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 املقدمة

ُهُللُهُالحمد ُ ُ،حمـ دُ مُ ُناعلىُنبيـ ناُوحبيبهُُوالس المُ ُوالص الة ُُالعالمينُ ُرب 

ُواآلخرينُ ُوسيدُهُالمتــ قينُ ُإمامُه ُ .أجمعينُ ُوصحبهُهُوعلىُآلهُهُاألولين 

ُالهجماتُفإنَّهُ :ُأمـ اُبعد ُ ُ،داء ُالس نَّةهُعلىُالس نَّةُههاُأعالتيُيشن ُفيُضوءه

ُوألُ،التيُنسمعهاُونراهاُبينُالحينُواآلخرو ُالمصدرُ جله ُأنُنفهم 

ُمصادرُه ن ُمه ُفيجُهُالتشريعهُُالثاني ُالعلمه ُطالبه ُعلى ُمعرفةب 

ُطلحهُمصُعلمُهُوذلكُبدراسةُهُالس نَّةُهُعلىُفهمُهُد ُصطلحاتُالتيُت ساعُهالمُ 

نُالعلومُه نَّةهُعنُسُ ُيدافهعُ ،كيُُالمسلمُ ُد ُساعُهالتيُت ُُالحديثُوغيرهاُمه

ُُرسولُه ُُالكبيرةهُُنُالهجمةُهمُهُملسو هيلع هللا ىلصهللاه ُقمت  ُ،فلهذا التيُتتعرضُإليها

ُالمنظومةُهُبشرحهُ ُبالبيقونيةُهُهذه مُغمُعدوالتيُاشتهرتُرُ ،ُالمسماة

هاُاسمُهُمعرفة مه هاُوإنَّماُن سنهدُ ُيوجد ُإسناد ُُوالُالصريحُناظه مه الىُناظه

ُُالبيقونيةُهُاحهُرَُّالىُشُ  ُالثةُهالىُثُأسانيد ُُثالثة ُتيُفيُإجازوقدُذكرت 

،ُبأسانيد ُُاح ُش رَُّ ،ُفاظُهاأللُبعضُ ُحناُفيُالحاشيةُهوكذلكُق دُش رُ ُعالية 

ُ ُطُ ُلماءُهالع ُُاختالفُ وب ي نَّا ن ُمه ت ق دمين ُللم  ،وهذا ُالعلمه يت هاُُالبه وسمَّ

ُبها ُالتيُأسكن  ُللبلده ُنهسبةً ُفيُهذاُاوكُبالسامسونيةه ُأعمل  شرحُلنت 

ًُُلمدةُعشر ُُساعاتُيوميا نَّ ُحتىُم  ،ُعليَُّهللا  ُهللاُُبإكمالههه ُعسائالً زَّ

ُ .ُاإلخالصُ وجلَّ ُوالعمله ُفيُالقوله

ْلمُ ُالله مُال ُُ اُإهالَُُّل ن اُعه لَّْمت ن اُم  يمُ ُاْلع لهيمُ ُأ نتُ ُإهنَّكُ ُع  كه ُع ل ىُ،ُوصلىُهللا ُاْلح 

ن ا يه ده دُ ُس  مَّ ح  ع ل ىُم  ُأجمعين.ُوص حبههُهُآلههُهُو 

َِِو الِكَتاِب َخاِدُم َُُّة  ال

 يُّاحَلَياِل َلْيُث اهلِل َأُبوَعْبِد
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ََاىَتْرمجُة النَّاظم الَبيُقوني َرمحُه   اهلل ت

ابنُالشييييييييييي  ُ مييمُبنُ    ُالييم شييييييييييي  ُُ)أوُطييه ُعمرُالشييييييييييي  ُمُهُماسُم
ُ. 1)الشا ع 

ُةملعرو اُمبنظ   هُاشييي  رُشييا ع ،ُد شييي  ،ُاحلميث،ُمبصييح  ُوه ُعامل
ُ 2) ه1080ُقبلُح اُكان)ُاملصح  ،ُيف"ُُالب   ن ة"ُُابسه

ُِِإَُِوِهَ َُقريٌَةُيفُُ ،ِإََلُ)الَب  م نُابلب   ينُِنسَبةُ وسمَّ ُ َُقرِيباُ ُ)َأذرَبَ َجاَن ،ُقِ  
ُ. 3)اأَلكَرادُُِِ ن
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ُ

ُ

ُ
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ُنسخةُبهامشُوجد:ُ)نصهُما(6ُ)صُالبيقونيةُعلىُالزرقانيُشرحُعلىُحاشيتهُفي(ُهـ1190:ت)ُالجهوريُعطيةُالشيخُذكرهاُ(1)

تُفيُ[(الشافعيُالدمشقيُفتوحُبنُمحمدُالشيخُبنُعمرُالشيخُواسمه:ُ]نصهُماُالناظمُخطُعليها ر  م»،ُوكذلكُذ كه ُليللزركُ«األْعال 
 .(64ُص/5ج)
 .(44:ُص/5ُج)ُ«المؤلفينُمعجم»ُ(2)
ُ،ُومخطوط[]ُ«البهيةُالدرر»بـُُالمسمىُشرحهُمنُصفحةُآخرُفي(ُهـ1354:ت)ُالحسنيُالدينُبدرُالشيخذكرهاُُ(3) ره ل هيُ ع بد الق اده ح  ُالم 

ُمعين.فيُفتحُالقادرُال
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يييييييي ا َُُعَ   ييييييييِمُُ مَص ِّ حْلَْم ييييييييَمأمُاِب ْب َُأ
ُ

ُُ يييييييييييي ِّ ِب ييييييييييييِ َُن َُي ييييييييييييِم ُأمْرِسلَُ مَمَّ
ُ

اِ ُاحْلَِميِثُِعمَّ  َُوِذيُِ ْنَُأقْييييييييييييييييييسييييييييَ
ُ

ييييييييييييييييلىَُواِحِمَُأ َيييييييييييييييي َُوَحييييييييييييييييمَّ ُ ُوَكم
ُ

لُْ ِ   مَُُوْهَ َُ اُا َّييييييييييييييييصيييييَ َاُالصيييييَّ َُأوَُّلم
ُ

يييييييييييييي ََُُّأْوُييمَعلُُّ ييييييييييييييَنادم مَُومَلَُْيشييييم ُِإسييييْ
ُ

اِبٌهَُُعْنُِ ْ ِ ييييييييييييييهُِ ُ يييَ ٌَ ُيَيْرِويييييييييييييييِهَُعْم
ُ

ْبيييييييييييييِحِهَُونَي ُُْ ُِ هُِييييييييييييي مْعيييييييييييييَ َمٌمُيفُ يييَ
ُ

َم ُْ ُطمْرقيييا َُو يييَ ُاْلَمْعرمووم نم َُواحلَْسيييييييييييَ
ُ

ِ  ِ ُاشيييييييييْ َيَ َر ُُْ َُكالصيييييييييَّ ُرَِجالمهمُاَل
ُ

رُْ ِنَُقصييييييم ِةُاحْلمسييييييْ ُوَكملىَُ اَُعْنُرمْ بييييييييييييييييَ
ُ

ُ

َُك يُم ا ا  َُوْهَ َُأْقسيييييَ ِع هم ُرُْ َيْ َ ُالضيييييَّ
ُ

َُوَ اُأم يييييِ ييييييييييييييييَهُِل نَِّ ُُالْييييييييييييييييَمْر م  ُم
ُ

ُيييييييييييييييحم  ُمَوَ اُلِيييييييييييييييَ اِبِقُهمَ ُالْيييييييييييييييَم ُُْ
ُ

ييييييييييييييَناِدُِ نُْ لمُاِدسييييْ َنممُاْلمم َّصييييِ َُواْلممسييييْ
ُ

َُيِ ُُْ َحَ  َُوملَْ ُاْلممصيييييييييييْ َّْ َُح ُرَاِوييييييِه
ُ

لُْ ُرَاِوُيَييييييييييييي َّيييييييييييييصيييِ ُكملِّ ْمِق َُوَ اُبِيييييييييييييسييَ
ُ

لُُْ َحَ  َُ اْلمم َّييييييييييييييصيييِ َنادم مُِلْ ممصيييْ ُِإسيييْ
ُ

ِهَُأَ   ٌلُُقمْلَُ اَُعَ  َُو يييييْ ْ سيييييَ ُ مسيييييَ
ُ

َُأنُُْ َُُْييييييييييييييييييَباينُاْل َُِ  لمَُأَ يييييييييييييييييياَُوا َِّ
ُ

اَِن ييييييييييييِهَُقا ِييييييييييييميييييييييييياَُ َُكييييييييييييَ اَََُّقْمَُحمَّ
ُ

ماَُُ اَنِيييييييييييييي ُُ َيَبسيييَّ َُأْوُبَييييييييييييييْعَمَُأْنَُحمَّ
ُ

َُ ْرِويُااْيييييييييييييييييييَنِ َُُأْوَُالَاَهُْ َُعزِييييييييييييييييييييزم
ُ

يييييييييييييييييي م رمَُ ْرِويَُ  َ َُ اَُالَاَهُُْ َُ شيييييييْ
ُ

َُكَر ُْ ِع يييييييييييييييييِمَُعْن َُكَعْنُسييييييَ ُ مَعْنيييييييييييييييييَعٌن
ُ

ٌَُِ اُِ  ِهُرَُُ َُو مْبييييييييييييييييييييييَ  ُُِّاِوُُمَلُْيمسيييييييييييَ
ُ

ُوَكملىَُ يييييييييييييييياُقَي َّييييييييييييييييْ ُرَِجالمهمَُعييييييييييييييييلَُ
ُ

مى مَُُذاََُّالَّيييييييييييييييييِ يَُُقْمُنَيَزالَُُ َُو ييييييِ
ُ

َ اِ ُُِ نُْ ْ َ همُُِإََلُاأَل يييييييييْ َُوَ اَُأ يييييييييَ
ُ

ُ مكييِنُُْ ْ قيم ٌو ُ يَ  َ ُ ييَ ييْ ِل عييييييْ َُو يِ ُقَي َِ
ُ

َ هُْ َ اِ ىُُسيييييَ ٌلُِ ْنهمُالصيييييَّ َُو مييييييييييييييييْرسيييييَ
ُ

َُرَو ُرَُُ ا ُ ييييَ ٌَ َُ رِييييي ْل ُ َي ََُوقييييم ُهُْاِو
ُ

َُِ ْلُبِييييييييييييييييَ ا ُوَكملىَُ يييييييييييييييياُمَلُْيَي َّييييييييييييييييصيييييِ
ُ

َُُِ ا ييييييييييييييَنادم مُُ مْنييييييييييييييَ ِحقمُاأَلْو يييَ ُِإسيييْ
ُ
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ُ

ُااْيَنانُِ ُ ُِ ْنهم ُالسَّياِقهم َُواْلممْعيَضلم
ُ

ُنَيْ َعانَُِوَ ييييييييييييياَُأ َييييييييييييي ُ مَملَُّ ُيييييييييييييسييياُ 
ُ

ْ يييييييييييييِ َُُوَأنُْ يييييييييييييَ ا مُِل شييَّ ُاِدسييْ َم ُاأَلوَّ
ُ

َُُوَأنُْنُْيَينيْ مَلَُعمَّْنَُ  قَييييييييييييييهمُُبِييييييييييييييعَُُ
ُ

هُْ ِ حمهمَُُلِنييييييييييييييْنَُُيصيييِ َُوال َّاينُاَلُيمسيييْ
ُ

َعِروُُْ اَ همُمبَييييييييييييييياُبِيييييييييييييييِهُُاَلُيَينيْ َُأْو ييييَ
ُ

َاِلْهُاِيييييييييييييَ ٌةُبِيييييييييييييِهُالْيييييييييييييَملَُ َُوَ ييييييييييييياُقم
ُ

ُُِقسييييييَماِنَُ لَُُ اذىَُواْلَمْ  م  م َُ الشييييييَّ
ُ

ُِم ُرَاِوَُ يييييييييييياُبِييييييييييييَراِوُِقييييييييييييسييْ َم ُِإبْييييييييييييَما
ُ

َناِدُُِلَم ُُْ ُِإسييْ َم ُُِميييييييييييييِنُُِقيييييييييييييسييَُْوقَيْ 
ُ

َُوالْيييييييييييَ ْردمَُ ييييييييييياُقَي َّيييييييييييْمَ همُُبِيييييييييييِ َ يييييييييييةُِ
ُ

ِرَُع َيييييييييييييييييي ُِرَوايَةُُِ َُأْوََُجِْقَُأْوَُقصيييييييْ
ُ

ييييييييييي ٌ َُأْوَُيَ يييييييييييا َُوَ اُبِيييييييييييِع َّيييييييييييِةُ ممم
ُ

ِمَُُقْمُُعمرِ َييييييييييييياُ ُ مَع َّيييييييييييييٌلُِعْنيييييييييييييَمهم
ُ

نَييييييييييييِمَُأْوَُ ْ يييييييييييينُِ َُوذموُاْيييييييييييييِ َلِوُسييَ
ُ

َحِرٌ ُُِعْنَمُأمَه ييييييييييييييِلُالُُْ ُيييييييييييييينُِّ َُ مضيييْ
ُ

اَُأ يييَ ُْ ِمييييِثُ يييَ ُيفُاحليييَْ ا م ْمرَجيييَ َُواْلميييم
ُ

ُُْ  َ ُِ ْنُبَيْعِضَُأْلَ اِظُالرمَواِةُا َّصيييييييييييَ
ُ

َُوَ يييييييييييييييييياَُرَو ُكملىَُقرِيِنَُعْنَُأِيييييييييييييييييييهُْ
ُ

َوانْييييييييييييييييَ ِ هُُْ ُ مَمبَّييييييييييييييييٌحَُ اْعرِْ همَُح اُ 
ُ

ُُْ ُ م َّييييييييييييِ  َوَيحاُ  ٌَُُلْ ظيييييييييييياُ  ُ م َّييييييييييييِ يييييييييييي
ُ

مى مُِ  َميييييييييييييييييياُذََكْر َُُ ُرََتِ ُُُْاْلمم َُْو يييييييِ
ُ

ُُ َيييييييييييييَ هُْ ُمُالْيييييييييييييَ هِّ ُ مْؤَ ِ ٌهُ م َّيييييييييييييِ 
ُ

اْيَ ُاْلَ َ هُُْ َْ ِ ٌهُُ يييَ مى مُام َُو يييييييييييييِ
ُ

ُُالْييييييييييييييييَ ْردمُِبِهُرَاِوَُُ َما َُوالْييييييييييييييييممْنَنرم
ُ

ـَْييييييييييييييِملمُال َّييييييييييييييَ رىَداُ ُ َيْعِمييييييييييييييي مهمُاَلُ
ُ

يييييييييييييييهمَُ اَُواِحٌمُبِيييييييييييييييِهُانْيييييييييييييييَ َردُْ رموكم َُ  يْ
ُ

َُكرََُوَأَْجَعم ْاُُلُُِ ْعِ ييييييييييييييييييييِهُُ َي مَ  ُدُّضيييييييييَ
ُ

نم  ُم ُمُالْييييييييييييييييييَمصيييييييْ ُُاْلممْ  َيَ  َُواْلَنِ  م
ُ

َُعَ  ُالنَِّ َُ َ ِلَكُالْييييييييييييييييييَمْ  يييييييم  ُمُ
ُ

َْ َهِرُالْييييييييييييييييييييييَمْننم نُِ َْ ا ُكييَ ُ ْ ْمَُأ ييَ َُوقييَ
ُ

بَي يْ م ينُُ َُسَّْ يييييييييييييييييي يمَ اَُُ ْنظم َ َةُالييييييييييييييييييْ
ُ

ُ َيْ َ ُاليييييييييييييي َّلَاِ ييييييييييييييَنُ َِْرَبِقَُُأ َيييييييييييييي ُْ
ُ

اُ مييييييَ ُُْثمََُّأبييييييِ ييييييا ييييييم ُيييييييم ييييييِ ِ ْ َ ُِبييييييِ
ُ
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َِِاُمَحمَّـٍد َخـرِي َنِب َعَِّى                         ََصِّـيا ِباْلَحْمـِد ُمَأْبـَدُأ  /1  ـي  ُأْر

 

   د  ): قولِناب اليت نبدأ  فيها ابلصالةِ  وهي الكلمة   ابحلمِد للِ  وهنا بدأ الناِظم َمح  َرب ِ  لِِلَِ  احلح
ََُُيْيَرةَُهمرََُُأِ ُُيفُحميثُِقاهلا أبوان أدم فقد جاء ل  كلمٍة وهي أو  (الحَعاَلِميَ  ََُ:ُُقَا ُقَا
ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُم

ََُُُلمَّا)ُُ ََُُ،َُعَحسَُُالرىو َُُِ  هَُُِونَيَ  َُُآَد َُُا َُّمَُيَ  ُا َََُُّ َ ِممَُُ،ُِ َُُِّْممُماحلَُْ:ُُ َيَ ا
ََُُ،ُِبِِْذنِهُِ َُُْ،ُآَد ُمُيَُُا َُّمُيَيْرََحمكَُ:ُُرَبىهُمَُلهُمُ َيَ ا َُ لُُِِإََلُُ،ُاْلَملِ َنةُُِأمولَِئكَُُِإََلُُاْذَه
ُِْ ُُِْالسَّل ُم:ُُ َي ملُُْ،ُجم م سُُِِ نيْ م ُثمَُّ،ُا ََُُِّوَرَْحَةُمُ ُمالسَّلَُوَعَ ْ كَُ:ُُقَالم اُ،َُعَ ْ نم
ََُُرَبِّهُُِِإََلُُرََجقَُ نيَُبيَُُبَِن كََُُوَتَِ َّةُمَُتَِ يَّ مكََُُهِ  ُُِِإنَُّ:ُُ َيَ ا ُِْ يْ  ُ 4)  م

 تبارك هللا إبذن هذا وكان ، السالم عليه آدم   هبا نطقَ  كلمةٍ   أول  هي :  للِ  فاحلمد  
، قدرِ  عظيم على يدل   ام   وهي أول  كلمٍة نقوهل ا يف صالتِنا،وهي متأل  امليزان،، وتعاىل
 . هلا تعاىل هللاِ  وحمبةِ  ،الصاحلةِ  الكلمةِ  هذهِ 

د  )  َوَمعحَن :  َجعحَفٍر الطربي ِ  أَب و قَالَ  َمح ر  ( :  لِِلَِ  احلح  د ونَ  ثَ َناؤ ه   َجلَ  لِِلَِ  ًصاَخالِ  الشُّكح
 . (5)َخلحِقهِ  ِمنح  بَ َرأَ  َما ك ل ِ   َود ونَ  ، د ونِهِ  ِمنح  ي  عحَبد   َما َسائِرِ 

ُال ر ُب ُاحلممُوالشنر

، واختار هذا  ما فرق  ليس بينه ه  مبعن واحد ، وأنَ  والش كرَ  احلَمدَ  نَ إ:  األوَُمُال  َُم
 .ه  وغي   َجعحَفٍر الطربيُّ  أَب و

                                                           
ُوالصفاتُاألسماءُوفي(10/147ُ)ُالكبرىُالسننُفيُوالبيهقيُ(،3368)ُالمعوذتينُسورةُبابُالقرآنُتفسيرُفيُالترمذيُرواهُ(4)
ُ(،2991)ُعباسُابنُعنُورواهُوصححه،(201ُ)ُالمستدركُفيُوالحاكمُ(،10047)ُو(10046ُ)ُالكبرىُفيُوالنسائيُ(،693)

ُ(.3368ُالترمذيُصحيح):ُحسنُصحيحُاأللبانيُقالوُ(،82)ُالتوحيدُفيُخزيمةُوابنُ(،6273)ُحبانُوابن
ُ(.1/135تفسيرُالطبري،ُتفسيرُالفاتحةُ)ُ(5)
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َُم  : الفروق تلك ومن ، فروق   بينهما ، كرَ والش   مدَ احلَ  نَ إ:  ال اينُال  

 . واجلوارحِ  والقلبِ  ابللسانِ  فهو ، كرالش   خبالفِ  ، ابللسانِ  خيتص   احلَمدَ  نَ إ. 1

 إال ،يكون   ال كرالش   خبالفِ  ، ابدونِ  ويكون   ، عمةٍ نِ  مقابلِ  يف يكون   احلَمدَ  نَ إ. 2
 . عمةٍ نِ  مقابلِ  يف

 ( ُمََصِّـيا)ُهال  عامِ  فَ ذِ ح   مؤكدة   حال   فهي مصلياً، كوين  حال أ صلي أي. 

ُهللاُقاَاِدِه إذ وهي أمر  هللِا لعب ،وشأن  كبي   هلا فضل  عظيم   ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة  على النبِ  
ُ)ُ عاَل َُعَ ْ هَُُِ  ى اُآَ نم اُالَِّ ينََُُ اأَييُىُيَُُالنَِّ َُُِّعَ  ُيمَص ى نََُُوَ لِ َنَ هُمُا ََُُِّإنَُُّ:

 ُ. 6) َُ ْسِ  ماُ َُوَس ِّمم ا

َُُُِِبنَُ ُأمُُوعن ََُُيَُ:ُُقيمْ  ُم:  قاَُكع ُ،َُعَ ْ كَُُالصََّلةَُُرُمأمْك ُُِِإينُُّ،ُا ََُُِّرسم 
ُِْ ََُُ؟َُ َلِتُُِ نَُُْلكََُُأْجَعلُمَُ َن ََُُ، ُْئ َُشَُُِ ا:ُ)ُُ َيَ ا ََُُ؟ُالرىبمقَُ:ُُقيمْ  ُم:ُُقَا :ُُقَا
رٌُُ َي م َُُِ ْد َُُ َِإنُُْ،ُِشْئ ََُُ ا)ُ ُ،ُِشْئ ََُُ ا:ُ)ََُُُقَاُ؟ُالنِّْصهَُ:ُُقيمْ  ُمُ، َُُلكََُُي يْ

رٌُُ َي م َُُِ ْد َُُ َِإنُْ ََُُ، َُُلكََُُي يْ ََُُ؟ُ َال يى م َيْ ُِ:ُُقيمْ  ُم:ُُقَا ُ َِإنُُْ،ُِشْئ ََُُ ا:ُ)ُُقَا
رٌُُ َي م َُُِ ْد َُ ََُقَُُ؟ُكم ََّ اَُُ َلِتَُُلكََُُأْجَعلُم:ُُقيمْ  ُمُ، َُُلكََُُي يْ ََُهَّكَُُ مْنَ  ُِإذ ا:ُ)ُُا

 (7)( َذنْيبمكََُُلكََُُوييمْ َ رُمُ،

 َِِا(  َنِبي  )َخْيِر   ل  اطإلالق: أي أرسل لعموم الخلق.أبُأْر

 

                                                           
ُ.56/ُُاألحزابُ(6)
ُ(،2457فيُتحقيقُمسندُاإلمامُأحمد:ُحسن،ُقالُاأللباني:ُحسنُ)صحيحُالترمذيُُطاألرناؤوُل(،ُقا2457رواهُالترمذيُ)ُ(7)

"ُالشعب"ُفيُوالبيهقيُ(،263"ُ)الزهد"ُفيُعاصمُأبيُوابنُ،11/504و2/517ُُشيبةُأبيُنابُ(،176عبدُابنُحميدُ)ُأخرجه
(10577)ُ
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َِِوِذي ِمْن َأْقـَساِم اْلَحِد/2  هَوَحـدَّ  َأَتـىَوُكـلُّ َواِحٍد   ِعدَّه ثي

  َأْقـَساِم( ِِ  ( دَّهِع اْلَحِدثي

 اِبملَتُِ خَيَتصُّ  َما ِمنَها،انَوعً  َوَثالَث ونَ  اثنان أَقَساِم احَلِديِث،َوَعَدد َها ِمن أَنَواع   َوَهِذهِ : َأي
، َواملمَملَّسُِ ،نَُِواملمَعنعَُ َواملمنَ ِحقُِ َوالَنازِلِ  َكالَعاِل   (8)اِبلَسَندِ  خَيَتصُّ  َما َوِمنَها،َكاملَر م  ُِ
َها  َواحَلَسِن . َكالَصِحيحِ   هَل َما يَ رحجع   َما َوِمن ح

 .(9)(الَضِعي ِ وَ  َواحَلَسنِ  )الَصِحيحِ  لَِثاَلثَةٍ  ع  َوترحجَ  َكِثيَة    احَلِديثِ  وأَقحَسام  

 ( َوَوُكـلُّ َواِحٍد َأَتـى)َحـدَّه 

َيِ ز ه   ِذيالَ  تَعرِيِفهِ  َمعَ  ِث أََتىاحَلِدي ع ل ومِ  أَنَواعِ  ِمن نَوعٍ  ك لَ   َأنَ أي    )وحمَّ   َغيِهِ  َعن ُي 
ِه وتعريفه.  ابلدال املشددة املفتوحة، أي مع حدِ 

 ِاحلدثي 

َياءِ  ِمنَ  اجلَِديد  : ال ىَ ةُُِيفَُُواحلَِميثُم  ََيحد ث   أِلَنَه   ،الَكاَلمِ  َعَلى ق  َوي طحلَ  ،الَقِديِ  ِضدَ  ،اأَلشح
ًئا ًئاَشي ح  َويَ َتَجَدد    .َأَحاِديث ه  ع  َوجح  ،َفَشي ح

 أَوح  ، لٍ عفِ  أَوح  قَ وحلٍ  ِمنح : ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  أ ِضي َ  َما: فَ ه وَ  :العمَ َماءُمُا حل ُيفُُاحلَِميثُم 
 .(10)خ ل ِقيٍ  َأوح  َخلحِقي ٍ   ٍ َوص َأوح  ، تَ قحرِيرٍ 

                                                           
ُسالمُعنُابنُعمرُقالُرسولُهللا(،ُوالمتنُهوُنفسُالحديثُمثلُُ(8) السندُيعنيُالرواةُالذينُيروونُالحديثُمثلُ)حدثناُمالكُسمعت 

ُإالُخاطئ(.ُر)الُيحتك
قسمةُالحديثُإلىُصحيحُوحسنُوضعيفُ (:24-23/ص:18)جرحمهُهللاُتعالىُفيُمجموعُالفتاوىُُقالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ(9) وأمُا

فهذاُأولُمنُعرفُأنهُقسمهُهذهُالقسمةُأبوُعيسىُالترمذيُولمُتعرفُهذهُالقسمةُعنُأحدُقبلهُ...ُوأماُمنُقبلُالترمذيُمنُالعلماءُ
العملُُضعيفُضعفاُالُيمتنعُمنُنوعان:إلىُصحيحُوضعيفُوالضعيفُعندهمُُفماُعرفُعنهمُهذاُالتقسيمُالثالثيُلكنُكانواُيقسمونه

ُ.بهُوهوُيشبهُالحسنُفيُاصطالحُالترمذيُوضعيفُضعفاُيوجبُتركهُوهوُالواهي
ُ.(ويدهُلسانهُمنُالمسلمونُسلمُمنُالمسلم)ُوسلم:ُعليهُهللاُصلىُكقولهُالقولية،ُاألحاديث:ُيعنيُ(:قول من)ُ(10)
ُ.وغيرهاُوحجهُواعتكافهُصالتهُمنُفعلهُكصفةُالصحابةُقلهنُماُمثلُ(:فعل أو)
ُ:صورُعدةُولهُ(تقرير أو)
ُ.أيُيوافقُعليهاُصلىُهللاُعليهُوسلم()بقولهُُيقرهُثمُالصحابةُأفعالُمنُفعالًُُيرىُأن-أ

ُ.عنهُيسكتُأو-ب
ُ.يقرهاُثمُيشهدهاُلمُحادثةُتحدثُأو-ج
ُولحيتهُُالخلقيةُصفاتهُمنُإليناُنقلُوماُوكرمُوشجاعةُوصبرُحلمُمنُهشمائلُوهيُ(:ُخلُِقي   أَوْ  َخْلِقي    َوصف   أو) تههه كطولهُولونُب ش ر 

ُوسيتمُشرحهاُإنُشاءُهللاُتعالىُفيُهذهُالمنظومة.ُوشعرهُوغيرها،
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 مِّا  َُاملُم نمِ  كثي    يهإل ذهبَ  ما على ،ملسو هيلع هللا ىلص النب إىل ابملرفوعِ  خاص   املعن هبذا واحلديث  
 .مهِ كتبِ   يف عليهِ  وَجروا
 ولعلَ  م،وأفعاهَل   والتابعيَ  الصحابةِ  أقوالَ  احلديثِ  تعري ِ  يف ي دِخل   نمَ  لماءِ الع   نَ ومِ 
 .ابلَقب ولِ  أَوحىل هذا

 واحلدثيِ واألثر، اخلرب،:فائدة 

 امَ  فَاحَلِديث   ،م تَ َبايَِنانِ  نَ ه َماإِ : َوِقيلَ  ،ه  أَعحاَل  اأَلَولِ  اِبلتَ عحرِي ِ  لِلَحِديثِ  م َراِدف  :  اخلرب
ِهِ  َعنح  َجاءَ  َما َوالخَبَ ر   ،ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الَنِبِ   َجاءَ   ِلش م ولِ  ،احلَِديثِ  ِمنَ  َأَعمُّ  رَ الخَب َ  ِإنَ : َوِقيلَ  ،َغيح
ِهِ  َوَعنح  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الَنِبِ   َجاءَ  َما ُ.ملسو هيلع هللا ىلص ه  َعنح  َجاءَ  مبَا َخاص   َواحلَِديث   ،َغيح

. َموحق وفًا أَوح  َمرحف وًعا ،ًقام طحلَ  احلَِديث  : َوِقيلَ  ،الصحاب ِ  َعَلى املَْ قم وُم احلَِديث  : واألارُم
 أَنَ  َواأل وىَل ( رَبِ الخَ  يف  َجاءَ  دح َوَلقَ ): ق ول  ن َ  ،الَنِبُّ  َروحاه   احَلِديث   َكانَ   ِإَذا ق ول  ن َ  َمَثاًل  يَ عحِن 
 األَثَرِ  يف  َجاءَ  َوَلَقدح ): ق ول  ن َ َعِن الصحاب  َكانَ   ِإنح  أََما ،(احلَِديثِ  يف  َجاءَ  َوَلَقدح ): ق ولَ ن َ 
ع ودٍ  نِ با َعن احَلِديثِ  يِف  َجاءَ  َوَلَقدح ):  ق ولَ ن َ  َأنَ  َوَيِصحُّ ( ع َمر نِ با َعن  وهكذا. (َمسح

ِْـَناُدُه َوَلْم   َما اتَّـََصْل َوالَصَِّحيُح َوْهَأوَُّلَها /3 ََ ـذَّ َأْوُشثَيِإ  ّلثُي

َْـَتَمٌد ِفي َضْب  ِمْثِِّـِه ٌط َعْنَضاِبثَيْرِوثيـِه َعْدٌل /4  ـِطِه َوَنْقـِِِّهُم

: َوه وَ  ،ِمنَها اأَلَولِ  الَنوعِ  ذِكرِ بِ  فَ َبَدأَ ،  املَ كم رَةُِ احلَِديثِ  ع ل ومِ  أَنَواعِ  بَ َيانِ  بدأ الناِظم يِف 
  .ِلَذاتِهِ  الَصحِيح  

 الَسِقيمِ  ِضدُّ  :لمَ ةُ  الصَِّ   ُم. 
ل هو مارواه  راوٍ :ا حلحاُ   .(11)شاذ ٍ  وال َعَللٍ م   غيَ  الَسَنِد، م َتِصلَ  ، الَضبحطِ  اتمَ  َعدح

                                                           
ُ(.82نخبةُالفكرُالبنُحجرُ)ص:انظرُُ(11)
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 . ش ر وطٍ  ََخحَسة   الَصِحيحِ  ِللَحِديثِ ف

َها َثاَلثَة   َُم َوِهيَ  ،ث  ب وِِتَا ِمنح  الَب دَ  ِمن ح َها َشرحلَانِ وَ  ،الضَّْبهُموََُُوالَعَماَلةُمُااِل َِّصا  ِمن الَب دَ  ِمن ح
َا ،اِنحِتَفاِئِهَما  . َوالِع َّةُمُالشى موذُم َوُه 

ُ ُاخلمسةُووسنشر مُه ِ ُالشُر
ُ)الَعْمَُ.1  .(12)املمروءةُُِوما له  َمَلَكة  ََتحِمل ه  على م الزمِة الَتقوى  هو : الشر ُاألَو

ثَ رَ  تح وََكانَ  ،الَكَبائِرَ  تَ َركَ  َمنح  ه وَ  :(13)وقاَل الشافعي  .(14)هِ مساوئِ  ِمنح  حَماِسن ه  َأكح
 مخسة الَدالة شروط: 

ُ.ادسل ُم-1
إال ِعنَدما  ثولكن ال يؤدي احلدي  زمَُاملُمجيوز ََتمُّل احلديث ِمَن الصغِي ). الب  غُم-2

ُ:كما جاَء يف احلديثِ   يبل غ(
:َُعَ ْ  ُمُالرَّبِ قُُِْبنَُُِ ْمم دُُِ)َعنُُْ ََ ََُخْسُُِاْبنُمَُوَأ ََُُوْجِ  ُيفَُُ اَمَُّةُ َمَُّملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُُِِّ نُقَا

ُ 15)َدْلِ  ُِ نُُِْسِن َُ
ُ.الع لُم-3
ُُُِ نُالسل ةُم-4 ُ.ال س
ُ.ُ(16) املروءةُي ارِ ُمُ نُالسل ةُم-5

                                                           
 (.53نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(12)
دُه وُ ُ(13) مَّ ح  "ُُوُ"ُاألم:ُ"ُل ه ُُالمذهب،ُصاحبُالعصر،ُفقيهُالمطلبي،ُالقرشيُالسائبُبنُشافعُبنُعثمانُبنُالعباسُبنُإدريسُبنُم 

ْيثُاختالف ده ُُ(.هـ204ُ)ُسنةُبمصرُوتوفيُاألصح،ُع ل ى(ُهـ150ُ)ُسنةُبغزةُولدُوغيرهما،"ُُاْلح 
 .165و4/163ُُاألعيانُووفياتُ،12و2/11ُُالجنانُمرآةانظر،ُ

ُ(73-72ُُ:)صانيُللصنع"ُُالنظرُثمرات"ُُ(14)
البخاريُ)ُ(15)  (.23638(،ُأحمدُ)660(،ُابنُماجه)77رواهُ 
ُ(.(ُدارُصادر،ُبيروت1/154لسانُالعربُالبنُمنظورُ)هيُاإلنسانيةُوالرجولةُ)اللغةُُفيُلمروءةاُ(16)
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 اسنِ حم عندَ  الوقوفِ  على اطإنسان مراعاِتا َتمل نفسانَية، هي آداب   :املروَءة
 .(17)العاداتِ  وجيلِ  ،األخالقِ 
 اَلِذي الحِفعحلِ  ِمنَ  قَ ب حَ  َوَما الحم ؤحِذي، الحَكاَلمِ  ِمنَ  َسخ  َ  مبَا حدثِ التَ كروءِة،  وخوارِم  امل
َبح ، بِهِ  يَ لحه و تَ قح  يِف  َواجلح ل وسِ  النَاِس، َساِو ِ مبَِ  َوالَتَحدُّثِ  الرَاِكِد، الحَماءِ  يف  البولك  َوي سح

َواقِ  َسح  وغيها. النِ َساءِ  لِر ؤحيَةِ  األح
ِتناب  األعماِل الَسيِ ئِة ِمن ِشرحٍك  :ابل َّ    رادُمواملُم  .(18)و ِبدعةٍ أَ  َأو ِفسقٍ اجح
ُالضَّْبهم:الشر ُال اينُ.2

 ِه َم ى شاء.تمَكن  ِمن استحضارِ ي  ثحِبَت ما َسََِعه  حبيث  ي وه و َأنح  :َ ْمرَُِ ْبهمُ

 منه .نح ي ؤدِ َي ه  ِإىل أَ صيانَ ت ه  لديِه م نذ  َِسَع فيِه وصَححَ  وه و :ِك ا َُِ ْبهمُُ
 والذي يرويهِ  احَلَسنَ  احلديثَ  جَ ِر وح ى خي   يف ذلكَ  الرُّتبِة الع لياِإشارًة ِإىل  )الَتامِ (وق  يِ َد ب  

ُ.(19)راٍو خفي   الضبطِ 
 يث  يكون  ك لُّ حب فيِه،ِمن س قوٍط  ما َسِلَم ِإسناد ه  هو  :املم َِّصلم )ُالشر ُال الث.3

ُ.(20)ِمنح شيِخهِ  املَْرِويََُّسََِع ذلَك ِمن رجالِه 

 .هِ لِ إىل قائِ  أي ،تِ للمَ املوصلة  الرواةهو سلسلة  :والَسَنم
 َعنح  ع بَ يحٍد، َأِب  ن  بح  يَزِيد   َحَدثَ َنا ِإب حرَاِهيَم، بحن   َمكِ يُّ  َحَدثَ َنا :(21)قال البخاريُّ  :  لُ  

 أَق لح  لَح  َما َعَليَ  يَ ق لح  َمنح :(22)يَ ق ول   َوَسَلمَ  َعَليحهِ  هللا   َصَلى الَنِبَ  َسَِعحت  : قَالَ  َسَلَمَة،
َعَده   فَ لحيَ تَ بَ َوأح  ُ .الَنارِ  ِمن َمقح

ُ

                                                           
 .عةُالثانيةالطبُالقاهرة،ُالمعارف،دارُُالشناوي،(ُتحقيقُعبدُالعظيم569ُ)ُهـ(700:ت)ُالمصباحُالمنيرُللفيوميُ(17)
 (.53نزهةُالنظرُ)ص:ُ(18)
 (53)ص:نزهةُالنظرُُ(19)
ُ.(54)ص:الفكرُُنخبةُتوضيحُفيُالنظرُنزهةُ(20)
امُ(21) م  ،ُإمامُاإلسالمُحبرُاإله ثهْين  د ه ح  دُهللاُع ْبدُأ ب وُاْلم  مَّ ح  ،ُإبراهيمُبنُإسماعيلُبنُم  ي  اره ُعصاحبُ"الجامُ(،هـ194)ُسنةُولدُالب خ 

ْيح حه ُ.12/390ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،2/4ُبغدادُتاريخ:ُانظر(ُهـ256)ُسنةُتوفيُ،"الضعفاء"و"ُالمفردُاألدب"و"ُتاريخال"و"ُالصَّ
ُ.2/420ُالحفاظُوتذكرةُ،164-10/162ُالنبالءُأعالمُ(،ُوسير7453)8/56ُُالكمالُتهذيب:ُانظر

نُثالثياتُالبخاريُأيُبينُالنبيُوالبخاريُثالثُرواةُفُ(22) ُ.قط.ُ)والحمدُللُليُفيهاُأعاليُأسانيدُالعالمُاإلسالمي(وهذاُالسن دُمه
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 (.ُالشر ُالرابقُ)الشَّاذُى4
 نَفرِد   :لم ةُ  

ا ،امل اِل   فيِه الرَاوي َمنح ه و أَرحَجح  منه   :وا ِحلح  ُ.(23)ما خي 

 ِمنه .ة الذي خيال  َمن هو أوثق واملراد الراوي أي الراوي الثق
 .ل ها إن شاء هللا تعاىلص ِ وسن  فَ 
ُ()املمَع َّلُمُاخلا س.ُالشر 5ُ
 .(24)فيِه ِعَلة  َخِفَية  قاِدحة   ما :وا ِحلحاُ  ِعَلة ،ما ِفيِه  :لم ةُ 
 .إن شاء هللا تعاىلل ها ص ِ وسن  فَ 

  ِِ  .الَصحيحتطبيٌق عمٌِّي لِّحدثي

اَيَنا ََُُاحْلمَمْ ِميُىَُحمَّ اَيَناُقَا ََُُع  نةُبنُسمْ َ انُمَُحمَّ ايَُُقَا ُاأْلَْنَصاِريُىَُسِع مُُِْبنُمُـََْيَُُناَحمَّ
ََُ َُُِْبنُمُ مَمَّمُمَُأْيبَيَرينُُقَا قَُُأَنَّهُمُال يَّْ ِم ُىُِإبْيَراِه  ُْع ُمسَُُِيَي م َُمُال َّْ ِ  ََُُّوقَّاصُُِْبنََُُمةََُعْ  َُُسَِ
رَبُِالَُُْعَ  ُُاخْلَحَّا ُُِْبنَُُعمَمرَُ ََُُِمنيْ ْع ُمُ:قَا ََُُسَِ )ُيَي م َُمُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  َاُ: َُمُِإَّنَّ ُاأْلَْعَما

َاُاِبلنِّ َّا ُِ ُاْ َرَأةُُِِإََلَُُأوُُْيمِص بيمَ اُدمنْيَ اُِإََلُُِهْجَر مهُمَُكاَن َُُُْ َمنُُْنَيَ  َُ اُاْ ِرئُُِِلنملَُُِّوِإَّنَّ
ُ. ِإلَْ هَُُِهاَجرََُُ اُِإََلَُُ ِ ْجَر مهُمُيَيْنِن مَ ا
 هللا:قال فيه رمحه  حديٍث يف البخاري ِ  أول   هذا
ي ِفيهِ  يديُّ مَ احل  و  الب َخارِيِ (، َشيحخ   َوه وَ ) يديُّ مَ احل   َناث َ َحدَ   الَصِحيحِ  احَلِديثِ  ش ر وطِ  ع  جَِ

َسة َسة الَعَدالَةِ  َوش ر وطِ  ،الخَمح  .الخَمح
َيان   َناثَحدَ : يديُّ مَ احل   قَالَ  َيان  ، س فح  الَصِحيِح، لِلَحِديثِ  لشُّر وطِ ا نَ فحس   فِيهِ  َكَذِلكَ   َوس فح

يع   َوَهَكَذا  ََنحك م  نا ه  ف َ  ع د ول   ه ملُّ ك    والصحابة   ،الَخطَاب   ِبنح  مرع   الصحاب ِإىَل  دِ نَ السَ  جَِ
ُ األ خرى. الصحيحِ  شروطِ  لتوفرِ  وذلكَ  ،َصِحيح   أِبَنَه   الَسَندِ  َعَلى
 

                                                           
ُ.(54)ص:الفكرُُنخبةُتوضيحُفيُالنظرُنزهةُ(23)
 .(54)ص:الفكرُُنخبةُتوضيحُفيُالنظرُنزهةُ(24)
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 الص   .ُ  ا مَُعنُاحلميث

 األداء. عند بل التحمل عند العدالة ال يشرتط. 1
:)ُ حعُِبنُجمب ُرو ُ  م ََ ْع ُمُقَا ََُُسَِ ُاْلَمْ ِر ُُِيفُُقَيَرأَُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم 

 .مؤمًنا ورواه   ،هِ فرِ وك   هِ ِشرحكِ  حال ذلك فسمعَ  ،(25)اِبلحى ِر 
 .َوالَضبحطَ  الَعَداَلةَ  ع  مجيَ  َمنح  ه وَ  الثِ َقة  .2
، على الراوي ِ  .قول العلماء  3  َوِهيَ  َواِحَدة ، َمرحتَ َبة   ،أَبحس   بِهِ  َولَيحسَ  بِِه، أَبحسَ  َواَل  َصد وق 
 .احَلِديث نَحسَ  الرَاِوي َأنَ  ت ِفيد  

َُْروُف ُطْر /5 َْْواْلَحَسُن اْلَم َََد ْْاُلُه اَل َكالَصَِّحيِح اِرَج             قا  َو  ْشَتَهَر

الَخطَاِب ِ  تَعرِي ِ  ِمن َمأخ وذ  لِلَحَسن  َتعرِي ِ ال ِمنالناظم  ذََكَره   َما
: قَالَ  رمحه هللا تَ َعاىَل  (26)

 يَقبَ ل ه   اَلِذي ِديِث، َوه وَ احلَ  َأكَثرِ  َمَدار   رَِجال ه ، َوَعَليهِ  َواشتَ َهرَ  ،ََمَرج ه   ع ِرفَ  َما: ه وَ )
 (27)(الف َقَهاءِ  َعاَمة   َوَيسَتعِمل ه   ،الع َلَماءِ  َأكثَ ر  

 ََمحَرج ه   ع ِرفَ  َقدح  )فَالَصِحيح  وقال: وغي ه   (28)الحِعيد َدِقيقِ  ابحن   ،الخطابفاعرتض على 
ت ِهرَ   .(29)رَِجال ه ( َواشح
 :فَ َقالَ النَاِظَم  (30)غ َدةَ  أَب و َعبد الَسَتارِ  تَ َعَقبَ  فَ َقد ،َهَذا َوَعَلى

ُاش َيَ َر َُكالصَِّ   ُُِاَُلُُهُمرمَوا ُمَُُ َم ُِإذَُ بح اُاخلَِ  هُمَُواحَلَسنُم

 ه ُ  ةُ شب ةُ نُ"ُاحلٌْسنُ"ُمبعىنُاََماَ: ةُ  َُلمُُاحَلَسُن. 

                                                           
 (1332(،ُالدارميُ)16735(،ُأحمدُ)832(،ُابنُماجهُ)987(،ُالنسائيُ)811(،ُأبوُداودُ)174)463(،ُمسلم765ُالبخاريُ)ُ(25)
امُ اُ(26) م  ة ،ُإْله م  افهظُ ُاْلع الَّ ،ُاْلح  ي  ،ُأ ب وُالل غ وه ان  ْمد ُُس ل ْيم  دُهُْبنُ ُح  مَّ ح  يمُ ُْبنُهُم  اهه طَّابُ ُْبنُهُإهْبر  ،ُاْلب ْستهيُ ُخ  ابهي  طَّ بُ ُاْلخ  احه انهيفُهُص  313ُ،ُولدُ)التَّص 

دَّثُ ُهـ(388ُهـ(ُوتوفىُ) ْنه :ُح  ْبدُهُأ ب وُع  هُُع  مُ ُاّللَّ اكه ه وُ ُاْلح  نُُْو  انههُهُمه ن ُهُفهيُأ ْقر  ،ُالس ه السَّن ده امُ ُو  م  اإْله دُ ُأ ب وُو  امه ايهينهيُ ُح  ْسف ر   .اإْله
ْطب ةُهُالتقييدُواإليضاحُللعراقي،ُوقدُذكرهاُالخطابيُفهيُ(27) ت ابههُهُخ  ع الهمُه)ُكه (.ُم  ُالس ن نه
ُوفقيهُمحده ث(ُهـ702ُ(ُوتوفىُ)هـ625ولدُ)ُالعيدُدقيقُابنُالدين،ُتقيُالفتحُأبوُالقوصي،ُالقشيريُوهبُبنُعليُبنُمحمدُ(28)

ُ.األحكامُأحاديثُفيُاإللمامُالفقه،ُأصولُفيُالمطرزىُمقدمةُوشرحُالمشهور،ُالعمدةُشرحُمصنفاتهُمنُمصري،
ًُُالموقظةُفيُالتعريفُهذاُعلىُالذهبيهُ ُواعترضُ(29) هماُ(26)ص:ُأيضا ُ.وغير 
ُاإلسالميُالفقهُفيُومتخصصُوالبحوث،ُلإلفتاءُاألوربيُبالمجلسُعضوُهولجنسيةُوسوريُاُ،هـ1359ولدُُغدةُأبوُالستارُعبدُ(30)

ُفقهوُواألوقاف،ُالزكاةُدراسةُفيُالواسعةُخبراتهُإلىُإضافةُاإلسالمية،ُالمصرفيةُوالدراساتُالماليةُالمعامالتُفقهُوخاصةُالمقارن،
ُ.اإلسالميُوالطبُالمخطوطات،ُوتحقيقُالتربوية،ُوالدراساتُالقانونية،ُوالدراساتُوالمراجعة،ُالمحاسبة
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َُُِلُِبَِن ُ،َسَنمم ُمُا ََّصلََُُ اه ُ ا حلحا : ُهم ََُُ نَُأوُ، ِ هُِ ُُِِعن،َُ بحمهُمَُيهََُُّعم

  .لُ ع َّوالُ ُمُاُ شاذَُينم نُمَُواَلُُ، من َيَ ا ُمُِإََلُُ،ِ نهُمَُأرَ قُم
: –أي: قَل   َ بحمهُمُ)َيهَُّ   .(31)قَ لُّوا خ فوفاً:َخَ  القوم   ي قال 

هو أنَه   ،هِ لذاتِ  نِ واحلس هِ لذاتِ  الصحيحِ  احلديثِ  تعري ِ  بيَ  الفرقَ  نَ أون الحظ ه نا 
 .بطِ الضَ  اتمُّ  والصحيح   ،الضبطِ  احَلَسن  خفي   

الذي روايته  رَاِويَعِن ال َوىرَ  ِإَذا َحَسَنة   َوايَ ت ه  رِ  اَلِذي الرَاِوي فَ ه َناُِمنه ( أَرَفع   ه وَ  َمن )َأو
ِمن  اِحد  على أنَه  لو وِجَد يف الَسَنِد رج ل  و  فيدل   حَلَسنِ عليها اب صحيحة  فنحكم  
ُ.ََنكم  ابحلديث أنَه  َحَسن  وعليِه املدار رِجال احَلَسن 

ُ؟احلسنُاحلميثُنُهُِرواة َُ
 ِإَذا (34)ِإسَحاقَ  بنِ  َوحم ََمدِ  ،(33)الَنج ودِ  َأِب  بنِ  َوَعاِصمِ  ،(32)َعجاَلنَ  بنِ  حم ََمدِ كروايِة 
 م.هِ غيِ و اِبلَتحِديِث  َصرَحَ 

 .احلََسنُاحلميث  ا مَُعنُ

 وحعاَلن َ  َهَذا َخصَ  َمنح  أََول   فَ ه وَ  (35)اَلرتِ حِمِذيُّ  َوأََما)) :-هللا  رمحه- قال احلافظ الذهبُّ  .1
مِ  َسنِ  اِبسح  .(36)((َاحلَح

                                                           
ُ.(60)ص:الفكرُُنخبةُتوضيحُفيُالنظرُنزهةُ(31)
ُهُع ْبدُهُأ ب وُ(32) ،ُاّللَّ ي  شه د نهيُ ُاْلق ر  د ُُ،اْلم  له ف ةُهُفهيُو  ال  لهكُهُع ْبدُهُخه انُ ُْبنُهُاْلم  ْرو  ك انُ ُهـ(،481)ت:ُ،م  ْفتهيًا،ُف قهيًهاُو  د وقًا،ُع ابهدًاُم  .الشَُُّك بهيرُ ُص  ُل ه ُُأْنه

ْلق ة ُ ة ُُح  دُهُفهيُك بهير  ْسجه س ولُهُم  هُُر  لَّىُاّللَّ س لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  البخاريُفيُصحيحهُوُ،ُو  جُلهُ  ر ه مُ ُق الُ ُلمُي خ  اكه جُ :ُُاْلح  ْسلهمُ ُل ه ُُأ ْخر  ث ة ُُت ابههُهكُهُفهيُم  ُث ال 

يثًاُع ش رُ  ده اُح  دُهُفهيُك لَّه  اهه ُ)أبوُعبدُهللاُالحيالي(ُللذهبيُبتصرف(ُُ)سيرُأعالمُالنبالءُالشَّو  سلهمُقلت  ُله ُم  ج  رَّ ُأنَّه ُخ  ُع ش رُ ُتة ُسقدُوجدت 
يثًا ده بالمتابعاتُوالشواهدُُح  سلهمُغالباًُيأتيُباألحاديثُالقويةُفيُاألصولُثمُيأتيُبعدهُا وهيُفيُالمتابعاتُوالشواهدُوليستُفيُاألصولُفم 

ما. هه س نُوالصحيحُوغيره ُوفيهاُالح 
ود،ُأبيُب ْهد لةُبنُعاصمُ(33) :ُوقيلُأبيه،ُاسمُهوُالنَّجودُأبو:ُوي قالُبكر،ُأبوُبالوالء،ُاألسديُ ُ،ُ(هـ129ت:)،ُمنُصغارُالتَّابعينُالنَّج 

اُعبدهللا،ُاسمهُإن هُ،ُهي:ُالجزريُابنُوقالُالصحيح،ُعلىُأبوهُهو:ُالذهبيُ ُفقالُب ْهد لةُوأمَّ فيُمسلمُوهوُأم  ُواحدُ  حديث  اءُأحدُلهُ  ُالق رَّ
ُفجلسُلس ل مي،اُحبيبُبنُعبدهللاُعبدالرحمنُأبيُبعدُبالكوفةُالقراءةُفيُاإلمامةُإليهُانتهتُوالنحو،ُالقراءاتُأئمةُمنُكبيرُإمامُالسبعة،

أغلبُووهوُشيخُحفصُبنُسليمانُالذيُيقرأُأهلُالمشرقُُواإلتقان،ُالفصاحةُبينُجمعُوقدُللقراءة،ُالنَّاسُإليهُورحلُموضعه،ُفي

ُ.العالمُاإلسالميُبروايتههُه
بُ ُ(34) احه ةُهُص  ير  يَّةُهُالس ه ىُهـ(،151-80)ُالنَّب وه و  ْسلهمُ ُل ه ُُر  ت اب ع اتُهُفهيُم  د ُُاْلم  اْست ْشه  ،ُبههُهُو  ي  اره جُ ُاْلب خ  أ ْخر  ن نُهُأصحابُ ُل ه ُُو   .الس 
(35)ُ

دُه وُ  مَّ ح  يُ ُالضحاكُبنُموسىُبنُسورةُبنُعيسىُبنُم  ذه ُنفات،المصُمنُوغيره"ُُالجامع"ُصاحبُالحافظ،ُالضريرُعيسىُأبوُ،الت هْرمه

ه وُ  ُ،2/144ُالجنانُومرآةُ(،6122)469ُو6/468ُُالكمالُتهذيبُ(.هـ279ُ)ُسنةُتوفيُشيوخه،ُبعضُفيُوشاركهُالبخاري،ُتلميذُو 
 (.6206)ُوالتقريب

(ُ،27ُالموقظةُللذهبيُصُ(36) س نُاستعملُقبلُالترمذيُولكنُاشتهرُبهُالترمذيُفيُُولقدُذكرُابنُتيميةُوتلميذهُالذهبي)قلت  أنُالح 
نه . ُسننههُوأكثرُمه
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يث  يف َسَنٍد فنقول َعنه  حد هؤالء الرواة رواة احلديث احلسن حبيث لو وجدانِمن  .2
 .إن ل يكن معلوالً  ،(37)َحَسن  

ز   (1) هِ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  َحِكيمٍ  بحن   بَ هح  .َجدِ 

هِ  َعنح  أَبِيهِ  َعنح  ش َعيحبٍ  بحن   عمرو (2)  .َجدِ 
  .ه َري حَرةَ  َأِب  َعنح  َسَلَمةَ  َأِب  َعنح  عمرو بحن   حم ََمد   (3)

 :ِعيَسى الرتمذيُّ  أَب و قَالَ  .3

نَ  بِهِ  أََردحانَ  فَِإََّنَا َحَسن   َحِديث   الحِكَتابِ  َهَذا يف  ذََكرحانَ  )َوَما  .(ي  رحَوى َحِديثٍ  ك لُّ   ِعنحَدانَ  َناِدهِ ِإسح  ح سح

َناِدهِ  يِف  َيك ون   اَل   (1  .اِبلحَكِذبِ  ي  تَ َهم   َمنح  ِإسح

دِ  َيك ون   َواَل   (2  َشاذًّا. يث  احلَح

هٍ  َغيحِ  ِمنح  َوي  رحَوى (3   .(38)َحَسن   َحِديث   ِعنحَدانَ  فَ ه وَ  ،َذاكَ  ََنحوَ  َوجح
4. ََُ  .(39)جل مه ورِ ا ِعندَ  ِحيحِ َكالصَ   بِهِ  االحِتَجاجِ  يف  احَلَسن(أي ) َوه وَ  :هللارَحهَُُكِ  ُُُِابنُمُقَا

َتج  بِه يف األحكام الشرعية .5  .َي 

 َدَرَجةِ  ِإىَل  يَ رحتَِقي اَل  َوَلِكَنه   احَلَسنِ  َدَرَجةَ  فَاقَ  اَلِذي احلَِديث   ه وَ  اجلَيِ د   احلَِديث   .6
َ  َبة  رت َ مَ  فَ ه وَ  ،الَصِحيح  .(40)َواحَلَسنِ  الَصِحيحِ  بَ يح

ت  اِ  التَ رحِمِذي ِعنحدَ  الَصِحيح   ن  سَ احلَ  .7  َكانَ   َما ه وَ  َوَأَصحَُّها ،أَق حَوالٍ  َعَلى معناها يف   َ لِ خح
 .(41)الَصِحيحِ  َود ونَ  ،نِ سَ احلَ  ر ت حَبةِ ِمن  ىَأعحلَ 

                                                           
(ُ(،32ُالموقظةُللذهبيُ)ص:ُ(37) ن د.ُنبشرطُأالُيكو)قلت  أوُانقطاعُفيُالرواةُقبلُهذاُالس  ُعلةُ  ُفيهه

ُفيُالموُالمباركفوري،ُالرحمنُعبدُبنُاألحوذيُلمحمدُالعللُللترمذي،ُتحفةُ(38) ذ ا(،27ُقظة:ُ)ص:وقالُالذهبي  ه  لُ ُو  ْشكه ُأ ْيًضاُم 

اُع ل ى س نُ ُفهيهُهُي ق ولُ ُم  يبُ ُح  ف ه ُُالُ ُغ ره نُُْإهالَُُّن ْعره ذ اُمه ْجهُهُه  ُ.ا ْلو 
ُ(.35البنُكثيرُ)ص:ُ(الحديثُعلومُاختصارالباعثُالحثيثُ)ُ(39)
ُعنُعندهُالحديثُيرتقيُكأنُلنكته،ُإالُجيدُإلىُصحيحُعنُيعدلُالُمنهمُالجهبذُأنُإالُ(ُوقال:272/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(40)

ُ.القويُوكذاُبصحيح،ُالوصفُمنُرتبةُأنزلُبهُفالوصفُالصحيح،ُبلوغهُفيُويترددُلذاتهُالحسن
ُالجمعُألنُفمشكل،ُصحيح حسن الترمذي قول :كثير ابن وقال(41ُالبنُكثيرُ)ص:ُُ(الحديثُعلومُاختصار)الباعثُالحثيثُُ(41)

ُحديثُاهذ:ُاألحاديثُبعضُفيُيقولُأنهُيردهُوهذاُ،وصحيحُحسنُإسنادُباعتبارُذلك:ُقالُمنُفمنهمُذر،كالمعتُواحدُحديثُفيُبينهما
ُنعرفهُالُغريب،ُصحيحُحسنُحديثُهذا:ُاألحاديثُبعضُفيُيقولُأنهُيردهُوهذاُ،الوجهُهذاُمنُإالُنعرفهُالُغريب،ُصحيحُحسن
ُيثأحادُفيُذلكُيقولُفإنهُأيضاً،ُنظرُهذاُوفي.ُاإلسنادُباعتبارُصحيحُ،المتنُباعتبارُحسنُهو:ُيقولُمنُومنهم،ُالوجهُهذاُمنُإال

ُلحسناُيشربُكماُ،الحديثُعلىُبالصحةُالحكمُيشربُأنه:ُليُيظهرُوالذيُ،ذلكُونحوُوالقصاص،ُالحدودُوفيُجهنم،ُصفةُفيُمروية
ُالصحةبُالحديثُعلىُحكمهُويكونُالصحيح،ُودونُالحسن،ُمنُعندهُرتبةُأعلى"ُُصحيحُحسن"ُُفيهُيقولُماُيكونُهذاُفعلى،ُبالصحة
ُىالحسن.ُانتهُمعُبالصحةُعليهُحكمهُمنُأقوىُالمحضة
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 مثال عِّى احلدثيِ احَلَسن 

/ َُُِْبنَُُِعْمِرو َعنح  امل اَُاألَو  يَِرث   }اَل  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصِبِ  َعِن النَ  َجمِّ َُُِعنُُْأَبِ هَُُِعنُُْشمَعْ 
ًئا الحَقاِتل   رِو ألن فيه َعنح  َحديث  َحَسن. (42){َشي ح هِ  َعنح  يهِ بِ أَ  َعنح  ش َعيحبٍ  بحنِ  َعمح  .َجدِ 

  24203)يف مسنده  َأمَحد   اطِإَمام   َرَواه   َما امل اَُال اين/
ُِإسَ ا َُُ مَمَّمُِ َعن ِإَسَاِعيل ، َحَدثَ َنا: قَالَ   بنِ  حم ََمدِ  بن   بد هللاعَ  َحَدَثِن : قَالَ  ،بِن

