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 الطبعة الثالثة ُمقمدّممةُ 

ألنبيــــلمل واصر ــــ الة خـــل  ا احلمـــد ب رل املعــــلصالة واملصـــعة وامل ــــعم   ــــ 
 أمل بعد: حممٍد و    آمله وأصحلبه واصهتدين هبْديه إىل يوم املدين. ر ول هللا

ن  قيقــ ر د إ ــداط هــال املثبعــة امليلمليــة مــ  ُف أففيفــ  "نزهة املنظــر د ملـــ يفمــل تنــ
ر  د مصــث  خن أهــا األ"ــر"ة مل مــلم احلــلفر ابــن   ــرة   يــه توضــيخن ةبــة املر يفــم

ُْ إ داطهل؛   رمحة هللا ورضوانه؛ ُف  وذملك ملوال بعض األ بللة امليت اقتض ل تنـ  مل مـم
ن املرضـعمل ور ـ      يه م ن طمأنينة حوهل ملثبعيت امليلنية ملهة امليت أ"ىن   يهل  دٌط مـ 

 .عة األفوىلد املثب ة أيضلًةة تمل هو املشأند وقتهلم ن املثبعلت      غريهل
وملي ــُ   بعــض امليف مــلتة د ضــب  خ ــاٌ    ــ  املثبعــة امليلنيــةال ظتــفهف  وممــل
ُف و  ةتيـرية ُْ  مل ـ وإين   !خململ رـًة مل ـ يقيت املعربيــة هــال األخثـلمل أطري تيـ   صـ 

ُف إىل ذملـك    ة ن  امل حْـ   و ـدمم   را ي املضـب م ملشديد احل ل ية د أمْمر امل غـةة فـأف  مـل ا ـتثع
ن  صـول  أف ـ  اف هنـل   ؛ وملـاا تع يم املثعل    بيًع؛  وامٌل د امليفتلل أو د  تع ـ   مـ 

مليفنه م ن طالئا املنْقص د املبمشمر!  -ال إ  ليب-ت ك األخثلمل 

مل نزهــةة  امليلمليــة وإين أمحــمدف هللا تعــلىل وأ ــيفرل أْن وفقــه هصــدار هــال املثبعــة
 إذْ نر ـي؛  أخثلئية ونْقد   مراجعة  و   بقْدر اهميفلنة  جتديٍد وجتويدةم ن  مل فيهل  و 

 .-    ق   تهل- لت د املثبعة امل لبقةمل تلن يل أن تروته ت ك اهل نم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( 4)  الطبعة الثالثة  ُمقمدّممُة   نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ُْ برضـــا هللاة قـــد مليفـــنة  جمـــلالً ال املثبعـــة هبـــ -د نظـــري-"املنزهـــة"  أضـــح
 !مل درس واملنزهة

 :الثالثة ومن اجلديد يف الطبعة
ن  -1 ن خ ــٍا د لت املتــدقيو واهيضــل و اصراجعــة ممزيــٌد مــ  ة وإصــعم مــل تــلن مــ 

ــب  امليف مــــلت  ــلبقة ضــ ــة امل ــ ــلفًة إىل بعــــض املتعــــديا  وبعــــض د املثبعــ ة إضــ
 -مشـيفوراً -امليت أبـداهل   ة واهفلطة م ن اص حوظلت اصريدةةاملتن يو مل يفتلل 

 اجلزامل. بعض اهخوة املرضعملة جزاهم هللا خريم 
إضلفةف مزيٍد م ن اال تدراتلت   ـ  بعـض تـعم اهمـلم ابـن   ـر د املنزهـة   -2

 -ير واهجـــعل هلـــاا اهمـــلم املعظـــيمة رمحـــه هللامـــع املتقـــد- وبعـــض إطعقلتـــه
ة وهو إملمنل اصب  اة  قيقهروائع إضلفًة إىل مزيٍد م ن ا ت عمل فرائد ط ق ت ه  و 
 .د تع احللملال اثنيلً  مث مله أمو اًلة  وامٌل وافْقنل رأيه أو خلملرنللة واملرضا ب

  .ض احلوا ي اجلديدةعإضلفة ب -3
 .املتعديعت م ن  بشيملٍ  ةترمجتهمراجعة  -4
 جتديد قلئمة "اال تدراتلت" و"املتوضيحلت"ة وفْص همل  ن بعضهمل. -5
ن فهــرس اصصــث حلت؛ تــدقيقلًة وتعــديًعة ويـمْع ــمف هللا تــم أم  جتديــد -6 خــا هــاا مــ 

ل؛ ب ــب  تيــرة  تيفــرار املاجلهــد واملوقــُة ومــعم ذملــك د ةت  يتملدقــة املــيت أرطرــف
  ةهـلل معأو امليف ملت اصتوافقة صوررف   ت لاصصث ح  ورطْت فيهل  امليت  مواضع    مل
ُف  مر ًةة 250" احلديث" تيفررت فيهل حنو  يف مة  ت ُف مل ا تثع  مليفه قلرب
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ــاا املرهــــر  .إىل ذملــــك  ــــبيعً  ــة  سوهلــ ــٌة مل مــــن أراط طرا ــــة املنزهــــة ومراجعــ أمهيــ
 مواضع وروط هال اصصث حلت وامليف ملت فيهل؛ ملتأممُّ هل وتمره م هل.

د  اه ـلالت د اصنت  ـن املـوارطة د احلوا ـي د أرقـلم  متييز اصواضع املوارطة  -7
وذملـــك بوضـــع  خـــ ٍ   ـــُ رقـــم املصـــرحة ا ـــلل إمليـــهة ة فهـــرس اصصـــث حلت 
 .احلوا ي وارطًة دغلملبلًة إذا تلنُ 

 لت فيهــل اصصــث ح   ة امليف مــلت املــوارط   د فهــرس اصصــث حلت بــال مواضــع   تمييــز امل  -8
ــلٍت  ــر ط  ت مـ ــ  جمـ ــلالت   ـ ــن اه ـ ــة  ـ ــورةمعمت رقـ ــل د املصـ ــي  هـ ــة وهـ خلرجـ

 .ولو أبدىن تمعلُّق   صصث خنامليت تتع و يتوذملك بتظ يا أرقلم اصواضع  نهلة 
  بري مل رأيتفه مهم لً م ن املروائد واال تدراتلت د احلوا ي. -9
 :مل مواضعة وهي األمحرمل ون يت ت وينامل  -10

ُف أضرتفهل د  وا ي د املنزهةة بعض املعنلوين -  .جللنبيةا هلامليت تن
 .بعض  نلوين املنزهة -
 .بعض املعنلوين د احلوا ي امل ر ية -
 .بداية اال تدراتلت امليت تتبتفهل د احلوا ي امل ر ية -
 .بداية املروائد أو املتوضيحلت د احلوا ي امل ر ية -

    املقلرئ؛ فإذا رأى  ل يًة يتطئًة يتألمحـر فهـي   تي رياً   ؛إظهلراً هلل  وذملك 
 .د نظري ٌة مهم ةا تدراٌك أو فلئد

وأمحــدف هللا وأ ــيفرل   ــ  جهــٍد باملتــفه د املتــدقيو واصراجعــة وأوقــلٍت بــاملتفهلة 
ن دف   يــه ف ــلٌم مــ   يم ــتحقهل هــاا امليفتــللف األ ــلسف د   ــوم احلــديثة املــاي يمعتمــ 
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يتملرضـل  ـن هـال املثبعـةة اآلن أ ـعرف و املثعل واصتخصصال د خمت م  املب ـدان. 
ن  ـدم   صـمة اهن ـلن ويتمل رور ب عْرضهل   ـ   املـراغبال د هـاا املع ـمة يتملـرغم مـ 
 .م ن اخلثأ واملتقصري

بلًة د قــراملة  و  ن  ــل دينة حمت ــ  ومراجعتهــلة  هــال املثبعــة أ ــيفرف  ــيفراً جــزيعً مــم
ًة   يه و    واملديه وذري تهة وذ ْخراً  ند امل هم اجعاْ   .ك  بحلنك ذملك برمتم

دم ،  تعاىل  هللا  وْجه  إرادةم و   وإّن ألرجو أْن أكون ُوفّقُت للصوابم  شــي   أو    ُدونم قصــْ
واه، فيما كتبُته أو عّلقُته أو استدركُتُه؛ فهذا عم  أحد     إلمــام    لٌم ممن علوم اآلخرة، وهذا كتــابٌ سم

أدعــو نفســي ولــذك لمتــذكُّر هــذه احلقيقــة، والعمــ   هلــذا؛ نا إىل الدار اآلخرة. و قد تقّدمم 
فظم حقوق أئّمتنا، رمح  هم هللا، يف مؤلفاهتم، ال السَّْطو عليها.مبقتضاها، وحم

حـــوم بـــه هللا واألمـــاف د  تعـــلىل أْن يتقبـــ ا هـــاا املعمـــا د ميـــزان احل ـــنلتة و م
 .وهو امل ميع املع يمويمغرر املزالتة امل ي لتة 

دين ميوبـةم وأ أل هللا تعـلىل أْن حفْ ـ   ملنـل ومل ـدنيل  هـاا امليفتـلل املنرـي ة   مفهـْ
زيه   ةت   هل  .ابن   ر اهملمم  :ن ل و ن املع  م واملد  ين خري اجلزاملويرمحهة وَيم

 وص   هللا و  م     خل  األنبيلمل واصر  الة واحلمد ب رل املعلصال.
 

 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي 
 هـ 1/3/1443

 الـربيـدك احملققعنـوان 
Email:ruhaili65@hotmail.com 
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 الطبعة الثانيةُمقمدّممُة 

ــعم   ــــ  احلمــــد ب رل  ــلصالة واملصــــعة وامل ــ ــل  ا املعــ ــ الة خــ ــلمل واصر ــ ألنبيــ
 حممٍد و    آمله وأصحلبه واصهتدين هبْديه إىل يوم املدين. ر ول هللا

 أمل بعد:
ر  د  فهــال هــي املثبعــة امليلنيــة مــن  قيــو "نزهــة املنظــر د توضــيخن ةبــة املر يفــم

 مصث خن أها األ"ر"ة مل ملم احللفر ابن   ر.
 الطبعة:  واجلديد يف هذه 

 مراجعة امليفتلل ت ه م ن جديد. -1
قراملة املنص األصا من جديد. -2

ة د األصــا  ــ  اص ملــ ة املــيت فــلته إ"بلرــل د تــإ"بــلت بعــض احلوا ــي اصيب -3
املثبعة األوىل.

وام اصخثوط األصا د صرحلت امليفتلل.ألملبداايت أرقلم املإ"بلت  -4

عة األوىل.تصحيخن بعض األخثلمل واألوهلم املق ي ة املواقعة د املثب -5

إخــــراع املعنــــلوين املتوضــــيحية املــــيت تنــــُ أضــــرتهل بــــال معيفــــوفال د صــــ    -6
امليفتلل إىل  وا يه امليمىن واملي رى.

اهبقلمل     مل  بو أن انته ته مـن ا تمـلط  وا ـي ط. نـور املـدين  ـ  د  -7
طبعتــه مــن امليفتــلل د تــراجم املــرواةة خمتصــرًةة مليفــن مــع تصــحيخن مــل ظهــر 
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فيهل من بعض األخثلمل.

ــن مـــنت  ـــا -8 ــلبقة مـ ــة امل ـ ــه د املثبعـ ــه بـ ــبو أن أحلقتـ ــل  ـ ــن امليفتـــلل مـ فُ مـ
د تتيــٍ  م ــتقٍا؛ ابتعــلطاً  ــن  وذملــك هفــراطلاملنـــزهة جمــر طاً مــن املتع يقــلت؛ 

تضخيم امليفتلل.

ُف د آخرل منت "ةبة املر يفمر". -9 أبقي

أان مــديٌن د هــال املثبعــة ألخــوين فلضــ الة أ ــدمهل:  ضــو هي ــة تــدري   -10
م د امليفتـــــللة وأبـــــدى د إ ـــــدى اجللمعـــــ لتة ال أ رفـــــهة تـــــلن قـــــد  فيفـــــ  

ر هـو   مية قيمةة فأفدت ممل رأيته منهلة جـزال هللا خـرياً. واآلخـم   م حوظلتٍ 
إمليــــه مراجعــــة هــــال  األخ  بــــد املــــرمحن بــــن أمحــــد اجلميــــزية املــــاي أ ــــندتف 

 و مل اخ تفهف م ن منهجة جزال هللا خرياً.فْ ة وم )امليلنية( املثبعة
 أن تيفون هال املثبعة أفضا طبعة مل يفتلل. -هاا ت هبعد -وإين ألرجو 

ٍن د إخـراع هـال املثبعـةة  أ أل هللا تعلىل أن يتقبا مـل بـاملنلل مـن جهـٍد مفضـْ
 وَيع ه  معً يتقيلً.

 وص   هللا و  م     خل  األنبيلمل واصر  الة واحلمد ب رل املعلصال.
 

 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي
 هـ 1/1/1429
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يحم خنبمةم الفمكمر    ( ٩)    ُمقمدّممُة التحقيق    نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 
 

 

 قمدّممُة التحقيق مُ 

احلمد ب رل املعلصالة واملصعة وامل عم     أم رف األنبيلمل واصر  الة نبينل  
 حممٍد و    آمله وأصحلبه واصهتدين هبْديه إىل يوم املدين.

املر يفمر د   توضيخن ةفْبة  املنظر د  "نزهة  مع  قضيتفهل  فبعدم  نواٍت  بعد:  أم ل 
أيب   احللفر  مل ملم  األ"ر"ة  أها  أمحدمصث خن  حممد  املرضا  بن  بن   بن   ي 

  = مر ٍة  م ن  أتير  ملثع يب  طمر  تفهل  أن  وبعد  املع قعينة  إىل   ر  خملمصُت  قد 
احلديث،  علوم  يف  أُلّمف  أمعظُم كتاب   الرسالة  هذه  أن  وهي  فيها،  أمتردد  ال  نتيجة  

 . جوالسيما يف هذا احلجم املختصر، وكذا يف أتسيسه هلذا العلم هبذا املنه وأمنفُعهُ 
 وممن مثّ فهي جديرٌة ابلعناية، والتحقيق، والتوضيح، والّدرس، والتدريس.

ُف أن أفخرجمهل   ُف هبل  دطاً م ن امل نالة رأي ُف فيهلة وانشغ  وبعد أن ا تغ 
مل نلسة ملعا طلمل م   ٍم ينترع هبلة وأمْنشفرمهل بصورٍة ت يو هبل؛ ف عا هللا يميفت  يل  

 لنه وتعلىل. باملك أمجراًة إنه غروٌر  يفورة  بح
 وفيما يلي: 

 ترمجٌة موجزٌة مل م مل ة رمحه هللا تعلىل.  -
 " وميزارل.املنـزهة ٌة  ن " -
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 . املنـزهةاصآخا     املثبعلت امل لبقةة وأ بلل توجُّهي إىل  قيو  -
 وْص  املن خة اخلث ي ة األصا. -
  م ي ومنه ي د املتحقيو. -

 وقد رتبت عملي على الوجه اآليت:
 " مع املتحقيو واملتع يو   يه.ـزهةاملنممنْت " -1
 . (1)" مع وْضع  املعنلوين   يهاملنـزهةممنْت " -2
 ".املنـزهةاال تدراتلت     " -3
 .املنـزهةفْهر س اصصث حلت املوارطة د  -4
 ممنْت "ةبة املر يفمر ".  -5
 فهرس اصصلطر واصراجع.  -6
 فهرس ا توايت. -7

إ املزالتة  واملت لوز  ن  واملقبولة  املتوفيو  تعلىل  هللا  املغرور  وأ أل  هو  نه 
والة ومليفن    يـمْعدملون! املظلصال برهبم  املر يمة ال إمله غريلة وال رل   

 
 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي

 هـ 5/2/1422

 
ُف إىل  ــاف هــاا اصــنت اخلــليل مــن (  1) تــلن هــاا د املثبعــة األوىلة أمــل د هــال املثبعــة فــاهب

 تع يقلت املتحقيو؛     أمما  طبل ته م تقًع.
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 يحم خنبمةم الفمكمر  تموضم نـُْزهمُة النَّظمرم يف    ( ١١)      ترَجـة املؤلـف

 

 

 (2) ترَجة املؤلف
 

 ( مل تو ع د ترمجته  يفن املرجوع إىل اصصلطر املتلملية:2)
 .88-1/85رفع اهصر  ن قضلة مصرة البن   رة  -1
 .116ة  1/3لمل املعمرة مله أيضلًة نملغمر أببإنبلمل ا -2
 .191ة 3/64املدرر امليفلمنة د أ يلن اص ة امليلمنةة مله أيضلًة  -3
 .383-15/382املن وم املزاهرةة البن تغري برطية  -4
 .1/64طمليا املشلد     اصنها املصلدة مله أيضلًة  -5
 .326ص  ر األحللظ بايا طبقلت احلرلظة البن فهد اصيفيةحلْ  -6
 ومل بعدهل. 3اجلواهر واملدرر د ترمجة  يخ اه عم ابن   رة مل  خلوية ص  -7
 .2/36املضومل املعمع ألها املقرن املتل عة مله أيضلًة  -8
 .1/363  ن ا لضرة د اتريخ مصر واملقلهرةة مل  يوطية  -9
 .380ذيا طبقلت احلرلظة مل  يوطي أيضلًة ص  -10
 .52 -45ة مل  يوطي أيضلًة ص األ يلنقيلن د أ يلن نظم املع   -11
 .552طبقلت احلرلظة مل  يوطية ص  -12
 .1/236زاطلة  ى مرتلم امل علطة ومصبلم امل يلطةة ملثلش ترب  -13
 .1/64طرة احل لل د أمسلمل املرجللة مل ميفنل ية  -14
 .70-1/36امليواقيُ واملدرر د  رم ةبة املريفرة مل منلوية  -15
 .1/7ةة تش  املظنونة حللجي خ ير  -16
 .7/270 ارات املاه ة البن املعملطة  -17
 .1/87املبدر املثلملعة مل شوتلينة  -18
 .1/13إيضلم اصيفنونة همسل يا يت لة  -19
 .130-1/128هدية املعلرفالة مله أيضلًة  -20

=
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 يحم خنبمةم الفمكمر  تموضم نـُْزهمُة النَّظمرم يف    ( ١2)      ترَجـة املؤلـف

 

ريتهة وأخعقـهة وأ ململـهة  ملعا  أوضمخنم وأقوى وأْصدمقم مـل يـفعـمر  ف يتهن ـلن:  ـ 
ن إرٍو. وهــاا هــو ا رمكم بعــدل مــ  ملشــأن يتملن ــبة مل مــلم ابــن   ــر؛ و  ومــهة ومــل تـــم

أ ململهة ت هل تشهمد مله أبنه اهمـلم   هة وجم  يام ه وم ملرلت  هة و  ومم ه وصرلت  فإن   ريتم 
ــلم ــرار مقصـــوط(  اهمـ لً )املتيفـ ــ  ــا  فـــن    قـ ــهدف أن   د تـ د يتل املقـــول واملرعـــا؛ وتمشـ

ن اصـــرور   ـــ  بعـــض  ن مـــْدم  تـــا مـــلطٍم ملـــه. مليفـــن ال مـــلنع مـــ  ْف مـــ  ذملـــك ت ـــه أمْب ـــ
 ملرقرات اصوجزة د املتعري  بهة رمحه هللا تعلىل.ا

 نسبه:
هــو  ــهلل املــدين أبــو املرضــا أمحــد بــن   ــي بــن حممــد املع ــقعين األصــاة 

ر ف بـــ"ابن   ــر" اصصــري اصوملــد واصنشــأة نزيــا املقــله  ملــبعض وهــو ملقــ ٌ -رةة  ــف
 .-آيتئه

 ده: لو م
وملــــــــد د مصــــــــرة وذملــــــــك د  ــــــــعبلن  ــــــــنة "ــــــــعو و ــــــــبعال و ــــــــبع م ــــــــة 

ـــ773) ه وهــــو طرــــا؛ هــ ــول وأمــــ  ــا مصــــر املقد ــــةة ومــــلت أبــ (ة   ــــ   ــــلطر نيــ
 فنشأ يتيملً.

 =
 .162يفتلينة ص  يد املشري  حممد بن جعرر املاملر لملة اص تثرفةة مل  -21
 .227-1/321لينة فهرس املرهلرسة ملعبد احلي امليفت -22
 .22-2/20مع م اص ملرالة ملعمر رضل تحلملةة  -23
 ترمجة املدتتور نور املدين    مله د  قيقه مل نزهةة د أو هلل. -24
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 يحم خنبمةم الفمكمر  تموضم نـُْزهمُة النَّظمرم يف    ( ١3)      ترَجـة املؤلـف

 

 حفظه القرآن الكرمي: 
تلماة   و رر املقرآن امليفرمية ومله ت ع  نالة فيفلن مله ذتلملٌ انطرة و ررٌ 

 و ر ةف بديهةة فحرر "احللوي" و"خمتصر ابن احللج "ة وغريمهل. 
 رحالته:

ــلة مث  ف  ــمع هبــــ ــة ف ــــ ــة اصيفر مــــ ــلفر إىل ميفــــ ــري   ــــ ــديث املشــــ ــه احلــــ ــ   إمليــــ بــــ
فل ــــــــتغا بث بــــــــه   ــــــــ  يــــــــد تبــــــــلر  ــــــــيوخه د املــــــــبعط احل لزيــــــــةة واملشــــــــلميةة 
نة  ــ  ــه   ــــــ  املب قيــــــهة وابــــــن اص قــــ ــلفر املعراقــــــية وترقــــ ــي مل احلــــ واصصــــــريةة وال  ــــ

 نوا مله يتملتدري  واهفتلمل.وغريمهلة فأذ  
امل غـــــة  ـــــن اآـــــد املرـــــريوز آيتطية وقـــــرأ بعـــــض املقـــــرآن يتمل ـــــبع   ـــــ   وأخـــــام 

ــديث  ــر احلــ ــةة مث تصــــدى ملنشــ ــل املغليــ ــْ فيهــ ــة ب ــ ــون  ــ ــد  د املرنــ املتنــــوخية وجــ
 املشري ة و يف    يه مثلملعًةة وقراملًةة وتدري لًة وتصنيرلً.

 :وأتملُُّقُه يف العملم والفضائ  مصّنفاته
ُف مدةً  ُف   د حبر    بق ي منـه  اهملم ابـن   ـرة   يـه رمحـة هللا ورضـوانه؛ فلقتثرـ
ن خـــ- أو ا ـــتنثْقتفهف  ن املرضـــلئا  -عل االتتحـــلل ب ـــريته و  ومـــه و قيقلتـــهمـــ  مـــ 

ْرو ي املعقــــا واملق ــــ  مــــل  واملرــــراطة  د  ــــلدم امل ــــمو  واملتميــــز واملزتــــلمل واملــــاتلمل مــــل يـــــف
! ُف ي ي   م

 فرائد فها م ن مفريٍد أو رائد! فوائدم اي هلل م ن 
ــرقم  ــلم ه أغـ ــلئ ه ا ـــري   هـــاا اهمـ ـممنة برضـ ــ  ــدم  ملـ ــلهر  بو  ؛لبعـ ــو    ْ     بـ ــه ومسـ ــه؛  مـ  ق ـ

ة امل هم أ يفْنه املررطوس األ    و ر ْعه فينل.ةٍ ين بشد  رم فأ م 
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 يحم خنبمةم الفمكمر  تموضم نـُْزهمُة النَّظمرم يف    ( ١4)      ترَجـة املؤلـف

 

ُم املثرفم د    م ابن   ـر وم ملرلتـه؛ فإنـه  يفده شـفكة و ـتفْدر كف  وملو  مر ْ 
 :أمْسهممم يف خمتـملمفم جماالت العلم، فقدْ  أنه
. بعضهل  شرون جم داًة وبعضهل أتيـر وبعضـهل م مل  ٍ  150أممل   أتيرم م ن   -1

ْا أ اُّ  ظممــًة  ــن م ملرلتــه املضــخمةة وخــف قــا ة وم ملرلتــه املصــغرية احل ــم ال تمقــ 
ر د مصــث خن أهــا األ"ــر"ة وانظــر   :مــيعً  بــة املر يفــم هــال "نزهــة املنظــر  ــرْم ةف

ن  صـــرل إىل يومنـــل هـــاا؛ طر ـــلً وتدري ـــلًة و ـــر لً  غم ُ املـــدنيل مـــ  تيـــ   ـــم
 أم ـداط  رة قبـا     احلصْ   ل تمع زُّ واختصلراًة ونظملً ونيراً؛  ة تلنُ خمثوطلرف 

 ك مبو و لته امليفبرية!طْبعهل ونشرهل! فمل يتملف نف مخ  
ا تدرمكم     م ملرلت  غريل د  دٍط م ن امليفتـ  املـيت أممل رهـل ملع ـتدراك    ـ    -2

ة فيفلنـُ امليفتـلل    ُ م ملـ   ة أو إضلفة  مع ومٍة فلتْ م ملريهل بتصحيخن مع ومةٍ 
  ــ   اتلً   ـ  م ملريهــل قـد زاط   مهــلهــال امليفتـ  املــيت أممل رهـل ا ــتدر  بعـضف 

لً  ــال إىل املضــ    امليفتــلل اص ــتْدرمك   يــه ع  أو أتيــر أو أقــا ! واملعمظممــة  قــ 
ــتدرم  ــل ييفـــــون امليفتـــــلل اص ـــ و  د حبرهـــ ــه مو ـــــو ًةة ومـــــع ذملـــــك  ـــــم ك   يـــ

بـه "لل د أمسـلمل املرجـللمـراي  امليف" ملً تبرياًة تيفتلل  ك    ويم تدر   ة إذ ها 
قــمْدرم املتهــاي   ف ــلملف منــهة وزاط   يــه فحــام  "ةهــاي د تتلبــه "رــاي  املت

 !تيرة زايطاته   يهم ن  يتملرغم  أص ه"ف  ث 
 رت    دطاً م ن م ملرلت غريلة فأ لط ترتيبهل     نم مٍو أفضا. -3
 خر ع أ لطيث  دٍط م ن م ملرلت  غريل. -4
 خر ع طفرفقم  دٍط م ن األ لطيثة أمفرطم تا   ديٍث منهل بيفتلل. -5
 خل صم  دطاً م ن اص ملرلت. -6
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ُْ أتيرم م ن أمل  جم  . -7   مقمد جململ  م همعمل احلديث املشري  ب غ
ُْ أمسلملف  صي روائعهة رمحه هللا. وقد ا تغرق  م ملرلته ترا ًة مجمعمهل فيهل! وال حنف

ان ملقد أمطمْ نل املرُّقلطة ومل  لنـمْينل د املع  م امل ُّهلط؛ فأبـْعمْدان  ن  منمن  املقومة وآ"ر 
 املبثلملة واملنوم؛ فل تْيق ظوا اي قوم!

لًة  د احلــديث وفنــون  :  املرنــوند خمت ــم  اهمــلم ابــن   ــر إمــلٌم فريــدٌ إن   قــ 
إخل.وامل غة واألطل… وأفصوملهة  واملرقه ةو  ومه واملقرآن ة  ومه

 ةة مث هـود إمـلٍم وا ـدٍ   أئمـةٍ   جممـوعف    اهمـلم ابـن   ـرإن    :وال ُأابلغ إذا قلتُ 
ة مف تمقاٌّ أل ململه وتفتبهة فيل ملمعظممة  املرجا املرجـا ٍر ملنر هطم زْ مف  ةاضعٌ متو مع هااة 

)املتيفرار مقصوط(ة ومل أظـن  أن  هـاا املرجـا  ـيتيفرر د  ـلد  املوجـوطة وإْن تيفـر ر 
 !املعفظململ

ن  ٍ  م ــة  و قــد زاطت مصــن رلته   ــ    ــال  ن فنــون احلــديث ة وقــا  فــنٌّ مــ  مصــم
 ن أ هر  ت ك اصصنرلت:وم   م ملرلتةم مل   أو إال ومله فيه 

 اهصلبة د أمسلمل املصحلبة. -1
 راي  املتهاي . -2
 تقري  املتهاي . -3
 تع يا اصنرعة بزوائد رجلل األئمة األربعة. -4
 ر د مصث خن أها األ"ر.يفم ةبة املر   -5
 ر د مصث خن أها األ"ر.يفم نزهة املنظر د توضيخن ةبة املر   -6
 يفلم.ن أطملة األ ب وغ اصرام م   -7
 فتخن املبلري بشرم صحيخن املبخلري. -8
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 تغ يو املتع يو. -9
 ر امليفلمنة د أ يلن اص ة امليلمنة.املدُّرم   -10

أجـراً وملو د ييفن ملـه إال تتلبـه "فـتخن املبـلري بشـرم صـحيخن املبخـلري" مليفرـلل 
ه د احلــــديث و  ومــــهة ود خمت ــــ  فنــــون املع ــــمة و  فخــــراً وطالملــــًة   ــــ  رفيــــع  رفْتبتــــ 

ملــة قــدرل د املرهــم واملتحقيــو واملتواضــعة واحل ــمة واملــورعة و ــلئر وطالملــًة   ــ  جع
 املصرلت احلميدة.

 وملو د ييفن مله إال "نزهة املنظر" مليفرلل  بقلً و رفلً د هاا املرن.
 اصمـلتة قبـا اتمـف   مـل تصلنيره نفم   : "...(3)يقول ت ميال اهملم امل خلوي

 مـل ومنهل  ثرة مل ومنهل طةفيفل فيه  رعم  مل ومنهل اص و طاتة د  بقي  مل  ومنهل
هة ترتيــــ ٍ    ــــ  إيراطهــــل وهــــاا. اه ــــداط  ــــُ يــــدخفا أنْ  صــــم فخنم   وتقريــــ ٍ  اخ تــــف

 املت واضـــع  ـــبيا   ـــ  افتتحهـــل ترا ـــة  د معظمهـــل أمســـلمل هـــو مجـــع وقـــد ابتيفرتـــفهة
 ملغـريلة نف ـخةً  ي ـلوي ال ممـل -تصـلنيره يعـه- ذملك  وأتير:  بقومله  ملنر ه  واهلضم
 ."ملك با املق مف  جرى مليفن

يفيــه  نــه اهمــلم امل ــخلوي ن تواضــٍع وجتــرٍُّطة حم ام إمليــه مــ  : وانظــر إىل مــل وصــم
ُف :  يقول  مسعتفه  وقد"  ابتـدامل د  م تهـل ألين تصـلنيرية مـنْ   ـيملٍ   منْ  راضًيل مل 

ــرة أ د مث األمـ ــ  نْ  يل يتهيـ ــم ــل مـ ــية حر  رفهـ ــوى معـ ــرم"  ـ ــلري  ـ ــه"و ة"املبخـ  ة"مقدمتـ
ُف  ملو: فيه يقول تلن  با".  اصيزان  مل لن"و  ة"املتهاي "و  ة"اصشتبه"و نْ  ا تقب   مـ 

 
طار ابـــن هة 902اجلــواهر واملـــدرر د ترمجـــة  ـــيخ اه ـــعم ابـــن   ـــرة مل  ـــخلوية اصتـــو  ( 3)

 .2/659ة م1999 -هـ 1419األوىلة ة ملبنلن - زم مل ثبل ة واملنشر واملتوزيعة بريوت 
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ة  مل  أمري  موضـع د هرأيتـف  بـا مبتيفـرًاة تتـليتً   وجلع تـه يتملـا ه ة دأتقيـ   د ا ـتدبرتف
ــىن ل: قـــــــلل مث ة"املنُّخبـــــــة"و" املتغ يـــــــو"و" املبخـــــــلري  ـــــــرم"   ـــــــ  أ"ــــ   ـــــــلئر وأمـــــــ 

دمطة واهيــــةف  دطةاملعــــم  تيــــريةف   فهــــي اآمو ــــلتة وىة ضــــعيرةف  املعــــف  املــــرُّوىة م ــــةظل املقــــف
 :(4)اخللم ة اص ة أها م نْ  احلر لظ بعضف  قلل تمل  ومليفنهل

 
دل وور ـه؛ فب ـب   ذملـك ت ـه تـرال  ن تواضـعه وزهـْ ود هاا منته  املعم ـم  مـ 

 يفصر م برضلل  ن   ٍة م ن م ملرلته اص ة واخلم ال!
ــول: ــا أقـ ا قـــد  وهنـ ُف نـمقـــْ ــ ابـــن   ـــر ذاك املينـــلمل   ـــ  اخلثيـــ  اهمـــلم رأيـ

ُف هللاة  مـلهة رمحهاطي وم ملرلتـاملبغـد ومــل أمْوىل اهمـلمم ابـن   ـٍرة   يـه رمحــة : فق ـ
ن فنـون   ـوم احلـديث إال  هف؛ فهـو قـما  فـنٌّ مـ  هللاة هباا املوْص ! وإْن د يمْاتر نر ـم

ــلًة أو م ملرـــلتٍ  ة وملـــ ن قيـــا أبن  اهمـــلم واملتحقيـــو   املدقـــة   ة د غليـــة  أمملـــ  م فيـــه م ملمرـ
نـمي ٍ  و  ال تتليتًة فإن  ابن   ـر قـد مـلت  ـن   نت اخلثي ة رمحه هللاة مل

ن  أتيــرم  ن - يف ــلوي امليفبــرية  ــدٌط ق يــٌا منهــل مب  داتــه ةتتــللٍ   م ــة    ــال و مــ  مــ 
ة يت ـتينلمل  ة أو يزيـد   يهـلت هـل  اخلثيـ  م ملرـلت   ل   مم مل يفقلر   - يث امليفم  

 .تتلل اخلثي  "اتريخ بغداط"
ابــن   ــر؛ حبيــث ال  فْيفــن أل ــٍد أن يــلالً   ــ  تفتــ  وقــد أمصــبخن املنــلس    

اة  يتخصـــص د هــــاا املرـــن ويم ــــتغه  ـــن م ملرلتــــه! ود تـــاٍ  منهمــــل خـــرٌي وفضــــْ
 أم  منم هللا إمليهمل.

 
 هة رمحه هللا.425-هو احللفر أبو بيفٍر املربقلينة ( 4)
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ا ابـــن   ـــر هـــال اصقوملـــة د اه ـــلطة يتخلثيـــ  املبغـــداطية وملع ـــه  وقـــد نـمقـــم
ه بق يـٍا أو تيـرٍي مـ  وْ  ال نقما ذملك تلن هو أم  ن ذملـكة ىل هبـلة مليفنـه د يـمْاتر نر ـم

ن ل أو تعميــام بــا أمخــربم ت ميــام  ل أنــه ملــي  راضــيلً تــا املرضــل إال  ــن حنــو   ــٍة مــ 
ٌة فريدة!  م ملرلته؛ فهال  ظممم
وال تمعــلرف  بــال إملمــة  تــاٍ  منهمــل هبــاا املترــر طة تــاٌّ  ومــعم هــاا ت ــه فــع تنــلدم 

ة د اتريـخمنهمل د زملنهة   اه ـعم ت ـه  وال ملنع م ن جتمدُّط هال اهملمة واملعمظممـم
ا   ن قبــــْ دل؛ إذ اه ــــعم وال ٌط  د خمت ــــ  مرا  ــــه وأ واملــــه مــــ  ن بـمعــــْ ابــــن   ــــر ومــــ 

 مل ع ململ املعظململ األفااذة واحلمد ب رل املعلصال.
ن خصـــلئص  إن   ةف  -تمـــل تـــرى- اهمـــلم ابـــن   ـــر أنـــه اجتمـــع فيـــه مـــ   ظممـــم

 املزهدة وزفْهد املعمظممة!
ــدرر..( قـــلل امل ـــخلوي ــواهر واملـ ــتم "...: د )اجلـ ــل بفنل منـــه  م مم املـ ــيخف  صـ  املشـ

نْ    ـيملٍ   قـراملةم   املبي ـوري   املدين    هلل   -املتواضـع    ـبيا     ـ  -  ملـه   فقـلل     يـهة   تتبـه   مـ 
 ."احلديث وهو أ رففهة إن ه :يفقلل مبل مل قيلم غأترر   أنْ  أمري قفصلرى: أيًضل

ُم ومجدتم أن     فيهل أملْـ ف  أم يفللٍ  أومل ك هم املنلسة وحنن جمر طف إنك إذا أتم 
 يفلل!إ  

 اهمـــلم ابــن   ـــر أان  نــدنظــرتف إىل اهمــلم ابـــن   ــر وإىل نر ـــي؛ فــإذا 
مبيلبة  م مر!

ريته!   ينامل هــم قــد رْ أال مــل أ ظــممم إ  ــلن اهمــلم ابــن   ــٍر إملينــل بع ومــه و ــ 
ة هــاا اهمــلمة وهيفــاا األمــرف يتملن ــبة مل ــلئر    ــ   ــيمل د ميفلفــأ وقــد ْر  بــلطك

.أئم ة اه عم املع ظلم
عدْ  ةت هـل  هف  يلتـم  ةمع هاا اهملم و  ومه و قيقلته وفوائـدل ممن يمعشْ إن     يم ـْ
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ع دْ  ر  ملم  قْ ة ويمغــرم ويف ــْ هف د حبــْ ثلئرــهة رمحــه هللا تعــلىل؛ و ين ــٍا  ــيفدر ك أن  هللا أترمــم
 األ غلل! مليتالنشغلل هباا  ن رطي

 إن  ممن يمعيشف مع املع ململ يتع  م!
 !وممن يمعيشف مع املعقعمل يـمْعق ا

 ذتلئهم! نمع األذتيلمل يمقتمب   م   وممن يمعيشف 
ُف بر ـــلملةٍ  ُف  - ـــرلل هللا-يمشـــيفو  فلضـــاٍ  ىلإ بمعيـــْ  ه  : هـــال ملثيرـــٌة د أنتـــم فق ـــ

ك هبل! لجل ف أو أف  ةك هبل لج  ف منهلة أف 

ْعر قلهلـــ أبيـــلتف وهـــي  دهل قـــد تـــلن    م لمل  اهمـــلم ابـــن   ـــر بشـــأن جمـــم  ل ـــ   مقـــم
ُْ  املشري ة همعمل احلديث  يرم م ن أمل  جم  ! اي ملم عمظممة!أت ب مغ

ملً هلاا امليفعم واال  ام واملتب يا مل مـلم ابـن   ـرة أف ـريف إىل أن  هـاا  وختْ 
ص  ي املع ــمة بــا املواجــ  فحــْ ن واجــ  املتمحــيص واملنقــد د تم قــ   ــع مــ  ْن ت ــه ال  م

ــيلً  ــه ال  ةملتصـــحي ٍ م ـــلئا املع ـــم؛  ل ـ ــل أنـ ــْهٍوة طلصـ ــٍأ أو  ـ أو  ريـــٍ ة أو خثـ
 .إال ملر ول هللا   صمةم 

ُف مل ا تدرتتفه م ن اص ـلئا   ـ  إملمنـل ابـن   ـر ممـل  وألجا  ذملك ا تْدرمت
وأين ال أصـ فخن أن أتـونم  ةترال د  وا ي هال املثبعةة يتملرغم م ن ا  اد جبه ـي

ــه واجـــ ف املنُّ  ــااً  نـــدلة مليفنـ ــلم ت ميـ ــاا اهمـ صـــخن و ـــف    اخلـــري ملنر ـــي وملغـــريي وهلـ
"ــوال هــاا املعمــا أو لم مــل ييفــون د  عــام أن َيم   ــبحلنه هللااملعظــيم. وإين  ألرجــو 

ميزان   نلتهة رمحه هللا؛ فهو املاي أممل  م وهو املاي  ق و وطمق و م ن قب نـلة وهـو 
 املاي أ مدى إملينل هاا املع م وهاا اصعروف.
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 وفاتـه: 
وفد   ابـــن   ـــر بعـــد  شـــلمل ملي ـــة امل ـــبُ اثمـــن ذي احل ـــة  ـــنة  هــــة 852تــــف

زي بـه  بـلطل املصـلحلال رمحه هللا تعلىل ة وجزال  ن اه ـعم واص ـ مال خـري مـل َيـم
 م ن املع ململ املعلم ال.
 مكانته يف هذا العلم: 

اهمــلم احلـــلفر ابــن   ـــرة رمحــه هللا تعـــلىلة د ييفــن د "نزهـــة املنظــر" جمـــر ط 
نة وتم انقاة وإمنل تلن انقعً انقداً؛ فـميـمنـْقفا ويـمْقبا ويـمرفط ؛ وتلن يـمرفط  يتحل ة واملربهل

ا قوملــه  قيقــلً فميفمشــ  ابــن  م ــر  ــن أ ــبلل  ن قلئــٍا بــمدم ن رأٍي فنــ دلة وتــم مــ  مــ 
 !ضعره

وتلن احللفر ميلالً ملألطل واخلف فو اه عمي د رط ل   ـ  املع مـلمل ومنلقشـته 
ف  ـن ذملـك بعبـلرٍة ملثيرـةة ود  آلرائهمة فيفلن يوجز د بيلن خثأ  اصخثـرة ويـفعـمرب  

 ا إبميفلن املقلرئ مع ظتهل." أمي ٌة هلااملنـزهة"
ود ييفن ابن   ر مق   داًة وإمنل تلن إملمـلً جمتهـداًة وتـلن د اجتهـلطل إملمـلً 

 ن األ يلن.حمق  قلًة فتميزْت آراؤل يتملدقة واالبتيفلر د تيري م  
ن أوضـــخن األمي ـــة املداملـــة   ـــ  صـــرلت اهمـــلم ابـــن   ـــر املنــــزهةوملعـــا  " " مـــ 

 ْرضـــهل  ة  ــلم ًةة مبتيفـــرًة د طريقــة  ": خمتصـــرةً ةاملنـــزهاملع ميــة هــال؛ إْذ جـــلملت "
 ــفه  فيهــل قــد ملع ــوم احلــديث وتق ــيملت   ــوم احلــديث  نــد ا ــد  "الة تمــل أ ــل 

   م لئا هاا املع م.يتملتحقيو وامل جيخن املع مي  املرصال د خمت م 
ععة صـــــل   يتعٍ  طويـــــا د اصشـــــلرتة د  وتـــــلن ابـــــن   ـــــر وا ـــــع االطـــــ 

ا  أنْ ديثة ومـــــ  أنـــــواع   ـــــوم احلـــــ خمت ـــــ  ْاتر د  ن األطملـــــة   ـــــ  هـــــاا: أنـــــه قـــــم يـــــم
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ي ـي  أفور ط فيمـلو  .ن فنون   وم احلديث إال ويمْاتر أنه قد تمتم م فيهفـمن لً م   "املنـزهة"
ن " ع مــ  ن املع ــوم " املــيت أ ــلر فيهــل إىل م ملرلتــهاملنـــزهةاصواضــ  ى فيمــل يــمْاترل مــ  ؛ ملــ ريم

 وىة وإمنل هي  قيقٌة رائعة تمْشهد هلاا ط املقضية ملي ُ قضيةم   املقلرئ امليفرمي أن  
 اهملم أبنه  ق لً إملم!

وباملك يتبالة أيضـلًة تـم ا ـتدرمك اهمـلم ابـن   ـر   ـ  غـريلة وتـم أملـ  ة 
 غريل م ن األئمة. وتم  م ام     مصن رلت  

 ": النـزهةإسهاماته يف علوم احلديث ممن خالل إشاراته إليها يف "
د  "ك  ــفم ــنم   ـــر حـ ــأترك ابـ ــن ذملـــك   ـ ــري مبل ـــرٍة - ـ ن خـــعل -بثريقـــٍة غـ ــ  مـ

 "ة وذملك فيمل ي ي:املنـزهة"
ة تمـل  قـ و  قيقـلت تيريةً " أن ابن   ر أممل   م ملرلٍت  املنـزهةيتضخن م ن "

" اه لرةم إىل  ـدٍط املنـزهةد  دٍط م ن اصصث حلت واآلراملة وضمم ن "  تيرية    مية
 م ن ذملك؛  يث أوضخن أنه أمل  :

ر د "ةبة املر يفمر"  -1 مقد مـة "نزهـة املنظـر"ة أ ـل ت خـيٌص  مقـد متهل ود امليت ذمتـم
 .   وم احلديث مل مهم  م ن   وم احلديثة بعد إ لرته إىل تيرة اصصن رلت د  

رم فيهـل د مصث خن أهـا األ"ـر ةفْبة املر يفمرد توضيخن "نزهة املنظر    -2 "ة املـيت  ـم
 :املنـزهةاملنخبة. فقلل د مقدمة 
أن أفخلــم  صم ملــه اصهــم مــن ذملــكة ف خصــته د أوراٍق  "ف ــأمله بعــض اهخــوان

ــر "ة  ــا  األ"ـ ــث خن  أهـ ر  د مصـ ــم ةم امْلر يفـ ــم ــل: "ةفْبـ ــٍةة مسم يتهـ ُه، ملثيرـ ــُ ْرتـ ــك  ابتكم ــى ترتيـ علـ
فـمرمغـ  م  وسبي   انـْتـمهمْجُتُه، مع ما ضمممْمُت إليه من شوارمد الفرائـدم، وووائـدم الفوائـدم.
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يم علــى    ،حاً َيــمُ ُّ رموومهــا، ويفــتُح كنوومهــاأْن أضمعم عليهــا شــر إيل ة اثنيلًة   ح مــا خمفــم ويوضــّم
ن ذلــ ـ املبت فبالغــُت  لمل كة ـدراع د ت ـك اص ــة فأجبتـفهف إىل  ـ امله؛ رجـلملم االنـدئ مــم
ــل  م يف اإليضــــال والتوجيـــه، ونـمبَّهــــُت علـــى خفــــا  ووا هــــا  -يف شـــرحها- ؛ ألن  صـ

ُ  أطرى مبــل فيـــهة  ْمن    صـــورةم اْلبمســـْ م   وظهـــر ن أّن إيـــرادمُه علـــىاملبيــ ُق، ودجْممهـــا ضـــم أمْليـــم
."  توضيحها أوفُق، فسلكُت هذه الطريقةم القليلةم السال م

تم  وقــلل د  دييــه  ــن احلــديث اصع ــ و:  -3 ْحُت أمثلــةم ذلــ  يف النُّكــم "وقــد أوضــم
 على ابن الصالل".

تُ وقــلل د موضــٍع:  -4 نَّفم ا طيــك يف املــْدرم  كتــاابً، و مَّصــْ ُه، وودُت عليــه  "وقــد صــم
 قْدرم ما ذمكمر مرتني، أو أكثر، وهلل احلمد".

تبه املن ـبة:   -5 ر هللا تعــاىل بتوضــيحه  وقلل د موضٍع د  دييـه  ـن مفشـْ "وقــد يمســَّ
ه "تبصـــذ املنتبــــه بتحريــــر املشـــتبه"، وهــــو جملـــٌد واحــــٌد؛ فضــــبطُته   يف كتـــاب يمَّيتــــُ

يَّة، وودت عليـــه شـــيئ اً كثـــذاً أـــا أِهلـــه، أو   يقـــف  ابحلـــرول علـــى الطريقـــة املْرضـــم
 عليه، وهلل احلمد على ذل ".

ــلل امل ــــتة:  -6 ــن رلت د املــــ اجم: "ورجــ ــن اصصــ ــٍع د  دييــــه  ــ ــلل د موضــ وقــ
املصـــــحيحالة وأيب طاوطة وامل مـــــاية واملن ـــــلئية وابـــــن ملجـــــهة ملعبـــــد املغـــــه 

بـــه اصـــ ز  يُّ د "رـــاي  امليفمـــلل"ة  د  وقـــ اصقد ـــي د تتلبـــه "امليفمـــلل"ة مث ها 
صُته، وومدُت عليه أشيا م كثذة وييته "هتــذيك التهــذيك"، وجــا م مــع مــا اشــتم     ّم

."  عليه ممن الز دات، قمْدرم ثلثم األص م
رَّْرُت ذلـــــ  يف كتـــــا   وقــــلل د موضــــٍع د  دييــــه  ـــــن املصــــحلبة:  -7 "وقـــــد حـــــم

 الصحابة". يف
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نَّفم ا طيــك يف روايــةم اآلاب  عــن  وقــلل د موضــٍع:  -8 األبنــا  تصــنيفاً، ..  "وقــد صــم
ُه   ُت كتابـــم هم، وقـــد ّ صــْ ن ممْروميــّم ّر  يف كــ  ترَجـــة  حــديثاً مـــم ُه، وخـــم وبــمنيَّم ذلـــ  وحقَّقــم

ّداً". مم كثذًة جم  املذكورم وومْدُت عليه تـمرماجم
9-  : وف وامْلمفرــْ م قف ــه: خشــيُة أن  وقــلل د موضــٍع د تعمــه  ــن اصت رــ  ــدة معرفت "وفائ

نَّ الشخصـــانم شخ نَّفم فيـــه ا طيـــك كتـــاابً حـــافالً، وقـــد  يُظـــم صـــاً واحـــداً، وقـــد صـــم
  مَّصُته وودُت عليه شيئاً كثذاً".

ــر ط إ ــــلرات  ــ  أن  هــــال جمــ و!   ــ ــ  ــر وتــــم  مقــ ــن   ــ ــم أ ــــهمم ابــ ُم تــ ــ أرأيــ
ْاتر إال املنــــــــة ومرمطْت د املنزهــــــــة ــــــــلبرة زر ـة وملي ــــــــُ  صــــــــراً أل ململــــــــه؛ إْذ د يــــــــم

ــه امليفيــــرية املــــيت  م  ن م ملرلتــ ــري مــــ  ــة د خمت ــــ  فنــــون املي ــ ــل اصيفتبــــة احلديييــ ر هبــ مــــم
 املع م!هاا 

واط ن د " ــم ع امْلمـ ــُّ ُف تتـمبـ ــ ـــزهةوقـــد ترتـ ــةة املنـ ــلٍت   ميـ ــل  قيقـ و فيهـ ــ  " املـــيت  قـ
ن  خن فيهـــل بعـــض اصصـــث حلتة أو اآلرامل. وإبميفـــلن املقـــلرئ أن يم حمظهـــل مـــ  ووضـــ 

 !نزهة"؛ مل يمْشعفرم  ق لً أنه د النـزهةخعل قراملته ملـ"
 : عن "نزهة النظر" وأيزاهتا لمْمحةٌ 

 أيزاهتا: 
م للف -  زهة املنظر هال حمل نـملن ومنهـل مـل  -حبيث أصبحُ امسلً مثلبقلً مل مف ـم
 ي ي:
 مشوملية هال املر لملة صخت م  أنواع   وم احلديث. -1
د  رضــــه ألنــــواع   ــــوم احلــــديث  -رمحــــه هللا- املثريقــــة املــــيت ات بعهــــل اص ملــــ  -2

ة ة منثقيـ  يقة  اال تقرامل واملتتبعة وهي طريقٌة  ق ي  هالة  يث أورطهل     طر 
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رةٌ  ا املــــيت ورطت   ــــ  اصــــ ملرال د طــــم  مبتيفــــم ْرق هــــاا املع ــــمة و" ل ــــي اصآخــــ 
نـــــلً د تصـــــني  تتــــبهم وترتيـــــ  أنـــــواع بعـــــوا نظلمــــلً معي  امل ــــلبقالة أب ـــــم د يت  

ــة   ــلل بثريقـ ــاا امليفتـ ــلمل هـ ــلة ف ـ ــديث فيهـ ــيم احلـ ــلً  ؛امل ـــرب واملتق ـ ــزم نظلمـ ملي تـ
وا ـد َيمعهـل  ق ـمٍ  ن   ـوم احلـديث د ظـا   مـ    طقيقلًة ي تو   تا جممو ـةٍ 

 .(5)د موضع وا د"
ــه مــــن  قيقــــلتٍ  -3 ــتم ُ   يــ واهل مــــن    ميــــةٍ  مــــل ا ــ ــ  ــينة ال توجــــد د  ــ رصــ

  فيهــلة واملقضــلاي املشــلئيفةة م ملرــلت هــاا املرــنة و"متحــيص اص ــلئا اصخت ــم 
ــري د  ــلة وذملـــك تيـ ــو فيهـ ــدة املتحقيـ ــتخراع زبـ ــلزل وا ـ ــ  إَيـ ــلل   ـ ــاا امليفتـ هـ

 .(6)واختصلرل"
 جمي هل خمتصرًة. -4

 ُْ  بال: االبتيفلرة واملتحقيوة واالختصلر.  ف مع
وهلــاا فــإنه ال أتــرطط د املقــول أبن  "نزهــة املنظــر" هــي أمجــاُّ تتــلل د   ــوم 

 .د   مهل ومنه هل احلديث وأنرعه
 اتريخ أتليف "نزهة النظر":

هــ بث ـ  مجل ـة مـن طـعل 818مليرهل  نة من أت  -رمحه هللا-غ اص مل   فرم 
أن  أتمليرهل جلمل بْعد نفضـْ ه املع مـي .  :احلديثة منهم مش  املدين املزرتشية أميْ 

بة املر يفمر د مصث خن أها األ"ر(ة وهو م لفرة د  نة  وتلن قد أممل   أص هل )ةف
 

 .21ص زهةة ـ( مقدمة ط.   ة ملثبعته مل ن5)
 .21ص زهةة ـ( مقدمة ط.   ة ملثبعته مل ن6)
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  نًة!. 39ة أْي و فمفرل حنو (7)هـ812
بـــة ن نزهـــة املنظـــرة وأصـــ هل: ةف ر  ـــروم وخمتصـــراتة و ـــروم  ومليفـــاٍ  مـــ  املر يفـــم

اًة  د  ملبعض ت ك اصختصراتة ونظْـٌم هلمـلة و ـروم مل ـنظمة وهـي م ملرـلت تيـريٌة جـ 
تدل      أمهية هلتال املر ـلملتالة و  ـ  ميفلنتهمـل  نـد   مـلمل هـاا املرـنة و  ـ  
قبوهلم هلمل إىل هاا احلد . وال طا ي مل طلملة باْتر ت ك اص ملرلت؛ إْذ م ن امل ـها 

ع إمليهل د مظل ل.    مم   ن أراطهل أن يمرج 
 ": النـزهةطبعات "

 زهة مل ي ي:ـمن املثبعلت امل لبقة مل ن
طبعــةة بتع يــو و ــرم صــعم حممــد  ويضــةة بــريوتة طار امليفتــ  املع ميــةة  -1

 م.1989-هـ1409املثبعة األوىل  
ــرية  -2 ــريوتة طار اخلـــ ــو ط.نـــــور املـــــدين  ـــــ ة بـــ ــةة بتع يـــ امليلنيـــــةة املثبعـــــة طبعـــ

دمر مث ة  م 1992-هـــ 1414 أنــه بــمال  واضــخنٌ  مة 2000-ه 1421اثمليــًة  طبعــةً  أصــْ
 . د مواضع ي رية مليفه د أتتب ع مواط نم ذملك إال    فيهل جهداً ونق خن املثبعة امليلنية. 

ــُ   ــــ  نزهـــة املنظــــر د توضــــيخن ةبـــة املريفــــرة بق ــــم   ـــي بــــن   ــــن  -3 املنيفـ
 هـ.1414ة املثبعة امليلنية ةاحل  ة طار ابن اجلوزي

 ية املقــلهرةة املــدار امليقلفيــة مل نشــرة املثبعــة يحقيــو  بــد امليفــرمي املرضــطبعــة بت -4
 م.1998  -هـ1418األوىلة  

دي املـد  مرطاشة ميفـة اصيفرمـةة ميفتبـة نـزار مصـثر  املبـلزة   -5 طبعة بتحقيـو محـم
 م.2000-هـ1421املثبعة األوىلة  

 
 .7ص ( يفنظر: "ت هيا  رم ةبة املر يفمر"ة  مد أنور املبدخشلينة 7)
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ن املثبعــلت. جــزى هللا خــرياً تــا  مــم   واهل مــ  ال جهــداً د تقــدمي هــاا ن بــم و ــ 
 ع م مل نلس مبتغيلً وجهه تعلىل.امل

 :النـزهةاملآخذ على الطبعات السابقة وأسباب توجُّهي إىل حتقيق 
واهل   ُف   يه -ت ك املثبعلت و   ن مآخـا   طبعـلتٌ   -ممل اط  ع  ؛   يهـل   ال َتم ـو مـ 

 ــدم املتــدقيو د مقلب ــة املن ــخ اصخثوطــةة و ــدم املدقــة د قــراملة  فيهــلإْذ ييفيــر 
ت امل قـــيمة أو املتقصـــري د ا ـــتخدامهل د مواضـــعهلة اصخثوطـــةة وإمهـــلل  عمـــل
 .ة وهي تترلوت فيمل بينهل د ن بة هال اصآخاوتيرة األخثلمل اصثبعية

ن طبعــلت  ُف   يــه مــ  هــو طبعــة ط.نــور  املنـــزهةإال أن أميــا وأجــوط مــل اط  عــ
املظلهريـــةة وهـــي  فيهـــل خمثوطــةم  دم خــرياً؛ وذملـــك مليفو ـــل ا تمــم  هللااملــدين   ةجـــزال 

ُف قـــد و . - قيقـــيد  لوهـــي املن ـــخة املـــيت ا تمـــدرف -ٌة صـــحيحٌة فريـــدةن ـــخ تنـــ
ل رأيــُ طبعــة ـوطلٍت متعـــوقلب تفهــل   ـ  خمثــ ةـاملنـزهــو ـُف   ــ   قيـــ مم  ـ دطة؛ ف مــ 

د هلل قـد ـوقلـُت: احلمـتوق رُ  ن املعماة و فررتف هبـلة  ةامليلنية ط.نور املدين   
ا قرأهتــا؛ للت كــد، ت ال  -هـعلــى جودتــ- بــنّي ن أن هــذا العمــ ُكفميـُت املهمــة، فلمــّ

 :اآلتية ابــل  لألسبيُغين عما أردُت؛ فال بّد ممن املضّي يف عملي؛ وذ
ة املــيت تتميــا د بعــض األخثــلمل امليلنيــة  ــ  بعــةملــبعض اص حوظــلت   ــ  ط -1

اصثبعيــةة وبعـــض األخثـــلمل د ضــب  بعـــض امليف مـــلت املق ي ــةة وق ـــة املعنليـــة 
راجهـــل د املثبل ـــة   ـــ  طريقـــٍة َتت ـــ   ـــن املثريقـــة بععمـــلت امل قـــيمة وهخ

د طبعــيتة إضــلفًة إىل بعــض اصواضــع املــيت تــلن ينبغــي املتع يــو  املــيت أتوخ لهــل
 .طبعت ه  امليلمليةذملك د  نوملع ه تع  تيرياً م     يهلة د نظري.

ة أو اه ـلطة بـبعض اآلرامل ا ققـة املنــزهةملرغبيت د توضـيخن بعـض املنقـلط د   -2
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ة إضلفًة إىل بعض اصواضـع املـيت املنـزهةلً فريداً ملدى اهملم ابن   ر د  قيق
ــة   ن وْجهـ ــ  ــلئ ة مـ ــرأي املصـ ــلن املـ ــل؛ ملبيـ ــو   يهـ ــتدراتهلة واملتع يـ ُف د ا ـ ــ رمغ بـ
نظــري؛ وذملــك إ مــلالً صــنهج إملمنــل اهمــلم ابــن   ــرة رمحــه هللا تعــلىلة أال 

هــــم األ ــــخلص وهــــو مــــنهج املبحــــث  ــــن احلــــو بصــــدٍق وجتــــرٍُّط؛ إذ ملــــي  اص
 .السما ة وإمنل أن يمرترع املعما إىل واأليا 

ن خثــيت د مقلب ــة املن ــخ  ُف مــ  مل مليفنـه بعــد أن وصــ ته ن ــخة املظلهريــة  ـد 
ُف تــا  احلوا ــي املــيت وضــعتفهل ملبيــلن فــوارق "ــعو  ُف فحــاف اخلث يــة؛  يــث رجعــ

تنـُ قـد قلب تفهـل نف مٍخ خمثوطٍة حمروظٍة مبيفتبة اص ك  بد املعزيزة يتصدينة اصنـورةة  
ن ت ـك اصقلب ـة-ببعضة فرأيُ   ر امليفتـلل؛  -بعـد أن انتهيـُ مـ  املتوقـ م  ـن نشـْ

قمم ت ـك املن ـخة وتيـرة األخثـلمل املواضـحة فيهـلة األمـر املـاي  ن  ـم مل ممل ظهـر يل مـ 
د االطــ عع   ــ  هــال املن ــخة اصخثوطــة يمقتضــي  ــدم إ ــغلل املنــلس هبــلة وبعْــ 

د صــــوال هــــاا ن  هللا قــــد أغنــــلان  ــــن هــــال املن ــــخة وأن ة وال ــــيمل أاملــــرأي أتتــــ 
ُْ ب ـــب  اصقلب ـــة   ـــ  ت ـــك املن ـــخ إىل حنـــو   ل ـــيةة د  224احلوا ـــي وصـــ 

ُف هال احلوا ي إال أ يلمل ق ي ة أو انطرة أبقيتهل.  فوارق املن خ فق !. فحاف
واهلة وملــه  ن مثم  ا تمــدت   ــ  املن ــخة األصــا املــيت أغنــلان هللا هبــل  ــن  ــ  ومــ 

 واقيل"."وممْن قمصمدم املبحرم ا تقا  امل   احلمد واملشيفرة 
د فيهـل مـل يفغـه  ويـمْع م هللا أنـه تنـُ أحبـث  ـن ت ـك املثبعـلت مـ م  عً أن أمجـ 

ــ ــز يتة ـ ـــن طبل تهـ ــدْت  ـ ــد ذملـــك أتتـ ؛ فعنـ يت  ــم د بـفْغيـ ــ  ــدة مليفنـــه د أمجـ ن جديـ ــ  ل مـ
ُف  ْ أم وجزى هللا تا  ممن  متنق  صـلً هم د إيصلل اخلري وهـاا املع ـم إىل املنـلسة ومل ـ

ن  ــكٍ   جفهـدم أم ـٍد  ـبقه د هـاا املبــللة وإمنـل هـو املبحـث  ــن احلقيقـةة ومـل مـ 
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عوا د إخــراع املثبعــلت امل ــلبقة مل يفتــلل   نــدي د أن األصــا هــو أن املــاين  ــم
عمة مليفنـه أقـول: د أرم طبعـًة  فْيفـن اال تمـلط   يهـل  قد قصـدوا املنرـعة وبـماملوا املو ـْ

ُْ  متلمــلًة وإن تلنــُ طبعــة ط.نــور ة جــزال هللا خــرياً. وهللا هــو املــدين  ــ  قــد قلربــ
 اصوفو.

 :وصف النسخة اْ مطّميَّة األص 
دتف د املتحقيــو   ــ  املن ــخة اخلث  يــ ة ا روظــة بــدار امليفتــ  املظلهريــةة  ا تمــم

(ة وهـي أو  ند تتلبيت هال امل ثور  ة )ميفتبة األ د املوطنيةة  لمليلً 4895برقم  
 زهة.ـنور املدين    د طبعته مل ناملن خة امليت ا تمد   يهل ط.

وقـــد ومصـــم م ط. نــــور املـــدين  ــــ  هـــال املن ـــخةة د تقد ــــه ملثبعتـــهة فقــــلل: 
ة و ـــــدط 4895اصخثوطـــــة ا روظـــــة د طار امليفتـــــ  املظلهريـــــة بدمشـــــو بـــــرقم ))

ة  ـ  ن ـخ واضـخن جيـدة 18 ـثراً أو  20ورقةة أ ـثر صـرحلرل   31أوراقهل  
األوىل هيفــــاا "تتــــلل نزهــــة املنظــــر د "بــــُ  نــــوان امليفتــــلل   ــــ  ظهــــر املورقــــة 
 توضيخن ةبة املر يفر د مصث خن أها األ"ر".

وهيفــاا "بــُ املعنــوان هبــاا امل رــر د تــا اصخثوطــلت املصــحيحة املــيت وقرنــل 
  يهل مـن هـاا امليفتـللة ممـل يـدل   ـ  أن مـل زف ـ مم حمققـلً مـن املثبمعـلت اصوجـوطة 

ققلً.  اآلن ملي  حمف
ال املن خة د  فميـ ْز  نه بشيمل إطعقلًة وتفتبُ      وقد أفطمج اصنت مع املشرم د ه 

ُْ د آخــر  هــد اص ملــ ة     وا ــيهل تع يقــلت ملــبعض املع مــلملة وهــال املن ــخة قــد تتبــ
ُْ   يــــه قــــراملةم حبــــٍث وأ"بــــُ خثــــه   يهــــل بــــاملك د مواضــــع تيــــرية تب ــــْ   ــــلً   وقفر ئــــم

 و شرينة با أ"بُ خثه مرتال     املصرحة املوا دة د بعض األ يلن. 
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 وجلمل د آخرهل    املنل خ نر ه مل ي ي:
"  ــو ذملــك ملنر ــه املرقــري اصــان  املعلصــي أمحــد بــن حممــد بــن األخصلصــي 
املشلفعية امل هم أ  ن إمليه وملواملديه وجلميع اص  مالة ووافو املرراغ مـن ن ـخهل 

  هر رمضلن  نة إ دى و  ال ومثلمنلئة".  املعشر األو   من  د
 اصصن : "بْ  صل به قراملة   ي ة تتبه ابن   ر". وإبزامل ذملك د احلل ية     

و    آخـر املن ـخة  ـُ هـاا د املثـرف األي ـر مـن أ ـرا املصـرحة بـعغ 
ــنة  روري  ـ ــ  ــلطر املصـ ــد املقـ ــيخ  بـ ــل   ـــ  املشـ ــراملة املن ـــخة إىل آخرهـ ـــة 1077قـ هـ

وامليفتلبة غري ) . هـ"1236وجبلنبه إىل امليمال: "وق      ط بة املع م م رخ ب نة 
 .(يل  واضحة

هـو املرقيـه ا ـدو  ـهلل املـدين أمحـد بـن حممـد  ةوابن األخصلصي اصـاتور
ـــ 818وملـــد  ـــنة  ةويعـــرف يتبـــن األخصلصـــي ةابـــن حممـــد املدمشـــقي املشـــلفعي هـ

ــر  ــ  ابـــن انصـ ــديث   ـ ــع احلـ ــلمل ومسـ ــ  املع مـ ــه   ـ ــرأ املرقـ ــلة وقـ ــأ فيهـ بدمشـــو ونشـ
يـلًة و ))املدين. قلل امل خلوي:  ملـهة  نم أذ  ار ا فقـرأ   ـ   ـيخنل  ـرم املنخبـة ملـه حبم

وتـلن  ةومسعُ من نظمه وفوائـدل وتت   ث ه أ يلمل تلملبخلري و ر ه ملشيخنل.
مــلت  ــنة  ةاملغلملــ    يــه اخلــري واالامــلع واملتواضــع واملتــوطط واملرغبــة د املصــلحلال

ـــ بدمشـــو.889 ــرار" هـ ــلطي األ ـ " ـ ــه د املو ر  ــرم ملـ ــداتة و ـ ــر جم ـ أيب  د  شـ
 .(8)((د املرقه   لع

 نل     أمور د غلية األمهيةة منهل:وهاا املتعري  مهم يدمل
 

ة بــريوتة نشــر طار ميفتبــة 2/194خمتصــراًة  خلوية ( املضومل املعمع ألها املقرن املتل عة مل 8)
 .23ص احليلةة  ل ية طبعة ط. نور املدين   ة 
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أن ابــن األخصلصــي تــلن مــن أهــا املع ــم وخصوصــلً املرقــه واحلــديثة وهــاا  -1
 خه د غلية اهتقلن.َيعا ن ْ 

أنــه تــلن مــن خــواص   احلــلفر ابــن   ــرة وأنــه تــلن  مــدًة  نــدل د املن ــخ  -2
 .(فتخن املبلري) : ة ن خ مله  رم املبخلرية أي

ن  ــرم املنخبــةة  ــة ذترهــل امل ــخلوي وأنــه قرأهــل  ــخته مــ  األمهيــة املبلملغــة ملن -3
    م ملرهل حبيلًة أمْي: قراملةم تدقيٍو و رٍم هللة وذملك يوج  تدقيو اصصن  

 هلل ت مة ت مة.
لً د املصـــحة وامليبـــوتة تغـــه  ـــن غريهــــلة  وهيفـــاا جـــلملت هـــال املن ـــخة أفمــــ 

هــل مـــن املن ـــخ وجع نلهــل األصـــا د إ"بــلت نـــص  امليفتـــللة واتترمْينــل هبـــل  ـــن غري 
 .(9)((املصحيحة اصتعدطة امليت وقرنل   يهلة وصوران مج ة منهل

 :عملي ومنهجي يف حتقيق الكتاب
 :(10)" فيمل ي ياملنـزهةيت خص  م ي د  قيو "

ا تمــــدتف   ــــ  املن ــــخة اصخثوطــــةة ا روظــــة يتصيفتبــــة املظلهريــــة بدمشــــوة  -1
ة 4895 ( بــرقم امل ــثور   أو د وقــُ تتلبــة هــال   )ميفتبــة األ ــد املوطنيــةة  لمليــلً 

 اصدق قة تدقيقلً ال ممزيد   يه. رمحه هللاة اصقروملة قراملةم حبٍث     م ملرهلة
ر يلة أو د  -2 ــم ــل د يمْظهـ ــدا مـ ــل  ـ ــلة مـ ــا ت هـ ــ  األصـ ــة   ـ ــي اصيبتـ ُف احلوا ـ ــ نق ـ

 
 .24-22ص ( مقدمة نور املدين    د  قيقه ملـ"نزهة املنظر..."ة 9)
ممل يتع و يتصنهج فيمــل مضــ  د: اصآخــا   ــ  طبعــلت املنـــزهة و ــب    ملٌ ة أيضلًة  ييفنظر(  10)

 توجُّهي ملتحقيقهل.
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ع ره د قـــراملة هــال احلوا ـــي طبعـــة  أ ــتثع قراملتـــه ب ــب  املتصـــوير. ود تف ــْ
ْاتر ن   ـــ ؛ أل ـــل د تـــف ــ  ن قـفْربـــه مـ ــل هـــال احلوا ـــي أصـــًعة   ـــ  املـــرغم  مـــ  فيهـ

ــه ــلن قراملتـ ــل األصـــاة وإميفـ ــوير. هلـ وهـــال احلوا ـــي   ـــ  نـــو ال:  بـــدون تصـ
ن اص ملــ  ن -ابــن   ــر-فبعضـهل مــ  د أ"نـلمل قــراملة املن ــخة   يــهة أو نقــعً مــ 

ر  ــــواٍش  بعــــض تتبــــهة وهــــال د يمرتــــه إ"بــــلتف  ــــيمٍل منهــــل. واملــــبعض اآلخــــم
ن بعــ ُْ   ــيهمة وملي ــُ ت هــل د األمه يــ ة توضــيحية مــ  ض املع مــلمل املــاين قفرئــ

د املتصـــويرة يل بعضـــهل د يظهـــر  بدرجـــٍة وا ـــدٍةة وهـــال هـــي املـــيت وافـــو أن  
اًة حنو أربع  واٍش.  وهو ق يٌا جد 

ُف بقراملة املن خة قراملًة صحيحةة واملتدقيو د ذملك غلية اجلهد. -3   فن ي
ُف يت لفظة     مل جـلمل د ا  -4 ن ضـب ٍ املتزم ملعـدٍط تبـرٍي مـن  ملن ـخة اخلثيـ ة مـ 

ن قبيــا  ن ذملــك املضــب  يتحلرتــلتة وا تربتــه مــ  امليف مــلت؛ إْذ د أتــْرك  ــي لً مــ 
 أملنة اال تملط     األصاة وروايته تمل هو.

ُف بضـــب  امليف مــلت املـــيت ينبغــي ضـــبثهلة إضــلفًة إىل املضـــب  املـــوارط د  -5  فن يــ
 اصخثوطة األصا.

ُف بععمــــلت امل -6 رات حب ــــ  املتق ـــــيملت  فن يــــ  قــــيمة وترقــــري املــــنص إىل ف قــــْ
 ةقراملتـه امليفيرية د امليفتللة ومل يقتضيه هاا األمر ملتوضيخن اصعىنة وت هيا

 و رظه. ةوفهمه
ن  -7 ُف األق ــلم واألنــواع اصعر فــة د امليفتــلل أبرقــلم مت   ــ ة مليفــا ف ــٍة مــ  رمق مــْ

 هال اصعدوطات.
ــلل د احلوا ـــــية -8 ــ  امليفتـــ ُف   ـــ ــ ــة  م  قـــ ــري حب ـــــ  احللجـــ ؛ وذملـــــك د نظـــ
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 األغرا  املتلملية: أل د  
 إم ل ه"بلت اختعٍف د امل رظة. -
 أو ا تدراك. -أو تع يٍو.     -أو توضيخٍن.     -أو بيلن خثٍأ.    -

د )ن ــــخة األصــــا اصعتمــــم     " تمــــل هــــو حب ــــم املنـــــزهةاملتزمــــُ إبخــــراع نــــص  " -9
خثـأف  لتبـال  يل فيهـ واضع امليتبعض اصاملظلهرية(ة ود أمْخرْع  ن ذملك إال د 

ُف د احلوا ي     مل رأيتفه م   ن صواٍل     خعف مل جـلمل األصاة ونبـ ْه
 د األصا د اصواضع امليت ظهر يل فيهل ذملك.

ود أف ــر إىل فــوارق املن ــخ اخلث  يــة األخــرىة   ــ  املــرغم مــن أين تنــُ قــد  -10
ُُّ املرـــو  قلب ـــُ امليفتـــلل   ـــ  "ـــعو ن ـــخٍ  ــ ارق فيمـــل بينهـــلة مث خثيـــةة وأ"بـ

ل يـأيت:  رأيُ صْرف املنظر  ن هاا؛ وذملك مل مم
ل رأيتــه مــ   املــيت ال  ةن تيــرة اخلــعف فيمــل بينهــلة وتيــرة األخثــلمل املواضــحةأواًل: مل مــم

قيمـــة هلـــلة وال طا ـــي ه ـــغلل املقـــلرئ هبـــلة وتثويـــا احلوا ـــي هبـــلة وصـــْرف 
 املقلرئ أو طارس امليفتلل  ن نص  امليفتلل األص ي.

ن املن ـــخة اخلثيـــة األصـــا إيل ة ومعرفـــة قيمتهـــل املع ميـــةة مـــ   وصـــول صـــورةٍ اثنيـــلً: مل
 حبث. وقراملرل   يه قراملةم  ةوتدقيقهل     يد اص مل  ابن   رة رمحه هللا

ُف املعنلوين د مواضعه  -11 [ة  ] اا: ـزًة بـال  لصـرتالة هيفــة مميـل اصنل بـأمضر
يـفرمْت؛ مل ممل د هاا م   وقـد اخـ ت هـال املعنـلوين وتوضـيخن.    ن ت ـهياٍ مهمل تم

ــة املر   ــهيا  ــــرم ةبــ ــوارطة د: "ت ــ ــلوين املــ ن بــــال املعنــ ــ  ــم مــ ــور يفــ ــد أنــ ر"ة  مــ
 املبدخشلينة و نلوين طبعة نور املدين   ة أو  نلوين م ن  ندي.

ــلر  -12 ــل د املـــدارس واملقـ ــي ي لً مبوضـــو لت امليفتـــللة ملي ـ ــلً ترصـ ُف فهر ـ ــ  ئ م ـ
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ن ذ ملـك فهـرٌس   ـ   ـروف     املرجـوع مل موضـوع املـاي يريـدل بي ـر. ومـ 
 اهل لمل مل مصث حلت املوارطة د امليفتلل.

ا تمــدتف د امل مجــة ملأل ــعم د احلل ــيةة   ــ   وا ــي املــ اجم ملأل ــعم  -13
ــ ــة املثبعـــة امليلنيـــة زهةـمـــن طبعـــة ط. نـــور املـــدين  ـــ  مل نـ ُف امل مجـ ــ ؛ فعنـــه نق ـ

 ـن هــاا  املتصـرف فيهــل د األغ ـ ة وقـد أخــرعف ملأل ـعمة مـع االختصــلر و 
ُف مـع املن قا د املنلطر؛ وا تمـدتف   يهـل هَيلزهـل ووفلئهـل يتصقصـوط؛ ومل ـ

رفعف  االجتلل املاي يـفْعىن إب"قلل امليفتـلل حبوا ـي املـ اجم املثوي ـةة املـيت قـد َتـم
ُف هـــاا اص ـــ ك مل يضـــلم  ن غمرمضـــهة وإمنـــل  ـــ يف يتمليفتـــلل  ـــن األصـــا مـــ 

 اصختصر. تمل أنه نق ُ  واٍش ق ي ًة  ن   ة و زورل إمليه.
  وختاماً:

ن امل ــنوات واألوقــلت بصــحبة "نزهــة املنظــر"؛  أقــول: هللا يمع ــم تــم قضــيُ مــ 
ُف  ُف  أمْرجع إمليهلة وأفراجعهل مل بـال فـ ٍة وأفخـرىة وتـم قضـي ن املوقـُة وتـم بـامل مـ 

ن اجلهــد د اصقلب ــةة واملتصــحيخنة واملتوضــيخن؛  ــة أمخرجتفهــل برضــا هللا أو الً - مــ 
أن تيفــون د غليــة املصــحة واملوضــوم واملتحقيــو.  هبــال املصــورة املــيت آمــا -وآخــراً 

زمل  مــــاف  ن املــــنقص واخلثــــأة إْذ د يـــــم  ومل ــــُ أمز ــــم تمــــلل املعمــــاة وال براملتــــه مــــ 
اهن ــــلن يع يــــه ذملــــكة مهمــــل تــــلن املتــــدقيو واالجتهــــلطة ال ــــيمل د ميــــا هــــال 

 األ ملل املع مية.
ن نتـــلئج هـــال املصـــحبة مل نـــ ططتف زهة أنـــه ت مـــل مـــر ت األايم از ـوملقـــد تـــلن مـــ 

ن اص ملرـــلت د   ـــوم  ُف أن  غريهـــل مـــ  قنل ـــًة هبـــال املر ـــلملة املنري ـــة املرريـــدةة وأيقنـــ
احلــديث ال يـفغــْه  نهــلة وتــلن هــاا هــو امل ــب  األ ــلس د تــوجُّهي إىل  قيقهــل 
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 وإخراجهل هبال املصورة.
ن فـــ ات    فيفـــرة   ة يــت خ ص دط  نـــدي رأيٌ د  جتــم  املنــــزهةاملعمــا  د  ود فــ ٍة مــ 

ــون إخـــراع امل ــيلغة اص ملـــ ؛ حبيـــث تيفـ ــدٍة َتت ـــ   ـــن صـ ــيلغٍة جديـ يفتـــلل د صـ
رًة  ـه ة   ــ  املدار ــال اصعلصـرينة   ــ  ومفــْو خثـ ٍة  نــدي؛ وذملــك صـيلغًة مي ــ  

زمنــلً - ملصــعوبة  أف ــ ول امليفتــلل   ــيهم؛ ملبعــدهم  ــن أ ــلملي  املع مــلمل اصتقــدمال
 عت د امليفتلل.ومليفيرة املتق يملت واملتعريرلت واملت داخف  -و  ْ ملً وأف  ويتً 

ُف أتجيــا املريفــرةة وتع يــا  . مث إْن بقــي د األجــا ف ــحٌةة املنـــزهةمليفــن رأيــ
ل د املصــيلغة اجلديـدة د طبعــٍة أفخــرىة إىل جلنــ   وأراط هللاة جـا جعملــهة نشــررف

 ا لفظة      بلرات اص مل  فيهلة رمحه هللا تعلىل.
مل بحـوو واملدرا ـلت  وقبا أْن أضع املق م البد  أْن أم يفر مرتـز اص ـك فيصـا

ــز  ــل أ ـــــيفر األخ املعزيـــ ــةة تمـــ ــوير اصخثوطـــ ــ  ه   ـــــي  بتصـــ اه ـــــعمية   ـــــ  ترضـــ
األ تلذ حممد بن انصر بن حمموط     مل يبامله م ن جهوٍط أخويةة تمل  اصهندس

أ ــــــيفر األخ املعزيــــــز األ ــــــتلذ  بــــــد هللا ا مــــــدي   ــــــ  قراملتــــــه ملت ربــــــة املثبــــــعة  
 بعــض اصراجعــة. أ ــأل هللا أن َيــزيهم أ ــيفر ابــه معــلذاً   ــ  م ــل ديت د تمــل

 مجيعلً خري اجلزامل.
وختلمــلً: أ ــأمله تعــلىل أن يتقبــا هــاا اجلهــدة وهــال املر ــلملة د هــال املثبعــةة 

 وأن ييفت  هلل املقبول  ند  بلطلة تحلهلل ملمم ل تلنُ      م ملرهل.
و ــ م   ــ  واحلمـد ب أو الً وآخــراًة وظـلهراً ويتطنــلًة و ـر اً وجهــراًة وصـ   هللا 

  ي د وملد آطم و    آمله وأصحلبه أمجعال.
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 مناذ  مصوَّرة ممن النسخة األص 
 صورة صرحة املعنوان م ن األصا
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 صورة املصرحة األفوىل م ن األصا
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يحم خنبمةم الفمكمر     (37)  مناذ  مصوَّرة ممن النسخة األص   نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 صورة املصرحة قبا األخرية م ن األصا
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يحم خنبمةم الفمكمر     (38)  مناذ  مصوَّرة ممن النسخة األص   نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 صورة املصرحة األخرية م ن األصا
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يحم خنبمةم الفمكمر     (3٩)  مناذ  مصوَّرة ممن النسخة األص   نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 
 

 ُنْزَهُة النََّظِر 
 َبِة اْلِفَكِر َتوِضيِح ُنْخ ِفي

 ِرـِل اأَلَثــِح َأْهِفي ُمْصَطَل
 

 لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالن 
 رمحه هللا تعاىل ه 773-852

 ومزيدة حة ومنقحةطبعة مصح  
 
  
 

 حتقيق وتعليق 
 د. عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي أ. 

 سابًقا   املنورة   ابملدينـة  طيبـة   جبامعـة   التدريس  هيئة   عضوأستاذ يف احلديث وعلومه، 
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يحم خنبمةم الفمكمر     (4٠)  مناذ  مصوَّرة ممن النسخة األص   نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 4١)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 /أ[  2]
 وص   هللا      يدان حممد وآمله وصحبه و  م.

 ـهلل املـدين  ةاأل ـعم   ـممف  ة ـيخ اه ـعم ة(11)ةف  ـم  ْ قلل املشيخ املععمة املرُّ 
املشـهري يتبـن   ـرة املشـلفعية  ةأبو املرضـا أمحـد بـن   ـي بـن حممـد املع ـقعين

 ن برتته: لط     اص  مال م  ة وأ(12)تهد  خن هللا د مف ف م 
املؤلف[  مة   ]مقّد

قديراًة  يلً قيومـلً مسيعـلً بصـرياًة وأ ـهد أن ال  (13)احلمد ب املاي د يزل  لصلً 
فل تيفبرياًة وص   هللا      ـيدان حممـد املـاي  إمله إال هللا و دل ال  ريك مله وأفتمرب  

وصــحبه و ــ م ت ــ يملً   و  ــ  آل حممــد ةبشــرياً ونــايراً  (14)أر ــ ه إىل املنــلس تلفــة
 تيرياً.

ؤلفاهتم[  وم احلديث   ]املؤلفون يف مصطلح 

املتصــلني  د اصــثعم أهــا احلــديثة قــد تيــرت ملألئمــة د  أمــل بعــد: فــإن  
 املقدمي واحلديث.

 :(15)فم ن أو ل  ممن صمن  م د ذملك 
 

 .؛ ملألخا  نههم   ْ ؛ ملع  تيرياً   اصقصوط هبل: ممن يفر ماف إمليه أو املرُّ م مةف: ةف  م  ْ ملرُّ ( ا11)
 طمليٌا     أن  هال املن خة قد تفت بمُ د  يلة اص مل ة رمحه هللا تعلىل.املد لمل ( هاا 12)
مــل بعــدهل  ن  وزْ ملــ ( هيفــاا د األصــا. ود ن ــخٍة: "  يمــلً". وهــاا هــو األمْوىلة وهــو اصثــلبو 13)

 .ملآلايتو 
 د بعض املن خ. ة: "تلفة" غري موجوطت مة(  14)
 أمّولمّية علم املصطلح واملؤلفات فيه:  (١5)

 ينبغي أن ُيالحظ اآليت:  علوم احلديث، ة الت ليف يفليّ فيما يتعلق أبوّ  
نَّفم يف ذلعبارة املؤلف هنا "فمممن أول مــم   -١  ي نقــالً للســيوط ١/52راوك ــــــــدريك الـــــ ..."، ويف تــــــن صــم

=

]مقّدمة  
املؤلف[

]املؤلفون يف  
مصطلح 

ديث  ـاحل
ومؤلفاهتم[
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ه ـــمليفن ة(17)ا"ــــد  وف املرلصـــد تتلبـه: "ا  (16)ز يـــاملقلضي أبو حممـد املراممهفْرمف   -1
 د يم تو  .

 ة مليفنه د يـفهما  لة ود يـفرمت  . (18)واحللتم أبو  بد هللا املني لبوري   -2
 =

،"...  سقطت خط ً يف أثنا  النق  والّنْسخ.((  ممن))وك مّن    عن املصنف: "أول ممن صمنَّفم
بمق بعــــُ  األئمــــة اإلمــــامم ليّــــ األوّ  -2 ة هنــــا إمنــــا هــــي يف التــــ ليف يف املصــــطلح جمموعــــاً مســــتقالً، وقــــد ســــم

ت ُكتــبهم أو يف  مقــدمايف الرامهرمزكَّ يف الكتابة يف علوم احلــديث، كاإلمــام مســلم، واإلمــام ال مــذك
 .أثنائها

نعتقد أنــه   يؤلّــمف أحــٌد قبــ  الرامهرمــزك،  ُة احلرفية: أبنْ ليّ ةم األوّ ليّ الوصف ابألوّ  ال ينبغي أن يـُْفهم ممن  -3
 ب  املقصود أنه معدوٌد يف املصنفني األوائ ، أو أنه أن تقدم ومنه ابلتصنيف يف هذا العلم.

 يف أللك استعماالت الناس.   ن إطالق الوصف ابألوليةمم   ُه مهْ ما جيك ف وهذا الفهم جار  على
علــى  لمــاً مســتقالً، بــ  وجــوده ســابقٌ فــاً علــى الكتابــة فيــه ابعتبــاره عم املصطلح   يكــن متوقّم   وجود علمم   -4

دمْت قواعــده األساســية ببدايــة النقــ  والروايــة يف اإلس ـــهــذه املرحلــة بكثــذ، وإمنــا ُوجــم ـــأمْك: من ،المــ ذ  ـ
 ه.ـــــدّمُث أصحابـــاب هللا وَُيم ــــو كتــــاً يتلــّـحي ـزل والرسول  ـآن ينان القر ك

 . أ 2"ة ق ي تور أهواز. قلر   تورة من   د األصا هنل  ل ية نصهل: "ن بة إىل رامهرمزة ( 16)
هـــة 365املــرمحن بــن خــع طة املقلضــية اصتــو   حنــو  ــنة  احل ــن بــن  بــد هــو واملرامهرمــزي   

 د خوز تلن. ىل ب دٍ وهو من وٌل إ
ط.حممــد  أف ــتلذي  ( ا م تتلبه هو "ا د  و املرلصا بال املراوي واملوا ي"ة وقد طفبع بتحقيــو17)

ة ود األصــا م1984-هـــ1404طار املريفــرة املثبعــة امليلمليــةة رمحــه هللاة   ــلع اخلثيــ ة 
ف اال مم امليفلمام مل يفتلل  . ل يٌة تفبال  

ع احلــــ 18) ــ  ة صــــل   "اص ــــتدرمك   ــــ  هـــــ405-321لتمة ( هــــو حممــــد بــــن  بــــد هللا بــــن املبيــ
ن علــوم : "معرفــة علــوم احلــديث" كتــاٌب نفــيسهُ وكتابُــ ". املصــحيحال ، وميتــاو ريــراد مــا ذكــره مــم

احلـديث ابلســند، وريــراد األمثلــة، وهــو معــدود يف الكتــك املصــنَّفة قبــ  اســتقرار االصــطالل، 
والنشـر، وهـي  للطباعـة والتوويـع لتجارك  السيد معظم حسني، بذوت، املكتك ا   وقد طُبمع بتحقيق د. 

