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 ه( 989رسالة يف أصول احلديث حملمد بن بري شلي الربكوي احلنفي )ت 
 كلية الدراسات اإلسالمية جامعة مص اتة  –حتقيق: أ. شم  شلي احلطبة 

 
 مقدمة التحقيق 

 على خامت األنبياء وادلرسلُت ، أما بعد :احلمد هلل رب العادلُت ، والصالة والسالم 
فإن علم احلديث رفيع القدر ، عظيم الفخر ، شريف الذكر ، ال يعتٍت بو إال كل حرب ، وال ػُلرمو إال  
كل َغْمر، وال تفٌت زلاسنو على شلر الدىر، وإن التصانيف يف اصطالح أىلو قد كثرت لألئمة يف القدًن 

الذين كتبوا يف ىذا العلم فقّعدوا للسنة ادلطهرة وعلومها القواعد ،  واحلديث ، ومن مجلة ادلتأخرين
وضبطوا حلفظها كّل شارد ووارد : العالمة دمحم بُت بَت علّي الربكوي ، من علماء تركيا ، حيث أّلف 
رسالة سلتصرة لطيفة مسَّاىا " رسالة يف أصول احلديث " ذكر فيها مجلة من أنواع علوم احلديث ، وبُّت 

ناىا ومغزاىا ؛ حىت اعتمد عليها العلماء وطلبة العلم من بعده اعتمادا كبَتاً ، فرأيت ـ بعد استخارة مع
هللا ـ عز وجّل ـ واستشارة أىل العلم ـ نشَرىا وٖتقيقها والعناية هبا ؛ ألعليتها ، وألهنا األثر الوحيد يف علم 

ٌٌ جداً ،   وُمؤدٍّ خدمة علمية جليلة .احلديث وأصولو للعالمة الربكوي ، فنشرىا مفيُد
 وقد جعلت خطة البحث على جانبُت ، وعلا: اجلانب الدراسي ، وجانب التحقيق .

 : ويشتمل على مبحثُت ، علا : أواًل: اجلانب الدراسي
 -3مولده ،  -2امسو وكنيتو ونسبو ،  -1:  نبذة سلتصرة عن ادلؤلف ، وتشتمل على : املبحث األول

 وفاتو . -8مؤلفاتو ،  -7تالميذه ،  -6شيوخو ،  -5ثناء العلماء عليو ،  -4نشاتو العلمية ، 
صحة نسبة الرسالة إىل  - 2عنوان الرسالة ،  -1: التعريف ابلرسالة ، ويشتمل على :  املبحث الثاين

 أعلية الرسالة . -4زلتوى الرسالة ،  -3ادلؤلف ، 
 :  : وتناولت فيو ثالثة أمور ، وىياثنيا: جانب التحقيق

 . صور من ادلخطوط -3ادلنهج ادلتبع يف التحقيق ،  – 2وصف ادلخطوط ،  -1
 

 وهللا ويل التوفيق
 ) احملقق (
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 أوال : اجلانب الدراسي 
 ، ويرتمل شلى : املبحث األول: التع يف ابملؤلف

 امسو ولقبو ونسبتو : – 1
، كان يلقب بعدة ألقاب وىي :  ىو دمحم بن بَت علي بن اسكندر الّرومي احلنفي الربكوي أو الربكلي

 ، وزين الدين . ، وزليي الدِّين تقّي الدين
، وىي األانضول يف تركيا . وابحلنفّي نسبة إىل مذىبو  ، نسبة إىل بالد الروم ُعرف واشتهر ابلروميّ 

 ، حيث كان ادلذىب السائد يف تلك البالد. الفقهيّ 
، أو البَتكلي  أو الربكلي            -سر الباء والكاف بك -ابلربِكويِّ  -رمحو هللا  -كما كان يعرف 

 ، وهبا مات ودفن. نسبة إىل " بِرَكي " وىي بلده اليت قضى آخر سنواتو فيها
 . (1)وأشهر الّنسب " الربكوي " وىذا الذي عليو أكثر من كتب يف ترمجتو من ادلتقدمُت وادلتأخرين

 مولده : – 9
، وهبا نشأ  غريب من تركيايف مدينة " أبلِيَكْسْر " الواقعة يف الشمال ال -رمحو هللا  - ولد الربكوي

 .وترعرع
،  ىـ926، فذىب بعضهم إىل أنو ولد سنة  فقد اختلف فيها ادلؤرخون -رمحو هللا  -أما سنة والدتو 

لة االعتقادية :  ، كما يقول ىو عن نفسو يف الرسا ىـ 929والصحيح كما ذكر الزركلي أنو ولد سنة 
يوم والديت يوم عشرة يف مجادى األوىل سنة تسع وعشرين وتسع مئة  ، وىو تركي األصل وادلنشأ رمحو 

 . (2)هللا
 نرأتو العلمية : – 3

، وكان حب العلم والعلماء يف احلقبة اليت  يف أسرة علمّية جليلة منذ نعومة أظفاره -رمحو هللا  -نشأ 
يف عهد السلطان سليمان  -رمحو هللا  -، وكانت أطول فًتة من حياتو  يتعاشها الربكوي ذائع الصِّ 

                                                 

، والعقد ادلنظوم يف ذكر أفاضل الروم /  123/ 9، ومعجم ادلؤلفُت  61/ 6، واألعالم  252/ 2ينظر: ىدية العارفُت  (1)
 .  1284/ 2، وقاموس األعالم  436

، نقال عن رسالة : " اإلمام الربكوي  /أ سلطوطة7 ، والرسالة االعتقادية للربكوي 61/ 6، واألعالم  199/ 2ينظر: ىدية العارفُت  (2)
 . 51/ 1وجهوده يف مقاومة البدع " للدكتور: سامل وىيب ساصلاقلي 
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، شلا كان لو ابلغ األثر  ، وانشأ ادلدارس والكتبات ودور العلم القانوين الذي اىتّم اىتماما ابلغا ابلتعليم
  -رمحو هللا  -يف البيئة اليت عاش فيو الربكوي 

،  لذي كان عادلاً من علماء الدولة العثمانية يف ذلك الوقتطلب العلم منذ صغره على والده بَت علّي ا
 ، وتلقى عن أبيو شىّت العلوم والفنون . فحفظ الربكوي القرآن يف صغره

، وأكّب على  ابدلدارس اليت أنشأىا السلطان دمحم الفاتح يف اسطنبول -رمحو هللا  -مث التحق الربكوي 
برع يف علوم متعددة كالفقو والتفسَت واحلديث والعقيدة  طلب العلم مدارسة ومطالعة ومذاكرة إىل أن

 والفرائض والنحو والصرف وغَتىا .
مُث مَتّ تعيُنو مدرسا يف أحد مدارس مسقط رأسو " بركي " وكان إىل جانب ذلك يلقى الدروس يف 

 ادلدارس وادلساجد .
 ودرسو أؽّلا انتفاع . ، فانتفعوا بوعظو مقصَد طالب العلم يف زمانو -رمحو هللا  -ولقد كان 

 .(1)على ىذه األعمال اجلليلة الشريفة إىل أن أسلم الروح إىل ابريها  -رمحو هللا  -وما زال  
 ثناء العلماء شليو : – 4

 ، نذكر منهم : علماء أجالء -رمحو هللا  -أثٌت على الربكوي 
،  ، وحَصل وكّمل صاحب العقد ادلنظوم علّي بن ابيل حيث يقول عنو : شلّن تعاىن العلم والعمل

، وتتبع  يف طرف عاٍل من الفضل والكمال -رمحو هللا  -فالتحق يف شبابو ابدلشايخ الكّمل ... وكان 
 .(2)، ومجع القواعد وادلسائل الكتب والرسائل

،  ، وحيد عصره يف التحقيق ، والفاضل الكرامة :  اإلمام العالمة وامتدحو العالمة داود القارصي بقولو
 .(3)، دمحم أفندي الربكوي وفريد دىره يف التدقيق

، احملقق ادلدقق  ، فقال عنو : أفضل ادلتأخرين اإلمام العامل العامل وشلّن أثٌت عليو العالمة ابن عابدين
 . (4)، الشيخ دمحم الربكوي  الكامل

 

                                                 

 . 1284/ 2، وقاموس األعالم  179/ 1ينظر: حدائق احلقائق يف تكملة ذيل الشقائق  (1)
 . 436العقد ادلنظوم /  (2)
 . 4للربكوي / ،  شرح داود القارصي على منت أصول احلديث (3)
 68/ 1رلموعة رسائل ابن عابدين  (4)
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 شيوخو :  – 5
، إاّل أن غالب  ، وىم بال شكٍّ كثر على كوكبة من العلماء يف زمانو -رمحو هللا  -وقد تتلمذ الربكوي 

 ، وىم :  مل يذكر من مشاؼلو إال القليل منهم فقط -رمحو هللا  -من ترجم لو 
 ، حيث كان أحد العلماء يف زمانو . والده بَت علّي الربكوي - 1
ىـ ( وقد درس الربكوي عنده يف مدرسة زلمود ابشا  957وادلوىل مشس الدين أمحد ) ت  - 2

 . (1)، وتفّقو عليو يف ادلذىب احلنفي إبسطنبول
، توىّل  ىـ ( وكان من أشهر علماء عصره 982وادلوىل عبد الرمحن بن علي األماسّي ) ت  - 3

 .(2)التدريس مث القضاء
 تالميذه : – 6

 من التالميذ إال :  -رمحو هللا  -مل أقف على من أخذ عن العالمة الربكوي 
 ىـ ( وىو ابنو األكرب . 1032الشيخ فضل هللا بن دمحم الربكوي ) ت  – 1

، وكان فصيح  ، وكان ذا علم ومكانة ووعظ وإرشاد ولقد أخذ فضل هللا العلوم والفنون على والده
 . (3)ر، جليل القد ، حسن البيان اللسان

،  ىـ ( وىو من أخص تالمذتو 990الشيخ عبد الّنصَت أفندي خواجو زاده األقشهري ) ت  – 2
 .(4)وىو أول من شرح كتاب " الطريقة احملمدية " أبمر من الربكوي