َواك   ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ول   قَالَ : قَاَلتَعن عائشة  َبكٍر، َأِب  بنِ  َعبِدالَرمَحنِ   َمطَهرَة   )السِ 
( لِلَفِم، َمرَضاة    (43)لِلَربِ 

، ه وَ ف َ  ِإسَحاَق صاحب كتاب )السية( بنِ  حم ََمدِ  َأجلِ  َحَسن  ِمن َحِديث   َهَذا  َصد وق 
،  . اِبلَتحِديثِ  َصرَحَ  َقد َلِكَنه   َوم َدلِ س 

ُاَل:ُانُِين سمواحلسنُاحلميثُالص   ُ
 حهُأعل  .الص   ُل ا ِِهُ)متُشُر .1

 ل  ِِ .الص   ُ .2

 )متُشرحهُأعل  .احَلَسنُل ا ِِهُ .3

 .احَلَسنُل  ِ ُِ .4

 الَصحيح لغرِيِه 

 .نه  مِ أو أقوى  مثله، آخرَ  ن لريقٍ إذا روي مِ  ،هِ لذاتِ  هو احلسن  

 .إليهِ غيه  نضمامِ ن ات مِ ا جاءَ وإَّنَ  ،السندِ  ن ذاتِ مِ  ل أتتِ  الصحةَ  ألنَ  ؛ ل  ُُِ ُ    اُ وسمُِّ
 .الشرعيةِ  يف األحكامِ  هِ بِ  العملِ  وجوب   :هُممُمحن

                                                           
اه ُُ(42) و  دُ)ُر  (ُقالُاألرناؤوطُفيُحاشيةُمسندُاإلمامُأحمد:6333ُ(،ُالنسائيُفيُالكبرىُ)346(ُواللفظُله،ُأحمدُ)4507أ ب وُد او 

8ُُ/72ُُوالبيهقيُ،3ُُ/140ُوالدارقطنيُ،65":ُُالديات"ُُفيُعاصمُأبيُبنواُ(،41)ُحميدُبنُوعبدُ،9ُُ/410ُشيبةُأبيُابنُأخرجه

 قالُاألرناؤوطُحسن.ُ(،4564،ُقالُاأللباني:ُحسنُ)صحيحُأبوُداودُ(147)ُاإلسنادُبهذاُحجاج،ُعنُطريقينُمن
ل1934َُّعلقهُالبخاريُفيُ"صحيحه"ُقبلُالحديثُ)ُ(43) ،ُفذكره(ُبصيغةُالجزم،ُفقال:ُوقالتُعائشةُعنُالنبيُص  س لَّم  ُو  ُع ل ْيهه  .ىُهللا 

وأبوُنعيمُفيُُ(،338ابنُالمنذرُفيُ"األوسط"ُ)ُهوأخرجُ،اإلسناد(ُمنُطريقُإسماعيلُابنُع ل يَّة،ُبهذا4598ُوأخرجهُأبوُيعلىُ)

ُ.بهُ(ُمنُطريقُأحمدُبنُخالد،ُكالهماُعنُمحمدُبنُإسحاق،200منُطريقُشعبة،ُوالبغويُفيُ"شرحُالسنة"ُ)7/159ُ"الحلية"ُ
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 .هِ لذاتِ  الصحيحِ  ودونَ  ،هِ لذاتِ  ن احلسنِ مِ  هو أعلى مرتبةً  :هُم ر ب ُم
 ِهلغرِي نَساحَل : 

  كذبه.  وأ الرَاوي فسق َضعفه سبب يكن ول لرقه تعَددت إذا الَضعي  وهو

َتج  بِهِ  :هُمحنمُم  مع اتهلذ احلسن   تعارض لو كنول ،وخاصًة يف فضائِل األعمالِ  (44)َي 
م لغيه احلسن  .لذاته احلسن ق دِ 

 .لةً نزِ مَ  ضعي ِ ال نمِ  أرفع   أنَه   كما  ،الرُّتبةِ  يف هِ لذاتِ  احلسنِ دوَن  ووه : ر ب مهُم

ُأ رينُِِ نُُ، ُِ  ُِلُاحلسنُدرجةُإَلُير   ُالضع هُأنُ؛ال عريهُُِه اُن ُُِس  ادُمويُم
ُ:اَهُم

َثر آَخرَ  َلرِيقٍ  ِمنح  ىرحو ي    أن-أ  ِمنحه . أَق حَوى أَوح  ِمث حَله ، اآلَخر   الطَرِيق   َيك ونَ  َأن َعَلى ،فََأكح
 أَوح  َسَنِدِه، يف  اع  اِنحِقطَ  َأو ،رَاِويَه   حفظ س وء   ِإَما احَلِديث ض عح  َسَبب   َيك ونَ  أن-ب

 رَِجالِِه. يف  جهالة

َاَلَفةِ  يأَ ، الشُّذ وذِ  ِمنَ  َخالًِيا احَلِديث   َيك ونَ  أن-ج . الثقات الرَُّواةِ  َم 

 

                                                           
ُابنُحجرُ(44) ق د:ُق ال  حُ ُو  رَّ س نُهُأ ب وُص  د ُُالق طَّانُهُابنُ ُالح  فَّاظُهُأ ح  نُالن قَّادُهُالح  بُهُمه ُالمغره ُ)ب ي انُ ُفهيُأ هله ت ابههه ه مُهُكه (ُبهأ نَُُّالو  امه يه  اإله ُسمُ القُهُه ذ اُو 
،ُبههُهُي حت جُ ُالُ  ل ههه لُ ُك  ائهلُهُفهيُبههُهُب لُي عم  ُوُ ُف ض  اله قَّفُ األ عم  لُهُع نُي ت و  ُإهالَُُّفهيُبههُهُالع م  تُاأل حك امه قه ،ُإهذ اُك ث ر  د ه ُُأ وُط ر  الُ ُع ض  ،ُات هص  ل  ُوأ ُُع م 

اف ق ة ُ و  دُ ُم  يح ،ُأ وُش اهه حه ُالق رآنُهُص  ر   .ظ اهه
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َِيُف َوْهَو َأْقَساَفْهَو ال         ُحْسِن َقَُصْرَوُكلُّ َما َعْن ُرْتبـَِة اْل/6  ما  َكُثْرضَّ

 ه وَ  لَِغيِهِ  احَلَسنَ  أِلَنَ  ،َذاتِهِ لِ  احَلَسنَ وهذا نَعن بِِه  (َقَُصر حُلسِنا ُرتَبِة َعن َما َوُكلُّ)
 .قه  ل ر   تَ َعَدَدت ِإَذا الَضِعي   
 .(45)لقَوةا خالف: به وي راد ،والض عح  الَضعح : من مأخوذ ل َغةً  الضَيف
 احَلِديثِ  ِصَفات   َواَل  يحِ الَصحِ  احلَِديثِ  ِصَفات   ِفيه ََتحَتِمعح  لَح  اَلِذي احلَِديث   ه وَ : اصطالحاً 
 .(46)احَلَسن
 وِل.الَقب   ِصَفات   ِفيهِ  عََتَتمِ  َمالَ  ك لُّ   ه وَ  الَضِعي    احَلِديث  ف
 . وقيل أكثر ِمن ذلك ،(48)نَوًعا َوأَربَِعيَ  ِتَسَعةً  الَضِعي ِ  أَنَواعَ  (47)الب سيِتُّ  بن ِحَبانَ  َحاتٍِ  أَب و َعدَ و 
 ضَيفا  احلدثيِ جتَل اليت األِباب من: 

 . دِ نَ السَ  يف اتصالِ  وجود عدم .1

 . بعضهم أو ضبط الرواةو  عدالة عدم .2

 . كليهما  أو ،املتِ  أو ،دِ نَ السَ  يف كان  سواء   ،ةِ لَ والعِ  ذوذِ الش وجود   .3

 غيِه ابلشروطِ ل اىل احَلَسنِ  لالجنبارِ  قابالً  احلديث   كان  إذا ،آخرَ  وجهٍ  من جميئه عدم .4
 .اليت ذكرانها يف احلديث احَلَسن لغيِهِ 

 :األعماَابحلميثُالضع هُيفُاألحنا ُو ضا لُُاالح جاج

 :أقوالٍ املسألِة على ثالثة  يف هذهِ  لمِ الع أهل   اختل َ  

،اَُوَ َضاِ لُُِاأَلْحَنا ُُِيفُُالضَِّع هُُِاِبحلَِميثُُِااِلْحِ َجاجَُُيَيَر  :األَو  َِ   :ِبَشْرَطْ َُُِوَلِننُأَلْعَما
 .غي شديدٍ  ضعفه   أن يكونَ /الشرط األول 

                                                           
ُ(.4/1390)الصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربيةُ)الطبعةُالرابعة(،ُبيروت:ُدارُالعلمُللماليين،ُُ(45)
ُ.1/491النكتُالبنُحجرُعلىُكتابُابنُالصالحُجُ(46)
دُ(47) مَّ ح  اُشهيرةُمصنفاتُولهُومئتينُوسبعينُبضعُسنةُولدُحبان،ُبنُالتميميُحاتمُأ ب وُالبستي،ُأحمدُبنُحبانُبنُم  ْنه  ُو"ُُالثقات"ُُ:مه
ْيح"ُ حه ُ.3/16ُالذهبُوشذراتُ،104-16/92ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،1/363ُاألنساب:ُر(.ُانظهـ354ُ)ُسنةُتوفيُ،"ُالصَّ
دَُّفقال:ُُ(51:ُصُ/1ج)المغيث.ُُفتحُشرحهاُمعُاأللفيةُ(48) ع  اُالب ستيُ ُهو  ينُ ُلهت سع ةُ ُُُُُُُأ وع ىُفهيم  أ رب عه ُن وًعاُو 
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 .هال يكون مثة ما يعارضو  ه  يف الباِب غي   دَ وجَ ي   أال/الثاينالشرط 
، ((50)أمحد الشافعي، مالك، ،(49))أبو حنيفة األربعة   األئمة   هذا:إليه  بَ سِ ومن ن  
 .وغيهم (51)أبو داودو 
 اء ُسُ ح  ا ،ع هُابحلميثُالضُاالح جاجم ُع ال َ ه ُاُير ُأ  ا ُم :ال اين 

ُاألعماَ.أوُ ضا لُُاألحنا ،يفُ
 أَب وو ، (54)، ومسلم  (53)، والبخاريُّ (52) َمِعيٍ  بحن   ََيحَي : القولإليه هذا  بَ سِ ن   نومَّ
 ابحن  و ، (57)تيمَيةوابن  ،الخطابو بان، حِ ابن و  ،(56)الرَازِيُّ  حات ، وأبو(55)الرَازِيُّ  ز رحَعةَ 
الكي ِ امل الحَعَرِب ِ 

(58). 
ُأ  ا ُم :اثل اُ  ُُير  َُِه ا ُ ضا لُُِ،هُِابلضع ُاالح جاجَُُ،ال   َُِاُيف ُ،ألعما

َُِ ُ.األحنا بهُيفُُاالح جاجُم وعُ،َُِوالرَت  ُوالرَته 

                                                           
نهْيف ةُأبوُك انُ :ُمعينُابنُيحيىُق الُ ُثعلبة،ُبنُهللاُتيمُبنيُمولىُالكوفيُالتيميُثابتُبنُالنعمانُالعراق،ُعالمُالملة،ُفقيهُاإلمامُه وُ ُ(49) ُح 

ْيث،ُفيُثقة ده ُ(.هـ150ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ80ُ)ُسنةُولدُاْلح 
ُ.6/390ُالنبالءُأعالمُوسيرُ(،7034)7/339ُُالكمالُوتهذيبُ،13/323ُبغدادُتاريخانظرُ

الَّلُ ُق الُ ُ(50) ْذه ب ه ُ:ُ"اْلخ  امُ :ُي ْعنهي-ُم  م  د ُُاإله يثُ ُأ نَُّ-ُأ ْحم  ده يفُ ُاْلح  عه ضُ ُل ه ُُي ك نُُْل مُُْإذ اُالضَّ ع اره ُر،ُوانظ(97ُأحمدُمذهبُإلىُالمدخل")ُبههُهُق الُ ُم 
 .165قواعدُالتحديثُللقاسميُص

ُ.165قواعدُالتحديثُللقاسميُصُ(51)
ُ"ُو"ُُالتاريخ:ُ"ُل ه ُُوالتعديل،ُالجرحُإمامُمشهورُحافظُثقةُالبغدادي،ُزكرياُأبوُموالهم،ُالغطفاني،ُعونُبنُمعينُبنُيحيىُ(52)

ُ(.ُهـ233ُ)ُسنةُوتوفي(ُهـ158ُ)ُسنةُولدُوغيرهما،"ُُالسؤاالت
ُ(.7651)ُوالتقريبُ،4/410ُاالعتدالُوميزانُ(،7521)95ُو8/89ُُالكمالُتهذيب

ُاألعمال.ُ(53) ُعلىُقبولهُلألحاديثُالضعيفةُفيُفضائله ُاألدبُالمفردُفدلَّ  ولكنناُوجدناُأحاديثُضعيفةُكثيرةُفيُكتابههه
ُ(.165تحديثُللقاسميُ)ص:قواعدُالُ(54)
فَّاظُهُس ي هد ُُ(55) هُُع ب ْيد ُُاْلح  يمُهُع ْبدُهُْبنُ ُاّللَّ يد ُُْبنُهُاْلك ره :ُْبنُهُي زه وخ  ثُ ُف ر  د ه ح  هُُم  ي  ا:ُُش ْيب ة ُُأ بهيُاْبنُ ُق الُ ُ،ُالرَّ أ ْيتُ ُم  نُُْأ ْحف ظُ ُر  ْرع ة ُُأ بهيُمه -200)ُز 

ْبتُ هـ(،ومنُأقوالههه264ُ نُُْع جه مَّ س ائهلُهُفهيُي ْفتهيُمه قُهُم  نُُْأ ق لَُُّي ْحف ظُ ُ،ُالطَّال  ائ ةُهُمه يثُ ُأ ْلفُهُمه ده ُ)سيرُاعالمُالنبالء(..ح 
دُالبارعُاإلمامُه وُ ُ(56) مَّ ح  ُ(.هـ277ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ195ُ)ُسنةُولدُالعللُصاحبُالحنظليُالرازيُحاتمُأبوُإدريس،ُبنُم 

ُ.2/64ُوالعبرُ،13/247ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،2/73ُبغدادُتاريخ
ُمنُهللاُرحمهُاإلسالمُشيخُي عتبرُ(،هـ728ُ-ُهـ661ُ)ُالحرانيُالنميريُالسالمُعبدُبنُالحليمُعبدُبنُأحمدُالعباسُأبوُالدينُتقيُ(57)

ُفُ،عصرهُفيُالعلماءُكبار ُمجلًساُالسلطانُلهُوعقدُمصر،ُإلىُقالوونُبنُمحمدُالسلطانُطلبهُهـ705ُسنةُفيوقدُابتليُفيُحياتههه
ُوُصفًا،ونُسنةُعبدالرحمن،ُالدينُوزينُعبدهللا،ُالدينُشرف:ُأخواهُومعهُالجبلُبقلعةُحبسهُثم،ُالدولةُوأكابرُالقضاةُحضرهُميًّا،عل
ُأعيدُهـ726ُسنةُفيوُ،يوًماُعشرُوثمانيةُأشهرُخمسةُبالقلعةُأثرهاُعلىُفحبسُبالطالق،ُالحلفُبمسألةُالناسُأثارُهـ،718ُسنةُفي
ُوكتبُورقًا،ُوالُقلًماُلهُيتركواُولمُالكتابة،ُمنُمنعُحتىُكثيرةُمسائلُفيُالسجنُفيُكتبُوقدُفيه،ُيخدمهُأخوهُكانوُالقلعة،ُسجنُإلى

ُ.هللاُرحمهُ-ُسنة67ُُالعمرُمنُبلغُوقدُالدنياُعنُوارتحلُ،ُوفاتههُحتىُوالتهجدُوالعبادةُالتالوةُعلىُوأقبلُبفحم،ُذلكُعقب
امُ إلاُ(58) ة ُُم  م  يُافهظُ اْلحُ ُاْلع الَّ ،ُأ ب وُاْلق اضه د ُُب ْكر  مَّ ح  ه،ُع ْبدُهُْبنُ ُم  هُُاْبنُ ُاّللَّ بهي  يُ ُاْلع ر  ْشبهيلهيُ ُاأْل ْند ل سه ،ُاإْله ي  الهكه ك انُ ُهـ(،468ُولدُ)ُاْلم  ُأ ب وُأ ب وه ُُو 

دُ  مَّ ح  نُُْم  ب ارُ ُمه ابُهُكه ْزمُ ُْبنُهاُأ ْصح  هُُح  ي  ره فُهُالظَّاهه ال  يُبهخه ن افهرُ ُف إهنَّه ُ;ُُب ْكرُ ُأ بهيُاْلق اضه ْبنُهُم  ،ُتوفيُاله ْزم   سيرأعالمُالنبالء(.)ُ.هـ(543ُ)ُح 
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َيان  : القولنسب إليه هذا  نمَّ َنةَ  بن   س فح  َعبحد   و ،(60)الحم َباَركِ  بحن   الِلَِ  َعبحد  ُو، (59) ع يَ ي ح
قدامة  ، وابن  ( 63)الحبَ ر ِ  َعبحدِ  ابحن  و ، ( 62)حنبل بن   ، وأمحد  ( 61)مهديُّ  بن   الرمحنِ 
 .(66)وغيهم ،(65)، والنوويُّ (64)املقدسيُّ 

 َُوه ُ،الضع هُُِابحلميثُُِالعملُج ا ُشرو ُهللاُرَحهُحجرُُِابنُمُاحلا ظُمُصَُوخل:ُ

ابلكذب  ميواملته الكذابي نمِ  انفردَ  نمَ  فيخرج   شديٍد، غي الضع    يكونَ  أنح  .1
 الشرط. هذا على االتفاقَ  (67)العالئيُّ  نقل وقدُ،خطأ ه فح ش نومَ 

 حبيث   رتَع  خي   ما فيخرج   الشريعة، أصول منح  بهِ  معمولٍ  عام ٍ  أصلٍ  َتتَ  يندرجَ  أنح  .2
 .أصل   له   يكون   ال

 يعتقد   بل ،(يقله ل ما ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  إىل ينسب الئَ لِ )ُثبوته هِ بِ  العملِ  ندَ عِ  يعتقدَ  أال   .3
 .(68)االحتياطَ 

                                                           
دُأبوُالهاللي،ُميمونُعمرانُأبيُبنُعيينةُبنُسفيانُ(59) مَّ ح  ُتوفيُحجة،ُإمامُفقيهُحافظُثقةُ(:هـ107ُ)ُسنةُولدُالمكي،ُث مَُُّالكوفي،ُم 

ُ(.ُهـ198ُ)ُسنة
ُ(.2451)ُوالتقريبُ،8/454ُالنبالءُأعالمُوسيرُ(،2397)3/223ُُالكمالُتهذيب

ح ُُاْبنُهُ(60) اضه امُ ُو  م  ،ُش ْيخُ ُاإْله مه ْسال  نُهُع ْبدُهُأ ب وُاإْله ْحم  ،ُالرَّ لهي  ْنظ  ه مُ ُاْلح  ْوال  ،ُم  ي  ،ُولدُث مَُُّالت ْركه ي  زه ْرو  ك ان تُُْ،هـ(118ُ)ُاْلم  ه ُُو  يَّة ُُأ م  ْزمه اره و  ُ،خ 

ْلمُ ُط ل بُ  ه وُ ُاْلعه شُُْاْبنُ ُو  ينُ عه ن ةًُُره ْصع ب :ُْبنُ ُاْلع بَّاسُ ُق الُ ُ،س  عُ ُم  م  ُهُع ْبد ُُج  ،ُاّللَّ يث  ده اْلفهْقه ،ُاْلح  بهيَّة ،ُو  اْلع ر  أ يَّامُ ُو  ،ُو  اع ة ،ُالنَّاسه الشَّج  اُو  ،و  اء  ُلسَّخ 
ة ، ار  الت هج  بَّة ُُو  ح  اْلم  ْند ُُو  قُهُعه  هـ(.ُ)سيرُأعالمُالنبالء(.181ُ،ُتوفىُ)اْلفهر 

قهْيلُ ُالعنبري،ُحسانُبنُمهديُبنُالرحمانُدع بُُْ(61) ُحافظُثبتُثقةُ(:هـ135ُ)ُسنةُولدُاللؤلؤي،ُالبصريُسعيدُأبوُموالهم،ُاألزديُو 
ُ(.هـ198ُ)ُسنةُتوفيُوالحديث،ُبالرجالُعارف
ُ(.4018)ُوالتقريبُ،9/192ُالنبالءُأعالمُوسيرُ(،3957)4/476ُُالكمالُتهذيب

دُبنُأحمدُه وُ ُ(62) مَّ ح  ْنب لُبنُم  ْبدُأبوُالبغدادي،ُث مَُُّالمروزيُالشيبانيُأسدُبنُهاللُبنُح  ُأحدُهللا،ُع 
ُ(.هـ241ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ164ُ)ُسنةُولدُوغيرها،"ُُالعلل"ُُو"ُُالزهد"ُُو"ُُالمسند:ُ"ُل ه ُُالمذهب،ُصاحبُاألعالم،

ُ.1/435ُوالعبرُ،1/10ُالحنابلةُوطبقاتُ،162و9/161ُُاألولياءُحلية
به،ُافهظُ حُ ُ(63) ْغره مُهُش ْيخُ ُاْلم  ْسال  ،ُأ ب وُاإْله ر  هُُع ْبدُهُْبنُ ُي وس فُ ُع م  دُهُْبنُهُاّللَّ مَّ ح  ْبدُهُْبنُهُم  مُ ُْبنُهُاْلب ر ُهُع  يُ ُع اصه ره ،ُالنَّم  ي  ،ُاأْل ْند ل سه يُ اُاْلق ْرط بهي  الهكه ،ُْلم 

اًماُك انُ ُهـ،368ُولُد نًا،ُثهق ةً،ُد ي هنًا،ُإهم  تْقه مُ ُم  ًرا،ُةً،ع الَّ ت ب ح ه بُ ُم  احه نَّةُ ُص  ات هب اع ،ُس  ك انُ ُو  الًُُو  يًّاُأ وَّ يًّاُأ ث ره ره اُظ اهه ،ُفهيم  لُ ُث مَُُّقهيل  وَّ يًّاُت ح  الهكه ُعُ مُ ُم 

ْيلُ  هُُفهْقهُهُإهل ىُب ي هنُ ُم  ي  افهعه ائهلُ ُفهيُالشَّ س  ُ.(هـ463)توفىُُم 
الةهُُفهيقالُُ(64) ائهلُ :ُالتَّْسبهيحهُُص  طُ ي ُُالُاْلف ض  اُْشت ر  ة ُُل ه  حَّ ،ُصه ب ره اُاْلخ  بَّه  اْست ح  اع ة ُُو  م  يدُهُل ْيل ة ُُج  ق ةُهُع ل ىُف د لَُّ.ُاْلعه هه.ُشه ع ارُهالُب ْينُ ُالتَّْفره غ ْيره ُُو 
 .(2ُ/98ُالمغني)
ُ.(139ُالثانية،ُالطبعةُبيروتُ–ُالعربيُالتراثُإحياءُدارُطبعة1ُُ/125ُ)ُللنوويُمسلمُصحيحُشرحُ(65)
ُ"الرجالُفيُتشددناُواألحكامُوالحرامُالحاللُفيُرويناُوإذاُاألسانيد،ُفيُتساهلناُاألعمالُوفضائلُوالعقابُالثوابُفيُرويناُإذا"ُُ(66)
ُ.(2ُ/91البُغداديُللخطيبُالراويُألخالقُالجامعُانظر)
ُهدي،مُابنُمنهمُالضعفاء،ُعنُوهاونحُالرقاقُأحاديثُروايةُفيُاألئمةُمنُكثيرُرخَّصُ)قدُكتابهُفيُالحنبليُرجبُابنُالحافظُذكرو

ُ.(الفالحُدارُطبعة72ُُص1ُمُالترمذيُعللُحنبل(.ُ)شرحُبنُوأحمد
ُ(،هـ761ُ)ُسنةُالقدسُفيُوتوفيُ(،هـ694ُ)ُسنةُدمشقُفيُولدُفاضل،ُمحدثُالدمشقي،ُالعالئيُهللاُع ْبدُبنُكيكلديُبنُخليلُه وُ ُ(67)

ُ.وغيرهما"ُُالفرائدُنظم"ُُو"ُُالتحصيلُجامع"ُُمصنفاتهُمن
 .322-2/321ُواألعالمُ،6/190ُالذهبُشذرات

 (.169قواعدُالتحديثُللقاسميُ)ص:ُ(68)
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 مثاٌل ِِ  :مٍةِهُم فائدٍةع م الضَيِف عِّى احلدثي

دليل  ن لريقِ عَ  َنكم  عليهاأنخذ  هبا و  الشرعيةِ  األحكامِ  بعضَ  أنَ وجيب  االنتباه اىل 
  ذلك. مثال  و  ،ضعي ٍ  حبديثٍ  وليس ألنَه  جاءَ  اطإجاعِ 

َ   أ َماَمةَ  َأِب  َحِديثِ يف  جاءَ ما  .1 ٍظ:الحَباِهِليِ  سمهُمُاَلُُاْلَماءَُُ}ِإنَُّ"  بَِلفح ُِإالََُُّشْ ءٌُُييمَنجِّ
َََُُ ا ـِهَُُِعَ  َُ َ  ُُ{ 69)َوَلْ نِهَُُِوطَْعِمهُُِِر

 ضعيفة   ،(َوَلوحنِهِ  َولَعحِمهِ  رَِِيهِ  َعَلى َغَلبَ  َما ِإاَل )زايدة 

َهِقيُّ و  َوالطَبَ رَاينُّ، (70)َماَجهح  ابحن   الزايدة اليت َرَواهاهذِه  ِدين  هو فيها أحد الرواة و  الحبَ ي ح  رِشح
 ى املاءِ عل ََنك م وِعندان يف الفقهِ  ضعيفة  فهي ، (71)َمت حر وك   َوه وَ  ه (188)ت: َسعحدٍ  بحن  

ديث بل هذِه األوصاف الثالثة ليس أخذًا ابحل تإذا تَغيَ رَ  ابلنجاسةِ  والكثيِ  القليلِ 
 .الشرعيةِ  األحكامِ  استنباطِ  ِمن مصادرِ  مصدر   واطإجاع   ،(72)طإجاعاب أخذاً 

ُِإَذاُالسىممسَُُلِْ َجمَّةَُُِعلَُجَُُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ َُُّ)َأنَُُّر  ُهللاُعنهُأَبِ هَُُِعنُُْبيمَرْيَمةَُُاْبنَُُِعنُُْ.2
ُ ع هُحميثُ. 73)أم ٌّ ُدمونَيَ اَُينمنُُْملَُْ

ضعفه ه (  262)ت: (74)الحَعَتِكيُّ وهو عبيد هللا بن عبد هللا لضع  أحد رواتِِه 
 .خيطئوق وقال عنه صد (75)وقال عنده مناكي وابن حجرالبخاري 

                                                           
ُ(.521(ُ،ُقالُاأللبانيُ:ضعيفُ)ضعيفُابنُماجهُ:521رواهُابنُماجهُ)ُ(69)
دُه وُ ُ(70) مَّ ح  بعي،ُيزيدُبنُم  209ُ)ُسنةُلدوُ،"ُالتفسير"ُُو"ُاريخالت"ُو"ُُالسنن:ُ"ُمصنفاتهُمنُالحافظ،ُالقزوينيُهللاُع ْبدُأبوُموالهمُالرَّ
قهْيلُ (ُهـ273ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ ُ(.هـ275ُ)ُسنةُو 

 .2/164ُالذهبُوشذراتُ،13/277ُالنبالءُأعالمُوسيرُ(،6302)6/568ُُالكمالُتهذيب
ُالتلخيصُالحبيرُالبنُحجرُالعسقالنيُ)بابُالماءُالطاهر(.ُُ(71)

ابنُمعينُوالدارميُوالدورق عَّف هُ  ه م.وقدُض   يُوأبوُزرعةُالرازيُوغير 
عُ "ُهللاُفيُاألوسط:ُرحمهُالمنذرُابنُقالُ(72) ْلمُهُأ ْهلُ ُأ ْجم  اءُ ُأ نَُُّع ل ىُاْلعه ق ع تُُْإهذ اُاْلك ثهيرُ ُأ وُهُاْلق لهيلُ ُاْلم  اس ة ُُفهيهُهُو  تُهُن ج  اس ة ُُف غ يَّر  ُلماءلُالنَّج 

يًحا:ُأ وُُْل ْونًا،ُأ وُُْط ْعًما، سُ ُأ نَّه ُُره اُن ج  ،ُد امُ ُم  الُ ُك ذ لهك  يُو  وءُ ُي ْجزه ض  ْغتهس الُ ُاْلو  االه ُ.بههُهُو 
 .(6304)ُالكبرىُفيُ(،ُالنسائي2882)ُداودُأبوُرواهُ(73)
ه مُوذكرهُابنُحبانُفيُلمجروحينُوقالُُ(74) بعض  ُواالعتبارُه،بُيتفردُماُمجانبةُيجبُالمقلوبات،ُباألشياءُالثقاتُعنُينفردوقدُوث ق هُ 

ُ.بهُاالحتجاجُدونُالثقات،ُيوافقُبما
دُبنُعليُبنُأحمدُه وُ ُ(75) مَّ ح  دُبنُم  مَّ ح  ُحفت:ُ"ُل ه ُُالعصر،ُحافظُاألعالم،ُعلمُوالمنشأ،ُالمولدُالمصريُاألصل،ُالعسقالنيُالكنانيُم 

ُونظمُ(،1190)552ُ:ُالحفاظُطبقاتُ(.هـ852ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ773ُ)ُسنةُولدُوغيرها،"ُُتقريبه"ُُو"ُُالتهذيبُتهذيب"ُو"ُُالباري
ُ.7/270ُالذهبُوشذراتُ،51و45ُ:ُالعقيان
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 .(76)َن ليس هلذا احلديث بل لإلجاعِمن مياثِهِ  فنحن  َنجب اجلدات
 ُُْالضَِّع هُُِ ظانَُوِ ن:ُ

 اِبحن   الع َقيِلي، َأوح  هِ بِ  دَ ن حَفرَ ا َما ، وهيكثية    ضعيفة   وهذِه الكتب  توجد  فيها أحاديث  
َندِ " يف  ييلمالدَ  َأوح  أَتحرخِِيِه، يف  َعَساِكرَ  اِبحن   َأوح  ،(77)البَ غحَداِدي الَخِطيب   َأوح  ،ع َدي  م سح
 َأوح  ،(السَُّننِ  َصاِحبِ  ر  َغي ح  َوه وَ )" األ ص ولِ  نَ َواِدرِ " يف  احَلِكيم   يالتَ رحِمذِ  َأوح  "،الِفرحَدوحسِ 
 .أَتحرخيَيحِهَما يف  اجلارودِ  بحن  َوا احلَاِكم  

 َمْقـُطوُعَما ِلـَتاِبع  ُهَو اْلـَو                     اْلـَمْرُفوُع ِلِّنَِّبيَوَما ُأِضيـَف /7

 هِ إبضافتِ  هِ رتبتِ  الرتفاعِ  ذلكب ، وَسيعَ ضَ وَ  ضد ،عَ فَ رَ  فعل من مفعول اسم :ل ةُاملرفوع
 .ملسو هيلع هللا ىلص للنب

 .(78)تَقرِيرِهِ  َأو ،عِلهِ فِ  َأو ،َقولِهِ  ِمن ،َخاَصةً  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  أ ِضي َ  َما ه وَ  ا حلحا :
َا َمن َأو ،اَتبِِعي   َأو ،َصَحاِب   ِإلَيهِ  َأَضاَفه   َسَواء    م نَقِطًعا. َأو ،م َتِصالً  َكانَ   َواء  َوسَ  ،بَعَدُه 

ِمُاَلُاملر   مُال  لُى ُ:ويم َس
1.ُ ا :ُاملَر   مُِ نُال  َِ َُ صـر
: ملسو هيلع هللا ىلص النبَ  َسعت  ِمن أقوالِِه مثل  أي  َأو: بَكذا، ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  رسول   حَدثَنا أَو: كذا،  يقول 
 .(79)ذلك َنوَ  أو كذا،  قالَ  أَنَه ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  رسولِ  عنح 
  ُةَُهمَريْيرََُُأِ َُُعنُْمثال،ُ: ََ ََُُقَا ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُقَا

                                                           
ع واقالُالقرطبيُفيُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ)ُ(76) أ ْجم  دَّةهُُأ نَُُّع ل ىُو  عُ ُالس د سُ ُاأْل م ُهُأ م ُهُلهْلج  ُ(اأْل م ُهُع د مُهُم 
افهظ)ُالبغدادي،ُثابتُبنُع لهيُ ُبنُأحمدُبكرُأبوُ(77) ُومكةُوأصبهانُونيسابورُالبصرةُإهل ىُرحلُ(،هـ392ُ)ُسنةُولدُ(،الناقدُالح 

ًُُوصنفُوالريُوالكوفةُودمشق اُمصنفُمئةُمنُقريبا ْنه  يُألخالقُالجامع"ُُو"ُُبغدادُتاريخ:ُ"ُمه اوه ُ(.هـ463ُ)ُسنةُتوفيُ،"ُالرَّ
ُ.12/91ُوالنهايةُوالبدايةُ،3/67ُالجنانُومرآةُ،18/270ُالنبالءُأعالمُسير:ُانظر

ُ.178/ص1ُتحُالمغيثُللسخاويُجفُ(78)
ُابنُكثيرُالمرفوعُفيُالباعثُالحثيثُوقالُ) ف  هو ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم قوالً أو فعالً عنه، وسواء كان وقدُع رَّ

 (متصالً أو منقطعاً أو مرسالً 
ُ(102نزهةُالنظرُشرحُنخبةُالفكرُ)صُُ(79)
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ُُِِْبقَُْيَُُواَلَُُ َمابَيرمواَُواَلُُ َيَباَ ضم اَُواَلُُ َيَناَجشم اَُواَلََُُتَاَسممواُاَلُ ُضُِبَيعُُْبَيْ قَُُِعَ  ُبَيْعضمنم
ُِمُِإْيَ ا ُ ُا َُُِِّعَبادَُُوَكم نم ا َُُِِأيم ُاْلممْسِ  َُ  ال يَّ ُُْـَِْ رم ُمَُواَلَُُقْ ملمهُمُاَلُوََُُيْظِ ممهُمُاَلُُاْلممْسِ 
ََُُِ رَّا َُُِاَلثََُُ ْمرِ ُُِِإََلَُُويمِش ُمَُهاهمَنا ََُُِأَيا ُمُـَِْ رََُُأنُُْرُِّالشَُُِّ نُاْ ِرئُُِِبَْس ُُاْلممْسِ 
ُُِِكملُى َُُِِعَ  ُاْلممْسِ  ُ. 80)َوِعْر مهُمَُوَ المهُمَُد مهُمَُحَرا ٌُُاْلممْسِ 

ُحمنماُ .2ُ ُُ:املَر   مُِ نُال  َِ

َُُُِ،(81)ن َله  ح كم الرفعأي ما كا  الص ا :ُك  

ينا أو:"  بكذا أ ِمرحان" ُ-أ  ،كذا  نفعلَ  أن رانأ مِ  أو: ،بكذا فالن أ ِمرَ  أو:، كذا  عن ن 

 .كذا  يف لنا ر خِ ص أو أ بيح: أو كذا  علينا ح رِ م أو رَ ح ظِ  أو:    

ِتهادِ  الَ جم ال اطِإسرائيليَاِت( قوالً  َعنِ  أيحخ ذح  ل )اَلذي الصحابُّ  يَ ق ول   أوُ-ب والرأيِ   لالجح
باِر األنبياِء  فيِه، مثالً  ِء الخَلحِق وَأخح بار  عِن األموِر املاضيِة ِمن بدح  عليهم)اطِإخح
بار  عِن األمورِ  َأو ،(مالسال  َأوح  لقيامِة،ااآلتيِة كاملالحِم والِفَتِ وَأحواِل يوِم  اطِإخح
 .َكَذا  يف  اآليَة   َهِذهِ  نَ َزَلتح  يَ ق ول  

بار  عَما َيحص ل  بِفعحِلِه ثواب  ََمحصوص  أَو ِعقاب  ُ-ت .ََمح وكذا اطِإخح  صوص 
ُ.احلنم ُاملر   ُ نُك هُُ   ا
 مثال: 

ِ َنا}:ُقَاَل َُُُْعِح َّةَُُأم َُُِّعنُْ.1 ََنا ِزُُِا َِّبا َُُِعنُُُْنم َْ َناُ 82)ييمْعَز َُُْوملَُُْا ُ.(83){َعَ  يْ

                                                           
ُ(.8103(،ُأحمدُ)32)2564ُرواهُمسلمُُ(80)
ْكمُ ُله ُُكانُ ُوإهنَّماُ(81) رفوعه;ُح  ه ُُألنَُُّالم  ْخبهراًُُيقت ضيُبذلكُإهخبار  جالُ ُوماُالُله ُُم  ًُُي قت ضيُفيهُهُلالجتههادُهُم  وقهفا وُوالُبهه،ُللقائلُهُم  ُقهفُ م 

ُإهالَُّ حاب ةه نُبعضُ ُأ وُوسلَّم ،ُوآلهُهُعليهُهُهللا ُُصلَّىُالنبيُ ُللصَّ ُكانُ ُإهذاوُالثَّاني،ُالقسمُهُعنُهُاالْحتهرازُ ُوقعُ ُفلهذاُالقديمةه،ُالك تبُهُع نُي ْخبهرُ ُم 
ْكمُ ُفله ُُكذلك; :ُلوُماُح  ُوآلهُهُهللا ُُصلَّىُهللاهُُرسولُ ُقالُ ُقال  ;ُعليهه ْرفوع ;ُفه وُوسلَّم  اُكانُ ُسواءُ ُم  ع ه ُُممَّ طةُ ُعنه ُُأ وُمنه ُُسمه )نزهةُُبواسه

ُ.(103النظرُالبنُحجرُص
ُالنهي،ُ)أحكامُاإلحكامُالبنُدقيقُالعيد(.ُأيُلمُيؤكدُويشددُعليناُفيُ(82)
ُ(27303(،ُأحمدُ)1577(،ُابنُماجهُ)35)938ُ(،ُمسلم1278ُرواهُالبخاريُ)ُ(83)
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َََُُُ اِلكُُِْبنُُِأََنسَُُِعنُُْ.2 ٌَُُأمِ رَُ}ُ:قَا وََُُيْشَ قََُُأنُُِْبَل قَاَ ةَُُيم  ِرَُاأْلََذاَنُ، ُ.(84){اْدِ
ِمُاَل: ُاملر   مُال ع  ُويم َس

اُ ُال علُِ.ُاملَر   مُِ ن1ُ  :َ صـر
  فَعلَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  رسولَ  رأَيحت  : (غي ه أَو) الَصحابُّ  يقولَ  َأنمثاًل  ، ملسو هيلع هللا ىلصأي ِمن أفعالِِه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص (85)ِمغحَفرِ لل ولبِسهِ  نوِمِه وقبولِِه للهديةِ  هيئةِ وَنِوها، ك كذا  يفَعل   كانَ   كذا، أو
  مثال 

ََُُحمَ يْيَ ةََُُعنُْ.1 ُ َا ُمُُ 86) صُمَيشُمُال َّْ لُُِِ نُقَا َُُِإَذاُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىَُكانََُُُقا
َ اَُِّ ُُ. 87)اِبلسِّ

َََُُأنََُُُّ اِلكُُِْبنُُِأََنسُُِ.َُعن2ُْ ُرَْأِسهَُُِ  َوعَُُْلَ ْ ِ ،اَُعا ََُُ نَّةََُُدَيلَُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم 

ُمتفق  عليِه() . 88)اْلِمْ َ رُم
 :حمنماُ .ُاملَر   مُِ نُال عِل2ُ
ِتهادِ  جَمالَ  ال ما الَصحابُّ  يفَعلَ  َأنح  شاهبها ِمن  ماكأدائِِه لصالٍة معينٍة و   فيهِ  لالجح

 .ملسو هيلع هللا ىلص النب ِ  عنِ  عنَده ذلك َأنَ  على التوقيفية، في  نَ َزل  العبادات 
  مثال 
ََُُ، 89)َسَجَما ُُِقََُوَأْربَُُرََكَعاِ ،ُِس َُُّ َْلَزَلةُُِيفَُُ  َّ ُأَنَّهُمُُعنُابِنُعباسُِ .1 :َُوقَا

ُ. 90)َاْْلَي َُُِ َلةُمَُهَنَ ا

                                                           
ُمتفقُعليه.ُ(84)
ُُع نُُْ(85) الهكُ ُْبنُهُأ ن سه س ولُ ُأ نَُُّعنهُهللاُرضيُم  هُُر  لُ ُوسلمُعليهُهللاُصلىُاّللَّ كَّة ُُد خ  ع ل ىُاْلف تْحه،ُع امُ ُم  هُهُو  أْسه ْغف رُ ُر  (ُ).ُاْلمه ُعليهه  متفق 
:ُدلكُاألسنانُبالسواكُعرضاًُ)عونُالمعبودُللمباركفوري(.ُ(86) ُي ش وص 
ُ(.23242(،ُأحمدُ)712(،ُالدارميُ)286(،ُابنُماجهُ)2(،ُالنسائيُ)55(،ُأبوُداودُ)46)255ُ(،ُمسلم245ُرواهُالبخاريُ)ُ(87)
(88)ُُ ْغف ر  اُوُ هالمه نُُْي ْجع لُ ُم  يدُهُوعهُد رُ ُف ْضلُهُمه ده ل ىُاْلح  ُُع  أْسه ثْلُ ُالرَّ ةهُُمه ُالرأسُُاْلق ل ْنس و   فتحُالباريُالبنُحجر(.)لحمايةه
ُحدوثُعندوُالزلزلةُعندُالصالةُإلىُذهبوافُ،ابنُتيميةُاإلسالمُشيخُواختارهُ،الحنابلةُعندُروايةُوهوُحنيفة،ُأبوُبهُالعملُإلىُذهبُ(89)

ُالنبيوُآية،ُحدوثهماُألنُحدوثهماُعندُوالخسوفُالكسوفُصالةُشرعتُكماُحينئذُالصالةُعفتشرُاآليات،ُبهذهُيخوفُهللاُألنُاآليات
،ُوأربعُسجُ".ُوصلواُفادعواُرأيتموهماُإذا:ُ"ُيقولُوسلمُعليهُهللاُصلى ُمرات  ُثالث  كعةُي رك ع  يُاتُأدوقولهُستُركعاتُأيُلكلُر 

ُ.فيُكلُركعةُسجودان
اه ُُ(،1881فيُشرحُمعانيُاآلثارُ)ُي(،ُوالطحاو2918المنذرُفيُاألوسطُ)ُن(،ُاب4929أخرجهُعبدُالرزاقُ)ُصحيحُ(90) و  قهيُ ُر  ُا ْلب ْيه 
ُ)تخريجُشيخناُماهرُالفحلُعلىُبلوغُالمرام(.3/343ُ
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رمك َعْ ُُِِ نَُأك رَُُركعةُُِكملُُِّيُفُالنمس وُُِيفُُع  ُُِّ لةُم .2
(91 . 

َََُُعْ وُُِْبنُُِا ََُُِّعْبمُُِْبنُُِطَْ َ ةَُُنُْع .3 َُجَنا َةَُُِعَ  ُُاسَُِعبَُّاْبنَُُِيْ هََُُ  َّْ  ُمُقَا
ََُُاْلِنَ ا ُُِبَِ اَِتَةُُِ َيَ َرأَُ ُ. 92)سمنَّةٌُُأَنيََّ اُلِ َيْعَ مم اُقَا
ِمُاَل:ُال  ريرياملر   مُ  ويم َس

اُ 1 ُ:.املَر   مُال  ريريَُ صـر
بسكوتِِه أو  إَما ،عليهِ  وي ِقرُّه م على ِفعٍل وقَع بزمانِِه وبِعلِمهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النبُّ  وهو أن يواِفقَ 

 هو يقولَ  أَو كذا،  ملسو هيلع هللا ىلص ب ِ الن حبضَرةِ  : فَعلحت  الَصحابُّ  يقولَ أن  بفعِلِه، مثالً قولِِه أو ب
 .(93)كلذل ِإنكارَه   يذك ر   وال كذا،  ملسو هيلع هللا ىلص النب ِ  حَبضحرَةِ  ف الن   فَعلَ  غي ه: َأو

ُوقمُين نُإقرار ُم
 ق الُ   1

ََُُاخْلمْمِريَُُِّسِع مَُُِأِ َُُعنُُْ  اَ/ َُولَْ سَُُالصََّلةُمَُ َضَر ُِ ََُُسَ رُُِيفُُرَجمَلنَُُِيَرجَُُقَا
اُ َي َيَ مََّماَُ اءٌَُُ َع مَما َُأَحممَهمَاُ ََأَعادَُُاْلَ ْق ُُِيفُُاْلَماءََُُوَجَماُثمََُّ َص ََّ اُطَ ِّب اَُ ِع م 
ََُُأَ َيَ اُثمَُّاْْلَيرُمُيمِعمَُُِوملََُُْواْل م م ءَُُالصََّلةَُ َََُُلهُمَُذِلكَُُ ََكَرا َُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  ُملَُُِْل َِّ يُ َيَ ا

َََُُ َل مكََُُوَأْجَزأَْ كَُُالسىنَّةََُُأَ ْب َُُيمِعمُْ ُ. 94)َ رَّ َيْ ُُِاأْلَْجرُمَُلكََُُأَعادَُوَُُ َيَ  َّأَُُلِ َِّ يَُوقَا
  علُ   2

َُعَ  ُأَ َيْ اُملسو هيلع هللا ىلصُِ ُِّالنََُّأْ َ ا ُُِِ نَُُْ س اَُأنَُّ"ُُ:ُاخلمْمِريَُُِّسِع مَُُِأِ َُُعنَُُْ/ا  
ُُِْالَعَرِ ،َُأْحَ اءُُِِ نَُُْح ُِّ ،ُ َيَ  ِْ َنَماُيَيْ رموهم ُُِْ َيبَي يْ ُأمولَِئَك،َُس ِّمُمُلممِغَُُذُِْإَُُكَ ِلكَُُُهم

                                                           
 .104ذكرهاُابنُحجرُفيُنزهةُالنظرُصُ(91)
(92)ُ(ُ البخاري  ُ(.1495اجهُ)مُن(،ُاب1027(،ُالترمذيُ)1987(،ُالنسائيُ)3198داودُ)ُو(،ُأب1335رواهُ 
د ه مُُْق الُ ُالذينُالثالثةُالنفرُقصةُفيُكماوقدُأنكرُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوسلمُعلىُبعضُالصحابةُُ(93) اُأ ح  ل هيأ ُُف إهن هيُأ ن اُأ مَّ ُاللَّْيلُ ُص 

ق الُ ُأ ب دًا رُ ُو  ومُ ُأ ن اُآخ  الُ ُالدَّْهرُ ُأ ص  رُ ُو  ق الُ ُأ ْفطه رُ ُو  لُ ُأ ن اُآخ  ُُس اءُ الن هُُأ ْعت زه جُ ُف ال  وَّ اءُ ُأ ب دًاُأ ت ز  س ولُ ُف ج  هُُر  لَّىُاّللَّ ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س لَّمُ ُع  مُُْو  ُأ ْنت مُُْق الُ ف ُُإهل ْيهه

ينُ  ك ذ اُك ذ اُق ْلت مُُْالَّذه اُو  هُُأ م  اّللَّ هُُأل  ْخش اك مُُْإهن هيُو  َّ أ تْق اك مُُّْلله ن هيُل ه ُُو  ومُ ُل كه رُ ُأ ص  أ ْفطه ل هيُو  أ ص  جُ ُأ ْرق د ُوُ ُو  وَّ أ ت ز  نُُْالن هس اءُ ُو  بُ ُف م  غه ُف ل ْيسُ ُس نَّتهيُع نُُْر 
ن هي  .عليهُمتفق.ُمه

أبوُداودُ)ُ(94) ُ(.338(،ُقالُاأللباني:ُصحيحُ)صحيحُأبيُداود771ُ(،ُالدارميُ)433(،ُالنسائي)338رواهُ 
ا إهنَّم  :ُو  ب واُق ال  مُُْت ْطيهيبًاُ.بسهمُلهيُاْضره ب ال ُُلهق ل وبههه م  لُ ُأ نَّه ُُفهيُغ ةًُو  ال  ة ُُالُ ُح  ُ)عونُالمعبودُفيُشرحُسننُأبيُداود(.ُفهيهُهُش ْبه 
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َُُِْهلُُْ َيَ الم ا: ُِْ:ُ َيَ الم اُرَاِ ؟َُأوَُُْدَواءُُِِ نَُُْ َعنم َُُّْنَيْ َعلُمَُوالَُُ، َيْ رمو َُُملَُُِْإنَّنم ََُتَْع م اَُح
،ُلََنا ُبيمَزاقَهُمَُوََيَْمقُمُال مْرآِن،ُ ُِّ ُِمُيَيْ َرأُمَُ َجَعلَُُالشَّاِء،ُِ نََُُقِح ع اَُُلمَُُِْ َجَع م اُجمْعل 

ُ َيَ الم اُاِبلشَّاِء،ُ َأَ َيْ اُ َيبَيَرَأ،َُويَيْ ِ لم، َََُُّْنْيم م ُمُالَُ: َََُُح َُ َسأَلم  م،ُ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ََُُّنْسَأ
َََُُ َضِ كَُ ُِِِبُُِلَُُواْ رِبم اُ،يم موَهاُرمقْيَ ٌة؟ُأَنيََّ اَُأْدرَاَََُُّوَ اُ:َوقَا ُ. 95)َسْ 

 سن اتُ   3

ُقاَُالعاصُبنُعمروُحميث  اَ/ "ُ َ ةُُِيفُُاْح َيَ ْم ُم: َُذا َُُِ ْزَوةُُِيفُُاَبِرَدةُُِلَ يْ
ُالصىْب َُُ َِْ َ اِ َُُ  َّْ  ُمُثمَُّ َي َيَ مَّْم ُمَُأْهِ كََُُأنُُْاْ َ َسْ  ُمُِإنُُْ ََأْشَ ْ  ُمُالسىلِسلُِ
ََُُملسو هيلع هللا ىلصُِ ُِّلِ نََُّذِلكََُُ  ََكرموا ٌََُُوأَْن َُُ َِْ َ اِبكََُُ  َّْ  ََُُعْمرموُيَُُ َيَ ا ُ ََأْيبَيْر مهُمُجمنم
َُُِِ نَُ نَيَعِنُُاِبلَِّ ي َُُوقيمْ  ُمُاالْ ِ َسا ْع ُمُِإيّنِ ُُِْ َيْ  يم م اَُوالَُُميَي مُ ُا ََُُّسَِ ُِإنَُُّأَنْي مَسنم

َُُِْكانَُُُا ََُّ ئ اشَُُيَي ملُُْملَُْوَُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمَُ َضِ كَُُرَِح م اُِبنم ُ. 96) يْ
 اطإقرار.داللة  على  ملسو هيلع هللا ىلصحك ه  فسكوت ه  وضَ 

ربَ  َأنح  وهو .املَر   مُال  ريريُحمنما :1 َعلونَ  كان وا  أَنَ ه م الَصحابُّ  خي   النب ِ  زمانِ  يف يفح
ُ.(97)الَرفعِ  ح كم   له   يكون   فِإنَه   كذا؛  وسَلمَ  وآلهِ  عليهِ  هللا   صَلى
ََُُُرَُِجابَُُِعنُْمثال/  َُمُكمنَّاُُقَا َُمَُواْل مْرآنُمُنَيْعِز  .(98)يَيْنِز

 عنُاحلميثُاملر   ُ  ا م

 . أو فعالً وتندرج َتت املرفوع قوالً  ملسو هيلع هللا ىلص َشارَتِهِ إبِ  َأو ،َُهِ هِ قد يكون املرفوع ِمن  .1
َُم  َلَقدح  بَِيِدهِ  ينَ فحسِ  َواَلِذي: »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِ  َرس ولَ  َأنَ :  ه َري حَرةَ  َأِب  َعنح  :اُلَمِّ ُُِِّ  َا
َتَطَب، حِبََطبٍ  آم رَ  َأنح  َُهَمحت    ،النَاسَ  فَ يَ ؤ مَ  َرج اًل  آم رَ  ث َ  هَلَا، فَ ي  َؤَذنَ  اِبلَصاَلةِ  آم رَ  ث َ  فَ ي حح

                                                           
ُ(.10985(،ُأحمدُ)65)2201ُ(،ُمسلم5007ُالبخاريُ)ُرواه ُُ(95)
ُ.البخاري(ُوعلقه323ُ(ُوصححهُاأللبانيُفيُصحيحُأبيُداودُ)334رواهُأبوُداودُ)ُ(96)
رُ ُوذلكُألنُ(97) الع ه ُُهوُالظَّاهه مُلتوف رُهُذلكُعلىُوسلَّمُ ُوآلهُهُعليهُهُهللا ُُصلَّىُاط ه يهه ينههم،ُعنُأ مورُهُس ؤالههُهُعلىُد واعه ُذلكُده مانُ ُوألنَّ ُالزَّ

ْحيهُُن زولُهُزمانُ  نُيقعُ ُفالُالو  حابةُهُمه ونُ ُشيءُ ُفهْعلُ ُالصَّ  .كماُذكرُذلكُابنُحجرُفيُالنزهةُالفعلُهُممنوعهُُغيرُ ُوه وُإهالَُُّعليهُهُويستمر 
ُ(.14318(،ُأحمدُ)1927(،ُابنُماجهُ)1137(،ُالترمذيُ)136)1440ُُم(،ُمسل5208لبخاريُ)ارواهُُ(98)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       26

 

َهد ونَ  اَل  رَِجالٍ  ِإىَل  أ َخاِل    ث َ   فحظ  َواللَ  هِ َعَليح  م تَ َفق   .«ي وتَ ه مح ب    َعَليحِهمح  فَأ َحر ِقَ  الَصاَلَة، َيشح
 .لِلحب َخارِي ِ 

َُم ََُأنَُُّادشارِة:ُُِ  َا ُيفَُُعَ ْ هُُِلَهُمَُديْين اَُحْمَردَُُِأِ ُُاْبنَُُ َيَ اَ  َُُ اِلكُُِْبنََُُكْع
ََُُِعْ مُِ ََُُِعَ ْ هُُِا َُّمَُ  َّ ُا ََُُِّرسم  ََُُّْأْ َ ا يم مَماُاْر َيَ َع ُْ َُُاْلَمْسِجمُُِيفَُُوَس َّ َُعَ اسََُُِح
َُُّْملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُِإلَْ ِ َماَُ َ َرجَُُبَيْ ِ هُُِيفَُُوهم َُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُُِّمَرسمُ  ُِسْجهََُُكَشهََُُُح

َََُُُوَ َد ُحمْجَر ِهُِ َََُُ اِلكُُِْبنََُُكْع َُمُُيَُُقَا َََُُكْع ََُُيَُُلَبيَّْ كَُُقَا ُبَِ ِم ُُِ ََأَشارَُُا ََُُِّرسم 
َََُُديِْنكَُُِ نُُْالشَّْحرََُُ قَُُْأنُْ ٌَُُُقَا ََُُيَُُ َيَعْ  ُمَُقمَُُْكْع ََُُا ََُُِّرسم  ُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُقَا
ُِْ  .(99) َاْقِضهُُِقم
عِن الَصحابِة َأَنم  (املدينةِ الف قهاِء الَسبَعِة ِمن الَتابعَي ِمن َأحد   )وهونَ َقَل سال  . 2

َة النبِ  صَلى هللا  نَ ال ي ريدوَن بذلك ِإالَ سُّ ف السَُّنَة )أي قالوا هذه ِمن السَُّنِة(؛ِإذا َألَلقوا 
 .(100)وسَلمَ عليِه 
 َأو ،ملسو هيلع هللا ىلص لرسولِهِ  وأَ  تعاىل للِ  لاعة   أبَنَه األفعالِ  ِمن ِفعلٍ  على الَصحاب ِ قول  . 3

، ِفيهِ  َيش كُّ  اَلِذي الحيَ وحمَ  َصامَ  َمنح )) َعَماٍر: كقولِ   معصية ؛  الحَقاِسمِ  َأابَ  َعَصى َقدح ف َ  الَناس 
 .(101)((ملسو هيلع هللا ىلص

م   فله    .(102) ملسو هيلع هللا ىلص لنب ِ ا عنِ  مَا تلَقاه   ذلك َأنَ  الظَاِهرَ  ألنَ  ؛املرفوعِ احلديِث  ح كح

 (ْقـُطوُعِلـَتاِبع  ُهَو اْلـَم َوَما).... قال الناظم 
 .فََأكثَ رَ  الَصَحابَةِ  ِمن َواِحًدا َلِقيَ  َمن: ه وَ  :ال َّابِِع ُى
 .والِ ن األقمِ  يف الصحيحِ   ََ ةُِاململَُ ل ول   الَتابِِعي ِ  يف  ي شتَ َرط   َواَل 

                                                           
(،ُالدارمي15791ُ(،ُأحمدُ)2429(،ُابنُماجهُ)5408(،ُالنسائيُ)3595(،ُأبوُداودُ)20)1558ُ(،ُمسلم471ُرواهُالبخاريُ)ُ(99)
(2629.)ُ
ُ(.105نزهةُالنظرُ)ص:ُ(100)
ُ(.686(ُقالُاأللباني:ُصحيحُ)صحيحُالترمذي1724ُ(،ُالدارميُ)2188(،ُالنسائيُ)686)ُرواهُالبخاريُمعلقاً،ُوالترمذيُ(101)
 (.107نزهةُالنظرُ)ص:ُ(102)
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 .(103)َسانٍ إبِِح اِبلَتاِبعِ  ََم صوص   الَتابِِعي ِ  م طَلق   :الَصاَلح ابن   َوقَالَ 
َمَ ِنَُُِّكَمعَبمُِ ،إبِِحَسانٍ  يَ َتِبعه م لَ  َفَمن  ه  َعدُّ  يَنَبِغي اَل  فَِإنَه   ،ِضل ِ امل ال ِ الضَ  ،الَ َمِريُُِّا
 الَتابِِعَي. يف 
 مل ح  ا 

 الوصل. ضدُّ  وهو َقَطع، من مفعول وزن على لغًة: مشتقَ  املقطوع
 ،(104)أَفَعاهلِم َأو ،َواهلِمِمن أَق َعَليِهم َموق وفًا الَتابِِعيَ  َعن َجاءَ  َما ه وَ  اصطالحاً: املقطوع
 َمقط وًعا. ىي َسمَ  بَعَده م َفَمن ،الَتابِِعيَ  أَتَباعِ  ِمن َكَذِلكَ   الَتابِِعي ِ  د ونَ  َوَمن
 : الَقوِل ِ  ط وعِ املق ِمثَال  
ُالبصريَُُّأنَُُّ.1 ََُُِيْ هَُُالصََّلةَُُِعنُُِسمِئلَُُاحلََْسَن ََُُةُِاْلِبْمعََُُ اِح ُاحْلََسنُمُ َيَ ا

ُ. 105)ِبْمَع مهم َُوَعَ ْ هَُُِيْ َ هُمُ)َ لُِّ
ُُ.َُوسمِئل2َُ ُِبِِقَاَ ةُُِيمَص ى اَُأنَُُْأرَادموا ََُُل، َينَي َُُّثمَُِّلَ ْ ِ ،َُأذَّنَُُ مَؤذِّنَُُِعنُُْبنمُأنسَ اِلكم

:َُ ْ ِِ ؟ ََ ُ. 106) ءٌَُسَ اَُ ْ ِ َُُِوِإقَاَ ةُمُِإقَاَ  مهُمُِبَ ِلَك،ُ َْسَُُالَُ)ُ َيَ ا
 :ِلي ِ الِفع املقط وعِ  ِمثَال  
ََُُِأنَُُّالرََّْحَِن،َُعْبمُُِأِ ُُْبنُُِرَبِ َعةََُُعنُْ ُِ  َماُاِدَ اِ ،ُْ هَُيَُُيَيْ َرأُمُانَُكَُُُ مَمَّمُُِْبنَُُاْلَ اِس
ُ. 107)اِبْلِ َراَءةُُِاِدَ ا ُمُِ  هََُُِيَْ رُمُالَُ
ُ
ُ

                                                           
ُ(.828/ُص:1مقدمةُابنُالصالح;ُتدريبُالراويُللسيوطيُ)جُ(103)