إىل عـدم الدقـة يف  طبعة تمبنّي ن عليها مآخذ كثذة مبقابلتهـا بـبع  خمطوطـات الكتـاب، راجعـةٌ 
=
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بهلين -3 ا   ـــ  تتلبـــه م ـــتْخرمجلً وأبقـــ  أ ـــيلملم  (19)وتـــعل أبـــو نعـــيم األصـــْ فعممـــ 
 ق   .ـمل مفتـمعم 

ن  م د قـــوانال املروايـــة   (20)مث جـــلمل بعـــدهم اخلثيـــ  أبـــو بيفـــر املبغـــداطيُّ  -4 فصـــم
للف: "امليفرليـــــة"تتـــــليتً  للف: "اجلـــــلمع آلطال ـــــــــــــليتً مسم  ــــــــــل تتــــــــــة ود آطاهب(21) مســـــم 
ـــاملشي ــلمع" خ ـــ ــليتً ( 22) وامل ـ ــه تتـ ن  م فيـ ــم ن فنـــون احلـــديث إال وقـــد صـ ــ  نٌّ مـ ا  فـــم ــم  ة وقـ

رمطاً؛ فيفــلن تمــل قــلل احللف ن أمنْ )): (23)ر أبــو بيفــر بــن نقثــةـــــمرــْ ص  ـــــتــاُّ مــم
 .(24)(("ال بعد اخلثي   يلٌل     تفتفب ه   م  م أن  ا د   

 =
و  ذلــ ورمبــا ألســباب  ُأخــر  مها، لنســخة، أو ســقْ ل تــه قرا  خة  ســم ُعدُت مبقابلــة ُنســْ ، وقــد ســم

نم -وملم دراسـ  للتخصـص داره أ خمطوطة  منه هبذه الطبعة مـع أسـتاذك د.حممـود مـذة يف أحسـم
 .وهلذا ظهمرْت لنا هذه امللحوظات على املطبوع -هللا إليه 

ة صل   املتصلني ة هـ430-336أمحد بن  بد هللا أبو نعيمة األصبهلين  املصود ة   هو  (19)
ومنهــل: "اص ــتخرع   ــ    ــوم احلــديث مل حــلتم"ة و"  يــة األومليــلمل وطبقــلت األصــريلمل"ة 

 بو ة".و"طالئا املن
 هـ.463-392( اهملم احللفر أمحد بن   ي بن اثبُ اخلثي  املبغداطية20)
الكتك يف اببه، وميتـاو أبنـه كتـاُب روايـة ؛ حيـث أوردم  لم الرواية" ممن أوسعم ه "الكفاية يف عم كتابُ (  21)

 معلوماته ابلسند. فيه املؤلفُ 
ــنّ ( 22) ــ ، ولكــ ــذا يف األصــ ــحيح أنّ  هكــ ــامع أل الصــ ــاب: "اجلــ ــم الكتــ ــالق ااســ ــراوك وآداب خــ لــ

عم بــه، وورد يف خمطوطاتــه، وهــو كتــابٌ  علــى ايــه، َجــممعم بــني  ،جــامعٌ  الســامع"، وهــو الــذك طُبــم
 بمْس م املعلومات وإيرادها ابلسند.

 هـ.629-579املغه بن   لع أبو بيفر بن نقثةة  ( هو  بد23)
ــلنيد": 24) ــد د رواة امل ـــــنن واص ـــ ــه د ترمجتـــــه د"املتقييـــ ــلل  نـــ ــنرلتٌ وملـــــه ))( قـــ د   ـــــوم  مصـــ

=
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 مث جلمل بعضف ممْن أتخر  ن اخلثي ة فأمخا م ن هاا املع م بنصيٍ :
 .(26)تتليتً ملثيرلً مسم للف: "اهصلع"  (25)فم ممع املقلضي  يل  -5

 =
بو إىل مي هـــــلة وال  ـــــف  ن أصـــــحلل  أن   ملبيـــــ ٍ  ْبهةم  نـــــد تـــــا   احلـــــديث د يف ـــــْ اصتـــــأخرين مـــــ 

ــر اخلثيـــــــ  ــلٌل   ـــــــ  أيب بيفـــــ ة بـــــــريوتة طار احلـــــــديثة 170-1/169ة((احلـــــــديث  يـــــ
وى ))مة وقـــــلل  نـــــه أيضـــــلً: 1986-هــــــ1407 ٍ  و  ـــــال مصـــــن رلًة  ـــــ  ومـــــلت  ـــــن نيـــــ 

ــل وفجـــــد د املرقـــــلع غـــــري مرـــــروغٍ  ــ  إمليـــــه احلرـــــر واهتقـــــلنة واملقيـــــلم بع ـــــوم منـــــهة وا مـــ نتهـــ
ــي: .1/171ة((احلـــــديث ــن حجــــر ، عليــــه رمحــــةُ  قــــال الرحيلــ هللا، هبــــذا  ومــــا أمْوىل اإلمــــامم ابــ

ــاً،  ــه مؤلمفـ فم فيـ ن فنـــون علـــوم احلـــديث إال أملـــّ ــم َّ فـــند مـــم ُه؛ فهـــو قـ ــم ْذكر نفسـ ــم فإ وإْن   يـ الوصـــْ
. ، يف لايةم الدقةم والتحقيقم  أو مؤلفات 

نـمّيف  ومخسني كتاابً، فإّن ابن حجر قد مات  عني  أبّن اإلمام ا طيك، رمحه هللا، مات ولئن ق
ما يُقارب   -ممن حيث الكمّ -عن أكثر ممن مئة  ومخسني كتاابً، عدٌد قليٌ  منها مبجلداته ُيساوك  

 حجم مؤلفات ا طيك كلها، ابستثنا  كتاب ا طيك "اتريخ بغداد".
على ُكتك ابن حجر؛ حبيث ال مُيْكن ألحـد  أن يتخصـص يف هـذا الفـن عياالً  وقد أمصبح الناس  

 ويمستغين عن مؤلفاتهإ ويف ك ّ  منهما خٌذ وفْض ، أمحسمنم هللا إليهما.
وقد نـمقم  ابن حجر هذه املقولة يف اإلشادة اب طيك البغدادك، ولعله حني نقم  ذلـ  كـان هـو 

ه بقليــ ن ذلــ ، بــ  أمخــربم تلميــذه أو تالميــذه أنــه لــيس    أو كأوىل هبــا، لكنــه   يــمْذكر نفســم ثــذ  مــم
 الرضا إال عن حنو مخسة  ممن مؤلفاته؛ فهذه عظمممٌة فريدةإ راضياً ك َّ 

ومعم هـذا كلـه فـال تنـايف وال تمعـاُرإ بـني إمامـةم كـ ّ  منهمـا هبـذا التفـّرد، كـ د منهمـا يف ومانـه، وال 
ن قبـْ   ممة يفمانع ممن جتمدُّد هذه اإلمامة والعمظم  اتريـخ اإلسـالم كلـه يف خمتلـف مراحلـه وأحوالـه مـم

 ابن حجر وممن بـمْعده؛ إذ اإلسالم واّلٌد للعلما  العظما  األفذاذ، واحلمد هلل رب العاملني.
 هـ.544-476( هو  يل  بن مو   بن  يل  امليحص   امل  ْبيت  ة 25)
ــاهرة،  لســـماع"."اإلملـــاع إىل معرفـــة أصـــول الروايـــة وتقييـــد ا هـــو:( 26) وقـــد نشـــرْته دار الـــ اث ابلقـ

وهو  م، بتحقيق السيد أمحد صقر.١٩7٠  -هـ١38٩  واملكتبة العتيقة بتونس، الطبعة األوىل
 د. هُ ومادتـم  هُ ن أنفس الكتك يف اببه، يـُعمدُّ متخصصاً يف هذا املوضوع، وهو الذك أمخـذم فكرتـم مم 

 وهـو كتـابٌ ، ((مصـطلح التـاريخ))ابـه: يف كت -مع أنه ليس حُمدّماثً، ب  ليس مسلماً -  أسد رستم
=
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ٍص اصيــــلاي -6 هف" (27)وأبــــو  رــــْ ْه ــــف للف: "مــــل ال ي ــــعف ا ــــد  وم جم ــم  . (28)جــــزملاً مســ
ُْ  نوأميــلل ذملــك مــ   ثم ومف ر   مهــلة (29)املتصــلني  املــيت ا ــتهرتة وبف ــ  ؛ مل يـمتـــم

رمْت؛ مل يـمتـميم  ر فْهمهلة إىل أن جلملم:  واْختفص 
املــرمحن  احلــلفر املرقيــه تقــي املــدين أبــو  مــرو  يمــلن بــن املصــعم بــن  بــد -7

ْهرمزفْور ي نزيــــا طمشــــو/ل[ 2] املشــــ 
م تــــدري  احلــــديث -ف مــــع  (30) ل وميل  ملممــــ 

ــرفية ــة األ ـ هف اصشـــهور  -يتصدر ـ ــم ــد (31)تتلبـ ــي لً بعـ هفة وأمـــعل  ـ ــم ــا ل فـفنفونـ ة فهـ
 =

مبــنهج احملـدثني، ومبـنهج القاضــي عيـاإ ومـا أورده يف هــذه الرسـالة اللطيفـة عــن  فيـه  قـد أشـاد
 أصول الضب  والنقد.

رمإ لــه القاضـــي عيـــاإ، وهـــذه معلومـــاٌت ال   وقــد نقـــ  ابـــن الصـــالل يف مقدمتــه كثـــذاً أـــا عـــم
، وال سيما يف كتابة البحوث العلميـة  ،ديث خباصة الك احلة، وطيستغين عنها طالك العلم بعامّ 

 .حتقيقاً أو دراسةً  سواٌ  كان البحثُ 
 مر بن  بد اآيد بن احل ن اصيملن شي واصيلاية ن بًة إىل مميلن ش قرية إبفريقية. نزيا هو  (  27)

 هـ.581 يخ احلرمة اصتو   ةميف ة
هـــذه الرســـالة، وأّن  ملـــه عنــوانُ ا َيمْ بعكــس مـــ األمـــر علـــى أنّ  قــد تـــواردم كـــالم املتخصصــني( 28)

ُ  مــا يف هــذه الرســالة ُعُه جهــْ مــع ذلــ ، الــ  جــا ت يف حنــو ســبع صــفحات، و  ،احملـدّمث يمســم
 ليست كلها يف أمور  مهمةإ

ه يف جهلُـ  أنـه صـاش شـيئاً أـا ال يسـع احملـدّمثم  كتاب املياجني ايه أكرُب ممن واقعـه. صـحيحٌ ف 
 من ذل  بكثذ. يه احملدّمث أكربُ تا  إلما َي إالّ أنّ  وريقات  

رمْت".( 29) "  يْف ف "اْختفص  ُْ ثم  "بف  
 هـ(.643-577( وهو مشهور يتبن املصعمة )30)
"مقد مـــة ابـــن املصـــعم". وقـــد نفشـــر د  ـــدة طبعـــلتة تـــاملك ( وامســـه: "  ـــوم احلـــديث"ة و 31)

 م.1972ة امليلنيةاصيفتبة املع مية يتصدينة اصنورةة بتحقيو نور املدين   ة  منهل: ط.
ن كتــك كــر ابــن حجــر، رمحــه هللا، قــد التــزم فيهــا ابجلمــع مــم كمــا ذم هــي   مقدمــة ابــن الصــاللو 

=

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( 46)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ا ترتيبــفهف   ــ  املوضــع اصتنل ــ  ة وا تــىن بتصــلني  (32) ــيمل؛ ف هــاا د حمْصــف
ــفم م  ــل ةـ ــن غريهـ ــل مـ م  إمليهـ ــم دهلة وضـ ــ  تلتم مقلصـ ــم ــع  ـ ــةة ف مـ اخلثيـــ  اصرر قـ

  يـــهة فوائــدهلة فـــلجتمع د تتلبـــه مــل ترـــرق د غـــريل؛ ف هــاا  ميفـــم  املنـــلسف 
ٍرة  ٍرة وم ـتدر ٍك   يـه ومفْقتمصـ  و ـلروا ب ـريلة فـع حفْصـم  تـم انظـٍم ملـه وخمفْتمصـ 

ٍر.  ومعلر ٍ  مله ومنتمص 
النظر[   ]سبك تصنيف نزهة 

صم ملـــه اصهــــم مــــ   ن ذملــــكة ف خصــــته د أوراٍق ف ـــأمله بعــــض اهخــــوان أن أفخلــــم  

 =
ن املالحظـة مـم  ابـن حجـر ا ذكـرهمبـا طيك ولذه. ومتتـاو ابلشـمول يف تمنـاُولم علـوم احلـديث، و 

ة مرقَّمــم  عــمرمإم لعلــومم احلــديث علــى عنــاوين -رمحــه هللا-املؤلــف  علــى ال تيــك يضــال إليــه أنّ 
وذكرهـا ، ((ت أنواعـه سْـ وهـذه فهرم ))يف أول الكتـاب، وقـال:  أشار إليهـا نوعاً، 65أوصلمها إىل  

يـمُدلُّ علـى جـودة ال تيـك  ،أسلوٌب جيّـد وهذا، هال تيك الذك ذكر   ذل سْرداً مث تناوهلا على  
 .العاّم ملوضوعات الكتاب

ة، حيـث جـا ت  ن  مـم ْصدق على ما هو أخصُّ ولكّن مالحظة اإلمام ابن حجر تم  العنـاوين العامـّ
وقد أوردها يف مظاّن قد يكـون  ،ن القضا  يف صورةم مالحظات، وتعقيبات، وحنو ذل كثٌذ مم 
 ىل هبا منها.وْ ن املواطمن أم لذها مم 

ك حـــول "علـــوم هُ الســـيوطي يف تـــدريك الـــراوك، وكثـــٌذ لـــذُ الـــنهج  وســـار علـــى هـــذا ، أـــن كمتـــم
 .صالل"ابن ال احلديث"، أو حول: "مقدمة 

التصــنيف الــذك  ابلنظــر إىل ، أيضــاً،مالحظــة ابــن حجــر يف مكا ــا أنّ  لــ ولعلــه هبــذا يتبــني 
ــةُ  ــة النظـــر"، وهـــي طريقـ ــَّ  ابتكـــره ابـــن حجـــر يف "نزهـ ــم رْب السـ ــيم، احلاصـ ــوم  رة ألنـــواعم  والتقسـ علـ

 .ٌة يف الت ليف منضبطة احلديث، فهذه طريقٌة عقليّ 
 بــنانــد هــذا اإلمـام احلــافظ؛ إذ قــمدَّم العــذرم عــن اإلمــام ع رفيــع  هـذا الكــالم اشــتم  علــى أدب  (  32) 

احلال لد  كثذ  ممن الكاتبني يف مسائ  العملم اليوم،   ، على عكسم هُ الصالل قْب  أن يمنتقد عملم 
عنـد أحـد  سـبقه إىل الكتابـة يف املوضـوع؛ حـ    -أو ما يتوِهه وملَّةً -  الذين يـمْفرل أحدهم ابلزلَّة 

 ممن التنويه أبخطا  الناسإ نه ليس له هدٌل أهمُّ أ ئلقار لمُيخميَّ  ل

]سبك  
تصنيف 
[ نزهة النظر
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ــ ر  د مصـــث خن  أهـــا  األ"ـ ــم ةم امْلر يفـ ــٍةة مسم يتهـــل: "ةفْبـــم هفة ملثيرـ ْرتـــف ر "ة   ـــ  ترتيـــٍ  ابتيفم
ُف إمليـه مـن  ـــو بيٍا انـْتـمهمْ تف  ْم مم . (33)د  املروائـد  ـــــد ة وزوائــــوار ط املررائــــهفة مع مـل ضـم

خن ـــــخنف تنوزمهــــاُّ رموزمهـلة ويرتــــ م إيل ة اثنيلًة أْن أضمعم   يهل  ر لً حمف ـــفـمرمغ   لة ويوضـ  
ن ذملـــكة يم   ـــ  اصبتـــدئ مـــ 

هف إىل  ـــ امله؛ رجـــلملم االنـــدراع د ت ـــك  مـــل خمرـــ  فأجبتـــف
ُف  ُف   ـــ  خرـــلاي  -د  ـــر هل-اص ـــلمل كة فبلملغـــ د اهيضـــلم واملتوجيـــهة ونـمب هـــ

ُ  أطرى مبــــل فيــــهة وظهــــ ر يل أن  إيــــراطملف   ــــ  صــــورة  ـزواايهــــل؛ ألن  صــــل  م املبيــــ
ْمن توضــــيحهل أوفــــــة وطجْممه(34)وف ــــــ   أممْليم ــــــــــامْلبم ْ  ُف هــــال املثريقوفة ف ــــ  ــــــــل ضــــ  ةم ــــــيف

 . فأقول طلملبلً من هللا املتوفيو فيمل هنلملك:(35)املق ي ةم امل لملك  
يث[  ررق بال اخلرب واحلد  ]امل

. :ا رب -1   ند   ململ  هاا املرن   مراط ٌف مل حديث 
ن مثـم ةم  :وا ــربة مـل جـلمل  ـن املنـ     :احلــديثُ وقيا:    -2 مـل جـلمل  ـن غـريلة ومـ 

لر ي"قيــــا صــــن يشــــتغا يتملتــــواريخ و  ْخبــــم لتم مهمل: "اه  ة وصــــن يشــــتغا (36)مــــل  ــــم
 يتمل ن ة املنبوية: "ا د  و".

و -3 ن غـــري (37)وقيـــا: بينهمـــل  مـــوٌم وخصـــوٌص مفْث ـــم : فيفـــاُّ  ـــديٍث خـــرٌبة مـــ 
 

 .ملنزهة املنظرة امليت رمبل د يتنب ه هلل بعض املدار ال هلل  وهال م ن أ ظم  اصيزات املرريدة( 33)
؛ وذملك ألنه أْي مرف مل رهم. و  أممْليموف:(  34) ة  االختصلر املبمْ   د امل غة:  يْف ف أْي: أفضاف وأمْن م ف

وهـذا  .كن، مراده هنا: سمْبُ  الشرل مـع املـ ؛ ليكـوأ ك  مـا نـصد واحـدٌ ليبلًة     مل ذمترتف قر 
 يمنبغي مراعاته يف إخرا  النزهة وطْبعها، مع أِهّية متييزم ك ّ  منهما يف التنسيق.

 هل فق .   قلب  مب( ملصعوبتهل يتملنظر إىل املثريقة األخرىة طريقة   رْم امليف مة 35)
 مزة  وبيف رهل.رتخن اهل( جلمل ضبثفهل د األصا ب36)
معـ  اآلخـرم  كـ ّم   علـى دااًل  أحـُد اللفظـنيأن يكون هنـا  "هذا اصطالٌل، املقصود منه هو (  37)

؛ فنقول: بينهمـا هُ ولذم شم  املؤمن م : "إنسان"، و"مؤمن"، فإنسان تم كلمة  ، مث  عليهوو دة  
=

رق بني  ]الف
ا رب  

واحلديث[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( 48)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 . (40)(39) هنل بـ"اخلرب" ملييفون أمشارب   ة و ف (38) يف ٍ 
 =

عـ  د.حاشية  ذمُه".يمشم  احلديث النبوك ول : "خرب"كذل  لْفظُ ،  قٌ مْطلم   عموٌم وخصوصٌ 
 .، من طبعتمهم الثالثةعلى هذا املوضع

هل تلملتــليل: "وتــاا األ"ــرف  نــد اصختصــالة و  ــ   2( هنــل د األصــا  ل ــيٌةة ق 38) ل "ة نصــُّ
لٍو مل خــربة وقيــا اصــثعٌم رابــٌع وهــو أن األ"ــر مــل جــلمل  ــن  اهطعقــال األخــريين األ"ــر مف ــم

 أ مُّ منهمل. قلمله اصصن ".واخلرب ة املصحليبة واحلديث مل جلمل  ن املن  
اصصــن ة ونصــهل: "احلمــد بة ب ـْـ املشــيخ  ــهلل املــدين األخصلصــي   ــ   هنــل  ل ــية( 39)

 تتبه ابن   ر".  .قراملة حبث   ي  
 ا رب واحلديث:( 40)

ر املؤلــف  "ا رب" للعمــوم فيــه، وأمــا بـــ تعريفــات للخــرب، واختــار التعبــذم  ثالثــة ،رمحــه هللا ،ذمكــم
يف أص  اللغـة، فهـو اصـطالل   معناهعمومم  رُلمم  ةرسول هللا   حبديثم ((  احلديث))ختصيص  
 احملدّمثني.

 :"حديث" وممن طُُرقم التخصيص للفظة 
 استعمال )أل( العهديّة، فنقول: )احلديث(. - 
ــديثُ  -  ــول: )حـــ ــافة فنقـــ ــيص ابإلضـــ ــتعمال التخصـــ ــولم  اســـ ــُ هللا  رســـ ــا حـــ ذفت (. وهنـــ

صمة، أمـا كلمـة )حـديث( وحـدها يف أصـ   قرائنُ ال قيتْ لكن ب  ،صات اللفظيةاملخصّم  املخمصّم
 ب  هي أمش .، عين حديث الرسول فق اللغة فال تم 

 ال جيح بني هذه املصطلحات: 
 ن هذه األقوال يف تعريف ا رب؟ه  هنا  راجٌح مم  - 
 ، العلمـا نمم  عند فئات   هذه إطالقاتٌ  نه ممن الناحية التارخيية ال ترجيح؛ ألنّ إ  اجلواب:  - 

هــــا يف تفســــذ كالمهــــم، وال داعــــي ن املهــــم أن نـمْعرفهــــا، وأن نراعيم وســــتبقى كمــــا هــــي، ومــــم 
ــيح ــًة ال يمصــــحّ لل جــ ــتعماالت خاصــ ــذه االســ ــيح بــــني هــ ــ لةم ، بــــ  ال جــ ــ لةُ  ؛ ألن املســ  مســ

ش لل جــيح يف مثــ  هــذه ة يف االصــطالل، فــال مســوّم ، وال مشــاحّ واصــطالحات   اســتعماالت  
ر، ألن املس ل  بع م   بطالم ش إلوّم املسال ، وال مس ٌة ــــمس ل ةم ــــــهـذه االسـتعماالت، دون اآلخـم

=
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نل[  ي مل بلر طرق وصومله إ اخلرب يت ت  ]أق لم 

 فهو يت تبلر  وصومله إملينل:
طفرفقلً مجمْعف طمر يوة و"فمع يٌا" د   ألن  -أ لنيدف تيريةٌ   :إمل أن ييفون مله طفرفٌقة أي

ا" بضـــــم   ع   ـــــ  "فـفعـــــف واصـــــراط  -(41)ة"[ ـــــم "أمْفع  ]ة   ـــــ   ـــــ  تالة ود املق  امليفيـــــرة َيفْمـــــم
 األ لنيد. :يتملثرق

  يفليةف طريو  اصنت. :واإلسنادُ 
تر[:  توا  ] دطف امل

ٍة  -روط  املتـواترة إذا ورطت أ دف  /أ[ 3]  وت ك امليفيرةف  بـع  صـر   ـدٍط مفعـمال 
مـنهم ات  رلقـلً  (42)با تميففْون املعلطة قد أ لملُ تواط مهفم     امليفالة وتـاا وقو ـفهف 

 فع معىن ملتعيال املعدط     املصحيخن. -م ن غري  قصدٍ 
ْنهم ممْن  مي نه د األربعة.  وم 

 وقيا: د اخلم ة.
 وقيا: د امل بعة.

 شرة.وقيا: د املع
 =

ـــأترخيي ـــالشي ن حيــثُ مــم  ((احلــديث))و .ةــ يم  ((خــرب))أشــهر اســتعمااًل، و وعُ ــ عنــد الفقهــا ، ع ُ أمشــْ
وعاً كان مرف  ا إنْ ًا، أمّ ـــــاستعمااًل عندما يكون احلديث موقوفاً أو مقطوع  عُ يم شْ وكذل  ا رب أم 

 أكثر استعمااًل. ((احلديث))لمة فك
ا"ة ود يتقــي املن ــخ: "أفع ــة"  د األصــا:( 41) وهــو الصــواب. وهــو املوافــق للغــة، كمــا "أمفْـعــف

َجعــوا: رليــف علــى: أرلفــة، وهــذا الــذك ذكــره الشــرال. وأمــا الــذك جُيمــع يف القلــة علــى 
مل ــلن املعــرل"ة ينظــر: ". ..ك وأكعــُكعْــ "أفْـعــُ " فهــو مــا كــان علــى وون "فـمعــْ " مثالــه: كم 

 وهللا تعلىل أ  م. ملطة: أبسة ة6/23
 ىل أن تيفون برتخن املعال : "وقفو مهف".ثهل د األصاة واألموْ ( هيفاا جلمل ضبْ 42)

]أقسام  
ا رب ابعتبار  
 طرق وصوله 
إلينا[ 

عدُد  ]
[التواتر
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 وقيا: د اال"ه  شر.
 وقيا: د األربعال.
 وقيا: د امل بعال.
 وقيا غري ذملك.

ومتمم  ك تاُّ قلئٍا بدمليٍا جلملم فيه ذترف ذملك املعدمط ؛ فأفـلط املع ـمم. وملـي  بـعزٍم 
 .(43)أن يمث ر طم د غريل؛ ال تملل االختصلص

تر -1] اصتوا  [:ه روطو   تعري  

ف إمليه أن ي ـتوي األمـر فيـه د امليفيـرة اصـاتورة فإذا ورط اخلرب تاملكة وانضل
واصراط يتال ـتوامل : أن ال تـنقصم امليفيـرةف اصـاتورةف د بعـض -من ابتدائ ه إىل انتهلئه  

ن يتل  األموىل ــ  ــل مــ ــٌة هنــ وأن ييفــــون  -اصواضــــعة ال أن ال تزيــــد؛ إذ املــــزايطة مث وبــ
رم املْ  لهمدم أو اص ــموعمة ال مــل م ــتندف انتهلئــه األمــْ ي  ة  املعقــا  مفشــم ْرفة   "بــُ ب قمضــ  املصــ  
 تلملوا د نص  اال"نال.

 فإذا مجممع هال املشروطم األربعةمة وهي:
  دٌط تيري أ لملُ املعلطة تواط مهمة أو توافـفقمهمة     امليفال. -1
 ن االبتدامل  إىل االنتهلمل .رووا ذملك  ن مي هم م   -2
3- .  وتلن مفْ تـمنمدف انْت هلئ هم احل   

 
ــبكٌ ( 43) ــا  سـ ــى أّن اثن   وهنـ ــٌة علـ ــ  داللـ ــيس يف ذلـ ــنيم، فلـ ــا اليقـ ــدٌد مـ ــاد عـ ــه إذا أفـ ــو أنـ ، وهـ

وهو أّن العـمربة ليسـت ابلعـدد ضًا، ، أيذاهل ، وهنا  سبٌك اثلثٌ عنه ال يفيد اليقنيم  نقص ما
ة يف حـال  ف فـاد العملـم اليقيـين هُ ؛ وهلذا رمبا جا  العدد نفسُ خمالً دْ للقرائن مم   إنّ   فحْسُك، ب 

إنــه مــنهُج احملــدّمثني العملمــّي  حــال  أخــر  فــال يفيــد العلــمم، بــ  رمبــا ال يمصــحُّ أصــاًل. يف وجــا 
 الفريدإ

 تعريف-١]
  املتواتر

[ هشروطو 
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 ذملك أن يمْصح م خربمهم إفلطةف املع م  مل لمعه. وانضلف إىل -4
 فهاا هو اصتواتر.

ُْ إفلطة املع م متـواتٍر مشـهوٌر مـن   نه تـلن مشـهوراً فقـ ة فيفـاُّ   (44)ومل َت  ر
 .(45)غري   يف ٍ 

بلً[: تريد  صول املع م غلمل املشروط   ]هال 

ــم  ــة إذا  صـ ــلل: إن املشـــروط األربعـ ُْ وقـــد يقـ ــم   ُْ  صـــولم املع ـ تـمْ زم ــْ ة (46)ا ـ
 هو تاملك د املغلمل ة مليفنة قد يتخ    ن املبعض صلنٍع.و 

 
وذل  أّن العبارة ليست على إطالقهـا يف أّن املقيـاس  :ي ا  وتفصهذه املس لة فيها استدر (  44)

حصـوله، وذلـ  ألن احلـديث  العلـم، وطريـقُ  : درجـةُ املقيـاس  هو إفادة العلم وعدمـه؛ وإمنـا
ن لــذ، أيضــاً اآلحــاد الثابــت يُفيــد العلــم ، بــ  واحملتــف ابلقــرائن منــه يُفيــد اليقــني؛  ، مــم شــ ّ 

د؛ ح  ال حنتا  إىل هذا االسـتدرا ، وتقييـدها يكـون ن تـُقميَّ "العلم" هنا كان ينبغي أ  فلفظةُ 
ا العلــم الضــرورّك، ال النظــرّك، أك الــذك َيمْصــ   : العلــمبتحديــد املعــ  املقصــود، وهــو: إمــّ

ن لـذ حبــث  ونظـر، خبــالل العلـم النظــرك وعلـى طُُرقــه مبجـّرد يـاع ا ــرب والوقـول عليــه  مـم
ا  هُ املتوقــّف حصــولُ  ليقيــيّن، ال العلــم الــذك هــو الظــن الــراجح، أو العلــم اعلــى البحــث. وإمــّ

ــان: العلــم الضــرورّك، والعلــم اليقيــين. ولعلــه بســبك هــذا اإلطــالق  لالــك الظــن. أو االثن
 م نش ْت تل  األقوال جُتاه األخذ ابحلديث اآلحاد، وهللا أعلم.املوهم 

قــال بعــ  ))ث قــال: اجلزائــرّك الدمشــقّي هــذه العبــارة، حيــ انتقــد الشــيخ طــاهر بــن صــاح( 45)
 منهما متوترًا"، وذل  بعد أن عّرل كالً   مشهور    ، وليس ك ُّ مشهورٌ   متواتر    األفاض : "ك ُّ 

تـمقمُد، قـال بعضـهم: ولعلـه أراد ابملشـهور املعـ  اللغـوكُّ، ال  مبا عّرفه به اجلمهور، فهو أا يـُنـْ
لقـول آخرم  وْجهاً التممسم  ، مث١/١١2، له،  "توجيه النظر إىل ُأصول األثر"،  ((االصطالحيَّ 

كالمـه مســتقيٌم ال إشــكال فيــه ؛ إذ ْ هـذا علــى احلــافظ نظــرٌ  ه: ويف اع اضــابـن حجــر. قلــتُ 
للحديث، و  يمْذكر الشيخ   احلديث املتواتر ُشهرةٌ    يف أسانيدكثرةم الألّن    ؛وهللا أعلم  ،عندك
 .وْجهاً لالستشكال طاهر

 الضرورّك. -اليقيين- أمْك: القطعيّ ( 46)

]هذه  
الشروط 
  تفيد حصول 
العلم لالبًا[ 
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 وقد ومضمخنم هباا تعري  اصتواتر.
عففهف   قد يمر طف: (47)وخ 

 بع  صٍرة أيضلًة مليفنة مع فـمْقد  بعض املشروط. -أ
 أو مع  صٍر: -ل 

 مبل فوق اال"نالة أي بيع"ٍة فصل داًة مل د جتتمع  روط املتواتر. -2
 فق . أو هبملة أي: يت"نال -3
 أو بوا ٍد. -4

: أن ال يـــمر طم أبقـــا  منهمـــلة فـــإن ومرمطم أبتيـــرم د ((أن يـــمر طم يت"نـــال))واصـــراط بقوملنـــل: 
 األتير. بعض اصواضع من امل ند املوا د ال يضر؛ إذ األقا د هاا يـمْقضي     

 اصتواتر. :(48)[فاألول]
تر]  [: يفم اصتوا

بشـروطه  -نظري ة   ـ  مـل ةيت تقريـرلفأمخرعم امل- (49)وهو اصريد مل ع م امليقيه
 

واه، ال عكســهأك خــالل املتــواتر، أك صــود بـــ"خالفه"املق( 47) ، وهــو اآلحــاد مبختلــف : مــا ســم
 أقسامه.

 .معنيَّ  عدد   وهو الذك ورد بال حصرم  (48)
 واملثبت ممن عدة نسخ، وهو األليق ابلسياق.يف األص : "ف ول". و  
ذكـره يف  ى مـا ْوٌد علـاألول..." هي عم فوُيالحمظ أّن هذه األقسام ال  بدأها املؤلف بقوله: " 

قبله، وقد رمّقمُتها أبرقام  متسلسلة ، لميمْسه  فهمها وتذّكرها؛ فإذا قال املؤلف:    أمورده التقسيم الذك  
رمل مـا هـو، وإذا قـال: )الثـان( فمـا بعـدها   4٩ص  ( يف  ١)األول( فتنظر إىل رقـم )  تنظـر إىل    ؛ لمتـمعـْ

 . فسها لصفحة ن ا   يف   األقسام   وهكذا ابقي ،  الصفحة هذه  ( يف  2رقم ) 
ن األموىل إضـافة: "الضـرورك" كمـا "فلألول اصتواتر وهو اصريد مل ع م امليقيه".   قوله:(  49) كان مـم

 ذمكمر هو فيما بعد.

]حكم  
املتواتر[ 
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 امليت تقدمُ.
 اجللزم اصثلبو./ل[ 3] : هو اال تقلطواليقني

 خرب املتواتر يريد املع م املضروري.  وهاا هو اصْعتمممدف أن  
العلم الضرورك[   ]مفهوم 

 وهو املاي يفْضثر اهن لن إمليه حبيث ال  فْيفنه طفعه.
ـــوقيــا: ال يري ـــد املع  ـ ـــاملع   . وملــي  بشــيمل؛ ألن  إال نظــرايً  مم ـ ـــم يتملتواتــ ـــر  لصــ ٌا ـ

ــٍة   صـــن ملـــي  ملـــه أه يـــةف املنظـــر   ــٍة أو مظنونـ ؛ إ ذ  املنظـــر: ترتيـــ ف أمـــوٍر مع ومـ تلملعـــلمي  
ل  يـفتـمومصا هبل إىل   وٍم أو ظنوٍنة وملي  د املعلمي   أه يةف ذملكة ف و تلن نظرايً ملممـم

 مصمام هلم
(50). 

ملع  ملع م املضروري وا ررق بال ا نظري[ ]امل  م امل

 والمم هباا املتقرير  املررقف بال املع م املضروري  واملع م املنظري :
إ ذ  املضروري  يريدف املع مم بع ا تدالٍلة واملنظري  يريدلة مليفنة مع اال تدالل  -1

     اهفلطة.
ــه  -2 اف إال صـــــــن فيـــــ ــف ــلمٍعة واملنظـــــــري  ال حمْصـــــ اف مليفـــــــا    ـــــ ــف وأن املضـــــــروري  حمْصـــــ

 ر.ـأه يةف املنظ
 

، ولكن يبدو أنه، مع هذا، قْد ، رمحه هللاهذا حتقيٌق َجي  للمؤلفة  ((هلم ام صم صل  م ))  قوله:(  50)
ر  هبـا عـن بعـ م   خدمم استم  ن هـذا قولـه الـذك  مراعـاة اإلطالقـات الـ  خيـم هـذا التحقيـق، ومـم

، وكان حقه أن يـُقميّمد هذا ((وما ختلَّفْت إفادة العلم عنه كان مشهوراً فق ))مضى قب  قلي :  
يُفميــد، أيضــًا، العلــم،  قــد يقــول: العلــم اليقيــين الضــرورك؛ إذم احلــديث املشــهور أبنْ  العلــمم 

ه إىل درجة القطـع ف صـبح يفيـد العلـم عتْ ة له رفبه قرائن مقويّ  تْ لكن، النظرك، مث إْن احتفّ 
 اليقيينَّ النظركَّ.

فـ"العلم" يتحدد بتحديد درجته، وبتحديد طُُرق التوص  إليه، فال يتم حتديد املصـطلحات  
 هذه إال بتحديد درجاهتا وطرق التوص  إليها.

مفهوم  ]
العلم  
[الضرورك

]الفرق بني  
العلم  

الضرورك 
والعلم 
النظرك[ 
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ُْ  روط اصتـواتر د األصـا  وإمنل ؛ ألنـه   ـ  هـال امليفيريـة ملـي  مـن (51)أفهْب مم
 .(52)مبل ث    م  اه نلط

 ]تعري    م اه نلط[:

ام بـه أو يـفْ مكم  إْذ   مف اه نلط  يفبحث فيه  ن صحة احلديث أو ضعره؛ مل يـفْعمـم
ْف األطامل   يم ث  ـن ر (53)من  يث: صرلتف املرجلل وص  جلملـهة بـا ة واصتواتر ال يـفْبحـم

 .(54)َي  ف املعما به من غري حبث
 

 املثبعة.   م ن هال من هاا امليفتللة    ( 225-219ص  : ) ةبة املر يفمر " اص مل ف يتألصا:  ( يمقصد 51)
  ن مبل ث   م األصول.( وإمنل هو م  52)
ك ّ  منهمـا.   ودرجاتُ  ها،وعدمُ  الثقةُ  ن حيثُ "صفات الرجال"، أمْك: أحوال الرواة مم   وقوله:  (53)

يغُ  ــّ األدا " هـــذه للتعـــرل علـــى طـــرُ  و"صـــم ن عدمـــهق التحمـ نيُّم االتصـــال مـــم ــر  ، وتـمبـــم ة ويـفْنظـ
ن وقولـه: " مـم . 90-78/ 1مع األصــول.." د "جــل  ترصيا هاا اصوضوع  ند ابــن األ"ــري

،  وحتممقُُّقهـا فيـههم وصـفاتم  التواترم  شروطم  حتديدُ   لذ حبث"، أقول: لكن، يـُْبحث عنه ممن حيثُ 
 يوردونه يف مصطلح احلديث هلذا الغرإ.لعلهم و 

 املتواتر واآلحاد: (54)
ن غــري  صــر   ــدٍط معــالرف اخلرب إمل أن تيفون ملــه طــف   إذا تــوافرت فيــه بقيــة ة فهــاا ٌق: تيــرية مــ 

حمصــورة بعــدٍط ال  قٌ رف  روط املتواترة فهو  ديٌث متواتر وخربمٌ متواتر. أو ييفون اخلــرب ملــه طــف 
 يـمْب ْ املتواترة فهاا آ لط.

 :العلمم  واآلحادم  ن املتواترم مم  ك ّ    إفادةم  مس لةُ  
ن املقضــلاي و آ ــلطاً متــواترة أ  ــوامل تلنــُة املع ــمم  وهال اص أملة )وهي مدى إفلطة املرواية    ( مــ 

ن قـــلل أبن اصتــــواتر يريـــد املع ـــم امليقيــــه ا فيهـــل خــــعف بـــال املنـــلس: فمــــنهم مـــم املـــيت  صـــم 
 املنظري . م امليقيه   ْ إنه يريد املع   :ن قللاملضرورية ومنهم مم 

 إنه يفريد املع مة وقلل آخرون أبنه ال يريد املع م.  :قد قلل قوم :واآلحاد 
م بد مم س لة الوللنظر وال جيح يف هذه امل  ن حتديـد املصـطلحات أّواًل؛ ذلـ  أنـه ابلتتبـع تـمبـمنيَّ

ــم  أنّ  ــني املختلفـ ــالل بـ ــرّد ا ـ ــطلحاهتم، ال مـ ــتالُل مصـ ــو اخـ ــا هـ ــان، إمنـ ــر األحيـ ني، يف أكثـ
=

]تعريف 
علم 
اإلسناد[ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( 55)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 =
 اختالل مقاصدهم وآرائهم.

فيمـا  هذا  م ــــوع؟ إلي  تفصيــــــــــا يف هذا املوضـــــــــوما معناه ؟ةـــــفما املصطلحات املستخدم 
 يلي:

 لدينـا:
 كلمة: )العلم(.  - 
 وكلمة: )اليقني(. - 
 وكلمة: )الظن(. - 
 وكلمة: )الضرورك(. - 
 وكلمة: )القطعي(. - 
 وكلمة: )النظرك(. - 
ينًا،  -رمحــه هللا-وقــد حقــق اإلمــام ابــن حجــر   فيمــا ذهــك إليــه يف هــذه املســ لة حتقيقــاً رمصــم

طلحات يف بعـ  اجلوانـك، لكنـه هـو اآلخـر قـد ذه املصـورأ  يف هـذه القضـية فرقـاً بـني هـ
 ال  بسبكم إيهامها وقع ا الل. ،العبارات املوِهة بع م  -أحياأً -خدماستم 

ستخدم يف هـذا املعـ  ال َيصـ  هي على معناها اللغوك املعهود. وعندما تُ  ((ملْ عم ))فكلمة:   
لـيس ملحوظـاً عنـد  فًا، أوستخدم على مصطلح  آخر ليس معرو فيها إيهام، ولكن عندما تُ 

 بع  الناس، يقع اإليهام ويقع ا الل.
وقـد رأيـُت كثـذاً أــن تكلمـوا يف هـذا املوضــوع قـالوا: حـديث اآلحــاد ال يفيـد العلـم، وقــال  

 :اآلخرون: ب  يفيد العلم، فلما تتبعُت األمر وجدُت أنّ 
القطعــي اليقيــين، العلــم  نوعــان: فمنــه-ابلنظــر إىل الداللــة القطعيــة وعــدمها- ((العلــم)) -١ 

 والنوع اآلخر العلم الذك يـمْثبت أبللك الظن. 
إىل نـوعني: العلـم الضـرورك، وهـو -ابلنظـر إىل طريقـة التوصـ  إليـه-  ((العلم))وينقسم    -2 

ــه علــى  ، والعلــم النظــرك الــذك يتوقــف التوصــ  إلي ، وال إىل تتبــع  ــا  إىل حبــث  الــذك ال َيت
  البحث والنظر.

 قسام اآلتية:ندأ األوهبذا تكون ع 
 .املضروري   املقثعي   املع م امليقيه   -1 

=
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 .املنظري   املقثعي   املع م امليقيه   -2 
 .املنظري   املظه   املع م -3 
فــإن املــراد عندئــذ ســيكون  ،وإذا اســتخدمنا هــذه املصــطلحات الدالــة علــى هــذا التحديــد 

األمــور، وال  هــذهفــني يف ن املختلم ن خاللــه أنــه ال خــالل بــني كثــذ مــم واضــحًا، وقــد يتبــني مــم 
اآلحـاد الثابـت درجـاٌت يف  ن التـواتر، كمـا أنّ يـمْبعد أن يكون املتواتر درجـات  يف الـتمكن مـم 

 التمكن يف صفة الثبوت.
 ميكن أن ينقسم ا رب الذك يدّل على القطع واليقني إىل قسمني: ؛ويف ضو  ذل   

 .املضروري   املقثعي   مل يريد املع م امليقيه   األول:
 .املنظري   املقثعي   ل يريد املع م امليقيه  م ثان:وال

واملتــواتُر إمنــا ينحصــر النظــُر فيــه يف مــد  تــوافر التــواتر، أمــا النظــر يف اآلحــاد فمــن أحيــةم  
ــم  ْدخ  يف علـ ــم ــاملتواتر ال يـ ــرين، فـ ــني النظـ ــرٌق بـ ــوت، وفـ ــروط الثبـ ــة شـ ــه، وبقيـ ــدقم رجالـ صـ

يف  ن حيـث النظـرُ ْدخ  فيـه مـم إمنـا يـم ف الروايـة وصـحة األسـانيد، و ضـعْ  ن حيـثُ املصطلح مم 
 -القطعـيّ - اليقيـينّ  إفادتـه العلـم توافر صفات التواتر وشروطه، فإْن ُعلـمم فيـه ذلـ  ُعلممـتْ 

 .الضروركّ 
علم  خمصوص؛ وهـو  حديث اآلحاد ال يفيد العلم، إمنا أراد نفيم إن ّ  :ممن قال  ويظهر ن أنّ  

صـة، ولكـن، هـذا التخصـيص فيـه نظـر؛ عليه خا، ألنه أمطلق العلم  الضروركّ   العلم القطعيّ 
أو  ،يقينيـاً لمـاً ، بغـّ  النظـر عـن كونـه عم دون شرعاً بك  دلي   صـحيح يفيـد العلـمم ألأ متعبَّ 
 أو نظرً . ،كونه ضرور ً ظنيًا، أو  

يف صحة الدلي  ليصحَّ العم  به، ولذل  جا ت األدلة    أكُّ قيد    -الثبوتُ   ممن حيثُ -فال ُيش ط   
العلـم،  صحيح فهـو يفيـد ك  دلي    بد أبللبية الظن، فالظن هنا هو الراجح، إذ أنّ ة ابلتع الشرعي 

 مث قد يكون هذا العلم يقينياً أو ظنيًا، وقد يكون ضرور ً أو نظرً .
العلم النظـرك، ال الضـرورك، مث قـد  :وقال بعضهم أبن احلديث اآلحاد يفيد العلم، ومراده 

ــين ا ــم اليقيـ ده العلـ ــْ ــم لقطعـــي، يكـــون قصـ ــن مـ ــم الظـــين، ولكـ ــذا أو العلـ ــه علـــى هـ ن ال يوافقـ
 ه؛ في تك على ذل  حصول ا الل بينهما.االصطالل قد ال يـمْفهم مرادم 

=
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هـو احلديث اآلحاد ليس كله يفيد العلم الظين، وإمنا  على أنه يتبني لنا ابلنظر والتدقيق أنّ  

ن هـذه احليثيّـة ن النتيق أصـول احملـدثني تكـو فْ حبسك النظر يف رواته وروا ته، وم  جـة، وهـو مـم
 ينقسم إىل قسمني:

خرب اآل لط املصحيخن املاي د  مْت   به قرائن تقو  يه وترفعــه إىل طرجــة املقثــعة فهــاا يريــد   األول:
 .املنظري   املع م املظه  

خرب اآل لط املصحيخن املاي ا تر ُ به قرائن تقو  يه وترفعه إىل طرجة املقثع وامليقالة فهاا   الثان:
 .املنظري   م امليقيه  يد املع ير

 حكم حديث اآلحاد:
احلديث إذا صح، قامت به احلجة، دون االلتفات  ُمسملَّم به عند َجهور املسلمني أنّ ن الْ مم  

ه، ودون التفـــات إىل درجـــة الثبـــوت، املهـــم أن يكـــون ـــــإىل طريـــق التوصـــ  إىل صـــحته وثبوت
الصحة، والتواتر قدٌر وائد على هو الشرط  اثبتًا، فالتواتر ليس شرطاً للعم  ابلرواية، وإمنا

و دُة متكن  يف الثبوت، ولكـن تلـ  الـز دة ليسـت أمـراً فيه الصحة، وله فوائد وال ش ، و 
 فاً عليه العم  ابلرواية.متوقّم 

ــه احلجــة، ســوا  يف أمــرم    العقيــدة أو يف أمــرم  وهبــذا يتبــني لنــا أن احلــديث إذا صــح قامــت ب
ْن رم  الشــريعة، وإمنــا رمدَّهُ  دَُّه يف العقيــدة بســبكم ا لــ  يف داللــة املصــطلحات املســتخدممة مــم

لد  ممْن تكلـم يف مصـطلح احلـديث؛ فعـربَّم بنفـي داللـة حـديثم اآلحـاد علـى العلـم؛ فرتَّبـوا 
على ذل  املصذم إىل ردّمه يف العقيدة احتجاجاً بكون العقيدة جيك أن تكون يقينًا، وقالوا: 

 فما اجلواب عن هذا؟. ى الظن.ال يـُْب  اليقني عل
هو أن املع مم اصنري  طالملــةف احلــديث اآل ــلط   يــه هنــلة واجلوال  ن هال املقل دة   اجلواب: 

 ــمة وإمنــل هــو املع ــم املقثعــي امليقيــهة وحنــن نقــول: هــاا امليقــال واملقثــع ملــي  هــو مْث ــو املع  
 شريعة.د املعقيدة أو د امل ملي   رطلً د "بوت املرواية مل عما هبلة  واملٌ 

نـاه علـى ا طـ  يف مبْ كـان " اليقــني ال يـُبــْ  علــى الظــن  ن أنّ مــم "وما قالوه، واحتجوا به:   
: )إن حديث اآلحاد ال يفيد العلـم وإمنـا يفيـد الظـن(، إذ فهم املقصود بقول بع  احملدثني

=
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لــوا الظــن هنــا علــى جمــرد الظــن الــذك ال يــدل عليــه دليــ ، وال يصــ  إىل درجــةم الثبــوت، محمم 
 أدلةم  هو املراد، ب  لو كان مراداً عند أولئ  لكان مردوداً حبكم الواقع وداللةم يس ذل   ول

 الشرع ال  جا ت رجياب العم  خبرب الواحد إذا صح، دون قيد  أو شرط.
، ولكن ، أو يفيد العلمم أبّن حديث اآلحاد الثابت يدل على العلمم   ن الواجك التسليمم إّن مم  

 ن ُتدقَّق وحُتّرر.ت جيك أاملس لة مس لة مصطلحا
ـــإن املعقيـــدة يق وأمـــا قـــوهلم:  ــٍا ــــ ىن   ـــ  املظـــنة وأنـــه يشـــ ط د أمي  طمليـ اٌل؛ وامليقـــال ال يـفبـــْ

ــهي خــا بــه د املعقيــدةة أن ييفــون يقينــلً قثعيــلً؛  د املعقيــدة؛ هــي : أن هــال قل ــدة فجواب
اًل يف ـها ليســـت دليــــألنـــ نفســـها؛ فـــإذا أردأ أن  خـــذ هبـــا، فْلنطمبّمْقهـــا أوَّلم مـــا نُطمبّمُقهـــا علـــى

كُ العقيــدة  ــة ن ذلــ ، فهــي قاعــدٌة عامّــ مــم  ، وإمنــا هــي أعمــقُ فحســْ اكمم إليهــا ســائر أدل ة حتــُ
طبقها على نفسها، فنقول: هذا كالٌم يف قها أولم ما نُ نطبّم  خذ هبا فلْ  العقيدة؛ فإذا أردأ أنْ 

اُتوا بـُرْ ﴿ العقيــدة؛ فــ ين الــدلي  القطعــي عليــه؟إ ْ  هـــم انمكُ قـــُ ادمقنيم هـــم ُتم صـــم : 111) ة﴾ م إمْن ُكنــــْ
 )أذْترف أن  هال قد أفلطان هبل أف تلذي ط.حممد مصثر  األ ظمية رمحه هللا(. .(2املبقرة:

، ب  الدلي  قائم بضّد على هذه القاعدة هو أْن ال دلي وجوالف امل  ال امل لبو   اجلواب: 
ة، والنـ  عليـه الصـالة والسـالم القاعـد االحتجا  خبرب الواحد تردُّ هـذه  أدلةم   ذل ، إذ ك ُّ 

وهم اإلسـالم كلـه: عقيـدًة وشـريعًة؛ لم رسُ   بـمعمثم  ه إىل خمتلف البلدان واحداً بعـد واحـد  ليـُعملّممـُ
صح مث  هذا لو كانت القاعدة املذكورة صحيحة؟إ كيف يصـح عندئـذ أن يتلقـى فكيف يم 
نق  واحـد؟إ إّن هـذا أـا يـم عـن شـخص ، وشـريعةً  ينم كلـَّه، عقيـدةً ، أبكملهم، الـدّم أه  ُقْطر  

 هذه القاعدة نقضاً ال مزيد عليه، واحلمد هلل رب العاملني.
واالتواتر بني أه  االختصاص و   هم:سم

هنــلك فــرق بــال أمــرين: بــال احليفــم يتملتــواترة وهــاا ال ييفــون إال ألهــا االختصــلصة وبــال  
ا مليفــا أ ــد هــاا حصــ  صــول املقثــع وامليقــال ملــدى امل ــلمع  نــد االطــعع   ــ  املتــواترة ف

 قه.يوقم ف     طبيعة اخلرب و روطه أو طرف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 فائـدة:
أن ميـلل اصتـواتر   ـ  املتر ـري اصتقـدم يمعـ زُّ وجـوطفلة إال   (55)ر ابن املصـعمتم ذم 

 : ذمبم علــيَّ(أن يــفد  م  ذملــك د  ــديث  ْن كــم ز ة  ممنــوٌعة  ومــل اط  ــلل مــن  .(56))مـــم املعــ 
ن املعـدم؛ ألن ذملـكم نشـأم  ـن عٍع   ـ  تيـرة  املثـرق   وتاا مل اط لل غمرْيفلف مـ  ق ـة  اطـ  

وأ ـــوال  املرجــــلل  وصــــرلر  م اصقتضـــية  هبعــــلط  املعــــلطة  أن يـمتمواطـــ ا   ــــ  تــــاٍلة أو 
 حمْصفام منهم ات  رلقلً.

تر[:  اصتوا  ]املدمليا     وجوط احلديث 

يـْـرٍة د األ لطيــث: أن  ر رف بــه تــونف اصتــواتر موجـوطاً وجــوطم تم ْن أ  ــن  مــل يـفقـم ومـ 
اومملمةم أبيدي أها املع م  رقلً وغريتًة اصقثوعم  ندهم بصـحة  تم م اصشهورةم املْ امليفف  مفتمدم

ُْ   ــ  إخــراع   ــديٍثة وتعــدطْت طفرقــفه  تعــد طاً  ن ــبت هل إىل مصــنر يهلة إذا اجتمعــ
ة إىل آخر املشروطة أفـلط املع ـمم  يا املعلطةف تواطف مهم     امليفما ل  امليقيـه  بصـحته إىل   ف

 .(58)(57)ذملك د امليفت  اصشهورة تيريقلئ هة وميا 
 

 .267ص  ةد "مقدمته"( 55)
: )ممْن تمال   ي  متعمداً ف يتبو ْأ مقعدملف م ن املنلر (ة  ديٌث متــواترة قــد جــلمل  ــن ( قومله  56)

ن األصـــــحللة  ــ  ــدٍط مـــ ــلرية املع ـــــمة  ـــ ــل: املبخـــ ــو د املصـــــحيحال وغريمهـــ ة 110ة وهـــ
ة 3461 ةاملبخـــــــــلري ة و   ـــــــــن أيب هريـــــــــرة ة3دمـــــــــةة  ـــــــــ مة مقة وم6197ة واألطل

 .رضي هللا  نهمل أ لطيث األنبيلملة  ن  بد هللا بن  مرو
 د األصا  ل ية    اصصن  ونصهل: "ب غُ قراملة حبث   ي . تتبه م ملره".( 57)
فقد  ما ذكروه يف الكتك ا اصة ابلتواتر ليس كثذًا؛ احلق أنّ   مقدار األحاديث املتواترة:(  58)

ن احلــديث املتــواتر"، وكتــاب مــم  ( حــديثاً يف كتابــه: "نظــم املتنــاثر3١١كــر الكتــان حنــو )ذم 
يف هــذه القلــة هــو الشــرط  -يف رأيــي-ن هــذا العــدد، ولكــن الســبكلــه أقــ  مــم الســيوطي قبْ 

ممن هؤال  حتديد املتواتر؛ فالكتان مثاًل َجع يف كتابه ما اجتمعت عنده     عليه ك د الذك بم 
=

   الدلي]
جود  على و 

احلديث 
[ املتواتر
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اآل لط[ يث اصشهور -2] ]أق لم  ص تريض  تعري  احلد بينهملة وا ملررق   [ ووجه ا

حمصـورٌة أبتيـرم [  أ /4 ] : مـل ملـمهف طـرقٌ -وهو أول أق لم اآل ـلط-(59)  والثان
 .(60)م ن ا"نالة وهو اصشهور  ند ا د"ال

يم  لملة ـــ ة  املرقه ــــ ٍة م ن أئم ـــ ض     رأي  مجل  ـــ ري هة وهو اص ت ـــــ و  ــــ مسف  يم باملك ملوض  مسـف  
ْن غـلير بـال اص ــتريض  يض فيضـلًة ومـنهم مـم ن: فـل  اصـلملف يمرــ  بـاملك النتشـلرلة مـ 

ة واصشـهور أ ـمُّ مـن (61)واصشهورة أبن  اص تريض ييفون د ابتدائه وانتهلئه  ـواملً 
 ذملك.

 مبل ث هاا املرن. ومنهم ممن غلير     تيريٍة أخرىة وملي  م ن
املشهور[:  ]أقسام 

 مث اصشهور يفث مو:
 =

 ن الروا ت.ف كثر مم  ،رة طرقله عش
ره اإلمـام اـبن تيميـة، رمحـه هللا،    هنا  دلي ٌ لكن،    آخر ُيْستدل به على كثرة احلـديث املتـواتر ذكـم
ي األمـة هلمـا ابلقبـول   وهو أنّ  ذكـر هـذا يف    ، َجهور أحاديث الصحيحني؛ متـواتر، أو اثـبٌت قْطعـًا؛ لمتملقـّم

. وهبذا  ١7/ ١8،  " جمموع الفتاو  " ، و 67-66،  " التفسذ مقدمة يف أصول  " عدد  ممن املواضع، منها:  
 يـُْعلم كثرة احلديث املتواتر واحلديث الثابت ثبواتً قطعّيًا. 

ن خاللــه كثــرة األحاديــث املتــواترة، وهــو النظــر إىل آخــر مُيْكــن أن نم  وهنــا  أمــرٌ   عــرل مــم
ر مــا ر تــواتر َجيــع أنــواع احلــديث املتــواتر: املتــواتر لفظــًا، واملتــواتر معــ ، واملتــوات اً عمليــًا، وحبصــْ

)وقد أفلطان ببعض هال املروائد  صبح العدد كبذًا.يمْصدق عليه التواتر يف ُك ّ  ممن هذه األنواع يُ 
 أ تلذي ط.حممد مصثر  األ ظمي د حملضراته ملنلة رمحه هللا(.

ُف مله رقم 52وهو املاي أ لر إمليه د ص ( 59)  .2ة ووضْع
 ملشهرة مبعىن املشهرة     األممْل فن .ة ال اد اصثعم ا د"ال أمْي:( 60)
هل:  أ4( د األصا ق61) قوملــه: " ــوامًل"ة يتملرــتخنة خــرب "ييفــون"ة وامسهــل م ــت ة ))ة  ل يٌة نصــُّ

ُْ تقديرل:   . (( هوة راجٌع إىل اص تريضة تمل هو ظلهرة مليفنة توهم بعضهم؛ ف املك أف"ب تم

]أقسام  
 اآلحاد[

تعريف -2]
احلديث 
  املشهور

واملستفي ،  
ووجه الفرق  

[ بينهما 

]أقسام  
املشهور[ 
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     مل  فر  ر هنل. -1
و    مل ا تهر     األمل نة؛ فـميمشـما مـل ملـه إ ـنلٌط وا ـٌد فصـل داًة بـا مـل   -2

 .(62)ال يوجد مله إ نلٌط أصعً 
املعزيز[:  ]تعري  

 .(64)ال: املعمز يز: وهو أن ال يمرو يمه أقاُّ م ن ا"نال  ن ا"ن(63)والثالث
 

رم مب  احلديث املشهور:  (62) مل -داً ـال"نالة أمْي: بيع"ة فصل ل فوق ااملق م امليلين وهو مل  فص 
 .-د َيمْممْع  روط اصتواتر

 املشهور يطلق على معنيني: -
ــه   ــــــ  املعــــــدط اصــــــاتورة وهــــــال  ــــــهرةٌ  -1  د اصــــــثعم ا ــــــد"الة مــــــل تلنــــــُ املــــــرواايت فيــــ

 .اصثع ي ةٌ 
 املعــدط دطه ذملــك ن  ــرْ ومشــهور مبعــىن املشــهرة   ــ  أمل ــنة املنــلسة وهــو هبــاا اصعــىن ملــي  مــ   -2

 رواتهة با يمْدخا فيه  ة مل ملي  مله إ نلط.
ن هــاا أن اصشــهور   ــ  اصعــىن امليــلين قــد ييفــون متــواتراًة أو آ ــلطاًة أو ال أصــا ملــهة ويتبــال مــ   

ن اهتمـــلمهم يتصشــهور يتصعـــىن االصـــثع يوقــد تـــلن اهتمـــلم ا ــد    ربمم مـــ   ؛"ال هبـــاا اصعـــىن أمتــْ
فقد يشتهر     أمل نة املنلس مل ييفــون ميفــاويتً  ال يصخن؛وذملك مل تنبيه     مل يصخنة ومل 

ــ    ـــ  ر ـــول هللا  ــاا املنـــوع مـ ــلهتم املع مـــلمل هبـ ــل أفملـــ   ة فـ ــاا امل ـــب ة وممـ  ه  فيـــ ن اصشـــهور هلـ
هــاا  قــرأ. وينبغــي أن يف مل  ــخلوي  ةن احلــديث   ــ  األمل ــنة""اصقلصد احل نة فيمــل ا ــتهر مــ  

 ؛ صل فيه م ْن املروائد.امليفتلل
ُف مله رقم 52يه د ص أ لر إملوهو املاي ( 63)  .3ة ووضْع
وهــذا ال يكفــي لتحديــد ن ا"نــال  ــن ا"نــال"ة وهــو أن ال يرويــه أقــا مــ  " احلــديث العزيــز: (64)

ن شرط  آخر، وهو حتممقُُّق االثنينية ولو يف طبقة واحدة، ولكنه شرٌط ينبغي العزيز ب  البد مم 
وتعريفم كـ ّ  منهـا. لكـنَّ ث هذه، أن يكون ملحوظاً مبقتضى تقسيم ابن حجر ألنواع احلدي

هُ  يغة بع  الناس قد يـمْنق  عنه تعريف العزيز، مثاًل، وحدم ؛ فُيصـبمح خطـً ؛ لـنْقصم هبـذه الصـّم
 هذا الشرط فيه؛ فتنبَّْه.

تعريف ]
[العزيز
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ز   ل مليفونـــــه  ـــــم ل ملق ـــــة  وجـــــوط ل ة وإمـــــ  يم بـــــاملك إمـــــ  و يم مب ي ـــــه مـــــن ومســـــف   ة أمْي قـــــم
 .رىـأخ طريوٍ 

لئ ي هفة وهـــو أبـــو   ـــي اجلفبـــ  ن  (65)وملـــي   ـــرطلً مل صـــحيخنة خعفـــلً صـــن زم ممـــم مـــ 
ة  يـــث (66)"  ـــوم احلـــديث"اصعتزملـــةة وإمليـــه يـــومرف تـــعم احلـــلتم أيب  بـــد هللا د 

يرويــــه املصــــحليبُّ املزائــــاف  نــــه ا ــــمف اجلمهلملــــة؛ أبن ييفــــون ملــــه املصــــحيخن أْن ))قــــلل: 
 .((راواينة مث يتداومله أها احلديث إىل وقتنلة تلملشهلطة     املشهلطة

املبخلري د صحيحه[: أبن املعزيز من  رط  املعريب:  بن   ]ط وى ا

لر ي  "د  (67)وصـر م املقلضـي أبــو بيفـر بــن املعـريب أبن  ذملـك  ــرطف  " ـرم املبفخــم
ة وأجلل  مل أفْور طم   يه م ن ذملك جبواٍل فيه نظر؛ ألنه قلل: فإن قيا: املبفخملر ي   
 : ــات( ـــديثف ــال ابلنيـ  رول  ـــن  فمـــر إال   قمـــة  قـــلل:ــــــ؛ د ي(69)ْرطٌ ـــــــفم   (68))األعمـ

 
لئية  ( هـــو حممـــد بـــن  بـــد65) هــــة أ ـــد أئمــــة 303-235املوهـــلل أبـــو   ـــي اصعـــروف يتجلبـــ 

 منهم. اصعتزملةة وإمليه تفن   فرقة اجلب لئية
 .62ص ( 66)
 .ه583-468 هللا بن حممد اه بي ية أبو بيفر بن املعريبة املقلضية   هو حممد بن  بد ( 67)
ُْ ه ْ رمتفهف إ ىلم اّلل   68) ة ومإ من مل مل يففا   اْمر ٍئ ممل نـمومى؛ فمممْن تملنم ملن  ي لت   ( احلديث هو: )إ من مل األمْ ممللف يت 

هف إ ىلم  ــف ومل ه  فمه ْ رمتـ ــف ل؛  اّلل   ومرم ـ ــم رمأمٍة يـمتـمزمو جفهـ ــْ يبـفهمل أمو  امـ ــ  نـْيمل يفصـ ــدف هف ملـ ــف ُْ ه ْ رمتـ ــم لنـ ْن تم ــم ومل ه ة وممـ ــف  ومرم ـ
ه (ة أخرجــه املبخــلرية  لجمرم إ ملميــْ ل هــم ة املعتــوة وأخرجــه 2529ة اه ــلنة و54فمه ْ رمتــفهف إ ىلم مــم

 ة اهملرة.1907ة د مواضع أخرىة وأخرجه م  م أيضلً 
 ابلنيات:ألعمال حديث: إمنا ا (69)
  قة فيه ملو قلل املصحلبة ت هم أو بعضهم: نعم مسعنل ذملك.إمنل يزيا املغرابة اصثْ  -1
ن أ  ــ  طرجــلت املصــحة؛ مليفونــه ورط بثريــٍو صــحيخن مــروي د  -2 هــاا احلــديث فــرٌط صــحيخن مــ 

 ته األمة يتملقبول.املصحيحال وت ق  
=

]دعو  ابن  
العر : أبن  
العزيز من  
  شرط البخارك 
يف صحيحه[ 
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ق نل: قد خمثم م به  فمرف     اصنرب حبضرة املصحلبة؛ ف وال أ م يعرفونه ألنيفـرول. 
 .-تاا قلل-

ب  ا املعريب[:]املرط     جوال   ن 

ن غـريلة وأبن  ن تـو م  ـيفتوا  نـه أن ييفونـوا مسعـول مـ  وتـفعفق   م أبنه ال يـمْ زم م  
 =

ن أنـــه ع ـــ  املـــرغم مـــ  ثعيــةة فهة وأصـــبخن احلــديث  نـــدان صـــحيحلً صـــحًة قفعــد ةف أمـــور رفعتْـــ  
ــ   ــد ا ترــ ــه ورفعتْــــ  ُْ آ ــــلطة فقــ ــه قــــرائن قو تــ ــة امليقــــالبــ ــر إىل املروايــــة -ه إىل طرجــ هــــاا يتملنظــ
أمل معنلل فمتواترة وصعرفة املتواتر اصعنوي يـفرماجع َترَيــه د "االبتهــلع -مل حديث     ملرظه

 ة مع احلوا ي.41-27د َتريج أ لطيث اصنهلع"ة مل غملري ص
ــراطة ومليفـــــــن  لطيـــــــث تيفيـــــــر األ -3 ــة األفـــــ ــعيرة د روايـــــ دُّ املضـــــ ــم ــعرلً د  ال يـفعـــــ ــرط ضـــــ ــرط املترـــــ جمـــــ

 .ة وال د املراوي املرواية
 فائدة: 
 أعمال اإلنسان يف هذه الدنيا َيكمها حديثان: 
  ديث: )إمنل األ ملل يتملنيلت(. األول:
 ان فهو رطٌّ(.رف ا  مًع ملي    يه أمْ  م   نْ  ديث  لئشة: )مم  :رُ واآلخم 
ــلل اهألن أ  ــ   مـ ــون مـ ــلن تتيفـ ــ  ن ـ ــلت ومـ ــاٌّ ن املنيـ ــدييلن تـ ــاان احلـ ــلهرة. وهـ ــلل املظـ  ن األ مـ

 ن هاين املق مال.منهمل ميزاٌن ملوا د م  
ن ؛   ــ  ا تبــلر أن املنيــة  مــٌا مــ    ــ  ميــزان املشــرع   املنيــةواحلديث امليلين يمْدخا فيــه ضــبْ  

 أ ملل املق ول.
  تصــرفلت اهن ــلن وأ ململــهة ضبْ ل دًة ململ علطة اهن لنة وق مل يـفعمد ان قل دًة أ ل يةً فهف  

 ن أ ململه واصرطوط منهل.م  - ند هللا تعلىل-وقل دًة ملتمييز اصقبول
ن عملـ  فمـا عليـ  إال أن تمزمنـمُه هبـذين احلــديثني. إن  ن املـردود مــم عـرل املقبـول مـم أن تم   أردتم فـإذا  

 هــاا اصعــىندي إىل د املــرمحن بــن  ــعوقد أ ــلر املشــيخ  بــ  إ اإلحكام واإلجياو   ذل  هو إعجاو 
 .16د "هب ة ق ول األبرار وقر ة  يون األخيلر د  رم جوامع األخبلر"ة ص 

]الرد على  
جواب ابن  
العر [
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ــن  ــه  ـ ــراهيم بـ ــد بـــن إبـ رُّط  حممـ ــم ــةم مث تـمرـ رُّط    قمـ ــم عم د تـمرـ ــ  ــر مفنـ ــف   مم د  مـ ــاا ملـــو  ـ هـ
رُّط  حــع بــن  ــعيد بــه  ــن حممــٍدة   ــ  مــل هــو املصــحيخن اصعــروف    قمــةة مث تـمرــم

ة وتـاا ال يم ـْ ممف جوابـفه د (70)ة وقد ورطْت هلم متلبعلٌت ال يـفْعتمربمف هبـل ند ا د"ال
.  غري   ديث   فمرم
يم د بثـعن مـل اط  ـم  أنـه  ـرطف (71)قلل ابن رف مْيدٍ  : وملقد تـلن ييفرـي املقلضـ 

 املبفخملر ي   أولف  ديٍث ماتور فيه.
 ]ط وى البن  بلن[:

بــ لن ة فقــلل: إن  روايـة ا"نـال  ــن (73)لنقـيضم ط ـوا/ل[ 4] (72)واط  ـم  ابـن   
 ا"نال إىل أن ينتهي ال توجد أصًع.

بن  بلن[:  ]املرط     ا

ال  (74)]إىل أن ينتهـــي[ ق ـــُ: إن أراط أن  روايـــة ا"نـــال فقـــ   ـــن ا"نـــال فقـــ 
يفْميف نف أن يف ــم  ممة وأمــل صـورة املعزيــز املـيت  ررانهــل فموجــوطة أبْن ال  يفوجـد أصــعً فــم

 "نال  ن أقا  من ا"نال.ن ايرويمهف أقاُّ م  
املعزيز[:  ]ميلل 

ن  ـديث  أيب هريـرة  ن  ـديث  أنـ ة واملبخـلريُّ مـ  ميلمله: مـل روال املشـيخلن مـ 
 

 أمْي: ال تفيفتم  د يتل املشواهد واصتلبعلت.-تمل د بعض املن خ-( أمْي: ملضْعرهل 70)
ْيدة  ( هــو حممــد بــن  مــر بــن حممــد أبــو  بــد71) ة وتعمــه د تتلبـــه ه721-657هللا بــن رف ــم

" د  ـــــرم ةبــــة ابـــــن   ـــــر يــــُ واملـــــدررتمــــل ذتـــــر اصنـــــلوي د "امليواق  اجم"ملـــــ  "ترمجــــلن ا
1/286. 

هـــة صــل   "امليقــلت"ة 354-260( هــو حممــد بــن  بــلن بــن أمحــد املب ــيتة أبــو  ــل ة 72)
 و"اآرو ال"ة وصحيحه: "املتقل يم واألنواع".

 نقيض ط وى ابن املعريب. :أيْ ( 73)
نزايطة  ة بــا هــيملي ــُ د األصــا "إىل أن ينتهــي"قوملــه:  (74) ة وقــد جــلملت بعــض املن ــخ مــ 

     اصعىن اصقصوط يتمليفعم وملو د تفضمْ .

]دعو  
البن حبان[ 

]الرد على  
ابن حبان[ 

ثال  ]م
زيز[الع
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ْن ومالــمدمهم وموملــمدمهم )قــلل:  أن ر ــول هللا  هم مــم كَّ إملميــْ ونم أمحــم دُُكْم حــم َّ أمكــُ ْؤممُن أمحــم   (75)(ال يـــُ
ــ ــز بـ ــد املعزيـ ــلطة و بـ ــن أنـــ : قتـ ـــن صهياحلـــديث. وروال  ـ ــلطة: ـــ  ة وروال  ـــن قتـ

املـواروة وروال  ـن   عبةف و عيدة وروال  ن  بـد املعزيـز: إمسل يـا بـن  ف يـ ة و بـدف 
 تفاٍ  مجل ة.

املغري [:  ]تعري  

: املغري : وهو مل يترـر ط بروايتـه  ـخٌص وا ـد د أي   موضـٍع ومقـمعم (76)والرابع
 ن امل ند.املتررطف به م  

 .(77)ث و واملغري  املن      مل  نق م إمليه املغري  اص
وى األول  آ لٌطة ويقلل  -وهو اصتواتر-وت هل أي األمْق ملمف األربعةف اصاتورةف   

 خمربمف وا ٍد. :مليفاٍ  منهل
 ]تعريرهل[: ]تعري  اآل لط وأق لمهل و يفمهل[ 

 مل يرويه  خٌص وا ٌد.  ومخمربمُ الواحدم يف اللغة:
 .(78)ملتواترمل د َيمْممْع  روطم ا ويف االصطالل:

 
ونم 75) ة  أمتــف ي ب يمد ل  ال يـفْ م نف أم مدفتفْم  ــم ( أخرجه املبفخملر ي   ن أيب هريرةة ب رر: )فـمومامل ا ي نـمْر  

 ن أن  ب رر: )ال يـفْ م نف  ة15رقم ة اه لنة وأخرجه ب14أم م   إ ملمْيه  م ْن ومامل د ل  ومومملمد ل (ة  
الم(ة وم ـــ م بـــرقم  لس  أممْجمعـــ  د ل  وماملنـــ  د ل  ومومملـــم ْن وماملـــ  ه  مـــ  ونم أم ـــم   إ ملميـــْ ة  أمتـــف دفتفْم  ـــم ة 44أم ـــم

ْن -ومد  ملرٍر: املر جفاف  -اه لنة  ن أن ة ب رر: )ال يـفْ م نف  مْبدٌ  ه  مــ  ونم أم ــم   إ ملميــْ  مة  أمتــف
 ه ة وماملن لس  أممْجمع الم(.وممململ   أمْه  ه ة

ُف مله رقم 52وهو املاي أ لر إمليه د ص ( 76)  .4ة ووضْع
. واألصـّح أن يُقـال: علـى مـا سنقسـم إليـه الغريـك إىل: لريـك مع  هذه العبارة لذ دقيق(  77)

، وإىل لريك نسّ .   مطلق 
داللـة اللغـة؛  حبكـمم  اللفظ، ن ظاهرم ليس املقصود خبرب الواحد هو ما يبدو مم   خرب الواحد:(  78)

 ، وليس إطالقاً لغوً .ألن اإلطالقم إطالٌق اصطالحيد 
=

تعريف ]
[الغريك

تعريف ]
اآلحاد 
وأقسامها 
 [وحكمها

[تعريفها]
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واملرط [: املقبول   ]أق لمهل من  يث 

 اآل لط: :وفيهلة أيْ 
 وهو مل َي  املعما به  ند اجلمهور.:  (79)املقبول -أ 
ْدقف املاملــردودوفيهـل  -ل  ْخرب   بــه؛ ملتوقــ  اال ــتدالل ـف مــ: وهــو املـاي د يـــمْرجمخْن صــ 

ة فيفـهبل     املبحث  ن أ وال روارلة طون األولة وهو امل  ُّهف مقبوٌل؛ مفتـمومات رف
 هفلطته املقثعم بصْدق  خمفْرب  ل ة  عف غريل من أخبلر اآل لط.

واملرط  وأ ل همل[  ]صفورف املقبول 
 :(80)مليفن إمنل وج  املعما يتصقبول منهل أل ل إمل

 =
فليس املراد خبرب الواحد ما يرويه شخص واحد فق ، وإمنا املراد به مـا لـيس مبتـواتر، وهـو  

 .اآلحاد أبقسامه الثالثة، ألن االستعمال استعماٌل اصطالحيد 
املصنّمف، رمحه هللا تعاىل، بكلمة: "مقبول"؛ للدقة؛ عرّبم  :هوعدمُ  القبولُ  ن حيثُ احلديث مم (  79)

 لميمْدُخ  فيه الصحيح واحلسن.
ــه: "؛ لمتـمومقــُّفم االســتدالل هبــا علــى البحــث عــن   مث علــ  التقســيم إىل مقبــول ومــردود بقول

 ...".رواهتا أحوال
، إال إنْ   حبث  أو نظر، فإن أراد    ه بدون كان املراد القطع بصدق خمرب   وإطالقه هنا كان ينبغي أن يـُقميَّدم

م فهو صحيح؛ فاملتواتر مقبوٌل كله ويفيد القطـع بصـدْ   -وهو الظاهر -هذا   ه دون حاجـة إىل  ق خمـربم
 خبالل اآلحاد. إال لغرإ الت كد ممن توافُرم شروط التواتر فيه،   حبث ونظر 

 ا رب على ثالثة أقسام:( 80)
اخلــربة مليبــوت صــدق انق ــه  قف    املظن صــدْ يمغ    املقبولة وم  صرة   اف يوجد فيهل أصْ   : أنْ فاألول

 في خا به.
فْ    دون ابلعمـــــ  أبللـــــك الظـــــن؛ فلـــــم يُكلـــــَّ ني يف كـــــ  ـابلقطـــــع واليقـــــ بـــــادُ العم  لكننـــــا متعمبـــــَّ

ْن نعــــم هللا؛ وهلــــذا قامــــت معظــــم أدلــــة الشــــرع علــــى جمــــرد الثبــــوت، دون  شــــي ، وهــــذا مــــم
شـــــ  يف أن الـــــنفسم ة، وال الثبــــوت القطعـــــي، فـــــالقطع واليقـــــني شـــــي  وائــــد علـــــى الصـــــح

ُ ، وبـــه أوثـــق، ولكنـــه لـــيس شـــرطًا،  علـــى أصـــ   هـــو أمـــٌر وائـــدٌ  وإمنـــاإىل القطـــع واليقـــني أمْميـــم
=

أقسامها  ]
من حيث  
القبول  
[والردّ 

ُصوُر  ]
القبول والرّد  
[ وأساسهما
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 =
 الشرعية. به احلجة ومُ قُ الصحة الذك تـم 

ولــيس  إالغالــك ن الظــن لــذم ه مــم واإلعــراإ عــن االحتجــا  ابلظــن الغالــك، اتّبــاٌع ملــا يضــادُّ  
 األرابب. ال  فطرها ربُّ  ،ت العقول والفمطمرذا قالهبذا نطقت السنة والكتاب، وال هب

ل انق ــه اخلــرب؛ مليبــوت تــا   لف أن يوجــد فيهــل أصــا صــرة املــرطة ويـمْغ ــ    ــ  املظــن تــا   والثــان:
 فـميفْثرم.

ن  ــيمٍل ممــل  والثالــث: ن  يفمــة هللا أنــه ملــي  مــ  أن ال يوجــد فيــه صــرة املقبــول أو صــرة املــرط. ومــ 
 املاي تقوم بــه احل ــةة أمْي: أن مجيــع األطملــة املشــر ية امليبوتم   حتلجه اصرمل د طينه ال ييبُ

ن  -يتختعف طرجلت امليبوت-املاي تقومف به احل ة  امليبوتم   اثبتةٌ  أم ل مل د يـفْعرف صْدقه مــ 
 ين.تابه م ن األمور فهاا ملي  منه  يمل ممل حفْتلع إمليه د املد   

د ق ))قـــلل ابـــن تيميـــة رمحـــه هللا:   مة وإمـــل قـــوٌل   يـــه طمليـــا  ـــن معصـــو واملع ـــم إمـــل نقـــا مفصـــم
ومى ذملــك فإمــل مزيــ   مــرطوطة وإمــل موقــوٌف ال يـفْع ــم أنــه هبــرٌع وال منقــوط ة ((مع ــومة ومــل  ــ 

 .33ص  ةطبعة ط.  دانن زرزور ل.هل ة د مقدمته((مقدمة د أصول املتر ري))
م  ــ عْ ل يـف االخــتعف د املتر ــري   ــ  نــو ال: منــه مــل م ــتندل املنقــا فقــ ة ومنــه مــ ))ويقول:   

 بغري ذملك.
 إذ املع م إم ل نقٌا مصد ٌقة وإمل ا تدالٌل حمفمق و. 
 واصنقول: إمل  ن اصعصومة وإمل  ن غري اصعصوم. 

 -وهــاا هــو األول-أن جــن  اصنقــول  ــوامل تــلن  ــن معصــوم أو غــري معصــوم  :واصقصــوط  
املق ــم  كة وهــاان املضــعي ة ومنــه مــل ال  يفــن معرفــة ذملــ فمنه مل  يفن معرفة املصحيخن مــ  

ه ممــل ال فلئــدة فيــهة تــف  لم   -اجلــزم يتملصــدق منــهإىل وهو مل ال طريو ملنــل -ن اصنقول  امليلين م  
 ن فضول امليفعم.لمليفعم فيه م  ف
 وأمل مل حتلع اص  مون إىل معرفته؛ فإن هللا تعلىل نمصم م     احلو فيه طمليًع. 
 عفهم:فميلل مل ال يريدة وال طمليا     املصحيخن منهة اخت 
 د ملون ت   أصحلل امليفه . - 

=
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ْدق  املنلقا. -1  أن يوجد فيهل أْصاف صرة املقبولة وهو "بوتف ص 
 لقا.أو أْصاف صرة املرطة وهو "بوتف تما ل  املن -2
 أْو ال. -3

 : يـمْغ  ف     املظن صدقف اخلرب؛ مليبوت صدق  انق ه؛ في خاف به.فاألول
 : يـمْغ  ف     املظن تالف اخلرب؛ مليبوت  تال انق ه؛ فـميفْثرمم.والثان

قه أب د  املق مال امْلتمحـوة وإال فـميـفتـمومقـ  ف فيـهة والثالث دمْت قرينٌة تـفْ ح  : إْن وفج 
به صلر تلصرطوطة ال مليبوت  صرة  املرطة با مليفونه د توجد   فإذا تـفوفق     ن املعما

 .(81)فيه صرٌة توج  املقبولة وهللا أ  م
 =

 لم به مو   من املبقرة.رم ود املبعض املاي ضم  - 
 ود مقدار  رينة نوٍمة ومل تلن خشبهل  - 
 ود ا م املغعم املاي قت ه اخلضرة وحنو ذملك. - 
 املع م هبل املنقا. فهال األمور طريوف  
ــ    ــلن مــ ــًع صــــحيحلً  ــــن املنــــ  فمــــل تــ ــواًل نقــ ــاا منقــ ــلن هــ أنــــه     مو ــــ ة تل ــــم صــ

ــه إال ضـــــ  اخلم  رة فهـــــاا مع ـــــومة ومـــــل د ييفـــــن تاملك...فهـــــاا ال َيـــــوز تصـــــديقه وال تيفايبـــ
ــة... ــدانن زرزورة امليفويـــــــُ ((حب ـــــ ــو ط.  ـــــ ــول املتر ـــــــري"ة بتحقيـــــ ــة د أصـــــ  -ة "مفقد مـــــ

مة 1972-هـــــــــ1392ملةة ط. امليلنيــــــــةة بــــــــريوتة طار املقــــــــرآن امليفــــــــرمي وم   ــــــــة املر ــــــــل
 .57-55 ص

 :واآلحادبني املتواتر  فوارقُ ( 81)
 ممنم الفوارق بني اآلحاد واملتواتر ما يلي: 
ــديث املتــــــواتر  -  ــوت احلــــ ــرورك، أو ثبــــ ــم القطعــــــي الضــــ ــواتر للعلــــ ــديث املتــــ ــادة احلــــ إفــــ

ــذه  ــى هـ ــه علـ ــاملتواتر كلـ ــواترًا، فـ ــه متـ ــوت كونـ ــرد ثبـ ــرورك، مبجـ ــي الضـ ــم القطعـ ــةم العلـ بدرجـ
ثبوهتــــــا  ود؛ ألنّ فــــــإن فيهــــــا املقبــــــول وفيهــــــا املــــــرد ؛اآلحــــــادأحاديــــــث الصــــــفة، خبــــــالل 

=
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اآل لط[:  ] يفم أخبلر 

أي د أخبــلر اآل ــلط اصنق ــمة إىل: مشــهورة و زيــزة -وقــد يقــع فيهــل/أ[ 5]
ــمم  -وغريــــ  ــد املع ــ ــل يريــ ــرائن مــ ــري  يتملقــ ــن أ   (82)املنظــ ــلً صــ ــلرة خعفــ ــ  اصختــ   ــ
دل (84)ملرظـــيٌّ  د املتحقيــو   . واخلـــعفف (83)ذملــك  و زم إطــعقم املع ـــم  قـميـــ  ْن جـــم ة ألن مــم

رم املع ـم   ص  ملمرـْ ن أم م اهطـعقم خـم بيفونه نظرايًة وهو احللصا  ن اال تداللة ومـم
 =

ــا ــث، فحكمهـــ ــر والبحـــ ــى النظـــ ــف علـــ ــثُ  ؛إذمنْ  ؛متوقـــ ن حيـــ ــم ــولُ  مـــ ــردُّ  القبـــ ــف  والـــ متوقـــ
ــف  ــا ختلـ ــول، ومـ ــو مقبـ ــول فهـ ــروط القبـ ــه شـ ــوافرت فيـ ــا تـ ــول؛ فمـ ــروط القبـ ــوافر شـ ــى تـ علـ

 ن شروط القبول فهو مردود. أو أكثر مم  فيه شرطٌ 
 قسمني:سم إىل ه للعلم ينقن حيث إفادتُ مث املقبول ممْن أخبار اآلحاد مم  
 الظن؛ فهذا يفيد العلم النظرك لذ القطعي. ما يفيد العلم أبللبيةم  - 
به قرائن حالميَّة أو مقالّية تقّويه  تْ ما يفيد العلم القطعي النظرك وهو اآلحاد الذك احتفّ   - 

 وترفعه إىل درجةم القطع واليقني.
 لإلمـام لنظـرّك"، وكـان ينبغـيا لعلـمم قال املصنّمف: "ما يفيد ا  اختالل املصطلحات:  آاثرُ   (82)

ْتل  مبــا يُفميــد العلــمم أ د العلــم ابليقيــيّن أيضــًا؛ حــ  ال خيــم ن َيــُمدّمدم أكثــر؛ فكــان األموىل أْن يـُقميــّم
ده ابليقــني لكــان أوال االحتمــال واإلشــكال،  ن أحاديــث اآلحــاد، ولــو قـميــَّ أبللــك الظــن مــم

ــا قل ــذا مصـــداق مـ ــ ُ تُـــ وهـ ْن قبـ ــ   ه مـــم ْن أن بعـ ــوع مم ا ـــالل مـــم نـــاه علـــى بْ يف هـــذا املوضـ
 ال  استعملها املتكلمون فيه.واإلطالقات لذ الدقيقة، املصطلحات 

ــيخ اه ـــعم  أ5( د األصـــا ق83) ــلً صـــن أم  ذملـــك: هـــو  ـ ــه: خعفـ هل: "قوملـ ــُّ ــيٌةة نصـ ــل  ل ـ هنـ
 (.1/20ق ُ: قول املنووي انظرل د " رم م  م" ) املنووي د  رم م  م".

