
  

  جامعة اجلزائر
  العلـوم اإلسالميـة كليـة

� �

� �

  احلديث أصولالفروق يف 
- ������ 	
� -  

ّ�� ��������� ���
�� � ����	�� ��	�  !�"�.  
 $�%&	'�(�� )*	+
��  

,-. /�"�� 0	�.  

12�� ��)3412�� ��)3412�� ��)3412�� ��)345�	5�	5�	5�	::::    7��� )83 � ��9�:7��� )83 � ��9�:7��� )83 � ��9�:7��� )83 � ��9�:&	;&	;&	;&	;.� �
.م2007/2008املوافق  هـ1429/هـ1428: لسنة اجلامعيةا



  جامعة اجلزائر
  كليـة العلـوم اإلسالميـة

  قسم العقائد واألديان

  الفروق يف أصول احلديث
- 	
� ������  -� �

  .مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية

كتاب وسنة: صختص.  

  .مغراويد والدكتور حمم :إشراف                      .محانبونواشة عبد الر: البإعداد الطَّ

  عضاء جلنة املناقشةأ

������ 	
�������� 	
�������� 	
�������� 	
��        ������ ������������ ������������ ������������ ������        ����� �������� �������� �������� ���        ��������������������        

�� .���� ��� ����.  � ��� 	��!�� " !
�.  �#�$%� ��� &- ��(
)� *+���� ��,.  -.#/ .  

� .0���1� �+��.  �2 � " !
�.  �#�$%� ��� &- ��(
)� *+���� ��,.  3���-/�.  

� . 4$5 +6 78��� /+9.  �2 � " !
�.  �#�$%� ��� &- ��(
)� *+���� ��,.  -+:��.  

� .*;6 �<� ���.  �2 � " !
�.  �#�$%� ��� &- ��(
)� *+���� ��,.  -+:��.  

  .م2008/م2007املوافق . هـ1429/هـ1428: السنة اجلامعية



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  0  

 

        ....البحثالبحثالبحثالبحثاملصطلحات والرموز املستعملة يف املصطلحات والرموز املستعملة يف املصطلحات والرموز املستعملة يف املصطلحات والرموز املستعملة يف 
  .إرواء الغليل لأللباين :اإلرواء -
  .االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب: االستيعاب -
  .اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر: اإلصابة -
  .تقريب التهذيب البن حجر: التقريب -
  .زيللم ذيب الكمال: ت الكمال -
  .البن حجر تهذيبال ذيب :ت ذيب -
  .حجر العسقالينعند اإلطالق ابن : احلافظ -
  .سري أعالم النبالء: السري -
  .طبقات الشافعية الكربى للسبكي: طبقات السبكي -
  .طبقات الشافعية البن قاضي شهبة: طبقات ابن قاضي -
  .علل احلديث البن أيب حامت: العلل -
  .للقرايف أنوار الربوق يف أنواء الفروق: الفروق -
  .لكتب والفنون حلاجي خليفةكشف الظنون عن أسامي ا: كشف الظنون -
  .لسان امليزان البن حجر: اللسان -
  .علوم احلديث البن الصالح: املقدمة -
  .ميزان االعتدال يف نقد الرجال للذهيب: امليزان -
  .نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر البن حجر: الرتهة -
  .عند اإلطالق نكت ابن حجر على ابن الصالح: النكت -
  .يثرقم احلد: ح -
  .رقم الترمجة: ت -
  .الصفحة: ص -
  .ورقة املخطوط: ق -
  . إذا كان الراوي من رجال التقريب فالرموز املستعملة يف ترمجته هي رموز التقريب -



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  1  

 
  

  شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  

 ﴿:هرغبةً يف املزيد من فضل اهللا تعاىل كما قال سـبحان  È⌡s9 óΟ è? ö� x6 x© öΝ ä3‾Ρ y‰ƒÎ— V{  ﴾
وىل جل وعال على نِعمه الوافرة اليت ال حتصى، ومن ذلك مـا  ، فإين أشكر امل]7:إبراهيم[

ه، فاللَّهم لك احلمد، ولك الشـكر  ركْأوزعين ش من به علي من نعمة العلم، وأمحده أنْ
  .حىت ترضى، وإذا رضيت؛ ال أحصي ثناء عليك

  .)1(» اسمن ال يشكر الن اَهللا ال يشكر «:حني قال �وتأدبا بأدب رسول اهللا 
فإنم جبزيلي أتقد وقاهـا اهللا   -كر للقائمني على كلية العلوم اإلسالمية باجلزائر الش

لـب  الطَّ للتسجيل يف الدراسات العليـا، ومواصـلة   اليت أتاحت يل الفرصةَ -من الفنت 
  .العلم وحتصيلِ

م بالشر حممود مي الفاضل الدكتويل والثناء العطر إىل أستاذي ومعلِّكر اجلزِكما أتقد
على هذه املمغراوي حفظه اهللا تعاىل، وأج عه ذكرةزل له املثوبة، على قبوله اإلشرافبتوت ،

  .ملسرية هذا العمل، وعلى ما أحاطنيه من توجيهات نافعة، وإرشادات قيمة
  .وشكر موصول إىل مجيع املكتبات اليت أمدتين بذخائر الكتب، ونوادر املصنفات

ـ توجيها، أو نصيحةً من أسدى إيلَّكما أشكر كلَّ  ا ذ، أو كانت له يد يف إجناز ه
  .البحث، وأخص بالذكر أخي الفاضل األستاذ يوسف قهرار حفظه اهللا تعاىل

ه يف هذا املقام جبزيل الشكر والدعاء لوالين  كما أتوجالكـبري يوالكرميني وأخ يد
نة، أمد اهللا يف أعمارهم، وأعظم هلم األجر، وأسبغ الذين مل يدخروا جهدا يف اخلري واإلعا

  .عليهم من فضله ورمحته
  
  

                                                   

باب ما جاء يف الشكر . الرب والصلة. ؛ والترمذي4811:ر املعروف، حشكْ يف باب. األدب. أبو داود :رواه )1(
هذا حديث حسن : ، وقال الترمذي� من حديث أيب هريرة. 7879:؛ وأمحد، ح1945:ملن أحسن إليك، ح

  .صحيح
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        بسـم اهللا الرحـمان الرحـيمبسـم اهللا الرحـمان الرحـيمبسـم اهللا الرحـمان الرحـيمبسـم اهللا الرحـمان الرحـيم

  
ههللا الذي أنزل على عبد احلمد االفرقان ليكون للعاملني نذير ،احلمد  هللا الذي أعـز 

 احلق ه باهلدى ودينِهللا الذي أرسل رسولَ داحلم، أولياءه يوم الفرقان؛ يوم التقى اجلمعان
  .وأهل خسران ،أهل سعادة :فإذا هم فريقان ؛ا بني األنامقًرليكون فَ

ا ملقام التوحيدا بعد توحيد حتقيقًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له توحيد.  
وأشهد أن حممالنجـاة   كان خلقه القرآن، فأرشد أمتـه سـبيلَ   ،عبده ورسوله اد

  .النريان قروحذرهم طُ
من اقتفى آثارهم من أهـل  م وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى هم وسلِّاللَّ فصلِّ

  .اإلميان
  :أما بعد

فإنَّ علم احلديث من أشرف العلوم قدرا، وأعظمها فخـرا، وأحسـنها ذكـرا،    
ت فيه األوقات، واالشتغال بتحصيله من أفضل القربات، وأجلِّ الطاعات، وأنفس ما صرف

ى به إال موفَّق مرحـوم، وال  نعر له ادون، ال حيبه ويوأنبلُ ما تنافس فيه املتنافسون، ومشَّ
يكرهه إال جاهلٌ حمروم، إذْ به يعرف مراد كالم اهللا تعاىل، وحمكمه من متشاه، وجمملُـه  

من مفصهله، ومطلقُه من مقيه من خاصده، وعام.  
حقّـا،   ءاألرض، وهـم العلمـا   حلْاس، ومالن كان أهل احلديث هم صفوةُولذا؛ 

والفقهاء صدقًا، شعوه يف األمصار، وكابدوا من أجلـه األخطـار،   فَغوا مرياث النبوة فتتب
وقطعوا املفاوِز والقفار، فحفظوا ووعوا، وضبطوا وقيدوا، وسربوا أحوال الرواة؛ فجرحوا 

لوا، وحرفوا، كلُّ ذلكوعدحوا وضعبل، وأجنع الطُّرق؛ فصحا  :روا املتون بأقوم السذود
عن حياض السنة من الدخيل والعليل، ونصحا للمسلمني من أن يتعبدوا اهللا جلَّ وعـال  

  .باألباطيل
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  :)1(ورحم اهللا من قال فيهم

 وأصـبحت ين ضاعتلوالَ رواةُ الدو  

ـِظوا اآلث   ار من كـلِّ شبهةهمو حف

  وهم هاجروا يف مجعها وتبــادروا 

  وقاموا بتعديل الـرواة وجرحــهِم  

ـهم صحدينِنــا بتبليغ ت شرائـع  

  وصح ألهلِ النقل منها احتجـاجهم 

  

  ـــرين تبِيـــديف اآلخ ملُـــهمعا  

  قــودر هــوـا اقتنمهُو عموغري  

  كَـؤود إىل كـلِّ أُفُـقٍ واملَـرام

 ــديدح وهقـل وحيح النام صيق  

ـودهوا حفظَها وعحتـر حـدود  

 وحقُــود ـانِدإال ع ـقفـلَم يب  

  

وأهلـه، ووفقـين للتسـجيل يف     وإنَّ من نعم اهللا تعاىل علي أن حبب إيلَّ احلديثَ
اسيت لنيل درجـة  ريكون موضوع د يف أنْ الدراسات العليا قسم الكتاب والسنة، فرغبت

ر ظفَأأين مل  غري، - في ذا الباب شديدهفلَ -املاجستري حتقيق خمطوط يف علوم احلديث 
البحث عن موضوع ميكن  ىلإ؛ فصرفت اجلهد ةري واملقاييس األكادمييايبشيء يتفق مع املع

ه الباحثون من قبلمل يطرقْ جديد،نه إ :قال عنهأن ي، وهذا أمر ؛املنال صعب ما شاع بني ل
ما من باب مـن  أنه وونضجت،  مسائل احلديث وعلومه قد احترقت طالب احلديث أنَّ

ا ر شيئًما ترك األول لآلخ «:مف فيه، وصار شعارهنونوع من أنواعه إال وقد ص ،بهاأبو
وال كلمـةٌ أضـر بـالعلم وبالعلمـاء     : ر؛ وكما قيلكم ترك األول لآلخ: ؛ واحلقيقة»

  .)2(»ا ما ترك األول لآلخر شيئ «:مني من قول القائلواملتعلِّ
ل بألفاظ وقواعد شفاء العلي"عند مطالعيت لبعض كتب اجلرح والتعديل وهو كتاب و

بأس ـا مـن    ال ه مجلةًفُفصوله حيث أورد فيه مؤلِّ استوقفين فيه أحد "اجلرح والتعديل
  . املعىناملختلفة يف، ألفاظ اجلرح والتعديل املتشاة يف اللفظ
 إالَّ ما من فن: احلديثية، وقلت يف نفسيالفروق  ومن حينها طرقت يف ذهين فكرةُ

يف معرفـة الفـروق    فهل ألهل احلديث كتـاب  ؛ا يف الفروقه فيه كتابف أربابصنوقد 
ثني ـذا  اهتمام احملد ىوما مد ،ف فيها ؟يؤلَّ فروق حديثية حىتوهل هناك  ،احلديثية ؟

                                                   

صاحب اجلمع بـني  ) هـ488(عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح احلميدي األندلسي  وإلمام احلافظ أبوهو ا )1(
 .420صحيحني، كما يف قواعد التحديث جلمال الدين القامسي صال

 .1/416ن العلم وفضله البن عبد الرب اجامع بي: انظر )2(
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تـه  بفدفعتين هذه األسئلة إىل البحث عن جواب يروي غليلي، فتطلَّ. مصنفام ؟ الباب يف

ـ بذكر املؤلِّىن عفات اليت تواملصن ،يف كتب علوم احلديث  ،والسـري  ،جمارفني، وكتب الت
ـ ا يف هذا الباب حوى مسـائلَ واملشيخات، فلم أجد كتاب ،والفهارس ،والتاريخ ر ه ونظَّ

انواهللا املستع ،هقواعد.  
حول الفروق  يكون موضوع حبثي أنْتشرت أساتذيت وإخواين من طلبة العلم يف اسف

وعال،  رت فترة، مث استخرت املوىل جلَّط، فتحيع، ومنهم املثبفكان منهم املشجاحلديثية؛ 
ـ  تدست أمساؤه، واسـتمد وتقد ،ت على اهللا جل جاللهوعزمت على األمر فتوكلَّ  همن

  .دادالتوفيق والس وسألته ،العون
قين اهللا تعاىل للوقوف على كالم لبحاثة شهري، ودكتور وبعد شروعي يف البحث وفَّ

التأصيل ألصول : "يف كتابه املاتع )1(كبري؛ أال وهو الشيخ الفاضل بكر بن عبد اهللا أبو زيد
 يسـبق  وم احلديث الـيت مل الفروق احلديثية، وأا من أنواع عل ىل، أشار فيه إ"التخريج
استوت : أي ،» علم احلديث نضج واحترق «:اشتهر قوهلم: فائدة: ( /قال . ذكرها

أحباثه على سوقها، حىت جتاوزوا به احلدالتنقيح واالجتهاد يف التقريب والترتيـب،   ، فبقي
كلمة العلمـاء   ا، مع أنَّبعلومه ثالثة وتسعني نوع -رمحه اهللا تعاىل  -وقد بلغ السيوطي 

يف مقدمـة   -رمحـه اهللا تعـاىل    -ابلية زيادا إىل مائة فأكثر كما قال احلازمي على ق
 -ر احلافظ ابـن حجـر   وحر ،، وقال ابن امللقن بإمكان إيصاهلا إىل مائيت نوع"العجالة"

  ).234-1/223":(النكت. "ما يزيد عن مخسة وثالثني نوعا -رمحه اهللا تعاىل 
ا زاد عليهومن حيث وقف السيوطي ال أعلم أحدوقد ت ،ـ ي ـ  «:ر يلس معلـوم   د

  :بأنواع هي -رمحه اهللا تعاىل  -من حيث وقف السيوطي  »احلديث 
معرفـة املشـترك   . معرفة النسخ والصحف احلديثية. معرفة ما ال يصح فيه حديث

إىل آخر ....) معرفة املتلقى بالقبول. معرفة الفروق احلديثية. معرفة األوائل. اللفظي فيه
  .)2(مهكال

                                                   

م، رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة، 05/02/2008، املوافق هـ1429/ 1/ 27يوم الثالثاء فُجِعنا بنبأ وفاته  )1(
 .الصاحلنيوجعل اجلنة مثواه مع النبيني والصديقني والشهداء و

 .169-168التأصيل ألصول التخريج ص )2(
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        ::::أهمية املوضوعأهمية املوضوعأهمية املوضوعأهمية املوضوع
إنَّ املشتغل بعلم احلديث والعارف به ليلْحظُ جبالء الكم اهلائل مـن املصـطلحات   

ل يف كـثري منـها تـداخلٌ    والقواعد اليت يستعملها علماُء احلديث، واليت حيص ظواأللفا
على احلديث هلا على وجه خمتلف، وهذا األمر جيب  أهلِ وتشابه، كما أنه يرى استعمالَ

يف اخللط واالضـطراب   يقعلئال  ؛حيرر مواطن االتفاق واالفتراق ن له، وأنْالباحث التفطُّّّّ
مثل هـذا مـن    يصدر يف اجلمع بني املفترق، أو التفريق بني املتماثل، فإنه من املشني أنْ

، ولعلَّ البعض يصاب باحلرية تجاه اختالف استعمال احملـدثني للمصـطلحات   الدارسني
   .الغفلة عنهتشاة على أوجه متغايرة، وما سبب ذاك إال عدم التنبه للفرق بينها أو امل

إن شاء اهللا  ولذلك فإنَّ دراسةَ هذه الفروق مهم جدا، والثمرةُ منه مأمولةٌ ومرجوة
  .، ما أظن أحدا يستغين عنهاتعاىل

        ::::إشكالية البحثإشكالية البحثإشكالية البحثإشكالية البحث
ؤالت وإشكاالت؛ واليت سيوقَف هلـا  انطلقت يف إجناز هذا املوضوع من عدة تسا

  :على أجوبة من خالل هذا البحث، ومن تلكم األسئلة
 قهل علم الفروق من الفنون املتعلقة بالفقه وأصوله، كما هو شائع ؟، أم له تعلُّ �

  . بسائر أنواع العلوم، ومن ذلك علم احلديث ؟
� هلا ؟ وهل لعلم احلديث فروق هص يف علـم  ينبغي معرفتها والتنبوهل املتخص ،

  .احلديث حباجة إليها ؟
  .وهل اهتم علماء احلديث بذكر الفروق احلديثية يف مصنفام ؟ �
أثر على اختالف احملدثني يف نقدهم للراوي  -إنْ وجِدت  -وهل هلذه الفروق  �
  . واملروي ؟
  .وهل صنف أهلُ احلديث يف هذا الباب شيئًا ؟ �

        ::::ضوعضوعضوعضوعأسباب اختيار املوأسباب اختيار املوأسباب اختيار املوأسباب اختيار املو
  :كان وراء اختياري هلذا املوضوع دوافع وأسباب ميكن إمجاهلا يف اآليت

  .قيمته العلمية لتعلُّقه بأشرف العلوم، وأعظمها نفعا وهو علم احلديث �
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  .خلو املكتبة اإلسالمية من تصنيف مستقلٍّ يف هذا الباب جيمع شتاته �
  .لى وجه العمومواالبتكار ع ،من احلداثة املوضوعما يتِسم به  �
  .» مد علوم احلديث «واملسامهةُ يف مشروع النبوية الرغبةُ يف خدمة علوم السنة  �
  .غفلة طالب احلديث يف هذه األعصار عن الكثري من الفروق احلديثية �

        ::::صعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحثصعوبات البحث
ـ خ أو أضـع  ،على منهجيـة  له فأق ا أنْجد ب علياملوضوع صع ةوحلداث ة ال طَّ

  .بشأن هاتنيهذا عذري فيما سرياه القارئ  مع مناهج احملدثني، ولعلَّتتصادم 
كما صعمجع الفروق من طي ات الكتب؛ خال الفروق املتعلقة بألفاظ اجلرح ب علي
منها استفدته من كتاب شفاء العليل والتعديل فكثري.  

وعسر علي - اأيض - الترجيح  ذا العلـم  يف بعض املسائل؛ وذلك حلداثة عهدي
  .الوعر، وبضاعيت فيه مزجاة

ومما عانيته يف مسرية هذا البحث صعوبة احلصول على بعض املراجع؛ بل بعضها مل 
أجده بعد تعب ونصومسـائل   كتاب مسائل أيب داود لإلمام أمحد، ثل؛ كمينب شديد

  .كتاب علَم اجلذل للطويفوأمحد برواية ابن هانئ، 

        ::::منهجي يف وضع الفروقمنهجي يف وضع الفروقمنهجي يف وضع الفروقمنهجي يف وضع الفروق
  :آليتاهجي يف وضع الفروق كان كومن
ب أنواع علـوم احلـديث،   أقسام حبس علىبعد مجعي للفروق احلديثية، صنفتها  -

: أربعة أقسام مـن الفـروق   ل لديفرق ضمن النوع الذي يناسبه، فتحص وأدرجت كلَّ
املصطلحاتبق يتعلَّ قسم ،ق بألفاظ اجلرح والتعديليتعلَّ وقسم، ـ  وقسم ـ يتعلَّ اظ ق بألف

التحمق بالقواعد احلديثيةيتعلَّ ل واألداء، وقسم.  
- بت هذه الفروق يف كلِّرت علـوم   ألنـواع  املصطلحا ترتيب علماء قسم مراعي
 .يف مصنفام احلديث
- درسموضوعيةً فرق دراسةً كلَّ ت ومبنهجية البحث احلديثة ،ثنيعلى طريقة احملد، 

 :وذلك على النحو التايل
 .الفرق صورةانُ بي �
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 �كْذهوسببِ ،الرتاع فيه خالف ذكرته، مع بيان حملِّ كان القائلني بالفرق، وإنْ ر، 

عند اإلمكان -أحيانا  -والترجيح  املناقشة،مع  ،قول كلِّ وأدلة.  
  .ظهر الفرق إنْ وجه بيانُ �
� كْذر ما يشهد للفرق أو يضعمنيفه من كالم أئمة هذا الشأن املتقد. 
بـذكر بعـض    ؛على التصحيح والتضـعيف  -أحيانا  -ذلك الفرق  أثرِ بيانُ �

ثنيالتطبيقات واألمثلة من واقع احملد.  
مع التنبيه أنأن يزيد حجم الرسالة  ما وقفت عليه من فروق، خشيةَ ي مل أدرس مجيع

بآخر البحـث  حق لْتلك الفروق يف م أين جعلت ، إالَّ-وقد زاد  -املقدار املطلوب  لىع
ى للدارسني الرجوع إليهامع بيان مصادرها حىت يتسن. 

    :.:.:.:.لدراسةلدراسةلدراسةلدراسةمنهج امنهج امنهج امنهج ا

املنـهج  : وأما ما يتعلق باملنهج الذي سلكته يف البحث فهو قائم علـى منـهجني  
ة من بطون الكتب يالفروق احلديث واملنهج التحليلي، حيث حاولت استقصاَء ،االستقرائي

فيها العلماء لِاأقو احلديثية، ومجع، ثُم هادراست صحةً وضعفًا، من خالل التتبفات ع لتصر
احملدمنيثني املتقد.  

        ::::عنوان البحثعنوان البحثعنوان البحثعنوان البحث
  ....الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث: البحث جعلت عنوانوقد 

        ::::الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة
ا ملسائل هذا العلم؛ غري أنفًا جامعي وقفت على ثالثة أجزاء حديثيـة  مل أجد مصن

  .دراسة أحد الفروق احلديثية املشهورة؛ وهو الفرق بني حدثنا وأخربنا وأنبأنااعتنت ب
  )هـ321( اويحللطَّ" خربناأالتسوية بني حدثنا و" -
  ).هـ354( انبالبن ح" خربناأالفصل بني حدثنا و" -
حملمد بن احلسـن بـن    "اإلنصاف فيما بني األئمة يف حدثنا وأنبأنا من اخلالف" -

  .ثي القرن الثالثيمي اجلوهري من حمدمد التخالَّ
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ذا املوضوع ما كتبه مصطفى بن إمساعيل الس يماين املأريب لَومن الدراسات املتعلقة

؛ حيث عقد فصالً خاصا بالفروق "بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديلشفاء العليل "يف كتابة 
  .املتعلقة بألفاظ اجلرح والتعديل

        ::::لبحثلبحثلبحثلبحثاملنهجية يف كتابة ااملنهجية يف كتابة ااملنهجية يف كتابة ااملنهجية يف كتابة ا
أما منهجي يف كتابة البحث فهو على النق التايلس:  

- عزو ورقم اآليـة يف   ،السورةاسم بذكر  ؛مواضعها من القرآن الكرمي ىلإ اآليات
  .ل البحث بكثرة اهلوامشثقلئال أُ ؛منت البحث ال هامشه

- إنْ تاب، والباب، ورقم احلديثها األصيلة، بذكر الكختريج األحاديث من مضان 
كان يف غري ذلك،  أو بذكر الرقم فقط إنْ ،نن واملصنفاتحاح والساحلديث يف الص كان

بتصحيح الشيخني له، وما كان يف  ما كان منها يف الصحيحني اكتفيتف ؛مع بيان درجتها
غريمها ذكرت نقَّ فيه كالممني منهم واملتأخريناد احلديث املتقد.  

- عزوت الشعرواهد الشا، وخرجتها من مصادرهاية إىل أصحا.  
، وذلك عند إىل التعريف به من األعالم والرواة ريخ ملن تدعو احلاجةُوالتأْ الترمجةُ -

  .فنيعن الترمجة ملشاهري الصحابة والعلماء واملصن ، وأعرضتذكره ألول مرة
- علمٍ يف ترمجة كلِّ اعتمدتعلى أَ اوٍ، أو رى املصادر به؛ فلَورواة احلديث ترمجت 

ـ عوعلماء اللغة من الكتـب الـيت ت  هلم من كتب رجال احلديث واجلرح والتعديل،  ى ن
وهكذا، مع االستفادة  ... عت يف ترامجهمضو اء املذاهب من الكتب اليتهبترامجهم، وفق

ةمن كتب التاريخ والتراجم والسري العام.  
- مـن مصـادرها   ديث وغريهـم  ونصوص علماء احل ،يف نقل عبارات اجتهدت

  .ب الوقوف عليهر أو صعسبالواسطة إال ما ع ومواردها العريقة، ومل أقنعاألصيلة، 
قة مبصادر البحث يف اهلوامش؛ مكتفيـا بـذكرها   مل أذكر معلومات النشر املتعلِّ -

  .اف املصادر واملراجعيف كش كاملةً
- العلمية وفروعه، وإمنا تركت املادة ،هومطالب ،د باملوازنة بني فصول البحثمل أتقي 

  .ةطَّم اخلاماليت حتكم زِ يه
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        ::::خطة البحثخطة البحثخطة البحثخطة البحث
، وخامتـة  ،وفصـلني  ،مةاشتملت على مقد ؛ة علميةطَّه يف خذلك كلَّ تموقد نظَ

حقٍلْومعلمية ، وفهارس.  
 الدراسـة  ومنـهج  ،اختياره وسبب ه،وإشكاليت املوضوع ةَأمهي :نتهاضم فاملقدمة

  .اليت واجهتين، واخلطة والصعوبات ،هوكتابت البحث، ومنهجيةَ
ظري قت فيها إىل اجلانب النمة علمية؛ تطرفقد اشتمل على مقد: الفصل األولوأما 

  :لعلم الفروق، وذلك يف ثالثة مباحث
ـ : املبحث األول وم، وتعريـف  فيه التعريفات، تعريف علم الفروق على وجه العم

  .ثية؛ وذلك يف مطلبنيالفروق احلدي
معرفتها، موزعةً على  قِرها، وطُتيف مبادئ الفروق احلديثية، وأمهي: واملبحث الثاين

امطلبني أيض.  
  .فيه، وذلك يف مطلبني فاتا، واملصنيف نشأة علم الفروق عموم: واملبحث الثالث

ـ صته للجانب التطبيقي للفروق احلديفقد خص: الفصل الثاينوأما  مته إىل ثية، وقس
  .وفروعٍ على مطالب لٌمبحث مشتم أربعة مباحث، وكلُّ
  .ات علوم احلديثحقة مبصطلَيف الفروق املتعلِّ: فاملبحث األول
  .ح والتعديلقة بألفاظ اجلريف الفروق املتعلِّ: واملبحث الثاين
  .ل واألداءمحغ التيقة بصيف الفروق املتعلِّ: واملبحث الرابع

  .احلديثية قة بالقواعديف الفروق املتعلِّ: املبحث الرابعو
  .لت إليهاالنتائج اليت توص ها أهمتنضم خامتةمث 

لحقًمث جعلت يف آخر البحث ما سردفيه الفروق احلديثية اليت وقفت عليها، ومل  ت
  .ها، ومواطن وجودهان من دراستها مع بيان مضانأمتكَّ

لآليات، واألحاديث واآلثار، واألعالم، واألشـعار، واملصـادر    علمية مث فهارس
  .واملراجع املعتمدة، وموضوعات البحث

وإنَّمتواضع خدمةً للحديث وأهله،  ويف األخري فهذا جهد موضوعا مثل هذا جلدير 
بـاحثني  ل إال مبعاونة الئ ال يكمدابت علم أو فن كلَّ عليه، فإنَّ كيكون فيه ما يستدر بأنْ
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ـ  لَر ما أمهَاآلخ ، وتتميمِمر ما فات املتقداملتأخ وتتابعهم عليه، وتكميلِ  ؛ل األولُأو أغفَ

فيه، فالعربة  كعلى ما يستدر الواقف رذْالع طسبيعلم ناقصة، فلْ كلِّ ولذلك كانت أوائلُ
  .)1(بدايةبكمال النهاية ال بنقصان ال

أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الـرحيم بـن علـي    ل يف هذا الباب بقول وأمتثَّ
لـو  : هكتابا يف يوم إالَّ قال يف غد إنسانٌ ه ال يكتبأن إين رأيت): ( هـ596(البيساين 

رتغي ولو زِهذا لكان أحسن ،يد نستحسم هذا لكان أفضلَكذا لكان يولـو ، فلو قُد ، 
لـة  معلى ج صِيالء النقْتر، وهو دليلٌ على اسبلعن أعظم ا، وهذا مك هذا لكان أمجلَترِ

  .)2()وها جاس والن مل مجيلَهم فهم أحسنوها، وأُؤلُهيه فهم أَرِناظ البشر؛ فأرجو مساحمةَ
لي هذا خالصا لوجهه الكرمي، وذُخـرا يل يـوم   أنْ جيعل عم جلَّ وعال أسألُ فاَهللا

كرمي،  ل؛ إنه جوادل أو خلَا كان فيه من زلَمنفع به، وأنْ يعفو عفيه وي يبارك الدين، وأنْ
  .اللَّهم وسلِّم على نبينا حممد وآله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني، وصلِّ
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درك حقيقتها إال بعد العلم مبفرداا مـن  ت املصطلحات املركبة ال ميكن أنْ اعلم أنَّ
أنْ الوجه الذي ألجله يصح لذا جيب تعريف كل لفـظ مـن ألفـاظ    . التركيب فيه يقع

املركب على حدة، مث تعريف املصطلح املركب باعتباره لقبا على فن أقول، ف)1(خاص:  
<�(� A�>��<�(� A�>��<�(� A�>��<�(� A�>��::::?'�
@?'�
@?'�
@?'�
@    $�3$�3$�3$�3     =��>�� =��>�� =��>�� =��>��B� C�	8�3	:B� C�	8�3	:B� C�	8�3	:B� C�	8�3	:1�1�1�1�D8D8D8D8				    EF>� G�EF>� G�EF>� G�EF>� G�....        
  .تعريف العلم -1
العني والالم وامليم أصلٌ صحيح واحد، يدلُّ على أثَرٍ بالشيء يتميز بـه  : )2(لغة -أ

  .من ذلك العالمة، وعن غريه
أنهما من قيـاسٍ  المة، والدليل على نقيض اجلهل، وقياسه قياس العلَم والع: والعلْم

اء واحد قراءة بعضو�������﴿ :القُر… ç			
�������
: قـالوا  بفتح العني والالم، ،]61الزخرف[﴾  ���������	�
  .وإنَّ بذلك يعلَم قُرب الساعة، سىيراد به نزول عي

ـ علَّمت، ومبعىن عرفْته وخبرتهوعلمت الشيَء  ويقال أيض ،لَّمعالشيء فت اه: عيف  ت لَّـم
لَمه موضع اعيَء، إذا أخذت علموتعلّمت الش .  

  :)3(قال قيس بن زهري. علَماتعلّم أنه كان كذا، مبعىن : والعرب تقول
الن أنَّ خري لَّمعيـتاسِ حفْ    اــعلى جاَءة ال ي4(رِمير اهلب(

  

  

                                                   

 .1/108للقرايف"نفائس األصول يف شرح احملصول: "انظر )1(

؛ الصـحاح  419-2/418؛ ـذيب اللغـة   110-4/109يف معجم مقاييس اللغة ) مادة علم: (انظر )2(
  .4/3084؛ لسان العرب 5/1990
أمري عبس وداهيتها، وأحد السادة القادة  شاعر جاهلي،. هند وقيس بن زهري بن جذمية بن رواحة العبسي أب )3(

، والدهاة والشجعان واخلطباء والشعراء األمراءوهو معدود يف ، يف عرب العراق، كان يلقب بقيس الرأي جلودة رأيه
، زهد يف أواخر عمره، فرحل إىل عمان، مأثور كالمه مستفيضة، وخطبه غري قليلة، وشعره جيد فحلوحكمته يف 

  .م631سنة  وما زال يف عمان إىل أن مات، وعف عن املآكل حىت أكل احلنظل
  .5/206؛ األعالم 8/372خزانة األدب 

  .4/3084؛ لسان العرب 4/89معجم مقاييس اللغة : البيت يف )4(
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قاد اجلازم املطابق االعت :هوف العلم بتعريفات كثرية أشهرها؛ رع: اصطالحا -ب

  .)1(العلم هو إدراك الشيء على ما هو به: وقيل. للواقع
  .تعريف الفروق -2
 ه اللفظـة ذع معاين هبوعند تت .مجع فرق بفتح الفاء وإسكان الراءالفروق  :لغة -أ

  .يل وفصل بني األشياءجندها يف الغالب تدلّ على متْيِيز وتزيِ
 متييـز  على يدلُّ صحيح لٌصأَ والقاف والراء اءالف( :)2()هـ395( قال ابن فارس

  .)3() شيئني بني وتزييلٍ

  .)5() الشيئني بني الفصل والفَرق:( )4()هـ231( وقال ابن األعرايب
≈ÏM ﴿:وعلى هدا املعىن جاء قوله تعاىل s% Ì�≈ x� ø9 $$sù $]% ö� sù ﴾ ]هي  :، قال ثعلب]4:املرسالت

املالئكة تز6(اماحلرول بني احلالل ي(.   
�ø−ã﴿ :ومنه قوله تعـاىل  øù$$sù $sΨ oΨ ÷� t/ š÷t/ uρ ÏΘ öθs) ø9 $# tÉ) Å¡≈ x� ø9 قـال   ،]25:املائـدة [ ﴾ #$

مـن قـول   . هم منـا عدبضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتافصلْ بيننا وبينهم بق :املفسرون
  :)7(فصلت بينهما، ومن قول الراجز: ، مبعىن"فَرقْت بني هذين الشيئني:"القائل

  وبينِـي  بينـه  فافْرق رب يا
  

  دا أَشم  قْـتفَر  نـيب  نـياثْن  
  

                                                   

  .87لتعريفات للجرجاين صا: انظر )1(
. سكن الري فنسب إليهـا العالمة اللغوي احملدث،  الرازي، اإلمام هو أمحد بن فارس بن زكرياء أبو احلسني )2(

مل، كتاب فقه اللغة، كتاب : له .هـ395هـ، وتويف سنة 329مث صار مالكيا، ولد سنة  اكان شافعيكتاب ا
  .مقاييس اللغة وهو جليل مل يصنف مثله معجميل يف تفسري القرآن ، حلية الفقهاء، ، الصاحيب، جامع التأو

 .1/118 وفيات األعيان؛ 235؛ نزهة األلباء ص1/410؛ معجم األدباء لياقوت 17/103السري 

  .، مادة فرق4/493معجم مقاييس اللغة  )3(
، الزاهد الورع، كان النسابة ،اللغةإمام  ،األحول ،اهلامشي موالهم األعرايبحممد بن زياد بن  أبو عبد اهللا هو )4(

. هـ231مات بسامرا يف سنة .واتباعله مصنفات كثرية أدبية، ، وكان صاحب سنة على طريقة الفقهاء والعلماء، 
  .ل، وغريهيمعاين الشعر، تاريخ القبائل، النوادر ، تفسري األمثال، األلفاظ، نسب اخل: له

 .4/306 وفيات األعيان؛ 119؛ نزهة األلباء ص5/2530؛ معجم األدباء لياقوت 10/87السري 

  .، مادة فرق5/3398لسان العرب  )5(
  .املرجع السابق )6(
  .ونسبه احملقق حممود شلكر من غري جزم إىل حبينة بن طَريف العكْلي .10/188تفسري ابن جرير  )7(
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، )هـ231(فريى ابن األعرايب  ،ه املادة وتثقيلهاذواختلف علماء اللغة يف ختفيف ه

رِيقا بالتشديد ا للمعاين والكالم، وفرقت تفْقًفرقت افرق فَر:أنَّ )1()هـ393( واجلوهري
  .)2(بني الكالمني فافْترقا وفرقْت بني الرجلني فتفَرقا فرقْت:فتقول واألبدان؛ لألجسام

وحكـي  ، لإلفساد يقًاوفرق تفْرِ ،ا بالتخفيف لإلصالحفرق فرقً :ويرى البعض أنَّ
  .)3(أما مبعىن والتثقيل للمبالغة فقط

مل حديثوعلى مذهب ابن األعرايب واجلوهري ح:» قـا البيعان باخليار مامل يتفر 
  .)5(ا احلديثذالتفرق هنا باألبدان، وعليه جرى اخلالف بني الفقهاء يف فهم ه بأنَّ )4(»

ه التفريق بينهما نقال عـن بعـض   إىل وج)6()هـ684( القرايفُّالعالَّمة وقد أشار 
باين تدل علـى  والزيادة يف امل ،املعىن كثرة احلروف عند العرب تقتضي كثرةَ :مشاخيه بأنَّ

وملا كانت املعاين لطيفة ناسبها التخفيف، وكانت األجسـام كثيفـة    ،الزيادة يف املعاين
 � ه وقع يف كتـاب اهللا بأن ؛هده الدعوى ضنقُمث عقّب على ذلك مبا ي .ناسبها التشديد

                                                   

كان من أعاجيب إمام اللغة، . الترك أصله من فاراب من بالد، أبو نصر الفارايب .إمساعيل بن محاد اجلوهري )1(
. ل عليها حواشٍمقد ع أوهام "الصحاح" ، يضرب به املثل يف اللغة، ومع هذا ففي كتابهاوعلم وفطنةً الزمان ذكاًء

  .والصحاح يف اللغة، كتاباً يف العروض، ومقدمة يف النحو: هـ، صنف393مات سنة
 .3/1026؛ تذكرة احلفاظ 17/80؛ السري1/446ة الوعاة ؛ بغي656؛ معجم األدباء ص252ص لباءنزهة األ

  .26/279؛ تاج العروس 9/106؛ ذيب اللغة 5/3397لسان العرب : انظر )2(
 . 6/383؛ احملكم احمليط 5/3397لسان العرب  )3(

ـ  البيع يف الصدق باب .البيوع. مسلم؛ 1937:ح. البيعان نبي إذا باب .البيوع.البخاري :أخرجه )4(  .انوالبي
 من التجار على جيب ماباب . البيوع.النسائي؛ 3459:ح .املتبايعني خيار يف ابب. البيوع. أبو داود ؛3853:ح

كلهم  .1246:ح .يتفرقا مل ما باخليار البيعني يف جاء ما باب. البيوع .الترمذي؛ 4381:ح .مبايعتهم يف التوقية
امن حديث حكيم بن حزام مرفوع.  

؛ اموع شرح املهذب 533-532؛ بداية اتهد ص6/10املغين : ملسألة بني الفقهاء يفانظر اخلالف يف ا (5)
9/218-223.  
، بـرع يف  األصويل املالكي ،شهاب الدين أبو العباس القرايف ،هاجينهو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الص )6(

األجوبة الفاخرة على  :ن تصانيفهم .هـ684وتويف سنة  هـ،626ولد سنة  .علوم كثرية السيما الفقه واألصول
نفائس األصول يف  .الذخرية يف الفروع. تنقيح الفصول يف األصولشرح األسئلة الفاجرة يف رد اليهود النصارى، 

  .شرح احملصول
  .1/99هدية العارفني ؛1/95األعالم  ؛6/146الوايف بالوفيات ؛ 129الديباج املذهب ص 
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øŒ ﴿:خالف ذلك كقوله تعاىل Î) uρ $uΖ ø% t� sù ãΝ ä3Î/ � óst7 ø9  البحر وهو ف يف، فخفَّ]50:البقرة[ ﴾ #$

�ø−ã ﴿:وكذلك يف قوله تعاىل ،جسم øù$$sù $sΨ oΨ ÷� t/ š÷t/ uρ ÏΘ öθs) ø9 $# tÉ) Å¡≈ x� ø9   .)1(]25:املائدة[ ﴾ #$
التفريق بني التخفيف  أنَّ )2()هـ1367( حممد علي بن حسني املالكيالفقيه ويرى 

ما : همقولُ منهم إالَّع يسم يكاد الفقهاء ال وأنَّ ،يف استعمال العرب التشديد هو الغالبو
  .)3(؟ ما املفرق بينهما: وال يقولون ،؟ الفارق بني املسألتني

لك يف كتاب اهللا ذلورود  ؛وأما مبعىن ،ااستعمال اللفظني مع جواز :ي أختارهذوال
 .، واهللا اعلم�

لـذا   ؛ة الفرق هم علماء الفقه واألصولببيان حقيق من اهتم أكثر: اصطالحا -ب
ا تنطبق متام االنطباق على أو ،ظ يف التعاريف اآلتية أا ذات طابع فقهي أو أصويلسنلح

ق إليضاح معىن الفرق على وجه يشـمل مجيـع   ن تطرعلى م مل أقفو ،الفروق الفقهية
للفرق  تعريف عام صياغةَ ا بكالم الفقهاء واألصولينيمستعين سأحاولأنواع الفروق؛ لكن 

  .لغوية أو، أو حديثية ،أو أصولية ،فقهية كانت ،ع الفروقيشمل مجيع أنوا
الفصل بني  :حقيقة الفرق هي نَّواعلم أ (:)هـ478( قال إمام احلرمني اجلويين -

تمع4() ني يف موجب احلكم مبا خيالف بني حكميهماا(.  
عبارة عن الفصل بني مسألتني اتفقتا يف موجـب احلكـم    الفرق هو فعند اجلويين

  .ا يف احلكمتفواختل
للحكم يف إحدى الصـورتني   مناسبٍ هو إبداء معىن :()هـ684( وقال القرايف -

  .)5() األخرى مفقود يف

                                                   

  .73-1/72الفروق  )1(
ـ 1287ولد مبكة سنة  .األصللي بن حسني بن إبراهيم  املالكي املكي، فقيه حنوي مغريب هو حممد ع )2( ، هـ

تـدريب  : له .هـ 1367وتويف بالطائف سنة  ،ودرس باملسجد احلرام هـ،1340سنة  وويل إفتاء املالكية ا
  .جزآن مدرسيان يف النحو، معارف الرجال ورجال الفكر ،عرابإلالطالب يف قواعد ا

 .3/504 معجم املؤلفني ؛6/305م للزركلي األعال

  .1/12ذيب الفروق  )3(
   298الكافية يف اجلدل ص )4(
  .313شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ص )5(
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يف إحـدى   )1(الوصف املناسب للحكمعن إبراز  ةالفرق عبار ؛ويف تعريف القرايف

  .الصورتني أوجب له ذلك احلكم غري موجود يف الصورة األخرى
ق املعترِض بني أن يفر:( بـالفرق  )2(مد علي التهانويحمالباحث اهلندي وعرف  -

  .)3()ويقابله اجلمع  ،لئالّ يصح القياس بأحدمهابإبداء ما خيتص  ؛األصل والفرع
فهذا التعريف يوضله مدخل يف  الفرق إبراز ما يتميز به األصل لنا أنَّ ح من وصف

لكـن   ؛اس الفرع على األصل يف احلكـم ا من قيالفرع مما يكون مانع يوجد يف ال العلِّية
فيؤخذ على هذا التعريف أنه أدخل يف التعريف مادة املعر.  

  :عامٍّ للفرق؛ فأقول فريف ميكن صياغة تعرياومن خالل هذه التع
ويف موجب احلكـم بإبـداء   تشاتني يف الصورة بني مسألتني م لهو الفص: الفرق

  .خرىحكمهما وعلته وما ختتص به إحدامها عن األ
H9	I�� A�>��H9	I�� A�>��H9	I�� A�>��H9	I�� A�>�� : : : :D8+� C�	8�3	: =��>�� $�3 ?'�
@D8+� C�	8�3	: =��>�� $�3 ?'�
@D8+� C�	8�3	: =��>�� $�3 ?'�
@D8+� C�	8�3	: =��>�� $�3 ?'�
@JGK L�3 	JGK L�3 	JGK L�3 	JGK L�3 	    E
�E
�E
�E
�....        
الذي يذكر فيه الفرق :( بأنه الفن علم الفروق )هـ911( السيوطياحلافظ  عرف

ا ومعىنبني النظائر املتحدة تصوير، 4()ا وعلة املختلفة حكم(.  
 مسألتني متشـاتني  هو معرفة األمور الفارقة بني :()5()هـ1410(اين دوقال الفا

  .)6()ى بينهما يف احلكم سوي حبيث ال

                                                   

 ؛أن يكون بني الوصف واحلكم مالءمـةٌ : مناسبة الوصف للحكم يف اللغة مالءمته له، وهي عند األصوليني )1(
  . دفع مفسدة عنهم وشريع احلكم عنده حتقيق مصلحة مقصودة للشارع من جلب منفعة للناس أحبيث يترتب على ت

  .1/676أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي : انظر
ـ 1158بعد  تويف .باحث هندي ،احلنفي التهانوي ينالس حممد بن علي بن القاضي حممد الفاروقيهو  )2( . هـ
  .، وسبق الغايات يف نسق اآلياتـه1158 فرغ من تأليفه سنةلوم، والع اصطالحات الفنون كشافموسوعة : له

  .2/353؛ إيضاح املكنون 6/295األعالم 
  .1270-2/1269موسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلوم  )3(
  .7األشباه والنظائر ص )4(
ي األصل، املكي املولد، سونياألند -ان إقليم بأندنوسيا دنسبة إىل فا -اين دهو حممد ياسني بن حممد عيسى الفا )5(

فتح : له مصنفات كثرية منها. هـ1410هـ، وتويف سنة 1335الشافعي، مسند الوقت، العامل احملدث، ولد سنة
  .2/235تتمة األعالم : انظر. ، الدر املنضود شرح سنن أيب داودالعالم شرح بلوغ املرام

 .90الفوائد اجلنية ص )6(
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ريفني بأما غري مانعني من دخول رض الدكتور عمر السبيل على هذين التعاعتوقد 

ة يف يدخل ضمن هذا التعريف بيان الفروق بني املسائ إذْ؛ ف يف التعريفغري املعرل املتشا
  .)1(ما يفيد ختصيص التفريق بني املسائل الفقهية، إذ ليس يف التعريف أي علم من العلوم

ـ  ؛و قصدا تعريف علم الفروق الفقهيةجه لاالعتراض يت وهذا دا أما وإما مل يقص
  .)2(م الفروق عموماوالظاهر أما يعرفان عل، ذلك فاالعتراض عليهما غري قوي

- واعتما أدخال يف مادة التعريف ألفاظ املعرف، ممارض عليهما أ ب عليـه أن  ترت
 .)3(يكون فيها الدور املمنوع

 .حا عن املعىن الكامل لعلم الفروقصفْأما مل ي - أيضا - يؤخذ عليهماكما  -

املعاصرين إعطاَء هذا؛ وقد حاول بعض 4(لعلم الفروق الفقهية صورة(لوا فَهم غَ، لكن
  .عن حتديد معىن علم الفروق على وجه عام

 ةًى ما سبق ذكره من تعريفات وما عليها من مؤاخذات، واسـتفاد عل وبناًءوعليه، 
لفروق الفقهية؛ ميكن صياغة تعريف عام لعلـم  لمن جهود بعض املعاصرين يف تعريفهم 

  :الفروق كاآليت

�Bـ       : �3$ ��<ـ��= �3$ ��<ـ��= �3$ ��<ـ��= �3$ ��<ـ��= N�َP G3ـ Qـ�K BRـSN8B' Tـ��� B$ـ�
(UVQ     Wـ� �� VـS1�ُ� � \ـ���Z[� Dـ��Y :ـF7"�� Eـ	*� �
V�>��]�� ،DL"
�� V31�ً� �B`ْbDc	V� ،V\ C����� d�@ B&	�: BR�` G7Sُe� ً�N
ً>	.  

  

                                                   

  .19بني املسائل صمقدمة إيضاح الدالئل يف الفرق  )1(
  .24للباحسني ص" الفروق الفقهية واألصولية: "انظر )2(
  .25ص املرجع السابق )3(
، والدكتور عمر السبيل يف حتقيقه إليضـاح الـدالئل   25الباحسني يف كتابه السابق ص ركما صنع الدكتو )4(
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  .ذلك مبعىن كلُّ ،أو الفروق احلديثية ،احلديث علومالفروق يف  :لْوإن شئت فقُ
<�(� A�>��<�(� A�>��<�(� A�>��<�(� A�>��:::: =��>�� ?'�
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معـىن   وبقي لنا إيضاح ،واالصطالح يف اللغة ،أوضحنا معىن الفروق سبق لنا وأنْ
  : ؛ فأقولاحلديث أصول
 كلِّ لُأصو ،وأسفلهوقاعدته وهو أساس الشيء مجع أصل، : األصول يف اللغة -1

 .للجـدول  والنـهر أصـلٌ   ،للولد فاألب أصلٌ ؛ما يستند وجود ذلك الشيء إليه: شيء
  .)1(ما يبىن عليه غريه: األصلو

كر ذأكتفي ب ،)2(طلق يف االصطالح على عدة معانت: األصول يف االصطالح -2
  :له صلة باملوضوع ما

تقول األصـل يف هـذه    ،تعارف عليه الفقهاء ما ذااألصل مبعىن الدليل، وهفيطلق 
  .يعين أدلته ،وأصول احلديث ،يعين دليلها، ومنه أصول الفقه ،املسألة الكتاب والسنة

  :للغةاحلديث يف ا -2
احلديث من حوثَد ، احلاء والدال والثاء أصلٌ واحد، وهو كونُ الشيء مل يكُـن، 

واحلديثُ من هذا؛ ألنه كالم حيدثُ منه الشيُء بعـد   ،مل يكُن حدثَ أمر بعد أنْ :يقال
  .)3(اخلرب، ويأيت مبعىن اجلديد: ، واحلديثالشيء
  : احلديث يف االصطالح -3
عأو  ،أو فعل ،من قول > ما أضيف إىل النيب: عديدة، واملختار هو ف بتعريفاتر

  .)4(أو التابعي ،حايبأو أضيف إىل الص ،قيلُأو خ ،قيلْأو وصف خ ،تقرير
                                                   

احملكم ؛ 864ص القاموس احمليط ؛27/447 تاج العروس ؛1/109معجم مقاييس اللغة :يف) أصل(انظر مادة )1(
  .8/352واحمليط األعظم 

  .1/16أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي : انظرها يف )2(
احملكم واحمليط ؛ 5/208تاج العروس  ؛1/278 الصحاح؛ 2/36معجم مقاييس اللغة :يف) حدث(انظر مادة )3(

  .3/253األعظم 
؛ منهج النقد يف علوم احلديث لنـور الـدين عتـر    9-8كنوي صللَّ؛ ظفر األماين 52نزهة النظر ص: رانظ )4(
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  :احلديث أصولتعريف  -4

وقد عرفه علماء احلديث بتعاريف خمتلفة، وأوىل التعاريف ما ذكره احلـافظ ابـن   
  .)1(ل ا إىل معرفة حال الراوي واملرويتوصيمعرفة القواعد اليت : حجر؛ وهو
H9	I�� A�>��H9	I�� A�>��H9	I�� A�>��H9	I�� A�>�� : : : :��>�� ?'�
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�....        

مل أقف على تعريف ـ  - يف أصول احلديثبالفروق  خاص وذلك بديهي -   خلُلُـو
، ولذا فقد اجتهدت يف املكتبة اإلسالمية من مصنف حتدث عن هذا العلم، أو مجع مسائله

  :وضع تعريف هلا اقتبسته من تعريفات الفقهاء واألصوليني لعلم الفروق الفقهية؛ فأقول
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، حىت يتسـنى  من الفنون يف أوائل مصنفام فن درج العلماء على ذكر مبادئ كلِّ
االسـم، احلـد،   : هـي لقاصد ذلك الفن تصوره قبل اخلوض فيه، وهذه املبادئ عشرة 

  .املوضوع الواضع، االستمداد، الثمرة، الفضل، النسبة، احلكم، املسائل
  :)1(وقد نظمها بعضهم فقال

ِِِِِِِـادبئ إنَّ م  كـلِّ فَـن  هــرشع  

  

  احلَـد ـوعواملَوض  هــرمثَّ الثَّم  

  

  ـــعاضـلُه ونِســبةٌ والووفَض  
  

  لشـارع واالسم االستمداد حكم ا  
  

  مسـائلٌ والبعض بالبعضِ اكْتفَـى 
  

  ومن درى اجلميـع حاز الشـرفَا   
  

ت فسـمه الفـروق يف علـوم    ئْش الفروق يف أصول احلديث، وإنْ :امسـه :أوالً
  .احلديث، أو الفروق احلديثية

اثاني :ة والقواعد احلديثية املت ،معرفة أوجه االختالف بني املصطلحات :هحـدشا
يف الصورة أو املعىن؛ املختلفة يف احلكم، من حيث بيانُ تلك األوجه صةًح وضفًعها ا، وأثر

على التضعيفصحيح والت.  
 ،والضـوابط  ،هـو القواعـد   احلديثيـة  موضوع الفـروق  :)2(هوعـموض: ثالثا

ف فيه مـن  تلما خت بيانُ من حيثُ ؛صورا أو معناها واملسائل املتشاة يف ،واملصطلحات
  .وسبب ذلك ،وما جتتمع ،األحكام

مجل أُ ؛كثرية جليلة وفوائد ودراستها هلا مثار احلديثية معرفة الفروق :)3(هرتـمث:رابعا
  :ذكرها يف ما يأيت

ـ ا، ووضوح معانيهـا بد ا صحيحن فهمشأال هذا فهم مصطلحات أهل -1  ة؛ إذْقَّ
  .ا وجالًءالفروق واألضداد يزيد املعاين وضوحفة معر

                                                   

)1( ظان وهذه األبيات له، وننظم هذه املبادئ غري واحد؛ منهم ابن صبي وا مها أيضأبو العالء املعركـري  ابن ذ
هوري على شرح الزرقاين على املنظومـة  ؛ حاشية األج1/117البن عابدين  راحملتا حاشية رد: انظر. ريوابن املقَّ

  .8البيقونية ص
  .26الفروق الفقهية واألصولية ص : راجع )2(
  .124املرحع السابق ص )3(
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 إِواخلط ،يف االلتباس والوقوعِ ،بني املسائل ب اخللطهم، وجتنبس والواللَّ زوالُ -2

  .يف األحكام
ـ ر"ق بني رلفَل هبيان ضرعيف م / )1(كنوياللَّاحملقِّق مة الَّالع قالوقد   "اكريوى من

( :-عرفة هذا الفرق لى ضرورة معا هومن - "منكر احلديث"وبني  " يف حديثه مناكري"أو 
يروي "وبني قوهلم  "احلديث روي منكريهذا "وبني قوهلم  "هذا حديث منكر"بني قوهلم 

  .)2()رق بالغ يوابتل وأضلَّ زلَّ ن مل يطلعوم فرق "املناكري

3- تكِّمن بربطه بـني  احلديث من الفهم الدقيق ملا يدرسه من علوم العلم طالب ،
  .الفرق بينها وبني مثيالا رومعرفة س يف سلك واحد، الصورة أو املعىن املسائل املتفقة يف

هو من علوم احلديث؛ وله تعلُّق بأنواع كثرية من أنـواع علـوم    :هبتـنس:خامسا
ـ ي ؛ان فروقًوقد تضم الَّإن نوع من أنواع علوم احلديث ه ما ماحلديث؛ بل لعلَّ ستب جِو

  .ها ومعرفتهاالوقوف عليعلى طالب احلديث 
ـ  ديث،علوم احلة بمتعلق احلديثية الفروق معرفة تملا كان :هلُـفض:سادسا ا كان هل

؛ ا ومرتلةًا وأعظمها قدرالعلوم موضوع من أجلِّ علم احلديث، ففضل كبري وشرف عظيم
3(بدين اهللا، كما قال ابن القيم ةًهم بصريولذا كان أعلم الناس بالفروق أعظم(.  

  .هم علماء احلديث وأئمته :هواضـع: سابعا
ممـا   ةدتمسم اجند أ احلديثية ع لكثري من الفروقبتمن خالل الت :هدادـاستم:ثامنا

  :يلي
 .احلديث يف مصنفات علوم احلديث نصوص علماء -

خمتلفـة، وإعطاؤهـا أحكامـا     للمسائل املتشاة على أوجهاستعماالت األئمة  -
 .متغايرة

                                                   

المة احملدث األصويل، ع، الاللكنوي اهلندي، أبو احلسنات األنصاريحممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم هو  )1(
الفوائد البهية ، املوضوعة األخباراآلثار املرفوعة يف : له. هـ1304 هـ، وتويف سنة1264الفقيه احلنفي، ولد سنة 

  .حممد الشيباين اإلمامالتعليق املمجد على موطأ ، الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، يف تراجم احلنفية
  .3/388؛ معجم املؤلفني 6/187األعالم 

  .200-199الرفع والتكميل ص  )2(
  .358الروح ص )3(
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ومعرفة الفـروق فيمـا بينـها     ،داللة املصطلحات والقواعد م؛ ففهاللغة العربية -

 أنْ -ا املتقـدمني منـهم   خصوص -، واألصل يف عبارت احملدثني على فهم اللغة فمتوقِّ
  .ملا وضعته العرب موافقةً تكونَ

لكن  احلديثية؛ على حكم معرفة الفروق من العلماء من نص مل أجد :هحكم: تاسعا
شارات لبعض العلماء قد يؤخذ منها حكم هذا العلم، فقد أكّد غري واحـد  على إ توقف

وأنها من شـروط   ،من علماء الفقه واألصول على ضرورة معرفة الفقيه واتهد بالفروق
أقلّ مراتب الفقيه املفيت تقتضي منـه أن يكـون    )1(رِياملازفاعترب اإلمام  ؛الفقيه واتهد

ذي يفيت يف هذا الزمان أقل مراتبه لوا :(فقال ؛ها معرفته بالفروقيف عدة فنون من استبحرم
وتأويل الشـيوخ  ، يف نقل املذهب أن يكون قد استبحر يف االطالع على روايات املذهب

ـ  ،من اختالف فيهاملا وقع وتوجيههم  ،هلا  ذهنوتشبيههم بني مسائل مبسائل يسبق إىل ال
  .)2()إىل غري ذلك ا وافس توتفريقهم بني مسائل يقع يف النف ،تباعدها

يعيب على من يدعي االجتهاد وهو غري بصري بـالفروق   )3(يلزالقاسم البر وهذا أبو
ويخـرج،   ضبعضها بـبع  ر املسائلَفينظِّ ،قد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة االجتهاد (:فقال

  .)4()بالفروق وليس بصريا 

                                                   

. املالكي -بفتح الزاي  نسبة إىل بلدة مازر - ريعمر بن حممد التميمي املاز عبد اهللا، حممد بن علي بن أبوهو  )1(
ولد مبدينـة  ث، ا بعلم احلديوكان بصري ،املتبحرين واألئمة األذكياء،كان أحد ، العالمة البحر املتفنن اإلمامالشيخ 

، شرح األصولإيضاح احملصول يف ، لم بفوائد شرح مسلماملع :صنف .هـ536املهدية من إفريقية، وا مات سنة 
  .هو من أنفس الكتبو ،التلقني كتاب

؛ وفيات األعيان 4/110؛ الوايف بالوفيات 20/104؛ السري 374؛ الديباج املذهب ص138فهرس ابن عطية ص
  .6/186؛ شذرات الذهب 4/285
 .1/45مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل حلطاب  )2(

، وكان يوصف أحد أئمة املالكية يف املغرب ،يلرزاسم بن أمحد بن حممد البلوي القريواين، املعروف بالبأبو الق )3(
مما نزل من القضايا للمفـتني   األحكامجامع مسائل : له. هـ844هـ، وتويف سنة741ولد سنة .بشيخ اإلسالم

  .واحلكام
  .5/172؛ األعالم 11/130الضوء الالمع 

  .1/100كام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام جامع مسائل األح )4(
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فقيه املفيت والعامل اتهد أن يكـون  من شرط ال منها أنَّ قد يستفادفهذه النصوص 

تهدينعاملا بالفروق بصريا وهذا يفيدنا وجوب معرفة الفروق بالنسبة للفقهاء و ا ا.  
أفاده الدكتور يعقوب  اوقفت على تفصيل يف حكم تعلم الفروق الفقهية خصوص مث

ـ  ؛املفيتحيث أوجبه على اتهد والباحسني،  اء و االجتـهاد  ألنه داخل يف شروط اإلفت
  .)1(العلمية وأما بالنسبة لغري اتهد أواملفيت فهو جائز

كما أفصح الدكتور أيضا عن حكم تعلّم الفروق األصولية وأنّ حكمـه كحكـم   
؛ وحيث ذهب مجهور العلمـاء إىل أنّ تعلّـم   الفقه أصله الذي انبىن عليه أال وهو أصول
ويكون شـأنه شـأن    ،العلم يكون كذلك فإنّ هذا ؛أصول الفقه يعد من فروض الكفاية

  .ةالفقه والفروق الفقهي
 فـرض  علوم الوسائل مسائل األمر ليس على إطالقه، فليس كلُّ ظهر يل أنَّوالذي 

يتوقف فهم النصوص الشرعية عليه فيجب معرفته مـن  كفاية على اتهد بل ينظر فيما 
الفروق؛ فما كان منها خادما ، وكذلك معرفة باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

  .صلهأألصله، متوقفا فهمه عليه فله حكم 
حكمه اجلواز ال غـري،   ة حبيث ال يتوقف فهم اخلطاب عليه فهذالَضوأما ما كان فَ

  .واهللا أعلم
وقد أشار إىل هذا العالمة ابن القيم عند كالمه على حكم تعلُّم علـوم الوسـائل؛   

ر أنَّحيث قر إأحد  على كلِّبه ووج ما يعمما هو علم اإلميان وشرائع اإلسالم، نما اوأم 
الواجب منه  كوني، وبه يتم الواجب إالَّ عليه فهو من باب ما ال هفت معرفتتوقَّفإنْ عداه 

فال يطلـق   ؛إليها هاخلطاب وفهم رقتفْال ي ةلَضئل اليت هي فَار املوصل إليه دون املسدالق
الكـثري   إذها، متعلُّ واجب كاللغة وأصول الفقه وأصول احلديثوسائل علوم ال القول بأنَّ

  .)2(العلوم ال يتوقف فهم كالم اهللا ورسوله عليها همن مسائل وحبوث هذ
والقواعـد   ،أما مسائل الفروق احلديثية فهـي املصـطلحات   :مسـائله: اعاشر

  .صورة أو املعىناملتشاة يف ال ،وألفاظ اجلرح والتعديل ،والضوابط احلديثية

                                                   

  . 34-33الفروق الفقهية واألصولية ص  )1(
  .م على حكم علوم الوسائل بكالمٍ نفيسٍ للغايةفقد تكلَّ. 1/486مفتاح دار السعادة : انظر )2(
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بكَ بالعر لغةُ امتازتثرة األلفاظ اليت توافقت مبىن، وافترقت وهـذا األمـر   معىن ،

  .ع دائرة اخلالف بينهموسمما  ؛لدى بعض الباحثني بسأوقع اللَّ
 ،العلماء على التصنيف يف علم الفروق يف فنون شىت املثابة انكبوملا كان األمر ذه 

؛ بل منهم من ؛ فأَولوها بالغ اهتمامهمأنظار كثري من العلماء وكانت معرفة الفروق حمطَّ
، كما حكى ذلك القرايف عن نفسـه  لطوال يبحث عن الفرق بني مسألتنيعكف السنني ا

سنني يسأل العلماء فلم يظْفَر به إالَّ يف  ادة حنو مثاينالفرق بني الرواية والشه يطلب أنه أقام
  .)1(شرح الربهان للمازري

إذا مل يكن ا بصـرياً   من العلوم املهمة، ألن طالب العلموعليه؛ فإن معرفة الفروق 
يليق بطالب علم، ومن وقف على هذه الفروق علم دقة  وهذا ال ،فإنه جيمع بني املفترقات

ـ  واوأم مل يتكلم ،يهم يف األلفاظومدى حتر - اهللا تعاىل رمحهم -نظر األئمة  وم يف عل
  .الشريعة إال بعد إيقان وإتقان

وقد أوضح غري واحد من أهل العلم أمهية هذا العلم وعظيم نفعه ومسيس احلاجـة  
  :إليه، وميكن بيان هذه األمهية يف النقاط التالية

 اليت حيتاجها اتهد والفقيه واملفـيت واملعارف  ،علم الفروق من العلوم املهمة -1
، راعاا يف املباحثات واملنـاظرات واليت جيب م ،يف االستنباط واحملدث واألصويل واللغوي

 مراتب الفقيه تقتضي منه معرفةً رب أقلَّحيث اعت ؛املازري إىل هذه األمهيةاإلمام ولقد أشار 
 .)2(املتشاة لبالفروق بني املسائ هبفنون خمتلفة منها معرفت

                                                   

  .1/74الفروق للقرايف : انظر )1(
  .1/45مواهب اجلليل بشرح خمتصر خليل حلطَّاب  )2(
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جلُّ مناظرات  ، وعليه، وقاعدةٌ من قواعده الكليةعلم الفروق من عمد العلم -2

 اجلويينإمام احلرمني ه ، بل عد)1(إمنا الفقه معرفة اجلمع والفرق: السلف ؛ حىت قال قوم
 .)2(من قواعد الدين

 ومن ،اسالن بني قفر وحممد ،رقانفُ اهللا وكتاب ،قفر هكلّ ينوالد (:وقال ابن القيم
pκ$ ﴿ فرقانا له جعل اهللا اتقى š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u βÎ) (#θà)−G s? ©!$# ≅ yèøgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö� èù  ﴾

 هكلُّ فاهلدى ،وأعدائه اهللا أولياء بني قفر ألنه ؛الفرقان يوم بدر يوم ومسى، ]29:األنفال[
  .)3() اجلمع أصله والضالل ،فرقان

وإمنا يؤتى ،ات أعظمهم بصريةً وأغزرهم علماعلم الناس بالفروق بني املتشاأ -3
  .ه بقدر ما يقع يف الزلل واخلللفيوعلى قدر تقصريه  ؛املرُء من هذا الباب

 الناس فأعظم ؛الفرقان أصحاب هم البصائر أرباب أنّ واملقصود (:قال ابن القيم
 واألحوال واألعمال األقوال يف يقع والتشابه ،ةبصري الناس أعظم املشتبهات بني فرقانا

 لحيص وال ،هكلِّ ذلك يف املتشاات من العلم أهل أكثر أتى وإمنا ،والرجال واألموال
 زوميي األمور حقائق ضوئه يف يرى ؛عباده من يشاء من قلب يف اهللا يقذفه بنور إال الفرقان

 وال ،نور من فماله نورا له اهللا علجي مل ومن ،وسقيمها وصحيحها وباطلها هاحقِّ بني
فيه اهللا رزقك فإنْ ،شديدة إليه واحلاجة ،الكتاب فصول أنفع من هفلعلَّ الفصل هذا لْتستط 
  .)4() منه أعظم فرقان إىل منه خرجت بصريةً

، قال وتنتظم اجتهاداته وال تتناقض ،عامل طرق األحكاممبعرفة الفروق تتبني لل -4
السامرليتضح ...:(-يف معرض بيانه الدافع لتأليف كتابه الفروق  - )5()هـ616( ي

                                                   

املنثور  :، وانظر17إيضاح الدالئل ص حمقق كتاب، بواسطة مقدمة 71ل يف علم اجلدل للطويف صذعلَم اجل )1(
  .96 -95؛ الفوائد اجلنية للفاداين ص1/69يف القواعد للزركشي 

 .97الفوائد اجلنية ص )2(

 .357الروح ص )3(

  .358الروح ص )4(
يعرف  قاضي سامراء، الفقيه الفرضي، شيخ احلنابلة، ،يرالسام أبو عبد اهللا ،هو حممد بن عبد اهللا بن احلسني )5(

 نهينـ 535ولـد سـنة   - ونونني مفتوحتني بينهما ياء سـاكنة  ،بسني مهملة مضمومة -بابن س ، وتـويف  هـ
  .والبستان يف الفرائض ،كتاب املستوعب يف الفقه: له. برع يف الفقه والفرائض .هـ616سنة

  .6/231األعالم  ؛6/126شذرات الذهب  ؛22/144سري النبالء ؛ 3/248ذيل طبقات احلنابلة 
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ليه ، وال يلتبس عه للفروع على األصول متسق النظام، ويكون قياسطرق األحكام هللفقي

  .)1() ، فيبين حكمه على غري أساسالقياس
 ،كالفروق تثري أفكار احلاضرين يف املسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار املـدار  -5

  .)2(ومواضع جمال العلماء ،وا تتميز مواضع أقدار الفضالء
بسـبب   ؛دراسة الفروق تزيل األوهام اليت أثارها من اتهم العلماء بالتنـاقض  -6

  .)3(وتسويتهم بني املختلفات ،خمتلفة إعطائهم األمور املتماثلة أحكاماً
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ق نبه عليهـا علمـاء الفقـه    رصطلحات املتشاة طبني املسائل وامل قإلدراك الفر
علم من العلـوم،  أي واألصول وهذه الطرق ميكن السري على وفقها يف معرفة الفروق يف 

  :وميكن تلخيص هذه الطرق يف النقاط التالية
- تعـاىل  ، كقوله)4(ا على نص ظاهر يف التفريق بينهاأن يكون الفرق مبني:﴿ y7 Ï9≡sŒ 

öΝ ßγ‾Ρ r' Î/ (# þθä9$s% $yϑ ‾Ρ Î) ßìø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θt/ Ìh�9 بني بـول الغـالم    �وكتفريق النيب ، ]275:البقرة[ ﴾3 #$
 .)5(بني عتق النسمة وفك الرقبة �وبول اجلارية وتفريقه 

- أن يكون الفرق مبنيا على معىن مستنب6(أو أصلا إىل قاعدة ط يستند أحيان(. 

وال  منـهما، ق بني الصورتني فيعترب املناسب والفار ،أن ينظر يف الوصف اجلامع -
من افتراقهمـا   كان اجتماع املسألتني أظهر يف الظن يكتفى باخلياالت يف الفروق، بل إنْ

                                                   

 .20بواسطة مقدمة حمقق كتاب إيضاح الدالئل ص. أ/2:قالفروق للسامري،  )1(

  .21، بواسطة مقدمة حمقق كتاب إيضاح الدالئل ص1مطالع الدقائق يف حترير اجلوامع والفوارق لألسنوي ص )2(
  .30للباحسني، صالفروق الفقهية واألصولية  )3(
؛ املدخل إىل مذهب اإلمـام  22ب،نقال من مقدمة حمقق كتاب إيضاح الدالئل، ص/2:، قالفروق للجويين )4(

 .458أمحد ص

  .33-32ص سيأيت ختريج احلديثني إن شاء اهللا تعاىل )5(
مـذهب  املدخل إىل : ؛ وانظر22ب، بواسطة مقدمة حمقق كتاب إيضاح الدالئل ص/2:ق الفروق للجويين )6(

 .1/72، الفروق للقرايف458اإلمام أمحد ص
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ها إىل ، مث قال منود كما قال اجلويينعلى بع انقدح فرق وإن ؛وجب القضاء باجتماعهما

 .)1()ن ديفافهموا ذلك فإنه من قواعد ال :(ضرورة هذا الضابط

  
  
  

        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

)1( وانظر22، بواسطة مقدمة حمقق كتاب إيضاح الدالئل ص72-71ل يف علم اجلدل للطويف صذم اجللَع ، :
  .97الفوائد اجلنية ص
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  ....نشأة علم الفروق واملصنفات فيهنشأة علم الفروق واملصنفات فيهنشأة علم الفروق واملصنفات فيهنشأة علم الفروق واملصنفات فيه: : : : املبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالثاملبحث الثالث
2��-3� 
��:  

   .01ـــــــــــ/. +-, �����: املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

  .�)'&�ـــــــــــ�� %#
 ::::املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
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ا أن تظهر بكورته يف فمن الطبيعي جدا بالعلوم الشرعية كان علم الفروق متعلّقً املَّ
ىل هذا الفن ويـدلُّ  إولذا وجِد يف نصوص الكتاب والسنة ما يشري  ؛العهد األول لإلسالم

y7 ﴿:تعاىلقوله  :على اعتباره واالهتمام به، ففي القرآن مثال Ï9≡sŒ öΝ ßγ‾Ρ r' Î/ (# þθä9$s% $yϑ ‾Ρ Î) ßìø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ 

(# 4θt/ Ìh�9 $# 3 ¨≅ ymr&uρ ª! $# yìø‹ t7 ø9 $# tΠ §� ymuρ (# 4θt/ Ìh�9 فلما اشتبه على اليهود أمر البيع مع  ].275: البقرة[﴾ #$
  .الربا يف الصورة الظاهرة نص الشارع على التفرقة بينهما يف احلكم

نة مناذجق فيها النيب  كما جاء يف السأو ،بني ألفاظ متقاربة يف املعـىن  �كثرية فر 
 � يبملا علمه الـن  ،�حديث الرباء بن عازب  :ومن ذلك الصورة، مسائل متشاة يف
وبرسولك الـذي  :( فلما أعاده الرباء قال ، )..وبنبيك الذي أرسلت..:(دعاء النوم، وفيه

 يببني الـن  � يبق له النففر. )1() ؛ وبنبيك الذي أرسلتال:( � يب، قال له الن)أرسلت 
سولوالر.  

مـين  رسول اهللا علِّ يا :(فقال � يبحديث األعرايب الذي جاء إىل الن :ومن ذلكم
املسألة، أَعتق النسـمة   تلئن كنت أقصرت اخلطبة لقد أعرض: فقال ،عمال يدخلين اجلنة

تفـرد   عتق النسـمة أنْ  ال، إنَّ:قال ،؟ يا رسول اهللا أو ليستا بواحدة:فقال ،وفُك الرقبة
  .)2(...)أن تعني يف عتقها بعتقها  وفَك الرقبة 

                                                   

باب ما يقول . الذكر والدعاء. ؛ ومسلم239:باب فضل من بات على وضوء، ح. الوضوء. البخاري: رواه )1(
  .18115:ح. ؛ وأمحد2710:وم، حعند الن

. ؛ واحلـاكم 374:جاء يف الطاعـات، ح  باب ما. الرب واإلحسان. ؛ وابن حبان18173:أمحد، ح: رواه )2(
؛ والطحاوي يف مشـكل  2055:باب احلث على إخراج الصدقة، ح. الزكاة. ؛ والدارقطين2920: ح.املكاتب

؛ والبيهقي 2743:، حبني عتق النسمة وفك الرقبة ريقهيف تف >روي عن رسول اهللا باب بيان مشكل ما . اآلثار
 بـاب . العتـق . ؛ ويف السنن الصغري21313:باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة، ح. العتق. يف السنن الكربى

هذا حديث صحيح : وصححه ابن حبان، وقال احلاكم. �كلهم من حديث الرباء بن عازب . 4370: العتق، ح
  .4/243جممع الزوائد . رواه أمحد ورجاله ثقات: قال اهليثميو. اإلسناد، ومل خيرجاه
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ق النكما فرمبني بول اجلارية وبول الغال � يب بالغش من ول من بول اجلارية سبالر

الشيخ الصائمني، فجوز القُبلة للشيخ دون الشاب لقوة ووفرق بني الشاب  .)1(بول الغالم
  .، وأمثال هذا كثري يف السنة الصحيحة)2(الشهوة عند الشاب

وأئمة التابعني إىل ضرورة معرفة الفروق بني املسـائل   �ولقد تنبه فقهاء الصحابة 
راك بعضهم وما سبب اخلالف بينهم يف بعض املسائل إال إد .املتشاة وأثرها على األحكام

  .لتلك الفروق دون اآلخر
ى إىل أيب موس � بن اخلطاب عمراخلليفة الراشد يف رسالة  ءما جا كيدلّ على ذل

ـ :( هيف القضاء قولُ �األشعري  د إىل اعرف األمثال واألشباه مث قسِ األمور عندك فاعم
( قولهفي ف؛ )3(... )ها إىل اهللا وأشبهها باحلق فيما ترىأحب:من  أن إشارة إىل...) دفاعم

                                                   

باب ماذكر يف . أبواب السفر.، والترمذي378:باب بول الصيب يصيب الثوب، ح. الطهارة. أبو داود: رواه )1(
. ؛ واحلـاكم 525:باب ما جاء يف بول الصـيب، ح . الطهارة. ؛ وابن ماجه610:نضح بول الغالم الرضيع، ح

، » يغسل من بول اجلارية وينضح من بول الغالم ما مل يطعم« :كلهم من حديث علي مرفوعا. 589:ح. الطهارة
حديث حسن صحيح، رفع هشام هذا احلديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  اهذ:( وقال الترمذي

وحسـنه   ،د شاكر واأللبـاين كذا الدرقطين واحلاكم وابن حجر وأمحه، وصحت ح البخاريوقد رج). ومل يرفعه 
؛ اموع شرح املهذب 1/194؛ نصب الراية 1/62؛ التلخيص احلبري 44علل الترمذي الكبري ص: انظر. النووي

 . 2/226؛ صحيح سنن أيب داود 1/188؛ اإلرواء 2/589

راهية القبلة باب ك. الصيام. ؛ والبيهقي يف الكربى2039:باب كراهيته للشاب، ح. الصوم. دأبو داو: رواه )2(
. مرفوعا، عن أيب هريرة 1341:باب القبلة، ح. الصيام. ؛ ويف السنن الصغري8083:ملن حركت القبلة شهوته، ح

ويف الباب عن عائشـة  : قلت. حسن صحيح: وضعفه ابن حزم لضعف إسرائيل وجهالة أيب العنبس، وقال األلباين
  .2387:، ح؛ صحيح سنن أيب داود6/208احمللى : انظر. وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو ومثامة

؛ والبيهقي 4472، 4471: ح طإىل أيب موسى األشعري  طباب كتاب عمر . رواه الدارقطين يف سننه )3(
جازف . 1/200؛ واخلطيب يف الفقيه واملتفقه 19792: باب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود، ح. يف املعرفة

هذه رسالة مل يروها إال عبد امللك بن الوليد بن معدان عن أبيه وهو ساقط و :(ابن حزم فحكم عليه بالوضع، وقال
شـيخ   :منهم ؛حه غري واحد، وقد صح1/59احمللى . ) بال خالف، وأبوه أسقط منه، أو من هو مثله يف السقوط

: انظر اهـ.القبولوهذا كتاب جليل تلقاه العلماء ب: بن حجر واأللباين، وقال ابن القيمواحلافظ اإلسالم ابن تيمية 
التلقـي  : قلت. 2/163؛ إعالم املوقعني 8/241؛ اإلرواء 4/358 ؛ التلخيص احلبري6/71منهاج السنة النبوية 

اخلرب إذا تلقته األمة بالقبول تصديقا له : بالفبول أقوى من جمرد كثرة الطرق، كما قال احلافظ؛ بل قال شيخ اإلسالم
؛ جممـوع الفتـاوى   387، 1/374النكـت  : انظر اهـ. السلف واخللفوعمال مبوجبه أفاد العلم عند مجاهري

18/41. 
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ه علـى  وهذا هو علم الفروق كما نب ،به ك خاصردالنظائر ما خيالف نظائره يف احلكم ملُ

  .)1()هـ911( السيوطي افظك احلذل
يف تراث األمة جيد أن فكرة التفريق بني املعاين و املصطلحات مل تنحصر يف  والناظر

 يظح -أعين علم الفروق  - فنسائر العلوم، إالّ أنّ هذا ال مشلتبل  فحسب؛ جمال واحد
  .الفقهاء واللغويني أكثر من غريهمباهتمام 

بدأ يظهر بوضـوح   ين للهجرة وبداية القرن الثالث تقريباففي منتصف القرن الثا
  .اهتمام العلماء بالفروق وعنايتهم ا وذلك يف جماالت شىت

األئمة املتبوعني بالفروق يف اختيـارام الفقهيـة    بعضِ عنايةَ نلمح: ففي الفقه مثال
 ،الوضـوء  ينتقض السبيلني أحد من ودالد خرج إذا )هـ150( أيب حنيفةاإلمام كقول 

بعدم جواز اخليار يف  )هـ179( مالكاإلمام وكقول . )2(ينتقض مل اجلرح من خرج وإن
يتوضـأ   - أيضـا  -، وقوله )3(منهما عقد معاوضة الكُ وجوازه يف البيع مع أنَّ ،النكاح

وكقـول   .)4(للغسل بوجِال املانعني مك احلائض مع أنَّ أوال تتوض اجلنب إذا أراد النوم،
 ،هؤوضـو  انتقض األنف بةصقَ إىل مالد نزل إذا )5()هـ189( بن احلسن الشيباينحممد 

  .)6(ينتقض الذكر مل قصبة يف البول وقع وإذا
فقد وقفت له على فـروق متنوعـة يف الفقـه     ؛)هـ204( الشافعياإلمام وأما 

لفـروق  اه يكون أول من أشار إىل ، ولعلَّ"ةالرسال"واألصول واملصطلح يف كتابه العظيم 
  .األصولية والفروق احلديثية

                                                   

  .7األشباه والنظائر ص )1(
  .34 الفروق ألسعد الكرابيسي ص )2(
  .78الفروق الفقهية ملسلم الدمشقي ص )3(
  .104عدة الربوق للونشريسي ص )4(
أصله من قرية بدمشق يقال هلا أهل الرأي،  هم، إمامموالهو حممد بن احلسن بن فرقد، أبو عبد اهللا الشيباين،  )5(

مث  ،حضر جملس أيب حنيفة سنتني. وهو ابن مثان ومخسني سنةهـ 189مات بالري سنة ، وومولده بواسط ،حرستا
املبسوط، والزيـادات،  : له كتب كثرية منها .تفقه على أيب يوسف، وصنف الكتب الكثرية ونشر علم أيب حنيفة

  .، واملوطأواجلامع الكبري، واآلثار
  .6/80؛ األعالم 2/516؛ تاريخ بغداد 135؛ طبقات الفقهاء للشرياوي ص3/122اجلواهر املضية 

  .35الفروق ألسعد الكرابيسي ص )6(
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بيانه ما تفترق به صالة الفرض عن صالة التطوع من أحكام : فمن الفروق الفقهية

كوجوب قضاء الفرض وعدم وجوب قضاء النفل وكجواز الصالة على الدابة يف النفـل  
  .)1(وعدم جواز ذلك يف الفرض 

ا كان أو كتاب - ريقه بني اخلربِتف :ومن الفروق األصولية اليت جاء ذكرها يف الرسالة
ل فيستتاب من امتنع عن قبوله، وبني اخلرب احملتم ؛فيه كالش سعوال ي ،املقطوعِ به - سنة

ة على هـذا  احلج هوبيان ،ماحملر م واالختالف غريِوتفريقه بني االختالف احملر .)2(للتأويل
  .)3(التفريق

الفرق بني مراسيل كبار التابعني وبني  :يها الشافعيومن الفروق احلديثية اليت أشار إل
ـ وو ،رديوأ، والفرق بني أحوال احلديث املنقطع وبيان مىت يقبل )4(مراسيل صغارهم ه ج

  .وال يسعين إال أنْ أقول بأنَّ الشافعي هو أول من اعتىن بذكر الفروق احلديثية، )5(ذلك
لفة أوجدت احلاجة إىل بيان الفروق فمثل هذه الصور املتشاة ذات األحكام املخت

ـ  ا لاللتباس وما قد يودفع ،ا عن معانيهاا وكشفًتوضيح ،بني املسائل ن ساور بعضـهم م
إظهار هذه الفروق كان يف جمـال الـدرس    ، غري إنَّوجود اختالف بني فتاوى العلماء

  .)6(ومل تعرف سبيلها إىل التدوين يف مصنفات خاصة ،واملناظرات واجلدل
ـ 189( حممد بن احلسن الشـيباين  إىل أنَّ )7(؛ وقد ذهب بعض الباحثنيهذا ) هـ

وذلك يف كتابه  ،ةصاحب أيب حنيفة هو أول من ألف يف الفروق يف الفقه اإلسالمي عام
  " .اجلامع الكبري"

                                                   

 .321الرسالة ص )1(

 .461-460املصدر السابق ص )2(

  .561-560املصدر السابق ص )3(
  .476املصدر السابق ص )4(
 .461-460املصدر السابق ص )5(

 .بتصرف 66-65للباحسني ص" الفروق الفقهية واألصولية" )6(

  .1/8حممد طموم يف مقدمة حتقيقه لفروق الكرابيسي  روهو الدكتو )7(
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 ، وإنةوإنما هو يف الفقه بعام ،واعترض عليه بأنّ كتاب اجلامع ليس خاصا بالفروق

 وقد نقل عنهم فقه ،الفروق فهو كغريه من األئمة الذين عاصروه على بعضِاحتوى كتابه 
  .)1(وفيه تنبيهات على طائفة من الفروق كالشافعي ومالك وغريمها ،كثري

وبعد البحث والتفتيش يف الكتب اليت توقفت على تصنيف يف  املصنفاتىن بذكر ع
وهـو أبـو علـي     ؛حد فقهاء الشيعةأحسبه فيما يبدو أنه يف الفروق الفقهية أل ؛الفروق

حدد طبيعـة  ومل أجد معلومات كافية ت )2()هـ224(احلسني بن حمبوب الرزاد الكويف 
الكتاب، ويف أي جمال هو، فإنْ كان كما حسبته فيعد أول تصنيف مستقلٍّ يف الفـروق  

  .الفقهية
ـ  بصم قَهل نعلماء اللغة كا جند أنَّ ،ويف احلقبة نفسها ،وعلى غرار ذلك بق يف الس
يصعب حتديد أول من كتب يف الفروق  لكن ،فصنفوا يف الفروق ؛التصنيف يف هذا اال

 أبو: فوا يف هذا الباب، وهمفقد وقفت على ثالثة أئمة من أئمة اللغة تعاصروا صن ؛اللغوية
نري قطرب حممد بن املسـت ، و)4()هـ203( املثىن نبومعمر  ،)3()هـ200( اليبالكُ زياد

                                                   

  .67-66الفروق الفقهية للباحسني ص )1(
 .هـ224تويف سنة  .من علماء الشيعة اإلمامية ،الكويف ، أبو عليويقال السراد ،و احلسن بن حمبوب الزراده )2(

  .، وغريهاعلل األحاديث ،طبقات الرجال ،كتاب الفرائض، كتاب النكاح ،تفسري القرآن: ن التصانيفله م
  .1/276؛ الفهرست البن الندمي 1/266 هدية العارفني

كتاب  :له.من بين عامر بن كالب ،اأبو زياد الكاليب، أعراىب بدوى، كان شاعر ،يزيد بن عبد اهللا بن احلرهو  )3(
  .، وغريهنسانإلخلق ا ،كتابإلبلاالنوادر،كتاب 

معجم ؛ 2/535هدية العارفني  ؛8/184 األعالم ؛6/466للبغدادي  األدبخزانة  ؛1/50الفهرست البن الندمي 
  .2/318 إيضاح املكنون ؛13/238املؤلفني 

 ،اللغوي األخباري الفقيه ،بغدادي الدار والوفاةال ،البصري املنشأ ،هو احلافظ أبو عبيدة معمر بن املثىن التميمي )4(
أخبار قضاة بصرة، إعراب القرآن، غريب احلـديث،   :صنف من الكتب .203وتويف سنة  ،هـ110ولد سنة 

  .غريب القرآن
 ؛2/467 هدية العارفني؛ 5/235 ؛ وفيات األعيان8؛ نزهة األلباء ص 6/2704؛ معجم األدباء 9/445السري 

 .1/58الفهرست 
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 ،اليب أسبقهم لذلك لتقدم سنة وفاتـه أبا زياد الكُ ولعلَّ، )1()هـ206( البصري النحوي

  .واهللا أعلم
ومع نشاط حركة التـأليف يف   ،إىل منتصف القرن الرابع ثويف اية القرن الثال

العلوم ات؛عت املؤلفات فيهسع نطاق التدوين يف الفروق وتنو يف الفروق  فظهرت مصنفات
والفروق أليب الفضل  ،)2()هـ306(الفروق أليب العباس أمحد بن سريج : منها ،هيةالفق

  .)3()هـ322(حممد بن صاحل الكرابيسي 
 البسـيت  ابن حبانمام احلافظ إللف فقد وقفت هلا على مصن :الفروق احلديثيةوأما 

التسوية بني "، كما ميكن إدراج كتاب "ثنابني أخربنا وحد لُصالفَ": أمساه )4()هـ354(
أيب جعفر الطحـاوي   الفقيه املفسروإلمام احملدث ل" حدثنا وبني أخربنا وذكر احلجة فيه

 .؛ وإن كان قد نصر يف جزئه هذا القول بعدم التفريق بني حدثنا وأخربنـا )5()هـ321(

                                                   

أحد أئمة  - بضم القاف والراء - املعروف بقطرب ،أبو علي البصري النحوي ،دهو حممد بن املستنري بن أمح )1(
غريب احلديث،  غريب اآلثار، إعراب القرآن،: هـ، له206تويف سنة ، وكان على مذهب املعتزلة، النحو واللغة

  .كتاب العلل يف النحو، معاين القرآن، وغري ذلك
  .1/58، الفهرست 2/9 هدية العارفني؛ 7/95األعالم ؛ 4/321 ؛ وفيات األعيان6/2646معجم األدباء 

وناشـر مـذهب    ،حامل لواء الشافعية يف زمانه ي،دأبو العباس البغدا ،هو أمحد بن عمر بن سريج القاضي )2(
تـويف سـتة   وهـ، 249ولد سنة . الشافعي، تفقه بأيب القاسم األمناطي وغريه، وأخذ عنه الفقه خلق من األئمة

   .شرح املهذب، واخلصال، والودائع ملنصوص الشرائع: ئة مصنف منهاله أربعما. هـ306
 .1/66وفيات األعيان  ؛108طبقات الفقهاء للشريازي ص ؛14/201سري ال ؛3/21السبكي  طبقات

  .هـ322املتوىف سنة  ،أبو الفضل السمرقندي احلنفي ،هو حممد بن صاحل الكرابيسي )3(
 .3/355معجم املؤلفني  ؛1257ص كشف الظنون ؛6/162األعالم  ؛2/33هدية العارفني 

صاحب  ،العالمة، احلافظ اود، شيخ خراسان اإلمامأبو حامت البسيت،  ،هو حممد بن حبان بن أمحد التميمي )4(
عاملاً بالنجوم  ،وحفاظ اآلثار ،وكان من فقهاء الدين ،ويل قضاء مسرقند ولد سنة بضع وسبعني ومئتني،. التصانيف

  .وغري ذلك واروحني، ثقات،وال ،املسند الصحيح :صنف .هـ354مات سنة. العلم والطب وفنون
؛ شذرات الـذهب  6/311؛ البداية والنهاية 3/131لسبكي ، طبقات ا3/920 تذكرة احلفاظ ؛16/92 ريالس
4/285. 