اقهيُ وقدُاعترضُ ر  اد ُُإهنُْ:ُق الُ علىُقيدُالتابعُبإحسانُفُاْلعه ْحس انُهُأ ر  مُ ُبهاإْله ْسال  ،ف وُ ُاإْله ح  ْحس انُ ُأ نَُُّإهالَُُّاضه ائهد ُُأ ْمرُ ُاإْله ،ُز  ل ْيهه ادُ ُف إهنُُْع  ُهُهبهُُأ ر 

الُ  مُهُفهيُاْلك م  ْسال  ،ُاإْله اْلع د ال ةه نُهُأ رُ ُف ل مُُْو  طُ ُم  د ُهُفهيُذ لهكُ ُاْشت ر  ه،ُح  ي  نُُْب لُُْالتَّابهعه نَّفُ ُم  ب ق اتُهُفهيُص  لُ ُالطَّ مُ ُأ ْدخ  ه مُُْالث هق اتُهُفهيهه ْير  غ  ُ.و 
ُبتصرف.44ُالباعثُالحثيثُالبنُكثيرُصُ(104)
ُتعليقاً،ُ(105) ل ه ُ،ُووالمبتدعُالمفتونُإمامةُبابُاألذان،ُكتابُذكرهاُالبخاريُفيُصحيحهه ص  يد ُُو  ْنص ورُ ُْبنُ ُس عه كُهُاْبنُهُع نُهُم  ب ار  ُع نُُْاْلم 

سَّانُ ُْبنُهُههش امُه ُ)فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُالبنُحجر(.ُُح 
نُدونُهللاُوماُشابههاُفالُي صلُخلف ه .ُا:ُأمَُّقلتُ  كفَّرةُكمنُيعتقدُأنُاألولياءُيضرونُوينفعونُمه ُإنُكانُصاحبُبدعةُم 

ُفيُالنداءُللصالة.ُء(ُكتابُالصالة/ُبابُماُجا186موطأُمالكُ)ُ(106)
نُتابعُالتابعي ُهذاُالمثالُللمقطوعُالذيُهوُروايةُتابعُالتابعينُفمالكُابنُأنسُهوُمه  ن.وقدُجعلت 

ةهُُباب(ُكتابُالصالة/228ُموطأُمالكُ)ُ(107) اء  ْلفُ ُاْلقهر  امُهُخ  م  اُاإله رُ ُال ُُفهيم  ةهُُفهيهُهُي ْجه  اء   .بهاْلقهر 
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 . عنُاحلميثُامل حُ ُ  ا م

َحَمة أنَ  (108)الذهب اطإمام ذكر .1  اتِبع  و  صاِحب  - عنه هللا رضي-( الَنجاِشي) َأصح
 فهو رؤية، له انتهى وال يهاجر ول ه  إسالمَ  َحس نَ  من كان: "قال حيث واحٍد؛ آنٍ  يف

ٍه، من اتبعي   هٍ  من وصاِحب   َوجح  ."َوجح
 اطِإَمامِ  َصِحيحِ  َشرححِ  يف  النَ َوِويُّ  اطِإَمام   قَالَ  فَ َقدح  َكَذا،  السَُّنةِ  ِمنَ : التابعي قَالَ  ِإَذا 2

ِلٍم، ، أَنَه   فَالَصِحيح  " م سح َحابَِنا بَ عحض   َوقَالَ  َموحق وف  ُ.109ل  رحسَ م   َمرحف وع   ِإنَه  : عييالشاف َأصح

 َْصَطَفى َوَلْم ثَيِبْنَراِوثيِه َحتَّى اْلُم        ِْـَناِد ِمْنَواْلُمْسَنُد اْلُمتََِّصُل اإِل/8

 .مقطوعاً  أو موقوفاً  أو مرفوعاً، كان  سواء قائله، إىل أسند ما: ل ةُ ُاملمسَنمُم
  .(110)االتِ َصالِ  ر ه  ظَاهِ  ِبَسندٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرس ولِ  ِإىَل  أ ِضي َ  َما : ه وَ ا حلحاُ َواملمسَنممُ

تَ َهاه ،   ِإىَل  َتَصلَ ا َما ه وَ  َأوح   يِف  َوَلِكن التابعي وح أَ  الصحاب ِإىَل كما إذا أ سِنَد احلديث  م ن ح
َثر ملسو هيلع هللا ىلص لِلَنِب ِ  املَْر م  ُِ  .(111)َأكح
 فقد أسَندَت الكالَم إليِه. كذا،  فالن قال: قلت فإذا
 .هِ لِ قائِ  إىل احلديثَ  أسندت   ين ِ أل ؛د  سنَ م   فهذا كذا،  فالن قال: قلت   فلو
ُُأربعةُأش اءُمُِنَُابلسَُُي ع ُ
 غي من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل مرفوعاً  إسناده اتصل ما هو املسند : احلديثملمْسَنما.1

  هدَ َعَلى حِ  َصَحاِب ٍ  ك ل ِ   َأَحاِديثَ  م َؤل ِف ه   ِفيهِ  َجَعَ  اَلِذي الِكَتابِ  َعَلى وي طَلق   ،انقطاع
 .َوَغيِِهم َأمَحدَ  اطِإَمامِ  َوم سَندِ ، (112)البَ زَارِ  َوم سَندِ ، يَعَلى ِب أَ  م سَندِ ك

                                                           
 .428ص1ُُسيرُأعالمُالنبالء"،ُجُ"ُ(108)

 طُالمصريةُباألزهر.31ُ/ص:1المنهاجُشرحُصحيحُمسلمُالمقدمةُج109ُ

ُعبدُابنُوحكي.ُمنتهاهُإلىُاتصلُماُهو:ُوقالُالخطيب.ُوسلمُعليهُهللاُلىصُهللاُرسولُإلىُإسنادهُاتصلُماُهو:ُالحاكمُقالُ(110)
ًُُأوُمتصالًُُكانُوسواءُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُهللاُرسولُعنُالمرويُأنه:ُالبر ثالثةُ)الباعثُالحثيثُالبنُكثيرُُأقوالُفهذه.ُمنقطعا
ُ.(181(ُوكذلكُ)فتحُالمغيثُللسخاويُص42ُص

ن(ُلحديثاُعلومُمعرفة)ُالحاكمُقالُ(111) مه ائهطُهُو  سن دُهُش ر  هُهُفهيُي ك ونُ ُالُ ُأ نُالم  الُ ُ،(ف ال نُ ُع نُأ خبهرتُ )ُإهسن اده ثتُ :ُ)و  د ه الُ ُ،(ف ال نُ ُع نُح  ُ:و 
الُ ُ،(ف ال نُ ُع نُب ل غ نهي) ف ع ه ُ:ُ)و  (،ُر  الُ ُف ال ن  رف وًعا(،ُأ ظ نَّه ُ:ُ)و  غ يرُ ُم  اُذ لهكُ ُو  مَّ سن دُبالمرفوعُللنبيُصلىُهللاُ،ُوذلكُألنَّه ُبههُهُي فس د ُُمه ُي قيدُالم 

ُوآلهههُوسلم  عليهه
ُالدارقطني:ُثقة،ُيخطئُويتكلُع ل ىُحفظه،ُولدُسنةُنيفُُ(112) افهظُأحمدُبنُعمروُبنُع ْبدُالخالق،ُالبصريُالبزار،ُق ال  امُالح  م  ُاإله ه و 

مصنفاتُمنها:ُ"المسند"،ُتوفيُسنةُ) ُ.(هـ292ُعشرةُومئتين،ُل هُ 
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فقد  النف حدثن: قال فإذا ،راويهِ  إىل احلديث دَ سنَ أَ  الذي الراوي هو :.املمْسِنم2
 .أسَنَد احلديث

 احلديث نسب نم فكل ،إليه د  سنَ م   فهو احلديث   إليه ن سب من هو :إل هُُِ.املمْسَنم3
 .إليه د  سنَ م   احلديث   إليه ن سب ومن سِند،م   فهو
 .د  نَ السَ  هو اطإسناد   :.ادسنادُم4
 ه  إسناد  : فيقولون ندهمع كثياً   يقع التعبي وهذا ،د  نَ السَ  هو اطإسناد  : احملدثي بعض   قال

 .الرواة أي ه  سندَ  بذلك ويعنون ،صحيح  
 صحيحاً؟ ثاحلدي يكون أن اطإسناد من يلزم صحيح هل مسند كل  هلسؤال/
َنادِ  ِمنَ  يَ لحَزم   اَل : اطِإَجابَة    ِمن د  الَسنَ  يَ َتِصل   َقدح  ه  أِلَنَ  ،َصِحيًحا احَلِديث   َيك ونَ  َأنح  اطِإسح
 . َوََنحو ه مح  َوجَمحه ول ونَ  ،ض َعَفاء   الرَُّواةِ  يِف  َوَيك ون  ، ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  الرَاِوي
 (.الب عد بَ يِ   الَ  :َوالَبون   ،الَبِعيد   ه وَ : فَالَباِئن   ،يَنَقِطع َولَ : َأي)َُوَلْم ثَيِبْنقول الناظم: 

َِْناُد           ـتَّـَِصْلَوَما ِبـَسْمِع ُكلِّ َراو  ثَي /9  ـَِصْلُه ِلُِّْمَْصَطَفى َفاْلُمتَِّإ

 عَ َسَِ  رجالِه ِمن ك ل    يكون   حبيث   ِه،في س قوطٍ  ِمن ِإسناد ه َسِلمَ  ما :ا حلحاُ ُامُلتََِّصُلو
 .(113)شيِخه ِمنح  املَْرِويَُّ ذلكَ 
 .م نتَ َهاه    ِإىَل َسَند ه   اَتَصلَ  َما: أَنَه   املم َِّصلُِ تَعرِي ِ  يف  ِقيلَ  َما فََأحَسن  

 .(114)دونَه َمن َأو ،التَابِِعي ِ  َعَلى َواملم قم وَُ،الَصَحاِب ِ  َعَلى َواملم قم وَُ،ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  املَر م  َُ فَ َيشَمل   
 .تهاه  نإىل م   هِ ن أولِ فوقه مِ  نعمَ  راوٍ  ل ِ ك    أبخذِ  ه  الذي اتصل إسناد   هو احلديث  يعن 

                                                           
 .2/209،ُوشذراتُالذهب557ُ-13/554،ُسيرُأعالمُالنبالء335ُ-4/334يخُبغدادُتارانظرُ

ُ(.54نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(113)
ُ(.43،ُالباعثُالحثيثُالبنُكثيرُ)ص:185/ص1فتحُالمغيثُللسخاويُجُ(،280/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(114)
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َعه   ِمن ر َواتِهِ  دٍ َواحِ  ك لُّ   َيك ونَ  َأن ِفيهِ  اطِإسَنادِ   ِمَن َسَِ
 .(115)الَعنَعَنةِ  َعَلى اقَتَصرَ  َبل ،َسَماعَ ال ِفيهِ  بَ يِ  ي    لَ  َوِإن ،آِخرِهِ  ِإىَل  َذِلكَ  يَنَتِهي َح َى  َفوَقه  
َُم ُ:ُاملَر م  ُُِاملم َِّصلُُِِ  َا

َُ ِ قُِ َََُُأنَُُّ:ُعمَمرَُُبنَُُِعبِمهللاَُعنُ،ُ 116)عن ُرَاِكب اََُُباءُ قيُمََُيِتَُُكانَُُُملسو هيلع هللا ىلصُهللاَُرسم 
ُ. 117)و اش اُ 
َُم ُ:املَ قم وُُِاملم َِّصلَُُِوِ  َا
َُيسَ ِحقُملَُُِإَذاُ:يَي م َُمَُكانَُُعمَمرَُُبنََُُعبَمهللاَُأنَُّ:َُ ِ قَُُِعنُ، 118)َ اِلكٌَُُرَوا ُمَُ ا 

ُ. 119)ئ اَش َُجبَ ِ هُُِِإََلَُُيرَ قَُوملَُُ،ِبَرأِسهَُُِأوَ أَُُ،السىجم دَُُاملَرِيضُم
َُمُ ُ:ال َّابِِع ُُِّاملَ قم ِوَُعَ  ُاملم َِّصلَُُِوِ  َا
قَُُأَنَّهُم:ُاخلمَراَساينُُِّءَُِعحَاُيفُامل طأَُعنُ،َ اِلكٌَُُرَوا ُمَُ ا َُُِبنَُُ مََُسعُُِسَِ ََُُاملمَس َّ َُ ن:ُقَا

ََُُِأرَبقُُِِإقَاَ ةََُُأََجقَُ ُ. 120)الصََّلةََُُأمَتَُّ، مَساِ رٌَُُوهم َُُلََ ا
ُامل صلُاحلميثُعنُ  ا م
َِْناُدُه) قول:ي هذا غي منضبط واألوىل أن ملسو هيلع هللا ىلص .تقييد الناظم للم َتِصل اىل النب1  ِإ
 .ما ذكرها بعض  العلماءِ ك  (ى َفاْلُمتَّـَِصْلتَهنِلُِّْم
 .(121)يسمى املتصل ابملؤتصل أيضاً الشافعي .2
 
 

                                                           
ُ.البغداديُللخطيبُالروايةُعلمُفيُالكفايةُ(115)
ُُ(.هـ117ُ)ُسنةُتوفيُفقيه،ُثبتُثقةُالعدوي،ُالقرشيُعمرُابنُمولىُالمدني،ُنافعُهللاُع ْبدُأ ب وُه وُ ُ(116)

ُ(.7086)ُوالتقريبُ،5/95ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،7/313ُالكمالُتهذيب:ُانظر
اه ُُ(117) و  امُ 517)1399ُمسلمُُر  م  الهكُ ُ(،ُاإله ُ(.5330(،ُأحمدُ)461كتابُالصالةُبابُالعملُفيُجامعُالصالةُ)ُالموطأُفيُم 
ُالمعروف،ُوالمذهبُالموطأُصاحبُالهجرةُدارُوإمامُالسننُنجمُالمدني،ُهللاُع ْبدُأبوُاألصبحي،ُمالكُبنُأنسُبنُمالكُه وُ ُ(118)

ُ(.6425)ُوالتقريبُ(،6320)7/6ُُالكمالُوتهذيبُ،6/316ُاألولياءُحلية:ُ(.ُانظرهـ179ُ)ُسنةُتوفي
اه ُُ(119) و  امُ ُر  م  الهكُ ُاإله ُ(،ُكتابُالصالةُبابُالعملُفيُجامعُالصالة.644)ُالموطأُفيُم 
اه ُُ(120) و  امُ ُر  م  الهكُ ُاإله كثاً.402ُُ)ُالموطأُفيُم  اإلمامُإذاُأجمعُم  ُ(;ُكتابُالصالةُبابُصالةُ 
ُذكرهاُابنُحجرُفيُالنكتُالبنُصالحُوقالُإنهاُعبارةُالشافعيُفيُاألمُفيُمواضع.ُ(121)
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 ـَباِني اْلَفَتىلُ َأَمـا َوالَِّّهِ َأْنِمث              ى َوْصٍف َأَتىَما َعَِّ ُمَسَِّْسٌل ُقْل/10

ََْأ                َقاِئـمـَا َكـَذاَك َقْد َحدََّثِنيـِه /11  دََّثِنـي َتَبسَّمَاَحَد َأْن ـــْو َبـ

 .(122)احلَِديدِ  ِسلِسَلة   َوِمنه   ،بَِبعضٍ  بَعِضهِ  الَشيءِ  اتِ َصال   :لمَ ةُ ُامُلَسَِّسُل
 ،َواِحدٍ  بَعدَ  َواَحًدا ،يهِ فِ  َوتَ َوار ِدِهم ،اطِإسَنادِ  رَِجالِ  تَ َتاب عِ  َعن ِعَبارَة   ه وَ  :َوا ِحَلح اُ

 .(123)َواِحَدةٍ  َحاَلةٍ  َأو ِصَفةٍ  َعَلى
 .اطِإسَنادِ  ِصَفاتِ  ِمن ه وَ  ،احلَِديثِ  َوم َسلَسل  

ُول ة  اَُاملس سلُابأل
ُأب ُعبمُهللا ُاحل ال:ُل ثُق  م
مة َمد   حدثنا بِِه العال  ِ  بن   حم  َزةَ  ب و األِميح  بن الَرمححَنِ  َعبحد  الَشيحخ  و  الَتطحواين احَلَسن خ ب ح

ي ِ  َعبحد الَشيحخ   بِه نا: َحَدثَ قَاال كالُها،  ِمنهما َسَِعحت ه َحِديحثٍ  أَول   وه وَ  ،(124)الحَكتَاِنُّ  احلَح
َمد   ي ِ  َعبحد   حم   .(125)..اىل ناية الَسَند. ِمنحه َسَِعحت ه َحِديحثٍ  أَول   وه وَ  الحَكتَاينِ ، احلَح
َمدالَشيحخ   املم مِّث هبا أخربانو  ح الَشيحخ   و ف     ورياجلَوحنح   أمحد َشب ي بن ي ون س حم 

 حممد ربانأخ ، قاال ِكالُها  ِمنهما َِسعت ه   حديثٍ  أول   وهو اهلنديُّ  املظاهريُّ  حسان
ا من وهكذا جيع رواة السند يسمعه، ِمنه َِسعت ه   حديثٍ  أول وهو الكاندهل وي زكراي

ُحميِثُِسع مهمُِ نهم ....شيِخِه ويتسلسلون بقوهِلِم  َيان   اىل)وه ُأوَم َنه، بن   س فح  ع يَ ي ح
َتِهى وإلِيحه ِمنحه، َسَِعحت ه َحِديحثٍ  أَول   وه وَ  رِو َعنح  ،َولَِيةِ ابأل الَتَسلحس ل   يَ ن ح  َعنح  ِدي حَناٍر، بنِ  َعمح
رو بنِ  هللاِ  َعبحدِ  َموحىَل  قَاب  وحسٍ  أب رو بنِ  هللاِ  َعبحدِ  َعنح  الَعاِص، بنِ  َعمح  َرِضيَ  الَعاصِ  بنِ  َعمح

                                                           
ُ.432/ص3فتحُالمغيثُللسخاويُجُ(122)
ال حهُُفةُعلومُالحديثُالبنُهمعرُ(123) ُ.377صُُالصَّ
لُ ُوه وُ ُ(124) ْيثُ ُأوَّ ده ْعت هُح  ُ.هـ18/4/1437فيُُعليهُهُقهراءةًُُس مه
 السندُموجودُعلىُموقعناُالعلميُفيُاالنترنت.ُ(125)
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ََُُأنَُّ َعن حه ما، هللا   ََُُملسو هيلع هللا ىلصُهللاَُرسمْ  ُيفَُ نُُْاْرََحم اُ،ُنُمالرََّحَُُيَيْرََحم مُِالرَّاَِحمْ نَُ"ُُ:ُُقَا
 ".ُ 126)السَّماءُُِيفُُ َّنُيَيْرََحْنمُِاألْر ُِ
 

ُحملبة  اَُاملس سلُاب
مَ  ،عن   قال إين أحبك يف هللاحدثنا الَشيخ  أمَحد  بن  أب بكٍر احلِبشيُّ  :ق  م )  دحم 
ُقال له إين أحبك يف هللا، ( 127)َعلي اللكنويِ  األنصاري ِ  م الَ  بنِ  الَباِقي َعبحدِ 

 جبل بن اذمع ...اىلابلقول إين أحبك يف هللا ،.....وهكذا السند كل راٍو يتسلسل 
َُُوا َُُِّ مَعاذم،ُيَُ»ُهللاُرسَ ُلُقاَ: قال عنه هللا رضي َُُوا ََُُِّك،أَلمِحبُىُِإيّنِ ُِإيّنِ
ََُُ،«ِحبىكَُأَلُم َُِّ:ُ َي م َُمَُلةُِ َُُكملُُُِّدمبمرُُِيفَُُ َمَعنَُُّاَلُُ مَعاذُمُيَُُأموِ  كَُ:ُ"ُ َيَ ا ُُال َّ م َُأِعنِّ

   128)ِعَباَدِ كََُُوحمْسنَُُِوشمْنِرََّ،ُِذْكِرََّ،َُعَ  
وهكذا يتسلسل  لَرمححَنِ ا َعبحدِ  ابَ أَ  الصَُّناحِبِيُّ  بِهِ  َوأَوحَصى الصَُّناحِبَِي، م َعاذ   ِبَذِلكَ  َوَأوحَصى 

 الَسَند.
م بِِه وتالميذي  ؤونه على يقر وأان عندما قرأت  هذا احلديث على تالِمَذيت أجزِت 

 َذِِتِم وهكذا يتسلسل.تالم
  وصٍ  واحٍد للسَنِد أتى بِِه الرواة سواء على أي  أ  ُو هُع  ُ ا)قول الناظم و 

 أال مبن زلة ماملي بتخفي  أ ا( َباِني اْلَفَتىـِمثُل َأَمـا َوالَِِّّه َأْن) قولياً  الوص  كان
قول أنبأين لنهاية أي مبعن وكل  راٍو ي ،ألفاً  الثانية اهلمزة أنبأين ق ِلَبتو  ،االستفتاحية

َُُوا َُِّ)  السند وهذا نوع من املسلسل أتى على وصٍ  معي كحديث معاذ ُِإيّنِ
  .أحبُّكَ  إين   هِ راٍو يقول لتلميذِ  فك لُّ ُ، أَلمِحبىكَُ

                                                           
ُفيُشيبةُأبيُوابن(602ُ)والحميديُصحيح،ُحسنُحديثُاوقال:ُهذُفيهُبزيادة(1924ُ)ي(،ُوالترمذ4941)ُداودُأبوُرواهُ(126)

ُ.-هللاُرحمهم-ُاألرناؤوطُشعيبُوالشيخ(925ُ)الصحيحةُفيُاأللبانيُاإلمامُوصححه(25848ُ)المصنف
عندُأخذهُمنُالشيخُشاهُوليُهللاُاللكنوي129ُُوهوُمنُأعاليُأسانيدُالعالم.ُانظرُالدليلُالمشيرُثبتُأبوُبكرُالحبشيُصُُ(127)
 هجريةُباألوليةُوبالعامة.1361ُشعبان21ُُفيُاألربعاءُوذكرُفيهُإجازتهُالبنهُأحمدُالحبشيُُ(هـ1364ُـ1286)
 .صحيحُاأللبانيقالُو(1303ُ)ُالنسائيُورواه(1522ُ)ُداودُأبوُرواهُ(128)
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 القاسم بوأ بيدي شبك قال: هريرة أب كحديث  فعلياً  قد يكون املسلسل   أو
 هممن كل  ابلتشبيك املسلسل فهذا يسمى" (129)السبت يوم األرض هللا خلق" وقال

 .ملسو هيلع هللا ىلصاىل أن يصَل اىل رسوِل هللِا  يشبك بيد تلميِذهِ 
َْ           ـَاَكـَذاَك َقْد َحدََّثِنيـِه َقاِئـم)قال الناظم  وهذا ِمن املسلسل  (َحدََّثِنـي َتَبسَّمَاَد َأْن ـــَأْو َبـ
 القول وص ال جيتمع وقد فعلي، وص  والتبسم القيام من كال  فإن الفعلي أيضاً 
َُُّْانُِاِديََُُحلَوةَُُاْلَعْبمُمَُيَِمُمُالُ" مرفوعاً  أنس كحديثمعًا   والفعلي ُييمْؤِ نََُُح
:ُ".َُو مّرِ ُُِحمْ ِ  ُُِِ ،َوَشرَُُِّيْ ِ ُُِاِبْلَ َمرُِ ََ ََُُِوَس ََُّعَ ْ هُُِا َُّمَُ  َّ ُ َُِّاَُرسم َُمَُوقَيَبضَُُقَا
:ُحِلَْ ِ ِه،َُعَ   ََ  . 130)"َُو مّرِ ُُِحمْ ِ  َُُِوَشّرِِ ،َُيْ ِ ُُِاِبْلَ َمرُُِآَ ْن ُم"َُُوقَا
: ََ  على منهم كل  بضِ قب مسلسل   هفإنَ  وهكذا كل راوٍ  حِلَْ ِ هَُُِعَ  ُأََنسٌَُُوقَيَبضَُُقَا
 . ابلقدرِ  آمنت  : هِ قولِ  مع هِ حليتِ 
 عنُاحلميثُاملمَس َسلُ  ا م

َلم   قَ َلَما م َقَدَمِتِه: يف  الَصاَلحِ  ابحن   قَالَ .1  َوصح ِ  يف  َأعحِن  َضعح ٍ  نح مِ  الحم َسلحَساَلت   َتسح
ِ  َأصحلِ  يِف  اَل  الَتَسلحس لِ   .(131)الحَمتح

َناِدهِ  أثناءِ  يف  َتَسلحس ل ه   يَ ن حَقِطع   امَ  الحم َسلحَسلِ  ِمنَ ُ.2  ،ابألوَّل َّةُِ املمَسْ َسلُِ ثِ كحدي  ِإسح
لحِسَلَة  فِإنَ   .(132)ع ييَنةَ  بنِ  س فيانَ  ِإىل فيهِ  تن حَتهيالسِ 
 .رَُّواةِ ال ِمن الَضبطِ  َمزِيدِ  َعَلى اشِتَمال ه   الَتَسلس لِ  َفِضيَلةِ  َوِمنُ.3

                                                           
وضعفهُلوجودُُوغيرهم،وابنُحبانُُفي،وابنُخزيمةُُيعلى،وأبوُُ"،فيُ"ُمسندهُُ،ُوأحمد "النسائيُفيُ"ُالكبرىوُمسلم،رواهُُ(129)

قلهُعنُكماُنُ–وعبدُالرحمنُبنُمهديُُمعين،ويحيىُبنُُوالبخاري،ُالمديني،عليُبنُك،ُهُكبارُالمحدثينوإسنادعللُفيُمتنهُالُضبع
ابنُوُ"،القيمُفيُ"ُالمنارُالمنيفُُابنأيضاُوُتيمية،وابنُُوكالبيهقي،ُ(،2/443)ُ(،1/256األخيرينُابنُتيميةُفيُ"ُمجموعُالفتاوىُ"ُ)

ُ.كثيرتحفةُالمحتاجُ"ُوغيرهمُ " الملقنُفي
 )ولم اجده في كتب الصحاح والسنن والمسانيد(. السنة البن أبي عاصم، جياد المسلسالت للسيوطي للمقدسي، األحاديث المختارةُ(130)
 .آباديُالعظيمُالحقُشمسُمحمدعونُالمعبودُ(131ُ)
 (.120نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(132)
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 ، ثَ  ِ  ﴾الصَ  بِِقَراَءِة﴿ س ورَةِ  املمَس َسلُم قَواَهاوأَ  املسلسالت أنواع كثيةُ.4 
 .(133)األولية

 ِوي َفوَق َما َثَاَثْهَمْر َمْشـُهوُر  َثَاَثْه نِي َأْواْثـَنَعِزثيـُز َمْرِوي  /12

 أَو ،َرج اَلنِ  ىَروَ  ِإَذا: )قَالَ  يث  حِ  َمنَدةَ  ابنَ  ِفيهِ  تَِبعَ  ،الَعزِيزِ  تَعرِي ِ  يف  الَناِظم   قَاَله   َما
 (.)َعزِيًزا َس ِ يَ  ،َحِديثٍ  يِف  َواشتَ رَك وا ،َثالَثَة  
  .(134)ه مَوَغي   َكِثيٍ   َوابن   ،َوالنَ َوِويُّ  ،الَصاَلحِ  ابن  : َهَذا َعَلى َوَوافَ َقه   
ََزثيُز ِ  ِمن أََقلُّ  يَ رحويَه   ال َأنح  وه و : 135)ال ِ، عنِ  اث حنَ يح  و جوِدِه، لِِقَلةِ  اِإمَ  ذلكب وَس ِ يَ  اث حنَ يح
رى َلريقٍ  ِمن َعَز َأي َقِوَي مبَجيِئهِ  لكونِهِ  وِإَما  .(136)أ خح

 : الَشيَخانِ  َرَواه   َما: (137)ِ  َالمهُم
َََُُأنَُّ ََُُملسو هيلع هللا ىلصُهللاَُرسم  َُأكم نََُُأَحممكمُِيمؤِ نُمُاَلُُ:قَا َّْ ََُُّح َُوَوَلِم َُُِواِلِم ُُِِ نُِإلَ هَُُِأح

ُ. 138)أَجع ُوالناسُِ
 مالٍك وأبو هريرة رضي هللا عنهما. أََنس  بن   ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  َعن اه  َروَ  

 .ص َهيبٍ  بن   الَعزِيزِ  َوَعبد   ،بن دعامة السدوسي قَ َتاَدة   أََنسٍ  َوَعن
 .َعر وبَةَ  َأِب  بن   َوَسِعيد   ،ش عَبة  : قَ َتاَدةَ  َعن َوَرَواه   .
 .ةَ ع َليَ عبد الوارث وإَساعيل بن  العزيز:َورواه عن عبد  

                                                           
ُاألوليةُوسورةُالصفُبأعلىُأسانيدُالعالمُوقدُعقدناُمجلهسُللمسلسلُبُ(،436/ص:3فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(133) ُفيهه الصفُوقرأت 

 اإلسالميُوالمتصلةُالىُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلم.
ُ.المقدمةُللنووي،ُوالتيسيرُالتقريبُالحديث،ُعلومُالباعثُالحثيثُالبنُكثير،ُاختصارُ(134)
اُ(135) ،ُوإنَّم  ين  مه ت ق د ه ُالم  ُفيُكالمه دًّا ُجه (ُنادرةً يز  ُ)ع زه ُُكلمة  ين  مه ت ق د ه ُالم  ،ُلكنَّ ر  ج  ُح  ْند ه،ُوابنه ُم  ُالصالحه،ُوابنه ُكابنه ون  ر  ت أ خ ه ُالم  ا ل ه  اْست ْعم 

،ُفهذهُغ نُطريقههه ُمه أحاديث  دُ  ُأْنُت جه يث ه ،ُبمعنىُي ْند ر  ده ُح  ز  ُي عه ُفالن  ةه،ُفيقولون  اُبمعنىُالن ْدر  ل ون ه  ُالعي ْست ْعمه .ُزيزير  ي  ال حه  االْصطه
ُ.43نزهةُالنظرُصُُ(136)
ُ.45نزهةُالنظرُصُُ(137)
ُ(.70)44ُ(،ُمسلم14ُرواهُالبخاريُ)ُ(138)
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حَُ ُهُ      ُل  ميِثُالعزيزام

ُ لحظة:ُ
 واة احلديثر وعدد الرواة ولكن ك َلما كث  َر عدد ليس هناِلَك ِعالقة بي صحة احلديث 

 .(139)إذا استوىف شروط احلديث الصحيحالطبقات كان احلديث أقوى جيع يف 

 (َفوَق َما َثَاَثْه َمْشـُهوُر َمْرِوي) قال الناظم
َشه ورِ  تَعرِي ِ  الَناِظم  يِف  لَيهِ إِ  َذَهبَ  َما

 َرَوى ِإَذا: )قَالَ  َحيث   نَدةَ مَ  ابنَ  ِفيهِ  تَِبعَ  امل
 .(َمشه ورًا َس ِ يَ  َحِديثًا اجلََماَعة  
 .وغي ه م(140) َوالنَ َوِويُّ  ،الَصاَلحِ  ابن   ،َهَذا َعَلى َوَوافَ َقه  

                                                           
ًُُالعزيزُول ْيسُ قالُابنُحجرُفيُنزهةُالنظ رُ)ُ(139) حيحه;ُش ْرطا ًُُللصَّ الفا نُُْخه ه ،ُلم  م  بَّائيُ ُع لي  ُُأ بوُوهوُزع  نُالج  ،ُمه ْعتزلةه ئُ ي ُُوإهليهُهُالم  ُومه

مُهُكالمُ  ((ُحيثُ ُ))علومُهُفيُهللاُهُعبدُأ بيُالحاكه ي ه ُُأ نُُْالصَّحيحُ ُقال:ُالحديثه حابهيُ ُي ْروه ائهلُ ُالصَّ ;ُاسمُ ُعنه ُُالزَّ هالةه ،رُله ُُيكونُ ُبأ نُُْالج  يانه ُاوه

ل ه ُُثمَُّ ديثُهُأ هلُ ُيتداو  ْقتهنهاُإهلىُالح  ع لىُو  ُ.الشَّهاد ةه(ُكالشَّهاد ةُه
 .761/ُص1ُتدريبُالراويُجُ(140)
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م   ه وَ  :لمَ ةُ ُاملشهور  .ورِهِ ِلظ ه   ِبَذِلكَ  يَوَس َ  ،وَأظحَهرحت ه   ت ه  َأعحَلن ح  ِإَذا( اأَلمحرَ  َشَهرحت  ) ِمنح  َمفحع ولٍ  ِاسح
 الَسند، لبقاتِ  ِمن لبقةٍ  أي ِ  يف فأكثر ر واة ثالثة برِوايِته انحفَرد ما هو :ا حلحاُ 
 .(141)التوات ر حد ِ  إىل َيِصل أال بشرحط
 حديثًا يكونَ  أالَ  ُي كن غوياللُّ  فاملشهور الناس، لَدى معروف: أي ،الشهرة به وي قَصد
ِكن أصاًل،  .شيء أيَ  أو كالًما،  يكونَ  أن ُي 

َشح : وقاَُاحلا ظُابنُحجر
ِ وه و امل هور  املشهور  هو ما لَه  ل ر ق  حَمحصورة  أَبكثَر ِمن اث حنَ يح

 ستفيض   لو ضوِحِه،َس ِ َي بذلك  ،املمَ مِّا َُعنَد 
أَئَمِة َعلى رأحِي جاعٍة ِمن  ،(142)وه َو امل

 .(143)املاء  يَفيض  فيضاً  ِمنح فاضَ و النحتشارِِه، بذلك  َس ِ يَ الف قهاِء، 
تَ َرط   فاملشهور   ثَ ر  ما ل يصل للتوات ثالثة   يَ رحِويَه   أنح  فيه ي شح  لبقاتِهِ  سائرِ  يف يَِقلُّ  وال ر،فََأكح
 ثالثٍة. عن
 مثال عِّى املشهور  

َُعنحه   الَِل   َرِضيَ ُاخْلمْمِريَُُِّسِع مَُُِأِ َُُعنُْ
َََُُأنَُّ ََُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  َْمممَعةُُِيَيْ  ُُِ مْسلُمُ:قَا ٌَُُا ُُِِكملَُُُِّعَ  ُ 144)َواِج ُ. 145) مَْ ِ 
 بن   َعبد هللاوُاخْلمْمِريُُِّ مَُِسعُُِأَب ن الصحابة ثالثة مِ  وسلم عليه هللا صلى الَنِب ِ  َعن َرَواه  
 م أبلفاٍظ متقاربة.َعن حه   الَِل   َرِضيَ  (147)بن الخطاب ع َمر   َوأَبو ه ،(146)ع َمرَ 

                                                           
يثُ ُي ك ونُ ُق دُْ:ُ)فائدةُ (762/ص:2يبُالراويُ)جقالُالسيوطيُفيُتدرُ(141) ده يًزاُأ ْيًضاُاْلح  ْشه وًراُع زه افهظُ ُق الُ ُ،ُم  ئهيُ ُاْلح  اُاْلع ال  أ ْيت ه ُُفهيم  ُر 

هُه ط ه يثُ :ُُبهخ  ده ونُ ُن ْحنُ "ُُح  ر  ابهق ونُ ُاآْلخه ةُهُي ْومُ ُالسَّ ي ام  يثُ "ُُاْلقه ده يزُ ُ،ُاْلح  هُُع نُهُع زه لَّىُالنَّبهي  ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  لَّمُ ُع  س  اه ُُ،ُو  و  ْنه ُُر  ذ ْيف ة ُُع  انُهالُُْْبنُ ُح  ُ،ُي م 
أ ب و ة ُُو  ْير  ه وُ ُ،ُه ر  ْشه ورُ ُو  ْند ُُم  ة ُُأ بهيُعه ْير  اه ُُ،ُه ر  و  ْنه ُُر  ة ُُأ ب و:ُُس ْبع ة ُُع  ْبدُهُْبنُ ُس ل م  نُهُع  ْحم  أ ب وُ،ُالرَّ مُ ُو  ازه سُ ُ،ُح  ط او  جُ ُ،ُو  اأْل ْعر  اُ،ُو  ه مَّ ُمُ و 

أ ب وُ، الهح ُُو  ع ْبد ُُ،ُص  نُهُو  ْحم  ْول ىُالرَّ  .ُب ْرث نُ ُأ م ُهُم 
ْنه م:42ُقالُابنُحجرُفيُنزهةُالنظرُصُ(142) نُومه ُُبينُ ُغ اي رُ ُم  ْست فيضه ;ُالم  ْشهوره ْست فيضُ ُبأ نَُُّوالم  ُواْنتههائههُهُاْبتهدائههُهُفيُيكونُ ُالم 

ْشهورُ ُ،س واءًُ نُُْأ ع مُ ُوالم   هورُيشملُالمستفيضُوغيرهُفهوُأعم(.)أيُالمشُذلكُ ُمه
ُ(.42نزهةُالنطرُ)ص:ُ(143)
ُوالجمهورُمؤكد،ُأمرُأنه"ُواجب"ُمعنىُأوُفنسخ،ُكذلكُكان:ُقيلُبالغ،:ُأيُ،"محتلمُكلُعلىُواجبُهو:ُ"قوله:ُالسنديُقالُ(144)

ُ.ةنَُّسُ ُأنهُعلى
(،341ُ(،ُأبوُداودُ)5)846ُ(،ُومسلم2665ُ)(،895ُ)(،880ُ)(،879ُ)(،858ُروايةُأبيُسعيدُالخدريُرواها:ُالبخاريُ)ُ(145)

(،11658ُ(،ُ)11625(،ُ)11250(،ُ)11027)ُد(،ُأحم269)ك(،ُمال1089ماجهُ)ُن(،ُاب1383)(،1377ُ)(،1375ُالنسائيُ)
ُ(.1578(،ُالدارميُ)11769)
:ُجاءُُ(146) س لَّم  ُو  ل ْيهه ع  لَّىُهللاُ  ص  ُهللاُه س ول  ُر  :ُق ال  ،ُق ال  ر  ُع م  ُاْبنه ُُا)إهذ ُع نه ع ةه م  د ك ْمُإهل ىُاْلج  ُأ ح  اء  لُْج  (،ُمسلم837ُ.ُرواهُالبخاريُ)(ف ْلي ْغت سه

 (.1580(،ُالدارميُ)5083)(4466ُ(،ُأحمدُ)4)845ُ
(147)ُ(ُ س ولُ ُأ نَُّجاءُع نُعمرُقولههه لَّىُهللاهُُر  س لَّمُ ُع ل ْيهُهُهللا ُُص  رُ ُك انُ ُو  (،ُأبو3ُ)845ُمسلمُ(،882ُ(،ُ)878(ُرواهُالبخاريُ)بهاْلغ ْسلُهُي أْم 

 (.1580(،ُالدارميُ)199(،ُأحمدُ)268(،ُمالكُ)494)ُي(،ُالترمذ340داودُ)
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 َيَساٍر. بن   َعطَاء  : َعنه   َرَواه   َسِعيدٍ  َأِب  َفَحِديث   (1

هِ جَ  َعن أَبِيِه، َعن ع َمَر، بن   َعبِدهللا بن   َرَواه  َساِل   ع َمرَ  َوَحِديث   (2  ع َمَر. دِ 

 عن أب هريرة عن عمر بن الخطاب. (148)ورواه أبو سلمة

 .َمواَله   اَنِفع   َرَواه   ،ع َمرَ  ابنِ  َوَحِديث   (3
ِديثِ  هِلََذا ع َمرَ  ابحنِ  َعنِ  اَنِفعٍ  حجر: َوِرَوايَة  ابن  احلافظ قال ه ورَة  مَ  احلَح  اعحتَ َن  فَ َقدِ  ِجدًّا شح

رِيجِ  ًسان َ  َسبحِعيَ  َلرِيقِ  ِمنح  َفَساَقه   َصِحيِحهِ  يف  (149)َعَوانَةَ  أَب و ل ر ِقهِ  بَِتخح  ،اَنِفعٍ  َعنح  َرَووحه   فح
َردٍ  زحءٍ ج   يف  ل ر ِقهِ  ِمنح  ِل  َوَقعَ  َما َوَجَعحت   فَاتَه   َما تَ تَ بَ عحت   َوَقدح   َذِلكَ  اق حَتَضى لَِغَرضٍ  م فح

َاء   فَ بَ َلَغتح  رِينَ  ِمائَةً  اَنِفعٍ  َعنح  َرَواه   َمنح  َأَسح  .(150)نَ فحًسا َوِعشح
َحهُ      ُل  ميِثُاملش  ر ُام

 

                                                           
ُ(.319)(،91ُرواهُأحمدُ)ُ(148)
ُمسندال"ُُصاحبُثبت،ُثقة:ُالبصرةُمحد ثُعطاءُبنُيزيدُمولىُالبزارُالواسطيُعوانة،ُأبوُاليشكري،ُهللاُع ْبدُبنُالوضاحُه وُ ُ(149)
ُُ(.هـ176ُ)ُسنةُتوفيُ،"

ُ(.7407)ُوالتقريبُ،221و8/217ُُالنبالءُأعالمُوسيرُ،8/181ُالكبيرُالتاريخانظرُ
ع ةُهُي ْومُ ُاْلغ ْسلُهُف ْضلُهُب ابفتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُُ(150) م  ه لُُْاْلج  هُُع ل ىُو  بهي  ع ةُهُي ْومُهُش ه ود ُُالصَّ م  ُ.الن هس اءُهُع ل ىُأ وُُْاْلج 
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 (:حيصطااال َري) غويُّالِّ املشهور 

 :إىل( االصطالحي غي) املشهورة األحاديث العلماء   َسمَ قَ 

عو شهرًا قَنت ملسو هيلع هللا ىلص النبَ  أنَ : ))احملدِ ثي عند مشهور   .1 وانوذ  رِعحل على يدح  .((كح

 ((.(151)الَطالق هللا عندَ  احلاللِ  أبغضَ  إنَ : ))الفقهاء عند مشهور   .2

 .((الَشيطان ِمن الَعَجلة: ))العوام ِ  عند مشهور   .3

 احلارثِ  قولِ  نمِ  ولكَنه حديثًا، ليس وهو ،((الَداء بيت   دةاملع: ))األلَباء عند مشهور   .4
 .العَرب لبيبِ  ِكلدة  بن

 .ي ضع حديث   وهو ،((أتديب فأحسنَ  ربِ   أَدَبن: ))األ دابء عند مشهور   .5

وهذا  (152)((يَ عحِصه ل هللاَ  خَي ِ  ل لو! صهيب   العبد   نِعم: ))النحاة عند مشهور    .6
 حديث ال أصل له.

طَأَ، أ َميِت: َعنح  ِل  ََتَاَوزَ  الِلََ  )ِإنَ  :ملسو هيلع هللا ىلص النب ِ  قول   :األصوليِ ي عند مشهور   .7 َياَن، الخَح  َوالنِ سح
رِه وا َوَما ت كح  .(153)َعَليحِه( اسح

 املش  ر  ا مَُعنُاحلميثُ

 اً.او حسن اً او ضعيف اً فقد يكون صحيح والضع ِ  ابلصحةِ  عالقة   ليس للمشهورِ . 1

                                                           
ُ"،ُدثارُبنُمحارب"ُُعنُ،"ُواصلُبنُمعرف:ُ"ُعلىُبلُمرسالًُوهوُضعيفُفمدارهُمرفوعاًُُحضعيفُالُيصُالحديثُهذاُ(151)

ُوجهين:ُعلى"ُُمعرف"ُُعنُجاءُولكن
ُوسلم.ُعليهُهللاُصلىُالنبيُعنُعنهماُهللاُرضيُعمرُابنُعنُمحارب،ُعنُواصل،ُبنُمعرفُعنُمتصالُمسنداُاألول:
"ُالكبرىُالسنن"ُُفيُالبيهقيُطريقهُومنُ،(2178)ُداودُأبيُعندُكماُمسندا،ُهكذا،ُمعرف،ُعنُالوهبيُخالدُبنُمحمدُرواه

ُ(.6/2453"ُ)الكامل"ُفيُعديُوابنُ،(7/322)
ُعمر.ُابنُذكرُبدونُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنبيُعنُدثار،ُبنُمحاربُعنُواصل،ُبنُمعرفُعنُمرسالًُُالثاني:
ُالجراح.ُبنُووكيعُبكير،ُبنُويحيىُيونس،ُبنُأحمدُهكذاُرواه
ُوذكرهُ،(5/253"ُ)المصنف"ُفيُشيبةُأبيُوابنُ،(7/322"ُ)الكبرىُالسنن"ُفيُوالبيهقيُ،(2177"ُ)السنن"ُفيُداودُأبيُندعُكما

ُ(.13/225"ُ)العلل"ُفيُوالدارقطنيُ،(11"ُ)الحسنةُالمقاصد"ُفيُالسخاوي

هُ  ُكماُذكر  ُمرسل  (،ُوالبيهقيُ)السننُالكبرى13/225ُ)(،ُوالدارقطنيُفيُالعلل1/431ُفيُالعللُ)ُحاتمُأبيُابنفالحديثُضعيف 
جاءُبصيغةُأبغضُوهوُمنُاسمُتفضيلُوهذاُغيرُُاإلرسال،ُوكذلك(11ُ/ص"ُ)الحسنةُالمقاصد"ُفيُالسخاويُ(،ُورجح7/322)

. رس لُومتناًُلنكارتهه م  ُصحيحُفالُيوجدُعندُهللاُحاللُبغيضُوأبغضُ،فالُيصحُسنداًُألنَّهُ 
الُأصلُلهُكماُقالُالعراقي.ُنحوية،ُمعُن كتةًُُفيهُألنَُُّ;اةالنحُعند ُُمشهورُ ُالحديثُ ُهذاُ(152) ُإنَّهُ 
11ُُُالكبير:ُفيُوالطبرانيُ(،7219)ُحبانُابنُرواهُ(،2043)ُعباسُابنُعنُماجةُابنُرواه(153) ُواألوسطُ(،11274)133ُ/
ُوصححهُ،2ُُ/198ُلحاكم:واُ(،4306)ُوالدارقطنيُ،3ُ/95:اآلثارُمعانيُشرحُفيُالطحاويُورواهُ(،765)ُوالصغيرُ(،8273)

 .الشيخينُشرطُعلى
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حديث )إََّنا األعمال ابلنياِت( حديثًا مشهوراً لشهرتِِه وإََّنا هو  (154). عَد احلاكم2
 .واشتهر َعن ه  الرواة  بروايِة احلديثِ غريب  مدار ه  على َيي بن سعيد األنصاري وتواتر 

ُ لحظةُ  مة

 العربة  أبقل راٍو يف أي لبقة ِمن لبقات احلديث. 
ِ  َعنِ  َواِحدٍ  َعنح  اِث حَنانِ  َرَواه   ثجاء حدي وح فلَ  تَ َهاه   ِإىَل  اِث حنَ يح وإََّنا  َعزِيًزا ي َسَمى اَل  فَِإنَه   ،م ن ح

ُ.غريباً  ي َسَمى
ِ  َعنِ ثالث  رواٍة  أو تَ َهاه   ِإىَل  اِث حنَ يح  .عزيزاً فإنَه  يسمى  م ن ح
َتلَ  أِلَنَه    . الطَبَ َقاتِ  ِمن لَبَ َقةٍ  يف  َشرحط   ِاخح
 اً ريبلبقة فإن كان أقل لبقة فيها راٍو واحٍد َسينا احلديث غ لك ألنَنا نَعَتدُّ أبقل ِ وذ
َناه   رَاِواَينِ  ِفيهِ  َكانَ   فَِإنح  َناه   أَرحبَ َعة   وح أَ  َثاَلثَة   ِفيهِ  َكانَ   َوِإنح  اً َعزِيز  ََسَي ح ه ور  ََسَي ح  .اً َمشح
ُ:  اَ
( = غريب دراٍو واح( + الصحابة )رواةثالث + التابعي ) (راوايناتبع التابعي ) .1

 )ألنَنا نَعَتدُّ أبقل لبقة(.
 = عزيز.(راواين( + الصحابة )ثالث رواة+ التابعي ) (راوايناتبع التابعي ). 2
 = (الث رواةث( + الصحابة )ثالث رواة+ التابعي ) (راوايً  ثالثوناتبع التابعي ). 3

 مشهور.
 = (تة رواةس( + الصحابة )سبعة رواة+ التابعي ) (عشرون راوايً اتبع التابعي ). 4

 متواتر.
ُ)فالعربة  أبقل الرواة يف أي لبقٍة وعليها َنكم بنوع احلديث فمثالً حديث   َم األعما ُا إَّنَّ

 ن عمرَ سوى عمر بن الخطاب ول يروه ع صحيحٍ  بسَندٍ ل يروه عن النب ُابلن اِ  
                                                           

دُه وُ ُ(154) مَّ ح  ْبدُبنُم  دُبنُهللاُع  مَّ ح  اُتصانيفُولهُ(،هـ321ُ)ُسنةُولدُهللا،ُع ْبدُأبوُالنيسابوريُم  ْنه  ُو"ُُالصحيحينُع ل ىُالمستدرك:"ُمه
ف ة"ُ ْعره ْيثُعلومُم  ده  .177-17/162ُالنبالءُأعالمُيروسُ،5/473ُبغدادُتاريخ:ُ(.ُانظرهـ405ُ)ُسنةُتوفيُ،"ُاْلح 
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، ول هيم التيمي ِ إبرا سوى حممد بنِ  عن علقمةَ  ، ول يروهالليثي ِ  سوى علقمة بن وقاصٍ 
َنو  كثي    خلق   رواه عن األنصاري ِ  ، ثاألنصاري ِ  سعيدٍ  بنِ  سوى َيي عن التيمي ِ يروه 
ل عنه فرد فلهذا نقو ُـيُبنُسع مُاألنصاريراٍو أو أكَثر، فمدار ه  على  (155)مائيت
ُ.لبقةٍ  ألنَنا نَعَتدُّ أبقلِ ُغريب

13/ ََ ََْنـ َِيُم َِ ََْن   َسّمثُي َراو  َلْميِه َوُمْبـَهٌم َما ِف       ـٍد َعْن َكَرْمٌن َك

ََُن ََن  ،َحَدثَ َنا: )يَ ق ول  الرَاِوي َواَل  ،(اَلنٍ ف   َعن ف اَلن  : )َسَنِدهِ  يف  ي  َقال   َما: ه وَ  امُل
 .والتحديثِ  السماعِ  ا ِمن ألفاظِ َوََنوُِِهَ  ،(َوَسَِعت  
ُعن؟املعنهلُي بلُسؤاَ/
َُُِِأهلُمُاي َيَ هَُ ِ ،ُقَيبم ِلِه،ُيفُُالِع  ُ:َق َل َُُِعَ  َُوَردِّ
َُِ َُُِالَ    ،َواملمنَ ِحقُِ ،املمرَسلُِ ِبيلِ قَ  ِمن املمَعنَعنَُ اطِإسَنادَ  َأنَ  ِإىَل  النَاسِ  بَعض   َذَهبَ  :اأَلوَّ
 .(156)بغيِهِ  اتِ َصال ه   يَ تَ بَ َيَ  َح َى 

َُِ لِيِس، ِمن البَ َراَءةِ  عَ مَ  ،ر وااصَ عَ ت ِإَذا املم َِّصلُِ اطِإسَنادِ  بِيلِ قَ  ِمن أَنَه  ُ:ال اينُالَ    َوِإىَل  الَتدح
 .(157)احلَِديثِ  أَِئَمةِ  ِمن اجلََماِهي   َذَهبَ  َهَذا
ََُ  َأهلِ  أَِئَمةِ  أَقَاِويلَ  أَتََملت   َأين ِ : هللا   َوفَ َقكَ  اعَلم :يفُ  م ةُال م  مُالبَيرَُُِّعبمُُِابنُمَُوقَا

 ،َيشرَتِله   لَ  َوَمن نه م،مِ  الَنقلِ  يف  الَصِحيحَ  اشتَ َرطَ  َمن ك ت بِ   يِف  َوَنَظرت   احلَِديِث،
 َجَعَ  ِإَذا َذِلَك، يف  نَ ه مبَي ِخاَلفَ  اَل  املمَعنَعِن، اطِإسَنادِ  قَ ب ولِ  َعَلى َأجَع وا فَ َوَجدت  ه م
 :َثالَثَةً  ش ر ولًا
 .َأحَواهلِم يف  ِا َُاملمَ مُِّ َعَداَلةَ : اأَلَولَ 

                                                           
ُ(.52)الباعثُالحثيثُص:ُ(155)
ُ(.329/ص:1،ُتدريبُالراويُ)ج49الباعثُالحثيثُالبنُكثيرُصُ،46انظرُمقدمةُابنُالصالحُص(156)

النوويُفيُشرحُصحيحُمسلم،ُوقالُابنُرجبُالحنبليُفيُشرحُعللُالترمذي:ُ) ق دوذكرهُ  د ُُو  ينُ ُب عضُ ُط رَّ ره ت أ خ ه نُالم  ،الُمه يَّةه ره ُظَّاهه
ههم ن حوه ،ُه ذ اُو  ق الُ ُاأل صل  ب رُ ُك لُ :ُو  حُ ُالُ ُخ  ر  اعه،ُفهيهُهُي ص  الههُهُي حك مُ ُالُ ُف إهنَّه ُُبهالسَّم  طل قًاُبهات هص  ُ(.م 

ُ(.329/ص:1)جُ،49الباعثُالحثيثُالبنُكثيرُصُ،46انظرُمقدمةُابنُالصالحُصُ(157)
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 .َوم َشاَهَدةً  جم َاَلَسًة، بَعًضا، بَعِضِهم لَِقاءَ : َوالثَاين 
 .(158)الَتدلِيسِ  ِمن ب  َرآءَ  َيك ون وا َوَأن :قَالَ  :الثَاِلثَ 

ُ ّمثُيَس َراو  َلْميِه َوُمْبـَهٌم َما ِف) قاَل الناظم:
 امُلبَهُم : 

 أَو فاَلن ، َأخبَ َرانَ : َواةِ الرُّ  َأَحدِ  َكَقولِ   النِ َساِء، أَو ر َِجاِل،ال ِمن اِبَِسهِ  ي صرَح لَ  َمن: ه وَ 
 .َوََنوَِها َرج ل   أَو ف اَلٍن، ابن   َأو َشيخ ،

ِمُاَلُ ُقسم :وي س
ٌُِ ُم.1 ُمُِنَُيفُالسَُُّب 

ُُِْآَيرََُُعنُُْقَيْ ِ ِه،ُِ نُُْرَجملَُُِعنُُِْسَاَِّ،َُعنُْ :َوِ  َالمهُم ََُُِ نيْ م َُُِايَةَُرَُ»ُرَأَْي ُمُ:قَا َُرسم 
 (159)«َ ْ َراءَُُملسو هيلع هللا ىلصُا َُِّ

 ق احلديثِ تبع لر  ن َقد يتلعَدم َمعرِفَِتنا للراوي ولكِ  ضعي    واحلديث   مبهم   فالرجل  
 .احلديث   ح  فيص خرى صحيحةٍ أ   يف رواايتٍ الراوي  اسمَ  د  وجنِ 
2.ٌُِ ُاملتُِيفُُ ب 

َََُُأنَُُّ:عن ماُهللاُر  َُعمروُْبنُُِا ََُُِّعْبمَُُِعنُْ: َوِ  َالمهُم ُع  هُهللاُ   ُ َُِّاَُرسم 
:َُيْسأَلم نَهم.َُ َجَع م اُاْلَ َداِ .َُحجَّةُُِيفَُُوَقهَُُوس ِ ََ ُقَيْبلََُُ َ َ ْ  ُمَُأْشعمْر،ُملَُُْلٌُرَجُمُ َيَ ا
:َُأْذَبَ ؟َُأنُْ ََ  )متفق عليه(َُحَرَج.َُوالُاْذَب ُُْقَا

،يض اَل ُاملَْتُِ يف  فاطِإب حَهام   يضرُّان  الَُرج ل   قَاَل: فقول ه :، مح د ونَ ه   أَوح  الصحابةِ  لَبَ َقةِ  يف  َكانَ   َسَواءً  رُّ
يف  َُِاملمب َُ نَعِرفَ  ح ى احلديث   ا إن كان املبهم يف الَسَنِد في ضَع   واحلديث  صحيح  أمَ  ،َمن هوَ 
 .الَسَندِ 

                                                           
ُ(.330/ص:1وكذلكُانظرُفتحُالمغيثُ)جُ(158)
ُ(.2593رواهُأبوُداودُقالُاأللبانيُضعيفُ)ضعيفُأبيُداودُُ(159)
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َبل   حَجٍر: والقال احلافظ ابن  ُِِ حديث   ي  قح  َ  الَخرَبِ  قَبولِ  رطَ ش ألنَ  ي َسَم؛ ل ما املمبيْ
ن ه ، ت  عحَرف   ال اَس ه أ هبحِمَ  وَمن راويِه، عداَلة   َبل   ال كذاو !؟ دالَت ه  ع ت  عحَرف   فكي َ  َعي ح  ي  قح
 يكون   قد ألنَه   الثِ ق ة؛ بَ َرينَأخح  عنه : الرَاوي يقولَ  كَأنح   التَ عحديِل؛ بَِلفحظِ  ولو أ هبحِمَ  َخبَ ر ه،
 .(160)املسأَلةِ  يف األَصح ِ  َعلى وهذا ه،غيِ  عندَ  جمروحاً  عنَده ثقةً 
 نوعان اجملهول 

َُم :َُم م  ُالَع ُُِاألَو
 .م عتَ بَ ر   ي  َوث ِقه   َولَ  َواِحٍد، َغي   َعنه   يَروِ  لَ  َمن: َوه وَ  

ََُُِويفُ َهاُِرَوايَِ هُُِقَيبم  :ََُخَسةُمَُوَردِّ َِ َُأقَ ا
 .كثَ ر  األَ  َوَعَليهِ  َأَصحَُّهاوهي ي قَبل   اَل  أَنَه   .1
 .اَلمِ ِسَوى اطِإس الرَاِوي يف  َيشرَتِط لَ  َمن َقول   َوه وَ  م طَلًقا، ي قَبل   .2
 َسِعيٍد، بنِ  َوََيَي  هِديٍ ،مَ َكابِن   َعدٍل، َعن ِإاَل  يَرِوي اَل  َعنه   اِبلر ِوِايَةِ  املمنَ ِردُم نَ كا  ِإن .3
 .الَ فَ  ق ِبَل، َوِإاَل  ِبَواِحٍد، الَتعِديلِ  يف  َواكتَ َفيَنا َمَعه َما، ذ ِكرَ  َوَمن
 .َوِإاَل َفالَ  ق ِبَل، اِبلزُّهِد، الِعلمِ  َغيِ  يِف  َمشه ورًا َكانَ   ِإن .4
 َوِإاَل  ق ِبَل،: َعنه   ذَ َأخَ  َوَمن رَاِويِه، َمعَ  َوالَتعِديلِ  اجلَرحِ  أَِئَمةِ  ِمن َأَحد   زََكاه   ِإن .5
 . (161)َفالَ 

َُِاحلَُُ م َُمال اين:ُمَُ  ا

 . 162)ْس  رُماملَُ ، وه وم عتَ بَ ر  ي  َوث ِقه   َولَ  فََأكَثر، اثَنانِ  َعنه   َرَوى َمن: َوه وَ 
ُ:أَقَوالٍ  َثالَثَة   الِعلمِ  أِلَهلِ  َوِفيهِ  

 (َ ابَيَعا َُِواملُم املمَشاَهَما ُِ يف  إاَل ، )ت قَبل   اَل  أَنَ َها: اجل مه ورِ  َقول   :اأَلَول  

                                                           
 (.97نزهةُالنظرُ)ص:ُ(160)
ُُ.(248:ُص1ُج)ُاألبناسيُإسحاقُألبيُالصالحُابنُعلومُمنُالفياحُالشذاُ(161)
 (،ُبتصرف.98نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(162)
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 .ساَلمِ اطإِ  ِسَوى الرَاِوي يف  َيشرَتِط لَ  َمن َقول   ه وَ وَ  ت قَبل ،: َوالثَاين 
كيحي َفاَل   َوِإاَل  ِبَل،ق   َعدٍل، َغيِ  َعن يَرِوي اَل  َمن ِفيِهم َعنه   الرَُّواة   َكانَ   ِإن: َوالثَاِلث  
 .إال َعن عدٍل( يال يرو )فإنَه   (163)معي بنِ 

 بَِقبوهِلا، وال بردِ ها لقول  ا ي طَلق   ال االحِتمال   فيهِ  مَا وَنوِهِ  املستورِ  روايةَ  َأنَ  والَتحقيق  
ِتبانَةِ  ِإىل موقوفة   هي بل يقال  .(164)احلَرميِ  ِإمام   بهِ  َجَزمَ  كما  حالِهِ  اسح

  هولاجملمثال عِّى: 

َحاقَ  َعنح  الَصرَاِف، َسِعيدٍ َعن ). 1  بحنِ  َسعحدِ  أَبِيهِ  َعنح  ،(165)ع َباَدةَ  بحنِ  َسعحدِ  بحنِ  ِإسح
 .(166)ع َباَدةَ 
َحاق  ف  وروى َعنه   سعد بيهِ أ نعَ  روى جمهول   :حاتِ  أبو فيه قالع َباَدَة  بن   َسعحدٍ  بن   ِإسح

 .الَصرَاف َسِعيد  
 الَعزِيز َعبحد َعنح  ،احللب َسِكيَنة   َأِب  بن الَصَمدِ  َعبحدِ  َعنح  ،(167)َوَضاحٍ  بنِ  َعن حم ََمدِ ). 2
 .(َحازِم َأِب  ِبنح 
 َولَح  َحازِمٍ  َأِب  ِبنح  الَعزِيز َعبحد َعنح  َرَوى أِلَنَه   جَمحه ول   احللب َسِكيَنةَ  َأِب  بن الَصَمد َعبحد  ف َ 
 . (168)َوَضاحٍ  بحن   حم ََمد   ِإال َعنحه   يَ رحوِ 
 .َعنه  ِمن غِي َمن روى  و ثِ قَ  إذا إال القبول، عدم روايِتِه: كم  ح  

ُُ رُمس ُمال الث:ُاملَُ
                                                           

ُبتصرفُيسير()ُ.(248:ُص1ُج)ُاألبناسيُإسحاقُألبيُالصالحُابنُعلومُمنُالفياحُالشذاُ(163)
ُ(.98نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(164)
ُتوعبخلقا،ُواسُمنهمُذكرتُبلُيعرف،ُالُمنُكلُهذاُكتابيُفيُأذكرُلمُيعرف;ُولكنيُيكادُوال.ُروايةُلهقالُالذهبيُفيُالميزانُ)ُ(165)

ُ.مجهول.ُاهـ:ُحاتمُأبوُفيهُقالُمن
فيُالكتبُالتسعةُحديثاًُسوىُفيُمسندُاإل (ُولمُأجدُلهُ  ُع ب اد ة ،ُع نُ(ُ)22462مامُاحمدُ))قلت  ُْبنه ُس ْعده ُْبنه اق  ،ُع ْنُإهْسح  افه رَّ ُالصَّ يد  س عه

ُاأْل ُ ن  ُمه يَّ ُه ذ اُاْلح  :ُ"ُإهنَّ س لَّم  ُو  ل ْيهه ع  لَّىُهللاُ  ص  ُهللاُه س ول  ُر  :ُق ال  ق ال  ُع ب اد ةُ  ُْبنه ُس ْعده ب غُْع ْنُأ بهيهه ،ُو  ان  ْمُإهيم  ب ه  ح  ْحن ةُ  ُمه اره ْمُنهف اقُ ْنص  ه  ُ(ض 
ُكانُُ(166) جهُُس ي هد ُصحابيٌّ ْزر  د ُُاْلخ  د ُ،ُوهوُب ْدًراُش هه ق دُهُ،اْلع ق ب ةُهُل ْيل ة ُُالن ق ب اءُهُأ ح  ارُ ُع ل ْيهُهُاْلت ف تُ ُو  ف اةهُُي ْومُ ُاأْل ْنص  س ولُهُو  هُُر  لَّى-ُاّللَّ ُع ل ْيهُهُّللَّ ُاُص 

س لَّمُ  ك انُ ُلهي ب ايهع وه ،-ُو  ْوع وًكا،ُو  تَّىُم  اع ة ،ُب ْكرُ ُأ ب وُأ ْقب لُ ُح  م  اْلج  د وه مُُْو  مُُْع نُُْف ر  أْيههه ْند ُُل ه ُُ،ر  د ،ُأ بهيُعه هُُد او  النَّس ائهي  يث انُهُو  ده اتُ ُ،ح  ن ة ُُم  ُْرب عُ أ ُُس 
ة ُ .ُع ْشر  ان  ْور  ُسيرُأعالمُالنبالءُللذهبيُبتصرف(.)ُبهح 

امُ ُ(167) م  افهظُ ُاإْله ثُ ُاْلح  د ه ح  ،اأْل ْند ل ُُم  ه،ُع ْبدُهُأ ب وُسه د ُُاّللَّ مَّ ح  احهُُْبنُ ُم  ضَّ يع ُُْبنُهُو  انهيُ ُب زه ْرو  ْول ىُ،هـ(287-199)ُاْلم  بُهُم  احه ُُص  ُع ْبدُهُاأْل ْند ل سه

نُه ْحم  ي ة ُُْبنُهُالرَّ ع اوه لُهُم  :ُالدَّاخه ع  ،ُْبنُ ُي ْحي ىُس مه ين  عه يلُ ُم  اعه إهْسم  ،ُأ ب ىُْبنُ ُو  ْيس  أ ْصب غُ ُأ و  جهُاْلف ُُْبنُ ُو  ىُُر  و  ْنه :ور  د ُُع  الهدُ ُْبنُ ُأ ْحم  ،ُخ  بَّاب  مُ وُ ُاْلج  ُق اسه
ل ه ُ،ُأ ْصب غُ ُْبنُ  ط أ ُُو  ثهيرُ ُخ  ْحف وظُ ُك  ْنه ُُم  ُ..ُ)سيرُأعالمُالنبالءُللذهبي(ع 
ْبدُهُاْبنُ ُق الُ ُ(168) غ ْيرُ ُاْلب ر ُهُع  :ُو  د  احه ،ُإنَّه ُُو  ْجه ول  ل مُُْم  دُُْو  يًاُع ْنه ُُن جه اوه حُ ُإالَُُّر  د ُم  اح ُُْبنُ ُمَّ ضَّ  .)التلخيصُالحبيرُالبنُحجرُبابُالماءُالطاهر(ُو 
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 (،املَس م رُم: )َوه وَ  ِر،الظَاهِ  يف  َعدل   َوَلِكَنه   ،اَبِلًنا َعَدالَت ه   ج ِهَلت الراوي الذيوهو  
 .كثيٍ   وابن   ،الصالِح، والنوويُّ  وابن   ،(169)الَشاِفِعَيةِ  بَعض   بَِقب ولِهِ  قَالَ  فَ َقد
َُُِب ُال ر ُه ُ ا َُُِم   ُ؟واملس  رُُِوالع ُُِاحلا

 َيج، رأيناه أو ،ليصَ ي   ه  رأينا: أي ،الظاهرة   ه  عدالت  ع ِلَمت  نمَ  َرُاملَس ُم أنَ : اجلواب
 .ه  عَ مَ  تعاملنا ما ناألنَ  لنا؛ تظهر ل (170)البالنة العدالة لكن
 .ماه  ين َ ب الفرق   هو هذا ابلناً،و  ظاهراً، ه  عدالتَ  َجِهلنا ما: احلَالِ  جَمحه ول   اوأمَ 

 مح هَوَغي حر   َكِثيٍ   َواِبحن   َوالنَ َوِويُّ  اَلحِ الصَ  بحن  فَا ابملستور املمَرادُِ يدِ ََتحدِ  يِف  َم حَتِلف ونَ  فالع َلَماء  
َََُُجَع م ا َُم .1 أَقحَساٍم: َثاَلثَة املَْج م  َُم .2 .الِع َُُِمْ م  ََُُِمْ م   املَْس م رم.ُ.3.  احلَا
ِ ها جَيحَعل   َحَجرٍ  بحن  َوا َميح َُم .1: ِقسح َُُِ َُمَمْ ُم.2. الِع َُُِمْ م   .(171)املَْس م رُمَُوهم َُُاحلَا
 عنُاحلميثُاملمعنَعن.ُ  ا م

 ف الٍن. نعَُمثل  كذا هل هَي   قالَ  الانً ف   أنَُّاختلَ  العلماء  يف  .1
َبٍل، بحن   َأمححَد   قَالَ ُ-أ َقِطًعا ك ون  تَ  َبلح  نح بِعَ  َوِشب حه َها َأنَ  تَ لحَتِحق   اَل  َوَجَاَعة : َحن ح  َيَ يَ تَ ب َ  َح َى  م ن ح

 الَسَماع .