لفظيد لكنه قد انب  عليه خالٌل فعليد  -يف التحقيق-أّن ا الل   لةذه املساألص  يف ه(  84)
ة ، وذلــ  كـا الل يف قبــول خـرب اآلحــاد يف العقيـدة، وهــي قضــّيٌة عملـيد يف مســائ م أصـوليّ 

. ذاُت ش ن  ممن حيثُ   املبدأُ على أمكّم حال 
يف  ابن حجـر: "ا ـاللُ  اإلمام ال خُيمفّمُفُه قول -يف نظرك-وبنا  على هذا فإن هذا ا الل 

 لفظيد". التحقيقم 

حكم  ]
أخبار  
[اآلحاد
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الف  نـدل ظـهٌّة مليفنـهة ال ينرـي أن  مـل اْ تـم   يتملقـرائن أرجـخنف (85)يتصتواتر ة ومل  ـمدم
 ممل خع  نهل.

نواع   ئن[:]أ يتملقرا فْحتم   
 اخلرب اص

 مفْحتم ُّ يتملقرائن أنواٌع:واخلربف املْ 
ــا -أ  ــواتر :منهـ ــْ املتـ ــل د يب ـ ــيخلن  د صـــحيحيهملة ممـ ــه املشـ ــل أخرجـ ــه (86)مـ ة فإنـ

ُْ به قرائنفة منهل:  ا تر 
 جعملتهمل د هاا املشأن. -
 وتقدُّمهمل د متييز املصحيخن     غريمهل. -
يتملقبولة وهاا املت ق  ي و دل أقوى د إفلطة املع ْ م   وت ق  ي املع ململ مليفتلبيهمل -

 م ن جمرط  تيرة  املثرق املقلصرة  ن املتواتر.
يتملقبول[: املصحيحال  د ت ق ي  ديث   ]املشرط 

 إال أن  هاا:
 .(87)ن احلر لظ ممل د امليفتلبالنتقْدل أ ٌد م   تصُّ مبل د يم  -1

 
:   : " يتصتواتر   املع م    خمص  ملررم   طعقم اه   أ    ن مم "و :  تعليق (  85)  العلم الضرورك أو النظرك؟إ   هو   ه    نقولف

كان األموىل أن يمْذكر املؤلف، رمحه هللا، هنا ما هو الذك يف مقابـ  مـا يفيـد العلـم النظـرك،  
 هو الذك يفيده املتواتر.رورك، و وهو الذك يفيد العلم الض

ن أ  إطـــالق العلـــم قصـــدم بـــه العلـــمم القطعـــيَّ الضـــروركَّ، وهـــو الـــذك   فلـــو قـــال هنـــا: )ومـــم
زال اإلشــــكال، وهــــذا يــــدل  علــــى خيــــتص بــــه املتــــواتر(، لــــو قــــال ذلــــ  لكــــان أوضــــحم ولــــم

ــتعمال ا ـــــــــالل احلاصـــــــــ  يف املوضـــــــــوع مبْ  أنّ  ــاه علـــــــــى اســـــــــتخدام األلفـــــــــا  واســـــــ نـــــــ
ــةاملصــــطلحات  ــتكلم، و  علــــى للداللــ ــد  املــ ــان املقصــــودة لــ ــى املعــ ــد علــ معــــ  ذلــــ  عنــ
 .-كما ذكرُت سابقاً -أيضاً  ئالسامع والقار 

رم اهمــلم ابــن تيميــة 86) د  -رمحــه هللا تعــلىل-( د بعــض املن ــخ: "يب ـْـ  ــد  املتــواتر"ة وقــد ذتــم
 ي  املتواتر.بم أحاديث الصحيحني ممن قم  أّن َجهورة 18/41"ة املرتلوى "

صف : ((لظ ممــــل د امليفتــــلبالن احلرــــ  مبــــل د ينتقــــْدل أ ــــٌد مــــ   هــــاا  ــــتصُّ  إال أن  )) قوملــــه:( 87) مف مخــــ 
=

أنواع ا رب  ]
ُمْحتمّف ـال

[ ابلقرائن

الشرط يف  ]
  تلّقي حديث 
الصحيحني 

[ ابلقبول
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 وقــع د امليفتــلبالة  يــث ال تــرجيخن؛   بــال مدملومليــه ممــل   ( 88) [ لف ذ ل  ــاملت  ] د يقــع      ومبــل  -2
ن غـري تـرجيخٍن أل ـدمهل   ـ  ريد اصتنلق ضملن املع مم بصدقهمل م  يف   ال تحلملة  أنْ 

 ة ومل  دا ذملك فلهمجلع  لصٌا     ت  يم صحته.(89)اآلخر
 =

ــنمدة د  ــلم املـــــدارقثه   ـــــ  األ لطيـــــث اص ـــ األ لطيـــــث املـــــيت ا ـــــتدرتهل بعضـــــهمة تلهمـــ
انرــرط هبــل   ــدييلً   78  ــ  املنحــو املتــليل:    -حب م  إفلطات اهملم ابن   ــر -هي  املصحيحال  
 ــدييلً  نــدمهل مجيعــلً؛ فم مــوع هــال  32رط هبــل م ــ مة وديث انرــ  ــ  100املبخــلرية و

 110 ــــديث. جممــــوع مــــل  نــــد املبخــــلري منهــــل:  210األ لطيــــث اص ــــتدرمتة   يهمــــل: 
تمــل  ــرب  -هنــل  يتال ــتدراك . واملتعبــري  ــديث  132مل  ند م  ٍم منهــل:   وجمموع  ديثة  

ن املتعبــري -بــه اص ملــ ة رمحــه هللاة د املرــتخن تقــلط. وملــي  مف ــم  ملً بيفــا    يتالنأمْوىل  نــدي مــ 
ــا  ــلري د املرصـ ــتخن املبـ ــة فـ ــن   ـــر د مقدمـ ــلفر ابـ ــل احلـ ــد أمْورمطهـ ــتدراتلتة وقـ هـــال اال ـ
د هـــال  ه اهمجـــلل واملترصـــياة وفنـــ  ــٍة   ـــ  وجـــْ امليـــلمنة وأجـــلل  ـــن ذملـــك د طرا ـــٍة مثو ملـ

 نم هللا إمليه.يةة أ    ميٍ  رمص ال يم فرُّ املنلظرين وبعبلراٍت رائقة  لمل مبنهجٍ  اال تدراتلت 
" واصيبُ م  ( 88)  األمليو يتمل يلق. وة وهن  دة ن خٍ د األصا: "املت خململف ف
ــارإ:( 89) ــه:  النصــــــــوص الشــــــــرعية والتعــــــ ــتحلملة  ))قوملــــــ ــمم يف  أنْ  ال ــــــ ــلن املع ــــــ ــد اصتنلقضــــــ  ريــــــ

يقال فيه: وه  مْث  هذا واقـٌع يف أحاديـث الصـحيحنيإ ال يكفـي يف هـذا ة  ((بصدقهمل...
فيه   ممن إمامنا ابن حجرهذا كالمٌ ف يف الواقع؛ ال  ال وجود هلا  ،النظرية   اضاتُ األمرم االف
  ذا ، فهواقع    لذُ فهو  يف احلقيقة    أّمايف الظاهر فحْسُك؛    ال يمقُع إال   هذا التعارإم نظٌر؛ ألنّ 

، علـى يف الظـاهرتمعـاُرٌإ يـُقميـَّد فيقـال:  صـح أبنْ على احلقيقة، وإمنـا يم به  ماً  ليس مسلَّ   كالمٌ 
 .ا استعمله اإلمام يف لذ هذا املوضعم
إ والتنـاق  يف احلقيقـة لـيس واقعـاً يف كـالم هللا تعـاىل، وال التعـارُ   والسبك يف املنع هو أنّ  

 وإمنا يقع يف الظاهر ابلنظر إىل فهم الناظر. رسول هللا  يف كالمم 
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نمدف ((إمنل اترقوا     وجول  املعما  به ال     صـحته))فإن قيا:   ة منعنـللة و ـم
: أ ــم مترقــون   ــ   وجـول املعمــا بيفــا مــل صـخنة وملــو د  ر جــه املشــيخلن؛ اصنـع 

وم مل صـــحيحال د هـــاا مزيـــٌةة واهمجـــلع  لصـــٌا   ـــ  أن  هلمـــل مزيـــًة فيمـــل  ف ـــم يـمبـــْ
 يـمْرجع إىل نر  املصحة.

 وممن صرم إبفلطة مل خمر جه املشيخلن املع مم املنظري :
 .(90)األ تلذف أبو إ حلق اه ررائيه -1
 .(91)هللا احلميدي  بد وم ن أئمة احلديث: أبو -2
. وحفْتمــا أن يقــلل: اصزيــة اصــاتورة  (93)ة وغريمهــل(92)بــن طــلهراوأبــو املرضــا  -3

 تونف أ لطييهمل أصخن  املصحيخن.
ــا  -ب ن ضــــعْ   (94):ومنهــ   املــــرواة اصشــــهور إذا تلنــــُ ملــــه طــــرٌق متبلينــــٌة  ــــلصٌة مــــ 

 
 هـ.418 ت( هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيمة أبو إ حلقة اه ررائيه ة 90)
 ."اجلمع بال املصحيحال"هـة م ن تتبه: 488-420( هو حممد بن فتوم األزطي ة 91)
هـــة 507-448( هــو حممــد بــن طــلهر بــن   ــي بــن أمحــد اصقد ــي  املشــيبلين ة أبــو املرضــاة 92)

  فرف يتبن املقي راينة مله " روط األئمة امل تة"ة وغريل.
هل: "قــلل املب قيــه د93) إن بعــض احلرــلظ  "ن االصــثعمحمل ــ " ( د األصــا هنــل  ل ــيٌة نصــُّ

اصتــأخرين نقــا ذملــك  ــن األ ــتلذ أيب إ ــحلق واملشــيخ أيب  لمــد واملقلضــي أيب املثيــ   ة 
وت ميـــال أيب إ ـــحلق املشـــريازية وامل رخ ـــي مـــن احلنريـــةة واملقلضـــي  بـــد املوهـــلل مـــن 

 أ. 5اصلمليفيةة وتيري"ة ق
 .101ق ُ: وتعم املب قيه د "حمل ن االصثعم"ة ص  

ن رُ "املشـهور" وهـو القسـم األكثـر طُ  :ابلقـرائن ن اآلحـاد احملتـفّ أمْك: مـم منهــل" و " قوملــه: (94) قـاً مــم
 قنني للحفظ والضب . بني أقسام اآلحاد، املسلس  ابألئمة احلفا  املتْ 

=
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م إبفلطتـــــــــه املع ـــــــــمم املنظـــــــــري  األ ـــــــــتلذف أبـــــــــو منصـــــــــور واملع ـــــــــاة وممـــــــــن صـــــــــر  
 ة وغريمهل.(96)ة واأل تلذ أبو بيفر بن فـفْورمك(95)املبغداطي ل[/5/]

اف يتألئمـة  احلرـلظ  اصتقنـالة  يـث ال ييفـونف غريبـلًة تلحلـديث : ومنهــا -جـ  اص مْ  ـم
 ة(98)ة مـيًعة ويشـلرته فيـه غـريل  ـن املشـلفعي(97)املاي يرويه أمحـدف بـن  نبـا

ــه غـــريل  ـــن ململـــك بـــن أنـــ  ــد امل(99)ويشـــلرته فيـ ــه يريـ ــلمع ه  ة فإنـ ــمم  نـــد  ـ ع ـ
بــة   ن املصــرلت  املعئقــة  اصوج  ن جهــة  جمعملــة  رواتــ ه  وأن  فــيهم مــ  يتال ــتدالل مــ 

ن غـــريهمة وال يم  ْن ملـــه أط  مل قبـــول  مـــل يقـــوم مقـــلم املعـــدط امليفيـــري مـــ  تشـــيفك مـــم
 =

   روايــة الثقــات إذا تعارضــت يــرجَّح بينهــا؛ فيؤخــذ بروايــة األوثــق، وتُــ  روا تم  ومعلــوٌم أنّ  
دُّ  ــةُ الثقــة، وتـُعــم ــتمكن يف الثقــة، الثقــة شــاذةً   رواي . واألوثــق عنــد احملــدثني يـمْعنــون بــه و دةم ال

 وذل  يكون ابلطرق التالية:
 أو هبما معًا. -3ز دة التمكن يف صفة الثقة.  بأو  -2ن الثقات. إما بكثرة العدد مم  -١
ت ميــا أيب لفعي ة ( هو  بد املقــلهر بــن طــلهر بــن حممــد املتميمــي اه ــررائيه ة املبغــداطي  املشــ 95)

 هـ.429ت إ حلق اه ررائيه ة 
(96 ُْ ( هو حممد بن احل ن بــن فـــفْورمك األصــبهلين ة أبــو بيفــرة اصشــهور يتبــن فـــفْورمكة يقــلل: قلربــ

 م ملرلته اص ة.
هـــة 241-161هللاة  ( هو إملم أها امل ن ةة أمحد بــن حممــد بــن  نبــاة املشــيبلين ة أبــو  بــد97)

ضلئا املصحلبة"ة وهو م ن أذتيلمل املدنيلة فضلئ ه د"ة و"فصل   اصاه ة صن   "اص نم 
 تمعث ر هبل املدهر.

هـــة صـــل   204-150( هــو اهمــلم حممـــد بــن إطريـــ  املشــلفعي  اصث  ـــ   ة أبــو  بـــد هللاة 98)
ن  ــ  ــلملة"ة مــ ــه بيفتلبــــه "املر ــ ــن   د أصــــول املرقــ ن صــ ــيخ اهمــــلم أمحــــدة أو ل مــــم اصــــاه   ــ

 املدنيل. أذتيلمل
 هـ.179-97ن  لرْت برضلئ ه املرتبلنة مم  هل رةة ( هو إملم طار ا99)
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أنه صـلطٌق  (100)مملر ٍة يتملع م وأخبلر املنلس أن  ململيفلًة ميًعة ملو  لفهه  ربٍ 
ن هـــو د ت ـــك املدرجـــة ازطاط قـــو  فيـــهة فـــإذا انضـــلف إ دم مـــل (101)ةً مليـــه مـــم ة وبـمعـــف

  فْشم    يه م ن امل هو.
اصختصال[: احلديث  ند  املع م بصدق  هال إمنل تريد  ئن   ]املقرا

وهــــال األنــــواع املــــيت ذترانهــــل ال حمْصــــا املع ــــمف بصــــدق  اخلــــرب  منهــــل إال مل عــــلد   
ل ال اصث  ـ ع    ـ  املع ـا. وتـونف غـري   املعلرف  أب وال  املرواة ة ةاصتبحر  فيه  ةيتحلديث  

 ـــــــن األوصـــــــلف اصـــــــاتورة املـــــــيت  ل  ملقصـــــــور  -حمْصـــــــاف ملـــــــه املع ـــــــمف بصـــــــْدق  ذملـــــــك 
 ور.ـال يمنري  صولم املع م  مل متبح ر اصات -(102)ذترانهل

وحمص اف 
 امليت ذترانهل أن : ةاألنواع امليع"ة (103)
 :  تص يتملصحيحال.األول
 : مبل مله طرٌق متعدطة.والثان

 : مبل روال األئمة.الثالثو 
دف  ين ــــــــا املقثــــــــعف  عــــــــف و فْيفــــــــن اجتمــــــــلع امليع"ــــــــة د  ــــــــديٍث وا ــــــــدة وال يـمبـْ

 ة وهللا أ  م.(104)ه  ق  بصدْ 
 

 ."ملمعم  مم "( د ن خٍة زايطة: 100)
ــة.  ن هــو د ت ــك ا ملدرجــة..."ة "فــإذا انضــلف إمليــه مــم   قوملــه: ( 101) مــع مالحظــة أّن  أمْك: واد العــدد يف الرواي

 ا.شي  منهاملقصود و دة العدد ممن األئمة الثقات هؤال ، أّما عن لذهم فقد تتعدد الطرق وال يصح  
ــه:( 102) ــه إحــد  اللفظتــني.، (( املــذكورة الــ  ذكرأهــا ))  يف قول ين عن ــوُع تكــرار  يـُغــْ مم أ مــا  ن ا مثبتتــان يف رُلــْ ِهــُ

 األص .
هل: "103) هف قوملـــه: ( د األصـــا  ل ـــيٌة إحللقيـــٌة هنـــلة ونصـــُّ ا األنـــواع امليع"ـــة وهـــي: تقويتـــف وحمصـــ 

 .ل 5يتملقرائن  وتْيرة  طفرفق هة واملت   ا"ة ق
 قلُت: فيكون مشاركاً للمتواتر ممن هذه احليثية. قه".  بصدْ   عد  ين ا املقثعف بْ "فع يـم   ه: قومل (  104) 

القرائن  ]
هذه إمنا  

علم  تفيد ال
ق بصد

  احلديث عند 
[املختصني
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ملغري [  تق يم]   ا

 مث املغرابة إمل أن تيفون:
عفة وملو د اصوضع املاي يم   :: أيْ (105)د أصا امل ند  -1 دور اه نلط   يه ويـمْرج 

 ففهف املاي فيه املصحليب.تعدطت املثرق إمليهة وهو طمرم 
ه  ــــــــن ييفــــــــون املترــــــــرُّ  أو ال ييفــــــــون تــــــــاملكة أبنْ  -2 ط د أ"نلئــــــــهة تــــــــأمْن يرويــــــــم

املصـــــــحليب  
ــم  (106) رـــــ ــٍدة مث ينـْ ن وا ـــــ ــ  ــرف مـــــ ــنهم أتيـــــ ــٍد مـــــ ــن وا ـــــ ــه  ـــــ ر طم بروايتـــــ
 د.ـوا   خصٌ 

 
 الغرابة املطلقة. ايقصد هب :يف أص  السند ةُ باالغر ( 105)

 املغرابة: إمل أن تيفون د أصا امل ند. )هاا هو األول(.و  
 أو د أ"نلئه. )هاا هو امليلين(. 
 ة   يه.طي   املررْ  إطعق اُّ واحلديث املغري  املن   يق   

ن  ــم ــلبعي فمــ ــأن املتــ ــأنه  ــ ــلًة  ــ ــرُّطاً مث قــ ــدُّ ترــ ــديث يفعــ ــحليب يتحلــ ــرُّط املصــ واملصــــحيخن أن  تمرــ
 بعدل.

ــأنْ  قوملـــه:( 106) ــر مـــ   "تـ ــنهم يرويـــه  ـــن املصـــحليب أتيـ ــه  ـــن وا ـــد مـ ن وا ـــدة مث ينرـــرط بروايتـ
  : خٌص وا د"

ن يرويــه مــم  "كـ نْ  ىل أن يقــول:األموْ   ينفــرد ابلروايــة عــن واحــد  واحــد، مثن الصــحابة أكثــُر مــم
ع يف   منهم شخٌص"؛ وذل  ألنّ  هذا القمْسم   يتفـّرْد بـه صـحا  واحـٌد، وإن كـان املثـال يـمقـم

ــم  هــذه الصــورة؛ أبنْ  ن واحــد  مــم  ه شــخص واحــٌد عــن شــخص  يكــون التفــّرُد نســبيًا، أبن يروي
ْن الومم هــذا أ ،تالميــذ الصــحا  بــه الصــحا ؛  ن ينفــردالــذين رووا احلــديث، لكــن، لــيس مــم

ن واحـد ...)إىل آخـر  وهلذا يزي  هذا االحتمال أن يقال: "ك نْ  ن الصـحابة أكثـُر مـم يرويمه مـم
ُه عــن صــحا   مــا أكثــرُ  العبــارة املق حــة آنفــًا(، أو يقــال: "كــ نْ  ن راو ، مث ينفــرد بــه  يرويــم مــم

 شخٌص واحٌد يرويه عن واحد  ممن أولئ  الرواة".

  تقسيم]
[الغريك
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اصث و وأمي ته[:  ]املررط 

 : املررط اصْث مو:فاألول
رــر ط بــه  بــد هللا بــن طينــلر ة ت(107)تحــديث املنهــي  ــن بيــع املــوالمل و ــن هبتــه

ة (108) ن ابن  مرة وقد يـمنـْرمر طف به راٍو  ن ذملك اصنـْرمرطة تحديث  فعم   اه ـلن
ترر طم به أبو صلحل  ن أيب هريرةة وترر طم به  بد هللا بن طينلر  ن أيب صـلحلة وقـد 

ة (109)"م ـــــند املبـــــز ار"املترـــــرط د مجيـــــع رواتـــــه أو أتيـــــرهم. ود [  /أ6 ] ي ـــــتمر
 أمي ٌة تيرية ملاملك. (110)ة مل ثرباين"اصع م األو  "و

وبال   بينه  واملررق  املن    اصث و]املغري    [:املغري  

 : املررط املن   :والثان
ٍة وإن تـلن احلـديث  مسف  يم باملك مليفون املترـرط فيـه  مصـمام يتملن ـبة إىل  ـخٍص مفعـمال 

ــه مشــــهوراًة ويم  ــهة ألن اد نر ــ ة    يــ اُّ إطــــعقف املررط يــــ  ــ  ــرط م اطفــــلن ملغــــًة قــ ملغريــــ  واملرــ
ن  يــثف تيــرةف اال ــتعملل وق   تــفهة واصــثع لًة إال أن أهــام االصــثعم غــليروا بينهمــل مــ  

ــرف  ــرف  فـــلملررطف أتيـ ــه   ـــ  املرـــرط اصث ـــوة واملغريـــ  أتيـ ــرط  مـــل يفْث قونـ ــل يفْث قونـــه   ـــ  املرـ مـ
ن  يـــثف  ن  يـــثف ا ـــتعملهلف اال ـــم   يهمـــلة وأمـــ   إطـــعقف  املن ـــ ة وهـــاا مـــ  م املرعـــا ل مـــ 

 ترر ط به فعنة أو أغرل به فعن.  :اصشتو فع يـفرمر  قونة فيقوملون د اصث و واملن   
 

 ة املعتو.1506املعتوة وم  مة ة 2535 روال املبخلرية( 107)
 ة اه لن.35ة اه لنة وم  مة 9روال املبخلرية ( 108)
هـــة ملــه اص ــندة اص ــم    292ت  أمحد بن  مرو بــن  بــد اخلــلملو املبصــري ة أبــو بيفــر املبــز ارة  ( هو  109)

لرة طفبــ ع منــه ت ــعة أجــزاملة بتحقيــو ط.  تبــة  ورةة ميف حمرــوظ املــرمحن زيــن هللاة اصدينــة اصنــ   يتملبحر املز خــ 
 جزملاً.   18مث  أ    قيقه آخران فأصبخن د    م. 1996-هـ 1416املع وم واحليفمة  

هـــة ملــه اصعــلجم 360-260( هو   يملن بن أمحــد بــن أيــول املثــرباين ة ن ــبًة إىل طربيــ ةة 110)
 ــديٍث مرت بــة   ــ  أمســلمل املــرواة حب ــ   امليع"ــة: امليفبــري واألو ــ  واملصــغرية وهــي تتــ ف 

  روف اصع م.

الفرد  ]
املطلق  
[ وأمثلته

الغريك ]
النس   

والفرق بينه  
  الغريك وبني  

[ املطلق
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صنقثع واصر ا[  ررق بال ا  ]امل

ا هـا مهـل متغـليران أو ال   (111)اختعففهم د اصنقثـع    :وقريٌ  م ْن هاا واصر ـم
نـــــــد مليفنـــــــه  نــــــد إطــــــعق اال ــــــمة وأمــــــل   ة (112)ا ــــــد"ال   ــــــ  املتغــــــلير فــــــأتيرف 

ــتعملل   ــتو فيم  ا ـــ ــ ه فـــــعنة املرعـــــا اصشـــ ــلل فقـــــ ة فيقوملـــــون: أر ـــ ــتعم ون اهر ـــ  ـــ
ر مواقـعم تلن ذملك مر ًع أم منقثعـلًة ومـ    وامل ن مثم  أمط ـو غـري وا ـٍد ممـن د يع ـ 

ــ   ا ـــتعملهلم   ـــ  تيـــريٍ  ــم مـ ــليرون بـــال اصر ـــا واصنقثـــعة ن ا ـــد"ال أ ـ وملـــي    ال يغـ
 أ  م.  ة وهللا(113)ب ه     املنُّيفتة د ذملك نـم تاملك؛ مل مل  ر رانلة وقا  ممْن 

بول[  اخلرب اصق  ]أق لم 
ته[: ملاا  ]املصحيخن 

ة متصــام امل ــندة غــريم مفعم ــ ا وال  ــلذٍ  هــو  اتم    (114)وخربف اآل لط: بنقا   ــدلٍ  املضــب  
 .(115)املصحيخنف مل ااته

 املقبول    :   وهاا أولف تق يم  اصقبول إىل أربعة  أنواٍع؛ ألنه إم ل أْن يشتمام من صرلت  
 أْو ال.   -2  أ عهل.   -1

 
قيــا:  تبال  يل منهل مل ي ي: "واملنيفتة د ذملك...  ل ية توضيحية   أ 6ا هنل د ق د األص(  111)

ــلر" أو:  ــل: "ةتـــ ــٌة تأ ـــ ــة. بعـــــدهل ت مـــ ــرة منقوطـــ ــو اصقثـــــوع". مث طائـــ ــه فـــــعن... فهـــ قثعـــ
.  و دم املوضوم م ن املتصوير. واملدائرة اصنقوطة  ندهم  عمٌة أنه تعمٌ "انتهُ"ة   طفق  وم

ود يـــمْاتر املوا ـــثةة  ا   ـــ  احلـــديث املـــاي روال املتـــلبعي   ـــن املنـــ   ن اصر ـــم ( "فيفْث  قـــو 112)
ل إذا قـــلملوا: أر ـــ ه فـــعٌن. أو مـــل  ـــق  منـــه راٍو   ـــ  واصنقثـــع  ــ  ا املصـــحليب . أمـ أتيـــرة قبـــْ

 .2ة  ل ية 54 ".   : خن ملألمرين تمل أوضحه اصصن    ف صْ فيم 
قيقلت اهملم ابن   ر وط ق ت ه   وهاا( 113)  هللاة ب طمرُّلف م ن إملم!ة رمحه م ن  م
 .أ6 هلطة". ق ( د األصا هنل  ل يةة نص هل: "قومله: " دٌل"ة اصراط:  دل رواية ال114)
بوصـفه  ث عن تقسيم ا رب ابلنظر إىل تعـدد طرقـه. يتحـدث هـنا عـن تقسـيم ا ـرب وبعد أن حتدّ (  115)

لغذه، مث احلسن  صحيح ، مث ال ابلصحة أو ضدها. وا رب يف ذل  درجات أعالها الصحيح لذاته 
 ما بدأ ابلصحيح لذاته. لذاته، مث احلسن لغذه. فبدأ املؤلف أّولم 

الفرق بني  ]
املنقطع  
[واملرس 

أقسام ا رب  ]
 [ املقبول

الصحيح ]
[لذاته
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 .(116): املصحيخنف ملااتهاألول
ــان ربفف ذملــــك املقفصــــور تيفيــــرة املثــــرقوالثــ دم مــــل َيــــمْ ة فهــــو املصــــحيخن (117): إْن وفجــــ 
 ة مليفنة ال ملااته.(118)أيضلً 

 
 إما أن يشتم  ممن صفات القبول على:اآلحاد  اآلحاد:حديث مراتك ( 116)

 (١)  .الصحيح لذاته أعالها:  -أ  
 (2)  .الصحيح لغذه  أْو ال:  -ب 
 (3)  .احلسن لذاته    
 (4)  .هاحلسن لغذ     
 وهذه شجرٌة هبذا التقسيم: 
 احلديث املقبول: 

 

 أو ال يشتم  على أعالها إما أن يشتم  على أعلى درجات القبول     
 

 الصحيح لغذه    احلسن لذاته      احلسن لغذه     وهو الصحيح لذاته    
 
 
 
 
 
 
 الرواية، أو تقويتها، بكثرة  يف جمرْب   هي: جمّرد التعدد. على أّن للعلما  مسال م   قد تكون الكثرة هنا (  117) 

ن اسـتقرا   ظهـر مـم الطرق، وذل  فيما يتعلق ابالكتفا  مبجّرد التعدد، أو اشـ اط الكثـرة، علـى مـا يم 
 مسال  املتقدمني منهم واملت خرين، واملتشدّمدين واملتساحمني. 

 . ُّ عنها يف الصحيح لذاتهقم ولكن مع التنبه إىل أن درجة الصحة هنا تم ( 118)

هـــــو الضـــــعيف ضـــــعفاً  
حمــتممماًل إذا اجنــرب ضــعفه 

 بتعدد طرقه

إذا  وهـــو  احلســـن لذاتـــه
ددت طرقــه علــى وجــه  تع

 جيرب بعضها بعضاً 
فَّ ضــبطه و  تتعــدد طرقــه  هو ما كان راويه عداًل ضــابطاً خــم

 .على وجه  يرتقي هبا إىل درجة الصحيح لغذه
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 و يث ال جفرْبمانم فهو احل ن ملااته. -3
خن جلنــــــ م قبــــــول مــــــل يف  -4 ــٌة تــــــرج   نة  ــــــ  فيــــــه فهــــــو احلتوقــــــ  وإن قلمــــــُ قرينــــ

 ملااته. ال أيضلًة
 وقفد  مم امليفعم     املصحيخن ملااته ملع و رتبته.

ة[  عدامل  ]امل

ه   ــــ  مفعزممـــة(119)واصـــراط يتملعـــدل ٌة  مْم  ـــف ْن ملـــه مم ميفــــم املتقــــوى /ل [ 6]  : مــــم
ــوى: اجتنــــلل األ(120)واصــــروملة ــراط يتملتقــ ــ  . واصــ ــي ة مــ ــلل امل ــ ــٍو  مــ ْرك أو ف ــ ــ  ن  ــ

 ٍة.ـبد  أو
 

 أقوال العلما  يف تعريـف العدالـة، ولكـن، ال يصـرْف  ذلـ  عـن اتفـاقهم  اختلفتْ   لُت:ق(  119)
ْ   ؛ فـــاختالل تعبـــذهم عـــن العدالـــة، ال يم علـــى اشـــ اطها عـــين اخـــتالفـمُهْم يف العدالـــة، وقـــُ

ة   كــ َّ   كـذل  ابلنسـبة للمـرو ة. ومهمــا قيـ  يف التعريـف فاألصـ  أنّ  ذلـ  يعـود إىل مملمكــم
 ى االستقامة يف األقوال واألفعال.حبها علحتمْممُ  صا

رُّ يف هـــذا هـــو أن أيـــا  املعـــان ليســـت ك يـــا   .والنـــاس خيتلفـــون يف تصـــّور املعـــان  والســـّم
صـ  ا ـالل يف أيـا  املعـان وال َيصـ  يف أيـا  الـذوات، َيمْ لهـذا  الذوات احملسوسـة؛ ف

  على حدّم ما يقول اإلمام ابن تيمية، رمحه هللا.
ذتر مجهور فقهــلمل املشــلفعية أ ــل امل ــلئر  ةقومله: واصروملةد األصاة نصهل: "  ل  ل يةهن(  120)

 أميلمله د زملنه وميفلنه.  ب رية  
 وقيا: أن ال يعما د امل ر   مل ي تحيل منه د املععنية. 
ــلئر واملصـــــغلئر اخل ي ـــــة واملرذائـــــا وفف   ــة  ـــــن اقـــــ اف امليفبـــ رت املعداملـــــة يتص يفـــــة اصلنعـــ  ـــــ 

 ة.ـــــــــاصبل 
 صراط  دل املروايةة ال  دل املشهلطةة فع  تص يتملا تمر  احلفر  .وا 
غــري واضــخن["ة األصــاة املتصــوير  .املــاروي  ن  ل ــية املشــيخ  ــر احلــو املــاروطة ]أو:مــ   
 .ل6ق

[العدالة]
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ملضب  وتعريره[  تق يم]  ا

 الضب :و 
 ن ا تحضلرل مة  لمل. ضب ف صمْدٍر: وهو أن يـفْيب ُ مل مسعه حبيث يتميف نف م    -أ  
يلنـمتفهف ملديه منا مسع فيه وصححه إىل أن يـف مط  يم منه.  -ل  وضب ف تتلٍل: وهو ص 

 وقـفي  دم يتملتلم إ لرًة إىل املرتبة  املعف يل د ذملك.
اصتصا] احلديث   [:تعري  

ْن ر جلملـه مســعم واصتصـا: مـل  ــم  م إ ـنل ْن  ــقوٍط فيـهة حبيــث ييفـون تـاٌّ مــ  طفل مـ 
 ذملك اصروي  م ن  يخه. وامل ند تقد مم تعريرفهف.

اصع ا[:  ]احلديث 

 قلط ٌة. (121)مل فيه     ٌة خمرمي ةٌ  :واصطالحاً مل فيه     ٌةة  ُمعملَّ  لغًة:ـ وال
املشلذ[: احلديث   ]تعري  

ْن هــو أرجــخنف  (122)مــل  ــلمل   فيــه املــراوي :واصــطالحاً اصنرــرطة والشــاذُّ لغــًة:   مــم
 منه. ومله تر ري آخمرف  يأيت.

 
ةٌ " قوملـــه:( 121) ّح أْن يـُْنفـــى بـــه العلـــة الظــاهرة القادحـــة؛ علـــى مـــا هـــو  ":خريـــ  هـــذا قــوٌل ال يمصـــم

لّيًا، وقد نـمّبهم على هذا مراراً د.أمحد معبد عبـد الكـرمي، أحسـنم ثني عممعرول ممن صنيع احملدّم 
ن احملــّدثني علــى الــنّص هنــا علــى ا فيــّة؛ نظــراً  .هللا إليــه ويبــدو، وهللا أعلــُم، أّن تــموارُدم كثــذ  مــم

ن  ومّهم بعضـــهم ابلغفلــة عـــن العلـــة الظــاهرة املفـــروش مـــم  فائهــا؛ لكـــن، رمبــا نـــتمجم عـــن ذلــ  تــــم
 ضممن أنواع العلة.اد هبا االعتد

لـيس كـ  راو  حـ  يـمْدخ   هبـذا املقصـودمنـه":  هـو أرجـخنف  نْ   فيـه املـراوي مـم "مـل  ـلمل    قومله:(  122)
ىل أن يـُقميّمد، رمحه هللا، العبارة الضعيف، وإمنا املراد الراوك املقبول الرواية؛ وهلذا كان األموْ 

وم أن خمالفة الراوك الضعيف ". ومعلهبذا القيد ح  ال يمْدخ  الضعيف يف قوله "الراوك
 للثقة ال اعتبار هبا.

ــام ابـــــن حجـــــر  وَّوم اإلمـــ ْذكر ؛وقـــــد جتـــــم ــابقني: هـــــذا القيـــــد حلْ  فلـــــم يـــــم ــاً للشـــــرطني الســـ ظـــ
 )العدالة والضب (.

دملم إىل التعبـــــذ بقولـــــه: "أرجـــــح منـــــه"، بـــــدم   ُه عـــــم ْدُخ م مـــــا اًل مـــــم ولمعملـــــَّ ن "أوثـــــق منـــــه" لميـــــم
 .88( يف ص ١46اشية )نظر احلوتُ  ترّجح بكثرة العدد.

  تقسيم]
الضب  
 [وتعريفه

تعريف ]
احلديث 
 [املتص 

احلديث  ]
 [ املعل 

تعريف ]
احلديث 
 [الشاذ
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تهتنبيـه:  ملاا املصحيخن   [] ول املقيوط د تعري  
 .(124)اويتقي قفيوط ل  تلملرصْ  (123): تلجلن ة((وخرب اآل لط))قومله:  -أ 
 : ا  اٌز  مل ينق ه غريف  مْدٍل.((بنقا  دل))وقومله:  -ل 
عً : يف ــم  ((هــو))وقوملــه:  -جـــ اصبتــدأ واخلــربة يـــفْ ذ ن أبن  مــل  يتو ــ  بــال (125)فمصــْ

ٍُ مل  ه.ـبعدل خرٌب  مل قب هة وملي  بنع
ر ع مل يف م  صحيحلً أبمٍر خلرٍع  نهة تمل تقدم.((ملااته))وقومله:  -ط  :  ف

وصلف املرواة[  ترلوت أ يخن مل ملصح  ]ترلوت مرات  ا

هة أي املصــــحيخنة ب ــــب   ترــــلوفت  هــــال األوصــــلف  ــلوت رفتـمبــــف اصقتضــــية  وتترــ
مل تصحيخن د املقوةة فإ ل ملمم ل تلنُ مريدًة ملغ بة  املظـن   املـاي   يـه مـدارف املصـحة 
هل فــوق بعــٍضة حب ــ  األمــور اصقو  يــة  .= اقتضــُ أْن ييفــونم هلــل طرجــلٌتة بعضــف

 ن: املعداملةة واملضب ة و ـلئر  وإذا تلن تاملك فمل تيفون رفوماتفه د املدرجة املع يل م  
  جيخن = تلن أصخن  ممل طونمه.امليت توج  امل  املصرلت  

 . ( 126) فمم ن املرتبة املع يل د ذملك: مل أمط و   يه بعضف األئمة أنه أصخن األ لنيد 
وأمي ته[: نيد  األ ل  ]مرات  أصخن 

 
 ( قومله: "تلجلن ": أمْي: املاي يشتما     جممو ة  أنواٍع.123)
 أمْي: مل  فميـ زف به أ دف أنواع  ذملك اجلن   ن بقية  أنوا ه. ا":"املرصْ  ( قومله:124)
 ( أمْي: ضمري فْصٍا.125)
 عند احملدثني على معنيني: دتْ ورم "أصخن األ لنيد"   بلرةف:( 126)

 أصح األسانيد مطلقًا. لى مع وردت ع -١
ووردت على مع  أصح األسانيد مقيَّدًة، ك ن يقال: أصح األسانيد عن علي، أو أصح   -2

 أسانيدم هذا احلديث.
 علــى املرتبــة العليــا يف الصــحة، وإمنــا الــذك يــدل علــى املرتبــة واإلطــالق الثــان لــيس داالً  

 مطلقًا. ألسانيدوىل يف الصحة هو اإلطالق األول، وهو أصح ااألُ 
 ن أصح األسانيد.أصح األسانيد مطلقًا، ب  يقال: مم  :واملعتمممُد أن ال يقال 

]حول  
القيود يف  

ف تعري
ح الصحي
لذاته[

تفاوت ]
مراتك  
الصحيح 
لتفاوت 
أوصال 
[الرواة
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 بن   بد هللا بن  مرة  ن أبيه. تلملزُّْهر ية  ن  لد    -أ 
ةم   بن  مروة  ن   ي. (127)وتمحمد بن  ريينة  ن  مب يدم

 ة  ن   قمةة  ن ابن م عوط.(128)يوتإبراهيم املنخع
ل د املرتبة: -ل   وطفو م

 ترواية بـفرمْيد بن  بد هللا بن أيب بـفْرطمةمة  ن جمد  لة  ن أبيهة أيب مو  .
ة  ن أن . ٍُ  وتحملط بن  م مممةة  ن اثب

ل د املرتبة: -جـ  وطفو م
  ن أبيهة  ن أيب هريرة./أ[ 7] ت فهميا بن أيب صلحٍلة

 ملرمحنة  ن أبيهة  ن أيب هريرة.وتلملععمل بن  بد ا
ن  فـــإن اجلميـــع مشمم مهـــم ا ـــم "املعداملـــة واملضـــب "ة إال أن اصرتبـــة األوىل فـــيهم مـــ 
ن  حــة مــل يقتضــي تقــدميم ر ومايــمت هم   ــ  املــيت ت يهــلة ود املــيت ت يهــل مــ  املصـرلت اصرج  

 ـــ  مقد مـــٌة   -أي امليلمليـــة-قــو ة  املضـــب  مـــل يقتضـــي تقـــد ْ مهمل   ــ  امليلمليـــةة وهـــي 
 رواية  ممن يـفعمدُّ مل يـمنـْرمر طف به  م منلً:

 تمحمد بن إ حلقة  ن  لصم بن  مرة  ن جلبر.

 
د األصا  ل يةة ونصهل: "قومله:  مبيدةة برتخن املعال اصهم ــة تــاا د ... وي ــم  هبــم (  127)

د امليفــىن: أبــو  مبيــدةة برــتخن املعــال اصهم ـــةة تمــل د اص ت ــ  واصخت ــ  مــن ...  ل ـــية 
 ير غري واضخن(.)املتصو  امل ر".

 هل.ن مواضع املرراغ ت مة د أتبينْ ود تا موضع م   
إىل املنخــعة قبي ــة  [ن ــبةً ]: "قوملــه: "املنخعــية برــتخن املنــونة ل6( د  ل ــية األصــاة ق128)

 .. ومل بال معيفوفال د تظهر ب ب  املتصويرمن امليمن"

مراتك  ]
أصح 

األسانيد  
[ وأمثلته
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 و مْمرو بن  فعمي ة  ن أبيهة  ن جدل.
 هفهل.ب  شْ وق ْ      هال اصرات  مل يف 

 واصرتبةف األفوىل هي امليت أمط وم   يهل بعضف األئمة أ ل أصخنُّ األ لنيد .
 مل مجٍة معي نٍة منهل. ق  واصعتممدف  دمف اهطعم 

و   يــــه األئمــــ ن جْممــــوع مــــل أمْط ــــم تـمرملط مــــ  هف   ــــ  مــــل نعــــْم يف ــــْ يـ تــــف ة ذملــــك أمْرجمح 
 ول.ـث قي د

وف هباا املترلضا   يتملن ـبة  (131)  ـ  َترَيـه (130)مل اترـو املشـيخلن   (129)ويـمْ تح 
ه م ــ ٌم؛ إىل مــل انرــرط بــه أ ــدمهلة ومــل انرــرط بــه املبخــلريُّ يتملن ــبة إىل مــل انرــرط بــ

الترلق املع ململ بعدمهل     ت ق  ي تتلبيهمل يتملقبولة واختعفف بعضـهم د أيهمـل 
 ممل د يترقل   يه. -م ْن هال احلييية-أرجخنف. فمل اترقل   يه أرجخنف 

 ]اصرلض ة بال املصحيحال[ 

د  ـن أ ـٍد  لر ي  د املصـحةة ود يفوجـم وقد صمر م اجلمهور بتقـدمي صـحيخن املبفخـم
 .(132)بنقيضهاملتصريخنف 

 
 وىل.إحلاٌق مبوضوع درجات الصحيح، ال إحلاقاً ابملرتبة األُ  هذا( 129)
"هاا ترضيٌا حب م   اصرجع  املاي خر ع احلديثة أم ل املترضيا امل لبو فهو حب ــم   قــو ة  (  130)

".  ل ية ط.  ة طْبعته امليلملية  .اه نلطة واملترضياف حب م   قو ة  اه نلط  أ    وال  ك 
ن طريــــٍو آخــــر".131) هل: "أمْي: وقــــد روال تــــا وا ــــٍد مــــنهم مــــ   ( د األصــــا هنــــل  ل ــــيٌةة نصــــُّ

 .أ 7ق ة  ل ية"
ــذا الرُّ  (132) ــانجْ هـــ ــو رُ  حـــ ــا هـــ ــانُ جْ إمنـــ ــة علـــــى  صـــــحيححـــ ارمّك يف اجلملـــ ــم ــحيح الُبخـــ  صـــ

ــة:  ــلم يف اجلملــــ لر ي  ومســــ َيــــــ  أن يفرا ــــــم  د  ديــــــد مــــــل تــــــلن   ــــــ   ــــــرط املبفخــــــم
وم ـــــــــ م أن ييفـــــــــون املـــــــــرواة د امل ـــــــــند   ـــــــــ  تـــــــــرتيبهم  نـــــــــدمهلة يتملن ـــــــــبة مل تعميـــــــــا 

 ــــــيخه ذاكة املــــــاي جــــــلملت روايتــــــه  راٍو  ــــــنواملشــــــيوخ؛ أل مــــــل قــــــد يمقــــــبعن روايــــــة 
=

املفاضلة  ]
بني 

[الصحيحني
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وأمل مل نفق ام  ن أيب   ي املني لبوري 
ُم أطمي  )) ة أنه قلل:  ( 133)  امل ـململ  أصـخنُّ    مـل  ـ

؛ ( 134) (( م ن تتلل  م  مٍ  لر ي   ألنـه إمنـل نـمرـم   ة ف م يفصر  ْم بيفونه أصخن  م ن صحيخن  املبفخـم
م ــــ ٍم؛ إذ اصنرــــي إمنــــل هــــو مــــل تقتضــــيه صــــيغةف  ن تتــــلل  وجــــوطم تتــــلٍل أصــــخن مــــ  

ن زايطة  صــحٍة د تتـلٍل  ــلركم تتـللم م ـ ٍم د املصــحةة  تـلز بت ــك مـ   "أمفْـعـمام"ة
 املزايطة   يهة ود يـمْن   اص لواةم.
ام  ــن بعــض   ام صــحيخنم م ــ ٍم   ــ  صــحيخن  اصغلربــة   وتــاملك مــل نفقــ  أنــه فمضــ 

لر ي   ْوطمة  املوضـــع وامل تيـــ ة ود  ؛املبفخــم ة وجـــم ن امل ـــيلق  فـــاملك فيمـــل يـمْرجـــعف إىل  ف ــْ
خْن   ي ةة وملـو أفصـحوا بـه ملـرط لف /ل[  7]  أ ٌد منهم أبنيـفْرص   ذملك راجـٌع إىل األصـمح  

 .(135)  يهم  لهدف املوجوط
 =

  ندمهل أو  ند أ دمهلة وال يـمْقبعن روايته  ن  يٍخ آخر.
 هـ.349-277يزيد املني لبوري ة أبو   ي ة ( هو احل ال بن   ي بن 133)
ة مث قــلل  ق بــه: "ق ــُ: ملعــا أيت   ــي مــل 2/589نق ه  نه املاه  د "تاترة احلرلظ"ة (  134)

 .وصا إمليه صحيخن املبخلري"
 ":شاهُد الوجودم "( 135)

لقـد أمْحسـنم اإلمـام ابـن حجـر، رمحـه هللا تعـاىل، هبـذه الطريقـة يف االسـتدالل؛ وذلـ  ألّن  
ن الشــي  حقيقــُة وُ  أقــو  األدلــة إلثبــاتم  د أدلــة إنكــاره، ولــذل  كــان مــم جــودمهم؛ أل ــا تُفنــّم

اه  يف اببم -حكمة هللا تعاىل   ، إلميـان أنه دعـاأ إىل ا -دعوة هللا لنا إىل ُهدم بـه بكـ ّم سـبي  
 وممن ذل  أنه أمر  بْع م عباده عمليةم ا مْلق واإلمحيا .

ن عبـاده، واإلشـهاد علـى اإلجيـاد، مـم   وقد أشهدم هللاُ  ن أمشـهمدم مـم ن أدلـةم وحجـجم هللا تعاىل مـم
 على العباد.

لمنافحـة عـن  مثلى ل ـ ـيمْعين أّن ممن املنهجية املهمة، يف طريقة الوصول إىل احلق، والطريقةم اـلوهذا    
إ واإلقناع، أو يف طريقة رْ يف طريقة العم  وردّم الشبهات، االتّمسا  هبذا املنهج، سوا ٌ   احلق، 

=
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لر ي   أ ُّ منهـــل د تتـــلل   فلملصـــرلتف املـــيت تـــدور   يهـــل املصـــحةف د تتـــلل  املبفخـــم
 م  ٍم وأ د ة و مْرطفهف فيهل أقوى وأ د .

لملف  ُم املـراوي قـد "بـم فع ـ اطه أن ييفـون   ن حيــُث االتصــال:أما رُْجحانه مم  ملـه مل قـم
 ًةة واتتر  م  ٌم مبْث مو  اصعلصرة.وى  نهة وملو مر  ممْن رم 

تلع أن ال يمقبما املعنعنةم أصًعة ومل أملزمه به ملي  بـعزٍم؛  وأمملزم املبخلري  أبنه حم
ع؛ ُ مله امل قلمل مر  ألن املراوي إذا "بم  ًة ال َيري د رواايتـه ا تمـللف أن ال ييفـون مسـم 

ن ه  أن ييفون مدمل   لًة واص أملة مرروضة د غري اصدمل   .ْ زم م  ألنه يـم   ن جمرمايم
ْن حيــُث العدالــةُ  فـألن  املرجـللم املـاين تفيفف ـ  مم فـيهم   والضــبُ : (136)وأما رُْجحانــُه مــم
لر ي ة م ن رجـلل  م ـ ٍم أتيـرف  ـدطاً مـ   ْن رجـلل  املبفخـم ن املرجـلل املـاين تفيفف ـ  مم فـيهم مـ 

ن  ـيوخه املـاين أمخـا ن إخراع  دييهمة با غـلملبفهم مـ  يفيْفي ْر م  مع أن املبخلري  د 
  دييهمة  عف  م  ٍم د األمرين.  نهمة وملرسم 
:حانـــُه مـــم وأمـــا رُجْ  دم   ـــ   فـــألن   ن حيـــُث عـــدُم الشـــذوذم واإلعـــاللم مـــل انـْتفقـــ 
لر ي  مــ   دم   ــ  م ــ ٍمة هــاا مــع اترــلق ن األ لطيــث أقــاُّ  ــدطاً ممــل انـْتف املبفخــم قــ 

ْن مف ــــْ م د املع   لمل   ــــ  أن  ـــــــاملع م رفم ــــــــومة وأ ــــــــــاملبخــــلري  تــــلنم أجــــا  مــــ 
 =

 املناقشة ورمدّم الشبهات. وقد قالوا: شاهُد العميان يـُْغين عن البيانإ
لة ود غــري ة هلــاا د تتلبــه "اال ــتقلمة" -رمحــه هللا تعــلىل-وقــد تعــر   اهمــلم ابــن تيميــة  

دانن  ــ  ة يفنظــر: "مقدمــة د أصــول املتر ــري"ة ملــهة بتحقيــو: ط.ر تعمــلً مجــيًع فيــهوذمتــم 
هـة 1392امليلنيةة  م   ة املر لملةة ط. -زرزورة امليفويُة بريوتة طار املقرآن امليفرمي 

 .78-55مة فصا د نو ي االختعف د املتر رية ص 1972
 ب الرفع.والصوا يف األص  ُضبمطْت ابجلرّم، وكذا الكلمة بعدها،( 136)
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زمْل ي ـــتريدف منـــه ـــــــبصنل  هف ود يــــم ر  َيـــف ة  احلـــديث منـــهة وأن م ـــ ملً ت ميـــال وخ 
آاثرملة  ـــــة ملقـــــد قـــــلل املـــــدارقثهُّ  (137)ويـمت بـــــع

ــم ملـــــوال املبخـــــلريُّ ملم )): (138) ل مـــ
 . (139)((م  ٌم وال جلمل رامم 

يخن حب   مصدرل[ ]مرات  ا   ملصح

ن مثمَّ، ن هــال احليييــة   ومــم لر ي    ــ  غــريل وهــي أرجحيــة  ــْرط-أمْي: ومــ   -املبفخــم
     غريل من امليفت  اصصن رة د احلديث. ُقدّممم صحيُح الُبخارمكّ 

، ــلم  ــحيُح مســ ي تتلبــــه  مث صــ لر ي  د ات رــــلق املع مــــلمل   ــــ  ت قــــ   صشــــلرتته مل بفخــــم
وى مل  ف      .(140)ايتملقبولة أيضلًة   

ْرطفهفمل؛ ألن اصـراط بـه  مث يـُقمدَُّم يف األرجحيــة، ه  ـم ي ةفة مـل وافقـم ن  يـثف األمصـمح   مـ 
ــل ــ  /أ[ 8] روارمـ ــلق   ـ ــا االترـ ــد  صـ ــل قـ ــروط  املصـــحيخنة وروارففمـ ــي  ـ ــع يتقـ مـ

 
 .املطبوعة: ويتتبُع. وهو خط ٌ؛ ألن التتبع لذ االتّباع؛ إذ معناها: التعقُّك يف بع  النسخ( 137)
هـــة يفضــرل 385-306( هو   ي  بن  مر بن أمحد املد ارمقفْثه  ة املبغــداطية أبــو احل ــنة 138)

ــنرلت د احلــــديث تشــــهد إبم ــه مصــ ــلن د احلــــديثة ملــ ــه اصيــــا د احلرــــر واهتقــ ــه بــ لمتــ
ــةً  .تلئــــهوذ  ــه أفطرو ــ ُف فيــ ــْ تبــ ــد تم ــدتتورالة  وقــ ا بعنــــوان: "اإلمــــام أبــــو احلســــن ونشــــرهتُ مل ــ

عبارة: "مع دراسة تفصـيلية عـن   يف الطبع وسق  ممن العنوان-الدَّارمقْطيّن وآاثره العلمية"
 م.2000-ه1421األوىلة  جد ةة طار األندمل  اخلضراملة ط. كتابه السنن"،

  صــحيخن املبخــلري  ة  ي  ح  صــم وملتقريــر أم  ة13/102ريــخ بغــداط"ة د "ات  وقد أخرجهــل اخلثيــ (  139)
  مل  ـــيوطية   و"تـــدري  املـــراوي"ة   ة 10ص   وتقد ـــه   ـــ  صـــحيخن م ـــ م يفنظـــر "هـــْدي امل ـــلري"ة 

ياق ترجيحم البخارّك وصحيحه على مسـلم  وصـحيحه -  وينبغي الّتنبُُّه هنا   . 98-88ص  إىل    -يف سم
وأمْوُجهمها، قمرميُن البخاركّم يف اإلمامة    املفاضلة ، مع تل عظيمم مكانة مسلم  وصحيحه، أيضًا، وأنّه 

حم شــيُخه البخــارّك عليــه، لكــن يف كليهمــا ا ــذ والفضــ  واإلمامــة، فُهمــا   ْم رمجــم والفضــ ، نـمعــم
 كفرمسمْي رمهان  يف هذا امليدان، رمحهمها هللا وجزاِها خذ اجلزا .

 . تتبه ابن   ر".ث   ي  هنل  ل ية    اصصن ة نصهل: "ب غُ قراملة حب( 140)

]مراتك  
الصحيح 
حبسك 
مصدره[
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ْم مقـد مون   ـ  غـريهم د رواايرـمة وهـاا (141)املقول بتعدي هم بثريو امل ـزوم ة فهـف
 .(142)إال بدمليا أصٌا ال  فْرمعف  نه

 . ( 143) تلن طونم مل أخرجه م  م أو مي مه   فإن تلن اخلربف      رطهمل معلً 
لر ي  و ـدمل   ـ   ـرط  م ـ ٍم  د مف  ـرطف املبفخـم وإن تلن      رط أ ـدمهل فـميـفقـم

لف تبعلً ألصا  تاٍ  منهمل.  وْ دم
 فخرع ملنل م ن هاا  تةف أق لٍم تترلوت طرجلرل د املصحة.

ّ قمسٌم ساب وهو مل ملي       رطهمل اجتمل ـلً وانرـراطاًة وهـاا املترـلوتف  ع،ومثم
 إمنل هو يتملنظر إىل احلييية اصاتورة.

األط م     مل فموقمه ألمور خلرجية[: يـفقمد مم   ]قد 

ٌم علــى مــا حم قمســْ ا لــو رمجــم أبمــوٍر أفخــرى تقتضــي امل جــيخن؛ فإنــه  (144)هــو فوقـه  أمــّ
 

ــي: "بثريــــــو امل ـــــزوم"ة  قوملـــــه:( 141) ــة هـــ ــواع الداللـــ ــة، إْذ أّن أنـــ ــواع الداللـــ ن أنـــ ــم ــوٌع مـــ ــذا نـــ هـــ
ــة ــزوم، داللـ ــة التّ  اللـ ــمّ وداللـ ــار ضـ ــد صـ ــحيحاِها فقـ ــم م صـ ــا قُبـ ــة، فكمـ ــة املطابقـ ن، وداللـ
 لرْتبـةيف ا مـا كـان علـى شـرطهما  يت ذلـ  تعـدي  رواهتمـا، وهـذا دليـٌ  علـى أنّ  الومم  ممن

 أخرجاه. بعد ما
رمع  نه إال بدمليا"ة   قومله:(  142) ولكن، هـذا إذا جـا ت الروايـة عـنهم بـنفس "وهاا أصٌا ال  ف

 إىل أمرين: النظرم  وهذا يستلزممُ الكيفية ال  رمو  هلم هبا الشيخان، 
وايــة مرا ــلة ذملــك امل تيــ  بــال املتعميــا واملشــيوخ املــوارط د املصــحيحالة أمْي: مثلبقــة املر  األول:

 وايتهة أبن ييفون املتعميا هم املتعمياة واملشيوخ هم املشيوخ.ملر 
ه اال ت ـلع بـه أم   الثان: املتدقيو د صرة املرواية  ن هاا املراوي د املصحيحال ها جلملت     وجـْ

 .ة ال متلبعًة أو ا تشهلطاً مله ا ت لجلً  لرواي لال  إْذ ال يمْصدفقف  رطفهمل إال     م
 .زملتهـ( أمْي: د من143)
ٌم   ــ  مــل هــو فوقــه":  وملــه:ق( 144) خنم ق  ــْ ل ملــو رمجــم ، ولكــن هــذا الصــحيُح درجــاٌت ومراتــكُ "أمــ 

=

دَّمم  ققد يُ ]
األدىنم على  
  ما فموقمه ألمور 
[خارجية
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  ف مل ممرفوق  مل َيمْع ه فلئقلً.يـفقمد مف     مل فوقه؛ إذ قد يـمْعر  
ــة  ــٌر  ـــن طرجـ ــ ٍمة مـــيًعة وهـــو مشـــهوٌر قلصـ ــل ملـــو تـــلن احلـــديثف  نـــد م ـ تمـ
د م   ــ  احلــديث املــاي  ه قرينــٌة صــلر هبــل يفريــدف املع ــمة فإنــه يـفقــم املتــواترة مليفــنة  مر تــْ

رجفه املبفخملر ي  إذا تلن فـمْرطاً مث قلً.   ف
رُ بيفو ـــل أصــــخن  مـــ  وتمـــل ملـــو تـــلن احلـــديث املـــاي د  ر  جــــلل  ن ترمجـــٍة وفصـــ 

األ لنيدة تململك  ن انفع  ن ابن  مـرة فإنـه يفقـد م   ـ  مـل انرـرط بـه أ ـدمهلة 
 .(145)ميًعة ال  يمل إذا تلن د إ نلطل ممْن فيه مقلل

ته[  ا  ]احل ن ملا

ــ واـيفقــلل: خــم   املقــ- فة أي قــما  ـفــإْن خــم   املضب راط مــع ـواصــ -ومف خفروفــلً: قـم ــُّ
ة املشروط اصتقدمة د  ـد   املصـحيخن = فهـو احل ـنف ملااتـهة ال ملشـيمل خـلرٍعة ــبقي

نفه ب ـــب   اال تضـــلطة حنـــوف  إذا تعـــدطت  اص ـــتفور    ـــديث   وهـــو املـــاي ييفـــون  ف ـــْ
طفرفقفه
. . وخمرمع يت  اط  يتقي األوصلف  (146)  املضعي ف

 =
ْن الومـــم  تفضـــيُ  كـــ ّم درجـــة  علـــى الـــ  بعـــدها مطلقـــاً يف كـــ ّم  هم ال جـــيح إَجـــاند؛ فلـــيس مـــم

؛ فقد يمرمُد حديٌث على شرط مسلم أقو  ممن حديث  على شرط الُبخمارمّك، وهذا  حديث 
 ة العاّمة هذه.القاعد ال يـمْنق 

الرواـية  ؛ فقـد تكـون حـال   قلت: هـذا ال يعـين ردَّ الروايـة علـى كـ ّم فيه مقلل":  "ممنْ  قومله:(  145)
ْن فيــه مقــاٌل مقبولــًة، وقــد تكــون مــردودة؛ وذلــ  حبســم  الكــالم يف الــراوك  نــوعم   كم الــ  فيهــا مــم

ُرق  ُأخـــر  أم ال؟ يُراجـــع احلـــديث ودرجتـــه، وهـــ  جـــا  ن طـــُ  مقّدمـــة وضـــوع يفهـــذا امل مـــم
"، لإلمــام الــذه ، حتــت  ثــٌَّق أو صــالمُح احلــديثم مم فيــه وهــو ُموم ن ُتُكلــّم حتقيقــي لرســالةم: "مــم

 .((ه  يـُرمدُّ ك  حديث  فيه راو  ُمتمكملٌَّم فيه؟))عنوان: 
؛ ألنه ليس ك ُّ تعـدد  ها بعضًا. وهذا قـمْيٌد مهمد إذا تعددت طرقه على وجه  جيمْرب بعضُ   أمْك:(  146)

رب الروايةيف الطر   .80(ة ص 122ة وتفنظر احلل ية رقم )ق جيم

]احلسن  
لذاته[
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ن  مشــــلرٌك مل صــــحيخن د اال ت ــــلع بــــه وهــــاا املق  ــــمف مــــ   وإ ْن تــــلن -ن احلْم ــــم
 ومشلب ٌه مله د انق لمه إىل مرات م بعضفهل فوقم بعض. -ونمهف طف 

ملغريل[   ]املصحيخن 

ح خنفة وإمنــل حنيفــم ملــه يتملصــحة  نــد تعــدط املثــرق وبيفيــرة طفرفقــ ه يفصــم
ة ألن (147)

ن   ــن راوي  رم بــه ضــب  راوي احلم ــم ربف املقــدر املــاي قمصــف مل صــورة اآمو ــة قــو ًة جتــمْ
ن مثم   ة ومــ  وف امل (148)املصــحيخن   هـصــحةف   ــ  اه ــنلط املــاي ييفــون   ــنلً ملااتــتفْث ــم

 إذا تعدط. -ملو تررط-ل[  /8/]
 .(149)وهاا  يثف ينررطف املوص 

قوهلم: " ديث   ٌن صحيخٌن"[:  ]معىن 

ــلة أي ــإن مجف عـــ ــول امل مـــــاي :فـــ ــٍدة تقـــ ــٍ  وا ـــ ــنفة د وصـــ  املصـــــحيخنف واحل ـــ
ن اآتهـــــد د املنلقـــــا: وغـــــريل: " ـــــديٌث   ـــــٌن صـــــحيخٌن"ة ف  ـــــ طط احللصـــــا مـــــ  

رم  نهــــل هــــا ــف ــه  ــــروط املصــــحة أو قمصــ ُْ فيــ ــ ــه   اجتمعــ وهــــاا  يــــث حمْصــــا منــ
 املتررط بت ك املرواية.

نف قلصـٌر  و فر فم هباا جوالف ممن  ا تشيفام اجلمعم بـال املوصـرال؛ فقـلل: احلم ـم
؛ فري اجلمع بال املوصرال إ"بلٌت ملاملك املقصور  ونـمْريفهف!    ن املصحيخن 

  ال   أن   د  ــلل انق ــ ه  اقتضــ  مل م تهــد ديث  احلــأن  تــرطُّطم أئمــة   وحُممصــَّ  اجلــواب:
ر ه   نــد قــوٍمة صــحيخٌن يت تبــلر    ٌن يت تبــلر وصــْ يصــره أب ــد  املوصــرالة فيفقــلل فيــه:  م ــم

ا ف منــه  ر ه   نــد قــوٍمة وغليــةف مــل فيــه أنــه  ــف يقــول:  ه أن  قــ    ــرفف املــ طط؛ ألن    وصــْ
 

 .78( ص 117يفنظر احلل ية رقم )( 147)
 ( أمْي: م ن هال احلييية.148)
نة فقــ ة ال وصــرلً   قومله:(  149) " يــثف يمنرــر ط املوصــ "ة أْي: بقوملــه: صــحيخنة فقــ ة أو   ــم

 مفرمت بلًة تصحيخن   منة أو   ن غري ..

]الصحيح 
لغذه[ 

  مع  قوهلم: ] 
"حديث  
حسٌن  
[ صحيٌح"
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 .(150)"ة وهاا تمل  فا فم  رف املعث  م ن املاي بعدل "  ٌن أو صحيخنٌ 
؛ ألن "صـحيخنٌ " :فمل قيـا فيـه: "  ـٌن صـحيخٌن" طون مـل قيـا فيـه وعلى هذا

 .(151)اجلزمم أقوى م ن امل ططة وهاا  يث املتررط
وإال إذا د حصــا املترــرط فــإطعق املوصــرال معــلً   ــ  احلــديث ييفــون يت تبــلر  

   ٌن. رف إ نلطين: أ دفمهل صحيخٌنة واآلخم 
  مل قيا فيه: "صحيخن" فق  و    هاا فمل قيا فيه: "  ن صحيخن" فوقم 

 ألن تيرة املثرق تقو  ي. -إذا تلن فرطاً -
 ]احل ن  ند امل ماي[ 

ن غـري  وجـهٍ  ؛ (152)فإن قيا: قد صر م امل مـاي أبن   ـرط احل ـن أن يــفْرومى مـ 
 فيفي  يقول د بعض األ لطيث: "  ن غري ة ال نعرفه إال من هاا املوجه" . 

حل ن مث قــلًة وإمنــل  ــمر فم نو ــلً خلصــلً أن امل ماي د يفعر  ف ا  فاجلواب:
ن غـــري صـــرٍة أخـــرى؛  منــه ومقـــمعم د تتلبـــهة وهـــو مـــل يقـــول فيـــه: "  ـــٌن"ة مـــ 

 وذملك أنه: 
 

إســنادين؛ فهــو مبعــ   قيــ  فيــه: "حســن صــحيح"، ابعتبــارم هــو: مــا  املقصـود ابلــذك بعــده( 150)
 اهُ نـم الواو. وهـذا هـو مـا عم  وهو  قول: "حسن وصحيح"، لكن، ُحذمل منه حرل العطف

املؤلـــف بقولـــه، بعـــد هـــذا: "وإال إذا   َيصـــ ...". وقـــد جـــا ت هنـــا يف األصـــ  حاشـــيٌة 
ها: "لعلــه أراد ابلــذك بعــده الغريــك، حيــث يقــول كثــذاً   صــحيح لريــك"، : "حســنٌ نصــُّ

والتقدير: ولريك، فحذل حرل العطف، وهو الواو؛ فالضمذ يف "بعـده" عائـٌد إىل مـا 
ْ "، ق ن اجلمـــعم بـــني الوصـــفني؛ فت مـــّ ن ألفـــا م ب 8 ذكـــر مـــم . قلـــُت: والكـــالم واضـــٌح مـــم
 ف يف التفسذ.املؤلف؛ فليس هو يف حاجة  إىل هذا التكلُّ 

ً برو  ( أمْي:  يث ييفون احلديث مم 151)  ثريٍو وا ٍد.اي 
 ( أمْي: يـفْروى م ن أتير  م ن طريٍو.152)

احلسن  ]
ند  ع

ال مذك[ 
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 يقول د بعض األ لطيث: "  ٌن".
 ود بعضهل: "صحيخٌن".
 ود بعضهل: "غريٌ ".

 ود بعضهل: "  ٌن صحيخٌن".
 ود بعضهل: "  ٌن غريٌ ".
 ".ود بعضهل: "صحيخٌن غري ٌ 

  ود بعضهل: "  ٌن صحيخٌن غريٌ ".
دف إىل ذملــــــك؛  يــــــث  وتعريرــــــه إمنــــــل وقــــــع   ــــــ  األول فقــــــ ة و بلرتــــــه تـفْر ــــــ 

ــه ــر تتلبـــ ــلل د آخـــ ــل: " ـــــديثٌ )): (153)قـــ ــل د تتلبنـــ ــل ق نـــ ٌن"ة [  /أ9 ] ومـــ ــم  م ـــ
نم إ ــــــنلطل  نــــــدان اُّ و  .فإمنــــــل أرطان بــــــه  ف ــــــْ ْرومىة ال ييفــــــون  (154)تــــــف  ــــــديٍث يـــــــف

ا لٍ  ْرومى مــــ  راويــــه متـ هممــــلً بيفــــم وجــــٍه حنــــوف ذملــــكة وال ييفــــون  ــــلذ اً =  ن غــــري  ة ويـــــف
  .((فهو  ندان  ديٌث   نٌ 

ل مل يقول فيه: فـمعفر فم هباا أنه إمنل  مر فم املاي يقول فيه: "  ٌن"ة فق ة أم  
"  ٌن صحيخٌن"ة أو: "  ٌن غريـٌ "ة أو: "  ـٌن صـحيخٌن غريـٌ "ة ف ـم يـفعـمر  ْع 

ر  ْع    ـــ  تعريـــ  مـــل يقـــول فيـــه: "صـــحيخٌن"ة فقـــ ة أو:   ـــ  تعريرـــهة تمـــل د يـفعـــم
ْهرمت ه"غريٌ "ة فق ة وتأنه تم  رك ذملك ا ـتغنلمًلة مل شـف

 نـد أهـا املرـن. واقتصـر  (155)
ل ألنــه  ل ملغموضــهة وإمــ    ــ  تعريــ  مــل يقــول فيــه د تتلبــه: "  ــٌن"ة فقــ ؛ إمــ 

 
 .5/758أي "امل نن"ة ( 153)
ــرق بــــال (  154) ــ  املرــ ــا" بــــدون واوة وال  رــ ــلمل د  ــــنن امل مــــاي: "تــ ــا. وجــ ــاا د األصــ تــ

 املعبلرتال.
 ."بشهرته"( د بعض املن خ: 155)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ٩2)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ل بقومله:   ْبه إىل أها احلـد(( ندان))اصثعٌم جديٌد؛ وملاملك قـمي دم يث تمـل ة ود ين  
 .(156)فعا اخلثليب

ر ر  ن اهيــراطات املـــيت طـــلل املبحـــث فيهـــلة ود يف ـــْ وهبــاا املتقريـــر ينـــدفع تيـــرٌي مـــ 
 .(157)وْجهف توجيه هلة ف  ه احلمد     مل أمهْلمم و م  م

يقة وأق لمهل[   ]زايطة امل

ة مل د تـمقمع منلفيـًة ملروايـة  (158)وزايطةف راويهملة أمْي: املصحيخن واحل نة مقبوملةٌ 
 هو أو"و ممن د يمْاتر ت ك املزايطة؛ ألن املزايطة: ممنْ 
ــون  -١ ا أن تكــــ ــّ ن د يــــــم   إمــــ م بينهــــــل وبــــــال روايــــــة  مــــــم اف ال تمنــــــلد  ْاتفْرهل؛ فهــــــال تـفْقبــــــم

د  يفـم احلـديث اص ـتقا املـاي ينرـرط بـه امليقـة وال يرويـه  ـن  أل ـل مث قلً؛
  يخه غريفل.

ا أن تكــون  -2 زم مــ   وإمــّ ل رطُّ املروايــة األخــرى؛ فهــال املــيت ن قبوهلــمنلفيــًةة حبيــث يـم ــْ
 يقع امل جيخن بينهل وبال مفعلر ضهل؛ فـميـفْقبماف املراجخنف ويـفرمطُّ اصرجفومف.
ن غـري ترصــيٍاة وا ـتهر  ـن مجـٍع مـن املع مـلمل املقــولف بقبـول املـزايطة مث قـلًة مـ  

املــاين يشــ طون د املصــحيخن أن ال ييفــون  ةوال يتــأت   ذملــك   ــ  طريــو  ا ــد"ال
 

ــمْ هـــو ( 156) -319 ملنةأبـــو  ـــ يد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن اخلثـــ لل املبف ـــيت ة اخلثـــ ليبة محـ
 هـة مله "معلد امل نن"ة و"غري  احلديث"ة و"إصعم غ   ا د  "ال".388

وهاا م ن فرائد  قيو اهملم ابن   رة رمحةف هللا   يهة امليت يـفْتح ف هبل قلرئ املنزهة مــر ًة (  157)
 بعد مر ة!.

املخالفة ملن هو     حالةُ ملن هو أوثق منه فهي مقبولة، وكذل  و دُة الثقة إذا   تكن خمالمفمةً (  158)
و يشــري اص ملــ    قريبــلً إىل حنــو  ، أو لممن هو ضعيف. أما املماث  فمتوقَـٌّف فيهـا.ثقةً   أق ُّ 

ن أنــواع   ــوم احلــديثة   ــ   هاا املترصيا وإىل برهلنه. وقد انبىن     اصخلملرة  ــدٌط مــ 
 مل   ال د موضعه.

]و دة الثقة  
وأقسامها[
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رون املشاوذ مبخلملرة امليقة ممن هو أو"وف منه. لذ اًة مث   يفر   
ه يت ــــ اط انترــــلمل  املشــــاوذ د واملعم ــــم ف ممــــن أمغرــــا ذملــــك مــــنهمة مــــع ا  افــــ

 .( 159)   احلديث املصحيخنة وتاا احل ن!  د  
األو"و[: ية  ملروا املزايطة اصنلفية  د قبول   ]رأيف األئمة  

ــة احلــــديث اصتقــــدمال:   ة وحــــع ( 160) ن بــــن مهــــدي املــــرمح   تعبــــد   واصنقــــولف  ــــن أئمــ
  ة ( 163) بــن اصــد يه  ة و  ــي  ( 162)  نبــاة وحــع بــن معــال   /ل[ 9]   ة وأمحــدم بــن  ( 161) املقثــلن  

لر ي   ــم ة  ة ( 164) واملبفخـــــــــــــــــ ــل  ( 165)   وأيب زفْر ـــــــــــــــــــم  ة ( 167)   ة واملن ـــــــــــــــــــلئي ( 166)   ة وأيب  ـــــــــــــــــ
 

 رمحه هللا تعلىل.ن   رة ومل بعدل م ن روائع اهملم اب وهاا املتحقيو( 159)
 ة إملم م ن أئمة احلديث. ه 198-135املرمحن بن مهدي بن   لن املبصرية    ( هو  بد 160) 
لنة املبصـــــرية 161) ة ـهـــــ 198 - 120( هـــــو حـــــع بـــــن  ـــــعيد بـــــن فـــــرُّوخة أبـــــو  ـــــعيد املقثـــــ 

 م ن تبلر األئمة.
ن أئه233ت ( هــو حــع بــن معــال بــن  ــونة أبــو زتــراية املبغــداطية 162)  ممــة اجلــر ة إمــلٌم مــ 

 واملتعدياة قيا فيه: تأمنل خف  و مل حديث. مله: "املتلريخ" و"املع ا ومعرفة املرجلل".
هللا بــن جعرــر بــن اصــديه املبصــرية أبــو احل ــنة اهمــلمة أ  ــمف أهــا  ( هــو   ــي بــن  بــد163)

 هـة مله م ملرلت تيرية.234ت  صرل يتحلديث و   هة 
ي ة أبــو  بــداجلفعْ  ( هو حممد بن إمسل يــا بــن إبــراهيم بــن اصغــريةة164) هـــة اهمــلم 256هللاة ت رــ 

ــحيخن  ــديث املصـــ ــ   د احلـــ ن أمملـــ ــم ــد  "الة أو ل مـــ ــدوة ا ـــ ــهة وقـــ ــديث و   ـــ ا د احلـــ ــم اجلمْهبـــ
ن أمــور ر ــول  و ــننه وأايمــه"  م تقعًّة وتتلبه: "اجللمع اص نمد املصــحيخن اصختصــر مــ 

 هو أصخنُّ امليفت  بعد تتلل هللا تعلىل.
ن 264ة وتــود 200 املــرازي ة أبــو زفر ــةة وفملــ د حنــو امليفــرمي دهللا بــن  بــ  ( هــو  بيــد165) هـــة مــ 

 األئمة اصعدوطين د احلديث و   هة ود املزهد واملعبلطة.
ــل  املــــــرازي ة 166) ـــة إمــــــلم د 277 - 195( هــــــو حممــــــد بــــــن إطريــــــ  احلنظ ــــــي ة أبــــــو  ــــ هــــ

 ا.ـاحلديث واملع 
هـــة 303-225 ــلئية املــرمحنة املن ( هــو أمحــد بــن  ــعي  بــن   ــي بــن  ــنلنة أبــو  بــد167)

=

رأُك األئمةم  ]
يف قبول  

الز دة املنافية  
لرواية  
[األوثق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ٩4)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

رمفف  يمل يتع وف يتملزايطة وغريهـلة والوغريهمة ا تبلرف امل جيخن ف ة(168)واملدارقثه يـفعـْ
 قف قبول  املزايطة . ن أ ٍد منهم إطع

نمص  ةة مع أن  ــ ة املقولم بقبول  زايطة  امليق ــ ن ذملك إطعقف تيرٍي م ن املشلفعي وأمْ  م ف م  
ْعتـمربمف بـه د أ"نـلمل تعمـه   ـ  مـل يـف -  (169)املشلفعي يدل     غري ذملكة فإنـه قـلل

ر كم ))مــل نصــه:  - ــللف املــراوي د املضــب  لظ   (170)وييفــونم إذا  ــم ن احلفرــ  د أ ــداً مــ 
رمع   د  دييــفه أمنقــصم تــلن د ذملــك طمليــٌا   ــ  صــحة خمــمْ هة فــإْن خلملرــه فـموفجــ   لمل رــْ

ُف أضمر  ذملك حبدييه ة انته  تعمهة ومقتضلل أنه (( دييه. ومة خلمل  مل ومصر
ــر  ذملـــك حبدييـــهة فـــدل   ـــ  أن زايطة املعـــدل  إذا هف أمْزيـــمدم أمضـ ــف د  دييـ خـــلمل  فوفجـــ 

ييفـون  ـديثف  ن احلرـلظة فإنـه اْ تـمربمم أنْ وإمنل تفقبـماف مـ   زم قبوهلل مث قلًة   ندل ال يم 
نم  لملرـــه مـــ  ْن خم ن  ـــديث مـــم ام نقصـــلنم هـــاا  هـــاا اصخـــلمل  أنقـــصم مـــ  لظة وجمعـــم احلفرـــ 

  ـ   ر يـهة وجمعـمام مـل  ـدا ذملـك  املراوي م ن احلديث طملـيعً   ـ  صـحته؛ ألنـه يـدل 
ُْ فيه املزايطة؛ ف و تلنُ  ندل مقبو  ر ًة مضراً حبدييه؛ فدخ  ملـًة مث قـلً د تيفـن مضـ 

 .(172)صل بهل (171)حبديث  
 =

 م ن أئمة احلديث امليفبلرة مله: "امل نن امليفربى"ة و"اآتىب"ة وغريمهل.
ــر بـــن أمحـــد أبـــو احل ـــن املـــدارقثهة ( 168) ــلم مـــن أئمـــة 385-306هـــو   ـــي بـــن  مـ ـــة إمـ هـ

 احلديث واملع ا.
 (.463د "املر لملة" )ص ( 169)
ر ك  هيفــاا جــلمل ضــْبثفهل( 170) ر ك"ة وهــو املصــوال ملغــًةة  ــم رمكد األصــا " ــم هف يمشــْ يــْا:  م  مــم ة م 

 يـمْع ممفهة تمل د خمتلر املص  حلم.
 ( د األصا أفحل قُ ت مةف: "حبديث" إحللقلً د احلل ية.171)
إذا كثـرت املخالفـُة عـاد أثرهـا، كـذل ، علـى الـراوك ودلـت   املخالفة وأثرها يف املروك:(  172)

=
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وظ واملشلذ[   ]ا ر

ن وجـول فإن خومل  أبرجخنم منه: مل ممز يد ضبٍ ة أو تيرة   دٍطة أو غري ذملك مـ  
 ".احملفو امل جيحلتة فلملراجخن يقلل مله: "

 ".الشاذومقلب  فهفة وهو اصرجومة يقلل مله: "
ن ة مـــ  (174)ة وابـــن ملجـــه ة واملن ـــلئي  (173)ميـــلل ذملـــك: مـــل روال امل مـــاي

رو بـــن طينـــلرة  ـــن  مْو ـــم مةمة  ـــن ابـــن  بـــلس:  ةمة  ـــن  ممـــْ نـــم طريـــو  ابـــن  فيـميـْ
م   ــــــــ   هــــــــد املنــــــــ   وفد   دمْع واراثً إال مــــــــوىًل هــــــــو )أن رجــــــــعً تـــــــــف ة ود يــــــــم

ةم   ــ  وصــ ه(175)ه...(ـــــ أ تق ــم ن رمْيٍج وغــريفلفة  :ة احلــديثة واتبــع ابــنم  فيـميـْ ابــنف جــف
 =

ات"، وبـني قولنـا: فـة الثقـعلى طعن  يف ضبطه؛ ومع  هذا أن هنا  فرقاً بني قولنـا: "خمال
ا أمّ و "كثرة خمالفة الثقات"، إذ األُوىل ال تستلزم الطعن يف الراوك، خبالل العبارة الثانية، 

ما  ، خباللم احلديثيف أمر  أساس  يف  الرواية فإ ا تت ثر ابملخالفة مطلقًا، إذا كانت خمالفةً 
 .احلديثيف أمر  اثنوّك ال عالقة له أبساس  تلو كان

ة أخام  ن املبخلرية إملم  ه 279-209بن  ي   بن  مْورمةة امل ماي ة أبو  ي  ة    هو حممد (  173)
  لفر ومر عة تف   بصرل د آخر  مرل؛ مليفيرة بيفلئه م ن خشية هللا تعلىل. 

ع منــه ه273-209( هــو حممــد بــن يزيــد بــن ملجــهة املقــزويه ة 174) ة تــلن إملمــلً  لفظــلًة مســم 
 امليفبلرة وصن   املتصلني .

د   ة2106 امل مــــــــاي بــــــــرقم ( أخرجــــــــه175) لتم  م ــــــــم   مهــــــــْ ًع مــــــــم املرــــــــرائضة ب رــــــــر: أمن  رمجــــــــف
ول  اّلل    ــف ُّ رم ـــ للف املنـــــ    ــم هفة فمأمْ ثـــ وم أمْ تـمقـــــم ــف داً هـــ دمْع ومار اثً إ ال  مبـــــْ ــم للم  ة ومدْم يـــ هف. قـــــم ــم م ريما"ـــ
و   ي ــــــم  ا  امْلع   :أمبــــــف دم أمهــــــْ اف   نــــــْ ٌنة ومامْلعممــــــم د يٌث  م ــــــم ا  ــــــم ام م  د  هــــــم : إ ذما  ــــــْ لل  ا امْلبــــــم ام  هــــــم

ــْ  م الم(ة  لل  امْلمف ـــــــ ُ  مـــــــــم اف د  بـميـــــــــْ هف َيفْعـــــــــم بمًةة أمن  م ريما"ـــــــــم ْ فْك  مصـــــــــم اف ومدْم يـــــــــم لتم املر جـــــــــف مـــــــــم
لتم 2905وأخرجــــــه أبــــــو طاوطة  ًع مــــــم لٍس أمن  رمجــــــف ن   مبــــــ  ن  ابــــــْ ة املرــــــرائضة ب رــــــر:  ــــــم

هف تــــــم  دمْع ومار اثًة إ ال غفعمــــــلً ملــــــم ولف اّلل   لنم أم ْ ومدْم يــــــم للم رم ــــــف هفة فـمقــــــم ٌد  : تـمقــــــم هف أم ــــــم ْا ملــــــم هــــــم
ولف اّلل    ام رم ـــــف هف؛ فم معـــــم لنم أمْ تـمقـــــم هف تـــــم لملفوا: الة إ ال غفعمـــــلً ملـــــم هفة وهـــــو  نـــــد  قـــــم هف ملـــــم =م ريما"ـــــم

]احملفو   
والشاذ[
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ــنف  ــلرة  ــن  و ــ ةم. وخــلملرهم محــلطف ب ــن طين ــٍد؛ فــروال  ــن  مــرو ب ــمْاتر  زي ود ي
ابنم  بلٍس. قلل أبو  ل 
 . انته .(( ا روظف  ديثف اْبن   فيـميـْنمةم )) :  (176)

خنم أبـو  ـلٍ  روايـةم  ن أهـا املعداملـة واملضـب ة ومـع ذملـكة رمجـ  فحملطف بـنف زيـد مـ 
 ممْن هم أتيرف  دطاً منه.

ن هــاا املتقريــر   /أ[10]و ــفر فم  ْن هــو مــ  أن املشــلذ: مــل روال اصقبــول خململرــلً مل مــم
 أموىل منهة وهاا هو اصعتمد د تعري  املشلذة حب م   االصثعم.

نيفر[   ]اصعروف واص

ُ  اصخلملرـــة مـــع املضـــع ؛ فـــلملراجخن يقـــلل ملـــه: " هف املعـــرول"وإْن وقـمعـــم ة ومقلب ـــف
 .(177)املنكمر"يقلل مله: "

ب  مــن طريــو  ف  (178)ميلملــه: مــل روال ابــن أيب  ــل  وهــو أخــو - (179) ٍ يــ بـميــ     بــن  م
رئ ت اصقــْ ب يــٍ  املــزاي  زمار بــن  فرميــٍْث  ــن ابــن  -محــزة بــن  م ن املعميـــْ  ــن أيب إ ــحلقم  ــم

 =
 .2741ة وابن ملجهة برقم 6409ة برقم "امليفربى "املن لئي د 

 .1/235نق ه  نه امل يوطي د "تدري  املراوي"ة ( 176)
 للمحدّمثني اصطالل يف كلمة "منكر"؛ فهو عندهم: اصطالل احملدثني يف "املنكر":( 177)
مث هنــا  فــرٌق  و  املــ و .روايــة الضــعيف ضــعفاً شــديداً أــا ســم  -2 روايــة الضــعيف يف مقابــ  الثقــة. -١

ــال:  ــهم قـ ــا أّن بعضـ راً"، كمـ ــم ــديثاً منكـ ر"، و"رو  حـ ــم ــديٌث منكـ ــديث"، و"حـ ر احلـ ــم ــروك بـــني: "منكـ "يـ
 ملناكذ" مبع  األفراد؛ فالواجك التثبّت يف الفهم ويف تفسذ إطالقات األئمة.ا

طريــ  املتميمــي ة احلنظ ــي  املــرازي ة أبــو حممــدة إاملــرمحن بــن أيب  ــل ة حممــد بــن  ( هــو  بــد178)
ه أيب زفر ــةة وتــلن إملمــلً حبــراً د املع ــومة 240-323 هـــة أخــا املع ــم  ــن أبيــه و ــن  مــ 

  هرهل تتلبه: "اجلرم واملتعديا"ة و"املع ا".ملرلتة أزاهداًة مله م  
 ة215ة واملتصوي  م ن اصشــتبهة مل ــاه ة " مب ي   بن  فبـمي  ٍ "هيفاا:  د األصا  ضفبـ  (  179)

 ريل.ـوغ

]املعرول 
واملنكر[
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رم  (١8٠))مــن أقــام الصــالة، وآتــى الزكــاة، وحــجقــلل:   بــلس  ــن املنــ   ، وصــام، وقـــم
 .(١8١)الضيفم = دخ  اجلنة(
ــل  ــو  ـ ــلل أبـ ــلت": (182)قـ ن امليقـ ــ  ــريل مـ ــٌر؛ ألن غـ ــو منيفـ ــحلقم  هـ ــن أيب إ ـ روال  ـ
 ."موقوفلً وهو اصعروف

بال املش لذ واصنيفر[:  ]املررقف 

ن وجــهٍ  ؛ ألن بينهمــل (183)و ــفر فم هبــاا أن بــال املشــلذ واصنيفــر  مومــلً وخصوصــلً مــ 
دفْوقٍ  "قــٍةة أموْ  (184)املشــلذ  روايــةف  اجتمل لً د ا ــ اط اصخلملرــةة واف اقــلً د أن   ة (185)صــم

 
( هاا ملرظفهف د األصاة ود ن خٍة: "و ج املبيُ". و    هاا األخري جلمل  ند املثــرباين 180)

 .12692ة برقم 12/136"ة امليفبري"د 
رقـــــم  12/136ة "امليفبـــــري"ة واملثــــرباين د 2/821ة "امليفلمـــــا"ابـــــن  ــــدي د  ( أخرجــــه181)

ة وقــــلل: "قـــلل أبـــو زر ـــة: هــــاا 2043ة وذتـــرل ابـــن أيب  ـــل  د "املع ـــا"ة 12692
  ديٌث منيفمٌر؛ إمنل هو  ن ابن  بلس موقوف".

