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 المقدمة

تَ غحِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت أَعحَمالَِنا، َمنح  َتِعيُنُه َوَنسح ُد لِلَِّه َنسح مح ِدِه اللَُّه اْلَح ْح  ََ 
ُد َأنح ََل إِلََه ِإَلَّ اللَُّه،  َْ ِللح َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح ُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح َُضح َْ َوَأشح

"يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا ، "يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ ِإَلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن"
ُهَما رَِجاَلا َكِثيراا َوِنَساءا َوات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِمن ْ

"يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه ، اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا"
ا"  ، أما بعد،َوُقوُلوا قَ ْوَلا َسِديدا

ة من املنزلة، وما ألهلْا الدارسني       فَل خيفى على مسلم فضَل عن طالب العلم ما للسنة النبَو
 هلا الناشَرن هلا من الرفعة، كيف َل وهم ورثة الشَرعة، ورثوها عن النيب صلى اهلل عليه وسلم؛

 ُهمح ُورَّاثُهُ الحِعلحُم  ِمريَاُث  النَّيبِّ  َكَذا أَتَ  ى ... ِف النَّصِّ َوالحُعَلَماُء 
َر َحِدَِثِه ... ِفينَ  ا  َفَذاَك  َمَتاُعُه   َوأَثَاثُهُ  َتاُر َغي ح  َما َخلََّف الحُمخح

َشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات  والحديث
ْما للمتقني والفجار، رب العاملني تعاىل، واإلخبار عن صفات اجلنة والنار، وما أعد اهلل تعاىل في

وما خلق اهلل ِف األرضني والسموات من صنوف العجائب وعظيم اآلَات، وذكر املَلئكة املقربني، 
ونعت الصافني واملسبحني، وِف اْلدَث قصص األنبياء، وأخبار الزهاد واألولياء، ومواعظ البلغاء، 

ن األمم، وشرح مغازي الرسول وكَلم الفقْاء، وسري ملوك العرب والعجم، وأقاصيص املتقدمني م
صلى اهلل عليه وسلم، وسراَاه ومجل أحكامه وقضاَاه، وخطبه وعظاته، وأعَلمه ومعجزاته، وعدة 
أزواجه وأوَلده وأصْاره وأصحابه، وذكر فضائلْم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبْم، ومبلغ 

ل  أعمارهم، وبيان أنساهبم، وفيه تفسري القرآن العظيم، وما فيه من النبإ والذكر اْلكيم، وأقاَو
 الصحابة ِف األحكام احملفوظة عنْم.
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قد جعلْم اهلل تعاىل أركان الشَرعة، وهدم هبم كل بدعة شنيعة، فْم أمناء اهلل من  وأهل الحديث
خليقته، والواسطة بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وأمته، واجملتْدون ِف حفظ ملته، أنوارهم زاهرة 

ره، وآَاهتم باهرة، ومذاهبْم ظاهرة، وحججْم قاهرة، وكل فئة تتحيز إىل هوى وفضائلْم سائ
ترجع إليه، أو تستحسن رأَا تعكف عليه، سوى أصحاب اْلدَث، فإن الكتاب عدهتم، والسنة 
حجتْم، والرسول فئتْم، وإليه نسبتْم، َل َعرجون على األهواء، وَل َلتفتون إىل اآلراء، َقبل 

لرسول، وهم املأمونون عليه والعدول، حفظة الدَن وخزنته، وأوعية العلم ومحلته، منْم ما رووا عن ا
 إذا اختلف ِف حدَث كان إليْم الرجوع، فما حكموا به فْو املقبول املسموع.

منْم كل عامل فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد ِف قبيلة، وخمصوص بفضيلة، وقارئ  وأهل الحديث
ْور العظيم، وسبيلْم السبيل املستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم متقن، وخطيب ُمسن، وهم اجلم

َتظاهر، وعلى اإلفصاح بغري مذاهبْم َل َتجاسر، من كادهم قصمه اهلل، ومن عاندهم خذهلم 
اهلل، َل َضرهم من خذهلم، وَل َفلح من اعتزهلم احملتاط لدَنه إىل إرشادهم فقري، وبصر الناظر 

 على نصرهم لقدَر.بالسوء إليْم حسري، وإن اهلل 
حفظوا على األمة أحكام الرسول، وأخربوا عن أنباء التنَزل، وأثبتوا ناسخه  وأهل الحديث

ومنسوخه، وميزوا ُمكمه ومتشاهبه، ودونوا أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله، وضبطوا على 
، ومأكله ومشربه، حىت اختَلف األمور أحواله، ِف َقظته ومنامه، وقعوده وقيامه، وملبسه ومركبه

القَلمة من ظفره ما كان َصنع هبا، والنخاعة من فيه كيف كان َلفظْا، وقوله عند كل فعل 
حيدثه، وكذا كل موقف َشْده، تعظيما لقدره صلى اهلل عليه وسلم، ومعرفة بشرف ما ذكر عنه 

قامات األولياء، وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته، ومآثر عشريته، وجاءوا بسري األنبياء، وم
واختَلف الفقْاء، ولوَل عناَة أصحاب اْلدَث بضبط السنن ومجعْا، واستنباطْا من معادهنا 
والنظر ِف طرقْا، لبطلت الشَرعة وتعطلت أحكامْا، إذ كانت مستخرجة من اآلثار احملفوظة، 

 ومستفادة من السنن املنقولة.
سم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، َكفيه شرفا أن َكون امسه مقرونا با وصاحب الحديث
 ."َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم"وذكره متصَل بذكره 
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على من خصه اهلل تعاىل هبذه املرتبة، وبلغه إىل هذه املنزلة، أن َبذل جمْوده ِف تتبع  فالواجب
م وسنته، وطلبْا من مظاهنا، ومحلْا عن أهلْا، والتفقه هبا آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

صدف عما َقل نفعه وتبعد  والنظر ِف أحكامْا، والبحث عن معانيْا، والتأدب بآداهبا، َو
وِف اْلدَث حقه من الدراسة  فائدته، من طلب الشواذ واملنكرات، وتتبع األباطيل واملوضوعات، َو

عناَة بأصول علم اْلدَث وشرائطه، ومعرفة مذاهب السلف واْلفظ والتْذَب والضبط، وذلك بال
ِف ذلك، ليستدل به على فضل احملدثني واجتْادهم ِف حفظ الدَن، ونفيْم حتَرف الغالني، 
وانتحال املبطلني، ببيان األصول من اجلرح والتعدَل، والتصحيح والتعليل، وحكم التدليس 

 . (1)من تأمله، ونظر فيه إذا انتْى إليه واَلحتجاج باملراسيل، وغري ذلك مما َقف عليه
 :(2)ِف القدمي واْلدَث، فمن األوائل ِف ذلك اُعنوا بالتصنيف ِف علوم اْلدَث كثري  قدواألئمة 

"المحدث ، صنف كتابه: ه ( 063)تالقاضي أبو ُممد، اْلسن بن عبد الرمحن، الرامْرمزي،  -
 ، لكنه مل َستوعب.الفاصل بين الراوي والواعي"

"معرفة ، كتابه: ه ( 534)تألَّف اْلاكم، أبو عبد اهلل ُممد بن عبد اهلل، الشْري بابن البّيع، مث  -
، وصفه ِف مقدمته بأنه: "كتاب خفيف َشتمل على ذكر أنواع علم اْلدَث علوم الحديث"

 مل َْذب، ومل َرتب. "، لكنهمما حيتاج إليه طلبة األخبار، املواظبون على كتابة اآلثار
، فعمل على كتابه ه (503)تأبو نعيم، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد، األصبْاين،  مث تَله -

 وأبقى أشياء للمتعقب. "مستخرجا"،
، فصنف ِف ه (560)تمث جاء بعدهم اخلطيب، أبو بكر، أمحد بن علي بن ثابت، البغدادي،  -

"الجامع ْلخالق اه: ، وِف آداهبا كتابا مس"الكفاية في علم الرواية"قوانني الرواَة كتابا مساه: 
"السابق والالحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ ، وصنف: الراوي وآداب السامع"

"تلخيص المتشابه في ، و"المتفق والمفترق"و "الفصل للوصل المدرج في النقل"و واحد"
وقلَّ  "اْلسماء المبهمة في اْلنباء المحكمة"، و"موضح أوهام الجمع والتفريق"و الرسم"

                                                 

 شرف أصحاب اْلدَث. - ِف علم الرواَةفاَة من كَلم اخلطيب، الك(1)
 .الفكر خنبة توضيح ِف النظر نزهةمقدمة  َنظر:(2)
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فن من فنون اْلدَث إَل وقد صنف فيه كتابا مفردا،  فكان كما قال اْلافظ أبو بكر بن 
 نقطة: كل من أنصف علم أن احملدثني بعد اخلطيب عيال على كتبه.

"جامع بيان العلم ، كتابهه(560)توألف أبو عمر، َوسف ابن عبد الرب، النََّمري، القرطيب،  -
  وغريمها."اَلستذكار" و"التمهيد"  مع ما نثره ِف ثناَا كتبه ك  وفضله"

: "اإللماع إلى ، كتابا مساهه (455)توألف القاضي عياض بن موسى، أبو الفضل، اليحصيب،  -
 .معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"

وأمثال ذلك من التصانيف اليت اشتْرت، وبسطت ليتوفر علمْا، واختصرت ليتيسر فْمْا 
أبو عمرو، عثمان بن الصَلح بن عبد الرمحن، الشْرزوري،  وحفظْا، إىل أن جاء تقي الدَن،

، فصنف كتابه املشْور، وأمَله شيئا بعد شيء، واعتىن بتصانيف اخلطيب املفرقة فجمع ه  (650)ت
شتات مقاصدها، وضم إليْا من غريها خنب فوائدها، فاجتمع ِف كتابه ما تفرق ِف غريه، فلْذا 

داروا من بعده ِف فَ َلكه، فَل حيصى كم ناظم له وخمتصر، عكف الناس عليه، وساروا بسريه، و 
 ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.

ا،  - "إرشاد طالب الحقائق إلى ِف:  ه (676)تفاختصره النووي، حيىي بن شرف، أبو زكَر
"التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير مث اختصر خمتصره ِف:  معرفة سنن خير الخالئق"

"تدريب ِف: ه (199)توشرحه جَلل الدَن، عبد الرمحن ابن أيب بكر، السيوطي،  ،النذير"
 الراوي في شرح تقريب النواوي"

واختصره: تقي الدَن، أبو الفتح، ُممد بن علي بن وهب، املعروف بابن دقيق العيد،  -
 "اَلقتراح في بيان اَلصطالح"، ِف: ه (737)ت

 ."اختصار علوم الحديث"، ِف: ه (775)تكثري،   واختصره: أبو الفداء، إمساعيل بن عمر بن -
 . ه (715)تونكَّت عليه أبو عبد اهلل، ُممد بن عبد اهلل بن هبادر، بدر الدَن، الزركشي  -
 .ه (247)تونكَّت عليه أَضا اْلافظ أبو الفضل، أمحد بن علي ابن حجر، العسقَلين،  -
"الشذا ، كتابه: ه (237)تاسي، وصنف عليه إبراهيم بن موسى بن أَوب، برهان الدَن، األبن -

 الفياح من علوم ابن الصالح"
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"محاسن اَلصطالح ، كتابه: ه (234)توأبو حفص، عمر بن رسَلن، سراج الدَن، البلقيين،  -
 في تضمين كتاب ابن الصالح"

كتابه  ،ه (236)توالعراقي، َزن الدَن، أبو الفضل، عبد الرحيم بن اْلسني بن عبد الرمحن،  -
  إليضاح على كتاب ابن الصالح"."التقييد وا

 المنظومات التي لها صلة بكتاب ابن الصالح

وكما اعتىن العلماء باَلختصار والشرح والتنكيت، فقد اعتنوا أَضا بنظمه ليسْل حفظه 
الخويي والتجيبي والعراقي نظمه كثري من العلماء، قال السيوطي: وممن نظمه فومدارسته، 
 .والبَ ْرَشْنِسي  

 خويي منظومة ال

، وهو من تَلميذ ابن الصَلح، ه ( 610)تل محمد بن أمحد اخلَُوِّي، شْاب الدَن، الشافعي، 
"أقصى اْلمل والسُّول في وكانت له األسبقية ِف ذلك، فْو أول الناظمني له، ومسى منظومته: 

بلغ عدد أبياهتا: علم حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم"   ، قال ِف مقدمتْا:(بيت9693)َو
َدُر َما ِبِعلحِمِه ال َمرحُء ُعيِن   ُعُلوِم السَُّننِ  فإنَّ أَن حَواعَ   َأجح

رح  َْ تَ  ا واشح َْ ُر َما ُصنَِّف ِفي َماِم ال ُمعحَتبَ رح   وَخي ح  ِكَتاُب َشيحِخَنا اإلحِ
َو الَِّذي بِابحِن الصَََّلِح َُ عحَرفُ  ا  َوهح َْ  ِمث حَلُه ُمَصنَّفُ  فَ َليحَس ِفي

ِْبَ  ََل   لُبَُّه خُمحَتِصَرا َوَقدح َنَظمحتُ  َتِصَرا ُمسح ِظ َوََل ُمقح  اللَّفح
أََلهح  ِثَلهح   َلِكنَّيِن ذََكرحُت ُكلَّ َمسح َمح َر األح ُت ِمنحُه َغي ح  َوَما تَ رَكح

َبِة الحَقوحلِ  ََلَل َوَما أََتى  َمنح قَاََل  ِإىَل  َوِنسح ِتدح  ِخََلَلُه اسح
 .ل حلق الدروس وأهنا مل تطبع بعد تدخوذكر ُمقق األلفية أهنا مل تشتْر ومل

، ِف أطروحة قدمْا لنيل درجة املاجستري ت بعد ذلك بتحقيق نواف عباس حبيبمث طبعقلت: 
ت سنة:   .7394بالكَو
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 ألفية التجيبي

: ألف ألفية السيوطي، قال ه (743)ت لسعد بن أمحد بن إبراهيم بن لُِيون، أبو عثمان، التجييب، 
أخذا من ابن مالك، خلص فيْا كتاب ابن الصَلح مع زوائد "الخالصة" اها ِف علوم اْلدَث مس

، ومما نقله السيوطي "البحر الذي زخر"وقد نقل منْا السيوطي ِف مواضع من كتابه  اه لطيفة.
 :بيان مظلن اْلدَث اْلسنمنْا قوله ِف 

َنَداتِ  َوِف اجَلَوامِع أََتى َوالح   ُمَصن ََّفاتِ  وََكثُ َر اْلََسُن ِف الح   ُمسح
َكام والح   ُمَوطَّآتِ  كَذاَك ِف الُسَنِن َوالح   ُمنحتَ َقياتِ  نَ َعمح َوِف اأَلحح

 منظومة البَ ْرَشْنِسي  

، ه (232)تاملعروف بالبَ رحَشنحِسّي،  الشافعي، املصري،ل محمد بن عبد الرمحن بن عبد اخلالق، 
ليْا، ذكرمها السيوطي ونقل وله شرح ع "المورد اْلصفى في علم حديث المصطفى"مساها: 

، اقي، وَل َدرى أَْما أسبق بالنظمكان معاصرا للعر ، و "البحر الذي زخر" منْما ِف مواضع من
 :ومما نقله السيوطي منْا قوله ِف تعَرف "اْلدَث اْلسن"

 ٍح َقدح ُحِصرح َصِحي َولَيحَس ِف َحد     رح شِ تَ نح ِه مُ َحَسُن الَكََلُم ِفي لح ا

 والمنظومات التي لها صلة بها ألفية العراقي

 ألفية العراقي، خصائصها وعناية العلماء بها

"فتح المغيث بشرح الفية كما مسى السخاوي شرحه   "ألفية الحديث"، وُتسمى "ألفية العراقي"
 كما قال عنْا ناظمْا:   "التبصرة والتذكر"، وتسمى أَضا الحديث"

ا تَ بحِصَرًة لِلحُمبَتِدي َْ تُ  ِندِ َتذحكِ   َنَظمح ِْي َوالحُمسح  َرًة لِلحُمنحَت
وهي أشْر األلفيات على اإلطَلق، وأكثرها تناوَل من العلماء بالشرح والتدَرس، وهي كما قال 

بة، وحدود منيعة، وموضوعات بدَعة، زكريا اْلنصاري : اشتملت على نقول عجيبة، ومسائل غَر
بلغ عدد أبياهتا ألف ، وقد متيَّزت هذه (9337)بيت وبيتني  مع كثرة علمْا، ووجازة نظمْا.اه  َو

 األلفية بعدة خصائص نذكر منْا:
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 أنه نظم فيْا مقدمة ابن الصَلح، وزاد أشياء تعقبه هبا واستدركْا عليه، كما قال: .9
ا َْ ا ِعلحًما  الصَََّلِح َأمجحََعهح  ابحنَ  ل َخَّصحُت ِفي َْ تُ   تَ رَاُه َموحِضَعهح  َوزِدح

وأقسامه دون كثري من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليْا وما تكرر  املراد مسائله :العراقي قال
ْلكم على ما ومع ذلك زاد فوائد مجة، ورد على ابن الصَلح ِف مواضع، كما ِف مسألة ااه ، فيه.

ومل َوجد ذلك لغريه من األئمة، فإن ابن الصَلح قرر أنه من قبيل اْلسن،  تفرد بتصحيحه اْلاكم
عمل   به، إَل أن تظْر فيه علة توجب ضعفه، قال العراقي:حيتج به َو

 ملَح َُ َردح  َما َحَسن   َفَذاكَ  بِهِ   َما ان حَفَردح : َوقَالَ ........ 
قُّ  ِبِعلٍَّة،  ................... ََليحقُ   حُيحَكمح ِبَا أنح  َواْلَح

رد بتصحيحه َتتبع قال العراقي: تقَرره: أن اْلكم عليه باْلسن فقط حتكم، فاْلق أن ما انف
بالكشف عنه وحيكم عليه ِبا َليق حباله من الصحة أو اْلسن أو الضعف، ولكن ابن الصَلح 
 رأَه أنه ليس ألحد أن َصحح ِف هذه األعصار، فلْذا قطع النظر عن الكشف عليه. ومن ذلك:

 ََُصوِّبح َصوحبَهح  وملَح  َلُه، َكذا  ابحُن َشيحَبهح  رََأى َوِمث حَلهُ : قَالَ 
 أي: ومل َعرج صوب مقصده.  "َوَلْم ُيَصوِّْب َصْوبَْه"أي: َلبن الصَلح.  "َكذا َلُه"

 جل مباحث علم املصطلح، كما وصفْا بقوله: تضمنَّ تقد  اأهن .7
ِْمَّهح  ِذِه الح َمَقاِصُد الح ُم َْ  ِعلحِم الح َحِدَِث َرمسحَهح  ِمنح  ُتوِضحُ   فَ 

 ن هذه األمثلة، كقوله مثَل ِف املعلل: اإلكثار من التمثيل وبيان ُمل الشاهد م .0
َي َتَِيءُ  َندِ  ِف  تَ قحَدحُ   ِف السََّندِ  َغالًِبا َوهح ِ ِبَقطحِع ُمسح  الح َمْتح

 َصرَُّحواالْ بَ ي َِّعاِن بِاْلِخَياِر" "َك   َوقحِف َمرحُفوٍع، َوَقدح ََل تَ قحَدحُ  َأوح 

مِ  رً   ُعبَ يحٍد أَبحَدََل  بحنِ  ََ عحَلى ِبَوهح  نَ َقََل  ِحنيَ  ا ِبَعبحِد اهللِ َعمح

ِ َك    ا فَ نَ َقَلهح   "نَ ْفِي اْلَبْسَمَلْه"َوِعلَُّة الح َمْتح َْ يَ   إذح َظنَّ رَاٍو نَ فح

"َأْحَفُظ َشْيئاا ِفيهِ   "ََل ََ ُقوُل:  أنَّ أََنًسا َوَصحَّ   ِحنَي ُسِئََل  

 السرب والتقسيم، كقوله مثَل:دقة  .5
َماِن؛ ُمُه ِعنحَد الشُُّذوِذ َسبَ َقا  ُمطحَلَقا فَ َفرحد   الحَفرحُد ِقسح  َوُحكح
َبةِ  تَهُ  َوالحَفرحُد بِالنِّسح  بِِثَقٍة، َأوح بَ َلٍد ذََكرحَتهُ   َما قَ يَّدح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ٍر ِاَلَّ َواِئلح   قَ وحِل الحَقاِئلح  ََنحوُ  َأوح َعنح ُفََلٍن،  ملَح ََ رحوِِه َعنح َبكح
رَهح  َرهح  ملَح   ملَح ََ رحوِِه ثَِقة  ِاَلَّ َضمح ِل الح َبصح ُر أَهح  ََ رحِو َهَذا َغي ح

 استيعاب اخلَلف ِف املسألة وعزو األقوال ألصحاهبا غالبا، كقوله مثَل: .4
 فَالشَّاِفعيُّ حقََّقهح  ِفيِه الح َمََل،  َما خُيَاِلُف الث َِّقهح  َوُذو الشُُّذوذِ 

تَ َرطح  َرُد الرَّاِوي فَ َقطح َولِلحَخِليليح مُ   َوالح َحاِكُم الح ِخََلَف ِفيِه َما اشح  فح
 الن َّْهي َعْن بَ ْيِع الَوََل َوالِهَبِة""ك    ِبَفرحِد الث َِّقةِ  َوَردَّ َما قَاََل 

سَلسة النظم وجزالة األلفاظ وسَلمتْا من التعقيد اللفظي واملعنوي، وإَراد النصوص  .6
قدرة الفائقة للعراقي اْلدَثية بألفاظْا غالبا ِف نظمه مع عدم اإلخَلل بالوزن، مما َظْر امل

 على النظم، كقوله ممثَل لَلعتبار وال متابعات والشواهد:
ظَةُ   َلْو َأَخُذوا ِإَهابَ َها"" ِمثَالُهُ  بَاغِ " فَ َلفح "الدِّ  َما أََتى هِبَا 

رٍوَعنح  َنٍة، َوَقدح  ابنُ  ِاَلَّ  َعمح رو   ُتوِبعَ   ُعيَ ي ح بَاِغ" ِف  َعمح  فَاعحَتَضدح  "الدِّ

 ِف الحَبابِ  َشاِهد   ِفيهِ  َفَكانَ   "أَيَُّما ِإَهاِب" نَاَوَجدح  مُثَّ 

ونظرا ملا متيَّزت به هذه األلفية، أصبحت ُمّل اهتمام العلماء وطَلب العلم، فتنافس الطَلب ِف 
 عليْا، ف  : تحفظْا، وتتابع العلماء على خدمتْا بشرحْا والتنكي

 .وتركه منه اْلجم فاستطاله وملَّ  ، لكنه رآه كبريشرحا كبيراشرحْا العراقي نفسه  .9
فتح مقفلْا، ما   "شرح التبصرة والتذكرة"مث ألف .7 وصفه بأنه متوسط، َوضح مشكلْا، َو

 كثر فأمل، وَل قصر فأخل، مع فوائد َل َستغين عنْا، وفرائد َل توجد جمتمعة إَل فيه.
"مفتاح به ، ِف كتاه (255)توشرحْا مشس الدَن، ُممد بن عمار، أبو َاسر، املالكي،  .0

، وهو من تَلميذ العراقي، وذكر أنه قرأها على السعيدية في شرح اْللفية الحديثية"
العراقي وأجازه هبا، ووصف شرحه بأنه: تعليقة موضحة أللفاظه ومعانيه، متبعا فيه شرح 

 الناظم، مع التذَيل بالفوائد.
، ِف كتابه (ه 224)توشرحْا أبو اْلسن، إبراهيم بن عمر، برهان الدَن، البقاعي،  .5

، وهو كما قال: فوائد ونكت وأحباث، تتعلق "النكت الوفية بما في شرح اْللفية"
 باأللفية اْلدَثية وبشرحْا ِف مصطلح أهل اْلدَث.
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، قال عنه: ه (210)توشرحْا َزن الدَن، عبد الرمحن بن أيب بكر، َعرف بابن العيين،  .4
دَن العراقي تغمده اهلل برمحته تعليقا أن أخلص من كَلم اْلافظ العَلمة َزن ال قصدت

با للفْم.  لطيفا على أرجوزته ِف علم اْلدَث، وأن أجعله ممزوجا تسْيَل للنظم وتقَر
، ِف كتابه: ه (137)توشرحْا مشس الدَن، ُممد بن عبد الرمحن، أبو اخلري، السخاوي،  .6

فْم املنيف، وصفه بأنه: تنقيح لطيف، وتلقيح لل "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"
شرحت فيه ألفية اْلدَث، وأوضحت به ما اشتملت عليه من القدمي واْلدَث، ففتح من  

 كنوزها احملصنة األقفال كل مرتج، وطرح عن رموزها اإلشكال بأبني اْلجج. 
 فكان هذا الشرح حبق موسوعة علم املصطلح، ومرجعا ألهله ِف حتصيل مباحثه.

