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إهـداء
أهدى بحثي هذا إلى:
من أنارت لي الدنيا برضاها ،التيي أذيذت بييدش ت يدت مين أ رى ،تسيررت مييي الاييالي
تغمرني بحنانرا ،تأنارت لي طريقاً في دعائرا ،تهيأت لي سبل النجاح بما بذلته من غ ٍ
ال تنفيس،
أمي احلبيبة الغالية ،أسال اهلل أن ميد يف عمرها وجيعـ ربـاها وجهـدها يف ميـزان
حسناتها.
من رفيت رأسي عالياً افتذا اًر به تنبراسي الذش ينير دربي ،فرباني صغي اًر تسيدد ذطياش
تأر دني إلى الحق تالذيير ببيي اًر ،أبي الغالي ،الذي ضـى ومـا زال يىـى مـن أجلـي ،فأنيا
مدين له ببل ما تصات إليه من عام ،فما نجاحي إال ثمرة لجرده تصيبره تبفاحيه مييي فبيان يية
في اليطاء ،أمد اهلل في عمره ،تج اه اهلل ذير الج اء.
ميين غمرتنييي بحنييانرم تنصييحرم وتار ييادهم تنفيييتني ميين ذبيرترم فييي الحييياة ،إىل جــدي
وجدتي ،أطال اهلل يف عمرهما ،وألبسهما اهلل ثوب الصىة والعافية.
من حبرم يجرى في عرتقي ،تيارج بذبراهم فؤادش ،إلى رفاق دربي إخواني وأخـواتي،
الذين أحبوني وأحببتهد ،إىل أخي األكا أميـن ،والـدكتور /مـممن ،ووسـا  ،وأمحـد،
وحممد ،واألخت الغالية أمساء وزوجها وأوالدها ،واألخت اليت ربات علـ فقـدان زوجهـا
آية ،أسال اهلل أن يج يرا ذير الج اء عاى صبرها ،تيحفظ أبناءها من بل ستء.
تاألذت الدكتورة /ابتهال اليت ما زالت تسلك طريقاً تلتمس فيـه علمـ ًا يف الطـ ،
أدعييت اهلل أن ييسيير أمرهييا تيحقييق أمانيرييا ،تيس يرل لرييا طريق ياً إلييى الجنيية ،تاهلل أسييأل أن ييير قرم
السيادة في الدنيا تاآلذرة ،تأن يجيارم من عباده الصالحين.
من سيدت برفقترم تصحبترم املهندس /نزار حجازي ،وأخوالي ،وأعمـامي ،وخـاالتي
وعماتي ،وأبنائهد.

ج

من عامتني تأر دتني تسيددتني تقتميتني ،تأفاضيتا عايى بنصيحرم وتار يادهم ،أصيحا

الفض ييل تالمن يية بي ييد اهلل  ،ال ييذين ب ييانتا م يياعل ه ييدى تمن ييارات حي ي ٍ
ق تض يييء در الس ييالبين،
أساتذتي وعلمـائي الكـرا يف قسـد الدراسـات االسـالمية ،وقسـد احلـديث يف كليـة
الشريعة جبامعة األزهرــ غزة.
من تاقت أرتاحنا إلى لقياهم ،تا تاقت عيتننا إلى رؤياهم ،شهدائنا الـذين أحببنـاهد،
وأخص بالـذكر الشـهيد  -بـذذن اهلل  -زوج أخـيت مصـطفي ،اليذش تيرب بصيمة تاضيحة فيي
التصتل إلى ميا أنج تيه مين هيذا الجريد ،رحميه اهلل تجمينيا وتايياه فيي الفيردتس األعايى ميي النبييين
تالصديقين تال رداء تحسن أتلئب رفيقاً.
كــ طال ي علــد أخلــص النيــة هلل ،وعمــ بعلمــه وكــان مــن الصــاحلني
املخلصني.
ك من :أحبين يف اهلل و رجا لي اخلري ،و قد لي يد العون واملساعدة.

ً
إليهم مجيعا أهدى هذا البحث.

د

شكر وتقدير
الحميد هلل الييذش أعييان تهييدى ،أحمييده تيييالى تأ ييبر فضيياه عاييى أن تفقنييي تسييدد الذطييى
إلبمييال هييذا البحييم وتاتمامييه عاييى هييذا التجييه ،فا يتال فضييل اهلل عاييى تبرمييه مييا تصييات إلييى هييذا،
فيار لب الحمد حتى ترضى ،تلب الحمد إذا رضيت ،تلب الحمد بيد الرضا.
تانطالقاً من قتل اهلل   :رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
()1
اس،
"م ْن َال َي ْ ُب ُر الن َ
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَ ، تانطالقاً من قتل المصطفى َ :

َال َي ْ ُب ُر اهللَ"(.)2فيننني أتقيدم بال يبر تالحميد تالثنياء لصياح

الفضيل األتل تاآلذير ،إليى اهلل 

لما فتح به عاى من عام باغني ميا بنيت أصيبت إلييه ،فيتفقني تأعيانني عايى إتماميه ،وتاذ ارجيه إليى
ٍ
درجات من النتر.
حي التجتد في

تاعت ارف ياً بالفضييل بيييد اهلل ألهييل الفضييل ،تحفظ ياً لنيميية ربييى ،تاتباع ياً لسيينة نبيييي،
فننني أتقدم بال بر تاليرفان مي م يد الح

تالتقدير تج يل االمتنان لفضيياة األستاذ الدكتور/

حممد مصطف جند عاى تتاضيه تسماحته تحامه َعاَى فقد عامني بصبره ،تحبياني بنصيحه،
تأر دني بفضاه ،فبان لي َحظٌّ من اسمه حيم إنه لم ييدذر جريداً فيي إبيداء ماحتظاتيه السيديدة،
تتتجيراته ت رائه الر يدة السايمة إلثراء هيذا البحيم ،تالتصيتل بيه إليى بميال النضيج ،تاهلل أسيأل

أن يبتن هذا اليمل في مي ان حسناته ،فج اه اهلل عنى تعن اإلسالم ذير الج اء.
تأتجه ج يل برش تتقديرش إلى األستاذين الفاضاين:
فىيلة األستاذ الدكتور.......................................:املناقش اخلارجي (حفظه اهلل).
وفىيلة األستاذ الدكتور .....................................:املناقش الداخلي (حفظه اهلل).
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 -2أذرجه اإلمام الترمذش في سننه في بتا

البير تالصياة ،بيا

حديم رقم  ،1954تأعقبه الترمذش بقتله" :حديم صحيح".

ه

( ،)35ميا جياء فيي ال يبر لمين أحسين إلييب)403/3 ( ،

عاييى مييا تبرمييا بييه ميين قبييتل هييذا البحييم لامناق يية ،تمنحيياني ييرو الجاييتس أمامرمييا
الستماع نقا رما إلثراء بحثي بيامرما ،تتتجيراترميا السيديدة ،بميا حباهميا الميتلى مين عايم تذبيرة
في ميدان البحم ،نفيني اهلل بحسن تتجيراترما ،تر قني حسن األد

ميرما ،تباي ثقة باهلل أتالً،

ثم برما بأن ما سيتفضالن به حيتل هيذا البحيم سييثريه تي ييده قيمية إلذ ارجيه فيي أحسين صيترة،
أسال اهلل أن يحسن ثتابرما ،تيج يرما عنى ذير الج اء.
تبييل ال ييبر تالتقييدير لمنييارة الياييم تالياميياء ،الصييرح اليامييي المنيييو ،التييي ذرجييت عاميياء
تفقريياء ،تمفب يرين تعظميياء ،إنرييا جيياميتي الغ يراء جامييية األ هيير ال ييماء ممثايية برئيسييرا تنائبيييه
تعمدائرا تأباديمييرا وتادارييرا.
تال أنس ييي أن أس ييجل ييبرش ليم ييادة الدارس ييات الياي ييا ،الت ييي أتاح ييت الفرص يية لن ييا إلبم ييال
د ارسييتنا ،تبييذلب ال ييبر متصييتل إلييى جميييي أسيياتذتي البيرام فييي قسييم الد ارسييات اإلسييالمية ،الييذين
تتام يذت عاييى أيييديرم تنراييت ميين عاييتمرم طيايية حييياتي الد ارسييية ،تال ييبر بييذلب لبايتييي ي ي ي ي باييية
ال يريية ي ي ي التيي نرايت مين نبيريا الصيافي تعامريا اليتافي ،ممثاية بيمييدها األسيتاذ اليدبتتر /محمييد
نجم ،تجميي الياماين من أباديميين وتاداريين ،تأذي

باليذبر األستاذ الدكتور/علـي النجـار،

واألستاذ الدكتور /عبداهلل مرجتـ  ،والـدكتور /سـليمان عـودة ،بيارب اهلل فييرم جمييياً،
تأدام هذه الجامية صرحاً عامياً امذاً ،تمنارة لانتر تاليام تاإليمان.
تال أنسى أن أذط بميداد قاميي ال يبر الج ييل لمين أمرنيي ربيي ب يبرهما تاليدش البيريمين،
تن ل في حقرما قتله :أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك ،)1(تال بر أيضاً إلذتاني تأذتاتي البرام تأ تاجرم
األبيرار تأبنييائرم األطرييار بييل باسييمه تلقبييه ،تأذيي اًر ال أنسييي أن أ ييبر مالئييي فييي الد ارسيية عاييى
حييبرم تنصييحرم لييي فبييانتا نيييم اإلذييتة ،تبييذلب أتقييدم بذييال

ال ييبر مييي حبييي تتقييديرش لبييل ميين

أسدى إلى بنصيحة أت فتح عاي بمياتمة ،تلبل من ساعدني تقدم لي النصح تلت ببامية أت فبيرة
أت دعتة ،فج اهم اهلل عنى ذير الج اء في الدنيا تاآلذرة.
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ملخص البحث
هذا البحم الذش بينتان :العلة وعالقتها بعلوم احلديث ــ دراسة تطبيقية مـ الوـو
اخلامس واألربعني إىل الوو اخلامس والستني م مقدمة ابـ الصـال  ،هيت عبيارة عين رسيالة
قييدمت اسييتبماالً لمتطابييات الحصييتل عاييى درجيية الماجسييتير فييي الحييديم تعاتمييه بباييية ال يريية
بجاميية األ هيير -بغي ة ،تيرييدو البحييم إليى بيييان اليالقيية بيين اليايية تبيي
تتيريفرا تدراسترا مي ذبر بي

أنيتاع عاييتم الحييديم،

األمثاة تتطبيقرا عاى الياة.

وقسمت البحث إلى :مقدمة ،تتمريد ،تأربية فصتل ،تذاتمة ،تقائمة لامصادر تالمراجي،
تفررس المتضتعات.
 تضـم ت المقدمـة :أهيداو المتضيتع ،تأسييبا

اذتيياره ،تأهميتيه ،تمنرجيي فييه مين حيييم

جمييي المياتمييات تالتتثيييق تالتنسيييق .أمييا التمريييد فقييد احتييتى عاييى ترجميية مذتصيرة البيين
الصالح ( رحمه اهلل).
 أمــا البحــث فقســمته إلــى أربعــة فصــول ،تضييمن الفصييل األتل ثمانييية مباحييم ،تاحتييتى
عاى :تيرييو الياية ،تتاريذريا ،تأهميتريا ،تبيفيية ميرفتريا ،تأسيبابرا ،تأقسيامرا ،تتجتدهيا
بين االصطالح تاإلطالق ،تعالقترا بالتذريج.
 وتضـــمن الفصـــل اليـــا ي ســـبعة مباحـــث ،تتناتلييت فيييه عالقيية اليايية بيياألنتاع ميين النييتع
الذامس تاألربيين إلى النتع التاحد تالذمسين ،تما يتياق برا.
 وتضمن الفصل اليالث سبعة مباحث ،تتناتلت فيه عالقة الياة باألنتاع من النيتع الثياني
تالذمسين إلى النتع الثامن تالذمسين ،تما يتياق برا.
 وتضــمن الفصــل الرابــ ســبعة مباحــث ،تتناتلييت فيييه عالقيية اليايية بيياألنتاع ميين التاسييي
تالذمسين إلى الذامس تالستين ،تما يتياق برا.
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Abstract
A research paper entitled “The Defection and its Relevance to the
Prophetic Tradition”: An empirical study of Ibn Alsalah Introduction –
from the forty fifth type to the sixty fifth type of the Introduction.
This is a master thesis submitted to complement the requirements
for obtaining a master degree in Prophetic Traditions from the faculty of
Islamic Law at Al-Azhar University-Gaza. This master thesis seeks to
thoroughly examine and investigate the relation between defection and
some prophetic traditions as well as defining and scrutinizing it along
with mentioning some examples and applying them to the defective
Hadiths.
This research paper is divided as follows:
Introduction- Preface, Four Chapters, Conclusion, References, Contents .
The contents of the research can be summed up as follows:
The objectives of topic – Reasons for choosing the topics- The
importance of the topics- The approach of the researcher of collecting
data in terms of documentation and coordination .
The preface of the study contains a concise description of Ibn
Asalah Introduction.
The research paper is, on the other hand, divided into four
chapters, The first of which contains eight studies, including the
definition of defection and its history, importance, reasons, sections and
how we identify it and differentiate between its definition idiomatically
and figuratively.
The second chapter comprises seven studies, searching out the
relation of defection with the types- from the forty fifth to the fifty first
type.
The third chapter comprises seven studies, dealing with the
relation of defection with the types- ranging from the fifty second to the
fifty eighth type.
Finally, the forth chapter contains seven studies investigating the
relation of defection with the types- from the fifty ninth to the sixty fifth
type.
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المقدمة


الحم ييد هلل ر الي ييالمين ،ال ييذش أت ييم ال ي يريية تأبم ييل ال ييدين ،الحم ييد هلل ذش الم يين تالفض ييل
تاإلحسان ،ذاق البتن فنظمه ،تذاق اإلنسان فبرمه ،تسن الدين تعظمه ،تتضي البيت تحرميه،
تأن ل البتا

ٍ
ييء بقيدر فأحبميه ،الحميد هلل اليذش يرفنا
تأحبمه ،سبحانه من إله حبيم ذايق بيل

تجيانيا ميين أهيل الحييديم تذاصييته ،تأبرمنيا بنيميية البحيم تالتفتيييل عيين المتيتن تاألسييانيد حفظياً
لرا من دذتل التاهمين ،تصيانة لرا من تبديل المحرفين ،تأ رد أن ال اله إال اهلل تحده ال يريب
له ،إله األتلين تاآلذرين ،قيتم السماتات تاألرضين.
تالصييالة تالسييالم عاييى ذييير األنييام المبيييتم ل نييس تالجييان ،ال ييافي الحبي ي

اليييدنان ،تعاييى لييه

األصفياء تصحابته األطرار األبرار ،فصياى اهلل عاييه تعايى ليه تأصيحابه صيالة دائمية إليى ييتم
لقائه ،صالة ال قاطي التصاله ،أما بيد:
فينن ميين أفضييل األمييتر أن ين ييغل المسييامتن عاميية ،تطابيية الياييم ذاصيية ،بدارسيية عايتم
ير َسيم َي
ام َأً
الحديم ال ريو بالبحم في أسرارها ،تمبنتناترا ،انطالقاً من قتل النبيي"َ :نض َير اهللُ ْ
ظييهُ َحتييى ُيَبا َغييهُ َغ ْيي َيرهُ  ،فَي ُير َحامييل ف ْقي ٍيه إلَييى َمي ْين ُهي َيت أَ ْفقَييهُ م ْنييهُ َ ،تُر َحامييل ف ْقي ٍيه
منييا َحييديثًا  ،فَ َحف َ
لَ ْيس بفَق ٍ
يه"(.)1
َ
إن السيينة النبتييية ميين أ ييرو الياييتم تأجارييا لمييا لرييا ميين مبانيية ذاصيية ،فرييي ثيياني مصييدر ميين
مصيادر الت يريي بييد القيرن تالرتباطرييا ارتباطًياً تثيقياً بيالقرن البيريم ،ليذا حظييت باهتميام الياميياء
من المتقدمين تالمتأذرين ببتابتيه تالتيأليو فيريا لحفيظ اإلسيالم مين التحرييو ،تأتل مين دتن فييه
تييدتيناً مسييتقالً هييت اإلمييام أبييت محمييد الحسيين بيين عبييد الييرحمن بيين ذييالل الفارسييي الرامررم ي ش(ت
360هيي) ،فييألو بتابييه "المحييدم الفاصييل بييين اليراتش تاليتاعي" ،ثييم جيياء الحييافظ ابيين الصييالح أبييت
عمييرت عثمييان بيين عبييد الييرحمن ال ييرر ترى (ت 643هيي) ،فييألو بتابييه اليظيييم فيي عاييتم الحييديم
المسمى "ميرفة أنتاع عاتم الحديم" ،تقد ا ترر أذي اًر بمقدمة ابن الصالح ،الذش يييد أتل بتيا
 -1أذرجه اإلمام الترمذش في سننه فيي بتيا

اليايم ،بيا

رقم  ،2656تأعقبه الترمذش بقتله" :حديم حسن".

( )7ميا جياء فيي الحيم عايى تباييا السيماع ،) 330/4( ،حيديم
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المقدمة

عامي منرجي مفررس ،فجمي ما تفرق من عاتم الحديم ،تلبثرة ما جمي تحيرر فانت ير تا يترر،
تتقو التأليو في عاتم الحديم بيده فأصبح عمدة في عاتم الحديم ،تغدا هذا البتا

لمحاسينه

الجمة تتفتقه عاى بل من سبقه قباه لمن جياء بييده ،فيبفيتا عاييه ،تا يتغاتا بيه يرحاً ،أت نظمياً،
أت اذتصا اًر ،أت تنبيتاً ،أت تيايقاً ،أت تيقيباً عايه .تلما بانت الياة تدذل في عاتم الحديم تذات
عالقيية بأنتاعرييا الذمسيية تالسييتين التييي سييطرها ابيين الصييالح فيي مقدمتييه إذ بريا يتبييين الميييل ميين
السييايم ،تالضييييو ميين الصييحيح ،تالمقبييتل ميين المييردتد ،تالمتقييتو ميين المرفييتع ،تالمتصييل ميين
المنقطي ،تالحبم عاى األحاديم من ذالل التقتو عاى درجاته ،تأتجه الذفاء الظياهرة تالباطنية،
تم يين هن ييا ج يياء اذتي ييارش لر ييذا المتض ييتع المر ييم ،تب ييان ق ييدر اهلل أن أدرس األني يتاع م يين الذ ييامس
تاألربيين إلى الذامس تالسيتين ألبيين عالقية الياية بريذه األنيتاع ،تأن ييدرس مييالن ليي األنيتاع
من األتل إلى الرابي تاألربيين.
سائالً المتلى  أن ييسر لي بل أمر صي  ،تأن يتقبل هذا اليمل ذالصاً لتجه البيريم
تأساله اليفت تالغفران عما ل به قامي في بتابة هذا البحم.
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المقدمة

أهمية الموضوع:
تاز أهمية املوضوع من خالل:
 -1الرغبة في ذدمة السنة النبتية تحفظرا ،من ذالل البحم في متضتع من متضتعاترا.
 -2ميرفيية الياييل التييي ييييرو برييا بييالم النبييي ميين غي يره ،تصييحيح الحييديم ميين ضييييفه،
تصتابه من ذطئه.
 -3تسريل المتضتع عاى طابة اليام ،تتذليل بي

صيتباته برذه الدراسة المتتاضية.

 -4بتنه يؤصل لاياة عاى مصطاحرا تغير مصطاحرا.
 -5إضييافته إلييى عاييتم الحييديم مقدميية لد ارسيية عميقيية فييي عاييم الياييل ،الييذش يييدذل فييي أن يتاع
عاتم الحديم األذرى.

أسباب اختيار الموضوع:
 -1بيان عظمة السنة النبتية ،تالحفاظ عايرا تذدمترا.
 -2ثناء الياماء عاى اإلميام ابين الصيالح ،تاالهتميام بمقدمتيه يرحاً ،أت نظمياً ،أت اذتصيا اًر،
أت تنبيتي ياً ،أت تيايقي ياً ،أت تيقيبي ياً ،مم ييا جيان ييي أحظ ييى بر ييذا ال ييرو ،ته ييت د ارس يية الياييية
تعالقترا بثام األنتاع التي سطرها ابن الصالح في مقدمته.
 -3أهمية تاب األنتاع تعالقترا تارتباطرا باألحاديم النبتية من طرو جاي.
 -4ب و اليال تأهميترا في قبتل ترد األحاديم تالحبم عايرا.
 -5افتقيار المبتبيية إلييى د ارسيية حديثييية ،تجمييي عالقيية اليايية بييأنتاع عاييتم الحييديم التييي سييطرها
ابيين الصييالح ،تتاييب التييي ادهييا السيييتطي فييي ذيير تدريبييه ،تتحتيياج إلييى د ارسيية مسييتقاة
إلبمال الم رتع الذش بدأت به مي مياي اآلذرين .
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المقدمة

أهداف الدراسة:
 -1ابتغاء مرضاة اهلل  هت أهم هيدو تأعظيم غايية تأسيماها ،تالتيي أرجتهيا مين بتابية هيذا
البحم.
 -2بيان أهمية عام اليال بأنتاعرا تأجناسرا.
 -3بيييان عالقيية عاييم الياييل بييأنتاع عاييتم الحييديم التاحييد تالي يرين األذي يرة ميين مقدميية ابيين
الصالح.
 -4تتضيح ذطترة اليال القادحة عاى األحاديم النبتية.
 -5تأصيل الياة  -االصطالحي تاالطالقى  -بأنتاع عاتم الحديم عند ابن الصالح.
 -6اإلسرام في إثراء المبتبة اإلسيالمية ،مين ذيالل تقيديم متضيتع عاميى ،مين ذيالل بد ارسية
منرجية عن عالقة اليال بثام أنتاع عاتم الحديم من بتا

ميرفة أنتاع عاتم الحديم.

م هجية الدراسة:
 -1ذبييرت اسييم النييتع تتيريفييه تمييا عايييه ميين ييرتح تفتائييد تتيايقييات ،تميين ثييم أبييين اليالقيية
بينه تبين الياة.
 -2ع تت اآليات المست رد برا إلى سترها بذبر اسم السترة ترقم اآلية في هامل الصفحة.
 -3االستدالل ببي

األحاديم المتياقة بالمتضتع مي تذريجرا.

 -4إذا بان الحديم في الصحيحين أتفي أحدهما ،فأبتفي بتذريجيه منرميا دتن الحبيم عاييه،
وتان لييم يبيين فيرمييا تتسيييت قايييالً فييي بتي

السيينة تبينييت درجيية إسييناده ميين حيييم القبييتل

تالرد.
 -5تتثيق المياتمات المتيارو عايرا بامالً ،فيند التذريج بذبر مصدر البتا
البتا  ،ثم رقم البا

أتالً ،ثيم اسيم

متبتعاً باسمه ،ثم رقم الجي ء ترقيم الصيفحة ،ثيم رقيم الحيديم حسي

األصتل.
 -6أع ت النقتالت تالمياتمات إلى قائايرا.
 -7مراعاة األمانة اليامية في النقل تالتتثيق تذبر المراجي تالمصادر في الحتا ي.
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المقدمة

المنقييتل بمييا هييت بيالمتييي تنصييي

 -8أ يرت إلييى اليين

" " ،تذبييرت المرجييي فييي الرييامل

بييدتن باميية انظيير ،وتاذا لييم يبيين نصياً فييال أضيييه بييين عالمتييي تنصييي

 ،تأسييبق المرجييي

ببامة انظر.
 -9ترتي

أقتال الياماء حس

 -10حذو األلقا

تتاريخ تفياترم بدءاً من األقدم إلى األحدم.

تاألسماء من الرتامل ،إال إذا بانت م تربة في أبثر من بتا

فقيد قميت

بتميي هما.
 -11إذا بتبت في الرامل "انظر" فننني أ ير إلى المرجي دتن ذبر اسمه في المتن غالباً.
 -12إذا ذبرت اسم عالم من الياماء فننني اتبيه بتاريخ تفاته عند ذبره أتل مرة .
 -13حيثما ذبرت فتائد لألنتاع فري من الباحم مي التتثيق لبيضرا.
 -14إذا تبي ييرر المصي ييدر نفسي ييه في ييي الري ييامل بصي ييترة متتاليي يية ذبي ييرت المصي ييدر الالحي ييق بافي ييظ
المصدر السابق.
 -15ذبرت في قائمة المصادر تالمراجي اسم المصدر ،أت المرجي أتالً ،فاسم مؤلفه ،ف ررته،
فاسيم المحقيق ،فالنا يير ،فيرقم الطبييية تسيينة الن ير .وتان لييم أجييد أحيد هييذه البيانييات ذبييرت
المصدر أت المرجي بما تجدته.
 -16حيثما تردت بامة "قات" فري من الباحم.

الدراسات السابقة:
بيد البحم تاالطالع تالتحرش ،تسؤال بي

المدرسين المتذصصين في بايتنا ،تبين لي

أن هذا المتضتع من المتضيتعات الحديثية ،التيي ليم يتطيرق إليريا اليامياء تالبياحثتن ،بريذا الينمط
اليامييي المنرجييي ،حيييم لييم أعثيير ،أت أقييو عاييى د ارسيية عامييية تناتلييت المتضييتع برييذه الصييترة،
تذلب حس

عاميي تاطالعيي ،ميي اليايم أن هنياب بتبياً ألفيت تأفيردت فيي اليايل بيايل اليدارقطني،

تابن أبى حاتم تغيرهما ،تفيرا تفي غيرها إ ارات تلمحات إلى هذا المتضتع المرم.
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المقدمة

حدود البحث:
اقتصييرت فييي بحثييي عاييى اليايية ميين حيييم :تيريفرييا لغ يةً تاصييطالحاً تبينييت اليايية عاييى
إطالقرييا ،تأق يتال الياميياء فيرييا ،تتاريذرييا ،تأهميترييا ،تبيفييية ميرفترييا...إلى غييير ذلييب ،ثييم أدرس
عالقترييا بياييتم الح يديم ي ي ي ي د ارسيية تطبيقييية عاييى األن يتاع ،ميين النييتع الذييامس تاألربيييين إلييى النييتع
الذيامس تالسيتين مين مقدمية ابيين الصيالح ،تسيأعتمد عايى بتيا

ميرفيية أنيتاع عايتم الحيديم تمييا

عايه من رتحات ،تمنظتمات ،تنبت ،تتيايقات ،تغيرها.

هيكلية البحث:
تقد اقتضت طبيية الدراسة أن تتضمن :مقدمة ،تتمريداً ،تأربية فصتل ،تذاتمة ،تقائمة
المصادر تالمراجي ،تفرارس الرسالة.
المقدمــــة تتض ييمنت :أهمي يية المتض ييتع ،تأس ييبا

اذتي يياره ،تأه ييداو الد ارس يية ،تالد ارس ييات

السابقة ،تمنرجية الدراسة ،باإلضافة إلى هيباية البحم.
التمهيد تفيه :ترجمة ابن الصالح.

الفصل األول :العلة وما يتعلق بها:
وي قسم إلى يما ية مباحث:ــ
 املبىث األول ــ العلة لغة ،واصطالحا.
 املبىث الثاني ــ تاريخ علد العل .
 املبىث الثالث ــ أهمية علد العل ومكانته.
 املبىث الرابع ــ كيفية معرفة العلة.
 املبىث اخلامس ــ أسباب العلة.
 املبىث السادس ــ أقسا العلة.
 املبىث السابع ــ العلة بني االربطالح واالطالق.
 املبىث الثامن ــ العلة وعالقتها بالتخريج.
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المقدمة

الفصــل اليــا ي :العلــة وعتقتهــا بــاأل واع مــن ال ــوع الخــامس واألربعــين إلــى ال ــوع
الواحد والخمسين:
وي قسم إلى سبعة مباحث:ــ
 املبىث األول ــ معرفة رواية األبناء عن اآلباء.
 املبىث الثاني ــ معرفة من اشرتك يف الرواية عنه راويان ،متقد ومتأخر ،تباعـد
ما بني وفاتيهما.
 املبىث الثالث ـ معرفة من مل يرو عنه إال راوٍ واحد مـن الصـىابة والتـابعني فمـن
بعدهد.
 املبىث الرابع ــ معرفة من ذكر بأمساء خمتلفة أو نعوت متعددة.
 املبىث اخلامس ــ معرفـة املفـردات واآلحـاد مـن أمسـاء الصـىابة ورواة احلـديث
والعلماء وألقابهد وكناهد.
 املبىث السادس ــ معرفة األمساء والكن .
 املبىث السابع ــ معرفة كن املعروفني باألمساء دون الكن .

الفصل اليالث :العلة وعتقتها باأل واع من ال وع اليا ي والخمسين إلى ال وع اليامن
والخمسين:
وي قسم إلى سبعة مباحث:ــ
 املبىث األول ــ معرفة ألقاب احملدثني ومن يذكر معهد.
 املبىث الثاني ــ معرفة املمتلف ،واملختلف من األمساء واألنساب وما يلتىق بها.
 املبىث الثالث ــ معرفة املتفق ،واملختلف من األمساء واألنساب وحنوها.
 املبىث الرابع ــ نوع يرتك من النوعني الذين قبله.
 املبىــث اخلــامس ــــ معرفــة الــرواة املتشــابهني يف االســد والنس ـ املتمــايزين يف
التقديد والتأخري يف االبن واألب.
 املبىث السادس ــ معرفة املنسوبني إىل غري آبائهد.
 املبىث السابع ــ معرفة النس اليت باطنها عل خالف ااهرها.
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المقدمة

الفصــل الراب ـ  :العلــة وعتقتهــا بــاأل واع مــن ال ــوع التاس ـ والخمســين إلــى ال ــوع
الخامس والستين:
وي قسم إلى سبعة مباحث:ــ
 املبىث األول  --معرفة املبهمات.
 املبىث الثاني  --معرفة تواريخ الرواة.
 املبىث الثالث -- :معرفة الثقات والىعفاء من رواة احلديث.
 املبىث الرابع  --معرفة من خلط يف أخر عمره من الثقات.
 املبىث اخلامس  --معرفة طبقات الرواة والعلماء.
 املبىث السادس  --معرفة املوالي من الرواة والعلماء.
 املبىث السابع  --معرفة أوطان الرواة وبلدانهد.

الخاتمة :وتشمل أهـم ال تـائج التـي توصـلت إليهـا ،والتوصـيات التـي أوصـى بهـا
الباحيين.
الفهارس :وتشمل:
 فهرس املصادر واملراجع.
 فهرس اآليات القرآنية.
 فهرس األحاديث الشريفة.
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التمهيد


ترجمة ابن الصتح
أولا ي ي ي اسمه و سبه:
المفتيي صيالح
هت اإلمام الحافظ اليالمة يخ اإلسالم تقي اليدين أبيت عميرت عثميان ابين ُ

()2
()1
الم ْتصياي ،ال يافيي ،مفتييى
الييدين عبييد الييرحمن بيين عثمييان بيين متسييى ال ُبيردش  ،ال ييرر ترى َ ،

اإلسالم صاح

عاتم الحديم)3( ،الم رتر تالميرتو بابن الصالح.

يا ي ا ي ي ي مولده و شأته:
تلد سنة سبي تسبيين تذمسمائة ،تذبر ابن َذابان انه تلد ب َ َر َذ ْان ،تاتفق بل من ترجم

البن الصالح عاى أن متلده بان في سنة سيبي تسيبيين تذمسيمائة ،تال ذيالو بيينرم عايى ذليب،
وتانما بان الذالو في مبان تالدته ،تلبن بانت تالدته في مدينية يرر تر( ،)4تانفيرد تامييذه ابين

ذابان بالقتل أن متلده بان في رذان(.)5

 -1البردش بفتح أتلرا تسبتن الراء تفي ذرها دال مرماة إال أنه بضم الباو هذه النسيبة إليى األبيراد تهيي طائفية ميرتفية
ينسي

إليرييا بثييير ميين الياميياء .انظيير إلييى :الابييا

تتاج اليرتس( .) 106/9

األنسييا (،)92/3تلي

فيي ترييذي

الابييا

فيي تحرييير األنسييا

(،)70/1

 -2ال ييرر ترش :هييذه نسييبة إلييى ييرر تر تهييي باييدة بييين المتصييل تهمييدان م ييرترة بناهييا تر بيين الضييحاب فقيييل ييرر تر
ذان ،تأهارا بارم أبراد ،تالمدينة في صيحراء ،عايريا سيتر
ميناه مدينة تر تهى اآلن بترة تاسية في الجبال ،بين إ ْرب َل َ
ته َم َ
سييمبه ثمانييية أ رع بقربرييا جبييل ييييرو ب يييران ،أبثيير الجبييال أ ييجا اًر تعيتن ياً ،ت ذيير ييييرو بييال لَم ينس ي إليرييا جماع ية ميين
الياماء تالمحدثين منرم أ بي عمرت بن الصالح القاضي ت أبت أحمد القاسم بن المظفير بين عايي ال يرر ترش بيان مين أهيل
اليايم تالفضييل تر ق أتالداً ببييا اًر فضيالء صييارتا قضيياة بالمتصييل تالج ييرة تال ييام .انظيير إلييى :الابييا

 ،)217/2تل

الابا

فيي ترييذي

األنسييا (

في تحرير األنسا (  ،) 50/1تتاج اليرتس(  ،)287-286/12تالقامتس المحيط (.)541/1

 -3س ي ييير أع ي ييالم الن ي ييبالء(  ،)140/23تانظ ي يير تفي ي ييات األعي ي ييان(  ،)243/3تت ي ييذبرة الحف ي يياظ ( ،)149/4ت ي يياريخ اإلس ي ييالم

( ،) 185/47تاليبيير فييي ذبيير ميين غبيير ( ،)177/5تطبقييات الحفيياظ(  ،)104/تمييرة الجنييان تعب يرة اليقظييان (،)108/4
تطبقي ييات ال ي ييافيية الببي ييرى (  ،)187/8تطبقي ييات ال ي ييافيية (  ،)113/2تالبدايي يية تالنرايي يية (  ،)196/13ت ي ييذرات الي ييذه

(.)221/5

 -4سبقت اإل ارة إليه انظر هامل رقم .2

 -5انظيير إلييى :تفيييات األعيييان ( ،)244/3تتييذبرة الحفيياظ( ،)149/4تتيياريخ اإلسييالم( ،)185/ 47تاليبيير فييي ذبيير ميين
غبر( ،)177/5ت ذرات الذه

( .)221/5تسير أعالم النبالء (.)140/23
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التمهيد

قاييت :تبيييد التتبييي تاالسييتقراء لترجميية ابيين الصييالح أريييت أنييه ال يتجييد ذييالو عاييى سيينة
تالدتييه ،وتانمييا بييان الذييالو عاييى مبييان تالدتييه ،مييي الياييم بيييد الترجميية لمدينيية ييرذان فرييي قرييية

قريبة تابية إلى مدينة رر تر ،تهذا ال يضر من الذالو(.)1
ياليا ي ي ي علمه وفقهه:

تفقييه عاييى تالييده ب ييرر تر ،ثييم ا ييتغل بالمتصييل مييدة ،تتييتلى فيرييا اإلعييادة عنييد ال يييخ
اليالميية عميياد الييدين أبييى حامييد ابيين يييتنس ،تأقييام قايييالً ثييم سييافر إلييى ذرسييان ،تأقييام برييا مان ياً
تحصل عام الحديم هناب ،ثيم رجيي إليى ال يام تتيتلى التيدريس بالمدرسية الناصيرية المنسيتبة إليى
صييالح الييدين بالقييدس ،تتسييمى بالمدرسيية الصييالحية تأقييام برييا مييدة ،تا ييتغل النيياس عايييه تانتفييتا
به.
فامييا أميير الميظ يم برييدم سييتر المدينيية ن ي ح إلييى دم ييق ،تتييتلى التييدريس بالرتاحييية سيينة
616ه ،ميدة مديييدة عنيدما أن ييأها ال بييي أبيت القاسييم هبيية اهلل بين عبييد التاحييد بين رتاحييه الحمييتش،
تلم ييا بن ييى الما ييب األ ييرو اب يين الما ييب الي ييادل دار الحي يديم بدم ييق ،تتس ييمى المدرس يية األ ي يرفية،
فت

تدريسرا إليه ،تا تغل الناس عايه بالحديم فيريا ثيالم ع ير سينة ثيم بال يامية الجتانيية(،)2

فا غل تأفتى

()3

صغرى ،تجمي تألو ،فتذيرج بيه األصيحا  ،تبيان مين
ثم تتلي تدريس ال امية الُ ْ

ببار األئمة.
فبييان أحييد فضييالء عص يره فييي التفسييير تالحييديم تالفقييه تأسييماء الرجييال ،تمييا يتياييق بياييم
الحديم تعام الاغة ،تتفقه تبيرع فيي الميذه

تأصيتله ،تفيي الحيديم تعاتميه ،تصينو التصيانيو

ميي الثقية تالديانيية تالجاللية ،وتاذا أطايق ال يييخ فيي عامياء الحييديم فيالمراد بيه هييت ،وتاليى ذليب أ ييار
اليراقي صاح

األلفية بقتله منرا:

 -1انظر إلى :تفيات األعيان (  ،) 244/3تسير أعالم النبالء( ،)140/23تتذبرة الحفاظ( ،)149/4تتاريخ اإلسيالم(47
 ،)185/تطبقات ال افيية البن قاضى ربة( )113/2بتصرو.

-2البداية تالنراية (.)168/13

 -3تله فتاتى بثيرة سديدة جميت في بتا  .تلالطالع عاى فتاتيه انظر إلى :فتاتى ابين الصيالح فيي التفسيير ،تالحيديم
تاألصتل تالفقه.
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التمهيد
"()1

أريـــــــد إل ابـــــــن الصـــــــتح مبهمـــــــ ا

"أو أطلقــــــــــت لفــــــــــ الشــــــــــي مــــــــــا

بانت له م اربة في فنتن عديدة ،تبانت فتاتيه مسددة حتى قال ابن ذابيان :باغنيي أنيه
برر جميي المرذ

تلم يطر اربه(.)2

رابع ا ي ي ي يشيوخه وتتميذه:
 -1العلماء الذين سم الحديث ع هم (شيوخه).
فبيييد أن أقييام بالمتصييل ،رحييل تدذييل بغييداد ،تطيياو الييبالد ،تسييمي ميين ذاييق بثييير ،تجييم
غفير ببغداد ،تهمذان ،تنيسابتر ،تمرت ،تحران ،تغير ذلب ،تدذل ال ام مرتين(.)3
فسمي الحديم بالمتصل من" :عبيد اهلل بين السيمين ،تنصير بين سيالمة الريتيي ،تمحميتد
ابن عاى المتصاي ،تعبد المحسن ابن ذطي  ،تعبد اهلل ابين أبيى السينان ،تأبيى المظفير البيدني،
تعبد المحسن الطتسي"(.)4
"ترحييل تلييه بضييي تع ييرتن سيينة إلييى بغييداد فسييمي برييا ميين :أبييى أحمييد عبييد التهييا

ابيين

ط َب ْرَ َد"(.)5
سبينة ،تعمر بن َ

 -1ألفية اليراقي ( .)93 /

 -2انظر إلى :سير أعالم النبالء ( ،)140،142/23تفيات األعييان( ،)244-243/3تتياريخ اإلسيالم( ،)185/47تتيذبرة

الحفي يياظ ( ،)149/4تاليبي يير في ييي ذبي يير مي يين غبي يير( ،)177/5تمي ييرة الجني ييان ( ،)109-108/4تطبقي ييات ال ي ييافيية الببي ييرى

( ،)187/8تطبق ي ي ييات ال ي ي ي ييافيية ( ،) 114-113/2تالبدايي ي ي يية تالنراي ي ي يية( ،)196/13ت ي ي ي ييذرات الي ي ي ييذه ( ،)221/5تفي ي ي ييتح
المغيم(.)6/1

 -3انظر إلى :مرة الجنان ( ،)110/4تطبقات ال افية البن قاضى ربه (.)113/ 2

 -4س ي ييير أع ي ييالم الن ي ييبالء ( ،)140،142/23تلاتتس ي ييي انظ ي يير إل ي ييى :تفي ي ييات األعي ي ييان ( ،)244-243/3تت ي يياريخ اإلس ي ييالم
( ،)185/47تت ييذبرة الحف يياظ( ،)149/4تاليب يير ف ييي ذب يير م يين غب يير( ،)177/5تم ييرة الجن ييان ( ،)109-108/4تطبق ييات
ال ي ييافيية لاس ي ييببي ( ،)187/8تطبق ي ييات ال ي ييافيية البب ي ييرى ( ،)187/8تالبداي ي يية تالنراي ي يية ( ،)196/13ت ي ييذرات ال ي ييذه

(.)221/5

 -5تيياريخ اإلسييالم( ،)185/47تانظيير إلييى :سييير أعييالم النييبالء( ،)140/23تتييذبرة الحفيياظ (،)149/4تمييرة الجنييان تعبيرة
اليقظان  109/4طبقات ال افيية الببرى ( ،)187/8تطبقات الحفاظ( .)104/
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التمهيد

تبنيسابتر من :منصتر الفراتش ،تالمؤيد الطتسي ،تالقاسم بن أبى سيد الصيفار ،تمحميد
ابين الحسين الصيرام ،تأبيى المييالي بين ناصير األنصيارش ،تأبيى النجيي

إسيماعيل القيار  ،ت يني

بنت أبى القاسم ال يرية(.)1
تبمرت من :أبى المظفر عبد الرحيم بن السمياني تمحمد بن عمرت المسيتدش(.)2
تدذل ال ام في سنة سبي ع رة تقبارا فسمي من :عبد الصمد بن الحرستاني تال يخ المتفيق ابين
قدامة تفذر الدين ابن عسابر.
تسمي بحا

من :أبى محمد بن األستاذ ،تسمي بحران من :الحافظ عبد القادر(.)3

 -2العلماء الذين تفقهوا وحديوا عن ابن الصتح (تتميذه).
حدم عنيه تتفقيه عاييه بثيير مينرم :يمس اليدين بين نيتح المقدسيي ،تاإلميام بميال اليدين
سييالر ،تاإلمييام بمييال الييدين إسييحاق ،تاإلمييام تقييي الييدين ابيين َر ْي ي َن ،تاإلمييام ييرا

الييدين عبييد

الرحمن بن إسماعيل ،تاإلمام مس الدين ابن ذابان قاضى ال ام.
وممن روى ع ه أيض ا:
"تيياج الييدين عبييد الييرحمن ،تال ييرا

بيين محمييد بيين ييرو ،تفذيير الييدين عمييرت البرج يي،

تمحمد الدين ابن المرتار ،تالمغنى جمال الدين محمد بن أحمد الَ َ رْي َ ي"(.)4
خامس ا ي ي اء العلماء على ابن الصتح:
ق ييال ال ييذهبي(ت748هي يي)":ب ييان إمامي ياً ،بارعي ياً ،حجي يةً ،متبحي ي اًر في يي اليا ييتم الديني يية ،بص ييي اًر
بالمذه

تتجتهه ،ذبي اًر بأصتله عارفاً بالمذاه  ،جيد الميادة مين الاغية تاليربيية ،حافظيا لاحيديم

 -1انظر إلى :المصادر السابقة.

 -2انظر إلى :سير أعالم النبالء( ،)140/23تتذبرة الحفاظ (.)149/4
 -3انظر إلى المصادر السابقة.

 -4ت يياريخ اإلس ييالم ( ،)188-187/47تانظ يير إل ييى :س ييير أع ييالم الن ييبالء()142-141-140/23م ييرة الجن ييان (-108/4

 ،)109تطبقات ال افيية الببرى( .)187/8
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التمهيد

متفننا فيه حسن الضبط ،ببير القدر ،تافر الحرمة ،مي ما هت فيه مين اليدين ،تاليبيادة ،تالنسيب،
تالصيانة تالترع ،تالتقتى ،فبان عديم النظر في مانه"(.)1
تقال أيضاً" :بان ميظماً في النفتس حسين البي ة ،بثيير الريبية يتيأد

مييه السياطان فمين

دتنه"(.)2
تنقييل أيضي ياً ع يين عم يير ابيين الحاجي ي

ف ييي ميجم ييه بقتلييه" :إم ييام ترع ،تاف يير اليق ييل حس يين

السمت ،متبحر في األصتل ،تالفرتع بالا في الطا

حتى صار يضر فيه المثيل ،تأجريد نفسيه

في الطاعة تاليبادة"(.)3قات تهذا يدل عاى عامه.
تبييان أيض ياً ذا قييدر تجالليية عجيبيية تتقييار تهيبيية تفصيياحة تعاييم نييافي تبييان متييين الديانيية سييافي
الجمايية صييحيح النحايية باف ياً عيين الذييت

ف يي م ي الت األقييدام مؤمن ياً بيياهلل تبمييا جيياء عيين اهلل ميين

أسمائه تنيتته حسن الب ة تافر الحرمة ميظما عند الساطان(.)4
تقال ابن ذابان

()5

(ت681هي)" :بان أحد فضالء عصره في التفسير ،تالحيديم ،تالفقيه،

تأسماء الرجال ،تما يتياق بيام الحديم ،تنقل الاغية ،تبانيت ليه م ياربة فيي فنيتن عدييدة تبانيت
فتاتيييه مسييددة ...،تبييان ميين الياييم تالييدين عاييى قييدم حسيين ... ،تلييم ي ي ل أم يره جاري ياً عاييى سييداد
تصالح حال تاجتراد في اال تغال تالنفي إلى أن تتفي "(.)6

 -1تاريخ اإلسالم ( ،)187-186/47تتذبرة الحفاظ (.)149/4
 -2تاريخ اإلسالم (.)187/47

 -3سير أعالم النبالء (.)142 /23

 -4انظر إلى :سير أعالم النبالء( ،)143-142/23تطبقات ال افيية (.)115/2

 -5أحمييد بيين محمييد بيين إبيراهيم بيين أبييي ببيير ابيين ذابييان البرمبييي اإلرباييي ،أبييت اليبيياس :المييؤر الحجيية ،تاألديي
صي ي ي يياح

(تفيي ي ي ييات األعيي ي ي ييان تأنبي ي ي يياء أبني ي ي يياء ال مي ي ي ييان) تهي ي ي ييت أ ي ي ي ييرر بت ي ي ي ي

الميياهر،

الت ي ي ي يراجم تمي ي ي يين أحسي ي ي يينرا ضي ي ي ييبطا وتاحبامي ي ي ييا

تلييد فييي إربييل (بييالقر ميين المتصييل عاييى يياطا دجايية ال ييرقي) تانتقييل إلييى مصيير فأقييام فيرييا مييدة ،تتييتلى نيابيية قضييائرا.
تسي ي ي ي ي ي ييافر إلي ي ي ي ي ي ييى دم ي ي ي ي ي ي ييق ،فتي ي ي ي ي ي ييتلى قضي ي ي ي ي ي يياء ال ي ي ي ي ي ي ييام .تع ي ي ي ي ي ي ي ل بيي ي ي ي ي ي ييد ع ي ي ي ي ي ي يير سي ي ي ي ي ي يينين .فيي ي ي ي ي ي يياد إلي ي ي ي ي ي ييى مصي ي ي ي ي ي يير

فأقام سيبي سينين ،ترد إليى قضياء ال يام ،ثيم عي ل عنيه بييد ميدة تتليي التيدريس فيي بثيير مين ميدارس دم يق. ،يتصيل نسيبه

بالبرامبة .األعالم لا رباي (.)220 /1
 -6تفيات األعيان(.)244-243/3
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التمهيد

تقال ابن بثير(ت774هي)" :تبان ديناً اهداً ترعاً ناسباً عاى طريق الساو الصالح بما
هت طريقة متأذرش أبثر المحدثين مي الفضياة التامية فيي متيتن بثييرة تليم يي ل عايى طريقية جييدة
حتى بانت تفاته في دار الحديم األ رفية"(.)1
قال ابن ربة

()2

(ت851هي)" :تيحبى عنه أنه قال ما فيات صغيرة في عمرش"(.)3

تبما قال عنه األئمية :بيان إمامياً بارعياً حجية متبحي اًر فيي اليايتم الدينيية ،بصيي اًر بالميذه

تأص ييتله ،تفرتع ييه ،تل ييه ي ييد ط ييتلى ف ييي :اليربي يية ،تالح ييديم ،تالتفس ييير ،م ييي عب ييادة تترج ييد تترع،

تنسب ،تتيبد ،تمال مة لاذير عاى طريقة الساو في االعتقاد ،تله راء ر يدة ،تفتاتى سديدة(.)4

سادسا ي ي ي مص فاته:

صيينو اإلمييام ابيين الصييالح فييي عاييتم الحييديم بتاب ياً نافي ياً ،ميين أجييل البت ي  ،تأنفيرييا،

تالمسمى بمقدمة ابن الصالح ،تبذلب في مناسب الحيج جميي فييه حسينه يحتياج النياس إلييه ،تهيت

مبسييتط تلييه إ ييباالت عاييى بتييا
تبتا

الفتاتى ،تبتا

أد

التسيييط فييي الفقييه ،تجمييي بي ي

أصييحابه فتاتيييه فييي مجاييد.

المفتي تالمستفتي ،تالنبت عاى المذه  ،تفتائيد الرحاية تهيى أجي اء

ببي يرة ،تطبقييات ال ييافيية ،تغيرهمييا ،تلييم ي ي ل أم يره جاري ياً عاييى سييداد تصييالح حييال تاجتريياد فييي
اال تغال تالنفي إلى أن تتفي(.)5

سابع ا ـــــــ عقيدته:

ييييد الحييافظ ابيين الصييالح ميين أبيير فقريياء ال ييافيية فييي القييرن السييابي الرجييرش ،فبانييت

عقيدتييه سييافية عاييى نرييج سييافنا الصييالح سييايمة ذالييية ميين التأتيييل ،تبييان متييين الديانيية تالجالليية

فقييال الييذهبي :فبييان حسيين االعتقيياد مييذه

جاء عن اهلل ترستله عاى مرادهما ،تال يذت

يام ا ي ي ي ي وفاته:

()6

السيياو الصييالح ،يييرى البييو عيين التأتيييل ،تيييؤمن بمييا
تال يتيمق(.)7

 -1البداية تالنراية (.)196/13

 -2أبوبكربنأحمددبدنمحمددبدنامدراالدديا د ب ا دم دي قيد ا دد نقهي دشا داعهد اصدرهومعرل داواا م دا مدنأ دل
دم دد ا ددق ربددابن اهدد  دد ب انأبددالدددهمرلددعا ددد نامددراالددديمأ دداع اهدد اب دد ب ممددن ددر حددورانمأرب دد نلددر .
منقصار فشماإلاالعبقار خاإللالعقمرقيىقار خاإللالع لذ ب وماأه فإ شمنقار ل ابنكث روا كقب وغ ر مدام وا مرقيدى

منقار خاإللالع لذ ب و قملالىقرالعا مقوه نه ا رصفا ثار منا يرنا ثا ث.األعالم لا رباي (.)61 /2

 -3طبقات ال افيية (.)115/2

 -4انظر إلى :مرة الجنان(.)110/4
 -5انظر إلى :ذرات الذه

( ،)222 /5تتفيات األعيان (.)244 /3

 -6انظر إلى :سير أعالم النبالء ( .)142 /23البداية تالنراية (.)196/13
 -7انظر إلى :المصدر السابق.
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التمهيد

تييتفي ال يييخ  -رحمييه اهلل  -فييي سييحر يييتم األربييياء الذييامس تالي يرين ميين ييرر ربيييي

اآلذيير سيينة ثييالم تأربيييين تسييت مائيية ،تحمييل عاييى الييرؤتس ،تا دحييم الذاييق عاييى سيريره ،تبييان
عاى جنا ته هيبة تذ تع ،فصاي عايه بجامي دم ق ،ت ييته إلى داذل بيا

الفيرج فصياتا عاييه

بداذاه ثاني مرة ،ترجي الناس إلى مبان حصار دم يق بالذتار ميية تبيسيبر المايب الصيالح نجيم
الدين أيت ليمه الماب الصالح عماد الدين إسماعيل ،فذرج بني ه نحيت الي يرة م يمرين ،تدفنيته
بمقابر الصتفية(.)1

 -1انظ ي يير إل ي ييى :س ي ييير أع ي ييالم الن ي ييبالء( ،)143/23تتفي ي ييات األعي ي ييان(  ،) 244/3تت ي يياريخ اإلس ي ييالم( ،)188/47تت ي ييذبرة

الحفاظ( ،)150/4تاليبر في ذبر مين غبير( ،)177/5تميرة الجنيان( ،)110-109/4تطبقيات ال يافيية الببيرى(،)188/8
البداية تالنراية( ،)196/13تطبقات الحفاظ(  ،)104/ت ذرات الذه
15

(.)222/5

الفصل األول
العلة وفيه مثانية مباحث-:
 املبىث األول  -العلة لغة ،واصطالحا.
 املبىث الثاني  -تاريخ علد العل .
 املبىث الثالث  -أهمية علد العل ومكانته.
 املبىث الرابع  -كيفية معرفة العلة.
 املبىث اخلامس  -أسباب العلة.
 املبىث السادس  -أقسا العلة.
 املبىث السابع  -العلة بني االربطالح واالطالق.
 املبىث الثامن  -العلة وعالقتها بالتخريج.

الفص األول

العلة وما يتعلق بها

المبحث األول
العلة في اللغة والصطتح
أولا ــــ العلة لغ اة:
عل :اليين تالالم أصتل ثالثة صحيحة:
َ
تبرٌر أت تبرير.
 األولُّ :
 اليا ي :عائق ييتق.

ضيو في ال يء.
 اليالثَ :
ع
ُّ
تعاَيالً ،تاإلبيل نفسيرا
الياَل تهي ال ْربة الثانية .تيقال َعاَ ٌل بيد َنرَل .تالفييل َي ُيايتن َعيال َ
فاألتلَ -
تَ ُيل َعاَال(.)1

القتم ،أش إذا ربت إباُرم َعاَيال .وتانميا قييل هيذا ألنريا إذا بيرَر عايريا ال ُّ ْير بيان أقيل
تيقال أعل ُ
ل ُ ربرا الثاني(.)2
ياحبه ع يين تجر ييه .تيق ييال اعتا ييه ع يين ب ييذا ،أش
تالث يياني -الي ييائق يي ييتق" :تاليا يية ح ي َيد ٌ
م َي ي َيغ ُل ص ي َ
اعتاقه(.)3
ياحبرا ُميتيل .قيال اب ُين األع اربيي(َ :)4عيل الميري
تاألصل الثاليم -اليايةُ :المير  ،تص ُ
اليي ُّيل
فريت عاييل .ترجييل ُعاَاَية ،أش بثييير الياَيل .تمين هييذا البيا تهييت بيا الضييوَ :
جسمه(.)5
المسن الذش تَضاءل
ُ
تصغر ُ
ُ

َيي ُّيل عاية
مين الرجييال:

 -1انظر إىل:
 -2انظر إىل :املصدر السابق(.)468/11
 -3انظر إىل :ميجم مقاييس الاغة(.)13،12 /4
 "-4محمد بن ياد ،الميرتو بابن األعرابي ،أبت عبد اهلل :عالمة بالاغة .من أهيل البتفية .بيان أحيتل .أبيته ميتلى لايبياس
لسان الير (.)468/11

بن محمد بن عاي الرا مي قال ثيا  :اهدت مجاس ابن األعرابي تبان يحضره هاء مئة إنسان ،بان يسيأل تيقي أر عاييه،
فيجي

من غير بتا  ،تل مته بضي ع رة سنة ما رأيت بيده بتابيا قيط ،تلقيد أمايى عايى النياس ميا يحميل عايى أجميال ،تليم

ير أحد في عام ال ير أغ ر منه .تهت ربي
.)131

 -5انظر إىل:

المفضل بن محمد صياح

المصدر السابق(.)12/4
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المفضيايات .ميات بسيامراء" األعيالم لا ربايي (/6

الفص األول

العلة وما يتعلق بها

ٌّ
ُّ
اليييل :الضييييو ميين
قــال ابــن فــارس" :تبييل مسيين ميين الحييتان َعييل .قييال ابي ُين األع اربيييَ :

ب َبر أت مر "(.)1

ُّ
يييوُ ،ي َ ييبه
يو الضي ُ
الجثيية ،تقيييل :هييت النحيي ُ
يغير ُ
َ
المسي ُّين الصي ُ
اليييل أيض ـا :الرج ي ُل الببيي ُير ُ
ٍ
ييء،...
المس ُّين مين بيل
قيق ،...تالصيتا ُ اليد ُ
بالقُراد ،فيقال :بأنه َع ٌّل ،قيل  :هت الر ُ
قيق الجسيم ُ
قال ْابن ُدرْيٍدُّ :
مر ٍ (.)2
َ
اليل :من تقَب َ ج ُاده من َ
َ
وِ
العلَّة" :بال َب ْسر المر

المح ُّل"(.)3
مينى َي ُح ُّل
بالمحل فََيتَغي ُر به حا ُل َ
َ

تمنييه ُسييمي الميير ُ عا يةً ألن بحاتلييه يتغيي ُير الحييا ُل ميين القُييتة إلييى الضيييو ،فرييت حييدم

ي غل صاحبه عن حاجته ،بأن تاب الياة صارت غالً ثانياً منيه غاه األتل(.)4

واعتــل :فرييت ميين الميير  ،فرييت عايييل .تال أعاييب اهلل ،أش ال أصييابب بيايية ،تاعتييل عايييه
بياة ،إذا اعتاقه عن أمر(.)5

 -1ميجم مقاييس الاغة (.)14 /4

 -2انظر إلى :تاج اليرتس (.)46/30
 -3تاج اليرتس (.)48/30

 -4انظر إلى :المحبم تالمحيط األعظم ( ،)95 /1تلسان الير (.)472 /11

 -5انظير إلييى :الصيحاح ( ،)51/1مذتييار الصييحاح ( ،)467/1لسيان الييير ( ،)471/11تياج اليييرتس(" .)46/30تعنييد
الفالسفة بل ما يصدر عنه أمر أذر باالستقالل أت بتاسطة انضمام غيره إليه فرت عاة لذلب األمر تاألمر مياتل تهي عاة

فاعاية أت مادية أت صترية أت غائبة تمن بل يء سببه تقيل المياتل ما ييال به الميري

مين الطييام الذفييو" .الميجيم

التسيط " ،154- 153/2تالياة من ع َل ييل تاعتل تأعاه اهلل ،ترجل عايل" .المحبيم تالمحييط األعظيم(" .)29/1تهيى مين
ألن تأثيرها في الحبم بتأثير الياة فيي ذات المير
الاغة اسم لما يتغير ال يء بحصتله أذذا من الياة التي هي المر

يقال اعتل فالن إذا حال عن الصحة إلى السقم" .إر اد الفحتل ( .) 352/1تيسمى أيضاً صاحبرا التي تبتن من المير
ميتييل قييال ابيين الفييارابي :عييل الم يري

بيييل عاييه فرييت عايييل أش م يري

الاغة( ،) 9/4تجاءت الياة في متضي المر

 ،ترجييل عاتييه أش بثييير الياييل .انظيير إلييى :مقيياييس

انظر إلى :مقاييس الاغة (.)249/5
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الفص األول

العلة وما يتعلق بها

يا ي ا :العلة اصطتح ا:
يقتل د.همام سييد" :تقاربت عبارات أهل المصطاح في تيريفرم الياة فيي الحيديم .تأتل
بتا

ذبر تيريفاً لاياة هت ميرفة عاتم الحديم لاحابم"( ،)1تيقتل الحابم أيضاً( ...ت )405عن

عام اليال:
"هييت عاييم ب أرسييه غييير الصييحيح تالسييقيم تالجييرح تالتيييديل ،وتانمييا يياييل الحييديم ميين أتجييه
ليس لاجرح فيريا ميدذل فينن حيديم المجيرتح سياقط ت ٍاه ،تعاية الحيديم يبثير فيي أحادييم الثقيات
أن يحييدثتا بحييديم لييه عايية فيذفييي عايييرم عامييه فيصييير الحييديم ميايتالً تالحجيية فيييه عنييدنا الحفييظ
تالفرم تالميرفة ال غير"(.)2
وعرفها ابن الصتح بقوله:
"الياية عبييارة عين أسييبا

ذفيية غامضيية قادحيية فييه"( -)3أش فييي الحيديم ،-تقييال أيضياً:

"فالحديم المياتل هت الحديم الذش اطاي فيه عايى عاية تقيدح فيي صيحته ميي أن ظياهرة السيالمة
منرا تيتطرق ذلب إلى اإلسناد الذش رجاله ثقات الجامي رتط الصحة من حيم الظاهر"(.)4
يقتل د .همام سييد" :تفيي هيذا التيرييو دتر ألنيه أدذيل الياية فيي تيرييو الميايتل إليى
جاني

أنييه ذبيير عايية اإلسييناد ،تلييم ي ييمل هييذا التيريييو عايية المييتن ،التييي ال تقييل أهمييية عيين عايية

اإلسناد"(.)5

 -1رح عال الترمذش (.)21 /1

 -2ميرفة عاتم الحديم (.)113-112/1
 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)90/

 -4المص ي ييدر الس ي ييابق ( .)89/انظ ي يير إل ي ييى :التقريي ي ي

تالتيس ي ييير ( ،)6/1تالمنر ي ييل ال ي ييرتش ف ي ييي مذتص ي يير عا ي ييتم الح ي ييديم

النبتش( ،)52/1تال ذا الفياح من عاتم ابن الصالح ( 203/1ي ي ي  ،)204تالمقنيي فيي عايتم الحيديم(،)211 /1ت يرح التيذبرة
في يي عا ييتم الح ييديم (  ،)49/1تالتقيي ييد تاإليض يياح ييرح مقدم يية اب يين الص ييالح(  ،)115 /تتي يدري

الي يراتش(،)295،294 /1

تالمذتصر في أصتل الحديم (  ،)88/ت رح المتقظة لاذهبي(  ،) 77/تتتجيه النظر إلى أصتل األثر(،) 601-598/2
تتيسير مصطاح الحديم(  ،)125/ال اذ تالمنبر ت يادة الثقة( .) 357/

 -5مقدمة تحقيق رح عال الترمذش د .همام سييد (.)22 /1

19

الفص األول

العلة وما يتعلق بها

قييال ابيين رج ي  :تج ياءت عبييارة أبييي عمييرت بيين الصييالح – أش فييي تيريييو اليايية -أبثيير
تحديييداً تدقيية م ين عبييارة الحييابم ،فيبييارة الحييابم ا ييمل تاجمييي ألنييه أتل ميين عييرو تتقييو عاييى
الياة(.)1
تيقتل أيضاً ميقباً" :تهذا من الحابم محاتلة أتلى لتحديد مفرتم عام لاياية ،تال يمبين أن
نسييميه حييدا بمييا يحماييه الحييد ميين الضيتابط ،بمييا يالحييظ فييي بييالم الحييابم قصيير اليايية عاييى مييا ال
مييدذل لاجييرح تالتيييديل فيييه ،تهييت مذييالو لميينرج بتي

الياييل التييي احتييتت عاييى عاييل سييببرا جييرح

الراتش"(.)2
يقول ابن حجر (ت852ه) :ميقبا عاى بالم الحابم تابن الصالح في النبت:
"فياى هذا ال يسمى الحديم المنقطي مثالً مياتالً ،تال الحديم الذش راتيه مجرتل مياتالً،
أت ضييو ،وتانما يسمى مياتال إذ ل أمره إلى يء من ذلب ميي بتنيه ظياهر السيالمة مين ذليب،
تفي هذا رد عاى من عم أن المياتل ي مل بل مردتد"(.)3

تبل من جاء بيد ابن الصيالح بيالنتتش تالي ارقيي تالسيذاتى تغييرهم ممين عيرو الحيديم
المياييتل إنمييا نسييجه عاييى من يتال مييا قالييه ابيين الصييالح تعنييدهم أن الحييديم المياييتل ي ييترط فيييه
رطان:
 األول :أن تبتن الياة في الحديم ذفية غامضة.
 اليا ي :أن تبتن الياة قادحة في صحة الحديم(.)4
ٍ
تيذالفَه ت ٍاه:
رتيه الث ْب ُ
ت عاى تجهُ ،
غير مؤثرة ،بأن َي َ
تلرذا قال الذهبي" :فنن بانت الياةُ َ

قطني بثي اًر مين هيذا الينمط فيي بتيا
بم ْياُتل .تقد ساق الدار ُّ
فايس َ

 -1انظر إلى :المصدر السابق.

 -2مقدمة تحقيق رح عال الترمذش د .همام سييد (.)21 /1
 -3النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)710 /2

 -4انظر إلى :رح المتقظة ( .) 78 /
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تصاَه ،فال عبرة بتصاه ألميرين :لضييو راتييه ،تألنيه
لاث ْبت .فنن بان الث ْب ُ
أرساَه مثالً تالتاهي َ
ت َ

ميات ٌل بنرسال الث ْبت له"(.)1

قال د .همام سييد :تما نذتاره من هذه التياريو ،أش -تيريو الياة اصطالحاً -هيت ميا
نقاييه البقيياعي

()2

فييي نبتييه عاييى ألفييية الي ارقييي بييالم ذيير فييي تيريييو اليايية عيين الي ارقييي بقتلييه:

"تالمياييل ذبيير ظيياهره السييالمة ،اطاييي فيييه بيييد التفتيييل عاييى قييادح"( ،)3تهييت تيريييو جييامي ميياني.
فأسبا

اذتيار هذا التيريو ألنه يتمثل في عدة أمتر:

ي ي في قتله ذبر :ذبر لياة السند ،تعاة المتن ألن الذبر ي مل السند تالمتن.
ي ي ي ظيياهرة السييالمة :أش بيييان أن اليايية تبييتن فييي الحييديم الييذش رجالييه ثقييات الجييامي ييرتط
الصحة من حيم الظاهر.
ي ي اطاي فيه بيد التفتيل :هذا دليل عاى ذفاء القادح ،تعايى إمييان النظير ،تال يبيتن ذليب إال
من الناقد الفرم اليارو.
ي ي عايى قيادح :أش تيمييم ألسيبا

اليايل لت يمل :اليايل التيي ميدارها الجيرح ،تتايب النا يئة عين

أتهام الثقات ،تما ياتبس عايرم ضبطه من األذبار تبيذلب يبيتن هيذا التيرييو مطابقياً لتاقيي
بت

اليال التي ا تمات عاى أحاديم بثيرة أعات بجرح رٍات من رتاترا(.)4
قييال الصيينياني (ت 1182ه يي)" :تبييان هييذا تيريف ياً أغابي ياً لايايية وتاال فننييه سيييأتي أنرييم قييد

يياتن بأ ياء ظاهرة غير ذفية تال غامضة تيياتن بما ال يؤثر في صحة الحديم"(.)5

تقال أيضاً تيايقاً عاى بالم الحابم" :فننه قال [أش الحابم في ميرفة عاتم الحديم] وتانما
ييال الحديم من أتجه ليس لاجرح فيرا مدذل فنن حديم المجرتح ساقط تاه تعاية الحيديم تبثير
 -1المتقظة في عام مصطاح الحديم ( .)52 /

 -2هيت إبيراهيم بين عمير بين حسين الربيياط بين عايي بين أبيي ببير البقياعي ،أبييت الحسين برهيان اليدين صياح

بتيا  :النبييت

التفية بما في رح األلفية تهت ميؤر أديي  .أصياه مين البقياع فيي سيترية ،تسيبن دم يق ترحيل إليى بييت المقيدس تالقياهرة،

تتتفي بدم ق .انظر إلى :األعالم لا رباي (.)56 /1

 -3النبت التفية بما في رح األلفية (.)501 /1
 -4انظر إلى :رح المتقظة لاذهبي ( .)78 /

 -5تتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)22 /2
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في أحاديم الثقات أن يحدثتا بحديم ليه عاية فتذفيي عاييرم عْا ُّميه تالحجية فييه عنيدنا اليايم تالفريم
تالميرف يية فيا ييى ه ييذا ال يس ييمى الح ييديم المنقط ييي مياي يتالً تال الح ييديم ال ييذش ف ييي رتات ييه مجر ييتل أت
مضيو مياتالً وتانما يسمى مياتالً إذا ل أميره إليى ييء مين ذليب تفيي هيذا رد عايى مين عيم أن
المياتل ي مل بل مردتد"(.)1

تعند اإلمام الدارقطني (ت :)385
" فذن العلة يف اربطالح احملدثني هلا معان:
 -1المينى األغابي :هي عبارة عين أسيبا

ذفيية غامضية ،طيرأت عايى الحيديم فقيدحت فيي

صحته مي أن الظاهر السالمة منرا ،تال يبتن لاجرح مدذل فيرا.
 -2هي :األسبا

التي يضيو برا الحديم من جرح الراتش بالبذ

أت نحت ذلب من األسيبا
فأدذييل فيرييا األسييبا

أت الغفاة أت ستء الحفظ

القادحية"( .)2تقيد تتسيي الذايايي  -رحميه اهلل-فيي تيرييو الياية

التييي ال تقييدح فييي صييحة الحييديم فاليايية عنييد الذايييل بيين عبييد اهلل

الذاياييي(()3ت 446ه)" :قييال اعام يتا رحمبييم اهلل أن األحادي يم المرتييية عيين رسييتل

اهلل

عاييى أقسييام بثي يرة صييحيح متفييق عايييه ،تصييحيح مياييتل ،تصييحيح مذتاييو فيييه ،ت يتاذ
تأفراد ،تما أذطأ فيه إمام تما أذطأ فيه سيء الحفظ يضيو من أجاه تمتضيتع تضييه
من ال دين له"(.)4
تقال أيضاً في متضيي ذير هيت يبيين مينيى الصيحيح الميايتل" :فأميا الحيديم الصيحيح

المياييتل فاليايية تقييي لألحاديييم ميين أنحيياء ييتى ال يمبيين حصييرها فمنرييا أن يييرتش الثقييات حييديثاً

مرسالً تينفرد به ثقية مسينداً فالمسيند صيحيح تحجية تال تضيره عاية اإلرسيال"( .)5قايت :تلييس ميراد

الذاياي أن بل حديم رتى مرسالً تمسنداً أن يبتن حجة ،وتانما مراده أحاديم مذصتصة تحتو
بقرائن ييامرا المحدم فيحبم بصحترا.

 -1ميرفة عاتم الحديم (.)113/112
 -2اليال لادارقطني( .)37/1
 -3صاح

بتا

اإلر اد.

 -4اإلر اد في ميرفة عاماء الحديم(.)157/1
 -5المصدر السابق(.)164-163/1
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امييهُ َتب ْسي َيتتُهُ بيياْل َم ْي ُرتو َتالَ
تذبيير مثييال حييديم :أبييى هري يرة عيين النبييي  :لْا َم ْماُييتب طَ َي ُ
يق(.)1
و م َن اْل َي َمل إال ما ُيط ُ
ُي َبا ُ
تاليايية عنييد ابيين حجيير (ت852ه)" :هييي عبييارة عيين سييب

غييام

قييادح مييي أن الظيياهر

السييالمة منييه بيياليام بييأن ال يراتش غاييط فيييه أت لييم يسييمي ميين الييذش حييدم بييه عنييه تبيضييرم أطاييق
الميال عاى إرسال حديم تصاه الثقة الضابط تجيل من أقسام الصحيح ،الصحي ُح الميال"(.)2

يتم بييه إال َميين
تقيال أيضياً[" :ت ُ
الم َياييل] هيت ميين أغمي أنيتاع عاييتم الحييديم تأدقريا ،تال يقي ُ
فرم ياً ثاقب ياً ،تح ْفظ ياً تاسييياً ،تميرف يةً تام يةً بمرات ي الي ُّيرتاة ،تمابيية قتييية باألسييانيد
َرَ قَييهُ اهللُ تيييالى ْ
()3
الم َياييل َعيين إقاميية
تالمتيتن ،تلرييذا لييم يييتبا ْم فيييه إال القايي ُل ميين أَهييل هييذا ال يأْن تقييد تَ ْق ُ
صي ُير عبييارةُ ُ

الحجة عاى َد ْعتاهُ بالص ْي َرفي في َن ْقد الدينار تالدرَهم"(.)4
ُ

تعند اإلمام السيتطي (ت 911ه)" :هي ع َبارةٌ عن سب ٍ غام

قادح ،ميي أن الظياهر
ٍ

اهرا"(.)5
اإلس َناد الجامي ُ رتط الصحة َ
السالمة منهُ ،تيتطرق إلى ْ
ظ ً

-1انظر إلى :متطأ مالب (.)980/2

 -2النبت عاى بتا ابن الصالح( .)103/1
تييقييت َ بيين أبييي َ ي ْييبةَ ،تأَبييي حي ٍ
طني .ن هيية
ياتم ،تأَبييي ُ رع يةَ ،تالييد َارقُ ُّ
البذييارشَ ،
المييديني ،تأَحمي َيد بيين حنبي ٍيل ،ت ُ
 -3بياييي بيين َ
النظر في تتضيح نذبة الفبر( .)23/1
 -4تقد ذبر اإلمام ابن حجر أن الميال يدذل ضمن أقسام المردتد .ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر (.)23/1
 -5تدري

الراتش(.)136/1
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المبحث اليا ي
تـــاري علم العلــــل
إن تاريخ عام اليال هت ج ء مريم جاييل مين عايم الحيديم ،قيال مصيطفي بياحت" :تاهتميام
المحدثين بيام اليال يندرج ضمن اهتمامرم الباى بيام الحديم ألنه ج ء من أج ائه ،تعنصر من
عناصره ،بل هت أ رو هذه األج اء تأدقرا تأجارا باتفاق الحفاظ"(،)1
قات  :فنن عام اليال تجد منذ تالدة األحاديم في من النبي ،تصحابته تهت مرتبط
ارتباطي ياً تثيقي ياً بيا ييم الح ييديم ،إن االهتم ييام بنق ييل األح ييدام تاألذب ييار تالثب ييت تالتأب ييد م يين ص ييحترا
تسقمرا بان منذ من النبي فبان من أ دهم فيي ذليب صيحابته البيرام تلبين الذطيأ تالتصيحيو
تالتهم عند الصحابة قايل مقارنة مي غيرهم ليدة أسبا :
 قر عردهم بالنبي.
 قتة حافظترم تسيالن أذهانرم.


دة تتقيرم في التثبت تالتأبد تالدقة في نقل الرتاية.
فبان الصحابة يتاقتن الحديم مبا رة أت بتاسطة ،من حياته  ،بانتا في مأمن من أن

يبييذ

عاييى رسييتل اهلل  ،أت يييدس فييي سيينته فييال مبييان لذديييية منييافق أت تييدليس غييال ،إذ إن

التحي ين ل فيب و يو المبطاين تيظرر ذبأهم  :يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَاا تَحْاذَرُون ،)2(فبيانتا يرجييتن إلييه عنيد أش ذيالو أت إ يبال فاميا انتقيل 
إلييى الرفيييق األعاييى ،لييم يبيين هنيياب حييارس لاسيينة ،تال تعيياء لرييا إال صييدتر الصييحابة ،تميين هنييا
نظرتا إليرا عاى أنرا بنت ثمينة في صدتر الذين أتتتا اليام ،فام ي اؤتا أن ييرضيتها فيي سيتق
الرتاية لئال يتذذ المنافقتن من ييتع الحيديم عين رسيتل اهلل ذرييية لات ييد فيريا ،تسياماً لت يييو
الحديم عين رسيتل اهلل ،تليئال تي ل بيالمبثرين أقيدامرم ،فيسيقطتا فيي هيتة الذطيأ ،تالنسييان ليبيذبتا
عاييى رسييتل اهلل ميين حيييم ال ي يييرتن .تميين هنييا احتيياطتا فييي الرتاييية ،تتقاا يتا منرييا ليييس إقييالالً
ل أنرا ،وتانما تيظيماً تتبريماً لاسينة ،فيالت م الصيحابة هيذا المينرج ،تأتقنيتا أداء الحيديم ،تضيبطتا
 - 1الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)26/
 -2سترة التتبة.64 :
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حرتفه تميناه ،تبانتا يذ تن بثي اًر أن يقيتا في الذطأ لذلب نرى بيضرم  -مي بثرة تحمارم عن
الرسييتل  -ال يبثيير ميين الرتاييية فييي ذلييب اليرييد لييئال يييدذارا ال ييت  ،تيقييي التييدليس تالبييذ

ميين

المنيافق تالفياجر تاألع اربييي ،حتيى إن ميينرم مين بييان ال يحيدم حيديثاً فييي السينة ،تنييرى مين تأذييذه
الرعدة يق ير جاده ،تيتغير لتنه ترعاً تاحتراماً لحديم رستل اهلل.)1(
عدالة الصحابة وفضلهم:
إن عدالة الصحابة ثابتية مياتمية بتييديل اهلل لريم وتاذبياره عين طريارترم ،تاذتيياره لريم فيي
َن

القرن ،فَم ْن َذل َب قَ ْتلُهُ تَ َيالَى  :كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.)2(
قال ابن بثير"َ :تاْل َم ْي َنى" :أَنرُ ْم َذ ْي ُر ْاأل َُمم َتأ َْنفَيُ الناس لاناس"(.)3
قال الضحاب فيي قتليه" :بنيتم ذيير أمية أذرجيت لانياس "قيال :هيم أصيحا ُ رسيتل اهلل 

ذاصة"(.)4

َتقَ ْتلُهُ :وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.)5(
َتقَ ْتلُهُ تَ َييالَى  :وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُو هُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِايَ اللَّاهُ عَانْهُمْ وَرَضُاوا
عَنْهَُ ،)6(تقَ ْتلُهُ تَ َيالَى :وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ)7(تاآليات في هذا البا

 -1انظر إلى :الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين (.)82 -81/
 -2سترة ل عمران .110 :

 -3تفسير ابن بثير (.)93 /2

 -4تفسير الطبرش ( ،)102 /7تفسير القرطبي (.)170 /4
 -5سترة البقرة.143 :

 -6سترة التتبة.103 :
 -7سترة التاقية.10 :
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الفص األول

العلة وما يتعلق بها

تبذلب من األحاديم النبتية الثابتة المؤبدة لاقران البيريمَ :ع ْين َع ْبيد الايه ْبين م ْس ُيي ٍ
تد  ،أَن
َ

يانرُ ْم
النبي قَ َ
ييء قَ ْيتٌم تَ ْسيب ُ
ق أ َْي َم ُ
ين َياُ َ
ين َياُ َ
تنرُ ْم  ،ثُم اليذ َ
الَ " :ذ ْي ُر أُمتي قَ ْرني ،ثُم الذ َ
يتنرُ ْم  ،ثُيم َيج ُ
َن ُي ْستَ ْ رَ ُدتا"(.)1
َ رَ َ
تن قَْب َل أ ْ
ادتَرُ ْمَ ،تَي ْ رَ ُد َ

ُح ٍيد َذ َهًبيا َميا أ َْد َر َب
ال النب ُّي َ 
قَ َ
َح َيد ُب ْم أ َْنفَ َ
يق م ْث َيل أ ُ
َص َحابي ،فَ َتاليذش َن ْفسيي ب َييده ،لَ ْيت أَن أ َ
":ال تَ ُسُّبتا أ ْ
َحده ْمَ ،تَال َنصيفَهُ"(.)2
ُمد أ َ
تــوقي الصــحابة واحتيــاطهم ف ـي روايــة الحــديث؛ لعــدم وقــوع الخطــأ والــوهم ودخــول العلــة علــى
األحاديث:
قات :فاقد عرو الصيحابة من لية السينة النبتيية فتمسيبتا بريا ،تاحتياطتا فيي رتايية الحيديم
عنييهذ ييية التقييتع فييي الذطييأ ،تذتفياً ميين أن يتسيير إلييى السيينة المطريرة البييذ  ،أت التحريييو،
لييذلب بييان الصييحابة رض يتان اهلل عايييرم مييي حرصييرم عاييى تبايييا دييين اهلل لألميية ييديدش التحييرش
تالتثبُّت فيما يرتتنه عن رسيتل اهلل  ،فبيانتا ال يحيدثتن ب ٍ
ييء إال َت ُهيم تاثقيتن مين صيحته عين

رستل اهلل  ،تال يقباتن من األذبار إال ما عرفتا صحته تثبتته.

