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إمام و سالم على خري الربيةالو الصالةو ،العاقبة للمتقنيو ،الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني
أصحابه و على آلهو ،املبلغ عن رب العاملنيو السراج املنريو البشرية النيب األمي الرمحة املهداة

كرمك يا و عنا معهم بفضل جودكو على من تبعهم بإحسانو مصابيح الدجىو جنموم السما
  أكرم األكرمني 

 ز وجل هو العلم بسنة النيب املصطفى صلوات اهللفإن من أهم العلوم بعد العلم بكتاب اهلل ع
جعلوا و ،على أثر هذا أوىل علماء احلديث األحاديث النبوية االهتمام الفائقو ،سالمه عليهو

 فعلى اعتبار أهنم حلقة الوصول إىل النص النبوي هو ما يعر للرواةو للرواية ًاضوابطو شروطًا
احلديث  علماء واشترط ،ابط دقيقة جامعة مانعةالضوو الشروط كانت هذهو (،برجال اإلسناد)

عد الشذوذ و ،ضبط الراويو ،عدالة الراويو ،هي اتصال السندو أساسية لقبول الرواةشروطًا 
العدالة هم من أهم شروط و يعد الضبط باإلضافة إىل اتصال السند ،عدم العلة فيهاو يف الرواية

ملعرفة مدى  ًاوضعوا هلا طرقط الرواة ملروياهتم والعلماء بضبقد أهتم و ،احلديث املقبول عمومًا
هذا املوضوع ببحث مستقبل ألجل ذلك كان لزامًا أن يبحث يف و ،ضبط هذا الراوي ملا يرويه

طرق الضبط  } :هووضوع امل ألوائل بالسنة النبوية املطهرة وهذاى عناية العلماء اليظهر مد
  .{تطبيقاته و معرفته

 .القبولو اإلعانةو لسداداو اسأل اهلل التوفيق و
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تسليط الضوء على  إظهار أمهية هذا الشرط يف الرواة وأسباب االختيار للموضوع فهأما عن و
 .التثبت من ناقليهاو جهود العلماء املتقدمني يف الدفاع عن حياض السنة النبوية

 هو علم احلديث النبويو كتب فيهية العلم الذي يوأما األمهية للموضوع فهي تكمن يف أمه
  .املصطلحو التعديلو خصوصًا علم الرجال علم اجلرحو

اللهم  ،الصاحلني من عبادة أن يكتب له القبول عندو اإلخالصو اإلعانةو واهلل اسأل التوفيق
  .ر األبراراآله األطهو صلي على حممد

 

  :فيها النتائجو خامتة ،الكشافات ،لنيفص ،البحث عبارة عن مقدمة

 :فيه أربعة مباحثو أمهيته. ،خوارمه ،أنواعه ،تعريفه ،الضبط 
 .لغة واصطالحًا ،تعريف الضبط :املبحث األول
 .أنواع الضبط :املبحث الثاين

 .خوارم الضبط :املبحث الثالث
 .أمهية الضبط  :املبحث الرابع

 :مبحثني فيهو .يعرف ضبط الراويمبا  
 .طريقة معرفة ضبط الراوي :املبحث األول

 .املبحث الثاين تطبيقات على الضبط

 .املصادرو كشاف املراجع -أ(
  .كشاف املواضيع -ب(
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األضبط و .ضبط الشيء ضبطًا .يحالطاء أصل صحو البابو الضاد :" الضبط :قال ابن فارس

 :قال .يقال ناقة ضبطاءو .الذي يعمل بيديه مجيعًا
 ُعذافرة ضبطاء جتري كأهنا

 (1)فنيٌق غدا حيوي السوام السوارحا                                   
 ضبطه يضبط ضبطًاو ضبط عليه ،حبسهو لزوم الشيء :" ضبط الضبط :و قال ابن منظور

 ،ضبط الشيء حفظه باحلزمو الضبط لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء :الليث قالو ،ضباطةو
شديد البطش  :يف التهذيبو ،قوي شديد :ضبنطيو رجل ضابطو .الرجل ضابط أي حازمو

 ،يعمل بيساره كعمله بيمينه :أسد أضبطو .يعمل بيديه مجيعًا :ورجل أضبط .اجلسمو والقوة
  :قالت مؤبنه روح بن زنباع يف نوحها

 أسٌد أضبُط ميشي                 
 (2)غيل و بني قصباء

مث حفظه  ،إمساع الكالم كما حيق مساعه مث فهم معناه الذي أريد به :" الضبط :قال اجلرجاين 
  (3).الثبات عليه مبذاكرته إىل حني أدائه إىل غريهو ببذل جمهوده

أن يكون "  :يف اصطالح احملدثني فقالبط اإلمام حممد بن إدريس الشافعي الضقد عرف و 
حييل معاين احلديث إن ًا لكتابه إن حدث منه عاملًا مباحافظ ،الراوي حافظًا إن حدث من حفظه

 (1)حدث على املعىن إذا شرك أهل احلفظ يف احلديث وافقهم "

                                                           
     .دار الفكر :ط ،387 -386ص  ،3ج  ،معجم مقاييس اللغة -(1)
 .م2003 -هـ 1423 –دار احلديث القاهرة  :ط ،457ص  ،5ج  ،لسان العرب -(2)
  .م2013 -هـ 1434 ،ببريوت لبنان –دار الكتب العلمية  :ط ،140ص  ،التعريفات-(3)
  .م1939 –القاهرة  :ط ،370ص  ،الرسالة – (1)
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 ،ثالتعريف الذي من قبل اإلمام الفذ الشافعي هو جامع مانع ملصطلح الضبط يف احلديو :قلت
ملا يكتبه يف كتابه إن حدث  فهذا الراوي البد أن يكون فيه من احلرص على الضبط ملا حيفظ أو

 .منه
ألن هذه الصفة كما قال الدكتور نور الدين عتر يف كتاب منهج النقد يف علوم احلديث هي و 

  (2).النقادو يكون بوجود هذه الصفة حمل ثقة عند احملدثنيو اليت تؤهل احملدث للتحديث
 ،املسموعات من الروايات فحسبو كثرة احملفوظاتو و ليس مقصود الضبط هو سعة احلفظ

أن يؤدي هذا احملفوظ كما و ،أال يروي إال ما حفظو ،الروايةو بل املقصود منه التثبت يف النقل
 (3).مسعه
أعظم كالم بعد كالم اهلل عز  سلمو رسول اهلل صلى اهلل عليه حديثو ألن هذا دين :قلت
 جوب التحريو األدلة علىو ،سالمه عليهو خري منقول عن خري قائل صلوات اهللو ،لوج