"فتح ، ِف كتابه: (ه 176)تَا بن ُممد، األنصاري، وشرحْا َزن الدَن، أبو حيىي، زكر  .7
ربز دقائقْا، وحيقق مسائلْا،  الباقي على ألفية العراقي" وصفه بأنه: حيل ألفاظْا، َو

 .. ضاما إليه من الفوائد املستجادات ما تقر به أعني أويل الرغبات..وحيرر دَلئلْا

 مرزوق  " َلبن"الروضة منظومة

"روضة اإلعالِم (، وهو من تَلميذ العراقي، مساها ه 256توق اْلفيد)ل محمد بن أمحد ابن مرز 
، قال الكتاين ِف فْرس الفْارس: له منظومتان ِف علم اْلدَث مسى بعلم أنواع الحديث الساِم"

وقد كانت له  مجع فيْا بني ألفييت العراقي وابن ليون ِف ألف وسبعمائة بيت.اه  "الروضة"إحدامها 
 :ح ذلك بقولهنظم واحد، كما وضَّ  لفيتني، مث بدا له أن مجمع بينْما ِفعناَة ِبدارسة األ

 ِف الحَفنِّ ِمنح ِعلحِم الح َحِدَِث ِذي الح ُحَلى  َأينِّ قَ رَأحُت َمَع َساَداٍت ُعَلى
ِ  ابحنِ  ِنظَامَ  ثُ مَّ   َشيحِخَنا الحِعرَاِقي الزََّحنِ  ِنظَامَ   لُِيوَن اللَّنيِّ
 قَ َواِعِد التََّمامح  رَاِبعَ  ََُكونُ   َأين َعَلى ِنظَامح َما َجرَّ  َفَذاكَ 
َنِ  َزَحنِ  ِبَزَحنِ   لُِيوَن أَت حَقَنا ِمنح إبحنِ  َواللِّنيِ   َقدح تَ َزَ ََّنا الدِّ

للوزن، واْلاصل أنه اعترب نظمه رابع قواعد هذا العلم  "إْبِن"بقطع اهلمزة ِف  "ِمْن إْبِن لُِيوَن"قوله 
نة نظم شيخه العراقي وليونة نظم ابن ليون.  هظومة ابن ليون والعراقي، وأنقدمة ومناملمع   أخذ َز
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على النت، وهي قد  ومتاحوهو مصوَّر مكتبة األسكوَر ال، موجود ِف هذه املنظومة  وخمطوط
ادات على ابن الصَلح وألفية العراقي، ومما َدل على ذلك املثال التايل؛  حوت َز

ضيل الصحيحني على غريمها، وكذا املفاضلة بينْما، وأن كتاب ذكر ابن الصَلح مسألة تف
البخاري أصح الكتابني صحيحا وأكثرمها فوائد، وذكر عن أيب علي الفارسي وبعض املغاربة 
تفضيل صحيح مسلم على البخاري، وذكر عن الشافعي أنه قال: ما أعلم ِف األرض كتابا ِف 

 ل ذلك قبل وجود كتايب البخاري ومسلم.العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، فإمنا قا
وما ذكره ابن الصَلح عن الشافعي أمهله العراقي ومل َتعرض له ِف ألفيته، وذكر ابن ليون التجييب 

 املوطأ، وأضاف قوَل مفاده أن بعض أهل الغرب فضل املوطأ على الصحيحني، فقال:
ِلم    الصِّحَِّة لِلحُبَخارِي َوِعلحمُ    نُ َمارِيََل  تَالِيهِ  َوُمسح

ا َِلبحِن الصَََّلحح  َجزحًما، َوَذا  الحُمَوطَّأُ، َوَهِذِه الصَِّحاحح  ثُ مَّ  َْ  تَ رحتِيبُ 
ِلم   مُ  بِالحَغرحبِ  َوُمسح مُ  َكَذا الحُموطَّأُ   َقدح َُ َقدَّ ُْمح َُ َقدِّ  بَ عحُض

مث إن ابن إن املوطأ أصح من الصحيحني.اه   :قال السيوطي بعد حكاَة هذا: فأفاد حكاَة قول
 مرزوق ذكر هذا كلَّه وزاد عليه، فقال:

 حَتحِت السََّما ِمنح  اهللِ  ِكَتابِ  بَ عحدَ   َأَصحُّ َما: َشاِفِعي َِّنا َوقَ وحلُ 
َما   أِلَنَّهُ   َقدح أُوََِّل  لِ َماِلٍك، ُمَوطَّأ   ُْ َل  َقدح   ُجِعََل    قَ ب ح
َمامِ  الصََّوابُ  َبلِ : قُ لحتُ  ُْمُ  َماِلك   ِإذح   ِإطحََلُق اإلحِ ُم  َعَلى التََّمامِ  نَ جح

َنا ِإَذا اعحُتربَ  ِإَلَّ  تَ ىَن  الحَمرَاِسيلِ  ِمنَ   َما َتَضمَّ ٍه َُ قح  َوِفقح
ِلم    َعَلى الصَِّحيحِ  زَاِئدٍ  ِمنح  َذا َوَغي حرُ   َهاُهَنا ُهَو الرَِّجيحح  ِمنح  َفُمسح

 منظومة "الحديقة" َلبن مرزوق

ِف وهي وهي مطبوعة؛ طبعتْا دار الكتب العلمية،  ،"الحديقة"اها ذكرها الكتاين، وذكر أنه مس
 :قوله ا َدل على ذلكومم ،"الروضة"اختصار ل منظومته السابقة اْلقيقة 

ا انحِشرَاحح   َلُه َعَلى الحَكِثرِي اَِلقحِتَاحح  َفَمنح  َْ َضَة" ِإذح ِفي ِصِد "الرَّوح  فَ لحيَ قح
تِ  َوَمنح   "الح َحِدََقِة" اقحِتَصارح  َعَلى ََُكنح لَهُ   َصارح ََ ِملح ِبطَبحِعِه ِلَِلخح
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 ألفية السيوطي، خصائصها وعناية العلماء بها

"منظومة ومساها شارحْا الِتمسي ب   "ألفية السيوطي" وأشْر املنظومات املتعلقة بألفية العراقي:
 : ، وقال ِف مقدمتْا"نظم الدرر في علم اْلثر"، وقد مساها ناظمْا علم اْلثر"

ا  حَتحِكى الدَُّررح  أَلحفيَّة   َوَهِذهِ  َْ  ِعلحَم األَثَ رح  َمنحظُوَمة  َضمَّنحتُ 

: قد زادت قواعد وضوابط ورِبا زادت بابا بكامله، فلله دره ما محمد آدموهي كما قال الشيخ 
   أمجع منظومته، وأغزر فوائدها، فجزاه اهلل عن خدمة العلم وأهله خري ما جزى ُمسنا بإحسانه.اه

، وقد ذكر أنه نظمْا ِف (وِف ذلك اختَلف بني النسخ 115)وعدد أبياهتا أربع وتسعون وتسعمائة بيت 
 مخسة أَام، قال:

ََّامِ  ا ِف مَخحَسِة األح َْ تُ  َرةِ   َنَظمح يحِمِن الحَعَلَّمِ  ِبُقدح َْ  الحُم

ألفية السيوطي ِف وهذه السرعة العجيبة أوقعته أحيانا فيما َل حيسن استعماله من الِتاكيب، و 
 قال ناظمْا: فقداْلقيقة فرع عن ألفية العراقي 

رِ  َواحق حرَأح ِكَتابًا ِذِه،  ِمنحُه اَِلصحِطََلحح  َتدح َْ ا، َك َْ ِل  َوابحِن الصََّلحح  َوَأصح

 بعدة مميزات منْا:عن أصلْا َعين ألفية العراقي، ومع ذلك فقد متيزت  "َوَأْصِلَها"فقوله: 
 وزاد أشياء تركْا أو أمهلْا العراقي وابن الصَلح، بل وبعض األبوابأنه استدرك وتعقب  .9

أَنْ َواٌع َعَشَرٌة ِمَن اْْلَْسَماِء َواْلُكَنى َمزِيَدٌة َعَلى اْبِن "، كما قال ِف األمساء والكىن: أحيانا
ادات وَنوها هي مقصودنا األول هبذا العمل، وقد أث، "الصَّاَلِح َواْْلَْلِفيَّةِ  بتناها وهذه الَز

ادات أغفلناها  حبمد اهلل ِف مواضعْا من هذا اجلمع، ومجدر التنبيه إىل أن بعض الَز
لضعفْا وجمانبتْا الصواب، كما ذكر أن رواَة الفساق واملتْمني بالكذب تقوي رواَة 

 بعضْم البعض، فريتقي هبا إىل اْلسن، قال:
َما  ............................ َوَما َْ ٍق اَوح َُ َرى ُمت َّ  َكاَن لِِفسح
نحَكاِر بِالت ََّعدُّدِ  َا ََِصرُي َكالَِّذي بُِدي  ََ رحَقى َعِن اإلحِ  َبلح ُرِبَّ

أي كاْلسن الذي بدئ به الباب، وهذا من تساهله ِف التحسني بتعدد  "َكالَِّذي بُِدي" فقوله:
ي والعراقي ِف نالطرق،  يظمْما، وقد ردَّ هذ القول كل من اخلَو  :قال اخلَو
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قِ  َوَضعحُفهُ  بُ ُروا الحُوُجوهِ  تَ َعدُّدُ   َُ َؤث ُِّر           ََل  لِلِفسح  ِفيِه فَاخح

 وقال العراقي:
 َأوح َقِوَي الضَّعحُف فَ َلمح مُجحرَب َذا  َوِإنح ََُكنح ِلَكِذٍب َأوح َشذَّا

كذب، مث جاء من طَرق : إذا كان ضعف اْلدَث لفسق الراوي أو اهتامه بالأحمد شاكرقال 
أخرى من هذا النوع، فإنه َل َرقى إىل اْلسن، بل َزداد ضعفا إىل ضعف، إذ إن تفرد املتْمني 
د  َؤ ه غريهم، َرجح عند الباحث التْمة، َو بالكذب أو اجملروحني ِف عدالتْم حبدَث َل َرَو

لى أحادَث وِف كثري من كتبه ِف اْلكم ع وبذلك يتبين خطأ المؤلف هناضعف رواَتْم، 
ة.  ضعاف بالِتقي إىل اْلسن مع هذه العلة القَو

 أنه استفاد كثريا من آراء اْلافظ خصوصا ِف النخبة وشرحْا، من ذلك قوله: .7
ُر الث َِّقهح   خُمَالًِفا، ِف خُنحَبٍة َقدح َحقََّقهح   ال ُمنحَكُر الَِّذي َرَوى َغي ح

 ما انتقد على ابن الصَلح. عض ب، وهو هبذا قد تفادى أنه اعتىن بِتتيبْا وتنسيقْا .0
وإن كان -وهلذا وغريه نالت هذه األلفية اهتمام الكثري من العلماء وطَلب هذا العلم الشَرف

 :ذلكباْلفظ والشرح والتدَرس، وأهم  فتناولوها-العراقيذلك أقل مما حظيت به ألفية 
 أنه مل َكمله، وهو شرح موسع، إَل"البحر الذي زخر في شرح ألفية اْلثر" شرح السيوطي  .9

 وصل فيه إىل مباحث اْلدَث الضعيف.
 "منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم اْلثر"، ه  (9071)ت ُمفوظشرح الِتمسي، ُممد  .7
 .ه (9031)تأمحد بن ُممد عبد القادر، املعروف بأمحد شاكر،  وشرح حتقيق .0
نظم الدرر  "إسعاف ذوي الوطر بشرحشرح ُممد بن علي بن آدم بن موسى، األثيويب،  .5

 ، وهو أفضل شروحْا املطبوعة.في علم اْلثر"

 تنبيه حول المفاضلة بين اْللفيتين

 ادَّعى السيوطي أن ألفيته أفضل من ألفية العراقي، فنجده َقول ِف مقدمتْا:
ا  حَتِكى الدَُّررح  أَلحفيَّة   وهذهِ   ِعلحَم األَثَ رح  منظومة  َضمَّنحتُْ
ِع َواإِلمجاِز َواتَِّساقِ   رَاِقيأَلحفيََّة    العِ     فائِقة    ِف اجَلمح
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 وأثىن عليْا ِف ِف خامتتْا، وحث على حفظْا وتفْمْا وختصيصْا بالفضل والتقدمي:
ل  ُحلحوُ  َنظحم  َبِدَُع الحَوصحفِ  ْح وُ  تَ َعقُّد   لَيحَس ِبهِ   َس  َأوح َحشح

يمِ  ِْ ِظ َوالت َّفح ِفح ا بِالحفَ   فَاعحَن هِبَا بِاْلح َْ ِل َوالت َّقحِدميِ َوُخصَّ  ضح
كادت عقود   "نظم الدرر في علم اْلثر"وقال ِف شرحه: نظمت ِف علم اْلدَث ألفية مسيتْا: 

اجلواهر تكون ألبياهتا خداما، احتوت على مجيع علوم ابن الصَلح وزوائد ألفية العراقي، وزادت 
د، فبلغت بذلك بضعف ذلك متاما، مع ما حوته من سَلسة النظم، وخلت من اْلشو والتعقي
 ُمَل َل قسام فيه وَل تسامى، وفاقت مزورات هذا الفن مجيعا، ومنظوماته نظاما. 

هذه الدعوى مل تتم له، ومل َُغر هبا أكثر أهل العلم وطلبته، ومل َستغنوا هبا عن ألفية العراقي   ولكن
ه أنه زعم أن كما استغنوا بألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي ِف النحو، واْلاصل من دعوا

 ألفيته فاقت ألفية العراقي ِف اجلمع واإلمجاز واَلتساق، ولنا ِف كل واحدة من هذه الثَلث وقفة؛

 أما من جهة الجمع؛

اداته هذه كانت على حساب أشياء أخرى مجع وزاد على العراقيفَل شك أن السيوطي  ، ولكن َز
رجح الراجح منْا،  قد تكون أوىل منْا، فالعراقي مثَل َذكر اختَلف األئمة، بنيِّ أقواهلم، َو َو

ستطرد ِف ذكر األمثلة والتعليَلت،  السيوطي فإنه َقتصر ِف الغالب على قول واحد وَل َعزو  أماَو
 األقوال ألصحاهبا، وَل َذكر األمثلة إَل نادرا، وخذ مثَل تعَرف اْلسن عند العراقي حيث قال:

َسُن الح َمعحُروُف خَمحَرًجا َوَقدح  ََْرتح رَِجالُُه ِبَذاَك َحدّح   َواْلَح تَ   ِاشح
:َوقَاَل الِّتِمِذيُّ  مَححد ، مح  رَاوٍ  ِمَن الشُُّذوِذ َمعَ   َما َسِلمح    َما اهتُِّ

 َوَقدح َحسََّن بَ عحَض َما انَفَردح  :قُ لحتُ   وملَح ََُكنح فَ رحًدا َوَردح  ِبَكِذٍب،
 َحدٌّ َحَصلح  َذا َما ِبُكلِّ ِفيِه، وَ   َوِقيَل: َما َضعحف  َقرَِب  ُُمحَتَملح 

ِ، أنَّ   بِِإمحَعاين  النَّظَرح   يل   بَانَ   :َوقَالَ  َمنيح  ُكلٌّ َقدح ذََكرح  َلُه ِقسح
ًما، َوزَادَ  ٍر أَوح ُشُذوٍذ مشََُِل  َوََل   َما ُعلََِّل  َكونَهُ  ِقسح  بُِنكح

َتعِمُلهح  ُْمح ََسح اُء ُكلُّ َْ بَ ُلهح  لُّ الح جُ  َوالحُعَلَماءُ   َوالحُفَق ُْمح ََ قح  ِمن ح
َو بِأَقحَساِم الصَِّحيِح ُملحَحقُ  يًَّة،  َوهح  ََل ََ لحَحقُ  ََُكنح  َوِإنح  ُحجِّ
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 وقارنه مع تعَرف السيوطي الذي أخذه عن ابن حجر ومل َعزه إليه:
ِه َما اتََّصََل  ِف  ال ُمرحَتَضى لٍ   َحدِّ  َضبحطُُه َوََل  َقلَّ  بِنَ قحِل َعدح

ِتَجاَج مَجحَتيب   لَِّل َولحيُ َرتَّبِ َوََل عُ  َشذَّ   َمرَاتًِبا َواَِلحح

 وأما من جهة اإليجاز؛
َرِد عليه هنا ما  واملقصود به قلة األلفاظ مع كثرة املعاين، فْي حسبه أقل عددا وأكثر مجعا، َو

 ذكرناه آنفا، على أنه قد َقع بسبب إمجازه تعقيد وغموض كما حصل له ِف قوله:
 نُ َعيحٍم لَِثَلِثنَي رَِضى أَبُو  َوَقدح َقَضى............ 

َسةِ  ِقي خِلَمح َْ  َمًعا ِف َسَنةِ  مَخحِسنيَ  ِمنح بَ عحدِ   َولِلثََّماِن الحبَ ي ح

َهِقي"قال الشيخ ُممد آدم ِف شرحه: ِف هذا البيت تعقيد شدَد، فقوله ِف أوله:  ، "َولِلثََّماِن اْلبَ ي ْ
وهذا، باطل  ه 503وثَلثني وأربعمائة، إذ أبو نعيم توِف قبله سنة  َوهم أن البيْقي توِف سنة مثانية

 ...، وملا قال السيوطي مادحا نظمه:ه  542ألن البيْقي مات سنة 
ل  ُحلحوُ  َنظحم  َبِدَُع الحَوصحفِ  ْح وُ  تَ َعقُّد   لَيحَس بِهِ   َس  َأوح َحشح

ا ِف بعض املواضع ليست سْلة إن أراد به أهنا كذلك لكل أحد فليس كما قال؛ ألهن :الشارحقال 
 لكل، وإن أراد أهنا سْلة عند العلماء املاهَرن بالفن فْذا َل َعطي هلا الوصف بالبداعة والبَلغة.

 وأما من جهة اَلتساق؛
واملقصود به التنظيم والِتتيب على وجه املناسبة، فالعراقي إمنا سار ِف ألفيته على ترتيب أصلْا أي 

قد مجعْا من تصانيف اخلطيب واْلاكم وغريمها، وأمَلها شيئا بعد شيء،  املقدمة، وابن الصَلح
باإلضافة إىل ،  مثل هذا العلم ليس له أثر كبريولذلك مل حيصل هلا ذلك الِتتيب، مث إن الِتتيب ِف

 هذا، فألفية العراقي أصل أللفية السيوطي، ومصدر من مصادرها؛
 ، كما أعاد قول العراقي:أحيانا َعيد بعض األبيات حبروفْاالسيوطي ف -

ِل الحَفنِّ   خَتُضح بالظَّنِّ  فَاعحَن ِبِه، َوََل  َر أَهح  َوََل تُ َقلِّدح َغي ح
تمه كما قال العراقي: -  وأحيانا َأخذ شطرا منْا َو

ِليَما ُتبح ثَ َناَء اهلِل َوالتَّسح  تَ عحِظيَما لِلنَّيب  َمَع الصَََّلةِ   َواكح
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 قال:فأعاده السيوطي بتعدَل َسري، ف
ِليَما  ُتبح ثَ َناَء اهلِل َوالتَّسح  تَ عحِظيَما َوالرَِّضى َمَع الصََّلةِ   َواكح

 وأحيانا َبدل ترتيب مصراعي البيت مع تعدَله، كما قال العراقي: -
رحَساُل ُذو الح َخَفاءِ   َوَعَدُم السََّماِع َوالِلَِّقاءِ   ََ بحُدو بِِه اإلحِ

 فأصبح عند السيوطي هكذا:
ََفاِء  َوَُ عحَرفُ   ِبَعَدِم السََّماِع َواللَِّقاءِ   اإِلرحَساُل ُذو اخلح

وليس املقصود من هذا اْلط من قيمة ألفية السيوطي، فْي من أجل ما أُلِّف ِف هذا العلم، كما 
قد زادت قواعد وضوابط، ورِبا زادت بابا بكامله، فلله دره ما أمجع  محمد آدم: قال الشيخ

 ا، فجزاه اهلل عن خدمة العلم وأهله خري ما جزى ُمسنا بإحسانه.منظومته، وأغزر فوائده

 الجمع بين اْللفيتين؛ ألفية العراقي وألفية السيوطي

تني ِف هذا الفن، ممنظو  اخِتنا هاتني األلفيتني للجمع بينْما وخصصنامها هبذا العمل ألهنما أجلُّ 
والدارسني، وعليْما أكثر املصنفات  وعليْما املدار ِف دراسته وتدَرسه، فْما حبق عمدة الطَلب

ورغم كثرة املنظومات اليت  -وإن كان ذلك ِف ألفية العراقي أظْر منه ِف ألفية السيوطي-والشروح 
 .ستغن عنْمانظم فيْا العلماء مقدمة ابن الصَلح، إَل أن مكانتْما مل تتزحزح ِف النفوس، ومل َُ 

العلم بقضية املقارنة بينْما، وأَتْما أكثر فوائد،  وقد أولع كثري من أهل زماننا ممن َشتغل هبذا
وأجود سبكا، وأسلس عبارة، وأسْل للحفظ، وأنسب للدرس، فقدم بعضْم ألفية العراقي إلمامة 
مؤلفْا، وكثرة الشروح عليْا وملا تقدم ذكره من خصائصْا، وقدم آخرون ألفية السيوطي لتأخره 

اداته عليه، وكان منْم ف َرق ثالث مست مهته ْلفظْما ودراستْما معا، فكان مآل  عن العراقي وَز
 كثري منْم أن اختلطتا عليه لتشاهبْما، ومل َضبط واحدة منْما.

فألجل جَللة األلفيتني، وما متيزت به كل واحدة عن أختْا، وما تفرق فيْما من الفضائل 
، مع زوائد وفوائد أخرى واحملاسن، رأَنا أن جنمعْما ِف نظم واحد َشملْما وحيقق املقصود منْما

 مستفادة من غريمها من املنظومات والشروح، واملقصود حتصيل فضائلْما معا إن شاء اهلل تعاىل.
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 بيان أن الجمع بين الكتب مقصد من مقاصد التصنيف المعتبرة عند العلماء

ه، أو َنسب ا مل َزل العلماء قدميا وحدَثا َنكرون أن َتشبع طالب العلم ِبا مل َؤته، أو َتزَّ  بغري َز
لنفسه علما أخذه عن غريه، وإن سرقة العلم ملن أشنع األفعال، وأقبح اخلَلل، بل هي أسوأ من 

: أقل حاَلت املدلس عندي أنه َدخل ِف حدَث النيب صلى أبو عاصم النبيلسرقة املتاع، قال 
: َل حيل تدليس الثوب كيع، وقال وٍر""اْلُمَتَشبُِّع ِبَما َلْم يُ ْعَط َكالَِبِس ثَ ْوَبْي زُ اهلل عليه وسلم 

 فكيف تدليس اْلدَث.
فإذا كان هذا كَلمْم فيمن دلَّس، فكيف فيمن كذب ونسب لنفسه ما ليس له، وإنا نعوذ باهلل 

بلسان املعِتف بالضعف  أن ننسب ألنفسنا شيئا ما رزقناه اهلل، وَل وهبنا إَاه، وإنا لنقول
إَل اجلمع والصف والِتتيب، وكله من كَلم أهل العلم، الذَن ليس لنا ِف هذا الكتاب : والتقصري

هم أهل اْلل والعقد ِف هذا العلم الشَرف املبارك، وها هو َحربح هذه األمة ِف عصرنا، اإلمام 
 ُممد بن صاحل العثيمني وهو من هو علما وعمَل، ملا مجع منظومته ِف قواعد الفقه، قال فيْا:

ا َعالِ   اِعِد مُجَََل َهِذي الحَقوَ  ِمنح  َوَهاكَ  َْ  الح ِجَناِن نُ ُزََل  أَرحُجو بِ 
ِل الحِعلحمِ  قَ وحلِ  ِمنح  قَ َواِعد   ا يل  َولَيحسَ   أَهح َْ  ِسَوى َذا النَّظحمِ  ِفي

مع، وبعض التعدَل الذي َل بد كان للشيخ فيْا النظم، فليس لنا ِف هذا العمل سوى اجل  ذافإ
 .وزنٍ أو إقامة  معىًن  اممت، إلمنه

: احذر بكر أبو زيدالشيخ قال واجلمع بني املفِتق مقصد من املقاصد الىت اعتىن هبا أعل العلم؛ 
 .اه  "تحبير الكاغد"من التأليف اخلايل من اإلبداع ِف مقاصد التأليف الثمانية، والذي هناَته 

 وقد مجع أمحد بن عبد العَزز املالكي سبعة من هذه الثمانية بقوله: 
َعةٍ  ا تَ َنلح أََمََل  التََّصانِيفِ  ِمنَ   َصُروا َمَقاِصَد الُعَقََل حَ  ِف َسب ح َْ َفظح  فَاحح

ِتَصارَِك ِف  تَ َمامٍ  أَبحدِعح بَ َيانَ   مَجحٍع َورَتِّبح َوَأصحِلحح ََا َأِخي الح َخَلََل   َِلخح
 روض.أي: اخِتاع علما معدوما مل تسبق إليه، كما اخِتع اخلليل علم الع "أَْبدِْع" -9 فقوله:

 أي: تبيني معاين كتاب بالشرح والتفسري، وهذا املقصد من أكثرها طروقا. "بَ َياَن" .7
 "متممة اْلجرومية"أي: تكميل كتاب ناقص، كما صنف اْلطاب كتابه  "تَ َماٍم" .0
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 ، وهذا أَضا من أكثر املقاصد سلوكا.أي: اختصار كتاب مطول وهتذَبه "َِلْخِتَصاِرَك" .5
 فِتق، وهذا له معنيان؛أي: أي مجع امل "َجْمٍع" .4

: مجع شتات مسألة مفرقة ِف بطون الكتب، كما هو اْلال ِف كتب اْلول -
 ."اْلشباه والنظائر"

َلبن  "جامع اْلصول": مجع مضامني عدة كتب ِف كتاب واحد، ككتاب الثاني -
 "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من اْلمهات"األثري، وكتاب 

 .القريواين َلبن أيب َزد
أي: أي ترتيب كتاب على غري وضع صاحبه له لتيسري الوصول إىل ما فيه  "َورَتِّْب" .6

 ."ترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان"  : خصوصا إذا كان أصل وضعه فيه صعوبة، ك
قدميا وحدَثا أي: تصحيح أخطاء الغري، وَل زال العلماء  "َوَأْصِلْح يَا َأِخي الْ َخَلاَل" .7

للخطيب  "موضح أوهام الجمع والتفريق"، ومن طالع مقدمة ضْم بعضاَصوِّب بع
 وقف على أمهية هذا املقصد.