 .1/240نق ه  نه امل يوطي د "تدري  املراوي"ة ( 182)
ه183) ن وجـــــــْ ــم  ( "املعمـــــــوم واخلصـــــــوص مـــــــ  ــلً: املعمـــــــوم واخلصـــــــوص املـــــــوْجهي ة ة ويف ـــــ  ة أيضـــــ

ــ ٍة  ـــــتص  ــرٍةة مث يرـــــ ق تـــــاُّ وا ـــــٍد  صـــ هـــــو: أن يشـــــ ك ملرظـــــلنة أو أتيـــــرة د صـــ
 هبل طون غريل"ة ط.  .

 ."راويه"( د ن خٍة: 184)
ُف د املثبعتـــال امل ـــلبقتال مل نزهـــة "أو صـــدوق"ة   قوملـــه:( 185) ُف ق ـــ ــ ــلمليت -تنـ ه  م يـــلً د ر ـ ــف وطب قتـ

 نـــدل  هـــاا   ـــ  اصـــثعٍم خـــلٍص مل مـــلم اـبــن   ـــر د املصـــدوق. واملصـــدوق أبن  "  -مل ملج ـــتري
 دييه   ـنة أمْي صـدوق ضـلب  ضـبثلً خريرـلً. أمـل د اصـثعم ا ـد"ال فلملصـدوق مبعـىن 

د املغلمل ة  ند اهطعقة مل د - املعدل؛ وهاا وصٌ  ال يريد إال تزتية املعداملة طون املضب 
ن  داملتـه وضـبثهتيـة املـر تنضم  إمليه قرينٌة تفريدف تز  وهـاا ال ييفرـي ملقبـول  -اوي بـاملك د تـاٍ  مـ 

وأقول: بــ  الصــواب هــو  ،عن هذا اإلطالق -جزئّياً -قلُت: لكيّن اآلن أتراجع "ة  رواية املراوي
أّن مصطلحم )صدوق( قد استعمله لالبــاً بعــُ  األئمــة املتقــّدمني، كعبــد الــرمحن بــن مهــدك وابــن 
=

الفرُق بني  ]
الّشاذ  
[واملنكر
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 .أ  م وقد غمرمام ممْن  مو ى بينهملة وهللا تعلىل واصنيفمر روايةف ضعيٍ .
بعة[   ]اصتل

د  رل مـن املرــرط املن   ـ ة إن وفجـ  قـد وافقــه  -بعـد ظــمن   تونـه فـرطاً -ومـل تقـدم ذ تـْ
 بيف ر اصو  دة. ةغريفلف فهو اصتلب ع

:  واصتلبـمعمةف     مرات م
ه  فهي املتلمة. -  إن  ص ُ مل راوي نْر  
 ْن فوقمهف فهي املقلصرة.وإن  ص ُ ملشيخه فممم  -

 .(186)ويف ترلط منهل املتقويةف 
 =

ن مراتــك التوثيــق، أولــًة عــن رُتبــة )ثقــة(، فُيكتــك حــديث ر ذلــ  ر أ  حامت ولذِها، ابعتبــا تبــًة مــم
. لكــن كالِهــا ُمســتعمالن يف الداللــة علــى -علــى حــّد قــول ابــن أ  حــامت-الصــدوق ويُنظــر فيــه 

االحتجا  ابلراوك. وكالِها، أيضاً، قد ُيستخدمان يف بع  إطالقــات األئمــة علــى جمــّرد التزكيــة 
ة عدالته وضْبطه، وتُعرمل هــذه احلــاالت االســتثنائية ابلقــرائن املقاليــّة   تزكيالعامة للراوك، ال مبع

ن حبــثم هــذا املوضــوع حبثــاً أيــّزاً  أو احلالّية، والواجك التثبت يف تفسذ مصطلحاهتم. وممن خذم مــم
 أ.د. خالد الــدريس يف "احلــديث احلســن لذاتــه ولغــذه: دراســة اســتقرائية نقديــّة"، يف اجلــز  الرابــع

هذا العلم دميٌن، فـال يـمْقبـ  املومارمبـة وال املضـارمبة، حـ  يف حـّق اإلنسـان مـع نفسـه؛ و   .منه
 رُدُّ على الرحيلّيإأم وهلذا فها أأ الرحيليُّ 

ــه:( 186) ــة"  قوملــ ــل املتقويــ ــترلط منهــ لح "وي ــ قلــــت: ولكــــن، هــــذا إذا كــــان املتــــابمع واملتــــابمع يمصــــْ
ــعلـــــذل ؛ ألنـــــه قـــــد اســـــتقر يف مـــــنهج احملـــــدّمثني  ــرب نْ يف ضـــــعفاً شـــــديداً ال يـم أن الضـــ جـــ

ه  ؛ رقـبتعــــدد الطــــ ن وجــــْ زول مبجيئــــه مــــم ن ذلــــ  ضــــعٌف ال يــــم قــــال ابــــن الصــــالل: "ومــــم
دم  رْبه ومقاومتــــه، كالضــــعف الــــذك  هــــذا آخــــر؛ لقــــّوة الضــــعف، وتقاعــــُ اجلــــابر عــــن جــــم

ــذه َْجلــــــٌة  ــديث شــــــاّذًا. وهـــ ــون احلـــ ــاً ابلكــــــذب، أو كـــ ــراوك متَّهمـــ ن كــــــون الـــ ــم ــ ُ مـــ ينشـــ
 .34ص "مقدمة ابن الصالل"،  ابملباشرة". ْدرم تُ تفاصيلها 

 تعليقـاً علّـق علـى قـول ابـن الصـالل اإلمام ابن حجـر يف "النكـت علـى ابـن الصـالل"؛ و  
=

]املتابعة[ 
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واملقلصرة[: تلمة  امل اصتلبعة   ]أمي ة 

ــن  بــــد هللا (187)ميـــلل اصتلبعـــة : مـــل روال املشـــلفعي د "األم" ــن ململـــكة  ـ ة  ـ
ٌع وعشــــرون،  قــــلل:   ــــن ابــــن  مــــرة أن ر ــــول هللا  طينــــلرة بــــنا ــْ ــهُر تمســ )الشــ

ــال ، وال تـُفْ  فـ اللم ــم ــروا اهلـ ــ  تـ ــوموا حـ رمْوه،تصـ ــم ــ  تــ ُروا حـ ــم ــ مْكمملوا  طـ ــيكم فـ مَّ علـ ــُ ــإْن لـ   فـ
 ثالثني(. العمدَّةم 

لفعي ترــــرط بــــه  ــــن ململــــكة املشــــ قــــوم أن   ن  فهــــاا احلــــديثة هبــــاا امل رــــرة ظــــم 
ْولف  :  د غرائبــه؛ ألن   فعــد  مَّ  أصــحلل ململــك روول  نــه هبــاا اه ــنلط  ب رــر  ــإن لــُ )ف

ــه( ُدُروا لـــ ــْ ْيُكم فاقـــ ــم لًة وهـــــو  بـــــدف هللا بـــــن متلب عـــــمليفـــــْن وجـــــدان مل شـــــلفعي   .(١88)علـــ
ُّ  مم ــــْ مممةم  لر ي   نــــهة  ــــن ململــــك (189)املقمْعنــــم   ة وهــــال (١٩٠)ة تــــاملك أخرجــــه املبفخــــم

 ة.ـمتلبـمعمٌة اتم
رمًة د  ًة قلصــ  ن روايــة   لصــم  مــ   "صــحيخن ابــن خفزم ــمةم "ووجــدان ملــهة أيضــلًة متلبـمعــم

 مــرة   ــن جــدل  بــد هللا بــن/ل[ 10] -حممــد بــن زيــدٍ -حممــٍدة  ــن أبيــه  بــن  ا
 =

لح أن يكـون جـابراً أو ال، نفيسًا، بقوله : "أقول:   يمْذكر للجابر ضابطاً يـُْعلم منه مـا يمصـْ
يفم القبـول والـرّد؛ فحيـث يسـتوك يف طـمرم  والتحرير فيـه أن يقـال: إنـه يـمْرجـع إىل االحتمـال

لح ألْن ينجـرب، وحيـث يمقـو  جانـك الـرّد فهـو الـذك ال  االحتمال فيهما فهو الـذك يمصـْ
ا ينجــرب. ن الــذايّت، وهللا  إذا وأمــّ ن هــذا، بــ  ذا  يف احلُســْ حم جانــُك القبــول فلــيس مــم رمجــم
 .409-1/408املنيفُة  أعلم"،

(187 )2/94. 
 .631م رق 1/286وتاا د "اصوطأ" ( 188)
 ن اصتقنالة وتلن حع بن معال ال يفقد  م   يه د ململك أ داً".( "تلن  بد هللا هاا م  189)
 ة املصوم.1906( املبخلرية 190)

أمثلة  ]
املتابعة التامة  

[ والقاصرة
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  : رة  "صـحيخن م ـ م"ود   ،(١٩١))فكملوا ثالثني(ب رـر  ن روايـة   فبـميـْد هللا بـن  فمـم مـ 
 :  .(١٩2))فاْقُدُروا ثالثني( ن انفعة  ن ابن  مرة ب رر 

رة-مفتملبـمعمة   وال اقتصلر د هال املْ    ـ  امل رـرة بـا  - وامل تلنُ اتم ة أْم قلصـ 
 رواية ذملك املصحليب. نٌة بيفو ل م  ملو جلملت يتصعىن تر ة مليفنهل خمتص  

يلمله[  وم  ]املشلهد 

دم ممنْتٌ  ن  ـديث  صـحليب  آخـر يف   وإْن وفج  ب  يــفْرومى مـ  هفهف د امل رـر واصعـىنة أو شـْ
 ".الشاهدد اصعىن فق  = فهو "

ن روايــة حممــد بــن  (193)وميلملــه د احلــديث املــاي قــدمنلل: مــل روال املن ــلئي مــ 
 ـديث   بـد هللا بـن طينـلر  ـن فـاتر ميـام   فنمالة  ـن ابـن  بـلسة  ـن املنـ  

 ابن  مر  موامٌلة فهاا يتمل رر.
لر ي   هريــرةة   مــن روايــة حممــد بــن زايطة  ــن أيبوأمــل يتصعــىن فهــو مــل روال املبفخــم

 : )فإن ُلمّميم عليكم فم مْكممُلوا عمدَّةم شْعبانم ثالثني(ب رر 
(194). 

ذملـك املصـحليب أم  ن رواية  وخمص  قوٌم اصتلبعةم مبل  صا يتمل ررة  وامٌل تلن م  
 الة واملشلهدم مبل  صا يتصعىن تاملك.

 .(195)وقد تفْث موف اصتلبعةف     املشلهد ة ويتملعيف ة واألمر فيه  هاٌ 
بلر[   ]اال ت

 
ة  قيــو ط.حممــد مصــثر  األ ظمــية بــريوتة اصيفتــ  اه ــعمية "صحيخن ابن خز ة"(  191)

  وا "ع"ال(. يفم فأتم فإْن غم   ي ... وهو فيه: )   ة 202/ 3مة  1975-ه 1395  ط.األفوىلة 
 ة املصيلم.1080ة "صحيخن م  م"( 192)
 ة املصيلم.2125 " ننه" برقم ( د193)
م...(.1909( املبخلرية 194)  ة املصومة ب رر: )فإ ْن غف   
 "واألمر فيه سهٌ "؛ ألن التقوية حاصلٌة هبما كملمْيهما، وال مشاحة يف االصطالل.   قوله: (  195) 

]الشاهد  
ومثاله[
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: مـــــن اجلوامـــــع رفق  عم املثـــــف ــُّ واْ  ـــــم أن  تـمتـمبـــ
زمامل ة ملـــــاملك (196) ــْ ة واص ـــــلنيدة واألمجـــ

 ".االعتبار"ٌع أم ال  هو احلديث املاي يفظمنُّ أنه فـمْرٌط؛ مليـفْع ممم: ها مله متلب  
وه م أن   ((معرفــــة اال تبــــلر واصتلبعــــلت واملشــــواهد))وقــــول ابــــن املصــــعم:   قــــد يــــف

يٌم هلمل  ة وملي  تاملكة با هو هي ةف املتوصا إمليهمل.(197)اال تبلر قم  
 نــد  بــه  ن أق ــلم اصقبــول   مْصــفاف فلئــدةف تق ــيم ه  يت تبــلر  مرات  ومجيــع مــل تقــدم مــ  

  أ  م.ة وهللا(198)اصعلرضة
ْحيفمم[ 

ف
 ]اص

 
ــع( 196) عُ  :اجلوامـ ــمْ ــ َجـ ــو اسـ ، وهـ ــامع  ــابم ٌم يُطْ جـ ــى كتـ ــق علـ ــديثم  لـ ــة ُ  احلـ ــث املرتّبـ ــه األحاديـ فيـ

وذلـــــ   مقتصـــــر  علـــــى بعضـــــها، كـــــ  األبـــــواب، لـــــذم   علـــــى م تعلـــــى األبـــــواب، ويمشـــــ
 هللا رســــول أمــــورم  نمــــم  املختصــــر الصــــحيح املســــند اجلــــامع: ""صــــحيح البخــــارك مثــــ :
 ن الســــــنن، : وصــــــحيح مســــــلم   "،وأ مــــــه وســــــننه "املســــــنمد الصــــــحيح املختصــــــر مــــــم
ــْ  ــدل   بنقـ ــول هللا العـ ــن رسـ ــدل عـ ــن العـ ــثالً عـ ــنن"، مـ ــاب "السـ ــالل كتـ ــذك  ،"، خبـ الـ

 يُقتمصُر فيه على أحاديث األحكام، لالبًا.
 هلمل. مٌ : يفوه م أنه ق ٌم مقلبٌا مل متلبعلت واملشواهدة متم   ( أيْ 197)
 إىل أنَّ  قلُت: لكن، ينبغي التنبُُّه هناة  ن أق لم اصقبول..."إخل"ومجيع مل تقدم م    د قومله:(  198)

؛ ألن احلـديث جمرد حصـول املعارضـة يف الظـاهر لـيس مسـوّملاً ألخـذم األقـو  وردّم القـوكّ 
؛ فيجك األخذ بهإمّ  ؛ فيجـك عـدُم حبسمك أصول الفقـه السـديد ا أن يمثبتم ، أو ال يمثبـتم

.  بــه منفــرمدًا.االحتجــا   ن األِهيــة مبكــان  ع بينهــا ابٌب آخــر، وهــو مــم م األدلــةم واجلمــْ وفـمهــْ
ال يمقــع بــني اآل ت واآل ت،  احلقيقــيَّ  الثابتــة يف هــذا البــاب هــي: أّن التعــارإم لقاعــدة وا

، وهــذه  وال بــني األحاديــث الثابتــة واآل ت، وال بــني األحاديــث واألحاديــث الثابتــة حبــال 
ُت  يؤكـّمد عليهـا. وأنْ  -رمحـه هللا-قاعدة كان ينبغي أن ُيشذ إليها هنـا املؤلـف  وقـد أمفمضـْ

ــة وأمثلــة  املعــ  يف هــذا ــة: قواعــُد ومنطلقــاٌت نظري ــة فقــه الســنة النبوي يف كتــا مَّ: "منهجي
 تطبيقية"، ويف "مْدخ  لدراسة )مْشك  اآلاثر(...".

]االعتبار[ 
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: ينق مة أيضلًة إىل معموٍل به وغـري  معمـوٍل بـه؛ ألنـه إْن  ـم  م مـن  مث اصقبولف
 "ة وأمي ته تيرية.ُمْحكمـالة أمْي: د ةت  خمربمٌ يفضملطُّلفة فهو "ضة  اصعلرم 

 وإْن  فور  م فع  مْ و: إمل أْن ييفونم مفعلر ضفه مقبوالً مي مهة أو ييفونم مرطوطاً. 
 ال ي "ر فيه خململرةف املضعي . املقوي   ألن ؛مله فلمليلين ال أ"رم 

صتعلرضال د املظلهر[  ييال ا احلد تعلر  بال  يثة وطفرق طفمع  امل  ]خمت   احلد

وإن تلنُ اصعلرضة مبي ه؛ فع  مْ و: إمل أن  يفن اجلمع بـال مـدملومليهمل بغـري 
ٍ ة أو الة ــُّ ــإنْ [  أ /11 ] تع ــــــــ ــنم  فــــــــ ــعف اجل أميفــــــــ ــ مــــــــ ــو املنــــــــ ــم  : فهــــــــ وع اص ــــــــ

 احلديث. خمتم   م 
 : ذممةم(ومميــ ام ملــه ابــنف املصــعم حبــديث  ْدوم  وال طــم :   ،(١٩٩))ال عــم رَّ  مــع  ــديث  )فــم

 وتعمهل د املصحيخن وظلهرمهل املتعلر . (2٠٠)ممنم املمْجُذوم فمرارم م ممنم األسد(
 

ــي: 199) ــعة هـ ــدة مواضـ ــلل املثـــ  د  ـ ن املصـــحلبةة د تتـ ــ  ــدٍط مـ ــن  ـ ــلرية  ـ ــه املبخـ ( أخرجـ
تــلل . وقلل د موضٍع م ن ت5776ة 5772ة 5757ة 5756ة 5753األ لطيث:  

ام  املثــ  ل اجلــْفام لنف  ة : يتم لملمة  :ومقــمللم  مرــ  ينـــم ع يدف بــْنف م  د "ـمنمل  ــم لنمة  ــم يــ  د "ـمنمل  ـــم  يمف بــْنف  م  ــم
ولف اّلل    : قــمللم رم ــف ُف أميتم هفرميـْرمةم يـمقــفولف : مسم ْع ْدوم ال ): قمللم ذممةم  ،عـم ةم  ،ومال طـم ومال  ،ومال همامـم

. وأخرجه د  ديٍث وا دٍ  ة ف مع بينهمل(مما تمفمرُّ ممنم األمسمدم ومم كم ومفمرَّ ممنم اْلممْجذُ   ،صمفمرم 
 .2225و ة2224ة و2223وة 2222امل عمة وتتلل ة  2220م  مة 

ولم اّلل   9720( تـفْنظمر احلل ية امل ــلبقةة وأخرجــه أمحــدة 200) ُف رم ــف : مسم عــْ رمةم قــمللم ة  ــمْن أميب  هفرميـــْ
  :  .(رمارم م ممنم األمسمدم ومم فم فمرَّ ممنم اْلممْجذُ )يـمقفولف
ــى )ة املثــــــ ة ب رــــــر: 5771ة "صــــــحيحه"وأخــــــرع املبخــــــلري د   رمٌإ علـــ ــُْ ورمْد أـــ ــُ ال يـــ

حّ   ــم ورمدوا الــــــ)ة املثــــــ ة ب رــــــر: 5775ة و(ُمصـــ ــُ حّم ـُمْمرمإم علــــــى الـــــــال تـــ ة وهبــــــاا (ُمصم
 امل عم.تتلل ة  2221امل رر أخرجه م  مة 

ُمْحكمم[ـ]ال

تلف  ]خم
ديث،  احل

وطُرق دفمعم 
التعارإ بني  
احلديثني  
املتعارضني  
يف الظاهر[
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ه اجلمـــع بينهمـــل: أن   د ي بثبعهـــل ووجـــْ ة مليفــــن  هللا (201)هــــال األمـــرا م ال تـفعـــْ
هة مث قــد  ــب حلنه وتعــلىل جعــام خململمثــمةم اصــريض  هبــل مل صــحيخن  ــببلً ه دائــه ممرمضــم

بينهمــل ابــن  عم ن األ ــبلل. تــاا مجــم تمــل د غــريل مــ    (202)يتخ ــ  ذملــك  ــن  ــببه
 

لــيس هــو الــذك يقتضــيه املــنهج؛ بــ  اجلمــع  هــذا اجلمــع بــني احلــديثني:هــذا علــى  تعليــق( 201)
ن ختيـُّ م طبيعـةم انتقـالم هو أن املنفي َّ   وابالص يف احلديث هو ما كان سـائداً يف اجلاهليـة مـم

ن أســبابم  بصــورة   -بتهــاثْ الــ  يُـ ، األمــراإ املعديــة انتقــالم  العــدو  بغــذ ســبك  صــحيح  مــم
  لذمه على هـذا ا طـ  حيـُث بع د. عوقد ات . وواقع العلمم اليوموالعق ُ   الشرعُ   -قطعّية  

ح رأكم اإلمــام ابــن الصــالل، يف طبعتــه الثالثــة للنزهــة، ص  ن طالبنــا 77رجــّ . فــاملرجّو مــم
وأحبابنــا التنبــّه هلــذا ا طــ  يف تفســذ هــذا احلــديث وبقيــة األحاديــث يف املوضــوع، الــذك 

واه، وأّن الصواب هو أّن هذا احلد ممن اببم سدّم يث ليس ذهمكم إليه إمامنا ابن حجر وسم
-الذرائع، ب  هو ممن ابب تقرير الشرائع رثبـاتم العـدو ، مث جـا  العملـْم والواقـع اليـوم 

ــة، وهلــذا جــا  الشــرع ابلتــدابذ  -حبمــد هللا ــةم األحاديــث النبوي اً بدالل ــااتً قطعيــّ رثباهتــا إثب
بمق   خمتلــمف اإلســالمُ الشــرعية الصــّحّية؛ الجتنــابم أســبابم انتقــال هــذه األمــراإ، وقــد ســم

ة  -مثالً - وسائ م البشمر وأسباهبم الجتناب العدو ؛ فالرسول  ّننم لألُمـّ ن قــم هو أّوُل مـم
ن هنـا نمسـ ُل  دً ؛ ومـم ، وأمممرم ابجتنابم خمالطةم الصـحيح للمـري  مرضـاً معـْ احلْجرم الصّحيَّ

ديـث يف ابب   لألحاأئمتمنا الفضالً  السابقني، رمحهم هللا، القائلني هبذه التفسذات ا طـ
رَّر هـذه التـدابذ  العدو  وما له عالقٌة هبذه املس لة، فنقول: هـ  تـرون أّن الرسـول  قــم

منكمٌر للعدو إ كال، كال، ب  العكس، واحلمد هلل الذك وفَّقم هلذا الفقـه   الوقائية ألنه  
 السديد، واألْخذم ابألدلة كلها، وللعم  بداللةم األدلة كلها.

ــ  ألســـباب  أخـــر  أو تخلّـــ مث قـــد ي" قوملــــه:( 202) ــذا صـــحيح، وذلـ ــن ســـببه": وهـ ف ذلـــ  عـ
ــو ، و  ــع أقـ ــذا القـــول موانـ ــْن هـ ــبابلكـ ــات أسـ ــااًل إلثبـ ــيس إبطـ ــة العـــدو  لـ ــرعاً  الثابتـ شـ

 وواقعًا.
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 .(204)ة تـمبمعلً ملغريل(203)املصعم
ة وقد (205)مل عدوى يتٍق      فمومه واألموىل د اجلمع أْن يفقلل: إن  نـمْريمه 

هف  يئاً(  :صــــخن قوملــــف دمك شــــيٌ  شــــم هف   ،(2٠6))ال يـُعــــْ صــــن  لرضــــه أبن املبعــــريم  وقوملــــف
 

 .284د "مقدمته" ص ( 203)
قــد ذمكــر احلــافظ ابــن حجــر، رمحــه هللا، يف "فــتح البــارك بشــرل صــحيح البخــارك" أقــوال ( 204)

ح بــني أقــواهلم ١63-١٠/١5٩احلــديث ابلتفصــي  يف  ســذ هــذااألئمــة يف تف ، و  يــُرجّم
ن  ن اتـذوم كمـا تفـرُّ مـم ّر مـم و  أنـه رمّد فكـرة ال جـيح بينـه وبـني حـديث: )وفـم املتعددة، سـم

ّح(، وقــال: "طريــق ال جــيح ال ُيصــار إليــه إال مــع ّن أُْــ دم ورم األســد(، و)ال يُــ  رمٌإ علــى ُمصــم
ر  عن ١٠/١5٩ٌن"،  تعذُّر اجلمع، وهو أكم  . وأقواله اآلتية يف تفسذ هذا احلديث   ختم

 تل  األقوال ال  نقلها يف الفتح.
ر  يقال فيه:( وقومله: "واألموىل... ال يـفْعدي  يمٌل  ي لً". 205) بـ  هـذا اجلمـع ال يصـح أن يُفسـَّ

 -لي على ما أمْوضحُتُه قب  ق- يكون هو األموىل أنْ عن ، فضاًل  به حديث رسول هللا  
 .اح امنا إلمامنا املبجَّ  مع
، ال يصــح أن يــُْ م  إال حلــديث  آخــرالقاعــدة أّن: و   يـمْنســخه أو  املعــ  الظــاهر يف حــديث 

إنــه ال تمعــاُرإم بــني قــمدمر هللا ومشــيئته وبــني شــريعته ســبحانه، كمــا ال  .يُقيـّـده، أو خُيّصصــه
يُق بشـــ ن  تمعــاُرإم بــني األحاديــث الثابتـــة الــواردة عــن رســول هللا  العــدو . ولــوال ضـــم

ــُن للرالـــك يف الـــز دة الرجـــوع لكتـــا  ْدخ  املســـاحة هنـــا ألطلـــُت التوضـــيحم. ومُيْكـ ــم : "مـ
نظريـّة  ومنطلقـاتٌ  لدراسة )مْشك  اآلاثر("، وكتا : "منهجّية فقـه السـّنة النبويـة: قواعـدُ 

 ".تطبيقيةٌ وأمثلة ٌ 
ديٌث ضعيٌ  ههبلم  راٍو د مليفنه   .4186ة املقمدمرة وأمحدة  2143( أخرجه امل ماية  206)

 ندلة هو  يخف أيب زر ة بــن  مــرو بــن جريــر؛ إْذ قــلل أبــو زفر ــة: " ــد "نل صــل ٌ  ملنــل 
ــذا  ولألســـف ـــن ابـــن م ــــعوط"ة بـــه.  ُروا هبـ ــَّ ــ خرين فسـ ــ  املتـ ــدمني وبعـ ــ  املتقـ أّن بعـ

=
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ة  يــث رمط    يــه بقوملــه:  رلف األجــرلم ييفــون د اهبــا املصــحيحة فيخلمل ثهــل فتم ــْ
دم  األول؟إ( ــْ ْن أمعـ يعـــه أن هللا  ـــبحلنه وتعـــلىل ابتـــدأ بـــاملك د امليـــلين    .(2٠7))فممـــم
 تمل ابتدأل د األول.

ن يتل   ــد   املــارائعة ملــ ع  يترــو مل شــخص وأمــل األمــر يتملرــرار مــن  اآــاوم فمــ 
؛ (208)ن ذملـك بتقـدير هللا تعـلىل ابتـدامًلة ال يتملعـدوى اصنريـةاملـاي  لمل ثـه  ـيمل مـ  

 =
إ ى افـ ايف هـذا البـاب يف الصـحيحني ولذِهـاإ وعلـ الواردةم  الثابتةم   احلديث األحاديثم 

املـراد  تلـ ، يف خمالفته لألحاديث الصحيحة  ؛ فليس مراداً به ظاهُرهُ ة هذا احلديثصح
ن أوهـام   عتقـده أصـحابُ وهـو مـا كـان يم - هبا نـمْفٌي خمصوص للعدو  اً ال نْفيـ -اجلاهليـة مـم

 ُسّنة هللا يف ا مْلق.ل عاّماً 
ــم 207) عفوٍط قـ ــْ ن  مم ـ ــْ د  اّلل   بـ ــْ ْن  مبـ ــم ــد:  ـ ــه  نـــد أمحـ ــم ( ملرظـ : قـ ولف اّلل   للم ــف ل رم ـ ــم : لمم ف ينـ للم ــم ال ة فـمقـ

رمر  يـُْعدمك شمْيٌ  شمْيئاً  ونف مب  شــْ نم اجلْــمرمل  تميفــف ولم اّلل   املنـُّْقبــمةف مــ  : ايم رم ــف للم ٌّ؛ فـمقــم رمايب  لمم أم ــْ (؛ فـمقــم
للم رم  ل! فـمقــم رملف تف ُّهــم ة ؛ فـمتم ــْ بــ ا  امْلعمظ يمــم ه  د  اه  نمبــ  ري  أمْو ب ام ولف امْلبمعــ  رمبم ): اّلل    ـــف ا أمجــْ فممــم

يبماهتمما  ــم ا ومُمصـ ــمم كم حميماهتـ تـــم س  فمكم ُ كـــُ َّ نـمفـــْ قم افَّ لـــم ، خم فمرم ــم ةم ومال صـ ــم ْدوم  ومال همامـ ؟إ ال عـــم األموَّلم
ا ــم ــه املبخـــــلرية (ومرمْوقـمهـــ ــر اص ملـــــ  أخرجـــ ة املثـــــ ة 5775ة و5771ة و5717ة وملرـــ
ن  ـــديث أيب هريـــ امل ـــعمتتـــلل ة  2220وم ـــ مة  ــظ و . رة ة مـــ  ــذا اللفـ ــْ م هـ يف مثـ

ي العـــدو  الـــ  يمعتقـــدها أهـــ  اجلاهيلـــة  ٌة علـــىواضـــحداللـــٌة لحـــديث ل أّن املـــراد بـــه نفـــْ
ال يمصــّح ضـْرب األحاديـث الثابتـة ببعضـها أو مبــا ال و آنـذا ، ال النفـي املْطلـق للعـدو ؛ 

 يـمْثبت ممن األحاديث.
ــذا ة". اصنريـــــــ  ن ذملـــــــك بتقـــــــدير هللا ابتـــــــداملة ال يتملعـــــــدوى "مـــــــ   وقوملـــــــه:( 208) ــول هــــ ــيس القــــ لــــ

ن أو أّن العــــدو   إهللا تعــــاىل منــــال  للعــــدو  إنَّ تقــــديرم  قــــال: بســــديد. ويُقــــال فيــــه: ومــــم
 لقدمرم هللاإ منافيةٌ 
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يمظفن  أن  ذملـــــــك ب ـــــــب   خململثتـــــــه دم صـــــــحةم املعـــــــْدوى؛ فيقـــــــعم د (209)فــــــــم ؛ فـميـمْعتمقـــــــ 
 .(211)فأممر بت نبه  مْ ملً مل ملطة. وهللا أ  م ؛(210)احلرع  

 
 هـذه أنّ  ،هـذا هـو الواقـع هذا ليس بسـديد، بـ  خمالطته". ذل  بسبكم  "فيظن أنّ   قومله:(  209)

اذا إقامــة هــذا التعــارإ ، فلمــر هللااملخالطــة، وهــو يف الوقــت نفســه بقــدم  بســبكم  العــدو 
ن األسـباب  بينهماإ وأبّك دلي إ ن أقـام تعارضـاً بـني إثبـاتم كـ ّ  مـم املس لُة أيسمُر أا ظمنّـُه مـم

 والقضا  والقدمرإ
، أيضًا، لـيس بسـديد. ويقـال القول هذاد احلرع".  املعدوى فيقعم  صحةم  "فيعتقدم   وقومله:(  210)

 ، فيه حر إ أثبتها رسول هللا و ، ال اعتقاد صحة العد إنّ  :فيه: وممن قال
 تعليٌق عامد على فقه األحاديث يف العدو :   (211)

يقدّمرُ  خمْلقهاملرإ  على  هللا  خمالطةُ   ، ه  منها:  أسبااًب،  له  للمصاب    السليم  الشخص  وجمعم م 
وك ُّ  ابملرإ،  لإلصابة  سبًبا  هللا  جعلها  ال   األخر   لألسباب  التعرإ  ومنها  املْعدمك،    ابملرإ 

قدمر هللا، فليس شي  خارٌ  عن قدمرم هللا، ومشكلُة كثذ أا ُكتك يف فقه أحاديث العدو   ذل  ب
 أمران: 

األّول: توّهُم التعارإ بني أسباب العدو  ال  جعلها هللا سبًبا لإلصابة ابملرإ، وبني اإلميان  
 القدر. لقضا  و اب

 ب. الثان: توهُّم التعارإ بني األحاديث الواردة يف البا
 احلقيقة أنّه ال تعاُرإ بني تقدير هللا للمرإ واألسباب املسبّمبة له أبمرم هللا وإرادته وقدمرمه.لكن 

املشكلة وإمنا  املوضوع،  يف  الواردة  األحاديث  بني  إطالقًا  تعاُرإ  ال  عدم    هي   وكذل   يف 
، حبيث    ول هللا وْضع ك ّ  ممن هذه األحاديث يف مواضعها وإنزاهلا على املعان ال  قصمدمها رس

 أو تكّلٌف يف الت وي .  ، هذه األحاديث إلراٌق يف الظاهرية  ال يمْصرمل املسلمم عن هدا تم 
لق أو  وأا يوقمع الناسم يف ا ط  يف فقه مث  هذه املس لة عدم التنبه للصواب بني النفي املطْ 

قًا، أو يقول رثبات  و  مْطلم لق؛ فيقول القائ  أن سملم م هذا املْسل  أو ذا : ال عداإلثبات املطْ 
 العدو  يف األحوال كلها. لكن، الصواب ال هذا وال ذا . 

=
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خمتم    احلديث[:]امل اص ملرة د   يفت  

ة مليفنـه د (212)وقد صمن  م د هاا املنـوع املشـلفعي تتـللم "اخـتعف احلـديث"
ن  م فيــــــــه بعــــــــدل ابــــــــقصـــــــد ا ــــــــتيعلبم يم  ة (214)ة واملث حــــــــلو يُّ (213)ةم بــــــــم نف قـفتـميْـ هة وصــــــــم

 =
 إنه ال تعاُرإم بني مشيئة هللا وشريعة هللا يف مث  هذه املعان.  -
ة(، و)فمن أعد  األول؟(.   -  وإنه ال تعاُرإ بني )ال عدو  وال طمذم
ا  - من  و)فّر  ة(،  طمذم وال  عدو   )ال  بني  تعاُرإ  ممن  تذوم  وال  وحنوه  األسد(  ممن  فرار  

 األحاديث. 
وهو   ايه،  يـُْعرل  مبهم    راو   فيه  بسند   مروكد  فهو  شيًئا(  شيٌ   يـُْعدمك  )ال  حديث:  أّما 

 ، وال يصّح أْن تُعارمإم به أحاديث الصحيحني. الراوك عن ابن مسعود،  
ينئذ  ال يتعارإ مع  ًقا، وحوعلى فمرإ صحته، فمعناه املراد هو: نْفٌي خمصوٌص ال نفًيا مْطل 

 ب  يتطابق معها. ، األحاديث الثابتة
ع 212) ه هـــــــاا اهمـــــــلمة رمحــــــه هللا تعـــــــلىل. وقـــــــد طفبـــــــ  دلُّ   ــــــ  فقـــــــْ ( وهــــــو تتـــــــلٌل نرـــــــيٌ ة يـــــــم

ــدرة  امليفتـــــلل طبعـــــًة  ـــــي ًةة يميْفيـــــر فيهـــــل األخثـــــلمل اصثبعيـــــةة  ــد  يــ ــلمر أمحــ  قيــــو  ــ
ذملـــــــك عم قبـــــــا وطفبـــــــ  هــــــــ.1985هــــــــ/1405بـــــــريوتة م   ـــــــة امليفتـــــــ  امليقلفيـــــــةة  

 مع تتلل "األم " مل شلفعي.
ــدهــــو ( 213) ــدة   بــ ــو حممــ ــةة أبــ ــ م بــــن قتيبــ ــن م ــ ــا 276-213هللا بــ ــلل: "أتويــ ــه تتــ ـــة ملــ هــ

خمفْتم ــــــــ   احلــــــــديث"ة بــــــــريوتة اصيفتــــــــ  اه ــــــــعمية بتحقيــــــــو حممــــــــد حميــــــــي املــــــــدين 
ن أجوبتـــــه  ـــــن  ــرر. وهـــــو تتـــــلٌل مريـــــٌدة و  يـــــه بعـــــض اص اخـــــاات د  ـــــدٍط مـــــ  األصـــ

 ة األ لطيث.د طالملبعض اال تشيفلالت 
ن اص ملرــلت د 321-239( هو أمحد بــن حممــد بــن  ــعمة األزطي املثحــلوية 214) هـــة ملــه مــ 

هــاا املبــلل: " ــرم معــلين اآلاثر"ة و" ــرم مشــيفا اآلاثر"ة وقــد طفبــ ع هــاا األخــري د 
وطة بريوتة م   ة املر لملةة ط.األفوىلة ؤف جم داًة يتملرهلرسة بتحقيو  عي  األران  16

  أن  هنلك اختعفلً بال هال املت ــمية مل يفتــللة وبــال املت ــمية م.   1994-هـ1415
 املوارطة د خمثوطلته.

الكتك  ]
املؤلفة يف  
خمتملمف  
[احلديث
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 .(215)لـومغمرْيفمه
ُم وإن د  فْيفن اجلمع فع   و: إم ل أن يـفْعرمف املتلريخة أو الة فإْن  ف  ر فم و"ـمبم

فهو املنل خة واآلخمرف اصن وخ   -ة أو أبصرم منه ( 216) به -اصتأخر  
 (217 ). 

ته[   و عمل ن ْ خ   ]امل

 : رمْفعف تـمعم ُّو   فيْفٍم  ر يٍ  بدمليٍا  ر يٍ  متأخٍر  نه.والنَّْسخُ 
 : مل طل     املرفع اصاتور.والناسخ

 لىل.املنل خ د احلقيقة هو هللا تع وت ميته ان خلً جملز؛ ألن  
 ويـُْعرمُل النسُخ أبمور:

رم فهل -1 دمة د  :أصـــْ ــُت  : "صـــحيخن م ـــ م"مـــل ورط د املـــنصة تحـــديث بـفرميـــْ )كنـ
يُتكم عن و رة القبورم، فـمُزوُروها فإ ا تُذمكّمُر اآلخرة(  .(2١8) م

 
 د األصا  ل ية    اصصن ة نصهل: "ب ْ قراملة حبث   ي ".( 215)
 ( أمْي: يتملتلريخ.216)
ــه:( 217) ــم  د قوملــ ر فة و"بــ ــهة فهــــو املنل ــــخة واآلخــــم "فــــإن  ــــف  رف ُ اصتــــأخرة بــــهة أو أبصــــرم منــ

إمنـا يكــون نســخاً إذا كــان النســخ و جمـرد التقــدم والتــ خر نســخًا، ل: لــيس أقــو اصن ــوخ"ة 
 النسخ. دلي م الشرع على إرادةم  بورودم  ؛ وذل ُمراداً 

ة اجلنلئز. وامل رر  ندل:  مْن  مْبد  اّلل   ْبن  بـفرمْيدمةم  مْن 977ة األضل ية و1977( م  مة 218)
ولف اّلل    : قــمللم رم ــف ُتُكمْ  مم ): أمب يــه ة قــمللم ــْ ايـ رمةم اْلُقبــُورم فـمُزوُروهــم ْن وم م ة احلــديث. ود ...( عــم

ُتُكمْ )ملرٍر:   ....(ُكْنُت  مميـْ
وقوملــه: )فإ ــل تــفامت  رف اآلخــرة( ملــي   نــد م ــ مة وإمنــل أخرجهــل أبــو نعــيم د "اص ــتخرع  

 ة وغريهم.1054ة وامل ماية 3/56    صحيخن م  م"ة 
 .3/148ويفنظر "فتخن املبلري"ة  

]النَّْسخ  
وعالماته[ 
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رٌ /ل[ 11] ومنهــل -2 أمخ   ز مف املصــحليب أبنــه متــم )كـــان  ة تقــول جــلبٍر: (219)مــل َيــمْ
أخرجـه أصـحلل   تر م الوضو م أّا ممسَّتم النــَّاُر(،  سول هللا  آخُر األمْمرين ممن ر 

 .(22٠)امل نن
 ومنهل مل يـفْعرمفف يتملتلريخة وهو تيري. -3

وملــــي  منهــــل مــــل يرويــــه املصــــحليب اصتــــأخر اه ــــعم معلر ضــــلً صتقــــدٍم  نــــه؛  -
ْي   ن صحليبٍ  آخر أْقدممم م  ال تملل  أن ييفون مسم عه م   فأر ـ هة  ه ن اصتقدم اصاتورة أو م 

هف أنْ  ن املنـ  ع املتصريخن ب مل ه مله مـ  وقم   مليفن إنْ  ييفـون ان ـخلًة بشـرط   فيت  ـ 
  ي لً قبا إ عمه. املن   (221)أْن ييفونم د يتحمْا  ن

 .(222)وأمل اهمجلع ف ي  بنل ٍخة با يمدفل      ذملك 
 

لـيس علـى إطالقـه، ولكـن،  القـول هـذا"ومنهل مل َيزم املصحليب أبنه متأخر..."ة   قومله:  (219)
يكون هذا ممن الصحا  على وجه  يريد  أنْ  :ذل ، يف ابب النق  عن الن    طم ممن شرْ 

 به بيان النسخ.
 وقد َيص  جمرد اإلخبار ابملتقدم واملت خر وال نسخ. 
ُ الصحا  ابلنسخ، لكن     فالواجك، رأيه، اجتهادًا، ال نقاًل عن الن    حبمسمكم وقد خُيْربم

 التفريق بني األمرين.
ة ة املثهــلرة80لرةة ويفنظــر امل مــاية ة املثه185ة املثهلرةة واملن لئية 192( أبو طاوطة 220)

 ة املثهلرة و ننهل.489وابن ملجهة 
 ".من( د بعض املن خ: "221)
ن األ لطيـــث اترـــو املع 222)  ـــدم املعمـــا هبـــلة انظرهـــل د  مـــلمل   ـــ ( أورط ابـــن رجـــ   ـــدطاً مـــ 

وهـذا لـيس قلـُت: . ة  قيــو ط. نــور املــدين  ــ ة فمل بعــدهل1/9 ر ه ملع ا امل ماي ة  
  إليـه ٌ  مبـا أدّ وإمنـا هـو عمـم  ة  العم  ابحلـديث الثابـت عـن رسـول هللا دلياًل على ترْ 

 .كلها  يف األدلة الواردة يف الباب النظرم  بعدم  الدلي ُ 
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نم تــرجيخنف أ ــدمهل   ــ  ا وإنْ  رمف املتــلريخف فــع   ــو: إمــل أن  فْيفــ  آلخــرة د يـفعــْ
 امل جيخن اصتع قة يتصنتة أو يته نلطة أْو ال. بوجٍه م ن وجول  

 فإْن أمميفن امل جيخنف تـمعمال  اصصريف إمليهة وإال فع.
 فصلر مل ظلهرل املتعلر  واقعلً     هاا امل تي :

.   -3    فل تبلر املنل خ واصن وخ.   -2  أميفن.    اجلمْمعف إنْ   -1  فلمل جيخن إْن تـمعمال 
د  احلــــــــدييال مث املتوقــــــــ  -4 ىل وْ أم  . واملتعبــــــــري يتملتوقــــــــ   (223) ــــــــن املعمــــــــا أبم ــــــــم

أ ــــد مهل   ـــــ  اآلخــــر إمنــــل هـــــو  تــــرجيخن   رـــــلملم خم  ن املتعبــــري يتملت ــــلق ؛ ألن  مــــ  
رب   د احللملـــــــة املراهنـــــــةة مـــــــع ا تمـــــــلل  أن يمظْ  ــل يتملن ـــــــبة مل  مفْعتـــــــم هـــــــر ملغـــــــريل مـــــ

يم   يه. وهللا
 .(224)مـأ    خمر 

 ]اصرطوط وأق لمه[ 

 :(225)مث املردود
  ــ   (226)ومفوجــ  ف املــرط  : إمــل أن ييفــون مل ــقٍ  مــن إ ــنلٍطة أو طعــٍن د راٍوة

جع إىل طاينـة  املـراوية أو رْ ييفون ألمٍر يـم   ن أنْ ة أ مُّ م  (227)  اختعف  وجول املثعن
 ه.ـإىل ضبث

 ]اصرطوط مل  ق [ 

 إمل أمْن ييفون: فالسَّْق ُ 
 

 املعما أبيٍ  م ن احلدييال. توق   ن( مراطل: امل223)
 د األصا  ل ية    اصصن ة نصهل: "مث ب ْ مسل لً بقراملته مل بحثة تتبه ابن   ر". (  224) 
ــم ( 225) ــد أن انتهـــى املصـــّنف، رمحـــه هللا تعـــاىل، مـ   هنـــا ـه، انتقــــن املقبـــول، وترتيـــك درجاتـــبعـ

 إىل املردود.
 .ما معاً يضال إليه: أو إىل طعن  فيه ينبغي أنْ هذا ( 226)
 الطعن. فمع  ك ّ  ممن العبارتني وارٌد هنا.   ، أيضًا: وعلى اختالل  يف بع  وجوهم ويقال   ( 227) 

]املردود  
للسق [ 

]املردود  
وأقسامه[
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 ن تمصمرُّف  مفصمن  ٍ .م ن مبلطئ امل ند م    -1
 اه نلطة بعد املتلبعي. :ن آخرلة أيْ أو م    -2
 أو غري ذملك.  -3

فعم  و[ 
 ]اص

 مفعم  وة  وامٌل تلن امل لق ف وا داًة أم أتير.ـ: امل(228)فاألول
بال اصع و واصعضا[:  ]املررق 

ــ هف وبــال امل نــم ن  يــث ـومبـميـْ ن وجــٍه: فممــ  وٌم وخصــوٌص مــ  رلة  مــف مفْعضماة اآليت ذتــْ
مفعم  وة ـر  املـوم تمع مع بعض  صـف   منه ا"نلن فصل داً؛ َيم قم مفْعضما أبنه:  م ـتعري ف امل

ن مبـــلطئ امل ـــند يـمرـــْ قف  مفعم  و  ـتـمْقييـــدف املـــ ن  يـــثف ومــ   ن تمصــرُّف مصـــن  ٍ  مـــ  أبنـــه مـــ 
 ن ذملك.منه؛ إذ هو أ مُّ م   /أ[12]

 .ويقلل ميًع: قلل ر ول هللا  ةمجيعف امل ند حفْامفم  أنْ   ُمعملَّق:ـ وممن ُصومرم ال
 إال املصحليبة أو إال املتلبعي واملصحليب معلً. حفْامفم : أن هاومن

يرمه إىل ممن هو فـمْوقه.ومنها  : أن حمْا فم ممْن  مد "مهة ويفض 
م    ــم ــا يف ـ ه : هـ ــْ ــ  م ف يـ ــد اْختف ـ ــن    فقـ ــاملك اصصـ ــيخلً ملـ ــه  ـ ْن فوقـ ــم ــلن مـ ــإن تـ فـ

ــياف  ــلًة أو ال ة واملصــــــحيخن د هــــــاا: املترصــــ تع يقــــ
ر فم يتملــــــنص ؛ فــــــإنْ (229) أو   ــــــف

يم بهة وإال فتع يوٌ  ٌ  قفض 
مل    .اال تقرامل أن  فل ام ذملك مفدم

 .(230)فوإمنل ذفت رم املتع يو د ق ْ م  اصرطوط مل  ها حبلل  ا او 
 

 هو ومل بْعدلة حب    امل قيم املاي ممر  آنرلً. يفنظر (228)
ع: ر ــلملة ابــن   ــر: "بــني التعليــق والتــدليس مــ ددةٌ  ألن الصــورةم ( 229) تعريــ  أهــا . وتفراجــم

 ومل بعدهل. 16ة ص "دملي ال يتملتاملتقدي  مبرات  اصوصوف
 فائدة: (230)
على مـا ُتشـذ إليـه عبـارُة -رمدُّ روايةم اتهول ليس لطعن  يف عدالته، أو ضبطه، أو يف ثقته  

=

ُمعملَّق[ ـ]ال

الفرق بني  ]
املعلق  
[ واملعض 
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اصع وف صحيحلً[: ييفون   ]قد 

ة أبنْ   َييملم مف مم ً  م ن وجٍه آخر. وقد حفْيفممف بصحته إْن  فر فم
ة (231)ة جلملت ممْ أمملمةف املتعديا   ـ  اههبـلمقلل: مجيعف ممن أمْ ا ففهف " قملتٌ   فإنْ 

واجلمهور: ال يـفْقبماف  ة يف مم  
(232). 

ح تفهة   عم وقم  هنل: إنْ  (233)مليفنة قلل ابنف املصعم ُْ صـ  احلاف د تتلٍل افمْلتفز مم
لر ي ة فمــل أتــم  فيــه يتجلــزْ  ا فم تلملبفخــم ُم إ ــنلطفل  نــدلة وإمنــل  ــف م طل    ــ  أنــه "مبــ

ُف  .(234) ة ومــل أمتــ  فيــه بغــري اجلــزم فريــه مقــللن األغــراملغــرٍ  مــ   ْح وقــد أوضــم
 =

 لعدم ثبوت ثقته، إمْذ ثبوت الثقة شرٌط لقبول روايته. وإمنا -احلافظ هنا
 اته.ممن ُحذل ممن رو  حبالم  وكذل  املعلَّق مردود لعدم املعرفةم  
، وتتـوافر بقيـة الشـروط، مقبول  له بسند  صْ ح  يتبني وم  املعلَّق الردُّ  حكمم   مع  ذل  أنّ ف 

يف كتـاب  اشـ ُمطْت صـحته، كالصـحيحني،   وارداً قُ املعلـَّ  يمكـن   فيما إمنا هووهذا احلكم  
ومــا  ١7، ص ألّن ذلــ  لــه حكــٌم خــاصد. ويراجــع "هــدك الســارك"، الفصــ  الرابــع منــه

 بعدها.
 به. قُ ثم يقول: حدثين الثقة، أو ممن أم  و أنْ وه( 231)
دُ  يـُْقبـ  يف حـقّم  التعدي  على اإلهبام أن  احلقُّ (  232) ْن يـُقملـّم دّمل مـم لقـاً فالصـحيح ا مطْ . أمّـ هـذا املعـم

 ب .قْ أنه ال يُـ 
 .24ينظر: "مقدمة ابن املصعم"ة ص ( 233)
لـيس كـذل   الكـالم هذا نّ لصواب أقلُت: ااجلزم فريه مقلل"ة   "ومل أمت  فيه بغري    قومله:(  234)

هُ  حجــــر ابــــنُ حه حــــال، علــــى مــــا أموضـــــم  علــــى كــــ ّم  ، رمحــــه هللا تعــــاىل، يف "هـــــْدك نْفســــُ
هـذه الصـيغة ال  ألنّ ؛ 332-١/323السارك..."، ويف "النكـت علـى ابـن الصـالل"، 

 تكون تضعيفًا، وإمنا ليس فيها اجلزُم ابلرواية املقتضي الصحةم.
حيح أنــه مبجردهــا ال يكــون تضــعيفًا، وإمنــا لــيس فيهــا فالصــ ، تــى بصــيغة التمــريفمــا أم  

ارمكّ املعلــَّ احلــديث ابلروايــة، ف اجلــزم : منــه الصــحيح ومنــه احلســن،  ق بغــذم جــزم  عنــد الُبخــم
=

قد يكون  ]
املعلُق  
[صحيحاً 
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ُ      ابن املصعم"أمي ةم ذملك د   .(236)(235)"املنُّيفم
يلمله[  فْر ما وم

 ]اص

 ".املرس ة هو "(237)املتلبعي   م ن آخرل ممْن بمعدم : وهو مل  قم والثان
: قــــلل -(239) (238) ــــوامٌل تــــلن تبـــرياً أم صــــغرياً -: أن يقــــول املتـــلبعي وصــــورتُهُ 

 تااة أو فعا تااة أو ففع ام حبضرته تااة وحنو ذملك.   ول هللا ر 
ــون  ــا أن ييفـ تمـ ــه حف ؛ ألنـ ــاوف  ــلل  ا ـ ــا حبـ ــرطوط مل  هـ م اصـ ــْ رم د ق  ـ ــ  ــل ذفتـ وإمنـ

 =
ارمكُّ  هُ فم مــا ضــعّ  ن الضــعيفم ومنــه الضــعيف، ومــم  ســلمة بــن األكــوع:  نفســه كحــديثم  الُبخــم

ــاً  ــ مرفوعـ ُزرُّه ولـــو بشـــوكة (. قـ ح ـ، "صحيـــاده نظـــٌر"ـد هللا: يف إسنــــعبـــال أبـــو ")قـــال: يــــم
 مث الصــحيح منــه مــا هــو ، الصــالة، ابب وجــوب الصــالة يف الثيــاب.77 ص البخــارك"

 .هشرط الُبخمارمّك، ومنه ما ليس على شرط على
ْمن تعمه د املنوع احللطي  شر: اصعضم 235) . وقــد أوضــخنم 613-2/575اة ( ذمتمر ذملك ض 

 .600-2/599 :خلري دفيه أْوجفهم تع يقلت املب
 د األصا  ل ية    اصصن ة نصهل: "ب ْ قراملة حبث   ي . ابن   ر".( 236)
 .( أمْي: م ن جهة املن  237)

. أْي: حب م   مراطهم يتهر ــلل وا ــتعملالرم : روايةف احلديث بصيغة اهر للواإلرسال 
مبعـــىن  األئمـــة . وأط مقـــه بعـــضوقـــد أط قـــول   ـــ  قـــول املتـــلبعي: قـــلل ر ـــول هللا  .ملـــه

 اصنقثع.
 روى احلديث مر ًع. املاي فـمعمام اهر للة أبنْ هو  :واملرسم  
 احلديث املاي  صا فيه اهر لل. :واملرسم  

هنل  ل ية د األصاة نصهل: "امليفبري من تلن جا روايته  ــن املصــحلبةة واملصــغري مــن (  238)
 ملي  تاملك".

روا تـــه عـــن  ا يكـــون أللـــكُ بة، وهـــذالكبـــذ هـــو الـــذك يـــروك عـــن كبـــار الصـــحا التـــابعي( 239)
الصحابة. أّما التابعي الصغذ فهو الذك يروك عن صغار الصحابة، وهـم الـذين أتخـرت 

 وفاهتم، وهذا يكون أللك روا ته عن التابعني.

ُمْرسم  ـ]ال
ومثاله[
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تما أن ييفون اتبعيلً.  صحلبيلًة وحف
ــون "قـــــًةة و  ـــــ   تمـــــا أن ييفـــ ــعيرلًة وحف ــا أن ييفـــــون ضـــ تمـــ ــ  امليـــــلين حف و  ـــ

تما أن ييفون محمم   (240)امليلين تما أن ييفون محمما  ن اتبعي حف ا  ن صحليبة وحف
ل يتملت ـويز املعق ـي  فـإىل  آخرة و  ـ  امليـلين فيعـوط اال تمـللف امل ـلبوفة ويمتعـدط. أمـ 
ن روايـة   دم مـ  مل ال  لية ملهة وأم ل يتال تقرامل فإىل  تٍة أو  بعٍةة وهـو أتيـرف مـل وفجـ 

 بعض  املتلبعال  ن بعض.
 ] يفم اصر ا[:

ا إال  ن "قٍةة فاه  مجهور فإْن  فر فم م   ا د"ال  ن  لطة  املتلبعي أنه ال يـفْر  
/ل[ 12] قـول وهـو   -إىل املتوق ؛ ملبقلمل اال تمللة وهو أ مدف قــمْويلم أمحـدة واثنيهمـل 

ــلفعي-اصــــلمليفي  ال وامليفــــوفيال ــلًة وقــــلل املشــ اف مث قــ : يـفْقبــــم
اف إنْ (241) د  : يـفْقبــــم ــم اْ تمضــ

ــرم يفبــــلي نف املثر  ن وجــــٍه آخــ ــه مــــ  ْجمخنم (242)يــــوم األفوىلمب ي ــ ريم ًعة ملــــ  ــنمداً أو مر ــــم ة م ــ
 ا تمللف تون  ا اوف  "قًة د نر   األمر.

 أن   ن اصلمليفيــة: مـ    ( 244) ن احلنريــةة وأبـو املومليـد املبــلجي مـ    ( 243) ونمقـا أبـو بيفــر املـرازي 
ا  ن امليقلت وغريهم ال يـفْقبماف مفْر م فه ات رلقلً.  املراوي إذا تلن يـفْر  

 
 ( أمْي:     ا تملل  أن ييفون "قًة.240)
 .1/293ونقم ه  نه اص مل  بنحول د "فتخن املبلري"ة ( 241)
 أمْك: يمْستمقم ُّ عنها؛ فال يـمْعتمممُد عليها يف بع  السند.وىل"ة ثريو األف ( "يـفبملي نف امل242)
لصة 243) ــ  ــد بـــــن   ـــــية اجلصـــ ــل: 370-305( هـــــو أمحـــ ن أمههـــ ــ  ــه م ملرـــــلت تيـــــريةة مـــ ـــة ملـــ هـــ

 ."أ يفلم املقرآن"
ـــة 474-403( هــــــو  ــــــ يملن بــــــن خ ــــــ  املبــــــلجية األندمل ــــــي اصــــــلمليفي اصــــــاه ة 244) هــــ

ــأ"ة و" ــل: " ـــــرم اصوطـــ ــه م ملرـــــلتة منهـــ ــدياملـــ ــلري  املتعـــ ــه املبخـــ ر ع ملـــ ــم ــريخن صـــــن خـــ واملت ـــ
 د اجللمع املصحيخن".

حكم  ]
[املرس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١١5)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 ن اإلسناد:ق  مم من أقسام السَّ والقمْسُم الثالث  
 ]اصعضا[ 

 ".ُمْعضم ـالإن تلن يت"نال فصل داًة مع املتوايلة فهو "
 ]اصنقثع[ 

غـــري متـــوامليالة د موضـــعال مـــيًعة  (246)يت"نـــال (245)وإالة فـــإْن تـــلن امل ـــلق 
قم  وا ــــــٌدة فقــــــ ة أو أتيــــــر مــــــ   فهــــــو اصنقثــــــعة وتــــــاا إنْ  ن ا"نــــــالة مليفــــــنة  ــــــم

 يل. دم املتوا (247)يفْش ممطف 
امل ق [   ]أق لم 

 مث إن امل  ْق  م ن اه نلط قد:
ْر  -1 ييفــونف واضــحلً حمْصــا اال ــ اك د معرفتــهة تيفــون املــراوية مــيًعة د يعلصــ 

 ممْن رموى  نه.
أو ييفــونف خريــ لً فــع يفْدر تــه إال األئمــة احلــْفا اقف اصث   عــون   ــ  طــرق  احلــديث  -2

 و   ا األ لنيد.
هة بيفونــــ وهــــو املواضــــخنة  فــــاألول: ْدرمكف بعــــدم املتعقــــي بــــال املــــراوي و ــــيخ  ه يــــف

رملة أو أطرتــــــه مليفــــــن د ْدر ْك  مصــــــْ يــــــف
تمعــــــلة وملي ــــــُ ملــــــه منــــــه إجــــــلزٌةة ة د َي(248)

 و جملطة. وال
مُّن   ْيجم إىل املتــلريخ؛ مل تمضــم ة اْ تــ  ْن مثم مة وأوقــلت  وف يــه   ريــرم موامليــد  املــرواة  و ومــ  لر 

 
 ."امل ق  "( د ن خٍة: 245)
: "فلئــــدٌة: ميلملــــه: قــــول احل ــــن  ل ــــية تبــــال  يل منهــــل مــــل ي ــــي األصــــا هنــــل ل ــــية ( د 246)

ن ابــن  بــلس. وتــاملك  املبصــري:  ــد"نل ابــن  بــلس   ــ  منــرب املبصــرة. فإنــه د ي ــمع مــ 
ن هــال املصـــرحة د أهتــد  ". و ...قــول: اثبــُ املبنــلين  إىل  ديــد موضـــع هــال احلل ــية مــ 

 وجاُّ اصشيفعت هال ب ب  املتصوير. .ل12يتملضب ة مليفنهل د ق 
 ."بشرط"( د ن خٍة: 247)
 ."مليفنهمل"( د ن خٍة: 248)

]املعض [

]املنقطع[ 

أقسام  ]
[السق 
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 ط بهم وار لهلم.
ــوا خن أقـــــ ــد افْـتمضـــــــم ــرم يتملتـــــــلريخ تـــــــا لف وقـــــ ــن  ـــــــيوٍخ ظهـــــ ْوا املروايـــــــة  ـــــ ٌم اط  ـــــــم

 .(249)ط واهم
مل  [  فدم

 ]اص

مسف  يم باملك مليفون املـراوي  -برتخن املعم-دممل   ـف موهو اخلري: املْ  والقمْسم الثان:
 د يف مم   ممْن  د"هة وأمْوهممم مسل مه مل حديث مم ْن د حد  ْ"ه به.

يم بـاملك (250)ة وهـو اخـتعط املظـعم-يتملتحريـك –وا تقلقفه من املـد ملم    ة مسـف  
 ال  اتهمل د اخلمرململ .

ر طف املــــ يمْ األطامل  تمــــا وقـــــويــــم مفدمل    ـبــــال املــــ وع امل ُّقــــي   مفدممل  ف بصــــيغٍة مــــن صــــ 
نْ  ــلل". ومـــــــة وقـــــــع بصـــــــيغٍة صـــــــرحٍة ال  ومـــــــم ـــ" ن"ة وتـــــــاا "قـــــ ــنمد  نـــــــهة تـــــ أم ـــــ
 تلن تما يتً. فيهل جتمموُّزم 

فدممل   [
اص ية   :] يفم روا

ر م -إذا تلن  مْدالً -و فيفم ممْن "بُ  نه املتدملي  : أن ال يـفْقبمام منه إال مل صـم
 .(251)فيه يتملتحديثة     األصخن

فْر ما اخلري [ 
 ]اص

دمرم مــن معلصــرٍ  اف اخلرــية إذا صــم وتــاا اصر ــم
ْن  ــد و  نــهة بــا  (252) دْم يـم ــْوم مــم

 بينه وبينه وا ثٌة.
 

 .((ا املرواةف امليفالم ا تعم نل هلم املتأريخملمم ل ا تعمم ))( قلل  ريلن امليوري: 249)
 ."نورعم يتملاختعط املظ"( د ن خٍة: 250)
 د األصا  ل ية    اصصن ة نصهل: "ب ْ قراملة حبث   ي ".( 251)
ن الســند؛ فاملرســم  ا فــّي ال ُيشــ ُط لــه موضــٌع يف الســند؛ خبــالل  أمْك:( 252) يف أمكّم موضــع  مــم

 .، فإّن هذا هو موضعه املرسم  الظاهر الذك هو قول التابعّي: قال رسول هللا

ُمدملَّس[ـ]ال

حكم رواية  ]
[ ُمدملّمسـال

ُمْرسم  ـ]ال
ا فّي[
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فْر م ]
مل   واص فدم

بال اص  [ ا اخلرياملررق 

مفْر ما اخلري طقيٌوة  مصـما  ريـرل مبـل ذفتـ ر هنـل: وهـو ـمفدممل   واملـواملررق بال امل
تص مبن روى  م ن  فر فم ملقلؤل إايل./أ[ 13] أن املتدملي    م

 مفْر ما اخلري.ـفأم ل إن  لصرلة ود يـفْعرمْف أنه ملقيهة فهو امل
رمةم وملـو بغــري ملف  ْن أطخـا د تعريــ  املتـدملي  اصعلصــم ا ومـم هف طخـولف اصر ــم ة ملمز مــم يٍ  قـ 

 اخلري   د تعريره. واملصوال املتررقة بينهمل.
 :البـد منـه -طون اصعلصـرة  و ـدهل-د املتدملي    ويمدل     أن  ا تبلر امل ُّق ي   

رممالة تـــــــأيب  يمـــــــلن إ طبـــــــلقف أهـــــــا املع ـــــــم يتحلـــــــديث   ـــــــ  أن  روايـــــــةم املْ  مفخمضـــــــْ
من قمب يا  اهر للة ال مـن   املن   ة  ن  (254)ة وقي  بن أيب  لزم(253)املنـ ْهد ي

املتــــدملي  مليفــــلن هــــ المل  تــــلن جمــــرط اصعلصــــرة يفيْفتمرــــ  بــــه د قبيــــا املتــــدملي ة وملــــو
 قثعلًة ومليفن د يفعرمف: ها ملمقفولف أم ال.   ؛ أل م  لصروا املن   مدمل ال

تدملي [: امل قلمل د امل يت  اط   ]املقلئ ون 

 املشـــلفعية وأبـــو بيفـــر املبـــزارة اهمـــلمف  :وممـــن قـــلل يت ـــ اط  امل قـــلمل د املتـــدملي 
 مفْعتمممدف.يقتضيهة وهو املْ  (255)"امليفرلية"وتعمف اخلثي  د 

 ويـفْعرمفف  دمف اصعقلة إب خبلرل  ن نر ه باملكة أو جبْزم إملٍم مفث   ٍع.
بينهمـــــل؛ ال تمـــــلل أن  (256)وال ييفرـــــي أن يقـــــع د بعـــــض املثـــــرق زايطةف راوٍ 

 
هـــ 95ت  مروة خمضــرمة  ــهد املريمــوك واملقلط ــية وغريمهــلة اٍ  بن املرمحن بن مف   ( هو  بد253)

  ن م ة و"ع"ال  نة.
 ينمة روى  ــن املعشــرة اصبشــر هللا امليفود ة خمضرم  ( هو قي  بن أيب  لزم املبم م ية أبو  بد254)

 هـة وقد جلوز اص ة.90املرمحن بن  وفة ت يتجلنة إال  بد
 .22ص ( 255)
 ."أو أتير"( د ن خٍة: 256)

الفرق بني  ]
ُمدملَّس ـال
ُمْرسم   ـوال

[ا في

القائلون  ]
ابش اط 
اللقا  يف  
[التدليس
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ن اصزيــدة وال حفْيفــم د هــال  ة أْي: جــلزٍم؛ مل تمعـــلرف   ييفــون مــ  املصــورة حبيفــٍم ت ــيٍ 
 ا تملل  االتصلل واالنقثلع. 

األ لنيد[: اصر ا واصزيد د متصا  د معرفة   ]اص ملرلت 

زيـد د 
م
وقد صمن  م فيه اخلثي  تتللم "املترصيا مل مفبـْهمم  اصرا يا"ة وتتللم "اص

ا األ لنيد".  مفت ص 
 ن اإلسناد.الساق م م وانتهت هنا أقساُم حكمم 

بلبه[   ]املثعن د املراوي وأ 

ن بعض:   ٌة منهل م   بعضفهل أ دُّ د املقدم    ةمث املث ْعنف ييفون ب عمشمرمة  أ يلمل
 تتع و يتملعداملةة و  ٌة تتع و يتملضب .

ُْ ذملـكة  ود حمْصا اال تنلملف بتمييز أ د املق مال م ن اآلخر؛ صصـ حٍة اقتضـ
؛ ألن املثعـن   فلأل د    األ د    وهي ترتيبهل     د موجـ   املـرط     ـ   ـبيا املتـ ديل  
 إمل أن ييفون:

هة  يفـــــــال املـــــــراوي د احلـــــــديث املنبـــــــوي: أبن يـــــــروي  نـــــــه مل   -1 مـــــــل د يـمقف ـــــــْ
 ملاملك. متعم  داً 

متـ ه  بــاملك: أبن ال يــفْرومى ذملــك احلـديث إال مــن جهتـهة وييفــونم خململرــلً  -2 أو رف
ر فم يتمليفـــال د ن  ـــف  تعمـــهة وإْن د يمظهـــر منـــه مل قوا ـــد اصع ومـــةة وتـــاا مـــم
 .(257)وقوعف ذملك د احلديث املنبوي ة وهاا طفونم األول  

 
 املتهمة يتمليفال  ببهل أمران: ابلكذب:التهمة  (257)
ة  -1 ــ  ــد امليف يـ ــة احلـــديث مل قوا ـ ــه مـــع خململرـ ــدارل   يـ ــراوي مل حـــديث حبيـــث ييفـــون مـ ــة املـ إمـــل روايـ

 املعلم ةة أو تررُّطل حبديٍث يتطٍا.
 .-ود يظهر منه ذملك د احلديث املنبوي -وإمل أن يـفْعرمفم منه امليفال د تعمه  -2

، ولذل  ُتْطلق التهمُة ابلكذبم على ممن حصـ  منـه بهتمٌة  -عندهم-فالتهمة ابلكذب  دلي  
األمــرين الســابقني، حبيــث لــو قــال أحــدهم يف شــخص  خــار   عــن هــاتني الصــورتني أبنــه  أحــدُ 

=

املؤلفات  ]
يف معرفة  
املرس  
واملزيد يف  
متص  
[ األسانيد

]الطعن يف  
  الراوك
ه[وأسباب
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 أو ففْحش  غم مث ه ة أي: تيرته. -3
تقلن. -4  أو غر ته   ن اه 
ــق ه : أي: -5 ــول/ل[ 13] أو ف ـ ــرم (258)يتملرعـــا واملقـ ْ امليفرـ ــف ــل د يـمبـْ ـ ــه ة ممـ . وبينـ

ون املقْدم  به أ د  د هاا املرنة وأمل وبال األو ل   مومة وإمنل أفْفر طم األو لف مليف
 املر و يتصعتقد ف يأيت بيلنه.

6- .  أو وممهْ ه : أبن يـمْرو ي      بيا املتوهم 
 أو خململرت ه ة أي مل يقلت. -7
 أو جهلملت ه : أبن ال يـفْعرمفم فيه تعديٌا وال جتمْر يخٌن مفعمال ٌ. -8
عف  -9 د وم   ـ  خـ  ة ال اصعـروف  ـن املنـ   أو بد ت ه : وهي ا تقـلط مـل أف ـْ

ٍة.  مبعلندٍةة با بنوع   فبـْهم
ه : وهــــي  بــــلرٌة  -10 ــ]أو  ــــومل   رظــــ  هف أقــــا  مــــن  (259)[ييفــــون ال نن أ ــ غ ثــــف

 .(260)هـإصلبت
 =
 الدلي ؟عنده متهٌم ابلكذب، لمقمي  له: وأين 

 . حْكماً  ال يـمْبنون عليها احملدّمثون دلي   ف أما التهمة بغذم 
 د  دة ن خ: "أو املقول"ة وهو األمليو. . وجلملتتاا د األصا(  258)
ة وهيفــاا جــلملت املعبــلرة د ط. ط. نــور املــدين  " غ ثه أقــا مــن إصــلبته   " من ييفون   د األصا: (  259) 

سـو  احلفـظ    أنّ   ١4١وهـو ال يسـتقيم مـع مـا سـيذكره املصـنف ص    . 89  ة ط.امليلمليةة ص  
ْرجح جانــك إصــابته علــى جانــك خطئــه.  املــراد بــه: مــم  ن عــدةم   بتــُُّه هنــا مــا أمثْ و ن   يـــم ، وهــو  نســخ    مــم
 . الصواب 

ن  ــرام املنـــزهةة انظــر " ــرم ةبــة املريفــر"ة مل قــلرية  وقــد نبــه   ــ  هــاا اخلثــأ تيــري مــ 
 .2/34ة وامليواقيُ واملدررة مل منلوي 434ص

هل: "وتــــــاا إذا ا ــــــتواي"ة ق  ( 260) ــيٌةة نصــــــُّ  ــــــ   وقــــــد أمغرم مهــــــل ط.   . ل   13هنــــــل د األصــــــا  ل ــــ
=
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 اصوضوع[ -1]

 هو اصوضوع.   -املنبوي    احلديث   املراوي د   بيفال   وهو املثعن -  فالقسم األول: 
ة ال يتملقثــْعواحليفــم   يــه يتملوضــع إمنــل هــو بثريــو  املظــن   املغ قــد  ؛ إذْ (261)لملــ  

دق امليفــــاول  ــل  ة ألهــــا  ة مليفــــنْ (262)يمصــــْ زون هبــ ٌة  فميــــ   ــ  ٌة قويــ ــم املع ــــم يتحلــــديث م ميفــ
ن ييفـون اط  ع ـه اتمـ  (263)ذملك  لًة وذ ْهنـه اثقبـلًة وفْهمـه ة وإمنل يمقوم باملك منهم مـم
 ة ومعرفته يتملقرائن املداملة     ذملك متميف  نة.قواي ً 

رمل الوضــع رقــرار   مليفـن ال يـفْقثــمع )): (264)ة قـلل ابــن طقيـو املعيـدواضــعمهم وقــد يـُعــْ
 =

ـــت ه امليلمل ــة.   ـــــ د طبعـــ ــاا د  يـــ ــل؛ وملـــ ــلرة قب هـــ ــٍا يتملنظـــــر مل عبـــ ــياف  لصـــ أن  معنلهـــــل  صـــ
 أفطخْ هل د اصنت.

ع  ومُ قـــــُ قـــــد يـم  هـــــذا لـــــيس دائمـــــًا؛ إذْ  قلـــــُت:( 261) الـــــدلي  القطعـــــّي علـــــى ذلـــــ . مث إّن القطـــــْ
ــامم  ــربة بقيــ ــا العــ ــم، وإمنــ ــرطاً للحكــ ــم  لــــيس شــ ــة، وال عــ ــدلي  أو األدلــ ــاالت الــ ربة ابالحتمــ

 .ُيْسقُ  هبا الدلي  أو األدلة ا ال ؛ فإوالظنون بعد ذل 
ْدقُُه يف هـذا، حبسـكم   قلُت: (  262) ثني، فروا تـه مـردودة مطلقـًا. احملـدّم  مـنهجم  ومع ذلـ  ال ينفعنـا صـم

ــكم  ــا، حبسـ ُت هلـ ــم ــا ال يـُْلتـمفـ ــعيفة هنـ ــاالت الضـ ــهم:  واالحتمـ ــه بعضـ ــا يقولـ ــدّمثني. ومـ ــنهج احملـ مـ
واحلكـم علـى احلـديث ابلضـعف ال  عـًا، قطْ "احلكم على احلديث ابلصحةم ال يعين أنـه كـذل  

ن قبم يمعـين أنــه كــذل  قطْ  حّ عــًا" = هـو مــم أن يكــون لــه  يــ  الكــالم العقلـّي االف اضــي، وال يمصــم
 منهج احملدّمثني. هو أمكُّ أثر  يف احلكم بقبول احلديث أو رّده، وإمنا العمدة يف ذل   

ن طريـق الكـّذاب علـى  دُّوا امنهجهم، رمحهم هللا تعاىل، أ م ر   ، ممن حماسنم لكن(  263) حلديث مـم
ن طريقـه هـو، حال    ك ّم  ن الكـذب يف روا ت الكـّذاب مـم ، و  ينشغلوا بتمييـز الصـدق مـم
احلديث ُحكماً على احلديث ابلوضع. مث َُيققون   د وجود الكّذاب يف سندم جمرَّ   عمدَّْواوإمنا  

ن الطــرق األخــر ، فعنــد ذلــ  قــد يم  أصــ م  يف مــد  ثبــوتم  ن طريــق  أو صــحُّ مــم احلــديث مــم
 ، وقد ال يمصّح.ُأخر  طرق

هـــة 702-625( هو حممد بن وه  املقشريية أبو املرتخنة تقي املــدين ابــن طقيــو املعيــدة 264)
نشأ      لٍل وا دٍة: م ن املصمُة واال ــتغلل يتملع ــمة واملتحــرز د أقواملــه وأفعلملــهة ملــه 
=

املوضوع[ -١] 
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ــك اهقـــرار امل د ذملـ ــاملكة ال تمـــلل أن ييفـــونم تـــم م منـــه (265)((بـ ة انتهـــ . وفمهـــ 
يف املقثــع   راطملة وإمنــل نـمرـْ بعضـفهم أنــه ال يفعمـا بــاملك اهقـرار أصــًعة وملـي  ذملــك مـف

يف بــاملكة وال يم  ي  املقثــع نـمرــْ ن نـمرــْ ؛ ألن    ــزم مــ  م  يقــع يتملظــن املغلملــ ة  احليفــمم  احليفــْ
مف اصعـ   (266)وهو هنـل تـاملك  ر   يتملقتـاة وال رمجـْ ف  ة وملـوال ذملـك صـل  ـلغ قـمتـْاف امْلمفقـ 

 .(267)اْل  فيمل ا  فل بهبم يتملز ؛ ال تملل أن ييفوان تلذ  
 راوي.ـة امليت يفدرمكف هبل املوضعفة مل يف خاف م ن  لل املوممن القرائن 

ــد ــن أمحـــ ــأمون بـــ ــع مل مـــ ــل وقـــ ــ   (268)تمـــ ــه ذفتـــ ــون أنـــ ــرته اخلـــــعف د تـــ رم حبضـــ
ن احلم ــم
أنــه  مســع مــن أيب هريــرة أمْو الة ف ــلق د احلــلل إ ــنلطاً إىل املنــ   (269)

 =
صــثعم"ة و فــن اال ــدة م ملرــلتة منهــل: اختصــلرل ملع ــوم احلــديث: "االقــ ام د  قيــ 

 و"املعمدة  رم  مدة األ يفلم"ة وهو  لهٌد بع مه وفض ه.
 .25"االق ام" البن طقيوة ص ( 265)
، وإمنا قد يقع هنا الظن الغالـك، وقـد ال يقـع؛ حال   ب  هذا ليس كذل  على ك ّم   قلُت:(  266)

ن حماســنم  هــوا م تنبمـنهجهم أ ّـ  إذ هـو حبسـك القــرائن واخـتالل األحـوال، وهــذا أيضـاً مـم
 موا العق  يف موضعه.ا األمر، واستخدم هلذ

 الذك يوجك التفريقم  ،هبم الشَّ   الفارق بني األمرين يف وْجهم   مع مالحظةم  ْ هذا صحيح، ولكن(  267)
ين وحتريفــه، احلــديث مقتضــاه الطعـن يف الــدّم  يف احلكــم؛ إْذ أّن االعــ ال ابخـتالقم  بينهمـا

در د ــاً أّن ذلــ  يـُهــْ ن موجبــات مــه، خبــالوال يـمْعلــم الكــّذاب يقين ل االعــ ال مبوجــك  مــم
 .لم احلدود على املع م 

ن املدجلج ـــةة وضـــع أ لطيـــث تيـــرية 268) لل مـــ  ( هـــو مـــأمون بـــن أمحـــد اهلـــروية امل ـــُّ مم ية طجـــ 
 ظلهرة امل قوط.

ن أفم   ـــــ مة أم اصــــــ منالة  110-21( هـــــو احل ــــــن بـــــن ي ــــــلر املبصـــــرية 269) =هـــــــة رضـــــع مــــــ 
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 قلل: مسم عم احل نف م ن أيب هريرة.
فوجــدل  (271)ة  يــث طخــا   ــ  اصهــدي(270)وتمــل ومقــمع ملغيــلو بــن إبــراهيم

بمق إال يف ال))ة أنـه قـلل: ي ع  يتحلممملم؛ ف ـلق د احلـلل إ ـنلطاً إىل املنـ    ســم
فّ  أو حــــافر   نــــلمٍ  نمصــــْ   أو خــــُ رف ((أو جم ة فــــزاط د احلــــديث: "أو جنــــلم"؛ فـمعــــم

 .(272) ه فأممر بابخن احلملمألجْ  أنه تاملم /أ[ 14]اصهديُّ 
ن  ــــلل اصــــروي   :ومنهـــــا ضــــلً ملــــنص   املقــــرآنة ة تــــأْن ييفــــون منلق  مــــل ي خــــا مــــ 

 يــــــث ال يـمْقبــــــاف  ؛املعقــــــاة أو صــــــريخن  أو امل ــــــنة اصتــــــواترةة أو اهمجــــــلع املقثعــــــي  
  يمٌل م ن ذملك املتأويام.

ملوضع[    ]طرق ا

 :مث اصروي  
 اترًة    ه املواضع. -1
ــعمم  -2 ــا تـ ــلملة أو  واترًة ةخـ ــدململ احليفمـ ــلحلة أو قـ ــ   املصـ ــبعض  امل ـ ــريل: تـ غـ

 اه رائي يلت.
 =

ن  ــــــلطات املتــــــلبعال وتــــــربائهمة مجــــــ  ن   ــــــٍمة وزهـــــــٍدة وورٍعة ع تــــــا فــــــن ٍ تــــــلن مــــــ  : مــــــ 
 و بلطٍةة مع غلية املرصل ة.

 املرمحنة ترتولة قلل أبو طاوط: تاال. ( هو غيلو بن إبراهيمة املنخعية أبو  بد270)
هللا بن حممــد اهلــلمشية اخل يرــة املعبل ــية اص قــ  يتصهــدي ابــن اخل يرــة  ( هو حممد بن  بد271)

 هـ.169-127أيب جعرر اصنصورة 
ة اجلهــلطة وقــلل:  ــديث 1700ة اجلهــلطة وامل مــاي ة 2574د أيب طاوطة ديث  نــ ( احلــ 272)

ربمف  ة طون قوملــه: "أو جنــلم"ةة اخليــاة وغــريهم3586ة و3585  ــن. واملن ــلئية  وخــم
 .12/324 "ةاتريخ بغداط"غيلٍو مع اصهدي  ماتور د 

طرق  ]
[الوضع
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 أو ةخا  دييلً ضعي م اه نلط  فريت   م مله إ نلطاً صحيحلً مل ريمفْوعم. -3
وضع[  ]طوافع  امل

   واحلام  للواضع على الوضع:
 ين تلملزانطقة.إمل  دمف املد     -1
 أو غ بةف اجلها تبعض اصتعب  دين. -2
 أو فـمْرط املعصبيةة تبعض اصق   دين. -3
 أو ات  بلع هوى بعض  املرؤ لمل . -4
 أو اهغرالف ملقْصد  اال تهلر . -5

   ] يفمف املوضع [:

ْن يـفعْ  دُّ بــهة إال أن بعــض امليف ر اميــةوتــاُّ ذملــك  ــراٌم إبمجــلع  مــم ة وبعــض (273)تــم
ن  ام  ـــــنهم إيت ـــــةف املوضـــــع د امل غيـــــ  وامل هيـــــ ة وهـــــو خثـــــأٌ مـــــ  اصتصـــــوفة نفقـــــ 

ن مجفْ ـــــة األ يفـــــلم املشـــــر يةة  فل  ـــــهة  نشـــــأم  ـــــن جهـــــٍاة ألن امل غيـــــ  وامل هيـــــ  مـــــ 
دم امليفــــال   ــــ  واترقــــوا ن امليفبــــلئر املنــــ     ــــ  أن  تعمــــُّ  (275)ة ويتملــــْ(274)مــــ 

 
بطْت يف األصـ ، بكســر الكـال، والصــواب: بفتحهـا. و"الكم  هكـذا( 273) أتبــاع  يــة"، هـمرَّامضــُ

ــم  ــاىل خبلقــــهحممــــد بــــن كــ ــبيه هلل تعــ ــيم والتشــ ــر: امللــــ  والنحــــ ، ّرام القائــــ  ابلتجســ . يُنظــ
ن نُقـم  عنـه هـذا القـول-مْ وهُ   ،١/١٠8للشهرستان،   أـن ال يـُْعتـمدُّ هبـم؛ فـال يؤخـذ  -ومـم

 عنهم شيٌ  ممن منهج احملدّمثني يف هذا الباب.
 ل  حبسك الدافع له.ذ أّن إذْ  ؛ٌ  ممن املّلةمنه ما هو خمرم  ب ( 274)
ن ذلـ  ال شّ  عندك يف كفر صاحكم   ؟ملاذا ابلغم (  275)  :أنواع  ممن الكذب على رسول هللا ومـم

ص   الذك َيمْ  يف الطعن يف الدّمين، وكذل  الكذب   الرلبةم   صاحبه بدافعم ممن    يمقعُ الكذب الذك  
ن صــاحبه بــدافع الرلبــة يف حتريــف الــدّم  ن    ؛ فــإنّ ين، كالكــذب البتــداع بدعــة  مــم هــذين النــوعني مــم

اإلقدام على    ين، والتشريع ممن دون هللا، ومعلوٌم أنّ الكذب جيتمع فيهما الكذب والطعن يف الدّم 
وة، وإْن كان الكذب فْ الذك هو هم   د الكذب عن شرع هللا كفٌر، خبالل جمرّ   وْضعم تشريع  بدي   
 خطذة. وٌة كبذةفْ عليه وعلى هللا؛ فهو هم  كذابً    على رسول هللا

دوافع ]
[الوضع

حكُم  ]
[الوضعم 
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 .فيفر ر من تعم دم امليفالم     املن   (276)اجلويهحممد  أبو
اصوضوع[: ية   ] يفمف روا

ممْن حمدَّثم عين  : )واترقوا      رمي رواية اصوضوع إال مقروانً ببيلنه؛ ملقومله 
 .(277)(ة أخرجه م  محبديث  يـُرم  أنه كذمٌب فهو أحُد الكاذمبمني

 اص وك[  -2]

ــردود: ــام املــ ــن أقســ ــان مــ ــم الثــ مــــة املــــراوي -  والقســ وهــــو مــــل ييفــــون ب ــــب   رف
 هو اص وك. -يتمليفال 

ْنيفمر -5ة 4ة 3]
ف
 اص

راملْ   والثالـــث: دم اصخلملرـــة- (278)مفْنيفـــم ر  قـميـــْ ْن ال يمشـــ ط د اصنيفـــم  -  ـــ  رأي  مـــم
قفهفة وا ـــامسة الرابـــعوتـــاا  رم ف  ـــْ هفة أو ظمهـــم رمْت غمْر متـــف يــــف هفة أو تم شم غ مثـــف ْن فمحـــف ة فممـــم

 .(279)فحدييه منيفمرٌ 
 

إمــلم احلــرمالة  هللا بــن يو ــ ة أبــو حممــد اجلــويهة واملــد بن  بــد هللا بن يو     بدهو  (  276)
ة وابـــن تيميـــة د 1/202ة وقـــد نقـــا تعمـــه: ابـــن   ـــر د فـــتخن املبـــلرية ه438ت 

 .2/329املصلرم اص  ولة 
لً وتلن  قه أن يبال اصصــن ة رمحــه هللاة أن  م ــ م- ة1/9"ة  صحيحه"( م  مة مقدمة  277)

 ة اصقدمة.41وابن ملجهة  ةه د اصقدمةة ال د أصا املصحيخنأخرج
حمافظـًة علـى التطـابق يف عـدّم املؤلـف هلـذه األنـواع يف أّول   يف احلاشية  هذه األرقام  ذمكمْرتُ   (278)

ره ألســباب الطعــن يف الــراوك ليتطــابق ذلــ  مــع قولــه يف احلــديث عنهــا: )فــاألول،  ؛ذمكــْ
ق، كمــا ا ال قــإىل آخــره. وهــذ والثــان،..( ْرُت عليهــا يف إخــرا  الــنصّم احملقــَّ يم قاعــدٌة ســم

 .تر ؛ تسهياًل للفهم وضْب م املعدودات والتقسيمات
د به الراوك هو: احلديث الذك تفرّ  -بع  األئمة املتقدمني  يف إطالقم -  احلديث املنكر:

ص  و يف األالضعيف، وأما "منكر احلديث" فمعناها: مردوُدُه، وهو طعٌن يف الراوك، وه
 أشئ عن خمالفته للثقات.