: َوقَالَ ُ-ب ه ور  (، َك   )َأَن( اجلح مح مِ  لَشرحطِ ابِ  الَسَماعِ  َعَلى حَمحم ول   َوم طحَلق ه   )َعنح  ِمنَ  الحم تَ َقدِ 
لِيسِ  ِمنَ  َوالحبَ َراَءةِ  اللِ َقاِء،  .(172)الَتدح

 ك لُّه مح   أِلَنَ ه مح  الصحابة ، عدىَضِعي    فَِإنَه   ي  عحَلمح  َولَح  دِ نَ السَ  يِف  َكانَ   ِإَذا اطِإب حَهام  ُ.2
،  .رُّ يض اَل  فَِإنَه   املَتُِ يف  َكانَ   ِإَذا َوأََما ع د ول 

                                                           
ُ(.92(،الباعثُالحثيثُالبنُكثيرُ)ص:2/478تدريبُالراويُ)جُ(169)
الُ أيُُ(170) ينُ ُأ ْقو  ك ه ز  نُُْالم  رحهُُأ ْهلُهُمه يلُهُالج  التَّْعده ل ْيسُ ُو  اد ُُو  ر  نُ ُالم  يُب اطه اوه ُ.هللا ُُإهالَُُّه ُيع لمُالُ ُذ لهكُ ُف إهنَُُّالرَّ
ُ.98نزهةُالنظرُالبنُحجرُصُ(171)
:ُع ْبدُهُاْبنُ ُق الُ (،37ُانظرُالتقريبُوالتيسيرُللنوويُ)ص:ُ(172) الُ ُاْلب ر ه ،ُاْعتهب ارُ ُو  وفه ر  ،ُبهاْلح  اأْل ْلف اظه اُو  إهنَّم  ،ُه وُ ُو  ،ُبهالل هق اءه ال س ةه ج  اْلم  ُو 

اعه، السَّم  د ةه،ُو  ش اه  اْلم  ُ.(1/332تدريبُالراويُ)جُو 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       45

 

َ  نِزَاع   ِفيهِ  َهَذا ،الثِ َقة   َحَدَثِن : الرَاِوي َكَقوحلِ   التَ وحثِيقِ  ِبِصيَغةِ  اطِإب حَهام  ُ.3 اِء الع َلمَ  بَ يح
ِهِ  نحدَ عِ  َضِعيفاً  ِعنحَده   ثَِقةً  َيك ون   َقدح  أِلَنَه   ق  ب ولِهِ  َعَدم َوالَصَواب    .(173)َغيح

ُِِ يب الَفرحقِ  ِلو ج ودِ  جهالة ىي َسمَ  اَل  اطِإب حَهام  . 4  َ ََُِواملَْج ُم املمبيْ ََُ أِلَنَ  ،   املَْج م 
مِ  َمعحر وف   ، ه  قح ي وثِ   َولَح  َواِحد   َعنحه   َرَوى ِإَما َلِكَنه   َوالَنَسب   ااِلسح  الِعيِ  جَمحه ول   َوَهَذا م عحتَ بَ ر 
، قحه  ي وثِ   َولَح  اِث حَنانِ  َعنحه   َرَوى َوِإَما  .الِ احلَ  جَمحه ول   َوَهَذا م عحتَ بَ ر 
، وََكَذا ،(174)َواملمَ ابَيَعا ُِ الشواهد يف  يصحلح   احلَالِ  جَمحه ول  . 5 ت ور   لِعيِ ا جَمحه ول   أََما املسح
 أِبَنَ  َوع ِلمَ  ثَِقة   َعنحه   َرَوى وح أَ  الطُّر ق   َكث  َرتح   ِإَذا ِإاَل  ،َعا َُِواملمَ ابيَُ الشواهد يف  يصحلح   َفاَل 
 َشَواِهدِ ال يف  َيصل ح   الَعيِ  جَمه ولَ وقيل أَن  ،(175)ثقات َعنح  ِإاَل  يَ رحِوي اَل  الثِ َقة   َهَذا

 .(176)واملتابعاتِ 
ثَ ر  ُ.6 ِ  جهالة َغالًِبا هِ بِ  ي رِيد ونَ  ((،جَمحه ول  ): )الرَاِوي يف  قَال وا ِإَذا املمَ مِِّا َُ َأكح  ،الَعيح
 .(177)َواحلَالِ  الَوصح ِ  جهالة بِهِ  ي رِيد   َحاِت   َوأَب و
 
 

                                                           
ُ.470/ص2الراويُجُب،ُتدري91،ُالباعثُالحثيثُص74مقدمةُابنُصالحُصُ(173)

اد ُُب لُْ يبُ ُز  طه حُ ُل وُُْأ نَّه ُُالبغداديُاْلخ  رَّ هُهُك لَُُّبهأ نَُُّص  ،ُش ي وخه ىُث مَُُّثهق ات  و  نُُْر  ،ُل مُُْع مَّ هه لُُْل مُُْي س م ه ي تههُهُي ْعم  ُ(.470/ص2)تدريبُالراويُجُبهت ْزكه
ُهو:فُالصحابي،ُوهوُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنبيُعنُالحديثُروىُبمنُخاصُلكنهُالمتابعة،ُمنُنوعُوهوُشاهد،ُع:ُجمالشواهدُ(174)

ًُُحديثُمتنُفيُآخرُلصحابيُصحابيُالمتابعة ُعنُناهمعُأوُنحوهُأوُمثلهُويروىُهللا،ُعبدُبنُجابرُعنُيروىُكحديث،ُمعنىُأوُلفظا
ُالعكس.ُوكذلكُعائشة،ُحديثُمنُشاهدُهلُجابر:ُحديثُعنُفيقالُالمؤمنين،ُأمُعائشة

ُعنُثالحديُيرويُالذيُالصحابيُلغيرُتقعُأنُبشرطُالمعين،ُالحديثُروايةُفيُلغيرهُالراويُموافقةُوهيُمتابعة،ُالمتابعات: جمع
ُقبله.ُمنُأوُعنهُللراويُتقعُكأنُوسلم،ُعليهُهللاُصلىُالنبي

ُنافعاً،ُسالمُعتابُفيقال:ُأبيه،ُعنُكذلكُيرويهُهللاُعبدُبنُسالمُروايتهُفيُيوافقهوُمواله،ُنافعُعمرُابنُعنُالحديثُيرويُأنُوصورتها:
.ُمتابعُ ُمنهماُوكلُ  ُومتابع 

ُقوةُحسببُالطريق،ُذلكُمنُالحديثُتقويةُوفيهُاإلسناد،ُمنُالموافقةُفيهُحصلتُالذيُالموضوعُذلكُفيُالغرابةُرفعُالمتابعة:ُوفائدة
ُالمتابع.
ُالمعنى.ُموافقةُالمتنُفيُويكفيُاإلسناد،ُفيُتوافقُأنُالمتابعةُفيُويشترط
ًُُ)شاهداً(ُالمحدثينُبعضُسماهاُوربما ُتحتمله.ُواللغةُاالستعمال،ُفيُتوسعا

ُال؟ُأمُالشيخُذلكُتعديلهُيتضمنُفهل:ُشيخُعنُالثقةُروايةُوأماقال:ُ)91ُانظرُالباعثُالحثيث)مختصرُالحديثُالبنُكثير(ُصُ(175)
ًُُيكونُالُأنهُوالصحيح.ُفالُوإالُفتوثيق،ُثقةُعنُإالُيرويُالُكانُإن":ُُثالثها"ُُ...ُأقوالُثالثةُفيه ُينصُممنُانكُولوُحتىُله،ُتوثيقا
ًُُذلكُيكونُال"ُالثقةُحدثني:ُ"ُقالُولو.ُشيوخهُعدالةُعلى  (.واضحُاوهذُغيره،ُعندُالُعنده،ُثقةُيكونُقدُألنهُالصحيح،ُعلىُلهُتوثيقا

ُوجبُبخبر،ُوانفردُواحد،ُرجلُإالُعنهُيروُلمُمنُفأماُ(:226)ُالحديثُعند(3/174ُ)ُ«سننه»ُفيُفقالذكرهاُالدارقطنيُفيُُ(176)
ُ.التابعينُطبقةُفيُرجلُفيُذلكُ–ُهللاُيرحمهُ–ُذكرُوقدُاهـ،ُأعلم،ُوهللاُغيره،ُيوافقهُحتىُذلك،ُخبرهُعنُالتوقف

ناُماهرُالفحل.ُ(177) جيز  ناُوم   فوائدُشيخ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 َنَزاَل لَّـِذي َقْدا َوِضدُُّه َذاَك  ُه َعـَاَوُكلُّ َمـا َقَِّّـْت ِرَجاُل/ 14

ُِ ََاِلي احَلِدثي سَنادٍ  ِدِه اِبلنِ سَبةِ ِإسَنا اةِ ِرو  َعَدد   َقلَ  اَلِذي ه وَ  :ال  َذِلكَ  بِهِ  ي ذَكر   آَخَر، طإِِ
 :ِقسَميِ  َعَلى َوه وَ  ،(178)احلَِديث  

َُِّ ٌُُُعم م ٌُّ:ُاأَلَو  .إبسناٍد صحيٍح نظي ٍ  ،(179) ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  إىل ر َواتِهِ  َعَدد   َقلَ  ما : محَ 
ُِِ) (180)هِ الثياتِ يف ث   الب َخارِيُّ  َأخَرَجه   َما: ِمثَال ه    :قَالَ   109ُ:ِبَرَق
 الَنِبَ  َسَِعحت   قَالَ  َسَلَمةَ  َعنح  دٍ ع بَ يح  َأِب  بحن   يَزِيد   َحَدثَ َنا قَالَ  ِإب حَراِهيمَ  بحن   َمكِ يُّ  َحَدثَ َنا
 .النَّارُُِِ نَُ ْ َعَم ُمُ َيْ  َي َيبَي َّأَُُْأقملُُْملََُُْ اَُعَ  َُُّيَي ملَُُْ نُْ: يَ ق ول   ملسو هيلع هللا ىلص

 :(181)النِّسِ ُىُالعم م ُى:َُوال َّاينُ
َُُِِإََلُُاِدَ ا ُُِكََُذلُُِِ نُالَعَمدُمَُك يمرََُُُوِإنُ،احلَِميثُُِأَِ مَّةُُِِ نُِإَ ا ُُِِ نُال مر ُمَُوهم َُ  َُرسم 

  .(182) ملسو هيلع هللا ىلصُهللا

                                                           
ث ال ه ُُ(178) دُ لْوُوُ ُ:مه مثالًُج  ُه كالبخاري  الرواةُه ُهُأحدُ  ههُعنُالنَّبهي  يُحديثاًُبإسناده ُي ْروه نُالناسه ُ-ف الناًُمه عليهه  ُ لَّىُاّللَّ مُولم-وس لَّمُ ص  ْعهُ  وإنَّماُي ْسم  نهُ 

وجودُ  ُم  ل  ُف الناًُاألوَّ أنَّ ُأحمدُ  ُاإلمام  ف  ،ُوي ْعره ر  ُآخ  ش ْخص  عنهُ  دَّث هُ  ،ح  يٌّ :ُلماذاُح  ُُفيقول  ُاالقتراب  ل  طة ؟ُال،ُبْلُأ حاوه واسه ُب ْينهيُوبين هُ  يكون 

ُه نُالنَّبهي  لَّمُ -مه ُوس  لَّىُاّللَّ ُعليهه ُمنه ُتحديث ه ،ُ-ص  ُوي ْطل ب  ل  يُاأل وَّ اوه ُالتيُفيهاُالرَّ ُإلىُالبل ده د ه ُي س افهر  ث ه ،ُفهذا،ُفتجه د ه ُالُفي ح  ،هو  ُُع ل و  ل  ح  وقْدُر 
ُاأل ُ ُأبوُأ ي وب  ُفيُس تْره بحديث  ث هُ  د ه ;ُلي ح  الصحابةه دُ  ُأْنُي ْلق ىُأح  ;ُأل ْجله ْصر  ُإلىُمه ُ.المؤمنُهنصاري 

ُ(.732/ص:2انظرُتدريبُالراويُ)جُ(179)

ههُعنُأبيهُه عنديُأعاليُأسانيدُالعالمُاإلسالميُسماعاًُللبخاريُوهوُسن دُعبدُالرحمنُبنُعبدُالحيُالكتانيُبأحدُأسانيده للُه بينيُوُوالحمدُ 
ُرجالً.19ُرجالًُوعنديُغيرهاُبواسطة16ُُرجالًُوبينيُوبينُرسولُهللاُصلىُهللاُعليهُوآلهُوسلم13ُُوبينُالبخاريُ

نُثالثياتُالبخاريُأيُبينُالنبيُوالبخاريُثالثُرواةُفقط.ُ(180)  وهذاُالسن دُمه
هُُ(181) ُالن هْسبهي  ه   :أنواع ُالع ل و 

ُإلىُشيُالُمَوافَقَةُ:.1 صول  ُالو  ُوهي  ْنُغيره ُمه ن هفهين  ص  ُاْلم  ده أح  ُ:اْلُمَوافَقَةِ  ِمثالُ  .طريقههُهخُه

يُ ُأنُْ هُهُع نُالب خاريُ ُي ْروه هُُش ْيخه ي  ْيده م  ُبنُعيينة.ُاْلح  ُع نُسفيانه
يُ ُن ع ْيمُ ُأبوُيأتهيُ ف هُع نُُفي ْروه ي  ْيده م  ُ.اْلح 

ُعنُُْأبوُفصارُ  ميديُن ع ْيم  نُب د الًُُالح  هُُمه ميع نُُالب خاري  ُ.ديالح 

ُُالبَدَُل:.2 هه شيخه ُإلىُشيخُه ُالوصول  ،ُ :البَدَلِ ِمثاُل ُُ .هطريقُهُغيرُهُمنوهو  ُالسابقه ثاله ُاْلمه طريقُُرفيرويُالحديثُبطريقُآخرُغينْفس 

هُع نُُالبخاري ي  ْيده م  ُبنُعيينةُاْلح  ُع يينة،ُفيكونُأحمدُبدالًُع نُُع نُسفيانه ُبنه ع نُسفيان  هُاْلحُ فيرويهُمثالًُع نُأحمدُ  ي  ْيده ُُ.م 

ن هفهينُ ُاْلُمساواةُ:.3 ص  ُاْلم  ده ُأح  ُإسناده ههُمع  ره نُالراويُإلىُآخه ُمه ُاإلسناده ُ:مثالُهُ ُُ.استواء ُعدده

ي ،ُي ْروه ًُُالنَّس ائهي  ديثا هُُوبينُ ُبين ه ُُيكونُ ُح  لَّى-ُالنَّبهي  لَّمُ ُعليهُهُاّللَّ ُُص  د ُ-وس  رُ ُالبنُهُويكونُ ُن ْفساً،ُعش رُ ُأح  ج  ُوبينُ ُبين ه ُُونُ يكُنْفس ه ُُالحديثُ ُح 
هُ لَّى-ُالنَّبهي  د ُ-وس لَّمُ ُعليهُهُاّللَّ ُُص  ف هيُ ُالنَّس ائهيَُُّأنَُُّمعُ ُن ْفساً،ُعشرُ ُأح  رُ ُوابنُ ُ،(هـ303)ُسنة ُُت و  ج  ف هيُ ُح  قُ ُ،(هـ852)ُسـنة ُُت و  ُبين هماُفالفاره

; ع ل ه ُُس ب بُ ُفهذاُواضح  ًُُإسناداًُُج   .عالهيا

ن هفُههُالُمَصافََحةُ:.4 ص  ُاْلم  ُذلك  ُتلميذه ُمع  ُاالستواء  ُ:ِمثاُل الُمَصافََحةِ ُ.و 

ُه ُالنَّبهي  ث الًُوبين  م  ُه ُالنَّسائي  ُبين  ُ-يكون  عليهه  ُ لَّىُاّللَّ د ُ-وس لَّمُ ص  ُهُأح  ُوالنبي  ر  ج  ُح  ُابنه ُن ْفساً،ُوبين  ُ-عش ر  عليهه  ُ لَّىُاّللَّ ُن ْفساً،ُُاثْن ا-لَّمُ وسُ ص  ع ش ر 
ُابنُ  ُُفيكون  ر  ج  ُح  ُابنه ُشيخ  تهلميذ اًُله ،ُوي ْصبهح  ُكأنَّهُ  ياًُله ،ُبْلُأ ْصب ح  س اوه ُم  ،ُفأ ْصب ح  ُالنَّسائيَّ صاف ح  ،ُكأنَّهُ  ر  ج  ُالنَّسح  ل ةه ْنزه هُفيُم  ُ.ائي 

1ُ/736ُتدريُالراويُجُ(182)
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،و ِصَ   ِإسَناٍد، يِف  َذِلكَ  و ِجدَ  فَِإَذا  َيك ن لَ  َوِإن اطِإَماِم، َذِلكَ  نمِ  ق ربِهِ  ِإىَل  َنظًرا اِبلع ل وِ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص َرس وِل هللا ِإىَل  لنِ سَبةِ ابِ  َعالًِيا
َعاين ِ الصَ  الرزَاقِ  عبدِ  عنح  أمحَد، اطإمامِ  عن حديثاً  َرَوى إذا الب َخارِيُّ  :َ َ لُ  ن ح

 عنح  ،(183)
رِيِ ، عن َمعحَمٍر، َبحَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  عن أََنٍس، عنح  الزُّهح ،الب بيَ  فَأصح  َخسة ملسو هيلع هللا ىلص والنب ِ  خاريِ 
 .رِجالٍ 
رَجِ  َصاِحب  ) َعيحمٍ ن    أبو جاءَ  فإذا َتخح  هذا َرَويحت   لوح : يقول  ف (البخاري ِ  صحيحِ  على الحم سح

ِبح   احلديثَ   :هم رجالٍ  أربعة   الرزَاقِ  عبدِ  وبيَ  بَ يحِن  ي صح
 .اطإمام أمحد4 البخاريُّ،ُ.3، (184).شيخ  شيِخ أب نعيم2 نعيم،.شيخ  أب 1
َتِصرَ  أنح  أستطيع   أان: يقول   لِكَنه    .فقطح  رجالنِ  الرزَاقِ  عبدِ  وبيَ  بيِن  فيكونَ  طريقَ ال َأخح
 إسحاق   هوَ و  الرزَاِق، عبدِ  تلميذ   هوَ  الطرباين ِ  وشيخ   ،(185)الطَبَ رَاينُّ  َشيحِخي أان: فيقول  
 .فيويها هكذا الَدبَرِيُّ، إبراهيمَ  بن  
   الَدبَرِيُّ. إبراهيمَ  بن   . إسحاق  2 الطَبَ رَاينُّ،. 1
 ُُُُُُُُالنسب. الع ل و ِ  أنواعِ  نح مِ  فهذا
، الرزَاقِ  عبدِ  ىلإ َيِصلَ  أنح  استطاعَ  لكَنه   ال، الب خاريِ ؟ على َعال ن  َعيحمٍ  أبو فَ َهلح    بع ل وٍ 

ِب   ع ل و   فهذا  .ِنسح
ُِ . ِضدُّ : فَ ه وَ  :النَّاِزل احَلِدثي  الع ل وِ 

َُُِ اَدَُعَمدُمُالَِّ يُوهم َُ سَنادُُِلنِّسَبةُِِإسَناِدِ ُابُُِرَِجا  .احلَِميثُمَُذِلكَُُبِهَُُِكرُميمُ ُآَيَر،ُدِِ

 

                                                           
ُير،فتغُعمرهُآخرُفيُعميُحافظ،ُثقة،:ُمصنفالُصاحبُموالهمُالحميري،ُبكرُأبوُالصنعانيُنافعُبنُهمامُبنُالرزاقُع ْبدُه وُ ُ(183)

ُ(.هـ211ُ)ُسنةُيوهوُشيخُاإلمامُأحمدُوأخذُمنهُقبلُأنُيختلطُتوف
ُ(.4064)ُوالتقريبُ،6/130ُالكبيرُوالتاريخُ،5/548ُسعدُابنُطبقات

،ُأبيُبينُ (184) هُُن ع ْيم  ي  اره ;ُوالب خ  ف هيُ ُن ع ْيمُ ُأباُألنَُُّرجالنه ف هيُ ُريَُّوالبخاُ،(هـ430)ُسنة ُُت و  النُهُالفترةهُُهذهُهُففيُ،(هـ256)ُسنة ُُت و  ج  ُ.ر 
نُُْوهوُ ُ(185) ،ُممَّ ر  ائة ُُعاشُ ُع م ه ،ُمه نُُْسنة   .(هـ360)ُإلى(ُهـ260)ُس نةُهُمه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       48

 

.ُ  ا م  عنُالَسَنمُالعالُوالناَ 

ليس لعلو السَنِد ونزولِِه عالقة  بصحِة احلديِث فقد يكون السَند  عاٍل ولكن فيِه .1
 بحنِ  َبارَةَ ج  فجميع ها يرويها َعن لريِق شيِخِه  ،رجل  ضعي   كثالثياِت ابِن ماجه

. (186)لحم َغلِ سِ ا  وهو ضعي  
 َكث رتِ   فكَلما لخطِأ،ا وقَلةِ  الصَحِة، ِإىل أَقربَ  لكونِه فيِه؛ َمرغوابً  العلوُّ  كانَ   وِإََّنا. 2

 احلديِث. ض ع ِ  مظانُّ  َكث  َرتح   الَسند ؛ ولالَ  الوسائط  
 

َْل  َفْهَو َقول           أَلْصَحاِب ِمْنا َأَضْفَتُه ِإَلىَوَما  /15  ُقوٌف ُزِكْنَو َمْوِف

  .َصاِحبٍ  َجع  : اأَلصَحاب  
ُلَِ  َُُوهم : :الَصحابي َُِم ؤ ُُِالنَِّ َُُّ 187)َ ْن ُوس َّ ُوآلِه نا ُبِهَُ  َّ ُهللامُ َعاَلُع  ِه

 ُ.و اَ َُع  ُاِدسل ُِ

،ُِ،َأقَ اُلُُِِ نُالصََّ ابَِة،ُِإََلُُأمِ  هََُُ اُهم َُ :امَلوُقوُف ُِإسَنادم ُمَُينم نُمَُوَقمَُوَأ َعاُلِِ
 .(188) منَ ِحع اَُينم نُمَُوَقمُ م َِّصل ،

 الَقوِليِّ امَلوُقوِف ِمَثاُل: 

ُاْبِن،َُواْبنُُِاْبنَُُِوابْيَنةُُِابْينَي َيْ ُُِبَيْ َُُ مَشرَُِّّمَُكاَن ُُُْأَنيََّ اُ،َُعاِ َشةَُُ سرو َُعنَُعنُْ
ُُِْبَِ  ََُُوَ اُال يى م َيْ ِ،ُااِلبْينَي َيْ ُُِ يمْعِح  ،ُاَلُُُا ََُُِّعْبمُمُانَُوَكَُ.َُ َشرََّك يْ م ُييمْعِح ُيمَشرَِّّم
َ ِث،ُدمونَُُال ىكم رَُ :ُاْدِ ََ ُ. 189)اْلبَيَنا ُُِمبَْنزَِلةُُِاأْلََيَ ا ُمَُوقَا

                                                           
يُ ُق الُ ُ(186) اره بُ ُعنه:ُاْلب خ  ْضط ره .ُم  يثه ده :ُاْبنُ ُقالوُ ُاْلح  ين  عه ق دُْهـ241ُتوفىُُك ذَّابُ ُم  بُ ُو  ائ ة ُُق ار  ُعالمُالنبالءُللذهبي(.)سيرُأُاْلمه
(ُبـُوالتَّْعبيرُ (ُوقال:ُ)107نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُُ(187) نُأ ولى(ُ))الل قهيَّ هم:ُقولُهُمه حابيُ ُبعضه نُالصَّ ُهللاُصلىُالنبيَُُّرأ ىُم 

جُ ُألنَّه ُُوسلم;ُوآلهُعليهُتعالى ه ُُمكتومُ ُأ م ُهُابنُ ُحينئذُ ُيخر  نُونحو  ،ُمه د دُ ت ُُبالُصحابة ُُوه مُالع ميانه ُ.ر 
 (.41(،ُالموقظةُللذهبيُ)ص:37(،ُالتقريبُللنوويُ)ص:38مقدمةُابنُصالحُ)ص:ُ(188)
ُ،9/270ُالمحلىُفيُحزمُوابنُ(،11126)ُبرقم11/347ُُشيبةُابيُابنُالداراني(:ُاخرجهُحسين)ُالدارميُسننُمحققُقالُ(189)

ُ.اإلسنادُبهذاُالثوريُسفيانُطريقُمنُ،6/230ُالفرائضُفيُوالبيهقي
والباقيُلبنتُُنيفعائشةُرضيُهللاُعنهاُأعطتُللبنتينُالثلث)ابنُابن(ُو)بنتُابن(ُُوُ()ابنتينالمسألةُصورت هاُتوفىُرجلُفتركُُهذه

ُاألنثيينُوابنُمسعودُأعطىُالباقيُالبنُابنُفقطُوحُ  ُحظه ثل  ُمه ماُبنتُاالبن،ُوقدُأنكرُعليهُزيدُبنُثابتُكُمُ رُ االبنُوابنُاالبنُللذكره
 الدارمي.ُجاءُفيُسنن
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 َِِّيِّ امَلوُقوِف َوِمَثاُل  : الِف

 َخف َض ُكل ََّما ِة،لصَّال ا ِفي ُيك بَُّر ك اَن ُعَمَر ْبَن الل َِّه َعْبَد أ نََّ الل َِّه: َعْبِد ْبِن َساِلِم َعْن

 .(190)َوَرف َع

 عنُاحلميثُامل ق و.ُ  ا م

رِة، االستفاَضِة،َأو  ابلَتوات ِر، صحابي اً؛ي  عحَرف  كون ه  .1 و إِبخباِر بعِض أَ  َأو الشُّهح
 مع وجوِد بينة حاب  َأو إِبخبارِِه عنح نفِسِه أبَنَه  ص الَتابِعَي،َأو بعِض ثقاِت  الَصحابِة،
 لك.على ذ
 َلِقَيه   َأنح  بعدَ  رَتدَ ا َمنِ  (ادسل ُُِع  ُو ا َُ) الصحاب ِ  يف تعري ِ  بقولِنا ُن حرِج  . 2

فقد ارتدوا بعَد  (191)َخَطلٍ  وابن َجححشٍ  بنِ  كع بَ يحِد هللاِ   الر َِدِة؛ على وماتَ  ،م ؤِمنًا بهِ 
 .اسالِمِهم فال ي قال َعنه م صحابة

اىل  فع  الرَ  احلديث َذِلكَ  ح كمَ  َأنَ  َعَلى َتد لُّ  (192)َقرِيَنة   ِإن جاَءت ،أَقَوال  الصحابةِ  .3
 أ نَُّه:  ُعَمَر ابِن نَع :ابلرفِع، مثال ه  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فنحكم  عليها 

 . 193)الطَِّحاُلَو َوالك ِبُد، َواحِليَتاُن، اجل َراُد،: َوَدَماِن َميَتَتاِن ل َنا ُأِحلَّت: ق اَل
 .املمَسَنمُِ َمعَن  يِف  َوه وَ  ،َصِحيح   ِإسَناد   َهَذا: (194)الَبيَهِقيُّ  الَ قَ 
ه ور   .4 َوق وفَ  اأَلَحاِديثِ  َجعلِ على  الف َقَهاءِ َذَهَب ج 

َرف وعَ  مبَنزَِلةِ  َحابَةِ الصَ  َعَلى ةِ امل
 ِإىَل  ةِ امل

 َوِإحلَاِقَها الِقَياِس، َعَلى َهاِدُيِ تَقوكذا  هِبَا، الَعَملِ  ل ز ومِ  يِف ، وسلم عليه هللا صلى الَنِب ِ 

                                                           
ُ(ُكتابُالصالة/ُبابُافتتاحُالصالة.202موطأُمالكُ)ُ(190)
ُ(.108نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(191)
ُعنُيالبركانُبكرُأبوُفقال:ُوسلمُعليهُهللاُصلىُالنبيُزمانُإلىُي ضفهُلمُإنُ،"ُكذاُنقول"ُُأوُ،"ُنفعلُكنا"ُُالصحابيُقولُ(192)

)الباعثُُ.الصالحُابنُورجحهُالتقرير،ُعلىُيدلُألنهُبرفعه،ُالنيسابوريُوحكم.ُوفالموقُقبيلُمنُإنه:ُاإلسماعيليُبكرُأبيُشيخه
ُ(.44الحثيثُص:

سن دُاإلمامُأحمدُ)3218(،ُوجاءُعندُابنُماجهُ)384ص:1ُرواهُالبيهقيُفيُالكبيرُ)جُ(193) (ُمرفوعاًُالىُالنبيُصلى5723ُ(،ُوم 
 هللاُعليهُوسلم.

اُتصانيفُعدةُولهُ(،هـ384ُ)ُسنةُولدُبكر،ُأ ب وُاني،الخراسُعليُبنُالحسينُبنُأحمدُه وُ ُ(194) ْنه  ُشعب"ُُو"ُُالكبرىُالسنن:"ُمه
ُ.305-3/304ُالذهبُوشذراتُ،3/242ُوالعبرُ،170-18/163ُالنبالءُأعالمُسير:ُ(.ُانظرهـ458ُ)ُسنةُتوفيُ،"ُاإليمان
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على  ، ورجحه  الشوكاينُّ اِل ِ الَغزَ  َواخِتَيار   ،َأمَحدَ  َعن َورَِوايَة   الَشاِفِعيِ ة ، اِبلسَُّنِن، وَذَهبَ 
 .(195)حِب َجةٍ  لَيسَ  املَ قم وَُأَن 

 َوف ِهَم. ،ع ِلمَ : َأي: (ُزِكَن): َوَقول ه  

ٌَِل ِمْنُه 16 ََِقْطالَصََّوُمـْر ََ            َحاِبيُّ  ٌٌ َما َرَو  َراو  َفَوُقْل   َقْطِرثي

 

َُِم  هِ ، كقولِ هو اطإلالق  و  ن اطإرسالِ مِ  ل، مأخوذ  ومراسِ  وجيمع على مراسيلَ  :ل ةُ ٌُلر
ول  اطإسنادَ  أللقَ  رِسلَُاملُم  نأنَُّ ،﴾اَْلَناِ رِيَنَُأْرَسْ َناُاَلشََّ اِطَ َُعَ  ُُ:﴿ ِإانَ تعاىل
 .(196)رواتهِ  جبميعِ  ده  يقي ِ 

 أَوح  لٍ عفِ  أَوح  قَ وحلٍ  ِمنح  َوَسَلمَ  َليحهِ عَ  هللا   َصَلى الَنِب ِ  ِإىَل  التابعيُّ  َرفَ َعه   َماُاصطالحاً: املمْرَسلُم
 .َكِبيًا  أَوح  التابعي َكانَ   تَ قحرِيٍر، َصِغيًا
  حبضرتِه ف ِعلَ  :أو كذا،  فَعلَ  أو: كذا،  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول   قالَ  التابعيُّ  يقولَ  َأنح  وصورَت ه
 ..(197)ذلك َنو   أو كذا،
 َسِعيدٍ  بنِ  َوََيحَي  هري ِ َكالزُّ   َكانَ   اَصِغيً  ،ِكَنايَةً   أَوح  َصرًَِيا ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  التابعي ه  عَ َرف َ  أبَِنح 

 ا بنِ  ِعيدِ َكسَ   صحابةَعِن ال رَِوايَِتهِ  لُّ ج   َكان  َمنح  َوه وَ  َكِبيًا  َأوح  ،(198)األنصاري ِ 
 
 سَيبمل

َِيارِ  ابحنِ  َعِدي ٍ  بحنِ  الِلَِ  ع بَ يحدِ و   ابلتابعي َخرَجَ وَ  ،املمَ مِِّا َُ ِعنحدَ  املَْش م رُم ه وَ  َوَهَذا، (199)الخح
                                                           

ُللشوكاني.ادُالفحولُ،ُإرش(130:ُ.ُ)ص،ُقواعدُالتحديثُ)(190:ُص2ُ)جالجامعُألخالقُالراويُُ(195)
نها:ُ ُوفيُالمسألةُأقوالُكثيرةُغيرهاُمه

 الشافعيُقوليُوقديمُوالحنابلة،ُالحنفيةُوأكثرُمالكُقولُوهوُالقياس،ُفوقُوهوُحجةُأنه. 
 الجوامعُجمعُشرحُفيُالزركشيُحكاهُالقياس،ُدونُوهوُحجةُأنه. 
 وهذاُقولُقوي(.ُ.للشافعيُأيُالقديمُعنُاألصوليونُنقلهُالزركشيُقالُحجة،ُفهوُيخالفُولمُانتشرُإنُأنه( 
 للشافعيُقوالًُُالماورديُحكاهُقياس،ُإليهُانضمُإنُحجةُأنه. 
 الزركشيُحكاهُغيرهم،ُدونُحجةُاألربعةُالخلفاءُقولُأن. 

ُ(.238/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(196)
ُ(.245/ص:1سخاويُ)جفتحُالمغيثُلل(،300ُ/ُص:1(،ُتدريبُالراويُ)ج38الموقظةُللذهبيُ)ص:انظرُالىُُ(197)
ْولهد ه ُُ(198) نُ ُم  م  ب ْيرُهُاْبنُهُز  عُ هـُ،143ُ،ُتوفىُالز  س مه نُُْو  ُُمه الهكُ ُْبنُهُأ ن سه يدُهُ،ُم  س عه س يَّبُهُْبنُهُو  مُهُ،ُاْلم  اْلق اسه دُ ُْبنُهُو  مَّ ح  هُُ،ُم  ع لهي  س ْينُهُْبنُهُو  ُ،ُاْلح 

ى و  يُ ُع ْنه ُُر  ْهره عُ ُالز  هُهُم  س ْفي انُ ُ،ُت ق د مه ش ْعب ة ُُ،ُُع ي ْين ة ُُنُ بُُْو  الهكُ ُ،ُو  م  يُ ُ،ُو  الثَّْوره اد ُُ،ُو  مَّ ح  ة ُُْبنُ ُو  يُ ُ،ُس ل م  اعه اأْل ْوز  اد ُُ،ُو  مَّ ح  ْيدُ ُْبنُ ُو  ُ،ُز 
اللَّْيثُ  يلُ ُ،ُس ْعدُ ُْبنُ ُو  اعه إهْسم  ُُْبنُ ُو  يَّاش  اْبنُ ُ،ُع  كُهُو  ب ار  اد ُُق الُ ،ُاْلم  مَّ ْيدُ ُْبنُ ُح  مُ :ُُز  ين ةُهُنُ مُهُأ ي وبُ ُق ده ده نُْ:ُُل ه ُُف قهيلُ ُ،ُاْلم  نُُْأ ْفق ه ُُم  لَّْفتُ ُم  ابهُُخ  ُ؟ُه 
: يدُ ُْبنُ ُي ْحي ىُق ال  يُ ُس عه اره يًاُك انُ ُ،اأْل ْنص  ةه.ُع ل ىُق اضه ير  ُ)سيرُأعالمُالنبالءُللذهبي(.ُاْلحه

لهد ُُ(199) ي اةُهُفهيُو  هُُح  لَّى-ُالنَّبهي  ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س لَّمُ ُع  ك انُ -ُو  نُ ُب وه ُأ ُُو  بارُالتابعينُكماُذكرهُالسيوطيُفيُتدريبُالراوي،ُولمُالط ل ق اءُهُمه نُكه ،ُمه
اب ةُهُفهيي ذكرُ ح  د ُُالصَّ ىُأ ح  و  دَّثُ س ْعدُ ُاْبنُهُسه ،ُع ْن:ُ،ُح  ر  ،ُع م  ان  ع ثْم  ع لهي  ،ُو  ك ْعب ،ُو  دَّثُ وُو  ة ،ُع ْنه :ُح  ْيد ُُع ْرو  م  ح  اتُ ُع ْبدُهُْبنُ ُو  ،ُم  نه ْحم  ُالرَّ
ف ةُهُفهي ال  لهيدُهُخه لهكُهُع ْبدُهُْبنُهُاْلو  يثُهُق لهيلُ ُثهق ة ،ُ،اْلم  ده  .)سيرُأعالمُالنبالءُبتصرف(ُاْلح 
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 سقط الصحاب

َند  م   َموحص ول   فَِإنَه   الصحاب ِ  ل  م رحسَ   واجلهالة   ،صحابةِ َعِن ال َغالًِبا ِرَوايَ تَ ه مح  أِلَنَ  ،(200)سح
 .ع د ول   ك لُّه مح   أِلَنَ ه مح  َتض رُّ  اَل  ابلصحابةِ 

 
 َِِل الَصحاَبِة  :َمثاٌل عِّى ُمر

يِ  ِبَدايَةِ  يف  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن الَنِبِ    َعاِئَشةَ  َحِديث   :  الَوحح ُال ََّ اِلُُيَيَ َ نَّثُمُانَُكََُوقَاَلتح
ِلم   ارِيُّ الب خَ  َرَواه  ( إخل...  201)َأْهِ هُُِِإََلُُيَيْرِجقُمُثمَُِّحَراءَُ ارُُِيفُُالَعَمدَُُِذَوا ُِ  .َوم سح
 ، ِمن شخٍص آخرفيدل  على أَنا َسَِعته   ،الوحي ِ  يف وقِت بدءِ  ودةً ول  ل تك ن مَ  فعائشة  
 ملسو هيلع هللا ىلصها َعِن النبِ  ألَن روايتَ  فَحكمنا على حديِثها ابملوصولِ  ،تروي عن التابعي ال  وعائشة

 َعبدِ حابِة كصغار الصم ا رواية  والصحابة  ك لُّه م عدول، أ ،أوعِن الصحابِة رضي هللا عنه م
(202)لَلَحةَ  َأِب  بنِ  هللاِ 

رٍ  َأِب  نِ بح  حم ََمدِ ،و  َفَحَنَكه   ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِ  َرس ولِ  َحَياةِ  يف  و ِلدَ ُ  الَصِديقِ  َبكح
َي ٍز فقد  َاء   َلَدتحه  وَ فإنَه  َرغَم كونِِه وِلَد يف َزَمِن النبِ  ولِكن كان صغياً غَي م   ع َميحسٍ  بِنحت   َأَسح

َرامِ  َوقحتَ  الحَوَداعِ  َحَجةِ  يف   .(203) ةُِاملمرسَُكِم ت عتَ بَ ر  يف ح   ما وأمثاهل  ما، فروايت  ه  اطإحِحح
 

                                                           
 (.97/ص:1للنوويُ)جُانظر،ُالمجموعُ(200)
نهينُ ُأ م ُهُع ائهش ة ُُع نُُْ(201) ْؤمه اُاْلم  لُ ُق ال تُُْأ نَّه  اُأ وَّ ئُ ُم  س ولُ ُبههُهُب ده هُُر  لَّىُاّللَّ س لَّمُ ُْيهُهع ل ُُاّللَّ ُُص  نُُْو  ْحيهُُمه ْؤي اُاْلو  ة ُُالر  الهح  ىُالُ ُف ك انُ ُالنَّْومُهُفهيُالصَّ ُي ر 

ْؤي ا اء تُُْإهالَُُّر  ثْلُ ُج  ْبحهُُف ل قُهُمه ب هبُ ُث مَُُّالص  ءُ ُإهل ْيهُهُح  ال  ك انُ ُاْلخ  اءُ ُبهغ ارُهُي ْخل وُو  ر  ه وُ ُفهيهُهُفيتحنُحه ي الهيُ ُالتَّع ب د ُُو 
اتُهُاللَّ عُ ُنُْأ ُُق ْبلُ ُد دُهاْلع ُُذ و  ُإهل ىُي ْنزه

د ُُأ ْهلههُه وَّ ي ت ز  عُ ُث مَُُّلهذ لهكُ ُو  ة ُُإهل ىُي ْرجه يج  ده د ُُخ  وَّ اُف ي ت ز  ثْلهه  تَّىُلهمه ه ُُح  اء  قُ ُج  ه وُ ُاْلح  اءُ ُغ ارُهُفهيُو  ر  ه ُُحه اء  ل كُ ُف ج  أُُْف ق الُ ُاْلم  اُق الُ ُاْقر  ئُ ُأ ن اُم  ُق الُ ُبهق اره
ذ نهي تَّىُنهيف غ طَُُّف أ خ  ن هيُب ل غُ ُح  ْهد ُُمه أُُْف ق الُ ُأ ْرس ل نهيُث مَُُّاْلج  اُق ْلتُ ُاْقر  ئُ ُأ ن اُم  ذ نهيُبهق اره تَّىُالثَّانهي ة ُُف غ طَّنهيُف أ خ  ن هيُب ل غُ ُح  ْهد ُُمه ُف ق الُ ُأ ْرس ل نهيُمَُّث ُُاْلج 

أُْ اُف ق ْلتُ ُاْقر  ئُ ُأ ن اُم  ذ نهيُبهق اره ث ة ُالثَُُّف غ طَّنهيُف أ خ  ل نهيُث مَُُّاله أُُْف ق الُ ُأ ْرس  ب هكُ ُبهاْسمُهُاْقر  يُر  ل قُ ُالَّذه ل قُ ُخ  ْنس انُ ُخ  نُُْاإْله أُُْع ل قُ ُمه ب كُ ُاْقر  ر  مُ اُو  عُ ُأْل ْكر  ج  ُف ر 
ا س ولُ ُبهه  هُُر  لَّىُاّللَّ ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س لَّمُ ُع  فُ ُو  اد ه ُُي ْرج  لُ ُف ؤ  ة ُُع ل ىُف د خ  يج  ده يُُْبهْنتُهُخ  و  يُ ُلهدُ خ  ضه اُاّللَّ ُُر  ل ونهيُف ق الُ ُع ْنه  م ه ل ونهيُز  م ه ل وه ُُز  مَّ ُذ ه بُ ُتَّىحُ ُف ز 
ْوعُ ُع ْنه ُ ة ُُف ق الُ ُالرَّ يج  ده اُلهخ  ه  أ ْخب ر  ب رُ ُو  يتُ ُل ق دُُْاْلخ  شه يُع ل ىُخ  ة ُُف ق ال تُُْن ْفسه يج  ده هُُك الَُُّخ  اّللَّ اُو  يكُ ُم  لُ ل ت ُُإهنَّكُ ُأ ب دًاُاّللَّ ُُي ْخزه مُ ُصه حه لُ وُ ُالرَّ ُاْلك لَُُّت ْحمه

بُ  ت ْكسه ْعد ومُ ُو  يُاْلم  ت ْقره ْيفُ ُو  ينُ ُالضَّ ت عه ائهبُهُع ل ىُو  ُهُن و  ق   .اْلح 
ه وُ ُ(202) يُو  ل تُُْالَّذه م  اتُ ُل ْيل ةًُُس ل ْيمُ ُأ مُ ُبههُهُح  ل د ه ا،ُم  تُُْو  ت م  ة ُُأ ب اُف ك  ْلح  ْوت ه ،ُط  تَّىُم  نَّع تُُْت ع شَّى،ُح  ت ص  تَّىُل ه ُُو  ل تُُْأ ت اه ا،ُح  م  ح  ذ ا،ُو  ُب حُ ف أ صُُْبهه 

ة ُُأ ب و ْلح  ًياُط  س ولُهُع ل ىُغ اده هُُر  ْست مُ ُل ه :ُف ق الُ ُاّللَّ كُ ُاللَّْيل ة ؟ُأ ع رَّ ىُ،ل ْيل تهك مُُْفهيُل ك مُُْاّللَّ ُُب ار  و  ْسلهمُ ُل ه ُُر  ائهيُ ُم  النَّس   .و 
مُ ُاْبن ه ُُع ْنه ُُأ ْرس لُ النبالءُللذهبيُوقالُُمأعالُ(،ُسير301/ص:1تدريبُالراويُ)جانظرُُ(203) دُ ُْبنُ ُاْلق اسه مَّ ح   .م 
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 ـُم  لُِرسَُابملُمُحُم َُهلُ

:ُ ضع هُم َم ُاأَلوَّ َم ُ.هُِقيمبم لَُُِوَعَم ُمُلُِاملمْرسُاحلَِميثُُِالَ ْ 
لِ ج حه  َوه َو اَلِذي َعَليحِه  ،رَِوايَةٍ  يِف  َوَأمححَدَ  ،(204)م سِلمٍ و  الب َخارِي ِ  َوه َو قَ وحل    .احَلِديث   ور  َأهح
ُ َم  .املمْرسلُُِاحلَِميثُُِ:ُقيمبم َُمال اينالَ ْ 
َيان  و  رَِوايٍَة، يِف  َوَأمححَد   َحِنيَفة َوأَب و َماِلك   اطِإَمام    الف َقَهاءِ  ِمن ت  َباع ه مح أوَ  الثَ وحرِيُّ  س فح

اُِ َواأل ص ولِيِ يَ  ِتَجاجِ  ِإىَل  َذَهب وا  ََُواملمَ مِّ َكامِ األَ  يِف  بِهِ  ااِلحح  .(205)الَشرحِعَيةَ  حح
ُ َم  .بشرو ُاملمْرسلُُِاحلَِميثُُِ:ُقيمبم َُمال الثالَ ْ 
ِ  الَشاِفِعي ِعنحدَ  َوه وَ   :ِبَشرحَليح
َُِكابِن   ةالصحاب نمِ  َكِثيًا  لَق وا اَلِذينَ  الَتابِِعيَ  ِكَبارِ   ِمنح  املمْرِسلُم َيك ونَ  َأنح - 1 . املمَس َّ
 .اطِإرحَسالِ  َسَندَ  ت  َقوِ ي َقرِيَنة   دَ ت وجَ  َأنح - 2
ُ:الَ َراِ نَُهِ  َُُِوِ نُُْ
 َرس ولِ  ِإىَل  َمرحف وعٍ  م سَندٍ  َخرَ آ ِبطحرِيقٍ  الَكِبي   التابعيُّ  أَرحَسَله   اَلِذي احَلِديث   يَ يرحو  َأنح - أَ  
ل   قَِبَله   لٍ م رحسَ  و، أملسو هيلع هللا ىلص هللاِ   .اأَلَولِ  لُِاملمْرسَُ رَِجالِ  َغيحِ  نح عَ  الِعلحمَ  ذَ َأخَ  نح مَ  أَرحَسَله  و ُ،ِعلحمِ ال أَهح
 الَنِب ِ  َأصحَحابِ  رواه  بعض   امَ  بَ عحضَ  الَكِبي   التابعيُّ  أَرحَسَله   اَلِذي احلَِديث   ي  َواِفقَ  َأنح - ب
لِ  ِمنح  َجَاَعاتٍ  فَ ت حَوىأو  ملسو هيلع هللا ىلص  .(206)الِعلحمِ  َأهح

                                                           
أ بهُُ(204) د ُُوو  يُد او  ذه التَّْرمه ائهيُ ُو  الن هس  اهْبنُ ُو  ة ُُو  ْيم  ز  مُ ُق ط نهيٌُّالدَّاروُ خ  اكه الح  يبُ ُو  طه الخ  ه وُ ُوإسماعيلوابنُعبدُالبرُُوالبيهقيُو  ُولق ُُالقاضي،ُو 

حُُْع ْبد نُهالر  يُاهْبنُ ُم  ْهده ي ْحي ىُم  يدُ ُبهنُُْو  عه ةًُُالق طَّانُ ُس  ع امَّ اُو  م  اب ه  أ بهيُالمدينيُك اهْبنُهُأ ْصح  يرُ ُخيثمةُو  هه ْربُ ُبهنُُْز  ي ْحي ىُح  ع يَّنُ ُبهنُُْو  اهبُُْم  ُأ بهيُنُ و 
ْيب ة ُ)جشه ُالبر ُعبد ُالبن ُالتمهيد ُانظ5/ص:1. ُ)جُر(، ُالمغيث ُ)صُ(،249-246/ص1فتح ُالنظر ُالراويُُ(،79:نزهة تدريب
ُ(.303/ص:1)ج

ُالمالكيةُكإسُْ(205) ُاْلب ر ُهوهذاُليسُعلىُإطالقهههُفبعض  ُع ْبده اْبنه ي،ُو  ُاْلق اضه يل  اعه ،ُع ْبدُهُاْبنُ ُلمُيقلُبذلك،ُف ق يَّد ُُم  ه ُُاْلب ر ه غ ْير  اُكُ ذ لُهُو  ُي ك نُُْل مُُْإهذ اُبهم 
ل ه ُ ْرسه نُُْم  مَّ زُ ُالُ ُمه لُ ُي ْحت ره ي ْرسه ،ُغ ْيرُهُع نُُْو  فُ ُف ال ُُك انُ ُف إهنُُْالث هق اته ال  هه.ُفهيُخه د ه ُ(،248-245/ص1انظرُأيضاًُفتحُالمغيثُللسخاويُ)جُر 

 .(305-301/ص:1تدريبُالراويُ)ج
امُ ُاْحت جَُّ(:248ُ-245/ص1وقالُالسخاويُصاحبُفتحُالمغيثُ)ج م  الهكُ )ُاإْله ُُاْبنُ ُه وُ ُ(م  ْشه ورُهُفهيُأ ن س  امُ وُ ُع ْنه ُُاْلم  م  نهيف ة ُُأ ب وُاإْله انُ )ُح  ُ(الن ْعم 

ا)ُث ابهتُ ُْبنُ  ت ابهع وه م  ق ل هد ونُ ُ(و  ا،ُاْلم  م  اد ُُل ه  ر  اْلم  ْمه ورُ ُو  نُ ُاْلج  ،ُمه ائهف ت ْينه اع ة ُُب لُُْالطَّ م  ج  نُ ُو  ،ُمه ثهين  د ه ح  امُ ُاْلم  م  اإْله د ُُو  اي ةُ ُفهيُأ ْحم  و  ك اه اُره يُ ُح  وه ُالنَّو 
ا اْبنُ ُاْلق ي همُهُْبنُ و  ثهيرُ ُو  ه مُُْك  غ ْير  ْرس لُهُ:أ يُُْ(بههُه)ُو  د ان وا)ُبهاْلم  ،ُ(و  ونههه ْضم  ع لُ ُ:أ يُُْبهم  دُ ُك لُ ُج  احه ْنه مُُْو  اُمه ْند ه ُُه وُ ُم  ْرس لُ ُعه ينًاُم  ينُ ُده امُهاُفهيُبههُهُي ده ُأْل ْحك 

ه ا، غ ْيره اه ُُو  ك  ح  يُ ُو  وه ذَّبُهُش ْرحهُُفهيُالنَّو  ه  ينُ ُع نُُْاْلم  نُ ُك ثهيره اءُهُمه ْم،ُأ وُُْاْلف ق ه  هه ن ق ل ه ُُ:ق الُ ُأ ْكث ره الهيُ ُو  يرُهُع نُهُاْلغ ز  اهه م  وانظرُأيضاًُنزهةُالنظرُُ.اْلج 
 .(301/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(،79)ص:

فتحُالمغيثُُ،(308-305/ص:1جتدريبُالراويُ)ُ(،11/201(،ُالمجموعُللنوويُ)ج464-461)ص:ُللشافعيُالرسالةانظرُُ(206)
 (.248-245/ص1للسخاويُ)ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       53

 

 َِِلعِّى احلد مثاٌل   ثيِ امُلر

َُُِْبنَُُِسِع مَُُِعنُْ َََُُأنَُُّاْلممَس َّ ُُِِحْلَ َيَ انُِاُبَيْ قَُُِعنُُْنَيَ  ُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  ُ. 207)اِبل َّْ 
 .اَتبِِعي   الحم َسَيبِ  بحنَ  َسِعيدَ  أِلَنَ  ،َوَذِلكَ . م رَسل   َحِديث   َهَذا

 .املمرَسل  ا مُعنُاحلميثُ

لِ  املَردودُِ سمِ قِ  يف املمرَسلُم ذ ِكرَ  .1  صحابي اً، يكونَ  َأنح  َمل  َي حتَ  ألَنَه احملذوِف؛ حبالِ  للَجهح
 يفاً.َضع يكونَ  َأنح  َي حَتَمل  وهذا التابعيُّ  اتبعي اً  يكونَ  َأنح  وَي حَتَمل  

 ك لُّه مح   والساقط ِمن السَنِد الصحابِة وه م املمرسل سأل  ساِئل  ملاذا ت َضعِ فونَ وقد يَ  .2
؟  ع د ول 

ض عِ َ  وقد احتَج   املمرَسلُمفلهذا  ،روى َعن اتبعي آَخر قد يكون التابعيُّ  أنَه   فاجلواب   
  الصحابِة.وخاصةً م رسل  الصحابةِ ألنَ ه م يروون غالِباً َعنِ  ،ابملمرَسلُِكثي  ِمن أهِل العلم 

