ
 تلقيح فهوم أهل األثرو، الكتب الّتي مجعهاعقد بابًا يف آخره ملبهامت ، البن األثري

اريو، جعل قسامً منه يف تلخيص كتاب اخلطيب البغداديّ ، البن اجلوزيّ   هد السّ
ابع منه، البن حجر .صحيح البخاريّ يف مبهامت، الفصل السّ

يّة بمكتبة اجلامعة اإلسالميّة رقم:  )١( خاويّ أنّه اخترصه بحذف ١٢١منه نسخة خطّ . وأفاد السّ
 . ٣٤٧-٤/٣٤٦الفتح . األسانيد

قه أرشف )٢( ، حقّ  . هـ١٤٢٢العلميّة، بريوت،  صالح، الكتب بنخاصٌّ بمبهامت البخاريّ
ياض،  )٣( ، الرّ ميعيّ قه مشهور سلامن، الصّ حتقيق نظر صحيح مسلمهـ، وطبع هبامش١٤١٥حقّ

ياض.  ، طيبة، الرّ  الفاريايبّ
)٤(   : خاويّ ين البُ ل بحيث كان معوّ ؛ أربى فيه عىل من سبقه((قال السّ يف  لقينيّ القايض جالل الدّ

 . ٤/٣٤٧الفتح. ))تصنيفه املفرد يف ذلك عليه



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :مباحث وفيه أربعة
ل  .املراد باملواىل: املبحث األوّ

 .وأمثلته، أقسام الوالء: ثّايناملبحث ال
يّته: لثاملبحث الثّا  .ائدهووف، أمهّ

ابعاملبحث ال  .فات فيهاملصنَّ : رّ

تِق ، والعبد، املالك طلق عىلمن األضداد فيُ  هوو، مجع موىل: املوايل  عْ والـمُ
تَق عْ  .والـمُ

؛ أو مالزمةٍ ، أو إسالمٍ ، أو حلفٍ ، من كانت النِّسبة فيه بسبب عتقٍ : واملوىل هو
 .أو ألحد أصوله، له

أو ، أو والء اإلسالم، أو أحد أصوله رقّ ، همن مسّ : املوايل((: اجلعربيّ قال 
قِّ ، أو أسفل، املوايل من أعىل((: وقال ابن حجر، ))أو املالزمة، احللف ، بالرِّ

ر ذكر: ((قال ابن األثري: ، ٤/٥٠٧املغيث ، وفتح٥/٢٢٨ينظر: النّهاية )١( يف احلديث،  ))املوىل((تكرّ
 . ثمّ رسدها. ))وهو اسمٌ يقع عىل مجاعة كثرية. . . وقد ختتلف مصادر هذه األسامء

 . ١٥٧ص:  التّحديث رسوم  )٢(
)٣(  : خاويّ تِقالـمَ ((قال السّ عْ نعِم الـمُ ىلَ من أعىل، وهو الـمُ ثنَّاة-وْ ىلَ من أسفل، وهو -بكرس الـمُ وْ والـمَ

تَق عْ منّ. . . -بفتحها-الـمُ ىلَ  يّ وغفل الكامل الشُّ وْ ىلَ الـمَ وْ يف رشح هذا املوضع منها عن مراده، فجعل مَ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ىلَ كلَّ ذلك يُ  ألنّ ؛ أو باإلسالم، وباحللف وْ ف متييز ذلك ، طلق عليه مَ وال يُعرَ

 .))نصيص عليهبالتّ إالّ 

 :وهي؛ أقسامه أربعة
كان ، ميميّ التّ  ياحيّ أبو العالية رفيع الرّ : منهم؛ األغلب وهو: والء العتق-١ 

محنعبدو، امرأة من بني رياح موىل  .هو موىل بني هاشم، اهلاشميّ  األعرج هرمز بنالرّ
د اهللاأبو عبد: منهم: اإلسالم والء-٢   اجلعفيّ  البخاريّ  إسامعيل بنحممّ

 بنأسلم عىل يد اليامنفا كان جموسي¢  هجدّ  ني ألنّ سب إىل والء اجلعفيّ نُ ، موالهم
 .اجلعفيّ  أخنس
ه، أنسٍ  بنكاملك: والء احللف -٣  رِ فَ لتيم  وموالٍ ، ون صليبةً صبحيُّ هم أَ ؛ ونَ

ا  كان عامر أيب بنه مالكجدّ  ألنّ : وقيل، قريش باحللف  .يميّ عىل طلحة التّ أجريً
مٍ : والء املالزمة -٤ سَ قْ اه للزومه؛ عبَّاسٍ  ابن موىل، كمِ  .إيَّ

ه رمحة ، وتبعه ولدُ ىلَ َعْ  . ٤/٥٠٧ . الفتح))عليهام تعاىل اهللاهو األسفل، وما عداه األْ
 . ١٨٨: ص النّزهة  )١(
 . ٢٧٨-٣/٢٧٦ ، ورشح التّبرصة٣٦٠-٣٥٨: ص احلديث ينظر: علوم  )٢(
الح يف علوم  )٣( ا من ٣٥٩: ص احلديث قاله ابن الصّ ، واألغلبية هنا باعتبار بقيّة األقسام، وأمَّ

خاويّ  البة واحلقيقة؛ كام نبّه عليه السّ  . ٤/٥٠٧الفتح. حيث األصل فاألكثر نسبة الصّ
الح:  )٤( : ٣٥٩: ص احلديث . علوم))ه الّذي يقال له: األحنفأظنُّ ((قال ابن الصّ خاويّ ، وقال السّ

 . ٤/٥٠٨. الفتح ))املغرية: أبيه جدّ ((
ا أخر يف الوالء؛ وهي:   )٥(  هناك من زاد أقسامً



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
الح : من ذلكو. ))موالهاسب إىل القبيلة موىل ام نُ وربّ ((: قال ابن الصّ

ويزيد موىل ، انةرمّ  بنه موىل يزيدفإنّ  املرصيّ  الفهريّ  القريشّ  وهب بن اهللاعبد
 .نيس الفهريّ أُ  بنيزيد

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
قـال . وحرصـهم عليـه، وحثّهم عىل معرفتـه، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١ 

خاويّ ، والعراقيّ ، ابن كثري ت هو من((: والسّ ا-وقال األخري، ))املهامّ وهو ((: -أيضً

م أعاله يف  -أ والء  غريَ  العراقيُّ  ، وجعلهأنس بنجدّ مالكوالء اإلجارة؛ كام تقدّ
: ٣/٢٧٧ احللف. رشح التّبرصة خاويّ ه السّ امّ  . ٤/٥٠٨ . الفتح))والء املصاحبة بإجارة((، وسَ

.والء االسرتضاع؛ كعبداهللا -ب حايبّ عديّ الصّ :  بن السّ إنّام قيل  ((قال ابن عبدالربّ
ضع له يف بني سعد ؛ ألنّه اسرتُ عديّ  ، وينظر: فتح٣٧٦/ ٢. االستيعاب ))بن بكرألبيه: السّ

 . ٦٦٩حماسن االصطالح ص: ، و٥٠٨/ ٤املغيث
موىل ه فإنّ  الفهميّ  سعد بنيثكاللّ ؛ ديوان العطاء من بيت املال؛ أي: يوانالدّ والء -ج

 . ٥٠٨/ ٤املغيث ينظر: فتحسب إليهم. ولكن لكوهنم افرتضوا يف فهم نُ ، قريش
خاويّ . ٥٠٨/ ٤املغيث ينظر: فتحاملجاورة. والء -د بعد ذكره األنواع -قال السّ
ابقة وبعض هذه األنواع حتتمل . ٥٠٩/ ٤ . الفتح))طيل بهأو لغري ذلك ما ال نُ ((: -السّ

  األصل أعاله. االندراج يف األقسام األربعة يف
 . ٣٦٠ص:  احلديث علوم  )١(
 . ٥١٠/ ٤ املغيث ، وفتح٣/٢٧٨ ينظر: رشح التّبرصة  )٢(
 . ٥٠٧، ٥٠٦/ ٤ املغيث ، وفتح٣/٢٧٦ ، ورشح التّبرصة٢١٠: ص احلديث علوم اختصار  )٣(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .))اتوريّ من الرضّ 

 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة -٣  ة فيه، وضع املصنّفات العامّ  .واخلاصّ
 :ومن ذلك، فوائده النّفيسة -٤ 
 .معرفة حقيقة النِّسبة -أ

  .عندما يُنسب إىل أكثر من نسبة؛ كشف التّدليس -ب
م عند اإلطالق يف النَّسب بأنّه منهم صالبة -ج ، لظاهر اإلطالق؛ دفع التّوهّ

 .وحقيقته أنّه والء
 .ربّام ترتّب عىل اخلطأ يف النِّسبة خلل يف األحكام الرشعيّة املشرتط فيها النَّسب-د

 .اوية ليست رشطًا للرّ يّ احلرّ  التّنبيه عىل أنّ  -هـ
واة -و  .التّمييز بني الرُّ
 .عدم ظنِّ الواحد مجاعة -ز

م اخلطأ عند إطالق النِّسبة عىل راوٍ لقبيلتني ال جتتمعان يف النَّسب -ح ، رفع توهّ
 .واألخر عىل الوالء، فتُحمل إحدامها عىل احلقيقة

ين -ط ؤدد بالدّ ف والسّ  .والعلمالرشّ
الح قال ابن معرفة املوايل املنسوبني إىل القبائل بوصف : ذلك أهمّ ((: الصّ

ه منهم أنَّ ، فالن القريشّ : كام إذا قيل؛ الظّاهر يف املنسوب إىل قبيلة فإنّ ، اإلطالق

 . ٤/٥١٠ املغيث فتح  )١(
 . ١٥٧ص:  التّحديث أفاد هذا العكربيّ يف رسوم  )٢(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ا بيانُ ؛ صليبة وقال ابن ، ))من أجل كونه موىل هلم مهمٌّ  ))قُريشٌّ ((: من قيل فيه فإذً

لف زمن يف العلامء سادات من مجاعة كان وقد((: كثري  مسلم رو وقد، املوايل من السّ
اه ملَّا اخلطّاب بنعمر أنّ : صحيحه يف ة نائب تلقّ  أو حجٍّ  يف الطّريق أثناء مكّ

؟ أبز ابن ومن: قال، أبز ابن: قال؟ الوادي أهل من استخلفت من: له قال، عمرةٍ 
 العلم هبذا يرفع اهللاإنّ «: يقول نبيّكم سمعت إينّ  أما: فقال، املوايل من رجل: قال

ا وربّام وقع من ذلك خللٌ يف األحكام ((: وقال العراقيّ ، ))»آخرين به ويضع أقوامً
، كاحوالكفاءة يف النّ ، كاإلمامة العظمى؛ سبة يف األمور املشرتط فيها النّ عيّ الرشّ 

 .))ونحو ذلك

 ، ورشح التّبرصة٢١٠: ص احلديث علوم . وينظر: اختصار٣٥٨: ص احلديث علوم  )١(
وإن كان قد ورد يف ((. قال ابن كثري: ٢/٣٨٢، والتّدريب٤/٥٠٦ املغيث ، وفتح٣/٢٧٦

واحلديث رواه . ٢١٠: ص احلديث علوم . اختصار))موىل القوم من أنفسهم((: احلديث
 . ٦٧٦١البخاريّ رقم: 

واحلديث يف مسلم رقم: . ٤/٥١١املغيث وينظر: فتح. ٢١٠: ص احلديث علوم اختصار )٢(
ه عامل ، وإنّ  اهللاه قارئ لكتابعليهم موىل؟! قال: إنّ  فاستخلفتَ . . . ((، وفيه: ٨١٧

ا، ويضع أقوامً  الكتاب هبذا يرفع اهللاإنّ ((قد قال:  كمنبيّ  : أما إنّ بالفرائض، قال عمر 
 . ))به آخرين

ذا٣/٢٧٦ رشح التّبرصة  )٣( ، ٤/٥١٠ املغيث ، وفتح٥٣٥: ص الفيّاح ، وينظر: الشّ
 . ٢/٣٨٢والتّدريب



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

د يبأل املوايل -١ يف املرصيّني ، هـ(م)٣٥٠ت/ الكنديّ  يوسف بنعمر حممّ
ة  .خاصّ

د من اخلدم واملوايل الفخر املتوايل فيمن انتسب للنّبيّ  -٢  بنملحمّ
خاويّ ت/عبد محن السّ  .هـ(ط)٩٠٢الرّ

ة، كتب األنساب :ظانّهومن م ة واخلاصّ اجم العامّ وكتب مصطلح ، وكتب الرتّ
 .احلديث يف النّوع املختصّ باملوايل

ة أسامء؛ منها:   )١( أعيان املوايل ، أعيان املوايل، املوايلاقتبست منه مصادرُ كثرية، وذُكر بعدّ
ايل املو، تاريخ املوايل املرصيّني، أرشاف املوايل من أهل مرص، أرشاف املوايل، بمرص

: من أهل مرص ارقطنيّ ثني صنّ ((، قال الدّ فه يف أعيان املوايل من جند مرص من الفقهاء واملحدِّ
لميّ ١٠٠٢، ٢/٩٩٩املؤتلف واملختلف. ))هاد، وغريهموالزّ  وفيّة للسّ . وينظر: طبقات الصّ

، ٣/٦٢، وترتيب املدارك ٥/١٢، ٣٤٣/ ٢، واإلكامل البن ماكوال ١٦ص: 
، ٣٢/٤٤٩، و٣٠/٩٢، و١٨٨/ ٢٥، و١٩٣/ ١٥يب الكامل ، وهتذ٣/٣٩٥واألنساب

، ٢٦/ ١، والتّهذيب٢٧٦/ ٣ ، ورشح التّبرصة٣٠٧، ٩٤، ٤٣/ ١، واإلكامل٢/٣٣وامليزان 
 . ٤/٥١٠ املغيث فتح، و٢٧٨

قه مشهور سلامن، املنار، األردن،  )٢( : هـ، ١٤٠٧حقّ خاويّ ة خاصّ  أفردت موايل النَّبيّ ((قال السّ
 . ٤/٥١٠الفتح. ))يف كراسة



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

 :وفيه مبحثان
ل يّته: املبحث األوّ  .ائدهووف، أمهّ
 .فات فيهمن املصنَّ : املبحث الثّاين

ثني ، فهو من مجلتها؛ وأصل هذا النّوع يدخل يف األنساب وحيث إنّ بعض املحدِّ
كر  .أفردوه بنوعٍ يف كتب املصطلح أُفرد بالذّ

وا هبا: واملراد هبا لِدُ تي وُ ، أو وردوا عليها واستوطنوها، ونشؤوا فيها، األماكن الّ
 .رحلوا إليها وجاوروا هباأو 

دة اوي بني أماكن متعدّ ل الرّ ا أن تكون كبرية، وقد يتنقّ ، وإقليمٍ ، كبلدٍ ؛ وهي إمّ
ةٍ ، وضيعةٍ ، كقريةٍ ؛ أو صغرية، ومدينةٍ ، وناحيةٍ  سبة إىل النِّ ((: قال ابن حجر. وسكّ

ا ن أن تكون بالدً ا أو، الوطن أعمُّ مِ ياعً ا أو، ضِ كً كَ خاويّ ، ))جماورةً  أو، سِ : وقال السّ
، قاقوهي الزّ ؛ ةأوسكّ ، أوضيعة، من بلدة اإلنسان حملّ : وهو؛ مجع وطن: ألوطانا((
 .))نحوها أو

يّته كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانته جليلة، أمهّ  :وممِ
قال . عليهوحرصهم ، وحثّهم عىل معرفته، وكالمهم فيه، عناية العلامء به -١

 . ١٨٨-١٨٧: ص النّزهة  )١(
 . ٤/٥١٦ الفتح  )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
: وقال، ))فيه عليهم يشتبه بام؛ العلامء كبار من مجاعةٌ  فيه زلق قد علمٌ  وهو((: احلاكم

ثني بلدان معرفة من(( ثني من قومٍ  معرفة: املحدِّ بوا املحدِّ  بالد إىل أوطاهنم عن تغرَّ
بوا؛ هبا مكثهم فطال، شاسعة وقال ، ))العلم هذا دقيق من وهذا، إليها فنُسِ

الحابن ّا وذلك((: الصّ اظ يفتقر ممِ فاهتم من كثريٍ  يف معرفته إىل احلديث حفَّ ، ))ترصُّ
ّا وهو((: وقال ابن كثري  فوائد عليه ترتّب وربّام، احلديث علامء من كثريٌ  به يعتني ممِ

ة ّ ((: وقال العراقيّ ، ))مهمّ خاويّ ، ))ا حيتاج إليه أهل احلديثممِ وهو ((: وقال السّ
 .))يعتني به كثري من علامء احلديث، جليلٌ  مهمٌّ 

 .إفراده بنوعٍ خاصّ ضمن أنواع علوم احلديث -٢ 
ة -٣  ة فيه، وضع املصنّفات العامّ  .واخلاصّ
ة روايةَ األحاديث بأسانيدها -٤  ّا استحسنه بعضُ األئمّ منبّهني عىل بالد ؛ ممِ

ا ا، رواهتا واحدً الح. واحدً  فنروي، احلافظاهللا عبد أيب باحلاكم ولنقتدِ ((: قال ابن الصّ
 احلديث يُورد أن احلافظ من ومستحسنٌ ، رواهتا بالد عىل منبِّهني، بأسانيدها أحاديث

 . ٥٦٢: ص املعرفة  )١(
ابق  )٢(  . ٥٧٦: ص السّ
ّ  هذا الفنُّ ((وقال القارئ: . ٣٦٢: ص احلديث علوم )٣( فاهتم، اظ احلديث يف ترصّ ا يفتقر إليه حفّ ممِ

 . ٧٧٠: ص . رشح النّزهة))فاهتمومصنّ 
 . ٢١١: ص احلديث علوم اختصار  )٤(
 . ٣/٢٧٩ رشح التّبرصة  )٥(
 . ٤/٥١٥ الفتح  )٦(



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ
ا رجاله أوطان يذكرثمّ ، بإسناده ا واحدً  .))أحواهلم من ذلك غري وهكذا، فواحدً
 :ومن ذلك ،فوائده النّفيسة -٥ 
  .العلم بحقيقة النِّسبة -أ 
، بمعرفة بلداهنم؛ واملتّفق واملفرتق، واألقران، التّمييز بني األسامء املشتبهة-ب 

رين إىل البلدان أكثر منها ، أو تالميذهم، أو بلدان مشاخيهم ال سيام والنِّسبة عند املتأخِّ
مني؛ إىل القبائل ا للمتقدِّ  .خالفً

 .تبيني املهملني -ج
بعضها باعتبار النّشأة ؛ أكثر من بلدٍ عندما يُنسب إىل ؛ عدم ظنّ الواحد مجاعة -د

حلة، والوالدة  .وبعضها باعتبار الورود والرِّ
امع، العلم بإمكانيّة اللّقيا -هـ  .وما يرتتّب عليه من احلكم باالتّصال أو االنقطاع، والسّ
واة -و  .معرفة رحالت الرُّ
ف عىل األمصار ذوات اآلثار -ز واتّساع ، ومد انتشار احلديث فيها، التّعرّ

واية فيها واة هبا، الرّ  .وكثرة الرُّ
 .كشف التّدليس -ح
 .معرفة خمارج احلديث -ط
واة ببلدٍ دون غريه -ي دّ حلديث بعض الرُّ ا يف روايته ، يتقيّد القبول أو الرّ إمّ

صدوق يف روايته عن أهل ((: احلميصّ  عيّاش بنكإسامعيل؛ أو روايتهم عنه، عنهم
 .))خملّط يف غريهم، بلده

 وساق أمثلةً من رواياته. . ٣٦٣: ص احلديث علوم  )١(
 . ٤٧٧التّقريب رقم:   )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة يف ذلك َّا ورد عن األئمّ اوي شيخ معرفة((: قال ابن كثري :وممِ  اشتبه فربّام، الرّ

ه تعنيّ ؛ بلده عرفنا فإذا، بغريه : وقال العراقيّ ، ))جليلٌ  مهمٌّ  وهذا، -غالبًا- بلديّ
فينظر يف شيخه وتلميذه الّذي ، فقني يف اللّفظز بني االسمني املتّ ام ميّ ذلك ربّ  فإنّ ((

 أنّ  نّ فيغلب عىل الظّ ، فقني يف االسمأحدمها من بلد أحد املتّ أو ام كانا فربّ ، عنهرو 
ند  دلّ ام استُ ا ربّ وأيضً ، عرف له سامع بغري بلدهال سيام إذا مل يُ ، بلدهيام هو املذكور يف السّ

اويني، يخبذكر وطن الشّ  امع عىل اإلرسال بني الرّ عرف هلام إذا مل يُ ، أو ذكر مكان السّ
خاويّ ، ))ع عند من ال يكتفي باملعارصةاجتام يعتني به كثري من علامء ((: وقال السّ

اوي املدلِّ ام يتبنيّ وربّ  ال سيام، احلديث ند من إرسالٍ ، س منه الرّ ، خفيٍّ  وما يف السّ
وقال ، ))ويفيد يف خمارج احلديث((: وقال اجلعربيّ ، ))م ذلكويزول به توهّ 

اوي املدلِّ ،  به املجملويتبنيّ ، املهمل  بهقد يتعنيّ ((: القارئ علم منه ويُ ، سويظهر الرّ
اوينيالتّ  ومعرفة ، تواريخ البلدانو، الطّبقات من مظانّ  وغري ذلك، القي بني الرّ

 .))ميز بني األقرانالتّ ((: وقال، ))األنساب

ا-، وذكر هذه الفائدة٢١١: ص احلديث علوم اختصار  )١(  . ٦٧٣: ص البُلقينيّ يف املحاسن -أيضً
ة كالمه: . ٣/٢٧٩ رشح التّبرصة  )٢( د عبد((وتتمّ د بن اهللاوسمعت شيخنا احلافظ أبا حممّ  بنحممّ

يّ كتابة: كنت أسمع بقراءة احلافظ أيب احلجّ ، يقول غري مرّ القريشّ  بكر أيب عمل اليوم اج املزّ
د بنمن رواية يونس حديثٌ  ، فمرّ املعمريّ  شبيب بنعيلّ  بنللحسن يلةواللّ  ب، املؤدّ  حممّ

ه سمع منه يف يث؟ فقال: لعلّ يف أين سمع يونس من اللّ  :يّ للمزّ  سعد، فقلت بنيثعن اللّ 
 . ))سيلة إىل بغداد فسمع منه هناكيث ذهب يف الرّ اللّ ، يف القراءة، ثمّ قال: ال ، ثمّ استمرّ احلجّ 

 . ٢٧٩-٣/٢٧٨ الباقي ، وينظر: فتح٤/٥١٥ الفتح  )٣(
 منه.  ١٩٧، وينظر: ١٩٨ص:  التّحديث رسوم  )٤(
 . ٧٧٠: ص رشح النّزهة  )٥(
ابق  )٦(  . السّ



واة   (:  ثّاينالباب ال ةاملصنّفات أنواع علوم احلديث املتعلّقة بالرّ واةب اخلاصّ  )الرّ

وكتـب ، وكتـب الطّبقـات، ألنّ من مجلتها أن تكـون إىل البلـدان؛ كتب األنساب
ـة، تواريخ البلدان ـة واخلاصّ اجم العامّ ككتـاب ؛ وكتـب معـاجم البلـدان، وكتـب الـرتّ

الح قال ابن، لياقوت احلمويّ  معجم البلدان  الطّبقـات ذكـره مظانّ  ومن((: الصّ
خاويّ ، ))سعد البن كـام قـال ابـن ؛ بـن سـعدال الطّبقـاتهومن مظانّ ((: وقال السّ

الح ـوأحسن ما أُ ، وتواريخ البلدان، الصّ ـمعاينّ ال األنسـاب: وأمجعـه، فلِّ ، بـن السّ
 .))األنساب شاطيّ وكذا للرّ ، ةويف خمترصه البن األثري فوائد مهمّ 

 . ٣٦٢: ص احلديث علوم  )١(
 . ٤/٥١٦ الفتح  )٢(
ة؛ ومنها: من أحكام هذا الباب:   )٣(  هذه مجلة من أحكام هذا الباب، نصّ عليها األئمّ

غة بزمنٍ لإلقامة حدَّ  ال -أ  سنني.  بعضهم بأربع ضبطه إىل البلد، وإن للنِّسبة املسوِّ
سكن املدن، ت، وال ابحفظ أنساهب يعتن، وتقبائلهاكانت العرب تنتسب إىل  -ب
و جاء اإلسالم، وغلب عليهم سكنى فلامّ ، -غالبًا-والقر كام يها؛ إل وا، انتسبدناملالقر

 . العجمتفعل كانت 
اوي  إذا -ج وهو أوىل من -إليهام االنتساباجلمع يف ، وأراد إىل بلدٍ  من بلدٍ انتقل الرّ

مَّ ((إدخال: سن حيل، ثمّ الثّاين املنتقل إليه، وأ باألوّ فيبد، -االقتصار عىل أحدمها بينهام؛  ))ثُ
تيب عىل لداللتها : املرصيُّ  فيقول الرتَّ . ثمّ  مثالً مشقيّ  الدّ
اوي األصيلّ  -د تشمل البلد الّذي نزل فيه،  بل -بلد النّشأة-ال ختتصّ النّسبة إىل بلد الرّ

د أو ورد عليه، وال فرق؛ ولذلك  . النّشأة واالنتقال إىل أكثر من بلد بحسب النِّسبة تتعدَّ
الح إىل فهل ينتسب قريةٍ  من كان من -هـ جوازه  وخصّ البُلقينيّ ، بلدهتا؟ أجازه ابنُ الصّ

ضع للتّ ، وإالّ فاألقرب املنع؛ ألنّ طلق عىل الكلّ كان اسم املدينة يُ بام إذا  عارف االنتساب وُ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

، فيقوليف النِّسبة أراد اجلمع ه. وإذا فييوقع ، ومثل هذا لتباسوإزالة اال : مثالً  فيبدأ باألعمِّ
مشقيّ الدّ  اميُّ الدّ ؛ حتّى يكون لذكر ما بعده فائدة، وكذا يف االنتساب إىل القبائل، اريُّ الشّ

، وقيل: خيُ  إذ املقصود: التّعريف أو غريه؛  االبتداء باألعمّ  يف ريّ فيقول: القريشّ اهلاشميّ
عىل البعض قد خيفى  هفإنّ ، وال ينبغي أن يقترص عىل أحدها؟ ، منها اصل بكلٍّ ز وهو حيميوالتّ 

، كون  ، وقد يقترصون عىل أحدمها، ةويظهر هذا اخلفاء يف البطون اخلفيّ األخصّ من األعمّ
يراجع يف هذه سب إىل القبيلة. م النّ سب إىل القبيلة والبلد قدّ وإذا مجع بني النّ وهو قليل، 

الح ص حلديثا األحكام: علوم : ص احلديث علوم ، واختصار٣٦٣-٣٦٢: البن الصّ
: ص ، والنّزهة٦٧٣-٦٧٢: ص االصطالح ، وحماسن٣/٢٨٠ ، ورشح التّبرصة٢١٢-٢١١
 . ٣٨٥-٢/٣٨٤، والتّدريب٥١٩-٤/٥١٦ املغيث ، وفتح١٨٨-١٨٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :فصول أربعة وفيه

ل يّتها، مصادرها: الفصل األوّ  .وفوائدها، وأمهّ
 . ثابت بنوزيد، عبّاس بن اهللاوعبد، مسعود بن اهللاأصحاب عبد: الفصل الثّاين

ة الّذين عليهم مدار األسانيد: الفصل الثّالث  .األئمّ
ابع ة: الفصل الرّ واة عن األئمّ  .نامذج من طبقات الرّ





واة عن األئمة:  ثّالثالباب ال  طبقات الرّ

 :وفيه مبحثان 
ل واة عن األئمّ : املبحث األوّ  .ةمصادر طبقات الرُّ
يّتها: املبحث الثّاين  .ائدهاووف، أمهّ

ارميّ  سعيد بنتاريخ عثامن -١ ا أليب هـ٢٨٠الدّ  معني بنحييى زكريّ
 .(ط)هـ٢٣٣/ت

جال-٢  املدينيّ  اهللاعبد بنأليب احلسن عيلّ  علل احلديث ومعرفة الرّ
 .هـ(ط)٢٣٤ت/

محن أمحدعبد أليب الطّبقات - ٣  .هـ(ط)٣٠٣ت/ النّسائيّ  شعيب بنالرّ

د نور سيف، جامعة امللك عبد  )١( قه أمحد حممّ ة، حقّ ارميّ  عثامنُ  سأل. هـ١٤٠٠العزيز، مكّ  ابنَ  الدّ
ة؛ وهو من مجاعة أصحاب عن معني  . ٦٥: ص إىل ٤١: ص من األئمّ

، بريوت،   )٢( ، املكتب اإلسالميّ د األعظميّ قه حممّ  املعطيهـ، وعبد١٤٠٠هـ، ثمّ ١٣٩٢حقّ
، الوعي، حلب،   هـ، ومازن ١٤٢٣بوقريص، غراس، الكويت،  هـ، وحسام١٤٠٠قلعجيّ

، ابن ساويّ ،  الرسّ ابقةالثّ  الطّبعات وانتقد-)ماجستري(هـ ١٤٢٦اجلوزيّ د -الث السّ ، وحممّ
، الفاروق احلديثة، القاهرة،  له . هـ١٤٢٧األزهريّ يّة واحدة. ذكر يف أوّ وليس له إالّ نسخة خطّ

حابة، ومن أُخذ عنهم العلم منهم، وأصحاب  ة الّذين عليهم مدار اإلسناد، وقضاة الصّ األئمّ
ّن جاء بعدهم.  ثابت بنن عباس، وزيدابن مسعود، واب  ، ومن تأثّر هبم ممِ

م ص: -تسمية من مل يروِ عنه غري رجل واحدطبع مع كتابه  )٣( ، ذكر فيه طبقات -٨١٢تقدّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
هريّ  -٤  .له (م) طبقات أصحاب الزّ
واة عن شعبة -٥  .له (م) طبقات الرُّ
 له(ط) ومن بعدهم اهللاتسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول -٦
واة عن مالك -٧ د بن اهللاعبدل طبقات الرُّ  دليم أيب بن اهللاعبد بنحممّ

 .هـ(م)٣٥١ت/ القرطبيّ 
ارقطنيّ  احلسن أليب وغريه، بكري بن اهللاسؤاالت أيب عبد -٨  الدّ

 .هـ (ط) ٣٨٨ت/، بن بكري البغداديّ اهللا عبد بنأمحد بنللحسني

 أصحاب نافع، واألعمش. 
هريّ  ذكره يفامّ ـول((وقال: ٥/٣٨٣ذكره مغلطاي يف اإلكامل )١( ذكره يف  طبقات أصحاب الزّ

ادسة  من اخلامسة الطّبقة يفالنّسائيّ  ذكره((، وقال: ٩/٣٩، وابن حجر يف التّهذيب))الطّبقة السّ
هريّ  أصحاب  . ١٥١، ٣٣ /٦وينظر: . ))الزّ

 . ، ونقل عنه٦/٢٦٥ذكره مغلطاي يف اإلكامل   )٢(
م ص: -تسمية من مل يروِ عنه غري رجل واحدطبع مع كتابه  )٣( فيه أصحاب ذكر  -٨١٢تقدّ

، واحلسنعبّاسابن افعيّ  بن، وأصحاب أيب حنيفة، والثّوريّ ، ومالك، والشّ  . حيّ
ألّف كتاب الطّبقات فيمن رو عن مالك، ((وقال: ٦/١٥٠ترتيب املدارك ذكره عياض يف   )٤(

هبيّ يف تارخيه ())وقد نقلنا منه الكثري يف كتابنا هذا، تباعهم من أهل األمصارأو -٣٥١، والذّ
ركيلّ يف األعالم ٥٨-٥٧هـ، ص: ٣٨٠  . ٤/١٢٠)، والزّ

قه  )٥( ، دارعيلّ  حقّ ن،  احللبيّ ر، عامّ ، الفاروق١٤٠٨عامّ د األزهريّ احلديثة، القاهرة،  هـ، وحممّ
هـ، وهي أفضلهام. وهذا الكتاب مع صغر حجمه إالّ أنّه من أهمّ مصادر هذا املوضوع ١٤٢٧

ة بلغ  ارقطنيّ عن أثبت أصحاب مجاعة من األئمّ وأوسعها، فقد سأل ابنُ بكري أبا احلسن الدّ



واة عن األئمة:  ثّالثالباب ال  طبقات الرّ
 للقايض ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -٩
 .(ط)هـ ٥٤٤/ت اليحصبيّ  موسى بنعياض