، اىتم بشرح كتاب " إظهار األسرار " للربكوي  الشيخ مصلح الدِّين أفندي ادلعروف أبوالمشلي –3
(5). 
 مؤلفاتو : – 7

، بلغت سّتة ومخسُت   وخّلف وراءه مؤلفات كثَتة يف شىّت العلوم والفنون -رمحو هللا  -مضى الربكوي 
 ، ومن ىذه ادلصنفات: كتاابً ما بُت أجزاء صغَتة وأخرى كبَتة

                                                 

 . 201ينظر: الشقائق النعمانية /  (1)
 . 155/ 5، ومعجم ادلؤلفُت  547/ 1، وىدية العارفُت  476ينظر: العقد ادلنظوم /  (2)
 675ينظر: حدائق احلقائق /  (3)
 . 67/ 1وجهوده يف مقاومة البدع " للدكتور: سامل وىيب ساصلاقلي  ينظر: رسالة " اإلمام الربكوي (4)
 . 117/ 1ينظر: كشف الظنون  (5)
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   ، ورسالة التوحيد         سلطوط(، واإلرشاد يف العقائد والعبادات )  الرسالة االعتقادية ) سلطوط (
       ، ورسالة يف الفرائض ) مطبوع وزلقق (تدعيـن وكاشفـة بطـالن ادللحديـن ، ودامغة ادلب () سلطوط

، ورسالة يف زايرة  ، وشرح شروط الصالة )سلطوط ( وأحوال أطفال ادلسلمُت ) مطبوع ( ) سلطوط (
         مُت وإفهام القاصرين، وإيقاظ النائ وزلقق ( وإنقاذ اذلالكُت ) مطبوع وزلقق ( مطبوع القبور )

، وشرح  ، والّدر اليتيم يف التجويد) مطبوع( ، ومقدمة يف التفسَت ) مطبوع وزلقق ( ) مطبوع وزلقق (
، وكتاب  ، وىي الرسالة اليت بُت أيدينا ، ورسالة يف أصول احلديث األحاديث األربعُت ) مطبوع (
،  ، والرد على الشيعة ) سلطوط ( ) مطبوع وزلقق (، وجالء القلوب  األؽلان واالستحسان ) سلطوط (

،  ) مطبوع وزلقق (، وامتحـان األذكيـاء  ) سلطوط ( ، ورسـالة يف الصرف وإمعان النظر)مطبوع (
 . (1)، وغَتىا من الكتب والعوامل ) مطبوع (

، تنّقل فيها بُت أنواع العلوم والفنون حىت أصبح من  وىكذا نرى ىذا العلم الكثَت من ىذا العامل اذلمام
 ، وذاع صيتو يف مجيع أضلاء العامل اإلسالمي.  العلماء الذين ُيشار إليهم ابلبنان

 وفاتو :  – 8
، من شهر مجادى  ىـ 981وذلك سنـة  ، ، وُدِفن هبا وقد وافتو ادلنّية ـ رمحو هللا ـ يف سفره إىل اسطنـبول

 .   (2)األوىل على إثر مرض الطاعون الذي أمل بو
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 176/ 3، ومعجم ادلؤلفُت  216،  149،  105،  70/ 1، وكشف الظنون  200 – 199/ 2ينظر: ىدية العارفُت  (1)
 . 100 – 84/ 1للدكتور: سامل وىيب ساصلاقلي  ، ورسالة " اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع " 61/ 6واألعالم 

 . 61/ 6، واألعالم  123/ 9، ومعجم ادلؤلفُت  252/ 2، وىدية العارفُت  437ينظر: العقد ادلنظوم /  (2)
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 ويشتمل على : ،  املبحث الثاين: التع يف ابل سالة
 شنوان ال سالة: – 1
، وإظلا جاء يف آخر ىذه الرسالة من  ـ رمحو هللا ـ يف مقدم الرسالة أو خامتتها: امسها مل يذكر الربكوي 

 النسخة ادلخطوطة ) أ ( ويف وجو النسخة ادلخطوطة ) ب ( اسم ) رسالة يف أصول احلديث ( . 
 . (1) وقد ذكر ىذا االسم ) رسالة يف أصول احلديث ( العالمة داود القارصي يف مقدمة شرحو ذلا

 .(3)، وسامل وىيب ساصلاقلي (2)، كالزركلي وذَكره َمن ترجم للربكوي
 : صحة نسبة ال سالة إىل املؤلف - 9

 ، يدل على ذلك: ، فهي اثبتة النسبة لإلمام الربكوي   ـ رمحو هللا ـ أما صحة نسبتها إىل ادلؤلف
ما نصو: متت الرسالة ما جاء يف آخر ىذه الرسالة من النسخة ادلخطوطة ) أ ( حيث ذكر الناسخ  

 ادلنسوبة للعامل الفاضل الكامل بركوي دمحم أفندي ادلسّمى أبصول احلديث  . 
، حيث قال: " وقد ثبت عندي ٓترب  ونسبها إليو أيضًا العالمة داود القارصي يف مقدمة شرحو ذلا

 (4)أفندي الربكوي "  ، دمحم ، وفريد دىره ، وحيد عصره ، والفاضل الكرامة الواحد أهنا لإلمام العالمة
 . (5)ويدل على ذلك أيضاً الكتب اليت ترمجة للربكوي ونسبة ىذا الكتاب إليو كاألعالم

وشلّن نسب ىذا الكتاب إىل اإلمام الربكوي كثَت شلّن درسوا حياتو ـ رمحو هللا ـ كالدكتور: سامل وىيب يف 
 . (6)رسالة " اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع " 

 حمتوى ال سالة :  – 3
وقد حَوْت خالل سطورىا ـ على لطافة حجمها ـ ُغَرر الفوائد وُدَر الفوائد اليت غٌلوُد هبا قلم اإلمام 

ٌّ مباحث أصول احلديث الربكوي يف كتاابتو وتعليقاتو ٌَ ، وكان اختصاره يف بعض  ، فاختصر فيها ُجَل
، ويتجو  ارًا سلُِاًل رُلِحفًا ال يتحّرُر بو ادلوضوع، ويف بعضها كان اختص ادلباحث اختصارا حسنًا مقبوالً 
 ، وؼلالف يف بعض األحيان كالم اجلمهور . عليو يف بعض ادلواضع مناقشات

                                                 

 . 5ينظر: شرح داود القارصي لرسالة أصول احلديث /  (1)
 . 61/ 6ينظر: األعالم  (2)
 . 93/ 1وجهوده يف مقاومة البدع "  ينظر: رسالة : " اإلمام الربكوي (3)
 . 6 – 5ينظر: شرح داود القارصي لرسالة أصول احلديث /  (4)
  61/ 6ينظر:  (5)
 . 93/ 1ينظر:  (6)
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 أمهية ال سالة : – 4
، حيث ال تقل  تـَُعدُّ ىذه الرسالة ـ من وجهة نظري ـ مقدمة للمبتدئُت يف علم مصطلح وأصول احلديث

كر يف مصطلح أىل األثر للحافظ ابن حجر، خصوصاً أن الربكوي ـ رمحو هللا ـ أعليتها عن أعلية طلبة الف
ل هبا بعض التفاصيل اليت ذكرىا احلافظ ابن حجر يف طلبة  قد صرّح يف مقدمتها أنو أراد أن يُفصِّ

 ، وشلّا يدل على أعليتها أيضًا أن بعض العلماء شلّن جاء بعد الربكوي ـ رمحو هللا ـ قد اعتمدوا الفكر
احلق الدىلوي ) ت  ، العالمة الشيخ احملّدث عبد ، ومن ىؤالء العلماء عليها اعتمادًا شبو كلي

 ىـ ( يف كتابو ادلسّمى ) مقدمة احلديث ( .  1052
، وقد طُِبع الشرح مع حاشية  ، وشرحها العالمة داود القارصي وقد طبعت ىذه الرسالة عدة طبعات
 ادلدرس ابدلدرسة احملمدية يف ادلدينة ادلنورة ادلطبعة العامرة يف العالمة احلاج يوسف أفندي اخلربويت

 ىـ .1293/مجادى األوىل/ سنة 11
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 اثنيا: جانب التحقيق : 
  وتناولت فيو ثالثة أمور وىي :

 وصف املخطوط  – 1
 ، وعلا : اعتمدت يف نشر ىذه الرسالة على نسختُت سلطوطتُت

، وىي ضمن رلموع  والدراسات الشرقية ّتامعة طوكيوـ الياابناُوىل النسختُت : نسخة معهد الثقافة 
، وأبرز ما فيو الرسالة  ، و ػلوي ىذا اجملموع على عّدة رسائل ( TXT  .2018  .99999برقم )

 الثانية : مقدمة ابن الصالح .
،  تقريباً صفحات ونصف صفحة  5، يف  7ـ  2وتقع ىذه النسخة ضمن اجملموع ادلذكور بُت الورقتُت 

  10، ويف كل سطر  أسطر 7، سوى نصف الصفحة األخَت فإهنا ٖتوي  سطراً  19وٖتوي الصفحة 
 كلمات تقريباً .

، ويوجد فيها بعض اجلمل والكلمات  ، وخطها رقعة معتاد جّيد واضح وىي نسخة كاملة سليمة
، وقد ورد  ات أو تصحيحات، وال يوجد عليها تعليق واحلروف الساقطة اليت ال يستقيم ادلعٌت إال هبا

، وورد فيها أيضاً اتريخ النسخ  ، وىو شريف دمحم األوزبكي يف وجو الرسالة ويف آخرىا فيها اسم الناسخ
، وقد رمزت ذلا  سنة تقريباً  150، أي بعد وفاة ادلؤلف ب  ىـ1123، وىو سنة  يف آخر الرسالة
 ابلرمز ) ب ( .

