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 األسباب القادحة يف الضبط
ب عضو ىيأة التدريس بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية آدا - العامل عبد السالم دمحم:الدكتور

 اخلمس جامعة ادلرقب       
     

 قدمةادل 
احلمد  محدًا يوايف نعمو، ويكافئ مزيده، وأفضل الصالة وأمّت التسليم، على خامت األنبياء وادلرسلُت، 
الذي جاء هبذا الدين احلكيم، افوظ من كل تغيَت وتبديل، وعلى آلو وصحبو، ومن سلك سبيلهم 

 .إىل يوم الدين  ومتسك ْتبل السنة ادلتُت
 أما بعد،

، وقد تكفل هللا ْتفظ ما تقوم بو -ملسو هيلع هللا ىلص –فإن العلم هبذا الدين يقوم على معرفة كتاب هللا وسنة نبيو 
[، فسخر لو من عباده من  9]احلجر:  ﴾إان حنن نزلنا الذكر وإان لو حلافظون ﴿احلجة، قال تعاىل: 

 كانوا أسباابً يف حفظو وبقائو.
فإهنا مندرجة  -ملسو هيلع هللا ىلص –فظ الكتاب العزيز، وأما حفظ سنة نبّينا وىذا احلفظ حقيقة مشاىدة يف ح

ليبُت ما جاء يف الكتاب العزيز، ولذا  -ملسو هيلع هللا ىلص –ضمنًا حتت حفظو تعاىل للذكر؛ ألن هللا أرسل نبيو 
 فرض هللا طاعتو على خلقو.

بيان للقرآن، ال طريق إليها إال مبعرفة ادلنقول عنو، وابلضرورة شلا ىو  -ملسو هيلع هللا ىلص –ومعرفة ما جاء بو الرسول 
علمنا أن ذلك ادلنقول مل يصلنا كما وصل القرآن، وإدنا ىي الرواية اليت يغلب عليها نقل الفرد عن 

 الفرد، أو األفراد القليلُت عن مثلهم؛ لذا جاز عليو ما رنوز أن يقع من غَت معصوم؛ كاخلطأ والوىم.
العمل على متييز الصحيح من السقيم فرضًا على األمة، وقد أدرك األولون ىذه احلقيقة،  وذلذا كان

ً زنفظ السنة من  ً متينا فحّرروا وحققوا، واجتهدوا يف خنل ادلنقول، ونقبوا يف أحوال الرجال، وأصَُّلوا علما
 التحريف والتبديل، مسَّْوه علم "اجلرح والتعديل".

 .ادحة يف الضبط" من أذنية يف ىذا العلم فقد جاء ىذا البحث لبيان ذلكدلعرفة  "األسباب القودلا 
الركنان فالراوي حجة  نوالضبط ىو أحد ركٍت توثيق الراوي، والركن اآلخر ىو العدالة، فإذا اجتمع ىذا

 يلزم العمل ْتديثو.
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لكتابو إن وحقيقة الضبط: أن يكون الراوي متيقظًا غَت مغفل، حافظًا إن حدث من حفظو، ضابطًا 
 .(1)حدث من كتابو، وإن كان زندث ابدلعٌت اشًتط فيو مع ذلك أن يكون عادلاً مبا زُنيل ادلعاين

وطريقة معرفة ضبط الرواة ىي ما خلصو ابن الصالح بقولو: "أن نعترب رواايتو برواايت الثقات ادلعروفُت 
لرواايهتم، أو موافقة ذلا يف األغلب ابلضبط واإلتقان، فإن وجدان رواايتو موافقة ولو من حيث ادلعٌت 

وادلخالفة اندرة، عرفنا حينئٍذ كونو ضابطاً، وإن وجدانه كثَت ادلخالفة ذلم، عرفنا اختالل ضبطو، ومل 
 .(2)حنتّج ْتديثو"

واألسباب اليت تقدح يف ضبط الراوي مخسة، وقد رتّبها ابن حجر على سبيل التديل من األعلى إىل 
 .(3)مث شّدة الغفلة، مث الوَىم، مث سلالفة الثقات، مث سوء احلفظاألدىن: فحش الغلط، 

وىي قريبة من بعضها، وإدنا تتفاوت ْتسب خفة أتثَتىا يف الضبط وشدتو، وما ينتج عن ذلك من 
 اختالف االصطالح يف نوع احلديث الذي يرويو من ُجرحوا هبا؛ فمنو ادلنكر، ومنو الشاذ، ومنو ادلعل.

 
 خطة البحث:

ًما على النحو اآليت: جعلت  البحث مقسَّ
 مقدمة. -
 ادلطلب األول: فحش الغلط. -
 ادلطلب الثاين: شدة الغفلة. -
 ادلطلب الثالث: الوىم. -
 ادلطلب الرابع: سلالفة الثقات. -
 ادلطلب اخلامس: سوء احلفظ. -
 فهرس ادلصادر وادلراجع. -

وهللَا أسأل أن رنعلو خالصًا لوجهو الكرًن، وأن يغفر يل ما زلَّ بو الِفكر والقلم؛ إنو خَت مسؤول، 
 وأكرم مأمول، وصلى هللا على نبّينا دمحم، وعلى آلو، وصحبو، وسلم.

                                                 

 (.2/86) (، وتوضيح األفكار 1/353) ينظر تدريب الراوي  (1) 
 (.106) مقدمة ابن الصالح  (2) 
 (.88-87) ينظر نزىة النظر  (3) 
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 ادلطلب األول: فحش الغلط
الفكري، فيبدأ ابلسهو ، فهو نتيجة للكلل (1)ابلشيء فال تعرَف وجو الصواب فيو ايَ الغلط أن تَ عْ 

اخلفيف والوَىم، وينتهي ابلغلط، وىو وإن كان سهواً، فغالبًا ما يكون قادحًا يف الضبط، وإن كان 
إىل قلتو لذلك نظر النقاد  ؛الراوي عداًل صدوقاً، لكن القدح يتبع درجتو؛ ألنو ال يكاد يسلم منو أحد

نو جارحاً دون ما قل، قال سفيان بن عيينة: مما كثر  وكثرتو، وإىل اإلصرار عليو، والًتاجع عنو، فاعتربوا
"ليس يكاد يُفلت من الغلط أحد؛ إذا كان الغالب على الرجل احلفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان 

 ،أن يغلب على صوابو د، وقال ابن حبان: "من كثر خطؤه وفحش، وكا(2)الغالب عليو الغلط تُرِك"
يف نفسو، صدوقًا يف روايتو؛ ألن العدل إذا ظهرت عليو أكثر  ق الًتك من أجلو وإن كان ثقةاستحَ 

 .(3)أمارات اجلرح استحق الًتك"
 .(5)ط يف مائة، ورفض األخذ عّمن يغلَ (4)وتسامح ابن مهدي مع من سنطئ يف مخسُت حديثاً 