ة اخلمسة -١٠ د بكر أليب رشوط األئمّ  احلازميّ  موسى بنحممّ
 .هـ(ط)٥٨٤ت/

هريّ له (م) -١١  .كتابٌ مفردٌ يف طبقات أصحاب الزّ
مـــذيّ  -١٢ محنلعبـــد رشح علـــل الرتّ بـــن أمحـــد احلنـــبيلّ ابـــن رجـــب الـــرّ

 .هـ(ط)٧٩٥/ت

ا.  ا وعرشين إمامً  عددهم أربعً
قه أمحد بكري، احلياة، بريوت، والفكر، ليبيا،   )١( األوقاف املغربيّة، بتحقيق  هـ، ونرشته١٣٨٧حقّ

 عىل أنس، وجعلهم بنهـ. ذكر فيه طبقات أصحاب مالك١٤٠٣، ٢مجاعة من الباحثني، ط/
 . طبقات ثالث

قي، دمشق،  )٢( ، الرتّ د الكوثريّ قه حممّ هـ، وضمن ١٤٠٥هـ، والكتب العلميّة، بريوت، ١٣٤٦حقّ
سائل الكامليّة، املعارف، الطّائف، وعبد ة، املطبوعات اإلسالميّة، بريوت، الفتّ الرّ اح أبو غدّ

١٤٢٦ . هريّ  هـ. ذكر فيه طبقات أصحاب الزّ
ة اخلمسةذكره املؤلف يف كتابه:   )٣( بعد ذكره طبقات أصحاب -، قال٦٠ص: رشوط األئمّ

هريّ   . ))وقد أفردت هلم كتابًا استوفيت فيه ذكرهم((: -الزّ
، األوقاف،  )٤( ائيّ امرّ قه صبحي السّ ام عبد١٣٩٦ببغداد،  حقّ حيم، املنار، األردن، الرّ هـ، ومهّ

يّة احلديث. وهو ١٤٠٧ ق يف رسائل علميّة بكلّ ين عرت، دار املالح، وحيقّ هـ(دكتوراه)، ونور الدّ
ة، وأورد  واة عن األئمّ ع يف ذكر طبقات الرُّ أهمّ مصادر هذا املوضوع وأشملها، وقد توسّ

ة يف   ذلك. النّقوالت الكثرية عن األئمّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة :ظانّهومن م ة واخلاصّ اجم العامّ ؤاالت، والتّخريج، والعلل، كتب الرتّ ، والسّ

سيام طبقات أصحاب والطّبقات ال ، والكتب احلديثيّة املسندة، ورشوح األحاديث
ة األربعة؛ املذاهب األربعة واة عن األئمّ واة عن ، فيام يتعلّق بالرُّ تي جتمع الرُّ والكتب الّ

واة عن مالك: كـ، إمام معنيّ  هريّ من األئمّ و، للخطيب الرُّ واة عن الزّ ة الرُّ
 .يب نعيم األصبهاينّ أل األعالم

 تناول بعض الباحثني املعارصين بعض جوانب هذا املوضوع يف رسائل علميّة، ومن ذلك:   )١(
تَّة-أ  ّن له رواية يف الكتب السِّ هريّ ممِ واة عن اإلمام الزّ لفاروق اخلاجه،  طبقات الرُّ

 هـ). ١٤١١(ماجستري، باجلامعة اإلسالميّة، 
ة:-ب واة ومراتبهم عن األئمّ  عيينة بنجريج، وسفيان دينار، وابن بنعمرو طبقات الرُّ

 هـ). ١٤٣٤اإلسالميّة،  دكتوراه، باجلامعة( حكيم أبو لدوكوري
واة عن هشام -ج هريّ  اهللالعبد التّسعة الكتب يف عروة بنطبقات الرُّ ماجستري، ( الشّ

 ). هـ١٤٢١القر،  أمّ  بجامعة
واة عن اإلمام نافع وعلل حديثه-د  ملراد العيايشّ (ماجستري، باجلامعة األردنيّة).  طبقات الرُّ

واة عن اإلمام احلسن البرصيّ -هـ هراينّ (دكتوراه، بجامعة أمّ القر،  طبقات الرُّ ملريم الزّ
 هـ).  ١٤٣٤

واة عن الوليد-و تَّة بالكت يف عنه ومرويّاهتم القريشّ  مسلم بنطبقات الرُّ  لسعاد السِّ
 ). م١٩٩٧القر،  أمّ  علميّة، بجامعة رسالة(بابقي

واة عن ثابت البناينّ  -ز ماجستري، بجامعة أمّ القر، لسميحة بشاوري ( طبقات الرُّ
 هـ). وغريها. ١٤٢٤



واة عن األئمة:  ثّالثالباب ال  طبقات الرّ

يّتها كبرية  َّا يدلُّ عىل ذلك، ومكانتها جليلة، أمهّ  :وممِ
قال . وحرصهم عليها، وحثّهم عىل معرفتها، وكالمهم فيها، عناية العلامء هبا -١

مذيّ : ضمن تراجم كتابه-ابن رجب معرفة مراتب أعيان ((: -رشح علل الرتّ
حيحة عليهم ، مراتبهم يف احلفظوبيان ، الثّقات الّذين تدور غالب األحاديث الصّ

 .ثمّ رسدهم. ))ح قوله منهم عند االختالفرجَّ وذكر من يُ 
ة -٢  ة فيها، وضع املصنّفات العامّ  .واخلاصّ
وايات -٣  ة عليهم مدار غالب األسانيد والرّ واة عنهم، كون هؤالء األئمّ ، ويكثر الرُّ

اجحفيتطلّب معرفة ، من جهة اآلخذين عنهم؛ ويتّسع االختالف عليهم السيام وقد ، الرّ
 .تفاوتت مراتب اآلخذين عنهم

 :ومن ذلك، النّفيسة افوائده -٤ 
جيح عند االختالف عىل اإلمام الواحد -أ  .وهذه أجلُّ فوائده، الرتّ

ة يف ترتيب طبقات أصحاب اإلمام الواحد -ب ؛ الوقوف عىل ضوابط األئمّ
حبة واملالزمة له، كاحلفظ واإلتقان  .واملعرفة واخلربة بحديثه، وطول الصّ

ة يف كتبهم احلديثيّة -ج واة، معرفة رشائط األئمّ  .بام أخرجوه من أحاديث هؤالء الرُّ
م فيها، معرفة أصحّ أحاديث الثّقات-د  .وما هو املقدَّ

ا -هـ ةً وضعفً  .يُستعان هبا عىل احلكم عىل األحاديث صحّ

 . ٢/٦٦٥رشح العلل  )١(
 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واة-و  .بينهم يف اإلمام الواحدواملفاضلة ، التّمييز بني مراتب الرُّ
واة -ز  ل من معرفتها الوقوف عىل دقائق علل أحاديث الرُّ قال ابن . يتحصّ
ة معرفة أنّ  اعلم((: رجب  معرفة: أحدمها: وجهني من حتصل وسقمه احلديث صحّ
ٌ  هذا ومعرفة، وضعفهم، وثقتهم، رجاله عفاء، الثّقات ألنّ ؛ هنيِّ نوا قد والضّ وّ  يف دُ

 معرفة: الثّاين والوجه. التّواليفُ  أحواهلم برشح اشتهرت وقد، التّصانيف من كثري
ا؛ االختالف عند بعض عىل بعضهم وترجيح، الثّقات مراتب ا، اإلسناد يف إمّ  يف وإمّ

ا، واإلرسال الوصل فع، الوقف يف وإمّ  من حيصلالّذي  هو وهذا، ذلك ونحو، والرّ
 .))احلديث علل دقائق عىل الوقوف ممارسته وكثرة، وإتقانه، معرفته

 . ٢/٦٦٣السابق  )١(
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 :وفيه ثالثة مباحث 
ل  .مسعود بن اهللاعبدأصحاب : املبحث األوّ
 . اسعبّ  بن اهللاعبدأصحاب : املبحث الثّاين

 .ثابت بنأصحاب زيد: املبحث الثّالث

يذهبون  ةٌ بيحمن له صُ  اهللاأصحاب رسول يفمل يكن ((: املدينيّ  بنقال عيلّ  
 بنوزيد، مسعود بنعبداهللا:  ثالثةويسلكون طريقته إالّ ، فتواهبويفتون ، مذهبه
، يفتون بفتواهالّذين  مسعود بنفأصحاب عبداهللا: عبّاس بنوعبداهللا، ثابت

، لامينّ بيدة السّ وعَ ، ومرسوق، يزيد بنواألسود، قيس بنعلقمة: ويقرؤون بقراءته
 كان أصحاب عبداهللا: قال ابن سريين. رشحبيل بنوعمرو، قيس بنواحلارث

ي ثنِّ ويُ ، ومنهم من يبدأ باحلارث، ي باحلارثثنِّ ويُ ، بيدةبعَ منهم من يبدأ  كان، مخسة
دو. ))ورشيح، وعلقمة، ث بمرسوقثلِّ ويُ ، بيدةبعَ  كان ((: سريين بنقال حممّ

]ال يعدهلم الّذين  أصحاب عبداهللا فمنهم من كان يبدأ باحلارث : مخسة [أحدٌ
ثنِّي بـ]و، بيدةومنهم من كان يبدأ بعَ ، بيدةي بعَ ثنِّ ويُ ، اهلمداينّ  ، وعلقمة، احلارث [يُ

 . ١٢٠-١١٧: احلديث ص علل  )١(
تي نقلت عن ابن املدينيّ ليست يف   )٢( ساويّ من املصادر الّ : الرسّ قُ  . املخطوطة، وأضافها املحقِّ
تي نقلت عن ابن املدينيّ   )٣( ساويّ من املصادر الّ : الرسّ قُ  . ليست يف املخطوطة، وأضافها املحقِّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ا-قال ابن املدينيّ . ))ومنهم جيعل رشحيًا آخرهم، ورشيح، ومرسوق علِّقً : -مُ

، واحلارث األعور، رشحيًا: وأدخل فيهم، جعلهم مخسة، هكذا رواه ابن سريين((
،  اهللاوكان إبراهيم عندي من أعلم النّاس بأصحاب عبد-وخالفه إبراهيمُ النّخعيّ 

، علقمة: ةويفتون ستّ ، يقرؤونالّذين  صحاب عبداهللاأكان : قال -وأبطنهم به
 رَ ما أَ ، [بن قيس]واحلارث، بيلحرشُ  بنوعمرو، بيدةوعَ ، ومرسوق، واألسود

احلارث األعور كان يف غري طريق  ألنّ ؛ قيس بناحلارث[أراد] ابن سريين إالَّ 
وما أعلمه ، طالب أيب بنومذهبه إىل عيلّ ، كانت روايته، أصحاب عبداهللا
تَّة من . خيتلف عنه يف أحدمها،  حديثنيإالّ  رو عن عبداهللا وأصحاب هؤالء السِّ
ّ  أصحاب عبداهللا وإبراهيم ، خعيّ إبراهيم النّ : بفتواهم ويفتي، بقوهلم ن يقولممِ
 بنمن احلارثومل يسمع ، بيدةوعَ ، ومرسوقًا، وعلقمة، األسود: لقي من هؤالء

وعامر سمع منهم ، عنه احلارث بنامورو عن مهّ ، حبيلرشُ  بنوال عمرو، قيس
وكان أعلم النّاس هبؤالء من . تل احلارث مع عيلّ وقُ ، قيس بن احلارثهم إالّ كلّ 

ّ ؛ أهل الكوفة ، وأبو إسحاق، األعمش: ويذهب مذهبهم، فتي بفتواهمن يُ ممِ
األعمش من هؤالء  ومل يلقَ ، من هؤالء غري رجلٍ من مىض بواألعمش أعلم النّاس 

، لامينّ بيدة السّ وعَ ، اومرسوقً ، ن يزيدباألسود: لقي أبو إسحاق منهم. اأحدً 

  ١٢٣: احلديث ص علل  )١(
ساويّ ))األعور((يف املخطوطة:   )٢( : الرسّ قُ به؛ ، وخطّأَه املحقِّ ، وأثبت ما يف األصل أعاله، وصوّ

تي نقلت قول إبراهيم، ويدلّ  ، وكذا الّ تي نقلت عن ابن املدينيّ بناءً عىل ما ورد يف املصادر الّ
 عليه كالم ابن املدينيّ عقبه. 

؛ لكون املثبت أنسب ))زاد((يف املخطوطة:   )٣( ساويّ أنّه تصحيفٌ : الرسّ قُ ، واستظهر املحقِّ
ياق، وألنّ  ة البن منده ص:  للسّ  . ومها بمعنى واحد. ))أراد إالّ ((: ٩٠النّص يف رشوط األئمّ
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سفيان : ومن بعد هؤالء. قيس بنوال احلارث، علقمة ومل يلقَ ، رشحبيل بنوعمرو

ان القطّ  سعيد بنحييى: ومن بعد سفيان. ويفتي بفتواهم، كان يذهب مذهبهم وريّ الثّ 
: املدينيّ  بنوقال عيلّ . ))وأصحاب عبداهللا، وريّ كان يذهب مذهب سفيان الثّ 

:  ثالثةإالّ أصحاب يفتون بقوله يف الفقه له أحدٌ  النَّبيّ أصحاب  منمل يكن ((
لكلِّ رجل منهم أصحاب كان  بن عبّاساو، ثابت بنوزيد، مسعود بنعبداهللا

، تهءون بقراؤيقرالّذين  كان أصحاب عبداهللاو. النّاسيقومون بقوله ويفتون 
 بنومرسوق، يزيد بنواألسود، قيس بنعلقمة: ويذهبون مذهبه، بقوله مويفتوهن
بيدة، األجدع لامينّ  وعَ ، هؤالء ستّة؛ قيس بنواحلارث، رشحبيل بنوعمرو، السّ

هم ئُون النّاس   اهللاعبد أصحاب وكان: قال، النّخعيّ  إبراهيم عدَّ قرِ الّذين يُ
تَّة. . . ومرسوق، واألسود، علقمة: ويفتوهنم ستّة، بقراءته وكان أعلم . يعدّ هؤالء السِّ

  أنّ إالّ  عبيّ والشّ ، إبراهيم: ومذهبهم، وطريقتهم، أهل الكوفة بأصحاب عبداهللا
 وكان، وغريهم، وأهل املدينة، يأخذ عن عيلٍّ ، كان يذهب مذهب مرسوق عبيّ الشّ 

وسليامن ، كان أبو إسحاق. صحاب عبداهللا هؤالءأ. إبراهيم يذهب مذهب أصحابه
كان و. واحلكم بعد هذين، وطريقه، األعمش أعلم أهل الكوفة بمذهب عبداهللا

 سعيد بنوكان حييى، وبطريقهم، وبحديثهم، هبذين النّاس أعلم سعيد بنسفيان
 .))ام عليه أحدً قدِّ وال يُ ، هذا الطّريق وحيبّ ، سفيان ان حيبّ القطّ 

وكانوا أعلم ، الّذين بارشوا األخذ منه أشهر أصحاب ابن مسعود: واخلالصة
 ؛رشحبيل بنوعمرو، قيس بنواحلارث، بيدةوعَ ، ومرسوق، واألسود، علقمة: به

 . ١٢٩ -١٢٣: احلديث ص علل  )١(
ابق ص  )٢(  . ١٤١ -١٤٠: السّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ووقع خالفٌ يسريٌ يف تقديم بعضهم . وابنُ املدينيّ ، نصّ عليهم إبراهيمُ النّخعيّ كام

م كام-عىل بعض ح ابنُ ، وخالف ابنُ سريين إبراهيمَ النّخعيّ يف بعضهم، -تقدّ ورجّ
،  اهللابأنّه من أعلم النّاس بأصحاب عبد؛ وعلّل ذلك، املدينيّ كالم إبراهيم عليه

عبيّ وعامر ، خعيّ إبراهيم النّ : ثمّ جاء بعدهم. وأبطنهم به ، األعمش: ثمّ بعدمها، الشّ
 .انالقطّ  سعيد بنحييى: ثم بعده، وريّ الثّ سفيان : مهابعدثم ، وأبو إسحاق

، يذهبون مذهبهالّذين  أصحاب ابن عبّاس((: املدينيّ  بنقال عيلّ  
 بنوسعيد، وعكرمة، زيد بنوجابر، وجماهد، سوطاوُ ، عطاء: ويسلكون طريقه

: وكان أعلم النّاس هبؤالء. فيهوأثبتهم ، جبري بنسعيد: فأعلم هؤالء، جبري
، كان ابن جريج ثمّ . هأصحابَ  وحيبُّ ،  عبّاس ابنَ  وكان حيبّ ، دينار بنعمرو

 فسمع ابنُ ، وحيبّان طريقه، عبّاس ابن أصحاب حيبّان عيينة بنوسفيان
 بنوال سعيد، وال عكرمة، زيد بنربجا: منهم ومل يلقَ ، وجماهد، سوُ طا: جريج من

 بنوسمعت حييى: قال، ةستّ  اسكان أصحاب ابن عبّ ((: وقال. ))جبري
هؤالء الّذين  بعد، ةستّ اسأصحاب ابن عبّ : -أراه قال-سعيد يقول

واب )١( ، ومل يرش إىل خالفه، وهو الصّ ساويّ كام يدلّ عليه سياق  -فيام يظهرهكذا يف طبعة الرسّ
 :د ))ابن مسعود((الكالم؛ بينام املثبت يف املخطوطة، وطبعات الكتاب األخر ، وأشار حممّ

 . ))ابن عبّاس((األعظميّ إىل تصويب: 
 . ١٣١-١٣٠: احلديث ص علل  )٢(
ساويّ يف األصل إىل:   )٣( ق: الرسّ هلا املحقِّ دُّ ((كذا يف املخطوطة، وعدّ عُ ياق، ))يَ  . بناءً عىل مناسبة السّ
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تَّة؛ ويذهبون مذهبه، به ويفتون، يقولون بقوله  بنوجابر، جبري بنسعيد: هؤالء السِّ

، وبطريقهم، هبؤالءوكان أعلم النّاس . وعكرمة، وعطاء، وجماهد، سوطاوُ ، زيد
ا، دينار بنعمرو: ذا املذهبهبو  وكان ابن أيب نجيح يذهب هذا، وكان قد لقيهم مجيعً

وكان أعلم . بعضهم ومل يلقَ ، ه لقي بعض هؤالء أنّ إالّ ، ذا الفتيابويفتي ، املذهب
وذكر . ))عيينة بنوسفيان، ابن جريج: ومذهبهم، وبطريقهم، النّاس هبؤالء

ّا ذكرهم ابنُ املدينيّ بزيادة راوٍ  أصحاب ابن عبّاسالنّسائيّ  ، بنحوٍ ممِ
، عطاء: ةمن أهل مكّ  عبّاس بن اهللاوأصحاب عبد((: وإسقاط عكرمة قال النّسائيّ 

، عتبة بن اهللاعبد بن اهللاوعبيد، زيد بنوجابر، جبري بنوسعيد، وجماهد، سوطاوُ 
: وبعد هؤالء، عيينة بنوسفيان، بن جريجا: وبعده، دينار بنعمرو: وبعد هؤالء

وبعد ، احالقدّ  سامل بنوسعيد، -يف احلديث وليس بالقويّ -نجيّ الزّ  خالد بنمسلم
د: هؤالء افعيّ  بنحممّ  .))إدريس الشّ

، كانوا يأخذون عنهالّذين  ثابت بنأصحاب زيد((: املدينيّ  بنقال عيلّ  
 ،باملسيّ  بنسعيد: رجالً  ثنا عرشا، ومنهم من مل يلقه، منهم من لقيه؛ بفتواه ويفتون

 . ١٤٥و  ١٤٢: احلديث ص  علل  )١(
 . ١١٨-١١٢تسمية فقهاء األمصار ص:   )٢(
م   )٣( دَّ هؤالء يف أصحابه، مع كوهنم مل يلقوه؛ ألهنّ ؛ كام سيأيت يذهبون مذهبه يف الفقه والعلمعُ

 املؤلِّف. عند
 . رجالً كذا ذكر العدد، بينام املعدودون: ثالثة عرش   )٤(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 بنوأبان، يسار بنوسليامن، زيد بنوخارجة، ذؤيب بنوقبيصة، بريالزّ  بنوعروة

د بنوالقاسم، عبداهللا بن اهللاوعبيد، عثامن  بنوأبو بكر، عبداهللا بنوسامل، حممّ
محنعبد محنعبد بنوأبو سلمة، الرّ  بنونافع، عوف بنعبداهللا بنوطلحة، الرّ

، باملسيّ  بنسعيد: يُّهقوثبت عندنا لُ ، من لقيه منهم اأمّ ف. مطعم بنجبري
، عثامن بنوأبان، زيد بنوخارجة، ذؤيب بنوقبيصة، بريالزّ  بنوعروة

 إالّ ، لقي إلينافيام أُ ؛ ومل يثبت عندنا من الباقني سامع من زيد. يسار بنوسليامن
: هم منمنومل يكن باملدينة بعد هؤالء أعلم . م كانوا يذهبون مذهبه يف الفقه والعلمأهنّ 

ثمّ مل يكن ، األشجّ  بنعبداهللا بنوبكري، نادالزّ  وأيب، سعيد بنحييىو، ابن شهاب
محن: ثمّ من بعد مالك، أنس بنمالك: أعلم هبؤالء بمذهبهم من أحدٌ   بنعبدالرّ

 .))همتويقتدي بطريق، كان يذهب مذهبهم مهديّ 
، يذهبون مذهبه يف الفقهالّذين  ثابت بنوكان أصحاب زيد((: وقال

ّ ، ومنهم من مل يلقه، كان منهم من لقيه؛ ثني عرشهؤالء اال: ون بقولهمويقو ن كان ممِ
 بنوأبان، ثابت بنزيد بنوخارجة، ذؤيب بنقبيصة: ثني عرشلقيه من هؤالء اال

ّ . يسار بنوسليامن، عثامن ّ  من يقووكان ممِ مثل هؤالء ؛ ن ال يثبت لقاؤهبقوله ممِ

، ٥١-٤٩هذا االسم موجود يف املخطوطة، وطبعات الكتاب، سو طبعة القلعجيّ ص:   )١(
 . وبإسقاطه يتوافق العدد واملعدود

)٢(   : ساويّ ا((كذا يف املخطوطة، ويف طبعة الرسّ  . ))أمّ
 . ))وأبو((يف  املخطوطة:   )٣(
 . ١٣٩-١٣٣: احلديث ص علل  )٤(
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، مروان بنوعبدامللك، بريالزّ  بنوعروة، باملسيّ  بنسعيد: األربعة
ومذهبهم ، ثني عرشؤالء االهبة نوكان أعلم أهل املدي. ذؤيب بنوقبيصة

كان بعد  ثمّ . حزم بنوأبو بكر، نادوأبو الزّ ، سعيد بنوحييى، ابن شهاب: وطريقهم
، فرقد بنوكثري، أنس بنمالك: ويقوم هبذا األمر، هؤالء يذهب هذا املذهب

محن املخزوميّ عبد بنواملغرية محن. املاجشون سلمة أيب بنوعبدالعزيز، الرّ  بنوعبدالرّ
 .))ام عليه أحدً قدِّ ويذهب ذا املذهب وال يُ ، ذا الطّريق حيبّ  مهديّ 

ل اختلف كالمُ ابن   )١( املدينيّ يف ابن املسيّب، ففي هذا املوضع نفى عنه اللّقيا، ويف املوضع األوّ
ّن نفى سامعه منه مالكُ   ، وجامع٧٣-٧٢، و٧٢: ص املراسيل يف أنس؛ كام بنأثبتها، وممِ

ري ١٢٨حصيل ص: التّ  ، وحتفة١٨٥: ص التّحصيل ؛ كام يف السِّ هبيُّ  . ٤/٢١٨، وأثبته الذّ
ل أثبتها،  اختلف كالمُ ابن  )٢( املدينيّ يف عروة، ففي هذا املوضع نفى عنه اللّقيا، ويف املوضع األوّ

: العالئيُّ يف جامع التّحصيل لَ النّفي عن ابن املدينيّ ، وابنُ العراقيّ يف ٢٣٦ص:  ونَقَ
 . ٢٢٦التّحصيل ص: حتفة

ر ذكر قبيصة يف املوضعني، ولعلّه سبق قلم، أو نظر يف املوضع   )٣( ب كذا تكرّ األخري، وصوّ
ساويّ عدم ذكره هنا؛ لكون البيهقيّ وابن عساكر مل يذكراه، وقد نقال هذا عن  ق: الرسّ املحقِّ

اجح لقياه لزيد ، ولكون الرّ  . ثابت بنابن املدينيّ
 . ١٤٢-١٤١: احلديث ص علل  )٤(
ل:   )٥( حابة الثّالثة تنبيهان: التّنبيه األوّ الّذين اقترص ابنُ املدينيّ عىل ذكرهم قد اشتهر  هؤالء الصّ

ّن جاء بعدهم، وامتدّ التّأثر هبم  ة، وكثرة االستفادة منهم ممِ أمرهم، وعمّ نفعهم يف األمّ
وبأصحاهبم ألجيال جاءت بعدهم، وال يعني ذلك حرص األمر فيهم، بل حيمل عىل التّمثيل، 

فظ عنهم، واعتُني بعلمهم هبم، وامتدّ التّأثري وكوهنم من أشهر من حُ ، وفتاوهيم، وتأثّر هبم طالّ
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حابة يف جاللتهم وعلمهم، بل وأفضل؛  ملن بعدهم، وتسلسل ذلك، وإالّ فغريهم من الصّ
 كان أهل املدينة إىل قوله((: -اخلطّاب بنعن عمر -كاخللفاء األربعة. قال ابن تيميّة

أميل، ومذهبهم أرجح مذاهب أهل األمصار؛ فإِنَّه مل يكن يف مدائن اإلسالم يف القرون الثّالثة 
نَّة  ))منهم اهللاأهل مدينةٍ أعلم بسنَّة رسول  فقهاء تسميةوللنّسائيّ كتاب: . ٦/٥٧منهاج السُّ

.ومن بعدهم اهللارسول أصحاب من األمصار   . ذكر مجاعةً منهم غري من ذكرهم ابن املدينيّ
م- املدينيّ  بنيف كالم عيلّ التّنبيه الثّاين:   لف سامت بعض تربز -املتقدِّ  طلب يف السّ

 : العلم، ومنها
مت.  -أ  ا بالعمل، واكتساب اهلدي، والسّ يخ، ال الكتاب؛ مصحوبً  أخذ العلم عن الشّ
 طول املالزمة، وكثرة املصاحبة. -ب 
ا.  -ج  يخ، والعمل به، ال سيام املبتدئ؛ ما مل خيالف نص¢  األخذ باجتهاد الشّ
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ابن : فألهل املدينة: ةنظرت فإذا اإلسناد يدور عىل ستّ ((: املدينيّ  بنقال عيلّ  
د؛ شهاب ، أبا بكر ويكنى، شهاب بن اهللاعبد بن اهللاعبيد بنمسلم بنوهو حممّ

ويكنى أبا ، موىل مجح، دينار بنعمرو: ةوألهل مكّ . وعرشين ومائةمات سنة أربع 
د ، دويسّ السّ  دعامة بنقتادة: وألهل البرصة. وعرشين ومائة مات سنة ستّ ، حممّ

، ويكنى أبا نرص، كثري أيب بنوحييى، مات سنة سبع عرشة ومائة، ابوكنيته أبو اخلطّ 
واسمه ، أبو إسحاق: الكوفة وألهل. مات سنة اثنتني وثالثني ومائة بالياممة

 بنوسليامن، ومات سنة تسع وعرشين ومائة، يدعب بن اهللاعبد بنعمرو
د مات سنة ثامن وأربعني ومائة ، موىل بني كاهل من بني أسد، مهران ويكنى أبا حممّ

ّ  ثمّ . كان مجيالً  تَّة إىل أصحاب األصناف ممِ فألهل ، فن صنّ صار علم هؤالء السِّ
ومات سنة تسع ، اهللاعداده يف بني تيم، األصبحيّ  عامر أيب بنأنس بنمالك: املدينة

دُ ، وسمع من ابن شهاب، وسبعني ومائة ، خمرمة بني موىل يسار بنإسحاق بنوحممّ
ومن . واألعمش، وسمع من ابن شهاب، مات سنة اثنتني ومخسني، ويكنى أبا بكر

مات ، ويكنى أبا الوليد، موىل لقريش، جيجر بنالعزيزعبد بنامللكعبد: ةأهل مكّ 

)١(   . بيعيّ  هو: السّ
، وبوقريص:  )٢( ، وقلعجيّ ساويّ ، ويف طبعة الرسّ دّ عبد((من املخطوطة، وطبعة األعظميّ . ))وُ

ه.  ؛ ألنّه مل يذكره أحدٌ يف اسم جدّ ساويّ  واستشكلها الرسّ
 هو: األعمش.   )٣(
)٤(   : ساويّ  . ))مجيالً ((! ، وغلّط: ))محيالً ((كذا يف املخطوطة، والطّبعات الثّالث، ويف طبعة الرسّ
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د، ميمون بنعيينة بنوسفيانُ ، سنة إحد ومخسني ومائة  أخو مزاحم بنموىل حممّ

د، اهلاليلّ  مزاحم بناكحّ الضّ  سفيان . مات سنة ثامن وتسعني ومائة، ويكنى أبا حممّ
: البرصةومن أهل . واألعمش، وأبا إسحاق، دينار بنوعمرو، لقي ابن شهاب

ويكنى ، مهران بنوهو سعيد؛ ]يشكر[ بنموىل بني عديّ ، عروبة أيب بنسعيد
أحسبه موىل : قال -سلمة بنادمحّ . مات سنة ثامن أو تسع ومخسني ومائة، رضأبا النّ 

: أبو عوانة واسمه. ني ومائةمات سنة ثامن وستّ ، ويكنى أبا سلمة، -لبني سليامن
 بنشعبة. مات سنة مخس وسبعني ومائة، الواسطيّ  عطاء بناح موىل يزيدالوضّ 
ويكنى ، راشد بنمعمر. ني ومائةمات سنة ستّ ، اج أبو بسطام موىل األشافراحلجّ 

 ُ ، سمع من ابن شهاب. ومات باليمن سنة أربع ومخسني ومائة، اندَّ أبا عروة موىل حلِ
ومن أهل ، إسحاقومن أيب ، كثري أيب بنومن حييى، وقتادة، دينار بنوعمرو
. نيومات سنة إحد وستّ ، اهللاويكنى أبا عبد، وريّ الثّ  سعيد بنسفيان: الكوفة

ام محنعبد: ومن أهل الشّ مات سنة ، ويكنى أبا عمرو، األوزاعيّ  عمرو بنالرّ
، موىل بني سليم، بشري بنهشيم: ومن أهل واسط. إحد ومخسني ومائة

ثنا ، ثنا إبراهيم اهلرويّ حدّ . وثامنني ومائةمات سنة ثالث ، معاويةاأبويكنى
، ثنيأمري املؤمنني املحدّ ، خازم بنموىل خزيمة، دينار بنالقاسم بنبشريبنهشيم

قُ من بعض املصادر.   )١(  يف موضعها بياض يف املخطوطة، وأثبتها املحقّ
ساويّ يف األصل إىل: كذا يف املخط  )٢( ق الرسّ هلا املحقّ ؛ بناءً عىل الوارد يف ))سليم((وطة، وعدّ

 . ))بني تيم((املصادر، وأنّ جلّ املرتمجني له ذكروا بأنّه من: 
ساويّ يف األصل إىل: -بالفاء-كذا يف املخطوطة  )٣( ق الرسّ هلا املحقّ ؛ -بالقاف-))األشاقر((، وعدّ

 بناءً عىل الوارد يف املصادر. 
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وعلم االثني ، )الثة من أهل البرصةالثّ (انتهى علم هؤالء  ثمّ . يكنى أبا معاوية

، وهو موىل لبني تيم، ويكنى أبا سعيد، انالقطّ  سعيد بنحييى إىل: ةعرش إىل ستّ 
ويكنى ، زائدة أيب بنازكريّ  بنوحييى، ومائة يف صفر ]تسعني[ومات سنة ثامن و

 بناحاجلرّ  بنووكيع، ومائة مات سنة اثنتني وثامنني، موىل هلمدان، أبا سعيد
ثمّ . وتسعني ومائة ]عبس[مات سنة ، ويكنى أبا سفيان، فرس بنعديّ  بنمليح

ويكنى ، وهو حنظيلٌّ ؛ املبارك بن اهللاإىل عبد: هؤالء إىل ثالثةصار علم 
محنعبدأبا محنوعبد، هبيت، ومات سنة إحد وثامنني ومائة، الرّ  مهديّ  بنالرّ

ويكنى أبا ، آدم بنوحييى، مات سنة ثامن وتسعني ومائة، ويكنى أبا سعيد، األسديّ 
مات سنة ثالث ، يمنّ  نّ بالظّ - أسيد بن اهللاعبد بنوهو موىل خالد؛ ازكريّ 