 3وتقع ىذه النسخة يف  ) RSO-243-5، ورقمها )  نسخة جامعة تلغراموالنسخة الثانية: 
،  أسطر فقط 7، سوى نصف الصفحة الثالثة ؛ فإهنا ٖتوي  سطراً  19، وٖتوي الصفحة  صفحات

 كلمات .  10ويف كل سطر 
، يبدأ  وىي نسخة انقصة مبتورة تنقص عن نسخة معهد الثقافة والدراسات الشرقية صفحة كاملة

..... وينتهي يف : وإن كان أكثر  موضوًعا ىسمّ يُ  آخر حديث يف أو فيو كذبو كانالنقص من : "  
، وال  ، وخطها رقعة معتاد جّيد واضح من اثنُت ُيسّمى مشهورًا ومستفيضاً، وإن كانت كثرة الرواة "

، وقد رمزت ذلا ابلرمز  ، ومل يرد فيها اسم الناسخ وال اتريخ السنخ يوجد عليها تعليقات أو تصحيحات
 ) أ ( .
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 املنهج املتبع يف التحقيق : – 9
 كالفاصلة  ، مع العناية بعالمات الًتقيم نسخ ادلخطوط ٔتا يتوافق والقواعد اإلمالئية احلديثة ،

 واألقواس وغَتعلا .
 وذلك ٔتقابلة  ، بطريقة النص ادلختار إخراج النص ـ على ما يغلب على الظن ـ كما أراده ادلؤلِّف ،

، ووضعو بُت  وإثبات الصحيح من الفروق عند االختالف يف الصلب،  النسخ ادلخطوطة
، مع اإلشارة إىل غَته من النصوص األخرى ابذلامش، ووضع رمز تلك  معكوفُت ىكذا ] [

 النسخة .
 .وضعت عناوين دلوضوعات الرسالة بُت معكوفُت ىكذا ] [ إشارة إىل أهنا من تصريّف 
 كلما تيّسر يل ذلك، وذلك بذكر اسم ادلصدر واسم  ادرىاعزو األقوال وادلسائل العلمية إىل مص ،

 ، مث اكتفي بذكر اسم ادلصدر فقط بعد ذلك . ادلؤلِّف عند ذكره ألول مرّة
 وبيان أماكن وجودىا يف مصادرىا. شرح األلفاظ ادلبهمة والغريبة ، 
 أو  ن خطإ، أو تعقيب على بعض ادلواطن يف الشرح ؛ لبيا أحيااًن تدعو احلاجة إىل تعليق ،

 ، فأنبو عليو . توضيح مسألة
 . وقد أتبعت هناية البحث بوضع فهرس للمصادر وادلراجع 



 8102يناي     ادي شر العدد احل البحوث األكادمييةجملة 

555 

 

 صور من املخطوط -3

 
 الصفحة األوىل من النسخة ) أ (
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 الصفحة األخَتة من النسخة ) أ (

 
 الصفحة األوىل من النسخة ) ب (

 

 
 الصفحة األخَتة من النسخة ) ب (
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ] مقدمة املؤلف [

 رادىممُ  علِ طّ يَ  أن أراد دلن معرفتها من بد ال اصطالحاتٍ  احلديث ألىل أن ،الصادق الطالب أيهااعلم 
 لفصِّ نُ  أن أردان مصطلحاهتم بعض ىلإ (1)احملدثُت شرح يف احملقق الشارح أشار فلما .طالقاهتمإ من

 :قولنَ  دلا فاستمع ،التفصيل بعض
 [ ] تع يف احلديث

 .  (2)ه وتقرير  وفعلو وسلم عليو هللا لىص الرسول قول : احملدثُت اصطالح يفاحلديث 
،  فعال فعل شخصا أن :وسلم عليو هللا صلىومعٌت تقريره   ، عليو هللا صلى حضرتو يف قوالً  قال أوًٌ

 أيضا التقرير وىذا ، (4) وقرّ  وسكت هرْ نكِ يُ  ومل (3)و[علي]وسلم  عليو هللا ىصل لعواطَّ  لديو من وعلى
 .احلديث يف داخلٌ 
 اأيضً  أمجعُت عليهم تعاىل هللا رضوان والتابعُت الصحابة من الثالثة األقسام ىذه البعض وعند

 . أقسام تسعة احلديث يكون ىذا فعلى ، (5)حديث

                                                 

 . 13، كما قال بذلك العالمة داود القارصي يف شرحو ذلذه الرسالة /  قلت : لعلو يقصد ابن حجر يف شرح النخبة (1)
، نقلو عنو السيوطي يف تدريب الراوي يف شرح تقريب النوواي  يف كتابو إرشاد القاصد إىل أسٌت ادلقاصد ذكره ابن األكفاين (2)

 . 30، ونور الدين عًت يف منهج النقد يف علوم احلديث /  24، ودمحم أبو شهبة يف الوسيط يف علوم احلديث / 25/ 1
، وكان ينبغي لو أن يعرِّف لنا علم  ائي ىو تعريف علم احلديث روايةقلت : وىذا التعريف الذي ذكره ادلؤلف ىنا تبعا البن األكف

 احلديث دراية ؛ ألنو ىو ادلقصود ىنا . 
وعلم احلديث دراية كما قال عزالدين بن مجاعة : "ىوعلم بقوانُت يعرف هبا أحوال السند وادلنت". نقلو عنو السيوطي يف تدريب 

 . 32النقد / ، ونور الدين عًت يف منهج  26/ 1الراوي 
 ساقطة من ) ب ( . 9
، و نزىة النظر شرح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر، البن حجر  48، البن الصالح /  ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث (4)

 . 33، للدىلوي /  ، ومقدمة يف أصول احلديث 106/ 1
 .  41/ 1ينظر: نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر  (5)

، فال فرق عند اجلمهور بُت احليث واخلرب يف أن كليهما  جلمهور، ال كما قال عزاه ادلؤلف ىنا إىل قول البعضقلت: وىو قول ا
، أما قول بعض العلماء   ، أو التابعي ، أو ما أضيف للصحايب يطلق على ما أضيف للنيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل أو تقرير

، للكرماين  ون : أبن احلديث ىو خاص ٔتا أضيف للنيب ملسو هيلع هللا ىلص . ينظر: الكواكب الدراريكالكرماين والطييب ومن وافقهما يقول
 .  27، ومنهج النقد، لنور الدين عًت /  12/ 1
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 ] احلديث امل فوع [
 قال" :يقال كما صرػًلا، يكون ، والرفع قد (2)مرفوًعا  يسمي وسلم عليو هللا صلى (1) انتهى إليو وما

 لقِ نُ  كما،   الصريح حكم يف يكون ، وقد (3)"كذا قرر" أو ، "فعل" أو ، "وسلم عليو هللا صلى النيب
 األمور عن واألخبار اآلخرة كأحوال ، فيو للعقل السبيل نوأ معلوم أمرٌ  والتابعُت الصحابة عن

 . (6)،  (5)اآلتية أو (4)ادلاضية
 واملقطوع [] احلديث املوقوف 

، (8)مقطوًعا  يسمّ يُ  التابعُت إىل انتهى ، وما (7)موقوفًا يسمّ يُ  عنهم هللا رضي الصحابة اىل انتهى وما
 (9). اأيضً  ادلقطوع على قطلَ يُ  ادلوقوف أن وادلشهور، (8)

 
 
 

                                                 

 أي : من القول أو الفعل أو التقرير . (1)
، وادلقتع يف علوم احلديث،  41/ 1، للذىيب  ، وادلوقظة يف علم مصطلح احلديث 45ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (2)

 . 113/ 1البن ادللقن 
 . 37، ومقدمة يف أصول احلديث /  106/ 1ينظر: نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر  (3)
 218، والوسيط يف علوم احلديث / 107/ 1كبدء الوحي وأخبار األنبياء. ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر   (4)
 . 218، ومقدمة يف أصول احلديث: / 107/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر كادلالحم والفنت.  (5)
، والوسيط يف علوم احلديث، حملمد ابو  37، ومقدمة يف أصول احلديث /  107/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر  (6)

 218شهبة /
، وفتح ادلغيث  114/ 1ىة النظر شرح طلبة الفكر ، ونز  66ينظر: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، للعراقي /  (7)

 . 123/ 1، للسخاوي  شرح ألفية احلديث للعراقي
، وتدريب الراوي شرح  114/ 1، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر  66ينظر: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح /  (8)

 . 218/ 1تقريب النوواي 
، أو  ، فيقال مثال: وقفو مالك عن انفع ، بل يشًتط أن يكون مقيًدا إذا استُعمل يف غَت الصحايب قلت : وىذا ليس على إطالقو (9)

،  211، و الوسيط يف علوم احلديث / 66ىذا موقوف على الزىري وىكذا . ينظر: التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح / 
 . 327 ومنهج النقد يف علوم احلديث /
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 ] السند واإلسناد واملنت [
،  (2)]أي الذين رووه[ احلديث رجال نع عبارة (1) :اصطالحهم يف السند نأعليك  يذىب ال مث
 ،(3)السند ذكر ٔتعٌت غليئ وقد ، ٔتعناه اأيضً  اإلسنادو 
 . (4)الكالم من اإلسناد إليو ينتهي اعمّ  عبارة :احلديث منتو 

 ] احلديث املتصل واملنقطع [
 ادلنقطع.و ادلتصل  إىل اترة ينقسم احلديث نأ فاعلم ىذا عرفت فاذا

 . (6)رواتو  من شخصٌ  سقط الذي ىو :ادلنقطعو ،  (5)شخص رواتو من َيسقط مل الذى ىو :فادلتصل
. 