( قــــلل ط. نــــور املــــدين  ــــ  مع قــــلً   ــــ  هــــاا بقوملــــه: "هــــاا م ــــ ك جديــــد د ا ــــتعملل 279)
 مصث خن "منيفر"ة غري امل لبو...ة ف  منيفر ا تعملالن:

=

حكُم رواية  ]
[املوضوع

[2-  
امل و [

[3 ،4 ،5-  
ُمْنكمر[ـال
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 املوهم[  -6]

خنم بــه ملثــول املرصــا- مث الــوهم: م امل ــلطسة وإمنــل أفْفصــ  إن اطُّ ــ عم  -وهــو املق  ــْ
م ن وْصا  مر ـٍا أو منقثـٍع أو -  يهة أي املوهمة يتملقرائن املداملة     وهمم راويه 

ن األ ــيلمل املقلط ــةة و مْصــا معرفــة  إ طخــلل   ــديٍث د  ــديٍثة أو حنــو ذملــك مــ 
 فهاا هو اصع  ا. -املثرق ذملك بيفيرة املتتبع ومجمْع

 ]اصع  ا[ 

ْن رزقــه هللا  ن أمْغمــض  أنــواع    ــوم  احلــديث  وأطق  هــلة وال يقــوم بــه إال مــم وهــو مــ 
ًة ومعرفــًة اتمــ  /ل[ 14] تعــلىل فهمــلً اثقبــلًة و رظــلً وا ــعلًة ة مبراتــ  املــرواةة وم ميفــم

أها هاا املشأن: تع ـي  ق يا م نه إال املـقويًة يتأل لنيد واصتون؛ وهلاا د يمتيف م في
لر ي ة ويعقــول بــن  ــيبة اصــديهة بــنا ة وأيب  ــل ة (280)وأمحــد بــن  نبــاة واملبفخــم

 وأيب زفْر مةمة واملدارقثه.
ا   ـــن إقلمـــة  احلف  رف  بـــلرةف اصع ـــ   د  ـــ  وقـــد تـمْقصـــف ة    ـــ  ط ـــوالة تلملصـــريد  د نـمقـــْ

 .(281)املدينلر واملدرهم
 =

 األول: امل لبوة وهو مل روال املضعي  خململرلً مل ممْن هو أقوى منه. 
  ــلمل ة وملــو تــلن "قــةة و  يــه تيــري مــن مل  أو دامليــلين: اصنيفــر: مــل ترــرط بــه راويــهة خــل 

 اصتقدمالة فتنبه ملاملك".
خلــٌ  بــني إطــالق: "منكــر احلــديث" وبــني إطــالق: "لــه منــاكذ"؛ أمْك: لعلــه هــذا  قلــُت: 

ا "لـه د هبا، وُِها ليسا مبعً  واحد ؛ إذ: "منكُر احلديث" تضعيٌف للراوك، أمّ أحاديث تفرّ 
 .له مناكذ" فليس تضعيفاً 

ن تبــلر  ةهـــ262-189عقــول بــن املصــ ُة أبــو يو ــ  املبصــرية نزيــا بغــداطة ( هــو ي280) مــ 
   ململ احلديث.

لــيس  ، أو آرا   إهلــام   جمــّرد لــم العلــ  علــٌم لــه أصــوله، ولــيسعم   يقــال:أنْ  وابالصـ :العلــ ( 281)
=

[6-  
الوهم[

]املعلَّ [ 
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رة[  -7]  اصخلمل

 امل لبع: مث اصخلملرةة وهي املق م
ْدرع[  -]أ

ف
 اص

:  إن تلنُ واقعًة ب ب  
ْدرمعف  -1 ة أمْي:  ـــيلق اه ـــنلطة فــــلملواقع فيـــه ذملـــك املتغيـــري هـــو مــــف ري   امل ـــيلق  تـمغـــم

 .(282)اه نلط
اه نلط[: يت تبلر  اصدرع   ]أق لم 

 وهو أق لٌم:
: أن يرويم مجل ـٌة احلـديث أب ـلنيد خمت رـةة فريويـه  ـنهم راٍو فيم مـع امليفـا األول

    إ نلٍط وا ٍد م ْن ت ك األ لنيد وال يـفبمال   االختعف. 
ة فريويـه راٍو  ة: أن ييفونم اصنتف  ند راٍو إال طرفلً منـهالثان رم فإنـه  نـدل إب ـنلٍط آخـم

  نه اتم لً يته نلط األول.
ن  ــيخه إال طرفــلً أ :ومنــه  منــه في ــمعه  ــن  ــيخه  ةن ي ــمعم احلــديثم مــ 

 متلملً حبْاف  املوا ثة.راٍو  نه  فذويهبوا ثةة 
نــلن خمت رـــلن إب ــنلطين خمت رــالة فريويهمـــل راٍو : أن ييفــون  نـــد املــراوي متْ الثالـــث

 =
 ن أنْ كما ميُْ على س، قوم على الظن واحلدْ عمْلماً إهلاميًا، أو عمْلماً يم  فليس هوعليها أدلة،  

ممثـْ   ن أقـوال  بشـ ن العلـ ن األئمـة مـم مـم  الناس ممن خـالل مـا ورد عـن عـدد    ْفهمه بع ُ يـم 
 .عبارة احلافظ هذه، ال  ُتوهمم ذل  الفهم ا ط 

ــدر ( 282) ــدّم  :املـ ــهادًة واضـــحة للمحـ ــا يشـــهد شـ ــوم احلـــديث أـ ن علـ ــم ــذا النـــوع مـ ــدة هـ ثني بشـ
 سبي . واه بك ّم سم  ن ك  ماومتحيصه مم  رسول هللا  حديثم  حرصهم على متييزم 

ْن يتطلــك حــديث رســول هللا  اإلدرا ُ   ن املهمــات الــ  ينبغــي أن يـُعــْ  هبــا مــم ؛ ألن مــم
ُ مــا لــيس حــديثاً حــديثاً  ذّم فُ  .اإلدرا  ُيصــم أــا  اإلدرا  خُيملــّمص حــديث رســول هللا  وكشــْ

 ليس منه.

[7-  
املخالفة[

[ ُمْدر  ـ ال  -]أ

أقسام  ]
املدر  
ابعتبار  
[ اإلسناد
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ــراً  نــــه    ــــ  أ ــــد  اه ــــنلطينة أو يــــروي أ ــــدم احلــــدييال إب ــــنلطل  مقتصــ
 اصنت اآلخمر  مل ملي  د األول. لص بهة مليفنة يمزيدف فيه م ناخل

ــالرابـــع ر   ملـ ا نر ـــهة : أن ي ـــوقم اه ـــنلط فـميـمعـــْ ْن ق بـــم ــلً مـــ  ه  ـــلر ة فيقـــولم تعمـ
فـميمظن بعضف ممن مسم عه أن ذملك امليفعمم هو منتف ذملك اه نلط؛ فريويه  نه  

 تاملك.
 هال أق لم مفْدرمع اه نلط.

اصنت[: يت تبلر  اصدرع   ]أق لم 

ْدرم  املــ : فهـو أن يقـع د اصـنت تـعٌم ملـي  منـه. فتـلرًة ييفـون د أو ملـهة   وأمــا مــُ
د أ"نلئهة واترًة د آخرلة وهـو األتيـر؛ ألنـه يقـع بعثـ  مج ـٍة   ـ  مج ـةة   واترةً 

ة أو بدْمج  موقوٍف م ن تعم  املصحلبةة أو ممْن بـمْعدمهمة مبرفوٍع م ن تعم  املنـ  
 ة فهاا هو مفدرع اصنت.اٍ م ن غري فصْ 

به اهطراع[: يفعرفف   ]مل 

ْدر  املويــفْدرمكف اهطراع بــ وفرفْوط  روايــٍة مفرمصــ   م  أو يتملتنصــيص   ــ   ةْدرمع فيــهـف مـــٍة مل قــم
أو يت تحلملة  تون املن  /أ[ 15]  عالةاملراوية أو م ْن بعض  األئمة اصث    ذملك م ن
 .يقول ذملك 

د اصدرع[:  ]اص ملرلت 

ر  تفهفة وزطتف   يـــه قـــْدرم مـــل ذمتـــم ن  م اخلثيـــ  د اصـــْدرمع تتـــليتًة وخلم صـــْ وقـــد صـــم
 .(283) احلمدمرتالة أو أتيرة وب

 
درم ا املْ ا مل وصْــ ( ا م تتلل اخلثي  هــو "املرصْــ 283) وتتــلل ابــن  مثبــوعة وهــو ا"ةع د املنقْــ مــف

نـْهمج ب تيــ  املْ    ــر هــو "تقريــ  ْدرمع"امْلمــم ة وهــو مرقــوطة مليفــن  اهمــلم امل ــيوطي )ت مــف
ــاا 911 يه هـ ــف ـــمفْدرمع"؛ فبمقـــيم ملنـــل ت خصـ ـــممْدرمع إىل املـ لل "املـ ــ  ــه د تتـــلٍل مسـ ه(ة قـــد خل صـ

 تقريــ ) نمــ   هصــتف خل   اصدرع إ ىلم  اصدرع مسيته ملثي  جفْزمل هماماحمروظلًة قلل د مقد مت ه: "
م ملشـــــيخ (ةاصـــــدرع ب تيـــــ  امْلمــــنـْهمج عم  أمين    إ ال   ة  ـــــر ابـــــن امْلرضـــــا أيب واحلرـــــلظ اْه  ــــْ

=

أقسام  ]
املدر  
[ ابعتبار امل  

ما يُعرُل  ]
[  اإلدرا  به

املؤلفات  ]
[ يف املدر 
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 اصق ول[  -]ل 

ٍ ة   -أي د األمســلمل-أو إن تلنــُ اصخلملرــةف بتقــدمٍي أو أتخــرٍي  -2 ر ةم بــن تمعــْ تمــف
ر ةبــــن  وتمعــــْ    ــف ــاا هــــو اصق ــــولة  ؛مــ ر ة فهــ ألن ا ــــم أ ــــدمهل ا ــــم أيب اآلخــــم

. وقــــد يقــــع املق ــــ  د اصــــنتة (284)"رافــــع االرتيــــلل" :تتــــللف ومل خثيــــ  فيــــه  
ه ة أيضلًة تحديث أيب هري رة  نـد م ـ ٍم د امل ـبعة املـاين يظ هـم هللا د  ر ـ 

قُ   هُ ميينُــ   مم لــم عْ فاهــا حــ  ال تـم خْ قة  أم دم صــم بم   قم دَّ صــم تم    ٌ ورجُ ) فريـه:   فهـاا   . ( 285) ( هُ الُــ مشم   مــا تُنفــم
  (286)ق ميينــه(فــم نْ : )حــ  ال تمعلــم مشالــه مــا تُـ ة وإمنــل هــوانق ــ    ــ  أ ــد املــرواة ممــل 

 =
نْت   رعدْ مف        ف يه    قتصرتف ا نملط رعدْ مــف  طون  امْلمــم من ؛اْه  ــْ م  بتمييــز امْلع نمليــمة أل  عم  نمــ   املــروماة تــم

م نملطاْه   درعمــف  نمــ   هضــتف و و   ةأهم    املنـُّبـفو ة  تمعم    ــم خم  امْلمفتــفون مــدرجلت نمــ   ةمهمــ   زمومائــ دم   ــْ
هللا ةلطق  املنـُّ  ت تف   د   م ثورة ومه ي ةت تملبه   منـْهمل  ".امْلمفوفو وم

 ن األمسلمل واألن لل".( وهو "رافع االرتيلل د اصق ول م  284)
 .ة يتمل رر اصق ولة وبعدل  لق  نمدم املرواية املصوالة املزتلة1031( م  مة 285)
،  لبخـــارك يف مواضـــع،عنـــد ا ثاحلـــدي( 286) ك  ، 66٠ : بـــرقم منهـــاعلـــى الصـــواب بـــدون قـملـــْ

ّم  عمْن أم م ُهرميـْرمةم  ومواضع ُأخر ،  ، الزكاة،  ١423و عمٌة يُظملُُّهُم عمنم النَّ م : )سمبـْ ، قمالم
ُ تـمعماىلم يفم ظملّمهم، يـمْومم ال ظم َّ إمال ظملُُّه: إممماٌم عمْدٌل، ومشمابد نمشم م  ْلُبُه  يفم عم افَّ بمادمةم افَّم، ومرمُجٌ  قـم

ُه امْــ  ٌ  دمعمتــْ هم، ومرمجــُ هم ومتـمفمرَّقــما عملميــْ ا عملميــْ عــم النم حتــمماابَّ يفم افَّم اْجتممم دم، ومرمجــُ اجم رمأمٌة ُمعملــٌَّق يفم اْلممســم
دَّقم بمصـم  ٌ  تمصـم : إمّنم أمخماُل افَّم، ومرمجـُ قمة  ذماُت ممْنصمك  ومَجممال  فـمقمالم ا دم حـم َّ ال ـتمْعلـممم  فم مْخفماهـم

نماُه(،  مالُُه مما تـُْنفمُق ميمميُنُه، ومرمُجٌ  ذمكمرم افَّم خمالمياً فـمفماضمْت عميـْ ، الزكاة،  ١٠3١وهو عند مسلم برقم    مشم
الرواية لـذ املقلوـبة،    لكنه ساق بعده، أيضًا، سندم )ح  ال ـتمْعلم ميينه ما تُنفق مشاله(    : ابلقلك 

ر علـى قوـله:   ؛ ذكر امل  ْن   يم وإ  "مبثـْ  حـديث عبيـد هللا" وأشـار د.عـ  إىل   لوضوحه، فاقتمصـم
 بـن سـعيد عـن عبيـد هللا، وخطـّ ه األئمـة يف ىيهذه امللحوظة. والقْلُك حصم م يف روايةم َيـ

ه على الصواب لذُه. وينبغي الرجوع إىل كالم اإلمام ابن حجـر يف الفـتح ارو وقد    ،ذل 
ما فيه ممن فوائد. وهذا احلديث، يـمُهزُّ الفؤاد؛ لممما فيه ممن دالالت  يف حلديث و على هذا ا

=خمربمم السبعة هؤال ، وعمظمممةم مواقفهم هذه، وعظيمم جزائهم عند رهبم سبحانه، أبْن يُظّلهم 

  -]ب
[ املقلوب 
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 تمل د املصحيحال.
تصا داصزيد   - ]ج  األ لنيد[  م

ن د يزطهــل أمتقــنف ممــن  أو إن تلنــُ -3 اصخلملرــة بــزايطة  راٍو د أ"نــلمل اه ــنلطة ومــم
 زاطهلة فهاا هو اصزيد د متصا األ لنيد.

ــزايطة  ــع  املـ ــملع د موضـ ــريخن يتمل ـ ــع املتصـ ــْرطه أن يقـ ــلن (287)و ـ ة وإال فمـــة تـ
ُ  املزايطة.  معنعنلًة ميًعة تمرج ح

 اصضثرل[  -]ط

ــهة أ -4 ــة إببداملــــ ــراوي-و تلنــــــُ اصخلملرــــ خنم ه ــــــدى-أمْي: املــــ ــرج    (288)ة وال مــــ
.ـخرىة فهاا هو املاملروايتال     األف   مفْضثمر لف

 وهو يقع د اه نلط غلملبلً. وقد يقع د اصنت.
مم ا د  و   ـ  احلـديث يتضـثراٍل يتملن ـبة إىل اخـتعٍف د يفف مليفن قما  أْن حمْ 
 اصنت طون اه نلط.

ن فل  ـهة تمـل ومقـمع وقد يقع ا هبدال  مْمداً صن يراط اختبلرف  ْرظ ه ة امتحلانً مـ 
 ة وغريمهل.(290)ة واملعفقمْي ي(289)مل بفخملر ي  

 =
 يف ظلّمه يوم القيامة، يومم ال ظمّ  إال ظمّلهإ

 ها.زدْ ن   يم أك: عند مم ( 287)
وفوقهـــل إ ـــلرة مليفـــن د يظهـــر يل  ـــيمل أملمهـــل ب ـــب  املتصـــويرة أل ـــد"ة د األصـــا: "( 288)

 واصيْـبمُ هو اصوافو ملعدٍط م ن املن خ واصوافو مل غة د  د   اص ن ث.
موهل   ــ   م ن ق بما  أها بغداط ملمم ل قــمد مم إمليهــلة فقم ( وتلن امتحلنه م  289) بــفوا ملــه م ــة  ــديثة ق ــ 

ا  ي  ي ــأملف  نهــل املبخــلر  لطيــثة مــنهم  شــرة أ  شــرة أ ــخلصة مليفــا وا ــدٍ  ة بعــد جمعــْ
ن ت ــك األ لطيــث. ينظــر: "اتريــخ بغــداط" إ نلط تا    ــديٍث منهــل صــنت   ــديٍث آخــرم مــ  

 . وحتلع  ندهل إىل طرا ة.2/218و"طبقلت املشلفعية"  2/20-21
هـــ(ة 322و احلــرمال: )ت( "هو حممد بن  مــرو بــن مو ــ ة احلــلفر اصــتقن امليفبــرية حمــد   290)

=

املزيد   -]ج
  متص  يف

األسانيد[ 

  -]د
املضطرب[
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أن ال ي ـــتمر   يـــهة بـــا ينتهـــي يتنتهـــلمل احللجـــةة ف ـــو ومقـــمعم اهبـــدال  :و ـــْرطه
ثـلً غ م  مْمداًة ال صص حٍةة با مل غرالة ميًعة فهو م ن أق لم اصوضوعة وملو ومقمعم 

.ن اصق ولة أو املْ فهو م    مفعم  ا 
فصمح  [  - ]ه

 اص

أو إن تلنــُ اصخلملرــة بتغيــري  ــْرٍفة أو  ــروٍفة مــع بقــلمل  صــورة اخلــ  د  -5
 .ُمصمحَّفُ ـفمالامل يلق: فإْن تلن ذملك يتملن بة إىل املنـمْق   

 .ُمحمرَّلُ ـ فالوإن تلن يتملن بة إىل املشيفا 
 ٌة.ومعرفةف هاا املنوع مهم  

 ة واملدارقثه ة وغريمهل.(291)فيه املع يفري   د صمنَّفم وق
 امليت د األ لنيد. /ل[15] مل يقع د اصتونة وقد يقع د األمسلمل وأكثر

ــوو ــورة  اصـــنت  مثْ   وال جيـ ــري  صـ د تغيـ ــُّ ــنقصة وال تعمـ ــه يتملـ ــلرف منـ ــلًة وال االختصـ  قـ
 =

 ."املضعرلمل"تتبه: من  
ر مم ــْ مممةف بــن قل ــم-وقصة امتحلنه    أنــه تــلن تيــرياً مــل يقــول صــن يت قــ   نــه:   -تمل ذمتــم
رع أص ــ ـاقــ  ن أ رــر إمــل أن ييفــون مــ   :هة فتيف منــل د ذملــكة وق نــلـرأ مــن تتلبــ كة وال  ــف

ال املنلسة فلترقنل     أن نيفتــ  ملــه أ لطيــث مــن روايتــه ونزيــد فيهــل ن أتْ املنلس أو م  
ل   يـأتينلل ملنمتحنننقصة فو  خــا تيُ يتملزايطة واملنقص فثن ملاملكة فأم ف مل أم  ةهـهة فقرأرف

ن  رظهة فلنصرفنل م ن  ندل وقد طلبــُ نرو ــنلة حهل م  مه امليفتلل وأخا املق م فأص م 
ة  ل ــية 93ص نــل أنــه مــن أ رــر املنــلس"ة  ل ــية نــور املــدين  ــ    ــ  املنـــزهةة و  مْ 
 (.2رقم )

    ــنة د هـــة ملــه تصــلني382-292 بــن  ــعيد املع ــيفري ة هللا  بــد ( هــو احل ــن بــن291)
 ة وا م تتلبه: "تصحيرلت ا د"ال"ة وهو مثبوع.امل غة واألطل واألميلل

  - ]ه
ُمصمحَّف[ ـال
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األملرـلظة ومبـل حيـا  إبدالف امل رر اصـراط ف  يتمل رـر  اصـراط ف  ملـهة إال ملعـلٍد مبـدملوالت 
 اصعلينة     املصحيخن د اص أملتال.

يث[   ]اختصلر احلد

ــون املــــاي  ــرط  أن ييفــ ــوازلة بشــ ــ  جــ ــلألتيرون   ــ ــديث: فــ ــلر احلــ ــل اختصــ أمــ
رفلف  لصلً؛ ألن املعلد ال يـف  مْتم  ن احلديث إال مـل ال تـمعم ـُّوم ملـه مبـل يـفْبقيـه منـهة ص م  ْنق  ص 

زملة ـ املبيــلنة  ــة ييفــون اصــاتور وا ــاوف مبنــحبيــث ال َتت ــ  املدالملــةة وال  تــاُّ 
فـهة  ـعف اجللهـا فإنـه قـد يــفْنق ص مـل ملـه رل   ـ  مـل  ام خمربممْين ة أو يـدل مـل ذتـم 

 ك اال تينلمل.تـمعم ٌُّوة ت ْ 
صعىن[   ية يت  ]املروا

 : فلخلعف فيهل  هرٌي:(292)وأمل املرواية يتصعىن
ن أقـوى      -1 اهمجـلع   ـ  جـواز  ـرم  :هـمواألتير     اجلواز أيضـلًة ومـ 

م  ب  ــل م مل عــلرف بــهة فــإذا جــلز اهبــدال ب غــٍة أخــرى ف ــوازل  املشــريعة مل عم ــم
 يتمل غة املعربية أموىل.

 وقيا: إمنل جتوز د اصررطات طون اصرت بلت. -2
؛ مليتميفن من املتصرف فيه.  -3 رف امل ررم  وقيا: إمنل جتوز صن يمْ تمْحض 
لن حرر احلديث فن ي ملرظمهف وبقـي معنـلل مرت ـملً د وقيا: إمنل جتوز صن ت  -4

ن تـــلن  ذهنــهة ف ــه أن يـمْرو يــمهف يتصعـــىن صصــ حة   صــيا احليفــم منـــهة  ــعف  مــم
 م تحضراً مل رظه.

ــواز و دمـــهة وال  ـــك أن األوىل إيـــراط احلـــديث   ــو يتجلـ ــدم يتع ـ ــع مـــل تقـ ومجيـ
 أبملرلظهة طون املتصرف فيه.

 
 ( د األصا هنل  ل يٌةة نصُّهل: "مث  : جواز املرواية يتصعىن".292)

]اختصار  
احلديث[

]الرواية 
ابملع [ 
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دُّ يتل  املروايـــــة يتصعـــــىن؛ ملـــــ ع  يـمتم ــــــ   م ينبغـــــي ))قـــــلل املقلضـــــي  يـــــل :  -5  ــــــم
نة تمــــل وقــــع مليفيــــرٍي مــــن املــــرفوماة ة قــــد لً  ن  أنــــه حفْ ــــ  نفة ممــــن يمظــــف ْن ال حفْ ــــ  مــــم

 وهللا اصوفو. .(293)((و دييلً 
يث[   ]غري  احلد

فإْن خمر ي اصعىنة أبن تلن امل رر م تعممعً ب ق   ٍةة ا تيج إىل امليفتـ   اصصـن رة  
 املغري .د  رْم 

ة وهـو غـري مرتـ ٍ ة وقـد رت بـه املشـيخ (294)تيفتلل أيب  بيد املقل م بن  ع م  -1
اممة      احلروف. (295)موفو املدين بن قفدم

ة وقــد ا تــىن بــه احلــلفر أبــو مو ــ  (296)وأمجــعف منــه تتــلل أيب  بيــد اهلــروي -2
 

ة انظـــــر "مقدمـــــة إتمـــــلل اصع ـــــم بروائـــــد م ـــــ م" ( ذتـــــر هـــــاا د  ـــــر ه ملصـــــحيخن م ـــــ م293)
ي املروايـــــة واآـــــيمل وقـــــد  قـــــد يتيتً د تتـــــلل "اهصـــــلع" بعنـــــوان: "يتل  ـــــر  ة 154 ص

 .182-174ص وممن رمخ صم مل ع ململ د اصعىن وممن ممنمعم"ة  ةيتمل رر 
هــــة تـــلن  لصـــلً 224-157هللا املبغـــداطية أبـــو  بيـــدة  ( هـــو املقل ـــم بـــن  ـــعم بـــن  بـــد294)

ــلً يتملرقــــه واصــــااه ة رأ ــــلً د ــلً د املقــــراملاتة ملــــه تتــــلل  امل غــــةة يتحلــــديثة و لرفــ إملمــ
"األموال"ة و"فضلئا املقرآن"ة و"غري  احلديث"ة وهو هلم  جداًة قــلل فيــه: "هــو تــلن 

 خعصة  مري".
ي مث املدمشقية موفو املدينة 295) اممة املـممْقد    -541( هو  بد هللا بن أمحد بن حممد بن قفدم

 ــية ملــه م ملرــلت تيــريٌةة منهــل: ه احلنبهـة برع د   وم زملنهة وصــلر اصرجــعم د املرقــ 620
 "اصغه"ة و"اصقنع"ة و"روضة املنلظر"ة وغريهل.

دن 296) ( هـــو أمحـــد بـــن حممـــد بـــن  بـــد املـــرمحنة أبـــو  بيـــد اهلـــروية ن ـــبته إىل هـــراةة مـــن مـــف
هـة مله تتٌ ة منهل: "تتلل املغــريبال" أي: 401ت خرا لنة إملم ملغوي يترع وأطيٌ ة 

 ل من مجع بينهمل.وهو أو  غري  املقرآن وغري  احلديثة

]لريك 
احلديث[
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 ة فـمنـمق     يه وا تدرك.(297)اصديه
 ملرلئو"  م منف امل تي .تتلل امسه "ا  (298)ومل زخمشري/أ[  16] -3
د "املنهليــة"ة وتتلبــه أ ــهاف امليفتــ  تنــلواًلة  (299)مث مجــممعم اجلميــعم ابــنف األ"ــري -4

 مع إْ وماٍز ق يا فيه.
وإن تــلن امل رــر م ــتعممعً بيفيــرٍةة مليفــنة د مدملوملــه ط قــ ٌةة ا تــيج إىل امليفتــ    

 .(300)اصصن رة د  رم معلين األخبلرة وبيلن اصشيفا منهل
 

هــــة وتـــلن 581-501( "حممــد بـــن أيب بيفـــر بــن  مـــر األصـــرهلينة أبـــو مو ــ  اصـــديهة 297)
ــلني  أر  فيهــــل   ــــ   ــعة ملــــه تصــ ــلانًة  ــــديد املتواضــ ــنلطاً و رظــــلً وإتقــ ــيخ زملنــــه إ ــ  ــ
ٌّ يتملروائــد احلديييــة". وملــه أيضــلً تتــلل: "إضــل ة  اصتقــدمالة منهــل: ملثــلئ  اصعــلرفة غــمه 

 ايم د اصثنلع اصعروف إىل امل  لم". مر واألاملع
ر ية جــلر هللاة 298) مــٌة هـــة  ع  538-467( هــو حممــوط بــن  مــر بــن حممــد اخلــفومار ْزمي املز خممْشــم

ٌدة وحمـــد    وأطيـــٌ ة ملـــه: "امليفشـــلف"ة و"املرـــلئو د غريـــ  ٌو ومر ـــٌر وملغـــويٌّ معتـــزيلٌّ جم ـــْ
 احلديث"ة و"أ لس املبعغة".

ٌو تبرٌي ية جمد املدين أبو امل علطاتة املشهري يتبن األ"رية حمد   اجلمزمر  ( هو مبلرك بن حممد  299)
"ة هــــة ملــــه: "جــــلمع األصـــول د أ لطيــــث املر ــــول 606ت وملغـــوٌي يترٌع وأصــــويلٌّة 

 و"املنهلية د غري  احلديث".
 ممن الكتك املصنفة يف مشك  احلديث:( 300)
 "اختعف احلديث"ة مل ملم املشلفعي. -1
ن هاا تيرية وتاملك تتلل "األم"ة ملهة فقد تــلن املشــلفعي ريه م  ففعية لم املشلاملر لملةة مل م  -2

  ديد املعنلية هباا املنوع. -رمحه هللا-
 يفا احلديث وبيلنه"ة البن فـفْورمك."مشْ  -3
ك ا ــد  "ال حممــد طــلهر املصــديقي اهلنــدية مع املبحلر د معــلين األ لطيــث واآلاثر"ة ص ــ  "جمْ   -4

=
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ةف مــــن املتصــــلني  د ذملــــك وقــــد أم  رم األمئ مــــ  وابــــن  ةواخلثــــليب ةتلملثحــــلوي  ةْتيـــــم
 وغريهم. (301)املرب  بد

ببهل[  -8]  اجلهلملة و 

 و بـمبفهل أمران: -وهي امل ب  امليلمن د املثعن  -مث اجلهلملة يتملراوي: 
رٍةة أحــدِها ٍ ة أو صــ  ن ا ــٍمة أو تفنيـٍةة أو ملمقـم : أن املـراوي قـد تيفيــفر نـفعفوتـفه: مـ 

رْ  تفه ر بـهة ملغـرٍ  مـن أو    فمٍةة أو نم مٍ ة فـميفْشتـمهمرف بشيمٍل منهلة فـفيفْاتمرف بغري مل ا ـْ
ة فـميمْحصفا اجلها حبلمله  .(302)األغرا  فـميفظمنُّ أنه آخمرف

 =
ـــ986اصتـــــو   ـــــنة  ــةة مة اهل1578-هـــ نـــــدة  يـــــدر آيتط املـــــدتنة طائـــــرة اصعـــــلرف املعيملنيـــ

 م.1971-هـ1391
 واملصنفات يف توضيح األحاديث ومعانيها، أنواع:

 فمنهل مل تلن م ملرلً د غري  األملرلظ. -1
 ومنهل مل تلن م ملرلً د خمت   احلديث. -2
 يفا اآلاثر".ي م  "مبشْ  ملفيومنهل مل تلن م ملرلً  -3
  د  رم احلديثة وا تنبلط األ يفلم منه.ن م ملرلً ومنهل مل تل -4
 منهــل أمي ــٌة تيــرية وتتــٌ  ال يم ــتغه  ــن االطــعع   يهــل طلملــ  املع ــم. وممــل تفتــ   د ومليفــا ٍ  

 يفا احلديث":"مشْ 
 "مشيفعت األ لطيث املنبوية وبيل ل"ة مل قصيمي. -1
ُف  ول هاا اصوضوع بعض امليفتليتتة منهل  وقد -2  ". ( يفا اآلاثرمشْ )   ملدرا ة   "مدخا  : ة تتللتمتب
ــلفر اصغــــرل 301) ــرط ة  ــ ــربم  املن مــــر ي املقــ ــد املــ ــر ابــــن  بــ ــو  مــ ــن  بــــد هللا أبــ ــو يو ــــ  بــ ( هــ

هفة  هـــــــة ملــــــه تصــــــلني  تيــــــرية متقنــــــٌةة أ ــــــهرهل: "املتمهيــــــد"ة 463ت وفقيهــــــهة وملغويــــــُّ
ــْ  ــم وفضـــــــ ــلن املع ـــــــ ــلمع بيـــــــ ــأة و"جـــــــ ــه ومحْ  ـــــــــرم اصوطـــــــ ــل ينبغـــــــــي د روايتـــــــ ــه"ة  ه ومـــــــ  ـــــــ

 مل األمصلر".ه    ملو"اال تاتلر صاا
 .، أيضاً قلُت: ورمبا َيص  اجله  بعينه"فيحصا اجلها حبلمله"  :قومله( 302)

[8-  
اجلهالة 
وسببها[ 
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خن ألوهــلم اجلمــع واملترريــو"ة أجــلط مفوض   ـ"املــ -أي د هــاا املنــوع-  فوا فيــهنّ وصــم 
ــ(303)اخلثيـــــ ف  فيـــــه ــو ابـــــن  ـــ ــه هـــ ــد املغـــ ــه  بـــ ــبقه إمليـــ ــو ة و ـــ عيد اصصـــــرية وهـــ

 .(305)ة أيضلًة مث املصْوري  (304)األزطي
ر  امليف ــْ   هم إىل جــدلة (306)ومــن أمي تــه: حممــد بــن امل ــلئ  بــن ب شــْ بمهف بعضــف   ة نم ــم

ــلل: هم فقــ ــف للف بعضــ ــم  ــرة ومســ ــد بــــن بشــ هم:: حممــ ــف ــلل بعضــ ــلئ ة وتنــ ــلطم بــــنم امل ــ  محــ
هم: أيت هشــلم؛ فصــلر يفظــمنُّ أ املنضــرة أيت هم: أيت  ــعيدة وبعضــف   نــه مجل ــٌةةوبعضــف
 . (307)وا دة وممن ال يـمْعر فف  قيقةم األمر فيه ال يعرف  ي لً من ذملك وهو

 ان[ دم  ْ ]املوف 

 ن احلديث؛ فع يميْفيـفرف األخا  نه.أن املراوي قد ييفون مفق عًّ م    واألمر الثان:
.  وقد صمن روا فيه املوفْ دانة وهو ممن د يرو   نه إال وا دة وملو مسف  يم

 
ــية طار 303) ــع اصع مـ ــرمحن بـــن حـ ــد املـ ــو  بـ ر بتحقيـ ــ  ــو"ة نفشـ ــلم اجلمـــع واملترريـ ( "اصوضـــخن ألوهـ

 م.1985-هـ1405املريفر اه عمية ط. امليلنيةة 
و هـــة حمــد   409-332 اصصــرية( هــو  بــد املغــه بــن  ــعيد بــن   ــي بــن  ــعيد األزطي 304)

لطة طقيوة من تتبه: "اص ت   واصخت ــ "ة وجــزمل فيــه "أوهــلم احلــلتم مصر و لفظهلة نق  
 د اصدخا إىل املصحيخن".

أْي: مث أمل  فيه املصوري ة وهو حممــد بــن   ــي بــن  بــد هللا أبــو  بــد هللا املصــوري ة تــلن (  305)
ًة د املث ــــــ ة ر ــــــا وصــــــن ة و  مــــــن مــــــن احلـــــــلفر ا ــــــترلط أ ظــــــم أهــــــا احلــــــديث مهــــــ 
 هـ.441بن  عيد األزطية ت  املغه  بد

ة أبــو املنضْــ 306) ر  امليف ــْ   يتملتر ــري واألخبــلرة  ر امليفــودة  ــلدٌ ( هــو حممــد بــن امل ــلئ  بــن ب شــْ
 .ه146ت غلمليلً د املرفضة  ب ي لًة هم يتمليفالة وتلن مت  

وك وأنــه مــ  ته بيفــا هــال األمســلمل ضــع  صــل بهل ي( ومــن األ ــبلل املــيت ط ــُ إىل ت ــم307)
ر ترمجتـــه د "املتهـــايمـــت   -ه1416 "ة بـــريوتة م   ـــة املر ـــلملةة هم يتمليفـــالة تـفْنظـــم

 .570-3/569مة 1996

ان[دم حْ ]الوُ 
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 ة وغريمهل.(309)ة واحل ن بن  ريلن(308)عمهف: م  مٌ فمم م ْن مجمم 
فبـْهمم ]

 [   اص

 أْو ال يف مم   املراوية اختصلراً م ن املراوي  نه.
 تقومله: أخربين فعٌنة أو  يٌخة أو رجٌاة أو بعضفهمة أو ابن فعٍن.

 ن طريٍو أخرى م م ً .مفبـْهمم بوروطل م  ـويف تدل     معرفة ا م امل
 مفبـْهمملت.ـوصمن روا فيه: امل

م ة ألن  ــرط قبــول اخلــرب  داملــة رواتــهة ـوال يـفْقبــماف  ــديث املــ مفبـْهممة مــل د يف ــم
وممْن أفهْب مم امْسفه ال يفعرفف  مْينهف؛ فيفي   داملته
(310). 

مم ب رـــــــر  املتعــــــــدياة تــــــــأمْن يقــــــــولم املــــــــراوي و أفهبــــــــْ  ا خــــــــربل ومملــــــــم  وتـــــــاا ال يـفْقبــــــــم
ة  نـدل جمرو ـلً  نـد غـريل. وهـاا  نه: أخربين امليقة؛ ألنه قد ييفون "قـ /ل[16]

مفْر مافة وملـو أر ـ ه املعـدل جلزمـلً ـ    األصخن د اص أملةة وهلال املنيفتة د يـفْقبما  امل
ا ــم ــه. وقيـــا: يـفْقبـ ــاا اال تمـــلل بعينـ ــه؛ هلـ ــرم   ـــ   (311)بـ ــيفلً يتملظـــلهر؛ إذ اجلـ مت ـ

ن يوافقــه د  خــعف  األصــاة وقيــا: إن تــلن املقلئــا  لصــلً أجــزأل ذملــك د  ــو مــم
 ن مبل ث   وم احلديثة وهللا تعلىل اصوفو.هبهة وهاا ملي  م  ما

 [ جمهول املعال]

فإن مسف  يم املراوية وانررط راٍو وا ٌد يتملروايـة  نـهة فهـو جمهـول املعـالة تـلصبهمة 
 

ة تعميــا 308) ( هو م  م بن احل لع بــن م ــ م املني ــلبورية احلــلفر اهمــلم املرقيــهة مــن خلصــ 
 هـ.261ت املبخلرية صل   "اجللمع اص نمد املصحيخن..."ة 

 ةة احلــلفر امليفبــري املــيقر بــو املعبــلس املشــيبلينة املن ــوي   ــلمر أ  ( هو احل ــن بــن  ــريلن بــن309)
 ة مله: "اص ند امليفبري"ة و"األربعال".ه303ت و خرا لن د  صرلة حمد   

 ابلنظر إىل عدم معرفة عني الشخص. هما واحدٌ حكمُ  املبهم وجمهول العني( 310)
 أْك: خرب املبهم.( 311)

همم[ ـ]ال ُمبـْ

]جمهول  
العني[
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ن ينرــرط  نــه إذا تــلن  ن ينرــرط بــه  نــه   ــ  األصــخنة وتــاا مــم إال أن يو"قــه غــري مــم
 متأهعً ملاملك.

 ]جمهول احللل[  

وْ أو إ ــه ا"نــــلن فصــــل داًة ود يـفوم"ــــ  فهــــو جمهــــول احلــــللة وهــــو  (312)ْن روى  نــ
 ور. ـاص ت

.  وقد قمب ام ر ومايـمتمهف مجممل مٌة بغري  قيٍدة ورط هل اجلمهورف
أن روايةم اص تور ة وحنو ل ة ممل فيه اال تملل؛ ال يفْث موف املقولف برط  هلة   :والتحقيقُ 
ة (313)احلـرمال م بـه إمـلم جـزم   تمـل   ا ـتبلنة  لملـهة      إىل يقـلل: هـي موقوفـةٌ     وال بقبوهلـلة بـا 

 فيمن جفر مم جبمرٍْم غري مفرم  ر. (314)وحنول قول ابن املصعم
اصبتدع[  -9]  ية   املبد ة وروا

: وهـــي امل ـــب  املتل ـــع مـــن أ ـــبلل املثعـــن د املـــراوي: وهـــي (315)مث املبد ـــة
 

 اد أنه   يمرمد فيه جرٌل أو تعدي .ا املر أنه   يمرمد فيه توثيق، وإمن ليس املراد( 312)
 .3/374يفنظر: "املنيفُ     مقدمة ابن املصعم"ة مل زرتشي ( 313)
 .107د مقدمتهة ص ( 314)
روايتـه مقبولـة إذا كـان  فـإنّ  -ولو كان لاليًا، طاملاً أنه ال يكفر ببدعتـه-ع  املبتدم   البدعة:(  315)

ُه أو    وافقــتْ  ا ٌ عتــه، ســو ا روايتــه وعليــه بدنــم ن أهــ  الصــدق والضــب ، فلم مــم  روايتـُـُه بدعمتــم
حجر يف كالمه يف حكم  املعلّممي يف "التنكي " فقد أقش ابنم   تؤيدها، ويـُرماجمع مناقشاتُ 

ن أه  الثقة، إذا رو  يف موضوع بدعته، فمعناه ع، وقال: "إذا كان الراوك ليس مم املبتدم 
ملتنيفيــا"ة بتحقيــو حممــد انصــر " د "اة ينظر: " يفم رواية اصبتــدعيف لذها"  أنه لذ ثقة  

-هـــــ1401املـــدين األملبــــلينة املبلت ــــتلنة فيصــــا آيتطة  ـــديث أتــــلطمي نشــــلط آيتطة 
 .52-1/42م: 1981

 ال؟، ففي رواية املبتدع ُيس ل: ه  هو صادق الرواية أم إمذمنْ  
قبــــ  روايتــــه، وهــــذا تُ  : إن كــــان ثقــــة أنْ أنــــه هــــو ُحكمــــه فاملبتــــدع الغــــان: الصــــحيح يف 

=

]جمهول  
[احلال

  البدعة   -٩] 
اية ورو 
بتدع[ امل
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 إمل أن تيفون مبيفمر  ٍر:  -1
 .تأن يمعتقد مل يمْ ت زم امليفررم   -
ٍو. -2  أو مبفرم   

.  فاألول: بـمهمل اجلمهورف  ال يـمْقبماف صل  
 وقيا: يفقبا مث قلً.

ا  امليفال ملنصرة مقلملته قفب ام.  وقيا: إن تلن ال يـمْعتقد   
ٍر ببد ــة؛ ألن تــا  طلئرــٍة تــد   :قُ والتحقيــ  اُّ مفيفمرــ   ي أن خململريهــل أنــه ال يـــفرمطُّ تــف

ام ذملك     اهطـعق ال ـت زم تيفرـري هلمبتد ٌةة وقد تفبلملْ فتيفر  ر خململرم  ة ف و أفخ 
.  مجيع  املثوائ  

ن املشــرع مع ومــلً مــ   ن أمنيفــر أمــراً متــواتراً مــ  رمطُّ روايتــه مــم املــدين  ن فلصعتمــد أن املــاي تـــف
يتملضرورةة وتاا ممن ا تقدم  يف مهفة فأمل من د ييفن هبال املصرة وانضم إىل ذملك 

 ع ملنع م ن قبومله.ضمْبثفهف مل مل يرويهة مع ور ه وتقوالة ف
هف املتيفرـــريم أصـــًعة وقـــد اختف ـــ  ة /أ[ 17]  والثـــان: ْن ال تقتضـــي بد تـــف وهـــو مـــم

 أيضلًة د قبومله ومرمط  ل :
ام بــه أن د املروايــة  نــه تروَيـــلً  رمطُّ مث قــلً. وهـــو بعيــدة وأتيــر مــل  ف ـــ   فقيــا: يـــف

 يمٌل يفشلرته فيـه  ألمرل وتنويهلً باترلة و    هاا فينبغي أن ال يـفْرومى  ن مبتدعٍ 
 غريف مبتدٍع.

 =
ــا ذخبــــال ن أنّ  هــــكم ل مــ ــدي " مــــم ــه: "اجلــــرل والتعــ ــايي يف كتابــ ــال الــــدين القــ ــه َجــ   إليــ

 ك  جْرل  ابلبدعة فإنه ال يـُْقب .
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 وقيا: يـفْقبما مث قلًة إ ال  إن ا تقد  ا  امليفالة تمل تقدم.
ن د ييفــْن طا يــًة إىل بد تــه؛ ألن تــزيال بد تــه قــد حمْم  ــفهف   ــ   وقيــا: يـفْقبــماف مــم

  ري   املرواايت  وت ويتهل     مل يـمْقتضيه ماهبفهفة وهاا د األصخن.
ن غــري   ؛(316)وأغــرلم ابــنف  بــلن فــلط    االترــلقم   ــ  قبــول  غــري املدا يــةة مــ 

 ٍا.ـترصي
و  ي بد تـــم  فـــمريفمطُّة  هف نعـــْمة األتيـــر   ـــ  قبـــول غـــري املدا يـــةة إال أْن يـــمروي مـــل يـفقـــم

ــه    ــــ  ــلرة وبــ ــلفراصــــاه  اصختــ ــول  صــــرم احلــ ــراهيم بــــن يعقــ ــو إ ــــحلق إبــ  أبــ
ملرجــلل"ة فقــلل أيب طاوط واملن ــلئية د تتلبــه "معرفــة ا ة  ــيخ(317)اجلفوزمجــلين

ٌْ  ــــن احلــــو ))د وصــــْ  املــــرواة:  ــ ــلطقف  - أي  ــــن امل ــــنة  -ومــــنهم زائــ صــ
راًة إذا  امل ه ة؛ ف ي  فيــه  ي ــٌة إال أن ي خــا مــن  دييــه مــل ال ييفــون منيفــم

 انته .   ((ه د يـفقمو   به بد تم 
ــة وارطٌة  ــل رفط   ــــــــديثف املدا يــــــ ٌه؛ ألن املع ــــــــةم املــــــــيت هلــــــ ــ  ومــــــــل قلملــــــــه مفت  ــــــ

و مــــــــاه م اصبتــــــــد   فيمــــــــل إذا تــــــــلن ظــــــــلهرف  عة وملــــــــو د ييفــــــــن اصــــــــروي   يوافــــــــ 
 . (318)طا يًةة وهللا أ  م 

 
 .6/140د تتلل "امليقلت"ة ( 316)
ــراهيم بـــــــــن يعقـــــــــول بـــــــــن إ ـــــــــحلق اجلوزجـــــــــل317) ــنرالة ( هـــــــــو إبـــــــ ــلظ اصصـــــــ ينة مـــــــــن احلرـــــــ

ـــة259 ت ــو هـ ــن   ـــي  وهـ ــه: "اجلـــ منحـــرف  ـ ــهة ملـ ــرة   مـ ــدل   ـــ  وفـ ــه تـ رم ة تتبـ
 تعديا"ة و"املضعرلمل".وامل

 تعليق على رواية املبتدع: (318)
ن كـان لـيس أـن يكفـر ببدعتـه إَجاعـًا، وكـان مـم   فـإنْ  ؛نظـر يف هـذا املبتـدعيُ   أنْ   :الصواب 

=
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  ومل احلرر واملشلذ واصخت  [  -10]

ْن د  ن أ ــبلل املثعــنة واصــراط بــه: مــم ر: وهــو امل ــب ف املعل ــر مــ  مث  ــوملف احل رــْ
 جلن ف إصلبته     جلن  خث هة وهو     ق ْ ممال: يـمْرجمخنْ 
ــراوي د مج -1 ــلً مل ـــ ــلن الزمـــ ــو إن تـــ ــه فهـــ ــع  لالتـــ ــ  رأي  بعـــــض الشــــــاذُّ يـــ ة   ـــ

 احلديث. أها
لة أو ملـاهلل بصـرلة أو   -2 أو إن تلن  ومل احلرر طلرائً     املراوي؛ إمل مل يف ربم

عم إىل  رظــه ف ــلملم فهــاا  ةال ــ اق تتبــه أو  ــدمم هلة أبن تــلن يعتمــدهل فـمرمجــم
 .ُمْختملم ُ ـ الهو 

ة وإذا د يتميـز (319)ا متمميـ ز قفبـ اأن مل  مد و بـه قـمبـْا االخـتعط إذ :واحلكم فيه
ــل يفعـــرف ذملـــك  ــهة وإمنـ ــر فيـ ــتبه األمـ ن ا ـ ــ  ــاا مـ ــهة وتـ ــ   م فيـ ــلر   /ل[17] تـفوفقـ يت تبـ

 .(320)اآلخاين  نه
غريل[   ]احل ن مل

ربمٍ  ــيملف احلرـــــر مبفْعتـــــم ــعم امل ـــ ــة تفوبـــ هفة ال (321)ومـــ ي ـــــم هفة أو م  ــم ــونم فـمْوقـــ ــأمْن ييفـــ : تـــ
 =

، داعيًة إىل   روايته مقبولة مطلقًا، سوا ٌ   أه  الصدق والضب ، فإنّ  كان لالياً أو لذ لال 
الـراوك إمـا أن يكـون  ألنّ وذلـ  ه أم   تؤيـدها؛ ه بدعمتـم بدعته أم لذ داعية، أيدْت روايتُ 

ه مطلقـًا، قُبملْت روايتُ  كان ثقةً رُدَّْت روايته مطلقًا، وإن ْ  ثقة    كان لذم   ثقًة أو لذ ثقة، فإنْ 
 إال أن يتبني خطؤه فيها.

، أو يف روايـة   ، أو رواية ، لذم يكون الراوك ثقًة يف جمال    ا أنْ أمّ   هـذا ، فخـر أُ  ثقة  يف جمـال 
 .كذل   كم العق ثني، وال يستقيم يف حُ ال يستقيم على أصول منهج احملدّم 

 ن أها امليقة.( قومله: "قفب ام" مفرماطفلف أمْي: إذا تلن م  319)
 ( ومعرفة  اتريخ  أْخا هم  نه.320)
 جمرْبُ الرواية بتعدد الطرق:( 321)

ن جـربه بتعـدد الطـرق؛ يـث ميكـأن يكون ضـعفه حمـتمماًل، حب :-ابلفتح-شمْرطها يف املتابمعم  
=

[١٠-  
سو  احلفظ  
والشاذ 
واملختل [ 

]احلسن  
لغذه[ 
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ـــــــة واص ت  املـــاي د يتميـــزـاا اصخت ـــ  ـــــة وت(322)طونـــه اا ـــــاة وتـــــلط اصر ـورة واه نـ
رف ا ــاوف منــه = صــلر  ــدييفهم   ــنلًة ال ملااتــهة بــا  (323)اصــدمل   إذا د يـفعــْ

ــلبمع؛ ألن ن اصتـــلب ع واصتـ ــ  رفهف بـــاملك يت تبـــلر  اآمـــوعة مـ ــْ ــنهم   (324)وصـ ــٍد مـ تـــا  وا ـ
جــلملت ا تمــللف أن تيفــون روايتــه صــوايتًة أو غــري صــواٍلة   ــ   ــدٍ   ــواملة فــإذا 

ــلملال مـــــن املْ  خنم أ ـــــدف اجلـــــلنبال مـــــن اال تمـــ ــٌة مواف قـــــٌة أل ـــــدهم رمجـــــم ربم ين روايـــ مفْعتـــــم
اصــاتورينة ومطمل  ذملــك   ــ  أن احلــديثم حمرــوٌظ؛ فــلرتق  مــن طرجــة املتوقــ  إىل 
طرجة املقبول. ومع ارتقلئه إىل طرجـة املقبـول فهـو مـفنحم ٌّ  ـن رتبـة احل ـن ملااتـهة 

 ق ا م احل ن   يه.ورمبل تموق   بعضهم  ن إطع
 وقد انقضى ما يتعلق ابمل  من حيُث القبوُل والردُّ.

 .(325)وهو املثريو اصوص  ةف إىل اصنت  مث اإلسناد:
 =
كسـو  احلفـظ، واالخـتالط الـذك   وإمنا هـو اً على العدالة،وذل  إذا   يكن الطعن منصبّ 

   يتميز، واملستور، واملرسم ، واملدلَّس.
ــابمعم    ْرطها يف املتــــ ــم ــا -وشــــ ــة،  أن يم   : -بكســــــر البــــ ًا يف املتابعــــ ربم ــابمُع معتــــــم كــــــون املتــــ

ــاب،   ــذا البــ ــه يف هــ ًا بــ ربم ــم ــم   نْ وذلــــ  أبأو معتــ ــى مــ ــون أعلــ ُه،  يكــ ــابمع، أو مثلــــم ن املتــ
 . -يف درجة الثقة-  ال ُدونمهُ 

 .أْي: د املقو ة( 322)
 .الراوك احملذول بسبك التدليس، أّما إْن ُعرمل فبحسمكم حاله مع بقية الشروط أْك:( 323)
 ."ألن مع" ( د ن خٍة:324)
 إىل ق مال: تنق م د أص هل املعلم   مبل ث   م احلديث( 325)

 ع و مبنت احلديثة وق ْ م يتع و ب ندل.ْ م يتق   
 وهنل قد انته  امليفعم     اصبل ث اصتع قة يتصنت. 

=
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 : هو غلية مل ينتهي إمليه اه نلط من امليفعم.وامل ُ 
تصرحلً أو  يفملً[   ]اصرفوع 

 وهو:
إمل أن ينتهي إىل املن   (١)

 : -ويقتضي ملرظفهف  (326)
 صرحلً. إمل ت -أ
ن قوملــه -أو  يفمــلً  -ل  ن أن  اصنقــولم بــاملك اه ــنلط  مــ  ن ف ْع ــهة أو مــ  ة أو مــ 

 رل.ـتقري
 اصرفــوع مــن املقــول تصــرحلً: أن يقــول املصــحليب: مسعــُ ر ــول هللا  ميــلل

"نل ر ــول هللا  بيفــااة أو يقــولة هــو أو غــريل: قــلل ر ــول  يقـول تــااة أو:  ــد 
 أنه قلل تااة وحنو ذملك. تااة أو:  ن ر ول هللا   هللا 

ُف  ن املرعــا تصــرحلً: أن يقــولم املصــحليب: رأيــ  ر ــول هللا  وميــلل اصرفــوع مــ 
ة هو أو غريل: تلن ر ول هللا   يرعا تاا. فـمعما تااة أو يقولم

 =
و يشــرع اص ملــ  د اصبل ــث اصتع قــة يتمل ــندة وإن تــلن قــد طخــا فيمــل مضــ  أحبــلٌو  

 متص ة يتمل ندة ومليفن ا ت زمهل احلديث  ن اصنت.
 فائـدة:

 ما يتعلق ابمل  أو ابلسند:يز بني يف التمي كنُت أقوهلا لطال   قاعدة 
ن أنــواع علــوم احلــديث؛ لتعــرم  إذا أردتم   ل هــ  هــو أن تنظــر يف مصــطلح  مــا، أو نــوع  مــم

ٌف للمــ ، أو للســند؛  متعلـق ابلســند أو ابملــ  فعليـ  النظــر يف املصــطلح: هــ  هـو وصــْ
 فما كان وصفاً له منهما فهو ممن علومه.

فم     عــن ذلــ  بعضــهم طالل العــام، وقــد خــرم يف االصــفــاملرفوع واملقطــوع وصــفان للمــ     فوصــم
 الشافعي، والدارقطين، ولذِها.   مث  ،  ابملقطوع الذك   يتص  سنده    ، املنقطع 

صـراحًة،  املرفوع قسمان: مرفوع تصرَيًا، وهو: ما عـزاه الصـحا  إىل النـ    املرفوع:  (326)
 مًا، ال تصرَيًا.كْ والقسم الثان: مرفوع حُ 

]املرفوع  
تصرَياً أو 
حكمًا[
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ــولم  ــر تصـــــرحلً: أن يقـــ ــن املتقريـــ ــلل اصرفـــــوع مـــ ــرة  وميـــ ُف حبضـــ ــ املصـــــحليب: فع ـــ
ــااة أو يقـــــولم   املنـــــ   ا تـــ ــم ــريل: فـمعـــ ــو أو غـــ ــرة املنـــــ  ة هـــ ــااة   فـــــعن حبضـــ تـــ

 وال يمْاتر إنيفلرل ملاملك.
ن املقــــولة  يفمــــلً ال تصــــرحلً: [  /أ18 ] وميــــللف  يقــــول  (327)]أن[اصرفــــوع مــــ 

مـل ال جمـلل ملعجتهـلط فيـهة وال ملـه   -املاي د ةخا  ـن اه ـرائي يلت -  ليبـاملصح
ن بــمدْ  وٌ تع ـ   مل  اخل ــوة ببيــلن ملغــٍة أو  ــرم  غريـٍ ة تله خبــلر  ــن األمــور اصلضـية: مــ 

: تــلصع مة واملرــنتة وأ ــوال يــوم املقيلمــةة وتــاا (328)وأمخبــلر  األنبيــلملة أو اآلتيــة
 .(330) مل حمْصا برع ه "واٌل خمصوٌصة أو  قلٌل خمصوص (329)اهخبلر  

 
 واصيبُ من  دة ن خة وهو األمليو مبل  بقه من أمي ة. ا: "مل"د األص( 327)
 ( أمْي: اهخبلر  ن األمور اآلتية.328)
 صوابه: اإلخبار. بكسر اهلمزة، وليس ابلفتح كما يف بع  النسخ.( 329)
 إمنا  خذ حكم الرفع بشرطني: :، أو املوقول على الصحا قول الصحا ( 330)

 اه رائي يلت. ةخا  نأن ييفون هاا املصحليب ال  :األول
 أن ييفون امليفعم ممل ال جملل ملعجتهلط فيه. :الثان

تن ل نرعــا"ة أو "نقــول تــاا"ة إن د   وقد تيف م املشيخ أبو  مرو     قول املصحليب: "" 
ْره إىل زمــلن املنــ   ْقــلين  ــن  ــيخه أيب بيفــر اهمســل ي ي: إنــه يفضــ  : فقــلل أبــو بيفــر املربم

رة ورج حــه ابـــنف ـــــــهة ألنــه يـــدل   ــ  املتقريــــــْي ـــلبوري برفعاملنـ   مم ن قمب يــا اصوقـــوفة و يفــم مــ  
 املصعم.

ن هاا املقمبيا قولف املصحليب : "تنــ ل ال نــمرى أب ــلً بيفــاا"ة أو "تــلنوا يرع ــون أو قلل: وم   
 ن قبيا اصرفوع.: إنه م  -"يقوملون"ة أو "يقلل تاا د  هد ر ول هللا 

ــاا"  ران بيفــ ــولف املصــــحليب "أفمــــ  ــوعٌ ة أو " ف وقــ  نــــد أصــــحلل  م ــــنمدٌ  ينــــل  ــــن تــــاا": مرفــ
ــر  ــو بيفـــ ــنهم أبـــ ــوة مـــ ــلمل  د ذملـــــك فريـــ ــمة وخـــ ــا املع ـــ ــر أهـــ ــول أتيـــ ــو قـــ احلـــــديثة وهـــ
=
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 =
رم بــعلٌ اهمسل ي ية وتاا امليفعم     قومله "م   نة تــاا"ة وقــول أنــمٍ  "أفمــ  رمع  ن امل ــ  أن يمشــْ

 األذانم ويفوتر اهقلمةم".
ب م  يفــم  يب د  تر ــري املصــحل ن أن  قــلل: ومــل قيــا مــ    اصرفــوعة فإمنــل ذملــك فيمــل تــلن  ــم

 نفزوٍلة أو حنوم ذملك.
" أو "يـمْنميــه" أو "يـم   "ة  ـْـ بــه املنــ  بْ أمل إذا قــلل املــراوي  ــن املصــحليب: "يمرفــعف احلــديثم

اختصــلر   ــوم "ن قبيا اصرفــوع املصــريخن د املرفــع. وهللا أ  ــم"ة فهو  ند أها احلديث م  
 .47-46ص ة "احلديث

رأ بكــذا" أو  نّ أب احلُكــمم  علــى ، رمحــه هللا،أمحــد شــاكرالشــيخ  قلّــ وعم   قــول الصــحا : "أُمــم
لنا    ّ "ُ ينا عن كذا" يـُعمدُّ مرفوعًا؛ فقال: "وهو الصحيح، وأقو  منه قول الصحا  "ُأحم 

رّمم علينــا كــذا"، فإنــه ظــاهرٌ  ة انظــر  ــر نل هتمــ  لــذم كمــًا، ال َيمْ يف الرفــع حُ  كــذا"، أو "حــُ
-420مل خثيــ  )ص  "امليفرليــة"ة وانظــر أيضــلً 5723د احلديث  د أمحدة    م ن
 .1ة  ل ية 47ص املبل ث احلييث  رم اختصلر   وم احلديثة  ة("422

تفســذ الصــحا  يف حكــم املرفــوع؛ فقــال: "أمــا إطــالق  ق، أيضــًا، علــى القــول أبنّ لّــ وعم  
ال جمــال فيــه   ، أــامــا يقولــه الصــحا بعضــهم أن تفســذ الصــحابة لــه حكــم املرفــوع، وأنّ 

جيــد، ألن الصــحابة اجتهــدوا كثــذاً يف  كــذل : فإنــه إطــالٌق لــذُ   مرفــوع حكمــاً  ،للــرأك
الشــريعة تطبيقــاً علــى الفــروع  ن عمومــاتم ونــه مــم رم فتــوا مبــا يـم تفســذ القــرآن، فــاختلفوا، وأم 

بعــ  هــذا أــا ال جمــال للــرأك فيــه. وأمــا مــا َيكيــه  ن النــاس أنّ ظــن كثــذ مــم واملســائ ، ويم 
ى حكـم املرفـوع أيضـًا، ألن كثـذاً مـنهم، عطـم ن أخبار األمـم السـابقة، فإنـه ال يُ حابة مم الص
 اإلسرائيليات عن أه  الكتـاب، علـى سـبي  الـذكر  واملوعظـة، ال مبعـ   ك، كان يرو

الباعـث "، حاشـا وكـال". أ م يعتقدون صحتها، أو يستجيزون نسـبتها إىل رسـول هللا 
 .نفيسٌ  . وهذا حتقيقٌ 2، حاشية 47ص ، "حلديثعلوم ا احلثيث شرل اختصار

: "وقــــــد تنــــــاوع ١3/34٠: "الفتــــــاو "يف  ،رمحــــــه هللا تعــــــاىل ،وقــــــد قــــــال ابــــــن تيميــــــة 
ــم  ــة يف كـــــذا، هـــــ  جيـــ ــا العلمـــــا  يف قـــــول الصـــــاحك: نزلـــــت اآليـــ ــند كمـــ رك جمـــــر  املســـ

ــبك الـــــذك أُ  ــذكر الســـ ــم يـــ ــه، أو جيـــ ــه الـــــذك لــــــيس نزلــــــت ألجلـــ ــر  التفســــــذ منـــ رك جمـــ
=
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لرملف  وإمنـــــل تـــــلن ملـــــه  يفـــــم اصرفـــــوع؛ ألن   اً ملـــــهة ومـــــل إ ْخبـــــم رب  بـــــاملك يقتضـــــي خمـــــفْ
ــلً جمـــــلل ملعجتهـــــلط فيـــــه يم  ال مل قلئـــــا بـــــهة وال مفومقـــــ   م مل صـــــحلبة إال  قتضـــــي موق  رـــ

ف  ـــــــــن امليفتـــــــــ  املقد ـــــــــةاملنـــــــــ   رب  ْن  ـــــــــفْ عم (331)ة أو بعـــــــــضف مـــــــــم ؛ ف هـــــــــاا ومقـــــــــم
 املق م امليلين. اال  از  ن

ة فهو مرفوٌع  وامٌل  فإذا تلن تاملكة ف ه  فيفمف مل ملو قلل: قلل ر ول هللا 
 تلن ممل مسعه منهة أو  نه بوا ثة.

ز لف وميلل اصرفوع م ن املرعا    يفمـلً: أن يـمْرعـا مـل ال جمـلل ملعجتهـلط فيـهة فـميـفنــم
يٍ  د  (332)ة تمـــل قـــلل املشـــلفعي  ــ  أن ذملـــك  نـــدل  ـــن املنـــ   د صـــعة  م ـــ 

امليف وف د تا   رتعٍة أتيرم م ن رتو ال
(333). 

م املصـــحليبُّ أ ـــم تـــلنوا يرع ـــون د  رب  ن املتقريـــر  يفمـــلً: أن  ـــفْ وميـــلل اصرفـــوع مـــ 
 =

ــند ــاند ، فالبُ مبســ ــر املســ ــند، وأكثــ ــه يف املســ ــذه ال يُْدخلــ ــند، ولــ ــه يف املســ ارمّك يُْدخلــ ــم خــ
ــاللم  ــذه؛ خبـ ــد ولـ ــند أمحـ ــطالل كمسـ ــذا االصـ ــى هـ ــا إذا ذم  علـ ــم مـ ــتْ كـ ــبباً نزلـ ــه، قم عم  ر سـ بـ

لون مث  هذا يف  املسند". فإ م كلهم يُدخم
 كتاب.الكتك القدمية: املقصود هبا اإلسرائيليات ال  ُأخذْت عن أه  ال( 331)

قــال اإلمـــام ابـــن كثـــذ: "املقطــوع: وهـــو املوقـــول علـــى التــابعني قـــواًل وفعـــاًل، وهـــو لـــذ  
ُمْنقطمع، وقد وقع يف عبارة الشافعي والطـربان إطـالُق "املقطـوع" علـى ُمْنقطـع اإلسـناد الْ 

 .46ص  ة"املبل ث احلييث" ."لذم املوصول
 .3/91اآلاثر" امل نن و ة و"معرفة 3/330نقا تعمه املبيهقي د " ننه"ة ( 332)
ن   91/ 3ة ومن طريق ه : املبيهقــي د "معرفــة امل ــنن واآلاثر"  168/ 7املشلفعي د "األم "  روال  (  333)  مــ 

ُ  رتعــلت د أربــع   طريو  ب لط بن  لصم األ ول  ن قز ة  ن   ي أنه ص   د زملزملٍة  ــ
   دات؛    رتعلت و  دتال د رتعةة ورتعة و  دتال د رتعة.
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ن جهـة  أن  املظـلهر اط  ع ـفهف تااة    زملن املن    م املرفـع مـ   فإنـه ييفـون ملـه  فيفـْ
    ذملك؛ مل تـمومفُّر  طوا يهم       امله  ـن أمـور طيـنهمة وألن ذملـك املزمـلنم زمـلنف 

اف نــزول  املــو ي؛ فــع يقــع مــ   ون   يــه إال وهــو غــريف  ــيمل وي ــتمر   ن املصــحلبة ف عــْ
 .ا  ـممنوع  املرع

ــو  ـــعيد رضـــي هللا  ــلبر وأبـ ــتدل جـ ــم وقـــد ا ـ ْزل أب ـ ــم ــواز املعـ ــل   ـــ  جـ ــلنوا     نهمـ تـ
 .(334)يرع ونه واملقرآن يـمْنزلة وملو تلن ممل يـفنـْهم   نه ملمنـمهم   نه املقرآن

املداملة     املرفع  يفملً[:  ]األملرلظ 

ْ  املصـــرحة  -1 يم ويم تحــو بقوملـــه " فيْفمـــلً" مـــل ورط بصـــيغة  امليفنليـــة  د موضـــع  املصـــ  
يـمْرفــع احلــديثة أو يـمْرويـــهة ))ليب: ة تقــول املتــلبعي  ـــن املصــحيتملن ــبة إمليــه 

ْف بهة أو روال  /ل[18]  .((أو يـمْنم يهة أو روايًةة أو يـمبـْ ف
ة تقـول وقد يقتصـرون   ـ  املقـول مـع  ـاف املقلئـا. ويفر يـْدفونم بـه املنـ     -2

ة ود (335)احلــديث  )تقــاتلون قومــاً...(،ابــن  ــريين  ــن أيب هريــرة قــلل: قــلل: 
 

 ة املنيفلم.1440ة املنيفلمة وم  مة 5207بر فأخرجه املبخلرية  ديث جلأم ل ( 334)
 ة املنيفلم.1438ة ة املبيوعة وم  م2229وأم ل  ديث أيب  عيد فأخرجه املبخلرية  

رمةم  ة اصنلقــــ ة وملرظــــه:  ــــن3591( املبخــــلرية 335) ل أميتم هفرميـــــْ نــــم : أمتـميـْ للم ْي ة قــــم : قـــــم للم ة فـمقــــم
ولم اّلل    ُف رم ــف ْب ح  ن الم "ــمعوم  صــم يم احلــْمد يثم   ــ  رمصم  م ــم  أمْن أم ــ  ه   أم ــْ ْن د   ــ  ة دْم أمتــف

ا ب يــمد ل    -مسم ْعتفهف يـمقــفولف   ةم ه   ف يه ن   ام لهلففمف -ومقــمللم هميفــم لت  فونم قـمْومــلً ن عــم ل مة  تـفقــم : )بــماْلم يــمدمي  امل ــ 
سـذ، وعنـد خـتالل يواحلديث جا  عند البخـارك يف حنـو مخسـة مواضـع ابة  املش عمرف ...(

، وليس يف موضع  منها كلها ذمْكٌر البن 2٩١2مسلم  كذل  مرتني يف موضع  واحد  برقم 
رم  فواضـٌح أنّ سذين عن أ  هريرة، و  أرم ذل  يف أكّ  ممن متـونم احلـديث؛  روايـة ابـن ذمكـْ

 ل د.ع ، وكذا قو وهممٌ  وقول ال  أشار إليها ابن حجريف صورةم املسذين عن أ  هريرة  
وجمّ  ممن  .4، حاشية ١٠8يف طبعمتمه الثالثة للنزهة، ص  أبّن ذل  "رواية ُأخر  للحديث"،  

=

األلفا   ]
الدالة على  
الرفع 
[حكماً 
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 ٌم خلصٌّ أبها املبصرة.أنه اصثع (336)تعم اخلثي 
تاا"[: ن ة   "م ن امل ُّ  ]قول املصحليب : 

 :((م ن امل ُّن ة تاا))وم ن املصيْ ا تمم مة  قولف املصحليب:  -3
ة ونمقــا ابــن  بــد املــرب فيــه االترــلقة قــلل: وإذا ذملــك مرفــوعٌ  أن     ــ  فــلألتير -أ

ْرهل إىل صـــــــــل بهلة ت ـــــــــنة  قلهلـــــــــل غـــــــــري املصـــــــــحليب فيفـــــــــاملكة مـــــــــل د يفضـــــــــ 
 .(337)نـعفممرميْ امل
 .(338)ود نْقا االترلق نظٌر؛ فعن املشلفعي د أصا اص أملة قوالن  
ن املشــلفعيةة وأبــو بيفــر  ( 339) بيفــر املصــريد أبــو :وذهــ  إىل أنــه غــري مرفــوع-ل  مــ 

من أها املظلهرة وا ت وا أبن امل ُّن ةم  (341)ة وابن  زم(340)املرازي من احلنرية
 =

 ال يمسهو.
 .418يفنظر: "امليفرلية د   م املرواية"ة ص ( 336)
 .2/200يفنظر: "املتقرير واملتحبري"ة البن أمري احللعة ( 337)
 .3/433  زرتشيةة و"املبحر ا ي "ة مل2/329يفنظر: "اههبلع"ة مل  بيفية ( 338)
( هــو حممــد بــن  بــد هللا املصــريد أبــو بيفــرة املرقيــه املشــلفعية أ ــد اصتيف مــال اصشــهورين 339)

هـــة وملــه تصــلني ة منهــل: " ــرم ر ــلملة املشــلفعي" وغــريل د 330ت يتملنظــر د زملنــهة 
 األصول واملرروع.

مــن  هـــة 370-305هــو أمحــد بــن   ــي أبــو بيفــر املــرازي اجلصــلصة مــن أئمــة احلنريــةة ( 340)
 : "أ يفلم املقرآن"ة وهو مثبوع.تتبه

هـــة إمــلٌم 456-384( هو   ي بن أمحد بــن  ــعيد املشــهري يتبــن  ــزمة ا ــدو احلــلفرة 341)
ن أئمــة اصــاه  املظــلهرية قــد انصــر اصــاه  بتآمليرــه فيــهة منهــل: "ا  ــ " د املرقــهة مــ  

امل  واألهــــو  ا د اص  ــــا  و"اه يفــــلم د أصــــول األ يفــــلم" د أصــــول املرقــــهة وملــــه: "املر صــــم 
 .2/202ة وتعمه د: "اه يفلم د أصول األ يفلم" واملنحا"

قول  ]
الصحاّ : 
"ممن السُّنَّةم  

[كذا"
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 وبال غريل. ت طط بال املن  
يبـــــوا  لر ي  د  : أبن  ا تمـــــلل إراطة  غـــــري  املنـــــ  وُأجم بعيـــــٌدة وقـــــد روى املبفخـــــم
د  ديث ابن  هلل  ـن  ـلد بـن  بـد هللا بـن  مـر  ـن أبيـه   (342)"صحيحه"

لع  ـال قـلل ملـه:  ْر يتملصـعة))د قصته مـع احلْم ـ  ن ةم فـمهم ـ   ُم تفريـدف امل ـُّ قـلل  ((إن تفنـْ
بـاملك  (343)وها يـمْعنـون))  فقلل:  ابن  هلل: فق ُ مل لٍد: أمفـمعم مهف ر ول هللا

نـ تمهف ! ــف ــلدٌ ((إال  ـ ام  ـ ــم ــبعة-ة فـمنـمقـ ــلمل امل ـ ــدف املرقهـ ــو أ ـ ــةة  (344)وهـ ــا اصدينـ ن أهـ ــ  مـ
 

 ة احلج.1662برقم ( 342)
تـــــاا د األصـــــاة ود صـــــحيخن املبخـــــلري: "يتبعـــــون"ة وذتـــــر احلـــــلفر د فـــــتخن املبـــــلرية (  343)

 ة أن د بعض املن خ: "يبتغون"ة وت هل صحيحٌة م ن  يثف اصعىن.3/514
ن أيب بيفــرة و ــروة بــن املــزبرية و بيــد هللا حممــد بــ  وهــم: خلرجــة بــن زيــدة واملقل ــم بــن"( 344)

 ــ مة بــن  بــد املــرمحنة و ــ يملن بــن  ووأبــ  ة بــد هللا بــن  تبــةة و ــعيد بــن اص ــي  بــنا
ك  علــى هــذا أن ســاملاً لــيس معــدوداً فــيهمة لرـي ــ  نــور املــدين  ــ .  "ة  ل ــية ط.وُيشــْ

 ، وذلـ عة"ا  السـببشـ نم سـا : "وهـو أحـُد الفقهـهنـا بـ  احلـافظ ابـن حجـر قـال   قلُت:
الرأك كثذون، فمنهم  هذا وقد توارد على ،ةـحبسكم قْول ممن عدَّ ساملاً يف الفقها  السبع

ــ ن عــّده يف مكــان أ  بكــر ب ن عــّده يف مكــان أ  ســلمة بــن عبــد الــرمحن، ومــنهم مــم ن ـمــم
ة . ود تــدري  املــراوي  ــد  املرقهـــلملم امل بعـــةم يـعبــدالرمحن بــن احلــارث بــن هشــام املخزومــ

 :فقلل
 :يتصدينة امل بعة املرقهلمل هموأ  م   املتلبعال أتلبر ومن"  

مف -2 .امْلمف مي     ْبنف   مع يدف -1 د  يو   بميْفرٍ  أميب   ْبن   حمفمم د   ْبنف  ومامْلقمل    .املزُّبمرْي   ْبنف  وم فْرومةف -3 .املص  
ٍُ  ْبن   زمْيد   ْبنف  ومخملر جمةف   -4 ب   اّلل    وم فبـميــْدف -6 . ــمْوفٍ  بـْـن   مْحمن  املــر    مبــْد   بـْـنف   ــم مممةم  ومأمبفو-5 .اثم

بمةم   ْبن    اّلل      مْبد    ْبنف  لرٍ  بـْـنف  وم ف مْيمملنف -7 .ممْ عفوطٍ  ْبن     فتـْ ُّ  يم ــم يل  ا .أميُــّول   أمبــفو اهلْــ عم ام  هميفــم
 .احلْ  ملز   أمْها    ف ممململ   أمْتيـمرف   مد هفمْ 

=
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ن املتــــلبعال لظ  مــــ  ن ة ال يريــــدون  -وأ ـــدف احلرــــ   ــــن املصـــحلبة أ ــــم إذا أمط قــــوا امل ــــُّ
 .باملك إال  فن ةم املن  

ــلً فم ــــــ   وأمــــــا قــــــول بعضــــــهم: ال يقوملــــــون فيــــــه: قــــــلل ر ــــــول مم إْن تــــــلن مرفو ــــ
  . هللا

ــه ــاملك تورُّ فجوابـ ــزم بـ ــوا اجلـ ــم ترتـ ــلً : أ ـ ــلً وا تيلطـ ــول أيب (345) ـ ــاا قـ ن هـ ــ  ة ومـ
ن ة إذا تـزوعم املبيفـرم   ـ  املييـ  أقـلم  نـدهل  ـبعلً )) ن أن :    (346)ق عبة  ((م ن امل ـُّ

 .(347)أخرجلل د املصحيخن
 =

 . م مممةم  أميب   بمدملم   فممرم  ْبن   ّلل   ا ْبد   م  ْبنم   ملد م : امْلمفبملرمك   اْبنف  ومجمعمام 
ط   أمبفو ومجمعمام   .2/240"ة املر مْحمن    مْبد   ْبنم  بميْفر   أميتم  - م مممةم  ومأميب    ملد ٍ : أميْ - بمدمهلمفممل املز  انم

الحتيـاط يف نسـبةم ألفـا   معّينـة  إىل النـ  ذلـ  ل؛ إْذ لـو كـان هـو الظـاهر القول ليس هذا(  345)
  ا يف نسـبة الفعـ  فـ كُّ تـورّع  وأكُّ كان مقبـل  كم نسـم قـد إ يكفـي أنـه هاحتيـاط  فيـ واًل، أمـّ

إ. وه إىل رسول هللا بته وعزْ سْ لفظ  كان؛ فإّن معناه عنده هو نم   أبكّم   إىل الن     الفع م 
وا عــن املعــ  بلفــظ  آخــرم ولعــّ   يــؤّدك  واصــطالل  آخــرم  اجلــواب الصــحيح هــو أ ــم عــربَّ

 وا تل  األلفا  املؤّدية للمع ، وأطلقوها على الرواية عن النـ  استخدم  معناه، وقد
 جزمًا، كما هو واضٌح، مثاًل، ممن روايةم سا   هذه، ال  صمّرل فيها جاومـًا، ملـن سـ له، أبنَّ 

 يف الرواية، ليس إال. نٌ وتفنّ  ؛ فهو تنويعٌ املقصود سّنة الن  
ــد اجلمْرمـــية 346) ــن زيـ ــد هللا بـ ــو  بـ ري ( هـ ــْ ــ  املبصـ ــرل مـ ــللة هـ ــاة تيـــري اهر ـ ــة فلضـ ــويل ة "قـ ن تـ

 هـة  دييه د امليفت  امل تة.104ت منص  املقضلملة 
ة املنيفــــلمة قــــلل: 5214( د ن ــــخٍة: "املصــــحيحال". واحلــــديث أخرجــــه املبخــــلري بــــرقم 347)

د "ـمنمل أميُــّولف  ْريملنمة  ــم لممةم  ــمْن  ــف د "ـمنمل أمبــفو أف ــم ٍدة  ــم ملــ ٌد  ــمْن أميب   ومخمل مد "ـمنمل يفو ف ف بـْـنف رما ــ 
ْبعلً  رم  م ــم  امليـ يــ     أمقــملمم   نــْدمهمل  ــم اف امْلب يفــْ : م نم امل ُّن ة  إ ذما تـــمزمو عم املر جــف ق عبمةمة  مْن أمنمٍ ة قمللم

مم  دمهمل "ــمعاثًة مثف  قم ــم ر  أمقــملمم   نــْ زمو عم امليـ يــ   م  م ــم  امْلب يفــْ ممة ومإ ذما تـــم =: ومملــمْو ق عبــمةم قــمللم أمبــفو  .ومقم ــم
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ــلً رفعـــــه إىل ا))قـــــلل أبـــــو ق عبـــــة:  : إن أن ـــ ُف ــ ُف ملق ـــ . أمْي: ((ملنـــــ  ملـــــو  ـــــ 
ُف د أمتــــــالْ  ن ة " هــــــاا معنــــــللة مليفــــــن /أ[ 19] ألن قوملــــــه: .ملــــــو ق ــــــ ن امل ــــــُّ "مــــــ 

 إيراطل يتملصيغة امليت ذترهل املصحلبة أموىل.
أو  ف ينل  ن تاا"[: بيفاا  "أفم ران   ]قول املصحليب: 

قول املصحليب: "أفم ران بيفاا"ة أو " ف ينل  ن تاا"ة فلخلعف فيه   :وم ْن ذملك   -4
ْن ملـه األمـر تلخلع ف  د املاي قـمبـْ مهف؛ ألن مفْث مو ذملك ينصرف بظـلهرل إىل مـم

 .واملنهية وهو املر ول 
وخلمل  د ذملك طلئرٌة متمم  يفوا يت تملل  أن ييفون اصراطف غريفلفة تـأمر املقـرآنة 

األولة ومــل  أو اهمجــلعة أو بعــض اخل رــلملة أو اال ــتنبلط  وأفجيبــوا: أبن األصــا هــو 
اٌ  ن تــلن د طل ــة  رئــيٍ  إذا  ــدال حمتممــ  ة مليفنــه يتملن ــبة إمليــه مرجــوٌمة وأيضــلًة فممــم

ة ال يـفْرهممف  نه أن  آم رمل إال رئي فهف.  قلل: أفم ْرتف
ة فع اختصـلصم ملـه (348)ن قلل: حفْتما أْن يفظمن  مل ملي  أبمْمٍر أمْمراً وأم ل قول مم 

ر م؛ فقـلل:  ة ((بيفـاا ان ر ـول هللا أممـر ))هبال اص أملةة با هو ماتوٌر فيمل ملو صـم
وهو ا تملٌل ضعيٌ ؛ ألن املصحليب  ْدٌل  ـلرٌف يتمل  ـلن؛ فـع يفْث ـ وف ذملـك إال 

 بعد املتحقيو.
"تنل نرعا تاا"[:  ]قول املصحليب: 

 =
: إ ن  أمنم لً رمفـمعمهف إ ىلم املنــ       ُف ُف ملمقفْ   ْ   .  ْريملنف  ــمْن أميُــّولم  ومقــمللم  مبــْدف ربممانم  ــف : أمخــْ املــر ز اق 

: رمفـمعمهف إ ىلم املن      ُف ُف قـفْ   ْ ة 1461. وهو  ند م  م برقم ومخململ ٍد. قمللم خململ ٌد: ومملمْو   
 املرضلع.

الفقـرة  ق يفاالعـ اإ هبـذا املعـ  قـد سـبم  "آبمر آمـرًا". وهـو خطـ ٌ قطعـًا؛ ألنّ   نسخة :يف  (  348)
اآلمــر،  الســابقة، وهــذا االعــ اإ يف هــذه الفقــرة اعــ اٌإ جديــد، ال عالقــة لــه بتحديــد

م األمــر ذاتــه. وهلــذا كــان جــواب املؤلــف  فـــال ))هــو قولــه:  -رمحــه هللا تعــاىل-وإمنــا بفهــْ
 .((هللا  رأ رسول  هو مذكوٌر فيما لو صمرَّل فقال: أممم س لة، بله هبذه امل اختصاصم 

قول  ]
الصحا : 
"أُممرأ بكذا  
أو  ُمينا عن  

[كذا"
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 ة ف ه  يفم املرفعة أيضلًة تمل تقدم. (( تنل نرعا تاا )) قومله:    : وم ن ذملك   -5
ن ذملــك  -6 ن  :ومــ  األفعـــلل أبنــه طل ـــٌة بة أو أن حمْيفـــم املصــحليبُّ   ـــ  فعــٍا مــ 

كُّ فيـه فقـد ))ة تقول   ملٍر: (349)ملر وملهة أو معصيةٌ  ممن صلم امليوم املاي يفشـم
هف املرفـعفة أيضـلً؛ ألن املظـلهر أن ذملـك ممـل (( ص  أيت املقل ـم   . فهـاا  فيْفمـف

ت قلل  نه 
(350). 

 ]اصوقوف[ 

يــْاف ( 351) أو ينتهــي غليــةف اه ــنلط إىل املصــحليب تــاملك   ( 2)   مــل تقــدم د تــون  ة أمْي: م 
ن ف ْع ـ ه ة أو  هو م ن قول  املصحليبة أو   ( 352) امل رر يقتضي املتصريخنم أبن  اصنقولم  مـ 

 (355)ة با معظمفهفة واملتشبيه(354)ة وال َيم يملف فيه مجيعف مل تمقدمم (353)م ن تقرير ل  
 ال تفش ط فيه اص لواة م ْن تا   جهٍة.