األمر: أن ستكثر، وخالصة والعدد ادلتسامح فيو قد يبدو كثَتاً، ولكنو ابلنسبة لعدد أحاديث الرواة ال يُ 
، ورد الشافعي رواية من يكثر (6)د الرواية ىو الكثَت، فقد ترك شعبة من يكثر الغلطرُ الغلط الذي ي َ 

مل الغلط، وليس لو أصل صحيح، قال: "من كثر غلطو من ادثُت، ومل يكن لو أصل كتاب صحيح، 
 .(7)يقبل حديثو، كما يكون من أكثر الغلط يف الشهادات مل تقبل شهادتو"

 .(8)رد الًتمذي احلديث الذي ال يكون إال من طريق كثَت اخلطأ، وادلغفل، وادلتهمو 
تقان والتثبت عند السماع، واإل وإدنا تسامح النقاد يف اخلطأ القليل؛ ألن أىل العلم تفاضلوا يف احلفظ

 .(9)ومل يكد يسلم من الغلط أحد منهم مع حفظهم

                                                 

 غلط(.) (، 19/517) (، واتج العروس 7/363) ينظر لسان العرب (1) 
 (.143) الكفاية للخطيب البغدادي (2) 
 (.1/76) اجملروحُت (3) 
 (.1/98) (، وشرح علل الًتمذي 147) الكفاية  ينظر(4) 
 (.2/33) ينظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت (5) 
 (.410) (، وادث الفاصل 145) ينظر الكفاية (6) 
 (.380) الرسالة للشافعي (7) 
 (.1/155) (، وشرح ألفية العراقي 2/607) ينظر شرح علل الًتمذي (8) 
 (.1/431) شرح علل الًتمذي (9) 
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عدم األخذ عن ادلخطئُت يتسبب يف ترك  وإنَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص –من اخلطأ إال الرسول  ورأى ابن حبان أنو مل يَ ْعرَ 
رواية من كثر خطؤه ومل يغلب على صوابو؛  فقبل الصواب من  -أكثر –األحاديث الكثَتة، وتسامح 

بُت يك، وىشيم، وكأنو استند يف رأيو إىل الذين فرقوا رِ كأيب بكر بن عياش، ومحّاد بن سلمة، وشَ 
أحاديث الرواة تبعًا دلصادرىا، كيحِت بن معُت الذي قال يف إمساعيل بن عياش: "إذا حّدث عن 

 .(1)ما شئت" و خلطُتالشاميُت فحديثو صحيح، وإذا حّدث عن العراقيُت أو ادلدني
 اإلصرار على الغلط:

بو إىل ا على ترك رواية من نُ و تعوَّد نُقاد احلديث على إصالح أخطائهم مىت نُبهوا أو انتبهوا إليها، وأمجع
 وإصالحو فلم يًتاجع عنو، وقد عدَّ شعبة من ادلًتوكُت من يتمادى يف رواية غلط رلمع عليو بعد  غلطو

 .(3)عبدهللا بن ادلبارك، وأمحد بن حنبل ، وقد وافقو الرأيَ (2)لو
ن كثره خطأ الراوي تدعو واحًتز احلميدي يف مسألة الًتاجع، فقبلو شلن سنطئ قلياًل، ورده شلن يكثر؛ أل

شى أن يكون من بُت احلديث الذي ثبت عليو ما إىل عدم االطمئنان إىل حديثو وإن رجع عنو؛ ألنو سنُ 
 .(4)ىو خطأ، وال يتوقع ىذا ابلنسبة دلن قل خطؤه

ومن ادلخطئُت من يعِمد إىل ادلغالطة، فيطلب من أصحاب احلديث تصحيح كتبو، ويعدىم أن ال زَندِّث 
 .(5)فإذا لقي من صحح لو زعم أنو ال زندِّث إال ابلصوابابخلطأ، مث يستمر عليو غَت ذاكر التصحيح، 

فهو وإن اّدعى أن  ومثل ىذا الذي ينتسب إىل أىل احلديث وليس منهم، رنمع بُت نشر اخلطأ والكذب،
الصواب معو ال مع من أصلح لو، فإنو ال يقبل منو؛ ألنو طلب تصحيح حديثو، وطلبو يدل على أمرين: 

فيمن صحح لو، فال عذر لو بعدئٍذ فيما يزعمو، ومن ابب أوىل أن ال عذر لو يف  وثقتواعًتافو ابخلطأ، 
إلصراره عليو، وتعمده الكذب، فحديثو  ؛دالتولغلطو، ويف ع ؛وادلِصرُّ على اخلطأ مطعون يف ضبطو الكذب.

منكر على رأي من ال يشًتط يف ادلنكر قيد ادلخالفة، كما  دون إصرار، بينما حديث من فحش غلطو مردود
 .(6)قال ابن حجر

                                                 

 (.1/124) ُت البن حبان اجملروح(1) 
 (.2/274) ( وفتح ادلغيث 2/569) ينظر شرح علل الًتمذي (2) 
 (.2/274) (، وفتح ادلغيث 145) ينظر الكفاية (3) 
 (.144) ينظر الكفاية (4) 
 (.146) ينظر الكفاية (5) 
 (.91) ينظر نزىة النظر (6) 
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 ادلطلب الثاين: الغفلة:
 الطعن يف الضبط، فمن الالزم أن ال يكون الراوي مغفالً.ىي السبب الثاين من أسباب 

 .(1)والً وغفلة، إذا سها، وادلغفل الذي ال فطنة لوفُ غُ  غفلة يف اللغة مأخوذة من غفل عنو يغُفلُ وال
فغفلة ادث ىي ما يطرأ عليو من سهو سُنل بضبطو، مع أنو عدل رضا، وبقدر أتثَتىا يف الضبط 

بل قُ  ،وحسب كيفية األداء، تكون درجة ضعف احلديث، فإن خفت وكان التحديث من كتاب
 رح احلديث.طُ  ،احلديث؛ ألثر الكتاب يف صيانتو، وإن اشتدت وكان التحديث من احلفظ

وأشد أنواعها عدم متييز الراوي بُت الصواب واخلطأ فيما حدث بو، حىت يف صورة تنبيهو على اخلطأ، 
 فإنو يصلحو دون إدراكو، بل ابالعتماد على رأي من أصلح لو.