 علم عليه دار من معرفة من املدينيّ  بنفهذا ما ذكر عيلّ ((: قال ابن منده. ))ومائتني

هبيّ   )١( بًا عىل ابنِ املدينيّ -قال الذّ . ))دوهنم مها زيد، واللّيث، وما بنأغفل محّاد((: -متعقّ
ري  . ٩/٥٢٦السِّ

ث الفاصل ص:  )٢( تَّة((بدالً منه:  ٦١٨ما بني القوسني جعل يف املحدِّ تَّة الّذين سبق ))السِّ ؛ أي: السِّ
ّن يدور عليهم اإلسناد.   ذكرهم؛ ممِ

ساويّ يف األصل إىل:   )٣( : الرسّ قُ هلا املحقِّ ؛ بناءّ عىل الوارد يف ))متيم((كذا يف املخطوطة، وعدّ
ري ))ليس ألحدٍ عيلّ عقد، وال والء((املصادر، وقد قال حييى القطّان البن معني:   . ٩/١٧٧. السِّ

. والتّصويب من مصادر ترمجته، ومن مصادر نقلت كالم ))سبعني((يف املخطوطة، واملطبوعة:   )٤(
ة البن منده ص:  ؛ وهي: رشوط األئمّ ث الفاصل ص: ٣٩ابن املدينيّ ؛ أفاده ٦١٩، واملحدِّ

، ومع ذلك أبقى ما يف األصل كام هو.  ساويّ : الرسّ قُ  املحقِّ
. ))تسع((يف املخطوطة:   )٥( ساويّ ق: الرسّ  . والتّصويب من املصادر؛ أفاده املحقِّ
ه: ، عنه إسحاق بنوساقه اخلطيبُ بإسناده إىل حنبل. ١٠٢-٨٦ص: احلديث علل   )٦( ونصّ

ّ فإذا هي عند ستّ ، نظرت يف األصول من احلديث((  . ٢/٢٩٤. اجلامع)). . . ن مىضة ممِ
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هريّ  وقت من األسانيد ة أحد وكان، عرصه إىل وطبقته الزّ  قوله إىل يُرجع الّذي األئمّ

هبيّ ، ))احلديث علم يف أن غالب : يعني((: -يف توضيح كالم ابن املدينيّ  -وقال الذّ
تَّة حاح ال خترج عن هؤالء السِّ معرفة ((: خلطيب البغداديّ وقال ا. ))األحاديث الصّ

يوخ الّذين تدور األسانيد عليهم : الق، داود الطَّياليسّ  أيبثمّ ساق بإسناده إىل ، ))الشّ
هريّ : وجدنا احلديث عند أربعة((  وكان: قال، وأيب إسحاق، واألعمش، وقتادة، الزّ

هريّ أعلمهم باإلسناد، قتادة أعلمهم باالختالف وكان أبو إسحاق أعلمهم ، وكان الزّ
 ومل يكن عند واحدٍ ، هذا ن كلِّ وكان عند األعمش مِ  اهللا وعبد، بحديث عيلّ 

 .)) ألفني ألفنيمن هؤالء إالّ 

ة ص:   )١( تي ذكرها  -اهللاإن شاء- ذاكرٌ وأنا ((. قال ابن منده: ٤٠رشوط األئمّ مع هذه الطّبقة الّ
ّ ونسب هذا العلم إليهم مجاعة من األئمّ ، املدينيّ  بنعيلّ  ، ل انفرادهمبِ ن قُ ة كانوا يف أزمنتهم ممِ
واية واللّ  املدينيّ  بنوإن كانوا دون من ذكرهم عيلّ ، ة عىل من خالفهمعلوا حجّ وجُ  ، قييف الرّ

حيح؛ األربعةُ  ةُ هبم األئمّ  واحتجّ ، انفرادهم لَ بِ وقُ ، ةفهم يف عرصهم أئمّ  ، الّذين أخرجوا الصّ
د اهللاأبو عبد: وابواخلطأ من الصّ ، ابت من املعلولزوا الثّ وميّ  ، إسامعيل البخاريّ  بنحممّ

 إسحاق بناألشعث بنأبو داود سليامن: وبعدمها، اج القشرييّ احلجّ  بنوأبو احلسني مسلم
محن أمحدوأبو عبد، جستاينّ السّ  ّ ، سائيّ النّ  شعيب بنالرّ ، ن أخذوا طريقتهمومن بعدهم ممِ

محن السّ عبد بن اهللاعبد: وإن كانوا دوهنم يف الفهم، وقصدوا قصدهم وأبو ، مرقنديّ الرّ
د مذيّ  سورة بنعيسى بنعيسى حممّ د، الرتّ  بنوأمحد، يسابوريّ زيمة النّخ بنإسحاق بنوحممّ

  .٤٣ -٤٢ة ص: رشوط األئمّ . ))-أمجعني عليهم اهللارمحة- النَّبيّل عاصم أيب بنعمرو
حاح((: ١/٣٦٠، وقال يف موضع آخر١/١١١التّذكرة )٢( ، وقال يف ))يعني: معظم الصّ

ري حاح((: ٩/٥٢٦السِّ  . ))يعني: األسانيد الصّ
 . ٢٩٤-٢/٢٩٣اجلامع  )٣(
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 :مباحث أربعةوفيه 

ل  .عمر ابن موىل اهللاملدينّ أيب عبد طبقات أصحاب نافع: املبحث األوّ
 .األعمش مهران بنسليامنطبقات أصحاب : املبحث الثّاين

د: املبحث الثّالث هريّ  شهاب بنمسلم بنطبقات أصحاب حممّ  .الزّ
ابع  .البناينّ ثابت طبقات أصحاب : املبحث الرّ

 
 :تسع طبقاتقسمهم ابنُ املدينيّ ((: قال ابن رجب

: املدينيّ  ابن قال. نافع بنوعمر، ومالك، عمر بن اهللاوعبيد، أيّوب: الطّبقة األوىل 
ليس ابن جريح : يقول، وسمعت حييى: قال، وأثبتهم عندي أيّوب، أثبت أصحابه فهؤالء

 .بدوهنم فيام سمع من نافع
 .جريج وابن، األنصاريّ  وحييى، عون بن اهللاعبد: الطّبقة الثّانية 
، موسى بنوسليامن، أميّة بنوإسامعيل، موسى بنأيّوب: الطّبقة الثّالثة 
 .إبراهيم بنوسعد

ابعة د، عقبة بنموسى: الطّبقة الرّ  .حصني بنوداود، إسحاق بنوحممّ

ة األربعة؛ لورود التّنصيص عىل تسمية طبقات أصحاهبم.   )١(  اقترصتُ عىل هؤالء األئمّ
لت رسالة ماجستري يف اجلامعة األردنيّة، بعنوان:   )٢( جّ واة عن اإلمام نافع وعلل سُ طبقات الرُّ

.  حديثه  ملراد  العيايشّ
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د: الطّبقة اخلامسة حاك، عجالن بنحممّ  زيد بنوأسامة، عثامن بنوالضّ

 .حازم] بنوجرير[، مغول بنومالك، اللّيثيّ 
ادسة  بنوسليامن، عقبة بنإبراهيم بنوإسامعيل، سعد بنليث: الطّبقة السّ

 .املرصيّ  غنج وابن، مساحق
ابعة محنعبد: الطّبقة السّ اج بنالرّ ّ ، حرب بن اهللاعبد بنوسعيد، الرسّ

 .هشام أيب بنوالوليد، وعيلّ بن احلكم، علقمة بنوسلمة
، يزيد بنويونس، غالب بنوخليفة، نافع بنأبو بكر: الطّبقة الثّامنة

اد أيب بنالعزيزوعبد، أسامء بنوجويرية د، روّ وأبو علقمة ، العبديّ  ثابت بنوحممّ
اج، بن عمراهللا وعبد، خالد بنوعطّاف، الفرويّ   بنوأشعث، أرطاة بنوحجّ

ار  .يزيد بنوثور، سوّ
 وعثامن، يعىل بنأميّة وأبو، نافع بن اهللاعبد: ال يكتب عنهم وطبقة تاسعة

يّ  ِّ نْدل قيس بنوعمر، الربُ  .))سَ
وب وأيّ ، مالك وإتقانه((: قال؟ من أثبت أصحاب نافع: املدينيّ  بنسئل عيلّ و
 .))وحفظه اهللاوعبيد، وفضله

محن النَّسائيّ وقال أبو عبد  :الرّ
، أنس بنمالك: عمر بن اهللامن أصحاب نافع موىل عبد الطّبقة األوىل((

يف الطّبقة اخلامسة من  املدينيّ بن اوذكره ((: ابن حجر قال٢/٦٢التّهذيبمابني املعقوفني من  )١(
 . ))أصحاب نافع

 . ٦١٨-٦١٥/  ٢ العلل رشح  )٢(
 . ٢/٢٥٦، ١/١٧اجلرح والتّعديل   )٣(
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 .نافع بنوعمر، عمر بن اهللاوعبيد، كيسان بنوبوأيّ 

 .وابن جريج، سعيد بنوحييى، وابن عون، كيسان بنصالح: الطّبقة الثّانية
، عقبة بنوموسى، ةأميّ  بنوإسامعيل، موسى بنأيّوب: الثّالثةالطّبقة 

  .فرقد بنوكثري
ابعة   بنإبراهيم بنوإسامعيل، أسامء بنوجويرية، سعد بنيثاللّ : الطّبقة الرّ

  .يزيد بنويونس، عقبة
د: الطّبقة اخلامسة ، عثامن بنحاكوالضّ ، وابن أيب ذئب، عجالن بنحممّ

د محنعبد بنوحممّ   .سفيان أيب بنوحنظلة، جنَ غَ  بنالرّ
ادسة د، بن موسىسليامن: الطّبقة السّ ، بن الغازوهشام، بن سنانوبُرْ

ادالعزيزوعبد  .بن أيب روّ
ابعة محنعبد: الطّبقة السّ اجبن عبدالرّ ّ بن والوليد، بن علقمةوسلمة، اهللا الرسّ

 .اهللا بن األخنسوعبيد، أيب هشام
د بنعمر: الثّامنةالطّبقة  د، زيد بنوأسامة، زيد بنحممّ ، إسحاق بنوحممّ

 .سعد بنوهشام، حييى بنامومهّ ، جويرية بنوصخر
عفاء: الطّبقة التّاسعة ، سليم أيب بنوليث، ةأميّ  أبو الكريمعبد: وهم الضّ

 .عمر بن اهللاوعبد، ارسوّ  بنوأشعت، أرطاة بناجوحجّ 
، نافع بن اهللاوعبد، أيب فروة بن اهللاعبد بنإسحاق: الطّبقة املرتوك حديثهم

، يعىل بنةأبو أميّ و، يّ عثامن الربّ و، ونجيح أبو معرش املدينّ ، قيس بنوعمر
دو محنعبد بنحممّ  .))اهللاعبيد بنالعزيزوعبد، ربّ جامل بنالرّ

هم ؛ عارشةً  طبقةً  رَ كَ وذَ ((: -حاكيًا عن النّسائيّ - قال ابن رجب، ٧٧-٥٣: صالطّبقات   )١(
بقة املرتوك حديثهم: إسحاقسائيّ املرتوك حديثهم، قال النّ   )). . .فروة أيب بن اهللاعبد بن: الطّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ارقطنيّ  ئل الدّ ، ومالك، عمر بن اهللاعبيد((: قال؟ عن أثبت أصحاب نافع وسُ

 .))ختياينّ وب السّ وأيّ 
 :اآليت ظحَ لْ يُ و
ة الثّالثة -١ ارقطنيّ عىل أصحاب ، والنّسائيّ ، ابن املدينيّ : اتّفاق األئمّ والدّ

؛ نافع بنعمر ذكر يف واختلفوا، وأيّوب، اهللاوعبيد، مالك؛ الطّبقة األوىل الثّالثة
ارقطنيّ  يذكره ومل، والنّسائيّ ، املدينيّ  ابن فذكره  .الدّ

واة عن نافع إىل طبقات، قسم ابن املدينيّ  -٢ بينام اكتفى ؛ والنّسائيّ الرُّ
ارقطنيّ عىل ذكر األثبت فقط  .وهم أصحاب الطّبقة األوىل، الدّ

ويف املذكورين ، والنّسائيّ يف عدد الطّبقات، وقع اختالفٌ بني ابن املدينيّ  -٣
، وقد أشار ابن رجب إىل هذا، نةكام يتبنيّ ذلك باملقار؛ مع اتّفاقهم عىل البعض، فيها

ولف وقد((: -بعد أن ذكر تقسيم ابن املدينيّ -فقال تيب هذا بعض يف خُ  فمن، الرتّ
حاك، واللّيث، عقبة بنموسى عىل موسى بنسليامن تقديم: ذلك ، عثامن بنوالضّ

 نافع عن سعد بنواللّيث، جويرية وحديث، ويونس، وجويرية، مغول بنومالك
جٌ  رّ حيحني يف خمُ رجا ومل، واحد غريُ  فيه تَكلّم قد موسى بنوسليامن، الصّ  له خيُ
ا-وقد قسم النّسائيّ أصحاب نافع تسع طبقات. شيئًا  املدينيّ  وخالف ابنَ ، -أيضً

وزاد يف الطّبقة ، فوافقه يف ذكر الطّبقة األوىل، ووافقه يف بعضه، يف بعض ما ذكره

 . ٦٢٠-٢/٦١٥وذكرهم. رشح العلل 
 . ١٧١: ص بكري ابن سؤاالت  )١(
م عند ابن رجب أنّه ذكر طبقة عارشة ينظر: ص:   )٢(  . ١ح ٨٨٩تقدّ
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 وأسقط، فرقد بنوكثري، عقبة بنموسى: الثّالثةوزاد يف ، كيسان بنصالح: الثّانية

ابعة، موسى بنوسليامن، إبراهيم بنسعد: هامن ، سعد بنيثاللّ : وذكر الطّبقة الرّ
 يذكر مل، يزيد بنويونس، عقبة بنإبراهيم بنوإسامعيل، أسامء بنوجويرية

وأسقط ، نجغ وابن، سفيان أيب بنوحنظلة، ابن أيب ذئب: وزاد يف اخلامسة. غريهم
ادسة، وابن مغول، ةذكر أسام رْ ، موسى بنسليامن: وذكر الطّبقة السّ ، سنان بندوبُ

اد أيب وابن، الغاز بنوهشام ابعة، روّ  وأسقط، األخنس بن اهللاعبيد: وزاد يف السّ
ا: منها د بنعمر: الطّبقة الثّامنة: وقال، احلكم بنوعيلّ ، سعيدً ، زيد بنحممّ

د، زيد بنةوأسام  بنوهشام، حييى بنامومهّ ، جويرية بنوصخر، إسحاق بنوحممّ
عفاء: والتّاسعة: قال. سعد ، سليم أيب بنوليث، ةأميّ  أيب الكريمعبد: الضّ

: وقال: عارشةً  طبقةً  وذكر. عمر بن اهللاوعبد، ارسوّ  بنوأشعث، ةاأرط بناجوحجّ 
، قيس بنوعمر، نافع بن اهللاوعبد، فروة أيب بنإسحاق: هم املرتوك حديثهم

د، يعىل بنةوأبو أميّ ، يّ الربّ  وعثامن، معرش أبو ونجيح محنعبد بنوحممّ  بنالرّ
نا عىل أنّ هذا التّقسيم. ))اهللاعبيد بنالعزيزوعبد، جربّ امل ، وهذا االختالف يدلّ

تي يسعها االجتهاد، والتّقديم  .ويسوغ فيها االختالف، والتّأخري من املسائل الّ
م من أصحاب الطّبقة األوىل -٤ قدّ وهو ال يمنع ، وقع اختالفٌ بينهم فيمن يُ

 .من تقديم أحاديثهم عىل أحاديث أصحاب الطّبقة الثّانية

 . ٦٢٠-٦١٨/  ٢ العلل رشح  )١(
ابق  )٢(  . ٦٦٨-٢/٦٦٧ ينظر: السّ
جيح بني أصحاب الطّبقة   )٣( األوىل عسري؛ لكون التّفاوت بينهم يسري، ولذلك عىل أنّ الرتّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

محن النّسائيّ قال أبو عبد    :الرّ
، وريّ وسفيان الثّ ، اند القطّ سعي بنحييى: من أصحاب األعمش الطّبقة األوىل((
 .اجاحلجّ  بنوشعبة

 .غياث بنوحفص، وابن أيب زائدة، زائدة: الطّبقة الثّانية
 .وعثّام، وأبو عوانة، احلميدعبد بنوجرير، أبو معاوية: الطّبقة الثّالثة

ابعة  بنوفضيل، ائيّ وداود الطّ ، مهلهل بنلومفضّ ، العزيزعبد بنبةطق: الطّبقة الرّ
 .وابن املبارك، عياض

 بنومحيد، احاجلرّ  بنووكيع، يونس بنوعيسى، إدريس بن اهللاعبد: الطّبقة اخلامسة
محن الرّ عبد  .معاوية بنوزهري، موسى بنوالفضل، داود بن اهللاوعبد، ايسّ ؤالرّ

ادسة    .زياد بنالواحدوعبد، نمري بن اهللاوعبد، أبو أسامة: الطّبقة السّ
ابعةالطّبقة     .))سليامن بنوعبدة، محيد بنعبيدة: السّ

ارقطنيّ  ئل الدّ واة عن األعمش وسُ ، وريّ وسفيان الثّ ، شعبة((: فقال؟ عن أرفع الرُّ
واختلفوا . ))وقد غلط عليه يف يشءٍ ؛ وابن فضيل، وحييى القطّان، ووكيع، وأبو معاوية
 .كام حكاه ابن رجب؛ والتّقديم يف أصحاب الطّبقة األوىل، يف املفاضلة

 . اختلفوا، ومنهم من مل يفاضل أصالً 
 . ٩٣-٧٨: صالطّبقات   )١(
 . ٢/٧٢٠ ، وينظر: رشح العلل١٢٩-١٢٨: ص بكري ابن سؤاالت  )٢(
 . ٧٢٠-٢/٧١٥ ينظر: رشح العلل  )٣(
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هريّ ((: قال ابن رجب   :مخس طبقاتأصحاب الزّ
والعلم ، هريّ حبة للزّ وطول الصُّ ، تقانواإل، مجعت احلفظ: الطّبقة األوىل

، ويونس، ومعمر، عمر بن اهللاوعبيد، وابن عيينة، كاملك؛ بط لهوالضّ ، بحديثه
هريّ وهؤالء متّ . وغريهم، وشعيب، قيلوعُ   .فق عىل ختريج حديثهم عن الزّ

وإنّام صحبوه ، هريّ لكن مل تطل صحبتهم للزّ ، أهل حفظ وإتقان: الطّبقة الثّانية
، كاألوزاعيّ ؛ وهم يف إتقانه دون الطّبقة األوىل، ومل يامرسوا حديثه، ة يسريةمدّ 

محنوعبد، يثواللّ  وهؤالء . ونحوهم، راشد بنعامنوالنّ ، مسافر بنخالد بنالرّ
هريّ رّ خيُ   .ج هلم مسلم عن الزّ

هريّ : الطّبقة الثّالثة ؛ م يف حفظهمكلِّ ولكن تُ ، ورووا عنه، وهبوصح، الزموا الزّ
د، حسني بنكسفيان ، صالح بنوزمعة، األخرض أيب بنوصالح، إسحاق بنوحممّ

مذيّ ، ج هلم أبو داودرِّ وهؤالء خيُ . ونحوهم ج مسلم رِّ وقد خيُ ، سائيّ والنّ ، والرتّ
 .لبعضهم متابعة

ابعة  هريّ من غري مالزمة: الطّبقة الرّ ومع ، وال طول صحبة، قوم رووا عن الزّ
، ديفّ الصّ  حييى بنومعاوية، الكلبيّ  حييى بنإسحاق لمث؛ م فيهمكلِّ ذلك تُ 

. ونحوهم، احبّ الصّ  بنىواملثنّ ، يّ املكّ  يزيد بنوإبراهيم، فروة أيب بنوإسحاق
مذيّ لبعضهمرّ وهؤالء قد خيُ   .ج الرتّ

 بنوسالقدّ وعبد، كاحلكم األييلّ ؛ واملجهولني، قوم من املرتوكني: الطّبقة اخلامسة

؛ تقدّ   )١( هريّ واة عن الزّ  ٨٧١-٨٧٠اإلشارة إليها ص:  متأُلِّفت كتب مفردة يف طبقات الرُّ
 . ١حاشية  ٨٧٢ص: و



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د ،حبيب مذيّ رّ فلم خيُ ، ونحوهم، اءقّ السّ  وبحر، املصلوب سعيد بنوحممّ ، ج هلم الرتّ

عن  هومن هنا نزلت درجة كتاب؛ ماجه لبعضهمج ابن رّ وخيُ ، سائيّ وال النّ ، وال أبو داود
 .))رينه من الكتب املعتربة سو طائفة من املتأخِّ دّ عُ ومل يَ ، ة الكتببقيّ 

ارقطنيّ  ئل الدّ هريّ  وسُ  أيب بنوشعيب، مالك((: فقال، عن أثبت أصحاب الزّ
 .))بيديّ والزّ ، قيلوعُ ، ويونس، عيينة وابن، محزة

 :اآليت ظحَ لْ يُ و
وابط واالعتبارات يف تقسيم هذه الطّبقاتنصّ -١   :وهي؛ ابنُ رجب عىل الضّ

 .واإلتقان، احلفظ-أ
يخ -ب حبة للشّ   .وكثرة املالزمة له، طول الصّ
وهذه هي ضوابط العلامء يف تقسيم طبقات ؛ واخلربة به، املعرفة بحديثه -ج

ة واة عن األئمّ  .الرُّ
فيُقاس عليهم ؛ يكن عىل سبيل احلرصومل ، مثّل يف كلِّ طبقة ببعض أصحاهبا - ٢

 .مَن توافرت فيهم ضوابط الطّبقة
تَّة-٣ ج حديثهم من أصحاب الكتب السِّ ف ، نصّ يف كلِّ طبقة من خرّ تعرّ ويُ

 .بذلك عىل رشوطهم فيها
بط -٤ واة يف الطّبقات حسب الضّ واملعرفة بحديث ، واإلتقان، ترتيب الرُّ

يخ نّ ، الشّ وبناءً عليه فأصحاب الطّبقة األوىل ؛ واإلسنادوليس باعتبار السّ
مون عىل أصحاب الطّبقة الثّانية عند االختالف عليه قدّ ، والثّانية عىل الثّالثة، يُ

 . ٦١٥-٢/٦١٣ رشح العلل  )١(
 . ١٤٨ -١٤٧: ص بكري ابن سؤاالت  )٢(
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ا د. وهلمّ جر¢ هيلّ  حييى بنقال حممّ الطّبقة الثّانية  إذا اختلف أصحابُ ((: الذّ

، وجد عندهم بيانيُ فإن مل ، كان املفزع إىل أصحاب الطّبقة األوىل يف اختالفهم
يعني أصحاب الطّبقة ؛ وَ وفيام رَ ، يعني الطّبقة الثّانية؛ ففيام رو هؤالء

 .))الئلواهد والدّ يعرف بالشّ ، الثّالثة
حبة، أقو االعتبارات احلفظُ  -٥   .كام يتبنيّ يف اعتبارات كلّ طبقة؛ ثمّ طول الصّ
هريّ باعتبار وقوع ؛ إدخال الطّبقتني األخريتني -٦  واية عن الزّ وإالّ ، مطلق الرّ

ا تجّ هبم مطلقً  .فإنّ أصحاهبا ال حيُ
ارقطنيُّ  -٧  هريّ  عامّة أصحاب الطّبقة األوىل عنوابنُ رجب عىل، توافق الدّ  .الزّ
هريّ من أصحاب الطّبقة األوىل -٨  م يف الزّ كام حكاه ؛ وقع اختالفٌ بينهم يف املقدّ

 .رجبابن

عفاء   )١( هريّ ثالثًا.  ظحَ لْ يُ و. ٤/٨٨للعقييلّ الضّ  أنّه جعل طبقات الزّ
 . ٦٧٦-٢/٦٧١ ينظر: رشح العلل  )٢(



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 

 
 :وهم ثالث طبقات: وفيهم كثرة، أصحاب ثابت البناينّ ((: قال ابن رجب 
 بنادومحّ ، املغرية بنوسليامن، زيد بنادومحّ ، كشعبة؛ الثّقات: الطّبقة األوىل 
 . . .سلمة بنادُ ثابت محّ هم يف هؤالء كلّ  وأثبتُ ، ومعمر، سلمة

 . . .ةعطيّ  بنمثل احلكم؛ يوخالشّ : الطّبقة الثّانية 
عفاء: الطّبقة الثّالثة  .))ارفّ ة الصّ عطيّ  بنكيوسف؛ وفيهم كثرة، واملرتوكون، الضّ

بط فقط ظحَ لْ يُ و   .أنّ ابن رجب اعترب يف تقسيم طبقاهتم عىل احلفظ والضّ

لت فيهم رسالة ماجستري بعنوان:   )١( جّ واة عن ثابت البناينّ سُ لسميحة بشاوريّ  طبقات الرُّ
مت ص:   . -(حاشية) ٨٧٢تقدّ

 . ٦٩٣-٢/٦٩٠ ينظر: رشح العلل  )٢(
 







 امتةاخل

، ونحمده يف كلِّ حنيٍ ، واألثناء، كام محدناه يف االبتداء؛ مد هللا عىل االنتهاءاحل
كر والثّناء -وحدهفهو املستحقّ ، وعىل كلّ حالٍ  ا للحمد والشّ ، عىل الدوام أبدً

ا نا، واالستمرار رسمدً الة ، أنت كام أثنيت عىل نفسك، ال نُحيص ثناءً عليك ربّ والصّ
الم عىل النّعمة املسداة محة املهداة، والسّ د؛ والرّ وأتباعه ، وصحبه، وعىل آله، نبيّنا حممّ

ين  :وبعد. إىل يوم الدّ
ا ك، فإنّ إنجاز هذا البحث تطلّب وقتًا طويالً  اوجهدً  :وقد تناولت فيه األمور اآلتية، بريً

يّته، تعريفه: اإلسناد -١ ؤال عنه، بدء استعامله، فوائده، أمهّ شبهات ، والسّ
 .واجلواب عنها، املسترشقني حول نشأته

يّته، نشأته، املراد به: علم رواة احلديث  -٢ ، بداية التّصنيف فيه، فوائده، أمهّ
 .ثني يف العناية بهجهود املحدِّ 

واة -٣ يّتها، أمثلتها، املراد هبا: املصطلحات املتعلِّقة بالرّ أشهر ، فوائدها، أمهّ
 .دراسة طائفة منها، املصنّفات فيها، مسائلها

ة حقائق علميّة ة، وثمّ ها يف العنارص اآلتية؛ ونتائج هامّ  :أُبنيّ أمهّ
ة بحفظ -١ ين هلذا اهللالقناعة التّامّ ا؛ الدّ ، بحفظه اهللاتكفّل فقد الكريم القرآن أمّ

ا نَّة وأمّ  .وهم أهل احلديث؛ هبا والعناية بحفظها للقيام تعاىل اهللاهيّأهم فبمن السُّ
ثون يف خدمة حديث رسول -٢ ومساعيهم ، اهللاجلهود الكبرية الّتي بذهلا املحدِّ

 :منها؛ وجتلّت يف جوانب عديدة، العناية برواته: ومن مجلة ذلك؛ احلميدة يف العناية به
 .وتدوينهم يف الكتب، مجعهمو، همحرصحماولة  -أ

 .عديالً تو احتديد مراتبهم جرحً و، مهلمجة الرتّ  -ب
ل هلم باالستقراء واملامرسة؛ وتقرير ضوابطه، هذا العلم قواعد تقعيد -ج ّا حتصّ  .ممِ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
واةاملتعلِّ املصطلحات يف مجيع  صنيفالتّ  -د  .قة بالرُّ

يّة الكبرية لإلسناد، املكانة العظيمة-٣  :منها؛ وجتلّت يف أمور كثرية، واألمهّ
ين -أ  .كونه من الدّ

ة به -ب  .اختصاص األمّ
ين -ج  .ومحاية احلديث، حفظ الدّ
ة احلديث من ضعفه-د  .معرفة صحّ

ثني فيه -هـ  .تأثّر أهل الفنون األخر باملحدِّ
واةعن سؤاهلم و، ثني باألسانيدكان الهتامم املحدِّ  -٤  أثرٌ ظاهرٌ يف نشأة علم ، الرُّ
واة  .واجلرح والتّعديل، الرُّ

 .ومآثرهم احلميدة، يُعدُّ علم رواة احلديث من مفاخر علامء احلديث -٥
يّة-٦ واةة باصّ اخلصطلحات املعرفة بامل أمهّ ، يف كتبهم لكوهنا متداولة؛ الرُّ

 .وجتري هبا ألسنتهم
واة -٧ بهاو، كثرة الفنون املتعلّقة بالرّ تها، تشعّ تي ، ودقّ وكثرة املصنّفات فيها الّ

 .تزخر هبا املكتبات اإلسالميّة
واة عرب العصور املختلفة -٨ دة، امتداد التّصنيف يف الرّ ومرّ ، واألمصار املتعدّ

 .منذ نشأته إىل بلوغه غايته؛ بمراحل خمتلفة
ت رموزُ نقلة احلديث -٩ ضَ حابة فمن ؛ واملكثرين منه، تَعرَّ بعدهم للطّعن من من الصّ

، وحماولة إبطاهلا، وهي الطّعن يف األحاديث؛ وفرق شتّى مجعتهم الغاية، قبل طوائف خمتلفة
 .والتّشكيك فيها







 ثبت املصادر واملراجع

ــ ــهآداب الشّ محن: افعي ومناقب ــدالرّ ــد عب ــنأليب حممّ ــاتم أيب ب ازي ح ــرّ ، ه٣٢٧ ال
 .ه٢/١٤١٣ط، القاهرة-مكتبة اخلانجيّ ، عبداخلالق عبدالغنيّ /حتقيق

 بـن اهللاعبداهللا عبيدأليب : اإلبانة عن رشيعة الفرقة النّاجية وجمانبة الفرق املذمومة
ــد ــة بــنحممّ ايــة دار، نعســان بــنحتقيــق/ رضــا، ه ٣٨٧احلنــبيلّ  بطّ يــاض-الرّ ، الرّ

 .ه٢/١٤١٥ط
يق حسن القنّوجيّ : أبجد العلوم  وزارة، زكـار اجلبّارنرشه/ عبد، ه ١٣٠٧لصدّ

 .م١٩٧٨، بدمشق، الثّقافة
: (مصـنّفاته ودراسـة يف منهجـه ومـوارده يف كتابـه اإلصـابة) ابن حجر العسقالينّ 

سالة، لشاكر حممود سة الرّ  .هـ١/١٤١٧ط، بريوت-مؤسّ
د عجّ مل: أبو هريرة راوية اإلسالم-  .هـ ٣/١٤٠٢ط، مكتبة وهبة، طيباخلاج حمّ

 ابـن العسـقالينّ  عـيلّ  بـنألمحد: إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة
ــر ــ وزارة، ه٨٥٢ حج ــالميّةالشّ ــالميّةبالتّ ، ؤون اإلس ــة اإلس ــع اجلامع ــاون م ، ع

 .ه١/١٤١٥ط
ــان ين عــيلّ : اإلحســان يف تقريــب صــحيح ابــن حبّ  الفــاريسّ  بلبــان بــنلعــالء الــدّ

سالة ، حتقيق/شعيب األرنؤوط، ه٧٣٩ سة الرّ  .ه١/١٤٠٨ط، بريوت-مؤسّ
د عيلّ : اإلحكام يف أصول األحكام ، ه ٤٥٦حـزم  ابن اهريّ الظّ أمحد  بنأليب حممّ

 .مقابلة عىل نسخة أمحد شاكر
د بنجعفر أمحد يبأل: أحكام القرآن الكريم ، هـ٣٢١ حاويّ الطّ  سالمة بنحممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ين أونال  .هـ١/١٤١٦ط، استانبول، مركز البحوث اإلسالميّة، حتقيق سعد الدّ

د عبداحلقِّ اإلشبييلّ : األحكام الوسطى من حديث النَّبيّ  اط أليب حممّ ابـن اخلـرّ
ــــلفيّ ، ه٥٨٢ ائيّ ، حتقيق/محــــدي السّ ــــامرّ ــــد ، وصــــبحي السّ ش ــــة الرّ  -مكتب

ياض  .ه١٤١٦،الرّ
مشـــقيّ  كثــري بــنأليب الفـــداء إســامعيل: اختصــار علــوم احلــديث ، ه٧٧٤ الدّ

اث دار مكتبـــــة، شــــــاكر أمحـــــد/حتقيـــــق ه ٣/١٣٩٩ط، القــــــاهرة -الـــــرتّ
 .احلثيث)الباعث(مع