لعالمة احلـافظ  ا اإلمام ،أبو جعفر الطحاوي احلنفي ،ري املصريجزدي احلَ، األأمحد بن حممد بن سالمةهو  )5(
هـ، 239من أعمال مصر، ولد سنة طحا  من أهل قرية .الكبري، حمدث الديار املصرية وفقيهها، صاحب التصانيف

  = .القرآن الشروط، أحكام، اختالف العلماءشرح معاين اآلثار، شرح مشكل اآلثار، : صنف. هـ321وتويف سنة
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وقد ذُكر كتاب آخر عاجل هذه املسألة ألحد احملدثني يف طبقة اإلمام النسائي، وهو حممد 

اإلنصاف "؛ فقد صنف كتابا عنونه بـ)1(احلسن بن خالد التميمي اجلوهري املصري بنا
  ".فيما بني األئمة يف حدثنا وأنبأنا من اخلالف

ف بعضهم رسائل يف مسألة معينة آخر من التصنيف، فألَّ ويف هذه الفترة ظهر نوع
ـ 331( بن ثابترسالة أليب سعيد سنان : ومن ذلك مسائل قليلة حمدودة أو يف  )2()هـ

والفرق بني الصدر والقلب والفـؤاد للحكـيم الترمـذي     الفرق بني املترسل والشاعر،
  .األصولية ذُكر يف هذه الفترة قالفرو يف اومل أجد تصنيفً ،)3()هـ318(

رت املؤلفات كثُ ،ومع نضج العلوم الشرعية - سيف القرن اخلام -وبعد هذه الفترة 
كل مذهب مؤلفات عديـدة أذكـر    حىت أصبح يف ؛لفقهيةا الفروق ايف الفروق خصوص

ـ 407( فروق بني مسائل مشتبهة يف املذهب البـن الكاتـب املـالكي   : منها  ،)4()هـ
                                                                                                                                                  

شـذرات   ،1/102اجلواهر املضـية   ؛6/207 هايةالبداية والن؛ 142، صطبقات الشريازي؛ 15/27السري = 
  .4/105 الذهب

)1( وهو من طبقة اإلمام مل أقف له على ترمجة بعد حبث طويل يف كتب التراجم والطبقات والتاريخ املتوفرة لدي ،
: انظـر . ابن الصالح والعراقي والسـخاوي : النسائي، وقد ذكره وكتابه هذا غري واحد من علماء احلديث؛ منهم

 .2/36املغيث للسخاوي  ؛ فتح36-2/35رة والتذكرة للعراقي ؛ التبص84املقدمة البن الصالح ص

ا كان نصراني ، األديب املؤرخ الفلكي،الطبيب سعيد، أبو بئاثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصهو سنان بن  )2(
هليئـة؛ تـويف سـنة    اوة بالغة يف علـم  متهر يف الطب، وكانت له ق. كان يلحق بأبيه يف معرفة علومهو ،مث أسلم
الرسائل السلطانية، إصالح كتاب أفالطون في األصول  ،ريخ ملوك السريانينيارسالة في ت: من تصانيفه. هـ331

  .اهلندسية
 .1/800؛ معجم املؤلفني 3/41؛ األعالم 15/281؛ الوايف بالوفيات 3/1405معجم األدباء 

اضـطرب   .الزاهد احلافظ، العارف،. املعروف باحلكيم الترمذي أبو عبد اهللا، .هو حممد بن علي بن احلسن )3(
 ،إثبات العلل للشـريعة : من تصانيفه .أو بعدها هـ318سنة وأقرب األقوال أنه تويف يف تاريخ وفاته،  نؤرخوامل

  .وغري ذلك ،ختم األولياء، نوادر األصول يف معرفة أخبار الرسول ،ختم األنبياء
األعـالم  ؛ 16-2/15 هدية العـارفني ؛ 2/645 تذكرة احلفاظ؛ 2/245؛ طبقات السبكي 13/439السري 

6/272.  
 املشـاهري،  القـريوان  فقهاء من. الكاتب بابن املعروف الكناين حممد بن علي بن الرمحن عبد القاسم أبو هو )4(

 يف اقوي وكان. املذهب من ةمشتبه مسائل يف تفقه. مشهور ضلهفو والنظر، والفقه بالعلم موصوفا كان ،وحذاقهم
  .هـ408تويف سنة  .جزًء ومخسني ةئما حنو الفقه، يف كبري كتابله  املناظرة،

 . 2/706ترتيب املدارك للقاضي عياض 
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ـ 446( ي احلنفـي فوالفروق ألمحد النـاط واألجناس   ، والفـروق للجـويين  )1()هـ

حىت عد بعض الباحثني القرن اخلامس العصر الذهيب للفـروق الفقهيـة    ،)2()هـ438(
  .لظهور أبرز املصنفات فيه وكثرا

 ،واتضاح مناهجهمـا  ،وأصول احلديث ،وعلى الرغم من نضج علْمي أصول الفقه
د الفروق بني القواعد والضوابط احلديثية رد من أفْوجإال أنه مل ي ؛وكثرة املصنفات فيهما

عنـد   سبب ذلك وضوح القواعـد واملصـطلحات   الظاهر أنَّيف كتاب، و ةاألصولي أو
، فبقيـت  وما اشتملت عليه من احتـرازات  ،وا مبا أوردوه من تعريفاتكتفَفا ،أصحاا

الفروق احلديثية منثورةً ضمن أنواع علوم احلديث يف كتب املصطلح، واجلرح والتعديل، 
  .وغريها من املصنفات

يعترب أول  ،)هـ684( ولعل كتاب اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف
ب يف الفروق األصولية حيث تكلم فيه مؤلفه عن الفرق بني الفتيا واحلكـم وبـني   كتا

وهذا الكتاب أسبق يف التأليف من كتابه الثاين الفروق  ،تصرفات احلكام وتصرفات األئمة
على إنه ميكن اعتبار كتابه الفروق  ،به إليه القرايف يف مقدمة الفروقالذي اشتهر به كما ن

 بأس ا  الفروق األصولية الشتماله على مجلة اليفمن الكتب  - مع شيء من التحفظ -
على فروق يف جماالت  فكتابه هذا قد اشتمل أيضا وإالَّ ؛من الفروق بني القواعد األصولية

  .خمتلفة
ا باملقارنة مـع  مث ظهرت بعده مصنفات أخرى يف الفروق األصولية لكنها قليلة جد

  .لغويةاملصنفات يف الفروق الفقهية وال
                                                   

من  - نسبة إىل عمل الناطف وبيعه وهو نوع من احللوى - هو أمحد بن حممد بن عمر، أبو العباس الناطفي )1(
  .الواقعاتاألجناس والفروق، : من تصانيفه. هـ446حناف الكبار، مات سنة أحد الفقهاء األو ،ل الريهأ

   1/213األعالم  ؛1/297اجلوهر املضية يف طبقات احلنفية 
)2( هو عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حوالد إمام احلـرمني، يلقـب بـركن    . أبو حممد اجلويين الشافعي، ويهي

، وكان لفرط الديانة مهيبا، ال جيري بني يديه إال اجلد والكالم، إما اا مفسرا، حنويقًًا حمقِّقًا مدقِّكان فقيهاإلسالم، 
، التلخيص يف التبصرة يف الفقه، التفسري الكبري :له. هـ438سنة  يف علم أو زهد، أو حتريض على حتصيل، مات

  .أصول الفقه
 العارفني هدية ؛17/363ايف بالوفيات ؛ الو6/507البداية والنهاية  ؛17/617؛ السري 5/73لسبكي اطبقات 

1/451. 
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قلّ التصنيف يف الفـروق وضـعف    ؛شرعالرابع القرن هذا القرن وإىل غاية وبعد 

؛ مل خيلُ عصر من وجود مصنف يف الفـروق  غري أنه ،اط العلماء واهتمامهم ذا العلمنش
   .كما ستراه يف جريدة املصنفات

 مصـنفات  كما بدت عناية املتأخرين من احملدثني يف التنبيه على الفروق احلديثية يف
علوم احلديث، ويظهر ذلك جليا يف كتب احلافظ ابن حجر، وكتب مـن جـاء بعـده    

  .كالسخاوي والسيوطي، وغريهم
حيث  ؛ويف عصرنا هذا ظهرت أشكال أخرى من التصانيف على يد بعض الباحثني

ن، أو معـي  ومجعها من كتاب يف فن ،أو الشرعية ،أو األصولية ،تستخرج الفروق الفقهية
ستخراج الفروق لبعض العلماء من خالل كتبه، واعتىن آخرون بإخراج التراث العلمي يف ا

  .هذا الباب وحتقيقه ودراسته
الكتب احلديثية، ومل أر من مجعها يف كتاب؛  أما الفروق احلديثية؛ فقد ظلَّت حبيسةَ

وهو أبـو   بعض الباحثني من مجع الفروق املتعلقة بألفاظ اجلرح والتعديل؛ به سوى ما قام
شفاء العليل بألفـاظ وقواعـد اجلـرح    "احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين يف كتابه 

 نفقد عقد بابا؛ حتدث فيه عن ألفاظ يف اجلرح والتعديل ختتلف يف املعىن، قد يظَ" والتعديل
 احتادها لتشاها يف اللفظ، ضمه فروقًا كثرية من هذا النوع، وقد استفدت منه كـثريا يف 

  .)1(حبثي هذا
  
  

                                                   

" الفـروق الفقهيـة واألصـولية   "استفدت كثريا من مسائلها من كتاب الدكتور الباحسني  ةما يتعلق بالنشأ )1(
، ومقدمة الدكتور عمر السبيل على إيضاح الـدالئل  7، ومقدمة الدكتور طموم على فروق الكرابيسي ص61ص
  .خري ي كلَّجزاهم اهللا عن. 25ص
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  .علم الفروق املصنفـات يف: املطلب الثاني
ا كثرية، ومل ينحصر يف جمال واحد فقـط؛ فظهـرت   يف الفروق مشل فنون فالتصني

وسأسرد هنا بعض ما . امصنفات يف الفروق الفقهية واألصولية واحلديثية واللغوية وغريه
وقفت عليه من ذلك يف كل فن ترتيب الزمين للمؤلفنيا المن الفنون؛ مراعي.  

  .املصنفات يف الفـروق الفقـهية :أوال
، )هـ306(أليب العباس أمحد بن سريج الشافعي : الفروق يف فروع الشافعية -1

  .وفروقه هذه مشتملة على أجوبة عن أسئلة متعلقة مبختصر املزين
للقاضي عبـد الوهـاب    :الفقه مسائل يف الفروقباجلموع والفروق ويسمى  -2

، وقـال  )2(وابن فرحونالدمشقي  بن علي ، وقد ذكر كتابه مسلم)1()هـ422( ملالكيا
   )3(اهـ.لكنه كثري الفائدة ؛كتاب لطيف: عنه الطويف

، ويسمى )هـ438(أليب حممد عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي : الفروق -3
ومن أحسن ( :، قال عنه الزركشي"اجلمع والفرق"، ويسمى "الفروق يف فروع الشافعية"

  .)4()وأيب اخلري ابن مجاعة املقدسي  ،ما صنف فيه كتاب الشيخ أيب حممد اجلويين
  .)5(أليب الفضل مسلم الدمشقي تويف يف القرن اخلامس :الفروق الفقهية -4

                                                   

أحد أئمة املذهب، كان حسن النظر، جيـد  . هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي املالكي، القاضي أبو حممد )1(
صرة ملذهب إمام نال: له .هـ422وفريد عصره، تويف سنة  ،نسيج وحده ،ثقة حجة ،ا للمذهبا ناصرارالعبارة نظَّ

  .ألدلة يف مسائل اخلالف، وغري ذلكدار اهلجرة، واملعونة ملذهب عامل املدينة، وكتاب ا
 .2/692؛ ترتيب املدارك 262-261الديباج املذهب البن فرحون ص

  .262ص الديباج املذهب؛ 61ملسلم الدمشقي ص الفروق الفقهية )2(
 .86للباحسني ص ة، بواسطة الفروق الفقهية واألصولي73علَم اجلذل ص )3(

ق قسما منه ، وحقّ"اجلمع والفرق"م باسم 2004ه دار اجليل سنة والكتاب طبعت. 1/69املنثور يف القواعد  )4(
هـ، مث متَّـم  1405ري جبامعة اإلمام ابن سعود سنة ستالدكتور عبد الرمحان بن سالمة املزيين يف أطروحته للماج

  .حتقيقه يف رسالته للدكتوراه
فقيـه  . ويعرف بغالم عبد الوهاب ،الدمشقي ، أبو الفضلهو مسلم بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن حسني )5(

  .، عاش يف القرن اخلامسفشهر به. مالكي مشهور، اختص بالقاضي أيب حممد بن نصر وأطال صحبته، وخدمته
  .427؛ الديباج ص2/765 ترتيب املدارك

  .م بتحقيق حممد أيب األجفان، ومحزة أيب فارس1992والكتاب طبعته دار الغرب اإلسالمي سنة 
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  .)1()هـ570( ألسعد بن حممد الكرابيسي: الفروق -5
حلنبلـي الشـافعي   للشهاب القاضي جنم الدين املقدسـي ا : الفصول والفروق -6

  .)2()هـ638(
  .)3()هـ756( لتقي الدين السبكي: الفرق يف مطلق املاء واملاء املطلق -7
لعبد الرحيم بن عبد اهللا الزريرايت احلنبلي : إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل -8

د واستدراكات من كـالم  وزاد عليها فوائ" فروق السامري"، وهو خمتصر )4()هـ741(
  .ريهأبيه وغ

لعبـد الـرحيم األسـنوي    : مطالع الدقائق يف حتريـر اجلوامـع والفـوارق    -9
ولذا تصانيف كثرية من أنفسها مطـالع  :( قال عنه صاحب الفوائد اجلنية .)5()هـ772(

                                                   

هـ، 570 سنة تويف .احلنفي النيسابوري املظفر أبو ،اإلسالم مجال ،الكرابيسي احلسني بن حممد نب أسعد هو )1(
  .، وغريهالكبري احلاوي شرح يف املوجز :صنف .هـ539وقيل سنة 

  .1/204؛ هدية العارفني 1/351؛ معجم املؤلفني 1/301األعالم 
  .هـ1402طُبِع كتابه بتحقيق الدكتور حممد طموم سنة 

املعروف بـابن   .أمحد بن حممد بن خلف، القاضي العالّمة جنم الدين أبو العباس املقدسي احلنبلي الشافعيو ه )2(
طريقة : له. هـ ودفن بقاسيون638تويف سنة ،وبرع يف علم اخلالف ،طاف البلدانهـ، 578ولد سنة  احلنبلي،

  .يف اخلالف، وكتاب الفصول، والدالئل األنيقة، وغري ذلك
  .263-1/262معجم املؤلفني ؛ 8/18؛ الوايف بالوفيات 7/184؛ البداية والنهاية 2/89قاضي طبقات ابن 

احلافظ تقي الدين  -بضم السني املهملة قرية من قرى منوف مبصر  -علي بن عبد الكايف بن علي السبكي  هو )3(
أبو احلسن اإلمام الفقيه احملداالبتهاج يف شرح : من تصانيفه. هـ756وتويف سنة  ،هـ683ولد سنة  .ث الشافعي

  . الدر النظيم يف تفسري القرآن العظيم ،تكملة شرح املهذب للنووي ،املنهاج للنووي يف الفقه
 .4/302؛ األعالم 3/63؛ الدرر الكامنة 3/47؛ طبقات ابن قاضي 10/139طبقات السبكي 

شرف الدين أبو حممد، ولد ببغـداد،   ،يه اإلمامهو عبد الرحيم بن عبد اهللا بن حممد الزريرايت البغدادي، الفق )4(
تصر املطلـع  خم ا،احلسن، وذيل عليه أيبخمتصر طبقات احلنابلة للقاضي : من آثاره. هـ741سنة تويف  ا، ونشأ

  .البن أيب الفتح، وغري ذلك
  .2/132؛ معجم املؤلفني 8/228؛ شذرات الذهب 5/104 ذيل طبقات احلنابلة

  .هـ1414عمر السبيل يف رسالته للماجستري، وطبعته جامعة أم القرى مبكة سنة والكتاب حققه الدكتور 
ولـد سـنة   . الفقيه الشـافعي  ،حسن القرشي املصري، مجال الدين أبو حممد األسنوي هو عبد الرحيم بن )5(

، والتنقيح فيما يرد علـى التصـحيح   ،املهمات: ف التصانيف املفيدة منهاوصن. هـ772هـ، وتويف سنة 704
  =                                     .واهلداية إىل أوهام الكفاية، تلخيص الرافعي الصغري، األشباه والنظائر ،التمهيد
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، والكتاب قام بتحقيقه الـدكتور  )1() الدقائق يف اجلوامع والفوارق جلمال الدين األسنوي

  . امعة األزهرنصر فريد يف رسالة الدكتوراه جب
لبدر الدين حممد بن أىب بكر سليمان الشـرف  : االعتناء يف الفرق واالستثناء -10

  .)2(تويف يف القرن التاسع بن اإلمام الزكي البكري املصري الشافعيا
ق أليب العبـاس  عدة الربوق يف مجع ما يف املذهب مـن اجلمـوع والفـرو    -11

  .روق يف مسائل الفقه، وبعضهم يسميه الف)3()هـ914(الونشريسي 
لعبد الرمحان بن : القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة -12

  .)4()هـ1376(ناصر السعدي احلنبلي 
للـدكتور  : الفروق الفقهية يف املذهب احلنبلي كما يراها ابن قدامة املقدسي -13

  .)5()معاصر(اهللا بن محيد القطميل  عبد

                                                                                                                                                  

  .1/56؛ هدية العارفني 2/354 الدرر الكامنة ؛8/383؛ شذرات الذهب 3/132 ابن قاضيطبقات = 
  .95ص )1(
طبع الكتـاب  و. 3/167معجم املؤلفني  ؛1/98املكنون إيضاح  ؛7/169خاوي الضوء الالمع للس: انظر )2(

ق قسم العبادات منه الدكتور سعود الثبـييت يف  كامالً بتحقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، وحقَّ
 ).االستغناء يف الفرق واالستثناء(رسالته للدكتوراه باسم 

العباس فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان، ونقمـت  أبو  ،هو أمحد بن حيىي بن حممد الونشريسي التلمساين )3(
ـ 914سنة  هـ فتوطنها إىل أن مات فيها 874وفر إىل فاس سنة  ،ا فانتهبت دارهعليه حكومتها أمر  :لـه  .هـ

واملنهج  ،وبالد املغرب واألندلسعلماء إفريقية  فتاوىاملعيار املعرب عن و ،مالك اإلمامإيضاح املسالك إىل قواعد 
  .املنهل الرائق يف أحكام الوثائقالفائق و
  .1/325؛ معجم املؤلفني 1/269 األعالم

  .هـ1410طبع كتابه بتحقيق محزة أيب فارس، ونشرته دار الغرب اإلسالمي سنة 
األصـويل، ولـد   فقيه الفسر، هو أبو عبد اهللا عبد الرمحان بن ناصر بن عبد اهللا السعدي التميمي، العالمة امل )4(

تيسري الكرمي الرمحـان يف  : له مصنفات كثرية، منها. هـ1376هـ، وتويف سنة 1307يم سنة بعنيزة من القص
األصـول،  طريق الوصول إىل العلم املأمول من ، القواطع والرباهني يف إبطال أصول امللحدين تفسري القرآن، األدلة

  .وغريه
  .2/121، معجم املؤلفني 3/430األعالم 
 .هـ1406لرياض سنة نشرته مكتبة املعارف باوكتابه 

 .هـ1413طبع مبطابع الصفا مبكة سنة  )5(
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للـدكتور محـود   : فقهية بني املسائل الفرعية يف الطهارة والصالةالفروق ال -14

  .هي رسالة دكتوراه جبامعة املدينةو ،عوض السهيلي
  :املصنفات يف الفـروق األصـولية :ثانيا

لشـهاب  : اإلحكام يف الفرق بني الفتاوى واألحكام وتصرف القاضي واإلمام -1
كرت يف هذا الفرق أربعني مسألة جامعـة  ذ:( ه، قال عنه مؤلِّفُ)هـ684(الدين القرايف 

ألسرار هذه الفروق وهو كتاب مستقل يستغىن به عن اإلعادة هنا فمن شاء طالع ذلـك  
  .)2() اشتمل على فوائد غزيرة (:، وقال عنه ابن فرحون)1()الكتاب فهو حسن يف بابه 

باألنوار  يعرفو أيضا،لقرايف ل: أنوار الربوق يف أنواء الفروق يف القواعد الفقهية -2
وهو ، وقد طبع طبعات كثرية ،بالفروق أيضا يعرفو ،القواعد السنية يف األسرار الفقهيةو

 ،وأكثروا النقل عنـه  ،اهتم به العلماء يف القدمي واحلديث ،من أنفع الكتب يف هذا الباب
  :وهذّبه وبعضهم علّق عليه، من ذلكومنهم من اختصره 

  .)3()هـ723( البن الشاط األندلسي: قإدرار الشروق على أنواء الفرو -
  .)هـ1367(حملمد علي املالكي : ذيب الفروق -
جلـالل الـدين التيـاين    : رسالة يف الفرق بني الفرض العملـي والواجـب   -3

  .)4()هـ793(
                                                   

  .1/72أنوار الربوق  )1(
طبعة املكتب الثقايف للنشر والتوزيع بالقـاهرة سـنة   : وللكتاب عدة طبعات منها. 129صالديباج املذهب  )2(

هـ بتحقيـق عبـد   1416م بتحقيق أيب بكر عبد الرزاق، وطبعة مكتبة املطبوعات اإلسالمية حبلب سنة 1989
  .الفتاح أيب غدة

الفقيـه   اإلشـبيلي األنصـاري،  سراج الدين أبو القاسم  ،هو القاسم بن عبد اهللا بن حممد الشاط األنصاري )3(
حترير اجلواب . هـ، من تصانيفه723وتويف سنة  ،هـ643ولد سنة  ،نزيل سبتة ،املعروف بابن الشاط ،املالكي

  .، فهرسةعلم الفرائضغنية الرائض يف  ،يف تويف الثواب
إيضاح املكنـون   ؛1/829هدية العارفني؛ 2/644؛ معجم املؤلفني 5/177؛ األعالم 324الديباج املذهب ص

1/51.  
ـ كان أصولي ،مث القاهري احلنفي ،جالل الدين احلليب ،هو رسوال بن أمحد بن يوسف التياين )4( سـئل   ،اا حنوي

رسالة يف  ،تعليقة على شرح األرزجناين ألصول البزدوي :من تصانيفه. هـ793تويف ا سنة  ،القضاء مبصر مل يقبل
  .أيب زيد يف فقه املالكيةابن شرح رسالة . شرح تلخيص املفتاح يف املعاين والبيان ،زيادة اإلميان ونقصانه

 .2/880 كشف الظنون ؛386-1/367هدية العارفني 
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 لسراج الدين البلقيين الشـافعي : ني املوجب بالصحة واملوجب باحلكمالفرق ب -4

  .تة فروقوهي رسالة حتوي س ،)1()هـ805(
 جلـالل الـدين السـيوطي   : كـار السيف النظَّار يف الفرق بني الثبوت واإلن -5

  .)2()هـ911(
رسـالة   ي، وه)معاصر(للدكتور عبد اللطيف احلمد  :الفروق يف أصول الفقه -6

  .دكتوراه جبامعة املدينة
للدكتور راشد بن علـي احلـاوي   : الفروق يف مسائل احلكم عند األصوليني -7

  .رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام ابن سعود ي، وه)اصرمع(
  

  :احلديث علوممصنفات الفـروق يف  :ثالثا
ـ 354(للحافظ ابن حبان البسيت : الفصل بني حدثنا وأخربنا -1 ذكـره   ،)هـ

كما نقل ذلـك عنـه اخلطيـب     مصنفاتهيف  )3()هـ477( مسعود بن ناصر السجزي
ظاهر أنه من مجلة مصنفات ابن حبان املفقـودة،  وهو جزء حديثي، لكنِ ال. )4(البغدادي

وهذه التواليف إمنا يوجد منها الرتر :( فقد قال السجزي بعد أن ذكر مصنفات ابن حبان

                                                   

، مث البلقيين املصري الشافعي، أبو حفـص، سـراج   صلاألعمر بن رسالن بن نصري الكناين، العسقالين هو  )1(
وويل قضاء ، وتعلم بالقاهرةهـ، 724سنة  - من غربية مصر -ولد يف بلقينة شيخ اإلسالم وعلم األعالم، . الدين

تصحيح املنهاج، امللمات  التدريب يف فقه الشافعية، :صنف. هـ805سنة  ، وتويف بالقاهرةـه769الشام سنة 
  .وحماسن االصطالح برد املهمات،

؛ 9/80شذرات الذهب  ؛1/344؛ البدر الطالع 4/42؛ طبقات ابن قاضي 301املعجم املؤسس البن حجر ص
  .5/46األعالم 

نمبجلة البحوث الفقهية املعاصرة بتحقيق محزة الفعر رسالته رتش. 

  .1019ص كشف الظنون ؛1/539هدية العارفني  )2(
بكسر السني  - زيجاحملدث، الرحال، احلافظ، أبو سعيد الس اإلماماهللا بن أمحد،  مسعود بن ناصر بن عبدهو  )3(

رحل يف احلديث، ومسع الكثري، ومجـع   .بالركا - املهملة وسكون اجليم نسبة إىل سجستان  إحدى بالد كابل
   .و املعايلوصلى عليه إمام احلرمني أبهـ، 477تويف سنة . ، وكان صحيح اخلط، صحيح النقلنفيسةالكتب ال
  .5/336؛ شذرات الذهب 6/600، البداية والنهاية 18/532؛ السري 16/237املنتظم 

  . 1/418؛ معجم البلدان 2/469اجلامع آلداب الراوي  )4(
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ف كتبه يف دارٍقَاليسري، وكان قد وفكان السبب ، ا مع تطاول الزمان ضيف ذهاعأمر  ف

1() املفسدين لطان، واستيالَءالس(.  
  .)2()هـ321(ة بني حدثنا وأخربنا أليب جعفر الطحاوي التسوي -2
حملمد بن احلسن بـن  : اإلنصاف فيما بني األئمة يف حدثنا وأنبأنا من اخلالف -3

، وقد ذكر كتابه ابن الصـالح  خالد التميمي اجلوهري املصري من حمدثي القرن الثالث
  .)3(والعراقي والسخاوي

  :املصنفات يف الفـروق اللغـوية :رابعا
  ).هـ200( أليب زياد الكاليب: قالفر -1
  .)4()هـ213( ألصمعيل: الفرق يف اللغة -2
  .)5()هـ250( لثابت بن أيب ثابت اللغوي: الفرق -3
  .)6()هـ311(للزجاج : الفرق -4

                                                   

 .16/95سري أعالم النبالء  )1(

 .الميةع بتحقيق عبد الفتاح أيب غدة، ضمن مخس رسائل يف علوم احلديث، ونشره مكتب املطبوعات اإلسبط )2(

 .40ص: انظر )3(

كان إمام زمانه  ،هـ123ولد سنة  .صاحب اللغة ،هو عبد امللك بن قريب بن عبد امللك األصمعي البصري )4(
مـن   .أبـو داود والترمـذي  البخاري وروى له . هـ216وقيل  ،هـ215سنة وفاته فقيل اخنلف يف. يف اللغة
  .كتاب غريب احلديث ،اب األضدادكتاب املقصور واملمدود؛ كت ،كتاب األجناس :تصانيفه

؛ ـذيب  5/363؛ اجلرح والتعـديل  5/428؛ التاريخ الكبري للبخاري 10/175؛ السري 90نزهة األلباء ص
  .1/61الفهرست ؛ 3/170؛ وفيات األعيان 19/126الوايف بالوفيات ؛ 18/382الكمال 
أعاد مث . 137رحلة الكتاب العريب ص: انظر. م باعتناء داود هايرتميخ موار األملاين1876طبع يف النمسا وكتابه 

  .م1987طبعه الدكتور صبيح التميمي، نشرته دار أسامة، ببريوت سنة 
هو ثابت بن أيب ثابت علي بن عبد اهللا، أبو حممد اللغوي، وراق أيب عبيد القاسم بن سالم، وكان من أمثـل   )5(

هـ250مات يف حدود سنة . و من كبار الكوفينيا، لقي فصحاء األعراب وأخذ عنهم، وهأصحابه، وكان لغوي .
  . كتاب كتاب الزجر والدعاء، كتاب الوحوش، كتاب خمتصر العربية، كتاب العروض: له

  .2/318 ؛ إيضاح املكنون1/289الوايف بالوفيات ؛ 2/771معجم األدباء 
 .م1974ونشره معهد الدراسات واألحباث للتعريب بالرباط  ،حقَّقه حممد الفاسيوكتابه 

من أكابر أهل العربية،  بالزجاج، حنوي زمانه، يعرف .البغدادي السري بن حممد بن إبراهيم إسحاق أبو هو )6(
 يف األمـايل  :الكتب من صنف. هـ311سنة تويف. حسن العقيدة، مجيل الطريقة، وله اختيار يف النحو والعروض

  =                             .وغريها ات كتاب سيبويهشرح أبي، التفسري يف القرآن معاين ،االشتقاق كتاب ،النحو
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أكثر فيـه   :(؛ قال عنه الصفدي)1()هـ351( ب العسكرييأليب الطَّ:الفرق -5
  .)2() وأسهب
  .)3()هـ392( البن جني: الم اخلاص والعامالفرق بني الك -6
  .)4()هـ400(أليب هالل العسكري تويف بعد : الفروق اللغوية -7
  .)5()هـ577( لكمال الدين ابن األنباري: املعترب يف الفرق بني الوصف واخلرب -8
حلسام الدين بن مجال الدين العزيزي الطرحيي : جامع الشتات يف فروق اللغات -9

  .)6()هـ1095(نجفي الرماحي ال

                                                                                                                                                  

؛ 13/223؛ املنتظم 6/613؛ تاريخ بغداد 1/411بغية الوعاة ؛ 1/51؛ معجم األدباء 183ص لباءنزهة األ= 
  .1/5؛ هدية العارفني 1/66الفهرست  ؛5/228 بالوفيات الوايف؛ 14/360السري 

ـ قدم حلب، وأقام ا إىل أن قُ ،من عسكر مكرم .سكري اللغويأبو الطيب الع ،هو عبد الواحد بن علي )1( ل ت
 ،كتاب اإلبدال ،مراتب النحويني :صنف .ي اللغة والعربيةملْأحد احلذاق العلماء املربزين املتقنني لع. هـ351سنة 

  .، األضدادكتاب شجر الدر
  .2/334ؤلفني ؛ معجم امل4/176؛ األعالم 19/173 الوايف بالوفيات؛ 2/120بغية الوعاة 

  .19/173ت الوايف بالوفيا )2(
، ومل علومه التصريف من أحذق النحاة، وكان أكملَ ،اإلمام العالمة ،أبو الفتح النحوي ،هو عثمان بن جني )3(

يتكلف أحد كتـاب  : لـه . هـ392هـ، وتويف سنة 330مولده قبل . من كالمه يف التصريف ومل يتكلم أدق
  .س إىل الغاية، فيه لباب النحو، وكتاب سر الصناعة وهو من أحسن ما صنفه وجودهاخلصائص وهو كتاب نفي

 .1/95؛ الفهرست 19/311الوايف بالوفيات  ؛244نزهة األلباء ص ؛4/1585معجم األدباء ؛ 17/17السري 

الفقه  هو احلسن بن عبد اهللا بن سهل، أبو هالل اللغوي العسكري كان الغالب عليه األدب والشعر ويعرف )4(
كتاب التلخيص يف اللغة؛ وجوده، وكتاب صـناعيت  : من تصانيفه .عاش يف القرن الرابع، ومل تؤرخ وفاته. اأيض

  .، تفسري القرآنالنظم والنثر؛ وهو مفيد، ومجهرة األمثال، ومعاين األدب
  .2/196األعالم ؛ 1/506؛ بغية الوعاة 1/918؛ معجم األدباء 12/50الوايف بالوفيات 

  .دار العلم والثقافة مبصر بتحقيق حممد إبراهيم سليم ةطبع: ه طبع عدة طبعات منهاوكتاب
ا ا ثقة صدوقًكمال الدين ابن األنباري، كان إمام ،هو عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا، أبو الربكات النحوي )5(

فقيها مناظرا غزير العلم، ورعا زاهدا عابدمل  ،خشن املأكل ،ا، وكان خشن العيشأحد شيئًا ال يقبل من ا عفيفًا تقي
هداية الذاهب يف معرفة املذاهب، كتاب ديـوان  : وله من املصنفات. هـ577تويف سنة . يتلبس من الدنيا بشيء

  .أسرار العربية، وغريها. النور الالئح يف اعتقاد السلف الصاحل .اللغة
  .6/425؛ شذرات الذهب 3/139عيان وفيات األ ؛18/147الوايف بالوفيات ؛ 2/86بغية الوعاة 

  3/191معجم املؤلفني : انظر )6(
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حممد بن عبـد الرمحـان    رللدكتو :الفروق اللغوية وآثارها يف القرآن الكرمي -10

  .)معاصر(الشايع 
  :روق يف أصول الدينمصنفات الفـ :خامسا

بـن عبـد السـالم    لسـلطان العلمـاء العـز    : واإلميان الفرق بني اإلسالم -1
  .)1()هـ660(

الشـافعي   املُرحـل  البـن : الويل والعـامل الفرق بني امللك والنيب والشهيد و -2
  . )2()هـ716(

ملرعـي الكرمـي احلنبلـي    : توضيح الربهان يف الفرق بني اإلسالم واإلميـان  -3
  .)3()هـ1033(

خلالد بن حسـني   :العقد اجلوهري يف الفرق بني كسب املاتريدي واألشعري -4
  .)4()هـ1242(الشهرزوري 

                                                   

، شـيخ اإلسـالم   الفقيه الشافعي ،لدمشقياعبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي  عز الدين هو )1(
لـغ رتبـة   صف بأنـه ب س وأفىت وصنف وبرع، حتى ودر. كان عايل اهلمة بعيد الغور يف فهم العلوم .واملسلمني
 ولـد  .، مع الزهد والتقشف، والورع والتفنن يف العلوموالنهي عن املنكرا باألمر باملعروف، كان قائم. االجتهاد،

  . ، وغريهتفسري القرآن القواعد الكربى، الغاية يف اختصار النهاية،: له .هـ660وتويف سنة  ،هـ578سنة 
؛ 7/522؛ شـذرات الـذهب   7/274ية والنهاية ؛ البدا2/137؛ طبقات ابن قاضي 8/209طبقات السبكي 
 .1/580هدية العارفني؛ 18/318الوايف بالوفيات 

ويعـرف يف   ،ابن املرحلب املعروف الشيخ العالمة ذو الفنون البارع ،هو صدر الدين حممد بن عمر بن مكي )2(
كان ال  ،كاء واحلافظة والذاكرةفريد أعاجيب الزمان يف الذ ،العثماين الشافعي ،املصري األصل ،وكيلالالشام بابن 

شرح  ،األشباه والنظائر يف الفقه :له. هـ716سنة  ، وماتهـ665ولد سنة  .يقوم مبناظرة ابن تيمية أحد سواه
  .شبيليحكام الصغرى لإلاأل

؛ البـدر  4/186الوايف بالوفيات ؛ 7/492؛ البداية والنهاية 4/115الدرر الكامنة ؛ 9/253طبقات السبكي 
 .2/143 هدية العارفني؛ 2/234الطالع 

املتوىف  .الفقيه احلنبلي ،مث املقدسي -نسبة لطور كرم قرية بنابلس  -هو مرعي بن يوسف بن أيب بكر الكرمي  )3(
  .1033يف ربيع األول سنة 

  .1/388إيضاح املكنون  ؛2/426 هدية العارفني
وتويف ـا   ،قدم دمشق . الشافعي النقشبنديهو ضياء الدين أبو البهاء خالد بن حسني الشهرزوري العثماين )4(

جالء اإلكدار والسيف البتار بالصالة على النيب املختار، حاشية على مجع الفوائد يف : من تصانيفه .هـ1242سنة
 .1/344هدية العارفني  .احلديث
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للواعظ البغدادي نور الدين : والويلِّ لرسول والنيبالربهان اجللي يف الفرق بني ا -5

  .)1()هـ1331(األدمهي احلنفي 
  :مصنفات الفـروق يف علوم القرآن: ساساد

لعيسى بن عبد العزيز اإلسكندري املقـرئ  : الدالُّ على الفرق بني التاء والدال -1
  .)2()هـ629(املالكي 
  .)3()هـ1171( حملب الدين العمادي :التفصيل يف الفرق بني التفسري والتأويل -2
  .)4()هـ1178(لعبد الكرمي الشرابايت : الفرق بني القرآن واألحاديث القدسية -3

  :خمتلفة فنونمصنفات الفـروق يف : ابعسا
 عـن  قـال السـبكي  . هـ218يف حدود  املتوىفللحكيم الترمذي : الفروق -1

 ،لةة واادواحملاج ،ني املداراة واملداهنةال بأس به بل ليس يف بابه مثله يفرق فيه ب:( كتابه
  .)5() من أمور متقاربة املعىن ،اجر موهلُ ،واالنتصار واالنتقام ،واملناظرة واملغالبة

                                                   

 .لشهري بـالواعظ ا ،نور الدين مصطفى بن ناصر الدين حممد بن حممد احلسيين األدمهي البغدادي احلنفي هو )1(
اإلرشاد ملن أنكر املبدأ والنبوة واملعاد، خالصة املقال يف الكالم على حديث شـد  : صنف. هـ1331املتوىف سنة

  .الرحال، الدر النضيد يف أحكام االجتهاد والتقليد
 .2/461هدية العارفني

املقـرئ   ،مث اإلسـكندري  ،موفق الدين أبو القاسم الشريشي ،هو عيسى بن عبد العزيز بن سليمان اللخمي )2(
 ،اإلجالة يف شـرح اإلمالـة   ،بالة يف شرح الرسالةإلا :صنف. هـ629وتويف سنة  هـ،550ولد سنة  .املالكي

  . اإلخبار بصحيح األخبار
 .1/442، إيضاح املكنون1/808هدية العارفني

هـ، 1171، وتويف سنة هـ1103ولد سنة  .هو حامد بن علي بن إبراهيم العمادي املفيت الدمشقي احلنفي )3(
اإلظهار  ،اختالف آراء احملققني يف رجوع الناظر على املستحقني ،اإلحتاف شرح خطبة الكشاف: له من التصانيف
  .تشنيف األمساع يف إفادة لو لالمتناع ،ليمني االستظهار

 .1/261هدية العارفني

ولد سنة ، - الذي يصنع املشروبات -رابايت املعروف بالش ،هو عبد الكرمي بن أمحد بن علوان احلليب الشافعي )4(
تعليقة على الشفا للقاضـي   ،ثني لعوايل احملدبنيإنالة الطال: له من التصانيف .هـ1178وتويف سنة  هـ،1106
  .تعليقة على كنوز احلقائق يف أحاديث خري اخلالئق ،عياض

 .4/51األعالم  ؛1/613هدية العارفني 

 .2/246 السبكيطبقات  )5(
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السيد للربزجني حممد بن : ضييف الفرق بني الصالة والسالم والتر يالقول املرض -2
  .)1()هـ1103(احلسيين 
مجع وترتيب علي بن إمساعيل القاضي : عند ابن القيمالفروق الشرعية واللغوية  -3

  .)2()معاصر(
  .)3()معاصر(مجع وترتيب يوسف الصاحل : الفروق البن قيم اجلوزية -4
للدكتور يعقوب بن عبـد الوهـاب الباحسـني    : الفروق الفقهية واألصولية -5

  .)4()معاصر(
فدت وهي دراسة نظرية وصفية تارخيية لعلم الفروق الفقهية واألصولية، وقد اسـت 

 .صاحبها ااهللا خري ىكثريا، فجز امنه

                                                   

هـ، وتويف باملدينة 1040هو حممد بن السيد عبد الرسول بن قلندر احلسيين الشهرزوري الشافعي، ولد سنة  )1(
اه إىل معىن حديث من قرأ حرفا من كتاب اهللا، اإلشـاعة يف  إرشاد األو: هـ، له تصانيف كثرية منها1103سنة 

  .أشراط الساعة
 .2/303؛ هدية العارفني 2/253إيضاح املكنون 

 .هـ1423بع بدار ابن القيم بالرياض سنة ط )2(

 .هـ1413الرياض سنة ب طابع الفرزدقطبع مب )3(

 .هـ1419نشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة  )4(
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����:  
ها هو مثرة علم احلديث والغاية منه، وهذا أمر ليس يناله األحاديث وتضعيفُ تصحيح

متينـة وأصـوالً    ث وخائض فيه، ولقد وضع أئمة احلديث قواعددارس لعلوم احلدي كلُّ
عظيمة حفاظًا جلناب السنة النبوية من أن يداخلها الدخيل من األقوال، والسـقيم مـن   

  .�األحاديث؛ واليت ال جيوز نسبتها إىل املصطفى 
وملّا كانت أسانيد األحاديث كثرية، يصعب ويعسر على طالب احلديث أن حييط ا 
علما، أو أن حيفظها يف صدره؛ وتصحيح احلديث وتضعيفه إمنا ينبين على الوقوف عليها؛ 

، فقد احتزر أئمـة  )1() الباب إذا مل جتمع طرقه مل يتبني خطؤه :(علي بن املديينكما قال 
مـا مل   �أن يقولوا النيب  الشأن يف مصطلحام عند احلكم على األحاديث خوفًا وخشيةً

هذا حديث إسـناده  " رون بقوهلم أن ينفُوا عنه حديثاً قاله، فنجدهم كثريا ما يعبيقُلْ، أو 
  ".إسناده ضعيف"صحيح أو 

هذا حـديث  " ومن ثَمت نبه علماء املُصطلح يف مصنفام على التفريق بني قوهلم
هذا حـديث  " وبني قوهلم ،"ضعيف اإلسناد"أو  ،"اإلسناد حسن"أو  ،"صحيح اإلسناد

  ".حديث ضعيف"أو  ،"حديث حسن"أو  ،صحيح

�6� 7�����6� 7�����6� 7�����6� 7���� : : : :85?����� 8@ ����� ����85?����� 8@ ����� ����85?����� 8@ ����� ����85?����� 8@ ����� ����....        
هذا حديث " دون قوله" حسن اإلسناد"أو " هذا حديث صحيح اإلسناد"قول الناقد 

ال يصح لكونـه  ، و"نادحديث صحيح اإلس"قد يقال  هألن ؛"حديث حسن" أو ،"صحيح
من جهة املنت أو اإلسناد الًأو معلَّ اشاذ.  

هـذا  "بالصحة كقـوهلم   ادناحلكم لإلس رأَواو :()هـ806( قال احلافظ العراقي
، وكذلك حكمهم على اإلسناد "هذا حديث صحيح"دون قوهلم " حديث إسناده صحيح

                                                   

 .، ورواه أيضا عن أمحد بن حنبل بنحوه1700:رواه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي، رقم )1(
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لثقـة   اإلسناد حألنه قد يص ؛"حديث حسن"قوهلم  ندو "سناد حسنإ" باحلسن كقوهلم

  .)1()و علة أوذ احلديث لشذ حال يصرجاله و
ال يعدل  ؛ام منهمإلمالذي ال شك فيه أن او:( )هـ852( وقال احلافظ ابن حجر

  .)2() ام ألمر إالَّ "صحيح اإلسناد"إىل قول  "صحيح"عن قول 
املعتمد يف التصحيح والتضعيف من  اإلمام )هـ643( ابن الصالح احلافظُ واستثىن

  .حةم للحديث بالصحكُظاهر أنه يومل يذكر علة له فال" إسناد صحيح"هذا؛ فإنه إذا قال 
صـحيح  "غري أن املصنف املعتمد منهم إذا اقتصر علـى قولـه   :( قال ابن الصالح

اهر منه احلكم بأنـه صـحيح يف   ظفاليذكر له علة قادحة، ومل يقدح فيه؛ مل و ،"اإلسناد
  .)3() والظاهر ألن عدم العلة والقادح هو األصل ،نفسه

  :يف نقطتنيافظ ه احلبوتعقَّ
ه يف رط عدملو كان هو األصل ما اشت إذْيف قوله أن عدم العلة هو األصل؛  :األوىل

حيتمل أن يكون مع وجـود العلـة مل    "صحيح اإلسناد"شرط الصحيح، فإذا كان قوهلم 
  .)4(؟ يتحقق عدم العلة، فكيف حيكم بالصحة

ة بغري قها أوال خمتصقة اليت فررِفْوهم أن التييف استثنائه املُصنف املعتمد؛ فهو  :الثانية
هو قول املعتمد وغري  -يف التصحيح  - املعتمد، وهو كالم ينبو عنه السمع؛ ألن املعتمد

  .املعتمد ال يعتمد

                                                   

؛ الباعـث احلثيـث   1/123؛ الشذا الفياح 28صالح صمقدمة ابن ال: وانظر. 1/107التبصرة والتذكرة  )1(
 .187؛ الرفع التكميل ص 1/81؛ تدريب الراوي 131؛ العايل الرتبة ص 1/139

 .، ومل أقف عليه يف مصنفات ابن حجر املتوفرة لدي1/82تدريب الراوي  )2(

  .28املقدمة ص )3(
شذوذ والعلة، وأن اتصال السند وعدالة الرواة للحافظ ابن حجر كالم آخر يقرر فيه أن األصل عدم ال: قلت )4(

نقل ذلك عنه احلافظان السخاوي . كافيتان يف احلكم على احلديث بالصحة، وأن انتفاء الشذوذ والعلة ليسا بشرط
وراجع ما . 1/30؛ فتح املغيث 29-1/28تدريب الراوي : انظر. والسيوطي، واملسألة حباجة إىل حترير وتدقيق

، وما كتبـه  26-10قراءة يف املقدمة والنكت ص: دكتور حممد عبد النيب يف هذه املسألة يف كتابهكتبه أستاذنا ال
 .25-16نقد جمازفات امليلباري ص: الدكتور أمحد الزهراين يف كتابه
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مث فرق احلافظ بني من علم من عادته أنه يفرق يف حكمه على احلديث بالصحة بني 

من  واب التفرقة بنيوالذي يظهر يل أن الص( :التقييد واإلطالق، وبني من ال يفرق؛ فقال
ق يف وصفه احلديث بالصحة بني التقييد واإلطالق وبني من ال يفرقيفر.  

رف من حاله باالستقراء التفرقة حيكم له مبقتضى ذلكفمن ع، ويحل إطالقه على م
ااإلسناد واملنت مع، رف من حاله أنه ال وتقييده على اإلسناد فقط، ومن عيف احلديث ص

دائما وغالبا إال بالتقييد فيحتل أنْم ال يف حقِّقَي1() واهللا أعلم ،اه ما قال املصنف آخر( .  
 احلاكم النيسابوري: ممن عرف من حاله أنه يفرق بني العبارتني من املتقدمني: قلت

على إسناده  ؛ فإنه يستعمل ذلك كثريا يف مستدركه، يف غري ما حديث حيكم)هـ405(
، وقد أشار احلاكم يف مقدمة املستدرك إىل )2(بالصحة، وعلى املنت بالوهاء لعلة أو شذوذ

وقد سألين مجاعة من أعيان أهل العلم ذه املدينة وغريها، أن أمجع كتابـا  :( ذلك؛ فقال
ذ يشتمل على األحاديث املروية بأسانيد حيتج حممد بن إمساعيل ومسلم بن حجاج مبثلها، إ

  .)3()فإما رمحهما اهللا مل يدعيا ذلك ألنفسهما ال سبيل إىل إخراج ما ال علة له 
أخربنا  :؛ فقال" سننه"يف  )هـ303( اإلمام النسائي -أيضا  -وقد استعمل ذلك 

زكريا بن حيىي قال حدثنا أبو بكر بن خالد قال حدثنا حممد بن فضيل قال حدثنا حيىي بن 
ـ  روا فـإنَّ تسـح « :� قال رسول:  هريرة قالسعيد عن أيب سلمة عن أيب حور يف الس

   .»بركة
وأخاف  ،حديث حيىي بن سعيد هذا إسناده حسن وهو منكر (:قال أبو عبد الرمحن

  . )4() أن يكون الغلط من حممد بن فضيل

                                                   

  .1/474 النكت )1(
 .1/102؛ شرح ألفية السيوطي لألتيويب 1/82؛ تدريب الراوي 1/106فتح املغيث : انظر )2(

  .3-1/2درك املست )3(
. 2461:؛ والسنن الكربى يف نفس الباب، ح2151:ح.باب احلث على السحور. الصيام. السنن الصغرى )4(

؛ وأبو يعلى يف املسند، 92؛ والطرباين يف الصغري ص10188، 8885:ح أمحد يف املسند، :واحلديث أخرجه أيضا
كلهم من طـرق عـن أيب   . 7601:ور، حباب ما يقال يف السح. الصيام. ؛ وعبد الرزاق يف املصنف6366:ح

: ح -طبعـة مشـهور    -سنن النسـائي  . وصححه األلباين من هذا الوجه وقد أعله النسائي كما سبق، .هريرة
  .وأصله يف الصحيحني من حديث أنس. 2151
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مثـل   قطينما يقع يف كـالم الـدار   اكثري أنَّ )هـ1182( ذكر األمري الصنعاينو

  .)1(هذا
 ، وكذلك احلافظ الضـياء املقدسـي  )2(كما سيأيت )هـ458( ه البيهقيومثل: قلت

مة كتابه املختارة أنه رمبا أورد أحاديثَ معلولةً بأسـانيد  ؛ فقد صرح يف مقد)هـ643(
ين رمبا ذكـرت  أن هذه أحاديث اخترتها مما ليس يف البخاري ومسلم، إالَّف:( اد؛ فقاليجِ

، فنذكر بيـان  اد هلا علَّةٌيقًا، ورمبا ذكرنا أحاديث بأسانيد جِبعض ما أورده البخاري معلَّ
  .)3()علتها حىت يعرف ذلك 

ابن : كما يوجد ذلك بكثرة يف كالم األئمة املتأخرين بعد عصر الرواية والنقد، مثل
الصالح، والنووي، واملنذري، واملي، والذهيب، وابن كـثري، والعراقـي، واهليثمـي،    ز

  .)4(ابن حجر، وعلى األخص يف كالم األربعة األخريينوالبوصريي، و

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����::::85?����� 8@ f������ 
g85?����� 8@ f������ 
g85?����� 8@ f������ 
g85?����� 8@ f������ 
g....        
جد ه الفرق بني العبارتني واضحجا؛ وميكن حصر ذلك يف ثالثة أوجهو:  

ـ حالسـند أو ي  حصإذ قد ي ؛املنتإنه ال تالزم بني اإلسناد و -1 اع ن السـتجم س
  . أو علة شذوذٌ نتيف امل نوكيالضبط، ولة والعداوشروطه من االتصال 

 ،النقلِ عزيزةُ ،ةٌمهم فائدةٌ":( فهرسته"يف ) هـ973( اهليتميابن حجر قال الفقيه 
قـد   إذْ ؛من املقرر عندهم أنه ال تالزم بني اإلسناد واملـنت  :وهي ؛اجلدوى والنفعِ كثريةُ

والضبط دون املنت لشذوذ أو  الجتماع شروطه من االتصال والعدالةيصح السند أو حيسن 
هذا حـديث  "فال تنايف بني قوهلم  .وقد ال يصح السند ويصح املنت من طريق أخرى ،علة

لعـدم   ،ألن مرادهم به اتصال سنده مع سائر األوصاف يف الظاهر ال قطعـا ؛ "صحيح
فرد من أسانيد ذلك احلديث حة لكلِّاستلزام الص، س التقييد بصحة السـند لـي   لم أنَّفع

                                                   

  .1/195توضيح األفكار  )1(
  .58ص : انظر )2(
 .70-1/69 األحاديث املختارة )3(

 .450صإلبراهيم الالحم  ؛ االتصال واالنقطاع1/106فتح املغيث : انظر )4(
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أو  بل هو على االحتمال فهو دون احلكـم بالصـحة   ،ا يف صحة املنت وال ضعفهصرحي

  . )1() إذ ال احتمال حينئذ ؛احلسن للمنت
من شروط صـحة   حة اإلسناد شرطٌص وقد علم أنَّ (:)هـ751( قال ابن القيمو

أمـور  مبجموع  حصاحلديث الصحيح إمنا ي احلديث وليست موجبة لصحة احلديث، فإنَّ
صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته، وأالَّ يكون راويه قـد خـالف   : منها

2() عنهم ذَّالثقات أو ش(.   
وقد كان بعض الوضصحيحةً اعني يأخذ أسانيد ركِّمن الصحيحني ويا ب عليها متون

؛ قـال  شنايناُألباطلة، ومن ذلك ما جاء يف ترمجة حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن ثابت 
ولست أشك أنَّ هـذا   (:-أسانيد جياد ببعد أن أورد له عدة أحاديث باطلة  -اخلطيب 
كـان يضـع   : شيئا، وقد مسعت بعض شيوخنا ذكره فقالعة نف الصعرِكان ي الرجل ما
 أخـذ أسـانيد   -واهللا أعلـم   -ه غري أنإنه كان يضع ما ال حيسنه : وأنا أقول. احلديث
يف الـدنيا   سـأل اهللا السـالمة  ونا هذه الباليا، ب عليهفركَّ فبعض الصح من صحيحةً
   .)3()واآلخرة 
علماء  د ذكروق ،نتنكارته وجود ذلك الوصف يف املالسند وال يلزم من شذوذ  -2
  .)4(نت، وقد ال تقدح فيهيف املد تقدح قلسند يف ا أنَّ العلَّة الواقعة احلديث
3- قد يللمنتكون ، ويأو انقطاع ،الراوي فظح لسوء ف اإلسنادضع طريق آخر 
أو حسن صحيح.  

:( قال احلافظ ابن حجر. وبذلك يلتحق هذا الفرق يف احلكم على اإلسناد بالضعف
صـحيح  "على ما تقـدم يف قـوهلم    "ضعيف"أسهل من قوهلم  "ضعيف اإلسناد"قوهلم 
  .)5() وال فرق "صحيح"و "اإلسناد

 ���C�� 7���� ���C�� 7���� ���C�� 7���� ���C�� 7����:::: :� ��F#�35 :� ��F#�35 :� ��F#�35 :� ��F#�358�h i� `ـj�8�h i� `ـj�8�h i� `ـj�8�h i� `ـj�....        
                                                   

  .1/105 فتح املغيث:وانظر. 1/195 توضيح األفكار )1(
  .246-245الفروسية ص )2(
  .6/694لسان امليزان ؛ 3/460تاريخ بغداد  )3(
  .107-1/106؛ التقييد واإليضاح 1/127 تدريب الراوي )4(
  .1/494 النكت )5(
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هذه بعض األمثلة تربز أمهيةَ العلم ذا الفرق، وضرورةَ التنبه له حال الوقوف على 
عبارات احملدثني؛ فقد زلَّت أقدام يف فهم كالمهم من جراء الغفلة عن مرادهم من هـذه  

  .املصطلحات
لنخعي أنبأ علي أخربنا أمحد بن يعقوب الثقفي ثنا عبيد بن غنام ا :قال احلاكم -1

 ﴿:أنه قال م  بن حكيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أيب الضحى عن ابن عباسا
ª! $# “ Ï% ©!$# t,n= y{ yìö6y™ ;N≡uθ≈ oÿxœ zÏΒ uρ ÇÚö‘ F{ $# £ßγn= ÷W ÏΒ ﴾ ]سبع أرضني يف كل : قال، ]12:الطالق
  .)1(ىعيسى كعيسو ،إبراهيم كإبراهيمو ،ونوح كنوح كآدم، ض نيب كنبيكم وآدمأر

 صحيح اإلسناد :(هذا احلديث ظاهر إسناده الصحة؛ لذا قال احلاكم بعد روايته له
  .، وليس هذا منه تصحيحا للحديث فإنه متنه ظاهر النكارة) خيرجاهملو

ومل أزل أتعجب من تصحيح احلاكم له حىت رأيـت  :( )هـ911( قال السيوطي
قال البيهقي: صحيح إسناده، 2() مبرة ه شاذُّولكن(.  
ا مـن  حديثً "غفران ما تقدم وتأخرجزء "يف  )هـ656( املنذرياحلافظ أورد  -2

طريق حبر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن 
ـم يف   ن فوقـه حمـتج  حبر بن نصر ثقة، وابن وهب وم: "وقال بعده. �  هريرةأيب

، واألمر ليس كذلك؛ )4(العراقي أنه يصحح احلديثففهم من هذا احلافظ . )3("الصحيحني
  .إمنا حكم على رجال السند بأم حمتج م يف الصحيح املنذري فإنَّ

، مث أورد كـالم املنـذري   ...فيه نظر:( -متعقبا شيخه  -قال احلافظ ابن حجر 
 وال يلزم من كون رجال اإلسناد من رجـال : - رأي ابن حج - قلت: السابق، مث قال

الصحيح أن يكون احلديث الوارد به صحيحا، الحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علة، وقد 
ا روايةٌوةٌشاذَّ جد هذا االحتمال هنا، فإ، والكالم عليه يف جزء  ،نت ذلك بطرقهوقد بي

  .)5() مفرد، وخلصته يف كتاب بيان املدرج
                                                   

 .3822:ح. 2/493. فسري سورة الطالقباب ت. التفسري. املستدرك )1(

 .1/124 تدريب الراوي )2(

  .274-1/273النكت : انظر )3(
 .24التقييد واإليضاح ص: انظر )4(

  .274، 1/273النكت  )5(
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يف حـديث   عهجزء مج" يف )1()ـه705( ياحلافظ شرف الدين الدمياطذكر  -3

من رواية عبد الرمحن بن  ،)2(» ماء زمزم ملا شرب له« :احديث جابر مرفوع "ماء زمزم
ا هذا على رسم الصحيح؛ ألن سـويد :( مث قالعن حممد بن املنكدر عن جابر  أىب املوايل

  .)3() احتج به مسلم، وعبد الرمحن بن أيب املوايل احتج به البخاري
 -كذلك  -، وقد تعقبه )4(كالمه هذا أنه يصحح احلديثففهم احلافظ العراقي من 
ولـيس فيـه    هذا لفظه: -بعد إيراده كالم الدمياطي  -تلميذه احلافظ ابن حجر؛ فقال 

مناه من أنه ال يلزم من كون اإلسناد حمتجا بروايتـه يف  حكم على احلديث بالصحة ملا قد
ا؛ ملا يطْالصحيح أن يكون احلديث الذي يروي به صحيح5() عليه من العلل أُر(.  

                                                   

 العالمـة ، احلافظ الكبري. شرف الدين أبو حممد الدمياطي الشافعي ،عبد املؤمن بن خلف بن أيب احلسنهو  )1(
ـ 705تويف سـنة و هـ،613ولد سنة .وبقية نقاد احلديث شيخ احملدثني، ،ألعالما األئمةاحلجة، أحد  لـه  . هـ

، األربعون املتباينة اإلسناد يف حديث أهل بغداد، قبائل اخلزرج، كتاب اخليل ،الصالة الوسطى :منهاتصانيف متقنة 
  .السرية النبوية

  .8/23؛ شذرات الذهب 19/159ت ؛ الوايف بالوفيا7/449؛ البداية والنهاية 2/286طبقات ابن قاضي 
؛ واخلطيب يف تاريخ بغـداد  3833:باب فضل احلج والعمرة، ح. أخرجه البيهقي يف اجلامع لشعب اإلميان )2(

، عن ابن املبارك من ، عن ابن املنكدر تفرد به سويدغريب من حديث ابن أيب املوايل:( وقال البيهقي. 11/405
كان مسلم قد أخرج لـه يف   ، وإنْ-يعين سويدا - اوهو ضعيف جد:( حجروقال احلافظ ابن ).  هذا الوجه عنه

املتابعات، وأيضا فكان أخذ به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، وكذلك أمر بن حنبل ابنه باألخذ عنه كان  أمحد
لغزوت سويدا، من شدة  لو كان يل فرس ورمح: ن، حىت قال حيىي بن معنين فيتلقَّقَّلصار ي عمي قبل عماه، وملا أنْ

وأخطأ فيه عن ابن املبارك، وإمنـا رواه ابـن    ،وقد خلط يف هذا اإلسناد: ما كان يذكر له عنه من املناكري، قلت
املبارك، عن ابن املؤمل، عن أيب الزبري كذلك رويناه يف فوائد أيب بكربن املقري من طريق صحيحة، فجعله سويد 

فحكم بأنه علـى رسـم    ،اغتر احلافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا اإلسنادعن أيب املوايل عن ابن املنكدر، و
مسلما إمنا أخرج لسويد ما  الصحيح؛ ألن ابن أيب املوايل انفرد به البخاري، وسويدا انفرد به مسلم، وغفل عن أنَّ

ن القيم من هذا الوجه، وقال ه ابسنوحوضعفه أيضا النووي، ).  توبع عليه، وال ما انفرد به، فضال عما خولف فيه
؛ اإلرواء 4/393زاد املعـاد  ؛ 8/246؛ امـوع  511-2/510التلخيص احلبري : انظر. حسن لغريه: األلباين

4/324.  
 .1/274؛ النكت 24التقييد واإليضاح ص: انظر )3(

  .24التقييد واإليضاح ص )4(
  .275-1/274النكت  )5(



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  60  

 
ثنا يزيد أنا سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد  :أمحد بن حنبل قال اإلمام -4

ا بني فرسني وهو ال ن أدخل فرسم«  :�أيب هريرة قال قال رسول اهللا  عن بن املسيبا
أْيأنْن م سبق فال بأس بهي، وما بني فرسني قد أَن أدخل فرسن أنْم سبق فهو يق1(» ارم(.  

ورواه احلاكم أيضا من طريق سفيان مث أورد له متابعا من طريق سعيد بن بشري عن 
جا حـديث  خرمل ي إنْالشيخني و هذا حديث صحيح اإلسناد فإنَّ:( قالالزهري به، مث 

الذي هم وحديثُ عجمان بن حسني فهما إمامان بالشام والعراق وممن يسفيسعيد بن بشري و
2() فإنه أرسله عن الزهري ؛ما اعتمدا حديث معمر على اإلرسالعندي أ(.  

وقد احتج ذا احلديث، واستندوا يف ذلك على أمور منـها  بعض كـالم  : الفقهاء
واحلـاكم  :( ذلك ابن القيم؛ فقال احلاكم هنا، ففهموا منه أنه يصحح احلديث، وقد رد

نفسه يصله" املدخل" وقد أخرب يف كتاب ،ح أحاديث مجاعةح، هأن ال يحتم ج، وأطلق 
وهلـذا   ،ه ثقاتروات وأنَّ ،سنده تصحيحه ظاهر ستندم هذا مع أنَّ ،الكذب على بعضهم

 ،من شروط صـحة احلـديث   صحة اإلسناد شرطٌ لم أنَّوقد ع. "صحيح اإلسناد"قال 
  .)3() لصحته وليست موجبةً

  

                                                   

باب السـبق   .اجلهاد .ابن ماجه؛ 2579:باب يف احمللل، ح .اجلهاد .؛ ورواه أبو داود10179:حاملسند،  )1(
. 33552:باب السبق والرهان، ح .اجلهاد .ةبن أيب شيب؛ ا5864:؛ وأبو يعلى يف مسنده، ح2876:والرهان، ح

ه على ابن املسيب، وقال عنه فَقْح أبوحامت وواحلديث صححه ابن حزم، ورج. كلهم من طريق سفيان بن احلسني
العلل البن أيب حـامت  : انظر. هذا باطل وضرب على أيب هريرة، وضعفه ابن القيم وابن حجر واأللباين: بن معنيا

  .5/340؛ اإلرواء 4/300؛ التلخيص احلبري 7/354؛ احمللى 2471، 2249:ح
 .2537، 2536:، ح126-2/125. كتاب اجلهاد. املستدرك )2(

 .245الفروسية ص )3(
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كلمة وضعتها العرب هلـا   الترادف واالشتراك، وكلُّ يف كالم العرب عدم األصلُ
        .وقد تترادف بعض املفردات من وجه دون وجه ،مدلوهلا اخلاص ا

سأحاول بيان  ؛ثني يف الفرق بني هذه املصطلحات الثالثةاحملد اختالفتناول بل قو
  .باط الوضع االصطالحي هلذه األلفاظ بالوضع اللغوي، مع بيان ارتدالالا اللغوية

�6� 7�����6� 7�����6� 7�����6� 7����::::7�%�(� V'�(�  &_*-� ���a-�� ��k ��7�%�(� V'�(�  &_*-� ���a-�� ��k ��7�%�(� V'�(�  &_*-� ���a-�� ��k ��7�%�(� V'�(�  &_*-� ���a-�� ��k ��....        
أصلٌ واحد يدلُّ علـى انضـمام    لالسني والنون والدايف اللغة من السند، ف :املسند

ـ و. ا، واستندت اسـتناد اسندت إىل الشيء أَسند سنوديقال . الشيء إىل الشيء ندت أس
اغريي إسناد .دنواملُس :ه متضام؛ ألن بعضالدهر ،دأي معتم ،دند. وفَالن سنمـا  : والس

  .)1(وأَسند احلديثَ رفعه ارتفَع من اَألرض يف قُبل اجلبل أَو الوادي،
واملُسند من احلديث ما اتصل إِسناده حىت يسـند إِىل   (:)هـ370( اَألزهري قال

  .)2() يف احلديث رفْعه إِىل قائله واِإلسناد ،ما مل يتصل واملُنقَطع واملُرسلُ ،�النيب 
  .الرفع والوصل: مها ؛ن معنينياملسند يف اللغة متضم وهذا يفيد أنَّ: قلت

ا املُأمتلفأصله من : لصصلوهو  الوأصـلٌ  : الواو والصاد والـالم و .خالف الفَص
لَقَهشيٍء إىل واحد يدلُّ على ضمعى يتص ، شيٍء حه به ولتصلَة  .الًوواليت جـاء  والواص

ال: )3(يف احلديثرها كْذورر زها بشعر آخعرايت تصلُ ش.  
 واتصلَ الشيُء -بكسر الواو  -وصلت الشيء وصالً، واملوصول به وِصلٌ : وتقول

ـ اتصـلَ مل ينقَطـع، والو  بالشيء مل ينقطع ووصلَه َألمه، وأوصلَه و ة لَص-   ـمبالض-: 
  .)4(االتصال

                                                   

  .2116-3/2114؛ لسان العرب 12/365؛ ذيب اللغة 3/105 ةاللغمقاييس معجم  )1(
 .12/365ذيب اللغة  )2(

. ؛ ومسـلم 9537:ح. باب الوصل يف الشعر. اللباس. البخاري: رواه .».. لعن اهللا الواصلة « :أي حديث )3(
. ؛ أبـو داود 2783:ح. باب ما جاء يف الواصلة. األدب. ؛ الترمذي2124:ح. باب حترمي فعل الواصلة. اللباس
. النكـاح . ؛ ابن ماجه5264:ح. ةباب لعن الواصل. الزينة. ؛ النسائي4164:ح. باب يف وصلة الشعر. الترجل

 .كلهم من حديث ابن عمر ، ويف الباب عن ابن مسعود وأمساء بنت أيب بكر. 1987:ح. باب الواصلة والوامشة

 .963القاموس احمليط ص؛ 4853-2/4850؛ لسان العرب 6/115 ةاللغمقاييس معجم  )4(
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ـ ته فاررفَع ،ضد الوضع الرفعأصله من  :وعرفُواملَ ض يف كـل  تفع فهو نقيض اخلَف

علـى   نٌرفَع فالو ،ضوعوخالف املَ: وع الناقة يف سريهاومرفُ ،اعرفَعه يرفَعه رفو ،شيء
  .)1(ى عنهوحك ،إِذا أَذاع خربه ؛العامل

  .عنه يكوهذا فيه معىن اإلسناد لكن ال يلزم منه االتصال بني احلاكي واحملْ: قلت

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����::::    7�%�(� V'�(�  &_(� 8@ f������ � 8� i� YH�l�7�%�(� V'�(�  &_(� 8@ f������ � 8� i� YH�l�7�%�(� V'�(�  &_(� 8@ f������ � 8� i� YH�l�7�%�(� V'�(�  &_(� 8@ f������ � 8� i� YH�l�....        
  :مذاهب ثالثة هلم يف ذلكو ،تالتفريق بني هذه املصطلحا اختلف أهل احلديث يف

 راويه إىل قائله، ما اتصل إسناده من ملتصل مبعىن، وهوأن املسند وا :املذهب األول
  .خاصة � سند عن النيبأُفيما ستعمل املسند ما يأكثر  نَّأال إ

عليـه؛  اإلمجاع  دعوىونقله عن أهل احلديث، وظاهر كالمه  ،وعلى هذا اخلطيب
  .وهو منقوض مبا سيأيت

إسناده  نأيريدون وصفهم احلديث بأنه مسند  :()هـ463( اخلطيب البغداديقال 
سند عن أُأكثر استعماهلم هذه العبارة هو فيما  نَّأ الإ ؛سند عنهأيه وبني من اومتصل بني ر

ن يكون واحد من رواته مسعه من فوقه حىت ينتهى أواتصال اإلسناد فيه  ،خاصة >النيب 
  .)2() ن مل يبني فيه السماع بل اقتصر على العنعنةإو ،ذلك اىل آخره
، �يشترط فيه االتصال دون الرفع إىل النيب  -عنده  -يفيد أن املسند هذا  هوكالم

يلزمه أن املوقوف واملقطوع إذا اتصل سندمها سميا مسنداً، ف وعليه فاملسند واملتصل سواء،
  .يفارقهم إال من حيث كثرةُ االستعمال كما أشار إليه يف آخر كالمه ال داملسن أنَّغري 

 ؛ينظر فيه إىل ما يتعلـق بالسـند   :أن املسند عند اخلطيب فاحلاصل (:قال احلافظ
يف  إال من حيث األغلب ،فال يشترط فيه الرفع ؛وإىل ما يتعلق باملنت ،فيشترط فيه االتصال

اتصل سنده قد يسمى مسندا، ففي احلقيقة ال  إذااملوقوف  فمن الزم ذلك أنَّ. االستعمال
  .)3() يف غلبة االستعمال فقط فرق عند اخلطيب بني املسند واملتصل إال

                                                   

  .1692-2/1690؛ لسان العرب 424-2/423 ةاللغمقاييس  )1(
  .58الكفاية ص )2(
   .1/506النكت البن حجر  )3(
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بني املسند واملرفـوع، فعـرف    فإنه فرق وإن سوى بني املسند واملتصل؛اخلطيب و

، فلم يشترط فيـه  )1() أو فعله �ر فيه الصحايب عن قول الرسول بخما أَ (:املرفوع بأنه
  .فخرج بذلك املرسل ؛وإمنا اشترط فيه ذكر الصحايب ،االتصال

ما  عرفوا املسند بأنهف .واملتصل مغاير هلما ن املسند واملرفوع سواء،أ :املذهب الثاين
  .)2(ومجاعة ،وذا قال ابن عبد الرب. خاصة - � - النيبإىل  رفع

اتصل سنده أومل يتصل، ذُكر فيه ، �هم يف املسند أن يكون مرفوعا إىل النيب شرطُو
 ،زمهم على هذا دخول املرسـل ويل .ر، فنظروا إليه من جهة املنت فقطالصحايب أومل يذك

  .)3(واملعلق يف املسند ،واملعضل ،واملنقطع
منقطـع  : ، وأن املسـند نوعـان  ح ابن عبد الرب بدخول املنقطع يف املسندبل صر

 عن الـنيب  ةمالك عن حيىي بن سعيد عن عائش حبديثلمنقطع من املسند ل لمثَّوومتصل، 
  .)4(�لنيب عن ا ةالرمحن بن قاسم عن عائش عبد حبديثو، �

وكان كل راوٍ قد مسع ممن فوقه؛ سـواء كـان    ،دهاسنإاتصل  ما فهواملتصل  وأما
فيشمل املرفوع، واملوقوف على الصـحايب أو  . على غريها موقوفً، أو �إىل النيب  امرفوع

  .التابعي أو غريهم
 بن اهللا مالك عن نافع وعبد :فمثل مجلةً لُصوأما املت (:)هـ463( قال ابن عبد الرب

ـ  وكذلك أيوب عن أيب قالبة عن أنس ،اا أو موقوفًدينار عن ابن عمر مرفوع ن وشعبة ع
إو، ...اا أو موقوفًقتادة عن أنس مرفوعمنا سمـ  ي متصال ألن بعضهم صت جمالسـته  ح
  .)5() وصح مساعه منه ،سنادإلولقاؤه ملن بعده يف ا

  .الثةوهو التفريق بني املصطلحات الث :املذهب الثالث
ضـيف إىل  ما أُ ، فكلُّة املنت مع قطع النظر عن اإلسنادينظر إليه من جه :فاملرفوع

  .اتصل سنده أو مل يتصل ؛فهو املرفوع �النيب 
                                                   

  .58الكفاية للخطيب ص )1(
  .27لفصيح اهلروي ص �؛ جواهر األصول من علم حديث الرسول 32-31؛ املقدمة ص1/21التمهيد  )2(
  .1/102فتح املغيث للسخاوي  )3(
 .22-1/21التمهيد  )4(

 .28-27؛ جواهر األصول ص1/94تدريب الراوي : وانظر. 24-1/23التمهيد  )5(
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اتصل إسناده  ما نظر إليه من جهة اإلسناد، مع قطع النظر عن املنت؛ فكلُّواملتصل ي

  .اا أو مقطوعا كان أو موقوفًمرفوع ؛ه إىل قائله فهو املتصليمن راو
وأما املسند فيانظر إليه من اجلهتني مع: ـ  شترط فيه اتصالُاملنت واإلسناد، في السند، 

ـ وخصوص م املتصل واملرفوع عموم، فيكون بينه وبني >والرفع إىل النيب   فكـلُّ  ،قطلَ
مسند وكلُّمرفوع ، مسند 1(، وال عكس فيهماصلٌمت(.  

  .)2(ابن دقيق العيد والذهيب وغريهمو الداين وى هذا احلاكم وأبو عمروعل
 ه منه لسنمساع ث عن شيخ يظهره احملديروي واملسند من احلديث أنْ( :قال احلاكم

يصلَ وكذلك مساع شيخه من شيخه إىل أنْ ،لهحيتم  مشـهور إىل   اإلسناد إىل صـحايب
   .)3() >رسول اهللا 

���C�� 7�������C�� 7�������C�� 7�������C�� 7���� : : : :[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�....        
 دخـالُ إى بني املسند واملتصـل يلزمـه   فمن سو. ذهبان األول والثاين ضعيفانامل
املوقوف إذااملسند  واملقطوع يف حد اتصل سندمها؛ وهذا غري جيثني يأباه؛ د، وصنيع احملد

  .ن دوم يف املسانيدالتابعني وال م فإم ما أدخلوا أقوالَ
ـ بعد إيراده لك -قال احلافظ العراقي  ومقتضـى كـالمِ  :( -ابق الم اخلطيب الس 

ي هاخلطيبِ أندخلُ فيه ما اتكان، في نم هلإىل قائ دخلُ فصلَ إسنادهوهو قولُ  ؛يه املقطوع
التابعي، التابعني بعد نوكذا قولُ ميأباه أهلِ احلديث 4() ، وكالم(.  

مبـا   مدفوع ؛ذكره ث على ماوما قد يفهم من كالم اخلطيب من إمجاع أهل احلدي
الَّ علـي  هم، كما فهمه العالمة ماخلطيب يقصد أكثر سبق نقله عن احلاكم وغريه، ولعلَّ

  .)5()هـ1014( القاري
                                                   

 .507-1/506النكت  )1(

 .42؛ املوقظة ص48لداين ص؛ جزء يف علوم احلديث ل211-210؛ االقتراح ص1/507النكت  )2(

 .137معرفة علوم احلديث ص )3(

 .1/120التبصرة والتذكرة للعراقي  )4(

ولد ـراة،   .احلنفيالعالمة احملدث، الفقيه القاري،  علي املشهور مبالَّ حممد اهلروي،بن علي بن سلطان هو  )5(
ا إىل أنْ ورحل إىل مكة، واستقر مرقـاة املفـاتيح   تفسري القرآن، : منها كثريةتصانيف له . هـ1014سنة تويف

  =                               .األكربيف شرح الفقه  زهراألمنح الروض  ،ملشكاة املصابيح، شرح مشكالت املوطأ
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غالب استعمال احملدثني للمسند هـو   على أنَّ ففي كالم اخلطيب ما يدلُّ ؛ومع هذا

فكالمه ليس ببعيد  ،ذلك قليل نادرإطالقهم للمسند على غري  ، وأنَّ� يبفيما أُسند إىل الن
الَّ ع فَمن كالم احلاكم كما قال السيوطي؛ ولذا دمابن  رض به احلافظُعلي القاري ما اعت

ثني إمنا هـو  االصطالح املذكور ألكثر احملد اخلطيب أشار إىل أنَّ حجر على اخلطيب، بأنَّ
  .)1(ي جامعي ومانعيلِّثري، ال كُغاليب وأكْ

وأما من سووقولُى بني املسند واملرفوع؛ فقد أبعد ،ه أضعففإن ، ق علـى  ه يصـد
 خمالف للمستفيض من عمل أئمة احلديثبل هو  ؛املرسل واملعضل واملنقطع، وال قائل به

 احلـافظ  قالوأرسله فالن، كما  ،أسنده فالن: ، فيقولونيف مقابلتهم بني املرسل واملسند
  .)2(ابن حجر

قون ما حه احملقِّاحملدثني يف مسانيدهم، ورج احلديث، وعليه عملُ والذي ارتضاه أهلُ
قرربِه احلاكم وتع3(هه عليه غري(.  

بـني   ن الفرقبيتيوذا  (:-بعد بيانه للفرق بني املصطلحات الثالثة  -احلافظ  قال
، واهللا واالشتراك فرادالت عدم األصلُ إذ ؛هاحادها واتلالمة من تداخل السوحتص ،األنواع

  .)4() أعلم
 أنَّ ؛فامن كالم أئمة احلـديث وتصـر  يل باالستقراء م والذي يظهر (:أيضاوقال 

  .)5() بسند ظاهره االتصال �ع النيب ن مسما أضافه م :املسند عندهم
  :هذه بعضهاثني، وفات احملدعلى ذلك من تصر لَودلَّ

                                                                                                                                                  

 .2/446؛ معجم املؤلفني 5/12؛ األعالم 1/305 البدر الطالع= 

 .613شرح شرح النخبة ص: انظر )1(

 .1/94؛ تدريب الراوي 1/506النكت  :انظر )2(

؛ تدريب 259-1/255؛ توضيح األفكار 37-35؛ التوضيح األر ص155-154نزهة النظر ص: انظر )3(
  .21؛ شرح ألفية السيوطي ألمحد شاكر ص1/94الراوي 

 .1/508النكت  )4(

 .155-145؛ الرتهة ص1/507النكت  )5(
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 �سألت أيب عن خالد بن كثري يروي عن النيب : )ـه327( ل ابن أيب حامتاق -1

خالد بن : إن أمحد بن سنان أدخله يف املسند، فقال أيب: ليست له صحبة، قلت :فقال ؟
  .يعين أنه من أتباع التابعني .)1(كثري يروي عن الضحاك وعن أيب إسحاق اهلمداين

: قلت. بةليست له صح: فقال ،؟ سألت أيب عن سهيل بن عمرو: وقال أيضا -2
  .)2(ليست له صحبة: محد بن سنان أدخله يف مسنده ؟، قالإن أ

عقب حديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عـن   )هـ458( وقال البيهقي -3
  .)3(هذا حديث غري مسند: �عطاء عن النيب 

: � يروي عن النيب عة الذييبعبد اهللا بن رسألت أيب عن  :وقال ابن أيب حامت -4
  .)4(قال مثل ما �ن يف سفر، فقال النيب ال يؤذِّأنه مسع رج

ه لمي فهو من التابعني، وإن كان غـري إن كان الس: فله صحبة ؟، فقال: قلت أليب
  .)5(روى عنه عبد الرمحان؛ فإنه يدخل يف املسند

  

                                                   

 .1/508النكت  ؛50املراسيل ص )1(

 .63 -62املراسيل ص )2(

  .فلم أقف عليه ، وحبثت عنه يف مصنفات البيهقي املتوفرة لدي1/509ذكره ابن حجر يف النكت  )3(
أذان الراعي، . الصالة. ، ويف الكربى664:باب أذان الراعي، ح. األذان. النسائي يف السنن الصغرى: أخرجه )4(
؛ 18485:، أمحد يف املسند، ح9783:باب ما يقول إذا مسع املؤذن يتشهد، ح. ، عمل اليوم والليلة1641:ح

؛ ويعقوب الفسوي يف املعرفـة  4118:ح ؛ وأبو نعيم يف معرفة الصحابة،2/133وابن قانع يف معجم الصحابة 
رجاله رجال : وقال اهليثمي .وهو سلمي ،يقال له رؤية وصحبة: ، وقال الفسوي عن ابن ربيعة1/259َوالتاريخ 
  .665:ح -طبعة مشهور  -؛ سنن النسائي 1/340جممع الزوئد : انظر. صحيح اإلسناد: وقال األلباين. الصحيح

  .93املراسيل ص )5(
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�	I�� 5�2���	I�� 5�2���	I�� 5�2���	I�� 5�2��RRRR::::s2+"�� E:� !���� E: =�>��s2+"�� E:� !���� E: =�>��s2+"�� E:� !���� E: =�>��s2+"�� E:� !���� E: =�>��....        