: تغيَت ادلعاين فًتد رواية من اتصف هبا، قال احلميدي: فإن قلتَ الصورة من الغفلة تتسبب يف وىذه 
: ىو أن يكون يف كتابو غلط، "فما الغفلة اليت يرد هبا حديث الرضا الذي ال يُعرف بكذب؟ قلتُ 

لو يف ذلك، فيًتك ما يف كتابو، وزندث هبا، قالوا: أو يغَّته يف كتابو بقوذلم، ال يعقل فرق ما بُت  فيقالَ 
 .(2)ل ذلك"عقيصحف ذلك تصحيفاً فاحشاً يَقلب ادلعٌت، ال ي وأذلك، 

دت روايتو فال يُقَدح يف عدالتو إن ثبتت؛ ألن َجرحو راجع إىل ما أصابو من ذىول، وقد وادلغفل وإن رُ 
مع وصفو إايه ابلعدل الرضا، وشهد ابن معُت بصدق أحد ادلغفلُت؛ ألن  وحكم احلميدي برد حديث

حسن ظنو، فقد كتب أبوه أحاديث ليسمعها، فلم يسمعها، وظنو مسعها، فرواىا عنو، من  أَتَتَّتْ غفلتو 
 .(3)حىت نّبو إليها

ً يف الطعن؛ لقلة من يعافيو هللا منها، وإدنا يطعن كثَتُ  ، وعن ابن عباس: "ال (4)ىاورلرد الغفلة ليس سببا
 .(6)يُرد حديثهم ، وعد الًتمذي الراوي ادلغفَل من بُت من(5)ُيكتب عن الشيخ ادلغفل"

 .(7)حجر حديثو منكراً على رأي من ال يشًتط يف ادلنكر قيد ادلخالفة ابنواعترب 

                                                 

 غفل(.) (، 2/449) (، وادلصباح ادلنَت 498، 1/497) ينظر لسان العرب (1)
 (.148) (، والكفاية 34-2/33) اجلرح والتعديل البن أيب حامت (2) 
 (.432) ينظر شرح خنبة الفكر لعلي القاري (3) 
 (.148) الكفاية (4) 
 (.432) ينظر شرح خنبة الفكر لعلي القاري (5) 
 (.1/402) ينظر شرح علل الًتمذي  (6) 
 (.92-91) ينظر نزىة النظر  (7) 
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 ادلنكر: احلديث معىن
فو، ولكنو بُت عالمتو يف صيغة تشبو احلد، فقال: عرِّ اختلف ادثون يف تعريفو، وتعرض لو مسلم فلم يُ 

روايتو للحديث على رواية غَته من أىل احلفظ والرضا، عالمة ادلنكر يف حديث ادث: إذا ما ُعرضت "و
جور احلديث، غَت هكان م  ،توافقها، فإن كان األغلب من حديثو كذلك دخالفت روايتو روايتهم، أو مل تك

 .(1)"و، وال مستعملِ وِ مقبولِ 
ائفة من فهو عنده احلديث الذي خالف راويو رواية احلفاظ العدول، فيكون مردوداً، ويدعم ىذا ذكره لط

يسة، وكالذنا مًتوك عنده وعند غَته، نَ ر، وزنِت بن أيب أُ كعبدهللا بن زلرَّ   ؛الرواة ادلًتوكُت لنكارة حديثهم
 .(3)، والثاين لقلبو األسانيد، ورفعو ادلراسيل، وكذبو(2)األول لغفلتو وقلبو األخبار

اً ضعف الراوي، وما اختاره ىو الذي ومتثيلو ىذا يدل على أنو ال يشًتط يف ادلنكر ادلخالفة فقط، بل أيض
يقصده البخاري عندما ينقد راوايً بكونو منكر احلديث، حيث نقل عنو أن من قال فيو ذلك ال حتل الرواية 

 .(4)عنو
واختار ىذا الرأي ابن حجر، فاشًتط القيدين ادلذكورين، ووضح أكثر، فبُّت الرواة الذين يكون حديثهم 

 حش الغلط، وشديد الغفلة.منكراً، وىم: الفاسق، وفا
وفرق بينو وبُت الشاّذ أبن الشاذ: ما خالف فيو الثقة من ىو أوثق منو، أو تفرد بو قليل الضبط، ويقابلو 

 ، أو حنو ذلك، ويقابلو ادلعروف.؛ جلهالتو، أو سوء حفظوقةَ الضعيُف الثافوظ، وادلنكر ما خالف فيو 
فهما يشًتكان يف سلالفة األرجح، وسنتلفان يف أين راوي الشاذ ثقة أو صدوق، وراوي ادلنكر ضعيف من 

 .(5)ِقَبل حفظو، أو مقدوح يف عدالتو
واعترب بعُض األئمة مطلق التفرد موجبًا للنكارة؛ كاإلمام أمحد، قال ابن حجر: "ادلنكر أطلقو أمحد بن 

حيث رأى أن ادلنكر ىو  رني،دِ الربَ ، وإىل رأيو ذىب (6)ال متابع لو" حنبل ومجاعة على احلديث الفرد الذي
 .(7)ىو الفرد، سواء تفرد بو ثقة أو غَت ثقة، فال يكون قولو: منكر احلديث، جرحاً بيًِّنا

                                                 

 (.1/6) صحيح مسلم (1) 
 (.220-5/213) (، والكامل البن عدي 24-2/22) اجملروحُت  ينظر(2) 
 (.111-3/110) (، واجملروحُت 130-9/129) ينظر اجلرح والتعديل (3) 
 (.1/410) (، وتدريب الراوي 1/6) ينظر ميزان االعتدال (4) 
 (.73-71) ينظر نزىة النظر (5) 
 (.1/437) ىدي الساري (6) 
 (.1/455) ينظر ىدي الساري (7) 
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 الوَىم:ادلطلب الثالث: 
 .(1)وأوىم يف صالتو: أسقط منها شيئاً الوىم نوع من الغلط، يقال: َوَىم، أي غلط، 

والراوي الواىم: من يروي احلديث على سبيل التوىم، فيصل ادلنقطع، أو يُدخل حديثًا يف حديث، أو 
 .(2)غَت ذلك، وىو صدوق

ل لو حديث يف حديث، فيصَت حديثاً ُروي إبسناد يدخَ فيما يكتبو، فُ  قال البيهقي: "وقد يزل الصدوق
 .(3)ضعيف مركباً على إسناد صحيح"

 .(4)يف أحد ادلخطئُت: "صدوق إال أنو يهم"وقال أبو زرعة الرازي 
من كان سنطئ  -أي من الثقات –فمنهم وعده ابن حبان من الثقات الذين ال زنتج ْتديثهم، قال: "
 واحتيج إليو؛ رب اخلطأ يف كتابو إىل أن كَ  ياخلطأ اليسَت؛ إما فيالكتابة، حيث كتب ومل يعلم بو حىت بق

حديث، أو ما رفع مرسل، أو إيقاف مسند، أو إدخال حديث يف مثل تصحيف اسم يشبو امساً، ومثل 
بن سعيد القطان وعبدالرمحن بن مهدي، وبعدذنا أمحد بن يشبو ىذا، فلما رأى أئمتنا، مثل زنِت 

ما تفردوا بو من األشياء اليت  ،ىذه الصناعة حنبل، وزنِت بن معُت، ومن كان من أقراهنما، وأىلُ 
 رح، وضعفوىم يف األخبار.ا، أطلقوا عليهم اجلذكرهتُ 

وىذا اجلنس ليسوا عندي ابلضعفاء على اإلطالق، حىت ال زنتج من أخبارىم، بل الذي عندي أال 
 .(5)زنتج أبخبارىم إذا انفردوا، فأما إن وافقوا الثقات يف الرواايت، فال رنب إسقاط أخبارىم"