ـد بنسعد عبدالكريم أليب: ستمالءأدب اإلمالء واال ـ حممّ دار ، ه٥٦٢ معاينّ السّ
 .ه١/١٤٠١ط، بريوت -الكتب العلميّة 

ــد: مــن علــم األصــول إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــقّ  ــ عــيلّ  بــنملحمّ  وكاينّ الشّ
ياض -الفضيلة دار، العريبّ  بنحتقيق سامي، ه١٢٥٥  .ه ١٤٢١، ١ط، الرّ

، ه٤٤٦ اخللـييلّ  عبـداهللا بـناخلليـلأليب يعـىل : اإلرشاد يف معرفة علـامء احلـديث
د سعيد شد مكتبة، عمر بنحتقيق/حممّ ياض - الرّ  .ه١/١٤٠٩ط، الرّ

ين األلباينّ : بيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السّ  د نارص الدّ املكتـب ، ملحمّ
 .ه ١/١٣٩٩ط، بريوت -اإلسالميّ 

 عبدالكريم بنزرعة عبيداهللاأليب : ثنيم فيهم من املحدِّ كلِّ عفاء ومن تُ أسامي الضّ 
ازيّ  ، نرش املجلس العلميّ يف اجلامعـة اإلسـالميّة، حتقيق/سعدي اهلاشميّ ، ه ٢٦٤ الرّ

ازيّ : (ضمن كتابه ١/١٤٠٢ط نَّة النّ  أبو زرعة الرّ  .ة)بويَّ وجهوده يف السُّ
محنعبدل: االستبصار يف نقد األخبار- حتقيـق/ ، هــ١٣٨٦، املعلّميّ  حييى بنالرّ

د الشّ سيدي  ياض-دار أطلس، نقيطيّ حممّ  .هـ١/١٤١٧ط، الرّ



 ثبت املصادر واملراجع
ـــف: االســـتذكار ـــنأليب عمـــر يوس ـــداهللا ب ـــريّ النّ  عب ـــدالربِّ ا م ـــن عب ، ه٤٦٣ب

 .ه١/١٤١٤ط، حلب-دار الوعي، /عبداملعطي قلعجيّ نرش
د عناينّ ، إلدوارد سعيد: االسترشاق  .م١/٢٠٠٦ط، القاهرة-رؤية، ترمجة/ حممّ

اع احلضاريّ االسترشاق واخللفيّة  -دار املعارف، ملحمود زقزوق: الفكريّة للرصّ
 .القاهرة

راســات اإلســالميّة االستشــراق ــارلعبــد: والدّ ن-دار الفرقــان، العــاينّ  القهّ ، عــامّ
 .هـ١/١٤٢١ط

باعيّ : االسترشاق واملسترشقون ما هلم وما عليهم اق، ملصطفى السّ  .دار الورّ
ابن عبدالربِّ  مريّ النّ  عبداهللا بنيوسفأليب عمر : االستيعاب يف أسامء األصحاب

 .بريوت (بحاشية اإلصابة البن حجر) -دار الكتاب العريبّ ، ه٤٦٣
ـحابة يف أسد الغابـة ـد بـناحلسـن عـيلّ  أليب: معرفـة الصّ  األثـري ابـن اجلـزريّ  حممّ

د/ حتقيق، ه٦٣٠ عب دار، إبراهيم البنّا وغريه حممّ  .الشّ
دأليب : أنس بنأسامء شيوخ مالك ـ إسامعيل بنبكر حممّ ، خلفـون ابـن األندليسّ

لف أضواء، بوشامة رىض/ حتقيق، هـ٦٣٦/ت  .هـ١/١٤٢٥ط، السّ
حابة وما لكلّ واحد منهم من العدد د عيلّ : أسامء الصّ  اهريّ الظّ أمحد  بنأليب حممّ

عدينّ ، ه٤٥٦حزم ابن   .القاهرة، مكتبة القرآن، حتقيق/مسعد السّ
 البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنبكر أمحد يبأل: األنباء املحكمةاألسامء املبهمة يف 

ين عيلّ  عزّ  حتقيق/، هـ٤٦٣  .هـ ١٤٠٥ /١ط، القاهرة-مكتبة اخلانجيّ ، الدّ
د أسد: اإلسالم عىل مفرتق طرق  .دار العلم للماليني، ملحمّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــحابة ــز الصّ دار ، ه٨٥٢ابــن حجــر  العســقالينّ  عــيلّ  بــنألمحــد: اإلصــابة يف متيي

 .بريوت-العريبّ الكتاب 
ابق كيّ  املحسنعبد بن اهللاحتقيق/ عبد: الكتاب السّ  .هجر مركز، الرتّ

ين الزّ : األعالم  .م٩/١٩٩٠ط، بريوت -دار العلم ، ركيلّ خلري الدّ
ــاريخ ــد: اإلعــالن بــالتّوبيخ ملــن ذمّ التّ ــخاويّ عبــد بــنملحمّ محن السّ ، ه٩٠٢الــرّ

 .بريوت -دار الكتب العلميّة ، ترمجة/صالح العيلّ ، حتقيق/ فرانزروزنثال
ـــيعة ـــان الشّ ـــن األمـــني: أعي ـــن األمـــني، ملحس ـــق/ حس ـــارف، حتقي -دار التّع

 .هـ١٤٠٣،بريوت
ين خليـلل: رصأعيان العرص وأعوان النّ  ـ أيبـك بـنصالح الدّ ، هــ٧٦٤ فديّ الصّ

 .هـ ١٤١٨ /١ط، دمشق -دار الفكر، وآخرين، عيلّ أبو زيدحتقيق/ 
ــان  ــطالحاالقــرتاح يف بي ــد: االص ــتح حممّ ــنأليب الف ــيلّ  ب ــرييّ  ع ــق  القش ــن دقي اب

 .ه١٤٠٦، بريوت -دار الكتب العلميّة ، ه ٧٠٢العيد
كــيّ  قلــيج بــنملغلطــاي: إكــامل هتــذيب الكــامل ــد ، ه٧٦٢الرتّ حتقيــق/ عــادل حممّ

 .ه ١٤٢٢، القاهرة -الفاروق احلديثة، وأسامة إبراهيم
ــابقالكتــاب  ــقَ : السّ قَّ اد/منــه جــزءاً  حَ ويثــيّ  محيِّــد بــنعــوّ ، ماجســتري رســالة، الرّ
 .ه١٤١٦ -١٤١٥ اجلامعيّ  للعام، اإلسالميّة باجلامعة

أليب : اإلكامل يف رفع االرتياب عـن املؤتلـف واملختلـف يف األسـامء والكنـى واألنسـاب
 .ه١/١٤١١ط، بريوت - العلميّة الكتب دار، ه٤٧٥ ماكوال بن اهللاهبة بننرص عيلّ 

يوطيّ يف علم احلديث د شاكر: ألفيّة السّ ، تصحيح ورشح/ أمحد حممّ
 .العلميّةاملكتبة



 ثبت املصادر واملراجع
حتقيق/ ، ه٨٥٢ حجر ابن العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: األمايل املطلقة
لفيّ   هـ١/١٤١٦ط، بريوت-املكتب اإلسالميّ ، محدي السّ

افضة دّ عىل الرّ ، ه٤٣٠ األصبهاينّ  عبداهللا بننعيم أمحدأليب : اإلمامة والرّ
د حسن إسامعيل  .هـ١٤٢٤/ ١ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، حتقيق/حممّ

حابة ين مغلطاي: اإلنابة إىل معرفة املختلف فيهم من الصّ  قليج بنلعالء الدّ
شد، حتقيق/عزت املريس وآخريْنِ ، ه٧٦٢ احلنفيّ  ياض-مكتبة الرّ  .الرّ

، ه٨٥٢ حجر ابن العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: العمرإنباء الغمر بأنباء 
ة، حتقيق/ حسن حبيشّ   .هـ١٣٨٩، القاهرة، وزارة األوقاف املرصيّ

 الربّ ابن عبد مريّ النّ  اهللاعبد بنعمر يوسف يبأل: واةاإلنباه عىل قبائل الرّ 
 .هـ١/١٤٠٥ط، بريوت-دار الكتاب العريبّ ، إبراهيم األبياريّ  يق/قحت، هـ٤٦٣

-اإلرشاد دار، نبي بنملالك: إنتاج املسترشقني وأثره يف الفكر اإلسالميّ احلديث
 .هـ١/١٣٨٨ط، بريوت

د بنأليب سعد عبدالكريم: األنساب تعليق/عبداهللا ، ه٥٦٢ معاينّ السّ  حممّ
 .ه١/١٤٠٨ط، بريوت -دار الكتب العلميّة ، الباروديّ 

نَّة من الزّ  األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل : ضليل واملجازفةلل والتّ السُّ
محنعبدل  .هـ٢/١٤٠٥ط، بريوت-املكتب اإلسالميّ ، هـ١٣٨٦ املعلّميّ  حييى بنالرّ

د: إيضاح املحصول من برهان األصول / حتقيق، هـ٥٣٦ املازريّ  عيلّ  بنملحمّ
 .بريوت-اإلسالميّ  الغرب دار، الطّالبيّ  غامز

يل عىل  ، هـ ١٣٣٩البغداديّ اشا سامعيل بإل: نونكشف الظّ إيضاح املكنون يف الذّ
 .القاهرة-مكتبة ابن تيميّة



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د اهللاعبد يبأل: اإليامن ـ بـنإسـحاق بـنحممّ ه بـنحييـى بـندحممّ نْـدَ ، هــ٣٩٥ مَ

د بنعيلّ  حتقيق/ سالة، الفقيهيّ  حممّ سة الرّ  هـ١٤٠٦ /٢ط، بريوت-مؤسّ
ــد شــاكرمحــد أل: اختصــار علــوم احلــديثرشح الباعــث احلثيــث  مكتبــة دار ، حممّ

اث  .ه٣/١٣٩٩ط، القاهرة-الرتّ
ــد: البحـر املحــيط يف أصــول الفقــه ين حممّ ــالزّ  هبــادر بــنلبــدر الـدّ ، ه ٧٩٤ ركيشّ

قهح  .ه ١٤١٣/ ٢ط، وزارة األوقاف الكويتيّة، مجاعة/قّ
نَّة املرشّ  مريّ  ضياء بنكرمأل: فةبحوث يف تاريخ السُّ  .هـ ١٤٠٥/  ٤ط، العُ

مشقيّ  كثري بنأليب الفداء إسامعيل: هايةالبداية والنّ   من مجاعة/حتقيق، ه٧٧٤ الدّ
 .ه١/١٤٠٨ط، اثان للرتّ يّ الرّ  دار، الباحثني
دمل: ابعالع بمحاسن من بعد القرن السّ البدر الطّ  ، هــ١٢٥٠ وكاينّ الشّ  عيلّ  بنحمّ

 .القاهرة-مكتبة ابن تيميّة
ـ عـيلّ  بـنأليب حفص عمـر: ح الكبريالبدر املنري يف ختريج أحاديث الرشّ   افعيّ الشّ

ـــ ـــن امللقِّ ـــيطحتقيق/، ه٨٠٤ن اب ـــو الغ ـــطفى أب ـــريْنِ ، مص ـــرةدار ، وآخ  - اهلج
ياض  .ه١٤٢٥،الرّ

ابق ـ: الكتاب السّ ـال السّ ينو، ديّ حتقيق/مج ـاض-دار العاصـمة، أمحـد رشيـف الـدّ ي  ١ط، الرّ
 .ه١٤١٤/

ابن حجر  العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: بذل املاعون يف فضل الطّاعون
ياض -دار العاصمة، حتقيق/أمحد الكاتب، ه٨٥٢  .الرّ

دمل: الوادي آيشابن جابر برنامج   /قيقحت، هـ٧٤٩آيش  الوادي جابر بنحمّ
د   .هـ١٤٠١، جامعة أمّ القر، نرش البحث العلميّ ، احلبيبحممّ



 ثبت املصادر واملراجع
عينيّ  د بنلعيلّ : برنامج شيوخ الرُّ عينيّ  اإلشبييلّ  حممّ  إبراهيم/ حتقيق، هـ٦٦٦ الرُّ

 .هـ١٣٨١، دمشق-الثّقافة وزارة، شبوح
 اجلـوينيّ  عبـداهللا بـنإلمام احلرمني أيب املعـايل عبـدامللك: الربهان يف أصول الفقه

 .ه٢/١٤٠٠ط، القاهرة -دار األنصار، يبحتقيق/عبدالعظيم الدّ ، ه٤٧٨
ين عـيلّ : بغية الباحث عن زوائد مسـند احلـارث ، ه٨٠٧ اهليثمـيّ  سـليامن بـنلنـور الـدّ

نَّة، حتقيق/حسني الباكريّ  ع امللك عاون مع جممّ بالتّ ، باجلامعة اإلسالميّة، مركز خدمة السُّ
 .ه١/١٤١٣ط، فهد

دار ، سهيل زكار/قيقحت، هـ٦٦٠ العديم ابن أمحد بنعمرل: لب يف تاريخ حلببغية الطّ 
 .بريوت-الفكر

ـ حييـى بـنألمحـد: بغية امللـتمس يف تـاريخ رجـال أهـل األنـدلس ، ه٥٩٩ بيّ الضّ
 .هـ١٤١٠ /١ط، القاهرة-يّ رصدار الكتاب امل، حتقيق/إبراهيم األبياريّ 

ين خليل: أنس بنبغية امللتمس يف سباعيّات حديث اإلمام مالك  بنلصالح الدّ
لفيّ ، ه٧٦١العالئيّ  كيكلديّ  ، بريوت-عامل الكتب، حتقيق/محدي السّ

 .هـ١/١٤٠٥ط
ـد ، ملحمـود شـكري األلـويسّ : العـرباألرب يف معرفـة أحـوال  بلوغ بعناية/حممّ
 .٢ط، هبجة

 حجـر ابـن العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: ة األحكامبلوغ املرام من مجع أدلّ 
 .ه١٤٠٢، بريوت -دار اجليل ، ه٨٥٢

 احلليمعبد بنالعبّاس أمحد يبأل: ةة يف تأسيس بدعهم الكالميّ بيان تلبيس اجلهميّ 
اينّ   .هـ١٤٢٦، ع امللك فهدجممّ  نرش، حتقيق/ مجاعة من الباحثني، هـ٧٢٨ تيميّة ابن احلرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنأليب احلسن عيلّ : بيان الوهم واإلهيام الواقعني يف كتاب األحكام  الفايسّ  حممّ

ـــان  يــــاض -دار طيبـــة ، حتقيق/احلســـني آيـــت ســـعيد، ه٦٢٨ابـــن القطَّ ، الرّ
 .ه١/١٤١٨ط

ـد : تاج العروس من جواهر القـاموس بيـديّ ملحمّ حتقيق/مجاعـة مـن ، مرتىضـ الزّ
 .بالكويت، وزارة اإلعالم، الباحثني

مشقيّ  تاريخ محن: أيب زرعة الدّ مشقيّ  عمرو بنأليب زرعة عبدالرّ دار ، ه٢٨١ الدّ
 .ه١٤١٧بريوت/-الكتب العلميّة

 .٥ط/، القاهرة-دار املعارف، لكارل بروكلامن: تاريخ األدب العريبّ 
ـــامء الثّ  ـــاريخ أس ـــاتت ـــر: ق ـــص عم ـــنأليب حف ـــد ب ـــنأمح ـــاهني ب ، ه٣٨٥ ش

لفيّة، ائيّ امرّ السّ  صبحي/حتقيق ار السّ  .ه١/١٤٠٤ط، الكويت، الدّ
ـد: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعـالم هبيّ  أمحـد بـنأليب عبـداهللا حممّ  الـذّ

 .بريوت-العريبّ  الكتاب دار، تدمري عمر/حتقيق، ه٧٤٨
د يبأل: )ربيّ تاريخ الطّ (وامللوك ممتاريخ األ  ربيّ الطّ  جرير بنجعفر حممّ

 .ه٢/١٤٠٨ط، بريوت-العلميّة الكتب دار، هـ٣١٠
-العلميّـة الكتـب، ه٤٦٣البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأليب بكر أمحد: تاريخ بغداد

 .بريوت
دار ، ترمجة وحتقيق/ يوسف اهلادي، هـ٥٦٥ت البيهقيّ  زيد بنلعيلّ : تاريخ بيهق

 .هـ١٤٢٥/ ١ط، دمشق-اقرأ
اث العريبّ  ياض-نرش جامعة اإلمام، لفؤاد سزكني: تاريخ الرتّ  .هـ١٤١١، الرّ



 ثبت املصادر واملراجع
ــان ــاريخ جرج ــزة: ت ــنحلم ــف ب ــ يوس ــب، ه٤٢٧هميّ السّ ــامل الكت ــريوت-ع ، ب

 .ه٣/١٤٠١ط
، سعيد األفغاينّ /بعناية، هـ٣٧٠ اخلوالينّ  اهللاعبد بناراجلبّ عبدل: اتاريخ داريّ 

 .هـ١٣٦٩، دمشق-قيّ رتمطبعة ال
ارميّ  سعيد بنعثامنتاريخ  ـد نـور سـيف: عن ابن معني الدّ دار ، حتقيق/أمحد حممّ

 .بجامعة امللك عبدالعزيز، نرش مركز البحث العلميّ ، دمشق -املأمون 
ـد بـنأليب الوليد عبداهللا: واة للعلم باألندلستاريخ العلامء والرّ  ابـن  األزديّ  حممّ

 .ه٢/١٤٠٨ط، مرص - مطبعة املدينّ ، نرشه/عزت احلسينيّ ، ه٤٠٣ الفريضّ 
د: التّاريخ الكبري  .بريوت -الكتب العلميّة ، ه٢٥٦ البخاريّ  إسامعيل بنملحمّ

ـ احلسـن بـنأليب القاسم عـيلّ : تاريخ مدينة دمشق ، ه٥٧١ابـن عسـاكر  افعيّ الشّ
 .ه١٤١٥، بريوت -دار الفكر ، حتقيق/عمر العمرويّ 

، ادحتقيق/كوركيس عوّ ، ه٢٩٢بحشل  الواسطيّ  سهل بنألسلم: تاريخ واسط
 .ه١/١٤٠٦ط، املدينة املنورة -نرش مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب

 حجـر ابـن العسـقالينّ  عـيلّ  بـنأليب الفضـل أمحـد: تبصـري املنتبـه بتحريـر املشـتبه
ار، ه٨٥٢  .ه٢/١٤٠٦ط، اهلند - العلميّة الدّ

 بنأليب القاسم عيلّ : تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعريّ 
 .هـ٢/١٣٩٩ط، دمشق-دار الفكر، ه٥٧١ابن عساكر  افعيّ الشّ  احلسن

، ه٤٣٠ األصبهاينّ  عبداهللا بنأليب نعيم أمحد: تثبيت اإلمامة وترتيب اخلالفة
 .هـ١٤٠٧/ ١ط، بريوت-دار اإلمام مسلم، حتقيق/إبراهيم التّهاميّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حابة د: جتريد أسامء الصّ هبيّ  أمحد بنأليب عبداهللا حممّ -دار املعرفة، ه٧٤٨ الذّ

 .بريوت
 ٨٨٥املرداويّ  سليامن بنأليب احلسن عيلّ : التّحبري رشح التّحرير يف أصول الفقه

محن اجلربين وآخريْنِ ، ه شد، حتقيق/عبدالرّ ياض-مكتبة الرّ  .ه١٤٢١/ ١ط، الرّ
د بنالكريمأليب سعد عبد: التّحبري يف املعجم الكبري معاينّ  حممّ ، هـ٥٦٢/ت السّ

 .هـ١٣٩٥، ناجي منرية/  حتقيق
اد وشعيب األرنؤوط: حترير تقريب التّهذيب ار عوّ سالة، لبشّ سة الرّ ، بريوت-مؤسّ

 .هـ١/١٤١٧ط
محن املباركفوريّ : مذيّ برشح جامع الرتّ  حتفة األحوذيّ  د عبدالرّ   أليب العيلّ حممّ

د عثامن، ه١٣٥٣ محن حممّ  .الفكردار ، تصحيح/عبدالرّ
، ه٧٤٢ يّ املـزِّ  كـيّ الزّ  بـناج يوسـفأليب احلجّ : األرشاف بمعرفة األطرافحتفة 

ينتصحيح/عبدالصّ  ار القيّ ، مد رشف الدّ  .ه١/١٣٨٤ط، اهلند-مةالدّ
يفة د: التّحفة اللّطيفة يف تاريخ املدينة الرشّ خاويّ عبد بنملحمّ محن السّ ، ه٩٠٢الرّ

رة  .هـ١/١٤٢٩ط، مركز بحوث ودراسات املدينة املنوّ
ين خليلل: حبةتبة ملن ثبت له رشيف الصّ حتقيق منيف الرّ   كيكلديّ  بنصالح الدّ

ياض-دار العاصمة، حيم القشقريّ الرّ عبد /قيقحت، هـ٧٦١العالئيّ  ، الرّ
 .هـ١/١٤١٠ط

 األبياريّ  إسامعيل بنلعيلّ : التّحقيق والبيان يف رشح الربهان يف أصول الفقه
 .هـ١/١٤٣٤ط، قطر، األوقاف وزارة نرش، اجلزائريّ  عيلّ / حتقيق، هـ٦١٨/ت



 ثبت املصادر واملراجع
محن: واويّ اوي يف رشح تقريـب النّـتدريب الرّ  ين عبـدالرّ  بكـر أيب بـنجلـالل الـدّ
ـــيوطيّ  ـــق، ه٩١١ السّ ـــدالوهّ /حتقي ـــداللّ عب ـــة، طيفاب عب ـــب احلديث ، دار الكت

 .ه٢/١٣٨٥ط
ــــابق ســــاويّ : الكتــــاب السّ ام-دار ابــــن اجلــــوزيّ ، حتقيق/مــــازن الرسّ مّ ، الــــدّ

 .هـ٢/١٤٣٣ط
ــ ــزوينالتّ ــار ق ــدالكريم: دوين يف أخب ــنلعب ــد الرّ  ب ــيّ حممّ ــيّ  افع ، ه٦٢٣ القزوين

 .ه١٤٠٨، بريوت -دار الكتب العلميّة ، العطارديّ  اهللاحتقيق/عزيز
ــــــ ــــــذكرة احلفّ ــــــد: اظت ــــــداهللا حممّ ــــــنأليب عب هبيّ  أمحــــــد ب ــــــذّ ، ه٧٤٨ ال

محنعبد/تصحيح  .العريبّ  الفكر دار، املعلّميّ  حييى بنالرّ
 بـنللقـايض عيـاض: ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك

ـــة األوقـــاف وزارة، مجاعـــة/حتقيـــق، هــــ٥٤٤ اليحصـــبيّ  موســـى / ٢ط، املغربيّ
 .هـ١٤٠٣

محن عبد يبأل: ومن بعدهم اهللاتسمية فقهاء األمصار من أصحاب رسول الرّ
ــد ــنأمح ــعيب ب ــائيّ  ش ـــ٣٠٣ النّس ــقحت، ه ــلامن /قي ــهور س ــد مش ــريموعب  الك

 .هـ١/١٤٠٨ط، األردن-املنار مكتبة، الوريكات
د: تسمية ماورد به اخلطيب دمشق من الكتب ، األندليسّ  املالكيّ  أمحد بنملحمّ

ان يف كتابهمادّ  مجع( احلافظ اخلطيب البغداديّ وأثره يف علوم : ته حممودُ  الطّحّ
 .احلديث)

، ه ٣٨٢ العســـكريّ  هـــالل بـــنأليب أمحـــد احلســـن: ثنيتصـــحيفات املحـــدِّ 
 .ه ١/١٤٠٢ط، القاهرة -املطبعة العربيّة ، حتقيق/حممود مرية



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ة األربعة  العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: تعجيل املنفعة بزوائد رجال األَئمَّ

 .دار املحاسن، حتقيق/عبداهللا هاشم املدينّ ، ه٨٥٢بن حجر ا
ــديل والتّ التّ  ــرَّ ع ــن خ ــريح مل ــاريُّ ج ــه البخ ــ ج ل ــامع الصّ ــد : حيحيف اجل أليب الولي

ياض -واء دار اللّ ، ه٤٧٤الباجيّ  خلف بنسليامن  .ه ١/١٤٠٦ط، الرّ
ين األلباينّ مل: انقات احلسان عىل صحيح ابن حبّ عليالتّ  د نارص الدّ ، هـ١٤٢٠حمّ

 .هـ١٤٢٤ /١ط، ةجدّ -دار با وزير
ابـن  العسـقالينّ  عـيلّ  بـنأليب الفضل أمحـد: عليق عىل صحيح البخاريّ تغليق التّ 
، بـــــريوت-املكتـــــب اإلســـــالميّ ، حتقيق/ســـــعيد القزقـــــيّ ، ه٨٥٢حجـــــر 

 .ه١/١٤٠٥ط
ـر منصـور: تفسري القرآن ـد بـنأليب املظفّ ـمعاينّ  حممّ / حتقيـق، هــ ٣٨٩/  ت السّ

ياض-دار الوطن، اس غنيمعبّ  بنغنيم  .هـ ١٤١٨/ ١ط، الرّ
د : عديلتقدمة املعرفة لكتاب اجلرح والتّ  محنأليب حممّ د بنعبدالرّ ازي حممّ  ابن الرّ

 .الفكر دار، ه٣٢٧ حاتم أيب
ــب التّ  ــذيبتقري ــد: ه ــل أمح ــنأليب الفض ــيلّ  ب ــقالينّ  ع ــر ا العس ــن حج ، ه٨٥٢ب

د عوامة  .ه٢/١٤٠٨ط، حلب -شيد دار الرّ ، حتقيق/حممّ
ــابق ــاب السّ ــد: الكت ــغري أمح ــبال ص ــق/أيب األش ــمة، حتقي ــاض-دار العاص ي ، الرّ

 .هـ٢/١٤٢٣ط
، ه٦٧٦النّـوويّ  رشف بـنليحيـى: ذيريسري ملعرفة سنن البشـري النّـوالتّ  قريبالتّ 

(مع ه ٢/١٣٨٥ط، مرص -دار الكتب احلديثة، طيفاب عبداللّ عبدالوهّ  حتقيق/
 .اوي)تدريب الرّ 



 ثبت املصادر واملراجع
ــالتّ  ــدمل: نن واملســانيدقييــد ملعرفــة رواة السّ ابــن نقطــة  احلنــبيلّ  الغنــيّ عبــد بــنحمّ

 .هـ١٤٠٧، بريوت-دار احلديث، هـ٦٢٩
ـالحقييد واإليضـاح رشح مقدّ التّ   العراقـيّ  احلسـني بـنحيملعبـدالرّ : مـة ابـن الصّ

 .هـ١/١٤٢٥ط، بريوت-دار البشائر اإلسالميّة، حتقيق/ أسامة خيّاط، ه٨٠٦
ــامل ــة اإلك ــد: تكمل ــر حممّ ــنأليب بك ــدالغنيّ  ب ــة  عب ــن نقط ــداديّ اب ، ه٦٢٩البغ
ــدالقيّ  ــدحتقيق/عب ــيّ النَّ  ربِّ وم عب ــز ، ب اثمرك ــرتّ ــاء ال ــة أمّ ، إحي ــر جامع ، الق

 .ه١/١٤٠٨ط
 عـيلّ  بـنأليب الفضـل أمحـد: افعـي الكبـريلخيص احلبري يف ختريج أحاديـث الرّ التّ 

 .ه١٣٨٤املدينة ، تصحيح/عبداهللا هاشم املدينّ ، ه٨٥٢بن حجر ا العسقالينّ 
سم تلخيص املتشابه  البغداديّ  اخلطيب ثابت بنعيلّ  بنأليب بكر أمحد: يف الرّ

كينة الشّ  /حتقيق، ه٤٦٣  .م ١/١٩٨٥ط، دمشق-طالس، هايبّ سُ
ــد: تلخــيص املســتدرك للحــاكم هبيّ  أمحــد بــنملحمّ ــذّ ــريوت  املعرفــة دار، ه٧٤٨ ال   ب

 .)املستدرك بحاشية(
ـري محن: تلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التّاريخ والسّ  عـيلّ  بـنأليب الفـرج عبـدالرّ

 .ه١٤١٨/ ١ط، بريوت-األرقمدار ، ه٥٩٧ اجلوزيّ  ابن البغداديّ 
نَّةة يف التّ متام املنَّ  ين األلباينّ : عليق عىل فقه السُّ د نارص الدّ  -املكتبة اإلسالميّة ، ملحمّ

 .ه٣/١٤٠٩ط، نعامّ 
 مـريّ النّ  عبـداهللا بـنأليب عمـر يوسـف: أ من املعاين واألسانيدمهيد ملا يف املوطّ التّ 

ـــــدالربِّ  ـــــن عب ـــــن ، ه٤٦٣اب ـــــاحثنيحتقيق/مجاعـــــة م ـــــاف ، الب وزارة األوق
 .ه١٣٨٧،ملغرباب



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د بنعيلّ ل: نيعة املوضوعةيعة املرفوعة عن األخبار الشّ تنزيه الرشّ  ابن عراق  الكناينّ  حممّ

ديقال اهللاعبدو، طيفاللّ اب عبدالوهّ عبدحتقيق/، هـ٩٦٣ -دار الكتب العلميّة، صّ
 .هـ٢/١٤٠١ط، بريوت

ــب الكــوثريّ التّ  ــام يف تأني ــل ب محن: مــن األباطيــل نكي ــدالرّ ــنلعب  املعلّمــيّ  حييــى ب
 .ه٢/١٤٠٦ط، بريوت - اإلسالميّ  املكتب، ه١٣٨٦

 .بريوت-العلميّة الكتب، ه٦٧٦ النّوويّ  رشف بنيحيىل: غاتهتذيب األسامء واللّ 
 -دار املســرية ، ه١٣٤٦لعبــدالقادر بــدران : هتــذيب تــاريخ دمشــق البــن عســاكر

 .ه٢/١٣٩٩ط، بريوت
ين أمحد: هذيبهتذيب التّ  ، دار الفكـر، ه٨٥٢بـن حجـر ا العسـقالينّ  عـيلّ  بنلشهاب الدّ

 .ه١٤٠٤
ـ، ه٧٤٢ يّ اج يوسف املزِّ يب احلجّ أل: جالهتذيب الكامل يف أسامء الرّ  ار حتقيق/بشّ

سالة ، ادعوّ  سة الرّ  .ه٤/١٤٠٦ط، بريوت -مؤسّ
 .بريوت - دار املعرفة، ه١٣٣٨ طاهر اجلزائريّ : ظر إىل أصول األثرتوجيه النَّ 

د: التّوضيح األهبر لتذكرة ابن امللقّن يف علم األثر خاويّ عبد بنملحمّ محن السّ الرّ
 .هـ٢/١٤٢٨ط، القاهرة-دار اإلمام أمحد، حتقيق/ عبداهللا البخاريّ ، ه٩٠٢

ـد: توضيح األفكار ملعـاين تنقـيح األنظـار ـ إسـامعيل بـنملحمّ ، ه١١٨٢ نعاينّ الصّ
د حمي ين عبداحلميد يحتقيق/حممّ لفيّة ، الدّ  .رةاملدينة املنوّ  -املكتبة السّ

ين : واة وأنســاهبم وألقــاهبم وكنــاهمتوضــيح املشــتبه يف ضــبط أســامء الــرّ  البــن نــارص الــدّ
د مشقيّ  عبداهللا بنحممّ د/حتقيق، ه٨٤٢الدّ سالة، العرقسويسّ  حممّ سة الرّ ، بـريوت-مؤسّ

 .ه٢/١٤١٤ط



 ثبت املصادر واملراجع
ـــطلح  ـــري مص ـــديثاتيس ـــود الطّ : حل ـــملحم ـــارف، انحّ ـــة املع ـــاض-مكتب ي ، الرّ

 .ه٨/١٤٠٧ط
د: ثبت مسموعات ين حممّ ، هـ ٦٤٣/ت املقديسّ  الواحدعبد بنضياء الدّ

د/ حتقيق  .هـ١٤١٩، البشائر دار، احلافظ مطيع حممّ
د: قاتالثّ   .ه١/١٣٩٣ط، اهلند -املعارف، البستيّ  حبَّان بنأليب حاتم حممّ

د: اجلامع ـد شـاكر ، ه٢٧٩ مـذيّ الرتّ  عيسـى بنأليب عيسى حممّ حتقيق/أمحـد حممّ
 .ه٢/١٣٩٨ط، مرص -مكتبة البايبّ ، وغريه

د بنللمبارك: سولجامع األصول يف أحاديث الرّ  ، ه٦٠٦ابن األثري  اجلزريّ  حممّ
 .ه٢/١٤٠٣ط، دار الفكر، حتقيق/عبدالقادر األرنؤوط