مـدلول   ن بيـانُ حستسي ،نقطعسل واملوض يف احلديث عن الفرق بني املرقبل اخل
ملا يف ذلك من أثر على اختالف احملدثني يف حتديد مفهـوم   ؛هذين اللفظني يف أصل اللغة

  .واستعماالم هلما ،هذين املصطلحني

�6� 7�����6� 7�����6� 7�����6� 7���� : : : :J ��J ��J ��J ��n-�� ��kn-�� ��kn-�� ��kn-�� ��kK*-� ���aK*-� ���aK*-� ���aK*-� ���aM]�M]�M]�M]�ُ(� Vُ(� Vُ(� Vُ(� VI3F&I3F&I3F&I3F&`̀̀̀....        
اء والعني أصلٌ القاف والط (:ضد الوصل، قال ابن فارس :وهو ،املنقطع من القطع

 ،قطعت الشيَء أقطعه قَطْعـا : يقال. صحيح واحد، يدل على صرمٍ وإبانة شيٍء من شيء
  .)1() إذا تصارما تقاطَع الرجالن: يقال ،اهلجران: والقطيعة
ôM ﴿:ومنه قوله تعـاىل  ،األجساميف  يكوناالنقطاع يكون يف املعاين كما و yè©Ü s) s? uρ 

ãΝ ÎγÎ/ Ü>$t7 ó™F{    .أَي انقَطَعت أَسبابهم ووصلُهم، ]166:البقرة[ ﴾ #$
#) ﴿:قوله تعاىل -أيضا  -منه و þθãè©Ü s) tG sù Ο èδ t� øΒ r& öΝ æη uΖ ÷� t/ # \� ç/ ã— ﴾ ] أَي  ].52:املؤمنـون
  .)2(تفرقوا يف أَمرهم، أو تقَسموه

معان، ة دإلرسال يف اللغة علو ل،رسفهو م إرساالً ن أرسل الشيَء، فموأما املرسل
  .أكتفي بذكر ما له عالقة باالصطالح

الراء والسني والالم أصلٌ واحد مطّرد منقاس، يـدلُّ   (:)هـ395( قال ابن فارس
  .)3() على االنبعاث واالمتداد

óΟ ﴿:ومنه قوله تعـاىل  .أطلقته من غري تقييد ،أَرسلْت الكالم إِرساالً :تقول s9 r& t� s? !$‾Ρ r& 

$uΖ ù= y™ö‘ r& tÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# ’ n?tã tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# öΝ èδ –— àσ s? # x— r&  ﴾]83:مرمي.[   
  .)4(معروف ه براوٍدقيل أطلق اإلسناد ومل يرساملُ فكأنَّ

                                                   

 .5/101 ةاللغمقاييس جم مع )1(

 .2/3674لسان العرب : انظر )2(

 .2/392 ةاللغمقاييس  معجم )3(

 .2/542؛ النكت 23جامع التحصيل ص )4(
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 .شـيء  القطيع مـن كـلِّ   :ن الرسل وهوا مذًأخ ق،فرمبعىن الت وقد يأيت اإلرسالُ

  .)1(مجاعةً مجاعةً :أي لةًسر لةًسوجاؤوا ر ،واجلمع أَرسال
 ،)2(» رسـاالً أ وا عليهلُّبعد موته فص �النيب  ىاس دخلوا علالن أَنَّ «:ويف احلديث

  .اأَفواجاً وفرقاً متقطعة بعضهم يتلو بعض :أَي
فكأنه تصووبقي غري  ،طع إسنادهفقيل للحديث الذي قُ ،ر من هذا اللفظ االقتطاع

  .)3(ألخرى وال حلقتهاطائفة منهم مل تلق ا أي كلُّ ،لرسم :متصل
والثِّقةُ به فيما  ،والطمأْنينة إِىل اِإلنسان ،االستئناس :وهو السترسالمبعىن ا أيتوقد ي

  .)4(يحدثه
وهـذا   ،ق به ملن يوصله إليهثوو ،ل للحديث اطمأن إىل من أرسل عنهرسن املُأفك

  .)5(لباملرس حملتجا الالئق بقول

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7���� : : : :�l��l��l��l�KYHKYHKYHKYH    h i�h i�h i�h i��ُ(� 8@ f������ � 8��ُ(� 8@ f������ � 8��ُ(� 8@ f������ � 8��ُ(� 8@ f������ � 8�M]M]M]M]ُ(� Vُ(� Vُ(� Vُ(� VI3F&I3F&I3F&I3F&`̀̀̀....        
ـ  معان اختلف احملد ةَعد - يف اللغة -الحتمال اإلرسال و ل، ثون يف مفهـوم املرس

  .)6(وعليه اختلفوا يف التفريق بينه وبني املنقطع على ثالثة مذاهب كما قال ابن الصالح
لة إىل صمت ث بأسانيدرويه احملدالذي ي :وهو بالتابعي خمصوص لاملرس أنَّ :املذهب األول

  .)7(>قال رسول اهللا : فيقول التابعي ؛التابعي

                                                   

؛ معجـم  4/1709الصحاح ؛ 29/69؛ تاج العروس 905؛ القاموس احمليط ص2/1643لسان العرب  )1(
 .2/392مقاييس اللغة 

من حديث ابـن  . 40:؛ وأمحد خمتصرا، ح1628:، ح�فاته ودفنه باب ذكر و .اجلنائز. ابن ماجه: رواه )2(
إسناد فيه احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس اهلامشي، تركه أمحد وعلي : وقال البوصريي عن إسناده ،عباس

ـ    : بن املديين والنسائي، وقال البخاريا ناد يقال أنه كان يتهم بالزندقة، وقواه ابن عـدي، وبـاقي رجـال اإلس
  .1628:ح -طبعة مشهور  -سنن ابن ماجه . ضعيف: ، وقال األلبايناهـ.ثقات

  .23جامع التحصيل ص  )3(
  .29/76؛ تاج العروس 2/393؛ معجم مقاييس اللغة 4/1709الصحاح  ؛2/1644لسان العرب  )4(
  .24 ،23جامع التحصيل ص  )5(
  .2/460؛ قواطع األدلة 1/162؛ الباعث احلثيث 39املقدمة ص )6(
هكذا عرفه احلاكم يف املعرفة ونقله عنه غـري  . 39صالبن الصالح مة ، املقد167معرفة علوم احلديث ص )7(

 = هو قول اإلمام التابعي أو تابع التابعي: واحد، لكنه خالف ذلك يف كتابه املدخل إىل معرفة اإلكليل، فعرفه بقوله
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ن الـذي  م مل يسمع قبل الوصول إىل التابعي راوٍ هإسناد يف هو الذي: املنقطع وأنَّ

  .)1(همببلفظ م أو ذكر فيه راوٍ ،اهمبا وال منعيوالساقط بينهما غري مذكور ال م ،فوقه
احلديث  احلديث مل خيتلفوا أنَّ أهلَ ي قطع به احلاكم وغريه ونقل احلاكم أنَّهذا الذ

2(ل هذه هي صورتهاملرس(.  
ونص ن احلفاظ من ل للمنقطع، وأنه قليل ميف موضعني من كتابه على مفارقة املرس

النوع التاسع من هذا العلم معرفة املنقطع من احلديث وهـو غـري    :(يفرق بينهما، فقال
  .)3() ز بينهمان ميياظ ميف احلفَّ دما يوج وقلَّ ،رسلامل

عزيز أن التفريق يدل على املنقطع، ذ يف التفريق بني املرسل وهبِام جِمن إم وهذا نص
  . )4(نيباحثمن مزاعم احلافظ ابن حجر كما قاله بعض ال وال ،بينهما ليس باألمر احلادث

كما يمن كالم احلاكم أن عدم  تفادسثنيالتفريق بينهما موجود عند بعض احملد.  
النـوع الثالـث مـن    يف  هفيه على املغايرة، فهو قول املوضع الثاين الذي نصأما و
مل يسمع من الذي يروي عنه احلـديث قبـل    أن يكون يف اإلسناد رواية راوٍ (:املنقطع

                                                                                                                                                  

 .66اهـ ص.نٌ أو قرنان، وال يذكر مساعه فيه من الذي مسعهقر �، وبينه وبني رسول اهللا � قال رسول اهللا= 
ل، والذي يظهر املعضلَ املرسلِ فأدخل يف حدشكل عليـه    -واهللا أعلم  -؛ وهو مأنّ كالمه يف املعرفة هو املعـو

ذكر كتـاب   احلاكم على ذلك أنَّ يدلُّ. كتاب املعرفة صنفه بعد كتاب املدخل إنَّ -1: واملعتمد؛ وذلك ألمور
إنّ احلاكم حرر علوم احلديث يف كتابه املعرفة بدقّة  -2. املدخل يف موضعني من كتابه املعرفة يف النوع الثامن عشر

كما  ؛ورواة األخبار ،فه احلاكم لطالب احلديثإنّ كتاب املعرفة صن -3. بالغة وبراعة تامة، خبالف كتابه املدخل
 ،فه لألمري املظفر عماد الدين صاحب اجليش؛ ففَرق بني التصنيفنيب املدخل فقد صنأشار إليه يف املقدمة، وأما كتا

 اكم صـرح يف إنّ احل -4. وبونٌ شاسع بني املقصدين، لذا كانت عناية العلماء باملعرفة أكثر من عنايتهم باملدخل
 ؛يدل على عدم اعتماده على ما قاله يف املدخل رواية تابعي التابعني ليست إرساالً، وإمنا هي إعضالٌ، مما املعرفة بأنَّ

يف  أنّ الذي مشى عليه احلاكم اويخه السهذا وقد نب. 193، والنوع الثاين عشر، ص171النوع الثامن، ص: انظر
1/150فتح املغيث : انظر. ل هو ما ذكره يف املعرفةتعريف املرس.  

  .31؛ جامع التحصيل ص77-76؛ صة؛ املقدم177-173معرفة علوم احلديث ص )1(
 .167معرفة علوم احلديث ص )2(

 173ص املصدر السابق )3(

  .232-230املنهج املقترح ص: انظر )4(
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 ؛احلديث مرسـل وال يقال هلذا النوع من  ،الوصول إىل التابعي الذي هو موضع اإلرسال

  .)1() إمنا يقال له منقطع
ان صرحيان يف التفريق بني املنقطع واملرسل، واحلاكم إمنا ينقل يف كتابـه  فهذان نص

املنهج " يف -حفظه اهللا تعاىل  -الدكتور الشريف حامت  غري، وقد غفل مذاهب احملدثني ال
ا من كالم أئمة ه ألغى نصوصنف على احلافظ؛ وأعنعن هذين النصني؛ مث راح ي" املقترح

احلديث املتقد2(الذي زعمه مني تتصادم والتفريق(.  
، وقـد  )3()هـ543( كالم اجلورقاين هو مقتضىهذا؛ والذي ذهب إليه احلاكم 
  .)4(حكاه احلافظ وغريه عن أكثر احملدثني

وعلى هذا  .واملنقطع شامل له ولغريه ،بالتابعني ل خمصوصاملرس أنّ :املذهب الثاين
اىل الـنيب   ىعزسواء كان ي ،اليتصل ماه عرف املنقطع بأنه كل فإن ؛احلافظ ابن عبد الرب

   .)5(ىل غريهإ أو >
ل منقطع، وليس كل منقطـع  رسم ، فكلُّمن املرسل أعم هذا يكون املنقطع وعلى

  .مرسالً
 امللقـن  ابـن و )هـ733( مجاعة وابن )هـ676( هذا املذهب النووي واختار

عن بعض املتقدمني أم أطلقـوا  ) هـ902(السخاوي  حكىو، )6(وغريهم )هـ804(
البخـاري وأبـو داود   والـدارقطين  أبو زرعة وأبو حـامت و  :منهم ،املرسل على املنقطع

  .)7(ه يف آخرينيلوهو الذي مشى عليه أبو داود يف مراس: ، قالوالترمذي

                                                   

  .128واقتبس كالمه اإلمام أبو عمرو الداين يف جزء يف علوم احلديث ص. 176صمعرفة علوم احلديث  )1(
  . 232-231املنهج املقترح ص )2(
 جورقان من قرى مهذانبالراء نسبة إىل  - ني بن إبراهيم بن احلسني، اهلمذاين اجلَورقَاينأبو عبد اهللا احلس هو )3(
  .األباطيل واملناكري: له .هـ543سنة ف، أدركه أجله يف السفرل، وصنكتب وحص. احلافظ الناقد اإلمام -

 .12/195؛ الوايف بالوفيات 6/222؛ شذرات الذهب 4/1309؛ تذكرة احلفاظ 20/177السري 

  .2/461؛ قواطع األدلة 81الرتهة ص ؛2/581النكت  ؛1/12األباطيل  )4(
  .39؛ املقدمة ص1/21التمهيد  )5(
 .38، التوضيح األر ص141؛ املقنع ص46؛ املنهل الروي ص7التقريب والتيسري ص )6(

 .1/155فتح املغيث  )7(
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  .)1( يف مراسيله واقتضاه كالم أمحدوهو الذي مشى عليه أيضا ابن أيب حامت: قلت

وكالمها شامالن لكل مـا ال يتصـل   أن املنقطع واملرسل مبعىن،  :املذهب الثالث
صـوبه ابـن   و ،اخلطيب ، بأن يكون يف رواته من مل يسمعه ممن فوقه، وإليه ذهبإسناده

أكثـر  ، وعليه طوائف من الفقهاء وغريهمونسبه إىل  .املذهب أقرب هذا: وقال ؛الصالح
  .)3(ويدل عليه صنيع البيهقي يف سننهواقتضاه كالم الشافعي، ، )2(األصوليني
ـ أكثـر مـا ي   وأنَّ ،اخلطيب فرق بينهما من حيث كثرةُ االستعمال أنَّ إالَّ ف وص

ابعي عن النيب باإلرسال من حيث االستعمال ما رواه الت�، ا املنقطـع فغالبـا مـا    وأم
ستعمل يف روايةي 4(ذلكالتابعني عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر وحنو ن دون م(.  

  .فهذه ثالثة مذاهب للمحدثني يف الفرق بني املنقطع واملرسل

���C�� 7�������C�� 7�������C�� 7�������C�� 7���� : : : :[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�[#gm�� �0j�&(�....        
وعزاه إىل أكثر احملدثني، وغلّط من  ،مذهب من غاير بينهما ابن حجر رجح احلافظ

م النسب إىل كثري من احملدثني أ يِغايم ه مل يلحظْرون بينهما، بأنمواضع االستعمال، فإ 
عند إطالق االسم يرون بينهماايِغا عند استعمال الف، وأمعل املشتفيستعملون اإلرسـال   ق

  .)5(طعاقَنال أو مسرسواء كان ذلك م .أرسله فالن: فقط؛ فيقولون
ينبغي  هو الذي ستعمالحلافظ من مالحظة مواضع االا إليه وهذا الذي أشار: قلت

  .وبه يزول االشكال، واهللا أعلمحكايته، يحمل عليه كالم األئمة النقاد الذي سبق  أن
وي6(روي ما ذهب إليه احلافظ أمقو(:  

ا ما أم ،>عن النيب لفظ املرسل إمنا أطلقوه حقيقة على ما رواه التابعي  أنَّ :األول
أطلق عليه اإلرسالتني فإمنا ن دون التابعي مبرتبة أو مرتبرواه م اجتوز.  

                                                   

 .31امع التحصيل ص؛ ج2/280؛ اجلامع ألخالق الراوي 15-14املراسيل ص :انظر )1(

 .154املغيث  ح؛ فت2/543؛ النكت 40املقدمة ص )2(

  . 100، 99، 51؛ علوم اإلسناد ص25؛ جامع التحصيل ص471-461الرسالة ص )3(
 .40؛ املقدمة ص58الكفاية ص )4(

 .82-81الرتهة ص )5(

 .1/450النكت على ابن الصالح لبدر الدين الزركشي : انظر )6(
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ـ  ،على قول احلاكم ىأتتيف قبول املرسل إمنا ي اخلالف أنَّ :الثاين ا علـى قـول   أم

 ؛الندراج املنقطع واملعضل يف تعريف املرسل على قولـه  ،نهمبياخلطيب فال يبقى اخلالف 
لتـابعي ال يف املنقطـع   ألن اخلالف إمنا هو يف روايـة ا  ،لإال بعد االستفسار عن املرس

ـ  ،افيكون اخلالف يف بعض أنواع املرسل ال مطلقً ،واملعضل الف مـا يقتضـيه   وهو خ
  .إطالقهم

إنَّ احملدثني وإنْ أطلقوا اإلرسال على االنقطاع؛ فإم عند الكـالم علـى    :الثالث
عـىن  علـى امل  �حكم املرسل واالستدالل به فال يريدون إال ما رواه التابعي عن الـنيب  

  . املشهور
وهذا الذي يقتضيه كالم مجهور أئمة احلديث يف :( )هـ761( قال احلافظ العالئي

  .)1() �قون املرسل إال على ما أرسله التابعي عن النيب ليط تعليلهم، ال
وكان مذهبـه رد   ،ن فرق بينهمافم ؛ويظهر أثر اخلالف ومثرته يف االحتجاج ما

  .قطعاملرسل فهو أشد ردا للمن
 ،أسوأ حاال من املرسـل  عواملنقط ،املعضل أسوأ حاال من املنقطع (:قال اجلورقاين

  .)2() تقوم به حجة واملرسل ال
ومن احتج فمنه ؛لباملرسم من قَبِل املنقطع، ومنهم مه كمـا قـال احلـافظ    ن رد
  .)4(اءنقطع سومن كان مذهبه عدم التفريق بينهما فحكمه يف املرسل وامل أماو. )3(العالئي

أبو املظفر بن  إليهأشار  ووجه كون املنقطع أسوأ حاال من املرسل عند من فرق؛ ما
 ،ا بينـهم إرسال احلديث من أئمة التابعني كان معتـاد  أنَّ من )5()هـ489( السمعاين

                                                   

  .1/156فتح املغيث : وانظر. 29جامع التحصيل ص )1(
 ؛2/573؛ النكت 2/460قواطع األدلة : وانظر كالم ابن السمعاين يف. 2/581؛ النكت 1/12األباطيل  )2(

 .1/158فتح املغيث 

  .96جامع التحصيل ص )3(
 .2/573النكت  )4(

العالمة، مفيت . مث الشافعي ي،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي السمعاين، املروزي، احلنفهو  )5(
 سـنة ولد فضال وطريقة، وزهدا وورعا، من بيت العلم والزهد،  ،وحيد عصره يف وقته ،خراسان، شيخ الشافعية

  .باألثراالنتصار األدلة،  قواطع ،القرآن الربهان، تفسري االصطالم، :صنف. هـ489هـ، وتويف سنة 426
 .3/393؛ شذرات الذهب 17/37تظم ؛ املن19/114؛ السري 5/335طبقات السبكي 
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 لُّديفإنه  ؛يذكر باقيه مثُ ،ا انقطاع السند يف أثنائه بإسقاط رجل أو أكثروأم عليه، متعارفاً
على ضعاقط داللةًف الس و ،ةًقويقْتوى الر1(به يبة حينئذ(.  

                                                   

 .96؛ جامع التحصيل ص461-2/460قواطع األدلة  )1(
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؛عطَوكالمها يرجع إىل مادة قَ ،املنقطع واملقطوع يف اللغة مبعىن وهو ضد صالاالت. 
ق بينهما عاموأما يف االصطالح فقد فرة احملدملتأخرينن اثني م.   

  .)1() وهو غري املنقطع معرفة املقطوع (:قال ابن الصالح
وقـد يطلـق بعـض     طع،املنق :اللفظ السادس :()هـ702( وقال ابن دقيق العيد

يف  وما سقط منه رجل، أثنائه يف انوإن ك ااملرسل على ما سقط منه رجل مطلقًالقدماء 
  .)2() هو غري املقطوع، ويسمى باملنقطع، وهو السادس عند اجلمهور أثنائه

، )3(ا عليهم من أقواهلم أو أفعـاهلم جاء عن التابعني موقوفً ما: واملقطوع عندهم هو
وأما املنقطع، فقد سبق ذكر اختالف احملدثني يف حده، والذي استقر عليه االصطالح أنه 

  .)4(بشرط عدم التوايل ؛ما سقط من أثناء إسناده واحد أو أكثر
 عـن التـابعي   يوِما ر :املنقطع ض أهل العلم باحلديث أنَّاخلطيب عن بع ىحكو

  .)5(ابن الصالح واستبعده ، واستغربهفعله وأعليه من قوله  أومن دونه موقوفاً
والذي حكاه اخلطيب هو تعريف املقطوع عند املتأخرين، وعليه بنوا الفرق بينـه  

  .ع من مباحث املنتوبني املنقطع، فجعلوا املنقطع من مباحث اإلسناد، واملقطو
ـ إذا رجعنا إىل عبارات املتقدمني جند أم مل يتقيدوا ذا؛ حيث أطلـق  و هم بعض
على املقطوع، املنقطع وبالعكس أيضا جتوا عن االصطالح، فزمث الطرباين  استعمل الشافعي

يف كـالم احلميـدي  أيضـا   ذلـك  ووقع ،يف املنقطع الذي مل يتصل إسناده املقطوع، 
اسـتعمل ذلـك قبـل اسـتقرار      الشافعي إال أنَّ العراقي؛احلافظ كما نقله  ،لدارقطينوا

ووقـع   .وهي على شرط الشيخني ،االصطالح كما استعمل احلسن يف بعض األحاديث

                                                   

  .34املقدمة ص )1(
  .1/166املقنع : ومثله ابن امللقن؛ فانظر كالمه يف. 209-208االقتراح ص )2(
  .1/142؛ شرح النووي على مسلم 154ص ؛ الرتهة2/381؛ اجلامع للخطيب 34املقدمة ص )3(
 .212الرتهة ص )4(

 .40؛ املقدمة ص59ص الكفاية )5(
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املنقطع يف  فاستعمال ؛عكس هذا واحلافظ أيب عمرو الداين يجيللحافظ أيب بكر أمحد الربد

  .)1(املقطوع
ا احلُجة يف تـرك احلـديث   فم :قال قائل فإنْ (:)2(الزبري احلميديقال عبد اهللا بن 

وأكثر من ذلك، ومل يزل الناس حيـدثون   ،يف إسناده رجل ساقطوالذي يكون  ،املقطوع
  . )3()...، وما كان يف إسناده رجل ساقط وأكثر ؟باملقطوع
لزمنـا  وي �فما احلديث الذي يثبت عن رسـول اهللا  : قال قائل فإنْ (:أيضاقال و

هو أن يكون احلديث ثابتا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، متصال : احلجة به؟ قلت
  .)4() غري مقطوع

عبر فيه عن املنقطع باملقطوع؛  )هـ354( وقد وقفت أيضا على كالم البن حبان
كان أسامة يهِم يف األخبار، وخيطئ يف اآلثـار،  :( فقال يف ترمجة أسامة بن زيد بن أسلم

  .)5()ىت كان يرفع املوقوف، ويصلُ املقطوع، ويسند املرسل ح
فكثريا ما يستعمل يف كامله املقطوع مبعـىن   )هـ365( احلافظ ابن عديكذلك و

حسني بن عمران اجلهين عن عمران بن مسلم عن املنقطع، ومن ذلك قوله يف حديث رواه 
  .)6()ث مقطوع ليس مبسند ا حديوهذا أيض( : بن عباس يف القدراكنت عند  :خيثمة قال

فالذي يظهر يل أنللتفريق بني املنقطع واملقطوع إال من جهة التمييز بـني   ه ال وجه
أنواع علوم احلديث؛ وإال فاملنقطع واملقطوع من حيث اللغة سواء كما سبق، وكذا مـن  

  .حيث االستعمال

                                                   

؛ 125-1/124؛ التبصرة والتـذكرة  573-2/514؛ النكت البن حجر34املقدمة مع التقييد ص: انظر )1(
 .113؛ جزء يف علوم احلديث للداين ص2/101تدريب الراوي 

أجلُّ أصـحاب   ،يهثقة حافظ فق :أبو بكر ،املكي ميدي،عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي األسدي احلهو  )2(
كان البخاري إذا وجد احلديث عند  :قال احلاكم .وقيل بعدها ،مات مبكة سنة تسع عشرة ،من العاشرة ،بن عيينةا

  .3320التقريب ت. خ م د ت س فق. القدرة ال يعدوه إىل غريه
  .532ص: وانظر .554الكفايةص )3(
 .24ص الكفاية )4(

  .1/95ملتروكني البن اجلوزي ؛ الضعفاء وا1/202اروحني : انظر )5(
؛ حرملة بن 1/517؛ إمساعيل بن زكرياء 4/86راشد أبو الكميت : وانظر التراجم التالية. 3/224الكامل  )6(

  .1/23التمهيد : انظر. وقد استعمل أيضا احلافظ ابن عبد الرب املقطوع مبعىن املنقطع .3/408حيىي 
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 ها سقط من إسـناد املنقطع م لكن الذي استقر عليه األمر عند علماء املصطلح، أنَّ

ضيف إىل التابعي، فهذه اصـطالحات  املقطوع ما أُ أو أكثر بشرط عدم التوايل، وأنَّ راوٍ
  .)1(ينبغي مراعاا عند التقرير، وال مشاحة فيها شريطة أال يقع االلتباس

  

                                                   

 .335-334ديث ملشهور حسن صجة املنتفع شرح جزء يف علوم احل: انظر )1(
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ق غريفر واحد مموبعضهم تبـع   -غرائب و األفراد ف يف علوم احلديث بني الن صن
وأفردوا لكل منهما ترمجة مستقلة، وصنيعهم هذا يدل أما متغايران من  -لبعض يف ذلك 

لكن ،الغريب والفرد مترادفـان   أنَّ" الرتهة"احلافظ ابن حجر أوضح يف  حيث االصطالح
الستعمال وقلته؛ أهل االصطالح إمنا غايروا بينهما من حيث كثرةُ ا وأنَّ لغة واصطالحا،

، )1(فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد املطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسيب
وهذا من حيث إطالق االسم عليهما، أما من حيث استعمالُ الفعل املشتق فال يفرقـون  

  .)2(تفرد به فالن، أو أغرب به فالن: فيقولون يف املطلق والنسيب
 ينكتلميـذه الشـم   ؛ه وتابعه عليـه مي كالضن رافظ، منهم مومن جاء بعد احل

 غـا وبلُطْتلميـذه احلـافظ ابـن قُ   ك ؛ت عليه واستشكلهومنهم من نكَّ ،)3()هـ872(
 :وقد قال ابن فارس يف جممل اللغة ،هذا الترادف حكىاهللا أعلم مبن  (:، فقال)4()879(
  . )5() والفرد املنفرد ،الوتر :الفرداالغتراب عن الوطن، و :بعد، والغربة :ربغَ

                                                   

دت وهو املوضع الذي يدور عليه اإلسناد ويرجع، ولو تعد ،الفرد املطلق هو ما كان التفرد فيه يف أصل السند )1(
كأَنْ يرويه عن الصحايب أكثر من واحد، مث ينفَرِد . والفرد النسيب هو ما كان التفرد فيه يف أثناء السند. الطرق إليه

 .78الرتهة ص. عن واحد منهم شخص واحد بروايته

  .81الرتهة ص )2(
بضم املعجمة وامليم مث نون مشددة، نسـبة إىل   -هو أمحد بن حممد بن حممد، أبو العباس تقي الدين الشمني  )3(

، ولـد  القسنطيين األصل، السكندري املولد، القاهري املنشأ، املـالكي مث احلنفـي   -مزرعة أو قرية ببالد املغرب 
هـ، أخذ احلديث عن احلافظ ابن حجر، ووصفه احلافظ باإلمام العالمـة، فخـر   872هـ، وتويف سنة801سنة

  .العايل الرتبة شرح نظم النخبة، مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا، وغريها: له. املدرسني، مفيد الطالبني، مفيت املسلمني
 .1/230؛ األعالم 9/464؛ شذرات الذهب 1/82لع ؛ البدر الطا1/375؛ بغية الوعاة 82املنجم يف املعجم ص

نسبة ملعتق  -أبو العدل السودوين  ،ن الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد اهللا اجلمال املصري نزيل األشرفيةيزهو  )4(
رجال شـرح   :صنف. هـ879هـ، وتويف سنة 802 ولد سنة. ناملتفناحلنفي العالمة  -أبيه سودون الشيخوين 

  .شرح منظومة ابن اجلزري يف علم احلديث، ثقات الرجال ،ريج أحاديث البزدوي يف األصولخت ،معاين اآلثار
 .5/180؛ األعالم 1/384؛ البدر الطالع 6/184؛ الضوء الالمع 9/487شذرات الذهب 

؛ اليواقيـت والـدرر   239؛ شرح شرح النخبة للقـاري ص 45حاشية ابن قطلوبغا على شرح النخبة ص )5(
 .أ/35ق
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  .)2(باطل بترادفهما لغةً قولٌ عن بعضهم أن القولَ )1()هـ1031( وحكى املناوي

لغـةً  "عند قوله  -علي القاري بعضاً من كالم احلافظ، فقال  الَّواستشكل أيضا م
ترادف  اليعين -ألن األول ممنوع : فيه حبث -ومل ينسب القول  -قيل  (:- "اواصطالح

فع دأهل االصطالح، و يأباه قوله إالّ أنَّ -الترادف االصطالحي  يعين -والثاين -اللغوي 
  .)3() أهل االصطالح املراد غري أنَّ بأنَّ

علي القاري دفع اعترض ابن قطلوبغا يف مسألة الترادف اللغوي فحمل  الَّوحاول م
 :فـرد أي ( :تج له مبا يف القـاموس اللغوي واح كالم احلافظ على أما مترادفان يف املآل

أخرجه من  :القطيع، واستفرد فالناً عنمنفردة  :فارد يةٌبة، وظَيحتنم :منفرد، وشجرة فارد
أصحابه نيبوالغ ،بر: الذهاب والتنحي، وبالضم: النوح عن الوطنز، كالغربة واالغتاب ر

4() بوالتغر(.  
  .)5(ا لتصحيح كالم احلافظفًعلي القاري هذا تكلُّ واعترب العالمة اللكنوي كالم

إحدامها تنبين  ؛القول وهذا يدفعنا إىل البحث يف مسألتني يظهر من خالهلما صواب
  .على األخرى

  .؟ هل الغرابة والتفرد مترادفان لغةً: األوىل منهما
  .؟ هل احملدثون غايروا بينهما اصطالحا واستعماالً: الثانية

                                                   

مد عبد الرؤوف بن تاج العارفني ابن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، مـن كبـار   هو حم )1(
ولد سـنة   .كثري السهر، فمرض وضعفت أطرافه ،انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام. العلماء يف زمنه

مع الصغري، شـرح مشائـل   شرح القاموس احمليط، فيض القدير شرح اجلا: له. هـ1031هـ، وتويف سنة 952
  الترمذي، 

 .3/410 ،2/143 ؛ معجم املؤلفني6/204األعالم ؛ 1/249البدر الطالع 

واحملكي عنه هو الكمال ابن أيب شريف تلميذ احلافظ ابن حجر له حاشـية علـى   . أ/35اليواقيت والدرر ق )2(
قولـه  :( ه املناوي، وهذا نص كالمهالنرهة، قد وقفت عليها وراجعت كالمه يف موضعه ومل أره صرحيا كما حكا

قد يطلق الغريب على ما تفرد فيه، وقوله غايروا بينهما مـن  : ؛ قد مينع، ويقال"ألن الغريب والفرد مترادفان لغة"
). قصدا منهم إىل اإلشعار بالفرق بني إرادم الفرد املطلق وإرادم الفرد النسـيب  : حيث قلة االستعمال وكثرته

  .ب-أ/7ق
 .، وما بني العارضتني زيادة مين لإليضاح239ح شرح النخبة للقاري، صشر )3(

 .239ص املرجع السابق )4(

 .155ظفر األماين ص )5(
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  .املسألة األوىل يظهر جواا من خالل معرفة أصل وضع هذين اللفظني عند العرب

الغني والراء والباء أصـلٌ صـحيح،    (:قال ابن فارس .من الغربة والغرب :الغرابةف
  .)1() غري منقاسة لكنها متجانسة مةوكل

  :من ذلكوتأيت على معان خمتلفة؛ 
  .هذا غَرب السيف: يقال ،حد الشيء: لغربا

 أَنَّ :ويف احلـديث  ،والغرب الذهاب والتنحي عن الناسِ البعد عن الوطن،: والغربة
: ومن هذا البـاب  ،وهو نفْيه عن بلَده .)2(ةً إِذا مل يحصننأَمر بتغريبِ الزاين س �النيب 

ه بمس، كأنها عن وجه األرضغُروب الشدع.  
  :)3(تيمالكُ قال. وشأْو مغرِب، أي بعيد ،والغربة والغرب النوى والبعد

  دك من أُولَى الشـبيبة تطلـب  هعأَ
  

   بِمغـر أْوش رٍ هيهاتب4(على د(  
  ط

الـذي   :رب املُغرِبواخل .خرباً أتى من بعد :، يريدون"هل من مغربة خبرٍ: "ويقولون
اا طريفًا حادثًجاَء غريب. ريبمن الكالم :والغ ضالرجلُ، الغام بجـاء بشـيء   :وأَغْر 

  .)5(الَّ تكلم بهإ اإذا مل يبقِ شيئً :الرجلُ يف منطقهأَغْرب و ،غَريب
فيدنا أنَّفهذا ي الغرابة تأيت مبعىن البمن هذا الوجهوهي  ؛نحيعد والت ممنة ملعـىن تض 

كما تأيت مبعىن الكالم احلادث الطريف، والكالم الغامض ،فردالت.  
                                                   

  .4/420مقاييس اللغة معجم  )1(
احلـدود، بـاب   . حديث أيب هريرة وخالد اجلهين يف صحيح البخاري: جاء ذلك يف أحاديث كثرية، منها )2(

الـزىن،   احلدود، باب حد. ؛ ومن حديث عبادة يف صحيح مسلم6833ح 6831:البكران جيلدان وينفيان، ح
 .1690:ح

 بلغات العرب، رافضي عاملٌ مقَدم شعراء وقته،. سدي الكويفألا بن األخنس الكُميت بن زيدهو أبو املُستهِلّ  )3(
ولد . ف يف الشعر، كثري السرقة كان شديد التكل:  قال عنه ابن قتيبة. بلغ شعره مخسة آالف بيت: قيل .املذهب

  .هـ126ومات سنةهـ، 60سنة
 .5/233؛ األعالم 1/144؛ خزانة األدب 2/566؛ الشعر والشعراء البن قتيبة 5/388السري 

  .2/653؛ الصحاح 4/421 معجم مقاييس اللغة؛ و5/3224مادة غرب . البيت يف لسان العرب )4(
؛ 1/191؛ الصحاح 4/420مقاييس اللغة  معجم ؛3225 ،5/3224لسان العرب : انظر مادة غرب يف )5(

 .110القاموس احمليط ص
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ما كان  :الفَرد، وحدةأصلٌ صحيح يدلُّ على و فيه الفاء والراء والدالف :وأما الفرد

أَفراد واجلمع  ،وهو الوتر :من ذلك الفَردو ،ااحده وجعلت :يقال فَرد يفْرد وأَفْردته .وحده
هو الواحد اَألحد الذي ال نظري لـه   :والفَرد يف صفات اهللا تعاىل ،وفُرادى على غري قياس

  .وال مثل وال ثاين
نفردة انقطعت عن القَطيع، وكـذلك  م :بيةٌ فاردوظ ،الثَّور املنفرِد: د والفَردارِوالفَ

ـ الدراري اليت ت: راد النجوموأف ،متنحية انفردت عن سائر السدر :السدرة الفاردةُ ع يف طلُ
ماءآفاق الس، سيها وانفرادها من سائر النجوممحنـم  : والفريد. يت بذلك لَتظإذا ن رالد

  .)1(املتنحية يف املرعى واملشرب :والفَرود من اِإلبل ،صل بينه بغريِهوفُ
مل يـذكر   غرابة ملعىن التفرد؛ إذْمغايرة ال -واهللا أعلم  -سبق يظهر  ومن خالل ما

أن الغرابة تأيت مبعـىن التفـرد أو    -فيما وقفت عليه من كتبهم  -أحد من علماء اللغة 
من كالمهـم   لكن واضحفيصح ما حكاه املناوي وابن قطلوبغا من هذا الوجه، العكس، 

عـن الـوطن،والغرب    البعد: الغربة:"ول يف بعض معانيها إىل التفرد؛ فقوهلمالغرابة تؤ أنَّ
السـدرة   "، فهذا فيه معىن االنفراد والتفرد،وهو مثل قـوهلم "الذهاب والتنحي عن الناسِ

  .وحنوه" الفاردةُ متنحية
علي القاري حني محل كالم احلافظ يف قضية الترادف اللغوي علـى أن   الَّفكالم م

وال من التكلف، كمـا قـال    ،ببعيد وليس ،مراده بذلك الترادف يف املآل اللغوي وجيه
  .رمحهما اهللا تعاىل، واهللا أعلم بالصواب كنوياللَّ

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7���� : : : :8� i�  &+ ������ �@��a��8� i�  &+ ������ �@��a��8� i�  &+ ������ �@��a��8� i�  &+ ������ �@��a��....        
هل احملدثون غايروا بينهما اصطالحا واسـتعماال؟، فـيعلم   : أما املسألة الثانية وهي

  .جواا مما سيأيت
 ،لٍّمسـتق  فردوا الغريب بنوعٍأجند أم  ،عند الرجوع إىل مصنفات علوم احلديث

  .وهذا يدل على املغايرة االصطالحية بينهما ،كما أفردوا الفرد

                                                   

؛ القـاموس احملـيط   3374، 5/3373العـرب   لسان ؛4/500 مقاييس اللغةمعجم : انظر مادة فرد يف )1(
 .277ص
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مصطلحات أهل " معرفة علوم احلديث"وهو ممن يورد يف كتابه  -مثال  -فاحلاكم 

ـ  ،جنده جعل احلديث الغريب يف النوع الرابع والعشريناألثر،  م علـى أحكامـه   مث تكلَّ
  .)1(مث أردفه بالكالم على األفراد يف النوع اخلامس والعشرين ،وأنواعه

صها وقد تابعه على ذلك ابن الصالح وغالب من أتى بعده، ممن نظم املقدمة أو خلَّ
  . )2(نكّت عليها أو

ن لنا الفارق بني النوعني، يب؛ حىت ياحلاكم مل يفصح عن تعريفهما أنَّ اإلشكالُ لكن
ستفاد منوإن كان قد ي مفهوم الغريب والفرد عنده، وكذلك ابـن   بعض عباراته حتديد

 :(-أي ابن منده  -للغريب؛ فقال  )3()هـ395( هالصالح، إال أنه نقل تعريف ابن مند
الغريب من احلديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من األئمة ممن يجهم إذا ع حديثُم

انفرد الرجل عنهم باحلديث يىسم :4() اغريب(.  
عاحلديث الذي يتفرد به بعض  (:ا مفهوم الغريب فقالمث زاد عليه ابن الصالح موس

: يه بعضهم بأمر ال يذكره فيه غريهوكذلك احلديث الذي يتفرد ف ،الرواة يوصف بالغريب
  .)5() إما يف متنه وإما يف إسناده

ويمـن الـراوي   أنَّ :ظ يف كالمهماالح دون طبقـة   الغرابة هي يف األصل تفرد
 .، فقد يفهم منه أا والتفرد سـواء الصحايب، ثقة كان أو غري ثقة، عن إمام جيمع حديثه

 ؛املغايرة بينـهما وعلى إثره استشكل  ،وهذا الذي فهمه السخاوي من تعريف ابن منده
حصلت املغـايرة   مفل ؛سواء ا على حدموحينئذ فهو واإلفراد كما سلف يف با:( فقال

                                                   

 .317، 311معرفة علوم احلديث ص )1(

، الباعث احلثيث 48-47األر صالتوضيح ؛ 2/265، 1/217، التبصرة والتذكرة 158املقدمة ص: انظر )2(
 .14،20التقريرات السنية ص ؛133ظفر األماين ص ؛2/106، 1/133تدريب الراوي  ؛2/460، 1/189

احلافظ : صبهاينألا - نسبة إىل عبد ياليل -بن منده، أبو عبد اهللا العبدي حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي،  )3(
ف الدنيا .حمدث العصر ،الاجلوهــ، وتـويف   310ع الكثري، ومجع وكتب ما ال ينحصر، ولـد سـنة  ومس ،طو
  . التاريخ معرفة الصحابة،، ، الرد على اجلهميةواأللقابفتح الباب يف الكىن : له. هـ395سنة

 .4/504؛ شذرات الذهب 6/409؛ البداية والنهاية 3/1031؛ تذكرة احلفاظ 2/167طبقات احلنابلة 

وبنحو هذا التعريف عرفه أيضا ابن . 2/267؛ التبصرة والتذكرة 3/30غيث ؛ فتح امل158املقدمة ص: انظر )4(
  .2/267، وحممد بن طاهر املقدسي كما يف التبصرة والتذكرة 55مجاعة يف املنهل الروي ص

  .158صاملقدمة  )5(
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من حيث عـدم   ،ابن الصالح أفصح عن افتراقهما يف بعض الصور لكن .)1() !؟ بينهما

، وقد كما يف األفراد املضافة إىل البالددخول بعض أنواع األفراد ضمن احلديث الغريب، 
2(اأشار إىل هذا السخاوي أيض(.  

غريب  من الفرد، فكلُّ وعلى هذا يكون الغريب عند ابن الصالح والسخاوي أعم
الغريـب   ره ابن حجر من أنَّفق مع ما قروتعريف ابن منده للغريب يت. ال ينعكسفرد، و

  .أكثر ما يطلقونه على الفرد النسيب
فقد عرف الغريب  ؛)3()هـ583( انشياحلافظ املي حوممن غاير بينهما يف االصطال

ما انفرد بروايته : هف الفرد بأن، وعر)4(بكثرة الرواية هوياعرف ره ومل يطريقُ ما شذّ: بأنه
  .)5(دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ ،بعض الثقات عن شيخه

لظهور الفرق بينـه وبـني    ،انشي للغريبوقد استحسن بعض املتأخرين تعريف املي
   )6(.ر مع شذوذ روايتهثكْم ه غريراويه قُيد بأن من الفرد من جهة أنَّ فهو أخص ؛الفرد

مـن حيـث    ؛قون بني الغريب والفـرد فرهؤالء العلماء ي أنَّ فهذه النصوص تدلُّ
قل  ،االصطالحعويؤيده ما نهمن أئمة احلديث، من ذم من احلديث دون الفرد الغريب.  

   .) كانوا يكرهون الغريب من احلديث (:)هـ96( قال إبراهيم النخعي
ها توعام مناكريها فإن ؛ال تكتبوا هذه األحاديث الغرايب (:)هـ241( وقال أمحد

هـ179( قال مالكو .) عفاءعن الض(:) لظاهر ، اوخري العلم الظاهر، العلم الغريب شر
  .) الذي قد رواه الناس

  .)1() كنا نرى أن غريب احلديث خري فإذا هو شر (:)هـ211( وقال عبد الرزاق
                                                   

  .3/30فتح املغيث  )1(
 .3/31؛ فتح املغيث 48ص ؛ التوضيح األر158املقدمة ص )2(

ـ  انِينسبة إىل م -ي أبو حفص امليانِشتقي الدين  القرشي بن عمر عبد ايد عمر بنهو  )3( ة ش من قـرى املهدي
تعليقات على  ،ال يسع احملدث جهله ما: له. هـ583سنةتويف مبكة . ، الفقيه املالكي شيخ احلرماحملدث -بتونس

  . االس املكية واألخبار،االختيار يف امللح ، الفردوس
  5/53؛ األعالم 6/447؛ شذرات الذهب 3/83العرب 

 .3/30؛ فتح املغيث 272احملدث جهله ص عما ال يس )4(

  .271احملدث جهله ص عما ال يس )5(
 .3/30فتح املغيث  )6(
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الغريـب   أنَّملصطلح الغريب؛ جنـد   عند تتبع عبارات املتقدمني واستعماهلم: قلت

  :منها ة معانمما ذكره املتأخرون، فقد أطلقوا الغريب على عد دائرةً عندهم أوسع
1- الغريب ضفه  اذكاملشهور،  دأيب ، ويدل عليه كـالم )2(الذهيبابن رجب وعر 

حبديث  جتحوالفخر ا أا مشاهري فإنه ال ي :(-سننه  واصفا أحاديثَ -قال ، حني داود
 ولـو احـتج  ، والثقات من أئمة العلم ،كان من رواية مالك وحيىي بن سعيد ولو ،غريب

وال حيتج باحلديث الذي قد احتج به إذا كان  ،ن يطعن فيهرجل حبديث غريب وجدت م
احلديث غريب3() اا شاذ(.  

  .اظالغريب ولو كان من رواية احلفَّب جتحي أنه ال ما يدلُّ هويف كالم
ال بـأس  : ما حال معاوية بن عبد اهللا ؟، قال :سألت أبا زرعة:( متال ابن أيب حاوق

به، كتبنا عنه بالبصرة، أخرج لنا جوتركت  ،عن عائشة فانتخبت منه أحاديث غرائب اًءز
  .)4()املشاهري 
  .احلديث ليس له إسناد أو أنَّ ،يطلقون الغريب مبعىن اخلطأو -2

أو  ،هذا احلـديث غريـب  : يقولون عت أصحاب احلديثإذا مس( :قال اإلمام أمحد
لـيس لـه    ث، أوفاعلم أنه خطأ، أو دخل حديث يف حديث، أو خطأ من احملد ؛فائدة
أنه حديث  ؛شيء فاعلم ال: كان قد رواه شعبة وسفيان، وإذا مسعتهم يقولون وإنْ ؛إسناد

  .)5() صحيح
ن احلسـن  حول عألسفيان عن هشام بن أيب عبد اهللا عن عامر اما حدث به : مثاله

  .)6(ةرعلى احلُ ةُمألا نكحت ى أنْ �رسول  أنَّ

                                                                                                                                                  

-130ص واالسـتمالء للسـمعاين   وما بعدها؛ أدب اإلمالء 224الكفاية ص: انظر هذه اآلثار وغريها يف )1(
 . 29؛ رسالة أيب داود إىل أهل مكة ص2/622؛ شرح العلل البن رجب 131

 .43ص؛ املوقظة 2/622شرح العلل  )2(

 ، 29رسالة أيب داود إىل أهل مكة ص )3(

  .2/75علل احلديث  )4(
  .2/623شرح العلل البن رجب  ؛ 225الكفاية للخطيب ص )5(
؛ أمحـد يف العلـل،   1556:مسدد يف مسنده كما يف املطالـب العاليـة، ح  : رواية هشام عن عامر رواها )6(
= مة علىأباب ال تنكح . النكاح. ؛ البيهقي يف السنن الكربى9068:؛ ابن جرير الطربي يف تفسريه، ح4326:ح
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إمنا رواه عمـرو بـن    ،حديث سفيان عن هشام بن أيب عبد اهللا غريب( :أمحدقال 

وحدثناه الفزاري يعين مروان عن هشام  :قال ،حولألوهو غريب من حديث عامر ا ،عبيد
  .)1() بن أيب عبد اهللا

ا رد النسيب كما قال احلافط ابن حجر، وهوكثري جدويطلقون الغريب مبعىن الف -3
والبيهقي ،والطرباين ،والدارقطين ،ة يف كالم الترمذييف كالمهم؛ خاص.  

اء بـى عـن الـد    >النيب  ر أنَّعمعبد الرمحن بن يعن حديث  -قال الترمذي 
غري  ث به عن شعبةَحدا ال نعلم أحد ،ل إسنادهبمن ق غريب هذا حديثٌ:( - )2(تفَّزواملُ

ـ ي ه ى أنْكثرية أن هوجمن أَ >عن النيب  يوِوقد ر ،شبابة نتب ذ يف الـدـ اء واملُب  .تزفَّ
وحديث شبابة إمنا يس3() غرب ألنه تفرد به عن شعبةت(.  

د ـا  اشتمل على األحاديث اليت تفـر  "األفراد"اه ف مسلدارقطين له مصنواإلمام ا
حديث فـالن   هذا حديث غريب من: به بقولهمث يعقِّ ،د احلديثورِعن املشايخ، في الرواة

  .تفرد به فالن عنه

                                                                                                                                                  

= حام عامر14001:، حةرمة من كره أن يتزوج األباب . النكاح. ابن أيب شيبة يف املصنف: ، ورواها أيضا بإ
  .ا الوجهواسنغربه أمحد من هذ. 16306:، حعلى احلرة

؛ 13101:، حمة على احلرةألباب نكاح ا. النكاح. عبد الرزاق يف املصنف: وأما رواية عمرو بن عبيد فقد رواها
؛ البيهقي يف السنن 741:، حباب نكاح األمة على احلرة. الوصايا. سعيد بن منصور يف سننه: ورواه  بإام عمرو

 ،ه يف معىن الكتابنأ الَّإ هذا مرسلٌ:( وقال البيهقي. 14002:، حةرمة على حأباب ال تنكح . النكاح. الكربى
  .3/136: األحكام الوسطى. هذا مرسل ومنقطع: وقال عبد احلق اإلشبيلي).  �ومعه قول مجاعة من الصحابة 

  .3/91العلل ومعرفة الرجال  )1(
باب النهي عن نبيذ . األشربة. جه؛ ابن ما5644:باب النهي عن الدباء واملزفت، ح. األشربة. رواه النسائي )2(

فيما ى عنه مـن الظـروف    >باب ما ذكر عن النيب . األشربة. ؛ ابن أيب شيبة يف املصنف3404:األوعية، ح
وقد أعلَّه أمحد، . 2/166؛ ابن قانع يف معجم الصحابة 956:؛ ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ح24139:ح

نقول  نقدر أنْ يءش أي:( ري، والترمذي، وابن عدي، وقال علي بن املديينوأبو حامت، ويعقوب بن شيبة، والبخا
ا، أو ألفني مسع من رجل ألفً وال ننكر لرجلٍ ،رجاءإله كان يقول باا إال أنا صدوقًكان شيخ -يعين شبابة  -يف ذاك 

؛ العلل الكبري للترمـذي،  2/111التاريخ الكبري : انظر. صحيح اإلسناد: وقال األلباين .) حبديث غريب يءجي أنْ
؛ الضـعفاء للعقيلـي   72-5/71؛ الكامل يف الضعفاء البن عـدي  1557:؛ العلل البن أيب حامت، ح575:ح
  .5628:ح -طبعة مشهور -؛ سنن النسائي 12/347؛ ت الكمال 2/577
 .5/713 -مع السنن  -العلل الصغري  )3(
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حدثنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا منصور : قال الدارقطين: مثاله

عتيبة عن مقسم عن ابـن   بن أيب مزاحم ثنا إبراهيم بن عثمان بن أيب شيبة عن احلكم بنا
  .)1(»يقرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب  > كان رسول اهللا «:قال عباس

بن عتيبة عن مقسم عن ابـن   هذا حديث غريب من حديث احلكم: قال الدارقطين
  .)2(عنه إبراهيم بن عثمانبه أبو شيبة  ، تفردعباس

، حدثنا إسـحاق  يصيصحي املَمثنا أمحد بن حممد اجلُحد: قال الطرباين: مثال آخر
قـال  : ، عن نافع، عن ابن عمر، قالريمين، حدثنا عبد اهللا بن عمر العنياهيم احلُربن إبا

 "والنهار"هذه اللفظة  ، غريب مل يرو)3(» صالة الليل والنهار مثىن مثىن «:>رسول اهللا 
عن العمإال احلُ ري4(يينن(.  

:( )5(» ب لـه ماء زمزم ملا شر«  البيهقي بعد روايته حلديث قول -أيضا  -مثله و
، عن ابن املبارك من هذا ، عن ابن املنكدر تفرد به سويدن أيب املوايلغريب من حديث اب

  .)6() الوجه عنه
                                                   

. اجلنـائز . ؛ ابن ماجه1026:ح. ءة على اجلنازة بفاحتة الكتابباب ما جاء يف القرا. اجلنائز. رواه الترمذي )1(
؛ أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات 1/391؛ ابن عدي يف الكامل 1495:، حباب ما جاء يف القراءة على اجلنازة

ليس إسناده  حديث ابن عباس حديثٌ :(الترمذيقال و. 3/685؛ واخلطيب يف تارخيه 4/341احملدثني بأصبهان 
من السـنة   :والصحيح عن ابن عباس قوله ،منكر احلديث :إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي ؛القويبذلك 

  ). القراءة على اجلنازة بفاحتة الكتاب
  .وهم حمقِّق سنن الترمذي يف عزوه احلديث للبخاري والنسائي، والذي عندمها إمنا هو من قول ابن عباس: تنبيه

 .أ/1:األفراد ق )2(

، ومتـام يف  7/540؛ وابن عدي يف الكامـل  25-1/24الطرباين يف املعجم الصغري : رواه من هذا الوجه )3(
باب صالة الليـل مـثىن مـثىن،    . أبوب صالة التطوع. فوائده، كما يف الروض البسام بترتيب وختريج فوائد متام

  .1963:هار كيف هو، حباب التطوع بالليل والن. الصالة. ؛ والطحاوي يف شرح معاين اآلثار401:ح
مل يتفرد ا احلنيين عن العمري كما قال الطرباين؛ فقد تابعه عليها وكيع كما يف تاريخ بغداد " والنهار"لفظة : قلت

وقد اختلف أهلُ احلـديث يف   ،"والنهار"واحلديث خمتلف فيه عن ابن عمر يف زيادة لفظة . 15/147للخطيب 
؛ امـوع شـرح املهـذب    2/47؛ التلخيص احلبري 2/160نصب الراية  :انظر كالم األئمة عليها يف. صحتها

  .21/289؛ جمموع الفتاوى 3/240
 .1/25املعجم الصغري للطرباين  )4(

  .59سبق خترجيه ص )5(
  .6/31اجلامع لشعب اإلميان  )6(
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هي؛ ومن ثَ أهل احلديث يف حقيقة التدليس ما تباينت أنظارتنازعوا يف الفرق بينه  م

منهما نوع انقطاع حاصل يف  الكُ أنَّ من التشابه والتداخل؛ إذْ ملا بينهما ؛وبني اإلرسال
  .السند

وقبل عرثني يف الفرق بينهما جيدر بنا بيان معىن التدليس واإلرسال ض مذاهب احملد
  .يف أصل اللغة ملا ينبين عليه من اختالف من حيث االصطالح

�6� 7�����6� 7�����6� 7�����6� 7����::::�a-�� � ��]?d� b#� ��� E&���a-�� � ��]?d� b#� ��� E&���a-�� � ��]?d� b#� ��� E&���a-�� � ��]?d� b#� ��� E&��....        
يدلُّ على  ،صحيحأصلٌ فيه الدال والالم والسني ف ؛بالتحريكمن الدلَس  :التدليس

وال  ،فالن ال يدالس: ومنه قوهلم ،السواد والظلمة: الدلَس: ابن األعرايب قال .سترٍ وظُلْمة
  .املُخادعة :واملُدالَسة ،ال يخادع وال يغدُر :يوالس أَي

ليسدعـن    .بإِخفاء العي: والت ه من غري إبانـةليس يف البيع، وهو أن يبِيعدومنه الت
  .)1(واندلس الشيء إذا خفى ،عيبه، فكأنه خادعه وأتاه به يف ظالمٍ

ث   (:)هـ370( قال األزهريـدومن هذا أُخذ التدليس يف اإلسناد، وهو أن حي
عه منه، وقد فعل ذلك ن مسمم ن دونهوقد كان قد رآه، وإمنا مسعه عم ،به عن الشيخ األكرب

 .)2() مجاعة من الثقات

منه قلـيالً   تدلَّست الطَّعام، إذا أخذْت :قول العربت. أصلٌ آخر يدل على القلّةوله 
   )3(.قليالً

عند الكالم على الفرق بـني املرسـل    ،معناه يف اللغة بيانُ قبفقد س ؛وأما اإلرسال
وعلى  ،على االنبعاث واالمتداد :أنه يطلق على ثالثة معان :وخالصة القول فيه ،واملنقطع
  .)4(االستئناس والطمأْنينةوعلى  ،التفرق

                                                   

 .12/362؛ ذيب اللغة 2/1408؛ لسان العرب 2/296مقاييس اللغة معجم : انظر مادة دلس يف )1(

 .2/1408؛ لسان العرب 12/362ذيب اللغة  )2(

  .2/296مقاييس اللغة  معجم؛ 2/1409لسان العرب  )3(
 .68-67ص :انظر )4(
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واضح بني التدليس واإلرسال يف أصل اللغة، فأصل التدليس  يظهر لنا تباين ؛وعليه

الشيء إظالم واهللا أعلم ،، وهذا املعىن غري ظاهر يف اإلرسالعيبٍ ه، أو إخفاُءوتغطيت.  

����B1�C�� 7���B1�C�� 7���B1�C�� 7���B1�C�� 7��� : : : :��]?d� b#� ��� 8@ ����� � 8� i� YH�l���]?d� b#� ��� 8@ ����� � 8� i� YH�l���]?d� b#� ��� 8@ ����� � 8� i� YH�l���]?d� b#� ��� 8@ ����� � 8� i� YH�l�....        
ه على أمورقبل الكالم على الفرق بينهما أنب:  

  . ه باإلرسال هو تدليس اإلسنادوالذي اشتبه أمر ،التدليس عند احملدثني أنواع -1
ـ الر ويهو أَنْ يـر : فالظاهر ؛يفوخ ظاهر: على نوعني اإلرسالَ من املعلوم أنَّ -2 لُ ج

على أهلِ احلديث هباتصال إرسالُه حبيثُ ال يشتبه همل يعاصر نمع.  
منه: واخلفي ن مسععم هو أنْ يروي  ،منه همنه، ما مل يسمع ه ومل يسمعن لقيأو عم

  .ريٍ من أهلِ احلديث، فهذا قد خيفى على كث عمن عاصره ومل يلقَه أو

، وسيأيت الكـالم علـى   -أعين اإلرسال الظاهر  -هو املقصود هنا  النوع األولو
  .الفرق بني التدليس واإلرسال اخلفي يف البحث التايل إن شاء اهللا تعاىل

التفريـق   ؛ألهل احلديث يف الفرق بني التدليس واإلرسـال مـذهبان   :أقولوعليه 
  .وعدمه

وكـل إرسـال    ،الهما، فكل تدليس إرسنوهو عدم التفريق بي ::::املـذهب األولاملـذهب األولاملـذهب األولاملـذهب األول����
حيث جعلوا التدليس رواية الراوي عمن مل يلقه ومل يدرك زمانه، وعلى هذا أقوام ؛ تدليس

   .)1(همسمومل ي ،كما حكاه ابن عبد الرب
فقال  ؛اإلرسال ح فيه بدخول التدليس يف حدقد وقفت على كالم للخطيب صرو

 ثُاحملد ويره، وهو أن يإسناد و ما انقطعفه :لُوأما املرس (:)2("الفقيه واملتفقه"يف كتابه 
ن مل يسمعأو منه عم ،ن مسع منه ما مل يسمع منه يرويعمثه بـه  ، ويترك اسم الذي حد

  ). فال يذكره
 ن مسع منه مامل يسمعرواية احملدث عم ن أنَّم "الكفاية"ره يف ملا قر ذا خمالف وهو

   .)3(وليس بتدليس ،ه إرساالًقَن عاصره ومل يلْأوعم ،هن مل يعاصرروايته عم ، وأنَّتدليساً
                                                   

  .1/350؛ وتوضيح األفكار 19-1/18التمهيد  )1(
)2( 1/103. 

 .546، ص59الكفاية ص )3(
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ـ  هو -أعين عدم التفريق  -وهذا املذهب  ن مقتضى مذهب من قبل خرب املدلس مم

  .)1(قبل املراسيل
ن أطلق اإلرسال هم مند مجِحيث و ؛وهلذا املذهب ما يؤيده من عبارات املتقدمني

  .موضع التدليس وبالعكس
 -أيب عون غري هذا احلـديث   مسع سفيان الثوري من ما (:أمحد بن حنبل قال -1

  .)2() والباقي يرسلها -يعين حديث الوضوء مما مسته النار 
مسى أمحد روايته عنـه مـامل    سفيان أدرك أبا عون ومسع منه يف اجلملة، وقد فهذا

  .يسمع إرساال، وهذا هو التدليس على املشهور
مسعت أبا داود يقول كان عند علي بن املبارك كتابان ( :قال أبو عبيد اآلجري -2

كيف تعـرف   :فقلت لعباس العنربي ،كتاب مساع وكتاب إرسال ؛عن حيىي بن أيب كثري
هذا مـن   :قال ،الذي عند وكيع عن علي عن حيىي عن عكرمة :فقال ،؟ كتاب اإلرسال
  .)3() وكان الناس يكتبون كتاب السماع :قال ،كتاب اإلرسال

  .لق أبو داود والعنربي اإلرسال على التدليسأطف
 ،يـع ريزيد بـن ز  زرعة عن حديث رواه وسألت أيب وأبا( :قال ابن أيب حامت -3

، فقالوا كلـهم  وأبو بكر بن عياش ،وحيىي بن أيوب ،وزهري بن معاوية ،وخالد الواسطي
يد عن ثابت الصحيح عن مح: احلديث، فقاال...رجلٌ � عن محيد عن أنس قال جاء النيب

  وغريمها، ،واألنصاري ،خالد بن احلارث: فقاال ،؟ ن روى هكذام: نس، قلتأعن 
  .)4() رسلي ما كثريا وكان محيد ،وارال، ولكن قص: قاال ،؟ فهؤالء أخطأوا: قلت

، وقد )5(مساعه عن أنس ألحاديث كثرية يف البخاري وغريه محيد الطويل قد صحو
مل يسمعه إرساال زرعة روايته عن أنس ما ى أبو حامت وأبومس، على املشهور وهي تدليس.  

                                                   

 .515املصدر السابق ص )1(

 .3/386العلل ومعرفة الرجال  )2(

  .810:، ت1/407جري سؤاالت اآل )3(
 .2071:رقم 234، 3/233العلل  )4(

  .24إحتاف ذوي الرسوخ ص ؛345تاريخ الثقات للعجلي ت :انظر )5(
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4- ابـن   -رواية الراوي عمن مل يدركـه   -ن أطلق التدليس على اإلرسال الظاهر ومم

ـ  ،مات أبوه وائل( :عبد اجلبار بن وائل بن حجر ترمجة حبان، حيث قال يف لٌوأمه حام 
مات سنة ثنيت . يصغر عن صحبة الصحابة ال س، وإن كانلَّدروى عن أبيه م كل ما .به

  .)1() ى مبحمدنكْوكان ي ،عشرة ومائة
احلـافظ   :ن مل يدرك يف حد التدليس من املتأخرينوعلى إدخال رواية الراوي عم

   .)2(الذهيب
عنيف هذا املذهب من وجهوقد ض:  

ن أرسل م كلِّ مسه ويلزم من ؛ان مل يدرك تدليسل رواية الراوي عمعج إنَّ :لواأل
ذا من أهـل   ، وال�ومن ذلك رواية التابعني عن النيب  .ن مل يدرك بالتدليسعم قائل

  .العلم
منه يف  ملا فما أعلم أحدا من العلماء سن كان هذا تدليسإف (:قال ابن عبد الرب
ن هذين إف ،قطانال شعبة بن احلجاج وحيىي بن سعيد الإهم اللَّ ؛قدمي الدهر وال يف حديثه

 مـن أن  يلَّإ ألن أزين أحـب  :فهو القائل ،ليس يوجد هلما شيء من هذا ال سيما شعبة
وقالت طائفة من أهل احلديث ليس ما ذكرنا جيرى عليه لقـب  : إىل أن قال ،....أدلس

وعن أيب بكر ، �وكما جاز أن يرسل سعيد عن النيب  :قالوا ،رسالإما هو نإالتدليس و
كذلك مالك عـن   ؛مل يسمع منهما ومل يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساوعمر وهو 

  .)3() سعيد بن املسيب
وجد مئات الروايات اليت أرسلها  ،ومن نظر يف كتب املراسيل والعلل وغريها: قلت
هم العلماء بالتدليسن مل يدركوا، ومل يصفْالرواة عم.  

 ال يتوافق مع معىن التدليس يف اللغـة،  إدخال اإلرسال يف حد التدليس؛ إنَّ :الثاين
فيها إيهام مساع،  إمنا يكون يف رواية هذاوإخفاء عيب وتلبيس، و ،والذي يدل على تغطية

ن مل يدركْورواية الراوي عملقاء أو مساعٍ ه ليس فيها إيهام.  

                                                   

 .1566، ت1289، ت1145ت : وانظر .1293، ت 194مشاهري علماء األمصار ص )1(

 .، ترمجة أيب قالبة اجلرمي426-2/425؛ امليزان 38املوقظة ص: انظر )2(

 .1/19التمهيد  )3(
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 :ألن التدليس أصـله  ؛والقول األول ضعيف (:)هـ761( العالئي احلافظ قال

 ،وإمنا جييء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم لالتصـال  ،تلبيسالتغطية وال
ه منهوهو مل يسمع، فأمفـال   ،أو مل يدركه أصـال  ،ن يعلم أنه مل يلقها إطالقه الرواية عم

  .)1() واهللا أعلم ،وعليه مجهور العلماء ،وذلك ظاهر ،تدليس يف هذا يوهم االتصال
  .اإلرسال التدليس والتفريق بني ::::املذهب الثانياملذهب الثانياملذهب الثانياملذهب الثاني����

وبه قال مجاهري أهل العلم، فخصوا اإلرسال برواية الراوي  ،وهو الصحيح املشهور
ه، والتدليس بروايته عمن مسع مان مل يعاصره ومل يدركْعم مل يسمع، ن عاصره ومل أو عم

هقَلْي.  
 وأما التدليس فمعناه عند مجاعـة أهـل العلـم    (:)هـ463( قال ابن عبد الرب

باحلديث أن يكون الرجل قد لقى شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث مل يسمع غريهـا  
 ؛مث أخربه بعض أصحابه ممن يثق به عن ذلك الشيخ بأحاديث غري تلك اليت مسع منه ،منه

افيحد ا عن الشيخ دون أن يذكر صاحبه الذي حدثه يعـين   ،فيقول فيه عن فالن ،ث
  .)2() ذلك الشيخ

ن إرسـال  أال خالف بني أهـل العلـم    (:)هـ463( يب البغداديوقال اخلط
  .)3() هقَلْه أو مل ين مل يعاصررواية الراوي عم :س هواحلديث الذي ليس مبدلَّ

إذا كانَ املـدلِّس قـد    ؛وإنما يكونُ تدليساً (:)هـ806( العراقي احلافظ وقال
عنه عاصر املروي، ومل يسمع هأو لقي احلديثَ الذي  منه، أو مسع منه ذلك منه ومل يسمع

فإنَّ ذلك ليس بتـدليسٍ علـى    ؛ا إذا روى عمن مل يدركْه بلفظ موهمٍأمو...،دلَّسه عنه
  .)4() املشهور الصحيحِ

هم يف الفرق بينهما يف النقاط التاليةوميكن تلخيص كالم:  
1- اإلرسال خاص والتدليس خاص بروايـة  ،ن مل يعاصره اتفاقابرواية الراوي عم 

  .ن عاصر ومل يلقه، على خالف بينهم يف األخريأو عم ،الراوي عمن مسع منه مامل يسمع
                                                   

 .97جامع التحصيل ص )1(

 .27، 19-1/18: وانظر. 1/24التمهيد  )2(

 .546الكفاية ص )3(

 .1/180التبصرة والتذكرة  )4(
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2- التدليس متضمواإلرسال ال ،لإلرسال ن يتضمدليسن الت.  
 معىن اإلرسـال،  س والراوي عنه، وهذا هوالتدليس فيه انقطاع بني املدلِّ أنَّ: بيانهو

ففيـه   ؛أو مالقاة من مل يلقه، خبالف اإلرسـال  ،إيهام السماع ممن مل يسمع كما أن فيه
أعـين   -أو مالقاة من مل يلقه، وهذا األخـري   ،ممن مل يسمع يهام السماعانقطاع دون إ

  .هو الفارق األساسي بينهما -اإليهام 
مل ه سامعا ممـن  ل كونللحديث ليس بإيهام من املرس اإلرسالَ ألنَّ (:قال اخلطيب

 ،لإلرسال ال حمالـةَ  نالذي ذكرناه متضم التدليس نَّأال إ ؛ا ملن مل يلقهومالقي ،يسمع منه
ـ وإمنا ي ،س عنهن بينه وبني من دلَّا عن ذكر مكًِسمس ممن حيث كان املدلِّ ه فارق حالُ

ذا فوجب كون ه ،ألمره نوهو املوه ،ل بإيهامه السماع ممن مل يسمع منه فقطاملرس حالَ
ألنه ال يقتضي إيهام السـماع  ؛ واإلرسال ال يتضمن التدليس ،التدليس متضمنا لإلرسال

  .)1() ممن مل يسمع منه
  .)2() وإنما يقع اإليهام مع املعاصرة (:وقال العراقي

3- اء وعابوهه العلمالتدليس ذموجر ،ح قوم منهم مدهن تعمس ا من يدلِّ، خصوص
، وذلك ألربعة أحوال اشتملها التدليس وانتفت )3(خبالف اإلرسال ،عن الضعفاء واهللكى

  :عن اإلرسال، وهي
  .لسرس دون املُلِّدسبق ذكره من حصول اإليهام من املُ ما �
� الورع واألمانة بِوجِعدوله عن الكشف إىل االحتمال، وذلك خالف م.  
مقبـول   نه لكان غرييب لو ذْإ؛ مرضي لعلمه أنه غري ،س للواسطةعدم بيان املدلِّ �

  .عند أهل النقل

                                                   

 .97جامع التحصيل ص: وانظر .510الكفاية ص )1(

  .1/180التبصرة والتذكرة  )2(
)3( التدليس يف احلديث أشد من  :، وقالبالتدليس أخو الكذ: ل شعبةقو: منهاه كثرية مشتهرة، وأقواهلم يف ذم

 � مث ذكر حديث النيب. التدليس كذب: أدلس، وقال محاد بن زيد أنمن  إيلمن السماء أحب  ن أسقطَوَأل ،الزنا
ألن أخر : وقال ابن املبارك. املدلس إالَّ متشبعا مبا مل يعط موال أعل: قال محاد. راملتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زو

  .508أخرج هذه اآلثار وغريها، اخلطيب يف الكفاية ص. اهـ.من أن ندلس حديثامن السماء أحب إيل 
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ـ م ثه، وذلك خـالف ن حدمن الرواية عم فةُنواَأل ،إيهامه علو اإلسناد �  بِوجِ

العدالة ومقتض1(يانة من التواضع يف طلب العلمى الد(.  
مـامل يسـمعوه منـه،     �ينطبق على روايات الصحابة عن النيب  التدليس ال -4

ـ  ،مل يطلقوا عليها اسم التدليس -إن مل أقل مجيعهم  -علم ومجاهري أهل ال وإمنا سمها و
قد انتفت عنه األمور  ؛وقع من الصحابة مما صورته صورة التدليس ما ، وذلك أنَّ)2(إرساال

ابقة الذكرالس، 3(التدليس واليت أوجبت ذم(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

  . 160؛ األنوار الكاشفة للمعلمي ص511-510الكفاية ص )1(
)2( ا رإالَّ قوال شاذعن شعبةَ وي يف ص؛ املرسل اخلفي 163األنوار الكاشفة ص: وانظر الكالم عليه يف. ته نظرح

  .1/569ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب  ؛1/209وعالقته بالتدليس 
  .160؛ األنوار الكاشفة ص624-2/623؛ النكت 511 -510الكفاية ص: انظر )3(
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من سابقتها، وقد تكلَّ هذه املسألة أدقا، ولبعض املعاصرين م عليها املتأخرون كثري
ة الـيت ينبغـي   بعض القضايا املهمه على نبهذه املسالة أُ يفوض اخلقبل  و ،)1(فيها حبوث
  :هلا نالتفطُّ

 معرفةَ نَّيف اإلسناد، وعليه فإ التدليس واإلرسال انقطاعكُال من  من املعلوم أنَّ -1
 د به كلُّوما ينفرِ ،ر االنقطاع، وما يشتركان فيه منهاوعلى معرفة ص ةٌفَالفرق بينهما متوقِّ

  .واحد منهما
على وجود املعاصرة  يف احلقيقة فطاع يف اإلسناد بني الرواة تتوقَّومعرفة صور االنق

ثالثُ -إذاً  - هيف ؛وجودمها عدمِوماع، والس صرٍو:  
   .رواية الراوي عمن مل يعاصره :وىلوىلوىلوىلالصورة األالصورة األالصورة األالصورة األ

  .رواية الراوي عمن عاصره ومل يلقه :الصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانيةالصورة الثانية
  .يسمع ية الراوي عمن لقي ومسع منه ماملروا :الصورة الثالثةالصورة الثالثةالصورة الثالثةالصورة الثالثة

علم له ذكر عند املتقدمني، وإمنـا  ال ي ،حادثٌ مصطلح مصطلح املرسل اخلفي -2
  .ذكره بعض املتأخرين

 عـد ت ؛ن عاصـره ومل يلقـه  رواية الراوي عم هل :ماء هوحمل الرتاع بني العل -3
أم إرساالً ،اتدليس ؟، وهي الصورة الثانية من صور االنقطاع، أما الصـورة األوىل   اخفي

 فهي إرسال ظاهر، وقد سبق احلديث عنها، وأما الصورة الثالثة فهي تدليس، وهي حمـلُّ 
  .اتفاق

صـطلح يف  اختلف علمـاء امل  :فأقول ؛ماوبعد هذا أعود للحديث عن الفرق بينه
  :الفرق بينهما على قولني

                                                   

، ومـا  "املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس"ما كتبه الدكتور الشريف حامت العوين يف أطروحته للماجستري : منها )1(
، وما كتبه الدكتور إبراهيم "التدليس أنواعه وأحكامه"وحته للماجستري كتبه أستاذنا الدكتور صاحل عومار يف أطر

  ".االتصال واالنقطاع"الالحم يف 
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وا رواية الراوي عد من ثَوم فاملرسل اخلفي تدليس، فرق بينهما، أنه ال ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول����

رواية : عرفوا التدليس بأنهفتدليسا،  عاصره ومل يلقهن عمن لَالراوي عمقيما مل يسـمعه   ه
  .مومها أنه قد لقيه ومسعه منه ،يلقه وملن عاصره أو عم ،منه مومها أنه مسعه منه

  .)1(احلديث أهلهو املشهور عن : قال العراقيوفه ابن الصالح، كذا عره
وابن  ،والنووي ابن كثري،و ،يداخلطيب البغدا: من املتأخرين منهم وعلى هذا مجع

  .وغريهم، مجاعة
 ا إذا كان املدلِّس قد عاصـر سدليت وإنما يكون (:قال العراقي يف تعريف التدليس

 يسمع منه ذلك احلديثَ الذي دلَّسـه  ملنه وأو لقيه ومل يسمع منه، أو مسع م ،املروي عنه
  .)2() عنه

ن مسـع  :( ، فقالف املرسل اخلفي بالتعريف نفسهكما عرعم هو أنْ يروي واخلفي
  .)3() ومل يلقَه منه، أو عمن عاصره سمعلقيه ومل ي عمن ، أو منه ما مل يسمعه منه

  .بن الصالحال اتبعبالذكر  أفردهه إال أن مث صرح بعد ذلك مبشاته للتدليس،
ه هو الذي مضى عليه أهل وأن ،ب هذا املذهب إىل املتقدمني من أهل احلديثِسنو

العلم، ونصيف دراس ،ةره الدكتور الشريف حامت بن عارف العوين بقوة متينة منِبة علـى  ي
االستقراء لكالم املتقدمني واملتأخلُرين، وخأنَّ إىل ص بينهما خطأٌ التفريق خمـالف   حمض

ا أحد ي مل أجدن أنعلوقبل ترك هذه الساحة، أُ (:، وقال يف خامتة حبثه)4(ملصطلح احملدثني
ـ  ،فيحجر يف تعريفه للتدليس واإلرسال اخل ابن سبق احلافظَ ارم الـذي  ويف التفريق الص

جعله يباين بينهما ليبني األنواع زمي .مل يسبق ذا  احلافظَ أحدابن حجر على هذا الرأي و
  .)5() الوضوح يف شرحه واالحتجاج له

وصنيعهم يف وصف الرواة بالتدليس، ومن ذلك ،له بواقع احملدثني وقد احتج :  

                                                   

  .98؛ التقييد واإليضاح ص48املقدمة ص )1(
 .1/180التبصرة والتذكرة  )2(

 .307-2/306املرجع السابق  )3(

  .232-1/231املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس  :انظر )4(
 .1/213لسابق املرجع ا )5(
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  .)1() م عن زاذان أيب منصور ومل يسمع منهيشه سدلَّ (:ل حيىي بن معنيوق -1
وهو يدلس  ،من األعمش  أعرف لسعيد بن أيب عروبة مساعاال( :قال البخاريو -2

  .)2() ويروي عنه
، اعة من احملدثني ال يرون بـه بأسـاً  مج عند التدليس (:قال يعقوب بن شيبةو -3

زه عن الرجل الذي وجفإمنا ي ؛موكرهه مجاعة منهم، وحنن نكرهه، ومن رأى التدليس منه
ي أنه قد مسعه منـه، وال  سه، يرِلِّديفَ سمع من غريه عنه ما مل يسمعه منهقد مسع منه، وي

 ؛ن مل يسمع هو منهوعم ،س عن غري ثقةيكون ذلك أيضا عندهم إال عن ثقة، فأما من دلَّ
  .)3() ص فيه من رخص من العلماءفقد جاوز حد التدليس الذي رخ

، ن مل يلقـه برواية املعاصر عم صخمتفاملرسل اخلفي  ؛التفريق بينهما ::::القـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـاني����
  .ن مسع مامل يسمعرواية الراوي عمخمتص بالتدليس و

فات إنه هو الذي يظهر من تصـر  :هذا املذهب احلافظ ابن حجر، وقال وقد نصر
ـ 628( وابن القطان )هـ292( والبزار )هـ204( وعزاه إىل الشافعي .اقذَّاحلُ  ،)هـ
إىل غري واحـد مـن    ، كما نسبه العراقي)4(بأن كالم اخلطيب يف الكفاية يقتضيه ذكرو

  .)5(إىل اجلمهور ونسبه العالئي احلفاظ،
 ث عمن لقيحدي :ا من التدليسبري...:(فعي يف بيان صفة من تقبل روايتهقال الشا
  .)6() ...مامل يسمع منه

ن قد مسع منه عم ثُاحملد ونعين به أن يروي( :-ا التدليسفًمعر -ان وقال ابن القط
 هـو أنَّ  والفرق بينه وبـني اإلرسـال،  . أنه مسعه منه منه من غري أن يذكرما مل يسمعه 

                                                   

  .4881، ت -رواية الدروي  -تاريخ ابن معني  )1(
  .375؛ العلل الكبري للترمذي ص2/462التاريخ الكبري  )2(
 .516الكفاية ص )3(

  .16بالتدليس ص املوصوفني ب؛ تعريف أهل التقديس مبرات115؛ الرتهة ص623، 615، 2/614النكت  )4(
 .97التحصيل ص؛ وجامع 97التقييد واإليضاح ص: انظر )5(

  .371الرسالة ص )6(
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وملا كان يف حديثه ما مسع منه جاءت روايته عنه مبا  ،منه ن مل يسمعروايته عم :اإلرسال

  .)1() اي تدليسمفلذلك س ؛ماعه ذلك الشيءلس يهامكأا إ ،مل يسمعه منه
صريح يف التفرقة بينهما؛ فقد حصر التدليس يف رواية احملـدث   ابن القطان وكالم

وجعل اإلرسال روايته عمن مل يسمع ،ن مسع منه مامل يسمععم.   
د فق، بكر البزار بوأ حلافظُا وقد سبق ابن القطان إىل تعريف التدليس على هذا النحو

هو أن يروي عمن مسع منه مـا مل  ":( معرفة من يترك حديثه أو يقبل"ال يف جزء له يف ق
  .)2() هيسمعه منه من غري أن يذكر أنه مسعه من

الظاهر من كالمه أنـه يفـرق    ؛)3()هـ721( احلافظ ابن رشيد الفهريوكذلك 
ح بأن املعاصر غريبينهما حيث صر املالقي إذا عنعن ال يعد دلِّموأما املعاصر  (:فقالا؛ س

بل هو أبعد عن التدليس ألنـه مل   ؛فالظاهر أنه ال يعد مدلسا "عن"غري املالقي إذا أطلق 
يرف له لقاء وال مساعع، خبالف من ع4() م له لقاء أو مساعل(.  

وأما التـدليس  :( /  وللحافظ ابن عبد الرب كالم أشار فيه إىل الفرق بينهما، قال
ث عنه وحد، وأخذ عنه ومسع منه ،وأدرك زمانه ،حيدث الرجل عن الرجل قد لقيه فهو أن

األغلب  على أنَّ ،منا مسعه من غريه عنه ممن ترضى حاله أو ال ترضىإو ،مبا مل يسمعه منه
هذا هو التـدليس  وقد يكون ألنه استصغره  ،يف ذلك أن لو كانت حاله مرضيه لذكره

خبار عن العلمـاء يف  ألن معىن التدليس بابيوسن .يف ذلك عند مجاعتهم ال اختالف بينهم

                                                   

 .5/493بيان الوهم واإليهام  )1(

؛ النكت على ابـن الصـالح   1/197؛ فتح املغيث 1/180؛ التبصرة والتذكرة 97ص حالتقييد واإليضا )2(
 .2/69للزركشي 

ـ  ثُاحملد اخلطيب. حممد بن عمر بن حممد، أبو عبد اهللا، حمب الدين ابن رشيد الفهري السبيتهو  )3( املتبحيف  ر
واية واإلسنادعلوم الر ،عايل اإلسناد، صحيح قلالن ،تام تـويف هــ، و 657سـنة  ولد .ناية بصناعة احلديثالع 

بـني  ألتلخيص القوانني، السنن ا، مع بطول الغيبة يف الرحلة إىل مكة وطيبةبة فيما جيالع ُءلْم: له. هـ721سنة
  .مامني يف السند املعنعنإلني ايف احملاكمة ب معنألواملورد ا

  .4/199؛ الوايف بالوفيات 8/102؛ شذرات الذهب 4/111؛ الدرر الكامنة 400الديباج املذهب ص
  .46ص واملورد األمعن السنن األبني )4(
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مالك عـن   :مثل ؛واختلفوا يف حديث الرجل عمن مل يلقه ،ن شاء اهللاإالباب بعد هذا 

  .)1(...)براهيم النخعي وما أشبه هذاإوالثوري عن  ،سعيد بن املسيب
مث بن أنَّي حاديث على هذا النحو ا من العلماء يروون األهذا ليس بتدليس، وأن كثري

من الرواية، ومل يوصفوا بالتدليس، وإمنا عهم هذا إرساالًعملُ د.  
واختلفوا ( : قولهف ؛الفرق بني التدليس واإلرسال اخلفي واجللي :كالمه هذا وتضمن

وعـدم   ،السـماع عـدم  : الظاهر أنه يعين بعدم اللقاء، ) يف حديث الرجل عمن مل يلقه
مل يدرك إبراهيم  والثوري ،يف اجلملة اأدرك سعيد امالكً ل به؛ فإنَّمثَّ ما دهؤي، وياإلدراك

  .)2(أصال
واحتج احلافظ ابن حجر وغريفريق بأموره على الت:  
 ،يدهكأيب عثمان الن ،رواية املخضرمني على أنَّ إطباق أهل العلم باحلديث :األول

 دفلو كان جمـر  ؛رسال ال من قبيل التدليسمن قبيل اإل �وقيس بن أيب حازم عن النيب 
ولكن  ،قطعا � ألم عاصروا النيب ؛مدلسني ءالؤبه يف التدليس لكان ه ىكتفي ةاملعاصر

  .)3(؟ ال أم هعرف هل لقوي ال
ـ    ،اقفات احلذَّتصر :الثاين ن وتطبيقات احملدثني على مئات روايـات الـرواة عم

سني؛ بل جعلوها مـن قبيـل   لِّدوا رواا مدعومل ي ،عاصروهم فلم يدخلوها يف التدليس
ـ م كلُّ دعة ذا النوع من اإلرسال، ولو ءاإلرسال، وكتب املراسيل مملو ن ن أرسل عم

  .ا ما سلم لنا من الرواة إال القليلسعاصر مدلِّ
وعن أيب بكر وعمـر   >وكما جاز أن يرسل سعيد عن النيب  (:قال ابن عبد الرب

كذلك مالك عن سعيد  ،ومل يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسا ،مل يسمع منهماوهو 
  .)4()بن املسيبا

جاء عن أيب حامت الرازي أنه قال يف أيب قالبة  به على التفريق ما ومما احتج :الثالث
، مع أنه قد روى عن مجاعة )1("بو قالبة ال يعرف له تدليسأو: "عبد اهللا بن زيداجلرمي 

                                                   

 .19 -1/18التمهيد  )1(

 .1/199فتح املغيث  )2(

 .1/197فتح املغيث  115 -114الرتهة ص: انظر )3(

 .1/19التمهيد  )4(
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زيد عمرو  وأبو ،عبد اهللا بن بسرو ،عبد اهللا بن عمرو ،عليك :ومل يسمع منهم عاصرهم

  .)2(كما ذكر ذلك أبو حامت وغريه ،بن أخطبا
وهذا مما  (:ابقفقال بعد نقله لكالم أيب حامت الس ؛وقد استدل ذا احلافظ ابن حجر

يقو3()ةن ذهب إىل اشتراط اللقاء يف التدليس ال االكتفاء باملعاصري م(.  
  .د ما ذهب إليه احلافظيؤي آخر على نص وقفت مثَّ

عبد اهللا بـن   كتب إيلَّ( :-يف ترمجة شقيق بن سلمة أيب وائل  -قال ابن أيب حامت 
 :قال ،؟ مسع من عائشةوائل أبو : قلت أليب عبد اهللا: ، قالطاهر، ثنا أمحد بن حممد األثرم

 ،)4( .."إذا انفقت املرأة:" غري شيء وذكر حديثيفل بينهما مسروق خدرمبا أُ ،ال أدري
 أبو الـدرداء  ،أدركه وال حيكي مساع شيء عنه :قال ؟، مسع من أيب الدرداء :قلت أليب

هوكما يقول أمحد بن  ال :قال ؟، كان يدلس :قلت ،بالكوفة كان بالشام وأبو وائل كان
  .)5() حنبل

ك أبو حامت نفى مساعـه مـن أيب   وكذل ،فهذا أمحد ينفي مساع أيب وائل من عائشة
  .سمث يقول عنه أبو حامت بأنه ال يدلِّ ،هلما معاصر الدرداء، وهو

  

                                                                                                                                                  

 .5/58اجلرح والتعديل  )1(

 .14/543ذيب الكمال  ؛5/85اجلرح والتعديل  ؛169، ت 96املراسيل ص: انظر )2(

 .2/340ذيب التهذيب  )3(

باب أجـر اخلـازن   . الزكاة. ؛ مسلم1425:باب من أمر خادمه بالصدقة، ح. الزكاة. البخاري: أخرجه )4(
 .1024:األمني، ح

 .2/179؛ وذيب التهذيب 138، ت 77املراسيل ص )5(
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لطالـب   ة اليت ينبغـي من الفروق املهم التسوية وتدليس التسويةمعرفة الفرق بني 
  .ك ذلك فالبد من بيان صورة كل منهماالوقوف عليها ومعرفتها؛ وحىت يتضح ل احلديث

الـراوي  أن يروي  :فصورته -وهو من شر أقسام التدليس  -فأما تدليس التسوية 
م لُقيـاه بالثقـة   لَعي وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة ،ا عن شيخ ثقةحديثًس املدلِّ

 ،مـن السـند   عيفالض طَسقفي ،س الذي مسع احلديث من الثقة األوللِّدفيأيت املُ األول،
ـ في ،لمتحعن الثقة الثاين بلفظ م ،وجيعل احلديث عن شيخه الثقة سـ  و ه ي اإلسـناد كلَّ

  .)1(ثقات
أن تدليس التسوية إسـقاط   :وحاصله ،هكذا عرفه غري واحد من علماء املصطلح

  . ايقَتضعيف بني ثقتني الْ
س إىل حديث املدلِّ يءجي أن :وصورة هذا القسم من التدليس (:العراقياحلافظ قال 

وذلك الشيخ الضعيف  ،وقد مسعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف ،مسعه من شيخ ثقة
 منه شـيخ  طُسقفي ،لقة األوع احلديث من الثِّس الذى مساملدلِّ لُفيعم ،يرويه عن شيخ ثقة

وجيعلُ ،ه الضعيفشيخـ  عن الثقة الثاين ،ه الثقةه من رواية شيخ كالعنعنـة   ،لبلفظ حمتم
ألنه قد مسعه  ؛ح هو باالتصال بينه وبني شيخهصروي ،ه ثقاتكلَّ اإلسناد رصيفي ،وحنوها

  .)2() إال ألهل النقد واملعرفة بالعلل ؛ولهبعدم ق يفال يظهر حينئذ ىف اإلسناد ما يقتض ،منه
ا قيـود  أعطى ، مثاحلافظ ابن حجر تعريف شيخه، وتعقبه بأنه غري جامع ومل يرتضِ

 -وغريه  سل املدلِّليشم -الراوي  يَءجي العبارة أنْ بل حق :(فقال أخرى لتدليس التسوية،
 الواسـطةَ  طَسـق ومسعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، في ،إىل حديث قد مسعه من شيخ

  .)3() عاليا وهو يف احلقيقة نازل ريصفي ،بصيغة حمتملة
وتقُّعب لشيخه العراق احلافظي منحصيف نقطتني ر :  

                                                   

التبيني ألمسـاء   ؛1/174؛ الشذا الفياح 1/214؛ فتح املغيث 164-163؛ املقنع ص2/825شرح العلل  )1(
  .422؛ شرح شرح النخبة ص1/373توضيح األفكار  ؛185؛ العايل الرتبة ص12املدلسني ص

  .96-95التقييد واإليضاح ص )2(
 .621-2/620النكت  )3(
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، راوٍ يف كـلِّ  عـام  بل هو ؛ا فقط باملدلستدليس التسوية ليس خاص نَّإ :األوىل

ملِّدا كان أوس مدلس غري.  
ـ قَخه وشيخ شـيخه، غـري م  الواسطة اليت يسقطها الراوي بني شي نَّإ :الثانية دة ي

  .بالضعيف
 ما :تدليس التسوية ثلةيث ذكروا يف أماحلد أهلَ أنَّ: فيما ذهب إليهاحلافظ  وعمدة

رواه هبن احلنفية عن أبيه عن األنصاري عن الزهري عن عبد اهللا يم عن حيىي بن سعيد ش
  .)1(يف حترمي حلوم احلمر األهلية �علي 

هكذا حدث  ؛ذه عن مالك عن الزهريخإمنا أ ،وحيىي مل يسمعه من الزهري: قالوا
  .)2(بن زيد عن حيىي بن سعيد عن مالكومحاد  ،لوهاب الثقفيابه عبد 

وإمنا أسقط ثقة ومع ذلك اعتربوا  ،مل يسقط يف التسوية ضعيفاشيم هكما ترى  نافه
  .)3(هذا العمل تدليسا فال اختصاص لذلك بالضعيف

غـدادي  بال اخلطيب ؛عدم تقييد الساقط بالضعيف إىل ابن حجر وممن سبق احلافظَ
والنووي.  