"الناس ثالثة: رجل  ث ورده، فقال:وبُّت عبدالرمحن بن مهدي درجات الوىم، وأثَرىا يف قبول احلدي
 حافظ متقن، ف

، وآخُر يَِهم، والغالب ديثو الصحة، فهذا ال يًتك حديثو"والغالب على ح ،يِهم ذا ال سُنتلف فيو، وآخرُ 
 .(6)على حديثو الوىم، فهذا يًتك حديثو"

                                                 

 وىم(.) (، 34/63) ، واتج العروس 2/674) ادلصباح ادلنَت  ينظر(1) 
 (.2/600) ينظر توجيو النظر (2) 
 (.1/143) معرفة السنن واآلاثر (3) 
 (.1/401) علل احلديث البن أيب حامت (4) 
 (.1/90) اجملروحُت (5) 
 (.2/90) (، واجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 143) الكفاية (6) 
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األسباب الطاعنة يف  بُتوجعل ابن حجر الوىم يف ادلرتبة السادسة بُت أسباب الطعن كلها، والثالثة 
 .(1)الضبط

وحديث من أصيب بو ُيسمى ادلعل، ومساه البخاري والًتمذي والدراقطٍت واحلاكم وغَتىم ادلعلول، وىو 
: أصابو بعلة، فهو مَعل ل، بالم واحدة، وأعلو هللا تعاىلعَ حلن؛ ألن فعلو أعّل، واسم ادلفعول منو مُ 

 .  (2)وعليل، وال تقل: معلول
وال يقال معلل؛ ألن ىذه مفعول علل، مبعٌت أذلاه عن الشيء وشغلو، فال يقال: عّلل احلديث مبعٌت 

 .(3)أعلو
الزجاج اللغوي لو، وقول  قال السخاوي: "إال أن شلا يساعد صنيع ادثُت ومن أشَت إليهم استعمالَ 

 .(5)، يعٍت من العلة"(4)الصحاح: "َعلَّ الشيَء فهو معلول"
 ل اصطالحاً:معىن ادلع

ح يف صحتو، مع أن ظاىره السالمة منها، ويتطرق ذلك إىل اإلسناد د تق علةىو الذي اطلع فيو على 
 .(6)الصحة من حيث الظاىر شروطَ  الذي رجالو ثقات، اجلامعِ 

 معرفة العلة:
وتدرك العلة ّتمع طرق احلديث، وفحصها، والنظر يف ضبط رواتو، ومقارنة اختالفهم دلعرفة من تفرد 
منهم، فخالف من ىو أحفظ منو، ويغلب على ظن الناقد أن احلديث معل؛ فيقضي بعدم صحتو، أو 

 .(7)يًتدد فيتوقف فيو
تعليل نقد الدرىم والدينار، قال  ز الصَتيف عنوقد تقصر عبارتو عن إقامة الدليل على نقده، كما يعجِ 

عبدالرمحن بن مهدي: "معرفة علل احلديث إذلام، لو قلت للعامل بعلل احلديث: من أين قلت ىذا؟ مل 

                                                 

 (.92، 88) ينظر نزىة النظر (1) 
 علل(.) (، 30/47) (، واتج العروس 2/47) ينظر فتح ادلغيث (2) 
 (.2/21) (، وتوضيح األفكار 1/274) ينظر شرح ألفية العراقي (3) 
 علل(.) (، 5/1774) الصحاح للجوىري (4) 
 (.2/48) فتح ادلغيث (5) 
 (.1/59) ينظر النكت على كتاب ابن الصالح (6) 
 (.2/23) (، وتوضيح األفكار 1/127) شرح علل الًتمذي  ينظر(7) 
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. وقيل لو أيضاً: "إنك تقول للشيء: ىذا (1)يكن لو حجة، وكم من شخص ال يهتدي لذلك"
ك، فقال: ىذا و دراذنَ لناقد فأريتَ : أرأيت لو أتيت الصحيح، وىذا مل يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقا

م لو األمر، قال: فهذا  جيد، وىذا هبرج، أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم لو األمر؟ قال: بل أسلِّ 
 .(2)كذلك، بطول اجملالسة، وادلناظرة واخلربة"

 .(3)"علم برأسو، غَت الصحيح والسقيم، واجلرح والتعديل": -كما قال احلاكم  –وعلل احلديث 
ّق فنون احلديث وأغمضها، وأشرفها، ومل يتمكن منو إال أىل احلفظ اجليد، والفهم الثاقب، وىو من أد

لقليل من أىل الشأن؛ كعلي بن ادلديٍت، اب الرواة، وطرق ادلتون، ومل يتكلم فيو إال توادلعرفة التامة مبرا
 .(4)وأمحد بن حنبل، والبخاري

و وىم واىم، كإبدال راٍو ضعيف بثقة، أو دخول منت والعلة تكون إبرسال ادلوصول، أو وقف ادلرفوع، أ
، وخلصها بعده (5)آخر، وقد قسم احلاكم أجناس العلل إىل عشرة، ذكرىا مع أمثلتها حديث يف

 .(6)السيوطي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/122) (، وشرح علل الًتمذي 1/388) علل احلديث البن أيب حامت (1) 
 (.1/296) (، وتدريب الراوي 1/143) معرفة السنن واآلاثر (2) 
 (.112) معرفة علوم احلديث (3) 
 (.92) ينظر نزىة النظر (4) 
 (.118-112) ينظر معرفة علوم احلديث (5) 
 (.307-294) ينظر تدريب الراوي (6) 
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 خمالفة الراوي لغريه: ادلطلب الرابع:
يصاحبها الطعُن يف ىذا ىو السبب الرابع من أسباب الطعن القادحة يف الضبط، وال سنلو احلال إما أن 

عند الكالم على احلديث  بينُتهاحدىا، وقد عدالة الراوي أو ال، فإن كانت كذلك فاألمر ال يتعلق هبا و 
َت السند؛ كمدرج اإلسناد، أو إدماج يادلنكر، وإن مل تكن كذلك فهي ما خالف فيو الراوي غَته بتغ

تيان على ذكر وسأحاول اإل آخره،لوب، إىل احلديث بغَته؛ كمدرج ادلنت، أو بتقدًن وأتخَت، وىو ادلق
 ىذه األنواع ابختصار.

 احلديث ادلدرج:
 .(1)الشيء يف الشيء اإلدراج لغًة: لفُّ 

وعند ادثُت: ىو الذي اطّلع يف متنو أو إسناده على زايدة ليست منو، أبن يذكر الصحايبُّ أو من 
 بعده غَتَ  نْ و مَ كالمًا من عند نفسو، فَتويَ   -وىو األكثر - ه أو آخرهبعده قبل منت احلديث أو أثناءَ 

 .(2)، فيتوىم من ال يعلم حقيقة احلال أنو منو-صلى هللا علي وسلم –مفصول عن كالمو 
 وىذا التوضيح ينطبق على مدرج ادلنت، وىو األكثر، وسيأيت بيان مدرج اإلسناد.