َث حرَ  قَالَ  ي ؤثِر  س ق ول ه م ِمَن الَسَنِد، وال ع د ول   ك لُّه مح الصحابة    .3  بحنِ  أِلَمححَدَ  لحت  ق    :(208)م  األح
َبلٍ  َمعحه ، َولَح  ِة،الَصَحابَ  ِمنَ  َرج ل   َحَدَثِن  الَتابِِعَي: ِمنَ  َرج ل   قَالَ  ِإَذا :َحن ح ِديث   َيسح  فَاحلَح

 .(209)نَ َعمح  قَاَل: َصِحيح ؟

ثَ ر   َكانَ   فَ َقدح  الحَمَراِسيل   َوأََما : رَِسالَِتهِ  يِف  (210)َداو دَ  أَب و قَالَ   .4  هِبَا ََيحَتجُّونَ  ع َلَماءِ الح  َأكح
َيانَ  ِمثحل   َمَضى، ِفيَما  .(211)َوَغي حر ه   مححَد  أَ  َعَليحهِ  َواَتبَ َعه   ،َوَماِلكٍ  الثَ وحرِي ِ  س فح

                                                           
مالكُفيُُ(207) ُ(.2299(،ُالحاكمُ)266ُ\3024ُ)ُي(،ُالدارقطن1359)ُباللحمُالحيوانُبيعُبابرواهُ 
 اختلَف العلماُء ببيعِ اللحم بالحيوان على أقوال منهاو

ُارهاختُالحنابلةُعندُ،ُووجهالشافعيةُمذهبُوهذاُ،جنسهُغيرُمنُأوُجنسهُمنُكانُسواءًُُبالحيوان،ُاللحمُبيعُيجوزُالُهأنُاألول: القول
ُ.ألوزاعيواُالليثُقولُالمسيب،ُوهوُبنُكسعيدُالسبعةُالفقهاءُقولُ،ُوهوعباسُوابنُالصديقُبكرُأبيُالبنُونسبُاألصحابُبعض

ُ.والحنابلةُ،المالكيةأنهُالُيجوزُبيعُاللحمُبحيوانُمنُجنسهُويجوزُبغيرُجنسه.ُوهوُمذهبُُ:القول الثاني

ُالفُالتأخيرُفيُالقبض()ُالنسيئةُدونُمتفاضاًلُُجنسهُغيرُمنُأوُجنسهُمنُكانُسواءًُُبالحيوانُاللحمُبيعُيجوزُهأنُ:الثالث القول
ُ.ُيجوز
ُ،(5/23:ُ)،ُاإلنصاف(2/39:ُ)المحتاجُمغنيُانظرُ.الظاهريةُقولُوهوُ،عندهمُالمذهبُوهوُيوسفُوأبيُحنيفةُأبيُقولُوهذا

 .(6/90:ُ)المغنيُ،(5/189:ُ)الصنائعُبدائعُ،(2/651:ُ)رعبدُالبُالبنُي(،ُالكاف1/587):السبعةُالفقهاءُفقهُ،(2/317):التمهيد
د ُُب ْكرُ ُأ ب وُ(208) دُهُبنُ ُأ ْحم  مَّ ح  ْسك افيُ ُه انهئُبنُهُم  مُاإله ائهيُ ُاأل ثْر  قهْيلُ ُالطَّ ُمامُأحمد.هـُ،ُوهوُأحدُتالميذُاإل273ُُالوفاةُتاريخ.ُالك ْلبهيُ :ُو 
ُ(.303/ص:1(،ُتدريبُالراويُ)ج585انظرُالكفايةُللخطيبُالبغداديُ)ص:ُ(209)
ق الُ ُالسنن،ُصاحبُالسجستانيُاألزديُشدادُبنُاألشعثُبنُسليمانُه وُ ُ(210) ْيثُداودُألبيُلينأ ُ:ُالحربيُإبراهيمُو  ده اُاْلح  ُلداودُنليأ ُُك م 

ُ.(هـ275ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ202ُ)ُسنةُولدُالحديد،
ُ.2/60ُوالعبرُ،13/203ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،2/404ُاألعيانُوفيات

ُ(.246/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(211)
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 .لةٍ عِ  إال لوجودِ  ي رِسل   فإنَه  ال (212)الز هريِمن أضع  املراسيل مراسيل  .5

ِلم   ذََكرَ ُ .6 لِنَ  َأصحلِ  يِف  املمْرَسلُم َأنَ : )ِكَتابِهِ   م َقَدَمةِ  يِف  م سح لِ  َوقَ وحلِ  اقَ وح َبارِ  الِعلحمِ  أَهح  اِبأَلخح
 .(213)احلَِديثِ  َأصحَحابِ  ِمنح  َجَاَعةٍ  َعنح  البَ ر ِ  عبد اِبحن   َحَكاه   َوَقدح  حِب َجٍة(، لَيحسَ 

 كانَ   ِإذا الرَاويَ  َأنَ  َيةِ املاِلك ِمن الباِجيُّ  الوليدِ  وأبو احلنفَيةِ  ِمن الرَازيُّ  بكرٍ  أَبو ونقلَ  .7
َبل   ال وغيِهم الثِ قاتِ  عنِ  ي  رحِسل    .(214)ات ِفاقاً  م رَسل ه ي  قح

فهو اتبعي  يَصر، ق   ِعنَدما أرسَل رِسالةَ  ملسو هيلع هللا ىلصرأى النَب  فَ َقدح  ِهَرقحَل، َرس ول   التَ ن وِخيُّ ُ .8
َن روايَته  موصولة  لكِ و  الصحابِة،ِمن  ول ي  َعد   ملسو هيلع هللا ىلصالنبِ   بعد وفاةِ  ألنَه  أسَلمَ  ابالتفاقِ 

رَجَ و  ،وليست م رَسَلةً  َمام   َحِديثَه   َأخح َنَديحِهَما،م   يِف  ،يَ عحَلى َوأَب و َأمححَد   اطإحِ  َمَساقَ  َوَساقَاه   سح
ََحاِديثِ  َنَدةِ  األح  .(215)الحم سح

ٌٌ َمَوُق: قال الناظم ََِرثي او  ا َرَو  َرْل 

ٌُ َفَقْط  َذاإِ  الَرج ل : َوَأغَربَ  َولَِنِه، َعن الَبِعيد   وأ املنفرد، مبعن ة ،م َشبَ هَ  ِصَفة   هو :لمَ ةُ ُالَغِرثي
 .(216)َغرِيبٍ  ِبَشيءٍ  َجاءَ 

رُّد  بِِه ِمَن ما يَ تَ َفَرد  ِبروايَِتِه َشخحص  واِحد  يف َأيِ  َموحِضٍع َوَقَع التَ فَ ه و : َواصِطاَلًحا
 .(217)الَسَندِ 

 ُِم َُمُييمَ سَّ ُ:ُاَهُقسم اَلُُ  هُ يََّ رىدُِالُملْ ِ قُابلنسبةُال ري

"ٌَُ ٌُُُ ري ٌَُ"وُ،" مْح  ُ".ِنْس ُ ري
ٌُ األول:  .امُلْطَُِّق الَفْرُد أو :امُلْطَُِّق الغرثي

                                                           
 (.40الموقظةُللذهبيُ)ص:ُ(212)
ُ(.242/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(،46:ُ)صُالحديث;ُعلومُاختصارُشرحُالحثيثُالباعثُ(213)
ُ(.79نزهةُالنظرُ)ص:ُ(214)
 (.301ص:/1تدريبُالراويُ)جانظرُُ(215)
 (236:صُ)المصباحُالمنيرُُانظرُ(216)
ُ(.45نزهةُالنظرُ)ص:ُ(217)
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ُ.هِ دِ نَ سَ  أصحلِ  يف واحد   شخص   هِ بروايتِ  ينفرد ما: أي ؛هِ دِ نَ سَ  أصلِ  يف الغرابة   كانت  ما هو
َنادٍ  ِإاَل  ملسو هيلع هللا ىلصِن الَنِبِ  عَ  ي  عحَرف   اَل  اَلِذي ِديث  احلَ  ه وَ  :ِحيَنِئذٍ  الَغرِيب   احلَِديث   فَ َيك ون    َواِحٍد. إبِِسح

 :ِ  َالمهُم
َيان  س   َحَدثَ َنا قَالَ  احلح َميحِديُّ  َحَدثَ َنا: يف البخاريِ  قالَ  َحِديثٍ أول   .1  قَالَ  عيينة بن فح

َنحَصارِيُّ  َسِعيدٍ  بحن   ََيحَي  َحَدثَ َنا بَ َرين  قَالَ  األح  لحَقَمةَ عَ  َسَِعَ  أَنَه   التَ يحِميُّ  ِإب حرَاِهيمَ  ن  بح  َمد  حم َ  َأخح
طَابِ  بحنَ  ع َمرَ  َسَِعحت   يَ ق ول   اللَيحِثيَ  َوقَاصٍ  بحنَ  رَبِ  ىَعلَ  الخَح  َرس ولَ  َسَِعحت   قَاَل: الحِمن ح
َعحَمال   : )ِإََّنَا يَ ق ول   ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِ  َرت ه   َكاَنتح   َفَمنح  نَ َوى امَ   ٍ امحرِ  ِلك ل ِ  َوِإََّنَا اِبلنِ َياتِ  األح  ِهجح
َرأَةٍ  ِإىَل  أَوح  ي ِصيب  َها د ن حَيا ِإىَل  َرت ه   يَ نحِكح َها امح  .(ِإلَيحهِ  اَجرَ هَ  َما ِإىَل  َفِهجح
َناد   ِإاَل  َله   لَيحسَ  احَلِديث   َهَذا َتِقيم   َواِحد   ِإسح ر نح عَ يَ رحوِِه فَ َلمح  ،م سح سوى  الَخطَابِ  بنِ  ع مح
 يَ رحوِهِ ولَح  ،التيمي ِ  ِإب حرَاِهيم نِ ب حم ََمدٍ سوى  َعلحَقَمةَ َعن يَ رحوِِه ولَح  ،الليثي َوقَاص   ِبنح  َقَمةَ َعلح 

 َسِعيدٍ  بنِ  ََيحَي َد وإََّنا تواتر احلديث بَع ،األنصاري َسِعيدٍ  ِبنح  ََيحَي َعن التيميِ  سوى 
 . غريب  م طَلق  فرد   فهو حديث   ،فرواه  عن ه  املِئات ،األنصاري

 .متفق  عليه   218)ِهَبِتهِ  َوَعنح  الحَواَلءِ  بَ يحعِ  َعنح  نَ َهى ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِ  َرس ولَ  َأنَ )ُ.2
 الرتمذيُّ: قَالَ  ،(219)ع َمرَ  نِ ابح  َعنِ  ِديَنارٍ  بحنِ  الِلَِ  َعبحدِ  َحِديثِ  ِمنح  ِإاَل  َيِصحح  لَح  فَِإنَه   

َِديثِ  هِبََذا ِديَنارٍ  بحن الِلَِ  َعبحد   َوتَ َفَردَ   .احلح
ٌُالثاني:   :النِّْسِبي الَفْرد: وأ النِّْسِبي، الغرثي

 َعنح  عَيٍ م   َحِديثٍ  بِرَِوايَةِ  رَُّواةِ ال َأَحد   يَ تَ َفَردَ  َأنح  أي ،َسَنِدهِ  أَث حَناءِ  يف  الَغَرابَة   َكاَنتح   َما ه وَ 
 .َأَحد   َشيحِخهِ  َعنح  الرِ َوايَةِ  يِف  ي َشارِك ه   َواَل  َشيحِخِه،

                                                           
ُ(.381ُ/ص:3فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(218)
يس ىُأ ب وُالُ ق يثُ ُه ذ اُعه ده س نُ ُح  يحُ ُح  حه ف ه ُُالُ ُص  نُُْإهالَُُّن ْعره يثُهُمه ده هُُع ْبدُهُح  ين ارُ ُْبنُهُاّللَّ رُ ُاْبنُهُع نُُْده هُُع نُُْع م  لَّىُالنَّبهي  ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س لَّمُ ُع  ىُنَّه ُأ ُُو  ُن ه 

ءُهُب ْيعهُُع نُْ ال  ع نُُْاْلو  ب تههُهُو  ق دُُْهه اه ُُو  و  س ْفي انُ ُش ْعب ة ُُر  يُ ُو  الهكُ ُالثَّْوره م  ُُْبنُ ُو  ْبدُهُع نُُْأ ن س  هُُع  ين ارُ ُْبنُهُاّللَّ ىُده ي ْرو  ْدتُ ُق الُ ُش ْعب ة ُُع نُُْو  ده ُهُع ْبد ُُنَُّأ ُُل و  ُاّللَّ

ين ارُ ُْبنُ  ينُ ُده دَّثُ ُحه ذ اُح  يثُهُبهه  ده نُ ُاْلح  تَّىُلهيُأ ذه أْس ه ُُف أ ق ب هلُ ُإهل ْيهُهُأ ق ومُ ُك ْنتُ ُح   (.2126.ُ)الترمذيُ:ر 
ُ(.52نزهةُالنظرُ)ص:ُ(219)
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 َأنَ  يغَ  َكِثي وَن،  بَ َعه  اتَ  َقدح  الَشيحخَ  َهَذا َوَأنَ  ،ِعَدةٍ  ل ر قٍ  ِمنح  ي  َمرحوَ  احَلِديثَ  َأنَ  َرغحمَ  
 .َواِحد   ي  رَاو  ِإاَل  َعنحه   احلَِديثَ  ِمن حه مح  َأَحد   يَ رحوِ  لَح  الَشيحخِ  َهَذا َتاَلِميذَ 

،ا م وَسى بحنِ  ِعيَسى َعنح ُ:ِ  َالمهُم  ،(220)اأَلعحَمشِ  َعنِ  يِ ،السَُّكرِ  مَححَزةَ  َأِب  َعنح  لحغ نحَجار 
ِتَياين ِ  أَيُّوبَ  َعنح  الَسخح

ََُ ، ه َري حَرةَ  َأِب  َعنح  ،(222)ِسيِينَ  بحنِ  حم ََمدِ  َعنح  ،(221) ُلنَِّ ُىاُقَا
ََُُ مَسمى اُاَلُ"ُُ:ملسو هيلع هللا ىلص ُ".ُ 223)اْلَنْر َُُاْلِعَن
َِديثَ  اَهذَ  يَ رحوِ  لَح  :الطرباينُّ  قالَ   .(224)اْل مْنَجارُم بِِه: تَ َفَردَ  ،ََحَْزةَُُأَبم  ِإال اأَلْعَم ُِ َعنِ  احلح
َبةِ  د ه  تَ فحر   َفَكانَ  ،َعَمشألَ َعِن ا احلَِديثِ  َهَذا ِبِرَوايَةِ  السَُّكرِيُّ  مَححَزةَ  أَب و دَ تَ َفرَ  فَ ه َنا  اِبلنِ سح
 َجَاَعةٍ  َعنح  َكِثيَةٍ   ل ر قٍ  نح مِ  احلَِديثَ  َرَوى فَ َقدح  َلًقا،م طح  تَ َفرًُّدا َولَيحسَ  ،اأَلَعَمش ِلَشيحِخهِ 
 .الصحابةِ  ِمنَ 
 النَّْسِ ُُال ريَُأن ا ُ ن:ُ

ِب  الغريب من اعتبارها ُي كن التفرُّدِ  أو الغرابةِ  نَ مِ  أنواع   هناك  فيها الغرابةَ  ألنَ  ؛النِ سح
 :هي األنواع   وهذه ،يٍ م ع شيءٍ  إىل لنسبةِ اب فيها الغرابة   َحَصَلتِ  وإََّنا ،م طحَلَقةً  ليست

 ف اَلن . ِإاَل  ثَِقة   يَ رحوِهِ  لَح : َكَقوحهِلِمح   احلَِديِث، ِبِرَوايَةِ  ثَِقةٍ  تَ َفرُّد   (1

 ِمنح  َمرحِوايًّ  َكانَ   َوِإنح  "،ف اَلنٍ  َعنح  اَلن  ف   بِهِ  تَ َفَردَ : "َكَقوحهِلِمح   م َعَيٍ، رَاوٍ  َعنح  م َعَي   رَاوٍ  تَ َفرُّد   (2
َرى و ج وهٍ  ِِه. َعنح  أ خح  َغيح

لِ  تَ َفرُّد   (3 لِ  َأوح  بَ َلدٍ  َأهح ل   بِهِ  تَ َفَردَ : َكَقوحهِلِمح ؛  ِجَهةٍ  أَهح ل   َأو ةَ َمكَ  أَهح  .الَشامِ  أَهح

                                                           
دُأبوُالكاهلي،ُاألسديُمهرانُبنُسليمانُ(220) مَّ ح  ُولدُ،التدليسُإالُع ل ْيهُهُنقمواُما:ُالذهبيُق الُ ُيدلس،ُلكنهُحافظُثقة:ُاألعمشُالكوفيُم 

ُ(.هـ148ُ)ُأ وُْ(ُهـ147ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ61ُ)ُسنة
ُ(.2615)ُوالتقريبُ،2/224ُاالعتدالُوميزانُ(،2555)303ُ-3/300ُالكمالُتهذيب:ُانظر

ُ(.ـه131ُ)ُسنةُوتوفي(ُهـ68ُ)ُسنةُولدُحجة،ُثبتُثقة:ُالعن زيُكيسانُتميمةُأبيُبنُبكرُأبوُالسختياني،ُأيوبُاإلمامُه وُ ُ(221)
 .6/15ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،3/255ُواألنسابُ،7/246ُسعدُابنُطبقات

دُه وُ ُ(222) مَّ ح  ُالفةخُفيُولدُمالك،ُبنُألنسُمولىُك انُ ُفقيه،ُعابدُثبتُثقة:ُالبصريُبكرُأبوُاألنصاريُعمرةُأبيُبنُسيرينُبنُم 
اب ة،ُمنُعدةُأدركُعثمان ح  ُ(.هـ110ُ)ُسنةُماتُالصَّ
ف ة ْعره ُ.1/268ُالزاهرةُوالنجومُ،1/73ُالحفاظُوتذكرةُ،2/54ُريخوالتاُاْلم 

ُأبيُداودُ)10163(،ُ)9977(،ُأحمدُ)8)2247ُ(،ُمسلم6182ُرواهُالبخاريُ)ُ(223) ة ُُأ بهيُع نُْ(،ُوجاءُفيُلفظةه ْير  س ولُهُع نُُْه ر  ُر 
هُ لَّىُاّللَّ ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س لَّمُ ُع  د ك مُُْي ق ول نَُُّالُ ُق الُ ُو  لُ ُاْلك ْرمُ ُف إهنَُُّاْلك ْرمُ ُأ ح  ج  مُ ُالرَّ ْسله نُُْاْلم  ل كه د ائهقُ ُق ول واُو  ُ(4974(ُقالُاأللباني:ُ)صحيحُاأْل ْعن ابُهُح 
يمُهُب ابُ ُللطبرانيُاألوسطُالمعجمُ(224) ُ(.7066)ُاْلمه
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لِ  تَ َفرُّد   (4 لِ  َعنح  ِجَهةٍ  أَوح  بَ َلدٍ  َأهح َرى، ِجَهةٍ  أَوح  بَ َلدٍ  َأهح َرةِ  ل  َأهح  بِهِ  تَ َفَردَ : مح َكَقوحهلِِ   أ خح  نح عَ  الَبصح
لِ  ِديَنِة، َأهح

َ
ل   بِهِ  تَ َفَردَ : َأوح  امل لِ  َعنح  الَشامِ  َأهح  .(225) احِلَجازِ  َأهح

َُُِاحلميثُُِنُِعَُُ  ا مٌُ  .ال ري

 ِعَبارَة   ه وَ  احلَِديثِ  يب  فَ َغرِ  احَلِديِث، َغرِيبِ  عن خَيَتِل    الَغرِيبِ  احلَِديثِ مصطلح   .1
مِ الفَ  نَ مِ  الَبِعيَدةِ  الَغاِمَضةِ  األَلحَفاظِ  ِمنَ  أَلَحاِديثِ ا م ت ونِ  يِف  عَ َوقَ  َعَما  .هح

 َكَما  َواِبلَعكحسِ  الَغرِيبِ  الَفرحدِ  َعَلى ق  طحلَ فَ ي   االصطالح يِف  مرتادفان َوالَغرِيب   لَفرحد  . ا2
َبةِ  يف  حجر اِبحن   ذََكرَ  َبِة،ال َشرححِ  َويف  (227)التَ عحرِيَفاتِ  يِف  واملناويُّ  ،(226)النُّخح  ب وَوأَ  نُّخح
َعحب ودِ  َعوحن يف  اآلابديُّ  الطَيِ بِ 

 .(228)امل

ثَ ر   الحَفرحد  . 3 ثَ ر  أَ  َوالحَغرِيب   الحم طحَلِق، الحَفرحدِ  َعَلى ي طحِلق ونَه   َما َأكح  الحَفرحدِ  َعَلى ي طحِلق ونَه   َما كح
ِب ِ  النِ سح
(229). 

َف حَرادِ  أَن حَواعِ  ِمنح  ي  َعدُّ  َما ك لُّ   لَيحسَ : قاَل ابن  الصالحِ  .4   ،الحَغرِيبِ  أَن حَواعِ  ِمنح  َمعحد وًدا األح
َف حَرادِ  يف  َكَما  .(230)الحِباَلدِ  ِإىَل  الحم َضاَفةِ  األح

                                                           
 ،ُوسنأخذهاُإنُشاءُهللاُتعالىُفيُالفرد.(41)ص:ُالحديثُمصطلحُتيسيرُ(225)
ُ(.52نزهةُالنظرُ)ص:(226)
ُنالعابديُزينُبنُعليُبنُالعارفينُتاجُبنُالرؤوفُبعبدُالمدعوُمحمدُالدينُزين:ُالمؤلفُالتعاريفُمهماتُعلىُوقيفالتُ(227)

 .(هـ1031:ُالمتوفى)ُالقاهريُالمناويُثمُالحدادي
ُبنُيعلُبنُأميرُبنُأشرفُمحمد:ُالمؤلفُومشكالتهُعللهُوإيضاحُداودُأبيُسننُتهذيب:ُداودُأبيُسننُشرحُالمعبودُعونُ(228)

ُ.(هـ1329:ُالمتوفى)ُآباديُالعظيمُالصديقي،ُالحق،ُشرفُالرحمن،ُعبدُأبوُحيدر،
ُ(.52نزهةُالنظرُ)ص:ُ(229)
ُ(384فتحُالمغيث)ص:ُ(230)

د ُأوُُالشامُأهلُ ُأوبهذاُالحديثُُمكة ُُأهلُ ُدرَُّف ُت ُُ:ُ"همكقولُهُ;جهةُ ُأهلُ ُأوُبلدُ ُأهلُ ُدرَُّف ُت ُأيُ ةهُُأ ْهلُ ُبههُهُاْنف ر  ث ُُاْلب ْصر  دًاُاًلُم  احه نُُْو  اُمه ُ.أ ْهلهه 
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 اأَلْوَصاِل ِْـَناُدُه ُمْنـَقِطُعِإ                              ِبـَحاِلَمـا َلْم ثَيتَّـَِصْل َوُكلُّ /17 

 :﴿ فَ َهلتَ َعاىَل  قَالَ  ،ال صاَا ِضدُّ "ُُاالن حا "ُ ِمن فاعل ماس هو :ل َغةً  امُلنَقِطُع
 .﴾م أَرَحاَمك   َوت  َقطِ ع وا اأَلرضِ  يف  َأن ت فِسد وا تَ َولَيت م ِإن َعَسيت م

 تَعرِيِفِه. يف  الِعلمِ  أَهل   اختَ َل َ : َواصِطاَلًحا

ُ. 231)ادم ُمِإسنَُُ َِّصلييَُُملََُُ اُكملُى: ِعنِدي املمنَ ِحقُمالرب:  َعبدِ  ابن   فَ َقالَ  

ُُم ،َواملمعَضلُم ،املمرَسلُم :ِفيهِ  فَ َيدخ ل   ،يف تَعريِفهِ َله   فَالَناِظم  اَتِبع   َهَذا، َوَعَلى  .َواملمَع َّ

 التَ َواِل، َعَدمِ  ِبَشرطِ  ،َأكَثر أَو َواِحد   رَاوٍ  ِإسَناِدهِ  ِمن َسَقطَ  َما: أَنَّهُمَُذِلكَُُِ نَُوالرَّاِج ُم
الَصَحاِب ِ  قَبلَ  الَسقط   ونَ َيك   َوَأن

(232) . 

 مثال عِّى احلدثيِ املنقطع: 

ُ:واحمُُِ   قُُِن ُُِواحمُراوُُِ ُِإسنادُُِ نُهَُ َُسَُُال يُقحُِن َُاملُمُ  اَ.1

َبةَ  بحنِ  الِلَِ  َعبحدِ  بحنِ  َعوحنِ  َعنح   ع ودٍ  ابحنِ  َعنِ  ع ت ح  لَ فَ َقا َأَحد ك مح  رََكعَ  ِإَذا قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الَنِبَ  َأنَ  َمسح
 َسَجَد، َوِإَذا أَدحاَنه ، َوَذِلكَ  وع ه ،ر ك   تََ  فَ َقدح  َمرَاٍت، َثالثَ  الحَعِظيمِ  َربِ َ  س بحَحانَ  ر ك وِعِه: يف 
 ..أَدحاَنه   َوَذِلكَ  س ج ود ه ، تََ  فَ َقدح  َمرَاٍت، َثالثَ  اأَلعحَلى، َربِ َ  س بحَحانَ  س ج وِدِه: يف  فَ َقالَ 

ع ودٍ  ابحنِ  َحِديث   الرتمذي: ِعيَسى أَب و قَالَ  َناد ه   لَيحسَ  َمسح  الِلَِ  َعبحدِ  بحن   َعوحن   َتِصٍل؛مب   ِإسح
َبةَ  بحنِ  ع ودٍ  ابحنَ  يَ لحقَ  لَح  ع ت ح   . َمسح

 

                                                           
ُ(.319/ص:1(،ُتدريبُالراويُ)ج277/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(231)
رس ل،ُانظرُنزهةُالنظرُ)ص:ُ(232) ُالسقطُقبلُالصحابيُيسمىُم  تدريبُُ(،278-275/ص:1(،ُفتحُالمغيثُللسخاويُ)ج80ألن 

ُ(.320/ص:1الراويُ)ج
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ُ   ع :ُن ُُِينراُوُ ُِإسنادُُِ نُهَُ َُسَُُال يُقحُِن َُاملُمُ  اَ.2

 بحن   حم ََمد   َحَدثَ َنا ،َفِقيه  الح  ي وس  َ  نِ ب حم ََمدِ  بحن   حم ََمد   الَنضحرِ  أَب و َحَدثَ َناقاَل احلاكم: 
َرِميُّ  س َليحَمانَ  ضح لٍ  بحن   حم ََمد   َحَدثَ َنا احلَح ،  الثَ وحرِيُّ  ذََكرَ :  قَالَ  ، لرَاَزقِ ا َعبحد   َحَدثَ َنا ، َسهح
َحاقَ  َأِب  َعنح  ََُ:ََُُُقَا ، ح َذي حَفةَ  َعنح  ،ي  ثَ يحعٍ  بحنِ  زَيحدِ  َعنح  ، ِإسح ُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُقَا
َُُِِلْ َ ةُمُا َُُِّيفََُُتْيم م ُمُالَُأِ  ٌُُ َيَ ِ يُىَُبْنرَُُِأابََُُولَّ يْ ممم َهاُِإنُْ:ُ"ُ َُولَّ يْ ممم َهاَُوِإنُُْ،ُالِ 
َُُِْ ْ ِميُىُ َيَ ادَُُِعِ   ا َُُُِعَ  ُيمِ  ممنم َُُِِطرِي ِ  يف  انحِقطَاع   هِ َوِفي.  "ُ مْسَ ِ    فَِإنَ  ،َموحِضَعيح
َمعحه   لَح  الَرزَاقِ  َعبحدَ  َمعحه   لَح  َوالثَ وحرِيُّ  الثَ وحرِيِ ، ِمنَ  َيسح َحاقَ  َأِب  ِمنح  َيسح  .(233)ِإسح

َ ِحقُم حِلَِديث  ا: حمنممهُم لِ  َوَذِلكَ  ،بِهِ  َي حَتجُّ  اَل وَ  د  فَ ي  رَ  الع َلماِء، َفاقِ تابِ  َضِعي    املمنيْ  لِلَجهح
 . مووُِاملَ ُْ الرَاِوي حِبَالِ 

َ ِحقُم ه وَ  ه  الناِظم  رَ ذَكَ  َما َأي( اأَلْوَصاِلُمْنـَقِطُع ) ، ،املمنيْ ل ه   ،َوصحلٍ  ع  ج َواأَلوحَصال   َأصح

 البَ يحَت.  بِهِ  مَتَمَ  املمَ صَّلُم
ُُِنتكلم  َعن احلديِث سو   .ألَن الناِظَم ل يذك ره   املمَع َّ
َََِّّق ، َواِحد   ِإسَناِدهِ  بدايةِ  ِمن ح ِذفَ  َما: امُل  .آَخِر السندِ  ِإىَل  َلووَ  فََأكثَ ر 
 .لَسَندِ ا آِخرِ  ِإىَل  َوَلو فََأكثَ َر، َشيَخه   املمَصنِّهُم ََيِذفَ  َأن ه وَ : َوِقيلَ 
َُيْ كمرُمُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىَُكانَُ  َعاِئَشة   َوقَاَلتح الَطَهارَِة  ِكَتابِ   يف  الب َخارِيُّ  قَالَ  َما: َوِمنَها
 .َأْحَ انِهُُِلُِّكُمَُُعَ  ُا ََُّ
ُُِ ص َورِ  ِمن ُ.ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  ول  رس قالَ : مثالً  وي قالَ  الَسنِد، جيع   َي حَذفَ  َأنح  :املمَع َّ

 .(234)معاً  الَتابعيَ و  الَصحابَ  أَوح ِإالَ  الَصحابَ  ِإالَ  دِ نَ السَ  جيعَ  فَ ذِ ََيح  َأنح  :و ن ا

                                                           
:ُق الُ (،ُوقال:43ُ)ُمِ َمْعِرَفةُ ُعلُوِم اْلَحِديِث ِلْلَحاكِ ُ(233) م  اكه ذ اُاْلح  ل ه ُُالُإهْسن اد ُُه  لُ ُي ت أ مَّ ت أ م ه ال ه ُُع لهمُ ُإهالُم  ن د ه ُُات هص  س  يَُُّف إهنَُُّو  مه ْضر  د ُُاْلح  مَّ ح  م  ُْبنُ ُو 

،ُع ْسك رُ ُْبنُهُس ْهلُه اعُ ُثهق ت انه س م  اقُهُع ْبدُهُو  زَّ نُُْالرَّ ه،ُس ْفي انُ ُمه ي  ارُ ُالثَّْوره اْشتهه  ،ُبههُهُه ُو  وف  ْعر  ك ذ لهكُ ُم  اع ُُو  هُُس م  ي  نُُْالثَّْوره ،ُأ بهيُمه اق  اُإهْسح  اْشتهه  ه ُو  ُر 

وفُ ُبههُه ْعر  ُ.م 
ُ(.76نزهةُالنظرُ)ص:ُ(234)
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ُُِ احَلِديث  : هُمْنمُمحُم  ش ر وط   ِمنح  َشَرلَاً  فَ َقدح  نَه  أِلَ  الَضِعيِ ، احلَِديثِ  اعأَن حوَ  ِمنح  وع  نَ  املمَع َّ
 .السِ نحد اِتِ َصال   َوه وَ  الق ب ولِ 
 
 .ُل  ميِث ُالبم اريِّ ُِ ُ ع   َم َُسَب

َمعح  لَح  الب َخارِيَ  نَ إُ-أ ذَ  َوِإََّنَا هِ ش ي وخِ  ِمنح  اأَلَحاِديثَ  َهِذهِ  َيسح  ر َواةٍ  ِبَواِسطَةِ  مح َعن حه   َهاَأخح
 الصحيِح. املمسَنمُِِه اجلاِمِع ِكَتابِ   َشرحطِ  ِمنح  يحس والَ 

 ِبِصيَغةِ  ،(235)الً صِ تَ م   ًداسنَ م   هِ كتابِ   ِمن آخر موضعٍ  يف احلديثَ  ذلك ذََكرَ  قد ِلَكوحنِهِ  ُ-ب
ِتَصارِ  لََلًبا التَ عحِليقِ   .ِلاِلخح

م وًعا ِعنحَده   لح صِ َي لَح  َوِلَكوحنِهِ  ُ-ت َعه   َأوح  ،َمسح  .(236)أو إجازةً  َرةً م َذاكَ  ِخهِ َشيح  ِمنح  َسَِ

 .(237)عنه   قهعلَ  الذي الشخصِ  ذلك نعَ  الثقاتِ  جهةِ  ِمن معروفًا احلديثِ  ذلكَ  كونِ لُِ -ث

 

ُُُِوُاملمنَ ِحقُِ  ا مُعنُاحلميثُ  .املمَع َّ

 :النوويقاَل  .1
َقِطع    ، الحف َقَهاء ، ِإلَيحهِ  َذَهبَ  اَلِذي الَصِحيح  :  الحم ن ح ِطيب   ِمنَ  َوَغي حر ه مح  الحبَ ر ِ  َعبحدِ  ن  ابح وَ  َوالخَح

ِثيَ  َقِطعَ  َأنَ  الحم َحدِ  َناد ه   يَ َتِصلح  لَح  َما الحم ن ح ثَ ر  ، انحِقطَاع ه   َكانَ   هٍ َوجح  َأي ِ  َعَلى ِإسح  َما َوَأكح
تَ عحَمل    (238).(َمرَ ع   ابحنِ  َعنِ  ، ِلكٍ َكَما  الَصَحاِب ِ  َعنِ  ، الَتابِِعي ِ  د ونَ  َمنح  رَِوايَةِ  يِف  ي سح

 رَسل ،: ِفيهِ  َيدخ ل  وهذا التعري   
 عَضل ، امل

 َعَلق   َوامل
 أََهل   َعَليحهِ  اَلِذي ه وَ  اَوَهذَ  ، َوامل

 تَ َقدِ ِميَ  ِمنَ  احلَِديثِ 
 كثي ِمن َو  امل

 
اري  لَِنعِرَف موِضَع َتأخرين ،وإََّنا َفَصلنا يف التعامل

 االنقطاِع.
                                                           

ُ.(68)ص:ُالصالحُابنُمقدمةُ(235)
ا:ُلهُتعليقهُفيُوالسبب»ُقالُابنُحجر:ُ(236) ُكت)نُاهـ.ُ«اإلجازةُأوُالمذاكرةُطريقُعلىُأخذهُوإنماُمسموًعا،ُلهُيحصلُل مُُْكونهُإمَّ

ُ(1/325ُحجرُابن
 (.68صُالصالحُابنُمقدمةذكرهاُابنُالصالحُ)ُ(237)
 (.35)ص:ُلنوويلُالنذيرُالبشيرُسننُلمعرفةُوالتيسيرُالتقريبُ(238)
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كَ  الَصحيحي م َعَلقات  . 2 : مثل ؛اجلزمِ  ةِ بصيغ كانت  إنح  وذلك ،غالباً  ِتهاصحَ بِ  م  َي 
 ام عَلقَ  حيث   هللا رمحه والبخاريُّ  :(240)العراقيُّ ، قاَل (239)"َحَكى"و ،"ذََكر"و ،"قال"
 .(241)«اجلزمِ  بصيغةِ  به أييت اإَّنَ  صحيح   هو
 حالصحي ففيه ،"ح ِكيَ "و ،"ذ ِكر"و ،"قيل: "مثل ؛(242)التمريض بصيغة ذ ِكرَ  ما أَما

 .(243)والَضعي  واحلسن
 فَ َقدح  َحِديثًا َوِستُّونَ  ِمائَة   َعَدد َهاوَ  الب َخارِي ِ  َصِحيحِ  يِف  م َتِصَلةً  رِدح تَ  لَح  اَليِت  املمَع ََّ ا ُم. 3

 ملمَسمَّ ا هِ ِكَتابَ   يف  بن  حجروَوَصَلها احلافظ  ا م َتِصَلًة، فَ َوَجَدَها حجر اِبحن   احلَاِفظ   تَ تَ بَ َعَها
 .وَغَلَق هذا البابَ  ثِ األحادي جيعَ وَوَصَل  م َتِصَلةٍ  أبسانيدَ  فجاءَ  ،"التَ عحِليقِ  تغليق"

َ  به أحاديَث ، فقد َوصَ الدارقطنُّ َول َمن َأللق على هذا الصنيع اسَم التعليق هو . أ4
 .(244)اأوَرَدها البخاريُّ يف صحيحه دون أن ي سندها عن ر واِتِ 

 نفسه يف كان  ما إالَ  كتابه  يف ي علِ ق ال البخاري» :(245)القرلب العباس وأب قال. 5
 .«صحيًحا مسنًدا
 

                                                           
نُكانُما:ُ»الصالحُابنُقالُ(239) هُذلكُمه ْزمُ ُفيهُبلفظُ ُونحوه ْكمُ ُج  نُعلىُبهُوح  ك مُ ُفقدُعنه،ُعلَّقهُم  تهُح  ُولرسُقال:ُ)مثاله.ُهعنُبصحَّ

ى)ُ،(كذا:ُالعنبيُقال(.ُ)كذا:ُعفانُقال)ُ،(كذا:ُمجاهدُقال)ُ،(كذا:ُعباسُابنُقال)ُ،(وكذاُكذا:ُهللا و  ُأشبهُوماُ،(وكذاُكذاُهريرةُأبوُر 
ْكمُ ُذلكُفك لُ .ُالعباراتُمنُذلك نهُح  نُعلىُمه هُم  .ُعنهُذلكُعندهُصحَُُّإذاُإالَُُّذلكُإطالقُي ستجيزُفلنُورواه،ُذلكُقالُقدُبأنهُعنهُذ ك ر 
لَّقُالذيُكانُإذاُثم كمُالصحابة،ُدونُعنهُالحديثُ ُع  تهُفالح  ًُُفيُوقالُاهـ.ُ«الصحابيُوبينُبينهُاإلسنادُاتصالُعلىُيتوقَّفُبصحَّ ُأيضا

ْزمُ ُفيهُي ستجيزاُفلن:ُ»ومسلمُالبخاريُكتاب يُعن نُالمذكورُ ُالج  ينُسالواإلرُاالنقطاعُبخالفُوثبوت،ُثبتُ ُغيرُمه ُنمُهُالصادر 
 .(83:ص)ُالصالحُالبنُمسلمُصحيحُصيانةُ(،25-24ص)ُالصالحُابنُمقدمةانظرُُاهـ.ُ«غيرهما

ُالكردي،ُاألصلُالعراقيُالمولد،ُالمهرانيُإبراهيم،ُبنُبكرُأبيُبنُالرحمانُع ْبدُبنُالحسينُبنُالرحيمُع ْبدُالدينُزينُه وُ ُ(240)

يُ  ُوغيرهما،"ُُواإليضاحُالتقيد"ُُو"ُُوالتذكرةُالتبصرةُشرح:ُ"ُمصنفاتهُمنُ(،هـ725ُ)ُسنةُولدُالعصر،ُحافظُالمذهب،ُالشَّافهعه
ُ(.هـ806ُ)ُسنةُتوفي
 .345و3/344ُُواألعالمُ،7/55ُالذهبُوشذراتُ،4/171ُالالمعُوالضوءُ،221:ُاأللحاظُلحظ

ُ.36صُالصالحُابنُمقدمةُشرحُواإليضاحُالتقييدُ(241)
ثالُذلك:ُ(242) لَّىُالنَّبهيَُُّأنَُُّوي ْذك رُ ُالصالة:ُكتابُفيُريالبخاُقولُـُمه س لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  ُ.الوصيَّةُهُقبلُ ُبالد ْينُهُقضىُو 

هُالذيُوهذا»1/236ُُ:الصالحُابنُعلىُنكتهُفيُالزركشيُقال نُذ ك ر  ةُعلىُتدلُ ُالجزمُصيغةُأنَُُّمه ُعلىُوالتمريضُ ُالحديثُصحَّ
ُاهـ.ُ«الناسُأكثرُعليهُتبعهُقدُضعفه

ندماُالبخاريُإنُمهمةُ ُمسألةُ ُالىُاالنتباهُهُويجبُ ُ(243) مُعه نُالىُالس ن دُصحةُيعنيُفإنَّماُالتعليقُفيُيجزه ه ُُم  ُسفيانُع نُقالُإذاُفمثالًُُذ ك ر 
اُس فيانُالىُصحيحُفيعنيُعيينةُبن رُابنُقالُالبخاريُيعنيهُهُالُفهذاُبعده ُُماُأمَّ ج  نُبقولُهُي ْغت رَُُّفال:ُ»ح  ه:ُ"لقاُم  ُبالتعليقُاريالبخُذ ك ر 

نُإلىُالصحةُإالَُُّيفيدُالُذلكُألنَُّ".ُعندهُصحيحُ ُفهوُالجازم اُعنه،ُعلَّقُم  ُفتحُ(،3/312)ُالباريُفتح.ُانظرُ«فالُاإلسنادُباقيُوأمَّ
 (.13/159)ُالباري

ُ.221ص،125ُصُللدارقطنيُوالتتبعُاإللزاماتُ(244)
كمُعنُالقناعُكشفُ(245) ُ.36صُللتراث،ُالصحابةُدارُالقرطبي،ُالعباسُبيألُوالسماعُالوجدُح 
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َْـَضُل السَّـاِقُط 18  َدـلـسا  َنْوَعاِنُمَوَمـا َأَتـى   ْنُه اْثَناِنِمَواْلُم

ََْضُل  .عياه  أي أ الشيءَ  لَ عضَ ن أَ اسم مفعول مِ  ل َغًة: اْلُم
 .(246)التَ َواِل  على فأكثر   اثَنان   ِإسَناِدهِ  ِمن َسَقطَ  َما: ه وَ اصطالحاً 

 ي َسَمى م نَقِطع . التَ َواِل ِ يكون  على  ألَن السقَط الذي ال
َمةِ  يف  (247)اجلَوَزَجاينُّ  قَالَ   ،املمنَ ِحقُِ ِمن ااَلً حَ  َأسَوأ   الحم عحَضل  يف املوضوعات  ِكَتابِه  م َقدِ 

 .(248)ح َجة   بِهِ  تَ ق وم   اَل  َواملمرَسلُم ،املمرَسلُِ نمِ  َحااَلً  َأسَوأ   َواملمنَ ِحقُم
  ََْضلمثاٌل عِّى  اْلُم

،ُْبنَُُِعْمِروَُعنُْ َِ :ُشمَعْ  ََ ََُُِ قََُُعْبمٌُُقَاَ لَُُقَا ََُُأمحمِم،ُْ  َُييَُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  َُلهُمُ َيَ ا
:ُ"،َُس ِّممََّ؟َُلكََُُأِذنَُ"ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُم ََ :ُال،ُقَا ََ ُالنَّارََُُلَمَيْ  َُُ َُ ُْقم َُُِل ُْ"ُُ َيَ ا

،"ََُُ ََُُيَُُحمرٌّ،ُ َي م ََُُس ِّمم م:ُقَا ،َُرسم  ََُُا َِّ ُ".ُ َيَ اِ لُُْاْلنَُ"ُُ:ملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىُلَهُمُ َيَ ا
ُِمُقَاَ َُُِْبنُمَُعْمرو:ُاِدْسَنادََُُأْعَضلُ َيَ مُْ:ُاحلَاِك ُ. 249)شمَعْ 
م   العاص بنِ  َعَمر و بنِ  هللاِ  َعبحد   دُّه  جَ  َوالثَاين  َعَمر وا أَب و اأَلَول   رَاِواَينِ  فَ ه َناكَ   َفح كح
 . يِ رَاِويَ  ِلس ق وطِ  الضُّعح    احلَِديثِ 

 
ُ

                                                           
 (.79نزهةُالنظ رُ)ص:ُ(246)
 (.543الهمدانيُ)ت:ُجعفرُبنُالحسنُبنُإبراهيمُبنُالحسينُ،عبدُهللاُأبوُالحافظُالشيخُهوُ(247)
 .(30:ُ)صُ.والمناكيرُاألباطيلُكتابُمقدمةُ(248)
ُالحديثُالحاكمُفيُمعرفةُعلومُالحديثُ)صُ:ُ(249) ُ(.194ذ ك ر 
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 .املمعَضل  ا مُعنُاحلميثُ

 .الاطإعضَ  ِصَفة احلَِديثِ  ِمنَ  نتفىا آَخرَ  َلرِيقٍ  ِمنح  أ رحِسل   أَوح  لَ صِ و   ِإَذا لُماملمْعضَُ .1
ُلْ َمْم  َُِّ:ُملسو هيلع هللا ىلصُهللاُُِسَ رَُُقَاَ: قَال  ه َري حَرةَ  َأابَ  َأنَ  بَلَغه   َقدح  أَنَه   َمالكٍ  َعنح : )مثال ه  

ُُميمحَُُِ اُِإالُالَعَملُِ نَُُيمَن هُمَُوالُاِبملَْعروِو،ُوَِكْسَ  مهُمُطََعا مهم،  .(َهَ اُ 
 .(250)املَولَأِ  َخارِجَ  َعنحه   َوَصل َقدح  أَنَه   ِإال املَولَأِ  يف  َهَكَذا َمالكٍ  َعنح  أَعحَضله ، م عحَضلهذا 
 ـسا  َنْوَعاِنُمَدـلَوَمـا َأَتـى قاَل الناظُم: 

ِْـَقاُط 19  ََْنَفثَيْنُقَل َعمَّْن    ِخ َوَأْنــــــِّشَّْيـِلاأَلوَُّل اإِل  َوَأْن وَقـُه ِبـ

ََ ِبـِه اَل َأْوَصاَفُه ِبَمـا   َلِكـْن ثَيَِصْفثُيْسِقُطُهَوالثَّاِني اَل 20  ِرْفثَيْن

 دليِسالت تَرثيُف: 

م  ا املمَملَّسُم :غةً ل   لِيسِ " ِمنح  َمفحع ولٍ  سح لِيس  " الَتدح لحَعةِ  َعيحبِ  ِكتحَمان  :  َغةِ اللُّ  يف  َوالَتدح  َعنِ  السِ 
لِيسِ  َصل  أوَ  ،ْشرََتِياملُم َتق   الَتدح ِتاَلط   وح أَ  الظُّلحَمة   َوه وَ " سالَدلَ " ِمنح  م شح ، ورِ ابلنُّ  الَظاَلمِ  ِاخح
ُ.(251)الخَفاءِ  يف الشرتاِكِهما بذلك َس ِ يَ 
 (252)ِقسَماِن التَّدِليَس َأنَّ

 اإِلَِناِد َتدِليُس: األول 

                                                           
ههُموصوالًُ)(195:ُص)ُالحديثُعلومُمعرفةُفيُالحاكمُ(250) ن ده الكُهُع نُْ،ُوذ ك رهُبهس  ،ُْبنُهُم  دُهُع نُُْأ ن س  مَّ ح  ،ُْبنُهُم  ،ُع نُُْع ْجالن  ُع نُُْأ بهيهه

ة ُُأ بهي ْير  سولُق ال:ُق الُه ر  لىُهللاهُُر  لمُ ُع لْيهُهُهللا ُُص  س  ْملوكُه:ُو  ه ُُلْلم  ت ه ُُط ع ام  ْسو  كه ْعرُو  ،بهالم  الُوفه نُ ُي ك لفُ ُو  لُمه اُإهالُالع م  (.ُم  يق  ُي طه
ُُأقسام ستة عدها: النيسابوري الحاكم عبدهللا أبي عندُ(.81نزهةُالنظرُ)ص:ُ(251)
ُمنُفمنهمُأخبارهمُيقبلُالذينُعدادُمنُيخرجواُلمُأنهمُاالُدونهُأوُفوقهُأوُالمحدثُمثلُالثقةُفيُهمُالذينُالثقاتُعنُدلسُمن-1ُ
ُ...وقتادةُنافعُبنُطلحةُسفيانُأوُلتابعينا
ُسماعاتهمُفيهُذكرواُويراجعُويلحُسماعاتهمُينقرُمنُإليهمُوقعُفإذاُفالنُقالُفيقولونُالحديثُيدلسونُقوم-2
ُ.همُأينُومنُهمُمنُيدريُالُمجهولينُأقوامُعلىُدلسواُقوم-3
ُ.ايعرفوُالُكيُوكناهمُأساميهمُفغيرواُالمجروحينُعنُرووهاُأحاديثُدلسواُقوم-4
ُ.فيدلسونهُعنهمُاشيءُفاتهمُوربماُالكثيرُمنهمُسمعواُقومُعنُدلسواُقوم-5
ُسماعُنهمُعندهمُوليسُالسماعُعلىُمنهمُذلكُفحملُفالن،ُقال:ُقالواُوانماُمنهم،ُيسمعواُولمُقط،ُيروهمُلمُشيخُعنُروواُقوم-6

ُبتصرف.ُ(346-340:ُص)ُالحديثُعلومُمعرفةُفيُالحاكمانظرُُُ.نازلُوالُعال
ُقالُلتسوية،اُتدليس:ُعليهُفزادُأقسام،ُثالثةُانهاُإلىُالصالحُابنُالحافظُعلىُتعليقهُفيُالعراقيُالحافظُبالعراقي:ُذهُالحافظُعندوُ

ًُُقسماًُُالمصنفُترك:ُ"النكتُفي  لعراقي.لُااللفية،ُشرحُوينظرُالصالح،ُابنُعلىُالنكتُ.األقسامُشرُوهوُالتدليسُأنواعُمنُثالثا
ُُ(،ُفابنُ 157يثُالبنُالصالحُ)ص:علومُالحدُ(252) الصالحُقسَّمهاُالىُقسمينُوإن ماُهنالكُأقسامُأخرىُوأيضاًُذكرُالتدليسُبقولهه

ُالمحدثين(. قدُلقيهُوسمعهُمنهُ)وهذاُالقيدُيكونُللمرسلُالخفيُعندُبعض  ولمُيلقهههُموهماًُأنَّهُ  نُعاصرهُ  ُيرويُعم 
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معحه   لَح  ما أو َلقَيه   (253)عاصَره   عمنح  يرحويَ  َأنح : َوه وَ    قال اِئاًل:ق ََساعه ، م وُِهاً  منحه   َيسح
 .(254)وََنوه   ف النٍ  عنح  أَوح  ف الن،
َاِفظ   قَالَ  رٍ  أَب و احلح َسنِ  َوأَب و ،بَ زَار  الح  َبكح  نحه  مِ  َسَِعَ  َعَمنح  يَ رحِويَ  َأنح  ه وَ  :(255)الحَقطَانِ  بحن   احلَح
َمعح  لَح  َما َعه   أَنَه   َيذحك رَ  َأنح  َغيحِ  ِمنح  ِمنحه   َيسح  .(256)ِمنحه   َسَِ
: يَ ق ول   َوِإََّنَا شبَ َهَها،أَ  َماوَ  َحَدثَ َنا، َوالَ  فاَلن ، َأخبَ َرانَ : َذِلكَ  يف  يَ ق ولَ  اَل  َأن َشأنِهِ  َوِمن
  فَ َهَذا ثَ َنا،َحدَ : َوقَالَ  اِبالتِ َصاِل،َصرََح  فَِإن ،(257)َذِلكَ  َوََنوَ  ف اَلٍن، َعن: َأو فاَلن ، قَالَ 
 .َكِذب  

ُ مل سُم َم ُ:ادسنادُُِِ  ا

بَ َرين  احلاكم أخرجه ما ِليُّ  َأمححَدَ  بحن   حم ََمد   َأخح  السَُّكرِيُّ  حم ََمدٍ  بحن   ب حَراِهيم  إِ  َحَدثَ َنا: قَالَ  الذُّهح
َرمٍ  بحن   َعِليُّ  ثَ َناحد: قَالَ  َنةَ  ابحن   لََنا قَالَ : قَالَ  َخشح رِي ِ ا َعنِ  ،ع يَ ي ح  نَ مِ  َسَِعحَته  : لَه   َفِقيلَ  ،لزُّهح

رِي ِ  َعه   ِمَنح  َواَل  اَل،: فَ َقالَ  ،الزُّهح رِيِ ، ِمنَ  َسَِ  َعنِ  َمعحَمٍر، َعنح  زَاِق،الرَ  بحد  عَ  َحَدَثِن  الزُّهح
رِي ِ   .(258)الزُّهح

 أنواع تدليس اإلِناد: 

َاأَ  َسَِعَ  ثَِقَتِي، َبيَ  رَاوٍ  ِإسَقاط  : َوه وَ  ،الَتسوِيَةِ  َتدلِيس   .1  .(259)ِمن اآلخر َحد ُه 
 .(261)الوليدِ  بن   وبَِقَية   ،(260)م سِلمٍ  بن   الَولِيد  : الَتدلِيسِ  ِمن الَنوعَ  َهَذا َيصَنع   َكانَ   َوِمَن

                                                           
ق يَّد ه ُُ(253) مُهُش ْيخُ ُو  ْسال  ،ُبهقهْسمُهُجرابنُحُاإْله ق اءه ع لُ ُالل ه ج  ةهُُقهْسمُ ُو  ر  ع اص  فهيًّاُإهْرس االًُُاْلم   (.342/ص:1تدريبُالراويُج)ُ..ُخ 
(،ُالموقظة51ُ(،ُالباعثُالحثيثُالبنُكثيرُ)ص39للنوويُ)ص:ُب(،ُالتقري157معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(254)

 (.343/ص:1(،ُتدريبُالراويُ)ج47للذهبيُ)ص:
ُبنُةخلصُبنُإبراهيمُبنُيحيىُبنُمحمدُبنُيحيىُبنُالملكُعبدُبنُمحمدُبنُعليُالعال مة،ُالحافظ،ُالفقيه،ُالمحد ث،ُاإلمام،ُهوُ(255)

 هـ(.628ُوتوفىُ)،(هـ562)ُفاسُبمدينةُولد.ُالقطانُابنُالحسنُبأبيُالشهيرُقراراً،ُالمراكشيُمولداً،ُالفاسيُالك تامي،ُسماحة
 (.234/ص:1)تدريبُالراويُجُ(256)
ُ(.157علومُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(257)
ُ(.343/ص:1تدريبُالراويُج)(،157ُ،ُعلومُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:(342:ُص)ُالحديثُعلومُمعرفةُفيُالحاكمُ(258)
ا)ُبتصرف(:)ُ(39التقريبُللنوويُ)ص:ُفيُالنوويُوقالُ(259) بمَّ هُهُشيخُ ُي سقهطُ ُوإنَّماُشيخه ُُي ْسقهطُُْل مُُْور  ًُُلكونههُهُشيخه عيفا ُقةثُوشيخهُض 
يراًُُأوُْ يناًُُصغه يثُهُت ْحسه  (للحده
(260)ُ

ُُأ ب وُالشَّامُهُأ ْهلُهُع الهمُ  ،ُاْلع بَّاسه ْشقهي  م  افهظُ ُالد ه ْول ىُاْلح  يَّة ،ُب نهيُم  ك انُ ُهـ،195ُتوفىُُأ م  نُُْو  ي ةُهُمه ،ُأ ْوعه ْلمه افهًظا،ُثهق ةًُُاْلعه نُُْح  يءُ ُل كه ده ،ُر  ُالتَّْدلهيسه
دَّث ن ا،ُ:ق الُ ُف إهذ ا وُ ُح  ة ،ُف ه  جَّ يُ ُح  اره ْسلهمُ ُاْلب خ  م  اُق دُهُو  اُبههه،ُاْحت جَّ م  نَّه  ل كه يث ه ،ُي ْنت قهي انُهُو  ده نَّب انُهُح  ي ت ج  اُو  هُهُفهيُه وُ .ُل ه ُُي ْنك رُ ُم  يَّة ُُنُْمُهُأ ْوث قُ ُن ْفسه ،ُب قه أ ْعل م  ُو 

ْرع ة ُُأله بهيُقهيلُ  ه:ُز  ي  ازه لهيد ُُالرَّ ؟ُأ مُُْْفق ه ُأ ُُاْلو  يع  كه :ُو  لهيد ُُف ق ال  ي،ُبهأ ْمرُهُاْلو  غ ازه يعُ ُاْلم  كه و  يثُهُو  ده ُُبهح  اقهي هين  ر  :ُق الُ اْلعه ق ْطنهي  لهيد ُُالدَّار  يي ُُاْلو  ُع نُهُْروه
هُ ي  اعه ،ُاأْل ْوز  يث  اده ْند ُُههيُ ُأ ح  هُُعه ي  اعه ،ُع نُُْاأْل ْوز  ع ف اء  ك ه مُ ُش ي وخ ُُع نُُْض  ،اأْل ْوزُ ُأ ْدر  ي  ع ط اءُ ُك ن افهع ُُاعه ه،ُو  ي  ْهره الز  اءُ ُف ي ْسقهطُ ُو  ع ف اءُهُأ ْسم  ثْلُ ُالض  ُمه

هُُع ْبدُه رُ ُْبنُهُاّللَّ ه،ُع امه ي  يلُ ُاأْل ْسل مه اعه إهْسم  ْسلهمُ ُْبنُهُو  ُ.الزهريُعنُاألوزاعيُعنُويقولُاألوزاعيُشيخُيسقطُأي)ُم 
ُ(.هـ197ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ110ُ)ُسنةُولدُالضعفاء،ُع نُُْالتدليسُكثيرُصدوق:ُالحمصي،ُكعبُبنُصائدُبنُالوليدُبنُبقيةُ(261)
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ُال س يِة: ُ مل سم َم ُِ  ا
:ُبَِ  ََّة،َُعنُْ ََ َاِنُُقَا َُُِأَبم َُحمَّ :ُاأَلَسِميى،َُوْه ََ اَيَناُقَا :ُعمَمَر،ُاْبنََُُعنُُِِ ٌق، ََُُحمَّ ََ ُقَا
َُُّْاْ ِرِئ،ُِإْسل َََُُتِْمممواُال"ُ  ". 262)ُرَْأيِهُُِعمْ َمةَُُ َيْعرِ م اَُح
ِديث   َهَذا ٍرو، بحنِ  الِلَِ  ع بَ يحدِ َعن ) الَسَند جاء هبذا احلَح  فَ رحَوَة، َأِب  بحنِ  َحاقَ ِإسح  َعنح  َعمح
َحاقَ  أسَقطَ الوليِد  بن   بَِقَية   . فجاء(ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  َعنِ  ،ع َمرَ  ابحنِ  َعنِ  اَنِفٍع، َعنح   ِإسح
.ألنَه   فَ رحَوةَ  َأِب  بحنَ   )كما يف املخطط أدانه( ضعي  
 لتسوثيةخمطط لبيان تدليس ا 

 الَتدلِيسِ  أَنَواعِ  َشرُّ  الَنوع   َوَهَذا
 :َكِثيَةٍ   و ج وهٍ  ِمن الَتدلِيسِ  أَنَواعِ  أََفحشَ  َكونِهِ   يِف  َوالَسَبب  

 .بِهِ  االحِتَجاجَ  ن أَرَادَ مَ  َعَلى َوتَلبِيس   الَضِعيِ ، احَلِديثِ  حلَالِ  دليس  َوتَ  ِغش   نَه  إ (1

 بِتَ َوسُّطِ  ِإاَل  احَلِديَث، سَمع ِمنه  يَ  لَ  أِلَنَه  ؛ َعنه   يَ َتَحَمله   لَ  َما يِخِه،شَ  َعن يَرِوي أَنَه  : َوِمنَها (2
 .ِبد ونِهِ  َشيخ ه   يَروِهِ  َولَ  الَضِعيِ ،

                                                           
 (.734)ُوالتقريبُ،519و8/518ُُالنبالءُأعالمُوسيرُ،435-2/434ُوالتعديلُالجرح:ُانظر

يثُ ُه ذ ا:ُُحاتهمُأ بوُق الُ ُ(،ُوقالُ:1913العللُالبنُابيُحاتمُ)ُ(262) ده لَّة ُُل ه ُُاْلح  نُُْق لَُُّعه هُ ُم  م  ىُ،ُاي ْفه  و  ذ اُر  يثُ ُه  ده ُهُع ب ْيد ُُاْلح  وُْبنُ ُاّللَّ ُ،ُع ْمر 
اقُ ُع نُْ ة ُُأ بهيُْبنُهُإهْسح  رُ ُاْبنُهُع نُهُ،ُن افهع ُُع نُُْ،ُف ْرو  هُُع نُهُ،ُع م  لَّىُالنَّبهي  س لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  ع ب ْيد ُُ،ُو  ُهُو  وُْبنُ ُاّللَّ ك ْني ت ه ُُ،ُع ْمر  ْهبُ ُأ ب وُو  ه وُ ُ،ُو  ُو 