فياييم عاييل الحييديم بييان فييي صييترة مصييغرة مبب يرة متتافق ياً مييي عاييم الحييديم جمي ياً تنقييداً
برتايتييه تدرايتييه منييذ ميين الصييحابة  ،حيييم إن الييتهم تالذطييأ ميين أهييم عناصيير عاييل الحييديم.
تمن الممبن أن يقي فيرما بيي
فييه بيضييرم بيضياً ،وتان بتييا

الصيحابة ،تال يب أنريا حيدثت بتقيائي ثبتيت عين الصيحابة تهيم
" اإلجابية فيمييا اسيتدربته عائ يية عايى الصييحابة " لا رب يي ،أببيير

مجمتعة لرذا(.)3

يائم منيذ
قال ابن أبى حياتم(324هيي) فيي عاايه" :بميا أن الصيراعَ بيين ال ييطان تبنيي دم ق ٌ

متجتد بين عاماء الحيديم تأعيداء السُّينة ،تقيد تمذي
ط َد ُم إلى األر  ،فالصراعُ بذلب
ُهب َ
ٌ
أن أ ْ
ْ
 -1أذرج ييه اإلم ييام البذ ييارش ف ييي ص ييحيحه ،ف ييي بت ييا

فض ييائل أص ييحا

النب ييي  ،ب ييا

()2/5حديم رقم  ،3650تبذلب أذرجه اإلمام مسام فيي صيحيحه فيي بتيا

ثم الذين ياتنرم ثم الذين ياتنرم ( )1962/4حديم رقم( ،)2533تذبره الذطي

( .)47/

 -2أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه ،في بتيا
)حديم رقم .3673

أصيحا

النبيي  ،بيا

 -3انظر إلى :اليال تميرفة الرجال ألحمد رتاية ابنه عبد اهلل (.)34 /1
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( )1فض ييائل أص ييحا

النب ييي 

فضيائل الصيحابة بيا (  )52فضيل الصيحابة
البغدادش في بتابه :البفاية في عام الرتايية

( )5قيتل النبيي ليت بنيت متذيذاً ذاييالً8/5(،

الفص األول

العلة وما يتعلق بها

ياء لحمايية َج َنيا
هذا الصراع عن تاب ُ
الجرُتد التي بذلرا اليام ُ

السُّينة ،تَذ

البيذ

عنريا تاليدذيل

يالم فيي اليرتاة
عايرا ،تتتمث ُل في أمتر عديدة ،من أهمراَ :ن ْ أَةُ اإلسناد ،تعْا ُم الجرح تالتييديل تالب ُ
يذبرم ،تاتصي ييا ُل األسي ييانيد
ين بي ييه صي ي ُ
يدق الي ييرتاة تبي ي ُ
َج ْرًحي ييا تتيي ييديالً ،تميرف ي يةُ التي يياريخ الي ييذش َي ْسي ييتب ُ

انقطاعرَا ،تعْا ُم مصطاح الحديم"...
ت
ُ
السنة تضييفرا(.)2

()1

تميرفة عايل الحيديم مين أ يرر المصينفات فيي صيحيح

يدار ميرفية الصيحيح مين السيقيم مين الحيديم :عايى اإلسيناد اليذش قيالتا
تقال أيضاً" :إن م َ

يتن فيي اتصياله تثقَية رجاليه إال أن المحيدثين تضييتا
عنه :إنه م َن اليدين ،تالنظ ُير فيي اإلسيناد يب ُ

أمر
ص َ أعينرم ًا
ُن ْ
الثقييات الييذين ُيظَي ُّين
بأتهام الثقات"(.)3

أتهيام

َذ َر ،تهت أن الثقةَ قد َير ُم ،تربما َد َذ َل فيي ديين اهلل ميا لييس منيه بسيب
أتل مييا ُي ْي َنييى
برييم الظي ُّين الحسيين فَمي ْين هنييا ن ييأ عْاي ُيم عاَييل الحييديم الييذش ُي ْي َنييى َ

اهيا ،ثُيم َبا َغرَيا َعنيي فَ ُير َحاميل ف ْق ٍيه
لذلب قال النبي"َ :نض َر الاهُ َع ْب ًيدا َسيم َي َمقَيالَتي فَ َت َع َ
َغ ْييير فَقيي ٍيهَ ،تُر َحامييل ف ْقي ٍيه إلَييى َمي ْين ُهي َيت أَ ْفقَييهُ م ْنييهُ"()4تبييذلب فييي مثييل قتلييه" :ميين بييذ عاييي

متيمداً فايتبتأ مقيده من النار".5

قييال اإلم ييام مسييام(ت261هييي)"َ :ألن َعاَ ْيييه أَن ييا ييم أَن عمييد التي ي َت ُّهم فييي نق ييل ذبيير النب ييي
يان لييم يياييم
محييرم فيينذا عاييم َذلييب ثييم لييم يتحييال ميين فياييه فقييد دذييل فييي َبييا تيمييد اْل َبييذ فييان َبي َ

 -1عال الحديم البن أبى حاتم (.)14/1

 -2انظر إلى :عال الحديم البن أبى حاتم (.)14/1
 -3المصدر السابق (.)14،16 /1

 -4أذرجه اإلميام الترميذش فيي سيننه بتيا

 ،26580تأعق

اليايم بيا

( ،)7ميا جياء فيي الحيم عايى تباييا السيماع ( ،)331/4حيديم رقيم

الترمذش بقتله" :حسن صحيح" ،تذبره البغدادش في بتابه :البفاية في عام الرتاية ( .)29 /

 -5أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه في بتا

الجنائ با

( ،)33ما يبره من النياحة عاى الميت( ،)80/2حديم رقيم

 ،1291تبذلب أذرجه اإلمام مسام في صحيحه با ( ،)2فيي التحيذير مين البيذ

عايى رسيتل اهلل ( )12/1حيديم رقيم 3

تذب يره البغييدادش فييي بتابييه :البفاييية فييي عاييم الرتاييية (  ،)174 /تابيين الصييالح فييي بتابييه :ميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم ( /

.)269
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تَ ْحريم َذلب فَرُ َت َجاهل لما يج

َعاَ ْيه َتاْل َتاج

َعاَ ْيه تيايم تَ ْحريميه تاالن جيار َعين فيايه"( ،)1تقتليه:

"بفي بالمرء بذباً أن يحدم ببل ما سمي"( ،)2تغير ذلب من األحاديم.

تقال عبد الرحمن بن أبي لياى" :أدربت مائة تع يرين مين األنصيار مين أصيحا

محميد

 مييا ميينرم أحي ٌيد يحييدم بحي ٍ
يديم إال تد أن أذيياه بفيياه إييياه ،تال يسييتفتى عيين يييء إال تد أن أذيياه

بفاه إياه "تفي رتاية" :يسيأل أحيدهم المسيألة فيردهيا هيذا إليى هيذا حتيى ترجيي إليى األتل"( .)3تهيذا
مييي ييدة حيير

الصييحابة تتييتقيرم تحفظرييم لرييذا الييدين ميين التغيييير تالتحريييو تالتبييديل فأجرييدتا

أنفسييرم تحرص يتا تبييذلتا عاييى نقييل هييذا الييدين بمييا أذييذته عيين سيييدنا رسييتل اهلل نقي ياً سييايماً ميين
ال تائ .
ين َتأَتَْباعر ْم ُب ُّل َذل َب لُي َمي ُ تا َب ْي َن
قَ َ
ال اْل َحاب ُمَ :
"هذه التقيةُ التي ذبرت َعن الص َح َابة َتالتابي َ
()4
الصحيح َتالسقيم فََي ْساَ ُمتا م َن الت ْحديم"
تيبت الصحابة ــ رضوان اهلل عليهم ــ وفحصهم ودقتهم من الراوي والمروي:
صي ْير
يان ْابي ُين ُع َميير :إ َذا َسييم َي اْل َحييد َ
" َبي َ
يم لَي ْيم َي ي ْد فيييه َتلَي ْيم َيي ْينقُ ْ م ْنييهَُ ،تلَي ْيم ُي َج ياتْهُ َتلَي ْيم َي ْق ُ
()5
ياء م ْنيهُ َ ،وتا َذا
َع ْنهُ" .تقَ َ
ت إ َذا َسم ْي ُ
ال َعا ٌّي ُ " :ب ْن ُ
ت م ْن َر ُستل الاه َ حيديثًاَ ،نفَ َينيي الايهُ ب َميا َ َ
ق أَُبيت َب ْب ٍير" ثُييم
َحيدثَني َع ْنيهُ ُم َحيد ٌ
صي َيد َ
اسييتَ ْحاَ ْفتُهُ ،فَين ْن َحاَ َ
مْ ،
صييد ْقتُهُ َتأَن أ ََبيا َب ْب ٍير َحيدثَنيَ ،ت َ
يو ليي َ

يادة
يد اْلقَ ْيتم فيي اْل َحيديم َتتَ َيتق َي َم ْين أ َْم َس َ
َذ َب َر اْل َحيد َ
يبَ ،ب َراه َييةَ الت ْحرييو ،أَت ال َي َ
يم .أَفَ َميا تَ َيرى تَ ْ يد َ
فييي الرَت َاييية ،أَت ُّ
"مي ْين َب ي َذ َ عاييي َفْا َيتََبييتْأ َم ْق َيييده ميين
الن ْق َ
صييان ،ألَنرُي ْيم َسييم ُيتهُ َعاَ ْيييه السي َيال ُم َيقُييت ُلَ :
النار"(.)6

قال ابن حبان(ت354هي)" :تتبي عمر عايه عاى بين أبيى طالي

 -رضيتان اهلل عايرميا-

باسييتحالو ميين يحدثييه عيين رسييتل اهلل وتان بييانتا ثق يات مييأمتنين لييييام برييم تييتقي البييذ

عاييى

رستل اهلل  فيرتدع من الدين له عن الدذتل في سذط اهلل  فيه ،تقد بان عمر يطا

البينة

 -1التميي لمسام ( .)179 /

 -2أذرجه اإلمام مسام في صحيحه في المقدمة ،با (  ،)3النرى عن الحديم ببل ما سمي )15/1(،حديم رقم .6
 -3المصدر السابق ( .)198 /

 -4ميرفة عاتم الحديم ( .)61 /

 -5البفاية في عام الرتاية ( .)171 /

 -6تأتيل مذتاو الحديم (  ،)90/الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين (.)82 /
28

الفص األول

العلة وما يتعلق بها

من الصحابة عاى ما يرتييه عين رسيتل اهلل  مذافية البيذ

عاييه ليئال يجيا مين بييد الصيحابة

فيرتش عن النبي ما لم يقاه"(.)1
فيني الصحابة عناية فائقة باألذبار ،تبذلتا غاية التسي في التثبت منرا امتثاالً ألمر اهلل
ٍ َهالَا ٍة
تيالى تتقتفا عند هدى نبيه ،فقد ق أرتايَاا أَيههَاا الَّا ِذي َن ََ َمنُاوا ِإ ْن جَاا َء ُك ْم فَاسِا ٌِ ِب َنبَا ٍأ َف َت َب َّينُاوا َأ ْن ُتصِايبُوا َق ْومًاا ِب َ
فَتُصْبِحُوا عَلَى مَاا فَعَلْاتُمْ نَاادِمِنيَ ،)2(تال يييد تثبيترم مين األذبيار طينياً مينرم فيي راتش الذبير ،وتانميا هيت
حر

عاى سالمة النقل ،تاحتياط لألمر ،تتقتية ليه ،فأذيذتا الحيديم بحيطية بالغية تحيذر يديد،

فما اطمأنت قاتبرم إليه بحيم لم ي يبتا فيي حفيظ راتييه ،أت ضيبطه قبايته تعمايتا بيه مين غيير أن
اهدا أت برهانا ،تما تطرق إليه ال ب استتثقتا منه تطابتا تجه اليقين فيه.
يطابتا عايه
ً
تقد ساق اإلمام الذهبي تاهد ذلب عند ترجمته لبثير من الصحابة ،قال في ترجمية أبيي
ببر" :تبان أتل من احتاط في قبتل األذبار ،فيرتى ابين يرا
جاءت إلى أبي ببر تاتمس أن تترم ،فقال :ما أجد لب في بتا

عين قبيصية بين ذؤيي

أن الجيدة

اهلل يئاً ،تما عامت أن رستل

هلل ذبيير لييب يييئاً ،ثييم سييأل النيياس ،فقييام المغي يرة فقييال :حضييرت رسييتل اهلل  ييطيرييا السييدس
فقال له :هل ميب أحد؟ ف رد محمد بن مسامة بمثل ذلب ،فأنفذه لرا أبت ببر .)3("
قال الذهبي" :فيمر هت الذش سن لامحدثين التثبيت فيي النقيل تربميا بيان يتتقيو فيي ذبير
التاحييد إذا ارتييا  ...،ترتى عيين أبييي سييييد أن أبييا متسييى سييام عاييى عميير ميين تراء البييا

ثييالم

مرات فام يؤذن له ،فرجي فأرسل عمر في أثره فقيال :ليم رجييت قيال :سيميت رسيتل اهلل  يقيتل:
إذا سييام أحييدبم ثالثياً فاييم يجيي

فايرجييي قييال :لتييأتيني عاييى ذلييب ببينيية ،أت ألفيايين بييب فجاءنييا أبييت

متسى منتقياً لتنه تنحن جاتس فقانا :ما أنب فاذبرنا تقال :فرل سمي احد مينبم فقانيا نييم بانيا
سييميه فأرسيياتا ميييه رج يالً ميينرم حتييى أتييى عميير ف يأذبره ،فأح ي
متسييى بقييتل صيياح

عميير أن يتأبييد عنييده ذبيير أبييي

ذيير ،ففييي هييذا دليييل عاييى أن الذبيير إذا رتاه ثقتييان بييان أقييتى تأرج يح ممييا

انفرد به تاحد ،تفي ذلب ح

عاى تبثيير طيرق الحيديم لبيي يرتقيي عين درجية الظين إليى درجية

اليام ،إذا التاحد يجت عايه النسيان تالتهم تال يباد يجت ذلب عايى ثقتيين ليم يذالفرميا احيد ،تقيد
 - 1المجرتحتن (.)37 /1
 -2سترة الحجرات.6:

 -3تذبرة الحفاظ(  ،)2/1الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين ( .)85/
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بان عمر من تجاه يأمرهم أن يقاتا الرتايية عين نبييرم تليئال يت ياغل النياس باألحادييم عين حفيظ
القرن"(.)1
فبييان اإلمييام عاييى يسييتحاو ميين يحدثييه بالحييديم ،فبييان يقييتل :بنييت إذا سييميت ميين
رستل اهلل حديثاً نفيني اهلل بميا ياء أن ينفينيي منيه ،تبيان إذا حيدثني عنيه غييره اسيتحافته فينذا
حاو صدقته(.)2
فاالتفيياق عاييى أن الصييحابة عييدتل ،فيينذا نقييد صييحابي رتاييية مييا أت ردهييا ،فييال ييقييل أن
ناقدا أت ار عدا لارتاية عاى النبي  ،فبل ميا صيدر عنيه فيتق المناق ية تفيتق ال يب تالريي ،
يبتن ً

فرييت الميصييتم ميين الذطييأ .يبييتن الذطييأ أت الييتهم بييين الصييحابي تالصييحابي فيمييا رتاه أحييدهما،
ليس من با

تبذيبه ،وتانميا مين بيا

تتهيميه ،أت تيتهيم التاسيطة التيي أذيذ عنريا ،تميايتم أن بيل

ابين دم ذطياء ،تأن بيل بيالم يؤذييذ منيه تييرد عاييه إال بيالم الميصييتم عاييه أفضيل الصيالة تأتييم
التسايم ،وتانما يقي التهم عند الراتش المتثتق به تبيدالته ،بأن يحدم بما سميه من النبيي  بييد
النسييخ تال يييدرش أنييه منسييت  .أت أن يقا ي

بييين متنييين ،أت لفظيييين ،أت جماتييين بتقييديم أت تييأذير،

تهذا يسمى المقات  ،أت أن يبين الراتش تتضيح لفظة ،أت رح عبارة من الراتش متصاة بالحديم
فيظن أنه من المرفتع لاحديم تهذا ما يسمى بالميدرج ،تبيذلب ييرتى الحيديم بييدم ضيبط لفظيه
مما يذتاو في المينى(.)3
تبييان مميين ا ييترر بالنقييد ميين أعييالم الصييحابة :أم المييؤمنين عائ يية تعميير تابيين مسيييتد
تابن عباس ،تمما يدلل عاى مدى دقة الصحابة تتثبترم في المرتش ،تييام أن المحدثين ما بيانتا
تلن يبتنتا نقاة أذبار ال ذبرة لرم برا ،تال قدرة لديرم عاى فرمرا ،وتانما بانتا الفاهمين الراضمين
لمييا نقاييته الحييافظين ال يتاعين لمييا سييميه ،المات ي مين جان ي

األد

فيمييا قباييته أت ردته .تذلييب فيمييا

رتش أن عائ يية ردت رتاييية ميين يفيييد أن رسييتل اهلل  رأى ربييه ليايية اإلسيراء تالمييارج ،تاعتبييرت

 -1تذبرة الحفاظ.)6 /1( .

 -2انظر إلى :المصدر السابق (.)10 /1

 -3انظر إلى :الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين ( . )89/
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ذلب من أعظم الفرية ،تاعتمدت في رأيريا عايى قتليه تييالى  :ال تُدْرِكُاهُ اََبْصَاارُ وَهُاوَ يُادْرِكُ اََبْصَاارَ وَهُاوَ
اللَّطِيفُ الْخَبِريُ ،)1(تقد فرمت من اإلدراب في اآلية الرؤية ،تفرم الياماء منرا اإلحاطة(.)2
َهاييه
يت لَُي َيييذ ُ بُب َبيياء اْل َحييي أت ُبب َبيياء أ ْ
تبييذلب قييد صييح عيين النبييي  أنييه قييال " :إن اْل َميي َ
َعاَ ْيييه "( ،)3رتى ذلييب عنييه أبييت هرييرة تعميير تعبييد اهلل بيين عميير تالمغييرة بيين يييبة ،لبيين عائ يية-
ميي قتليه تييالى  :وَال تَازِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْارَ .)4(فبيرأت

رضى اهلل عنرا -رأت أن هذه الرتاية تتيار
الراتين عن البذ

أت نسبترم إليه فقالت" :إنبم تحدثتننا غير باذبين تال مبذبين" ،تقالت عن ابن

عمر" :يرحم اهلل أبا عبد الرحمن أت غفر اهلل ألبي عبد الرحمن ،أما إنه لم يبيذ  ،تلبنيه نسيي أت
أذطأ" ،ثم ذبيرت أن النبيي  مير بيدار رجيل مين اليريتد قيد ميات ،تأهايه يببيتن عاييه ،تأنيه قيال:
"إنرم ليببتن عايه ،وتانه لييذ "(.)5
بييان أنييس بيين مالييب مميين ت ييدد فييي المحافظيية عاييى ن ي

الحييديم بألفاظييه ،فمنييي يييادة

حرو أت حذفه حتيى تليت ليم يتغيير المينيى ،تبيان يقيتل بييد انترائيه مين الرتايية :أت بميا قيال ،أت
نحت من ذلب(.)6
احتياط التابعين وحف هم في قبول الحديث الشريف:
فبيد انتراء من الصيحابة ،بثيرت الفيرق ،تالميذاه  ،تاألحي ا  ،ممين جياء بييدهم فظرير
انت ار الفتن ،تالبدع ،تاألهتاء ،فساب األذيار من التيابيين تتيابييرم تمين بييدهم لجييل الصيحابة
من أهل القرتن المفضياة ،طرقياً تمجياالت تتسيائل أذيرى لحفيظ السُّينة تالينايية بريا ،فقيامتا بحفيظ
السنة النبتية مين التحرييو تالتبيديل ،تبيذلب مين ال ييادة تالنقصيان ،تالبحيم عين اإلسيناد ،تأحيتال
 -1األنيام.103:

 -2انظر إلى :الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين (  ،)88/تاإلجابة إلييراد ميا اسيتدربته عائ ية عايى الصيحابة ( /

.)95

 -3أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه في بتا

الجنائ با

 ،1208تبذلب أذرجه اإلمام مسام في صحيحه في بتا
رقم .927

( )32قتل النبي  يييذ

الجنائ با

( )9الميت يييذ

المييت بيبي

 35/5حيديم رقيم

بببياء أهايه عاييه  639/2حيديم

 -4اإلسراء.15 :

 -5الضتء الالمي المبين عن مناهج المحدثين ( .)89/

 -6انظر إلى :البفاية في عام الرتاية (  ،)206 /تاإلجابة إليراد ما استدربته عائ ة عاى الصحابة( .)77 /
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الرجال تنقاة األذبار الذش أصبح ميرتفا بيام الرجال ،فرت الذش مي األمة اإلسالمية عن غيرها
ٍ
بصحو تأج اء ،ثم إلى مصنفات مبتبة تمرتبة ،إما عاى األبتا
من األمم فدتنت السُّنة

بالبت

الستة تالمتطأ تغيرها ،وتاما عاى المسانيد بمسند أحمد تغيره(.)1
تنقل الذطي

بنسناده عن ابن سيرين (ت110هي) قتله" :إن هذا اليام دين فانظرتا عمن

تأذذتن دينبم"(.)2
اننيا وتان
تقال اإلمام مسامَ " :فاَ ْي َس من ناقل ذبر تحامل أثر مين السياو الماضيين إليى َ َم َ

يان ميين أحفييظ النيياس تأ ييدهم تتقيياً تاتقانياً لمييا يحفييظ تينقييل إال اْل َغاَييط تالسييرت ُممبيين فييي حفظييه
َبي َ
طريقَة اْل َغ ْفاَة تالسرتلة في َذلب"(.)3
َتَنقاه فَبيو بمن تصفت لَب ممن َ
تقال أيضاً" :تاعام أن التاج

عاى بل ٍ
أحد عرو التميي بين صحيح الرتايات تسقيمرا

تثقييات النيياقاين لرييا ميين المترمييين أن ال يييرتش منرييا إال مييا عييرو صييحة مذارجييه ،تالسييتَ َارة فييي
ناقايه ،تأن يتقي منرا ما بان منرا عن أهل التُّرم تالمياندين من أهل البدع"(.)4
تعنه أيضاً قال" :لم يبتنتا يسألتن عن اإلسناد فاما تقيت الفتنة قالتا :س ُّيمتا لنيا رجيالبم،
فينظر إلى أهل السُّنة فيؤذذ حديثرم تينظر إلى أهل البدع فال يؤذذ حديثرم"(.)5

 -1انظر إلى :تدتين السنة النبتية ن أته تتطتره من القرن األتل إلى نراية القرن التاسي الرجرش ( .)35 /
 -2البفاية في عام الرتاية ( .)122 /
 -3التميي لمسام ( .)170 /

 -4مقدمة صحيح مسام(.)6/1

 -5البفاية في عام الرتاية ( .)122 /
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اد ع ْنيدش مي َين الييدين،
بنسييناده عين ابيين المبييارب (ت 181هيي) قتلييهْ " :اإل ْسي َين ُ

يل لَهَُ :م ْن َحدثَ َب َبق َي "(.)1
اء َ ،تلَب ْن إ َذا ق َ
اد لَقَ َ
لَ ْتَال ْاإل ْس َن ُ
اء َما َ َ
ال َم ْن َ َ
وقال أيضا " :طلب اإلس اد المتصل من الدين"(.)2
تنقل الذطي

بنسناده عن حف

بن غيام قتله (ت194هي)" :إذا اترمتم ال يخ فحاسبته

بالسيينين ،يينييي :احسييبتا سيينه تسيين ميين بت ي
سقطت رتايته"(.)3
تنقل الذطي

عنييه " ،وتاذا أذبيير اليراتش عيين نفسييه بييأمر مسييتحيل

بنسناده عن حسان بن يد قتله " :ليم نسيتين عايى البيذابين بمثيل التياريخ،

نقتل لا يخ :سنة بم تلدت؟ فنذا أذبر بمتلده عرفنا بذبه من صيدقه " ،قيال أبيت حسيان" :فأذيذت
في التاريخ فأنا أعماه من ستين سنة تضيبط أصيحا

الحيديم صيفات اليامياء تهيئياترم تأحيتالرم

أيضا لرذه الياة ،تقد افتضح غير تاحد من الرتاة في مثل ذلب"(.)4
تقييال ابيين تيمي ية (ت728ه يي)..." :تهييذا الييذش يسييمى ميرفيية عاييل الحييديم ببييتن الحييديم
إسناده في الظاهر جيداً ،تلبن عرو من طريق ذر أن راتيه غاط فرفييه تهيت متقيتو أت أسينده
تهت مرسل أت دذل عايه حديم في حديم تهذا فن ريو ،تبيان يحييى بين سيييد األنصيارش ثيم
صاحبه عاي بن المديني ثم البذارش من أعام الناس به ،تبذلب اإلميام أحميد ،تأبيت حياتم ،تبيذلب
النسائي ،تالدارقطني ،تغيرهم .تفيه مصنفات ميرتفة"(.)5
"ما جالست أحداً مذ ع ْ رين سنة حيدم
تنقل مسام بنسناده عن ال يبي(ت103هي) قتلهَ :

يان بييه
ب َحييديم إال َتأَنييا أعاييم بييه م ْنييهَُ ،تلَقَييد نسيييت ميين اْلياييم َمييا لَييت قييد حفظييه أحييد ميين النيياس َبي َ
َعالماً"(.)6

 -1البفاية في عام الرتاية ( .)393 /
 -2البفاية في عام الرتاية ( .)392 /
 -3المصدر السابق (.)119 /
 -4الجامي ألذالق الراتش ت دا

 -5مجمتع الفتاتى (.)19 /18

السامي (.)131 /1

 -6التميي ( .)176 /
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فب ييان يييبة ب يين الحج يياج أتل م يين تس ييي الب ييالم ف ييي الج ييرح تالتي ييديل ،تاتص ييال األس ييانيد
تانقطاعرا ،تنق

عن دقائق عام اليال ،تأئمة هذا ال يأن بييده تبيي ليه فيي هيذا اليايم تقيال صيالح

ابن محمد الحافظ :أتل من تابم في الرجال يبة بن الحجاج ،ثم تبيه يحيى بن سييد القطان ثم
تبيه يحيى بن ميين ،تأحمد بن حنبل (.)1
تأتل من ا ترر بالبالم في نقد الحديم ابن سيرين ،ثم تبايم فييه أييت السيذتياني ،تأذيذ
ذلب عنه يبة ،تأذذ عن يبة يحيى القطان ،تابين مريدش ،تأذيذ عنرميا أحميد بين حنبيل ،تعايي
ابن المديني ،تابن ميين ،تأذذ عنرم البذارش ،تأبت داتد ،تأبيت رعيه ،تأبيت حياتم ...تجياء بييدهم
جماعة من الياماء مينرم اليدارقطني ،تالنسيائي ،تابين عيدش ،تاليقيايي ،تقيل مين جياء بييدهم ممين
هت بارع في ذلب(.)2

 -1انظر إلى :رح عال الترمذش (.)448 /1

 -2لاتتسي انظر إلى :جامي الياتم تالحبم ( ،)108/2تالياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)30 /
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المبحث اليالث
أهمية علم العلل بين علوم الحديث ومكا ته
إن ليام اليال مبانة عظيمة بين سائر عاتم الحديم ،تهت ذت جاللة تقدر ببير فيي عايم
الحديم ألنه عام ريو ت رو بل عام ب رفه مياتمه ،تهت اليذش يميي الحيديم الصيحيح مين
الضييو ،تذطأه من صتابه ،تميتجه من مستقيمه.
قال ابن رج  ":فننه عام قد هجر في هذا ال مان ،تهت عام جايل قل من ييرفه مين أهيل
هيذا ال ييأن ،تأن بسيياطه قييد طييتش منييذ أ مييان ،أعاييم أن ميرفيية صييحة الحييديم تسييقمه تحصييل ميين
تجرين:
أحدهما :ميرفة رجالرم تثقترم تضيفرم تميرفة هذا هيين؛ ألن الثقيات الضييفاء قيد دتنيتا
في بثير من التصانيو ،تقد ا تررت ب رح أحتالرم التتاليو..
والوجه اليا ي :ميرفة مرات

الثقات تترجيح بيضرم عايى بيي

عنيد االذيتالو إميا فيي

اإلسيناد ،وتامييا فييي التصييل تاإلرسييال ،وتاميا فييي التقييو تالرفييي ،تنحييت ذليب ،تهييذا هييت الييذش يحصييل
من ميرفته وتاتقانه تبثرة ممارسته التقتو عاى عال الحديم"(.)1

إن لرذا اليام أهمية ببييرة فيي الحفياظ عين سينة النبيي تبييان تب يو الذطيأ تالتحرييو
تالييتهم تالتييدليس فييي األحاديييم ،لييذلب أثنييى بثييير ميين الياميياء عاييى هييذا الفيين تبين يتا تاييب األهمييية
تالمبانة:
قال ابن تيمية(ت728ه)" :تبما أنرم يست ردتن تييتبيرتن بحيديم اليذش فييه سيتء حفيظ
فييننرم أيضييا يضيييفتن ميين حييديم الثقيية الصييدتق الضييابط أ ييياء تبييين لرييم أنييه غاييط فيرييا بييأمتر
يستدلتن برا تيسمتن هذا عام عال الحديم تهت من أ رو عاتمرم بحيم يبتن الحديم قيد رتاه
ثقة ضابط تغاط فيه تغاطه فيه عرو"

()2

 -1رح عال الترمذش (.)53 /1

 -2مجمتع الفتاتى (.)353 -352 /13
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تتبر أهمية هذا اليام في دقته ،تذفائه حتى عاى ببار الحفياظ ،فيال يدذايه إال مين بيان
في مرتبة عالية من الفرم الثاق  ،تالبصيرة الناقدة.
قال ابن تيمية" :تهذا الذش يسمى ميرفية عايل الحيديم ببيتن الحيديم إسيناده فيي الظياهر
جيييدا تلبيين عييرو ميين طريييق ذيير :أن راتيييه غاييط فرفيييه تهييت متقييتو أت أسيينده تهييت مرسييل أت
دذل عايه حديم في حديم تهذا فن ريو"(.)1
تقييال أيض ياً" :فيينن ميرفيية عاييل الحييديم عا يم يريو ييرفييه أئميية()2اْلفَيين"(.)3تقييال أيض ياً:

َجل فُُنتن اْليْام باْل َحديم ُي َسمى :عْا َم عاَل اْل َحديم "(.)4
َ"ت َه َذا م ْن أ َ
تميرفة هذا ال أن تعاايه ذتق تنيتر يقذفيه اهلل فيي القاي

يقطيي بيه مين ذاقيه تال ي يب فييه

تمن ليس له هذا اليذتق ال ييتر ليه بيه تهيذا بنقيد اليدراهم ألربابيه فييه ذتق تميرفية ليسيت لببيار
الياماء( .)5قايت :تال يذيت

غمياره إال القاييل مين األئمية الجرابيذة مين أهيل الحفيظ تالذبيرة تالفريم

الثاق  ،تمن أراد أن يتبام في هذا الفن فالبد من إحاطته بجميي عاتم الحديم وتاتقانرا.
قال ابن رج  " :فالجرابذة النقاد اليارفتن بيال الحديم أفراد قايل من أهل الحديم"

(.)6

تبان أبت رعية فيي مانيه يقيتل " :قيل مين يفريم هيذا ،تميا أعي ه إذا دفييت هيذا عين تاحيد
تاثنيين ،فميا أقييل مين تجيد ميين يحسين هييذاو تلميا ميات أبييت رعية ،قييال أبيت حياتم :ذهي

اليذش بييان

يحسن هذا  -ييني أبا رعية  -ميا بقيي بمصير تال بياليراق تاحيد يحسين هيذا .تقييل ليه بييد ميتت
أبي رعة :تيرو اليتم تاحدا ييرو هذا؟ قال :ال[.قال ابن رج ] تجاء بيد هؤالء جماعية ،مينرم
النسائي تاليقياي تابن عدش تالدارقطني ،تقل من جاء بيدهم من هت بارع في ميرفة ذلب"(.)7

 -1مجمتع الفتاتى (.)19 /18

" -2بيحيى بن سييد القطان ،تعاي بن المديني ،تأحمد بن حنبل ،تالبذارش ،صاح
عاتم ييرفرا أصحابرا" .مجمتع الفتاتى (.)42 /18

 -3المصدر السابق(.)42 /18

 -4المصدر السابق (.)73 /18

 -5انظر إلى :الفرتسية البن القيم الجت ية ( .)235 /
 -6جامي الياتم تالحبم (.)107 /2

 -7المصدر السابق (107 /2ي ي ي ي.)108
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تقد نقل ابن رج

عن ابن مردش(ت198ه) قتله" :ال يجت أن يبتن الرجل إماماً حتى

ييام ما يصح مما ال يصح ،تحتى ال يحتج ببيل ييء ،تحتيى ييايم مذيارج اليايم .تقيال [أيضياً]:
إلي من أن أستفيد ع رة أحاديم"(.)1

ألن أعرو عاة حديم تاحد أح

تقييال أيضياً" :ألن أعييرو عايية حييديم هييت عنييدش أح ي

إلييي ميين أن أبت ي

ع يرين حييديثاً

ليس عندش"(.)2
ق ييال اإلم ييام احم ييد(ت241ه)" :لم ييا ع ييرو أن عا ييل الح ييديم يبث يير تقتعر ييا ف ييي أحادي ييم
الثقييات الييذين عايييرم اليمييدة فييي الرتايييات ،فييأعر
أحيياديثرم ،تلييذلب صييار أغمي

المحييدثتن تعييامترم ال يظريير لرييم ذاييل فييي

أنيتاع الحييديم تأدقرييا مسيياباً ،تال يقييتم بييه إال ميين منحييه اهلل فرمييا

غائصاً تاطالعاً حاتياً وتادراباً لمرات

الرتاة تميرفة ثاقبة الذتالو المرتيات .تلرذا ليم ييتبام فيي

هذا اليام إال أفراد أئمة هذا ال أن تحذاقرم" (.)3
قال ابن رج

اْليام

()5

نقيالً عين ابين الجيت ش (ت579ه)( " :)4فَينن قيتى نظيرب ترسيذت فيي َهي َذا

ان قد قل من يفرم َه َذا بل قد عدم"(.)6
فرمت مثل َه َذا َ ،وتان ضيفت فسل َعنهُ َ ،وتان َب َ
تنقل ابن رج

عن أبي عبد اهلل بن منده قتله" :إنميا ذي

اهلل بميرفية هيذه األذبيار نفي اًر

يسييي اًر ميين بثييير مميين يييدعي عاييم الحييديم ،فأمييا ييأن النيياس مميين يييدعي بث يرة بتابيية الحييديم أت
متفقه في عام ال افيي تأبي حنيفة أت...فايس لرم أن يتباميتا فيي ييء مين عايم الحيديم إال مين
أذذه عن أهاه تأهل الميرفة .فحينئذ يتبام بميرفة"(.)7

 - 1رح عال الترمذش (.)470 /1

 - 2عايل الحييديم البيين أبييي حيياتم ( ،)19 /1ميرفيية عاييتم الحييديم (  ،)112 /الجييامي ألذييالق اليراتش ت دا

.)295مي اليام أن بامة ع رين سقطت من مطبتعه.

 - 3اليال تميرفة الرجال ألحمد رتاية ابنه عبد اهلل (.)35 /1

السييامي (/2

ط يير قَ ييا َل ص يييبا َناف ًي ييا "
يان إذا رأى ا ْل َم َ
 -4ذب يير اب يين الج ييت ش ه ييذا ف ييي مي يير بالم ييه عن ييدما ذب يير َح ييديم َعائ َ ييةَ " :ب ي َ
المتضتعات البن الجت ش ( .)102 /1قَا َل ا ْل َحابمُ " :ه َت َم ْياُتل تاه" .فقال هذا اليبارة عن عام اليال.
 -5المقصتد بذلب عام اليال انظر اإل ارة السابقة.

 -6جامي الياتم تالحبم ( ،)108-107 /2رح عال الترمذش (.)493 /1
 -7رح عال الترمذش (.)340-339 /1
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قييال ابيين بثييير" :هييت فيين ذفييي عاييى بثييير ميين عاميياء الحييديم حتييى قييال بي ي

حفيياظرم

ميرفتنا برذا برانية عنيد الجاهيل وتانميا يرتيدش إليى تحقييق هيذا الفين الجرابيذة النقياد مينرم ،يميي تن
تميتجييه تمسييتقيمه ،بمييا يمي ي الصيييرفي البصييير بصييناعته بييين
بييين صييحيح الحييديم تسييقيمهُ ،

الجيياد تالسييتو ،تالييدنانير تالفايتس . ،فبميا ال يتمييارى هيذا ،بيذلب يقطييي ذاب بميا ذبرنياه ،تميينرم
من يظن ،تمنرم من يقو ،بحس

مرات

عاتمرم تحذقرم تاطالعرم عاى طرق الحديم ،تذتقرم

حالتة عبارة الرستل التي ال ي بررا غيرها من ألفاظ الناس"(.)1
قات :إن أنتاع عاتم الحديم التي سطرها ابين الصيالح فيي مقدمتيه تيدذل فيي عايم اليايل
فرت ج ء ال يتج أ من عاتم الحديم ألنه من أغم

عاتم الحديم تأدقرا.

قييال ابيين رجي " :ميظييم عاييتم الحييديم يييدذل فييي الياييل ،فقييد يياييل الحييديم باالنقطيياع أت
اإلرسييال أت اإلعضييال ،أت اإلدراج ،أت القا ي  ،أت االضييط ار  ،تلبيين الييذش يمي ي عاييم الياييل عيين
هذه الفرتع ،هت ما تتضيمنه الياية مين الذفياء إذ يقيي اإلرسيال أت االنقطياع أت اإلدراج [أت غيرهيا]
ف ييي ح ييديم الثق ييات تيص ييي

تمييي ي ه تالحب ييم عاي ييه ،تينطا ييي عا ييى أبث يير المح ييدثين ،حت ييى يتنب ييه

جرابذترم تنقادهم إلى هذا القادح الذش يتصو بالذفاء"(.)2
فنن عام اليال أغم ُ األنتاع تأدقُّرا مساباً ،تال ينر

يتبام فيه إال أفرٌاد منرم"(.)3
تلرذا لم ْ

به إال أئمةُ َهي َذا ال يأن تحيذاقرم،

تبذلب فنن ميرفة عال الحيديم مين أجيل عايتم الحيديم ،تأدقريا ،تأ يرفرا ،وتانميا يضيطاي
بذلب أهل الحفظ تالذبرة تالفرم الثاق

تيتطرق ذلب إلى اإلسناد الذش رجالة ثقات الجامي

رتط

الصحة من حيم الظاهر تلذلب لم يتبام فيه إال القايل من أئمة هذا الفن(.)4
 -1اذتصار عاتم الحديم(  .)63/تانظر إلى :النبت التفية بما في رح األلفية(  ،)498/1تتدري
 -2رح عال الترمذش (.)28 /1

الراتش (.)251/1

 -3انظيير إلييى :النبييت التفييية بمييا فييي ييرح األلفييية ( ،)502/1تفييتح المغيييم ( ،)288/1تدليييل أربييا
االصطالح( .)69/

الفييالح لتحقيييق فيين

 -4انظر إليى :ميرفية أنيتاع عايتم الحيديم (  ،)90 /المنريل اليرتش فيي مذتصير عايتم الحيديم (  ،)52/ال يذا الفيياح مين
عاييتم ابيين الصييالح( ،)202/1تالمقنييي فييي عاييتم الحييديم(  ،)212/تالتقييييد تاإليضيياح ييرح مقدميية ابيين الصييالح( ،)116/
تالنبت التفية بما في رح األلفية(  ،) 498 /1تالغاية في رح الرداية في عام الرتاية( ،)189/تتيدري

تتتجيه النظر إلى أصتل األثر (.)600/2
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قال السذاتى(ت902ه)" :ه َذا الن ْتعُ [أش عام اليال] من أغم

يتبام فيه بما ساو إال الجرابذة أهل الحفظ تالذبرة تالفرم الثاق "(.)1

األنيتاع تأدقرياَ ،تلي َذا لَ ْيم

تقييال ابيين رج ي " :تال بييد فييي هييذا الياييم ميين طييتل الممارسيية ،تبث يرة المييذابرة ،فيينذا عييدم
المييذابرة بييه ،فايبثيير طالبييه المطالييية فييي بييالم األئميية اليييارفين بيحيييى القطييان ،تميين تاقييى عنييه
بأحميد تابيين المييديني ،فميين ر ق مطالييية ذلييب تفرمييه تفقريت نفسييه فيييه تصييارت لييه فيييه قييتة نفييس
تمابة ،صاح له أن يتبام فيه"

(.)2

تم يين ب ييل ه ييذا نس ييتفيد أن الب ييو ع يين اليا يية يحت يياج إل ييى عا ييم غ ي يير باألس ييانيد تالط ييرق
تأسالي

التيبير ،بما يحتاج إلى م يد فرم تميرفة تحدة ذباء تسرعة بديرة.
قييال ابيين رج ي  ":تأببيير دليييل عاييى منرجييية هييذا الياييم تحييدة منطقييه ،الييذش يظريير باتفيياق

النقاد عايه ،بما رأينا في إحالة أبي حاتم عاى أبي رعة ،ثيم ت يابه قتليرميا فيي بيل مسيألة ،فيايم
الياييل عاييم قييائم عاييى أصييتل تط ارئييق متداتليية بييين أصييحابه ،تقييد ترتقييي هييذه األصييتل تالط ارئييق
باغترا حتى ال ييتد من السرل ب و غمتضرا عن غير أهارا"(.)3
تقييال د.همييام سييييد " :وتان نظيرة سيريية ياقيرييا الباحييم فييي بتي
يحتاجه صاح

الياييل تظريير لييه أش عاييم

هذا الفن ،تأية ميرفة يفتقر إليرا ،حتى يصبح من أهل هذه الصينية .إنيه يحتياج

مابة عامية متيددة الجتان  ،بثيرة اليناصر ،تمتا بال متل تالتبامل ألننا بيد التحقيق نسيتطيي
أن نقييتل :إن بييل ج ئييية ميين ج ئييات عاييتم الحييديم داذايية فييي عاييم الياييل ،إمييا دذيتال مبا ي اًر ،أت
غير مبا ر بذادم ألصتل هذا اليام تضرتراته"(.)4
قييال ابيين حجيير" :هييذا الفيين()5أغم ي

أن يتاع عاييتم الحييديم ال يقييتم بييه إال النقيياد األفييذاذ،

تأدقرا مسابا تال يقتم به إال من منحه اهلل فرما عالياً تاطالعاً حاتياً وتادراباً لمرات

الرتاة تميرفة

طن ُّي تغييرهم" .الجيامي
" -1مثل ابن المديني ،تأحمد ،تالبذيارش ،تييقيت ابين أبيى سييبة ،تأبيي حياتم ،تأبيي رعيةَ ،تاليد َارقُ ْ
ألذالق الراتش ت دا

السامي ( ،)256 /2تفتح المغيم(.)288/1

 -2رح عال الترمذش (.)664 /2
 -3المصدر السابق (.)125 /1

 -4المصدر السابق (.)127-126 /1

 -5يينى التيايل أت عام اليال .انظر إلى :تتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار( ،)22/2تتدري
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يافية تلييم يييتبام فيييه إال أفيراد أئميية هييذا ال يأن تحييذاقرم ،تأن إليييرم المرجييي فييي ذلييب لمييا جيييل اهلل
فيييرم ميين ميرفيية ذلييب ،فيينذا تجييدنا حييديثا قييد حبييم إمييام ميين األئميية المرجييتع إليييرم بتياياييه فيياألتلى
إتباعيه فيي ذليب ،بميا نتبييه فيي تصيحيح الحييديم إذا صيححه ،تهيذا حييم ليم يذتافيتا فينذا اذتافيتا
فال بد من الترجيح"(.)1
قال اليراقي" :الميال تهذا النتع من أنتاع عاتم الحديم ،من أجل عاتم الحديم ،تأدقرا،
تأ يرفرا ،تال ينييتء بييه إال القايييل ميين األئميية الحفيياظ ،تبييم ميين ييذ

ا ييتغل بالحييديم السيينين

الطتال ،تلم يدرب عاة ،وتان حبم ،وتان درس األسانيد ،تحبم ،لبن هذه اليال لرا أهارا ،لرا أهارا
أهل الحفظ ،تالذبرة ،تالفرم الثاق "(.)2فنن هذا اليام يتنبيه لريا الحيذاق المريرة مين أهيل هيذا ال يأن

بنرسال في المتصتل تتقو في المرفتع بالصيرفي في نقد الدينار تالدرهم(.)3
َغمي
تقال ابن حجر" :تهت مين أ َ

فرمي ي ياً ثاقبي ي ياً ،تح ْفظي ي ياً تاس ي ييياً،
اهللُ تيي ييالى ْ
المتتن.)4("...
تُ

 -1النبت عاى بتا

يتم بيه إال َمين َرَ قَيهُ
أَنيتاع ُعايتم الحيديم تأَدقريا ،تال يق ُ
تماَ َبي ي يةً قتيي ي يةً باألس ي ييانيد
تميرفي ي يةً تامي ي يةً بمراتي ي ي ال ي ي ُّيرتاةَ ،

ابن الصالح ( .)114/1

 -2يرح ألفيية الي ارقيي ليبيد البيريم الذضيير( .)23/13انظير إليى :تييدري

.)127

 -3انظر إلى :مقدمة في أصتل الحديم( .)55/

 -4ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر(  ،) 92/تدري

اليراتش( ،)251/1تتيسيير مصيطاح الحييديم ( /

الراتش ( .)251/1
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المبحث الراب
كيفية معرفة العلة
إن ميرفة اليال تب فرا ،ييد من أجل أنتاع عاتم الحديم ،بيل هيت رأس اليايتم تأ يرفرا،
فريت أميير دقييق صييي  ،ليذا يذفييي عايى بثييير مين النقيياد ،تال يرتيدش إلييى ميرفتيه إال ميين ر قييه اهلل
عام ياً تفرم ياً تاطالع ياً تاسييياً ،فييال يبييتن إال بييالفرم تالياييم تالميرفيية تالحفييظ تالبصيييرة ،لييذا اجترييد
المحدثتن في ميرفة اليال تب يفرا سيتاء بانيت الظياهرة أت الباطنية مين أجيل الحفياظ عايى السينة
النبتييية .تميرفيية اليايية لرييا أهمييية عظيميية ،تفائييدة جايايية ،حتييى قييال ابيين مرييدش" :ألن أعييرو عايية
حديم هت عندش ،أح

إلي من أن أبت

ع رين حديثاً ليس عندش"(.)1

أهم الطرق والوسائل التي من ختلها يتم معرفة العلل وكشفها(:)2
أتالً ي ي ي ي ي جم ييي الط ييرق تتتب ييي الرتاي ييات تاألس ييانيد تالنظ يير ف ييي اذ ييتالو ال ييرتاة ي ييادة تنقصي ياً تق ييديماً
تتأذي اًر رفياً تتقفاً ،تصالً تارساالً ،فصالً تادراجاً...

()3

.

إن جميي طيرق الحيديم ،تتتبيي الرتاييات تاألسيانيد– ،أش بيالتذريج -تميرفية مذيارج بييل
حديم برتايته ،تالنظر في اذتالفرم ،تالمتا نة بين طرق الحديم ألن بل رات في الحديم ي بل
مذرجاً ،أت طبقة ،أت باباً لاحديم ،تهذا يساعد عايى ابت ياو ميرفية الياية تالتصيتل إليريا ألنريا
تفييد فيي ميرفيية الحيديم المتصيل تالمنقطييي تالرفيي تالتقيو تاإلدراج تاإلقييال

تالتصيحيو تالتقييديم

تالتأذير تال يادة أت النقصان...إلخ.
قال ابن المبارب قتله" :إذا أردت أن يصح لب الحديم فاضر بيضه ببي
نق ييل أيضي ياً ع يين يحي ييى ب يين مي ييين(ت232ه)قتل ييه" :ل ييت ل ييم نبتي ي

"(.)4تبميا

الح ييديم م يين ثالث ييين تجري ياً م ييا

عقاتاه"(.)5
 - 1عال الحديم (.)19 /1

 - 2لاتتسيي تاالسيت ادة انظير إليى :الياية تأجناسيرا عنييد المحيدثين -الفصيل السيادس -بيفيية ميرفية اليايية ( )133-106/
فقد أطال األستاذ مصطفي باحت في هذا الجان

تقد تقفت عاى بي

منرا.

مي ذبر األمثاة تبيرر ذليب أيضياً فيي الفصيل المتيايق  -بأسيبا

 - 3انظر إلى الياة تأجناسرا ( ،)106/تسيتم ذبره في مبحم :الياة تعالقترا بالتذريج بتتسي (.)75/
 -4الجامي ألذالق الراتش (.)295 /2

 -5المصدر السابق ( ،)212 /2المجرتحتن ( ،)33 /1تاريخ أسماء الضيفاء تالبذابين ( .)42/
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تقال الذاياي بنسناده نقالً عن يحيى بن ميين قتله " :لت لم نبت

الحديم من مائة تجه

ما تقينا عاى الصتا "(.)1
تقييال السييذاتى بنسييناده نقيالً عيين بيي

الحفيياظ بقييتلرم :إن لييم يبيين لاحييديم عنييدش مائيية

طريق ،فأنا فيه يتيم(.)2
تقال الذطي

بنسناده نقالً عن ابين الميديني(ت234ه) قتليه" :البيا

إذا ليم تجميي طرقيه

لم يتبين ذطؤه"(.)3
تقال الذطي

بنسناده نقالً عن أحمد بن حنبل (ت241ه)" :الحديم إذا ليم تجميي طرقيه

لم تفرمه ،تالحديم يفسر بيضه بيضاً"
ق ييال الذطيي ي

(.) 4

(ت463ه)" :تالس ييبيل إل ييى ميرف يية عا يية الح ييديم أن يجم ييي ب ييين طرق ييه،

تينظر في اذتالو رتاته تييتبر بمبانرم من الحفظ ،تمن لترم في اإلتقان تالضبط"(.) 5
تقال السذاتى - :في ميير

بالميه عين اسيتحبا

عقيد مجايس اإلميالء" :-تمين فتائيده

اعتنياء اليراتش بطييرق الحييديم ت يتاهده تمتابيييه تعاضييده بحيييم بريا يتقييتى ،تيثبييت ألجارييا حبمييه
بالصييحة أت غيرهييا ،تال يتييرتى ،تيرتي

عايرييا إظرييار الذفييي ميين الياييل ،تيرييذ

تال لل .تيتضح ما ليايه يبيتن غامضياً فيي بيي

الافييظ ميين الذطييأ

الرتاييات ،تيفصيح بتيييين ميا أبريم أت أهميل أت

أدرج ،فيصير من الجايات ،تحرصه عاى ضبط غري

المتن تالسند"(.) 6

تتحصل ميرفة "ثم التهم ،إن اطاي عايه بالقرائن تجمي الطرق الدالة عاى تهم راتيه مين
تصل مرسل أت منقطي ،أت إدذال حديم في حديم ،أت نحت ذلب من األ ياء القادحية .تتحصيل
ميرفة ذلب ببثرة التتبي ،تجمي الطرق فرذا هت الميال"(.)7
 - 1اإلر اد في ميرفة عاماء الحديم (.)595 /2
 - 2انظر إلى :فتح المغيم (.)286 /1
 -3الجامي ألذالق الراتش (.)212 /2
 -4المصدر السابق.

 -5المصدر السابق ( ،)295 /2تذبره ابن الصالح في بتابه :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (.)90 /
 -6فتح المغيم (.)248 /3

 -7نذبة الفبر في مصطاح أهل األثر (.)723 /4
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تقييال أيض ياً" :السييبيل إلييى ميرفيية سييالمة الحييديم ميين اليايية تهييت :أن تجتمييي طرقييه ،فيينن
اتفقييت رتاتييه تاسييتتتا ظرييرت سييالمته ،وتان اذتافيتا أمبيين ظريتر اليايية ،فمييدار التيايييل فييي الحقيقيية
عاى بيان االذتالو"(.)1

ثانياً ي ي ي التأمييل فيي بيفييية تحمييل اليراتش لاحييديم ميين ييذه ،تهييل هييت سيماع أت عيير

أت إجييا ة أت

مباتبيية أت تج ييادة أت غييير ذل ييب ،ته ييل بييان الي يراتش يقظي ياً مثبت ياً ح ييال الس ييماع أم دذييل يييء م يين
التساهل في تحماه عن يذه.)2( ...
إن ميرفة بيفية تحمل الراتش من يذه بأدتات التحمل يفيد في ميرفة الياية ،فميثالً :هيل
أذييذ ال يراتش الحييديم ميين يييذه سييماعاً ،أت عرض ياً ،أت إجييا ة ،أت مناتليية ،أت تجييادة؟ فميين هييذه
الطييرق مييا يدذاييه الياييل .تهييل بييان يييذاً متيقظ ياً تاعي ياً لمييا يتحمييل تيييؤدى؟ تهييل اذييتاط؟ ،وتاذا
اذييتاط هييل حييدم قبييل اذتالطييه ،أت بيييد االذييتالط؟ ،تهييل دذييل التسيياهل فييي حييديم التاميييذ ميين
سرت تغاط أت في أدائه...إلخ ،فبل هذه األمتر تنحتها تساعد تتب و متاطن الياة.
قال الذهبي" :تبان ابين جيريج ييرتش الرتايية باإلجيا ة ،تبالمناتلية تيتتسيي فيي ذليب ،تمين
ثييم دذييل عايييه الييداذل فييي رتاياتييه عيين ال هييرش ألنييه حمييل عنييه مناتليية ،تهييذه األ ييياء يييدذارا
التصحيو"(.)3
قييال ابيين ميييين" :سييئل يحيييى عيين الحميييدش صيياح

ابيين عيينيية قييال :بييان يجيييء إلييى

سييفيان تال يبتي  ،قاييت ليحيييى :فمييا بييان يصييني؟ قييال :بييان إذا قييام أذييذها ،يينييى يحيييى أنييه بييان
يتساهل في السماعو"(.)4

 -1النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)114 /1

 -2الياة تأجناسرا عند المحدثين (.)117/
 - 3سير أعالم النبالء (.)331 /6

 - 4تاريخ ابن ميين  -رتاية الدترش.)99 /1( -
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يالي ا ي ي ي معرفة تواري الرواة – أي معرفة الوفيات والمواليد:-
إن ميرفيية تيتاريخ الييرتاة ،ييييد أحييد األدليية التييي تضييبط رتاييية اليراتش ،تتب ييو عيين عااييه،
فري تساعد عاى ميرفة الحديم من االتصال تاالنقطاع ،تميرفة التدليس تالمدلسيين مين غييرهم،
تبذ

الرتاة ،تتميي الرتاة في رتاياترم عن يخ أت تحديثرم عنه.
قال الثترش (ت161ه)" :لما استيمل الرتاة البذ
قيال الذطيي

استيمانا لرم التاريخ "(.)1

بنسيناده نقيالً عين الحميييدش(ت488ه) " :فينن قيال قائيل :فميا اليذش ال يقبييل

به حديم الرجل أبداً؟ قات :هت أن يحدم عن رجل أنه سميه تلم يدربيه :أت عين رجيل أدربيه ثيم
تجد عايه أنه لم يسمي منه.)2("...
تأذرج الذطي

بسنده إلى يحيى بن صالح ،قيال حيدثنا غفيير بين مييدان البالعيي ،قيال:

"قدم عاينا عمر بن متسى حم

فاجتمينا إليه في المسجد ،فجيل يقتل :حدثنا يذبم الصالح،

حدثنا ييذبم الصيالح ،فاميا أبثير ،قايت ليه :مين ييذنا هيذا الصيالح؟ سيمه لنيا نيرفيه ،قيال :فقيال
ذالد بن ميدان ،قات له :في أش سنة لقيته؟ قال :لقيته سنة ثمان تمائية ،قايت :فيأين لقيتيه؟ قيال:
لقيته في غ اة أرمينية ،قال :فقات له :اتق اهلل يا يخ ،تال تبذ و ميات ذاليد بين مييدان فيي سينة
أربي تمائة ،تأنت ت عم أنب لقيته بييد متتيه بيأربي سينينو تأ ييدب أذيرى :إنيه ليم يغي أرمينيية قيط،
بان يغ ت الرتم "(.)3
تقييال السييذاتش نقيالً عيين حسييان بيين يييد " :لييم يسييتين عاييى البييذابين بمثييل التيياريخ ،يقييال
لا يييخ :سيينة بييم تلييدت؟ فيينذا أقيير بمتلييده مييي ميرفتنييا بتفيياة الييذش انتمييى إليييه ،عرفنييا صييدقه ميين
بذبه"(.)4

 - 1البفاية في عام الرتاية ( ،)119 /اإلعالن بالتتبيخ لمن ذم بالتاريخ ( ،)32-31/
 - 2البفاية في عام الرتاية ( .)118 /
 - 3المصدر السابق ( .)119/

 - 4ا الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي ( ،)131 /1تاإلعالن بالتتبيخ لمن ذم التاريخ ( .)22/
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الياميياء" :إذا اترمييتم ال يييخ فحاسييبته بالسيينين"( .)1قييال الذطي ي

ذليب" :يينيي احسيبتا سينه تسين مين بتي
رتايته "(.)2

مياق ياً عاييى

عنيه وتاذا أذبير اليراتش عين نفسيه بيأمر مسيتحيل سييقطت

 - 1البفاية في عام الرتاية (  ،)119 /تانظر إلى :اإلعالن بالتتبيخ لمن ذم التاريخ ( ،)22/
 - 2انظر إلى :البفاية في عام الرتاية ( .)120 /
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ان؟ فقيال سينة
تسأل إ ْس َيماعي ُل ْب ُين َعييال رجيالً اذتييا اًر أش سينة بتبيت عين َذاليد ْبين َم ْي َيد َ

ثالم ع رة تمائة ،فقال :أنت ت عم أنب سميت منه بيد متته بسبي سنينو "(.)1

رابعا :ال ر في حال الراوي فسه وضبطه( ،)2واتقا ه وكيرة الوهم وقلته في مروياته:)3(...
إن ميرفيية ضييبط ال يراتش وتاتقانييه يسيياعد فييي ميرفيية اليايية تالب ييو عنرييا ،فييييرو إن بييان
مقيالً لارتاييية أت مبثي اًر منرييا ،أت دذييل فييي حديثييه الييتهم ،أت تغييير حفظييه ميين مبييان إلييى مبييان ،أت
اذييتاط تتغييير فييي ذيير عميره ،تميرفيية إمبييان الاقيياء أت المياص يرة ل يييذه الييذش يييرتى عنييه ،فرييذه
األمتر تساعد في ميرفة الياة تتحديدها ،ستاء أبانت :ظاهرة أم ذفية ،أقادحة أم غير قادحة.
تأما الدليل الذش يب و عدم السماع تاالتصال في الرتاية ،فرت بما قيال ابين رجي  :هيت
أن يرتش الراتش عن يخ من غير أهل باده ،تليم ييايم أنيه دذيل إليى بايده ،تال أن ال ييخ قيدم إليى
باد بان الراتش عنه فيه ،تمثاله :ميا نقايه مرنيا بين يحييى ال يامي عين أحميد ،قيال :ليم يسيمي اررة
بيين أتفييي ميين تميييم الييدارش تميييم بال ييام ت اررة بصييرش ،...تقييال ابيين المييديني :تقييد يييرتى عميين
عاصره أحياناً ،تلبن لم يثبت عدم لقيه له ،ثم يدذل أحياناً بينه تبينه تاسطة(.)4
فقد تيرو الياة من ذالل عدم ضبط الراتش ألسبا
إما تغير الحفظ في بي

المتاطن دتن بي

منرا:

 ،أت ذها

بصره ،أت صغر سنه ،أت ببره

ت يذتذته ،أت عدم ممارسته بالحديم الن غاله باليبادة أت التجارة...إلخ.
خامس ا ي ي ي ومن أهم ما يستعان به علـى معرفـة علـل الحـديث كيـرة الشـتغال بالحـديث ،ومداومـة
ال ر ،ومجالسة حفا الوقت ،والمطالعة الدائمة لكتـب أئمـة العلـل ،فهـذا حتـى يخـتلط الحـديث

 - 1اإلعالن بالتتبيخ لمن ذم التاريخ (  ،)22/تانظر إلى :الجامي ألذالق الراتش ت دا
 - 2يقصد به ضبط الصدر تضبط البتا .
 - 3الياة تأجناسرا عند المحدثين (.)122/

 - 4انظر إلى :رح عال الترمذش (.)200 /1
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بلحمــه ودمــه ،فتصــبل لــه هيــأة فســا ية راســخة ،وملكــة حديييــة متميــزة ،يســتطي بهــا معرفــة
الحديث الصحيل من السقيم (.)1
فنن بثرة االن غال تالممارسة بالحديم ،تالتمين فيه بالنظر تالتفبير ،تبالبصر تالبصيرة،
تالتيمييق فييي بتي

الياميياء ميين الجرابييذة ،فييي عاييتمرم بأنتاعرييا ،فييي عاييم الحييديم ،تذاصيية بت ي

اليال ،فرذا يفيد في ب و تميرفة الياة تتميي الصحيح من السقيم.
قييال الحييابم..." :إن الصييحيح ال ييييرو برتايتييه فقييط ،وتانمييا ييييرو بييالفرم تالحفييظ تبث يرة
السماع ،تليس لرذا النيتع مين اليايم عيتن أبثير مين ميذابرة أهيل الفريم تالميرفية ليظرير ميا يذفيي
ميين عايية الحييديم ،فيينذا تجييد مثييل هييذه األحاديييم باألسييانيد الصييحيحة غييير مذرجيية فييي بتييابي
اإلمامين البذارش تمسام ل م صاح

الحديم التنقير عن عاته ،تمذابرة أهيل الميرفية بيه لتظرير

عاته"(.)2
تلرييذا أجيياد ابيين بثييير فييي هييذا الياييم فقييال " :وتانمييا يرتييدش إلييى تحقيييق هييذا الفيين الجرابييذة
تميتج ييه تمس ييتقيمه ،بم ييا يميي ي الص يييرفي
النق يياد م يينرم ،يميي ي تن ب ييين ص ييحيح الح ييديم تس ييقيمهُ ،
البصير بصناعته بين الجياد تالسيتو ،تالدنانير تالفاتس ،فبما ال يتمارى هيذا ،بيذلب يقطيي ذاب

بمييا ذبرنيياه ،تميينرم ميين يظيين ،تميينرم ميين يقييو ،بحسي

م ارت ي

عاييتمرم تحييذقرم تاطالعرييم عاييى

طرق الحديم ،تذتقرم حالتة عبارة الرستل التي ال ي بررا غيرها من ألفاظ الناس"(.)3
قال الذطي

ش" :فمين األحادييم ميا تذفيى عاتيه ،فيال يتقيو عايريا إال بييد النظير
اْل َب ْغ َيداد ُّ

ال ديد ،تمضي ال من البييد"
تقييد نقييل الذطيي
سنة"(.)5

()4

المييديني قتلييه" :ربمييا أدربييت عايية حييديم بيييد أربيييين
بنسييناده عيين ْابي ُين َ

 - 1انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)131/
 - 2ميرفة عاتم الحديم ( .)59 /

 - 3اذتصار عاتم الحديم ( .)64 /
 - 4الجامي ألذالق الراتش ت دا
 - 5المرجي السابق نفسه.

السامي (.)257 /2
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ق ييال الس ي َيذاتش " :أم يير يرج ييم عا ييى قا ييتبرم ال يمب يينرم رده ،تهيئ يية نفس ييانية ال مي ييدل لر ييم

عنريا ،...فياهلل تييالى باطييو عنايتيه أقيام ليايم الحيديم رجياالً نقياداً تفرغيتا ليه ،تأفنيتا أعميارهم فييي
تحص ييياه ،تالبح ييم ع يين غتامض ييه ،تعاا ييه ،ترجال ييه ،تميرف يية مي يراتبرم ف ييي الق ييتة تالا ييين ،فتقاي ييدهم
تالم ييي تراءه ييم ،وتامي ييان النظ يير ف ييي تي يتاليفرم ،تبثي يرة مجالس يية حف يياظ التق ييت م ييي الفر ييم ،تج ييتدة
التصييتر ،تمداتميية اال ييتغال ،تمال ميية التقييتى تالتتاضييي  -يتج ي

لييب إن يياء اهلل ميرفيية السيينن

النبتية "(.)1
تقييال ابيين رج ي " :إن هييذا الياييم ميرفيية ،تممارسيية ،تمييذابرة ...تال بييد فييي هييذا الياييم ميين
طييتل الممارسيية ،تبث يرة المييذابرة ،فيينذا عييدم المييذابرة بييه ،فايبثيير طالبييه المطالييية فييي بييالم األئميية
اليييارفين بيحيييى القطييان ،تميين تاقييى عنييه بأحمييد تابيين المييديني ،فميين ر ق مطالييية ذلييب تفرمييه
تفقرت نفسه فيه تصارت له فيه قتة نفس تمابة ،صاح له أن يتبام فيه"(.)2
سادسا ي ي ي معرفة أسامي الرواة وك اهم وألقابهم و سبهم ،واتفاقها وافتراقهـا ،وائتتفهـا واختتفهـا
 ،ومعرفة طبقاتهم وتتميذهم وشيوخهم ووفياتهم (:)3
إن هذا اليايم يفييد فيي ميرفية الياية حييم إن الياية تبيتن فيي ت يابه األسيماء ،مميا ييؤدى
إلى ا تباه في الرتاة ،فيقي في التصيحيو تي يتبه عاييه فيالن باسيم فيالن ،أت ينقاي

اسيمه...إليخ،

تهذه األمتر يقيي فيريا اليتهم تالذطيأ ،فقيد ي يتبه عاييه ثقية بضيييو فيصيحح الضيييو ،تيضييو
الثقة ،تالبثير من هذا النتع يدذاه اليال.
ق ييال الح ييابم ..." :تمن ييه ميرف يية المت ييابه ف ييي قبائ ييل ال ييرتاة تبا ييدانرم تأس يياميرم تبن يياهم،
تصييناعاترم ،تق ييتم ي ييرتش ع يينرم إم ييام تاح ييد ،في ييتبه بن يياهم تأس يياميرم ألنر ييا تاح ييدة ،تق ييتم يتف ييق
أساميرم تأسامي بائرم ،فال يقي التميي بينرم إال بيد الميرفة ...تمن لم يأذذ هذا اليام من أفتاه
الحفاظ المبر ين لم يؤمن عايه التصحيو فيرا"(.)4

 - 1فتح المغيم (.)289 /1

 - 2رح عال الترمذش (.)126 /1

 - 3الياة تأجناسرا عند المحدثين (.)125/
 - 4ميرفة عاتم الحديم ( .)221 /
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سابع ا ي ي ي ي معرفة أصول الكتب ودرجتها فـي الضـبط واإلتقـان ،وهـل هـى أصـول مقابلـة محـررة أم
ل(:)1
تقد ذبر الحابم هذا نتعاً مين أنيتاع عايتم الحيديم" :ميرفية صيدق المحيدم وتاتقانيه تثبتيه

تصييحة أصييتله ،تمييا يحتماييه سيينه ترحاتييه ميين األسييانيد"( ،)2تهييذا يييدل عاييى أهميتييه تفائدتييه لياييم
الحديم السيما عام اليال.
فميرفته تؤدى إلى ابت او الياة تميرفة الذطيأ تاليتهم تالغايط ،فيياايتن األحادييم بريذه
األمييتر .تهييذا ممييا ييييين عاييى ابت يياو بثييير ميين األتهييام تاألذطيياء التييي تقييي لاييرتاة فييي أصييتلرم
تأصتل م ايذرم ،تبالتأمل فيي تصيرفات المحيدثين يالحيظ أنريم ييايتن بثيي اًر ببيتن هيذا الحيديم
ليييس ميين أصييل فييالن ،أت نظرنييا فييي بتابييه فييال نجييد هييذه الافظيية فيييه ،أت لييم يبيين لفييالن أصييل
صحيح(.)3
تقد نقل ابن رج
ذهي

عن اإلمام أحمد قتله :عبد الر اق ال ييبيأ بحيديم مين سيمي منيه ،تقيد

بصيره ،بييان ياقيين أحاديييم باطايية ،تقييد حييدم عيين ال هييرش أحاديييم بتبناهييا ميين أصييل بتابييه

تهييت ينظيير جيياؤتا بذالفرييا ،أش بذييالو أصييل بتابييه( .)4وتابيراهيم بيين سيييد ال هييرش رتى عيين أبيييه،
عين أنييس عين النبييي  قيال " :أااَ ِئ َّمد م  ِمددنأ  مد َدر أ ...الحييديم"(.)5تسيئل أحمييد عنيه ،فقييال :ليييس
هذا في بت

إبراهيم ،ال ينبغي أن يبتن له أصل(.)6

 - 1الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)125/
 - 2ميرفة عاتم الحديم ( .)14 /

 - 3انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)125/
 - 4انظر إلى :رح عال الترمذش (.)752 /2

 -5أذرجييه اإلمييام النسييائي فييي سييننه الببييرى ،فييي بتييا  :القضيياء ،بييا

( )13األئميية ميين ق يريل ،)467/3 (،حييديم رقييم

 ،5942تاس ييناد ه ييذا الح ييديم ض ييييو ألن في ييه عايي ياً أب ييا األس ييتد الب ييتفي تببيي ي اًر ب يين تهي ي
الترذي (. )406 ،128

 - 6انظر إلى :رح عال الترمذش ( ،)764 /2تترذي

الترذي
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لذلب بان تالبد من أن يتأمل المحدم أصتله ،أش أصتل بتبه أعتيقة هي أم جديدة فقيد
نبا في عصرنا هذا جماعة ي ترتن البت
بذطتطرم في بت

فيحدثتن برا ،تهذا تدليس ،تجماعة يبتبتن سماعاترم

عتيقة في التقت فيحدثتن برا(.)1

فمن تسائل التيرو إلى الياة :أنه ال بد من ميرفة المدارس الحديثية ،تن أترا ،ترجالرا،
تمذاهبرا اليقدية تالفقرية تأثرها تتأثيرها في غيرها ،تما تمي ت به عن غيرها ،فقد ن أت لاحديم
مدارس في المدينة تمبة تالبتفة ،تغيرها ،تبرذه الميرفة ييالج الباحم أسيانيد بثييرة فيب يو عين
عاترييا ،فيينذا بييان الحييديم بتفي ياً ،احتمييل التييدليس ،أت ال يرف

 ،وتان بييان بص يرياً احتمييل النص ي

تتأثير اإلرجاء تاالعت ال في إسناده .فينذا رتى الميدنيتن عين البيتفيين ،فننريا تذتايو االحتمياالت
عما إذا رتى المدنيتن عين البصيريين .تليذلب نجيد الحيابم يقيتل بييد ذبيره عاية حيديم :تالميدنيتن
إذا رتتا عن البتفيين لقتا .أما حديم ال ام عن المدارس األذرى فأبثره ضييو(.)2

 - 1انظر إلى :ميرفة عاتم الحديم ( .)16 /

 - 2انظر إلى :رح عال الترمذش (.)127 /1
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المبحث الخامس
أسباب العلة في الحديث
ال ييب أن الذطييأ يقييي فيييه اإلنسييان ،تال يسييام ميين ذلييب أحييد إال الميصييتم  ،حتييى إن
الصحابة تالتابيين دذيل عاييرم هيذا الذطيأ ،تلبين عايى درجيات فمنيه ميا يقبيل ،تمنيه ميا ال يقبيل،
تمنه ما يؤثر في صحة رتايته تمنه ما ال يؤثر .تمن هنا جاءت أسبا
السييب

الياة في األحاديم:

األتل :الذطييأ تالنسيييان الييذى ال يسييام منييه أى ب يير مييي بتنييه متصييتفاً بالضييبط

التام(.)1
قييال ابيين ميييين" :ميين ال يذطييا فييي الحييديم فرييت بييذا "( .)2تقييال أيض ياً" :لسييت أعج ي
ممن يحدم فيذطيا ،إنميا أعجي

ممين يحيدم فيصيي "( .)3فمرميا بايا اليراتش فيي الحفيظ تالتثبيت

تاإلتقان فقد يسرت ،تيذهل ،تينسى ،تيذطا.
ف ي يال عصي ييمة إال هلل ،تلبتابي ييه ،تلرسي ييتله  ،تمي ييا تراء ذلي ييب ني يياس يصي يييبتن تيذطئي ييتن،
تيتييذبرتن تينسييتن ،تين ييطتن تيغفاييتن ،مييا بييينرم ميين تفيياتت فييي ذلييب بييين مبثيير مقييل .تدذييتل
الييتهم تالذطييأ عاييى الصييحابة ،تالتييابيين ،تاألئميية المتقييدمين يييء ميييرتو عنييد الياميية تالذاصيية
تقييد أ ييار الترمييذش فييي عااييه ذيير بتييا

الجييامي ...ميين الحفيياظ ينييدر أت يقييل الغاييط فييي حييديثرم،

تهؤالء هم الطبقة اليايا مين اليرتاة ،فريت ليم يصيفرم بالضيبط التيام الباميل ،بيل قيال :وتانميا تفاضيل
أهل اليام بالحفظ تاإلتقان ،مي أنه لم يسام من الذطأ تالغاط ببير أحد من األئمة ،فالضيبط التيام
البامل هت ضبط نسبي يدذل فيه التهم تالذطأ القايل النادر(.)4
تنقل ...عن ابن مردش قتله ":الذش يبر نفسه من الغاط مجنتن ،تمن ال يغاط؟"(.)5
َح ٌد"(.)6
ط َال َي ْساَ ُم م ْنهُ َبث ًا
تقال ابن حجر" :فنن اْل َغاَ َ
ير أ َ
 -1عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ( .)26 /
 -2تاريخ ابن ميين -رتاية الدترش.)396 /1( -
 -3المصدر السابق (.)20 /1

 -4انظر إلى :تمريد رح عال الترمذش لامحقق د .همام سييد (.)94-93/1
 -5ترذي

البمال ( ،)137 /20اآلدا

 -6فتح البارش (.)278 /5

ال رعية (،)142 /2
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الياماء :من يفات من الذطأ؟(.)1

تقال بي

()2

ب(ت179ه) "َ :ت َم ْن َذا الذش َال ُي ْذطاُ؟ "
ال َمال ٌ
َتقَ َ
تقييال أحييد الياميياء" :قَي ْيد ألفييت جميييي هييذه البتي تلييم ل فيرييا ،تال بييد أن يتجييد فيرييا ذطييأ
ألن الاهَيقتل :ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِريًا" 

()4( )3

صحيو؟"(.)5
تنقل الذهبي عن أحمد قتله"َ :ت َم ْن َي ْي َرى م ْن الذطأ َتالت ْ
اننيا تان
تقال اإلمام مسام " :فايس من ناقل ذبر تحامل أثر من الساو الماضين إلى َ َم َ

يان ميين أحفييظ النياس تأ ييدهم تتقيياً تاتقانياً لميا يحفييظ تينقييل ،إال اْل َغاَييط تالسيرت ُممبيين فييي حفظييه
َب َ
طريقَة اْل َغ ْفاَة تالسرتلة في َذلب"(.)6
َتَنقاه ،فَبيو بمن تصفت لَب ممن َ
تنقل ابن رج

عن ابن المبارب قتله" :من يسام من اليتهم؟ .تقيد تهميت عائ ية -رضيى

اهلل عنرا -جماعة من الصيحابة فيي رتايياترم ،تقيد جميي ال رب يي جي ءاً فيي ذليب .تتهيم سيييد
ابن المسي

ابن عباس في قتله" :ت تج النبي ميمتنة تهت محرم"(.)7

تقيال الييذهبي نقيالً عيين ال يافيي" :ليتال يييبة مييا ُعييرو الحيديم بيياليراق ،بييان يجيييء إلييى

الرجل فيقتل :ال تحدم ،وتاال استيديت عايب الساطان"( ،)8تقال أحمد أيضاً " :ييبة أعايم بحيديم
الحبم ،تلتال يبة ذه

حديم الحبم تلم يبن في من يبة مثاه في الحيديم ،تال أحسين حيديثاً

منه ،بان قُس َم له من هذا حظ"(.)9

-1انظر إلى :سير أعالم النبالء (.)214 /8
 -2اآلدا

ال رعية (.)141 /2

 -4اآلدا

ال رعية (.)141 /2

 -3سترة الينببتت.82 :

 -5سير أعالم النبالء (.)181 /9
 -6التميي ( .)170 /

 -7رح عال الترمذش ( .)94 /1انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية( .)26/
 -8سير أعالم النبالء (.)206 /7

 -9اليال تميرفة الرجال ( ،)539/ 2مقدمة الجرح تالتيديل (  ،)70/ترذي

 ،)94ترذي

الترذي

البمال( ،)489 /12رح عايل الترميذش (/1

( .)301 /4انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية( .)26/
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تقال اإلمام أحمد" :بان يبة أمة تحيده فيي هيذا ال يأن -يينيي فيي الرجيال -تبصيره فيي

()1
ياء ،تسيجاتها فيي أقيتالرم
الحديم تتثبته تتنقيتيه لارجيال"  ،تميي ذليب قيد ضيبط األئمية عاييه أذط ً
تبتبتهيا فيي مصينفاترم تميايتم أنيه مين أ يد النياس عايى التيدليس تالمدلسيين ،تميي ذليب رتى عين

يت تلم يسمي منرم.

تقال ْاب ُن َس ْيٍد (ت230ه) ":يبة بان ثقة مأمتناً ثبتاً حجة صاح

حديم"(.)2

ش قتل أَبي َد ُاتَد (ت275ه) قتله " :لما مات ييبة قيال سيفيان :ميات الحيديم
تنقل اْلم ُّ
قيل ألبي داتد :هيت أحسين حيديثا مين سيفيان قيال :لييس فيي اليدنيا أحسين حيديثا مين ييبة تماليب

عاييى قاتييه تال هييرش أحسيين النيياس حييديثا ت يييبة يذطييا فيمييا ال يض يره تال ييييا

األسماء"(.)3

عايييه يينييي فييي

قييال ا ْبي ُين َعييدش (ت365ه) ":ألن الثقيية وتان بييان ثقيية فييال بييد فننييه يرييم فييي ال يييء بيييد
ال يء"(.)4
تقال اْلي ْجا ُّي" :ثقة ثبت في الحديم تبان يذطا في أسماء الرجال قايال"(.)5

طن ُّي" :فييي الياييل بييان يييبة يغاييط فييي أسييماء الرجييال بثي ي ار لت يياغاه بحفييظ
تقييال الييد َارقُ ْ

المتتن"(.)6

تقي ييال اليييذهبي(ت748ه) " :وتان بي ييانتا غيييير مترمي ييين ،فميييا ه ييم بميص ييتمين م يين الذطي ييأ
تالنسيان"(.)7
عاى من يحدم مين حفظيه أن يريم ،تلييس مين

يقتل ابن التربماني(ت750ه)" :تالغال

اإلنصاو ترب حديم يخ ثبيت بأتهيام يريم فيي رتايية ،تليت سيابنا ذليب ل منيا تيرب حيديم ال هيرش
تابن جريج تالثترش ت يبة ألنرم لم يبتنتا ميصتمين"(.)8

 -1اليال تميرفة الرجال ( ،)539/ 2تترذي
 -2الطبقات الببرى (.)280 /7
 -3ترذي

البمال (.)494 /12

البمال( ،)490 /12تسير أعالم النبالء (.)210 /7

 -4البامل في الضيفاء ( ،)105 /7تانظر إلى :ترذي
 -5الثقات(.)456 /1

الترذي

 -6عال الدار قطني (.)314 /11

 -7سير أعالم النبالء (.)114 /10
 -8الجتهر النقي (.)107 /6
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السبب اليا ي :خفة أو عدم ضـبط الـراوي لـبعر مروياتـه ضـبط ا متق ـ ا ،ألسـباب عديـدة ـذكر
م ها على سبيل اإلجمال دون التفصيل(:)1
 إما لتغير في الحف في بعر المواطن دون بعر (:)2
تذلب أن عبد الماب بن أبى سايمان يذتاو عايه الحفاظ تقال إسحاق بن منصيترعن بين

ميين مذايط  .تقيال اليجايي :يقيال ليه بين القبطيية بيان عايى البتفية تهيت صيالح الحيديم
رتى أبثر من مائة حديم تغير حفظه قبل متته تقال بين أبيي حياتم ثنيا صيالح بين أحميد
ثنا عاي بن المديني سميت بن مردش يقتل بان الثترش ييج

من حفيظ عبيد المايب قيال

صييالح فقاييت ألبييي :هييت عبييد الماييب بيين عمييير قييال :نيييم .قييال بيين أبييي حيياتم فييذبرت ذلييب
ألبي فقال هذا تهم إنما هت :عبد الماب بن أبي سايمان تعبد الماب بن عمير لم يتصو

بالحفظ تقال البذارش سمي عبد الماب بن عمير يقتل إني ألحدم بالحديم فما أترب منه

حرفا تبان من أفصح الناس(.)3

 واما لصغر س ه(:)4

قييال مصييطفي بيياحت" :ألن الصييغر َمظنيية عييدم الضييبط عمتمياً بذييالو الببيير فرييت تقييت
بمي ييال النضي ييج تتمي ييام قي ييتة اليقي ييل ،تبي ييان المحي ييدثتن يتسي يياهاتن في ييي إحضي ييار الصي ييبيان مجي ييالس

السماع"(.)5

تنقل الذهبي عين نيييم بين حمياد قتليه" :سيميت سيفيان يقيتل :لقيد أتيى ه يام أمي اًر عظيمياً

برتايته عن الحسن .قيل لنييم :لم ؟ قيال :ألنيه بيان صيغي اًر"(.)6تقيال أيضياً عين صيالح بين محميد
ج رة :سماع ابن أبي ذئ

من ال هرش ليس بذاب ألنه بان صغي اًر(.)7

 -1انظر إلى :الجامي ألذالق الراتش ت دا

 -2الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)150/
 -3انظر إلى :ترذي

الترذي

السامي (.)305 /2ارجي إلى الياة تأجناسرا عند المحدثين( ،)162-150/

(.)365/6

-4الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)152/

 -5الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)152/

 -6سير أعالم النبالء ( ،)356 /6حيم يقتل الذهبي" :هذا فيه نظر ،بل بان ببي اًر".
 -7انظر إلى :المصدر السابق (.)306 /8
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بييان األت اعييي ربمييا يرييم عيين ال هييرش ،تسييفيان بيين عيينيية بييان غالم ياً صييغي اًر حييين قييدم
عايييرم ال هييرش ،وتانمييا أقييام يينييي ال هييرش تاييب األيييام مييي بيي
تفي حديثه ييني ابن عيينة عن ال هرش اضط ار
تنقل ابن رج

ماييتب بنييي أمييية بمبيية أيامياً يسيييرة،

ديد( .)1قات :ألنه بان صغي اًر.

عين ابين مييين قتليه" :عبيد اهلل بين تهي

لييس بيذاب فيي ابين جيريج ،بيان

يستصغر ،ييني ألنه سمي منه تهت صغير"(.)2
صييالح ْبيين ُم َحمييد قتلييه" :إ ْبي َيراهيم ْبيين سيييد سييماعه ميين ال هييرش ليييس
عيين َ

تنقييل الذطي ي

ان صغي اًر حين سمي من ال هرش"
بذاب ألنه َب َ

(.)3

تنقل ابن أبى حاتم عن محمد بن مسام قتله :بتبت عن عمرت بن ه ام البيرتتي فبان
قايل الحديم ،قات ما حاله ؟ قال ليس بذاب إال أنه بان صغي اًر حين بت
تنقل الذطي

عن األت اعي(.)4

عن ابن المديني قتله :سميت أَبي َيقُتل" :مات أبيت عتانية تأنيا فيي اْل ُبتيا  ،تبينيي

تبييين ابيين أَب ييي األسييتد سييتة أ ييرر ،تذه ي

إلييى أن س ييماعه ميين أَبييي عتان يية ضييييو ألنييه ب ييان

صغيرا"(.)5
ً
 واما لذهاب بصره

()6

:

نقل ابن حجر عن النسائي(ت303ه) قتله" :ال بأس بأبي حم ة( ،)7إال أنه بان قد ذه
بصره في ذر عمره فمن بت

عنه قبل ذلب فحديثه جيد"(.)8

تنقل أيضاً فيما ذبره عن ابن أبي ذيثمة عن أبيه أبي ذيثمة  -هير بن حر  -قتليه:
"بان ييا

عاى ي يد حين ذه

بصره ربميا إذا سيئل عين حيديم ال ييرفيه فييأمر جاريتيه فتحفظيه

 -1انظر إلى :رح عال الترمذش (.)674 /2
 -2رح عال الترمذش (.)683 /2
 -3تاريخ بغداد (.)601 /6

 -4انظر إلى :الجرح تالتيديل (.)268 /6
 -5تاريخ بغداد (.)254 /11

 -6الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)150/

 -7هت" :محمد بن ميمتن المرت ش أبت حم ة السبرش" .ترذي
 -8المصدر السابق (.)430 /9
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من بتابه ،قال تسميت يحيى بن ميين يقتل ي يد ييدلس مين أصيحا

الحيديم ألنيه ال يميي تال

يبالي عمن رتى"(.)1

 عدم التيبت والتأكد من الحديث لقلة التكرار والهتمام:
تنقييل ابيين أبييى حيياتم بنسييناده عيين حميياد بيين يييد قتلييه" :مييا أبييالي ميين ذييالفني إذا تافقنييي
يبة ألن يبة بان ال يرضى أن يسمي الحديم مرة ،يياتد صاحبه م ار اًر تنحن بنا إذا سميناه
ميرة اجت ينييا بييه"( .)2تنقييل أيضياً عيين أحمييد بيين صييالح قتلييه" :تتبييت أحاديييم يييتنس عيين ال هييرش،
فتجييدت الحييديم التاحييد ربمييا سييميه ميين ال هييرش مي ار اًر تقييال نحيين ال نقييدم فييي ال هييرش عاييى يييتنس
أحداً"(.)3
الياماء :سألت اإلمام يبة عن حديم ،فقال :تاهلل ال حدثتب به .قات :تليم ؟

قال بي

قال :ألني لم أسميه إال مرة(.)4
 واما ل شغاله بما يشغله عن الحف والضبط ،كالعبادة والتجـارة والقضـاء والفقـه والـرأى
و حو ذلك

()5

:

يان بنسييناده عيين مالييب قتلييه" :أدربييت برييذا الباييد م يييذة ميين أهييل الصييالح
تنقييل ا ْبيين حبي َ

تاليبييادة محييدثتن مييا سييميت ميين تاحييد ميينرم حييديثا قييط قيييل :تلييم يييا أبييا عبييداهلل ؟ قييال :لييم يبتنيتا
ييرفتن ما يحدثتن"(.)6

 -1ترذي

الترذي

(.)322 /11

 -2الجرح تالتيديل ( ،)168 /1ترذي

البمال (.)491 /12

 -3الجرح تالتيديل ( ،)249 /9تفتح البارش (.)103 /12

 -4انظر إلى :الجرح تالتيديل ( ،)168 /1تسير أعالم النبالء (،)221 /7
 -5الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)158/
 -6المجرتحتن (.)41 /1
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تقال أيضاً" :بيان يتسيو ييذاً صيالحاً ممين غاي

عاييه الصيالح حتيى غفيل مين الحفيظ

تاإلتقان ،فبان يأتي بال يء عاى التتهم ،فبطل االحتجاج به عاى األحتال بارا"(،)1
تمنرم من غا

عايه الصالح تاليبادة ،تغفل عن الذط تالتمي أش التحديم فنذا حدم

رفي المرسل ،تأسند المتقو ،تقا

األسانيد(.)2

قال ا ْب ُن َعدش" :تال هاد ال يضبطتن األحاديم بما يج "

()3

.