ممن بعده  طُسقه يلكن ؛ثهشيخه الذي حد اسم ساملدلِّ طْسقا مل يورمب :(قال اخلطيب
وكان  .بذلك ن احلديثَسحوي ،نالس أو صغري ،وايةا يف الريكون ضعيفً ،يف اإلسناد رجال
  .)4() مثل هذا يفعلون ،وبقية بن الوليد ،وسفيان الثوري ،سليمان األعمش

                                                   

؛ الطحاوي يف شرح 849:باب ما جاء يف املتعة، ح. الوصايا. ذا الوجه سعيد بن منصور يف سننهرواه من ه )1(
وعبيد بن اهلذيل  ا زفرشيموقد تابع ه. 117-4/111؛ والدارقطين يف العلل 3/25باب نكاح املتعة . معاين اآلثار

 .ذه الروايةوقد أعلَّ الدارقطين ه .117، 4/110كما يف علل الدارقطين اهللا بن عمرو

؛ والنسـائي يف  1794:، حما جاء يف حلوم احلمـر األهليـة  باب . األطعمة. الترمذي: رواه من هذا الوجه )2(
 حسن هذا حديثٌ: وقال الترمذي. 4/115؛ والدارقطين يف العلل 5524:باب حترمي املتعة، ح. النكاح. الكربى
  .واحلديث عن علي أصله يف الصحيحني: قلت. صحيح

 .2/621لنكت ا )3(

؛ تدريب الراوي شرح تقريـب النـووي   8التقريب والتيسري ص: ، وانظر كالم النووي يف518الكفاية ص )4(
؛ 1/274اروحني البن حبـان  : انظر. كما أفاده ابن حبانسن بن عمارة ا احليفعله أيض كان وممن. 1/119

  .1/207واملتروكني البن اجلوزي  ءالضعفا
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 ؛بدون لفظ التـدليس  ،تسويةً :ي هذا النوع من التدليسابن القطان يسم هذا؛ وإنَّ

 :أي ،ده فالنٌجو :فيقولون ؛اجتويد :والقدماء يسمونه ،وهذه تسوية ،سواه فالن :فيقول
  .)1(وحذف غريهم ،ذكر من فيه من األجواد

ا بـني ثقـتني مل   اوي ضعيفًالر سقطَي أنْ: أما التسوية اليت ليست بتدليس فصورا
يسمع 2(بواسطة هذا الضعيف مها من اآلخر إالَّأحد(.  

ر هذا، فإذا تقرل لدينا الفرقمن أوجهتدليس التسوية بني التسوية و حتص:  
ـ فيشترط يف الثقتني ال ؛أنه مىت قيل تدليس التسوية :ولاأل ـ ذَلَّ ين حفذبينـهما   ت
مل  ،قييد بالتـدليس تسوية بدون ت :وإذا قيلقد اجتمع أحدمها باآلخر، يكون  نْأالواسطة 

يحتىل اجتماع أحدمها باآلخرإ ج.  
  .)3()وبالتقييد باللقاء خرج اإلرسال :( قال السخاوي

 يكون كلٌّ فال بد أنْ ؛مىت قيل تدليس التسوية :يقال حقيق أنْوالت :(وقال ابن حجر
يخ قد اجتمع الشخص منهم بش ؛ذفت بينهم الوسائط يف ذلك اإلسنادمن الثقات الذين ح

إىل اجتماع أحـد   مل حيتج ؛دليستسوية بدون لفظ الت :قيل وإنْ ،شيخه يف ذلك احلديث
  .)4() ووقع يف هذا ،ه مل يقع يف التدليس أصالفإن ؛منهم مبن فوقه كما فعل مالك

، ...يكون هناك تدليس، أو مل يكن من أنْ فهي أعم ؛خبالف التسوية :(وقال أيضا
5() فهذا حترير القول فيها ،وقد تكون باإلرسال ،بال تدليسقد تكون  :سويةفالت(.  

يف حالة إذا  يكون إالَّ التدليس فيه إيهام بالسماع، واإليهام ال أنَّ :قهذا الفر وجهو
ه،شيخالراوي وقاء بني لم اللِّع إذاما ه منه بصيغة حمتملة، خبالف مث يروي عنه مامل يسمع 

  .ا؛ بل هو إرسال أو انقطاعماع، فال تدليس إذًبالس إيهام احينهفال يكون  ؛مل جيتمعا
ره على ما حر - ا، وقد يكون ثقةًيف تدليس التسوية قد يكون الساقط ضعيفً :الثاين

  .اضعيفً إالالساقط ال يكون ، أما يف التسوية ف-تدليس التسوية  هاحلافظ يف تعريف
                                                   

 .5/498بيان الوهم واإليهام  ؛1/119تدريب الراوي  )1(

 .74؛ إحتاف النبيل ص1/120تدريب الراوي  )2(

 .1/214فتح املغيث  )3(

 .43؛ إحتاف ذوي الرسوخ ص120-1/119تدريب الراوي  )4(

  .618-2/617النكت  )5(
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 ووقع يف هذا ،يقع يف التدليس أصالكما فعل مالك فإنه مل  :(قال احلافظ ابن حجر

وإمنا روى عن عكرمة  ،عن ثور عن ابن عباس وثور مل يلقه يفإنه يرو ؛-يعين التسوية  -
بأن شرط السـاقط  وعلى هذا يفارق املنقطع  ،ألنه غري حجة عنده ؛سقط عكرمةأف ،عنه

  .)1() فهو منقطع خاص هنا أن يكون ضعيفا
مـن   واحد ه غريتدليس التسوية عد فإنَّ ؛الراويوهو متعلق بأثرمها على  :الثالث

يف الراوي خبالف التسوية اأئمة احلديث جرح.  
يريد به احلـافظ ابـن    -سألت شيخنا  :()2()هـ855( قال برهان الدين البقاعي

إلـيهم   لُقَنملن ي ه خيانةٌفإن ال شك أنه جرح :قال ،؟هل تدليس التسوية جرح :- حجر
مـا   أحسن :فقال ،!؟ف به الثوري واألعمش مع جاللتهماوصكيف ي :فقلت ،وغرور

هما ال يفعل ذلك إالَّأن مثلَ :ر به يف هذا البابعتذَي ا ضـعيفً  ،عنده من يكون ثقةً يف حق
  .)3() عند غريه

من ال خري فيه من أسـانيدهم   عنهم إسقاطُ قد صح :()هـ456( وقال ابن حزم
عمدا، وضم إىل القويالقوي  تلبيسا على من يحدنا ملث، وغرور ا ملا يأخذ عنه، ونصر

ى من سكت عن ذكره لكان ذلـك علـة ومرضـا يف    قوال، مما لو مسأليريد تأييده من ا
  .)4() ح، وهذا فسق ظاهر واجب اطراح مجيع حديثهرجم احلديث، فهذا رجلٌ

ح به الراوي إذا كان سوية جيرلتتدليس ا أنَّ :ويظهر من كالم ابن حجر وابن حزم
  واهللا اعلم  ،عنده فالظاهر أنه ليس جبرح ثقةً كان الساقطُ أما إنْ ،اضعيفً الساقطُ

                                                   

وحبثت يف مصنفات . 43؛ إحتاف ذوي الرسوخ ص229؛ ظفر األماين ص120، 1/119تدريب الراوي  )1(
 .افظ فلم أعثر على كالمه هذااحل

. الشافعي برهان الدين البقاعي -بضم الراء وختفيف الباء  -أبو احلسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط هو  )2(
ولـد   سكن دمشق ورحل إىل بيت املقدس والقاهرة،. أصله من البقاع يف سورية. املفسرؤرخ العالمة احملدث، وامل

أخبار اجلالد يف فـتح  قران، ألواعنوان الزمان يف تراجم الشيوخ : له. هـ885نةس وتويف بدمشق هـ،809سنة
  . نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، البالد

  .1/56؛ األعالم 9/509؛ الشذرات 1/101؛ الضوء الالمع 1/18البدر الطالع 
  .1/375توضيح األفكار  )3(
جـامع  : وانظر كالم العالئـي والعراقـي يف  . 1/214؛ فتح املغيث 1/142اإلحكام يف أصول األحكام  )4(

  .97؛ التقييد واإليضاح ص103التحصيل ص
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س ا فـيمن يـدلِّ  مالكً ولذا أنكروا على من عد ،وأما التسوية فال جيرح ا الراوي

  .تسويةً مالك ه يقدح فيه، وجعلوا صنيعألن ؛تدليس التسوية
وليس عيبـا   -أي التسوية  -ا ممن عمل به مالكً وأنَّ :()هـ385( دارقطينقال ال

  .)1() عندهم
عده على ب -أي تدليس التسوية  -ولقد ظُن مبالك  :()هـ628( وقال ابن القطان

  .)2() هعنه عملُ

ٌ��C�ٌ��C�ٌ��C�ٌ��C�     ���_��� b#� 5  ���_��� 8@ �N���� �%���  M. p�% [Iq�K� ���_��� b#� 5  ���_��� 8@ �N���� �%���  M. p�% [Iq�K� ���_��� b#� 5  ���_��� 8@ �N���� �%���  M. p�% [Iq�K� ���_��� b#� 5  ���_��� 8@ �N���� �%���  M. p�% [Iq�K�::::        
ذكر رمضان  �ن رسول اهللا أ بن عباسان زيد عن مالك بن أنس عن ثور ب ىرو

  .)3(» ...ال تصوموا حىت تروا اهلالل «:فقال 
، بن عبـاس ايرويه عن عكرمة عن  كان ثورفقد  ؛عن عكرمة هذا احلديث حمفوظٌف

ى مث سو ،يرى االحتجاج به ألنه ال ؛عكرمة ، فأسقط مالك)4(مساك بن حرب تابعه عليهو
اإلسناد بإبهو ثقة عنده نقاء م، ف من ليس بثقةذْوح.  

 ،يف زمرة املدلسـني  مالك عد وإالّ ؛يدخل يف تدليس التسوية فصنيع مالك هذا ال
5(ه فيهموقد أُنكر على من عد(.  

ه ملا أسقط عكرمة مل يوهم مساع ثور لك داخلٌ يف التسوية باإلرسال؛ ألنوما صنعه ما
فقـد   ؛اذلك قطع يعلم ومالك ،ان احلديث منقطعاًفك ،أصالً ألنه مل يلقه ،من ابن عباس

  .)6(ال، مل يلقه: فقال ،؟لقي ثور بن زيد ابن عباس: امالكً بن عمر الزهراين شربِسأل 

                                                   

 .1/215؛ فتح املغيث 2/620النكت  )1(

  .2/620النكت  )2(
  .631:باب ما جاء يف رؤية اهلالل، ح. الصيام. رواه مالك )3(
باب ما . الصوم. ؛ الترمذي2324:حباب من قال فإن غم عليكم فصوموا الثالثني، . الصيام. أبو داود: رواه )4(

باب االختالف على منصور يف حـديث ربعـي فيـه،    . الصوم. ؛ النسائي688:جاء إن الصوم لرؤية اهلالل، ح
  .حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غري وجه: وقال الترمذي. 2128:ح
 .2/620النكت  )5(

  .29ص. بن أيب حامت؛ املراسيل ال1/23تقدمة اجلرح والتعديل  )6(
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وغـريه أن   )1(الـرب  ذكره ابن عبد يدخل يف التدليس ما ال ومثال ما :(قال احلافظ

ث مث حد ،مارضي اهللا عنهحاديث عن عكرمة عن ابن عباس أع من ثور بن زيد ا مسمالكً
فهـذا   .يرى االحتجاج حبديثه ألنه كان ال ؛وحذف عكرمة ،ا عن ثور عن ابن عباس

مالك قد سووحذْ ،اء من هو ثقة عندهقَى اإلسناد بإبفالتسوية قد تكون  .من ليس بثقة ف
  .)2()باإلرسال، فهذا حترير القول فيها وقد تكون  ،بال تدليس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

ا وزعموا أن مالكً:( ابن عبد الرب وإن كان قد نقل هذا؛ فظاهر كالمه أنه مل يرتضه، وهذا نص كالمه: قلت )1(
ألن  ؛وال أدري صحة هذا ،منه ألنه كره أن يكون يف كتابه لكالم سعيد بن املسيب وغريه فيه ؛أسقط ذكر عكرمة

).  وترك رواية عطاء يف تلك املسألة ،ومال إىل روايته عن ابن عباس ،بامسهح وصر ،قد ذكره يف كتاب احلج مالكاً
  .7/167التمهيد 

  .ولعلها الوحيدة. كتاب احلج، باب من أصاب أهله فبل أن يفيض يف رواية مالك عن عكرمة يف املوطأ: قلت
ما كان يسـمى   :قلت ،مةفقد مسعه من عكر ؛بن عباسات عن ئْبِبن سريين ناما قال  كلُّ:( خالد احلذاءقال 

التهـذيب   ت).  مالكًا مساه يف حديث واحد أنَّ إالَّ ؛ال يسمونه يف احلديث ،وال مالك ،ال حممد :قال ؟، عكرمة
3/137. 

  .2/618النكت  )2(
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  وووو

 املعرفـة والدرايـة  ؛ حتصيله والتعديلمما جيب على الباحث والدارس لعلم اجلرح 
فهم على غري وجهها، فـاخلربة بداللـة   فت ما يذكر الناقد لفظةً فاظ، فكثريامبدلوالت األل
، أو ا، السيما األلفاظ احملتملة ألكثر من معىنجد مهم يف اجلرح والتعديل أمر ألفاظ األئمة

اليت ويلت يف غري معناها اللغوي، فصارضعت أو قعند النقاد، وقد ختتلف علـى   رفًات ع
حسب قائلها مدحة يف اللفظ، أو املتقاربة يف املعىن، واليت قد ا وذما، وكذا األلفاظ املتشا

ا تصظن بادي الرأي أييف م بواحدص ا مبرتبـة ودرجـة   : باجلرح أو التعديل، أو أ
الفرق بينها عند التأمل والتدبر يتضح واحدة من النقد، لكن.  

اجلـرح   ألفـاظَ  فعلى هذا يحملُ :()1()هـ474( أبو الوليد الباجياحلافظ قال 
والتعديل، من فهم أقواهلم وأغراضهم، وال يكون ذلك؛ إال ملن كان من أهـل الصـناعة   
والعلم ذا الشأن، وأما من مل يعلم ذلك، وليس عنده من أحوال احملدثني إال ما يأخذه من 

ل اجلرح والتعديل، فإنه ال ميكنه ترتيل األلفاظ هذا الترتيل، وال اعتبارها بشيء مما ألفاظ أه
اخـتالفهم  اق عليه ويقف عنـد  ذكرنا، وإمنا يتبع يف ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع االتف

  . )2() واهللا املوفق للصواب برمحتهم، اختالف عباراو
نبغي أن يتفقَّد عنـد اجلـرح   ومما ي :()هـ771( السبكي تاج الدين احلافظقال و

حال اجلارح يف اخلربة مبدلوالت األلفاظ،: اأيض افكثري ما رأيت مع لفظة، فيفهمها ن يسم
لعرفية الـيت ختتلـف   األلفاظ اسيما  وال - على غري وجهها؛ واخلربة مبدلوالت األلفاظ

                                                   

الفقيـه  . القرطيب التجِيبِي التميمي الباجي سليمان بن خلف بن سعد هو احلافظ العالمة ذو الفنون أبو الوليد )1(
االستيفاء وهو شـرح  : منه يف شىت الفنون صاحب التصانيف. هـ474مات سنة و هـ،403ولد سنة  ملالكي،ا

  .وغريها كثري ،املدونة شرحالتعديل والتجريح،  كبري على املوطأ،
؛ وفيات األعيان 3/1182تذكرة احلفاظ ؛ 18/535؛ السري 120؛ الديباج املذهب ص2/802ترتيب املدارك 

  .3/344لذهب شذرات ا ؛2/408
  .1/262التعديل والتجريح  )2(
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ال  أمر شـديد  - اويف بعضها ذم، اعض األزمنة مدحباختالف عرف الناس، وتكون يف ب

  .)1() يدركه إال قعيد بالعلم
والتنافر أ ،فتحرير ألفاظ اجلرح والتعديل، وبيان ما بينها من التجاذب والتقارب ؛لذا

ورتبةً والتعارض؛ والتمييز بينها معىن، أمر ضروري ا لدارس علم اجلرح والتعديلجد.  
ا، ا وتدقيقًذا اجلانب حترير -ا قدميا وحديث -وألمهية األمر وخطورته اعتىن األئمة 

ارة، يقف الباحثُوهلم يف ذلك جهود جب أمامـ ها منبهر ا مبا وصل إليه القوم م مٍن تقـد 
  .به س من جاء بعدهم اللحوقيِا أم كانوا على مقام أَيف هذا العلم، معترفً نٍومتكُّ

  :األئمة الذين يذكرون يف هذا البابمن و
  ".اجلرح والتعديل"ن بن أيب حامت يف تقدمة كتابه العظيم اإلمام عبد الرمحا

التعديل والتجريح " أبو الوليد الباجي يف مقدمة كتابه ث الفقيه املالكي واحملد."  
ا عنايـةٌ  قد كان هلم، ف- حجر ابنو أعين الذهيب -شهاب الوشمس الواحلافظان 

ة بأقوال األئمة، على معرفة قوي ةًينِِعديل، مبمتناهية؛ يف حترير ألفاظ اجلرح والت ةٌودقَّ ،فائقة
م واستقراء تاملتصرفا، وهذا ظاهر م وجليالسري"و "امليزان"ـك :يف كثري من مصنفا" 

  .البن حجر "هدي الساري"و "بذيب التهذي"و "اللسان"للذهيب، و
  :ذلكمدة يف هذا اجلانب، ومن محي ا ومشاركاتللمعاصرين جهود كما أنَّ
أليب احلسن مصـطفى بـن   " شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل"كتاب 

فضيلة الدكتور عبد العزيز العبـد  ل" ضوابط اجلرح والتعديل"السليماين، وكتاب  إمساعيل
" ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل بني اإلفراد والتكريـر والتركيـب  "  كتابو ،اللطيف

  .ميعبد الكر لدكتور أمحد معبدل
فهم ال بأس ا من ألفاظ اجلرح والتعديل، واليت قد ي ويف هذا املبحث انتخبت مجلةً

يف الرتبة، مع بيان تنبيهات علماء احلديث علـى الفـرق    منها التوافق يف املعىن، واالحتاد
م لتلك األلفاظ ،فات النقادبينها، والتدليل لكالمهم من تصرواستعماال.  

  :أ باهللا فأقول مستعينا

                                                   

 .82املوقظة ص كالم الذهيب يف وانظر. 53؛ قاعدة اجلرح والتعديل ص2/18طبقات السبكي  )1(
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�6� 7�����6� 7�����6� 7�����6� 7����:::: ,s�j 8@ ����� ,s�j 8@ ����� ,s�j 8@ ����� ,s�j 8@ �����""""u�F��@ b#�u�F��@ b#�u�F��@ b#�u�F��@ b#� " " " " ,s�j 8@ ,s�j 8@ ,s�j 8@ ,s�j 8@""""u�F@ b#�u�F@ b#�u�F@ b#�u�F@ b#�."."."."        
الكاملة من القوة، خبـالف  تنفي عنه الدرجة  "ليس بالقوي" اويقول النقاد يف الر

 قا، فتكـون ت له الضعف مطلثبِمل ت فإا تنفي عنه القوة مطلقا، وإنْ "ليس بقوي"قوهلم 
التعريف اليت تفيد " أل"لدخول  "ليس بقوي"أهون وأخف يف اجلرح من " ليس بالقوي"

  .)1(الكمال
ـ 1386( املعلميعبد الرمحان اليماين ه على هذا الفرق العالمة وقد نب ه يف رد )هـ

 يف ترمجة احلسن بن الصـباح أيب  ، حني نقل الكوثري)هـ1371( الكوثريزاهد على 
  .)2() ليس بقوي عند النسائي (:نسائي فيه؛ فقال الكوثريال ار الواسطي، كالمعلي اجلز

أراه  ، وبني العبارتني فـرق ال "ليس بالقوي"عبارة النسائي  (:فتعقبه املعلمي قائال
 ا وإنْتنفي القوة مطلقً" ليس بقوي"، فكلمة على عارف بالعربية وال ،خيفى على األستاذ

3() إمنا تنفي الدرجة الكاملة من القوة" ليس بالقوي"كلمة ، وثبت الضعف مطلقاًمل ت(.  
" ليس بالقوي وال باحلافظ"وقوهلم :( )هـ794( وقال احلافظ بدر الدين الزركشي

  .)4() حيتمل أن يراد به احنطاطه عن الدرجة العالية
ن يونقـل كما نقل ذلك املعلمي،  )هـ303( راعي هذا الفرق اإلمام النسائيومم 

  .من كالم النسائي ما يدل عليه ،الذهيب ظاحلاف
 م،واحتج  "ليس بالقوي" وقد قيل يف جماعات (:)هـ748( الذهيب احلافظ قال

 ةدقد قال يف ع سائيوهذا الن"خرِّ"ليس بالقويهلم يف كتابه، قال، وي لـيس  "قولُنـا  : ج
  .)5() ليس جبرحٍ مفِْسد "بالقوي

، بل )6(يف الصدوقني ومن دوم" ليس بالقوي"نسائي غالبا ما يقول اإلمام ال: قلت
  :ذلك يف مجاعة أقوياء، منهم قالقد 

                                                   

 .98؛ وبشائر الفرح ص1/484؛ شفاء العليل 143ضوابط اجلرح والتعديل ص: انظر )1(

 .167تأنيب اخلطيب ص )2(

 .183ين يف النصيحة صوانظر كالم األلبا. 1/232التنكيل  )3(

 .3/436النكت للزركشي  )4(

  .82املوقظة ص )5(
  3/1833منهج اإلمام أيب عبد الرمحان النسائي يف اجلرح والتعديل : انظر )6(
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وقـال   .ليس بـالقوي : قال فيه النسائي :)1(عبد ربه بن نافع الكناين الكويف -1

  .)2(وغريهم ،وابن منري ،والبزار ،وابن سعد ،ووثقه ابن معني. ال بأس به: العجلي
األكابر  كالم النسائي فيه، املقصود به أنه ليس يف درجة أنَّ بن حجرا فظن احلاوبي

فه إمنـا  من ضع تضعيف نَّأوالظاهر  ،احتج اجلماعة به سوى الترمذي (:فقال من أقرانه؛
  .)3() هو بالنسبة إىل غريه من أقرانه كأيب عوانة وأنظاره

والنسائي وأبـو زرعـة    بن معنياوثقه : )4(عبد الرمحن بن سليمان األنصاري -2
بـن  اوقال  .ليس بالقوي :يف أخرىقال و .ليس به بأس :وقال النسائي مرةً .والدارقطين

هو  :بن عدياوقال  .ليس بالقوي عندهم :وقال األزدي .اكان خيطئ ويهم كثري :حبان
  .)5(ممن يعترب حديثه ويكتب

 وقد احتج ،من أقرانه تضعيفهم له بالنسبة إىل غريه ممن هو أثبت منه (:قال احلافظ
  .)6() به اجلماعة سوى النسائي

 ؛ يدل علـى أنَّ "ال بأس به"بل توثيق النسائي له يف رواية، وقوله يف أخرى : قلت
  .دفِسليس جبرح م" ليس بالقوي"قوله فيه 
معني وأبو  بنااه وقو .ليس بذلك القوي :النسائي قال :)7(أمحد بن بشري الكويف -3

  .)9() حافظ ه غريبأن له فمشعر النسائي ا تضعيففأم (:قال احلافظ .)8(حامتوأبو  زرعة

                                                   

مات سنة إحدى أو اثنتني  ،من الثامنة، صدوق يهم :نزيل املدائن - مبهملة ونون - أبو شهاب األصغر احلناط )1(
 .3790التقريب ت. خ م د س ق ،وسبعني

  .2/483التهذيب  ؛ ت926تاريخ الثقات للعجلي ت ؛ 6/42اجلرح والتعديل  )2(
 .556هدي الساري،ص )3(

صدوق  :املعروف بابن الغسيل ،أبو سليمان املدين ،عبد الرمحن بن سليمان بن عبد اهللا بن حنظلة األنصاري )4(
 .3887التقريب ت. خ م د مت ق ،ن مائة وست سننيباوهو  ،مات سنة اثنتني وسبعني ،من السادسة ،فيه لني

 .514-2/513التهذيب  ؛ ت5/293اجلرح والتعديل  )5(

 .557هدي الساري ص )6(

مـات   ،من التاسـعة  ،صدوق له أوهام :أبو بكر الكويف ،موىل عمرو بن حريث ،أمحد بن بشري املخزومي )7(
 .13التقريب ت. خ ت قهـ، 197سنة

 .1/17التهذيب  ؛ ت2/42اجلرح والتعديل  )8(

  .515هدي الساري ص )9(
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4- وقال  .صاحل :النسائي وقال .قه أمحد وأبو حامتوثَّ :)1(اراحلسن بن الصباح البز
  .)2(ليس بالقوي :يف الكىن

بـن  اوقد روى عنه البخاري وأصحاب السـنن إال   ،نهي نييِهذا تلْ (:قال احلافظ
  .)3() ومل يكثر عنه البخاري ه،ماج

  :د به التضعيفيوير" ليس بقوي"ومن أمثلة إطالق النسائي 
قـد  : قال حيىي القطان .جلمهورضعفه ا :)4(حنظلة السدوسىما جاء يف ترمجة  -1

: وقال ابن معني .منكر احلديث حيدث بأعاجيبذاك : أمحد وقال .رأيته وتركته على عمد
  .)5(ضعيف: مرةالنسائي  وقال. يليس بقو: النسائيو أبو حامت وقال .ضعيف

2- دروقال أبو زرعـة  .يءال ش: قال ابن معني: )6(البصري القزاز ت بن زيادس :
هو وابـن محـزة   : وقال الدارقطين .ليس حديثه بالقائم: وقال البخاري .هي احلديثوا

  .)7( ليس بقوى: وقال النسائي .ضعيفان
3- وقال ابن املديىن .ال يعرف، عداده يف التابعني :ال الذهيبق: )8(بعمر بن معت :

  .)9(يليس بقو: وقال النسائي .منكر احلديث
  .الثبت على من مل يبلغ درجة القوي" ليس بالقوي"وكذلك أبو حامت يطلق 

                                                   

)1( من  ،وكان عابدا فاضال ،صدوق يهم :نزيل بغداد ،أبو علي الواسطي - آخره راء -ار احلسن بن الصباح البز
  .1251التقريب ت. خ د ت س ،مات سنة تسع وأربعني ،العاشرة

 .1/400التهذيب  ؛ ت3/19اجلرح والتعديل  )2(

 .530هدي الساري ص )3(

أو عبد الرمحن  ،عبيد اهللا :فقيل ؛واختلف يف اسم أبيه ،من السابعة ،ضعيف :حنظلة السدوسي أبو عبد الرحيم )4(
  .1583التقريب ت. ت ق

؛ امليـزان  166؛ الضعفاء واملتروكون للنسـائي ت  355؛ الضعفاء للعقيلي ت 3/241اجلرح والتعديل  )5(
  .320-1/319؛ موسوعة أقوال اإلمام أمحد 1/621
)6( دروكان يـرتل يف بـين قشـري    ،بن زياد العنربي - بضم أوله والراء وسكون املهملة بعدها مثناة -ت س، 

  1825التقريب ت. د ق ،من الثامنة ،ضعيف :البصري
 .2/26؛ امليزان 8/480؛ ت الكمال 213؛ الضعفاء واملتروكون للدارقطين ت3/437اجلرح والتعديل  )7(

)8( عمر بن معس ق ،من السادسة ،ضعيف :بن أيب معتب املدينا :ويقال - مبهملة ومثناة مكسورة ثقيلة -ب ت .
  .4971التقريب ت

 .3/224؛ امليزان 6/132اجلرح والتعديل  )9(
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أنَّ هذا الشيخ مل  ، يريد ا"ليس بالقوي"وباالستقراِء إذا قال أبو حامت  (:قال الذهيب

  .)1() درجة القوي الثَّبت يبلُغ
؛ ذلكيفيد  ما عند ذكره مراتب اجلرح والتعديل ويف كالم ابنه عبد الرمحان: قلت

كتـب  يف املرتبة الثانية من مراتب اجلرح اليت راويهـا ي " ليس بالقوي"فقد جعل قوهلم 
  )2(".ضعيف"وأعلى من قوهلم  ،"لين"وهي دون قوهلم  ،هحديثُ

 كما أشـار إليـه   ،يدل أنه ينحى هذا املنحى وقف له على ما ؛وكذلك ابن معني
  .املعلمي اليماين العالمة

اب ففي ترمجة األحوص بن جوالضوقال  .ثقة :فيه قال أنه بن معنيا جاء عن :)3(يب
  .)4(ا رمبا وهمكان متقن :بن حباناوقال  .صدوق :وقال أبو حامت .ليس بذاك القوي :مرة

وهذا إمنا يعطي أنه ليس ( :- "ليس بذاك القوي"بن معني قول اعن  - قال املعلمي
 » كان متقنا رمبا وهم« ":الثقات"إذ قال يف  ؛ر ذلكحبان فس ابن يف اإلتقان، فكأنَّ غايةً

5() قوهن وثَّوهذا يظهر أثره عندما خيالف م(.  
يف شـيء   ة عن الـراوي ويريد ا نفي القو" قوي ليس ب"ق الناقد طلوقد ي: قلت

قه أمحـد يف  ثَّقد والفقيه و )6(عبيد اهللا بن أيب جعفر املصريخمصوص، فقد جاء يف ترمجة 
كـان عاملـا    :بن يونساوقال  ،بن سعداو ،والنسائي ،وأبو حامت ،رواية عبد اهللا ابنه عنه

7(ليس بقوي :ونقل صاحب امليزان عن أمحد أنه قال .اعابد(.  

                                                   

 .83-82املوقظة، ص )1(

 .78؛ مقدمة ابن الصالح ص2/37اجلرح والتعديل : انظر )2(

)3( مـن   ،صدوق رمبـا وهـم   :كويفالاجلواب  وأب ،الضيب - الواوبفتح اجليم وتشديد  -اب األحوص بن جو
 .289التقريب ت. م د ت س ،مات سنة إحدى عشرة ،التاسعة

  .1/99التهذيب  ت؛ 90-6/89؛ الثقات 1/328اجلرح والتعديل  )4(
 .92النصيحة لأللباين ص: ومثلهم أيضا الدارقطين، انظر. 1/204التنكيل  )5(

 بتحتانية ومهملة - قيل اسم أبيه يسار ،موىل بين كنانة أو أمية ،أبو بكر الفقيه ،املصري عبيد اهللا بن أيب جعفر )6(
مات  ،من اخلامسة ،هو مثل يزيد بن أيب حبيب :قال أبو حامت ،وكان فقيها عابدا ،وقيل عن أمحد إنه لينه ،ثقة :-

 .4218التقريب ت. ع ،وقيل ست وثالثني ،وقيل مخس ،وقيل أربع ،سنة اثنتني

 .3/49يزان امل؛ 3/7التتهذيب  ؛ ت5/311اجلرح والتعديل  )7(
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وقـد احـتج بـه     ،ه يف شيء خمصوصأمحد فلعلَّذلك عن  صح إنْ (:قال احلافظ

  .)1()اجلماعة
فروبنحو هذا الفرق يلـيس  "، وبني "ليس بثبت"و" ليس بالثبت"ا بني قوهلم ق أيض

" لـيس باحلـافظ  "، وبني "ليس حبجة"و" ليس باحلجة"، وبني "ليس مبرضي"و" باملرضي
، واهللا لعباراتذلك من ا ، وما شابه"ليس بعمدة"و" ليس بالعمدة"، وبني "ليس حبافظ"و

   )2(.أعلم
يكون غاية يف التثبت  ، إمنا مفاده نفي أنْوقول القراطيسي ليس بالثبت: علميقال امل

  .)3() ويفهم من ذلك أنه ثبت يف اجلملة ، كما شرحته يف ترمجة احلسن بن الصباح


  .ويريد ا التضعيف ،"ليس بالقوي "قد يطلق البخاري  ::::5&�#ـ
5&�#ـ
5&�#ـ
5&�#ـ
، ويريـد أنـه   "ليس بالقوي"والبخاري قد يطلق على الشيخ  (:الذهيباحلافظ قال 

  .)4() ضعيف
  

                                                   

  .564هدي الساري ص )1(
 .1/484شفاء العليل  )2(

 .1/253التنكيل  )3(

 .83املوقظة ص )4(
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A�>��A�>��A�>��A�>��    H9	1I��H9	1I��H9	1I��H9	1I��::::    ُ=�>��ُ=�>��ُ=�>��ُ=�>��     $y�% E: $y�% E: $y�% E: $y�% E:""""{�|� �P C��@{�|� �P C��@{�|� �P C��@{�|� �P C��@ " " " "$y�% E:�$y�% E:�$y�% E:�$y�% E:�    """"&�K Q�@&�K Q�@&�K Q�@&�K Q�@""""....        
قوهلم  فإنَّ ؛"تركه فالن"هم قولَ رغايِي ،"متروك" أو "تركوه"اوي ثني يف الراحملد قولُ

الراوي املوصوف بذلك إما  وأنَّ، هم على تركههم أو أكثرم أمجعوا كلُّبأ مشعر" تركوه"
احلديث ال  ساقطُ املتروك كما أنَّ .مهوالو طُعليه الغلَ بلَأو غَ ،ببالكذ ايكون متهم أنْ
1(تب حديثهكْي(.  

وقد أوضح غري قَّواحد من الناد صفات الراوي الذي يهك حديثُتر.  
حىت جيتمع  ال يترك حديث الرجل (:)2()هـ248(املصري  ن صاحلقال أمحد ب -1

  أنْإال ؛فال" متروك فالنٌ" قالَي ا أنْفالن ضعيف، فأم :قد يقال ،اجلميع على ترك حديثه
يجم3() على ترك حديثه ع اجلميع(.  

يا أبا بسطام  ؛ا عند شعبة فسئلنكُ (:)هـ198( بن مهديعبد الرمحان قال  -2
ومـن خيطـئ يف   ، أومن يكثر الغلـط  ،من يكذب يف احلديث :قال ،؟ ث من يتركحدي

ال يعرفـه   ومن روى عن املعروفني مـا  ،حديث جمتمع عليه فيقيم على غلطه فال يرجع
  .)4() العارفون
إذا كـان  ؛ ط أحدمن الغلَ تلَفْليس يكاد ي (:)هـ161( قال سفيان الثوري -3

  .)5()ط ترككان الغالب عليه الغلَ وإنْ، طغل فظ وإنْالغالب على الرجل احلفظ فهو حا
 ، وأنه متروك ساقط الرواية،افال يلزم منه ترك الراوي مطلقً: "تركه فالن"أما قوهلم 

  :ألمور كثرية منها فقد يتركه الناقد ،كما أنه قد ال يكون جرحا
                                                   

؛ الشرح والتعليل األلفاظ اجلرح والتعـديل  78؛ املقدمة ص61؛ الكفاية ص2/37اجلرح والتعديل : انظر )1(
  .122ص
الكبري، حافظ زمانه بالـديار   اإلمام ،]خ د مت. [املعروف بابن الطربي ،د بن صاحل املصريأمح أبو جعفر هو )2(

سوى النسائي، فإنه ترك الرواية عنه، وكان  األئمةسائر  به احتجهـ، 248مات هـ، و170ولد سنة . املصرية
  ). اتفق احلفاظ على أن كالم النسائي فيه حتامل :(قال اخلليلي ،يطلق لسانه فيه

الكمـال   ت ؛1/112طبقـات احلنابلـة    ؛5/319تاريخ بغداد  ؛2/56اجلرح والتعديل  ؛2/6لتاريخ الكبري ا
  .2/163؛ طبقات علماء احلديث 2/6لسبكي اطبقات ؛ 12/160 ؛ السري1/340
  .1/398؛ فتح املغيث 78املقدمة ص )3(
  .1/91؛ اللسان 1/398؛ فتح املغيث 229الكفاية ص )4(
 .228الكفاية ص )5(
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  .ال توجب اجلرح شبهةٌ �

فمعناه أنه مل يـرو   ،"تركه شعبة": الأما قول من قو( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ".مل يسمع شعبة من عمر بن أيب سلمة شيئا" :كما قال أمحد بن حنبل. عنه

وحنـوهم قـد كـانوا     ،ومالك ،وعبد الرمحن بن مهدي ،وحيىي بن سعيد ،وشعبة
ا عن ووفهم إذا ر ،أخبارهم رد بوجِال ت ،يتركون احلديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم

 ،وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة ال توجب اجلـرح  ،ايتهم تعديال لهكانت روشخص 
وهذا معروف يف غري واحد قد خ1() ج له يف الصحيحر(.  

مث تركـا   ،مسع منه أيب وأبو زرعـة  (:قول ابن أيب حامت يف ترمجة البخاري: ومثاله
دهم أن لفظه بـالقرآن  حديثه عندما كتب إليهما حممد بن حييي النيسابوري أنه أظهر عن

  .)2() خملوق
فترك أيب حامت وأيب زرعة الرواية عن البخاري ليس املراد به الترك االصـطالحي،  

دي، ومل يتهماه يف قَوالذي يكون صاحبه ساقط احلديث، وإمنا تركا السماع منه ألمر ع
  .ضبطه وحفظه

حي وإمنا ترك وال يريدون به الترك االصطال "تركه فالن"كما أم قد يقولون  �
  .الكتابة عنه

، رةخكان عطاء اختلط بأُ: )3(بن املديين يف عطاء بن أيب رباحعلي ل وق ومن ذلك
  .)4(وقيس بن سعد ،تركه ابن جريج

ـ ه كَولكن العريفَّ تركه هذان الترك بقوله علي نِمل يع (:قال الذهيب ـ ب ر وضت فَع
هحواس، فَّكَوكانا قد تقَّوتفَ ،ا منهيا وأكْهالا عنه فبطَّثر، فهذا م5() ه بقوله تركاهراد(.  

                                                   

 .350-24/349جمموع الفتاوى  )1(

  .6/194اجلرح والتعديل ترمجة علي بن املديين : ، وانظر مثاال آخر يف7/191اجلرح والتعديل  )2(
 ،ثقة فقيه فاضل :املكي ،موالهم ،القرشي، واسم أيب رباح أسلم -بفتح الراء واملوحدة  - عطاء بن أيب رباح )3(

. ع ،ومل يكثر ذلك منه ،إنه تغري بأخرة :وقيل ،ت سنة أربع عشرة على املشهورما ،من الثالثة ،لكنه كثري اإلرسال
  .4591التقريب ت

  .20/83الكمال  ت )4(
  .5/87السري  )5(
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 ؛ال الكتابة عنهبل عىن أما بطَّ ؛الترك االصطالحي نِومل يع (:وقال يف موضع آخر

وإال فعطاء ثبت رضي ةٌحج إمام كبري 1() نأْالش(.  
� عن شيخٍ ترك الراوي لتفرده حبديثوقد ي.  

ث عن عبد امللك بن أيب وقد كان شعبة حد (:)هـ279( ى الترمذيقال أبو عيس
د باحلديث الذي روى عن عطاء بـن أيب  ا تفرمإمنا تركه لَ :ويقال ،مث تركه ،)2(سليمان

كـان   ينتظر به وإنْ ،بشفعته أحق جلُالر «:قال �رباح عن جابر بن عبد اهللا عن النيب 
ثبت عن غري واحد من األئمةوقد  ،)3(» اغائبا إذا كان طريقهما واحد، ثوا عن أيب وحد

  .)4() وحكيم بن جبري ،وعبد امللك بن أيب سليمان ،الزبري
سألت حيىي بن سعيد عـن   :حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد اهللا قال (:وقال أيضا
يعـين   ،تركه شعبة من أجل احلديث الذي روى يف الصـدقة  :فقال ،)5(حكيم بن جبري

غنيه كـان يـوم   وله ما ي اسمن سأل الن «:قال �مسعود عن النيب  حديث عبد اهللا بن
أو قيمتها من  ،امخسون درمهً :قال ؟،وما يغنيه :قيل يا رسول اهللا ،القيامة مخوشا يف وجهه

  .)6(» الذهب

                                                   

  .3/103التهذيب  ت ؛3/70يزان امل )1(
 ،أوهامصدوق له  :-الراء وبالزاي املفتوحة بفتح املهملة وسكون - عبد امللك بن أيب سليمان ميسرة العرزمي )2(

 .4184التقريب ت. 4خت م ،مات سنة مخس وأربعني ،من اخلامسة

. البيوع. ؛ أبو داود1369:باب ما جاء يف الشفعة للغائب، ح. >عن رسول اهللا األحكام . رواه الترمذي )3(
هذا حديث  :(وقال الترمذي. 2494:باب الشفعة باجلوار، ح. الشفعة. ؛ ابن ماجه3517:باب يف الشفعة، ح

: وقـال األلبـاين  ).  وال نعلم أحدا روى هذا احلديث غري عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء عن جابر ،غريب
  .5/378اإلرواء . صحيح

  .5/709 -مع السنن  -العلل الصغري )4(
التقريـب  . ع ،من اخلامسـة  ،رمي بالتشيع ،ضعيف :الكويف ،وقيل موىل ثقيف ،حكيم بن جبير األسدي )5(

 .1468ت

باب . الزكاة. ؛ أبو داود 650:باب ما جاء من حتل له الزكاة، ح. >الزكاة عن رسول اهللا . رواه الترمذي )6(
 :(قال أبو عيسى. 1840:باب من سأل عن ظهر غىن، ح. الزكاة. ؛ ابن ماجه1626:من يعطى من الصقة، ح

ح األلبـاين  وصح).  ديثبن جبري من أجل هذا احل وقد تكلم شعبة يف حكيم ،حديث ابن مسعود حديث حسن
1438:، ح5/329صحيح سنن أيب داود . د بن احلارث ال من طريق حكيمبيإسناده من طريق ز.  
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قـال   ،وزائدةُ ،الثوري ث عن حكيم بن جبري سفيانُوقد حد :قال حيىي :قال علي

  .)1() ابأسومل ير حيىي حبديثه  :علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

  .5/710 -مع السنن  -العلل الصغري )1(
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مبعىن، ويف مرتبة واحدة من اجلرح، لكن  -لتقارا وتشاها  -قد يظهر أن هذه األلفاظ 
وا لكل عبارة حقها من ا، وأعطَالواقع خالف ذلك؛ فقد فرق علماء اجلرح والتعديل بينه

ابينها وتف املعىن، ويتضح الفرقوتلفظ تبة من خالل بيان مرادهم من كلِّها يف الر.  
أحاديـث   مسع اويالر أنَّ :يريدون به" يروي مناكري"يف الراوي  رحقول أئمة اجلف

ـ مروي منه رد يلزم وال ،ا على من فوقهفيه لُ؛ بل احلممنهوليست النكارة ، فيها نكارة ه ات
   .وكأم يريدون بذلك أنه ليس ممن ينتقي األحاديث ها،كلِّ

يقتضي ترك روايته حىت تكثر املنـاكري يف   ، كما أنه الوهذا ليس جبرح يف الراوي
  .منكر احلديث :حينذاك روايته فيقال فيه

  .للراوي يستحق به الترك حلديثه وصف :"منكر احلديث" -إذاً  - قوهلمف
وهذا جـرح   ،ا ما تقال فيمن كانت النكارة منهفغالب :"يف حديثه مناكري"أما قوهلم

  .يف الراوي
واحد من علماء احلديث وقد نبه على هذه الفروق غري.  

 أحاديثروى "حا الفرق بني ضوم - )هـ702( ابن دقيق العيد قالعالمة احملقِّ قال
ـ و ،"ةرمنك أحاديث روى" قولَن يبني أ قفر (:- "منكر احلديث"وبني  "ةرمنك  ني أنْب

ا لـه،  فًوص ذلك منه حىت تصري كثرةُ تقتضي هذه العبارةَ فإنَّ" منكر احلديث"إنه : يقول
ا أنْ فيستحق ال حيتوالعبارةُ. حبديثه عندهم ج األوىل تقتضي وجود يف أحاديث،  رةُكْالن

  .)1(.)وال تقتضي كثرة ذلك
إذا روى  -يعـين روى منـاكري    - ق ذلك على الثقةلَطْد يوق (:وقال السخاوي

  .)2() املناكري عن الضعفاء

                                                   

 فتح املغيث: انظر. ونقل كالمه هذا غري واحد بعبارات متقاربة. 2/178اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام  )1(
 .3/436؛ النكت للزركشي 1/256ة ؛ نصب الراي1/401

 .1/401فتح املغيث  )2(
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قات بأنه واحد من الثِّ وا غريفُعلى هذا؛ فقد وص اد ما يدلُّقَّاألئمة الن تويف عبارا

ث باملناكري، ومل يكن ذلك موجبيروي املناكري، أو حيدم أو تـركهم؛ ألن    ا لردمرويـا
  :غريهم، وهذه بعض األمثلة اآلفة من
 :قلـت  ،ثقة :قال ،؟فسليمان بن بنت شرحبيل :قلت للدارقطين (:احلاكم لاق -1

  .)1() فأما هو فثقة ،حيدث ا عن قوم ضعفاء :قال ،؟أليس عنده مناكري
ـ 212( السنةألموي أسد قال ابن يونس يف أسد بن موسى ا -2 ث حـد ( :)هـ

  .)2() غريهبأحاديث منكرة، وأحسب اآلفة من 
  .وغريمها ،والنسائي ،وثقه ابن يونس نفسه ،وأسد بن موسى ثقة

أرجو أن ال يكون به بأس روى بآخره  (:اب بن بشري اجلزريعتيف   أمحدقال  -3
  .)3() ل خصيفبمن ق الَّإوما أرى أا  ،أحاديث منكرة

ـ  ييف سكَني بن عبد العزيز العبد )هـ365( قال ابن عدي -4 يف مـا  :( راالعطَّ
أرة، وأرجو كْيرويه بعض النلُن حيم بعضها بعضه يروي عن قـوم  ا، وأنه ال بأس به؛ ألن

  .)4()ضعفاء، وليس هم مبعروفني، ولعلَّ البالء منهم 
يف الرجل يستحق  وصف "منكر احلديث"ومما يدل أيضا من كالمهم على أن  -5
موىل  ،أبان بن أيب عياشجاء يف ترمجة  ما؛  - كما قال ابن دقيق العيد - ديثهحلبه الترك 

تركه شعبة  ،منكر احلديث (:فيه قالالنيسابوري أمحد  ااحلاكم أب ، أنَّعبد القيس البصري
  .)5() متروك، ترك الناس حديثه منذ دهر: ، وقال فيه أمحدوأبو عوانة وحيىي وعبد الرمحن

ومماحملقِّ مةُه على هذه الفروق العالَّن نبكْللَّا قوِنيف بيان الفـرق بـني    / ؛ قالي
روى "ق بـني  فـر ت وأنْ":( منكر احلديث"وبني  "يف حديثه مناكري"أو  "روى مناكري"

منكـر  "وبني قـوهلم   ،ذلك وحنو ،"يف حديثه مناكري"أو  ،"يروي املناكري"أو  ،"مناكري

                                                   

 .544؛ هدي الساري ص3/102التهذيب  ؛ ت12/31؛ ت الكمال 339الت احلاكم للدارقطين تسؤا )1(

 1/133التهذيب  ت )2(

 .3/48التهذيب  ت )3(

  .4/544الكامل  )4(
  .56-1/55التهذيب  ت )5(
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واألخـرى   ،بـه  عتدا يالراوي قدح حدقْت ال :بأن العبارات األوىل ،وحنو ذلك" احلديث

تجرحه جرحا معت1() ا بهد(.  
ـ ومن مل يطَّ( :-ىل ضرورة معرفة هذا الفرق إها ومن -وقال أيضا  لوأضـلَّ  زلَّ ع 

لوابت2() رقي بالغ(.  
يف حديثـه  "وبـني  " يروي منـاكري "بني  الفرق / ميمة املعلّأوضح العالّ كما

يقال يف الذي يروي مـا  " يروي مناكري" عظيم، فإنَّ ني فرقوبني العبارت (:فقال ؛"مناكري
نه ليس أ :ن فوقه، فاملعىنفيها على م لُبل احلم له يف النكارة؛ بذن وال ،مسعه مما فيه نكارة
نقي ومن املبالغني يف التالذين ال ،وقيالت ينكارة فيه ثون مما مسعوا إال مبا الحد.  
ال فيمن تكـون  قَا ما تكثري" يف حديثه مناكري"، وقوهلم رحهذا ليس جب ومعلوم أنَّ

النكارة من جهته جز3() فال يكون ثقة ا أو احتماالًم(.  
وممن أشار إىل هذا الفرق من مة األلباينُّالعالَّ ريناملعاص / داب أ"مة كتابه يف مقد

  )4(".الزفاف
ه وممفيمن ال" نكر احلديثم"البخاري يطلق كلمة  ه أنّلا جيب التنب لُّحت واية عنه؛الر 

  .روي ذلك عنه باإلسناد الصحيح
 ،فه الدارقطين وغـريه ضع (:- أبان بن جبلة الكويفيف ترمجة  -الذهيب احلافظ قال 

من قلـت فيـه    كلُّ :البخاري قال بن القطان أنَّاونقل  .منكر احلديث :وقال البخاري
  .)5() عنه يةُالروا لُّفال حت "منكر احلديث"

وهم قـد  ا حـذْ اإلمام أمحد والنسائي والربدجيي ومن حـذَ  كما جيب التنبه إىل أنَّ
  .يطلقون النكارة على جمرد التفرد

                                                   

 .210الرفع والتكميل ص )1(

 .200ابق صاملرجع الس )2(

  .2/418؛ وأبو زرعة الرزاي وجهوده يف السنة النبوية 222عمارة القبور ص: ، وانظر50طليعة التنكيل ص )3(
 .65ص )4(

بإسناد صحيح عن عبد السالم بن أمحـد   وهذا القول مروي (:ابن حجر قال احلافظ. 1/6ميزان االعتدال  )5(
 .1/102لسان امليزان ).  اخلفاف عن البخاري
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ا ما يطلقون املنكر على الراوي لكونـه روى حـديثً   اوكثري (:العراقياحلافظ قال 

  .)1() واحداً
وعىن بذلك التفرد  الصحيح،وقد أطلق أمحد النكارة على مجاعة ثقات حمتج م يف 

أذكر منها" هدي الساري"ليه احلافظ يف غري ما ترمجة من كتابه عه كما نب:  
 ،والنسـائي  ،أبو حـامت و ،بن معنياوثقه  :حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي -1

وعن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل  ،)2("الضعفاء"العقيلي يف  وذكره وابن سعد، ،وابن خراش
  .)3(يف حديثه شيء يروي أحاديث مناكري :عت أيب يقولمس :قال

املنكر أطلقه أمحد بن حنبل ومجاعة على احلديث الفرد الذي ال متابع  (:قال احلافظ
  .)4() له فيحمل هذا على ذلك وقد احتج به اجلماعة

2- اقـه  وثَّ :ريد بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى األشـعري ب معـني  بـن، 
والعليج، وأبو داود ،رمذيوالت. وقال النسائي: ليس به بأس. لـيس بـذلك    :ةوقال مر
 ألئمـةُ روى عنـه ا  :عدي بناوقال  .ليس باملتنيِو هحديثُ بكتي :وقال أبو حامت .يالقوِ
 ،مسـتقيمة  عنه هوأحاديثُمما رواه أسامة عنه،  أكثر عنه أحد من الناس، ومل يرو قاتوالثِّ

  .)5(هماححيف ص حيحالص أصحاب هقد أدخلَ، وقصدووهو 
من بريد بـن أيب   إيلَّ مسعت أيب يقول طلحة بن حيىي أحب :عبد اهللا بن أمحد وقال

  .)6(بريد يروي أحاديث مناكري ،بردة
وأمحد وغريه يطلقون املنـاكري علـى    .همبه األئمة كلُّ احتج :قلت (:قال احلافظ

  .)7() األفراد املطلقة

                                                   

 .1/401فتح املغيث  )1(

  .489-3/488التهذيب  ؛ ت1577؛ الضعفاء ت7/184عديل اجلرح والت )2(
  .1577؛ الضعفاء ت1/566العلل ومعرفة الرجال  )3(
  .583هدي الساري ص )4(
 .1/219التهذيب  ت؛ 246-2/245؛ الكامل 2/426اجلرح والتعديل  )5(

  .2/11العلل ومعرفة الرجال  )6(
 .524هدي الساري ص )7(
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3- ووثقه  .ثقة حجة :بن معنياقال  :الكندياملديين زيد بن عبد اهللا بن خصيفة ي

عـن   :أبو عبيد اآلجري قالو .بن سعداوكذا أبو حامت والنسائي و .أمحد يف رواية األثرم
  .)1(منكر احلديث :أيب داود عن أمحد أنه قال

رف ع ؛باحلديث ب على أقرانهغرِهذه اللفظة يطلقها أمحد على من ي (:قال احلافظ
  .)2() وقد احتج بابن خصيفة مالك واألئمة كلهم ،ذلك باالستقراء من حاله

، ارقطينمعـني والـد   قه حيىي بنوثَّ :يونس بن القاسم احلنفي أبو عمر اليمامي -4
وذكره ابن منكَ :وقال الربدجيي قات،ان يف الثِّحب3(احلديث ر(.  

د الفر :املنكر هو فمذهب الربدجيي أنَّ وإالَّ ؛دركستأوردت هذا لئال ي (:قال احلافظ
كيف وقـد   ؛انا بيجرح "منكر احلديث"فال يكون قوله  .أو غري ثقة ،سواء تفرد به ثقة

  .)4() قه حيىي بن معنيوثَّ
إطالق هؤالء النكارة على جمـرد   أنَّ -كما قال احلافظ  -لكن مما ينبغي التيقظ له 

  . )5(حيكم حلديثه بالصحة بغري عاضد يعضدهُ تفرد يف وزن من اليكون امل التفرد حيث ال
وإمنـا   ،يريدون ا التفـرد  اوي والعلى الر كارةَه النوغري أمحد قطلفقد ي ؛وعليه

هم ه أحـد فَووص كان ثقةً نظر يف ترمجة الراوي فإنْأن ي :وضابط ذلك .تضعيف الراوي
 أفـاده  .لت على التضعيفموإن كان دون ذلك ح ،فتحمل حينها على التفرد بالنكارة

  .)6(العالمة األلباين
  :ومن أمثلة جميء النكارة مبعىن التضعيف عند أمحد

وقـال يف   .)7(ضعيف احلديث أحاديثه أحاديث مناكري :املغرية بن زيادقوله يف  -1
  .)8(مضطرب احلديث منكر احلديث: رواية عبد اهللا عنه

                                                   

  .4/419التهذيب  ت؛ 9/274اجلرح والتعديل  )1(
 .604هدي الساري ص )2(

  .4/472التهذيب  ت؛ 7/651؛ ثقات ابن حبان 9/245اجلرح والتعديل  )3(
 .607هدي الساري ص )4(

  .1/223املغيث  ح؛ فت2/6؛ توضيح األفكار 2/674النكت  )5(
 .66-56آداب الزفاف ص )6(

 .2/509العلل ومعرفة الرجال  )7(

  .8/222اجلرح والتعديل  )8(
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بنكارة أحاديثه واضطرابهه ر ضعفَففس.  

 :وقـال  ؛ابن كثري املصيصي فضعفه جد ذكر أيب حممد( :بن أمحدقال عبد اهللا  -2
 :وقال ؛اف حديثه عن معمر جدوضع ،عث إىل اليمن فأخذها فرواهامث ب ،مسع من معمر

  . )1() يروى أشياء منكرة :أو قال ،هو منكر احلديث
 ،هو ضعيف احلـديث  ،ليس بشيء (:منيصدقة بن عبد اهللا السوقال أمحد يف  -3

  .)2() اي حديثه شيئًليس يسو ،أحاديثه مناكري
وهـو ضـعيف    ،له أحاديث مناكري (:ردجحيب بن صخيف  -أيضا  - وقال -4
  .)3()أبو حامت وكذَّبه ابن معني  -أيضا  -فه وقد ضع. احلديث

\
#�&5\
#�&5\
#�&5\
#�&5    K�K�K�K�x,"x,"x,"x," : : : :        
اجلرح، ويعنـون   على وجه الثناء واملدح ال" فالن منكر"النقاد  بعض وقع يف كالم

يف احلفـظ   نٌن هلم شـأْ ، وقد أطلقوا ذلك على ميقوالت وشدةَ ظَوالتحفُّ الضبطَ بذلك
والت4(وانتباه ت وعندهم يقظةٌثب(.        

 (:أنه قال عن علي بن املديين. )5(القاسم بن الفضل بن معدان األزديجاء يف ترمجة 
 .ذاك منكر :قال ،ت القاسم بن الفضلعبد الرمحن بن مهدي يثب نَّإ :قلت ليحىي بن سعيد

قال حيىي القطان، وثين عليهوجعل ي: 6() اكان منكر(.  
  .)7(يعين من فطنته :املزي احلافظ قال

                                                   

 .8/69؛ اجلرح والتعديل 3/251العلل ومعرفة الرجال  )1(

  .4/429؛ اجلرح والتعديل 251، 123؛ العلل برواية امليموين ص1/551 العلل ومعرفة الرجال )2(
 .3/397؛ اجلرح والتعديل 3/113 العلل ومعرفة الرجال )3(

 .167؛ إحتاف النبيل ص1/382تعديل شفاء العليل بألفاظ اجلرح وال )4(

رمي  ،من السابعة ،ثقة :أبو املغرية البصري - بضم املهملة والتشديد -القاسم بن الفضل بن معدان احلدائي  )5(
 .5482التقريب ت. بخ م ،مات سنة سبع وستني ،باإلرجاء

  .418-3/417التهذيب  ت؛ 32/411 الكمال ت؛ 7/116اجلرح والتعديل  )6(
  .32/411 لكمالا ت )7(
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وكـان   ،اكان منكـر  (:قال فيه علي بن ميمون الرقي ويف ترمجة خالد بن حيان،

قلت قوله : ، قال اخلطيبحديث صاحب"كان مكَنيعين" ار :يف الضبط والتفُّحظ وشدة 
التوقي والتح1() زر(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

 .1/516التهذيب  ت؛ 8/44 الكمال ت ؛297-8/296تاريخ بغداد  )1(
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 ؛"اختلط"ليس كقوهلم " ر يف آخر عمرهتغي"قول علماء اجلرح والتعديل يف الراوي 
الط؛ بداية االخـت  رغين االختالط، فالتم أعم التغري فالتغري ليس صرحيا يف االختالط، ألنَّ

ط أو خمـتل  :فإذا تغير الراوي واشتد تغيـره قـالوا عنـه   ، كما أن االختالط أشد جرحا
  )1(.اختلط

يف غري ما موضع / الذهيباحلافظ ه إىل الفرق بينهما وقد نب.  
أحد األعالم حجة إمام، ولكـن يف  ( :الذهيب قال. ة هشام بن عروةففي ترمج -1
ناقَالكرب تاحفظُ صوال عربة مبا قاله أبو احلسن بن القطان من أنه وسهيل ، ه ومل خيتلط أبد

فنسي  ،ومل يبق حفظه كحال الشبيبة ،نعم الرجل تغير قليالً .بن أيب صاحل اختلطا وتغيراا
وملا قدم العراق يف آخر  ،؟ أهو معصوم من النسيان ،؟ ن ماذافكا ،أو وهم، بعض حمفوظه

عمره حدأحاديثَ ث جبملة كثرية من العلم يف غضون ذلك يسري مل جيوهاد.  
ط خلْ رط، وذَعنك اخلب عفد .ومثل هذا يقع ملالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات

هللا عزاءنا فيك يا أحسن ا لكن ؛ماألئمة األثبات بالضعفاء واملخلّطني، فهشام شيخ اإلسال
  .)2()ابن القطان 

من أئمـة   (:أيب إسحاق السبيعي عمرو بن عبد اهللا يف ترمجة -أيضا  -قال و -2
وقد مسع منه سفيان بن عيينة، ، ومل خيتلط ،يِسون ،اخأنه ش إالَّ ؛التابعني بالكوفة وأثبام

3() ر قليالًوقد تغي(.  
مسع من أيب إسحاق : قال أبو زرعة( :ري بن معاوية بن خدجلوقال يف ترمجة زه -3

وإمنـا يعـين    ،ما اختلط أبو إسحاق أبدا: -أي الذهيب  -قلت  .بعد االختالط وهو ثقة
ر ونقْبذلك التغي4() ظاحلفْ ص(.  

                                                   

-49إحتاف النبيل ص؛ 1/844ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهيب  ؛441، 1/440شفاء العليل  )1(
  .98بشائر الفرح ص ؛50

  .302-4/301امليزان  )2(
  .3/270امليزان  )3(
؛ وترمجة عبد امللك بن عمري 3/82ار يف امليزان فَّترمجة عفان بن مسلم الص وانظر، 2/333تذكرة احلفاظ  )4(

  .1/136؛ تذكرة احلفاظ 661-2/660يف امليزان 
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الفرق  ه على هذاونب- مةُالعالَّ - اأيض النقاد فقال  ؛املعلمي- على الكـوثري   ارد

اختلط يف آخره "، قال يف حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه احلاكم النيسابوري حني
بـل مل   فمجازفـة؛ " اا شنيعاختالطً....لطاخت"فأما قوله الكوثري (:-)1("اا شنيعاختالطً
قيل يف " :يف املستدرك من التساهلبعد أن ذكر ما " اللسان"وإمنا قال ابن حجر يف  ،خيتلط

وذكر بعضهم أنه حصل له  ،كان يف أواخر عمره لمستدركأنه عند تصنيفه لاالعتذار عنه 
تغيوغفلةٌ ر يف آخر عوغفلـة  "ومع ذلك فقوله :قال املعلمي  إىل أنْ... )2("رهم ال " تغـري

  .)3() يؤدي معىن االختالط؛ فكيف االختالط الشنيع ؟
كان قد تغري "حممد األعورملا نقل قول ابن سعد يف حجاج بن  - علميامل العالمةوقال 

مـن   ر أعـم التغي فكلمة ابن سعد ليست بصرحية يف االختالط ألنَّ :- "يف آخر عمره 
  .)4() االختالط

مث وقفت على نص إلمام متقدم من أئمة اجلرح وهو احلاكم النيسابوري، صرح فيـه  
تغيـر  :( حب الكـىن بالفرق بني التغري واالختالط؛ فقال عن شيخه أيب أمحد احلاكم صا

  .)5()حفظه ملا كرب، ومل خيتلط قطّ 
د يف عبارات النقاد ما يفيد ذلـك،  جِفقد و ،؛ وقد يأيت التغير مبعىن االختالطهذا

  :وهذه بعضها
عبيدة بن معتـب  : يعين. )6(يتغري أخربين عبيدة قبل أنْ:شعبة  قال أبو داود عن -1

  .الضبي
اهر أنه أراد بتغريه االختالط، وقد يريد أنه ساء حفظـه  الظ (:قال سبط بن العجمي

  .)7() واهللا أعلم

                                                   

  .منه 233ص: وانظر. 113تأنيب اخلطيب ص  )1(
 .6/298اللسان  )2(

  .456-1/455التنكيل  )3(
  .1/226لتنكيل ا )4(
  .6/154لية يف احلافظ اجلريري يف ترمجته من السري وانظر كالم ابن ع. 3/978تذكرة احلفاظ  )5(
  .3/46 التهذيب ت )6(
  .234ص اية االغتباط )7(
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فحديث ابـن أيب   ،اتغري أخري (:يف صاحل بن نبهان موىل التوأمة قال اجلوزجاين -2
  .)1() وأما الثوري فجالسه بعد التغري ،ه القدميه ومساعنمقبول لِس ذئب عنه

( :، ويدل عليه قول ابن حبـان من كالمه وهذا واضح فمراده بالتغري هنا االختالط
وجعل يأيت باألشياء اليت تشبه املوضوعات عن األئمة  ،تغري يف سنة مخس وعشرين ومائة

  .)2()ه القدمي، ومل يتميز فاستحق الترك فاختلط حديثه األخري حبديث ،الثقات
يعىن  -ومحاد  ،ه بعدر حفظُعطاء بن السائب تغي (:قال حيىي بن سعيد القطان -3

  .)3() مسع منه قبل أن يتغري - بن زيدا
وقد كان تغـري   ،املتقدمون كان ثقة وقد روى عنه( :-أيضا  -وقال فيه ابن سعد 

  .)4()حفظه بأخرة واختلط يف آخر عمره
إذا حدث عن رجل واحد فهو ثقة، وإذا مجع فقال زاذان وميسـرة  :( وقال شعبة

وأبو البختري فاتقكان الشيخ قه ،5()ر د تغي(.  
  .باالختالط، رماه غري واحد بذلك عطاء بن السائب من املشهورين: قلت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

  .2/202التهذيب  ت؛ 255أحوال الرجال ت )1(
  .2/202التهذيب  ت؛ 1/464اروحني  )2(
  .3/105التهذيب ت  ؛1441ت 3/1096الضعفاء للعقيلي  )3(
 .3/105التهذيب  ت ؛8/457الطبقات الكبري البن سعد  )4(

  .8/457الطبقات الكبري البن سعد  )5(
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كْيثخيه ثل هذه العبارات يف الرواة؛ خصوصا يف تارمن استعمال م ر اإلمام البخاري
، وهذا اخاص مغايرته بني األلفاظ تدل على أنه يريد بكل عبارة معىن الكبري، وال شك أنَّ

الذي يقتضيه ظاهر عباراته؛ ملا عقة يف كالمهرف عنه من الد.  
" يف حديثـه نظـر  "هذه ظاهرها أا تعود على الراوي، وأما قوله " فيه نظر"فقوله 

فهي طعن يف اإلسـناد  " يف إسناده نظر"وكذلك قوله . فتعود على حديث الراوي؛ ال إليه
ال الراوي، وهذا واضح من االستعمال اللغوي ملثل هذه األلفاظ، وقد أشار غري واحد إىل 

  :هذه الفروق
ومل يقـل البخـاري يف   :( ض رده على الكوثريرعيف م /املعلمي  قال العالمة

تقتضـي   ":فيه نظـر " فقوله ؛وبينها فرق ،"يف حديثه نظر" إمنا قال؛ "فيه نظر" )1(احلنيين
وإمنا اخللل يف حديثه  ،شعر بأنه صاحل يف نفسهت": يف حديثه نظر" وقوله ،الطعن يف صدقه

  ... أو سوء حفظ ،لغفلة
فأما حديثه  ،نا شواهد ذلكقْوقد س ،واملقصود هنا أن احلنيين كان صاحلا يف نفسه

  . )2() حىت لالعتبار رح ال يصلحطْنه مأفكلمة البخاري تقتضي 
كما ب؛ ففـي  "يف إسناده نظر"ن اإلمام ابن عدي مراد البخاري من قوله يف الراوي ي

 )4("يف إسناده نظر" ، نقل ابن عدي كالم البخاري فيه )3(ترمجة أوس بن عبد اهللا الربعي
، يريد أنه مل يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغريمها:( فقال ابن عدي موضحا مراده

  . )5()ال أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة 
                                                   

مات  ،ضعيف :نزيل طرسوس ،أبو يعقوب املدين ،- مصغر ،بضم املهملة ونونني - إسحاق بن إبراهيم احلنيين )1(
 .337التقريب ت. د ق .من التاسعة ،سنة ست عسرة

 .1/205التنكيل  )2(

من  ،ثقة ا،يرسل كثري :بصري ،- باجليم والزاي - ،أبو اجلوزاء - بفتح املوحدة - أوس بن عبد اهللا الربعي )3(
 .577التقريب ت. ع. مات سنة ثالث ومثانني ،الثالثة

  .1/141؛ الضعفاء للعقيلي 2/17التاريخ الكبري  )4(
 523؛ هدي الساري ص1/401الكامل  )5(
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إمنا قاله  ،"خيتلفون فيه"و ،"نظر إسنادهيف "وقول البخاري :( وقال احلافظ ابن حجر

والبكـري ضـعيف    ،عقب حديث رواه له يف التاريخ من رواية عمرو بن مالك البكري
  .)1() عنده

أوس ، وأما )2(يف عندهضعوهو  ؛جعفر بن سليمانويؤيده أن يف إسناد اخلرب أيضا 
  .)3(يف صحيحه البخاري قد أخرج لهبن عبد اهللا فا

 إسـناده من اليمن، يف  أصلهويس القرىن أ: )4(وقال البخاري يف ترمجة أويس القرين
يف : وقال أيضا يف الضـعفاء ، ، يف إسناده نظر فيما يرويهمراديمياىن : وقال أيضا. )5(نظر

  .)6(اد ذلكإسناده نظر، يروى عن أويس يف إسن
 اإلسنادعن أويس يف  يوِر الذيهذه عبارته، يريد أن احلديث : قلت: ( قال الذهيب

ا يف الضعفاء ملا ذكرته أصال، فإنه من أولياء نظر، ولوال أن البخاري ذكر أويس إىل أويس
اهللا الصادقني، وما روى الرجل شيئا فيضع7() ق من أجلهوثّف أو ي(.  

لقول البخـاري   )8(ويللُادة السنبن ج يشبحابن عدي يف كامله ظ احلاف ركْمثله ذو
وذكره يف  تناكد ابن عدي:( فقال ؛به احلافظ الذهيب يف ذلك، فتعقَّ)9("يف إسناده نظر"فيه 

                                                   

 .1/194التهذيب  ت )1(

  .2/192؛ التاريخ الكبري 5/47ت الكمال  )2(
  .اهلامش -3/393الكمال  ت )3(
قتل  ،خمضرم ،روى له مسلم من كالمه ،سيد التابعني ،بفتح القاف والراء بعدها نون ،أويس بن عامر القرين )4(

 .581التقريب ت. م ،بصفني

 .1/153؛ الضعفاء 2/55التاريخ الكبري )5(

  1/278امليزان  )6(
 .1/446؛ لسان امليزان 279-1/278امليزان  )7(

)8( حبضم مث موحدة ساكنة مث معجمة بعدها ياء ثقيلة -شي ب - وقيل األزديبفتح املهملة ،ويلُّلُبن جنادة الس ،: 
  .س ق ت. >ح بسماعه من النيب روى عنه الشعيب وصر ،شهد حجة الوداع، صحايب يعد يف الكوفيني

؛ معرفة الصحابة البن 774 نعيم ت؛ معرفة الصحابة أليب225معجم الصحابة البن قانع ت .1080التقريب ت
 .1553؛ اإلصابة البن حجر ت589؛ االستيعاب البن عبد الرب ت250منده ت

  .3/376؛ الكامل3/128التاريخ الكبري  )9(
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، وذلك عائد إىل "إسناده فيه نظر"كتابه الكامل، وشبهته يف ذلك قول البخاري يف حديثه 

  .)1()ال إليه  ؛الرواة إىل حبشي

                                                   

 .1279املغين يف الضعفاء ت )1(
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ه فُفقد يعرِ ،عنده فقط جمهولٌ الراوي يدل على أنَّ" ال أعرفه"قول الناقد يف الراوي 

هغري .وهذا ال يلزم منه أن يكون جمأنه  لُّدفظة تاللَّ هفهذ" جمهول"خبالف قوله ، اهوالً حق
ن بعضهم جتهيل بعض الرواة هـو  ه قد وقع مألن ؛وهذا يف الغالب ،جمهول عند أهل العلم

معروف ومل مجاعةً ،ق عند غريهثَّوكأيب حامت الرازي مثال فقد جه معروفون عنـد   ثقات
  .)1(غريه من األئمة

ـ  هممن غلب على ظن إال يف حق" جمهول" نوعادة األئمة أم ال يقولو ه جمهـول  أن
ويسوا من معرفتهئ، ا إذا مل يعرفْوأممنهم ه واحد، ومل يال "فإنه يقـول   ؛س من معرفتهأَي

  .)2("أعرفه
حنيار فَّوقد أشار إىل هذا الفرق احلافظ ابن حجر يف ترمجة إمساعيل بن حممد الص 

ـ : ل يف احمللـى فقـا  ؛حزم ه ابنومل يعرفْ: فقال فيه وجتهيله له؛ أورد كالم ابن حزم ه إن
  .)3(جمهول

ـ قولُ قبلَي يلزم منه أالَّ ؛من ابن حزم وهذا ور( :بن حجرقال ا ن مل ه يف جتهيل م
، "ال نعرفه"روا يف مثل هذا بقوهلم عبي ومن عادة األئمة أنْ، )4(ع هو على حقيقة أمرهليطَّ
أو  ،ع عليـه لال يقع إال من مطَّ، زائد وأما احلكم عليه باجلهالة فقدر، "ال نعرف حاله"أو 

   .)5() جمازف
معرفة مبروياته؛ وهذا اإلمام حيىي بن معني كان إذا مل تكن لديه خربة حبال الراوي و

  ".ال أعرفه"ه بقوله فُويص ،ف يف العبارةوإمنا يتلطَّ ،اجلهالة فإنه ال يطلق عليه

                                                   

  .254-253ص  الرفع والتكميل: انظر )1(
  .91ضوابط اجلرح والتعديل ص  ؛1/438شفاء العليل : انظر )2(
   .9/296ى احمللّ )3(
اظًـا  فَّ؛ فقد جهل أئمـة كبـارا، وح  - قدرهعلى جاللة علمه و -ليست هذه باألوىل من ابن حزم : قلت )4(

 ولعـلَّ ، وغريهم ،وأمحد بن علي اخليوطي األبار ،مشهورين، كالترمذي، وأيب القاسم البغوي، وأيب العباس األصم
  .86-1/85مة شرح الترمذي ألمحد شاكر مقد: انظر. همه أخبارعذره يف ذلك أنه مل تصلْ

 .2/125لسان امليزان  )5(
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: قال فيه أبو حـامت  .صيأبو عبد الرمحن احلم ،اجلراح بن مليح البهراينففي ترمجة 

وقال عثمـان   ،وذكره ابن حبان يف الثقات .ليس به بأس: وقال النسائي .صاحل احلديث
  . )1(الدارمي عن ابن معني ال أعرفه

كان حيىي إذا مل يكن لـه علـم    ،"ال أعرفه"وقول حيىي بن معني  (:قال ابن عدي
 ،مليح هو مشهور يف أهل الشامواجلراح بن  ،"ال أعرفه" :ومعرفة بأخباره ورواياته يقول

بيـدي  يرويها عن الز نسخةً خونس ،وله أحاديث صاحلة جياد ،وهو ال بأس به وبرواياته
 ،امقدار عشـرين حـديثً   ،وأرطاة بن املنذر ،إلبراهيم بن ذي محاية ،عن الزهري وغريه

بن قيس عـن   حدثناه بالنسخة أمحد بن عبد اهللا بن زياد بن زكريا األعرج جببلة ثنا يزيد
 ،مستقيمة صاحلةً وقد روى اجلراح عن شيوخ الشام مجاعة منهم أحاديثَ ،اجلراح بذلك

  .)2() وهو يف نفسه صاحل
احلافظ أشار  مث عرفه بعد ذلك، وكأنَّ ،ل األمرابن معني مل يعرفه يف أو لعلَّ: قلت

اس ابـن حممـد   ويف تاريخ العب: قلت (:- له لكالم ابن عديقبعد ن -إىل هذا حني قال 
اجلراح بن مليح شامي ليس به : عنه، قال ابن معني األعرايبالدوري رواية أيب سعيد ابن 

  .)3() بأس
  .ذكره ابن عدي من عادة ابن معني كأنه نقضه يف موضع ثان وما

ـ عـدي   أورد ابن .األندلسلرمحن بن عبد اهللا الغافقي أمري ا عبد ففي ترمجة ل وق
 فهو جمهولٌ معني الرجلَ عرف ابنإذا مل ي: قالمث ال أعرفه، : فيه عثمان الدارمي وابن معني

ـ ألن الرجال بابن معـني ت  ؛ال يعتمد على معرفة غريهإذا عرفه غريه و ،غري معروف سبر 
  .)4() همأحوالُ

عند  ، غري مرضي.."إذا مل يعرف ابن معني الرجل فهو جمهول" قول ابن عدي: قلت
عليه؛ فكم من راوٍ مل يعرفْه ابن معني أو جهله، قد عرفَـه   قومل يوافَأهل العلم بالرجال، 

  .غريه من األئمة، فالعبرة يف ذلك العلم واملعرفة، ومن علم حجةٌ على من مل يعلَم
                                                   

  .214ت -رواية الدارمي  -؛ تاريخ ابن معني 6/149؛ الثقات 1/294التهذيب  ت )1(

 .2/162الكامل يف الضعفاء  )2(

 .1/294التهذيب  ت )3(

  .5/485 الكامل يف الضعفاء )4(
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هذا الذي ذكر ابن عدي قاله يف ترمجة عبد الرمحان بن آدم عقـب   (:قال احلافظ

ـ  ،وأقره املؤلف عليه ،"رفهال أع"قول ابن معني يف كل منهما  ى يف كـلّ وهو ال يتمش 
عـن معرفـة    الًمعني بالثقة والعدالة وعرفه غريه، فض ه ابنرجل مل يعرفْ بفر ؛األحوال

ليه املرجع يف معرفـة أهـل   إو ،يونس العني، فال مانع من هذا، وهذا الرجل قد عرفه ابن
مجيـل   ،اصـاحلً  كان رجالً :قالو ،"الثقات"وقد ذكره ابن خلفون يف  ،مصر واملغرب

بن مليح ما رمضان، وقد مضى يف ترمجة اجلراح استشهد يف قتال الفرنج يف شهر  ،السرية
1() االعتراض يرد(.   

وال يلزم من عدم معرفته أن  (:فقال ؛املعلمي - أيضا -ق ه إىل هذا الفرنب وقدهذا؛ 
س من أن ئفيمن ي إالَّ" جمهول" يطلق كلمة ال ،مثل اخلطيب ياملتحر جيزم بأنه جمهول فإنَّ

هذا ومن مل يراع  ،"ال أعرفه: "س فإمنا يقولأَيوإذا مل ي، ه هو أو غريه من أهل عصرهيعرفَ
  .)2(..)وقع فيما وقع فيه األستاذ

وهذه بعض األمثلة تقال ن صحة مابي:  
هذا الرجل من : - بضم املعجمة والتحتانية -يوطي أمحد بن علي بن أسلم اخلُ -1

ن قبلهم مسع منه دعلج والنجار والصفار وآخرون مم ،وهو املعروف باألبار ،كبار احلفاظ
 ابـن حـزم  جهله حسن املذهب، و ،انتقِّا مكان ثقةً حافظً: وقال عنه اخلطيبوبعدهم، 

  .)3(جمهول: قالف
ـ  ،هوهذه عادة ابن حزم إذا مل يعرف الراوي جيهل( :ابن حجر قال احلافظ ر ولو عب

  .)4() التوفيق عزيز لكن ،لكان أنصف "ال أعرفه": بقوله
يف أنَّ وهذا واضح ابن حجر يجمهول"وبني " ال أعرفه"ق بني فر."  

مسعـت أيب  : قال ابن أيب حـامت  :ثابت بن قيس بن اخلطيم بن عدي األوسي -2
  .)5(ال أعرفه: يقول

                                                   

 .2/527التهذيب  ت )1(

  .120-1/119يل التنك )2(
  .1/324لسان ال؛ 2/315 تاريخ بغداد ؛6/168 احمللى )3(
  .1/332لسان ال )4(
  .457-1/456اجلرح والتعديل  )5(
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نه جد عدي بن ثابت التابعي املشهور إ: وقد قيل ،هو صحايب: قلت (:قال احلافظ

ـذيب  "ذلـك يف   توقد أوضـح  ،افقد روى عن أبيه عن جده حديثً ؛صاحب الرباء
  .)1()" التهذيب
3- يث الطائي احملَررحامت بن حي احلوذكره ابـن   .شيخ: قال فيه أبو حامت :صيم

يث الطائي رمت بن حفحا :قلت ليحىي بن معني: وقال عثمان بن سعيد ".الثقات"حبان يف 
  .)2(شامي ثقة: قال عثمان بن سعيد الدارمي .ال أعرفه :قال ؟،كيف هو
ن ب ما تبيم فيه حسفتكلِّ ؛وحامت بن حريث قد روى عن حريث (:بن عدياقال و

أنه ثقة أو غري ثقة، ولعة حديثه مل يعرفه حيىيز، 3() ه ال بأس بهوأرجو أن(.  
ذكره ابن حبـان   :أبو محزة البصري ،بن الفرات األسدي هرمي بن عبد األعلى -4

قـال  وبن أمحد وغريهم، مسلم وبقي بن خملد وعبد اهللا : ، وروى عنه األئمة"الثقات"يف 
  .)4(ال أعرفه: فيه مسلمة بن قاسم

  .)5() وال عربة بقوله فقد عرفه مسلم (:ابن حجر قال احلافظ
ال : سئل عنه حيىي بن معني، فقـال : ازصدقة بن أيب عمران الكويف، قاضي األهو -5
مث . يعين ال أعرف حقيقـة أمـره  : فقال ابن أيب حامت؛اإلمام كالمه  ن مرادبي وقد. أعرفه

  .)6(صدوق شيخ صاحل، ليس بذاك املشهور:ذكر عن أبيه أنه قال فيه
  
  
  

                                                   

  . 2/275لسان ال )1(
الكامل يف الضـعفاء  ؛ 287ت -الدارمي  -؛ تاريخ ابن معني 4/178؛ الثقات 3/257اجلرح والتعديل  )2(
 .1/324التهذيب  ت ؛5/193الكمال  ت ؛2/339

  .2/339الكامل يف الضعفاء  )3(
 .30/169الكمال  ت؛ 9/246الثقات  )4(

   .4/266التهذيب  ت )5(
  .4/433اجلرح والتعديل  )6(
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هلـم؛   � ورسوله �بتعديل اهللا  هم عدولٌكلَّ حابةَالص من املعلوم املتفق عليه أنَّ
جد أليب حامت الرازي إطالق وفجهالتهم غري قادحة فيهم وال تضر، لكن وف اجلهالـة  ص

حابةعلى مجاعة من الص، وهذا على وجه يغاير فهـو   ؛همه للجهالة على غريإطالقَ ومعىن
يطلق اجلهالة على الراوي ويريد ا يف الغالب جهالة احلال، أما إذا أطلقها على الصحايب 

أئمة التابعني مه من األعراب الذين مل يرو عنهفإمنا يريد أن.  
  :هذا مهم جدا، وفائدته من جهتني ومعرفة
حبة شرف عظـيم،  ه؛ فالصحبة فيمن ثبتت يف حقِّالص فب وصسلَي لئالَّ :األوىل

  .ومكانة عالية، وتنبين عليها أحكام شرعية
  .بالصحابة، أو أنه يقدح يف بعضهمه ظانٌّ بأيب حامت جهالت نظُي لئالَّ :الثانية

بن عمـرو  الج ديف ترمجة م / بن حجرالعزيزة احلافظ وقد نبه إىل هذه الفائدة 
  .)1(وه منرى دال ي :قال الذهيب فيه السلمي، حني

،وقـال  ...وهذا الصحايب ذكره ابن حبان وغريه يف الصحابة (:الًئاحلافظ قاتعقبه ف
اجلوزي يف ذكره  ع ابنبِت /ف واملصن ،...كلَّهاملشاهد وأحدا وا شهد بدرا: ابن سعد

وكذا هو ، جمهول :قال أبو حامت: ؛ فإنه قالابن اجلوزي أخف عنص ، لكن)2("الضعفاء"يف 
وكذا ، ه من مجلة الصحابة يف األفراد من حرف امليمه عدلكن، )3(ابن أيب حامت يف كتاب

يصنع أبو حامت يف مجاعة من الصحابة يطلق عليهم اسم اجلهالة ال يريـد ـا جهالـة    
  .العدالة وإمنا يريد أم من األعراب الذين مل يرو عنهم أئمة التابعني

وأفهم ،ف يف العبارةأما الذهيب فتصر ومـا  ، ه اجتهد يف أمر هذا الرجل فما عرفهأن
د من ذكره من سرِأَ تهم أم ال يدرون من هو، ولو ذهبكفاه حىت حكم على الناس كلِّ

                                                   

 .4/86 امليزان )1(

 .3/112الضعفاء واملتروكني  )2(

  .8/428اجلرح والتعديل  )3(
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ـ  ره أحـد كْعن ذ فومل يتخلَّ رٍل من أهل بدج، وهذا الر...الصحابة لطال الشرح ن مم

صن2() )1(حابةف يف الص(.  
. جمهـول  شـيخ  :أبو حامت فيه قال )3(التميمي الدمشقي اريةزياد بن جومثله أيضا 

  .)4("الثقات"وذكره ابن حبان يف  .ثقة :سائيالن فيه وقال
 )5(حابةصبهانيان يف الصألذكره ابن أيب عاصم وأبو نعيم ا (:ابن حجر قال احلافظ

عن  ه حديثوقال ابن أيب عاصم يف ،وساقا حديثه يف املسألة من طريق يونس بن ميسرة عنه
 :رداء فدخل علينا زياد بن جارية فقالت له أم الدرداءكنت جالسا عند أم الد :قال ،يونس

  انتهى .يف املسألة �حديثك عن رسول اهللا 
يف كثري من الصحابة "جمهول"ر بعبارة وأبو حامت قد عب، ولكن جزا م بكونه تابعي

ابن 6() نه عنده تابعيأى وتوثيق النسائي له يدل عل ،ان وغريهحب(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

  .6/74بة ؛ اإلصا2506االستيعاب ت؛ 6808معرفة الصحابة أليب نعيم ت: انظر )1(
  .7/72لسان امليزان  )2(
التميمي األنصاري العمري، كان ممن استصغر يوم أحد، وهو  -باجليم  -زياد، ويقال زيد أو يزيد، بن جارية  )3(

  .من بين عمرو بن عوف، قتل يف زمن الوليد بن عبد امللك، لكونه أنكر تأخري اجلمعة إىل العصر، دق
 .2059؛ التقريب ت2877؛ اإلصابة ت 811االستيعاب ت

  ؛9/440الكمال  ت؛ 19/135؛ تاريخ دمشق 3/527؛ اجلرح والتعديل 4/252الثقات  )4(
يف معرفـة  ته ؛ وأما ترمج1060معرفة الصحابة أليب نعيم ت؛ 321اآلحاد واملثاين البن أيب عاصم ت: انظر )5(

لعلَّهاحابة البن منده فالص يف اجلز1/164بوع منه بتحقيق عامر حسن صربي انظر املط. منه ء املفقود. 