وإَضاح املشكَلت إما ِف  "تعيين المبهمات" والثامن وهو غري مذكور ِف النظم: .2
 مسألة معينة، أو ِف كتاب معني، وهذا املقصد ميكن إدراجه ِف بعض املقاصد السابقة.

ِف مقصدَن، فقال: َل َنبغي ْلصيف أن  ابن العربيأو الثمانية حصرها وهذه املقاصد السبعة 
 َتصدى إىل تصنيف أن َعدل غرضني؛ إما أن خيِتع معىن أو َبتدع وصفا ومتنا، وما سوى هذَن

د الورق والتحل  اه   حبلية السرق. يالوجْني فْو تسَو
ا على اآلخر مسلك سلكه ، وضم زوائد أحدمههذا أن اجلمع بني كتابني أو أكثرمن  واملقصود

 ِف اْلدَث والفقه واألصول واللغة وغريها. ةكثري املصنفات الأهل العلم، وصنفوا بذلك 

 منهج العمل في هذا الجمع

بني ألفييت العراقي وابن ليون، واملعروف عن  "الروضة"ذكرنا سابقا أن ابن مرزوق مجع ِف منظومته 
مجعوا كتابني أو أكثر، فإهنم َذكرون مضمون هذه  أهل العلم ِف مثل هذه التصانيف أهنم إذا
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عيدون صياغة ذلك بطَرقتْم وأسلوهبم، وذلك ملا آتاهم اهلل من العلم، والتمكن من  الكتب، َو
للقيام ِبثل هذا  ةهلياألذا كان عملْم شعرا، أما َنن فليس لنا فنون القول، واملقدرة على النظم إ

، وإدراج ما زاده السيوطي ألفية العراقيلى اْلفاظ على ألفاظ العمل، فاخِتنا طَرقة أخرى قائمة ع
 .قدر املستطاع عليْا مع اْلفاظ على ألفاظْا

ر   ومن جْة أخرى فإن هاتني األلفيتني قد انتشر ذكرمها، وذاع صيتْما، واعتماد العلماء ِف تقَر
وجوه الناس عنْما،  هبما، فَل ميكن صرف -وَنن منْم-مسائل هذا العلم عليْما، وتعلق الطلبة 

 واستبداهلما بغريمها، ولذلك آثرنا أن جنمع بينْما هبذه الطَرق اليت حتصل املقصود، وتوفر اجملْود.
 وقد اتبعنا ِف سبيل ذلك منْجا سرنا عليه نلخصه ِف النقاط التالية:

يزت جعلنا ألفية العراقي هي األصل لشرفْا وشرف مؤلفْا وإمامته ِف الدَن والعلم، وملا مت .9
به عن غريها، ومل نتعرض أللفاظْا بالتغيري أو اَلختصار أو اْلذف، إَل من جْة الِتتيب 
فقط، وهو أكثر شيء انتقد عليْا، فقمنا بتعدَل َسري حسب ما رأَناه مناسبا، وقمنا 

 أَضا ِف بعض اْلاَلت النادرة بفك بعض األبيات كما سيأيت بيانه.
"باللون راقي وأدرجناها ضمن ألفية العراقي، وجعلناها استخرجنا َزادات السيوطي على الع .7

ادات كما َلي:اْلحمر"  ، وكان العمل ِف إدراج هذه الَز
ادات السيوطي ِف أبيات تامة ندرجْا ِف موضعْا املناسب من النظم، مثال: -أ  إذا كانت َز

ثَ َر اجلَاِمُع ِفيِه ِإذح َخرَجح   َفرَجح الضُّعحِف، َعىَن: أبَا ال ِلُمطحَلقِ   َوأكح
ِلمِ   َوِمنح َغرَِِب َما تَ رَاُه فَاعحَلمِ   ِفيِه َحِدَث  ِمنح َصِحيِح ُمسح

ادة ذكرها السيوطي ِف موضع آخر،  -ب أو وأما إذا مل تكن كذلك، فإننا جنتْد ِف إمتامه بَز
 غريها ِبا َناسب النظم، وجعلنا ذلك بني معكوفني، واخِتنا هلا اللون األخضر، مثال:ب

َناًدا فَ َقدح   مُثَّ َقدح  ِحيَح َوالضَِّعيَف،الصَّ  ِمنحهُ   ََ غحُرُب ُمطحَلًقا َأِو اسح
ٍ ََل َسَندح   َما ان حَفَردح[ ُجلِّ  َوَقدح َقَضوحا ِبَضعحفِ ]  َوََل تَ َرى َغرََِب َمْتح

ادة أخذناها وأعدنا صياغتْا من قول السيوطي:   وهذه الَز
 ُقسَِّم الحَفرحُد ِإىَل َغرَِبِ وَ   َوالحَغاِلُب الضَّعحُف َعَلى الحَغرَِبِ 
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، وتعذر إدراج ِف نفس البيت وأما إذا كانت املسألة عند العراقي متداخلة مع غريها -ت
ادة مناسبة، وندرج  ادات السيوطي ضمنْا، فإننا نقوم بفك بيت العراقي، ونتمه بَز َز

 .وطي، مع اْلفاظ على ألفاظ العراقي كاملةيِف السياق ما زاده الس
ما ذكر العراقي قول من قال بعدم عدالة الصحابة الذَن دخلوا ِف الفتنة، وهو مذهب  ل مثال:

 بعض من حاد عن السنة، انتقل بعد ذلك إىل ذكر املكثَرن من الصحابة ِف نفس البيت، فقال:ل
، ِقيَل: ََل َمنح َدَخََل  َوُهمح   ...........................  ُعُدول 

نَ      ةٍ  ِف ، ابحنُ    ُم كح    ثِ    ُروَن ِستَّةُ َوالح ، ِفت ح ََقةُ  أََنس   ...ُعَمَر، الصِّدِّ
ادة هامة، وهي أن النووي نقل إمجاع أهل اْلق الذَن َعتد هبم أن  وقد زاد السيوطي ِف هذا َز

 الصحابة كلْم عدول، من سواء َلبس الفتنة أو مل ََلبسْا، قال السيوطي:
ُْمح َل ََشح  َوُهمح   َُ عحَتدُّ ِبهح  َمنح  الن ََّوِوي: َأمجحَعَ   َتِبهح ُعُدول  ُكلُّ

 فقمنا بفك بيت العراقي بفصل املسألتني، وأدرجنا َزادة السوطي مع إمتام املعىن، فأصبح هكذا: 
، ِقيَل: ََل َمنح َدَخََل  َوُهمح   ..............................  ُعُدول 

نَ      ةٍ  ِف َتبِ  ََل  [هُ َضعحفُ وَ ]، ِفت ح  َُ عحَتدُّ بِهح  َمنح  الن ََّوِوي: َأمجحَعَ   هح ََشح

ُْمح،] ثِيَق ، ابحنُ   َوالح ُم    كح    ثِ    ُروَن ِستَّةُ  [تَ وح ََقُة... أََنس   ُعَمَر، الصِّدِّ
ادات  .0  من غري معكوفني، مثال: "باللون اْلخر"متممة لأللفيتني، وجعلناها  أخرىذكرنا َز

 َكرَّاٍم، َوِف الت َّرحِهيبِ  ابحنِ  قَ وحمُ   يبِ َوَجوََّز الَوضحَع َعَلى الت َّرحغِ 
َاعَ  ِل الح ِملَّةِ  َوَخاَلُفوا ِإمجح ِب َعَلى ِذي السُّنَّةِ   أَهح  ِف ُحرحَمِة الحِكذح

اِوََةِ   وأنَُّه ِمَن الحَكَبائِِر الَّتِ ي َْ ا ِإىَل الح  َْ ِل  تُ رحِدي بَِأهح
رِ   َوَجَزَم الشَّيحُخ أَبُو ُُمَمَّدِ  ِعهِ ِبُكفح  ِإنح ََ قحِصدِ  ِه ِبَوضح

 فالبيت األول للعراقي، والثاين والثالث حملمد آدم، والرابع للسيوطي، وتبدو وكأهنا من نظم واحد.
  النسخ المعتمدة

مل نعتمد على النسخ اخلطية رغم كثرهتا وتوفرها؛ ألن هذه املتون قد خدمت كثريا، وطُبعت مرارا، 
رنا اَلعتماد على أفضل آثالفروق بينْا، و  نة بني النسخ وإثباتفلم نر تضييع الوقت ِف املقار 

 الطبعات املوجودة؛
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 فاعتمدنا ِف ضبطْا على طبعتني؛أما ألفية العراقي: 
طبعة دار املنْاج، حققْا العريب الدائز الفَراطي، وهي طبعة فاخرة خمدومة، وقد  اْلولى:

ضع ُمققْا بني َدَْا مقدمة أثىن عليْا وقدم هلا الشيخ عبد الكرمي اخلضري، وو 
 ضمنْا دراسة جامعة أللفية العراقي، وقد استفدنا منْا كثريا.

طبعة سفيان اْلكمي، وهي طبعة جيدة فاخرة، قدم هلا ِبقدمة أَضا ضمنْا كثريا  الثانية:
بات  من الفوائد، إَل أنه َؤاخذ عليه أنه تصرف ِف النظم، وأثبت ِف األصل تصَو

من الشيخ ُممد سامل والشيخ ُممد اْلسن الشنقيطيني، وتعدََلت استفادها 
َل ِف املقدمة، فْو وإن كان مقصدا  وهذا املسلك الذي سلكه واحتج له طَو
حسنا، وجادة مسلوكة ألهل العلم، إَل أن التصرف ِف األصل غري سدَد، فكان 
بات ِف اهلامش، خصوصا  ذكر التصَو األوىل أن َُثبت النص كما ألَّفه صاحبه َو

وهذه التسمية "ألفية العراقي أو التبصرة والتذكرة"، كتاب باسم: ال جر خأنه أ
كتب الِتاث، ولو أنه مسى ملنْج املعروف واملتبع ِف خدمة  تقتضي ما ذكرناه، وهو ا

با. "تهذيب ألفية العراقي"عمله:  أو َنو هذا لكان األمر قَر
 فاعتمدنا على طبعتني أَضا؛ وأما ألفية السيوطي:

طبعة أمحد شاكر، ولعلْا أجود طبعات هذا املْت، وفيْا ميَّز َزادات السيوطي  ى:اْلول
على العراقي، باإلضافة إىل ما ضمنْا من تعليقات ومباحث نفيسة. 

طبعة ماهر َاسني الفحل، وهي أَضا طبعة جيدة مضبوطة.الثانية: 
 ضبط النص 

؛بعض اَلصطَلحات املستعملة يه علىقمنا بشكل كامل للنص قدر املستطاع، ومجدر التنب
، نثبتْا بدون شكل، مثال:ياء النسبة ونحوها إذا كانت مخففة-

قِ  َْ َل ََ عحين الحبَ ي ح َصح َميحدِ   َوَمنح َعَزا يَواألح َمي َّزَا يَولَيحَت ِإذح زَاَد اْلُح
قرأ به ورش وِف القراءات،  ، وهو معروف ِف لغة العربنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها-

ن نافع، فنرسم اهلمزة ألفا ونضبطْا ِبا َناسبْا، مثال:ع
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 ِإَذا َعَزوحا اَوح  «ُحجَّة   »اَوح  «ُمتحِقن  »  اَوح « ثَ بحت  »َأوح « ثَِقة  »مُثَّ ََِليِه 

 ِإَذا... َن وح ... ُحجَُّة  َن وح ُمتحِقُن  وح  نَ فتقرأ هكذا: ثَِقة  َأوح ثَ بحُت 
ِذ َعنح ََل َمعحرَِفَة الرَّاِوي بِا :َوِقيلَ   هُ خح  َما أَتَانَا ِمنحهُ  ُكلُّ  

ِذ َعنحُه... لَ  فتقرأ هكذا: َمعحرَِفَة الرَّاِوي بِ   خح
وضعنا ترقيما عاما جلميع األبيات، كما وضعنا ترقيما خاصا باأللفيتني  ترقيم اْلبيات: -

الرجوع إىل أصله، وأما ما مل َكن بذلك حافظنا فيه على ترقيم أصل كل منْما ليسْل 
 ْما فإننا َل جنعل له رقما خاصا، وبيانه ِف املثال التايل:من

   اخلاصّ  العامّ 

 ألفية العراقي َوأوحَردوا َما َصحَّ ِمنح أف حرَادِ  .21 .940

َبةِ  .930 .945  ألفية السيوطي ِإِن ان حَفَردح  َذا :َوَصاِحُب النُّخح

 سكر من قصب ال بيت َمنح َرَوى فَإنَّه ِعنحَد انحِفراَدِ   .944

 العناوين

ن أَضا، وسرنا على نفس املنْجية اليت اتبعناها ِف املْت مع إبرازها خبط غليظ؛  قمنا بضبط العناَو
ن ال -  "َمَراِتُب الصَِّحيِح"يت وضعْا العراقي باللون األسود، مثال: العناَو
ن ا - اَمْن َلْم يَ ْرِو ِإَلَّ َحدِ " ليت وضعْا السيوطي باللون األمحر، مثال:العناَو  "يثاا َواِحدا
ن ال -  "[قَ ْولُ ُهْم: "َعْن رَُجٍل"]"يت زدناها باللون األخضر بني معكوفني، مثال: العناَو

ن العراقي والسوطي فكذلك؛ ادة على عناَو  فإذا كانت الَز
ن العراقي:  -  "[َويُ َقابُِلُه الْ َمْحُفوظُ ] الشَّاذُّ "فمثال ما زدناه على عناَو
ن  -  "[تَ ْرتِيُب اْْلََحاِديِث اْلَواِهَيةِ ] َخاِتَمةٌ "السيوطي: ومثال ما زدناه على عناَو

 التعليق على المتن

 على: منا بوضع تعليقات خمتصرة، وركزناق
 عندخترمجا خمتصرا؛ فإن كان ِف الصحيحني أو أحدمها اكتفينا بذلك، إَل  تخريج اْلحاديث: -
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صحيح األخرى وهي صحيح خرجه من السنن األربعة وكتب الناْلاجة، فإن مل َكن فيْما، ف
 ابن خزمية وصحيح ابن حبان واملستدرك للحاكم، وما عدا ذلك نبينه.

: ألن هذه األحادَث سيقت مثاَل لقواعد هذا بيان محل اَلستشهاد من هذه اْلحاديث -
 العلم، مستعينني ِف ذلك ِبا أئمة هذا الشأن ِف شروح األلفيتني وغريها. 

 م املذكوَرن ِف املْت وهم كثريون جدا ختفيفا ْلجم الكتاب.مل نِتجم لألعَل تراجم اْلعالم: -
ر األلفاظ وضبطْا وتوجيه املواضع املشكلة من جْة العربية. -  حتَر
 شرحنا بعض املفردات اليت نعتقد أهنا حتناج إىل مَزد إَضاح وبيان.  -

ل هتذَبه هذا، وقد بذلنا ُقصارى جْدنا وغاَة وسعنا ِف هذا اجلمع، ومل ندخر ممكنا ِف سبي
 : ا املقام ما قاله اإلمام الشاطيبوترتيبه وضبطه، ونقول ِف هذ

َتازُ  يَأخِ  ا الحُمجح َْ ََل   َنظحِمي بَِبابِهِ  أََ ُّ  َُ َناَدى َعَليحِه َكاِسَد السُّوحِق َأمجِح
ََل بِاَِلغحضا  َوَساِمحح َنِسيَجهُ رًا َخي ح  َوُظنَّ ِبهِ  َْ ىَن َوِإنح كاَن َهلح سح  ِء َواْلُح

ِ ِإَصابَة  وَ  نَ يَ نيح سح َدى اْلُح ِتْاد  رَاَم َصوحبً َوا  َسلِّمح إِلحح َرى اجح  َفَأُمحَََل  اَُلخح
َلةٍ َوِإنح كَ  ُه بَِفضح هُ ِحلحِم وَ  ِمَن الح   اَن َخرحُق فَادَّرِكح َوََل  َمنح  لحُيصحِلحح  َجاَد ِمقح

 
نه أن مجعلنا ممن إذا أُعطي واهلَل سبحانه وتعاىل نسأل أن َنفع به كما نفع بأصوله، ونسأله سبحا

 شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صرب، فإن هؤَلء الثَلثة عنوان السعادة.

 وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله نبينا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واْلمد هلل رب العاملني.

 كتبه: أبو عبد اهلل، عبد اهلل بن خالد، اجلزائري.
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ِِ اْل   يذِ  اهلِل  ََحِْد  بَ ْعِد  ِمْن (*)  .2  .1 ِِ لَ عَ   (1)اََل  ى اْمِتَناٍن َجلَّ َعْن ِإْحَصا
 َخْْيِ ِذي الْ َمرَاِحمِ  يِّ الْ  ى نَبِ لَ عَ   َسََلٍم َدائِمِ ُثمَّ َصََلٍة وَ   .3  .2
هْ   .4  .3 ِهمَّ  (2)َرْْسَهْ   َحِديثِ  الْ  ِعْلِم  ِمْن  تموِضحم   فَ َهِذِه الْ َمَقاِصدم الْ مم
بَتِديَنَظْمت مَها تَ ْبِصرًَة لِلْ   .5  .4 ْنَتِهي وَ   مم ْسِندِ َتْذِكَرًة لِْلمم  اْلمم
ْصتم  َ ل  .6  .5 ََل   اْبنَ   يَهافِ   خَّ  تَ رَاهم َمْوِضَعهْ  اَوزِْدت مَها ِعْلمً   (3)َأْْجََعهْ   حِ الصَّ
َِ الْ   .7  .6  تمورم اِحٍد َوَمْن َلهم َمسْ ِلوَ   ْيم الضَّمِ ِفْعلم وَ َفَحْيثم َجا
ْيخِ »ْو َأْطَلْقتم َلْفَظ أَ « قَالَ »َك   .8  .7 ََلحِ  اْبَن  ِإاَلَّ  أمرِيدم   َما «الشَّ  (4)َما     َ ممْبهِ   الصَّ
ْن اَِل   .9  .8 ََْوم َوِإْن َيكم  ِ ْْ ْسِلٌم َمَع الْ   «اْلتَ َزَما»ثْ نَ  َا َفمم  بمَخارِيِّ ُهم
لَِّهارْ َواهلَل أَ   .11  .9 و ِف أمممورِي كم  َوَسْهِلَها  َصْعِبَها  ِف   (5)ًما    ِ ممْعَتصَ   جم

                                                 
 قال العراقي ِف مطلع ألفيته: (*)

ِ  اْْلَثَرِي1 ْْ َس ْقَتِدِر ... َعْبدم  الرَِّحيِم  ْبنم  الْ حم  . يَ قمولم رَاِجي رَبِِّه الْ مم
 ه.وحذفنا هذا البيت من اْلصل ْلن إثباته يلزم منه نسبة كل ما ِف هذا اجلمع له، واحلال أنه قد ضم  كَلم غْي 

، واجلمع: آثاٌر وأمثوٌر. )القاموس احمليط ِِ  (1/341"واْْلَثَرِّي" نسبة إىل "اْلَثَر"، وهو بَِقيَّةم الشي
" النعم، وِف مفردها سبع لغات؛ بفتح اهلمزة ( 1) ِِ التنوين وعدمه: "َأىًل" و"َأىَل" وبكسرها مع التنوين وعدمه: و"إىًل" و"إىَل"،  مع"اْلاََل

 (.37/97، تاج العروس1/89، فتح الباقي15/319" و"أَْلٌو" )هتذيب اللغةو"َأْْلٌ" و"إْْلٌ 
يهتدى هبا، ويبىن  "َرْْسَْه" الَرْسمم: اْلَثَ رم أو بَِقيَّتمه، قال العراقي: عرب بالرسم هنا إشارة إىل دروس كثْي من هذا العلم، وإنه بقيت منه آثار( 2)

 (.1/99التذكرة، شرح التبصرة و 1/341)القاموس احمليط عليها.
نَّا ِفيَها"، قال العرا( 3) قي: واملراد مسائله وأقسامه "اْبَن الصَََّلِح َأْْجََعْه" أي كتاب ابن الصَلح، على حد قوله تعاىل: "َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِِّت كم

 دون كثْي من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليها وما تكرر فيه.
ْم وقوله: "َأْْجََعْه" توك يد، والتأكيد ب   "َأْْجَع" غْي مسبوق ب "كّل" سائغ جائز، وهو واقع ِف القرآن وغْيه، ومنه قوله تعاىل: "َوأْتموِن بَِأْهِلكم

"، قال ابن مالك: َْ  َأْْجَِع
ِم"، "َأْْجَعموَن"، ُثَّ "ْجمَعم" ِم "َأْْجَعم" ... "َْجَْعا لٍّ" قْد ََيي  َودموَن "كم

ْبِه َ    َما( 4) " وهو الناظم. )فتح املغيث "مم  (1/25" بفتح اهلاِ، حال من املفعول، وهو ابن الصَلح، وبكسرها حال من فاعل "أمرِيدم
، مبعىن احلفظ والوقاية، وبكسرها أي: ممتنعا، على أنه حال من ااَلعتصام به"ممْعَتَص ِ   ًما" بفتح الصاد، متييز للنسبة أي: أرجوه من جهة ( 5)

 (1/25م، أي: أؤمل اهلل ِف حالة كوِن معتِصما به. )فتح املغيث الفاعل أي الناظ
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   (1) [يث  د  ح  ال   م  ل  ع   ف ي ئ  اد  ب  م  ]  
َْ وَ مم احلَْديِث ذمو ق َ ِعلْ  .6  .11  َمْْتٍ َوَسَندْ  ا َأْحَوالم يمْدَرى هبَِ   ُتمَدْ  اِن
 دمودم الْ َمرْ بمولم وَ قْ َأْن يمعَرَف الْ مَ   ودم صم قْ مَ  الْ وَ  ،وعم ضم وْ مَ  َفَذاِنَك الْ  .7  .11
 بَ ْعَد ِكَتاِب الصََّمِد اْلَقيُّومِ   اْلعملمومِ  [ْشَرفم َْلَ  وِإنَّهم وَ ]   .12
نَّةم الرَّسوِل َوْحٌي ثَانِ    .13  َيانِ          اْلَوحْ   أمْطِلقَ   دْ        ا قَ       ْيِهمَ     لَ   عَ   َفسم
َا طَرِيقمَها الرَِّوايَْة    .14 رَ   َوِإَّنَّ تَ َقَر الرَّاِوي ِإىَل الدِّ  ايَةْ فَاف ْ
يِن َونمْصِح اْْلم  [ْدَمةِ ]لِِ   هْ ِئمَّ ْْلَ ا هم[لَ َقى أمصمو ]َقِد انْ ت َ    .15  هْ مَّ الدِّ
ِر اْلِفَْتِ    .16 َننِ   اَل ِسيََّما بَ ْعَد َتظَاهم َْ بِالسُّ ْحَدِث  َولَْبِس ِإْفِك اْلمم
َها   .17 ْم َعَلي ْ  َها          يْ          إِلَ   ِهمْ           اْحِتَياجِ   بِ        ِِبَسَ   َوزَاَد َمْن َجا بَ ْعَدهم
ْصطََلْح    .18 بموا َذاَك ِبِعْلِم اْلمم َها ا  َوَلقَّ مم اْصطََلحْ لْ َحْيثم َعَلي ْ هم لُّ ِمن ْ  (2)كم
 [َدابَ   ے ْْيِهِ لِغَ    ِكَفايَةٍ   فَ ْرضم   َداصَ قَ  َمنْ  َعَلى ًناَعي ْ  ]َوَواِجبٌ    .19

   [ت  ع ار يف]  
ْخبَ نَ السَّ وَ  .8  .21  اِد َلَدى َفرِيقِ َكااَِلْسنَ   ،َمْْتٍ   ْن طَرِيقِ ارم عَ دم اْْلِ
َندم إِ ا انْ تَ َهى َواْلَمْْتم مَ  .9  .21 وادِ احلَْ وَ  ،مِ ِمَن اْلَكََل   لَْيِه السَّ  يَث قَ يَّدم
 ِفْعًَل َوتَ ْقرِيرًا َوَََْوَها َحَكْوا  وْ يَف لِلنَِّبِّ قَ ْواًَل اَ ضِ ا أم مَ  ِ ب .11  .22
ََْ َوِقيَل: اََل  .11  .23 َِ لِلْ   َتصُّ بِالْ َمْرفموعِ    َمْوقموِف َوالْ َمْقطموعِ َبْل َجا
رموا  َخبَ رْ  اِدفم الْ فَ ْهَو َعَلى َهَذا ممرَ  .12  .24  (3)َواْْلَثَ رْ   َحِديثِ  الْ  رِْدَف   َوَشهَّ

   [يث  د  ح  ال   ك ت ب   ل  و  أ  ]  
 ِمرًا َلهم عمَمرْ اٍب آاِْبنم ِشهَ   اْْلَثَ رْ يِث وَ َحدِ  اِمِع الْ َأوَّلم جَ  .41  .25
 َعْصِر ذمو اْقِتَابِ َْجَاَعٌة ِف الْ   بْ َوابِ َجاِمِع ِلْلَ  َوَأوَّلم الْ  .42  .26

                                                 

 ه (:1216مبادئ العلوم عشرة، جمموعة ِف قول الناظم وتنسب ْليب العرفان، حممد بن علي الصبان، )ت( 1)
،    َوالْ َمْوضم    وعم،   ثم مَّ  لِّ   ِعْلٍم  َع       َشَرْه ... احْلَ    دُّ  الثََّمَرهْ إنَّ  َمَباِدَئ   كم

ارِعْ  ْكمم الشَّ  َوَفْضلم       هم،   َوِنْسبَ    ٌة،  َوالْ      َواِض      ْع ... َوااَِلْسمم، ااَِلْسِتْمَدادم، حم
َرفَا  َمَسائٌِل، والبَ ْعضم بِالبَ ْعِض اْكتَ َفى ... َوَمْن  َدَرى  اجَلِميَع  َح     اَز  الشَّ