ً على كل زايدة يف مروايهتم، مهما كانت ىّينة يسَتة ابلنص على أصحاهبا،   والرواة الثقات ينبهون غالبا
 حىت ال يعتربىا الناقل عنهم من نص احلديث.

، وىي: "فإذا قلت ىذا -هنع هللا يضر –مثال مدرج ادلنت: الزايدة ادللحقة ْتديث التشهد، من قول ابن مسعود 
 .(3)فقد قضيت صالتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"

، وفَصلو -ملسو هيلع هللا ىلص –زىَت بن معاوية يف احلديث، ووصلو بكالم النيب  منأدرجو بعضهم قال الدراقطٍت: 
: قال عبدهللا، وقولو أشبو ابلصواب من -ملسو هيلع هللا ىلص – نفسو، فقال بعد لفظ النيب َتبن ِسَوار عن زى َشَبابةُ 

 .(4)م عملُو بفصل غَته من الثقات أيضاً دعَّ قول من أدرجو، وتَ 
 :وأما مدرج اإلسناد فإنو يرجع يف احلقيقة إىل مدرج ادلنت، وىو ثالثة أقسام

                                                 

 درج(.) (، 5/555) (، واتج العروس 2/269) ينظر لسان العرب (1) 
 (.2/81) (، وفتح ادلغيث 96) ينظر علوم احلديث البن الصالح (2) 
(، كتاب الصالة، ابب التشهد، رقم 1/254) (، وأبو داود يف سننو 2593) (، رقم 1/379) أخرجو أمحد يف مسنده (3) 

 (،2860) (، رقم 2/142) (، وذكره اذليثمي يف رلمع الزوائد 1334) (، رقم 2/164) لدراقطٍت يف سننو (، وا978)
 وقال "رواه أمحد، ورجالو موثقون".

 (.2/164) ينظر سنن الدارقطٍت  (4) 
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: أن يكون الراوي مسع احلديث أبسانيد سلتلفة عن مجاعة، فَتويو عنو راٍو آخر، فيجمع الكل األول
 .(1)على إسناد واحد من تلك األسانيد، من غَت أن يبُت االختالف

ألوىل: أن يكون ادلنت عند راٍو إال طرفًا منو، فإنو عنده إبسناد : ذكر ابن حجر لو صورتُت: االثاين
 .(2)آخر، فَتويو راٍو عنو اتماً ابإلسناد األول

الثانية: أن يسمع احلديث من شيخو إال طرفًا منو، فيسمعو منو بواسطة، فَتويو راٍو عنو اتمًا ْتذف 
 الواسطة.

إبسنادين سلتلفُت، فَتويهما راٍو عنو مقتصرًا على أحد : أن يكون عند الراوي متنان سلتلفان الثالث
 اإلسنادين، أو يروي أحد احلديثُت إبسناده اخلاص بو، لكن يزيد فيو من ادلنت اآلخر ما ليس يف األول.

 أمارات اإلدراج:
يعرف اإلدراج بورود احلديث يف رواية أخرى رجاذلا ثقات، خالية من الزايدة، أو ابلنص على ما أدرج، 

 .(3)-ملسو هيلع هللا ىلص –درج من كالمو أُ ، أو من بعض األئمة، أو ابستحالة كون ما من الراوي
 حكمو:

حرم وأسقط عدالة الراوي، وإن   ،يسمح ابإلدراج لتفسر الغريب، وال يسمح بغَته، فإن وقع عن عمد
 .(4)فال إمث على ادلخطئ، لكنو إن أكثر منو طعن يف ضبطو ،كان عن خطأ

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.93) (، ونزىة النظر 2/832) ينظر النكت على كتاب ابن الصالح  (1) 
 (.93) ينظر نزىة النظر  (2) 
 (.2/48) (، وتوضيح األفكار 88-2/87) ينظر فتح ادلغيث  (3) 
 (.51-2/50) (، وتوضيح األفكار 98) ينظر مقدمة ابن الصالح  (4) 
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 احلديث ادلقلوب:
ىو نوع من أنواع احلديث الضعيف أو ادلردود، وال شنكن تعريفو لكثرة أنواعو واختالفها، ومن علماء 

 .(1)فو، ومنهم من اكتفى بذكر أمثلة لوياحلديث من حاول تعر 
إبدال ويقع القلب يف اإلسناد، ويف ادلنت، ولكل واحد منهما وجوه، فأما القلب يف اإلسناد فمن أنواعو: 

ككعب بن مرة، رنعلو الراوي مرة بن كعب، ومنو أيضًا أن يشتهر   ؛اسم أحد رجالو ابلتقدًن والتأخَت
 احلديث عن راٍو، فيبدلو أحُد الكذابُت براٍو آخر يف طبقتو؛ ليصَت احلديث غريبًا مرغواًب فيو؛ كحديثٍ 

هبذا الصنيع، فقلب محاد بن  بن عبدهللا، جعل عن انفع، وعرف مجاعة من الوضاعُتامشهور عن سامل 
مرفوعاً: "إذا لقيتم ادلشركُت  -هنع هللا يضر –ييب حديثًا عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيو عن أيب ىريرة صِ عمرو النَّ 

يف طريق، فال تبدؤوىم ابلسالم"، فصَّته عن األعمش عن أيب صاحل، والسند الصحيح ذلذا احلديث عند 
 .(3)يوصف مرتكب ىذا الصنيع عمداً بسرقة احلديث، و (2)مسلم عن مجاعة من احلفاظ

ويقع القلب يف ادلنت، أبن جتعل منو كلمة يف غَت موضعها، وضرر ىذا النوع سنتلف ابختالف ما أحدثو 
ما  صدقة فأخفاىا، حىت ال تعلم شننيوالقلب من تغيَت ادلعٌت، ومنو ما يف صحيح مسلم: "ورجل تصدق ب

 .(5)"حىت ال تعلم مشالُو ما تنِفق شنُنو"، كما أخرجو البخاري ، والصحيح:(4)تُنِفق مشالُو"
 احلديث ادلضطرب:

ىو ما اختلفت رواية راويو فيو، فراوه مرة على وجو، ومرًة على وجو آخر سلالف لو، وكذلك إذا اضطرب 
 .(6)فيو راواين فأكثر، فرواه كل واحد على وجو سلالف لآلخر، ومل يًتجح أحد الوجهُت

 -هنع هللا يضر –نوع من ادلعل، ويوجد االضطراب يف ادلنت والسند، فمثالو يف السند، حديث أيب بكر  وادلضطرب
ا حديث مضطرب؛ ذ، قال الدارقطٍت: "ى(7)يبتٍت ىود وأخواهتا"قال: اي رسول هللا، أراك ِشْبت؟ قال: "ش
                                                 

 (، وتوضيح األفكار 1/342) اوي ر (، وتدريب ال2/133) (، وفتح ادلغيث 2/864) ينظر النكت على كتاب ابن الصالح  (1) 
(2/76.) 