  (4)ال تقف ما ليس لك به علم {و } :منها قوله تعاىل ،الضبط عند الراوي كثريةو
ال تقل ما ليس لك به علم و :معناه :قال بعضهم"  :يف تأويل هذه اآلية يقال ابن جرير الطبري

"(5) 

قد يفضي به إىل القول على  ،يرويه الراوي سواء كان من حفظه أو من كتابهو عدم الضبط ملا 
الشديد يف  جاء الوعيد عليهو هذا خطر كبريو ،م بغري علمسلو صلى اهلل عليه هرسولو اهلل

 ،فردوا رواياته أما يف الدنيا فاجلهابذة جعلوا الضبط شرطًا لقبول املرويات من الراوي ،الدارين
  (1)العياذ باهلل و فالنارأما يف اآلخرة و

                                                           
 .م1983 ،لبنان –بريوت  –دار إحياء التراث العريب  :ط ،35ص  ،1ج  ،جامع األصول – (2)
 .م2011 -هـ 1432 ،سورية –دمشق  –دار الفكر  :ط ،80ص  ،منهج النقد يف علوم احلديث :أنظر – (3)
  .36 :اإلسراء – (4)
  .م2010 -هـ 1431 ،دار احلديث القاهرة :ط ،393ص  ،7ج  ،يان عن تأويل آي القرآنجامع الب – (5)
فيتبوأ مقعده  ،فإنه من كذب علّي فليلج النار ( و حديث ) من كذب علّي ،) ال تكذبوا علّي :أريد حديث – (1)

برقم ) ج  ،هلل عليه و سلمباب إمث من كذب على النيب صلى ا ،كتاب العلم ،رواه البخاري ،متفق عليه ،من النار (
 3برقم )  ،باب تغليظ الكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ،املقدمة ،رواه مسلم ،( 107 -106ح  ،1
). 
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امرأتان و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجلو ...} :و قول اهلل تعاىل
  (2){ ...ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدمها فتذكر إحدامها األخرى

إن  " علة اعتبار العدد أي ألجل أن إحدامها :رمحه اهلل _ - قال اإلمام أيب اخلري البيضاوي
لكن ملا كان الضالل سببًا و العلة يف احلقيقة التذكريو ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرهتا األخرى

إرادة أن تذكر  :كأنه قيلو ،أعددت السالح أن جييء عدو فأدفعه :له نزل منزلته كقوهلم
 (3)قلة ضبطهن َّ "و فيه إشعار بنقصان عقلهنَّو ،إحدامها األخرى إن ضلت

 ال حيصل النزاعوحىت ال تضيع و ة اهلل عز وجل لتحفظ احلقوق يف الدنياهذه من حكمو :قلت
هو و ،سلم فهو من باب أوىلو حديث رسول اهلل صلى اهلل عليهو فكيف بدين اهلل ،الصراعو

 .ُضبطُيو ُحققُيو أوىل ما ُتُثبت من أجله
ليها ويف احلفاظ عو ةجاءت السنة املطهرة يف غري ما حديث باحلث على الضبط للسنقد و 

فقد جاء يف  ،اآلخرةو اخلري الكبري يف الدنياو رتبت على ذلك األجر العظيمو تبليغهاو حتملها
 تعليمها أالو الذي ال خيفى على طالب السنة فهو احلاث األقوى لتعلم السنةاحلديث املتواتر 

فرب  ،غهابلو حفظهاو نضر اهلل امرءًا مسع مقاليت فوعاها: )سلمو هو قوله صلى اهلل عليهو
 (4)( حامل فقه إىل من هو أفقه منه

" أي من غري  (:فبلغه كما مسعه: )سلمو يف قوله صلى اهلل عليه - رمحه اهلل - قال املباركفوري
جتديد و خص مبلغ احلديث كما مسعه هبذا الدعاء ألنه سعى يف نضارة العلمو ،نقصانو زيادة

درجة طالبه و فضلهو ل على شرف احلديثهذا يدو ،السنة فجازاه بالدعاء مبا يناسب حاله
لو مل يكن يف طلب و مةاأل سلم بدعاء مل يشرك فيه أحد منو حيث خصهم النيب صلى اهلل عليه

                                                           
 .282 :البقرة – (2)
 –دار إحياء التراث  :ط ،164ص  ،1ج  ،أنوار التنزيل و أسرار التأويل ) املعروف بتفسري البيضاوي ( – (3)

  .بريوت –العريب  مؤسسة التاريخ
باب ] ما  ،كتاب العلم ،(، الترمذي 3660برقم ) ح ،باب فضل نشر العلم ،كتاب العلم ،رواه أبو داود - (4)

(،  236برقم )ح ،باب من بلغ علمًا ،املقدمة ،ابن ماجة ،( 2658برقم ) ح ،جاء [ يف احلث على تبلغ السماع
 6777ح  ،7) ج  ،رواه الطرباين يف األوسط ،( 228ح ،1رقم  ) ج ب ،باب االقتداء بالعلماء ،املقدمة ،الدارمي

).  
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 تبليغه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة املباركة لكفى ذلك فائدةو حفظهو احلديث
  (1)قسمًا "و ُغُنمًا وجُل يف الدارين حظًاو

: سلمو قال رسول اهلل صلى اهلل عليه - رضي اهلل عنه - يث الرباء بن عازبو قد جاء يف حد
اللهم  :مث قل ،مث اضطجع على شقك األمين ،إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة)

ال منجا منك إال و أجلأت ظهري إليك ال ملجأو ،فوضت أمري إليكو أسلمت وجهي إليك
فإن مت يف ليلتك فأنت على  ،بيك الذي أرسلتبنو اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ،إليك
 :فلما بلغت ،سلمو فرددهتا على النيب صلى اهلل عليه:قال (،اجعلهّن آخر ما تتكلم بهو ،الفطر

   (2)نبيك الذي أرسلت (و ،ال: )قال ،أنزلت ورسولك اللهم آمنت بكتابك الذي
حينما أخطأ يف  - ي اهلل عنهرض - صلى اهلل عليه وسلم رد على الرباء بن عازب فالنيب :قلت

ة إىل ال بد من الضبط قي فيه إشار ،اللفظني مبعىن واحد قد يكونو الرسول جعلهو لفظ النيب
  .حىت ال يفتح اجملال فيزاد فيها ما ليس منها ،الشرعية وصالنصو األذكار

ىت يؤدي ح ال بد من أن يكون ضابطًا ملا يرويه ،و حىت يكون الراوي يؤدي ما مسعه كما مسعه
  (3).أمانةو ما حتمله بدقة