 كمي، اللؤلؤ املكنون ِف أحوال اْلسانيد واملتون.( اْلبيات حلافظ بن أَحد بن علي احل2)
رُّوا ُشمموَل َهَذْيِن اْْلَثَ ْر"، وقوله: 3)  أي املرفوع واملوقوف. "َهَذْيِن"( الشطر الثاِن ِف بعض النسخ: "َوَشهَّ
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َشْيٍم َماِلكِ  .43  .27 َرْيٍج َوهم َباَركِ   َكاْبِن جم  َوَمْعَمٍر َوَوَلِد الْ مم
ِحيِح فَ َقِط الْ   َجاِمِع بِاْقِتَصارِ  َوَأوَّلم الْ  .44  .28  بمَخارِيَعَلى الصَّ

   أ ق س ام  ال ح د يث    
َننْ   .11  .29 وا السُّ مم ْأِن َقسَّ  ِإىَل َصِحيٍح َوَضِعيٍف َوَحَسنْ   َوأَْهلم َهَذا الشَّ
تَِّصلم اْْلِ   .12  .31 َؤادِ لْ  ا  َضاِبطِ  َعْدٍل  بِنَ ْقِل   ْسَنادِ فَاْْلَوَّلم اْلمم  (1)فم
وذِ  ،َعْن ِمْثِلهِ   .13  .31 ذم  فَ تموِذي َوِعلٍَّة قَاِدَحةٍ   ِمْن َغْْيِ َما شم
ِ َفَصاِعًدا َغَلطَ   َولَْيَس َشْرطًا َعَدٌد، َوَمْن َشَرطْ  .19  .32 ْْ  رَِوايََة اثْ نَ 
واَوبِ   .14  .33 ْعَتَمدم   الصَِّحيِح َوالضَِّعيِف َقَصدم  ِف ظَاِهٍر اََل اْلَقْطَع، َواْلمم
ْكِمَنا َعلَ   .15  .34 َنا َعْن حم  دْ هم َأَصحُّ ممْطَلًقا، َوقَ بِأَنَّ   ى َسَندْ ِإْمَساكم
 َما َرَواهم النَّاِسكم  بِ  ،َعْن نَاِفعٍ   َفِقيَل: َماِلكم  ،َخاَض بِه قَ ْومٌ   .16  .35
: وَعْنهم َأَْحَدم  ،(2)ي           عِ           افِ         شَّ         ال  َواْختَ ْر َحْيثم َعْنهم يمْسِندم  ،َمْواََلهم   .17  .36  ق مْلتم
 بَ رِّ   يِه الْ بِ ، َأْي َعْن أَ   مٍ الِ َعْن سَ   لزُّْهرِياٍل بِ بَ نْ َوَجَزَم اْبنم حَ   .18  .37
ِه، َواْبنم ِشَهاٍب َعْنهم بِهْ   (3)أَِبهْ   َعنْ   ،َعاِبِدينَ الْ  َزْينم   َوِقيَل:  .19  .38  َعْن َجدِّ
َو اْبنم َعباسٍ   َبَشرْ َعْن َحرْبِ الْ  ،َأْو َعْن عمبَ ْيِد اهللِ  .24  .39  َوَهَذا َعْن عمَمرْ  ،هم
ْعَبةٌ  .25  .41  َعِن اْبِن قَ ْيٍس َكرَّهْ  ،َعْن ممرَّةٍ   ْبِن ممرَّهْ او َعْن َعْمرٍ  ،َوشم
ْعَبةم  .26  .41 يموٍخ َساَدهْ  ،ِإىَل َسِعيدٍ   َعْن قَ َتاَدهْ  ،َأْو َما َرَوى شم  َعْن شم
 ]عاِئَشٍة، َوَفْضلمَها َعاٍل زمِكْن[  َعنْ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َوَوَلدم الَقاِسمِ  .29  .42
ْلَماِن َعِن ا ،َأْو فَاْبنم ِسْيْينَ   .21  .43 انِ َعْن ذِ  ،ِو اْْلَْعَمشم أَ  ،َعْنهم   لسَّ  ي الشَّ
َمهْ  ،َعِن اْبِن َمْسعمودٍ   َعِن اْبِن قَ ْيٍس َعْلَقَمهْ  ،النََّخِعي  .21  .44  وُلْم َمْن َعمَّ

                                                 

ن لذاته من جهة عدم تقييد الضبط التقييد هبذا َل بضبط الكتاب، وِف احلد نقص آخر، وهو أنه يدخل فيه احلس "َضاِبِط الْ  فمَؤاِد"( 1)
لْ بالتمام، فلو قال:    فََأوَّلم  اْْلَنْ َواِع  َما َقِد اتََّصْل ... إْسَنادمهم بِنَ ْقِل َعْدٍل َقْد َكمم

ْن َشاًذا  َواََل ممَعلَََّل                       ِف َضْبِطِه َعْن ِمْثِلِه َقْد نَ َقََل ... َولَ ْم  َيكم
 (1/81والكتاب، ومنع من دخول احلسن بتقييد الضبط بالكمال. )النكت الوفية َلشمل ضبط احلفظ

اِفِعي" باْلسكان، للوزن أو لنية الوقف، وهو كثْي ِف النظم نكتفي بالتنبيه عليه هاهنا. 2)  ("الشَّ
 (: 1/51)شرح ابن عقيل-رؤبةوينسب ل-"َعْن أَبِْه" بإعرابه بالكسرة الظاهرة على آخره على لغة النقص، على حد قول الراجز ( 3)

 بِأَبِِه اقْ َتَدى َعِديُّ ِِف اْلَكَرْم ... َوَمْن يمَشابِْه أَبَهم َفَما ظََلمَ 
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نم يَْ ]وَ    .45  ِبَصاِحٍب أْو بَ َلٍد ذََكْرَتهم[  الت َّْعِميِم ِإْن قَ يَّدتَّهم  سم
ْسناِد لِ  .31  .46 يِق َماَفَأْرَفعم اْْلِ دِّ  َما  َعْن قَ ْيٍس نَ  ،اِْبنم َأيب َخاِلدٍ   لصِّ
هِ    ِشهابٍ   فَاْبَن  :  (1)َوعمَمرٍ  .32  .47 هِ  ،َعْن أَِبهِ  ،مٍ  َعْن َسالِ   َبدِّ  َعْن َجدِّ
ْصَطَفى: َجْعَفرم َعنْ  .33  .48  آبَائِِه، ِإْن َعْنهم رَاٍو َما َوَهنْ   َوأَْهِل بَ ْيِت الْ مم
 اَْو أَبمو الزِّنَاِد َحْيثم َعنْ  ،َسِعيدٍ   َعنْ  ،َريَرَة: الزُّْهرِيُّ َوَْليب هم  .34  .49
ٍد َلهم ََّنَى ،أَيُّوبم   َما َعْن أَْعرٍَج، َوقيَل: ََحَّاٌد بِ  .35  .51  َعْن حممَمَّ
ْفيانم  .36  .51 ٍة: سم ذَ  :َمِديَنةِ َولِلْ  ،َعْن َجاِبرٍ   َعْن َعْمرٍو، َوَذا ،ِلَمكَّ  اخم
َريَرةِ  ،َحْضَرِميِّ  الْ   َعْن َعِبيَدةِ  ، َحِكيمِ اْبَن َأيب  .37  .52  َعْن َأيب هم
َريَرةَ   َعنْ  ،َعْن َُهَّامِ  ،َوما َرَوى َمْعَمرم  .38  .53  َأَصحُّ لِْلَيَمنْ  ،َأيب هم
اِم: اْْلَْوزَاِعيُّ  .39  .54 انَا ،لِلشَّ َحاِب فَاِئٌق ِإتْ َقانَا  َعْن َحسَّ  َعِن الصِّ

   د يث  أ ص حُّ ك ت ب  ال ح    
صَّ بِالت َّ   َأوَّلم َمْن َصنََّف ِف الصَِّحيحِ   .22  .55 ٌد َوخم  ْرِجيحِ حممَمَّ
 َأيب َعِليٍّ َفضَّلموا َذا َلْو نَ َفعْ   َمعْ  َغْرِب الْ  ، َوبَ ْعضم (2)بَ ْعدم  َوممْسِلٌم   .23  .56
َا .46  .57 ْل ممْسِلًما فَِإَّنَّ َعهم َقْد َأْحَكمَ   َوَمْن ي مَفضِّ  اتَ ْرتِيَبهم َوصمن ْ
َنا: َأَصحُّ َما    .58 َما  َوقَ ْولم َشاِفِعي ِّ  بَ ْعَد ِكَتاِب اهلِل ِمْن َُتِْت السَّ
ِعََل   ممَوطٌَّأ لِ َماِلٍك. َقْد أموِّاََل    .59 َما   َقْد   جم َلهم  (3)ِْلَنَّهم   قَ ب ْ
اهم   .24  .61 َمافَا َقْد   ِمْنهم  (4)ااََلْخَرمْ  اْبِن   ِعْندَ   قَ لََّما نْ كِ لَ وَ  ،وُلَْ يَ عممَّ  تَ هم
لِ  .56  .61  َأْخًذا ِمَن احْلَاِكِم َأْي ِف الْ َمْدَخلِ   ممرَادمهم أََعَلى الصَِّحيِح فَاَحِْ
 َخمَسَة ِإاَلَّ الن َّْزرم  ُلَْ يَ فمِت الْ   قَاَل َيََي البَ رُّ  نْ كِ َورمدَّ، لَ   .25  .62

                                                 

 باجلر عطفا على الصديق، أي: ولعمر رضي اهلل عنه... "َوعمَمٍر"( 1)
مم   (وما أحسن قول من قال:  َتَشاَجَر قَ ْوٌم ِِف  اْلبمَخارِيِّ َوممْسِلٍم ... َلَديَّ 2)  َوقَالموا:  َأيُّ   َذيْ   ِن   ت مَقدِّ

َناَعِة ممْسِلمم  ْسِن الصِّ ْلت: َلَقْد فَاَق اْلبمَخارِيُّ ِصحَّ ًة ... َكَما فَاَق ِف حم  فَ قم
 ( البيتان حملمد بن أَحد، ابن مرزوق احلفيد، روضة اْلعَلِم بعلم أنواع احلديث الساِم، )خمطوط(3)
 إىل الَلم، وهو كثْي ِف املْت نكتفي بالتنبيه عليه هاهنا. -الفتح-اهلمزة ("ااََلْخَرْم" بنقل حركة4)

وقد "ااََلْخَرْم ِمْنهم" باْلدغام الكبْي، وليس هو من الضرورة اجلائزة ِف ضرورة الشعر خاصة كما زعم بعضهم، بل هو سائغ ِف سعة الكَلم، 
 قمرئ به ِف القرآن الكرمي. قال الشاطِب: 

 َغاَم اْلَكِبَْي َوقمْطبمهم ... أَبمو َعْمرٍو اْلَبْصرِيُّ ِفيِه َُتَفَََّل َودموَنَك ااَِلدْ 
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 فِ ِف أَلْ َأْحَفظم ِمْنهم عمْشَر أَلْ   يِه َما ِفيِه لَِقْوِل اجلمْعِفيَوفِ   .26  .63
 بمَخارِي ِف الْ هَلَا َوَمْوقموٍف، وَ   رَارِ َوَعلَّهم أَرَاَد بِالتَّكْ   .27  .64
َكرَّرم وَ  ،فِ اَلْل ا أَْربَ َعةم   .28  .65  فَ ْوَق َثََلثٍَة أملموفًا ذََكرموا  الْ مم
 أَْلَفاِن َوالرُّْبعم ِبَل َتْكرِيرِ   بِالتَّْحرِيِر ِفيِه ب مْعٌد، َوْهَو[ ]وَ  .53  .66
 [افِ دٍّ شَ ِبعَ  ْيًضاأَ  اَس ذَ يْ لَ وَ ]  ِف اََل أَْربَ َعةم اْل  َوممْسِلمٌ  .54  .67

يح ي ن     يح  الز ائ د  ع ل ى الص ح     الص ح 
ْذ زِيَاَدَة الصَِّحيِح ِإْذ ت مَنصّْ   .29  .68 تمهم   َوخم َمَصّْ أَ  ،ِصحَّ  ْو ِمْن ممَصنٍِّف 
وم  ،ِِبَْمِعهِ   .31  .69 َزْْيَةَ   اْبِن ِحبَّاَن الزَِّكي ََ ْسَتْدَركِ  َوابِن خم  وََكالْ مم
لٍ   .31  .71  ِبِه َفَذاَك َحَسٌن َما ُلَْ ي مَردْ   َوقَاَل: َما انْ َفَردْ  ،َعلى َتَساهم
، وَ   (1)مبَا يمَْكْم  أْن   َواحلَْقُّ   ِبِعلٍَّة،  .32  .71  ابمْسِِت يمَداِن احْلَاِكمَ الْ يَلْيقم
 َوَقْد َوَّفَّ بِهِ  ،فَّ َبْل َشْرطمهم خَ   َما َساَهَل البمْسِِتُّ ِف ِكَتابِهِ  .65  .72
ْرطَ ال]وَ  .61  .73 ، َلِكنْ رَاَم احلَْ  شَّ  ِفيِه َمناِكرم َوَمْوضموٌع ي مَردْ   َوَردْ  [اِكمم

ر ج ات     ت خ     ال م س 
وا َعلَ  .66  .74  ِكَتاٍب َحْيثم َعنْ  [َأَحاِديثم  ىْروِ ]ت م   بَِأْن[ َصانِيفِ ى التَّ ]َواْسَتْخَرجم
 ِف َشْيِخِه َفَصاِعَدا جممَْتِمًعا  [َدا     مِ عم ]إِلَْيِه  طَرِيِق َمنْ  ِمنْ اََل  .67  .75
وا َعلَ   .33  .76  َعَوانٍَة َوََْوِِه، َواْجَتِنبِ   ى الصَِّحيِح َكَأيب َواْسَتْخَرجم
تموِن هَلمَمالْ َعْزَوَك أَ   .34  .77 َاِإْذ َخاَلفَ   َفاَظ الْ مم  ْت َلْفظًا َوَمْعىًن رممبَّ
َهِقي َوَمْن َعَزاَواْْلَْصَل يَ ْعين اْلب َ  .36  .78  َولَْيَت ِإْذ زَاَد احلْمَمْيِدي َمي َّزَا  ي ْ
ِتهْ َوَما َتزِيدم فَ   .35  .79 َمْن ِبِصحَّ  عملموِّ ِمْن فَاِئَدتِهْ  فَ ْهَو َمَع الْ   اْحكم
 ِذي عِ أمهْبَِم َأْو أمُهَِْل أَْو َْسََا   الَِّذي [َوتَ ْبِيي نم ]الطُّْرِق  [وََكثْ َرةم ] .71  .81

                                                 

اِكرِيَن" ِف قراِة أيب عمرو البصري، على أن بعضهم قال بأنه جم( 1) زوم ب  : "أَْن" على "يمَْكْم مبَا" باْلدغام الكبْي، كقوله تعاىل: "بَِأْعَلْم بِالشَّ
 از النصب هبا، وأنشدوا بعض اْلشعار كقوله:ما ذهب إليه بعض الكوفيْ من جو 

رمَكها ثِْقَل عليَّ كما ِهَيا  أمحاِذرم أْن تَ ْعَلْم هِبا فَ تَ رمدََّها ... فَتت ْ
وهذا ضعيف، وَحل الكَلم على الفصيح الذي نزل به القرآن أوىل من َحله على الشاذ وإن ثبت. قال ابن مالك: ينصب ]املضارع[ 

وه[، جلواز كونه سكون وقف للضرورة، اَل سكون إعراب. وقال بأْن...واَل َيزم هبا خَل فا لبعض الكوفيْ، واَل حجة ِف ]البيت املذكور َو
 (45،مغين اللبيب ص:4/13ابن هشام: فيه نظر؛ ْلن عطف املنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة اَل جمزوم.)شرح تسهيل الفوائد
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لُّ َما ،ْو خممَْتِلطٍ اَ  َتْدلِيسٍ  .72  .81  أمِعلَّ ِف الصَِّحيِح ِمْنهم َسِلَما  وَكم
يح        م ر ات ب  الص ح 

َما  .37  .82 ْسِلٍم،  ،(1)بمَخارِيِّ الْ  ُثمَّ   َوأَْرَفعم الصَِّحيِح َمْروي ُّهم  َفَما  َفمم
َما َحَوى، َفَشْرطَ   .38  .83 ْعِفي الْ  َشْرَطهم ْسِلٍم،  جم  يَيْكفِ   َغْْيٍ   (2)َفَشْرطَ   َفمم
ْسَنادِ   :َوَشْرطم َذْينِ  .52  .84 رَادِ  َلَدْيِهَما بِالْ   َكْونم َذا اْْلِ ف ْ  َجْمِع َواْْلِ
َا يَ ْعِرضم  .51  .85 وِق َما َورممبَّ َما هم لم عَ جْ يَ   لِْلَمفم  ممَساِويًا أَْو قمدِّ
 ِكنم ِف َعْصرِنَا، َوقَاَل َيََْي: مممْ   َوِعْنَدهم التَّْصِحيحم لَْيَس ْيمِْكنم   .39  .86

يح ي ن  والت  ع ل يق   م  الص ح     ح ك 
ٍة ِلَما َقْد َأْسَنَدا  .41  .87  َوَلَدى ،ظَنًّا :َكَذا َلهم، َوِقيلَ   َواْقَطْع ِبِصحَّ
َوِوي  .41  .88 ِقيِهْم َقْد َعزَاهم الن َّ ٍِ َقْد رمِوي  حممَقِّ  َوِف الصَِّحيِح بَ ْعضم َشي
ْح، أَ   دْ َسنَ    ِبََل    َوهَلمَما   ،(3)ممَضعًَّفا  .42  .89  َوَردْ  وْ َأْشَيا، فَِإْن ََيْزِْم َفَصحِّ
َرًَّضا َفََل، َولَ   .43  .91 ِة اْْلَ   ِكْن يمْشِعرم ممم  «يمْذَكرم »ْصِل َلهم َك ِبِصحَّ
ْن أوَّلم ااَِل   .44  .91 ِذفْ َوِإْن َيكم  يًقا عمِرفْ لِ َجْزم فَ تَ عْ  َمْع ِصيَغِة الْ   ْسَناِد حم
ا الَّذِ   .45  .92  َفَكِذي« قالَ »  ِلَشْيِخِه َعزَا ب   يَوَلْو ِإىَل آِخرِِه، أمَّ
َعَنةٍ   .46  .93 َخاِلفِ  اَِلْبِن  (4)َتْصغَ   اََل   (1ح)"ال  م ع از ف      خ ب ر  "  كَ   ،   َعن ْ  َحْزٍم الْ مم

                                                 

" بالفض عطفا ع( 1) َما"، وعطف عليه دون إعادة الافض على خَلف مذهب اجلمهور من البصريْ، "ُثمَّ اْلبمَخارِيِّ لى الضمْي ِف "َمْروي ُّهم
ي َتَساَِلموَن بِِه والصحيح جوازه كما ذهب إىل ذلك أهل الكوفة، واختاره ابن مالك، لوقوعه ِف كتاب اهلل كما ِف قوله تعاىل: "َوات َّقموا اللََّه الَّذِ 

 (:5/155، املقاصد الشافية 3/354قراِة َحزة، وجاِ ِف الشعر بكثرة؛ قال الشاعر )أوضح املسالك َواْْلَْرَحاِم" ِف 
َنا ... فَاْذَهْب َفَما ِبَك واْلَيَّاِم ِمْن َعَجبِ  ونَا َومَتَْدحم  فَاْليَ ْوَم قَ رَّْبَت تَ ْهجم

 (1/123، فتح الباقي1/63يث"َفَشْرَط" ِف املوضعْ بالنصب، والتقدير: فما حوى شرَط ... )فتح املغ( 2)
". )فتح الباقي( 3)  (1/131"ممَضعًَّفا" بالنصب على حالية، وبالرفع صفة ل : "بَ ْعضم

َعاِزَف..." احلديث، رواه البخاري )( 1)ح
َ

ونَنَّ ِمْن أممَِِّت أَقْ َواٌم َيْسَتِحلُّوَن احلَِر َواحلَرِيَر َوالَْمَر َوامل اَل ِهَشامم ( قال: قَ 5591رقم:  7/116"لََيكم
ثَ َنا َعِطيَّةم  ثَ َنا َعْبدم الرََّْحَِن ْبنم يَزِيَد ْبِن َجابٍِر، َحدَّ ثَ َنا َصَدَقةم ْبنم َخاِلٍد، َحدَّ اٍر: َحدَّ ثَ َنا َعْبدم الرََّْحَِن ْبنم َغْنٍم ْبنم َعمَّ  ْبنم قَ ْيٍس اْلِكََليبُّ، َحدَّ

َثىِن أَبمو َعاِمٍر أَ  ...".اَْلْشَعرِيُّ قَاَل: َحدَّ ونَنَّ : "لََيكم َع النَِِّبَّ صلى اهلل عليه وسلم يَ قمولم ، َواللَِّه َما َكَذَبيِن، ْسَِ  ْو أَبمو َماِلٍك اَْلْشَعرِيُّ
(: هذا منقطع ُل يتصل ما بْ البخاري وصدقة بن خالد.اه  وعلى ما ذكره ابن الصَلح أن هذا له حكم 7/565قال ابن حزم)احمللى 

 ى ااَلتصال؛ ْلن لقاِ البخاري بشيخه معروف، وهو من أبعد الناس عن التدليس.العنعنة، فيمحمل عل
 ِخرَِة" أي: اَل تَ ِمل لقوله. "َتْصَغ" بفتح التاِ والغْ، من "صغى" مبعىن َماَل، كقوله تعاىل: "َولَِتْصَغى إلَْيِه أَْفِئَدةم الَِّذيَن اََل ي مْؤِمنموَن بِاْل ( 4)

 بضم التاِ وكسر الغْ،  من اْلصغاِ، أي اَل تسمع كَلمه.وِف بعض النسخ: "تمْصِغ" 
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 فَ َتاَرًة َوْصٌل َوأمْخَرى َساِقطم   َضاِبطم  ِسَواهم   َلَدى (1)هَلَا َوَما  .158  .94
ة  ن  ق ل  ال ح د يث  م ن  الك ت ب  ا      ل م ع ت م د 

 ِو اْحِتَجاٍج َحْيثم َساَغ َقْد َجَعلْ أَ   ْخذم َمْْتٍ ِمْن ِكَتاٍب لَِعَملْ َوأَ   .47  .95
َوِوي: أْصٍل فَ َقطْ   ى أمصموٍل يمْشتَ َرطْ َعْرًضا لَهم َعلَ   .48  .96  َوقَاَل َيََْي الن َّ
: َواَِل   .49  .97  (2)اعم           ِإْجَْ   َمْرِويِّهِ   ِسَوى  َجْزمٍ   ْبِن َخْْيٍ اْمِتَناعم ق مْلتم
رمهم َقْد نَ َقَلهْ  َعْكسَ وَ ]   .98 ِحيِط َفصََّلْه[  َذاَك َغي ْ  َوَصاِحبم اْلَبْحِر اْلمم

م  الث ان ي:      ال ح س ن   الق س 
 ْشتَ َهَرْت رَِجالمهم ِبَذاَك َحدّْ اِ   َواحلََْسنم الْ َمْعرموفم خَمَْرًجا َوَقدْ   .51  .99

: مَ  ،ََحْدٌ   .51  .111 مْ   ا َسِلمْ َوقَاَل الِّتِمِذيُّ وِذ َمَع رَاٍو َما اهتُِّ ذم  ِمَن الشُّ
ْن فَ ْرًدا َوَردْ  ،ِبَكِذبٍ   .52  .111 َن بَ ْعَض َما انَفَردْ   وُلَْ َيكم : َوَقْد َحسَّ  ق مْلتم
لِّ َذا َحدٌّ َحَصلْ   َوِقيَل: َما َضْعٌف َقرِيٌب حممَْتَملْ   .53  .112  ِفيِه، َوَما ِبكم
ِ   النَّظَرْ   (3)ِإْمَعاِن بِ   ْل   بَانَ  َوقَاَل:   .54  .113 ْْ لٌّ َقْد ذََكرْ   ،أنَّ َلهم ِقْسَم  كم
ََل َواََل بِنمْكٍر أَ   ِقْسًما، َوزَاَد َكونَهم َما عملََِّل   .55  .114 وٍذ ُشِم ذم  ْو شم
ِم كم َوالْ   .56  .115 ْم َيسْ فمَقَها ِم الْ َوالْ   َتعِملمهْ لُّهم ْم يَ ْقبَ لمهْ  عمَلَما هم لُّ ِمن ْ  جم
ِه ]و[ .75  .116 ْرَتَضى ِف َحدِّ  َجََل[ َضْبطمهم   َخفَّ  ِإْن   ،(4)كأوَّلٍ   ]َأْن َيمَْعََل الْ مم
جِّ   ْقَساِم الصَِّحيِح ممْلَحقم أَ َوْهَو بِ   .57  .117 ْن اََل يَ ْلَحقم وَ  ،يَّةً حم  ِإْن َيكم

   [ال ح س ن  ل غ ي ر ه  ]  
 ا َكاَن ِمَن الْ َمْوصموفِ فَ قمْل: ِإذَ   فَِإْن ي مَقْل: يمَْتجُّ بِالضَِّعيفِ   .58  .118
وِِ ِحْفٍظ َيمْبَ رم رم   .59  .119  ِبَكْونِِه ِمْن َغْْيِ َوْجٍه يمْذَكرم   َواتمهم ِبسم
ْن ِلَكِذٍب أَ   .61  .111 اَوِإْن َيكم  ْعفم فَ َلْم َيمْرَب َذاْو َقِوَي الضَّ أَ   ْو َشذَّ
ْرَسَل َحْيثم أمْسِنَدا  .61  .111 ِم اْعتَ ْو أَ أَ   َأاََل تَ َرى اْلمم ي  ِضَداْرَسلموا َكَما َيَِ

                                                 