إن َسْا ُم ْب ُن َم ْي ُم ٍ
تن اْل َذتا ُ من عباد أهل ال ام تقرائرم ممن غا
فييي اليبييادة حتييى غفييل عيين حفييظ الحييديم تاتقائييه ،فربمييا ذبيير ال يييء بيييد ال يييء تيقابييه تتهمييا ال
عايه الصالح تال هد

تيمداً فبطل االحتجاج بما يرتى إذا لم يتافق الثقات(.)4
 وامــا ل شــغاله بحف ـ المتــون علــى حســاب األســا يد كمــا يفعلــه كييــر مــن الفقهــاء أو
العكس أي ال شغال بحف األسا يد دون المتون كفعل كيير من المحديين(.)5

قييال اإلمييام مسييام"َ :تمي ْينرُم ميين همييه حفييظ متييتن األحاديييم دتن أسييانيدها ،فيتريياتن بح ْفييظ
األثر يتذرصرا من بيد فيحيارا بالتتهم عاى قتم غير الذين أُدش إليه َع ْنرُم ،تبل َما ُقْا َنا من َه َذا
"(.)6

الحديم تنقال األذبار فَرُ َت َم ْت ُجتد مستفي
في ُرَتاة َ
تق ييال اب يين حب ييان " :الثق يية الح ييافظ إذا ح ييدم م يين حفظ ييه تل يييس بفقيي يه ،ال يج ييت عن ييدش

االحتجاج بذبيره ألن الحفياظ اليذين رأينياهم أبثيرهم بيانتا يحفظيتن الطيرق تاألسيانيد دتن المتيتن،
تلقد بنا نجالسرم برهة من دهرنا عاى المذابرة ،تال أراهم يذبرتن من ميتن الذبير إال بامية تاحيدة

ي يرتن إليرا"(.)7

فالفقيه إذا حدم من حفظه ،تهت ثقة في رتايته ،ال يجيت عنيدش – أش عنيد ابين حبيان-

االحتجاج بذبره ألنه إذا حدم من حفظه ،فالغال

عايه حفظ المتيتن دتن األسيانيد ،تهبيذا رأينيا

أبثيير ميين جالسييناه ميين أهييل الفقييه ،بييانتا إذا حفظ يتا الذبيير ال يحفظييتن إال متنييه ،وتاذا ذبييرتا أتل
 -1المصدر السابق (.)136 /3

 -2انظر إلى :المجرتحين (.)67 /1
 -3البامل في الضيفاء (.)161 /8

 -4انظر إلى :المجرتحين (.)345-344 /1
 -5الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)160/

 -6التميي لمسام ( .)170 /انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين( .)160/
 - 7المجرتحتن (.)93 /1
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أسانيدهم يبتن قال رستل اهلل  فال يذبرتن بينرم تبين النبيي  أحيداً ،فربميا صيحو األسيماء،
تقاي

األسيانيد ،ترفيي المتقيتو ،تأتقييو المرسيل ،تهيت ال ييايم لقاية عنايتييه بيه ،تأتيى بيالمتن عاييى

تجره ،فال يجت االحتجاج برتايته إال من بتا  ،أت يتافق الثقات في األسانيد(.)1
خفة الضبط باألسباب العارضة(.)2
حييد ٍ
يم َعي ْين ثَي َيال ٍم ،
َ

ٍ
صيياح
أذيرج الذطيي بسيينده إلييى َم ْيرَت َ
ان ْبي َين ُم َحمييد قييال"َ :ال غًنيى ل َ
ص ْد ٍ
ق َتصحةُ
ان ص ْد ٌ
ت فيه ث ْنتَان َتأ ْ
قَ ،تح ْف ٍظ َتصحة َبتْ ٍ فَن ْن َب َان ْ
َذطَأَتْهُ َتاح َدةٌ لَ ْم َي ُ
ضرهُ  ،إ ْن َب َ
ظ ترجي إلَى ُبتُ ٍ صح ٍ
ٍ
ضرهُ"(.)3
يحة لَ ْم َي ُ
َ َ
ُبتُ َتلَ ْم َي ْحفَ ْ َ َ َ َ
فضبط البتا
بيد البتا
أحاديم بي

ال يغني عن الذطأ تالتهم أت تقتع الياة ،تبالتالي يقي المحذتر ،في حالة

إما بفقده ،أت فقد بصره ،أت تحريفه ،أت تحديثه من حفظيه ،تمين هنيا دذايت الياية فيي
الثقات ،فبان ال بد مين دذيتل الناقيد ي ي ي ي أش رجيل اليايل ي ي ي ي فيي دائيرة أحادييم هيؤالء

الثقات لتميي سقيمرا تمياتلرا ،من صحيحرا تمستقيمرا(.)4
تمن هنا جيل األئمة حديم الراتش حسناً لذاته ،تهت الذش قال ابن حجر في حديثه :فنن
ذو الضبط أش قل فرت الحسن لذاته( ،)5تهت ما اتصو به بي

الرتاة من ذفة الضبط ،تبثيرة

الييتهم ،مييي بقيياء عييدالترم .تهيؤالء هييم الييذين ذبييرهم الترمييذش بقتلييه :أهييل صييدق تحفييظ ،تلبيين يقييي
التهن في حديثرم بثي اًر(.)6

 -1انظر إلى :المجرتحتن (.)94،93/1
 -2قال د .همام سييد :تيضد األسبا

اليارضية هيي أميت اًر تيير

تبرذا نمي هذه األمتر اليارضة عن االذتالط ،...تقيد تيير

لامحيدم ،تيؤثر فيي ضيبطه ،دتن أن تيؤثر فيي إد اربيه،

ابين رجي

لريذه األسيبا

مين الييتار

فيي أبثير مين مبيان

من بتابه .لاتتسي تاالست ادة انظر إلى :تمريد رح عال الترمذش لامحقق د .همام سييد (.)108-107 /1

 -3البفاية في عام الرتاية ( .)230 /

 -4انظر إلى :رح عال الترمذش (.)108 /1

 -5انظر إلى :ن هة النظر ( ،)91/تعام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ( .)31 /
 - 6انظر إلى :رح عال الترمذش (.)98 /1
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ابيين رج ي

متضييحاً عبييارة الترمييذش "تهييم أيض ياً – أش ميين اتصييو بذفيية الضييبط

تبثرة التهم مي بقاء عدالترم -أهيل صيدق تحفيظ ،تلبين يقيي اليتهم فيي حيديثرم بثيي اًر ،تلبين لييس
عايرم"

هت الغال

()1

.

الســـبب اليالـــث ي ي ي ي ي ي ي اخـــتتط الـــراوي أو تغيـــره ب خرتـــه :وهـــو مـــا يســـمى بـــالختتط()2أو اآلفـــة
العقلية(:)3
اذييتاط فييالن" :أش فَ َسي َيد عقاييه ،ترج ي ٌل َذاييط أش مذييالط اليقييل .تيقييال :ذييتلط الرجييل فرييت

مذالط ،ال يمي  ،تاذتاط عقاه فرت مذتاط إذا تغير عقاه"(.)4

قاييت  :فيينن االذييتالط ببييتن ال يراتش ثقيية حافظ ياً ،ثييم يط ي أر سييتء الحفييظ عايييه لسييب

ميين

األسبا .
قال ابن حجر" :ثيم سيتء الحفيظ إن بيان ال مياً فريت ال ياذ عايى رأش بيي
أت بان ستء الحفظ طارئاً عاى الراتش :إما لببره أت لذها

أهيل الحيديم.

بصره أت الحتراق بتبيه أت عيدمرا بيأن

بان ييتمدها ،فرجي إلى حفظه .ساء فرذا هت المذتاط"(.)5
قاييت :تالمضيييو لرتاييية ال يييخ :هييت أن يييرتش يييئاً حييين اذتالطييه ،تلييم يتمي ي ميين رتى
عنه قبل االذتالط ممن رتى عنه بيد االذتالط ،فيذتاط األمر.

 -1المصدر السابق.

 -2تاالذتالط :فة عقاية تترم فساداً في اإلدراب ،تتصي

اإلنسان في ذير عميره ،أت تيير

ليه بسيب

حيادم ميا ،بفقيد

ع ي  ،أت ضياع مال ،تمن تصيبه هذه اآلفة لببر سنة يقال فييه :اذيتاط بيةذرة .ترغيم أن بثيي ار مين النياس يذتاطيتن إال أن
االذتالط إذا أطاق انصرو إلى فئة قاياية مينرم ،تهيي فئية المحيدثين ،تذليب لميا فيي اذيتالط المحيدم مين أثير عايى رتايتيه،

تمن هنا يدذل الذطأ تالتهم ال سيما تأنه الثقة الييدل ،المحيتج بيه( .تالب يو عين االذيتالط ياقيي عايى الناقيد ،رجيل اليايل،
مرمة عسيرة ت اقة تحتاج إلى فرم تاطالع تاسي ،إلى جان

أنرا دقيقة تذطييرة ،فريي ال تقتصير عايى متابيية المحيدم فيي

فترة دتن فترة ،أت مبان دتن ذر أت عن يخ دتن ستاه ،بل تمتد مرمة رجيل اليايل حتيى تفياة الرجيل متضيي النقيد تالياية،

تلميرفة طريقة النقاد في الب و عن االذتالط) .لاتتسي انظر إلى :رح عال الترمذش (.)103 /1

 -3رح عال الترمذش (.)89 /1

 -4لسان الير ( .)295 - 294/7انظر إلى :القامتس المحيط ( ،)92 / 2ت تاج اليرتس (.)134/5
 -5ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)129 /
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فمثالً :أن يبتن الراتش عنه سمي منه قبل االذتالط ،تلم يسيمي منيه بييد االذيتالط ،فريذا
رتايتيه عنييه صييحيحة .قييال أحمييد بيين حنبييل" :سيمي تبيييي ميين المسيييتدش بالبتفيية قييديماً تأبييي نييييم
فسماعهُ جيد"(.)1
أيضاً ،وتانما اذتاط المسيتدش ببغداد ،تمن سمي منه بالبصرة تالبتفة
ُ
قايت :فرييذا تُييرد رتايتييه تتضييو بييانفراده بسييائر ميين عرفيت رتاييياترم عيين المذاطييين حييال
االذييتالط ليييدم التيييقن تالتثبييت ميين الرتاييية فربمييا دذارييا الذطييأ تاليينق

أت ال يييادة ،أت أن يبييتن

الراتش عن المذتاط سمي منه قبل االذتالط ،أت أن يبتن رتى الراتش عن المذتاط قبل االذيتالط
تبيييده ،تلبنييه تميي ت أحاديثييه فمييا ميي ميين رتاياتييه قبييل االذييتالط فرييت صييحيح ،تمييا اليميي فرييت
ضييو ،أت أن يبتن الراتش عن المذتاط سمي منه بيد االذتالط ،لبن لم يرت رتاياته التي سيمي
منييه فييي االذييتالط ،فرييذا بأنييه لييم يييرت عن يه مطاق ياً ،أت أن يبييتن ال يراتش المذييتاط لييم يح يدم حييال
اذتالطه ،فرذا جميي رتاياته مقبتلة صحيحة.
نقيييل ابي يين أبي ييى حي يياتم عي يين ابي يين مري ييدش قتلي ييه" :جريي يير ب يين حي ييا م  -أب ييت النضي يير اليتب ي يي
األ دش( -)2اذييتاط ،تبييان لييه أتالد أصييحا

حييديم ،فامييا ذ يتا ذلييب منييه حجبييته ،فاييم يسييمي منييه

أحيد فيي اذتالطيه ييئاً"( ،)3تقيال ابين سييد" :اذيتاط فيي ذير عميره ،فحجبيه أهايه فيي من ليه حتيى
مات"(.)4
تقال الذهبي" :فميا ضيره االذيتالط ،تعامية مين يميتت يذيتاط قبيل متتيه ،وتانميا المضييو

لا يخ أن يرتش يئاً من اذتالطه"(.)5

فيند البذارش(ت256ه) :إذا لم يحدم إال من بتابه فرذا ال يتطرق إليه الضيو ،مثل:
عبد الر اق فقد رتى عن مصنفه حال اذتالطه .فقال" :ما حدم [عبد الر اق] من بتابه فرت

 -1اليال تميرفة الرجال البن المديني( .) 325/

 -2هت "جرير بن حا م بن يد بن عبد اهلل بن جاع األ دش ثم اليتبي تقيل الجرضمي أبت النضر البصرش تالد ته
جرير" ترذي

البمال ()525،524 /4

 -3الجرح تالتيديل ( ،)505 /2عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ( .)35 /
 -4طبقات ابن سيد (.)346/7
 -5مي ان االعتدال (.)39/1
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ألنه حدم من ضبط بتابه ال من ضبط صدره ،تلذلب قبل الياماء رتايته بيد

االذتالط.
حكم رواية المختلط:
قييال ابيين الصييالح" :ال يقبييل حييديم ميين أذييذ عيينرم بيييد االذييتالط  ،أت أ ييبل أم يره فاييم

ييرو هل أُذذ عنه قبل االذتالط أت بيده"(.)2

تقال ابن حجر" :تالحبم فيه أن ما حدم به قبل االذيتالط إذا تميي  ،قُبيل ،وتاذا ليم يتميي

تُتقو فيه ،تبذا من ا تبه األمر فيه ،وتانما ييرو ذلب باعتبار اآلذذين عنه"(.)3

تقيال السييذاتش" :فمييا رتى المتصييو بييذلب فييي حيال اذتالطييه ،أت أبرييم األميير فيييه تأ ييبل
بحيم لم ييام أرتايته صيدرت فيي حيال اتصيافه بيه أت قبايه؟ سيقط حديثيه فيي الصيترتين ،بذيالو
ما رتاه قبل االذتالط لثقته ،هبذا أطاقته"(.)4
السبب الخامس ي ي ي قصر صحبة الشي  ،وقلة الممارسة لحدييه(:)5
أعطى المحدثتن طتل مال مة ال يخ تممارسة حديثه أهميية ببييرة  ،فرجحيتا  -مين أجيل
ذلييب  -أسييانيد بثي يرة عاييى أذييرى ،تأعييانترم مي يرفترم بالصييحبة تالممارسيية عاييى تميي ي بثييير ميين
األتهام تاليال

()6

.

يقييتل د همييام سييييد :فيينن اهتمييام النقيياد برييذا األميير جيارييم يتييابيتن الييرتاة عيين يييخ مييا
فيجياتنرم عاى فئات بين األطتل صحبة تاألقصر ،تاألقل ممارسة تاألبثر(..)7

 -1التاريخ الببير (.)130 /6

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)352/
 -3ن هة النظر ( .)139/

 -4فتح المغيم (.)366/4

 -5رح عال الترمذش (.)113/

 -6انظر إلى :رح عال الترمذش (.)115،113 /1

 -7تمريد رح عال الترمذش لامحقق د.همام سييد (.)113/
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السبب السادس ي ي ي اختصار الحديث أو روايته بالمع ى(:)1
فق ييد ق ييال بيي ي

الص ييحابة تالت ييابيين تالجمر ييتر عا ييى أن الرتاي يية ب ييالمينى ج ييائ ة ،تلب يين

ا ييترطتا فيييمن يييرتى أن يبييتن عارف ياً عالم ياً بمتاقييي األلفيياظ تبصييي اًر بييدالالترا حتييى ال يغييير أت
يحرو(.)2
له أن يترد األحاديم بألفاظرا ألن ذلب أسام له"(.)3

قال الذطي " :تالمستح

تقييد رتى بثييير ميين النيياس الحييديم بمينييى فرمييته منييه ،فغيييرتا المينييى ،مثييل :مييا اذتصيير
بيضرم من حديم عائ ة في حيضرا في الحج ،أن النبيي  قيال لريا تبانيت حائضياً:
امتَ ييطي...الحديم"( ،َ)4تأدذاييه فييي بييا
َأر َ
ْسييب َت ْ

غسييل الحييي

 ،تقييد أنبيير أحمييد ذلييب عاييى ميين

فياه ،ألنه يذل بالمينى ،فنن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحي
الحائ

انقُضيي
" ْ

عند انقطاعه ،بل في غسل

إذا أرادت(.)5

السبب الساب ي ي ي تدليس()6اليقات:
فالتدليس من أهم أسبا

الياة ،تقد يبتن سب

الياة تدليساً أدربه النقياد فب يفتا فييه عين

انقطيياع فييي اإلسييناد ،أت إعضييال ،أت إقييال  ،أت إرسييال ،أت رتاييية عيين ضييييو غييير اسييمه ،أت
بنيته ،أت لقبه(.)7

 -1رح عال الترمذش (.)116/

 - 2انظر بتتسي إلى :المصدر السابق(.)116 /1
 - 3البفاية في عام الرتاية ( .)167 /

 -4أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه ،في بتا  :الحي

 ،با ( )15امت ياط الميرأة عنيد غسيارا مين المحيي

حديم رقم ،316تبذلب أذرجه اإلمام مسام في صحيحه ،في بتا  :الحج ،با

،)70/1(،

( )17بيان تجته اإلحرام تانه يجيت إفيراد

الحج ،تالتمتي ،تالقران ،تجتا إدذال الحج عاى اليمرة ،تمتى يحل القارن من نسبه؟ ،)871/2( ،حديم رقم .1211

 -5انظر بتتسي إلى :رح عال الترمذش (.)116 /1

 -6تالتدليس عند ابن الصالح قسمان :تدليس اإلسناد تهت أن يرتش عمين لقييه تليم يسيمي منيه ،أت عمين عاصيره تليم ياقيه،
أت عمن سمي منه يئا تلم يسمي متضتع الرتاية تفي بل هذا متهماً سماعه ،تربما لم يسقط يذه تأسقط غيره سيتاء بيان

ضييفا أت صغي اًر تحسيناً لاحديم .تتيدليس ال ييت  :هيت أن يسيمي ييذه أت يبنييه أت ينسيبه أت يصيفه بميا ال يييرو .انظير

إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)73 /تالتقري

انظر إلى :تدري

الراتش(.)267-256 /1

تالتيسير (  ،)39 /ت رح عايل الترميذش ( .)118 /1لاتتسيي تاالسيت ادة

 -7انظر إلى :مقدمة رح عال الترمذش لامحقق د .همام سييد (.)118 /1
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السبب اليامن ي ي ي الرواية عن المجروحين والضعفاء(:)1
فنن الجرح سب ٌ من أسبا

الياية القادحية فيي الرتايية ،ليذلب قيال ابين الصيالح" :ثيم اعايم

أنه قد يطاق اسم الياة عاى غير ما ذبرناه مين بياقي األسيبا

القادحية فيي الحيديم ،المذرجية ليه

من حال الصيحة إليى حيال الضييو ،المانيية مين اليميل بيه ،عايى ميا هيت مقتضيى لفيظ الياية فيي
األصييل ،تلييذلب نجييد فييي بت ي

عاييل الحييديم البثييير ميين الجييرح بالبييذ  ،تالغفايية ،تسييتء الحفييظ،

تنحت ذلب من أنتاع الجرح"(.)2
السبب التاس ي ي ي ما يتعلق بشرط التصال وهو ال قطاع(:)3
فيينن بييان ظيياه اًر ال يييدذل فييي تيريييو اليايية ،تلبيين إذا بييان االنقطيياع ذفي ياً تهييت :الييذش
يسيمى مرسيالً ذفيياً فييدذل فيي تيرييو الياية ،تهيت ميا إذا بيان االنقطياع بيين طالي

ت ييذه اليذش

سمي منه البثير ،تال مه ،فنذا بان مثل هذا التامييذ رتى عين ييذه بتاسيطة ،ثيم حيذو التاسيطة،
ربما لضيفه أت لغيره ،دذات الياة هنا ،فال ينتبه لرا إال مين اجتريد فيي جميي الطيرق البثييرة .هيذا
إذا لييم يب يين التامي ييذ ميرتف ياً بالت ييدليس .تب ييذلب إذا بييان الي يراتش أت التامي ييذ مياص ي اًر ،لبن ييه ل ييم يا ييق
ال يييخ

()4

تهييت فييي طبقيية تالميييذ ال يييخ فاالنقطيياع قييد يذفييي عاييى البثييير .تبتنييه منقطيياً فييي هييذه

الصييترة أميير تاضييح ،إذا ثبييت لييدى النيياس عاميية أنييه لييم ياقييه مطاق ياً أمييا إذا بييان إمبييان السييماع
حاصالً تلم نتيقن بسماعه من ال يخ ،فنمبان عدم السماع أيضاً حاصل .تلذا جيل األئمية يرط

البذي ييارش في ييي ا ي ييتراط ثبي ييتت الاُّقي ييي تلي ييت م ي يرة ي ييرطاً أ ي ييد تأقي ييتى مي يين ي ييرط مسي ييام الي ييذش ابتفي ييي
بالمياصرة(.)5
قايت :تييدذل فيي هيذه الصيترة ميا إذا رتش الحيديم مرسيالً مين تجيه رتاه الثقيات الحفيياظ،
تيسييند تيتصييل ميين تجييه ذيير ظيياهره الصييحة ،ففيييه انقطيياع ذفييي تييدذل اليايية فيييه ،تتذفييي عاييى

بثييرين ،تال تظرير هييذه الياية إال لايييالم الذبيير بيييد سيبر الطيرق المذتافيية عايى اليراتش اليذش عايييه

 -1عال الترمذش (.)118/1

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)93 /

 -3عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية (.)38/

 -4انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ( .)38 /
 -5انظر إلى :المصدر السابق ( .)39 /
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مدار الرتاية بما قال ابن الصالح  :ألن الثقة قد َير ُم فيتصل المرسيل ،فييدذل الحيديم فيي قسيم
الضييو لالنقطاع بيين التيابيي تبيين النبيي  ،تهيذه عاية قادحية ألنيه فقيد يرط االتصيال عايى
التيريو الراجح لامرسل تهت :ما أضافه التابيي إلى النبي .)1(
السبب العاشر ي ي ي الشذوذ.
ُّ
المفارقة َ .ذ ال يء َي ُّذ ذتذاً ،فيقال ذ
والشذوذ لغة :ال ين تالذال يدل عاى االنفراد ت َ
ُّ
تن َد َر فرت اذ(.)2
تي ُ ُّذ ُ ذتذاً انفرد عن الجمرتر ،أت عن الجماعةَ ،
عنه َي ذ َ
أما في اصطتح أهل الحديث :فقد اذتاو تيريو ال اذ في بتبرم.
و َّ
قال الحابم" :فأَما ال اذ فننه
ٌ
حديم يتفرد به ثقة من الثقات ،تليس لاحديم أصل متابيٌ

لذلب الثقة"(.)3فيظرر من تيريفه أن ال اذ هت الحديم الذش انفرد به الثقة ،ذالو أت لم يذالو.

تعرفه الذايايي فقيال" :إن ال ياذ ميا لييس ليه إسيناد إال تاحيد ،ي ُّيذ بيذلب ييخ ثقية أت غيير
ثقة ،فما بان عن ثقة يتتقو فيه تال يحتج به تيرد ما ذ به غيره"(.)4
تعرفييه ال ييافيي :أن ال يياذ أن يييرتى الثقيية حييديثاً تيذييالو مييا رتى النيياس فرييت ال يياذ ميين
الحيديم  ،تعقي

البيرقيي " :تهييذا النييتع مين ميرفيية صيحيح الحييديم ميين سيقيمه ،ال ييييرو بيداليية

الييرتاة تجييرحرم ،وتانمييا ييييرو ببث يرة السييماع تمجالسيية أهييل الياييم بالحييديم تمييذابرترم ،تالنظرفييي
بتبرم تالتقتو عاى رتايترم حتى إذا ذ منرا حديم عرفه(.)5
تعرف ييه الذطيي ي

 :إنم ييا ال يياذ م يين الح ييديم أن ي ييرتى الثق ييات ح ييديثاً في ييذ ع يينرم تاح ييد

فيذالفرم(.)6

 -1انظر إلى :النبت عاى ابن الصالح (.)546/2

 -2انظر إلى :ميجم مقاييس الاغة ( ،)180/3ت لسان الير (.)494 /3
 -3ميرفة عاتم الحديم ( .)119 /
 -4اإلر اد لاذاياي (.)176 /1

 -5ميرفة السنن تاألثار (.)143/1
 -6البفاية في عام الرتاية( )141/
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تال ييذتذ ي ييدذل ف ييي اليا يية الذفي يية ألن ييه ق ييد ال يظر يير ليام يية الن يياس إال بي ييد جم ييي ط ييرق
الحديم ،تالنظر في اذتالو الرتاة ،تاالذتالو عايرم من الرتاة عنرم.
قاييت :فيينن أسييبا

التيايييل إجميياالً سييت :التيايييل بييالتفرد تبالمذالفيية تبيياالذتالو ،تبييذلب

التيايل بالغاط تالتيايل بال يادة تالتيايل بالتدليس .
السبب الحادي عشري ي ي ي معرفة الرواة المتشابهين في السم وال سب المتمايزين بالتقديم والتأخير
في البن واألب.
إن الت ابه بين الرتاة في االسم أت الاق

أت البنية قد يؤدى إلى الذاط بين الرتاة فيدذل التهم

في الت ابه ألنه قد يبتن أحدهما ضييفاً تاآلذر ثقة أت قد يدذل رٍات في رٍات ذر في حديم
تاحد لذلب إن ميرفة الت ابه بين الرتاة في االسم أت الاق
(.)1

األتهام

 - 1سيأتي بيان هذا في مبحم مستقل بالتفصيل في األنتاع (.)149/
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المبحث السادس
أقسام العلة
تنتعت أسالي

الياماء في تقسيم اليال إلى أقسام عدييدة ،بتجريات مذتافية ،منريا بحسي
ظريتر الياية تذفائريا ،تمنريا بحسي

متضيي الياية فيي السيند أت الميتن ،تمنريا بحسي

حيم القدح تعدم القدح ،ستاء في السند أت المتن ،أت بايرما ،أت بحس

تأثيرهيا مين

أنتاعرا.

أولاي ي ي ي أقسام العلة بحسب موضعها:
تنقسم الياة بحس

مبانرا أت محارا إلى :عايل فيي السيند ،تعايل فيي الميتن ،أت قيد تجميي

في بايرما – أش في السند تالمتن مياً -بما قال به الياماء:
 تقي الياة في اإلسناد ي ي تهت األبثر ي ي (:)1
قال ابن الصالح" :ثم قد تقي الياة في إسناد الحديم ،تهت األبثر ،تقد تقي في متنه"(.)2
تقال اليراقي (ت806ه):
طي ُم ْس َند"
تَ ْق َد ُح في المتْن بقَ ْ

يء َغالباً في الس َند
" َت ْه َي تَج ُ

()3

تقال السيتطي:
َت َب َح ي ي ي ييديم "البس ي ي ي ييماة" ف ي ي ي ييي اْل ُم ْس ي ي ي ي َيند"

تعرَ ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ف ي ي ي ي ي ي ي ي ييي الس ي ي ي ي ي ي ي ي ي َيند
" َت َغالًب ي ي ي ي ي ي ي ي ييا ُتقُ ُ

 -1انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()11 /

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحيديم (  .)91 /انظير إليى :اذتصيار عايتم الحيديم (  ،)64 /تالتقريي
المغيم ( ،)278/1تالياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)244/

 -3ألفية اليراقي ( .)111 /

 -4ألفية السيتطي في عام الحديم ( .)30 /
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تق العلة في اإلس اد لعدة من األسباب(:)1
مثييل :إبييدال رٍات ثقيية ب يرات ثقي ٍية ،أت إبييدال رٍات ثقيية ب يرٍات ضييييو ،أت سي ٍ
يقتط فييي السييند ،أت
اال تباه بيين راتييين ،أت قاي

فيي السيند ،أت إرسيال متصيتل ،أت تقيو مرفيتع ،أت ميدلس بالينينية

ثم عثر عايه بالتصريح...إلخ(.)2
العلة في اإلس اد من حيث القدح وغير القدح(:)3
تقتع الياة في اإلسناد تال تقدح مطاقاً – أش في السند تالمتن:
برتاية مدلس بالينينية ،فينذا جياء فيي رتايية أذيرى مصيرحاً بالسيماع ،فريذه الياية ال تقيدح
ف ييي الم ييتن أت الس ييند .أت تق ييتع االض ييط ار ف ييي الس ييند ،فر ييذه عا يية ،تلب يين إن أمب يين الجم ييي ب ييين
ٍ
حينئذ ال في اإلسناد تال في المتن(.)4
الرتايات المتيارضة فال تقدح
قال ابن حجير " :فمثيال ميا تقييت الياية فيي اإلسيناد تليم تقيدح مطاقياً :ميا يتجيد ميثالً مين
حييديم مييدلس بالينينيية ،فيينن ذلييب عايية تتج ي

التتقييو عيين قبتلييه فيينذا تجييد ميين طريييق أذييرى قييد

صييرح بالسييماع تبييين أن اليايية غييير قادحيية .تبييذا إذا اذتاييو فييي اإلسييناد عاييى بيي
ظاهر ذلب يتجي

رتاتييه ،فيينن

التتقيو عنيه ،فينن أمبين الجميي بينرميا عايى طرييق أهيل الحيديم بيالقرائن التيي

تحو اإلسناد تبين أن تاب الياة غير قادحة"(.) 5
 وقوع العلة في الس د من غير قدح في المتن(:)6
تمثييال مييا تقيييت فييي السييند ميين غييير قييدح فييي المييتن :مييا ذبيره ابيين الصييالح ت رتاه الثقيية
يياى بن عبيد( ،)7عن سيفيان الثيترش عين ابين دينيار ،عين ابين عمير ،عين النبيي قيال" :اْل َبي َييان
 -1انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()12 /
 -2انظيير إلييى :ميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم (  ،)91 /ت تييدري

.)250-245

ال يراتش ( ،)297 /1تاليايية تأجناسييرا عنييد المحييدثين ( /

 -3انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()12 /
 -4انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)245/
 -5النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)747 /2

 -6انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()12 /
 -7ذبره السيتطيَ" :ي ْياَى ْبن ُعَب ْي ٍد الطَنافسي" .تدري الراتش ()297 /1
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باْلذ َيييار َمييا لَي ْيم َيتَفَرقَييا ...الحييديم"( .)1فرييذا إسييناد متصييل بنقييل اليييدل عيين اليييدل ،تهييت مياييل غييير
صحيح ،تالمتن عاى بل حال صحيح ،تالياة في قتله :عين عميرت بين دينيار ،إنميا هيت عين عبيد
اهلل بن دينيار ،عين ابين عمير ،هبيذا رتاه األئمية مين أصيحا

سيفيان عنيه .فيتهم ييايى بين عبييد،

تعدل عن عبد اهلل بن دينار إلى عمرت بن دينار ،تبالهما ثقة

()2

فرذا ال يضر.

تهييذا مييا عبيير عنييه اإلمييام ابيين حجيير فييي النبييت بقتلييه" :مييا تقيييت اليايية فيييه فييي اإلسييناد
تتقييدح فيييه دتن المييتن ،مييا مثييل بييه المصيينو ميين إبييدال رات ثقيية ب يرات ثقيية ،تهييت بقسييم المقاييت
أليق"(.) 3
 وقوع العلة في اإلس اد وتقدح فيه وفي المتن(:)4
بنبدال رات ضييو برٍات ثقة تتبيين الذطيأ تاليتهم ،فياتيه قادحية تقيدح فيي صيحة قبتليه
ألن القدح في اإلسناد اسيتا م القيدح فيي الميتن :قيال ابين حجير" :فينن أبيدل رٍات ض ٍ
يييو بيرٍات ثقية،
تتبييين الييتهم فيييه اسييتا م القييدح فييي المييتن –أيض ياً-إن لييم يبيين لييه طريييق أذييرى صييحيحة ،تميين
أغم

ذلب أن يبتن الضييو متافقا لاثقة في نيته"(.)5
تمثييال ذلييب :مييا تقييي ألبييي أسييامة  -حميياد بيين أسييامة البييتفي( -)6تهييت أحييد الثقييات ،عيين

عبد الرحمن بن ي يد بن جابر تهت من ثقات ال اميين قدم البتفة فبت

عنه أهارا تلم يسمي منه

حماد بن أسامة ،ثم قدم بيد ذلب البتفة عبد الرحمن بن ي يد بن تمييم تهيت مين ضييفاء ال ياميين
فسمي منه أبت أسامة –حماد بن أسامة -تسأله عن اسيمه فقيال :عبيد اليرحمن بين ي ييد ،فظين أبيت
أسامة أنه ابن جابر ،فصار يحدم عنه تينسبه من قبل نفسه ،فيقتل :حدثنا عبد الرحمن بن ي يد
 -1أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه ،في بتا  :البيتع ،با

( )44البييان بالذيار ما لم يتفرقا ،)64/3(،حديم رقم

 ،2110تبذلب أذرجه اإلمام مسام في صحيحه ،في بتا  :البيتع ،با
حديم رقم .1532

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)91 /
 -3النبييت عاييى بتييا

( )11الصدق في البيي تالبيان،)1164/3(،

ابيين الصييالح ( ،)747 /2ت اد السيييتطي فييي التييدري

( :)297 /1هبييذا رتاه األئميية ميين أصييحا

سفيان ،بأبي نييم الفضل بن دبين ،تمحمد بن يتسو الفريابي ،تمذاد بن ي يد ،تغيرهم.

 -4انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()12 /
 -5النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)747 /2

 -6هت "حماد بن أسامة بن يد القر ي أبت أسامة البتفي متلى بني ها م قاله البذارش تقال غيره متلى يد بن عاي تقيل
متلى الحسن بن سيد متلى الحسن بن عاي" ترذي

البمال (.)218، 217 /7
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بين جيابر ،فتقييت المنيابير فيي رتايية أبيي أسيامة ،عين ابين جيابر تهميا ثقتيان فايم يفطين لييذلب إال
أهل النقد ،فمي تا ذلب تنصتا عايه بالبذارش تأبي حاتم(.) 1
 العلة تكون في المتن لعدة أسباب:
بدذتل ميتن فيي ميتن ذير ،أت ييادة فيي ميتن الحيديم ،سيتاء بانيت لفظية ،أت جماية ،أت
إدراج من الراتش ،غير بالم النبي أت غير ذلب(.)2
قيال ابيين بثييير " :فميين األحاديييم المرتيية مييا عايييه أنيتار النبييتة ،تمنريا مييا تقييي فيييه تغيييير
لفظ ،أت يادة باطاة ،أت مجا فة ،أت نحت ذلب"(.)3
وقوع العلة في المتن ول تقدح فيهما – أي في الس د والمتن:)4(-
بأن يبتن االذتالو في ألفاظ الحديم مي إمبان الجمي بينرما .قال ابن حجر" :ميا تقيي
من اذتالو ألفاظ بثيرة من أحاديم الصحيحين إذا أمبن رد الجميي إلى مينيى تاحيد ،فينن القيدح
ينتفي عنه"( ،)5أش بالجمي بينرما.
تقييال بيضييرم فقييد جيياء حييديم "البييييان بالذيييار"( ،)6بألفيياظ مذتافيية فرييت مضييطر  ،ال
يحييتج بييه ،تهييذه عايية ،ف ينن الجمييي بييين مييا اذتاييو ميين ألفاظييه ممبيين بغييير تباييو تال تيسييو فييال
يضره االذتالو ،ت رط المضطر أن يتيذر الجمي بين مذتاو ألفاظه ،تليس هذا الحيديم مين
ذلب(.)7
تبذلب ما أذرجه اإلمام مسيام فيي صيحيحه مين رتايية التلييد بين مسيام :حيدثنا األت اعيي،
عن قتادة أنه بت

يو النبيي َ تأَبيي
ت َذاَ َ
صيا ْي ُ
إلييه يذبيره ،عين أنيس بين ماليب أنيه حدثيه ،قيالَ ":

 -1انظر إلى :النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)748-747 /2

 -2انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)243/
 -3اذتصار عاتم الحديم ( .)64 /

 -4انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()11 /
 -5النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)748 /2

 -6سبق تذريجه من البحم (.)63/

-7انظر إلى :فتح البارش (.)332 /4
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يان ، فبييانتا يسييتفتحتن ب ي الحمييد هلل ر اليييالمين)1(ال يييذبرتن بسييم اهلل
َب ْبي ٍيرَ ،ت ُع َمي َيرَ ،ت ُعثْ َمي َ

الرحمن الرحيم

()2

من أتل قراءة ،تال في ذرها"(.) 3

قال ابن جحر نقالً عن ابن عبيد البير..." :إن حيديم أنيس مضيطر الميتن"( ،)4فاييس
بجييد أن يبيتن مضيطرباً ألن االضيط ار

يرطه تسياتش تجتهيه ،تليم يترييأ الجميي بيين مذتافرييا،

تأما مي إمبان الجمي بين ما اذتاو من الرتايات تلت تساتت تجتهرا فال يستا م اضطراباً ،تهيذا
في هذا الحديم متجتد ألن الجمي بين الرتايات الثابتة منه ممبن(.) 5
تقال ابن حجر..." :إن الجميي بيين المذتايو منريا ممبن[سيتاء بيان فيي اذيتالو األلفياظ
أت ميين تقييديم تتييأذير أت غييير ذلييب ] بمييا تقييدم ،تهييت أتلييى ميين دعييتى االضييط ار  ،تالطييين فييي
الرتايي ييات المقيي ييدة ألجي ييل االضي ييط ار بمي ييا جي يينح إليي ييه بي يين الصي ييالح تتبيي ييه الني ييتتش ألن ي ييرط
االضييط ار أن تتسيياتى التجييته بحيييم يتيييذر التييرجيح أت الجمييي تلييم يتيييذر ذلييب هنييا"( ،) 6أش فييي
حديم أنس.
قييال السيييتطي" :هييذا الحييديم مياييتل ،أعاييه الحفيياظ بتجييته"

() 7

لتجييتد االضييط ار فييي

البسماة لذبرها أت عدم ذبرها فنن أمبن الجمي بينرما تنتفي الياة بذلب.
وقوع العلة في المتن وتقدح في اإلس اد دون المتن(:)8
قال الذطي " :تالمستح
الحديم بالمينى ،بحيم يرتى بي

له أن ييترد األحادييم بألفاظريا ألن ذليب أسيام ليه"( ،) 9برتايية
الثقات الحديم بالمينى فيذطا في اإلسناد ،تمن ذلب" :ميا

 -1سترة الفاتحة.2 :
 -2سترة الفاتحة.1 :

 -3أذرجه اإلمام مسام في صيحيحه ،فيي بتيا  :الصيالة ،بيا
رقم  .399انظر إلى :تدري

 -4النبت عاى بتا

( )13حجية مين قيال ال يجرير بالبسيماة ،)299/1(،حيديم

الراتش ( ،)298-297 /1تميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)92 /

ابن الصالح (.)752 /2

 -5انظر إلى :المصدر السابق.
 -6فتح البارش (.)447 /3
 -7تدري

الراتش (.)298-297 /1

 -8انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()13 /
 -9البفاية في عام الرتاية ( .)167 /
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يرتيه رٍات بالمينى الذش ظنه يبيتن ذطيأ تالميراد بافيظ الحيديم غيير ذليب ،فينن ذليب يسيتا م القيدح
في الراتش ،فييال اإلسناد"(.)1
تقال ابن حجر " :وتانما يسام ذلب فيما لم تتصرو الرتاة فيي ألفاظيه ،تالطرييق إليى ميرفية
ذلب أن تقل مذارج الحديم تتتفق ألفاظه وتاال فينن مذيارج الحيديم إذا بثيرت قيل أن تتفيق ألفاظيه
لتتارد أبثر الرتاة عاى االقتصيار عايى الرتايية بيالمينى بحسي

ميا يظرير ألحيدهم أنيه تاو بيه...

تال يستحضر الافظ فيحدم بالمينى لمصاحة التبايا ،ثم يظرر من سياق ما هت أحفظ منه أنه لم
يتو بالمينى"(.)2
ميال على ذلك:
قال ابين حجير :فيميا رتاه الييالء بين عبيد اليرحمن عين أبييه ،عين أبيي هرييرة  قيال :إن
النبي  قال" :بل صالة ال يق أر فيرا بأم القرن فري ذداج...الحديم"(.)3
ترتاه عنيييه سي ييفيان بييين عييني يية ،وتاسي ييماعيل بي يين جيفي يير ،ترتح بي يين القاس ييم ،تعب ييد الي ي ي ي
الييدارتردش ،تطائفيية ميين أصييحابه .تهبييذا رتاه عنييه يييبة فييي رتاييية حفيياظ أصييحابه تجمرييترهم.
تانفيرد تهي

صييالة ال يقي أر فيريا بفاتحيية البتيا " ،حتييى عييم

بين جرييير عيين ييبة بافييظ" :ال تجي

بيضرم أن هذه الرتاية مفسرة لاذداج الذش في الحيديم ،تأنيه عيدم اإلجي اء .تهيذا ال يتيأتى ليه إال
لت بان مذرج الحديم مذتافاً.
فرذا حديم تاحد تسند تاحد ،تقيد اذتايو فيي لفظيه ،فتبيتن رتايية تهي

بين جريير ياذة

بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرتاة التفياقرم دتنيه عايى الافيظ األتل ألنيه يبييد بيل البييد أن يبيتن أبيت
هرييرة  -رضييي اهلل عنييه  -سييميه بييالافظين ،ثييم نقييل عنييه ذلييب فاييم يييذبره اليييالء ألحييد ميين رتاتييه
عاى بثرترم إال ل يبة ،ثم لم يذبره يبة ألحد من رتاته عاى بثرترم إال لته

 -1النبت عاى بتا

بن جرير(.)4

ابن الصالح ()748 /2

 -2فتح البارش (.)248 /13

 -3أذرجه اإلمام مسام في صحيحه ،في بتا  :الصالة ،با

( )11تجت قراءة الفاتحة في بل ربية ،تأنه إذا ليم يحسين

الفاتحة تال أمبنه تيامرا ،ق أر ما تيسر له من غيرها  ،)296/1(،حديم رقم .395

 -4انظر إلى :النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)806 /2
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تقد أفيرد األسيتاذ مصيطفي بياحت هيذا النيتع مسيتقالً فيي األجنياس التيي ادهيا عايى اإلميام الحيابم،
تتتسي فيه بذبر األمثاة(.)1
ياليا :وقوع العلة في المتن وتقدح في الس د والمتن(:)2
قيال مصييطفي بياحت" :برتاييية ميتن بافييظ مسيتغر فيقييدح فيرميا...تمنييه أن يبيتن الحييديم
في نفسه م رت اًر في يد بي

الرتاة في متنه يادة ليست منه فتقدح فيرما جميياً"(.)3

قييال البذييارش :حييدثنا أبييت اليمييان ،أذبرنييا يييي  ،عيين ال هييرش ،ح

()4

تحييدثني محمييتد بيين

غيالن ،حدثنا عبد الر اق ،أذبرنا ميمر ،عن ال هرش ،عن ابين المسيي  ،عين أبيي هرييرة قيال:
َهل النار...الحديم"(.)5
ردنا مي رستل اهلل  ذيبر ،فقال لرجل ممن يدعي اإلسالمَ " :ه َذا م ْن أ ْ
ترتاه ييبي

بيين سييييد عيين يييتنس بيين ي يييد عيين بيين ييرا

ال هييرش برييذا اإلسييناد قتلييه:

ييردنا حنين ياً يريييد أن يييتنس ذييالو ميم ي اًر ت ييييباً تهييت ييذتذ منييه( ،) 6فييذبر بييدل "ذيبيير" لفظيية
"حنين"(.)7
العلة من حيث هورها وخفاؤها(:)8
قاييت :فاليايية قييد تبييتن ذفييية غامضيية ،تهييذا حسي
جاية –أش ظاهرة تاضيحة ،دتن ذفياء أت غميت

المينييى االصييطالحي لرييا ،تقييد تبييتن

– ب يبل عيام ،تهنيا قيد تطايق الياية عايى غيير

مقتضاها.

 -1انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)409/

 -2انظر إلى :عام عال الحديم تدتره في حفظ السنة النبتية ()11 /
 -3الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)456/
 -4يقصد برا تحتيل السند.

 -5أذرج ي ييه اإلم ي ييام البذي ي ييارش ف ي ييي صي ي ييحيحه ،ف ي ييي بتي ي ييا  :الجر ي يياد تالسي ي ييير ،ب ي ييا
الفاجر ،)72/4(،حديم رقم .3062

 -6انظر إلى :فتح البارش (.)370 /1

 -7انظر إلى :المصدر السابق (.)473 /7
 -8انظر إلى :ن هة النظر (.)46/1
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أولا :العلة قد تكون خفية غامضة(:)1
قاييت :تتقييي فييي الحييديم الييذش ظيياهره السييالمة فيياطاي فيييه بيييد البحييم تالتنقي ي

تالتفتيييل

عاييى عايية ذفييية قادحيية ،فمييثالً :إن بييان ظيياهره اإلعضييال فامييا فييتل تبييين تصيياه ،فرييذه اليايية قييد
يذفي إدرابرا عاى الياماء ،إال من ر قه اهلل فرماً تاسياً ،تاطالعاً ثاقباً ،تعاماً جماً.
يا ي ا – العلة قد تكون اهرة :
بالتيايييل ببييذ

اليراتش ،تفسييقه ،تغفاتييه ،أت سييتء حفظييه ،تغييير ذلييب ميين أسييبا

ضيييو

الحديم ،تأطاق بيضرم الياية عايى مذالفية ال تقيدح فيي صيحة الحيديم ،بنرسيال ميا تصياه الثقية
الضابط أت التيايل باإلرسال الظاهر(.)2
أقسام العلل التي يعل بها المحديون من حيت أج اسها -أي أ واعها :-
قسم الحابم النيسابترش اليال إلى ع رة أجناس.
فقال الحابم" :فقد ذبرنا عال الحديم عاى ع رة أجناس ،تبقيت أجناس لم نذبرها ،وتانميا
جياترا مثاالً ألحاديم بثيرة مياتلة ليرتدش إليرا المتبحر في هذا اليام ،فنن ميرفة عال الحديم
من أجل هذه الياتم"(.)3
ثم تبيه السيتطي في ترذيبه تتاذيصه لرذه األجناس فقد ذبر لرا عناتين (.)4
ثم تبيه األستاذ مصطفي باحت :ف اد عاى الحابم ذمسة تع رين جنساً(.)5

 -1انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم(.)68/1

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)90 /تتدري
 -3ميرفة عاتم الحديم (.)118 /
 -4انظر إلى :تدري

الراتش (.)302 /1

الراتش (.)307-304 /1

 -5انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)453-288 /
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المبحث الساب
العلة بين الصطتح واإلطتق
العلة في اصطتح المحديين:
هييي عبييارة عيين سييب

غ ييام

 ،ذفييي قييادح ،يقييدح ف ييي صييحة الحييديم مييي أن الظ يياهر

السالمة منه( ،) 1قايت :تهيذا هيت المينيى األغابيي لريا تهيت يائي ميتميد عنيد المحيدثين .تأتل مين
تبام في المينى اليام لاياة ،هت اإلمام الحابم.
تابن الصالح استنبط هذا التيريو تحرره من الحابم في قتليه " :وتانميا ييايل الحيديم مين
أتجييه ليييس لاجييرح فيرييا مييدذل ،فيينن حييديم المجييرتح سيياقط تاه ،تعايية الحييديم يبثيير فييي أحاديييم
الثقات أن يحدثتا بحديم له عاة ،فيذفي عايرم عامه ،فيصير الحديم مياتال.)2("...
قات :تبيد التيريو عند المحدثين فنننا نستدل عاى أن الياة حس

المينى االصطالحي

البد لرا من رطين أساسيين ،تهما:
 أحدهما :أن يبتن غامضاً ذفياً.
 يا يا :أن يبتن قادحاً في صحة الحديم سنداً ،أت متناً ،أت في بايرما.
فرييذا المينييى االصييطالحي يذص ي
اليايية ،تهمييا :الغمييت

اليايية تيحصييرها بتصييفين - ،أش ربنييين -لتحقييق

تالذفيياء ،تالقييدح فييي الحييديم " ،أمييا السييابقتن ميين المحييدثين فيينن اليايية

أعم مما ا ترر بيد ،فري ُّ
عندهم ُّ
بل ما أثر  -تليت ليم يقيدح  -فيي الحيديم سينداً ،أت متنياً ،لفظياً
مينى ،ظرر ،أت ذفي ،حيم نجد في بت
أت
ً

الحديم تاليال البثيير مين تياييل أحادي ٍ
يم بغيير ميا
َ

-1لاتتسي تاالست ادة انظر إلى :ميرفة أنتاع عايتم الحيديم (  ،)90/تفيتح المغييم ( ،)275 /1تاذتصيار عايتم الحيديم (
 ،)64 /تتدري

الراتش ( ،)295 /1تتتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)22 /2

 - 2ميرفة عاتم الحديم لاحابم ( .)112 /
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تقدم من تيريو ابن الصيالح ،فيياايتن بيايل غيير ذفيية بيل فيي غايية التضيتح بيالراتش المتيرتب،
قادح بتغيير الصحابي(.)1
بغير ٍ
تييااتن ْ
قاييت :تبنيياء عاييى التيريييو االصييطالحي لايايية ،فيينذا لييم يتحقييق أحييد ال ييرطين بييأن تبييتن
الياة غامضة ،تليست قادحة ،أت قادحة ،تليست غامضة ،أت ال غامضة تال قادحة ،فري ال تييد
عاة عاى المينى االصيطالحي عنيد المحيدثين ،بيل تسيمى الياية إطالقياً ،أش بيالمينى الييام ،تهيي
ما اذتل فيرا أحد رطي الياة اصطالحاً ،أتبالهما.
العلة على مع اها العام "اإلطتق":
قيال ابين الصييالح" :قيد يطاييق اسيم اليايية عايى غييير ميا ذبرنيياه مين بيياقي األسيبا

القادحيية

في الحديم المذرجة له من حال الصيحة إليى حيال الضييو ،المانيية مين اليميل بيه عايى ميا هيت
مقتضييى لفييظ اليايية فييي األصييل ،تلييذلب تجييد فييي بت ي

عاييل الحييديم البثييير ميين الجييرح بالبييذ ،

تالغفاة ،تستء الحفظ ،تنحت ذلب من أنتاع الجرح ،تسمى الترمذش النسخ عاة مين عايل الحيديم.
ثم إن بيضرم أطاق اسم الياة عاى ما ليس بقادح"(.)2
قات :تيستدل من هذا أن المحدثين قد يطاقتن الياة عاى غير ميناها االصطالحي فقد
يطاقتنرييا عاييى بييل مييا هييت قييادح فييي الحييديم سيتاء أبييان ذفيياً أم جايياً ،فيياييتن ببييذ

اليراتش ،أت

فسييقه ،أت ذطئييه ،أت باالنقطيياع ،تاإلعضييال ،تاإلرسييال... ،إلييخ .تهييذا اإلطييالق أعييم ميين األتل
ألنييه ي ييمل الياييل الذفييية تالجاييية ،القادحيية تغييير القادحيية ،أمييا المينييى االصييطالحي فننييه يذييت
باليال الذفية القادحة.
قات :فسار بل من جاء بيدهم عايى هيذا التيرييو :تهيت أن الياية عبيارة عين ييء ذفيي
غييام

يقييدح فييي صييحة الحييديم ،دتن أن يتضييح حقيقيية هييذا ال يييء ،تمييا هييذا ال يييء ،تممييا

ال ب فيه أن االنقطاع وتان بان قادحاً فيي صيحة الحيديم فيال يبيتن مقصيتداً هنيا لبتنيه ظياه اًر،
تقد جاء التيريو مقيداً بأن يبتن قادحاً ذفياً غامضاً ،تبسالمة ظاهر السند.
 - 1انظر إلى :قتاعد اليال تقرائن الترجيح ( .)5 /
 - 2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)93-92 /
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تبذا يفرم من التقييد أن الحديم اليذش رتاه الضيييو ال يصيدق عاييه تيرييو الياية ألن
ضيو الراتش ظياهر ،تلييس غامضياً ذفيياً ،تالمتتبيي لبتي

اليايل ،تصينيي النقياد فيريا ،ييرى الياية

عنييدهم أتسييي ممييا تضييمنه التيريييو السييابق ،أش أتسييي ميين أن تبييتن عاييى المينييى االصييطالحي،
فتبتن عاى المينى اليام أش  -اإلطالق -تأنرا عبارة عن ذطأ الراتش ستاء أبان ثقة أم ضييفاً،
تم يين هن ييا نج ييد أن اليا يية ف ييي بتي ي

المص ييطاح يض يييق ميناه ييا ،حي ييم ص ييارت اليا يية مقي ييدة فير ييا

بمرتيات الثقات ،بما سبق ذلب في تيريو الصحيح (.)1
قال ابن الصالح" :تبثي اًر ما ييااتن المتصتل بالمرسيل ،مثيل :أن يجييء الحيديم بنسيناد
متصتل ،تيجيء أيضا بنسناد منقطي أقتى من إسيناد المتصيتل .قيال :تلريذا ا يتمات بتي
الحديم عاى جمي طرقه"

عايل

(.)2

قييال ابيين حجيير فييي رده عاييى ابيين الصييالح( :)3إن المحييدثين بثي ي اًر مييا ييااييتن المتصييتل
بالمرسل تالمنقطي فقال" :هذا ليس من قبيل المياتل عاى اصطالحه ،وتان بانت عاة في الجماة

إذ المياتل عاى اصطالحه مقيد بالذفاء ،تاالنقطاع تاإلرسال ليست عاترما بذفية"(.)4

فقد يقي في تيريو المياتل االصطالحي ما يذالفه فنن اسم الياة إذا أطاق عاى حديم
ال يا م منه أن يسمى الحديم مياتالً اصطالحاً ،فقد يبتن إطالقاً فالمياتل اصطالحاً تبتن عاته
بما بينا في التيريو بأنريا ذفيية تقادحية ،تالياية بنطالقريا أعيم مين ذليب ،فتبيتن ذفيية ،أت ظياهرة
سيتاء بانييت قادحيية ،أت غييير قادحيية ،تلرييذا قييال الحييابم " :وتانمييا ييييل الحييديم ميين أتجييه ليييس فيرييا

لاجرح مدذل(.)6()5

 -1انظر إلى :عاتم الحديم في ضتء تطبيقات المحدثين النقاد ( .)52 /
 - 2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)90 /
 - 3انظر إلى :المصدر السابق.
 - 4النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)115 /1

 - 5ميرفة عاتم الحديم ( .)112 /
 - 6انظر إلى :النبت عاى بتا

ابن الصالح (.)771 /2
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قال اليراقي" :قد يياتن الحديم بأنتاع الجرح ،من البيذ  ،تالغفاية ،تسيتء الحفيظ ،تفسيق
الراتش ،تذلب متجتد في بت

عال الحديم"(.)1

تقال أيضاً" :تبيضرم يطاق اسم الياة عاى ما ليس بقادح مين تجيته الذيالو ،بالحيديم
الذش تصاه الثقة الضابط ،تأرساه غيره ،حتى قال :من أقسام الصحيح ما هت صحيح مياتل"(.)2
فقييد تطاييق اليايية عاييى غييير مقتضيياها الييذش قييدمناه ،أش عاييى غييير اصييطالحرا :ببييذ
ال يراتش ،تغفاتييه ،تسييتء حفظييه ،تنحتهييا ميين أسييبا

ضيييو الحييديم ،فرييذه عاييل ظيياهرة تليسييت

ذفييية ،تأطاييق بيضييرم اليايية عاييى مذالفيية ال تقييدح فييي صييحة الحييديم ،فيبييتن ذلييب عاييى المينييى
اإلطالقى ،تليس االصيطالحي النتفياء يرط القيدح ،بنرسيال ميا تصياه الثقية الضيابط ،تمين هنيا
بان من الصحيح صحيح ميال ،بما قيل :منه صحيح اذ(.)3
قال ابن حجر" :ثم اعام أنرم قد يطاقتن اسم الياة عاى غير ما ذبرنا.)4(" ...
تقييال الصيينياني" :تبييان هييذا تيريف ياً أغابي ياً لايايية [أش التيريييو االصييطالحي] ،وتاال فننييه
سيييأتي أنرييم قييد يياييتن بأ ييياء ظيياهرة غييير ذفييية تال غامضيية ،تيياييتن بمييا ال يييؤثر فييي صييحة
الحديم"(.)5قات :تهى ما تبتن الياة عاى اإلطالق.
سمى بعر المحديين ال س علة:
لمييا سييمى الترمييذش النسييخ عايية بييان يينييي برييا أنييه ال ييمييل بالحييديم المنسييت ال اليايية
االصطالحية ألن في الصحيحين فضالً عن غيرهما من بت

 - 1رح التبصرة تالتذبرة (.)288 /1

الصحيح البثير من المنست  ،بيل

 - 2رح التبصرة تالتذبرة ( ،)288 /1تانظر إلى :اإلر اد في ميرفة عاماء الحديم (.)160 /1
 - 3انظر إلى :التقري
 - 4النبت عاى بتا

تالتيسير (  ،)44 /تتدري

ابن الصالح (.)771 /2

الراتش (.)203-202 /1

 - 5تتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)22 /2
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تصييحح الترمييذش نفسييه ميين ذلييب جمايية فتيييين لييذلب إرادتييه(.)1فرييي عايية تمنييي اليمييل بالحييديم بمييا
قال ابن الصالح( ،)2تتبيه النتتش في التقري ( ،)3تالسيتطي في التدري ( ،)4تالسذاتى(،)5
تاليراقي( ،) 6تغييرهم مين األئمية ،فريت ميردتد إطالقياً لييدم اليميل بمقتضياه ،تلييس ألنيه
فقد أحد رتط القبتل الذمسة الميرتفة لدى المحدثين.
تأعقي

ال رب يي بقتليه ":لَ َييل الت ْرميذش ُيرييد أَنيه عاية فيي اْل َي َميل باْل َحيديم َال أَنيه عاية فيي

يجي ي ييرش مثي ي ييل َذلي ي ييب في ي ييي
َحاديي ي ييم َم ْن ُسي ي ي َ
يتذة َتَال َي ْن َبغي ي ييي أَن ْ
صي ي ييحته ال ي ي ييتمال الصي ي ييحيح عاي ي ييى أ َ
الت ْذصي "(.)7
تليل تذصي

المتأذرين هذا النتع باسم اليال عاى المينى االصطالحي إنما جاء ألن

أغمضرا ،تقد اعتََر
أبثر أحاديم بت اليال من هذا النتع ،أت ألنه أدقُّرا ت
ُ
هذا التذصي ٍ ،
تلبل ما يؤيده ،تليل ميا ذهي إلييه المتيأذرتن نيتع مين الحصير تالتقيييد ،تلييس

بيضرم ب دة عاى
ُ

تغيي اًر في المينرج بيالمينى الييام ،وتاال فميا سياو مين صينييرم أتليى ،تصينيي الذايو أسيرل لايتيام

تالفرم ،تالذالو في النراية غير مؤثر إذا سام النرج اليام(.)8

قات :تمين اليامياء مين قييد الياية بتيرييو اصيطالحي بميا بينيا ذليب ،تمينرم مين ليم يتقييد
برذا التيريو ،فأطاقتا الياة في الحديم عاى ميناها اليام في السيند أت الميتن ،سيتاء بيان قادحياً،
أت غير قادح ،ظاه اًر أت ذفياً.

 - 1انظر إلى :فتح المغيم (.)288 /1

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)93 /
 -3انظر إلى :التقري
 -4انظر إلى :تدري

تالتيسير ( .)44 /

الراتش (.)302 /1

 -5انظر إلى :فتح المغيم (.)288 /1

 -6تقال " :فنن أراد الترمذش أنيه عاية فيي اليميل بالحيديم ،فريت بيالم صيحيح فياجنح ليه ،أش ميل إليى بالميه ،وتان ييرد أنيه
عاة في صحة نقاه ،فال ألن في الصحيح أحاديم بثيرة منستذة" .رح التبصرة تالتذبرة (.)290-289 /1

 - 7النبت عاى مقدمة ابن الصالح – لا رب ي.)215/2( -
 - 8انظر إلى :قتاعد اليال تقرائن الترجيح ( .)6 /
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المبحث اليامن
العلة وعتقتها بالتخريج
هنيياب عالقيية قتييية ،بينيية ،تاضييحة ،تطيييدة ،بييين عاييم الياييل تالتذ يريج حيييم إن التذ يريج
يب و عن اليال الذفيية الغامضية ،تهيت الطرييق المتصيل إليى بيانريا ،تب يفرا ،فيال بيد مين جميي
طرق الحديم تاليمل عاى تذيريج بيل طريقية عايى حيدة لميرفية اذيتالو اليرتاة فيي األسيانيد أت
اذييتالفرم فييي ألفيياظ المتييتن ميين األلفيياظ ،تالمقارنيية بييين جميييي الطييرق لميرفيية الطريييق الصييحيح،
تميرفة متاطن ال يادة تالنقصان ،أت االنقطاع ،أت اإلعضال ،أت التيدليس ،أت القاي  ،أت اإلدراج،
أت غيرها من األنتاع التي ييل برا األحاديم ،تقال بذلب جاة من الياماء في بيانرم ليام اليال.
قاييت :تلمييا سييطر ابيين الصييالح بتابييه ال ييرير "ميرفيية أنيتاع عاييتم الحييديم" الييذى ا ييترر
أذي اًر بمقدمة ابن الصالح ،الذى بان عميدة المحيدثين بييد اهلل  ،فرجييتا إلييه تنرايتا مين ميينيه
الصييافي ،تا ييتغاتا بذدمتييه بييين :ييارح ،تمرييذ  ،تمسييتدرب ،تمصيياح لييه ،تمنبييت عايييه ،تنيياظم
له...إلخ ،تقد بين ابن الصالح أن انفراد اليراتش تمذالفية غييره ليه تنحيت ذليب ،يسياعد عايى إدراب
الياة تابت افرا تبيانرا ،تأن ذلب ال يتم إال بالتذريج تجمي الطرق.
حيم قال ابن الصالح" :تيستيان عاى إدرابرا – أش الياة  -بتفرد الراتش تبمذالفة غيره
لييه ،مييي قيرائن تنضييم إلييى ذلييب تنبييه اليييارو برييذا ال ييأن عاييى إرسييال فييي المتصييتل ،أت تقييو فييي
المرفتع أت دذتل حديم في حديم ،أت تهم تاهم بغير ذلب ،بحيم يغا

عايى ظنيه ذليب ،فييحبم

به ،أت يتردد فيتتقو فييه .تبيل ذليب مياني مين الحبيم بصيحة ميا تجيد ذليب فييه .تبثيي اًر ميا يياايتن
المتصيتل بالمرسيل مثيل :أن يجيييء الحيديم بنسيناد متصيتل ،تيجيييء أيضياً بنسيناد منقطيي أقييتى
من إسناد المتصتل ،تلرذا ا تمات بت

عال الحديم عاى جمي طرقه"(.)1

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)90 /
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فيينن جمييي الطييرق تتتبييي الرتايييات تاألسييانيد ميين أهييم األسييبا

التييي تيييين عاييى ابت يياو

الياة.
تنقل الذطي
فاضر بيضه ببي

البغيدادش بنسيناده عين ابين المبيارب قتليه" :إذا أردت أن يصيح ليب الحيديم
"(.)1

تنقل أيضاً بنسناده عن يحيى بن ميين قتله" :ليت ليم نبتي

عقاتاه"(.)2

تنقييل أيض ياً بنسييناده عيين عاييي بيين المييديني قتلييه" :البييا
بما نقل الذطي

الحيديم مين ثالثيين تجريا ميا

إذا لييم تجمييي طرقييه لييم يتبييين ذطييؤه"(.)3

بنسناده عن أحمد بن حنبل قتله" :الحديم إذا لم تجمي طرقه ليم تفرميه

تالحيديم يفسيير بيضيه بيضياً"(.) 4قايت :فجمييي الطيرق  -أش بيالتذريج  -فينن جيياء الحيديم بيايية،
فقد يأتي برتاية أذرى تب و الياة.
تقد قال الذطي

البغدادش برذا الصيدد" :تالسيبيل إليى ميرفية عاية الحيديم أن يجميي بيين

طرقه ،تينظر في اذتالو رتاته تييتبر بمبانرم من الحفظ ،تمن لترم في اإلتقان تالضبط"(.) 5
تترد ع يين بيي ي

الحفي ياظ" :إن ل ييم يب يين لاح ييديم عن ييدش مائ يية طري ييق ،فأن ييا في ييه يت يييم"(.)6

قي ييال السي ييذاتى " :تمي يين فتائي ييده

()7

اعتني يياء ال ي يراتش بطي ييرق الحي ييديم ،ت ي يتاهده ،تمتابيي ييه،

تعاضييده ،بحيييم برييا يتقييتى ،تيثبييت ألجارييا حبمييه بالصييحة أت غيرهييا ،تال يتييرتى ،تيرت ي
إظرييار الذفييي ميين الياييل ،تيرييذ

الافييظ ميين الذطييأ تال لييل ،تيتضييح مييا لياييه يبييتن غامض ياً فييي

 -1الجامي ألذالق الراتش (.)295 /2
 -2المصدر السابق (.)212 /2
 -3المصدر السابق نفسه.
 -4السابق نفسه.

 -5الجامي ألذالق الراتش ( ،)295 /2تنقاه ابن الصالح في ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)90 /
 -6فتح المغيم (.)286 /1

 -7تقد ذبر البالم في استحبا

عايرييا

عقد مجاس اإلمالء.
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العلة وما يتعلق بها

الرتايات ،تيفصح بتييين ما أبرم ،أت أهمل ،أت أدرج ،فيصير من الجايات ،تحرصه عايى

ضبط غري

المتن تالسند"(.)1

فقد ييرو تهم الراتش تيب و عااه بأن يطاي عايه بالقرائن تجمي الطرق.
قييال ابيين بثييير " :وتانمييا يرتييدش إلييى تحقيييق هييذا الفيين الجرابييذة النقيياد ميينرم ،يمي ي تن بييين
تميتجييه تمسيتقيمه ،بمييا يميي الصيييرفي البصيير بصييناعته بييين الجييياد
صيحيح الحييديم تسييقيمهُ ،

تالسيتو ،تالدنانير تالفاتس ،فبما ال يتمارى هذا ،بذلب يقطي ذاب بما ذبرنياه ،تمينرم مين يظين،
تميينرم ميين يقييو ،بحسي

م ارتي

عاييتمرم تحييذقرم تاطالعرييم عاييى طييرق الحييديم ،تذتقرييم حييالتة

عبييارة الرسييتل التييي ال ي ييبررا غيرهييا ميين ألفيياظ النيياس ،فميين األحاديييم المرتييية مييا عايييه أنيتار
النبتة ،تمنرا ما تقي فيه تغيير لفيظ أت ييادة باطاية أت مجا فية أت نحيت ذليب ،ييدربرا البصيير مين
أهل هذه الصناعة"(.)2
تتحصييل ميرفية الييتهم :إن اطاييي عايييه ب يالقرائن تجمييي الطييرق الداليية عاييى تهييم راتيييه ميين
تصل مرسل أت منقطي ،أت إدذال حديم في حديم ،أت نحت ذلب من األ ياء القادحية .تتحصيل
ميرفة ذلب ببثرة التتبي ،تجمي الطرق فرذا هت الميال(.)3
قات :تهذا غي

مين فيي

 ،تقاييل مين بثيير فيي بييان اليالقية بيين الياية تفين التذيريج،

تأن لاتذريج فضالً ببي اًر عاى عام اليايل تبدتنيه ي ي ي ي غالبياً ي ي ي لين يسيتطيي أش محيدم مين ابت ياو
الياة تبيانرا ،وتا الترا إن أمبن تالحبم عاى الحديم ،تبل ذلب تغيره ال يتيأتى إال بجميي األسيانيد
تالمتتن ،تمقارنترا تالمتا نة بينرا تدراسترا دراسة فاحصة متأنية.
وسأكتفي بميالين يبي ان العتقة بين علم العلل والتخريج :

 -1فتح المغيم (.)248 /3

 -2اذتصار عاتم الحديم ( .)64 /

 -3انظر إلى :نذبة الفبر في مصطاح أهل األثر ( ،)723 /4تن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر (.)92 /
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الميال األول ي ي ي ي بعد التخريج والبحث تبين عدم السماع:
تقد أذرج البذارش بسنده المتصل إلى إسحاق قيال :أذبرنيا أبيت المغييرة ،حيدثنا األت اعيي،
يال فييي
يو مي ْين ُب ْم فَقَي َ
حييدثنا ال هييرش ،عيين حميييد ،عيين أبييي هرييرة ،قييال :قييال رسييتل اهلل َ " :مي ْين َحاَي َ
صد ْق "(.)1
صاحبه تَ َي َ
َحافه بالالت َفْا َي ُق ْل َال إلَهَ إال الاهُ َت َم ْن قَ َ
ال أُقَام ْر َب َفْا َيتَ َ
ال ل َ

تقييد بييين األسييتاذ مصييطفي بيياحت أن سييند هييذا الحييديم ظيياهره الصييحة ،لبيين بيييد التأمييل

تجميي الطييرق تبيين أن األت اعيي ليم يسييمي هيذا الحييديم مين ال هييرش وتان صيرح بالسييماع منيه ،فقييد
تهييم فييي ذلييب أبييت المغي يرة فقييد رتاه التليييد ،تعميير بيين عبييد التاحييد ،عيين األت اعييي ،عيين ال هييرش،
مينيناً .ترتاه ب ر بن ببر ،تعقبية بين عاقمية البيرتتيي ،عين األت اعيي قيال :باغنيي عين ال هيرش،
تبما بين أيضاً أن الصتا

فيي هيذا الحيديم انيه عين األت اعيي عين رجيل مجريتل ،عين ال هيرش،

تأن األت اعي رتاه مرة مينيناً بنسقاط من باغه عن ال هرش ،فظن أبت المغييرة أن األت اعيي سيميه
من ال هرش فصرح بالتحديم فتهم تهماً فاح اً ،تلتال اهلل ثم جمي الطرق لم نتمبن من التقتو
عاى هذا (.)2
تقييال ابيين حجيير بصييدد هييذا الحييديم..." :تهييذا ميين المتاضييي الدقيقيية ،تلبيين الحييديم فييي
األصل صحيح عن ال هرش"(.) 3
الميال اليا ي ي ي ي ي بعد التخريج والبحث تبين أن األصل رواية فتن عن فتن:
يت
أذييرج البذييارش بسيينده ... :عيين مجاهييد ،عيين ابيين عميير قييال :قييال النبيييَ " :أرَْيي ُ

يم ...الحديم "( .)4تهيذا سيند ظياهره الصيحة ،تلبين تبيين بمجميتع طرقيه أن
يسى َت ُم َ
ع َ
تسى َ وتا ْب َراه َ
الراتش قيد تهيم فيي قتليه :ابين عمير ،تالصيحيح أنيه عين مجاهيد عين ابين عبياس( ،) 5بميا بيين ابين
حجر الصتا

فيه ،تأن مجاهداً رتى عن ابن عباس (.)6

 -1أذرجه اإلمام البذارش في صيحيحه ،فيي بتيا  :األد  ،بيا
( ،)27/8حديم رقم .6107

( ) 74مين ليم يير إبفيار مين قيال ذليب متيأتالً أت جياهالً،

 -2انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)109/
 -3فتح البارش (.)379 /1

 -4أذرجيه اإلميام البذيارش فيي صيحيحه ،فيي بتيا  :أحادييم األنبيياء ،بيا
انتبذت من أهارا ،سترة مريم ،)166/4(،16 :حديم رقم.3438

 -5انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)110/
 -6انظر إلى :فتح البارش (.)96 /13

82

( )46قيتل اهلل تاذبير فيي البتيا

ميريم إذ

الفصل الثاني
العلة وعالقتها باألنوا م الوو اخلامس واألربعني إىل
الوو الواحد واخلمسني.
وفيه سبعة مباحث-:
 املبىث األول  -معرفة رواية األبناء عن اآلباء.
 املبىث الثاني  -معرفة من اشرتك يف الرواية عنه راويـان ،متقـد ومتـأخر،
تباعد ما بني وفاتيهما.
 املبىث الثالث  -معرفة من مل يرو عنه إال راوٍ واحـد مـن الصـىابة والتـابعني
فمن بعدهد.
 املبىث الرابع  -معرفة من ذكر بأمساء خمتلفة أو نعوت متعددة.
 املبىث اخلامس  -معرفة املفردات واآلحاد من أمساء الصىابة ورواة احلديث
والعلماء وألقابهد وكناهد.
 املبىث السادس  -معرفة األمساء والكن .
 املبىث السابع  -معرفة كن املعروفني باألمساء دون الكن .

الفص الثاني

العلة وعالقتها باألنواع من النوع الخامس واألربعين إلى النوع الواحد والخمسين

المبحث األول
ِ ()1

مع ِرفَ ُة ِرواي ِة ْاأل َْب َ ِ
اء َع ِن ْاآل َباء
ََ
َْ
تعريفه:

هي الرتايية التيي تبيتن مين األبنياء عين بيائرم ،أت مين األبنياء عين بيائرم ،عين أجيدادهم
ستاء أبرم األ

تلم يسم ،أت سمى األ  ،تأبرم الجد(.)2

تمن الجدير ذبره أن ميرفة رتاية األبناء عن اآلباء من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1قييال السييذاتى" :تفائييدة ضييبط أتلرمييا األميين ميين ظيين التحريييو النا ييا عنييه بييتن االبيين
أباً"(.)3
 -2له صاة تثيقة تأهمية قيمة ليام الحديم دراية.
 -3يفيد في الب و عن التدليس.
 -4يفيد في ميرفة الرتايات في الحبم عايرا بتصحيحرا تتضييفرا إذا تمي األ

عين االبين

أت اليبس.
 -5ميرفته تساعد في التفريق بين األ

تاالبن ،تعدم الظن بأن األ

 -6إن لرذا الفن عالقة بأنتاع عاتم الحديم األذرى.

ابن أت اليبس.
ٌ

 -1هذا هت النتع الذامس تاألربيتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)315/
 -2فتح المغيم()187 /4

 -3المصدر السابق (.)180 /4
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تقد قسيم ابين الصيالح هيذا النيتع فيي مقدمتيه إليى قسيمين( ،)1تتبييه النيتتش فيي تقريبيه(،)2
تابين بثييير فييي اذتصيياره ( ،)3تالي ارقيي فييي ييرح ألفيتييه( ،)4تالسيذاتى فييي فتحييه( ،)5تالسيييتطي فييي
تدريبه( ،) 6تأهمه ما لم يسم فيه األ

أت الجد ،تهت قسمان-:

القسم األول ي ي ي ي رواية البن عن األب فحسب وهذا م ه الكيير:
قال اليراقي:
ط َن ْحي ي ي ي ي َيت أَبي ي ي ي ييي
"ق ْسي ي ي ي ي َيمين َعي ي ي ي ي ْين أَ ٍ فَقَ ي ي ي ي ي ْ
رتاية أبى الي راء الدارمي عن أبيه عين رسيتل اهلل

ير َع ي ي ي ي ي ْين أَب ي ي ي ي ييه َع ي ي ي ي يين النب ي ي ي ي ييي"
الي َ ي ي ي ي ي َا
ُ


()7

 ،تليم يسيم أبياه .قيال السيذاتى فيي

بيان ميناه :فتالد أبي الي راء لم يسم في طرق الحديم ،بل تلم يأت هت إال مبنيياً ،تاذتايو فييه،
تلبن األ رر بما قال ابن الصالح :فقيل هت أسامة بن مالب ابن قرطم(.)8
قال اليراقي:
ياعاَم
اس ي ي ي ي ي ي ي ُيمرُما عا ي ي ي ي ي ي ييى ال ي ي ي ي ي ي ييرير ف ي ي ي ي ي ي ي ْ
"ت ْ
أما القسم اليا ي ي ي ي ي رواية البن عن أبيه عن جده(.)10

يامةُ ب ي ي ي ي ي ُين َمال ي ي ي ي ييب ب ي ي ي ي يين ق ْرطَ ي ي ي ي ييم"
أَ
ُس ي ي ي ي ي َ

()9

قال اليراقي
اب قُسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َيما"
األ ُ أ َْت َجي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ٌّيد َتَذ َ

َهمي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه إذا َمي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا أ ُْبر َمي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا
" َتمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ْين أ َ

 -1انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)317-315 /
 -2انظر إلى :التقري

تالتيسير ( .)98 /

 -3اذتصار عاتم الحديم ( .)204-202 /
 -4رح التبصرة تالتذبرة (.)193-185 /2

 -5انظر بتتسي إلى :فتح المغيم (.)193-186 /4
 -6انظر إلى :تدري

الراتش (.)737-729 /2

 -7ألفية اليراقي ( .)170 /

 -8انظر إلى :فتح المغيم ()193-186 /4
 -9ألفية اليراقي ( .)170 /

"-10الجد تارة يبتن المراد منه بالجد أبا األ  ،تتارة يريد األعاى فيبتن جداً لأل " .تدري
 -11ألفية اليراقي ( .)169 /
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بيمييرت بيين يييي

بيين محمييد بيين عبييد اهلل بيين عمييرت بيين اليييا

عن جده عبداهلل بن عمرت بن اليا

 ،عيين أبيييه تهييت يييي ،

(.)1

قال اليراقي:
احتَ ُّج ي ي ي ي ي ي يتا بيمي ي ي ي ي ي ي ٍيرت َح ْم ي ي ي ي ي ي يالَ
"تاألَ ْبثَي ي ي ي ي ي ي ُير ْ
ببر بن حبيم ،عن أبيه ،عن جده ،رتش برذا اإلسناد نسذة ببيرة حسنة(.)3

َعاَ ي ي ي ييى"
الج ي ي ي ييد ال َببي ي ي ي يير األ ْ
لَ ي ي ي ييهُ عا ي ي ي ييى َ

()2

قال اليراقي:
َب َب ْر ي ي ي ي ي ي ٍ أت َع ْمي ي ي ي ي ي ٍيرت أب ي ي ي ي ي ياً أ َْت َجي ي ي ي ي ييدهُ"

"تالث ي ي ي ي ي ي ي يياني ْ
أن َي ي ي ي ي ي ي ي ي ي َيد في ي ي ي ي ي ي ي ييه َب ْي ي ي ي ي ي ي ي ي َيدهُ
طاحة بن مصرو ،عن أبيه ،عن جده.
فقد يقي في بي

()4

األسانيد التساسل ،فالن عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبييه ،عين

أبيه ،تأبثر من هذا اليدد ،تلبنه قايل ،تقل ما يصح منه عايى التجيه الصيحيح فقيد ييدذارا اليتهم
تالذطأ.
قال السيذاتى" :تأبثير ميا باغنيا ميا انتريت اآلبياء إلييه فييه إليى أربيية ع ير أ ََبياًَ .تقيد رتينيا

()5
الُ :ه َت قَتل الرجلَ :حدثني
ال :في قَ ْتله تَ َيالَى :وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ قَ َ
حمه اهلل أَنه قَ َ
َعن َمالب َر َ

أَبى َعن جدشَ ،تقَا َل َغيرهْ :اإل ْس َناد بيضه عتاليَ ،تَبيضه مياليَ ،تقَتل الرجل :حدثني أَبيى َعين
جدش ،من الميالي"(.)6

 -1انظيير إلييى :ميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم(  ،)315 /تتييدري

ال يراتش ( .)731 /2تلييه برييذا اإلسييناد نسييذة ببي يرة أبثرهييا

فقريات جياد ،تاحتج به ،هبذا أبثر المحدثين إذا صح السند إليه.