عبــدالربِّ بــن ا مــريّ النّ  عبــداهللا بــنأليب عمــر يوســف: جــامع بيــان العلــم وفضــله
هرييّ ، ه٤٦٣  .دار ابن اجلوزيّ ، حتقيق/ أيب األشبال الزّ

ين خليـل : حصيل يف أحكام املراسيلجامع التّ   العالئـيّ  بـن كيكلـديّ الصالح الدّ
 .ه١/١٣٩٨ط، بالعراق، وزارة األوقاف، لفيّ حتقيق/محدي السّ ، ه٧٦١

محن: جامع العلوم واحلكم ، ه٧٩٥بن رجـب ا أمحد احلنبيلّ  بنأليب الفرج عبدالرّ
 .ه٥/١٤٠٠ط، مرص، مكتبة البايبّ 

د اهللاعبد يبأل: اجلامع ألحكام القرآن دار إحيـاء ، هــ٦٧١ القرطبـيّ  أمحد بنحممّ
اث العريبّ   .هـ ١٤٠٥، بريوت-الرتّ

 البغـداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأليب بكر أمحد: امعاوي وآداب السّ اجلامع ألخالق الرّ 
ياض -مكتبة املعارف ، انحّ مود الطّ حم/حتقيق، ه٤٦٣  .الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
حتقيــق / ، ه٤٥٨ البيهقــيّ  احلســني بــنأليب بكــر أمحــد: اجلــامع لشــعب اإليــامن

شد ، عبدالعيلّ عبداحلميد ياض/ مكتبة الرّ  هـ ١٤٢٣الرّ
نَن نَن اهلادي ألقوم سَ  كثري بنعمر بنالفداء إسامعيل يبأل: جامع املسانيد والسُّ

 .هـ ١٤١٩، بريوت-خرض دار، دهيش بنامللكحتقيق/ عبد، هـ٧٧٤ القريشّ 
ـد: األنـدلس تاريخ علـامءجذوة املقتبس يف   احلميـديّ  فتـوح بـنأليب عبـداهللا حممّ

اد وآخرحتقيق/، ه٤٨٨ ار عوّ  .هـ١/١٤٢٩ط، تونس-دار الغرب اإلسالميّ ، بشّ
محن: عديلاجلرح والتّ  د عبدالرّ ازيّ  حاتم أيب بنأليب حممّ  .دار الفكر، ه٣٢٧ الرّ

ـد عـيلّ : أنساب العـربمجهرة   الظّـاهريّ  حـزم بـنسـعيد بـنأمحـد بـنأليب حممّ
الم/ حتقيق، هـ٤٥٦  .٥/ط، القاهرة-املعارف دار، هارون عبدالسّ

د يبأل: غةمجهرة اللّ  رمزي  حتقيق/، هـ٣٢١ األزديّ  دريد بناحلسن بنبكر حممّ
 .م١/١٩٨٧ط، بريوت-دار العلم للماليني، بعلبكيّ 

د بنالقادرلعبد: طبقات احلنفيّة اجلواهر املضيئة يف / حتقيق، هـ٧٧٥ القريشّ  حممّ
 .هـ٢/١٤١٣ط، هجر، احللو الفتّاحعبد

ــر ــن حج ــالم اب ــيخ اإلس ــة ش رر يف ترمج ــدّ ــواهر وال ــد: اجل ــنملحمّ ــد ب محن عب الرّ
خاويّ   .هـ ١٤١٩/ ١ط، دار ابن حزم، حتقيق/ إبراهيم باجس، ه٩٠٢السّ

، هـ ٨٧٩ احلنفي قطلوبغا بنلقاسم: الفكرحاشية ابن قطلوبغا عىل رشح نخبة 
ياض-الوطن دار، النّارص إبراهيم/حتقيق  .هـ١/١٤٢٠ط، الرّ

يف أيب بنحاشية الكامل د: الفكر نخبة رشح عىل الرشّ ين حممّ  بنلكامل الدّ
د -الوطن دار، النّارص إبراهيم/حتقيق، هـ٩٠٦املقديسّ  رشيف أيب بنحممّ

ياض  .ه١/١٤٢٠ط، الرّ



 ثبت املصادر واملراجع
ان: اخلطيب البغداديّ وأثره يف علوم احلديثاحلافظ  دار القرآن ، ملحمود  الطّحّ
 .هـ١٤٠١/ ١ط، بريوت-الكريم

ـنَّة ة ورشح عقيدة أهل السُّ ة يف بيان املحجّ ـنَّة إسـامعيل: احلجّ ـد بـنلقـوام السُّ  حممّ
د املدخيلّ : حتقيق، ه ٥٣٥األصبهاينّ  د أبو رحيم، حممّ اية، وحممّ ياض-دار الرّ  .الرّ

بّاغ: احلديث النّبويّ  د الصّ  .هـ٣/١٣٩٧ط، دمشق-املكتب اإلسالميّ ، ملحمّ
ثون د أبو زهو: احلديث واملحدِّ ياض-اإلفتاء، ملحمّ  .هـ٢/١٤٠٤ط، بالرّ

محن: حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة ين عبدالرّ  بكر أيب بنجلالل الدّ
يوطيّ  د أبو الفضل إبراهيمحتقيق، ه٩١١ السّ ، إحياء الكتب العربيّةدار ، /حممّ

 .ه١/١٣٨٧ط
، ه٤٣٠ األصـبهاينّ  عبـداهللا بـنأليب نعيم أمحد: حلية األولياء وطبقات األصفياء

 .ه٢/١٤٠٠ط، بريوت - العريبّ  الكتاب دار
محنعبدل: اخلصائص الكرب يوطيّ  بكر أيب بنالرّ د ، هـ٩١١ السّ حتقيق/ حممّ

اس  .ديثةدار الكتب احل، خليل هرّ
حتقيق/صبحي ، ه٧٤٣ يبيّ الطّ  عبداهللا بنللحسني: أصول احلديثاخلالصة يف 

اث اإلسالميّ ، ائيّ امرّ السّ   .ه١٣٩١، العراق -إحياء الرتّ
خني العرب  .ترمجة/حسني نصار، بريوت-دار الثّقافة، ملرغو ليوث: دراسات عن املؤرِّ
د مصطفى األعظمـيّ : وتاريخ تدوينه، دراسات يف احلديث النّبويّ  املكتـب ، ملحمّ

 .هـ١٤٠٠، بريوت-اإلسالميّ 
رر الكامنة يف أعيان املائة الثّامنة ، ه٨٥٢ حجـر ابـن العسـقالينّ  عيلّ  بنألمحد: الدّ

اث العريبّ  دار  .بريوت-إحياء الرتّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .م١٩٨١/ ٢ط، بريوت-القلم دار، العيلّ  صالح املنعملعبد: عن أيب هريرةدفاع 

نَّة قِنيَ والكتّ  وردّ  دفاع عن السُّ ِ تَرشْ سْ دمل: اب املعارصينشبه الـمُ ـد بـنحمّ  أبـو حممّ
نَّة، هـ١٤٠٣ شهبة  .هـ ١/١٤٠٩ط، القاهرة-مكتبة السُّ

 البيهقـيّ  احلسـني بنأليب بكر أمحد: يعةة ومعرفة أحوال صاحب الرشّ بوّ دالئل النّ 
ـــــيّ ، ه٤٥٨ ـــــداملعطي قلعج ـــــة ، تعليق/عب ، بـــــريوت -دار الكتـــــب العلميّ

 .ه١/١٤٠٥ط
ب يف معرفة أعيان املذهب يباج املذهّ ـد بنعيلّ  بنإلبراهيم: الدّ  فرحـون بـنحممّ

 .بريوت -الكتب العلميّة  دار، املالكيّ 
ــ ــد: اظ املخــرج عــىل احلــروف واأللفــاظذخــرية احلفَّ  طــاهر بــنأليب الفضــل حممّ

ــديسّ  ــوائيّ ، ه ٥٠٧ املق محن الفري ــدالرّ ــ، حتقيق/عب ــواء السّ ــاض -لف أض ي ، الرّ
 .ه ١/١٤١٦ط

د سـيّ /حتقيـق، ه٤٣٠ األصـبهاينّ  عبـداهللا بنأليب نعيم أمحد: ذكر أخبار أصبهان
 .ه١/١٤١٠طبريوت  -دار الكتب العلميّة ، كرسويّ 

ـد اهللاعبـد يبأل: عـديلذكر من يعتمـد قولـه يف اجلـرح والتّ  هبيّ  أمحـد بـنحممّ  الـذّ
ـــعبـــد حتقيـــق/، هــــ٧٤٨ ، حلـــب-اإلســـالميّةاملطبوعـــات ، ةاح أبـــو غـــدّ الفتّ

 .هـ٥/١٤٠٤ط
د عبد: ذمّ التّأويل ين أيب حممّ ، ه ٦٢٠، قدامـة ابـن املقـديسّ  أمحـد بن اهللاملوفّق الدّ

ارقة-دار الفتح، حتقيق/ بدر البدر  .ه ١٤١٤/ ١ط، الشّ
د بن اهللاأليب إسامعيل عبد: ذمّ الكالم وأهله ، هــ٤٨١يّ / اهلـرو األنصـاريّ  حممّ

رة املدينة-الغرباء مكتبة، األنصاريّ  اهللاحتقيق/ عبد  .املنوّ



 ثبت املصادر واملراجع
هبيّ ومنهجه يف كتابـة تـاريخ اإلسـالم اد: الذّ ـار عـوّ ، القـاهرة-مطبعـة البـايبّ ، لبشّ

 .م١/١٩٧٦ط
د: ذيل تاريخ بغداد ـار بـابن املعـروف حممـود بـنملحمّ / تصـحيح، هــ ٦٤٣ النّجّ

 .بريوت-العلميّة الكتب دار، فرح قيرص
محن: ذيل طبقات احلفاظ يوطيّ  بكر أيب بنلعبدالرّ  .دار الفكر العريبّ ، ه٩١١ السّ

محنعبدل: ذيل طبقات احلنابلة -املعرفة، هـ٧٩٥بن رجب ا احلنبيلّ  أمحد بنالرّ
 .بريوت

يل عىل رفع اإلرص عن قضاة مرص د: الذّ ـخاويّ عبـد بنملحمّ محن السّ ، ه٩٠٢الرّ
د حممود صبيح  .البجاويّ  ومراجعة عيلّ ، حتقيق/جودة هالل وحممّ

يل والتّ  دمل: لةاملوصول والصّ  كملة لكتايبْ الذّ د بنحمّ  املراكيشّ  امللكعبد بنحممّ
ـــ٧٠٣ ــق/ ، ه ــحتقي ــان عبّ ــد، اسإحس ــنوحممّ ــة ب ــة دار، رشيف ــريوت-الثّقاف ، ب

 .م١/١٩٧٣ط
دّ عىل اإلخنائيّ  اينّ  احلليمعبد بنالعبّاس أمحد يبأل: الرّ ، ه٧٢٨ تيميّة ابن احلرّ

محن املعلّميّ عبدحتقيق/  ياض -اإلفتاء، الرّ  .ه١٤٠٤، بالرّ
دّ عىل سري األوزاعيّ  ، ه١٨٢/ت األنصاريّ  إبراهيم بنأليب يوسف يعقوب: الرّ

 .ه١٣٥٧، اهلند-املعارف، عناية/أيب الوفاء األفغاينّ 
 ِ دّ عىل مزاعم املسترشقنيْ جولد تسيهر ويوسف شاخت ومن أيّدمها من : الرّ

محن اخلطيبعبد بنلعبداهللا: املستغربني ع امللك فهد، الرّ  .نرش جممّ
د عيلّ  يبأل: رسائل ابن حزم األندليسّ  ، هـ٤٥٦ بن حزما اهريّ الظّ  أمحد بنحممّ

سة العربيّة، اسإحسان عبّ حتقيق/  .م١٩٨٧ /٢ط ، بريوت -املؤسّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
سالة د: الرّ -العلميّةاملكتبة ، حتقيق/أمحد شاكر، ه٢٠٤ افعيّ الشّ  إدريس بنملحمّ
 .بريوت

نَّة املرشّ  سالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السُّ دمل: فةالرّ  اينّ الكتّ  جعفر بنحمّ
 .هـ٢/١٤٠٠ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، هـ ١٣٤٥

ين إبراهيم: رسوم التّحديث يف علوم احلديث  ٧٣٢عمر اجلعـربيّ  بنلربهان الدّ
 .هـ١/١٤٢١ط، بريوت-حزمدار ابن ، حتقيق/ إبراهيم املييلّ ، هـ

 حجر ابن العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: رفع اإلرص عن قضاة مرص
 .األبياريّ  إبراهيم ومراجعة، وآخريْنِ  عبداملجيد بنحتقيق/ حامد، ه٨٥٢

ــدمل: عــديلكميــل يف اجلــرح والتّ فــع والتّ الرّ  ــد عب ، هـــ١٣٠٤ كنــويّ اللّ  احلــيّ حمّ
ــــعبــــدحتقيق/ ، حلــــب-مكتــــب املطبوعــــات اإلســــالميّة، ةاح أبــــو غــــدّ الفتّ

 .هـ٣/١٤٠٧ط
ـة اجلـرح والتّعـديلرواة احلديث الّذين سـكت علـي دار ، لعـداب احلمـش: هم أئمّ

ان ياض-حسّ  .هـ١٤٠٧/ ٢ط، الرّ
واة الّذين تأثّروا بابن سبأ  .هـ١/١٤١٣ط، لسعدي اهلاشميّ : الرُّ

واة املختلــف يف صــحبتهم ــرُّ ــاملي: ال ــة ، لمــيّ عــامدة البحــث الع، لكــامل ق باجلامع
 .هـ ١٤٢٨/ ١ط، اإلسالميّة

محنالقاسم عبد يبأل: ة البن هشامبويّ رية النّ السّ  تفسريوض األنف يف الرّ   بنالرّ
 .بريوت-حتقيق/ دار الكتب العلميّة، هـ٥٨١ هييلّ السّ  اهللاعبد

، املنتد اإلسالميّ ، ألمحد عبداحلميد غراب: رؤية إسالميّة لالسترشاق
 .ه٢/١٤١١ط



 ثبت املصادر واملراجع
احلني رياض د  /حتقيق، هـ٦٧٦ النّوويّ  رشف بنا حييىزكريّ  يبأل: الصّ حممّ

ين األلباينّ   .هـ١/١٣٩٩ط، بريوت -املكتب اإلسالميّ ، نارص الدّ
ــد بــنمحــدأل: هــدالزّ  ــ حنبــل بــنحممّ ــة، هـــ٢٤١ يباينّ الشّ ، بــريوت-دار الكتــب العلميّ
 .هـ١/١٤٠٣ط
محن األعظمـيّ حتقيق/حبيـب، ه١٨١ املـروزيّ  املبارك بنلعبداهللا: هدالزّ  دار الكتـب ، الـرّ

 .بريوت -العلميّة 
ابق والالّ   بنبكر أمحد يبأل: حق يف تباعد ما بني وفاة راويني عن شيخ واحدالسّ

د الزّ /قيقحت، هـ٤٦٣، البغداديّ  اخلطيب عيلّ  ياض-ميعيّ دار الصّ ، هراينّ حممّ ، الرّ
 .ه٢/١٤٢١ط

د بنسؤاالت أيب بكر أمحد  بنأمحد اهللاأبا عبدهـ ٢٦١ األثرم هانئ بنحممّ
د د األزهريّ : هـ٢٤١حنبل بنحممّ ، القاهرة-دار الفاروق، حتقيق/ حممّ

 .هـ١/١٤٢٨ط
د األزهريّ : ارقطنيّ للدّ  وغريه بكري بنسؤاالت أيب عبداهللا دار ، حتقيق/ حممّ

 .هـ١/١٤٢٧ط، القاهرة-الفاروق
د نارص : حيحةسلسلة األحاديث الصّ  ين األلباينّ ملحمّ ، املكتب اإلسالميّ ، الدّ

ياض -ومكتبة املعارف ، ه٣/١٤٠٣ط  .الرّ
ين األلباينّ : عيفةسلسلة األحاديث الضّ  د نارص الدّ ، املكتب اإلسالميّ ، ملحمّ

ياض -ومكتبة املعارف ، ه٤/١٣٩٨ط، بريوت  .الرّ
رر يف أعيان القرن الثّاين عرش د خليل املراديّ : سلك الدّ دار ، هـ١٢٠٦ملحمّ

 .ودار ابن حزم، البشائر اإلسالميّة



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د: ابن ماجه سنن ـد فـؤاد ، ه٢٧٥ هابـن ماجـ القزوينـيّ  يزيـد بنملحمّ حتقيق/حممّ

 .بريوت -دار الفكر، عبدالباقي
ق/عزت تعليـ، ه٢٧٥ جسـتاينّ السّ  األشعث بنأليب داود سليامن: أيب داود سنن
 .محص -دار احلديث ، يدوعادل السّ ، دعاسعبيد

نن ند املعنعن السّ د، األبني واملورد األمعن يف املحاكمة بني اإلمامني يف السّ  بنملحمّ
-الغربــاء مكتبــة ،المصــرايتّ صــالح/حتقيــق، هـــ٧٢١ رشــيد ابــن الفهــريّ  عمــر

 .ه١٤١٧/املدينة
ارقطنيّ  سنن ارقطنيّ  عمر بنأليب احلسن عيلّ : الدّ حتقيق/عبداهللا ، ه٣٨٥ الدّ

 .ه١٣٨٦، القاهرة -دار املحاسن ، هاشم املدينّ 
ارميّ  سنن ارميّ عبد بنلعبداهللا: الدّ محن الدّ  -دار الكتب العلميّة ، ه٢٥٥ الرّ

د أمحد دمهان، بريوت  .بعناية/حممّ
محن األعظميّ حتقيق/ حبيب: ه٢٢٧ اخلراساينّ  منصور بنسعيد سنن ، الرّ

لفيّة  ار السّ  .ه١٤٠٣، ١ط، اهلند الدّ
 ار البنـداريّ عبـدالغفّ /حتقيـق، ه٣٠٣ النّسـائيّ  شـعيب بنألمحد: نن الكربالسّ 

 .ه١/١٤١١ط، بريوت -دار الكتب العلميّة، د كرسويّ وسيّ 
 .بريوت -دار املعرفة، ه٤٥٨ البيهقيّ  احلسني بنأليب بكر أمحد: نن الكربالسّ 

 بـريوت - العـريبّ  الكتـاب دار، ه٣٠٣ النّسـائيّ  شـعيب بنألمحد: النّسائيّ  سنن
يوطيّ  رشح مع(  .)نديّ وحاشية السّ ، السّ

نَّة ـ عاصـم أيب بـنعمـرو بـنأليب بكـر أمحـد: السُّ ـد ، ه٢٨٧ يباينّ الشّ حتقيق/حممّ
ين األلباينّ   .ه١/١٤٠٠ط، بريوت -املكتب اإلسالميّ ، نارص الدّ



 ثبت املصادر واملراجع
ــنَّة ــد: السُّ ــر أمح ــنأليب بك ــدحم ب ــنمّ ــارون ب ل ه ــالّ ــة ، ه ٣١١ اخل ــق/ عطيّ حتقي

هراينّ  ايةدار  ،الزّ ياض-الرّ  .ه١٤١٠/ ١ط، الرّ
نَّة يباينّ  حنبل بنأمحد بنلعبداهللا: السُّ د/حتقيق، الشّ  .القيّم ابن دار، القحطاينّ  حممّ

نَّة قبل التّدوين د عجّ مل: السُّ  .هـ١٤٠١/ ٥ط، بريوت-دار الفكر، اج اخلطيبحمّ
نَّة ومكانتها يف التّ  -اإلسالميّ املكتب ، باعيّ صطفى السّ مل: رشيع اإلسالميّ السُّ

 .هـ١/١٤١٩ط، بريوت
د: بالءسري أعالم النّ  هبيّ  أمحد بنملحمّ  البـاحثني مـن مجاعـة/حتقيـق، ه٧٤٨ الـذّ

سة، األرنؤوط شعيب بإرشاف سالة مؤسّ  .ه٢/١٤٠٢ط، بريوت - الرّ
، ه٢٥٩ اجلوزجـاينّ  يعقـوب بنأليب إسحاق إبراهيم: جالجرة يف أحوال الرّ الشّ 

ياض - حاويّ دار الطّ ، حتقيق/عبدالعليم البستويّ   .الرّ
كيّة يف طبقات املالكيّة د: شجرة النّور الزّ د بنملحمّ ـلفيّة املطبعة، خملوف حممّ  -السّ

 .هـ١٣٤٩، القاهرة
ـــ ـــ اذالشّ ـــالحالفيّ ـــن الصّ ـــوم اب ـــن عل ـــايسّ : اح م ين األبن ـــدّ ـــان ال ، ه٨٠٢ لربه

شد ، حتقيق/صالح فتحي ياض -مكتبة الرّ  .ه١/١٤١٨ط، الرّ
 دار، ه١٠٨٩ احلنـبيلّ  العـامد بـنلعبـداحليّ : يف أخبار مـن ذهـبهب شذرات الذّ 

 .ه١/١٣٩٩ط، الفكر
نَّة واجلامعة ، هـ٤١٨ لكائيّ الالّ  احلسن بن اهللابةهل: رشح أصول اعتقاد أهل السُّ

 .هـ٢/١٤١١ط، ةعوديّ السّ -دار طيبة، أمحد الغامديّ حتقيق/ 
د/تصحيح، ه٨٠٦ العراقيّ  احلسني بنحيملعبدالرّ : ذكرةبرصة والتّ رشح التّ   حممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .بريوت -دار الكتب العلميّة ، سينيّ احل

، حتقيق/كامـل عويضـة، ه٧٦٢ احلنفـيّ  قلـيج بـنملغلطاي: رشح سنن ابن ماجه
 .ه١/١٤١٩ط، ةمكّ -مكتبة الباز

ــنَّة ، حتقيق/شــعيب األرنــؤوط، ه٥١٦ البغــويّ  مســعود بــنللحســني: رشح السُّ
د الشّ   .ه٢/١٤٠٣ط، بريوت - اإلسالميّ املكتب ، اويشوحممّ

حتقيق / ، ه ٤٤٩ بطّال ابن القرطبيّ  خلف بنلعيلّ : رشح صحيح البخاريّ 
شد مكتبة، إبراهيم بنيارس ياض-الرّ  .الرّ

اث إحياء دار، ه٦٧٦ النّوويّ  رشف بنا حييىأليب زكريّ : رشح صحيح مسلم العريبّ  الرتّ
 .بريوت -

ـةرشح  ـد بـنعـيلّ ل: العقيـدة الطّحاويّ املكتـب ، هــ٧٩٢ ابـن أيب العـزّ  احلنفـيّ  حممّ
 .هـ١٣٩٩/ ٥ط، بريوت-اإلسالميّ 

محن: مذيّ رشح علل الرتّ  ، ه٧٩٥ احلنبيلّ  رجب بنأمحد بنأليب الفرج عبدالرّ
 .ه١/١٤٠٧ط، األردن -مكتبة املنار، حيمام عبدالرّ مهّ /حتقيق

د: رشح الكوكب املنري د ، ه٩٧٢ار جّ ابن النّ  الفتوحيّ  أمحد بنملحمّ حتقيق/حممّ
ياض -مكتبة العبيكان، ادونزيه محّ ، حييلّ الزّ   .ه١٤١٣، الرّ

 العسكريّ  عبداهللا بنأليب أمحد احلسن: رشح ما يقع فيه التّصحيف والتّحريف
 .هـ١٣٨٣/ ١ط، مرص-احللبيّ  رشكة، أمحد عبدالعزيز/ حتقيق، هـ٣٨٢

ـد بـنأليب جعفـر أمحـد: رشح مشكل اآلثـار ، ه٣٢١ حـاويّ الطّ  سـالمة بـنحممّ
سالة ، حتقيق/شعيب األرنؤوط سة الرّ  .ه١/١٤١٥ط، بريوت -مؤسّ

ــد بــنأليب جعفــر أمحــد: رشح معــاين اآلثــار ، ه٣٢١ حــاويّ الطّ  ســالمة بــنحممّ



 ثبت املصادر واملراجع
د النّ   .ه٢/١٤٠٧ط، دار الكتب العلميّة، ارجّ حتقيق/حممّ

الكتـب دار ، ئالقـار سلطان بنلعيلّ : ظر يف مصطلحات أهل األثررشح نزهة النّ 
 .ه١٣٩٨، بريوت -العلميّة 

، هـــ٤٦٣ البغــداديّ  اخلطيـب عــيلّ  بـنبكـر أمحــد يبأل: رشف أصـحاب احلــديث
د سعيد  /قيقحت نَّة، وغيلأحممّ ة دار إحياء السُّ  .النّبويّ

ة د: رشوط األئمّ د بنإسحاق بنأليب عبداهللا حممّ ، هـ٣٩٥ منده بنحييى بنحممّ
محن الفريوائيّ عبد/ حتقيق ياض-دار املسلم، الرّ  .هـ١/١٤١٦ط، الرّ

تّة ة السّ ـد: رشوط األئمّ دار الكتـب ، ه ٥٠٧ املقـديسّ  طـاهر بـنأليب الفضل حممّ
 .هـ١/١٤٠٥ط، بريوت-العلميّة

د: يعةالرشّ  ـد الفقـي، ه٣٦٠ اآلجـريّ  احلسـني بـنأليب بكر حممّ دار ، حتقيق/حممّ
 .ه١/١٤٠٣ط، بريوت -الكتب العلميّة 

يعة وأهل البيت نَّة، إلحسان إهلي ظهري: الشّ  .الهور-إدارة ترمجان السُّ
ازيّ  فـارس بـنمحدأل: غة العربيّةيف فقه اللّ  احبيّ الصّ  حتقيـق/ عمـر ، هــ٣٩٥ الـرّ
 .هـ١/١٤١٤ط، بريوت-مكتبة املعارف، بّاعالطّ 

سول ارم املسلول عىل شاتم الرّ اينّ  عبـداحلليم بنأليب العبّاس أمحد: الصّ  احلـرّ
ــة ا ــد شــودريّ ، ه٧٢٨بــن تيميّ ــد احللــواينّ وحممّ ام-رمــادي، حتقيــق/ حممّ مّ ، الــدّ

 .ه ١/١٤١٧ط
بكيّ  دّ عىل السُّ ارم املنكي يف الرّ دمل: الصَّ  احلنبيلّ  اهلاديعبد بنأمحد بنحمّ

 .هـ١٤٠٥/ ١ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، هـ٧٤٤
-املرصيّةدار الكتب ، أليب العبّاس أمحد القلقشنديّ : صبح األعشى



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .هـ١٣٤٠،القاهرة

حتقيق/أمحد ، اد اجلوهريّ محّ  بنإلسامعيل: غة وصحاح العربيّةحاح تاج اللّ الصّ 
 .ه٢/١٣٩٩ط، بريوت -دار العلم للماليني ، ارعبدالغفور عطّ 

د: صحيح ابن حبَّان سـخة املطبوعـة (النّ ه ٣٥٤ البسـتيّ  حبَّـان بنأليب حاتم حممّ
 .بن حبَّان)امع اإلحسان يف تقريب صحيح 

د: صحيح ابن خزيمة ، ه٣١١ النّيسـابوريّ  خزيمـة بـنإسحاق بنأليب بكر حممّ
د/حتقيق ـرشكـة الطّ ، األعظمـيّ  مصـطفى حممّ يـاض-ةعوديّ باعـة العربيّـة السّ ، الرّ

 .ه٢/١٤٠١ط
ــد: صــحيح البخــاريّ  ســخة (النّ ه ٢٥٦ البخــاريّ  إســامعيل بــنأليب عبــداهللا حممّ

 .)حجر البناملطبوعة مع فتح الباري 
ــب والرتّ صــحيح الرتّ  ــذريّ غي ــب للمن ــاينّ : هي ين األلب ــدّ ــارص ال ــد ن ــة ، ملحمّ مكتب

ياض -املعارف   .ه٢/١٤٠٩ط، الرّ
ــ ــامع الصّ ــحيح اجل ــاينّ : غريص ين األلب ــدّ ــارص ال ــد ن ــالميّ ، ملحمّ ــب اإلس ، املكت

 .ه١/١٣٨٨ط
ين األلباينّ : هصحيح سنن ابن ماج د نارص الدّ ، بريوت -املكتب اإلسالميّ ، ملحمّ

 .ه١/١٤٠٧ط
ين األلباينّ : صحيح سنن أيب داود د نارص الدّ ، بـريوت، املكتـب اإلسـالميّ ، ملحمّ

 .ه١/١٤٠٩ط
ين األلباينّ : صحيح سنن أيب داود د نارص الدّ ، الكويت-دار غراس، ملحمّ



 ثبت املصادر واملراجع
 .ه١٤٢٣

ين األلباينّ : مذيّ صحيح سنن الرتّ  د نارص الدّ ، بـريوت-املكتب اإلسـالميّ ، ملحمّ
 .ه١/١٤٠٨ط

ين األلباينّ : صحيح سنن النّسائيّ  د نارص الدّ ، بـريوت -املكتب اإلسالميّ ، ملحمّ
 .ه١/١٤٠٩ط

د ، ه٢٦١اج النّيسابوريّ احلجّ  بنأليب احلسني مسلم: صحيح مسلم حتقيق/حممّ
اث العريبّ ، فؤاد عبدالباقي  .بريوت -دار إحياء الرتّ

د : صحيح موارد الظّمآن إىل زوائد ابن حبّان ين األلباينّ ملحمّ دار ، نارص الدّ
ميعيّ  ياض -الصّ  .هـ١/١٤٢٢ط، الرّ

فوة محنالفرج عبد يبأل: صفة الصَّ ـفا، هــ٥٩٧ اجلوزيّ  بنعيلّ  بنالرّ -دار الصّ
 .هـ١/١٤١١ط، القاهرة

لف د: صلة اخللف بموصول السّ وداينّ  سليامن بنملحمّ ، هـ١٠٩٤ الرّ
د/حتقيق  .هـ١٤٠٨/ ١ط بريوت-اإلسالميّ  الغرب دار، حجي حممّ

 بشكوال ابن عبدامللك بنأليب القاسم خلف: ة األندلسلة يف تاريخ أئمَّ الصّ 
 .هـ١/١٤٢٩ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، حتقيق/ جالل األسيوطيّ ، ه٥٧٨

د الة والتّهجّ د عبداحلقِّ : الصّ محن اإلشبييلّ عبد بنأليب حممّ اط ابن اخلرّ  الرّ
 .هـ١٤١٣/ ١ط، املنصورة-دار الوفاء، عادل أبو املعاطيحتقيق/، ه٥٨٢

: قطصيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسّ 
محن الشّ عبد بنعمرو عثامنأليب الح هرزوريّ الرّ  /قيقحت، هـ٦٤٣ ابن الصّ
 .هـ١٤٠٤ /١ط، بريوت -دار الغرب اإلسالميّ ، ق عبداهللا عبدالقادرموفّ 
د: عفاءالضّ  ، حتقيق/عبداملعطي قلعجيّ ، ه٣٢٢ العقييلّ  عمرو بنأليب جعفر حممّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .ه١/١٤٠٤ط، بريوت -دار الكتب العلميّة 

دار ، محادة فاروق/حتقيق، ه٤٣٠ األصبهاينّ  عبداهللا بنأليب نعيم أمحد: عفاءالضّ 
ار البيضاء - قافةالثّ   .ه١/١٤٠٥ط، الدّ

د: غريعفاء الصّ الضّ  حتقيق/حممود ، ه٢٥٦ البخاريّ  إسامعيل بنأليب عبداهللا حممّ
 .ه١/١٤٠٦ط، بريوت -دار املعرفة ، إبراهيم زايد

ــــ ــــنأليب احلســــن عــــيلّ : عفاء واملرتوكــــونالضّ ارقطنيّ  عمــــر ب ــــدّ ، ه٣٨٥ ال
ـــ يـــاض -مكتبـــة املعـــارف ، درعبـــدالقا بـــنعبـــداهللا بـــنقحتقيق/موفّ ، الرّ

 .ه١/١٤٠٤ط
ين األلباينّ : مذيضعيف سنن الرتّ  د نارص الدّ ، بريوت -اإلسالميّ املكتب ، ملحمّ

 .ه١/١٤١١ط
مع ألهل القرن التّاسع وء الالّ د: الضّ خاويّ عبد بنملحمّ محن السّ دار ، ه٩٠٢الرّ

 .بريوت-املكتبة حياة
ــدالعزيز: عــديلضــوابط اجلــرح والتّ  ــداللّ  بــنلعب ــد العب اجلامعــة نشــر ، طيفحممّ

 .ه١/١٤١٢ط، اإلسالميّة
وعبدالكريم ، سلامن مشهور/حتقيق، ه٣٠٣ النّسائيّ  شعيب بنألمحد: بقاتالطّ 