 أي ل  : "قال" "هَلَا"نافية  "َما"؛ "َوَما هَلَا"( 1)
 (: قال شيخنا: كان أحسن لو قال:1/215قال البقاعي )النكت الوفية( 2)

: َحَكى اْبنم َخْْيٍ اْمِتَناَعا ... نَ ْقَل ِسَوى َمْرِويِّْه إْْجَاَعا  قَ ْلتم
 خفض.إْمَعاِن" بإثبات الياِ، وعليه يكون "النَّظَْر" ِف حمل نصب، وِف بعض النسخ: "بِإْمَعاِن" ِبذف الياِ، فيكون "النََّظْر" ِف حمل "بِ ( 3)
 أي كالنوع املذكور أواَل، وهو الصحيح. "كأوٍَّل"( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يح  ]      [ي ر ه  ل غ   الص ح 
ورم بِالْ شْ َواحلََْسنم اْلمَ   .62  .112 ْدِق رَاِويهِ   َعَدالَهْ هم  ِإَذا أََتى َلهْ  َوالصِّ
ََْومَها ِمنَ ام طمرمٌق   .63  .113 ْحتمهم َكَمْْتِ   الطُّرمقْ  ْخَرى   (2ح)"ل و َل  أن  أ ش ق  "َصحَّ
َد ْبَن َعْمرِو  .64  .114  ََيْرِي فَاْرتَ َقى الصَِّحيحَ  ،َعَلْيهِ   ِإْذ تَابَ عموا حممَمَّ

   [ن  س  ح  ال   ال ح د يث   انُّ ظ  م  ]  
َننِ  َداومَد أَ يب َْجْعم أَ   قَاَل: َوِمْن َمِظنٍَّة لِْلَحَسنِ   .65  .115  ْي ِف السُّ
 ْو َيِْكيهِ ْو قَاَرَب أَ ا َصحَّ أَ مَ   فِإنَّهم قَاَل: ذََكْرتم ِفيهِ   .66  .116
 ِلٌح َخرَّْجتمهم َفَصا ،َوَحْيثم اََل   ِه َوَهٌن َشِديٌد ق مْلتمهم َوَما بِ   .67  .117
 ِعْنَدهم لَهم احلْمْسنم ثَ َبتْ  ،َعَلْيهِ   ْح َوَسَكتْ َفَما ِبِه وُلَْ يمَصحَّ   .68  .118
 ِعْنَد ِسَواهم َما َحَوى َحدَّ احلََْسْن[  ]َوقَاَل: َقْد يَْأِت َضِعيًفا َذا َوَهنْ    .119
ةَ   -َوْهَو ممتَِّجهْ -واْبنم رمَشْيٍد قَاَل   .69  .121 حَّ لمغم الصِّ  ْخرِِجهْ  ِعْنَد مم  َقْد يَ ب ْ
121.  86. [:  ِمَلْه[ َيِصْح، َأْو َصاِلٌح َقْد شَ  َوِإنْ ]  اْحِتَياطًا َحَسًنا َقْد َجَعَلهْ  [ق مْلتم
ا :  (1)رِيِّ  َ   يَ ْعمم الْ   َماِم ْلِ َولِ   .71  .122  اي ممْسِلمَ  َداومَد َيْكِ يب قَ ْولم أَ   ِإَّنَّ
: ْجمَْلةم الصَِّحيِح اََل   .71  .123  ََل     بَ     َجدم ِعْنَد َماِلٍك َوالنُّ تمو   َحيثم يَ قمولم
 يَادِ ِإىَل يَزْيَد بِن َأيب زِ   ْسَنادِ فَاْحَتاَج أْن يَ ْنزَِل ِف اْْلِ   .72  .124
ْبقِ َوََْوِِه، وِ   .73  .125 ْن ذمو السَّ ْدقِ َقْد فَاَتهم، أَ   ِإْن َيكم  ْدَرَك بِاْسِم الصِّ
مِ مبَا َقَضى عَ   ى ِكَتاِب ممْسِلمِ ى َعلَ َهَلَّ َقضَ   .74  .126  َلْيِه بِالتََّحكُّ
 فَاْمَنْع َأْن ِلِذي احلْمْسِن يمَطْ  ،َصحَّ  َما  َأِجْب بَِأنَّ ممْسِلًما ِفيِه َشَرطْ  .91  .127
 ا النَّوِع بميِن ِه ِعْلمم ذَ يْ لَ َأْصٌل عَ    احَلَسنِ ابمهم ِف ْي ِكتَ ذِ مِ رْ الت ِّ وَ    .128
َحةم فِ ْسنم وَ احلْم وَ    .129 حْ   ،ِمْنهم  َسٍخ نم   ِف   ْف لِ تَ خْ  يِه يَ الصِّ  (2)َأِصفْ   َما  َفَصحِّ

                                                 

مْ ( 2)ح قَّ َعَلى أممَِِّت أَْو َعَلى النَّاِس َْلََمْرت مهم لِّ َصَلٍَة"، خمرج ِف الصحيحْ وغْيُها من طرق كثْية عن أيب هريرة  "َلْواََل أَْن َأشم َواِك َمَع كم بِالسِّ
رقم:  15/97و 7853رقم:  13/244و 7513رقم:  12/484رضي اهلل عنه، ورواية حممد ابن عمرو املشار إليها رواها: أَحد)

َريْ َرَة. قال العراقي: التمثيل ليس ( من طرمق عنه، عَ 22رقم:  1/34( والِتمذي )9549رقم:  15/339و 9179 ْن َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هم
 ملطلق هذا احلديث، ولكن بقيد كونه من رواية حممد بن عمرو.

" بفتح امليم وضمها.( 1)  "اْليَ ْعمم َ   رِيِّ
ول ِف علم حديث الرسول.2) َويِّي، أقصى اْلمل والسُّ  ( البيتان للخم
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َم الْ َمصَ َوالْ   .75  .131 َحاِح وَ   اَِبابَ َغِوي ِإْذ َقسَّ ََِ احلِْ ِإىَل الصِّ  اَساِن َجا
َننْ َساَن َما َروموهم ِف أنَّ احلِْ   .76  .131 رم احلَْ دَّ َعَليْ رم    السُّ  َسنْ ِه ِإْذ هِبَا َغي ْ
َوى أَ   َداومدَ  أبمو  َكاَن   .77  .132 دْ يَ ْرِويِه، والضَِّعيَف َحْيثم اََل   (1)دْ َوجَ  َما  ق ْ   َيَِ
َرهم  الْ ِف   .78  .133  هم اْبنم َمْنَدهْ قَالَ  ،ِمْن رَأٍي اَقَوى  َفَذاَك ِعْنَدهْ  ،َباِب َغي ْ
 َعلْيِه تَ رًْكا، َمْذَهٌب ممتَِّسعم   َيمِْمعموا ُلَْ  َمْن   َمْرِجم  (2)يَوالنََّسئِ   .79  .134
ِعيفِ ِمَن ال   َننْ سُّ ال ِف  ِمِذيِّ رْ لت ِّ لِ ى تَ أَ  َكمْ ]َو    .135  [نْ هَ َقْد وَ  َحِديثٍ وَ  ضَّ
 َوَهنْ  وِفيِهمم  [نَّ أَ بِ ]هِبِْم  َمازَ   َقْد ِقيَل ِلَمْن[ف َ  ،اْبنم َماَجةٍ  َكَذا] .95  .136
ًَل   ا أْطَلَق الصَِّحيَحاهَ ي ْ َوَمْن َعلَ   .81  .137   َصرَِيافَ َقْد أََتى َتَساهم
ِعََل   .81  .138  (3)َفَلىاجلَْ   فَ يمْدَعى  الْ َمَسانِيِد، َعلى   َودمونَ َها ِف رمتْ َبٍة َما جم
ْسَنِد الطََّيالِ   .82  .139 ارِميِّ انْ تمِقَدا  َْحََداأَ ِسي وَ َكمم هم لِلدَّ  َوَعدُّ
ه ر  ا ل م ص ن  ف ات  ال ح د يث ي ة  ]      [أ ل ق اب  أ ش 
 ا        بَ دَ أَ ا وَ         نً         تَ         فِ ا وَ رً         يَ         سِ وَ   ابَ اقِ نَ ى مَ وَ ي حَ ذِ الَّ « عم امِ جلَْ ا»   .141
 (4)ىدَ هم  الْ  تَ لْ نِ  ذْ خم  امم كَ حْ اْْلَ  نم امِ الثَّ وَ   ا دَ ائِ قَ عَ الْ وَ  وطَ رم ا الشُّ ْيً سِ فْ ت َ    .141
َها عمِرفْ  «َأْجزَاؤمَها]»   .142  َكَذا لِرَاٍو أَْو طَرِيٍق َقْد صمِرْف[  ِلَمْطَلٍب ِمن ْ
ىَن   ْحَكامِ ِف اْْلَ  ارم ْخبَ اْْلَ « َننم السُّ »وَ    .143  (5)ِإْحَكامِ   ِف   يبِ ْبوِ التَّ  َعَلى  ت مب ْ
َصنَّفم »َكَذا ]   .144  [ظَرْ َلِكْن َمْع نَ  كَ َكَذا  «ممَوطَّأٌ »  أَثَ رْ  َوَلِكْن َمعْ « اْلمم
يموِخ، وَ   رمت َِّبتْ  «َمْشَيَخاتٌ »وَ  «َمَعاِجمٌ ]»   .145  أََتْت[ «اْلَفَواِئدم »َعَلى الشُّ
 [«اْلَغرَائَِبا»َأْو َعْن ِسَواهم َْسِِّه   ممَصنٌِّف َقْد أَْغَربَا ]ِلَما بِهِ    .146

                                                 

 عل، وِف بعض النسخ: "ومِجْد" بالبناِ للمفعول.( "َوَجْد" بالبناِ للفا1)
 ( "النََّسِئي" ِبذف اْللف، وباْلسكان للوزن، أو لنية الوقف.2)
ضدها: ( "اجْلََفَلى" بفتح اجليم والفاِ مقصورا، ورْسها بعضهم "اجْلََفََل"، والصواب ما أثبتناه، ومعناها دعوة الناس إىل الطعام عامة، و 3)

 وقال طرفة: قوم دون آخرين، قال الفراِ: جاِ القومم َأْجَفَلًة وأَْزفَ َلًة، أي ْجاعًة، وجاِوا بَأْجَفَلِتِهْم وأَْزفَ َلِتِهْم، أي ِبماعتهم،الن ََّقَرى: دعوة 
 ََْنم ِِف ال َمْشتاِة نَْدعمو اجلََفَلى ... اََل تَ َرى الِدَب ِفيَنا يَ ْنَتِقر

م فاعل من اْْلَْدب، وهو ْجع الناس إىل الطعام، وهي ال َمْأَدبَةم وال َمْأدمبَةم. َواْلِدبم الداعي، وانْ تَ َقر وال َمْشتاِة: موضع الشتاِ، والِدَب: اس
 (5/231، لسان العرب1/464و  1/91، مقاييس اللغة9/92القوَم: اختارهم ودعاهم الن ََّقَرى. )هتذيب اللغة

 .1/79ر ( البيتان حملمد بن آدم اْلثيويب، إسعاف ذوي الَوطَ 4)
 .3/1161( البيت لسعد بن أَحد بن ليون، التجيِب، "الَلصة"، ذكره السيوطي، البحر الذي زخر5)
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   [ن  ت  م  ال  و   اد  ن  س  ال    ة  ح  ص   ن  ي  ب    م  ز  ل  ت   َل  ]  
ْكمَ  الْ وَ   .83  .147 ِة أَ ِلْلِ  حم حَّ ْسِن دموَن الْ  بِالْ   وْ ْسَناِد بِالصِّ ْكِم لِلْ  حم  َمْْتِ رََأْواحم
بَ ْلهم ِإْن َأْطلَ   .84  .148 ْبهم بِ   َقهم َمْن ي مْعَتَمدْ َواق ْ  َضْعٍف ي مْنتَ َقدْ وُلَْ ي مَعقِّ
يح  ]   ل ه م : ح س ن  ص ح     [ق  و 
ِة ِف  َواْستمْشِكَل الْ   .85  .149 حَّ ْسنم َمَع الصِّ ، فَِإْن َلْفظًا يم   حم  فَ قمْل: ِصفِ  ،رِدْ َمْْتٍ
َْتِلفْ ِبِه الضَِّعيَف، أَ   .86  .151 ََ هم، َفَكْيَف إِ   ْو يمرِْد َما   ْن فَ ْرٌد وِصْف؟َسَندم
 ِفرَاَد احلْمْسِن ذمو اْصِطََلحِ أنَّ انْ   ْقِتَاحِ  ااَِل َفْتِح ِف  الْ يب َوِْلَ   .87  .151
ْن َصحَّ فَلْيَس يَ ْلَتِبسْ   .88  .152 َعِكسْ   َوِإْن َيكم لُّ َصِحيٍح َحَسٌن اََل يَ ن ْ  كم
رَادِ   .89  .153 َر َما ِإْسنَ   َوأْوَردوا َما َصحَّ ِمْن أف ْ  ادِ َحْيثم اْشتَ َرْطَنا َغي ْ
 ِإْسَنادمهم، َوالثَّاِن َحْيثم ذمو َعَددْ   َوَصاِحبم النُّْخَبِة: َذا ِإِن انْ َفَردْ  .113  .154
 اَتردََّد اْلَعاُِلم ِف َهَذا َوذَ   فَِإنَّه ِعْنَد اْنِفراَِد َمْن َرَوى   .155
نْ َما ُلَْ يَ    .156 ه ِبَذيْ  ،كم  (1)نِ اَديْ ْسنَ ِْلِ    هم ِمنْ    اْعِتَبارًا   َكانَ   نِ فَوْصفم
انِ ُلَْ يموَجَدا ِْلَ   َوَقْد َبَدا ْل ِفيِه َمْعنَ َيانِ  .114  .157  ْهِل َهَذا الشَّ
ا بََدا الت َّْرِجيحم   َأْي َحَسٌن ِلَذاتِِه َصِحيحم  .115  .158  لَِغْْيِِه، َلمَّ
َناَك َقْد َوَردْ   َأْو َحَسٌن َعَلى الَِّذِي ِبِه يمَدْ  .116  .159  َوْهوم َأَصحُّ َما هم

   [ن ب يه  ت   ]  
وَن َجيَِّدا .119  .161 َجوََّدا  َولِْلَقبموِل يمْطِلقم اِلَح َوالْ مم  َوالثَّاِبَت الصَّ
يِح َواحلََْسنْ  .111  .161 َ الصَّحِّ ْْ َهاٍت ِمْن َحَسنْ   َوَهِذِه بَ   َوقَ رَّبموا ممَشب َّ
َمَصُّ بِالصَِّحيِح الثَّاِبتم  .111  .162  اٌع ثَاِبتم نِزَ  ؟َأْو َيْشَملم احلْمْسنَ   َوَهْل 

: الض ع يف  ال     م  الث ال ث     ق س 
لمغِ   .91  .163 ا الضَِّعيفم فَ ْهَو َما ُلَْ يَ ب ْ  ِإْن َبْسٌط بمِغيَمْرتَ َبَة احلْمْسِن، وَ   أمَّ
وا  فَ َفاِقٌد َشْرَط قَ بموٍل ِقْسمم   .91  .164 رمهم، َوَضمُّ ِ ِقْسٌم َغي ْ ْْ  َواثْ نَ 
ا فَ ثَاِلٌث، َوَهَكَذا  .92  .165 و  َشْرٍط َغْْيِ َوعمْد لِ   ِسَواُهم  َفَذا ٍِ َمْبدم
َر الَِّذي ،ِقْسٌم ِسَواَها  .93  .166 ْمَتهم   ُثمَّ زِْد َغي ْ  ُثمَّ َعلى َذا فَاْحَتِذي ،َقدَّ

                                                 

 ( البيتان للصنعاِن، قصب السكر.1)
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: َوَلهم  .111  .167 ْرِد، ق مْلتم  َوْهَو اََل يمِفيدم  ،َكِثْيٍ   ِإىَل   [تَ ْعِديدم ]ِف السَّ
هم الْ   .94  .168  (1)ا       ْوعَ     نَ   َن    ي    عِ    َوأْربَ   ٍة     عَ    سْ    تِ    لِ   ْوَعىا أَ بمْسِِتُّ ِفيمَ َوَعدَّ
 (2)امَ دَّ قَ ت َ    ىضَ مَ    ايمَ فِ    اهَ حُّ صَ أَ   ا مَ كَ   يدِ انِ سَ ى اْْلَ هَ وْ ى أَ تَ أَ  دْ قَ وَ    .169
يِق  ]ِمْنهم:[ .114  .171 دِّ  َعْن ممرَّهْ  ،َعْن فَ ْرَقدٍ  ،َصَدَقةٌ   َكرَّهْ   ْوَهىااََل َعِن الصِّ
 َعْن َعِليِّ  ،َعِن َحاِرِث اْْلَْعَورِ   َذا َعِن اجلمْعِفيِّ  ،ِت: َعْمٌروَواْلبَ يْ  .115  .171
رِيُّ  .116  .172 َريْ َرَة: السَّ  َأيَّ َوَهنْ  ،َعْن َواِلِدهِ  ،َداومدَ   َعنْ  ،َوَْليب هم
ْد ِْلَ   َعنْ  ،َعْن أَبِيهِ  ،ْلََنٍس: َداومدم  .117  .173  َسانِيِد الَيَمنْ أَبَاَن، َواْعدم
رم َذاَك ِمْن تَ رَاِجٍم تمَضمْ   َعِن احلََْكمْ  ،َعَدِن ًصا َعنَ ْيتم الْ َحفْ  .118  .174  َوَغي ْ

   ال م ر ف وع    
اِحبِ َواشتَ َرَط الَْ   ي َوَسمِّ َمْرفموًعا ممَضافًا لِلنَّبِ   .95  .175  ِطيبم َرْفَع الصَّ
 فَ َقْد َعىَن ِبَذاَك َذا اتَِّصالِ   ْرَسالِ ي اْْلِ هم ِبذِ َوَمْن ي مَقابِلْ   .96  .176

ق وف        ال م و 
 ِبَصاِحٍب َوَصْلَت أْو َقطَْعَتهم   َوَسمِّ بالْ َمْوقموِف َما َقَصْرتَهم  .111  .177
 رْ ِه قَ يِّْد تَ ب َ َوِإْن َتِقْف ِبَغْيِْ   ثَرِفْقِه َْسَّاهم اْْل َوبَعضم أْهِل الْ  .112  .178

   ال م ق ط وع    
اِفِعيى لِ ِفْعَلهم، َوَقْد رَأَ وَ   َوَسمِّ بِالْ َمْقطموِع قَ ْوَل التَّاِبعي .113  .179  لشَّ
ن ْ  .114  .181 : َوَعكْ   ِطعِ قَ تَ ْعِبْيَهم ِبِه َعِن الْ مم هم اصْ ق مْلتم  َدِعيبَ رْ ِطَلحم الْ سم

ل  و ال م و ص ول        ال م ت ص 
قمواََل  .99  .181 ِه ممتَِّصًَل   َوِإْن َتِصْل ِبَسَنٍد َمن ْ   َمْوصمواََل َفَسمِّ
ٌِ الْ َمْوقمو  .111  .182 َل الْ َمْقطموعم   فم َوالْ َمْرفموعم َسَوا  وُلَْ يَ َرْوا أْن يَْدخم

ن د        ال م س 
ْسَندم الْ َمْرفموعم، أْو َما َقْد ومِصلْ  .97  .183  َوْهَو ِف َهَذا يَِقلْ  ،َلْو َمَع َوقفٍ   َوالْ مم
: الرَّْفعم َمَع الَوْصِل َمَعاَوالثَّ  .98  .184  َقطََعا َشْرٌط ِبِه احْلَاِكمم ِفيهِ   اِلثم

                                                 

َْ إاَلَّ نَوَعا"، ( قال البقاعي: لو قاَل: 1) هم" ِبرف اجلر من الثق"ممْستَ ْوِعًبا ََخِْس  ل على السمع.لكان أحسن من جهة زوال ما ِف تعدية "َعدَّ
 ( البيت حلافظ بن أَحد بن علي احلكمي، اللؤلؤ املكنون ِف أحوال اْلسانيد واملتون.2)
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   ف  ر وع    
نَّةِ »قَ ْولم الصََّحايبِّ   .115  .185 ، َوَلوْ « أمِمْرنَا»َََْو   وْ أَ « ِمَن السُّ هم الرَّْفعم ْكمم  حم
ِحيِح، وهْ َعلَ   اَلهم بَِأْعصمرِ بَعَد النَِّبِّ قَ   .116  .186  َو قَ ْولم اْلْكَثرِ ى الصَّ
 ِإْْجَاٌع َعَلْيِه َقْد نمِقْل[َوالرَّْفعم   َوْقٌف ِاْحتمِملْ  «َأطَاعَ » «َعَصى»]َوِف    .187
نَّا نَ َرى» :َوقَ ْولمهم   .117  .188  َعْصِر النَِّبِّ ِمْن قَِبيِل َما َرَفعْ   اَن َمعْ ِإْن كَ « كم
: لَ  ،َخِطيبِ لِلْ وَ   ، َكذاَك لَهْ  َفََل ْو اََل ، أَ َوِقيَل: اََل   .118  .189  ِكْن َجَعَلهْ ق مْلتم
َو الْ  نم الْ بْ اِ   الرَّازِيُّ َحاِكمم وَ  َمرفموًعا الْ   .119  .191  َقِويُّ َخِطيِب، َوهم
َْفىِإْن َكاَن اََل  ]رَاِبعمَها:[ .125  .191  اْلمْلفم نمِفي ِبِعْلِمهِ َتْصرِِيِه   ، َوِف ََ
 ممَّا ومِقَفا (3ح)"ف ار  ظ  ال   ي  ق ر ع  ب    ان  ب اب  ال  م ص ط ف ىك  " َحِديثم ْن كِ لَ   .111  .192
ْكًما َلَدى الْ   .111  .193 يْ َوا  َخِطيبِ  الْ َحاِكِم وَ  حم  ِخ ذمو َتْصوِيبِ لرَّْفعم ِعْنَد الشَّ
َرهم الصََّحايب   .112  .194 ًعا  َوَعدُّ َما َفسَّ وٌل َعَلى اْْلَْسَبابِ  ،َرف ْ  َفَمْحمم
ْسَتْدَركِ  .129  .195 َم احْلَاِكمم ِف اْلمم ِكي  َوَعمَّ  َوَخصَّ ِف ِخَلِفِه َكَما حم
لمغم ِبهْ » ،«يَ ْرفَ عمهم »َوقَ ْوهلممْم   .113  .196  َرْفٌع فَانْ َتِبهْ  ،«يَ ْنِميهِ » ،«رَوايَةً »  «يَ ب ْ
ْرَسلم   .114  .197 :   َوِإْن ي مَقْل َعْن تَابٍع َفمم نَّةِ »ق مْلتم  َعْنهم نَ َقلموا «ِمَن السُّ
 َغزَاْل لْ ِمْنهم لِ « أمِمْرنَا»ََْوم   َتْصِحيَح َوْقِفِه، َوذمو اْحِتَمالِ   .115  .198
هم الرَّْفعم َعَلىي مَقالم رَأيًا حم   َوَما أََتى َعْن َصاِحٍب َِبْيثم اََل   .116  .199  ْكمم
 الرَّْفَع هِلََذا أثْ َبَتا َحاِكمم  فَالْ   (4ح)"م ن  أت ى"ََْوم  الْ َمْحصمولِ  َما قَاَل ِف   .117  .211

                                                 

وِل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَرعموَن بَابَهم بِاْْلَظَاِفِْي"، رواه احلاكم )املعرفة ص( 3)ح (، ومن طريقه البيهقي )املدخل 19:"َكاَن َأْصَحابم َرسم
( واللفظ له، والطيب 1181رقم: 371( من حديث املغْية بن شعبة، ورواه البخاري ِف اْلدب املفرد )ص: 659رقم:  381ص: 

ديث كلها ( عن أنس، بلفظ: "ِإنَّ أَبْ َواَب النَِِّبِّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَنْت ت مْقرَعم بِاْْلَظَاِفِْي"، وطرمق هذا احل1891، رقم: 2/291)اجلامع 
، 12812رقم:  8/43اَل ختلو من ضعف، وقد رمز السيوطي لضعفه، وأعله اهليثمي، لكن صححه اْللباِن مبجموع طرقه )جممع الزوائد 

 (. 2192رقم:  5/127، الصحيحة 6819رقم:  8/465التنوير شرح اجلامع الصغْي
َقهم مبَا يَ قمولم فَ َقْد َكفَ ( 4)ح ٍد َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم"، رواه الطيالسي)املسند"َمْن أََتى َكاِهًنا َفَصدَّ ( هبذا 381رقم: 1/311َر مبَا أمْنزَِل َعَلى حممَمَّ

 5/256( والبزار )البحر الزخار5418رقم:  9/281( وأبو يعلى )املسند23528رقم: 5/42اللفظ ، وابن أيب شيبة )املصنف
( عن عبد 21( واحلاكم )معرفة علوم احلديث ص:11115رقم: 11/76، والكبْي1453رقم: 2/122( والطرباِن )اْلوسط1873رقم:

، 4615رقم:  4/19اهلل بن مسعود موقوفا، قال املنذريرواته ثقات. وقال احلافظ: ُل يصرح برفعه، ومثله اَل يقال بالرأي. )الِتغيب والِتهيب
 (11/217فتح الباري
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: اْحَتِمْل ف َ    .211  اٍب َساِلِف[تَ َمْن َكاَن يَ ْرِوي َعْن كِ   ًما يَ رَاهم، َواْعِرفِ هْ ]ق مْلتم
َريْ َرةِ َوَما َرَواهم َعْن أَ   .118  .212  (1)َبْصَرةِ الْ    ْهلم أَ   َوَعْنهم    دٌ حممَمَّ   يب هم
، فَالَْ « قَالَ »َكرََّر   .119  .213  (2)َعِجيبم   َوَذا    ،الرَّْفعَ   بِِه    َرَوى  ِطيبم بَ ْعدم