 -2ألفية اليراقي ( .)170 /
 -3انظر إلى :تدري

الراتش()733 /2

 -4ألفية اليراقي ( .)170 /
 -5سترة ال ذرو.44:

 -6الغاية في رح الرداية في عام الرتاية (  .)220 /تانظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)317 /
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العلة وعتقتها بمعرفة رواية األب اء عن اآلباء
إن هييذا الفيين ميين الفنييتن الجايايية ،اليظيميية ،تيتضييح هييذا ميين ذييالل األمثايية التييي ذبرناهييا
نف ياً فيينن اليالقيية بييين اليايية تميرفيية رتاييية األبنيياء عيين اآلبيياء عالقيية قتييية ،تب ييو عيين متاضييي
اليال الذفية منرا تالظاهرة ،تالقادحة منرا تغير القادحة.
فقييد يييدذل الذطييأ تالييتهم إذا رتى رٍات عيين ذيير س يتاء أبييان أب ياه ،أم جييده ،أم غييير ذلييب
ألنييه قييد يتييتهم عايييه بييأن المقصييتد ميين جييده هييت جييد األ  ،تليييس جييده األتل ،تهييذه عايية قادحيية
ذفييية ،فق يد تييدذل اليايية عاييى اآلبيياء ،فيييمن ال ييييرو حييالرم ف ينن عييدم تسييمية األ

أت الجييد فييي

اإلسناد عاة قد تبتن قادحة ،أت غير قادحة.
قات :فتبتن قادحة إذا تبيين بييد البحيم تالتفتييل تالتنقيي

عاييه-أش بجميي الطيرق تغيرهيا -بأنيه

ٍ
فحينئذ يتتقيو فيي الحبيم عايى الحيديم ،تقيد
مجرتل أت ضييو ،تال ييرو حاله -،أش الراتش -
تبتن غير قادحة إذا رتى عن أبيه في رتاية ،تجاء في رتاية أذرى مصرحاً باسمه ،فبيد البحيم
تالتنقي

تالتفتييل عنيه تبيين أنيه مين الثقيات ،فحينئ ٍيذ تقبيل رتايية اليذش رتى فييه عين أبييه ،تيحبيم

عاى الحديم بالقبتل النتفاء الجرالة عنه، .فال يا م من بيتن اليراتش ثقية بيأن يبيتن أبيته أت جيده
ثقية ،فيقيي اليتهم تالذطيأ فيي هيذا البيا

ظنياً مينرم بيأن الثقية ال ييرتى إال عين ثقية ،فقيد ييرتى عين

ضييو ،أت مجرتل ،أت مدلس ،أت مبرم... ،إلخ ،تهذه بارا عال قادحة في الحيديم ،تتجي
وتان اله عن مرتبة القبتل ،فقد يبتن األ

رده

عند رتاية ابنه ليه ثقية ،تلبين عنيد غييره غيير ثقية ،تهيذه

عاة ستاء بانت قادحة أت غير قادحة.
فقييد تييدذل اليايية حينمييا يييرتى رٍات عيين أبيييه ،عيين جييده ،متهم ياً غي يره سييماعه ميين جييده أت
لقاءه له ،تهذه عاة قادحة.
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تمثال عاى ذلب :طاحة بن مصرو بن عمرت بن بي
عن أبيه عن جده

اليامي ،تقيل :بيي

بين عميرت،

(.)1

ُّييتط ُّي بنسيناده نقيالً عين اْلُبْاقينيي ميا مينياه :فيي هيذا المثيال نظير مين جرية أن أبيا
قال الس ُ

داتد قييال فييي سييننه فييي حييديم التضييتء :سييميت أحمييد بيين حنبييل يقييتلْ :ابي َين ُع َي ْي َن يةَ بييان ينب يره،

تيقييتل :أيييل هييذا؟ طاحيية عيين أبيييه عيين جييده ،تقييال السيييتطي أيض ياً فيمييا نقاييه عيين عثمييان ابيين
الدارمي :سميت ابن المديني يقتل :قات لسفيان :إن ليثاً يرتش عن طاحة عن أبيه عن جده :أنيه
رأى النبي  يتتضأ ،فأنبر سفيان ذلب ،تعج

أن يبتن جد طاحة لقيي النبيي .)2(قايت :تهيذه

عاة قادحة ليدم الاقاء أت المياصرة في متضي ذر.
قات :إن رتاية االبن عن أبيه ،عن جده قد يدذارا أنتاع من الضيو تالتهم ،باإلرسيال،
تاالنقطياع تغيرهميا ،تفيي بايرمييا عاية قادحيية تقييدح فيي الحييديم ،فييرد بييه الحيديم فيبييتن مييردتداً
ألن ييه ربم ييا تب ييتن رتايت ييه ع يين أبي ييه ع يين ج ييده ،بتابي ياً ،تتج ييادة ،مم ييا ي ييدذل في ييه التص ييحيو ألن
التصيحيو ييدذل عايى اليراتش مين الصيحو ،برتايية عميرت بين ييي
عمرت بن اليا
فقييد ذهي

بين محميد بين عبيد اهلل بيين

 ،عن أبيه تهت يي  ،عن جده عبداهلل بن عمرت بن اليا

.

قييتم إلييى االحتجيياج بييه-أش برييذه الرتاييية – تميينرم اإلمييام مالييب فقييد أذييرج حييديثاً لييه فييي
قتم إلى ترب االحتجاج به ،تنقل السيتطي فيميا حبياه عين ْاآل ُجيرش عين أبيى داتد

المتطأ ،تذه

تهييت رتاييية عيين ابيين ميييين ،قييال :ألن رتايتييه عيين أبيييه عيين جييده بتييا

-1انظر إلى :تدري

عمرت بن بي

تتجييادة ،فميين هنييا جيياء

اليراتش ( ،)734 /2تالتسييط فيي عايتم تمصيطاح الحيديم (  ،)567 /فريت" :بيي

بين عميرت تيقيال

بن حجير بن مياتية بن سيد بن الحارم بن ذهل بن سامة بن دؤل بن ج م بين ييام الييامي جيد طاحية بين

مصرو يقال له صيحبة رتى لييم بين أبيي سيايم د عين طاحية بين مصيرو عين أبييه عين جيده عين النبيي صياى اهلل عاييه ت

بين

سام في التضتء قاله عبد التارم بن سييد عن ليم بن أبي سايم تقيال ميتمير بين سيايمان وتاسيماعيل بين برييا تحفي
غيام عن ليم بن أبي سايم عن طاحة عن أبيه عن جده تليم ينسيبتا طاحية رتى ليه أبيت داتد تقيال سيميت أحميد بين حنبيل

يقييتل بيين عيينيية عميتا بييان ينبيره تيقييتل أيييل هييذا طاحيية عيين أبيييه عيين جييده" ترييذي
عميرت بين بيي

تيقيال بين بيي

مصرو بن عمرت بن بي

بين عميرت اليييامي البيتفي تاليد طاحية بين مصيرو" تريذي

بنجذد

البميال ("، )17 /28طاحية بيين

بن مياتية بن سيد بن الحارم بن ذهل بن سامة بن دتل بن ج م بن يام الرميداني

اليامي أبت محمد تيقال أبت عبد اهلل البتفي تالد محمد بن طاحة بن مصرو" ترذي

 -2انظر إلى :تدري

البمييال ( ،)184 /24ت"مصييرو بيين

البمال ()433 /13

الراتش ( ،)734 /2تالتسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)567 /
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ضيفه( ،)1تقال أيضاً( :)2قات ألبيي داتد هيت عنيدب حجية؟ قيال :ال ،تال نصيو حجية ،تهيذه عاية
قادحيية ،فييال تقبييل رتايتييه بسييب

ضيييفه ألن التصييحيو يييدذل عاييى ال يراتش ميين الصييحو ،تلرييذا

الصحيح(.)3

تجنبرا أصحا

فرتايتييه عيين أبيييه عيين جييده مرسيياة ألن جييده محمييداً ال صييحبة لييه ،تهييذه أيض ياً عايية ألن الاقيياء
تالمياصرة رطان لقبتل الرتاية(.)4
قاييت :وتان أراد جييده عبييد اهلل ف يييي
الحديم تتج

لييم ياقييه فيبييتن منقطي ياً تاالنقطيياع عايية قادحيية فييي

رد الحديم تعيدم قبتليه حتيى يتبيين اتصياله ،وتان أراد محميد فيال صيحبة ليه فيبيتن

مرسالً.
تنقييل السيييتطي عيين الحييابم قتلييه" :إنمييا أسييقط ميين الصييحيح  -أش ال ييتبيير تال ُييي ُيد ميين

الصحيح فال يحتج به فتبتن رتايته مردتدة غير مقبتلة تهذه عاة قادحة  ، -رتايته عن أبيه عن
جده ألنرا اذة ال متابي له فيرا"(.)5
قات :فقد يتفرد االبن بالرتاية عن أبيه ،عن جده فال يبتن له متابي ذر يتابيه عن أبييه
عن جده ،فيقي في التهم تالذطأ.

 -1انظر إلى :تتدري

الراتش (.)734-732 /2

-2تهت السيتطي فيما حباه عن ْاآل ُجرش عن أبى داتد تهت رتاية عن ابن ميين.
 -3انظر إلى :فتح المغيم ( ،)190-189 /4تتدري الراتش ( ،)734-732 /2تالتسيط في عاتم تمصيطاح الحيديم (
.)565-564 /

 -4فتح المغيم ( ،)189 /4تدري
 -5تدري

الراتش (.)734 /2

الراتش (.)734-732 /2
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المبحث اليا ي
الرَو َاي ِة َع ْ ُه َر ِ
اوَي ِ
ان
شتََر َك ِفي ِّ
ُم ْع ِرفَ ُة َم ِن ا ْ
يان
يت َتفَاتَْير َمييا تََب ُايًنييا َ ييد ً
ياي َن َتْقي ُ
ُمتَقَييد ٌم َت ُمتَ يأَذٌر ،تََبي َ
َمي ٌيد َبييي ٌيد َ ،وتا ْن َبي َ
يدا ،فَ َح َ
صي َيل َب ْي َنرُ َمييا أ َ
(.)1
اْلمتَأَذر م ْنرما َغ ْير م ْي ُد ٍ
تد م ْن ُم َياصرش ْاألَتل َتَذتش طَ َبقَته
ُ ُ َُ َ َ
تعريفه :هيت أن ي يترب راتييان ،أحيدهما متقيدم تاآلذير متيأذر فيي الرتايية ،عين رٍات تاحيد
بحيييم يبييتن بييين تفاتيرمييا ،أت رتايترمييا تبيياين تاضييح ،بينرمييا أمييد بييييد .تهييت مييا يسييمى بالسييابق
تالالحق( ،)2بما أفرده الذطي

حسن سماه السابق تالالحق(.)3

البغدادش ببتا

قال السخاوي عن هذا ال وع" :تهت متيق

بأتلى فتائده"(.)4

صنفُتا في َساب ٍ
ب َراتَي ْين َسابق"(.)5
ق تالَحق َت ْه َت ا ْ ت َار ُ
قال العراقي"َ :ت َ
تمن الجدير ذبره أن السابق تالالحق من مباحم اإلسناد.
وفائدة ضبطه ي ي ي أش الميرفة برذا اليام ي ي ي تبمن في:
 -1األمن من ظن سقتط يء في إسناد المتأذر.
 -2تتفقه الطال

في ميرفة اليالي تالنا ل.

 -3تميرفة األقدم من الرتاة عن ال يخ ،تمن به ذتم حديثه.
 -4تتقرير حالتة عات اإلسناد في القات (.)6

 -1هذا هت النتع السادس تاألربيتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)317/
 -2السييابق تالالحييق فييي تباعييد مييا بييين تفيياة راتيييين عيين يييخ تاحييد (  .)48 /تقييال الذطي ي
طَبقَته".
صره َت َ
ان َغ ْي َر َم ْي ُدتٍد في أ ْ
ا ْل ُمتَأَذر با ْل ُمتَقَدم في رَت َايته َ وتا ْن َب َ
َهل َع ْ
 -3اسمه :السابق تالالحق في تباعد ما بين تفاة راتيين عن يخ تاحد.
 -4فتح المغيم (.)193 /4

 -5ألفية اليراقي ( .)170 /

 -6انظر إلى :السابق تالالحق(  ،)10 /تفتح المغيم (.)193 /4
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ومن األميلة على ذلك من المتقدمين:
قال اليراقي:
ــــــن مالِـ ِ
ــــــك"
َكـ ْ
ــــــاب ِن ُد َوْيـــــــد َرَوَيـــــــا َعـ ْ َ

ِ
ـــــــــــــــد ُارِك
ـــــــــــــــري َوِذي تَـ
" َم ْوتــــــــــــــــ ا َك ُزْهـ
َ
أتالً :مالب بن أنس "أبت عبد اهلل"(:)2

()1

ش فقييد مييات فييي سيينة مائيية تأربييي تع يرين،
حيدم عنييهُ :م َحمي ُيد ْبي ُين ُم ْسييام ْبيين ييرَا ٍ ال ُّ ْهيير ُّ
ش( ،)3تحيدم عيين اإلمييام مالييب ،سيينة مييائتين تنيييو تسييتينَ ،تَبي ْيي َن َتفَاتَْير َمييا
َتَ َبريييا ْبي ُين ُد َتْيي ٍيد اْلب ْنييد ُّ
م َائةٌ تسبي تثالثين َس َنةً ،أت أبثر من ذلب.
تحييدم عيين مالييب بيين أنييسْ َ :يي ُيد ْبي ُين أَبييي أ َُن ْي َسيةَ اْل َجي َ ر ُّ
ش ،تبييين تفاتييه تتفيياة اْلب ْنييدش م َائيةٌ
تن ،تقيلَ :تس ٌّ
تن أ َْت أَ ْبثَُر(.)4
ت أ َْت َت َذ ْم ٌس ،تقيلَ :تأ َْرَبيٌ أ َْت ثَ ٌ
الم َتثَالثُ َ
َت َس ْبيٌ َتثَالثُ َ
تادعى السماع من مالب تالثترى تأن له مائة تثالثين سينة تقيال ابين حبيان :تبيان يضيي
الحديم(.)5
فال ينبغي لاذطي

البغدادى أن يمثل به –أش ب بريا -ألنه أحد البذابين التضاعين

ألنه بان يضي الحديم ،تال ينبغي ذبره إال عاى سبيل القدح تليس المدح

()6

(.) 7

يل الس ْيرم ُّي ،تميات سينة تسييي
َح َمي ُيد ْب ُين إ ْس َيماع َ
قيال السييتطي" :فالصيتا أن ذير أصيحا ماليب أ ْ
تذمسين تمائتين ،فبينه تبين ال هرش مائة تذمس تثالثتن سنة"(.) 8
 -1ألفية اليراقي ( .)170 /

 -2مالب بن أنس بن مالب بن أبي عامر بن عمرت بن الحارم بن غيمان بن ذثييل بين عميرت بين الحيارم تهيت ذت أصيبح

األصبحي الحميرش أبت عبد اهلل المدني إمام دار الرجرة تعدادهم في بنيي تييم بين ميرة مين قيريل حافياء عثميان بين عبييد اهلل

التيمي .ترذي

البمال (.)93-91 /27

 -3هت بريا بن دتيد بن محمد بن األ يم بن قيس البندى .انظر إلى إبمال الترذي (.)253/1

 -4انظر إلى  :السابق تالالحيق (  ،)306/تميرفية أنيتاع عايتم الحيديم (  ،)318 /تفيتح المغييم ( ،)194 /4تتيدري
الراتش ( )739 /2ألنه متجتد فيرا بميناه.

 -5المغنى في الضيفاء (.)239/

 -6انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)194 /2

 -7انظر إلى :المجرتحين البن حبان ( ،)314 /1تالسابق تالالحق( .)306 /
 -8تدري

الراتش (.)738 /2
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قال اليراقي:
ِ
أ ِّ
ــــــــــــاف"(")1
الخفَّـ
ــــــــــــر َكـ
ــــــــــــالج ْع ِفي و َ
ُ
ُخـ َ

ــــــــــرن و ِافــــــــــي
ــــــــــب َ ويَتَ يُ
َ
س ْ
"َ
ــــــــــون َوقَ ْ

ِ ِ
اهيم أ َُبو ا ْل َعب ِ
س ُاب ِ
وري(:)2
َّاس َّ
س َح َ
الس َّر ُ
يا ياُ :م َح َّم ُد ْب ُن إِ ْ
اج ال َّ ْي َ
اق ْب ِن إ ْب َر َ
َح َم ُيد
يل اْلُب َذيار ُّ
حدم عنهُ :م َحم ُد ْب ُن إ ْس َيماع َ
ش ،تميات فيي سينة سيت تذمسيين تميائتينَ ،تأ ْ
ش ،تم ييات ف ييي سي ي َنة أ َْرَب ي ٍيي أ َْت َذ ْم ي ٍ
يس تس ييبيين
يابتر ُّ
َح َم ي َيد ْب يين ُع َم ي َير اْل َذف ي ُ
ْب ي ُين ُم َحم ييد ْب يين أ ْ
ياو الن ْي َس ي ُ

تثالثمائةَ ،تَب ْي َن تفَاتَْير َما م َائةٌ َتت ْسيٌ أت ثمان أت سبي تثالثتن َس َنةً.

ٍ
يائتَْين،
يس ا
الر ُّ
ين َتم َ
ش َت َم َ
يات َس َينةَ َس ْيب ٍي َت َس ْيبي َ
تحدم عن السراج :أَُبت َحاتم ُم َحم ُد ْب ُن إ ْدر َ
(.)3
مائة َتثَ َمان ع َرة سنة
َتَب ْي َن َتفَاته َتَتفَاة اْل َذفاو َ
ومن األميلة على ذلك في المتأخرين :
ش( ،)4رتى عنيه ،أت سيمي منيه راتييان :تهميا ال بيي عبيد اليظييم المنيذرش
 -1الفَ ْذ ُر ب ْن ُ
الب َذيار ْ
تالصالح بن أبى عمرت تبين تفاتيرما مائة تأربي تع رتن سينة ،فقيد ميات المنيذرش سينة

ست تذمسين تستمائة ،تالصالح مات سنة ثمانين تسبيمائة(.)5

 -1ألفية اليراقي ( .)170 /

 -2هت محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مرران اإلمام الحافظ الثقة يخ اإلسيالم محيدم ذ ارسيان أبيت اليبياس الثقفيي ميتالهم
الذراساني النيسابترش صاح

المسند الببير عاى األبتا

تالتاريخ تغير ذلب تأذت إبراهيم المحدم وتاسماعيل

متلده في سنة ست ع رة تمئتين .سير أعالم النبالء ()388 /14

 -3انظيير إلييى :السييابق تالالحييق(  ،)299 /تميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم(  ،)318 /تفييتح المغيييم ( ،)194 /4تت ييدري
الراتش (.)739 /2

-4هييت فذيير الييدين أبييت الحسيين عاييى بيين أحمييد البذييارى تلييد بدم ييق ت ار دار الحييديم تبيييت المقييدس جمييي المسييانييد .سييير
أعالم النبالء (.)315/5

-5انظر إلى :تدري

الراتش (.)738 /2
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()1

أص ييحا

الب ْرَدْاني ُّي ،تميات عايى رأس سينة الذمسيمائة ،ت ذير
رتى عنه حديثاً ،أبت عايى ُ

الس ييافي ه ييت :س ييبطه عب ييد ال ييرحمن ب يين مب ييي أب ييت القاس ييم م ييات س يينة ذمس ييين

()2

يين اليير ْاتَي ْين فيييه فييي
تسييتمائة .لييذلب قييال ابيين حجيير" :تأبثي ُير مييا َتقَ ْفنييا عايييه ميين ذلييب مييا بي َ

ستن سنةً"( ،)3تنقاه عنه السيتطي في التدري (.)4
التفاة مائة َ
تذ ْم َ
تغال ي

مييا يقييي ميين ذلييب أن المسييمتع منييه قييد يتييأذر مان ياً بيييد مييتت أحييد ال يراتيين عنييه

ماناً ،حتى يسمي منه عند تقدم سنه حال بتن المستمي في ابتداء أمره يسمي منه عند تقدم سنه
بيي ي

األح ييدام ،تيي يييل بي ييد الس ييماع من ييه دهي ي اًر ط ييتيالً ،فيحص ييل م يين مجم ييتع ذل ييب نح ييت ه ييذه

المدة(.)5
قيال ابيين بثييير" :تهييذا إنمييا يقيي عنييد رتاييية األبييابر عيين األصياغر ،ثييم يييرتش عيين المييرتش
عنه ،متأذر ألن ال هرش رتى عن تاميذه مالب بن أنس" (.) 6

العلة وعتقتها بمعرفة من اشترك في الرواية ع ه راويان أحدهما متقدم واآلخر
متأخر عن راو واحد
إن اليالقة بينرما عالقة قتية ،متجانسة ،مرتبطة ،ارتباطاً تثيقاً حيم إن هيذا الفين –أش
ميرفة السابق تالالحق – مرتبط بميرفة تتاريخ الرتاة ،من التفيات.

 -1هييت اإلمييام اليالميية المحييدم الحييافظ المفتييي ،يييخ اإلسييالم ييرو الميم يرين ،أبييت طيياهر أحمييد بيين محمييد بيين أحمييد

األصبراني تياق جده أحمد بساَفَة ،تهت الغايظ ال فة ،تلد الحافظ أبت طاهر سنة ذميس تسيبيين تأربيمائية أت قباريا بسينة.
بان إماما مقرءا ،محمتدا ،تمحدثا ،حافظيا ،جربيذا ،تفقيريا متقنيا ،تنحتييا مياهرا ،تلغتييا محققيا ،ثقية فيميا ينقايه ،حجية ،ثبتيا،
انترى إليه عات اإلسناد في البالد .سمي الحديم البثير ترحل في طابه إلى اآلفاق .سير أعالم النبالء ()5 /21

 -2تالص يتا

هييت ذمسييتن بمييا قالييه ابيين حجيير فييي ن هيية النظيير فييي تتضيييح نذبيية الفبيير (  ،)152 /تالسييذاتى فييي فييتح

المغيم( ،)195 /4تليس ذمساً بما قاله السيتطي في تدري

الراتش (.)739 /2

 -3ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر(  ،)152 /فتح المغيم (.)195 /4
 -4انظر إلى :تدري

الراتش (.)739 /2

 -5انظر إلى :ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر(  ،)153/تفتح المغيم (.)196 /4
 -6اذتصار عاتم الحديم ( .)205 /
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ثييم إن عالقيية هييذا الفيين ببتي

التفيييات عالقيية تاضييحة بينيية ألن متضييتع هييذا الفيين ،هييت

البحم في تفاة الراتيين عن هذا ال يخ ،مي التأبد تالتثبت بأنرما رتيا عنه ،تهذا يفييد فيي ميرفية
ما إذا بان أدرب هذا ال يخ الذش يرتش عنه تسمي منه أت ال(.)1
قات :تميرفة السابقين تالالحقين بميرفة التاريخ يفييد فيي تمييي المييرتو مين المجريتل،
تالثقة من الضييو ،تالمتقدم من المتأذر.

قال السذاتش" :تلتال ميرفة التياريخ ميا اتصيل أحيد مين الذايو ب يي ٍء مين أذبيار السياو،
تال عرو فاضل من مفضتل ،تال امتا ميرتو عن مجرتل"(.)2
قاييت :تبييذلب ال نسييتطيي الحبييم عاييى الحييديم ،ته يذه ميين الياييل القادحيية إذا لييم نسييتطي أن نمي ي ه،
تمن هنا يتبيين ميرفية اتصيال السيند باتصيال رجاليه –أش بيل رٍات سيمي مين اآلذير– أت انقطاعيه،
وتاذا لم يسمي منه فرذه عاة قادحة ،تقدح في الحديم ألن بل رٍات من رتاة السند ييد مذرجاً مين
مذارج الحديم ،أت بتابة ،أت طبقة من طبقات السند.
تالذطي

البغدادش اعتمد في بتابه "السابق تالالحق" ،عاى بت  :التاريخ ،تالتيراجم التيي

تيتني بالتفيات اعتماداً ببي اًر(.)3
قاييت :وتان عييدم ميرفيية الييرتاة السييابقين ميين الالحقييين عايية تقييدح فييي الحييديم ألنييه إذا
عييرو تيياريخ التفيياة ،عييرو السييابق ميين الالحييق ،تميين ثييم يحبييم عاييى الحييديم بالسييماع أت عييدم
السماع ،أت باالتصال أت االنقطاع أت ...إلخ.
إن َج ييا ت َعاي ييه أ ييياء أش :م ي َين الذط ييأ فيذ ييتَاط حديث ييه ،تربم ييا ال َي ييدرش
قي يال البق يياعيْ ":

ط البل"( ،) 4تاالذتالط عاة قادحة ،متجبة لرد الحديم.
ابق تالالحق فيسق َ
الس ُ

-1انظر إلى :السابق تالالحق ( .)14 /

 -2اإلعالن بالتتبيخ لمن ذم التاريخ ( .)62/
 -3انظر إلى :السابق تالالحق ( .)14 /

 -4النبت التفية بما في رح األلفية (.)322 /2
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قال السذاتى " :تبتن التاريخ [ييدذل ضيمناً فييه ميرفية السيابق تالالحيق هيت[ أحيد األدلية
لضبط الراتش ،حيم يقتل فيي الميرتى :تهيت أتل ييء سيميته منيه ،أت بيان فيالن ذير مين رتى
عن فالن...إلخ "( .) 1قات :تهذا يفييد فيي الب يو عين اليايل التيي تيتيرى األسيانيد مين اليرتاة مين
حيم التاريخ .تعدم ضبط الراتش ،من حيم طبقته ،أت رتايته ،أت سماعه هذا ييد عاة قادحة.
تبييذلب عييدم ضييبطه أيض ياً ميين حيييم :يييتذه ،تتالميييذه ،عايية قادحيية تقييدح فييي صييحة
الحديم بذلب.

 -1اإلعالن بالتتبيخ لمن ذم التاريخ ( .)29 /
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المبحث اليالث
مع ِرفَ ُة م ْن لَم ير ِو ع ْ ُه إَِّل راو و ِ
ين فَ َم ْن َب ْع َد ُه ْم 
اح ٌد ِم َن َّ
الص َح َاب ِة َوالتَّا ِب ِع َ
َ ْ َْ َ
َْ
َ َ

()1

تعريفه :هت ميرفة من لم يرت عنه مين الصيحابة ،أت التيابيين أت مين بييدهم إال رٍات تاحيد
فقط( ،)2تهت ما يسمى بميرفة اْل ُت ْح َدان(.)3
ين فميين
تميين الجييدير ذبيره أن ميرفيية َمي ْين لَييم َيييرت َع ْنييه إال رٍات َتاحييد مي َين الصي َيحابة َتالتييابي َ
بيدهم من مباحم اإلسناد.
فوائده:
فال يقَبل ألن الصحابة بارم عدتل(.)4
 -1يفيد في َم ْيرفَةُ اْل َم ْجرتل إ َذا لَ ْم يبن صحابيعا َ
 -2تيفيد أيضاً في الت َي ُار (.)5
 -3ي يل اإل بال تااللتباس عند االذتالو في رٍات تاحد.

 -4سرتلة الب و تالبحم عن الرتاة الذين لم يرتتا إال عن رٍات تاحد.

 -1هذا هت النتع السابي تاألربيتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"( .)319 /

 -2انظير إليى :ميرفية أنيتاع عايتم الحيديم(  ،)319/تن هية النظير فيي تتضييح نذبية الفبير(  ،)100 /تفيتح المغيييم (/4

.)198

 -3انظر إلى :تدري

الراتش (.)739/2

 -4انظر إلى :المصدر السابق (.)739/2

 -5انظر إلى :رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)158/
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الميال األول ي ي ي ي من الصحابة الذين لم يرو ع هم إل الشعبي:
أذرج الحابم الحديم بنسناده ... :عن عامر( ،)1عن هرم

()2

بن ذنبل ،قيال :بنيت عنيد

يان...
رسييتل اهللفأتتييه ام يرأة ،فقالييت :يييا رسييتل ،أش ال ييرر أعتميير؟ قييالْ " :
اعتَمييرش فييي َرَم َ
ضي َ

الحديم "

(.)3

ق ييال الح ييابم :ه ييرم ب يين ذن ييبل ه ييت ص ييحابي ،ل ييم ي ييرت عن ييه غي يير ال يييبي ،تب ييذلب م يين
الصحابة :عامر بن رر ،تعرتة بن مضرس ،تمحمد بن صفتان األنصارش ،لم يرت عينرم غيير
ال يبي( .) 4فيبتن ال يبي قد انفرد في الرتاية عن هؤالء الصحابة.
الميال اليا ي :الرواة الذين ا فردوا بالرواية عن آبائهم:
تأذييرج الحييابم بنسييناده ...:عيين قيييس بيين أبييي حييا م قييال :حييدثني دبييين بيين سييييد الم نييي
قال :أتيت النبي  في رب

من م ينة ،فقال ليمرْ " :انطَا ْق فَ َجر ْ ُه ْم ...الحديم "(.)5

قييال الحييابم :دبييين بيين سييييد الم نييي صييحابي ،لييم يييرت عنييه غييير قيييس بيين أبييي حييا م،
تبذلب من الصحابة  :الصنابح بن األعسير ،تميرداس بين ماليب األسيامي ،تأبيت سيرم ،تأبيت حيا م
تالد قيس بارم صحابيتن ،ال نيام لرم راتياً غير قيس بن أبي حا م(.)6

 -1هت عامر بن راحيل الرمداني ال يبي ،تذبره الحابم في ميرفة عاتم الحديم (  ،)158 /تبذلب مسيام فيي المنفيردات
تالتحدان ( .)51 /

 -2تسماه ابن الصالح ته  ،تقال إن الحابم قد سماه هرم ،تذلب ذطأ .انظر إلى" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (،)319/
تفيما نقاه السيتطي في التدري

من قتل الم ش :ته

أبثر تأحفظ .انظر إلى :تدري

 -3أذرجه اإلمام أحمد ،في مسنده ،)177/4 ( ،حديم رقم .17636

الراتش (.)740/2

 -4انظر إلى :تالمنفردات تالتحدان (  ،)51-50-49 /تميرفة عاتم الحديم (  ،)158 /تميرفية أنيتاع عايتم الحيديم (
 )319 /فتح المغيم ( ،)198 /4تتدري

الراتش ()740 /2

 -5أذرجه ابن حبان في صيحيحه ،فيي بتيا  :التياريخ ،بيا

الميجي ات ،ذبير ميا بيارب اهلل لصيفيه اليسيير مين أسيبابه

التيي فييرق بريا بينييه تبيين غييره مين أمتييه ،)462/14(،حيديم رقييم " .6528إسيناده صييحيح ،عايي بيين مسيام :هييت ابين سييييد
الطتسي ،ثقة من رجال البذارش ،تمن فتقه ثقات من رجال ال يذين غيير صيحابيه ،فقيد رتى ليه أبيت داتد حديثيه هيذا .ابين

أبي ائدة :هت يحيى بن بريا" .صحيح ابن حبان (.)463 /14

 -6انظر إلى :المنفردات تالتحدان (  ،)28 /تميرفة عاتم الحديم ( .)158 /
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الميال اليالث ي ي ي ي من الصحابة جماعة لم يرو ع هم إل أولدهم :
قيال الحيابم تميينرم :المسيي

بيين حي ن القر ييي ،ليم يييرت عنيه غييير ابنيه سييييد ،تعميير بيين

قتادة ،ليم ييرت عنيه غيير ابنيه عبييد ،تماليب بين نضياة الج يمي ليم ييرت عنيه غيير ابنيه عيتو أبيي
األحت

الج مي...إلخ(.)1

الميال الراب ي ي ي ي تفرد الزهري بالرواية عن التابعين :
تأذييرج الحييابم بنسييناده...:عيين ابيين ييرا

قييال :حييدثني محمييد بيين أبييي سييفيان بيين جارييية

الثقفي ،أن يتسو بن الحابم أبا الحجاج ،أذبره أن سيد بن أبي تقيا

 ،قيال :سيميت رسيتل اهلل

ان قَُرْي ٍ
ل ...الحديم "(.)2
 يقتلَ " :م ْن ُيرْد َه َت َ
قال الحابم بما مينياه :ال نيايم لمحميد بين أبيي سيفيان تعميرت بين أبيي سيفيان بين الييالء
بن جارية الثقفي راتياً غير ال هرش ،تبذلب تفيرد ال هيرش عين نييو تع يرين رجيالً مين التيابيين ليم
يرت عنرم غيره(.)3
تمثال هذا النتع في التابيين :أبت الي راء الدارمي ،فام يرت عنه غير حماد بن سامة (.)4

 -1انظر إلى :المنفردات تالتحدان (  ،)23 /تميرفة عاتم الحديم ( .)159 /

 -2أذرجه اإلمام أحمد فيي مسينده ،)224/2(،حيديم رقيم  ،1474تاسيناده حسين ألن فييه محميد بين أبيى سيفيان صيدتق.
انظر تقري

الترذي

(.)481/

 -3انظر إلى :ميرفة عاتم الحديم (  ،)159 /تاذتصار عاتم الحديم ( .)208 /
 -4انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)322 /
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العلة وعتقتها بمعرفة من لم يرو ع ه إل واحد من الصحابة أو التابعين ومن
بعدهم
قات :إن اليالقة بين الياة تميرفة التحدان ،عالقة قتية حيم بميرفة هذا الفن تتبين
اليال بميرفة :المجرتل ،أت الضييو .فرذا اليام يفيد في الب و عن ميرفة المجرتل ،إذا لم
يبن صحابياً ألن الصحابة بارم عدتل.

قال ال ْرَب ُّي (ت794ه) " :تبقتلرم من لم يرت عنه إال رٍات تاحد فرت مجرتل"

(.)1

قاييت :تالمجرييتل عايية قادحيية ال يقبييل بييه الحييديم .وتاذا انفييرد اليراتش برتايتييه عيين تييابيي،
تبان من الضيفاء فرذه عاة قادحة ،تال يقبل برا الحديم.
وتاذا انفييرد ال يراتش بالرتاييية عيين أبيييه أت عيين غي يره ،تبييان ثقيية فييال يينييي قبييتل انف يراده فييي
جميييي رتاياتييه مطاقياً ،تهييذه عايية قادحيية ألنييه قييد يبييتن انفييرد بالرتاييية عيين أبيييه بيييد اذتالطييه ،أت
يبتن الراتش نفسه قد تهم تذاط تأذطأ في الرتاية عن أبيه أت عن غيره.
تقال ابن عبد البير :تميا أعايم ليبيد اهلل بين عصيمة

()2

جرحية ،إال أن مين ليم ييرت عنيه إال

رجل تاحد ،فرت مجرتل عندهم .فقيال :وتان بيان ميرتفياً بالثقية ،تاألمانية ،تاليدالية ،فيال يضيره إذا
لم يرت عنه إال تاحد ( .)3قات  :أش ارتفيت الياة باليمل ب رتط الصحيح أت الحسن.

تميرفة هذا الفن تساعد في سرتلة الب و عن الياة ،بما في حديم عمران بن حصين،
حيم بين ابن عبيد البير :أنيه ييدتر عايى هيير بين محميد عين أبييه ،تأبيته مجريتل ،فيال يقبيل ،تليم
يرت عنه غير ابنه هير ،ت هير أيضاً عنده منابير(.)4
قاييت :فأصييبح الحييديم ميين قبيييل المييردتد ،فييال يقبييل حديثييه الجتميياع الضيييو –أش لييه
منابير -مي الجرالة مي عدم المتابية النفراده.
 -1انظر إلى :النبت عاى مقدمة ابن الصالح – لا رب ي.)210 /2( -

 -2عبيد اهلل بيين عصيم تيقييال بين عصييمة أبييت عايتان الحنفييي اليجايي حديثييه فيي أهييل البتفيية تاصياه ميين اليمامية تقييال أبييت
القاسم الطبراني تقد قيل عبد اهلل بن عصمة تالصتا

 -3انظر إلى :االستذبار الجامي لمذاه

عبد اهلل بن عصم .ترذي

فقراء األمصار (.)375 /6

 -4انظر إلى  :التمريد البن عبد البر (.)64 /2
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قييال ابيين حجيير " :فيينن سييمي ال يراتش تانفييرد رٍات تاحييد بالرتاييية عنييه فرييت مجرييتل اليييين
بالمبرم ،فال يقبل حديثه إال أن يتثقه غير من ينفرد "(.)1
قييال ابيين رجي " :فيينذا انفييرد تاحييد ميين هيؤالء] ،أش ميين لييم يييرت عنييه إال تاحييد[ بحييديم تلييم
يتابي عايه ،لم يحتج به"

()2

ألن المتابية تب و أت ت ييل اليايل ،تهيذا ميا يقصيد بيه بجميي الطيرق

الذش تب و به الياة.
قات  :الراتش الذش انفرد برتايته ال تبتن له متابيات ألنه تاحد فقط لم ي اربه غيره فيي
الرتاية ،فيدم االحتجاج به عاة قادحة في الحديم.
تبين ابن رج

أيضاً فيما ذبره عن أحمد بن حنبل :أن ابن أبي لياى ال يحيتج بيه ،إنميا

عنى إذا انفرد بال يء ،تأ د ما يبتن في هذا إذا لم يحفظ اإلسناد ،في اد فيي اإلسيناد أت نقي

أت

غير اإلسناد أت جاء بما يتغير فيه المينى (.)3
تقد ذبر ابن رج

أن أبثر الحفاظ المتقدمين ،قد بينتا أن الحديم إذا انفرد به تاحيد وتان

لم يرت الثقات ذالفه ،أنه ال يتابي عايه ،تيجياتن ذلب عاة فيه -أش عاة قادحية فيال يقبيل حديثية
أت رتايتييه  ،-الارييم إال أن يبييتن مميين بثيير حفظييه تا ييتررت عدالتييه تحديثييه أش ميين تييتفرت فيييه
رتط الصحة في الرتاة  -بال هرش تنحته ،تربما يستنبرتن بي
تلرم في بل حديم نقد ذا

تفردات الثقيات الببيار أيضياً،

-أش عاة  ،-تليس عندهم لذلب ضابط يضبطه (.) 4

 -1ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)102 -101 /
 -2رح عال الترمذش (.)416 /1

 -3انظر إلى :رح عال الترمذش (.)416 /1
 -4انظر إلى :المصدر السابق (.)582 /2
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المبحث الراب
ِ
َن ِت ْل َك
ِّدة فَ َ َّن َم ْن َل ِخ ْب َرةَ لَ ُه ِب َها أ َّ
َس َماء ُم ْختَلِفَة أ َْو ُ ُع ْوت ُمتَ َعد َ
َم ْع ِرفَ ُة َم ْن ُذك َر بأ ْ
()1
َو ال ع َ ِ
ين
اعة ُمتَفَِّرِق َ
وت ل َج َم َ
ْاأل ْ
اء أ ِ ُ
َس َم َ
تعريفه :
هت ذبر رات تاحد بأسماء متيددة ،أت صفات مذتافة ،من بنى أت ألقا

أت أنسا

تنحت

ذلييب ،إمييا ميين جماعيية ميين الييرتاة عنييه ،بحيييم يييرتش أحييدهم عنييه باسييمه ،ت ذيير بصييفته ،تثالييم
ببنيته ترابي باقبه ،تنحت ذلب ،ييرفه بل تاحد بغير ما عرفه اآلذر ،أت مين رات تاحيد عنيه ييرفيه
مرة برذا تمرة بذاب ي ي بمينى تييددت الرتاييات عنيه ي ي ،فياتيبس عايى مين ال ميرفية عنيده بيذلب ،بيل
عا ييى بثي يير م يين أه ييل الميرف يية تالحف ييظ .ق ييال اب يين الص ييالح :ته ييذا ف يين ع ييتي

( ،)2تالحاج يية إلي ييه

()3
ته َت نتع ببير من هذا اليام"(.)4
حاقة ُ " ،

اإلسناد.

تم يين الج ييدير ذبي يره أن ميرف يية م يين ذب يير بأس ييماء مذتاف يية أت ني ي ْيتت متَي ييددة م يين مباح ييم

فوائده:
 -1ميرفة الراتش الثقة ،من الضييو ،في الحديم.
 -2إنه يفيد في ميرفة التدليس بأنتاعه ،تبذا المدلسين.
 -3تميي الرتاة بأسمائرم تألقابرم تبناهم...إلخ.
 -4الحبم عاى الحديم بميرفة الرتاة في اإلسناد.
 -5إن تيرفه يسرل ب و اليال في بي

األسانيد.

 -6له عالقة ببيان المقبتل من المردتد من األحاديم.
 -7قد يتتقو اليمل بالحديم عاى تميي أحد رتاة السند.
 -1هذا هت النتع الثامن تاألربيتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)323/
" - 2أش :صي

االستذراج ،تالحاجة إليه حاقة لميرفة التدليس ،تفائدة ضبطه األمن من تتهم التاحد اثنين فأبثر .تا تباه

الضييو بالثقة تعبسه" .فتح المغيم ( ،)201 /4ت انظر إلى :تدري

 - 3انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)323 /تتدري
 -4ميرفة عاتم الحديم( .)177 /
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من أميلة ذلك:
الميـال األول ي ي ي ي محمييد بين السييائ

البابيي ،تهييت ضيييو ،لبنييه عيالم بالتفسييير تباألذبييار

تاألنسييا  .فميينرم ميين يصييرح باسييمه هييذا ،تميينرم ميين يقييتل :حميياد بيين السييائ  ،تميينرم ميين يبنيييه
بأبي النضر ،تمنرم من يبنيه بأبي سييد ،قال ابن الصالح :تهت الذش يرتش عنه عطيية الييتفي
التفسير ،متهماً أنه أبت سييد الذدرش(.)1
الميال اليا ي ي ي ي ي سالم أبت عبد اهلل المدني ،الذش يرتش عن أبي هريرة تأبى سيييد الذيدرش
تعائ يية فينسييبتنه فييي تالئييه إلييى جرييات متيييددة .تهييذا بثييير جييداً ،فسييالم أبييت عبييد اهلل المييدني هييت
ش ،تهييت
صيير ُّ
صير ُّ
شَ ،تهييت َسيال ٌم َمي ْيتلَى َ يداد ْبيين اْلرَياد الن ْ
َسيال ٌم َمي ْيتلَى َماليب ْبيين أ َْتس ْبين اْل َحي َيدثَان الن ْ
تهي َيت َسييال ٌم َمي ْيتلَى اْل َم ْرييرش ،تهييت َسييال ٌم َسي َيب َال ُن...إلييخ .تالتييدليس أقسييام بثي يرة ،بمييا
صييريينُ ،
َسييال ُم الن ْ
تقدم(.)2

تسيى ْبين
الميال اليالث ي ي ي ي تأذرج الحابم بنسناده عن أَبى يتسوَ ،ع ْين أَبيي َحنيفَيةََ ،عي ْن ُم َ
أَبي َعائ َ ةََ ،ع ْن َع ْبد الاه ْبن َ د ٍاد َ ،ع ْين أَبيي اْل َتلييد َ ،ع ْين َجيابر ْبين َع ْبيد الايه َ ،ع ْين َر ُسيتل الايه
ال" :م ْن صاى َذْا َ ٍ
اءةٌ"(.)3
اءتَهُ لَهُ ق َر َ
و إ َمام ،فَنن ق َر َ
 أَنهُ قَ َ َ َ
يال الحييابمَ " :ع ْبي ُيد الاييه ْبي ُين ييداد ُهي َيت بنفسييه ،أَبييت اْلتليييدَ ،ت َميين تر ياتن بميرفَيية ْاألَسييامي،
قَي َ
أ َْتَرثَه م ْثل َهذا اْل َتهم"( )4فقد ذبره الحابم مرة باسمه ،تأذرى ببنيته.

 -1انظر إلى  :ميرفة أنتاع عاتم الحديم(  ،)323 /تاذتصار عاتم الحديم (  ،)209 /تتدري
 -2انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم ( .)209 /

الراتش (،)746 /2

 -3أذرجه اإلمام الدارقطني في سننه ،با ( )35ذبر " من بان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة" ،تاذتالو الرتايات/3( ،

 ،)360حييديم رق يم  ،1247وتاسييناده ضييييو ألن فيييه محمييد بيين القاسييم المحيياربى ضييييو .انظيير إلييى :تقري ي
(.)502/
 -4ميرفة عاتم الحديم ( .)178-177 /

102

الترييذي

الفص الثاني

العلة وعالقتها باألنواع من النوع الخامس واألربعين إلى النوع الواحد والخمسين

العلة وعتقتها بمعرفة من ذكر بأسماء مختلفة
إن ميرفة مين ذبير بأسيماء مذتافية تصيفات متييددة ،ذات عالقية قتيية فيي ميرفية اليايل
فري مبينة متضحة با فة لايال.
إن ميرفيية ميين ذبيير بأسييماء مذتافيية ،يسيياعد تييييين عاييى ابت يياو متضييي اليايية بميرفيية
الراتش الضييو من الثقة ،أت بميرفته صغير السن أت ببير السن لاحبم عاى الحديم.
فقييد تبييتن اليايية فييي ال يراتش الييذش ذبيير بأسييماء متيييددة ،أت صييفات مذتافيية ،بحيييم يبييتن
ضييفاً ،أت صغير السن ،أت الفاعل له مقالً من ال ييت فيي متاضيي مذتافية( ،)1تهيذه عاية قادحية
تذرج الحديم من الصحة إلى الضيو.
فقييد يييذبر ال يراتش بأسييماء متيييددة أت صييفات مذتافيية بييي َال ييييرو ألسييبا

متيييددة إمييا

ضييفاً تهت أَن يذبر الراتش الضييو باسيمه ،أَت بنيتيه تلبين ال يتيابي فيي تيريفيه ،ت ياربه
ل َبتنه َ
يب البنييية ثقَيية ،فَتييتهم أَنييه َذلييب الثقَيية( ،)2تهييذه عايية قادحيية  -أش الييتهم تالذاييط بييين الثقيية
فييي تْاي َ
تالضييو تعدم تميي أحدهما عن اآلذر.-
قا ييت  :إن ع ييدم ميرف يية الي يراتش عا يية قادح يية تق ييدح في يي الح ييديم تتحيا ييه م يين الص ييحة إل ييى
الضيو ،تبذلب تتهم السامي بأن الراتش الضييو ثقة أت اليبيس لم ياربته فيي االسيم أت البنيية
أش لتيدد أسمائه تصفاته ي -فنن ذلب عاة قادحة متجبة لرد الحديم.تقد ذبر ابن حجر هيذا النيتع فيي الجرالية مبينياً أن سيب

الجرالية هيت أَن اليراتش قَيد تَبثير

نيتت ي يه مي يين اسي ييم ،أت صي ييفة ،أت بنيي يية ،أت لق ي ي  ،أت حرفي يية ...إلي ييخ ،فيي ييذبر بغيي يير م ي يا ا ي ييترر بي ييه
لغر  ،)3(.تالجرالة تيد عاة قادحة ،إال إذا تبين الت جرالته.

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)202 /4

 -2انظر إلى :النبت عاى مقدمة ابن الصالح – لا رب ي.)78،76 /2( -
 -3انظر إلى :نذبة الفبر في مصطاح أهل األثر (.)723 /4
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قاييت :إن التييدليس

()1

بأنتاعييه قييد يبييتن عايية قادحيية ،أت عايية غييير قادحيية فميرفيية الييرتاة

بأسمائرم المتيددة تصفاترم المذتافة يفيد فيي الب يو عنريا – أش عين الياية بنتعيريا– فيي اليرتاة
بميرفة التدليس تالمدلسين.
ق ييال اب يين بثي يير " :تأبث يير م ييا يق ييي ]م يين[ ذلي يب[ أش مم يين ذب يير بأس ييماء متي ييددة أت ص ييفات
مذتافيية[ ميين المدلسييينُ ،يغربييتن بييه عاييى النيياس ،فيييذبرتن الرجييل باسييم ليييس هييت م ييرت اًر بييه ،أت
يبنتنه ،ليبرمته ]تاإلبرام عاة قادحة [عاى من ال ييرفرا ،تذلب بثير"(.)2

تقييد يسيياعد فييي ب ييو اليايية إذا بييان اليراتش متَيأَذر اْل َتفَيياة ،قييد ييارب اليراتش َعنييه جماعيية
دتنه في السماع منه ،أَت يبتن أَصغر من الراتش سناً(.)3
قال السذاتى" :تيبتن استصغا اًر لسن الذش حدثه به ،إما بأن يبتن أصغر منه أت أببر،
لبن بيسير أت ببثير ،لبن تأذرت تفاته حتى اربه في األذذ عنه من هت دتنه"(.)4
فنذا بان الفاعل -أش الراتش ممن ذبر بأسماء متييددة أت صيفات مذتافية  -ليه مقيالً مين
ال يت ألسيبا

بيالنظر فيي اليرتاة ،تتمييي هم إن بيان مبثي اًر(.)5

متييددة ،أت قصيداً لتميرن الطالي

تهذا هت تدليس ال يت الذش ييد قسماً من أقسام التدليس(.)6
قات :فميرفة هذا الفن يفيد في ميرفة التدليس بما قال ابن الصالح  :فقيد يسيمى ييذه،
أت يبنيه ،أت ينسبه ،أت يصفه ،بما ال ييرو

()7

ليتهم بأنيه غييره عايى مين ال ميرفية ليه بيه ،تهيذا

ما ييرو بتدليس ال يت .

 -1قاييت :هنيياب أن يتاع لاتييدليس منرييا تييدليس اإلسييناد تتييدليس ال يييت تميين الياميياء ميين اد بتييدليس التسييتية تتييدليس القطييي
تتدليس السبت انظر إلى :تدري

الراتش ( .)164-163/

 -2اذتصار عاتم الحديم ( .)208 /

 -3انظر إلى :النبت عاى مقدمة ابن الصالح – لا رب ي.)76 /2( -
 -4فتح المغيم (.)237 /1

 -5بقصد التنبيه تميرفة غيره عن الراتش بتيدد أسمائه ب رط أن يبتن هت نفسه تلييس غييره .قيال السيذاتى" :تال مياني مين
قصييدهم االذتبييار لايقظيية ،تاإللفييات إلييى حسيين النظيير فييي الييرتاة تأح يتالرم تأنسييابرم إلييى قبييائارم تباييدانرم تحييرفرم تألقييابرم

تبناهم ،تبذا الحال في بائرم" .فتح المغيم(.)239 /1

-6انظر إلى :فتح المغيم (. )202 /4

 -7انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم(  )74/تدري

الراتش (.)261 /1
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تمن عرو بالتدليس صار مجرتحاً ،تالجرح عاة قادحة ترد برا رتايته.
تهت أن يصو الراتش بما ال ييرو في ترر به من اسم ،أت بنية ،أت نسيبة إليى قبياية ،أت
بايدة ،أت صينية ،أت نحيت ذليب ،بيي ييتعر ميرفية الطرييق عايى السيامي( ،)1ف ير ميا فيي هيذا النيتع
هييت مييا بانييت تغطيتييه لاضيييو فييي ال يراتش بمييا فيييل فييي محمييد بيين السييائ

البابييي

()2

الضييييو

حيم قيل :فيه حماد لتضمنه الذيانة ،تالغل ،تالغرتر ،تذليب حيرام بميا تقيدم إجماعياً( ،)3إال أن
يبتن ثقة عند فاعاه(.)4
قات :إن عدم الميرفة برذا اليام –أش بمن ذبير بأسيماء مذتافية مين اليرتاة -ييدذل اليتهم
في الحديم ،الذش يبتن فييه رٍات تاحيد تلبين قيد ييذبر باسيم أت ببنيية أت ...إليخ ،غيير التيي ذبير
برا عاى أنرما راتيان عند من ال ميرفة له به ،تهذا عاة قادحة في اإلسناد ،متجبية ليرد الحيديم
إذا لم ييرو الرتاة من أسمائرم أت بناهم أت ألقابرم لتميي هم لاحبم عاى الحديم.
قال الصنياني ":تينبغي الينايية بيذلب]أش بميرفية مين ذبير بأسيماء متييددة ،أت ألقيا  ،أت
صييفات مذتافيية[ فربمييا ترد ذبيير ال يراتش م يرة ببنيتييه ،تم يرة باسييمه ،فيييظن ميين ال ميرفيية لييه بييذلب
أنرما رجالن ،تربما ذبر الراتش باسمه ،تبنيته مياً فتتهمه بيضرم رجاين "(.)5

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)236 /1

 -2قد سبق ذبره في األمثاة .انظر إلى.)97/( :
-3انظر إلى المثال األتل .

 -4انظر إلى :فتح المغيم (.)237 /1

 -5تتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)280-279 /2
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تالدليل عاى ذلب ميا رتاه الحيابم باإلسيناد اليذش سيبق مينيا فيي األمثاية بيذبر اسيم عبيداهلل
يال الحيابم " :عبيداهلل بين يداد
ابن داد مرة ،تفي نفس السند ذبره مرة أذرى ببنيته أبت التليد ،فقَ َ
هت بنفسه ،أبت التليد"(.)1

قات :تمن ال ييرو هذا الفن يقي في التهم ،الذش ييد عاة قادحة عاى من ال ميرفة ليه،
تعايم تبصييرة لميا يقيي فيييه مين إبيدال – أش ضيييو بثقية – ،تتضييييو الثقية ييتهم أنيه ضييييو،
تق ييد يق ييي ف ييي ال ييتهم تالذا ييط ،ته ييذه جمييي ياً م يين أس ييبا

اليا يية المتجب يية لاض يييو ،تالت ييي ت ييرد بر ييا

األحاديم.
قال الحابم " :تمن تراتن بميرفة األسامي [أش من ذبر بأبثر من اسم أت صفة أت بنييه
...إلخ [ ترثه مثل هذا التهم"( ،)2أش ياتبس عايه األمر ت يقي في التهم ليدم تميي تميرفة اسيم
الراتش من بنيته ،أت غير ذلب.

 -1سبق ذبره في األمثاة السابقة في المبحم نفسه (.)97/
 -2ميرفة عاتم الحديم ( .)178 /
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المبحث الخامس
يث وا ْلعلَم ِ
ِ ِ ِ
اء َّ ِ
ات ْاآلح ِاد ِم ْن أَسم ِ
مع ِرفَ ُة ا ْلم ْفرَد ِ
اء َوأَْل َقا ِب ِه ْم
َ
َْ
ُ َ
الص َح َابة َو ُرَواة ا ْل َحد َ ُ َ
َْ
اه ْم
َو ُك َ ُ

()1

تعريفه:
قييال ابيين الصييالح ":هييذا نييتع مايييح ع ي ي  ،يتجييد فييي بت ي

الحفيياظ المصيينفة فييي الرجييال

مجمتعا ،مفرقا في أتاذر أبتابرا ،تأفرد أيضا بالتصنيو"(.) 2
قال السذاتى" :هت ما يجيل عالمة عاى الراتش من :اسم( ،)3تبنية( ،) 4تلق (.)6() 5
الحديم"(.)7
تقال أيضاً" :تالمفردات من بل َذلب نتع لطيو جداً ،ألو فيه أهل َ
تمي يين الجي ييدير ذب ي يره أن ميرفي يية المفي ييردات اآلحي يياد مي يين أسي ييماء الصي ييحابة ،ترتاة الحي ييديم
تالياماء ،تألقابرم تبناهم ،من مباحم اإلسناد.
فوائده:
صحيو(.)8
المة من الت ْ
 -1تمن فتائد هذا الفن الس َ
 -2سرتلة حصر يت الراتش تتالميذه تمرتياته.

 -3عدم تقتع لبس ي غالباً ي في اسم أش تاحد من هؤالء اآلحاد ،أت لقبه ،أت بنيته.
 -1هذا هت النتع التاسي تاألربيتن ،من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه":ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (.)325 /
-2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)325 /

 -3االسم" :هت ما تضي عالمة عاى المسمى" .رح التبصرة تالتذبرة ( ،)202 /2ت فتح المغيم ()207 /4
 -4البنية" :هت ما صدر بأ

أت أم" .المصدر السابق.

 -5تالاق " :ما دل عاى رفية أت ضية" .رح التبصرة تالتذبرة ( ،)202 /2تقال السذاتى" :تهيت ميا يتضيي أيضياً عالمية
لاتيريو ،ال عاى سبيل االسمية اليامية" .فتح المغيم (.)207 /4

 -6فتح المغيم (.)206/4

 -7المصدر السابق ( .)246 /

 -8انظر إلي :رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)162 /
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 -4إنه عند دراسة اإلسناد يتم التيرو إليرم  -أش الرتاة  -بيسر.
 -5صيتبة دذتل هؤالء ضمن تدليس ال يت .
 -6قبتل رتاية أحدهم إذا تفرد برا تبان ثقة  ،أت صيدتقاً ،تعيدم قبتلريا إذا بيان أقيل مين
ذلب ،إال بمتابي مثاه أت أقتى منه ،إن بان ممن يرتقي حديثرم إلى الحجية بذلب.
 -7إن ضبط هؤالء تاالهتمام بما يتياق برم يقال من عال األسانيد.
 -8بتذريج طريقه نييرو مين تابييه مين طرييق الصيحابي نفسيه إن بيان محتاجياً ،وتان ليم
نجد فنبحم لامتن عن ياهد مين طرييق صيحابي ذير بيي يرتقيي الحيديم بأحيدهما
وتان تج ييدتا فني ييرو ب ييذلب أن ييه ل ييم يتف ييرد برتاي يية ه ييذا الح ييديم ،وتاال فالح ييديم ف ييرد أت
غري .
 -9بميرفت ييه يمب يين تحدي ييد طبقت ييه ،تتالمي ييذه ،ت يييتذه ،ترحالت ييه ،تنحته ييا بس ييرتلة دتن
عناء.
 -10له صاة تثيقة ،تأهمية تقيمة ليام الحديم دراية.
 -11إنه يقال التهم في بي

أسانيد الحديم.

 -12له دتر في سرتلة حفظ :أسمائرم ،تألقابرم ،أت بناهم.
 -13قد يبتن هناب دتر لضبطرم في قبتل الحديم أت رده.
 -14ييمل عاى تيسير تذريج أحاديم هؤالء تيسرم في تيسير ترجمة التاحد منرم.
األميلة:
الميال األول ي ي ي ي ي أذرج الحابم بنسناده..." :عن ر بن حبييل قيال :سيميت عايياً يقيتل" :
يب إال
ضي َ
تاليذش فاييق الحبية ،تبي أر النسيمة ليرييد إلييي رسيتل اهلل " :أَنييهُ َال ُيحُّب َ
يب إال ُمي ْيؤم ٌنَ ،تَال َي ْب َغ ُ
ق "(.)1
ُم َناف ٌ
قال الحابم" :ال أعام في رتاة الحديم اًر غير ابن حبيل األسيدش ،تهيذا الحيديم مذيرج
في الصحيح"(.)2
 -1أذرجه اإلمام الترمذش في سننه ،في بتا  :المناق  ،با

( )20مناق

عاي بن أبي طال

ت ار  ،تأبت الحسن ،)634/5(،حديم رقم .3736تأعقبه الترمذش بقتله" :حسن صحيح".

 -2ميرفة عاتم الحديم ( .)180 /
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َسياَ َم َ ،عين
الميال اليا ي ي ي ي ي ي أذرج الحابم بنسناده...:عن ُس َي ْي ُر ْب ُن اْلذ ْمسَ ،ع ْن َ ْيد ْبن أ ْ
ال ":أُت َي النب ُّي بقطية من ذه من ميدن َبني ُساَ ْيٍم ...الحديم"(.)1
ْابن ُع َم َر قَ َ
قال الحابمُ :س َي ْيٌرَ ،تاْلذ ْم ُس ،بالهما من المفردات التي ال أعام أحداً تسمى برما(.)2
الميال اليالث ي ي ي ي أذرج الحابم بنسناده...:عن ربييُ ْب ُن َب ْد ٍر َ ،ع ْن ُع ْنظُ َت َانةَ َ ،عن اْل َح َسن،

َع ْن أ ََن ٍ
ال  " :ع ْن َد َم ْتضي ُس ُجتد َب َيا
س قال :قات :يا رستل اهلل أين أضي بصرش في الصالة قَ َ

تبة إ ًذا"
َستَطييُ َه َذا ،قَ َ
أ ََن ُس ،قَ َ
تَ :يا َر ُست َل الاهَ ،ه َذا َ د ٌ
الُ :قْا ُ
ال" :فَفي اْل َم ْبتُ َ
يد َال أ ْ
الحابمَ " :ت ُع ْنظُ َت َانةُ ال أعرو في الرتاة غير هذا"(.)4

 -1أذرجه الطبراني في ميجمه األتسط في با

( ،) 3

ال
قَ َ

الحاء من اسمه حاتم  30/4حديم رقم ،3532أتتقو عين الحبيم عايى

إسناد هذا الحديم ألن فيه محمد بن حاتم البغدادش لم أقو له عاى جرح أت تيديل .انظر إلى :تاريخ بغداد(.)155/9

 -2انظر إلى :ميرفة عاتم الحديم ( .)181 /

 -3أذرجه البيرقي في سننه الببيرى ،فيي بتيا  :الصيالة ،بيا ( )3ال يجيات بصيره متضيي سيجتده ،)284/2(،حيديم رقيم

 ،3359وتاسناد هذا الحديم ضييو جداً ألن فييه ربييي بين بيدر متيرتب الحيديم انظير تقريي
ابن حماد انظر تقري

الترذي

(.)560/

 -4ميرفة عاتم الحديم (  .)182 /تانظر إلى :البفاية في عام الرتاية (.)248 /
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األمثاة التالية انتقيترا من ميرفة أنتاع عاتم الحيديم اليذش ذبرهيا ابين الصيالح(،)1

تتبيه النتتش في تقريبه( ،)2تاستدرب عايه السيتطي في تدريبيه( ،)3تتتسيي السيذاتى فيي فتحيه(،)4

تالي ارقييي فييي ييرح ألفيتييه( ،)5تابيين بثييير فييي اذتصيياره( ،)6تغيييرهم فييي أقسييام هييذا النييتع  ،تصيينفت
فيه بت

لاب ْرديجى( ،) 7تغيره.
مستقاة مثل :األسماء المفردة َ

القسم األول -أسماء األفراد من الصحابة والتابعين :
يي بي ُين لََب ياً ،صييحابي ميين بنييي أسييد ،تبالهمييا بييالالم تالبيياء المتحييدة ،تهييت تأبييته فييردان،
أتالً -لَُبي ُّ
فيياألتل مصييغر عاييى ت ن أبييي بيين بي ي  ،تالثيياني مببيير عاييى ت ن فتييى تعصييا .تغاييط ابيين قيياني

فسماء أ َُبعياً بما قال السيتطي(.)8

ثانياً -أ َْت َسطُ ْب ُن َع ْم ٍرت اْل َب َجا ُّي ،تَابي ٌّي.
ص ْب ٍح اْل َب َالع ُّي ،تابيي.
تم ْب ُن ُ
ثالثاً -تَ ُد ُ
() 9
اس ُمهُ َي ْح َيىَ ،تَي ْح َيى َبث ٌير.
َجاَ ُح اْلب ْند ُّ
رابياً -م ْنرَا ْاأل ْ
ش َ ،ت ْ

ش ْب ُن س َن ٍ
ش َغ ْي ُرهُ.
ص ْغد ٌّ
ص ْغد ٌّ
ص ْغد ُّ
انْ ،
ش لَقَ ٌ َ ،ت َم َي َذل َب َفاَرُ ْم ُ
اس ُمهُ ُع َم ُرَ ،ت ُ
ذامساًُ -
ان اْلرَ ْم َدان ُّي.
سادساً ْ -ح َم ُد ْب ُن ُع ْج َي َ
ش ْب ُن َع ْج َال َن ،أبت أمامة.
ص َد ُّ
سابياًُ -

-1انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)329-325 /
 -2انظر إلى :التقري
 -3انظر إلى :تدري

تالتيسير ( .) 102،101 /

الراتش (.)763-750 /2

 -4انظر إلى :فتح المغيم (.)211-206 /4

 -5انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)204-202 /2

 -6انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم ( .)214-210 /

 -7انظر إلى :األسماء المفردة :من الصحابة  ،42/تمين التيابيين  ،79/تمين األتبياع  ،118/تمين الطبقية الرابيية ،156/
تمن الطبقة الذامسة .174/

 -8انظر إلى :تدري

الراتش (.)755 /2

 -9قال ابن الصالح" :إنما هت لق

لجاحة بانت به".ميرفة أنتاع عاتم الحديم (.)326 /
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َذطَأَ(.) 1
َع َسر ،الص َحاب ُّيَ ،ت َم ْن قَ َ
ص َنابح ٌّي فَقَ َد أ ْ
ص َناب ُح ْب ُن ْاأل ْ
ال فيهُ :
ثامناًُ -
القسم اليا ي -الك ى من األفراد:
اس ُمهُ ُم َياتَيةُ ْب ُن َس ْب َرةَ.
أتالً -أَُبت اْل ُي َب ْي َد ْينَ ،ت ْ
امةُ ْب ُن َمالب ْبن ق ْرطٍم (.) 2
ثانياً -أَُبت اْل ُي َ َراء الدارم ُّي ،اسمه أ َ
ُس َ
ثالثاً -أَُبت اْل ُمدلة ،تلم يتقو عاى اسمه(.)3
رابياً -أَُبت ُم َرَايةَ اْلي ْجا ُّي ،تاسمه عبداهلل بن عمرت ،تابيي ،رتى عنه قتادة.
ذامساً -أَُبت ُم َي ْيٍدَ :ح ْف ُ ْب ُن َغ ْي َال َن اْلرَ ْم َدان ُّي ،رتى عن مبحتل تغيره.
القسم اليالث – األلقاب من األفراد:
() 4
ان عاى ذالو فيه.
فرد  ،تاسمه م ْر َر ُ

أتالً -سفينة متلى رستل اهلل  من الصحابة لق
ثانياً -م ْن َد ُل بن عاي الين ش ،تمندل لق

له تاسمه َع ْمٌرت بن عاي.

-1تنبيه :قال السيتطي فيما نقاه عن ابن عبد البر" :لييس الصينابح هيت الصينابحي اليذش رتى عين أبيي ببير ألن هيذا اسيم
تذاب نس ي  ،تهييذا صييحابي تذاب تييابيي ،تهييذا بييتفي تذاب ييامي" .تييدري

حجر ":قيل في بل منرما :صنابح تصنابحي ،لبن الصتا

ال يراتش ( .)753 /2تقييال يييخ اإلسييالم ابيين

في ابن األعسر صنابح ،تفي اآلذر صينابحي ،تيظرير الفيرق

بينرما بالرتاة عنرما ،فحيم جاءت الرتاية عن قيس بن أبي حيا م عنيه فريت ابين األعسير تهيت الصيحابي تحديثيه متصيتل،

تحيم جاءت عين غيير قييس عنيه فريت الصينابحي تهيت التيابيي تحديثيه مرسيل" .االصيابة فيي تمييي الصيحابة (،)253 /3

تقال السيتطي :أضيبط مين هيذا :أن الصينابح ليم ييرت غيير حيديثين ،فيميا ذبير ابين الميديني .ت اد الطب ارنيي ثالثيا مين رتايية
الحارم بن ته  ،تغاط فيه بأنه الصنابحي".تدري

الراتش (.)753 /2

 -2قيال السيييتطي :هييذا االسييم ذبيره ابيين الصييالح فييي النييتع الذيامس تاألربيييين تقييال :أنييه األ يرر .تقيييل :غييير ذلييب فقيييل:
يسار بن ببر بن مسيتد ،تقيل :عطارد بن ببر ،تقيل :ابن بر  .انظر إلى :تدري

الراتش ()761 /2

" -3أبت ا ْل ُمدلة ،ببسر المرماة تفتح الالم الم ددة ،لم ييرو اسمه ،تانفرد أبت نييم بتسميته عبيد اهلل بين عبيد اهلل ،بيذا قاليه
ابن الصالح أيضاً .تقال اليراقي :تليس بذلب ،بل سماه بذلب ابن حبان في الثقات .تقال أبت أحميد الحيابم هيت أذيت سيييد
بن يسار ،تأذطأ إنما ذاب أبت م رد ،تهت أيضا فرد ،تاسمه عبد الرحمن بن يسار .تقال ابن الصالح في أبيي المدلية :رتى
عنه األعمل تابن عيينة تجماعة .فقال اليراقي :تهت تهم عجي  ،فام يرت عنه تاحد منرم أصال ،بل انفرد عنه أبت مجاهد

سيد الطائي ،بما صرح به ابن المديني ،تال أعام في ذلب ذالفا بين أهل الحديم" .المصدر السابق (.)761 /2

 -4قال السيتطي" :تسب
(.)762 /2

تاقيبه سفينة أنه حمل متاعاً بثي اًر لرفقته في الغ ت ،فقال له النبي :أنت سفينة" .تيدري
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تن ْب ُن َسي ٍيد التُنتذ ُّي اْلقَ ْي َرَتان ُّي ،صاح
ثالثاًَ -س ْحُن ُ

المدتنة عاى ميذه

ماليب ،لقي

فيرد ،تاسيمه

عبد السالم.

رابياًُ -م ْ َب َد َان ْه :تهت لق  :عبد اهلل بن عمر بن أبان األمتش متالهم ،تقيل له :الجيفي نسبة إلى
ذاله :حسين بن عاي الجيفي.

القسم الراب – زاد السخاوى :األ ساب من األفراد(.) 1
امة"(.)2
أتالً" -الَاَ ْبقىَ ،ت ُه َت عاى بن َس َ
األفراد من الرواة:
اسمه بيل تفيي َسيائر نسيبه ،هيت ُم َسيد ُد ب ُين
قال السذاتى" :في الرتاةُ :محدم َال َنظير في ْ
المسيتترد،
ُم َس ْرَهد بن ُم َس ْرَبل بن ُم َغ ْرَبل بن ُم َرْعَبل بن أ ََر َ
ندل بن َس َرْن َدل بين َع َرْن َيدل بين ماسيب بين ُ
انفرد برذا النس

تاب ْي عايه"(.)3
الذالد ُّ
نصتر َ
ش تلم ُي َ
هبذا َس َرَد َ
نس َبهُ َم ٌ

العلة وعتقتها بمعرفة المفردات اآلحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث
والعلماء وألقابهم وك اهم
هييذا عاييم ميين الياييتم المرميية الجايايية ميين عاييتم الحييديم ،تعالقيية اليايية بميرفيية المفييردات
اآلحاد من أسيماء الصيحابة ترتاة الحيديم تاليامياء تألقيابرم تبنياهم عالقية قتيية ،تاضيحة ،جايية،
عاى من ر قرم اهلل فرماً ثاقباً تعامياً جمياً تاطالعياً تاسيياً ألنيه يفييد فيي الضيبط اليذش يييد يرطاً
ميين ييرتط القبييتل ،سيتاء بييان فييي :االسييم ،أت الاقي  ،أت البنييية ،أت...إلييخ ،الييذش يفيييد فييي الحبييم
عاي الحديم.
قال الحابم" :إذ هت نتع ببير من هذا اليام"( ،) 4تله أهميته في عاتم الحديم ،تمبانته.

-1انظر إلى :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)248 /
 -2المصدر السابق.
 -3المصدر السابق.

 -4ميرفة عاتم الحديم ( .)177 /
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قال السذاتى" :هذا نتع مايح ع ي  ،بل مرم لتضمنه ضبطرا[ ،أش ضبط الرتاة
تنسبترا إلى أصحابرا من حيم أسماؤهم ،تألقابرم ،تبناهم تأنسابرم ،من المفردات ألنه من
األمتر المرمة التي يحبم برا عاى الحديم من حيم الصحة ،أت الضيو ،أت القبتل ،أت الرد]
فنن جاه مما ي بل لقاة دترانه عاى األلسنة[أش لقاة المتبامين فيه ،لصيتبة هذا الفن تدقته
تذطترته] ،مي بتنه ال دذل له في المؤتاو"(.)1
قييال ابيين الصييالح" :تالحييق أن هييذا فيين يصييي
الذطأ تاالنتقا

فننه حصر في با

الحبييم فيييه تالحييابم فيييه عاييى ذطيير ميين

تاسي ديد االنت ار"(.)2

قات :تالمفردات قد تبتن عاة قادحة أت غير قادحة ألن تفرد أحد هؤالء إن بان ثقة ،أت
صدتقاً ييد عاة في اإلسناد ،تلبنرا غير قادحة ألن رتايته مقبتلة بتفرده برا ما لم ييار

بمين

هت أرجح منه.
قات :تهذا النتع قيد ييدذل فيي اليايل القادحية تغيير القادحية ،فينن عيدم المتابيية ليرٍات ثقية
مفييرد فييي إسييناد الحييديم هييي عايية تلبنريا ليسييت قادحيية ألنييه مفييرد ثقيية ،تلبيين عييدم المتابييية ليرٍات
غيير ثقية أت صيدتق ،مفيرد فيي إسيناد الحييديم ،سيتاء باسيمه ،أت لقبيه ،أت غيير ذليب ،فيالتفرد هنييا
لاصدتق سيء الحفظ من هؤالء ييد عاة قادحة ،ما لم يتابي من مثاه أت من فتقه.
فات جاء الراتش باق  ،أت اسم ،أت بنية أت...إلخ ،مفرداً تلم نيرفه ،تلم نتمبن من تميي ه،
فتيييد عايية قادحيية نحبييم ميين ذاللرييا عايى الحييديم بالضيييو ألن فييي اإلسييناد مجريتالً تلييم نتيييرو
إليه ،تلم نمي ه عن غيره فقد يبتن ضييفاً ،أت ليس له اسم ،أت مدلساً ،جاء باق

غير مييرتو،

تنحت ذلب.
وتان الياة قد تبتن في الذطأ تالتهم في ظن األلقا
االسيم غييره ،تفيي الحقيقيية أنيه لييم ي ييترب فيي الاقي
تهت لق

المفردة أسماء ألنه ربما ي ترب في

غييره فيييدذل الذطييأ تاليتهم فييي ظنيه بأنييه اسييم

مفرد لرٍات تاحد ،ال ي ترب فيه غيره ،تيدذل فيي هيذا النيتع الذطيأ تاليتهم فيي تصيحيو

األسماء ،أت األلقا  ،أت البنى ،أت األنسا  ،تهذا من أذطر اليال الذفية ،التي قيد تبيتن قادحية
 -1فتح المغيم (.)207 /4

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)326 /
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الياماء تقد تبتن الياة بأحد نتعيريا إذا اذيتاط االسيم بالبنيية تنحيت ذليب ،تليم

نسييتطي تميي ي ه عاييى الحقيقيية ،تميين ثييم التصييتل إلييى اسييمه ،أت لقبييه الصييحيح ألننييا حينئي ٍيذ ربمييا
نتتقو عن بيان درجة إسناد الحديم ،تبالتالي نتتقو عن اليمل بمقتضاه.
إن المفييردات قييد تييؤدى إلييى عييدم التقييتو عاييى اسييم اليراتش ،أت لقبييه ،أت بنيتييه ،أت نسييبه،
تذلب قد يبتن عاة قادحة ،تقد يبتن عاة غير قادحة ،حس

المقام تتقدير المتقو المتجتد.

المبحث السادس
مع ِرفَ ُة ْاألَسم ِ
اء َوا ْل ُك َى
َْ
َْ

()1

تعريفه :
هت ميرفة أسماء من ا ترر ببنيته من الرتاة ،تبنى من ا ترر باسمه(.) 2
أهميته :
قال الحابم " :تمن تراتن بميرفة األسامي ،أترثه مثل هذا التهم"(.) 3
تقييال ابيين الصييالح " :تهييذا [أش ميرفيية األسييماء تالبنييي] فيين مطاييت  ،لييم يي ل أهييل الياييم
بالحديم يينتن به ،تيتحفظتنه تيتطارحتنه فيما بينرم ،تينتقصتن من جراه"(.)4
"من فنتن أصيحا
تقال اليراقيْ :

بذلب"
األسماء ،تتنبغي الينايةُ َ

الحيديم :ميرفيةُ أسيماء ذتش البنيى ،تميرفيةُ بنيى ذتش

() 5

تقال ابن حجر" :تمن المرم ،في هذا الفن :ميرفة بنى المسمين ممن ا يترر باسيمه تليه
بنية ال يؤمن أن يأتي في بي

الرتايات مبنياً لئال يظن أنه ذر"(.)6

 -1هذا هت النتع الذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (.)329 /
-2انظر إلى :تدري

الراتش (.)763 /2

 -3ميرفة عاتم الحديم (.)178/

 -4ميرفة أنتاع عاتم الحديم (.)330/
 -5رح التبصرة تالتذبرة (.)205 /2

 - 6ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)140 /
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تميين هنييا بييان ينبغييي اليناييية بميرفيية األسييماء تالبنييي لييئال يييذبر اليراتش ميرة باسييمه تميرة
أذرى ببنيته فيظنرا من ال ميرفة له رجاين ،تربما ذبر برما مياً فيتتهم رجاين(.)1
قال السذاتش " :فرت فن مرم مطات "(.)2
تمن الجدير ذبره أن ميرفة األسماء تالبنى من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1هت األمن من ظن َعد الراتش التاحد راتيين ،فييأتي ببنيية فيي متضيي ،تباسيم فيي متضيي
ذر(.)3

 -2ميرفة األسماء تالبنى يفيد في الضبط في اإلسناد عند التقتو تالترجمة ألسماء الرتاة.
 -3إنه يقال التهم في بي

أسانيد الحديم.

 -4ييمل عاى تيسير تذريج أحاديم هؤالء إذا ذبر في اإلسناد مرة باسمه أت ببنيته.
 -5له صاة تثيقة تأهمية قيمة ليام الحديم دراية.
وهذه بعر األميلة:
الميال األول:
أذرج الحابم بنسناده  ... :عن متسى بن أبي عائ ة ،عن عبد اهلل بن يداد  ،عين أبيي
التليد  ،عن جابر قال :قال رستل اهلل " : م ْن صاى َذْا َ ٍ
اءةٌ "
اءةَ ْاإل َميام لَيهُ ق َير َ
و إ َمام ،فَينن ق َير َ
َ َ
قال الحابم :عبد اهلل بن داد هت بنفسه ،أبت التليد (.)5

 -1انظر إلى :تدري

()4

الراتش (.)763 /2

 -2فتح المغيم (.)211 /4

 -3انظر إلى :فتح المغيم (.)211 /4

 -4أذرجه الطب ارنيي فيي ميجميه األتسيط ،بيا ( )2مين اسيمه محميتد ،)43/8 (،حيديم رقيم .7903تاسيناده ضيييو جيداً

ألن فيه سرل بن عباس مترتب الحديم .تأذرجه الدراقطني في سننه ،في بتا  :الصالة ،با ( )32ذبر قتله: مين بيان

له إمام فقراءة اإلمام له قراءة تاذتالو الرتايات(  ،)110/2حديم رقيم،1234سيناده ضيييو جيداً ألن فييه أحميد بين عايى

المرت ش بان يضي الحديم تفيه ذارجة بن مصي

 -5انظر إلى :ميرفة عاتم الحديم (.)178 /

مترتب الحديم انظر إلى :تقري
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الميال اليا ي:
ال َبْابييي - ،أحييد الضيييفاء ،-فقي ْيد رتى عنييهُ :أبييت

مييا فياييهُ الييرتاةُ عيين محمييد بيين السييائ

عن حماد بين السيائ  ،فأسيقط قتليه:
أسامةَ
بن أسامةَ فسماه :حم َ
ُ
هت ْ
اد َ
حماد ُ
بن السائ  ...وتانما َ
ياد ب ي َين الس ييائ ه ي َيت
يي عاي ييه أن الصي يتا َ ع ي ْين أب ييي أس ييامةَ حم يياد اب يين أس ييامةَ ،تأن حم ي َ
ع ي ْين ،تذف ي َ

البابي(.)1
ُّ

تهن يياب أقس ييام لألس ييماء تالبن ييي ذبره ييا اب يين الص ييالح( ،) 2تتبي ييه الن ييتتش ف ييي التقريي ي (،)3
تاستدرب عايه السيتطي في التدري ( ،)4تتبيرم جماعة من الياماء( ،) 5فمنرا :
أولا ي ي ي الذين سموا بالك ى ،فأسماؤهم ك اهم ،ل أسماء لهم غيرها وهو وعان-:
أ -من له ك ية أخرى زيادة على اسمه :
مثل :أبي ببر بن عبد الرحمن بن الحارم بن ه ام اْل َم ْذ ُ تمي ،فاسمه أبت ببير ،تبنيتيه

أبت عبد الرحمن.

محمد.

ش فاسييمه أبييت ببيير ،تبنيتييه أبييت
صييار ُّ
تمثييل :أَُب يي َب ْبيير بيين محمييد بيين عمييرت ْبيين َح ي ْ ٍم ْاأل َْن َ

ب -من ليس له ك يه غير الك ية التي هي اسمه :
مثل :أبي بالل األ يرش رتش عنه أنه قال :ليس لي اسم ،اسمي تبنيتي تاحد.
تمثل :قال أبت ببر بن عيال المقر  :ليس لي اسم غير أبي ببر.

-1انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)200 /2

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)335-330 /
 -3انظر إلى :التقري
 -4انظر إلى :تدري

تالتيسير( .)103،102 /

الراتش (.)774-766 /2

 -5انظر إلى :المنرل اليرتش فيي مذتصير عايتم الحيديم النبيتش (  ،)117 /تالمقنيي فيي عايتم الحيديم (،)580-572 /2
ت رح التبصرة تالتذبرة ( ،)212-208 /2تالباعم الحثيم إلى اذتصار عاتم الحديم ( .)215 /
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يا ي اي ي ي من عرفوا بك اهم ولم يعرفوا ألهم أسماء أم ل؟ أو لم ُيوقف على أسمائهم:
مثل :أبي أناس ابن

نيم ،البَنان ٌّي ،الايثي أت َدْيا ٌّي.

مثل :أَبي َ ْي َبةَ اْل ُذ ْدرش .قال أبت رعة تابن السبن :ال ييرو اسمه .تبذا قال ابن سيد:

لم يسم لنا ،تلم نجد اسمه تال نسبه في بتا

نس

األنصار.

يالي ا ي ي ي من لقبوا بالك ى ولهم غيرها من أسماء وك ى:
مثل :عاي ابن أبي طال

ياق

بأبي ت ار حين قال له النبي " :قم أبا تي ار " ،ت يبنيى

أبا الحسن.
مثل :أَبي ال َناد عبد اهلل بن ذبتان ،فاقبه :أبت ال ناد ،تبنيته :أبت عبد الرحمن.
رابع ا ي ي ي من له ك يتان أو أكير:
مثل :عبد الماب بن عبد الي ي بن جريج ،فبانت له بنيتان ،فيبني أبا ذالد تأبا التليد.
مثل :منصتر اْلفَُراتش ،يبنى بثالم بني أبي ببر ،تأبي الفتح ،تأبي القاسم.
خامس ا -التفاق في اسمه م الختتف في ك يته :
مثييل :أسييامة بيين يييد ،فقييد قيييل :إن بنيتييه أبييت يييد ،تقيييل :أبييت محمييد ،تقيييل :أبتعبييداهلل،
تقيل أبت ذارجه.
تمثل :أبي بن بي  ،فقد قيل :أبت الطُّفَْيل ،تقيل :أبت المنذر.
سادس ا– وهو عكس السابق التفاق في ك يته م الختتف في اسمه :
مثيل :أبيي بصيرة اْلغفَيارش :قييل إن اسييمه جمييل بين بصيرة ،تقييل بالحياء ُح َمْيي ٌل بين بصيرة

تقيل َح َمْي ٌل.

مثل :أبي جحيفة الستائي :قيل :أن اسمه ته
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مثل :أبي هريرة الدتسي :اذتاو فيه تفي اسم أبييه عايى أقيتال بثييرة ،فقيد قييل :إن اسيمه
عبد مس ،تقيل :عبد الرحمن ،تقيل :عامر بن عمير ،تقيل :عمير بن عامر...إلخ.
سابعا – الختتف في الك ية والسم معا :
مثييل :سييفينة مييتلى رسييتل اهلل ف ياذتاو فييي اسييمه فقييد قيييل :اسييمه عمييير ،تقيييل :مر يران،
تقيل :صالح ،تبذلب اذتاو في بنيته ،فقيل :أبت البذترش ،تقيل :أبت عبد الرحمن.
يام ا – من اشتهر بك يته دون اسمه ولكن اسمه معلوم و معروف غير مجهول :

عبد اهلل.