 .ه١/١٤٠٨ط، األردن -مكتبة املنار ، الوريكات
مريّ ، هـ٢٤٠ اط العصفريّ خيّ  بنعمرو خليفة يبأل: بقاتطّ ال ، حتقيق/أكرم العُ

ياض-دار طيبة  .هـ٢/١٤٠٢ط، الرّ
ــ بــنملســلم: بقــاتالطّ  دار ، حتقيق/مشــهور ســلامن، ه٢٦١اج النّيســابوريّ احلجّ

ياض -اهلجرة   .ه١/١٤١١ط، الرّ



 ثبت املصادر واملراجع
د: طبقات احلنابلة د بنأليب احلسني حممّ  .بريوت -دار املعرفة، ه٥٢٦اء الفرّ  حممّ

افعيّة د بنأمحد بنأليب بكر: طبقات الشّ مشقيّ  حممّ ، هـ٨٥١قايض شهبة  ابن الدّ
 .هـ١٤٠٧/ ١ط، عامل الكتب، العليم خانعناية/ عبد

مشقيّ  كثري بنعمر بنالفداء إسامعيل يبأل: ةافعيّ طبقات الشّ  ، هـ٧٧٤ الدّ
 .م١/٢٠٠٤ط، بريوت-اإلسالميّ  املدار دار، منصور احلفيظ/عبدحتقيق

، ه٧٧١ بكيّ لسّ ا عبدالكايف بنعيلّ  بنابلعبدالوهّ : ة الكربافعيّ طبقات الشّ 
 .القاهرة -دار إحياء الكتب العربيّة ، اح احللووعبدالفتّ ، ناحيّ حتقيق/حممود الطّ 

وفيّة طبقات دعبد يبأل: الصّ محن حممّ حتقيق/نور ، هـ٤١٢ لميّ السّ  احلسني بنالرّ
ين رشيبه  .هـ٣/١٤٠٦ط، القاهرة-مكتبة اخلانجيّ ، الدّ

ـد: أفريقيّـة وتـونس علـامء طبقات  القـريواينّ  متـيم بـنأمحـد بـنأليب العـرب حممّ
ايبّ  عيلّ /حتقيق، هـ٣٣٣ ار التّونسيّة، ونعيم اليايفّ  الشّ  .م١٩٨٥/ ٢ط، تونس-الدّ

افعيّة محن الشّ عبد بنأليب عمرو عثامن: طبقات الفقهاء الشّ ابن  هرزوريّ الرّ
الح  ين عيلّ نجيب، ه٦٤٣الصّ ، بريوت-دار البشائر اإلسالميّة، حتقيق/حمي الدّ

 .هـ١/١٤١٣ط
د: بقات الكربالطّ   .بريوت -صادر دار، ه٢٣٠ البغداديّ  سعد بنأليب عبداهللا حممّ
ــحابة)الكرببقــات الطّ  ــد: (الطّبقــة اخلامســة مــن الصّ  ســعد بــنأليب عبــداهللا حممّ

ــداديّ  ــلميّ ، ه٢٣٠البغ ــامل السّ ــد ص يق، حتقيق/حممّ ــدّ ــة الصّ ــائف-مكتب ، الطّ
 .هـ ١/١٤١٤ط

ــات املحــدِّ  ــبهان والــواردين عليطبق ــاثني بأص ــداهللا: ه ــد عب ــنأليب حممّ ــد ب  حممّ
ــ أيب األصــبهاينّ  ســالة ، البلــويشّ حتقيق/عبــدالغفور ، ه٣٦٩يخ الشّ ســة الرّ  -مؤسّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 .ه١/١٤٠٧ط، بريوت

شد دار، زيد أبو اهللاعبد بنبكرل: ابنيسّ طبقات النّ  ياض-الرّ  .هـ ١٤٠٧ /١ط، الرّ
نَّة ظالل اجلنّة ين األلباينّ مل: البن أيب عاصم يف ختريج السُّ د نارص الدّ املكتب ، حمّ
نَّة البن أيب هـ١٤٠٠ /١ط، بريوت-اإلسالميّ   .عاصم)(مع السُّ

د اهللاعبد يبأل: العرب يف خرب من غرب هبيّ  أمحد بنحممّ د  /قيقحت، هـ٧٤٨ الذّ حممّ
 .هـ١/١٤٠٥ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، بسيوين بنعيدالسّ 

د: العقد الثّمني يف تاريخ البلد األمني ين حممّ يّ  الفايسّ  أمحد بنلتقيّ الدّ  املكّ
د/حتقيق، هـ٨٣٢  .هـ١٤١٩/ ١ط، بريوت-العلميّة الكتب دار، القادرعبد حممّ

مان ين حممود العينيّ : عقد اجلامن يف تاريخ أهل الزّ د ، هـ٨٥٥لبدرالدّ حتقيق/ حممّ
د أمني  هـ١٤٣١، القاهرة-دار الكتب والوثائق، حممّ

لف وأصحاب احلديث ابوينّ عبد بنأليب عثامن إسامعيل: عقيدة السّ محن الصّ الرّ
 .هـ ١٤٢٣/ ١ط، القاهرة-دار املنهاج، املنصوريّ  حتقيق/ أيب اليمني، هـ ٤٤٩

ــالعقيـدة الطّ  ـد بــنجعفـر أمحــد يبأل: ةحاويّ ، هـــ٣٢١ حــاويّ الطّ  سـالمة بــنحممّ
 .هـ١٣٩٩/ ٥ط، بريوت-املكتب اإلسالميّ 

اينّ  عبداحلليم بنأليب العبّاس أمحد: ةالعقيدة الواسطيّ  نرش ، ه٧٢٨بن تيميّة ا احلرّ
عوة  اس)مركز شؤون الدّ د خليل هرّ  .باجلامعة اإلسالميّة(مع رشحها ملحمّ

حتقيق/مازن ، هـ٢٣٤ املدينيّ  اهللاعبد بنعيلّ  أليب احلسن: احلديث علل
ساويّ   .هـ١٤٢٦، دار ابن اجلوزيّ ، الرسّ

ابق  .ه١/١٤٠٠ط، حلب -دار الوعي ، حتقيق/عبداملعطي قلعجيّ : الكتاب السّ
ــديث ــل احل محن: عل ــدالرّ ــد عب ــنأليب حممّ ــاتم أيب ب ازيّ  ح ــرّ ــة، ه ٣٢٧ ال -دار املعرف



 ثبت املصادر واملراجع
 .ه١٤٠٥،بريوت

رواية ابنه ه ٢٤١ يباينّ الشّ  حنبل بنأليب عبداهللا أمحد: جالالعلل ومعرفة الرّ 
د بن اهللاحتقيق/ويصّ ، عبداهللا ، بريوت -املكتب اإلسالميّ ، اسعبّ  حممّ

 .ه١/١٤٠٨ط
دمل: اسعالقرن التّ ل إىل هناية ره من القرن األوّ جال نشأته وتطوّ علم الرّ   مطر بنحمّ

ياض-دار اهلجرة، هراينّ الزّ   .هـ١٤١٧ /١ط، الرّ
محنعبدل: تهيّ علم الرجال وأمهّ  حتقيق/عيل حسن ، هـ١٣٨٦ املعلّميّ  ىحيي بنالرّ

اية دار، احلميدعبد ياض-الرّ  .هـ١٤١٧/ ١ط، الرّ
ثني شد، ألسعد سامل تيم: علم طبقات املحدِّ ياض-مكتبة الرّ  .هـ١/١٤١٥ط، الرّ

محن الشّ عبد بنأليب عمرو عثامن: علوم احلديث الح  هرزوريّ الرّ ابن الصّ
ين عرت، ه٦٤٣  .م٢/١٩٧٢ط، املدينة املنورة-املكتبة العلميّة، حتقيق/نور الدّ

ين حممود بن أمحد العينـيّ : عمدة القارئ رشح صحيح البخاريّ  ، ه٨٥٥ لبدر الدّ
 .ه١/١٣٩٢ط، مرص -مطبعة البايبّ 

نَّة النّبويّة عناية : العلامء باإلسناد وعلم اجلرح والتّعديل وأثر ذلك يف حفظ السُّ
فاعيّ  حامد بنلصالح  .ع امللك فهدجممّ  نرش، الرّ

يوخ واألقران مان برتاجم الشّ / ت البقاعيّ  حسن بنإلبراهيم: عنوان الزّ
 هـ١٤٢٢/ ١ط، القاهرة-والوثائق الكتب دار، جبيشّ  حسن/ حتقيق، هـ٨٨٥

د: العواصم من القواصم ، ه٥٤٣، العريبّ  ابن املالكيّ  عبداهللا بنأليب بكر حممّ
ين اخلطيب نَّة، حتقيق/ حمبّ الدّ  .ه٦/١٤١٢ط، القاهرة-مكتبة السُّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
نَّة النّبويّة قة بالسُّ  بنخلالد: العيوب املنهجيّة يف كتابات املسترشق شاخت املتعلِّ

ريس منصور  .ع امللك فهدجممّ  نرش، الدّ
ة-احلــديث العصـــرمنشــورات ، لشـــاتليه: الغــارة عــن العـــامل اإلســالميّ  ، جـــدّ

 .هـ٢/١٣٨٧ط
ـد: وايةالغاية يف رشح اهلداية يف علم الرّ  ـخاويّ عبـد بـنملحمّ محن السّ ، ه٩٠٢الرّ
د األمني د سيدي حممّ  .ه١/١٤١٣ط، دمشق -دار القلم ، حتقيق/حممّ

محنالفرج عبد يبأل: غريب احلديث  املعطـيعبـدل، هــ٥٩٧ اجلوزيّ  عيلّ  بنالرّ
 .هـ١٤٠٥، ١ط، بريوتدار الكتب العلميّة ، القلعجيّ 

، هـ٥٤٤للقايض عياض اليحصبيّ : (فهرست شيوخ القايض عياض): الغنية
د عبد ار، الكريمحتقيق/ حممّ  .وتونس، ليبيا-للكتاب العربيّة الدّ

، هـ٥٧٨/ت بشكوال بنامللكعبد بنأليب القاسم خلف: الغوامض واملبهامت
ة-األندلس، مغراويّ  حممود/ حتقيق  .هـ١٤١٥، جدّ

الكرب اينّ  عبداحلليم بنألمحد: الفتاو د ، ه٧٢٨بن تيميّة ا العبّاس أيب احلرّ حتقيق/حممّ
 .ه١/١٤٠٨ط، القاهرة -انيّ دار الرّ ، ومصطفى عبدالقادر عطا، عبدالقادر عطا

، ه٨٥٢ العسقالينّ  حجر بنعيلّ  بنألمحد: فتح الباري برشح صحيح البخاريّ 
ين اخلطيب وحمبّ ، باز بنعبدالعزيز/تصحيح  .بريوت -دار املعرفة ، الدّ

د بنالزكريّ : ة العراقيّ فتح الباقي عىل ألفيّ  ، ه٩٢٥ نصاريّ األ حممّ
د  .بريوت -دار الكتب العلميّة ، احلسينيّ  احلسني بنتصحيح/حممّ

ــبشــرح  فــتح املغيــث ــد: ة احلــديثألفيّ ــخاويّ عبــد بــنملحمّ محن السّ ، ه٩٠٢الرّ
ــــد، اخلضــــري الكــــريمحتقيق/عبــــد يــــاض-املنهــــاج دار، فهيــــد آل وحممّ ، الرّ



 ثبت املصادر واملراجع
 .هـ٢/١٤٢٨ط

ابق لفيّة، حتقيق/ عيلّ حسني: الكتاب السّ  .ه١/١٤٠٧ط، اهلند -املطبعة السّ
ثني باأللقـاب اب فيمن اشتهر مـن املحـدِّ د: فتح  الوهّ ـد بـنحلـامّ ، األنصـاريّ  حممّ

سة سالة مؤسّ  .هـ١/١٤٠٦ط، بريوت-الرّ
، القاهرة -وحيدكتبة التّ م، هرييّ سمري الزّ يق/قحت، ه ٢٢٨، اد املروزيّ محّ  بننعيمل: الفتن

 .ه١٤١٢، ١ـط
ة-املكتبة العرصيّة، لغالب عواجي: فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم ، جدّ

 .ه٤/١٤٢٢ط
دمل: ةالفروسيّ  مشهور  حتقيق/، هـ٧٥١ة اجلوزيّ م ابن قيّ املعروف ب بكر أيب بنحمّ

 .هـ١٤٢٤، ٣ط، حائل-دار األندلس، سلامن
، القيام عمر/ حتقيق، هـ٦٨٤ القرايفّ  إدريس بنأليب العبّاس أمحد: الفروق

سالة سة الرّ  .هـ١/١٤٢٤ط، مؤسّ
ـد/ حتقيق، العسكريّ  عبداهللا بنأليب هالل احلسن: الفروق اللّغويّة  ابـراهيم حممّ

 .القاهرة-والثّقافة العلم دار، سليم
ـد عـيلّ : الفصل يف امللل واألهـواء النّحـل  حـزم ابـن الظّـاهريّ  أمحـد بـنأليب حممّ

ـــد إبـــراهيم، ه٤٥٦ محن عمـــرية، حتقيـــق/ حممّ ، بـــريوت-دار اجليـــل، وعبـــدالرّ
 .هـ٢/١٤١٦ط

د عبد: فهرس ابن عطيّة د/ حتقيق، هـ٥٤٢ األندليسّ  عطيّة بناحلقّ أليب حممّ  حممّ
د، اجلفان أبو اهيّ  وحممّ  .بريوت-اإلسالميّ  الغرب دار، م٢/١٩٨٣ط، الزّ

د: الفهرست  .بريوت-املعرفة دار، هـ٣٨٥ النّديم إسحاق بنملحمّ
: فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 الغرب دار، اسعبّ  إحسان/ بعناية، الكتّاينّ  الكبريعبد بناحليّ لعبد

 .هـ١٤٠٢/ ١ط، بريوت-اإلسالميّ 
: (املنتخب من خمطوطات احلديث): فهرس خمطوطات دار الكتب الظّاهرية

ين األلباينّ  د نارص الدّ ياض-مكتبة املعارف، ملحمّ  .هـ١/١٤٢٢ط، الرّ
واوين املصنّفة يف رضوب العلم  فهرسة ابن خري (مارواه عن شيوخه من الدّ
د: وأنواع املعارف) ، بريوت-العلميّة الكتب دار، هـ٥٧٥ األمويّ  خري بنملحمّ

 .هـ١٤١٩/ ١ط
د بنعفرجل: فوائدال يايبِ  حممّ رْ ار ، دويّ النّ  الوكيلعبد/حتقيق، هـ٣٠١الفِ الدّ

لفيّة  .بومباي-السّ
دمل: الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ، هـ١٢٥٠ وكاينّ الشّ  عيلّ  بنحمّ

محنعبد /قيقحت / ٣ط، بريوت-اإلسالميّ املكتب ، املعلّميّ  ىحيي بنالرّ
 .هـ١٤٠٧

دمل: فوات الوفيات دار ، اسإحسان عبّ  حتقيق/، هـ٧٦٤ الكتبيّ  شاكر بنحمّ
 .بريوت-صادر

ـ ، بـريوت-دار املعرفـة، لعبـدالرؤوف املنـاوي: غريفيض القدير رشح اجلامع الصّ
 .ه٢/١٣٩١ط

اينّ  احلليمعبد بنالعبّاس أمحد يبأل: وسل والوسيلةقاعدة جليلة يف التّ   ابن احلرّ
 .هـ١٤٠٩/ ١ط، دمنهور-مكتبة لينة، ربيع املدخيلّ  حتقيق/، هـ٧٢٨ تيميّة

ين خليـــل: قـــالوا عـــن اإلســـالم ـــة، لعـــامد الـــدّ ـــدوة العامليّ يـــاض-نرشـــ النّ ، الرّ
 هـ١/١٤١٢ط



 ثبت املصادر واملراجع
دمل: القاموس املحيط ين حممّ سـة، هــ٨١٧ آبـاديّ  الفريوز يعقوب بنجد الدّ  مؤسّ

سالة  .هـ ٨/١٤٢٦ط، بريوت-الرّ
ــ رينالقصّ محن: اص واملــذكِّ  ابــن اجلــوزيّ  البغــداديّ  عــيلّ  بــنأليب الفــرج عبــدالرّ
بّاغ، ه٥٩٧ د الصّ  .هـ١/١٤٠٣ط، املكتب اإلسالميّ ، حتقيق/ حممّ

ين القاسـميّ : حديث من فنون مصطلح احلـديثقواعد التّ  ـد مجـال الـدّ دار ، ملحمّ
 .ه١/١٣٩٩ط، بريوت -الكتب العلميّة 

د: ةتَّ من له رواية يف الكتب السّ الكاشف يف معرفة  هبيّ  أمحـد بنملحمّ ، ه٧٤٨ الـذّ
د/حتقيق سة علوم القرآن، دار القبلة، امةعوّ  حممّ  .ه١/١٤١٣ط، ةجدّ -ومؤسّ

ــاريخ ــد الكــرم أيب بــناحلســن عــيلّ  يبأل: الكامــل يف التّ ابــن األثــري  اجلــزريّ  حممّ
 .هـ١/١٤٠٧ط، بريوت-العلميّةدار الكتب ، القايض اهللاحتقيق/عبد، هـ٦٣٠

دار ، ه٣٦٥ اجلرجــاينّ  عــديّ  بــنأليب أمحــد عبــداهللا: جــالالكامــل يف ضــعفاء الرّ 
 .ه٢/١٤٠٥ط، بريوت -الفكر 

ـــد ـــائل عب ـــب ورس ـــنكت ـــناملحس ـــد ب ـــاد مح ـــد: العبّ ـــاض-دار التّوحي ي ، الرّ
 .هـ١/١٤٢٨ط

ـ ين إبـراهيمل: مـي بوضـع احلـديثن رُ الكشف احلثيـث عمَّ ـد بـنربهـان الـدّ  حممّ
ــ، ه٨٤١ العجمــيّ  بــنســبط احللبــيّ  -عــامل الكتــب، ائيّ امرّ حتقيق/صــبحي السّ
 .ه١/١٤٠٧ط، بريوت

: اسلسنة النّ أ اشتهر من األحاديث عىل كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عامّ 
د بنسامعيلإل سة ، تصحيح/أمحد القالش، هـ١١٦٢ العجلوينّ  حممّ مؤسّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
سالة  .هـ١٤٠٥/ ٤ط، بريوت-الرّ

 القسطنطينيّ  اهللاعبد بنصطفىمل: عن أسامي الكتب والفنوننون كشف الظّ 
 .القاهرة-مكتبة ابن تيميّة، هـ١٠٦٧بحاجي خليفة  عروفامل

حيحني محن: كشف املشكل من حديث الصّ  البغداديّ  عيلّ  بنأليب الفرج عبدالرّ
ياض-دار الوطن، حتقيق/ عيلّ البواب، ه٥٩٧ اجلوزي ابن  .ه١/١٤١٨ط، الرّ

 املكتبـة، ه٤٦٣ البغـداديّ  اخلطيـب عـيلّ  بـنأليب بكر أمحد: وايةعلم الرّ الكفاية يف 
 .رةاملنوّ  املدينة - العلميّة

ابق مياطيّ : الكتاب السّ  .مرص-مكتبة ابن عبّاس، حتقيق/إبراهيم الدّ
د: الكنى  .التّاريخ الكبري)مع ه (٢٥٦ البخاريّ  إسامعيل بنملحمّ

ــد: الكنــى واألســامء ــة ، ه٣١٠واليبّ الــدّ  أمحــد بــنأليب برشــ حممّ ، بــريوت -دار الكتــب العلميّ
 .ه٢/١٤٠٣ط

ـــ بـــنأليب احلســـني مســـلم: الكنـــى واألســـامء ، ه٢٦١اج النّيســـابوريّ احلجّ
، العلمــيّ باجلامعــة اإلســالميّة نشــر المجلــس، حيم القشــقريّ حتقيق/عبــدالرّ 

 .ه١/١٤٠٤ط
ين أيب عزّ ل: باب يف هتذيب األنساباللّ  ابن  اجلزريّ  الكرم أيب بناحلسن عيلّ  الدّ

 .بريوت-دار صادر، هـ٦٣٠األثري
د: حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفّاظ د بنملحمّ ـد بنحممّ ـيّ  فهـد بـنحممّ ــ٨٧١ املكّ  دار، ه

 .العريبّ  الفكر
د: لسان العرب  مـن مجاعـة/حتقيـق، ه٧١١ منظور بنمكرم بنأليب الفضل حممّ

 .القاهرة - املعارف دار، الباحثني
، دار الفكـر، ه٨٥٢بن حجـر ا العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: امليزانلسان 



 ثبت املصادر واملراجع
 .ه٢/١٣٩٠ط

اظ األعارف ـد يبأل: اللّطائف من دقائق املعارف يف علوم احلفّ  أيب بـنموسى حممّ
د عيلّ سمك، هـ٥٨١ت/ املدينيّ  بكر ، بـريوت-دار الكتب العلميّـة، حتقيق/حممّ

 .هـ١/١٤٢٠ط
ــنَّة وعلــوم احلــديثملحــات مــن تــاريخ  ــاحلعبــد: السُّ ة أبــو الفتّ  املطبوعــات، غــدّ

 .هـ١٤٠٤/ ١ط، حلب-اإلسالميّة
 َ ين حييى يملحي: إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاريّ  سُّ ما متَ  النّوويّ  رشف بنالدّ

 .بريوت - العلميّة الكتب دار نرش، عبداحلميد حسن عيلّ /حتقيق، ه٦٧٦
، هــ٤٦٣ البغـداديّ  اخلطيـب ثابـت بـنعـيلّ  بـنبكـر أمحـد أليب: املتّفق واملفرتق

د/ حتقيق  .هـ١/١٤١٧ط، دمشق -القادريّ  دار، آيدن صادق حممّ
سالة  .بريوت-الثّقافية املكتبة، املالكيّ  القريواينّ  زيد أيب بنلعبداهللا: متن الرّ

: تعاىل اهللاجمالس يف تفسري قول
د  ين حممّ مشقيّ  عبداهللا بنالبن نارص الدّ امة، ه ٨٤٢ الدّ د عوّ دار ، حتقيق/حممّ

 .هـ١٤٣١/ ٢ط، املدينة-اليرس
ــرَّ  ــد: د يف أســامء رجــال ســنن ابــن ماجــهاملج ــنملحمّ ــد ب هبيّ  أمح ــذّ ، ه٧٤٨ ال
اية دار، اجلوابرة باسم/حتقيق ياض - الرّ  .ه١/١٤٠٩ط، الرّ

د: عفاء واملرتوكنيثني والضّ املحدِّ املجروحني من   البستيّ  حبَّان بنأليب حاتم حممّ
 .ه٢/١٤٠٢ط، حلب -دار الوعي، حتقيق/حممود إبراهيم زايد، ه٣٥٤



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ين عيلّ : وائد ومنبع الفوائدجممع الزّ  سـة ، ه٨٠٧ اهليثميّ  بكر أيب بنلنور الدّ مؤسّ
 .ه١٤٠٦، بريوت -املعارف 

س للمعجـم   ابـن العسـقالينّ  عـيلّ  بـنأليب الفضـل أمحـد: املفهـرساملجمع املؤسّ
 .هـ١/١٤١٥ط، بريوت-دار املعرفة، حتقيق/ يوسف املرعشيلّ ، ه٨٥٢ حجر

ــذَّ  ــوع رشح امله ــ: باملجم ــىا أليب زكريّ ــنحيي ــوويّ  رشف ب ــحقّ ، ه٦٧٦ النّ ، هق
د وأكمل نقصه ة، كتبة اإلرشادم، نجيب املطيعيّ /حممّ  .جدّ

محن: تيميّة بنأمحدجمموع فتاو شيخ اإلسالم  ـد بـنمجـع وترتيب/عبـدالرّ  حممّ
د جديّ النّ  قاسم  .القاهرة -مكتبة ابن تيميّة ، وابنه حممّ

الح حاشية عىل مقدِّ  ـالححماسن االصطالح وتضمني كتاب ابن الصّ : مـة ابـن الصّ
ــ، ه٨٠٥ لقينــيّ البُ  رســالن بــنلعمــر محن بنــت الشّ ، ءىاطحتقيق/عائشــة عبــدالرّ

 .م١٩٧٤، الكتبدار
د بنأليب بكر عبداهللا: املحترضين نيا أيب ابن القريشّ  حممّ حتقيق/ ، ه٢٨١ الدّ

د خري رمضان  .ه١/١٤١٧ط، بريوت-دار ابن حزم، حممّ
محن الرّ عبــد بــنللحســن: اوي والــواعيث الفاصــل بــني الــرّ املحــدِّ   امهرمــزيّ الرّ
د عجّ ، ه٣٦٠  .ه٣/١٤٠٤ط، بريوت -دار الفكر، اج اخلطيبحتقيق/حممّ

، هـــ٤٥٨ ســيده بــنإســامعيل بــناحلســن عــيلّ  يبأل: املحكــم واملحــيط األعظــم
 .هـ١٤٢١ /١ط، بريوت-دار الكتب العلميّة، هنداويّ  احلميدعبد /قيقحت

د عيلّ : املحىلَّ  ـ أمحـد بـنأليب حممّ ـد ، ه٤٥٦ابـن حـزم  اهريّ الظّ حتقيق/أمحـد حممّ
اث، شاكر  .القاهرة، دار الرتّ



 ثبت املصادر واملراجع
ين أمحـد: املهرة بزوائد املسـانيد العرشـةادة خمترص إحتاف السّ   أيب بـنلشـهاب الـدّ

ــة ،كســروّي د حتقيق/ســيّ ، ه٨٤٠ البوصــرييّ  بكــر ، بــريوت-دار الكتــب العلميّ
 .ه١/١٤١٧ط

اب عبـداللّطيف: املخترص يف علـم رجـال األثـر -دار الكتـاب العـريبّ ، لعبـدالوهّ
 .هـ٤/١٣٧٨ط، مرص

نن الكرب  حتقيـق/، ه٤٥٨ البيهقـيّ  احلسـني بـنأليب بكـر أمحـد: املدخل إىل السّ
د ضياء األعظميّ   .الكويت-دار اخللفاء، حممّ

ــد: املــدخل إىل كتــاب اإلكليــل  النّيســابوريّ  احلــاكم عبــداهللا بــنأليب عبــداهللا حممّ
 .ةاإلسكندريّ -عوةالدّ  دار، عبداملنعم فؤاد/حتقيق، ه٤٠٥

مشــقيّ  بــدران بــنالقــادرعبــدل: حنبــل بــناملــدخل إىل مــذهب اإلمــام أمحــد  الدّ
سـالة، كـيّ الرتّ  املحسنعبد بن اهللاعبدحتقيق/، هـ١٣٤٦ سـة الرّ ، بـريوت-مؤسّ

 .هـ١٤٠١، ٢ط
مـان  بـنلعبـداهللا: مرآة اجلنان وعربة اليقظـان يف معرفـة مـا يعتـرب مـن حـوادث الزّ

 .هـ١٤١٧/ ١ط، بريوت-العلميّة الكتب دار، هـ٧٦٨ اليافعيّ  أسعد
د : املراسيل محنأليب حممّ ازيّ  حـاتم أيب بـنعبـدالرّ  اهللابعناية/شـكر، ه٣٢٧ الـرّ
سة، قوجاين سالة مؤسّ  .ه٢/١٤٠٢ط، الرّ

حتقيق/ صدقي ، هـ١٠١٤ملالّ عيلّ القارئ : مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح
 .هـ١٤١٤، بريوت-دار الفكر، العطّار

ار، املهناحتقيق/عيلّ ، رواية ابنه عبداهللا: حنبل بنمسائل اإلمام أمحد  -مكتبة الدّ
 .ه١/١٤٠٦ط، رةاملدينة املنوّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، ه٢٧٥ جستاينّ السّ  األشعث بنأليب داود سليامن: حنبل بنمسائل اإلمام أمحد

د هبجت البيطار د رشيد رضا، تصحيح/حممّ  .بريوت -دار املعرفة ، وتعليق حممّ
ــار ــك األمص ــار يف ممال ــالك األبص ــد: مس ــنألمح ــى ب ــدويّ  حيي ـــ٧٤٩ت الع ، ه

 .بريوت-العلميّة الكتب دار، اجلبوريّ  كامل/حتقيق
ــ ــد: حيحنياملســتدرك عــىل الصّ النّيســابوريّ  احلــاكم عبــداهللا بــنأليب عبــداهللا حممّ

 .بريوت -دار املعرفة ، ه٤٠٥
ـنبحث يف ، لعبدالعزير قارئ: املسترشقون يف امليزان ة جملّة اجلامعة اإلسالميّة (السّ

ابعة ل، السّ  .هـ)١٣٩٤، العدد األوّ
ون يف العامل العريبّ واإلسالميّ  مكتبـة ، إلبـراهيم خليـل أمحـد: املسترشقون واملبرشّ

 .الفجالة-الوعي العريبّ 
ــد: املستصــفى مــن علــم األصــول ــد بــنأليب حامــد حممّ ، ه٥٠٥ الغــزايلّ  حممّ

 .ةجدّ  -رةاملنوّ  املدينة رشكة، حافظ زهري بنحتقيق/محزة
ــرتاب ــة واالغ حل ــم: مســتفاد الرّ ــنللقاس ــف ب ــيّ  يوس ـــ٧٣٠ التّجيب ــق، ه / حتقي

ار، منصور عبداحلفيظ  .هـ١٣٩٥، وتونس ليبيا-العربيّة الدّ
ـار تاريخ بغـداد املستفاد من ذيل قيصـر تصـحيح/ ، مياطيّ محـد الـدّ أل: البـن النّجّ

 .بريوت-دار الكتب العلميّة، فرح
ين أيب زرعـة : املستفاد من مبهامت املتن واإلسناد حيم الـرّ عبـد بـنأمحـدلويلّ الـدّ

محن الـــربّ هــــ حتقيـــق عبـــد٨٢٦العراقـــيّ ت/ ، املنصـــورة-دار الوفـــاء، الـــرّ
 .هـ١/١٤١٤ط



 ثبت املصادر واملراجع
ـد بـنأليب عبـداهللا أمحـد: حنبـل بـنمسند أمحد ـ حنبـل بـنحممّ ، ه٢٤١ يباينّ الشّ

 .ه١/١٤١٣ط، مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط حتقيق/
 بـنرواية أيب القاسـم عبـداهللا، ه٢٣٠ اجلوهريّ  اجلعد بنلعيلّ : مسند ابن اجلعد

ــد ســة نــادر، راجعــه/عامر أمحــد حيــدر، ه٣١٧ البغــويّ  حممّ ، بــريوت -مؤسّ
 .ه١/١٤١٠ط

د: افعيّ مسند الشّ   .بريوت -دار الكتب العلميّة ، ه٢٠٤ افعيّ الشّ  إدريس بنملحمّ
حتقيق/حسني ، ه٣٠٧ املوصيلّ  عيلّ  بنأليب يعىل أمحد: مسند أيب يعىل املوصيلّ 

 .ه١/١٤١٢ط، دمشق -قافة العربيّة دار الثّ ، سليم أسد
د ، ه٢٠٤ ياليسّ الطّ  داود بنأليب داود سليامن: ياليسّ مسند الطّ  حتقيق حممّ

 .ه١/١٤٢٠ط، دار هجر، كيّ الرتّ 
ــــد: مشــــاهري علــــامء األمصــــار ــــان بــــنأليب حــــاتم حممّ ، ه٣٥٤ البســــتيّ  حبَّ

 .بريوت -العلميّة دار الكتب ، تصحيح/فاليشهمر
د بنألمحد: املصباح املنري  .بريوت -مكتبة لبنان ، ه٧٧٠املقرئ  وميّ الفيّ  حممّ

ـد: املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد ـد بـنأليب اخلـري حممّ  ابـن املقـرئ حممّ
ياض-التّوبة مكتبة، هـ٨٣٣ اجلزريّ   .هـ١٤١٠، الرّ

محن حبيب حتقيق/، ه٢١١ نعاينّ ام الصّ مهّ  بناقزّ لعبدالرّ : فاملصنّ  الرّ
 .ه١٤٠٣ /٢ط، بريوت -املكتب اإلسالميّ ، األعظميّ 

د بنأليب بكر عبداهللا: ف يف األحاديث واآلثاراملصنّ   بن أيب شيبة العبيسّ ا حممّ
 .ه١/١٤٠٩ط، بريوت -اج دار التّ ، حتقيق/كامل احلوت، ه٢٣٥



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
، ه٣٤٠ ابــــن األعــــرايبّ  البصــــرّي  محّمــــد بــــنأليب ســــعيد أمحــــد: املعجــــم