 الضبطو ألجل ذلك كان علم احلديث هو من العلوم اليت عرف أصحاهبا بشدة التحري :قلت
فمن كان فيه  ،لة فيما يرويهال الغفو فال يقبل التهاون ،حالهو يف الراويو التثبت يف الرواةو

عد ذلك فيه و ابطًا هتافتوا عليهمن كان ثبتًا ضو ،عد ذلك فيه مطعنو هتاون اعرضوا عنهو غفلة
 .مدحًا

  

                                                           
 -هـ 1422 ،لبنان –بريوت  –دار الكتب العلمية  :ط ،349 – 348ص  ،7ج  ،حتفة األحوذي -(1)

  .م2001
 ،( 247ح  ،1برقم ) ج  ،باب فضل من بات على الوضوء ،كتاب الوضوء ،رواه البخاري ،متفق عليه – (2)

 .( 2710برقم )  ،باب ما يقول عند النوم و أخذ املضجع ،كتاب الذكر و الدعاء و التوبة ،سلمرواه م
رسالة ماجستري يف احلديث النبوي و  ،دارة تأصيلية تطبيقية –أنظر: سوء احلفظ أثره يف قبول احلديث  – (3)

 .13ص  ،للباحث أمحد الطاهر ،كلية الشريعة جامعة دمشق ،علومه
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 :النوع الثاينو ضبط صدر :النوع األول ،لقد اصطلح علماء احلديث على أن الضبط نوعان
 .السطورو كانت حمفوظة يف الصدورو هبذين النوعني حفظت السنةو ،(1)ضبط كتاب

 .. ".ال متقنو ون مغفاًل غري يقظفال يك :قال ،أي حازم (،ضابط) " :قال أبو اخلري السخاوي
(2) 

هو أن يثبت  :ضبط الصدر فقال - رمحه اهلل - و قد عرف احلافظ احملقق ابن حجر العسقالين
 .ما مسعه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء

 (3) .صححه إىل أن يؤيدي منهو هو صيانته لديه منذ مسع فيه :و عرف ضبط الكتاب فقال
 إذا عرف طالب احلديث إسالم احملدثو من فقه الرجل بصره باحلديث :عن أيب جعفر الباقر

كل حمدث هتاون و ،احلفظو املعرفةو فقل من جيد ما يرجع إىل الفهم ،صحة مساعه كتب عنهو
 (4).يظهر أمرهو بالسماع واستخف باحلديث فال خيفى حاله

 
 :خوارم الضبط* 

 :هيو ،ا ما توفرت فيه ضبطهقد ذكر العلماء للضبط خوارم قد تفقد هذا الراوي إذ
 ،هو من كثرت خمالفته لرواية الثقات املتقننيو ،خرج منه من ليس بضابط"  :قال الزركشي

لكنه مل يبعد عن درجة الضابط فإنه إذا روى حديثًا كان و خرج عنه أيضًا من ليس بضابطو
  (5)ألن من شرط الصحيح أن يكون راويه ضابطًا " ،مل يكن صحيحًاو حسنًا

  

                                                           
  .م2008 -هـ 1429 ،دار مطبعة سفري :ط ،69ص  ،نظرنزهة ال – (1)
  .هـ1426 ،مكتبة املنهاج :ط ،24، ص 1ج  ،فتح املغيث – (2)
 ،24ص  ،1ج  ،فتح املغيث :و أنظر ،م2008 -هـ 1429 ،دار مطبعة سفري :ط ،69ص  ،نزهة النظر - (3)

 -هـ 1414 ،تاب العريبدار الك :ط ،254ص  ،تدريب الراوي :أنظر ،هـ1426 ،مكتبة املنهاج :ط
  .م1993

  .م1997 -هـ 1417 ،دار إحياء التراث :ط ،55ص  ،معرفة علوم احلديث – (4)
  .م1998 -هـ 1419 ،أضواء السلف :ط ،98ص  ،1ج ،النكت على مقدمة ابن الصالح –(5)
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 :فقال ،ذكر حنظلة السدوسيو ،ابن سعيد القطان –يعين  – :قال علي بن املديين مسعت حيىي 
 (1).نعم :قال ؟كان قد اختلط :قلت ليحىي ،قد رأيته على عمد

 

يروي الثقة حديثًا  ليس الشاذ من احلديث أن :مسعت الشافعي يقول :قال يونس بن عبد األعلى
 (2).إمنا الشاذ من احلديث من يروي الثقات حديثًا فيشذ عنهم واحد فيخالفهمو ،مل يروه غريه

فمثل هذا ال  ،الشذوذ يف النادر من حديثهبعض عن احلافظ املتقن العدل  قد يروىو :قلت
ضل يف  قدو ،بالشذوذ من أجل حديث أو حديثني أو حىت ثالثة مروياتهو حيكم على حديثه
النكارة على األحاديث و يرمي بالشذوذ ،خترجياتهو جتده يف الكثري من دراساته هذا أقوام فمنهم
يف زماننا، الذي جيهلون القواعد املعاصرين الذين  دده عنجت ًا ماهذا كثريو ،كالسالم عليكم

 سه فحسبزلة العامل لسيت على نفو ،يزلو اليت بدوهنا يضل العامل ،التعديلو رحضوابط اجلو
ينقلون عنه  تباعاخصوصًا من كان له و ،ةالعام حىت تصل إىلبل تتعدى إىل الغري  ،ينتهي األمرو

 يدافعون عن حياض سنة املصطفى صلوات اهللفكيف بعلماء احلديث الذين  ،أقوالهو دراساته
 .أعظم اخلطبو فال شك أن زلل أكرب ،سالمه عليهو
 

 ،كذابو ،غّلاط ال يرجع :يكتب احلديث إال عن أربعة :قال عبد اهلل بن املبارك اإلمام املبارك
 .رجل حيفظ فيحث من حفظهو ،هوى يدعوا بدعتهو ،صاحب بدعةو

مل يكن له أصل كتاب و ،من كثر غلطه من احملدثنيو :و قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي
 (3).ون من أكثر الغلط يف الشهادة مل تقبل شهادتهكما يك ،صحيح مل يقبل حديثه

                                                           
  .هـ1435 ،دار ابن اجلوزي :ط ،328ص  ،1ج  ،الكفاية – (1)
 .هـ1435 ،دار ابن اجلوزي :ط ،339ص  ،1ج  ،الكفاية – (2) 
  .هـ1435 ،دار ابن اجلوزي :ط ،345 – 344ص  ،1ج  ،الكفاية – (3)
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لبعض الرواة بغري  الشذوذالتهمة بالرمي بالكالم عن القول يف هذا هو حنو ما قلنا يف و :قلت
بعض بأنه كثري الغلط بسبب  مروياتهو الراوي ال حيكم علىهنا أيضًا و ،ماهلحلمعرفة و نظر