  .1/643 التهذيب ت )6(
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فيعين أنه جمهول احلال، خبالف ما إذا قال ذلك " جمهول"إذا قال أبو حامت يف الراوي 

غريه من احملدثني فإنهم يعون به يف الغالب جهالة العنين.  
وممن أوضه ملا أورد جتهيل أيب حامت ح معىن اجلهالة عند أيب حامت احلافظ الذهيب، فإن

ـ  (:ه، وقد روى عنه مجاعة، قال عقب)1(البصري لداود بن يزيد الثقفي وضح وهذا القول ي
اعةٌ ثقات، يعين أنه جمهول ولو روى عنه مج ،جل قد يكون جمهوالً عند أيب حامتالر لك أنَّ

  .)2()ه فال حيكم بضعفه وال بتوثيقه احلال عند
قول أيب حامت يف الرجل إنه جمهول ال يريد  (:؛ فقد قالخاويذلك الستابعه على و

هول مع أنه قـد  بدليل أنه قال يف داود بن يزيد الثقفي جم ؛به أنه مل يرو عنه سوى واحد
  .)3()روى عنه مجاعة 

لى هعه وقد نبي فقالاللكنو مةُق العالَّذا الفر ):فربني قول أكثر احملدثني يف حق  ق
، جهالة العني فإم يريدون به غالبا ؛"إنه جمهول"، وبني قول أيب حامت "إنه جمهول"الراوي 

فافهمه واحفظه فال حتكـم  ، وأبو حامت يريد به جهالة الوصف، ه إال واحديروي عن بأالَّ
  .)4() أنه جمهول العني إطالق اهول عليه "امليزان"على كل من وجدت يف 

  :مثـاله
ه نوروى ع ،وزيد بن أسلم ،روى عن الزهري :م بن أرطباندرعبد الرحيم بن كَ -

  .)5(جمهول: وسألته عنه فقال ،مسعت أيب يقول ذلك: اهم ابن أيب حامت، وقالمس مجاعةٌ
إبراهيم بن احلجاج و ،ى بن أسدعلَّوم ،واة عنه العقدين الرم (:قائالً هيببه الذَّفتعقَّ

  .)1()ت ببالثَّ وال ،وال هو جمهول احلال ،فهذا شيخ ليس بواه ،السامي
                                                   

 ،يمبكـر املقـد   أىبوحممد بن  ،اهللا الرازي وهشام بن عبيد ،روى عنه قتيبة بن سعيد: قال فيه ابن أيب حامت )1(
 .3/428اجلرح والتعديل . شيخ جمهول: وسأل عنه أباه فقال. واحلكم بن املبارك اخلاشىت

ضوابط اجلرح والتعديل عنـد احلـافظ الـذهيب    : ؛ وانظر1/349فتح املغيث ؛ 11/113م تاريخ اإلسال )2(
1/229 .  
  1/349فتح املغيث  )3(
  .230-229ص  الرفع والتكميل )4(
  .5/339اجلرح والتعديل  )5(
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فانظر كيـف  :( - بعد ذكره لكالم أيب حامت وابنه -ابن القطان وقال أبو احلسن 

  .)2() وهذا منه صواب، جمهول :رواية مجاعة عنه، مث قال فيه، وعرف عرفه
  .)3(احلاليعين جمهول : قال احلافظ ابن حجر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  

  5/9لسان ال؛ 2/606امليزان  )1(
  .2/606؛ امليزان 4/459بيان الوهم واإليهام  )2(
  .5/10لسان ال )3(
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فـالن  "أو  ،"ليس مثل فالن"أو  ،"فالن أوثق أو أثبت منه"قول احملدثني يف الراوي 
  .مهبإا" غريه أوثق منه"بتعريف الفاضل ليس كقوهلم  ،"أحب إيلَّ منه

 ،تضعيف نِسـيب  وإمنا هو تضعيفه، يريدون ا جرح الراوي أو فالعبارات األوىل ال
ببيان موقع مسـتواه   ؛فهي من باب املفاضلة ؛حاله بالنسبة إىل غريه من الرواة بيانُ :مبعىن

  .من احلفظ والضبط وحنومها
ا مفاضلة بينه ، أل؛ فإنه كناية عن جرح الراوي"غريه أوثق منه"خبالف قوهلم وهذا 

وبني راوٍ مبهم غري معين، مع تفضيل ذلك املبهم عليه، فتا علـى  صدق العبارة يف صور
  .)1(وهلذا كانت جرحاً مطلقا ،تفضيل كل راوٍ عليه

واة يف تراجم الـر  عبارات النقاد على هذا النحو، وهو كثري جميُء هذا الفرقودليل 
  :أجتزئ منها ما يلي

  .يريدون به اجلرح وال" فالن أوثق أو أثبت منه"يف قوهلم ما جاء  :أوالً
1- جهقال فيه احلـافظ  . بصريأبو حفص ال ،القيس من عبد ير بن يزيد العبدي

  .)3()ووثقه أمحد، وحيىي، وغريمها  ،نه حيىي القطانلي( :)2()هـ765( مشس الدين احلُسيين
حوشب بن عقيـل أثبـت   : هعبارة حيىي بن سعيد القطان يف جهري هي قول: قلت

ـ ف يف ذلـك؛  تعقبه احلافظففهم احلسيين من هذا تليني القطان جلهري، وقد . )4(منه ( :لاق
 ،محد وابن معـني أووثقه  ،قوىأه ها قوتبل احتمالُ ؛وهذه الصيغة ليست صرحية يف التليني

                                                   

  .147؛ ضوابط اجلرح والتعديل ص181-180حاشية الرفع والتكميل ص: انظر )1(
طلـب  هـ، 715ولد سنة .احلافظ مشس الدين أبو احملاسن الدمشقي ،حممد بن علي بن احلسن احلسيينهو  )2(

ذيل علـى   يف رجال العشرة، ةالتذكر: له. هـ765مات سنة. ورحل إىل مصر ،وكتب خبطه فبالغ ،بنفسه فأكثر
  .العرف الذكي يف النسب الزكي ،آداب احلمام ،عربال

ذيل تـذكرة احلفـاظ للسـيوطي     ؛4/61؛ الدرر الكامنة 7/738؛ البداية والنهاية 3/174طبقات ابن قاضي 
 .6/286؛ األعالم 364ص

  .400-1/399؛ تعجيل املنفعة 2/255التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة  )3(
  .2/547اجلرح والتعديل  )4(
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 رأيالنه كان حسن أقل عن سليمان بن حرب ون ،ال بأس به :حامت وأبووقال أبو زرعة 

  .)1() فيه
حكى العقيلـي   (:قال احلافظ .أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي البصري -2

ابن أيب عـدي أحـب إيل مـن     :أمحد قال اإلماميف الضعفاء أن  )2(يلِّقالصوأبو العرب 
  .)4() عفاءه يف الضب إدخالَوجِليس هذا جبرح ي.(:-أي ابن حجر  - قلت )3(.زهرأ

من كبار شيوخ  :وائي الكويفأبو عامر الس ،بة بن حممد بن سفيانقبيصة بن عق -3
 :وقال أمحد بن حنبل ،فقه عليها غريهأو ،أخرج عنه أحاديث عن سفيان الثوري ،البخاري

5(.وأبو نعيم أثبت منه ،وهو أثبت من أيب حذيفة ،ال بأس به وكان ثقةً ،الغلط كان كثري(  
مل أر من احملدثني من حيفظ  :إال فقد قال أبو حامتو ؛هذه األمور نسبية (:قال احلافظ

ويأيت باحلديث على لفظ واحد ال يغي6() وى قبيصة وأيب نعيم يف حديث الثوريره س(.  
ويريدون به اجلرح" غريه أوثق منه"جاء يف قوهلم  ما :اثاني.  
أبـو  يه فقال  :عبد اهللا بن واقد بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي املدين -1
  .)8(غريه أوثق منه :)7()هـ144( يريراجلُمسعود 

                                                   

  .2/547اجلرح والتعديل : وانظر كالم النقاد يف. 400-1/399عجيل املنفعة ت )1(
العالمة  .ه من أمراء أفريقيةكان جد. يالصقلِّ أبو العرب اإلفريقيحممد بن أمحد بن متيم بن متام، املغريب، هو  )2(

 :صـنف  .هـ333تويف سنة. ا للمذهب، مفتيا، غلب عليه علم احلديث والرجالحافظًكان  املفيت، ذو الفنون،
  .التاريخ ،مناقب سحنون، فضائل مالك، احملنكتاب  ،طبقات أهل إفريقية

؛ السـري  226؛ قضاة قرطبة وعلماء إفريقيـة للخشـين ص  347؛ الديباج املذهب ص2/334ترتيب املدارك 
 .2/30؛ الوايف بالوفيات 15/395

 .1/150؛ الضعفاء للعقيلي 422-1/421، 2/426؛ العلل ومعرفة الرجال 1/105التهذيب  ت )3(

 .519صهدي الساري  ؛1/105ت التهذيب  )4(

  .3/427التهذيب  ؛ ت349؛ حبر الدم ص7/126التعديل اجلرح و )5(
 .7/126وكالم ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل . 582هدي الساري ص )6(

 قال ،الثقة احملدث اإلمام ].ع[ البصري - املضمومة مث فتح باجليم - يريرأبو مسعود سعيد بن إياس اجلُهو  )7(
 أمحد وقال خمتلط، وهو اجلريري من مسعنا!  اهللا نكذب ال: عدي أيب بن حممد وقال موته، قبل حفظه تغري: حامت أبو

  .هـ144سنة تويف .فرق الشيخ كرب. ال: قال ،؟ اختلط اجلريري أكان: علية ابن سألت: حنبل بنا
  . 6/153؛ السري 531تاريخ الثقات للعجلي ت؛ 3/456 خ الكبري؛ التاري2-4/1اجلرح والتعديل 

 .2/451التهذيب  ت )8(
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  .)1() عفالض وهذه العبارة يقوهلا اجلريري يف الذي يكون شديد (:قال احلافظ

وهذا ليس خاصا باجلريري؛ فقد قاهلا غري واحد على هذا النحو، كما ستراه : قلت
  .يف التراجم التالية

كان ابن عيينـة يستضـعفه،    فه،على ضع معجم :عبد الكرمي بن أيب املخارق -2
 :بن عبد الرباوقال  .متروك :وقال النسائي والدارقطين. ضعيف: ابن معنيأبو حامت ووقال 
3(غريه أوثق منه :)2()هـ127( اجلزريعبد الكرمي فيه قال و ،على ضعفه جممع(.  

فقته لغـريه مـن   فال يفهم من كالم اجلزري التوثيق ملا سبق بيانه، وألن األصل موا
  .النقاد؛ السيما إذا أمجعوا

 - وهـو : املعروف بسندل موىل آل بين أسد .أبو جعفر ،عمر بن قيس املكي -3
 وهـو ضـعيف   ،تابع عليهما يرويه ال ي ةُوعام :بن عدياقال جممع على ضعفه،  - أيضا

  )5(وثق منهغريه أ :)4()هـ318( بن صاعدا فيه قال وقد ،فيه أحد كشمل ي ،بإمجاع
 .ذكر بوضع احلديثي :وقال البخاري ؛بن منريابه كذَّ :سعيد بن سالم العطار -4

 .متروك احلديث :وقال النسائي .امنكر احلديث جد :أبو حامتوقال  .ابكذَّ :محدأوقال 
  .)6(وغريه أوثق منه :احلريبإبراهيم  فيه وقال ،يف الضعفاء غري واحد وذكره

                                                   

 .املصدر السابق )1(

رأى  احلافظ، عامل اجلزيـرة،  اإلمام ].ع.[عبد الكرمي بن مالك أبو سعيد اجلزري، احلراين، موىل بين أميةهو  )2(
  هـ127تويف سنة .أنس بن مالك، وعداده يف صغار التابعني

 .6/80؛ السري 18/252 الكمال ؛ ت6/58؛ اجلرح والتعديل 6/88ريخ الكبري التا

؛ الضـعفاء واملتروكـون للـدارقطين    422؛ الضعفاء واملتروكني للنسائي ت60-6/59اجلرح والتعديل  )3(
  .2/604التهذيب  ؛ ت361ت
 د،مام احلافظ اواإل ،غداديأبو حممد اهلامشي الب ،جعفر املنصور يبأحيىي بن حممد بن صاعد بن كاتب موىل  )4(

  .رهعلى تبح لل يدلُّجال والعيف الر متني البن صاعد كالم :قال الذهيب .هـ318سنةمات و هـ،228ولد سنة
  .14/501؛ السري 2/776؛ تذكرة احلفاظ 2/489؛ طبقات علماء احلديث 16/341تاريخ بغداد 

 .249 -3/247التهذيب  ت؛ 315م ص؛ حبر الد6/129اجلرح والتعديل  )5(

؛ الكامل 284؛ الضعفاء واملتروكني للنسائي ت32-4/31؛ اجلرح والتعديل 482-3/481التاريخ الكبرب  )6(
؛ أ/3؛ الضعفاء واملتـروكني للبخـاري ق  2/470؛ الضعفاء للعقيلي 35-4/34لسان ال؛ 4/461البن عدي 

  .269الضعفاء واملتروكون للدراقطين ت
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شك فيه أنه تضعيف للراوي، ال توثيق له؛ فال يعارض بقولـه   فقول احلريب هنا ال

  .قولُ غريه من األئمة، واهللا أعلم
 .ضـعيف  :أمحد فيه قال: سلم العدوي موالهم املدينأالرمحن بن زيد بن  عبد -5

قال أبـو  و .وقال النسائي ضعيف .افه علي بن املديين جدضع: وقال البخاري وأبو حامت
ويف احلديث  ،انفسه صاحلًيف كان  ،يف احلديث ليس بقوي :ال أبو حامتوق .زرعة ضعيف

ليس هو ممن حيتج أهل العلم حبديثه لسوء حفظه هو رجل صناعته  :وقال ابن خزمية .اواهي
حديثه عند أهـل العلـم    :قال الطحاويو .حالس احلديثأليس من  ،العبادة والتقشف

ـ  .أمجعوا على ضعفه :اجلوزي وقال ابن .باحلديث يف النهاية من الضعف ه ومع ذلك كلِّ
  .)1(غريه أوثق :احلريب قال فيه إبراهيم

                                                   

؛ الكامل البن عدي 377الضعفاء واملتروكني للنسائي ت ؛5/233اجلرح والتعديل  ؛5/284التاريخ الكبرب  )1(
؛ الضعفاء واملتروكون للدراقطين أ/7؛ الضعفاء واملتروكني للبخاري ق2/470الضعفاء للعقيلي امليزان ؛ 5/441
لتراجم التالية وللمزيد انظر ا. 508-2/507؛ ت التهذيب 2/95؛ الضعفاء واملتروكون البن اجلوزي 331ت

نصـاري  ألعبد املهيمن بن عباس الساعدي ا؛ عبداهللا بن عبد العزيز الليثي أبو عبد العزيز املدين: من ت التهذيب
  .حيىي بن العالء البجلي؛ بن عطاء اخلزاعي الوضني؛ املدين
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تقـال يف   هذه ؛احلديثإىل  صاحلبإضافة " صاحل احلديث"وهي قوهلمالعبارة األوىل 

  .اويرام تعديل المق
فإمنا يريدون به الديانة ؛"شيخ صاحل"أو ،ري إضافةغمن " صاحل"ا قوهلم أم.  

من عادم إذا أرادوا وصف الراوي بالصالحية :( )هـ852( قال احلافظ ابن حجر
صاحل احلديث: دوا ذلك، فقالوايف احلديث قي .ـ الح، فإمنا يريدون فإذا أطلقوا الص ه يف ب

  .)1() هللا أعلموا، الديانة
فإنه يكتب حديثه  ؛وإذا قيل صاحل احلديث (:)هـ327( ابن أيب حامت اإلمام قالو
  .)2() لالعتبار

  :واألمثلة على هذا كثرية يف كالم النقاد، وهذه بعضها
كما  )4("كلوا البلح بالتمر"املتفرد حبديث  :)3(البصري ، أبو زكَيربن حممد حيىي -1

   .)5(شيخ صاحل :)هـ446( قال اخلليليو. ، والعقيليديابن عو ،قال الدارقطين
 ؛أراد به يف دينه ال يف حديثه ،وقول اخلليلي إنه شيخ صاحل :(ابن حجر قال احلافظ

 صاحل" :وافقال ؛ذلكوا ديقيف احلديث الحية بالص لراويم إذا أرادوا وصف األن من عاد
   .)6() واهللا أعلم ،يف الديانةبه يريدون  إمناالح ففإذا أطلقوا الص ،"احلديث

                                                   

ن الـوهم  وانظر كالم ابن القطان يف بيـا . كرناملاحلديث مبحث ، 1/224فتح املغيث ؛ 2/680النكت  )1(
  .4/672واإليهام 

  .2/73اجلرح والتعديل  )2(
ـ لقبه أبو ز ،نزيل البصرة ،أبو حممد املدين ،اريب الضريراحملهو حيىي بن حممد بن قيس  )3(  :-بالتصـغري   - ريكَ

7639التقريب ت .بخ م مد ت س ق ،من الثامنة ،اصدوق خيطئ كثري. 

باب الـبلح  . الوليمة. والنسائي يف الكربى؛ 3330:بالتمر، ح باب أكل البلح .األطعمة. ابن ماجة :أخرجه )4(
هشام بن   عنكلهم من طريق أيب زكري. 7218:؛ واحلاكم يف املستدرك، كتاب األطعمة، ح6690:والتمر، ح

. حديث منكر: ومثله ال يقبل تفرده؛ ولذا قال الذهيب مرفوعا، وقد عرفت حال أيب زكري، عروة عن أبيه عن عائشة
 .1/401الضعيفة سلسلة األحاديث ؛ 4/225، امليزان 4/121املستدرك : انظر. موضوع: ال األلباينوق

  .31/526الكمال  ؛ ت4/1535للعقيلي  ؛ الضعفاء9/105 البن عدي ؛ الكامل13ص للخليلي اإلرشاد )5(
  .2/680النكت  )6(
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 ثقة،بصري : )هـ261( العجلي فيه لاق: )1(زرارة بن أوىف العامري احلرشي -2

  .)2(رجل صاحل
  .رجل صاحل: ثقة، وحني أرد بيان حال ديانته قال: ففي مقام التعديل قال

 نقيتال صاحلا، جكان ر: مته أبو حاقال في :)3(موسى بن علَي بن رباح اللخمي -3
  .)4(املصريني ثقاتوكان من  ، احلديثاحلال ينقص، صال يزيد و ،حديثة
ـ و ،الصالح يف الديانة :عىن بالصالح يف أول كالمهف صـاحل  : قـال  هملا أراد تعديل
  .دهفقي ،احلديث
 هـو  رجل صاحل، لـيس : قال فيه أمحد بن حنبل: )5(فرقد بن يعقوب السبخي -4

 ،رجـل صـاحل  : قال فيه يعقوب بن شيبةو. مل يكن صاحب حديث ،بقوي يف احلديث
6(اضعيف احلديث جد(.  

  .وهذا ظاهر جدا يف أنَّ مرادهم من الصالح الديانة ال الرواية
وقد قال فيه . متفق على ضعفه كما قال الذهيب: )7(إسحاق بن إبراهيم احلُنيين -5

  .)8(صاحل: )هـ264( أبو زرعة
ن كا قدف، حديثه كما قال ابن حجره ال يف يف دينبه ، املراد "صاحل" قول أيب زرعةف

  .)9(اإلمام مالك يعظمه ويكرمه

                                                   

)1( بن أوىف العامري احلَ - بضم أوله -رارة زأبو حاجـب البصـري    معجمة،فتوحتني مث مبهملة وراء م ،شير
 .2009التقريب ت. ع ،مات فجأة يف الصالة سنة ثالث وتسعني ،من الثالثة ،ثقة عابد :قاضيها

 .1/628 التهذيب ت ؛459تاريخ الثقات للعجلي ت )2(

)3( من  ،خطأصدوق رمبا أ :أبو عبد الرمحن املصري ،اللخمي - مبوحدة -بن رباح - بالتصغري -ي لَموسى بن ع
 .6994التقريب ت. 4بخ م  ،وله نيف وسبعون ،مات سنة ثالث وستني ،السابعة

  .4/183 التهذيب ؛ ت8/154اجلرح والتعديل  )4(
مـن   ،لكنه لني احلديث كثري اخلطأ ،صدوق عابد :املهملة واملوحدة وخباء معجمة، أبو يعقوب البصريبفتح  )5(

 .5384تقريب تال. ت ق ،مات سنة إحدى وثالثني ،اخلامسة

  .1/385؛ العلل ومعرفة الرجال 3/384التهديب  ت؛ 7/140؛ الكامل 7/82اجلرح والتعديل  )6(
 .128سبقت ترمجته ص )7(

 .2/397الكمال  ت ؛321؛ ديوان الضعفاء للذهيب ت2/208 والتعديل اجلرح ؛1/379الكبري  اريختال )8(

 .1/179امليزان ؛ 1/115التهذيب  ت )9(
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قد يظهر من هذه األلفاظ أا مترادفة، وأا تدل على معىن واحد؛ وهـو توثيـق   
  :ف ذلك، بل بينها فروق دقيقة أبرزها يف ما يليالراوي بدرجة واحدة، واألمر خال

له، هذه إمنا يقوهلا الناقد الذي سرب مرويات الراوي، وعلم حا": فالن ثقة" قوهلم  -
  .على من سبقه ممن خرب حال الراوي كما قد يقوهلا غريه اعتمادا

إىل توثيق غـريه،  قائلها يشري  ، فظاهرمها أنَّ"قه فالنثَّو"أو" قوثفالن م"أما قوهلم 
  .ويريد بذلك التفلُّت من عهدا

ن فليس ي اآلخروثيق من غري تردد، خبالف اللفظنيفيه اجلزم بالت": فالن ثقة"قوهلم  -
  .فيهما اجلزم بالتوثيق

هذا حكاية التوثيق عن الناقد من غري نقل عبارته، ": وثَّقه فالن"أو " موثَّق"قوهلم  -
؛ وإمنا أثىن عليه مبا يفهم منه التوثيق، خبالف قولـه  "ثقة"ح بلفظة وقد يكون الناقدمل يصر

  ".فالن ثقة"
فيه إشارة إىل وجود كالم فيـه؛ مـع   ": وثَّقه فالن"أو " وثِّق"أو " موثَّق"فالن  -

  .ترجيح توثيقه، أو عدم الرضا بتوثيق من وثَّقه
  :وهذه بعض النصوص لعلماء احلديث تدل على ما ذكرته

أنـا  : وقال أمحد بن حنبل، معني ابن هقوثَّ: )1(ثابت بن عجالنيف ترمجة جاء  -1
ـ  . احلديث صاحل ،ال بأس به: وقال أبو حامت. ف فيهمتوقِّ يف كتـاب   يوذكـره العقيل

  .)2(به حتجال ي: )هـ582( اإلشبيلي قال احلافظ عبد احلقوالضعفاء، 
وقوله يف ثابت بن عجالن ال  (:قالاإلشبيلي، ف كالم أبو احلسن بن القطان ناقشو

وهذا  ،)3(ال يتابع يف حديثه :العقيلىحيتج به قول مل يقله غريه فيما أعلم، واية ما قال فيه 
                                                   

التقريب . خ د س ق ،من اخلامسة ،صدوق :نزل إرمينية ،أبو عبد اهللا احلمصي ،عجالن األنصاري ثابت بن )1(
  .822ت
؛ األحكام 365-1/364امليزان  4/365الكمال  ؛ ت1/193؛ الضعفاء للعقيلي 2/455عديل اجلرح والت )2(

 .2/169الوسطى 

بعد إيراده حلديث " ال يتابع عليه: "ضعفاء قولههذا الكالم غري موجود يف املطبوع من الضعفاء، والذي يف ال )3(
بني العبارتني له، وفرق. 
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ـ أما مف، القًمط عرف بالثقةذا من ال ي سمي هإنف حتامل عليه، يالعقيل من ـا  ن ع رف

1() ر ذلك منهكثُفانفراده ال يضره، إال أن ي(.  
ـ أما من عرف بالثقة فنعم، وأما من و: قلت:( ليه احلافظ الذهيب؛ فقالورد ع  ،قثِِّ
يه إىل رتبة قِّرصاحل احلديث، فال ن: فيه ومثل أىب حامت يقول، يتوقف فيه اإلمامومثل أمحد 

الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرج2() وعبد احلق يالعقيل قولُ ح(.  
فهذا الذهيب يق بني الراوي فرثِّق، وأنَّثَاملعروف بالوـ  اقة، وبني من و ثِّـق ال  من و

  .يرتقي إىل رتبة الثقة، وأنَّ تفرده باحلديث يضره خبالف الثقة
؛ فإنه يف الغالـب  "موثق"أو " قوثِّ"إذا قال يف الراوي  الذهيب وأفاد بعض العلماء أنَّ

3(ابن حبان، ويشري إىل عدم االعتداد به يعين به توثيق(.  
2- ح العالَّصروبني " ثقة"قاد عبد الرمحان بن حيىي املعلمي بالفرق بني قوهلم مة الن
، فقال معقبا على الشوكاين حني تصرف يف نقله لكالم ابن حجر، فقـال  "موثَّق"قوهلم 

  .رواته كلهم ثقات إال الطلحي، فإنه جمهول: ذكره ابن حجر يف أماليه: الشوكاين
  .)4() نٌوقون، وبني الكلمتني بوثَّم: ذي يف الآللئال:( قال املعلمي

ين يف الكبري رواه الطربا): "2/27(مي ثبقول اهلي وال تغتر:( قال العالمة األلباين -3
وذلـك  ؛ "وسنده جيد" )2/114(ما فعل الشوكاين فإنه قال ك" ورجاله رجال موثَّقون

بعض رواته  إشارة منهم إىل أنَّ" موثَّقون"وهلم ق فإنَّ "ثقات"دون قوله " موثَّقون"قوله  ألنَّ
وأن توثيق  ،اهليثمي يشري إىل أن عقبة هذا إمنا وثقه ابن حبان فقط ليس توثيقه قويا فكأنَّ

  . )5() واهللا أعلم ،ابن حبان غري موثوق به
4- قال ، ف"هو ثقة"قد ال تعين قوهلم " قه فالنوثَّ"قوهلم  ه العالمة املعلمي على أنَّنب

إذا :( يف األمر اخلامس من األمور اليت ينبغي مراعاا عند البحث يف كتب اجلرح والتعديل

                                                   

 .5/363بيان الوهم واإليهام  )1(

 .1/365امليزان  )2(

  .1/637 الضعيفة ث؛ سلسلة األحادي475شفاء العليل ص )3(
 .109الفوائد اموعة ص )4(

 .24حتذير الساجد ص )5(
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فليبحث عـن عبـارة    ؛"به فالنكذَّ" أو ،"فه فالنضع" أو ،"قة فالنوثَّ"رأى يف الترمجة 

  . )1() "ابهو كذّ"أو  ،"هو ضعيف" أو ،"هو ثقة" فالن، فقد ال يكون قال
  :منها مث ذكر أمثلة لذلك

قه ابن وثَّ: ( )2(ان املدينييف ترمجة إبراهيم بن سويد بن حقول احلافظ ابن حجر  -
  . )4(ليس به بأس:وأبو زرعة مل يصرح بتوثيقه، وإمنا قال فيه. )3()معني وأبو زرعة 

  .)6()والنسائي . .قه ابن معنيوثَّ (:)5(يف ترمجة إبراهيم بن املنذر احلزاميقوله و -
  .بني األمرين، فتنبه عوبونٌ شاس .)7(ليس به بأس :قال قه، وإمناوثِّيوالنسائي مل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

 .1/64التنكيل  )1(

 .183التقريب ت. خ د ،من الثامنة ،ثقة يغرب :مدين ،مبهملة وحتتانية ،يد بن حيانبن سو مإبراهي )2(

 . 518هدي الساري  )3(

 .2/103الكمال  ت )4(

مات سـنة   ،من العاشرة ،تكلم فيه أمحد ألجل القرآن ،صدوق :بالزاي ،إبراهيم بن املنذر األسدي احلزامي )5(
 .253التقريب ت. خ ت س ق ،ست وثالثني

 .519دي الساري صه )6(

  .2/209الكمال  ت )7(
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ق احلافظُفر ب  -اسم فاعل  - بالكسر بني مقارِب )هـ805( لقيينالبومقـار ،

ب بالكسر من ألفاظ التعديل، ومقارب بالفتح من ؛ فجعل مقارِ-اسم املفعول  – بالفتح
هذا شي مقارب : واستند يف ذلك على ما نسبه إىل ثعلب من قول القائل .ألفاظ التجريح

  .يءدأي ر: بالفتح
مقارب احلديث :( لقيينقال البى البلْطَبكسر الراء من ألفاظ التعديل، وسويوس1(ي( 

ذكـره   يء،ب أي ردمقارترب هذا : فالفتح جتريح، تقول وفيه نظر؛ ،الفتح والكسر بني
  .)2()ثعلب 
؛ وهو الكسر، وأدرجها ضـمن مراتـب   مل حيك ابن الصالح سوى وجه واحدو

حكى فيها الوجهني لغـةً،   )3()هـ458( ابن سيده التعديل، واعترض عليه بعضهم بأنَّ
  .راتب اجلرحوعليه فينبغي ذكر لغة الفتح يف م

بظ يف األصول الصحيحة املسموعة ض "ب احلديثمقارِ" هقول:( قال احلافظ العراقي
وقد اعتـرض   ،)4(على املصنف بكسر الراء، كذا ضبطها حميي الدين النووي يف خمتصريه

                                                   

 وضم ،دة والطاء املهملةفتح املوحب - البطَلْيوسي -بكسر السني  - يداهللا بن حممد بن الس أبو حممد عبدهو  )1(
لعالمـة  ا .النحوي اللغـوي  - من أعمال ماردة باألندلسمدينة كبرية  إىل نسبةً ،وسكون الالم والواو ،التحتانية
 التنبيـه علـى   الكُتاب، االقتضاب يف شرح أدب، املوطأعلى  شرح :له. هـ521تويف سنة  .الصانيف صاحب
  .األئمة املوجبة الختالف األسباب

  . 6/106؛ شذرات الذهب 19/532السري بغية الوعاة؛ 228؛ الديباج املذهب ص141فهرس ابن عطية ص
  .310حماسن االصطالح ص )2(
والنحو،  يف اللغةحافظ املعروف بابن سيده، إمام  الضرير األندلسي، ، أبو احلسنرسيامل علي بن إمساعيلهو  )3(

احملكم والبحـر  : له .هـ458سنة تويفو هـ،398سنة -األندلس شرق  -ولد مبرسية وأعلم أهل زمانه ما، 
  .احمليط، شرح احلماسة، شرح أبيات اجلمل، املخصص

  ؛6/557؛ البداية والنهاية 299الديباج املذهب ص؛ 418؛ بغية امللتمس ص2/143بغية الوعاة 
  .15صوالتيسري التقريب : ، وانظريعين التقريب واإلرشاد )4(
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اللفظني حينئذ ال  أنَّحكى فيه الوجهني الكسر والفتح، ويد الس ابن بأنَّ )1(ينبعض املتأخر

  .)2()ها من ألفاظ التجريح كسر الراء من ألفاظ التعديل، وفتح ان؛ ألنَّيستوي
ورد ى بني اللفظنياحلافظ العراقي هذا االعتراض وضعما من ألفـاظ   ،فه، وسووأ

، وحكى ضبطهما بالوجهني الكسـر  )3(، ونقل هذا عن الذهيب يف مقدمة امليزانالتعديل
 وكـأنَّ  :(قـال و ،ت يف نسخ صحيحة للبخاريطَوكذلك ضب ،)4(الفتح عن ابن العريب

هـذا   فإنَّ ؛وهذا فهم عجيب يء،ب هو الرداملقار يءالش املعترض فهم من فتح الراء أنَّ
وا دسد « من قوله وإمنا هو على الوجهني ،ألفاظ العوام يفوإمنا هو  ،اللغة يفا ليس معروفً

 ومن فـتح قـال إنَّ   ،حلديث غريه بارِه مقحديثَ معناه أنَّ فمن كسر قال إنَّ، »وقاربوا 
 ،مواضع قليلـة  يف إالَّ ،املشاركة يومادة فاعل تقتض ،غريه ه حديثُبه يقارِحديثَ معناه أنَّ

  .)5() واهللا أعلم
ابـن  وسي ويوالبطل )6(عن ابن دحيةضبطها بالوجهني  -أيضا  - اويخالسى حكو
ر والفتح وسـط، ال ينتـهي إىل درجـة    املعتمد بالكس ا على القول، وأالفهري رشيد

  .)7(السقوط وال اجلاللة، وهو نوع مدح

                                                   

؛ فقد اعترض على ابن الصالح يف نكتـه عليـه   )هـ762(لعله يقصد احلافظ عالء الدين مغلطاي احلنفي  )1(
ابن سـيده؛ قـال ابـن     على على ثعلب المبثل هذا، غري أنه اعتمد يف ذلك " إصالح ابن الصالح"واملوسومة بـ

ـ روايتنا يف كتاب ابن الصالح مقارب بكسر الراء، وسو:( مغلطاي يد ى أبو حممد الس ـيوسطَلْييف كتـاب   الب
كسر الراء من ألفاظ التعديل، وهو خمالف ما قصده ابـن   االقتضاب بني فتح الراء وكسرها، وذلك غري جيد؛ ألنَّ

هذا مقـارب، أي  : قارب حديث أهل العلم، وأما فتح الراء فمن ألفاظ اجلرح؛ ألنك تقول فالن حديثه: الصالح
 .أ/34ب، ق/33إصالح ابن الصالح ق). رديء، كذا ذكره ثعلب وغريه 

  .163اإليضاح صالتقييد و )2(
  .ليهحبثت عنه يف النسخ املطبوعة، طبعة البجاوي وطبعة معوض وعبد املوجود، ويف اللسان فلم أقف ع )3(
 .1/16عارضة األحوذي  )4(

 .1/189؛ تدريب الراوي 2/5صرة والتذكرة ؛ التب162التقييد واإليضاح ص )5(

اللغوي العالمة . بن دحيةبا ، املشهورالكليب الداين مث السبيت جمد الدين أبو اخلطاب عمر بن حسن بن عليهو  )6(
إعالم الـنص املـبني يف   : له. هـ633وتويف سنة هـ،546ولد سنة. ، الظاهري املذهبالرحال املتفنن ،احملدث

  .، وغريهاالنرباس يف تاريخ خلفاء بين العباس ،املطرب من أشعار أهل املغرب، لة بني أهل صفنيضاملفا
  .7/280؛ شذرات الذهب 7/169؛ البداية والنهاية 22/389السري

 .1/394فتح املغيث  )7(
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فقط  هه، والذي يف احملكَم حكايةُ الكسركي عن ابن سيده ليس على وجما ح مث إنَّ

احملكَم؛  يفوهذه عبارته  .ينب الفتح والكسر وحكى عن البعض التفريق يف الرجل واملتاع،
دين مقـارِب  : ليس بنفيس، وقال بعضهم: مقارِب مقارِب، ومتاع ورجلٌ:(  / قال

ب بالفتح  بالكسر، ومتاعاملتاع فقط يفم حيك الفتح إال فل. )1()مقار.  
ـ وأا مبعىن ال سوى الكسر؛ ومل حيك ،لغة الفتح اجلوهري وقد نفى د وسط بني اجلي

روايته تقارب رواية  وذكر معناها أنَّ ،)3(احلافظ سعد الدين احلارثي وكذلك ،)2(والرديء
  .)4(وذلك نوع مدح ،الثقات وال ختالفها

من صيغ التعديل مبا ذكـره  " مقارب احلديث" على أنَّ الفهري ابن رشيد استدلَّو
الترمذي يف آخر باب فصائل اجلهاد من جامعه، وقد جر؛ )5(إمساعيل بن رافـع  ى له ذكر

هـو ثقـة   : يقول -عين البخاري ي - ادعفه بعض أهل احلديث، ومسعت حممض (:فقال
  .)6() مقارب احلديث

واإلفريقي يعين عبد الرمحن  :()7(! يقيممن أذن فهو  «الترمذي حتت حديث  وقال
 .ال أكتب عنه :وقال أمحد ،ضعيف عند أهل احلديث، ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه

قَورأيت البخاري ي8() هو مقارب احلديث: ويقول ،ي أمرهو(.  
                                                   

 .162إليضاح ص التقييد وا: وانظر. 6/390احملكم احمليط  )1(

 .1/199الصحاح  )2(

 ،الفقيه اإلمام ،احلنبلى يضاالق ،سعد الدين أبو حممد احلارثى العراقى املصرى ،محد بن مسعودأمسعود بن هو  )3(
ـ الع يحصفَ ،لكْالش يحلم ،انيا صنتقم ثقةً ،ا مبذهبهفًكان عارِ هـ،652مفيد الطلبة، ولد سنة ،احلافظ املتقن رةاب، 

وافر التلجم، القَ كبريمل يكمله، شرح املقنع البن قدامة داود أيبشرح سنن  :له. هـ711سنة تويفر، د.  
 .4/347؛ الدرر الكامنة 8/53؛ شذرت الذهب 4/1495؛ تذكرة احلفاظ 4/387ذيل طبقات احلنابلة 

 .1/254اإلرواء ه اللفظة يف ، وانظر كالم عبد احلق اإلشبيلي يف تفسري هذ3/435النكت للزركشي  )4(

من السابعة مـات يف حـدود   ، نزيل البصرة يكىن أبا رافع .إمساعيل بن رافع بن عومير األنصاري املدين هو )5(
  .بخ ت ق .ومائة، ضعفه اجلمهور اخلمسني

  .1/227 امليزان؛ 442تقريب تال؛ 3/85الكمال  ت
  .4/189باب فضل املرابط، . فضائل اجلهاد. السنن )6(
مـن  . 16880:؛ وأمحد يف املسند، ح199:، حمن أذن فهو يقيم ما جاء أنَّباب . الصالة. رواه الترمذي )7(

  .1/255؛ واإلرواء 1/108الضعيفة األحاديث سلسلة ، وضعفه األلباين يف زياد بن احلارث الصدائيحديث 
 .108-17/107الكمال  ؛ ت1/384السنن  )8(
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 تقويةٌ "ب احلديثمقارِ"ه قولَ إنَّ ؛إىل قول الترمذي فانظر:( ابن رشيد الفهريل قا

  .)1() ناهحضاخلايف الذي أو ن املهمه ممه فإنوتفه ،هألمرِ
عبد اهللا بن :( )2(! مفتاح الصالة الطهور «حتت حديث  -أيضا  -وقال الترمذي 

مسعت حممد و، ل حفظهبن قالعلم م أهلِ م فيه بعضوقد تكلَّ ،حممد بن عقيل هو صدوق
ون حبـديث  جكان أمحد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم واحلميدي حيت :عيل يقولابن إمسا

  .)3() وهو مقارب احلديث :قال حممد ،عبد اهللا بن حممد بن عقيل
مقـارب  "استعماهلم لـ ، لكنِرِسوع عبضبطُ هذا اللفظ من كالم النقاد ص: قلت

ة ما قرره العراقـي  حعلى ص ، وهو دليلٌا يف كالمهمجد يف مقام التعديل كثري "احلديث
وغريعف التفريق الذي ذكره البلقيينه، وض.  

من األئمةن استعمل هذا اللفظ يف مقام التعديل ومم :وأمحـد   ،كما سبق البخاري
  .بن املديين وغريهمعلي و

  .)4(اد بن جنيح ثقة مقارب احلديثمح :ل أيبقا: قال عبد اهللا بن أمحد -1
قال  :أبو زياد الكويف ،سدية اخللقاين األربن زكرياء بن م إمساعيلويف ترمجة  -2

ولكن ليس  ،صاحل ،املشهورة اليت يرويها فهو فيها مقارب احلديث األحاديثأما  :(أمحد
  .)5() يريد بالطلب ،ليس يعرف هكذا ،ينشرح الصدر له

                                                   

 .1/394فتح املغيث  ؛421-3/420ملُْء العيبة  )1(

،  باب اإلمام حيدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، و56:، حفرض الوضوءباب . الطهارة. رواه أبو داود )2(
مفتـاح   بـاب . الطهارة. ؛ ابن ماجه3:، حما جاء أن مفتاح الصالة الطهورباب . ةالطهار .الترمذي ؛523:ح

. عن حممد بن احلنفية عن عليكلهم من طريق ابن عقيل . 957:؛ وأمحد يف املسند، ح271:، حالصالة الطهور
اكم وابن السكن والنووي وابن اهـ، وصححه احل.هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن: وقال الترمذي

؛ فتح 1/389؛ التلخيص احلبري 3/250؛ اموع شرح املهذب 1/212املستدرك : انظر. وحسنه األلباينحجر، 
 .9-2/8إلرواء ؛ ا2/393الباري 

  .1/9السنن  )3(
 .3/149؛ اجلرح والتعديل 1/330 ومعرفة الرجال العلل )4(

لقد تتبعت هذه اللفظة عند اإلمام أمحد مـن  : قلت .3/93الكمال  ؛ ت241ص -رواية امليموين  -ل العل )5(
: اليت وردت فيها هذه اللفظـة سؤاالت أيب داود له فوجدته ال يستعملها إال يف مقام التعديل، وإليك أرقام التراجم 

  .559، 493، 441 ،436، 390د، /338، 332، 328، 275، 232، 185، 159
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وهـو  :( قال ابن عدي: شر بن رافع احلارثي أبو األسباط النجراينبويف ترمجة  -4

  .)1() اا منكرومل أجد له حديثً ،بأخبارهس أال ب ،مقارب احلديث
روى له الترمذي حـديثًا، وصـححه   : الواسطي شجعيألدينار ا بن حجاج -5

 وحجاج ثقة ،إمنا نعرفه من حديث حجاج بن دينار ؛هذا حديث حسن صحيح:( بقوله
  .)2() ب احلديثمقارِ

 فيـه  قال: أبو سليمان املدين ،اهلامشي اجلعفري ،اهللا بن أىب الكرم داود بن عبد -6
  .)3(امقارب احلديث خيطئ أحيانا وكان جواد :أبو يعلى اخلليلي

وهـو   :(هليالذُّ فيه قال :اهللا بن أيب عتيق القرشي التيمي املدين حممد بن عبد -7
لوال أن سليمان بـن بـالل    ،مقارب احلديث ،كثري الرواية ،حسن احلديث عن الزهري

  .)4() حيدثه لذهب حديثه
 :(بـن أيب حـامت   عبد الرمحن قال: العاتكة أبو حفص الدمشقي أىبعثمان بن  -8
ه من كثرة روايته عن على بن تيلب ،ال بأس به :فقال ،العاتكة أىبعن عثمان بن  أىبسألت 

   .)5() فهو مقارب يكتب حديثه ؛على بن يزيد غريان عن ما روى عن عثم فأما ،يزيد
 فيه قال: اهللا بن ذكوان القرشي موالهم املدين بن عبد الرمحن بن أيب الزناد عبد -9

حديثـه   :مسعت علي بن املديين يقول .فعويف حديثه ض ،ثقة صدوق :(يعقوب بن شيبة
وقد نظرت فيمـا روى   :علي قال .ث به بالعراق فهو مضطربوما حد ،باملدينة مقارب

  .)6() عنه سليمان بن داود اهلامشي فرأيتها مقاربة

        
        

                                                   

  .4/120؛ ت الكمال 2/166الكامل  )1(
 .5/437؛ ت الكمال 3253:باب ومن سورة الزخرف، ح. تفسري القرآن. السنن )2(

  . 8/410الكمال  ؛ ت2/10؛ امليزان 77اإلرشاد للخليلي ص )3(
  .25/550لكمال ا ت )4(
  .19/399الكمال  ؛ ت6/163التعديل اجلرح و )5(
  .17/99الكمال  ت )6(
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؛ "حدثين الثقة أو العدل"ام كقول الراوي اختلف أهل احلديث يف التوثيق بلفظ اإل

  :ق الراوي، وقبول خربه، أم ال؟ على ثالثة أقوالفهل يكفي هذا يف توثي
أصحهاها وأرجج :أنه ال يكفي، وال يقبه حىتل خرب يسموهو قول اخلطيـب  . هي

  .وغريمها )1()هـ330( بكر الصرييف وأيب
  .ل هذا عن أيب حنيفةقن. أنه يكفي ذلك، ويقبل خربه: والثاين

اً أجزأ ذلك يف حق من يوافقه يف مذهبـه،  كان القائل عامل التفصيل؛ فإنْ: والثالث
ـ 478( احلرمني ع به إمامحكاه ابن الصالح، وقطَ. وإال فال ـ ، ورج)هـ حه الر افعـي 

  .)2(دح املسنيف شر )هـ623(
وهذان املذهبان مرجوحان، والصحيح 3(؛ وذلك ألمورلُاألو(:  

  .ا عند غريهق، مرجوحوثِّعند املُ قد يكون الراوي ثقةً :األول
  .، وشكا يف القلبداتوقع ترد إضرابه عن تسميته ريبةٌ أنَّ :الثاين

  .فاق احملدثنيبات ن هو ضعيفق انفرد بتوثيق مقد يكون املوثِّ :الثالث
، "حدثين من ال أـم "ام قول الراوي وثيق باإلغ التين صم إذا تقرر هذا؛ فاعلم أنَّ

  .؟" الثقةحدثين "فهل هي كقوله 
ما ليسا سواًء الذي قطع به الذهيبحدثين الثقة"الراوي  قولَ ، وأنَّأ "من قوله  أرفع

فيها نفيـا   ؛ لصراحة العبارة األوىل يف التوثيق دون العبارة الثانية؛ فإنَّ"حدثين من ال أم"

                                                   

 ابنأخذ الفقه عن  .البغداديالشافعي  -نسبة ملن يصرف الدراهم  -أبو بكر الصرييف  ،مد بن عبد اهللاهو حم )1(
يف أصـول  له و ،لفروعله مصنفات يف األصول وا .وعلم األصول ،ويف القياس ،واشتهر باحلذق يف النظر ،سريج

  .هـ330تويف سنة .وله وجه يف املذهب ،كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعيوالفقه كتاب مل يسبق إىل مثله، 
 .111للشريازي ص الفقهاء طبقات؛ 3/186لسبكياطبقات ؛ 3/472تاريخ بغداد 

؛ 315-1/314لتـذكرة  ؛ التبصرة وا71-70ص؛ املقدمة 155، 531الكفاية ص: انظر هذه األقوال يف )2(
؛ شرح شرح النخبـة  1/290؛ الباعث احلثيث 1/169؛ تدريب الراوي 1/338؛ فتح املغيث 135صالرتهة 

 .514-521ص

 ؛ التبصرة والتذكرة172-2/171؛ توضيح األفكار 1/169؛ تدريب الراوي 341-1/338فتح املغيث  )3(
  .135ص؛ الرتهة 71ص، املقدمة 1/315
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للتهمة فقط، وليس فيها تعرا ال يلزم منها لإلتقان والضبط، فال يلزم منها التوثيق، كم ض

  .نفي الضعف عن الراوي، فقد يكون غري متهم يف دينه وهو ضعيف
  .)1(وممن صرح ذا أبو بكر الصرييف

ر أنه إذا من هذا الفرق اإلمام الشافعي؛ فقر )هـ771( واستثىن احلافظ ابن السبكي
  .)2(تبةوقع مثل هذا من الشافعي فهي والتوثيق سواء يف أصل احلجة، ال يف املر

من أنزله مـن   ليس حبجة، ألنَّ "أخربين من ال أم"قول الشافعي  إنَّ:( قال الذهيب
وضعيف عند غريه، ألنه عندنا جمهول  ،بد رتبة الثقة إىل أنه غري متهم فهو لني عنده، وال

  .)3() وال حجة يف جمهول
فعي ذلـك حـني   الشا يكون قولُ أنْ إالَّ ؛وهو صحيح:( به ابن السبكي قائالوتعقَّ

احتجاجه به، فإنه هو والتوثيق حينئذ سواء يف أصل احلجة، وإن كان مدلول اللفـظ ال  
  .)4() يزيد على ما ذكره الذهيب

الصحيح ما ذكره الذهيب، وال فرق يف ذلك بني الشافعي وغريه، فقد صـح  : قلت
حسان، أو من ال أم  أخربين الثقة فهو حيىي بن: الشافعي إذا قال إنَّ:( عن الربيع أنه قال

  .)5()فهو إبراهيم بن أيب حيىي 
سألت  :حيىي بن سعيد القطانوإبراهيم بن أيب حيىي متهم يف دينه كما ال خيفى؛ قال 

ـ جهم اا معتزليكان قدري :وقال أمحد .وال ثقة يف دينه ؛ال :قال ؟ عنه أكان ثقة مالكاً ا ي
 .اء أهل املدينة عنه فكلهم يقولون كذابسألت فقه :وقال بشر بن املفضل. كل بالء فيه
كالم وكان يرى القدر  :وقال البخاري. عن حيىي بن سعيد كذاب :بن املديينوقال علي 

، وقـال  اا رافضيكان جهمي ،إبراهيم بن أىب حيىي ال يكتب حديثه: ابن معنيوقال . جهم

                                                   

 .2/173؛ توضيح األفكار 1/170؛ تدريب الراوي 341-1/340فتح املغيث  )1(

 .341-1/340؛ فتح املغيث 69مجع اجلوامع ص )2(

؛ 69وحكى كالمه ابن السـبكي يف مجـع اجلوامـع ص   . 1/170؛ تدريب الراوي 1/341فتح املغيث  )3(
  .باختصار شديد

  .1/170؛ تدريب الراوي 1/341فتح املغيث  )4(
 .1/170؛ تدريب الراوي 1/340؛ فتح املغيث 5/200رفة السنن و اآلثار ؛ مع1/342مسند الشافعي  )5(
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اهيم بن أيب حيىي كـذاب  إبر: وقال أبو حامت. إبراهيم بن أيب حيىي ليس بثقة كذاب: أيضا

  .)1(متروك احلديث ترك ابن املبارك حديثه
وهاهنا أمر ثان أشار إليه الذهيب؛ وهو أنه ال يلزم من كون الراوي غـري متـهم يف   

  .دينه، أن يكون ثقة يف روايته، ورواة احلديث من هذا الصنف كثري
لزم نفي الضعف، فإن ابـن  ثه ال يستن حدهمة عمالشافعي الت يونف:( قال الذهيب

ن نتهمهم ليسوا مم ،وأمثاهلم ،وعبد الرمحن بن زياد اإلفريقي ،هليعة ووالد علي بن املديين
  .)2() وهم ضعفاء ال نقبل حديثهم لالحتجاج ،على السنن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

، 385ت –رواية الدوري  -؛ تاريخ ابن معني 1/19؛ اجلرح والتعديل 2/126، 1/323التاريخ الكبري  )1(
؛ امليـزان  2/184الكمال  ؛ ت206؛ سؤاالت أيب داود ت 43تاريخ الثقات للعجلي ت؛ 657، ت721ت
1/57-58. 

  .1/341املغيث  فتح )2(
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فراللفظَ األول  بأنَّ ؛ن بني اللفظنيعاصريامل ق بعضستشهد حبقال يـ فيمن ي  ،هديث
وأنَّ أحاديثه متشـاة يف  عف، لضاالثاين يقال فيمن هو شديد  اللفظَو، ال يتركويكتب و

أو  تـرى إال املنـاكري  حـىت ال تكـاد    ،ب على حديثهلاغذلك  أنَّو ،النكارة والبطالن
  .)1(واطيلبال

مبا جاء يف بعض التراجم من عبارات عن األئمة يفهم منها ما  استدل هلذا التفريقو
  :سبق تقريره، ومن ذلك

ما حديث ابن  :(قال هعن اإلمام أمحد أن ،)2(عبد اهللا بن هليعةما جاء يف ترمجة  -1
  . )3() اه بعضي بعضوهو يقو به، رأعتبِه بي ألكتإنو ،جةحبة عهلي

أعلم روى عنه وال  :(ابن عدي قال .)4(يثقفيف ترمجة مرزوق بن أيب اهلذيل الو -2
  .)5() هب حديثُكتوي ،اها بعضل بعضه حيموأحاديثُ ،غري الوليد بن مسلم

وللوليد غري مـا ذكـرت،    :(ابن عدي فيه قال: )6(الوليد بن أيب ثور الكويف -3
ل وأحاديثه حيمبعضاها بعض، وي7() هب حديثُكت(.  

                                                   

 480، 1/479شفاء العليل  )1(

 :أبو عبد الرمحن املصـري القاضـي   ،بن عقبة احلضرميا -اهلاء  بفتح الالم وكسر -عبد اهللا بن هليعة هو  )2(
وله يف مسـلم   ،بن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمهااورواية  ،ط بعد احتراق كتبهخلَّ ،من السابعة ،صدوق

3563التقريب ت. م د ت ق ،مات سنة أربع وسبعني ،مقرون يءش بعض.  
 .2/412 التهذيب ت 8/16السري )3(

 .6554التقريب ت. ق صد .السابعة لني احلديث من :أبو بكر الدمشقي ،مرزوق بن أيب اهلذيل الثقفيهو  )4(

 .4/47التهذيب  ؛ ت2/373؛ ت الكمال 8/202الكامل  )5(

مات سنة اثنـتني   ،من الثامن ،ضعيف :وقد ينسب جلده ،داين الكويفمثور اهلَ الوليد بن عبد اهللا بن أيبهو  )6(
 .7431التقريب ت. بخ د ت ق ،وسبعني

   .8/358الكامل  )7(
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4- أيوب بن جابر السحابـن   احلافظقال فيه : )1(أبو سليمان اليمامي الكويف ،ميي

ـ   ،اها بعضل بعضحيم ،متقاربة صاحلةأيوب بن جابر  أحاديثوسائر :( عدي ن وهـو مم
  .)2() يكتب حديثه

 (:قـال مث  ،عة أحاديثساق له ابن عدي بض :)3(أيب هشام بن هشام بن زياد –5
  .)4() على رواياته نبي فعوالض ،اضها بعبعض هبِشيه وأحاديثُ ،توهلشام غري ما ذكر

ولسيف أحاديث غري :( قال فيه ابن عدي: )5(حممد بن أخت الثوري بن يفس -6
ه يأيت فإن ؛ن روى عنه سيفم وعن كلِّ ،ا عن الثوري وغريهها بعضبعض هبِشي ،ما ذكرت

  .)6() اف جدعالض نيوهو ب ،عنه مبا ال يتابعه عليه أحد
سـائر   أنَّعلـى  :( قال فيه ابن عدي: )7(الواسطياحلسن  وأبعلي بن عاصم،  -7

احلسـن   :وابناه خري منـه  ،على حديثه نيف بعوالض ،اها بعضبعض هبِشيأحاديثه أيضا 
  .)8() ر ما لهشناكري عمن امل البنيهألنه ليس  ؛وعاصم

وما ذُكر ليس مبطَّرد؛ فقد وقفت على ما يشغب على هذا التفريق ويضعفه، : قلت
رح، وليس طْه، وال يتب حديثُكْفيمن ي" ابعض هبعض هبِشيفالن حديثه "حيث يقول الناقد 

نكر، كنحو قوله فيه يف حديثه ما ي"حديثه يقوي بعض؛ بل قد"اه بعض يني فظَمع بني اللَّج
ما يف املعىن وعدم تن ا مما يدلُّأحيانافرمها، ومن ذلك ما جاء يف ترمجةعلى تقار:  

                                                   

مـن   ،ضعيف :مث الكويف ،أبو سليمان اليمامي -مصغرا  ،مبهملتني - مييحأيوب بن جابر بن سيار السهو  )1(
 .607التقريب ت. د ت ،الثامنة

  . 3/466الكمال  ؛ ت2/17لكامل ا )2(
هشام بن أيب الوليـد   :ويقال له أيضا، أبو املقدام ،وهو هشام بن أيب هشام ،هشام بن زياد بن أيب يزيدهو  )3(

  .7292التقريب ت. ت ق ،من السادسة ،متروك :املدين
 .8/407 الكامل )4(

مات يف حـدود   ،من صغار الثامنة ،ذبوهك :نزل بغداد ،بن أخت سفيان الثوري ،سيف بن حممد الكويفهو  )5(
 .2726التقريب ت. ت ،التسعني

 .4/506الكامل  )6(

 ،من التاسعة خيطىء ويصر، ورمي بالتشيع،صدوق  :التيمي موالهم ،علي بن عاصم بن صهيب الواسطيهو  )7(
 .4758التقريب ت. ت قد  مئتني،مات سنة إحدى و

  .6/331الكامل  )8(
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وللحسن بن عبد اهللا  :(ابن عدي فيه قال: )1(اهللا اهلامشي املدىن حلسني بن عبدا -1

ممـن يكتـب    وهو ،اها بعضبعض لُوحيم ،اها بعضبعض هبِشيهذا أحاديث غري ما أمليتها 
  .)2() واحلد ا قد جاوز املقداررنكَيف أحاديثه م ي مل أجدنإف ،حديثه

وللحسني بـن قـيس   :( قال ابن عدي: )3(أبو علي الرحيباحلسني بن قيس،  -2
 ،وعلي بن عاصـم أحاديـث أخـر    ،يروي عنه خالد الواسطي ،أحاديث غري ما ذكرته

بن عباس بضـعة عشـر   اعن عكرمة عن  - شنيه حويسم - ويروي سليمان التيمي عنه
  .)4() قدمنه إىل الص ف أقربعوهو إىل الض ،اها بعضيشبه بعض ،حديثاً

 وإبـراهيم :( قال ابن عدي: )5(إبراهيم بن مهاجر البجلي، أبو إسحاق الكويف -3
ي أصـلح  هو عندو ،اها بعضبعض هبِشيو ،اها بعضل بعضحيم ،صاحلة هبن مهاجر أحاديثا

  .)6() من إبراهيم اهلجري، وحديثه يكتب يف الضعفاء
  
  
  
  

                                                   

مات سنة  ،من اخلامسة ،ضعيف :اهلامشي املدين ،اهللا بن عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلباحلسني بن عبد هو  )1(
 .1326التقريب ت. ت ق ،أربعني أو بعدها بسنة

 .6/385؛ ذيب الكمال 3/217الكامل  )2(

 مـن  ،متـروك  :-معجمة بفتح املهملة والنون مث  - شنلقبه ح ،احلسني بن قيس الرحيب أبو علي الواسطي )3(
  .1342التقريب ت. ت ق ،السادسة

 .3/223الكامل  )4(

 .254التقريب ت. 4م  ،من اخلامسة ،ن احلفظصدوق لي :الكويف بجليبن مهاجر بن جابر ال مإبراهي )5(

  .1/351الكامل  )6(
يف  ي نـور الدكتور زهري عثمان علابن عدي ملثل هذه األلفاظ يف كامله فإنَّ احلافظ على كثرة ما يستعمل : تنويه
ها يف مجلة مـا  إىل هذه األلفاظ، ومل يذكر رشمل ي "ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال" هكتاب

 .يستعمله ابن عدي من ألفاظ يف كامله
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  وووو

ن يف التفرِقة بني حدثنا وأخبرنـا  اختلف علماء احلديث املتقدمون منهم واملتأخرو
  .وأنبأنا، ويف أي حالٍ من أحوالِ الرواية جيوز للراوي أن يستعمل أحد هذه الصيغ

ـ  ن وقد يبدو لبعض طلبة العلم أن احلديث عن صيغ التحمل واألداء أمر ال طائلَ م
، لكـن  ...اعصر الرواية قد انقضى وانقطع منذ سنني عدد ورائه وال كبري فائدة فيه، ألنَّ

ـ وقد أَ -السابق منهم والالحق  -فإنَّ علماَء احلديث  ؛احلقيقة غري ما تصور وا هلـذه  لَ
لح، فال بالغاً من االهتمام يف كتب املصط را، وهلذه املسألة بعينها قداملسائل اهتماما كبريا

يكاد خيلو من احلديث عنها كتاب؛ بل قد وجد من احملدثني من أفـرد مسـألتنا هـذه    
  .بالتصنيف
ها بالتصنيف وأفردها بكتاوممبٍ من األئمةن خص:  
  ".حدثنا وأخربناالتسوية بني : "مساهأبو جعفر الطحاوي يف جزء أَ -
  ".حدثنا وأخربنابني الفصل : "مساهأبو حامت ابن حبان البسيت يف جزء أَ -
: أبو بكر حممد بن احلسن بن خالد التميمي املصري اجلوهري يف كتـاب امسـه   -

  ".اإلنصاف فيما بني األئمة يف حدثنا وأنبأنا من اخلالف"
أعين  -ومما يؤكِّد أمهية هذه املسألة عند احملدثني تناولُ إمام احملدثني هلا يف صحيحه 

بـاب قـول   : صحيحه يف كتاب العلم وبوب هلا بقوله ، فقد ضمنها-اإلمام البخاري 
  .)1(و أنبأنا رنابثنا وأخحداحملدث 

  :وعفرثالثة وبعد هذا أرجع إىل احلديث عن الفرق بني هذه األلفاظ، وذلك يف 
  وأنبأنا من حيث اللغة  حدثنا وأخربناالفرق بني : الفرع األول
  .وأنبأنا من حيث االصطالح احدثنا وأخربنالفرق بني : الفرع الثاين

  .املناقشة والترجيح: الفرع الثالث

                                                   

ا، لو ا أو تلميحيف صحيحه تصرحي بعلوم احلديث تناوهلا البخاري قةقليلة متعلِّ غريِ وهذه املسألة هي من مسائلَ )1(
مجعوأُفرِ تدت هوبيان اختيارات مع حتليل عبارات البخاري احلديثية جلاءت فيف مصن. 
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جاء يف معاجم اللغة والقواميس ما يدلُّ على ترادف هذه األلفاظ، لكن مل أقف على 

فرق بينها؛ إالَّ مـا ذكـره   كالم صريح ألحد علماء اللغة املتقدمني ممن يعتمد نقلُهم من 
بعض املتأخرين من أوجه فرقٍ بينها، كأيب هاللٍ العسكري صاحب الفـروق اللغويـة،   

  .والراغب األصفهاين
وقد نبترادف هذه األلفاظ عن كبار أئمة اللغة املتقدمني منهم واملتأخرين ل القولُق.  

ا وأخربنا ثنحد :(لاقأنه  )1()هـ291( ثعلبروى اخلطيب البغدادي بإسناده عن 
  .)2() وأنبأنا يف اللغة سواء

اجلوهري، والفريوز أبـادي،  : وقد تابعه على هذا غري واحد من علماء اللغة منهم
  .وابن منظور، وابن سيده، وغريهم

  .)3() اخلرب، يأيت على القليل والكثري: واحلديثُ( :)هـ393( قال اجلوهري
  .)4() اجلديد، واخلَبر :واحلَديثُ:( )هـ817( الفريوز أباديوقال 

  .)5() اخلرب: واحلديثُ:( )هـ458( وقال ابن سيده
صاحب الفروق؛ ففرق بني اخلرب واحلديث  )هـ4ق( وخالفهم أبو هالل العسكري

، عن نفسك وعـن غـريك   ما خترب به :اخلرب على مذهبه يف إنكار الترادف؛ فريى أنَّ بناًء
ـ ت ن غري أنْك منفِس به عن ربِخما ت :صلأليف اخبالف احلديث فهو  نِسه إىل غـريك د، 

                                                   

إمام الكـوفيني يف النحـو   . املعروف بثعلب. هو أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين بالوالء، أبو العباس )1(
هــ،  200ولد سنة . احلفظ وصدق اللهجة، ثقة حجةب اا، مشهورا، حمدثًا صاحلًكان راوية للشعر، دين واللغة،

  .إعراب القرآن. شرح ديوان زهري. قواعد الشعر. الفصيح: من كتبه .هـ291ومات سنة 
 ،13/24املنـتظم  ؛ 6/448تاريخ بغداد  ؛1/396 بغية الوعاة؛ 2/536األدباء معجم ؛ 173ص لباءنزهة األ

  .3/383شذرات الذهب  ؛11/98هاية البداية والن؛ 1/102 األعيانوفيات  ؛14/5السري 
باب ذكر الرواية عمن أجاز أن ؛ و424، صباب ما جاء يف عبارة الرواية عما مسع من احملدث لفظا .الكفاية )2(

  .445، صيقال يف أحاديث العرض حدثنا وال يفرق بني مسعت وحدثنا وأخربنا
  .5/208مادة حدث . موستاج العروس من جواهر القا: وانظر. 278مادة حدث ص. الصحاح )3(
  .153مادة حدث ص. القاموس احمليط )4(
  .3/253مادة حدث . احملكم واحمليط األعظم )5(
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وسميءوإمنا هو ش ،نه ال تقدم لهألا حديثً ي حده صـار  ثت بهث لك فحدمث أوضح أن ،

  .)1(حني كثُر استعماهلما يقال للحديث خرباً و للخرب حديثًا
وهو  ؛حيدث عن نفسه بكذا أنه يقال فالن ىعل واتكأ العسكري يف التفريق بينهما

  .)2(وال هو خرب النفس ؛وال يقال خيرب عن نفسه ،حديث النفس
وهو من  -وأما التفريق بني اخلرب والنبأ؛ فقد نقل األزهري عن أيب إسحاق الزجاج 

  .تصرحيه مبرادفة اخلرب للنبأ -األثبات املتقنني هلذا الشأن 
 ؛طرح اهلمز ":النبيني واَألنبياء"يف  القراءة اتمع عليها:( )هـ311( قال الزجاج

مجاعةٌ وقد مهز ـأَ  ،ما يف القرآن من هذا من أَهل املدينة مجيعبأَ وأَنبأَي ،واشتقاقه من ن: 
  .)3() أَخرب

وذلك  -تقدمني كما قال األزهري وهو من امل - )4( ونقل مثله عن الليث بن املظفر
  .يف موضعني من ذيبه

  .)5() اخرب :، أيلفالن نبأً اخلرب؛ وإنَّ: بأالن (:الليثقال 
النيبُء ألنه أنبـأَ   ذخأُاخلرب، تقول نبأ ونبأ، أي أخرب، ومنه : والنبأُ:( وقال اجلوهري

  .)6()فعيل مبعىن فاعل  ، وهوعن اهللا تعاىل

                                                   

  .41-40الفروق اللغوية ص: انظر )1(
  .41الفروق اللغوية ص: انظر )2(
 .6/4333؛ لسان العرب 15/486ذيب اللغة  )3(

الفراهيدي، كان  بن أمحد صاحب اخلليل. راساين اللغويبن نصر اخل -وقيل ابن رافع  -ليث بن املظفر هو ال )4(
 مقدمـة  ذكره األزهري يف ،والنحو لغريببالشعر وا انه، بارع األدب بصريمن أكتب الناس يف زما ارجالً صاحلً

ـ حيح والسدعوها الصوأَ اتبفوا كُوألَّ ،اللغة وعلم عرفةامل اتسموا بِِسمةيف ذكر أقوام  هذيب ـ وها باملُقيم وحش د فس
، واهللا الصحاح فهو من الصحيح احملفوظكتابه يف األزهري  ، وما عزاه إليه منه لقبز ما يف الذي ال يتميصحواملُ

  .يف القرن الثاين، ومل تؤرخ وفاته فيما وقفت عليه من مصادر الليث عاش. أعلم
  .24/313؛ الوايف بالوفيات 2/270بغية الوعاة  ؛5/2253؛ معجم األدباء 1/28ذيب اللغة

  .7/346، واملوضع الثاين يف مادة خرب 15/487ذيب اللغة مادة نبا  )5(
؛ القاموس 2/1090؛ لسان العرب 5/178، 10/486 احملكم واحمليط األعظم: وانظر. 74الصحاح ص )6(

  .50احمليط ص
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كري أبو هالل العس: اخلرب منهمض املتأخرين؛ ففرق بني النبأ ووخالف يف ذلك بع

  .هم اختلفوا يف وجه الفرق بينهمابيدي؛ لكناألصفهاين والز والراغب
وجيوز أن  ،رخبه املُعلمخبار مبا ال يلإل بأ ال يكون إالَّالنأن : فريى أبوهالل العسكري

ـ نقال توال ي ،ربين عن نفسيخقال توهلذا ي ،مبا يعلمه ومبا ال يعلمه ربيكون اخل ئين عـن  ب
ل لذلك بقوله ثَّومول تنبئين عما عندي، وال تق ،ربين عما عنديخي، وكذلك تقول تنفس
öΝ ﴿: تعاىل Íκ� Ï? ù' u‹ |¡sù (# àσ ‾≈ t6/Ρ r& $tΒ (#θçΡ% x. ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„ ﴾ ]وإمنا استهزءوا بـه   :، قال]6:الشعراء

y7 ﴿تعـاىل  ل وقبو ،م مل يعلموا حقيقته ولو علموا ذلك لتوقوه يعين العذابأل Ï9≡sŒ ôÏΒ 

Ï !$t6/Ρ r& 3“ t� à) ø9 $# … çµ÷Áà) tΡ š�ø‹ n= tã  ﴾]مل يكن يعرف شـيئا   �وكان النيب : قال ،]100:هود
  .منها

مر تقول هذا األ .بغري محل النبأ عنه قد يكون - أيضا -يء نباء عن الشاإلكما أن 
بكذا ئُنبِي، 1(اخلرب خبار ال يكون إال حبملن اإلأل ؛ر بكذاخبِوال تقول ي(.  

ـ  ،عظيمة ذو فائدة خرب :النبأَ؛ فريى أن )هـ403( وأما الراغب األصفهاين ل حيص
أو غلبةُ به علم قال للخربأنه ، وظنال ي ن؛ وهـي حىت يتضمن هذه األشياء الثالثـة  أٌب :

أوغلبةُ ظن ا علم حصول فائدة منه، وأن تكون الفائدة هلا شأنٌ عظيم، وأن حيصل.  
ى عن الكـذب، كـالتواتر،   تعرأن ي أٌبقال فيه ناخلرب الذي ي حق مث أضاف أن من

  )2(.� يبالن ، وخربِ� اهللا وخربِ
  .)3(االشتقَاقِوحكاه عن غريه من أئمة  )هـ1205( وصححه املرتضى الزبيدي

هم والصحيح املختار ما نقله األئمة املتقدمون؛ فهم أعرف باللسان العـريب، وإلـي  
املرجع يف معرفة الترادف والفروق، وصحيح اللغة من سقيمها، ويكفينا يف ضعف التفريق 

أبو العبـاس  : ا، وأصدق أهل العربية لسانمام الكوفيني يف النحو واللغةأنَّ إ -لغةً  -بينها 
ح بأنّ أخربنا وحدثنا وأنبأنا ؛ قد صر-وهو ممن ينقل عنه إنكار الترادف اللغوي  -ثعلب 

  . اللغة سواءيف

                                                   

  .41الفروق اللغوية ص )1(
  .393معجم مفردات ألفاظ القرآن ص )2(
  .11/125 تاج العروس من جواهر القاموس )3(
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  .ن والسنة صحيحة، وكفى ما شهيداويدل على ذلك شواهد كثرية من القرآ

   :فمن ذلك
›7 ﴿: قول اهللا تعاىل Í× tΒ öθtƒ ß^ Ïd‰ pt éB $yδ u‘$t7 ÷z r&  ﴾] وقولـه  ]4:الزلزلـة ،� :﴿ Œ Î) uρ §� |�r& 

÷ É<̈Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡uρø— r& $ZVƒÏ‰ tn $£ϑ n= sù ôN r' ¬7 tΡ ÏµÎ/ çνt� yγøß r&uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã t∃¡� tã … çµŸÒ÷èt/ uÚ{� ôã r&uρ .tã <Ù÷èt/ 

( $£ϑ n= sù $yδ r' ¬6tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ôtΒ x8r' t7 /Ρ r& # x‹≈ yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤ r' ¬7 tΡ ÞΟŠ Î= yèø9 $# ç�� Î6y‚ø9  ﴿: �وقوله . ]3:التحرمي[﴾  #$
Ÿωuρ y7 ã∞ Îm;uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9�� Î7 yz ﴾ ]ــاطر ــه ]14:ف ‰ô ﴿: �، وقول s% $tΡ r' ¬6tΡ ª! $# ôÏΒ öΝ à2Í‘$t6÷z r& ﴾ 
  .)1(، وغري ذلك من اآليات]94:التوبة[

رِ إِنَّ من الشج «:�رسولُ اللَّه  قال عن ابنِ عمر قالما جاء : ومن السنة الصحيحة
 شـجر وقَع الناس فـي  ؟، ف إِنها مثَلُ الْمسلمِ فَحدثُونِي ما هييسقطُ ورقُها و الشجرةً 

حدثْنا ما هي يا  :ثُم قَالُوا ،تنها النخلَةُ فَاستحييقَع في نفِسي أَوو :د اللَّهقال عب ،واديالب
  . )2(» لَةُهي النخ :قال .؟ سولَ اللَّهر

  .)3("هي ما أخربوين"رواية  وجاء يف
  .)4("أنبئوين"ويف رواية 

  .)5("االلَّه أخبِرنا  يا رسولَفقالوا "يف رواية و

                                                   

؛ اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييـد  304-303جزء التسوية بني حدثنا وأخربنا للطحاوي ص: انظر )1(
  .130، 124السماع للقاضي عياض ص

باب مثَلُ املؤمن . ة القيامةصف. ؛ ومسلم61:ا، حباب قولِ احملَدث حدثَنا وأَخبرنا وأَنبأَن. العلم. رواه البخاري )2(
  .2867:ح ،ؤمن القارئ للقرآن وغري القارئاملباب ما جاء يف مثَل  .مثَالألا .؛ والترمذي2811:حمثَلُ النخلَة 

. 4698:﴾، حكَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها يف السـماء  ﴿ :تعاىل باب قوله .التفسري. رواها البخاري )3(
؛ 2811:،حباب مثَلُ املؤمن مثَـلُ النخلـة  . صفَة القيامة. ؛ ومسلم6144:، حباب إكرام الكَبري. دبألا ويف

  .304والطحاوي يف جزء التسوية بني حدثنا وأخربنا ص
، ومستخرج اإلمسـاعيلي مـن   1/182مستخرجه على الصحيح، كما يف فتح الباري يف ي اإلمساعيل رواها )4(

املباركفوري يف مقدمـة حتفـة   العالمة  قد ذَكروقد كان موجودا إىل عهد قريب، ف. دة اليوماملستخرجات املفقو
مكتوبة خبط احلافظ ابن حجرٍ حمفوظة يف اخلزانة اجلرمنية، وأنَّ احلافظ اختصر هذا الكتاب  األحوذي أنَّ منه نسخةً

اه وخلص365ملصنفات الواردة يف فتح الباري ص؛ معجم ا228مقدمة حتفة األحوذي ص: انظر ."املنتقى"ه ومس.  
  .131:، حباب احلياء يف العلم. العلم. رواها البخاري )5(
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أيها النـاس   «:قعد على املنرب فقال �رسول اهللا  أنَّ ب عن فاطمة بنت قيسو

  .)1(» ...حدثين متيم الداري أن أناسا من قومه كانوا يف البحر يف سفينة هلم
  .)2(» ...ااري أتاين فأخربين خربا الدمتيم لكن...«: وجاء يف رواية

ذُكر؛ قد أورد الكثري منها الطحاوي يف جزئه والقاضي عياض يف ويف الباب غري ما 
  .اإلملاع

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7���� : : : :S	3�k� �#� :� �1/�1� �1��� �&� � 8@ �����S	3�k� �#� :� �1/�1� �1��� �&� � 8@ �����S	3�k� �#� :� �1/�1� �1��� �&� � 8@ �����S	3�k� �#� :� �1/�1� �1��� �&� � 8@ �����....  

بعد عرض أقوال علماء اللغة يف الفرق بني هاته الصيغ وبيان صواب القول فيهـا،  
  :وبيان أرحج األقوال، فأقول سأتناول هنا مذاهب أهل احلديث يف املسألة مع املناقشة

  :اختلف أهل احلديث يف التفريق بينها على قولني
عدم التفريق بينها، وأا سواء، بقاء على أصل اللغة؛ فيصح إطالق  ::::ول األولول األولول األولول األولالقـالقـالقـالقـ    ����
  .وأنبأنا يف السماع من لفظ الشيخ ويف القراءة عليهحدثنا أخربنا و

ه قال الزهري، واحلسـن، وعطـاء،   وهذا مذهب معظمِ احلجازيني والكوفيني، وب
القطــان،   بن سعيد ومنصور، والسفيانان، وأبو حنيفة يف أحد قوليـه، ومالك، وحيىي

، ووهـب بـن   )4(، والنضر بن مشيـل )3(وأمحد، ويزيد بن هـارون، وأبوعاصم النبيل

                                                   

ما جاء يف النـهي   باب. الفنت. ؛ الترمذي2942:ح قصة اجلساسةباب . الفنت وأشراط الساعة. رواه مسلم )1(
  .4326:، حيف خرب اجلساسةباب . املالحم. ؛ أبو داود2253:، حعن سب الرياح

؛ الطحاوي يف جزئـه  26786:؛ أمحد يف املسند،ح4074:باب فتنة الدجال، ح. الفنت. رواها ابن ماجه )2(
  .305ص
 ،ثبـات احلافظ شيخ احملدثني األ اإلمام]. ع[ موالهم الضحاك بن خملد بن الضحاك، أبو عاصم الشيباينهو  )3(

هـ، 122ولد سنة، من حفظه إال ث قطٌّبله وعقله، ومل حيدبيل لنب بالنقِّلُ، وإتقاناً وديانةً وعلماً متفق عليه زهداً
  .هـ212سنة ويفوت

التاريخ  ،4/463اجلرح والتعديل  ؛336/ 4التاريخ الكبري  ؛9/296بن سعد اطبقات ؛ 485-9/480السري 
  .1/366تذكرة احلفاظ  ؛291-13/281 الكمال ت ؛474-352خلليفة بن خياط ص

، نزيل مرو ، ثقة حجةاحلافظ اإلمامالعالمة  ].ع[ة، أبو احلسن املازين البصري النضر بن شميل بن خرشهو  )4(
هــ،  122 سنة ولد. مام يف العربية واحلديث، وهو أول من أظهر السنة مبرو ومجيع خراسانوقاضيها، إ وعاملها

  .هـ204يوم من سنة أولودفن يف هـ، 203 ومات يف آخر يوم من سنة
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 ، واختاره البخاري ونصره الطحاوي يف جزئه والقاضي عياض يف اإلملاع وحكاه)1(جرير

  )2(.عن األكثرين، وعلى هذا املذهب استمر عمل املغاربة
  :أكتفي بذكر بعضها" الكفاية"يف كتابه  األئمة مسندةً وقد حكى اخلطيب أقوالَ

  .)3() حدثنا يقول فال بأس أنْ الرجلُ ا قرأ عليإذ (:البصري قال احلسن -1
  .)4() نعم: لمنصور ؟ قا حدثين أقول: فقلت ،قرأت على منصور (:شعبةقال و -2
  .)5() رأت على العامل فال بأس أن تقول حدثناإذا ق (:سفيان الثوري قالو -3
عن وابن جريج وسفيان الثوري وأبا حنيفة  اسألت مالك (:النبيل قال أبو عاصم -4

ـ   ،نعم: قالوا ،؟ "حدثنا" فيه فيقول احملدثجل يقرأ على الر هـذان  : و عاصـم قـال أب
  .)6() حجازيان وهذان عراقيان

  .)7() واحد إذا أراد به السماع أخربنا وحدثنا ومسعت (:قال حيىي بن سعيد -5
  .)8() واحد شيء وأخربنا حدثنا (:حنبل بن أمحد قالو -6

                                                                                                                                                  

تـذكرة  ؛ 29/379 الكمـال  ت ؛8/477اجلرح والتعديل  ؛8/90ريخ الكبري التا ؛9/377طبقات ابن سعد 
   .5/397 األعيانوفيات ؛ 2/316بغية الوعاة  ؛6/2758معجم األدباء ، 1/314احلفاظ 

 ،]ع[زدي أبو العبـاس البصـري   األ ياجلهضمع اهللا بن شجا وهب بن جرير بن حازم بن زيد بن عبدهو  )1(
  . هـ206مات سنةهـ، و130بعد ولد .اإلمامالصدوق . احلافظ
 الكمـال  ت ؛9/28اجلرح والتعـديل   ؛8/169 التاريخ الكبري؛ 472صتاريخ خليفة  ؛445-9/422السري 

  .1/336تذكرة احلفاظ  ؛31/121
؛ 1/515؛ شرح العلل 123، 122، 130؛ اإلملاع ص86التسوية بني حدثنا وأخربنا للطحاوي ص: انظر )2(

، فـتح  1/182؛ فتح الباري 1/33؛ الباعث احلثيث 35-2/34تبصرة والتذكرة ؛ ال84مقدمة ابن الصالح ص
  .2/1146؛ جامع بيان العلم وفضله 253؛ ما ال يسع احملدث جهله ص281؛ العايل الرتبة ص2/35املغيث 

. الكفاية باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال يف أحاديث العرض حدثنا وال يفرق بني مسعت وحدثنا وأخربنا )3(
  .439ص. باب ذكر الرواية عمن أجاز أن يقال يف أحاديث العرض حدثنا: ، وانظر438ص
 .5/706 -مع السنن  -؛ علل الترمذي 439ص. املصدر نفسه )4(

 .440-439الكفاية ص )5(

 .440ص. املصدر نفسه )6(

  .2/1157امع بيان العلم ج؛ 444ص. املصدر نفسه )7(
  .444الكفاية ص )8(
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التفريق بني الصيغ حبسب افتراق أحوال التحمل، فيخص التحديث  ::::القـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـاني    ����

  .مبا تلفظ به الشيخ واإلخبار مبا يقرأ عليه
، واخلراسانيني، وبه قال ابن جريج، وابن املبارك، أهل املشرقمذهب مجهور وهذا 

واألوزاعي، وابن وهب، ومحاد بن زيد، وأمحد بن صاحل، ويونس بن عبد األعلى، وابـن  
وأبو حنيفة يف قـول ثـان،    ، وأمحد وشعبة يف رواية عنهما،الشافعي وأصحابهمعني، و
وأئمة  هلنسائي، واحلاكم ونقله عن أكثر مشاخيومشى عليه يف صحيحه، وا مسلمواختاره 

والبيهقي عن أكثر أصحاب " اإلنصاف"عصره، وحكاه حممد بن احلسن التميمي يف كتبه 
  .)1(احلديث

وقيل إنَّ أول من أحدث الفرق بني هذين اللفظني ابن وهب، والظـاهر أن ذلـك   
  )2(.خبصوص مصر؛ فقد نقل التفريق عن ابن جريج واألوزاعي

 ما اإلنباء فهي عند املتقدمني مبعىن اإلخبار، فقد سئل أمحد بن صاحل املصري عـن وأ
حدثنا أحسن شيء يف هذا، وأخربنا دون حدثنا، وأنبأنا :( ؟؛ فقال أنبأناو أخربناو حدثنا

  .)3()مثل أخربنا 
 ن صـرن جييزه، وممم ا الشيخ هشافح وأما يف عرف املتأخرين فهي لإلجازة اليت ي

  )4(.بذلك منهم احلاكم النيسابوري يف معرفة علوم احلديث
  :وهذه بعض النصوص من كالم املتقدمني ممن فرق بني حدثنا وأخبرنا

فهـو   "حـدثين " قا إذا قالكان ابن جريج صدو( :قال حيىي بن سعيد القطان -1
  .)5() هو شبه الريح، ف"قال" فهو قراءة، وإذا قال "أخربين" أو" أخربنا" مساع، وإذا قال

                                                   

؛ مقدمة ابن 125-124؛ اإلملاع ص518-2/516؛ شرح العلل 2/36؛ فتح املغيث 1/182 فتح الباري )1(
؛ شرح صحيح مسلم للنـووي  1/333؛ الباعث احلثيث 678؛ معرفة علوم احلديث للحاكم ص84الصالح ص

 .281؛ العايل الرتبة ص1/169؛ معرفة السنن واآلثار 36-2/35، التبصرة والتذكرة 1/130

 .1/334؛ الباعث احلثيث 2/37؛ فتح املغيث 84؛ مقدمة ابن الصالح ص125ص اإلملاع: انظر )2(

 416ص. باب ما جاء يف عبارة الرواية عما مسع من احملدث لفظا. الكفاية )3(

  .678؛ معرفة علوم احلديث ص171؛ النكت على نزهة النظر ص1/182فتح الباري : انظر )4(
الكمـال   ؛ ت434ص. ورأى أنَّ ذلـك كافيـة  " اأخربن"العرض باب ذكر الرواية عمن قال يف . الكفاية )5(

18/351. 
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  .)2() بةيذَفهي كُ "حدثين" أ العامل على العامل فقالرقَ إذا (:)1(وقال عوف -2
قيـل   ،"قرأت"يقول  (:- العاملأ على رفيمن قَ - وقال أمحد بن صاحل املصري -3

فَلم يكذب،  "حدثنا" له أن يقول إال كما قرأ فإن قالال ينبغي : ، قال؟" ثنا" فإنْ قال: له
  .)3() هو دون ثنا: قال ،؟ "أنبأنا"و "أنا" فإنْ قال :قيل له

" أخربنا"أحسن شيء يف هذا، و" حدثنا:( "؟ فقال أنبأناو أخربناو حدثنا وسئل عن
  .)4(" )أخربنا"مثل " أنبأنا"و" حدثنا"دون 

، وإذا قرأ "أخربنا" إذا قرأت على العامل فقل (:وليق مسعت الشافعي:الربيعوقال  -4
  .)5(" )حدثنا" فقلعليك 

 احملدث فقـل إذا مسعت من :مسعت أيب يقول :(عبد اهللا بن أمحد بن حنبلوقال  -5
، ومسعـت أيب  "قرئ عليـه "، وإذا قرئ عليه فقل "قرأت" ، وإذا قرأت عليه فقل"حدثنا"

  .)6()حدثنا : ، إذا مسعت فقلن كما كانتبي أنْ وأحب إيلَّ: يقول
يف فهم كالمهم، فحمله بعضهم على الوجوب كما  مث اختلف املتأخرون من بعدهم

هو ظاهر كالم ابن الصالح، وعزا النووي القولَ بالوجوب إىل مسلم، ونقله ابن فـارس  
  )7(.اللغوي عن قوم، وهو مذهب بعض احلنابلة

                                                   

عـداده يف   .ل شهر بهب مل يكن أعرابيا ،]ع[ .البصري األعرايبأبو سهل  ،احلافظ اإلمام .بن أيب مجيلة عوف )1(
  .هـ146مات سنةو هـ،58ولد سنة. ثبت، لكنه قدري شيعي ة، وهو ثقصغار التابعني

 .22/437؛ ت الكمال 7/15؛ اجلرح والتعديل 7/58كبري ؛ التاريخ ال6/383السري 

 .1/516؛ شرح العلل 429باب ذكر الرواية عمن مل جيز أن يقول يف عرضه مسعت ص. الكفاية )2(

 1/517؛ شرح العلل 432ص. باب ذكر الرواية عمن قال جيب البيان عن السماع كيف كان. الكفاية )3(

 .416ص. لرواية عما مسع من احملدث لفظاباب ما جاء يف عبارة ا. الكفاية )4(

  .1159-2/1158؛ جامع بيان العلم 435؛ الكفاية ص1/169؛ معرفة السنن واآلثار 74الرسالة ص )5(
. 1/517؛ شرح العلـل  431ص. باب ذكر الرواية عمن قال جيب البيان عن السماع كيف كان. الكفاية )6(

 .436العرض أخربنا ص باب ذكر الرواية عمن قال يف. الكفاية: وانظر

؛ التبصـرة  2/45؛ فتح املغيـث  1/130 للنووي ؛ شرح صحيح مسلم79مقدمة ابن الصالح ص: انظر )7(
  .2/35والتذكرة 
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بن أيب مجيلة، وأمحد بـن  عوف  كالم -أعين القول بالوجوب  -ويدلُّ عليه : قلت

؛ وهذا ظاهر يف عدم " حدثنا"استعمال  حا أنَّصاحل املصري؛ حيث صربيف القراءة كذ
  .اجلواز، واهللا أعلم

كالمهم على  -ومن قبلهما القاضي عياض  -ومحل احلافظ ابن رجب وابن حجر 
  . )1(االستحباب

كنت أقرأ علـى   (:ابن رجب مبا جاء عن إسحاق بن هانئ أنه قالاحلافظ واستدل 
من أقـرأ   هذا أحب إيلَّ: و ينظر معي، فقالوه ،أنظر يف كتاب وأنا ؛احلديث أيب عبد اهللا

: شئت، ولكن أَحب إيلَّ أن تصدق، تقـول  قل إنْ: ، قال"حدثين"أقول : عليك، قلت له
  .)2() قرأت

���C�� 7�������C�� 7�������C�� 7�������C�� 7���� : : : :[ـ#gm��  ::::�)&�0jــ� ��gm#ـ]�)&�0jــ� ��gm#ـ]�)&�0jــ� ��gm#ـ]�)&�0jــ� 

 ما قرره ابـن  مل أقف للقائلني بالتفرقة على حجة يستند إليها يف ما ذهبوا إليه؛ إالَّ
دقيق العيد من أنَّ لفظ التحديث أعم من لفظ اإلخبار لغةً، فكـلُّ حتـديث إخبـار وال    
ينعكس، وأنَّ إطالق حدثنا على العرض بعيد من حيث الوضع اللغوي خبالف أخربنا فهو 

  .صاحل للسماع والعرض
عليه ذكر حنو ما  مٍمث وقفت بعد ذلك على كالم إلمام متقددقيـق، أال   ذكره ابن

عن  تسألْ:( /قال . )هـ276( ريوينبة الديقت أديب الفقهاء وفقيه األدباء ابن: وهو
  .؟، والفرق بينهما ؟" أخربنا"و" حدثنا"الفرق بني 

: ا، تقوليغا وتبلبتاوك قد تكون مشافهةً" أخربنا"إال مشافهة، و" حدثنا"ال يكون 
 ك بذلك املخـرب يشافه ؛ إال أنْ"حدثنا"ه، وال تقول أخربنا رسولُيف كتابه، و أخربنا اُهللا

   .)3()بذلك 
أَنَّ  احملقِّقون مـن أهـل احلـديث    عليه الذي وخالصة القول حول هذا الفرق أنَّ

  .سواءباء عندهم نإلاخبار وإلالتحديث وا

                                                   

  .1/182؛ فتح الباري 517؛ 1/508؛ شرح العلل 132اإلملاع ص: انظر )1(
  .4/389أمحد ، بواسطة موسوعة أقوال اإلمام 2224: رقم -رواية ابن هانئ  -مسائل أمحد  )2(
  .386املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري ص )3(
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öΝ à2Í‘$t6÷z r& ﴾ ]وحديث ابن عمر وحديث متيم الداري وقد سبق ذكرمها، ]94:التوبة.  
1(بينها لغةًعلى التسوية  أهل العلم وقد نقل احلافظ ابن حجر إمجاع( .  