   ال م ر س ل    
ورِ   .121  .214  َكِبْيِ قَ يِّْدهم بِالْ  وْ اَ ممْرَسٌل،   َمْرفموعم تَابٍع َعلى الْ َمشهم
َوالِ أْو َسْقطم رَاٍو ِمْنهم ذمو أَ   .121  .215  ِتْعَمالِ  اسْ َواْْلَوَّلم اْْلَْكثَ رم ِف   ق ْ
ت ج اج  بال  م ر س ل  ]   ح  م  اَل     [ح ك 
 وا          ِه َوَدانم           ا بِ  َ م  وهم       عم          ابِ     َوتَ   ا الن ُّْعَمانم َتجَّ َمِاِلٌك َكذَ َواحْ   .122  .216
َضََل أَ   أَْرَسََل[ َأْو َسِعيدٌ  ،]َوِقيَل َنْدبًا   .217  ْو ِإْن أََتى َعِن اْلقمرموِن اْلفم
ْن ِف اْلَباِب َجا ِسَواهم    .218 مْ   َأْو ُلَْ َيكم  (3)أَْعََلهم  ممْسَنٍد  ِمْن   َوبَ ْعضمهم
اِقِط لِلْ   ادِ            قَّ                نُّ             رم ال         اهِ        مَ            َوَردَّهم جَ   .123  .219  ْسَنادِ  اْْلِ ِف َجْهِل بِالسَّ
ْم نَ َقَلهْ هِ َوَصاِحبم التَّمْ   .124  .211  َوممْسِلٌم َصْدَر الِكَتاِب أصََّلهْ   يِد َعنهم
   [اع ت ض اد  ال  م ر س ل  ]  
هم َلِكْن ِإذَ   .125  .211 هم  وْ مبمْسَنٍد أَ   ا َصحَّ لََنا خَمَْرجم َمْرِجم  ممْرَسٍل 
لِ   .126  .212 : ، (4)بَ ْلهم نَ قْ   َمْن لَْيَس يَ ْرِوي َعْن رَِجاِل اْْلَوَّ ْيخم   ق مْلتم لِ   ُلَْ   الشَّ  ي مَفصِّ
اِفِعيُّ بِالْ   .127  .213  َوَمْن َرَوى َعِن الثِّقاِت أَبَدا  ِكَباِر قَ يََّداوالشَّ
ْم ِإاَلَّ   ِحْفظِ  ا َشاَرَك أْهَل الْ َوَمْن ِإذَ   .128  .214   بِنَ ْقِص َلْفظِ َوافَ َقهم

                                                 

ريك هاِ التأنيث، وسكواها قبيح؛ ْلنه يصْي ِف القافية سناد الردف ف  "هريرة" (: اْلحسن ُت1/363(قال البقاعي )النكت الوفية1)
 والردف: أن يكون حرف مد أو حرف لْ قبل الروي مباشرة. مردف، و"البصرة" غْي مردف. اه 

"  (: قال شيخنا: فلو قال: 1/363(قال البقاعي )النكت الوفية2) ح ُل يعرف إاَل حملمد بن كان أحسن؛ ْلن هذا ااَلصطَل"َوَذا تَ ْجرِيبم
"سْيين من أهل البصرة، وقلت أنا: لو قال  لكان أحسن؛ ْلن هذا أقرب ِف كونه مرفوعا مما تقدم، واَل سيما إذا انضم إىل ذلك   "َوَذا َقرِيبم

 كونه اَل جمال للرأي فيه.
 .1/128( البيتان حملمد بن آدم اْلثيويب، إسعاف ذوي الَوطَر 3)
 جلزم جوابا ل    "إذا" الشرطية، على حد قول الشاعر:( "نَ ْقبَ ْلهم" با4)

لِ   ِاْستَ ْغِن ما أْغَناَك رَبَُّك بِاْلِغىَن ... َوإَذا تمِصْبَك َخَصاَصٌة فَ َتَجمَّ
زم هبا ِف سعة الكَلم، وأما ِف الشعر فشاع اجلزم هبا َحَل على "مىت".4/81قال ابن مالك )شرح تسهيل الفوائد  (: ]اَل[ َيم

 بدل "نَ ْقبَ ْلهم" لكان أحسن. "ي مْقَبلم"بدل "إَذا"، و "َمىَت"(: لو قال: 1/182اوي )فتح املغيثوقال السخ
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 اِم َعَجٍم َوعمْربِ َخْْيِ اْْلَنَ   َأْو َكاَن قَ ْولم َواِحٍد ِمْن َصْحبِ    .215
لِّ أَْهِل  اْلِعْلمِ    .216 َوى جم  اْلَفْهِم[بِ هم رم ابَ قَ ْيٌس ِاْعتِ  وْ أَ ]  (1)َأْو َكاَن فَ ت ْ
ة   ]ِمْثلَ  .144  .217 ي  "وَ    لِْلِعيِد، دَعْ  (5ح)(2)ج ام ع ه ""الص ل  م  ب ال ص ل   [ن  ه   ]َْجَْع[ (6ح)"ب  ي ع  الل ح 
ْسنَ   .129  .218 ْعَتَمدم فَِإْن ي مَقْل: فَالْ مم  دم ْعَتضِ ِن بِِه ي َ فَ قمْل: َدلِيََل   دم الْ مم
ل  ه م : "ع ن  ر ج ٍل"]      [ق  و 
َقِطًعا   .131  .219 لِ »َوَرَْسموا ممن ْ ْرَسلِ  اْْلم َوِف   «َعْن َرجم  صموِل نَ ْعتمهم بِالْ مم
 (3)َيمَْهلم  َمْن   ِإْسَناِدهِ   ِف   َلِكنَّ   اْْلََصحُّ أَنَّهم ممتَِّصلم  ]َبِل[   .221
ْتٌب ُلَْ يمَسمْ  .148  .221  َأْو لَْيَس يمْدَرى َما اتََّسمْ  ،َحاِملمَها  َكَذاَك ِف اْْلَْرَجِح كم
ٍل ِمَن »وَ  .149  .222 َرِف   [َفَأَب ]، «الصَِّحابِ َرجم ي ْ َعًنا، َوْليمْجَتَب  الصَّ  ممَعن ْ

   [م ر س ل  الص ح اب ي]  
ا الَِّذي أْرَسَلهم الصََّحايب   .131  .223 كمم   أمَّ َوابِ َفحم  هم الَوْصلم َعلى الصَّ
ًزا قَ ْبَل اْلَوَفا   .224 َي ِّ ْن ممم تَ َفى[  ]َمىَت َيكم ْفرِِه ُثمَّ اق ْ  َكَساِمٍع ِف كم

ق ط ع  و ال م ع ض ل        ال م ن  
َقِطِع الَِّذي َسَقطْ   .132  .225 ن ْ  قَ ْبَل الصََّحايبِّ ِبِه رَاٍو فَ َقطْ   َوَسمِّ بِالْ مم

                                                 

َنا أَُْهََلهم ِف النَّْظِم"( البيتان للربهان احللِب، وعجز البيت الثاِن ِف اْلصل: 1)  .1/379النكت الوفية  ،"َوَشْيخم
 باْلسكان لنية الوقف."َجاِمَعْه" (2)

َؤذَِّن أَْن يَ قموَل: (: َأْخبَ َرنَا الث َِّقةم، َعْن الزُّْهرِيِّ أَنَّهم قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم يَْأممرم ِِف الْ 1/269افعي)اْلمقال الش( 5)ح ِعيَدْيِن اْلمم
 وف لثبوت ذلك فيها. (: هذا مرسل يعضده القياس على صَلة الكس2/452"الصَََّلةم َجاِمَعٌة"، احلافظ)الفتح

(، 64رقم:  2/655(: َأْخبَ رَنَا َماِلٌك )املوطإ176أي بيع اللحم باحليوان؛ قال الشافعي)خمتصر املزِن ص: بَ ْيِع اللَّْحِم بِاَْلْصِل""نَ ْهيم ( 6)ح
وَل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَليْ  َسيِِّب، أَنَّ َرسم َرْت َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلِم، َعْن اْبِن اْلمم َِم ِه َوَسلََّم نَ َهى َعْن بَ ْيِع اللَّْحِم بِاحْلَيَ َواِن. َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َجزمورًا 

ْزًِا هِبَِذِه اْلَعَناِق، فَ قَ  ٌل بَِعَناٍق فَ َقاَل أَْعطموِن جم َِ َرجم ٍد اَل أَبمو َبْكٍر: اََل َيصْ َعَلى َعْهِد َأيب َبْكٍر َرِضَي اللَّهم َعْنهم، َفَجا لمحم َهَذا. وََكاَن اْلَقاِسمم ْبنم حممَمَّ
َسيِِّب َوعمْرَوةم ْبنم الزُّبَ ْْيِ َوأَبمو َبْكِر ْبنم َعْبِد الرََّْحَِن يمَرِّمموَن بَ ْيَع اللَّْحِم بِاحلَْ  صموَن ِفيِه.َواْبنم اْلمم وَن َذِلَك َواََل ي مَرخِّ  يَ َواِن َعاِجًَل َوآِجًَل ي مَعظِّمم

رقم:  5/584بن املسيب، عضده قول صحايب، وأفىت جل به أهل العلم، وعضده مرسل آخر، رواه البيهقي)السنن الكربىفهذا املرسل اَل
(: من طريق احلََْسِن، َعْن َْسمرََة، أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم نَ َهى 2251رقم:  2/41(، وعضده حديث مسند، رواه احلاكم)11572

اِة بِاللَّْحِم. قال احلاكم: هذا حديث صحيح اْلسناد. ولكن، قال ابن عبد الرب: اَل أعلم حديث النهي عن بيع احليوان باللحم  َعْن بَ ْيعِ  الشَّ
يتصل عن النِب صلى اهلل عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن املسيب. قال: وقد اختلف الفقهاِ ِف القول هبذا 

 (6/424، ااَلستذكار1/227به واملراد منه. )تدريب الراوياحلديث والعمل 
..."، وِف اْلصل: 1/386( البيت للربهان احللِب، النكت الوفية 3) : الصََّوابم  "ق مْلتم
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َربم بِأنَّهم اْْل   ْل، َوقَااََل َوِقيَل: َما ُلَْ يَ تَّصِ   .133  .226  َمااََل اََل اْسِتعْ  ،ق ْ
اِقطم ِمْنهم اثْ َنانِ   .134  .227 ْعَضلم السَّ  َفَصاِعًدا، َوِمْنهم ِقْسٌم ثَانِ   َوالْ مم
 َوَوْقفم َمْتِنِه َعَلى َمْن تَِبَعا  َحْذفم النَِّبِّ َوالصََّحايبِّ َمَعا  .135  .228
 (1)َضالِ عْ اْْلِ بِ    سَ يْ لَ    ادم رَ فِ نْ ااَِل وَ    اْل وَ الت َّ  هِ اِقطِ  سَ طم ِف الَشرْ وَ    .229

ع ن ة        ال ع ن  
َعٍن َسِلمْ   .136  .231 وا َوْصَل ممَعن ْ حم  اللَِّقا عمِلمْ يِه، وَ ِمْن دمْلَسٍة رَاوِ   َوَصحَّ
ْم َحَكى ِبَذا ِإْجَْ   .137  .231  ِتَماَعاوممْسِلٌم ُلَْ َيْشرِِط اجْ   اَعاَوبَ ْعضمهم
ْم َشَرطْ   ْشتَ َرطْ ِكْن تَ َعاصمرًا، َوِقيَل: يم لَ   .138  .232  طمولم َصَحابٍَة، َوبَ ْعضمهم
لُّ َما أَتَانَا ِمْنهم َوقِ   ْخِذ َعْنهم َمْعرَِفَة الرَّاِوي بِااََل   .139  .233  يَل: كم
َْ الْ   .141  .234 َقِطٌع، َحىتَّ يَِب ْكمم   َوْصلم ممن ْ كْ « َأنَّ »َوحم  لُّ فَاجلْم « َعنْ »مم حم
َََا الْ لْ َسوَّْوا، َولِ   .141  .235 َْ الْ حَ   بَ ْرِدَِييَقْطِع    التَّْخرِيجِ َوْصلم ِف ىتَّ يَِب
 َكذا َلهم، وُلَْ يمَصوِّْب َصْوبَهْ   ى اْبنم َشْيَبهْ قَاَل: َوِمثْ َلهم رَأَ   .142  .236
َوابم أنَّ َمْن أَ   .143  .237 : الصَّ ْرِط الَّذِ   ْدَرَك َماقملتم َماَرَواهم بالشَّ  ي تَ َقدَّ
 َفَسَوا« أنَّ »   ب  وْ أَ « َعنْ » وْ أَ « قَالَ »   ب   َرَوى َكيَفَما    بالَوْصلِ   َلهم   (2)يمَْكمْ   .144  .238
 نَ زِّلِ    اذَ    َعَلى   يَ ْعقموبَ   (3)َوَقولِ   ِن َحْنَبلِ َمَد بْ  حْ َعْن أَ  ىكَ َوَما حَ   .145  .239
 (4)َقَمنْ   َما ِبَوْصٍل   َوْهوَ   ،ِإَجاَزةً    َذا الزََّمنْ ِف « َعنْ »ِتْعَمالم وََكث مَر اسْ   .146  .241

                                                 

 ( هبذا البيت.1/411( شرط التواْل اَل يفهم من قول العراقي "اثْ َناِن َفَصاِعًدا"، فأمتة البقاعي )النكت الوفية1)
، جزمه ورفعهباجلزم جواب شرط "َمْن" ِف البيت قبله، وِف هذه احلال، أي: إذا كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا جاز " يمَْكمْ ( "2)

 قول زمهْي:نَزِْد َلهم ِف َحْرثِِه"، ومن الرفع َمْن َكاَن يمرِيدم َحْرَث اْلِخَرِة : "من اجلزم قوله تعاىلف .اه اجلزم خمتار والرفع كثْي حسنقال ابن الناظم: 
 َوإْن أَتَاهم َخِليٌل يَ ْوَم َمْسأََلٍة ... يَ قمولم اََل َغاِئٌب َماْل َواَلَ َحرِمم 

قال أبو حيان: واَل نعلم خَلفا ِف جواز اجلزم وأنه فصيح خمتار، إاَل ما ذكره صاحب كتاب اْلعراب عن بعض النحويْ أنه اَل َييِ ِف 
صل اْلفعال، والذي نص عليه اجلماعة أن ذلك اَل َتص هبا بل سائر اْلفعال ِف ذلك مثلها.اه  الكَلم الفصيح، وإَّنا َييِ مع كان ْلاها أ

 (.2/557، ُهع اهلوامع 6/127، املقاصد الشافية 4/35، شرح ابن عقيل 3/1279، توضيح املقاصد 496)شرح ابن الناظم ص: 
عن قول يعقوب. قلت: وَيوز فيه النصب على أنه مفعول به ل "نَ زِِّل"، أي  ( "َوَقوِل" قال العراقي: جمرور بالعطف.اه  والتقدير: وما حكاه3)

 نزِّل قوَل يعقوب.
 ( "ِبَوْصٍل َما" أي بنوع من الوصل.4)

ٌْ ف ىن إاها تث"َقَمن" بكسر امليم وبفتحها، أي خليق وجدير؛ فإذا قيل َقَمٌن بفتح امليم فَل يثىن واَل َيمع، وإذا قيل: َقِمٌن بالكسر أو َقِم
 (5/23وجتمع. )مقاييس اللغة
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ل يس        الت د 
ثَهم، َويَ ْرَتِقي بِ   َتدلِيسم ااَِلْسَناِد َكَمْن يمْسِقطم َمنْ  .153  .241  «َأنْ »وَ « َعنْ »    َحدَّ
 َوَلْو تَ َعاصمرًا ُلَْ ََيَْمعِ  ِمْنهم   َيْسَمعِ  ُلَْ  َمايَ ْرِوَي  [وْ أَ ] ،«لَ اقَ »وَ  .166  .242
 ىرَ جَ  لم صْ فَ الْ  وِ أَ  ،هِ خِ يْ شَ ا لِ مً  سْ اِ   ارَ اكِ ذَ  اةٍ دَ أَ  اطم قَ سْ إِ  هم نْ مِ وَ    .243
 (1)اعَ بِ تْ أم  دْ قَ  ةً سَ لْ دم  ،فٌ طْ عَ  اهم وَ سِ   اعَ مِ  سَ  نْ ى مَ لَ عَ  فْ طِ عْ ي َ  نْ إِ وَ  ،عٌ طْ قَ    .244
: َوَشرَُّها أَ  .161  .245 و ق مْلتم  الرَِّوايَِة[ ِف  ْيخِ شَّ ]الِإْسَقاطم َغْْيِ   «التَّْسوِيَةِ »خم
 رَّدُّ ممْطَلًقا ثمِقفْ ِف أَْهِلِه، فَال  ، َواْختمِلفْ يموِهمم اتَِّصااًَل  [كَ اذَ وَ ] .154  .246
َحا  ْكثَ رموَن قَِبلموا َما َصرََّحاَواْْلَ  .155  .247 ْم ِبَوْصِلِه َوصمحِّ  ثَِقات مهم
ٌة كَ َوِف  .156  .248  (2)شِ          تِّ         َوفَ  َدهم          عْ         بَ  ٍم           يْ      شَ     هم وَكَ   ْعَمشِ اْْل  الصَِّحيِح ِعدَّ
ْعَبةم ذم  .157  .249 هم شم وخِ َوَذمَّ يموخِ »َودمونَهم   و الرُّسم  «التَّْدلْيسم لِلشِّ
ْيَخ مبَا  َيِصفَ  أْن  .158  .251 َْتِلفم    دٍ مبْقصَ    َوَذا  ، (3)ِبهِ   ي مْعَرفم   اََل   الشَّ ََ 

                                                 

 ، وأثبتناُها عوض عن قول السيوطي:1/166(البيتان حملمد بن آدم اْلثيويب، إسعاف ذوي الَوطَر 1)
يَخ  فَ َقْط ... َقْطٌع بِِه اْْلََداةم مم  ْطَلًقا َسَقطْ 167 َي  الشَّ  . َوِمْنهم  أَْن  يمَسمِّ
ثَ َنا»رَا ... َوِمْنهم َعْطٌف، أو َكَذا أَْن يَْذكم  .168  َوَفْصلمهم ااَِلْسَم َطرَا« َحدَّ

وذلك ْلن تدليس القطع نوعْ؛ اْلول: إسقاط أداة الرواية، الثاِن: اَل يسقطها بل يذكرها ُث يسكت وينوي القطع، ففصل السيوطي بينهما 
 بذكره لتدليس العطف، ُث إن ُل يعرفه، وما أثبتناه سليم من ذلك.

 تب، وقد نظمها حممد آدم اْلثيويب، فقال:( املدلسون على َخس مرا2)
ْم َعَلى ََخِْس َمرَاِتَب ت مَعدّْ  لَِّها َْجَاَعٌة َذومو َعَددْ   فَ هم  ِف كم
َا: َمْن لَْيَس يموَصفم ِبَذا  َما اْحَتَذا فَِنْعمَ إاَلَّ بِنمْدرٍَة   أَوَّهلم
هْ  َل اْْلَئِمَّ  ْهَو قمْدَوهْ ِلَكْونِِه قَ لََّل وَ   َوالثَّاِن: َمْن َُتَمَّ
لموا َقلم   ثَالِث مَها: َمْن َأْكثَ رموا فَأمُهِْ ْم ي من ْ هم َماعم ِمن ْ  إاَلَّ إَذا السَّ
ْم بَ ْعٌض، َوبَ ْعٌض قَِبََل  ْم َعَلى اْْلْطََلِق ِفيِهَما اْْنََلى  َوَردَّهم هم  ِمن ْ
وا َماَع َحًقا َصرَّحم   رَاِبعمَها: َمْن بِات َِّفاٍق طمرِحم  واإاَلَّ إَذا السَّ
ِهََل  ْن جم قمََل   ِلَكثْ رَِة التَّْدلِيِس َعمَّ ِِ فَاْحَذَرْن اََل تَ ن ْ  َوالضَُّعَفا
ْم َقِد اْرتَ َقى هم َها: َمْن َضْعفم  مبَا ِسَوى التَّْدلِيِس فَاْردمْد ممْطَلَقا  َخاِمسم
هم َقلْ   فَاقْ َبْل ِلَما َْسَاعمه َنصًّا َحَصلْ   إاَلَّ إَذا ومثَِّق َمْن َضْعفم

 )اجلوهر النفيس ِف نظم أْساِ ومراتب ذوي التدليس(
 بِِه" من اسم أو كنية أو نسبة إىل قبيلة أو بلدة أو صنعة... وقد تركنا ما زاده السيوطي بقوله: ("ب َِما  اََل  ي مْعَرفم 3)

ى آَخٍر َتْشِبيَها176 يموٍخ ِفيَها ... ِاْسَم ممَسمًّ ِم شم  . َوِمْنهم إْعطَا
 لوصف.اَلندراج ذلك ِف ا
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 ِطيِب يموِهمم اْسِتْكثَارَاوَك الَْ   َفَشرُّهم للضَّْعِف َواْسِتْصَغارا .159  .251
 ِة[يَ اوَ رِّ الِف  حَ يرِ صْ التَّ  ِبلَ قَ وَ ]  رَّةِ         مَ       هم بِ        تَ          بَ       ثْ أَ ي     عِ          افِ          والشَّ  .161  .252
 ارِ ثَ اْل بِ   مِ لْ عِ الْ   لِ هْ أَ   مِ زْ جَ   وْ أَ   ارِ رَ ق ْ اْْلِ بِ  يسم لِ دْ التَّ  فم رَ عْ ي م وَ    .253
 يفِ خَ  لٌ سَ رْ مم  اهم ِإيَّ  هم اؤم قَ لِ   ِف رَ عْ ي م  مْ  ٍر لَ اصِ عَ مم  نْ عَ  لم قْ الن َّ وَ    .254
ٍِ  أمثِ           رَا  َكالرَّْفِع ِمْن مم َخْضَرٍم َقْد َعاَصرَا   .255  (1)نَ  بِ   يَّ     نَ     ا  دموَن  لِ       َق         ا

ن اد        خ ف يُّ ال  ر س ال  و ال م ز يد  ف ي ال  س 
256.  782.   ِِ َماِع َوالِلَِّقا ْرسَ   َوَعَدمم السَّ و بِِه اْْلِ ِِ  الم ذمو الْ يَ ْبدم  َخَفا
َندْ   .783  .257  ِفيِه َوَردْ  «َعنْ »   ِإْن َكاَن َحْذفمهم بِ   َكَذا زِيَاَدةم اْسِم رَاٍو ِف السَّ
ْكمم لَهْ  أََتى فَالْ  «َُتِْديثٍ »  َوِإْن بِ   .784  .258  َمَع اْحِتَماِل َكْونِِه َقْد َحََلهْ   حم
لٍّ   .785  .259 ِطيبم َقْد َْجَعْ َوُْهًا،   ِااَلَّ َحْيثم َما زِيَد َوَقعْ  ،َعْن كم  َوِف َذْيِن الَْ
َا ي مْعَرفم بِاْْلِ  .181  .261  َوالنَّصِّ ِمْن ِكَبارِ  ،َعْن نَ ْفِسهِ   ْخَبارِ َوِإَّنَّ

   ةٍ ط  اس  و  ب   ه  ن  ى ع  و  ر   م  ث   خٍ ي  ش   ن  ى ع  و  ر   ن  م    
لٍ  .751  .261  نِّ َحَوىِمَن اْلفَ  ،َعْنهم  ،َعْن َغْْيِهِ   ُثمَّ َرَوى ،َوَمْن َرَوى َعْن َرجم
 اْنِقطَاٍع ِف الَِّذي َأَجاَدهْ  َأوِ    يمَظنَّ ِفيِه ِمْن َزيَاَدهْ َأْن اََل  .752  .262

   [وظ  ف  ح  ال  م   ه  ل  اب  ق  ي   و  ]الش اذُّ   
َاِلفم الث َِّقهْ  .161  .263 َم وِذ َما  ذم اِفعيُّ حقََّقهْ  ،ِفيِه الْ َمََل   َوذمو الشُّ  فَالشَّ
 ي فَ َقطْ ي ممْفَردم الرَّاوِ َولِْلَخِليلِ   ا اْشتَ َرطْ يِه مَ َف فِ ِخََل  َحاِكمم الْ  الْ وَ  .162  .264
   (7ح)"الن  ه ي ع ن  ب  ي ع  الو َل  و اله ب ة "ك    َوَردَّ َما قَااََل ِبَفْرِد الث َِّقةِ  .163  .265
لَُّها َقِويُّ   ممْسِلٍم: َرَوى الزُّْهرِيُّ  َوقَ ْولِ  .164  .266 َْ فَ ْرًدا كم  ِتْسِع
َمَ  .165  .267  يَ ْقرمبم ِمْن َضْبٍط فَ َفْردمهم َحَسنْ   اِلْف أنَّ َمنْ واْخَتاَر ِفيَما ُلَْ 
حْ  .166  .268 ْبَط ًفَصحِّ ا َشذَّ   َأْو بَ عمدْ  ،أْو بَ َلَغ الضَّ  فَاْطَرْحهم َورمدّْ  ،َعْنهم َفِممَّ

     
                                                 

 ( اْلبيات حلافظ بن أَحد بن علي احلكمي، اللؤلؤ املكنون ِف أحوال اْلسانيد واملتون.1)
ِِ َوَعْن ِهَبِتِه"، رواه البخاري ) (7)ح ( 6756رقم:  8/155( و2535رقم:  3/147"نَ َهى النَِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن بَ ْيِع الَواََل

 ( من طمرمق عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن عمَمَر رضي اهلل عنهما. 1516رقم:  2/1145ومسلم )
 قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد اهلل بن دينار ِف هذا احلديث.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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   [ف  و ع ر  ال  م   ه  ل  اب  ق  ي   و  ]ال م ن ك ر    
نَكرم الْ  .167  .269 َوابم ِف التَّْخرِيجِ َأْطلَ   بَ ْرِدَِييَفْردم َكَذا الْ َواْلمم  َق، َوالصَّ
وِذ َمرْ  .168  .271 ذم ِم تَ ْفِصيٍل َلَدى الشُّ ْيخم ذََكرْ   ،َمْعناهم  فَ ْهَو بِ   ِإْجرَا  َكَذا الشَّ
271.  184. ]: رم الث َِّقهْ  ]َوالرَّاِجحم َالًِفا  الَِّذي َرَوى َغي ْ  ، ِف ُنمَْبٍة َقْد َحقََّقهْ خمم
ر "َََْو  .169  .272  (9ح)عمَمرْ   عمْثَماَن: اْبَن   َْسَّى (1)كٌ  َوَمالِ   اْلَبَ رْ  (8ح)"ك ل وا الب  ل ح  بالت م 
: َفَماَذا؟ َبْل  .171  .273  (11ح)خ ات م ه  ع ن د  ال خ ل  و و ض ع ه "  "ن  ز ع ه   َحِديثم ق مْلتم

                                                 

ْيطَانم َوقَاَل: َعاَش اْبنم آدَ  (8)ح لموا اْلبَ َلَح بِالتَّْمِر، فَِإنَّ اْبَن آَدَم ِإَذا َأَكَلهم َغِضَب الشَّ َم َحىتَّ َأَكَل اْلَْلَق بِاجلَِْديِد"، رواه ابن ماجه "كم
( والعقيلي ِف 7138رقم:  4/135( واللفظ له، واحلاكم )6691رقم:  6/251( والنسائي ِف الكربى )3331رقم:  2/1115)

( وابن 2141قم: ر  9/115( وابن عدي ِف الكامل )1211رقم:  3/119( وابن حبان ِف اجملروحْ )2155رقم:  4/427الضعفاِ )
ِد ْبِن قَ ْيٍس اْلَمَدِنُّ أيب زمَكْْي، َعْن ِهَشاِم ْبِن عمْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئشَ 3/25اجلوزي ِف املوضوعات ) َة مرفوعا، ورواه  (ىمن طريق َيََْي ْبِن حممَمَّ

يد ويرفع املراسيل من غْي تعمد فلما كثر ذلك منه صار كلهم ِف ترْجة يَي بن حممد بن قيس. قال ابن حبان: أبو زكْي: ممن يقلب اْلسان
 غْي حمتج به إاَل عند الوفاق، قال: هذا كَلم اَل أصل له من حديث النِب صلى اهلل عليه وسلم.