إذا كان الغالب على  ،ت من الغلط أحدلفاد ُيليس يك :قال سفيان الثوري ،القليلة أغالطه
حيذر حىت  اإلرشادو القصد من هذا النصحو ،(1)....إن غلطو فهو حافظ ،الرجل احلفظ

  .يتقي اهلل املنتهيو املبتدئ
 

هو  :قلت ؟فما الغفلة اليت يرد هبا حديث الرضا الذي ال يعرف بكذب :عن عبد اهلل بن محيد
أو بغريه يف كتابه  ،حيدث مبا قالواو فيترك ما يف كتابه ،فيقال له يف ذلك ،كتابه غلطأن يكون 

ال يعقل ذلك  ،أو يصحف ذلك تصحيفًا فاحشًا يقلب املعىن ،ال يعقل فرق ما بني ذلك ،بقوهلم
 (2).فكيف عنه

 

مث  ،ديثًا فحدثنيهلقيت سلمة بن علقمة ح :يقول ،مسعت محاد بن زيد :قال ،عن وهب بن منبه
 .إذا سرك أن تكذب أخاك فلقنه :قالو ،رجع عنه

 ،إذا ثبت على شيء واحدو ،إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذاك بالء :و قال حيىي بن سعيد
  (3) .فليس به بأس

 

 

ميز بني احلديث يف كون الضبط هو امل ،لراوي يف ما يرويهلتكمن أمهية اشتراط الضبط  :قلت
أما و ،الضبط اأن يكون رواته تامو إذ يف احلديث الصحيح يشترط ،احلديث احلسنو الصحيح

                                                           
  .بتصريف  345ص  ،1ج  ،املرجع السابق – (1)
 ،م1925 -هـ 1371 ،بريوت –لبنان  –دار الكتب العلمية  :ط ،331 ،1ج  ،اجلرح و التعديل – (2)

  .هـ1435 ،دار ابن اجلوزي :ط ،353ص  ،1ج  ،الكفاية
 .هـ14135 ،دار ابن اجلوزي :ط ،357 – 356، ص 1ج  ،الكفاية – (3)
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احلديث احلسن فال يشترط يف رواته متام الضبط بل يكتفى بالنزول عن درجة الكمال يف الضبط 
 .من جهة الرواة

األمانة و ورين بالصدق" القسم الثاين أن يكون رواته من املشه :الشهروزيقال ابن الصالح 
هو مع ذلك و غري أنه مل يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم يف احلفظ يف اإلتقان

  (1).. " .يرتفع عن حال من يعد ما تفرد به من حديثه منكرًا
بني احلديث احلسن هو من أبرز أسباب اشتراط و و يعد هذا الفرق بني احلديث الصحيح

و كان غري تام كما يف احلديث أان الضبط تامًا كما يف الصحيح الضبط يف الرواة سواء ك
   .على ما بينا آنفًا ،احلسن

 

 اإلتقانو قد استعمل احملدثون طرقًا للوصول من خالهلا إىل معرفة حال الراوي من حيث الضبط
من الرواة طريقة  ل راٍوكان هلم لكو ،تنوع احلفاظ يف طرق اختبارهم لضبط الرواةو ،التثبتو

 .مدى درجة ضبطه ملا حيفظ أو يكتبو يقيسون من خالهلا الضبط لدى هذا الراوي
  :النقاد إلثبات ضبط الراوي ملا حيفظ أو يكتب كالتايلو هذه الطرق اليت سلها احلفاظو 
قتها عرض املرويات على مرويات الثقات فإن وافيث ُتحب ،فقة مروياته ملرويات الثقاتموا -أ(

  .إن خالفتها فهو ليس بضابطو ،ولو باملعىن فهو ضابط متقن
إذا شك أهل احلفظ يف احلديث وافق و " :يف كيفية معرفة ضبط الراوي قال اإلمام الشافعي

  (2)حديثهم "
ل موافقة من خالهو هبذا القول يعد أول من أشار إىل كيفية معرفة ضبط الراوي و :قلت

على اعتبار تقدم اإلمام الشافعي  ،ضابط أو خمالفتهم لغري الضابطلل مروياته مرويات الثقات
  .بالنظر إىل عدم استقرار مصطلحات العلومو ،هـ204املتوىف سنة 

                                                           
ص  ،تدريب الراوي :أنظر ،م2011 -هـ 1432 ،املكتبة العصرية :ط ،20ص  ،مقدمة علوم احلديث – (1)

  .م1993 -هـ 1414 ،دار الكتاب العريب :ط ،141
 1426 :ط ،دار املنهاج :ط ،176ص  ،2ج  ،ثفتح املغي ،م1939 –القاهرة  :ط ،370ص  ،الرسالة – (2)

  .هـ
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ابطًا بأن نعترب رواياته بروايات الثقات يعرف كون الراوي ض"  :قال اإلمام ابن الصالح
من حيث املعىن لرواياهتم أو موافقة هلا  لوو جدنا رواياته موافقةو اإلتقان فإنو املعروفني بالضبط

جدنا كثري املخالفة هلم عرفنا و إنو .املخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطًا ثبتًاو يف األغلب
  (1)اهلل أعلم ا. هـ " و مل حنتج حبديثهو اختالل ضبطه

غري و ابطًا ملعرفة الضهو من أوائل املناهج ظهورو ،هذا املنهج األكثر استعمااًلو :قلت 
 .بعد مقارنة مرويات الراوي مبرويات غريه من الثقات ،الضابط

 

  (2) ؟و القصد منه هو امتحان حفظ الراوي هل اختلط أم ال

من االمتحانات الشهرية اليت سار بذكرها الركبان هو امتحان أهل بغداد لإلمام اجلهبذ و :قلت 
 .رضي عنه _و ،رمحه اهلل - أيب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري

مسعت عدة من مشايخ بغداد يقولون إن حممد بن إمساعيل البخاري  :فقد قال ابن عدي احلافظ
أرادوا امتحان حفظه فعمدوا إىل مئة حديث و ث فاجتمعواقدم بغداد فسمع به أصحاب احلدي

 إسناد هذا املنت ملنت آخرو جعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخرو أسانيدهاو فقلبوا متوهنا
أمروهم إذا حضروا اجمللس أن يلقوا و ىل عشرة من أنفس لكل رجل عشرة أحاديثدفعوها إو