مثل :أبيت إدرييس اْل َذ ْيتَالني  ،فريت م يرتر ببنيتيه ،تلبين اسيمه ميايتم تهيت :عائيذ اهلل بين
مثل :أبت إسحاق السبيي ُّي ،اسمه عمرت بن عبداهلل.

تاسع ا – من عرف بالي ين -أي لم يختلف في السم والك ية مع ا:-
مثل :بةباء عبد اهلل أصحا

المذاه

سفيان الثترش تمالب تال افيي تأحمد بن حنبل.

مثل :الذافاء األربية بيبداهلل  :أبي ببر ،تعمر أبي حف

 ،تعاي أبي الحسن.

فائدة:
ق يال الي ارقييي :لقييد قسييم ابي ُين الص يالَح ميرف يةَ األسييماء تالبنييى إلييى ع يرة أقسي ٍيام ميين تجي ٍيه،
تميين الياميياء ميين قسييمته إلييى تسييية أقسي ٍيام مي ْين تجي ٍيه ذي َير .تقييتل اليرقيي :ي ي ي لتسي ٍيي أت ع ي ٍير ي ي ي فييي

يب لا ييب فييي بييالم ابيين الصييالح تلبنييه فييرق ذلييب فييي نييتعين ،تجميتُرمييا فييي نييتٍع
ألفيتييه ليييس ذلي َ
ت ٍ
احد(.)1
جميي يتا
يي الن ييتع ال ييذش قبا ييهُ ألَن ال ي َ
يذين ص يينفتا ف ييي البن ييى ُ
تق ييال أيضي ياً " :وتانم ييا جميت ييه م ي َ
تمن عرو باالسم"(.) 2
النتعين مياًَ :م ْن ُعر َ
و بالبنيةْ ،

 -1انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)207 /2
 - 2انظر المصدر السابق.
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تقال ابين بثيير" :تبيان ينبغيي أن يبيتن هيذا النيتع قسيماً عا ي اًر مين األقسيام المتقدمية فيي
النتع قباه"(.)1

العلة وعتقتها بمعرفة األسماء والك ي
ميرفيةُ :بنيى المسيمين ممين ا يترر باسيمه ،تليه
المرم في هيذا الفين ْ
قال ابن حجر" :تم َن ُ
ؤم ُن أن يأتي في بي الرتايات مبنياً لئال يظن أنه ذر"(.)2
بنية ال ُي َ
يحتَي يياج أهي ييل َه ي ي َذا اْلياي ييم إلَي ييى
َسي ي َيماء تالبني ييى في يين جميي ييلْ ،
قي ييال السي ييذاتى ":إن ميرفَي يية ْاأل ْ
تَ ْحقيقه"( .)3قات :تتحقيقه يحتاج إلى البحم عنه تميرفة أسيبابه ،تالب يو عين ميرفتيه ألنيه مين

الياتم المرمة التي تساعد في ب و الياة.

إن اليالق يية ب ييين اليا يية ،تميرف يية األس ييماء تالبني ييى ،عالق يية تاض ييحة ،بين يية ،منر ييا الجايييية
تالذفية ،تالقادحة تغير القادحة.
قات :فتبتن الياة القادحة في ميرفية األسيماء تالبنيى ،حيين ذبير اليراتش فيي الحيديم ميرة
ببنيتييه تميرة باسييمه فيظنرمييا رجاييين عاييى ميين ال ميرفيية لييه ،تبييذلب إذا ذبيير اليراتش باسيمه تبنيتييه
مياً فيتتهم أنرما رجالن ليدم ميرفتيه بأنرميا تاح ٌيد ،تمين هنيا ييدذل اليتهم عايى مين ال ميرفية ليه
برذا اليام.
قال اليراقي  ":فربما ترد ذبر الراتش مرة ببنيته ،تمرة باسمه فيظنرما َم ْن ال ميرفةَ لهُ

بر الراتش باسمه تبنيته مياً فتتهمه بيضرم رجاين"(.)4
َ
بذلب رجاين ،تربما ُذ َ

قال السذاتش" :تربما ين أ عن إغفاله[ أش عدم ميرفته باألسماء تالبنى ] يادة في

السند[أش قد يذبر اسمه تبنيته أتقد يبتن أبثر من بنية له] ،أت نق

منه [فيقتصر عاى بنيته

أت اسمه فقط] تهت ال ي ير"( .)5تهذه عاة قادحة تيدذل فيه التهم ،تعدم الضبط ،بميرفة أسماء
 -1اذتصار عاتم الحديم ( .)219 /
 -2ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)140 /

 -3الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)248 /
 -4رح التبصرة تالتذبرة (.)205 /2
 -5فتح المغيم (.)212 /4
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الرتاة من بناهم بما سبق في المثال السابق( .)1من رتاية الحابم :إن عبد اهلل بن داد هت
نفسه أبت التليد الذش ذبر في إسناد تاحد باسم تبنيه له.
قايت :إن اذييتالط الثقيية بالضييييو عايية قادحيية تتجي

رد الحييديم ،تهييذا يييدذل فييي ميرفيية

األسييماء تالبنييى ألنييه ربمييا ي ييترب اثنييان فييي بنييية تاحييدة بييذبر أحييدهما فييي اإلسييناد ،دتن اسييمه،
فيظن من ال ميرفة له بأنه رٍات تاحد ثقة ا ترب بنفس البنية ،تهما في الحقيقة قد يبتن اثنان ،أت
أبثر ،أحدهما ضييو ،تاآلذر ثقة ،فيتثق الضيييو أت اليبيس لظنيه انيه تاحيد اتفيق ميي بنيتيه،
وتان ميرفيية األسييماء تالبنييى يفيييد فييي ب ييو التييدليس ،الييذش ييييد عايية ،فاييت بييان راتي ياً ضييييفاً فقييد
يذبر بنيته تلم يذبر اسمه ،حتى ال ييام تهذه عاة قادحة.
قال اليراقي" :تلَقَ ْيد َباغنيي ع ْين بيي

يو ع ْين
مين درس بالحيديم ممين رأيتيه أنيه أر َاد الب َ
األسييماء

ترجميية أبييي ال نيياد[ ،فييتهم لرييم انييه ليييس لييه اسييم] فاي ْيم يرتييد إلييى ميرفيية ترجمتييه ميين بتي
ٍ
حينئذ عاة قادحة تقدح في صحة الحديم تهذا ما ييرو بجرالة اليراتش
ليدم ميرفته باسمه [تهذه

يي بييتن اسييمه ميرتف ياً عني َيد
فييال ييييرو ضييبطه تعدالتييه فيتتقييو حينئييذ الحبييم عاييى الحييديم] ،مي َ

ان ،تأبييت ال نيياد لق ي ٌ لييهُ ،تبنيتُييهُ :أبييت عبييد
يدئين مي ْين طابيية الحييديم ،تهي َيت عبي ُيد اهلل بي ُين ذب يت َ
المبتي َ
الرحمن"(.) 2

 -1انظر إلى :المبحم نفسه ( .)110 /
 -2رح التبصرة تالتذبرة (.)206 /2
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المبحث الساب
ين ِب ْاألَسم ِ
ون ا ْل ُك َى
اء ُد َ
َم ْع ِرفَ ُة ُك َى ا ْل َم ْع ُروِف َ
َْ

()1

تعريفه :
ق ييال اب يين الص ييالح" :ته ييذا م يين تج ييه ض ييد الن ييتع ال ييذش قبا ييه .تم يين ييأنه أن يب ييت عا ييى
األسماء ،ثم تبين بناها بذالو ذاب ،تمن تجه ذر يصاح ألن يجيل قسماً من أقسيام ذاب ،مين
حيم بتنه قسما من أقسام أصحا

البنى"(.)2

فرت ميرفة من عرو أت ا ترر باسمه دتن بنيته ،وتان بانت له بنية ميينة.
فمينرم مين جميي هيذا النيتع باليذش قباييه تجيايته نتعياً تاحيداً ،بيابن جماعية( ،)3تالي ارقييي(،)4
تالسذاتى( ،)5تغيرهم.
تقد قسم ابن الصالح ميرفة األسماء تالبنى إلى ع رة أقسام من ٍ
تجه ،تمين اليامياء مين
يب
قسييمته إلييى تسييية أقسييام مي ْين تجي ٍيه ذ ير .تقييتل الي ارقييي :ي ي ي ي ي لتسي ٍيي ت ع ٍر ي ي ي ي فييي ألفيتييه ليييس ذلي َ
ذلب في نتعين ،تجميرما اليراقي في نتٍع ت ٍ
احد(.)6
ق َ
لا ب في بالم ابن الصالَح تلبنهُ فر َ
تاب يين جماع يية (ت733ه) :ذب ييرهم تس ييية أقس ييام تق ييال :ه ييذا الن ييتع -أش القس ييم اليا يير-
ميرفة بنى الميرتفين باألسماء دتن البني -ذبرته في أقسام النتع اليذش قبايه ألن التقسييم أدى
إليه ،لبن من حقه أن يبت عاى األسماء(.)7

 -1هذا هت النتع الحادش تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)336/
 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)336 /

 -3انظر إلى  :المنرل الرتش في مذتصر عاتم الحديم النبتش ( .)117 /
 -4رح التبصرة تالتذبرة (.)207 /2
 -5فتح المغيم (.)213 /4

 -6انظر إلى  :رح التبصرة تالتذبرة (.)207 /2

 -7انظر إلى  :المنرل الرتش في مذتصر عاتم الحديم النبتش ( .)117 /
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تقال ابين بثيير" :تبيان ينبغيي أن يبيتن هيذا النيتع قسيماً عا ي اًر مين األقسيام المتقدمية فيي
النتع قباه"(.)1
تمن الجدير ذبره أن بنى الميرتفين باألسماء دتن البنى من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1الب و عن التدليس.
 -2ميرفة حقيقة البحم عن أحتال الرتاة.
 -3يحبم عاى الحديم بميرفة أحتال الرتاة بالقبتل أت بالرد.
 -4بميرفة بنية من ا ترر باسمه قد ت تل جرالة حالة.
 -5نستطيي بميرفة بنيته تميي ه عن غيره ،ال سيما عمن اربه في اسمه  -أش الراتش.-
 -6إن له عالقة بأحد عامي الحديم – اإلسناد.-
 -7قد يييننا ذلب عاى ميرفة يتذه تتالميذه ،تنحت ذلب ،عند دراسة اإلسناد.
 -8م يين ذ ييالل ميرف يية البني يية يمبنن ييا أن نتي ييرو طبق ييات بيي ي

ال ييرتاة ،سي يتاء أب ييانتا م يين

الصحابة ،أم من غيرهم.
فمن األسماء التي اشتركت في ك ية واحدة(:)2
أولا  -فممن يك ى بأبي محمد من الصحابة :
طاحة بن عبيد اهلل التيمي ،تعبد الرحمن بن عتو ال هرش ،تالحسن بن عايي بين أبيى
طال

الرا مي ،تثابت بن قييس بين ال يماس ،تعبيد اهلل بين جيفير بين أبيى طالي  ،تعبيد اليرحمن

ابن أبى ببر الصديق ،تغيرهم.

 -1اذتصار عاتم الحديم ( .)219 /

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم(  ،)336 /تالتقري

تالتيسير (  ،)104 /تتدري
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يا ي ا  -وممن يك ى من الصحابة بأبي عبد اهلل:
ال بير بن اليتام ،تالحسين بن عاي بن أبي طالي  ،تسيامان الفارسيي ،تعيامر بين ربييية
اليدتش ،تحذيفة بن اليمان ،تبي

بن مالب ،ترافي بن ذديج ،تعمارة بن ح م ،تغيرهم.

يالي ا  -وممن يك ى من الصحابة بأبي عبد الرحمن:
عبد اهلل بن مسيتد ،تمياذ بن جبل ،ت يد بن الذطا

 -أذت عمر بن الذطا  ،-تعبد

اهلل بن عمر بن الذطا  ،تمحمد بن مسامة األنصارش.

العلة وعتقتها بمعرفة ك ي المعروفين باألسماء دون الك ى
إن اليالقيية تاضييحة جاييية ،بييين اليايية تميرفيية هييذا الفيين ي ي ي ي أش بنييي الميييرتفين باألسييماء
دتن البني ي ي ي فالياة قد تبتن إما بجرالة الراتش من ذالل ميرفة بنيته ،أت بيدم ضبطه ،أت عدم
تمي ه ال تراب أبثر من رٍات فيي البنيية نفسيرا ،فقيد ي يترب راتييان أت أبثير فيي بنيية تاحيدة – أش
ذاترا-
قاييت :فيينذا ذبيير فييي اإلسييناد بنييية م ييتربة ،أت ي ييترب فييي البنييية راتيييان أت أبثيير ،تلييم
نستطي التمييي بينرميا أت بيينرم فقيد يبيتن ذليب -عيدم التمييي -عاية تقيدح فيي صيحة الحيديم ،إال
إذا تميي ي الي يراتش ألن ييه ال نس ييتطيي أن نحب ييم عا ييى رٍات ف ييي اإلس ييناد إال إذا تبيني يت حال ييه ،ت ال ييت
جرالت ييه ،فيتتق ييو الحب ييم عا ييى اإلس ييناد إذا ترد ف ييي اإلس ييناد ببني يية عام يية ،ب ييأبي محم ييد ،أت أب ييي
عبييداهلل ،أت غيرهم يا ،تميين هييذا بثييير ،تهييذه عايية قييد تبييتن قادحيية ،أت غييير قادحيية ،إال إذا تبييين
ميرفة الراتش ،تمي في رتايته عن غيره.
تقد نتتقو عن الحبم عاى اإلسناد ،إال بيد البحم تالتنقي

تجمي الطرق ،أت غيرها من

ميرفة تالميذ أت يت الراتش الذش ترد بالبنية لتميي ه عن غيره.
تميرفة هذا الفن يفيد في ميرفة تدليس ال ييت تب يفه فقيد يبنيى اليراتش الضيييو ببنيية
رٍات ذيير ثقيية ،أت صييدتق ميين أجييل أن يييتهم -ميين فيييل ذلييب – أنييه ثقيية أت صييدتق ليييتم قبييتل
حديثه وتاذا ما تم ذلب فييد من اليال الذفية الغامضة القادحة.
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تعند ترتد رتايتين عن رٍات تاحد ،ذبر باسمه في إسناد ،تذبر ببنيته الم تربة مي غييره
في إسناد ذر ،فرذه عاة غير قادحة ،إن بان من الثقات ألنه تبيين اسيمه فيي إسيناد ذير تلبين
إذا ذبر ببنيته الم تربة ،تليم نيرفيه مين ذيالل إسيناد ذير ،أت ليم نميي ه مين ذيالل جميي الطيرق،
تنحييت ذلييب ،فرييي تيييد حينئييذ عايية قادحيية ،فيبييتن قييد اذتييل فييي ضييبطه تعدالتييه لجرالتييه ،تعييدم
ميرفته ألن الضبط تاليدالة هما األساس في رتط قبتل رتاية الراتش.
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الفصل الثالث
العلة وعالقتها باألنوا م الوو الثاني واخلمسني إىل
الوو الثام واخلمسني
وفيه سبعة مباحث :ــ
 املبىث األول  -معرفة ألقاب احملدثني ومن يذكر معهد.
 املبىث الثـاني  -معرفـة املمتلـف ،واملختلـف مـن األمسـاء واألنسـاب ومـا
يلتىق بها.
 املبىث الثالث  -معرفة املتفق ،واملفرتق من األمساء واألنساب وحنوها.
 املبىث الرابع  -نوع يرتك من النوعني اللذين قبله.
 املبىث اخلامس  -معرفة الرواة املتشابهني يف االسـد والنسـ املتمـايزين
يف التقديد والتأخري يف االبن واألب.
 املبىث السادس  -معرفة املنسوبني إىل غري آبائهد.
 املبىث السابع  -معرفة النس اليت باطنها عل خالف ااهرها.
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المبحث األول
اب ا ْلمحد ِ
ين َو َم ْن ُي ْذ َك ُر َم َع ُه ْم
ِّي َ
ُم ْع ِرفَ ُة أَْلقَ ِ ُ َ

()1

تعريفه:
هييت ميرفيية ألقييا

الييرتاة ميين المحييدثين ،تغيييرهم بييذبر اسييم ال يراتش ،فييي متضييي تبييذبر

لقبييه فييي متضييي ذيير ،فيييظن أنرمييا ذصييان ،تهمييا تاحييد ،تميين ال ييييرو األلقييا  ،يت ييب أن
يظنرا أسامي ،تمنرا بثرة(.)2
فوائده:
 -1يفيد في ميرفة الرتاة ،تتميي الصحيح من الضييو بميرفة ألقابرم.
 -2يفيد في ميرفة التدليس.
 -3يفيد في الحبم عاى الحديم ،بالقبتل ،أت الرد.
 -4إنه يدذل في با

الدقة ،تاألمانة اليامية ،في نسبة األقتال إلى أصحابرا.

 -5انتفاء الياة ،ت تالرا ،بيدم اذتالط الرتاة بألقابرم تأسمائرم عند ميرفترم.
 -6انتفاء الجرالة ،عند ميرفة اسم من ذبر باق

في اإلسناد.

قال الحابم" :تفي الصحابة جماعة ييرفتن بألقا

يطتل ذبرهم ،فمنرم :ذت الييدين ،تذت

ال مالين ،تذت الغرة ،تذت األصابي ،تغيرهم ،تهذه بارا ألقا  ،تلريؤالء الصيحابة أسيامي ميرتفية
عنييد أهييل الياييم ،ثييم بيييد الصييحابة فييي التييابيين تأتبيياعرم ميين أئميية المسييامين جماعيية ذتت ألقييا
ييرفتن برا"(.)3

 -1هذا هت النتع الثاني تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" ( .)338/
 -2انظر إليى :ميرفية أنيتاع عايتم الحيديم (  ،)338 /تالتقريي

تالتيسيير(  ،)105 /تال يذا الفيياح مين عايتم ابين الصيالح

( ،)611 /2تالتقييد تاإليضاح رح مقدمة ابن الصالح (  )378 /ت تدري

 -3ميرفة عاتم الحديم ( .)211 /
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تمن التابيين :بان الحسن البصرش سمى محميد بين تاسيي سييد القيراء( ،)1تسيفيان الثيترش
ان ياقتتة الياماء ،تابن المبارب ياق
يدعت اْل ُم َيافَى ْب ُن ع ْم َر َ

محمد بن يتسو األصيبراني عيرتس

ال هاد(.) 2

فينن تيياريخ األلقييا
فمنرم أبت ببر لق
بن أبي طال

بييان منييذ ميين النبييي  فقييد لقي

بالصديق ،تهت أتل لقي

النبييي  جماعيية ميين أصييحابه،

ذبير فيي اإلسيالم ،تبيذلب لقي

أميير الميؤمنين عايي

بأبي ت ار  ،تسيدنا عمر بالفارتق ،تعثمان بذش النترين ،تذالد بسييو اهلل ،تحمي ة

بأس ييد اهلل ،تأب ييت عبيي يدة ب ييأمين ه ييذه األم يية...إل ييخ
الذايل ،تمتسى البايم ،تعيسى المسيح
قات :تهناب ألقا

()4

() 3

تأ ييرو م يين ا ييترر بالاقي ي

الجاي ييل إبي يراهيم

– عايرم السالم .-

ال ييرفتن برا.

يب لجماعيية ميين أبييابر الحفيياظ ،ميينرم :عاييي بيين المييديني ،تعبييد الييرحمن بيين
يي ذلي َ
تقي ْيد تقي َ

يين عبييداهلل بيين أبييي صييالح أذييي سييريل ،تبييين عبيياد بيين أبييي صييالح،
يتسييو بيين ذ يرال ،فرق يتا بي َ

بان ياق
فجياتهما اثنين ُ
تعبد اهلل بن أبي صالحَ ،

عباداً ،تليس عباد بأ له باتفاق األئمة(.)5

أ واع األلقاب:
قيال السيذاتش" :تهيي تيارة تبيتن بألفياظ األسيماء بأ ير  ،تبالصينائي تالحيرو با َلب ْقي ْال،

ط ْن ،تاألنسا
تبالصفات
باألع َم ْل ،تالبنى بأبي َب ْ
َ

إلى القبائل تالبادان" (.)6

 -1سير أعالم النبالء ( ،)122 /6تفتح المغيم (.)221 /4
 -2سير أعالم النبالء (.)125 /9

 -3انظر إلى :فتح المغيم (.)221 /4
 -4المصدر السابق.

 -5انظر إلى  :رح التبصرة تالتذبرة ( ،)213 /2تتدري
 -6فتح المغيم (.)221 /4
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حكمه:
تاأللقا

صياحبه ،إلَيى ميا ال يجيت تهيت ميا
منرا منقسمة إلَى َما يجت تهت ميا ال يبرهيه َ

يبرهه فال يجت إال لاتيريو تهذا طرو منه(.)1

تأذرج البغدادش بنسناده مين طرييق  ...":أَبيي َب ْب ٍير ْاألَثْ َيرُم ،قيال :سيميت أبيا عبيداهلل يينيى
و إال بييه" ،ثييم قييال الحييابم:
و باقبييه فقييال" :إ َذا لَي ْيم ُي ْيي َير ْ
َح َمي َيد ْبي َين َح ْنَبي ٍيل ،يسييأل عيين الرجييلُ ،ي ْيي َير ُ
أْ
ل إنما ييرفه الناس هبذا فسرل في مثل هذا إذا ا ترر به"(.)2
َع َم ُ
ْاأل ْ
قال ابن بثير " :وتاذا بان الاق

مبرتهاً إلى صاحبه ،فننما يذبره أئمة الحديم عاى سبيل

التيريو تالتميي  ،ال عاى تجه الذم تالام تالتناب "(.)3
تقد جاء النري في ال ريية اإلسالمية عن التناب باأللقا
تن لت حين قدم النبيالمدينة فبان لارجل منرم الاق
التيريو بال ذ

()4

بقتله:تَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،)5(

تالاقبان ،غير أنه قد ستمح بذلب إذا بيان

متتقفاً عايه ل ررته – أش إذا بان ال ييرو إال بيه  ،-فينن بيان بحييم يتيأذى

له تال يتتقو التيريو عايه فرت داذل تحت نرى النبي.)6(
قات :تفيه نتعٌ من التفصيل فنن بان الاق
باالنتقا

مما ييجبه تال يبرهه أت يتأذى منه أت ي يره

منه أت احتقاره ،أت غير ذلب ،تغير مذالو لا رع ،فرذا جائ .
الماق ي
تأمييا لييت بييان ممييا يبرهييه ُ

أت ال ييجبييه فرييت ح يرام ،تهييذا يييدذل فييي قتلييه تيييالى:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ.)7(

 -1انظيير إلييى  :المنرييل الييرتش فييي مذتصيير عاييتم الحييديم النبييتش (  ،)118 /تال ييذا الفييياح ميين عاييتم ابيين الصييالح (/2

 ،)611تالتقييييد تاإليضيياح ييرح مقدميية ابيين الصييالح (  ،)378 /ت ييرح التبص يرة تالتييذبرة ( ،)214 /2تب ييو النقييا
األسماء تاأللقا

( .)60/

 -2الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)74 /2

 -3اذتصار عاتم الحديم ( .)220/
" -4أش تال يي

بيضبم بيضا ،تال يدع بيضبم بيضا باق

 -5سترة لحجرات.11 :

الستء" صفتة التفاسير()227/3

 -6االقتراح في بيان االصطالح ( .)51 /
 -7سترة الحجرات.11 :
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أما إذا بان الاق
التميي عن غيره إال بالاق

ال ييرو صاحبه إال به ،بحيم ا ترر به تأصبح م رت اًر به تال يبيتن
فرذا جائ  ،ب رط أال يبتن بقصد اليي  ،بل لميرفته تتميي ه.

وسأذكر بعر األميلة على ألقاب الرواة:
مثل :ما أذرج الحابم بنسناده عن ..." :ببر بن باثتم السامي قال :أبت قالبة تهت جيدش
أبت أمي ،قال :قدم عاينا ْاب ُن ُج َيرْي ٍج البصيرة ،قيال :فياجتمي النياس عاييه ،قيال :فحيدم عين الحسين
البصرش بحديم ،فأنبره الناس عايه ،فقال :ما تنبرتن عاي ،فقد ل مت عطاء ع يرين سينة ،ربميا
حدثني عنه الرجل بال يء الذش لم أسميه منه ،قال :تقال ابن عائ ة :إنما لق
من ذلب اليتم الذش بان يبثر ال غ
ُغ ْن َد اًر "(.) 1

ُغ ْن َد اًر ابن جريج

عايه ،فقال :اسبت يا ُغ ْن َد ُر ،تأهل الحجيا يسيمتن ال يغ

ضي يل ف ييي طري ييق مب يية ،فاقي ي
تمث ييل :مياتي يية ب يين عب ييد البي يريم ،الضي يال َ

ب ييه ،تب ييان رجي يالً

عظيماً(.)2

تمثل :عبد اهلل بن محمد الضييو ،بان ضييفاً في جسمه ،ال في حديثه ،تقيل :لق
من با

به

األضداد ل دة إتقانه تضبطه(.) 3
قال ابن الصالح  :فيما نقاه عن عبد الغني بن سييد قال" :رجالن جاييالن ل مرميا لقبيان

بن عبد البريم الض ُّ
تعبد اهلل بن محمد الضيييو،
ال ،وتانما ضل في طريق مبةُ ،
قبيحان :مياتيةُ ُ
يان ض ييييفاً ف ييي جس ييمه ال ف ييي حديث ييه ،تقي ي َيل :إن ييهُ م ي ْين ب ييا
وتانم ييا ب ي َ

() 4
األض ييداد"  ،تنقا ييه أيضي ياً

السذاتى( ،)5تالسيتطي( ،)6تغيرهما.

 -1ميرفيية عاييتم الحييديم (  .)212 /انظيير إلييى :تالجييامي ألذييالق ال يراتش ت دا
الحديم (  ،)339 /ت رح ألفية اليراقي البن الييني ( .)336 /

السييامي ( ،)75 /2تميرفيية أن يتاع عاييتم

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)339 /تفتح المغيم ( ،)222 /4تتدري
 -3انظر إلى :المصدر السابق.

 -4ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)339 /تاذتصار عاتم الحديم ( .)220 /
 -5انظر إلى :فتح المغيم (.)222 /4
 -6انظر إلى :تدري
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ض َرمي قال ":بنت ألي
تمثل :أذرج الحابم بنسناده عن "...أبي جيفر اْل َح ْ

مي الصيبيان

في الطين ،تقد تطينت تأنا صبي لم أسمي الحديم ،إذ مر بنيا أبيت نيييم الفضيل بين دبيين ،تبيان
بينه تبين أبي متدة فنظر إلي ،فقيال :ييا ُمطَيي ُن قيد ن أن تحضير المجايس لسيماع الحيديم ،فاميا

حمات إليه بيد ذلب بأيام ،فنذا هت قد مات"(.)1

تمثيل :محميد أبيي الفضييل أبيي النيمييان السدتسيي ،لقي
اليارم :ال رير المفسد(.)2
من اليرامة ،تهى الفساد ،ت َ

بييارٌم ،تبييان عبيداً صييالحاً بييييداً
َ

العلة وعتقتها بمعرفة ألقاب المحديين
إن ميرفة األلقا

من األميتر النفيسية المرمية تاليايتم الجاياية القيمية ،بميا أ يار إليى ذليب

بثير من الياماء ،لذلب فنن اليالقة بين الياة تميرفة ألقا

المحدثين هي عالقة تطيدة قتية بينة

تاضحة فبرا نب و اليايل بتمييي أسيماء اليرتاة تمييرفترم ،تبريا نحبيم عايى الحيديم بيالقبتل أت
الرد.
قاييت :تقييد ت يتم الحاجيية إلييى ميرفيية ألقييا

المحييدثين ،بحييال الرجييل فييي اإلسييناد إذا ذبيير

باقبييه ،تأردنييا الب ييو عنييه ليييدم ذبيير اسييمه فييي اإلسييناد ،فيينذا أردنييا ب ييفه ميين بتي
التيي رتبيت عايى األسيماء تالحييرتو فطابنياه فيي الحيرو اليذش هييت أتل فيي الاقي
باقبه ،فطابناه في بت

األلقا

التيتاريخ مييثالً
ليم نجيده مييذبت اًر

فتجدنا اسمه فيريا ،فرجينيا إليى التيتاريخ فيرفنيا حاليه منريا ،تبيذلب

تنتفي الياة.
تبييذلب بيياليبس إذا بييان م ييرت اًر بنسييبه فييذبرناه باقبييه فييي اإلسييناد ،فيينن لييم نيييرو لقبييه لييم
نرتد إلى الب و عن حاله ،تهذه عاة قادحة ،تهي الجرالة بحاله(.)3
قات :تالتدليس يساعد في عماية ب و اليال إذ إنه بميرفة ألقا

المحدثين نب يو عين

التدليس ،الذش ييد عاة قادحة ،أت غير قادحة.
 -1ميرفة عاتم الحديم (  ،)212 /تالجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)76 /2

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عايتم الحيديم (  ،)339 /تال يذا الفيياح مين عايتم ابين الصيالح ( ،)611 /2تتيدري
(.)782 /2

 -3انظر إلى :االقتراح في بيان االصطالح ( .)51 /
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المحييدثين ُيفيييد فييي ب ييو التي ْيدليس ،تتييتهم المقصيير بمسيياتاترا

الياميياء :تميرفيية ألقييا

الت َي ُّدد(.) 1

يو بيين
تقي ْيد تقييي ذلييب ألبييابر الحفيياظ ،ميينرم :عاي ُّ
يي بي ُين المييديني ،تعبي ُيد الييرحمن بي ُين يتسي َ

ذ َر ٍ
لح ،فجياتهميا اثنيين،
بين عبداهلل بن أبي صالح أذي سريل ،تبين عباد بن أبي صيا ٍ
ال ،فرقتا َ
عباد بأ ٍ لهُ باتفاق األئمة(.)2
تليس ٌ
عباداًَ ،

بان ياق
تعبداهلل بن أبى صالحَ ،

في يينن مي يين أجي ييل الياي ييتم ميرفي يية فني ييتن الحي ييديم النبي ييتش ،تالتنقي ي ي

عي يين أسي ييانيده تضي ييييفاً

تتصييحيحاً ،تأح يتال رتاتييه تيييديالً تتجريح ياً لييييرو القييتش ميين الضييييو ،تالنبيييل ميين السييذيو،
تالصييحيح ميين السييقيم لاحبييم عاييى الحييديم .تميين أنفييس ذلييب ميرفيية ألقييابرم ألنرييا قييد تييأتي فييي
سياق األسانيد مجردة من أسمائرم ،تهذه عاة قادحة ،تقد ال ييرفرا تيمي ها الطال
قات :عدم ميرفة لق

الراتش يتجي

الحصيو(.)3

التتقيو فيي الحبيم عايى الحيديم ألنريا عاية قادحية

ليدم ميرفة حال الراتش في السند.
إن ألق ييا

الفقر يياء م يين مس ييائل اليا ييم الت ييي عن ييي بر ييا اليام يياء – ق ييديماً تح ييديثاً -بالبح ييم

تالتتجيييه تبي ياً تاسييتقالالً فميين عاييتم الحييديم تاإلسييناد الييذش أتاله الياميياء اهتمييامرم بميرفيية ألقييا
الي يرتاة تالمح ييدثين الت ييي ي ييتررتن بر ييا ،تذل ييب أنر ييم بثيي ي اًر م ييا ُيي ي ْذ َب ُرتن ف ييي األس ييانيد بألق ييابرم دتن
أسييمائرم ،فيصييي

ميرفيية حييال السييند لميين ال يييدرش لق ي

ال يراتش ،تهييذه عايية قادحيية إذا لييم ييييرو

اسمه ،تيتتقو اليمل بحديثه حتى ُييرو حاله :من الثقة تالضيبط ،تاإلتقيان تالحفيظ ،تليذلب أليو
الياميياء المتقييدمتن تالمتييأذرتن بتب ياً فييي ميرفيية األنسييا

تاأللقييا  ،تمييا يتصييل بب ييو األسييماء

المبرميية أت الم ييتربة بييين الياميياء ليييتم ألهييل الياييم الحبييم عاييى ال يراتش بقبييتل رتايتييه أت ردهييا،
استناداً إلى ميرفته تتبيينه عاى سبيل اليام تاليقين(.)4

 -1انظر إلى :رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)172 /
 -2انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة ( ،)213 /2تتدري
 -3انظر إلى :ن هة األلبا

في األلقا

 -4انظر إلى :بحم مصطاحات األلقا

(.)35 /1
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قاييت :فقبييتل رتاييية ال يراتش أت ردهييا مبنييى عاييى ميرفيية لقي
حاله فيحبم عايه ،فميرفة ألقا
األلقا

ال يراتش إذ إنييه بميرفتييه يتبييين

الرتاة يفيد في نسبة األقتال إليى أصيحابرا بدقية تأمانية ،تاذيتالط

تاألسماء بغير أصحابرا ييد عاة قادحة ،تتنتفي تاب الياة بميرفة األلقا
تالحق أن هذا النتع – أش ميرفة األلقا

ذطر من الذطأ تاالنتقا

فننه حصر في با

 -هت فن يصي

أت تميي ها.

الحبم فيه ،تالحابم فيه عاى

تاسي ديد االنت يار ،تالتقيتو عاييه يبيتن بدقية

تعناية ألهاه(.)1
قال أهل اليام :تهيذا قيد ييدذل فيي جرالية اليراتش التيي تييد مين أحيد أسيبا

الطيين ،تهيى

عاة قادحة يرد برا الحديم ،تهي أن الراتش قد ت ْبثر نيتته من اسم ،أَت بنية ،أَت لقي  ،أَت صيفة،
من األغي ار

أَت حرفه ،أت...إلخ ،في ترر ب َ ْيء م ْنرَا فيذبر في سند بغير َما ا ترر به لغر
أت اليبييس ،فيييظن أَنييه ذيير فتحصييل الجراليية بحالييه دتن البيياقي ،أَت يييرتش عنييه جمييي فييرفييه بييل
تاحيد بغييير ميا عرفييه بيه اآلذيير ،فقييد يييرتى ميرة باسييمه تميرة باقبييه فيظنيه ذصييين ،أَت يييرتش َعنييهُ

تعاييى بثييير ميين أهييل
َتاحييد فييرفييه م يرة برييذا تم يرة ب ي َذ َ
اب فياتييبس عاييى ميين َال ميرفَيية ع ْنييده ،بييل َ
اْلميرفَة(.) 2
قا ييت :إن ميرف يية ألق ييا

ال ييرتاة دتن أس ييمائرم عا يية قادح يية ألن ييه ال يي ييرو حال ييه فيب ييتن

مجرتالً تلم نقو عايه ،تيؤدى هذا إلى التتقو عين الحبيم عايى الحيديم فيصيبح الحيديم ميايتالً،
تميرفة أسمائرم دتن ألقابرم عاة ألنه ربما يذبر باسمه ،تفي رتاية أذرى باقبه ،فيجيارما اثنين
تهما تاحد في الحقيقية ،تهيذه أيضياً عاية قادحية ،السييما إذا جيارميا اثنيين ،تبيان االسيم أت الاقي
يطاق عاى رٍات ذر ضييو.
قال السذاتى" :اتفق لبي

األعيان حيم قال ل يذنا :فت ت بت

أقو عايه ،فقال له :هت لق  ،تاسمه محمد بن غال

 -1انظر إلى :ال ذا الفياح من عاتم ابن الصالح (.)584 /2
 -2انظر إلى :اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)130 /2
 -3فتح المغيم (.)220 /4
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تقد يقي في بثير م ْن عدم ميرفة ألقا الرتاة التصحيوَ ،تيبثر اْل َغاَط تالتحريو( ،)1تال
ب أن هذه عال ،قد تبتن قادحة أت غير قادحة.

 -1انظر إلى :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( . )251 /
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المبحث اليا ي
ف ِم َن ْاأل ِ
ف وا ْلم ْخ َت ِل ِ
ِِ
س ِ
ق ِب َها
اب َو َما َي ْلتَ ِح ُ
ْ
َس َماء َو ْاألَ ْ َ
َم ْع ِرفَ ُة ا ْل ُم ْؤتَل َ ُ

()1

تعريفه:
قييال ابيين الصييالح" :تهييت مييا يييأتاو  -أش تتفييق  -فييي الذييط صييترته ،تتذتاييو فييي الافييظ
صيغته .تهذا فن جايل ،من لم ييرفه من المحدثين بثر عثاره ،تلم يييدم مذجيالً ،تهيت منت ير ال
ضابط في أبثره يف ع إليه ،وتانما يضبط بالحفظ تفصيالً"(.)2
تقال النتتش" :هت فن جايل يقبح جراه بأهل اليام ،ال سيما أهل الحيديم ،تمين ليم ييرفيه
يبثر ذطؤه ،تيفضح بين أهاه"( .) 3تهت أن ي يترب االسيمان فيي الذيط ،أت ال يبل ،تيذتافيان فيي
النطق.
تالمؤتايو تالمذتايو يييد فنياً تاسييياً مين فنيتن الحيديم المرمية ،الييذى يحتياج إلييه فيي دفييي
ميرة التصحيو ،تيفتضح الياطل منه(.)4
تنقل السذاتى عن عاى بن المديني قتله" :أ د التصحيو ما يقي في األسماء"(.) 5
تميين الجييدير ذبيره أن ميرفيية المؤتاييو تالمذتاييو ميين األسييماء تاألنسييا

تمييا ياتحييق برييا،

من مباحم اإلسناد.

 -1هذا هت النتع الثالم تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بنابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"( .)344 /
 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)344 /
 -3التقري

تالتيسير ( .)106 /

 -4انظر إلى :فتح المغيم (.)229 /4
 -5المصدر السابق.
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فوائده:
 -1إن له أهمية ببيرة في الحبم عاى أسانيد األحاديم.
 -2بقدر االهتمام به تقل عال األسانيد أت ت يد.
 -3ييد من األمتر المرمة التي نتيرو من ذالل نسبة ضبط الراتش لما تحمل.
 -4له دتر قيم في عام الحديم رتاية.
أقسامه :
إن المؤتلف والمختلف على قسمين -:
أحييدهما :مييا ليييس لييه ضييابط يرجييي إليييه لبث يرة بييل ميين القسييمين َبأُسي ْييٍد تأَسي ٍ
ييد َم يثَ ًال ،أَت
َ َ
ان مثال ،تذلب إنما ييرو بالنقل تالحفظ.
ان َت َحي َ
ان َت َحب َ
ْاألَ ْق َسام َبحب َ
تثانيرما :ما ينضبط أش ميا ييدذل تحيت الضيبط تهيت قسيمان :أحيدهما :عايى اليميتم مين
غير تقييد بتصنيو ،تيضبط بأن يقال :ليس لرم فالن إال بذا ،تالباقتن بذا(.)1
تالثاني :مذصت

بما في الصحيحين ،تالمتطأ

األميلة على ذلك:
َ -1ب َسييالٍم ت َسي َيالمُ ،باُّييهُ ُم َ ييد ٌد ،إال َذ ْم َس يةَ ،تهييم :سييالم تالييد عبييد اهلل بيين َسي َيالم اإلس يرائياي
الحبر الصحابي ،ت َس َالم بن محمد بن ناه

الميت لي ،تاسم أبي عاي محمد بن عبد التها

المقدسي ،ت َس َيالم جيد أبيي عايي الجبيائي
تس َالم تالد محمد بن َس َالم بن
بن َس َالمَ ،

تس َيالم بين أبيى الحقييق،
الفرج اْلبي َب ْنيد ُّ
ش  ،البذيارش  -ييخ البذيارش  -عايى ذيالو فييهَ ،
ت اد ذرتنَ :سال َم ْب َن م ْ َبٍم.
يارةَ مي َين الصييحابة تميينرم ميين ضييمه ،تميين
يارةُ إال أ َُبي ُّ
يي ْبي ُين ع َمي َ
يارةُ ،ليييس لنييا ع َمي َ
يارةُ َتع َمي َ
ُ -2ع َمي َ
عداه ُع َم َارةُ.

َ -3بريٌ

َبري ًا

ياح أَن
َت ُب َرْيٌ  :حبى أبت عاى اْل َغسان ُّي في بتابه" تَ ْقييد اْل ُم ْر َمل"َ ،ع ْن ُم َحمد ْبن َتض ٍ
اعةََ ،ت ُب َرْي ًا في عبد مس بن مناو.
في ُذ َ َ

 -1انظر إلى :فتح المغيم ()230،231 /4
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 -4الس ْف ُر َتالسفَُر :تبتن اْل ُب َنى من ذلب بالفتح ،تالباقي باإلسبان.

ان
 -5ع ْسي ٌل َ
ان ،إال َع َسي َيل ْبي َين َذ ْبي َيت َ
تع َسي ٌل :تاألبثيير ميين القبيييل األتلَ ،تمي ْينرُ ْم :ع ْسي ُل ْبي ُين ُسي ْف َي َ
صرش.
ْاأل ْ
َذ َبارش اْل َب ْ
ام :تال ييرو م َن القبييل الثياني غيير َعثيام ْبين َعايي اْل َييامرش اْل ُبيتفيَ ،تاليد َعايي
ام َت َعث ٌ
َ -6غن ٌ
ْابن َعث ٍام ال اهد ،تالباقتن من األتل ،منرمَ :غنام ْب ُن أ َْت ٍ
س :صحابي َب ْدرشٌّ.
ُ

ام َأ
 -7قُ َم ْي ٌير َتقَمي ٌير :اْلجمييي مين األتل تمينرم َمب ُّ
يرَةَ
يي ْب ُين قُ َم ْي ٍيرَ ،ع ْين َج ْيفَير ْبين ُسياَ ْي َم َ
ان ،إال ْ
ت َع ْم ٍرت ،فَننرَا من الثاني.
َج َدع قَم َير ب ْن َ
َم ْس ُرتق ْبن ْاأل ْ
 -8م ْس َيتٌر َت ُم َسييتٌر :أَمييا ُم َسييتٌر فَرُي َيت ُم َسييتُر ْبي ُين َي يي َيد اْل َمييالب ُّي اْل َبيياها ُّي ،لييه صييحبة َت ُم َسييتُر ْبي ُين
يسى ،ذبره البذارش.
َع ْبد اْل َماب اْل َي ْرُبتع ُّي َرَتى َع ْنهُ َم ْي ُن ْب ُن ع َ
 -9اْل َحمييا ُل َتاْل َجمييا ُلَ :ال نيييرو فييي رتاة الحييديم – أت فيييمن ذبيير ميينرم فييي بت ي

الحييديم

تس ييى ْب يين
تن ْب ي َين َع ْب ييد الا ييه اْل َحم ي َ
المتداتل يية  -اْل َحم ي َ
يار َ
يال ص ييفَةً َال ْ
يالَ ،تال ي َيد ُم َ
اس ي ًيما ،إال َه ي ُ
ان اْل َجميا ُل ،حيدم عنيه
تن اْل َحميال اْل َحيافظَ ،ت َم ْين َع َيداهُ فَاْل َجميا ُل ،م ْينرُ ْم ُم َحم ُيد ْب ُين م ْر َير َ
َه ُار َ
البذارش تمسام تغيرهما.

يس ييى اْل َحن يياط
 -10اْل َذب يياطُ َتاْل َذي يياطُ :إال أن ييه ا ييترر بي َ

() 1

ت َبي ي َذل َب ُم ْس ييا ٌم اْل َذب يياطُ ،اجتم ييي في ييه

طن ُّي.
األتصاو الثالثة ،حبى اجتماعرا في هذين ال ذصين اإلمام الد َارقُ ْ

َ -11ب ار ،تالد ُب ْن َد ٍار ُم َحمد ْبن َب ٍارَ ،ت َسائ ُر َم ْن في اْلبتَ َاب ْين َي َس ٌار .تفيرما جمييياً َسيي ُار ْب ُين
ان ،تلبن ليسا عاى هذه الصترة وتان قاربا.
َس َال َمةَ َت َسي ُار ْب ُن أَبي َسي ٍار َتْرَد ُ
 -12ب ْ ٍر ،جميي ما في الصحيحين تالمتطيأ مميا هيت عايى صيترة ب ْ ٍير :إال أ َْرَب َييةًَ ،ت ُه ْيمَ :ع ْب ُيد
ضي َيرم ُّي،
الاييه ْبي ُين ُب ْسي ٍير اْل َمييا ن ُّي مي َين الصي َيح َابةَ ،تُب ْسي ُير ْبي ُين َسييي ٍيدَ ،تُب ْسي ُير ْبي ُين ُع َب ْيييد الاييه اْل َح ْ
َتُب ْس ُر ْب ُن م ْح َج ٍن الديا ُّي ،تقد قيل في ْابن م ْح َج ٍن :ب ْ ٌر.
 -13ب ير ،تجميي ما فيرا عاى صترة َب ٍ
ضيم اْل َبياء َتفَيتْح ال يين
يير ،إال أ َْرَب َييةً :فَاثَْنيان م ْينرُ ْم ب َ
اْل ُم ْي َج َمةَ ،ت ُه َماُ :ب َ ْي ُر ْب ُن َب ْي ٍ اْل َي َدتشَُّ ،تُب َ ْي ُر بن يسار.
ط اليذش تَْأ ُباُيهُ ْاإلبي ُل".
ص َار َذباطًا َيبييُ ا ْل َذَب َ
ب َذل َ
ص َار َحناطًا َيبييُ ا ْلح ْنطَةَ ،ثُم تََر َ
ب َذل َ
ان َذياطًا لاثَيا  ،ثُم تََر َ
َ " -1ب َ
ب َت َ
ب َت َ
ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)349 /
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اميةََ ،تَي يي ُيد ْبي ُين َجارَييةََ ،ت َمي ْين
َ -14جارَييةُ ليييس فييي الصييحيحين َتاْل ُم َتطييأ َجارَييةُ إال َجارَييةُ ْبي ُين قُ َد َ
عداهما فرت َحارثَةُ.
 -15حا م ،بل ما فيرا م ْن َحا ٍم َتأَبي َحا ٍم إال ُم َحم َد ْب َن َذا ٍم أ ََبا ُم َياتَيةَ الضر َير.
ٍ
يانَ ،ت َج ُّيد
يانَ ،ت َج ُّيد ُم َحميد ْبين َي ْح َييى ْبين َحب َ
ان ْب ُين ُم ْنقيذَ :تال ُيد َتاسيي ْبين َحب َ
ان تمنرم َحب ُ
َ -16حب َ
ان ْب ُن ه َال ٍل منستباً تغير منست .
انَ ،ت َحب ُ
ان ْبن َتاسي ْبن َحب َ
َحب َ
تسى.
ان ْب ُن َعطيةََ ،تحب ُ
ان حب ُ
ان تالذى فيرا م ْن حب َ
 -17حب َ
ان ْب ُن ُم َ
ق ْب ُن ُح َب ْيٍم.
ُ -18ح َب ْي ٌم ليس فيرا إال ُح َب ْي ُم ْب ُن َع ْبد الاه َتُ َرْي ُ
ياح ،ت ُهيت أَُبيت قَ ْيي ٍ
س اليراتش َع ْين أَبيي ُه َرْي َيرةَ فيي
احُ ،ب ُّل َميا فيرَيا م ْين َرَب ٍ
َ -19رَب ٍ
ياح إال َي َ
ياد ْب َين رَي ٍ َ َ
اعة.
اعةَ ،ت ُمفَ َارقَة اْل َج َم َ
أَ ْ َراط الس َ

َ ُ -20ب ْي ٌد َتُ َي ْي ٌد :ليس غي الصيحيحين إال ُ َب ْي ٌيد باْل َبياء اْل ُم َتح َيدةَ ،ت ُه َيت ُ َب ْي ُيد ْب ُين اْل َحيارم اْل َييام ُّي،
تليس في المتطأ من ذلب إال ُ َي ْي ٌد.
تن َسَ ،ت ُس َرْي ُج ْب ُن ُّ
اه ْم فيرَا فَرُ َت ريح.
الن ْي َمانَ ،تأ ْ
ُ -21س َرْي ُج ْب ُن ُي ُ
َح َم ُد ْب ُن أَبي ُس َرْي ٍج َت َم ْن َع َد ُ
ان ،تمين عيدا
ان ْاأل َ
َغ ُّرَ ،ت َع ْب ُيد الير ْح َمن ْب ُين َسيْا َم َ
ان ْب ُن َعام ٍرَ ،ت َسْا َم ُ
ان اْلفَارس ُّيَ ،ت َسْا َم ُ
َ -22سْا َم ُ
ان.
هؤالء األربية ُساَ ْي َم ُ

يو ْبي َين ه َ ي ٍيام اْل َب ي َارَ ،تاْل َح َسي َين ْبي َين الصييباح
 -23اْل َب ي َار ،ال نياييم فييي الصييحيحين اْل َب ي ار ،إال َذاَي َ
اْل َب َارَ ،تأَما ُم َحم ُد ْب ُن الصباح اْل َب ا ُ َت َغ ْي ُرهُ فير َما فَرُ َت ب َ َاي ْين.
ب ْب ُين أ َْتس ْبين اْل َحي َيدثَان
صير ُّ
صيرشُّ :إال ثَ َالثَيةٌَ :مالي ُ
ش تلييس فيي الصييحيحين تالمتطيأ الن ْ
 -24الن ْ
ينَ ،ت َسائ ُر َما فيرَا َعاَى
صري َ
صرشَُّ ،ت َسال ٌم َم ْتلَى الن ْ
صرشَُّ ،ت َع ْب ُد اْل َتاحد ْب ُن َع ْبد الاه الن ْ
الن ْ
ش
صر ٌّ
ترة فرت َب ْ
َهذه الص َ

() 1

 -1انظير بتتسييي إلييى :ميرفيية أنيتاع عايتم الحييديم (  ،)357-344 /تالتقريي
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تالتيسييير (  ،)110-106 /ت ييرح التبصيرة

الي ي يراتش ( ،)818-790 /2تالتس ي يييط ف ي ييي عا ي ييتم
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العلة وعتقتها بمعرفة المؤتلف والمختلف من األسماء واأل ساب وما يلتحق بها
إن اليالقة بين الياة تميرفة المؤتاو تالمذتاو عالقة قتية فنن هذا الفن يب و اليال،
ستاء أبانت ذفية أم جاية ،تقادحة أم غير قادحة.
قات :بما ييد هذا الفن من الفنتن المرمة الجديرة باالهتمام تاليناية ألن بميرفتيه يييرو
التفريق تالتمييي بيين اليرتاة ،تبيه يييرو الصيحيح مين الضيييو ،تالسيقيم مين السيايم ،تبيه يب يو
عين الياية الذفيية منريا تالجاييية ،تالقادحية تغيير القادحية ،سيتاء أفييي السيند أم فيي الميتن ،تهيت ميين
عاتم الحديم التي رعت الرحاية مين أجيل طابريا ،تمين هنيا رحيل اليامياء مين اليبالد تطيافتا بيين
األمصار تالمدن ،إال أنه قد يقي فيه الذطأ ،تاليتهم ،تالتصيحيو ،ليذلب أفيرده اليامياء بالتصينيو،
تأتلته االهتمام ،تأفردته مستقالً عن غيره.
إن هييذه الجمايية الببي يرة ميين األسييماء تاألنسييا

بييان يرحييل فيمييا دتنرييا إلييى المدينيية تمبيية

وتالى غيرهما من المدن تاألمصار اإلسالمية ،فنن عاى الحيديثي أن يضييرا باالعتنياء تاالهتميام،
في ستيداء قابه ،تعاى صفحات صدره ،تبين عينيه حتى ييصم نفسيه تلسيانه مين ال ليل تالغايط
في نطق األسماء تاألنسا

مما يؤدى إلى االذتالط فيدذارا اليال ،فننه ييا

عاى اليالم ت -ال

سيما المحدم  -أن يغاط في ذلب تأمثاله ،تعايرم أن يتأماتا في هذا اليام تغيره مين اليايتم التيي
تيينم عيين عاييم ع ي ي دقيييق فييي التفرقيية بييين أسييماء الييرتاة تأنسييابرم تمييا أبثييرهم ،فيينن هييذه الفييرتق
الدقيقيية اليجيبيية التييي قييد تذفييي عاييى بثي يرين ميين األذبييياء تاأللبييا

ألنرييا ال تييدرب باليقييل ،تال

بالسييابق تالالحييق ،وتانمييا تييدرب بالمداتميية عاييى لقيياء ال يييت  ،تالحفييظ ،تمداتميية البحييم تالييدرس
تالسرر ،تمجافاة المضاجي ،تل تم المحابر تالدفاتر

(.)1

قات :إن ت ابه الرتاة في األسماء ،تالبنى ،تاأللقا
فقد يقا

يؤدى إليى تهيم اليراتش فيي األسيماء

اسماً باسم ،تهذه عاة قادحة ،أت ي تبه عايه ضييو بثقة ،تهذه عاة قادحية أيضياً .فينن

هييذا الفيين يييدذل فييي عييدم الضييبط ،س يتاء بييان فييي ضييبط البتييا  ،أتفييي ضييبط الصييدر ،فيبييتن
بضبط البتا  ،إما غير مضبتطاً بال بل ،أت بالنقط ،أت بالحرتو ،أت...إليخ ،تيبيتن فيي ضيبط
الصدر من تحديثه ،تلم يتيقن من حفظه فيرم في بي
 -1انظر إلى :التسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)625 -624/
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ق ييال اب يين الص ييالح" :ث ييم إن عا ييى بتب يية الح ييديم ،تطابت ييه ص ييرو الرم يية إل ييى ض ييبط م ييا
يبتبتنه[أش ضبط البتا ] ،أت يحصاتنه بذط الغير مين مرتيياترم [بالتجيادة تغيرهيا] عايى التجيه
الييذش رتته ييبالً ،تنقطياً يييؤمن ميرمييا االلتبيياس ،تبثيي اًر مييا يتريياتن بييذلب التاثييق بذهنييه ،تتيقظييه،
تذلب تذيم الياقبة[ ألنرا تؤدش إلى :الذطأ ،تالتهم ،تااللتباس ،فيدذارا اليال القادحة منرا تغير
القادح يية ] ف يينن اإلنس ييان مي يير

لانس يييان ،تأتل ن يياس أتل الن يياس ،وتاعج ييام المبت ييت يمن ييي م يين

اسي ييتيجامه ،ت ي ييباه يمني ييي مي يين إ ي ييباله"( .)1قاي ييت :تعاي ييى هي ييذا فقي ييد يي ييدذل فيي ييه الي ييتهم ،تالذطي ييأ،
تالتصحيو ألن عدم الضبط في نتعيرميا عاية قادحية ،تقيدح فيي صيحة الحيديم ،تهيذا قيد ييؤدى
إلييى التتقييو فييي الحبييم عاييى األحاديييم لت ييابه األسييماء ،أت تصييحيفرا ،أت عييدم التميي ي بينرمييا،
حتى يتضح األمر فيه.
تنقييل الذطيي

البغييدادش بنسييناده عيين أحمييد بيين حنبييل قتلييه " :ميين تفاييت ميين التصييحيو؟

بان يحيى ابن سييد ي بل الحرو إذا بان ديداً ،تغير ذاب ال.)2("...
قاييت :تقييد تبييتن اليايية فييي الحبييم عاييى األحاديييم عنييد ت ييابه األسييماء ،فييي ال ييبل دتن
الافظ ألنرما قد يبتنان راتيين أحيدهما ثقية ،تاآلذير ضيييو ،فيحصيل اذيتالط الثقية بالضيييو،
فيييحبم عاييى الضييييو بالثقيية ،متهم ياً أنييه ثقيية ،تيحبييم عاييى الثقيية بالضيييو متهم ياً أنييه ضييييو،
تاالذتالط عاة قادحة يرد برا األحاديم ،تقد يقي التهم في اسم رٍات ثقة إلسقاطه حرفاً أت نقطة،
بناء عاى ذلب.
فيغير في حبم الحديم ً
تنقييل الذطي ي

البغييدادش بنسييناده عيين أبييي إسييحاق النجيرمييي إب يراهيم بيين عبييد اهلل قتلييه :

"أتلى األ يياء بالضيبط أسيماء النياس ألنيه ييء ال يدذايه القيياس ،تال قبايه ييء ييدل عاييه ،تال
بيده يء يدل عايه"( ،)3فنن هذا الفن من أصي

الفنتن تأدقريا تأذفاهيا ،تال يقيو عايى ذليب إال

من تهبه اهلل حفظاً تاطالعاً تدقة في النظر تميرفة بالفن تتبح اًر في عامه.

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)183 /
 -2الجامي ألذالق الراتش ت دا

 -3المصدر السابق (.)269 /1

السامي (.)270 /1
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ق ييال الس ييذاتى بنس ييناده نقي يالً ع يين عا ييي ب يين الم ييديني ":أ ييد التص ييحيو التص ييحيو ف ييي
األسماء"( ،)1فنن ميرفة هذا اليام يفيد في السالمة من التصحيو

( .) 2

قات :فنن برذا الفن يب و التدليس ،بب و أسيماء اليرتاة ،فربميا دليس أحيد اليرتاة بتغييير
في حرو ،أت بل ،أت نقط ،تقد يبتن م ترباً في رٍات غيره ثقة ،في بل اسيمه لييتهم غييره أنيه
ذاب الثقة لبتنه ضييفاً ،أت مدلساً ،أت غير ذلب.
فق ييد ب ييان بيي ي

المح ييدثين يمتن ييي م يين تح ييديم م يين ال يحس يين التفري ييق ب ييين الم ييتبه ف ييي

األسييماء أت البنييى سيتاء بانييت متفقيية ييبالً ،تلفظياً مذتافياً ،فقييد بييان سييييد ابيين ميريم يقييتل ألحييد
الييرتاة عنييدما سييأله أن يحدثييه :إن بنييت تيييرو ال يييباني ميين السيييباني ،تأبييا جمي ة ميين أبييي حمي ة،
بالهما عن ابن عباس حدثناب(.)3
تذبيير الذطي ي

بنسييناده ميين طريييق ...":بات ي

مياتييية ،قييال :حييدثني أبييي ،قييال " :بتبييت

بين يدش مياتية بتابا فقال لي " :يا ُع َب ْي ُد ْارقُ ْل بتابب ،فنني بتبيت بيين ييدش رسيتل اهلل بتابياً

رق ته ،قال :قات تما َرْق ُ هُ يا أمير المؤمنين؟ قال :أعط بل حرو ما ينتبه من النقط "(.) 4

تنقل اليسبرش من طريق عبد اهلل بن ال بير الحميدش قتله ":فنن قيل فما الغفاة التيي تيرد
برييا حييديم الرجييل الرضييي الييذش ال ييييرو ببييذ

قاييت[أش عبييداهلل بيين ال بييير الحميييدش] :هييت أن

يبتن فيي بتابيه غايط [مين إبيدال أت تصيحيو ،أت قاي  ،أت ذايط ،أت تيدليس ،أت اضيط ار ...إليخ
فييي األسييماء ،أت البنييى...إلييخ ،فييي ال ييبل ،أت الذييط ،أت الافييظ] ،فيقييال لييه فييي ذلييب فيتييرب مييا فييي
بتابه تيحدم بما قيالتا تيغييره بقيتلرم فيي بتابيه ال يييرو فيرق ميا بيين ذليب ،أت يصيحو تصيحيفاً
فاح ياً يقا ي

المينييى ال ييقييل ذلييب فيبييو عنييه"( ،) 5قاييت :تهييذه عايية قادحيية يييرد برييا الحييديم ،تال

ييد من المقبتل فيبتن مردتداً.

-1تصحيفات المحدثين ( ،)12 /1تانظر إلى :فتح المغيم (.)229 /4
 -2انظر إلى :رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)175 /
 -3انظر إلى :تاذي

المت ابه في الرسم (.)2 /1

 -4الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)269 /1

-5تصحيفات المحدثين (.)12-11 /1
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وتان هييذا الياييم قييد يذفييي عاييى األئميية النقيياد ،األميير الييذش يييتقيرم فييي الذاييط تالييتهم فييي
الرتاة ل دة اال تباه بينرم .فمثالً :ثالثة من أصحا

النبي يسيمتن بسير تمينرم الصيحابي :ب ْسير

ْبيين م ْح َجي ٍين ،قييال عبييد اهلل بيين ال بييير الحميييدش :أن سييفيان بيين عيينيية بييان يذاييط فيييه فيقييتل م يرة:

ب ْ ير ،تم يرة بسيير ،تحبييي عيين اْل َمي َيدائني أنييه قييال :ب يير ،قييال تبييان الييد َارَتْردش ،تغي يره يقتلييتن:
ُبسر( .)1فنن تقييد األسماء بال بل تاإلعجام إنما يبتن حذ اًر من بتادر التصحيو تاإليرام(.) 2
تقال الذطي

البغدادش" :رتاة اليام جماعة ت تبه أسيماؤهم تأنسيابرم فيي الذيط ،تتذتايو

في الافظ ،مثل :ب ر تبسر ،تبريد تي يد ...تغير ذلب ،فال ييؤمن عايى مين ليم يتمرير فيي صينية
الحديم تصحيو هذه األسماء ،تتحريفريا ،إال أن تينقط تت يبل ،فييؤمن دذيتل اليتهم فيريا ،تيسيام
من ذلب حامارا تراتيرا"() 3تعاى قدر االهتميام بيذلب أت عدميه تينق
أت ت يد.

 -1انظر إلى :تصحيفات المحدثين (.)577-576 /2
-2انظر إلى :الجامي ألذالق الراتش ت دا
 -3المصدر السابق.

السامي (.)269 /1
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المبحث اليالث
ق ِم َن ْاأل ِ
س ِ
ق َوا ْل ُم ْفتَ ِر ِ
َم ْع ِرفَ ُة ا ْل ُمتَّ ِف ِ
اب َوَ ْح ِو َها
ْ
َس َماء َو ْاألَ ْ َ

()1

تعريفه :
فرييي أسييماء متفقيية ف ييي الافييظ ،تالذييط س يتاء ف ييي االسييم ،أت البنييية ،أت النس ي
أل ذا

 ...إل ييخ،

مذتافين"(.) 2
() 3
ت ُم َسم َياتُهُ"(.) 4
ق َذطعا َتلَ ْف ً
"ته َت ُمتف ٌ
ظا" "َ ،تا ْفتََرقَ ْ
قال ابن الصالح ُ :

تقييال أيض ياً " :تهييذا ميين قبيييل مييا يسييمى فييي أصييتل الفقييه الم ييترب ، ،ت لييق بسييببه غييير
تاحييد ميين األبييابر تلييم ي ي ل اال ييتراب ميين مظييان الغاييط فييي بييل عاييم" (.) 5تهييت نييتع جايييل ييظييم
االنتفاع بميرفته (.) 6
تمن الجدير ذبره أن ميرفة المتفق تالمفترق من األسماء ،تاألنسيا

تنحتهيا مين مباحيم

اإلسناد.
فوائد ضبطه ومعرفته :
 -1األمن من الابس ،أت الذاط.
 -2عدم اال تباه بالرتاة فربما ظن ال ذصان

ذصاً تاحداً.

 -3تييين الرتاة تالحبم عايرم.
 -4الحبم عاى الحديم بالقبتل أت الرد عند تميي هم.

 -1هذا هت النتع الرابي تالذمستن ،من األنتاع التي سطرها ابن الصالح ،في بتابه":ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)358 /
 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( ،)358 /تفتح المغيم (.)267 /4
 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)358 /تدري
 -4تدري

الراتش (.)820 /2

الراتش (.)820 /2

 -5ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)358 /
 -6انظر إلى  :فتح المغيم (.)266 /4
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ينقسم المتفق تالمفترق إلى ثمانية أقسام .تسنذبر لبل قسم منرما مثاالً تاحداً:
أسماء آبائهم(.)1
أسماؤهم ،و
اتفقت
 القسم األول ي ي ي َم ِن
ْ
ُ
ْ
مثاله :الذايل بن أحمد ،تقد ذبر في ستة رجال (.)2
ِ
هم(.) 3
وهو ْ
 القسم اليا ي ي ي ي َ
أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجداد ْ
أحمد بن جيفر بن حمدان ،أربيةٌ متياصرتن في طبقة ت ٍ
احدة(.)4
مثاله:
َ
َ
َْ َ
تتفق الك ية وال سبة مع ا(.)5
وهو أ ْن
َ
 القسم اليالث ي ي ي َ
الج ْتني ،رجالن(.)6
ان َ
مثاله :أبت ع ْمر َ

يتفق السم ،واسم األب ،وال سب ُة(.)7
أن
وهو ْ
َ
 القسم الراب ي ي ي َ

مثاله :محمد بن عبد اهلل األنصارش ،رجالن متقاربان في الطبقة(.)8

 -1انظر إلى  :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)358 /ت رح التبصرة تالتذبرة (.)258 /2
أحمد بن عمرت بن ٍ
يتش -
ش النح ُّ
اهيدش البصير ُّ
دش الفر ُّ
تميم ،أبت عبد الرحمن األ ُّ
بن
َ
 -2فاألتل بما قال اليراقي :هت"الذاي ُل ُ
ٍ
ان في " الثقيات " .تالثياني :الذايي ُل ب ُين
صاح ُ اليرت  ،...ت ُ
ابن حب َ
ذبرهُ ُ
يخ سيبتيه ،رتى عن عاصم األحتل ،ت ذر َ
ينَ ،
ش أيضياً ،ييرتش عين عبرميةَ .تال اربييُ:
يم :الذايي ُل ب ُين أحم َيد بصير ٌّ
يامي بصير ُّ
ني ،تيقيا ُل :الس ُّ
أحمد أبت ب ٍر الم ُّ
ش أيضياً .تالثال ُ
َ
ٍ
ٍ
الب ْسييت ُّي القاضييي
الذاي ي ُل بي ُين أحمي َيد بيين الذايييل ،أبييت سييييد السي ْيج ُّ
يامس :الذاي ي ُل بي ُين أحمي َيد ،أبييت سييييد ُ
ش الفقيييهُ َ
الحَنفييي .تالذي ُ
ٍ
افيي".
البستي الفقيهُ ال
سييد
أحمد ،أبت
أحمد بن عبد اهلل بن
بن
المراب ُّي .ت
ُّ
ُّ
َ
َ
السادس :الذاي ُل ُ
ُ
ييرح التبصيرة تالتييذبرة ( .)259 /2تانظيير إلييى :ميرفيية أنيتاع عاييتم الحييديم (  ،)359-358 /تفييتح المغيييم (-267 /4

 ، )271تتدري

الراتش (.)824-820 /2

-3انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)360 /ت رح التبصرة تالتذبرة (.)262 /2
أحمد بن جيفر بن حمدان بن ٍ
مالب ،أبت ٍ
القطييي ،تالثياني أحم ُيد ب ُين جيفير
البغدادش
ُّ
ببر
ُّ
َْ َ
 -4فاألت ُل بما قال اليراقي هتُ ُ " :
صرشُُّ ،يبنى أبا ٍ
دان الد ْيَنترشُّ ،تال اربييُ أحم ُيد ب ُين
الثالم
دان بن عيسى السقَ ُّ
ببر أيضاً ،ت ُ
ُ
طي َ
بن جيفر بن َح ْم َ
أحمد ُ
ابن َح ْم َ
الب ْ
سي" .رح التبصيرة تالتيذبرة ( .)263 /2تانظير إليى  :ميرفية أنيتاع عايتم الحيديم ( /
ان أبت الحسن الط َر ُس ْت ُّ
جيفر ب ُن حمد َ

 ،)360تفتح المغيم ( ،)273 /4تتدري

الراتش (.)825 /2

 -5ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)360 /رح التبصرة تالتذبرة (.)264 /2

ان متسيى ب ُين سيرل بين
الج ْيتن ُّي ت ُّ
ان ُ
بن حبيي ٍ َ
يرتر ،تالثياني :أبيت عمير َ
عبد الماب ُ
تهت أبت ع ْمر َ
يابيي م ُ
" -6فاألت ُل منرما َ :
ش" .ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)361 /تانظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)264 /2
تهت بصر ٌّ
الج ْت ُّ
عبد الحميد َ
ني َ
 -7انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)361 /تتدري

الراتش (.)829 /2

ش البصيرشُّ ،تالثياني:
بن عبد اهلل بن المثنى بن عبد اهلل بن أنيس بين مال ٍيب األنصيار ُّ
 -8فاألت ُل" :القاضي أبت عبد اهلل
ُ
محمد ُ
محمد بن عبد اهلل بن ٍ
ش أيضاً" .رح التبصرة تالتذبرة (.)265 /2
اله ْم ،بصر ٌّ
ياد األنصار ُّ
أبت َساَ َمةَ
ش مت ُ
ُ ُ
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بائهم(.)1
أن
هو ْ
َ
 القسم الخامس ي ي ي و َ
تتفق ك اهم ،وأسماء آ ْ
مثاله :أبت ببر بن عي ٍ
ال ،ثالثة(.)2
ِ
هم(.)3
تتفق:
أن
 القسم السادس ي ي ي وهذا
ُ
عكس ما قبلَ ُه ،وهو ْ
َ
ُ
هم ،وك ى آبائ ْ
أسماؤ ْ
من التابيين(.)4
مثاله :صالح بن أبي
ٍ
صالح ،أربية ،بارم َ
ِ
السـم فقـ ْط ،مهمـتا مـن ِ
غيـر
السم فق ْط ،ويق َ في الس د ذكـر
يتفق
أن
 القسم الساب ي ي ي ْ
َ
ُ
ـذكر بهــا فــي
ـك .وكـ َ
ذكـ ِـر أبيـ ِـه أو ســبة تُ َم ِّيـ ُـزهُ ،و حــو ذلـ َ
ـذلكْ :
أن تتفـ َ
ـق الك ي ـ ُة فقـ ْط ،ويـ َ
من ِ
غير تمييز بغيرها(.) 5
اإلس ِاد ْ

ياد ،مين غيير أن ُي ْن َسي َ  ،تال يييرو هيل
مثاله :في االسم :تهيت أن يطايق فيي اإلسينادَ :حم ٌ
ٍ
أطاق م َن الرتاة َع ْنهُ(.) 6
عند أهل الحديم بحس َم ْن
ابن َساَمةَ ،تيتمي ُ َ
َ
ذلب َ
ابن يد أت ُ
هت ُ
مثاليه فيي البنيية  :أبيت حمي ةَ  -بالحياء تالي اش -ع ْين ابين عب ٍ
يال :تَذ َبي َير
يق ،ق َ
ياس إذا أطا َ
ٍ
عن ابن عب ٍ
ياس ،تباُّر ْيم بالحياء تالي اش إال
بي ُ الحفاظ أن يبةَ رتى عن سبية باُّرم أبت حم ةَْ ،
ان ُّ
يق ،فري َيت
الضي َيبي ُّي .فيينذا أُطاي َ
أش :تال يراء  -تهي َيت أبييت َج ْم يرةَ نصي ُير بي ُين عمير َ
تاحييداً ،فننييهُ بييالجيم ْ -
نسبهُ(.)7
تش ْ
اسمهُْ ،أت َ
بن عمر َ
نصر ُ
ان ،وتاذا ُر َ
فرت ُ
ُ
يذبر َ
عن غيرهَ ،

 -1رح التبصرة تالتذبرة ( .)266 /2تهذا لم يذبره ابن الصالح مفرداً بل ذبره في القسم الذش سبقه انيه مميا يقاربيه انظير
إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)361 /
-2األتل منرم" :أبت ببر بن عيال بن ٍ
بن َعي ٍ
ال الح ْمص ُّي .تالثاليم :أبيت ببير ب ُين
سدش
سالم األ ُّ
ُّ
البتفي .تالثاني :أبت ببر ُ
ُ
سين" .رح التبصرة تالتذبرة (.)266 /2
عيال بن حا ٍم
اجد ُّ
ُّ
اسمهُ ُح ٌ
الب َ
الهم َ
السامي ،مت ْ
ائيُ ،
 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)361 /رح التبصرة تالتذبرة (.)267 /2
ٍ
يالح ب ُين صيالح بين
محمد
بن أبي صال ٍح ،أبت
 -4فاألت ُل هت:
ُّ
ران تقيا َل أبيت رعيةَ ه َيت ص ُ
ُ
اسم أبي صال ٍح َن ْب ُ
صالح ُ
المدني ،ت ُ
ٍ
يالح ب ُين أبيي صيال ٍح
تهت
نبران ،تبنيةُ
ٌ
صالح متلى التتأمية بنيت أمييةَ بين ذايو الجمحيي .تالثياني هيت :ص ُ
َ
َ
نبران أبت صال ٍحَ ،
يالح
يالح ب ُين أبيي صيال ٍح الس ُدتس ُّ
ان أبت عبد الرحمن الم ُّ
يدني تالثال ُ
يي ،تال اربييُ هيت :ص ُ
يم هيت :ص ُ
اسم أبي صال ٍح َذ ْب َت ُ
السم ُ
ان ،ت ُ
يتفي ،مييتلى عمييرت بيين حرْيي ٍ
يم .انظيير إلييى  :ميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم (  ،)361 /ت ييرح
يي البي ُّ
بي ُين أبييي صييال ٍح المذ تمي ُّ
َْ
َُ
التبصرة تالتذبرة ( ،)267 /2تفتح المغيم ( ،)277 /4تتدري الراتش (.)828 /2

 -5ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)362 /ت رح التبصرة تالتذبرة (.)268 /2
 -6انظر إلى :المصدر السابق ،تفتح المغيم ( ،)278 /4تتدري

الراتش (.)830 /2

 -7انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)363 /ت رح التبصرة تالتذبرة (.)271 /2
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إن مـا ُسـب ِ
أن يتفقا في ال ِ
إليـه
حيث َّ
حيث اللف ُ ،ويفترقا من ُ
من ُ
سب ْ
 القسم اليامن ي ي ي ْ
َ
()1
ِ
ـق ِفــي
ـب إليـ ِـه اآلخـ ُـر وســماه ابــن الصــتح ":ا ْل ُم ْ
شــتََر ُك ا ْل ُمتَّ ِفـ ُ
أحـ ُـدهما ،غيـ ُـر مــا ُسـ َ
()2
اص اة"
س َب ِة َخ َّ
ال ِّ ْ
مثاله  :اْل َح َنف ُّي َتاْل َح َنف ُّي فافظُ النس

احد(.)3
ت ٌ

العلة وعتقتها بمعرفة المتفق والمفترق
في بتابه " :هذا نتع ]أش ميرفة المتفق تالمفترق [ ،من عام الحديم قد يقي

قال الذطي

اإل بال في مثاه [،تمن هنا يدذل التهم [ ،عاى من لم ترتفي في اليايم رتبتيه تليم تييل فيي تيدبيره
طبقتييه ] ،تهييت عاييم غييام

دقي ييق ال يتقنييه تييرفييه إال ميين تصييل عا ييى درجيية عالييية ميين اليا ييم

تالميرفيية تالفرييم تالبصيييرة [ تهييت بيييان أسييماء تأنسييا

تردت فييي الحييديم ،متفقيية متماثايية ،وتاذا

اعتبرت ] من أتجه مذتافة [ تجدت مفترقيه متباينية ،فايم ييؤمن تقيتع اإل يبال فيريا ]أش اليتهم [،
تلييت فييي بيضييرا ال ييتباهرا تتضيياهيرا ،تقييد تهييم غييير تاحييد ميين حمايية الياييم الميييرتفين بحسيين
الحفييظ تالفرييم ،فييي يييء ميين هييذا النييتع ،)4(".فيينن ا ييترب الييرتاة تلييم يميي أت يبييين فم ييبل جييداً،
يرجي فيه إلى غال

الظنتن تالقرائن ،أت يتتقو

(.)5

قات :وتاذا ا ترب الراتيان ،في أش قسم من األقسام التي تم ذبرها سيابقاً ،تليم ييتم التمييي
بينرما أتبين أحدهما عن اآلذر ،فرذه عاة قادحة ليدم تميي هما ،تبالتالي عدم ميرفة بيل تاحيد
منرما عاى حدة .تاإل بال عاة في الحديم ،ستاء بانت قادحة ،أت غير قادحية .تبميرفية المتفيق
تالمفتييرق يحصييل التمييي بييين الييرتاة فييي بييتنرم ميين الثقييات أت الضيييفاء ،أت ميين الميييرتفين أت
المجرتلين...إلخ.

 -1رح التبصرة تالتذبرة (.)271 /2

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)364 /

منرم أبت ٍ
بن عبد المجييد الحنف ُّ
ببر ُ
عبد الببير ُ
يي ،تأذيتهُ
تهم بنت َحن ْيفَةَْ ،
 -3قال اليراقي :أتلرما يبتن منستباً إلى القبياةْ ،
ييرم بثيرةٌ  .انظير إليى :ميرفية
أبت عاي ُعبي ُيد اهلل ب ُين عبيد المجييد الحنف ُّ
يي .تالثياني منسيت ٌ إليى ميذه اإلميام أبيي حنيفيةَ ،تف ْ
أنتاع عاتم الحديم (  ،)364 /ت رح التبصرة تالتذبرة ( ،)272 /2تتدري الراتش (.)835 /2
 -4المتفق تالمفترق الذطي
 -5انظر إلى :تدري

(.)1 /1

الراتش (.)836 /2
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فات بان بالهما ثقية أت بيان أحيدهما ثقية تاآلذير صيدتقاً فريذه عاية ،تلبنريا غيير قادحية.
أما لت بان أحدهما ثقةً تاآلذر ضييفاً أت بالهما ضييفاً ،فرذه عاة قادحة.
قال ابن بثير" :تهذا با

تاسي ببير ]أش ميرفة المتفق تالمفترق[ ،بثيير ال يي  ،يتحيرر

باليمل تالب و عن ال يء في أتقاته"(.)1
قييال السييذاتى" :تربمييا يبييتن أحييد ]ال يراتيين[ الم ييتربين ]أيفييي المتفييق أت المفتييرق[ ثقيية
تاآلذر ضييفاً ،فيضيو ما هت صحيح ،أت يصحح ما هت ضييو"(.) 2تمن هنا تأتى الياة التي
تقدح في الحيديم ،تالتضيييو عاية قادحية ،تتصيحيح الضيييو عاية قادحية إذا بيان بيتهم تغايط
ال تباه المصحح بأنه رٍات ثقة ،تيحبم عاى الحديم بميرفة هذا الفن بالقبتل ،أت الرد.
قاييت :إن ميرفيية المتفييق تالمفتييرق ،يب ييو الذاييط تاال ييتباه فييي الييرتاة ،تالييذش ييييد عايية
قادحة تبذلب يب و من ظن بأن الرتاة المت ابرين هم رات تاحد فيدم التقيتو تالنظير فيي هيذا
الفن يتقي في التهم تالذطأ ،التي ييد من اليال القادحة.
تالمرم في ميرفة المتفق تالمفترق ،يفيد فيمن يبتن في مظنة اال تباه ألجل التياصر ،تاال يتراب
في بي

ال يت  ،أت في الرتاة(.)3

 -1اذتصار عاتم الحديم ( .)229 /
 -2فتح المغيم (.)267 /4

 -3انظر إلى :المصدر السابق (.)267 /4
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المبحث الراب
ب ِم َن ال َّ ْو َع ْي ِن اللَّ َذ ْي ِن قَ ْبلَ ُه
َ ْوعٌ َيتََرَّك ُ

()1

تعريفه:
قييال ابيين الصييالح" :تهييت أن يتجييد االتفيياق المييذبتر فييي النييتع الييذش فرغنييا منييه نفييا فييي
اسييمي ذصييين أت بنيترمييا التييي عرفييا برييا ،تيتجييد فييي نسييبرما أت نسييبترما االذييتالو تاالئييتالو
المييذبتران فييي النييتع الييذش قباييه ،أت عاييى اليبييس ميين هييذا بييأن يذتاييو تيييأتاو أسييماؤهما ،تيتفييق
نسيبترما أت نسيبرما اسيماً أت بنيية ،تياتحيق بيالمؤتاو تالمذتايو فييه ميا يتقيار تي يتبه ،وتان بييان
مذتافييا فييي بي ي

حرتفييه فييي صييترة الذييط"( .)2قييال النييتتش :تهييت مييا يسييمى بالمت ييابه( ،)3تتبيييه

السيتطي(.)4تيستدل من التيريو عاى أن ذلب يدذل فيي قسيمين ،بميا بينيه النيتتش ميي السييتطي
في التدري :
 القسم األولي ي ي "تهت أن يتفق أسماؤهما أت نسبرما في الافظ تالذط ،تيفترقيا فيي ال يذ

،

تيذتاو تيأتاو ذلب في أسماء أبتيرما بأن يأتافا ذطاً تيفترقا لفظاً"(.)5
 القسم اليا ي ي ي ي "هت أن تأتاو أسيماؤهما ذطياً ،تيذتافيا لفظياً ،تتتفيق أسيماء َأب َتْير َميا لفظياً
تذطاً ،أت نحت ذلب ،بأن يتفق االسمان أت البنيتان ،تما أ به ذلب"(.)6

تمن الجدير ذبره أن ميرفة المت ابه من مباحم اإلسناد.

 -1هذا هت النتع الذامس تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه":ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)365 /
 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (.)365 /
 -3التقري
 -4تدري

تالتيسير ( .)112 /

الراتش (.)836 /2

 -5المصدر السابق (.)837 /2
 -6المصدر السابق.
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فوائده :
 -1فيال يياييم حقيقية هييذا الفيين مين مجييرد التسييمية ،تفائيدة ضييبطه األميين مين التصييحيو تظيين
احدا(.)1
االثنين ت ً

 -2إنه يسرم في التقايل من :عال بي

األسانيد ،تبذلب التهم تالذطأ.

 -3إذا استطينا تميي ه عن غيره ،فذلب سيساعدنا في بيان درجة إسناد الحديم.
 -4عالقته اإليجابية المبا رة ببي

أنتاع عاتم الحديم األذرى.

 -5إن بييان مميين يحتيياج إلييى متييابي فربمييا تجييدنا لييه متابي ياً ميين طريييق الصييحابي نفسييه ،وتاال
بحثنييا لامييتن عيين يياهد ميين طريييق صييحابي ذيير ميين أجييل أن يرتقييى الحييديم بأحييدهما،
وتان لم نجد عرفنا أنه تفرد برتايته ،تأن الحديم غري

أت فرد ،تأنه لم يرتق.