 (.2167) (، كتاب السالم، ابب النهي عن ابتداء أىل الكتاب ابلسالم، رقم 4/1707) أخرجو مسلم يف صحيحو  (2) 
 (.1/343) (، وتدريب الراوي 2/134) ينظر فتح ادلغيث  (3) 
 (.1031) (، كتاب الزكاة، ابب فضل إخفاء الصدقة، رقم 2/715) أخرجو مسلم يف صحيحو  (4) 
 (.660) (، كتاب األذان، ابب من جلس يف ادلسجد ينتظر الصالة، رقم 1/133) أخرجو البخاري يف صحيحو  (5) 
 (.2/27) (، وتوضيح األفكار 1/290) ينظر شرح ألفية العراقي  (6) 
(، وقال: "حسن 3297) ، كتاب تفسَت القرآن، ابب: ومن سورة الواقعة، رقم (5/402) أخرجو الًتمذي يف سننو  (7) 

"، ووافقو ه(، وقال: "صحيح على شرط البخاري، ومل سنّرجا3314) (، رقم 2/374) غريب"، واحلاكم يف مستدركو 
 الذىيب.
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أوجو، فمنهم من رواه عنو مرسالً، حنو عشرة ، وقد اختلف فيو على (1)فإنو مل يُرَو إال من طريق أيب إسحاق
ومنهم من رواه عنو موصواًل، ومنهم من جعلو من مسند أيب بكر، ومنهم من جعلو من مسند سعد، ومنهم 

 .(2)من جعلو من مسند عائشة، ومجيع رواتو ثقات، ال شنكن ترجيح بعضهم على بعض، واجلمع متعذر"
-ملسو هيلع هللا ىلص –قال: صليُت خلف النيب  -هنع هللا يضر –عن أنس  البسملة يف الصالة،نفي ومثالو يف ادلنت: حديث 

يف  چٻٻٻٱچ[، ال يذكرون 1]الفاحتة: چپپپپچ، وأيب بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون ب 
رب رنامع ط، وادلض(4)فإن السيوطي قال: أعلو ابن عبدالرب ابالضطراب ،(3)أول قراءة، وال يف آخرىا"

 .(5)تكون علتو ذلكادلعل؛ ألنو قد 
 ويكون االضطراب علة قادحة يف صحة احلديث بشرطُت:

 قدم، وال يُعل الصحيح ابجملروح.و : استواء وجوه االختالف، فمىت رجح أحد األقوال أحدمها
ادثُت، ويغلب على الظن أن ذلك احلافظ مل يضبط  : أن يتعذر مع االستواء اجلمع على قواعداثنيهما

ذلك احلديث بعينو، فحينئٍذ زنكم على تلك الرواية وحدىا ابالضطراب، ويُتوقف عن احلكم بصحة 
 .(6)ذلك احلديث لذلك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ِبيعي، كما يف فتح ادلغيث (1)   (.2/76) يعٍت السَّ
 (.1/312) تدريب الراوي (2) 
 (.399) (، كتاب الصالة، ابب حجة من قال: ال رُنهر ابلسملة، رقم 1/299) أخرجو مسلم يف صحيحو (3) 
 (.2/230) التمهيد  ينظر(4) 
 (.1/314) ينظر تدريب الراوي (5) 
 (.1/349) ينظر ىدي الساري (6) 
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 سوء احلفظ: ادلطلب اخلامس:
 وخامس األسباب الطاعنة يف الضبط.سوء احلفظ عاشر أسباب اجلرح عموماً، 

 فحديثو الشاذ ،فإن كان الزمًا للمجروح بو من مل يرَجح جانُب إصابتو على جانب خطئو،: ومعناه
 .(1)طفالراوي سلتلِ  ،وما يؤثر يف الذاكرة رَب ، وإن كان طارائً بسبب الكِ على رأي بعض أىل احلديث

 .(2)الراوي تَ يَ قُّظء احلفظ ال ينايف الصدق يف األصل، ومرجعو إىل الغفلة، وضعف و وس
واترًة يكون سوء احلفظ طبعًا فيو، وأحيااًن يكون عارضًا لعدم االعتناء ابفوظ، أو الشتغالو ابلعبادة 
دون العلم، وذلذا ترك األئمة الرواية عن كثَت شلن عرف ابلصالح والعبادة؛ لعدم ضبطو يف احلديث، قال 

ما يؤخذ عنهم احلديث، يقال: ليس أبو الزاند عبدهللا بن ذكوان: "أدركت ابدلدينة مئة، كلهم مأمون، 
 .(3)من أىلو"

وأحيااًن يرجع سوء احلفظ إىل تساىل الراوي يف حال السماع أو اإلمساع، كمن ال يبايل ابلنوم عند 
 السماع، أو زندث من غَت أصل صحيح.

 رَ ف آخعُ رجاين: "صدوق، ضَ ان اجلُ وىذا مثل قول أيب بكر اإلمساعيلي يف أمحد بن عبدالكرًن الوزَّ 
 .(4)عمره، كتبت عنو يف صحتو، مث كنت أمرُّ بو يُقرأ عليو وىو انئم، أو شبو النائم"

كتاب جاؤوا بو   وأيَّ  منو، يعة سيء احلفظ، احًتقت كتبو، وكان يتساىل يف األخذوقد كان ابن ذلَِ 
 .(5)حدث منو، ولذا كثرت ادلناكَت يف حديثو

 جات متفاوتة، زلصورة يف اجلملة يف قسمُت:وسوء احلفظ ابعتبار أثره على حديث الراوي در 
الضبط إىل حد أن يكون الراوي مًتوك احلديث، وقد يكون عالمة عند بعض النقاد على : فساد أوذلما

سوء الظن بو، واهتامو ابلكذب، فينتقل بو إىل القدح يف عدالتو، وىذا يسلب ضبط الراوي سلباً  
 .(6)كلياً 

                                                 

 (.104) ينظر نزىة النظر  (1) 
 (.1/413) علوم احلديث  ر(، وحتري1/171) ينظر توضيح األفكار  (2) 
 (.159) (، والكفاية 1/15) صحيح مسلم  (3) 
 (.1/353) ادلعجم لإلمساعيلي  (4) 
 (.152) (، والكفاية 2/13) ينظر كتاب اجملروحُت  (5) 
 (.1/412) ينظر حترير علوم احلديث  (6) 
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و بن سلمة األفطس، اتفقوا على كونو مًتوك احلديث، بل اهتم، وفسر ابن حبان جرحَ  ومثالو: عبدهللا
 .(1)حش اخلطأ، كثَت الوىم"ابقولو: "كان سيء احلفظ، ف

: اختالل الضبط اختالاًل جزئياً، فيثبت على الراوي الوىم يف بعض ما يرويو، وال يصل بو إىل واثنيهما
 .(2)يف درجة من يعترب بو عند ادلوافقة بقيودرجة القدح فيعدالتو وصدقو، فيُ 