ال نسـلم ذلـك ألن   : ؛ فقال)هـ855( رض عليه احلافظ بدر الدين العيينواعت
 ،وهو العلم بالشـيء  -بضم اخلاء وسكون الباء  -ر بر من اخلُبواخلَ ،احلديث هو القول

   .أي علمته ؟ رت هذابِأين خ :نوم ،ربةًا وخربره خخبأَ الشيَء رتبِخ :من
وكل ما جاء من لفظ اخلرب ومـا   ،هذه األلفاظ بالنسبة إىل االصطالحوإمنا استواء 

  .)2() فمعناه األصلي هو العلم فافهم ؛يشتق منه يف القرآن واحلديث وغريمها
ذلـك   اإلمجاع على التسوية من حيث اللغـةُ، والظـاهر أنّ   ذكرابن حجر : قلت

ك بعض املتأخرين، وما ذكره حاصل بني املتقدمني من أهل اللغة؛ وإالَّ فقد خالف يف ذل
م، وقد سبقه الستخراج الفرق بني هذه األلفـاظ  ن تقدم العيين هنا ليس بناقضٍ إلمجاعِ

  .العسكري واألصفهاينُّ كما سبق بيانه يف الفرع األول
اجلامع بني التحديث واإلخبار من حيث اللغة  وما استدل به العيين ليس بالقوي؛ ألنَّ

فادعاُء الفرقِ بينها واالحتجاج لذلك من اللغة فيه عناٌء وتكلُّـف   خيفى؛ اإلعالم كما ال
  .شديد، فال داعي لتوجيه ما نقل من التفريق بذلك

لكن أصبح الفرق بينها هو الشائع الغالب على أهل احلديث، فصار حقيقةً عرفيـةً  
م على احلقيقة اللغوية، وأحسنقدفت ما يه به أنْوج قوا بينها للتمييـز بـني   : قاليهم فرأن

 ماعالس صطق واملشافهة" حدثنا"ـبأحوال التحمل، فخة إشعارها بالن3(لقو(.  

                                                   

  .1/182فتح الباري : انظر )1(
  .2/17عمدة القاري  )2(
؛ فتح 169؛ الرتهة ص1/182؛ فتح الباري 1/110؛ انتقاض االعتراض 84مقدمة ابن الصالح ص: انظر )3(

  .2/37املغيث 
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م مـن االصـطالحات   مـا تقـد   وكلُّ:( / )هـ544( قال القاضي عياض

من وجه االستحسان للفرق لطـرق األخـذ    إالَّ ؛واالختيارات ال تقوم لترجيحها حجةٌ
  ...واضعة لتمييز أهل الصنعة أنواع النقلوامل

ن أمجلُكَوالتمييز إذا أم شاهدته من أهل  الذيوهو  ،ثباحملدحريالت يف الرن واية مم
للنقل  وأا طرق ،ت األصول املتقدمةإذا صح قوأما من جهة التحقيق فال فر، أخذنا عنه

ألنه إذا مسعه منه فـال شـك يف   سواء؛  أناأنبو أخربناو دثناالعبارة فيها حب صحيحة، وأنَّ
وإن مل  ،له به حقيقة فهو إخبار ؛ه عليهزه له أو أقروكذلك إذا قرأه عليه فجو ،إخباره به
يسمع م؛فكذلك إذا كتبه له أو أذن له فيه ،منه يه كلمةًن ف حقيقـةً  كله إخبار  وإعـالم 

  .فكأنه مسع منه مجيعه ،يذكره له لذياوروايته له بسنده  ،بصحة ذلك احلديث أو الكتاب
أهلها حقيقةً هذا مقتضى اللغة وعرف 1() ا وال فرق فيها بني هذه العباراتوجماز(.  

ر؛ ألنه صار حقيقـةً  لكن ينبغي مراعاةُ االصطالح املذكور لئال ختتلط األمو: قلت
غري واحد مـن  ، فال جيوز إبدال حدثنا بأخربنا أو عكسه كما صرح بذلك عرفيةً عندهم

" حدثين"و" حدثنا"اتبع لفظ الشيخ يف قوله  (:املتقدمني؛ منهم أمحد بن حنبل، حيث قال
من اختالطُ ما هو مسموع مبا هو مقروء أو ؤوإالَّ فال ي .)2() ال تعده" أخربنا"و"مسعت"و

  .، واهللا أعلى وأعلممبا هو جماز
  
  
  
  
  

                                                   

 .133-132اإلملاع ص )1(

 .87ابن الصالح ص ؛ مقدمة423الكفاية ص )2(
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هذا الفرق مبين على التفريق السابق يف مراعاة أحوال التحمل، والتزامهـا، وعـدم   
  .اخللط بينها

فقد ذهب مجاعةٌ من احملدثني إىل التفريق بني ما مسعه الراوي يف جملس الشيخ مـع  
  ".حدثين"ويقول يف الثاين ، "حدثنا"غريه، وبني ما مسعه وحده؛ فيقول يف األول 

وبني ما مسعه بقراءة غريه؛ فيقـول يف   ،وكذلك فرقوا بني ما قرأه بنفسه على الشيخ
  ".أخربنا"، ويقول يف الثاين "أخربين"األول 

ابن وهب، ومالك، وسعيد بـن  : قل هذا التفريق عن طائفة من السلف منهموقد ن
إسحاق بن راهويه، وحيىي بن سعيد القطان، أيب مرمي املصري، وابن سريين، واألوزاعي، و

وأمحد يف رواية عنهما، واختاره مسلم، ومشى عليه يف صحيحه، وكذا احلاكم، ونقله عن 
  .)1(أكثر مشاخيه، وأئمة عصره

وما  ،مع الناس فهو ما مسعت "حدثنا" ما قلت :()هـ197( قال عبد اهللا بن وهب
فهو ما قرئ على العـامل وأنـا    "أخربنا" وما قلت ،فهو ما مسعت وحدي "حدثين" قلت

  .)2() يعين وأنا وحدي ؛فهو ما قرأت على العامل "أخربين"وما قلت  ،شاهد
ن أيب ثنا الوليد بن شجاع حدثين محزة عن رجاء ب :()هـ279( قال ابن أيب خيثمة
ا أبو ن :، ورمبا قالحدثين أبو هريرة :رمبا حدثنا ابن سريين فيقول :سلمة عن ابن عون قال

 :أكـون وحـدي فيحـدثين فـأقول    : قال ،؟ با بكركيف هذا يا أ: ، قال فيقولهريرة
  .)3(" )ثنا: "كون يف مجاعة فيحدثنا فأقولوأ ،"حدثين"

ا كتبت عنك حديثً: قلت أليب عمرو األوزاعي (:)هـ203( بن مزيدالوليد  وقال
أته على مجاعة ، وما قر"ينحدث" ما قرأته عليك وحدك فقل فيه: قال ،؟ فما أقول فيه اكثري

                                                   

؛ 2/40؛ التبصرة والتـذكرة  678؛ معرفة علوم احلديث ص425؛ الكفاية ص86مقدمة ابن الصالح ص )1(
 .1/182؛ فتح الباري 1/266؛ شرح النووي على مسلم 43-2/42االقتراح ص ؛ فتح املغيث 

لقول فيمن مسع حديثا باب ا 425؛ واخلطيب يف الكفاية ص5/702 -مع السنن  -رواه الترمذي يف العلل )2(
  .127وحده؛ والقاضي عياض يف اإلملاع ص

صـالح هلـل،    بعة، وحبثت عنه يف املطبوع من التاريخ الكبري، ط1/519ذكره ابن رجب يف شرح العلل  )3(
 .ه يف اجلزء املفقود منهعادل بن سعد، وأمين بن شعبان، فلم أعثر عليه، فلعلَّ بعةوط
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ـ "أخربين" وحدك فقل فيه ، وما قرأته علي"حدثنا" أنت فيهم فقل فيه علـى   ئرِ، وما قُ

ا أجزتـه  ، وم"رينخب"، وما أجزته لك وحدك فقل فيه "أخربنا"مجاعة أنت فيهم فقل فيه 
  .)1(" )رناخب" جلماعة أنت فيهم فقل فيه

فـالن  " :إنك تقول - وهو ابن سعيد القطان - قلت ليحىي: علي بن املديين وقال
ال، ما مهـا  : قال ،؟ فحدثين وحدثنا عندك سواء ؛"قال حدثنا فالن"، و"ال حدثين فالنق

: فأَشك فأقول "حدثين" ، ورمبا قال"حدثين" فال يعجبين أن أقول "حدثنا"سواء، إذا قال 
  ".حدثينقال " :فال أستجيز أن أقول "حدثنا" ، فأما إذا قال"حدثنا" قال

لفظ الشيخ يف  بعات: عن هذا الكالم فقال أبو عبد اهللاسألت أبا عبد اهللا : ال حنبلق
ـ بي ه، فإذا كانـت قـراءةً  دع، وال ت"أخربنا"و ،"مسعت"و ،"حدثين"و ،"حدثنا" قوله نت 

ضالقراءة، وكذلك العرا تريد أنْ، إمنالشيخ ر لفظَ، وال تغي به، هو  ظَلفَّه كما تلفظَ تؤدي
  .)2(تعاىل شاء اُهللا أسلم لك إنْ

الوجـازة يف صـحة   "يف كتاب  )3()هـ392( عمرياحلافظ أبو العباس ال ىحكو
وإذا  ،"حدثين"إذا حدثك العامل وحدك فقل :( أنه قال أمحد بن حنبل عن" القول باإلجازة

" قرئ عليه فقـل  وإذا  ،"قرأت عليه"وإذا قرأت عليه فقل  ،"حدثنا"حدثك يف مإل فقل 
ما قالـه أمحـد    )هـ737( الفقيه املالكي ابن احلاجاستحسن و). قرئ عليه وأنا أمسع 

  .)4(يحريف الت أبلغُ إنه: وقال

                                                   

؛ والقاضي عياض يف اإلملاع 434باب ذكر الرواية عمن قال يف العرض أخربنا ص. رواه اخلطيب يف الكفاية )1(
 .1/519؛ وذكره ابن رجب يف شرح العلل 127ص

 .423ص. باب ما جاء يف عبارة الرواية عما مسع من احملدث لفظا. رواه اخلطيب يف الكفاية )2(

احلافظ اللغوي، أحـد   ماماإل .سطيندلسي السرقَألمري اعال أبو العباس زياد،الوليد بن بكر بن خملد بن أيب  )3(
  .هـ392سنة  تويف بالدينور. لقي يف رحلته أكثر من ألف شيخ، الرحالة يف احلديث

السـري   ؛480بغية امللـتمس   ؛924صالصلة البن بشكوال  ؛63/111؛ تاريخ دمشق 15/625تاريخ بغداد 
 .27/265؛ الوايف بالوفيات2/380، نفح الطيب 3/1080تذكرة احلفاظ ؛ 17/67

باب . ري روى حنوه اخلطيب يف الكفايةم؛ وما حكاه الع2/490النكت على ابن الصالح للزركشي : انظر )4(
 .431ص. ذكر الرواية عمن قال جيب البيان عن السماع كيف كان
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حممد بن سنان قـال   حدثنا: يف موضع من صحيحه؛ فقال عه البخارينوص: قلت

  .)1(قال حدثين أيبإبراهيم بن املنذر قال حدثنا حممد بن فليح  حدثينو ححدثنا فليح 
وهذا تفصـيلٌ حسـن، وعليـه أدركنـا     :( واستحسن البيهقي هذا الفرق؛ فقال

  .)3()رائق  نهو حس:( ، وقال ابن الصالح )2()مشاخيَنا
على االستحباب كما قال ابن رجـب، وحكـاه اخلطيـب     وهذا التفريق حممولٌ

وإمنا  ؛باجلمع" حدثنا" ملنفرديقول ا، ألنه جائز يف اللغة أن )4(البغدادي عن كافة أهل العلم
  . لحميز بني أحوال التميِللتفرقوا 

" أخربنـا "و" حدثين"بدل " حدثنا"ونقل اخلطيب عن بعض املتقدمني جواز إطالق 
أمحد بن صاحل، وابن املبارك، وحيىي القطـان،  : قل عنهموالعكس، وممن ن" أخربين"بدل 

  .وأمحد بن حنبل، وغريهم
 ،؟" حدثنا": يقول عن الرجل حيدث الرجل وحده املصري أمحد بن صاحل لسئ -1

فسأله عن  :قيل ألمحد .وإمنا هو الرجل وحده، نعم جائز هذا يف كالم العرب فعلُنا (:قال
ثه به يقولشيء وهو مع مجاعة فحد "5() نعم جائز: قال ،!؟" ثينحد(.  

 :بن حنبـل  أليب عبد اهللا يعين أمحدقلت  (:سليمان بن األشعث أبو داود قالو -2
  .)6() ال بأس به: قال ،؟ فالن إذا مسع الرجل وحده يقول حدثنا

: فقـال  ؛بن محيد احلذاء وذكر عبيدةَ ،قال أبو عبد اهللا (:أبو بكر األثرموقال  -3
وهو  "حدثين": يقول ليس هذا جائزا أنْ وأ: ، قيل له"فالن حدثين"كان يقول يف حديثه 

نت أنه سهل فظن ،؟ وقد أشهد مجاعة "أشهدين" ه قد حدثه فيمن حدث، ويقولينوي أن
  .)7() يف ذلك

                                                   

  .2/8عمدة القاري  وانظر كالم العيين يف. 59:، حمن سئل علما وهو مشتغلالعلم، باب . صحيح البخاري )1(
  .1/520نقله ابن رجب يف شرح العلل  )2(
 .86مقدمة ابن الصالح ص )3(

  .1/519؛ شرح العلل 425الكفاية ص )4(
 .425ص. رواه اخلطيب يف الكفاية باب القول فيمن مسع حديثا وحده )5(

 .املرجع السابق )6(

 .426ص املرجع السابق )7(
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ال بـأس أن   (: الرجل يسمع من احملدث يف مجاعةقال عبد اهللا بن املبارك يفو -4

  .)1() ، ألن احملدث قد أراده فيمن أراد"حدثين"و "أخربين" يقول
 البغدادي يف نسـبته   -ي ومن قبله احلافظ الزركش -وقد نازع السخاوي اخلطيب

 نَّأ نم" مآخذ العلم"االستحباب إىل كافَّة أهلِ العلم مبا ذكره ابن فارس اللغوي يف جزء 
عليه مل جيـز أن   رئقُ وإنْ ،"حدثنا"قال ث جاز أن يث احملدحده إذا ذهبوا إىل أن مجاعةً
ث بلفظ مل أو حد ،"حدثين"قال ي أنْ زمل جي ث مجاعةًحد وإنْ ،"أنبأنا"وال  "حدثنا"يقال 

جيز وكأنه لـذلك مل يعتـربه    .)2(إنه تشديد ال وجه له :عنه ابن فارس وقال. اهأن يتعد
خالفاً اخلطيب كما قال الس3(اويخ(.  

ويرى السنَّاوي أخ االستحباب هو فيما إذا حتقَّا إمنا آنفًإليه  املشارق حني التلِحم 
فيه خالف بينـهم كمـا    رفاألم ؛لحمذ والتك يف األخالش وقع ا إنْأمو ،احلال رةَصو

  .سيأيت
بين على التفريق السنابق مسألةٌ؛ وهيوي:  

إذا شك الراوي هل مسع وحده، أو مع غريه، وهل عرض بنفسه أو عرض غريه،  -
  .، كيف يقول ؟"أخربين"أو " أخربنا"، أو "حدثين"أو " حدثنا"أو شك هل قال شيخه 

أن الشيخ  ، فيما إذا شكانبن املديين عن شيخه حيىي بن سعيد القطَّ عليفالذي نقله 
  .)4("حدثنا "قول أنه ي" حدثنا فالن"أو قال " دثىن فالن ح"  :قال

 لأن يقـو  ؛يف مساع نفسه يف مثل ذلك إذا شك واستفاد من هذا ابن الصالح أنه
 إذا شـك  رقتص، فيمرتبةً أنقص" حدثنا"و ،مرتبةً أكملُ" حدثين " بأنَّ ووجهه ،"حدثنا"

  .)5(هو األصلُ الزائد ألن عدم ا؛احتياطً على الناقص

                                                   

 .426ص. لقول فيمن مسع حديثا وحدهباب ا. رواه اخلطيب يف الكفاية )1(

 .2/492؛ النكت للزركشي 2/45فتح املغيث للسخاوي : انظر )2(

  .2/45فتح املغيث  )3(
 .86حكاه ابن الصالح يف املقدمة ص )4(

 .86ص املرجع السابق: انظر )5(
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ورج لكنِ الذي اختاره البيهقيالصالح أن يقول الـراوي ح أو " حـدثين : "ه ابن

، وغريه مشكوك فيه؛ فيبين على ؛ ألن عدم غريه هو األصل، وألنه املتيقَّندباإلفرا" أخربين"
  .)1(اليقني ويطرح الشك

هـلْ   ،ك يف احلديثربما ش ويف املسألة قولٌ ثالثٌ حكاه اخلطيب عن البرقاين أنه
وه قرأَه، عمسي وهو ؛أو قُرِئ لَى فالن: فيقولُ فيها ع2(قرأْن(.  

 عـه ه بنفسه، ومجتمري يقتضي قراءاد الضإفر نَّفإ؛ وهذا حسن:( العراقياحلافظ قال 
ق أنَّ الذي قرأَ غريه فال يمكن محله على قراءة بعض من حضر لسماع احلديث، بل لو حتقَّ

،  قرأْنا على مالك: فَيليالن وقال ،أمحد بن صاحل حني سئل عنه قاله. "قرأْنا"بأْس أَنْ يقول 
  .)3() عسمو يلى مالك، وهوإنما قُرِئ ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

 . 43-2/41؛ التبصرة والتذكرة 46-2/45؛ فتح املغيث 86مقدمة ابن الصالح ص: انظر )1(

 . 431ص. الكفاية باب ذكر الرواية عمن قال جيب السماع كيف كان )2(

  .42-2/41التبصرة والتذكرة  )3(
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����  
هذه رب تتعحيث ن، نؤند املُعن والسعنند املُة السا يف قضيقائم زالُي الاختالف احملدثني 

ـ بنا قدوهم املسائل احلديثية، وأدق املباحث اإلسنادية، كيف ال؛ من أاملسألة  عليهـا   ىن
دا ،هاأحاديث كثرية وتضعيفُ تصحيحسواء خل الصحيحني وخارجها على حد.   

وها لَووأَ وغريه، يف مصنفات املصطلحا وأشبعوها حبثً ،ام عليها العلماء كثريوقد تكلَّ
اهتماما كبريبل منـهم مـن    ؛ىل يومنا هذاإأثارها اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه  ذْا، م

 ،ج استند إليهاجة وحألدلَّ ؛له عن غريه حرجوم بقولٍ آخذٌ وكلٌ ،ستقلٍّأفردها بتصنيف م
وتعميق البحث  ،فتسارعوا لدراسة القضية ؛ومل يقنع املعاصرون مبا كتبه األسالف يف ذلك

فيها من كل جوانبها، فظهرت دراسات ةحديثية جاد، مبنية على السرب والتتبتقراء ع واالس
ة ت فالتصراألئمقادالن، م على السند املُوتطبيقاعنعن.  

مسألتنا  أشرت إليها ألنَّ لكنهذه القضية بالبحث هنا؛  تناولَأأريد أن  إن كنت الو
  .لة تلكأعلى املس ةٌمبني "عن"و "أنَّ"التفريق بني  :وهياملقصودةَ بالبحث؛ 

إنَّ :اوتوضيح و" أنَّ" بني التفريق"عن" ـ   مبين ند على أحد األقوال يف مسـألة الس
  :األقوال فيها وأقواها مذهبان هرأش وكما هو معلوم فإنَّ، عنعناملُ

  :ا ثالثة وهيعن إذا مجع شروطًعنند املُقبول الس :األول
 وأنْ -3 .وأمكن اللقاءا بعضهم بعض معاصرةو -2 .عدالة احملدثني يف أحواهلم -1

  .يكونوا براء من التدليس
  .اإلمجاع عليهى كَوح ،وهذا مذهب مسلم

. فى باملعاصرةتكْعرف أنه لقيه، وال يمل ين عن من الثقة عمعنند املُال يقبل الس :الثاين
  .ي عن مجاعة من املتقدمنيكوح ،وهو مذهب البخاري

ـ مع الس القائلون به فهل تعامل ؛يف املذهب األول فمسألتنا مفروضةٌ ؛إذاً ن نؤند املُ
ند املُمبثل تعاملهم مع السهلم تعامالً أم أنَّ ؟، عنعن جوابه فيما يلي. ؟ ا بهخاص:  

                                                   

أحكامـه وآثـاره   والتدليس "الكثري من مسائل هذا الفرق استفدا من رسالة أستاذنا الدكتور صاحل عومار  )1(
  .وما بعدها 220ص" النقدية
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علـى   ها حممولةٌوأن "عن"هل هي مبعىن  "أنَّ"القائلني مبذهب مسلم اختلفوا يف  إنَّ

السم هي حممولةٌ، أ؟ابقة ماع بالشرائط الس على االنقطاع حىت ي؟ اتصـاهلا  ف صحةُعر ،
  :على قولني
االعتبار ليس  وأنَّ ،سواء"أنَّ"و " عن"على أنَّ  ؛وهو مذهب اجلمهور ::::القَولُ األولالقَولُ األولالقَولُ األولالقَولُ األول����
   .واملشاهدة ،والسماع ،واالسة ،وإمنا هو اللقاء ،باحلروف

بأي  - ن بعض أبداعض صحيحا، كان حديث بعضهم عفإذا كان مساع بعضهم لب
  .)1(فيه علة االنقطاع نيبتي ىتحمموالً على االتصال ح -لفظ ورد 
وحأمحد بن حنبل إىل "الكفاية"فقد أسند اخلطيب يف  ؛عن مالك كي هذا املذهب 

وذكـر  ، )2() سـواء " فالنـا  أنَّ"و "عن فالن" يرى  -زعموا  - كان مالك( :قال أنه
  .)3(قون بني هاتني العبارتنيرفَاملتقدمني كانوا ال ي أنَّ "صحيحه"اإلمساعيلي يف 

  .هم كانوا يتساهلون يف ذلكأن بن حنبل كما ذكر أمحد
قلـت  : كتب إيلَّ على بن أيب طاهر، ثنا األثرم قال :()هـ327( قال ابن أيب حامت

افة ن حذبحديث سفيان عن أيب النضر عن سليمان عن يسار عن عبد اهللا : أليب عبد اهللا
بن بعث عبد اهللا  >النيب  أنَّ: وقال مالك بن أنس ،، سفيان أسنده-يف أيام التشريق  -

  . سليمان بن يسار مل يدرك عبد اهللا بن حذافةنعم مرسل، و: فقال. )4(حذافة
بعث عبد  >النيب  بني أنَّهلون بني عن عبد اهللا بن حذافة، ووهم كانو يتسا: قال

بعثـه   >وحديث أيب رافع أن الـنيب  : قلت أليب عبد اهللاو .اهللا بن حذافة، وهو مرسل
، وقال مطر عن أيب رافع >النيب  قال مالك عن سلميان بن يسار أنَّ ،)5(خيطب ميمونة

  .)6() مرسل ذاك أيضاو: فقال
                                                   

   .43-42؛ مقدمة ابن الصالح ص1/135مسلم شرح النووي على  ؛24-1/23التمهيد  :انظر )1(
  .575الكفاية ص )2(
  .2/604شرح العلل البن رجب  )3(
  .186ص .سيأيت خترجيه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل )4(
  .187-186ص.سيأيت خترجيه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل )5(
  .127ت ،72-71املراسيل البن أيب حامت ص  )6(
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ن السماع على االنقطاع حىت يتبي "أنَّ"فحملوا  ؛وهو التفريق بينهما ::::القـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـانيالقـول الثـاني����

 ، ومحلـوا أو يأيت ما يدل على أنه قد شهده أو مسعه ،خرآمن طريق  بعينه ربيف ذلك اخل
  .على االتصال بالشروط السابقة" عن"

حكـ 262( ويعقوب بـن شـبيبة   ،)هـ241( عن أمحد ي هذا املذهب  ،)هـ
   .وغريهم ،)هـ301( والربدجيي

عـروة إن عائشـة   : قال رجالً مسعت أمحد قيل له إنَّ (:)هـ275( قال أبو دواد
كيف هذا سواء، ليس هـذا  : ، قال! ؟ رسول اهللا، وعن عروة عن عائشة سواء يا: قالت
  .)1() بسواء

حممولة على االنقطـاع حـىت   " أنّ: "قال الربدجيي (:)هـ463( وقال ابن عبد الرب
أو يأيت ما يدل على أنه قد شـهده أو   ،خرآ بعينه من طريق ربماع يف ذلك اخليتبني الس

  .)2() مسعه
عن  -يعين ابن عبد الرب  -وجدت مثل ما حكاه  (:)هـ643( الصالحوقال ابن 

ه ذكر ما رواه فإن ؛"مسنده"ة يف بيللحافظ الفحل يعقوب بن ش ،الربدجيي أيب بكر احلافظ
 فرد ،مت عليهفسلَّ ،وهو يصلي �أتيت النيب « :عن عمار قال ،عن ابن احلنفية ،أبو الزبري
الس وجعله ،)3(»الم علي مسندا موالًوص.   

                                                   

 .575؛ الكفاية ص1/602بواسطة هامش شرح علل الترمذي  313ص  مسائل أيب داود )1(

  .1/24التمهيد  )2(
يف نفـس  .؛ ويف الكربى1187:باب رد السالم باإلشارة، ح. السهو. النسائي يف السنن: أخرج هذه الرواية )3(

؛ وأمحـد يف املسـند،   1112:السـالم باإلشـارة، ح   باب رد. صفة الصالة: ، ويف542:الكتاب والباب، ح
من كان يرد ويشري بيده باب .الصالة . ؛ وابن أيب شيبة يف املصنف1634:؛ وأبو يعلى يف املسند، ح17854:ح

؛ كلهم من طريق ابـن  71باب ما نسخ من الكالم يف الصالة، ص. ؛ واحلازمي يف االعتبار4856:ح. أو برأسه
وقال حسني أسد سليم عن إسناد . 1188:ح) ط مشهور(سنن النسائي .  صحيح اإلسناد: وقال األلباين. احلنفية

 .رجاله رجال الصحيح، غري إبراهيم بن احلجاج السامي؛ وهو ثقة: أيب يعلى
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أن  « :وذكر رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن احلنفيـة 

1(»ي وهو يصل �لنيب امر ب اعمار ،أنَّ: ه قالفجعله مرسالً من حيث كون فعـل  اعمار، 
  .)2() ومل يقل عن عمار، واهللا أعلم

 فهمه من صنيعه حـني أعـلَّ  إىل الدارقطين فيما  هذا القولَ ئيالعالاحلافظ ونسب 
من طريق عمرو بن سعيد عن محيد بن عبد  )3("صحيحه"أخرجه مسلم يف  إسناد حديث

مث رواها من . "قصة مرضه والوصية" ،الرمحان احلمريي عن ثالثة من ولد سعد عن أبيهم
لقولـه   فجعل هذه الرواية مرسلةً .سعدا أنَّ: طريق حممد بن سعيد عن ثالثة من ولد سعد

  .)4("نّّأ"فيها 
  ."التتبع"ة أحاديث ذا الوجه يف كتابه عد الدارقطين قد أعلَّ: قلت

ممن يذهب هذا املذهب إلعالله حـديث   -أيضا  - وعلى هذا ميكن اعتبار البيهقي
 عـن الرجـل ميـس    �ا سأل رسـول  أنّ طلقً « :طلقبن عن قيس  بن عمار عكرمة
  .)6() سؤال طلق ا مل يشهدقيس ألنَّ هذا منقطع (:قال البيهقي .)5(احلديث »...ذكره

B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7����B1�C�� 7���� : : : :[ـ#gm��        ....�)&�0jـ� ��gm#ـ]�)&�0jـ� ��gm#ـ]�)&�0jـ� ��gm#ـ]�)&�0jـ� 
وذلك  ؛يف أخرى نرقاتفتو ،قان يف حاالتفتت "أنَّ"و "عن" املسألة أنَّ يف مجلة القول

        :نت حاال؛ فثملنفسه اهيسند أنْ اوإم ،هشيخل روايةال دنسي أنْا إمالراوي  أنَّ

                                                   

؛ 242:ح. السالم يف الصالة باب رد. الصالة. ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه: أخرج هذه الرواية )1(
؛ سفيان عن عمرو عن حممد بن عليمن طريق  .71باب ما نسخ من الكالم يف الصالة، ص. واحلازمي يف االعتبار

  . وعزاه ابن الصالح ليعقوب بن شيبة يف مسنده، وقد أشار احلازمي إىل اإلرسال واالنقطاع احلاصل يف هذه الرواية
  .122؛ جامع التحصيل ص43املقدمة ص )2(
  .3079:ح. باب الوصية بالثلث. الوصية: يف )3(
  .196-195زامات والتتبع ص؛ اإلل122جامع التحصيل ص: انظر )4(
 ف يف وجوب الطهارة منهالذكر األشياء اليت اختباب . الطهارة. ابن املنذر يف األوسط: رواه من هذا الوجه )5(
؛ 1/411يف ترمجة عكرمة؛ والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار  6/483؛ وابن عدي يف الكامل 101:، ح1/203

وال أعلم روى هذا عن عكرمة غري احلسني :( وقال ابن عدي. 1/135نده وذكره يف السنن الكربى من غري أن يس
  .وهو منقطع كما قال البيهقي ). بن الوليد وهو نيسابوري ال بأس بها
 .1/411معرفة السنن واآلثار  )6(
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 نكأ ،"قال"صيغة بنة وتأيت مقر  هذه احلاليفو ،لشيخهسند الرواية أن ي ::::ىلىلىلىلاألواألواألواألو    احلـالاحلـالاحلـالاحلـال

  .� اهللا مسعت رسول اهللا أو قال رسول :عائشة قالت أنَّعروة يقول 
ابن حجر  ل احلافظُمحا الوجه ذوعلى ه ،سواء "أنّ"و "عن" احلالة تكون هذه ففي

  .ن التسويةهذا مراده مأن و ،كالم مالك
- ابن الصالح يف نقله اخلالف بني مالك وأمحد يف املسألة بامتعقِّ – قال ابن حجر

: )موذلك يتبني  إطالقه؛منهما على  كلٍّ ليس كالمذلـك  نمنهما ع سؤال كلٍّ ن نص، 
فقال  ؛"كذا: فالنا قال أنَّ"و "كذا: عن فالن أنه قال"قول الراوي  عنل سئفإنه  أما مالك

   .)1() وهذا واضح .سواء امه
  .ومل يسندها لنفسه هالراوي الرواية لشيخ ندسما إذا أَظاهر في هذا: قلت

هـذه احلالـة إذا كـان     يف مثلِ "عن"ـب "أنَّ"حلاق إعلى  االتفاق وحكى احلافظُ
بال  "عن"ت حبكم قه التحمل يدركْملن  مل يتعد ها قوالًكان خرب فإنْ( :فقال ،قوالً" أنَّ"خرب

عن : طري ما لو قالنفهو  ،مسعت كذا: قال طأبا هريرة  نَّأ :كأن يقول التابعي ،خالف
  .)2() أيب هريرة أنه قال مسعت كذا

  :هلا صورتان الفهذه احل ال لشيخه؛ لنفسه الراوي الروايةَ سندأن ي ::::الثانيةالثانيةالثانيةالثانيةال ال ال ال احلاحلاحلاحل
ـ ا يمم املروي عنه عن فعل احملكيالأو  ،يكون ذلك القولُ أنْ: األوىلالصورة  ن مك

  .هيدركَ أو ،هسمعوي ،ههداشي أن للراوي
 ،ال فرق بينهما من حيث االتصـالُ و ،سواء "عن"و "أنّ"تكون  الصورة هفي هذف

احلديث مسند يكوني يف أ :يظهر االختالف بينهما من جهة لكن.  
 اكًيلَس نَّأ ة أنه مسع جابر بن عبد اهللا حيدثطلحالوليد أيب بشر عن  رواية :الهـمث

  .)3(خيطب � رسول اهللاوة يوم اجلمع اءج

                                                   

 .591-1/590النكت  )1(

 .2/591النكت  )2(

. باب إذا دخل الرجل واإلمام خيطب. الةالص. ؛ ومن طريقه أبو داود13566:أمحد يف املسند، ح: أخرجها )3(
-4/280صحيح سنن أيب داود ). وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم :( وقال األلباين. 1117:ح

  .875:باب التحية واإلمام خيطب، ح. اجلمعة. واحلديث أصله يف صحيح مسلم. 281
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   .)1(قال �ك يسلعن عن جابر عن أيب سفيان  سفيان عن األعمش ةورواي

شـهد القصـة    أنـه  أسند الرواية لنفسه على "أنَّ"ل جابر صيغة ماستع حنيفهنا 
ـ  ،متصلة من هذا الوجه تهتكون روايف ،هحقِّ يفكن وذلك مم ا؛رهضوح ـ وت درج ضنم 

   .مسند جابر
مسند  لكنها تدرج ضمن مسند سليك ال ؛عنعنة فهي أيضا متصلةالثانية املُ وايةالر اأم

  .جابر
 قـال  � النيب أن عمر ابن رواية مثل ومثل هذا كثري يف احلديث (:قال ابن رجب

 ،� النيب عن عمر عن عمر ابن عن بعضها يوِور ،متعددة أحاديث يف وكذا، كذا لعمر
 عـن  رواه ومن عمر، ابن مسند من جعله ؛لعمر قال � النيب أن عمر ابن عن رواه فمن
 .عمر مسند من جعله ؛عمر عن عمر ابن

 قصـته،  عـن  احلكايـة  ويريدون ،فالن عن يقولون ما اكثري القدماء كان ولكن
 هارون بن موسى عن الدارقطين حكى وقد ،عنه الرواية يقصدون ال شأنه، عن والتحديث

  .)2() كذل يفعلون كانوا املتقدمني أنَّ :احلافظ
مما ال ميكن  عنهروي عن امل احملكي فعلُالأو  ،أن يكون ذلك القولُ: ةالثانيصورة ال

  .دركهيأو  ،سمعهيو هشاهدي أنْ يوالرل
ثني ة احملديه عامعلو ،متصلوهو  ،فهو مرسل صحايب ؛اكان الراوي هلا صحابي نْفإ

عى بعضهم اتفاق أهل العلم على ادن تأصل من املتأخرين منهم، وم يف ذلك إال فالخيومل 
  .)3(دوقد ر ؛االحتجاج به

 وعروة ،> رسول اهللا أن عائشة قالت ياعروة  كروايةوأما إذا كان غري صحايب؛ 
  .� رسول اهللاعن عن عائشة 

 روايـة أيب  ألمحد يف كر ذلككما ذُ ؛أما سواءفيه بعض الناس  فهذا الذي يقول
  .ية بينهماالتسو دمحكر أفأن ؛عنه داود

                                                   

؛ 1631:ح .تني إذا جاء الرجل واإلمام خيطـب باب ىف الركعباب . اجلمعة. الدارقطين يف السنن: أخرجها )1(
  .4/206التاريخ الكبري . ال يصح عن سليك: وقال البخاري. 1279:وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين، ح

 .2/603 البن رجب شرح العلل )2(

 .45ص ؛ السنن األبني2/571؛ النكت 80-79؛ التقييد واإليضاح ص38ص املقدمة: انظر )3(
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 ،نقطاعاالب "أنّ"ة غحكم لصييف "عن"و "أنَّ"ق بنيفريأن صورة ال هفالصحيح يف هذ

يف احلـديث   موضـع من حيـث  بينهما  الفرقِ يظهر أثركما  ،باالتصال "عن"ولصيغة 
  .يكونمسند  ويف أي ؛ديناسامل

 كعروة قصته، احملكي عن بالرواية اشتهر نذلك مب صما خى بينهما إنمن سو ولعلَّ
  .التحرير موعد التسامح وجه على اأحيان منهم ذلك ه وقع؛ ولعلّعائشة مع

 يكتفي من عند وال االتصال، على لحمي أن ينبغي فال منه مساع له رفعي مل من أما
  .مذهب مسلم ىعل اللقي بإمكان

ويعلِّون ا  صالتال وااليف اإلرس احلفاظ اختالفاً هادعيما  اكثري ه الصورةهذ لُومثْ
 ،قطينوالـدار  ، حـامت أيبو ،زرعـة أيب و ،ا يف كالم أمحدوهو موجود كثري األحاديث،

  .)1(وغريهم من األئمة
بالتفرقة للبخاري؛ أخذ ذلك من صنيعه مع حديث  ونسب احلافظ ابن حجر القولَ

  .)2(وميمونة كانا يغتسالن من إناء واحد >النيب  ابن عباس أنَّ
ا عن ابن عباس عن ميمونـة  كان ابن عيينة يقول أخري:( ل البخاري بعد روايته لهقا

  ".عن"و" أن"وهذا ظاهر يف عدم تسويته بني  ). والصحيح ما روى أبو نعيم
  .نفى اخلالف يف مثل هذه الصورةفذلك  من وذهب بعضهم إىل أبعد

سواء، ليس خمالفـا   صواب بن شيبة أمحد ويعقوب فما فعله( :العراقياحلافظ فقال 
ن حكـى  ممو :مث قال ..لقول مالك وال لقول غريه وليس يف ذلك خالف بني أهل النقل

يـة  غب"يف كتاب  )3()هـ642( اقون امل ابأبو عبد اهللا اتفاق أهل النقل على ذلك احلافظُ
   .)4() "النقاد

                                                   

  .2/604العلل البن رجب  شرح: انظر )1(
  .1/458وانظر كالم احلافظ يف الفتح . 253:باب الغسل بالصاع وحنوه، ح. الغسل. أخرجه البخاري )2(
. هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب حيىي أيب بكر بن خلف بن صاف األنصاري، املراكشي القـرطيب، مث الفاسـي   )3(

ا حافظًا حمداق، كان فقيها حمقِّقًا ألمساء الرجال وتوارخيهمالشهري بابن املوهـ، وتويف 583ولد سنة. ثًا ضابطًا متقن
  .شرح املوطأ، شرح مقدمة مسلم، شيوخ الدارقطين: هـ، صنف642سنة

؛ 2/302وما بعدها؛ معجـم املـؤلفني    161ص -قسم الدراسة  -؛ بغية النقاد النقلة 8/272الذيل والتكملة 
  .1/215كشف الظنون 

  .1/10وكالم ابن املواق يف بغية النقاد النقلة  .86واإليضاح صالتقييد  )4(
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باره وما حراقن املو، وأقره عليه العراقي ورته علىكان ص ما أنَّن م  دهذا النحو ع

الا منقطع ابـن   قال احلـافظ كما  ،يف صوابه، أما نقل االتفاق على ذلك ففيه نظر شك
  .)1(حجر

عند كالمه على حديث مالك عن ابن شـهاب أنَّ   -فقد قال أبو عمر بن عبد الرب 
روى هـذا  هكـذا  :( -عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة بن الزبري 

احلديث عن مالك مجاعةُ الرواة عنه فيما بلغين، وظاهر مساقه يف رواية مالك يدل علـى  
االنقطاع؛ لقوله أنَّ عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليه عروة، ومل يذكر فيه 

  .مساعا البن شهاب من عروة، وال مساعا لعروة من بشري بن أيب مسعود
عند مجاعة من أهل العلم باحلديث حممولة على االنقطـاع  " أنَّ"وهذه اللفظة أعين 

حىت يتبني السماع واللقاء، ومنهم من ال يلتفت إليها، وحيمل األمر على املعـروف مـن   
جمالسة بعضهم بعضا، ومشاهدة بعضهم لبعض، وأخذهم بعضهم عن بعض، فإن كـان  

 التصال، وهذا يشبه أنْذلك معروفا مل يسأل عن هذه اللفظة، وكان احلديث عنده على ا
  .)2() ذلك من شيء بني قفري ال موطئه يف ألنه ؛مالك مذهب يكون

 مسعود بن عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد عن املازين سعيد بنوروى مالك عن ضمرة 
 األضـحى  يف � اهللا رسـول  بـه  يقرأ كان ما الليثي واقد أبا سأل اخلطاب بن عمر أنَّ

#úX Éβــ﴿  ب قـرأ ي كان @:قال والفطر u ö� à) ø9 $# uρ Ï‰‹ Éfyϑ ø9 ÏM﴿ و ،]1:ق[﴾  #$ t/ u� tIø% $# èπtã$¡¡9 $# 

¨,t±Σ $# uρ ã� yϑ s) ø9   .)3(» ]1:القمر[﴾  #$
 عبيد عن سعيد بن ضمرة حدثين :قال ؛عيينة ابن رواه احلديث وهذا (:قال أبو عمر

 > النيب كان شيء بأي الليثي واقد أبا فسأل عيد يوم عمر خرج :قال ،اهللا عبد بن اهللا
ÏM ﴿و ،]1:ق[ ﴾ úXـ﴿ ب :فقال ؟، اليوم هذا يف يقرأ t/ u� tIø%   .]1:القمر[﴾  #$

                                                   

  .2/592النكت : انظر )1(
  . 1/82التمهيد  )2(
ما جاء باب . اجلمعة. ؛ والترمذي891:، حما يقرأ به يف صالة العيدينباب . صالة العيدين. مسلم: أخرجه )3(

. الصالة. ؛ ومالك1154:، حيقرأ يف األضحى والفطر ماباب . الصالة. ؛ أبو داود534:، حيف القراءة يف العيدين
  .494:، حما جاء يف التكبري والقراءة يف صالة العيدينباب 
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 يلـق  مل اهللا ديعب ألنَّ ؛منقطع احلديث هذا أنَّ باحلديث العلم أهل بعض زعم وقد

 وقـد  ،مدفوع غري الليثي واقد أليب اهللا عبيد ولقاء ،مسند متصل هو :مغريه وقال ،عمر
 العيـدين  يف به رأقْي ما باب يف داود أبو يذكر ملو ، الصحابة من مجاعة من اهللا عبيد مسع
  .)1() صحيح متصل عنده أنه على يدل وهذا ،احلديث هذا إال

  .)2() يف نقل االتفاق شفإنه خيد ،رمأليب عمه كنا ال نسلِّ إنْووهذا  (:قال احلافظ
التسوية  يف نفيهمحد أن اإلمام قله عنما سبق  - أيضا -ا خيدش يف االتفاق ومم :قلت

بـني   يسـو يف أنه هناك من ي حضاوهذا و ؛ي بينهماوسي رجالً له أنَّ كرذُ حنيبينهما 
 ومـن  (:فقـال  أيضا؛ وقد حكى ابن رجب اخلالف فيها، العبارتني يف مثل هذه الصورة

  .)3() ألمحد ذلك ركذُ كما سواء، مها: يقول من الناس
H� I�� ?����H� I�� ?����H� I�� ?����H� I�� ?����::::�J��J��J��J� A6 K8��!�� C � ���� LM�� 7� N � A6 K8��!�� C � ���� LM�� 7� N � A6 K8��!�� C � ���� LM�� 7� N � A6 K8��!�� C � ���� LM�� 7� N �""""�G��G��G��G� " " " "����""""7�7�7�7�."."."."        

 م لبعض األحاديـث، تـ هذه بعض األمثلة من تصرفات األئمة النقاد يف تعليال رز ب
  :، عند اختالف الروايات"عن"و" أنَّ"التنبه للفرق بني  ضرورةَ
حديث رواه حممد بن أيب بكر املقدمي عـن   عنسألت أيب  (:قال ابن أيب حامت -1

بالل أنـه  عن ول عن أيب عثمان حاأل عاصم اد بن عباد املهليب والصباح بن سهل عنعب
  .)4(» ال تسبقين بآمني «:قال �سأل النيب 

 ،�لـنيب  لقال بالال  نَّعاصم عن أيب عثمان أه الثقات عن وار ؛هذا خطأ: قال أيب
  .)5() مرسل

                                                   

 .5/251التمهيد  )1(

 .2/593النكت  )2(

  .2/604 البن رجب شرح العلل )3(
بـاب اجلهـر   . الصالة. ؛ ابن خزمية يف صحيحه937:باب التأمني وراء اإلمام، ح. الصالة. أبو داود: رواه )4(

؛ 1125:؛ الطـرباين يف الكـبري، ح  2440:باب التأمني، ح. الصالة. السنن الكربى. ؛ البيهقي573:بآمني، ح
مسـندا، وهـو   . قال كلهم من طريق أيب عثمان عن بالل. 800:باب التأمني، ح. الصالة. احلاكم يف املستدرك

). ين والبيهقـي   عثمان وبالل، وبذلك أعله الدارقطإسناده ضعيف النقطاعه بني أيب:( وقال األلباين. الوجه اخلطأ
. عن أيب عثمان أنَّ بالال قـال . 1124:ورواه الطرباين يف الكبري، ح. 167: ، ح1/356عيف سنن أيب داود ض

  .2/116جممع الزوائد ).  قونرجاله موثَّ:( وقال اهليثمي. مرسال، وهو الوجه الصواب
 .1/276العلل البن أيب حامت  )5(
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  .)1(يف صحيحه ابن خزمية -أيضا  -الوجه هذا وقد أعله من 

 ألنَّ ؛باإلرسـال ه اإلمام أمحـد  أعلَّ :)2("شريقعن صيام أيام التالنهي "حديث  -2
  .ومل يدرك القصة "أنَّ" استعمل صيغة الراوي
حديث سفيان عن أيب النضر عن سليمان عن يسار : قلت أليب عبد اهللا (:ألثرمل ااق

أن النيب : بن أنس وقال مالك ،، سفيان أسنده-يف أيام التشريق  -ن حذافة بعن عبد اهللا 
سليمان بن يسار مل يدرك عبد اهللا بـن  نعم مرسل، و: فقال. حذافةبن بعث عبد اهللا  �

بعث عبد  �النيب  بني أنَّهلون بني عن عبد اهللا بن حذافة ووهم كانو يتسا: قال .حذافة
  .)3() اهللا بن حذافة، وهو مرسل

  .بعثه ليخطب ميمونة �أن النيب  رافع أيب حديث -3
  :ي هذا احلديث على وجهنيرو

أن  عن سليمان بـن يسـار   بن أيب عبد الرمحان مالك عن ربيعة من طريق :األول
  .)4(احلديث...بعث أبا رافع �رسول اهللا 
محاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عـن  من طريق  :الثاين

  .)5(احلديث:...سليمان بن يسار عن أيب رافع قال
                                                   

  .573:ح، 1/287صحيح ابن خزمية  )1(
باب النهي عن . الصيام. ؛ والنسائي يف السنن الكربى15308:، ح4/483أمحد يف املسند : احلديث أخرحه )2(

أيب النضر عن سليمان بن يسار عن عبد اهللا بن ابن أيب بكر وسفيان عن  من طريق. 2889:ح. صيام أيام التشريق
  .130-4/129اإلرواء . دو صحح األلباين إسناد أمح. حذافة
باب . الصيام. ؛ والنسائي يف السنن الكربى137:ح. باب ما جاء يف صيام أيام مىن. احلج. مالك يف املوطأ: ورواه

أيب  من طريق. 4099:، ح2/244؛ والطحاوي يف شرح معاين اآلثار 2889:ح. النهي عن صيام أيام التشريق
  . ، مرسال�أن رسول اهللا  بن يسارالنضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن سليمان 

 .127 ت ،72-71املراسيل البن أيب حامت ص  )3(

الشافعي يف : ؛ ومن طريقه996:باب نكاح احملرم، ح.كتاب احلج . مالك يف املوطأ: أخرجه من هذا الوجه )4(
 «:ن قولهم �باب بيان مشكل ما روي عن رسول اهللا . ؛ والطحاوي يف مشكل اآلثار727:، ح726:املسند، ح

مجاع أبواب ما . املناسك. ؛ والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار5073:، ح» ال ينكح احملرم، وال ينكح، وال خيطب
 .4478:باب نكاح احملرم، ح. ؛ ويف النكاح2992:،حجيتنبه احملرم

النسـائي يف  ؛ و841:، حما جاء يف كراهية تزويج احملرم باب. كتاب احلج.الترمذي: أخرجه من هذا الوجه )5(
= ؛ وابن حبـان يف  25942:؛وأمحد يف املسند، ح: باب ذكر االخنالف يف تزويج ميمونة، ح. النكاح. الكربى



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  188  

 
األوىل مرسلة؛ ألن سليمان مل يدرك القصة، والثانية مسندة؛ ألن سـليمان   فالطريق

  .لرسباملُ داظُ املسنأسند القصة لصاحبها، وقد أعلَّ احلفَّ
بعثه خيطب ميمونة  �وحديث أيب رافع أن النيب : وقلت أليب عبد اهللا :(قال األثرم

 ذاك أيضـا و:  رافع فقال، وقال مطر عن أيب>ان بن يسار أن النيب يمقال مالك عن سل
  .)1() مرسل

وال نعلـم   ،حسن هذا حديثٌ :( -بعد روايته للطريق املسندة  - قال أبو عيسىو
وروى مالك بن أنس عن ربيعة  ،أسنده غري محاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة أحداً

رواه و ،رواه مالك مرسـال  ،تزوج ميمونة وهو حالل >النيب  عن سليمان بن يسار أنَّ
  .)2() أيضا سليمان بن بالل عن ربيعة مرسال

  
  
  

                                                                                                                                                  

يف احملرم يزوج مـن  باب .احلج . ؛ وابن أيب شيبة يف املصنف4130:باب حرمة املناكحة، ح. النكاح. صحيحه=
؛ 9161:، حاحملرم ال ينكح وال ينكحباب . ؛ والبيهقي يف السنن الكربى كتاب احلج5381:، حرخص يف ذلك

ابن عبد الرب  وحسنه الترمذي، وأعله. 2993:ح. مجاع أبواب ما جيتنبه احملرم. املناسك. ويف معرفة السنن واآلثار
بأن سليمان مل يسمع من أيب رافع، لكن وقع التصريح بسماعه منه يف تاريخ ابن أيب خيثمة يف حديث  ؛باالنقطاع

  .ه، ورجح ابن القطان اتصالكما قال ابن حجر نزول األبطح
؛ التلخيص احلبري 2/561؛ بيان الوهم واإليهام 989:؛ التاريخ الكبري البن أيب خيثمة، ح8/189التمهيد : انظر

3/112.  
 .127، ت72املراسيل البن أيب حامت ص  )1(

  .201-3/200السنن  )2(
-13/197، 3/731، 9/124فـتح البـاري   ؛ 193:ح،186:ح. اإللزامات والتتبع: وانظر أمثلة أخرى يف
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  :ال خيلو من حالني" قال لنا فالن"أو " قال فالن"قول الراوي يف روايته 
  .ف بعدم التدليس يف روايتهعرأن ي :األوىل
  .أن يكون معروفا بالتدليس :الثانية
سـواء مـن   " قال لنا فالن"أو  ،"قال فالن"يكون فيها قول الراوي  ::::ال األوىلال األوىلال األوىلال األوىلاحلـاحلـاحلـاحلـ����

وأعلى درجة من  ،أقوى" قال لنا"حيث االتصالُ، وليس مثَّت فرق بينهما؛ لكن الشك أنَّ 
فإا ليست " قال"صرحيةٌ يف السماع خبالف " قال لنا"جمردةً، وهذا بين ظاهر؛ فإنَّ " قال"

  .كذلك
أو  "قال فالن" العبارات يف ذلك أن يقول  عضووأَ:( )هـ643( ل ابن الصالحقا

وقد قدمنا يف فصل اإلسـناد   ،وحنو ذلك" لنا " و "يل" من غري ذكر قوله  ،"ذكر فالن"
ه له منه ؤرف لقاماع، إذا ععندهم على الس من األلفاظ حممولٌ هما أشبهوذلك  عن أنَّاملعن

  .)1() منه هفيما مسع إالَّ" قال فالن" ه ال يقولُن حاله أنف مرِيما إذا عس ال ؛على اجلملة
فصـل  وبشرط براءة الراوي من وصمة التدليس؛ كما صرح به هو نفسه يف : قلت

الـداين،   وأبو عمرو، ومن قبله احلافظ ابن عبد الرب، واحلاكم النيسابوري عناإلسناد املعن
كَووح2(.عليه ا اإلمجاع(  

قول الصحايب قال رسول اهللا  هم على أنَّإمجاع) هـ463( كما حكى ابن عبد الرب
مجهورهم على أنه ال عـربة   ، أو عن، أو مسعت، كلُّ ذلك عندهم سواء، وأنَّ، أو أنَّ�

  .)3(باحلروف، وإمنا العربة باللقاء والسماع
ك من روى عنه الراوي العدل قد أدر علمنا أنَّ وإذْ:( )هـ465( موقد قال ابن حز

تكذيبه يف  ادض، والقبول يشرط العدل القبولُ نَّألمن العدول فهو على اللقاء والسماع، 
يقوم دليل على ذلك من فعله، وسـواء قـال    أنْ يسند إىل غريه ما مل يسمعه منه، إالَّ أنْ

                                                   

 .83-82مقدمة ابن الصالح ص )1(

؛ جزء يف علوم احلـديث  187؛ معرفة علوم احلديث ص1/17؛ التمهيد 42مقدمة ابن الصالح ص: انظر )2(
 . 62-61للداين ص

 .1/24هيد التم )3(
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، كل ذلك حممـول علـى   "قال فالن"، أو قال "عن فالن"، أو قال "أنبأنا"أو  "حدثنا"

  .)1() السماع منه
  :وقد جاء من كالم األئمة املتقدمني ما يؤيده؛ وهذا ما وقفت عليه: قلت

  .)3() نا مسعته من قتادةقال قتادة فأ ما قلت (:)2()هـ163(بن حيىي  قال مهام -1
 امل أمسع من أيوب حـديثً  إين أكره إذا كنت (:)هـ179( وقال محاد بن زيد -2
  .)4() ي قد مسعتهأن نظَ، في ب كذا وكذاقال أيو: أن أقول
قـال فـالن، ومل   : أقولَ ن أنْم إيلَّ أحب ينِزأَ نْأَلَ (:)هـ160( وقال شعبة -3

  .)5() أمسعه منه
فقد مسعه  جقال ابن جري :كان إذا قال )6()هـ206( لك حجاج بن حممدكذو -4

  .، فقد عرف فمن حاله أنه ال يروي إالَّ ما مسعهمنه
تـرك   مثَّ وإمنا قرأ على ابن جريج "حدثنا ابن جريج"كان يقول :( أمحد قال اإلمام

  .)7() األخذ وكان صحيح ،"جريج قال ابن"فكان يقول ، ذلك
؛ صوص البخاري، وأحلق به مسلمافرق بينهما خب )هـ395( لكن احلافظ ابن منده

 فالنقال "إجازةً، وقولَه " قال لنا فالن"فجعل قولَ البخاري "ا؛ فقـال يف جـزء   تدليس
                                                   

  . 2/146: ، وانظر2/21اإلحكام يف أصول األحكام  )1(
، الصدوق احلجة ،احلافظ اإلمام]. ع[ ،احمللمي موالهم ذيوزدي العاأل مهام بن حيىي بن دينار أبو عبد اهللاهو  )2(

 .هـ164 هـ، وقيل سنة163سنة، واختلف يف وفاته فقيل ولد بعد الثماننيثبت يف كل الشيوخ وخاصة قتادة، 
اجلـرح والتعـديل    ؛8/237التاريخ الكـبري   ؛437تاريخ خليفة  ؛9/281طبقات ابن سعد ؛ 7/296السري 

  .2/287 شذرات الذهب ؛1/201تذكرة احلفاظ  ؛30/302 الكمال ت ؛9/107
 .419ص. باب ما جاء يف عبارة الرواية عما مسع من احملدث لفظا. رواه اخلطيب يف الكفاية )3(

  .420ص السابقاملرجع  )4(
  .املرجع السابق )5(
 ترمـذي  ،احلجة احلـافظ  اإلمام ]ع[ سليمان بن جمالد، موىل. األعورحجاج بن حممد أبو حممد املصيصي  )6(

  .هـ206سنة مات، كان أثبت أصحاب ابن جريج، ورحل الناس إليه ،مث حتول إىل املصيصة ،سكن بغداداألصل، 
 الكمال ت ؛8/236تاريخ بغداد  ؛3/166اجلرح والتعديل  ؛2/380 التاريخ الكبري ؛9/142طبقات ابن سعد 

  .1/345، تذكرة احلفاظ 1/464ميزان االعتدال  ؛5/451
، شـرح  83مقدمة ابن الصالح ص: وانظر. 9/448السري  ؛5/454 الكمال ت؛ 8/237 تاريخ بغداد )7(

 .2/600العلل البن رجب 
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وهـي  " قال لنا فـالن "أخرج البخاري يف كتبه الصحيحة وغريها ":( اختالف األئمة"

  .)1()وكذلك مسلم أخرجه على هذا  :وقال .وهو تدليس" قال فالن"إجازة، و
منده مل ي ره ابنقال لنا فـالن "البخاري  قولَ ق عليه، سواء يف دعواه أنَّوافَوما قر "

 يقبله البخار ف أحدص، ال سيما الثاين؛ فإنه مل يتدليس" قال فالن"، أو يف قوله أن ةٌإجاز
واحد ه عليه غريفاسـي،  بن القطـان ال أبو احلسن : من احلُفَّاظ؛ منهم بالتدليس، وقد رد

  )2(.بن العجمي، وغريهموالعراقي، وابن حجر، وسبط 
احلميدي قولَ وعد إذا كان من شيوخه تعليقًا" نل فالقا" البخاريبه ابـن  ، وصو

3(ادقيق العيد، وبالغ ابن حزم وابن العريب فاعترباه منقطع(.  
  :له صورتان ال ثالث هلما" قال فالن"قول البخاري وغريه من املصنفني : أقول

ف؛ فهذا ال خالف فيـه  هو فوق شيخ املصن نمعزوا إىل م يكون القولُ أنْ :األوىل
  .عليقأنه ت

معزوا إىل شيخ املصنف؛ فهذا حكمه حكم العنعنة علـى   يكون القولُ أنْ :الثانية
  . الصحيح من قويل أهل العلم باحلديث؛ وحكمه االتصال بشرطه كما سبق

اإلمام البخاري  مردود؛ فإنَّ ومن جعله من قبيل التعليق، أو االنقطاع فقوله ضعيف
4(.ال احلفاظمن التدليس كما ق ألأه اهللا قد بر(  

كما  لوجوه - إعراضه عن التصريح بالتحديثمن  - يفعل مثل ذلك إمناوالبخاري 
  ":املدخل إىل املستخرج على الصحيح"قال اإلمساعيلي يف كتابه 

وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك  ،اق به عاليثيكون قد مسعه ممن ي أالَّ :أحدها
  .وشهرته من غري جهته ،تها على صحرقتصم" قال فالن " املروي عنه فيقول 

  .ايكون قد ذكره يف موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثاني أنْ :الثاين

                                                   

  .1/76التبصرة والتذكرة  )1(
؛ النكت البن حجر 169، 1/195؛ فتح الباري 1/76؛ التبصرة والتذكرة 91ييد واإليضاح صالتق: انظر )2(
2/601-602. 

  .2/602؛ النكت البن حجر 48-2/47؛ النكت للزركشي 45مقدمة ابن الصالح ص: انظر )3(
 .1/75؛ التبصرة والتذكرة 50-2/48النكت للزركشي : انظر )4(



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  192  

 
ه على اخلرب املقصـود  فنب ،مسع منه ذلك ليس من شرط كتابه نأن يكون م :الثالث

ال على وجه التحديث به عنه ؛ن قالهبتسمية م.  
   .صحيح سائغ غري مدفوعوأما ما كان من ذلك فهو  :قال

ا يأخذه عن مشاخيه وهو أن يقصد بذلك الفرق بني م -أضافه الزركشي  - :الرابع
 .)1(اق بينهما احتياطًوإمنا فر ،املذاكرة وحال ،التحديث يف حال

  .وهي أن يكون الراوي معروفًا بالتدليس::::احلال الثانيةاحلال الثانيةاحلال الثانيةاحلال الثانية    ����
ـ منه؛ ألا حمتملةٌ للس بلقْ، فال ت"عن فالن"كقوله " قال فالن"فقوله  ه، ماع وعدم

  ".حدثنا"؛ فإا صرحية يف السماع، مثل قوله "قال لنا"وهذا خبالف قوله 
ـ " قال فالن"فهذا عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج يقول  يف غري ما موضع، فعد 

منقطعا، ورد خربه بذلك؛ ألنه مسلِّد.  
فإنه مل يسمعه  ؛"عن عطاء"أو  ،"عطاءقال " ابن جريج لوقي يءكل ش (:قال أمحد

  .)2() من عطاء
مسعت، أو سألت، جـاء  : قال، فاحذره، وإذا قال: إذا قال ابن جريج :(وقال أيضا

  .)3() بشيء ليس يف النفس منه شيء
قـال  "و ،"قال فالن"إذا قال ابن جريج : قال يل أبو عبد اهللا (:وقال أبو بكر األثرم

  .)4() مبناكري، فإذا قال أخربين ومسعت فحسبك به ، جاءرتخبِ، وأُ"فالن
 إذا قـال  ،قاكان ابن جـريج صـدو  ( :؛ فقد قالحيىي بن سعيد القطان ومثله عن

، فهو شبه "قال" فهو قراءة، وإذا قال "أخربين" أو" أخربنا" فهو مساع، وإذا قال "حدثين"
  .)5() الريح

متصلةً يف الظاهر، منفصلةً من " ال لناق"وسوى بينهما بعض املغاربة املتأخرين فجعل 
حيث املعىن؛ وبالغ حىت عد ـ  هذا ن مثلما يقول فيه البخاري م واهد، ؛ إمنا هـو يف الش

                                                   

  .2/599؛ النكت البن حجر 52-2/51لنكت للزركشي ؛ ا45مقدمة ابن الصالح ص: انظر )1(
  .2/386؛ موسوعة أقوال اإلمام أمحد 278حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ص )2(
 .2/386؛ موسوعة أقوال اإلمام أمحد 18/348 الكمال ت )3(

 .2/385؛ موسوعة أقوال اإلمام أمحد 18/348؛ ت الكمال 10/405تاريخ بغداد  )4(

 . 167سبق خترجيه ص )5(
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ه فاعلم أنـه إسـناد مل يـذكر   " قال لنا"، و"وقال يل" البخاري يقول  رأيتمىت :( فقال

  .)1() ستشهاد بهاللذكره  إمناالحتجاج به ل
بالبخاري،  منه وأعرف ملا قاله من هو أقدم عاه خمالفدصالح بأنَّ ما اوتعقَّبه ابن ال

  .)2(يوهو أبو جعفر بن محدان النيسابور
ما قال  كلُّ: يقول -بن محدان يعين ا - مسعت أبا عمرو، مسعت أيب (:قال احلاكم

  .)3() فهو مناولة وعرض قال يل فالن: البخاري
مل يصب هذا املغريب يف التسوية بـني  :( حجر؛ فقال احلافظ ابن  -أيضا  -به وتعقَّ

" قال يل"؛ فإنَّ الفرق بينما ظاهر، ال حيتاج إىل دليل؛ فإن "يل فالن"وقال " قال فالن"قوله 
  .)4()الً أص اردة ليست صرحيةً" قال"مثل التصريح يف السماع، و

:( اتب عبارات السماع؛ فقالوقد أشار ابن الصالح إىل الفرق بينهما عند بيانه ملر
غري أنـه   ،"حدثنا فالن"فهو من قبيل قوله  ؛"ذكر لنا فالن"، أو "قال لنا فالن"وأما قوله 

  ..."حدثنا"ن م هبمنه يف املذاكرة، وهو به أش هعق مبا مسئال
من غري ذكر قولـه  " أو ذكر فالن قال فالن، " العبارات يف ذلك أن يقول  عضووأ

  .)5() وحنو ذلك" لنا" و "ىل"
  
  
  
  

                                                   

  .5/337؛ عمدة القاري 40مقدمة ابن الصالح ص )1(
احلافظ الزاهد القدوة، ااب الدعوة، شيخ  اإلمام. النيسابوري رييأمحد بن محدان بن علي بن سنان احلهو  )2(

 هـ240لد يف حدود و، مسند نيسابور شيخ خوارزم، وأيب عمرو حممد أيب العباس حممد: والد الشيخني ،اإلسالم
  .الصحيح املستخرج على صحيح مسلم :صنف .هـ311سنة ، وماتأو قبل ذلك

 ؛2/478طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي  ؛14/299؛ السري 13/223املنتظم  ؛5/185تاريخ بغداد 
  .4/55 شذرات الذهب ؛6/223الوايف بالوفيات  ؛2/761احلفاظ  تذكرة

  .46مقدمة ابن الصالح ص؛ 14/300السري : انظر )3(
 .2/9الكواكب الدراري شرح البخاري للكرماين : وانظر. 2/601النكت  )4(

 .82مقدمة ابن الصالح ص )5(
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عرف إمام احملدثني حممد بن إمساعيل البخاري بدقَّة حتريه وانتقائه، كما عرِف بورعه 
ه بالتمييز بني األلفاظ ؤواحتياطه فيما يستعمله من ألفاط يف علوم احلديث، ومن حتريه اعتنا

  .واألحوال املتشاة، وقد سبق ذكر بعضها يف املبحث الثاين
ـ 786( ومن هذا الباب ما ذكره بعض شراح الصحيح وغريهم؛ كالكرماينِّ ، )هـ

ق بـني  : ، وابن الصالح، والعراقي)هـ855( والعيينيفر ن أنَّ البخاريقـال لنـا  "م "
فيمـا أخـذه   " قال لنا"يستعمل لُ ليميز بني مسموعاته؛ فمن حيث االستعما" حدثنا"و

  .وحماورةً عرضا، أو مناولةً، أو مذاكرةً
مـن   للسماع، وأا أحطُّ رتبةً لةٌحمتم" قال لنا"إىل أنَّ  ه العيينعبِوت وذهب الكرماينُّ

  .موصولة أا غري ح العيين؛ بل صر"حدثنا"
  .)1(ولةٌ على السماعقي أا حممويرى ابن الصالح والعرا

مـا قـال    كلُّ:( ي أنه قالالنيسابورواستندوا إىل ما نقل عن أيب جعفر بن محدان 
  .)2() ومناولة فهو عرض" قال يل فالن " البخاري 

 أحلق املغاربة أنَّ بعض كربق ذدة؛ فجعلها متصلةً مـن  " قال"ـب" قال لنا"وسرا
  .نقطعةً من حيثُ املعىن، وهو قولٌ ضعيف كما بينه احلافظُ ابن حجرحيثُ اللفظُ، م

  .اإجازةً، وقد مر كالمه قريب" قال لنا"وأما ابن منده؛ فقد جعل 
 البخاري ه استقْرأَ صنيعر يف غري ما موضع أنذلك كلَّه احلافظُ ابن حجر؛ وقر ورد

، فخلُص إىل - )3(السخاوي هبذلك تلميذوهو من أهل االستقراء كما وصفه  -يف ذلك 
  :)4(ما يلي

                                                   

، 2/9؛ الكواكب الدراري شـرح البخـاري للكرمـاين    82، 46مقدمة ابن الصالح ص: انظر أقواهلم يف )1(
  .103-2/102رة ؛ التبصرة والتذك6/199، 5/337، 2/17؛ عمدة القاري 5/196
  .192سبق خترجيه قريبا ص )2(
  .1/67يف فتح املغيث  )3(
باب مكث اإلمام يف . ، األذان196-1/195، 65:ح. باب ما يذكر يف املناولة. العلم. فتح الباري: انظر )4(

=  الـدعاء يف  بـاب . ، االستسقاء2/232، 795:باب إمامة املفتون، ح. ، األذان2/407، 484:مصاله، ح
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عبر ما متصلةٌ وصرحيةٌ يف السماع؛ لكن البخاري ال ي" قال يل"أو " قال لنا"إنَّ � 

إالَّ يف األحاديث املستشهد ا، واليت مل تبلغْ شرطَه، أو تكون موقوفةً غري مرفوعة، علـى  
  .غرار حدثنا وأخربنا

داخل الصـحيح، مث جنـده   " قال لنا"أو " قال يل"كثريا ما يقول  يالبخار إنَّ� 
، وهذا يدلُّ على أما سواء من حيـث  "حدثنا"خارج الصحيح يقول يف احلديث نفسه 

 .االتصالُ، لكن يفرق بينهما داخل الصحيح للنكتة السابقة
� التحديث البخاري طل ما قرره احلـافظ  وهذا يب. ال يستجيز يف اإلجازة إطالق

  .ابن منده سابقا
� يحتم ا  -ل أنْ يقول البخاريوهي يف مثل فيما محله مذاكرةً" قال لنا" -أحيان ،

  .اتفاقًا -أيضا  -هذه احلال موصولة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  

؛ قواعد التحديث 295-1/294؛ انتقاض االعتراض 2/601النكت  ؛2/624، 1022:، حستسقَاء قائماالا=
 .219للقامسي ص
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ذهبت طائفة من احملدثني يف حكمهم على خرب املدلس إىل التفريق بني من نه أرف ع

 ثقـةً  ،أحد كلِّ ف عنه التدليس عنرِن عوبني م ،فقبلوا خربه ؛ال يدلس إال عن الثقات
  .وا خربهفرد ؛اكان أو ضعيفً
اخلطيب  كثر أئمة احلديث، ونسبهن عبد الرب القول بالتفريق إىل أاحلافظ اب اوقد عز

  )1(.اجلمهور ي عننمالشإىل بعض أهل العلم ،وحكاه تقي الدين 
ني يف وكان من املساحم ،ف بالتدليس اتمع عليهرِوكذلك من ع( :قال ابن عبد الرب

 إذاهـذا   ،"مسعت"أو  "أخربنا"ا رواه حىت يقول بشيء مم جحتمل ي ،حدأاألخذ عن كل 
أل سومل ي ،عن توقيفه ينِغاست ،عن ثقة إالَّ ين كان ممن ال يروإو ،ثقة يف نفسه كان عدالً
  .)2() وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة احلديث ،عن تدليسه

، وأبو الفـتح  )هـ292(أبو بكر البزار : إليه حافظانوما ذكره ابن عبد الرب سبقه 
  .)3(؛ قاله العراقي)هـ329(األزدي 

من كان :( قال احلافظ أبو بكر البزار يف اجلزء الذي مجعه فيمن يترك حديثه ويقبل
  .)4() وإال فال ؛ال يدلس إال عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبوال

 فوقَي أن جتحن كان تدليسا عن ثقة مل يإف :بنيوالتدليس على ضر:( وقال األزدي
ه حـىت  إذا أرسلَ ل منه احلديثُقبعن غري ثقة مل ي سدلِّن كان يوم ،ل منهبِعلى شيء وقُ

يل علـى  حألنه ي ؛)5(عيينة ونظرائه بنِافنحن نقبل تدليس  ،حدثين فالن أو مسعت يقولَ
                                                   

؛ العايل 238؛ جامع التحصيل ص1/203؛ فتح املغيث 2/71؛ النكت للزركشي 515الكفاية ص: انظر )1(
 .352-1/351؛ توضيح األفكار 184ص الرتبة بشرح نظم النخبة

 .1/20التمهيد  )2(

  .1/182التبصرة والتذكرة  )3(
؛ فـتح املغيـث   1/183؛ التبصرة والتـذكرة  2/624،النكت البن حجر 2/72النكت للزركشي : انظر )4(
 .1/120؛ تدريب الراوي 1/203

جامع : انظر. ةحديثه إمنا هو عن ثابت البناين؛ وهو ثق  يسمع من أنس إال القليل، وجلُّكحميد الطويل فإنه مل )5(
  .1/204؛ فتح املغيث 168حصيل صالت
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مواألعمش إذا سـألته   .مليءألنه حييل على غري  ؛وال نقبل من األعمش تدليسه ،ثقة يءل

  .)2(بعياية بن رِبوع )1(يفرِعن موسى بن طَ :قال ؟، عمن هذا
فهـذا الفـرق بـني     ،بن جريج ومعمر ونظرائهمااعن  :وابن عيينة إذا وقفته قال

  .)3() التدليسني
ـ  واألزدي البزار قبقد س: أقول حسـني  : وإىل هذا حافظٌ متقدم عليهما؛ أال وه
ابن رجب  ل عنه ذلك احلافظُقَ، ن-سني ذلك يف كتابه املدلِّ والظاهر أنَّ - )4(الكرابيسي

  .)5(احلنبلي، كما عزاه إىل طائفة من فقهاء احلنابلة
ه على ابن مة صحيحه، وبالغ يف ذلك حىت قصرحبان يف مقد ابن وجزم ذا القولِ

  . )6(عيينة فقط
حكـاه  ". شرح الرسالة"من الشافعية يف  ه أبو بكر الصرييفوكذلك أشار إليه الفقي
  .)7(عنه غري واحد من أهل العلم

                                                   

قال و، ضعيف :، كويف غايل يف التشيع ملحد، كذبه أبو بكر بن عياش، وقال حيىياألسديموسى بن طريف  )1(
  . زائغ: ، وقال اجلوزجاينمتروك: الدارقطين

الضـعفاء  ؛ 4/158، 3/415،؛ الضـعفاء للعقيلـي   6/399؛ الكامل يف الضعفاء 8/148اجلرح والتعديل 
  4/208امليزان ؛ 520تروكون للدارقطين توامل

  .يف التشيع ملحد، يروي عن موسى بن طريف ، كويفٌّ غالٍعباية بن ربعي )2(
  .2/387 امليزان؛ 3/415؛ الضعفاء للعقيلي 7/29اجلرح والتعديل 

  .516الكفاية للخطيب البغدادي ص )3(
 أصحابكبار  ، منالفقيه البغدادي - إىل بيع الثياب نسبة - أبو علي الكرابيسي، حسني بن علي بن يزيدهو  )4(

ا، تصانيفه يف الفـروع  ا لسنفصيح ،كان من حبور العلم، ذكيا فطنا، ومسع احلديث الكثريو ،تفقه ببغداد ،الشافعي
سني، وكتاب لاملد أمساء: له .هـ248، مات سنة بسببهجر تدل على تبحره، وهو أول من فتق اللفظ فه واألصول

  .مةاإلما
  .1/432؛ ت التهذيب 12/79؛ السري 126-2/117السبكي  ؛ طبقات8/46تاريخ بغداد 

  .2/583شرح علل الترمذي  )5(
 .162-1/161بترتيب صحيح ابن حبان  ناإلحسا )6(

؛ فتح 2/624؛ النكت البن حجر 2/583؛ شرح علل الترمذي البن رجب 2/72النكت للزركشي : انظر )7(
 .1/203املغيث 
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  جيتنـب  :(فقـال  ،ل عن تدليس ابن جريجسئ وهو مقتضى كالم الدارقطين؛ فقد

تدليسه فإنه وحش س إال فيما مسعه من جمروح مثل إبراهيم بن أيب حيـىي  دلِّالتدليس ال ي
  .)1() وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات اوموسى بن عبيدة وغريمه

س عـن شـيخه ذا   كان املدلِّ إنْ مثَّ:( واختاره من املتأخرين احلافظ الذهيب، فقال
  .)2()تدليس عن الثقات فال بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود 

 وإن وأبو الـزبري :( /والبن القيم كالم قد يفهم منه أنه ينحى هذا املنحى، قال 
ا بالتدليس عن الضعفاء، بل تدليسه مـن جـنس تـدليس    كان فيه تدليس، فليس معروفً

السلف، مل يكونوا يدلسون عن متهم وال جمروح، وإمنا كثر هذا النوع من التـدليس يف  
  .)3() املتأخرين

ه هذا الفرقوجن أنْ يمكبأحد أمرين وي:  

 الراوي ثقةٌ النقلة، فإنْ تبين أنَّ من أسقطهاقة ثَإنَّ مدار قبول األخبار على و ::::األولاألولاألولاألول
قُبل حديثه، وكان كمن أظهره؛ فكذلك الشأن بالنسبة ملن كان ال يدلس إال عن الثقات 

  .هل خرببِدلس عن ثقة قُ إنْ
 ا مجاهري احملدثني؛ بل ومجيع املتقـد ه مراسيل الصحابة؛ فقد احتجومل  ،منيونظري

  .)4(كما قال ابن رشيد الفهري ؛ن تأصل من متأخري احملدثنيخيالف يف ذلك إال م
 وإنْ ،فتقبل مراسيل بعضهم عن بعض ،ثقات هم عدولٌكلَّ الصحابةَ وعلّة ذلك أنَّ

مل يبينوا السماعوال ي ،العربةَ الواسطة فهي كظهورها، ألنَّ سقوطُ ضر يف صة اخلـرب  ح
  .قة يف مثل هذاقِّه، وهي متحالراوي وثقت عدالةُ

ـ وإن مل ي - واحلكم يف قبول روايته هلذه العلـة :( قال اإلمام ابن حبان البسيت بن ي
وإمنا  ،ما مل يسمع منه �بن عباس إذا روى عن النيب اكاحلكم يف رواية  -السماع فيها 

ما  كلِّنوا السماع يف يبمل ي وإنْ >ا عن النيب هووما ر >قبلنا أخبار أصحاب رسول 

                                                   

  . 1/203؛ فتح املغيث 2/625النكت البن حجر : وانظر. 265الت احلاكم للدارقطين، تسؤا )1(
 .46-45املوقظة ص )2(

 .5/457زاد املعاد  )3(

)4( 45نن األبني واملورد األمعن ص الس. 
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روأحدهم رمبا مسع اخلرب عن وبيقني نعلم أنَّ ،او ـ  >ورواه عن النيب  ،آخر صحايب ن م

  .)1(...)عدولٌ قادةٌ سادةٌ هم أئمةٌأمجعني كلَّ � مغري ذكر ذلك الذي مسعه منه أل
قد يسمع احلديث من صحايب  الصحايب ما أشار إليه احلافظ ابن حبان من أنَّ: قلت

حابة؛ قد جاء ل ذلك منه باقي الصبِمن غري ذكر الواسطة، وقَ � يبيرويه عن النمث  ،آخر
التصريح به بعض الرعلى اعتبار هذا األمـر،   واضحةً داللةً حيحة عنهم، تدلُّوايات الص
ا هلم يف قبول األخباروأنه كان منهج.  

أنـت  : فقال له رجل، �اهللا ثهم حبديث عن رسول حد اأنس أنَّ ويلالطَّ عن محيدف
واهللا ما كل ما حندثكم مسعنا من  (:وقال ،اا شديد؟ فغضب غضب �مسعته من رسول اهللا 

  .)2() ا، وال يتهم بعضنا بعضاعضنا بعض؛ ولكن كان حيدث ب�رسول 
، كانت لنا ضيعةٌ �نا مسع حديث رسول اهللا لُّليس كُ( :وعن الرباء بن عازب قال

  .)3() بالغائ داهالش ثُ، فيحدلناس مل يكونوا يكذبون يومئذ، وكان اوأشغالٌ
مسعناه من رسـول   �ثكم عن رسول اهللا ما حند ما كلُّ( :ويف رواية عن الرباء قال

  .)4() بذكْا ال ن، ولكنناثنا أصحابحدو ،لكن مسعناه ، و� اهللا
يدلِّس اخلرب عـن   ل أنْمأحد، يحت عرف من حاله أنه يأخذ عن كلِّ نم نَّإ ::::الثـانيالثـانيالثـانيالثـاني

  .ما دلَّسه من األخبار حىت يصرح فيه بالسماع لضعيف ال يحتج به، فال يقب

                                                   

  .162-1/161بترتيب صحيح ابن حبان  ناإلحسا )1(
يف  وابن عدي ؛699:، ح1/246اين يف الكبري والطرب؛ 2/395ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل  :أخرجه )2(

 ؛874:حابن منـده يف اإلميـان   ؛ و415:،ح)طبعة غراس(؛ وابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري 1/261 الكامل
  .1/159اهـ جممع الزوائد .رجاله رجال الصحيح: وقال اهليثمي. 103:ح 1/174 اجلامع واخلطيب يف

؛ 416:،ح)طبعة غـراس (وابن أيب خيثمة يف التاريخ الكبري  ؛18498 ،18493:أمحد يف املسند رقمرواه  )3(
وابـن عـدي يف الكامـل     ؛28:، ح130صعلوم احلديث معرفة  يفو؛ 326:العلم، ح. واحلاكم يف املستدرك

هذا  (:قال احلاكمو. 102:، ح1/174يف اجلامع اخلطيب و ؛1165:ح ،وأبو نعيم يف معرفة الصحابة؛ 1/261
وقـال  ).  جاهمل يخرليس له علة و و ،أيب إسحاق السبيعي، وهو صحيح على شرط الشيخني حديث له طرق عن

 .1/159جممع الزوائد : انظر. رجاله رجال الصحيح: اهليثمي

وقـال  . 1/261 يف الكامل وابن عدي ؛2/634ويعقوب يف املعرفة والتاريخ  ؛2835يف العلل  رواه أمحد )4(
 .إسناده صحيح، وهو دليل على مراسيل الصحابة وصحته: حمقق العلل الدكتور وصي اهللا
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احلسن البصري، وعطاء بن أيب رباح، وابن جريج : وممن كان هذا شأنه من الرواة

  .واألعمش، وأضرباهم؛ فقد كانوا يأخذون عن الضعفاء واهللكى
وقف أحال على غـري   إذاألنه  ؛وقالوا ال يقبل تدليس األعمش:( ربقال ابن عبد ال

اية بـن  بوع ،عن موسى بن طريف :سألته عمن هذا قال إذا ،يعنون على غري ثقة ،مليء
 ابـن  على وقف أحال إذايقبل تدليس ابن عيينة ألنه  :قالوا. )1(واحلسن بن ذكوان ربعي
  .)2() ونظائرمها ومعمر ججري

ن عليه مؤوغري ثقة مل ي ،ما مسع من ثقة ث بكلِّدمن ح أن كلَّ :ذلكو:( وقال أيضا
أن يح3() واهللا أعلم ،ث بالكذبد(.  

  .)4() مليءوال نقبل من األعمش تدليسه ألنه حييل على غري :( وقال األزدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                   

، وأبو حامت، ضعفه ابن معني، خمتلف فيه، سدلِّ، قدري م]خ د ت ق[، سلمة البصري أبو ،احلسن بن ذَكْوان )1(
يـروي  : ، وقال ابن عديوذكره ابن حبان يف الثقات .يليس بالقو: قال النسائيو. أحاديثه بواطيل: وقال أمحد

  .صدوق خيطئ: وقال ابن حجر. صاحل احلديث:قال الذهيبو. نه ال بأس بهأ رجواأ يث ال يرويها غريهأحاد
؛ 6/163 بن حبانال الثقات؛ 1/223؛ الضعفاء للعقيلي 2/318؛ الكامل يف الضعفاء 3/13اجلرح والتعديل 

  .6/145الكمال  ؛ ت1/489امليزان 
  .1/29التمهيد  )2(
 .1/35املصدر السابق  )3(

 . 516الكفاية ص )4(
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األصل يف عنعنة املدلسني أن يتل معها مبنهج واحد من حيث القبولُعام ؛ سواء والرد

 صخأو املعاجم، وأال ت ،أو املسانيد ،أو يف السنن ،وقعت هذه العنعنة يف كتب الصحاح
  .ال حبجة وبرهانه عن سائر الكتب إزميس يف كتاب مبعاملة تاملدلِّ عنعنةُ

وإن كان هذا منطقيا وملَّسا به من هذه احليثية؛ إال أنه مق بعض احلفاظ بني قد فر
ومحلوها على السماع، وبني عنعنتهم خارج  ،فقبلوها ؛عنعنة املدلسني داخل الصحيحني

  .ف هلم على تصريح بالسماعوقَفيما مل ي وها، وذلك؛ فردالصحيحني
احلافظ ابن حجـر   هن احلفاظ منهم ابن الصالح فيما حكاه عنجزم بذلك مجاعة م

  .إىل أكثر العلماء )2(القطب احلليب هونسب ،السيوطي، ووتبعه النووي ،)1(وغريه
على  حممولٌ "عن"ـما عن املدلسني بهِهِبشوما كان يف الصحيحني و( :قال النووي

  .)3() ثبوت السماع من جهة أخرى
ـ 735( قطب احلليبالالكرمي الشهري ب دعب قال احلافظ أبو حممدو يف كتابـه   )هـ

"القح املُدإنَّ: قال أكثر العلماء (":ىلَّع العنعنات اليت يف الصحيحيـ  لةَمرتِ لةٌرتَّن م ماعالس 
()4(.  