 ] احلديث املعّلق وامل سل [
َعلق أقسام للمنقطعو 

ُ
ْرسل ، كادل

ُ
 .وادل

 واحدا الساقط كان سواء ، وأوائلو السند مبادى من فيو السقوط كان يالذ (7)[ادلنقطع ىو]و  : ادلعّلق
 بعض وعند،  (9)السند آخر من فيو السقوط كان يالذ ادلنقطع ىو :ادلرسلو  ، (8)أكثر أو واحدا

 . (1)أشهر األول واإلصطالح،  األعم ابدلعٌت ادلنقطع ٔتعٌت ادلرسل :احملدثُت
                                                 

  40ينظر: مقدمة يف أصول احلديث /  (1)
 ساقطة من ) أ ( . (2)
 40، ومقدمة يف أصول احلديث /  30ينظر: ادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  (3)
، وتدريب الراوي  110/ 1، البن ادللقن  ، و ادلقنع يف علوم احلديث 29ينظر: ادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  (4)

 . 28،  27/ 1رح تقريب النوواي ش
 . 41، ومقدمة يف أصول احلديث /  42/ 1، وادلوقظة يف علم مصطلح احلديث  44ينظر: معرفة أنواع احلديث /  (5)
/ 1الرب  ، البن عبد ، والتمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد 21، للخطيب البغدادي /  ينظر: الكفاية يف علم الرواية (6)

  35، والتفريب والتيسَت، للنووي /  21
الرب  ، قال النووي: " إنو الصحيح الذي ذىب إليو الفقهاء واخلطيب أبن عبد قلت : وىذا التعريف ىو الذي درج عليو ادلتقدمون

 . 35وغَتعلا من احملدثُت " التقريب والتيسَت، للنووي / 
 ويف ) ب ( : ) ادلنقطع ىو ( . (7)
/ 1، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر  49، و ادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  34ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (8)

80  
، ونزىة النظر شرح طلبة  16، البن دقيق العيد /  ، و االقًتاح يف بيان االصطالح 51ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (9)

  82/ 1الفكر 
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 يكن مل لكنأكثر،  أو واحًدا كان وإن ،(2)معضل فهو متوالًيا متعدًدا كان ان الساقط : بعضهم وقال
 . (3)منقطع فهو متعددة من مواضع بل،  امتواليً 

 فإنو (5)كالتصور ادلعنيُت على طلقيُ  فادلنقطع،  (4)األعم ابدلعٌت ادلنقطع من قسم ادلعٌت هبذا فادلنقطع
 (7)[ىو] لذىا (6) للتصديق لادلقابِ  األخصِّ  ادلعٌت وعلى مادلقسَّ  للعلم امرادفً  األعم ادلعٌت على طلقيُ 

 .(8)منو قسم
 ] احلديث املدّلس [

دلَّس األعم ابدلعٌت ادلنقطع أقسام ومن
ُ
 فوق شيخ عن ويروى شيخو اَسم الراوي أن يًتك ىوو  ، ادل

 مذموم وىو ، (9) تدليًسا العملُ  ىذا ىسمَّ ويُ  ، منو يسمع مل وىو منو السماع يوىم بلفظ وأتى،  شيخو
 . (11) صحيح غرضٌ  فيو كان اذا إال (10)مكروه

 
 
 

                                                                                                                         

  115/ 1، وجامع األصول يف أحاديث الرسول، البن األثَت  21فاية يف علم الرواية / ينظر: الك (1)
/ 1، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر  47، وادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  59ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (2)

83  
 .236/ 1ح تقريب النواوي ، و تدريب الراوي شر  84/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر  (3)
 . 44ينظر: مقدمة أصول احلديث /  (4)
 59، للجرجاين /  التصور: ىو إدراك ادلاىية من غَت أن ػلكم عليها بنفي أو إثبات . ينظر: التعريفات (5)
، أليب  وق اللغويةالتصديق: ىوإدراك ادلاىية مع احلكم عليها ابلنفي واإلثبات . ينظر: الكليات معجم يف ادلصطلحات والفر  (6)

 291لبقاء احلنفي / 
 ساقطة من ) ب ( . (7)
 . 291 - 290ينظر: ادلصدر السابق /  (8)
 . 85، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  74ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (9)

أنو لقيو على رأي ابن  ، أو عمن عاصره ومل يعرف قلت: وذلك ؼلتص ٔتن َروى عمن ُعِرف لقاؤه إايه، على رأي ابن حجر
 85، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  74الصالح . ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث/ 

 . 72، وادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  74ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (10)
، وادلوقظة يف علم مصطلح  20كطلب العلو أو إيهام ادلشايخ . ينظر: االقًتاح يف بيان االصطالح، البن دقيق العيد /   (11)

 . 49 - 47/ 1احلديث 
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 ] احلديث املسَند [

 ادلتصل ونسمّ يُ  ، وبعضهم(2)ادلشهور ىو وىذا، (1)مسنًدا يسمّ يُ  متصال سنده كان نإ ادلرفوع واحلديث
 كان وإن ادً ـمسن ادلرفوع ونـسمّ يُ  ، وبعضهـم (3)اأو مقطوعً  اموقوفً  كان وإن مسنداً  مطلًقا ادلتصل

    .األول ىو دعتمادل لكن ، (5) اأو منقطعً  (4)[الً تصم]أو  ، الً ـمرس
 ] احلديث املضط ب [

 أو ، زايدة أو ،أتخَت أو ، بتقدًن،  متنو أو ، اسناده يف اختالف منو وقع إن للحديث الراوي أنمث 
 ىسمّ يُ  احلديث فهذا ،آخر منت مكان منت ابدال أو ،آخر راو مكانٌٍ  راو بدالإ أو ، نقصان
 .(6)مضطراب

 ] احلديث املدرَج [
 .  (8)مدرًجا ذلك ىسمّ يُ ، (7)ومصلحة صحيح لغرض احلديث ألفاظ بُت كالَمو الراوي أدرج وإن

 ] احلديث الشاذ واحملفوظ [
 اُلمَعلَّل .و  اُلمْنَكرو  الشاذ احلديث أقسام ومن

                                                 

، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  43، ومعرفة أنواع علوم احلديث /  17، للحاكم النيسابوري /  ينظر: معرفة علوم احلديث (1)
 /115 - 116 . 

 . 349، ومنهج النقد يف علوم احلديث /  52ينظر: مقدمة يف أصول احلديث /  (2)
 21ىو قول اخلطيب البغدادي يف "الكفاية يف علم الرواية" /  (3)
 ويف ) ب( : ) معضال ( . (4)
 21/ 1الرب يف "التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد"  ىو قول ابن عبد (5)
وقد تبعو على  –فيما وقفت عليو من كتب ادلصطلح  –فو هبذا التعريف ـ الذي يشمل احلديث ادلقلوب أيضا مل أجد من عرّ  (6)

 . 49احلق الدىلوي يف مقدمة أصول احلديث /  ىذا عبد
، أو  ظ، أما إذا ترجحت إحداعلا ْتيث ال تقاومها األخرى أبن يكون راويها أحف قلت : وإظلا نسميو مضطراًب إذا تساوت الروايتان

، وال يطلق عليو حينئذ وصف  ، فاحلكم للراجحة ، أو غَت ذلك من وجوه الًتجيحات ادلعتمدة أكثر صحبة للمروي عنو
، ونزىة النظر شرح طلبة  22واالقًتاح يف بيان االصطالح /  94ادلضطرب وال لو حكمو. ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث/ 

 .95الفكر/ 
، ومقدمة يف  1/322لغريب، أو تقييد دلطلق أو ضلوذلك . ينظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي كبيان لغة، أو تفسَت   (7)

 . 443، ومنهج النقد يف علوم احلديث /  50أصول احلديث / 
 . 53، وادلوقظة يف مصطلح احلديث /  95ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (8)
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،  الثقات رواه دلا سلالًفا ُرِوي حديث :احملدثُت اصطالح ويف ، (1)اجلماعة من خرج فردٌ  :اللغة يف الشاذ
 أو ، وضبط حفظ ٔتزيد حـابلًتجي فيو فالسبيل ةً ـثق كان نإو  (2)مردود فهو ثقة الراوي يكن مل فان

 . (6)شاذِّا ادلرجوحو  (5)زلفوظًا ىسمّ يُ  والراجح ، (4)الًتجيح وجوه وسائر ،(3)]الرواة[ رةـكثب
 ] احلديث املنك  واملع وف [

 من أقلُّ  الثاين ضعف لكن ، آخر ضعيفٌ  رواه راوٍ  دلا سلالًفا ضعيفٌ  راوٍ  رواه الذى احلديث ىو وادلنكر
 . (8)ادلعروف ادلنكر ومقابل،  (7)األول ضعف
 .(9)ادلعروف يف منو أكثر ادلنكر يف الضعف لكن ، ضعيفان كالعلا وادلعروف فادلنكر

 ، واحملفوظ واملع وف [ ] الف ق بني احلديث الراذ واملنك 
 ، ضعف احملفوظ يف ليس لكن راجحان وادلعروف واحملفوظ ، مرجوحان روادلنك فالشاذ

 . (11)ادلنكر إىل ابلنسبة راجح (10)]ضعيف[وادلعروف

                                                 

 . 307/ 1، وادلصباح ادلنَت  350/ 2ينظر: الصحاح يف اللغة، للجوىري  (1)
 . 53، ومقدمة يف أصول احلديث /  79ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث/  (2)
 ويف ) ب ( : ) العدد ( (3)
 . 53، ومقدمة يف أصول احلديث /  76، ومعرفة أنواع علوم احلديث /  141ينظر: الكفاية يف علم الراوية /  (4)
وعليو فيكون احلديث احملفوظ: ىو ما رواه ادلقبول سلالفا دلن دونو يف احلفظ واإلتقان . ينظر: اليواقيت والدرر يف شرح طلبة  (5)

 . 420/ 1الفكر، للمناوي 
 . 53، ومقدمة يف أصول احلديث /  71ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (6)
، وىو على خالف مجهور احملدثُت ادلعاصرين  420/ 1قيت والدرر شرح طلبة الفكر قلت: وشَلن التزم بذلك ادلناوي يف اليوا (7)

، ومنهج النقد  119الذين يرون أن ادلنكر: ىو ما رواه الثقة سلالفا للضعيف . ينظر: تيسيَت مصطلح احلديث، للطحان / 
 . 436يف علوم احلديث / 

 . 54 أصول احلديث / ، ومقدمة يف 72ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (8)
 .420/ 1ينظر: اليواقيت والدرر شرح طلبة الفكر  (9)

قلت : وىذا على خالف مجع من العلماء ادلعاصرين الذين اعتربوا الضعف يف جانب واحد فقط، وقالوا: إن ادلعروف من احلديث 
ال من أقسام الضعيف . ينظر: كشف ادلغيث يف  ، وقالوا: إن ادلعروف من أقسام ادلقبول ما رواه الثقة سلالفا دلا رواه الضعيف