 وحتت ىذا القسم أصناف من الرواة:
كِتب،  األول:

ُ
من غلب ضبطو، واعًتاه اخلطأ يف اليسَت من حديثو، ومثالو يف الثقات: ِفراس بن زنِت ادل

كِتب، فقال: "ما بلغٍت عنو شيء، وال
ُ

 قال علي بن ادلديٍت: سألت زنِت بن سعيد القطان عن فراس ادل
 .(3)أنكرت من حديثو إال حديث االسترباء"

 .(4)ولذا اتفق على توثيقو النقاد؛ كأمحد بن حنبل، وزنِت بن معُت وغَتذنا
: من كان ضابطًا لكتابو، غَت ضابط إذا حدث من حفظو، فهذا يكون حديثو من الكتاب الثاين

 صحيحاً، ويُرد من حديثو ما كان حدث بو من حفظو.
عبدهللا القاضي، قال عنو احلافظ دمحم بن عبدهللا بن عمار ادلوصلي: "َشريك كتبو  ومثالو: َشرِيك بن

 .(5)ِصحاح، فمن مسع منو من كتبو فهو صحيح"
 من متيز ضبطو يف حال، وسوُء حفظو يف حال. الثالث:

 ،ح ما سواهقبل افوظ، وطُر  ،وىذا َجرح نسيب، ال ُيسقط الراوي مجلًة، وإدنا حيث متيز ما يُتقنو من غَته
 وذلذا الصنف صور:

 .(6)إال يف حديث بعض الشيوخ، مثل عبدالرزاق بن عمر، ثقة إال عن الزىري امنها: أن يكون ضابط
يث أىل بلده، دون غَتىم، وذلك مثل إمساعيل بن عّياش دومنها: أن يكون متقنًا فيما محلو من ح

 احلمصي، قال زنِت بن معُت: "إذا حدث عن الشامّيُت فحديثو صحيح، وإذا حدث عن العراقيُت أو 
 .(7)ما شئت" خلطوادلدنيُت 

                                                 

 (.2/20) اجملروحُت  (1) 
 (.1/412) ينظر حترير علوم احلديث  (2) 
 (.7/91) اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (3) 
 (.7/91) ينظر اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (4) 
 (.2/759) (، وشرح علل الًتمذي 223) الكفاية  (5) 
 (.2/484) الضعفاء أليب ُزرعة  (6) 
 .(5) تقدم ذكره ص  (7) 
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، وىو ما يعرف  أو لعارض؛ للكرَب أَبَخَرةومنها: أن يكون الراوي ثقة يف األصل، لكن تغَت حفظة 
 .تالطابالخ

 
 معىن االختالط:

 .(1)ىو فساد عقل الراوي ابخلرف؛ لتقدم السن غالباً، أو مرض، أو عوارض أخرى
مثالو: صاحل بن نبهان، موىل التوأمة، قال فيو زنِت بن معُت: "خِرف قبل أن شنوت، فمن مسع منو قبل 

 .(2)أن سنتلط فهو ثبت"
اة لكواكب النَّتات، يف معرفة من اختلط من الرو أحسن ما كتب فيو: "ا ومنوأمثلتو يف الثقات عديدة، 

 .(3)ى (939ّيال )ت سنة الثقات، أليب الربكات ابن الكَ 
ومن العوارض األخرى غَت اخلرف، ما قالو أبو حامت الرازي يف أيب بكر بن أيب مرًن: "ضعيف احلديث، 

 .(4)طرقتو لصوص، فأخذوا متاعو، فاختلط"
 

 حكم حديث ادلختِلط:
ومتأخريهم تعليُل الرواايت أبن فالانً إدنا مسع من فالن بعد  وقع كثَتاً من أئمة احلديث الكبار متقدميهم

 أن اختلط.
بيِعي، ف يقول: "زىَت مسع فهذا أمحد بن حنبل يعلل حديثاً من رواية زىَت بن معاوية عن أيب إسحاق السَّ

 .(5)ة"رَ من أيب إسحاق أَبخَ 
و، وثبت أنو اختلط، أربع أحوال من حيث األئمة الكبار من نُقاد احلديث توثيقَ وللراوي الذي أطلق 

 ورده، تضبط ْتسب الرواة عنو: وبول حديثقَ 
 : أن يثبت أن السماع وقع منو قبل االختالط، فهذا زنتج بو.أوذلا

                                                 

 (.459-4/485) (، وفتح ادلغيث 104) ينظر نزىة النظر  (1) 
 (.2/338) شرح ألفية العراقي  (2) 
 (.1/449) ينظر حترير علوم احلديث  (3) 
 (.2/405) اجلرح والتعديل  (4) 
 (.410) مسائل اإلمام أمحد  (5) 
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العتبار، : أن يثبت أن السماع وقع منو بعد اختالطو، فهذا ضعيف ال زنتج بو، وإدنا يصلح لواثنيها
 وإن مل يكن شلا يثبت خطؤه فيو بعينو، فُيجتنب اخلطأ.

ومثال ىذين القسمُت ما قالو ابن عدي يف سعيد بن أيب َعروبة: "من مسع منو قبل االختالط، فإن 
 .(1)"عتمد عليوذلك صحيح حجة، ومن مسع بعد االختالط، فذلك ما ال يُ 

يف أخذه، فلم أيخذ عنو  ىولكن من محل عنو حتر طو، : أن يثبت أن السماع وقع منو بعد اختالواثلثها
 إال صحيح حديثو، فهذا زنتج بو.

ث عن سعيد بن أيب عروبة، وإدنا مسعت منو يف قلت لوكيع بن اجلراح: حُتدِّ "قال زنِت بن معُت: 
 .(2)ث ُمستٍو؟!"يقال: رأيَتٍت حدثُت عنو إال ْتد !االختالط؟

اع منو، ىل قبل االختالط أو بعده؟ فهذا ُيضعِّف مطلقاً، وغاية أن ال يتبُت مىت وقع السم واربعها:
 أمره أن يصلح حديثو لالعتبار، إذا مل يبلغ حد الًتك.

مثالو: ما قالو ابن حبان يف ُعبيدة بن ُمَعتِّب: "كان شلن اختلط أَبَخرة، حىت جعل زندث ابألشياء 
 .(3)يثو اجلديد، فبطل االحتجاج بو"قوام أئمة، ومل يتميز حديثو القدًن من حدأادلقلوبة عن 

من غلب عليو سوُء احلفظ، فغلَّب يف حديثو احتمال خطئو، مع بقاء وصف الصدق  الصنف الرابع:
 لو يف اجلملة.