 
، وإمنا  خذ حكم الرفع إذا كان كالمـاً ال جمـال للـرأك فيـه؛ ليس على إطالقهالقول  هذا  (  349)

أن ال  :ألن الصــحابة قــد تكّلمــوا يف مثــ  هــذا ابالســتنباط؛ فشــْرطه لي خــذ حكــم الرفــع
 تهادًا.يكون الصحاّ  قاله استنباطاً واج

قلـــُت: لـــيس هـــذا هـــو الظـــاهر : ((ألن املظـــلهر أن ذملـــك ممـــل ت قـــلل  ـــن املنـــ  )) قوملـــه:( 350)
الظـاهر إذا كـان أـا ال جمـال للـرأك فيـه، وكـان الصـحا  لـيس أـن  خـذ   دائمًا، وإمنا هو

 عن اإلسرائيليات.
 املرفوع.تعريف  أمْك: ممن قوله أو فعله أو تقريره، تصرَياً أو حكمًا، أمْك: كما مضى يف( 351)
، والصواب: املنقول، كما مضـى يف املرفـوع؛ وألن املنقـول لـيس كلـه "املقول"يف نسخة :  (  352)

 قواًل، ب  منه ما هو فعٌ .
هذه فيها خالل، والذك ي جح أنه ال يمتناوله اسم املوقول؛ ألّن "أو م ن تقريرل"ة    قومله:(  353)

 واه.ممن سم  والنظر إىل هنا  فرقاً بني النظر إىل الن  
التشبيه  اجلواب: ألن ملاذا؟يف املرفوع. أمْك: ليس ك  ما قلناه يف املرفوع جيي  هنا.   أمْك:(  354)

 وجه . ال ُيش ط فيه املساواة ممن ك ّم 
 .، أْك: مثْـُلهاحلاص  بقوله: "كذل " :أمكْ ( 355)

قول  ]
الصحا : 
"كنا نفع   

[كذا"

]املوقول[ 
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تثرْطتف  ( 357) أنـواع    ـوم  احلـديث   تلن هاا اصختصمر  لمعً جلميع    (356)وملمم ل  ا ـْ
 فق ُ:  هو (358)مل/ل[  19] منه إىل تعري  املصحليب

 ]تعري  املصحليب[ 

يم املنــ  
ن ملمقــ  ُْ ر ط ٌة د  وهــو مــم م منــلً بــهة ومــلت   ــ  اه ــعمة وملــو َتمم   ــ

 .(359)األصخن
أ ـــمُّ: مـــن اآلمل ـــةة واصمل ـــلةة ووصـــول أ ـــدمهل إىل  واصـــراط يتمل قـــلمل: مـــل هـــو

ْدخفا فيــــه هفة ويـــم ة  ــــوامٌل تـــلن ذملــــك  :اآلخـــرة وإن د ييفلمل مــــْ رم رؤيـــةف أ ــــد مهل اآلخـــم
ه  أم بغري ل .  بنْر  

ن قـــــول بعضــــهم:  واملتعبــــري يتمل ُّقـــــي   أموْ  ْن رأى املنـــــ   )) ىل مـــــ   ؛ ألنـــــه (( املصـــــحليبُّ مـــــم
 ابنم أفم   ميفتومة وحنومل م ن املعفْميلنة وهفْم صحلبٌة بع ترطٍُّط. (360) فْر ع

 
 ."وصل أن"( د ن خٍة: 356)
 لنظر"."نزهة ايُنظر ما مضى يف مقدمة التحقيق ممن ميزات ( 357)
 د  ل ية األصا: "مث  ".هنل . وقد تفت  م "من"( د ن خٍة: 358)
ــحا ( 359) ــ   :تعريـــف الصـ ــي النـ ْن لقـ ــم ــو "مـ ــذا  هـ ــالم..."، هـ ــى اإلسـ ــات علـ ــه ومـ ــاً بـ مؤمنـ

ارمكّ  ــم ــه الُبخــــ ــو الــــــذك عليــــ ــى  ،التعريــــــف هــــ ــا ذم علــــ ن مــــ ــم ــائ  الصــــــحابة مــــ ــر يف فضــــ كــــ
 .747 "، صصحيحه"
 السة، ولكن هذا ليس الذك عليه اجلمهور.ات لم وبعضهم اعترب الصحبة بطو  
 يف صحة الصحبة: العناصر الثالثة هذهفالصواب هو االكتفا  بتوافر  

 .أن يـمْلقى الن َّ  -١
 يُُّه وهو مؤمن به.أن يكون لُقم  -2
 أن ميوت على اإلسالم. -3

 ." رع  ين اٍ "( د ن خٍة: 360)

ريف ]تع
حا [الص
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تعري [: امل  ] رم 

 و"امل ُّق يُّ" د هاا املتعري  تلجلن .
ا ملــه امل قــلمل اصــاتورة مليفــنة د  -1 ْن  صــم ة  ــفْر عف مـم ا  وقـويل: "م منــلً بــه" تلملرصــْ

  لل  تونه تلفراً.
ــه  -2 ْن ملقيـــــ ــم رعف مـــــ ــفْ ٌا اثٍن  ـــــ ــْ ــه". فصـــــ ــ  وقـــــــويل: "بـــــ ــلًة مليفـــــــنة بغـــــــريل مـــــ ن م منـــــ

ْن ملقيــه م منــ األنبيــلمل. فيــه  املبعيــة لً أبنــه  ــيبعث ود يــفْدر ك مليفــنة هــا  ــفْر ع مــم
 .(361)نمظمرٌ 

ْويل: "ومــلت  -3 ــم ن ارتــد ة بعــد أن ملقيــه  وقـ ر عف مــم ٌا اثملــٌث  ــفْ   ــ  اه ــعم"ة فصــْ
 م منلًة وملت     املرطةة تعبيد هللا بن جحشة وابن خمثمٍا.

ــهة وبـــال مو  -4 ــلً بـ ــه م منـ ه  ملـ ــ   ــو َت   ـــُ ر ط ٌة"ة أي: بـــال ملفق يـ ْويل: "وملـ ــم ــ  وقــ ــه   ـ تـ
ْحبمة  يتٍق ملـهة  ــوامٌل رجـع إىل اه ـعم د  يلتــه  ة اه ـعمة فـإن  ا ــم املصـف

 أم بعدلة  وامٌل ملقيه اثنيلً أم ال.
ــلن  -5 ــدل   ـــ  رجحـ ــأملةة ويـ ــلرٌة إىل اخلـــعف د اص ـ ــخن" إ ـ ْويل: "د األصـ ــم وقــ

م بـه إىل أيب بيفــر ا   : األول  ملصــديو  قصـةف األ ــعث  بـن  قــيٍ ؛ فإنــه تـلن ممــن ارتــد ة وأفيت 
ر ل د   ْ  أ ـــٌد  ـــن ذتـــْ ــ  هفة ود يتخـ  ام منـــه وزمو جـــه أفْختـــم أ ـــرياً؛ فعـــلط إىل اه ـــعم فقمبـــ 

 املصحلبةة وال  ن َتريج  أ لطيي ه  د اص لنيد وغريهل. 
 تنبيهان:

ُم رايتـه   ـ    رتبة  ممْن الزمه    (362)لن  حم ال خرلمل برجْ  وقلتمام معه أو قفت ام  
ضر معه ممْشهمداًة و    مـمن ت  مـه ي ـرياًة أو مل ـلل ق ـيًعة ممْن د يعزْمهة أو د حمْ 

 
 ال ينطبق عليه. للصحا  الصحيح وذل  ألن التعريف"فيه نظر"؛  قومله:( 361)
 .وهي أموىل م ن املبلمل مل د رجحلن".( د ن خٍة:"ال خرل362)

]شرل  
التعريف[
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ٍدة أو د  ــلل املثرومليــة /أ[ 20] ة وإن تــلن  ــرفف املصــحبة  (363)أو رآل   ــ  بـفعــْ
  لصعً مل  ميع.

اٌ  ن  يـثف املروايـةفة وهـم مـع  (364)وممْن ملي  مله منهم مسلٌع منه فحدييفهف مر ـم مـ 
 .(365) رف املرؤية ذملك معدوطون د املصحلبة؛ صل انملول م ن

ْونفه صحلبيلً. اثنيهما:  يـفْعرمفف تم
 يتملتواتر. -1
 أو اال ترلضة أو املشهرة. -2
 أو إبخبلر  بعض  املصحلبة . -3
 .(366)أو بعض  "قلت  املتلبعال -4

 
املقصود هبـذا:  -كما عّلق د. ع -يف األص . وال يـمْبدو داع  هلذه النسبة. مث إنه   هكذا(  363)

 الطفولة يف حالم التمييز.
 .أ 20 ( د األصا هنل  ل ية: "مث  : مل يفعرف به املصحليب"ة ق364)
 صنفان من الصحابة: فـمعملمهُ    الصحا رسم م( 365)

 ملصغر  نهم. ن امل ملع م ن املن  املصحلبة املصغلر األ نلنة املاين د يتميفنوا م   األول:
 م منلً بهة ومليفنة د يمْ مع منه  دييلً. ممْن ملقي املن   والثان:
اًل كـــون مرســـ؛ فـــإن حديثـــه يحبـــديث   فهــذان الصـــنفان إذا حـــدَّث أحـــدِها عـــن النــ   

 .-وإن جا  يف صورةم املرفوع-عندئذ
 وال يـمْعرل هذا إال ممْن عمرل حال هؤال . 

( د األصـــا هنـــل  ل ـــيةة هـــي: "قوملـــه: أو بعـــض "قـــلت املتـــلبعالة هـــاا مبـــه   ـــ  قبـــول 366)
 .أ 20 املتزتية م ن وا دة وهو املراجخن"ة ق
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أو إب خبـــلرل  ـــن نر ـــه أبنـــه صـــحليبة إذا تلنـــُ ط ـــوال ذملـــك تـــدخا  ـــُ  -5
 . (367)اهميفلن

 ٌة م ن  يثف إن  ط وال ذملك نظـريف ط ـوى مـمن وقد اْ تمْشيفا هاا األخريم مجل
 .(368)وحمْتلع إىل أتمُّاٍ  .قلل: أان  ْدلٌ 

تلبعي[   ]امل

 أو تنتهي غليةف اه نلط إىل املتلبعي. (3)
ن ملقــي املصـحليب  تــاملك. وهــاا متع ـ   ي   ومــل ذفتـ ر معــهة إال قيــدف وهـو مــم و يتمل ُّقــ 

ن ا ــ ط د ة وهــاا هــو اصختــلاه ــلن بــهة فــاملك خــلصٌّ يتملنــ   رة خعفــلً مل مــم
 .(369)املتلبعي طولم اصعزمةة أو صحةم امل ملع  أو املتمييز

ون[  فخمْضرمم
 ]اص

يم 
خــــــرىة اْختف ــــــ  م د إحلــــــلقهم بــــــال املصــــــحلبة  واملتــــــلبعال طبقــــــٌة أف  (370)وبمقــــــ 
ــاين أطرتــــــو  ةمفخمْضرممونـاملق  ــــــمالة وهــــــم: املــــــ أبي    ا اجلله يــــــة واه ــــــعمة ود املــــ
 .املن    يـمرموا

 
يقـــة   ـــ  قوملـــه... لبعي املاحلل ـــية اآلتيـــة: "بقـــي أن يقـــلل: إن  ـــهد املتـــ ( هنـــل د األصـــا 367)

ميًع تقرير مله    ... ت ك  هلطة يتملصحبة". ود موضع املرراغ ت ملت   ر ول هللا  
 د أتبيـ ْنهل ب ب  املتصوير.

ن الوممهـا احلكـم لـه   :الفرق بينهما  قلُت:(  368) أّن األمول تزكيٌة، وأمـا الثـان فروايـٌة، وإْن كـان مـم
ن وا ت اابلعدالة، وقد قام اإلَجاع على قبول ر  لصحابة، ومنها ما ثبت ممن فضـائلهم مـم

دّم مــا قالــه روا هتــم عــن النــّ    نعبــد الــرمح، ودّو ــا األئمــة يف كتــك احلــديث، علــى حــم
 .40-1/38ة ي يف "التنكي "ّلماملع

ــُت:( 369) ــماع؛ ألنّ  قلـ ــحة السـ ــة، وصـ ــول املالومـ ــ اط طـ ــن اشـ ــف عـ ــز خيتلـ ــاهر أّن التمييـ  الظـ
 عليه قياُسُه على اش اطه يف الصحا .، ويدل الش اطه وجهاً معقوالً 

 ( د  ل ية األصا هنل: "مث  ".370)

التابعي[  ]

ُمخمْضرممون[ـال]
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ــ(371)عــــد هم ابــــنف  بــــد املــــرب د املصــــحلبةف    يــــلٌ ة وغــــريفلفة أن  ابــــنم ة واط  ــ
د خثبــة  تتلبــ ه  أبنــه إمنــل  املــرب يقــول: إ ــم صــحلبٌةة وفيــه نمظــمٌر؛ ألنــه أمفصــخنم   بــد

 أورطهم مل يميفونم تتلبه جلمعلً م تو  بلً ألها املقمْرن األول.
مـــنهم تـــلن  املوا ـــدم  ر ف أن  أ ـــم معـــدوطون د تبـــلر املتـــلبعالة  ـــوامٌل  ـــف  :واملصـــحيخن 

ـــملي   تلملن ل ــي أم الة مليفــنة إْن "بــُ أن املنــ    م ــ ملً د زمــن املنــ   ـــة اه ـ رامل ـ
ــه د ــــــتفشـــ  م ملـــه  ـــن مجي ــلً بـ ــلن م منـ ْن تـ د  مـــم ــم ْن د األر  فـــرآهم؛ فينبغـــي أْن يـفعـ ــم ع مـ

 يلته   د املصحلبةة حلصول املرؤية د   -ه  وإْن د يفعق  -ذاك     يلته إذْ 
(372). 

واصوقوف واصقثوع[   ]تعري  اصرفوع 

ن األق ـــــلم  امليع"ــــــة   وهــــــو مــــــل تنتهــــــي -فلملق  ـــــم األول ممــــــل تقــــــدم ذتــــــرلة مــــــ 
ــنلط ــةف اه ــــ ــه غليــــ ــو  -إمليــــ ــــ هــــ ــلن ذملــــــك االنتهــــــلمل /ل[ 20] ةوع ـاملرفــ ــوامٌل تــــ  ــــ
 إب نلٍط متصا أم ال.

 .وهو: مل انته  إىل املصحليبة املوقولوامليلين 
 ي.ـانته  إىل املتلبع ة وهو ملاملقطوع وامليلملث: 

ْن بعــدهم ن أمْتبــاع التــابعني، فممــم ْن دون التــابعي مــم ة فيـهة أمْي: د املت ــمية ومــم
ُم  مي فهفة أي: ميا مل ينتهي إىل املتلبعي د ت مية  مجيـع  ذملـك مقثو ـلًة وإن  ـ 

: موقوٌف     فعن. ُم  ق 
 

 .1/24يفنظر "اال تيعلل"ة ( 371)
حـ   عن الرسول  ألننا ال نستطيع أن نعتمد هذه الروايةفيه نظر؛ القول  هذا    قلُت:(  372)

ّدهم يف الصــحابة؛ أل ــم هــي وعلــى فــرإ صــحتها ف، هثبــت عنــتم  ا   يــمرو ليســت كافيــًة لمعــم
الن  اف اضًا،  لصحا . وأيضاً ليست رؤيةُ ل  الصحيح  تعريفالق  قوه، ومفْ و  يـملْ   الن   
 ...رؤيُة لُْقيا وجُممالسة هي وإمنا

]تعريف 
املرفوع 
واملوقول  
واملقطوع[ 
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واصنقثع[  صقثوع  ررقف بال ا  ]امل

ال اصقثوع واصنقثع؛ فلصنقثع م ن مبل ـث فحصم مُ املتررقةف د االصثعم ب
واصقثوع م ن مبل ث اصنتة تمل ترىة وقد أمط وم بعضـفهم  -تمل تقدم-اه نلط  

 هاا د موضع  هااة ويتملعيف ة جتوُّزاً  ن االصثعم.
 .(373)األثراصوقوف واصقثوع:  :ويقلل ملألخريينة أيْ 

ند[   ]اص 

نمدف واملْ  هــــاا  ــــديٌث م ــــنٌد" هــــو: مرفــــوعف د قــــول أهــــا احلــــديث: " (374)مف ــــْ
  ب نٍد ظلهرفلف االتصلل.صحليب ٍ 

 "مرفوعف" تلجل ن .  فـمقمْون:
ْون ْن ومقـــم ٌاة أو مــم ؛ فإنــه مر ــم هف املتــلبعيُّ : "صــحليٍب" تلملرصــاة  ــمْرع بــه مــل رمفـمعــم

 طونه؛ فإنه معضمٌاة أو مع  ٌو.
ْون ــه مـــــل ظـــــلهرفلف االنقثـــــل ومقــــــم رع بـــ ــه : "ظـــــلهرفلف االتصـــــلل"ة  ـــــمْ ْدخا مـــــل فيـــ عة ويـــــم

ن يت  ة مــــــــ  م مــــــــن اال تمــــــــللة ومــــــــل يوجــــــــد فيــــــــه  قيقــــــــةف االتصــــــــلل  ل  األموىل. ويـفْرهــــــــم
ُْ ملفق يُـّه =  املتقييـد ر  املـاي د يـميْـبـف يتملظهـور أن  االنقثـلعم اخلرـي ة تعنعنـة اصـدمل   ة واصعلصـ 

 نيد     ذملك.ال  فْر عف احلديثم  ن تونه م نمداً؛ هطبلق األئمة املاين خمر جفوا اص ل
ــلتم: امْلمف ــــــْ  ــول احلــــ ٌو ملقــــ ــاا املتعريــــــ  موافــــــ  ــد  و  ــــــن وهــــ ــل روال ا ــــ نمد: "مــــ

ــيخٍ  عً إىل صــــحليب ٍ  يمْظهــــر  ــ ــيخه  ــــن  ــــيخهة متصــــ  هف منــــهة وتــــاا  ــ إىل  مسل ــــف
 

 هاا امل ثر أفحل وم د األصا إحللقلً د احلل يةة خمتوملً بـ"صخن" رمزاً ملمص ح ة ذملك.( 373)
 :اآلتيةلى املعان ع "سنمدامل" اسُتخدمم مصطلحُ  املسند: اصطالحاتُ ( 374)

  احلديث املرفوع املتص  السند. -١
 احلديث املرفوع مطلقًا، بغ ّم النظر عن السند. -2
 احلديث املسنمد أمْك: املتص . -3

الفرُق بني  ]
املقطوع 
[واملنقطع

]املسند[ 
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 ".هللا  ر ول
 .((اص نمدف: اصتصا)): (375)وأمل اخلثي  فقلل

م ـنمداًة مليفـنة قـلل: فع   هاا: اصوقوفف إذا جلمل ب نٍد متصٍا ي م    نـدل 
ةٍ )) ــ  ــد ةيتة مليفـــنة ب ق  ـ ــلل: ((إن  ذملـــك قـ ــرب  يـــث قـ ــد املـ ــنف  بـ دم ابـ ــم ــنمدف: )). وأمبـْعـ اص ـ

ا واصنقثــعة إذا  ((اصرفــوع ا واصعضــم دق   ــ  اصر ــم ة ود يمتعــر  مل  ــنلطة فإنــه يمصــْ
 تلن اصنت مرفو لًة وال قلئا به.

عليل[   ]امل

 فإمل:/أ[ 21] ل  امل ند ةفإْن قا   مدمطفلفة أمْي:  دطف رجل
ة يــمر طف بــه  أن ينتهــي إىل املنــ   -1 رم بــاملك املعــدط املق يــا يتملن ــبة إىل  ــنٍد آخــم

 ذملك احلديثف بعمْين ه  بعدٍط تيرٍي.
ــه ة  -2 ة واملرقـ ــلحلرر  ٍة: تـ ــ  ــرٍة  م  يـ ــديث ذي صـ ــة احلـ ْن أئمـ ــ  ــلٍم مـ ــيم إىل إمـ أو ينتهـ

ن املصــرلت اصق ة وغــري ذملــك مــ  ة واملتصــني   تضــية مل  جــيخنة تشــعبةم واملضــب  
ة واملبفخملر ي ة وم  ٍمة وحنو ه ْم.(376)وململٍكة وامليوري     ة واملشلفعي  

ع و اصث و[  ]امل

: املع ــوُّ اصْث ــموة فــإن اترــو أن ييفــونم -وهــو مــل ينتهــي إىل املنــ  -: فــاألول
وىة وإال فصـورةف املع ـو   فيـه موجـوطٌةة مـل د ييفـن   ندفلف صحيحلً تلن املغليـةم املقفصـْ

 وضو لً؛ فهو تلملعدم.م

 
 .21د "امليفرلية"ة ص ( 375)
هـــة وهــو إمــلم د املرقــه 161-97( هــو  ــريلن بــن  ــعيد بــن م ــروق امليــورية امليفــودة 376)

 مله امل تة. رعة روى واحلديث واملزهد واملو 

]العان[ 

]العلو  
املطلق[ 
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ع و املن  [   ]امل

دطف والثـــان اُّ املعـــم فيـــه إىل ذملـــك اهمـــلمة وملـــو تـــلن  : املع ـــوُّ املن ـــ  ة وهـــو مـــل يمقـــ 
 م ن ذملك اهملم إىل منتهلل تيرياً. املعدطف 

ُْ رغبـــةف اصتــأخرين فيــه ة  ـــة غم ــ  ذملــك   ـــ  تيــرٍي مـــنهمة (377)وقــد  مظفمــم
 منه. حبيث أممه وا اال تغلل مبل هو أهمُّ 

ن  ـ  إىل املصـحة  وق   وإمنل تلن املع وُّ مرغويتً فيه مليفونـه أقـرلم  ة  اخلثـأ ؛ ألنـه مـل مـ 
ــللم  ــلئ  وطـ رمت املو ـ ــف يــ ــل تم ــهة فيف  مـ ــلئٌز   يـ ــأف جـ ــنلط إال واخلثـ ــلل اه ـ ن رجـ ــ  راٍو مـ

يـفرمتْ  . امل ندف تم ُْ ُْ ق    مظلنُّ املت ويزة وت  مل ق  
ن  ي جخن امل  زولف     املعف و  [:ـ]قد 

أ رـرمة  أو : تـأْن تيفـونم رجلملـه أو"ـوم منـهةزول ممز ي ٌة ملي ُ د املع و   ـتلن د املنفإن  
ة  ين ٍاة أموىل.ـأن  املن  (379)ة فع ترطُّطم (378)أو أفقمهمة أو االتصللف فيه أظهمرم   زولم

يـمْعظفمف ـوأمل ممن رج خن املن زول مث قلً وا تج  أبن  تيرة املبحث تقتضي اصشقةم؛ فــم
 ترجيخٌن أبمٍر أمجن ٍ   مل يتع و يتملتصحيخن واملتضعي .ة فاملك األجرف 

واصصلفحة[: واص لواة  واملبدل  اصوافقة  ومعىن  املن      املع و    ]أق لم 

ةُ : -أمْي: املع ـــو   املن ـــ    -وفيـــهة  -1 ــم  ـــيخ  أ ـــد   وهـــي: املوصـــول إىل ة(380)املوافـمقـ
 .مفصمن     اصعمال  تصا إىل ذملك املْ  امليت أي: املثريو م ن غري  طريق ه ة  اصصن  رال

لر ي   ــن قتيبــةميلملــه ه   ــــ ــن ململــٍك  ديي (381): روى املبفخــم ن طريقــ  لًة ف ــو روينــلل مــ 
 

(377 ).  أْي: د املع و 
أو هــي  عمــٌة صوضــع   ل ــيٍة. وقوا ــد امل غــة تقضــي  ةد األصــا هنــل ضــم ٌة   ــ  املــرامل( 378)

 ".يتملنص   هنل مليفو ل معثوفًة     خرب  "تيفون
 ."فع ترطط د"( د ن خٍة: 379)
هــو مرــر ع وإمنــل  ( د األصــا هنــل  ل ــيٌةة نصــهل: "ترريعــه   ــ  املع ــو املن ــ  غــري ظــلهرة380)

 . أ 21ق     املق م امليلملثة املاي ذترل د املتقري ة فراجْعه"ة 
 هـ.240ت ( هو قتيبة بن  عيدة "قة "بُة 381)

]العلو  
النس [ 

قد ي جح  ]
زوُل على  ـالن

[ الُعلوّم 

أقسام  ]
العلّو النس ّم  
  ومع  املوافقة 
والبدل 
اة واملساو 

[واملصافحة
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ة بعمْين  ـــــنـــل وبـــال قتيبنم تـــلن بيْـ  ن طريـــو  ــــــةم مثلنيـــٌةة وملـــو روينـــل ذملـــك احلـــديثم ه ة مـــ 
ر اع أيب املعبلس امل ـم

نـل وبـال قتيبـةم نم بيْـ /ل[ 21] ة  ـن قتيبـةة مـيًعة مليفـلن(382)
لر   هفيـــــ ام ملنـــــل اصوافقـــــةف مـــــع املبفخـــــم ه  مـــــع  ـــــبعٌة؛ فقـــــد  مصـــــم ي  د  ـــــيخه بعمْينـــــ 
 إمليه. اه نلط  ف فو   

ه  تــاملكة  البــمدملُ : -أمْي: املع ــو   املن ــ    -وفيـه  -2 : وهـو املوصــول إىل  ــيخ   ــيخ 
  ـن ململـٍك؛ ن طريـٍو أفخـرى إىل املقمْعنـم    تأْن يـمقمعم ملنل ذملك اه نلطفة بعمْينـ ه ة مـ  

ون املقعن ُّ بمدمالً فيه م ن قتيبةم. وأتيرف مل يـمْعتـربون اصوافقـةم واملبـدملم إذا قـلرمانم فييف
ة وإال فل م اصوافقة  واملبدمل  واقٌع بدونه.  املع و 

ن املـراوي املســاواةُ : -أمْي: املع و   املن     -وفيه   -3 : وهـي ا ـتواملف  ـدط  اه ـنلط مـ 
ْرو ي املن ــلئيُّة مــع إ ــنلط  أ ــد   -أي: اه ــنلط- إىل آخــرل ــم  اصصــن  ر ال. تــأن يـ

فيــه أ ــدم  شــرم نر ــلًة فيقــع ملنــل ذملــك  مــيًعة  ــدييلً يقــع بينــه وبــال املنــ    
ــنلٍط آخـــرم إىل املنـــ     ه ة إب ـ ع بيننـــل وبـــال املنـــ   احلـــديثة بعمْينـــ  أ ـــدم  يـمقـــم

ع املنظــــر   ــــن  ن  يــــثف املعــــدطفة مــــع قثــــْ ة مــــ   شــــرم نر ــــلً؛ فـمنف ــــلوي املن ــــلئي 
.مع   ظة  ذملك اه نلط اخللص  

افمحمةُ : -أمْي: املع ـــو   املن ـــ    أيضـــلً -وفيـــه  -4 ــم : وهـــي: اال ـــتوامل مـــع ت ميـــا  اْلُمصـ
 ُْ يـــــ مصــــلفحًة ألن  املعـــــلطة  ذملــــك اصصـــــن   ة   ــــ  املوجـــــه اصشــــروم أو اًلة ومسف  

لة وحنــن د هــال املصــورة تــأمان   ن تمعقـميــم رمتة د املغلملــ ة يتصصــلفحة بــال مــم جــم
 نمل املن لئي ؛ فيفأمان  صلفحنلل.ملمق يْـ 

ن   زول[ ـ]امل

ة أبق ـــــلمه اصــــاتورة ا املع ــــو  ن أق ـــــلم ـاملنـــــ :ويفقلبــــ  ٍم مــــ  ؛ فييفــــون تــــاُّ ق  ـــــْ زولف
 

 . ه 313-216( هو حممد بن إ حلق بن إبراهيم امل ر اعة  يخ خرا لنة "قٌة  لفٌرة  382) 

زول[ـ]الن
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ن أمق ـــــلم املنـــــ ٌم مـــــ  ن ز ـــــم أن املع ـــــو  قـــــد يقـــــع ـاملع ـــــو   يفقلب  ـــــه ق  ـــــْ زولة خعفـــــلً مل مـــــم
 زوٍل.ـغريم اتبٍع ملن

صدب ج[  ية األقران وا  ]روا

ْن رموى  نـهة د أمــٍر مـ  فـإْن تشـلرك  ن األمـور اصتع قــة يتملروايـة: ميــام املــراوي ومـم
ا   ـــــن اصشـــــليخ = فهـــــو املنـــــوع املـــــاي يفقـــــلل ملـــــه: روايـــــةف امل ـــــ    ن ة وامل قـــــي ة واألمخـــــْ

 ؛ ألنه  ين ٍا ييفون راوايً  ن قمر ين ه .(383)األمْقران
ر ينالة  ــن اآلخــر فهــو   و أمخــصُّ وهــ .ُمدبَّجـ الـــ وإْن رموى تــاٌّ منهمــلة أي: املقــم

لً. أ[/2/] ب ٍج أقرانة وملي  تا أقران مفدمجب   م ن األول؛ فيفاُّ مفدم
ن  م أبــو املشــيخ األصــبهلينُّ   وقد صمنَّفم  د  (384)املــدارقثه د ذملــكة وصــم

 ه. ـاملاي قب  
 ــن ت ميــال صــدمقم أن  تــعًّ منهمــل يـــمْرو ي  ــن اآلخــر؛ فهــا  وإذا روى املشــيخف 

لً  فيــه حبــثة  دمجب  م   مــف ن روايــة  األتــلبر  ــن األصــلغرة واملظــلهر: ال؛ ألنــه مــ  يف ــم
نمــــ   واملتــــدبيج مــــأخوذٌ   ن ط يبــــلجميتمْ املوجــــه؛ فيقتضــــي أن ييفــــون ذملــــك م ــــتوايً مــــ 

 اجللنبال؛ فع َييمل فيه هاا.
 

رل د اه ــنلطة يتملتقــل ( "األقران هم املرواة اصتقلربون د امل ــن واه ــنلطة واتترــ  بعضــهم383)
 وهو اال  اك د األخا  ن اصشليخ. ورواية املقرين  ن املقرين ق ملن: 

 منهمل  ن اآلخر. تاٌّ   جة وهو أن يرويم األول: اصدب  
 جة وهو أن يرويم أ د املقرينال  ن اآلخرة وال يروي اآلخر  نه.امليلين: غري اصدب  

 .  ط.ية املصيلنة  ن اخلثأ".  ل  :وفلئدة هاا املنوع 
( هو  بد هللا بن حممد بن جعرر األنصلري األصــبهلينة اصر ــرة وا ــدو احلــلفرة وتــلن 384)

هــــة ملـــه: 369ت وييفيــر د تتبـــه مـــن املغرائـــ ة  ةاً قلنتـــلً بمــع  ـــعة   مـــه صـــلحللً خـــري  
 ة"ة و"طبقلت ا د"ال أبصبهلن" وغريمهل.مم ظم "املعم 

رواية ]
األقران 
[واملدبَّج
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ية األتلبر  ن األصلغر  []روا

دار =  ة أو د اص قـــْ ي   ــه د امل ـــنة أو د امل ُّقـــ  ــراوي  مـــن هـــو طونـ وإن روى املـ
 نوع هو روايةف األتلبر  ن األصلغر.فهاا امل

نلمل]  [ اآليتمل  ن األب

ْنهفة أمْي: م ن مجفْ ة  هـاا املنـوع   ه  -وم  ن مفْث قـ  صُّ مـ  روايـةف اآليتمل  ـن  :-وهـو أمخـم
 واملشيخ   ن ت ميالة وحنو ذملك. ةاألبنلملة واملصحلبة   ن املتلبعال

 ود  يف ه تيرٌة؛ ألنه هو اجللط ةف اصْ  وتةف املغلملبة.
 ممن رموى  ن أبيهة  ن جدل.  :ْنهوم  

 زياف املنلس  منلز هلمم.ـوفلئدةف معرفة  ذملك املتمييزف بال مراتبهمة وتن
وقد صمن  م اخلثي  د رواية  اآليتمل  ن األبنلمل تصنيرلًة وأمفرط جـزملاً ملثيرـلً د 

ــي ــدين املععئـ ــلفر صـــعم املـ ع احلـ ــمم ــلبعال. ومجـ ــن املتـ ــحلبة  ـ ــة املصـ ن (385)روايـ ــ  ة مـ
ــأخرين ــ  اصتـ ــهة  ـــن جـــدلة  ـــن املنـ ن رموى  ـــن أبيـ ــم ــة مـ ــداً تبـــرياً د معرفـ  ة جم ـ

 وق  مه أق لملً:
ْنه مل يعوط املضمري د قومله      املراوي. ة ن جدل :فمم 

 ومنه مل يعوط املضمري فيه     أبيه.
ُف تتلبـمهف  م ذملك و ق قمهفة وخمر ع د تا ترمجٍة  دييلً م ن ممْرو يـ  ه ة وقـد خل صـْ وبمال 

ُْ فيه املروايـة اص اً. وأتير مل وقع فيه مل ت     د  مم تيريًة ج  اتورم وز ْطتف   يه تـمرماج 
  ن اآليتمل أبربعةم  شرم أيتً.

 
هـــة 761-694املــدين أبــو  ــعيدة ي صــعم ( هو خ يا بن تييف دي بن  بــد هللا املععئــ 385)

وتــلن  لفظــلً "بتــلً "قــًةة  لرفــلً أبمســلمل املرجــلل واملع ــا واصتــونة فقيهــلً متيف مــلً أطيبــلًة مــن  
 تتبه: "جلمع املتحصيا أل يفلم اصرا يا".

رواية ]
األكابر عن 

[األصالر
اآلاب  رواية ]

[ عن األبنا 
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بو واملع و[   ]امل ل

الســابق  وإن ا ــ ك ا"نــلن  ــن  ــيٍخ وتمقــد م مــوتف أ ــد مهل   ــ  اآلخــر؛ فهــو 
 :ق ـ والالح

ــل بـــــال املـــــراويال  ن ذملـــــك مـــ ــه مـــــ  ــل   يـــ ــل وقرنـــ ــلةوأتيـــــرف مـــ ــه د املوفـــ ــة  :فيـــ ملئـــ
- (387)مسم ع منه أبـو   ـي املـربممطماين (386)وذملك أن احللفر امل    مر ي    نةة و  ون
ومــلت   ــ  رأس اخلم ــملئةة مث  /ل[ 22]  ــدييلًة وروال  نــهة -مشــل ه أ ــدف 

رم  تــلن آخــ 
ْبثفهف أبــو املقل ــم  بــد املــرمحن بــن  :أصــحلل  امل ــ   مر ي  يتمل ــملع   (388)  ــ 

   نةم   ال و تملئة.ميفية وتلنُ وفلتفهف 
ن قـــــدمي ذملـــــك  لر ي   :ومـــــ  ر اع  أن املبفخـــــم ــ   ـــــد و  ـــــن ت ميـــــال أيب املعبـــــلس امل ـــ

ن (389)أ ــيلمل رف مــم ة د املتــلريخ وغــري لة ومــلت  ــنة  ــُ و  ــال ومــلئتالة وآخــ 
ــملع ر اع يتمل ـ ــ  ــن امل ـ د و  ـ ــم لف : ـ ــ  ــو احل ـــال اخلْمرـ ــعٍو (390)أبـ ــنةم "ـ ــلت  ـ ة ومـ

 وت عال و"عو  م ٍة.
أ ـد  املـراويال  (391) ف مل يقـع مـن ذملـك أن اص ـموع منـه قـد يتـأخر بعـدوغلمل  

 
( هــــــو أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن أمحــــــد  ــــــ  مرمهة األصــــــرهلينة أبــــــو طــــــلهر امل ــــــ   مر ية إمــــــلم 386)

رة  ــ  ــه مفعممـــــ ــلفر فقيـــــ ـــة576-472 ـــــ ــد  هـــــ ــع املقبـــــــولة وقـــــ ــه مـــــ ــلع  دييـــــــه وتعمـــــ  ـــــ
 جلوز اصلئةة مله م ملرلت تيرية.

هـــة تــلن أ ــد اصــربزين د 498-426( هــو أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد أبــو   ــي املــربممطاينة 387)
 احلديثة فقيهلً  نب يلً.

 . وضمبم م " بثفهف"ة بعدهلة برتخن املثلمل."آخرف "( د ن خٍة: 388)
 .هو خثأٌ . و " ي لً "( د ن خٍة: 389)
ة ألنــه تــلن يصــنع اخل رــلف أو 390) ( هو أمحد بن حممد املني لبورية اخلر لفة ن بة إىل اخلــف  

 هـ.393ت يبيعهلة ا تهر يتملزهد واملورعة 
 ."بعد موت"( د ن خٍة: 391)

السابق  ]
[والالحق
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ة ويعــيش بعــد امل ــملعة طهــراً (392) نــه زمــلانً؛  ــة ي ــمع منــه بعــضف األ ــداو 
 طويًع؛ فـميمْحصا م ن جمموع  ذملك حنوف هال اصدة. وهللا اصوفو.

ت ر قي اال م[  ية  ن مف  ]املروا

األلة أو مع ا م اجلـد  ة أو    اال مة أو مع ا م   وإْن رموى املراوي  ن ا"نال مفت ر ق ي 
. مع املن بةة ود يتميزا مبل  مفصُّ تعًّ    منهمل = فإْن تلان "قتال د يمضفر 

ة  ـن (393)مل وقع د املبفخملر ي  د روايته  ن أمحـدة غـري من ـولٍ   :وم ن ذملك 
 ابن وه ؛ فإنه إمل أمحد بن صلحلة أو أمحد بن  ي  .

؛ فإنــــــه إمــــــل حممــــــد (394)من ــــــوٍلة  ــــــن أهــــــا املعــــــراقأو  ــــــن حممــــــٍدة غــــــري 
ُف ذملــــــك د مقدمــــــة  بــــــن  ــــــعمة أو حممــــــد بــــــن حــــــع املــــــاُّْه  ي. وقــــــد ا ــــــتو ب

 .(395) رم املبفخملر ي  
ــذل   ن أراد لـ ــم ــلً  تـــلز   ومـ ه    ( 396) ضـــلبثلً تف   يـ   : أيْ   -أ ـــدمهل  ـــن اآلخـــر فبلختصلصـــ 
هبمـل  ملـكة أو تـلن خمتصـلً تبـال ذ أب ـدمهل يتبـال اصهمـاة ومـة د يم   -املشيخ  اصروي    نـه 

ْجمع فيه إىل املقرائن  واملنظر    املغلمل . (397)معلًة فإ  يفلمله  ديٌد؛ فمريف
يه[  ملراوي حلدي  ]إنيفلر ا

 هف:ـوإْن رموى  ن  يٍخ  دييلً فم محمد املشيخف ممْرو ي  
ُف هـااة أو حنـو ذملـكة  : تـال   ـي ة أو: مـل رويـ فإْن تلن جْزملً: تأمْن يقـولم

 
غلر امل ن .( 392)  أْي: ص 
 ة املصعة.471صحيخن املبخلرية برقم ( 393)
 ة املصوم.1973صحيخن املبخلرية برقم ( 394)
 .237ة 223ي"ة ص ي امل لر "هد( 395)
 ." تلز به"( د ن خٍة: 396)
 .األصا: "واملظن" وتفت  فوقهل: "ن خة" أْي: هي تاملك د ن خة أخرى د  ل ية ( 397)

الرواية عن ]
ُمتَّفمقي  
[االسم

إنكار  ]
الراوك  
[ حلديثه
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مل يفما ل وا ٍد منهملة ال بعينـهة وال ييفـون   (398)ك رفط  ذملك اخلربف فإْن ومقمع منه ذمل
 ذملك قلط لً د وا ٍد منهمل؛ مل تعلر .

: مل أمذتر هـاا ة أو ال أ رفـه = قفبـ ام (399)أو تلن جْحدفل ا تملاًلة تأْن يقولم
 ذملك احلديثف د األصخن؛ ألن ذملك حفْمما     ن يلن املشيخ.

ملرــرع تبــٌع ملألمصــا د إ"بــلت احلــديثة حبيــث وقيــا: ال يـفْقبــا؛ ألن ا/أ[ 23]
ُم  ُْ روايـةف املرـرعة وتـاملك   (400)إذا أم"ـْبم األصاف احلديثم "مبتـم

ينبغـي أن ييفـون  (401)
 د املنري. -د املتحقيو-فر لً   يهة وتـمبمعلً مله 
م   (402)فـــــــإن ؛وهـــــــاا مفتـمعمقـــــــ  ٌ  ْدقمهفة و ـــــــدمف    ـــــــْ ــ   داملـــــــة املرـــــــرع تقتضـــــــي صـــــ

ُف  ــ  ــل قيـــــلس ذملـــــك يتملشـــــهلطة األصـــــا ال ينلفيـــــهة فلصْيبـــ مقـــــد ٌم   ـــــ  املنـــــلد. وأمـــ
ـــع مــــــع املقـفرل ــــــٌد؛ ألن  ــــــهلطة املرــــــرع ال تفْ مــــــم  لطة األصــــــاة ـــــــــدرة   ــــــ   هــــــ

 ة؛ فلف قل.ـ عف املرواي
ن  م املــد ارقثه تتــللم ـهة أي: د هــاا املنـــوفيــ د و  وعة صــم ْن  ــم ون ــي"ة  : "مــم

ــل يـــــدل   ـــــ  تقويـــــــوفي ـــــــــه مـــ "وا رٍي مـــــنهم  ـــــد  ـون تيـــــ؛ مليفـــــ خنـة اصـــــاه  املصحيـــ
ُْ   يه ة(403)أب لطيـــث ــم ــل  فر ضـ ــلطهم   ـــ ـــــــف مـ ــنهم؛ ال تمـ ــاتروهلة مليفـ  م د يتـ

 
احلــديث  :ود يقــا ةاخلــرب :إمنــل قــلل ة: "قوملــه: ذملــك اخلــربهنــل د األصــا  ل ــية نصــهل( 398)

 ."قفب ا ذملك احلديثبعدل:  أطيتً؛ وألنه د يـميْـبفُ تونفه  دييلً؛ وهلاا قلل فيمل
 ة د تظهر د املتصوير.ل 22( د األصا هنل  ل يٌة توضيحية د ق 399)
ُم "( د ن خٍة: 400)  . وهو خثلٌ.""ـمبم
 ."فيفاملك"( د ن خٍة: 401)
 ."أبن"( د ن خٍة: 402)
 ."أب لطيث أوالً "( د ن خٍة: 403)
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ــنهمة  ـــن أنر ـــهمة ــل  ـ ــل  ـــن املـــاين رووهـ ــنهمة صـــلروا يـمْروو ـ تحـــديث  املـــرواة  ـ
وامليمالة قـلل   هيا بن أيب صلحل  ن أبيه  ن أيب هريرة مرفو لً د قصة املشلهد

 ــن  (404)املــرمحن أيب  بــد   ــد"ه بــه ربيعــة بــن راومْرط ي: بــد املعزيــز بــن حممــد املــد  
 ــهياة ف قيــُ  ــهيعً ف ــأملته  نــه ف ـــم يعرفــهة فق ــُ: إن  ربيعــة  ــد"ه  نـــك 

ه   أمين    د"تـــه  ـــن أميب  ))بيفـــااة فيفـــلن  ـــهيا بعـــد ذملـــك يقـــول:   ـــد"ه ربيعـــة  ـــم
 . ونظلئرفلف تيرية.(405)((به

ف مْ  ما[ 
 ]اص

ــنل ــو املـــرواة د إ ـ ْ  األطامل: ت ـــمعُ فـــعانًة ٍط مـــ  وإن اترـ ي  ــ  ن األ ـــلنيد د صـ
أو  ْة يم قلل: مسعُ فـعانًة أو:  ـد"نل فـعنة قـلل:  ـد"نل فـعنة وغـري ذملـك مـن املصـ   

ملقــد  ــد"ه  (406)ن احلــلالت املقومليـةة ت ــمعُ فــعانً يقـول: أ ــهد يتبغريهـل مــ  
متـــراً... إىل نـــل مم فـــعن...ة إىل آخـــرلة أو املرع يـــة تقوملـــه: طخ نـــل   ـــ  فـــعن فأطعم 

ُف  آخرلة أو املقوملية واملرع ية معلً تقومله:  د"ه فعن وهو آخا ب حيته قلل: آمن
 .(408)املسمْلسم ُ ة إىل آخرل = فهو (407)يتملقمدمر...

 
همعلنــه فيــهة "قــة فقيــهة  يتملــرأي  فـمر وخة ملق   ربيعــة :( هو اصعروف بربيعة املرأية وا م أبيه404)

 هـة روى مله اجلمل ة.136 ت
 ة أقضية.3611أخرجه أبو طاوطة ( 405)
 ."أ هد هللا"( د ن خٍة: 406)
 .23/208أخرجه ابن   لتر د "اتريخ طمشو"ة ( 407)
حَّْت أحاديــث مسلســلة، ومنهــا مــا  الضــعفُ  يكثــرُ  املسلســ :( 408) يف املسلســالت، ولكــن صــم

 ."الصحيحني"هو يف 
بــه متتــاو  هــو أــايف التوثيــق، حينمــا يكــون احلــديث اثبتــًا، و داللــٌة خاصــة ٌ  التسلســ م وهلــذا  

 .يف التوثيق ةـالسّنة النبوي

[ سم ُ مسملْ ـال]
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ن صــرلت اه ــنلطة وقــد يقــع املت   ــا د مفْعظــم اه ــنلطة تحــديث  وهــو مــ 
اص   ما يتألو ملية
نـمةم  فإن امل  ْ  م مةم تنتهي فيه/ل[  23]  ة(409) إىل  ـريلن بـن  فيـميـْ

 ة وممْن روال م   عً إىل منتهلل فقد ومه مم.(410)فق 
تبهل[  مل ومرا  ]صْي األطا

يْ األطامل اصشلر إمليه  مرات : (412)    مثلنية (411)وص 
ُف و د"ه.األوىل  : مسع

 .املرتبة الثانيةوهي  ةمث أخربين وقرأتف   يه
 .الثالثةوهي  ةمث قفر ئ   يه وأان أمسع

 .الرابعةبأين وهي مث أن
 .ا امسةمث انومله وهي 

 .السادسةوهي  -أمْي يتهجلزة- مث  لفهه
 .السابعةوهي  ةمث تت  إيل  أمْي يتهجلزة

ــدم امل ـــملع عــــن مث " ــملع واهجـــلزةة وملعـ ة  مل  ـ ــم يمْ ا تمم  ـ ن املصـــ   ــ  ــل: مـ "ة وحنوهـ
 .ورموم  وذمكر قالأيضلًة وهاا ميا: 

 ] يمْ  ك املص   ]حما ا تعملل ت 

يمْ األطاملة ومهـــــل:  ن صـــــ  ْن  وحـــــدثين يعـــــتُ وامل رظـــــلن األمو الن مـــــ  صـــــلحللن مل مـــــم
 

د  ــندل  : )املرامحــون يــرمحهم املــرمحن...(ة ومســي بــاملك؛ ألن تــا راوٍ وهو قول املن  (  409)
 ــا: ه اص  ن هــاا املوجــ ة أخرجــه مــ  "مسعتــه منــه  ــد"ه فــعنة وهــو أول  ــديثٍ "يقــول: 

 .3/209ة واملرافعي د "املتدوين د أخبلر قزوين"ة 29/11  لتر د "اتر ه"ة  ابن
 .1/33وم ن هاا املوجه أخرجه املبيهقي د "اآلطال"ة ( 410)
 د  ل ية األصا: "إمليهل" و  يهل: "ن خة".( 411)
ن ْ األطامل: "اهصـــــلع.."ة مل قلضـــــي  يـــــل ة و"جـــــلمع األصـــــول.."ة البـــــ يم د صـــــ   ( يراجـــــع412)

 .90-78/ 1ة األ"ري

صيغ  ]
األدا  
[ ومراتبها

 اســتعمال     حمــ  ] 
يمغم   تل   [ الصم
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١68)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ع ن ملرْــ  مســم  ع مــ   ر  و ــدل مــ  ن ملرــر املشــيخ هــو املشــيخ. وَتصــيصف املتحــديث مبــل مســف 
 ن  يـثف املشلئع بال أها احلديث اصثع لًة وال فرق بال املتحديث واهخبلر م  

 ــديٌدة مليفــنة صــل تقــرر االصــثعم صــلر ة ود اط   ــلمل  املرــرق  بينهمــل تيف ــٌُّ  امل غــةف 
هاا االصثعمم إمنـل  ـلع  ذملك  قيقًة  فرف يًة فـمتـفقمد مف     احلقيقة امل غويةة مع أن  

 ند اصشلر قة وممْن تبعهمة وأمل غلمل  اصغلربة ف م ي تعم وا هـاا االصـثعمة بـا 
 اهخبلرف واملتحديثف  ندهم مبعىًن وا ٍد.

عم  أمتــــ  بصــــيغة  اجلمــــع د املصــــيغة األوىلة تــــأْن يقــــول: املــــراوي أمْي:  فــــإْن مجــــم
 د"نل فعنة أو: مسعنل فعانً يقول = فهو طمليٌا     أنه مسع منه مع غريلة وقد 

 تيفون املنون مل عظمةة مليفنة ب ق    ٍة.
ْ  األطامل د مسـلع قلئ هـل؛   :(413)ة أمْي: اصرات وأموَّهُلا ي  أمْصرم فهلة أمْي: أصرمف ص 

ــل ال  تمـــا  ــنأل ـ ــد"ه :(414)املوا ـــثةة مليفـ قـــد تفث ـــو د اهجـــلزة تدملي ـــلً.  ة ـ
 وأرفـمعفهل مقداراً مل يقع د اهمعمل؛ مل ممل فيه من املتيبُ واملتحرر.

[  /أ24 ] : وهــــو قــــرأت = صــــن قــــرأ بنر ــــهوالرابــــع: وهــــو أخــــربينة والثالــــث
ــ  ع   ــــ ــمم ــإن مجــــ ــيخة فــــ ــهة فهــــــو   (415)املشــــ ــرأان   يــــ : أخــــــربانة أو: قــــ ــولم تــــــأْن يقــــ

"  ة(416)كا امس رمْأتف وهـو: قـفر ئم   يـه وأان أمسـع. وم ـفر فم مـن هـاا أن املتعبـريم "ب قـم
 مل ممن قرأم خرٌي م ن املتعبري يتهخبلر؛ ألنه أمفصخنف بصورة  احللل.

 
 ."أمْي: صيْ اصرات "د ن خٍة:  (413)
 ."ألن"( د ن خٍة: 414)
 هنل د األصا  ل يةة نصهل: "أبنة أو بصيغة صحيحة مل  معة تمل مي  ه".( 415)
 هنل د األصا  ل يةة نصهل: "أي تلمل رر اخللم ...".( 416)
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١6٩)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 تنبيه:
ْن أ  ذملــك  دف وجــول  املتحمــا  نــد اجلمهــورة وأمبـْعــمدم مــم املقــراملة   ــ  املشــيخ أم ــم

ة وغـريل مـن اصـدنيالة   ـيهم (417)ململـك م ن أها املعراقة وقد ا تد إنيفلرف اهملم 
د ذملكة  ة يتملْ بعضهم فرج حهل     امل ملع م ن ملرر املشيخة وذه  مجمٌْع 

ن األئمـة (418)"صـحيحه"و يفلل د أوائا -جممٌّة منهم املبفخملر ي    - ـن مجل ـٍة مـ 
ن ملرـر  املشــيخ  واملقـراملةم   يـه   ــواملة  -يعــه د املصـحة واملقـوة-إىل أن امل ـملعم مـ 

  أ  م.وهللا
ةً واصثع لً[  مل  ملغ نبل وم اه  ]مره

ن  يـــثف امل غـــةف  ــلملف مـــ  ــثعمف اصتقـــدمال مبعـــىن اهخبـــلر ة إال د  (419)واهنبـ واصـ
  فْرف اصتأخرين فهو مل جلزة تـ" ن"ة أل ل د  رف اصتأخرين مل جلزة. 

نعن و يفمه[   ]اصع

ــ ــٌة   ـــ  امل مـ ر  حمموملـ ــ  ــة اصعلصـ ــ  غـــري    ة  ـــعف  ( 420) لع ـ و نعنـ ــل تيفـــون اصعلصـ  ر فإ ـ
 

 .279يفنظر "امليفرلية د   م املرواية"ة ص ( 417)
 .63لل املع مة يتل مل جلمل د املع مة قبا  ديث لرية تتصحيخن املبخ( 418)
 يف األص  ابلكسر، وهو خط . مع أنه ضمب  "اصطالل" بعدها ابلرفع. ُضبمطتْ ( 419)
ْم األطامل امليت تـفعمدُّ أصًع د االتصــللة جــلمل يتألطاة املــيت   بعد أنْ   :العنعنة(  420) يم أ   اص مل  ص 

 ملي ُ أصًع د االتصللة وهي املعنعنة.
ْرطف محــْا    :وحكمها  إذا تلنُ  نعنةم معلصٍر فحيفمهل االتصللة مل د ييفــن مدمل   ــلً؛ فمشــم

 املعنعنة     االتصلل؛ إ ذمْنة  رطلن:
  اصعلصرة.  -1
 دم املتدملي . وقد تمتم  اصع مي د "املتنيفيا"  قيقلً   ْ مي لً د هاا اصوضــوعة بعنــوان:   -2

ــلل واالنقثــــــــــلع"ة د  ــدمل   83-1/78"مبل ــــــــــث د االتصــــــــ ــة اصــــــــ   د . إال  أن  نعنــــــــ
     االتصلل. املصحيحال حمموملةٌ 

فهوم  م]
نبا م لغًة  اإل

[ واصطالحاً 
املعنعن  ]

[وحكمه
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١7٠)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ــ ــملعـمر م ـــ ــل   ـــــ  امل ـــ ــْرطف مح هـــ ــًةة فشـــ ن  :ًة أو منقثعـــ ــ  رمة ة إال مـــ ــم "بـــــوت اصعلصـــ
 فإ ل ملي ُ حمموملًة     امل ملع. (421)مل   دم مف املْ 

ــلة أمْي:  ــملع "بـــوتف ملقلئهمـ ــ  امل ـ ر    ـ ــ  ــة  اصعلصـ ــا  نعنـ ــْ ط د محـ وقيـــا: يفشـ
ن  ـن   (422)يتقـي ممعفنـْعمنـ ه   املشيخ واملراوي  نهة وملـو مـرًة وا ـدًة؛ مل يمْحصـا األمـنف مـ 

لر ي ة وغريمهـل  ة وهو اصختلرة تبعلً ملع ي بـن اصـديهة واملبفخـم تون ه  من اصر ما اخلري  
 من املنـُّق لط.

تحما واألطامل[   ]أ يفلم طرق امل

ةف د اهجـــلزة  وأط قـــوا اصشـــلفهةم د اهجـــلزة اصـــت ر ر هبـــل جتـــوزاًة وتـــاا امْلمفيفلتـمبـــم
ن اصتـأخرينة  ـعف اصتقـدمال؛ فـإ م ط د  بلرة  تيرٍي مـ  اصيفتولف هبل: وهو موجو 

تــ  بــه املشــيخ مــ   ن احلــديث إىل املثلملــ ة  ــوامٌل أمذ ن ملــه د إمنــل يث قو ــل فيمــل تم
 روايته أم الة ال فيمل إذا تمتم  إمليه يتهجلزة فق .

يتصنلوملة[  ية   ] رط املروا

ــة يتصنلوملـــــــة ل يتهذ :وا ـــــــ طوا د صـــــــحة املروايـــــ ــم -ن يتملروايـــــــةة وهـــــــي اق ا ـــــ
ا هــــــاا املشــــــرط اهجــــــلزة؛ مل مــــــل فيهــــــل مــــــن [  /ل 24 ] أرفــــــعف أنــــــواع   -إذا  مصــــــم

 املتعيال واملتشخيص.
رف  هف مل ثلملـ ة أو: حفْضـ  ل: أن يمدفع املشيخف أصـ مهفة أو مـل قـلم مقلمـم وصفْورمرف
(423) 
فـــلْرو ل   املثلملـــ ف األصـــام مل شـــيخة ويقـــول ملـــه د املصـــورتال: هـــاا روايـــيت  ـــن فـــعن

ه    ام منـــه  :ة و ـــْرطهة أيضـــلً  ـــم قـــف هف منـــه: إمـــل يتملتم يـــكة وإمـــل يتملعلريـــ ة؛ مل يـمنـْ أن  فميف  نـــم
 

 ."مدمل "( د ن خٍة: 421)
 ."د يتقي املعنعنة"( د ن خٍة: 422)
 .اىل ضمبطُها ابلفتح عطفاً على ما قبلهوْ ُضبطْت يف األص  ابلرفع، واألم  هكذا( 423)

أحكام ]
طرق 
التحم  
[ واألدا 

شرط  ]
الرواية  
[ابملناولة
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١7١)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ـــويقلبــام   ي ـــإْن انوملم  (424)هة وإالــ ـــهف وا ـــــــ ـــ ط  د احلــلل فــع يتبــ ـــال هلــــ ( 425)ل زايطةف ـــ

ٍ مزيــ   ال  يــزل املشــيخف بروايــة  تتــلٍل معــم ال   ملــه  ٍة   ــ  اهجــلزة اصعمي نــةة وهــي: أن َيف   ويـفعــم
 تيرية روايته مله.

ن ا تربهـل  نمخن مـم إىل أن   وإذا خم مُ اصنلوملة  ن اهذن د يـفْعتمربمْ هبل  ند اجلمهورة وجـم
 مقلم إر لمله إمليه يتمليفتلل م ن ب ٍد إىل ب د. (426)[تقوم]منلوملته إايل 

ن األئمــــةة وملــــو د وقــــد ذهــــ  إىل صــــحة   ــ  ــٌة مــ ــر طة  مجل ــ ــة يتمليفتلبــــة اآــ  املروايــ
رمنْ  ــْ يـفقـ
ــر يل  (427) ــةة ود يمْظهـ ــوا د ذملـــك يتملقرينـ ــأ م اتترـ ــةة تـ ذملـــك يتهذن يتملروايـ

ن  ن يــدل مل ثلملــ ة وبــال إر ــلمله إمليــه يتمليفتــلل مــ  فــرٌق قــويٌّ بــال منلوملــة  املشــيخ مــ 
 موضٍع إىل آخرة إذا خمع تاٌّ منهمل  ن اهذن.

تلل واه عم[  ملوصي ة يتمليف  ] رط املو جملطة وا

 :الومجمادةذن د وتاا ا  طوا اه
هف  ــم ر فف تلت بـ ــْ ــ ٍ  يـمعـ دم  ـ ــم  ــول:  (428)وهـــي: أن َيـ ــ  فـــعن))فيقـ ة وال ((وجـــدت  ـ

وغف فيـــه إطـــعقف  نـــه إْذٌن يتملروايـــة  نـــهة  يم ـــف أخـــربين مب ـــرط ذملـــكة إال إن تـــلن ملـــه م 
 .(429)وأمْط موم قوٌم ذملك فـمغف   ثوا

 
 أخرى. ن خة د  ل ية األصا: "وأمل إذا" و  يهل: "خ"ة أْي: هي تاملك د( 424)
 ( د ن خٍة: "تـفتمبال أمْرفمع يـ تفهف مليفن زايطة".425)
 يف األص : "يقوم"، واملثبت ممن عدة نسخ، وهو املناسك للسياق.( 426)
 ."يق ن"( د ن خٍة: 427)
ب م يف األصـ  كلمـةم "يمعـرمل"   "، هذا هوكاتمبمهُ "(  428) الصواب، كما يف بع  النسخ، وألنـه ضـم

ب  يـجـا ت يف طبعـة د.عـ  بضـم ال ، وقـد بفتح اليا  وكْسر الـرا ا ، وهـو للـٌ ، و  ُتضـْ
 ابلشك  يف األص .

ُْ د األصاة وضفبثُ (  429)  ."فـمغم  ثفوا"د ن خٍة: تاا ضفبث

شرط  ]
الومجمادة 
والوصّية 
ابلكتاب  
[ واإلعالم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١72)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 وكذا الوصية ابلكتاب:
ٍة أبصــ هة أو أبصــوملهة    : أن يوصــي  نــد موتــهة أو  ــررلة ( 430) وهــو  ملشــخٍص مفعــمال 

ــ   ــد قـــلل قـــوم مـ ــوز ملـــه أن يـــروي ت ـــك األصـــول  نـــه مب ـــرط  فقـ ن األئمـــة اصتقـــدمال: َيـ
 املوصيةة وأم م ذملك اجلمهورة إال إْن تلن مله منه إجلزٌة.   ( 431) هال 

 :اإلعالماهذن يتملرواية د  (432)وتاا ا  طوا
مم املشــيخف أ ــدم املث بــة أبنــه أر  وي امليفتــلل املرــعين  ــن فــعنة وهــو: أن يـفْع ــ 

مة وإال فع   رْبمةم باملك.  فإنْ   تلن مله منه إجلزٌة اْ تفرب 
 اآلز بـهة تـأن يقـول: أجـزتف /أ[ 25] تلهجلزة املعلمة د امْلمف ملز  ملهة ال د

ن أمطرك  يــــليتة أو ألهــــا اهق ــــيم املرــــعينة أو ألهــــا  جلميــــع اص ــــ مالة أو مل مــــم
 ل إىل املصحة؛ ملقرل االحنصلر.املرعنيةة وهو أقر  (433)املب د

 ييفون مبهملً أو مفْهممًع. اهجلزة مل م هولة تأنْ  (434)وتاا
ْزتف صــــــن  ــــــيوملد ملرــــــعنة وقــــــد  : أجــــــم وتــــــاا اهجــــــلزة مل معــــــدوم تــــــأْن يقــــــولم
ــيوملد  ن  ــ ــم ــزت ملــــك ومل مــ ــول: أجــ ــأْن يقــ ــخن ة تــ ــوٍط صــ ــ  موجــ ه   ــ ــم قيــــا: إْن  مثمرــ

صوجـــــوٍطة أو معـــــدوٍمة األقـــــرل  ـــــدمف املصـــــحةة أيضـــــلًة وتـــــاملك اهجـــــلزة و ملـــــكة 
ُْ بشــــــرط  مشــــــي ة  املغــــــرية تــــــأْن يقــــــول: أجــــــزتف ملــــــك إن  ــــــلمل فــــــعنة أو   ف   قــــــم

 
 ."وهي"( د ن خٍة: 430)
 ن بعض املن خ. قثُ م   قومله: "هال" (431)
 ." رطوا"( د ن خٍة: 432)
 ."املب دة"( د ن خٍة: 433)
 جعا املبلقي اآليت ت ه. . وهيفاا"وتاملك"( د ن خٍة: 434)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١73)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ــاا  ــلمل فــــــــعنة ال أن يقــــــــول: أجــــــــزت ملــــــــك إن  ــــــــ ُ. وهــــــ ن  ــــــ ــم أجــــــــزتف مل مــــــ
 ك.ـذمل األصخن د مجيع (435)د

و ز املروايــــة جبميــــع ذملــــك  وى اآهــــولة مــــل د يتبــــال اصــــراط منــــه-وقــــد جــــم  - ــــ 
ــ ف  ــن  ة (436)اخلثيـ ن   . ن مشـــل ه مجل ـــٍة مـــ  و يفـــلل  ـ  وا ـــتعممام اهجـــلزةم مل معـــدوم مـــ 

ل(437)املقدململ أبو بيفر بن أيب طاوط اصع  قةم  ة وا تعما (438)ة وأبو  بد هللا بن ممْندم
عٌ ( 439) أيضــلًة أبــو بيفــر بــن أيب خييمــة مــنهمة   ْم    تيــري   ة ورموى يتهجــلزة املعلمــة مجــمْ مجممعمهــف

 .(440)مليفيررم ع م بعض احلفر لظ د تتمللة ورت بهم      روف اص 
 

 ."   "( د ن خٍة: 435)
 .332ة 325ص  ةيفنظر: "امليفرلية"( 436)
ــنة  هــــو عبــــد( 437) ــن أ  داود، املتــــو  ســ ــن األشــــعث بــ ــليمان بــ ــا يف ه3١6هللا بــــن ســ ، كمــ

أنــه:  ن هــذا الكتــابالطبعــة األوىل مــم  ذكــرُت يف ، وقــد كنــتُ ١/326احلفــا ،  طبقــات
اببــــن داود احملـــدث، حــــافظ، وشــــيخ الصــــوفية،  ، اشــــتهرداود بــــن ســـليمان حممـــد بــــن"

 ،نــور الــدين عــ د.، ولكــن هــذا خطــ ٌ أوقعــين فيــه نقــُ  حواشــي الــ اجم عــن "ه342ت
 .وقد أمصلمحمُه يف طبعتمهم الثالثة للنزهة

( هو حممــد بــن إ ــحلق بــن حممــد اصشــهور يتبــن منــدلة وتــاا ا ــتهر جــدل حممــد بــن حــع 438)
فـــلقة ومســـع وتتـــ   ـــن أملـــ  و ـــبعملئة  ـــيخة د اآل هــــة ر ـــا395-316بـــاملكة 

 ووص  مبحدو املعصرة مله م ملرلت تيرية.
ــلم439) ــة اهمـ ــرة احلـــلفر احل ـ ــةة زهـــري بـــن  ـــرل أبـــو بيفـ -185 ة( هـــو أمحـــد بـــن أيب خييمـ

ة أخــا  ــن األئمــة: أمحــد بــن  نبــا وابــن معــال وغريمهــلة وتــلن  م ممــلً د املتــلريخ ه279
عــرف تتــلل يخ" د اتريــخ رواة احلــديثة قــلملوا: ال يف "املتــلر   أايم املنلسة مله تتلل:  ومعرفة  
 من تتلبه هاا د املتلريخ. فوائدم  أغزرف 

ة:  قــال احلــافظ العراقــي( 440) ن اتيــزين للروايــة ابإلجــاوة العامــّ وخالئــق  ))بعــد أن ذمكــرم عــدداً مــم
يف  ، كثذون َجعهم احلافظ أبو جعفر حممد بن احلسني بن أ  البدر، الكاتك، البغدادك

=
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ٌع غـــريف ممْرضـــي ٍ (441)وتـــاُّ ذملـــكة تمـــل قـــلل ابـــن املصـــعم ألن اهجـــلزة  ؛: تو ـــُّ
  نــد املقــدململة وإن تــلن املعمــا مفعميـ نــمةم خمفْتـم ــمٌ  د صــحتهل اختعفــلً قــواي ً اخللصــة املْ 

ا ـــتقر   ـــ  ا تبلرهـــل  نـــد اصتـــأخرينة فهـــي طون امل ـــملع يتالترـــلقة فيفيـــ  إذا 
ن  مصما فيهل اال     لل اصاتور! فإ ـل تـزطاط ضـعرلًة مليفنهـلة د اجلم ـةة خـرٌي مـ 

 . وهللا تعلىل أ  م.(442)إيراط احلديث مفْعضمعً 
 وإىل هنا انتهى الكالم يف أقسام صيغ األدا .

 ] فْر م قف
فت ر وف واص

 ]اص

 مث الرواة:
ُْ أ خلصـــهمة  ـــوامل  -1 ُْ أممســـلؤهم وأمســـلمل آيتئهـــم فصـــل داًة واخت رـــ إن اترقـــ

ترــــو د ذملــــك ا"نــــلن مــــنهم أو أتيــــرة وتــــاملك إذا اترــــو ا"نــــلن فصــــل داً د ا
 .ُمتَّفمُق واْلُمْف ممقُ ـ الامليفنية واملن بة = فهو املنوع املاي يقلل مله: 

 =
ا ُأْطلـمق ، "التقييـد واإليضـال ((رّتك أيا هم على حرول املعجم لكثـرهتم...     كبذ  جز  لممـم

وقـد َجـع أبـو ))، وقال البلقيين: ١55-١54للعراقّي،  مقدمة ابن الصالل، وُأللمق ممن
 . 267ة حمل ن االصثعمة  (( جعفر البغدادك كتاابً فيه ذمْكر ممن جموَّوها وكتك هبا 

 .154ابن املصعم"ة ص  "مقدمة يفنظر:( 441)
الرواية ابإلجاوة، أبنواعهـا،  الحمظ أنّ أا ينبغي أن يُ رمبا كان يف هذه ا ذية نظٌر. و   قلُت:(  442)

علــى ا ــالل احلاصــ  يف حكــم اجلــواو، لكــن،   تكــن هــي  قــد رو  هبــا بعــ  النــاس،
سّنة رسول ممن   ٌ ، ب  اعلْم أ ا   يتوقف عليها شيرسول هللا  حديثم  األص  يف نْق 

نتشر األخذ هبا إال يف املت خرين، بعد انتها  وإمنا النق  هبا أمْمٌر اثنوكد، مثّ هي   يم   ،هللا  
أمصـــــبح االعتمـــــاد علـــــى الكتـــــك أممـــــراً ظـــــاهرًا، واحلمـــــد هلل  عصـــــر التـــــدوين، وبعـــــد أنْ 

 د غلية األمهي ة. أفرال وهاا تنبيهٌ  العاملني. رب

متَّفمُق  ـال]
[ ُمْف ممقُ ـوال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١75)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ن  م  /ل[  25] وفلئدة معرفته: خشيةف أن يفظمن  املشخصلن     خصلً وا داًة وقد صـم
 يه  ي لً تيرياً. فيه اخلثي  تتليتً  لفًعة وقد خلم صتفه وزطتف    

شــ  منــه أن (443)وهــاا  يفــ  مــل تقــدم مــن املنــوع اص ــم  يتصهمــا ؛ ألنــه  ف
ش  منه أن يظن اال"نلن وا داً.  يفظمن  املوا د ا"نالة وهاا  ف

فْختم   ف[ 
ف تم   ف واص

 ]اص

وإن اترقُ األمسلمل خث لً واخت رُ نفْثقلً  وامل تلن مرجع االخـتعف املـنـ ْق  -2
 .اْلُمْؤتملمُف واْلُمْختملمفُ هو أم املش يْفا ف

لت هـــــاا املرـــــن  ن مهمـــــ  : أ ـــــدُّ (444) ـــــة قـــــلل   ـــــي بـــــن اصـــــديه ة ومعرفتـــــه مـــــ 
هف بعضـفهم ة  (445)املتصحي  مـل يقـع د األمسـلمل. ووج هـم أبنـه  ـيمل ال يمْدخ ـه املقيـلسف

ن  م فيــه أبــو أمحــد املع ــيفرية مليفنــهة  لفة وقــد صــم دم وال قـمْب ــه  ــيمل يــمدفلُّ   يــهة وال بـمعــْ
 ـعيد فم ممـع فيـه   بـن  املغـه ضلفه إىل تتلل  املتصحي  ملهة مث أفرطل يتملتـأملي   بـدأ

تمب ه  األد  (447): تتــلل (446)تتــلبال  تمب ه  د  (448)مســلملة وتتــلل مفشــْ املن ــبةة ومجــممع مفشــْ
 مث مجممع اخلثي  ذيًع.   (449) يخفهف املدارقثه د ذملك تتليتً  لفعً 

 
  مبمو: اصترو واصر  ق. نه فيملوطمخا د امليفعم  ( 443)
 .1/12أخرجه  نه املع يفري د "تصحيرلت ا د"ال"ة ( 444)
هـــــو أبـــــو إ ـــــحلق املن ريمـــــية أخرجـــــه  نـــــه اخلثيـــــ  د "اجلـــــلمع ألخـــــعق املـــــراوي"ة ( 445)

1/269. 
هـــــــة و نـــــه طبعــــــة مصــــــورة توزيـــــع ميفتبــــــة ابــــــن 1327وقـــــد طفبعــــــل معــــــلً د اهلنـــــد  ــــــنة ( 446)

 اجلوزي يتملدملم.
 ."تتليتً " ن خٍة: ( د447)
 ."تتليتً "( د ن خٍة: 448)
 وا م تتلبه: "اص ت   واصخت  "ة وطبع د    جم دات.( 449)

ُمؤتملمُف  ـال]
[ُمْختملمفُ ـوال
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ع ــمم ــلتوال مث مجـ ــن مـ ــر بـ ــو نصـ ــعم أبـ ــتدرك  (450)اجلميـ ــلل"ة وا ـ ــه "اهتمـ د تتلبـ
عم د  ْن أمجـــع  مـــل مجـــف  ع فيـــه أوهـــلمهم وبـمي نهـــلة وتتلبـــفه مـــ    ـــيهم د تتـــلٍل آخـــرم مجـــمم

 ذملكة وهو  مدفة تا   حمد  ٍو بعدل.
ــل فلت ــةم مـ ــنف نقثـ ــٍر بـ ــو بيفـ ــه أبـ ــتدرك   يـ ــد ا ـ ـــوقـ د ط بعـــ ــم ـــهة أو جتـ ــٍد ــــ دل د جم ـ

د جم ـــٍد ملثيـــ ة  -برـــتخن امل ـــال- (451)ضـــخمة مث ذميـــ ا   يـــه منصـــور بـــن  ـــم يم
راً  (453)ة ومجـممع املـاه (452)وتاملكة أبو  لمد بـن املصـلبوين د ذملـك تتـليتً خمتصـم

لي نف  رم فيــــه املغ ــــ  واملتصــــحي  امْلمفبــــم يـــــف اً ا تمــــد فيــــه   ــــ  املضــــب  يتملق ـــم؛ فميفم جـــد 
 صوضوع  امليفتلل.

 
( هــو   ــي بــن هبــة هللا اصعــروف يتبــن مــلتوالة مســع احلــديث امليفيــرية وتــلن حنــوايً و ــل راً 450)

به مــن ن تتبــه: "اهتمــلل د رفــع االرتيــلل  ــن اصتشــلهـــة مــ  485جميداً وأمرياًة قتا  نة 
 ألمسلمل وامليفىن واألن لل"ة مرجع هلٌم د يتبهة خف   د به م ملره و هر.ا

املايا     تاييا "هـة من تتبه: 763ت ( هو منصور بن  م يم اهلمممااينة  لفر م رخة 451)
 ."ابن نقثة     اهتملل

هـــة  680-604( هــو حممــد بــن   ــي بــن حممــوط مجــلل املــدين أبــو  لمــد ابــن املصــلبوينة 452)
ط املشــلم ومصــر واحل ــلزة وهــو حمــدو مشــهور  ــلفرة ملــه جم ــد د ديث بــبعتتــ  احلــ 

 اص ت   واصخت   ذيا     ابن نقثة.
-673( هــو حممــد بــن أمحــد بــن  يمــلن أبــو  بــد هللا مشــ  املــدين املــاه ة املدمشــقية 453)

هــــة ر ـــا إىل خمت ـــ  املب ـــدانة وأخـــا مـــن أزيـــد مـــن أملـــ  ومـــلئيت نرـــ  يتمل ـــملع 748
مــةة منهــل: " ــري ومريــدلة م ملرلتــه تيــرية جــداًة وت هــل قي   و املشــلمواهجــلزةة فهــو حمــد

أ عم املنبعمل"ة و"ميزان اال تدال"ة و"اصغه د املضعرلمل"ة و"اصشتبه د أمسلمل املرجــلل" 
 وغريهل.
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ر ــ  ــد يم ـ ــ (454)وقـ ــري اصنتبـ ه "تبصـ ــف ــلل مسم يتـ ــيحه د تتـ ــلىل بتوضـ ــر هللا تعـ ه بتحريـ
ي ةة وزطتف   يـه  اصشتبه"ة وهو جم ٌد وا ٌد؛ فضبثتفه يتحلـروف   ـ  املثريقـة اصْرضـ 

  ي لً تيرياً ممل أمه هة أو د يق    يهة وب احلمد     ذملك.
ملرُّواة] به من ا  [ اصتشل

لً ونفْثقــــلًة واخت ــــ  اآليتمل  وإن اتفقــــت -3 ــ  ــلًة مــــع [  /أ26 ] األمســــلمل: خمثــ نفْثقــ
-ا ـوحممـد بـن  فقميْـ   -برتخن املعـال-خمث لً: تمحمد بن  مقيا    (455)تعفهملئا

ْراييب ة ومهــــــل مشــــــهوران وطبقتـفهفمــــــل -بضــــــمهل : األول ني ــــــلبوريٌّة وامليــــــلين فــــــ 
 ة.ـمتقلرب

ْتم ـ   خمثـ لًة وتترـو اآليتمل: خمثـ لً ابلعكس  أو : تأْن َتت   األمسلمل: نفْثقـلًة وأتم
رمْيج بـن املنعمـلنة األول يتملشـال اصع مـة واحلـلمل   ونفْثقلً: تشفرمْيخن بـن املنعمـلنة و ـف
ة وامليـلين يتمل ـال اصهم ـة واجلـيم وهـو مــن اصهم ـة وهـو اتبعـيٌّ يـروي  ـن   ـي 

 . املتشابه يوخ املبفخملر ي  = فهو املنوع املاي يقلل مله: 
عم  ذملــك االترــلق د اال ــم وا ــم األلة واالخــتعفف د املن ــبةة  وكــذا إْن ومقــم
  يـه  (456)ثيـ  تتـليتً ج ـيعً مسـم للف "ت خـيص اصتشـلبه" مث ذيـ اوقد صمن  م فيـه اخل
 وهو تيري املرلئدة. ةأيضلً مبل فلته أمو الً 

وي ت  منه وممل قب ـه أنـواع: منهـل: أن حمْصـا االترـلق أو اال ـتبلل د اال ـم 
ــل.  ن أ ـــدمهلة أو منهمـ ــ  ة مـ ــأتيرم ــيًعة إال د  ـــرٍف أو  ـــرفالة فـ وا ـــم األلة مـ

 مال:وهو     ق  
 

 ."ي ران"( د ن خٍة: 454)
 تلنُ د األصا: "اختعفهمل" مث صو هبل املنل خ د احلل ية.(  455)
 ."ذيا هو"( د ن خٍة: 456)

املتشابه  ]
[من الرُّواة
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 (457)ةٌ روف اثبتــــــــدط احلــــــــ ـــــــ إمــــــل أبن ييفـــــــون االخـــــــتعف يتملتغيـــــــرية مــــــع أن   -أ
 د اجلهتال.

 أو ييفون االختعف يتملتغيري مع نقصلن  بعض األمسلمل  ن بعض. -ل 
نلن  وهفْم  -بيف ر اصهم ة ونونال بينهمل أممل  ٌ -فمم ن أمي ة األول: حممد بن   

لر ي ة وحممـد بـن   -املقـلف  او مثبرتخن املعال واملو -مجل ٌةة منهم املعمومق ي     ـيخ املبفخـم
ي لر  ْم أيضــــلً  -برــــتخن اصهم ــــة وتشــــديد امليــــلمل املتحتلنيــــة وبعــــد األملــــ  رامل- ــــم وهــــف

  يخ  مر بن يون . (458)[يمامليمل]مجل ٌةة منهم: 
ال  ــل: حممـــد بـــن  فنـــم ــم اصهم ـــة ونـــونال األوىل مرتو ـــة بينهمـــل ايمل -ومنهـ بضـ

رْي اتبعـــيٌّ يــمروي  ـــن ابــن  بـــل - تلنيــة يتجلــيم بعـــدهل -س وغــريلة وحممـــد بــن جفبـــم
 أيًضل.    من مفْثع مة اتبعي مشهورة وهو حممد بن جفبمرْي   -مو دة وآخرل رامل 

ر  ف بــن واصــا ن ذملــك: مفعــم يتملثــلمل -ا ـورة ومفثــمر  فف بــن واصـــتــود مشهــ  ةومــ 
  يٌخ آخرف يروي  نه أبو  ايرة املنـ ْهد ي.  -بدل املعال

ة (459)بــن  ــعد/ل[ 26]  صــل   إبــراهيمومنــهة أيضــلً: أمحــد بــن احل ــال
دف بـــن احل ـــالة مي ـــهة مليفـــنة بـــدل اصـــيم ايمل  تلنيـــةة وهـــو  ـــيٌخ  وآخـــرونة وأمْ يـــم

 املب ييفمْند ي. (460) لريٌّ يروي  نه  بد هللا بن حممد
ة وجعرـر مشـهور مـن طبقـة ململـك وم ن ذملكة أيضلً:  رص بـن مي ـرةة  ـيٌخ 

 
(457  ). ٌُ  تاا د األصاة واملصوال أن يقلل: اثب
ن بعــض املن ــخ األخــرىة ويفنظــر ترمجتــه د  د األصــا:( 458) "امليمــلين" وهــو خثــأة واصيبــُ مــ 

 .1/360"ت خيص اصتشلبه"ة 
 ." عيد"( د ن خٍة: 459)
 ."حممد بن"( د ن خٍة: 460)
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دة األول يتحللمل اصهم ة واملرلمل  بعدهل  يخ ملعبيد هللا بن مو   امليفو   ةبن مي رةا
 صلط مهم ةة وامليلين يتجليم واملعال اصهم ة بعدهل فلمل مث رامل.

 ومن أمي ة امليلين:  بد هللا بن زيدة وهفم مجل ة:
 منهم د املصحلبة:

  بد ربه. :صل   األذانة وا م جدل -
  لصم. ومهل أنصلراين. :وراوي  ديث املوضوملة وا م جدل -
 بن يزيدة بزايطة ايمل د أول ا م األل واملزاي ميف ورةة وهفم أيضلً و بد هللا 

 مجل ة:
 منهم د املصحلبة:

 .(461)يفيْفىنم أيت مو   و دييه د املصحيحال ةاخلمْثم ي -
ٌر د  ـــــديث  لئشـــــة. - ــْ وقـــــد ز ـــــم بعضـــــهم أنـــــه اخلثمـــــي.  واملقـــــلرئة ملـــــه ذتـــ

 .(462)نظرٌ  هـوفي
بضـم املنـون وفـتخن - بـد هللا بـن اـفمي  ومنهل:  بد هللا بن حعة وهم مجل ـٌةة و 

 اتبعيٌّ معروف يـمْرو ي  ن   ي. -اجليم وتشديد امليلمل
 ]اصتشلبه واصق ول[ 

 أو حصـــــا االترـــــلقف د اخلـــــ  واملنثـــــوة مليفـــــنة حصـــــا االخـــــتعف أو اال ـــــتبلل   -4
ــدميف  ــع املتقـ ــأن يقـ ــو ذملـــكة تـ ــًةة أو حنـ ــل د االمســـال مج ـ ــأخري: إمـ ــدمي واملتـ يتملتقـ

 اال م املوا د د بعض  روفه يتملن بة إىل مل يشتبه به.واملتأخريف د 
 هللا ميــلل األول: األ ــوط بــن يزيــدة ويزيــد بــن األ ــوط وهــو ظــلهرة ومنــه  بــد

 
 ة احلج.1287ة احلجة وم  مة 1674املبخلرية ( 461)
 .4/268متييز املصحلبة"ة لبة د يفنظر "اهص( 462)

املتشابه  ]
[ واملقلوب
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 ابن يزيد ويزيد بن  بد هللا.
ي لرة وأيـول بـن يم ـلرة األول مـدين مشـهور ملـي   وميـلل امليـلين: أيـول بـن  ـم

 جمهول. رف ة واآلخم يتملقوي  

 ةٌ ـخامتمم 
 :هم عند احملدثني معرفُة طبقاتم الرواةوممن امل

املرواة[  بقلت   ]ط

ن تـــــداخا اصشــــــتبهال  وفائدتــــــه: عع   ـــــ  تبيــــــال  ةاألمـــــن مـــــ  وإميفـــــلن االطـــــ 
 واملوقوفف      قيقة اصراط م ن املعنعنة.ة (464)(463)اصدمل   ال

ــلرٌة  والطبقـــــة ن   [  أ /27 ]د اصــــثع هم:  بــ ــ   ــٍة ا ــــ توا د امل ــ  ــــن مجل ــ
 .وملقلمل  اصشليخ

ة ن طبقتــال يت تبــلرينة تــأن  بــن ململــك وقــد ييفــون املشــخص املوا ــد مــ  
يـفعـمدُّ د طبقـة املعشـرةة مـيًعة ومـن  يـثف  فإنه من  يثف "بوتف صحبت ه  مل نـ  

ن   يـفعمدُّ د طبقـةٍ  غمرف امل    ص 
ْن نظـر إىل املصـحلبة يت تبـلر املصـحبة   (465) بعـدهمة فمـم

بــ لنجمعــمام اجلميــعم طبقــًة وا ــدًةة تمــل صــنع ابــ ْن نظــر إملــيهم (466)ن    ة وغــريلة ومــم
ْبو  إىل اه ـــعمة أو  ـــهوط  اصشـــله د  املرلضـــ ةة جعم هـــم  يت تبـــلر  قـــدٍر زائـــٍدة تلمل ـــ 

 
 ."املتدملي "( د ن خٍة: 463)
 تاملك د ن خة أخرى.   ة أْي: هي د  ل ية األصا: "اصدمل "ة و  يهل: "ن خة" (  464) 
 ."طبقة  ممن"د ن خٍة:  (465)
 .3/1د "امليقلت"ة ( 466)

  طبقات]
[الرواة
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أبـو  بـد هللا حممـد بـن  ـعد  (467)"املثبقـلت "طبقلٍتة وإىل ذملك جمنمخن صل   
 ة وتتلبفه أمجعف مل مجف عم د ذملك.(468)املبغداطي

م املتلبعون: ممن نظر إمليهم يت تبلر  األخـا  وتاملك ممن جلمل بعد املصحلبةة وه
ــًة وا ـــــدًةة تمـــــل صـــــنع ابـــــن  ا اجلميـــــعم طبقـــ  ـــــن بعـــــض املصـــــحلبة  = فقـــــد جعـــــم

مهمة تمــل فعــا حممــد بــن (469) بــلن ن نمظــر إملــيهم يت تبــلر امل قــلمل ق ــ  ة أيضــلًة ومــم
  منهمل وْجٌه.ة ومليفا ٍ (470) عد

تلريخ[   ]امل

نف ؛ (471)ممعرفة موامليدهمة ووفيلر  :وم ن اصهمة أيضلً  ألن  مبعرفت هل حمْصـا األمـْ
 م ْن طم وى اصد   ي مل   قلمل  بعضهمة وهو د نر  األمر ملي  تاملك.

ملرواة[   ]أوطلن ا

هف  :ن اصهـــمة أيضــــلً ومـــ   دا م وأوطـــل مة وفلئدتـــف ن تــــداخا  :معرفـــةف بـف ــــْ األمــــنف مـــ 
 ة مليفنة اف قل يتملن  .(472)االمسال إذا ات رقل

يقلت واملضعرل مل  مل[ ]معرفة ا

ن اصهــمة  إمــل أن  معرفــةف أ ــواهلم: تعــديعً وجترحــلًة وجهلملــًة؛ ألن املــراوي   : أيضــلً   ومــ 

 
(467) 3/5. 
 ــلد  مــوىل بــه هل ــمة تلتــ  املواقــدية حمــدوٌ  ة( هــو حممــد بــن  ــعد بــن ممنيــع اهلــلمشي468)

 ة روى مله أبو طاوطة أ هر تتبه: "املثبقلت امليفربى". ه 262ت  صدوق فلضا  يتألخبلرة 
 .4/1د "امليقلت"ة  (469)
 .5/5د "املثبقلت"ة ( 470)
رُ ذم (  471)  ومفيــد يف معرفــة األقــران    ، الــوالدة والوفــاة مفيــد يف التمييــز بــني األيــا  املتفقــة أحيــاأً   اتريــخ   كــْ

ن  لعصر اـلذك عـاف فيـه  معرفة ا واملتقدم واملت خر، ومفيد يف   ، ومفيـد يف  والتلميـذ   الشـيخ كـ د مـم
 فة على التواريخ لو أراد اإلنسان ذل .معرفة مكان ترَجته يف الكتك املؤلَّ 

 ."نثقلً "( د ن خٍة: 472)

[ التاريخ]

أوطان ]
[الرواة

معرفة  ]
الثقات  
[ والضعفا 
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 . ( 473) ذملك   فيه  يمٌل م ن   يفعرمفف     يفعرمفم ف ْ قفهفة أْو ال   تفعرمفم  داملتفهفة أو 
 

أمتع  تعري  اهملم ابن األ"ري مع تعدي ه تعديًع   )وذملك   م م   اجلرل والتعدي : تعريف (473)
 ت   يه(. تدراتلط ن االاممو  فيه
 مة امْلتحو يتملراوي أو املشلهد رمط  روايتهمل أو ضع رهل. : وْص ٌ اجلرل

 مة امْلتحو يتملراوي أو املشلهد  فيفم بقبول روايتهمل أو قو اهل. : وْص ٌ التعدي 
 الرواة وأصنافهم مع اجلرل والتعدي : أحوال

رواة احلديث جر لً  ا  هم تمف ا تعوقد تيف  م أئمة اجلرم واملتعديا     رواة احلديثة ومشمم 
وأممل رـــــوا د ذملـــــك اص ملرـــــلت  -يت ـــــتينلمل املصـــــحلبة رضـــــوان هللا   ـــــيهم فيف هـــــم  ـــــدول-وتعـــــديًع 

ن والطته إىل وفلتهة قيلملً منهم بواج  تا راٍو بيفا مل  رفول  ن  يلته م  ة   اصتعدطةة وأر خوا حليل
رةة وأصــبح ؛اجلرم واملتعديا   ــلفًع عًّ     ــ   -رمحهــم هللا-رم ُ م ملرــل رلظــلً   ــ  املشــريعة اصثهــ 

ق   اتر يــــةً  املــــرواةة وو"يقــــةً  بتــــلريخ تــــتحثم   يهــــل املشــــيفوك واألوهــــلم د هــــاا املبــــللة وهبــــل يم ــــْ
 املدراية  ند ا د  "ال.  مْ املرواية و     مْ مفعلطي صنهج    املتشيفيك واملنقد اصغر   املْ 

   ــ  -يت ــتينلمل املصــحلبة ةديعً  ــلً وتعــ جر  ةاملع مــلمل فــيهم   ــ  تــعم   بنلملً - وأصبخن املرواة
 األصنلف اآلتية:

 امليقلتة ويفيْفت   دييهم ملع ت لع به. -1
مليتقـــو ى د يتل  ؛ويفيْفتـــ   ـــدييهم ملع تبـــلر ةغـــري  ـــديد(أْي: ًع )املضـــعرلمل ضـــعرلً حمـــتمم  -2

 املشواهد واصتلبعلت.
 ه.ت   دييهم ملبيلن ضعره واملتحاير منيفْ ويف  ةاملضعرلمل ضعرلً  ديداً  -3
رف مــدى ضــبثهمة ويف ا -4 اختبــلر ضــبثهم  :أيْ  ةيفتــ   ــدييهم ملعختبــلرملعــدول املــاين د يـفعــْ

 وحفْيفمم هلم حب   املنتي ة.
دة د هــاا اصعتمــم    فــيهم جر ــلً وتعــديًعة وهــ المل تفثبــ و فــيهم قوا ــد اجلــرم واملتعــديااصخت ــم  -5

 املشأن.
 وتحقــُّ اململعــدم  ؛املضــعرلمل عدوطون ده المل مو  ةاملاين د يمر ط فيهم جرم وال تعديا  ةاآهوملون  -6

 تهم مل رواية.أه ي  م ن 
=
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 داللةم ألفا  اجلرل والتعدي : ملحوظة يف
ــد  ر  ملرظــــــة   د طالملــــــة   ظــــــر اصــــــرملف نْ ن اصهــــــم د هــــــاا اصوضــــــوع أن يـم مــــــ   اجلــــــرم أو املتعــــــديا مليفقــــ
 قتضــلهل روايــةف بــماف مباملتعــديا تـفقْ  ةف هــل وهــا تف ــق   روايــة املــراوي أم ال  أو هــا ملرظــ وطرجتم  هــل يفمم 

 .ال  املراوي أم
 بول املراوي وموجبلت رط ل.قم  بلت  موج   وةيت هاا  ن طريو معرفة  

مف بنــلمل   يــه بقبــول املــراوي إال إذا تنــلولم املتزتيــة د املعداملــة واملضــب   :فلملتعــدياة مــيعً  ال حفْيفــم
ــو قيــــا د راٍو:  ــــدلٌ  ــلع يتملــــراوية ف ــ ــل ييفرــــي ملع ت ــ ــإن   -مــــيعً - بقــــْدر  مــ  ييفرــــي ال  ذملــــكفــ

ن اصواضــــع - ن تــــوافر املضــــب  أيضــــلً ملع ت ــــلع بــــه؛ ألنــــه البــــد مــــ   مــــل د يميفــــن هــــاا املوصــــ  مــــ 
ُْ روايتـــهة أو  فــإنْ  اال ــتينلئية اص ــتعمما فيهـــل ) ــْدل د ميفــلن امليقـــة(ة قيــا:  ـــدٌل ضــلبٌ ة قفب ــ

 قيا: "قةة فيفاملك؛ ألن امليقة هنل د املغلمل  تتنلول املتزتية د املعداملة واملضب .
 التثبت يف تفسذ اجلرل والتعدي :أِهية  

 :أيْ  ةهـــال األملرـــلظ خمـــلرع   ومرا ـــلةف  ةأملرـــلظ اجلـــرم واملتعـــديا طالملـــة   ينبغـــي املتيبـــُ د فهـــم  
ُْ املظروف امليت ق    تا إملم.  اصثع لت  مرا لةف و  ةفيهل ي 

من ورط دة د اجلرم واملتعــدياة واال تيفــلم إىل قوا ــدهم فــيوينبغي مرا لة قوا د األئمة اصعتمم 
 فيه جرم وتعديا. وهللا اصوفو.