 -6إذا عرفنييا مييا يتياييق بييه ،فيييمبن تيييرو :رحالتييه ،ت يييتذه ت يييذاته ،تتالميييذه ،تطبقتييه،
تنحت ذلب.
 -7سرتلة جمي مرتياته تتذريجرا تما يتياق بذلب من أمتر مرمة.
تسييأذبر بي ي

األمثايية عاييى القسييمين :بمييا ذبره يا ابيين الصييالح فييي مقدمتييه( ،)2تتبيييه

النتتش في تقريبه( ،)3تاستدرب عايه السيتطي في تدريبه( ،)4تالسذاتش في فتحه(:) 5
فمن القسم األول:
الميال األول ي ي يوهو ما حصل التفاق فيه في السم والختتف في األب:
َح َت ُل
تسى ْب ُن َعاي .تمنه :من المتأذرين بثيرتن :متسى بن عاي أَُبت َب ْب ٍر ْاأل ْ
األول ي ي ي ُم َ

تسييى ْبي ُين َعاييي ْبيين
يي  ،تمتسييى بيين عاييى اْلقَُر ي ُّ
ييَ ،ت ُم َ
اْل َبي ُار  ،تمتسييى بيين عاييى أبييت عيسييى اْل ُذتاي ُ

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)283 /4

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)368-365 /
 -3انظر إلى :التقري
 -4انظر إلى :تدري

تالتيسير ( .)112 /

الراتش (.)843-836 /2

 -5انظر إلى :فتح المغيم (.)287-282 /4
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ش ،تغيرهم ،تبارم متيأذرتن ليسيتا فيي البتي
ش ْاإل ْ بيا ُّي الن ْحت ُّ
َعامر اْل َحرير ُّ

السيتة ،تال فيي تياريخ

البذارش ،تال في الجرح تالتيديل البن أبي حاتم منرم أحد(.)1
تسييى ْبي ُين ُعاَييي
تسييى ْبي ُين ُعاَييي .تمنييهُ :م َ
اليــا ي ي ي ي ُم َ

()2

ش  -أمييير
صيير ُّ
ْبيين َرَبي ٍ
ياح الا ْذمي ُّ
يي اْلم ْ

مصر ، -ا ترر بضم اليين ،تقيل :بالفتح اسمه ،تبالضم يبتن لقبه.

الميال اليا ي ي ي ي ومن المتفق وهو ما حصل فيه التفاق في السم واسـم األب ،والخـتتف طقـا
في ال سبة - ،يع ى من ذلك المختلف المؤتلف في ال سبة:
يي ،م ييرتر ،صيياح
األول ي ي ي ي ُم َحمي ُيد ْبي ُين َع ْبييد الاييه اْل ُم َذرمي ُّ

حييديم ،نسي

إلييى المذييرم ميين

بغيداد ،تاسيم جيده المبيارب ،تيبنييى أبيا جيفير ،قر يي بغيدادش قاضييي حايتان ،تأحيد ييت البذييارش
الحفاظ.
اليا ي ي ي يَ ُم َحم ُد ْب ُن َع ْبد الاه اْل َم ْذ َرم ُّي ،غير م رتر ،رتى عن اإلمام ال افيي(.)3
الميال اليالث :ومما يتقارب ويشتبه م الختتف في الصورة:
يد اْل َب َالعي،ال امي ،تحديثه عند مسام ذاصة ،تاهلل أعام.
األول ي ي ي ثَ ْتٍر ْابن َي َ
يد الدْياي المدني ،تهذا الذش رتى عنه مالب ،تحديثه فيي الصيحيحين
اليا ي ي ي ي ثَ ْتر ْبن َي َ

مياً.) 4( .

 -1انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)368-365 /

 -2إن أهل ال ام يجياتن ُبل َعاي ع ْن َد ُه ْم ُعاَيعا لُب ْغضر ْم َعايعا ي ي ي عايه السالم ي ي ي تمن أجاه ما قييل ليايي بين ربياح ُعايي بين
ربياح ،تالبيين مسييامة ُعايي .انظيير إلييى :الثقييات البيين حبييان ( ،)454 /7تتييدري اليراتش( .)839 /2تنقييل السييذاتى عيين أبييي
عبد الرحمن المقر قتله ":ألن بني أمية بانت إذا سميت بمتلتد اسمه عاي  -ييني بيالفتح  -قتايته ،فقيالتا :أبيته هيت عايي،
ييني بالضم" .فتح المغيم (.)283 /4

 -3انظر إلى :تدري

الراتش (.)835 /2

 -4انظر إلى :فتح المغيم (.)287-282 /4
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الميال الراب  :وهو ما حصل فيه التفاق في الك يـة ،والخـتتف طقـا فـي ال سـبة-يع ـي متفـق
في الك ية مختلف مؤتلف في ال سبة: -
األول ي ي ي ي أبييت عمييرت ال يييباني ،التييابيي تهييم جماعيية ميينرم سيييد بيين إييياس البييتفي تهييت
أ ررهم ،تحديثه في البت

الستة.

اليا ي ي ي ي أبت عمرت ال يباني ،الاغتش تاسمه إسحاق بن مراد البتفي ن يل بغداد.
اليالث ي ي ي أبت عمرت ال يباني ،هارتن بين عنتيرة بين عبيد اليرحمن البيتفي ،تهيت مين أتبياع
التابيين.
الراب ي ي يَ أَُبت َع ْم ٍرت الس ْي َبان ُّي ،التابيي ،من أهل ال ام اسمه رعة(.) 1
ومن أميلة القسم اليا ي:
أن يحصــل التفــاق أو الشــتباه فــي الســم واســم األب مــيتا ،إل فــي حــرف أو حــرفين
فأكير من أحدهما أو م هما ،وهو على قسمين :إما بـأن يكـون الخـتتف بـالتغيير مـ أن عـدد
الحروف سواء في الجهتين:
مثيل ي ي ي ي محميد بيين سينان ،تهييم جماعية ،ميينرم :الييتقي ،يييخ البذيارش ،تمحمييد بين سيييار،
تهم أيضاً جماعة ،منرم اليمامي ت ميرو بن تاصل (بتفي م رتر) ،تمطرو بن تاصل.
أو يكون الختتف بالتغيير م

قصان بعر األسماء عن بعر:

مثل ي ي ي أبي ببر بن أبي ذيثمة ،تأبيي ببير بين أبيي حثمية .تمثيل ي ي ي ي أحميد بين سيايمان بين
سالم ،تأحمد بن سامان بن سالم.

()2

الميال األول ي ي ي ما حصل الشتباه في السم:
األول ي ي ي َع ْم ُرت ْب ُن ُ َرَارةَ .تمنرم :أبت محمد النيسابترى يخ مسام ،رتى عنه ال يذان.

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)587 /4
 -2انظر إلى :تدري

الراتش (.)838 /2
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اليا ي ي ي ي ُع َم ُر ْب ُن ُ َرَارةَ .تهت ميرتو بالحدثي( ،) 1رتى عنه البغتش تغيره.
الميال اليا ي ي ي ي ما حصل الشتباه في السم بزيادة حرف.
األول ي ي ي ُع َب ْي ُد الاه ْب ُين أَبيي َع ْبيد الايه ،تهيت ابين األغير سيامان أبيي عبيد اهلل ،صياح

أبيي

هريرة ،رتى عنه مالب.

اليا ي ي ي ي َت َع ْب ُد الاه ْب ُن أَبي َع ْبد الاه .تهم جماعة ،تمنرم عبد اهلل بن أبي عبد اهلل المقر

األصبراني ،رتى عنه أبت ال يخ األصبراني.)2( .

الميال اليالث ي ي ي يما حصل فيه التفاق في ال سبة ،والختتف في السم:
ش .تهييت حيييان بيين حصييين البييتفي التييابيي أبييت الرييياج ،تلييه فييي
َسييد ُّ
األول ي ي ي ي َحيي ُ
يان ْاأل َ

صحيح مسام حديم.

ٍ
صييرش َ ،عي ُّيم
اليــا ي ي ي ي ي َح َني ُ
َسييدشُّ .تهييت حنييان األسييدش ميين بنييي أسييد بيين ُ ي َيرْيب ،اْل َب ْ
يان ْاأل َ
()3
ٍ
ٍ
ان الن ْردش حديثاً مرسال.
ُم َس ْرَهد َتالد ُم َسدد ،ذبره الدارقطني ،رتى عن أَبي ُعثْ َم َ
الميال الراب  :ما حصل فيه التفاق في ال سبة ،والختتف في الك ية:
األول ي ي ي ي ي أبي ييت الرجي ييال األنصي ييارش .تهي ييت محمي ييد بي يين عبي ييد الي ييرحمن ،مي ييدني ،تحديثي ييه في ييي
الصحيحين ترتى عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن.
الرحيال األنصيارش .تهيت محميد بين ذاليد ،بصيرش ،تليه عنيد الترميذش حيديم
اليا ي ي ي ي أبت َ

تاحد عن أنس ،تهت ضييو.)4( .

 -1قال السيتطي نقالً عن الدراقطنى" :سمى بالحدثي نسبة إلى مدينة بالثغر يقال لرا :الحدم" .تدري
 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)368-365 /
 -3انظر إلى :تدري
 -4انظر إلى :تدري

الراتش (.)839 /2
الراتش (.)841 /2
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العلة وعتقتها بالمتشابه
قات :إن اليالقة بين الياة تميرفة المت ابه عالقة بينة قتية حييم إنريا تتضيح تتب يو
الذطييأ تالييتهم فييي األسييماء ،س يتاء بييان فييي ال ييبل ،أت الحييرو ،أت الحربيية ،تهييذا الفيين يصييي
تميي ه ل دة ا تباهه ،تمن هذا البا

تدذل اليال.

قات :تييد هذا اليام نتعاً من أنتاع عايتم الحيديم المرمية ،الجيديرة باالهتميام ،تقاييل مين
تحدم عنه تمن تتسي فيه ألن هذا الفن من أدق الفنتن في عاتم الحديم تأصيبرا لميا ليه مين
أهمية تفتائد قيمة لياتم الحيديم ألن مين ذالليه يتضيح حقيقية اسيم اليراتش ،تالتقيتو عاييه ،فينذا
لم ييرو اسم الراتش ،تلم يتبين فال نستطيي أن نيطى حبماً عاى حديثه ،تهذه عاية قادحية ألننيا
سنتتقو في بيان درجته قبتالً أترداً ،تبذلب فننه يب و حقيقة ميرفة اإلسناد ألنه قد يحبم عايى
الحديم بالقبتل أت الرد من صحة إسناده ،بما أن هذا اليام يفيد تيدذل في ميرفة ضيبط اليراتش
ألن ضبط الراتش رط أساسي في قبتل رتايته ،تعدم ضبط الراتش عاة قادحة ،يرد برا الحيديم،
تيفيد في تميي الراتش من غيره ،إما ال تباهرما في االسم ،أت النسي  ،أت غييره فقيد يحصيل مين
عدم الميرفة برذا اليام االذيتالط ي ي ي ي أش يحصيل االذيتالط بيين اليرتاة ي ي ي ي ال يتباهرما فيي االسيم،
س يتاء فييي اسييم األ  ،أت اسييم الجييد ،أت بايرمييا ،تا ييترابرما فييي النس ي  ،أت غي يره .فيينذا لييم نمي ي
الراتش عن غيره فيبتن اذتالطاً بين اسميرما أت أسمائرم...إلخ ،تهذا االذيتالط عاية قادحية تقيدح
في صحة الحديم ألنه قد يذتاط الثقة بالضييو.
تعدم ميرفة هذا الفن ،قد يدذل الراتش في التهم تالذطيأ ،تذليب بندذيال رٍات فيي رٍات ذير
في اإلسناد ل دة ا تباهرما مي عدم التميي بينرما ،تهذه عاة قادحة.
وتان عييدم الضييبط فييي هييذا الفيين قييد يبييتن عايية تيييدذل فييي الييتهم تالغاييط ،تميين ذلييب :عييدم
النقط تاليجيم ،أت عيدم البتابية بذيط دقييق( تاضيح) مميا ي يتبه عايى اليراتش ،قيال الي ارقيي" :ينبغيي
لطال

اليام ضبط بتابه بالنقط تال بل ليؤديه بميا سيميه ،فقيد رتينيا عين األت اعيي قيال :اليجيم

نييتر البتييا  ،قييال ابيين ذييالد هبييذا الحييديم ،تالص يتا

اإلعجييام ،تهييت اليينقط ،أش يبييين التيياء ميين

الياء ،تالحاء من الذاء ،قال :تال بل تقييد اإلع ار ثيم اذتافيتا هيل يقتصير عايى ضيبط الم يبل،
أت يضييبطه هييت تغي يره؟ فقييال عاييي بيين إب يراهيم البغييدادش فييي بتييا
152
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اليام يبرهتن اإلعجام تاإلع ار إال في الماتبس تقال القاضي عيا

 :النقط تال بل متيين فيميا

ي بل تي تبه تقال ابن ذالد :قال أصحابنا أما النقط فالبد منه ألنه ال تضيبط األ يياء الم يباة
إال بييه ،تقييالتا :إنمييا ي ييبل مييا ي ييبل تال حاجيية إلييى ال ييبل مييي عييدم اإل ييبال ،قييال تقييال ذييرتن
األتلى أن ي بل الجميي قال القاضيي عييا

تهيذا هيت الصيتا

في اليام فننه ال يمي ما ي بل مما ال ي بل ،تال صتا

ال سييما لامبتيد تغيير المتبحير

تجه اإلع ار لابامة من ذطئه"(.) 1

فقد تبتن رتايات الراتش رتاياتيه صيحيحة بسيب

سيالمترا مين التصيحيو تالذطيأ فيتثيق

بسييببرا ،ممييا يجيييل حديثييه مقبيتالً ،تقييد يضيييو اليراتش بسييب

عييدم عنايتييه برييذا الفيين ،تهييذه عايية

قادحة ،فنن هذا الفن يباد ال يذات من :التصحيو ،تالذطأ ،تال لل ،تهذه عال ترد بريا األحادييم
تيحيارا إذا جاءت في السند أت المتن من القبتل إلى الرد.
قييال الي ارقييي" :تأمييا السييالمة ميين التصييحيو فسييبيارا األذييذ ميين أفيتاه أهييل الياييم ،تالضييبط
عنرم ،ال من بطتن البت  ،فقاما سام من التصحيو من أذذ اليام من الصحو من غير تيدري
الم ايخ"(.)2
قال السذاتى" :تممن بان بثير اليجيم تالينقط لبتابيه أبيت عتانية التضياح

()3

أحيد الحفياظ،

فقدم بتابه عاى حفظ غيره ل دة إتقانه تضبطه له"(.)4

 -1رح التبصرة تالتذبرة (.)465 /1
 -2رح التبصرة تالتذبرة(.)512 /1

" -3تضاح بت ديد الميجمة ثم الربيية الي يبرش بالميجمية التاسيطي البي ا أبيت عتانية م يرتر ببنيتيه ثقية ثبيت مين السيابية
مات سنة ذمس أت ست تسبيين" .تقري

تقري

الترذي

()444 /2

الترذي

( )283 /2تجاء في متضيي ذير ":أبيت عتانية الي يبرش هيت التضياح".

 -4فتح المغيم (.)45 /3
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المبحث الخامس
ين ِبالتَّ ْق ِد ِيم والتَّأ ِ
مع ِرفَ ُة الرو ِ
ين ِفي ِال ِ
ْخ ِ
ير ِفي ِال ْب ِن
اة ا ْل ُمتَ َ
س ِب ا ْل ُمتَ َما ِي ِز َ
شا ِب ِه َ
ْ
َْ
َ
سم َوال َّ َ
َ
()1
َو ْاأل ِ
َب
تعريفه:
هت اتفاق راتيين في االسم تالنس  ،لفظاً تذطاً في تبه  -أش يذتاو  -عايرم بتهم في
الذهن ،بتقديم تتأذير أحد االسمين في أحدهما لاراتش ،تفي اآلذر ألبيه(.)2
فيبتن أحد االسمين لراتيين باسم أبي اآلذر ذطاً تلفظاً ،تاسيم اآلذير باسيم أبيي األتل،
عاى بي

فينقا

أهل الحديم تهذا ما يسمى بالم تبه المقات (.)3

تم يين الج ييدير ذبي يره أن ميرف يية ال ييرتاة المت ييابرين ف ييي االس ييم تالنسي ي
تالتأذير في االبن تاأل

المتم يياي ين بالتق ييديم

من مباحم اإلسناد.

فوائده :
 -1فائدة هذا اليام يحصل في األمن من ضبط التتهم.
 -2التهم عاى قا

األسماء من الرتاة بتقديم تتأذير.

 -3ميرفة هذا الفن يفيد في إ الة التهم في بي

أسانيد األحاديم.

 -4بميرفته تتميي ه يمبن تحديد طبقته -،أش الراتش -ت يتذه ،تتالميذه تغيرها.
 -5بتميي ه نستطيي التقتو عاى بيان درجة اإلسناد قبتالً أت رداً.
 -6تبه أيضاً نقال من عال السند.
 -7تبذا نيرو من تابيه تنتع المتابية.

 -1هييذا هييت النييتع السييادس تالذمسييتن ،ميين األنيتاع التييي سييطرها ابيين الصييالح ،فييي بتابييه" :ميرفيية أنيتاع عاييتم الحييديم"(/

.)368

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)368 /تفتح المغيم (.)288 /4
 -3انظر إلى :تدري

الراتش (. )843 /2
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األميلة على ذلك:
 األول ي ي ي ي هت التليد بن مسام( ،)1تمسام بن التليد (.)2
 اليا ي ي ي ي ي هت  :ي يد بن األستد( ،)3تاألستد بن ي يد(.)4

العلة وعتقتها بمعرفة الرواة المتشابهين في السم وال سب
هنيياب عالقيية قتييية بييين اليايية ،تميرفيية الييرتاة المت ييابرين ،فييي االسييم تالنس ي

فبييه ييييرو

تمييي الييرتاة لاحبييم عاييى األحاديييم؛ فيينن ميرفيية الييرتاة المت ييابرين فييي أسييمائرم ،تأنسييابرم ييييين
عاى ابت او بثير من األتهام ،التي تقي لارتاة في أسانيد األحاديم.
في تد اال تباه تيقتى إذا بان المت ابرتن في االسم أت النس

أت البنى تغيرها متفقيين،

أت متقاربين من طبقة تاحدة ،تيرتتن عن نفس ال يت أت أبثرهم ،تيرتى عنرم نفس التالميذ أت
أبثرهم (.)5
يي ،ت ُح َم ْي ُيد ْب ُين قَ ْيي ٍ
ٍ
ش ،تيجميرميا عصير
صيار ُّ
امرُ ْرُم شُ :
س ْاأل َْن َ
تقال الر َ
"ح َم ْي ُد ْب ُن قَ ْييس اْل َمب ُّ َ
تاحد[ أش متقاربان في الطبقة [ ،تا تربا فيما رتيا عنه "( ،)6أش يتفقان في ال يت تالتالميذ.
قات :إن عدم التمييي بينرميا-أش بيين اليراتيين المت يابرين فيي االسيم أت النسي

 -ييؤدى

إلييى الذاييط فييي حييديثرما ألنييه قييد يبييتن احييدهما ضييييفاً ،أت مجر يتالً ،تاآلذيير ثقيية ،فيييدذل الييتهم
بندذييال رٍات فييي رات ذيير فييي حييديم تاحييد بنسييناد تاحييد ،تممييا يجيييل هييذا الحييديم ميا يتالً إذ إن
االذتالط بين الراتيين عاة قادحة ،تقدح في صحة الحديم.

 - 1التليد بن مسام بن را

الينبرش أبت ب ر البصرش ثقة .تبذلب التليد بن مسام القر يي ميتالهم أبيت اليبياس الدم يقي

ثقة لبنه بثير التدليس تالتستية .انظر إلى ترجمترما في  :التاريخ الببير ( ،)153- 152 /8تقري

الترذي

( .)584 /

ُ - 2مسام ْبن التليد بن َرباحَ ،متلًى آلل أَبي ُذبا  .انظر إلى ترجمته في :التاريخ الببير (.)153 /8
 - 3اسمه :ي يد بن األستد أت ابين أبيي األسيتد الذ اعيي ،تيقيال الييامرش ،صيحابي ني ل الطيائو .انظير إليى ترجمتيه فيي:
تاالستييا

في ميرفة األصحا

( ،)1571 /4تترذي

البمال ( ،)82 /32تتقري

الترذي

( .)599/

( ،)92 /1تترذي

البمال ( ،)233 /3تتقري

الترذي

( .)111/

 - 4اسمه  :األستد بن ي يد بن قيس النذيي ،أبت عمرت أت أبت عبد الرحمن ،مذضرم ثقة مبثير فقييه .انظير إليى ترجمتيه
في :االستييا

في ميرفة األصحا

 -5انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)147/
 -6المحدم الفاصل بين الراتش تالتاعي ( .)281 /
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قال الحابم" :تمن تراتن بميرفة األسماء أترثه مثيل هيذا اليتهم"( ،)1قايت :أش أدذيل عاييه
التهم ،تالتهن من هذا الجان .
تنقل الذطي

اق النج َيرمي إبراهيم بن عبد اهلل قتله" :أتلى األ يياء
بنسناده عن أبى إ ْس َح َ

ييء ييدل
يء ييدل عاييه ،تال بييده َ ٌ
يء ال يدذاه القياس ،تال قباه َ ٌ
بالضبط أسماء الناس ألنه َ ٌ

()2
تن االعتناء برذا اليام ،من بين ما ياتبس أت يت ابه عايه في األسماء أت
عايه"  ،فينبغي أ ْ
َن َي ُب َ

األنسا  ،بضبط الماتبس من أسماء الناس أبثر ،فننرا ال تستدرب بالمينى ،تال يستدل عايريا بميا
قبل ،تما بيد(.)3
قات  :بيو نستطيي أن نحبم عاى الحديم ،إذا لم نيرو رجاله ،تلم نضيبط أسيماءه إذ
إن األصييل فييي الحبييم عاييى الحييديم هييت ميرفيية رجالييه ،س يتاء بييانتا مت ييابرين فييي -االسييم ،أت
النس  ،أت البنية – أت متقاربين ،أت مقايتبين أت ...إليخ .تعيدم الحبيم عايى الحيديم يييد عاية فيي
حد ذاته ألنه ج ء من تذريج الحديم ،تبدتن ميرفة درجة الحديم قبتالً أترداً ،ال يمبن بنياء أش
حبم تنحته عايه .تهناب أسبا

بثيرة تحتل بيننيا تبيين الحبيم عاييه ،مين أهمريا :عيدم ميرفية أت

تمييي الييرتاة المت ييابرين ،تان بييانتا ثقييات ألننييا نحبييم عاييى رجييال اإلسييناد ميين يييتذه تتالميييذه،
فبل رٍات ي بل طبقة من طبقات الحديم ،تمذرجاً من مذارجه.
إن ميرف يية المت ييابه ف ييي أس يياميرم تبن يياهم ،تص ييناعاترم ،تق ييتم ي ييرتش ع يينرم إم ييام تاح ييد،
في تبه بناهم تأساميرم بتقديم أت تأذير أت ي تبه اسم األ

باالبن أت اليبس ألنريا تاحيدة ،تقيتم

يتفق أساميرم تأسامي بائرم ،فال يقي التميي بينرم إال بيد الميرفية ،تالفحي

تالتتبيي( .)4تقيل ميا

الم ْبي َر ْي َن ليم ييؤمن
يقو عايرا إال المتبحر في الصنية ،تمين ليم يأذيذ هيذا اليايم مين أفيتاه الحفياظ ُ

عايه التصحيو فيرا(.)5

 -1ميرفة عاتم الحديم ( .)178 /
- 2الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)269 /1

 -3انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)184 /
 -4انظر إلى :ميرفة عاتم الحديم ( .)221/
 -5انظر إلى :المصدر السابق.
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وتان بانا ثقتين فنن لبيل تاحيد مين اليرجاين إسيناده ،تلبيل منرميا رجاليه ،تالذايط بينرميا ال
يقتصيير عايرمييا ،بييل يتيييداهما إلييى بقييية رجييال اإلسييناد ،ممييا يجيييل ميرفيية هييذا الجان ي
لرجييل الياييل حتييى ال ت ييتبه عايييه األمييتر ،وتالييى جاني

ضييرترية

الت ييابه فييي البنييى نجييد البثييير ميين البنييى

التي لم ت ترر أصحابرا برا فيستغارا المدلستن ستا اًر لتدليسرم( ،)1تالتدليس عاة بال ب.

-1انظر إلى  :رح عال الترمذش ( .)38 /
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المبحث السادس
آب ِائ ِه ْم
سوِب َ
ين إِلَى َغ ْي ِر َ
َم ْع ِرفَ ُة ا ْل َم ْ ُ

()1

تعريفه :
هت أن ينس
تبناه لسب

من األسبا

الراتش ،إلى غير أبييه بأميه ،أتجيده ،أتجدتيه ،أت رجيل ذير بسييده ،أت مين
.

تمن الجدير ذبره أن ميرفة المنستبين إلى غير بائرم من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1يفيد في دفي التتهم عند نسبترم إلى بائرم.
 -2يفيد في عدم الذاط بين الرتاة عند نسبترم.
 -3له دتر في سرتلة ميرفة الرتاة من حيم  :أسماؤهم ،أت أنسابرم...إلخ.
 -4له صاة تثيقة تأهمية قيمة ليام الحديم دراية.
 -5يفيد في بيان درجة الحديم من ذالل التقتو عاى اسمه.
 -6ميرفة هؤالء تساهم في تقايل عال األسانيد.

 -1هذا هت النتع السابي تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"(.)370 /
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فنسبتا أهل الحديم بي

الرتاة تالياماء إلى ستى بائرم ،فقيد ذبيرت بيي

األمثاية مين

ابن الصالح من بتابه ميرفة أنتاع عاتم الحديم( ،) 1تتبيه النيتتش فيي تقريبيه( ،)2تالسييتطي فيي
تدريبييه( ،) 3تابيين بثييير فييي اذتصيياره( ،)4تالي ارقييي فييي ألفيتييه( ،)5تالسييذاتى فييي فتح يه( ،) 6تغيييرهم
فجياته عاى أقسام:
القسم األول ي ي ي فم هم من ي سب إلى أمه:
َ -1بميي ٍ
اء
ياذَ ،ت ُم َيييتٍذَ ،ت َعي ْيتٍذ ،تقيييل َعي ْيت ٌ
و َبنييي َع ْفي َير َ
َُ
تاسم أبيرم :الحارم بن رفاعة بن الحارم من بني النجار أيضاً.
()7

ب ْنييت ُع َب ْيييد ْبيين ثَ ْياََبيةَ مي ْين َبنييي النجييار،

 -2بالل بن حمامة الحب ي ،المؤذن .فحمامة هي أمه ،تاسم أبيه رباح.
اء أمرم تاسمراَ :د ْع ُد ،تاسم أبيرم ته
اءَ ، :فب ْي َ
انَ ،بُنت َب ْي َ
ص ْف َت ُ
ض َ
ض َ
ُ -3سرَْي ٌلَ ،ت َس ْر ٌلَ ،ت َ
ربيية ابن عمرت بن عامر بن ربيية بن هالل بن مالب بن الحارم بن فرر القر ي.

بن

 -4ابيين أم مبتييتم ،فييأم مبتييتم هييي أمييه ،تاسييمرا عاتبيية ابنيية عبييد اهلل ،تاسييم أبيييه إمييا ائييدة أت
قيس بن ائدة ،تأما اسمه هت فقيل :عبد اهلل ،أت عمرت.
ومن التابعين:
َ ُ -5ر ْحبي ُل ْب ُن َح َس َنةَ ،تهي أمه ،بميا جي م بيه غيير تاحيد ذالفياً البين عبيد البير فننيه قيال:
إنرا تبنته.

َ -6ع ْب ُد الاه ْاب ُن ُب َح ْي َنةَ ،تهي أمه ،تاسم أبيه مالب بن الق

األ دش األسدش.

ُ -7م َحم ُد ْاب ُن اْل َح َنفية ،فري أمه ،تاسمرا ذتله ،تأبته عاي بن أبي طال .

 -8منصتر ابن صفية فري أمه ،تهي ابنة يبة تاسم أبيه عبد الرحمن بن طاحة.
-1ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)373- 370 /
 -2التقري
 -3تدري

تالتيسير ( .)114-113 /

الراتش (.)850-845 /2

 -4اذتصار عاتم الحديم ( .)234-231 /
 -5رح التبصرة تالتذبرة (.)284-281 /2
 -6فتح المغيم (.)294-289 /4

 -7قييال السيييتطي " :ت ييرد بنييت عفيراء بييد اًر ،فقتييل برييا ميييتذ ،تعييتو ،تبقييي مييياذ إلييى ميين عثمييان .تقيييل :إلييى ميين عاييي
فتتفي بصفين .تقيل :جرح ببدر أيضاً ،فرجي إلى المدينة فمات برا" .تدري
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القسم اليا ي ي ي ي من سب إلى جدته سواء كا ت د يا أو عليا:
َ -1ي ْياَى ْبن ُم ْن َيةَ :تهت يياى الصحابي ال رير ،فمنية هيي ،أم أبييه ،تأبيته أميية قاليه ال بيير
ابن ببار ،ثم ْابن َما ُبتَال.

صاص َيةَ السدتسي ،الصحابي ال رير ،فالذصاصية ،إما أمه فيما حباه ابن
َ -2ب ُير ْب ُن اْل َذ َ
الجييت ش ف يي التاقيييح ،تميين قباييه ابيين عبييد البيير ،أت أم الثالييم ميين أجييداده فيمييا قالييه ابيين

يت َع ْمييرت ْبيين
الصييالح ،أت أم جييد أعاييى لييه فيمييا قالييه غي يره ،تاسييمرا َب ْب َ يةُ .أت َمارَي يةُ ب ْني ُ
طريو ،تاسم أبي ب ير-أش أبته -ميبد تقيل نذير أت ي يد...إلخ.
اْل َحارم بن اْلغ ْ

 -3عبييد التهييا

بيين عاييي بيين عاييي ،الميييرتو ابيين سييبينة ،المسييند ال ييرير فييي المتييأذرين،

فسبينة أم أبيه ،تأبته عاي بن عاي.
 -4ابن تيمية مجد الدين صاح

المنتقى فري جدته ،تيقال :إنرا من تادش التيم في ذرين.

القسم اليالث ي ي ي من سب إلى جده:
 -1أبت عبيدة بن الجراح ،فرت عامر بن عبد اهلل بن الجراح.
 -2حمل ْب ُن الناب َغة ،فرت حمل بن مالب بن النابغة.

 -3مجمي ْبن َجارَيةَ ،فرت مجمي بن ي يد بن جارية.
َح َم ُر ْب ُن َج ْ ٍء ،فرت أحمر بن ستاء بن ج ء.
 -4أ ْ
ْ -5اب ُن ُج َرْي ٍج ،فرت عبد الماب بن عبد الي ي بن جريج.

َ -6بُنت اْل َماج ُ تن ( ،) 1مينرم :يتسيو بين ييقيت بين أبيي سيامه الماج يتن ،هيت لقي
جرى عاى بنيه ،تبني أذيه عبد اهلل بن أبي سامه.

ْ -7اب ُن أَبي لَْياَى ،هت محمد بن عبد الرحمن بن أبي لياى.

ْ -8اب ُن أَبي ُماَ ْي َبةَ ،هت عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أبى مايبة.
َح َم ُد ْب ُن َح ْنَب ٍل ،هت اإلمام أبت عبداهلل ،أحمد بن محمد بن حنبل.
 -9أ ْ
القسم الراب  -من سب إلى أج بي أو رجل آخر لسبب:

" -1تميناه بالفارسية األبي

تاألحمر" .ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)372 /تالتقري
161

تالتيسير ( .)114/

ييقيت

الفص الثالث

العلة وعالقتها باألنواع من النوع الثاني والخمسين إلى النوع الثامن والخمسون

 -1المقييداد بيين األسييتد الصييحابي إنمييا بييان فييي حجيير األسييتد بيين عبييد يغييتم ال هييرش فتبنيياه
تنسي

إليييه ،تاسييم أبيييه عمييرت بيين ثيابيية البنييدش ،تاسييمه هييت المقييداد بيين عمييرت بيين ثيابيية

اْلب ْندشُّ ،تقيل اْل َب ْر َراني ،فايس لألستد بن عبد يغتم ابن أصالً.

 -2رحبيل ابن حسنة عاى القتل المرجتح ،بميا ذبير سيابقاً فيي أن حسينة ليسيت أميه ،وتانميا
تبنته.
 -3الحس يين ب يين دين ييار أح ييد الض يييفاء ،ف ييدينار إنم ييا ه ييت تج أم ييه ،تاس ييم أبي ييه تاص ييل ،قال ييه
الجتَ َجان ُّي تابن حبان تغيرهم.
السيتطي بما نقل عن ابن ميين تاْلفَال ُس ت ُ

 -4تفي المتأذرين ابن الماقن لم يبن أبته ماقناً ،وتانما نس

ل تج أمه الذش بيان ياقين القيرن

بجامي عمرت بمصر لبتنه رباه تهت صغير.

العلة وعتقتها بمعرفة الم سوبين إلى غير آبائهم
قايت :هيذا مين األنيتاع المرمية مين عايتم الحيديم ،فيي ميرفية االنتسيا

إليى غيير بييائرم،

فاليالقيية بييين اليايية تميرفيية المنسييتبين إلييى غي يير بييائرم ،عالقيية قتييية ،متداذايية ألن هييذا الف يين
يب ييو الياييل فرييت يفيييد فييي دفييي تييتهم التيييدد ،عنييد نسييبته ألبيييه ألن عييدم دفييي تييتهم التيييدد عنييد
نسييبترم إلييى بييائرم عايية قادحيية ،تقييدح فييي صييحة الحييديم ،فييال يقبييل ،تتنقاييه ميين المقبييتل إل ييى
المردتد لدذتل التهم تالذطأ تالتصحيو عايه.
قال السذاتى" :تهت نتع مرم[ ،أش ميرفة المنستبين إلى غير بيائرم] تفائيدة ضيبطه دفيي
تيتهم التيييدد عنيد نسييبته ألبييه ،أت دفييي ظين االثنييين تاحيداً عيين متافقية اسييميرما تاسيم أبييي أحييدهما
اسم الجد الذش نس

إليه اآلذر"(.)1

تمثييل السييذاتى بقتلييه :مثييل عبييد الييرحمن بيين عبييد اهلل بيين بيي
نسبه ابن ته

بيين مالييب ،يييخ لا هييرش،

عبد الرحمن بن بي  ،تهت بذلب اسم رات ذير هيت عيم ليألتل ،لبين ليم ييرت عنيه

ال هييرش يييئاً( .) 2قاييت :تهييذه عايية قادحيية تقييدح فييي الحييديم لبتنييه اسييقط أبيياه تنسييبه إلييى جييده
فأصيبح رات أذير مذتايو عين األتل ،فقيد يبيتن أحيدهما ثقية ،تاآلذير ضيييو ،أت حيدم أت سيمي
 -1فتح المغيم (.)289 /4

 -2انظر إلى :المصدر السابق(.)289/4
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منه تاآلذر لم يسمي منه فرذا يدذل في اليال القادحة التيي ييرد بريا الحيديم لييدم الضيبط تعيدم
نسبة الراتش إلى أبيه بنسقاطه ستاء أبان بيمد أم بغير عمد لسب

ما أت لمبانه أت...إلخ تنسيبته

إلى جده أت غيره فقد يصبح راتيين مذتافين ،فيتغير اإلسناد بتغير أسماء الرتاة تنسبترم.
قات :فقد تقدح في صحة الحديم ،إذا نس

الراتش إلى غير أبيه ،بأمه تهى لم تبن أمه

حقيقيية ،تلبيين تبنتييه ،فييدذل الييتهم تالذطييأ عاييى غي يره بأنرييا أمييه بمجييرد انتسييابه إليرييا ،تهييذه عايية
قادحة أيضاً تقدح في صحة الحديم.
قاييت :فقييد تبييتن اليايية ذفييية قادحيية فييي نسييبة ال يراتش ،تذصتص ياً إذا ا ييترب االسييم فييي
النييتعين بمييا سييبق فييال يبييتن التميي ي بينرمييا ليييدم التميي ي بينرم يا .تميين هييذا البييا

يييدذل الييتهم

ٍ
تصل أت قا ٍ لألسماء.
تالتصحيو من
بما قال ابن الصالح" :تبأن هذا ذفي عاى ابن أبي حاتم حييم قيال فييه :الحسين بين دينيار بين
تاصل ،فجيل تاصالً جده"( ،)1فتاصل أباه ،تلم يبن جده.
قا ييت :إن ب ييان ميرف يية ب يياء ال ييرتاة غي يير المنس ييتبين إل يييرم مجرتل ييتن ،فر ييذه عا يية قادح يية،
تيييدذل أيضياً فييي اليايية القادحيية لييت بييانتا ضيييفاء ،تهييذا يييدذل أيضياً فييي عييدم ضييبط اليراتش ميين
جرة نسبته إلى أبيه ،فات عرو باء الرتاة غير المنستبين إليرم تتمي تا عن غييرهم ،تتبينيتا أنريم
من الثقات فت تل الجرالة تتقبل رتايته عن أبيه تتنتفي الياة.
قايت :فييدذل فيي هيذا الفين التيتهم تالذطيأ ،فيي االعتقياد بأنرميا رٍات تاح ٍيد تهميا فيي حقيقية
األمر راتيان ألن الراتش لم ينس

إلى أبيه فا ترب فيه رٍات ذر عند نسبته إلى جده ،باالسم أت

غيره فقد يبتنان مذتافين ،أحدهما ضييو تاآلذر ثقة ،أت أحيدهما صيحابي ،تاآلذير تيابيي ،أت
أحدهما سمي تحدم عن يذه ،تاآلذر لم يسمي تلم يحدم.
تذلب مثل :ذالد بين إسيماعيل بين التلييد المذ تميي ،رٍات ضيييو جيداً ،تالضييو عاية قادحية فيال
يقبييل حديثييه ،يييرتش عيين ه ييام بيين عييرتة فننييه قييد ينسي

إلييى جييده فيييظن أنييه الصييحابي ال ييرير

الميرتو( .)2قات :تهذه عاة قادحة يتتقو الحبم في الحديم ،تتحيايه مين المقبيتل إليى الميردتد
 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)373 /
 -2انظر إلى :فتح المغيم (.)289 /4
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الذتالط الرتاة ،تدذتل التتهم مي بيضرم في عيدم مييرفترم فيي نسيبترم إليى بيائرم .فييدم تمييي
االسم المنست إلى الراتش هي عاة قادحة ألن بي

األسماء قد ي ترب فيرا

النتعيان سيتاء بييان ذبي اًر أت أنثييى فيييدذل التصييحيو ميين هييذا البييا  ،فيتييتهم التاقييو عايييه
بأن أباه أت جده ،تفي الحقيقة يبتن منستباً إلى أمه ،أت غيرها ،مثل :اسيم حمامية ،أت إسيالم ،أت
نتر ،أت غيرها.
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المبحث الساب
ف َ ِ
اط ُها علَى ِخ َت ِ
ِ
ِ
ق إِلَى ا ْلفَ ْهِم ِم ْ َها
اه ِرَها الَّ ِذي ُه َو َّ
السا ِب ُ
س ِب الَّتي َب َ َ
َم ْع ِرفَ ُة ال ِّ َ

()1

تعريفه:
المحدثتن بي

تقية به ،أت ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قبياة ،أت
مبانْ ،أت
نسبة من
الرتاة إلى
ْ

أن ينس
هت ْ
الء ،أت إلي ٍ
صفة ،أت ت ٍ
ٍ
ٍ
باد ،فيبتن الراتش منستباً بنسبة يتبادر إلى الذهن ظاهرها،
صنية ،أت
يسبق
الظاهر الذش
تليس هت
ُ
تالصتا في النسبة إليه ذالفه ،تهت المينى في النظم بالباطن َ
ُ
تاب القبياةْ ،أت
تاب النسبة مراداًْ ،
ذلب المبانْ ،أت َ
بل ليار ٍ عر َ من ن تله َ
إلى الفرم من َ
ذلب(.)2
نحت َ

تميين الجييدير ذبيره أن ميرفيية النسي

التييي باطنرييا عاييى ذييالو ظاهرهييا الييذش هييت السييابق

إلى الفرم منرا من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1حقيقة ميرفة نس

الرتاة.

 -2عدم الذاط بين أسمائرم تما ياتحق برا من نسبة إلى مبان أت تقية به...إلخ.
 -3التقتو عاى الرتاة التي يتبين منرا ظاهرها عاى ذالو باطنرا.
 -4إنه يسرم في التقايل من عال بي
 -5إن له عالقة أذرى مرمة ببي

األسانيد ،تبذلب التهم تالذطأ.
األنتاع األذرى التي سطرها ابن الصالح ت غيره.

 -6له صاة تثيقة تقيمة ليام الحديم دراية.

 -1هذا هت النتع الثامن تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"( .)373 /
 -2انظر إلى تيريفه فيي :يرح التبصيرة تالتيذبرة ( ،)285 /2تفيتح المغييم ( ،)294 /4تالغايية فيي يرح الردايية فيي عايم
الرتاية (  ،)256 /تتدري

الراتش (.)850 /2
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األميلة على ذلك :
الميال األول ي ي ي ي عقبة بن عمرت أبت مسيتد البدرش :لم ي رد بد اًر تلبن سبنرا
قال السذاتى" :فَننهُ لم ْينس

ل َذلب ل رتده َب ْد ًار في قَتل اْل ُج ْمرُتر"

( .) 1

تهناب أقتال أذرى ذبرها السذاتش في تاب النسبة (.) 2
تتبيرم ابن الصالح ،فصار عاى ذلب ،بقتله  ":لم ي رد بد اًر في قتل األبثر ،تلبن ني ل
بد ار فنس

إليرا" (.)3
تقال السيتطي بميا مينياه :تمينرم مين قيال بريذا بيال هرش ،تابين إسيحاق ،تالتاقيدش ،تابين

سيد ،تابن ميين ،تالحربي ،تغيرهم ،تابن عبد البر قال :بل ن ل بد اًر(.) 4
تلبيين قييال بيضييرم :إنييه مميين ييرد بييد اًر ،تعييده فييي البييدريين بمييا فييي صييحيحه ،تاسييتدل
بأحاديم في بيضرا التصريح بأنه ردها  -أش بد اًر ،-تاذتاره أبت عبيد القاسيم بين سيالم ،تجي م
به البابي تمسام في البنى ت ذرتن (.) 5
الميال اليا ي ي ي ي ي سايمان بين طرذيان التيميي أبيت الميتمير البصيرش .قيال ابين الصيالح " :
ن ل في تيم تليس منرم ،تهت متلى بني مرة"(.) 6

 -1الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)256 /
-2انظر إلى :فتح المغيم (.)295 ،294 /4
 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)373 /
 -4انظر إلى :تدري

الراتش (.)851 /2

 -5انظر إلى :فتح المغيم ( ،)294 /4تتدري
 -6ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)373 /

الراتش (.)851 /2
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تنقييل السييذاتى عيين ابيين السييمياني عيين تلييده الميتميير أنييه قييال ألبيييه :إنييب تبت ي

التيمييي تلسييت

تَْيميعا؟ فقال :أنا تيمي الدار .لبن قد رتى األصميي عن الميتمر أيضاً أنه قال :قال لي أبي :إذا

بتبت فال تبت

الت ْيمي ،تال تبت

اْل ُمرش ،بل ابت

القيسي(...)1إلخ (.)2

الميال اليالث ي ي يد بن عبد الرحمن أبت ذاليد اليد َاالني :هيت أسيدش ميتلى لبنيي أسيد ،ني ل
في بني داالن بطن من همدان فنس

إليرم ،تلم يبن منرم(.) 3

المثال الراب ي ي يد الفقير :أحد التابيين ،تصو بذلب ألنه أصي

في فقار ظرره ،فبان

يألم منه حتى ينحني له(.) 4

بمبة(.)5

الذييت ش :ليييس ميين الذييت  ،إنمييا ن ي ل ييي
المثييال الخـــامس ي ي إب يراهيم بيين ي يييد ُ

تمميين ياحييق برييذا البييا

ميين ْينس ي

الذييت

ُح َسي ْييناً بالحسييينية لسييبناه برَييا ،فيييظن أَنييه ميين ذرييية

اْل ُح َسي ْيين  سييبط َر ُسييتل اهلل  ،ت بيريياً لمحييل ُيقَييال :لَرَييا ال بيرييية فيييظن أَنييه ميين ذرييية ال بييير بيين

اْل َي يتام ،ح يتارش َر ُسييتل اهلل ،أَت جيفرييية بالمحايية أ َْيض ياً ،فيييظن أَنييه ميين ُذرييية َج ْيفَيير بيين أَبييى
طَال

 .في أ باه ل َذلب َعم الض َرر برَا(.) 6

العلة وعتقتها بمعرفة ال سب التي باط ها على ختف اهرها

إن اليالقيية بييين اليايية تميرفيية النسي

التييي باطنرييا عاييي ذييالو ظاهرهييا هييي عالقيية قتييية

متضحة لاياة مبينه لرا .تهذا الفن من فنتن عاتم الحديم الذش يييد مين الفنيتن المرمية تاليايتم
الجاياة تالفتائيد اليظيمية ألنيه يب يو عين أتهيام أسيماء اليرتاة فيي نسيبرم ،تالتقيتو عايى حقيقية

ٍ
يان
ان َ وتان أُمي َب َان ْ
ت َم ْتَالةً لَبني ُسياَْيم ،فَين ْن َب َ
ان ُم َباتًبا لُب َج ْير ْبن ح ْم َر َ
ان أَُبت ا ْل ُم ْيتَمر" :فَنن أَبي َب َ
ان ْب ُن طَ ْر َذ َ
 - 1قال ُساَْي َم ُ
ض َيب ْي َيةَ ْبين قَ ْيي ٍ
اهيا فَيا ْل َتَال ُء لَبنيي ُسياَْيٍمَ ،ت ُه َيت م ْين
س َ ،وتا ْن لَ ْيم َي ُب ْين أَد َ
أَبي أَدى ا ْلبتَ َابةَ ،فَا ْل َتَال ُء لَبنيي ُميرةََ ،ت ُه َيت ُميرةُ ْب ُين َعبياد ْبين ُ
قَْيس َع ْي َال َن ،فَ َياَى ب َال ْاأل َْم َرْين أََنا قَْيس ٌّي" .فتح المغيم (.)296 /4
 - 2انظر إلى :فتح المغيم (.)296 /4

 -3انظر إلى :المصدر السابق ( ،)295 /4تتدري
 -4فتح المغيم (.)297 /4

الراتش (.)851 /2

 -5انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)374-373 /تتدري

 -6انظر إلى  :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)257 /
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أنسييابرم دتن اذييتالط ،تنب ييو عيين أسييبا
نس

اليايية تالييتهم بميرفيية هييذا الفيين- ،أش بميرفيية ظيياهر

الرتاة من باطنرا.-

تميرفة هذا الفن مما يحتاج إليه  -أش الياماء تمنرم أهل الحديم -فقيد َتقيي لببيار أهيل
الحديم من ذلب أتهام(.)1
َ
قات :فنن هذا النتع يب و التدليس ستاء بان قصداً أت بغير قصد ألنه قيد ينسي

اسيم

أصييل رٍات ميين الييرتاة إلييى باييدة ،أت مبييان ليييس منرييا بذييالو باطنرييا ،تهييذه عايية ألنييه أذطييأ فييي
نسبه ،تيدذل في هذا التصحيو الذش ييد عاة قادحة إن لم يتبين.
فرذا اليام يدعتنا إلى البحم تالتنقي
ألن عييدم ميرفيية النس ي

عن أحتال الرتاة لاحبم عاى صحترا أت ضيفرا

-التييي باطنرييا عاييي ذييالو ظاهرهييا -يييؤدى إلييى عييدم ضييبط ال يراتش فييي

اإلسناد ،فرتفن يدذل في الضبط اليذش هيت أصيل فيي الصيحة تالضييو ،تهيت مين يرتط صيحة
اإلسناد فنن عدم ضبط الراتش ستاء في النس

أت غيره إذا بان باطنه مذالفاً لظياهره ،فريذه هيي

عايية قادحيية تقييدح فييي الحييديم تتنقاييه ميين المقبييتل إلييى المييردتد تيتتقييو الحبييم عايييه ،إال إذا تبييين
ميرفة النس

الظاهر من الباطن.

تهذا يدذل في جرالة الراتش إذا ليم يييرو نسيبه الظياهر مين البياطن ألنيه قيد يبنيى عاييه
أحبام ،تقد يصنو في غير مبان تهت ليس منه.
تمن المرم ميرفة أسبا

النس

التي باطنريا عايى ذيالو ظاهرهيا

في أنسابرم.

 -1انظر إلى :المصدر السابق.

 -2انظر إلى :اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (. )417 /2
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الفصل الرابع
العلة وعالقتها باألنوا م الوو التاسع واخلمسني إىل
الوو اخلامس والستني
وفيه سبعة مباحث-:
 املبىث األول  -معرفة املبهمات.
 املبىث الثاني  -معرفة تواريخ الرواة يف الوفيات وغريها.
 املبىث الثالث  -معرفة الثقات والىعفاء من رواة احلديث.
 املبىث الرابع  -معرفة من خلط يف آخر عمره من الثقات.
 املبىث اخلامس  -معرفة طبقات الرواة والعلماء.
 املبىث السادس  -معرفة املوالي من الرواة والعلماء.
 املبىث السابع  -معرفة أوطان الرواة وبلدانهد.

الفص الرابع

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

المبحث األول
معرفة المبهمات

()1

تعريفه :هت ميرفة أسماء من أبرم* ذبره في الحديم من الرجال تالنساء ( ،) 2ستاء بان في
المتن ،أت في اإلسناد(.)3
كيفية معرفته:
 -1تيين تتسمية المبرم عند ترتده ،ترتايته مصرحاً ،في بي

الرتايات ستاء بان رجالً أت

امرأه ،تهذا أتضح الطرق تأيسرها لميرفته.
 -2التنصي

من أهل السير ،عاى بثير منرم إن اتفقت الطرق عاى اإلبرام.

 -3االستدالل بحديم أذر أسند فيه إلى الراتش المبرم(.)4
تمن الجدير ذبره أن ميرفة المبرمات من مباحم :اإلسناد تالمتن ،بايرما.
فوائده:
 -1تال الياة ي ي ي أش الجرالة ي ي ي التي يرد الذبر برا.
 -2ميرفة الحديم المقبتل من المردتد الذش رتاته مبرمين لاحبم عاى األحاديم.
 -3ميرفته تساهم في التقايل من عال االسانيد تالمتتن.
 -4تبرا ايضاً نتيرو من ترد الحديم بسببه ،أت مناسبة ترتد الحديم.
 -5بما نستطيي أن نفقه الحديم أبثر إذا عرو المبرم في المتن.
 -6المساهمة في تقايل االنقطاع في بي

االسانيد.

 -1هذا هت النتع التاسي تالذمستن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم"( .)375/

يي اال ْ يتَباه ،أت مين سيمي تليم يتميي .
اسيم ،تالمرميل ذبير ْ
*فائدة :ا ْلفرق َبين ا ْل ُم ْبرم تالمرميل :أَن ا ْل ُم ْيبرم ليم ييذبر لَيهُ ْ
اسيمه َم َ
انظر إلى :اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)267 /2

 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)479 /
 -3انظر إلى :تدري

الراتش (.)853 /2

 -4انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحيديم (  ،)479 /تن هية النظير فيي تتضييح نذبية الفبير(  ،)125 /تفيتح المغييم (/4

 ،)299تتدري

الراتش (.)854 /2
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أميلة على المبهمات:
ذبر اإلبرام إما لالذتصار ،أ َْت لا ب ،أت نحيت ذليب( ،)1مثيل :حيدثني ،أت أذبرنيي ،رجيل

أت يخ ،أت فالن ،أت عم ،أت ذال ،أت أ  ،أت ابن...إلخ(.)2

ال" :يا رست َل اهللو الح ُّج ُبل ٍ
ابن َعب ٍ
عام ...الحديم "
رجالً قَ َ
َ -1حد ُ
َ
اسأَن ُ
يم ُ
َ ُْ
ُهييت األقييرعُ ابي ُين حيياب ٍ
س فقييد جيياءت باميية الرجييل مييبرم ،ال ييييرو اسييمه ،تلبيين بيييد التتبييي
َ
()3

تالبحم تالتنقي

تهيذا الرجيل

بالتذريج فقد جاء في رتاية أذرى من حديم ابن عباس التصريح باسمه.

الذي ْيدرش ":فيي ني ٍ
أصييحا
َ -2حيد ُ
يم أبييي َسيي ٍيد ُ
ياس م ْين ْ
فاُييد َ سييي ُد ُه ْم فَ َرقَيياهُ َرُجي ٌل مي ْينرُ ْم بفاتحيية البتييا

الراتش أبت سييد الذدرش(.)5

ته ْم
ضيييفُ ُ
رسيتل اهلل َ مي ُّيرتا بحيي َفاَي ْيم ُي َ

يين يياةً...الحييديم" ( ،)4تال ارقيي هييت
َعاَييى ثالثي َ

يم ٍ
يأل َع ْنيهُ فقيالتا:
الم ْسجد ،فس َ
َ -3حد ُ
ست َل اهلل َ رأى َح ْبالً َم ْم ُدتداً َب ْي َن َسارَيتَْين في َ
أنس :أَن َر ْ
()6
يت َج ْحي ٍ
يل( )7ت ُج َر ُسي ْيتل اهلل ،
يت تَ َياقَي ْ
صيياي فيينذا ُغا َبي ْ
يت بييه  .قيي َيل :إنرييا َ ْي َن ي ُ بني ُ
فالن يةُ تُ َ
بنت َج ْح ٍ
ل(.)8
َتق َ
يل :أذترا َح ْمنةُ ُ

ٍ
م"
إحدى بنات َر ُس ْتل اهلل  فَقَ َ
الحد ْي َ
َ -4حد ُ
الْ " :
ت َ
يم أم َعطيةَ :ماتَ ْ
اغسْا َنرا بماء تس ْد ٍرَ ...
فري ين تجة أبي اليا بن الربيي أببر بناته ، وتان بان قد قيل أببرهن رقية(.)10

()9

 -1فتح المغيم ()298 /4
 -2انظر إلى :تدري

الراتش ( ،)855 /2تن هة النظر في تتضيح نذبة ( )125 /

قفت األثر في صفتة عاتم األثر (  ،)83 /تال تقتصر ذبر األلفاظ عاى الرجال بل عاى النساء أيضاً.

 -3أذرجه أحمد في مسنده ،)370/1(،حديم رقم ،3510عن ابن عباس ،بافظه ،تاسناده صحيح ألن رتاته ثقات.

 -4أذرجييه الترمييذش فييي سييننه ،)399/4( ،حييديم رقييم ( )2064عيين أبييي سييييد الذييدرش ،بافظييه تأعقبييه الترمييذش بقتلييه:
"حسن صحيح".

 -5انظر عاى فتح المغيم (.)301/4

 - 6أذرجه أحمد في مسنده ،)204/3( ،حديم رقم  ،13121عن أنس ،بافظه ،تاسناده صحيح ألن رتاته ثقات.

 -7أذرجه النسائي في سننه ،)218/3( ،حديم رقم  ،1643عن أنس ،صرح فيه أنه ل ين  ،تاسناده صحيح ألن رتاتيه

ثقات.

 -8أذرجييه أحمييد فييي مسيينده ،)184/3( ،حييديم رقييم  ،12915عيين عبييد الييرحمن بيين أبييي لياييى ،صييرح فيييه أنييه لحمنيية،
تاسناده صحيح ألن رتاته ثقات.

 - 9أذرجه النسائي في سننه ،)30/4( ،حديم رقم  ،1885عن أم عطية ،بافظه .تاسناده صحيح ألن رتاته ثقات.

 -10ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)481 /

171

الفص الرابع

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

ٍ ()1
بن َذ ْتلَةَ(.)2
يم ُس َب ْي َيةَ األساميةَ أنرا تلدت بيد تفاة تجرا
َ -5حد ُ
بايال  ،ت تجرا هتَ :س ْي ُد ُ

 -6ابي ُين أُم م ْبتُي ٍ
المي َيؤذ ُن :فقييد جيياء فييي األحاديييم اسي ُيمهُ َع ْبي ُيد اهلل بي ُين ائييدةَ ،تقييال
يتم األ ْ
َع َمييى ال ُ
َ
يب .ت ُّأم م ْبتُ ٍ
السيتطي :ابين ائيد( ،)3تقي َيلَ :ع ْميرت ب ُين قَ ْيي ٍ
يتم اس ُيمرا :عات َبيةُ
سَ ،تقي َيلَ :غ ْي ُير َذل َ
َ
َ
بنت َع ْبد اهلل(.)4
ُ

العلة وعتقتها بمعرفة المبهمات
ال تقبل رتاية المبرم الذى لم يسم ليدم ميرفة عينه ،تذلب ييد عاة قادحة(.)5
إن عييدم ميرفيية عداليية ال يراتش فييي الحييديم الصييحيح ييييد عايية قادحيية ألنييه ميين ييرتط
الصييحيح ،مييا لييم ييييرو عدالتييه فيبييتن إبرييام المييبرم عايية ألنييه فقييد ييرطاً – اتصييال السييند  -ميين
رتط القبتل الذمسة(.)6
قات :تقد يبتن إبرام في المتن تالسند وتابرام المتن عاة غير قادحة ،وتابرام السند عاة قد
ٍ
حينئذ
تبتن قادحة إذا ذرجنا الحديم تجمينا طرقه تلم يسم اسمه تبقى عاى إبرامه ألن جرالته
تيد عاة قادحة ذفية تيمل عاى رد الحيديم ،تقيد ال تبيتن قادحية إذا ذرجنياه تجمينيا طرقيه تبيان
اسمه ،أت تجدنا له متابياً مثاه في القتة أت أ يد منه.

 - 1أذرجييه البذييارش فييي صييحيحه ،فييي بتييا  :الطييالق ،بييا

( )38تأتالت األحمييال أجاريين أن يضييين حماريين سييترة

الطالق ،)57/7(،4 :حديم رقم  ،5320عن المسترت بن مذرمة ،بافظه ،تبذلب أذرجيه مسيام فيي صيحيحه (،)1122/2

حديم رقم ( ،)1485عن ابن عباس ،بافظه.

 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)483 /
 -3انظر إلى :تدري

الراتش (.)859 /2

 -4ميرفة أنتاع عاتم الحديم( .)482 /

 5انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم ( .)97 /

-6التييي هيي :اتصييال السييند ،تعداليية الييرتاة ،تضييبطرم ،تعييدم ال ييذتذ ،تعييدم اليايية القادحيية ،تالياضييد عنييد االحتجيياج إليييه.
انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)12 /تفتح المغيم ( ،)30-28 /1تتدري

الراتش ( ،)62 /1تفتح الباقي ب يرح

ألفية اليراقي ( ،)96-95/1تالقتل الحثيم في المقبتل من الحديم ،لادبتتر محمد نجم ( .)18/
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الم ْيبرَم ]مين اليرتاة[ ميا ليم ُي َسيم ،ألن يرط قبيتل الذبير]أت
قال ابن حجر" :ال ُي ْقَب ُل ح ُ
يديم ُ

()1
تمي ْين أبرييم اسييمه ال
الحييديم الصييحيح[ عداليية رتاتييه] ،تبنبرامييه َي ْنتَفييي تحقييق اْل َي َدالَيية تظنرييا[ َ .

ييييرو عينييه فبيييو عدالتييه"()2قاييت :تفائييدة البحييم عيين المييبرم هييت تال الجراليية التيي يييرد الذبيير

ميرا ،تالجرالة عاة( ،)3بما انرا تيد من االنقطاع في السند عاى رأى بي

المحدثين.

تليت جمينيا طيرق الحييديم ،تليم نجيد متابيياً لاميبرم ،أت تجيدناه مسييمى فيي بيي

الطييرق،

إال أنه لم يبن ثقة أت صدتقاً أت نحتهما ،فينن الميبرم تليت سيمى اسيمه تبيان بيذلب ،فينن هيذا يييد
عاة قادحة يرد بريا الحيديم .أميا إذا سيمى اسيمه تتجيدناه ثقية أت صيدتقاً أت نحتهميا ،فينن اإلبريام
ٍ
حينئذ ألنرا قد الت بتسميته تبيان أنه ثقة أت صدتق.
ييد عاة ،إال أنرا غير قادحة

َن يقتل الراتش عنه :أ ْ
تبذلب عدم قبتل ذبره تلت أبرم بافظ التيديل ،بأ ْ
َذ َب َرني الثقُية ألنيهُ

عند غيره(.)4
عنده مجرتحاً َ
قد يبتن ثقةً َ

قال الصنياني...":تال يقبل تتثيقه مبرماً.)5("...
تقيل بقبتله( ،)6تلبن قات بييدم قبتليه إال بييد البحيم تالتتبيي تالتثبيت بجميي الطيرق عنيه
فيتبن بذلب الحبم عاى الحيديم .تميرفية المبرميات يفييد فيي ميرفية الحبيم مين الحيديم الصيحيح
أت الض ييييو( .)7تق ييال الس يييتطي  ":وتان ب ييان الم ييبرم ف ييي اإلس ييناد فميرفت ييه تفي ييد ثقت ييه ،أت ض يييفه،
ليحبم لاحديم بالصحة أت غيرها"( ،)8أش بالضيو.

قات :تقد تتجد عاتان قادحتان في حديم ما ،إذا سأل الراتش المبرم عن حبم في حيديم
عارضيه حيديم ذير ،تليم يسيم اسيم الميبرم ،تتبيين أن حيديم الميبرم منسيت  .تقيد يبيتن الميبرم ي ي ي
 -1اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)138 /2

 -2انظر إلى :ن هة النظر في تتضيح نذبة (  ،)125 /تقال السذاتى " :المبرم تمجرتل اليين حبمرما تاحد بالنظر إلى
عدم ميرفة عين ال ذ

" .فتح المغيم (.)298 /4

 -3انظر إلى :فتح المغيم (.)298 /4

 -4انظر إلى :نذبة الفبر في مصطاح أهل األثر( ،)723 /4تن هة النظر في تتضيح نذبة ( .)125 /
 -5تتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)112 /2

 -6انظر إلى :قفت األثر في صفتة عاتم األثر(  ،)84 /تاليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)140 /2
 -7انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم ( .)236 /
 -8تدري

الراتش (.)854 /2
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يائال عيين حبييم عارض يه َحييديم ذ ير ،بميرفتييه فيسييتفيد بميرفيية الناسييخ تالمنسييت ميين
ال يراتش ي ي ي َسي ً

األحادي ييم إذا تي ييين تع ييرو م يين إس ييالم ذل ييب الص ييحابي ،ألن ع ييدم ميرفت ييه – أش الناس ييخ مييين
المنست  -عاة قادحة ألنه قد تبنى عايه أحبام رعية(.)1
قايت :تقييد تبيتن هنيياب عاية قادحيية تاحيدة ،إذا عيينين الميبرم ،تبيييد ميرفية اسييمه تبيين أنييه
ثقة أت صدتق مدلس ،ممن ال يقبل حديثه إال إذا صرح بالسماع.
المبرم لَم ُيح َب ْيم عاييه باالتصيال الحتميال
عنين الرج ُل
فنذا قال رجلَ :حدثني فالن ،فنن
َ
ُ
يبتن ذلب المبرَم مدلساً ،تالتدليس عاة(.)2
أن
َ

 -1انظر إلى :فتح المغيم ( ،)298 /4تتدري

الراتش (.)854 /2

 -2انظر إلى :النبت التفية بما في رح األلفية (.)386 /1
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المبحث اليا ي
معرفة تواري الرواة

()1

تعريفه:
ه يي ميرفيية تفيييات الصييحابة ،تالتييابيين تميين بيييدهم ميين المحييدثين تالياميياء تمتاليييدهم،
تمقادير أعمارهم ،تنحت ذلب(.)2
قال النتتش" :هت فن مرم به ييرو اتصال الحديم تانقطاعه ،تقد ادعى قتم الرتاية عين
قي ييتم فنظي يير في ييي التي يياريخ فظري يير أنري ييم عم ي يتا الرتايي يية عي يينرم بيي ييد تفي يياترم بسي يينين"( ،)3تبي ييذا نقاي ييه
السيتطي(.)4
قييال السييذاتى ":تحقيقيية التيياريخ :التيريييو بالتقييت الييذش تضييبط بييه األح يتال فييي المتاليييد
تالتفيييات ،تياتحييق بييه مييا يتفييق ميين الح يتادم تالتقييائي التييي ين ييأ عنرييا ميي ٍ
يان حسيينة مييي تيييديل
تتجريح ،تنحت ذلب"

(.)5

تقال أيضاً ":تهت فن عظيم التقي من الدين ،قديم النفي به لامسامين ،ال يستغنى عنه تال
ييتنييى بييأعم منييه ،ذصتص ياً مييا هييت القصييد األعظييم منييه ،تهييت البحييم عيين الييرتاة تالفح ي

عيين

أحتالرم في ابتدائرم تحالرم تاستقبالرم ألن األحبام االعتقادية تالمسائل الفقرية مأذتذة من بالم
الرادش من الضاللة تالمبصر من اليمى تالجرالة ،تالنقاة"(.)6
تمن الجدير ذبره أن تتاريخ الرتاة من مباحم اإلسناد.

 -1هذا هت النتع الستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" ( .)380/
 - 2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)484 /
 -3التقري

تالتيسير ( .)117 /

 - 4انظر إلى :تدري

الراتش (.)866 /2

 -5فتح المغيم(.)305 /4

 -6المصدر السابق (.)307 /4
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فوائده:
 -1به نيرو رتاية السابق تالالحق من الرتاة .
 -2يسرل التاريخ ميرفة تالميذ بل رٍات ت يتذه.
 -3نتيرو أعمارهم تميالدهم تتفياترم ،تالميمرين منرم .
 -4بالتاريخ نفقه من سمي من المذتاط قبل اذتالطه أت بيده.
 -5تبه أيضاً نيرو متى تقي االذتالط ،تمتيى قبيل اليراتش المذيتاط،أت غييره التاقيين مين
غيره،
 -6تأيضاً به نتيرو رحالت الراتش ،تمتيى بيدأ التحميل ،تمتيي بيدأ بياألداء ،تمتيي تتقيو
عن التحديم.
 -7إن ميرف يية تي يتاريخ ال ييرتاة "يفي ييد ف ييي عا ييم النس ييخ تب ييو الت ي ْيدليس[ تذاص يية ت ييدليس
ال يت ] ،تيبطل الدعتى الباذبة"(.)1

 -8تبذلب تيرو مراحل حياته ،تمصنفات بل مرحاة تن اطه فيرا.
 -9تبذا سيرته ،تمياصرته تما يتياق به.
الرتاة ،أمر مريم ،فرُ َيت فين
وتان تميي تاريخ َتفَاة اْل َ
ياماء تميرفترم فَمن بيدهم ،بل َت َسائر َ
صتصاً ،تسائر الياماء عمتماً(.)2
جايل يتَ َيين َم ْيرفَته عاى اْل ُمحدثين ُذ ُ
الرتاة من حيم اليتالدةً تالتفياةً تسين اليراتش حيين رتايتيه أمير مريم مفييد
يخ ُّ
إن ميرفة تتار ُ
يو بتق ٍ
ألنه يدذل في الضبط فبينرما عمتم تذصت من ٍ
يتُ ،يض َيبطُ بيه
يخ هيت التيري ُ
تجه تالتيار ُ
ٌ
ٌ
ُ
ٍ
ما يراد ضبطه من نحت ت ٍ
تتفاة(.)3
الدة

 -1رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)202 /

 -2انظر إلى :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)314 /
 -3انظر إلى :فتح الباقي ب رح ألفية اليراقي (.)302 /2
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أهمية معرفة تواري الرواة واهتمام العلماء في معرفتها:
"إن عام التاريخ هت مرة ال مان لمن تدبر تم باة أنتار يطاي برا عاى تجار األمم مين
أمين النظر تتفبر"( ،)1أش في هذا الفن.
تمي يين أهي ييم اليايييتم تحقيي ييق ميرفييية األحاديي ييم النبتي يية  -أش ميرفي يية متتنري ييا ،تصي ييحيحرا،
تحس يينرا ،تض ييييفرا ،تمتص ييارا ،تمرس ييارا  -تميرف يية عا ييم األس ييانيد  -أش ميرف يية ح ييال رتاتر ييا،
تصفاترم الميتبرة ،تضبط أنسابرم ،تمتاليدهم ،تتفياترم ،تجرحرم ،تتيديارم .)2(-
وتان ميين األهمييية بمبييان ميرفَيية ت يتاريخ متالي يدهم تتفييياترم َتيتَ َيييين االعتنيياء بييه لييييرو
الحييديم تانقطاعييه ،تبميرفترييا يحصييل ْاأل َْميين ميين َد ْعي َيتى اْل ُمييدعي لاقيياء َبيضييرم تهييت ف يي
صييال َ
ات َ
يمة ،تفتائده جاياة(.)3
نفس ْاألَمر لَ ْي َس َب َذلب ،تميرفة التاريخ له َم َنافي َعظ َ

فقد يبتن الحبم عاى الحديم باالنقطاع من إحدى أربي جرات منريا :أن ييايم مين تياريخ
الراتش تالمرتش عنه أنه لم يسمي منه(.)4
الح َم ْيدش قتله ":ثالثة أ ياء من عاتم الحديم يج
تنقل ابن الصالح َع ْن أبي َع ْبد اهلل ُ

يو،
تض ييي في ييه بت ييا ُ ال ييد َارقُ ْ
الم ْذتا ي ُ
طني تالمؤتَا ي ُ
يو ت ُ

ديم ال ييترَ ُّمم بر ييا :اليا ييل ،تأحس يين بت ييا
تقي ي ُ
أحس ُن بتا تضي فيه بتا ابن َما ُبتَال َء تتفيات ال يت  ،تليس فيه بتا "(.)5
ت َ

إن الرتاة هم الحاقية تالتسياطة بيننيا تبيين النبيي ،تاليرتابط فيي تَ ْحقييق ميا أَتجبيه َتسينه،

فبان التيريو برم ي ي ييأش ميرفة تتاريخ اليرتاة ي ي ي ي م َين اْل َتاج َبيات التيي يجي

يام بييه فييي اْلقَييديم َتاْل َحييديم الياميياء تأذي
بتيراجمرم ميين المرمييات َتلي َذا قَي َ
نجتم الردى ،ترجتم اليدى(.)6

 -1فتات التفيات (.)57 /1

 -2انظر إلى :المقتر في بيان المضطر ( .)12-11 /

 - 3انظر إلى :اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)346 /2

 -4انظر إلى :النبت عاى مقدمة ابن الصالح لا رب ي (.)27 -26/2
 -5ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)485 /
 - 6انظر إلى :فتح المغيم (.)307 /4
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تقال الذطي

البغدادش نقيالً تعبيد اليرحمن بين مريدش" :ميا بتيا

متط ييأ مال ييب ،ث ييم البتي ي

بييد بتيا

اهلل أنفيي مين

المتياق يية بيا ييل الح ييديم( ...)1ث ييم تي يتاريخ المح ييدثين تبالمر ييم ف ييي أحي يتال

الرتاة"(.)2
قاييت :إن األهمييية األتلييى لضييبط ت يتاريخ الييرتاة هييي فييي ميرفيية مييا فييي سييند الحييديم ميين
انقطياع أت عضييل أت تيدليس أت إرسييال ظيياهر أت ذفيي ،إال أن هنيياب فتائييد عظيمية تأهمييية أذييرى
ميين ميرفيية تيتاريخ التفيييات إذ تفيييد فييي تمييي المؤتاييو تالمذتاييو تالمتفيق تالمفتييرق ميين األسييماء
تاألنسا .
تمميا بييان الحفياظ عايييه مين أهييل الحيديم بثيي اًر تجييل اليناييية إلييه هييت التثبيت ميين تيياريخ
تفيات الصحابة تالمحدثين ذتفاً من المدلسين ،تلذلب قيال بيضيرم :إذا اترميتم أحيداً فيي أذيذ أت
في رتاية فاحسبتا سنه تسنة تفاة من ذبر فبذلب يتبين هل أدربه أم ال.
قال السذاتى" :تفيي المتيتن أيضياً مين ذليب البثيير ي ي ي ي بييأتل ميا بيد بيه رسيتل اهلل مين
التحي الرؤيا الصادقة ،تأتل ما ن ل من القرن بذا تبقتله عن يتم االثنين :ذاب يتم تلدت فييه.
تبان ذر األمرين من النبي ترب التضتء مما مست النار ،تقتل عائ ة :إنيه قبيل فيتح مبية
إذا لم ين ل لم يغتسل ثم اغتسل بيد تأمير بيه ترأيتيه قبيل أن يميتت بييام أت قبيل أن يقيب

ب يرر

تبنا نفيل بذا حتى قدمنا الحب ة ،تنرى يتم ذيبر عن بذا"(.)3

" -1فمنرا بتا

أحمد بن حنبل تعاي بين الميديني تعبيد اليرحمن بين أبيي حياتم الي ار ش تأبيي عايي الحيافظ النيسيابترش تأبيي

الحسين عاييي بيين عمير الييدارقطني ،تبتييا

.)186

 -2الجامي ألذالق الراتش ت دا
 -3فتح المغيم (.)309 /4

التمييي لمسيام بيين الحجيياج الق يييرش" .الجيامي ألذييالق اليراتش ت دا

السامي (.)186 /2
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لذلب بان من األهمية التثبت تالتحرش ،مما أدى إلى استفادة المحدثين مين ميرفية تفييات
الرتاة في نقد األسانيد ،تمما يدل عاى ذلب ما ياي(:)1
 -1نقل الذطي

البغدادش من طريق األت اعى قتله" :لما استيمل الرتاة البذ

اسيتيمانا لريم

التاريخ"(.)2
 -2تنقل الذطي

عن أحمد بن أبى الحتارش عن حف

احسُبتا سنهُ َت َسن من بتي
فحاسبته بالسنين َ ،ي ْينيْ :
بأمر مستحيل سقطت رتايته" (.)3

بن غيام قتليه " :إذا اترميتم ال ييخ
عنيه  ،وتاذا أذبير اليراتش عين نفسيه

 -3تنقييل السييذاتى عيين إسييماعيل بيين عيييال " :أنييه سييأل رج يالً اذتب يا اًر ،أش سيينة بتبييت عيين
ذالد ابن ميدان؟ فقال :سنة ثالم ع رة ،ييني :تمائة ،فقيال ليه :أنيت تي عم أنيب سيميت
من ذالد بيد متته بسبي سنينو"(.)4
 -4رتى الذطيي

البغييدادش بنسييناده فقال...":قييدم أبييت حذيفيية البذييارش مبيية تجيييل يييرتى َعيين

ْابيين ُجي َيرْي ٍج ،ت ْابيين طَييات ٍ
يان قَييد َم َيي ْيرتش َعيين ْابيين
ان :إن َرُجي ًيال مي ْين أ ْ
اسي َ
س فَقيي َيل ل ُس ي ْف َي َ
َهييل ُذ َر َ
ُ
َ
طَييات ٍ
يال
يي َسي َينة َبي َذا .فَقَي َ
يالَ :سياُتهُ فييي أَش َسي َين ٍة َسييم َي؟ قَي َ
س فَقَي َ
يال :فَ َسيأَلُتهُ فَيأ ْ
ُ
َذ َب َر أَنييهُ َسييم َي في َ
طات ٍ
س قَْب َل َم ْتلده ب َس َنتَْين "(.)5
ان الاه َم َ
انُ :س ْب َح َ
ُس ْف َي ُ
ات َع ْب ُد الاه ْب ُن َ ُ

 -5إن اإلمام أحمد بن حنبل سأل الحسن بن ربيي عن تفاة عبد اهلل بن المبارب فيي أش سينة
مات؟ فأجا  ،ثم قيل له ما تريد برذا؟ فقال أريد البذابين(.)6

 -1عام الرجال ن أته تتطتره من القرن األتل إلى نراية القرن التاسي ( .)216- 215/

 -2البفايية فيي عايم الرتايية (  ،)119 /تال يذا الفيياح ميين عايتم ابين الصيالح ( ،)713 /2تالمقنيي فيي عايتم الحييديم (/2

 ،)644تفييتح المغيييم ( ،)308 /4ت ييرح التبصيرة تالتييذبرة ( ،)294 /2تتيياريخ دم ييق ( ،)54 /1تالبامييل البيين عييدش (/1
.)84رستم التحديم في عاتم الحديم ( .)202 /

 -3البفاية في عام الرتاية (  ،)119/تال ذا الفياح من عايتم ابين الصيالح ( ،)713 /2تفيتح المغييم ( ،)308 /4تالمقنيي
في عاتم الحديم (.)644 /2

 -4فتح المغيم ( ،)307 /4تالمقني في عاتم الحديم (.)644 /2
 -5الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)199 /2

 -6انظر إلى :المصدر السابق ،تتاريخ دم ق (.)55 /1
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البغييدادش عيين أبييي عاييي الحييافظ قتلييه " :لمييا حييدم عبييد اهلل بيين إسييحاق

البرماني عين محميد بين أبيي ييقيت  ،أتيتيه فسيألته عين متليده ،فيذبر أنيه تليد سينة إحيدى
تذمس ييين تم ييائتين ،فقا ييت ل ييه :م ييات محم ييد ب يين أب ييي ييق ييت قب ييل أن تتل ييد بتس ييي س يينين،
فأعامه ،تنقل أيضاً عن الحابم قتله :تلميا قيدم عاينيا أبيت جيفير محميد بين حياتم البسيي،
تحييدم عيين عبييد بيين حميييد ،سييألته عيين متلييده فييذبر أنييه تلييد سيينة سييتين تمييائتين ،فقاييت
ألصحابنا :سمي هذا ال يخ من عبد بن حميد بيد متته بثالم ع رة سنة "(.)1

العلة وعتقتها بمعرفة تواري الرواة
إن اليالقة بين عام اليال تميرفة تتاريخ اليرتاة عالقية قتيية متضيحة عين اليايل فميرفية
التتاريخ ج ء من أسبا

الياة.

قايت :إن ميرفية اإلسيناد بالصيحة تالضييو مين ميرفية تيتاريخ اليرتاة ،فينذا بانيت تيتاريخ
الييرتاة غييير صييحيحة ،فيينن ذلييب يييؤدى إلييى الضيييو فييي الحييديم ،تقييد يبييتن ذلييب عايية قادحيية أت
غير قادحة.
وتان السقط من ْاإل ْس َناد قد يبتن َتاضحاً ي ترب في ميرفته اْلبثير تال يذفى عايرم ل َبتن

ياج
ال ييراتش رتى َعم يين ل ييم يياصي يره أَت عاصي يره َتل ييم ياق ييه َت َهي ي َذا ي ي ْيدرب ب َي ي َيدم التالق يييَ ،تم يين ث ييم ْ
احتَي َ
َح َتالرم.
الرتاة تتفياترم تسماعرم تارتحالرم َتغير َذلب من أ ْ
المحدثتن إلَى ميرفَة تَاريخ متاليد َ
َتقييد يبييتن ذفي ياً ْ
يذييتَ
هم(.)2

الحييديم تعاارييا َتَقايييل َمييا
بميرفتييه ْاألَئميية الحييذاق المطايييتن عاييى طييرق َ

قا ييت :ميرف يية تي يتاريخ ال ييرتاة يب ييو أني يتاع اليا ييل م يين االنقط يياع ،تاإلعض ييال ،تالت ييدليس
تاإلرسال...إلخ.
وتان تبيييين ت يتاريخ الييرتاة ميين التفيييات تال يتالدات يسيياعد فييي الب ييو عاييى ميرفيية مييا فييي
السند من انقطاع ،أت عضل ،أت تدليس ،أت إرسال ظاهر ،أت ذفى الذش ييد مين اليايل القادحية
 1الجامي ألذالق الراتش ت دا

السامي (.)132 /1

 -2انظر إلى :قفت األثر في صفتة عاتم األثر ( .)71-70 /
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لاتقييتو بييه عاييى أن اليراتش مييثالً لييم يياصيير ميين رتى عنييه أت عاصيره ،تلبيين لييم ياقييه لبتنييه فييي
غير باده تهت لم يرحل إليرا(.)1
قييال الي ارق يي" :الحبميية فييي تضييي أهييل الحييديم التيياريخ لتفيياة الييرتاة ،تمتاليييدهم ،تت يتاريخ
السماع ،تتاريخ قدتم فالن مثالً الباد الفالني ليذتبرتا بذلب من لم ييامتا صحة دعتاه "(.)2
تقييال السييذاتى "...تبييتن اليراتش ]حييدم أت رتى[عيين بيي
اذتالطه ،تنحت ذلب ،تربما يتبين به التصحيو في األنسا

المذتاطييين ،سييمي منييه قبييل

]من ذالل ميرفة تتاريخ الرتاة["(.)3

قاييت :فبميرفيية ت يتاريخ الييرتاة نب ييو عيين الياييل منرييا :االذييتالط ميين ال يراتش س يتاء أبانييت
الرتايية قبيل االذيتالط أم بييد االذيتالط ،تميرفية تيتاريخ اليرتاة تيدل عايى صيحة الرتايية تصييدقرا
من بذبرا أش تب و الياة.
في ينن تج ييد اذ ييتالو ف ييي الرتاي ييات فيب ييتن الت ييرجيح َتج ييه م يين تجته ييه اْلمت َياق يية ب يياْلمتن أَت
التتقو َعن اْل َي َمل ب ُبل َتاحد م ْنرُ َميا إن ليم ُيمبين َهي َذا َتأَن ي ْ
طاي التياريخ أَتالً
ب ْاإلسناد إن أمبن ثم َ

في مذتاو الحديم ،فَنن لم ُيتجد طا

اْلجمي أت الترجيح فَنن لم ُيمبن ترب اْل َي َمل برما(.)4

قات :إن ميرفة تتاريخ الرتاة ي ي ي أش المتاليد تالتفيات ي ي ي ي ييؤدى إليى التمييي بيين اليرتاة فيي
طبقاترم تميرفة أسمائرم من يتذرم تتالميذهم ،فالياة تبتن في عدم التميي بين الرتاة ،تعيدم
ميرفترم ،فتبتن قادحة أت غير قادحة ظاهرة أت ذفية.
ق ييال اب يين جماع يية (ت733 :هي يي)":في ينن ميرف يية طبق ييات ال ييرتاة أم يير مر ييم ف ييي الحب ييم عا ييى
الحديم ألن الناظر فيه ْ
يحتَاج إلَى ميرفَة المتاليد تالتفيات ليتأبيد مين االتصيال َتمين رتتا َعنيهُ
ترتى عنرم"(.)5

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)309 /4
 -2رح التبصرة تالتذبرة (.)294 /2
 -3فتح المغيم(.)309 /4

 -4انظر إلى :قفت األثر في صفتة عاتم األثر (.)66 /

 -5المنرل الرتش في مذتصر عاتم الحديم النبتش (.)115 /
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اعية
جم َ
اْلجرل بيه َ

الرتاة تالياماء ،أَمر مرم قد افتضح بسب
إن تميي طبقات الناس من َ
ميين المييؤلفين .تين ييأ عين النظيير فيييه ميرفَيية المتاليييد تالتفيييات َغالبياً تميين رتتا َعنييهُ ترتى عيينرم،
تي ي تل بييه اإل ييبال َعيين الم ييتربين فييي التسييمية ،إذا ب يان ب يين طبقتييين ،حيييم يحصييل الت ْميي ي

بينرما ،تبذا إن بانا من طبقة تاحدة فننه تارة ي تل بتغاير من رتى عنرما تتيارة ب ييتذرما ،نييم

إن ا تربا فيرما مياً فرت الم بل  ،فال يمي ذلب إال أهل النقد تالميرفة(.)1
قاييت :أصييل عاييم ت يتاريخ الييرتاة يتبييين باتصييال الحييديم ميين انقطاعييه ف ينذا بييان متص يالً
يبتن الحديم في حبم الصحة -مقبتالً  ،-أما اذا بان منقطياً فيبتن الحيديم فيي حبيم الضييو
مردتداً -ألن االنقطاع عاة قادحة تهت عدم المالقاة بين الراتش تالمرتى.تقييد يقييي االنقطيياع تسييقتط ال يراتش ببييتن عييدم الاقيياء بييين ال يراتش تالمييرتش عنييه إمييا بيييدم
الرتاة تتفياترم تتييين
المياصرة ،أَت عدم االجتماع تاإلجا ة َعنهُ بحبم عام التاريخ اْل ُمبين لمتاليد َ
صييار عاييم التيياريخ أص يالً تعمييدة ع ْنييد اْل ُمحييدثين( ،)2تال بييد ميين
أتقييات طاييبرم تارتحييالرمَ ،تبرَ ي َذا َ
الحديم .تبميرفته يظرر اْلذاَل في مدعى الاقَاء ،تيتبين
تجت تقديم االهتمام َم َي غيره من عاتم َ

به االنقطاع تنحته غالباً ،تفيه بت

َبث َيرة(.)3

قاييت :تبميرفيية تي يتاريخ الييرتاة يب ييو التييدليس تالمدلسييتن التي يي تيييد عا يية فييي األحادي ييم
الصييحيحة فييي السييند تالمييتن تيبطييل البييذ

الييذى ييييد عايية قادحيية ،تبييذلب يبييين الياييم بالناسييخ

تالمنست الذى ييد من اليال القادحة إذا لم تتم ميرفته.
يقييتل ابيين حجيير" :إن اْل ُم َياييل ]أش الحييديم الييذش يحتييتى عاييى عايية [ أَن يييرتش َعميين لييم

ييالد مين ييرتش َعنيهُ( ،)4تهيذه تييد مين اليايل
يجتَمي به ،إما بطريق التاريخ بمن تتقدم َتفَاته َعن م َ
ْ
القادحة.