يٌُّأ سُ  يَّة ُُف ك أ نَُُّ،ُده لهيدُهُْبنُ ُب قه هُُع ب ْيد ُُك نَّىُاْلو  وُْبنُ ُاّللَّ ن س ب ه ُُ،ُع ْمر  تَّىُ،ُبههُهُي ْفط نُ ُلهك ْيالُ،ُأ س دُ ُب نهيُإهل ىُو  كُ ُإهذ اُح  اقُ ُت ره ة ُُيأ بهُُْبنُ ُإهْسح  نُ ُف ْرو  ُمه

س طُه ك انُ ُ،ُل ه ُُي ْهت د ىُالُاْلو  نُُْب قهيَّة ُُو  ُُأ ْفع لُهُمه ذ اُالنَّاسه اقُق الُ ُماُوأماُلهه  ْهبُأ بهيُع نُُْ،ُب قهيَّةُع نُْ:ُُروايتهُفهيُإهْسح  دَّث ن اُ،ُو  ُوهمُفهوُ،ُن افهعُح 
اقُأنُعنديُوجههُأنُغير يثُه ذ اُب قهيَّةُع نُُْحفظُلعلهُإهْسح  ده اقُتركهُمنُب قهيَّةُعملُلماُيفطنُولماُ،ُاْلح  ُاّللَُُّْيدع ب ُُوتكنيتهُالوسطُمنُإهْسح 
دَّث ن اُقولهُفهيُب قهيَّةُلفظةُيفتقدُفلمُ،ُع ْمروُْبن  .ُن افهع ُُع نُُْأوُ،ُن افهعُح 
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ُالَعحهَُُِ ملِ سُمُ.2
َا ِمنح  عَ َسَِ  َقدح  َوَيك ون   ،ش ي وِخهِ  َشيَخِي ِمن َعن: الرَاِوي يَرِويَ  َأن: َوه وَ    د ونَ  َأَحِدُه 

 َعنحه   َحَدثَ  أَنَه   ي وِهم  ف َ  َعَليحِه، الثَاين  َويَ عحِط    َوِل،َعِن األَ ابلسماِع   َي مَصّرِ ُم ِر،اآلخ
 َأي   َوف اَلن ،: فَ َقالَ  ،عَ طح القَ  َونَ َوى َوِل،َعِن األَ  اِبلَسَماعِ  َحَدثَ  َوِإََّنَا أَيحًضا، اِبلَسَماعِ 
 .ف اَلن   َحَدثَ 

  الَطِف ِليسَتدِمثاُل: 

َتَمع وا ،(263)ه َشيحم َأصحَحابِ  ِمنح  َجَاَعةً  َأنَ  احلَاِكم   رَ ذَكَ   ِمنحه   أَيحخ ذ وا َأاَل  َعَلى يَ وحًما ِاجح
، لِيس   َوم ِغيَة   َحِصي ، َحَدث حَنا: ه  ي ذَكِ ر   َحِديثٍ  ك ل ِ   يف  يَ ق ول   َفَكانَ  ِلَذِلَك، ففِطن الَتدح
 َأَسحَعح  لَح : فَ َقالَ  اَل،: فَ َقال وا ؟اليَ وحمَ  َعَليحك مح  َدَلسحتَ  َهلح : هلم قَالَ  غَ فَ رَ  امً لف ،ِإب حرَاِهيمَ  َعنح 
م وعٍ  يغ ِغيَةَوم   ،َحِصي   َحَدَثِن : قلت   ِإََّنَا ه ،ذََكرحت   ِمَا رفًاحَ  م ِغيَةَ  نح مِ   أَنَه  : َأي ،ِل  َمسح

َمرَ   .(264)بِِعَبارَتِهِ  َسَره  فَ  َكَما  حَمحذ وفًا الَكاَلمِ  يف  َأضح
 العط . املغيةَ على َحِصٍي وهو َل َيسَمع ِمن املغية فهذا تدليس فالِحظ َكيَ  َعَط َ 

 
ُالَ حقَُ ملِ سُم.3ُ

ِقطَ  َأنح  َوه وَ  َتصِ  الر َِوايَةِ  أََداةَ  الرَاِوي   ي سح مِ ا َعَلى ًرام قح : الزهر  الَشيحخِ  سح  َعن أنسٍ  يُّ فيقول 
 أَوح  .لزمهريال مَمِلسُع  ُالناِسُأنَّهمَُسََقُِ نُُالَ ْحقَُانوايً  مع ِمن الز هري ِ وهو َل يس

ك  يَ  ث َ  هِبَا أَيحيت  ، أَوح  ،َحَدث حَنا: الرَاِوي ، فيَ ق ول  الق َطعَ  انوايً  ت  سح ك  يَ  ث َ  َسَِعحت  - ت  سح
 . َكَذِلكَ   َولَيحسَ  ِمنحه ، عَ َسَِ  أَنَه   موُِهًا ف اَلن  : يَ ق ول   ث َ - الَ ْحقََُُوي حن وي
 

                                                           
ُولدُلخفي،اُواإلرسالُالتدليسُكثيرُثبتُثقةُالواسطي،ُخازمُأبيُبنُمعاويةُأبوُالسلمي،ُدينارُبنُالقاسمُبنُبشيرُبنُهشيمُه وُ ُ(263)

ُ(.هـ183ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ104ُ)ُسنة
عُْ ف ةاْلم  ُ(.7312)ُوالتقريبُ،9/115ُوالتعديلُوالجرحُ،1/47ُوالتاريخُره

 .(342:ُص)ُالحديثُعلومُمعرفةُفيُالحاكمُ(264)
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 الَقطع َتدِليِس مثال عِّى 

الطََناِفِسي ِ  ع َبيدٍ  بنِ  ع َمرَ  َعنالكاِمل يف  (265)َعِدي ٍ  ابن   َرَواه   َما
 :يَ ق ول   َكانَ   أَنَه   :(266)

، ث َ  َحَدثَ َنا، (268)َعن ،أَبِيهِ  َعن ،(267)ةَ ع روَ  بن   ِهَشام  : يَ ق ول   ث َ  الَقطَع، يَنِوي َيسك ت 
ُ

 . عائشة
 لشُُّيوِخ:ا َتدِليُس: الثَّاِني الِقسُم 

َعه   َحِديثًا َشيخٍ  َعن الرَاِوي، يَرِويَ  َأن: َوه وَ   يهِ  ِمنه ، َسَِ  مبَا َيِصف ه   َأو ي َكنِ يِه، َأو ،فَ ي َسمِ 
 .(269)ي عَرفَ  اَل  بِِه َكي ي عَرف   اَل 
لِيس  تَ  وقال النووي:   اَل  مبَا َيِصَفه   أَوح  ،ي َكنِ َيه   أَوح  َشيحَخه   َسمِ يَ ي   أِبَنح  الشُّي وخِ  دح

 .(270)ي  عحَرف  
 .(271)النَاسَ  ر  ي  َبخ ِ  َمن بِهِ  قِصد  َويَ  الب َخارِيُّ، َحَدثَ َنا: ق ولَ ي َ  َأن: َذِلكَ  ِمثَال  
لِيسِ  يَ لحَتِحق   َوِمَا لِيس َويَ لحَتِحق  : "رحج اِبحن   ظ  احلَافِ  قَالَ  ،الِبَلدَُُِ ْملِ سُم ي وخِ الش   بَِتدح  بَِتدح
لِيس   ي وخِ الش    َوأَرَادَ ( اِبألَنحَدل سِ  ف اَلن   َحَدَثِن : )املِصحرِيُّ  قَالَ  ِإَذا َما َوِمثَال ه   الِباَلِد، َتدح

 .(272)ةِ اِبلَقاِهرَ  َموحِضًعا َوأَرَادَ ( َحلحبٍ  ِبزِقَاقِ ) قَاَل: َأوح ؛ ابلقرافة َموحِضًعا
 َشيَخه  حبَلٍب وإََّنا َشيخ ه  يف القاِهرة. فيوِهم  الساِمع  أنَ 

 َعن َرَوى أَنَه  : املم ِرئُِ َمامِ اطإِ  جم َاِهدٍ  بنِ  َبكرِ  َأِب  َعن ر ِوَي، مبَا :الصََّل ُُِابنُمَُوَ  يََّ هُم
 َرَوىوَ ؛ َعبِدهللا َأِب  بن   َعبد هللا َناَحَدث َ : فَ َقالَ  السِ ِجسَتاينِ ، َداو دَ  َأِب  بنِ  َعبِدهللا َبكٍر، َأِب 

                                                           
ْبدُه وُ ُ(265) ُوتوفيُ(،هـ277ُ)ُسنةُولدُ،"ُالضعفاءُفيُالكامل"ُُكتابُصاحبُالحافظ،ُأحمدُأبوُالجرجاني،ُهللاُع ْبدُبنُعديُبنُهللاُع 

ُ.145:ُالمستطرفةُوالرسالةُ(،هـ365)ُوفيات341ُ-339:ُاإلسالمُوتاريخُ،16/154ُالنبالءُمأعالُسير(.ُانظرُهـ365ُ)ُسنة
185ُىُ)توفُأسنهمُفهوُوإبراهيمُوإبراهيمُومحمدُيعليُالحافظينُأخوُالحافظُالطنافسيُالكوفيُأميةُأبيُابن(ُُع)ُُعبيدُبنُعمرُ(266)

ُهـ(.
:ُخليفةُطبقات:ُانظرُ(.هـ146ُ)ُسنةُتوفيُدلس،ُربماُفقيهُثقة:ُالمنذرُأباُنىيكُاألسدي،ُالعوامُبنُالزبيرُبنُعروةُبنُهشامُ(267)

ُ(.7302)ُوالتقريبُ(،7180)411ُ-7/409ُالكمالُوتهذيبُ،267
 (.320/ص:1المغيثُللسخاويُ)جُح(،ُفت617/ص:2النكتُعلىُكتابُابنُالصالحُالبنُحجرُ)جُ(268)
(،ُالموقظةُللذهبي51ُ(،ُالباعثُالحثيثُالبنُكثيرُ)ص39للنوويُ)ص:ُبقري،ُالت(158معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(269)

ُ(،ُومابعدها.47)ص:
 (.39التقريبُللنوويُ)ص:ُ(270)
 (.48الموقظةُللذهبيُ)ص:ُ(271)
 (.651/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(272)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       68

 

رُِ النَ َقاشِ  احَلَسنِ  بنِ  حم ََمدِ  َبكٍر، َأِب  َعن  َسَنٍد، بن   حم ََمد   َحَدثَ َنا: َقالَ ف َ  ،املم ِري املمَ سِّ
 .(273)َله   َجد ٍ  ِإىَل  َنَسبه  

 دليسالَت َأَِباُب 

 ي عَرفَ  اَل  َح َى  وًكا،َمرت   َأو َضِعيًفا، ِلَكونِهِ ُ،الَسَندِ  أ سِقَط ِمن اَلِذي الرَاِوي َضع    .1
  .اِبَِسهِ  َصرَحَ  ِإَذا َضعف ه  
 .ثَِقةً  َكانَ   َوِإنالراوي ِسنِ   ِصَغر  .2
بُّ  اَل فَ  الَشيحِخ، هِلََذا َكِثيَة    َأَحاِديث   املمَملِّسُِ َهَذا ِعنحدَ  َتك ونَ  َأنح  .3 َرارَ  َيِ   الر َِوايَةِ  َتكح
 .َذِلكَ  ِبَسَببٍ  َمَللٍ  يِف  ع  الَسامِ  يَ َقعَ  اَل  َح َى  َعنحه ،
 وَبي الراوي. املمَملِّسُِالخ ص وَمة  َبَي  .4
َنادِ  و ِ ع لُّ  ِإيَهام   .5  .َسَنِدهِ  بِع ل و ِ  الَناسَ  لِي وِهمَ  َعنحه   َدَلسَ  َمنح  ر  ذَكي َفاَل  اطِإسح
مَ  يفخَيح  َكانَ   الَبَصرِيُّ  احل سحن   َأنَ  ي ذحَكر   َكَما  ِسَياِسي ٍ  ِلَسَببٍ . 6 بِن أب لالٍب  َعَلي ِاسح

 .(274)أ َمَيةَ  َبِن  َزَمنِ رضي هللا  عنه يف 

ُِمحُم َُ ملِ سالُن
ر وه    مل سمُادسناِد: (1 ا، َمكح ثَ ر   َذَمه   ِجدًّ لِيسِ  أَن حَواعِ  َوَأَشدُّ ُ،الحع َلَماءِ  َأكح لِيس   ،َكَراَهةً   الَتدح  َتدح

وِيَةِ   .الَتسح

لِيس   :َأي- َوه وَ  الَذَهِبُّ: قَالَ   ِمنَا فَ َليحسَ  َغَشَنا َمنح  لَساَلم :ا َعَليحهِ  قَ وحلِهِ  يِف  َداِخل  - الَتدح
  فَِإنح  ثَِقٍة، َعنح  َدَلسَ  ِإنح  َهَذا انحِقطَاع ، َوِفيهِ  م َتِصل ، َحِديثَه   َأنَ  الَساِمِعيَ  ي وِهم   أِلَنَه  ؛ 
َِئَمةِ  بَ عحض   قَالَ  َكَما- ه وَ  َبلح  ه ،َوَرس ولَ  الِلََ  َخانَ  فَ َقدح  َضِعيًفا َكانَ   َحَرام  - األح
َاًعا  .(275)ِإجح

                                                           
ُ.(158معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(273)
ُالتمهيدُ،(119:)ص"ُللعالئيُالمراسيلُأحكامُفيُالتحصيلُجامع"ُُوانظرُ(921:)صُالبنُدقيقُالعيدُ"ُاالقتراح"ُُانظرُ(274)
 (.337-332/ص:1المغيثُللسخاويُ)جُح(،ُفت351/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(،48الموقظةُللذهبيُ)ص:ُ،(15/ص:1ج)
ُ(.331/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(275)
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2) ُ لِيسِ  َكَراَهةِ   ِمنح  َأَخ ُّ  : َكرَاَهت ه  الش  خُِ مل سم َناِد، َتدح ِقطح  لَح  املمَملِّسَُ نَ أِلَ  اطِإسح  ي سح
 بل أوَهَم ابسِم َشيِخِه. َأَحًدا

، فََأمحر ه   :الشيوخِ تدليس   َوأََما قاَل ابن  الصالِح: ِييع  تَ  َوِفيهِ  َأَخ ُّ  ِعي  َوتَ وح  َعنحه ، لِلحَمرحِوي ِ  ضح
لِ  َحالِهِ  َعَلى الحو ق وفَ  َيطحل ب   َمنح  َعَلى َمعحرِفَِتهِ  ِلَطرِيقِ   .(276)َيِتهِ َوأَهح

ِتَبار  : ِمنحه   الَغَرض   َكانَ   ِإَذا أَبحس   بِهِ  َيك ون   اَل  َوَقدح  قد  :(277)يُّ قاَل السخاو ف الطُّاَلبِ  ِاخح
َ  َوَأانَ - ِحَبانَ  ابحنِ  َصِحيحِ  يف  َمرَ   الحَعَباسِ  أَب و ثَ َناحدقَ وحل ه :- )ابن حجر( َشيحِخَنا َيَديح  بَ يح

، ِقيُّ َمشح ين  لَح  أَنَه   َمعَ  فَ َباَدرحت ه   َهَذا؟ َمنح  فَ َقاَل: الدِ  : َذِلَك،بِ  يَ قحِصدح َسنِ  أَب و ه وَ  َوق  لحت   احلَح
ََواب   فََأعحَجَبه   َجوحَصاَء، بحنِ  ع َميحِ  ن  بح  َأمححَد   وِيِتَهالِ  الحم َباَدرَةِ  د ونَ  اجلح  الَ قَ  َوِلَذا َله ، َغَرًضا تَ فح
لِيسِ  يف  ِإنَ  الحِعيِد: َدِقيقِ  ابحن   َلَحًة، الثِ َقةِ  الَشيحخِ  َتدح ِتَحان   ِهيَ وَ  َمصح َذحَهانِ  امح  .(278)األح

ُاملمَملِّسُُِِرَوايَةُحنِ
م   هَلَا الَتدليس ِمن ص ورَةٍ  ل ِ ِلك    أَق حَوالٍ  اَلثَةَ ثَ  املمَ مِّام نَُ رَ ذَكَ ولكن  َخاص ، ح كح
َعِن  َدَلسَ  َأوح  اِبلَسَماِع،ر ِحح ي صَ  لَح أو  َصرَحَ  َسَواء   م طحَلًقا، املمَملِّس رَبِ خَ  دُّ رَ : اأَلَول   الَقوحل   (1

لِ  ِمنح  َفرِيق   َفَجَعَله   ضَُّعَفاِء،َعِن ال َأوح  ثقاتال َِديثِ  َأهح  َوقَال وا: ِبَذِلَك، جَمحر وًحا الحف َقَهاءِ وَ  احلح
َبل   اَل  ح  لَح  أَوح  الَسَماعَ  بَ َيَ  حِبَال رَِوايَ ت ه   ت  قح  .(279)ي  بَ يِ 

القول ضعي   هذاالَكَذاِب، و  ثَابَِة،مبَِ  جَيحَعل وه   لَح  أِلَنَ ه مح  م طحَلًقا، َخرَبِهِ  ق  ب ول  : الثَاين  الَقوحل   (2
.  ألنَنا النعِرف الشيخ الذي َدَلَس عنه  هل هو عدل  أم ضعي  

ه ورا ذهبالتفصيل يف ذلك فَ  و: وهالثَالث الَقوحل   (3 لِيستَ  قب ول ِإىَل  جلح مح  ه  أَنَ  فَ رَ عَ  نمَ  دح
َنة َكابحن  ثَِقةٍ  َعن ِإاَل  س  ي َدلِ  اَل   َح َى  َوَغيهم ضَُّعَفاءال نعَ  سي َدل ِ  َكانَ   من رد َوِإىَل  ،ع يَ ي ح

                                                           
 (.51يثُالبنُكثيرُ)ص:الباعثُالحثُ،(162-158معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(276)
دُه وُ ُ(277) مَّ ح  ْبدُبنُم  حمدُبنُالرحمانُع  ُأصلهُ،وهوُمنُتالمذةُابنُحجرُحجرُابنُالحافظُإمالءُحضرُالمؤرخ،ُالمحدثُالسخاوي،ُم 

ُ(.هـ902ُ)ُسنةُوتوفيُ(،هـ831ُ)ُسنةُولدُمصر،ُقرىُمن"ُُسخا"ُُمن
ُ.6/194ُواألعالمُ،8/15ُالذهبُوشذراتُ،152:ُالعقيانُنظم

ُ(.336/ص:1فتحُالمغيثُللسخاويُ)جُ(278)
ُ،ُبتصرف.(162-158معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُانظرُ(279)
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يم َبَلُِ نُاملممَِّلِسُُالُوالراج مُأن، انَ أخربَ  أَو ثَناَحدَ  َأو َسَِعت   هِ بقولِ  هِ ََسَاعِ  على صَ ين  
ُالُ ِميثُِ َُاِبلُُْ َُرَّ َُُِإذاُِإالَُّ  . 280)ُوإنُكانُا ةُ يم َبلمُِ نهمُحُْ إنَُعنَعَنُاملممَِّلسم

ُابنمُالصل  ََ ح  لَح  حم حَتَملٍ  َلفحظٍ بِ  الحم َدلِ س   َرَواه   َما َوَأنَ  التَ فحِصيل ، َوالَصِحيح  : قا  يهِ فِ  ي  بَ يِ 
م ه   َوااِلتِ َصالَ  الَسَماعَ  م   ح كح ٍ  َلفحظٍ بِ  َرَواه   َوَما َوأَن حَواِعِه، الحم رحَسلِ  ح كح  ََنحوَ  ِلاِلتِ َصالِ  م بَ يِ 
، بَ َراَن( َوَحَدثَ َنا، )َسَِعحت  َباِهَهاَوأَ  َوَأخح ب ول   فَ ه وَ  شح وكذاِلك ي نَتبه  اىل أمٍر م ِهٍم  ،بِهِ  حم حَتج   َمقح
لِيسَ وهو أَن   اطإسناِد أَشر  وأقبح  ِمن َتدليس الشيوخ. َتدح

 

 ُاخل  ُُِّواملمرَسلُُِادسنادَُُِ ْملِ سُُِب َُُال ر ُم

لِيسِ  بيَ  الفرق    أَما ِمنه ، يسمع ل َمنع يت ه  روا اطإرسالَ  أنَ  الخفي ِ  واملمرَسلُِ اطإسنادِ  َتدح
 .ِمن ه   َِسع عَمن فروايت ه   املمرَسل
ًئا َشيحخٍ  َعنح  ِوييَ رح  خفًيا ِإرحَسااًل  َواملمْرِسلُِ املمَملِّسُِ ِمنَ  ك الً   َأنَ  َذِلكَ  َوِإيَضاح     لَح  َشي ح

َمعحه   َره ، الَسَماعَ  ََيحَتِمل   بَِلفحظٍ  ِمنحه ، َيسح  الَشيحخِ  َذِلكَ  ِمنح  َسَِعَ  َقدح  سََُملُِّاملُم َلِكنَ  َوَغي ح
َمعح  لَح  فًياخ ِإرحَسااًل  املمْرِسلَُ َأنَ  ِحيَ  َعَلى َدَلَسَها، اَليِت  َغي حرَ  َأَحاِديثَ   َذِلكَ  َمنح  َيسح
 َلِقَيه . َأوح  َعاَصَره   َلِكَنه   أََبًدا، الَشيحخِ 

 مََّلس.املُم  ا مُعنُاحلميثُ

لِيِس، أَن حَواعٍ  ِعَدةَ  ديثِ احل ع َلَماء   رَ ذَكَ . 1 تَ َلف وا لِلَتدح   سًتا َهاَعدَ  ِمنح  َفِمنحِهمح  َذِلكَ  يف  َوِاخح
، أَوح  َذِلكَ  ِمنح  أََقلُّ  َهاَعدَ  َمنح  َوِمنحِهمح كاحلاكم  ثَ ر   ََتحتَ  تَ نحَدرِج   األَن حَواعِ  لحكَ تِ  ك لَ   َوَلِكنَ  َأكح
 ِ ِ  َقَسَميح َا: رَئِيَسيح لِيس   ُه  َنادِ  َتدح لِيس   اطِإسح  .الشُّي وخِ  َوَتدح

                                                           
ُفيُالفوائدُأدناه .ُ(280) ُآلخرُكشعبةُابنُحجاجُكانُشديداًُفيُذمُالتدليسُكماُسيذكر  نُراو  ُمه ُفيختلف   وهذاُليسُعلىُإطالقههه
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َبارِ  اطِإَجازَةَ  يَ رحِويَ  َأنح  َوه وَ : غأوُالص َُُاِدَجا َةَُُِ ْملِ سُم.2 وإََّنا  ،فيقول  أخربان ،اِبطِإخح
( وهذا َيد ث يف هذا (281)ِمن شيِخهِ  وليس ابلسماعِ  هو أَخذها ابطإجازةِ  ، )قلت 

 .الزمان كثياً 
ت ك مح   :(ه  160- 85) اجاحَلجَ ش عَبة  بن  قاَل .3 لِيسَ  َكَفي ح َحاَق، َأِب وَ  اأَلعحَمَش، َثالثٍَة: َتدح  ِإسح

 .، فلهذا إذا َحَدَث ش عَبة  َعنه م فروايت ه  صحيحة ح ى وإن عنعنوا(282)َوقَ َتاَدةَ 
ِهمح  ، ِمنح (ه  160- 85) احَلَجاجبن   ش عحَبة   الصالح: وََكانَ قال ابن  . 4  يَنافَ ر و ِ  ،َله   َذمًّا َأَشدِ 
َمامِ  َعنِ  لِيس  "  قَاَل: أَنَه  - َعنحه   الَشاِفِعي ِ  اطإحِ "  قَاَل: أَنَه   َعنحه   َور وِ يَنا ." الحَكِذبِ  َأخ و الَتدح
 يِف  الحم َباَلَغةِ  َعَلى م ول  حَمح  ِإف حَراط   ش عحَبةَ  ِمنح  َوَهَذا ". أ َدلِ سَ  َأنح  ِمنح  ِإَلَ  َأَحبُّ  أَزحينَ  أَلَنح 
رِ   .(283)َوالتَ نحِفيِ  َعنحه   الَزجح
ِ  َويف  ُِِهَا الَصِحيَحيح :   َجًدا َكِثي    الَضرحبِ  َهَذا َحِديثِ  ِمنح  الحم عحَتَمَدةِ  الحك ت بِ  ِمنَ  َوَغيح

َعحَمِش، َكَقَتاَدَة، ِ، َواألح َيانَ يح لِيسَ التَ  أِلَنَ  َوَهَذا ِهمح َوَغيحِ  ،َبِشيٍ  بحنِ  َوِهَشامِ  َوالسُّفح   لَيحسَ  دح
يَهامِ  ِمنَ  َضرحب   ه وَ  َوِإََّنَا ، َكِذابً   ،وهذا ابلنسبِة طإسناِد الشيوخ (284) حم حَتَملٍ  بَِلفحظٍ  اطإحِ
يت ِبَسَنٍد ناٍن قد أيأو  أبَن الراوي َل ي َدلِ س عَمن رواه دَ إال إذا أتكَ  ال يرويلبخاريُّ اف

نر ُ، ابلتحديث هصرَح في رو َُعنُ ممَِّلِسُقمَُعنَعنَُُالب اريَُّ    ُا َُيتُبسنِمُإذُا
ُآير ُِ   .ل  ميثُُِالسما َُُل مبّ ُلكَُُآيرُِ نُطري

َُم اَيَناُقاَُالب اريى:ُ:ذلكُ  ا ََُُيم سمهَُُْبنُمُ مَمَّمُمَُحمَّ اَينَُُقَا َْ مَُُِعنُُْسمْ َ انُمُاَحمَّ َُحم
َََُُ اِلكُُِْبنُُِأََنسَُُِعنُْ ََُُ 285)اَيْ بِهُُِيفُُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىُبَيَز َُُقَا ُ 286)َط َّلَهُمُا ََُُِّعْبمُأَبم ُقَا

                                                           
ب اني،ُموسىُبنُعمرانُبنُمحمدُ(ُإذُقال:24البنُحجرُ)ص:ُلتدليسباُالموصوفينُبمراتبُالتقديسُأهلُتعريفُ(281) ْرز  ُالكاتبُالم 

ُ.وغيرهُالخطيبُذلكُذكرُي ب ي هن،ُوالُاإلجازةُفيُواإلخبارُالتحديثُي طلهقُ ُكانُاإلخباري،
نُْ«ُُللبيهقيُواآلثارُالسننُمعرفةُ(282) قَّىُم  اي ة ُُت و  و  اقُهُأ ْهلُهُره ر  نُُْاْلعه م  اُو  ُشعبةُعنُحجرُابنُالحافظُالهق،ُق بهل ه 

ُ-ُشعبة:ُعن(1/259ُ)ُالصالحُابنُكتابُعلىُالنكتُفيُقالُفقد
رُع نُش عبةُأنَّه ُ ج  ُالنكتُالبن"ُُشيخهُمنُبسماعهُالمدلسُذلكُفيهُصرحُماُإالُبالتدليسُوصفُممنُأحدُعنُيأخذُالُكان"ُقالُابنُح 

د ُأبيُإسحاقُهوُ(،ُو1/259حجرُ) مَّ ح  اقُ ُْبنُ ُم  ة ُُْبنُ ُق ت اد ة ُهوُُق ت اد ة ُ،ُوإهْسح  ع ام  يُ ُده شُ وُمنُالتابعين،ُ(هـ118ُ-61)ُالسَّد وسه هوُُاأْل ْعم 
انُ  انُ ُْبنُ ُس ل ْيم  ْهر  ُمنُالتابعين.ُمه

ُ.(158معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(283)
 .(159معرفةُأنواعُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(284)
ُىُأنُاإلنسانُإذاُجاءهُالبلغمُفاليبصقُبالمسجدُبلُبثيابههُوأنُالبلغمُوالبزاقُليسُبنجس.وفيههُداللةُعلُوهوُفيُالصالةُ(285)
الًُُذكرهُأيُالحديثُهذاُأيُ(286)  )فحُالباريُشرحُصحيحُالبخاري(.ُالمسجدُمنُباليدُالبزاقُحكُبابُفيُمطو 
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َََُُ ْريَََُُأِ ُُاْبنُم ََُُْ مٌَُحمََُُحمََّاِنُُأَيى  َُُْبنُمُـََْيَُُأْيبَيَر َُُقَا ْع ُمُقَا ُُأََنس اُسَِ َعِنُالنَِّ ِّ
ُقمُأ  ُبسَنِمُاثِنُوه ُملسو هيلع هللا ىلص ُالب اريَّ َاِنُ  لحظُإنَّ َْ مٌَُُحمَّ ََُقََُُحم ْع ُمُا  أََنس اُسَِ
َْ م ألنَ   . 287)الح يلُ ممَِّلسٌَُُحم
َعحَمش   الثَ وحرِيُّ، بِهِ  و ِص َ  ما حجٍر: ِإنح . قاَل ابن  5  أَنَ ه َما فَااِلعحِتَذار   ،، ابلتدليسَواألح
َعاَلنِهِ  اَل  َا ثَِقةً  َيك ون   َمنح  َحق ِ  يف  ِإاَل  يَ فح ُِِهَا نحدَ عِ  َضِعيًفا ِعنحَدُه   .(288)َغيح

 َتَا ِقسَماِن َواْلَمْقُِّوُبشَّاذُّ َفال                ِبـِه اْلـَمَاِثـَقٌةَخاِلْف َوَمـا ثُي/21

 َعن انَفَردَ  َأي ش ذ وًذا، َيش ذُّ  َشذَ : اجلَوَهرِيُّ  قَالَ  التَ َفرُّد ،: ه وَ  ،لمَ ةُ ُالشُُّذوُذ
 .(289)اجل مهور

َالًِفا الثِ َقة   َرَواه   َما: ه وَ  :َوا ِحَلح ا  .(290)َمن هو أوثق ِمنه   لِرَِوايَةِ  َم 
الًِفا املقحبول   رواه ماهو ُ:ابن  حجرٍ قاَل   .(291)ِمنه   َأوىل ه و ِلَمنح  َم 
َُم: )فَ ق وله   م ل  (: املَْ بم   َلوح  الَضِعي َ  أِلَنَ  ،َضِعي َ ال بِهِ  َوخي حرِج   ،َوالَصد وق الثِ َقةَ  َيشح
 .إن شاَء هللا َسَيأحيت  َكَما"؛  م نحَكًرا: "ىي َسم   َفَحِديث ه   الثقةَ   َ َخالَ 
 .ملَْ  م ظُما احَلِديثَ  ي َسمِ ي ي  َقابِل ه  وما 

َالًِفا اأَلوحَثق   َرَواه   َما: ه وَ   َاملَْ  م ظُم  .الثقات َمنح  ه  د ونِ  ِلِمنح  َم 
ُ.مُِنَُسَُّالُيفَُُوَشاذٌُّاملَْتُُِيفَُُشاذٌّ:ُنُِانَيْ عَُُالشاذُموَُ

                                                           
ُإلىُينسبُممنُحاءُأساميهمُابتداءُمن«ُالرجالُضعفاءُفيُالكامل.ُ)حديثاُوعشرينُأربعاُإالُأنسُمنُحميدُيسمعُقالُشعبة:ُلمُ(287)

ُ.حميدُاسمهُمن«ُالضعفُمنُضرب
ُتدريبُالراويُلإلمامُالسيوطي.ُ(288)
 (.54أيضاًُ)نزهةُالنظرُص:ُر(،ُوانظ565ص:/2ُج"ُ)الصحاح"ُ(289)
ُ.54انظرُنزهةُالنظرُص:ُأرجحُحجرُ ُابنُ ُوتعريفُ ُ(290)

ًُُالثقةُيرويُأنُهو:ُالشاذُالشافعيُقال ُ.غيرهُيروُلمُماُيرويُأنُذلكُمنُوليسُالناس،ُروىُماُالفيخُحديثا
ُ(52)الباعثُالحثيثُص:ُ.أيضاًُُالحجازيينُمنُجماعةُعنُالقزوينيُالخليليُيعلىُأبوُالحافظُحكاهُوقد

ذ ك رُ  مُ ُو  اكه هُُع ْبدُهُأ ب وُاْلح  افهظُ ُاّللَّ اذَُُّأ نَُُّاْلح  يثُ ُه وُ ُالشَّ ده يُاْلح  د ُُالَّذه نُ ُق ة ُثهُُبههُهُي ت ف رَّ ،ُمه ل ْيسُ ُالث هق اته ت ابهع ُُأ ْصلُ ُل ه ُُو  رفةُعلومُمع).ُالث هق ةُهُلهذ لهكُ ُبهم 
ُ(164الحديثُالبنُالصالحُص:

ُ.54نزهةُالنظرُص:ُ(291)
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ِمِذيُّ  َداو َد، أَب و َرَواه   َما :لمهُماَوِ  َُ:ُامَلنِت َشاذُّ: اأَلوَِّل  َحِديِث َعبِدالَواِحدِ  ِمن: (292)َوالرتِ 
َُأَحممكمَُِ  َّ ُِإَذا» َمرف وًعا ه َريَرَة: َأِب  َعن َصاِلٍح، َأِب  َعن اأَلعَمِش، َعن زاَِيٍد، بنِ 

ُُ«َيِ ِنهَُُِعَ  َُ  َ ضَحِجق؛ُالَ جرُُِرَكَعَتُ
الَواِحدِ  َل َ َخا :الَبيَهِقيُّ  قَالَ    ِفعلِ  ِمن َرَووه   ِإََّنَا ِإَن الَناسَ فَ  َهَذا، يِف  الَكِثيِ  الَعَددَ  َعبد 

الَواِحدِ  َوانَفَردَ  َقولِِه، ِمن اَل ،ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ   .الَلفظِ  هِبََذا اأَلعَمشِ  صَحابِ أَ  ثَِقاتِ  ِمن َبيِ  َعبد 
 َنِدوالسَّ امَلْتِن ِفي َشاذِّالعِّى  مثاٌل: 

ُحميثُقاَُاد اَيَناُ: 293)(7601) ا ُأَحمُيفُ مسَنِمِ  َُر ََُأْيبيَُُالرَّ َّاِ ،َُعْبمُمَُحمَّ
،َُعنَُُِ ْعَمٌر، ،ُْبنَُُِسِع مَُُِعنُُْالزىْهِريِّ َِ َََُُرَة،همَرييَُُْأِ َُُعنُُْاْلممَس ِّ ُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىُسمِئلَُ:ُقَا
ََُُالسَّْمِن،ُيفُُ َيَ قُمُاْلَ ْأرَةَُُِعنُِ ا،َجاَُكانَُُُِإنُْ:ُ"ُ َيَ ا َُكانََُُُوِإنَُُْحْ َُلَا،َُوَ اُا َأَْل م هَُُِ م 

ُ"ُ َيْ َربم  ُمَُ َلَُُ ا ِع ا،
ِ  ،رَِجال ه  ثقات  هذا احلديث  طَ  معمراً ِإاَل َأَن  ،رَِجال  الَشيحَخيح َناِدهِ َقدح َأخح  (294)َأ يف ِإسح
دح َخاَلَفه  َوقَ  ، ه َري حَرة   َعنح َأِب  ،َعنح ابحِن املسيب ريِ ،ِشَهاَب الز ه َعنح ابحنِ ِإذح َرَواه  

َبةَ  بنِ هللا  َعبحدِ  بنِ َعنح َعِبيد هللا  ،ز هريٍ َعِن الَأصحَحاب  الزَُّهرِيِ  فَ َرَووحه    بحِن َعبَاسَعنح ا ،ع ت ح
طَأَ يف َمتحِنهِ  ، َعنح َميحم ونَةَ   َُ َلُُا،َ ا ِعُ َُكانََُُُوِإنُْ)َوِهَي:  ،ةً َغرِيبَ  زاَِيَدةً  َزاَد ِفيهِ ف َ  ،َوَأخح
 توجد  يف صحيِح البخاري ِ  ، وهذِه الزايدة  ال(295)  َيْ َربم  ُم

َيان   َحَدثَ َنا احلح َميحِديُّ  َحَدثَ َناُفقال البخاريُّ: رِيُّ الزُّ  َحَدثَ َنا س فح بَ َرين  قَالَ  هح  الِلَِ  ع بَ يحد   َأخح
َبةَ  نِ ب الِلَِ  َعبحدِ  بحن   امهُمَُعبَاسٍ  ابحنَ  َسَِعَ  أَنَه   ع ت ح ُيفَُُوقَيَع ُُْ َْأرَةُ َُأنََُُّ ْ مم نَةََُُعنُُْـمَمِّ

                                                           
ُ(.420(ُ،ُالترمذيُ)1261رواهُأبوُداودُ)ُ(292)
ُ(.4260(،ُالنسائيُ)1798(،ُالترمذيُ)3842رواهُأبوُداودُ)ُ(293)
يسُ ُأ ب وُق الُ ُ(294) يثُ ُه ذ اُىعه ده س نُ ُح  يحُ ُح  حه ق دُُْ(:1798فيُحديثُ)ُص  يُ ُو  وه يثُ ُه ذ اُر  ده هُُع نُُْاْلح  ي  ْهره هُُع ب ْيدُهُع نُُْالز  ُُاْبنُهُع نُُْاّللَّ ُأ نَُُّع بَّاس 

لَّىُالنَّبهيَُّ ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  لَّمُ ُع  س  ل مُُْس ئهلُ ُو  واُو  ون ة ُُع نُُْفهيهُهُي ْذك ر  ْيم  يثُ ُم  ده ح  ُع بَُُّاْبنُهُو  ون ة ُُع نُُْاس  ْيم  حُ ُم  ىُأ ص  و  ر  رُ ُو  ْعم  هُُع نُُْم  ي  ْهره ُْبنُهُيدُهس عُهُع نُُْالز 

س يَّبُه ة ُُأ بهيُع نُُْاْلم  ْير  هُُع نُُْه ر  لَّىُالنَّبهي  لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س  ه ُُو  ه وُ ُن ْحو  يثُ ُو  ده ْحف وظُ ُغ ْيرُ ُح  ْعتُق الُ ُم  س مه د ُُو  مَّ ح  يلُ ُْبنُ ُم  عه يثُ ُولُ ي ق ُُإهْسم  ده ح  رُ ُو  ْعم  ُم 
هُُع نُْ ي  ْهره يدُهُع نُُْالز  س يَّبُهُْبنُهُس عه ة ُُأ بهيُع نُُْاْلم  ْير  هُُع نُُْه ر  لَّىُالنَّبهي  ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  لَّمُ ُع  س  ذ ك رُ ُو  دًاُك انُ ُإهذ اُف ق الُ ُع ْنه ُُس ئهلُ ُأ نَّه ُُفهيهُهُو  امه اُْلق وه اف أ ُُج  م  ُو 

ا ْول ه  إهنُُْح  اُك انُ ُو  ب وه ُُف ال ُُئهعًام  ذ اُت ْقر  ط أ ُُه  رُ ُفهيهُهُأ ْخط أ ُُخ  ْعم  يحُ ُق الُ ُم  حه الصَّ يثُ ُو  ده هُُح  ي  ْهره هُُع ب ْيدُهُع نُُْالز  ُُاْبنُهُع نُُْاّللَّ ون ة ُُع نُُْع بَّاس  ْيم  ُم 
ُوابنُ(،3842)ُدومنُطريقهُأخرجهُأبوُداوُ(،278الحديثُفيُ"مصنفُعبدُالرزاق"ُ)ُفيُحاشيةُمسندُأحمد:ُطقالُاألرناؤوُ(295)

ُ(.2812)ُوالبغويُ،1/140"ُالمحلى"ُفيُحزمُوابنُ،9/353ُوالبيهقيُ،7/287"ُالعلل"ُفيُوالدارقطنيُ(،1393)ُحبان
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ََُُِعَ ْ هُُِا َُّمَُ  َّ ُالنَِّ ُىَُ سمِئلََُُ َماَ  َُُْسْنُِ َ اعََُُوَس َّ ََُُنيْ َُحْ َُلَاَُوَ اُأَْل م َهاُ َيَ ا
ُ. 296)وَكم م  ُم
لِ  ،َأمححَدَ  اطِإَمامِ  ِعنحدَ  املَْ جم َدةُم فَالرِ َوايَة    ىت َسمَ  الب َخارِي ِ  َورَِوايَة   ،اذَّةُ شَُ ىت َسمَ  َننِ السُّ  َوَأهح

َةُِاب  .ملَْ  مَ 

 .مقبول   ه  فإن   احملفوظِ  خبالفِ  ضعي  ه  أنَ  :هُمنمُمحُم
 .الشَّاذُى ه :ل ي قال   – املرجوح   وهو – وم قابِل ه   .املَْ   ظُم له : يقال   فالرَاِجح  

 .الشَّاذ  ا مُعنُاحلميثُ

 زَاِئَدةَ  شاذة ، َكِرَوايَةِ يت ه  فروا الثقاتِ  الرَُّواةِ  ِمن عدداً  هِبَا َخاَل َ  رَِوايَةً  َقة  الث ِ  َرَوى ِإَذاُ.1
 َكَما  َشاَذة   الز اَِيَدةِ  فَ َهِذهِ  لَصاَلةِ ا يِف  الَسَبابَةِ  ََتحرِيكِ  يف  ك َليحبٍ   بحنِ  َعاِصمِ  َعنح  ق َداَمةَ  بحنِ 
ر أَرحبَ َعةَ  ،ق َداَمةَ  بن   اِئَدة  زَ  َخاَل َ  فَ َقدح  الع َلَماء   قَالَ  ِمنه م س فيان الثوري ) رَاِوايً  َعشح

بدوِن لفظة  ك َليحبٍ   بحن   َعاِصم  رووها َعن  الثقات ِمن وش عبة(وس فيان بِن ع يي نة 
ركها  .(297)َي 
 َوأََما ،ِمنحه   أَرحَجح   ه وَ  َمنح لِ  لثِ َقةِ ا َم َاَلَفة   فَالَشاذُّ ، الثِ َقةِ  َورَِوايَة   الَشاذ ِ  َبي فَ رحق   ه َناكَ ُ.2
َنادٍ إبِِ  َواِحًدا حديثاً  الثقاتِ  ِمنَ  َجَاَعة   يَ رحِويَ  َأنح : َفِهيَ  الثِ َقةِ  زاَِيَدة   ٍ  َواِحدٍ  سح  َواِحدٍ  َومتح

                                                           
ُ(.5538البخاريُ)ُ(296)

هُُْبنُ ُع لهيُ قالُ ينهي  ده هُُش ْيخُ ُاْلم  ي  اره ًراُف إهنَُُّ:لهس ْفي انُ ُاْلب خ  ْعم  ث ه ُُم  د ه هُُع نُُْي ح  ي  ْهره يدُهسُ ُع نُُْالز  س يَّبُهُْبنُهُعه ة ُُأ بهيُع نُُْاْلم  ْير  اُق الُ ُه ر  ْعتُ ُم  يَُّاُس مه ْهره ُلز 
ُهُع ب ْيدُهُع نُُْإهالَُُّي ق ولُ  ُُاْبنُهُع نُُْاّللَّ ون ة ُُع نُُْع بَّاس  ْيم  هُُع نُُْم  لَّىُالنَّبهي  لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  س  ل ق دُُْو  ْعت ه ُُو  ْنه ُُس مه اًراُمه ر  ثُيصحيحُالبخاريُحد).ُمه

ُ(ُو)فتحُالباريُشرحُصحيحُالبخاريُالبنُحجر(.5538ُ
ُالجامعُ"ُفيُالوادعيُالشيخُذكرُ،قدامةُبنُزائدةُبهاُشذُشاذةُزيادةُهيُفإذاُنحركها،ُكناُاألصبعُتحريكُا:ُوأمالوادعيُالشيخُقالُ(297)

ًُُ(2/121)"ُُالصحيح ُ(1/95:)فقالُبابا
ُوالوسطىُاماإلبهُحلقُقدُوسلمُآلهُوعلىُعليهُهللاُصلىُالنبيُرأيت):ُُقالُحجرُبنُوائلُحديثُذكرُثم"ُُالتشهدُفيُباألصبعُاإلشارة"

ُزائدةُبهُفردتُفقدُالتحريكُوأما،ُباألصبعُاإلشارةُعلىُيدلُالحديثُهذا:ُ"ُقالُثم،ُماجةُابنُرواه(ُُالتشهدُفيُبهاُيدعوُتليهاُالتيُورفع
ُوعبد،ُئيالنساُعندُوالثوري،ُالنسائيُعندُعيينةُبنُوسفيان،ُداودُأبيُعندُلالمفضُبنُبشر:ُراوياً  عشر أربعة خالفُوقد،ُُقدامةُبن

ُهللاُعبدُبنُوخالد،ُخزيمةُابنُعندُ،إدريسُبنُهللاُوعبد،ُأحمدُعندُمعاويةُبنُوزهير،ُأحمدُعندُوشعبة،ُأحمدُعندُزيادُبنُالواحد
ُحكاهُامعجُبنُوغيالنُعوانةُوأبا،ُالطيالسيُعندُسليمُبنُسالمُاألحوصُوأبا،ُخزيمةُابنُعندُفضيلُبنُومحمدُ،البيهقيُعندُالطحان
 يذكروا ولم كليب بن عاصم عن رووه كلهم(،ُُالكبير)ُُفيُالطبرانيُعندُكالهماُ،كثيرُأبيُبنُوموسىُالربيعُبنُوقيسُ،البيهقيُعنهما
 . التحريك فيه

ُ،عباسُوابنُوقاص،ُأبيُبنُوسعدُهريرة،ُوأبوُلساعدي،اُحميدُوأبوُعمر،ُبنُهللاُوعبدُالزبير،ُبنُهللاُعبد:ُالصحابةُمنُورواه
ُأعلمُوهللاُشاذة.ُزائدةُروايةُأنُبهذاُالتحريك،ُفعلمُيذكرواُلمُكلهمُإيماء،ُبنُوخفاف
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 َوَهِذهِ  الرَُّواةَ  َسائِر   َهارح يذَك لَح  هِ َمتحنِ  أَوح  َسَنِدهِ  يف  ، زاَِيَدةً الثقاتِ  الرَُّواةِ  بَ عحض   ِفيهِ  فَ َيزِيد  
 .(298)الثِ َقةِ  رَِوايَةَ     الِ ت َ  ال الز اَِيَدة  

 َتَا ِنوُب ِقسَمــاـــْقَُِّواْلَم........................................

ٌُ           و  ِقـْسُمِإْبـَداُل َراو  َمـا ِبـَرا.22 َِْناٍد ِلَمْتـن  ِق َوَقِّْ  ـْسُمِإ

 .اآليت  َعَلى الَوجهِ  ِِبَخرَ  َشيءٍ  ل  تَبِدي: َوه وَ  الَقلِب، ِمن َمفع ول   اسم  : ل غةً  امَلقِّوُب
ٌَُ:ُِقسَمانَُوهم َُ ٌَُُيفَُُق  ُ.املَتُُِيفُُاِدسَناِد،َُوَق 
 َُم َُم:َُوهم َُُ َاأَلوَّ ُاِدسَنادُُِيفُُالَ  

 .(299)ه  ك ل ِ   اطِإسَنادِ  أو رَاٍو، ِمن َأكثَر أَو رَاٍو، إِبَدال   وهو
 :ثالثِة أنواعٍ  َعَلى الِقسمَ  َهَذا نَ أَ  َواعَلم
َُُِالن  ُِ َُمُيَيَ قََُُأن: اأَلوَّ اُالَ    َوِمَن َكانَ  الَكِذِب، لِ َسِبي َعَلى ،اِد َرا ُُِِلَ صمَُُِعمم 
 .(300)ك ورِيَن اِبلَوضعِ املذ  نمِ  َوه وَ  ،الَنِصيِبُّ  َعمرٍو بن   مَحَاد  : الَوَضاِعيَ  ِمن َذِلكَ  يَفَعل  
 اأَلعَمِش، َعن الَنِصيِبِ ،مٍرو عَ  بنِ  مَحَادِ  َعن احلَرَاينُّ، َخاِلدٍ  بن   َعمر و َرَواه   َحِديث  : هُمِ  َالُم
 َمرف وًعا ، ه َريَرةَ  َأِب  َعن َصاِلٍح، َأِب  َعن
ُُُِيفُاملشرِِك ََُُلِ   مُِ)ِإَذا ُاِبلسََّلِ  ُ َبَمؤمهمَُِ لَُطرِي
، َحِديث   افَ َهذَ  :الِعَراِقيُّ  قَالَ   َعن: َفَجَعَله   ،املرَتموِك َُ َحد  أَ  َعمِروُبنُمََُحَّادُم قَ َلَبه   َمقل وب 

 َهَكَذا همَريَرةََُُأِ َُُعنُ،أَبِ هَُُِ اِلِ َُعنَُأِ ُُبنُُِِبسمَ  لُِ َمعر وف   ه وَ  َوِإََّنَا ،اأَلعَم ُِ

                                                           
فيُُ(298) د ُُذ ا:إُ(ه167:صُالصالحُالبنُالحديثُعلومُمعرفة)قالُابنُالصالحُه يُاْنف ر  اوه رُ ُبهش ْيءُ ُالرَّ اُك انُ ُف إهنُْ:ُُفهيهُهُن ظه د ُُم  الهفًاُبههُهُاْنف ر  خ  ُم 

ا اه ُُلهم  و  نُُْر  ْنه ُُأ ْول ىُه وُ ُم  ْفظُهُمه ذ لهكُ ُبهاْلحه أ ْضب طُ ُ،ُله اُك انُ ُو  د ُُم  اذًّاُبههُهُاْنف ر  ْرد ودًاُش  إهنُُْ،ُم  ال ف ة ُُفهيهُهُت ك نُُْل مُُْو  خ  اُم  اه ُُلهم  و  ه ُُر  اُ،ُغ ْير  إهنَّم  ُأ ْمرُ ُه وُ ُو 
اه ُ و  ل مُُْه وُ ُر  هُهي ُُو  ه ُُْروه يُه ذ اُفهيُف ي ْنظ رُ ُ،ُغ ْير  اوه دُهُالرَّ ْنف ره افهًظاُع ْدالًُُك انُ ُف إهنُْ:ُُاْلم  ْوث وقًاُح  هُهُبهإهتْق انههُهُم  ْبطه ض  اُق بهلُ ُو  د ُُم  ل مُُْ،ُبههُهُاْنف ر  ُْقد حهُي ُُو 

اد ُ ْنفهر  اُ،ُفهيهُهُااله اُك م  ب قُ ُفهيم  نُ ُس  إهنُُْ،ُاأْل ْمثهل ةُهُمه نُُْي ك نُُْل مُُْو  مَّ هُهُي وث قُ ُمه ْفظه إهتْق انههُهُبهحه يُلهذ لهكُ ُو  د ُُالَّذه اد ه ُُك انُ ُبههُهُاْنف ر  ًماُبههُهُاْنفهر  اره ًحاُ،ُل ه ُُخ  ْحزه ز  ُم 
ي هزُهُع نُُْل ه ُ يحهُُح  حه ُ.ُالصَّ
ُ(.864/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(299)
ُ(.134/ص:2للسخاويُجُالمغيثُفتح(،ُ)447/ص:1الراويُ)جُب(،ُتدري864/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(300)
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 ،احلَِميدِ َعبدِ  بنِ  َوَجرِيرِ  ،َوالَثورِي ِ  ،ش عَبةَ من رواية ، ( 301)يِف َصِحيِحهِ  مسِلم   َرَواه  
 :الَدرَاَورِدي ِ  حم ََمدٍ  بنِ  َوَعبِدالَعزِيزِ 
 .(302)س َهيلٍ  َعن ك لُّه م،
َُمُيَيَ قََُُأن :ال َّاينُُالن  ُِ اُالَ     ش عَبة ،: يَفَعل  َذِلكَ  انَ كَ   َوِمَن ،اال ِ َ انُُِِلَ صمُِ؛ َعمم 
 َغي   أَنَه   َعَرفَ  الَقلبِ  َعَلى َألَاَعه   فَِإن الرَاِوي، ِحفظِ  اخِتَبارِ  لَِقصدِ ؛ َكِثيًا  يَفَعل ه   َكانَ 
 .(303)َضاِبط   أَنَه   َعَرفَ  َخاَلَفه ، َوِإن َحاِفٍظ،
َُم :ال الثُالن  ُِ  الحَقلحب   َقعَ وَ  َبلح  الَسَندِ  قلبَ  الراويُّ  يقصد   ، فال(304)َسْ   اُالسََّنمُُِقَيْ 
وِ  َسِبيلِ  َعَلى ِفيهِ  ِم.َوالح  الَسهح َُوهح
َُِ َأ ِ َ ةُِ َوِ ن  :احلَاِفظ  يف النزهة  قَاَله   َما :السََّنمُِ يفُ الَ  

 َخاَلَفة   إن َكاَنت
 ؛م رََة(  بنِ  وََكعبِ  َكعٍب،  نِ ب م رَةَ )َك : اأَلَسَاءِ  يف  أَتِخيٍ  َأو بَِتقِدٍي، امل

 .(305)  ُماملَ  ُم ه وَ  فَ َهَذا اآلَخِر، َأِب  اسم   َأَحِدُِهَا اسمَ  أِلَنَ 
 ٌُا َوُهَو الثَّاِني، الِقسُم  :امَلنِت ِفي لَقِّ

 َمتٍ  ِإسَناد   ي ؤَخذ   أَو عَناه ،مَ  فَ يَ تَ َغيَ ر   الرَاِوي، َعَلى َلفِظهِ  بَعض   يَنَقِلب   اَلِذي َوه وَ  
 .َواِبلَعكسِ  آَخَر، َمتٍ  َعَلى فَ ي جَعل  
َُم َُمُِ  َا ُ:(306)املَتُُِيفُُالَ  

                                                           
 (.134/ص:2للسخاويُجُالحديثُألفيةُبشرحُالمغيثُفتح(،ُ)447/ص:1الراويُ)جُب(،ُتدري865/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(301)
ُ(.447/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(302)
ُ(.866/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(303)
أ ْمثهل ت ه ُُ(،142-141/ص:2للسخاويُجُالمغيثُفتح)ُ(304) يثُ كماُذكرهاُالسخاويُُو  ده اه ُُح  و  يرُ ُر  ره ،ُبنُ ُج  م  ازه ه،ُث ابهتُ ُع نُح  ُع نُالب ن انهي 

ُ الةُ  أُقِيَمت وسلم إِذَا عليه هللا صلى هللا َرُسولُ  َقالَ ):ُق الُ ُأ ن س  ذ اُ(تََرونِي حتَّى تَقُوُموا فَالَ  الصَّ يثُ ُف ه  ده ل ىُإهسن اد ه ُُانق ل بُ ُح  يرُهُع  ره ُبنُهُج 
، م  ازه ذ اُح  ه  يثُ ُو  ده شه ورُ ُالح  ،ُأ بهيُبنُهُلهي حي ىُم  ،ُع نُق ت اد ة ،ُأ بهيُبنُهُع بدههللاُع نُك ثهير  هُُع نُأ بهيهه ُ.النَّبهي 

ُ(.91)ص:ُنزهةُالنظرُ(305)
نُُْ(306) مه اُأ ْمثهل تههُهُو  اه ُُم  و  يُ ُر  اره نُُْاْلب خ  يقُهُمه هُُع ب ْيدُهُط ره ،ُْبنُهُاّللَّ ر  دُهُع نُُْع م  مَّ ح  بَُُّْبنُهُي ْحي ىُْبنُهُم  ،حه عهُُان  اسه ،ُْبنُهُع ْنُو  بَّان  رُ ُاْبنُهُع نُهُح  ُ:ق الُ ُع م 

ة ،ُب ْيتُهُف ْوقُ ُ)اْرت ق ْيتُ  ْفص  أ ْيتُ ُح  س ولُ ُف ر  هُُر  لَّى-ُاّللَّ س لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  ي-ُو  ت ه ُُي ْقضه اج  ْست ْدبهرُ ُح  ،ُم  ْبل ةه ْست ْقبهلُ ُاْلقه (.ُم  امه ُالشَّ
اه ُ و  بَّانُ ُاْبنُ ُف ر  ةُ ُفهيُاك مُ ُحه ةُ ُن ْسخ  يح  حه د ةُ ُص  ْعت م  ةُ ُم  يم  دًّاُق ده نُُْجه يقُهُمه ه ْيبُ ُط ره هُُع ب ْيدُهُع نُُْو  رُ ُْبنُهُاّللَّ هه،ُع م  غ ْيره دُهُع نُُْو  مَّ ح  :بهل فُُْي ْحي ىُْبنُهُم  ُظه

ْست ْقبهلُ  ْست ْدبهرُ ُاْلقهْبل ةه،ُ)م  (ُم  اه ُ;ُُالشَّامه و  س نُهُع نُهُر  يمُ ُع نُُْس ْفي انُ ُْبنُهُاْلح  اهه اجه،ُْبنُهُإهْبر  جَّ ه ْيب ،ُع نُُْاْلح  ه وُ ُو  .ُو  ْقل وب  ُألفيةُشرحبُالمغيثُفتح)ُم 
 (134/ص:2للسخاويُجُالحديث
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 َعرِشِه َفِفيهِ  ِظل ِ  ََتتَ  هللا   مي ِظلُّه   اَلِذينَ  يف الَسبَعةِ  ِعنَد م سِلمٍ   يَرةَ ه رَ  َأِب  َحِديث  
 َعَلى انَقَلبَ  ِمَا ِِشَال ه  فَ َهَذا ق  ت نفِ  َما َُيِين ه   تَعَلمَ  ال َح َى  َأخَفاَها ِبَصَدَقةٍ  َتَصَدقَ  َرج ل  
ُُمَُ اُِِشَالمهُمَُُِ َع َُُاَلَُُح َى » َوِإََّنَا الرَُّواِة، َأَحدِ    :«َيِ نمهُمُ منِ 
 ُُِّاألسان مُِقصةمُالب اري َِ ُ.يفُق 

 ِمن َقوم   جَمِلِسهِ  يف  اجَتَمعَ  ،بَغَدادَ  َقِدمَ  َلَما الب َخارِيَ  َأنَ : البغدادي الَخِطيب   َرَوى
َمَت  َوَجَعل وا، َسانِيِدَهاأَ وَ   م ت ونَ َها فَ َقَلب وا، َحِديثٍ  ِمائَةِ  ِإىَل  َوَعَمد وا، َأصَحاِب احلَِديثِ 

سَنادٍ  اطِإسَنادِ  َهَذا تِ  َهَذا َوِإسَنادَ  ،آَخرَ  طإِِ
َ
 َوأَلَقوَها ،جَمِلَسه   ر واَحضَ  ث َ  ،آَخرَ  ملِتٍ  امل

َقل وبَةِ  اأَلَحاِديثِ  تِلكَ  إِلَقاءِ  ِمن فَ َرغ وا فَ َلَما، َعَليهِ 
 ىَل إِ  َمتٍ  ك لَ   فَ َردَ  ،إِلَيِهم تَ التَ فَ  ،امل

 .(307)اِبلَفضل َله   فََأذَعن وا، َمتِنهِ  ِإىَل  ِإسَنادٍ  وَك لَ ، ِإسَناِدهِ 

 َشيحخ نَا َوأََماُقاَل السخاويُّ: ،( 308)الضعي  احلديث أنواع من املقلوبُ:حمنممهُم
 .(309)الحَقلحبِ  رَِوايَةِ  عح ِ ض ِإىَل  َفَمالَ  )احلافظ ابن حجٍر(

 ِةَْصر  َعَِّـى ِرَواثَيَأْو َجْمع  َأْو َق   ِثَقـِةـْدَتُه ِبـَقيََّواْلـَفْرُد َمـا .23

 .أَفَراد  : َواجلَمع   َله ، َنِظيَ  اَل  اَلِذي: اللَُّغةِ  يِف  ه وَ   :َوالَفرُد:ُ)َق لمهُم

  .ِمن الثِ َقاتِ  ثَِقةٍ  َعن َفرُِّدهِ بِت َ  رَِوايَ َته   قَ َيدتَ  اَلِذي: َأي : بِِ َ ةُُِقَي َّم َهُمَُ ا:ُ)َوَق لمهُم
 َعن َجَاَعةٍ  وَجَاَعٍة، أَ  نعَ  َواِحٍد، بِتَ َفرُّدِ  رَِوايَ َته   قَ َيدتَ  اَلِذي: َأي : ََجقَُُِأو:ُ)َق لمهُموَُ