 . 436، ومنهج النقد يف علوم احلديث /  142، حملمد شعيب هللا خان /  شرح مقدمة احلديث
 ساقطة من ) أ ( . (10)
 .420/ 1ينظر: اليواقيت والدرر شرح طلبة الفكر  (11)
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، وكان منفرًدا يف ىذه  ، وقالوا: الشاذ : ما رواه الثقة ادلخالفة قيدَ  وادلنكرٌّ  الشاذ يف يعتربوا مل وبعضهم
بعضهم مل يعتربوا يف و ، ] (4)،(3)[ثقةً ]أيًضا  الراوي كون (2)]يف الشاّذ[ يعتربوا مل همـوبعض،  (1)الرواية 

 ابلصورة اسلصوصً  ليس (6)، وكذا ادلنكر ]عند ىذا البعض[ (5)كون الراوي ضعيًفا أيضاً[  ادلنكريف 
 ، (9)االصطالح هبذا ادلنكر يف داخل الغلط وكثرة والغفلة ابلفسق ادلطعون حديث(8)]فـ[ ، (7)ةادلذكور 

 . فيها (10)ة[مشاحّ ]ال االصطالحات وىذه ، (9)االصطالح
 ] احلديث املعّل [

عّلل
ُ
 يف قادحة ، وأسبابٌ (12)علل إسناد فيو : اصطالحهم يف،  (11)التعليل ادلفعول اسم بصيغة ادل

 . (13)ثاحلدي علم يف واحلذاقة ادلهارة أىل يَعرفُوو  ، صحتو
 ] تقسيم احلديث ابشتبار القبول وال د [

 .(14)الضعيفو  ، احلسنو  ، الصحيح :ثالثة اأقسامً  للحديث أن اعلم مث

                                                 

 .  119ىو قول احلاكم يف "معرفة علوم احلديث" /  (1)
 ساقطة من ) ب ( . (2)
 ويف ) ب ( : ) ثقة أيضا ( . (3)
 . 176/ 1ىو قول اخلليلي يف "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"  (4)
 ساقطة من ) ب ( . (5)
 ساقطة من ) ب ( . (6)
يف علوم ، ومنهج النقد  142، ينظر: كشف ادلغيث يف شرح مقدمة احلديث /  قلت : وىو قول مجهور احملدثُت ادلعاصرين (7)

 .436احلديث / 
 ويف ) أ ( : ) و ( (8)
. من أن ادلنكر: ىو احلديث الذي  420/ 1أي ما اصطلح عليو ادلؤلف تبعا للمناوي يف اليواقيت والدرر شرح طلبة الفكر  (9)

 رواه ضعيف سلالف دلا رواه راو ضعيف آخر، لكن ضعف الثاين أقل من ضعف األول .
 ( . ويف ) أ ( : ) مشاحَّات (10)
 . 274/ 1ينظر: فتح ادلغيث شرح ألفية العراقي للحديث  (11)
وادلقصود ابلعلة عند علماء احلديث : ىي عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاىر السالمة منو، ويتطرق إىل اإلسناد  (12)

 .44اجلامع شروط الصحة ظاىراً . ينظر: التقريب والتيسَت / 
 59، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  52، وادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  90ديث/ ينظر: معرفة أنواع علوم احل (13)

. 
 . 14، والتذكرة يف علوم احلديث /  6/ 1ينظر: معامل السنن، للخطايب  (14)
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 ] احلديث الصحيح لذاتو ولغريه[
 على الصفات ىذه كانت ن، فإ ادلنتهى إىل متصالً سنده ضابط عدلٍ  بنقل ثبت الذى ىو :لصحيحفا

 . (1)الصحيح لذاتو فهو الكمال وجو
 . (3)الصحيح لغَته فهو الطرق بكثرة منجربًا النقصان كان نإفونقصاٍن  قصور نوع فيها (2)[كان] نإو 
. 

 ] احلديث احلسن لذاتو ولغريه [
 قد الضعيف احلديث كان نإو .  (6)لذاتو حسنفهو  (5)ينجرب ]بكثرة الطرق[ مل (4)]النقصان[ كان نإو 

 . (7)الطرق فهو احلسن لغَته بكثرة ضعفو اصلرب قد
 لكن، و  ادلذكورة الصفات يف مجيع النقصان فيو تطرق لذاتو ما احلسن أن (9)، (8)مو[كال] من روالظاى

 على (10)ية[ابق] الصفات وابقي ، الضبط يف الإ ليس لذاتو احلسن يف النقصان نأ التحقيق لكنو 
 . (12) ادلذكورة الصفات مجيع يف النقصان لغَته واحلسن الضعيف ويف،  (11)حاذلا

 
                                                 

 .58/ 1، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر  33، وادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث /  25ينظر: التقريب والتيسَت /  (1)
، ولعل عدم ذكر ادلؤلف ذلما ؛ أن يف ىذين  قلت : وقد وزاد أصحاب احلديث شرطًا آخرًا وىو : أن ال يكون شاذا وال معلال

فإن كثَتا من العلل اليت يعلل هبا احملدثون احلديث ال ٕتري على أصول الفقهاء   ، الشرطُت نظٌر على مقتضى مذىب الفقهاء
 5كما يقول ابن دقيق العيد يف "االقًتاح يف بيان االصطالح" / 

 ويف ) ب ( : ) كانت ( . (2)
 . 59، ومقدمة يف أصول احلديث/  58/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر  (3)
 ساقطة من ) ب ( . (4)
 ساقطة من ) ب ( . (5)
 . 59، ومقدمة يف أصول احلديث /  58/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر  (6)
 . 59، ومقدمة يف أصول احلديث /  58/ 1ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر  (7)
 ويف ) ب ( : ) كالم القوم ( . (8)
 قلت: لعلو يقصد ابن حجر يف طلبة الفكر . (9)
 ) ابق ( ويف ) ب ( : (10)
 . 59 -58، ومقدمة يف أصول احلديث /  14ينظر: التذكرة يف علوم احلديث /  (11)
، وكالمو ىذا قد يتعارض مع ما قالو يف آخر الرسالة وىو: "أن  قلت : كاًل أو بعضًا سوى خفة الضبط ؛ دفعًا للبس (12)

 . الضعيف ىو الذي فقد الشرائط ادلعتربة يف الصحة واحلسن كال أو بعضا "
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 ] معىن العدالة والضبط [

 : األقسام ىذه حقائق ليعلم والضبط العدالة معٌت ٖتقيق من بد ال مث
 .(2)وادلروءة التقوى مالزمة على صاحبها ملكة ٖتمل (1)[فهو] :العدالة ماأ
 ويف ، (5)والبدعة الشرك والفسق من السيئة(4) ]األعمال[ عن الجتنابا : (3)التقوى ]عندىم[ من ادلرادو 

 الصغَتة على اإلقدام كان ذاإال إ االشًتاط عدم : وادلختار ، اختالف (6)]الصغائر[ عن اإلجتناب ويف
 . (7) كبَتة اأيضً  فإنو الدوام سبيل على الصغَتة

]أي:  الشارع يف والبول ،السوق يف والشرب ،كاألكل اخلسيسة االفعال عن التنزه : ابدلروءة وادلراد
  .(9)ذلك وأمثال العام (8)الطريق[

 .(10)الثاين دون العبدَ  األول لشمول الشهادة عدل من أعم الرواية عدل نأ عليك ؼلفى ال مث
 من يتمكن ْتيث واالختالل عن الَفَوات ومرِويَّو مسُموَعو (11)]الراوي[ ػلفظ أن فهو :لضبطا ماوأ

  (12)شاء حيث استحضاره

 ] أقسام الضبط [

 :  لضبطا (1)]مث[

                                                 

 ، قلت : ولعل الصواب : ) فهي ( . ىكذا يف النسختُت (1)
 .  5/ 2، وفتح ادلغيث شرح ألفية العراقي للحديث  58، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  48ينظر: ينظر: التقريب /  (2)
 ساقطة من ) ب ( . (3)
 ويف ) أ ( : ) العمل ( . (4)
 . 5/ 2، وفتح ادلغيث شرح ألفية العراقي للحديث 58ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (5)
 ويف ) أ ( : ) الصغَتة ( . (6)
 . 61ينظر: مقدمة أصول احلديث /  (7)
 ساقطة من ) ب ( . (8)
ومقدمة يف أصول احلديث / ،  337/ 1، واليواقيت والدرر شرح طلبة الفكر  6/ 2ينظر: فتح ادلغيث شرح ألفية العراقي  (9)

62 . 
 . 62، ومقدمة يف أصول احلديث، للدىلوي /  8/ 2ينظر: فتح ادلغيث شرح ألفية العراقي  (10)
 ساقطة من ) ب ( . (11)
 . 62، ومقدمة يف أصول احلديث /  28/ 1، وفتح ادلغيث شرح ألفية العراقي  58ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (12)
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 . (3)النسيان عن القلب وحفظ ابلتذكر فهو :(2)]الصدر[ ضبط ماإ 
 .(4)وقت األداء إىل نفسو عند وصيانتو ْتفظو فهو :الكتاب ضبط ماإو  

 ] وجوه الطعن يف ال اوي [
]ودلعرفة أقسام  ، األقسام ىذه دلعرفة والضبط ابلعدالة ادلتعلق الطعن وجوه بيان من اأيضً  بدّ  ال مث

 (5)الضعيف[ 
 ] وجوه الطعن املتعلقة ابلعدالة [

 (6)اخلمسة يف العدالة يف الطعن وجوه حصروا احلديث علماء أن اعلم
 الراوي كذب :األول
 بو : اهتامو الثاين

 فسقو :الثالث
 : جهالتو الرابع

 مبتدًعا . : كونو اخلامس
 ] احلديث املوضوع [

احلديث  يف عمًدا الكذب اثبت (7)]الراوي[ يكون أن فهو يف اصطالحهم[ : الراوي] كذب ماأ
 ادلطعون الراوي وحديث،  ابلكذب مطعون فهو األحاديث من حديث يف كذبو ثبث فاذا،  النبوي