خضر مجاعة من الغرباء من أهل و فحضروا أخذوا عليه املوعد للمجلسو ،ذلك على البخاري
فلما اطمأن اجمللس بأهله انتدب رجل من العشرة فسأله عن  ،غريهم من البغدادينيو خرسان

فما زال يلقي عليه واحدًا بعد واحد حىت  ،ال أعرفه :حديث من تلك األحاديث فقال البخاري
 يلتفت بعضهم إىل بعض لماء ممن حضر اجمللسكان العو ،لبخاري يقول ال أعرفهاو فرغ

                                                           
ص  ،تدريب الراوي :أنظر ،م2011 -هـ 1432 ،املكتبة العصرية :ط ،59ص  ،مقدمة ابن الصالح – (1)

 .م1993 -هـ 1414 ،دار الكتاب العريب :ط ،275
و آداب اجلامع ألخالق الراوي  :أنظر ،هـ1426 ،دار املنهاج :ط ،135ص  ،2ج  ،فتح املغيث – (2)

    .م1983 -هـ 1403 ،بالرياض –مكتبة املعرف  :ط ،135ص  ،1ج  ،السماع
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قلة و التقصريو ومن كان مل يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز ،يقولون فهم الرجلو
ال  :مث انتدب رجل من العشرة فسأله عن احلديث من تلك األحاديث املقلوبة فقال ،احلفظ

 شرتهحىت فرغ من ع لم يزل يلقي عليه واحدًا واحدًاف ،ال أعرفه :فقال ،أعرفه فسأله آخر
الرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من إلقاء و مث انتدب الثالث ،ال أعرفه :البخاري يقولو

فلما علم أهنم قد فرغوا التفت  ،ال أعرفه :هم على\البخاري ال يزيدو تلك األحاديث املقلوبة
 ،ه كذاصوابو حديثك الثاين كذاو ،صوابه كذاو أما حديثك األول فقلت كذا :إيل األول فقال

 ،كل إسناد إىل متنهو الرابع على الوالء حىت أتى على العشرة فرد كل منت إىل إسنادو الثالثو
  (1) .أذعنوا له بالفضلو فعل باآلخرين مثل ذلك فأقّر له باحلفظو
  

م العجب من  :غري مرة يقول - لعله يقصد بشيخه العراقي - مسعت شيخنا"  :قال ابن حجر
إمنا يتعجب منه يف هذا و ،أ من الصواب يف األحاديث التساع معرفتهمعرفة البخاري باخلط

  (2)األحاديث على اخلطأ من مرة واحدة "لكونه حفظ مواالة 

، فقد روى و من ذلك ما حصل من اختبار حيىي بن معيد لشيخه أبو نعيم الفضل بن دكني
 خرجت مع أمحد بن حنبل :اخلطيب البغدادي يف تارخيه عن أمحد بن منصور الرمادي قال

حيىي بن معني إىل عبد الرزاق خادمًا هلما فلما عندنا إىل الكوفة قال حيىي بن معني ألمحد بن و
معني ال بد  فقال حيىي بن .فقال له أمحد بن حنبل ال تريد الرجل ثقة .أريد أخترب أبا نعيم :حنبل

حديثًا ليس  جعل على كل عشرة منهاو فأخذ ورقة فكتب فيها ثالثني من حديث أيب نعيم ،يل
أخذ و ،فجلس على دكان حذاء بابه ،مث جاءا إىل أيب نعيم فدقا عليه الباب فخرج ،من حديثه

مث جلست أسفل الدكان  ،أجلسه عن يسارهو أخذ حيىي بن معنيو أمحد فأجلسه عن ميينه
مث قرأ احلادي عشر  ،أبو نعيم ساكتو ،ج حيىي بن معني الطبق فقرأ عليه عشرة أحاديثفأخر

فقرأ  ،أبو نعيم ساكتو مث قرأ العشر الثانية ،ليس من حديثي فاضرب عليه :فقال له أبو نعيم
قرأ احلديث و مث قرأ العشر الثالث ،ليس من حديثي فاضرب عليه :فقال أبو نعيم ،احلديث الثاين

 - أما هذا :مث أقبل على حيىي بن معني فقال له ،انقلبت عيناهو فتغري وجه أبو نعيم ،الثالث
                                                           

   .م2004 -هـ 1424 ،دار احلديث القاهرة :ط ،652ص  ،هدي الساري – (1)
  .م2008 -هـ 1429 ،مكتبة الفرقان :ط ،327ص  ،2ج  ،النكت على كتاب ابن الصالح – (2)
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فأقل من أن يفعل  - يريدين - أما هذاو ،فأورع من أن يعمل مثل هذا - ذراع أمحد يف يدهو
 ،فرمى به من الدكان ،مث أخرج رجله فرفس حيىي بن معني ،لكن هذا فعلك يا فاعلو ،مثل هذا

اهلل و :فقال ،أقل لك إنه ثبتو أمل أمنعك من الرجل :فقال أمحد ليحىي .ارهقام فدخل دو
  (1).لرفسته يل أحب إىل من سفري

تثبت و سلمو هذا إن دل دل على حرصهم على حفظ سنة املصطفى صلى اهلل عليهو :قلت
  .ناقليهاو رواهتا

ة السيما إذا كان االختبار هو هل جيوز عمل االختبارات للرواو أمر حيسن التنبيه عليههناك مث  
 ؟حتويلها عن ما كانت عليه من الصحةو املتونو بقلب األسانيد

حىت ال  ،بني حاهلا سواء من املختِبر أو من املختب رلكن بشرط أن ُيو ،األظهر هو جوازها :قلت
 .يظن الغافل اجلاهل من العامة أن هذا احلديث هو هبذا الشكل صحيح فتنقله كما هو لغفلته

فلو  ،بل ينتهي بانتهاء احلاجة ،أن ال يستمر عليه :شرطهو " :ل احلافظ ابن حجر العسقالينقا
لو وقع غلطًا و ،فهو من أقسام املوضوع ،مثاًل ،بل لإلغراب ،ال ملصلحة ،رفع اإلبدال عمدًا

 (2)أو املعلل "  ،فهو مقلوب
 ،شعبة بن احلجاج ،بطهمممن استعمل هذه الطريقة أقصد طريقة اختبار الرواة ألجل ضو :قلت

   (3).اإلمام ابن عبد اهلاديو ،محاد بن سلمة

 

حضر  :يب حامت الرازيقال عبد الرمحن بن أ ،فإذا وفق احلفظ الكتاب فهو متقن حافظ ضابط
 ،فجرى بينهما مذاكرة ،الفضل بن العباس املعروف بالضائعو رعة حممد بن مسلمأيب ز عند