وأقر السخه هذا، واوي كالمحسهن.  
وقياحلافظُ د حجر  ابن- بِوته السخاوي ع- إذا  سـني بول عنعنة املدلِّيف ق همكالم

  .)5(يف خترجيها حماسل التمتحه يف املتابعات يفإن ؛يف األصول ال يف املتابعة كان احلديثُ
                                                   

  .1/205؛ فتح املغيث 2/635النكت  )1(
مفيـد   ،الشيخ اإلمام احلافظ .يمث املصر أبو علي احلليب ،قطب الدين ،عبد الكرمي بن عبد النور بن منريهو  )2(

وتـويف هـ، 664ولد سنة، وكتب العايل والنازل ،يبلغون األلفهم لعل ،االديار املصرية، استكثر من الشيوخ جد 
  .صحيح البخاري، وتاريخ مصرمن شرح شطر : له .هـ735سنة

  .56-19/55؛ الوايف بالوفيات 7/592؛ البداية النهاية 2/398؛ الدرر الكامنة 2/454اجلواهر املضية 
  .1/122؛ تدريب الراوي 9التقريب والتيسري ص )3(
 .356-1/355توضيح األفكار  ؛1/206فتح املغيث  ؛1/186 والتذكرة التبصرة )4(

  .1/205؛ فتح املغيث 2/636 النكت )5(
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 * * * *g�g�g�g        ::::��f��f��f��fـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ����ــ
 ����ــ
 ����ــ
 ����ـــــــــــــــــ�
وعنعنته خارج  ،للتفريق بني عنعنة املدلس داخل الصحيح اهجوذكر بعض العلماء أَ

  :الصحيح، ميكن حصرها يف اآليت
عـا  لَاطَّ، وفيها ماعِة السححيح قد عرفا صي الصباحص ه أنَّحاصلُ :الوجه األوىل

على اتصاهلا لكن عا ليست على شرطهماد1(ال عنها لكو(.  
على وقوع  فهو دليلٌ ،على صحة ما يف الصحيحني عقدناإلمجاع م نَّإ :ينالوجه الثا

اإلمجاع جمتمعني على خطأ  كان أهلُ وإالَّ ؛املدلسني السماع يف هذه األسانيد املعنعنة عن
  .)3(» مع أميت على ضاللةإن اهللا ال جي« :- � -لقول النيب  ؛)2(وهو ممتنع

وذلـك   ؛عنـدمها  ما هو ثابت س إالَّيا عن املدلِّوالشيخني ما ر إنَّ :لثالوجه الثا
  :أموربأحد أربعة 

اإلثبات بروايـة املـدلس    ارا آثَمأ إالَّ ؛ماعبالس غريهمن طريق  جميء الرواية -1
ومل يكن يف املتابعني الثقـات الـذي    ،عن حديثه فعالض ةمهت انتفاِءجلاللته، وأمانته، و

كأن يكونَ .وشهرةً فضالً ؛يقاربه وال مياثلهن تابعوا املدلس م ملِّداحلـديث سـفيانٌ   س 
  .)4(وحنومها نسي واحلثورال

وقد صر فذا ابن حبان؛ حاليف مقدمة صحيحه على أنه  نص ملدلس  ج حديثًاخير
مل يصرح ما ثَماع إال فيه بالسبا تفقالعنده من وجه آخر مساع ، ):فإذا صح عندي خرب 

سٍمدلِّ من رواية أنه بين السال أبايل أنْ ،فيه ماع أذكرماع يف خربه بعد ه من غري بيان الس
صح5() آخر ن طريقٍته عندي م(.  

                                                   

  .216؛ االقتراح ص 113-110جامع التحصيل ص ؛1/355وضيح األفكار ت؛ 2/235النكت  )1(
  .1/355؛ توضيح األفكار 2/635النكت  )2(
. 397:العلـم، ح . ؛ واحلاكم يف املستدرك2167:باب ما جاء يف لزوم اجلماعة، ح. الفنت. الترمذي: رواه )3(

حه األلباين مبجموع طرقه يف اهـ، وصح.هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي. يث ابن عمرمن حد
ويف الباب عن أنس . وحكم عليه مقبل بن هادي الوادعي يف تعليقه على املستدرك باالضطراب. 80:ظالل اجلنة ح

 .شوابن عباس 

  .1/356توضيح األفكار  )4(
 .1/162حبان  اإلحسان يف تقريب صحيح ابن )5(
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كسـفيان   ؛ة تدليسهلَّق وأا إلمامته إم هتدليس مةُئل األمن احتمم سِاملدلِّ نُوكَ أو -2
  .)1(ينةيسفيان بن ع :عن الثقات مثل س إالَّأو كان ال يدلِّ وإبراهيم النخعي، ،الثوري

وال عن سلمة  ،ثابت يبسفيان الثوري من حبيب بن ألال أعرف و (:قال البخاري
ا يان عن هؤالء تدليسلسفال أعرف  - ةخ كثرييشاموذكر  -وال عن منصور  ،بن كهيلا

  .)2() تدليسه لَّقما أ
وقال احلاكم يف اجلنس اخلامس من املدلسني وهم الذين دلَّسوا عن قوم مسعوا منهم 

من احملدثني املتقـدمني  ويف هذه الطبقة مجاعة :( الكثري ورمبا فام الشيء عنهم فيدلِّسونه
 واملتأخرين خمرج حديثهم يف الصحيح إالَّ أنَّ املتبحر يف هذا العلم مييز بني ما مسعوه ومـا 

  .)3() وهسدلَّ
 .هلا نعنعسماع املُلني قاد احملقِّقَّجهة بعض النمن س وقعت املدلِّ رواية أو كونُ -3

  :ة كثرية منهامثلوهلذا أ
  .)4(إذا كانت من طريق شعبة إسحاقوأيب األعمش و عنعنة قتادة �
  .)5(الليث طريق من كانت إذا جابر عن الزبري أيب عنعنة� 
  .)6(معاوية بن زهري عن القطان حيي طريق من كانت إذا إسحاق أيب عنعنة� 
  .)7(القطان حيي طريق من كانت إذا الثوري سفيان عنعنة �

                                                   

  .1/206فتح املغيث ؛ 2/638النكت  ؛13التحصيل ص جامع )1(
 .1/206فتح املغيث  ؛2/631النكت  ؛13جامع التحصيل ص؛ 417-416العلل الكبري للترمذي ص )2(

  .1/206 املغيث فتح ؛351ص احلديث علوم معرفة )3(
؛ معرفة علوم احلديث للحاكم، 169، 1/161؛ تقدمة اجلرح والتعديل 1/65معرفة السنن واآلثار للبيهقي  )4(

  .340ص
بـه   ثُدحيشيء  كلُّ (:عن حيي بن سعيد أنه قال ،1/162اجلرح والتعديل  ةأخرج ابن أيب حامت يف تقدم: فائدة
  ). هاك أمرفَكَ قد ،االنع فُه مسل أنجعن ذلك الر تقولَ أنْ فال حتتاج ،لجعن ر شعبةَ

عند  -بل يفيد أيضا  ؛شعبةَ ماع إذا كان من طريقِبالس الًصتويراه م ،احلديثَ ان كان يقبلُالقطَّ وهذا يفيد أنَّ حيىي
الته عنعنة املدلِّقبولَ - لأمةَشعب من طريقِ تكان ا إنْقًلَطْسني م. 

  .2/631 النكت ؛4/37االعتدال  ميزان )5(
  .اعيلي يف مستخرجهعن اإلمس نقله احلافظُ. 2/631النكت البن حجر  )6(
 .247-1/246 والتعديل اجلرح تقدمة )7(
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لصحيحني اني داخل ساملدلِّ عنةالفرق بني عن ه بهجوهي غاية ما يوثالثة أوجه  ذهفه

  .خارجهماهم عنتوعن
  :اثنان مرانأ قحتقَّ ذاإ يقال اإمن وتوجيهها التفرقة من سبق ما: أقول

  .مدلس الراوي ذلك بأن حاصر قد ناالشيخيكون  أن :األول
  .املدلس عنعنة در يكون من مذهبهما أن :الثاين
 الـراوي  ذلـك  أن يريان ال الشيخان يكون أن اجلائز من ألنه ؛هذان طراشت وإمنا

ما أو أصال مدلسللتفريق -حينها  - وجه فال تدليسه يعرفامل  أ.  
 عنعنـة  يف مذهبـهما  معرفة من دب فال التدليسب ياوالرعلى  حكما أما لمع وإنْ

  .)1(كالمهما بنص املدلس
 العيد دقيقابن  :همنرين متأخر املاحلفاظ الكبا بعض هذا التفريقوقد استشكل هذا؛ 

  .يزاملأبو احلجاج و
ال( :/ العيد دقيق قال العالمة ابن القبـول   مامن الثبات على طريقة واحدة إ بد

  .)2() يف كل كتاب امطلقالرد يف كل كتاب أو  امطلق
ـ للحافظ أيب احلج )هـ756( يين السبكالد تقي افظوجاء يف أسئلة احل اج امليز 

قـول  نهل  ؛انعنعماملدلس  ع يف الصحيحني من حديثقو وسألته عن ما( :)هـ742(
  .؟ إما اطلعا على اتصاهلا

أحاديث من روايـة  ففيهما ال إا، ومن حتسني الظإال  فيهكذا يقولون وما  :فقال
  .)3() املدلسني ما توجد من غري تلك الطريق اليت يف الصحيح

ة املدلس ال تقبـل  عنعنر أن فقال بعد أن قر ؛موضع آخر يف العيد قيقدابن  فوتوقَّ
 جيـام روخت ،عليه يف تصرفات احملدثني يراجلَ ال أنَّإ ؛على القياس وهذا جارٍ (:كاملنقطع
ر علينا إثبـات  تعذَّي إذْ ؛وهاحاح كثري من األحاديث اليت صحرطْإِب جِوري، يسصعب ع

                                                   

 .1/357توضيح األفكار  )1(

  .1/355توضيح األفكار ؛ 2/635النكت  )2(
  .1/355األفكار  توضيح ؛2/636النكت  )3(
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لعوا على ذلـك ومل  اطَّ األولني أنَّ عٍدم عيدي أنْ إالَّ هم، اللَّهمساع املدلس فيها من شيخ

   .)1() ويف ذلك نظر ؛نطلع حنن عليه
ـ راملُ ابـن ين الـد  ردص افظُاحل ناملتأخرين م - اأيض -يف ذلك  فن توقَّومم لِح 

  .)هـ716(
ا دعوى أل ؛ةغص االستثناءيف النفس من هذا  إنَّ (:"نصافاإل"يف كتاب  /قال 

اظ ا من احلفَّال دليل عليها، والسيما أن قد وجدنا كثرييـ ع ديـث وقعـت يف   اأحون لُّ
  .)2() دليس روااتدمها بحأ وأالصحيحني 
تظهر من خالل ما سـبق   ،هؤالء احلفاظ واستشكاهلم على أمور فتوقُّ بىنم: قلت

  :ميكن تلخيصها يف اآليت ،من كالمهم
إال بدليل،  هذا األصل عن حادي وال دالر أودلس التوقف ملة اعنعناألصل يف  إنَّ �

  .ال دليل عليها ىودعالصحيحني من هذا األصل اء نثواست
س عنعنة املـدلِّ  جاهت ةت على طريقة واحدبثْي عليه أنْ ينبغي قواملدقِّ راحملر إنَّ �

و ،اقبوال أو ردختصيص كتاب مبلَسفيه ك دون أخر نوذَت عبٍذُب أو تضقُان.  
� قد وقلبعض احلفَّ فن انتقَاظ ممد محيحني الصـ  أ يف  وقعـت  سـانيد وا أأعلُّ

ك س،بعنعنة املدلِّحيحني الصال ه يف كتابطينارقُاحلافظ الدتتعب.  
  :باعتراضات ه به هذا الفرقجض هؤالء على ما ورتعوا
فقـد   ؛صحة السماععلى عا لَي الصحيح اطَّباحن صوهو دعوى أ ::::الوجـه األولالوجـه األولالوجـه األولالوجـه األولأما ف

هارد ا إحالةٌعدقيق ال ابن3(مبجرد االحتمال إثبات أمر، وةالعلى جه يد بأ( .  
زم منه احلكـم  لْيوقاعدم،  نف مرِملا عما  نالظَّ ه إحسانُفمستند ::::الوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثانيالوجه الثانيوأما 

يف هـذا  و ؛ألما التزما الصحة ،يخانالشله بالصحة أيضا للراوي الضعيف الذي أخرج 
اجلماعة من الضـعفاء وإقـرار   عن انتقد عليهما الرواية  نيع منلص خمالفهو و ،إشكالٌ

  . )4(احلفاظ ذلك االنتقاد
                                                   

  .217-216ص االقتراح )1(
  .1/355توضيح األفكار  ؛2/635النكت  )2(
  .1/355توضيح األفكار  ؛2/635النكت  )3(
 .1/356توضيح األفكار  )4(
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 دليـلٌ  نيصحيحالصحة ما يف  اإلمجاع املنعقد على أنَّ وىعدوهو  :والوجـه الثالـثوالوجـه الثالـثوالوجـه الثالـثوالوجـه الثالـث

أن يقع يف ميتنع  ع الذيمجان إثبات اإلبأ درفقد  ؛السماع يف هذه األحاديثوقوع  على
و نفس األمر خالف ما يقتضي صعب1(قال ابن دقيق العيد،كما فيه عسر(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

 .1/355توضيح األفكار  ؛2/636النكت  )1(
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تباينالعلماِء أقوالُ ت يف االحتاجِج يلِباملراسوقد ج ،ما احلـافظُ هع  ؛حجـر  ابـن 

لها إىل ثالثة عشر قوالً، يفأَوصها على ثالثة مذاهبن تصنيفُمك:  
  .ل املراسيل بإطالقبِن قَم ذهبم :األولاألولاألولاألول

  .املراسيل بإطالق ن ردم ذهبم ::::الثانيالثانيالثانيالثاني
  )1(.وشروط ل املراسيل بضوابطَل، فقبِن فصم ذهبم ::::الثالثالثالثالثالثالثالث

التفريق بني مراسيل كبار التـابعني ومراسـيل    ن ذهب إىلم ومن هذا األخري قولُ
صغارهم؛ فقَبل املرسرسل إذا كان ملُه تابعيبِا كبريا، إذا اعتـ  ،ر عليه أمور وتفَّوفيـه   رت

  .هغري د، ورشروطٌ
الشافعي، وتكلم عليه بكالم بديع حسن يف كتابه اإلمام وقد اشتهر هذا القول عن 

البيهقي، والزركشي، وابن : افعية منهمه إليه غري واحد من أئمة الش، ونسب"الرسالة"املاتع 
  .)2(كثري، والعراقي، وابن حجر

  :كالم الشافعي تبين لك مذهبهوهذه بعض النقول من 
فمن شاهد أصحاب رسـول اهللا مـن    املنقطع خمتلف:( /الشافعي  مقال اإلما
  .)3() :...رب عليه بأموراعت � حديثا منقطعا عن النيب التابعني فحدث

رت مشاهدم لبعض أصحاب ن بعد كبار التابعني الذين كثُا مفأم:(... وقال أيضا
  .)4() :...ألمورا يقبل مرسله منهم واحد أعلمرسول اهللا فال 

ن دون م ل كلِّرسن محش موتاس فلةة غَلَّوق ،ربةن نظر يف العلم خبوم:( وقال أيضا
  .)5(...)عني بدالئل ظاهرة فيهاكبار التاب

                                                   

 .33؛ جامع التحصيل للعالئي ص552، 2/546النكت البن حجر : انظر )1(

؛ 467، 1/459؛ النكت على ابن الصالح للزركشي 167، 1/162معرفة السنن واآلثار للبيهقي : انظر )2(
؛ ظفر 1/150كرة للعراقي ؛ التبصرة والتذ551، 2/543؛ النكت البن حجر 158-1/157الباعث احلثيث 

 .1/104؛ تدريب الراوي للسيوطي 207كنوي صللَّاألماين 

 .461الرسالة ص )3(

  .465املصدر نفسه ص )4(
  .467املصدر نفسه ص )5(
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يف حترير مذهب الشافعي إذْ نسب إليه  - )1(منهم ابن الصالح -وقد غلط بعضهم 

يأباه؛ بل هو صـريح يف   ةقبولَ مطلقِ املرسل إذا اعتضد بأمور، وكالم الشافعي يف الرسال
  .تقييده مبرسل كبار التابعني دون غريهم

 بعد أن ذكر -قال العراقي    الح يف حكايته ملـذهب الشـافعيكالم ابنِ الص- ):
ي هبأن القولَ عن الشافعي أطلق هاالعتراضِ عليه أن قْووجهلُ مطلَباملرس مبـا  إذ ،لِق ا تأكَّد

الشافعي هلُ مراسيلَ كو ،ذكرقْبما يإن التابعني، إذا تأكَّـدت بارِ الشافعي    مـع وجـود
  .)2() "الرسالة"المي ، كما نص عليه يف كتابِ كورينِ يف كَالشرطنيِ املذ

  .)3(وقد سبقه إىل هذا االعتراض بدر الدين الزركشي يف نكته
كالم الشافعي يف التفريق بني كبار التـابعني وصـغارهم    احلافظ العالئي أنَّ يرىو

هما، فكلُّ من اعتضد مرسلُه محتملٌ؛ فيحتمل التفريق بينهما؛ كما حيتمل أنه ال يفرق بين
  .)4(بأحد األمور اليت ذكرها كان مقبوالً

والصحيح يف مذهبه ما ذكره غريه، وقد قال ذا التفريق من أئمة الشافعية احلـافظ  
  . البيهقي، ناصر مذهب الشافعي، وأعلمهم به
 كـلُّ  :فصل يف املراسيل:( / )هـ458( قال أبو بكر أمحد بن احلسن البيهقي
ن محله عنـه  ومل يذكر م، � فرواه عن النيب ؛حديث أرسله واحد من التابعني أو األتباع

  :فهو على ضربني
مسعـوا منـه    نالذين إذا ذكروا م كبار التابعنيأن يكون الذي أرسله من  :أحدمها

ه ما إلي مفإن انض ،لهظر يف مرسفهذا إذا أرسل حديثا ن ؛ق خبربهموثَي ذكروا قوما عدوالً
واحد من الصحابة أو قولِ ،غريه لِيؤكده من مرس، من أهل العلـم  أو إليه ذهب عوام، 

فإنله يف األحكاما نقبل مرس.  
عرفون باألخذ عن كل الذين ي متأخري التابعنيأن يكون الذي أرسله من  :واآلخر

املراسـيل ال   فهذا النوع من ؛وظهر ألهل العلم باحلديث ضعف خمارج ما أرسلوه ،أحد
                                                   

  .38معرفة احلسن، وص: ؛ النوع الثاين25املقدمة ص )1(
 .207للكنوي ص؛ ظفر األماين 1/163للسخاوي غيث فتح امل: ؛ وانظر1/150التبصرة والتذكرة  )2(

  .1/467النكت على ابن الصالح  )3(
 .46، 43، 49جامع التحصيل ص: انظر )4(
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 ،وفضـائل األعمـال   ،ما ال يتعلق به حكم من الـدعوات يويقبل ف ،يقبل يف األحكام

  .)1() وما أشبهها ،واملغازي
  :)2(وميكن تلخيص كالم الشافعي يف هذه املسألة يف النقاط التالية

  .فرق الشافعي بني مراسيل كبار التابعني، وبني مراسيل صغارهم ::::أوالأوالأوالأوال
مراسيل صـغارهم   دالشافعي مراسيل كبار التابعني إذا اعتربت بأمور، ور لبِقَ ::::ثانيـاثانيـاثانيـاثانيـا

  .مطلقا
  :األمور اليت اعترب ا مراسيل كبار التابعني على قسمني ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

ل نفسه، فاشترط الشافعي يف التابعي الكبري شرطني سراعتبارات تتعلق باملُ :القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
  :مها

1- أن ال يعغري مقبول الرواية؛ من جمهول، أو جمروح ف له رواية عنر.  
كان ممـن   أن ال يكون ممن خيالف احلفاظ إذا أسند احلديث فيما أسندوه، فإنْ -2

يخقْالف احلفاظ عند اإلسناد مل يبل مرلهس.  
سل، فاشترط فيه الشافعي أن يعضده ما يـدلُّّ  راعتبارات تتعلق باخلربِ املُ ::::القسـم الثـانيالقسـم الثـانيالقسـم الثـانيالقسـم الثـاني

  :حته أحد أربعة أمورعلى ص
مبعـىن   �من وجه أخر عن النيب  املأمونون ه احلفاظدنِسي ؛ أنْاوهو أقواه: األول
ذلك املرسسل عنه كان ثقةًرالذي أ ، وأنَّلل ، فيكون دليالً على صحة املرس.  
ل يروي عن غري من يروي عنه املرس راوٍ، عن لٌ آخر موافق لهمرس دوجي أنْ :الثاين

ـ  وأنَّ له أصالً ،فيكون ذلك دليالً على تعدد خمرجه ؛ألولا ل ، خبالف ما إذا كـان املرس
  .اهر أنَّ خمرجهما واحد ال تعدد فيهالظ ، فإنَّال يروي إال عمن يروي عنه األول الثاين

  .أضعف من األولالعاضد وهذا 
 بـه علـى أنَّ   لُّدتس، في� من كالم بعض الصحابة هد ما يوافقوجي أنْ: الثالث

اللمرسالظاهر أنَّ ألنَّ ،ل أصالً صحيح الصإمنا أخذ قوله عن النيب  حايب�.   
                                                   

 .40-1/39دالئل النبوة  )1(

؛ احلديث املرسل 469-1/468النكت للزركشي ، 549-1/547شرح علل الترمذي البن رجب : انظر )2(
بني القبول والرد حل489-2/479يز الصغري ة بنت عبد العزص. 
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  .وهذا العاضد أضعف من سابقَيه

 بـذلك  لُّدفيست ، والفتوى مبقتضاه؛العلم على القول به ةُ أهلِعام يكون أنْ: الرابع
   .ذلك األصل نِدون يف قوهلم إىلتس، وأم مله أصالً على أنّ

  .أن هذا أضعف عاضد كش وال
ـ وهذه هي األمور اليت اعترب ا الشافعي مراسيل كبار التابعني فمىت  دت هـذه  جِ

خالف شيئا مـن   ، وإنْبه جل واحتبِوقُ ،وأنَّ له أصالً ،ت على صحة املرسلالشرائط دلَّ
ذلك أضر حبديثه ورد ملهرس.  

6 O�P Q�� K8��� R&��6 O�P Q�� K8��� R&��6 O�P Q�� K8��� R&��6 O�P Q�� K8��� R&��	D/ 1S �
��� A6� A�6 !�� / �, �
��� A	D/ 1S �
��� A6� A�6 !�� / �, �
��� A	D/ 1S �
��� A6� A�6 !�� / �, �
��� A	D/ 1S �
��� A6� A�6 !�� / �, �
��� A....  
مراسيل كبـار  ه لقبول تعأوجه الفرقِ بينهما، واألسباب اليت د الشافعي مبين اإلما

  :ورد غريها، وميكن حصرها يف أربعة أوجهالتابعني 
ـ  عن أو ة،صحابالعن  روايام غالب كبار التابعني إنَّ ::::الوجـه األولالوجـه األولالوجـه األولالوجـه األول  ،تـابعني الر اكب

ـ  لَأرسلوا غَ كبار التابعني، فإنْ لُّوالصحابة كلهم عدول، وكذلك ج  أنَّ نب علـى الظَّ
اقط ثقةٌالسوذلك كاف ، ضد يف تصحيح اخلرب؛ ال سيما وإنوأما غريهم من صغار . اعت

  .وايتهل ربقْن ال تيف الرواية عم اعوتوسا فيما يروون عنه وزجتو فقد كانوا أشد ؛التابعني
رت مشاهدم لبعض أصـحاب  ن بعد كبار التابعني الذين كثُا مفأم:( قال الشافعي

ن ا فـيم زوأم أشد جت :أحدها ؛ألمورله ل مرسبقْا يمنهم واحد فال أعلم �رسول اهللا 
  .)1() هيروون عن

 ن بعـد كبـار التـابعني   ل مار مرسووقد ذكر الشافعي يف مثال ع:( وقال البيهقي
؛ )2(ه وجده إمنا رواه سليمان بن أرقمحديث الزهري يف الضحك يف الصالة مرسال، مث إن

  .)3()وسليمان بن أرقم ضعيف 
                                                   

 .465الرسالة ص )1(

 :قال البخاري .، من السابعة، متفق على ضعفه]د ت س[األنصار،موىل  البصري، أبو معاذ ،سليمان بن أرقم )2(
  .ضعيف عند أهل احلديث :وقال الترمذي. تركوه

لكامـل يف الضـعفاء   ؛ ا4/100ب؛ اجلرح والتعـديل  /3؛ الضعفاء واملتروكني للبخاري ق4/2التاريخ الكبري 
  .2532؛ التقريب ت248الضعفاء واملتروكون للدارقطين ت ؛258للنسائي ت الضعفاء واملتروكني؛ 3/250
  .469وكالم الشافعي يف الرسالة ص. 1/81معرفة السنن واآلثار  )3(
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ا م، وأديثُ يف وقتهم الغالب عليها الصحةكبار التابعني كانت األحا إنَّ ::::الوجـه الثـانيالوجـه الثـانيالوجـه الثـانيالوجـه الثـاني

ر ، وكثُالباطلة املوضوعة األخباررت يف أيامهم األحاديث املستحيلة، وانتشقد من بعدهم ف
  .)1(الكذب حينئذ 

ابتدرتـه   �يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّـه   الًإِنا كُنا مرةً إِذَا سمعنا رج:( قال ابن عباس
مـا   الَّمن الناسِ إِ لَم نأْخذْ أَبصارنا وأَصغينا إِلَيه بِآذَانِنا فَلَما ركب الناس الصعب والذَّلُولَ

رِفع2() ن(.  
سموا لَنا  :فتنةُ قَالُوافَلَما وقَعت ال ؛سنادإللَم يكُونوا يسأَلُونَ عن ا:( وقال ابن سريين

ؤخـذُ  ي عِ فَـالَ وينظَر إِلَى أَهلِ البِـد  ،لسنة فَيؤخذُ حديثُهمفَينظَر إِلَى أَهلِ ا ؟، رِجالَكُم
  )3() حديثُهم

ـ مراسيل م إنَّ ::::الوجـه الثالـثالوجـه الثالـثالوجـه الثالـثالوجـه الثالـث ن دون كبار التابعني ظهر ألهل العلم باحلديث ضع ف
  .خمارجِ ما أرسلوه

  .)4() واآلخر أم يوجد عليهم الدالئل فيما أرسلوا بضعف خمرجه:( قال الشافعي
 نكَمةُ اإلحالة فيها أَرثْلتابعني، وكَن دون كبار اكثرةُ اإلحالة يف أخبار م ::::الوجه الرابـعالوجه الرابـعالوجه الرابـعالوجه الرابـع

للوهم، وضعف ن يقبل عنه احلديثم.  
  .)5() كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه اإلحالةواآلخر كثرة :( قال الشافعي

                                                   

 .2/478شرح علل الترمذي البن رجب  )1(

  .1/196، حتياط يف تحملهاالضعفاء واباب النهي عن الرواية عن المقدمة صحيح مسلم،  )2(
  .1/200 باب بيان أَنَّ اإلسناد من الدين، املصدر السابق )3(
 .465الرسالة ص )4(

 .465ص هاملصدر نفس )5(
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)`P)`P)`P)`P....  
 وهـا مطلقـا، أ  لُن يقبن مينُ أنَّ العلماء اختلفوا يف حكم املراسيل، وأم بسبق بيا

ا، أو يقبلها بتفصيلها مطلقًيرد.  
والقائلون بالتفصيل مذاهب؛ منهم فريق قوا بني من احملدثني فرمرسن ال يرسـل  ل م

  .وهردرسل عن كلِّ أحد فل من يرسوبني م وه،قبلعن ثقة ف إالَّ
، ونقله العالئي )1(احلافظ ابن عبد الرب عن أكثر أهل احلديث قد حكى هذا املذهبو

حيىي بن سعيد القطان، وعلي : عن مجاعة من أئمة اجلرح والتعديل املتقدمني، على رأسهم
  .ابن املديين، بل نسبه يف موضع إىل مجهور احملدثني

  :فلهم أيضا أقوال ؛ول والردبيل يف القصوأما القائلون بالتف:( قال احلافظ العالئي
ن وبني م ،لهسرفيقبل م ؛عن ثقة ف عادته أنه ال يرسل إالَّرِن عالفرق بني م :أحدها
؛اأو ضعيفً سواء كان ثقةً ،أحد رسل عن كلِّعرف أنه ي قْفال يبهلُل مرس.  

لي وع ،وهذا اختيار مجاعة كثريين من أئمة اجلرح والتعديل كيحىي بن سعيد القطان
  .)2() وغريمها ،بن املديينا

إىل سـائر   وحكاه ابن رجب احلنبلي عن أمحد بن حنبل، وعزاه أبو الوليد الباجي
  .)3(أصحاب احلديث من املتقدمني، ومالك، وأيب حنيفة

وتصرفات أئمة احلديث املتقدمني، وصنيعهم يف قبول املراسيل، وردها؛ تكاد تتفق 
  :فت عليه من أقواهلمعلى هذا، وهذا بعض ما وق

كان شعبة يوهن مرسالت معاويةَ بنِ قُرة يرى أا عـن  :( حيىي بن سعيد قال -1
  .اشتهر ف قدعيعين ابن حوشب؛ وهو بالض. )4()شهر 

                                                   

 .29، 1/20التمهيد  )1(

 .87ص: وانظر. 37جامع التحصيل ص )2(

اإلشارة يف معرفة األصول واإلجازة له  ؛355؛ إحكام الفصول للباجي ص1/552شرح علل الترمذي : انظر )3(
  .240أيضا ص

 .1/131تقدمة اجلرح والتعديل  )4(
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من مرسالت عطاء بكثري، كان عطـاء   إيلَّ أحب جماهد رسالتم:( وقال أيضا -2

  .)1()يأخذ عن كل ضرب 
3- وقال علي املديين بن ):مرسالت رسالت عطاء بكـثري،   جماهدن مإيلَّ م أحب

  .)2()كان عطاء يأخذ عن كلِّ ضرب 
4- وسلَئ ال( :؛ فقالحيىي بن أيب كثريسيل اعن مر أمحد عـن   روىألنه  ؛عجبين ت

رجال ض3() غارعاف ص(.  
بن الها سريت كان يال األحاديثوبعض هذه  :أيب قال:( عبد اهللا بن أمحد قالو -5

  .)4() بن جريج ال يبايل من أين يأخذهان كا ،جريج أحاديث موضوعة
كـان   :قـال  ؟، األعمـش  الترسمل كرهت م :قلت ألمحد :()5(وقال مهنا -6

األعمش ال يبايل عم6() ثن حد(.  
ال  مإبراهيالت سروم ،املرسالت صحأالت سعيد بن املسيب سرم :(وقال أمحد -7
كانا يأخـذان   همافإن ؛من مرسالت احلسن وعطاء ضعفأوليس يف املرسالت  ،بأس ا

  .)7() حدأعن كل 

                                                   

  .5/707؛ علل الترمذي 1/243تقدمة اجلرح والتعديل  )1(
 .3/102التهذيب  ؛ ت13ملراسيل البن أيب حامت صا )2(

شرح علـل  :وانظر ،4/135، بواسطة موسوعة أقوال اإلمام أمحد 2215ت مسائل أمحد رواية ابن هاينء )3(
  .1/552الترمذي 

؛ موسوعة أقوال اإلمـام أمحـد يف الرجـال    4/404يزان امل؛ 3610، ت2/551العلل ومعرفة الرجال  )4(
2/383. 

 ،من املسائل ما فخـر بـه  ه روى عن أمحد،من كبار أصحاب  ،مهنا بن حيىي الشامي السلمي أبو عبد اهللاهو  )5(
 ن أنْم ه أكثرومسائلُ ،مات به إىل أنْحوص ،ل معه إىل عبد الرزاقحور، حبةالص له حق فعرِمه ويكرِي أمحدوكان 

حتد امفقال. ن كثر حبان، وشذَّ األزدي وابن ه. منكر احلديث: وثَّقه الدراقطينةُ وفاتنس خؤرومل ت.  
؛ سؤاالت السـلمي للـدارقطين   9/204؛ الثقات البن حبان 2/432؛ طبقات احلنابلة 15/358تاريخ بغداد 

  .4/197؛ امليزان 384ت
  .1/552شرح علل الترمذي  )6(
  .3/102التهذيب  ت )7(
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كنت  :(من طريق يزيد بن أيب مالك قال "الوصية"يف  هابن منداحلافظ وروى  -8

يا  :فقال ؟، من حدثك يا أبا حممد ذا :فقلت له ،عند سعيد بن املسيب فحدثين حبديث
  .)1() عن الثقات ا ال نأخذ إالَّنإف ؛وال تسأل ذْالشام خ أخا أهلِ
: قـال  ،مراسيل عطاء أو مراسيل جماهـد ؟ : داود أليبقلت :( وقال اآلجري -9

  .)2() اهد ، عطاء كان حيمل عن كل ضربمراسيل جم
ثت حد (:قالأنه سن بن عيسى موىل ابن املبارك حلروى احلاكم بإسناده عن ا -10

عن عاصم عن النيب  ك حبديث أليب بكر بن عياشاملبار ابن�.   
ل له ا حيتمعاصم إنَّ: ، فقال؟ ه ليس عنه إسنادإن: فقلت البن املبارك .نسح :قالف

  .)3() �رسول اهللا  أن يقول قال
بعضهم دون  لُرسل مبقْوأنه ي ،للفرق بني الرواة يف هذه احلكاية دليلٌ:( قال العالئي

 ،عـن ثقـة   ل إالَّسرال ي عاصمٍ لذلك عند ابن املبارك كونُ املقتضي ر أنَّوالظاه ،بعض
يكونَ ل أنْوحيتم 4() واهللا أعلم ،إليهم فيه قل املرجوعِلكونه من أئمة الن(.  

ابن عبد الرب، وابن : وقد صوب هذا القولَ ورجحه مجاعةٌ من احلفَّاظ احملقِّقني منهم
  .حجر، وغريهم تيمية، والعالئي، وابن

ن كان ال إف ؛ثاحملد حالِ اعتبار :يف هذا الباب واألصلُ:( قال احلافظ ابن عبد الرب
ن كـان  إو ،هده ومسـن لمرس ،حديثه قبولُ بوج ،وهو يف نفسه ثقة ،عن ثقة إاليأخذ 

عفاءيأخذ عن الض، ويوجب التوقُّ ،ه يف ذلكسامح نفسف ا أرسلهعم، حىت يسمـ  ي ن م
  .)5() الذي أخربه

 أصـح و ،واملراسيل قد تنازع الناس يف قبوهلا وردها:( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ل إال عن سرنه ال يأن حاله م ملفمن ع .ومنها املردود املوقوف ،منها املقبول أنَّ :األقوال

                                                   

 .2/45التهذيب  ت )1(

 .27/233الكمال  ؛ ت237، ت1/220جري أليب داود سؤاالت اآل )2(

 .180معرفة علوم احلديث، النوع الثامن ص )3(

 .91جامع التحصيل ص )4(

  .1/20التمهيد  )5(
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ـ  ه روايـةً إرسالُ كان ،وغري الثقة ،ل عن ثقةنه يرسأرف ومن ع ،هلُل مرسبِثقة قُ ن ال عم

فهذا موقوف ،هعرف حالُي، 1() اوما كان من املراسيل خمالفا ملا رواه الثقات كان مردود(.  
ل رسف من عادته أنه ال يرِن عم وهو أنَّ :وأما القول املختار:( وقال احلافظ العالئي

فـال   ؛عادته ذلكن مل يكن وم ،له مقبولرسفم ؛مشهور بذلك ،إال عن عدل موثوق به
يقبل موبه حيصل اجلمع بني األدلة املتقدمة  ،والذي قبله أعدل املذاهب ،وهذا القول .لهرس

  .)2() من الطرفني
  :واحتج هؤالء على قوة هذا املذهب ورجحانِه بأمور

األول لكثري من املراسيل حبيث ال ميكن إنكاره، كمـا قـد رد    رِدالص بولُقَ ::::األولاألولاألولاألول
كثري منها أيضا، فيحمل قبولُهم على أن املُرسل ال يرسلُ إال عن ثقة، ويحملُ ردهم على ال

  .أن املرسل ممن يأخذ عن كل ضرب
  :ويدل على هذا بعض اآلثار منها

 هتردتاب �ا يقول قال رسول اهللا ا إذا مسعنا أحدنكُ :(املتقدم م  ابن عباسقول  -
ه بآذانِنا وأصغينا إليأبصاران، فلما ركب الناس الصما  من الناس إالَّ مل نأخذْ ،لولَوالذَّ عب
  .)3() نعرف

فلما  ،ل عن إسناد حديثأسوما ي أتى على الناس زمانٌ لقد:( وقول ابن سريين -
الفتنةُ وقعت س4()ل عن اإلسناد ئ(.  

 �أمري املؤمنني عمر  املسيب عن قضايا أبيه يسأل سعيد بن م  كان ابن عمرو -
ع إليه فيهارجِمث ي، وهي مرلَ ؛لةسما ووبِ ،ق بهثإذا سئل عن  ولذلك كان ،ن يرسل عنهم

الشيء يشيقول ل عليهك ):؛وا سعيد بن املسيبلُس وقـال  . )5() ه قد جالس الصاحلنيفإن

                                                   

، ونقل عنه هذا أيضا تلميذه ابن عبد اهلادي يف كتاب له خمطوط يف األحاديث 7/435منهاج السنه النبوية  )1(
  .44-43الضعيفة واملوضوعة، ذكر ذلك األلباين يف نصب اانيق ص

  .2/555، وكالم ابن حجر يف النكت منه 38ص :وانظر. 86جامع التحصيل ص )2(
  .212سبق خترحيه ص )3(
 .212ق خترحيه صسب )4(

  .7/140الطبقات الكبري البن سعد  )5(
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 كـان أحفـظَ  ، � ى راوية عمرمسكان سعيد بن املسيب ي:( حيىي بن سعيد األنصاري
  .)1() الناس ألحكامه وأقضيته

ابن حبان نقل  فقدل من ال يرسل إال عن ثقة على عنعنة ابن عيينة؛ سرقياس م ::::الثـانيالثـانيالثـانيالثـاني
 ؛قبلوا عنعنتهال يدلِّس إالَّ عن ثقة كان  ه ملاغري أندلس، ممع أنه  تهاالتفاق على قبوله عنعن

  )2(.العلة واحدة له ألنَّرسل مقبمن ال يرسل إال عن ثقة، ي ذلكفك
هـم  بة إمنا قُبلت مراسـلهم ألـم كلَّ  قياسه على مرسل الصحايب، فالصحا ::::الثالثالثالثالثالثالثالث

اقط من ال يرسل إالَّ عن ثقة يقبل ألن الس ، فال تضر جهالة الواسطة؛ كذلك مرسلعدولٌ
  .عدلٌ

 مسـانيد  مسنده من أكـرب  ، حىت إنَّ�فهذا ابن عباس على كثرة روايته عن النيب 
ا من سبعة أحاديث، ويف سائر أحاديثه إال حنو �الصحابة، قد ثبت أنه مل يسمع من النيب 

  .)3(�ال خيرب من أخربه عن رسول اهللا 
، كانـت  �نا مسع حديث رسول اهللا ليس كلُّ( :قالأنه عن الرباء بن عازب وصح 

  .)4() الغائب ث الشاهدحد، في، وكان الناس مل يكونوا يكذبون يومئذوأشغالٌ لنا ضيعةٌ
إذًا  -ة لَّفالع- نيف قبول مراسيل الصل إالَّ عـن ثقـة    حابة، وقبول خرب مرسال ي

  .عدالة الواسطة: واحدة؛ وهي
س عن الثقة فقط؛ يف ن يدلِّوقد سبقت اإلشارة إىل مثل هذا عند الكالم على خرب م

  .)5(املطلب األول من هذا املبحث
من األئمـة فهـو    له إماممن عد على قبول التعديل خبرب الواحد، وأنَّه قياس ::::الرابـعالرابـعالرابـعالرابـع
عدل، وال يحتاج ل إىل كشف معىن العدالةاملعد .  

                                                   

  . 11/74الكمال  ؛ ت7/121قات الكبري البن سعد الطب: انظر )1(
 .1/161؛ اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان 2/555النكت البن حجر : انظر )2(

  .356إحكام الفصول للباجي ص: انظر )3(
 .200سبق خترجيه ص )4(

 .199ص: انظر )5(
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لفإذا عم من حال الراوي أنه ال حيدث إال عن ثقة، وال يل إال عن عدل؛ كـان  رس

ال ذلك لكان تعديال؛ ، وال خالف أنه لو ق"هذا الراوي ثقة: "إرساله عنه مبرتلة أن يقول
فكذلك إذا ترك ذكره وع1(م أنه ال يروي إال عن ثقةل(.  

ف الواسطة، وهذا إمنا احتمال ضع: إنَّ العلَّة يف تضعيف احلديث املُرسل هي ::::اخلـامساخلـامساخلـامساخلـامس
لم من حاله أنه ال يروي إالَّ يكون يف حالة ما إذا كان الراوي يروي عن كلِّ أحد، فإنْ ع

  .العلة عن الثقات؛ زالت
وهذا الذي يظهر من تصرهاقَّفات النوقد سبق حكايـة   اد يف قبوهلم املراسيل ورد

بل ن قفه مه ضعل فإنرسف املُعن ضوم :(الترمذي أبو عيسىد اإلمام النقَّاقال ، وقد بعضها
  .وغري الثقات ،ثوا عن الثقاتهؤالء األئمة قد حد أنَّ

قد تكلم احلسن البصري  .ه أخذه عن غري ثقةلعلَّ ؛وأرسله ،اهم حديثًفإذا روى أحد
  .)2() يف معبد اجلهين مث روى عنه

  
  
  
  
  
  
  

                                                   

  .359إحكام الفصول للباجي ص: نظرا )1(
ما ذكره الترمذي مع ما سبق نقله من تصـرفات األئمـة يف   : أقول .5/708 -مع السنن  -علل الترمذي  )2(

حكمهم على املرسل يقدح يف اإلمجاع الذي حكاه اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه على رد املرسل مطلقًـا، واهللا  
  .أعلم
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بتعـديل اهللا تعـاىل    هم عدولٌلَّك ن  الصحابةَ أنَّ )1(يثيدح من املعلوم لدى كلِّ

، وإذا أُم اسم صحايب يف سند احلديث فال يقـدح  هلم؛ فجهالتهم ال تضر �ورسوله 
ذلك يف صاحلديث واألصول جزم أئمةُ ذلكبته، وح، وال يجِتوقد حكـاه   ،ه فيه خالف

  .)2(عبد الكرمي القطب احلليب عن أكثر العلماء دأبو حمم
عن الثقات إىل رجل من  اإلسناد إذا صح:( لبخاري عن احلميدي أنه قالفقد روى ا

هـم  كلَّ � يبالـن  أصحاب فهو حجة، وإن مل يسم ذلك الرجل؛ ألنَّ �أصحاب النيب 
  .)3() عدولٌ

مـن   ثين رجـلٌ من التابعني حـد  إذا قال رجلٌ: قلت أليب عبد اهللا:( وقال األثرم
  .)4()نعم : ه؛ فاحلديث صحيح ؟، قالمسومل ي �أصحاب النيب 

ا تنبين عليه صجد ومهم ،لطيف ههنا فرق لكنحةُ احلديث وضفُه؛ أشـار إليـه   ع
؛ حيث فرق بني رواية التابعي "الدالئل واإلعالم"رييف يف كتابه الص الفقيه الشافعي أبو بكرٍ

ثنا روايته عنه، مصرحةً بالسـماع، حبـد   عن الصحايب املُبهم، معنعنةً وما شاها، وبني
  . وأخربنا، ومسعت، وحنو ذلك
عن رجـل مـن    :احلديث بعض التابعني يفوإذا قال :( /قال أبو بكر الصرييف 

أصحاب الن؛ال يقبل � يب ال أعلم مسع  يألنالتابعي من ذلك الرإذْ ؛لج ث قد حيدالتابعي 
فلو  ؟، أم ال لِجذلك الر كن لقاُءموال أدرى هل أَ ،حايبصالوعن رجلني عن  ،عن رجل

                                                   

 .2/572النكت البن حجر : انظر. يف طلب احلديث قه أهل العلم، ويعنون به املبتديلمصطلح احلديثي أط )1(

  .380؛ إحكام الفصول للباجي ص74؛ التقييد واإليضاح ص1/462النكت للزركشي : انظر )2(
يف بيـان الـوهم    الفاسي دة، وقد ذكره ابن القطانبه يف أحد الكتب املسن رلم أظفَفتعبت يف التنقيب عنه  )3(

مسعت حممـد بـن إمساعيـل    : حدثين حممد بن يوسف قال نوقال أبو علي ابن السك (:، فقال2/611واإليهام 
  .1/151؛ الشذا الفياح 74التقييد واإليضاح ص: وهذا إسناد صحيح إىل البخاري، وانظر. ) البخاري

  .585، ص�باب قول التابعي حدثين رجل من أصحاب النيب . الكفاية )4(



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  220  

 
علمت إمكانه منه جلعلته كمدمسعت رجال من أصحاب رسول اهللا  :وإذا قال ،رك العصر
  .)1() عدول الكلَّ ألنَّ ؛لبِقُ �

وظاهر كالم ابن رجب  ،)2(األبناسي برهان الدينوأقره عليه بدر الدين الزركشي، و
ـ  م ل عليه كالممواستحسن احلافظ العراقي كالمه هذا، وح ،)3(يهيدل عل م من ن تقـد

وكالم من أطلق قبولـه   ،جهمت وهو حسن:( -بعد نقله لكالم الصرييف  -األئمة؛ فقال 
  .)4() واهللا أعلم ،حممول على هذا التفصيل

لت عنعنته على حم به احلافظ ابن حجر بأن التابعي إذا كان ساملاً من التدليسوتعقَّ
  .السماع

هذا إمنا يتأتى يف حق كبار التابعني : وإن قلت:( مث استدرك احلافظ على نفسه بقوله
الذين جلُّ روايام عن الصحابة بال واسطة، وأما صغار التابعني الذين جلُّ روايام عـن  

حايب، والفرالتابعني؛ فال بد من حتقق إدراكه لذلك الصأ ضه مل يسمعه حىت يعلم هـل  ن
أدركه أم ال ؟، فينقدما قاله الصرييف ح.  

مدار هذا على  يف ذلك؛ إذْ ه من التدليس كافيةٌسالمت: -القائل ابن حجر  -قلت 
قوالظَّ ة5()به، وهي حاصلة يف هذا املقام، واهللا أعلم  ن(.  

سالمته من التدليس غري كافية حلمل عنعنته على السالتابعني  ماع، فقد روى بعض
دركن مل يم   عما يف روايـاجد ن أدركه ومل يلْقه، وهذا كثريحابة أصالً، أو عممن الص

لْكما ته يف كتب املراسيل، والعلل، وغريها، وما أورده احلافظ على كالم الصـرييف  ظُح
معلى عدم اشتراط اللقاء، واالكتفاء باملعاصرة على نِب مذهب مسلم كما يظهـر عنـد   ي

  .التدقيق يف كالم احلافظ
                                                   

  .1/463؛ النكت للزركشي 74ييد واإليضاح صالتق:انظر )1(
قرية صغرية بالوجه البحري من  نسبة إىل - أبو حممد األبناسيالدين  برهان ،إبراهيم بن موسى بن أيوبهو  )2(

 هـ تقريبا، وتويف سـنة 725ولد يف أول سنة .شيخ الديار املصريةالعابد، و الفقيه الشافعي .مث القاهري - مصر
  .الشذا الفياح، شرح ألفية ابن مالك: منهايف احلديث والفقه واألصول والعربية  مصنفات له. هـ801

 .9/12؛ شذرات الذهب 1/172؛ الضوء الالمع 4/1؛ طبقات ابن قاضي 77املعجم املؤسس ص

 .1/557؛ شرح العلل 1/151ذا الفياح ، الش1/463النكت للزركشي : انظر )3(

 .74التقييد واإليضاح ص )4(

  .563-2/562نكت ال )5(
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بني البخاري ومسـلم كمـا    وعليه؛ جيري اخلالف القائم يف مسألتنا هذه؛ اخلالف
ا للجهالة مبعاصرة التابعي هنا ضعيفً كان اخلالف ، وإنْ/ )1(أشار إليه احلافظ الزركشي

  .لذلك الصحايب بعينه، واهللا أعلم
حلافظ ابن حجر مع أنه رجح مذهب البخاري يف اشتراط اللقـاء يف  والغريب من ا
علَم السند املعنعن، إال أنن مل يه اكتفى هنا بسالمة الراوي من التدليس يف قبول عنعنته عم

  .كما ترى -أيضا  -أنه عاصره، أو أدركه أصالً؛ وهو خمالف ملذهب مسلم 
كيف  / والعجب من احلافظ:( ؛ فقالهذاعه لذا تعجب العالَّمة املعلمي من صني

مشى معهم يف ترجيح رد عنعنة من عولو مع قيام القرائن على  ؛ه دون لقائهلمت معاصرت
، وكـان  أصـالً  هم معاصرتعلَتمن مل  لقبوهلا يف حق ها بل احتجف عن رداللقاء، وتوقَّ

  .)2()العكس أقرب كما هو واضح، واهللا أعلم 
ه يف املعلمي هنا يفيد أنه يرجح ما قاله الصرييف من التفريق بني احلالني؛ لكنوكالم 

ـ قَّكالمه ود ةاسفَنف يف املسألة مع تقويته ملا ذهب إليه ابن حجر، ولموضع آخر توقَّ ه ت
  .نقلته بتمامه
 في احتمـالُ كْال ي: املبحث الثالث( :يف مباحث يف االتصال واالنقطاع /قال 

ـ حعلـى أنـه ي   ففي كالمهم ما يـدلُّ  ؛ىمسم غري إذا كان الشيخ عاصرة، لكنامل م كَ
 ،� عن رجل من أصحاب النيبوذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فالن التابعي  ،باالتصال

  .62ص) فتح املغيث(راجح  .وحنو ذلك
إذا استعملها يف غري ، والثقة ماعيغة السظاهر الص أنَّ :والفرق بني التسمية واإلام

السماع ينصدلِّ، فاملُقرينةً بس يعتب درِأنه قد عقرينةً ف منه التدليس، وأمى ا غريه فإذا مس
ل أنه كان معروفًا عنـد أصـحابه أنـه مل    ه له فمن احملتمت عندنا معاصرتبثْومل ي ،شيخا
  .بعلمهم بذلك قرينة دتفاع ،يدركه

                                                   

 .1/463النكت على ابن الصالح : انظر )1(

البخاري ؛ موقف اإلمامني 295الشيخ املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا ص: ، وانظر239عمارة القبور ص )2(
  .331-330ص من اشتراط اللّقيا والسماع ومسلم
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بـل   ؛ يلْقَهمث عنهم وملن حدم ما ينقلون يف ترمجة الراوي بيانَ اريوأهل العلم كث

ـ تعكمراسيل ابن أيب حامت وغريه، ومل ي أفردوا ذلك بالتصنيف وا بنقـل عـدم اإلدراك   ن
  .فاكتفوا باشتراط العلم باملعاصرة ،لكثرته

ا إذا أَفأمبهم فلم يسم، فهذا االحتمال منتأصحاب  ألنَّ ؛فمل يعرفـوا   ذاك التابعي
 فـي تنففـي هـذا ت   ،؟ هقَه مل يلْأو أن ،ه مل يدركهفكيف يعرفون أن ،عني ذلك الصحايب

  .هعدم رضف، والدليسوالت ،واإللزام ،ماعوإذا انتفت ظهر الس ،القرينة
  .)1() فهذا ما ظهر يل، وعندي فيه توقُّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   

 .1/80التنكيل  )1(
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نبه غري يزيد يف نسب غري  ه ال جيوز للراوي أنْواحد من أهل العلم باحلديث إىل أن
ه على االسم فقـط، أو  من رجال اإلسناد على ما مسعه من شيخه إذا اقتصر شيخشيخه 

إن  -واحلال هذه ألنه  ؛املعرفة به متمما ال ي ،حنو ذلك، وأو الكنية ،ب فقطعلى اسم األ
ق إليـه  س املتطـر بوإزالة اللَّ ،وإيضاحه ،فإن أراد تعريفه ،على شيخه كان كاذبا -زاد 

ته غريه؛ فعليه أنْملشا يفصل مبا مييز قـال حـدثين    :كأن يقول ؛ه عن كالم شيخهكالم
  .حنو ذلك، أو يعين ابن فالن، وفالن الفالين فالن هو ابن

وأكثر منه البخاري ومسلم يف  ،وابن املديين ،ا، كأمحدوقد استعمل هذا األئمة كثري
  .)1(اإلكثار الصحيحني غايةَ

إذا جـاء   -يعين اإلمام أمحد  -كان أبو عبد اهللا  (:أسند اخلطيب إىل حنبل أنه قال
  .)2() بن فالنيعين ا :إىل الرجل غري منسوب قال

ل يف رواية اإلسـناد  مهذلك الراوي املُ نيد تعيِرِي بني أنْ قرأنه هناك فَ :نكتة ذلكو
راوٍ  كـلَّ  ؛ ألنَّيف مثل هذه احلـال  ه جيب قبوله و عدم االختالف فيهممن روى عنه، فإن

 نيعـيِ ت يـرد  نْأوبني  .أخذ عنه؛ فهو شيخه الذي مسع منه ووأعلم مبن روى عنه ،أدرى
اوي املُالرهل من إمامٍم مجتهد، كما يصناجتـهاد   فهذا حمـلُّ  ؛ومسلم ع ذلك البخاري

  .)3(ة والربهانه باحلجح لديه خالفُن ترجم قبول ذلك على مزلْال يو ،وحبث
د به ق ن ببيان، فاملرادوق غري مقررِفتق املُفد من املتوجما ي أنَّ مثُ:( قال ابن الصالح

يادرك بالنظر يف رواياته، فكثري اما يأيت مميز درك بالنظر يف حال الراوييف بعضها، وقد ي 
واملروي عنه، ورمبا قالوا بذلك بظن قْال ي4() ىو( .  

                                                   

؛ التبصرة والتذكرة 133-132مقدمة ابن الصالح ص؛ 154، 1/131شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )1(
  .2/66؛ تدريب الراوي 2/248؛ فتح املغيث 2/413؛ الباعث احلثيث 2/186
 .223باب يف احملدث يروي عن شيخ ص. الكفاية )2(

  .2/954 املرسل احلقي و عالقته بالتدليس: انظر )3(
  .222املقدمة ص )4(
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ق ملعرفة املُهموأقوى الطُّرل هو النظر يف الرا ما يأيت وايات األخرى للحديث، فكثري

اممييف بعضه زا، فإذا صحاوت الرية بذلك، رما خالفها، وقد يدرك بقرائن تتعلق حبـال   د
  :الراوي واملروي عنه؛ وهي كثرية منها

يبـة  توقُ ،كأمحد بن عبدة الضيب؛ فقطأحدمها  يرو إال عن اليكون الراوي  أنْ �
ومم مل يرووا إالَّ ،وأيب الربيع الزهراين ،دسدفإ ز بن أسـد   ،ةًعن محاد بن زيد خاصو

  .)1(ةًبن سلمة خاص محاد فإنه مل يرو إال عن
إذا أطلق  الوليد بن مسلم؛ كالزمني له دون اآلخررين عنه املُثكْيكون من املُ أنُ �

  .)2(سفيان فهو ابن عيينة
الراوي فإنه ال يريد به إال فالن؛ وذلك  لَمهأن يعلَم من صنيع الراوي أنه إذا أَ �

  .ص من الراوي نفسه، أو باالستقراء والتتبععن طريق ن
ه إذا أطلق سـفيان  حممد بن يوسف الفريايب فإنه يروي عن السفيانني؛ لكن: كمثل

فإمنا يريد به الثوري، وإذا روى عن ابن عيينة بينه، وكذلك البخاري إذا أطلق حممد بـن  
  .)3(يوسف فال يريد به إالَّ الفريايب

 ؟، نم ناب :فقيل له ،أخربنا عبد اهللا :(ا فقالث يومه حدنعن سلمة بن سليمان أو
 ،حدثنا عبد اهللا بن املبارك" :حديث حىت أقول ون يف كلِّضرا تأم ! يا سبحان اهللا :فقال

إنه إذا قيل عبد اهللا  :مث قال سلمة ،")4(دغة صكَّله يف سزِنالذي م، أبو عبد الرمحن احلنظلي
أو بالبصـرة فـابن    ،أو بالكوفة فابن مسعود ،أو باملدينة فابن عمر ،الزبريمبكة فهو ابن 

  .)5() أو خبراسان فابن املبارك ،عباس
  :كثرية يف الصحيحني وخارجهما؛ هذه بعضها تطبيقات وأمثلةالفرق هلذا و

                                                   

 .3/217فتح املغيث  )1(

  .2/335، 1/130؛ انتقاض االعتراض 1/258؛ فتح الباري 3/217املغيث  فتح: انظر )2(
  .630:، ح2/138 ،68:، ح1/203ري فتح البا: انظر )3(
)4( صكُوهي دال مهملة  بضم الصاد مث سكون وآخره: دغوقيل من مترتهات الدنيا، ة عجيبة قصبتها مسرقند ور

 .3/409ن معجم البلدا. مها صغدان صغد مسرقند وصغد خبارى

  .3/216؛ فتح املغيث 221ص مقدمة ابن الصالح: وانظر. 2/92رواه اخلطيب يف اجلامع ألخالق الراوي  )5(
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ـ ثنبن بكر حدحممد قال لنا علي حدثنا : قال البخاري    ::::املثال األولاملثال األولاملثال األولاملثال األول ا الصحـدثنا   لت

قرأ  رجلٌ فما أختو أخوف «:قال �دثين جندب أن حذيفة حدثه أن رسول احلسن ح
        .)1(احلديث »...القرآن

 أنَّ )2(فذهب البخاري وابـن أيب حـامت   :لتوالص ،اختلف يف تعيني حممد بن بكر
3(ابن مهران: لت هوالص(وحممد بن بكر هو ، :البساينر)4(.  

ليس هو الربسـاين،  ، و)5(املقرئ الكويف: مد بن بكر هووذهب ابن حبان إىل أن حم
  .رام ال ابن مهرانابن : وأن الصلت هو

احلديث يروي عن مجاعـة مـن    ، عزيز)6(رام كويفٌّت بن لالص (:قال ابن حبان
التابعيني، روى عنه أهل الكوفة، وهو الذي يروي عن احلسن، روى عنه حممد بن بكـر  

ن قال إنه الصلت بن مهران فقد وهم؛ إمنـا هـو   املقرئ الكويف؛ ليس هو الربساين، وم
  .)7() الصلت بن مهرام

                                                   

  .املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس للدكتور الشريف حامت: وقد استفدت هذا املثال من. 4/301التاريخ الكبري  )1(
جر معتمدا على ما وقف عليه يف نسخته من التاريخ ، ومذهب البخاري نقله ابن ح4/439اجلرح والتعديل  )2(

 هـامش  الكبري من تعيني حممد بن بكر، وهو غري موجود يف املطبوع، وانظر كالم املعلمي على هذه القضـية يف 
  .440-4/439اجلرح والتعديل هامش ؛ و4/310التاريخ الكبري 

، وسهل وعنه حممد بن بكر الربساين .حلسنشهر بن حوشب، وابن أىب مليكة، وايروي عن  الصلت بن مهران )3(
  .جمهول احلال: قال ابن القطانو .مستور: يب حامت، وقال الذهيبأسكت عنه البخاري وابن  .بن محادا

  .381-3/380؛ بيان الوهم واإليهام 2/320؛ امليزان 4/439؛ اجلرح والتعديل 4/301التاريخ الكبري 
)4( حممد بن بكر بن عثمان البصدوق قد  :أبو عثمان البصري ،-مهملة بضم املوحدة وسكون الراء مث  - ساينر

  .5760التقريب ت. ومائتني، ع مات سنة أربع ،من التاسعة ،خيطئ
 .مل أقف له على ترمجة )5(

روى عنه نعيم و ،النخعي وإبراهيموائل وزيد بن وهب  أىبروى عن . صلت بن رام التيمى الكوىف أبو هاشم )6(
ووثقه أمحد وابـن   .الكوفة أهلصدق أكان : سكت عنه البخاري، وقال ابن عيينة. بن معاويةومروان بن ميسرة ا

  .وذكره ابن حبان يف الثقات. إال اإلرجاء صدوق، ليس له عيب: معني وقال أبو حامت
  .2/216التهذيب  ؛ ت6/471؛ الثقات 4/438تعديل ؛ اجلرح وال4/302التاريخ الكبري 

  .6/471الثقات  )7(
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يف ذلك على ما جـاء يف  اعتمد و ،ر ما ذهب إليه البخاريحجبن ا ح احلافظُرجو
هـذا  ( :بانح ابنقله لكالم نفقال بعد  خه؛شي السم ينين املدابي من تعيني بخارتاريخ ال
هشيخب ربوهو أخ ،ينياملدبن علي  هاري عن شيخبخه جزم به الالذي رد .  

 عن الصـلت  بكر الربساين، بن قال يل علي حدثنا حممد :يف التاريخ ياربخوقال ال
   .)1() ايثفذكر حد ،ران حدثين احلسن البصريهم بنا

  . ذلك ن خالفوايات األخرى للحديث يتبييف الر وعند النظرِ
فأمأيب حامت فقد جـاءت الروايـة   ابن فيه مع البخاري و وابا حممد بن بكر فالص
بتعيينه بأنرساينه الب.  

: شـة قـاال  بأيب ك نبحدثنا حممد مرزوق واحلسني  :أخرج البزار يف مسنده فقال
  .)2(احلسن به عن تين قال أخربنا الصلارسلبكر ابأخربنا حممد بن 

حدثنا  بن بكر الربساينا حدثنا ديينحدثنا أبو أمية حدثنا على بن امل: وقال الطحاري
   )3(.هحدثنا احلسن بن بن مهرا تلصلا

وأمنهييات يف تعيِاالرو اختلفتقد ف تلا الص، ـرام أنه  علىها وأقواها وأصح ابن 
ففي رواية الطحـاوي   ؛ينيعلي بن املدلف فيه عن اختفقد ؛ إليه ابن حبانذهب ما  على

العباس و ئغيف ذلك جعفر الصا فهخالو ،أبو أمية عن ابن املديينرواها  ،مهران السابقة أنه
  .رامهو ابن  :؛ فقاالبن الفضلا

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا  ئغحدثنا حممد بن جعفر بن حممد الصا :نعيمقال أبو 
  )4(.به حدثنا احلسنرام ن بلت الص حممد بن بكر حدثنا

د بن جعفـر  أخربنا أمح: بؤدوقال أبو القاسم التميمي أخربنا الفضل بن حممد امل
 حممد بن بكر عينحدثنا العباس بن الفضل حدثنا علي بن عبد اهللا املديين حدثنا الربساين ي

  .)5(رامت بن عن الصل
                                                   

  .2/949وانظر كالم الدكتور الشريف حامت على هذه الرواية يف املرسل اخلفي . 2/216التهذيب  ت )1(
  .175:،حكشف األستار )2(
  .5760:، حشرح مشكل اآلثار )3(
  .1/101 معرفة الصحابة )4(
  .438:، ح2/422 احلجة يف بيان احملجة )5(
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  .الفردرواية ماعة على اجل روايةُ حرجتف

حدثنا حممد بن مرزوق حدثنا حممد بن بكـر عـن    :ى قالويؤيده ما رواه أبو يعل
  .)1(هب رام حدثنا احلسنالصلت بن 

عن  العميسأبو حدثنا إسحاق حدثنا جعفر بن عون حدثنا : البخارياإلمام قال     ::::الثانيالثانيالثانيالثانيثال ثال ثال ثال املاملاملامل
        )2(احلديث....باألبطح �رسول اهللا  تقال رأي عن أبيه جحيفةبن أيب  عون

 ابن أنه لصحيحلت قوقع يف رواية أيب الوف، شيخ البخارييني إسحاق عختلف يف تا
أبو نصـر  د ، وتردأبو علي اجلياين حهورج ،يف األطراف فلَزم خج لكبذو ،)3(منصور

  .)5(؟ منصورابن أو  )4(إبراهيم ابنهل هو  ؛الكالباذي
 مصـرحةً الرواية  مبجيءأبو علي على ذلك  استدلوقد : منصور ابنوالصحيح أنه 

   .مسهاب
 واألشبه عندي أنه إسحاق بن منصـور فـإنَّ   (:)هـ498( اجلياينقال أبو علي 

البخاري إذا حديبهمه وال ينسبه، وقد أخرج مسـلم يف مسـنده عـن     ماا ث عنه كثري
  .)6() إسحاق بن منصور عن جعفر بن عون

حدثين إسحق بن منصـور  : فقال ؛سلمماإلمام روى احلديث باإلسناد نفسه وقد 
حدثين القاسم بـن  ح و ؛وعبد بن محيد قاال أخربنا جعفر بن عون أخربنا أبو عميس قال

                                                   

على أمته،  �باب ما كان يتخوف . العلم. لوجه ابن حبانا ذاه ورواه أيضا من ؛3456:، حاملطالب العالية )1(
إسناد جيد، والصلت بن رام كان :( ابن كثري من طريق أيب يعلى يف تفسري سورة األعراف وقال ه، وذكر81:ح

   ).قه اإلمام أمحد، وحيىي بن معني، وغريمها من ثقات الكوفيني، ومل يرم بشيء سوى اإلرجاء، وقد وثَّ
  .2/353ن العظيم تفسري القرآ

   .633:ح .باب األذان للمسافرين .ذاناأل )2(
مات سنة  ،من احلادية عشرة ،ثقة ثبت :أبو يعقوب التميمي املروزي ،إسحاق بن منصور بن رام الكوسج )3(

  .384التقريب ت. خ م ت س ق ،إحدى ومخسني
 ،قرين أمحد بن حنبل ،ثقة حافظ جمتهد :زيبن راهويه املرويعقوب أبو  ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي )4(

  . خ م د ت س ،وله اثنتان وسبعون ،مات سنة مثان وثالثني ،ذكر أبو داود أنه تغري قبل موته بيسري
  .332التقريب ت

التعريف بشيوخ حدث عنهم حممد بن إمساعيل البخاري يف  ؛2/141 باريفتح ال ؛314هدى الساري ص )5(
  .43كتابه للجياين ص

  .43التعريف بشيوخ حدث عنهم حممد بن إمساعيل البخاري ص )6(
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ء حدثنا حسني بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كالمها عن عون بـن  زكريا

  .)1(� أيب جحيفة عن أبيه عن النيب
واستدل على ذلك  ،منصور ابناين أنه أبو علي اجلي حورج( :حجر ابنقال احلافظ 

ـ  بـن عن جعفر منصور  بنروى هذا احلديث بعينه عن إسحاق  امسلم بأنَّ ـذا   نوع
  .)2()ي د وهو استدالل قواإلسنا

عـن   ةسلم أيب بنحدثنا عبد اهللا حدثنا عبد العزيز  :يبخارال اإلمام قال    ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    ثالثالثالثالاملاملاملامل
هـذه   أنَّ «: م  هالل بن أيب هالل عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  .)3(احلديث » ..اآلية اليت يف القرآن
 د أبو مسعود الدمشـقي بـني أنْ  فترد؛ )4(شيخ البخاري عبد اهللا نيلف يف تعيختا
روايتـهما  يف  ذر وأبـو  ،كنالسه أبو علي بن بسون ،)6(رجاء بناأو  )5(صاحل ابن يكون

  .)7(لمةسبن معبد اهللا ه لصحيح أنل
 عبد اهللا بن صـاحل  ي أنهدوالذي عن ؛ذا ضعيفهو (:اينالغس أبو علي احلافظ قال

ويف الباب الذي قبله، وإىل ذلك أشار أبو مسعود الدمشـقي   ضعيف هذا املو كاتب الليث
يف الصحيح عن كاتب الليث  مل خيرج البخاري نَّأأبا عبد اهللا احلاكم قطع على  على أنَّ

  .)8() اشيئً
                                                   

  .503:باب سترة املصلي، ح. الصالة )1(
  .314هدى الساري ص )2(
  .4838:﴾، ح إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ﴿ ابب .التفسري )3(
 .50خ حدث عنهم البخاري ص؛ التعريف بشيو720-8/719؛ فتح الباري 321هدى السارى ص: انظر )4(

ثبت يف  ،كثري الغلط ،صدوق :كاتب الليث ،أبو صاحل املصري ،عبد اهللا بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين )5(
  . خت د ت ق ،وله مخس ومثانون سنة ،مات سنة اثنتني وعشرين ،من العاشرة ،وكانت فيه غفلة ،كتابه

  .3388التقريب ت
ـ  صدوق :بصري – بضم الغني املعجمة وبالتخفيف -الغداين عبد اهللا بن رجاء بن عمر  )6( مـن   ،قلـيال  ميهِ

  .3312التقريب ت. س ق خ خد ،وقيل قبلها ،مات سنة عشرين ،التاسعة
ثقـة   :وسكنها مدة ،أصله من املدينة ،أبو عبد الرمحن البصري ،عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنيب احلارثي )7(

مات يف سنة إحدى وعشرين  ،من صغار التاسعة ،امان عليه يف املوطأ أحدقداملديين ال يبن معني وابن اكان  ،عابد
  .3620التقريب ت. خ م د ت س ،مبكة

  .4/233وانظر كالم احلاكم يف املدخل إىل الصحيح . 51التعريف بشيوخ حدث عنهم البخاري ص )8(
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 بـأنِّ  ؛الليث كاتب صاحل بناأنه  على يزامل واستدلَّي، زاملاحلافظ  ى هذاوتبِعه عل

  .ة بامسهحت مصرجاء الروايةَ
 حدثنا عبد اهللا: فقال ؛"فرداألدب امل"كتاب يف  هفسناحلديث  البخاريفقد أخرج 

  .)1(به ةسلم أيب بنعبد العزيز  حدثينقال  صاحل بنا
عن ابن صاحل وابـن   ن املمكن أنْ يكون احلديثُم ههب احلافظ ابن حجر إىل أنذو

أيب  اجلزم به يف روايـة  عا وقمم رجحأليس ب "املفرد األدب"ي وقع يف ذال نَّأومسلمة معا 
  .)2(وأيب ذر يعل

                                                   

 .247:باب االنبساط إىل الناس، ح. األدب املفرد )1(

 .8/720ح الباري فت )2(
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        اخلــــــــــامتةاخلــــــــــامتةاخلــــــــــامتةاخلــــــــــامتة
  

ل بعض النتائج اليت توصويف خامتة هذا البحث أُسجإليها مع بعض التوصيات؛  لت
  :فأقول

وعلوم احلـديث،   ،كالفقه وأصوله ؛رعيةالش العلومِ سائر لَمشَ الفروقِ مإنَّ علْ �
وغريها، وهذا ظاهر من خـالل املصـنفات    ،قرآن، وأصول الدينوعلوم ال ،وعلوم اللغة

  .املفردة يف هذا الباب يف شىت ضروب العلم
� ل مأوه على الفروق احلديثية هو اإلمامن نب ؛"الرسالة"يف كتابه العظيم  الشافعي 

  .سيل كبار التابعني، ومراسيل صغارهماحيث تكلَّم عن الفرق بني مر
ا بالغـا يف مصـنفاهم؛   ها اهتمامولَوالفروق احلديثية، وأَب ديثاحل اهتم علماُء �
ر كالمهم على الفـروق؛ ولعـلَّ ذلـك    وخصوصا املتأخرين منهم، وأما املتقدمون فيند

لوضوح العلم عندهم، واستغناؤهم عن التعريفات والتقسيمات اليت تكثر عند املتأخرين؛ 
لفشو الناس لتبسي اجلهل بينهم، وحاجةه للطالبط العلم، وتسهيل.  

� نواععلى أقسام وأ احلديثيةُ الفروق:  
عليها من علماء احلديث، وذلك بأحد الصيغ اليت تستعمل يف  هو منصوص منها ما

قوهلم كذا يغـاير، أو  "، أو "فرق أو بون شاسع بني كذا وكذا" مثل هذا الباب كقوهلم 
يوحنو ذلك من العبارات" ءكذا وكذا ليسا بسوا" ، أو "ن قوهلم كذاايِب.  

مومنها ما يستفاد من تصرم للمصطلحات ،فاة   ،واستعماالأو األلفاظ املتشـا
  .على أحناء خمتلفة

� اتفاق؛ بل منها  ها حملَّاحلديث ليست كلُّ م عليها أهلُاليت تكلَّ احلديثيةُ الفروق
هـو   ، ومنها ماها القويومن هو خمتلف فيه، ومنها الضعيف ما هو متفق عليه، ومنها ما

خاص بأحد احملدثني ومنها ما هو عامومنها ما له أثر ، ؛عملي عملي، ومنها ما ليس له أثر 
  .وإمنا هو تفريق اصطالحي، تعارف عليه البعض
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� مف يف الفروق احلديثية هوكتاب اإلمام ابن حبان يف الفصل بني حدثنا  أقدمصن
  .وأخربنا
� ىل إمن علوم احلديث اليت مل حتظَ باهتمام الباحثني؛ وهي حباجة  يثيةُاحلد الفروق

دراسات دقيقة، بتقعيد قواعده، وإرساء ضوابطه، وحترير مسائله، وما هذا البحث إال نواة 
ملبحوث مستقبلية أكثر عقًا وجتليةً ملعامل هذا الفن.  

� هذا املوضوع أرض ا، ومن ذلكلبحوث متنوعة أقترح الكتابة فيه خصب:  
  .دراسة نظرية وصفية تارخيية للفروق احلديثية -
- مٍلَدراسة الفروق احلديثية عند ع ثني من خالل مصنفاتهمن أعالم احملد.  
- ـ استخراج الفروق احلديثية من أحد الكتب احلديثية اليت ت ـذا اجلانـب   ع ىن
ا كتب املصطلح للعلماء املتأخرينخصوص.  

لذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على خري الربيـات؛  هذا؛ واحلمد هللا ا
ك بنهجهم نبينا حممد وعلى آله وصحبه وعلى مىل يوم الدينإن متس.  
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        فـهرس اآليـات القـرآنيةفـهرس اآليـات القـرآنيةفـهرس اآليـات القـرآنيةفـهرس اآليـات القـرآنية
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        فهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثارفهرس األحاديث واآلثار
  

  الصفحة  اسم الراوي  أو األثر طرف احلديث
    حرف األلف  

  180  عمار بن ياسر  وهو يصلي �أتيت النيب 
  225  حذيفة بن اليمان  أخوف ما أختوف رجل

  83  أمحد بن حنبل  إذا مسعت أصحاب احلديث
  219  البخاري  إذا صح اإلسناد عن الثقات

200  الطويل محيد  ا حدثهم حبديثأن أنس  
  166  فاطمة بنت قيس  على املنرب قعد �أنَّ رسول اهللا 

  83  احلسن  ى أنْ تنكح األمة �أنَّ رسول 
  182  جابر بن عبد اهللا  أنَّ سلَيكًا جاء يوم اجلمعة

  181  قيس بن طلق  �أنّ طلقًا سأل رسول 
  184  الزهري  أنَّ عمر بن عبد العزيز أخر الصالة

181  يةبن احلنف حممد  يوهو يصل �لنيب امر ب اأن عمار  
  185  اهللا عبد بن اهللا عبيد  واقد أبا سأل اخلطاب بن عمر أنَّ

  165  عبد اهللا بن عمر  إِنَّ من الشجرِ شجرةً 
  68  ابن عباس  بعد موته الناس دخلوا على النيب أَنَّ
  79  عبادة/خالد اجلهين/أبو هريرة  أَمر بتغريبِ الزاين �النيب  أَنَّ

اهللا بـن  بعـث عبـد    �أنَّ النيب 
  حذافة

  188،187،179  سليمان عن يسار

  188،187،179  أبو رافع  بعثه خيطب ميمونة �أنَّ النيب 
  84  عبد الرمحان بن يعمر  ى عن الدباء  �النيب  أنَّ

  184  ابن عباس  وميمونة كانا يغتسالن >أنَّ النيب 
  228  عبد اهللا بن عمرو  هذه اآلية اليت يف القرآن أنَّ
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ا كُنإِنجا رنعمةً إِذَا سر212  عبد اهللا بن عباس  الًا م  

  203  عبد اهللا بن عمر  مع أميتإنَّ اهللا ال جي
71  عبد اهللا بن ربيعة  ه مسع رجال يؤذن يف سفرأن  

  33  عمر  اعرف األمثال واألشباه
164  فاطمة بنت قيس  ها الناس حدثين متيم الداريأي  

    حرف البـاء  
  53  علي بن املديين   جتمع طرقهالباب إذا مل

  16  ابن عمر  البيعان باخليار
    اءـالتحرف   

  93  محاد بن زيد  التدليس كذب
  93  شعبة  التدليس أخو الكذب

  93  شعبة  التدليس يف احلديث أشد من الزنا
  55  أبو هريرة  تسحروا فإن يف السحور

    حرف احلـاء  
  100  أيب طالب علي بن  حديث حترمي حلوم احلمر األهلية 

عـن صـيام أيـام    حديث النهي 
شريقالت  

  186  عبد اهللا بن حذافة

    حرف الـراء  
  227  أبو جحيفة  باألبطح  �رأيت رسول اهللا

  116  جابر بن عبد اهللا  الرجل أحق بشفعته
    حرف السـني  

  58  ابن عباس  سبع أرضني يف كل أرض نيب
  216  بن عمر عبد اهللا  سلُوا سعيد بن املسيب

  66  عبد اهللا بن ربيعة  مسع رجال يؤذِّن يف سفر
    حرف الشـني  
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  82  مالك بن أنس  شر العلم الغريب

    حرف الصـاد  
  85  ابن عمر  صالة الليل والنهار مثىن مثىن

    افـالكحرف   
  85  ابن عباس  يقرأ �كان رسول اهللا 

  217  األنصاري حيىي بن سعيد  كان سعيد بن املسيب
  82  إبراهيم النخعي  الغريب كانوا يكرهون

  144  عائشة  كلوا البلح بالتمر
  216  ابن عباس عبد اهللا  كُنا إذا مسعنا أحدا

83  عبد الرزاق الصنعاين  غريب احلديث ا نرى أنَّكن  
    حرف الـالم  

  93  عبد اهللا بن املبارك  ألن أخر من السماء
  186  بالل بن رباح  ال تسبقين بآمني
  103  عبد اهللا بن عباس  تروا اهلالل ال تصوموا حىت

  82  حنبلأمحد بن   ال تكتبوا هذه األحاديث
  32  الرباء بن عازب  ال؛ وبنبيك الذي أرسلت

  01  أبو هريرة  ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس
  61  ابن عمر  لعن اهللا الواصلة

  216  ابن سريين  أتى على الناس زمانٌ لقد
  212  ابن سريين  ادسنإلمل يكونوا يسأَلُون عن ا

  200، 217  الرباء بن عازب   �ليس كُلُّنا مسع حديث رسول اهللا
    مـامليحرف   

  59 ،85  جابر  ماء زمزم ملا شرب له
  200  الرباء بن عازب   �ما كل ما حندثكم عن رسول اهللا

  92  زيد محاد بن  املتشبع مبا مل يعط 
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  152  بعلي بن أيب طال  مفتاح الصالة الطهور

  60  أبو هريرة  دخل فرسا بني فرسنيمن أ
  151  زياد بن احلارث  من أذن فهو يقيم

  116  عبد اهللا بن مسعود  من سأل الناس وله ما يغنيه
    حرف اليـاء  
  32  الرباء بن عازب  رسول اهللا علمين يا

  33  علي بن أيب طالب  يغسل من بول اجلارية
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        ـارـارـارـارـــــــــرس األشعـرس األشعـرس األشعـرس األشعــــــــفهفهفهفه
        

  حةالصفـ  القـائل  شطـر البيـت
تطلب بيبةن أُولَى الشم كده79  الكميت  أع  
هـرشع ئ كُـلِّ فَنـادبان  إنَّ مب23  ابن الص  

الن أنَّ خري لَّمعيـتاسِ ح14  قيس بن زهري  اـ  
  4  احلميدي  بتبليغـهم صحت شرائـع ديننـا

  23  ابن الصبان  مسـائلٌ والبعض بالبعضِ اكْتفَى
  4  احلميدي  و حفـظوا اآلثار من كـل شبهةمه

  4  احلميدي  وصح ألهل النقل منها احتجاجهم
ــعاضـلُه ونِسـبةٌ والوان  وفَضب23  ابن الص  

  4  احلميدي  ولوال رواة الدين ضاعت وأصبحت
  4  احلميدي  وهم هاجروا يف مجعها وتبـادروا
  4  احلميدي  وقاموا بتعديل الرواة وجرحـهم

اي بر قفافْر هنينِي بيبنة بن طَريف  ويب15  ح  
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        فهرس األعالم والرواة املرتجم هلمفهرس األعالم والرواة املرتجم هلمفهرس األعالم والرواة املرتجم هلمفهرس األعالم والرواة املرتجم هلم
  األلـف

  148.............................................................إبراهيم بن سويد
  102..........................................برهان الدين البقاعي :إبراهيم بن عمر

  46....................................الزجاج :إبراهيم بن حممد بن السري البغدادي
  148..............................................................إبراهيم بن املنذر

  159.............................................................إبراهيم بن مهاجر
  220.......................................برهان الدين األبناسي: براهيم بن موسىإ

  154............................................................إبراهيم بن أيب حيىي
  16..........................................................القرايف أمحد بن إدريس
  110..........................................................الكويفأمحد بن بشري 

  127..............................................................أبو أمحد احلاكم
  114.........................................................أمحد بن صاحل املصري

  15.................................................................أمحد بن فارس 

  77................................................تقي الدين الشمني ،أمحد بن حممد
  42......................................أمحد بن حممد بن خلف، أبو العباس املقدسي

  37.....................................ويأبو جعفر الطحا ،أمحد بن حممد بن سالمة
  39.......................................أمحد بن حممد بن عمر، أبو العباس الناطفي

  37.................................................أمحد بن عمر بن سريج القاضي
  133...............................................يوطيأمحد بن علي بن أسلم اخلُ

  162...................................................، ثعلبأمحد بن حيىي بن زيد
  43.....................................أمحد بن حيىي بن حممد الونشريسي التلمساين

112..........................................................اباألحوص بن جو  
  140........................................................أزهر بن سعد السمان
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  227....................................................إسحاق بن إبراهيم احلنظلي
  128.....................................................إسحاق بن إبراهيم احلنيين

  126...........................................................سبيعيإسحاق ال أبو
  227............................................................إسحاق بن منصور

  43...................................................................... األسنوي
  16......................................................إمساعيل بن محاد اجلوهري

  151..............................................................إمساعيل بن رافع
  151.............................................بن زكرياء بن مرة اخللقاين إمساعيل

131.......................................................ارفَّإمساعيل بن حممد الص  
  42.............................................أسعد بن حممد بن احلسني الكرابيسي

  46...................................................................... األصمعي
  15...........................................................................األعرايب بنا 

  47....................................................................ابن األنباري
  128........................................................أوس بن عبد اهللا الربعي

  129..................................................................أويس القرين
أيوب بن جابر بن سيار السح158..............................................ميي  

  

  اءـالب

  108.......................................................................الباجي
  25.......................................................................البرزيل

  219.........................................................اسيبرهان الدين األبن
  102..........................................................برهان الدين البقاعي

  122..........................................بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة األشعري
  151..........................................................ع احلارثيبشر بن راف

  برهان الدين البقاعي=  البقاعي
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  149....................................................................البطليوسي

  45.........................................................................البلقيين
  224......................................................................الربساين

  

  اءـالت

  80..............................................................تقي الدين الشمين
  42.............................................................تقي الدين السبكي

  44.........................................................................التياين
  

  اءـالث

  46............................................................ثابت بن أيب ثابـت 
  133......................................قيس بن خطيم بن عدي األوسي ثابت بن

  146........................................................... .ثابت بن عجالن
  162.......................................................................ثعلب

  

  مـاجلي

  130............................................................جعفر بن سليمان
  140..................................................................... اجلريري

  132..............................................................اجلراح بن مليح
  139.........................................................جهري بن يزيد العبدي

  70...................................................................... اجلورقاين
  16...................................................................... اجلوهري

  39........................................................................ اجلويين
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  اءـاحل

  134........................................حامت بن حريث الطائي احملري احلمصي
  126......................................................................احلاكم

  49.............................................حامد بن علي بن إبراهيم العمـادي 
  36..................................................:..................بن حبانا

ح129.....................................................بن جنادة السلويل يشب  
  151..........................................حجاج بن دينار األشجعي  الواسطي

  127.......................................................حجاج بن حممد األعور
  190............................................حجاج بن حممد أبو حممد املصيصي

  200.............................................................احلسن بن ذكوان
  111...................................................احلسن بن الصباح الواسطي

  47...........................................أبو هالل العسكرياحلسن بن عبد اهللا 
  36........................................................احلسن بن حمبوب الزراد

  70..................................احلسني بن إبراهيم بن احلسني اهلمذاين اجلَورقَاين
  159...............................................املديناحلسني بن عبد اهللا اهلامشي 

  159...............................................................احلسني بن قيس
  198.............................................................حسني الكرابيسي
  38...............................................................احلكيم الترمذي

  116...............................................................حكيم بن جبري
  151................................................................محاد بن جنيح

  75.....................................................................احلميدي
  111.............................................................حنظلة السدوسى
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  اءـاخل

  48...........................................خالد بن حسني الشهرزوري أبو البهاء
  124................................................................خالد بن حيان

  124............................................................خصيب بن حجدر
  

  دالـال

  152..................................................داود بن عبد اهللا بن أيب الكرم
  137.................................................داوود بن يزيد الثقفي البصري

  150....................................................................ابن دحية
در111..............................................................ت بن زيادس  

  59.....................................................................الدمياطي
  

  راءـال

  44................................................أمحد بن يوسف التياين رسوال بن
  96..............................................................ابن رشيد الفهري

  

  زايـال

  46.......................................................................الزجاج
  145................................................امري احلرشيزرارة بن أوىف الع

  42......................................................................الزريرايت
  126...............................................................زهري بن معاوية

  136...............................................زياد بن جارية التميمي الدمشقي
  



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  246  

 
  نيـالس

  28......................................................................السامري
  42.......................................................................السبكي
  126......................................................................السبيعي

  151............................................................سعد الدين احلارثي
  140........................................................سعيد بن إياس اجلريري
  141.........................................................سعيد بن سالم العطار

  211..............................................................سليمان بن أرقم
  108......................................................سليمان بن خلف الباجي

  72..................................................................السمعاينابن 
  38........................................................سنان بن ثابت بن سنان

  149....................................................................ابن السيد
  149....................................................................ابن سيده

  158...............................................بن حممد بن أخت الثوري سيف
  

  نيـالش

  52......................................................................الشرابايت
  51......................................................................الشريشي

  77........................................................................الشمين
  44.....................................................................ابن الشاط

  

  ادـالص

  127................................................................صاحل بن نبهان
  124......................................................منيصدقة بن عبد اهللا الس

  134....................................................صدقة بن أيب عمران الكويف
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  225...............................................................الصلت بن رام

  225.............................................................الصلت بن مهران
  154......................................................................الصرييف

  48..........................................................صدر الدين بن املرحل
  

  ادـالض

  165..................................................الضحاك بن خملد بن الضحاك
  

  اءـالط

  37.....................................................................يوالطحا
  

  نيـالع

  166...............................................................عاصم النبيل أبو
  173............................................................عمريأبو العباس ال

اية بن رِبعيع198................................................................ب  
  110.......................................................عبد ربه بن نافع الكناين