ل   بِهِ  َردَ تَ ف   ، وقَ وحهِلِمح م َعَيٍ  بَ َلدٍ  ِمنح  َجَاَعةٍ كروايِة   َواِحٍد،  .َمَكةَ  َأهح

 ِمن ر ِويَ  َقد َكانَ   ِإنوَ  ف اَلٍن، َعن فال ن ، تَ َفَرَد بِهِ : َكَقوهلِم:  َأي : َقصرَُُِأو:ُ)َوَق لمهُم
 .َغيِهِ  َعن آَخَر، َوجهٍ 

                                                           
ُ(.135/ص:2للسخاويُجُالحديثُألفيةُبشرحُالمغيثُفتح(،ُ)21-20/ص:2تاريخُبغدادُ)جُ(307)
 .(152ص:)الملحُصفوةُفيُالدمياطيُقالهُ(308)
ُ.148/ص:2للسخاويُجُالحديثُألفيةُبشرحُالمغيثُفتحُ(309)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       78

 

َتِقلُّ  اَلِذي احلَِديث   ه وَ  َأي  الَسَنِد، لَبَ َقاتِ  ِمنح  لَبَ َقةٍ  يِف  ِإَما ،َواِحد   َشخحص   بِرَِوايَِتهِ  َيسح
 اَبِقي يِف  َواِحدٍ  َعَلى اَيَدة  الز ِ  ِضرُّ ت َواَل  ،َواِحَدةٍ  يف  َوَلوح  ،الَسَندِ  لَبَ َقاتِ  بَ عحضِ  يِف  َأوح 

َتِقلُّ أو  ،لألقلِ  الِعب حَرةَ  أِلَنَ ؛ الَسَندِ  لَبَ َقاتٍ   هِ تَ َفَرَد بِ ، أو م َعَيٍ  بَ َلدٍ  ِمنح  اَعة  جََ  بِرَِوايَِتهِ  َيسح
 وقد َشرحنا الفرد يف شرِحنا للغريِب. ،ف اَلنٍ  َعن فال ن ،
م: : كقوهلِ احلديثِ  بروايةِ  تَ َفر د  الثقةِ  األول: الِقسم   :أَقحَسامٍ  َثاَلثَةِ  ِإىَل  م  الَناظِ  َقَسَمَها َوه َنا

  .إال فالن ل يروه ثقة  

حَّا ُُِْبنَُُعمَمرََُُأنَُُّا َُُِّْبمُِعَُُْبنُُِا َُُِّعمبَيْ مَُُِعنُُْاْلَماِ ينَُُِّسِع مُُِْبنَُُِ ْمَرةََُُعنُُْ:  المهُم ُاخلَْ
ََُ َََُُواْلِ ْحرُُِاأْلَْ َ  ُيفُُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُبِهُُِيَيْ َرأُمَُكانََُُُ اُال َّْ ِ  ََُُّواِقمَُُِأابََُُسَأ ُُ َيَ ا

َُُّوَُُالسَّاَعةُمَُواقْي َيَرَب ُُْاْلَمِج مَُُِواْل مْرآنُُِبُُِِ  ِ َماُيَيْ َرأُمَُكانَُ  . 310)اْلَ َمرُمُاْنَش
ُ ،َُعْبمُُِنُِْبُُا َُُِّعمبَيْ مَُُِعنَُُْسِع ِم،ُْبنُمَُ ْمَرةُمُبِهُُِ َيَ رَّدَُه اُاحلميثم َُواِقمَُُِأِ َُُعنُُْا َِّ

، رُمُال َِّ ا ُُِِ نََُُأَحمٌُُيَيْرِو َُُِوملَُُْال َّْ ِ  ِّ  .(311)َ ْمَرةََُُ  يْ
 َواِحٍد، َعن َجَاَعةٍ  ، أواعةٍ ج َعن َواِحٍد، بِتَ َفرُّدِ  ه  رَِوايَت َيدتَ ق    اَلِذيوهو  :الثاينُالِقسم  
 .َجَاَعةٍ  َعن َجَاَعةٍ  َأو
ل   هِبَا يَ تَ َفَرد  .1 الَصَحاِب ِ  َعنِ  َواِحَدةٍ  َمِديَنةٍ  َأهح

ل   بِهِ  تَ َفَردَ : "َكَقوحهِلِمح   ،(312)  َأوح  َكَة،مَ  َأهح
ل    ."الَشامِ  َأهح

 :  المهُم
ِم: ُاحلاِك ََ لٍ  بحن   َأمححَد   َنصحرٍ  أَب و َحَدثَ َناه   ماُقا  بحن   َصاِلح   ثنا قَاَل: ،ب َخاَرىبِ  الحَفِقيه ، َسهح

َاِفظ ، َحِبيبٍ  بحنِ  حم ََمدِ  ، ناث قَاَل: َحِكيٍم، بحن   َعِليُّ  ثنا قَاَل: احلح َناِء، َأِب  َعنح  َشرِيك  سح  احلَح
َكمِ  َعنِ  َبَة، بحنِ  احلَح ُِبَنْب ُُِِبَنْبَشْ ِ،ُ يمَض َُُُِّعِ  ٌَُُّكانَُُُ:قَالَ  َحَنٍش، َعنح  ع تَ ي ح

                                                           
 (.21896)ُد(،ُأحم494(،ُمالكُ)534(،ُالترمذيُ)1154(،ُأبوُداودُ)14)891ُرواهُمسلمُُ(310)
ُ(.382/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(311)

اه ُ و  ر  نُُْو  مُ ُمه هه يع ة ،ُاْبنُ ُغ ْيره ه وُ ُل هه يفُ ُو  عه ْند ُُض  ،ُعه ْمه وره الهدُهُع نُُْاْلج  يد ،ُْبنُهُخ  ْهرُهُع نُهُي زه ه،الز  ة ،ُع نُُْي  ُع ائهش ة .ُع نُُْع ْرو 
ُ(.318-317معرفةُعلومُالحديثُللحاكمُ)ص:ُ(312)
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:ُْ ِسِه،نيََُُعنَُُْوِبَنْب ُُِ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ َُُِّعنُِ ََ ُأمَ  ِّ ََُُأنُُْملسو هيلع هللا ىلصُا َُُِّ َُمَرسُمَُأَ َرينَُُكانَُ"َُُُوقَا
اَُعْنهُمُأمَ  ِّ ُ ََأ ََُُعْنهم، ُ". 313)ُأََبم 

ََُُ ِم:ُقَا َُُِِ نُُْاْلنم َ ةَُُِأْهلُمُبِهُُِ َيَ رَّدَُُاحْلَاِك ُُِْملَُُْآِيرِ ُُِِإََلُُاِدْسَنادَُُِأوَّ ُِ  هُُِيمْشرِْك م
ُ. 314)َأَحمٌُ

اِصُيفُاْلَمْسِجِمَُأَ َرْ َُأْنَُيمرَُِّبََنا َةَُِسْعِمُْبِنَُأِ َُوقََُُّعاِ َشةَُُيفُحميثوأيضاً: 
َُذِلَكُ َ اُ َيَ اَل ُْ َي مَص َِّ َُعَ ْ ِهُ َأَْنَنَرُالنَّاسم َُ اَُ  َّ َُ اُأَُُ:َعَ  يْ ْسرََ َُ اَُنِسَ ُالنَّاسم

ُص ُا َِّ ُيفُاْلَمْسِجمَُِعَ  ُسمَ ْ ِلُْبِنُالُُْملسو هيلع هللا ىلصَُرسم َم   . 315)بَيْ َضاِءُِإالَّ
ََُ ُِمُقَا ُ. 316)السىنَّةُُِِِبَِ  ُُِاملَِميَنةَُِأهلُُ َيَ رَّدَُ:ُاحلَاِك
 عن راٍو معي:  جاعة تَ َفَردَ . 2

ََُُِعنُُْأَبِ ِه،َُعنُُْبيمَرْيَمَة،ُعنُُِ:هُمِ  َالُم :ُملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم  ََ ُيفُُااْيَنانَُُِاَلاٌَة:ُ مَضاةُمالُْ"ُُقَا
َنَّةُُِيفَُُوَواِحمٌُُالنَّاِر، َْ َُُِرَجملٌُُا ََُُُّعِ  َنَّةُُِيفُُ َي م َُُبِهُُِ َيَ َض ُاحلَْ َْ ُِل نَّاسَُُِقَض َُورَجملٌُُا
ُُِِيفَُُجارَُُجملٌَُورَُُالنَّارُُِيفُُ َي م ََُُجْ لَُُِعَ   ُِإَذاُاْلَ اِ  َُُِإنََُُّل مْ َناُلنَّارُِاُيفُُ َي م َُُاحْلمْن

َنَّةُُِيفُُ َي م َُُاْج َيَ مَُ َْ  .(317)ا
ُ. 318)أَبِ هَُُِعنُبيمَريَمَة،بِنَُُعبِمهللاَُعنَُ رِو،َُأهلُمُبِهُُِ َيَ رَّدَُ

                                                           
(،ُقال2790ُ(،ُقالُاأللباني:ُضعيفُ)ضعيفُأبيُداود843ُ)ُد(،ُأحم1495(،ُالترمذيُ)2790وروىُالحديثُأبوُداودُ)ُُ(313)

ُبناُهو:ُالحكم.ُالحفظُسيئ-النخعيُهللاُعبدُابنُهوو-وشريكُالحسناء،ُأبيُلجهالةُضعيفُإسنادفيُحاشيةُاإلمامُأحمد:ُُوطاألرناؤ
ُ.الكوفيُالمعتمرُابنُهو:ُوحنشُعتيبة،

ُالنهدي،ُإسماعيلُبنُمالكُطريقُمن9/288ُُوالبيهقيُاألصبهاني،ُابنُسعيدُبنُمحمدُطريقُمن230ُ-4/229ُالحاكمُوأخرجه
ُ.اإلسنادُبهذاُشريك،ُعنُكالهما
 أورد أنه مع! الذهبي ذلك على وتابعه النخعي، الحكم بن الحسن هو هذا الحسناء أبو: قالو الذهبي، ووافقه إسناده الحاكم وصحح

 ووثقهُ  جمع، عنه روى فمعروف، هذا الحكم بن والحسن. يُعرف ال: وقال يسمه ولم الكنى في 4/515" الميزان" في الحسناء أبا
 ".علي مسند" في له أخرج فقد النسائي، غير السنن أصحاب به واحتج واحد، غيرُ 

ُ(.318معرفةُعلومُالحديثُللحاكمُ)ص:ُ(314)
ُ(.24499(،ُأحمدُ)614)ُك(،ُمال1518(،ُابنُماجهُ)1967)(،1033ُ(،ُالترمذيُ)3190(،ُأبوُداودُ)101)973رواهُمسلمُُ(315)

ُ(.319معرفةُعلومُالحديثُللحاكمُ)ص:ُ(316)
ُ(.2315(،ُابنُماجهُ)1322)ُي(،ُالترمذ3573رواهُأبوُداودُ)ُ(317)
ُ(.323معرفةُعلومُالحديثُللحاكمُ)ص:ُ(318)
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لِ  َأَحاِديث  ُ.3 ل   َعن حه مح  هِبَا تَ َفَردَ  الحَمِديَنةِ  أَلهح لِ  ث  َوَأَحاِدي َكةَ مَ  أَهح َفرِد   َمَكةَ  أَلهح  هِبَا يَ ن ح
ل   َعن حه مح  َفرِد   َوَأَحاِديث   الحَمِديَنةِ  أَهح لِ  نح عَ  الخح َراَسانِيُّوَن، هِبَا يَ ن ح ِ  َأهح ََرَميح  نَ وحع   َوَهَذا َمَثال، احلح
 .(319)و ج ود ه   يَِعزُّ 

طَ  بحنَ  ع َمرَ  َأنَ  ع َمرَ  ابحنِ  َعنِ : ِ  َالمهُم َابِ  َخَطبَ   ابِ الخَح  ِفيَنا قَامَ :ُفَ َقالَ  ، (320)َيةِ اِبجلح
تَ وحص وا: " فَ َقالَ  ِفيك مح، َمَقاِمي ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرس ول   َحاِب  اسح  ث َ ُيَ ل ونَ ه مح، اَلِذينَ  ث َ  رًا،َخي ح  أبَِصح
َتدِ  الَرج لَ  ِإنَ  َح َى  الحَكِذب   يَ فحش و ث َ ُ،يَ ل ونَ ه مح  اَلِذينَ  َأهَلَا، َأنح  قَ بحلَ  لَشَهاَدةِ ابِ     لَيَ ب ح  ي سح
ََنةِ  حَبحَبَحةَ  ِمنحك مح  أَرَادَ  َفَمنح  ََماَعَة، فَ لحيَ لحَزم   اجلح ِ  ِمنَ  َوه وَ  الحَواِحِد، َمعَ  يحطَانَ الشَ  فَِإنَ  اجلح  ااِلث حنَ يح
َرأٍَة، َأَحد ك مح  خَيحل َونَ  اَل  أَب حَعد ،  َوَساَءتحه   َحَسنَ ت ه   َسرَتحه   َوَمنح  ا،نَالِث  ه مَ  الَشيحطَانَ  فَِإنَ  اِبمح
 .((321) م ؤحِمن   فَ ه وَ  َسيِ ئَ ت ه ،

ََُُ ِم:ُقَا ُ. 322)نم ِ  ِّ َُالَُُْعنُُِاخْلمَراَسانِ َِّ ،ُ ْيَرادُِإُِ نُُْاحْلَِميثُمَُوَهَ اُاحْلَاِك
ُال الث: ِم َعح  هِبََذا احلَِديثَ  َهَذا َأنَ  َأي: ِبرَِوايَةٍ  دَ ي ِ ق    َماُالِ س

 َشخحص   ِإاَل  يَ رحوِه   لَح  َن امل
َرى َلَرقَ  َله   فَاحَلِديث   َوِإاَل  ف اَلٍن، َعنح  َواِحد   ه ورَةً  أ خح ُ.َمشح
َرحبَ َعِة، السَُّننِ  َأصحَحاب   َرَواه   َماُ:ِ  المهُم َيانَ  َلرِيقِ  ِمنح  األح َنَة، نِ بح  س فح  بحنِ  َواِئلِ  َعنح  ع يَ ي ح
رِ  ابحِنهِ  َعنِ  َداو َد، رِيِ ، َعنِ  َواِئٍل، بحنِ  َبكح َُعَ  َُأْوملََُ ملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ََُُّأنَُُُّأََنسَُُِعنُْ الزُّهح
َُُُِ ِ  َّةَُ ُ. 323)َوََتْرُُِِبَس ِي
َيانَ  َغي حر   َعنحه   يَ رحوِهِ  َولَح  ابحِنِه، َعنِ  َواِئل ، بِهِ  تَ َفَردَ  لَاِهٍر: ابحن   قَالَ   ور  َمقحص   التَ َفرُّد   فَ ه َنا س فح
 ،م طحَلًقا بِهِ  تَفَردَ  رٍ كِه باِب حنَ  نح عَ  َواِئلَ  تَ َفرُّدِ  ِمنح  يَ لحَزم   َواَل  ،بكرٍ ِه اِب حنَ  َعنح  َواِئل رَِوايَةِ  َعَلى

                                                           
ُ(.328معرفةُعلومُالحديثُللحاكمُ)ص:ُ(319)
 .دمشقُمنُالغربيُالجنوبُفيُقرية:ُالجابيةُ(320)
 .صحيحُإسنادهُط(،ُقالُاألرناؤو2165(ُقالُاأللباني:ُصحيحُ)صحيحُالترمذي114ُ(،ُأحمدُوالفظُلهُ)2165رواهُالترمذيُ)ُ(321)
ُ(.332كمُ)ص:معرفةُعلومُالحديثُللحاُ(322)
(،ُقالُاأللباني:ُصحيح12078ُ(،ُأحمدُ)1909(،ُابنُماجهُ)3382)ُي(،ُالنسائ1095(،ُالترمذيُ)3744رواهُأبوُداودُ)ُ(323)

 (3744)صحيحُأبوُداودُ
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َنَة، ابحنِ  َعنِ  التُّوزِيُّ، الَصلحتِ  بحن   حم ََمد   َرَواه   َقدح  ، َعنِ  َسعحٍد، بحنِ  اَيدِ زِ  َعنح  ع يَ ي ح رِيِ   الزُّهح
َياَن،س   َعنح  َجَاَعة ، َوَرَواه   رِي ِ  َعنِ  فح  .(324)َواِسطَةٍ  ِباَل  الزُّهح

 .الَ ردُِ  ا مُعنُاحلميثُ

َل هذا َأنَ  ِإالَ  واصحِطالحاً؛ لغةً  م رتاِدفانِ  والَفرحد   الَغريب   .1  بينَ ه ما غايَروا ِطالحِ االص أَهح
 وِقَلت ه . االسِتعمالِ  َكث حَرة    حيث   من

ثَ ر    ال ْردُم ُُِ لَفرحدِ ا على ي طحِلقونَه   ما َأكح  .املمْحَ 

َُم  .النِّْس ُِّ الَفرحدِ  َعلى ي طحِلقونَه   ما َأكثر   والَ ري
 عليِهما. االسمِ  ِإلالق   حيث   ِمن وهذا

َتَق؛وأََما ِمنح حيث  اسِتعحماهل م الِفعحَل   شح
 طحَلِق فَيق ي  َفر ِقوَن،فال  امل

بِ :ولوَن يف امل َرَد تَ فَ  والنِ سح
: ف الن ،بِِه   .(325)غحَرَب بِِه ف الن  أَ  َأوح
َعحَمال  اِبلنِ َياِت  َحِديث  . 2 نح َرس وِل الِلَِ عَ َحِديث  فَ رحد  تَ َفَرَد بِِه ع َمر   هوف "ِإََّنَا األح

َراِهيَم حم ََمد  بحن  ِإب ح لحَقَمَة ، ث َ َعنح عَ َعلحَقَمة  بحن  َوقَاٍص    تَ َفَرَد بِِه َعنح ع َمرَ ، ث َ  ملسو هيلع هللا ىلص
َ َعنحه   ِديثِ ََيحَي بحن  َسِعيٍد ، ث  ِل احلَح   .(326)َعَلى َما ه َو الَصِحيح  ِعنحَد َأهح

 .ِلض عحِفهِ  ةنَ ظَ مَ  ه وَ  َبلح  احلَِديثِ  ض عح َ  يَ عحِن  اَل  اِبحَلِديثِ  الرَاِوي د  تَ َفرُّ . 3

َُُمـوٌض َأ 24 ََِِّّـٍة  َََِّّ                ْو َخَفـاَوَما ِبـ  ِرَفـاِعْنـَدُهُم َقْد ُعـٌل ُم

ََُِِّّة  (327)املََر ُم: ال ىَ ةُِ يفُ ال
ِفيِه  فَأَثَ َرت يِث،احلَدِ  َلَرَأت َعَلى َغاِمَضٍة، َخِفَيةٍ  َأسَبابٍ  َعن ِعَبارَة  : ا ِحَلحاُ 

 .(328)ِمنه   الَساَلَمة   ظَاِهَره   َأنَ  َمع ِصَحِتهِ  يف  تَقَدحَ و 

                                                           
ُ(ُبتصرف.383/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(324)
ُ(.52نزهةُالنظرُالبنُحجرُ)ص:ُ(325)
164ُُمعرفةُعلومُالحديثُالبنُالصالحُص:ُ(326)
ُ.عللُمادةُ،5ُ/1773ُالصحاحُرانظُ(327)
ُ(.ُبتصرف385/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(328)
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ِمُِإََلُُالِع َّةُم ُ.ةُِقَاِدحََُُ  َُُِوِع َّةُُِقَاِدَحِة،ُِع َّةُِ:ُِقسَم ُُِ َنَ ِس
ُ:ِقسَم َُُِعَ  ُالَ اِدَحةُمَُوالِع َّةُم

ُ.اأَلك َيرُمَُوِه َُُالسََّنِم،ُيفُُِع َّةٌُُ.1
َُم الطََناِفِسي ِ  ع بَ يحدٍ  بحنِ  يَ عحَلى َحِديث   :َذِلكَُُِ  َا

رِو َعنح  ،الثَ وحرِي ِ  َعنِ  ،(329)  ِديَنارٍ  بحنِ  َعمح
َِيارِ  الحبَ يِ َعانِ "  َحِديث   رِووليس  ِديَنارٍ  بحن   الِلَِ  َعبحد   ه وَ  ِإََّنَا يَ عحَلى َغِلطَ "  اِبلخح  بحنِ  َعمح
 .(330)ِديَنارٍ 
ُ.املَتُُِيفُُالِع َّةُم:َُوِه َُُ.2

ِمِذيُّ  َداو َد، أَب و َرَواه   َما: ِ َ اَأ ِ  ََُُوِ ن  َعن زاَِيٍد، بنِ  َواِحدِ َعبِدال َلرِيقِ  ِمن: َوالرتِ 
 الَفجرِ  رَكَعيَت  َحد ك مأَ  َصَلى َمرف وًعا: ِإَذا ه َريَرةَ  َأِب  َعن َصاِلٍح، َأِب  َعن اأَلعَمِش،

 .(331)َُيِيِنهِ  فَلَيضَطِجع َعَلى
ََُ َ ِ  ُىُقَا  ِفعحلِ  ِمنح  َرَووحه   ِإََّنَا الَناسَ  فَِإنَ  َهَذا، يف  الحَكِثيَ  الحَعَددَ  الحَواِحدِ  َعبحد    َ َخالَ  :اْلبَي يْ
ِ  ِمنح  الحَواِحدِ  َعبحد   َوان حَفَردَ  قَ وحلِِه: ِمنح  اَل  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  َعحَمشِ  َأصحَحابِ  ثَِقاتِ  بَ يح  هِبََذا األح
 .(332)الَلفحظِ 

 ََُِِّّة: الثَّاِني الِقسُم  .الَقاِدَحِة ََرُي ال

 أ زِيَلت، ث َ  قَاِدَحة ، احَلِديِث ِعَلة   يِف  و ِجَدت فَِإَذا ،(333)الَضاِبط   الثِ َقة   َوَصَله   َما َكِإرحَسالِ 
 اَلِذي املمَمِلسُِ َكَعنَعَنةِ :  كَ َوَذلِ  قَاِدَحٍة،َغي   ِعَلة   ِفيهِ : ي  َقال   الِعَلِة، ِمن احلَِديث   َوَسِلمَ 
َتصرَي ه   ِفيَها، ملمَملِّسُِا َذِلكَ  ِإىَل  تَنَتِهي آخر َلرِيقٍ  ِمن تَجاءَ  فَِإَذا َعنَعنَ ت ه ، َتض رُّ 

                                                           
يَّة ُُأ بهيُاْبنُ ُ(329) افهظُ ُ،ُأ م  امُ ُالث هق ة ُُاْلح  م  يُ ُي وس فُ ُأ ب وُ،ُاإْله دَّثُ ُالطَّن افهسه ُح  يدُ ُْبنُهُي ْحي ىُع نُُْاْلك وفهي  هُُس عه ي  اره ُُ،ُاأْل ْنص  شه اأْل ْعم  ع نُْ،ُو  ُه ُو 

اقُ  ْيهُهُْبنُ ُإهْسح  اه و  د ُُق الُ ُ،ر  ْنب لُ ُْبنُ ُأ ْحم  يحُ ُك انُ :ُُح  حه يثُهُص  ده الهًحاُ،ُاْلح  هُهُفهيُص  دُهُأ ثْب تُ ُه وُ ُ،ُن ْفسه يثُهُفهيُأ بهيهُهُأ ْوال  ده هـ(209ُ،ُتوفىُ)اْلح 
ُ،)سيرُأعالمُالنبالء(.

ُ(ُبتصرف.44التقريبُللنوويُ)ص:ُ(330)
 .بلفظهُ(420)ُحديثُالصالة،ُكتابُالترمذي،ُورواهُبمعناه،ُ،(1261)ُحديثُالصالة،ُكتابُداود،ُأبوُرواهُ(331)
 (.357/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(332)
 (.357/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(333)
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 كذلَك احلديث  و قَاِدَحٍة،  َغي   الِعَلةَ  َأنَ  تَ بَ َيَ  ،اِبلَسَماعِ 
 
 ه  بي أنَ ث تَ  واملوصول   ل  رسامل

 وهكذا.َنكم  ابلطريِق املوصوِل  موصول  
ُذلك: َم ُُ  ا

اَينََُُقا ََُُيم سمهَُُْبنُمُ مَمَّمُمُاالب اريى:َُحمَّ اَيَناُقَا َْ مُُِنُْعَُُسمْ َ انُمَُحمَّ ُْبنُُِأََنسَُُِعنَُُْحم
َََُُُ اِلكُِ ََُُاَيْ بِهُُِيفُُملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىُبَيَز َُُقَا َُ ْريَََُُأِ ُُاْبنُمُ 334)َط ََّلهُمُا ََُُِّعْبمُأَبم ُقَا
ََُ َاِنُحَُُأَيى  َُُْبنُمُـََْيَُُأْيبَيَر َُُقَا َْ مٌُُمَّ َََُُحم ْع ُمُقَا َُُنس اَأُُسَِ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصَعِنُالنَِّ ِّ

َ َُُْحمََّاِنُ قمُأ  ُبسَنِمُاثِنُوه ُرَحهُهللاُ لحظُإنَُّالب اريَُّ ََُُمٌَُحم ْع ُمُقَا  أََنس اُسَِ
َْ مألَن   ولن ُيمب ُلكُإنُاحلميثُل سُ ع  ال .ُ، 335)الح يلُ ممَِّلسٌَُُحم

 .اْلممَعلَُّ  ا مُعنُاحلميثُ

،ا ِعَبارَةِ  يف  َوَقعَ  َكَذا  الحَمعحل وَل، ي َسمُّونَه   ،الحم َعَلل  و الِعَلة .1 َاِكِم، َوالرتِ حِمِذيِ ، لحب َخارِيِ   َواحلح
َود   ،َوالَداَرق طحِن ِ  َجح  .(336)ِقَياًسا َأَعلَ  َمفحع ول   أِلَنَه  ؛  َواِحَدةٍ  ِباَلمٍ  م َعل   أَيحًضا ِفيهِ  َواألح

ِديِث، ع ل ومِ  أَن حَواعِ  َأَجل ِ  ِمنح هو  نَ وحع  ال َوَهَذا. 2 َرف احلَح  ِمنحه   يَ َتَمَكن   َوِإََّنَا َها،ق   َوأَدَ  َهاَوَأشح
ل   ِفحظِ  َأهح َرةِ  احلح ِب ح مِ  َوالخح الحَمِديِن ِ  َكابحنِ   الحَقِليل ، ِإاَل  يهِ فِ  يَ َتَكَلمح  لَح  َوهِلََذا الثَاِقِب، َوالحَفهح

(337)، 
َبةَ  بحنِ  َويَ عحق وبَ  ،الحب َخارِي ِ وَ  ،َوَأمححَدَ  طحِن ِ َوالَداَرق   ،ز رحَعةَ  َوَأِب  ،َحاتٍِ  َوَأِب  ،(338)َشي ح

(339). 

                                                           
(334)ُ. ُأيُذكرُالحديثُبطولههه
ُلىإُينسبُممنُحاءُأساميهمُابتداءُمن«ُالرجالُضعفاءُفيُالكامل.ُ)حديثاُوعشرينُأربعاُإالُأنسُمنُحميدُيسمعُقالُشعبة:ُلمُ(335)

ُ.حميدُاسمهُمن«ُالضعفُمنُضرب
ُ(.385/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(336)
ُ:البخاريُق الُ ُالهمام،ُالناقدُالعللُإمامُالبصري،ُالحسنُأبوُالسعدي،ُجعفرُبنُهللاُع ْبدُبنُعليُه وُ ُ(337)
ْند ُُنفسيُاستصغرتُما)) ْند ُُإالُأحدُعه ُ(.هـ234ُ)ُسنةُتوفيُ،"ُالعلل:ُ"ُلهُ(،(المدينيُبنُعليُعه
ُ(.4685)5/269ُُالكمالُوتهذيبُ،6/193ُوالتعديلُالجرحنظرُا
ُ(،هـ180ُ)ُسنةُحدودُفيُولدُ،"ُالكبيرُالمسند"ُُصنفُحافظ،ُثقة:ُالسدودسيُيوسفُأبوُالصلت،ُبنُشيبةُبنُيعقوبُه وُ ُ(338)

ُ(.هـ262ُ)ُسنةُوتوفي
ُ.3/47ُالزاهرةُوالنجومُ،2/577ُالحفاظُوتذكرةُ،14/281ُبغدادُتاريخ

 (.385/ص:1ريبُالراويُ)جتدُ(339)
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، رَاِويهِ  ِذيالَ  احلَِديث   َواَل  َمعل واَلً، :َمَثالً  املمنَ ِحقُم احلَِديث   ي َسَمى اَل . 3  أَو جَمه ول 
 ظَاِهرَ  َكونِهِ   َمعَ  َذِلَك، نمِ  َشيءٍ  ِإىَل  أَمر ه   آلَ  ِإَذا عل واَلً ي َسَمى مَ  َوِإََّنَا َمعل واَلً،: م َضَع   
ََُ َأنَ : َزَعمَ  َمن َعَلى َرد   َهَذا َويف  ِمنه ، الَساَلَمةِ   .(340)َمرد ود لَ ك    َيشَمل   املَع م 
 . ِبَحرِيَ  َيْ ُُِاحلَِميِث:ُِع َّةَُُنَيْعِروُمُ.4

َِديثِ  ل ر قِ  َجحع  ُ-أ ِتاَلفِ  يف  َوالَنَظر   ،احلح  .(341)ر َواتِهِ  اخح
 وَِكَتابِ  ،(342)َحاتِ  َأِب  اِلبحن الِعَللِ  وَِكَتابِ  ،للدارقطنِ  : َكالِعَللِ   الِعَلِل، ك ت ب    ِإىَل  الرُّج وع  ُ-ب

 َضَع َ  اَليِت  الِعَللَ  َعَرفَ  الك ت بِ  َهِذهِ  ِإىَل  َرَجعَ  نح َفمَ  وغيها ،الب َخارِي ِ  ِلإِلَمامِ  الَتارِيخِ 
 .اأَلَحاِديثَ  هِبَا الع َلَماء  

ََِنـٍد َأ.25  ْلَفـنُِّأَهيـِل ا ٌب ِعْنَدُمْضَطِر           ْو َمْتـِنَوُذو اْخـِتَاٍف 

َطَرَب، و  نمِ  مفعول اسم  : ال ىَ ةُُِيفُُاالضِطَراُب َطَرَب:اضح  انتظام غي على َتَركَ  اضح
 .بعًضا ه  بعض وَضَربَ 
. :، َأيم ضَطِرب   َحال ه   :َفِقيلَ  ،املم َ ِ َ ةُِ اأَلشَياءِ  َعن بهِ  و عربِ َ  َتِل    َم 

 ه مبَعض   فَ َيِويهِ  ِفيِه، لرَُّواة  ا َتَتِل    اَلِذي ه وَ : املمضَحِر ُم: الَصاَلحِ  ابن   قَالَ : َواصِطاَلًحا
َاِل ٍ  آَخرَ  َوجهٍ  َعَلى َوبَعض ه م َوجٍه، َعَلى  .(343)َله   َم 

 َوجهٍ  َعَلى ، َوَمرَةً َوجهٍ  َعَلى َمرَةً  َرَواه   أبَِن َواِحٍد، رَاوٍ  ِمن َيك ونَ  نأَ  ِإَما: َواالخِتاَلف  
َاِل ٍ  آَخرَ  َاِل ٍ  َوجهٍ  َلىعَ  َواِحدٍ  ك لُّ   َرَواه   أِبَن: َواِحدٍ  ِمن َأكثَ ر   َرَواه   َأو َله ، َم   َم 
 .(344)ِلآلَخرِ 
 

                                                           
 (.710/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(340)
ُ(.45التقريبُللنوويُ)ص:ُ(341)
ْبدُالحافظُالعالمةُه وُ ُ(342) د،ُأبوُحاتم،ُأبيُبنُالرحمانُع  مَّ ح  اُمصنفاتُل ه ُُم  ْنه  ُوتوفيُ(،هـ240ُ)ُسنةُولدُ،"ُالعلل"ُُو"ُُالمسند:ُ"ُمه

 .2/308ُالذهبُت،ُوشذرا13/263ُالنبالءُأعالمُوسيرُ،2/587ُاالعتدالُوميزانُ،3/829ُالحفاظُتذكرة(.ُانظرُهـ327ُ)ُسنة
ُ(.192معرفةُعلومُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(343)
ُ(،ُبتصرف.404/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(344)
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 شروط حتقق االضطراب 

َكم   اَل   :َشرلَانِ  ََتََققَ  ِإَذا ِإاَل  ضِطَرابِ اِبال َحِديثٍ  َعَلى َي 
 .االخِتاَلفِ  و ج وهِ  اسِتَواء   .1
َم، األَقَوالِ  َأَحد   ر جِ حَ  َفَم َى   َرج وحِ  الَصِحيح   ي علُّ  َواَل  ق دِ 

 .اِبمل
ِا َُ قَ َواِعدِ  َعَلى الرَتِجيح   أَو اجلَمع ، يَ تَ َعَذرَ  َأن .2  نَ أَ  ن ِ َعَلى الظَ  َويَغِلبَ  ،(345)املمَ مِّ
 .احَلِديثَ  َذِلكَ  َيضِبط لَ  احلَاِفظَ  َذِلكَ 
َكم   َفِحيَنِئذٍ    .اِبالضِطرَابِ  َوحَدَها الر َِوايَةِ  تِلكَ  َعَلى َي 

ََُ يهِ  َوِإََّنَا :الصََّل ُُِابنُمُقَا تَ َرَجَحت  ِإَذا أََما ايَ َتاِن،الر ِوَ َتَساَوِت  ِإَذا م ضطَراًِب،: ن َسمِ 
َا،إ  لِلَمرِوي ِ  ص حَبةً  َأكثَ رَ  وأَ  َأحَفَظ، َيك وَن رَاِويَها أِبَن: األ خَرى ت  َقاِوم َها اَل  حِبَيث   حَداُه 

 َعَليهِ  ي طَلق   َواَل  لرَاِجَحِة،لِ  فَاحل ك م ،املمعَ َمَمةُِ و ج وِه الرَتِجيَحاتِ  ِمن َذِلكَ  َغيَ  َأو َعنه ،
ضَطِرِب،َوص    ِحيَنِئذٍ 

 
 .(346)هحكم   َله   َواَل  امل

 قسمنِي ثيقسم اى امُلضَطِرَب: 

َُِ ُ.اِدسَنادُُِ مضَحِر ُم:ُاأَلوَّ
ُ:ِ  َالمهُم
ََُُ،َُعبَّاسُُِاْبنَُُِعنُُِْعْنرَِ َة،َُعنُُْ،الَسب ع ُِإْسَ ا ََُُأِ َُُعنُُْ.1 ََُ:ُقَا ُأَبم ُقَا

ََُُيَُ:َُبْنرُِ ََُُِشْبَ ،َُقمُُْا ََُُِّرسم  ،َُ اِقَعةم،َوالُهم ٌد،َُش يَّبَيْ ِنُ:ُ»قَا ََُُِّواملمْرَسَل م َُوَع
ُ.«كم َِّر ُُُْالشَّْمسُمَُوِإَذاُيَيَ َساَءلم َن،

َحاق   أَب و تَ َل َ  ِإسح  (347)ِمِذيالتَ رح  ِإلَيحهِ  َأَشارَ  َكَما  هِ َوَمتحنِ  َسَنِدهِ  يِف  ِاخح

                                                           
ُ(.141توجيهُالقاريُللحافظُالزاهديُ)ص:ُ(345)
ُ(.192معرفةُعلومُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُ(346)
يثُ ُه ذ اُقالُالترمذي:ُ(347) ده س نُ ُح  يبُ ُح  ف ه ُُالُ ُغ ره نُُْن ْعره يثُهُمه ده ُُاْبنُهُح  نُُْإهالَُُّع بَّاس  ْجهُهُه ذ اُمه ىُ،الو  و  ر  الهح ،ُْبنُ ُع لهيُ ُو  ذ اُص  يثُ ُه  ده ُع نُُْالح 

،ُأ بهي اق  ْيف ة ،ُأ بهيُع نُُْإهْسح  ح  ق دُُْه ذ ا،ُن ْحوُ ُج  يُ ُو  وه ،ُأ بهيُع نُُْر  اق  ة ُُأ بهيُع نُُْإهْسح  ْيس ر  نُُْش ْيءُ ُ،م  ذ اُمه ْرس اًلُُه  ُ.م 
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 السبيعي،اَق ِإسحَ  َأِب  َلرِيقِ  ِمن ِإاَل  ي روَ  لَ  فَِإنَه  ، (348)م ضَطِرب   َهَذا: الَداَرق طِنُّ  قَالَ  
 .َأوج هٍ  َعشَرةِ  ََنوِ  َعَلى ِفيهِ  َعَليهِ  اخت ِل َ  َوَقد
َندِ  ِمنح  َعَله  جَ  َمنح  َوِمن حه مح  َموحص واًل، َرَواه   َمنح  َوِمن حه مح  م رحَساًل، َرَواه   َمنح  َفِمن حه مح  ٍر، َأِب  م سح  َبكح
َندِ  ِمنح  َجَعَله   َمنح  َوِمن حه مح  َندِ  ِمنح  َجَعَله   نح مَ  َوِمن حه مح  َسعحٍد، م سح  َذِلَك، َوَغيحِ  اِئَشةَ عَ  م سح
ع  َواجلحَ  بَ عحٍض، َعَلى بَ عحِضِهمح  تَ رحِجيح   ُي حِكن   اَل  ثَِقات   َور َوات ه    (349)ر  م تَ َعذ ِ  مح

َ  َما اِنحِقطَاع   َوِفيهِ  م رحَسل   احلَِديثَ  َأنَ  َوالخ اَلَصة   رِ  بَ يح رٍ  َوَأِب  َمةَ ِعكح  هللا   يَ َرضِ  الص ديق َبكح
 .(350)ِبِصَحِتهِ  اجلَزحم   ُي حِكن   َفاَل  َعنحه ،
ُ.املَتُُِ مضَحِر ُم:ُال َّاينُ
ِطَرابِ  َوِمثَال   ِ: يف  ااِلضح  الحَمتح
: قَ يحسٍ  بِنحتِ  فَاِلَمةَ  َحِديث   الحِعَراِقيُّ  َأوحَرَده   ِفيَما  ُالزََّكاةَُُِعنُُِ،ملسو هيلع هللا ىلصُالنَِّ ُىُلَُسمئُِ قَاَلتح

: ََ َُُِيفُُِإنَُُّ َيَ ا  الزََّكاِة.ُِسَ  ُحَلَ  اُاْلَما

                                                           
 (.774/ص:2النكتُالبنُحجرُ)جُ(348)
 (.409/ص:2تدريبُالراويُ)جُ(349)
ُ،عنُالنبيُصلىُهللاُعليهُوسلمُعنه،عنُأبيُبكرُرضيُهللاُُعكرمة،عنُُالسبيعي،أبيُإسحاقُُجاءُبهذاُالسن د،ُعنهذاُالحديثُُ(350)

ُضعيفا.ُالحديثُفيكونُعنه،ُهللاُرضيُبكرُوأبيُعكرمةُبينُماُمنقطعُالسندُوهذا
ُأبيُعنُرواهُالوجهُهذاُأنُالرواة:ُمنُأخطاءُهيُإنماُاألوجهُمنُعداهُماُوأنُبه،ُرويُالذيُالحديثُسندُهوُالوجهُهذاُكونُودليل
ُوهم:ُالحفاظ،ُالثقاتُمنُثالثةُالسبيعيُإسحاق

ُ(6/151)ُالرزاقُبدعُومصنفُ،(5/370)ُمنصورُبنُسعيدُسننُفيُكماُسليم:ُبنُسالمُاألحوصُأبو-1
ُ(1/204)ُللدارقطني"ُُالعلل"ُُفيُكماُمعاوية:ُبنُزهير-2
ُمنهموُالوجه،ُهذاُعلىُإسحاقُأبيُحديثُإسرائيلُعنُيروونُأصحابهُأكثرُلكنُأيضا،ُعليهُاختلفُقدُكانُوإنُيونس:ُبنُإسرائيل-3

(1/203ُ"ُ)ُالعلل"ُُفيُكماُعنه،ُالوجهُهذاُيالدارُقطنُاإلمامُرجحُولذلكُإسرائيل،ُفيُالمقدمينُمنُوهوُرجاء،ُبنُهللاُعبدُصاحبه
ُ.انتهى"ُُإسرائيلُعنُالصوابُوهوُعباس،ُابنُفيهُيذكرُلم"ُُفقال:
ُفهي:ُالسبيعي،ُإسحاقُأبيُعنُرويتُالتيُاألخرىُاألوجهُوأما
ُتقبل.ُفالُعنهُالمتروكينُأوُالضعفاءُبعضُيرويهاُإما
ُليقوُكانُيونسُبنُإسرائيلُأنُخاصةُعددا،ُوأكثرُمنهمُأوثقُهمُمنُلمخالفتهمُرجوحة،مُروايتهمُولكنُالثقات،ُبعضُيرويهاُوإما
ُعبةشُمنُأثبتُإسحاقُأبىُفيُإسرائيلُمهدي:ُابنُفيهُوقالُالقرآن.ُمنُالسورةُأحفظُكماُإسحاقُأبيُحديثُأحفظُكنتُنفسه:ُعن

ُ(1/263"ُ)ُالتهذيبُتهذيب:ُ"ُانظرُوالثوري.
ُهللا:ُرحمهُحاتمُأبيُالبنُ(2/110"ُ)ُالعلل"ُُفيُجاء
ُهود.ُنيشيبتُقالُشيبك؟ُماُوسلم:ُعليهُهللاُصلىُللنبيُبكرُأبوُقالُعباس:ُابنُعنُعكرمة،ُعنُإسحاق،ُأبيُحديث:ُعنُأبيُسئل"ُ

ُالحديث.
ُانتهى."ُُأصحُمرسلُمرسال،ُقال:-ُاألحوصُأبوُرواهُكما-ُمرسالُأو-ُشيبانُرواهُكما-ُأصحُمتصال
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 َوَرَواه   فَاِلَمَة، َعنح  عحِبِ ،الشَ  َعنِ  مَححَزَة، َأِب  َعنح  َشرِيٍك، ِرَوايَةِ  ِمنح  َهَكَذا الرتِ حِمِذيُّ  َرَواه  
هِ  َهَذا ِمنح  َماَجهح  ابحن   َُُِيفُُلَْ سَُ بَِلفحِظ: الحَوجح ٌُُُّاْلَما  اضحِطرَاب   َذافَ هَ  قَالَ  .لزََّكاةُِاُِسَ  َُح
 .(351)الَتأحِويلَ  ََيحَتِمل   اَل 
نَيْ ُُِيفُُااِلْ ِحَرا ُُِِإََلُُْنظمرا ُ:ُاملَ يْ

َُم املَْتُم َُُِيفُُِإنَُُّ:اأَلوَّ ُ.الزََّكاةُُِِسَ  ُحَلَ  اُاْلَما
َُُِيفُُلَْ سَُُ اين:ال املَْتُم ٌُُُّاْلَما  .الزََّكاةُُِِسَ  َُح
: قَالَ فلهذا   .(352)الَتأحِويلَ  ََيحَتِمل   اَل  َراب  اضحطِ  فَ َهَذا العراقيُّ
 

ُْ ِفي اْلَحِد.26 ِِ َما َأَتْتَواْلُمْدَرَجا َْ         ثي  تَََّصِّْتِض َأْلَفاِظ الُرَواِة اِمْن َب

م   :لمَ ةُ ُامُلدَرُج ءَ  أَدحَرَجت   نح مِ  َمفحع وٍل، ِاسح ِء، يف  الَشيح ءَ  أَدحَخلحت  : َأي الَشيح  يِف  الَشيح
ءِ   .الَشيح

َناِدِه، ِسَياق   غ يِ َ  َماهو ُ:ا ِحَلح اوَُ  .َفصحلٍ  ِباَل  ِمنحه   يحسَ لَ  َما َمتحِنهِ  يف  لَ دحخِ أ   أَوح  ِإسح
 ُِم ُ:ِقسَم ُُِِإََلُاملمرجُُيَنَ ِس

َُِ  َغيِِه، َكاَلمِ   َشيًئا ِمن ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  َحِديثِ  يف  الرَاِوي ي درِجَ  َأن: َوه وَ  :املَتُُِ ممرَجُم:ُاأَلوَّ
 :َمَراِتبَ  َثاَلثِ  َعَلى َوه وَ  ،(353)َكاَلِمهِ   ِمن َكونِهِ   ِإيَهامِ  َمعَ 
 
 
 

                                                           
:ُ(،ُوقالُالسيوطي:410/ص:2تدريبُالراويُ)جُ(،293/ص:1تذكرةُللعراقيُ)جشرحُالتبصرةُوال(351) ذ اُقهيل  ه  ُي ْصل حُ ُالُ ُأ ْيًضاُو 

ث ااًل، يكُ ُش ْيخُ ُف إهنَُُّمه ،ُش ره يف  عه ْرد ود ُُف ه وُ ُض  نُُْم  ْعفُهُقهب لُهُمه يهُهُض  اوه نُهُالُ ُر  ابههه،ُمه ر  أ ْيًضاُاْضطه نُ ُو  يل ه ُُف ي ْمكه اُت أْوه تُْرُ ُبهأ نَّه  نُ ُك الًُُّو  ،اللَّفُُْمه ُظ ْينه

هُُع نُه لَّى-ُالنَّبهي  س لَّمُ ُع ل ْيهُهُاّللَّ ُُص  أ نَُّ-ُو  اد ُُو  ر  ُهُاْلم  ق  ثْب تُ ُبهاْلح  ،ُاْلم  ب  ْست ح  هُُاْلم  ْنفهي  بهاْلم  .ُو  ب  اجه ُاْلو 
ُ.(410/ص:2(،ُتدريبُالراويُ)ج293/ص:1شرحُالتبصرةُوالتذكرةُللعراقيُ)جُ(352)
الراويُُب(،ُتدري294/ص:1،ُشرحُالتبصرةُوالتذكرةُللعراقيُ)ج195عُالحديثُالبنُصالحُص:معرفةُأنواُ(353)

ُ(.413/ص:1)ج
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ِت، َأَولِ  يف  َذِلكَ  َيك ونَ  َأن: َأَحِدَها
َ
 .اَنِدر   َوه وَ  امل

ٌَُ َُُِيفُُِل َمْمرَجُُِِ  َا  َقَطنٍ  َأب رواية من (354)البغدادي الخطيب رواه ما :احلَِميثَُُِأوَّ
ََُ قَاَل: ، َري حَرةَ ه   َأِب  َعنح  زاَِيدٍ  بحنِ  حم ََمدِ  َعنح  ش عحَبةَ  َعنح  َسَوارٍ  بحن   وَشَبابَةَ  َُرسم َُمُقَا

 ". 355)النَّارُُِِ نَُُِلأَلْعَ ا َُُِوْيلٌُُاْل م م ءََُُأْسِب م ا"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا َُِّ
َ ب    َكَما  ه رَيَرَة، َأِب  َقولِ  ِمن م درَج   ،ال م م َء َُأسِب م ا): فَ َقول ه    بخاريُّ ال رواه مبا ذلك يِ 
 دٍ زايَ  بحن   حم ََمد   َحَدثَ َنا قَالَ  ة  ش عحبَ  َحَدثَ َنا قَالَ  ِإاَيسٍ  َأِب  بحن   آَدم   َحَدثَ َنا :قال هِ صحيحِ  يف
ْع ُم قَالَ  ََُُاْلِمْحَ َرةُُِنَُ ُُِي   ؤونَُوالنَّاسُمُبَِناَُيمرُىُوََكانَُُُهمَريْيَرةََُُأابَُُسَِ َُأْسِب م اُقَا

َُُِِأابَُُ َِإنَُُّاْل م م ءَُ ََُُملسو هيلع هللا ىلصُاْلَ اِس  ."النَّارُُِِ نَُُِلأْلَْعَ ا َُُِوْيلٌُ:ُ"قَا
 بنِ  احلميدِ  بدِ ع لريقِ  نمِ  الخطيب   رواه   : ما  المهُم:ُاحلميثُوسهُيفُملممرجاُال اين:
:ُقال ُاُنَُّأُ   انَُُبن ُُِبمسرةُعن أبيهِ  عن عروةَ  بنِ  هشامِ  عن األنصاري ِ  جعفرٍ 
 "(356)  َيْ  َي َيَ  َّأُُْ َْ هُِرم يَُُْأوُُْأمنْي َي َيْ هَُُِأوُُْذََكَر ُمُسَُّ ََُُ نُْ:"ُوي َ ُملسو هيلع هللا ىلصُهللاُرسَ ُسع ُم
َِميِد، َعبحد   َرَواه   َكَذا:  احلديثَ  ساقَ  أن بعدَ (357)نِ نَ الس   يف:ُالَداَرق طحِنُّ  قَالَ   ِهَشاٍم، نح عَ  احلح
رِ  يف  َوَوِهمَ  ِ  ذِكح َرَة، يثِ َحدِ  يف  ِلَذِلكَ  َوِإدحرَاِجهِ (358)َوالرُّفحغِ  األح ن حثَ يَ يح  َذِلكَ  َأنَ  ف وظ  َوالحَمحح  ب سح
، َرَواه   وََكَذا ع رحَوَة، قَ وحل   ، ِمن حه مح  ِهَشامٍ  َعنح  الثِ َقات  َا ،(359)زَيحدٍ  بحن   َومَحَاد   أَيُّوب   .(360)َوَغي حر ُه 
، َحَدثنا قال: ز رَيٍع، بن يَزِيد َحَدثَنا قال: إبسناده ساق ث َ   ع رَوة، بنِ  ِهشامِ  َعن أَيُّوب 
ُذََكَر ُمَُ سَُُّ ن"ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُهللاَُرسم َُمُسع  قاَلت: أنا َصفوان، بِنتِ  ب سَرة َعن أَبِيِه، َعن

:ُعمرَوةُمُوكانُ"،َ   َي َيَ  َّأ ُ.َ   َي َيَ  َّأُذََكَر ُمُوَأُُأمن َيَ  هَُُِأوُرم  َ هَُ سُُِّإذاُيَي م َم

                                                           
ُ.1/298للحافظُالعراقيُُوالتذكرةُالتبصرةُشرح(،416ُ/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(354)
 (.7122(،ُأحمدُ)30)242ُ(،ُمسلم165ُرواهُالبخاريُ)ُ(355)
 (.635)ُالصالةُ-ُالطهارةُ-1ُُجُ-ُللبيهقيُالكبرىُلسنن(،1/245ُمعُالزوائدُ)(،ُالهيثميُفيُمج443)ُالرزاقُعبدُمصنفُ(356)
ُ.(1/148سننُالدارقطنيُ)ُ(357)
ُبواطنُأعاليُملتقىُعندُالعانةُجانبيُأعاليُاكتنفاُماُوهماُباطن،ُمنُالفخذينُأصول:ُالرفغ(3/429ُ)ُاللسانُفيُجاء:ُالرفغُ(358)

ُناهـ.ُالبطنُوأعلىُالفخذين
ُحمادُ(359) (ُهـ98ُبنُزيدُبنُدرهمُاألزديُالجهضمي،ُأبوُإسماعيلُالبصري:ُثقةُثبتُفقيه،ُمولىُآلُجريرُبنُحازم،ُولدُسنةُ)ُه و 

 .1498 ،ُوالتقريب7/456وسيرُأعالمُالنبالءُُ(،1465)2/274ُتهذيبُالكمالُ .(هـ179ُوتوفيُسنةُ)
ُ(.54(،ُالموقظةُللذهبيُ)ص:415/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(360)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       89

 

تِ  َسِبيلِ  َعَلى ع رحَوةٍ  ِمنح  َصَدرَ  الَقوحل   َوَهَذا  الَفصحلَ  َوَحَذفَ  لرَُّواةِ ا َأَحد   َفَجاءَ  َهاِد،ااِلجح
 َ َ  ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  قَ وحلِ  بَ يح  .املممرَج ع رحَوةٍ  َكاَلمِ   َوبَ يح

ُ:وق عاُ ُاددراجُأن ا ُأك رُوه ُاحلميثُآيرُيفُملممرجاُال الث:
رِيِ ، َعنِ  ي ون س، لريق من الشيخان أخرجه ما :  المهُم  الحم َسيِ ِب، بحنَ  ِعيدَ سَ  َسَِعحت   قَاَل: الزُّهح
: ََُ : ه َري حَرةَ  أَب و قَالَ  يَ ق ول  ُ، َأْجَرانُُِالصَّاِل ُُِ َُِّاْلَمْم ُمُِلْ َعْبمُِ)ُ:ملسو هيلع هللا ىلصُا ََُُِّرسم َُمُقَا
ََِْ ادُمَُلْ الُبَِ ِم ُُِنَيْ ِس َُوالَِّ ي َُوَأ ََُُأ م  ََُُأنُُْأَلْحبَيْب ُمُأم ِّ ُِبرُىوََُُواحلَْحُىُا ََُُِّسِب لُُِيفُُا

ُ. 361) م ٌَُّمَُْ
ِتَحاَلة ةه َري حرَ  َأِب  َكاَلمِ   ِمنح ...." َلْ اَلُُبَِ ِم ُُِنَيْ ِس َُوالَِّ ي: "فَ ق وله    الَنِبُّ  يَ ق ولَ  َأنح  اِلسح
َِها، َح َى  ِئذٍ ِحينَ  َموحج وَدة   َتك نح  فَ َلمح  َصِغي   َوه وَ  َماَتتح  ه  أ مَ  أِلَنَ  َذِلَك، ملسو هيلع هللا ىلص  َتِنع  َُيح  َوأِلَنَه   يَ ربح
 .(362)البشرِ  ل  َفضأ َوه وَ  الر َِق، يَ َتَمَن  َأنح  ملسو هيلع هللا ىلص نحه  مِ 
 َُُ؟اِدْدرَاجَُُنَيْعِروُمَُكْ ه

 :و ج وهٍ  ِمن َذِلكَ  َمعرَِفةِ  ِإىَل  الطَرِيق  : (363)ابن حجر احلَاِفظ   قَالَ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  ِإىَل  َذِلكَ  ِإَضاَفة   َيسَتِحيلَ  َأن: اأَلَولِ 
 .ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ  نمِ  اجل مَلةَ  تِلكَ  َيسَمع لَ  أِبَنَه   اِبُّ الَصحَ  ي َصر ِحَ  َأن: الثَاين 
 ي َ ي ضِ  أبَِن ِفيِه، املَر م  ُِ املَتُِ نعَ  ِفيِه، املممرَجُِ بَِتفِصيلِ  الرَُّواةِ  بَعض   ي َصر ِحَ  َأن: الثَاِلثِ 
 قَائله. ِإىَل  الَكاَلمَ 
 
 
 

                                                           
ُ(.8372(،ُأحمدُ)44)1665ُ(،ُمسلم2548ُلبخاريُ)رواهُاُ(361)
ُ(.417/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(362)
 (.91نزهةُالنطرُ)ص:ُ(363)
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 إِلَِناِدا ُمدَرُج: الثَّاِني الِقسِم

ُوه ُع  ُأقسا ُِ
َتِل َ  املَتُم َيك ونَ  َأن: َأَحممَها  ،َعنه م َواِحد   رَاوٍ  فَ َيِويهِ  ر َواتِِه، أَفَرادِ  ِإىَل  اِبلنِ سَبةِ  اطِإسَنادِ  َم 
َيِ ز   َواَل  بَعٍض، َعَلى رَِوااَيِِتِم بَعضَ  جَمع  فَ يَ   .بَينَ َها ُي 

،العَ  َكِثيٍ   بنِ  َوحم ََمدِ  َمهِديٍ ، بنِ  َعبِدالَرمَحنِ  ِرَوايَة  : ِ  َالمهُم َُ نصم ِر،َُعن الَثورِيِ ،َعن  بِديِ 
ُابنَُُِعن ،لَُشمَرحِب ُبنَُُِعمِرو َعن َواِئٍل، َأِب  َعن اأَلحَمِ ،َُوَواِ لَُُِواأَلعَمِ ،

ََُُ،َُ سعم دُِ ََُُيَُ:ُقم  ُم:ُقَا ََُُِأيُى!ُهللاَُرسم  ن ُِمُال َّ :ُقاَُهللا؟ُنمعُ؟...َأعَظ
ُأنُا ةاُولَمَُّ   لُأن:ُ))قاَُأي؟ُث:ُقاَُ،  يَ  كُوه ُنم اُهللُ مع ُأن))

َُِ ُوجلُزعُهللاُ أنَزُ،  جارَُّح   ةُ زاينَُُأن:ُ))قاَُأي؟ُث:ُقاَُ،   عكُيحَع
ُا َُّمَُحرَّ َُُالَِّتُُالنيَّْ سَُُ نَُيَيْ  يم ُمَُواَلُُآَيرَُُِإَُل اُا ََُُِّ قََُُيْمعم نَُُاَلَُُوالَِّ ينَُُ:﴿ صمي  ا

ُُُِِّإالَُّ ََُُُذِلكَُُيَيْ َعلَُُْوَ نُُْيَيْزنم نََُُواَلُُاِبحلَْ   ﴾ُ 364)َأاَث  اُيَيْ 
َرَجة   َهِذهِ  َواِ لُِ َفِرَوايَة    .َواأْلَْعَم ُِ َ ْنصم رُِ رَِوايَةِ  َعَلى م دح
 دِ َعبح  َعنح  َواِئٍل، َأِب  نح عَ  جَيحَعل ه ، َبلح  ،شمَرحِب لَُُبنُِ َعْمر ا ِفيهِ  َيذحك ر   اَل  َواِ ل ُ أِلَنَ 
 .(365)الِلَِ 
 ك ل ِ   رَِوايَةِ ل مَتحِييزِ  َغيحِ  ِمنح  َواِحدٍ  ِبَسَندٍ ( اأَلحَدبِ  َوَواِصلٍ  َواأَلعَمِش، َمنص وٍر،) كر  فذِ 

َرى رَِوايَةِ  ِمنح  َواِحدٍ   .الَسَندِ  يف  اطِإدحرَاجِ  ِمن ه وَ  األ خح

بَينَ ه َما  شمَرحِب لَُُبنُُِمِروعَُ ذِكرِ  َغيِ  نمِ  َعبِدهللا، َعن َواِئٍل، َأِب  َعن َرَواه ، ِإََّنَا َوَواِ لٌُ
 أعاله. ابطإسنادِ  اروو م ألنَ  َواأَلعَمَش، ،َمنص وراً   َ فهو هنا خالَ 

                                                           
 .[68:ُالفرقان]ُ(364)
 (.419/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(365)
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َتِلَفي َمتَنانِ هناك  َيك ونَ  ن: أال اين  يِف  َأَحِدُِهَا ِمن َشيًئا لرَُّواةِ ا بَعض   فَ ي درِج اطِإسَناِد، َم 
 .الرَاِوي َذِلكَ  رَِوايَةِ  ِمن الَشيء   َذِلكَ  َيك ون   َواَل  اآلَخِر،

 َرس ولَ  َأنَ :  ن أََنسٍ عَ  الزُّهرِيِ ، َعن َماِلٍك، َعن َمرَيَ، َأِب  بنِ  َسِعيدِ  ِرَوايَة  : ِ  َالمهُم
 َناَ سم اُ...احلميث  يََُُواَلَُُ َمابَيرموا،َُواَلََُُتَاَسمموا،َُواَلُُ َيَباَ ضم ا،ُ)اَلُقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

،َرَواه   َخَر،آ َحِديثٍ  َمتِ  ِمن َمريََ  َأِب  ابن   أَدَرَجه  (  َيَناَ سم ا اَلُ):  َيَ  لمهُم  َأِب  َعن َماِلك 
َواَلُُاَلُ)َوِفيِه  ه َريَرَة، َأِب  َعن اأَلعرَِج، َعن ،(366)الز اَِندِ  ُ َيَناَ سم ا،َُواَلُُسَّسم ا،َتََََُُتَسَّسم ُا
 .(367)(ََتَاَسممواَُواَلُ

ُحمنممهم:
دحرَ ف ،اطإدراَج لتغيِي معن أو لتغيي َسَنٍد فهذا آثَمن َتعَمَد  َاعِ  أِبَقحَساِمهِ  اج  اطإحِ  َحَرام  إبِِجح

لِ  َِديثِ  َأهح  .(368)َوالحِفقحهِ  احلح
فهذا   املممرَجُِديِد لتفسي لفظة غريبة م عَينة مع َت املَتُِأدرََج يف  َمردودة ، وَمنوروايت ه   