كيف  :فقال ،يا أبا عبد اهلل ليس هكذا هو :فأنكر الصائغ فقال ،مد بن مسلم حديثًافذكر حم
قال  ،اخلطأ ما قلتو بل الصحيح ما قلت :فقال حممد بن مسلم ،فذكر رواية أخرى ؟هو

فسكت  ؟أينا املخطئ ؟ماذا تقول :فقال حممد بن مسلم أليب زرعة ،أبو زرعة حكم بيننا :فضل
فأحل  ،تكلم ن فجعل أبو زرعة يتغافل ؟أبو زرعة ومل جيب ن فقال حممد بن مسلم مالك سكت

                                                           
 .هـ1417 ،بريوت –ر الكتب العلمية دا :ط ،349ص  ،12ج  ،تاريخ بغداد – (1)
  .م 2008 -هـ 1429ط  ،مطبعة سفري :ط ،115ص  ،نزهة النظر – (2)
  .هـ1426 ،دار املنهاج :ط ،137ص  ،2ج  ،فتح املغيث – (3)
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إن كان هو و ،إن كنت أنا املخطئ فأخرب ،قال ال أعرف لسكوتك معىنو ،عليه حممد بن مسلم
ادخل الكتب فدع و اذهب :فقال ،فدعا به ،هاتوا أبا القاسم ابن أخي :فقال ،املخطئ فأخرب

 ،عد ستة عشر جزءًا وائتين باجلزء السابع عشرو القمطر الثالثو القمطر الثاينو األول القمطر
أخرج احلديث ورفعه إىل و فأخذ أبو زرعة فتصفح األوراق ،فذهب فجاء بالدفتر فدفعه إليه

  (1)؟.نعم غلطنا فكان ماذا :فقال ،حممد بن مسلم
 

 رضي اهلل عنهما - و يدل على ذلك ما جاء يف قصة عمر بن اخلطاب مع أيب موسى األشعري
فعن أيب سعيد اخلدري يقول كنت جالسًا باملدينة يف جملس األنصار فأتانا أبو موسى فزعًا  ، -

م يرد إن عمر أرسل إىل أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثالثًا فل :قال ؟قلنا ما شأنك .أو مذعورًا
فقلت إين أتيتك فسلمت على بابك ثالثًا فلم يردوا علّي  ؟علّي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا

إذا استأذن أحدكم ثالثًا فلم يؤذن له : )سلمو قد قال رسول اهلل صلى اهلل علهو فرجعت
غر ال أصال يقوم معه إ :فقال أيب بن كعب .إال أوجعتكو أقم عليه البينة :فقال عمر( فلريجع

  (2).فاذهب به :قال .قلت أنا أصغر القوم :قال أبو سعيد .القوم
 رضي اهلل عنهما - هذا األمر من أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب مع أيب موسى األشعريو :قلت

 - لذلك قال عمرو ،التثبتو إمنا هو من باب التأكدو ،ليس تكذيبًا من عمر أليب موسى -
لكن خشيت أن يقول الناس على رسول اهلل صلى اهلل و أهتمكإن مل )عقبها  :رضي اهلل عنه _

 .(3)( سلم و عليه
أهنم كانوا يفعلون ذلك لالحتياط يف  دير بالذكر التنبيه علىاجلو :دين عترقال الدكتور نور ال

 (4).سوء ظنلضبط احلديث ال لتهمة أو 

                                                           
   .هـ1426 ،دار املنهاج :ط ،488 ،2ج  ،فتح املغيث – (1)
  .( 5321برقم )  ،باب االستئذان ،كتاب اآلداب ،رواه مسلم – (2)
 .( 1859برقم )  ،باب االستئذان  ،كتاب االستئذان ،رواها مالك يف املوطأ – (3)
  .م2008 ،هـ1429 ،طيبة :ط ،61ص  ،_ مناهج احملدثني العامة(4)
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فقد  ،النظرو يقو خالصة األمر يف ضبط الراوي هو ما حكاه القاضي عياض عن أهل التحق
 جيب الّنظار أنه الو أئمة األصولينيو الذي ذهب إليه أهل التحقيق من مشايخ احلديث"  :قال

  (5)ال شك يف أنه كما مسعه " و ظه يف قلبه حىت ال يدخله ريبأن حيدث احملدث إال مبا حف
 

عن  ،ن هشام بن عروة عن أبيهذكر الترمذي يف علله الكبري بسنده عن زمعة بن صاحل ع 
 أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها: )سلم قالو أن النيب صلى اهلل عليه - رضي اهلل عنها - عائشة

 (.فنكاحها بالطل
عن هذا  - وهو ابن إمساعيل البخاري - سألت حممدًا :قال أبو عيسى الترمذي عقب احلديث

ذكر أحاديثه عن و ،كثري الغلط ،ديثهو منكر احل :قالو .فضعف زمعة بن صاحل ،احلديث
ال أروي عنه  :قال حممد ،جعل يتعجب منهو ،عن ابن عباس ،عن عكرمة ،سلمة بن وهرام

   (1).لكنه كثري الغلط ،ما أراه يكذبو ،شيء
قد أتى خارمًا من و ،فكثرة الغلط من زمعة بن صاحل كانت سببًا يف تضعيف حديثه :قلت 

  (2). السابقعلى ما بينا يف ،خوارم الضبط
رضي اهلل  - عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباسمحاد بن سلمة عن جاء عن و

أتيت علي رائحة  ،ملا كانت الليلة اليت أسري يب فيها: )سلم قالو عن النيب صلى عليه - عنهما
 ونهذه رائحة ماشطة ابنة فرع :فقال ؟(ما هذه الرائحة الطيبة .يا جربيل :فقلت ،طيبة

 (3)... ؟.ما شئنهاو :قلت :قال. )أوالدهاو

                                                           
   .م2004 -هـ 1425 ،دار التراث :ط ،125ص  ،اإلملاع إىل معرفة أصول الراوية و تقييد السماع – (5)
   .م1989 -هـ 1409،مكتبة النهضة العربية ،عامل الكتب :ط ،158ص  ،رمذيالعلل الكبري للت – (1)
 ،فصح من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة ،و قد صح هذا احلديث من طرق أخرى :قلت – (2)

باب ما جاء ال  ،كتاب النكاح ،وعند الترمذي ،( 2084 2083برقم )  ،يف الويل ،كتاب النكاح ،عند أيب داود
 ،كتاب النكاح ،و له شاهد ضعيف  من احلديث عبد اهلل بن عمرو عند النسائي ،( 1102برقم )  ،اح إال بويلنك