 .ه١/١٤١٨ط، اممّ الدّ  - دار ابن اجلوزيّ ، حتقيق/عبداملحسن احلسينيّ 
 عبداهللا بنأليب عبداهللا ياقوت: معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب)

 .ه١/١٤١١ط، بريوت -دار الكتب العلميّة ، ه٦٢٦ احلمويّ 
، اهللاعوض بنحتقيق/طارق، ه٣٦٠رباينّ الطّ  أمحد بنلسليامن: املعجم األوسط

 .ه١٤١٥، القاهرة -دار احلرمني ، وعبداملحسن احلسينيّ 
دار ، حتقيق/فريد اجلنديّ ، ه٦٢٦ احلمويّ  عبداهللا بنلياقوت: معجم البلدان

 .ه١/١٤١٠ط، بريوت -الكتب العلميّة 
د  حتقيق/، هـ٨٨٥/ت، يّ املكّ  فهد بنعمرل: يوخمعجم الشّ  اهيّ حممّ ، الزّ

ياض، دار الياممة، اجلارس محد وراجعه  .هـ١٤٠٢، الرّ
حابة د حتقيق/ ، هـ٣١٧ د البغويّ حممّ  بن اهللالقاسم عبد يبأل: معجم الصّ حممّ

د بناألمني  .هـ ١/١٤٢١ط، الكويت-مكتبة دار البيان، اجلكنيّ  حممّ
د شكور حمموديقحت، ه٣٦٠ رباينّ الطّ  أمحد بنلسليامن: غرياملعجم الصّ  ، ق/حممّ

، بريوت-املكتب اإلسالميّ ، رباينّ غري للطّ اين إىل املعجم الصّ وض الدّ الرّ : هامَّ وسَ 
 .ه١/١٤٠٥ط

 اإلسامعييلّ  إبراهيم بنأليب بكر أمحد: املعجم يف أسامي شيوخ أيب بكر اإلسامعييلّ 
ــور، ه٣٧١ ــد منص ــاد حممّ ــم، حتقيق/زي ــوم واحلك ــة العل ــوّ -مكتب ــة املن ، رةاملدين

 .ه١/١٤١٠ط
دمل: هـ٥٩٤ديفّ القايض الصّ أصحاب يف عجم امل ـ القضـاعيّ  اهللاعبـد بـنحمّ ار ابـن األبّ

 .هـ١٤١٠/ ١ط، مرص-دار الكتاب املرصيّ ، حتقيق/ إبراهيم األبياريّ ، هـ٦٥٨



 ثبت املصادر واملراجع
ــ أمحــد بــنأليب القاســم ســليامن: املعجــم الكبــري حتقيق/محــدي ، ه٣٦٠ رباينّ الطّ

 .نرش مكتبة ابن تيميّة، لفيّ السّ 
هات املؤمنني وآل البيت  حابة وأمّ د : معجم ما ألّف عن الصّ إعداد/ حممّ

يباينّ  اث، إبراهيم الشّ  هـ١٤١٤/ ١ط، بالكويت، مركز املخطوطات والرتّ
ثني-املخــتصّ  املعجــم ــد اهللاعبــد يبأل: -باملحــدِّ هبيّ  أمحــد بــنحممّ ، هـــ٧٤٨ الــذّ

د حتقيق/  يق، اهليلةحممّ دّ  .هـ١٤٠٨/ ١ط، الطّائف-مكتبة الصّ
ة النّ   احلسـن بـنأليب القاسـم عـيلّ : بلاملعجم املشتمل عىل ذكر أسامء شيوخ األَئمَّ

 .دار الفكر، هايبّ حتقيق/سكينة الشّ ، ه٥٧١ابن عساكر  افعيّ الشّ 
 بـنألمحـد: املعجم املفهرس أو جتريد أسانيد الكتب املشـهورة واألجـزاء املنثـورة

ــن العســقالينّ  عــيلّ  ــادينيّ ، ه٨٥٢حجــر اب ــد املي ســالة، حتقيق/حممّ ســة الرّ -مؤسّ
 .هـ١/١٤١٨ط، بريوت

ـــنفـــارس بـــنأليب احلســـني أمحـــد: غـــةمعجـــم مقـــاييس اللّ  ـــ ب ، ه٣٩٥ا زكريّ
 .ه١/١٤١١ط، بريوت -دار اجليل ، الم هارونحتقيق/عبدالسّ 

اث، هـ١٤٠٨ كحالة رضا بنعمرل: فنيمعجم املؤلِّ  ، بريوت-دار إحياء الرتّ
 .هـ١٣٧٦
 .ه١٤٢٥، ٤ط/، بمرص، نرش جممع اللّغة العربيّة: الوسيطاملعجم 

حتقيق/عبـدالعليم ، ه٢٦١ العجـيلّ  عبـداهللا بـنأليب احلسن أمحـد: قاتمعرفة الثّ 
ار، البستويّ   .ه١/١٤٠٥ط، رةاملدينة املنوّ  -مكتبة الدّ

حابة حتقيـق/ عـادل ، ه٤٣٠ األصـبهاينّ  عبـداهللا بـنأليب نعـيم أمحـد: معرفة الصّ
ياض-دار الوطن، العزازيّ   .ه١٤١٩/ ١ط، الرّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
د: معرفة علوم احلديث / تصحيح، ه٤٠٥ احلاكم عبداهللا بنأليب عبداهللا حممّ

 .ه٤/١٤٠٠ط، بريوت -دار اآلفاق اجلديدة ، حسني معظم
ابق لّ : الكتاب السّ ياض-مكتبة املعارف، ومحتقيق/أمحد السّ  .هـ٢/١٤٣١ط، الرّ

اء الكبار عىل الطّبقات  د: واألعصارمعرفة القرّ هبيّ  أمحد بنملحمّ ، ه٧٤٨ الذّ
 .ه١٤١٦، استانبول، حتقيق/ طيار قوالج

كـرم أ حتقيـق/، ه٢٧٧ الفسويّ  سفيان بنأليب يوسف يعقوب: املعرفة والتّاريخ
مريّ  ار، العُ  .ه١/١٤١٠ط، رةاملدينة املنوّ -مكتبة الدّ

د عيلّ  حتقيق/، ه٧٧١ بكيّ السّ  عيلّ  بنابلعبدالوهّ : معيد النّعم ومبيد النّقم حممّ
 .هـ١٣٦٧، ١ط، القاهرة-دار الكتاب العريبّ ، وآخريْنِ ، النّجار

د اهللاعبد يبأل: ثنياملعني يف طبقات املحدِّ  هبيّ  أمحد بنحممّ حتقيـق/ ، هــ٧٤٨ الذّ
د زينهم حوة، حممّ  .هـ١٤٠٧ /١ط، دار الصّ

د: عفاءاملغني يف الضّ  هبيّ  أمحد بنملحمّ ين نور/حتقيق، ه٧٤٨ الذّ  .عرت الدّ
 القرطبـيّ  عمـر بـنأليب العبّاس أمحـد: املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ــــ٦٥٦ ـــق، ه ـــي/ حتقي ين حم ـــدّ ين ال ـــرِ ـــتو وآخ ـــري، مس ـــن كث ـــريوت-دار اب ، ب
 .هـ٢/١٤٢٠ط

ـد: ةنلســاملقاصـد احلسـنة يف بيــان كثـري مــن األحاديـث املشــتهرة عـىل األ  بــنملحمّ
ــخاويّ عبــد محن السّ ــ، ه٩٠٢الرّ -الكتــب العلميّــة، يقدّ تصــحيح/عبداهللا الصّ

 .ه١/١٣٩٩ط، بريوت
د حميي ، ه ٣٣٠ت األشعريّ  إسامعيل بنعيلّ : مقاالت اإلسالميّني حتقيق/ حممّ

ين عبد ة املكتبة، احلميدالدّ  .ه١٤١١، بريوت-العرصيّ



 ثبت املصادر واملراجع
د: املقتنى يف رسد الكنى هبيّ  أمحـد بنأليب عبداهللا حممّ ـد/حتقيـق، ه٧٤٨ الـذّ  حممّ

 .ه ١٤٠٨، اإلسالميّة باجلامعة العلميّ  املجلس نرش، املراد صالح
د: امللل والنّحل هرستاينّ  عبدالكريم بنأليب الفتح حممّ حتقيق/ أمري ، ه ٥٤٨الشّ

 .ه١٤١٤/ ٣ط، بريوت-دار املعرفة، وعيلّ حسن، عيلّ 
محن الفرج أليب: مناقب اإلمام أمحد ، ه٥٩٧ اجلوزيّ  ابن البغداديّ  عيلّ  بنعبدالرّ

 .هـ٣/١٤٠٢ط، دار اآلفاق
ــافعي دار ، حتقيق/أمحــد صــقر، ه ٤٥٨ البيهقــيّ  احلســني بــنأليب بكــر أمحــد: مناقــب الشّ

اث  .القاهرة-الرتّ
راسات العربيّة اإلسالميّة مكتـب ، جلامعة مـن البـاحثني: مناهج املسترشقني يف الدّ

بية العريبّ لدول اخلليج  .الرتّ
د بنإلبراهيم: نيسابورياق لتاريخ املنتخب من السّ  د ، يفينيّ الرصّ  حممّ حتقيق/حممّ
 .ه١/١٤٠٩ط، بريوت -دار الكتب العلميّة ، أمحد عبدالعزيز

ــيوخ  ــم ش ــن معج ــب م ــمعاينّاملنتخ ــي: الّس ــد ألب ــعد عب ــريمس ــنالك ــد ب  حممّ
ـــمعاينّ  ـــ/ حتقيـــق، هــــ٥٦٢السّ ـــد بـــنقموفّ يـــاض-الكتـــب عـــامل، اهللاعب ، الرّ

 .هـ ١/١٤١٧ط
محنعبــدل: تــاريخ األمــم وامللــوكاملنــتظم يف  ، هـــ٥٩٧ اجلــوزيّ  ابــن عــيلّ  بــنالــرّ

ــد عبــد /قيــقحت ، بــريوت-الكتــب العلميّــة، القــادرمصــطفى عبــدو، القــادرحممّ
 .هـ١/١٤١٢ط

د عبداهللا: املنتقى ـابوريّ  اجلـارود بـنعيلّ  بنأليب حممّ  إسـحاق أيب/ختـريج، ه٣٠٧ النّيس
 .ه٢/١٤١٤ط، بريوت -الكتاب العريبّ  دار، غوث املكدود: هامَّ وسَ ، احلوينيّ 



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ــأ ــى رشح املوطّ ــليامن: املنتق ــنلس ــف ب ــاجيّ  خل ـــ٤٩٤ الب ــة، ه ــعادة مطبع ، السّ

 .هـ١/١٣٣٢ط
اد: املنذريّ وكتابه التّكملة لوفيات النّقلة ار عوّ ، النّجف-مطبعة اآلداب، لبشّ

 .هـ١٣٨٨
ه َ عن أبيه عن جدّ وَ نْ رَ ، اجلـوابرة باسـم/حتقيـق، هـ٨٧٩ قطلوبغا بنلقاسم: مَ

 .هـ١/١٤٠٩ط، الكويت-املعال مكتبة
نَّة النّ  اينّ ابـن تيميّـة عبـداحل بنأليب العبّاس أمحد: ةبويَّ منهاج السُّ ، ه٧٢٨ليم احلـرّ

د رشاد سامل ياض، نرش جامعة اإلمام، حتقيق/حممّ  .ه١/١٤٠٦ط، بالرّ
ــا ــم عليه ــانيد واحلك ــة األس ــنهج دراس ــاينّ : م ــد الع ــائسدار ، لولي ، األردن-النّف

 .هـ١/١٤١٨ط
ــاريخ ــلميّ : اإلســالميّ  مــنهج كتابــة التّ ــد صــامل السّ يــاض-دار طيبــة، ملحمّ ، الرّ

 .هـ١/١٤٠٦ط
ين عرتل: قد يف علوم احلديثمنهج النّ  ، دمشق-دار الفكر، نور الدّ

 .هـ٣/١٤٠١ط
ـد: بويّ يف خمترص علوم احلديث النّ  ويّ املنهل الرّ  ين حممّ  مجاعـة بـنإبـراهيم بـنلبدر الدّ

محن يحمي/حتقيق، ه٧٣٣ ين عبدالرّ  .ه٢/١٤٠٦ط، بريوت -دار الفكر ، الدّ
، هــ٨٧٤ األتـابكيّ  بـردي تغـري بنيوسفل: بعد الوايف ايف واملستويفاملنهل الصّ 

د أمنيحتقيق/ د حممّ  .م١٩٨٤، ة للكتابة العامّ اهليئة املرصيّ ، حممّ
عجاينّ لطـالل : موارد ابن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق ، عـامدة البحـث العلمـيّ ، الـدّ

 .هـ ١٤٢٥/ ١ط، باجلامعة اإلسالميّة



 ثبت املصادر واملراجع
مـريّ : موارد اخلطيب البغداديّ يف تـاريخ بغـداد يـاض-دار طيبـة، ألكـرم العُ ، الرّ

 .ه٢/١٤٠٥ط
ديّ دنيّ املواهب اللّ  د بنمحدأل: ةة باملنح املحمّ حتقيق/ ، هـ٩٢٣ ينّ القسطالّ  حممّ

اميّ   .هـ٢/١٤٢٥ط، اإلسالميّ املكتب ، صالح الشّ
ارقطنيّ  عمــــر بــــنأليب احلســــن عــــيلّ : املؤتلــــف واملختلــــف ، ه٣٨٥ الــــدّ

ــ ــنقحتقيق/موفّ ــداهللا ب ــنعب ــدالقادر ب ــالميّ ، عب ــرب اإلس ــريوت -دار الغ ، ب
 .ه١/١٤٠٦ط

، ه٤٦٣ البغداديّ  اخلطيب عيلّ  بنأليب بكر أمحد: فريقموضح أوهام اجلمع والتّ 
محن املعلّميّ عبد/تصحيح  .ه١٣٧٩، اهلند-املعارف، الرّ

ــدوة العامليّــالنّــ: يف األديــان واملــذاهب املعــارصة رةالميّســ املوســوعة باب ة للشّ
 .هـ١٤٠٩/ ٢ط، اإلسالميّ 

د فـؤاد عبـدالباقي، ه١٧٩ األصبحيّ  أنس بنملالك: أاملوطَّ  دار إحيـاء ، تصـحيح/حممّ
 .الكتب العربيّة

ــــد: املوقظــــة يف علــــم مصــــطلح احلــــديث هبيّ  أمحــــد بــــنملحمّ ، ه٧٤٨ الــــذّ
 .ه١/١٤٠٥ط، بريوت -دار البشائر اإلسالميّة ، ةاح أبو غدّ /عبدالفتّ يةابعن

رية النّبويّة نَّة والسّ كلّيّة ، اجلامعة اإلسالميّة، ألكرم العُمريّ : موقف االسترشاق من السُّ
عوة  .الدّ

د: جالميزان االعتدال يف نقد الرّ  هبيّ  أمحد بنأليب عبداهللا حممّ ، ه٧٤٨ الذّ
 .بريوت -دار املعرفة ، البجاويّ  عيلّ /حتقيق



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
اينّ  احلليمعبد بنالعبّاس أمحد يبأل: اتبوّ النّ   /قيقحت، هـ٧٢٨ابن تيميّة  احلرّ

ياض-لفأضواء السّ ، انويّ الطّ  العزيزعبد  .هـ١٤٢٠ /١ط، الرّ
بـن حجـر ا العسـقالينّ  عـيلّ  بـنألمحـد: نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكـار

 .ه١٤١٤، القاهرة-مكتبة ابن تيميّة، لفيّ حتقيق/محدي السّ ، ه٨٥٢
ين إبراهيمل: نثل اهلميان يف معيار امليزان د بنربهان الدّ  بنسبط احللبيّ  حممّ

 .هـ١/١٤٣٥ط، صنعاء-دار النّعامن، شادي آل نعامنحتقيق/، ه٨٤١ العجميّ 
 األتــابكيّ  بــردي تغــري بــنيوســفل :ملــوك مصــر والقــاهرةاهــرة يف جــوم الزّ النّ 

د حسني، هـ٨٧٤  .بريوت-دار الكتب العلميّة، تعليق/حممّ
بن حجر ا العسقالينّ  عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر

 .(مع نزهة النّظر). املكتبة العلميّة، تعليق/إسحاق عزوز، ه٨٥٢
، هـ٨٥٢بن حجر ا العسقالينّ  عيلّ  بنالفضل أمحد يبأل: نزهة األلباب يف األلقاب

شد، ديريّ السّ  العزيزعبد حتقيق/ ياض-مكتبة الرّ  .هـ١/١٤٠٩ط، الرّ
اظ األكابر ث عن أيب القاسم البغويّ من احلفّ لرشيد : نزهة النّاظر يف ذكر من حدّ

ين حييى -حزم ابن دار، اجلربين مشعل/حتقيق، هـ ٦٦٢ العطّار عيلّ  بنالدّ
 .هـ١/١٤٢٣ط، بريوت

 عيلّ  بنأليب الفضل أمحد: نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثرظر رشح نزهة النّ 
 .املكتبة العلميّة، تعليق/إسحاق عزوز، ه٨٥٢بن حجر ا العسقالينّ 

ابق حييلّ  اهللاحتقيق/عبد: الكتاب السّ  .هـ١/١٤٢٢ط، الرّ
ــة ــث اهلداي ــة ألحادي اي ــب الرّ ــداهللا: نص ــنلعب ــف ب ــيّ الزّ  يوس ــر ،ه٧٦٢ يلع  نش

 .احلديثدار



 ثبت املصادر واملراجع
محنعبدل: العقيان يف أعيان األعياننظم  يوطيّ  بكر أيب بنالرّ ، هـ٩١١ السّ

 .م١٩٢٧، بريوت-املكتبة العلميّة، ىفيليب حتّ  /قيقحت
ـد بـنمحـدأل: طيـبيـب مـن غصـن األنـدلس الرّ نفح الطّ  ، هــ١٠٤١ املقـري حممّ

 .هـ١٣٨٨، بريوت-دار صادر، اسإحسان عبّ  /قيقحت
ــة  ــة يف الثّقاف ــةنقــد نصــوص حديثيّ ــاينّ  :العامّ ين األلب ــدّ ــد نــارص ال مطبعــة ، ملحمّ

قيّ    .دمشق-الرتّ
الحالنّ  بـن حجـر ا العسـقالينّ  عـيلّ  بـنأليب الفضل أمحد: كت عىل كتاب ابن الصّ

ــــع ، ه٨٥٢ ــــدخيلّ حتقيق/ربي ــــيّ ، امل ــــس العلم ــــالميّة، املجل ــــة اإلس ، باجلامع
 .ه١/١٤٠٤ط

ابق ياض-امليامندار ، حتقيق/ماهر الفحل: الكتاب السّ  .هـ١/١٤٣٤ط، الرّ
الحكت عىل مقدّ النّ  دمل: مة ابن الصّ ، هـ٧٩٤ ركيشّ الزّ  هبادر بن اهللاعبد بنحمّ

ياض-لفأضواء السّ ، زين العابدين بال فريج حتقيق/  .هـ١٤١٩ /١ط، الرّ
/ حتقيق، هـ٨٨٥ البقاعيّ  عمر بنإلبراهيم: النّكت الوفيّة بام يف رشح األلفيّة

شد مكتبة، الفحل ماهر ياض-الرّ  .هـ١٤٢٨/ ١ط، الرّ
ين رص نا/حتقيق، هـ٦٩٥ احلنبيلّ  محدان بنألمحد: هناية املبتدئني يف أصول الدّ

المة شد، السّ ياض-مكتبة الرّ  .هـ١/١٤٢٥ط، الرّ
ين أيب السّ : هاية يف غريب احلديث واألثرالنّ  د بنعادات املباركملجد الدّ  حممّ

دار ، ناحيّ وحممود الطّ ، اويّ الزّ  طاهر/حتقيق، ه٦٠٦ األثري بابن املعروف
 .بريوت-الفكر



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ول هناية تَّة رواة يف السّ ين إبراهيم: األصول السِّ د بنلربهان الدّ  احللبيّ  حممّ
 أمّ  جامعة، النَّبيّ  ربّ عبد القيّومحتقيق/ عبد، هـ٨٤١العجميّ ت/ بنسبط

ة-القر  .هـ١٤٢١، مكّ
ين عبدمل: العارشافر عن أخبار القرن ور السّ النّ    العيدروس شيخ بنالقادرحي الدّ

 .م١/٢٠٠١ط، بريوت-صادردار ، حتقيق/ أمحد حالو وآخريْنِ ، هـ١٠٣٨
 بنأليب الفضل أمحد: مة فتح الباري برشح صحيح البخاريّ اري مقدِّ السّ  هد

ين اخلطيب تصحيح/حمبّ ، ه٨٥٢بن حجر ا العسقالينّ  عيلّ  -دار املعرفة، الدّ
 .بريوت

داد الّذين أخرج هلم البخاريّ يف جامعه : اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثّقة والسّ
ـد بـننرص أمحـد أليب -املعرفـة، اللّيثـي اهللاعبـد/حتقيـق، ه٣٩٨الكالبـاذيّ  حممّ

 .ه١/١٤٠٧ط، بريوت
 ١٣٣٩البغـداديّ اشـا سـامعيل بإل: العارفني وأسامء املؤلِّفني وآثار املصنِّفني هديّة
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 ١٧٥ وآية النّفاق بغض األنصارآية اإليامن حبُّ األنصار، 

طْ رداءك، فبسطته  ٢٣٣ ابسُ
 ٢٠٥ ابني هذا سيّد، ولعلَّ اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني

 ٣٩٢ أتدرون ما الغيبة؟
ؤذن له فلريجع ا، فلم يُ  ٥١ إذا استأذن أحدكم ثالثً

 ٢٦٠ إذا بلغكم عنِّي حديثٌ حيسن يب أنْ أقوله؛ فأنا قلته
ث ثت به، أو مل أحدِّ ثتم عنِّي بحديثٍ يوافق احلقّ فخذوا به؛ حدّ  ٢٦٠ إذا حدّ

 ١٩٦ إذا ذكر أصحايب فأمسكوا
، وأصبتم املعنى فال بأس موا حالالً ا، ومل حترِّ وا حرامً  ٢٥٩ إذا مل حتلّ

ا كنت أحتنّث هبا يف اجلاهليّة، هل يل فيها من يشء؟  ١٤٦ أرأيت أمورً
ّن هو عىل ظهر أرأيتكم ليلتكم  هذه، فإنَّ رأس مائة سنة منها ال يبقى ممِ

(  األرض أحدٌ
١٥٢ 

 ١٤٦ أسلمت عىل ما أسلفت من اخلري
تي يسألني أصحابك  ٢٤٠ أَالَ تسألني من هذه الغنائم؛ الّ

 ٩١ أيتوضّ  أليس هكذا رأيتم رسول اهللا
ا معاوية فصعلوك ال  ا أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه، وأمّ  ٣٩٤ مال لهأمّ

نيا  ، ليس عليها عذابٌ يف اآلخرة، عذاهبا يف الدُّ ةٌ مرحومةٌ تي هذه أُمَّ أُمَّ
 الفتن

١٩٨ 



 فهرس األحاديث
 الصفحة احلديث طرف

ا ويضع به آخرين  ٨٥٩ إنّ اهللا يرفع هبذا العلم أقوامً
 ٣٠٩ ا فقال إنَّ اهللا أمرين أن أقرأ القرآن عليكدعا أبي¢  أن النبي 

 ٣٩٢ أنّ رجالً استأذن عىل النَّبيّ 
 ٨٤٦ أنَّ رجالً قال يا رسول اهللا، احلجُّ كلَّ عامٍ 

ا بني ساريتني يف املسجد أنّ رسول اهللا  ٨٤٦ رأ حبالً ممدودً
ن دوين  ١٩٣ أنا فرطكم عىل احلوض، ولريفعنّ رجال منكم، ثم ليختلجُّ

بغضهم إالَّ منافقٌ  ، وال يُ بُّهم إالَّ مؤمنٌ  ١٧٥ األنصار ال حيُ
نيأنَّه مسح عىل   ٤٨ اخلفَّ

ين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم م مل يزالوا مرتدِّ  ١٩٣ إهنّ
 ٢١٧ وهو يقسم قسام إذ أتاه ذو اخلويرصة بينام نحن عند رسول اهللا 

مع منكم ّن سَ  ٢٧، ١٠ تَسمعون، ويُسمع منكم، ويُسمع ممِ
 ٢٠٥ تقتله الفئة الباغية

 ٦٩ ثالث من نجا منهنّ فقد نجا
عري خرج رسول اهللا  نيا، ومل يشبع من خبز الشَّ  ٢٣٨ من الدُّ

 ١٦٥ خريُ القرون قرين، ثم الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنم
خري النّاس قرين، ثمّ الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنم، ثمّ جييء أقوامٌ 

 تسبق شهادة أحدهم يمينه
٣٣٦، ١٧٣ 

تي القرن الّذين بُعثت فيهم  ٣٣٦، ١٧٣ خري أُمَّ
تي قرين، ثمّ الّذين يلوهنم خري ، ٣٣٦، ١٧٣ أُمّ

٣٣٧ 
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 الصفحة احلديث طرف

تي قرين، ثمّ الّذين يلوهنم، ثمّ الّذين يلوهنم  ٣٣٦، ١٧٣ خري أُمّ
ا، حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع  دعه، فإنَّ له أصحابً

 صيامهم
٢١٧ 

 ٣٩٢ ذكرك أخاك بام يكره
ويسّ   ٢٥٢ سبقكم هبا الغالم الدّ

 ٢٥٢ فيهعودوا للّذي كنتم 
ربُ فيه مثل قبضٍ عىل اجلمر ، الصَّ ربِ ام الصَّ ن ورائكم أيّ  ١٩٠ فإنّ مِ

ا، فيهم ثامنية ال يدخلون اجلنَّة حتّى يلج  يف أصحايب اثنا عرش منافقً
مِّ اخلياط  اجلمل يف سَ

١٨٣ 

امل  ١٩٣ فيؤخذ هبم ذات الشِّ
 ١٧٣ القرن الّذي أنا فيه، ثمّ الثّاين، ثمّ الثّالث

ةٍ عبد أو أمةقىض  رَّ  ٩٠ فيه بغُ
، إنَّ بحسبكم القتل  ١٩٨ كالَّ

ا، أو بإزاء اإلمام نًا، أو إمامً  ٤٥٣ كن مؤذّ
، فعظَّم أمرها  بيّ ا عند النّكنّ  ١٩٨ فذكر فتنةً

 ١٥٤ ال تأيت مائة سنة، وعىل األرض نفس منفوسة اليوم
ا من أصحايب  ١٧٤ ال تسبُّوا أحدً

،  ١٧٥ ،١٧٤ ال تسبُّوا أصحايب
١٩٥، ١٨٦ ،

٢٠٥ 
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َّن هو اليوم عىل ظهر األرض  ١٥٢ ال يبقى ممِ
جرة النَّار ّن بايع حتت الشّ  ١٩٣ ال يدخل أحدٌ ممِ

ل منك  ٢٥٠ لقد ظننتُ يا أبا هريرة أنْ ال يسألني عن هذا احلديث أحدٌ أوَّ
 ١٩١ للعامل منهم أجر مخسني رجالً منكم

مس، وقبل غروهبا لن يلج النّارَ أحدٌ صىلّ قبل طلوع  ٥٥ الشّ
 ٢٣١ اهدِ أُمَّ أيب هريرة اللّهمّ 
بيدك هذا اللّهمّ  بِّب عُ ه إىل عبادك املؤمنني-يعني أبا هريرة-حَ  ٢٣١ ، وأُمّ

هُ  يفَ دَّ أحدهم وال نَصِ دٍ ذهبًا ما بلغ مُ  ١٩٢ لو أنفق أحدكم مثل أُحُ
 ٤٩٨ دموع ولدهلو وزن دموع آدم بجميع دموع ولده لرجح دموعه عىل مجيع 

 ١٩٣ لريدنّ عيلّ ناس من أصحايب احلوض، حتّى إذا عرفتهم اختلجوا دوين
 ٣٠٩ ليهنكَ العلم أبا املنذر

 ١٥٤ ما من نفسٍ منفوسةٍ اليوم تأيت عليها مائة سنة، وهي حيَّةٌ يومئذٍ 
ث حديثًا هو هللا عز وجل رضا فأنا قلته  ٢٦٠ من حدّ

د. امن دع  ١٩١ إىل هُ
نَّةً حسنةً من   ١٩١ سنَّ يف اإلسالم سُ

 ٤٧ من كذب عىل رسول اهللاَّ 
أ مقعده من النّار ا فليتبوَّ دً  ٢٣٧ من كذب عيلّ متعمّ

 ٢٣٣ من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئًا سمعه منّي
من يبسط رداءه حتّى أقيض مقالتي، ثمّ يقبضه؛ فلن ينسى شيئًا سمعه 

 منِّي
٢٣٣ 
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نَةٌ  امء ما توعدالنُّجوم أَمَ امء فإذا ذهبت النُّجومُ أتى السّ  ١٧٥ للسَّ
اها إىل من مل يسمعها ا سمع مقالتي فأدّ  ١٠ نَرضَّ اهللا امرءً

 ١٣٥، ١٢٨ هل فيكم من رأ رسول اهللا
 ١٧٦ ذي نفيس بيده إنّكم أحبُّ النّاس إيلَّ والّ 

 ١٩٠ وددتُ أنّا قد رأينا إخواننا
 ٢١٧ ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدل؟

 ٣٠٩ أعظم؟ وجلّ  يا أبا املنذر، أيُّ آيةٍ معك يف كتاب اهللا عزّ 
 ٢٣٨ يا أبا هريرة، هذا غالمك، فقلت هو حرٌّ لوجه اهللا فأعتقته

ان، أجب عن رسول اهللا  ٩٢ ده بروح القدسيّ أ همّ اللّ  يا حسّ
ا كنّا يف جاهليَّةٍ ورشٍّ فجاءنا اهللاُ هبذا اخلري، فهل  بعد هذا يا رسول اهللا إنّ

؟  اخلري من رشٍّ
٧٠ 

ا؟ إنّ رشّ النّاس عند اهللا منزلةً يوم القيامة يا عائشة، متى عهدتِني فحّ  اشً
ه قاء رشِّ نْ تركه النّاس اتّ  مَ

٣٩٣ 

 ١٧٢ يأيت عىل النّاس زمان، فيغزو فئامٌ من النّاس
، ١٣٦، ١٣٥  بيّ يغزو فئامٌ من النّاس فيقولون هل فيكم من صحب النّ

١٤٠ 
ون أهل األوثان عُ دَ  ٢٢٠ يقتلون أهل اإلسالم ويَ

ميّة هم من الرّ  ٢١٨ يمرقون من اإلسالم مروق السّ



 فهرس اآلثار

 الصفحة القائل األثر
ثك شيئًا سعدٌ عن النَّبيّ فال تسأل عنه  إذا حدَّ

 غريه
 ٤٨ عمر بن اخلطاب

 ٢٣٧ أبو هريرة أُسبّح بقدر ذنبي
استأذنت عىل عمر ريض اهللا عنه ثالثا فلم 

 يؤذن فرجعت فقال ما منعك
أبو موسى 
 األشعري

٥١ 

 ٢٧٥ ابن عباس أفتِ يا أبا هريرة
ل أأما إِينّ مل  ِمك؛ ولكن خشيت أن يتقوّ هتَّ

 النّاس عىل رسول اهللا
 ٥٢ عمر بن اخلطاب

 ٢٤٧ األعرج كان يلزم أبا هريرة  أنّ 
كان جريئًا عىل أن يسأل أبا هريرة  أنّ 

  اهللارسول
 ٢٥٣ أيب بن كعب

وق حيمل حزمة  أنّ أبا هريرة أقبل يف السُّ
 حطب؛ وهو يومئذ خليفة ملروان

ثعلبة بن أيب 
 مالك

٢٣٩ 

د  إنَّ اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممّ
 خري قلوب العباد

 ١٧٧ ابن مسعود

ان بن ثابت األنصاريّ كان يستشهد أبا هريرة أنّ  حسّ
 انحسّ  يقول يا  بيّ نشدك اهللا هل سمعت النّ أ

 ٩٢ أبو هريرة
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 الصفحة القائل األثر

فسأله عن يشء،  أنّ رجالً جاء إىل زيد بن ثابت
 فقال له زيد، عليك أبا هريرة 

 ٢٥٢ زيد بن ثابت

كان  أصحاب رسول اهللا  إن قلت ذاك، فإنّ 
فيهم من يشغله عقاره وضيعته، فيجيء، فإنّ مل 

 يوافق رسول اهللا

 ٤٦ أبو سعيد اخلدريّ 

ة إذا سمعنا رجالً يقول قال رسول : إنَّا كنَّا مرَّ
 بصارنا وأصغينا إليه بآذانناأاهللا ابتدرته 