 قواعد يف اجلرل والتعدي :
ن خــعل طــول املتعلمــا  جــلملهال بعض املقوا د اصهم ة د يتل اجلــرم واملتعــدياة   ديــدهل مــ 

 ن املقوا د:هاا املرنة فم   مع تت   
 ن  لٍد هبمل وأب بلهبمل.اجلرم واملتعديا ال يـفْقبمعن إال م   -1
 بغري إنصلف. رم إذا صدم  اجلرم ال يـفْقبماف  -2
 أو ظهرت قرائن تدل       لم ه   يه.   ة غريل فيه   ينه ال يـفْقبماف إذا  لرضه قولف ر  ين د قم ر  م املقم رْ جم   -3
 ود يعلرضه تعديا. ربٍ معتم  ن إملمٍ اجلرم اصبهم ال يـفْقبماف إال إذا تلن م   -4
 ن وف"  و و فد  ل فع يـفْقبماف فيه ذملك. ل مم أم    ن خع  ن املتعدياة اجلرم اصبهم إمنل يـفْقبماف د  و مم  -5

=
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 معرفةف مرات   اجلرم واملتعديا. :االط عع وم ن أهم ذملكة بعدم 
رمط   دييــ ه ت ــ  ه ة وقــد بـميـ نــ ل أ ــبللم  أل ــم قــد َيمْر ــون املشــخصم مبــل ال ي ــت زم

 ذملك فيمل مض ة و صرانهل د  شرٍةة وتقد م  ر فهل مفرمص ًع.
 والغرُإ هنا ذمْكُر األلفا  الدالة يف اصطالحهم على تل  املراتك.

جلرم[   ]مرات  ا

 :(474)وللجرل مراتك
 =

هم د اجلــرم وم ــلمليفف  األئمــة   اجلــرم واملتعــديا د املــراوي املوا ــد منــلهجف     يفرا ــ   نــد تعــلرف  -6
رة مل ـــراوي  ــم ــداٍلة وحنـــو ذملـــكة وتـــاملك اصعلصـ ٍ  وا تـ ــلهٍاة وتعصـــ  ْن تمشـــدٍُّط وت ـ ــ  ــديا مـ واملتعـ

 و دمهلة وحنو ذملك.
ز ل تــا  بــلرة  واملتعــديا واملرــروق   اجلــرم   ئمة د أملرــلظ  األ   لت  اصثع  َي  مرا لةف   -7 بينهــلة فتـفنـــم

 يفن فـمْهم تعمهم د اجلرم واملتعديا.وبدون ذملك ال  فْ  .قلئ هل     مراط  
 ن أمرين:واملتعديا د املراوي ال بد  م   اجلرم   قبا ا تملط   -8
ُف  -أ   بتهمل ملقلئ همل. ْ ن ن  م   املتيب
 مل.مراطل منه فْهمف  -ل
واختيــلر  ل  اجلــلرم واصعــد    مــراط   ملرهــم   أملرــلظ اجلــرم واملتعــديا وأ ــبلهبمل أمــٌر الزمٌ  خمــلرع   مرا ــلةف  -9

 املرأي املصلئ  د  و  املراوي.
تــلن تيف ــ م فيــه   د املــراوية إنْ  بقــول إمــلٍم وا ــدٍ  -د اجلــرم واملتعــديا-ن اخلثأ االتترلمل  م    -10

مل يــفوازمن بينهــل  ؛يف ــ م د املــراوي جر ــلً وتعــديعً ن تم مــم  ن املرجــوع ألقــوال تــا   لة إْذ البــد مــ  غــريف 
 فييفتر  به. وا دٍ  إملمٍ  ل إذا د يوجد إال قولف في خا يتصقبول أو املراجخن منهل. أم  

تعدي ه فق ة  د  أو    ة اهنصلف  دمف االقتصلر     األقوال د جرم املراوي فق    ن  ْرط  قيو  م    -11
 وهللا اصوفو اهللطي إىل امل داط. .  ين معلً ر ملألمر ن املنظ فع بد  صعرفة طرجتهة م  

 ألفا  اجلرل والتعدي : مراتكُ ( 474)
اصــثعم     ملرــر وحب ــم  غــري منحصــرةة وحب ــ  طالملــة تــا    متعــدطةٌ  مل  ــرم واملتعــديا أملرــلظٌ 

=

مراتك  ]
[اجلرل
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 قلئ ه تيفون طرجته د يتل اجلرم أو املتعديا.

 ــْم املاي يعنينل هنل هــو املع  عدياة و هم صرات  اجلرم ومرات  املتاألئمة د  د     طرائوف واخت رُ  
ــديا ملي ـــُ د مرْ  أبن   ــرم واملتعـ ــلظ اجلـ ــةٍ أملرـ ــدةٍ  تبـ ــي   وا ـ ــة ملـ ــة "قـ ــو املنـــلس أو "قـ ــديا أبو"ـ ة فلملتعـ

 تلملتعديا بيقة أو ال أبس به أو صلحل.
" أو " ي مل  واجلرم أبتال املنلس أو تاال أو طج لل أو يضع احلديث ملي  تلجلرم بـ" ملال 

 ملوهم"."تيري ااحلرر" أو " ثر" أو 
ــلر  ؛ت هـــل  د هـــاا اصوضـــع اصصـــن ة رمحـــه هللاة مراتـــ  اجلـــرم واملتعـــديا ود ي ـــتوف    اً.اختصـ

 وفيمل ي ي بيلٌن هلل:
 )مرت بًة م ن األ ها إىل األ وأ(: مراتك اجلرل:

 حنو قوهلم: فيه مقلل. فيه ضع . ملي  بااك املقوي ....إىل آخرل. -1
تجُّ بهة مض -2  ديث...إىل آخر مل هنلملك.ثرل احلحنو قوهلم: ال حف
د اً. واٍل مبرٍة. -3  حنو قوهلم: رفط   دييه. ضعيٌ  ج 
 رق احلديث. متـ همٌم يتمليفالة أو املوضع.  لق . ْ حنو قوهلم: يم  -4
 ضع. ييفال.حنو قوهلم: طج لٌل. تا ال. وض لٌع. يم  -5
 امليفال. ل. رْتن: أتال املنلس. إمليه اصنته  د امليفاـمل يدل      اصبلملغةة ت -6

تجُّ أبصــــحلهبلة مليفــــنة اصرتبتــــلن األفومليــــلن يف و فيفــــْ   يفتــــ   ــــديث  م هــــال اصراتــــ  أنــــه: ال حــــف
ــحلهبمل ملع تبــــلر. وتصــــني ف هــــال اصراتــــ    م   أصــ أمــــٌر اجتهــــلطيٌّة واملعــــربة بدالملــــة امل رظــــة و فيفــــْ

 صل بهل.
 )مرت بًة م ن األ    إىل األ را(:مراتك التعدي :  

 هلم. وت هم  دوٌل بتعديا هللا ور ومله  ة  يهمن هللا رضوا ةاملصحلبة -1
 مل جلمل املتعديا فيهل يتصبلملغة حنو: أو"و املنلسة إمليه اصنته  د املتيبُ. -2
 : "قة "قة.ـمل تفر  رم فيه ملررف املتو"يوة ت -3
 مل انررط بصيغٍة طاملٍة     املتو"يوة ميا:   ة. "قة. -4

=
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امة املوصــــ  مبــــل طل   ــــ  اصبلملغــــة فيــــهة وأصــــرم ذملــــك املتعبــــري  :أ ــــوأفهل أبمفْـعــــم
ن  هــو د املوضــعة أو تأتــال املنــلسة وتــاا قــوهلم: إمليــه اصنتهــ [   /ل 27 ] رفتــْ

 ذملك. امليفالة وحنو
لعة أو تــا ال؛ أل ــل وإنْ  للة أو ومضــ  تــلن فيهــل نــوعف مبلملغــٍةة مليفنهــل   مث: طجــ 

 طون امليت قب هل.
 =

 مل قيا فيه: ملي  به أبس. -5
 ن املت ريخن ميا: ملي  بعيداً  ن املصوال.يتملقرل م   عر ْ أم  مل -6

 ُحْكُم هذه املراتك:
ة أمــل  مف هــال اصراتــ : اال ت ــلعف يتألربــع األفومل  األخــرى فــع حــتج أصــحلل اصراتــ  و فيفــْ

ن هبــ  مة مليفــْنة هنــلك فـــرٌق بــال ضــْعٍ  وضـــْعٍ ؛ وذملــك الخــتعف  طرجـــلت  املضــع ة فمــنهم مـــم
ن يفيفتـــ   دييـــه مل بيـــلن واملتحـــاير مـــنهمة  واهد وايفيفتـــ   دييـــه د يتل املشـــ  نهم مـــم ال تبـــلرة ومـــ 

 تلمليفا ابالة ميًع.
   تعاُرُإ اجلرل والتعدي :

ملي  تا جرم وتعــديا د املــراوي املوا ــد متعلرضــلً طائمــلًة فــإذا تــلن املتعــلر   لصــًع بــال 
م  ذملــك هــواجلــرم واملتعــدياة فــإن   اف إمليــه خــا مبــل نمْدر ــهمل ت يهمــلة وأ أنْ  املصــوال د  فيفــْ تمصــ 

ة أخــْاان هبمــل مجيعــلًة وإال أخــْاان يتمليلبــُة وإال ل مجيعــلًة وملــي  بينهمــل تعــلر ٌ تــم بـم املدرا ــةة فــإن "ـم 
ن قــلل تعمــلً غــرْيم هــااة تلختيــلر  تقــدمي اجلــرم د هــال احلــللة   رج حنل. ن األئمــة مــم ٌد مــ  وإن ك واج 

 .-د نظري -جتهلط أو غرْيل م ن األقوالة مليفنه م ن قمب يا اخلثأ د اال
د   مراتـــ  اجلـــرم واملتعـــدياة فأوصـــ هل إىل "نـــيت  نو ـــلً مـــل والبـــن   ـــر اجتهـــلٌط خـــلصٌّ  د  ـــم

ــل  ــل د أول "تقريــــ  املتهــــاي ". وقــــد حنــــوتف د ذترهــ ــًةة ذترهــ ــرة مرتبــ ــل  شــ ــرل هنــ ــل ذتــ   ــــ  مــ
    د تع يقه     املنـزهة.ط.امل خلوي د "فتخن اصغيث"ة و    مل ذترل 
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هم فهلة أيْ  ــْ ــم وأم ـ ٌة أو  ـ ال   ــم ــعٌن ملـ ــوهلم: فـ ــرم = قـ ــ  اجلـ ــة   ـ ــلظ املداملـ ملف : األملرـ ي  
 احلررة أو: فيه أط  مقلٍل.

 وبماْلم أ وأ  اجلرم وأ ه  ه  مرات ف ال َتر .
ة أ ــدُّ  (475)قــوهلم: ة أو منيفــرف احلــديث  مــ وٌكة أو  ــلقٌ ة أو فــل شف املغ ــ  

 م ن قوهلم: ضعيٌ ة أو ملي  يتملقوية أو فيه مقلٌل.
 

يا[  تعد مل  ]مرات  ا

 :معرفة مراتك التعدي وم ن اصهمة أيضلً: 
ــاوأر  رممف ذملـــك: املتعبـــريف  :فعهـ ــلًة مبـــل طمل    ـــ  اصبلملغـــة فيـــهة وأصـــْ املوصـــ ة أيضـ

ُ  املنلسة أو إمليه اصنته  د امل .تأبفعامة تأو"و  املنلسة أو أ"ب  ُ  يب
ن املصـرلت املد    مث  (476)ة   ـ  املتعـدياة أو وصـرال: تيقـةٍ املـ  مل أتتد بصرٍة مـ 

ة أو "قٍة  لفٍرة أو  دٍل ضلبٍ ة  ٍُ ٍُ "ب  أو حنو ذملك."قٍةة أو "ب
ــرل  مـــ   :وأدأهــــا عمر يتملقـ ــل أم ـــْ ــها  مـ ْرومى  دييـــهة  ن أ ـ ــيٍخة وميــــف املت ـــريخن: تشـ

 ويـفْعتمربمْ بهة وحنو  ذملك.
 وبماْلم ذملك مرات ف ال َتمْرم .

تعديا[  مل جلرم وا  ]أ يفلم ا

ة ذفت رمتْ وهذه أحكاٌم تتعلق بذل 
 هل هنل ملتيفم ة  املرلئدةة فأقول: (477)

ن  ــلرفٍ  يم مب ــرط  مــل تفقبــما املتزتيــةف مــ  ن غــري  ــلرٍف؛ ملــ ع يـفزمتــ    أب ــبلهبلة ال مــ 
زمكٍ  ظم  ن غـــري مملر ـــٍة واختبـــلٍرة وملـــو تلنـــُ املتزتيـــة صـــلطرًة مـــن مـــف هـــر ملـــه ابتـــدامًلة مـــ 

ن ا"نــال؛ إحللقــلً هلـــل  ا إال مــ  ن  ــرمط أ ــل ال تفقبــم وا ــٍدة   ــ  األصــخنة خعفــلً مل مــم
 

 ."مفقوهل": ( د ن خةٍ 475)
 إخلة وتاا مل بعدهل!" تيقٌة..."( د ن خٍة ضبثهل هيفاا: 476)
 ."ذتررل"( د ن خٍة: 477)

مراتك  ]
[التعدي 

أحكام ]
اجلرل  
[والتعدي 
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 يتملشهلطةة د األصخنة أيضلً.
ــ أن   والفـــــرق بينهمـــــا: ز لف منــ ــم ــل املعــــدطة ـاملتزتيــــةم تـفنـــ ــ ممط فيهــ ــع يفشــ م؛ فــ ــْ زملةم احْلفيفــ

 واملشهلطةف تقع م ن املشلهد  ند احللتم؛ فلف قل.
اف بــــــال مــــــل إذا تلنــــــُ املتزتيــــــة ن  وملــــــو قيــــــا: يـفرمصــــــ  د املــــــراوي م ــــــتندًة مـــــــ 

ي ــ   ــلطلة إىل اصزتــــ ــلً؛ فإنــــــه اجتهــــ هــــ ــلن مفت    ــريل مليفــــ ــن غــــ ا  ــــ ــْ إْن   (478)أو إىل املنـ قــــ
دمطف أصــًع؛ ألنــه  (479)ولم األ تــلن زملة ـ ين ــٍا ييفــون مبنــ[  /أ28 ]فــع يفشــ ط املعــم

ر ي م فـميم ــــــــــــْ احلــــــــــــلتمة وإن تــــــــــــلن امليــــــــــــلين 
م أنــــــــــــهة  (480) . وتبــــــــــــال  فيــــــــــــه اخلــــــــــــعفف

املعــدط؛ ألن أصــا املنقــا ال يفشــ ط فيــه املعــدط؛ فيفــاا مــل  يفشــ ط ال ة(481)أيضــلً 
 . وهللا  بحلنه وتعلىل أ  م.(482)تمرر ع  نه

بما[ ]ملي  تا جمرْ  يـفْق  م جلرٍم 

ــي ــ   (483)وينبغـ ــديا إال مـ ــرم واملتعـ ــا اجلـ ــا أن ال يـفْقبـ ــع يـفْقبـ يـمق  ٍر؛ فـ ــم ــدٍل مفتــ ن  ـ
 

 ."ألنه يظهر"( د ن خٍة: 478)
 .؛ ألنه خربف "تلن". وهو خثأٌ "األولف "( د ن خٍة: 479)
 ."فيف رى "( د ن خٍة: 480)
ــه: و ( 481) ــًع  نــ ــيوطي نقــ ــهل: "د  ــــرم املتقريــــ  مل  ــ ــيةة نصــ ــلًة يتبــــال أد األصــــا  ل ــ يضــ

 املظلهـر". وهو
 .1/309ق ُ: وتعم امل يوطي د "تدري  املراوي"ة  

ــل تبــــال د األول482) ه: "وتمــ وهــــو مــــل إذا تلنــــُ املتزتيــــة  -( د  ل ــــية األصــــا تع يــــٌوة نصــــُّ
ي  -م تندًة إىل اجتهلطل  قلل امل يوطي: وملي  هلــاا املترصــيا املــاي ذتــرل فلئــدٌة إال نرــْ

 .أ 28 اخلعف د املق م األول" ق
 .1/309ق ُ: وتعم امل يوطي د "تدري  املراوي"ة  

 ."وتاا ال ينبغي"( د ن خٍة: 483)

ليس ك  ]
جارل    جمْرل

[يـُْقبم 
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رممم  رمطم فيــــه؛ فم ــــم ن أمفـــــْ جــــرمف مــــم
مبــــل ال يقتضــــي رط   ــــديث ا ــــد  وة تمــــل ال  (484)

 تزتيةف ممن أمخا مب رط املظلهر؛ فأمط و املتزتيةم. (485)تفقبا
د )): -د املرجــــللد نقــــْ  تقرامل املتــــلم  ن أهــــا اال ــــوهــــو مــــ  - (486)وقــــلل املــــاه 
تمـع ا"نـلن مــ   ن   مـلمل هـاا املشــأن قـ ُّ   ـ  تو"يــو  ضـعيٍ ة وال   ـ  تضــعي   َيم

 انته .( 487)(("قةٍ 
وهلــاا تــلن مــاه  املن ــلئي أن ال يــف مكف  ــديثف املرجــا   ــة َيتمــعم اجلميــعف 

 .(488)    ترته
ــتكلمُ  ذمر املــــ ــْ ه ـرم واملتعــــــديا؛ فإنــــــن املت ــــــلها د اجلــــــد هــــــاا املرــــــن مــــــ    ومْليمحــــ
ة فـميفْخشــــــم    يــــــه ٍُ تــــــلن تلملْ إْن  ــــــد لم بغــــــري  تيبــــــ   ٍُ ُ   فيْفمــــــلً ملــــــي  بيلبــــــ ْيبــــــ  مف

ن رم ـأن يمْدخـــــ ا لٌ ا د زمـــــرة مـــــم ن أنـــــه تـــــم رممم (489)وى  ـــــدييلً وهـــــو يفظـــــم ة وإن جـــــم
 

 .)!( "جمر مٌ "( د ن خٍة مثبو ة: 484)
 ."يفقبا"( د ن خٍة: 485)
 .63د تتلبه "اصوقظة د مصث خن احلديث"ة ص ( 486)
وإمنا ؛ منه الظاهرم  طالقهذا اإلليس على   ،رمحه هللا  ،"وقال الذه ": كالم الذه   قوله:(  487)

مم املتكلمــني علــى اجلــرل والتعــدي  إىل ثــالثم  هــو حبســك داللــةم ســياقمهم؛ فإنــه فئــات:  قمســّ
ن طبقتـني يـمْقصد ابإلَجاع هنـا اجتمـاع اثنـني مـم فهو    ؛املتشددين، واملعتدلني، واملتساهلني

ر  ن هــــذه الطبقــــات الــــثالثخمتلفتــــني مــــم  ه "املوقظــــة"، ونقلــــه بنصــــيف  كالمــــه هــــذا، ذمكــــم
واخت رــوا تيــرياً د تر ــري  .وك "فـتح املغيـث" ويف "املتكلمـون يف الرجـال"، ولـذُهُ السـخا

 معنلل املاي قمصمدلف املاه ة وال جملل مل طلملة فيه هنل.
 .1/482ونق ه اص مل  أيضلً د "املنيفُ     ابن املصعم"ة ( 488)
ا يشـم  كـ َّ د ، وإمنـن ذل ؛ ألّن ضرره ال يقتصر على حـديث  واحـمم   ب  قد يكون أشنعم (  489)

 ما رواه ذل  الراوك ممن احلديث؛ فيتعدد الضرر بتعدد روا ته.
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م   ــــومٍل ٍز أمقــــدممم   ــــ  املثعــــن د م ــــ ٍم بــــريمٍل مــــ  رُّ ـري   ـــــبغــــ ه مب  ْي ــــم ن ذملــــكة ووممســــم
 .(490)يه  لرفلف أبداً يـمْبق     

ن اهلـــــــوى واملغـــــــر   املرل ـــــــد . وتـــــــعمف  (491)واآلفـــــــة ْدخا د هـــــــاا اترًة مـــــــ  تـــــــم
ــ ـــ  اصتقـــــــدمال  لملـــــ ن اصخلملرـــــــة  د املعقـــــ ــ  ــلً. واترًة مـــــ ــااة غلملبـــــ ن هـــــ ــو ـٌم مـــــــ  لئدة وهـــــ

 قد لً و دييلً. وط تيرياًةـموج
ـــوال ينبغــــــي إطــــــعق اجلــــــرم بــــــاملكة فقــــــد قــــــد منل  قيــــــ ـــوم احلــــ ا ـلل  د املعمــــ

 رواية  اصبتد ة.ب
 

ديا[  تع اجلرم     امل  ]تقدمي 

ة وأمط وم ذملك مجل ـٌةة ومليفـنة حم ـُّهف إْن صـدر (492)واجلمرْمف مقد مف     املتعديا
 

ــامم ابــــنم ( 490) ــذاً  جــــز  هللا اإلمــ ــر  خــ علــــى التنبيــــه املهــــّم يف هــــذه الفقــــرة، وهــــو تنبيــــٌه  حجــ
ــْم  ــدياًل؛ فكــ ــاً وتعــ ــرواة جرحــ ــى الــ ــومرمع يف الكــــالم علــ ت والتقــــو  والــ ــّ ة التثبــ ــّ علــــى أِهيــ

ــا يف الســـــــنوات  ن ُأأس  لـــــــذ متخصصـــــــني، املتـــــــ خر رأينـــــ ــم ن تســـــــاه   وجـــــــرأة  مـــــ ــم ة مـــــ
 متطّفلني على هذا العملم بغذم عمْلمإ

 هنا يمْذكر ابن حجر بع  أسباب الزل  وا طم م يف كالم املتكلّمم يف اجلرل والتعدي .( 491)
علــى  ســوا ٌ  ،"واجلــرل مقــدم علــى التعــدي ". قلــُت: هــذا يف احلقيقــة لــيس بســديد   قولــه:( 492)

 أو علـى تقييـده؛ أبنْ  -كما قال بـه َجاعـة، علـى مـا ذكـره املصـنف رمحـه هللا  -  طالقاإل
ه للقول بتقدمي اجلرل ألنه ال وجْ ، حه املصنفعلى ما رجّ ،  يكون مبيَّناً ممن عارل  أبسبابه

يف الــراوك، وإذا كــاأ َجيعــاً كالمــاً يف الــراوك،   منهمــا كــالمٌ لقــًا؛ إْذ كــ د علــى التعــدي  مطْ 
ح  أنْ  هو ملتعنيل  أن افمع  ذ ننظر هلمـا َجيعـاً مبنظـار  واحـد ؛ فـال يصـح أيضـاً أن نـُـرمجّم
 ، إْذ ال ُمسموّمش لذل .تعديالً  أو اً جرح سواٌ  كانابلنوع، 

 ن اجلرل والتعدي  مبيزان  واحد ، نـمْنظر فيه إىل أمرين: مم والصواب هو أن نْدرس كالً  
  منهما.مد  ثبوتم ك ّ   - 
 بينهما. ارإم التع لم ومد  حصو  - 

=

تقدمي ]
اجلرل على  

[التعدي 
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ٍر د يمقـدم فـيمن "بتـُ  داملتـفهفة  مفبـمي نلً م ن  لرٍف أب بلبه؛ ألنـه إن تـلن غـريم مفرم ـ 
 ضلً.وإن  صدر م ن غري   لرٍف يتأل بلل  د يفعترب بهة أي

عً غـــريم مفبـــمال   امل ـــب ة إذا  مــم ام اجلـــرمف فيـــه جمف فــإْن خـــع اآـــروم  ـــن تعــديٍا قفبـــ 
ن  ــلرفٍ  فهــو د /ل[ 28]ألنـه إذا د ييفـن فيــه تعـديٌا  ؛  ـ  اصختــلر ةصـدمر مـ 

ي  ز  اآهولة وإ مللف قول اآر  م أمْوىل م ن إمهلمله.   م
 ه.د ميا هاا إىل املتوق  في (493)ومللم ابن املصعم

 

 =
 على االحتماالت اآلتية: وستكونُ  ،هذه الدراسة وبعد ذل   خذ بنتيجةم   

 ر الثابت.إما أن ال يـمْثبت أحدِها؛ فنرّده؛ و خذ ابآلخم  -١
 يـمْثبتا، كالِها؛ فننظر عندئذ يف مد  حصول التعارإ بينهما. أنْ  أو -2
أن ال يكــون بينهمـا تعـارٌإ؛ فن خــذ  همـا هـوالنظـر يف مــد  التعـارإم بين واالحتمـال بعـدم  -3

أو َيمْصــ  بينهمــا تعــارٌإ يف الظــاهر؛ فـمنـمْنظــر يف طـُـُرقم  -طاملــا أ مــا اثبتــان-هبمــا َجيعــاً 
 اجلمع بينهما؛ و خذ ابلنتيجة.

 .98د "مقدمته"ة ص ( 493)
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  ـفص
مليفىن]  [ األمسلمل وا

 :وممن املهم، يف هذا الفنّ 
ُة كــُ  املســمَّنْيم  ْ ممن أن ةيت د بعــض  معرفــُ ــف تفه رم يتمســه وملــه تنيــة ال يـ ممــن ا ــْ

.(494)املرواايت مميْفن ي لً   ؛ مل ع يفظمن  أنه آخمرف
 ة وهو  يف  املاي قب ه.ُمكمنَّنْي ومعرفة أيا  الْ 

ُتهُ  يـم  ة وهفْم ق يا.ومعرفة ممن ايُُه ُكنـْ
 ة وهفْم تيري.ومعرفة ممن اْخُتلمفم يف كنيته

ة تلبن جفرمْيجة مله تنيتلن: أبو املومليـدة وأبـو خلملـدة أو  ومعرفُة ممْن كثرت ُكناه
 وأملقلبه. هف تيفرت نعوتف 

ن وافقــــــتْ  ــم ــة مــــ ــه  ومعرفــــ ــمم أبيــــ ُه اســــ ــُ تــــ يـم ة تــــــأيب إ ــــــحلق إبــــــراهيم بــــــن ُكنـْ
ن  :وفلئــــــدة معرفتــــــهإ ــــــحلق اصــــــدينة أ ــــــد أمْتبــــــلع  املتــــــلبعالة  يف املغ ــــــ   مــــــ  نـمرــــــْ

بمهف إىل أبيـــــــه فقـــــــلل: أمخـــــــربان ابـــــــنف إ ـــــــحلق؛ فـمنف ـــــــ  م إىل املتصـــــــحي ة وأن  نم ـــــــم
 لق.ـإ ح أبو (495)املصوال: أان

 أو يتملعيف : تإ حلق بن أيب إ حلق امل  ب يعي.
ة تأيب أيـول األنصـلرية وأفم أيـولة صـحلبيلن أو وافقْت ُكنيُتُه كنيةم ووجته

 مشهوران.
 

 ."ميفمن يلً "( د ن خٍة: 494)
 . " أخربأ  أمكْ " ك يف األص  بني السطور:  . وُكتم يف اصطالل اْلُمحمدّمثني هذا رمٌز لـ"أمخربممأ" ( 495)

األيا  ]
[والك 
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هم اسمم أبيه  أو ة تـلملربيع بـن أنـ ة  ـن أنـ ة هيفـاا ةيت د وافق اسُم شيخم
 ـن  ـلمر  بـن  :(496)"املصـحيخن"املرواايت فـميفظن أنه يروي  ـن أبيـهة تمـل وقـع د 

لة بــا أبــول  - ــيخف املربيــع-ة وملــي  أنــٌ  (497) ــعدة  ــن  ــعٍدة وهــو أبــول واملــدم
ورة وملـي  املربيـعف بيفريٌّة و ـيخه أنصـلريٌّة وهـو أنـ  بـن ململـك املصـحليب اصشـه

 اصاتورف م ن أوالطل.
ئهم[   ]اصن وبون ملغري آيت

كم إىل لذ أبيه:  ومعرفة من ُنسم
ــداط بــــن األ ــــوط نف    ــ  تلصقــ ــه تبنــ ــو  ــــ  إىل األ ــــوط املزهــــري مليفونــ ــل هــ للة وإمنــ
 بن  مرو. (498)اصقداط
ٍمة أ ــــدف  (499)أو ةة هــــو إمسل يــــا بــــن إبــــراهيم بــــن م ْق ــــم ه ة تــــلبن  ف ميــــ  إىل أفمــــ  
ال حـف  ُّ أن يقـلل ملـه: ابـنف  ف ميـ ة؛ وهلـاا   وتـلن قلتة و ف مي ةف ا مف أفم  ه ة ا تفه رم هبـلةاملي

 .(500)تلن يقول املشلفعي: أخربان إمسل يا املاي يقلل مله: ابنف  ف مي ة
رهل[   ]ن       خعف ظله

كم إىل لمْذم ما يمسبق إىل الفهم:   أو ُنسم
نل تهل أو بـمْيع هــلة وملــي  تــاملكة وإمنــل  تلحلــما املة ظــلهرفلف أنــه من ــوٌل إىل  صــ 

 
 ة املوصية.1628ة اه لنة وم  م بعد رقم 56املبخلرية ( 496)
عامر بن سعد عن سعد، الواردة يف الصـحيح، املـراد بـه سـعٌد أبـوه،   املقصود أّن روا تم (  497)

نـٌس )سعد بن أ  وقـّاص(، وذلـ  لـيس كروايـةم الربيـع بـن أنـس عـن أنـس؛ إذ املـراد بـه أ
قــــة عنـــد احملـــّدثني يف ضـــبطهم لأليـــا  واألســـانيدإ شـــيخُ  ه. مـــا أعظـــمم هـــذه الدّم ه، ال والـــدم
 هللا. رمحهـم

 ."مقداط"( د ن خٍة: 498)
 ."أو نف  "( د ن خٍة: 499)
 وهذا شاهٌد بومرمعم اإلمام الشافعّي وأدبهإ . 344/ 2  يفنظر: "فتخن اصغيث"ة مل  خلوية (500)

املنسوبون  ]
[ لغذ آابئهم 

على   كٌ سم نم ]
 خاللم 
[ظاهرها
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 تلن َيلمل هم؛ فـمنف    إمليهم.
 مة ومليفنة نـمزمل فيهم.يْ وت  يملن املتيمية د ييفن م ن به املتـ  

ــدل؛ ــ   إىل جـ ن نف ـ ــم ــاا مـ ــف [  أ /29] وتـ ْ ممن املتبل ـ ــف ــن[هة ال يــ ــو  (501)]مبـ وافـ
 وا مف أبيه  ا مم اجلد اصاتور. امسمهفة امْسفهف 

بـن ة تلحل ـن بـن احل ـن بـن احل ـن  تفق ايه، واسم أبيه، وجــده ومعرفة ممن ا 
 ن ذملك. وهو م ن فروع اص م  ما.  ي بن أيب طلمل ة وقد يـمقمعف أتيرف م  

ــل داً  ــم  األل  فصـ ــم  وا ـ ــع اال ـ ــمف األل مـ ــمف وا ـ وقـــد يترـــو اال ـ
ــأيب (502) ة تـ

 هو زيد بن احل ن بن زيد بن احل ن بن زيد بن احل ن. ي  ن امليف ْند  مْ امليف 
ة فصـل داً: تعمـران  ـن أو يتفق اســم الــراوك واســم شــيخه، وشــيخ شــيخه

لر طي ة  ــم ــلمل املعفثــ ــلين: أبــــو رجــ رف يتملقصــــرية وامليــ ــْ ــرانة األول: يـفعــ  مــــران  ــــن  مــ
ال املصــحليبة وت ــ يملن  ــن  ــ يملن  ــن  ــ يملنة األول:  وامليلملــث: ابــن  فصــم

ــرباينة وامليــــلين: ابــــن أمحــــد املوا ــــثية وامليل ــن أمحــــد بــــن أيــــول املثــ ملــــث: ابــــن ابــ
  بداملرمحن املدمشقي اصعروف يتبن بنُ  فرمْ بيا.

ــاً  لرة وقــــد يقــــع ذلــــ  للــــراوك ولشــــيخه معــ دماين املعثــــ  ة تــــأيب املعــــعمل اهلممــــم
يتملروايــة  ــن أيب   ــي األصــبهلين احلــد اطة وتــاٌّ منهمــل امســه احل ــن  (503)مشــهور

  د  قــل فلترقــل د ذملــكة واف    ( 504) بــن أمحــد   بــن احل ــن   أمحــد بــن احل ــن بــن أمحــد  بــنا
 

 ن عدة نسخ، وهو املناسك للسياق.بمت مم يف األص : "كمن"، واملثْـ  (501)
 . واصيبُ هو املاي د األصا."مع ا م اجلد وا م أبيه فصل داً " ( د ن خٍة:502)
 ."اصشهور"( د ن خٍة: 503)
 .مراتن فق   "احل ن بن أمحد" خٍة: ( د ن504)
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 . وصمن  م فيه أبو مو   اصديه جزملاً  لفًع. واملن  ْ بمة  إىل املب د واملصنل ةية  نْ امليفف 
ة وهـو نـوٌع ملثيـٌ ة د يتعـر  ملـه شيخه والراوك عنه  ن اتفق اسمُ ومعرفة مم 

 رمْفع امل ب   من يفظفنُّ أن فيه تيفراراً أو انقعيتً. :ابن املصعمة وفلئدته
 فمم ن أمي ته: 

لر   م ـــ م بـــن إبــــراهيم  :ي ة روى  ـــن م ـــ م وروى  نـــه م ــــ مة فشـــيخهاملبفخـــم
ريي صــل    :املبصــرية واملــراوي  نــه (505)[يهيــداملرمرا] لع املقفشــم م ــ م بــن احل ــ 

 املصحيخن.
وتاا وقع ذملك ملعمْبد  بن محفمْيٍدة أيضلً: روى  ن م  م بن إبراهيمة وروى  نه 

 ينهل. دييلً هبال امل مجة بع (506)"صحيحه"م  م بن احل لع د 
روى  ـــن هشـــلمة وروى  نـــه هشـــلم: /ل[ 29] ومنهـــل: حـــع بـــن أيب تيـــري:

ْن أمقرانــ ه ة واملــراوي  نــه :فشــيخفهف  هللا  هشــلم بــن أيب  بــد :هشــلم بــن  ــروةة وهــو مــ 
 املد توائي.

ابـن  ـروةة  :روى  ن هشلمة وروى  نـه هشـلمة فـلأل    :ومنهل: ابن جريج
 ابن يو   املصنعلين. :واألط 

م بــن  فتـمْيبــةم ومنهــل: احلم  ابــن أيب  (508) ــن ابــن أيب ملي ــ ة و نــه (507)يــروي :يفــم
 

. ومـا أثبتـُّ   يف األص :(  505) ُه هـو "الفراديسي"، وكذا جا  يف عدة نسخ، ويف بعضها كما أثبـتُّ
ــواب (ة و"املتــــلريخ امليفبــــري"ة 6660ة يفنظــــر ترمجتــــه د: "تقريــــ  املتهــــاي "ة ترمجــــة )الصـ

7/254. 
 ة اص لقلة.1553برقم ( 506)
 ."روى "( د ن خٍة: 507)
 ."وروى  نه"( د ن خٍة: 508)
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بــــن  بــــد املــــرمحن اصــــاتورة  (509)حممــــد : بــــد املــــرمحنة واألط  :ملي ــــ ة فــــلأل   
 وأمي ته تيرية.

 
ت واملضعرلمل[  يقل  ]امل

 . ة ـ معرفة األمسلمل اآر طةة وقد مجممعمهل مجل ٌة م ن األئم   : ومن املهم، يف هذا الفن 
ْن َج ةمة "املثبقــلت "ة تــلبن  ـعٍد د عهــا بغــذم قيــد  فمــنهم مــم يممــم يـْ ة وابـن أيب خم

 ."اجلرم واملتعديا"ة وابن أيب  ل  د (510)واملبفخملر ي  د اتر همل
 . ( 512) ة وابن  بلنة وابن  لهال ( 511) ة تلملع ْ  ي ومنهم ممْن أفرد الثقات 

ب لنمة أيضلً.(513)ة تلبن  مد ي  ومنهم ممْن أفرد اتروحني  ة وابن    
دم بكتــــاب  خمصــــوص  و  ــَّ ْن تـمقميــ لر ي ة أليبمــــنهم مــــم نصــــٍر  (514)ة ترجــــلل  املبفخــــم

مـل معـلً أليب (516)ويـه ف نْ ة ورجلل  م ـ مة أليب بيفـر بـن مم (515)امليفعيتذي ة ورجلهل 
 

 ة ود ياتر "حممد"."ابن  بد املرمحن"( د ن خٍة: 509)
 ."اتر يهمل"( د ن خٍة: 510)
ع ْ  ــي ة اهمــلم احلــلفرة  ــيفن طــراب   املغــرل أايم حمنــة املقــول هللا امل( هــو أمحــد بــن  بــد 511)

هـة من تتبه: "امليقلت" د جم دة مليفنه غري مرت ة فرتبه امل بيفي 261  و املقرآنة ت
 ."ترتي  امليقلت"ومسلل: 

هـــة  ــيخ املعــراق د اهتيــلر مــن 382-297ة بن  ــلهال ( هو  مر بن أمحد بن  يملن512)
  غوامض صنل ة ا د"الة وتتلبه: "امليقلت".ملبلرع داملروايةة ومل تلن يت

هـة وتلن  لفظلً متقنــلًة د 365-266( هو  بد هللا بن  دي اجلرجلينة اهملم احللفرة 513)
 ييفن د زملنه مي هة أ هر تتبه: "امليفلما د املضعرلمل".

 ." مث أص حهل املنل خالبن"د األصا: تلنُ (  514)
عيتذية أبــو نصــرة بخــلري ا( هــو أمحــد بــن حممــد بــن   ــال امل515) هـــة تــلن 398-323مليفــم

 أ رر أها بعط مل ورامل املنهر د زملنهة مله: "رجلل املبخلري" وغريل.
 ــنةة  81هـــة وملــه  428ت  ويــهة   ف نْ أبــو بيفــرة اصشــهور يتبــن مم   ة أمحــد بــن   ــي بــن حممــد ( هــو 516)

=

الثقات  ]
[ لضعفا وا
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ــ لين  ـيـــــ  يب   ـــــي اجلم لل  أيب طاوطة ألـاملرضـــــا ابـــــن طـــــلهرة ورجـــ
ة وتـــــاا رجـــــللف (517)

ماية ورجللف املن   لئية جلمل ٍة م ن اص غلربةة ورجلل امل تة: املصحيحالة وأيب امل   
د تتلبــــه  (518)طاوطة وامل مــــاية واملن ــــلئية وابــــن ملجــــهة ملعبــــد املغــــه اصقد ــــي

بـه اصـ ز  يُّ  تفهة وز طتف   يـه د "رـاي  امليفمـلل"ة وقـد خلم صْـ  (519)"امليفمـلل"ة مث ها 
ن املـزايطاتة  أ يلملم تيرية ومسيته "راي  املتهاي "ة وجلملم مع مـل ا ـتما   يـه مـ 

 .(520)قمْدرم " ث  األصا  
 =

 تبري د   م احلديثة مله م ملرلت  ديدة. إملم
ــد بــــن أ (517) ــبته إىل  ة ــــلين األندمل ــــيمحــــد املغهــــو احل ــــال بــــن حممــ لين ة ن ــ أبــــو   ــــي اجل يــــ 

يتملرجـــــللة ملغـــــوي أطيـــــ ة   ـــــلدٌ  ة إمـــــلمٌ  ـــــلفرٌ  هــــــة حمـــــدوٌ 498-427لنة يـــــ  ب ـــــدة جم 
 مـــــل  رجـــــلل املصـــــحيحالة وطفـــــلعٌ ملـــــه: "تقييـــــد اصهمـــــا ومتييـــــز اصشـــــيفا"ة فيـــــه طرا ـــــة 

 ل.ـ  يهم ام يف  شْ ا تف 
هـة 600-541دمشقية احلنب ية د ية امل( هو  بد املغه بن  بد املوا د بن  رور اصق518)

ة مله تت  تيرية أ هرهل: "امليفملل د أمسلمل املرجلل" وهو أول  ة زاهدٌ ة متعبدٌ  لفرٌ   إملمٌ 
 برجلل امل تة. خلص ٍ  تتللٍ 

( اصــ ز  ية أبــو احل ــلعة احل ــ  مث تــي  ( هــو يو ــ  بــن  بــد املــرمحن بــن يو ــ  )اص قــ  يتملز  519)
وط   املع م واجتهد فصلر احللفر امليفبري  اصزةة  هـة وانتقا إىل742-654املدمشقية  

 يخ ا د"ال  مدة احلرلظة مله: "راي  امليفملل د أمسلمل املرجلل"ة و" رة األ ــراف 
 مبعرفة األطراف".

حصم م هنا بعُ  سو م الفهم ملع  عبارةم اإلمام ابن حجر، وقـد كنـُت أـن  استدراٌ  مهّم:(  520)
والصـحيح يف فهـم املـراد بعبارتـه هـو أّن مـراده:  لسـابقة.حصم م له هذا ا ط  يف الطبعـة ا

له، وهـو "هتـذيك الكمـال يف  ه قـْدرم ثُلـث أصـْ أّن كتابمه "هتذيك التهذيك" قد جا  حجمـُ
ن الــز دات الكثــذة املهمــة؛ والســبك يف  أيــا  الرجــال"، وهــذا ابلــرلم أــا واده عليــه مــم
=
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اصررطة[   ]األمسلمل 

 :معرفة األيا  املفردة :وممن املهم، أيضاً 
ْطَيي ة فاتر أ يلمل (521)وقد صمن  م فيهل احللفر أبو بيفر أمحد بن هلرون املربم

 تـمعمق بفوا   يه بعضمهل:
ْغد يُّ بـــن  ــــنلنة أ ـــدف املضــــعرلملة وهـــو بضــــم اصهم ــــةة  ن ذملــــك قوملـــه: صــــف مـــ 

دم  وقــــد ينلً مهم ـــــةة و ــــيفون املغـــــال اصع مـــــة بعـــــدهل طاٌل مهمم ـــــة مث ايمٌل  تـفبـــــْ لف  ـــــ 
ٍم ب رـــــــر  املن ـــــــ ة وملـــــــي  هـــــــو فـــــــرطاً؛ فرـــــــي  تيـــــــلمل   املن ـــــــ ة وهـــــــو ا ـــــــمف  م ـــــــم
ْغد ي امليفـودة و"قـه ابـن معـال(522) ـل   واملتعديا"ة البن أيب "اجلرم وفـر ق  .: صـف

 =
ن الكتـــاب أشـــيا  ُتســـاوك قـــدْ  ذلـــ  ذمل مـــم ه حـــم الكتـــاب، أعـــين "هتـــذيك  رم ثُلـــثهـــو أنـــّ

ن التهــذيك والــز دات  ق بــه فائــدات كــ ّ  مــم قــَّ مد؛ إْذ حتم الكمــال..."، وهــذا شــي  نفــيٌس مهــم
ن ذكــا  هــذا  ْمنم مقاصــد الكتــاب، وهــذا مــم ق بــه االختصــار املقصــود ضــم عليــه، كمــا حتقــّ

ة ابن حجر  مقّدماإلمام وعبقريته، بفْض م هللا وإحسانه. وَيمُْسن بطالك العلم الرجوُع إىل
داد  ن سـم ًا، والوقـوُل علـى مـا اشـتملْت عليـه مـم لـ"هتذيك التهذيك"، املنهجية الرائعـة حقـّ
ن الكتـاب، وتوضــيح  ألمـور  بعضــها  ة لإلملــام بطريقـة اإلفـادة مــم ر  ألمــور  مهمـّ املـنهج، وذمكـْ

ن ميــزات "هتــذيك التهــذيك"  علــى يتضــح بــه مــراده هبــذه العبــارة، كمــا يّتضــح بــه عــدٌد مــم
ه "هتذيك الكمال..". وأْعجمُك أا اّدعاه بعُضهم ممن تفسذ  هلذه العبارة بغذ دلي ، أصل

ر املــراد ابلضــمذ يف قولــه: "وومدُت عليــه" بــزْعمم أنــّه ضــمٌذ راجــٌع إىل األصــ  األول  فـمفمســَّ
، الـذك عمنـاُه ابـن حجـر  )الكمال..(، وقال هذا الواهم: وهو الظاهر، واستبعدم الصوابم

 يك الكمال..(، وجتماهم م نمصَّ ابن حجر يف مقّدمته لكتابهإهو )هتذو 
ْط َيي 521) املربذ ــية ن ــبة إىل بـــمْرط يج  -برــتخن املبــلمل وت ــرهل-( هو أمحد بن هلرون بن روم املربم

هـــة مــن تتبــه: 301ت  ــيفن بغــداطة  ةوبرذ ةة د آذربي لنة وهو مــن احلرــلظ األئمــة
 "األمسلمل اصررطة".

(522 )4/454. 

األيا  ]
[ املفردة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر   ( ١٩٩)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ْغد  ": (523)بينــه وبــال املــاي قب ــه فضــعرهة ود اتريــخ املعفقمْي ــي  .ي بــن  بــد هللاصــف
. انتهــــ . وأظنــــه هــــو (( دييــــه غــــري حمرــــوظ))قــــلل املعفقي ــــي:  ".يــــروي  ــــن قتــــلطة

ــرل املــــاي ــون املعقي ــــي ذتــ ــل تــ ــل ة وأمــ ــن أيب  ــ ــرل ابــ ــعرلمل" /أ[ 30] ذتــ د "املضــ
ن املــراوي  نـــه: هــو مل حـــديث املــاي ذتـــرلة وملي ــُ اآلفـــة منــهة بـــا هــي مـــ   فإمنــل

  نب ة بن  بد املرمحن. وهللا أ  م.
امي ة   -يتصهم ة واملنون-:  مْندمر  وم ن ذملك  بوزن جمْعرمرة وهو موىل ز نْبلع اجلفام

مله صحبة وروايةة واصشهور أنه يفيْفىنم أيت  بد هللاة وهو ا مف فرٍط د يـمتم مم  به غريفلفة 
فيمل نع م. مليفن ذمتمر أبو مو  ة د "املا ْيا      معرفـة املصـحلبة"ة البـن منـدل: 

ْندمر أبــو األ ــوطة  وروى ملــه  ــدييلًة وتـفعفقــ      يــه ذملــكة فإنــه هــو املــاي ذتــرل  ــم
ــع اجليــــزي ة د "اتريــــخ  ــدف بــــن املربيــ ــديثم اصــــاتورم حممــ رم احلــ ــم ــد ذمتــ ابــــن منــــدلة وقــ
ر ْرتف ذملــك د   ٍر مــوىل ز نْبــلعة وقــد  ــم ْندم املصــحلبة املــاين نزملــوا مصــر"ة د ترمجــة  ــم

 ة.ـاملصحلب (524)تتليب د
ل[    ]األملقل

وهــي اترًة تيفــون ب رــر  اال ــمة ة (525)اتــردة واأللقــاب وكــذا معرفــة الكــ 
ْرفمة.  واترًة تيفون ب رر امليففْنيةة وتقع ن بًة إىل  لهٍة أو   

 
(523) 2/216. 
 ن بعض املن خ."د"  قثُ م  قومله: ( 524)
ر ( 525) ــم ــد ُنشـــ ــاب"، وقـــ ــاب يف األلقـــ ــة األلبـــ ــوان "نزهـــ ــاب بعنـــ ــاٌب يف األلقـــ ــر كتـــ ــن حجـــ البـــ

-هـ1409املراي ة ميفتبة املر دة ط. األوىلة  ةالعزيز بن حممد السديرك عبد بتحقيق
 م.1989

[ األلقاب]
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ل[   ]األن ل

وهــــي اترًة تقــــع إىل املقبلئــــاة وهــــو د اصتقــــدمال أتيــــريٌّة    ، األنســــاب   ( 526) وكــــذا 
إىل  يٌّة يتملن ــــبة يتملن ــــبة إىل اصتــــأخرينة واترًة إىل األوطــــلنة وهــــاا د اصتــــأخرين أتيــــر 

يفميفلً  (527)اصتقدمالة واملن بة إىل املوطن أ مُّ م ن أن تيفون يل لً أو  ـ  بـعطاً أو ضـ 
 تلملبزاز.  ةأو جملومرمًةة وتقع إىل املصنلئعة تلخليلطة واحل رمف  

 ويقع فيه االترلق واال تبلل تلألمسلمل.
ة تـــلن توفيـــ وماين   لً ويـف مقـــ  ف وقـــد تقـــع األن ـــلل أملقـــليتًة تخلملـــد بـــن خم ـــد املقمثـــم

املقمثمواين   
 ة وتلن يمغض  منهل.(528)

 .(529)ة أمْي: األملقلل وممن املهم، أيضاً، معرفُة أسباب ذل 
يل[   ]اصوا

ة أو يته ـعم؛ ألن تـا  ومعرفة املوان ممن أعلى أو أسف  ة يتملـر  ق ويتحل  ـْ  
ة وال يفعرمف متييز ذملك إال يتملتنصيص   يه.  ذملك يفث مو   يه ممْوىلم

 هخوة[ ]ا

:  وقد صمن  م فيه املقدململة تع ي بن اصديه. ومعرفُة اإلخوةم واألخواتم
ملشيخ واملثلمل [   ]آطال ا

 :معرفُة آداب الشيخ والطالك :وممن املهم، أيضاً 
ــ كان ن أ (530)رـد تصـــــــــــحيخن املنيـــــــــــةة واملت ثهـــــــــــُّ  ويشـــــــــ لة ـرا  املدنيـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــ 

 .(531)اخلف فو   و  ال
 

 ."وتاا معرفة"( د ن خٍة: 526)
 ."يميفون"( د ن خٍة: 527)
 ."يتملقثواين"ن خٍة: ( د 528)
 ."األملقلل واملن   امليت يتطنهل     خعف ظلهرهل"( د ن خٍة: 529)
 ."واملتثهري"( د ن خٍة: 530)
املؤلـــف هـــذه هكـــذا: ويشـــ كان يف تصـــحيح النيـــة،  عبـــارةم  أن يكـــون ترتيـــكُ  كـــان األمْوىل( 531)

تـّ  املعـ  ب ملـراد إثباتـه عطـْفم اوحتسني ا ُُلق، والتطّهر ممن ألراإ الدنيا. )وذلـ  لـئال خيم
=

[ األنساب]

[ املوان]

[ اإلخوة]
آداب  ]

الشيخ  
[ والطالك
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠١)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

إذا اْ ت يج إمليهة وال حد  وم بب ـٍد فيـه أمْوىل  أبن يفْ م عم /ل[  30] وينفرد الشيخ
د إمليهة وال يمْ فك إمسلعم أ ٍد ملنيٍة فل دٍةة وأن يتثهرم  وَي  م بوقلٍرة  ةمنهة با يـفْر  

كم  ًعة وال د املثريو إال إن اضـثفر  إىل ذملـكة وأن  فْ ـ  وال حفمد  و قلئملًة وال  م  
يم املتغــرية أو املن رمٍم. وإذا اَتــا جم ــ م  ــن املتحــديث إذا خمشــ  رمٍ  أو هــم  ــيلن؛ مل مــم

 اهمعمل  أن ييفون مله مفْ تمْمٍا يمق ٍر.
رملة ويفر دف غمرْيملف مل ممل مسم عمهفة وال يمدمع  وينفرد الطالك أبن يـفومق  ر املشيخمة وال يفْض  

ربٍُّة ويميفتــــ م  لًة ويـم  اال ـــترلطة حليـــلمٍل أو تميفـــم ه  يتملتقييـــد واملضــــب ةمـــل مسعـــه اتمــــ   ْعتـــم
 ويفامات ر مبحروظ ه ؛ مل ريمْ مخم د ذهنه.

ن املهـــــــــم: ــخنُّ  ومـــــــــم ا واألطامل . واألصــــــ ــُّ ن   املتحمــــــ ــ  ــة  ــــــ ن    :معرفــــــ ــلرف  ــــــــ  ا تبــــــ
رمْت  ـــــلطة ا ـــــد"ال إب ضـــــلرهم  ا يتملتمييـــــزة هـــــاا د امل ـــــملعة وقـــــد جـــــم املتحمـــــُّ
ــد د ميــــا ذملــــك  ــرواة والبــ ــم  ضــ ــم أ ــ ــون هلــ ــلمل م احلــــديثة وييفتبــ ــللم جمــ األطرــ

 ع.ـمفْ م  م ن إجلزة  املْ 
أن يتأهــــا ملــــاملك. ويصــــخن  مــــا  :بنفســــه (532)كم الطلــــم  نّم يف ســــم  واألصــــحُّ 

ن يتل األمْوىلة إذا أط ال بعـد  امليفلفرة أيضلًة إذا أمط ال بعد إ عمهة وتاا املرل و مـ 
 توبته و"بوت   داملته.
ــا األدا : د  وأمـ ــ  ــا يفقيـ ٍة بـ ال  ــم ــزمٍن معـ ــه بـ ــلص ملـ ــه ال اختصـ ــدم أنـ ــد تمقـ فقـ
هــا ملــاملكة وهــو خمت ــ ٌ  يتخــتعف األ ــخلص. وقــلل ابــن يتال تيــلع واملتأ

 =
ُه بعــُ  ؤ علــى املــراد انتفــا ــم اهل ــه يف ســْب  كــالم املــتكلم. وقــد جتم ه. وهــذا أــا أر  مراعات

 .لألسف( منهم،أو كثٌذ  الكاتبني واملتكلمني اليوم،
 وهو غ  . ة( د ن خٍة: "املثلمل "532)
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠2)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ر  نـــد األربعـــالة وتـفعفقـــ   م مبـــ من  ـــد و  خـــع ط: إذا ب ـــْ اخلم ـــالة وال يـفْنيفـــم
 قب هلة تململٍك. 

يث[   ]تتلبة احلد

:  وممن املهم: معرفُة صفةم كتابةم احلديثم
قفثمهفة وييفت م امل لق م وهو أن ييفتبه مفبـمي نلً مر  راًة ويمْشيففام امْلمفْشيف ام منه ويـمنْـ 

 د احلل ية امليمىنة مل طام د امل ثر بقيةة وإال فري املي رى.
ه م عة أو مــع "قــٍة غــريلة أو مــع وهــو مقلب تــه مــع املشــيخ اص ْــ  ةوصــفةم عمْرضـــم
 نر ه  ي لً فشي لً.
 أبن ال يتشلغا مبل  ف اُّ به: م ن نمْ ٍخ أو  ديٍث أو نفعلٍس.   وصفةم ياعه 

ن  ةوصــفةم إياعــه ع فيــهة أو مــ  ن أصــ ه املــاي مســم  تــاملكة وأن ييفــون ذملــك مــ 
ْل يتهجلزة مل مل خلمل ة إنْ   خلمل . فرٍع قفوب ام     أص هة فإْن تعا ر فـمْ يمْ ربف

يث[  ر  ة مل حد  ]امل

ة  يــث يبتــدئ حبــديث  أهــا ب ــد ل ة في ــتو بهة مث ير ــاة وصــفةم الرحلــة فيــه
بتيفيـري اص ـموع أمْوىل مـن  (533)لفيحص  ا د املر  ة مل ملي   ندلة وييفون ا تنـلؤ 

 بتيفيري املشيوخ. /أ[31] ا تنلئه
يث[  تصني  احلد  ]صرة 

 :وصفةم تصنيفه
ــانيد ــا علــــى املســ ٍةة  وذلــــ : إمــ دم أبن َيمْمــــع م ــــندم تــــا   صــــحليبٍ    ــــ   ــــ 

فـــــإْن  ـــــلملم رت بـــــه   ـــــ   ـــــوابقهمة وإن  ـــــلمل رت بـــــه   ـــــ   ـــــروف اصع ـــــمة وهـــــو 
 لواًل.ـأ ها تن

ة أو غريهلة أبن َيمْمع د تـا   يتٍل مـل ورط بواب الفقهيةأو تصنيفه على األ
 

 ."ا تنلؤل د أ رلرل"( د ن خٍة: 533)

الرحلة  ]
[للحديث

صفة  ]
تصنيف 
[احلديث

كتابة  ]
[احلديث
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠3)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

فيه ممل يدل      يفمهة إ"بلاتً أو نريلًة واألمْوىل أن يـمْقصفرم 
خن  أو  (534)     مـل صـم

ْ     ةم املضعي  ع اجلميعم فـمْ يـفبمال    م فنمة فإْن مجم
(535). 

هفة وبيـــــلن اخـــــتعف أو تصـــــنيفه علـــــى العلـــــ  ْاتر اصـــــنت وطفرفقـــــم هة ة فـميـــــم نـمقم متـــــ 
 واألم  نف أْن يـفرمت  بهل     األبوال؛ مل يمْ ها تنلوهلل.

ة فـميــمْاتفر طــرفم احلــديث املــدال   ــ  بقيتــهة وَيمــع أو جيمعــه علــى األطــرال
 أ لنيدلة إمل م تو بلًة وإمل متقي  داً بيففتفٍ  خمصوصٍة.

يث[  ل احلد  ]أ بل

 :وممن املهم: معرفُة سبكم احلديثم 
ن  م فيــــه بعــــ ة (536)ض  ــــيوخ املقلضــــي أيب يع ــــ  بــــن املرــــرامل احلنب ــــيوقــــد صــــم

ــو ــو وهــــ ي أبــــ ربف ــْ ــيخ و ة (537) رــــــص املعفيفــــ ــر املشــــ ــو    قــــــد ذمتــــ ــد  ين ابــــــن طقيــــ تقــــــي  املــــ
 

رم "( د بعض املن خ: 534)  ."يـمْقتمص 
 ."املضع ": د ن خةٍ ( 535)
-380اصعــروف يتبــن املرــراملة  ة أبــو يع ــ  ة( هــو حممــد بــن احل ــال بــن حممــد بــن خ ــ 536)

ن تتبــه: ة برع د  رر احلديث واملرقه احلنب ية وإمليــه انتهــُ رائ ــة احلنلب ــةة مــ  ه458
 "األ يفلم امل  ثلنية"ة و"أ يفلم املقرآن".

العكـربك، فقيـه بـن أ  عمـرو عـرول ابامل ،عثمـان البـزاوبـن  أمحـدأبو حفص عمر بن   هو(  537)
ونمقــ  ا طيــك عنــه أّن مولــده كــان يف ســنة عشــرين وثــالث مئــة. ، ه4١7ت حنبلــي، 

ــُه يف الطبعــة الســابقة ومــا ذكــره لــذك، وقــد  ــه، ال مــا ذكرت وهــذا هــو الصــواب يف ترَجت
ن ســذم أعـــالم  حصــم  خلــٌ  يف حتديـــد ترَجتــه عنــد بعضـــهم، ونمقــ  الــذه  يف موضـــع  مــم

ٌم؛ بـدلي  3١7، عن ا طيك أنه أرّخ وفاته بسنة ١٠5/  ١3بال ،  الن ه، لكن هذا وهـم
؛ وكذل  273/ ١١ه هو الت ريخ املطابق لكالم ا طيك يف "اتريخ بغداد"، 4١7أّن 

 ، ، وكذا يف "اتريخ اإلسـالم" عـن ١3٠/ ١3ألّن الذه  ذكر يف موضع  آخر ممن السذم
=

أسباب  ]
[احلديث
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠4)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ع ذملـــكة وتأنـــه مـــل رأى تصـــني م ـرل  ـــرع د مجــــــــــبعـــض أهـــا  ص أن (538)د ـ يــــ املع 
 املعفيْفربي اصاتور.

نَّفوا يف لالـــــك ــران إمليــــه غلملبــــلًة ة   ــــ هـــــذه األنـــــواع  وصـــــم أمْي:  وهــــي مــــل أ ــ
اٌ ]اصــــــــاتورة د هـــــــــال اخللمتــــــــة  األنــــــــواع هــــــــال ضٌ  (539)[نقــــــــْ ة ظـــــــــلهرةف (540)حمــــــــمْ

ع هلـــــــــــل  ــم اجـــــــــ ٌرة فـمْ  ف رهل متع ـــــــــــ   ــْ ــاة و صـــــــــ ــتغنيٌة  ـــــــــــن املتمييـــــــــ املتعريـــــــــــ ة م ـــــــــ
 مب وطلرل؛ مل يمْحصفا املوقوفف      قلئقهل.

 .( 542) ( 541) هوة   يه توت ُ وإمليه أفني  إمله إال وهللا اصوفو واهللطية ال
 =

ن يتبــنّي ه؛ وهبــذا 4١7ا طيــك أبّن وفاتــه يف  هم مــم الصــواب، وبعــد تعــك  يف حتديــد ترَجتــم
ة رأيــُت تعليقــاً للــدكتور نــور الــدين عــ  حاشــيًة علــى هــذا املوضــع يف  بــني األيــا  املشــاهبم

 إضافًة إىل  ،، فإذا هو متوافٌق مع ما انتهيُت إليه هنا3، حاشية ١48ص ،  الثالثةطبعته  
لتقى أه  احلديث" اإللك ون  موقع "ماستدرا   له يف هذا على الشيخ أمحد شاكر. ويف  

 .أيضاً  قد نّبه بع  الفضال  على ذل  الوهم
 .64د "إ يفلم األ يفلم  رم  مدة األ يفلم"ة ص ( 538)
 نسخ، وهو املناسك للسياق. ن عدةم يف األص : "نف "، واملثبت مم ( 539)
ُدقم لعلّـُه أراد أْن   ،هذه األنـواع أب ـا: "نقـٌ  حمـٌْ ..."  عن لالكم   قوله(  540) علـى   هـذا احلكـمُ يمصـْ

،  األنـواع هـذه  طبيعـة ، ِهـا: معرفـة داللـتان لذه؛ وهذا لـه   م عمم وكذل  على   ،جُتاهها عمملمه  
غارم يتعلمون   . وكذل  تواُضع اإلمام ابن حجر، رمحه هللا   ممن الكبارإ فليتم الصّم

 ر".د األصا  ل ية    اصصن ة نصهل: "ب ْ صل به قراملة   ي . تتبه ابن   ( 541)
 ــللة  واحلمــد ب أواًل وآخــراًة وظــلهراً ويتطنــلًة و  ــ  تــا " جــلمل بعــدهل د األصــا مــل ي ــي:  (542)

  ــو ذملــك وصــ   هللا   ــ   ــيدان حممــد وآملــه وصــحبه و ــ مة وهــو   ــبنل ونعــم املوتيــاة 
إمليــه  أ  ــن  املشــلفعية امل هــم األخصلصــي حممــد بــن أمحد بــن   املعلصي ملنر ه املرقري اصان   

=
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠5)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ــ ُْ "نزهـ ر د مصـــث خن أهـــا األ"ـــر"ة وقـــد انتهـــ ة املنظـــر د توضـــيخن ةبـــة املر يفـــم
 جلمل د آخرهل    املنل خ نر ه مل ي ي:

و    آخـر املن ـخة  ـُ هـاا د املثـرف األي ـر مـن أ ـرا املصـرحة بـعغ 
ــنة  روري  ـ ــ  ــلطر املصـ ــد املقـ ــيخ  بـ ــل   ـــ  املشـ ــراملة املن ـــخة إىل آخرهـ ـــة 1077قـ هـ

د  وامليفتلبـة ."ه1236مـ رخ ب ـنة  ةوجبلنبه إىل امليمال: "وق      ط بـة املع ـم
 .يل غري واضحة اصخثوط

م ـلمل يـوم اجلمعـة  د املثبعـة األوىل  "نته  املعما د  قيو "نزهة املنظروقد ا
واملنظـــــر فيهــــــل مة مث ا ــــــتمر ت اصراجعـــــة 25/5/2001هــــــ اصوافـــــو 2/3/1422

ن  ـــــــهرينة    ـــــــ  دمرت املثبعـــــــة امليلنيـــــــة د مـــــــدى أتيـــــــر  مـــــــ   –ه1429مث صـــــــم
مة 2021 أفتتـــوبر -ه1443ول األبيـــع ر مة وهــل هـــي املثبعـــة امليلمليــة د 2008

ا بعــد إ ــلطٍة  ــلم ٍة مل نظــر فيهـــل واصراجعــة واملتصــحيخن.  أ ــأل هللا تعــلىل أن يتقبـــ 
املعمــــــا. واحلمـــــــد ب رل املعــــــلصالة واملصـــــــعة وامل ــــــعم   ـــــــ  أ ــــــرف األنبيـــــــلمل 

 به أمجعال.و    آمله وصح ةنبينل حممد بن  بد هللا ةواصر  ال
 

 =
الة ووافو املرراغ من ن خهل د املعشر األو ــ  مــن  ــهر رمضــلن اص  م  وملواملديه وجلميع

 ]د يتضخن د األصا املتلريخة ب ب  املتصوير     مل يبدو[. ."... نة 
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يحم خنبمةم الفمكمر   ( 2٠6)     النصُّ احملمقَّق  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم
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يحم خنبمةم الفمكمر ( 2٠7)       تاالستدراكات والتوضيحا  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 والتوضيحات  االستدراكات
 

 

ــلتٌ  ــلك تع يقــــ ــل  تلنــــــُ هنــــ تبتفهــــ ــعم  تم ــ  مواضــــ ن    ــــ ــ  ـــزهة"مــــ ــر" نــــ ــهل  املنظــــ ة بعضــــ
وترجيحـــــلً  رمحـــــه هللاة حلـــــلفر ابـــــن   ـــــرةإملمنـــــل اتـــــلن ا ـــــتدراتلً   ـــــ  بعـــــض آرامل 

توضـــــيحلً ملـــــبعض  أو رج حـــــه وبعضـــــهل تـــــلن توضـــــيحلً ملـــــبعض تعمـــــهةملغـــــري مـــــل رآل أو 
من هل بعض اه لرات ملروائعه-ملرلظ واصصث حلتاأل  .-وذمترتف د ض 

حب ــــــم   ترتيــــــ  ل هنـــــل مهــــــ أمذترف  هــــــال اال ـــــتدراتلت واملتنبيهــــــلتةونظـــــراً ألمهيــــــة 
ــاورمبـــــا  -قـــــلئمتال منرصـــــ تال د وروطهـــــل د  وا ـــــي امليفتـــــللة  ــا   هلـــ  -دون استقصـــ

لٌل   ــــــ  هــــــاا مــــــع اال ـــــ اف أبان    يــــــ  ةتتبُّع هــــــلملرجــــــوع إمليهـــــلة أو ملت ــــــهيا ا وذملـــــك
زْ اهمــــلمة  ـــــوامٌل اتبعنــــلل أو ا ـــــتدرتنل   يــــهة رمحـــــه هللاة  ــّ ــتدرا  تُ ومميـــ ومـــــل د  االســ

 : فيْفمه  ن املتنبيهلت واملتوضيحلت ببْدئهة غلملبلًة بيف مة "قومله"
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يحم خنبمةم الفمكمر ( 2٠8)       تاالستدراكات والتوضيحا  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 التحقيق الواردة يف حواشينزهة" الستدراكات على " اال) أ ( 

 43 ............................... قومله: "اجللمع آلطال املشيخ وامل لمع"  
 50 ................  ممزيدف ترجيخٍن ملقول احللفر "ال تملل االختصلصقومله: "

ُْ إفلطة املع م  نه تلن مشهوراً فق "   51 ................... قومله: "ومل َت  ر
 51 ............................ " م ن غري  يف   فيفاُّ متواتٍر مشهورٌ قومله: "

 52 ..................................... قومله: "وهو اصريد مل ع م امليقيه"  
 53 ..........................   "املع م  لصٌا مل من ملي  مله أه ية ألن  قومله: "
 54 ............................................. "  صرلت املرجللقومله: "

 61 ............................ قومله: "أن ال يرويه أقا من ا"نال  ن ا"نال"
 65 ............. قومله: "    مل  نق م إمليه املغري  اصث و واملغري  املن  " 

 69 ................................. قومله: "مل يريد املع م املنظري يتملقرائن" 
 69 .................................. ملرظيٌّ"  د املتحقيو   قومله: "واخلعفف 

 70-69 ................ قومله: "ومن أ  اهطعق خص ملرر املع م يتصتواتر" 
تص  مبل د يمنتقدل إال أن  هاا قومله: "  71-70 ............ "أ ٌد م ن احلرلظ  م

 71 ................... قومله: "ال تحلملة أن يريد اصتنلقضلن املع مم بصدقهمل" 
 73-72 .............................. " إذا تلنُ مله طفرفق اصشهور قومله: "
 75 ......... " ينررط بروايتهمث وا دة  منتأن يرويه  ن املصحليب أتير قومله: "
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يحم خنبمةم الفمكمر ( 2٠٩)       تاالستدراكات والتوضيحا  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 80 ............................................ " مل فيه   ٌة خري ةقومله: "
 80 ........................ ي ممن هو أرجخن منه"  قومله: "مل  لمل  فيه املراو 

 83 ..................... " وقد صر م اجلمهور بتقدمي صحيخن املبخلريقومله: "
 88 ............................................... قومله: "ممن فيه مقلل"

 88 .......................... "حنو  ديث اص تور إذا تعدطْت طرقهقومله: "
 90 .............................................. قومله: "م ن املاي بعدل" 

 99-98 .......................... قومله د اصتلبعة: "ويف ترلط منهل املتقوية" 
اف فلئــدةف تق ــيم ه  يت تبــلر  ومجيــع مــل تقــدم مــن أق ــلم اصقبــول   مْ قوملــه: " صــف

 101 ........................................ " مراتبه  ند اصعلرضة
 103 .............................. قومله: "هال األمرا  ال تفعدي بثبعهل" 

ن  طٌ  د ة(ة اال  مـ  ريم  ـتدراتلت   ـ  امليفـعم   ـ   ـديث )ال  ـدوى وال طـ 
 106-103 .................... و ديث )فر  من اآاوم فرارك من األ د(  
 104 ......................... قومله: "واألموىل...ال يـفْعدي  يمٌل  يمٌل  ي لً" 

 105-104 ...........  يٌو وا تدراك      ديث: )ال يفعدي  يمل  ي لً( تع
ــه: " ــأخر قوملـ ُم اصتـ ــم ر فم و"ـمبـ ــف ــإْن  ـ ــه-فـ ــرم منـ ــهة أو أبصـ ــخة  -بـ ــو املنل ـ فهـ

 108 ............................................. "واآلخمرف اصن وخ
 109 ........................... قومله: "ومنهل مل َيزم املصحليب أبنه متأخر" 

 109 ............................ "اترو املع ململ      دم املعما هبل" قومله: 
 110 ...................... " ة أو طعٍن د راوٍ ييفون مل قٍ  من إ نلطٍ قومله: "
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يحم خنبمةم الفمكمر ( 2١٠)       تاالستدراكات والتوضيحا  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 113-112 ...................... قومله: "ومل أت  فيه بغري اجلزم فريه مقلٌل"
ة ال يتملقْثعقومله: "  120 .... "واحليفم   يه يتملوضع إمنل هو بثريو  املظن   املغلمل  
 120 ..................................... دق امليفاول"قد يمصْ  قومله: "إذْ 

ٌة قوي ة"  120 ......................... قومله: "مليفن ألها املع م يتحلديث مم ميفم
 123 ...................................... ه"قومله: "ويتملْ أبو حممد اجلوي 

 125-124 ....... ...( ممْن  مد وم  ه حبديٍث يـفرمى أنه تا لٌ ")قومله د  ديث:  
 126-125 ..... "احل ة      ط وال إقلمة  وقد تـمْقصفرف  بلرةف اصع   ا   ن قومله: "

 134 ........................................ قومله: "فيحصا اجلها حبلمله"
 137 ................................................... قومله: "ود يفو" و" 

ٌه؛ ألن املع ةم امليت هلل رفط   قومله: "  140-139 ........... "  ديثف ومل قلمله مفت   
 146 ............................ قومله: "تقول ابن  ريين  ن أيب هريرة.."

 148 ......... قومله: "أ د املرقهلمل امل بعة"ة ا تشيفا هاا ط.  ة وال إ يفلل
 149 .................. " ف وابه: أ م ترتوا اجلزم باملك تور لً وا تيلطلً قومله: "

 151 ........ قومله: "ومن ذملك أن حيفم املصحليب     فعا من األفعلل أبنه" 
  " ......................... 151ذملك ممل ت قلل  نه  قومله: "ألن املظلهر أن

 151 ............ قومله: "هو من قول املصحليبة أو من فع هة أو من تقريرل.." 
 154 ........................................ قومله: "أو د  لل املثروملية"

 155 ............................................ "وحمْتلع إىل أتمُّاٍ قومله: "
 155 ................... "  اصعزمةخعفلً مل ممن ا  ط د املتلبعي طولم قومله: "
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يحم خنبمةم الفمكمر ( 2١١)       تاالستدراكات والتوضيحا  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 156 .............. "إذ ذاك ته يل أْن يـفعمد  ممْن تلن م منلً به د  قومله: "فينبغي
 174 ............................... قومله: "خرٌي م ن إيراط احلديث معضًع" 

 189 ..... "-املتلم د نقد املرجلل اال تقراملوهو من أها -وقلل املاه  قومله: "
 189 ........................................ "لٌ ا  ظن أنه تم قومله: "وهو يف 

 190 ................................... قومله: "واجلرم مقد م     املتعديا"
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يحم خنبمةم الفمكمر  (2١2)              االستدراكات والتوضيحات  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 

 نزهة" لا" حتقيق  الواردة يف حواشي التوضيحات والتنبيهات)ب( 

 42-41 ............................ نبيه وتوضيخن مل مراط يتألو ملية د املع  م ت
 44 ..............  إ لرٌة إىل أوملوي ة ا تحقلق احللفر ملوْصره بعبلرة ابن نفقثة

 45-44 .. " اهصلع إىل معرفة أفصول املرواية وتقييد امل ملع " تتلل  : إ لرٌة إىل أمهي ة
 45 ........... تنبيٌه      دم  أمهية تتلل اصيلاي "مل ال يم عف ا د  وم جْه فهف" 

 46-45 ...  ة البن املصعم"  وم احلديث" م حوظٌة  ْول تعم احللفر    
 46 .......................  تنويٌه أبطل  احللفر د نْقدل صقدمة ابن املصعم

بة املر يفمر.." و ْر هل إ لرةٌ   47 ...............   إىل تررُّط منهج احللفر د "ةف
 58-54 ................................ توضيحلت  ول اصتواتر واآل لط
 60-59 ................................ توضيخن صقدار األ لطيث اصتواترة

 65 ........................................     معىن "خرب املوا د"تنبيه 
 68-66 ............................ تنبيٌه مهم   ْول احلديث وصرة املقبول
 69-68 ............................ اه لرة إىل فوارق بال اصتواتر واآل لط

 77 ..........  ة هاا م ن  قيقلت احللفر"وقا  ممن نـمب هم     املنيفتة د ذملك "
 80 ...............................................   توضيخن  ْول املعداملة

 85-84 ..........   وملو أفصحوا به ملرط ل   يهم  لهد املوجوط""إ لطٌة بقومله: 
 86 ............... " ملوال املبخلري ملمممل رام م  ٌم وال جلمل"تع يٌو      بلرة: 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (2١3)              االستدراكات والتوضيحات  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

رع  نه إال بدمليا" تنبيه  ول قومله:   87 ................... "وهاا أصا ال  ف
 88-87 ............. "أم ل ملو رمجمخن ق ٌم     مل هو فوققومله: "تع يو     

 92 قومله: "وزايطة راويهمل أي: املصحيخن واحل من مقبوملة"تع يٌو توضيحي      
 93 ....................... تحقيو رائو مل حلفر د  يفم زايطة امليقة إ لطٌة ب

 95-94 ..................... توضيخٌن يتع و أب"ر اصخلملرة د املراوي واصروي  
 225-224ة 96 ........................ تع يو د توضيخن مصث خن اصنيفر

 98-97 .. تع يو مهمٌّة وفيه بعض اال تدراك     تعٍم يل د املثبعة امل لبقة
 101 ............................................ تع يو د تعري  اجلوامع

 107-106 ......................... ىوم املعدْ تع يٌو  لمٌّ     فقه أ لطيث 
 112-11 ......................................... تع يو د  يفم اآهول 

 116 ........... "وتاا اصر ماف اخلرية إذا صمدمرم من معلصرٍ قومله: "تع يو     
 118 ......................................... تع يٌو     املتهمة يتمليفال 

 119 .................................  د  ومل احلررتنبيه     خثأ   بلرةٍ 
 126 ................................................. تع يٌو     اصدرع 

 128 ....... ايته خرلهل  ة(ة تع يو     احلديث ورو بصدقٍة أم   قم )ورجٌا تمصد  
 134-133 .......................... اصْشيف اتع يٌو  ن امليفت  اص ملرة د 

 137 .................................................. تع يو  ن املبد ة 
 141-140 ............................... يتملتعدط  املروايةتع يو     جرْب 

 145-143 ...................................       قول املصحليب تع يوٌ 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (2١4)              االستدراكات والتوضيحات  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 152 .......................................... تعري  املصحليب  تع يٌو د
 166 ...............................................     اص   ا  تع يوٌ 
 169 ...................................................  د املعنعنة تع يوٌ 
 173 ..................... ة امل لبقةاملثبع د اخلثأ د تعٍم يلملبيلن   ل يةٌ 
 174-173 .........................................     اهجلزة تع يوٌ 

 181 ............................ ووفيلرم املرواةموامليد تع يٌو د أمهية معرفة 
 186-182 ................. تع يٌو حبل ية طوي ة ومهمة  ن اجلرم واملتعديا

 190-189 .................... "زٍ رُّ ـري   ـوإن جمرممم بغ: " احللفر قولب إ لطةٌ 
 198-197 .......  حلفرمل فهٍم  صمام ملبعضهم د فهم  بلرة تنبيٌه      ومل  
 201-200 ............................... أمهية تصحيخن املنية  تع يو   يه
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (2١5)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 "النـزهة حواشي حتقيق "  فهرس املصطلحات الواردة يف
 مرتّبًة على حرول اهلجا  

ــرقم، وبعــ    ــاً بوضــع خــ  حتــت ال ا لالب دمخــ  يف الفهــرس بعــ  احلواشــي، ومّيزهتــُ
رُّر  أســـتقصم املواضـــع؛ لكثـــرة  رمبـــا  مواضـــع النخبـــة، و  إذا ورد  ، و بعـــ  املصـــطلحات   تمكـــم

املصــطلح يف أصــ  النزهــة أِهلــُت اإلشــارة للحاشــية يف الصــفحة نفســها، واجتهــدت يف  
دون مــا كــان جمــّردم لفــظ  موافــق     ،أبدىن تـمعملــُّق    ولــو وضع املتعلق بصميم املصــطلحاملتظلي  

 .لمصطلح لفظاً فق  ل
 ة68 ة66 ة65ة 60 ة58 ة57ة 56 ة55 ة54ة 52ة 51 ة49 .. اآل لط

 223ة 81ة 87ة 77ة 72ة 69  ...................................... 
 229ة 200ة 43 ................................. آطال املشيخ واملثلمل  

 226ة 157ة 48 ................................................. األ"ر
 229ة 228ة 200ة 191ة 187ة 118ة 106ة 103 ... (  احلديث)أ بلل 

 229ة 198 .............................................. األمسلمل اصررطة
 227ة 181ة 161 ............................................. األقران 
 229ة 200ة 199 ............................................ األملقلل
 229ة 200ة 128 ........................................... األن لل
 227  ة202  ة174  ة173  ة172ة  171ة  170ة  168ة  167ة  176ة  174ة  173اهجلزة
 227ة  153ة 152ة 127 ...................................... اهخبلر 
 ة123ة 118ة 115ة 111ة 110ة 89ة 83ة 75ة 54ة 49 .... اه نلط
 ة157ة 156ة  155ة 151ة 142ة 141ة 129ة  128 ة127 ة126
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (2١6)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 226ة  225 ة167 ة166 ة160 ة159  .............................. 
 227ة  172-171 ............................................ اه عم 
 227ة 169 .................................................... اهنبلمل 
 222ة 186ة 101 ............................................ اال تبلر
 226-225ة 138ة 137 ...................................... املبد ة
 226ة 160ة 159 .............................................. املبدل
 226ة 224ة 157ة 116ة 77 ................................. املتلبعي  
 ة 183ة  182ة 138ة 114ة 112ة 93 ........................ املتعديا 

  228ة 225ة  198ة 196ة 190ة 189ة 187ة  186ة 185ة 184 ... 
 119-118 ............................................ املتهمة يتمليفال 

 ة187 ة186ة 185 ة184 ة183ة  182 ة138 ة136ة مرات  اجلرم اجلرم
 228ة  961ة 191ة 190ة 189ة 188  .............................. 

 228ة  225ة 137ة 134 ................................. جهلملة احللل
 225ة 136 ............................................... جهلملة املعال

 228ة 225ة 181ة 134ة 62 ................................. اجلهلملة 
 ة54ة  49-48ة 47 ...... ر     بعض مواضعه(ص  قتف ا )مليفيرة وروطل احلديث

 ة 78ة 76ة 75ة 74ة 73ة 68ة 66ة 62ة 61-60ة 59ة  56-57 .... 
 202ة 92ة 88ة 86ة 80 ............................................ 

 91ة 90ة 89 ...........................................   ن صحيخن
 91ة 90 ..........................................   ن صحيخن غري 

 224ة 141ة 98ة 88ة 79ة 78ة 77 ..................... احل ن ملااته
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (2١7)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 140ة 78ة  77 .......................................... احل ن ملغريل 
 ة70ة 68 ة67ة 66ة 58ة 56ة 54ة 51 ة50ة 49ة 48ة 47 .... اخلرب 
 223ة 165ة 136 ة87 ة81ة 77ة 74 .............................. 

 227ة 162 ...................................... رواية اآليتمل  ن األبنلمل 
 227ة 162ة 161 ............................ رواية األتلبر  ن األصلغر 

 225 ة224ة 94ة 92 ....................................... زايطة امليقة 
 227ة 163 ............................................ امل لبو واملع و
 229ة 320 .............................................  ب  احلديث
 ة111ة 107ة 104ة 83ة 80ة 77ة 75ة 65ة 43ة 42 ...  ندة امل ند 

 ة156ة 145ة 144ة 143ة 142ة  128ة 120ة 116ة 114ة 112  . 
   226ة 224ة 223ة 167ة 159 ة 158ة 157  ...................... 

 166ة 150ة 149ة 148ة  147 ة144 ة139 ة122ة 47 ....... امل نة
 226ة  141ة 140 ة119 ..................................  ومل احلرر

 226ة 224ة 140ة 97ة 96ة 95ة 80 ......................... املشلذ 
  224ة 188ة  182ة 166ة 100 .............................. املشلهد 
 93ة 85 ...................................................... املشاوذ 
 ة143ة 142ة 109 ة100 ة77ة 75 ة62 ة45 ............... املصحليب 

 226ة 156ة 152 ة151ة  150 ة148ة 147 ة146ة 145  ........  
 223ة 81ة 79ة 78ة 77 ............................... املصحيخن ملااته
 224ة 89ة 78ة 77 .................................... املصحيخن ملغريل

يمْ   229ة  227 ة169 ة167ة 116ة 54 ...................... األطامل ص 
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (2١8)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 ة115ة 97 ة96ة 94ة 88ة 85ة 82ة 81ة 80ة 77ة 72ة 45 املضب 
 224ة 223ة 201 ة183 ة176ة 158 ة140ة 137 ة118  ............. 