 - 1انظر إلى :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)313 /
 - 2انظر إلى :مقدمة في أصتل الحديم ( .)45 /

 - 3انظر إلى :الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)314 /
-4انظر إلى :النبت عاى بتا

ابن الصالح ( ،)746 /2تالنبت عاى مقدمة ابن الصالح لا رب ي (.)208 /2
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يال إن التقييارن َبييين المتنييافيين ال يتصييتر فييي َبي َيالم
ياميياء َذلييب فَقَي َ
" َتقييد ْ
است ْ ييبل بي ي اْل َ
بم ييا جر ييل
يدهما مت ييأذ اًر ،إال أَن ييه ُر َ
ال ييارع ألن ييه تن يياق َال َياي ييق بمنص ييبه ب ييل َال ُب ييد أَن يب ييتن أَح ي َ
التاريخ"(.)1

قاييت :بميرفيية التيياريخ يييتم درء التيييار

فييي الحييديثين الييذش قييد ييييد عايية قادحيية ،أت غييير

قادحة عند تيذر الجمي تذلب ألنه:
" -1أح ييد الط ييرق الت ييي ييا ييم برَ ييا النس ييخ ف ييي أح ييد اْل َذ َب ي َيرْين المتيارض ييين الا ييذين تي ييذر اْلجم ييي
ينرما.
َب َ

َحاديييم الثقَييات الييذين لحقرييم اال ْذييت َالط ممييا َال ُي ْؤ َذييذ بييه.
لميرفَيية َمييا ُي ْؤ َذييذ بييه ميين أ َ
 -2طَريييق ْ
 -3بييه تييتم ميرفَيية ميين حييدم َعميين لييم ياقييه إمييا ل َبتنييه بييذ  ،أَت دلييس ،أَت أرسييلَ ،تفييي َذلييب
طيياع ،أَت إعضييال ،أَت تَي ْيدليس ،تَال يذفييي أن ميين المرييم ع ْنييد
ميرفَيية َمييا فييي السي َيند ميين ْانق َ
اْل ُمحدم ميرفَة َبتن الراتش لم يياصر من رتى َعنهُ ،أَت عاصرهَ ،تلبنه لم ياقيه ل َب ْتنر َميا
يي أنيه لَيسيت
من بادين ُم ْذتَافينَ ،تلم ْ
َحدهما باد اآلذر َتَال التقييا فيي حيج َت َغييرهَ ،م َ
يدذل أ َ
تها"(.)2
إجا َة أَت َن ْح َ
م ْنهُ َ
تميرفة تتاريخ الرتاة يب و بذ

الرتاة تالناقاين ألن البذ

ييد عاة من اليال القادحة

في األحاديم التي تحياه من المقبتل إلى المردتد.
السن ْيب ُّي (ت  926هي) "تفائدته[أش من فائدة اليام بميرفة تتاريخ الرتاة] ميرفيةُ بيذ
قال َ

البذابين"(.)3

ميرفة تتاريخ الرتاة تب و اليال الذفية في أحاديم الثقات الصحيحة ،تغيرها من ناحية
أحد رتطه تهما الضبط تاليدالة.

-1تتجيه النظر إلى أصتل األثر (.)543 /1

 -2انظر إلى :تتجيه النظر إلى أصتل األثر (.)287-286 /1
 -3فتح الباقي ب رح ألفية اليراقي (.)302 /2
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تقال أيضاً" :تتضيتا التاريخ ليذتبيرتا بيه مين جرايتا حاليه صيدقا تعدالية ،لميا بيذبا ذتته
أش :أصحا

البذ

حتى بان ي ي ي أش ظرير بيه بيذبرم ي ي ي ي ي ،لميا حسيبنا سينرم تسين مين عميتا لقييرم

له"(.)1
تيبتن السقط من اإلسناد تاضحاً ،فقد يحصل اال تراب في ميرفته ببتن الراتش ميثالً ليم
يياصر من رتى عنه أت يبتن ذفياً ،فال يدربه إال األئمية الحيذاق المطاييتن عايى طيرق الحيديم
تعاييل األسييانيد ،فيياألتل تهييت التاضييح يييدرب بيييدم التالقييي بييين ال يراتش ت يييذه ببتنييه لييم يييدرب
عصره أت أدربه لبنرما لم يجتميا ،تليست له منه إجا ة تال تجيادة ،تمين ثيم احتييج إليى التياريخ
لتضمنه تحرير متاليد الرتاة ،تتفياترم ،تأتقات طابرم ،تارتحالرم .تقد افتضح أقيتام ادعيتا الرتايية
عن يت ظرر بالتاريخ بذ

دعتاهم(.)2

يار
يرر ،تالنسي ُ
يخ ]ميرفيية الناسيخ ميين المنسيت [ال ُيصي ُ
"تميا قالَيهُ أهي ُل الحيديم أتضي َيح تأ َ

صار إليه عن َد ميرفة التأريخ"( .)3بما قال ذلب أهل الحديم
إليه باالجتراد تالرأش ،وتان َما ُي ُ
معرفة الوفيات والولدات:

تعيين طريييق هييذه الميرفيية  -مضييافاً إليرييا غيرهييا ميين الطييرق  -يتأبييد الناقييد ميين السييماع
تالمياصيرة أت ينفيرمييا .تتجييد هييذه الميرفيية مبثتثيية فييي بتي

الياييل .قييال ابيين رج ي

نقيالً عيين ابيين

المييديني قتلييه" :مييات أيييت سيينة إحييدى تثالثييين فييي الطيياعتن ،تمييات يييتنس سيينة تسييي تثالثييين،
تمييات إب يراهيم النذيييي سيينة ذمييس تتسيييين ،تقتييل ابيين جبييير سيينة ذمييس تتسيييين ،تفيرييا مييات
الحجاج ،تهبذا ،تميرفة التالدات جان

ذر يحدد الاقاء تفترته بين اليراتين ،فينيدما ييأتي حيديم

يرتيه عبد الجبار بن تائل عن أبيه ،نجيد النقياد يقتليتن :عبيد الجبيار ليم ييدرب أبياه ،تليد بييد تفياة
أبيه"(.)4

 -1المصدر السابق (.)303 -202/2

 -2انظر إلى :ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)84 /
 - 3رح التبصرة تالتذبرة (.)99 /2

 -4رح عال الترمذش (.)136-135 /1
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تقال الذاياي الحيافظ" :ثيم يييرو التيتاريخ تعمير اليامياء حتيى يييرو مين أدرب ممين ليم
يدرب تييرو التدليس لا يت "(.)1تالتهم قد يدذل في تتاريخ الرتاة فيحصل االذتالو

 -1اإلر اد في ميرفة عاماء الحديم (.)408 /1
 -2انظر إلى :تاريخ بغداد (.)474 /1
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المبحث اليالث
معرفة اليقات والضعفاء من رواة الحديث

()1

تعريفه:
قال ابين الصيالح" :هيذا مين أجيل نيتع تأفذميه ،فننيه المرقياة

()2

إليى ميرفية صيحة الحيديم

تسقمه] ،أش ميرفة المقبيتل مين الميردتد [ ،تألهيل الميرفية بالحيديم فييه تصيانيو بثييرة ،منريا ميا
أفي ي ييرد في ي ييي الضي ي يييفاء( ،)3تمنري ي ييا في ي ييي الثقي ي ييات فحس ي ي ي ( ،)4تمنري ي ييا مي ي ييا جمي ي ييي فيي ي ييه بي ي ييين الثقي ي ييات،
تالضيفاء(.)6(")5
قيال ابين بثيير ":تهيذا الفين مين أهييم اليايتم ،تأعالمريا ،تأنفيريا إذ إنيه تييرو صيحة سييند
الحيديم مين ضييفه ]تبيذلب نحبيم عايى الحيديم [ ،تقيد صينو النياس فيي ذليب قيديماً تحيديثاً بتبياً
بثيرة

(.)7

تقال النتتش ":فبه ييرو الصحيح تالضييو ،تفيه تصانيو بثيرة ألئمة الحديم"(.)8
قال ابن دقيق الييد" :تهيت مين األسيبا
َال يحتج من األحاديم"(.)9

تاليايتم الضيرترية فيي هيذا الفين إذ بيه يي تل َميا

 -1هذا هت النتع الحادش تالستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (.)387 /
 - 2ييني السام الذش يتتصل به إلى فصل الصحيح من الضييو ،تميرفة المقبتل من المردتد.
رح ألفية اليراقي  -عبد البريم الذضير (.)11 /56

 -3مثل :بتا

 -4مثل :بتا

الضيفاء لابذارش ،تالضيفاء لانسائي ،تالضيفاء لايقياي ،تغيرها.
الثقات ألبي حاتم بن حبان.

 -5بتاريخ البذارش ،تتاريخ ابن أبي ذيثمة تما أغ ر فتائده ،تبتا
 -6ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)388- 387 /

الجرح تالتيديل البن أبي حاتم ال ار ش.

 -7اذتصار عاتم الحديم (  .)243-242 /تقال أيضاً" :تمن أنفيريا بتيا
أحدهما في الثقات ،تاآلذر في الضييفاء .تبتيا

ابين أبيي حياتم .تالبين حبيان بتابيان نافييان:

الباميل البين عيدش .تالتيتاريخ الم يرترة ،تمين أجاريا :تياريخ بغيداد لاحيافظ

أبييي ببيير الذطيي  ،تتيياريخ دم ييق البيين عسييابر ،تترييذي

البمييال لامي ش ،تميي ان االعتييدال لاييذهبي .يقييتل ابيين بثييير :تقييد

جمي ييت بي نرم ييا .ت دت ف ييي تحري يير الج ييرح تالتي ييديل عايرم ييا ،ف ييي بت ييا  ،تس ييميته " التبمي ييل ف ييي ميرف يية الثق ييات تالض يييفاء
تالمجاهيل " .تهت من أنفي يء لافقيه البارع ،تبذلب لامحدم".

 -8التقري

تالتيسير(.)120/1

 -9االقتراح في بيان االصطالح ( )57 /ذبره في ميرفة الضيفاء.
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يين صيحيح الحيديم
فرت من أجل أنيتاع الحيديم ،فننيهُ الم ْرقَياةُ إليى التفرقية ب َ
قال اليراقيَ ":
تسقيمه"(.)1
تقال السذاتى " :تبان األنس

أن يضم -أش ميرفية الثقيات تالضييفاء  -لم ارتي

الجيرح

تالتيديل مي القتل في ا تراط بيان سببرما أت أحدهما ،تبتن الميتمد عدمه من اليالم بأسبابرما،
تفي التيديل عاى اإلبرام تالبدعة التي يجرح برا"(.)2
تمن الجدير ذبره أن ميرفة الثقات تالضيفاء من رتاة الحديم من مباحم اإلسناد.
فتائده:
 -1من ذالل ميرفته نستطيي الحبم عاى سند الحديم قبتالً أت رداً.
 -2نفرم رتبة بل منرم ،من ذالل المصنفات الذاصة برم.
 -3متابية أدتار التأليو في الثقات تالضيفاء تطبقاترم .
 -4نتيرو من يحتاج منرم إلى متابي ،تمن يقبل تفرده ،تنحت ذلب.
 -5ميرفيية أتل المتحييدثين فييي الجييرح تالتيييديل ،تبييذا المت ييدد تالمتسيياهل تالميتييدل ،تالييدليل
عاى جتا الجرح.
أقوال األئمة في معرفة اليقات والضعفاء:
قييال السييذاتى" :تباييم فييي الرجييال  -بمييا قالييه الييذهبي  -جماعيية ميين الصييحابة ،ثييم ميين
التييابيين بال يييبي تابيين سيييرين ،تلبنييه فييي التييابيين ،أش :بالنسييبة لميين بيييدهم بقايية لقايية الضيييو
فييي متبييتعيرم إذ أبثييرهم صييحابة عييدتل ،تغييير الصييحابة ميين المتبييتعين أبثييرهم ثقييات ،تال يبيياد
يتجييد فييي القييرن األتل الييذش انقيير

فييي ميين الصييحابة تببييار التييابيين ضييييو إال التاحييد ،بيييد

التاحد بالحارم األعتر تالمذتار البيذا  ،فاميا مضيى القيرن األتل تدذيل الثياني بيان فيي أتائايه
من أتساط التابيين جماعة من الضيفاء ،الذين ضيفتا غالباً من قبل تحمارم تضبطرم لاحيديم،
فتراهم يرفيتن المتقتو تيرسياتن بثيي اًر ،تلريم غايط بيأبي هيارتن اليبيدش] ،تمين هنيا جياء اليايم
بميرفة الثقات من الضيفاء تالتميي بينرم في الضيبط تاليدالية لاحبيم عايى الحيديم [ فاميا بيان
 -1رح التبصرة تالتذبرة (.)324 /2
 -2فتح المغيم (.)348-347 /4
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عند ذر عصر التابيين  -تهت حدتد الذمسين تمائة  -تبام في التتثيق تالتضيييو طائفية مين
األئمة"(.)1
تبناء عايى ذليب فينن ميرفية الثقيات تالضييفاء ييدذل فيي الجيرح تالتييديل ألن ذليب
قات:
ً

يحتاج إلى تتبي اليرتاة تميرفية أقيتال اليامياء تالنقياد لاحبيم عايى الرجيال بيالتتثيق أت الحبيم عاييرم
بالتضييو.
ير
َع َا
تألهمية هذا اليايم تذطيره قيال ابين دقييق اليييد" :أ ْ

تقو عاى فيرها طَائفَتَان من الناس المحدثتن تالحبام"(.)2
لييذلب رتى الذطي ي
الثقات"(.)3

أتج ي

اْل ُمسيامين ُح ْف َيرة مين حفير النيار،

يم قتلييه" َ:ال يحييدم عيين النبييي  إال
البغييدادش عيين َسي ْيي ُد ْبي ُين إ ْبي َيراه َ

تجيت الجييرح تالتيييديل صيييانة لا يريية َتَذبياً عنرييا( ،)4فجيياء اليدليل ميين عنييد اهلل ،لييذلب
يق ب َن َب يٍن
ياء ُب ْم فَاسي ٌ
اهلل الب ييو تالتبييين عنييد ذبيير الفاسييق بقتلييهَ  :يييا أَيُّرَييا الييذ َ
ين َمُن يتا إ ْن َجي َ

()5
َذت اْل َي َيرة ...الحيديم"( .)6تفيي التييديل " :إن َع ْب َيد
فَتََبيُنتا . تقال النبي  في الجرح" :ب ْئ َس أ ُ

صال ٌح...الحديم"( ،)7إلى غير ذلب من األحاديم الصحيحة.
اهلل َرُج ٌل َ

تلييذا اسييتثنتا هييذا ميين الغيبيية المحرميية ،تأجمييي المسييامتن عاييى جيتا الجييرح تالتيييديل ،بييل
عييد ميين التاجبييات لاحاجيية إليييه ،تميين صييرح بييذلب النييتتش ،تاليي بيين عبييد السييالم ،فيينن القييدح فييي
اليرتاة تاجي

لميا فيييه مين إثبيات ال ييرع ،تلميا عايى النياس فييي تيرب ذليب ميين الضيرر فيي التحيريم

تالتحايل تغيرهما من األحبام ،تبيذلب بيل ذبير يجيت ال يرع االعتمياد عاييه تالرجيتع إلييه ،تجيرح
 -1فتح المغيم (.)352 /4

 -2االقتراح في بيان االصطالح ( .)61 /
 -3البفاية في عام الرتاية ( .)32 /
 -4تدري

الراتش(.)891 /2

 -5سترة الحجرات.6 :

 -6أذرجه البذارش في صحيحه ،في بتا  :اآلدا  ،با ( )82المداراة ميي النياس ،)31/8 (،حيديم رقيم  .6131تأذرجيه
مسام في صحيحه ،في بتا  :البر تالصاة تاآلدا  ،با ( )22مدارة من يتقى فح ه ،)2003/4(،حديم رقم .2591

 -7أذرجييه البذييارش فييي صييحيحه ،فييي بتييا  :أصييحا
 )25/5حديم رقم.3740

النبيي ،بييا
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الفص الرابع
ال ي يرتد تاجي ي

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

،

عن ييد الحب ييام عن ييد المص يياحة لحف ييظ الحق ييتق م يين ال ييدماء ،تاألمي يتال ،تاألعي ي ار

تاألنسا  ،تسائر الحقتق(.)1
قييال ابيين أبييى حيياتم]" :عاييم ميرفيية الثقييات تالضيييفاء[ -الييذش يييدذل فييي  -عاييم الجييرح
تالتيييديل هييت عا ييم يبحييم في ييه عيين ج ييرح الييرتاة ،تتيييديارم بألف يياظ مذصتصيية تع يين م ارت ي
األلفاظ ،تهذا اليام من فرتع عام رجال األحاديم ،تلم يذبره أحد من أصيحا

تا ييب

المتضيتعات ،ميي

أنييه فييرع عظيييم ،تالبييالم فييي الرجييال جرح ياً تتيييديالً ثابييت عيين رسييتل اهلل  ،ثييم عيين بثييير ميين
الصحابة تالتابيين فمن بيدهم .تجت ذلب تترعاً تصتناً لا ريية ال طينياً فيي النياس ،تبميا جيا
الجرح في ال رتد جا في الرتاة ،تالتثبيت في أمر الدين أتلى من التثبيت في الحقيتق تاألميتال،
فارذا افترضتا عاى أنفسرم البالم في ذلب"(.)2
تال يبييتن البييالم فييي جييرح الرجييال أت نقييدهم إذا بانييت عاييى تجييه النصيييحة "سيتاء بانييت
النصييحة ذاصيية أت عامية "( ،) 3هلل تلرسييتله تلبتابييه تالميؤمنين :بغيبيية" ،تهييت حيق تاجي "( ،)4بييل
ُيثا

بتياطي ذلب إذا قصد به ذلب التحرش ،تالتثبت ،تالتأبد ،لاتميي بين الصيحيح تالسيقيم تهيذا

يدذل ضمن الحفاظ عاى رييته.

وميال ذلك:
 -1قال ابن بثير" :سمي أبت ت ار الن ْذ َ ب ُّي أحمد بن حنبل تهت ييتبام فيي بيي
لييه :أتغتييا

اليرتاة فقيال

الياميياءو فقييال لييه :تيحييبو هييذا نصيييحة ،ليييس هييذا غيبيية"( ،)5تقييد قييال اهلل

تيالى":وَقُلِ الْحَِه مِنْ رَبِّكُمْ(.)7(")6

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)352 /4
 -2الجرح تالتيديل (.)2 /1

 -3فتح المغيم (.)351 /4
 -4انظر المصدر السابق.

 -5اذتصار عاتم الحديم (  ،)243 /التقييد تاإليضاح رح مقدمة ابن الصالح ( .)440 /
 -6سترة البرو.29 :

 -7فتح المغيم (.)351 /4
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فاإلمييام يحيييى بيين سييييد القطييان قييد تفييق لاسييداد تهييت الص يتا

فييي جتابييه ألبييي ببيير بيين

ذ ييالد ح ييين ق ييال ل ييه :أم ييا تذ ييى أن يب ييتن هي يؤالء ال ييذين ترب ييت ح ييديثرم ذص ييماءب عن ييد اهلل ي ييتم
القيام يية؟ حي ييم ق ييال :ألن يبتني يتا ي ي ي ي ي المترتب ييتن ي ي ي ي ي ذص ييماء ل ييي أحي ي
المصطفيإذ لم أذ
 -2تقال بي

البذ

ي ي ي أش أمني البذ

الصيتفية" :تغتيا

إل ييي م يين يب ييتن ذص ييمي

عن حديثه ت رييته ي ي ي(.)1

ييا ابين المبيارب ،قيال ليه :اسيبت إذا ليم نبيين ،بييو نييرو

الحق من الباطل"(.)2
 -3تقال بي

الياماء :بنت عند ابن ُعاية ،فقال رجل :فالن ليس ممين يؤذيذ عنيه  ،قيال :

فقال له اآلذر :قد اغتبت الرجل  ،فقيال رجيل  :ليسيت هيذه بغيبية  ،إنميا هيذا حبيم  ،قيال
ابن عاية :صدقب الرجل  -ييني الذش قال :هذا حبم(.)3
" -4تقد سئل عاي بن المديني عين أبييه :فقيال لريم :سياتا غييرش ،فأعيادتا ليه السيؤال فيأطرق،
ثم رفي رأسه فقال لرم :هت الدين ،أبي ضييو"(.)4
 -5قييال ابيين يياهين" :تبميرفيية قتاعييد هييذا الفيين ،تمبيين سييافنا الصييالح ميين الحفيياظ عاييى سيينة
المصطفي تبقائرا صافية من تحريو المبطاين تبيد المنيافقين ،تليم يبين اليدافي لد ارسية
أحيتال الييرتاة هييتى فييي اليينفس لاطييين فييي النيياس أت محابيياة ألحييد ،وتان بييان ذلييب التاحييد
قريباً ع ي اً بل ل نصاو وتاحقاق الحق"(.)5

 -1انظيير إلييى :التقييييد تاإليضيياح ييرح مقدميية ابيين الصييالح ( ،)440 /تفييتح المغيييم ( ،)358 ،357 /4تتييدري
(.)891 /2

-2

رح عال الترمذش(.)351/1

 -3انظر إلى :الضيفاء الببير(.)28 /1
 -4فتح المغيم (.)322/3
 -5المصدر السابق.
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عتقة معرفة اليقات والضعفاء بالجرح والتعديل
قييال السييذاتى" :تاجيييل ميين عنايتييب االهتمييام بياييم الجييرح -أش التج يريح تالتيييديل -فييي
الرتاة ،فرت من أهم أنتاع الحديم تأعالها تأنفيرا فننه المرقاة ت يبيراً ليه باآللية التيي ييميل بريا
تبفتحرا ،الدرجة ،لاتفصيل بين الصحيح من الحديم تالسقيم تفي بل منرما تصانيو بثيرة"

(.)1

قييال عبييد الي يي بيين الاحيييدان" :اليناييية بياييم الجييرح تالتيييديل الييذش ُييتبير ربنياً فييي تتثيييق

الس يينة الم ي يرفة إذ ب ييه ُيتَتص ييل إل ييى ميرف يية أحي يتال ال ييرتاة تالحب ييم عا يييرم ،تم يين ث ييم الحب ييم عا ييى

األحاديي ييم تمريي ييداً ،تلي ييذا اهي ييتم النقي يياد ببيي ييان أح ي يتال الي ييرتاة جرح ي ياً تتيي ييديالً ي ي ي ي ي أش ميرفي يية الثقي ييات
تالضيفاءي ي ي ي ،تالتحقق من اتصال مرتياترم ،تذاتها من اليال القادحة"(.)2
كيفية معرفة اليقات من الضعفاء:
قال السيتطي" :تيرو ثقة الراتش بالتنصي

عايه من رتاته ،أت ذبيره فيي تياريخ الثقيات،

أت تذيريج أحيد ال يييذين ليه فييي الصيحيح ،وتان تبايم فييي بيي
تذريج من ا ترط الصحة له أت من ذرج عاى بت

ميين ذرجيا ليه ،فييال ياتفيت إليييه ،أت

ال يذين"(.)3

كيفية معرفة الضعفاء من اليقات:
تقال الحابم في المدذل :في ذبر أنتاع الجرح تالمجرتحتن عاى ع ر طبقات:
األولى ي ي ي قتم تضيتا الحديم .
اليا ية ي ي ي قتم قابته فتضيتا ألحاديم أسانيد غير أسانيدها.
اليالية ي ي ي قتم حمارم ال ره عاى الرتاية عن قتم لم يدربتهم.

 -1فتح المغيم ( .)348 /4فقد ألفت في هذا النتع بت
تالثقات لايجاى ،تغيرهما ،تمنرم من أفرد بت

من ا ترب في الجمي بين الثقات تالضيفاء ببتا

إلى :تدري

الراتش (.)890 /2

 -3تدري

الراتش (.)895 /2

مستقاة مفردة فمن بت

الضييفاء :ببتيا

الثقات :الثقات البن حبيان تهيت أحفاريا،

الضييفاء لابذيارش ،تالنسيائي ،تالضييفاء لايقيايي ،تمينرم

التبميل في ميرفة الثقات تالضيفاء تالمجاهيل البن بثير ،تغييره .انظير

 -2تدليس ال يت الضيفاء ( .)2 /
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الرابعة ي ي ي قتم عمدتا إلى المتقتفات فرفيتها.
الخامسة ي ي ي قتم عمدتا إلى المراسيل فتصاتها.
السادسة ي ي ي قتم غا

عايرم الصالح فام يتفرغتا لضبط الحديم ،فدذل عايرم التهم.

السابعة ي ي ي قتم سميتا من يت ثم حدثتا عنرم بما لم يسميتا.
اليام ة ي ي ي قتم سميتا بتبا ثم حدثتا من غير أصتل سماعرم.
التاسعة ي ي ي قتم جيء إليرم ليحدثتا برا فأجابتا من غير أن يدرتا أنرا سماعرم.
العاشرة ي ي ي قتم تافت بتبرم فحدثتا من حفظرم عاى التذمين بابن لريية (.)1

 -1انظر إلى :المدذل إلى بتا

اإلبايل (  ،)51/تتدري

بالراتش (.)894 /2
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العلة وعتقتها بمعرفة اليقات والضعفاء
إن اليالقيية بييين اليايية ،تبييين ميرفيية الثقييات تالضيييفاء عالقيية مترابطيية ،قتييية إذ إن اليايية
تبثر في أحاديم الثقات بما قال ابين الصيالح ":تيتطيرق ذليب ي ي ي ي الياية أت الحيديم الميايل ي ي ي ي إليى
اإلسناد الذش رجاله ثقات ،الجامي رتط الصحة من حيم الظاهر"(.)1
تبذلب قد تطاق الياة عاى أنتاع من الجرح ،تذلب بييدما ذبيرتا أن غالي

أت أبثير اليايل

فيي أحادييم الثقيات بميا بينيا ،تلييذلب نجيد بيأنرم قيد ييايتن بييأنتاع الجيرح مين البيذ

تالغفاية تسييتء

الحفظ تفسق الراتش ،تهذا متجتد في بت

عال الحديم(.)2

قاييت :إن الب ييو عين الياييل بميرفيية الضيييفاء تالثقييات يحفييظ السيينة النبتييية ميين التحريييو
تالتغيير تالتبديل.
ق ييال اب يين حب ييان" :تال حيا يية ألح ييد ف ييي الس ييبيل إل ييى حفظر ييا]أش الس يينة النبتي يية تمنر ييا عا ييم
الحديم[ إال بميرفة تاريخ المحدثين ،تميرفة الضيفاء منرم مين الثقيات[أش بميرفية اليايل الظياهرة
تالذفية القادحة تغير القادحة بالتذريج أت بتتبيي طيرق الحيديم مين اليرتاة ،تبيايم الجيرح تالتييديل
يتبين الضييو من الثقة[ ألنه متى لم يييرو ذاب ليم يحسين تمييي الصيحيح ت السيقيم تال عيرو
المسيند مين المرسييل تال المتقيتو مين المنقطييي ،فينذا تقييو عايى أسيمائرم تأنسييابرم تعيرو -أعنييى
تمي اليدتل من الضيفاء"(.)3
بيضرم بيضاًَ -
قات :إن بميرفة اليال تتمي أحاديم الثقات تالضيفاء.
وتان اإلمام السذاتش فقد تنبه لرذا فقال :إن من أصحا

بتي

اليايل اليذش ييايتن بيالجرح

بالنسييبة لاييذش قباييه قايييل ،عاييى أنييه يحتمييل أيضياً أن التيايييل بييذلب ميين الذفييي لذفيياء تجييتد طريييق
ذر ليذبر برا ما في هذا من ضيو ،فبأن الميال أ ار إلى تفرده

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)90 /

 -2انظر إلى :المصدر السابق ( .)93 /
 -3الثقات البن حبان (.)8 /1

 -4انظر إلى :فتح المغيم (.)287 /1
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تنقييل ذلييب ابيين رج ي

عنييه أن ميرفيية الياييل تب ييفرا هييي التييي تمي ي بييين أحاديييم الثقييات

تالضيفاء لاتصتل إلى الحبم عاى األحاديم(.)1
تقييال ابيين الصييالح :عنييه ي ي ي ي أش ميرفيية الثقييات تالضيييفاء ي ي ي ي "المرقيياة إلييى ميرفيية صييحة
الحديم تسقمه"(.)2
قاييت :إن ميرفيية الثقييات تالضيييفاء سييب

رئيييس فييي التصييتل فييي الحبييم عاييى صييحة

الحديم أت سقمه أش ي ي ي ضيفه ي ي ي ،وتان الميرفة ال تبيتن إال بيالتتبي ،تالبحيم ،تالتفتييل فيي أحيتال
الرتاة الذش ييدذل ضيمناً فيي عايم التذيريج تد ارسية األسيانيد لاب يو عين اليايل ي ي ي ي الذفيية تالجايية
القادحة تغيير القادحية ي ي ي ي التيي تبيتن فيي أحادييم الثقيات تبيذلب تتبيي الضييفاء لبيى ييتم الميرفية
بالحديم المقبتل من المردتد ،تالحبم عايه بالصحة أت الضيو.
تمين الميايتم أن عاييم اليايل هيت رأس عاييتم الحيديم تأتسييرا ،تأذفاهييا ،تأدقريا ،تأهمرييا،
تلتاله الذتاط الصيحيح بالسيقيم ألن األصيل فيي أحادييم الثقيات االحتجياج بريا تااللتي ام بقبتلريا،
فالياة تب و أحاديم الثقات من الضيفاء(.)3
وتان الييدين هييت الييذش جاءنييا عيين اهلل  ،ت ميرفيية سيينن رسييتل اهلل  مييا تصييانا إال ميين
جر يية النق ييل تالرتاي يية ح ييق عاين ييا ميي يرفترم ،تتجي ي

الفحي ي

تصفاترم ،تهذا ما يسيمى بيايم الجيرح تالتييديل ،تبيذلب تجي

ع يين ال ييرتاة ،تالبح ييم ع يين أحي يتالرم،
أن نميي بيين عيدتل اليرتاة تثقياترم

تأهل الحفظ تالثبت تاإلتقان منرم ي ي ي أش الثقيات ي ي ي ي ،تبيين أهيل الغفاية تاليتهم تسيتء الحفيظ تالبيذ
ي ي ي أش الضيفاء ي ي ي ،تهذا ما يسمى بميرفة الثقات من الضيفاء في عاتم الحديم

(.)4

تقييال ابيين أبييي حيياتم" :تيقيياس صييحة الحييديم بيداليية ناقايييه ،تأن يبييتن بالم ياً يصيياح أن
يبتن من بالم النبتة ،تييام سقمه وتانباره بتفرد من لم تصح عدالته برتايته"(.)5

 - 1انظر إلى :رح عال الترمذش (.)29 /1
 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)387 /
 -3انظر إلى:

رح عال الترمذش (.)28 /1

-4انظر إلى :الجرح تالتيديل (.)5 /1
 -5المصدر السابق(.)351 /1
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استحبا
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تقييال ابيين حبييان" :فييي قتلييه " لُيَباييا ال يياه ُد مي ْين ُب ْم اْل َغائ َ ...الحييديم"( ،)1بالييدليل عاييى
حفظ تاريخ المحدثين تالتقتو عاى ميرفة الثقات منرم مين الضييفاء إذ ال يترييأ لاميرء

أن يباا الغائ

ما رد إال بيد الميرفة بصحة ما يؤدش إلى من بيده ،وتانه إذا أدى إلى من بيده

ما ليم يصيح عين رسيتل اهلل فبأنيه ليم ييؤد عنيه  ييئاً تال سيب

ليه إليى ميرفية صيحة األذبيار

تسقيمرا ]ميرفة اليال[ إال بميرفة تاريخ من ذبر اسمه من المحدثين"(.)2
تقال األصبراني" :فا م بيل عاقيل ،تمذاطي ]مين أهيل اليايم المتذصصيين[ االجترياد فيي
التميي بين صحيح أذباره ،تسقيم ثاره تأن يبذل مجرتده في ميرفة ذلب تاقتباس سنته ،ت رييته
مين الطيرق المرضييية تاألئمية المرديية تبييان التصيتل إلييى ذليب متييذر إال بميرفيية اليرتاة تالفحي
عيين أح يتالرم تأديييانرم ،تالب ييو ]عيين عاارييم[ ،تالبحييم عيين صييدقرم تبييذبرم وتاتقييانرم تضييبطرم
تضيفرم تذطئرم"(.)3

إن ميرفة الثقات تالضيفاء هت فن من الفنتن المرمة ،التي اذتصت برا األمة اإلسالمية
دتن غيرهيا مين األميم ،تهيت البيالم عايى أحيتال اليرتاة مين حييم اليدالية تالضيبط تعدميه لنييتمبن
من ميرفة مدى صحة رتاياترم التي تصيات إلينيا أت ضييفرا ي ي ي تذليب بتبييين الثقيات تالضييفاء ي ي ي ي
لاحبم عاى الحديم ،تهذا يتم بميرفة عام عال الحديم(.)4
تلييذا اه ييتم النقيياد ببي ييان أح يتال ال ييرتاة جرح ياً تتي ييديالً ي ي ي ي أش ميرف يية الثقييات تالض يييفاء ي ي ي ي،
تالتحقق من اتصال مرتياترم ،تذاتها من اليال القادحة(.)5
قييال ابيين رج ي " :إن ميظييم عاييتم الحييديم ]تمنرييا ميرفيية الثقييات تالضيييفاء [ يييدذل فييي
اليال ،فقد ييال الحديم ]يقصد اليال في الثقات[ باالنقطياع ،أت اإلرسيال ،أو اإلعضيال ...تلبين
ال ييذش يميي ي عا ييم اليا ييل ع يين ه ييذه الف ييرتع ه ييت م ييا تتض ييمنه اليا يية م يين الذف يياء ]أت الق ييدح[ إذ يق ييي

 -1أذرجه اإلمام البذارش في صحيحه ،في بتا  :اليام ،با ( )37ليباا اليام ال اهد الغائ  ،)33/1(،حديم رقم 105
 -2الثقات (.)10 /1

 -3الضيفاء ( .)45 /

 -4انظر إلى :تاريخ أسماء الضيفاء تالبذابين ( .)7 /
 -5انظر إلى :تدليس ال يت الضيفاء ( .)2 /
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اإلرسال ،أت االنقطاع ،أت اإلدراج في حديم الثقيات تيصيي

تمييي ه تالحبيم عاييه ،تينطايي عايى

أبثر المحدثين ،حتى يتنبه جرابذترم تنقادهم إلى هذا القادح الذش يتصو بالذفاء"(.)1
قاييت :تميين هنييا يتبييين إن اليايية قييد تبييتن فييي ميرفيية الثقييات تالضيييفاء عاييى إطالقرييا أت
عا ييى اص ييطالحرا ،تق ييد تب ييتن قادح يية أت غي يير قادح يية ،تق ييد تب ييتن ذفي يية أت جاي يية ي ي ييأش ظ يياهرة ي ي ي ي
فاليالقيية بييين اليايية تميرفيية الثقييات تالضيييفاء عالقيية متداذايية فبميرفيية الياييل ييييرو الثقييات ميين
الضيفاء.
بما قال ابن رج

 ":إن القادح منه الذفي تمنه الجاي ،تمنه ما بان في حديم الثقيات،

تمنه ما بان في حديم المجرتحين تالضييفاء ،فميا بيان ذفيياً تفيي حيديم الثقيات فريت داذيل فيي
عام اليال"(.)2
تقال أيضياً فيي اليالقية بيين الياية تالحبيم عايى الحيديم بالتصيحيح تالتضيييو اليذش يييد
ميرفة الثقات تالضيفاء ج ٌء منيه حييم قيال" :أعايم أن ميرفية صيحة الحيديم تسيقمه تحصيل مين
تجرين:

أحدهما ي ي ي ميرفة رجالرم ،تثقترم ،تضيفرم .ي ي ي ميرفة الثقات تالضيفاء ي ي ي.
الوجه اليا ي ي ي ي ميرفية م ارتي

الثقيات تتيرجيح بيضيرم عايى بيي

عنيد االذيتالو ،تهيذا

هت الذش يحصيل مين ميرفتيه ،وتاتقانيه ،تبثيرة ممارسيته التقيتو عايى عايل الحيديم"( ،)3أش ميرفية
عال الحديم.
تقال أيضاً فيما ميناه فيي أقسيام اليايل :القسيم الثياني :فيي ميرفية قيتم مين الثقيات ،أنيه ال
يتجد ذبر بثير منرم ،أت أبثرهم في بتي
فييي بي ي

األ مييان ،أت بي ي

الجيرح ،قيد ضييو حيديثرم ،إميا فيي بيي

ال يييت تهييذا يييدل أن اليايية قييد تذفييي عاييى بثييير ميين النقيياد فييي

أحاديم الثقات( ،)4تهذا يدل عاى أن ليام اليال عالقة ذفية بأحاديم الثقات.
-1

األميابن أت

رح عال الترمذش (.)28 /1

 -2المصدر السابق.

 -3المصدر السابق (.)53 /1

 -4انظر إلى :المصدر السابق (.)54 /1
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المبحث الراب
معرفة من خلط

()1

()2

في آخر عمره

من اليقات

()3

تعريفه :
قال ابن الصالح ":هذا فن ع ي مرم ]أش ميرفة المذتاطين مين الثقيات [ ،ليم أعايم أحيدا
()4
[جدير[ ب َذل َب ج عدا"
اً
أفرده بالتصنيو ]أش هذا اليام مستقالً منفرداً[ تاعتنى به ،مي بتنه حقيقاً

قال ابن حجر" :إن االذتالط هت الذش يط أر عاى الراتش من ستء الحفظ"
تقال السذاتش" :تبان األنس

()5

(.)6

ذبره]أش ميرفة من اذتاط من الثقات في أذر عميره[فييمن

تقبل رتايته تمن ترد تهت فن ع ي مرم"(.)7
فنن من اذتاط ذر عمره ،أش :فسد عقاه بأن لم تنيتظم أقتاليه تأفياليه ،فميا رتاه المذيتاط
في حال اذتالطه ،ضابطه أنه لم يدر أحدم به قبل االذتالط أت بيده(.)8
أسباب الختتط ع د اليقات:
يبييتن االذ ييتالط لي ييدة أسييبا  :إم ييا لبب يير س يينه ،أت لييذها

بصييره ،أت الحتييراق بتب يية ،أت

ضياعرا أت نحت ذلب.

ييء ُمذالَطية تذالطياً ما َ َجيه" لسيان
ياذتَاَ َ
ط َم َ َجيه ت ْ
تذاطَه ف ْ
 -1ذاطَ ":ذاَطَ ال يء بال يء َي ْذاطُه َذ ْاطاً َ
اذتَاَطيا تذيالطَ ال َ
الير ()291 /7
 -2أش :من اذتاط ذر عمره ،ييني غالباً ،وتاال فايس قيداً فيه .انظر إلى :فتح المغيم (.)366 /4
 -3هذا هت النتع الثاني تالستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (.)391 /

يي بالتصينيو فيي جي ٍء ،حيدثنا بيه،
ييذَنا الحيافظُ صيالح اليدين اليالئ ُّ
 - 4قال اليراقي" :تبسيب بيالم ابين الصيالح ،أفيردهُ ُ
يالم فيييه ،ترتي َيبرُ ْم عاييى حييرتو الميجييم" .ييرح التبص يرة تالتييذبرة ( ،)329 /2تقييال السييذاتى:
تلبنييهُ اذتص يرهُ تلَي ْيم يبسييط البي َ
"تأفرد لامذتاطين بتاباً الحافظ أبت ببر الحا مي حسبما ذبره في تصنيفه تحفة المستفيد ،تلم يقو عايه ابين الصيالح فننيه
قييال :تلييم أعاييم أحييداً أفييرده بالتصيينيو ،تاعتنييى بييه مييي بتنييه حقيق ياً بييذلب جييداً ،تاليالئييي مرتب ياً لرييم عاييى حييرتو الميجييم

باذتصار ،تذيل عايه يذنا ،تلابرهان الحابي االغتباط بمن رمي باالذتالط" .فتح المغيم (.)367 /4

 -5ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)391/

 -6ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر (  ،)129/تنذبة الفبر في مصطاح أهل األثر (.)724 /4
 -7فتح المغيم (.)366 /4

 -8انظر إلى :فتح الباقي ب رح ألفية اليراقي (.)323 /2
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قال ابن الصالح" :فمنرم من ذايط الذتالطيه تذرفيه ،تمينرم مين ذايط ليذها

بصيره ،أت

لغير ذلب"(.)1
تقال ابن حجر" :إن ستء الحفظ الذش يطي أر عايى اليراتش سيببه إميا لببيره أت ليذها

بصيره

أت احتراق بتبه أت عدمرا فنن بان ييتمدها فرجي إلى حفظه فساء"(.)2
تفسر اإلمام السيتطي (ت911ه) قتل النتتش بقتله" :أت لغيره بتاو بتبه ]أت إضاعترا
ت حرقرا أت تافرا [ ،تبذلب االعتماد عاى حفظه"(.)3
تمن الجدير ذبره أن ميرفة من ذاط ذر عمره من الثقات من مباحم اإلسناد.
فتائده:
 -1إن له دت اًر مرماً في قبتل األحاديم أت ردها.
 -2له عالقة مبا رة بضبط الراتش ،الذش بيد أحد رتط القبتل الذمسة.
 -3إننييا ميين ذاللرييا نفرييم م ارحييل الضييبط لاثقيية أت الصييدتق الييذش اذييتاط ،تمتييى اذتييل
ضبطه ،تمبان ذلب.
 -4ندرب أن هنياب أسيباباً لالذيتالط ،تطي أر عايى الثقية أت الصيدتق تنحتهميا ،تبريا يذتيل
ضبطه ،مي اذتالو نسبه.
 -5إن حدم بيده من ضبط بتابه ببد الر اق – صاح

المصنو – قبل حديثه.

 -6تصنيو المذتاطين في مؤلفات تبين بل ما يتياق برم تبمرتياترم ،مين حييم قبتلريا
أت ردها.
 -7إن من سمي من المذتاط قبل االذتالط قبل حديم فحس .

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)391 /

 -2ن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر ( .)129 /
 -3تدري

الراتش ( .) 628/
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األمثاة عاى ميرفة من ذاط في ذر عمره من الثقات ألن هناب أسباباً الذيتالط

الثقات بما استذاصترا فمنرا:
أ –الذرو تببر السن(:)1
وتانمييا ب يره التحييديم ألصييحا

أعمييار الثمييانين لبييتن الغال ي

عاييى ميين يباييا هييذا السيين

اذييتالل الجسييم تالييذبر ،تضيييو الحييال تتغييير الفرييم تحاييتل الذييرو ،فذيييو أن يبييدأ بييه التغييير
تاالذتالل فال يفطن له إال بيد أن جا ت عايه أ ياء(.)2
تق ييال ب ييذلب اب يين الص ييالح" :م يين با ييا الثم ييانين ض يييو حال ييه ف ييي الغالي ي  ،تذي ييو عاي ييه
االذتالل تاإلذالل ،تأال يفطن له إال بيد أن يذاط"(.)3
تأمييا السيين الييذش إذا باغييه المحييدم ينبغييي لييه أن يمسييب عيين التحييديم فرييت السيين الييذش
يذ ييى عايييه فيييه ميين الرييرم تالذييرو ،تيذيياو عايييه فيييه أن يذاييط ،تيييرتش مييا ليييس ميين حديثييه،
تبييذلب تبييتن عايية قادحيية تقييدح فييي حديثييه ،تبييذلب إذا عمييي ،تذيياو أن يييدذل عايييه مييا ليييس ميين
حديثه ،فايمسب عن الرتاية(.)4
قييال السييذاتى ":فينبغييي االحت ي ار ميين اذتالطييه إذا طييين فييي السيين ،أت ال ،بييل االعتميياد
عاى بتابه أت الضابط المفيد عنه"
 -1اذييتالط عطيياء بيين السييائ

()5

تمنرم:
الثقفييي البييتفي فقييد صييرح جماعيية ميين األئميية بييابن ميييين،

تتصفه بيضرم باالذتالط ال ديد .قال ابن الصالح تالسذاتى نقالً عن ابن حبان قتليه:
"إنه اذتاط بةذرة ،تلم يفحل حتى يستحق أن ييدل به عن مساب اليدتل"(.)6

 -1انظر إلى :فتح المغيم (.)235 /3
 -2انظر إلى :فتح المغيم (.)235 /3

 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم (.)346 /

 -4انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)346 /تفتح المغيم (.)233 /3
 -5فتح المغيم (.)235 /3

 -6انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)392 /تفتح المغيم (.)369-368 /4
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تقييال اب يين ع ييدش " :عط يياء اذ ييتاط ف ييي ذ يير عم يره ،فم يين س ييمي من ييه ق ييديماً مث ييل الث ييترش،
ت يبة ،فحديثه مستقيم ،تمن سمي منه بيد االذتالط ،فأحاديثه فيرا بي

النبرة تقال أبت حاتم:

بان محاه الصدق قديماً قبل أن يذتاط ،ثم تغير حفظه ،في حديثه تذاليط بثيرة"(.)1
تقال اليجاي" :بيان ييذاً ،قيديماً ثقية ،تمين سيمي منيه قيديما فريت صيحيح ،مينرم الثيترش،
فأمييا ميين سييمي منييه بييأذرة فرييت مضييطر الحييديم ،ميينرم ه يييم ،تذالييد بيين عبييد اهلل ،تبييان عطيياء
بييأذرة يييتاقن إذا لقيين ألنييه بييان غييير صييالح البتييا [أش ضييبط بتابييه غييير صييالح] ،تأبييته :تييابيي
ثقة"(.)2
 -2سييد بن إياس الجريرش قال ابن الصالح" :اذتاط تتغير حفظه قبل متته"(.)3
 -3قال ابن أبى حاتم بنسناده نقالً عن سفيان بن عيينة" :بان ه ام أعام بحديم الحسن من
عمر بن دينار لم يسمي من الحسن إال بيد ما ببر"(.)4
عمرت بن دينار ألن اً
تسييمي ابيين أبييي حيياتم ميين ابيييه أنييه قييال" :ه ييام بيين عمييار لمييا ببيير تغييير تبامييا دفييي إليييه
قرأه ،تباما لقن تاقن تبان قديماً أصح ألنه بيان يقي أر مين بتابيه"( ،)5أش مين ضيبط بتابيه ،تلييس
من ضبط صدره.
 -4تقال ابن أبى حياتم " :سيميت أبيي يقيتل حصيين بين عبيد اليرحمن ثقية فيي الحيديم ،تفيي
ذر عمره ساء حفظه"(.)6
 -5تقال أيضاً  :تسئل أبي عن أبي التليد تحجاج بن المنرال فقال "أبت التلييد" :عنيد النياس
أبثيير ،بييان يقييال :سييماعه ميين حميياد بيين سييامة فيييه ب يييء بأنييه سييمي منييه بييةذرة ،تبييان
حماد ساء حفظه في ذر عمره"(.)7

 -1البامل البن عدش ( ، )365 /5انظر إلى :سير أعالم النبالء (.)113- 112 /6
 -2الثقات(.)135 /2

 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)393 /
 -4الجرح تالتيديل (.)55 /9
 -5المصدر السابق (.)66 /9

 -6المصدر السابق (.)193 /3

-7المصدر السابق ( ،)65 /9تانظر إلى :ترذي

الترذي

(.)43 /11
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تقال ابن حبيان " :ي ي ُيد ْبين أَبيي ي ٍ
ياد بيان ُيي ْذ َب ُر بيالحفظ ،فاميا ببير سياء حفظيه ،قيال ابين
َ
َ
ُ

حبييان :فبييان يييتاقن مييالقن ،فتقييي المنييابير فييي حديثييه ميين تاقييين غي يره إييياه وتاجابتييه فيمييا ليييس ميين
حديثييه لسييتء حفظييه"(.)1فسييماع ميين سييمي منييه قبييل دذتلييه البتفيية فييي أتل عم يره سييماع صييحيح
تسييماع ميين سييمي منييه فييي ذيير قدتمييه البتفيية بيييد تغييير حفظييه تتاقنييه مييا لييم ياقيين سييماع ليييس
ب ى

()2

 -7تنقل ابن رج

عن القاضي إسماعيل المالبي قتله" :باغني عن عاي بن المديني أن يحيى

القطييان بييان يضيييو أ ييياء حييدم برييا ه ييام بيين عييرتة فييي ذيير عميره الضييط ار حفظييه،
بيدما أسن"( ،)3تاهلل أعام.
 -8قييال ابيين حبييان " :إن ق يريل بيين أنييس األنصييارش ميين أهييل البص يرة ،يييرتى عيين ابيين عييتن
تالبصيريين ،رتى عنييه اليراقيييتن ،تبييان ييذاً صييدتقاً ،إال أنييه اذييتاط فييي ذيير عميره حتييى
بان ال يدرى ما يحدم به ،تبقى ست سنين في اذتالطه فظرر في رتايته أ ياء منابير ال
ت ييبه حديثييه القييديم ،فامييا ظريير ذلييب ميين غييير أن يتمي ي مسييتقيم حديثييه ميين غي يره لييم يج ي
االحتجاج به فيما انفرد"(.)4
ب -أميلة على الختتط ،كذهاب البصر:
 -1نقل ابن حجر عن النسائي قتله" :ال بأس بأبي حم ة( ،)5إال أنه بيان قيد ذهي
ذر عمره ،فمن بت

بصيره فيي

عنه قبل ذلب فحديثه جيد"(.)6

 -2تنقييل أيضياً عيين هييير بيين حيير قتلييه" :بييان ييييا

عاييى ي يييد حييين ذهي

بصيره ربمييا إذا

سئل عن حديم ال ييرفه فيأمر جاريته فتحفظه من بتابه ،قال :تسميت يحيى بن ميين
يقتل :ي يد يدلس من أصحا

الحديم ألنه ال يمي تال يبالي عمن رتى"(.)7

 -1المجرتحتن (.)100 /3

 -2انظر إلى المصدر السابق.
-3

رح عال الترمذش (.)682 /2

 -4المجرتحتن (.)220 /2

 -5سبق ترجمته انظر إلى)52/( :
 -6ترذي

الترذي

(.)430 /9

 -7المصدر السابق (.)322 /11
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ج – ضياع كتب بعر اليقات أو حرقها:
 -1قال ابن حجر بنسناده فيما رتى عن البذارش قتله" :عبد الي ي بن عمران بن األعرج -
المي ييرتو ب ييابن أب ييى ثاب ييت  -منب يير الح ييديم ال يبتي ي
الحييديم ،تقييال م يرة :ال يبت ي

حديث ييه ،تق ييال النس ييائي :مت ييرتب

حديثييه ،تقييال ابيين أبييي حيياتم :امتنييي أبييت رعيية ميين ق يراءة

حديثييه تتييرب الرتاييية عنييه ،تقييال الترمييذش تالييدارقطني :ضييييو تقييال عميير بيين ييبة فييي
أذبي ييار المديني يية بي ييان بثيي يير الغاي ييط في ييي حديثي ييه ألني ييه احترقي ييت بتبي ييه ،فبي ييان يحي ييدم مي يين
حفظه"( ،)1أش من ضبط صدره.
تعبييد اهلل بيين لَريييية بييان قييد احترقييت بتبييه ،تميين بتي
تالمقب ييرش أص ييح مم يين بتي ي

عنييه قبييل ذلييب مثييل ابيين المبييارب

بي ييد االحتي يراق ته ييت ض ييييو الح ييديم تب ييان اب يين حم يياد يق ييتل :ق ييال

السيدش :ابن لريية ال يتقو عاى حديثه ،تال ينبغي أن يحتج برتايته ،أت ييتد برتايته(.)2
د -اختتط رواية اليقة من زمن إلى زمن أو من مكان إلى مكان:
 -1قييال ابيين الصييالح" :عبييد الييرحمن بيين عبييد اهلل بيين عتبيية بيين عبييد اهلل بيين مسيييتد اْلرُي َذلي
المس يييتدش أح ييد الثق ييات الم ييرترين تالبب ييار م يين المحي يدثين ،فق ييد ص ييرح باذتالط ييه غي يير

تاحد بمحمد بن عبد اهلل بن نمير ،تأبيي ببير بين أبيي ييبة ،تاليجايي ،تابين سييد ،تأنيه
فييي ذيير عميره ،تأبييي حيياتم ،تقييال :قبييل متتييه بسيينة أت سيينتين .تأحمييد تقييال :إنمييا اذييتاط
ببغداد فمن سمي منه بالبتفة تالبصرة فسماعه جيد .تبذا قال ابن ميين :بان ني ل بغيداد
تتغير ،فمن سمي منه ميان أبيي جيفير ،يينيي المنصيتر ،فريت صيحيح السيماع ،أت مين
المردش فال"( .)3فاذتاط حديثه فام يتمي فاستحق الترب ،تبذا قيال بيي
يتمي في األغا

اليامياء :إنيه ال

ما رتاه قبل اذتالطه مما رتاه بيده(.)4

 -2قييال ابيين حبييان" :اليبيياس بيين الفضييل األنصييارش أبييت الفضييل إذا حييدم يينييي عيين أهييل
البصرة أتى عنرم بأ يياء ت يبه أحياديثرم المسيتقيمة ،وتاذا رتى عين عيينية بين عبيدالرحمن
- 1ترذي

الترذي

(.)313 /6

 -2انظر إلى :البامل في الضيفاء (.)238 /5
 -3ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)394/

 -4انظر إلى :فتح المغيم ( ،)383 /4ترذي

البمال (.)223 /17
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تالقاسم تأهل البتفة أتى بأ ياء ال ت يبه حيديم الثقيات بأنيه بيان يحيدم عين البصيريين
من بتابه[ أش من ضبط بتابه] ،تعن البتفيين من حفظه[ أش من ضبط صدره] ،فتقيت
المنابير فيرا من ستء حفظه ،فاما بثر ذلب في رتايته بطل االحتجاج بذبره"(.)1
حكم رواية المختلط من المقبول والمردود(:)2
 -1إذا بييان اليراتش ثقيية تحييدم قبييل اذتالطييه تتميي حديثييه ،فرييذا يقبييل حديثييه تيييدذل ضييمن
المقبتل.
 -2ال يقبل حديم من أذذ عن الثقة إذا حدم بيد اذتالطه ،تيدذل ضمن المردتد .
 -3ال يقب ييل ح ييديم الثق يية إذا أ ييبل عاي ييه األم يير ،تب ييان م يين أذ ييذ عن ييه ال ييا ييم أب ييان قب ييل
االذتالط أم بيده ،فيتتقو فيه تال يقبل حتى يتمي .

 -1المجرتحتن( ،)189 /2تترذي

الترذي

(.)111 /5

 -2انظير إلييى :ميرفية أنيتاع عايتم الحييديم ( ،)392 /تالتقريي

.)129
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العلة وعتقتها بمعرفة من خلط في آخر عمره من اليقات
إن اليالقيية بييين اليايية تميرفيية ميين ذاييط فييي ذيير عم يره ميين الثقييات عالقيية قتييية إذ أن
االذييتالط يفيييد فييي ميرفيية الحييديم المقبييتل ميين المييردتد ،فيينن هييذا الفيين يييدذل فييي ضييبط ال يراتش،
الييذش ييييد ييرطاً فييي قبييتل رتايتييه ،أت ردهييا ،تليذلب قييال اإلمييام السييذاتى" :بييان األنسي

ذبيره]أش

ميرفية مين ذاييط فيي ذيير عميره مين الثقييات[ فيي ميين تقبيل[ فيبيتن ميين المقبيتل] رتايتييه تمين تييرد،
تفائدة ضبطرم تميي المقبتل من غيره ]المردتد["(.)1
ياء عاييى ذلييب فيينن االذييتالط عايية قادحيية تال تقبييل رتاييية ميين اذييتاط فييي ضييبطه
قاييت :تبني ً

ألنه قد يذاط ،أت يغير ،أت يحيرو...إليخ ،وتاذا اذيتاط فيي حديثيه تليم يسيتطي تمييي ه فيتتقيو فييه،
تهذه عاة أيضاً ألنه قد يرتى المذتاط أبثر من رتاية ،تقد تبتن بل رتاية مذتافة عن األذرى،
يرتش ،تبييذلب فيينن االذييتالط
تهييذا داذييل فييي ضييبط اليراتش ألن الضييبط ميين ييرتط قبييتل رتاييية الي ا
ضيو في الحيديم ،تأش ضييو فيي الحيديم يييد عاية ،فنميا أن تبيتن عاية قادحية ،أت عاية غيير
قادحة.
ت ميين ذييالل األمثايية التييي سييبق ذبرهييا( ،)2فيينن األحاديييم التييي بانييت بيييد االذييتالط ميين
الرتاة الثقات قد دذارا التهم تاالضط ار

الذتالل الضبط ،تهناب قاسم م ترب بيين االضيط ار

تاالذتالط هت الذال في الضبط في بايرما.
تلر ييذا ف يينن اليام يياء احتجي يتا ت قباي يتا أحادي ييم الثق ييات التي يي بان ييت قب ييل االذ ييتالط ،تتربي يتا
األحادييم التيي بانيت بييد االذيتالط ،أت تايب التيي ليم نييرو سيماعه منيه قبيل االذيتالط أت بييده
لما يدذارا من هذه اليال التي ترد برا األحاديم .لذلب قال ابن الصالح" :تاعام أن من بيان مين
هذا القبيل محتجاً برتايته في الصحيحين ،أت أحدهما ،فننا نيرو عاى الجماة أن ذلب مما تميي ،
تبان مأذتذاً عنه قبل االذتالط"(.)3
 -1فتح المغيم (.)366 /4

-2أش في االذتالط .انظر إلى)198-194/( :

 -3ميرفيية أن يتاع عاييتم الحييديم (  :)398-397 /قاييت :تقييتل ابيين الصييالح تغي يره فيييه نظيير ألنييه ثبييت بالبحييم تالتنقي ي

تالتذريج ،أن صاحبي الصحيحين قد أذرجا أحياناً عمن سمي من المذتاط بيد اذتالطه ألنرميا تأمثالرميا بيانتا ينتقيتن مين

أحاديم هؤالء ما صح منرا ،تذلب بالتذريج تالمتا نة تنحت ذلب.
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تقتل الحابم يدل عاى أن بين الياة تالمذتاط من الثقات تال م ألن عاة الحيديم تييرو
مين اذيتالط الثقية حيييم قيال" :تعاية الحييديم تبثير فيي أحاديييم الثقيات ]إذ إن المذيتاط ثقية تبيييد
التفتيل تالتنقي

تالبحم تالتتبي تبين أن هيذا الحيديم حدثيه بييد اذيتالط تاالذيتالط عاية ،فريذا

يحتاج إليى ميرفية تعايم تبصييرة [أن يحيدثتا بحيديم ليه عاية فيذفيي عاييرم عاميه فيصيير الحيديم
مياتالً ،تالحجة فيه عندنا الحفظ تالفرم تالميرفة ال غير"(.)1
قيال السيذاتى ":تميا يقيي فيي الصيحيحين أت أحيدهما مين التذيريج لمين تصيو بيياالذتالط
من طريق من لم يسمي منه إال بيده فننا نييرو عايى الجماية أن ذليب مميا ثبيت عنيد المذيرج أنيه
من قديم حديثه ،تلت لم يبن من سميه منه قبل االذتالط عاى رطه تلت ضيييفاً ،ييتبير بحديثيه
فضالً عن غيره لحصتل األمن به من التغيير"(.)2

 -1ميرفة عاتم الحديم ( .)112 /
 -2فتح المغيم (.)367 /4
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المبحث الخامس
معرفة طبقات الرواة والعلماء

()1

تعريفه:
هييت ميرفيية اتفيياق تاذييتالو رتاة تقيياربتا أت ا ييتربتا فييي السيين تاإلسييناد ،أت فييي اإلسييناد
فقييط( ،)2تهييت فيين مرييم ميين المرمييات التييي افتضييح بسييب

الجرييل برييا غييير تاحي ٍيد ميين المصيينفين

تغيرهم(.)3
تمن الجدير ذبره أن ميرفة طبقات الرتاة تالياماء ييد من مباحم اإلسناد.
فتائده:
 -1ييسر تراجمرم ،تميرفة ما يتياق ببل رٍات من ذالل تصنيو طبقته.
 -2ميرفة مناهج الياماء في تصنيو تاب الطبقات.
 -3إننييا نتيييرو أق يرانرم تتالميييذهم ت يييتذرم ،تميين تحمييل عيينرم أت تحما يتا عنييه ،تنحييت
ذلب.
 -4نستطيي جمي اآلراء في بل تاحد بسرتلة تيسر.
 -5نيرو مناق

بل تاحد تسيرته تمؤلفاته تعصره ...إلخ.

 -6من ذالله نتمبن من ميرفة رتاية األصاغر عن األبابر ،تعبسرا ،ترتاية األقران،
تنحت ذلب.

 -1هذا هت النتع الثالم تالستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه " :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" ( .)398/
 -2مثالً أن يبتن يت رٍات هم يت رٍات ذر أت يبتنتا متقاربين مي يتذه .انظر إلى :تدري
 - 3انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم(  ،)500 /تتدري

الراتش (. )909 /2
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معرفة الطبقات:
طبقة ت ٍ
ٍ
احدة ،بتقاربر ْم تت ابررم أت ا ترابرم
من
تي ُ
بتن الرتاة أت الراتيين إذا بانا ْ
ُ
يرو ُ

هم يت ُ هذا ،أت تقار
اآلذذين
في السن ،تفي ال يت
َ
عنرم ،إما ببتن يت هذا ْ
ْ
من يت هذا في األذذ عنه(.)1
ْ

يت ُ هذا

اعتبار الطبقات:

إن تقسيم الطبقات بان باعتبا ارت مذتاقة من جرات متيددة من الياماء:
 فقد يبتن ذصان من طبقة تاحدة لت ابررما بالنسبة إلى جرة ،تمن طبقتين بالنسبةإلى جرة أذرى ال يت ابران فيرا.
 فمنرم من جيل الطبقات طبقة تاحيدة ،فجييل الصيحابة باعتبيار ا يترابرم فيي الصيحبةطبقيية تاحييدة ،تيايرييا التييابيتن طبقيية تاحييدة ،ثييم تييابيت التييابيين ،تالييدليل عاييى ذلييب قييتل
تنرُ ْم...الحديم "(.)2
ين َياُ َ
ين َياُ َ
تنرُ ْم ثُم الذ َ
النبيَ "ذ ْير اْلقُُرتن قَ ْرني ثُم الذ َ

 تمينرم مين نظير إليى ذليب باعتبيار تجيه ذير ،بتفياتت الصيحابة فيي ميراتبرم تسيتابقرمبالسييبق إلييى اإلسييالم أت غييير ذلييب ...فجيارييم عاييى طبقييات متيييددة تبييذلب التييابيتن
تمن بيدهم.
 تمنرم من جيل الطبقة بتحديد ال من بأربيين سنة.الميال على ذلك :
أنس بن مالب - تهت من أصاغر الصحابة  -فانه من حيم ثبتت صحبته لانبي 
مييي الي يرة تغيييرهم ميين أبييابر الصييحابة ميين طبقيية تاحييدة ،أمييا ميين حيييم صييغر سيينه فييييد فييي
طبقة من بيدهم(.)3

 -1انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)342 /2

 -2أذرجه اإلمام مسام في صحيحه ،في بتا  :فضائل الصحابة  ،با ( )52فضل الصحابة ثم اليذين يايتنرم ثيم اليذين
ياتنرم ،)1962/4(،حديم رقم .2533

-3انظ يير إل ييى :ف ييتح المغي ييم ( ،)389 /4تاليتاقي ييت تال ييدرر ييرح نذب يية الفب يير ( ،)345 /2تاذتص ييار عا ييتم الح ييديم ( /

 ،)245تتدري

الراتش (.)910 /2
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العلة وعتقتها بمعرفة طبقات الرواة والعلماء
إن اال تباه في األسماء تالبنى عاة قادحة ،حيم ال يييرو اليراتش مين غييره فربميا ي يتبه
رٍات ثقة برٍات ضييو بنفس االسيم ،أت الاقي  ،أت البنيية ،بيترتده ذليب فيي الحيديم تهميا مين طبقية
تاحدة.
فبميرفيية هييذا الياييم يبييتن التفريييق بييين الم ييتبرين فييي االسييم تالبنييية بميرفيية ميين فتقييه أت
دتنه من الرتاة في تل هذا اإل بال إن بانا من طبقة تاحدة ،وتان بانيا مين طبقتيين فيبيتن تمييي
أحييدهما عيين اآلذيير ،بميرف ية بييل طبقيية بتميي ي

يييتذه تتالميييذه( .)1تلمييا بييان التييدليس ييييد عايية

قادحة فميرفة طبقات الرتاة يفيد في الب و تاالطالع عاى ميرفة التدليس تالمدلسين مين اليرتاة
تتبيينرم( .)2تبميرفة الطبقات ييرو يت الرتاة من تالميذهم.
"فالبد من التقتو عاى حقيقة المراد من الينينة ،تهل هيى محمتلية عايى السيماع ،أَت ُم ْرسياَة؟ أَت

ُم ْنقَط َية؟"

()3

لب و الياة التي ال تتبين إال بميرفة طبقات الرتاة.

تبميرفة الطبقات مين اليرتاة يحصيل التمييي فيي اليرتاة إذا أدذيل رٍات فيي غيير طبقتيه أت
ظيين رٍات بيرٍات ذيير غييره( .)4قاييت :لييذلب بييان تقسيييم الييرتاة إلييى طبقييات يسيياعد تيسياهم فييي ب ييو
اليال بتقسيم طبقة الثقات تطبقة الضيفاء تالمدلسين ،تغير ذلب .

-1انظر إلى :فتح المغيم ( ،)389 /4تتتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)283 /2
 -2انظر إلى :فتح المغيم (.)389 /4

 -3اليتاقيت تالدرر رح نذبة الفبر (.)344 /2

-4انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة ( ،)343 /2تال ذا الفياح من عاتم ابن الصالح (.)782 /2
208

الفص الرابع

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

المبحث السادس
ِ () 1

مع ِرفَ ُة ا ْلموالِي ِم َن الرو ِ
اة َوا ْل ُعلَ َماء
َْ
َ
ََ
تعريفه:
هت أن ينس

أحدهم إلى القبياة ،أت غيرها ،فييتقد السامي أنه منرم ،تهت في الحقيقة من

متاليرم ،تهذا من المرمات.
تالم يتالي :جمييي مييتلى :تهييت اليصييبة تالحايييو ،تهييت ميين انضييم إليييب في ي بي ي ب تامتنييي
بمنيتب ،تالمتلى :الميتق انتس

بنسبب ،تلرذا قيل لاميتقين المتالي ،تقيل :ابن اليم تاليم تاأل

تاالبيين تاليصييبات بارييم ،تقيييل :الناصيير ،ت قيييل :الييتلي الييذش ياييي عايييب أمييرب ،تالمييتلى :مييتلى
النيميية ،تهييت الميتييق أنيييم عاييى عبييده بيتقييه ،ت قيييل :إن ابيين اليييم مييتلى ،تابيين األذييت مييتلى،
تالجار تال ريب تالحايو بذلب ،تقيد تبيرر ذبير الميتلى فيي الحيديم ،قيال ابين منظيتر :تهيت اسيم
يقييي عاييى جماعيية بثي يرة فرييت :اليير تالمالييب تالسيييد تالميينيم تالميتييق تالناصيير تالمح ي

تالت ييابي

تالجار تابن اليم تالحايو تالصرر تاليبد تالميتق تالمنيم عايه (.) 2
إن ميرفة المتالي المنستبين إلى القبائل بتصو اإلطالق أمير مريم دقييق فقيد ييتقيد مين
تقو عاى رٍات في نسبته إلى قبياة أنرم منرم :بفالن القر يي ،تغيير ذليب ،تهيذا قيد يبيتن ظياه اًر،
تفي الحقيقة هت متلى لرذه القبياة(.)3
تمن الجدير ذبره أن ميرفة المتالي من الرتاة تالياماء من مباحم اإلسناد.
فوائده:
 -1نتيرو رتاية األبابر عن األصاغر ،تعبسرا ،ترتاية األقران ،تنحتها.
 -2نييتمبن ميين ذاللييه إلييى ميرفيية أنسييابرم ،تقبييائارم ،تأمييابنرم ،تبيييو أبييرمرم اإلسييالم،
تمن ذلب أنه اعتد بمرتياترم ،تأصبح بيضرم من أبابر الرتاة.
 -1هذا هت النتع الرابي تالستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" ( .)400 /
 -2انظر إلى :لسان الير ( ،)409 /15تالتسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)688 /
 -3انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)400 /
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 -3إن له عالقة باطائو اإلسناد.
 -4نتيرو إلى دتر المتالي وتاسرامرم في عامي الحديم دراية ترتاية.
أ واعه:
أتالًي ي ي ي ي ولء العتاقــة :تميينرم ميين يقييال مييتلى فييالن تي يراد مييتلى عتاقيية "تهييت مييا يبييتن بييين الميتييق
الم ْيتَييق ،تقييد بييان ميرتفياً فييي الجاهاييية ،فجيياء اإلسييالم فييأقره" ،ت ييرط لييه ييرتط تهييت األبثيير
تُ
تالغال

(،)1

بما قاله ابن الصالح( ،)2تتبيه النتتش( ،) 3تالسيتطي(.)4

يا يا -وم هم من يطلق لف المولى والمراد من إطتقه هو الولء لإلستم:
مثل :اْل ُج ْيفي إمام الصنية في الحديم ،أبيي عبيد اهلل محميد بين إسيماعيل بين إبيراهيم بين

المغيرة البذارش ،فننه انتس

بيذلب ألن جيد أبييه المغييرة بيان مجتسيياً فأسيام عايى ييد اليميان بين

َذي َين َس الجيفييي تالييد جييد عبييد اهلل بيين محمييد بيين جيفيير بيين يمييان المسييندش الجيفييي  -أحييد يييت
أْ

البذارش.) 5(-

يي فننيه بيان نصيرانياً تأسيام
اس ْر َجس ُّ
اس ْير َج َس اْل َم َ
تمثل :أبيي عايي الحسين بين عيسيى ْب ُين َم َ

عاى يد عبداهلل ابن المبارب ،فقيل له :متلى ابن المبارب(.) 6

 -1التسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)688 /
 -2ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)400/
 -3انظر إلى :التقري
 -4انظر إلى :تدري

تالتيسير (.)122/

الراتش (.)911 /2

 -5انظير إلييى :ميرفيية أنيتاع عايتم الحييديم (  ،)400 /تال ييذا الفييياح ميين عايتم ابيين الصييالح ( ،)783 /2تاذتصييار عاييتم
الحديم (  ،)246 /ت رح التبصرة تالتذبرة ( ،)345 /2تفتح المغيم (.)395 /4

 -6انظر إلى :المصادر السابقة.
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يالي ا ي ي ي ي وم هم من هم مولي الحلف والموالة:
() 1
يي لبيتن
مثل :مالب بن أنيس إميام دار الرجيرة  ،فريت حمييرش أصيبحيَ ،تُيقَيا ُل لَيهُ الت ْيم ُّ
َنفَ َيرهُ أصييبح مييتالى عثمييان بين عبيييد اهلل بيين عثمييان بيين عميرت بيين بيي بيين سيييد بيين تيييم بيين ميرة

القر ي التيمي ،فرم متالي لتيم قريل بالحاو(.) 2

رابعا ي ي ي ي وم هم من ي تسب إلى القبائل من الموالي أو قد يكون مولى المولى:
مثل :سييد بن يسار( ،) 3أبى الحبا
نسي

الرا مي فننه لبتنه متلى يقران ميتلى رسيتل اهلل

أصييالً أش :لألصييل بنييي ها ييم ،تهييذا قالييه ابيين الصييالح( ،) 4تقيييل :إنييه مييتلى الحسيين بيين

عاي.) 5(
ٍ
تع ْب ُد الاه ْب ُن َت ْه ٍ القر ي ميتالهم ،تعبيد
صر ُّ
تمثل :الا ْي ُ
ش اْلفَ ْرم ُّي َم ْتَال ُه ْم َ ،
م ْب ُن َس ْيد اْلم ْ
اهلل بن صالح اْل ُجرَن ُّي متالهم بات الايم ،تمبحيتل ال يامي بيان -بميا قيال ال هيرش -عبيداً نتبيياً

يي مييتلى بنييي حنظايية ،تغيييرهم ،مييي إطييالق
أعتقتييه ام يرأة ميين هييذيل ،تعبييد اهلل بيين المبييارب اْل َح ْن َ
ظاي ُّ

النسبة في بل منرم بحيم يظن أن ممن نس

بذلب صابية أش من تلد الصا (.)6

صييرش فننييه َمي ْيتلَى َي يي َيد ْبي َين ُرم َانيةََ ،تَي يي ُيد
تمثييلَ "َ :ع ْبييد الاييه ْبيين َت ْهي ٍ اْلقَُر ييي اْلف ْرييرش اْلم ْ
يد ْبن أ َُن ْي ٍ
س اْلف ْررش" (.)7
َم ْتلَى َي َ
البذترش سييد بن فييرت الطيائي التيابيي ميتلى طييا ،تأبيت الياليية رفييي بين
تبذلب" :أبت َ

مرران الرياحي التميمي التابيي بان متلى امرأة من بني رياح"(.) 1

 -1مالب بن أنس بن مالب بن أبي عامر بن عمرت بن الحارم بن غيمان بن ذثييل بين عميرت بين الحيارم تهيت ذت أصيبح

األصبحي الحميرش أبت عبد اهلل المدني إمام دار الرجرة تعدادهم في بنيي تييم بين ميرة مين قيريل حافياء عثميان بين عبييد اهلل

التيمي .ترذي

البمال (.)93-91 /27

 -2انظيير إلييي  :ميرفيية أنيتاع عاييتم الحييديم (  ،)400 /ت ييرح التبصيرة تالتييذبرة ( ،)345 /2تال ييذا الفيياح ميين عاييتم ابيين
الصالح ( ،)783 /2تاذتصار عاتم الحديم (.)246 /

 -3هت سييد بين يسيار الميدنى ميتلى أم الميؤمنين ميمتنية تقييل ميتلى الحسين بين عايى حيدم عين أبيى هرييرة تعبيد اهلل ابين
عمر .سير أعالم النبالء (.)315/5

 -4انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)402 /
 -5انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)345 /2

 -6انظر إلى :التسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)690/
 -7فتح المغيم (.)396 /4
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مكا ة الموالي في اإلستم وم زلتهم:
قييال محمييد أبييت ييربة" :تقييد باييا الم يتالي بيييد ت يرفرم باإلسييالم من ليية عالييية فييي اإلسييالم
بسب

إيمانرم تتدينرم ،تعامرم ،حتى اإلمارة حصل عايرا بيضرم ،تهذا يدل داللة تاضحة عاى

أن اإلسييالم جيييل التفاضييل بييين النيياس بييالتقتى ،تهييي جميياع الييدين تالياييم ال باألنسييا  ...تمرمييا
يبين مين ييء فريذا ييدل داللية تاضيحة عايى أن اليذين دذايتا فيي اإلسيالم مين غيير اليير دذايتا
تهم مذاصتن لرذا الدين غاية اإلذيال

 ،تأنريم عتضيتا عيدم تيتليرم التالييات لييدم عيربيترم بميا

هييت أهييم ميين التالييية تهييت الياييم ،تلييم ي ي ل الياييم إلييى تقتنييا هييذا فييتق اإلمييارة تالييت ارة ،تأنرييم إن لييم
يبتني يتا عربي ياً باألص ييل فق ييد ص ييارتا عرب ييا ب ييالمربى يحفظ ييتن الق ييرن تالح ييديم بم ييا يحف ييظ الي يير ،
تيتبامتن اليربية الفصيحى بميا ييتبام اليير األصيالء ،تهيت مين أقيتى األدلية عايى أن هيذا اليدين
دين إلري حقاً"(.)2
رتى الحابم بنسناده من طريق ... :محمد بن مسام بن را

ال هرش قتله ":قدمت عاى

عبد الماب بن مرتان ،فقال لي :من أين قدمت يا هيرش؟ قايت :مين مبية ،قيال :فمين ذافيت يسيتد
أهارا؟ قال :قات :عطاء بن أبي رباح ،قال :فمن الير أم من المتالي؟ قال :قايت :مين الميتالي،
قيييال :تبي ييم سي ييادهم ،قي ييال :قاي ييت :بالدياني يية ،تالرتايي يية ،قي ييال :إن أهي ييل الدياني يية ،تالرتايي يية لينبغي ييي أن
يستدتا...قال :يا هرش ،تاهلل لتستدن المتالي عاى اليير حتيى يذطي

لريا عايى المنيابر تاليير

تحترا ،فقات :يا أمير المؤمنين ،إنما هت أمر اهلل تدينه ،فمن حفظه ساد ،تمن ضييه سقط"(.)3
قا ييت :ته ييذا دلي ييل عا ييى أن ه ييذا ال ييدين ال يف ييرق ب ييين الن يياس ،تال يب ييتن التميي ي بي يينرم إال
بالتقتى تاليمل تاإلذال

لرذا الدين.