و1) لموا البَ َلَح بالتَّْمِر" أي: َو كلوا...، َو مالك ِف تسمية ابن  ( "َمالِ ٌك" بالرفع على ااَلبتداِ، وبالفض"َوَمالِ ٍك" عطفا على حمل "كم
 (1/467عثمان عمر. )النكت الوفية

اَن، َعْن أمَساَمَة ْبنِ 2/519روى مالك )املوطأ  (9)ح ، َعْن عمَمَر ْبِن عمْثَماَن ْبِن َعفَّ ِ ْبِن َعِليٍّ ْْ َس َزْيٍد أَنَّ  (: َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعِليِّ ْبِن حم
وَل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه وَ  ْسِلمم اْلَكاِفَر"َرسم  َسلََّم قَاَل: "اََل يَِرثم اْلمم

( من طريق حممد بن أيب حفصة، 4282رقم:  5/147( من طريق معمر، و)3158رقم:  4/71وهذا احلديث رواه البخاري )
 ( من طريق يونس بن يزيد ومعمر وحممد بن أيب1351رقم:  2/984( من طريق ابن جريج، ورواه مسلم )6764رقم:  8/156و)

، َعْن َعْمرِو ْبِن عمْثَماَن 1614رقم:  3/1233حفصة وزمعة بن صاحل، و) ِ ْْ َس ( من طريق ابن عيينة، كلهم: عن الزهري: َعْن َعِليِّ ْبِن حم
اَن، َعْن أمَساَمَة ْبِن َزْيٍد. قال النسائي )السنن الكربى وقد قيل له  (: اَل نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك،6/123ْبِن َعفَّ

 فثبت عليه؟، وقال: هذه داره. 
َِ َوَضَع َخامَتَهم"، رواه أبو داود ) (11)ح ََل ( 1746رقم:  4/229( والِتمذي )19رقم  1/5"َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الَْ

( 1413رقم:  4/261اب الصحيح؛ ابن حبان )(، ومن أصح313رقم:  1/111( وابن ماجه )5213رقم:  8/178والنسائي )
، َعْن أََنٍس به. 671رقم:  1/298واحلاكم ) َرْيٍج، َعِن الزُّْهرِيِّ  ( كلهم من طريق َُهَّاِم ْبِن َيََْي، َعِن  اْبِن جم

ى اهلل عليه وسلم اختَََّذ قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإَّنا يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، أن النِب صل
 َخامَتًا ِمْن َورٍِق، ُثمَّ أَْلَقاهم. والوهم فيه من ُهام، وُل يروه إاَل ُهام.

 وقال النسائي: هذا حديث غْي حمفوظ.
وقال الِتمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخْ. وصححه أيضا املنذري وابن دقيق وابن امللقن 

ْلاهما حديثان خمتلفان متنا وسندا؛ فاْلول:حديث "وضع الامت" رواه ابن جريج عن الزهري بَل واسطة. والثاِن: حديث "اختَََّذ وغْيهم؛ 
 له مثل الشاذ،َخامَتًا ِمْن َورٍِق، ُثمَّ أَْلَقاهم" رواه بواسطة زياد بن سعد، قلت: وعلى كل، فاحلديث اَل يصلح مثااَل للمنكر إاَل على رأي من َيع

 (2/339، البدر املنْي1/95وأما تصحيحه، ففيه نظر؛ ْلن ابن جريج مدلس معروف، وُل يصرح بالسماع. )اجلوهر النقي
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، َوالَِّذي  .185  .274 اِذ نََأى تَ رَادمفَ   رََأىقَابَ َلهم الْ َمْعرموفم ْنَكِر َوالشَّ  الْ مم
   وك  ر  ت   م  ال    

رموِك فَ ْرًدا تمِصبِ  .186  .275  رَاٍو َلهم ممت ََّهٌم بِاْلَكِذبِ   َوَسمِّ بِاْلَمت ْ
 َغْفَلٌة اَْو َوْهٌم َكث مرْ  َأْو ِفْسٌق اَوْ   َغْْيِ اْْلَثَ رْ  َأْو َعَرفموهم ِمْنهم ِف  .187  .276

ر اد        ال  ف  
هم عِ   فَ َفْرٌد ممْطَلَقا ؛َفْردم ِقْسَمانِ الْ   .186  .277 ْكمم وِذ َسبَ َقاَوحم ذم  ْنَد الشُّ
 ْو بَ َلٍد ذََكْرَتهم بِِثَقٍة، أَ   َفْردم بِالنِّْسَبِة َما قَ يَّْدَتهم َوالْ   .187  .278
  َواِئلْ اَلَّ ُلَْ يَ ْروِِه َعْن َبْكٍر اِ   َقاِئلْ ََْوم قَ ْوِل الْ  ،نٍ ْو َعْن فمََل أَ   .188  .279
 َبْصَرهْ  ْهِل الْ رم أَ ي ْ ُلَْ يَ ْرِو َهَذا غَ    َضْمرَهْ اَلَّ ُلَْ يَ ْروِِه ثَِقٌة اِ   .189  .281
وا َواِحًدا ِمْن أَ   .191  .281  ِها وَّلِ اْجَعْلهم ِمْن أَ جَتَوُّزًا، فَ   ْهِلَهافَِإْن يمرِيدم
رَاِدِه النِّْسِبيَّهْ َولَْيَس ِف أَ   .191  .282  َضْعٌف هَلَا ِمْن َهِذِه احْلَْيِثيَّهْ   ف ْ
هم يَ ْقرمبم   َلِكْن ِإَذا قَ يََّد َذاَك بِالث َِّقهْ   .192  .283 ْكمم  ممَّا أْطَلَقهْ َفحم

ه ور        [وال  م ت  و ات ر  ]الغ ر يب  و ال ع ز يز  و ال م ش 
 َواْبنم َمْنَدٍة َفَحدْ ، فَ ْهَو اْلَغرِيبم   َوَما بِِه ممْطَلًقا الرَّاِوي انْ َفَردْ   .748  .284
 فَِإْن َعَلْيِه ي مْتَبعم  ،َحِديثمهم   ْنِفرَاِد َعْن ِإَماٍم َيمَْمعم بِااَِل   .749  .285
ِ فَاْلَعزِيزم ِمْن َواحِ   .751  .286 ْْ ورٌ   أَوْ  ،ٍد َواثْ نَ  لٌّ َقْد رََأْوا ،فَ ْوقم َفَمْشهم  وَكم
 (1)فَ َقدْ   اْسَناًدا  أَوِ  ممْطَلًقا  يَ ْغرمبم   ُثمَّ َقدْ  ،ِمْنهم الصَِّحيَح َوالضَِّعيفَ   .751  .287
لِّ َما ان ْ   َواََل تَ َرى َغرِيَب َمْْتٍ اََل َسَندْ  .197  .288  َفَرْد[]َوَقْد َقَضْوا ِبَضْعِف جم
وا  .752  .289 مم ورم أَْيًضا َقسَّ ْهرِةٍ   َكَذِلَك اْلَمْشهم ل م      ممْطَلَقٍة َك  ِلشم  "ال م س 
ورِ  َعَلى  َواْلَمْقصمورِ  ،احلَِْديثَ  (11ح)م ن  س ل م "  .753  .291 َْ ِمْن َمْشهم ِث َحدِّ  اْلمم

                                                 

، لسان 6/114"فَ َقْد" أي: فقط، مبعىن: فَحْسب، يقال: ما لك عندي إاَل هذا فقد: أي فقط. )احملكم واحمليط اْلعظم ( 1)
 (3/347العرب

ْسِلمم َمْن َسلِ  (11)ح َهاِجرم َمْن َهَجَر َما نَ َهى اللَّهم َعْنهم"، رواه البخاري )"اْلمم وَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه، َواْلمم ْسِلمم  8/112و 11رقم:  1/11َم اْلمم
 ( من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما. 41رقم:  1/65( واللفظ له، ومسلم )6484رقم: 

وَل اللَِّه، َأيُّ اِْلْسَلَِم 42رقم:  1/66( ومسلم )11رقم:  1/11ورواه البخاري ) ( من حديث أيب موسى رضي اهلل عنه قَاَل: قَالموا: يَا َرسم
وَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه". ْسِلمم  أَْفَضلم؟ قَاَل: "َمْن َسِلَم اْلمم
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ر ا"  .754  .291  ْقرَاذمو تَ َواتمٍر ممْست َ  َوِمْنهم   (12ح)"ق  ن وت ه  ب  ع د  الرُّك وع  ش ه 
 ِإَحاَلةم اْجِتَماِعِهْم َعَلى اْلَكِذبْ   َرَواهم َعَدٌد َجٌم َيَِبْ  ْد[ْي قَ ]أَ  .199  .292
ْم لِْلِحسِّ اََل    .293 ِِ اْلَعْقِل َواْنَضاَف ِإىَل   َواْستَ َنَد اْنِتَهاؤمهم  حَمِْض اْقِتَضا
ربَا   .294  (1)ِمرَا  اََل   يِن اَْلَيِقي اْلِعْلِم   ِإفَاَدةم   َذِلَك َأْن َيْصَحَب َذاَك الَْ
هِتِْم فَ  [اْلم ]وَ  .211  .295 دمواْلفم ِف ِعدَّ  ِبَعْشَرٍة، َوْهَو َلَديَّ َأْجَودم   َحدَّ
َْ َأْو َسْبِعينَايمْ   َواْلَقْولم بِاثْ يَنْ َعَشَر اْو ِعْشرِيَنا .211  .296  َكى َوأَْربَِع
"َكَمْْتِ   ،ِف طَبَ َقاتِهِ   .755  .297 َْ َرَوْوهم سِ  فَ َفْوقَ   (13ح)"م ن  ك ذ ب   َواْلَعَجبْ  ،تِّ
صَّ   لَْلَعَشَرهْ بَِأنَّ ِمْن رمَواتِِه   .756  .298  بِاْْلَْمَرْيِن ِفيَما ذََكَرهْ  َوخم
: بَ َلى  .757  .299 ْيخم َعْن بَ ْعِضِهِم، ق مْلتم "  الشَّ ف اف   َمْنَدٍة ِإىَل  َواْبنم  ،(14ح)"م س ح  الخ 
ي ن "َعْشَرهِتِْم   .758  .311 واَون َ   َنَسَبا (15ح)"ر ف ع  الي د  ب ا"َعْن ِماَئٍة  ي َّفم  "م ن  ك ذ 

    [ات  يه  ب  ن  ت   ]  
دّْ   ْبِن ِحبَّاَن: اْلَعزِيزم َما ومِجدْ َواَِل  .216  .311 اِبِق، َلِكْن ُلَْ َيِم ِه السَّ  ِِبَدِّ
 (2)مِ اكِ احلَْ   لم وْ ق َ   وَ هْ وَ   طٌ رْ شَ   يلَ قِ وَ    مِ اْعلَ فَ  لِلصَِّحيحِ  اطً َس َشرْ يْ َولَ    .312
َِ ِف َولِْلعَ  .217  .313 ورِ   اْلَمْأثمورِ َلِئي َجا  ذمو َوْصَفيِّ اْلَعزِيِز َواْلَمْشهم

                                                 

( 4194رقم:  5/117و 1113رقم:  2/26ْكَواَن"، رواه البخاري )"قَ َنَت النَِِّبُّ َصلَّى اهللم َعلَْيِه َوَسلََّم َشْهرًا يَْدعمو َعَلى رِْعٍل َوذَ  (12)ح
، َعْن َأِب جِمَْلٍز، َعْن أََنٍس. قال ابن الصَلح: رواه عن أنس غْي أيب جملز، ورواه عن 677رقم:  1/468ومسلم ) ْيِميِّ َلْيَماَن الت َّ ( من طريق سم

لم ذلك إاَل أهل الصنعة، وأما غْيهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمي يروي أيب جملز غْي التيمي، ورواه عن التيمي غْي اْلنصاري، واَل يع
 عن أنس، وهو هاهنا يروي عن واحد، عن أنس.

 ( البيتان حلافظ بن أَحد بن علي احلكمي، اللؤلؤ املكنون ِف أحوال اْلسانيد واملتون.1)
اِر"، رواه اجلم الغفْي من الصحابة، وقد اعتىن احلفاظ ِبمع طرقه؛ فجمعها الطرباِن ِف "جِز "َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدهم ِمَن النَّ  (13)ح

 ( صحابيا.98( صحابيا، وابن اجلوزي كذلك ِف "املوضوعات" من طريق )61فيه طرق حديث من كذب علي متعمدا"، وذكره من رواية )
عموَن ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم "أَنَّهم َعَلْيِه ( َعِن احلَْ 457رقم:  1/433روى ابن املنذر )اْلوسط (14)ح َثيِن َسب ْ َسِن، قَاَل: َحدَّ

".  قال احلافظ )فتح الباري ِ ْْ ََلمم َمَسَح َعَلى اْلمفَّ (: صرح ْجع من احلفاظ بأن املسح على الفْ متواتر، وْجع بعضهم رواته 1/316السَّ
 ثمانْ ومنهم العشرة.فجاوزوا ال

رفع اليدين ِف الدعاِ، تواتر عن النِب صلى اهلل عليه وسلم ِف أحوال خمتلفة كااَلستسقاِ والقنوت ويوم بدر وغْيها، قال احلاكم: اَل  (15)ح
 صلى اهلل عليه وسلم نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اللفاِ اْلربعة، ُث العشرة الذين شهد هلم رسول اهلل

. باجلنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم ِف البَلد الشاسعة غْي هذه السنة. وقال العراقي: وقد ْجعت رواته فبلغوا َو المسْ
 (2/83)شرح التبصرة والتذكرة

ِم""َوَقْد رمِمي َمْن قَ ( البيت للصنعاِن، قصب السكر، والشطر الثاِن ِف بعض النسخ: 2)  اَل بِالت ََّوهُّ
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رموٍط ت مْعَتبَ رْ   اْشتَ َهرْ ]َمًعا، َوَقْد يَ ْعيِن اْْلَِخْيم َما[  .198  .314  ِف النَّاِس ِمْن َغْْيِ شم
ْسَتِفيَض،  ]َْجٌْع رََأْوهم[ .194  .315  َوَضحْ َهَذا بَِأْكثَ َر، َوَلِكْن َما   َواْْلََصحْ اْلمم
ْم ِعزََّتهم، َوْهَو َوَهمْ   ِفيِه اْلَعَدمْ  [ي، َوَذا ادُّعِ هْ ]تَ َوات مرم  .212  .316  َوبَ ْعضمهم
واِب أَنَّهم   .213  .317  َوِفيِه ْل ممَؤلٌَّف َنِضْيم   َكِثْيم َبِل الصَّ

   اَلع ت ب ار  و ال م ت اب  ع ات  و الش و اه د    
رمَك الْ ااَِل  .171  .318  ََحَلْ  يَما فِ   (1)َرهم   َغيْ   رَاوٍ  َشاَرَك   َهلْ َحِديَث  ْعِتَبارم َسب ْ
ورَِك ِمنْ  .172  .319 ْن شم  ممْعَترَبٍ ِبِه فَ َتاِبٌع، َوِإنْ   َعْن َشْيِخِه، فَِإْن َيكم
هم فَ َفْوقم َفَكَذا .173  .311 ورَِك َشْيخم ى َشاِهًدا، ُثمَّ ِإَذا  شم  َوَقْد يمَسمَّ
اِهدم َمْْتٌ مبَْعَناهم أَ  .174  .311 لِّ َذا َمَفارِدم َوَما   َتى فَالشَّ  َخََل َعْن كم
اب  ه ا" ِمثَالمهم  .175  .312 " فَ َلْفظَةم   "ل و  أ خ ذ وا إ ه  ب اغ   َتى هِبَاَما أَ  "الدِّ
َنةٍ  ابنم اَلَّ َعْن َعْمرٍو اِ  .176  .313 "َعْمرٌو ِف   تموِبعَ   َوَقدْ  ،(16ح)عميَ ي ْ  دْ ضَ فَاْعتَ  (17ح)"الدِّب اغ 
" َوَجْدنَا ُثمَّ  .177  .314  ابِ بَ يِه َشاِهٌد ِف الْ فِ  َفَكانَ   (81ح)"أ يُّم ا إ ه اب 
 الر ف ع  و الو ق ف   أ و ت  ع ار ض  ال و ص ل  و ال  ر س ال    
ْم ِلَوْصِل ثَِقٍة ِف اْْلَ   .147  .315  ْكثَرِ َوِقيَل: َبْل ِإْرَسالمهم ِلْل   ْظَهرِ َواْحكم
َل لِلنُّظَّارِ َب اْْل َوَنسَ   .148  .316 وهم، َوَقَضى الْ   وَّ حم  رِيبمَخا  أْن َصحَّ

                                                 

  رمهم" فاعل، و "رَاٍو" مفعول به ( "َغْي   رَهم" بالنصب مفعول به ل  : "َشاَرَك"، والفاعل "رَاٍو"، ويتمل العكس فتكون العبارة: "رَاٍو َغْي    رمهم" ف   "َغْي  1)
 (1/245على لغة من جعل إعراب املنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا. )فتح الباقي

وا ِإَهابَ َها َفَدبَ غموهم فَانْ تَ َفعموا بِِه؟" رواه مسلم ) (16)ح ْفَياَن 4238رقم:  7/172( والنسائي )363رقم:  1/277"َأاَلَّ َأَخذم ( من طريق سم
، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َرسموَل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلَّ  ٍِ َنَة، َعْن َعْمرو بن دينار، َعْن َعطَا ونََة ِمَن ْبِن عميَ ي ْ َها َمْواََلٌة ِلَمْيمم َم َمرَّ ِبَشاٍة َمْطرموَحٍة أمْعِطَيت ْ

..."، ورواه أَحد ) ( من طريق ِإبْ رَاِهيَم ْبِن نَاِفٍع، َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر 2514رقم:  4/313الصََّدَقِة، فَ َقاَل النَِِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "َأاَلَّ
 انْ تَ َفْعتمْم مبَْسِكَها؟" وُل يذكر الدباغ.بلفظ: "َأاََل 

( من طريق أمَساَمةم ْبنم زَْيٍد 48رقم:  1/25( والبيهقي )السنن الكربى114رقم:  1/62هذه املتابعة رواها الدارقطين )السنن (17)ح
وَل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلَّ  وهم فَاْسَتْمتَ ْعتمْم بِِه"، الليثي، َعْن َعطَاِ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َرسم َم قَاَل ِْلَْهِل َشاٍة َماَتْت: "َأاََل نَ َزْعتمْم ِجْلَدَها َفَدبَ ْغتممم

رَْيٍج، كلهم 115رقم:  1/62( من طريق يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب، والدارقطين )السنن 1727رقم:  4/221ورواه الِتمذي ) ( من طريق اْبِن جم
، َعِن ابْ  ٍِ  ِن َعبَّاٍس، به.َعْن َعطَا

َر"، رواه هبذا اللفظ الِتمذي ) (18)ح َا ِإَهاٍب دمِبَغ فَ َقْد طَهم ( وابن ماجه 4241رقم:  7/173( والنسائي )1728رقم:  4/221"أْيُّ
 ( بلفظ: "ِإَذا دمِبَغ اِْلَهابم فَ َقدْ 4123رقم:  4/66( وأبو داود )366رقم:  1/277(، وهو عند مسلم )3619رقم:  2/1193)

َر"، من طريق َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعْبِد الرََّْحَِن ْبِن َوْعَلَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.  َطهم
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 َجَبلِ  َمْع َكْوِن َمْن أَْرَسَلهم َكالْ   (19ح)"َل  ن ك اح  إ َل  ب و ل ي" ِبَوْصلِ   .149  .317
، َوِقيَل:   .151  .318  ُثمَّ َفَما ِإْرَسالم َعْدٍل َيَْفظم   ْحَفظم اْْلَ َوِقيَل ااََلْكثَ رم
، َورََأْوا  يَ ْقَدحم ِف أَْهليَِّة الَواِصِل، أوْ   .151  .319  ممْسَنِدِه َعَلى اْْلََصحِّ
 ِمْن َواِحٍد ِف َذا َوَذا، َكما َحَكْوا  َصحَّ احلْمْكمم لِلرَّْفِع َوَلوْ َأنَّ اْْلَ   .152  .321

   ز ي اد ة  الث ِّق ات    
مم  .178  .321 هم َبْل زِيَاَداِت الث َِّقاِت ِمن ْ ْعَظمم   َواق ْ ْم فَ َعَلْيِه الْ مم  َوَمْن ِسَواهم
لِّ جَمِْلٍس ََحَلْ وَ   َخَزلْ ت مْقَبلم ِإْن ِمْثٌل[  اذَ كَ ]ِقيَل:   .213  .322  ِقيَل: ِإْن ِف كم
ِعيهِ  .214  .323  ت مْقَبْل، َوِإاَلَّ ي متَ َوقَّْف ِفيهِ   بَ ْعًضا، َأِو النِّْسَياَن َيدَّ
ًَل َعَددْ   َوِقيَل: ِإْن َأْكثَ َر َحْذفَ َها ت مَردْ  .215  .324  َوِقيَل: ِفيَما ِإْن َرَوى كم
 َعْن ِمْثِلَها ِف َعاَدٍة اََل ت مْقَبلم   ِإْن َكاَن َمْن َيِْذف مَها اََل يَ ْغفملم  .216  .325
ْكَماَوِقيَل: اَل، ِإْذ اََل  .217  .326 ْر َنْظَما   تمِفيدم حم ْذ َما ُلَْ ت مَغي ِّ  َوِقيَل: خم
ْم، َوَقدْ  .179  .327 هم ، فَ َقاَل: َما انْ َفَردْ   َوِقيَل: اََل، َوِقيَل: اََل ِمن ْ ْيخم َمهم الشَّ  َقسَّ
مْ فَ هْ  ،ِفيِه َصرًِيا  مْ دموَن الث َِّقاِت ثَِقٌة َخاَلَفهم  .181  .328  َو َردٌّ ِعْنَدهم
بَ َلْنهم، َوادََّعى .181  .329 َاِلْف فَاق ْ َم ِطيبم ااَِل   َأْو ُلَْ   ت َِّفاَق جممَْمَعاِفيِه الَْ
ْطََلقَ َأْو َخاَلَف  .182  .331 "ت  ر ب ة  اَل    "ج ع ل ت  ََْوم  اْْلِ  نمِقَلتْ  فَ ْردٌ فَ ْهَي  (21ح)ر ض 
اِفِعي َوَأَْحَدم  .183  .331 ا ِبَذا فَاْلشَّ  ْرَسالم ِمْن َذا أمِخَذااْْلِ َوْصلم وَ َوالْ   اْحَتجَّ

                                                 

رقم:  1/615( وابن ماجه )1111رقم:  3/399( والِتمذي )2185رقم:  2/229"اََل ِنَكاَح ِإاَلَّ ِبَوْلٍّ"، رواه أبو داود ) (19)ح
( من طريق أيب بردة، عن أيب 2711رقم:  2/184( واحلاكم )4177رقم:  9/388(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )1881

( واحلاكم 1295رقم:  7/217موسى اْلشعري رضي اهلل عنه، وقد اختلف ِف وصله وإرساله، كما بْ ذلك الِتمذي والدارقطين )العلل
يدث به عن أبيه مسندا ومرة يرسله، فالرب صحيح وغْيهم، قال ابن حبان: ْسع هذا الرب أبو بردة عن أيب موسى مرفوعا، فمرة كان 