رِي ِ والتابعي كأب شهاب  (369)بعض  الصحابةِ كان يفعل ه    ز.وغيِِه وهو جائ الزُّهح
َعاين ِ  ابحنِ  َوِعَبارَة   ِِه: الَسمح دحرَاجَ  تَ َعَمدَ  َمنح "  َوَغيح  َي َرِ ف   َوِمَنح  الحَعَداَلِة، اِقط  سَ  فَ ه وَ  اطإحِ
 ". اِبلحَكَذاِبيَ  م لحَحق   َوه وَ  َمَواِضِعِه، َعنح  الحَكِلمَ 
رِيُّ  فَ َعَله   ِلَذِلكَ وَ  ُي حَنع ، اَل  َغرِيبٍ  لِتَ فحِسيِ  أ دحرِجَ  َما َأنَ  ِعنحِديوَ  السيوليُّ:قال   َوَغي حر   الزُّهح
َِئَمةِ  ِمنَ  َواِحدٍ    .(370)األح

 َِْباُب  اإِلْدَراِج ُوُقوِع َأ

َِديحث، متِ  يف الغريبةِ  األلفاظِ  بعض تفسي الرَاِوي إرادة   .1  بعض َعنحه   يأخذهاف احلح
 .األلفاظ تِلحكَ  لتفسيِ  تفصيلٍ  َغيح  من َواةِ الرُّ 

                                                           
ْبدُأبوُالقرشي،ُذكوانُبنُهللاُع ْبدُه وُ ُ(366) قهْيلُ ُ(هـ130ُ)ُسنةُتوفيُفقيه،ُثقة:ُالزنادُبأبيُالمعروفُالمدني،ُالرحمانُع  ُ(.هـ131ُ:ُ)و 
 (.419/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(367)
 (،ُبتصرف.422/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(368)
 ولمُيكنُهذاُاإلدراجُمتعمداًُمنهم.ُ(369)
ُ(،ُبتصرف.422/ص:1تدريبُالراويُ)جُ(370)
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يف  عروةَ  المِ ككما يف    ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب   كالمِ   من ي سَتنبط   حكم بيان الرَاِوي يريدَ  أن. 2
 .أعاله احلديثِ 
  ه َري حَرة َأِب  َحِديحث يفاً كما مرفوعذكر  حديثاً يف حكم إثبات الرَاِوي يقصدَ  أن. 3

 .(371)أعاله

 هِخوانتْفُه َحقاًّ ُمَدبَّـٌج َفاْعِر       َعْن َأِخـْه  ُكلُّ َقِرثين َوَمـا َرَو.27

ُ.ظيالنَ  ل ة :ُرثينالَق
ذِ  السِ ن ِ  يف  املمَ َشاِِبم نَُ الَقوحم   ه مح : أَلقْيَرانُما  َهؤ اَلءِ  ،َواِحَدةٍ  لَبَ َقةٍ يف  خِ ش ي و َعِن ال َواأَلخح

 . 372)َأقْيَرانٌُ: مح هل   ي  َقال  
 .(373)هالَوج ِديَباَجيِت  ِمن َمأخ وذ   َوالَتدبِيج   ،سِنهِ حل   بِهِ  َوَس ِ يَ  ،املمَزيَّنُم: َ ةُ لمُُامُلَدبَُّج

َا الَقرِيَناِن، يَرِويَ  َأن: هم ََُُوا ِحَلح ا َا  نِ ، َواطِإسَناِد،الس ِ  يِف  املم َيَ اِراَبنُِ: َوُه   َعن ِكاَلُه 
 د َبجِ  يِف  الَواِقَعيِ  يِ الَقرِينَ  أِلَنَ ؛ م َدجَبًا: َوَس ِ يَ  اآلَخِر،

 ،َواِحَدةٍ  مبَنزَِلةٍ  َواِحَدٍة، لَبَ َقةٍ  يف  ،امل
يَباَجَتا: هَل َما ي  َقال   ِإذ اِبلخََديِن، َتَشب ًُّها  .(374)نالدِ 
 .اأَلقْيَرانُُِِرَوايَةَُ يةَس ِ  خ رِ َعِن األ   َأَحد ه مح  ر وى فَِإَذا
ِ  َأي: ِمن حه ما؛ ك ل    َروى ذاوإِ  ُ.(375)املمَمبَّحُم ف هو اآلَخِر؛ َعنِ  الَقرينَ يح

ُُأ   ة:
  .(376)م َدَبج   افهذ َعاِئَشةَ  نح عَ  ه َري حَرةَ  أَب وَُور وىُ،ُه َري حَرةَ  َأِب َُعنح َُعاِئَشة  َُرَوتح ُ:الص ابةُُِيفُ
 .َران  أَق ح  رَاِويَة  : ق  لحَنا ،فَ َقطح  ه َري حَرةَ  َأِب  َعنح  َعاِئَشة   َرَوتح  فَِإَذا
 . مَمبَّحٌُ: ق  لحَنا َوالَعكحسِ  ّزهريُِلاَعِن  الَعزِيزَُعْبمُِبنَُُْعْمر َكِرَوايَةٍ   تابعيَعِن ال : ابع الُيفُ 

                                                           
نُشيخناُومجيزناُماهرُالفحلُفيُذكرُهذهُاألسباب.ُ(371) ُمه  وقدُاستفدت 
 .(414معرفةُأنواعُالحديثُ)ص:ُ(372)
 (.130ُ/ص:4(،ُفتحُالمغيثُ)ج114نزهةُالنظرُ)ص:ُ(373)
 (.130/ص:4فتحُالمغيثُ)جانظرُُ(374)
ُ(.114نزهةُالنظرُ)ص:ُ(375)
 (.414معرفةُأنواعُالحديثُ)ص:ُ(376)
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 .َماِلكٍ  نعَ  اأَلوزَاِعي ِ  َورَِوايَة  ُ،وزاعيَعِن األ َمالكٍ  رَِوايَة   :ال َّابِِع َُُاَتِبقُم
، َورَِوايَة  ُ،املدين يَعل َعنح  َأمححَدَ  : رَِوايَة  األ َِّبا ُُِ َِّبا ُمأ  .(377)َأمَحدَ  َعن َعليٍ 

 .(378)م َدجَبًا أَق حرَانٍ  ك لُّ   َولَيحسَ  أَق حَران ، م َدَبجٍ  َفك لُّ 
َا ،ِكَما ُُُِنُِبُسَعرُِ ُِ َعنح  ،ال َّ ِم َُُِّطرَيانَُُنُِبُسمَ ْ َمانَُ رَِوايَة   املمَمبَّحُِ َغي حر   أََما   َقرِيَناِن، َوُه 
 .(379)ال َّ ِم ُِّ َعن ايَةً رِوَ  مِلسَعرُِ نَ عحَلم   َواَل 
 .(380)الدارقطن املمَمبَّحُِاه ن َسَ مَ  أول  

 .(381)بهِ  واطإحالةِ  هِ تِ مبعرفَ  رخِ افتَ اعرفه  و  أي( هانتخوَفاْعِرْفُه َحقاًّ : )هللا رمحه فقول الناظم

ُ: ا م مهُم
فَاَدتِهِ  م ِهم   فَِإنَه    َماِلكَ  َعنح  الل يث   ر وى فَِإَذا ،دِ نَ لسَ ا يِف  والقلبِ  الز اَِيَدةِ  َظن ِ  ِمنح  اأَلمحنِ  طإِِ
 َوأَنَ أو قلب  يف الَسَنِد  اِئد  زَ  َماِلكٍ  َعنح  قَ وحَله   َأنَ  َيظ نُّ  َفاَل  ز هريٍ َعِن ال َقرِيَنانِ  َوَُهَا َمَثاًل 
ِمهِ  ز هريٍ َعِن ال الل يث ر وى اأَلصحل    .يًفاَضعِ  َحَسًنا وح أَ  َصِحيًحا َيك ون   َقدح  أَنَه   َوح كح

 َكْرَنا اْلُمْفَتِرْقَذِضدُُّه ِفيَمـا َو                        َخطاًّ ُمتَّـِفْقَوُمتَّـِفـٌق َلْفظـا  .28

اء  الرواِة  ء  بعضَأَسا و أن تَ َتِفقَ ه َوامُلفَتِرُق: امُلتَِّفُق  تل تو  َفصاِعداً، آابئِِهمح  وَأَسح
َخاص ه مح،  .(382)والنِ سبةِ  الك نيةِ  يف فصاِعداً  اثحنانِ  اتَ َفقَ  ِإذا وكذلك َأشح

َاءِ  اِت َِفاقِ  مبعن َاءِ  الرَُّواةِ  بَ عحض َأَسح  .مح َخاصهَأشح  قِ اَواِف حرتَ  ابئهمآ َوَأَسح
َية   : عر َِ هُو ا مةُم  .(383)واِحداً  َشخحصاً  الَشخصانِ  ي َظنَ  َأنح  َخشح
 

                                                           
 (.414معرفةُأنواعُالحديثُ)ص:ُ(377)
 (.130/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ(،115نزهةُالنظرُ)ص:ُ(378)
ُ(.131/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ(379)
نُأولُ ُوهو:ُالعراقيُ ُامُ اإلمُقالُ(380) اه ُُم  نَّفُ ُأعلم،ُفيماُبذلكُس مَّ ًُُفيهُوص  اه ُُحافالًُُكتابا د بَّج)ُسمَّ (130ُ/ص:4فتحُالمغيثُ)جانظرُُ(الم 
-. 
 (.103التقريراتُالسنيةُلحسنُمشاطُ)ص:ُ(381)
 (.126نزهةُالنظرُ)ص:ُ(382)
 (.126نزهةُالنظرُ)ص:ُ(383)
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 :ِ  َالمهُم
ُ. 384)آاَب ِِ َُِأسَاءُموََُُأسَاؤمهمُِا يََّ َ  ُِمَّنُاملم رََتِ ُمُ.1
ُ.َأََحمَُُبنُمُاخلَِ  لُمُ

يَ ز  ِمن اسِم النِ    ِة. بَ سهنالك ستة أشخاص اَس ه م يتفقون بنفس االسم ولِكن ُي 
 .(387)الَبصرِيُّ  :َوال َّاِلثُم. (386)اْلِمْصِريُى: َوال َّاينُ. (385)الَفرَاِهيِديُّ : َأَحممهمِ

: َوالسَّاِدسُم. املمَ  َِّ ُى  389ُ)البمسِتُى: سُمَواخلَا ُِ. ( 388)السِ جزِيُّ : َوالرَّاِبقُم 
 .(390)بَ غحَداِدي  

ُ.َوَأجَماِدِهُِآاَب ِِ َُِوَأسَاءُمَُأسَاؤمهمُِا يََّ َ  ُِمَّنُاملم رََتِ ُمُ.2
 :َواِحدٍ  َعصرٍ  يف  ك لُّه م  أَربَ َعة ، مَحَدانَ  بنِ  َجعَفرِ  بن   َأمَحد  
 . (392)قِطيُّ السَ : َوالثَاين . (391)الَقِطيِعيُّ : َأَحد ه م
 .(394)الطَرس وِسيُّ  :َوالرَاِبع  . (393)ين ورِيُّ الد ِ : َوالثَاِلث  

ََُُُ اُ.3 َُ ع ا.َُوالنِّسَبةُُِالنمنَ ةُُِيفَُُذِلكَُُِ نُا يََّ 
                                                           

ه مُُْت تَّفهقُ ُأ نُُْ(:286/ص:4جوكذلكُقالُالسخاويُفيُفتحُالمغيثُ)ُ(384) اؤ  اءُ ُأ ْسم  أ ْسم  مُُْو  ةًُُآب ائههه اصَّ الهدُهُن ْحوُ ُخ  لهيدُهُْبنُهُخ  اب ُُفهيُاثْن انُهُاْلو  ح  ُةُهالصَّ
ا;ُ ه م  ر  يُ ُأ ْشه  شه يُ ُاْلق ر  ومه ْخز  ل قَّبُ ُاْلم  ه،ُس ْيفُ ُاْلم  رُ ُاّللَّ اآْلخ  يٌُُّو  اره د ُُأ ْنص  ف هينُ ُش هه عُ ُصه أ ْبل ىُع لهي  ُُم  اُو  ءًُُفهيه  يدًاُب ال  ُ.ش ده
هُهُاْسمُ ُ(385) د ه وُج  يمُ ُْبنُ ُع ْمر  نُهُع ْبدُهُأ ب وُت مه ْحم  يُ ُالرَّ يُ ُاأْل ْزده يده اهه يُ ُاْلف ر  يُ ُاْلب ْصره بُ ُالنَّْحوه احه ُُص  وضه لُ ُاْلع ر  أ وَّ نُهُو  ه ُُم  ج  ت ابُهُ،ُاْست ْخر  كه ُْينُهاْلع ُُو 

ش ْيخُ ُالل غ ةُهُفهي يُُْو  يب و  د ه ُُك انُ ُ،ُهُهسه ْوله ائ ةُ ُس ن ة ُُفهيُم  يُ،ُمه مُ ُع نُُْي ْروه لُهُع اصه ينُ ُاأْل ْحو  ره آخ  ه ُُ،ُو  بَّانُ ُاْبنُ ُذ ك ر  اتُ ُ،ُالث هق اتُهُفهيُحه م  ُت هينُ سُهُس ن ة ُُو 
ت هينُ ُبهْضع ُُأ وُْ سه ينُ ُأ وُُْو  ُُأ وُُْس ْبعه ْمس  ينُ ُخ  ْبعه س  ائ ةُ ُو  مه ك انُ ُ،ُو  لُ ُأ ب وه ُُو  نُُْأ وَّ ىُم  مُهُفهيُت س مَّ ْسال  د ُُاإْله اُأ ْحم  ْيث ُُأ بهيُْبنُ ُب ْكرُهُأ ب وُق ال ه ُُفهيم  ة ُخ  د ُُم  ب ر ه اْلم  ُو 
ُ.(289/ص:4فتحُالمغيثُ)ج.ُ
ه وُ ُ(386) مُهُأ ب وُو  يُ ُاْلق اسه ْصره رُ ُاْلمه ىُالشَّاعه و  مُهُأ ب وُع ْنه ُُر  انُهُاْبنُ ُاْلق اسه افهظ ،ُالطَّحَّ ه ُُاْلح  ذ ك ر  يخهُُْيلههُهذ ُُفهيُو  ،ُلهت اره ْصر  :ُمه ق ال  اتُ ُو  ن ة ُُم  ُانُ ث مُ ُس 

ينُ  ْمسه خ  .ُو  ائ ة  ثهمه ث ال  ُ.(289/ص:4فتحُالمغيثُ)جُو 
هُهُاْسمُ ُ(387) د ه ْست نهيرُهُْبنُ ُبهْشرُ ُج  نهيُ ُبهْشرُ ُأ ب وُاْلم  ز  :ُاْلم  ي ق ال  .ُو  ي  ىُالس ل مه و  ْنه ُُر  د ُُع  مَّ ح  ع ْبد ُُْين ة ،س مُ ُأ بهيُْبنُهُي ْحي ىُْبنُ ُم  هُُو  حُ ُْبنُ ُاّللَّ دُهم  ،ُمَّ ي  ْسن ده ُاْلم 

اْلع بَّاسُ  يمُهُع ْبدُهُْبنُ ُو  ،ُاْلع ظه ي  ه ُُاْلع ْنب ره بَّانُ ُاْبنُ ُذ ك ر  ،ُفهيُأ ْيًضاُحه نُُْالث هق اته مَّ مه قُ ُو  اُف رَّ م  ه ُُب ْين ه  ْير  ائهيُ ُغ  اْبنُ ُاْلك ن ىُفهيُالنَّس  اتهمُ ُأ بهيُو  يبُ ُح  طه اْلخ  ُ،و 

اتُ  لهيلُهُب ْعد ُُم  دَّةُ ُاْلخ  يل ةُ ُبهم  يد ُُط وه ةهُُع ل ىُت زه نهينُ ُع ْشر  ُ.(290/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ.سه
ُ
هُهُاْسمُ ُ(388) د ه د ُُج  مَّ ح  لهيلُهُْبنُ ُم  يدُ ُأ ب وُاْلخ  يُ ُس عه ْجزه ن فهيُ ُاْلف قهيه ُُالس ه يُاْلح  ْرق ْند ُُق اضه دَّثُ ُس م  ة ُُاْبنُهُع نُهُح  ْيم  ز  اْبنُهُخ  دُ ُو  اعه هُُص  ي  اْلب غ وه غ يُُْو  ْم،و  هه ُره

عُ  ْنه ُُس مه م ،ُمه اكه ه ُُاْلح  ذ ك ر  يخهُُفهيُو  (،ُ)ت اره اب ور  اتُ ُن ْيس  ْرق ْند ُُم  انُ ُس ن ة ُُبهس م  ينُ ُث م  س ْبعه .ُو  ائ ة  ثهمه ث ال   (.292/ص:4فتحُالمغيثُ)جُو 
هُهُاْسمُ ُ(389) د ه د ُُأ ْيًضاُج  مَّ ح  د ،ُْبنُ ُم  ي ك نَّىُأ ْحم  ،ُأ ب اُْيًضاأ ُُو  يد  عه لَّبهيُ ُاْلب ْستهيُ ُس  ه  يُ ُاْلم  ي،ُالشَّافهعه حهُُاْبنُ ُذ ك رُ ُاْلق اضه ال  عُ ُأ نَّه ُُالصَّ نُ ُس مه ياُمه ُق ْبل ه ُُلَّذه

نُْ مه د ُُو  ظ فَّرُهُْبنُهُأ ْحم  هُُاْلم  ي  ا،ُاْلب ْكره م  هه غ ْيره دَّثُ ُو  .ُع ْنه ُُح  قهي   (.292/ص:4فتحُالمغيثُ)جُاْلب ْيه 
ىُ(390) و  ،ُْبنُهُس يَّارُهُع نُُْر  اتهم  ه ُُح  ارُهُاْبنُ ُذ ك ر  ُ(.294/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ.الذَّْيلُهُفهيُالنَّجَّ
د ُهُاْسمُ ُ(391) الهكُ ُأ بهيهُهُج  بهيبُ ُْبنُ ُم  ي ك نَّىُ،ُش  يَُُّب ْكرُ ُأ ب اُو  يع يَُُّاْلب ْغد اده يع ة ُُلهس ْكن اه ُُ،ُاْلق طه ْسن د ُُك انُ ُ،ُالدَّقهيقُهُق طه اقُهاْلعُهُم  نههُهُفهيُر  م  ىُ،ُز  و  ُع نُُْر 

هُُع ْبدُه د ُُْبنُهُاّللَّ ْنب لُ ُْبنُهُأ ْحم  ْسن د ُُح  يخُ ُاْلم  التَّأْره ْهد ُُو  الز  س ائهلُ ُو  اْلم  اُو  ذ ُُ،ُأله بهيهُهُك لَّه  أ خ  ْنه ُُو  فَّاظُ ُع  اْبنُهُكالدارُقطني;ُُاْلح  ينُ ُو  مُهُش اهه اكه اْلح  ُوالبركانيُو 
أ بهي مُ ُ،ُن ع ْيمُ ُو  يُفهيُاتُ و  ةُهُذه جَّ ن ة ُُاْلحه انُ ُس  ت هينُ ُث م  سه ائ ةُ ُو  ثهمه ث ال  ْرب ع ُُع نُُْو 

ينُ ُأ  تهْسعه  (.297/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،س ن ة ُُو 
د ُهُاْسمُ ُ(392) يس ى،ُأ بهيهُهُج  ي ك نَّىُعه ،ُالسَّْقط يَُُّب ْكرُ ُأ ب اُأ ْيًضاُو  يَّ ره يُاْلب ص  هُُع ْبدُهُع نُُْي ْروه د ُُْبنُهُاّللَّ يمُ ُْبنُهُأ ْحم  اهه س نُهُالدورقينُإهْبر  اْلح  ث نَّىُنُهبُُْو  ُاْلم 

ه، ي  ع ْنه ُُاْلع ْنب ره افهظُ ُن ع ْيمُ ُأ ب وُأ ْيًضاُو  ،ُاْلح  ون  ر  آخ  اتُ ُو  ن ة ُُم  ْرب ع ُُس 
ت هينُ ُأ  سه ق دُُْو  ازُ ُو  ائ ة ُُج  ُ(.297/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،اْلمه

دَّثُ ُ(393) هُُع ْبدُهُع نُُْح  دُهُْبنُهُاّللَّ مَّ ح  ن انُ ُنُهبُُْم  هُُسه ي  ْوحه هُهُنهْسب ةًُُالرَّ ْوح ُُلهش ْيخه هُهُر  ْكث اره ه ْنه ُُإله ُ(.298/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،ع 
س نُهُأ ب اُي ك نَّىُ(394) ،ُاْلح  يَّ س وسه ىُالطَّر  و  هُُع ْبدُهُع نُُْر  ابهرُ ُْبنُهُاّللَّ دُهُج  مَّ ح  م  س نُ ُْبنُهُو  ،ُح  يَّْينه س وسه ع ْنه ُُالطَّر  يُو  يُس نُهاْلحُ ُأ ب وُاْلق اضه صه ُْبنُ ُبُ اْلخ 

هُُع ْبدُه دُهُْبنُهُاّللَّ مَّ ح  ْعف رُ ُْبنُهُم  يبهيُ ُج  صه يُ ُاْلخ  ْصره ه ُُاْلمه غ ْير  ُ(.297/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،و 
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 :اثَنانَ  ،اجلَوينُّ  ِعمَرانَ  أَب و: ِ  َالمهُم
َا ِلكِ : َأَحد ُه 

َ
 .(395)اتبِِعي   َبصرِي  ، َحِبيبٍ  بن   َعبد امل

 .(396)بَغَدادَ  َسَكنَ  َبصرِي   َسهٍل، بن   م وَسى: َوالثَاين 
ُ:َِوِنسبَي يم ُمُآاَب ِِ َُِوَأسَاءُمَُأسَاؤمهمُِا يََّ َ  ُِمَّنُاملم رََتِ ُمُ.4

 :لطَبَ َقةِ ا يف  م تَ َقاراَِبنِ  اثَنانِ  األَنَصارِيُّ، َعبِدهللا بن   حم ََمد  : ِمثَال ه  
َا َشه ور   األَنَصارِيُّ : َوه وَ (397)الَقاِضي َعبِدهللا أَب و: َأَحد ُه 

 .امل
 أَعَلم   َوهللا   ،(398)احلَِديثِ  َضِعي   : َوالثَاين 

 ْلَغِّْطا ُمْخَتٌِِّف َفاْخَشُه َوِضدُّ             ْلـَخـط َفـَقْطاُمْؤَتٌِِّف ُمتَّـِفُق .29

اء   قَ َتفِ ت وهو أن :وامُلْخَتُِِّف امُلؤَتُِِّف  ع  مرجِ  كانَ   سواء   ،ن طحقاً  َتِل   تو  َخط اً  اأَلَسح
لَ  أَم النُّقط االختالفِ   .(399)الَشكح
 .(400)ذهِ األَساِء م صنفات  وص نِ َ  يف ه ،َواحلَرََكاتِ  الن َُّقطَ  َيَضع ونَ  اَل  املم َيَ مِِّ  َُ َفَكانَ 

 :َأْ ِ َ  مهُم
 .َوَساَلم   .َساَلم ،1 

تَ َلَفاَوا ،الِكَتابَةِ  َأي الَخط ِ  َحيحث   ِمنح  اِتَ َفَقا ِفيِ ، فَاأَلَول   طحق ،النُّ  َحيحث   نح مِ  خح  اِبلَتخح
ِديدِ  َوالثَاين   .اِبلَتشح
 .َوِعَمارَة   ع َمارَة ، −2

                                                           
ُ(.297/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ(395)
ُ(.297/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ(396)
(397)ُُ اْسمُ ُبهالنَّس به،أنصاري  هُهُو  د ه ث نَّىُج  هُُع ْبدُهُْبنُ ُاْلم  ُُنُهبُُْاّللَّ ،ُأ ب وُْبنُهُأ ن سه الهك  هُُع ْبدُهُم  يُاّللَّ بُ ُالث هق ة ُُاْلق اضه احه ْزءُهُص  يرُهالشَُُّاْلع الهيُاْلج  ش ْيخُ ُهه ُو 

ه، ي  اره اتُ ُاْلب خ  ْمسُ ُس ن ة ُُم  ة ُُخ  ائ ت ْينُهُع ْشر  مه ينُ ُس ْبع ُُع نُُْو  تهْسعه ن ةًُُو   (.300/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،س 
(398)ُُ، ءُهأنصاري  ال  اُبهاْلو  هُهُْسمُ و  د ه ي اد ُُج  ة ُُأ ب وُزه يفُ ُس ل م  عه دًّاُض  قهلٌُُّجه ازُ ُإهنَّه ُ:ُي ق الُ ُم  ائ ة ُُج  ُ(.300/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ،اْلمه
ُ(.127نزهةُالنظرُ)ص:ُ(399)
،ُأحمـد ُُأ ب وُفيهُصنَّفُ ُ(400) ي  هُُعْبد ُُبالتَّأليفُهُأفرد ه ُُثمُله ،ُالتَّصحيفُهُكتابُهُإلىُأضاف ه ُُلكنَّه ُُاْلع ْسك ـره يدُ ُْبنُ ُالغ نهي  عه تاب ْينُهُيهفُفجمعُ ُس  :ُكه

ْشت ب هُهُفيُكتابًا ،ُم  تابًاُاألسماءه ْشت ب هُهُفيُوكه ،ُم  ه ُُوجمعُ ُالن هْسب ةه ق ْطنهيُ ُش ْيخ  يبُ ُجمعُ ُثمُحافهالًُُكتابًاُذ لهكُ ُفيُالدَّار  طه ُالجميعُ ُجمعُ ُمثُذ ْيالً،ُاْلخ 
كُْ)ُكتابههُفيُمأكوالُْبنُ ُن ْصرُهُأ ب و الُهاإله كُ (ُم  رُ ُكتابُ ُفيُعليهمُُْواست ْدر  همُُْفيهُجمعُ ُآخ  تاب ه ُُوب يَّن ها،ُأوهام  نُوكه عهُُمه ْجم 

عُ ُماُأ  مه ،ذ لُهُفيُج  ُك 
ثُ ُك ل ُهُع ْمد ة ُُوهو د ه ح  كُ ُوقدُب ْعد ه ،ُم  لَّدُ ُفيُبعد هُتجدَّد ُُأوُفات هُماُن ْقط ة ُُْبنُ ُب ْكرُهُأ ب وُعليهُهُاستْدر  ج  ،ُم  ْنص ورُ ُعليهُلُ ذ يَُُّثمُضْخم  ُ-لهيمُ سُ ُْبنُ ُم 
ينُهُبف تْحهُ لَّدُ ُفيُ-الس ه ج   (.222/ص:4فتحُالمغيثُ)جُ(،127نزهةُالنظرُ)ص:ُ.ل طيفُ ُم 
ُ
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، َبَشار ،.3   َوَسَيار   َوَيَسار 
 وَعياش..َعباس 4

َََداِه ِب َواْلـُمْنَكُر اْلـَفْرُد. 30  ِمُل التَّـَفرَُّداـَِْدثيـُُِّه اَل ثَيْحَت                 َراو  

َعر وفِ  ِضدُّ  :لمَ ةُ  امُلنَكُر
 .﴾ن كًرا  َشيًئا ِجئتَ  َلَقد ﴿:تَ َعاىَل  هللا قَالَ  ،امل

َالًِفا الَضِعي    َرَواه   َما: اصطالحاً  املمنَنرُم   َم 
َ
 .(401)ِمنه   َأوىَل  ه وَ  نمل

   عندَ  ه وَ وَ  َحَجر   اِبحن   احلَاِفظ   ه  َكرَ ذَ  اَلِذي ه وَ  التَ عحرِي    َهَذا
 .َتَأخِ رِينَ امل

 .املَْعرمووَُ احَلِديثَ ى ي َسم   ي  َقابِل ه   َوَما
َالًِفا الثِ َقة   َرَواه   َما: ه وَ   َاملَْعرمووُم  .الَضِعي    َم 
ه ورٍ  َواَل  ِقنٍ م تح  َغي حر   َواِحد   بِهِ  تَ َفَردَ  َما ه وَ  :املمنَنرُم املم َيَ مِِّ  َُ َوِعنحدَ  ِفحظِ  َمشح   (402).اِبحلح

 َحِبيبٍ  بنِ  مَحزَةَ  وَوه َو: َأخ  ) َحِبيٍب، بنِ  َحِبيبِ  َلرِيقِ  ِمن: َحاتٍِ  َأِب  ابن   َرَواه   َما: ِ  َالمهُم
 َعن ، َعَباسٍ  بنِ ا َعن ح َريٍث،بِن  الِعيَزارِ  َعن ِإسَحاَق، َأِب  َعن (،املم ِرئُِ الَزاَيتِ 
َُوقَيَر َُوَ اَ ،ُ،الَب  ََُُوَححَُُّالزََّكاَة،َُوآَ  ُ،الصََّلةََُُأقَا ََُُ ن) قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص الَنِب ِ 

 . اََنةَُدَيلَُُالضَّ َه،
 َوه وَ  َموق وفًا، ِإسَحاقَ  َأِب  َعن َرَواه   الثِ َقاِت، ِمن َغيَه   أِلَنَ ؛ منَكر   ه وَ  :َحاتٍِ  أَب و قَالَ 

 .(403)املَعرمووُم
ُُننرُِيفُاملُمُ  ا مٌُ
َتجُّ  اَل  املمنَنرُم :الَبيَهِقيُّ  َبكرٍ  أَب و اطِإَمام   قَالَ . 1  .(404)بِهِ  َي 
َ  ي فر ِق   ال الَصاَلحِ  ابحنِ . 2 َ  املمنَنر بَ يح  .فِعنَده  واحد   ،(405)الَشاذ ِ  َوبَ يح

                                                           
ُ(.67نزهةُالنظرُ)ص:ُ(401)
ُ(.12/ص:2المغيثُ)جُح(،ُفت172أيضاًُمعرفةُعلومُالحديثُالبنُالصالحُ)ص:ُر(،ُانظ17التذكرةُالبنُالملقنُ)ص:ُ(402)
ُ(.68النظرُ)ص:ُة(،ُنزه42لذهبيُ)ص:الموقظةُلُ(403)
ُ(.139توجيهُالقاريُللزاهديُ)ص:ُ(404)
ُ(.20/ص:2فتحُالمغيثُ)جُ(405)
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 َلفظَ  الن َُّقادِ  ِمن َواِحدٍ  َوَغي   ،َوالَنَساِئيُّ  ،َأمَحد   اطِإَمام   َألَلقَ : ابن  َحَجرٍ  احلَاِفظ   قَالَ . 3
َكم   َمن َوزنِ  يِف  املم َيَ ّرِدُم َيك ون   اَل  َحيث   َلِكن؛ التَ َفرُّدِ  جم ََردِ  َعَلى (،رُِاملمننَُ)  ِديِثهِ حلَ  َي 

يكون معها  اليت ابلقوةِ  نال يكو  املم َيَ رِّدُمأي مبعن ). (406)يَعِضد ه   َعاِضدٍ  بَِغيِ  اِبلصِ َحةِ 
  .(د ه  مقبول  تفرُّ 

َِْفـِه َفُهَوَأْج              ـِه اْنـَفَرْدَمْتُروُكـُه َما َواِحٌد ِب. 31 َُوْا ِلَض  َكَرّد َوَم

َُّم  .َوَخالَه   َوَدَعه ، :الَشيءَ  َوتَ َركَ  ،الَشيءَ  َوَودع كَ  الَتخِلَية ،: ال ىَ ةُُِيفُُالرَتَّ
م   ت حر وكَ َومَ : (َمْتُروُكـُه)  .تَ رَك وه   َقدح  َلَماءَ الع   َأنَ  يَ عحِن  لتَ رحِك،ا ِمنَ  َمأحخ وذ َمفحع وٍل، ِاسح
 :  407)املَحرمو ُم: َله   َوي  َقال   ،اال ِحَل ُُِيفُُامَلرُتوُكوَُ
َع وا َقدح  رَاوٍ  بِهِ  تَ َفَردَ  اَلِذي احلَِديث   ه وَ و   ًمام تَ هَ  الرَاِوي َهَذا َيك ون   وح أَ  ض عحِفِه، َعَلى َأجح

ِب، بَ  ِمنحه   َعَرف وا أَوح  اِبلِكذح ُ.(408)الَناسِ  َحِديثِ  يف  الِكذح
َ  َأنَ  عحِن ي َ  :(َما َواِحدٌ ِبـهِ اْنـَفَرْد)

 ض عحِفِه، َعَلى ع واَأجحَ  َوَلِكنَ ه مح  َواِحد ، بِهِ  اِن حَفَردَ  َما ه وَ  ت حر وكَ امل
َع وا) يف  َوالَضِمي   ِثيَ  َعَلى يَ ع ود  ( َأجح  َحدِ 

 .امل
َعحَن  َحيحث   ِمنح  زَاِئَدة   َوالَكاف   َمرحد ود ، ه وَ  َأي   :(َكَرد  َفُهَو)

 . امل
َت حر وك  
 . ض عحِفهِ  َعَلى لع َلَماء  ا َأجحَعَ  َضِعي    َروحاه   اَلِذي ه وَ  املمَؤلِّهُم قَاَله   َكَما  فَامل

َرت وك  
 .الَغفَلةِ  أَو ،الِفسقِ  َأو ،الَغَلطِ  َكثَرةِ  ِبَسَببِ  وقد يكون امل

َُم َُُِاملرَتموَُُِِّ  َا  َكانَ   ،املََ ِريُىَُسعمُُِبنُمُنُمِرشِمي: الَ  َ ةَُُِوِشمَّةَُُِ ِه،ال ََُُك َرةُُُِِبَسَب
 .فَ تَ رَك وه   ،رَِوايَِتهِ  يف  م َغَفالً  ِديِنِه، يف  َصاحلًا
ءَ سَ  َعاِبًدا، َصاحلًا َكانَ   الَذَهِبُّ: َوقَالَ . الَنَساِئيُّ: َمرت وك   قَالَ    .م عَتَمدٍ  َغيَ  احلِفظِ  يِ 

                                                           
ُ(.674/ص:2النكتُالبنُالصالحُ)جُ(406)
 (.34سماهُالذهبيُانظرُالموقظةُ)ص:ُ(407)
س م ُهُ:هللاُرحمهُالسيوطيُقالُ(408) وكُهُو  تْر  بُهُف ْردًاُبهاْلم  اوُ ُُُُُُُُُُُُت صه تَُُّل ه ُُر  مُ م  بُهُه  ُبهاْلك ذه

ف وه ُُأ وُُُُُُُُْ ْنه ُُع ر  ْفل ة ُُفهْسقُ ُأ وُُُُُُُُُُُْاأل ث رُُْغ ْيرُهُف يُمه ْهمُ ُاوُُْاْْوغ  ُك ث رُُْو 
ُ
ُ
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َُم َُُِوَُِّاملرَتُمَُوِ  َا ُُُِِبَسَب  .(409)ينُّ ك و الَشاَذ   َداو دَ  بن   س َليَمان  : الِ س
: أَب و َوقَالَ . َنَظر   ِفيهِ  الب َخارِيُّ: قَالَ   .احَلِديثِ  َمرت وك   َحاتٍِ
ُرَتوَُِّيفُاملَُُ ا مةٌُ

،ِعنَدما يقول  ع لماء  اجلَرِح والَتعديِل:  وك   َكر  َأو م نح  لَغَلِط،ا فاِحش   َأو: ساِقط ، أَو مرتح
، قوهِلم: ِمن َأشدُّ  احلَديِث،  .(410)مقال   فيهِ  َأو: ابلقويِ ، ليسَ  َأو ضعي  

 ُضوُعنَِّبي َفَذِلَك اْلـَمْوَعَِّى ال            ُق اْلـَمَْصُنوُعاْلُمْخَتَِّ َواْلَكِذُب. 33

ُُم :لمَ ةُ  امَلوُضوُع : املم َص : َكَذا،  ف اَلنٍ  َعَلى ف اَلن   َوَضعَ  ي  َقال   .(411)بِهِ  َقه  لحصَ أَ  َأيح
ُُم الَكِذب  : ه وَ  :َوا ِحَلح ا  النَ َبِويِ ، احلَِديثِ  يف  الرَاِوي َكِذب  :  َأي ،املَصنم  ُم املم  َيَ 

ًدا ِلَذِلكَ  َعله ،يَف َأو يَ ق له ، لَ  َما وسلم عليه هللا صلى الَنِب ِ  َعن يَرِوي أبَِن  .م تَ َعمِ 
 :هِ يف أترخِي الخطيب  هما روا ه  مثال  
 .أ ِكلَ  َما وَك ل ِ  احِلَماِر، بَِبولِ  أَبسَ  اَل 

ُِم   .(412)الَنَخِعيُّ  أاََبنَ  بنِ  حم ََمدِ  بن   ِإسَحاق  : ِبَوضِعهِ  َواملم يََّ 

ُِم كَ  ِمنَ  َكانَ   َمعحًن  َأي ِ  يف  ىال يرو  الحَموحض وع   :اْلَمْ  م  ُُِحمْن َحح  َأوِ  الحِقَصِص، أَوِ  اِم،األح
َِها أَوح  َوالتَ رحِهيبِ  تَ رحِغيبِ ال أَوِ  الحَفَضاِئِل، يزو  َغيح رَه   ع َلَماء  الح  لَح جيِ  وَمن رواها  ،(413)بِرَِوايَةٍ  ذِكح

ََُُِعَ ْ هُُِا َُّمَُ  َّ -ُِلَ ْ لِهُِ فهو يف َخَطٍر عظيمٍ  َُُحمَّثَُُنُْ َُُ:-َُوَس َّ ُييمَر ُِبَِميثَُُِعنِّ
 .(414)اْلَناِذِب ََُُأَحمُمُ َي م ََُُكِ  ٌُُُأَنَّهُم
يعَ  أَنحَصح   ه َناوَ  َوةِ  جَِ رِ  بَِعَدمِ  اطِإخح َها َتَأكُّدِ ال بَ عحدَ  ِإاَل  َحِديثٍ  َأي ِ  َنشح خ ل   اَل  َح َى  ِمن ح  َتدح
 .ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرس ولِ  َعَلى الكِذبِ  يف 

                                                           
انُ ُ(409) د ُُْبنُ ُس ل ْيم  يُ ُبهْشرُ ُْبنُهُد او  ْنق ره يُ ُاْلمه اذ ك ونهيُ ُاْلب ْصره ىُ،الشَّ و  ادُه:ُُع نُُْر  مَّ ْيدُ ُْبنُهُح  ْبدُهُ،ُز  ع  دُهاْلوُ ُو  ي ادُ ُْبنُهُاحه الهحُ ُس ئهلُ ُ،زه ة ُُص  ر  ز  ُنُهعُ ُج 

هُ ا:ُُف ق الُ ُالشَّاذ ك ونهي  أ ْيتُ ُم  ْنه ُُأ ْحف ظُ ُر  مُ ُك انُ ُبهمُ :ُُقهيلُ .ُُمه بُ ُك انُ :ُُق الُ ُ؟ُي تَّه  يثُهُفهيُي ْكذه ده  هـُ،ُ)سيرُأعالمُالنبالء(.234ُ،توفىُُاْلح 
ُ(.133نزهةُالنظرُ)ص:ُ(410)
ُ(.98ص:/2فتحُالمغيثُ)جُ(411)
ُالحديثُاألول.ُ(6:ُص1ُ)جللشوكانيُُالمجموعةُالفوائدُ(412)
ُ(.99/ص:2فتحُالمغيثُ)جُ(413)
ُ(.903)ُد(،ُأحم38(،ُابنُماجهُ)2662رواهُمسلمُفيُمقدمةُصحيحه،ُالترمذيُ)ُ(414)
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 وِنيالـَْبْيُق ُظوَمَةَِمَّْيـُتَها َمْن  اْلـَمْكُنوِن ِرَأَتْت َكاْلَجْوَهَوَقْد . 33  

 ْتـــــَمُخِت ِبَخْير  مَُّث َأِبياُتها              ََأْرَبع  َأَتـْتِبالـثََّاِثيـَن  َفْوَق. 34  

َنحظ وَمةِ  َهِذهِ  َعَلى يَ ع ود   الَضِمي   :أََ  ُْ
 .امل

ِبيهِ  فَالَكاف   اجلَوحَهِر، ِمثحلَ  َأيح : املَْننم نَُُِكاََْ َهرُِ  .لِلَتشح
 .لن اسِ  اُوعزِ اُ رُمس املَُ املَْ  م ظُم َأي: املَْننم نُِ 
 .َنَظَمَها اَلِذي ه وَ  أِلَنَه   ِإلَيحه ، َنس ب َُّها: الِب  م ينُىَُ ْنظم َ ة 

ًتا ِثيَ َوَثاَل  أَرحبَ َعةً  أََتتح  أَنَ َها َأي  : أََ  ُُْ َِْرَبقُُِال ََّلِا َُُ َيْ  َُ  .بَ ي ح
َنحظ و  َهِذهِ  َيات  أَب ح  َأنَ  يَ عحِن : َم ُْ ُِيُمُِبَْ ُُِثمَُّأَبْيَ ا يمَ ا

 ث َ  أِبَرحَبعٍ  الَثاَلِثيَ  فَ وحقَ  َجاَءتح  َمةِ امل
 .خ ِتَمتح 

  اآلخرة جادىمتت بعون هللا يف 
 دقيقة صباحاً. 2:40،   الساعة  ه 1439/  06/  20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       100

 

 

 
1ُُ...........................................................................................................................ُالمقدمة

حمه ُُالب يق ونيُالنَّاظمُت ْرجمة ُ 2ُُ.........................................................................................تع الىُهللاُر 

3ُُ...............................................................................................................ُالبيقونيةُالمنظومة

5ُُ....................................................................................................ُوالشكرُالحمدُبينُالفرق

 (يثُهالُُْأ ْقـس امُه ده دَّهُح   7 .............................................................................................................. (عه

 7 ............................................................................................................................... الحديث 

 8 ........................................................................................... والحديثُواألثر،ُالخبر،:فائدة 

 9 ............................................................................................................. :خمسةُالعدالةُوطشر 

  ُ11 ................................................................................................ .الصحيحُللحديثُهُعمليُ ُتطبيق 

12ُُ...............................................................................................ُ.الصحيحُالحديثُع نُفوائد

  ُس ن  12 .............................................................................................................................. الح 

13ُُ..............................................................................................ُالحسن؟ُالحديثُرواةُهمُم ن

س نُالحديثُع نُفوائد 13ُُ.................................................................................................ُ.الح 

 س نُالحديثُعلىُمثال  15 ............................................................................................... الح 

15ُُ..................................................................................ُ:الىُينقسمانُهُوالحسنُالصحيحُالحديث

 هُهُالصحيح  15 .................................................................................................................... لغيره

 س ن هُهُالح   16 ..................................................................................................................... :لغيره

17ُُ.......................................................................................................................ُالضعيف

 ًُُالحديثُتجعلُالتيُاألسبابُمن  17 ..................................................................................... :ضعيفا

17ُُ.............................................................ُ:األعمالُوفضائلُاألحكامُفيُالضعيفُبالحديثُاالحتجاج

  ُمةُ ُفائدة ُُمعُالضعيفُهُالحديثُهُعلىُمثال هه  20 .................................................................................:م 

 ُْن مه يفُهُمظانُو  عه  21 ................................................................................................... :الضَّ

21ُُ........................................................................................................................المرفوع

21ُُ...............................................................................................ُ:الىُوي قس مُ ُالقوليُ ُالمرفوع ُ

رفوعُ .2ُ نُالم  ًُُالقولُهُمه كما 22ُُ..............................................................................................ُ:ح 

23ُُ................................................................................................ُ:الىُوي قس مُ ُالفعليُالمرفوع ُ

24ُُ............................................................................................ُ:الىُوي قس مُ ُالتقريريُالمرفوع ُ

رفوع ُ.1 ًُُالتقريريُالم  كما 25ُُ...............................................................................................ُ:ح 

25ُُ................................................................................................ُالمرفوعُالحديثُعنُفوائد

 27 ................................................................................................................... عالمقطو 

28ُُ...............................................................................................ُ.المقطوعُالحديثُعنُفوائد

28ُُ..................................................................................................ُأشياءُأربعةُبالس ن دُهُيتعلق

30ُُ.................................................................................................ُالمتصلُالحديثُعنُئدفوا

س لس لُ  31ُُ....................................................................................................................ُالم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



file:///D:/متفرقة%20مهمة/البيقونية/السامسونية%20في%20شرح%20البيقونية.docx%23_Toc518004163


 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       101

 

31ُُ.....................................................................................................ُباألوليةُالمسلسلُمثال

32ُُ.....................................................................................................ُبالمحبةُالمسلسلُمثال

س لس لُالحديثُعنُفوائد 33ُُ................................................................................................ُالم 

34ُُ......................................................................................................................ُالع زيزُ 

36ُُ....................................................................................................................ُورالمشه

 36 ...................................................................................................... المشهورُعلىُمثال 

37ُُ.......................................................................................ُالمشهورُللحديثُهُتوضيحيُم خط ط

 38 ............................................................................... (:االصطالحيُغير)ُالل غويُ ُهورالمش 

38ُُ................................................................................................ُالمشهورُالحديثُع نُفوائد

39ُُ..............................................................................................................ُمهمةُمالحظة

ع نع نُ  40ُُ.....................................................................................................................ُالم 

40ُُ...................................................................................................ُالمعنعن؟ُيقبلُهل/سؤال

  ُم به   41 .................................................................................................................... :ُالم 

 42 .......................................................................................................... نوعانُالمجهول 

جه ولُ :ُاألول 42ُُ.......................................................................................................الع ينُهُم 

جه ولُ :ُالثاني الُهُم  42ُُ......................................................................................................ُالح 

 43 ..................................................................................................... :المجهولُعلىُمثال 

ست ورُ :ُالثالث 43ُُ............................................................................................................ُالم 

؟ُوالعينُهُالحالُهُمجهولُهُبينُالفرقُهوُما 44ُُ......................................................................ُوالمستوره

عنع نُالحديثُعنُفوائد 44ُُ................................................................................................ُ.الم 

يثُ  ده 46ُُ..............................................................................................................ُالع الهيُالح 

ل ُه طل قُ ُع ل وٌُّ:ُاأل و  46ُُ..........................................................................................................ُم 

الثَّانهي 46ُُ......................................................................................................ُالن هسبهيُ ُالع ل وُ :ُو 

يثُ  ده لُالح  47ُُ.............................................................................................................ُالنَّازه

48ُُ...........................................................................................ُ.والنازلُالعاليُالس ن دُعنُفوائد

48ُُ...................................................................................................................ُالصحابي

وق وفُ  48ُُ...................................................................................................................ُالم 

  ُث ال وق وفُهُمه هُالُالم   48 .................................................................................................. :ق ولهي 

  ُث ال مه وق وفُهُو  هُُالم  لي   49 ................................................................................................. :الفهعه

49ُُ...............................................................................................ُ.الموقوفُالحديثُعنُفوائد

رس لُ  50ُُ......................................................................................................................ُم 

  ُثال رس لُهُعلىُم   51 ............................................................................................ :الصحاب ةُهُم 

 ت جُ ُهل رس لُهُيح   52 ....................................................................................................... بالم 

  ُ53 ..................................................................................................... الم رس لُهُالحديثُعلىُمثال 

رس لُالحديثُعنُفوائد 53ُُ................................................................................................ُ.الم 

يبُ  54ُُ.........................................................................................................................الغ ره

  ُعُبالنسبةُالغريبُ ُي ق سَّم دُهُلمْوضه  54 ......................................................... :هماُقسمينُالىُفيهُالتَّف ر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       102

 

ْطل قُ ُالغريبُ :ُاألول ْطل قُ ُالف ْرد ُُأو:ُالم  54ُُ....................................................................................ُ.الم 

55ُُ....................................................................................ُ:الن هْسبهيُالف ْرد:ُأوُالن هْسبهي،ُالغريبُ :ُالثاني

 56 .............................................................................................. :النَّْسبهيُالغريبُأنواعُمن 

57ُُ................................................................................................ُ.غريبُهالُالحديثُهُع نُهُفوائد ُ

عُ  نق طه 58ُُ.....................................................................................................................ُالم 

 58 ............................................................................................ :المنقطعُالحديثُعلىُمثال 

 1.عالمُ ُمثال هُهُمنُس ق طُ ُالذيُنق طه نُراويانُإسناده  59 .................................................... :موضعينُمه

ع لَّق 59ُُ......................................................................................................................ُالم 

  ُهُُتعليقُهُس ب ب  60 .......................................................................................... .للحديثُهُالب خاري 

عهُُالحديثُعنُفوائد نق طه ع لَّقُهُالم  60ُُ......................................................................................ُ.والم 

ْعض لُ  62ُُ.......................................................................................................................ُاْلم 

  ُْعض لُعلىُمثال  62 ....................................................................................................... اْلم 

63ُُ...............................................................................................ُ.الم عض لُالحديثُعنُفوائد

  ُُُتعريف  63 .......................................................................................................... :التدليسه

 63 .................................................................................................... سن ادُهاإلُهُت دلهيسُ :ُاألول 

ثالُ  64ُُ.......................................................................................................ُ:اإلسنادُهُتدليسُ ُمه

 64 .................................................................................................... :اإلسنادُتدليسُأنواع 

65ُُ.......................................................................................................ُ:التسويةُهُتدليسُ ُثالُ مُه

 65 ................................................................................................ التسويةُتدليسُلبيانُمخطط 

66ُُ..........................................................................................................ُالع طفُهُت دلهيسُ .2ُ

  ُثال  66 ..................................................................................................... :العطفُهُت دلهيسُمه

66ُُ............................................................................................................ُالق طعُت دلهيسُ .3ُ

 ُُعلىُمثال  67 ................................................................................................. الق طعُت دلهيسه

  ُ67 ........................................................................................... :الش ي وخهُُت دلهيسُ :ُالثَّانهيُالقهسم 

  ُ68 ............................................................................................................ الت دليسُأ سب اب 

كمُ  68ُُ................................................................................................................الت دلهيسُح 

اي ةُحكم و  ُُره د ل هسه 69ُُ.........................................................................................................ُالم 

  ُُُبينُ ُالفرق رس لُهُاإلسنادُهُت ْدلهيسه هُُوالم   70 ........................................................................... الخفي 

دَّل سُالحديثُعنُئدفوا 70ُُ..................................................................................................الم 

72ُُ......................................................................................................................ُالش ذ وذ ُ

لُه تنُهُش اذ ُ:ُاأل وَّ 73ُُ...........................................................................................................ُالم 

  ُتْنُهُفهيُالش اذ ُهُعلىُمثال  73 ..................................................................................... :والس ن دُهُالم 

دَّل سُالحديثُعنُفوائد 74ُُ..................................................................................................الم 

قل وبُ  75ُُ....................................................................................................................ُالم 

ن مه 76ُُ..................................................................................................ُالسَّن دُه فهي الق لبُه أ مثهل ةُه و 

  ُه وُ ُالثَّانهي،ُالقهسم تنُهُفهيُالق لبُ ُو   76 ........................................................................................... :الم 

ث الُ  تنُهُفهيُالق لبُ ُمه 76ُُ......................................................................................................ُ:الم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       103

 

 ُ هُُقهصة  77 ....................................................................................... .األسانيدُقلبُهُفيُالبخاري 

81ُُ...................................................................................................ُ.الف ردُهُالحديثُعنُفوائد

لَّة ُ 81ُُ........................................................................................................................ُالعه

لَّة ُ العه ة ُُو  ح  ينُهُع ل ىُالق اده 82ُُ...............................................................................................ُ:قهسم 

لَّة ُ.1ُ ،ُفهيُعه ههيُ ُالسَّن ده 82ُُ...........................................................................................ُ.األ كث رُ ُو 

ههيُ .2ُ لَّة ُ:ُو  تنُهُفهيُالعه 82ُُ..................................................................................................ُ.الم 

  ُلَّة ُ:ُالثَّانهيُالقهسم ةُهُغ يرُ ُالعه ح   82 ............................................................................................... .الق اده

83ُُ...................................................................................................ُ.الف ردُهُالحديثُعنُفوائد

ابُ  ر  84ُُ....................................................................................................................ُاالضطه

 85 ....................................................................................................... االضطرابُتحققُشروط 

  ُب  85 .................................................................................................. :قسمينُهُالىُيقسمُالم ضط ره

لُه بُ :ُاأل وَّ سن ادُهُم ضط ره 85ُُ.................................................................................................ُ.اإله

بُ :ُالثَّانهي تنُهُم ضط ره 86ُُ...................................................................................................ُ.الم 

جُ  در  87ُُ.........................................................................................................................ُالم 

  ُم ينُهُإهل ىُالمدرجُي نق سه  87 .............................................................................................. :قهسم 

لُه جُ :ُاأل وَّ در  87ُُ........................................................................................................ُتنُهالمُ ُم 

ث الُ .1ُ جهُُمه دْر  لُهُفهيُلهلم  يثُهُأ وَّ ده 88ُُ.........................................................................................ُ:الح 

88ُُ.......................................................................................ُ:الحديثُوسطُفيُللم درجُمثال.2ُ

ًُُاإلدراجُأنواعُأكثرُوهوُالحديثُآخرُفيُللم درجُمثال.3ُ 89ُُ.....................................................ُ:وقوعا

  ُفُ ُك ْيف ؟ُن ْعره اج  ْدر   89 ................................................................................................... اإله

جُ :ُالثَّانهيُالقهسمُه در  سن ادُهُم  90ُُ...................................................................................................ُاإله

  ُق وعهُُأ ْسب اب اجهُُو  ْدر   91 ............................................................................................................ اإله

92ُُ..........................................................................................................................ُالق رين

د بَّجُ  92ُُ..........................................................................................................................ُالم 

تَّفهقُ  قُ ُالم  فت ره الم  93ُُ..............................................................................................................ُ:و 

قُ .1ُ فت ره نُالم  مَّ ه مُاتَّف ق تُمه اؤ  اءُ ُأ سم  أ سم  مُو  94ُُ..........................................................................ُ.آب ائههه

قُ .2ُ فت ره نُالم  مَّ ه مُاتَّف ق تُمه اؤ  اءُ ُأ سم  أ سم  مُو  مُآب ائههه هه أ جد اده 94ُُ...............................................................ُ.و 

ا.3ُ نُاتَّف قُ ُم  الن هسب ُُالك ني ةُهُفهيُذ لهكُ ُمه عًاُةُهو  94ُُ...............................................................................ُ.م 

قُ .4ُ فت ره نُالم  مَّ ه مُاتَّف ق تُمه اؤ  اءُ ُأ سم  أ سم  مُو  نهسب ت ه مُآب ائههه 95ُُ................................................................ُ:و 

ؤت لهفُ  ْخت لهفُ ُالم  95ُُ........................................................................................................ُ:والم 

نك رُ  96ُُ......................................................................................................................ُالم 

وفُ  ْعر  96ُُ..................................................................................................................ُف الم 

نكرُهُفيُفوائد ُ 96ُُ............................................................................................................ُالم 

تروكُهُفيُفائدة ُ 98ُُ..........................................................................................................ُالم 

وض وع ُ 98ُُ..................................................................................................................ُالم 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 اهلِل احلياليُِّد لِكتاِب والُسنَِّة أبو عباُم خاِد                              الِبيُقوِنيَِّة ِفي َشْرِح السامسونيُة 

 اليُّاحلي اهلِلعبدُِ أبو والُسنَِّة الِكتاِب خاِدُم                                                         ِةالِبيُقوِني َشْرِح ِفي السامسونيُة       104

 

 

 

 يصحيح البخار اجلَفي حممد بن إمساعيل البخاري ثريابن ك طبَة دار 

 صحيح مسِّم لنيسابوريمسِّم بن احلجاج القشريي ا ارثيابيقتيبة الف يدار طيبة بتحقيق أب

 الطربي تفسري الطربي جرثير بن حممد املَارف دار

 ودِنن أبي دا اني األزديِِّيمان بن األشَِ السجست طبَة دار التَأصيل

 ِنن الرتمذي رتمذيحممد بن عيسى بن ِورة ال طبَة دار التَأصيل

  الكرب ِنن النسائي ائينان بن جبر النسأمحد بن شَيٌ بن عِّي بن ِ -طبَة دار التَأصيل

 تبىاجمل النسائي ِنن النسائي رجب بن ِنان بن يعِّ بن شَيٌ بن أمحد الدولية رطبَة بيت األفكا

 ِنن ابن ماجه حممد بن ثيزثيد القزوثيين طبَة دار التَأصيل

 يثيى بن حييى الِّموطَأ مالك برواثية حيي مالك بن أنس ونمؤِسة الرِالة ناشر

 مسند اإلمام أمحد هال بن أِد أمحد بن حممد بن حنبل بن ناؤوطق شَيٌ األرطبَة الرِالة بتحقي

 ِنن الدارمي لدرامي السمرقنديعبد اهلل بن عبد الرمحن ا املغيندار 

 األحوذي حتفة ملباركفوريا الرحيم عبد نب الرمحن عبد بن حممد يةمالَِّ الكتٌ دار

اختَصار عِّوم  الباحِ احلثيِ يف شرح ابن كثري الدمشقي يةالَِّم الكتٌ دار

 حلدثيِا

 مَصنف عبد الرزاق مام الَصنَانيأبو بكر عبد الرزاق بن ه .ملكتٌ اإلِاميا

 املَصنف شيبة عبد اهلل بن حممد بن أبي .دار الفكر

 ِنن الدارقطين عِّي بن عمر الدارقطين طبَة املؤثيد

 البحر الزخار زارن عمرو الَتكي البأبو بكر أمحد ب البزار .ممكتبة الَِّوم واحلك

 صحيح ابن خزمية ةن خزميأبو بكر حممد بن إِحاق ب .املكتٌ اإلِامي

 حبان ابن صحيح البسيت امتح أبو ، حبان بن حممد الرِالة مؤِسة

 املستدرك عِّى الَصحيحني نيسابوريد اهلل احلاكم الأبو عبد اهلل حممد بن عب .دار املَرفة

 كتاب السنن الكرب  ن عِّي البيهقيأبو بكر أمحد بن احلسني ب .دار املَرفة

 املغين امة املقدِيقد بن أمحد بن اهلل عبد الدثين موفق الَربي ثالرتا إحيار دار

 خنبة الفكر قانيأمحد بن عِّي بن حجر الَس ابن حزم

 بة الفكرنزهة النظر يف توضيح خن الَسقاني جرأمحد بن عِّي بن ح دثين عرتالبشر حتقيق نور ال

 لَصاحالنكت عِّى كتاب ابن ا قانيأمحد بن عِّي بن حجر الَس دار الراثية
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 َصابيحامل مشكاة رحش املفاتيح مرقاة لقاريا حممد ِِّطان بن عِّي الفكر دار

 َِّراقيل احلدثيِ لفيةا بشرح املغيِ فتح لسخاويا الرمحن عبد نب حممد اهلل عبد أبو دار املنهاج

ريي محد بن أبي البوصأبو الَباس شهاب الدثين أ دار الَربية

 هـ(840ى: الكناني الشافَي )املتوف

 د ابن ماجةمَصباح الزجاج يف زوائ

 احلسني بن الرحيم عبد الدثين زثين الفضل أبي ِاميةاإل البشائر دار

 الَراقي

 واإلثيضاح التقييد

 املوقظة الذهيب َدة ة بتحقيق أبواملطبوعاْ اإلِامي

 األْعَِّام الزركِّي دار الَِّم

 الحتجاج بهاحلدثيِ الضَيف وحكم ا عبد الكرثيم اخلضري دار املنهاج

 ِن مَصطِّح احلدثيقواعد التحدثيِ يف فنو حممد مجال الدثين القامسي الرِالة

 مَرفة عِّوم احلدثيِ ابن الَصاح  الشهرزوري دار الكتٌ الَِّمية

ُآبادي مالَظي احلق مشس حممد الفكر دار  املَبود عون

 ثيِاحلد مَصطِّح تيسري حممود الطحان املَارف

 النذثير لبشريا ِنن َرفةمل والتيسري التقرثيٌ النووي شرف نب الدثين حمي: املؤلف دار الكتاب الَربي

 لَصاح والَراقيالنكت عِّى كتاب ابن ا قانيأمحد بن عِّي بن حجر الَس دار امليمان

 اهلل دعب بن عاصم :املنار بتحقيق

 القرثيوتي

 وصوفنيامل مبراتٌ التقدثيس أهل تَرثيف لَسقانيا حجر بن عِّي بن أمحد

 بالتدليس

 ذكرةوالت التبَصرة شرح راقيزثين الدثين أبي الفضل الَ الكتٌ الَِّمية

 توجيه القاري ثناء اهلل الزاهدي دار ابن حزم

 السنية التقرثيراْ شاطامل حسن دار الكتٌ الَربي

 التذكرة ابن املِّقن دار عمار

 ملوضوعةا األحادثيِ يف اجملموعة الفوائد الشوكاني دار الكتٌ الَِّمية
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