 .( 3353برقم )  ،باب التزويج على نواة من ذهب
  .( 2821ح  ،5برقم ) ج  ،مسند عبداهلل بن العباس ،مسند بين هاشم ،رواه أمحد يف املسند – (3)
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القاعدة يف و ،علته يف عطاء بن السائب فقد اختلط يف آخر عمرهو احلديث ال يصحو :قلت
أن ما حديث به بعد االختالط فال يقبل و حديث املختلط أن ما حدث به قبل االختالط يقبل

مساعه و فحديثه مردود ،د اختالطهمحاد بن سلمة مسع من عطاء بن السائب املختلط بعو ،البته
 .ال يصح هو ليس ضابط

 كان أبو عوانة محل عنه قبل أن خيتلط مث محل عنه بعد فكان ال يعقل ذا من ذاو :قال علي
  (1) .كذلك محاد بن سلمةو
كان النيب صلى : )عن أنس قال ،عن عبد اهلل بن جرب ،عن عبد اهلل عيسى ،جاء عن شريكو

 (2)( عيغتسل بالصاو رطلني ضأ بإناء يسعسلم يتوو اهلل عليه
  

سبب ضعفه سوء و ،هو ابن عبد اهلل القاضيو علته شريكو وهذا احلديث ضعيف :قلت
 (3) .حفظه

  .خوارم الضبطو سوء احلفظ قادح من قوادحو
ثالث ال حيل ألحد : )سلمو قال رسول اهلل صلى اهلل عليه :عن ثوبان قال ،عن أيب حّي املؤذن

ال ينظر يف و ،فعل فقد خاهنمفإن  ،ال يؤم رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دوهنم :هنأن يفعلن
  (4)( هو حاقن حىت يتخففو ال يصليو ،قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل

ال يؤم رجل قومًا فيخص نفسه ) :يف قوله ،هذا احلديث ضعيف لشذوذ الواضح فيهو :قلت
سلم و فالثابت أن النيب صلى اهلل عليه ،صحيحني خالف هذافقد ثبت يف ال (،بالدعاء دوهنم

 - رضي اهلل عنه - فقد روى أبو هريرة ،كان يدعوا لنفسه كما يف دعاء االستفتاح يف الصالة
قال أحسبه قال  ،بني قراءة إسكاتةو كان يسكت بني التكبري سلمو أن النيب صلى اهلل عليه

                                                           
  .م1996 -هـ  1417 ،لبنان –بريوت  –دار املعرفة  :ط  ،4ج  ،127ص  ،هتذيب التهذيب – (1)
كتاب  ،رواه النسائي ،( 95برقم )  ،ما جيري من املاء يف الوضوء  :باب ،كتاب الطهارة ،رواه أبو داود – (2)

مسند أنس بن مالك _ رضي  ،رواه أمحد ،( 73برقم )  ،باب القدر الذي يكفي به الرجل من الوضوء ،الطهارة
  .( 12779ح  ،8) ج  ،هلل عنه _ا
  .م1997 -هـ 1418 ،لبنان –بريوت  ،الكتب العلمية :ط ،6ص  ،4ج  ،الكامل يف الضعفاء  :أنظر – (3)
رواه الترمذي ن كتاب  ،( 90برقم )  ،باب أيصلي الرجل و هو حاقن ؟ ،كتاب الطهارة ،رواه أبو داود – (4)

 .( 357برقم )  ،اإلمام نفسه بالدعاءباب ما جاء يف كراهية أن خيص  ،الطهارة
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: أقول :قال ؟القراءة ما تقولو سكاتك بني التكبريإ ،أمي يا رسول اهللو بأيب :فقلت ،هنية
املغرب،اللهم نقين من خطاياي كما و بني خطاياي كما باعدت بني املشرقو اللهم باعد بيين)

  (1)( الربدو الثلجو اللهم اغسل خطاياي باملاء ،ينقى الثوب األبيض من الدنس
  (2). - رضي عنهو ،رمحه اهلل - و قد ضعف هذا احلديث شيخ اإلسالم ابن تيمية

   

  
  
  
  

  

                                                           
كتاب  ،رواه مسلم ،(  744برقم ) ،باب ما يقول بعد التكبري ،كتاب األذان ،رواه البخاري ،متفق عليه – (1)

  .( 598برقم )  ،باب ما يقال بني تكبرية اإلحرام و القراءة ،املساجد ومواضع الصالة
 .م2004 -هـ 1425 ،القاهرة ،دار احلديث :ط ،117 -116ص  ،23ج  ،جمموع الفتاوى – (2)
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 .باطنًاو ظاهرًاو ،آخرًاو احلمد هلل أواًل
  .أصحابهو آلهو على رسول اهللالسالم و الصالةو
 

تكمن تلك األمهية يف حرص العلماء و ،و شرط ضبط الراوي ملا يرويهو أمهية هذا الشرط -أ(
 .التحرص على وجوده يف الراويو ،يظهر ذلك يف تطبيقاهتم على الرواةو عليه
 :أن طرق معرفة ضبط الراوي ملا يروي هي بالتايل -ب(

 .موافقة مروياته ملرويات الثقات -
 .امتحان الراوي إلظهار ضبطه -
 .تابهمقارنة حفظه بك -
  .االستشهاد على مرويات الراوي -
 .أحكمو اهلل أعلمو

 .آلهو وصّل اللهم على نبينا حممد
  .احلمد هلل رب العاملنيو
   

 .القرآن الكرمي
عبد اهلل ضيف اهلل  .ت أ.د ،أبو الفضل أمحد بن علي بن جحر العسقالين ،نزهة النظر -(1 

 .م2008 -هـ 1429 ،راسات يف املنهجدا :ط ،الرحيلي
 ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،نسخة علق علها الشيخ عبد العزيز بن باز ،هدي الساري -(2
 .م2004 -هـ 1424 ،القاهرة –دار احلديث  :ط
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 :ط ،أمحد عمر هاشمالدكتور :ت  ،أبو الفضل جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي -(3
  .م1993 -هـ 1414 ،دار الكتاب العريب

ربيع  :ت،أبو الفضل أمحد بن علي بن جحر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح -(4
 .م2008 -هـ 1429 ،مكتبة الفرقان :ط ،بن هادي املدخلي

جمموعة  :ت ،أبو الفضل مجال الدين بن منظور حممد بن كرم بن علي ،لسان العرب -(5
 .م2003هـ 1423 ،القاهرة ،دار احلديث :ط ،متخصصني