  91....................................................عبد اجلبار بن وائل بن حجر
  152.............................................عبد الرمحان بن أيب الزناد القرشي

  150.................................................عبد الرمحان بن زياد اإلفريقي
  110............................................عبد الرمحان بن سليمان األنصاري

  132...............................................عبد الرمحان بن عبد اهللا الغافقي
  38.......................................ابن الكاتب ،ن بن علي الكنايناعبد الرمح
  47...............................................بن األنبارين بن حممد اعبد الرمح

  43..........................................د الرمحان بن ناصر السعدي التميميعب
  42.......................................مجال الدين األسنوي عبد الرحيم بن حسن
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  42................................................عبد الرحيم بن عبد اهللا الزريرايت

  137................................................بن أرطبان عبد الرحيم بن كرمي
  141..................................................مالك اجلزريعبد الكرمي بن 

  49..................................................الشرابايت عبد الكرمي بن أمحد
  202.....................................احلليبعبد الكرمي بن عبد النور قطب الدين 

  228.............................................................عبد اهللا بن رجاء
  75.....................................................عبد اهللا بن الزبري احلميدي

  228.............................................................عبد اهللا بن صاحل
  157..............................................................عبد اهللا بن هليعة

  148..........................................عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي
  150....................................................عبد اهللا بن حممد بن عقيل

  228...........................................................عبد اهللا بن مسلمة
  140.............................................................عبد اهللا بن واقد

  39.....................................................عبد اهللا بن يوسف اجلويين
  116.....................................................عبد امللك بن أيب سليمان

  46..................................................عبد امللك بن قريب األصمعي
  59.................................................الدمياطي عبد املؤمن بن خلف

  47................................ن علي أبو الطيب العسكري اللغويعبد الواحد ب
  41.................................................عبد الوهاب بن نصر البغدادي

  112.................................................عبيد اهللا بن أيب جعفر املصري
  127........................................................عبيدة بن معتب الضيب
  152.........................................................عثمان بن أيب العاتكة

  47................................................................عثمان بن جني
  140............................................................العرب الصقليأبو 

  48..............................................عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم
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  115.............................................................عطاء بن أيب رباح
  128..............................................................عطاء بن السائب

  149.............................................ابن سيده ،علي بن إمساعيل املرسي
  64.................................مالَّ علي القاري علي بن سلطان بن حممد اهلروي

  158................................................................علي بن عاصم
42............................................بكيعلي بن عبد الكايف بن علي الس  

  150.......................................................بن دحيةعمر بن حسن 
  45.........................................................عمر بن رسالن البلقيين

انِشي يدعمر بن عبد ا82.....................................................املي  
  141...........................................................عمر بن قيس املكي

111................................................................بعمر بن معت  
  49...............................أبو القاسم الشريشيعيسى بن عبد العزيز اللخمي 

  167...........................................................عوف ابن أيب مجيلة
  

  اءـالف

  18.......................................................................الفاداين
  15.....................................................................ابن فارس

  145......................................................فرقد بن يعقوب السبخي
  

  افـالق

  123............................................القاسم بن الفضل بن معدان األزدي
  77.............................................................قاسم ابن قطلوبغا

  44....................................القاسم بن عبد اهللا بن حممد الشاط األنصاري
  140................................................................قبيصة بن عقبة

  16.......................................................................القرايف
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  202.................................................................القطب احلليب

  36........................................................................قطرب
  14..................................................................قيس بن زهري

  

  افـالك

  38...................................................................ابن الكاتب
  197....................................................................الكرابيسي

  79...............................................................الكُميت بن زيد
  

  المـال

  24...................................................................... اللكنوي
  163.............................................................. الليث بن املظفر

  

  امليـم

  122.............................................حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي
  140........................................مد بن أمحد بن متيم أبو العرب الصقليحم

  81.....................................................ابن منده حممد بن إسحاق
  224...................................................حممد بن بكر املقرئ الكويف

ساينحممد بن بكر الب224 ........................................................ر  
  37................................................................حممد بن حبان

  34.......................................................حممد بن احلسن الشيباين
  15......................................................حممد بن زياد بن األعرايب

  50.................................حممد بن السيد عبد الرسول احلسيين الشهرزوري
  37......................................................حممد بن صاحل الكرابيسي

  24...............................................حممد عبد احلي بن حممد اللكنوي
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  78.....................................................املناوي حممد عبد الرؤوف

  154.............................................حممد بن عبد اهللا، أبو بكر الصرييف
  28...............................حممد بن عبد اهللا بن احلسني، أبو عبد اهللا السامري

  152..................................................اهللا بن أيب عتيق حممد بن عبد
124.......................................................بن كثري املصيصي حممد  

  17...................................................حممد علي بن حسني املالكي
  139...............................................حممد بن علي بن احلسن احلسيين
  38..................................................حممد بن علي احلكيم الترمذي

  17......................................................حممد بن علي ابن القاضي
  25..........................................................ازريحممد بن علي امل

  96.................................................حممد بن عمر بن رشيد الفهري
  48..............................................ابن املرحل مد بن عمر بن مكيحم

  37........................................................قطرب حممد بن املستنري
  18............................................الفاداينحممد ياسني بن حممد عيسى 

  135.............................................................مدالج ابن عمرو
  157...................................................يثقفمرزوق بن أيب اهلذيل ال

  48..........................................مرعي بن يوسف بن أيب بكر الكرمـي 
  150...........................................احلارثى سعد الدين مسعود بن أمحد

  45............................................مسعود بن ناصر أبو سعيد السجزي
  41............................................مسلم بن علي أبو الفضل الدمشـقي 

  49.......................................مصطفى بن ناصر الدين احلسيين األدمهـي 
  36........................................................معمر بن املثىن التميمـي 

  123...............................................................داملغرية بن زيا
  عبد الرؤوفحممد =  املناوي
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  72...........................................أبو املظفر السمعاين، منصور بن حممد
  64...............................................................مالَّ علي القاري

  214..........................................................مهنا بن حيىي الشامي
  184....................................................................ابن املواق
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        فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع
        

        ....املطبوعاملطبوعاملطبوعاملطبوع: : : : أوالأوالأوالأوال
  األلـف

1- أبو عبد اهللا احلسني بن إبراهيم اجلورقـاين  :ح واملشاهريحااألباطيل واملناكري والص
 .م2004 -هـ 1424/ 1:ط/ دار ابن حزم، بريوت)/ هـ543(اهلمذاين 

أبو زرعة الرازي وجهوده يف السنة النبوية، مع حتقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على  -2
ـ )/ معاصر( سعدي اهلامشي. دراسة و حتقيق د: أسئلة الربذعي ة مطبوعات اجلامع

 .هـ1426/ 1:ط/ اإلسالمية باملدينة املنورة

حممد بن حممـد املرتضـى   : علوم الدين ءإحتاف السادة املتقني بشرح كتاب إحيا -3
  .د ط، دت/ دار الفكر، بريوت)/ هـ1205(الزيبدي 

مصطفى بن إمساعيل السـليماين  : ل مبسائل املصطلح واجلرح والتعديلبيإحتاف الن -4
  .د ط، د ت/ تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة مكتبة ابن)/ معاصر(املأريب 

محاد بن حممد األنصـاري  : حتاف ذوي الرسوخ مبن رمي بالتدليس من الشيوخإ -5
  .م1985 -هـ 1406/ 1:ط/ مكتبة العلم، الكويت)/ هـ1418(

مكتبـة الرشـد   )/ معاصـر (إبراهيم بن عبد اهللا الالحم . د: االتصال واالنقطاع -6
  .م2005 -هـ 1426/ 1:ط/ ناشرون، الرياض

 احلنبلي املقدسيأبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد الدين  ضياء: األحاديث املختارة -7
/ دار خضـر، بـريوت  / دهيشبن عبد امللك بن عبد اهللا . أ د :ت/ )هـ643(

  .م2001 -هـ 1421/ 4:ط
ـ : اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان -8  ن بلبـان الفارسـي  عالء الدين علي ب

 /2:ط/ بـريوت : مؤسسـة الرسـالة   /عيب األرنـاؤوط ش: ت )/هـ739(
  .م1993 -هـ1414
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عبد ايد : ت)/ هـ474(أبو الوليد الباجي : يف أحكام األصول إحكام الفصول -9

  .م1995 -هـ 1415/ 2:ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت/ التركي
أمحد حممد : ت)/ هـ465( ابن حزمحممد بن علي  :اإلحكام يف أصول األحكام -10

  .د ط، دت/ منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت /شاكر
ـ 582(عبد احلق اإلشـبيلي  : �من حديث النيب  األحكام الوسطى -11 : ت)/ هـ

 -هـ 1416/ د ط/ مكتبة الرشد، الرياض/ محدي السلفي، وصبحي السامرائي
  .م1995

. د :حتقيـق دراسة و /)هـ259(إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين  :أحوال الرجال -12
حديث أكادمي، فيصل آبـاد، دار الطحـاوي،   / عبد العظيم البستويعبد العيم 

  .م1990 -هـ 1411/ 1:ط/ الرياض
/ 2:ط)/ هـ1420(حممد ناصر الدين األلباين : آداب الزفاف يف السنة املطهرة -13

  .م1991 -هـ 1411/ 2:ط/ املكتبة اإلسالمية، عمان، األردن
ـ 562(ور السمعاين عبد الكرمي بن حممد منص :ستمالءالأدب اإلمالء وا -14  )/هـ

 -هــ  1404 /1:ط/ بـريوت  ،إقرأدار  /شفيق حممد زيغور: حتليل وحتقيق
  .م1984

دار الـدليل  / األلباين: ت)/ هـ256(حممد بن إمساعيل البخاري: األدب املفرد -15
  .م2006 -هـ 1427/ 3:ط/ األثرية، السعودية، ومؤسسة الريان، بريوت

ليل بن عبد اهللا بن أمحد اخلليلـي القـزويين   اخل :يف معرفة علماء احلديث اإلرشاد -16
 -هــ  1419/ د ط/ دار الفكر، بريوت/ عامر أمحد حيدر: ت /)هـ446(

  .م1993
أبو عبـد اهللا رضـا   : بفوائد من املصطلح والعلل واجلرح والتعديلإرشاد اخلليل  -17

 -هــ  2/1421:ط/ دار ابن عمر، كفر الشيخ، مصـر )/ معاصر(القصري 
  .م2001

حممـد ناصـر الـدين األلبـاين     : ل يف ختريج أحاديث منار السـبيل إرواء الغلي -18
   .م1979 - هـ1399 /1:ط /بريوت ،املكتب اإلسالمي)/ هـ1420(
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 بـن عبـد الـرب    أبو عمر يوسف بن عبـد اهللا  :االستيعاب يف معرفة األصحاب -19

/  ، األردن، عمـان دار األعـالم /  1:ط/ عـادل مرشـد   : ت)/ هـ463(
 .م2002 -هـ 1423

عبـد اهللا  : ت)/ هـ458(أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي : فاتاء والصاألمس  -20
  .دط، دت/ مكتبة السوادي للتوزيع، القاهرة/ بن حممد احلاشدي

ـ 474( أبو الوليد البـاجي : اإلشارة يف معرفة األصول واإلجازة -21 . دأ: ت)/ هـ
  .م1996 -هـ 1416/ 1:ط/املكتبة املكية، مكة املكرمة/ حممد علي فركوس

جالل الـدين عبـد الرمحـان    : األشباه والنظائر يف فروع وقواعد فقه الشافعية -22
 -هــ  1403/ 1:ط/ دار الكتب العلميـة، بـريوت  )/ هـ911(السيوطي 

  .م1983
بـن حجـر العسـقالين    محد بن علي أشهاب الدين : يف متييز الصحابة اإلصابة -23

م، تصوير دار 1835النسخة املصورة عن طبعة املطبعة الشرفية سنة )/ هـ852(
  .الكتب العلمية، بريوت

/ 1:ط/ دار الفكـر، دمشـق  )/ معاصر( لزحيليا وهبة: الفقه اإلسالمي أصول -24
  .م1986 -هـ 1406

ـ 584( حلازميحممد بن موسى ا: االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار -25 )/ هـ
  .هـ1359/ 2:ط/ دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن

  .د ط، د ت/ دار اجليل، بريوت)/ معاصر(غازي عناية . د: ميإعداد البحث العل -26
/ 15:ط/ دار العلم للماليني، بريوت)/ هـ1396(خري الدين الزركلي : األعالم -27

  .م2002
، ابن قيم اجلوزيـة  أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر: إعالم املوقعني عن رب العاملني -28

/ 1:ط/زي، الرياضدار ابن اجلو/ مشهور بن حسن آل سلمان: ت)/ هـ571(
  .هـ1423

عامر . د :ت/ )هـ702( ابن دقيق العيدتقي الدين  :االقتراح يف بيان االصطالح -29
  .م1996 -هـ 1417/ 1:ط/ دار البشائر اإلسالمية، بريوت /حسن صربي
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أمحد معبـد  . د: ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل بني اإلفراد والتكرير والتركيب -30

  .م2004 -هـ 1425/ 1:ط/ السلف، الرياضأضواء )/ معاصر(عبد الكرمي 
أمحد  :شرح)/ هـ911(السيوطي  جالل الدين :ألفية السيوطي يف علم احلديث -31

  .د ط، د ت/ دار الرجاء، اجلزائر/ حممد شاكر
مقبل بـن هـادي    :ت )/هـ385( لدارقطينا علي بن عمر :اإللزامات والتتبع -32

  . م1985 - هـ1405/ 2:ط/ بريوت ،دار الكتب العلمية. الوادعي
أبو الفضل عياض بـن موسـى    :اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع -33

  .د ت/2:ط/ القاهرة، دار التراث/ رقأمحد صالسيد  :ت /)544ت (اليحصيب 
ـ 702(تقي الدين ابن دقيق العيد : أحاديث األحكام معرفة اإلمام يف -34 : ت)/ هـ

  .د ط، دت/ ، الرياضوالتوزيع دار احملقق للنشر/ سعد بن عبد اهللا آل محيد
ابن حجـر العسـقالين   : انتقاض اإلعتراض يف الرد على العيين يف شرح البخاري -35

/ مكتبة الرشد، الريـاض / محدي السلفي وصبحي السامرائي: ت)/ هـ852(
  .م1997 -هـ 1418/ 2:ط

حممد أمحد : ت)/ هـ684( لقرايفشهاب الدين ا :الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا -36
  .م2001 -هـ 1421/ 1:ط/ دار السالم، القاهرة/ وعلي مجعة حممدسراج 

عبـد  :األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل واازفة -37
هـ 1403 /د ط/ ، بريوتعامل الكتب /)هـ1386( ملعلميا الرمحان بن حيىي

 .م1983 -

بـن املنـذر   بن إبراهيم  أبو بكر حممد: اإلمجاع واالختالفاألوسط يف السنن و -38
دار طيبة، / محد بن حممد حنيفأأبو محاد صغري . د: ت)/ هـ318(النيسابوري 

  .م1985 -هـ 1405/ 1:ط/ الرياض
حممد : املذهب احلق من أصول التوحيد إىلإيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات  -39

/ بـريوت  ،دار الكتب العلميـة  )/هـ840( اليمايناملرتضى  الوزير بن إبراهيما
  .م1987 - هـ1407 /2:ط
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عبد الـرحيم بـن عبـد اهللا الرزيـراين     : إيضاح الدالئل يف الفرق بني املسائل -40

مطبوعـات جامعـة أم   / عمر بن حممد بن عبد اهللا السبيل. د: ت)/ هـ741(
  .د ط، دت/ القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، مكة

إمساعيل : ف الظنون يف أسامي الكتب والفنونإيضاح املكنون يف الذيل على كش -41
دار إحياء التـراث العـريب،   )/ هـ1339(الباباين البغدادي  منيأبن حممد باشا 

  .د ط، د ت/ بريوت
علي بن حممد بن . د: ت)/ هـ395(حممد بن إسحاق بن حيىي بن منده : اإلميان -42

  .م1985 -هـ 1406 /2:ط /بريوت ،مؤسسة الرسالة/ ناصر الفقيهي
مطابع ابـن  )/ معاصر(حممود رأفت بن زلط : يسر الطرق لكتابة حبث أو رسالةأ -43

  .م1996 -هـ 1417/ 1:ط/ ، القاهرةتيمية

  البـاء

ـ 1377(أمحد حممد شاكر  :اختصار علوم احلديثالباعث احلثيث شرح  -44 )/ هـ
/ 1:ط/ مكتبة املعارف، الرياض/ علي حسن عبد احلميد: األلباين، حتقيق: تعليق

   .م1996 -هـ 1417
يوسف بن حسن بن عبد اهلادي : مبدح أو ذمأمحد  فيمن تكلم فيه اإلمام حبر الدم -45

/ الرياض ،دار الراية/ وصي اهللا بن حممد بن عباس. د :ت )/هـ909(املقدسي 
  .م1989 -هـ 1409/ 1:ط

/ دار ابن حزم، بريوت)/ هـ595(حممد بن أمحد بن رشد القرطيب : بداية اتهد -46
  .م1999 -هـ 1420/ 1:ط

عبـد الرمحـان   : اعتناء)/ هـ774(الدمشقي ابن كثري إمساعيل  :البداية والنهاية -47
 -هــ  4/1419:ط/ دار املعرفـة، بـريوت  / الالدقي، وحممد غاري بيضون

  .م1998
خليـل  : وضع حواشـيه )/ هـ1250( لشوكاينا حممد بن علي: البدر الطالع -48

  .م1998 -هـ 1418/ 1:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ املنصور
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عبد اهللا بن : بشائر الفرح بتقريب فوائد اإلمام الوادعي يف علم الرجال واملصطلح -49

 -هــ  1426/ 1:ط/ دار اإلمام أمحـد، القـاهرة  )/ معاصر(عيسى املوري 
  .م2005

دار )/ هـ599(أمحد بن حيىي الضيب : بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس -50
  .م1967/ د ط/ الكتاب العريب، دم

: بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب البيان وأغفله أو أمل به فما متمه وال كملـه  -51
/ حممـد خرشـايف  . د: ت)/ هـ642(حممد بن أيب حيىي أبو عبد اهللا بن املواق 

  .م2004 -هـ 1425/ 1:ط/ أضواء السلف، الرياض
ـ 911(جالل الدين عبد الرمحان السيوطي : بغية الوعاة يف طبقات النحاة -52 )/ ـه

 -هــ  1399/ 2:ط/ دار الفكـر، بـريوت  / حممد أبو الفضل إبراهيم: ت
 .م1979

جة املنتفع بشرح جزء يف علوم احلديث يف بيان املتصل واملرسـل واملوقـوف    -53
/ 1:ط/ الدار األثرية، عمـان )/ معاصر(مشهور بن حسن آل سلمان : واملنقطع
  .هـ1428

 ابن القطان الفاسـي أبو احلسن : امبيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحك -54
 هـ1418/ 1:ط /الرياض: دار طيبة/احلسني آيت سعيد . د: ت )/هـ628(
  .م1997 -

  التـاء

ـ 1429(بكر بن عبد اهللا أبـو زيـد   . د: التأصيل ألصول التخريج -55 دار )/ هـ
  .هـ1413/ 1:ط/ العاصمة، الرياض

حممـد زاهـد   : ذيـب تأنيب اخلطيب على ما ساقه يف ترمجة أيب حنيفة من األكا -56
  .د ت/ 1:ط/ املكتبة األزهرية للتراث، مصر)/ هـ1371(الكوثري 

 /)هـ1205( مرتضى الزبيديبن حممد حممد  :تاج العروس من جواهر القاموس -57
مطبعـة  / جمموعة من احملققني، ومراجعة جلنة فنية من وزارة اإلرشاد واألنباء: ت

   .هـ1965 -هـ 1385/ 2:ط/ حكومة الكويت
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عمر عبـد  . د: ت)/ هـ748( لذهيبا حممد بن أمحد بن عثمان: اإلسالمتاريخ  -58

   .م1990 -هـ 1411/ 1:ط/ دار الكتاب العريب، بريوت/ السالم تدمري
بشـار  : ت /)هـ463(أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي  :ريخ بغدادات -59

  .م2000 -هـ 1/1422:ط/ الغرب اإلسالمي، بريوتدار / عواد معروف
 /)هـ233(حيىي بن معني أبو زكريا  :- رواية عثمان الدارمي - ن معنيريخ ابات -60

  .هـ1400 /دمشق ،دار املأمون/ أمحد حممد نور سيف. د :ت
أمحـد  . د: ت /)هـ233( حيىي بن معني :- رواية الدوري -تاريخ ابن معني  -61

 /مكة املكرمـة  ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي/ حممد نور سيف
   .م1979 - هـ1399 /1:ط

ـ 261( أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي: تاريخ الثقات -62 عبـد  . د: ت )/هـ
  .م1984 -هـ 1405/ 1:ط /دار الكتب العلمية، بريوت /املعطي قلعجي

ـ 240( خليفة بن خياط الليثي العصفري: تاريخ خليفة بن خياط -63 . د: ت )/هـ
   .م1985 -هـ 1405/ 2:ط/ دار طيبة، الرياض/ أكرم ضياء العمري

/ عبد الرمحان املعلمي: ت /)هـ256(حممد بن إمساعيل البخاري  :ريخ الكبرياالت -64
  .د ط، د ت/ بريوت الكتب العلمية،دار 

األوىل : بعتانط )/هـ279(ابن أيب خيثمة أمحد بن زهري النسائي :الكبريالتاريخ  -65
/ 1:ط/ الفارق احلديثة للطباعة والنشر، مصـر / هللبن فتحي صالح : بتحقيق
 .م2004-هـ1424

شركة غراس للنشر والتوزيـع،  / عادل بن سعد وأمين بن شعبان:والثانية بتحقق
 .م2004-هـ1425/ 1:ط/ الكويت

ـ 571( القاسم علي بن احلسني ابن عساكر وأب: تاريخ مدينة دمشق -66  :ت )/هـ
 .م1995 - هـ1415 /1:ط/دار الفكر، بريوت /عمر بن غرامة العمروي

 عبـد الـرحيم بـن احلسـني العراقـي      :ألفية العراقي شرحالتبصرة والتذكرة  -67
د / دار الكتب العلمية، بـريوت / حممد بن احلسني العراقي: تصدير/ )هـ806(

  .ط، د ت
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/ 2:ط/ دار ابن حزم، بريوت)/ معاصر(حممد خري رمضان يوسف : تتمة األعالم -68

  .م2002 -هـ 1422
املبـاركفوري  حممـد عبـد الـرمحن    : حتفة األحوذي بشرح جامع الترمـذي  -69

/ 1:ط/ دار احلـديث، القـاهرة  / عصـام الصـبابطي  : ختريج)/ هـ1353(
  .م2001 -هـ 1421

عبد الرمحن بـن أيب بكـر السـيوطي     :بشرح تقريب النواوي تدريب الراوي -70
/ 1:ط/دارالكتب العلميـة، بـريوت   /صالح حممد عويضة: عليقت /)هـ911(

  .م1996 -هـ 1417
)/ معاصـر (صاحل بن سعيد عومار اجلزائري . د: ةأحكامه وآثاره النقديوالتدليس  -71

  .م2002 -هـ 1422/ 1:ط/ دار ابن حزم، بريوت
عبد الرمحـان  : ت)/ هـ748( حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب: تذكرة احلفاظ -72

   .د ط، د ت/ مكتبة ابن تيمية، القاهرة: دار الكتب العلمية، الناشر/ املعلمي
أبو احملاسن حممد بن علي العلوي احلسـيين  : التذكرة مبعرفة رجال الكتب العشرة -73

د ط، د / مكتبة اخلاجني، القـاهرة / رفعت فوزي عبد املطلب: ت)/ هـ765(
  .ت

القاضي عياض بـن  : ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -74
دار مكتبـة احليـاة،   / أمحد بكري حممـود . د: ت)/ هـ544(موسى اليحصيب 

  .د ط ، د ت/ ة الفكر، طرابلس ليبيابريوت، ودار مكتب
مطبـوع ضـمن   )/ هـ321(أليب جعفر الطحاوي : التسوية بني حدثنا وأخربنا -75

عبد الفتاح أبوغدة، واعتناء سـلمان عبـد   : ت/ مخس رسائل يف علوم احلديث
 -هــ  1/1423:ط/ مكتب املطبوعات اإلسالمية، بـريوت / الفتاح أبو غدة

  .م2002
/ دار طيبة، الرياض/ )معاصر( أسطري مجال. د: والفقه التصحيف وأثره يف احلديث -76

  .م1997/ 1:ط
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العسـقالين  حجـر  أمحد بن علي بن : تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة -77

 /بـريوت  البشائر اإلسـالمية، دار  /إكرام اهللا إمداد احلق. د: ت /)هـ852(
  .م1996 -هـ 1416/ 1:ط

سليمان بن خلـف   :خاري يف اجلامع الصحيحملن خرج عنه الب التعديل والتجريح -78
وقـاف  ة األاروز/ أمحـد البـزار  : دارسة وحتقيق /)474ت(أبو الوليد الباجي 

ـ 1411 /1:ط/ والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، مطابع احملمديـة   - هـ
  .م1991

مصـطفى أبـو    :اعتناء/ )816ت (علي بن حممد بن علي اجلرجاين  :التعريفات -79
  .م2006 -هـ 1427 /1:ط/ الرسالة  مؤسسة/ يعقوب

أمحد بن علـي بـن حجـر     :تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني بالتدليس -80
/ ألردنا ،مكتبة املنار/ يتعاصم بن عبد اهللا القريو. د :ت/ )هـ852( العسقالين

  .د ت/ 1:ط
 أنسام التعريف بشيوخ حدث عنهم حممد بن إمساعيل البخاري يف كتابه وأمهل -81

علي احلسني بـن حممـد اجليـاين    أبو : وبلدام قبائلهم يعرفون به من اوذكر م
/ زغلولبن بسيوين أبو هاجر حممد السعيد  :ت)/ هـ498( األندلسي يناالغس

  .م1998 - هـ1418/ 1:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت
ـ 1420(حممد ناصر الدين األلباين : التعليقات الرضية على الروضة الندية -82 )/ هـ

  .م2003 -هـ 1423/ 1:ط/ دار ابن عفان، القاهرة القيم، الرياض، دار ابن
: تقـدمي )/ 774ت(أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي  :القرآن العظيمتفسري  -83

/ 2:ط/ دار الفيحاء، دمشـق، دار السـالم، الريـاض   / عبد القادر األرناؤوط
  .م1998 -هـ 1418

مؤسسـة   /عادل مرشد: ت/ )هـ852( ابن حجر العسقالين :تقريب التهذيب -84
  .م1996 -هـ 1416/ 1:ط/ الرسالة، بريوت
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أبو زكرياء حميي : التقريب والتسيري يف معرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديث -85

 -هــ  1401/ 2:ط/ دار إحياء التراث، بريوت)/ هـ676(الدين النووي 
  .م1981

ـ 1399( شـاط محسن حممد : التقريرات السنية شرح املنظومة البيقونية -86 )/ هـ
  .هـ1404/ د ط/ مكتبة طيبة، املدينة املنورة

الرحيم بن احلسني  عبد :ابن الصالح ملا أطلق وأغلق من كتابالتقييد واإليضاح  -87
/ د ط /دار الفكر، بـريوت / عبد الرمحن حممد عثمان :ت) هـ806(العراقي 
  .م1981 -هـ 1401

 لي بن حجـر العسـقالين  أمحد بن ع :تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبريال -88
 /1:ط/ مؤسسة قرطبة، دار املشكاة/ حسن بن عباس بن قطب: ت/ )هـ852(

  .م1995 -هـ 1416
أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب  :ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد التمهيد -89

/ 3:ط/ الفـاروق احلديثـة، مصـر   / أسامة إبـراهيم : ت) هـ463(النمري 
  .م2005 -هـ 1426

عبد الـرمحن بـن حيـىي العلمـي      :تنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيلال -90
  .م2005 -هـ 1426/ 3:ط /مكتبة املعارف، الرياض)/ هـ1386(

اعتناء إبراهيم الزيبق، وعادل / )هـ852(ابن حجر العسقالين  :ذيب التهذيب -91
  .م2001 -هـ 1421/ 1:ط /مؤسسة الرسالة، بريوت/ مرشد

حممـد علـي املـالكي    : نية يف األسـرار الفقهيـة  سوالقواعد الذيب الفروق  -92
/ دار الكتب العلميـة، بـريوت  / خليل املنصور: ضبط وتصحيح)/ هـ1367(

  .م1998 -هـ 1418/ 1:ط
بشار . د :ت /)هـ742(يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي  :ذيب الكمال -93

  .م1992 -هـ 1413/ 1: ط /بريوت، مؤسسة الرسالة/ عواد معروف
عبد السـالم  : ت)/ هـ370(ألزهري أبو منصور حممد بن أمحد ا :ذيب اللغة -94

 .د ط، دت/ املؤسسة املصرية العامة للتأليف والترمجة، مصر/ هارون
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حممـد بـن إمساعيـل األمـري الصـنعاين       :توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار -95

د ط، د / دار الفكر، بريوت / الدين عبد احلميد يحممد حمي :ت /)هـ1182(
  .ت

حممد بن عبد الرمحن السـخاوي  : التوضيح األر لتذكرة ابن امللقن يف علم األثر -96
، السلف ضواءمكتبة أ /عبد اهللا بن حممد عبد الرحيم البخاري :ت)/ هـ902(

   .م1998 -هـ 1418/ 1:ط /الرياض

  الثـاء

السيد شـرف الـدين    :ت /)هـ354(حممد بن حبان أبو حامت البسيت  :الثقات -97
 -هــ  1398 /1:ط/ دائرة املعارف العثمانية، حيدر آبـاد الـدكن  / أمحد

  .م1978

  اجليـم

: طبعتان/ )هـ310(حممد بن جرير الطربي  :عن تأويل آي القرآن جامع البيان -98
مكتبة ابن تيميـة،  / شاكر حممد أمحد :، وراجعهشاكر حممد حممود: ت: األوىل

  .د ت/ 2:ط/ القاهرة

اإلسالمية، ومركز هجر للبحوث والدراسات العربية / لتركيعبد اهللا ا: ت: الثانية
  .م2001 -هـ 1422/ 1:ط/ القاهرة

ـ 463(أبوعمر يوسف ابن عبد الرب : جامع بيان العلم وفضله -99 أبـو  : ت)/ هـ
 -هــ  1414/ 1:ط/ دار ابن اجلوزي، الدمام، السـعودية / األشبال الزهريي

  .م1994
ـ  أبو س :يف أحكام املراسيل جامع التحصيل -100 ي العالئـي  دعيد  خليل بـن كيكل

 /3:ط/ بـريوت ، عـامل الكتـب  / محدي عبد ايد السلفي :ت /)هـ761(
  .م1997 -هـ 1417
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أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي  :اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع -101

/ 3:ط /بـريوت ، مؤسسـة الرسـالة   /حممد عجاج اخلطيب: ت /)هـ463(
  .م1996 -هـ 1416

عبد الرمحان : ت/ )هـ327(عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي  :لتعديلاجلرح وا -102
 -هـ 1371/ 1:ط/ دئرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، اهلند/ املعلمي
  .تصوير الفاروق احلديثة، القاهرة./ م1952

ـ 444(أبو عمرو عثمان بن سعيد الـداين  : جزء يف علوم احلديث -103 : ت)/ هـ
 -هــ  1427/ 2:ط/ الدار األثريـة، عمـان  / نمشهور بن حسن آل سلما

  .م2006
ـ 771(تاج الدين عبد الوهاب السـبكي  : مجع اجلوامع يف أصول الفقه -104 )/ هـ

هـ 1424/ 2:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ عبد املنعم خليل إبراهيم: تعليق
  .م2003 -

 ، فصيححممد بن حممد بن علي الفارسي :جوامع األصول يف علم حديث الرسول -105
د ط، د  د م،/ الدار السـلفية / أبو املعايل املباركفوري :ت /)837ت (هلروي ا

  .ت
عبد . د: ت)/ هـ775(عبد القادر القرشي : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -106

  .م1993 -هـ 1413/ 2:ط/ هجر للطباعة والنشر/ الفتاح حممد احللو

  احلـاء

سم بـن قطلوبغـا احلنفـي    ن قايزين الد: شرح النخبة ىحاشية ابن قطلوبغا عل -107
/ 1:ط/ دار الـوطن، الريـاض  / إبراهيم بن ناصـر الناصـر  : ت)/ هـ879(

  .م1999 -هـ 1420
/ عطية األجهوري : قونيةيحاشية األجهوري على شرح الزرقاين على املنظومة الب -108

  .هـ1322/ 1:ط/ مطبعة التقدم العلمية، درب الدليل، مصر
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قوام السنة إمساعيل بـن حممـد   : السنة وشرح عقيدة أهل احلجة يف بيان احملجة -109

ـ : ت)/ هـ535(التميمي األصبهاين  ود أيب حممد بن ربيع املدخلي، حممد حمم
  .دار الراية، الرياض/ رحيم

دار )/ معاصـرة (حصة بنت عبد العزيز الصغري : احلديث املرسل بني القبول والرد -110
  .م2000 -هـ 1420/ 1:ط/ ابن حزم، بريوت ، ودار األندلس، جدة

  اخلـاء

عمـر بـن عبـد القـادر البغـدادي      : ولب لباب لسان العربخزانة األدب  -111
/ 4:ط/ مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة   : /عبد السالم هارون: ت)/هـ1093(

  .م2000 -هـ 1420

  الـدال

ـ 911( لسيوطيجالل الدين عبد الرمحان ا :الدر املنثور يف الفسري باملأثور -112  )/هـ
مركز هجر للبحوث والدراسـات العربيـة   / عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ت

 .م2003 -هـ 1424/ 1:ط/ واإلسالمية، القاهرة

دار اجليل، )/ هـ852(العسقالين ابن حجر  :يف أعيان املائة الثامنة الدرر الكامنة -113
  .م1993 -هـ 1414/ د ط/ بريوت

/ عبد املعطي قلعجي. د: ت)/ هـ458(أمحد بن احلسني البيهقي : دالئل النبوة -114
  .م1988 -هـ 1408/ 1:ط/ الكتب العلمية، بريوت دار

إبراهيم بن نور الدين بن فرحون : الديباج املُذْهب يف معرفة أعيان علماء املذهب -115
دار الكتـب العلميـة،   / مأمون بن حميي الدين اجلنان: ت)/ هـ799(املالكي 
  .م1996 -هـ 1417/ 1:ط/ بريوت

ـ 748(ن عثمان الـذهيب  حممد بن أمحد ب :ديوان الضعفاء واملتروكني -116  :ت) هـ
  .د ت /2:ط/ مكة املكرمة، النهضة احلديثة مكتبة/ محاد األنصاري
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  الـذال

حممد : ت)/ هـ911( لسيوطيجالل الدين عبد الرمحان ا :ذيل تذكرة احلفاظ -117
دار الكتب العلميـة،  / مطبوع مع تذكرة احلفاظ)/ هـ1371(زاهد الكوثري
  .د ط، د ت/ لقاهرةمكتبة ابن تيمية، ا: بريوت، الناشر

عبد : ت)/ هـ795(عبد الرمحان بن رجب احلنبلي : الذيل على طبقات احلنابلة -118
 -هــ  1425/ 1:ط/ مكتبة العبيكان، الرياض/ يمنيالرمحان بن سليمان العث

  .م2005
حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري : لةي املوصول والصلكتاب الذيل والتكملة -119

/ السـفر الثـامن  / الدكتور حممد بن شريفه: ت)/ هـ703(األوسي املراكشي 
  .م1984/ د ط/ ةبيمطبوعات أكادمية اململكة املغر

  الـراء

مؤسسة الرسالة، / حممد ماهر محادة: رحلة الكتاب إىل ديار الغرب، فكرا ومادةً -120
  .م1992 -هـ 1412/ 1:ط/ بريوت

121- أمني بن عمر بن عابـدين  حممد : شرح تنوير األبصار احملتار على الدر املختار رد
كتـب  دار ال/ عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد عوض: ت )/هـ1252(

   .م1994 -ـ ه1415/ 1:ط/ بريوت ،العلمية
سليمان بن األشعث أبـو  : رسالة أيب داود إىل أهل مكة وغريهم يف وصف سننه -122

 /بـريوت  املكتب اإلسالمي،/حممد الصباغ : ت)/ هـ275(السجستاين  داود
  .هـ1401/ 3:ط

أمحـد حممـد    :ت/ )هـ204(حممد بن إدريس أبو عبد اهللا الشافعي  :الرسالة -123
  .د ط، دت/ دار الكتب العلمية، بريوت/ شاكر

أبو احلسنات حممد عبـد احلـي اللكنـوي     :الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل -124
دار  /، واعتناء سلمان عبد الفتاح أبو غدةعبد الفتاح أبو غدة :ت /)هـ1304(

  .م2004 -هـ 1425/ 8:ط/ ، بريوتاإلسالمية البشائر
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حممد : الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة -125

حممـد علـي   : تعليق )/هـ751(ابن قيم اجلوزية  ،بن أيب بكر أيوب الزرعيا
 .م1999 –هـ 1420/ د ط/ املكتبة العصرية، بريوت/ قطب

126- ام بترالروض البستيب وختريج فوائد تالفهيد أبو سليمان جاسم بن سليمان : امم
 -هــ  1408/ 1:ط/ دار البشائر اإلسالمية، بـريوت )/ معاصر(الدوسري 

  .م1987

  الـزاي

، ابن قيم اجلوزيـة  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي: زاد املعاد يف هدي خري العباد -127
 ،مؤسسة الرسـالة  /طعبد القادر األرناؤووشعيب األرناؤوط : ت )/هـ751(

   .م1985 - هـ1405 /7:ط/ بريوت

  السـني

ـ 1420( حممد ناصر الدين األلباين: الصحيحةاألحاديث سلسلة  -128 مكتبـة   )/هـ
   .م1995 -هـ 1415/ 2:ط/ الرياض ،املعارف

ـ 1420( حممد ناصر الدين األلباين :الضعيفة األحاديثسلسلة  -129 مكتبـة   )/هـ
  .م1992 -هـ 1/1412:ط/ الرياض ،املعارف

الكتب دار / حبيب الرمحان األعظمي: ت)/ هـ227( سعيد بن منصور :سننال -130
 .م1985 - هـ1405/ 1:ط /بريوت ،العلمية

حممد بـن  : د املعنعنالسنن األبني واملورد األمعن يف احملاكمة بني اإلمامني يف السن -131
 ارالـد  /احلبيب بن اخلوجـة حممد  .د: ت /)هـ721( عمر بن رشيد الفهري

  .م1977 -هـ 1397/ 1:ط/ للنشر، تونس التونسية
حممد : ت :األوىل: طبعتان /)هـ275( القزويينحممد بن يزيد  :سنن ابن ماجه -132

/ دار احلديث، القـاهرة / مصطفى حممد حسني الذهيب: فؤاد عبد الباقي، ختريج
 .م1998 -هـ 1419/ 1:ط
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كتبة املعارف، م/ مشهور حسن آل سلمان، وا تعليقات األلباين: اعتناء: والثانية
 .هـ1417/ 1:ط/ الرياض

: اعتنـاء )/ هـ275(السجستاين  سليمان بن األشعث أبو داود: سنن أيب داواد -133
  .هـ1424/ 2:ط/ مكتبة املعارف، الرياض/ مشهور بن حسن بن سلمان

أمحد حممـد   :ت /)هـ279(حممد بن عيسى الترمذي السلمي  :سنن الترمذي -134
  .د ط، د ت/بريوت الكتب العلمية، دار/ وآخرون شاكر

حسن عبـد  : ت) هـ385(علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين  :سنن الدارقطين -135
 مؤسسة الرسـالة، بـريوت  / طيف حرز اهللا، وأمحد برهوماللاملنعم شليب، وعبد 

  .م2004 -هـ 1/1424:ط/
ـ 303(أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسـائي   :)اتىب(سنن النسائي  -136 / )هـ

دار / السيد حممد سيد، وعلي حممد علي، وسيد عمران: تحقيقب:طبعتان، األوىل
  .م1999 -هـ 1420/ 1:ط/ احلديث، القاهرة

مكتبة املعارف، / مشهور حسن آل سلمان، وا تعليقات األلباين: اعتناء: والثانية
  .هـ1417/ 1:ط/ الرياض

حسن : ت/ )هـ303(أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي : السنن الكربى -137
/ 1:ط/ مؤسسة الرسالة، بـريوت / شعيب األرناؤوط: بد املنعم شليب، إشرافع

  .م2001 -هـ 1421
حممد عبـد   :ت /)هـ458( أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي: سنن الكربىال -138

  .م2003 -هـ 1424 /3:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ القادر عطا
عبـد املعطـي   . د/ )هـ458( أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي: السنن الصغري -139

منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، باكستان، توزيع / أمني قلعجي
  .م1989 -هـ 1410/ 1:ط/ دار الوفاء، املنصورة، القاهرة

 السجسـتاين  سليمان بن األشـعث أبـو داود  : لإلمام أمحدسؤاالت أيب داود  -140
علوم واحلكم، املدينة مكتبة ال /زياد حممد منصور. د: دراسة وحتقيق /)هـ275(

  .م1994 -هـ 1414/ 1:ط /املنورة
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 السجسـتاين  سـليمان بـن األشـعث أبـو داود     :سؤاالت أيب عبيد اآلجري -141

دار اإلستقامة، مكة املكرمة، / عبد العليم عبد العظيم البستوي: ت )/هـ275(
   .م1997 -هـ 1418/ 1:ط /مؤسسة الريان، بريوت

  الرازي وجهوده يف السنة النبوية أبو زرعة: انظر= سؤاالت الربذعي  -142
موفق . د :ت /)هـ385(علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين  :سؤاالت احلاكم -143

 -هــ  1404 /1:ط/ الريـاض  ،مكتبة املعارف/ بن عبد اهللا بن عبد القادرا
  .م1984

ـ 748(حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب  :سري أعالم النبالء -144 : ت) هـ
/ بـريوت ، مؤسسة الرسـالة / األرناؤوط، وإشراف شعيب جمموعة من احملققني

  .م1996 -هـ 1417/ 1:ط

  الشـني

 إبراهيم بـن موسـى الربهـان األبناسـي    : الشذا الفياح من علوم ابن الصالح -145
هـ 1418 /1:ط /الرياض،مكتبة الرشد /صالح فتحي هلل: ت )/هـ801(
  .م1998 -

/ )هـ1089(د احلنبلي عبد احلي بن العما: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -146
/ دار ابن كثري، دمشـق / حممود األرناؤوط، وإشراف عبد القادر األرناؤوط: ت
  .م1986 -هـ 1406/ 1:ط

مكتبة ابن تيمية، )/ معاصر(حممد بن علي بن آدم األتيويب : شرح ألفية السيوطي -147
  .م2003 -هـ 1424/ 3:ط/ القاهرة

شهاب الـدين القـرايف   : لشرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصو -148
د / دار الفكـر، بـريوت  / مكتب البحوث والدراسـات : اعتناء)/ هـ684(

 .م2004 -هـ 1424/ط

حممد نزار متيم، وهيـثم  :ت)/ هـ1014(مال علي القاري : شرح شرح النخبة -149
  .د ط، د ت/ دار األرقم، بريوت/ نزار متيم
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 .د: ت/ )هـ795( عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي :شرح علل الترمذي -150

 -هــ  1426/ 4:ط/ مكتبة الرشد ناشرون، الرياض/ مهام عبد الرحيم سعيد
  .م2005

شعيب : ت /)هـ321( أمحد بن حممد أبو جعفر الطحاوي: شرح مشكل اآلثار -151
  .م1994 - هـ1415 /1:ط/ بريوت ،مؤسسة الرسالة/ األرناؤوط

حممـد   :ت)/هـ321( أمحد بن حممد أبو جعفر الطحاوي: شرح معاين اآلثار -152
 /1:ط/ دار عـامل الكتـب، بـريوت   / وحممد سيد جاد احلـق  زهري النجار

  .م1994 -هـ 1414
  .املنهاج: انظر= شرح النووي على صحيح مسلم  -153
مكتبة )/ معاصر(يوسف حممد الصديق : الشرح والتعليل أللفاظ اجلرح والتعديل -154

  .م1990 -هـ 1410/ 1:ط/ ابن تيمية، الكويت
أمحـد  : ت)/ هـ276(الدينوري  عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء -155

  .م2003 -هـ 1423/ د ط/ دار احلديث، القاهرة/ شاكر
أبو احلسن مصطفى بـن إمساعيـل   : شفاء العليل بألفاظ وقواعد اجلرح والتعديل -156

/ نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، توزيع مكتبة العلم، جـدة )/ معاصر(السليماين 
  .م1991 -هـ 1411/ 1:ط

منصور بن عبد العزيـز  : الشيخ عبد الرمحان املعلمي وجهوده يف السنة ورجاهلا -157
 -هــ  1418/ 1:ط/ دار ابن عفان، اخلرب ، السـعودية )/ معاصر(السماري 

 .م1998

  ادـالص

/ أمحد عبد الغفور عطار: ت)/ هـ393(إمساعيل بن محاد اجلوهري : الصحاح -158
  .م4/1990:ط/ دار العلم للماليني، بريوت

حمـب الـدين   : ت/ )هـ256(حممد بن إمساعيل البخاري  :صحيح البخاري -159
/ 1:ط /املطبعـة السـلفية، مصـر   / اخلطيب، وترقيم حممد فؤاد عبـد البـاقي  

  .هـ1400



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  272  

 
  .اإلحسان: انظر=  صحيح ابن حبان -160
حممد مصـطفى   :ت /)هـ311(حممد بن اسحق بن خزمية  :صحيح ابن خزمية -161

  .م1980 -هـ 1400 /د ط/ بريوت،املكتب اإلسالمي/ العظمي
) هـ1420(حممد ناصر الدين األلباين ): عالتخريج املوس(صحيح سنن أيب داود  -162

  .م2002 -هـ 1423/ 1:ط/ مؤسسة غراس، الكويت /
إبـراهيم  : ت)/ هـ578( أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال: الصلة -163

 -هــ   1410 /1:ط/ دار الكتاب اللبنـاين  ،دار الكتاب املصري/ األبياري
 .م1989

  ادـالض

محدي عبد ايـد   :ت /)هـ322(أبو جعفر حممد بن عمر العقيلي  :ضعفاءال -164
  .م2000 -هـ 1420/ 1:ط/ دار الصميعي، الرياض /السلفي

بوران الضناوي،  :ت /)هـ303(أمحد بن شعيب النسائي  :الضعفاء واملتروكني -165
 -هـ 1405/ 1:ط /مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت/ وكمال يوسف احلوت

  .م1985
وفق م: دراسة وحتقيق/ )هـ385(علي بن عمر الدراقطين : نوالضعفاء واملتروك -166

 -هــ  1404/ 1:ط /مكتبة املعارف، الريـاض  /بن عبد اهللا بن عبد القادرا
  .م1984

ـ 579(بن اجلوزي اأبو الفرج  ،عبد الرمحن بن علي :الضعفاء واملتروكني -167  /)هـ
  .د ط، د ت/، بريوتالكتب العلميةدار / عبد اهللا القاضي :ت

ـ ( ضعيف سنن أيب داود  -168 حممـد ناصـر الـدين األلبـاين     ): عالتخريج املوس
  م 2002 -هـ 1423/ 1:ط/ مؤسسة غراس، الكويت)/هـ1420(

بن عبد الرمحان السـخاوي   حممدالدين مشس : ن التاسعرالضوء الالمع ألهل الق -169
  .م1992 -هـ 1412/ 1:ط/ دار اجليل، بريوت)/ هـ902(

 مد بن إبـراهيم العبـد اللطيـف   حمعبد العزيز بن .د :ضوابط اجلرح والتعديل -170
  .د ط، د ت/ املدينة املنورة، منشورات اجلامعة اإلسالمية/ )معاصر(
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حممد الثاين بن عمر بـن موسـى   : عند احلافظ الذهيب ضوابط اجلرح والتعديل -171

 -هــ  1421 /1:ط/ ليدز، بريطانيـا  / إصدارات جملة احلكمة )/ معاصر(
 .م2000

  اءـالط

عبد الرمحان . د: ت)/ هـ526(بو احلسني حممد بن أيب يعلى أ: طبقات احلنابلة -172
األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عـام علـى اململكـة،    / بن سليمان العثيمنيا

  .م1999 -هـ 1419/ السعودية
. د: ءاعتنـا )/ هـ851(تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي : طبقات الشافعية -173

هـ 1399/ 1:ط/ دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن/ عبد العليم خان
  .م1979 -

 /)هـ771(تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  :طبقات الشافعية الكربى -174
، مطبعة عيسى البايب احلليب/ وعبد الفتاح حممد احللو ،حممود حممد الطناحي: ت

  .د ط، دت/ ةدار إحياء الكتب العربية، القاهر
أكـرم  : ت)/ هـ744(حممد بن أمحد بن عبد اهلادي : طبقات علماء احلديث -175

 -هــ  1417/ 2:ط/ مؤسسة الرسـالة، بـريوت  / البوشي، وإبراهيم الزيبق
  .م1996

إحسـان  . د: ت)/ هـ476(أبو إسحاق الشريازي الشافعي : طبقات الفقهاء -176
 .د ط، د ت/ دار الرائد العريب/ عباس

أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفـر  : والواردين عليها ني بأصبهانطبقات احملدث -177
عبد الغفار سليمان البنداري، . د: ت )/هـ369( أبو الشيخ األصبهاينبن حيان 

 -هــ  1/1409:ط/ دار الكتب العلميـة، بـريوت  / وسيد كسروي حسن
  .م1989

حممـد  علـي  :ت /)هـ230( بن منيع الزهريحممد بن سعد  :الكبريطبقات ال -178
 .م2001 -هـ 1421/ 1:ط/ مكتبة اخلاجني، القاهرة/ عمر
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  اءـالظ

 حممـد ناصـر الـدين األلبـاين    : ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصـم  -179
  .م1980 -هـ 1400 /1:ط /بريوت ،املكتب اإلسالمي )/هـ1420(

حممد بن عبد احلي اللكنوي : ظفر األماين بشرح خمتصر السيد الشريف اجلرجاين -180
/ 1:ط/ دار الكتـب العلميـة، بـريوت   / خليل املنصـور : ت)/ هـ1304(

 .م1998 -هـ 1418

  نيـالع

أبو بكر حممد بن عبد اهللا اإلشبيلي ابن : الترمذي صحيحشرح بعارضة األحوذي  -181
 .د ط، د ت/ دار الكتب العلمية، بريوت)/ هـ543(العريب املالكي 

ـ 872(الشمين  ي الدينأمحد بن حممد تق: العايل الرتبة بشرح نظم النخبة -182 )/ هـ
 -هـ 1425/ 1:ط/ الرسالة ناشرون، بريوت/ معتز عبد اللطيف اخلطيب: ت

  .م2004
حممد سعيد بـن  : ت)/ هـ748(أمحد بن حممد الذهيب : العرب يف خرب من غرب -183

  .م1985 -هـ 1405/ 1:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ بسيوين زغلول
العباس الونشريسي  وأب :قاجلموع والفرويف مجع ما يف املذهب من  عدة الربوق -184

/ دار الغرب اإلسالمي، بـريوت / محزة أبو فارس: دراسة وحتقيق/ )هـ914(
 .م1990 -هـ 1410/ 1:ط

/ زهري عثمان علي نور. د: ابن عدي ومنهجه يف كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال -185
 -هــ  1418/ 1:ط/ مكتبة الرشد، مكتبة الرياض للنشر والتوزيع، الريـاض 

  .م1997
يعقوب نشأت : ت)/ هـ277(الرازي  ابن أيب حامتعبد الرمحان  :احلديث علل -186

   .م2003 -هـ 1423 /1:ط/ الفاروق احلديثة، القاهرة/ بن كمال املصري
ملحـق  /  )279ت ( حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :العلل الصغري -187

د ط،  /بريوت لمية،دار الكتب الع/ أمحد حممد شاكر وآخرون: ت /السنن آخرب
  .د ت
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بترتيب أيب طالب القاضـي  )/ هـ279(حممد بن عيسى الترمذي : العلل الكبري -188

الدار العثمانية، عمان، / حممود حممد خليل، وصبحي السامرائي: ت)/ هـ585(
  .م2007 -هـ 1428/ 1:ط/ املكتبة اإلسالمية، القاهرة

ـ   : العلل الواردة يف األحاديث النبوية -189 و احلسـن الـدارقطين   علي بـن عمـر أب
 /1:ط /الرياض ،دار طيبة /حمفوظ الرمحن زين اهللا السلفي. د: ت)/ هـ385(

  .م1985 - هـ1405
ـ 241(أمحد بن حنبل : -رواية عبد اهللا  - العلل ومعرفة الرجال -190  .د :ت)/ هـ

   .م2001 - هـ1422 /2:ط/ الرياض، دار اخلاين /وصي اهللا بن حممد عباس
أمحد بن حممد  :-وذي وصاحل بن أمحد وامليمويناملررواية  -العلل ومعرفة الرجال  -191

دار اإلمـام أمحـد،   / وصي اهللا بن حممد عبـاس . د :ت)/هـ241( بن حنبلا
   .م2006 -هـ 1427 /1:ط /القاهرة

ـ 643(ابن الصالح عثمان بن عبد الرمحان الشهرزوري : علوم احلديث -192 )/ هـ
 -هـ 1428/ 1: ط/ وت مؤسسة الرسالة ناشرون، بري/ إمساعيل زرمان: ت

  .م2007
)/ معاصـر (جنم عبد الرمحان خلف . د: علوم اإلسناد من السنن الكربى للبيهقي -193

  .م1989 -هـ 1409/ 1:ط/ ، الرياضةدار الراي
ماجد : أعدها للنشر )/هـ1368(عبد الرمحان بن حيىي املعلمي : عمارة القبور -194

  .م1998 -هـ 1418/ 1:ط/ ة املكية، مكة املكرمةباملكت/ عبد العزيز الزيادي
عبد اهللا : ت)/ هـ855(بدر الدين العيين : شرح صحيح البخاري عمدة القاري -195

 .م2001 -هـ 1421 /1:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ حممود حممد عمر

  نيـالغ

مطبـوع مـع   )/ هـ1329(أبو الطيب مشس احلق العظيم آبادي : غنية األملعي -196
 .د ط، د ت/ كتب العلمية، بريوتدار ال/ املعجم الصغري للطرباين
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  اءـالف

أمحد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين       :شرح صحيح البخاري فتح الباري -197
  .م1998 -هـ 1419/ 1:ط/ دار احلديث، القاهرة /)هـ852(

مشس الدين حممد بن عبد الـرمحن السـخاوي   : فتح املغيث شرح ألفية احلديث -198
 /د ط/ ، بريوتلعلميةدار الكتب ا /صالح حممد حممد عويضة: ت)/هـ902(

  .م1996 -هـ 1417
ـ 751(ابن قيم اجلوزيـة  حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي : الفروسية -199 : ت )/هـ

 /2:ط /السـعودية  ،حائـل  ،دار األنـدلس   /سلمان آلمشهور بن حسن بن 
   .م1996 - هـ1417

  .الفروق ءأنوار الربوق يف أنوا =لقرايف ا :الفروق -200
ـ 570( وري الكرابيسيأسعد بن حممد النيساب: الفروق -201 حممـد  . د: ت )/هـ

 -هــ  1402 /1:ط /الكويـت  ،ن اإلسالميةؤووزارة األوقاف والش /طموم
   .م1982

/ )القرن اخلامس اهلجـري (أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي، : الفروق الفقهية -202
/ 1:ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت/ حممد أبو األجفان، ومحزة أبو فارس: ت

  .م1992
مكتبة )/ معاصر(يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني . د: الفقهية واألصوليةالفروق  -203

  .م1998 -هـ 1419/ 1:ط/ الرشد، الرياض
حممد إبراهيم  :ت/ ) القرن الرابع اهلجري(  أبو هالل العسكري:لفروق اللغويةا -204

  .د ط، د ت/ ، القاهرةدار العلم والثقافة /سليم
ـ 463(أبو بكر اخلطيب البغدادي  أمحد بن علي بن ثابت: الفقيه واملتفقه -205  /)هـ

  .د ط، د ت/ دار الكتب العلمية، بريوت/ يإمساعيل األنصار: ت
حممـد  : ت)/ هـ541(عبد احلق بن عطية احملاريب األندلسي : فهرس ابن عطية -206

  .م1983/ 2:ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت/ أبو األجفان، وحممد الزاهي
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أبو الفيض حممد ياسـني  : نية شرح الفرئد البهيةالفوائد اجلنية حاشية املواهب الس -207

هـ 1416/ د ط/ دار الفكر، بريوت)/ هـ1410(بن عيسى الفاداين املكي ا
  .م1996 -

 حممـد بـن علـي بـن الشـوكاين      :الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة -208
د / دار الكتب العلميـة، بـريوت   /عبد الرمحن حيىي املعلمي: ت )/هـ1250(

  .م1995 –هـ 1416/ط
أبـو  : يف أخبار العلماء املصنفني من القدماء واحملدثني وأمساء كتبـهم  الفهرست -209

  .رضا جتدد بن علي احلائري: ت )/هـ438(ابن الندمي الفرج حممد بن إسحاق 

  افـالق

 /)هـ771(تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  :قاعدة يف اجلرح والتعديل -210
مكتـب  / من أربع رسائل يف علوم احلديثمطبوع ض/ عبد الفتاح أبو غدة :ت

هـ 1410/ 5:ط/ ، حلب، دار البشائر اإلسالمية، بريوتاملطبوعات اإلسالمية
  .م1990-

: ضـبط وتوثيـق  )/ هـ817( حممد بن يعقوب الفريوزآبادي: القاموس احمليط -211
 -هــ  1424 /1:ط/ دار الفكـر، بـريوت  / يوسف الشيخ حممد البقـاعي 

  .م2003
/ دار قرطبـة، اجلزائـر  )/ معاصر(حممد عبد النيب . د: والنكتقراءة يف املقدمة  -212

  .م2006 -هـ 1427/ 1:ط
ـ 361(حممد بن حارث بن أسد اخلشـين  : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية -213 )/ هـ

هـ 1415/ 2:ط/ مكتبة اخلاجني، القاهرة/ السيد عزت العطار احلسيين: اعتناء
  .م1994 -

مـد مجـال الـدين القـامسي     حم :من فنون مصطلح احلـديث  قواعد التحديث -214
/ 4:ط/ النفـائس، بـريوت  دار / حممد جـت البيطـار   :ت /)هـ1332(

  .م2006 -هـ 1427
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 عبد. د: حتقيق. )/هـ489( أليب املظفّر السمعاين: قواطع األدلّة يف أصول الفقه -215

 .م1998 - هـ1419/ 1:ط/ الرياض ،مكتبة التوبة /اهللا بن حافظ احلكمي

  افـالك

محـد الـذهيب   أحممـد بـن   : من له رواية يف الكتب الستة الكاشف يف معرفة -216
دار القبلـة للثقافـة   / حممد عوامة، وأمحد حممد منر اخلطيـب : ت)/ هـ748(

  .م1992 -هـ 1413/ 1:ط/ اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، جدة
/ فوقية حسني حممود. د: ت/ )هـ478( إمام احلرمني اجلويين: الكافية يف اجلدل -217

  .م1979 -هـ 1399/ د ط/ األزهرية، مصر مكتبة الكليات
عـادل  : ت /)هـ365(عبد اهللا بن عدي اجلرجاين  :الكامل يف ضعفاء الرجال -218

  .د ط، د ت/ بريوتالكتب العلمية، دار / عبد املوجود، علي حممد عوض
عبد الوهاب إبـراهيم أبـو سـليمان    . د: كتابة البحث العلمي صياغة جديدة -219

  .م1992 -هـ 1412/  4:ط/ دار الشروق، جدة )/ معاصر(
)/ هـ807(نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي : كشف األستار عن زوائد البزار -220

 -هـ 1404/ 1:ط/ مؤسسسة الرسالة، بريوت/ حبيب الرمحان األعظمي: ت
  .م1984

 مصطفى بن عبد اهللا، حاجي خليفـة  :عن أسامي الكتب والفنون كشف الظنون -221
  .د ط، د ت/ العريب، بريوتدار إحياء التراث / )هـ1067(

أمحد بن علي بن ثابت أبو بكـر اخلطيـب البغـدادي     :الكفاية يف علم الرواية -222
/ د ط/ مكتبة ابن تيميـة، القـاهرة  /  حممد احلافظ التيجاين: قدميت /)هـ463(

  .م1990 -هـ 1410
 الكرماينمشس الدين حممد بن يوسف : رح صحيح البخاريشالكواكب الدراري  -223

 .م1981 -هـ 1401 /2:ط/ ر إحياء التراث العريب، بريوتدا /)هـ786(
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  المـال

عبد اهللا الكبري، : ت/ )هـ711(أبو الفضل مجال الدين بن منظور  :لسان العرب -224
د ط، / املعـارف، القـاهرة  دار  /وحممد أمحد حسب اهللا، وهاشم حممد الشاذيل

  .دت
ليل بن حممد خ:ت /)852ت (أمحد بن علي بن حجر العسقالين  :لسان امليزان -225

دار املؤيد للنشر والتوزيع، وطبع الفاروق احلديثة،  /العريب وغنيم بن عباس غنيم
 .م1996 -هـ 1416/ 1:ط/ القاهرة

  مـاملي

226- يد امليانشي : هجهلُ ثَما ال يسع احملدمطبوع ضمن )/ هـ583(عمر بن عبد ا
ان عبد الفتاح عبد الفتاح أبوغدة واعتناء سلم: ت/ مخس رسائل يف علوم احلديث

  .م2002 -هـ 1/1423:ط/ مكتب املطبوعات اإلسالمية، بريوت/ أبو غدة
محدي : ت /)هـ354(يت بسأبو حامت حممد بن حبان ال: من احملدثني اروحني -227

   .م2000 -هـ 1420/ 1:ط/ دار الصميعي، الرياض/ عبد ايد السلفي
ـ 807( بكر اهليثمـي  علي بن أيبنور الدين  :ومنبع الفوائد جممع الزوائد -228  /)هـ

  .م1986 -هـ 1406بريوت منشورات مؤسسة املعارف، 
)/ هـ852(أمحد بن علي بن حجر العسقالين : امع املؤسس للمعجم املفهرس -229

هـ 1417/  1:ط/ مؤسسة الرسالة، بريوت / حممد شكور أمرير املياديين : ت
  .م1996 -

حممـد  : ت)/ هـ676(نووي أبو زكرياء حميي الدين ال: اموع شرح املهذب -230
  .د ط، د ت/ مكتبة اإلرشاد، جدة، السعودية/ جنيب املطيعي

عامر اجلـزار  : اعتناء)/ هـ728( أمحد بن عبد احلليم بن تيمية: جمموع الفتاوى -231
 -هــ  1422/ 2:ط/ دار الوفاء، املنصورة، دار ابن حزم، بريوت/ وأنور الباز

   .م2001
/ )هـ805( عمر بن رسالن البلقيين :صالحالح على مقدمة ابن الطصالحماسن ا -232

  .د ط، دت /عارف، القاهرةدار امل/ عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ: ت
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ـ 458(علي بن إمساعيل بن سيده املرسي : احملكم واحمليط األعظم -233 . د: ت)/ هـ

 -هــ  1421/ 1:ط/ دار الكتـب العلميـة، بـريوت   / عبد ايد اهلنداوي
  .م2000

دار / أمحد شاكر: ت /)هـ456(بن أمحد بن حزم الظاهري علي  :باآلثار احمللى -234
   .د ط، د ت/ التراث، القاهرة

ربيع بن هـادي  . د: ت/)هـ405(احلاكم النيسابوري : املدخل إىل الصحيح -235
  .م2001 -هـ 1421/ 1:ط /ع م إمكتبة الفرقان، عجمان، / خليدامل

)/ هـ(ن الدمشقي عبد القادر بن بدرا: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -236
/ 2:ط/ مؤسسـة الرسـالة، بـريوت   / عبد اهللا بن عبد احملسـن التركـي  : ت

  .م1981 -هـ 1401
معتز عبد : ت/ )هـ405(احلاكم النيسابوري : املدخل إىل معرفة كتاب اإلكليل -237

  .م2001 -هـ 1422/ 1:ط/ دار الفيحاء، دمشق/ طيف اخلطيبلال
أمحد عاصـم  : تعليق /)هـ327( لرازيالرمحن بن ابن أيب حامت ا عبد: املراسيل -238

  .م1983 -هـ 1/1403:ط/ دار الكتب العلمية، بريوت/ الكاتب
املرسل اخلفي وعالقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويـات احلسـن    -239

/ 1:ط/ ، الرياضدار اهلجرة)/ معاصر( لشريف حامت بن عارف العوينا: البصري
  .م1997 - هـ1418

الـدينوري   عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة : يف احلديث والتفسري املسائل واألجوبة -240
 /د ط/ دار ابن كـثري، بـريوت  / مروان عطية، وحمسن خرابة: ت)/ هـ276(

  .م1990
ـ 405(حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري  :على الصحيحني املستدرك -241  /)هـ

 -هــ  1417/ 1:ط/ دار احلـرمني، القـاهرة  / مقبل بن هادي الوادعي: ت
  .م1997

ـ 307(أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصـلي   :مسند أيب يعلى -242  :ت /)هـ
  .م1988 -هـ 1408 /1:ط/ دمشق، دار املأمون للتراث/ حسني سليم أسد
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دار إحياء التـراث العـريب،   / )هـ241(أمحد بن حممد بن حنبل  :مسند أمحد -243

  .م1994 -هـ 1415/ 3:ط/ بريوت
السندي، ختريج : ترتيب)/ هـ204(لشافعي حممد بن إدريس ا: مسند الشافعي -244

مكتبة : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، توزيع: نشر/ أيب عمري جمدي املصري :وحتقيق
  .هـ1416/ 1:ط/ العلم جبدة

جمدي : ت /)هـ354(يت بسأبو حامت ال ،حممد بن حبان :مشاهري علماء األمصار -245
  .د ط، د ت /دار الكتب العلمية، بريوت/ بن منصور بن سيد الشوري

محد بن  :ت /)هـ235(أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف  :صنفامل -246
مكتبـة الرشـد ناشـرون،     /عبد اهللا اجلمعة وحممد بـن إبـراهيم اللحيـدان   

  .م2004 -هـ 1425 /1:ط/الرياض
ـ 211(عبد الرزاق بن مهام الصنعاين : املصنف -247 حبيـب الرمحـان   : ت)/ هـ

  .م1983 -هـ 2/1403:ط/ مي، بريوتاملكتب اإلسال/ األعظمي
ـ 852(ابن حجر العسقالين : املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية -248 : ت)/ هـ

دار / سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز الشـثري   . د: جمموعة من احملققني، تنسيق
  .م1998 -هـ 1419/ 1:ط/ العاصمة، دار الغيث الرياض

إحسان . د: ت )/هـ626(الرومي  يياقوت بن عبد اهللا احلمو :معجم األدباء -249
  .م1993/ 1:ط/ دار الغرب اإلسالمي، بريوت/ عباس

د / بـريوت  صادر،دار )/ هـ626( ياقوت بن عبد اهللا احلموي :معجم البلدان -250
 .م1977 -هـ 1397/ ط

صـالح بـن   : ت)/ هـ351( بن قانع أبو احلسني عبد الباقي: معجم الصحابة -251
  .هـ1418 /1:ط /ثرية، املدينة النبويةمكتبة الغرباء األ/ سامل املصرايت

دار الكتـب   )/هـ360(سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين : املعجم الصغري -252
  .د ط، د ت/ العلمية، بريوت

محدي بن : ت)/ هـ360(سليمان بن أمحد أبو القاسم الطرباين : املعجم الكبري -253
  .د ت/ 2:ط /مكتبة ابن تيمية، القاهرة/ ايد السلفي عبد



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  282  

 
مشهور بن حسن بن سلمان ورائد بـن  : معجم املصنفات الواردة يف فتح الباري -254

  .م1991-هـ1/1412:ط/ دار اهلجرة، الرياض، السعودية/ صربي
 احلسني بن حممد أبو القاسم الراغب األصـفهاين : معجم مفردات ألفاظ القرآن -255

/ 1:ط/ دار الفكـر، بـريوت  / يوسف الشيخ حممد البقاعي: ت)/ هـ403(
  .م2006 -هـ 1427هـ 1426

دار / عبد السالم هـارون : ت)/ هـ395(بن فارس أمحد  :معجم مقاييس اللغة -256
  .د ط، د ت/ اجليل، بريوت

/ مؤسسة الرسـالة، بـريوت  )/ هـ1408(عمر رضا كحالة : معجم املؤلفني -257
  .م1993 -هـ 1414/ 1:ط

 عبد. د :ت /)هـ458( أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي: معرفة السنن واآلثار -258
 -هــ  1412/ 1:ط/دار الوعي، القاهرة، دار قتيبة ، دمشق/ املعطي قلعجي

  .م1991
عادل بن : ت)/ هـ430(أمحد بن عبد اهللا األصبهاين  نعيم وأب :معرفة الصحابة -259

  .م1998-هـ 1419/ 1:ط/ دار الوطن/ يوسف العزازي
ـ 395( ابن مندهحممد بن إسحاق  :معرفة الصحابة -260 عـامر حسـن   : ت)/ هـ

 -هــ  1/1426:ط/ ارات العريبـة املتحـدة  مطبوعات جامعة اإلم/ يصرب
  .م2005

ـ 405(حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسـابوري   :معرفة علوم احلديث -261 : ت/ )هـ
  .م2003 –هـ 1424/ 1:ط/ ابن حزمدار / أمحد بن فارس السلوم

/ أكرم ضياء العمري. د)/ هـ277(بن سفيان الفسوي  يعقوب: املعرفة والتاريخ -262
  .هـ1410/ 1:ط/ تبة الدار باملدينة النبويةمك

/ حلب، دار املعارف/ نور الدين عتر :ت /)هـ748(الذهيب  :املغين يف الضعفاء -263
  .هـ1391 /1:ط
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عبد اهللا : ت)/ هـ620(املقدسي موفق الدين ابن قدامة  عبد اهللا بن أمحد: املغين -264

/ 5:ط/ ، الريـاض عامل الكتب/ بن عبد احملسن التركي وعبد الفتاح حممد احللوا
  .م2005 -هـ 1426

أبو عبد اهللا حممد بـن أيب   :مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة -265
دار  /علي حسن علي عبد احلميد احلليب: ت )/هـ751( بكر ، ابن قيم اجلوزية

  .م2004 -هـ 1425/ 1:ط/، القاهرةدار ابن عفانالرياض، ابن القيم، 
  .علوم احلديث =مقدمة ابن الصالح  -266
 األنصـاري بـن امللقـن   سراج الدين عمر بن علـي  : ملقنع يف علوم احلديثا -267

/ 1:ط /السعودية ،دار فواز للنشر /عبد اهللا بن يوسف اجلديع: ت)/ هـ804(
  .هـ1413

عبد الرمحن بن علي أبو الفـرج بـن اجلـوزي    : املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم -268
الكتب دار  /ومصطفى عبد القادر عطا حممد عبد القادر عطا،: ت)/ هـ597(

   .م1992 -هـ 1412/ 1:ط/ بريوت العلمية،
ـ 794( حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي: املنثور يف القواعد -269 . د: ت )/هـ

 /1:ط /الكويـت  ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية /تيسري فائق أمحد حممود
   .م1982 -هـ 1402

)/ هـ911(جالل الدين السيوطي ): طي السيومعجم شيوخ ( املنجم يف املعجم  -270
 -هــ  1415/ 1:ط/ دار ابن حزم، بريوت/ إبراهيم باجس عبد احلميد : ت

  .م1995
حممـد  . د: ت )/هـ728(أمحد بن عبد احلليم بن تيمية : منهاج السنة النبوية -271

 -هــ  1406 /1:ط /مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سـعود  /رشاد سامل
   .م1986

 الـدين  أبو زكريا حيىي بـن شـرف  : ح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج شر -272
  .د ت/ 3:ط/ القلم، بريوتدار  /مجاعة من العلماء: ت)/ هـ677(النووي
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/ قاسم علي سـعد . د: منهج اإلمام أيب عبد الرمحان النسائي يف اجلرح والتعديل -273

  .د ط، د ت/ دار البحوث والدراسات وإحياء التراث، ديب
دار / )معاصـر ( الشريف حامت بن عارف العـوين : م املصطلحاملنهج املقترح لفه -274

  .م1996 -هـ 1416/ 1:ط/ اهلجرة، الرياض
دار الفكر املعاصـر،  )/ معاصر(نور الدين عتر . د: منهج النقد يف علوم احلديث -275

  .م2003 -هـ 1424/ 3:ط/ بريوت
بـن  حممد بن إبـراهيم  بدر الدين  :يف خمتصر علوم احلديث النبوي املنهل الروي -276

/ دمشق، دار الفكر/ الدين عبد الرمحن رمضان يحمي. حتقيق د) هـ733(مجاعة 
  .م1986 - هـ1406 /2:ط

حممد بن حممد بن عبد الرمحـان املغـريب،   : مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -277
دار الكتـب  / زكريـا عمـريات  : ضبط وختريج)/ هـ954(املعروف حبطاب 

  .م1995 -هـ 1416/ 1:ط/ العلمية، بريوت
ـ 179(أبو عبد اهللا األصبحي  مالك بن أنس :وطأامل -278  بشـار عـواد  : ت /)هـ

  .م1997 -هـ 1417/ 2:ط/ دار الغرب، بريوت/ معروف
السيد أبو املعاطي النوري، وأمحد عبـد  : موسوعة أقوال اإلمام أمحد يف الرجال -279

هـ 1418/ 1:ط/ دار عامل الكتب، بريوت/ الرزاق عيد، وحممود حممد خليل
  .م1997 -

يف القرن الثاين (حممد علي التهانوي : وسوعة كشاف اصطلحات الفنون والعلومم -280
مكتبة لبنان ناشـرون،  / رفيق العجم. د: علي دحروج، إشراف. د: ت)/ عشر

  .م1996/ 1:ط/ بريوت
 /)هـ748(مشس الدين أمحد بن حممد الذهيب  :ملوقظة يف علم مصطلح احلديثا -281

عات اإلسـالمية، حلـب، دار البشـائر    مكتب املطبو/ عبد الفتاح أبو غدة :ت
  .هـ1405/ 1:ط/ اإلسالمية، بريوت
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موقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بني  -282

/ الريـاض  ،مكتبة الرشـد  )/معاصر( اهللا الدريس خالد منصور عبد: املتعاصرين
  .هـ1417 /1:ط

ـ 748( الذهيب أمحد بن حممد ينمشس الد :ميزان االعتدال يف نقد الرجال -283 / )هـ
  .دار الفكر، بريوت/ حتقيق حممد علي البجاوي : طبعتان، األوىل

دار الكتـب  / والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،قيق علي حممد معوضحت: الثانية
  .م1995 /1:ط/ بريوت، العلمية

  ونـالن

ـ  : احلديث من نسوخاملناسخ وال -284  اهنيأبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان بـن ش
الكتب العلمية، / عادل أمحد عبد املوجود، وحممد علي عوض : ت) / هـ385(

  .م1992 –هـ 1412/ 1:ط/ بريوت 
أبو الربكـات كمـال الـدين ابـن األنبـاري      : نزهة األلباء يف طبقات األدباء -285

/ 3:ط/ مكتبة املنار، الزرقـاء، األردن / إبراهيم السامرائي. د: ت)/ هـ577(
  .م1985 -هـ 1405

/  )852ت (العسـقالين   أمحد بن علي بن حجر :هة النظر شرح خنبة الفكرنز -286
/ 6:ط/ دار ابن اجلوزي، الدمام، السـعودية / علي حسن علي عبد احلميد : ت

  .هـ1422
)/ هـ762( عبد اهللا بن يوسف الزيلعي: يف ختريج أحاديث اهلداية نصب الراية -287

  .م1995 -هـ 1415/ 1:ط/ دار احلديث، القاهرة/ أمين صاحل شعبان: اعتناء
ـ 1420( حممد ناصر الدين األلبـاين : نصب اانيق لنسف قصة الغرانيق -288  )/هـ

  .م1996 -هـ 3/1417:ط /بريوت ،املكتب اإلسالمي
املنان لكتب األئمة الرجيحة وتضعيفه ملئات  النصيحة بالتحذير من ختريب ابن عبد -289

 ،دار ابن عفان)/ هـ1420( حممد ناصر الدين األلباين: من األحاديث الصحيحة
  .م2000 - هـ2/1421:ط/ القاهرة
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عادل : ت)/ هـ684( لقرايفشهاب الدين ا: نفائس األصول يف شرح احملصول -290

مكتبة نـزار مصـطفى البـاز، مكـة     / أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض
  .م1995 -هـ 1416/ 1:ط/املكرمة

ـ  : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب -291  ري التلمسـاين أمحد بن حممـد املق
 -هـ 1408/ د ط/ بريوت ،دار صادر /إحسان عباس .د: ت )/هـ1041(

  .م1988
دار اإلمام مالـك،  )/ معاصر(أمحد بن صاحل الزهراين . د: نقد جمازفات امليلباري -292

  .م2004 -هـ 1425/ 1:ط/ أبو ظيب
ربيـع بـن   . د :ت /)هـ852(ابن حجر العسقالين  :النكت على ابن الصالح -293

  .هـ1417/ 4:ط/ دار الراية، رياض / املدخلي  هادي عمري
الزركشي بدر الدين أيب عبد اهللا حممد بن مجال : النكت على مقدمة ابن الصالح -294

 /الريـاض  ،أضواء السلف/ زين العابدين بن حممد بال فريج. د: ت )/هـ794(
  .م1998 -هـ 1419 /1:ط

295- اية االغتباط مبن ردار )/ معاصر(ين علي رضا عالء الد: ي من الرواة باالختالطم
 .م1988 -هـ 1408/ 1:ط/ احلديث، القاهرة

  اءـاهل

 إمساعيل باشـا البابـاين البغـدادي   : أمساء املؤلفني وآثار العارفني هدية العارفني -296
مطبوع عن طبعة وكالـة املعـارف،    /دار إحياء التراث، بريوت/ )هـ1339(

  .م1951، سنة لاستانبو
ـ 852(ابن حجـر العسـقالين   : يهدي الساري مقدمة فتح البار -297 دار )/ هـ

 .م1998 -هـ 1419/ 1:ط/ احلديث، القاهرة
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  واوـال

أمحد األرناؤوط، : ت)/ هـ764( لصفديصالح الدين خليل ا :الوايف بالوفيات -298
 -هــ  1420/ 1:ط/ دار إحياء التراث العـريب، بـريوت  / كي مصطفىروت

  .م2000
بـن خلكـان   ن أمحد بـن حممـد   الدي مشس :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -299

 .د ط، دت/ بريوتدار صادر، / إحسان عباس. د: ت/ )هـ681(

        ....)1(املخطوطاملخطوطاملخطوطاملخطوط: : : : ثانياثانياثانياثانيا
ـ 762( مغلطاي احلنفـي عالء الدين  احلافظ: كتاب ابن الصالح إصالح .1 )/ هـ

   .نسخة مصورة/ 310555: رقم/ ، مصرمكتبة األزهر الشريف
ـ 385(علي بن عمر أبو احلسن الـدارقطين  : األفراد .2 إدارة املخطوطـات  )/ هـ

  .نسخة مصورة/ 5/5530: رقم/ بوزارة األوقاف الكويتيةواملكتبات اإلسالمية 
كمال الدين حممد بن حممد بـن   :شريف على نزهة النظر أىببن احاشية الكمال  .3

نسخة / 317525: رقم/ ، مصرمكتبة األزهر الشريف )/هـ906( شريف أىب
  .مصورة

إدارة املخطوطـات  )/ هـ256( مساعيل البخاريإ حممد بن: ضعفاء واملتروكنيال .4
  .نسخة مصورة /م48:رقم/ واملكتبات اإلسالمية بوزارة األوقاف الكويتية

 عبـد الـرؤوف املنـاوي   :اليواقيت والدرر يف شرح شرح خنبـة ابـن حجـر    .5
نسـخة  / 171، س171ف: رقم/ مكتبة القادرية العامة، بغداد)/ هـ1031(

  .مصورة

                                                   

  .من موقع ملتقى أهل احلديث جزى اهللا خريا القائمني عليه تاستفدت هذه املخطوطا )1(
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        ملخص البحث بالعربيةملخص البحث بالعربيةملخص البحث بالعربيةملخص البحث بالعربية
احلمد هللا رب العاملني، والصد وعلى آله وصحبهالة والسنا حمموبعد ،الم على نبي:  

  ).الفروق يف أصول احلديث: (بعنوان رة مقدمةٌ لنيل درجة املاجستريفهذه املذك
  .الدكتور حممود مغراوي: وإشراف. عبد الرمحان بونواشة: من إعداد الطالب

إذْ أنَّ  جاءت هذه الرسالة خدمةً لعلوم السنة النبوية، ومسامهةً يف مد علوم احلديث؛
من علوم احلديث اليت مل يسبق وأنْ طُرقت بالبحث والدراسة مـن   ةمعرفة الفروق احلديثي
الباحث جبمع الفروق من بطون مصنفات علوم احلـديث؛ ككتـب   قبل الباحثني، فقام 

وكتب الرجال، وكتـب العلـل، وكتـب اجلـرح      املصطلح، وكتب شروح احلديث،
والتعديل، وغريها، مث دراسة تلك الفروق دراسةً حتليليةً، ونظَم الدراسةَ يف خطَّة متثَّلت يف 

ن ييفصلني، وخامتة، وبدمة حوت  يالتعريف باملوضوع، وأمهيته واملنـهج يف  ذلك مقد
  .وضع الفروق، والدراسات السابقة

ا، وعن الفروق احلديثية وخنظرية حول علم الفروق عموم الفصل األول بدراسة ص
على وجه اخلصوص، واضعا تعريفًا للفروق احلديثية، ومبينا ملبادئهـا العلميـة العشـرة،    

مها بعرض تارخيي لنشأة الفروق عموما من أول اإلسالم وأمهيتها، وطرق معرفتها، مث خت
  .إىل غاية هذه األعصار، مث سرد جلُملة من املصنفات املتعلِّقة بالفروق يف شىت الفنون

وأما الفصل الثاين؛ فقد كان للجانب التطبيقي للفروق احلديثية، وهو مقسم علـى  
ثًا يف الفروق املتعلِّقة مبصـطلحات أهـل   فكان مبح ،أربعة مباحث حبسب أنواع الفروق

وفيه مثانية فروق، ومبحثًا ثان يف الفروق املتعلِّقة بألفاظ اجلرح والتعديل، وهو على  ؛األثر
مطلبني؛ فاألول منهما يف فروقٍ يف ألفاظ اجلرح، وفيه تسعة فروق، والثاين يف فـروقٍ يف  

ل واألداء، يف الفروق املتعلقة بصيغ التحمألفاظ التعديل، وفيه مخسة فروق، ومبحثًا ثالثًا 
واشتمل على مخسة فروق، ومبحثًا رابعا يف الفروق املتعلِّقة بالقواعد احلديثية، واشـتمل  

  .على ستة فروق
أنَّ الفروق احلديثية من : اليت توصل إليها، ومن ذلك جمثَّ اخلامتة بين فيها أهم النتائ

عتىن ا احملدثون يف مصنفام؛ غري أم مل يفرِدوهـا بالتصـنيف، وأنَّ   العلوم املهمة اليت ا



  الفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديثالفروق يف أصول احلديث
  294  

 
، كما أنها مل حتظَ بالعناية "الرسالة"الشافعي أولُ من تكلَّم عن الفروق احلديثية يف كتابه 
عـا  متوالية تنظريا لقواعده، ومج توالدراسة من قبل الباحثني، وأنها حباجة ماسة لدراسا

  .وحتريرا ملسائله
درسلحقًا بالفروق اليت مل تمع بيان مـواطن وجودهـا؛   مث أحلق بآخر البحث م 

  .لوقوف عليهاتسهيالً وتيسريا على الباحثني ل
واآلثـار، وفهـارس    ثمث حلَّى البحث بفهارس علمية لآليات، وفهارس لألحادي

فهارس للمراجع واملصـادر املطبوعـة   لألشعار، وفهارس لألعالم والراوة املترجم هلم، و
  .، وفهرس للموضوعاتةواملخطوط

آله على و ،اللَّهم وسلِّم على نبينا حممد العاملني، وصلِّ واحلمد هللا رب. قواهللا املوفِّ
  .وصحبه أمجعني
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
 

All praise is for Allah, and may Allah praise and 
send peace upon our prophet, his household and his 
companions. 

The present work has been prepared as a partial 
fulfillment of the requirements for Master degree, 
entitled Al-Forouk Fi Osoul AL-Hadith (Differences 
among Hadith's principles).(Hdith is any narrated 
statements, deeds, or accepted behaviuors from the 
prophet, may peace and blessing of Allah be upon him, 
besides Quran). 
Prepared by the student: Abderrahmane Bounouacha, 
and supervised by: Dr. Mahmoud Al-Maghraoui. 

This work has been developed mainly to serve the 
Sunnah sciences and to extend the Hadith's field of 
sciences, as the Hdith's differences is among the fields 
that has never been addressed in a dedicated rigorous 
manner, thus the student has gathered the various 
Hadith's differences from several Hadith books, such as 
Hadith classification books, Hadith commentary books, 
Hadith reporters (narrators, traditionists) books, Hadith 
defects books, disparaging and authenticating books and 
other books. Then, the student has studied the differences 
in an analytical way and organized the work into two 
main chapters, conclusion, and an introduction at the 
very beginning providing a brief description of the 
subject, its importance, the methodology followed in 
setting the Hadith's differences, and some previous 
works. 

Chapter one is devoted to the theoretical side of the 
differences classification generally and then treating 
Hadith's differences in a deeper way by compiling a 
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definition of Hadith's differences, describing their ten 
scientific principles, their importance, the ways followed 
to recognize them, and finally giving a historical 
background of the Hadith's differences since the first 
time they appeared till late ages with mentioning some 
important works in this field. 

Unlike chapter one, chapter two is devoted to the 
practical side of the Hadith's differences, with four 
sections each dedicated to a category of Hadith's 
differences, the first category is related to the terms of 
Ahlul-Athar (companions of the prophet, successors, and 
successors of the successors) which covers eight Hadith's 
differences. The second section covers the differences 
related to terms used in disparaging and authenticating 
separated into two subsections, the first for disparaging 
terms with nine differences and the second for 
authenticating terms with five differences. Section three 
is committed to Hadith's differences related to statements 
of gathering and conveying (Hadith transmission modes) 
with five differences. The forth section, however, is 
devoted to differences related to Hadith's rules with six 
differences and finally the conclusion which shows the 
most important results of this work, including the 
emphasis that the field of Hadith's differences has been 
addressed since the early ages of Islam but scattered 
amongst various books, and that the first one addressed 
Hadith's differences is Al-Shafi'i in his book "Al-
Risalah". Moreover, this field has not been developed 
any further since that time, and it needs deeper studies to 
establish its consistent rules and cover all its questions. 

In the appendix, the student mentioned, also, about 
some of the Hadith's differences that haven't been 
addressed in this work describing where they can be 
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found in order to make it easy for other searchers to 
handle it.  
Important indexes for verses from Quran, Hadiths, 
Poems, scholars and traditionists, different sources, and 
table of contents are also included. 
We seek Allah's help, all praise is due to Allah, and may 
Allah bless our prophet and grant him peace along with 
his family and his companions.  
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