قال ابن الصالح" :تفيما نرتيه عن عبد الرحمن بن يد بن أسام قال :لما ميات اليبادلية
صيار الفقييه فييي جميييي الباييدان إلييى الميتالي إال المدينيية فيينن اهلل ذصييرا بقر ييي ،فبييان فقيرياً بغييير
مدافي سييد بن المسي "(.)4
 -1التسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)689 /

 -2التسيط في عاتم تمصطاح الحديم ( .)693-691 /
 -3ميرفة عاتم الحديم ( .)198 /

 -4ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)404 /
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ثم قال أيضاً " :تفي هذا بي

الميل ،فقد بان حينئذ من الير غير ابن المسي

فقراء

أئميية م يياهير ،ميينرم ال يييبي تالنذيييي ،بييل جميييي فقريياء المدينيية السييبية الييذين ميينرم ابيين المسييي
عر ستى سايمان بن يسار"

(.)1

البْاقيني" :تيمبن أن يقال :إن ال ييبي تالنذييي ليم يبتنيا
تقال السذاتش بنسناده نقالً عن ُ

حين متت اليبادلة في طبقة سييد ،تما عداهما فرم بالمدينة"(.) 2
تسأل بي

األع ار رجيالً مين أهيل البصيرة :مين سييد هيذه البايدة؟ قيال :الحسين بين أبيي

الحسن البصيرش .قيال :أميتلى هيت؟ قيال :نييم .قيال :فيبم سيادهم؟ فقيال :بحياجترم إليى عاميه تعيدم
احتياجه إلى دنيياهم .فقيال األع اربيي :هيذا ليمير أبييب هيت السيؤدد .تنحيته قيتل عبيد المايب لا هيرش
فييي القصيية الماضييية :تبييم سييادهم عطيياء؟ قاييت :بالديانيية تالرتاييية .قييال :إن أهييل الديانيية تالرتاييية
لينبغي أن يستدتا(.)3
تما رتاه اإلمام مسام في صحيحه دليل عاى أنه ال فرق بيين المسيامين إال بيالتقتى ،تهيت
أن عمر بن الذطا

لما تاقاه نائ

مبة نافي بين الحيارم الذ اعيي فيي أثنياء الطرييق فيي حيج أت

عمرة قال له" :من استذافت عاى أهل التادش؟ قالْ :اب َن أ َْب َى ،.قال :تمن ْاب َن أ َْب َى.؟ قال :رجل
من المتالي ،قيال تبييو اسيتذافت ميتلى؟ قيال :إنيه حيافظ لبتيا

اهلل عيالم بيالفرائ

عميير :أمييا إنييي سييميت رسييتل اهلل  يقييتل " :إن الاييهَ َي ْرفَيييُ برَي َذا اْلبتَييا

(.)5( )4

"

 ،فقيال سييدنا

ين
امييا َتَي َ
ضيييُ بييه َذيير َ
أَ ْق َت ً

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم(.)404/
 -2فتح المغيم (.)398 /4

 - 3انظر إلى :فتح المغيم (.)398 /4

 -4أذرجييه اإلمييام مسييام فييي صييحيحه ،فييي بتييا  :صييالة المسييافرين تقصييرها ،بييا

( )47فضييل ميين يقييتم بييالقران تييامييه

تفضل من ييام حبمه من فقه أت غيره فيمل برا تعامرا ،)559/1( ،حديم رقم .817

 -5التسيط في عاتم تمصطاح الحديم (  ،)691/تاذتصار عاتم الحديم ( .)247 /
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العلة وعتقتها بمعرفة الموالي( )1من الرواة والعلماء
بين الياة تميرفة المتالي من الرتاة تالياماء عالقة بينية تاضيحة ألن الميرفية بيذلب تييد
من الياتم الجاياة المرمة إذ أن عدم ميرفة المتالي من غييرهم عاية قادحية ،تقيدح فيي الرتايية إذا
بان أحدهم من المتالي تظنه غيره أنه منرم صابية.
يب أن ينسي
من اليامياء ،تاليرتاة ،تأه ُّيم ذل َ
من المرمات ميرفة المتالي َ
ت َ

إليى القبياية ميتلى

مي إطالق النس  ،فرب َما ظن أنرم منرم بحبم ظاهر اإلطالق(.)2
لرمَ ،

قات :تهذه عاة قادحة ألن هناب تضاداً بين حقيقة األمر تظاهره ،وتان عدم التميي بين
ميين ينس ي

إلييى قبيايية ميين الم يتالي ،تبييين أصييارا فرييذه تييدذل فييي اليايية القادحيية ،تهييذا يييؤدى إلييى

االذتالط بينرم ،تعدم تميي أمرهم ،تذلب االذتالط عاة قادحة تقدح في صحة الحديم.
قال ابن الييني" :ميرفترم[أش المتالي من الرتاة تالياماء] من المرميات ألنيه ربميا ُي ْن َسي

متلى القبياة مي إطالق النسبة فيظن أنه م ْنرُم"( .) 3تهذه عاة قادحة ذفية.
قات :إن الحبم بظياهر األميتر مين اإلطيالق الييام ،فيي النسي

سيتاء إليى قبياية أت غييره،

يييد عايية قييد تبيتن قادحيية أت غييير قادحية ،تحينئي ٍذ يبييتن إطيالق النسي

عايية غيير قادحيية إذاعييرو

تتمي .
عييدم ميرفيية الميتالي ميين الييرتاة أت الياميياء  -ذاييل فييي األحبييام

يب – أش بسييب
يي مي ْين ذلي َ
تربمييا تقي َ
ذلب(.)4
ال رعية في األمتر الم ترط فيرا النس  ،باإلمامة اليظمى ،تالبفاءة في النباح ،تنحت َ

ق ييال الس ييذاتى" :تم يين ال ييال م ميرفَ يية اْلم ييتلى ال ييذش ه ييت أَع ييم م يين بتن ييه ،تالء عتاق يية ،أَت
إسالماً ،أَت حافاًَ ،لنفسه ،أَت ألحد من َبائه من الصريح أش اْل َذال
 -1المييتلى ":اليير تالمالييب تبييل ميين تلييي أم ي ار أت قييام بييه تالييتلي المح ي
تالصييرر تالقري ي

تالصيياح

 ،نسيبه مين َذليب ،السيالم منيه

تالحايييو تالن يييل تالجييار تال يريب

ميين اليصييبة بيياليم تابيين اليييم تنحييت ذلييب تالميينيم تالميينيم عايييه تالميتييق تالميتييق تاليبييد تالتييابي" .الميجييم

التسيط ()1058 /2

 -2انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)344 /2
 -3رح ألفية اليراقي البن الييني ( .)380 /

 -4انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.)344 /2
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قري ييياً مييثالً ،فيظنييه ميين ذالصييرم

يدهما ميين اآلذيير ،تال يذفييى عايييه ميين انتس ي
بحيييم تمي ي أَحي َ
ط َالق ،فرذه عاة ذفيية قادحية ،فقيد يبيتن مين ميتالى قيريل ،تلييس مينرم ،فييظن
ظاهر ْاإل ْ
تمسباً ب َ
غيره أنه مينرم تهيذا تهيم تذطيأ يتتجي

يرتش تنسيبهَ ،ت َبي َذا ميرفَية اليدعيين،
التتقيو عايى ميرفية ال ا

صييحيح .تفائييدة االدعيياء فييي ذلييب باييه
إلَييى غييير ع يييرته تقبياتييه ،مميين انتسييابه َ

َت ُهي َيت ميين انتس ي
التميي "( )1ألن عدم التميي عاة قادحة.

قات :تاال تراب ي ي ي أش في بامة المتلى ي ي ي يبيتن عاية قادحية إذا ليم يتييين سيب

ذليب ،فينذا

ذبر بافظ الميتلي فريذه لفظيه م يتربة أيضياً مين ناحيية أذيرى ألنيه قيد يجميي تي يترب فيريا ميتلى
اإلسالم ،أت اليتاقة ،أت القبياة ،أت غيرها.

المبحث الساب
ان الرو ِ
اة َوُب ْل َدا ِ ِه ْم
َم ْع ِرفَ ُة أ َْوطَ ِ َ

()2

تعريفه:
هيي ميرفيية أمييابن الييرتاة تأتطييانرم ،أش محييل اإلنسييان تمبانييه ،ميين :باييدة ،أت ضيييية ،أت
سبة -تهي ال قاق -أت نحتها(.)3
قال السمياني(ت562ه)" :تهت عام عظيم النفي جاييل القيدر أ يار اهلل إلييه فيي قتليه
تيالى :وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.)5()4(
قيال الحيابم" :هيت عايم قيد ليق فييه جماعية مين ببيار اليامياء ]لدقتيه تعظمتيه[ ،بميا ي يتبه
عايرم فيه"(.) 6

 -1الغاية في رح الرداية في عام الرتاية ( .)256 /
 -2هذا هت النتع الذامس تالستتن من األنتاع التي سطرها ابن الصالح في بتابه" :ميرفة أنتاع عاتم الحديم" (.)404/
 -3انظر إلي :فتح المغيم (.)400 /4
 -4سترة الحجرات.13 :
 -5األنسا (.)5 /1

 -6ميرفة عاتم الحديم ( .)190 /
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قي ييال اب ي يين الصي ييالح " :تذل ي ييب ممي ييا يفتق ي يير حفي يياظ الح ي ييديم إلي ييى ميرفت ي ييه في ييي بثي ي يير م ي يين
تصرفاترم"(.)1
تميرفية أتطييان الييرتاة تباييدانرم يييد ميين الياييتم المرميية الجايايية ،اليذش ييتنييي بييه بثييير ميين
عاماء الحديم(.)2

فوائده:
 -1قال ابن بثير :تمن فتائيده "ميرفية ييخ اليراتش ،فربميا ا يتبه بغييره ،فينذا عرفنيا بايده تييين
باديه غالباً ،تهذا مرم جايل"(.)3
 -2األمن من تداذل االسمين ال سيما إذا اتفقا(.)4
 -3إن بميرفة هذا اليام ،يحصل التميي بين االسمين المتفقين في الافظ(.)5
 -4اليام به يؤدش إلى ميرفة الرتاة المدلسين تتبيينرم(.)6
 -5ميرفة اإلرسال الذفي في اإلسناد(.)7
 -6ي يل التهم تالتتهم(.)8
 -7ميرفته تب و اليال في الحديم.

 -1ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)404 /
 -2انظر إلى :فتح المغيم (.)399 /4
 -3اذتصار عاتم الحديم ( .)248 /

 -4انظر إلى :فتح المغيم ( ،)400 /4تن هة النظر في تتضيح نذبة الفبر( .)170 /
 -5انظر إلى :تدري

الراتش ( ،)912 /2تتتضيح األفبار لمياني تنقيح األنظار (.)283 /2

 -6انظر إلى :فتح المغيم (.)399 /4
 -7انظر إلى :المصدر السابق.
 -8انظر إلى :المصدر السابق.
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 -8يفيد في الترجيح عند التيار  ،فَنن رَت َاية أهل الباد َبيضرم َعن بي

أتليى مين رت َايية

أهل الباد َعن َغييرهم ،تمين ثيم بيان إسيماعيل بين عييال حجية فيي ال ياميين ألَنريم أهيل
باده دتن الحجا يين(.)1

بعر الفوائد المتعلقة بهذا الفن –أي معرفة أوطان الرواة وبلدا هم:
أولا ي ي ي إذا انتقل الراتش من باد إلى باد فننه يبدأ باألتل ثم الثاني:
مثالً :انتقل من مصر إلى دم ق فيقال :المصرش ثم الدم يقي .أت مين ال يام إليى الييراق فيقيال:
ال امي ثم اليراقي ،أت...إلخ.
يا يا ي ي ي إن االنتسا

إلى قرية ،أت مدينة ،أت بادة ،أت ناحية من البادة فرذا جائ .

مثالً :فات بان رٍات من قرية داريا تهي من بادة دم ق تتنس

إلى ال يام ،فجيتا أن ينتسي

إليى

بل قرية أت بادة منفردة .فيقتل :الدارش ،أت الدم قي ،أت ال امي.
ياليا ي ي ي إذا أراد الجمي ،فيجمي بينرم عاى الترتي  ،فيبدأ باليام ،ثم الذا

 ،تقييل :بالذيا

 ،ثيم

اليام ألن المقصتد من ذلب التيريو تالتميي  ،فنن بان أحدهما أتضيح فيي ذليب ،فريت أتليى فيي
االستيمال.
فم ييثالً :ال ي ييامي الدم ييقي اليييدارش ،أت بالقريي يية الت ييي هي ييت منريييا فيق ييتل :ال ييدارش الدم ي ييقي
ال امي ،تعاى ذلب يستيمل األتضح تاألظرر تاألقر لميرفته(.)2
تقييد بييان الحييابم يسييتق الحييديم بنسييناده ،ثييم يبييين أتطييان رجالييه ،تهييذا مفيييد حسي ٌين فييي

اإلسناد بميرفة الرتاة.

مثال عاى ذلب :قال الحابم ":أذبرنا إبراهيم بن عصمة اليدل ،قال :حدثنا أبي ،قال :ثنيا
عبدان بن عثمان ،قال :ثنا أبت حم ة ،عن إبراهيم الصائا ،عن أبيي ال بيير ،عين جيابر قيال :قيال

 -1انظر إلى :النبت عاى مقدمة ابن الصالح – لا رب ي.)69 /1( -
 -2انظر إلى :ميرفة أنتاع عاتم الحديم (  ،)405 /تفتح المغيم ( ،)401 /4تتدري
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ب بالاييه َ ي ْييًئا َد َذ َيل اْل َجنيةَ "( ،)1فقييال الحييابم" :جييابر بيين عبييد اهلل
يات َال ُي ْ يير ُ
رسيتل اهلل َ " :مي ْين َمي َ
ميين أهييل قبييا مييدني ،تأبييت ال بييير مبييي ،وتابيراهيم الصييائا ،تأبييت حمي ة ،تعبييدان مرت يييتن ،ت يييذنا
تأبته نيسابتريان"(.)2

بعر األميلة على عتقة العلة بمعرفة أوطان الرواة وبلدا هم:
المثييال األتل ي ي ي ي قييال ابيين رجي

بنسييناده نقيالً عيين أحمييد ،قتلييه " :لييم يسييمي اررة بيين أتفييي

م يين تم يييم ال ييدارش ،تم يييم بال ييام ،ت اررة بص ييرش"

()3

الذ ييتالو البا ييدان ،تميي يرفترم بأتط ييان ال ييرتاة

تبادانرم مي سماع الرتاة من عدم سماعرم.
المثال الثاني ي ي ي قال ابن رج

نقالً عن أبيي حياتم فيي رتايية ابين سييرين عين أبيي اليدرداء

قتله" :لقد أدربه تال أظنه سمي منه ذاب بال ام ،تهذا بالبصرة"(.)4
المثال الثالم ي ي ي فرذا يستدل به عاى عدم السماع ،تمثاله :قال أحمد :البري ميا أراه سيمي
من عائ ة إنما يرتى عن عرتة عن عائ ة .تقال في حيديم ائيدة عين َعين السُّيدشَ ،عين اْل َبريي،

قال حدثتني عائ ة .قال :تبان ابن مردش سميه من ائدة ،تبان يدعي منه :حدثتني عائ ة(.) 5
تهييذا فيييمن يييرتش عميين عاصيره أحيانياً ،تلبيين لييم يثبييت عييدم لقيييه لييه ،ثييم يييدذل أحيانييا بينييه تبينييه
تاسطة.

العلة وعتقتها بمعرفة أوطان الرواة وبلدا هم
إن اليالقة بين الياة تميرفة أتطان الرتاة ،تبادانرم عالقة قتيية ،متينية .تبميرفية أتطيان
الرتاة يتبين الراتش المدلس من غيره.

 -1أذرجه اإلمام مسام في صحيحه ،فيي بتيا
م رباً دذل النار ،94/1 ،حديم رقم .92

اإليميان ،بيا

( ،)40مين ميات ال ي يرب بياهلل ييئاً دذيل الجنية تمين ميات

 -2ميرفة عاتم الحديم ( .)195 /
 -3رح عال الترمذش (.)200 /1
 -4رح عال الترمذش (.)593 /2

 -5انظر إلي  :المصدر السابق (.)201 /1
218

الفص الرابع

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

قال السذاتى ":تربميا يتبيين منيه ]أش بميرفية أتطيان اليرتاة تبايدانرم [ اليراتش الميدلس"(.)1
تالتييدليس قييد يبييتن عايية قادحيية فييي الحييديم ،تميرفيية أتطييان الييرتاة يب ييو عيين عاييل السييند ميين
إرسال ذفي أت غيره(.) 2
يين
قييال الي ارقيي" :ربمييا اسييتدل بييذبر تطين ال يييخ ،أت ذبيير مبييان السييماع عاييى اإلرسييال بي َ

الراتيين ،إذا لَم ييرو لرما اجتماع عند من ال يبتفي بالمياصرة(.) 4(")3

قات :فيند اإلمام البذارش تمن نحا نحته إذا عاصر الراتش يذه فحسي  ،تليم يثبيت أنيه
لقيه تسمي منه ،فرذا ييد عاة قادحة ألنيه قيد يبيتن هنياب انقطياعٌ بيين اليراتيين .تبميا أن ميرفية
هذا الفن يؤدش إلى تال اليال من :التهم ،تاإل بال ،في الحديم.
قييال السييذاتى" :تقييد است ييبل بيي

الحفيياظ رتاييية يييتنس بيين محمييد المييؤد

عيين الايييم

الذتالو باديرما ،تسأل الم ش :أين سمي منه؟ فقال :لياه في الحج ،ثم قال :بل في بغداد"(.)5
قات :ففي هذا الحديم عاة قادحة لبتن اذتالو متطن أت باد اليراتش فيي رتايتيه فربميا
يحبم عاى الحديم باذتالو باده

.

قال مصطفي باحت " :إن النظر في سن الراتش وتامبان المياصرة تالاقاء بينه تبين يذه
تمتاطن سماعه لمرتياته ،تتقت دذتله لابادان لاسماع ،فيتبين به االتصال ،تاالنقطاع ،تاإلرسال
الذفي ،تالتدليس فقد يبتن الراتش عاصر المرتى عنه ،لبن لم يثبت لقاؤهما"(.)6
تبييذلب بميرفتييه –أش ميرفيية م يتاطن الييرتاة تباييدانرم -يتمي ي أحييد المتفقييين ميين اآلذ يير،
فيبيتن تال الياية بتميي أحيدهم عين اآلذير تميرفتيه ،فميرفييه هيذا الفين أمير مريم ألنيه ربميا ميي َ

فينظي ُير فييي يييذه تتاميييذه الييذش رتى عنييهُ ،فربمييا بانييا – أت
يين االسييمين المتفقييين فييي الافييظُ ،
بي َ

يذبتر فيي السيند،
أحدهما  -من باد أحد المتفقَ ْين في االسم ،فيغا ُ عايى الظين أن بايديرما ه َيت الم ُ
 -1فتح المغيم (.)399 /4

 -2انظر إلى :المصدر السابق.

 -3ييني اإلمام البذارش تمن نحا نحته ،ممن ال يبتفتن بأن يياصر الراتش يذه ،بما صني اإلمام مسام تمن نحا نحته.
 -4رح التبصرة تالتذبرة (.)347 /2
 -5فتح المغيم (.)399 /4

 -6الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)122/
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عايى

ال سيما إذا لم ييرو له سماع بغير باده .أحدهما ي ي ي من باد أحد المتفقين في االسيم ،فيغاي

يذبتر فييي السييند ،ال سيييما إذا ليم ييييرو لييه سييماع بغييير باييده ،تتقييي اليايية
الظيين أن باييديرما هي َيت المي ُ
تالتهم في أسانيده(.)1
فمييثالً :تتبييين اليايية عيين ال يراتش بميرفيية يييخ ال يراتش ،تهييذا ييييد ميين فتائييده فربمييا ا ييتبه
بغيره ،فنذا عرفنا باده تيين باديه غالباً ي ي ي ي أش يخ الراتش ي ي ي ،تهذا فن مرم جايل ألن عدم ميرفة
يخ الراتش عاة قادحة ،تربما يقي في التهم ألنه قيد ييرتى عين ضيييو تتقيي الجرالية ألن ذليب
ييد من اليال القادحة ،تذلب في عدم ميرفته(.)2
قاييت :إن عييدم ميرفيية الييرتاة ،أت اال ييتباه ،أت االلتبيياس فييي الييرتاة ،عايية قادحيية ،يييرد برييا
األحاديم ،لذلب فنن هذا الفن يب و الياة بميرفة الرتاة تتميي اال تباه وتا الة االلتباس.
فق ييال الس ييذاتى" :ف يينن االنتس ييا

إنم ييا تض ييي لاتي ييارو وتا ال يية اإللب يياس"( ،)3أش م يين اليا ييل

الظاهرة أت الذفية ،القادحة ،أت غير القادحة.
إلى أتطانرم(.)4

تهذا مفيد ي ي ي أش بميرفترم ي ي ي ،فام يبق لارتاة غير االنتسا

تهييذا يسيياعدهم عاييى الب ييو عيين أح يتالرم ،تأق يتال النقيياد فييي أحبييامرم ،فأصييبح ميرفيية
األتطييان ،ميين األمييتر التييي تب ييو الياييل ،س يتاء بانييت ظيياهرة ،أت ذفييية ،قادحيية أت غييير قادحيية.
تيييدذل فييي هييذا البييا  :الذطييأ ،تالييتهم ،الييذش يبييتن فييي نسي

ييذ

تاحييد ،تهييذا -أيضياً -ييييد

عاة قادحة.
قال السمياني" :تالغر

منه هت االحت ار في عدم تقتع الذطأ في نس

قات :تعدم قبتل اتصال الحديم إال إذا صرح بالسماع فرذه عاة قادحة.

 -1انظر إلى :رح التبصرة تالتذبرة (.) 347 ،346 /2
 -2انظر إلى :اذتصار عاتم الحديم ( )248 /
 -3فتح المغيم (.)401 /4

 -4انظر إل  :ميرفة أنتاع عاتم الحديم ( .)404 /
 -5األنسا

(.)5 /1
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أيض ياً" :اعتبييار السييماع أيض ياً التصييال الحييديم هييت الييذش ذب يره ابيين عبييد

البيير ... ،تهييت قييتل ال ييافيي أيضياً"( .)1فالبييد ميين السييماع لاتأبييد ميين عييدم دذييتل الييتهم تالذطييأ
عاى الراتش( .)2تبذلب قد تدذل الياة ،تاليتهم ،عايى اليراتش ،اليذش ييرتش عين ييخ مين غيير أهيل
باده ،تلم ييام أنه دذل إلى باده ،تال أن ال يخ قدم إلى باد بيان اليراتش عنيه فييه ،فريت أحيد األدلية
الذش يب و عدم السماع تاالتصال في الرتاية (.)3
قاييت :تهييذه عايية قادحيية ذفييية ،تقييدح فييي قبييتل رتايترمييا إذ إن ميين ييرتط قبييتل الرتاييية
المياصي يرة ،تالس ييماع ،وتان دذ ييتل ال ييتهم أت اليا يية عا ييى الص يييا الصي يريحة -الص ييحيحة – يجي ييل
التنقي  ،تالتفتيل ،تالبحم عن السماع في غير الصريحة  -المياتلة -أتلى.
فنن بالم األئمة( ،) 4يدل عاى أن االتصال ،ال يثبت إال بثبتت التصريح بالسماع .قايت:
لاتثبت تالتأبد ،تذ ية من التقتع في الياة تالتهم تالغاط.
قال ابن رجي " :إن االتصيال ال يثبيت عنيد ابين الميديني تالبذيارش ،إال بأحيد أميرين :إميا
السماع ،وتاما الاقاء ،تعند أحمد تمن تبيه من األئمة ال بد عندهم من ثبتت السماع" (.)5
فاليايية قييد تبييتن فييي ال يراتش ،إذا لييم يياصيير ميين رتى عنييه فييي متطنييه -أش فييي باييده-
فبيو يسمي منه ؟ تمن هنا تتبيين الياية الذفيية سيتاء بانيت قادحية أت غيير قادحية ،أت قيد تبيتن
الياة فيي أن ييرتش اليراتش عمين عاصيره مبا يرة عين ييذه ،تلبين ليم يثبيت الاقيي ،ثيم ييدذل بينيه
تبينه تاسطة( .)6تسبق ذلب باألمثاة.

 -1رح عال الترمذش (.)200 /1

 -2انظر إلى :المصدر السابق (.)205 /1

 -3انظر إلى :رح عال الترمذش (.)200 /1

 -4تمنرم بالم أحمد تأبي رعة ،تأبي حاتم .انظر إلى :رح عال الترمذش ()200 /1
 -5المصدر السابق.

 -6انظر إلى :المصدر السابق(.)205 /1
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تاألدق في هذا الفين هيت :أن يبيتن اليراتش جيالس الميرتش عنيه ،لبنيه ليم يأذيذ عنيه ييئاً،
تلرييذا تباميتا فيييه ،تفييي بثييير ميين الييرتاة الييذين ثبييت لقيياؤهم ل يييتذرم ،تلبيينرم عااتهييا تعييدتها ميين
قبيل المياتل ليدم السماع

(.)1

قات :تالياة قد تدذل عاى الراتش ،برتايته من باد إلى ذر فيبتن ثقة فيي ميتطن ،تغيير
ياء عاييه قيد تقبيل أحاديثيه فيي ميتطن ،تال تقبيل
ثقة في متطن ذر ،ستاء فيي بايده ،أت غييره ،تبن ً

ف ي ييي م ي ييتطن ذ ي يير لي ي ييدة أس ي ييبا  :منر ي ييا ع ي ييدم س ي ييماعه م ي يين ي يييذه ،أت ع ي ييدم اتص ي يياله ،أت ع ي ييدم
مياصرته...إلخ.
تأذييرج الذطي ي

البغييدادش بنسييناده عيين حميياد بيين يييد قتلييه" :بييان الرجييل يقييدم عاينييا ميين

البالد ،تيذبر الرجل تنحدم عنه تنحسن عايه الثناء ،فنذا سألنا أهل بالده تجيدناه عايى غيير ميا
نقتل ،قال :تبان يقتل :أهل باد الرجل أعيرو بالرجيل فقيال الذطيي  :لميا بيان عنيدهم ييادة عايم
بذبره  ،عاى ما عامه الغري
ما أذبر به الغري

من ظاهر عدالته  ،جيل حماد الحبم لميا عاميته مين جرحيه  ،دتن

من عدالته "(.)2

تان بيالم األئمية( ،)3يييدل عايى ا يتراط ثبييتت السيماع فييي الرتايية ،فيننرم قييالتا فيي جماعيية
من األعيان :ثبتت لريم الرتايية عين بيي

الصيحابة ،تقيالتا ميي ذليب :ليم يثبيت لريم السيماع مينرم

فرتايياترم عيينرم مرسيياة تهييذه عايية ،ميينرم األعمييل ،تيحيييى بيين أبييي بثيير أرتا أنسياً بيين مالييب ،تلييم
يسميتا منه ،فرتاياترم عنه مرساة ،بذا قاله أبت حاتم ،تأبيت رعية فيي يحييى بين أبيي بثيير .تقيال
أحمييد فييي يحيييى بيين أبييي بثييير :رأى أنس ياً ،فييال أدرش أسييمي منييه أم ال؟ تلييم يجيا يتا رتايتييه عنييه
متصيياة لمجييرد الرتاييية .تالرتاييية أباييا ميين إمبييان الاقييى ،تبييذلب بثييير ميين صييبيان الصييحابة أرتا
النبييي  تلييم يصييح لرييم سييماع ،فرتاييياترم عنييه مرسيياة ،تلبيينرم عييدتل بطييارق بيين ييرا

تغييره،

تبذلب من عام منه أنه مي الاقاء لم يسمي ممن لقيه إال يئاً يسي اًر ،فرتاياته عنه يادة عاى ذليب
مرساة ،برتاية ابن المسي

عن عمر فنن األبثرين نفتا سماعه منه .تقيال أبيت حياتم :ال هيرش

 -1انظر إلى :الياة تأجناسرا عند المحدثين ( .)123 /
 -2البفاية في عام الرتاية ( .)106/

 -3قيال ابين رجي " :تميا قاليه ابين المييديني تالبذيارش هيت مقتضيى بيالم أحميد ،تأبييي رعية ،تأبيي حياتم ،تغييرهم مين أعيييان
الحفاظ".

رح عال الترمذش ()199 /1

222

الفص الرابع

العلة وعالقتها باألنواع من النوع التاسع والخمسين إلى النوع الخامس والستين

ال يصييح سييماعه ميين ابيين عميير ،ره تلييم يسييمي منييه ،ترأى عبييد اهلل بيين جيفيير ،تلييم يسييمي منييه

(1

)
ذفي غام ٌ دقيق ،ال يذت
.قات :تهذا اليام ٌ
فن ٌ
تاطالع ياً تاسييياً ،تعام ياً جم ياً ،تتبح ي اًر بصييي اًر فييي جميييي عاييتم األصييتل تالحييديم ،تهييم الجرابييذة

غماره تال يطابه إال من ر قه اهلل فرمياً ثاقبياً

المتذصصتن ،التاقفتن عاى عال األحاديم اليالمتن باألسانيد تالرجال.

 -1انظر إلى :المصدر السابق.
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الخاتمة
الحمد هلل في الذتام بما في البدء ،تالصالة تالسالم عاى من تتاتر سنده بربه ،صياى اهلل
عايه تعاى له تصحبه أجميين ،أما بيد فقد تتصات من ذيالل هيذه الرسيالة إليى :نتيائج عاميية،
تتتصيات لاباحثين.
أما أهم ال تائج التي توصلت إليها فهي:
 -1إن الياة لرا عالقة بجميي أنتاع عاتم الحديم تذاصة من النتع الذامس تاألربيين إليى
النتع الذامس تالستين.
 -2إن اليايية ال تقتصيير عاييى المينييى االصييطالحي بمييا يظيين بيي

الياميياء تالدارسييين ،بييل

تبتن عاى المينى اإلطالقى ،إذا اذتل أحد ربنيرا أت بالهما.
 -3بميرفة عال الحديم يحبم عاى الحديم بالقبتل ،أت الرد ،أت التتقو في الحبم عايه.
 -4إن عام اليال عام دقيق يحتاج إلى اطالع تاسي ،تفرم ثاق  ،تقا

ذا ي ،تحفظ راسخ

تبصيرة ناقدة بأدلة تبراهين تاثقة.
 -5قييد تب ييتن األحاديييم ف ييي ظاهرهييا ص ييحيحة ،تلب يين فييي باطنر ييا سييقيمة ،أش بي ييد البح ييم
تالتفتيل تالتنقي
 -6يبتن في بي

عنرا.
أنتاع عاتم الحديم المقبتل تالمردتد ،تقد يجتمي األمران في نتع تاحد.

ياهر عنيد
 -7بل ضيو في الحديم يسمى عاة ،ستاء بان قادحاً أت غير قيادح ،ذفيياً أت ظ اً
بي

الياماء.

 -8يرد الحديم تال ييمل به ،إذا تجد فيه عاة قادحة .
 -9إن اليا يية ف ييي الح ييديم المنس ييت عن ييد الترم ييذش ع ييدم اليم ييل ب ييه ،تل يييس طيني ياً ف ييي قبتل ييه
اصطالحاً.
 -10التذيريج مين أهيم الطيرق لترقيية الحييديم تتصيحيحه ،أت تضيييفه مين جرية أذيرى حيييم
إن الضييو قد يرتقى إلى الحسن لغيره بالتذريج ،أت اليبس.
 -11بتييا

ابيين الصييالح عمييدة لاياميياء الييذين جيياءتا بيييده ،تأسيياس لرييم فاعتمييدتا عايييه فييي

أنتاع عاتم الحديم.
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وأما أهم التوصيات الذي أوصى بها الباحيين فهي:
 -1أتص ييى طاب يية اليا ييم بالم ي ييد م يين اال ييتغال تاالهتم ييام بالس يينة النبتي يية تذاص يية بالح ييديم
ال ريو لما له من أهمية ببيرة في حفظ هذا الدين من التحريو تالتغيير تالتبديل.
 -2اليبتو عاى دراسة أنتاع عاتم الحديم لفرم السنة فرماً صحيحاً الرتباطرا باألحاديم
النبتية.
 -3التقييتو عاييى جرييتد الياميياء فييي تسييذير اهلل لرييم لحمييل هييذه األمانيية لبييي يتصيياتا إلينييا
السنة نقية مبتماة صحيحة.
 -4التيمييق فييي د ارسيية عاييم أصييتل الحييديم بأبحييام تد ارسييات لمييا لرييذا الياييم ميين أهمييية فييي
التقتو عاى دقائق عام الحديم.
 -5بذلب أتصى طابة اليام بتبميل هذا البحم مين ذيالل عالقية الياية بياألنتاع األذيرى مين
عاييتم الحييديم غييير األن يتاع التييي سييطرها ابيين الصييالح ،بتاييب التييي ادهييا السيييتطي فييي
ذر تدريبه.
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فهرس المصادر والمراج
القرن البريم
استَ ْد َرَبتْهُ َعائ َ ةُ َعاَى الص َح َأبةُ ،م َحمد ْبن َبرَادر ْبن َع ْبد اهلل ال رب ي
ْ -1اإل َج َابةُ إل ْي َراد َما ْ
صييرش ال ييافيي(.ت794هيي) ،تحقيييق :سييييد األفغيياني ،الطبييية
بييدر الييد ْين المنريياجي ،اْلم ْ

الثانية ،المبت

اإلسالمي ،بيرتت ،لبنان1390 ،هي1970/م.

 -2اإلحسان في تقري

صحيح ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد بين حبيان بين ميياذ بين

البس ييتي (ت 354ه ي ي) ،الطبي يية األتل ييى ،مؤسس يية
َم ْيب ي َيد ،التميم ييي ،أب ييت ح يياتم ،ال ييدارميُ ،
الرسالة ،بيرتت ،لبنان 1408 ،هي  1988 /م
 -3اذتصييار عاييتم الحييديم ،أبييت الفييداء إسييماعيل بيين عميير بيين بثييير القر ييي البصييرش ثييم
الدم قي (ت 774هي) ،تحقيق :أحميد محميد يابر ،الطبيية الثانيية ،دار البتي

الياميية،

بيرتت ،لبنان [.د.ت].
 -4اآلدا

ال ييرعية ،عب ييد اهلل محم ييد ب يين مفا ييح المقدس ييي ،تحقي ييق :يييي

األرن يياؤتط عم يير

القيام ،الطبية الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،بيرتت ،لبنان1419 ،هي1999/م.
 -5إر اد الفحتل إلي تحقيق الحق من عام األصتل ،محمد بن عاي بن محميد بين عبيد اهلل
ال يتباني اليمنيي (ت1250هيي) ،تحقييق :ال يييخ أحميد عي ت عنايية ،الطبيية األتلييى ،دار
البتا

اليربي ،دم ق ،ستريا1419 ،هي 1999 /م.

 -6اإلر يياد فييي ميرفيية عاميياء الحييديم ،الذايييل بيين عبييد اهلل بيين أحمييد الذاياييي الق تينييي أبييت
يياى (ت 446ه) ،تحقييق :محميد سيييد عمير إدرييس ،مبتبية الر يد ،الرييا

 ،الممابية

اليربية السيتدية1409 ،ه1989 ،م.
 -7االسييتذبار الجييامي لمييذاه

فقريياء األمصييار تعاميياء األقطييار فيمييا تضييمنه المتطييأ ميين

مياني الرأش تاآلثار ت رح ذلب باه باإليجا تاالذتصار ،أبت عمير يتسيو بين عبيد اهلل
بيين عبييد البيير النمييرش القرطبييي (ت463ه) ،تحقيييق :عبييدالميطي أمييين قايجييي ،الطبييية
األتلى ،دار قتيبة ،دم ق1414 ،هي 1993 /م،
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 -8االستييا

في ميرفية األصيحا  ،أبيت عمير يتسيو بين عبيد اهلل بين محميد بين عبيد البير

بيين عاصييم النمييرش القرطبييي (ت463ه) ،تحقييق :عاييي محمييد البجيياتش ،الطبييية األتلييى،
دار الجيل ،بيرتت ،لبنان1412 ،ه1991-م.
 -9اإلعييالن بييالتتبيخ لميين ذم التيياريخ ،الحييافظ المييؤر

ييمس الييدين محمييد بيين عبييد الييرحمن

السييذاتى( ،ت 902ه) ،تحقيييق تتيايييق باإلنجاي ييية :ف ارن ي رت نثييال ،تحقيييق باليربييية:
صالح احمد الياى ،دار البت

اليامية ،بيرتت ،لبنان[ .د.ت].

 -10االقتراح في بيان االصيطالح ،تقيي اليدين أبيت الفيتح محميد بين عايي بين تهي

بين مطييي

الق يييرش ،الميييرتو بييابن دقيييق الييييد (ت702ه يي) ،تحقيييق :عييامر حسيين صييبرش ،دار
الب ائر اإلسالمية ،بيرتت ،لبنان1417 ،ه1996،م.
 -11ألفية اليراقي المسماة بي :التبصرة تالتذبرة في عاتم الحيديم ،أبيت الفضيل يين اليدين عبيد
ال ييرحيم ب يين الحس ييين ب يين عب ييد ال ييرحمن ب يين أب ييي بب يير ب يين إبييراهيم الي ارق ييي (ت 806هي يي)،
تحقيييق :اليربييي الييدائ الفرييياطي ،الطبييية الثانييية ،مبتبيية دار المنريياج لان يير تالتت يييي،
الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية1428 ،ه2007-م.

 -12األنسا  ،أبت سيد عبد البريم بن محميد بين منصيتر التميميي السيمياني ( ت562 :م)،
تحقيق :عبد اهلل عمر البارتدش ،الطبية األتلى ،دار الجنان ،بييرتت ،لبنيان1408 ،ه ي،
1988م.
 -13اإلنصاو في التنبيه عاى المياني تاألسبا

التي أتجبت االذتالو ،أبت محميد عبيد اهلل

ب يين محم ييد ب يين الس يييد البطايتس ييي (ت521هي يي) ،تحقي ييق :محم ييد رضي يتان الداي يية ،الطبي يية
الثانية ،دار الفبر ،بيرتت ،لبنان1403 ،ه1983-م.
 -14بح ييم مص ييطاحات األلق ييا

عن ييد فقر يياء الم ييذاه

األربي يية ،عب ييد الح ييق حم يييل ،مجا يية

ال ريية تالدراسات اإلسالمية ،عدد  ،60البتيت1426 ،ه  2005 /م.
 -15البداييية تالنراييية ،أبييت الفييداء إسييماعيل بيين عميير بيين بثييير القر ييي الدم ييقي (المتييتفي :
774هي) ،تحقيق :عاي يرش ،الطبية األتلى ،دار إحياء الترام اليربي ،بيرتت ،لبنان،
 1408هي  1988 /م.
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 -16تيياج اليييرتس ميين جيتاهر القييامتس ،محمييد بيين محمييد بيين عبييد اليير اق الحسيييني ال بيييدش
(ت1205ه) ،تحقيق :عاي هاللي ،دار الرداية لاطباعة تالن ر ،البتيت.
 -17تاريخ ابن ميين (رتاية الدترش) ،أبت بريا يحيى بن ميين بن عتن بن يياد بين بسيطام
بن عبد الرحمن (المتتفي 233 :هي) ،ت :أحمد محمد نتر سيو ،الطبية األتلى ،مرب
البح ييم اليام ييي وتاحي يياء التي يرام اإلس ييالمي ،مب يية المبرم يية ،المماب يية اليربي يية الس يييتدية،
1399ه 1979/م.
 -18تياريخ أسييماء الضييفاء تالبييذابين ،أبييت حفي

عميير بين أحمييد بيين عثميان الميييرتو بييابن

يياهين ،تحقيييق :عبييد الييرحيم محمييد أحمييد الق ييقرش ،الطبييية األتلييى ،دار الن يير ،مبييان
الن ر1409 ،هي1989/م.
 -19تيياريخ اإلسييالم تتفيييات الم يياهير تاألعييالم ،ييمس الييدين محمييد بيين أحمييد بيين عثمييان
الذهبي ،تحقيق :عمر عبد السالم تدمرش ،الطبية األتليى ،دار البتيا

اليربيي ،بييرتت،

لبنان1407 ،هي 1987 /م.
 -20التاريخ الببيير ،أبيت عبيد اهلل إسيماعيل بين إبيراهيم الجيفيي البذيارش ،دار البتي

الياميية،

بيرتت ،لبنان1986 ،م.
 -21تيياريخ بغييداد ،أبييت ببيير أحمييد بيين عاييي بيين ثابييت بيين أحمييد بيين مرييدش الذطيي

البغييدادش

(ت463هي ي يي) ،تحقي ي ييق :ال ي ييدبتتر ب ي ييار عي ي يتاد مي ي ييرتو ،الطبي ي يية األتل ي ييى ،دار الغ ي يير
اإلسالمي ،بيرتت ،لبنان1422 ،هي  2002 /م.
 -22تيياريخ دم ييق ،أبييت القاسييم عاييي ب يين الحسيين بيين هبيية اهلل الميييرتو بييابن عس ييابر (ت:
571هي) ،دار الفبر لاطباعة تالن ر تالتت يي ،دم ق ،ستريا 1415 ،هي  1995 -م.
 -23تأتيييل مذتاييو الحييديم ،أبييت محمييد عبييد اهلل بيين مسييام بيين قتيبيية الييدينترش (ت276ه يي)،
الطبية األتلى ،المبت

اإلسالمي  /مؤسسة اإل راق1419 ،هي 1999 -م.
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 -24تدري

الراتش في رح تقري

النتاتش ،عبد الرحمن بن أبي ببير ،جيالل اليدين السييتطي

(ت911هي يي) ،تحقي ييق :أبي يي قتيب يية نظ يير محم ييد الفاري ييابي ،دار طيب يية ،الري ييا

 ،المماب يية

اليربية السيتدية.
 -25تدليس ال يت الضيفاء ،عبد الي ي بن صالح الاحيدان ،المتستعة ال اماة.
 -26تدتين السنة النبتية ن أته تتطتره من القرن األتل إلى نرايية القيرن التاسيي الرجيرش ،أبيت
ياسر محميد بين مطير بين عثميان ل مطير ال ه ارنيي (ت1427هيي) ،الطبيية األتليى ،دار
الرجرة لان ر تالتت يي ،الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية1417 ،هي1996/م.

 -27التييذبرة فييي عاييتم الحييديم ،ابيين الماقيين سيراج الييدين أبييت حفي

عميير بيين عاييي بيين أحمييد

ال افيي المصرش (ت 804هي) ،الطبية األتلى ،عمان ،األردن1408 ،ه1988 /م.
 -28التيريو بيام اليال ،ه ام بن عبد الي ي الحالو ،الريا

 ،الممابة اليربيية السييتدية،

1424هي.
 -29تقري

الترذي  ،أحمد بن عاي بن حجر أبت الفضل اليسقالني ال افيي ،تحقيق :محميد

عتامة ،الطبية األتلى ،دار الر يد ،ستريا1406 ،ه1986 /م.
 -30التقري

تالتيسير لميرفة سنن الب ير النذير في أصتل الحيديم ،أبيت برييا محييي اليدين

يحيييى بيين ييرو النييتتش (ت 676هيي) ،تحقيييق :محمييد عثمييان الذ ييت ،الطبييية األتلييى،
دار البتا

اليربي ،بيرتت 1405 ،هي  1985 /م.

 -31التقريرات السنية رح المنظتمة البيقتنية في مصطاح الحديم ،حسن بن محميد الم ياط
المالبي (ت1399هي) ،تحقيق :فتا أحميد مرليي ،الطبيية الراعبية ،دار البتيا

اليربيي،

بيرتت ،لبنان1417 ،هي 1996 /م.
 -32التقيي ييد تاإليض يياح ييرح مقدم يية اب يين الص ييالح ،أب ييت الفض ييل ي يين ال ييدين عب ييد ال ييرحيم ب يين
الحسييين بيين عبييد الييرحمن بيين أبييي ببيير بيين إب يراهيم الي ارقييي (ت806ه يي) ،تحقيييق :عبييد
الي يرحمن محم ييد عثم ييان ،الطبي يية األتل ييى ،محم ييد عب ييد المحس يين البتب ييي ص يياح
السافية بالمدينة المنترة1389 ،هي1969/م.
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المبتب يية

 -33التمييي ي  ،مس ييام ب يين الحج يياج أب ييت الحس يين الق يييرش النيس ييابترش (ت261هي يي) ،تحقي ييق :د.
محم ييد مص ييطفي األعظم ييي ،الطبي يية الثالث يية ،مبتب يية الب ييتثر ،المرب ييي ،المماب يية اليربي يية
السيتدية1410 ،ه.
 -34ترييذي

الترييذي  ،أبييت الفضييل أحمييد بيين عاييي بيين محمييد بيين أحمييد بيين حجيير اليسييقالني

(المتتفي 852 :هي) ،الطبية األتلى ،دار الفبر ،بيرتت ،لبنان1404 ،ه1984 /م.
 -35ترييذي

البمييال ،يتسييو بيين ال بييي عبييدالرحمن أبييت الحجيياج الم ي ش ،تحقيييق :ب ييار ع يتاد

ميرتو ،الطبية األتلى ،مؤسسة الرسالة ،بيرتت1400 ،ه1980 /م.
 -36تصحيفات المحدثين ،الحسن بن عبد اهلل بن سييد اليسيبرش أبيت أحميد(ت،)382
تحقيق محمتد أحمد ميرة  ،المطبية اليربية الحديثة 1402،ه
 -37ترذي

بتا

األفيال ألبي ببر محمد بن عمر بن عبد الي يي المييرتو بيابن القتطيية،

أبت القاسم عاي بن جيفر السيدش الميرتو بيابن القطياع ،عيالم البتي  ،بييرتت ،لبنيان،
1403هي1983 /م.
 -38تتجيييه النظ يير إلييى أص ييتل األث يير ،طيياهر ب يين صييالح (أت محم ييد ص ييالح) ابيين أحم ييد ب يين
مته  ،السميتني الج ائرش ،ثيم الدم يقي (ت 1338هيي) ،تحقييق :عبيد الفتياح أبيت غيدة،
الطبية األتلى ،مبتبة المطبتعات اإلسالمية ،حاق ،ستريا1416 ،ه1995 /م.
 -39تتض يييح األفب ييار لمي يياني تنق يييح األنظ ييار ،محم ييد ب يين إس ييماعيل ب يين ص ييالح ب يين محم ييد
الحسني البحالني الصنياني(،ت 1182هي) ،تحقيق :أبت عبد الرحمن صالح بين محميد
بن عتيضة ،الطبية األتلى ،دار البت
 -40تيس ييير مص ييطاح الح ييديم ،أب ييت حفي ي

اليامية ،بيرتت ،لبنان1417 ،هي1997/م.
محم ييتد ب يين أحم ييد ب يين محم ييتد طح ييان النييم ييي،

الطبييية اليا يرة ،مبتبيية الميييارو لان يير تالتت يييي ،الريييا

 ،الممابيية اليربييية السيييتدية،

1425ه 2004 /م.
 -41الثقات ،محمد بن حبان بن أحمد أبت حياتم التميميي البسيتي ،تحقييق :السييد يرو اليدين
أحمد ،الطبية األتلى،مصر ،دار الفبر 1395ه 1975 /م .
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 -42جامي الياتم تالحبم في رح ذمسين حديثاً من جتامي البام ،ين الدين عبد الرحمن بن
أحمييد بيين رج ي
تحقيييق :يييي

السييالمي ،البغييدادش ،ثييم الدم ييقي ،الحنباييي (ت795ه يي)،
بيين الحسيينَ ،

األرنيياؤتط إب يراهيم بيياجس ،الطبييية السييابية ،مؤسسيية الرسييالة ،بيييرتت،

لبنان1422 ،هي 2001 /م.
 -43الج ييامي المس ييند الص ييحيح المذتص يير م يين أم ييتر رس ييتل اهلل  تس ييننه تأيام ييه = ص ييحيح
البذييارش ،محمييد بيين إسييماعيل أبييت عبييداهلل البذييارش الجيفييي ،تحقيييق :محمييد هييير بيين
ناصر الناصر ،الطبية األتلى ،دار طتق النجاة ،بيرتت ،لبنان1422 ،ه.
 -44الجييامي ألذييالق اليراتش ت دا
مري ييدش الذطي ي ي
الريا

السييامي ،أبييت ببيير أحمييد بيين عاييي بيين ثابييت بيين أحمييد بيين

البغي ييدادش (ت463ه ي يي) ،تحقيي ييق :محمي ييتد الطحي ييان ،مبتبي يية الميي ييارو،

 ،السيتدية1403 ،ه.

 -45جرييتد المحييدثين فييي بيييان عاييل الحييديم ،أبييت عميير عاييي بيين عبييد اهلل بيين ييديد الصييياح
المطيرش ،مجمي الماب فرد لطباعة المصحو ال ريو بالمدينة المنترة.
 -46الجتهر النقي عاى سنن البيرقي ،عالء اليدين عايي بين عثميان بين إبيراهيم بين مصيطفى
المارديني ،أبت الحسن ،ال رير بابن التربماني (ت750هي) ،دار الفبر.
 -47درة الغتا

في أتهام الذتا

مطرجي ،مؤسسة البت
 -48دليل أربا

 ،القاسيم بين عايي الحرييرش (ت516هيي) ،تحقييق :عرفيات

الثقافية ،بيرتت ،لبنان1418 ،ه1998/م.

الفالح لتحقيق فن االصطالح ،حافظ بن أحمد بن عاي الحبمي (المتيتفي :

الغ َربيياء األَثَرييية ،المدينيية المنييترة،
1377ه يي) ،تَحقيييق  :ذالييد بيين قاسييم الييردادشَ ،مبتََبيية ُ

السيتدية.

المي َذه
 -49الييديباج ُ

فييي مصييطاح الحييديمُ ،ينسي

لياييي بيين محمييد بيين عاييي الي ين ال يريو

الجرج يياني (ت816هي يي) ،مطبي يية مص ييطفي الب ييابي الحاب ييي تأتالده ،مص يير 1350 ،ه ي ي /
 1931م.
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 -50رس ي ييالة ف ي ييي أص ي ييتل الح ي ييديم ،عا ي ييي ب ي يين محم ي ييد ب ي يين عا ي ييي الي ي ي ين ال ي ي يريو الجرج ي يياني
(ت816هي يي) ،تحقي ييق :عا ييي تي يين ،الطبي يية األتل ييى ،مبتب يية الر ييد ،الري ييا

 ،المماب يية

اليربية السيتدية1407 ،هي.
 -51الرس ييالة ،اإلم ييام المطاب ييي محم ييد ب يين إدري ييس ال ييافيي ( ،)240-150تحقي ييق  :أحم ييد
ابر ،دار البت

اليامية ،بيرتت ،لبنان1358 ،ه1940/م.

 -52رستم التحديم في عاتم الحيديم ،برهيان اليدين أبيت إسيحاق إبيراهيم بين عمير بين إبيراهيم
ابن ذايل الجيبرش (ت732هي) ،تحقيق :إبراهيم بن ريو المياي ،الطبية األتلى ،دار
ابن ح ن ،بيرتت ،لبنان1421 ،هي 2000 /م.
 -53السابق تالالحق في تباعيد ميا بيين تفياة راتييين عين ييخ تاحيد ،أبيت ببير أحميد بين عايي
ابن ثابيت بين أحميد بين مريدش الذطيي

البغيدادش (ت463هيي) ،تحقييق :محميد بين مطير

ال ه ارني ي ييي ،الطبيي ي يية الثانيي ي يية ،دار الصي ي ييمييي ،الريي ي ييا

 ،الممابي ي يية اليربيي ي يية السي ي يييتدية،

1421هي2000/م.
 -54سنن الترمذش ،محمد بن عيسى بن َس ْترة بن متسى بين الضيحاب ،الترميذش ،أبيت عيسيى

(ت 279ه ي) ،تحقيييق :أحمييد محمييد ييابر (ج ي  ،)2 ،1محمييد فيؤاد عبييد البيياقي (ج ي ،)3
وتابيراهيم عطييتة عييت

المييدرس فييي األ هيير ال يريو (جي ي  ،)5 ،4الطبييية الثانييية ،ييربة

مبتبة تمطبية مصطفى البابي الحابي ،مصر 1395،هي  1975 /م.
 -55السيينن البب ييرى ،أب ييت عبييد ال ييرحمن أحم ييد بيين يييي

ب يين عاييي الذ ارس يياني ،النس ييائي (ت

303هي ي) ،تحقيييق :حسيين عبييد الميينيم ييابي ،الطبييية األتلييى ،مؤسسيية الرسييالة ،بيييرتت،
لبنان 1421،هي  2001 /م
 -56سييير أعييالم النييبالء ،ييمس الييدين أبييت عبييد اهلل محمييد بيين أحمييد بيين عثمييان بيين قَ ْايمييا
ال ي ييذهبي (ت748 :ه ي ي يي) ،تحقيي ي ييق  :مجمتعيي يية ميي يين المحقق ي ييين بن ي ي يراو ال ي يييخ ي ي يييي
األرناؤتط ،الطبية الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،بيرتت ،لبنان 1405 ،هي  1985 /م.
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 -57ال ياذ تالمنبير ت ييادة الثقية  -متا نية بيين المتقيدمين تالمتيأذرين ،أبيت ذر عبيد القيادر بيين
مصطفي بن عبد الر اق المحمدش ،رسيالة دبتيتراه ،من يترة ،الطبيية األتليى ،دار البتي
اليامية ،بيرتت ،لبنان 1426 ،هي  2005 /م.
 -58ال ذا الفياح من عاتم ابن الصالح رحمه اهلل تيالى ،إبراهيم بن متسى بن أيت  ،برهان
الييدين أب ييت إس ييحاق األبناس ييي ،ث ييم القيياهرش ،ال ييافيي (ت 802 :هي يي) ،تحقي ييق  :ص ييالح
فتحي هال ،الطبيية األتليى ،مبتبية الر يد نا يرتن ،الرييا

 ،الممابية اليربيية السييتدية،

1418هي1998 /م.
 -59ييذرات الييذه

فييي أذبييار ميين ذه ي  ،عبييد الحييي بيين أحمييد بيين محمييد اليبييرش الحنباييي

(ت1089هيي) ،تحقيييق عبييد القييادر األرنييؤتط ،محمييتد األرنيياؤتط ،دار بيين بثييير ،دم ييق،
ستريا1406 ،هي.
 -60ييرح التييذبرة فييي عاييتم الحييديم البيين الماقيين ،عبييدالي ي بيين محمييد السييييد ،المتسييتعة
ال اماة.
 -61ييرح ألفييية الي ارقييي فييي عاييتم الحييديم ،عبييد الييرحمن بيين أبييي ببيير بيين محمييد ،ييين الييدين
المي ييرتو ب ييابن اليين ييي الحنف ييي (ت 893هي يي) ،تحقي ييق :ييادش ب يين محم ييد ب يين س ييالم ل
نيمييان ،الطبييية األتلييى ،مرب ي النيمييان لابحييتم تالد ارسييات اإلسييالمية تتحقيييق الت يرام
تالترجمة ،اليمن 1432 ،هي  2011 /م.
 -62رح ألفية اليراقي ،أبت الفضل ين اليدين عبيد اليرحيم الي ارقيي (ت 806هيي) ،يرح :عبيد
البريم ابن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن حمد الذضير ،تهت مين المياصيرين ،تهيت عبيارة
عن أ رطة مسيجاة تمفرغية فيي بتي

ترقيم الجي ء هيت رقيم اليدرس 57 -درساً،المتسيتعة

ال اماة .
 -63ييرح المتقظيية لاييذهبي ،أبييت المنييذر محمييتد بيين محمييد بيين مصييطفي بيين عبييد الاطي ييو
المنياتش ،الج ء األتل ،الطبية األتلى ،مبتبة ال اماة ،مصر 1432 ،هي  2011 /م.
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 -64يرح عاييل الترمييذش ،ييين الييدين عبييد الييرحمن بيين أحمييد بيين رجي

السييالمي،
بيين الحسيينَ ،

البغدادش ،ثيم الدم يقي ،الحنبايي (ت795هيي) ،تحقييق :اليدبتتر هميام عبيد اليرحيم سيييد،
الطبية األتلى ،مبتبة المنار ،ال رقاء ،األردن1407 ،هي 1987 /م.
-65

رح التبصرة تالتذبرة أبت الفضل ين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد

الرحمن بن أبي ببر بن إبراهيم اليراقي (المتتفى806 :هي) تحقيق :عبد الاطيو

الرميم  -ماهر ياسين فحل  ،دار البت
 1423هي  2002 -م.

اليامية ،بيرتت – لبنان الطبية :األتلى،

 -66الصحاح تاج الاغة تصحاح اليربية ،إسماعيل بن حماد الجتهرش (ت393هي) ،تحقيق:
محمد بريا يتسو ،الطبية الرابية ،دار اليام لاماليين ،بيرتت ،لبنان1990 ،م.
 -67الض يييفاء الببي يير ،أب ييت جيف يير محم ييد ب يين عم ييرت ب يين متس ييى ب يين حم يياد اليقيا ييي المب ييي
(ت322هيي) ،تحقيييق :عبييد الميطييي أمييين قايجييي ،الطبييية األتلييى ،دار المبتبيية اليامييية،
بيرتت ،لبنان1404 ،هي 1984 /م.
 -68الضيييفاء تالمترتب يتن ،أبييت عبييد الييرحمن أحمييد بيين يييي

النسييائي(ت303ه) ،تحقيييق:

بتران الضناتش ،بمال يتسو الحتت ،الطبيية األتليى ،مؤسسية البتي

الثقافيية ،بييرتت،

1405هي1985/م.
 -69الضيفاء ،أبت عبد اهلل محمد بن إسماعيل البذارش(256ه) ،الطبية األتلى ،مبتبية ابين
عباس ،مدينة الن ر1426 ،هي2005/م.
 -70الض يييفاء ،أحم ييد ب يين عب ييد اهلل ب يين أحم ييد أب ييت ني يييم األص ييبراني الص ييتفي (ت430ه)،
تحقيق :فارتق حمادة ،دار الثقافة1405 ،ه1984 /م.
 -71الض ييتء الالم ييي أله ييل الق ييرن التاس ييي ،ييمس ال ييدين محم ييد ب يين عب ييد ال ييرحمن الس ييذاتش،
من ترات دار مبتبة الحياة.
 -72طبقات الحفاظ ،عبد الرحمن بن أبي ببر السيتطي أبت الفضل (ت911ه) ،دار البتي
اليامية ،بيرتت ،لبنان1403 ،ه.
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 -73طبقات ال افيية ي البن قاضى يربة ،أبيت ببير بين أحميد بين محميد بين عمير بين قاضيي
ربة ،تحقيق :الحافظ عبد اليايم ذان ،الطبية األتلى ،عالم البت  ،بيرتت 1407 ،ه
 -74طبقييات ال ييافيية الببييرى ،تيياج الييدين بيين عاييي بيين عبييد البييافي السييببي ،تحقيييق :محمييتد
محمد الطناحي ،الطبية الثانية ،هجر لاطباعة تالن ر تالتت يي1413 ،هي.
 -75طبقييات األسييماء المفييردة ميين الصييحابة تالتييابيين تأصييحا

الحييديم ،أحمييد بيين هييارتن

البرديحى أبت ببر( ،ت301ه) ،تحقيق عبده عاى بت ب ،دار المأمتن لاترام ،دم ق،
ستريا 1410ه.
 -76الطبقات الببرى ،محمد بن سيد بن منيي أبت عبداهلل البصرش ال هيرش(230ه) تحقييق :
إحسان عباس ،الطبية األتلى ،دار صادر ،بيرتت 1968 ،م.
 -77اليبر في ذبر من غبر ،مس الدين أبت عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثميان بين قَ ْايميا
الييذهبي (ت748ه يي) ،تحقيييق :أبييت هيياجر محمييد السييييد بيين بسيييتني غاييتل ،دار البت ي

اليامية ،بيرتت ،لبنان.
 -78الياة تأجناسرا عند المحيدثين ،أبيت سيفيان مصيطفى بياحت ،الطبيية األتليى ،دار الضيياء
1426ه2005 /م.
 -79اليال الصغير ،محمد بن عيسى بن َس ْترة بن متسى بن الضحاب ،الترمذش ،أبت عيسيى

(ت279ه يي) ،تحقيييق :أحمييد محمييد ييابر ت ذييرين ،دار إحييياء الت يرام اليربييي ،بيييرتت،
لبنان.

 -80الياييل ال يتاردة فييي األحاديييم النبتييية ،عاييي بيين عميير بيين أحمييد بيين مرييدش أبييت الحسيين
الدارقطني البغدادش(385ه) ،تحقيق :محفتظ الرحمن يين اهلل السيافي ،الطبيية األتليى،
دار طيبة ،الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية1405 ،ه1985 /م.

 -81اليال البن أبي حاتم ،أبت محمد عبد اليرحمن بين محميد بين إدرييس بين المنيذر التميميي،
الحنظاي ،ال ار ش ابن أبي حاتم (ت327هي) ،تحقيق :سيد بين عبيد اهلل الحمييد ذاليد بين
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عبييد الييرحمن الجريسييي ،الطبييية األتلييى ،مطييابي الحميضييي ،الريييا

 ،الممابيية اليربييية

السيتدية 1427 ،هي  2006 /م.
 -82اليال تميرفة الرجال ،أبت عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بين هيالل بين أسيد ال ييباني
(ت241هي) ،تحقيق :تصي اهلل بن محمد عباس ،الطبية الثانية ،دار الذاني ،الرييا

،

الممابة اليربية السيتدية 1422 ،هي  2002/م.
 -83عام الرجال ن أته تتطتره من القرن األتل إلى نرايية القيرن التاسيي ،أبيت ياسير محميد بين
مطيير بيين عثمييان ل مطيير ال ه ارنييي (ت1427ه يي) ،الطبييية األتلييى ،دار الرج يرة لان يير
تالتت يي ،الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية 1417هي1996/م.

 -84عاييم عاييل الحييديم تدتره فييي حفييظ السيينة النبتييية ،تصييى اهلل بيين محمييد عبيياس ،مجمييي
الماب فرد لطباعة المصحو ال ريو بالمدينة المنترة ،سنة الن ر.
ُ -85عاتم الحديم في ضتء تطبيقات المحدثين النقاد ،حم ة المايبارش ،المتستعة ال اماة.
 -86غارة الفصل عاى الميتدين عاى بت

حمن ُم ْقبي ُل ب ُين َهيادش بين ُم ْقبيل
اليال ،أَبت َعبد الير َ

ابيين قَائي َيدةَ الرَ ْمي َيداني اليتادع ُّي (ت1422هيي) ،الطبييية الثانيييةَ ،د ُار اآلثَييار لان يير َتالتت يييي،
صنياء ،اليمن 1425 ،هي  2004 /م.
َ

 -87الغاية في رح الردايية فيي عايم الرتايية ،يمس اليدين أبيت الذيير محميد بين عبيد اليرحمن
بن محمد بين أبيي ببير بين عثميان بين محميد السيذاتش (ت902هيي) ،تحقييق :أبيت عيائل
عبد المنيم إبراهيم ،الطبية األتلى ،مبتبة أتالد ال يخ لاترام ،القاهرة ،مصر2001 ،م.
 -88فتاتى ابن الصالح ،في التفسير تالحديم تاألصتل تالفقه ،البين الصيالح ،تحقييق :عبيد
الميطى أمين قايجى ،الطبية األتلى ،دار التعى ،حا  ،ستريا1403 ،ه 1983/م
 -89فييتح الب ييارش ييرح ص ييحيح البذييارش ،أحم ييد بيين عا ييي بيين حج يير أبييت الفض ييل اليس ييقالني
ال افيي(ت852ه) ،دا ار لميرفة ،بيرتت1379 ،ه.
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 -90ف ييتح الب يياقي ب ييرح ألفي يية الي ارق ييي ،ي يين ال ييدين أب ييي يحي ييى بري ييا ب يين محم ييد ب يين بري ييا
األنصييارش السيينيبي (ت  926ه يي) تحقيييق :عبييد الاطيييو هميييم ،ميياهر الفحييل ،الطبييية
األتلى ،دار البت

اليامية ،بيرتت ،لبنان1422 ،ه2002/م.

 -91فتح المغيم ب رح ألفية الحديم لايراقي ،مس الدين أبت الذيير محميد بين عبيد اليرحمن
ابيين محمييد بيين أبييي ببيير بيين عثمييان بيين محمييد السييذاتش (ت902 :ه يي) ،تحقيييق :عاييي
حسين عاي ،الطبية األتلى :مبتبة السنة ،مصر1424 ،ه2003/م.
 -92الفرتسيية ،محميد بين أبيي ببير أييت ال رعيي أبيت عبيد اهلل (ت751ه) ،تحقييق :م يرتر
ابن حسن بن محمتد بن سامان ،دار األندلس ،حائل ،السيتدية1414 ،ه 1993 /م.
 -93فضييائل الصييحابة ،أبييت عبييد اهلل أحمييد بيين محمييد بيين حنبييل بيين هييالل بيين أسييد ال يييباني
(ت241هي) ،تحقيق :تصي اهلل محمد عباس ،الطبية األتلى ،مؤسسة الرسالة ،بييرتت،
لبنان1403 ،ه1983 /م.
 -94ف يتات التفيييات ،محمييد بيين ييابر بيين أحمييد البتبييي (ت764ه يي) ،تحقيييق عاييي محمييد بيين
يييت

اهلل عيادل أحميد عبيد المتجيتد ،دار البتي

الياميية ،دار الن ير ،بييرتت ،لبنيان،

2000م.
 -95القامتس المحيط ،محمد بن ييقت الفيرت بادش (ت817ه) ،مؤسسية الرسيالة ،بييرتت،
لبنان.
 -96قفت األثر في صيفتة عايتم األثير ،محميد بين إبيراهيم بين يتسيو الحابيي القيادرش التياذفي،
الحنفييي رضييي الييدين الميييرتو بي ي ابيين الحنباييي (ت971 :ه يي) ،تحقيييق :عبييد الفتيياح أبييت
غدة ،الطبية الثانية ،مبتبة المطبتعات اإلسالمية ،حا  ،ستريا1408 ،ه.
 -97قتاعد التحديم من فنتن مصطاح الحديم ،محمد جمال الدين بن محمد سييد بين قاسيم
الحالق القاسمي (ت 1332هي) ،دار البت

اليامية ،بيرتت ،لبنان1399 ،ه1979/م.

 -98قتاعد اليال تقرائن الترجيح ،عادل بين عبيد ال يبتر بين عبياس ال رقيي ،الطبيية األتليى،
دار المحدم لان ر تالتت يي ،الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية 1425 ،هي.
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 -99الق ي ييتل الحثي ي ييم ف ي ييي المقب ي ييتل م ي يين الح ي ييديم ،محم ي ييد مص ي ييطفى نج ي ييم ،بح ي ييم من ي ييتر،
1433ه2012/م.
 -100البامييل فييي ضيييفاء الرجييال ،اإلمييام الحييافظ أب يت أحمييد بيين عييدش الجرجيياني ،تحقيييق:
عيي ييادل أحمي ي ييد عبيي ييد المتجي ي ييتد ،عاي ي ييي محميي ييد ميي ي ييت

 ،دار البت ي ي ي

الياميي ي يية ،بيي ي ييرتت،

1409ه1988/م.
 -101البفاية في عام الرتاية ،أبت ببر أحمد بن عاي بن ثابت بين أحميد بين مريدش الذطيي
البغييدادش (ت463ه يي) ،تحقيييق :أبييت عبييداهلل السييترقي إب يراهيم حمييدش المييدني ،المبتبيية
اليامية ،المدينة المنترة ،السيتدية.
 -102ل
 -103الابيا

الابا

في تحرير األنسا  ،ل مام السيتطي ت911ه.

فيي ترييذي

األنسيا

أبيت الحسيين عايي بين أبييي البيرم محميد بيين محميد ال يييباني

الج رش (ت630هي) ،دار صادر ،بيرتت ،لبنان1400 ،هي 1980 /م.
 -104لس ييان اليي يير  ،محميييد ب يين مبي ييرم بييين عا ييى ،أبيييت الفضي ييل ،جم ييال ال ييدين ابي يين منظيييتر
األنصييارش الرتيفييي اإلفريقييي (ت711هيي) ،الطبييية الثالثيية ،دار صييادر ،بيييرتت ،لبنييان،
 1414هي.
 -105المتفييق تالمفتييرق ،أب ييت ببيير أحم ييد بيين عاييي ب يين ثابييت الذطيي ي

البغييدادش (المت ييتفي :

463هي) ،دار الن ر ،المبان ،السنة.
 -106المجرتحتن ،اإلمام الحافظ محمد بن حبان(354ه) ،تحقيق :محمتد إبراهيم ايد ،دار
التعي ،حا  ،ستريا1396 ،ه.
اليبياس أحميد بين عبيد الحاييم بين عبيد السيالم بين عبيد
 -107مجميتع الفتياتى ،تقيي اليدين أبيت َ
اهلل بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنباي الدم قي (ت728 :هي) ،تحقيق:

أنتر البا  ،عامر الج ار ،الطبية الثالثة ،دار التفاء 1426 ،هي  2005 /م.
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 -108المحييدم الفاصييل بييين ال يراتش تال يتاعي ،أبييت محمييد الحسيين بيين عبييد الييرحمن بيين ذييالد
الرامررم ي ش الفارسييي (ت360ه يي) ،تحقيييق :محمييد عجيياج الذطي ي  ،الطبييية الثالثيية ،دار
الفبر ،بيرتت ،لبنان1404 ،ه.
 -109المحبم تالمحيط األعظم ،أبت الحسن عاي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت458هي)،
اليامية ،بيرتت ،لبنان2000 ،م.

تحقيق :عبد الحميد هنداتش ،دار البت

 -110مذتار الصحاح ،محمد بن أبي ببر بن عبدالقادر ال ار ش (ت721ه) ،تحقيق :محمتد
ذاطر ،مبتبة لبنان نا رتن ،بيرتت ،لبنان1415 ،ه 1995 /م.
 -111مرة الجنان تعبرة اليقظيان فيي ميرفية ميا ييتبير مين حيتادم ال ميان ،أبيت محميد عفييو
الدين عبيد اهلل بين أسييد بين عايي بين سيايمان الييافيي (ت768هيي) ،الطبيية األتليى ،دار
البت

اليامية ،بيرتت ،لبنان 1417 ،هي  1997 /م.

 -112مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبت عبد اهلل أحميد بين محميد بين حنبيل بين هيالل بين أسيد
ال ي يييباني (ت 241هي ي ي) ،تحقيي ييق :أحمي ييد محمي ييد ي ييابر ،الطبيي يية األتلي ييى ،دار الحي ييديم،
القاهرة ،مصر 1416 ،هي  1995 /م
 -113المسند الصحيح المذتصر بنقل اليدل عن اليدل إلى رستل اهلل صاى اهلل عايه تسام،
مسام بن الحجاج أبت الحسن الق ييرش النيسيابترش (ت261ه ي) ،تحقييق :محميد فيؤاد عبيد
الباقي ،دار إحياء الترام اليربي ،بيرتت[.د.ت].
 -114المص ييباح المني يير ،أحم ييد ب يين محم ييد ب يين عا ييي الفي ييتمي المق ييرش(ت770ه) ،تحقي ييق :
يتسو ال يخ محمد ،المبتبة اليصرية[ .د.ت].
 -115الميجييم األتسييط ،سييايمان بيين أحمييد بيين أيييت بيين مطييير الاذمييي ال ييامي ،أبييت القاسييم
الطب ارن ييي (ت 360ه ي ي) ،تحقي ييق ط ييارق ب يين ع ييت

اهلل ب يين محم ييد  ،عب ييد المحس يين ب يين

إبراهيم الحسيني ،دار الحرمين ،القاهرة ،مصر[ .د.ت].
 -116الميجييم التسيييط إب يراهيم مصييطفي ،أحمييد ال يييات ،حامييد عبييد القييادر ،محمييد النجييار،
تحقيق :مجمي الاغة اليربية ،دار الدعتة[ .د.ت].
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 -117ميجم مقاييس الاغة ،أبت الحسين أحمد بين فيارس بين برييا (ت395ه) ،تحقييق :عبيد
السالم محمد هارتن ،دار الفبر1399 ،هي 1979 /م.
تييرو بمقدمة ابن الصالح ،عثمان بن عبد اليرحمن ،أبيت
 -118ميرفة أنتاع عاتم الحديمُ ،
عمرت ،تقي الدين الميرتو بابن الصالح (ت 643هي) ،تحقيق :نتر الدين عتر ،الجي ء

األتل ،دار الفبر المياصر ،بيرتت1406 ،ه1986/م.
 -119ميرفة عاتم الحديم ،أبت عبد اهلل الحابم محمد بن عبيد اهلل بين محميد بين حمدتييه بين
ُنييم بن الحبم الضبي الطرمياني النيسيابترش المييرتو بيابن البييي (ت405هيي) ،تحقييق:

السيييد ميظ ييم حسييين ،الطبي يية الثانييية ،دار البتي ي

اليامييية ،بي ييرتت ،لبنييان1397 ،ه ي ي /

1977م.
 -120المغ يير فيييي ترتي ي ي

الميي يير  ،أبيييت الفيييتح ناصييير ال ييدين ب يين عب ييد الس يييدبن عاي ييي بييين

المطيير ى(ت610ه) ،تحقيييق :محمييتد فيياذترش ت عبدالحميييد مذتييار ،الطبييية األتلييى،
مبتبة أسامة بن يد ،حا  ،ستريا1979 ،م.
 -121المقتيير فييي بيييان المضييطر  ،أحمييد بيين عميير بيين سييالم بيين أحمييد بيين عبييتد أبييت عميير
بي ييا متل الس ي ييافي المبي ييي الرح ي ييابي ،الطبي ي يية األتلي ييى ،دار اب ي يين ح ي ي م لاطباع ي يية تالن ي يير،
1422هي2001/م.
 -122مقدميية الجييرح تالتيييديل ،أبييت محمييد عبييد الييرحمن بيين أبييي حيياتم محمييد بيين إدريييس بيين
المنذر الحنظاي ال ار ش(ت327ه) ،ماتقى أهل الحديم.
 -123مقدميية فييي أصييتل الحييديم ،عبييد الحييق بيين سيييو الييدين بيين سيييد اهلل البذييارش الييدهاتش
(ت 1052ه يي) ،تحقيييق :سييامان الحسيييني النييدتش ،الب ييائر اإلسييالمية ،بيييرتت ،لبنييان،
1406هي 1986 /م.
 -124المقني في عاتم الحيديم ،ابين الماقين سيراج اليدين أبيت حفي

عمير بين عايي بين أحميد

ال افيي المصرش (ت804هي) ،تحقيق :عبد اهلل بن يتسو الجديي ،الطبيية األتليى ،دار
فتا لان ر ،الممابة اليربية السيتدية1413 ،هي.
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 -125المنفردات تالتحدان ،مسام بن الحجاج بين مسيام أبيت الحسيين النيسيابترش (ت261ه)،
تحقيي ييق :عبي ييدالغفار سي ييايمان البني ييدارش ،دار البت ي ي

الياميي يية ،بيي ييرتت ،لبني ييان/ 1408 ،

.1988
 -126المنراج رح صحيح مسام بن الحجاج ،أبت بريا محيي الدين يحيى بن رو النتتش
(ت676هي) ،الطبية الثنية ،دار إحياء الترام اليربي ،بيرتت ،لبنان1392 ،ه.
 -127المنرييل الييرتش فييي مذتصيير عاييتم الحييديم النبييتش ،أبييت عبييد اهلل ،محمييد بيين إبيراهيم بيين
سيد اهلل بن جماعية البنياني الحميتش ال يافيي ،بيدر اليدين (ت 733هيي) ،تحقييق :محييي
الدين عبد الرحمن رمضان ،الطبية الثانية ،دار الفبر ،دم ق1406 ،ه.
 -128المتض ييتعات ،جم ييال ال ييدين عب ييد ال ييرحمن ب يين عا ييي ب يين محم ييد الج ييت ش (ت597هي يي)،
تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان ،الطبية األتلى ،محمد عبد المحسن صياح

المبتبية

السافية ،المدينة المنترة ،السيتدية 1388 ،هي  1968 /م
 -129المتقظيية فييي عاييم مصييطاح الحييديم ،ييمس الييدين أبييت عبييد اهلل محمييد بيين أحمييد بيين
عثمييان بيين قَ ْايمييا الييذهبي (ت 748هيي) ،الطبييية الثانييية ،مبتبيية المطبتعييات اإلسييالمية،

حا  ،ستريا1412 ،ه.

 -130نذبية الفبيير فييي مصييطاح أهييل األثيير (مطبيتع ماحقييا ببتييا

سييبل السييالم) ،أبييت الفضييل

أحمييد بيين عاييي بيين محمييد بيين أحمييد بيين حجيير اليسييقالني (ت852ه يي) ،تحقيييق :عصييام
الصييبابطي ،عميياد السيييد ،الطبييية الذامسيية ،دار الحييديم ،القيياهرة ،مصيير 1418 ،هي ي /
 1997م.
 -131ن هيية األلبييا

فييي األلقييا  ،أحمييد بيين عاييي بيين محمييد الم ييرتر بييابن حجيير اليسييقالني

(ت852ه يي) ،تحقيييق :عبييد الي ي ي محمييد بيين صييالح السييديرش ،مبتبيية الر ييد ،الريييا
الممابة اليربية السيتدية1409 ،هي1989/م.
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 -132ن هيية النظيير فييي تتضيييح نذبيية الفبيير فييي مصييطاح أهييل األثيير ،أبييت الفضييل أحمييد بيين
عاييي بيين محمييد بيين أحمييد بيين حجيير اليسييقالني (ت852ه يي) ،تيايييق :نييتر الييدين عتيير،
الطبية الثالثة ،مطبية الصباح ،دم ق ،ستريا 1421 ،هي  2000 /م.
 -133النبييت التفييية بمييا فييي ييرح األلفييية ،برهييان الييدين إب يراهيم بيين عميير البقيياعي(885ه)،
تحقيييق :ميياهر ياسييين الفحييل ،الطبييية األتلييى ،مبتبيية الر ييد نا ييرتن ،الريييا

 ،الممابيية

اليربية السيتدية 1428 ،هي  2007 /م.
 -134النبييت عاييى بتييا

ابيين الصييالح ،أبييت الفضييل أحمييد بيين عاييي بيين محمييد بيين أحمييد بيين

حجر اليسقالني (ت 852هي) ،تحقيق :ربيي بن هيادش عميير الميدذاي ،الطبيية األتليى،
عمييادة البحييم اليامييي بالجامييية اإلسييالمية ،المدينيية المنييترة ،الممابيية اليربييية السيييتدية،
1404ه1984/م.
 -135النبت عاى مقدمة ابن الصيالح ،أبيت عبيد اهلل بيدر اليدين محميد بين عبيد اهلل بين بريادر
ال رب ييي ال ييافيي (ت794هي يي) ،تحقي ييق :ي يين الياب ييدين ب يين محم ييد ب ييال في يريج ،الطبي يية
األتلى ،أضتاء الساو ،الريا

 ،الممابة اليربية السيتدية1419 ،هي 1998 /م.

 -136تفيات األعيان ت أنباء أبناء ال مان ،أبت اليباس مس اليدين أحميد بين محميد بين أبيي
ببر بن ذابان (ت681هي) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان[ .د.ت].

 -137التفيات ،أبت اليباس أحمد بن حسن بن عاي بن الذطي
نتير

 ،دار اإلقامة الجديدة ،بيرتت ،لبنان1978 ،م.

(ت809هي) ،تحقييق :عيادل

 -138اليتاقيت تالدرر في رح نذبية ابين حجير ،يين اليدين محميد الميدعت بيبيد اليرؤتو بين

تيياج اليييارفين بيين عاييي بيين ييين اليابييدين الحييدادش ثييم المنيياتش القيياهرش (ت 1031ه يي)،

تحقيق :المرتضي ال ين أحمد ،الطبيية األتليى ،مبتبية الر ييد ،الرييا

السيتدية1999 ،م.

 ،الممابية اليربيية

 -131سنن الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت385 :هـ)،تحقيق وضبط وتعليق :شعيب
االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم الطبعة:
األولى 1424 ،هـ 2004 -م ،مؤسسة الرسالة ،بيروت لبنان .
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 -140سنن البيهقي الكبرى ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي
(ت،)458/تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،سنة النشر 1414ه –
م 1114م  ،مكة المكرمة .
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فهرس اآليات
السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

طرف اآلية
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك...

لقمان

14

ت

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى ..

النمل

19

ه

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...

ل عمران

110

23

ال تُدْرِكُهُ اََبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ اََبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ

األنيام

103

29

الْخَبِريُ...
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ ...

التتبة

103

23

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ...

التاقية

10

23

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ...

ال ذرو

44

82

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

الحجرات

13

211

وَقُلِ الْحَِه مِنْ رَبِّكُمْ...

البرو

29

184

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

البقرة

143

23

وَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ ...

اإلسراء

15

29

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ...

الحجرات

11

123

ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا ....

الينببتت

82

49

يَا أَيههَا الَّذِينَ ََمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسٌِِ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ ....

الحجرات

6

183،27

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي ...

التتبة

64

22
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فهرس األحاديث
طرف الحديث
"أُت َي النب ُّي  بقطية من ذه

موض الحديث

من ميدن َبني ُساَ ْيٍم"...

اغسْا َنرا ٍ
بماء تس ْد ٍر"...
" ْ
" أااَ ِئ َّم م مِنأ  م َر أ "...
"البييان بالذيار"...
ين"...
اما َتَي َ
ضيُ به َذر َ
" إن الاهَ َي ْرفَيُ برَ َذا اْلبتَا أَ ْق َت ً
صال ٌح"...
" إن َع ْب َد اهلل َرُج ٌل َ
امتَ طي"...
" ْانقُضي َأر َ
ْسب َت ْ
ق"...
" أَنهُ َال ُيحب َ
ض َب إال ُم َناف ٌ
ُّب إال ُم ْؤم ٌنَ ،تَال َي ْب َغ ُ
"بئس أذت الي يرة"...

تنرُ ْم"...
ين َياُ َ
ين َياُ َ
تنرُ ْم ثُم الذ َ
" َذ ْير اْلقُُرتن قَ ْرني ثُم الذ َ
تنرُ ْم"...
ين َياُ َ
ين َياُ َ
تنرُ ْم  ،ثُم الذ َ
" َذ ْي ُر أُمتي قَ ْرني ،ثُم الذ َ
فسأل َع ْنهُ فقالتا:
الم ْسجد،
َ
" َرأى َح ْبالً َم ْم ُدتداً َب ْي َن َسارَيتَْين في َ
ت به"...
ت تَ َياقَ ْ
صاي فنذا ُغا َب ْ
فالنةُ تُ َ
يم"...
" َأرَْي ُ
يسى َت ُم َ
تع َ
تسى َ وتا ْب َراه َ
تل الاهَ ،ه َذا
تَ :يا َر ُس َ
"ع ْن َد َم ْتضي ُس ُجتد َب َيا أ ََن ُس ،قَ َ
الُ :قْا ُ
تبة إ ًذا"...
َستَطييُ َه َذا ،قَ َ
َد ٌ
ال" :فَفي اْل َم ْبتُ َ
يد َال أ ْ
"بل صالة ال يق أر فيرا بأم القرن فري ذداج"...
َح َد ُب ْم"...
َص َحابي ،فَ َت الذش َن ْفسي ب َيده ،لَ ْت أَن أ َ
" َال تَ ُسُّبتا أ ْ
" لُيَباا ال اه ُد م ْن ُب ْم اْل َغائ َ "...

"من حاو منبم ،فقال في حافه :بالالت تالي ى ،فايقل :ال إله
إال اهلل ،تمن قال لصاحبه :تيال أقامرب ،فايتصدق"...
"من
" َم ْن
"من

صاى ذاو إمام ،فنن قراءة اإلمام له قراءة"...
صاى َذْا َ ٍ
اءةٌ"...
اءتَهُ لَهُ ق َر َ
و إ َمام ،فَنن ق َر َ
َ
بذ عاي متيمداً فايتبتأ مقيده من النار"...
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ميجم الطبراني
األتسط

الصفحة
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سنن النسائي
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46

صحيح البذارش

64

صحيح مسام
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صحيح البذارش
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سنن الترمذش

103

اإلمام البذارش

182

صحيح مسام

201

صحيح البذارش
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سنن الترمذش

تالنسائي تمسند

165

اإلماعا بلاري

78

سنن البيرقي

104

صحيح مسام

67

صحيح البذارش

24

صحيح البذارش

189

صح حا بلاري

78

ميجم الطبراني

110

سنن الدارقطني

97

صحيح البذارش

25

أحمد

اسَ ،ال َي ْ ُب ُر اهللَ"
" َم ْن َال َي ْ ُب ُر الن َ
ب بالاه َ ْيًئا َد َذ َل اْل َجنةَ"...
ات َال ُي ْ ر ُ
" َم ْن َم َ
ام َأًر َسم َي منا َحديثًا  ،فَ َحفظَهُ َحتى ُيَبا َغهُ"...
" َنض َر اهللُ ْ

اها ،ثُم َبا َغرَا َعني"...
" َنض َر الاهُ َع ْب ًدا َسم َي َمقَالَتي فَ َت َع َ
"هذا من أهل النار"...
"يا رست َل اهللو الح ُّج ُبل ٍ
عام"...
َ
َ ُْ
عاَ ْيه "...
ت لَُي َيذ ُ بُب َباء اْل َحي أت ُبب َباء أ ْ
"" إن اْل َمي َ
َهاه َ
ان"...
ت َذاَ َ
صا ْي ُ
و النبي َ تأَبي َب ْب ٍرَ ،ت ُع َم َرَ ،ت ُعثْ َم َ
" َ
ان قَُرْي ٍ
ل"...
" َم ْن ُيرْد َه َت َ
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