 يف ادلوضوع من ادلراد ىو وىذا(8) موضوًعا ىسمّ يُ  آخر حديث يف أو فيو كذبو كان ]سواء ابلكذب
  . ماصطالحه

                                                                                                                         

 ) ب ( . ساقطة من (1)
 ويف ) ب ( : ) الصدور ( . (2)
 . 58، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  48ينظر: التقريب والتيسَت /  (3)
 . 59، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  48ينظر: التقريب والتيسَت /  (4)
 ساقطة من ) ب ( . (5)
 . 88 - 87ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر، البن حجر /  (6)
 
 ساقطة من النسخة ) ب ( . (7)
، وقواعد التحديث من فنون مصطلح  63، ومقدمة يف أصول احلديث /  89،  88ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (8)

 . 150احلديث، للقامسي / 
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 .(1)بعينو فيو والوضع الكذب يكون أن اشرطً  ادلوضوع احلديث يف وليس
 يقبل مل واحدة مرة عمره ةدّ مُ  يف منو الكذب وقع نإو  النبوي احلديث يفالكذب  ادلتعمد والراوي
 . (2)قالوا كذا شهادتو تقبل اتب فإنو إذا الزور شاىد ٓتالف ، ئًبااتكان  وإن حديثو

 ] احلديث املرتوك [
 يف كذبو يثبت مل نإو  ، األقوال يف مشهورًا ابلكذب معروفًا يكون أن فهو : ابلكذب الراوي اهتام وأما

 . (3)والسالم الصالة صاحبو على النبوي احلديث
، أو ىو مًتوك  مًتوك حديثو: يقال كما مًتوًكا ىسمّ يُ  الكذب ابهتام ادلطعون الراوي وحديث
 أن غلوز حالو يةصان من الصالح آاثر والح،  حالو اتب وأصلح لو الشخص ىذا ومثل ،(4)احلديث

 .(5)حديثو عسمَ يُ 
 يف داخليف االصطالح  فإنو ، (6)االعتقاد يف ال العمل يف لفسقا ىو :بو فادلراد الراوي فسق وأما

  (8)أفرُدوه عنو ،باينامُ  وحكمو ، أشد (7)ابعتباره الطعن كان دلا لكن الفسق يف داخل والكذبُ  ، البدعة

  (8)عنو

 ] احلديث املبَهم [ 
                                                 

 64ينظر: مقدمة يف أصول احلديث /  (1)
 . 79/ 2ينظر: فتح ادلغيث شرح ألفية العرقي للحديث  (2)
 .  64، ومقدمة يف أصول احلديث /  88زىة النظر شرح طلبة الفكر / ينظر: ن (3)

قلت: وىذا أحد أسباب اهتام الراوي ابلكذب، والسبب اآلخر ىو أن ال يُروى ذلك احلديث إال من جهتو، ويكون سلالفا للقواعد 
 . 88ادلعلومة. ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر / 

 . 65، ومقدمة يف أصول احلديث /  91لفكر / ينظر: نزىة النظر شرح طلبة ا (4)
: 34/ 1، ومل يذكره قبلو ابن الصالح وال النووي، ومسّاه الذىيب يف " ادلوقظة "  قلت: وىذا النوع من احلديث أفرده ابن حجر

دثُت إطالق ، مث ال ؼلفى أن ابن حجر مّسى حديث ادلتهم ابلكذب مًتوكا، ولكن ادلعروف يف استعمال احمل احلديث ادلطروح
لفظ " مًتوك " على الراوي ال على احلديث، كما يقال: فالن مًتوك احلديث، ويطلقون على حديثو : أبنو موضوع او ابطل 

 . 223أو ضلوىا . ينظر: كشف ادلغيث يف شرح مقدمة احلديث، حملمد شعيب هللا خان / 
 65، ومقدمة يف أصول احلديث /  390/ 1تقريب النواوي، وتدريب الراوي شرح  116ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (5)

65 . 
 . 65، ومقدمة يف أصول احلديث /  88ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (6)
 أي: الكذب . (7)
 . 65، ومقدمة يف أصول احلديث /  430ينظر: شرح طلبة الفكر يف مصطلحات أىل األثر، للقاري /  (8)
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 أو ثقة نوأ علميُ  مل نوأل ؛فيو طعن امسو فجهالة،  معلوًما امسو يكون ال أن :هبا فادلراد الراوي جهالة ماأو 
 إال مقبول غَت وىو ، (1)مبهًما ىسمّ يُ  احلديث وىذا،  شيخأخربين  أو ، رجل خربينأ: يقال كأن ، ال
 .   (2)عدول كلهم الصحابة فإن؛ صحابيا كان اذا
 

 ] مسألة التعديل شلى اإلهبام [
 غَت أنو والصحيح ، ختالفا ففيو ، ثقة أو ، عدلول: أخربين يق كأن التعديل بعبارة ادلبهم ركِ ذُ  ولو

 . (3)إمام حاذق قالو ذاإ إالّ  اأيضً  مقبول
 [ ، وحكم روايتو ] ال اوي املبتدع

 رسول من ومعلوم معروف ىو ما خالف علىبشيء  معتقًدا الراوي يكون أن فهو :الراوي بدعة وأما
 ادلبتدع حديثو  ، (4)كفر فإنو والعناد اجلحود بطريق ال وأتويل شبهة بنوع ، السالم عليوصلى هللا  هللا

  (5)تورعا مردود

 ] وجوه الطعن املتعلقة ابلضبط[
 :(6)مخسة اأيضً  فهو ابلضبط ادلتعلق وجوه الطعن وأما
 

                                                 

، ومقدمة يف أصول احلديث /  101، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  376 - 375ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث /  (1)
66 . 

قلت: وىذا القسم)ادلبهم(الذي ذكره ادلؤلف ىنا ىو من أنواع اجملهول ومل يذكر غَته ومل يصب. وأنواعها ثالثة وىي : أوال: جهالة 
  102، اثلثا: جهالة حالو ) ادلستور ( . ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  الراوياسم الراوي، اثنيا: جهالة عُت

 . 101، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  97ينظر: الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث، البن كثَت /  (2)
، وقفو األثر يف صفوة علوم األثر، البن  212،  207، والتبصرة والتذكرة، للعراقي /  92ينظر: الكفاية يف علم الرواية / (3)

 . 101، و نزىة النظر شرح طلبة الفكر/ 85،  84احلنبلي / 
 . 407، والوسيط يف علوم ومصطلح احلديث /  103ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر / (4)
 . 103ة النظر شرح طلبة الفكر /، و نزى 67، وادلنهل الروي يف سلتصر علوم احلديث/  51ينظر: التقريب والتيسَت /  (5)

، فقد حكى ابن حجر يف حكم رواية ادلبتدع ثالثة أقوال، مث قال: واألصح واألكثر على أن  قلت: وىذا على خالف رأي اجلمهور
 يُقبل من مل يكن داعية إىل بدعتو ؛ ألن تزيُت بدعتو قد ػلملو على ٖتريف الرواايت وتسويتها على ما يقتضيو مذىبو. ينظر:

  103نزىة النظر شرح طلبة الفكر /
  88،  87ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (6)
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 الغفلة فرط : األول
 الغلط : كثرة الثاىن

 الثقات : سلالفة الثالث
 : الوىم الرابع

 احلفظ .   سوء : اخلامس
 (1)يف]السماع[ والغلط ، احلديث وٖتمل السماع يف الغفلة ،متقارابن فهما : الغلط كثرةو  الغفلة فرط أما

 . (2)وأدائو
 يف الشذوذ توجب وىي ، متعددة أنواع على وعلا ، ادلنت يف أو اإلسناد يف إما فهو : الثقات سلالفة وأما

 عدم ىو ادلخالفة ىذه على الباعث نأ بسبب ابلضبط ادلتعلق الطعن وجوه من وجعلها.  (3)احلديث
 .(4)والتبديل التغيَت عن ةصيانال وعدم واحلفظ الضبط

 احلديث علوم أغمض من عليو طالعاال ولكن توعلو، على الراوي روايةِ  بناءُ  يكون أن فهو : الوىم وأما
 وأحوال واةالر  ٔتراتب ومعرفة واسع وحفظ اثقب فهم لو أويت  دلن الإ االطالع ىذا لصُ ػلَ  وال وأدقها

 .(5)الفن ىذا أرابب من للمتقدمُت كان كما وادلتون األسانيد
 سهوه من أكثر إتقانوو  حفظو يكون وال ، خطئو على غالبا صوابو يكون ال أن ىوو  : احلفظ سوء وأما

 ، (6) نوالنسيا السهو وكذا ،ُْت يَـ ساوِ تم كاان أو ،صوابو على غالباً  هؤ كان خط سواء ، ونسيانو
 ف

ُ
 .والنسيان السهو وكذا ، عليو بغلبة الصواب أو ،امطلقً  اخلطأ بعدم إال ليس احلفظ سوء عن خلصادل
 
 
 
 

                                                 

 . 69، لكي يفّرق بُت الغفلة والغلط . ينظر: مقدمة أصول احلديث/  أ ( . قلت: والصواب : اإلمساع (ىكذا يف نسخة  (1)
 . 69ينظر: مقدمة أصول احلديث، للدىلوي/  (2)
 70، ومقدمة يف أصول احلديث /  106لوم احلديث / ينظر: معرفة أنواع ع (3)
 70ينظر: مقدمة يف أصول احلديث، للدىلوي /  (4)
 70، ومقدمة يف أصول احلديث /  92ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (5)
 .164/ 2، واليواقيت والدرر شرح طلبة الفكر 104ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر/  (6)
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 واملرهور واملتوات  [] احلديث الغ يب والعزيز 
 : (1)الصحيح احلديث يف الراوي أن اعلم مث
 من أكثر كان وإن،  (3)عزيزًا ىسمّ يُ  اثنُت كان وإن،  (2)غريبا ىذا احلديث ىسمّ يُ  واحًدا كان نإ
 ، (5)مستفيًضا و مشهورًا ىسمّ يُ  (4)ثنُتالا
 ىسمّ يُ  الكذب على توافقهم العقل غلّوز ال (7)]يف كل موضع ْتدٍّ[  (6)[ الرواة كثرة كانت نإو 