 228ة 180 .............................................. طبقلت املرواة
 ة117ة 101 ة98 ة90ة 89ة 78ة 75 ة74ة 73 ة70 ة59 ة49 .. املثرق

 225ة 224 ة140 ة125 ة120  ......................................... 
 159-158 ..................................................... املعليل 

 183ة 155ة 141 ة118 ة98-97 ة96 ة85ة 82ة 81 ة80ة  79 ملعداملةا
 223ة 64ة 62ة 61 ............................................ املعزيز
 139ة 80......................................... انظر: اصع ا و  املع ة =
 223ة 117ة 88ة 74ة 73ة 72ة 71ة 70 ة50ة 46ة 45ة 42 ..... املع م 

 53ة 51 ................................................ املع م املضروري  
 57-56 ................................................... املع م املظه   

 75ة 56 ................................................. املع م املقثعي  
 223ة 73ة 72ة 69ة 53 ................................. املع م املنظري  
 224ة 161ة  160ة 159ة 158 .............. ة املع و  اصث و املع و املن    

 180 ة170ة 169 ة85ة 69 ............................ة اصعنعناملعنعنة
 223ة 75ة 62 ................................................. املغرابة
 225ة 223ة 132 ة92 ة90 ة76 ة75ة 65 ة و )غري  احلديث(املغري 

 224ة  187ة 124ة 119 ................... فحش غ ثهة فل ش املغ  
 224ة 223 ة98 ة67ة 75 ............. ة املررط املن    املررط اصث واملررطة 
 225  ة182 ة138ة 124ة 119ة 79 .......................... املر و 
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (2١٩)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 ة124ة  123ة 120 ة119 ة118ة 116ة 98 ة59ة 50 ة49 .. امليفال
 186ة 185ة 139ة  138ة 135ة 125 ............................... 

 228ة  224ة 199ة 192ة 176ة 82 ........................... امليفىن 
 228ة 176ة 175ة 135ة 82 ....................... اص ت   واصخت   

 225ة 183ة 136 .................................... اصبهملت اصبهمة 
 224ة 141ة 140ة 101ة 100ة 99ة 98ة 46 ......... اصتلبع اصتلبعةة 
 225ة 124ة 96 ............................................... اص وك
 228ة 179ة  178ة 177ة 176 .............................. اصتشلبه 
 158ة 157ة 80 ............................................... اصتصا

 228ة 174 ..............................................اصت رو واصر ق
 223ة  122ة  70ة  68ة  66ة 65ة  61ة  60ة  56ة  54ة 52ة  51ة  50 ... اصتواتر 
 225ة 130 .................................................... ا ر ف
 224ة 96ة 95 ............................................... ا روظ 
 224ة 102 ..................................................... ا يفم
 225 ة190ة 130ة 129ة 128 ة126ة 124ة 97ة 95ة 94ة 92 رةاصخلمل

 226ة 141 ة140 ............................................ اصخت  
 228ة  224ة 107ة 102 .............................. خمت    احلديث

 155ة 117 ................................................. مفخمْضرمم ـامل
 227ة 161 .................................................... اصدب ج 
 225 ة128ة 127ة 126ة 22 .......... ة مدرع اصنتمدرع امل نداصدرعة 
 ة 169ة 157  ة141 ة 117  ة116   ة111 ة85 ة املتدملي ة اصدمل ون  اصدمل  
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (22٠)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 227 ة226ة  224 ة180ة 170 ...................................... 
  .......................................... = انظر: املتعديامرات  املتعديا

 ة136ة 118ة  117 ة116ة 114ة 113ة 77 ..... ة اصر ا اخلرياصر ا
 226ة 224ة  170ة 158 ة157ة 154ة 141  ....................... 

 ة144 ة143  ة142 ة127  ة113  ة49ة اصرفوع تصرحلًة اصرفوع  فيْفملً  اصرفوع
 226ة 225ة 166ة 158ة 157ة 156 ة154ة 151 ة149 ة147 ة145 

 225ة 129ة 118 ............................. اصزيد د متصا األ لنيد 
 229ة  202ة 157ة 153ة 101ة 43 ......................... اص لنيد
 226ة 160ة 159ة 151ة 84 ................................ اص لواة

 223ة 60................................................... اص تريض
 226ة 225ة 141ة 137ة 88 ................................. اص تور
 227ة 194ة 167ة 166ة 73ة 72 .......................... اص   ا 
 ة144ة 143ة 136ة 141ة 101ة 93ة 76ة 73ة 71 .... اص نمدم ندة 

 226ة 202ة 158ة 157ة 145  ..................................... 
 202 ة197 ة134ة 133ة  107ة 104ة 101 ة املـمفْشيف ا مْشيف ا احلديث

 223 ة 194ة  176ة  173ة  73ة  72ة  61ة  60ة  53ة  51 ... اصشهور مشهورة 
 226ة 160ة 159 ........................................... اصصلفحة
 225ة 130 .................................................. اصصح  
 225ة 129 ................................................. اصضثرل
 224ة 203ة 176ة 133ة 119ة 97ة 96ة 64ة 63ة 19 ..... اصعروف
 224ة  158ة 115ة 111 ......................................اصعضا 
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (22١)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم

 

 224ة 112ة 111 .............................................. اصع  و 
 225ة 130ة 125ة 80ة 25 .................................... اصع ا 
 169 ........................................................... اصعنعن 
 226ة  157ة 156ة 145ة 142ة 77ة 59 .................... اصقثوع
 225ة 179ة  169ة 130ة 128 .............................. اصق ول
 227ة 171ة 170 ............................................. اصنلوملة 
 224ة 158ة 157  ة145ة 142 ة115 ة113 ة77 ............. اصنقثع
 225ة 224ة 125ة 124ة 98ة 97 ة96 ........................ اصنيفر
 227ة  197ة 175ة 164 ...................................... اصهما 
 226ة 160ة 159 ............................................. اصوافقة
 225 ة124ة 120 ............................................ اصوضوع 

 225ة 135 ............................... وهلم اجلمع واملترريوألخن وض   اص
 226ة 158ة 157ة 156ة 151ة  146ة 145ة 143 .......... اصوقوف

 227ة 165 ...........................................ممن  مد و ون ي 
 224ة 110ة 108 ............................. املنل خ واصن وخاملن خة 

 161ة 160ة 591 ............................................. زول ـاملن
 227ة 171 ................................................... املوجلطة
 225ة 135 ................................................... املو دان

 227ة 172  -171 ................................... تلل املوصي ة يتمليف
 225ة  204ة 185ة 125 ....................................... املوهم 
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يحم خنبمةم الفمكمر نَّظمرم نـُْزهمُة ال     (222)    فمْهرس املصطلحات  يف تموضم
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يحم خنبمةم الفمكمر   (223)  ممْ ُ خُنْبمةم الفمكمرم    نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 يف مصطلحم أه  األثمر  ركم ة الفم بم خنُْ  ْ ُ مم 
 

 :-رمحه هللا تعاىل-بن حجر العسقالن  ي بن حممدبن علقال اإلمام احلافظ: أمحد 
ذمك  د هلل الـــَّ زمْل عملم احلممـــْ ْ يــــم لمُه إىل ي م ذمك أْرســـم د  الـــَّ يّمدمأم حُمممـــَّ ديرًا، وصـــلَّى هللا علـــى ســـم مـــاً قـــم

ذًا ومنمذميرًا، وعلى آلم حُمممَّد  وصمْحبهم   وسملَّمم تمْسلميماً كمثمذًا. ،النَّاس كافًَّة بمشم
 أما بعد:

رمتْ  ــُ ثـ ْد كم طاللم أهــْ م احلــمدميثم قــم انميفم يف اصــْ رمْت، فمســم ملمينم فــإنَّ التَّصــم طمْت وماْخُتصــم ، وُبســم
ؤمالمهم  ُه إىلم ســُ ــُ ت بـْ ، فم مجم ــم م ْن ذل هم املهــمَّ مــم ــم ومانم أن ُأ ــّمصم ل ُ  اإلمخــْ دمرما م يفم تملــْ م  ؛بعــْ ــْ ا م االن رمجــم

 املمسمالم م ف قوُل:
 :طُُرقٌ  ا مربمُ إمَّا أمْن يمُكونم لمهُ 

.أمْو ممعم حم  -2 بال عمدمد  ُمعمنيَّ . -١ د . -4 أْو هبمممما. -3 ْصر  مبمما فـمْوقم االثـْنمنْيم  أمْو بموماحم
 ُمفيُد لمْلعمْلمم اْليمقمييّن بمُشُروطمهم.ـُمتـموماتمُر الـفاألموَُّل: ال

: املمْشُهورُ  . ،والثَّانم  ومُهوم اْلُمْستمفميُ  عملمى رمْأك 
يحم  الفاً لمممْن ومعمممُه.والثَّالمُث: اْلعمزميُز، وملمْيسم شمْرطًا لملصَّحم  ، خم

 والرَّابمُع: الغمرميُك.
وم  األوَّلم -ومُكلُّهــا  ْرُدودُ  -ســم ْقبــُوُل واْلمــم اٌد، وفيهــا اْلمم تْداللم هبــا علــى آحــم ، لمتـمومقــُّفم االســْ

ا، ُدونم األوَّل، ومقمْد يـمقمعُ  علــى  ،لقــرائنم فيها مما يُفيُد العملــمم النَّظــمرمكَّ اب البمْحث عْن أمْحوالم ُروماهتم
 اْلُمْختمار.

 إمَّا أمْن تمُكونم يفم أمْص م السَّنمدم، أمْو ال. مث الغرابة:
 ُمْطلمُق.ـفاألموَُّل: الفمْرُد ال

ُّ، ويمقم ُّ إْطالُق الفمْردم   عمليهم. يةوالثان: اْلفمْرُد الّنْس م
، متَّصم م ا  ومخمربمُ اآلحمادم  مّم الضَّْب م يُح بمنـمْق م عمْدل  اتم حم وم الصــَّ اذّ : هــُ لسَّنمدم، لذم ُمعملَّ   ومال شــم

اتمه.  لمذم

[3 ]
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يحم خنبمةم الفمكمر   (224)  ممْ ُ خُنْبمةم الفمكمرم    نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

.وتـمتـمفماوُت رُتـم   ُبُه بمتـمفماُوتم هذمهم األْوصمالم
، مثَّ شمْرطُُهمما. يُح الُبخمارمّك، مثَّ ُمْسلم   ومممْن مثَّ ُقدّممم صمحم

ثْـرمةم طُُرقمهم  اتمهم، وبمكم  ُيصمحَُّح.فإنَّ خمفَّ الضَّْبُ : فاحلمسمُن لمذم
 فإْن َجُمعما فلمل َّمدُّدم يف الّناقم م حمْيُث التـَّفمرُُّد، وإال فباْعتمبارم إْسنمادمْينم.

دمُة رماويهمما ْ تمقْع ُمنمافميمًة لمممْن ُهوم أمْوثمُق. ووم م  ممْقُبولمٌة مما  م
حم  حُ  ،فــإمْن ُخولــمفم أبممْرجــم الرَّاجم هُ  :فــم ــُ وُ ، ومُمقمابمل حُ ا :اْلممْحفــُ ْعفم فــالرَّاجم عم الضــَّ اذُّ، وممــم  :لشــَّ

 اْلُمْنكمُر. :املمْعُروُل، ومُمقمابمُلهُ 
 ُّ  ُمتمابمُع.ـإْن ومافـمقمه لذه فـمُهوم ال :وماْلفمْرُد النّمْس م
دم ممْ ٌ   فـمُهوم الشَّاهمُد. وتمتبُُّع الطُّرقم لذل  هو االعتبار. ُههُ ْشبم يُ ومإمْن ُوجم

نم املعارضــة فهــو الــ إمْن سم   :مث املقبولُ  ُع ـلممم مــم نم اجلْممــْ ْثلــمهم: فــإْن أْمكــم ُمْحكممم، وإْن عــُورإ مبم
 فُمْختملمُف احلْمدميث.

يُح، مثَّ التـَّومقُُّف. ُخ، واآلخمُر اْلممْنُسوُخ. وإالَّ فمالّ ْجم ُر فُهوم النَّاسم  أو ال، وثـمبمتم اْلُمتم مخّم
 طمْعن .مث املردود: إّما أن يكونم لمسْق   أو 

ْقُ : ْن ممبــمادم  فالســَّ ا أْن يكــونم مــم رمهم بمعــدم التــَّابمعّي، أمْو  ئإمــَّ ْن آخــم ، أمْو مــم نّمف  ْن ُمصــم نمدم مــم الســَّ
. لْذم   ذملم م

 ُمعملَُّق.ـفاألوَُّل: ال
: ال  ُمْرسمُ .ـوالثَّانم

نْيم  ُث: إْن كــانم اْبثنــم ــم ومان، ُفهــو اْلمُ  والثَّال ــَّ عم التـ اعمدًا مــم ْد فمصــم قمطمُع، مثَّ قــم ُ ، ومإمالَّ فــاْلُمنـْ ْعضــم
 يمُكوُن واضمحاً أمْو خمفمّياً.

.  فاألوَُّل: يُْدرمُ  بعمدممم التَّالقي، ومممْن مثَّ اْحتميجم إمىلم التَّ ريخم
ا اْلُمرْ  ذم ، ومكــم ْن، ومقــمالم : كمعــم يَّ ُ  اللُّقــم يغمة  حتمْتممــم ــمرمُد بمصــم دملَُّس، ومي : اْلمــُ ْن ومالثــَّانم يُّ مــم ُ  اْ مفــم ســم

ر   ْ يـمْلقم.  ُمعماصم
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 مث الطعن: إمَّا أْن يمُكونم:
. -2 لمكمذمبم الرَّاومك. -١  أْو ُفْحشم لملمطمهم. -3 أمْو هُتْممتمهم بمذلم م
هم. -6  أمْو فمْسقمهم. -5  أمْو لمْفلمتمهم. -4  أمْو ومِهْم
ْفظمهم. -١٠   بمْدعمتمهم.أموْ  -٩  أمْو جمهمالمتمه. -8 أمْو خُممالمفمتمه. -7  أو ُسو م حم

ُث: الــــ  ْ ُوُ . والثَّالــــم : اْلمــــم انم وُع، والثــــَّ ُع ـفــــاألوَُّل: اْلممْوضــــُ ا الرَّابــــم ذم . وكــــم ى رمْأك  ُمْنكمُر، عملــــم
 وا ماممُس.

: فماْلمعملَُّ . لقمرمائمنم ومَجمْعم الطُُّرقم ْهُم: إمنم اطُّلمعم عملمْيهم ابم  مثَّ اْلوم
: فمُمْدرمُ  اإلْسنمادم.مثَّ ا يماقم  ْلُمخمالمفمُة: إْن كانمْت بمتـمْغيذم السّم

: فمُمْدرمُ  اْلممْ . ْرفوع   أمْو بمدمْمجم ممْوقول  مبم
ذ : فماْلممقُلوُب.   أمْو بمتـمْقدممي  أمْو أتمْخم

دمةم رماو : فماْلممزميُد يف ُمتَّصم م األسانيدم.  أمْو بمز م
الم  حم: فماْلُمْضطمرمُب أمْو رممْبدم اُل عمْمدًا اْمتمحماأً -هم ومال ُمرمجّم ْبدم  .-ومقمْد يقمُع اإلم

: فماْلُمصمحَُّف وماْلُمحمرَُّل. يماقم ، أو حرول  ممعم بـمقما م السّم  أمْو بمتـمْغيذ  حمْرل 
لنـَّْقصم وماملُرمادملم إالَّ لمعما م   .ومال جيمُوُو تـمعممُُّد تـمْغيذم اْلممْ م ابم   مبمما َُييُ  اْلممعمانم

.  فإمن خمفميم اْلممْع م اْحتميجم إمىلم شمْرلم اْلغمرميكم وبـميمانم اْلُمْشكم م
بـمبـُهما ــم ُة: ومسـ الـــم هم لم  :مثَّ اجلمهم ــم تـمهمرم بـ ــْ ا اشـ ــم ْذم مـ ــم ْذكمُر بمغـ ــُ ُه فـميـ ــُ ُر نُعوتـ ــُ ْد تمْكثــ ــم ، أمنَّ الـــرَّاومكم قـ رمإ  غـــم

 .حم ضّم ومصمنـَُّفوا فيهم اْلُموم 
 وقمْد يمُكوُن ُمقمالً فمالم يمْكثُر األْخُذ عمْنُه، ومصمنـَُّفوا فميهم الُوْحدمانم.

هممماُت.ـأمْو ال ُيسممَّى اْختمصمارًا، وفيهم ال  ُمبـْ
. ، عملمى األصمحّم  ومال يـُْقبمُ  اْلُمْبهُم، وملْو ُأهْبممم بملمْفظم التـَّْعدمي م

ــٌد عم  رمدم وماحــ ــم يم وانفــ ــُّم ــإمْن يــ قْ فــ ــَّ ْ يـُومثــ اعمدًا وم م ــم انم فمصــ ــم نْيم، أمو اثنــ ــم ــوُل اْلعــ ُه فمممْجهــ ــْ  =( 543) نــ
 

 ليس املراد أنه   يمرمد فيه توثيق، وإمنا املراد أنه   يمرمد فيه جرٌل أو تعدي . (543)
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 فمجهوُل احلال، وُهوم اْلممْسُتوُر.
. ق  ُفمسّم  مثَّ البمْدعمُة: إمَّا مبُكمفّمر ، أو مبم

بمها اجلمُهوُر.  فاألوَُّل: ال يـمْقبمُ  صماحم
ْن دماعميــًة، يف األصــم  ْن  م يكــُ وّمك بْدعمتــم والثَــّان: يـُْقبــمُ  مــم ا يـُقــم ُه فــمُذمدُّ، عملــمى ّح، إالَّ إمْن رموم  مــم
 اْلُمْختمارم، ومبمهم صمرَّلم اجلووجانُّ شمْيُخ النَّسمائمي.

، أمْو طارمائً فال : إْن كانم الوماً فـمُهوم الشَّاذُّ عملمى رمْأك   ُمْختملمُ .ـمثَّ ُسوُ  احلمْفظم
ظم  ُ  احلْمفــْ يّم دميثـُُهْم وممــم م ُتوبــمعم ســم ارم حــم دملَُّس: صــم ُ ، وماْلمــُ ُتوُر، وماْلُمْرســم ا اْلممســْ ذم ربم ، ومكــم ُْعتــم مبم
اتمهم، بمْ  ابْلممْجُموع.  حمسمناً ال لمذم

يم إمىلم النـــَّ م  اإلســـناد: مث تمهـــم ا أمْن يـمنـْ هم، أمْو  ،إمـــَّ ه، أمْو فمْعلـــم ْن قـمْولـــم رمَياً، أمْو ُحْكمـــاً: مـــم تمصـــْ
 تْقرميرمه.
ي   إمىلم الصَّحما ّم أمْو   ْن لمقــم : مــم وم ذلم : ومهــُ َّ كــم نــاً النــَّ م : وملــمْو ، ُمؤمم المم اتم عملــمى اإلســْ بــمهم وممــم

.  ختمملَّلمْت رمدٌَّة، يف األصمحّم
: . أمْو إىل التَّابمعميّم َّ كمذملم م  ومُهوم ممْن لمقميم الصَّحما م

ولُ  ْوقــــــُ : اْلمم انم األوَّل: اْلممرفــــــوُع، والثــــــَّ ابمعمّي فــــــم ْن دمونم التــــــَّ ُث: اْلممْقطــــــوُع، وممــــــم ، والثَّالــــــم
ثْـُلُه.  فيه مم

ذمْينم: األثـمُر.  وميـُقماُل لألخم
 االّتصمال. هُ مرفوع صحما ّ  بسمنمد  ظماهمرُ  واملسنمُد:

تمهميم إىل  فإنْ  ُدُه: فإمَّا أمْن يـمنـْ ّ قم َّ عمدم فمة  عملميَّة  ، أمْو إىل إمممام  النَّ م   كُشْعبمة.ذمك صم
ُّ. فاألوَُّل: الُعُلوُّ اْلُمْطلمُق.  والثَّان: النّمْس م

 ومفميهم اْلُموافـمقمُة: ومهميم اْلُوُصوُل إىل شمْيخم أمحمدم اْلُمصمنّمفمنيم ممْن لمْذم طمرميقمهم.
هم كمذلم .  وفيهم اْلبمدمُل: ومُهوم اْلُوُصوُل إىل شمْيخم شمْيخم

اوماةُ  ــم ــهم اْلُمسـ دم ومفيـ ــم نمادم أمحـ ــْ عم إمسـ ــم رمهم مـ ــم ــرَّاومك إىل آخـ نم الـ ــم نمادم مـ ــْ دمدم اإلمسـ ــم تموماُ  عـ ــْ يم اسـ ــم : ومهـ
 اْلُمصمنّمفمنيم.
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يــذم ذملــم م الــ  عم تمْلمم تموماُ  مــم يم االســْ افمحمُة: وهــم اممهم ـوفيــهم اْلُمصــم ْقســم ُ  اْلُعلــوَّ أبم ــم ، وميـُقماب  :ُمصمنّمفم
 .النـُُّزولُ 

نّم واللُّقيّم فهو األقْـرماُن. ومممْن رموم  عمْنهُ فإْن تمشمارم م الرَّاوك   يف السّم
ُهمما  نـْ  .عنم اآلخمرم: فماْلُمدمبَّجُ ومإمْن رموم  ُك د مم

هم   ا ، ويف عمْكســـم نـــم ن األبـْ ه اآلابُ  عـــم نـــْ المرم، وممم ه: فاألكـــابمُر عـــن األمصـــم ْن ُدونـــم ومإْن رموم  عممـــَّ
ْنُه ممْن رموم  عمْن أمبم   يهم عمْن جمدّمهم. كثْـرمٌة، وممم

ُق. : السَّابمُق والالَّحم ا، فـمُهوم ، ومتـمقمدَّمم ممْوُت أمحمدمِهم  وإمنم اْش مم م اثنمانم عمْن شمْيخ 
ُ اْلُمْهممُ . يْ وإْن رموم  عمن اثنمنْيم ُمتَّفمقم  ما يـمتـمبمنيَّ ه أبممحدمِهم يـَّزما، فباْختمصماصم ْ يـمتممم  االْسمم وم م

.   يَُّه جمْزماً: وإن جمحمدم ممْروم  ".   رُدَّ، أموم اْحتمااًل: قُبم م، يف األصحّم يم  وفيه: "ممْن حمدَّث ومنمسم
يم وإن اتف ، فـمُهو اْلُمسمْلسمُ .األدما م  غم قم الرُّواُة يف صم  ، أمْو لمْذمهما ممنم احلْماالتم

 وصيغ األدا : 
١- . ْعُت ومحمدَّثمينم ، ومقـمرمْأُت عم  -2 يُم  مثَّ ُقرمئم عملمْيهم ومأمأم أمْيمُع. -3 لمْيه.مثَّ أمْخربممنم
4- . . -5  مثَّ أمنـْبم منم وملمينم . -6 مثَّ أم  مثَّ شمافـمهمينم
 مثَّ عمْن، ومحنمُْوهما. -8 مثَّ كمتمكم إمنمَّ. -7

، فمإمْن َجممعم فمعم لمْذمهم. ُه ممْن لمْفظم الشَّْيخم : لمممْن يممعم ومْحدم  فماألّوالنم
 وَّهلُما: أْصرُحها ومأمْرفُعها يفم اإلْمال م.وأم 

. هم، فإْن َجممعم: فمكماْ ماممسم  والثَّالمُث، والرَّابمُع: لمممْن قـمرمأم بمنـمْفسم
رينم فـمُهوم لإلجماومةم كمعمْن. ْخبمارم، إالّ يف ُعْرلم اْلُمتم مخّم  واإلنـْبماُ : مبمْع م اإلم

ر حممُْمولــم  ُة اْلُمعماصــم عمنــم ْن املــدملّمسم ومعمنـْ مماعم إالَّ مــم ا ٌة عملــمى الســَّ . ومقميــ م: ُيشــْ ممُط ثـُبــُوُت لمقمائمهممــم
 وملمْو ممرًَّة، وُهوم اْلُمْختماُر.

ا،  وبم هبــــم اومةم اْلممْكتـــُ ةم يف اإلجـــم ا، وماْلُمكماتـمبـــم تـملمفَّظم هبـــمم اومةم اْلمـــُ افـمهمةم يف اإلمجـــم وا اْلُمشـــم وأمْطلمقـــُ
لرّمومايمةم، ومهميم أمْرفمُع أمنـْوماع اإلجماومةم.واْش ممُطوا يف صمحَّ  ا ابإلْذنم ابم ما م  ةم اْلُمنماوملمةم اق م
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رْبمةم  ــم الم عــ ، ومإمالَّ فــــم المم عــــْ ، وميفم اإلم ابم ْلكمتــــم يَّةم ابم ــم ادةم، وماْلومصــ ــْ ممُطوا اإلْذنم يف الومجــــم ا اشــ ذم ومكــــم
، كاإلمجماومةم اْلعمامَّةم، وملمْلممْجُهولم  .بذلم م ، عملمى األمصمحّم يفم َجمميعم ذملم م   وملمْلممْعُدومم

وم  مثَّ الـــرُّواُة: ــُ ُهْم: فـمهـ ْت أمْشخماصـــُ اعمدًا، واْختـملمفـــم ــم ْم فمصـ اُ  آابئمهـــم اُؤُهْم ومأميـــْم ــْم ْت أميـ إمنم اتفمقـــم
 .وماْلُمْف ممقُ  اْلُمتَّفمقُ 

 ُهوم اْلُمْؤتملمُف وماْلُمْختملمُف.وإن اتـّفمقمتم األمْيماُ  خمطّاً واْختـملمفمْت نُْطقاً: ف
: فُهوم اْلُمتمشمابمهُ  لمعْكسم ُ ، أمْو ابم  .وإمنم اتفمقمتم األمْيماُ  واْختـملمفمتم اآلابم

ُه ومأــمَّا  نــْ ُك مم بمةم، وميم ممكــَّ تمالمُل يفم النّمســْ ، واالخــْ مم األمبم مم واســْ اُق يف االســْ ا إْن ومقعم االتفــم ومكمذم
وم  ُه أمنـــــْ لــــم دمميم قـمبـْ ْرفمنيم. أو ابلتـَّقــــْ ْرل  أمْو حــــم تمبماُه إالّ يف حــــم اُق أمْو االشــــْ ْنهــــا أمْن َيمْصــــُ م االتّمفــــم اٌع: مم

. ذم أو حنمْوم ذملم م  ومالتَّ خم
 خامتة 

 :ممْعرمفمةُ  ومممنم اْلُمهممّم 
ْم، وأمْحوماهلمم   ْم: تـمْعدمياًل ومجتمْرمَياً ومجمهمالمًة.طمبـمقماتم الرُّوماةم ومممومالميدمهمْم، ومومفـميماهتممْم، وبـُْلدما م

: وممرماتــمكم  ومُأهما اجلــْمْرلم اٌع، أمْو  :وأمســْ اٌل، أمْو ومضــَّ ، مثَّ دمجــَّ اسم ذمب النــَّ ُف أبممفْـعــم م، ك مكــْ اْلومصــْ
 كمذَّاٌب.

ٌ، أمْو سميّمي ُ  ، أو فيه ممقماٌل. ومأمْسهمُلهما: لنيّم  احلْمْفظم
فمتمنْيم،   اْلومْصُف أبممفْـعم م: كم مْوثمقم   :وأرفعها  التعدي :  ومراتكم  فمة  أمْو صــم كَّدم بمصم ، مثَّ مما أتم النَّاسم

 .حافمظ   ، أمْو ثمقمة  ثمقمة   كثمقمة  
هما ـ: شمْيٌخ. :ومأمْدأم ، كم لُقْربم ممْن أمْسهم م التَّْجرميحم  مما أمْشعمرم ابم

 ن واحد ، على األصمّح.ا، ولو مم ومتـُْقبمُ  التـَّزْكميمُة ممْن عمارمل  أبممْسبماهبم 
 : دمي م ن التـَّعــْ الم عــم بمابمه، فــمإمْن خــم ارمل  أبممســْ ْن عــم واجلْمْرُل ُمقمدٌَّم عملمى اْلتـَّْعدمي م إْن صمدمرم ُمبيَّناً مــم

 قُبم م جُمْمماًل، عملمى اْلُمْختمارم.
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 فص 
 :ومممنم اْلُمهممّم 

مَّنْيم، وأميــْم   ممْعرمفــمةُ  يمتــمه، ومــم كــُ م اْلُمســم يـمتـُـُه، ومــنم اْخُتلــمفم يف ُكنـْ ن ايــُُْه ُكنـْ نــَّنْيم، وممــم ن ا م اْلُمكم
هم،  تــم ةم ومْوجم يــم ُه ُكنـْ يـمتــُ ، أْو ُكنـْ سم لعمكــْ مم أمبميــهم، أْو ابم ُه اســْ يـمتــُ ْت ُكنـْ ْن ومافـمقــم اُه أو نـُُعوتــُُه، وممــم رمْت كنــم ثـــُ كم

هم، كم إمىلم لمْذم أمبميهم، أْو إىل أمّم ، ومــم  ومممْن ُنسم مم بمُق إىل الفمهــْ ُم أْو إىل لذ ما يمســْ قم ايــُُْه واســْ ن اتَـّفــم
ه فمصماعمدًا. هم وشمْيخم شمْيخم  أمبميهم وجمدّمه، أو اْسُم شمْيخم

ه والرَّاوك عنُه.  وممن اتَـّفمقم اْسُم شمْيخم
ابم  وممْعرمفــُة األميــْما م  ، وماألمْلقــم رمدمةم، وماْلكــُ م رَّدمةم واْلُمفــْ ُع إمىلم اْلقمبمائــم م اْلُمجــم ، ومتـمقــم ابم ، واألمْنســم

ــَّ  اومرمًة، ومإمىلم الصـ ــُم كمكاً، أمْو جمـ ــم يماعاً، أمْو سـ ــم الدًا، أمْو ضـ ــم : بـ انم ــم رم وماألْوطـ ــم ا  ،لم نمائمعم واحلـ ــم ُع فيهـ ــم وميـمقـ
 .ومممْعرمفمُة أمْسبمابم ذملم م  االتّفاُق واالْشتمبماُه كاألْيما م، وقد تـمقمُع أْلقماابً.

. ةُ فومعرم  ةم واألمخموماتم ْخوم ، ومممْعرمفمُة اإلم حلْمْلفم ، أمْو ابم  اْلممومانم ممْن أمْعلمى ومممْن أمْسفم م: ابلرّمقّم
ةُ  دميثم  ومممعرمفـــــم ةم احلــــــْم فمةم كمتمابـــــم ، ومســـــنّم التَّحمـــــُّ م واألدما م، وصـــــم كم ْيخم ومالطَّالـــــم آدمابم الشـــــَّ

هم، ه، وال ومعمْرضــم هم، وإْيماعــم ، أو ويمماعــم ومابم ى اْلممســانميد، أو األبـــْ ا عملــم نميفمه: إمــَّ ةم فميــهم، وتمصــْ رّمْحلــم
. ، أموم األْطرمالم  اْلعملم م

رَّا م،  ةُ فــم ومْعرم  ى بــن اْلفـــم ي أم  يـمْعلــم يوخم القاضــم نَّفم فيــه بـمعــْ  شـــُ ْد صــم بمكم احلــْمدميث: ومقـــم ســم
ٌ  حمــمْ ٌ  يم نـمقــْ . وهــم ، وصمنـَُّفوا يف لمالمك هذمه األنـْوماعم تـمْغنميمٌة عــنم التَّْمثميــم م ، ُمســْ ، ظــاهمرمُة التـَّْعرميــفم

. ٌر: فـمْلُ ماجمْع هلا ممْبُسوطاهُتا، وهللا اْلُمومفّمُق واهلمادمك، ال إله إالَّ ُهوم  ومحمْصُرها ُمتـمعمسّم
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عمهم   فْهرُس مصادرم التحقيقم ومراجم

 بـن حممـد املغمـلرية بـريوتة  بـد هللا االبتها  يف ختــريج أحاديــث املنهــا ، -1
 م.1985-هـ1405ة 1 لد امليفت ة ط.

  ي بن  بد امليفلد امل بيفية بريوتة ملبنلنة طار اإلهبا  يف شرل املنها ،   -2
 هـ.1404األوىلة املثبعة امليفت  املع ميةة 

ابــن طقيــو املعيــدة املقــلهرةة ميفتبــة إحكــام األحكــام شــرل عمــدة األحكــام،  -3
 م.1994-هـ1414األوىلة املثبعة امل نةة 

ــلهرةة طار اإلحكـــــام يف أصـــــول األحكـــــام،  -4 ــن  ــــزمة املقــ ــي بــــن أمحــــد بــ   ــ
 هـ.1404األوىلة  املثبعةاحلديثة 

ة  قيو: اهملم املشلفعية برواية ربيع بن   يملن اصراطي  اختالل احلديث، -5
ة املثبعــــــة األوىل ــــــلمر أمحــــــد  يــــــدرة بــــــريوتة م   ــــــة امليفتــــــ  امليقلفيــــــةة 

 م.1985-هـ1405
 عم ابن تيميةة  قيو: ط. حممد ر ـلط  ـلدة املـراي ة  يخ اه  االستقامة، -6

ــلم حممـــد بـــن  ـــعوط اه ـــعميةة   ــة اهمـ ــة مثـــلبع جلمعـ ـــ 1403ة  األوىل املثبعـ -هـ
 م. 1983

 :املقلضـي  يـل ة  قيـو اإلملاع إىل معرفة أصول الروايــة وتقييــد الســماع، -7
ــة  ــون ة املثبعـ ــة بتـ ــة املعتيقـ ــلهرةة واصيفتبـ ــقرة طار املـــ او يتملقـ ــد صـ ــيد أمحـ امل ـ

 م.1970  -هـ1389  ةاألوىل
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-ه1393ة املثبعــــــة امليلنيــــــةاهمــــــلم املشــــــلفعية بــــــريوتة طار اصعرفــــــةة  األم، -8
 م.1973

أمحــد  ــلترة املقــلهرةة  الباعــث احلثيــث شــرل اختصــار علــوم احلــديث، -9
 ة بدون اتريخ.املثبعة امليلمليةميفتبة ومثبعة حممد   ي صبيخن وأوالطلة 

وتة ملبنـلنة طار بـدر املـدين املزرتشـية بـري البحر احملي  يف أصــول الفقــه،   -10
 هـ.1421األوىلة  املثبعةاملريفرة 

ة هبجـــة قلـــوب األبـــرار وقـــرة عيـــون األخيـــار يف شـــرل جوامـــع األخبـــار -11
-ه1408األوىلة  املثبعــةاملــرمحن بــن  ــعدية املقــلهرةة طار املــراينة   بــد

 م.1988
ــداد، -12 ــخ بغـــــ اخلثيـــــــ  املبغـــــــداطية بـــــــريوتة طار امليفتـــــــلل املعـــــــريبة  اتريـــــ

 اتريخ.بدون 
امل ــيوطية  قيــو:  بــد املوهــلل  بــد امل ثيــ ة اصدينــة  تــدريك الــراوك، -13

 م.1972-هـ1392ة املثبعة امليلنيةاصنورةة اصيفتبة املع ميةة 
نشــر وتصــحيخن: امل ــيد يو ــ    ــ  احل ــهة  ترتيــك مســند الشــافعي، -14

ــيد  ـــــزت  ــةوامل ـــ ــلرة طبعـــ ــة املعثـــ ــورةة بـــــريوتة طار امليفتـــــ  املع ميـــ ة مصـــ
 .  م1951-هـ1370

ر،  تسهي  -15 حممـد أنـور املبدخشـلينة تراتشـية إطارة املقـرآن   شرل خنبة الفمكــم
 هـ.1414ة املثبعة األوىلواملع وم اه عميةة 

ابـــــن   ـــــر  لتـــــدليس،التقـــــديس مبراتـــــك املوصـــــوفني اب تعريـــــف أهـــــ  -16
ط.أمحــد بــن  ــري اصبــلرتية املــراي ة  :هـــة  قيــو852-773املع ــقعينة 
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 م.1993-هـ1413األوىلة  املثبعة 
 .ه1417ابن أمري احللعة بريوتة ملبنلنة طار املريفرة لتحبذ، التقرير وا -17
ــانيد، -18 ــنن واملســـ احلـــــلفر ابـــــن نقثـــــةة بـــــريوتة طار  التقييـــــد يف رواة الســـ

 م1986-هـ1407احلديثة 
املـر يم بـن  زين املـدين  بـد التقييد واإليضال شرل مقدمة ابن الصالل، -19

ـــة بـــــريوتة طار احلـــــديثة 806ت احل ـــــال املعراقـــــية  ــة امليهـــ ــةاملثبعـــ ة لنيـــ
 م.1984-هـ1405

ــم،  -20 ــابه يف الرســــ ــيص املتشــــ  ــــــيفينة  :اخلثيــــــ  املبغــــــداطية  قيــــــوتلخــــ
 م.1985األوىلة  املثبعةاملشهليبة 

ــو التنكيــــ ، -21 ــية  قيــ ــرمحن اصع مــ ــدين األملبــــلينة  : بــــد املــ ــر املــ حممــــد انصــ
-هـــــــ1401أتــــــلطمي نشــــــلط آيتطة املبلت ــــــتلنة فيصــــــا آيتطة  ــــــديث 

 .م1981
ــذيك  -22 ــذيك،هتــ ــلملةة ابــــن   ــــر املع ــــقع التهــ ينة بــــريوتة م   ــــة املر ــ

 م.1996-هـ1416
ــول، -23 ــول يف أحاديـــث الرسـ ــامع األصـ جمـــد املـــدين ابـــن األ"ـــري اجلـــزرية  جـ

 م.1969-ه1389يو:  بد املقلطر األرانؤوطة هـة  ق544-606
-392اخلثيــ  املبغــداطية  اجلـــامع ألخـــالق الـــراوك وآداب الســـامع، -24

ــوط املثحــــــــلنة املــــــــراي ة ميفتبــــــــة ا463 ـــة  قيــــــــو: ط. حممــــــ صعــــــــلرفة هــــــ
 م.1982-هـ1403

ــدي ، -25 هـــــة 327ت أبــــو حممــــد  بــــد املــــرمحن بــــن أيب  ــــل ة  اجلــــرل والتعــ
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املثبعـة اهلنـدة مثبعـة جم ـ  طائـرة اصعـلرف املعيملنيـةة   - يدرآيتطة املـدتن  
 م.1952-هـ1371ة  األوىل

 هـ1309اهملم املشلفعية  قيو: أمحد  لترة  الرسالة، -26
هـــة 385-306املــدارقثهة أبــو احل ــن   ــي بــن  مــر  ســنن الــدارقطين: -27

-هـــــــ1386بتصــــــحيخن:  بــــــد هللا هل ــــــم  ــــــلين اصــــــدينة اصدينــــــة اصنــــــورةة 
 م.1966

ــائي الكــــرب ،  -28 املثبعــــة بــــريوتة ملبنــــلنة طار امليفتــــ  املع ميــــةة ســــنن النســ
 هـ.1411األوىلة  

 ة طبعة بيُ األفيفلر املدوملية.سنن النسائي -29
وتــرقيم  : قيــو أبــو  بــد هللا حممــد بــن يزيــد املقــزويهة الســنن، ابــن ماجــه، -30

 م.1972 ي   املبليب احل   و رتللة  بعةط ةحممد ف اط  بد املبلقي
ــو داود، -31 ــنن، أبـ ــتلينة  السـ ــ يملن بـــن األ ـــعث امل   ـ ــة ـ ــلل   :فهر ـ تمـ

 م.1988 -هـ 1409األوىلة ملبنلنة طار اجلنلنة  املثبعة ةيو   احلوت 
ة األوىل املثبعـةحممـد بـن  ي ـ  بـن  ـورةة    ة أبـو  ي ـال مذكّ   ،السنن -32

 م.1987-هـ1408ملبنلنة طار امليفت  املع ميةة 
ــنن، الـــدارمي -33 ــدالسـ ــد  بـ ــو حممـ ــد ة أمبـ ــن  بـ ــةاملـــرمحنة  هللا بـ األفوىلة  املثبعـ

 م.1991-هـ1412مة طمشوة طار املق  
امليلمليــةة ملبنــلنة طار املبشــلئر  املثبعــةة أمحــد بــن  ــعي ة الســنن، النســائي -34

 م.1988 -هـ 1409اه عميةة 
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 املع ا امل ماي .= انظر:  شرل عل  ال مذكّ  -35
ــك  اآلاثر، -36 ــرل مشــ أمحــــد بــــن حممــــد بــــن  ــــعمة األزطي املثحــــلوية  شــ

ـــة  قيــــو229-321 ــلملةة  :هــ ــة املر ــ ــ وطة بــــريوتة م   ــ  ــــعي  األرنــ
 م.1994-هـ1415األفوىلة  املثبعة 

-229أمحد بن حممد بن  عمة األزطي املثحـلوية   شرل معان اآلاثر، -37
مثبعــة األنــوار ا مديــ ةة  هـــة  قيــو: حممــد زهــري املن ــلرة املقــلهرةة321
 اتريخ. بدون

ط.حممد مصثر  األ ظمية بريوتة اصيفت    : قيو  صحيح ابن خزمية، -38
 م.1975-هـ1395األفوىلة املثبعة اه عمية 

 املثبعــــةة أبــــو  بــــد هللا حممــــد بــــن إمسل يــــا املبخــــلرية صــــحيح البخــــارك -39
 م.1990-هـ1410املرابعةة طمشوة طار ابن تيرية 

ــلم -40 ــلبورية ة أبـــو احلصـــحيح مسـ لع املقفشـــريي املني ـ  ـــال م ـــ م بـــن احل ـــ 
ملبنـــلنة طار إ يـــلمل املـــ او  األوىلة ة املثبعـــةحممـــد فـــ اط  بـــد املبـــلقي :تـــرقيم

 م.1955 -هـ  1375املعريبة 
امل ـخلوية بـريوتة نشـر طار ميفتبـة   الضو  الالمع أله  القرن التاسع، -41

 احليلة.
-727اتع املــدين  بــد املوهــلل بــن   ــي امل ــبيفية  طبقــات الشــافعية، -42

املثبعــــة هـــــة  قيــــو:  بــــد املرتــــلم حممــــد احل ــــوة وحممــــوط املثنــــل ية 771
 ة  ي   املبليب احل   و رتلل. األوىل

ــ ، -43 ــل ة  العلــــــ ــد املــــــــرمحن بــــــــن أيب  ــــــ ــو حممــــــــد  بــــــ ـــة 327-240أبــــــ هــــــ
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 هـ.1343املقلهرةة ميفتبة اصيىن ببغداطة 
املـرمحن بـن أمحـد بـن    بد  شرل عل  ال مذّك،ن خة:    العل ، لل مذك، -44

 األوىلةاملثبعــة نــور املــدين  ــ ة  :هـــة  قيــو795-736حلنب ــي ة رجــ  ا
 م.1978-هـ1398

بتحقيــو: نــور املــدين  ــ ة اصدينــة اصنــورةة  ابــن املصــعمةعلــوم احلــديث،  -45
 م.1972ة املثبعة امليلنيةاصيفتبة املع ميةة 

 ةة احلـــلفر ابـــن   ـــر املع ـــقعينفـــتح البـــارك بشـــرل صـــحيح البخـــارك -46
 بعة امل  رية وميفتبتهل.هـة املقلهرةة اصث773-852

ال، -47 ــم عمفما  الّرجـــ ــُ اهمـــــلم احلـــــلفر أبـــــو أمحـــــد  بـــــد هللا بـــــن  الكامـــــ  يف ضـــ
املثبعـــــــــــة هــــــــــــة بـــــــــــريوتة طار املريفـــــــــــرة 365-277 ـــــــــــدي اجلرجـــــــــــلينة 

 م.1984-هـ1404ة  األوىل
اهملم أبو بيفر أمحد بن   ي بن اثبـُ اخلثيـ   الكفاية يف علم الرواية، -48

 م.1972ة املثبعة األوىلطةة هـة مثبعة امل عل463-392املبغداطية 
م ــك ا ــد  "ال حممــد طــلهر  جممــع البحـــار يف معـــان األحاديــث واآلاثر، -49

مة اهلندة  يدر آيتط املدتنة طائـرة 1578-هـ986ت  املصديقي اهلندية  
 م.1971-هـ1391اصعلرف املعيملنيةة 

املـرمحن   يخ اه عم أمحد بن تيميةة مجع وترتي :  بد  جمموع الفتاو ، -50
 ةجممــع اص ــك فهــد ملثبل ــة اصصــح  املشــري  طبعــةد بــن قل ــمة حممــ ابــن

 م.1995-هـ1416ة اصدينة اصنورة
ــواحملـــدّمث الفاصـــ  بـــني الـــراوك والـــواعي،  -51 ــزية  قيـ ــي املرامهرمـ  :املقلضـ
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 .م1984-هـ1404ط.حممد   لع اخلثي ة طار املريفرة املثبعة امليلمليةة 
-321 ةعحممــــد بـــــن  بــــد هللا بــــن املبيـــــ   املســـــتدرم  علـــــى الصـــــحيحني، -52

 احلديية. نشر ميفتبة املنصر ةاملراي هـة  405
 ــــعي  األرانؤوطة وآخــــرينة  :اهمــــلم أمحــــد بــــن  نبــــاة  قيــــواملســــند،  -53

 هـ.1421-1419األوىلة املثبعة بريوتة املر لملةة 
هـــة 360-260أبــو املقل ــم  ــ يملن بــن أمحــد املثــرباينة  املعجــم الكبــذ، -54

 ة بدون اتريخ.يةاملثبعة امليلن قيو: محدي  بد اآيد امل  رية 
ة احلســنة يف بيــان كثــذ مــن األحاديــث املشــتهرة علــى األلســنة املقاصــد -55

 هـ.1375امل خلوية ميفتبة اخللاية وميفتبة اصيىنة 
 بد املـرمحن  :اخلثي  املبغداطية  قيو  املوضح ألوهام اجلمع والتفريق، -56

ــر اه ــــعمية  ــة ابــــن حــــع اصع مــــية طار املريفــ ــةة املثبعــ ـــ1405امليلنيــ -هــ
 .م1985

مل ملم ململك بن أن ة صححه ورق مه وخر ع أ لطييه و  و   يه: املوط ،   -57
 حممد ف اط  بد املبلقية طار إ يلمل امل او املعريب. 

ــدين املـــاه ةاملوقظـــة يف مصـــطلح احلـــديث -58 ــد مل نشـــر  ة مشـــ  املـ طار أ ـ
 هـ.1414األوىلة املثبعة واملتوزيعة 

ــن   ـــر املع ـــقعين النكـــت علــــى ابــــن الصـــالل، -59  هــــة852-773 ةابـ
 قيــــو: ط. ربيــــع بــــن هــــلطي  مــــرية اصدينــــة اصنــــورةة اجللمعــــة اه ــــعميةة 

 م.1984-هـ1404ة  املثبعة األوىل
املزرتشــية املــراي ة أضــوامل امل ــ  ة  النكــت علــى مقدمــة ابــن الصــالل، -60
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 م.1998-هـ1419األوىلة   املثبعة
ــن االصــــطالل، -61 املــــرمحن بنــــُ  املب قيــــهة بتحقيــــو: ط.  لئشــــة  بــــد حماســ

ي ة اصصرية املعلمة مل يفتللة مرتز  قيو امل اوة مثبعـة املشلطية مصرة اهل
 م.1974امليفت ة  طار

ورمكمشــــك  احلـــــديث وبيانــــه -62 ــن فــــف ــن بــ ــن احل ــ ــد بــ ــر حممــ ــو بيفــ ت  ةة أبــ
 م.1980-هـ1400هـة بريوتة طار امليفت  املع ميةة 406

ــا، -63 ــة وبيا ـــ ــث النبويـــ بـــــن   ـــــي املن ـــــدي   بـــــد هللا مشـــــكالت األحاديـــ
ة املثبعة األوىلصي ة بريوتة طار املق مة املقصيمية  قيو: املشيخ خ يا ا

 م.1985-هـ1405
املرابعـةة املثبعـة  ط.أ ـد ر ـتمة ملبنـلنة اصيفتبـة املبفومل  ـي  ةة    مصطلح التاريخ، -64

 م.1984
 املبيهقية ملبنلنة بريوتة طار امليفت  املع مية. ،معرفة السنن واآلاثر -65
 = انظر:   وم احلديث. مقدمة ابن الصالل -66
ط. احل ـال  :املقلضي  يل ة  قيـو  ئد مسلم،مقدمة إكمال املعلم بفوا -67

 هـ.1414األوىلة املثبعة بن حممد  واظة اخلربة طار ابن  رلنة 
68- ،" مم فيــه وهــو ُمومثَــٌّق أو صــالمُح احلــديثم ن ُتُكلــّم  مقّدمــة حتقيــق رســالة: "مــم

ة ة ر ـلملة ملج ـترياملر ي ـيبـن ضـي  هللا  بـد هللا   : قيومل ملم املاه ة  
 .هـ1426ة  املثبعة األوىل

ط.  دانن زرزورة امليفويـُ  :ابن تيميةة  قيومقدمة يف أصول التفسذ،   -69
-هـ1392امليلنيةة  املثبعةبريوتة طار املقرآن امليفرمي وم   ة املر لملةة   -

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





عمهفمْهرمُس مصادرم  يحم خنبمةم الفمكمر   (23٩)   التحقيق ومراجم  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

م.1972
ر يف مصــطلح أهــ  األثــر، لإلمــام ابــن  -70 نزهة النظر يف توضيح خُنبــة الفمكــم

ــر،  ــدين  ـــــ   تع يقـــــلت حجـــ ــور املـــ ــهط. نـــ ــة ة بـــــريوتة   يـــ ــةاملثبعـــ ة امليلنيـــ
 م.1993-هـ1414

 بـد املعزيـز بـن   :ابن   ر املع ـقعينة  قيـو  نزهة األلباب يف األلقاب، -71
 م.1989-هـ1409حممد امل ديرية املراي ة ميفتبة املر دة ط. األوىلة 

ابن   ـرة اصدينـة اصنـورةة اصيفتبـة املع ميـةة  شرل خنبة الفكر،  النظرنزهة   -72
 .3مل ثبل ةة ط.  مصروطار 

أبــو املرــيض جعرــر احل ــه  اهطري ــي  ن احلــديث املتــواتر،مــ  نظــم املتنــاثر -73
مة مصــو رة  ــن 1980-هـــ1400امليفتــلينة بــريوتة طار امليفتــ  املع ميــةة 

 -هـ1328املع يةة  طبعة مبثبعة اصوملوية برلس
احلــلفر ابــن   ــرة مصــرة اصثبعــة  الســارك مقدمــة فــتح البــارك، هــْدك -74

 هـ.1301مليفربى اصنريية  نة امل  رية وميفتبتهلة واملثبعة األوىل يتصثبعة ا
حممــد اصــد و  بــد املــرؤوف اليواقيــت والــدرر يف شــرل خنبــة ابــن حجــر،  -75

اصنــلوية طرا ــة و قيــو: ط. اصرتضــ  املــزين أمحــدة املــراي ة ميفتبــة املر ــدة 
 م.1999-هـ1420األوىلة  ط.
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عمهفمْهرمُس مصادرم  يحم خنبمةم الفمكمر   (24١)   التحقيق ومراجم  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 

 

 

 

 

 َأشكاِل احلديِث الضعيِف عـــــــَجْم

 الدمشقي ِهّماتبن حَسن  حملمد بن

 هـ ١١75 - هـ١٠٩١
 ه اهلل تعاىلـرمح

 
 

 نسمخمها وراجعها 
 عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي أ.د. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





عمهفمْهرمُس مصادرم  يحم خنبمةم الفمكمر   (242)   التحقيق ومراجم  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (243)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 

 مقدمة التحقيق 

 
 

و  ــ  آملــه وأصـــحلبه  ةاحلمــد ب رل املعــلصالة واملصـــعة وامل ــعم نبينــل حممـــدٍ 
 وأتبل ه إىل يوم املدين.

ل بعــــد: فهــــال ر ــــلملٌة صــــغريةف   د صــــرحلتٍ   تت ــــلوز "ــــعوم ؛ إْذ الم  احل ــــْ  أمــــ 
ة إضـلفًة إىل رائـعٍ  املرلئدة؛ مل ممل فيهل م ن اختصـلرٍ   ة مليفنهل  ظيمةف أْص هل اصخثوط

ــر ــٍر آخـ ــاي ة أممـ ــوع املـ ْر  اصوضـ ــم ــة  ـ ــلر ملثريقـ ــو االبتيفـ ــلملةة أال وهـ ــه املر ـ ــلز بـ متتـ
عف  ــهة وهـــو: )مجـــمْ ُْ ملـ ــ ــلملة املضـــعي    احلـــديث   أ ـــيفلل   تـمومج هـ (ة ف ي ـــُ هـــال املر ـ

 د  مْر  اصوضوع. تق يدي ةً 
 وهاان األمران م ن أهم  أ بلل تـمومجُّهي ملتحقيو املر لملة.

 وإّن أمقرأُ يف هذه الرسالة اللطيفة أمرين مهّمني:
يتملاتلمل واملعبقرية  -رمحهم هللا-: أ ل و"يقٌة انطقٌة يتملشهلطة مل محد  "ال األّول

دمتهم حلديث ر ول هللا  تلئهم و بقـريتهم؛ ؛ فممن  ك  أو  ميف ك د ذ د خ 
 فْ ينظر هال املر لملة؛ ومْليم تحيي أْن يقول فيهم ود منه هم  ميْف  واقع احللل.

دم الثــان : أمهيــة هــال املر ــلملة د طرا ــة وتــدري    ــوم احلــديث؛ فهــي ممــل  ــم
 واهَيلز!اصشتغ ال بتدري    وم احلديث هبال املدقة واملتي ري 

رفغم ها نمْشرهل  م ن  دم  أمق  وإين أل  م ف  ف م  ُف  حبي فقد  اخلصلئصة  ل 
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (244)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

غمرف   مهل بال اص ملرلت   يهل     منشورًةة أو مفنتمشم ًة م ن خممْبم هل! وملعا امل ب  هو ص 
ري املصغريم صورةف امليفبرية مليفنة    ! "تم د املزوااي م ن خبلاي"األترب منهلة وتم  ف

ــٌة مبيفتبـــة اص ـــك  بـــد املعزيـــز يتصدينـــة اصنـــورةة د  ميفتبـــة وهـــي خمثوطـــٌة حمروظـ
 .66/80برقم د جمموع  لرف  يفمُة 

تم  ن بــن هــلة هــو: املشــيخ حممــد بــنرف يف  وم ملــ  املر ــلملةة أو قــفْا: مفبـْ لت مهــ      ــم
ن مجيـا اصوافقـة أن  م ملرهـل  .هــ1175املدمشقية رمحه هللا تعلىلة اصتو   ـنة  ومـ 

 مله  نليٌة خلصٌة بنزهة املنظرة ومله   يهل أمتيرف م ن تتلٍل أو ر لملة.
ل ون ـــْختفهل أايم املشــــبلل بــــز م   قيقهـــلة منــــا  شــــرات وهـــي ر   ــــلملٌة صــــو ررف

: أفخر جفهــل  ُف ُف اآلن؛ فق ــ ُْ  نــدي د احلــْب ة وملع ــ ه أتمثــ  امل ــنالة مليفنهــل بقيــ
رمه معـهة وينرـع هبـل  هل؛ ملعا هللا تعلىل يفيْفرم م مل  رمهل بت ـد ط  "واهبـلة ويفيفـْ م ن حمب  

 نشرة وب احلمد واملشيفر. بلطل. فأ دتف قراملرل وإ داطهل مل  
 ترَجة املؤلف 

ن   ملــن أطيـــا د ترلصــيا ترمجتـــه ود اه ــلالت   ـــ  احلوا ــي؛ مرا ـــلًة مل غــر  مـــ 
 أتملي  املر لملة: االبتيفلر واالختصلر د  ْصر أ يفلل احلديث املضعي ة فأقول: 

حممد بـن   ـن مهـ لت زاطل احلنرـي امل تمـلين   ةأبو  بد هللا  ةهو مش  املدين
 .وغريهل احلديث واألصول   بع وم    مشتغاٌ   ةاملق ثنثيه ةقياملدمش  ةاألصا

مث  ــلفر إىل املق ــثنثينيةة  ةور ــا إىل ميفــة ةهـــ د طمشــو1091وملــد  ــلم 
 هـ.1175وتود مبصر  لم  

 .  وهلل   م ملرلتٍ    دة   مله   واملنخبة؛   املنظر   بنزهة   اختصلصٍ   نوعف   مله   أن ه   اصوافقلت   مجيا   وم ن 
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (245)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 ن تصانيفه:مم 
 ريج أ لطيث املبيضلوي. رة املراوي د َت -1
 املتنيفيُ واهفلطة د َتريج أ لطيث خلمتة  رر امل علطة. -2
مـن األ لطيـث  صـخن  ـيملٌ د يم  :تلل بقـوهلمانتقلط اصغه  ن احلرر وامليف    -3

 د هاا املبلل.
 اصثع لت ا د"ال. -4
 ر.يفم  رم ةبة املر   -5
  م األ"ر.املنظر د     نتي ةف  -6
  م األ"ر )وملع ه املاي قب ه(.ة املنظر د    قعئد املدرر     نتي  -7
 املرتخن اصبال د جواز املد لمل وإهدامل "وال األ ملل مل يد اصر  ال. -8
 األمحر.    ملبْ  املقول األظهر د جواز   -9
وهـي ر ـلملتنل هـالة ود اـد  د مجع أ يفلل احلديث املضعي .  ر لملةٌ   -10

ةة أو ملع هــل تيفـــون مــن أطرجهــل ضـــمن م ملرلتــه؛ وملعــا  ـــب  ذملــك صــغر املر ـــلمل
مبوضـــــوع املر ــــــلملة نر ــــــهة تـــــــ"اصثع لت  طاخ ـــــًة د بعــــــض املر ــــــلئا اصتع قــــــة

 ا د"ال"ة أو "نتي ة املنظر د   م األ"ر".
 ةرةصـم رة خمتم يفـم تم مبْـ  -  ـ  صـغرهل-وهال املر لملة هلـل قيمـٌة خلصـة؛ وذملـك أ ـل 

 .لهل  لصرةٌ  ةأل يفلل احلديث املضعي  جلمعةٌ 
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 صورة املخطوط: 
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (247)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 

 
 :وفيمل ي ي نص املر لملة
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (248)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 

 
 

ه املقومي يتملعداملة واملضب  محداً صن رمفمعم منلر امل ن ة بع و  اه نلطة وأوص ه  ببم 
لملـةة وطمرمسم ر ـومم اجلهم   ـاوذ   طممـم م آاثرم   و ـعملً ملنـ  ٍ   ملاوي االجتهـلطة وصـعةً 

طين  ن ضع     م  هل املقلط ةم أصلملًةة و    آمله املعلضدين مله بتأييد ت متهة اآر  
لرف  م مثــــ  ه  وم مـــدو     املشـــيفوك يتت بــــلع  ـــنتهة مــــل جـــف  ل يتمل ــــند تـــلبراً  ــــن تـــلبرة و قــــ 

 .!"تم تـمرمكم األو ل ملآلخر": داقف صْ م  
 وبعد:

ٍه مف  املضــعي    فــإين مجعــُ د هــاا املشــيفا أق ــلمم  يــ ة يتملنظــر إىل ن    ــ  ومجــْ
 -تـا  ـرٍط منهـل   ـُ فلقـد  مل انـدرع  ا تبلر   ن غري  م  -أمْصا   روط املقبول    فْقد  

 :وهي  تةٌ 
 واملعداملة. -2   اتصلل امل ند. -1
 املشاوذ. (544)]وامل عمة م ن[ -4  واملضب . -3

 
(544 ُُّ د املشـاوذ". واملصــوال مـل أ"بــ ل( د األصـا: "فقــْ د املشــاوذ ف ـي  طعنــلً د احلــديثة  ؛ وأمــ  فقـْ

ن  ــروط "بوتــهة ومليفــن ال يقــلل ملــه: فقْــ  ن املشــاوذوإمنــل هــو  ــرٌط مــ  ة د املشــاوذة وإمنــل: امل ــعمة مــ 
أقول هاا يتملرغم  م ن أن  ملعبلرة  املن ـخة اخلث يـ ة وْجهـلًة وذملـك يتملنظـر  إىل أنـ ه د مقـلم   ـمد   أ ـيفلل  

ديث اصقبــولة مليفــن مــع ذملــك فــإن  هــاا ينبغــي أن يـفْعيفــ  د د   احلــاحلــديث  املضــعي ة ال مقــلمم  ــم 
فْقد بعض هال املشروط؛ وذملك ألن  هال املشـروط امل ـتةة بعضـهل  ـروطف إَيـلٍلة تمـل هـو احلـلل 
يتملن بة مل شروط امليع"ة األفومل  منهلة واملشرط  امل لطسة  عف املشـرطال: املرابـع واخلـلم ة فإ مـل 

ل  ــْرطل انترــلمٍل ال إَيــلٍل. وهلــاا ف أ ــتمر    ــ  هــال لن  ــ بي  بعيفــ  ذملــك؛ إْذ مهــل  ــْرط لن؛ فهفمــم
 املنظرة د قراملة هال املر لملة؛ فأفتر  رف ميا هاا املنبيه د مواضعه م ن املر لملة. 
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (24٩)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 املع ة املقلط ة. (545)]وامل عمة م ن[ -5
 .- ند اال تيلع إمليه-واملعلضد  -6

 و تون ق ملًة يتالجتملع واالنرراط. (546)و لصا األق لم "ع"ة
 فرلقد املوا د:  تة أق لم.

 واال"نال:   ة  شر.
 وامليع"ة:  شرون.

 واألربعة:   ة  شر.
 واخلم ة:  تة.
 واجلميع: وا د.

 مهل من األق لم.بال  املق م األو ل وامليلين؛ مليقلس   يهمل غريف نف وملْ 
 فنقول:

 مع "بوت غريل. (548): فلقد ]وا ٍد[(547)]املق م األول[
 امليلين مع غريل "بواتً.... وهيفاا.  (549)]املق م[
 ونقول:

 
؛ وأم ل فْقد   (545) ُُّ ف ي  طعنلً د احلديثة وإمنل هو  املع ةد األصا: "فْقد املع ة". واملصوال مل أ"ب

 د املع ةة وإمنل: امل عمة م ن املع ة.يفن ال يقلل مله: فقْ وتهة ومل رٌط م ن  روط "ب
 ( د اصخثوط: ""عو" وهو خثأ.546)
 ( هاا ملي  د األصاة ز طتفهف مل توضيخن؛ ألن هاا هو اصقصوط.547)
ُُّ أبن يقــــلل: "فلقــــد وا ــــٍد"؛ ألن هــــاا هـــــو 548) ( د األصــــا: "األول". ومليفــــن املصــــوال مــــل أ"بـــــ

 وط امل تةة وملي  اصراط فـمْقدم املشرط األول فق .ن املشر أي  وا ٍد م   :اصقصوطة أيْ 
 م ن  ندي     األصا مل توضيخن. ( زايطةٌ 549)
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (25٠)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 فلقد األو ل وامليلين مع "بوت غريمهل.
 فلقد األول وامليلملث مع "بوت غريمهل.

 فلقد األو ل واملرابع تاملك.
 فلقد األو ل واخللم .
 فلقد األو ل وامل لطس.

إىل أن    ة وا داً وا داً     هاا املنم   ة مث ننتقا إىل فْقد امليلين مع مل بعدل
 تتم األق لم. 

 فيه. وأ رت إىل ذملك د تا مرب ع مبل 
 فلملص لط: ملعتصلل. 
 واملعال: مل عداملة. 
 واملثلمل: مل ضب .

 املشاوذ.  (550) واملشال: ملرْقد ] ْرط امل عمة من[
 املع ة املقلط ة. (551)ن[واملقلف: ملرقد ] ْرط امل عمة م  

 واملدال: مل علضد.
 وهللا أ  م.

 
ألن هـاا  ؛أو يقـول: املشـاوذ ةن  ندي؛ ألن األصـا أن يفعـرب   بـاملك( مل بال اصعيفوفال زايطة م  550)

 يه فععمةف صحٍة د احلديث.وجوط املشاوذ. أم ل نرْ  :هو  ب  ضْع  احلديثة أ ه
ألن  ؛ن  ندي؛ ألن األصا أن يفعرب   باملك أو يقول: واملع  ة املقلط ـةال اصعيفوفال زايطة م  ( مل ب551)

صحٍة د احلديث.هاا هو  ب  ضْع  احلديثة أ ه وجوط املع ة املقلط ة. أم ل نرْ   يهل فععمة ف
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (25١)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل

 

 ( 552) ]جدوٌل جلْمعم أشكال احلديث الضعيف[
 دفاقم 

 ط ق ش ط ع ص شرط

 فاقد
 اثنني

 ص ط  ص ق  ص ش  ص ط  ص ع 
 ط ش ع ط  ع ق  ع ش  ع ط 
 ق ط  ش ط ش ق  ط ط ط ق 

 ص ط ش  ص ع ط ص ع ق  ص ع ش  ص ع ط 
 ص ق ط ص ش ط  ص ش ق  ص ط ط  ص ط ق  فاقد
 ع ش ط  ع ش ق  ع ط ط  ع ط ق  ع ط ش  ( 553) ثالثة 

 ش ق ط  ط ق ط  ط ش ط  ط ش ق  ع ق ط  

فاقد 
 أربعة

 ط ش ع ص ط ع ش ق  ص ع ط ط   ص ع ط ق  ص ع ط ش 
 ط ق ش ص ص ط ق ط  ص ط ش ط ص ط ش ق  ق ط ص ع 

 ش ق ط   ط ع ش ق ط  ع ط ق ط  ع ط ش ط  ع ط ش ق 
 دفاقم 

 مخسة
ص ع   ص ع ط ق ط  ص ع ط ش ط  ص ع ط ش ق 

 ط  ق ش
ص ط  

 ط  ق ش
(554) 

 ع ط ش ق ط 

 فاقد 
 الستة 

 (555 ) 
 ص             ع             ط            ش      ق          ط 

  رب العاملني( )انتهت الرسالة، واحلمد هلل 
 

 
 ن أ ــيفلل احلـديث املضــعي ة وذملـك يفعــدُّ  صــراً  ـيفًع مــ   63جممــوع هـال األ ــيفلل: فصـلرم ( 552)

 املضع  اصتوقعة.ملصور 
 ن املشــروطة وملــي "ع"ــٍة مــ   أيُّ  :( د األصــا: )امليع"ــة(ة واملصــوال أن يقــول: فلقــدف "ع"ــٍةة أميْ 553)

 هل.ن  يْ عم ب   "ع"ةً 
 . مشيفورةً ة وقد نبهْته   يه طلملبٌة م ن طلملبليتة  ؛ فل تدرتتفهف اصخثوط خثأً ن خة   ن  هاا احلقا  ق  م  ( 554) 
ُ  تةً املصوال  د األصا: ) تة(ة و ( 555)   . جمهوملةً   مل أ"بته؛ ألن اصقصوط امل تة املشروط اصعروفةة وملي 
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 الضعيف احلديث أشكال َْجع   (252)  ة وترَجة املؤلف م قدّ امل
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يحم خنبمةم الفمكمر  (253)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 
 فهرس احملتو ت 

 3 .................................................. مفقمد  مةف املثبعة امليلملية
 7 .................................................. مفقمد  مةف املثبعة امليلنية 

 9 ...................................................... مفقمد  مةف املتحقيو 
 11 ....................................................... ترمجة اص مل  

 12 ............................................................. ن به: 
 12 ............................................................ موملدل:

 13 ...............................................  رظه املقرآن امليفرمي:
 13 ........................................................... ر عته: 
 13 ......................................................... مصن رلته:
 20 ............................................................ وفلتـه: 

 20 ............................................... ميفلنته د هاا املع م:
 23 ...................................... ملمْمحٌة  ن "نزهة املنظر" ومميزارل 

 23 ........................................................... مميزارل: 
 24 .......................................... اتريخ أتملي  "نزهة املنظر": 

 25 ................................................... طبعلت "املنـزهة": 
 26 ......... اصآخا     املثبعلت امل لبقة وأ بلل توجُّهي إىل  قيو املنـزهة:

 28 ........................................ وص  املن خة اخلْمث  ي ة األصا
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يحم خنبمةم الفمكمر  (254)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 30 ....................................  م ي ومنه ي د  قيو امليفتلل 
 35 ..................................... صامنلذع مصو رة م ن املن خة األ

 41 ................................................... ]مقد مة اص مل [
 41 ............................. ]اص ملرون د مصث خن احلديث وم ملرلرم[ 

 46 ......................................... ] ب  تصني  نزهة املنظر[
 47 .......................................... ]املررق بال اخلرب واحلديث[ 

 49 ............................... ]أق لم اخلرب يت تبلر طرق وصومله إملينل[
 49 ..................................................... ] دطف املتواتر[:

 50 ....................................... تعري  اصتواتر و روطه[: -1]
 51 ............................. ]هال املشروط تريد  صول املع م غلملبلً[:

 52 .................................................... ] يفم اصتواتر[: 
 53 ............................................. ]مرهوم املع م املضروري[ 

 53 ............................. ]املررق بال املع م املضروري واملع م املنظري[ 
 54 ..............................................]تعري    م اه نلط[:

 59 ............................................................ فلئـدة: 
 59 ................................. ]املدمليا     وجوط احلديث اصتواتر[: 

 60 .................................................... ]أق لم اآل لط[
 60 .......... تعري  احلديث اصشهور واص تريضة ووجه املررق بينهمل[  -2]

 60 .................................................. ]أق لم اصشهور[:
 61 ................................................... ]تعري  املعزيز[:
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يحم خنبمةم الفمكمر  (255)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 62 ......... ]ط وى ابن املعريب: أبن املعزيز من  رط املبخلري د صحيحه[:
 63 ....................................... ]املرط     جوال ابن املعريب[:

 64 ............................................... ]ط وى البن  بلن[: 
 64 ..............................................     ابن  بلن[:  ]املرط

 64 ..................................................... ]ميلل املعزيز[: 
 65 .................................................. ]تعري  املغري [:

 65 .................................. ]تعري  اآل لط وأق لمهل و يفمهل[ 
 65 ........................................................ ]تعريرهل[:
 66 ................................... ل من  يث املقبول واملرط [:]أق لمه

 66 ....................................... ]صفورف املقبول واملرط  وأ ل همل[
 69 ............................................. ] يفم أخبلر اآل لط[: 

 70 ...................................... مفْحتم   يتملقرائن[:ـ]أنواع اخلرب امل
 70 ........................  ديث املصحيحال يتملقبول[: ]املشرط د ت ق ي 

 74 ............]املقرائن هال إمنل تريد املع م بصدق احلديث  ند اصختصال[: 
 75 ................................................... ]تق يم املغري [ 

 76 .............................................. ]املررط اصث و وأمي ته[: 
 76 ...................... ملن   واملررق بينه وبال املغري  اصث و[: ]املغري  ا

 77 ......................................... ]املررق بال اصنقثع واصر ا[
 77 ............................................... ]أق لم اخلرب اصقبول[ 
 77 .................................................. ]املصحيخن ملااته[:
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يحم خنبمةم الفمكمر  (256)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 79 .......................................................... ]املعداملة[ 
 80 ............................................ ]تق يم املضب  وتعريره[ 

 80 .......................................................... واملضب :
 80 .......................................... ]تعري  احلديث اصتصا[:

 80 .................................................. ]احلديث اصع ا[:
 80 ........................................... ]تعري  احلديث املشلذ[:

 81 ........................ ] ول املقيوط د تعري  املصحيخن ملااته[: تنبيـه: 
 81 .......................]ترلوت مرات  املصحيخن ملترلوت أوصلف املرواة[ 

 81 ..................................... ]مرات  أصخن األ لنيد وأمي ته[:
 83 .......................................... ]اصرلض ة بال املصحيحال[ 

 86 .................................... ]مرات  املصحيخن حب   مصدرل[
 87 ........................ ]قد يـفقمد مم األط م     مل فموقمه ألمور خلرجية[: 

 88 ..................................................... ]احل ن ملااته[
 89 ................................................... ]املصحيخن ملغريل[ 

 89 .............................. ]معىن قوهلم: " ديث   ٌن صحيخٌن"[: 
 90 .............................................. ]احل ن  ند امل ماي[ 
 92 .............................................. ]زايطة امليقة وأق لمهل[ 

 93 ...................... ]رأيف األئمة  د قبول املزايطة اصنلفية ملرواية األو"و[:
 95 ................................................... ]ا روظ واملشلذ[ 
 96 .................................................. ]اصعروف واصنيفر[
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يحم خنبمةم الفمكمر  (257)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 97 .......................................... ]املررقف بال املش لذ واصنيفر[:
 98 .......................................................... ]اصتلبعة[

 99 ...................................... ]أمي ة اصتلبعة املتلمة واملقلصرة[:
 100 .................................................. ]املشلهد وميلمله[ 

 100 ........................................................ ]اال تبلر[
 101 ....................................................... مْحيفمم[ ـ]امل

 102 .. وطفرق طفمع  املتعلر  بال احلدييال اصتعلرضال د املظلهر[ ]خمت   احلديثة 
 107 ................................. ]امليفت  اص ملرة د خمتم    احلديث[:

 108 ................................................. ]املن ْ خ و عملته[
 110 ................................................. ]اصرطوط وأق لمه[ 
 110 .................................................. ]اصرطوط مل  ق [ 

 111 ......................................................... مفعم  و[ ـ]امل
 111 ....................................... ]املررق بال اصع و واصعضا[:
 112 ........................................ ]قد ييفون اصع وف صحيحلً[:

 113 .................................................. مفْر ما وميلمله[ـ]امل
 114 ................................................... ] يفم اصر ا[:

 115 ........................................................ ]اصعضا[ 
 115 ........................................................ ]اصنقثع[ 

 115 ................................................... ]أق لم امل ق [ 
 116 ....................................................... مفدممل  [ ـ]امل
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يحم خنبمةم الفمكمر  (258)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

مل   [: ـ] يفم رواية امل  116 ............................................ مفدم
 116 .................................................. مفْر ما اخلري [ ـ]امل

 117 ................................ مفْر ما اخلري[ ـمفدممل   واملـ]املررق بال امل
 117 ............................... ]املقلئ ون يت  اط امل قلمل د املتدملي [:

 118 ................ ]اص ملرلت د معرفة اصر ا واصزيد د متصا األ لنيد[:
 118 ......................................... املراوي وأ بلبه[  ]املثعن د

 120 .................................................... اصوضوع[-1]
 122 .................................................... ]طرق املوضع[ 
 123 ................................................... ]طوافع املوضع[
:]  123 .................................................. ] يفمف املوضع 

 124 ............................................ ] يفمف رواية اصوضوع[: 
 124 ..................................................... اص وك[  -2]
 124 .............................................. [اصْنيفمر -5ة 4ة 3]
 125 ...................................................... املوهم[  -6]

 125 .......................................................... ]اصع  ا[ 
 126 .................................................... اصخلملرة[  -7]
 126 ..................................................... مفْدرع[ ـامل -]أ

 126 .................................... ]أق لم اصدرع يت تبلر اه نلط[:
 127 ....................................... ]أق لم اصدرع يت تبلر اصنت[:

 127 ............................................ ]مل يفعرفف به اهطراع[: 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (25٩)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 127 .............................................  اصدرع[: ]اص ملرلت د
 128 ................................................... اصق ول[  -]ل 
 129 .................................... اصزيد د متصا األ لنيد[  - ]ع
 129 ................................................... اصضثرل[  -]ط
 130 ................................................ مفصمح  [ ـامل - ]ه
 131 ................................................ صلر احلديث[]اخت

 131 ................................................... ]املرواية يتصعىن[
 132 .................................................. ]غري  احلديث[ 

 134 .............................................. اجلهلملة و ببهل[ -8]
 135 ....................................................... ]املوفْ دمان[ 

 136 ....................................................... مفبـْهمم [ ـ] امل
 136 .................................................... ]جمهول املعال[ 
 137 .................................................... ]جمهول احللل[ 

 137 ......................................... املبد ة ورواية اصبتدع[  -9]
 140 ................................  ومل احلرر واملشلذ واصخت  [ -10]

 140 ....................................................  ن ملغريل[]احل
 142 ......................................... ]اصرفوع تصرحلً أو  يفملً[

 146 .................................. ]األملرلظ املداملة     املرفع  يفملً[: 
 147 .................................. ]قول املصحليب : "م ن امل ُّن ة  تاا"[:

 150 ...................... "أفم ران بيفاا أو  ف ينل  ن تاا"[: ]قول املصحليب: 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (26٠)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 150 ................................. ]قول املصحليب: "تنل نرعا تاا"[:
 151 ........................................................ ]اصوقوف[

 152 ................................................ ]تعري  املصحليب[ 
 153 .................................................. ] رم املتعري [:

 153 .......................................................... تنبيهلن: 
 155 ......................................................... ]املتلبعي[

 155 .................................................... مفخمْضرممون[ ـ]امل
 156 .................................. ]تعري  اصرفوع واصوقوف واصقثوع[

 157 ....................................... ]املررقف بال اصقثوع واصنقثع[
 157 ......................................................... ]اص ند[ 
 158 .......................................................... ]املعليل[ 

 158 .................................................... ]املع و اصث و[ 
 159 .................................................... ]املع و املن  [ 

 159 ..................................... ]قد ي جخن املنـزولف     املعف و  [:
 159 ........ ]أق لم املع و  املن     ومعىن اصوافقة واملبدل واص لواة واصصلفحة[: 

 160 ......................................................... ]املنـزول[ 
 161 ............................................. ]رواية األقران واصدب ج[ 

 162 ....................................... ]رواية األتلبر  ن األصلغر[
 162 ................................................ ]اآليتمل  ن األبنلمل[
 163 .................................................]امل لبو واملع و[ 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (26١)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 164 ......................................... ]املرواية  ن مفت ر قي اال م[ 
 164 ............................................. ]إنيفلر املراوي حلدييه[

 166 ...................................................... مف مْ  ما[ ـ]امل
 167 ............................................. ]صيْ األطامل ومراتبهل[ 

]  ْ يم  167 ........................................ ]حما ا تعملل ت ك املص 
 169 ............................................................ تنبيه: 

 169 ..................................... ]مرهوم اهنبلمل  ملغًة واصثع لً[
 169 ................................................. صعنعن و يفمه[]ا

 170 ...................................... ]أ يفلم طرق املتحما واألطامل[
 170 ............................................. ] رط املرواية يتصنلوملة[ 

 171 ........................... ] رط املو جملطة واملوصي ة يتمليفتلل واه عم[ 
[مف ـ]اصت ر وف وامل  174 ................................................. ْر م قف

[ـمف تم   ف واملـ]امل  175 .............................................مفْختم   ف
 177 ................................................ ]اصتشلبه من املرُّواة[
 179 ................................................ ]اصتشلبه واصق ول[

 180 ............................................................ خلمت ـمةٌ 
 180 ................................................... ]طبقلت املرواة[

 181 ......................................................... ]املتلريخ[ 
 181 .................................................... ]أوطلن املرواة[

 181 .......................................... ]معرفة امليقلت واملضعرلمل[ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يحم خنبمةم الفمكمر  (262)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 184 .................................................... ]مرات  اجلرم[ 
 187 .................................................. عديا[ ]مرات  املت

 187 ........................................... ]أ يفلم اجلرم واملتعديا[ 
 188 ....................................... ]ملي  تا جمرْم جلرٍم يـفْقبما[
 190 ......................................... ]تقدمي اجلرم     املتعديا[ 

 192 ............................................................ فصا 
 192 .................................................. مسلمل وامليفىن[ ]األ

 193 ............................................ ]اصن وبون ملغري آيتئهم[ 
 193 ....................................... ]ن       خعف ظلهرهل[

 196 ................................................ ]امليقلت واملضعرلمل[ 
 198 ................................................... ]األمسلمل اصررطة[ 

 199 ........................................................ ]األملقلل[ 
 200 ....................................................... ]األن لل[ 
 200 .......................................................... ]اصوايل[ 
 200 ......................................................... ]اهخوة[

 200 ........................................... ]آطال املشيخ واملثلمل [ 
 202 .................................................. ]تتلبة احلديث[
 202 ................................................. ]املر  ة مل حديث[ 

 202 ........................................... ]صرة تصني  احلديث[ 
 203 ................................................. ]أ بلل احلديث[ 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (263)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 207 ...................................... واملتوضيحلت اال تدراتلت
 208 ........... املوارطة د  وا ي املتحقيو نزهة" امل تدراتلت     "اال) أ ( 
 212 ......... نزهة"امل"املوارطة د  وا ي  قيو  املتوضيحلت واملتنبيهلت )ل( 

 215 .. مرت بًة      روف اهل لمل "  املـنزهة  وا ي  قيو "   فهرس اصصث حلت املوارطة د 
 223 ............................... ممنْتف ةفْبمة املر يفمر د مصث خن  أها األ"مر

ع ه  فْهرسف مصلط  231 ..................................... ر  املتحقيو  ومراج 
 241 ............................. املضعي  احلديث أ يفلل مْجع    د ر لملةٌ 

 253 ................................................... فهرس ا توايت 
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يحم خنبمةم الفمكمر  (264)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ــرات  ُمَذكِّــ

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
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يحم خنبمةم الفمكمر  (265)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

ــرات  ُمَذكِّــ

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
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يحم خنبمةم الفمكمر  (266)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

ــرات  ُمَذكِّــ

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  
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يحم خنبمةم الفمكمر  (267)   فمْهرمُس احملتو ت  نـُْزهمُة النَّظمرم يف تموضم

 

 

 صمدمرم لملممحمقّمق 
 :، ومنها مؤلفاتٌ صمدمرم للمحقّمق    
ــلميةة  -1 ــ ويتًة طار املق ـــمة املـــدار املشـ ــلً وأ ـ ــنة منه ـ ــنة د تثبيـــو امل ـ ط ـــوة إىل امل ـ

-ه1419ة املــــــــراي ة امليلنيــــــــة ط. ةم1990-ه1410 األوىلة بــــــــريوتة ط.
 .م2008 - ه1429ة امليلملية ط. ةم1998

ــ مة  -2 ــبهلتة املــــــراي ة طار اص ــــ قوا ــــــد ومنث قــــــلت د أصــــــول احلــــــوار ورط   املشــــ
 .ه1414ة األوىل ط.

 ــوار  ــول مــنهج ا ــد"ال د نقــد املــرواايت  ــنداً ومتنــلًة املــراي ة طار اص ــ مة  -3
 .ه1414ة األوىل ط.

ة  ه 1417 ةاألوىل ط.املــراي ة  ومنث قــلت التت ــلهبلة األخــعق املرلضــ ة قوا ــد  -4
ــراي ة  ط. ــةة املـ ــةة املـــراي ة مة ط.2008-هــــ1429امليلنيـ  - ه1436 امليلمليـ

 .م2015
أ ـــ ول خثبـــة اجلمعـــةة املـــراي ة وزارة املشـــ ون اه ـــعمية واألوقـــلف واملـــد وة  -5

 .ه1419واهر لطة 

 .ه1420أزواٌع يتمليفالة جدةة طار األندمل  اخلضراملة  -6
دٍ ة   أقواٌل وت ملتٌ -  ت ملت د منل بلت:  -7 دٍ  د جــ  قف تفهل د منل ــبلٍت مــل بــال جــ 

دٍ  د صورة هزلٍ    . م 2000-ه 1421األوىلة    املراي ة ط.   -املق م األول -  أو ج 
 ويشتما     طرا ٍة مرص  ة مليفتلبــه: "امل ــنن"ة-اهملم املدارقثه وآاثرل املع مية -8

 م. 2000-ه1421جدةة طار األندمل  اخلضراملة  ر لملة طتتورالة
خعص واملرقه د املد  ين: اصرهومة واألمهيةة واآلالتة واصقليي  إىل اه  طريقك -9

 م.2001-ه1421األوىلة  واصظلهرة جدةة طار األندمل  اخلضراملة ط.
ر د مصـــث خن أهـــا األ"ـــر"ة مل مـــلم  -10  قيـــو "نزهـــة املنظـــر د توضـــيخن ةبـــة املر يفـــم
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ــن   ـــــي ابـــــن   ـــــرة ط. ــةة  مة ط.2001-ه1422األوىلة  أمحـــــد بـــ امليلنيـــ
 .2021-ه1443مة ط. امليلمليةة 2008-ه1429

:  ن طريو و لئ ه  -  طفرقه  املع مية:  املبحووا تخراع اآلايت واأل لطيث د   -11
 .ه1425 ةاألوىل املراي ة ط. امليفت  و ن طريو احلل ولة

ْن تفيفف ــ  مم فيــه وهــو مفوم"ــ و أو صــلحل احلــديثة مل مــلم املــاه ة  قيــو وطرا ــةة  -12 مــم
 .-ر لملة اصلج تري- م.2005-ه1426األوىلة  املراي ة ط.

 م.2007-ه1428األوىلة  مدخا ملدرا ة مشيفا اآلاثرة املراي ة ط. -13
-ه1428األوىلة  تو"يـــــو امل ـــــنة املنبويـــــة و نليـــــة امل ـــــ   هبـــــلة املـــــراي ة ط. -14

 م.2007
هف  -15 ــْ ــديثف قــ ــه احلــــديث   ــ ــلن املصــــوال د فقــ ــٌة ملبيــ ــم املصــــلئم: طرا ــ خ ــــوف فــ

 .ه1428األوىلة  ومنلقشة خثٍأ  لئعة املراي ة ط.
منه ية فقه امل ن ة املنبوية: قوا ــد ومنث قــلت نظريــةة وأمي ــٌة تثبيقيــةة املــراي ة  -16

 م.2009-هـ1430األوىلة  ط.

ة املــــراي ة أخــــعق املصــــلئم و ــــ وتهة موضــــو لت رمضــــلنية بعــــدط أايم املشــــهر -17
 م.2009-هـ1430األوىلة  ط.

ة امليلنيــة ط.مة 2010-ه1431األفوىلة  ط.تــدبر املقــرآن: وقرــلٌت وملرتــلٌتة  -18
 م.2018-هـ1439
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 هذا الكتاب

ن أن يقــال عنــه أبنــه أهــمُّ مــا  -دونم تــمردُّد  - هــذا الكتــاب مُيْكــم
تغين عنــــه طالــــك احلــــديث، وال  ــْ ف يف علــــوم احلــــديث، ال يمســ أُلــــّم
ــؤمنني يف  ــذ املــ ــافظ أمــ ــام احلــ ــو اإلمــ ــه هــ ــه، ومؤلّمفــ املتخصــــص فيــ

ول حممــد بــن حجــر العســقالّن، املعــر   بــن  علــيّ احلديث: أمحد بن  
الــذك اشــتهر  وشــّ  العلــوم، ابإلحبــار الرائــع يف احلــديث وعلومــه،

يف التعامــــ  مــــع  واإلنصـــالم  والعــــدلم  ،العلميـــةم  ةم والدقّــــ  ابلتحقيـــقم 
 املخالفني له يف اآلرا  العلمية.

وقد جا  حتقيق هذا الكتاب علــى أصــ   خمطــوط  ُمعتممــد  فريــد  
قــة، عليــه خــم ُّ املؤلــّمف   عليــهقرا تــه  إثبــاتُ و  ،علــى حواشــيهيف الدّم

.  قرا ةم حْبث 

د يف أن   ،الثالثة، ممن جديــد    وُخدممْت هذه الطبعة خدمــًة اجُتهــم
، ل : قــرا ةً خمطوطتــه يمــةم هــذا الكتــاب وقم  يمــةم تكون مناسبًة لقم  لــنصّم

يف ميــزان جعلــه او ربنــا ،  وعفــواً وقبــوالً  هدايــةً  م. اللهــ عليــه اً وتعليقــ 
 إىل يوم الدّمين.  بنائر أحباووالدينا وساك وإ ّ اإلمام ابن حجر 
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