طوا؛ كليث بن أيب ُسليم، ودمحم بن الرواة اجملروحُت، شلن يعترب ْتديثهم ومل يُسقَ  منوىذا حال كثَت 
عبدالرمحن بن أيب ليلى، وعلي بن زيد بن ُجدعان، وشبههم من الضعفاء الذين يكتب حديثهم، ويُعترب 

 .(4)هبم
 
 
 
 

                                                 

 (.4/451)  الكامل البن عدي (1) 
 (.136) الكفاية (2) 
 (.2/173) اجملروحُت (3) 
 (.1/455) (، وحترير علوم احلديث 73-71) ينظر مقدمة يف أصول احلديث (4) 
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
 ى    مؤسسة الرسالة    852  أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  هتذيب التهذيب -1

 دون بياانت النشر.      
   ى    تح عادل  762  عالء الدين مغلطاي ت  إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  -2

   1422   1بن دمحم وأسامة بن إبراىيم   الفاروق احلديثة للطباعة والنشر ابلقاىرة   ط       
 م .  2001ى          

  أبو  ى    تح 911تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي   جالل الدين السيوطي ت   -3
 ى  .    1415   2قتيبة نظر دمحم الفاراييب   مكتبة الكوثر ابلرايض   ط       

  التقييد واإليضاح دلا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصالح   زين الدين بن عبد الرحيم  -4
 م .  1931ى     1350   1ى    ط  806العراقي ت      

   م سليم   دار الضياء ابدلغرب   دون تيسَت علوم احلديث للمبتدئُت   عمرو عبد ادلنع -5
 بياانت النشر .  

    تيسَت مصطلح احلديث   زلمود الطحان   مركز اذلدى للدراسات ابإلسكندرية   دون ط   -6
 ى  .  1415      

  دار  اجلواىر السليمانية شرح ادلنظومة البيقونية   أبو احلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين ادلأريب -7
 م.  2006ى     1426   1الكيان ابلرايض   ط 

 سنن ابن ماجو، دمحم بن يزيد أبوعبدهللا القزويٍت، حتقيق دمحم فؤاد عبدالباقي،     -8
 ، سنة بال.2لبنان، دار الفكر، ط –بَتوت      

 دمحم بن سورة الًتمذي، حتقيق عبدالوىاب         سنن الًتمذي، أبو عيسى-9
 م.1978 -ى  1398، 3يف، بَتوت، دار الفكر، طعبداللط    
 سنن الدارقطٍت، علي بن عمر الدارقطٍت، حتقيق السيد عبدهللا ىاشم اليماين،    -10

 م.1966 -ى  1386القاىرة، دار ااسن للطباعة، ط بال،      
    -صحيح البخاري، أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل البخاري، ت "بال"، بَتوت-11

 م.1999 -ى  1420لبنان، دار الكتب العلمية، ط بال،     
 صحيح مسلم، أبو احلسُت مسلم بن احلجاج القشَتي، حتقيق دمحم فؤاد   -12

 لبنان، دار إحياء الًتاث العريب، ط بال، سنة بال. –الباقي، بَتوت  عبد     
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    ى    تح دمحم عبد القادر عطا   458السنن الكربى   أبو بكر أمحد بن احلسُت البيهقي ت -13
 م . 2003ى     1424   3دار الكتب العلمية   ط        

  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية   إمساعيل بن محاد اجلوىري ت   تح أمحد عبد الغفور  -14
 م. 1984ى     1404   3بَتوت لبنان   ط عطار   دار العلم للماليُت        

  ى    تح عبد ادلعطي أمُت  322الضعفاء الكبَت  أبو جعفر دمحم بن عمرو العقيلي ت -15
 م.    1984ى     1404   1قلعجي   دار الكتب العلمية بَتوت لبنان   ط       

  ن الشهرزوري ت علوم احلديث " مقدمة ابن الصالح "   أبو عمرو عثمان بن عبد الرمح-16
  ى    تح نور الدين عًت   دار الفكر ادلعاصر ببَتوت ودار الفكر بدمشق   ط   643        
 م . 1986ى    1406        

  فتح ادلغيث بشرح ألفية احلديث   مشس الدين دمحم بن عبد الرمحن السخاوي ت -17
 ى    تح عبد الكرًن اخلضَت ودمحم بن عبد هللا آل فهيد   دار ادلنهاج ابلرايض    902      
 ى .  1426   1ط       

ى    مؤسسة الرسالة       817القاموس ايط   رلد الدين دمحم بن يعقوب الفَتوزآابدي ت  -15
 م. 2005ى     1426   8ط 

ى    تح عادل  365عدي اجلرجاين ت  الكامل يف ضعفاء الرجال   أبو أمحد عبد هللا بن -16
 أمحد عبد ادلوجود وعلي دمحم عوض   دار الكتب العلمية بَتوت لبنان   دون بياانت النشر.

ى    مطبعة رللس دائرة  327كتاب اجلرح والتعديل   عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي ت  -17
 نشر .  دون سنة ال 1ادلعارف العثمانية ْتيدر آابد الدكن ابذلند   ط 

 كتاب العلل ومعرفة الرجال عن أيب زكراي زنِت بن معُت   أبو عبد الرمحن عبد هللا بن -18
 فان اجلزائري   دار ابن أبو األجى    تح أبو عبد اذلادي دمحم  290أمحد بن حنبل ت        
 حزم          

   354كتاب اجملروحُت من ادثُت والضعفاء وادلًتوكُت   دمحم بن حبان التميمي ت -19
 م .  1992ى     1412ى    تح زلمود إبراىيم زايد   دار ادلعرفة بَتوت لبنان   دون ط          

   -الكفاية يف علم الرواية اخلطيب البغدادي أمحد بن علي: دار الكتاب العريب ، بَتوت -20
 م ، حتقيق أمحد عمر ىاشم1985لبنان ، الطبعة األوىل       
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  ى    تح إبراىيم  463الكفاية يف معرف أصول علم الرواية   أبو بكر اخلطيب البغدادي ت -21 
 م .  2003ى     1423   1بن مصطفى الدمياطي   دار اذلدى مبصر   ط        

   لسان ادليزان ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، الناشر: مؤسسة -22 
  ، حتقيق: دائرة ادلعرف 1986 – 1406بَتوت، الطبعة الثالثة،  –األعلمي للمطبوعات        

 اذلند. –النظامية         
  ي  الناشر : دار ادث الفاصل بُت الراوي والواعي احلسن بن عبد الرمحن الرامهرمز -23

 .1404بَتوت  الطبعة الثالثة ،  –الفكر        
 ى     1401   3منهج النقد يف علوم احلديث   نور الدين عًت   دار الفكر بسوراي   ط -24

 م.   1981       
  ادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث النبوي   بدر الدين دمحم بن إبراىيم بن مجاعة -25

 م.  1986ى    تح زليي الدين عبد الرمحن رمضان   دار الفكر   دون ط    733ت       
 ى    تح  748ميزان االعتدال يف نقد الرجال   مشس الدين دمحم بن أمحد الذىيب ت -26

    1علي دمحم معوض وعادل أمحد عبد ادلوجود   دارا لكتب العلمية بيوت لبنان   ط       
 م .  1995ى     1416       

نزىة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أىل األثر   أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  -27
 ى    تح عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي   852