 .  (8)متواترًا
 . (9)اأيضً  فرًدا ىسمّ يُ  والغريب

 ] الف ق بني الف د املطلق والنسيب [
  موضع يف كان نإو ،  (10)امطلقً  فرًدا ىسمّ يُ  ادلواضع مجيع يف واحًدا كان نإ الراوي أن عليك ؼلفى وال

                                                 

قلت: ال يلزم منو أن يكون احلديث صحيًحا؛ ألن من ىذه األقسام ما ىو صحيح، ومنها ماىو غَت صحيح، إال ادلتواتر، فإنو  (1)
: " فالغريب: ما تفرد بو  167زلتج بو على كل حال . يقول ابن كثَت يف " الباعث احلثيث إىل اختصار علوم احلديث" / 

 ولكل حكمو". واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفاً،
وكالم ادلؤلف ىنا قد يتعارض مع ما قالو يف آخر الرسالة وىو : " وقد عرفت ان الغرابة ال تنايف الصحة أبن كان كل واحد من 

 آحاد رجالو ثقة " .
 . 50، و نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  270ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث/ (2)
 .74، ومقدمة يف أصول احلديث /  50ر / ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفك (3)

، وىو على خالف رأي ابن الصالح ومن تبعو الذين يرون أبن العزيز: ىو ما رواه اثنان أو ثالثة .  قلت: وىذا على رأي ابن حجر
 270ينظر: معرفة أنواع علوم احلديث، البن الصالح /

 44ح طلبة الفكر / قلت: ما مل غلمع شروط ادلتواتر . ينظر: نزىة النظر شر  (4)
 .74، ومقدمة يف أصول احلديث، للدىلوي /  46ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (5)
 ساقطة من ) أ ( . (6)
 ويف ) ب ( : ) ْتيث ( (7)
 .75، ومقدمة يف أصول احلديث، للدىلوي /  43، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  85ينظر: التقريب والتيسَت /  (8)
 . 57، ونزىة النظر شرح طلبة الفكر /  86ينظر: التقريب والتيسَت /  (9)
، ال تساعده عبارات القوم، كما يلمسو كل من نظر يف كالمهم ؛  قلت: وىذا التعريف الذي جاء بو ادلؤلف للفرد ادلطلق (10)

، سواء استمر  الذي فيو الصحايب ألهنم متفقون على أن الفرد ادلطلق ىو الذي يكون التفرد فيو يف أصل السند، وىو طرفو
 .  56، أبن رواه عن ذلك ادلتفرد مجاعة . ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر، البن حجر /  ىذا التفرد يف بقية السند أو ال

 غريبا" يكون أكثر أو اثنُت ادلواضع ابقي يف واحدا و بعضها كان إن أنو مث عبارتو ىذه قد تتعارض مع ما قال ىو بعده : " كما
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 . (1)نسبًيا فرًدا ىسمّ يُ  واحد
 يف ]الراوي[ كان نإو ، واحد موضعٍ  يف اواحدً  الراويٌُ  كون يكفي اوفردً  اغريبً  احلديث كون ففي

 . دواح من خرأكثرأُ  متعددة مواضع
 كونو ادلواضع مجيع يف البد ادلشهور ويف،  (2)اثنُت  ادلواضع مجيع يف الراوي يكون أن البد العزيز ففي
 (3)اثنُت ]صرػلاً كلّـُو[ من أكثر
 كما ،العزيز يف داخل فهو،  (5)[اثنُت] من أكثر بعضها ويف ، اثنُت ادلواضع بعض يف (4)[كان ]فإن
 غريًبا . يكون أكثر أو ُتاثن ادلواضع ابقي ويف،  اواحدً  (6)]يف بعض ادلواضع[ كان إن أنو

 (ًٌ 7)]ضمنا[ أو صرػلا يكون أن من أعمّ  اثنُت ادلواضع مجيع يف العزيز يف الراوي كون معٌت أنفُعِلم 
 .اصرػلً  (8)]يف بعض ادلواضع[ البعض كون بعد

 .  (10)األكثر على (9)]األقل[ ػلكم : الفن ىذا يف قوذلم معٌت علمت ىذا فمن 
 ] الغ ابة ال تنايف الصحة [

  (11)[ن]أل ؛ الصحة تنايف ال الغرابة أن التحقيق ىذا من عرفت وقد
 

                                                 

، حىت ال  قلت: كان األوىل ابدلؤلف أن يعرف الفرد النسيب أبنو : ما كان التفرد فيو يف أثناء السند وابلنسبة إىل شخص معُت (1)
 . 58 - 57ال يقع اللبس بينو وبُت الفرد ادلطلق . ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر / 

واضع اثنُت، بشرط أال يقل يف بقية ادلواضع عن اثنُت . ينظر: نزىة النظر قلت: بل يكفي لتسميتو عزيًزا أن يكون يف أحد ادل (2)
 . 50 - 49شرح طلبة الفكر / 

 العزيز يف داخل االثنُت فهو من أكثر بعضها ويف اثنُت ادلواضع بعض يف كان مث عبارتو ىذه تتعارض مع ما قال ىو بعده : " فإن 
 غريبا " فتأمل . يكون أكثر أو اثنُت ادلواضع ابقي يف واحدا و بعضها كان إن أنو كما

 سا قطة من ) ب (  (3)
 ساقطة من ) أ ( . (4)
 ويف ) ب ( : ) االثنُت ( . (5)
 ويف ) ب ( : ) بعضها ( . (6)
 ويف ) ب ( : ) يف التضمن ( . (7)
 ساقطة من ) ب ( . (8)
 ويف ) ب ( : ) العقل ( . (9)
 . 44فكر / ينظر: نزىة النظر شرح طلبة ال (10)
 ويف ) ب ( : ) أبن كان ( . (11)
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  .(1)ثقة رجالو آحاد من واحدكل 
 [ ] إطالقات للغ ابة والرذوذ

 سبق كما احلديث يف (2)]عند األكثر[ الطعن أقسام من ىو الذى الشذوذ هبا ويراد الغرابة تطلق وقد
]ال ٔتعٌت  امنفردً  الراوي كون  (3)]ٔتعٌت[ الغرابة ٔتعٌت الشذوذ غلئ وقد،  ادلعلل و وادلنكر الشاذ بيان يف

 .(5)الغرابة تنافيها ال كما الصحة ادلعٌت بذلك الشذوذ ينايف فال ، (4)الشذوذ . فتأمل [
 

 ] تعدد م اتب الصحيح واحلسن والضعيف [
 أن علمت ، ولغَته لذاتو احلسن ومعٌت ، هلغَت  و لذاتو الصحيح معٌت عرفت اذا انك تغفل ال مث

 متعددة الضعيف فأقسام ،بعضا أو كال واحلسن الصحة يف ادلعتربة الشرائط فيو فقد الذي ىو الضعيف
]بعضها فوق بعض يف الرجحان  متفاوتة اأيضً  ولغَتعلا لذاهتما واحلسن الصحيح ومراتب ، متكثرة

 .   (7)واحلسن الصحة أصل يف االشًتاك بعد ودرجاهتا الصفات تلك بتفاوت، واالحتجاج  (6)والعمل[
  . 

 ] خامتة املؤلف [
 كن]ي مل وإن التفصيل ىذا ومعرفة،  ادلعتربة الكتب من احلديث أقسام ٖتقيق يف لنا تيسر ما (8)[ىذا]

 بتصحيح مشتغلُت اليقُت طلب يف عوانناأو  الدين يف خوانناإ (10)[كان دلّا لكن]و، ناهى(9)ة[ضرور 

                                                 

، واليواقيت والدرر  247/ 1،  ، وفتح ادلغيث شرح ألفية احلديث للعراقي 77ينظر: ادلوقظة يف علم مصطلح احلديث /  (1)
 . 76، ومقدمة يف أصول احلديث  397/ 1شرح طلبة الفكر 

 ساقطة من ) ب ( . (2)
 ساقطة من ) ب ( . (3)
 ساقطة من ) ب ( . (4)
  79 - 78، ومعرفة انواع علوم احلديث /  183ينظر: معرفة علوم احلديث /  (5)
 ساقطة من ) ب ( . (6)
 . 59ينظر: نزىة النظر شرح طلبة الفكر /  (7)
 ساقطة من ) أ ( . (8)
 ويف ) ب ( : ) يكن ضرورية ( . (9)
 ويف ) ب ( : ) ولكن كان ( .  (10)
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 ىذه مساع عند متحَتين كانواو  ، واحلُت (1)[األوان] ىذا يف األحاديث كتب بعض يف ادلشكالت
 .حلَتهتم زالةإ فصلناىا (2)نا[ لبيان طالبُت]الو ياألسام
  هللا اناىد أن لوال لنهتدي كنا وما ذلذا ىدينا الذى هلل احلمد

*************

                                                 

 ) العوان ( .ويف ) أ ( :  (1)
 ويف ) ب ( : ) طالبُت لبياهنا ( . (2)
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 فه س املصادر وامل اجع
 أمحد: احملقق ، الدمشقي كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: احلديث، ادلؤلف علوم اختصار .1

 الثانية: ، الطبعة لبنان بَتوت العلمية، الكتب دار: شاكر، الناشر دمحم
 بن أمحد بن هللا عبد بن خليل اخلليلي، يعلى أبو: احلديث، ادلؤلف علماء معرفة يف اإلرشاد .2

الرايض،  – الرشد مكتبة: إدريس، الناشر عمر سعيد دمحم. د: القزويٍت، احملقق اخلليل بن إبراىيم
 1409 األوىل،: الطبعة

 1404الطبعة األوىل  ، الناشر: بَتوت / لبنان . ، ادلؤلف : خَت الدين بن زلمود الزركلي األعالم .3
 ىـ