 ٩١ ابن عبّاس

ا اليوم فأمّ  إنّام كان النِّفاق عىل عهد النَّبيّ 
 بعد اإليامنام هو الكفر فإنّ 

 ١٨٣ حذيفة

 ٢٢٨ أبو هريرة أنَّه ملَّا أقبل يريد اإلسالم
ام يومان ترفع فيهام األعامل  ٢٣٨ أبو هريرة إهنّ

ا مسكينًا أصحب رسول اهللا عىل  إينِّ كنتُ امرءً
 ملء بطني

 ٢٤٧ أبو هريرة

ئ اللَّيل ثالثة أجزاءٍ   ٢٣٧ أبو هريرة إينّ ألُجزِّ
ئ اللَّيل  ثالثة أجزاءٍ فثلثٌ أنام، وثلثٌ إينِّ ألجزِّ

 أقوم
 ٢٥٥ أبو هريرة

ط يف الكتَّان، لقد  بَخْ بَخْ أبو هريرة يتمخَّ
  رأيتني وإينِّ ألخرُّ فيام بني منرب رسول اهللا

 ٢٣٧ أبو هريرة



 فهرس اآلثار
 الصفحة القائل األثر

 رسول اهللا  بلغني حديثٌ عن رجلٍ سمعه من
 شددت عليه رحيل فاشرتيت بعريا ثمّ 

 ٢٩ جابر بن عبد اهللا

يق  دِّ ة إىل أيب بكر الصِّ تسأله  جاءت اجلدّ
 مرياثها

 ٤٩ قبيصة بن ذؤيت

 ٢٣٥ انعثامن بن عفّ  حفظ اهللاُ عليك دينك؛ كام حفظت علينا ديننا
سبحان اهللا! إنّام سمعت شيئًا، فأحببت أن 

 أتثبّت
 ٥٢ ابعمر بن اخلطّ 

، وسلوا زيد بن سمع أذناي ، وأبرصته عينيّ
 فقد سمعه معي ثابت

 ٩٢ أبو هريرة

سمعت ذلك من الفضل، ومل أسمعه من 
  بيّ النّ 

 ٤٧  أبو هريرة

ث عن رسول اهللا  ٤٦ أبو سعيد اخلدريّ  ما مل أسمع؟ فأُحدِّ
وا  ٢٥٠ أبو هريرة فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسُ

 قدمت واهللا وروسول اهللا بخيرب سنة سبع، وأنا
 سنواتة نيومئذٍ قد زدتُ عىل الثّالثني س

 ٢٣٠ أبو هريرة

عىل  كان مروان ربّام استخلف أبا هريرة 
 املدينة فريكب محارا

 ٢٣٩ أبو رافع
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، ولكن النّاس مل  كانت لنا ضيعةٌ وأشغالٌ
اهدُ  ث الشّ دِّ ، فيُحَ يكونوا يكذبون يومئذٍ

 الغائب

 ٤٥ الرباء بن عازب

 ٢٣١ أبو هريرة كنت أدعو أُمِّي إىل اإلسالم، وهي مرشكة
كنتُ أرعى غنم أهيل، فكانت يل هريرة 

 صغرية، فكنت أضعها باللّيل يف شجرةٍ 
 ٢٢٧ أبو هريرة

؛  كنتُ أَنَا وجارٌ يل من األنصار يف بني أُميَّة بن زيدٍ
نّا نتناوب النّزول عىل  وهي من عوايل املدينة، وكُ

 رسول اهللا

 ٤٦ ابعمر بن اخلطّ 

حديثا  كنت رجالً إذا سمعت من رسول اهللا 
 نفعني اهللا منه بام شاء أن ينفعني

 ٥٣ بن أيب طالب عيلّ 

ا من أصحاب رسول اهللا  ال أعرف أحدً
 يأحفظ حلديثه منّ 

 ٢٣٥ أبو هريرة

د، فإنّ اهللا قد أمر  ال تسبّوا أصحاب حممّ
 باالستغفار هلم

 ١٨٦ اسابن عبّ 

د، فلمقام أحدهم ساعة  ال تسبُّوا أصحاب حممّ
 عمرهخري من عمل أحدكم 

 ١٨٦ ابن عمر
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ث عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أحبّ   ألَنْ أُحدِّ
 بيّ من أن أحدث عن النّ  إيلّ 

 ٤٥ وبأبو أيّ 

ا، أنت سمعت هذا من رسول اهللا  رً فْ اللّهمَّ غُ
نَا بْ ذِّ ونَا وال كُ بُ ذَ نّا يف قوم ما كَ  بل كُ

 ٤٨ أبو أمامة

لوال القصاص ألغشيتك به، ولكنِّي سأبيعك 
َّن  يني ثمنك، اذهبي فأنت هللاممِ  يُوفِّ

 ٢٣٨ أبو هريرة

، وال  ما بقي من أصحاب هذه اآلية إالَّ ثالثةٌ
 من املنافقني إالَّ أربعةٌ 

 ١٨٣ حذيفة

ما تعجبون من هذا؟! انقطع عنهم العمل، فلم 
 حيبّ اهللاُ أن يقطع عنهم األجر

 ١٨٦ عائشة

لُقٌ أبغض إىل أصحاب رسول اهللا    ما كان خُ
 من الكذب

 ٤٤ عائشة

ثكم عن رسول اهللا  ٤٥ الرباء بن عازب سمعناه منه ما كلّ ما نحدّ
، وما علمت لك يف  ما لكِ يف كتاب اهللا يشءٌ

نَّة رسول اهللا  شيئا  سُ
يق دّ  ٤٩ أبو بكر الصّ

ما يل أَالَّ أكون سمعت مثل ما سمعوا، 
وحرضت مثل ما حرضوا، ولكن مل يدرس 

 األمر بعد

رجل من 
 بيّ أصحاب النّ 

٢٥٥ 
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أحدٌ أكثر حديثًا عنه   بيّ ما من أصحاب النّ 
 منِّي، إالَّ ما كان من عبد اهللا بن عمرو

 ٢٣٦ أبو هريرة

ط  بيّ من سمع النّ  قْ  ٩٠ ابعمر بن اخلطّ  قىض يف السِّ
يًا فليتأسَّ بأصحابمن   ١٩٤ ابن مسعود رسول اهللا كان منكم متأسِّ

رِ بك أن تكون كاذبًا  ٢٦٢، ٢٥٨ ابعمر بن اخلطّ  وأحْ
ربِّ فيه وجهه مع  غَ واهللا ملشهدٌ شهده رجلٌ يُ

 أفضل من عمل أحدكم رسول اهللا
 ١٧٨ سعيد بن زيد

ا ثتكم شيئًا أبدً  ٢٥٤، ٢٥٣ أبو هريرة واهللا لوال آيتان يف كتاب اهللا ما حدّ
ثكم به سمعناه من رسول  واهللا ما كلُّ ما نحدّ

هم بعضنا بعضا وال يتّ ث حيدّ  ولكن كان اهللا
 بعضنا بعضا

 ٤٧ أنس بن مالك

يا أبا هريرة، أنت كنتَ ألزمنا لرسول اهللا 
 وأحفظنا حلديثه

 ٢٥٠ عبد اهللا بن عمر

يا بن اخلطّاب، فال تكوننّ عذابًا عىل أصحاب 
 رسول اهللا

 ٥٢ بن كعب أيبّ 

ا النّاس إنّا واهللا ما سمعنا فيام سمعنا من  يا أهيّ
  أن محمة شهيدوما بلغ علمنا إالّ  نبيّكم 

 ١٥١ أبو موسى

ا أنساه  ٢٣٣ أبو هريرة يا رسول اهللا، إينِّ أسمع منك حديثًا كثريً
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وا أن يستغفروا ألصحاب  رُ يابن أختي، أُمِ
سول فسبّ   وهمالرّ

 ١٨٦ عائشة

 ٢٥٠ أبو هريرة حيرض ما ال حيرضون، وحيفظ ما ال حيفظون
احلديث، واهللا  إنّ أبا هريرة يكثر :يقولون
 املوعد

 ٢٥٣ أبو هريرة
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 ٥ ................................... تقديم األستاذ الدكتور حافظ بن حممد احلكميّ 
 ٧ .............................. طاهر مجالتقديم األستاذ الدكتور أنيس بن أمحد بن 

مة  ٩ .......................................................................... املقدّ
 ١٢ ................................................................... خطّة البحث
 ٢١ ................................................................... منهج العمل

 ٢٣ .......................................................................... متهيد
 ٢٤ ........................................................................ اإلسناد
 ٢٤ ......................................................................... تعريفه

ند  ٢٥ ...................................................... الفرق بني اإلسناد والسّ
يّته   ٢٧ ......................................................................... أمهّ

ين  ٣١ .................................................... وجه كون اإلسناد من الدِّ
 ٤٠ ......................................................................... فوائده

تي مرّ هبا. ؤال عنه، واملراحل الّ  ٤٤ ............................... بدء استعامله، والسّ
  ٦٠ ........................................................ بداية الوضع يف احلديث

مل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلامّ وقعت ((بالفتنة الواردة يف قول ابن سريين: املراد 
وا لنا رجالكم... مّ  ٦٦ ........................................ إلخ. ))الفتنة قالوا: سَ

ة يف املراد بالفتنة  ٦٧ ..................................................... كالم األئمّ
دّ عليهم  ٧١ ........................................ تفسريات املسترشقني للفتنة والرّ

 ٧١ .......................................... نبذة تعريفيّة باالسترشاق واملسترشقني
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دّ عليهمفرتاءات اشبهات و  ٨٣ ............املسترشقني حول بداية اإلسناد ووجوه الرّ

 ١٠٦ ............................................................ علم رواة احلديث
 ١٠٧ ...................................................................... املراد به

واة وفوائدها  ١٠٨ ...................................... العنارص املتعلِّقة برتاجم الرّ
يّته، وفوائد معرفته  ١١٢ ........................................................ أمهّ

 ١١٤ ................................................... نشأته، وبداية التّصنيف فيه
واة  ١١٦ ......................................... أساليب العلامء يف التّصنيف يف الرّ

ثني يف   ١١٧ .................................................. العناية بهجهود املحدِّ
واة حسب ظهورها تارخييا ل: املصنّفات يف الرُّ  ١٢٣ .............. .الباب األوّ

واة، واحلاجة إىل دراستها ـيّة املعرفة بكتب الرّ  ١٢٣ ............................... أمهّ
ل: كتب   حابةالفصل األوّ  ١٢٤ ..................................... .معرفة الصّ

 ١٢٥ ...................................................................... التّمهيد
حايبّ   ١٢٥ ............................................................. تعريف الصّ

 ١٢٩ ...................................................... قيود التّعريف وحمرتزاته
 ١٣١ .............................. دون سنّ التّمييزبيّ حكم مراسيل من أدرك النّ 

سالة من لقي النّبيّ  ة وقبل الرّ  ١٣٨ .....................................حال النّبوّ
 ١٤١ ....................................... صحبة اجلنّ واملالئكة واألنبياء واخلرض

حابة، ومتييزهم، وفوائد ذلك يّة معرفة الصّ  ١٤٧ ................................. أمهّ
حبة  ١٥١ ......................................................... طرق إثبات الصُّ

حبة  ١٥٤ ....................................................مراتب ما تثبت به الصّ
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حبة   ١٥٦ ................................ ومناقشتهاضوابط أخر فيام تثبت به الصّ

حبة التَّنصيص عليها  ١٦٠ .................................. ال يشرتط يف إثبات الصُّ
حبة حابة ال يلزم منه ثبوت الصّ ر يف كتب الصّ كْ د الذّ  ١٦١ ........................ جمرّ

واية  ١٦٣ .................... يشرتط ثبوت اإلسناد؛ فيمن وردت صحبته بطريق الرّ
حابة  ١٦٥ ............................................................. طبقات الصّ

ين حابة، وفضلهم، ومكانتهم يف الدّ  ١٦٩ ................................ عدالة الصّ
الّ  حابة وفضلهم ةاآليات الدّ  ١٦٩ ................................... عىل عدالة الصّ

الّ  حابة وفضلهماألحاديث الدّ   ١٧٢ ................................ ة عىل عدالة الصّ
حابة وفضلهم ة عىل عدالة الصّ  ١٧٦ ..................... إمجاع املسلمني وكالم األئمّ

حابة، وبيان أنّه ال أثر هلم عىل رواية احلديث  ١٨٢ ...... النّفاق واملنافقون يف زمن الصّ
حابة  ١٨٦ ......................................................... حكم سبّ الصّ

 ١٩٠ .............................................................. إشكال وجوابه
 ١٩٢ .......................................................... إشكال آخر وجوابه

نَّة واجلامعة من أصحاب رسول  ١٩٣ ........................ اهللاموقف أهل السُّ
نَّة من أصحاب النَّبيّ   ٢٠٨ ................ موقف بعض الفرق املخالفة ألهل السُّ

حابة يف التّعامل مع قتلة عثامن  ٢٠٨  ................................  موقف الصّ
افضة  ٢١٠ ...................................................... تعريف موجز بالرّ

حابة  ٢١٣ ......................................................... موقفهم من الصّ
 ٢١٧ ...................................................... تعريف موجز باخلوارج

حابة  ٢٢٠ ......................................................... موقفهم من الصّ
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واية. حابة املكثرون من الرّ  ٢٢٣ ................................................ الصّ

فاع عن أيب هريرة اته.الدّ  ٢٢٦ ......................... ؛ فيام أُثري حول كثرة مرويّ
 ٢٢٦ ........................................... نبذة خمترصة من سرية أيب هريرة

 ٢٤١ .......... أسباب توارد أصحاب الطّوائف والفرق عىل الطّعن يف أيب هريرة
تي أثريت به الّ اتهحول أيب هريرة دراسة بعض الطُّعون، والشُّ  ٢٤٣ ....... ، ومرويّ

 ٢٤٧ ....................................................... سبب صحبته للنَّبيّ 
غات ذلك.  ٢٥٠ ...................................... كثرة حديثه، وحتديثه، ومسوِّ

ة من كثرة حديثه  ٢٥٨ ............................................ موقف أيب ريّ
بوه موه، وبعضهم كذّ حابة اهتّ  ٢٦٢ ........................... دعواه الكاذبة: أنّ الصّ

نَّة  ٢٦٧ .................................................. خطّته املاكرة يف الكيد للسُّ
ل: املصنّفات يف معرفة حابة املبحث األوّ  ٢٧٦ .................................. الصّ

 ٢٩٤ ........................................ أهم العنارص املتناولة يف دراسة الكتب
 ٢٩٩ . .الربّ عبد البن األصحاب معرفة يف االستيعاباملبحث الثّاين: دراسة كتاب 

رية النّبويّة ة كتبهم بالسّ  ٣٠٢ ........................... من لطائف ابتداء بعض األئمّ
حابةاملبحث الثّالث: دراسة كتاب   ٣١٥ ......... البن حجر. اإلصابة يف متييز الصّ

 ٣٢٩ ....................................... .معرفة الطّبقاتالفصل الثّاين: كتب 
 ٣٣١ ...................................................................... التّمهيد

 ٣٣١ ............................................................... تعريف الطّبقة
 ٢٢٤ ..................................................................... تنبيهات

 ٣٣٦ ............................................. األصل يف علم الطّبقات، ونشأته
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يّته، وفوائد معرفته  ٣٣٧ ........................................................ أمهّ

واة عىل الطّبقات  ٣٤١ ............................. ملحوظة: حول مآخذ ترتيب الرُّ
 ٣٤٢ ....................................................... ما يتطلّبه علم الطّبقات

 ٣٤٣ ........................................ الطّبقاتمناهج العلامء يف التّقسيم عىل 
 ٣٤٦ .............................................. إطالق الطّبقة عىل اجليل والقرن

 ٣٤٧ ..................................................... اختالفهم يف حتديد القرن
ل: املصنَّفات يف الطّبقات.  ٣٥٢ ........................................ املبحث األوّ

 ٣٦٥ ..................... البن سعد. الطّبقات الكبرياملبحث الثّاين: دراسة كتاب 
 ٣٨٠ .................... .خيّاط بنخلليفة الطّبقاتاملبحث الثّالث: دراسة كتاب 

ابع: درا ثنيسة كتاب املبحث الرّ . املعني يف طبقات املحدِّ هبيّ  ٣٨٥ ............. للذّ
 ٣٨٩ .........................................ل الثّالث: كتب اجلرح والتّعديلالفص

 ٣٩١ ...................................................................... التّمهيد
 ٣٩١ ...................................................... املراد باجلرح والتّعديل.

واة  ٣٩٢ ............................................................ حكم جرح الرُّ
ل واجلارح  ٣٩٩ ....................................................... رشوط املعدِّ

 ٤٠٢ .................................................................. تاريخ نشأته
يّته، وفوائد معرفته.  ٤٠٩ ....................................................... أمهّ

 ٤١٠ .................................................... جهود العلامء يف العناية به.
ل: املصنَّفات يف اجلرح والتّعديل  ٤١٢ .................................. املبحث األوّ

عفاء  ٤١٢ ........................................ الكتب اجلامعة بني الثّقات، والضّ



 فهرس املوضوعات
 ٤٣١ ..................................................... الكتب املفردة يف الثّقات.

عفاء.  ٤٣٣ ................................................... الكتب املفردة يف الضّ
. التّاريخ الكبرياملبحث الثّاين: دراسة كتاب   ٤٤٠ ....................... للبخاريّ

؟ التّاريخ الكبريمن  الكنىهل   ٤٤٦.  ........................... أم هو مستقلّ
 ٤٥٩ ............... البن أيب حاتم. اجلرح والتّعديلاملبحث الثّالث: دراسة كتاب 

 ٤٥٩  ........................ ؟التّاريخ الكبريمأخوذ من  اجلرح والتّعديلهل 
ابع: دراسة كتاب   ٤٧٠ ............................ البن حبّان. الثّقاتاملبحث الرّ

 ٤٨٦ ........................... البن عديّ  الكاملاملبحث اخلامس: دراسة كتاب
ابع: كتب   ٥٠١ .......................................... دانتواريخ البلالفصل الرّ

 ٥٠٣ ...................................................................... التّمهيد
 ٥٠٣ ................................................... املراد بكتب تواريخ البلدان

يّتها، وفوائد معرفتها  ٥٠٣ ...................................................... أمهّ
 ٥٠٦ .......................................................... بداية التّصنيف فيها

ل: املصنّفات فيها  ٥٠٧ ................................................ املبحث األوّ
 ٥٢٠ .......................... للخطيب تاريخ بغداداملبحث الثّاين: دراسة كتاب 

 ٥٣١ .. الفصل اخلامس: كتب معرفة: األسامء والكنى واأللقاب واألنساب، ومتييزها 
 ٥٣٣ ...................................................................... التّمهيد

يّتها، وفوائد معرفتها  ٥٣٣ ...................................................... أمهّ
 ٥٤٢ .......................................................... بداية التّصنيف فيها

 ٥٤٣ .................................................... جهود العلامء يف العناية هبا



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 ٥٤٤ .......................................................... أنواع املصنّفات فيها

ل: كتب الكنى.  ٥٤٥ .................................................. املبحث األوّ
ل: تعريف الكنية  ٥٤٥ ................................................. املطلب األوّ

 ٥٤٥ ............................................... ملطلب الثّاين: أقسامها وأمثلتهاا
 ٥٤٩ ................................................ املطلب الثّالث: املصنّفات فيها
ابع: دراسة: كتاب  . الكنى واألسامءاملطلب الرّ واليبّ  ٥٥٦ .................... للدّ
 ٥٥٩ ................................................ املبحث الثّاين: كتب األلقاب.
ل: تعريف اللّقب  ٥٥٩ ................................................ املطلب األوّ

 ٥٦٢ ......................................................... : حكمهيناملطلب الثّا
 ٥٦٥ ............................................... فيها:املطلب الثّالث: املصنّفات 

ابع: دراسة كتاب:   ٥٦٧ ..................... البن حجر. نزهة األلباباملطلب الرّ
 ٥٧٢ .............................................. املبحث الثّالث: كتب األنساب.

ل: املراد هبا  ٥٧٢ ...................................................... املطلب األوّ
 ٥٧٤ ................................................. املطلب الثّاين: املصنَّفات فيها
. األنساباملطلب الثّالث: دراسة كتاب  معاينّ  ٥٨٢ .......................... للسّ

ابع: كتب املؤتلف واملختلف.  ٥٨٩ ...................................... املبحث الرّ
ل: تعريف املؤتلف واملختلف  ٥٨٩ .................................... املطلب األوّ

 ٥٨٩ ............................................. .ضبط؟ضبط؟ وكيف يُ ما الّذي يُ 
ق هبا ضبط هذا العلم وتاليف التّصحيف فيهاألمور الّ   ٥٩٠ ................. .تي يتحقّ

 ٥٩٠ .................................................. املطلب الثّاين: املصنَّفات فيه



 فهرس املوضوعات
 ٥٩٠ .......................... البن ماكوال اإلكاملراسة كتاب املطلب الثّالث: د

 ٥٩٩ ....................................... املتّفق واملفرتق.املبحث اخلامس: كتب 
ل: تعريف املتّفق واملفرتق املطلب  ٥٩٩ ........................................ األوّ

 ٦٠٢ ...............................................واملفرتق املتّفقطرق التّمييز بني 
 ٦١١ .................................................. املطلب الثّاين: املصنّفات فيه

. املتّفق واملفرتقاملطلب الثّالث: دراسة كتاب   ٦١٣ ........... للخطيب البغداديّ
ادس: كتب املشتبه.  ٦١٨ ............................................... املبحث السّ

ل:   ٦١٨ ....................................... تعريف املشتبه (املتشابه)املطلب األوّ
 ٦١٩ .................................................. املطلب الثّاين: املصنّفات فيه

 ٦٢٢ ...................... البن حجر تبصري املنتبهاملطلب الثّالث: دراسة كتاب: 
ادس: كتب الوفيات، وكتب الفص يوخ.ل السّ  ٦٢٩ ...................... معاجم الشّ

 ٦٣١ ................................................. الوفياتاملبحث األول: كتب 
ل: املراد هبا  ٦٣١ ...................................................... املطلب األوّ

يّتها، وفوائد معرفتها.املطلب الثّاين:   ٦٣١ ....................................... أمهّ
 ٦٣٦ ................................... من عيون الوفيات، والتي حتسن املذاكرة هبا

 ٦٣٧ ................................................ طلب الثّالث: املصنَّفات فيهاامل
يوخ.املبحث الثّاين: كتب   ٦٤٦ ......................................... معاجم الشّ

ل: املراد هبا وبكتب املعاجم، واملشيخات، والفهارس، والربامج،  املطلب األوّ
ند وما تشرتك فيه وما تفرتق  ٦٤٦ .................................. واألثبات، والسّ

يّتها، وفوائد معرفتها  ٦٥٢ ........................................ املطلب الثّاين: أمهّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 ٦٥٤ ........................................... املطلب الثّالث: أهمّ املصنَّفات فيها

، أو كتبٍ معيّنة. ابع: املصنّفات يف رجال كتابٍ  ٦٧١ ..................... الفصل السّ
 ٦٧٣ ...................................................................... التّمهيد

يّتها، وفوائد معرفتها. ل: أمهّ  ٦٧٥ ...................................... املبحث األوّ
 ٦٧٧ ................................................. املبحث الثّاين: املصنّفات فيها

تَّةرجال  ٦٧٨ ........................................... ، أو شيوخهمالكتب السِّ
تَّةرجال غري  ٦٩٧ .................................................... الكتب السِّ

جالدراسة موجزة لكتاب   ٧٠٢ .................... للمقديسّ  الكامل يف أسامء الرّ
يّ  هتذيب الكاملاملبحث الثّالث: دراسة   ٧٠٥ ............................... للمزّ

ابع: دراسة امل هبيّ  الكاشفبحث الرّ  ٧٢٨ .................................... للذّ
 ٧٣٤ ........................ البن حجر هتذيب التّهذيباملبحث اخلامس: دراسة 

ادس: دراسة   ٧٤٧ ....................... البن حجر تقريب التّهذيباملبحث السّ
تي ينبغي اعتبارها للمستفيد من   ٧٤٩  ................. التّهذيب تقريباألمور الّ

 ٧٥٣ ........................... التّهذيب تقريبرشح مراتب اجلرح والتّعديل يف 
واة يف   ٧٦٣ .................................... التّهذيب تقريبرشح طبقات الرّ

واة ة  الباب الثّاين: أنواع علوم احلديث املتعلِّقة بالرُّ (املصطلحات اخلاصّ
واة).  ٧٧١ ................................................................... بالرُّ

ل: رواية األكاب  ٧٧٢ .................................... ر عن األصاغرالفصل األوّ
ل: تعريفه، واألصل فيه.  ٧٧٣ ......................................... املبحث األوّ



 فهرس املوضوعات
ل: تعريفه  ٧٧٣ ........................................................ املطلب األوّ

 ٧٧٣ .....................................................األصل فيهاملطلب الثّاين: 
 ٧٧٤ ................................................ املبحث الثّاين: أنواعه، وأمثلته

يّته، وفوائدهامل  ٧٧٥ ...............................................بحث الثّالث: أمهّ
ابع: املصنَّفات فيه  ٧٧٨ ................................................. املبحث الرّ

 ٧٨١ ........................................ الفصل الثّاين: رواية اآلباء عن األبناء.
ل: من أمثلته  ٧٨٢ ..................................................... املبحث األوّ

يّته، وفوائده  ٧٨٢ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٧٨٣ ................................................ املصنّفات فيهاملبحث الثّالث: 

 ٧٨٤ ....................................... الفصل الثّالث: رواية األبناء عن اآلباء.
ل: أنواعه، وأمثلته  ٧٨٤ ............................................... املبحث األوّ

يّته، وفوائدهامل  ٧٨٦ ................................................ بحث الثّاين: أمهّ
 ٧٨٨ ................................................ فات فيهاملبحث الثّالث: املصنّ 

ابع: معرفة األقران، واملدبّج.  ٧٩٢ ....................................... الفصل الرّ
ل: تعريفهام، ومثاهلام.  ٧٩٢ ............................................ املبحث األوّ

ل: تعريف األقران، ومثالهلاملط  ٧٩٢ ........................................ ب األوّ
 ٧٩٤ .......................................... الثّاين: تعريف املدبَّج، ومثالهاملطلب 

يّتهام، وفوائدمها.  ٧٩٦ ........................................... املبحث الثّاين: أمهّ
 ٧٩٨ .............................................. املبحث الثّالث: املصنّفات فيهام.

 ٨٠٠ .................................. الفصل اخلامس: معرفة اإلخوة واألخوات.



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
ل: أمثلته  ٨٠٠ ........................................................ املبحث األوّ

  ٨٠٢ ................................................................... من لطائفه
يّته، وفوائدهبحث امل  ٨٠٣ ................................................ الثّاين: أمهّ

 ٨٠٥ ................................................ املبحث الثّالث: املصنَّفات فيه
ان. دَ ادس: معرفة الوحْ  ٨٠٩ ............................................ الفصل السّ

ل: تعريفه، وأمثلته  ٨٠٩ ............................................... املبحث األوّ
يّته، وفوائده  ٨١٠ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٨١١ ................................................ املبحث الثّالث: املصنَّفات فيه

 ٨١٢ ............................................. معرفة من مل يرو إالّ حديثا واحدا 
ابع: معرفة األفراد.الفصل ال  ٨١٤ ............................................... سّ

ل: تعريفه، وأمثلته  ٨١٤ ............................................... املبحث األوّ
يّته، وفوائدهامل  ٨١٦ ................................................ بحث الثّاين: أمهّ

 ٨١٦ ................................................ املبحث الثّالث: املصنَّفات فيه
 ٨١٨ ....................................................... الفصل الثّامن: املهمل.

ل: تعريفه، وأمثلته  ٨١٨ ............................................... املبحث األوّ
يّته، وفوائده  ٨١٩ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ

 ٨٢٠ ................................................. معرفتهاملبحث الثّالث: طرق 
ابع: املصنّفات فيه  ٨٢٣ ................................................. املبحث الرّ

حق. ابق والالّ  ٨٢٥ ...................................... الفصل التّاسع: معرفة السّ
ل: تعريفه، وأمثلته  ٨٢٥ ............................................... املبحث األوّ



 فهرس املوضوعات
يّته، وفوائده  ٨٢٧ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٨٢٩ ................................................ املبحث الثّالث: املصنّفات فيه

 ٨٣١ ..................................... الفصل العارش: املنسوبون إىل غري آبائهم.
ل: أق  ٨٣١ ............................................... سامه، وأمثلتهاملبحث األوّ

يّته، وفوائده  ٨٣٢ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٨٣٤ ................................................ املبحث الثّالث: املصنّفات فيه

 ٨٣٥ ................. الفصل احلادي عرش: معرفة النِّسب الّتي عىل خالف ظاهرها.
ل: أمثلتهاملبحث ا  ٨٣٥ ........................................................ ألوّ

يّته، وفوائدهامل  ٨٣٧ ................................................ بحث الثّاين: أمهّ
 ٨٣٩ ......................... خمتلفة.الفصل الثّاين عرش: من ذُكر بأسامء، أو صفات 

ل: أمثلته  ٨٤٠ ........................................................ املبحث األوّ
يّته، وفوائده  ٨٤١ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٨٤٣ ................................................ املبحث الثّالث: املصنَّفات فيه

 ٨٤٥ ......................................... الفصل الثّالث عرش: معرفة املبهامت.
ل: تعريفه، وأمثلته  ٨٤٥ ............................................... املبحث األوّ
يّته، وفوائده  ٨٤٧ ................................................ املبحث الثّاين: أمهّ
 ٨٥٠ ................................................. املبحث الثّالث: طرق معرفته

ابع: املصنَّفات فيهامل  ٨٥١ ................................................. بحث الرّ
ابع عرش: معرفة املوايل.  ٨٥٥ ............................................ الفصل الرّ

ل: املراد باملوايل  ٨٥٥ .................................................. املبحث األوّ



 املصنّفات) املصطلحات  رواة احلديث (النّشأة 
 ٨٥٦ .......................................... املبحث الثّاين: أقسام الوالء، وأمثلته

يّته، وفوائده  ٨٥٧ ...............................................املبحث الثّالث: أمهّ
ابع: املصنَّفات فيه.  ٨٦٠ ................................................ املبحث الرّ

واة، وأوطاهنم.الفصل اخلامس عرش: معرفة بلدان   ٨٦١ ......................... الرُّ
 ٨٦١ ........................................................... املراد ببلدان الرواة

يّته، وفوائدها ل: أمهّ  ٨٦١ ............................................... ملبحث األوّ
 ٨٦٥ ................................................. املبحث الثّاين: املصنَّفات فيه.

ة واة عن األئمّ  ٨٦٧ ................................. .الباب الثّالث: طبقات الرُّ
يّتها، وفوائدها. ل: مصادرها، وأمهّ  ٨٦٩ ................................ الفصل األوّ

ل: مصادرها  ٨٦٩ ..................................................... املبحث األوّ
يّتها وفوائدهااملبحث الثّا  ٨٧٣ ............................................... ين: أمهّ

 ٨٧٥ . .ثابتبنبن عبّاس، وزيد اهللابن مسعود، وعبد اهللالفصل الثّاين: أصحاب عبد
ل: أصحاب عبد  ٨٧٥ .............................. .بن مسعود اهللاملبحث األوّ
 ٨٧٨ .......................... بن عبّاس  اهللاملبحث الثّاين: أصحاب عبد

 ٨٧٩ ................................... ثابت بناملبحث الثّالث: أصحاب زيد
ة الّذين عليهم مدار األسانيدالفصل الثّالث:   ٨٨٣ .............................األئمّ

ة. واة عن األئمّ ابع: نامذج من طبقات الرُّ  ٨٨٧ ............................ الفصل الرّ
ل: طبقات أصحاب نافع املدينّ أيب عبد  ٨٨٧ موىل ابن عمر اهللاملبحث األوّ

 ٨٩٢ ................... مهران األعمش بناملبحث الثّاين: طبقات أصحاب سليامن
د هريّ  بنمسلم بناملبحث الثّالث: أصحاب حممّ  ٨٩٣ .................. شهاب الزّ



 فهرس املوضوعات
ة واعتباراهتم يف تقسيم  واة طبقاتضوابط األئمّ ة عن الرُّ  ٨٩٤ ................. األئمّ

ابع: طبقات أصحاب ثابت البناينّ   ٨٩٦ .................................. املبحث الرّ
 ٨٩٧ ....................................................................... اخلامتة

 ٩٠١ ....................................................... ثبت املصادر  واملراجع
 ٩٥٥ .................................................................... الفهارس

 ٩٥٦ ............................................................... فهرس اآليات
 ٩٦٢ ............................................................ فهرس األحاديث

 ٩٦٧ ................................................................. فهرس اآلثار
 ٩٧٤ .......................................................... فهرس املوضوعات
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