 ،عبد اجمليد هنداوي:ت ،أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهروزي ،مقدمة ابن الصالح -(6
 .م2011 ،هـ1432 ،بريوت –مكتبة العصرية ن صيدا  :ط
 :ط،ماهر ياسني الفحل : الدكتورت ،أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،الكفاية -(7

 .هـ1435 ،دار ابن اجلوزي
أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي  ،سائي الضغرى " اجملتىب أو اجملتىن "سنن الن -(8

 –التوزيع و دار السالم للنشر :ط ،أشرف عليها الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ،النسائي
 .م1999 -هـ 1420 ،الرياض

 ،حسني السيد معظم  :ت ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم ،معرفة علوم احلديث -(9
 .م1997هـ 1417 ،دار إحياء العلوم :ط
ترقيم  ،صحيح مسلم (، أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري) املسند الصحيح -(10

 .م2010 -هـ 1432 ،القاهرة –دار ابن حزم  :ط ،حممد فؤاد عبد الباقي
احل بن أشرف عليها الشيخ ص ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أبو داود -(11

 .م1999هـ 1420 ،الرياض –التوزيع و دار السالم للنشر :ط ،عبد العزيز آل الشيخ
 -الشيخ أمحد شاكر  :ت ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد -(12

 .م2013 -هـ 1433 –دار احلديث القاهرة  :ط ،طاهر الزين
عز  :ت ،اهلل حممد بن إمساعيل البخاريصحيح البخاري (، أبو عبد ) اجلامع املسند -(13

 -هـ 1433 ،مؤسسة الرسالة ناشرون :ط ،ياسر حسن ،عماد الطيار ،الدين ضلي
 .م2012
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عبد السالم حممد  :ت ،اليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة -(14
 .دار الفكر :ط ،هارون
 ،حممد باسل عيون السود :ت ،جلرجاينأبو احلسن علي بن حممد بن علي ا ،التعريفات -(15

 .م2013 -هـ 1434 ،لبنان –بريوت  ،دار الكتب العلمية :ط
أشرف عليها الشيخ  :ت ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد الربعي القزويين ،سنن ابن ماجة  -(16

 -هـ 1420 ،الرياض –التوزيع و دار السالم للنشر :ط ،صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
 .م1999

 ،سوريا –دار الفكر دمشق  :ط ،للشيخ نور الدين عتر ،منهج النقد يف علوم احلديث -(17
 .م2011 -هـ 1432

 –دار إحياء التراث  :ط ،حممد عبد لرمحن املرعشلي :ت ،أسرار التأويلو أنوار التنزيل -(18
 .بريوت ،مؤسسة التاريخ العريب

دار الفكر  :ط :،أمحد حممد شاكر :ت ،عبد اهلل حمد بن إدرس الشافعي أليب ،الرسالة -(19
 .م 1939 –

 :ت،أبو الفضل أمحد بن علي بن جحر العسقالين ،النكت على كتاب ابن الصالح -(20
 .م2008 -هـ 1429 ،مكتبة الفرقان :ط ،ربيع بن هادي املدخلي الدكتور

رمي بن الدكتور عبد الك :ت ،أليب اخلري حممد بن عبد الرمحن السخاوي ،فتح املغيث -(21
 .هـ1426 ،دار املنهاج :ط ،الدكتور حممد بن عبد الرمحن فهيد آل فهيد ،عبد اهلل اخلضري

 .م2008 -هـ 1429 ،طيبة :ط ،الدكتور نور الدين عتر ،منهاج احملدثني العامة -(22
عبد  :ت ،أليب السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن األثري ،جامع األصول -(23

 .م2010 ،دار الفكر :ط ،ألرنؤوطالقادر ا
أليب حممد عياض بن موسى بن عياض  ،تقييد السماعو إىل معرفة أصول الراوية اإلملاع -(24

 .م2004 -هـ 1425 ،دار التراث :ط ،السيد أمحد صقر :ت ،بن عمون
 ،كالل حسن علي :ت ،أليب عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي احلمريي ،موطأ مالك -(25

 .م2011 -هـ 1432 ،ة الرسالة ناشرونمؤسس :ط

 



23 
 

 سيد إبراهيم :ت ،حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل الدارميأليب  ،سنن الدرامي -(26
 .م2010 -هـ 1431 ،دار احلديث القاهرة :ط ،علي حممد عليو

طارق عوض اهلل  :ت ،أليب القاسم سليمان بن أمحد بن مطري الطرباين ،املعجم األوسط -(27
 .م1995 -هـ 1415 ،دار احلرمني :ط ،عبد احملسن إبراهيم احلسيين ،مدحم

 ،مصطفى عبد القادر عطا :ت ،أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد -(28
 .هـ1417 ،بريوت –دار الكتب العلمية  :ط
عبد  :ت ،أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي الرازي ،التعديلو اجلرح -(29

 -هـ 1371 ،بريوت –لبنان  –دار الكتب العلمية  :ط ،الرمحن حيىي املعلمي اليماين
 .م1925

دار  :ط ،أليب العالء حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،حتفة األحوذي -(30
   .م2001 -هـ 1422 ،لبنان –بريوت  –الكتب العلمية 

رسالة ماجستري يف  ،ة تأصيلية تطبيقيةرسدا –ديث سوء احلفظ أثره يف قبول احل -(31
 .للباحث أمحد الطاهر ،كلية الشريعة جامعة دمشق ،علومهو احلديث النبوي

 :ت ،أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ،آداب السماعو اجلامع ألخالق الراوي -(32
  .م1983 -هـ 1403 ،بالرياض –مكتبة املعرف  :ط ،الدكتور حممود الطحان

 :ت ،أليب عبد اهلل حممد بن مجال الدين الزركشي ،النكت على مقدمة ابن الصالح -(33
  .م1998 -هـ 1419 ،أضواء السلف :ط ،بن حممد بال فريج الدكتور زين العابدين

ت الشيخ خليل مأمون  ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،هتذيب التهذيب -(34
 ،لبنان –بريوت  ،دار املعرفة :ط ،الشيخ علي بن مسعود ،الشيخ عمر السالمي ،شيحا

  .1996 -هـ 1417
الكتب  :عبد الفتاح أبو سنه ط :ت ،أليب أمحد بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف الضعفاء -(35

 .م1997 -هـ 1418 ،لبنان –بريوت  ،العلمية
ت حتت  ،راينأبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احل ،جمموع الفتوى -(36

جممع امللك فهد لطباعة  :ط ،اإلرشادو الدعوةو األوقافو إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
  .م2004 -هـ 1425 ،املصحف الشريف
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