 مطيع بن وىب بن علي بن دمحم الفتح أبو الدين تقي: االصطالح، ادلؤلف بيان يف االقًتاح .4
 بَتوت - العلمية الكتب دار: العيد، الناشر دقيق اببن ادلعروف القشَتي،

ة ، رسال ، ادلؤلف : سامل وىيب ساصلاقلي اإلمام الربكوي وجهوده يف مقاومة البدع يف تركيا .5
 ىـ  1422، مكة ادلكرمة  ، الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين دكتوراة

 الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: ، ادلؤلف النواوي تقريب شرح يف الراوي تدريب .6
 طيبة . دار: الفاراييب، الناشر دمحم نظر قتيبة أبو: حققو ، السيوطي

 مجاعة وصححو ضبطو: اجلرجاين احملقق الشريف الزين علي بن دمحم بن علي: التعريفات، ادلؤلف .7
 األوىل: لبنان ن الطبعة– بَتوت العلمية الكتب دار: الناشر، الناشر إبشراف العلماء من

 م1983- ىـ1403
 ػلِت الدين زليي زكراي أبو: ، ادلؤلف احلديث أصول يف النذير البشَت سنن دلعرفة والتيسَت التقريب .8

 العريب، الكتاب دار: ، الناشر اخلشت عثمان دمحم: وتعليق وٖتقيق ، تقدًن النووي شرف بن
 م 1985 - ىـ 1405 األوىل،: بَتوت، الطبعة

 بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو: ، ادلؤلف الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد .9
: عثمان، الناشر دمحم الرمحن عبد: احملقق ، العراقي إبراىيم بن بكر أيب بن الرمحن عبد بن احلسُت

 األوىل،: ادلنورة، الطبعة ابدلدينة السلفية ادلكتبة صاحب الكتيب احملسن عبد دمحم
 م 1969/ىـ1389
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 بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: ، ادلؤلف واألسانيد ادلعاين من ادلوطأ يف دلا التمهيد .10
البكري،  الكبَت عبد دمحم،  العلوي أمحد بن مصطفى: ٖتقيق ، القرطيب النمري عاصم بن الرب عبد

 ىـ 1387: النشر ادلغرب، عام – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة: الناشر
 الرمحن عبد بن دمحم اخلَت أبو الدين مشس: األثر، ادلؤلف علم يف ادللقن ابن لتذكرة األهبر التوضيح .11

 األوىل: السلف، الطبعة أضواء مكتبة: الناشر ، السخاوي دمحم بن عثمان بن بكر أيب بن دمحم بن
 م1998 - ىـ 1418 -

 بن دمحم بن دمحم بن ادلبارك السعادات أبو الدين رلد:  الرسول، ادلؤلف أحاديث يف األصول جامع .12
 مكتبة:  األرنؤوط، الناشر القادر عبد:  ٖتقيق ، األثَت ابن اجلزري الشيباين الكرًن عبد ابن دمحم

 األوىل:  ، الطبعة البيان دار مكتبة - حادلال مطبعة - احللواين
 ىـ. 1293، الناشر: ادلطبعة العامرة  ، ادلؤلف: داود القارصي شرح رسالة أصول احلديث .13
 الدين نور احلسن أبو دمحم،( سلطان) بن علي: األثر، ادلؤلف أىل مصطلحات يف الفكر طلبة شرح .14

 متيم نزار دمحم: عليو وعلق حققو غدة، أبو الفتح عبد الشيخ: لو قدم: احملقق القاري اذلروي ادلال
 بَتوت/  لبنان - األرقم دار: متيم، الناشر نزار وىيثم

 اخلَت، أبو خليل، بن مصطفى بن أمحد: ادلؤلف، العثمانية الدولة علماء يف النعمانية الشقائق .15
 بَتوت - العريب الكتاب دار: الناشر ، زَاَدهْ  طاْشُكرْبي الدين عصام

 دمحم بن الرمحن عبد بن دمحم اخلَت أبو الدين مشس: للعراقي، ادلؤلف احلديث الفية بشرح ادلغيث فتح .16
 – السنة مكتبة: علي، الناشر حسُت علي: احملقق ، السخاوي دمحم بن عثمان بن بكر أيب بن

 م2003/  ىـ1424 األوىل،: مصر، الطبعة
 احلنفي التاذيف، القادري احلليب يوسف بن إبراىيم بن دمحم: األثر، ادلؤلف علوم صفوة يف األثر قفو .17

 ادلطبوعات مكتبة: غدة، الناشر أبو الفتاح عبد: احملقق ، احلنبلي ابن بـ ادلعروف الدين رضي
 ىـ1408 الثانية،: حلب، الطبعة – اإلسالمية

 . 1413، الطبعة:  ، الناشر: دار الكتب العلمية ، ادلؤلف : خليفة حاجي كشف الظنون .18
 –، ادلؤلف : دمحم شعيب هللا خان، الناشر: الدار ادلالكية  كشف ادلغيث يف شرح مقدم احلديث .19

 ىـ . 1436، الطبعة : االوىل  بَتوت / لبنان
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 اخلطيب مهدي بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو: الرواية، ادلؤلف علم يف الكفاية .20
 ادلدينة - العلمية ادلكتبة: ادلدين، الناشر محدي إبراىيم،  السورقي عبدهللا أبو: احملقق ، البغدادي

 ادلنورة
 القرؽلي احلسيٍت موسى بن أيوب: اللغوية، ادلؤلف والفروق ادلصطلحات يف معجم الكليات .21

 – الرسالة مؤسسة: ادلصري، الناشر دمحم - درويش عدانن: احملقق ، احلنفي البقاء أبو الكفوي،
 بَتوت

 مشس سعيد، بن علي بن يوسف بن دمحم: ، ادلؤلف البخاري صحيح رحش يف الدراري الكواكب .22
 - ىـ1356: أوىل لبنان، طبعة-بَتوت الًتاث العريب، إحياء دار: الناشر ، الكرماين الدين

 م1981 - ىـ1401: اثنية ، طبعة م1937
 أبو احلموي، مث الفيومي علي بن دمحم بن أمحد: الكبَت، ادلؤلف الشرح غريب يف ادلنَت ادلصباح .23

 بَتوت . – العلمية ادلكتبة: الناشر ، العباس
 اخلطاب بن إبراىيم بن دمحم بن محد سليمان أبو: داود، ادلؤلف أيب سنن شرح وىو السنن، معامل .24

 1932 - ىـ 1351 األوىل: حلب، الطبعة – العلمية ادلطبعة: ابخلطايب، الناشر ادلعروف البسيت
 م

 ، بَتوت / لبنان . ، الناشر: مكتبة ادلثٌت عمر رضا كحالة، ادلؤلف:  معجم ادلؤلفُت .25
 الرمحن، عبد بن عثمان: ، ادلؤلف الصالح ابن ٔتقدمة ويُعرف احلديث، علوم أنواع معرفة .26

 سوراي، -الفكر دار: ، الناشر عًت الدين نور: ، احملقق الصالح اببن ادلعروف الدين تقي أبوعمرو،
 م1986 - ىـ1406: النشر بَتوت سنة ادلعاصر الفكر دار

 بن نُعيم بن محدويو بن دمحم بن هللا عبد بن دمحم احلاكم هللا عبد أبو: احلديث، ادلؤلف علوم معرفة .27
 دار: حسُت، الناشر معظم السيد: احملقق ، البيع اببن ادلعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم

 م .1977 - ىـ1397 الثانية،: بَتوت، الطبعة – العلمية الكتب
 الدىلوي البخاري هللا سعد بن الدين سيف بن احلق عبد: ، ادلؤلف احلديث أصول يف مقدمة .28

لبنان،  – بَتوت - اإلسالمية البشائر دار: الندوي، الناشر احلسيٍت سلمان: احملقق ، احلنفي
 م .1986 ىـ1406 الثانية،: الطبعة
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 أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ادللقن ابن: احلديث، ادلؤلف علوم يف ادلقنع .29
السعودية،  – للنشر فواز دار: اجلديع، الناشر يوسف بن هللا عبد: احملقق ، ادلصري الشافعي

 ىـ .1413 األوىل،: الطبعة
، الناشر دار الفكر ـ بَتوت/ لبنان  ، ادلؤلف: الدكتور نور الدين عًت منهج النقد يف علوم احلديث .30

. 
 بن عثمان بن أمحد بن دمحم هللا عبد أبو الدين مشس: ، ادلؤلف احلديث لحمصط علم يف ادلوقظة .31

: ْتلب، الطبعة اإلسالمية ادلطبوعات مكتبة: ُغّدة الناشر أبو الفتاح عبد: بو اعتٌت ، الذىيب قَاؽْلاز
 ىـ 1412 الثانية،

 بن علي بن أمحد الفضل أبو: ، ادلؤلف األثر أىل مصطلح يف الفكر طلبة توضيح يف النظر نزىة .32
 الدين نور: عليو وعلق ادلؤلف على مقروءة نسخو على حققو ، العسقالين حجر بن أمحد بن دمحم
 م . 2000 - ىـ 1421 الثالثة،: ، الطبعة دمشق الصباح، مطبعة: ، الناشر عًت

 الباابين سليم مَت بن أمُت دمحم بن إمساعيل: ادلؤلف، ادلصنفُت وآاثر ادلؤلفُت أمساء العارفُت ىدية .33
 أعادت، 1951 استانبول البهية مطبعتها يف اجلليلة ادلعارف وكالة بعناية طبع: الناشر ، البغدادي

 لبنان - بَتوت العريب الًتاث إحياء دار: ابألوفست طبعو
 –، ادلؤلف: دمحم بن دمحم أبو شهبة الناشر: مكتبة السنة  الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث .34

 ىـ . 1427، الطبعة : االوىل  القاىرة
 اتج بن الرؤوف ب عبد ادلدعو دمحم الدين زين: حجر، ادلؤلف ابن طلبة شرح يف والدرر اليواقيت .35

: أمحد، الناشر الزين ادلرتضي: القاىري، احملقق ادلناوي احلدادي العابدين زين بن علي بن العارفُت
 م1999 األوىل،: الرايض، الطبعة – الرشد مكتبة