 مرسَل ومسندا معا اَل شك، واَل ارتياب ِف صحته.
لَُّها َمْسجِ ( 21)ح ِعَلْت لََنا اَْلْرضم كم وِف اْلَمَلَِئَكِة، َوجم ِعَلْت صمفموف مَنا َكصمفم ْلَنا َعَلى النَّاِس بَِثََلٍث؛ جم ِعَلْت ت مْربَ ت مَها لََنا طَ "فمضِّ ورًا ِإذَا َُلْ ًدا، َوجم هم

َِ" َوذََكَر َخْصَلًة أمْخَرى. رواه مسلم ) ِد اْلَما ( من طريق أيب مالك اْلشجعي، عن رِْبِعيِّ بن ِحرَاٍش، عن حذيفة، 522رقم:  1/371ْنَِ
الطريق دون ذكر (، وقد رموي هذا احلديث أيضا من هذا 264رقم:  1/133والصلة اْلخرى هي خوامت سورة البقرة، كما عند ابن خزْية )

 (.263رقم:  1/132( وابن خزْية )23251رقم:  38/287الِتاب؛ رواه أَحد )
وأيب هريرة وعوف بن مالك وأيب أمامة وأنس وأيب ذر وابن عباس وأيب موسى وأيب سعيد  -وفيه ذكر الِتاب-وِف الباب عن  جابر وعلي

 وعبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهم.
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َتَضىَلِكنَّ ِف اْْلِ  .184  .332  َورمدَّ أنَّ ممْقَتَضى ،َمهم  تَ ْقِدي  ْرَساِل َجْرًحا فَاق ْ
ْقَتِفي الْ   ِإْذ ِفيِه َوِف  ؛َهَذا قَ بمولم الَوْصلِ  .185  .333  َجرِْح ِعْلٌم زَاِئٌد لِْلمم

   ال م ع ل ل    
ولم مِّ َما ِبِعلَّ َوسَ   .193  .334  (1)َمْعلمولم    تَ قمْل:   َواََل    ممَعلًََّل،  ٍة َمْشمم
ٌِ أث ََّرتْ   ْسَباٍب طََرتْ اَ  َوْهَي ِعَباَرٌة َعنَ   .194  .335 وٌض َوَخَفا  ِفيَها غممم
 تمَضمُّ يَ ْهَتِدي َمَع قَ رَاِئنَ   ِخََلِف َوالت ََّفرُّدِ  تمْدَركم بِالْ   .195  .336
َها ِإىَل اطََِّلعِ   .196  .337  َتْصوْيِب ِإْرَساٍل ِلَما َقْد ومِصََل   ِه َعَلىِجْهَبذم
 ْو َوْهِم َواِهٍم َحَصلْ ِف َغْْيِِه، أَ   ْو َمْْتٍ َدَخلْ ْو َوْقِف َما ي مْرَفعم، أَ أَ   .197  .338
 ْن َسِلَماَمْع َكْونِِه ظَاِهرمهم أَ   ْحَجَماأَ ْمَضى، أْو َوَقْف فَ َظنَّ َفأَ   .198  .339
رم َأْحَواِل الرَُّواِة َواْلِفَرقْ   َْجْعم الطُّرمقْ  َواْلَوْجهم ِف ِإْدرَاِكَها .226  .341  َوَسب ْ
ِم َغالِبً   .199  .341 ي َندِ  اَوْهَي جتَِ  ْْتِ ِبَقْطِع ممْسَندِ مَ  تَ ْقَدحم ِف الْ   ِف السَّ
ي ار  ال  ب  ي ِّع ان  ب   "ال  َك   ْقَدحم ت َ ْو َوْقِف َمْرفموٍع، َوَقْد اََل أَ   .211  .342 وا (21ح)"خ   َصرَّحم

                                                 

" واق1) ع  ِف كَلم كثْي من اْلئمة كالبخاري والِتمذي والدارقطين واحلاكم والليلي وغْيهم. غْي أن النووي قال )التقريب(: هو ("ال َمْعلمولم
رب الثاِنحلن. قلت: ْلنه عندهم اسم مفعول من "َعلَّهم، يَ عملُّهم" بضم العْ، و"يَِعلُّهم" بكسرها، فهو "َمْعلموٌل"، أي سقاه ثانية، و"العَ  ، َللم" الشم

 يقال: "َعَلٌل بعد نَ َهٍل". 
د استعمال أئمة أهل لكن قال ابن اْلعرايب: "َعلَّ" املريض "يَِعلُّ" "ِعلًَّة" فهو "َعِليٌل"، وقال اجلوهري: "َعلَّ" الشيِ، فهو "َمْعلمول"، وهذا يؤي

وهي لغة، وقد فر ابن الصَلح من استعمال لغة  احلديث. قال احلافظ: اْلوىل عندي أن يقال: "َمْعلمول" ْلاها وقعت ِف عبارات أهل الفن،
هي على زعمه رديئة، فوقع بقوله: "معلل" ِف أشد من ذلك باستعمال ما ليس من هذا الباب أصَل، بل من باب التعلل، الذي هو 

َعلَّل" من "َعلََّلهم" بالشيِ ممَعلٌَّل ، أي هلاه به كما ي مَعلَّلم الص  ب بشئ من الطعام. التشاغل والتلهي.اه  ْلن ال "مم
عَّلُّ، وكذلك هو ِف عبارة بعضهم، وأكثر عباراهتم ِف الفعل منه أاهم يقولون: أََعلَّهم فَل ن بكذا، وقال العراقي: واْلجود ِف تسميته: ال مم

 (.1/499الوفية ، النكت1/273، شرح التبصرة والتذكرة4/14، مقاييس اللغة5/1744وقياسه: ممَعلٌّ، وهو املعروف ِف اللغة. )الصحاح
َما بِاْلَِياِر َعَلى َصاِحِبِه، َما ُلَْ يَ تَ َفرَّقَا ِإاَلَّ بَ ْيَع اْلَِياِر" رواه( 21)ح هم لُّ َواِحٍد ِمن ْ َتَباِيَعاِن كم ( عن عن نافع، عن 79رقم:  1/671مالك ) "اْلمم

لُّ َواِحٍد ..." 1531رقم:  3/1163( ومسلم )2111رقم:  3/64ابن عمر، ومن طريقه أخرجه البخاري ) َعاِن كم (، ولفظ مسلم: "اْلبَ ي ِّ
 وله طمرمق وألفاظ أخرى ِف الصحيحْ وغْيُها.

( من 1531رقم:  3/1164( من طريق الفريايب، عن الثوري، ورواها مسلم )2113رقم:  3/64رواية عبد اهلل بن دينار؛ رواها البخاري )
 ، َعِن اْبِن عمَمَر.ب ن  د ين ارٍ ع ب د  اهلل طريق إْساعيل بن جعفر، كَلُها َعْن 

( من طريقه، عن 72رقم:  1/341( والليلي ِف اْلرشاد )13629رقم:  12/448ورواية يعلى بن عبيد؛ رواها الطرباِن ِف الكبْي )
رح والتعديل اَلبن ، عن ابن عمر، ويعلى بن عبيد ِف روايته عن سفيان أوهام وهذا منها؛ قال يَي بن معْ )اجلعمرو بن دينارسفيان، عن 

 (: هو ضعيف ِف سفيان، ثقة ِف غْيه.9/315أيب حامت
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َْ   (1)اهللِ   َعْبدِ بِ  َعْمرًا   ْبَداََل ٍد أَ َلى ْبِن عمبَ يْ ِبَوْهِم يَ عْ   .211  .343  نَ َقََل   ِح
م ل ه  ال   ن  ف ي  "   كَ   ْْتِ مَ  الْ َوِعلَّةم   .212  .344  ا فَ نَ َقَلهْ ِإْذ َظنَّ رَاٍو نَ ْفيَ هَ   (22ح)"ب س 
ف ظ  ش ي ًئا ف يه "  "َل  : يَ قمولم َوَصحَّ أنَّ أََنًسا   .213  .345 َْ  أح  ِئََل  ِح  (23ح)سم
 َوْصِل ِإْن يَ ْقَو َعَلى اتَِّصالِ لِلْ   ْرَسالِ ث مَر الت َّْعِليلم بِاْْلِ وَكَ   .214  .346
لِّ َقْدحِ   .215  .347  ِفْسٍق، َوَغْفَلٍة، َونَ ْوِع َجرْحِ   َوَقْد يمِعلُّوَن ِبكم
لٌّ  لَِعْشَرٍة،   َونَ وََّع احْلَاِكمم َأْجَناَس اْلِعَللْ  .228  .348  (2)اْلََللْ   يَْأِت  هِبَا  كم

                                                 

اه  قلت: وهذا منه ( "أَْبَداََل َعْمرًا بَِعْبِد اهلِل" قال العراقي: أي: ترك عبد اهلل بن دينار، وأتى بعمرو بن دينار، ْلن الباِ تدخل على املِتوك.1)
 للغة، فقد ذكروا أن املتقابلْ ك :عمرو وعبد اهلل هنا إذا كان أحدُها مصحوبا بالباِ؛تشبيه للبدال بالتبدل، على خَلف ما عليه أئمة ا

ٌر" وِف التبد -1 َو َخي ْ َو أَْدََن بِالَِّذي هم ل كقوله تعاىل: "َوَمْن فإن الباِ تدخل على املِتوك ِف ااَلستبدال كقوله تعاىل: "أََتْسَتْبِدلموَن الَِّذي هم
ْفَر بِاْل ِل اْلكم  ْيَاِن فَ َقْد َضلَّ".يَ َتَبدَّ

لت هذه وإذا ذكرا مع اْلبدال أو التبديل، فإن الباِ تدخل على املأخوذ؛ قال ثعلب: يقال: أَْبَدْلتم الامَت باحلَْلَقِة: إذا َيت هذا وجع -2
: إذا  ْلَت احلَْلقة بِاْلَامتَِ ْلتم الامَت باحلَْلَقِة: إذا أذبته وسويته حلقة، َوبَدَّ ، لسان 14/93أذبتها وجعلتها خامتا. )هتذيب اللغةمكانه، وبَدَّ

 (1/265، فتح الباقي 1/519، النكت الوفية 11/48العرب
وِل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيب َبْكٍر َوعمَمَر َوعمْثَماَن، فَ َلْم َأْسَْ ( 22)ح ْم يَ ْقرَأم عن أنس، قَاَل: "َصلَّْيتم َمَع َرسم هم "ِبْسِم اهلِل الرََّْحَِن  ْع َأَحًدا ِمن ْ

رموَن "ِبْسِم اهللِ  "، اََل يَْذكم َْ وَن بِ : "احلَْْمدم لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِم ٍَِة َواََل ِف آِخرَِها"، رواه الرَِّحيِم"، وِف رواية: "َفَكانموا َيْستَ ْفِتحم  الرََّْحَِن الرَِّحيِم" ِِف أَوَِّل ِقرَا
 ( بدون ذكر البسملة.743رقم:  1/149ِف البخاري )(، وأصله 399رقم:  1/299مسلم )

ْم ََيَْهرم بِ  "ِبْسِم اللَّهم الرََّْحَِن 494رقم:  1/249( وابن خزْية )917و916رقم:  2/134ورواه النسائي ) هم ( بلفظ: "فَ َلْم َأْْسَْع َأَحًدا ِمن ْ
ْم ََيَْهرموا"، قال احلافظ: طريق اجلمع بْ هذه الروايات ممكن؛ ِبمل وما بعدها(: "فَ لَ 495رقم:  1/249الرَِّحيِم"، وِف رواية اَلبن خزْية )

 (1/283، فتح املغيث2/748نفي القراِة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي اجلهر. )النكت على ابن الصَلح
اَن النَِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقرَأم: "ِبْسِم اللَِّه الرََّْحَِن الرَِّحيِم" أَْو عن َأيب َمْسَلَمَة َسِعيِد ْبِن يَزِيَد اْْلَْزِديِّ قَاَل: َسأَْلتم أََنًسا: َأكَ ( 23)ح

ٍِ َما َأْحَفظمهم، أَْو َما َسأََليِن َأَحدٌ  "؟ فَ َقاَل: "إِنََّك لََتْسأَلميِن َعْن َشْي َْ َلَك"، رواه أَحد )"احلَْْمدم لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِم ( 12711رقم:  21/126 قَ ب ْ
 (، وقال الدارقطين: إسناده صحيح.1218رقم:  2/94والدارقطين )

 ( نظمها حممد حمفوظ الِتمسي فقال: 2)
َا: َما ظَاِهرم اْْلْسَناِد لَهْ   تمهم َوبَاِطًنا َمْن نَ َقَلهْ   أَوَّهلم  ِصحَّ
َماعم ممَّْن َقْد َرَوى   َمْن ِحْفظًا َحَوىُثمَّ الَِّذي أَْرَسَل   ُلَْ ي مْعَرِف السَّ
 ثَالِث مَها: َمْرِويُّ َصْحٍب فَاْخربمِ   َوْهَو َصِحيٌح ممْسَنٌد ِِف الظَّاِهرِ  
 ِِبمْلِف ب مْلَداِن الرَُّواِة يمْذَكرم   إْن َكاَن َهَذا َعْن ِسَواهم ي مْؤثَ رم  
وظًا َعنِ    َصَحابٍَة َوَواِهٌم َمْن يَ ْقَتيِن   َورَاِبٌع: َما َكاَن حَمْفم
َة َمْع أَنَّهم اََل   حَّ ونم عمْرفًا ِجَهًة ِفيَما اْْنََلى  مبَا اقْ َتَضى الصِّ  َيكم
َعٌن َوَقْد َسَقطْ   ا: ممَعن ْ هم  رَاٍو بِااَِلتَِّضاِح لِلَِّذي اْنَضَبطْ   َخاِمسم

= 
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هم   .216  .349  ٍح َكَوْصِل ثَِقةِ ادِ لَِغْْيِ  قَ   ِعلَّةِ مم َمْن يمْطِلقم اْسَم الْ َوِمن ْ
351.  217.   : :   ذيْ َكالَّ « َمْعلموٌل َصِحيحٌ »يَ قمولم وذٍ »يَ قمولم ذم  اْحتمِذي« َصحَّ َمْع شم
ْرِمِذيُّ ِعلَّهْ   .218  .351  فَِإْن يمرِْد ِف َعَمٍل فَاْجَنْح لَهْ   َوالنَّْسَخ َْسَّى الت ِّ

   ال م ض ط ر ب    
 خممَْتِلًفا ِمْن َواِحٍد َفأْزَيَدا  ممْضَطِربم احلَِْديِث َما َقْد َوَرَدا  .219  .352
ا ِإْن َرَجحْ   ِف َمْْتٍ اَْو ِف َسَنٍد ِإِن اتََّضحْ   .211  .353  ِفيِه َتَساِوي المْلِف، أَمَّ
وِه  بَ ْعضم   .211  .354 ْن  ُلَْ  الومجم َها َوجَ َواحلْمْكمم لِ   (1)ممْضطَرِبَا َيكم  بَالرَّاِجِح ِمن ْ
ر ة  ال خ طِّ ل  " كَ   .212  .355 ْلفِ  الْ َجمُّ  (24ح)"لسُّت    لضَّْعفِ مموِجٌب لِ  ْضِطرَابم ااَِل وَ   خم
وا ِف اْسٍم أََو َابْ  .236  .356  لِِثَقٍة فَ ْهَو، َصِحيٌح ممْضطَِربْ   ِإاَلَّ ِإَذا َما اْختَ َلفم

                                                 

َندِ  = ََِْو السَّ َها: اْخِتََلفم  َقاِبِل ذمو اْلَعَمدِ   َساِدسم ٍل مم  ِلَرجم
 اْْسًا َكَذا جَتِْهيلمهم َلَديْهِ   ََلفم َشْيِخِه َعَلْيهِ ُثمَّ اْختِ  
عْ   وَن َمْن َرَوى ْسَِ عْ   يَِليِه أَْن َيكم  َعِن الَِّذي أَْدَرَك َلِكْن َما ْسَِ
َنتْ    فَإْن ِبََل َوْسٍط َفِعلٌَّة َوَفتْ   َعْنهم اْْلََحاِديَث الَِِّت َقْد عمي ِّ
هم فَ َواِحٌد ممَّْن أمِلفْ   َقْد عمِرفْ تَاِسعمَها: َكْونم احلَِْديِث    َطرِيقم
 َقْد َوِهَم الَباِن َعَلى الطَّرِيقِ   َرَوى َحِديثًا ِمْن ِسَوى طَرِيقِ  
رم   ُثمََّت َما َرفْ ًعا َوَوقْ ًفا َعاِشرم   َناَك َما اََل نَْذكم  َوبَِقَيْت هم

 (94)منهج ذوي النظر شرح منظومة علم اْلثر ص:
ْضطَرِبَا" جواب شرط منفي، واْلصل أن يقِتن بالفاِ  إاَل أاهم أجازوا حذفها ِف الضرورة كقول الشاعر: ( "لَ ْم يَ 1) ْن مم   كم

رِّ ِعْنَد اهلِل ِمْثََلنِ  رُّ بِالشَّ رمَها ... َوالشَّ  َمْن يَ ْفَعِل احَلَسَناِت اهللم َيْشكم
 (4/76ائد، شرح تسهيل الفو 2/115، شرح أبيات سيبويه3/64)الكتاب لسبويه

ْن مَ ( 24)ح ْد فَ ْليَ ْنِصْب َعًصا، فَِإْن َُلْ َيكم َِ َوْجِهِه َشْيًئا، فَِإْن ُلَْ َيَِ ْم فَ ْلَيْجَعْل تِْلَقا َعهم َعًصا فَ ْلَيْخطمْط َخطًّا، ُثمَّ اََل َيضمرُّهم َما َمرَّ "ِإَذا َصلَّى َأَحدمكم
رقم:  2/13(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن خزْية )943رقم:  1/313)( وابن ماجه 689رقم:  1/183أََماَمهم"، رواه أبو داود )

ِد ْبِن َعْمرِو ْبِن 2376رقم:  6/138و 2361رقم:  6/125( وابن حبان )811 ( من طمرمق عن ِإْْسَاِعيَل ْبِن أمَميََّة، َعْن َأيب َعْمرِو ْبِن حممَمَّ
َلْيٍم، َعْن َأيب  َرْيِث ْبِن سم ِه حم َرْيٍث، َعْن َجدِّ رَيْ رََة رضي اهلل عنه.حم   هم

 21/278( والدارقطين )العلل534رقم:  2/482وقد اختملف فيه على إْساعيل اختَلفا كثْيا كما ذكره ابن الصَلح وابن أيب حامت )العلل
 ( وغْيهم، واختلف اْلئمة1/319( والسيوطي )تدريب الراوي1/291( والسخاوي )فتح املغيث2/772( واحلافظ )النكت2111رقم:

ِف احلكم عليه؛ فضعفه: أَحد ِف رواية عنه، والدارقطين وابن الصَلح والنووي وابن عبد اهلادي والعراقي وغْيهم، وذكروا له علتْ؛ 
 ااَلضطراب ِف إسناده، وجهالة أيب عمرو وجده. وصححه: أَحد ِف رواية عنه، وابن املديين وابن خزْية وابن حبان وابن املنذر.

(: طرقه قابلة لِتجيح بعضها على بعض، والراجحة منها ْيكن التوفيق بينها، فينتفي ااَلضطراب أصَل ورأسا. 2/773قال احلافظ )النكت
 وقال )البلوغ(: ُل يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وذم َعنْ  .237  .357 ذم : اْلَقْلبم َوالشُّ  الصَِّحيِح َواحلََْسنْ  َوااَِلْضِطرَابم ِف   الزَّرَْكِشيُّ
ر ج        ال م د 

ْلَحقم آِخَر الْ   .213  .358 ْدرَجم الْ مم  ََل َفْصٍل َظَهرْ اٍو َما بِ ِمْن قَ ْوِل رَ   َخبَ رْ  الْ مم
رٌ  َذاكَ   َوَصلْ  ،(25ح)"إ ذ ا ق  ل ت  الت ش هُّد "ََْوم   .214  .359  َفَصلْ  (27ح)نم ثَ ْوبَانَ َوابْ  ،(26ح)زمَهي ْ
: َوِمْنهم ممدْ   .215  .361 ب غ وا الو ض وء    كَ   رٌَج قَ ْبلم قمِلبْ ق مْلتم " ،"أس   (28ح)و ي ل  ل لع ق ب 

                                                 

: "ِإَذا ق مْلَت َهَذا حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه ِف التشهد أصله ِف الصحيحْ وغْيُها، لكن ورد ِف بعض طرقه ِف آخره زيادة (25)ح
 أَْو َقَضْيَت َهَذا فَ َقْد َقَضْيَت َصََلَتَك، ِإْن ِشْئَت أَْن تَ قموَم فَ قمْم، َوِإْن ِشْئَت َأْن تَ ْقعمَد فَاقْ عمْد"  

 ( من971رقم:  1/254حديث زهْي بن معاوية الذي وصل فيها الكَلم السابق بالتشهد وجعله من املرفوع، رواه أبو داود ) (26)ح
( من طريق عبد الرَحن بن عمرو البجلي،  1961رقم:  5/291طريق عبد اهلل بن حممد النفيلي، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )

ثَ  َْيِمَرَة، قَاَل: َأَخَذ َعْلَقَمةم بَِيِدي، َفَحدَّ ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن خمم ، عن احلََْسِن ْبِن احلْمرِّ للَِّه ْبَن َمْسعموٍد، َأَخَذ بَِيِدِه، َوأَنَّ يِن أَنَّ َعْبَد اكَلُها عن زمَهْْيٍ
َد ِِف الصَََّلِة...  وَل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِد َعْبِد اللَِّه، فَ َعلََّمهم التََّشهُّ  َرسم

، َعِن اْلَقاِسِم ( من طريق َشَبابََة ْبِن َسوَّاٍر، ثنا أَبمو َخْيثَ 1335رقم:  2/165ولكن رواه الدارقطين ) رم ْبنم ممَعاِويََة، ثنا احلََْسنم ْبنم احْلَرِّ َمَة زمَهي ْ
و  َْيِمرََة، قَاَل: َأَخَذ َعْلَقَمةم بَِيِدي قَاَل: َوَأَخَذ َعْبدم اللَِّه ْبنم َمْسعموٍد بَِيِدي قَاَل: َأَخَذ َرسم َد:  لم اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدي ف َ ْبِن خمم َعلََّميِن التََّشهُّ

 ِشْئَت أَْن تَ قموَم فَ قمْم َوِإْن ِشْئَت أَْن تَ ْقعمَد فَاقْ عمْد. "التَِّحيَّاتم لِلَِّه ..."، قَاَل َعْبدم اللَِّه: فَِإَذا ق مْلَت َذِلَك فَ َقْد َقَضْيَت َما َعَلْيَك ِمَن الصَََّلِة فَِإَذا
احلديث؛ جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره ِف كَلم النِب صلى اهلل قال الدارقطين: شبابة ثقة، وقد فصل آخر 

 عليه وسلم، واهلل أعلم. 
( 1337رقم: 2/167( والدارقطين )1962رقم: 5/293حديث ابن ثوبان الذي فصل املوقوف عن املرفوع، رواه ابن حبان ) (27)ح

ان ْبن الرَّبِيِع، قَاَل:  ...، وفيه: قَاَل َعْبدم اللَِّه ْبنم َمْسعموٍد: فَِإَذا فَ َرْغَت ِمنْ من طريق َغسَّ ثَ َنا اْبنم ثَ ْوبَاَن، َعِن احلََْسِن ْبِن احلْمرِّ  َهَذا...  َحدَّ
 (: اتفق احلفاظ على أاها مدرجة، ليست من كَلم النِب صلى اهلل عليه وسلم، وإَّنا هي من كَلم ابن1/449قال النووي )خَلصة اْلحكام

 مسعود.اه  
( من طريق َأيب َقَطٍن َعْمرِو 8رقم:  1/158"َأْسِبغموا الومضموَِ، َوْيٌل ِلْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر"رواه الطيب)الفصل للوصل املدرج ِف النقل( 28)ح

ِد ْبِن زِيَاٍد، َعْن  ْعَبَة، َعْن حممَمَّ َريْ َرَة قَاَل: قَاَل أَبمو اْلَقاِسِم َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم: "َأْسِبغموا..."ْبِن اهلَْيَثِم وَشَبابَةم اْبِن ِسَواٍر، كَلُها َعْن شم  أيب هم
رة، قال الطيب: وهم أبو قطن وشبابة ِف روايتهما هذا احلديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله: "َأْسِبغموا الومضموَِ" كَلم أيب هري

 َن النَّاِر" كَلم النِب صلى اهلل عليه وسلم. ُث ذكر روايات من فصلهما.وقوله: "َوْيٌل ِلْلَْعَقاِب مِ 
( من طريق وكيع، كَلُها عن 242رقم:  1/214( من طريق آدم بن أيب إياس ومسلم )165رقم:  1/44قلت: رواه مفصواَل البخاري )

ْعتم أَبَا هم  دم ْبنم زِيَاٍد، قَاَل: ْسَِ ثَ َنا حممَمَّ ْعَبَة قَاَل: َحدَّ اِسِم رَيْ رََة، وََكاَن َْيمرُّ بَِنا َوالنَّاسم يَ تَ َوضَّئموَن ِمَن ال ِمْطَهرَِة، قَاَل: َأْسِبغموا الومضموَِ، فَِإنَّ أَبَا القَ شم
 النِب صلى اهلل عليه وسلم.  َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: "َوْيٌل ِلْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر"، والسياق للبخاري، وفيه فصل كَلم أيب هريرة عن كَلم

َريْ َرَة، أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيهِ 242رقم:  1/214ورواه مسلم ) ٍد ْبِن زِيَاٍد، َعْن َأيب هم ًَل ( من طريق الرَّبِيِع ْبِن ممْسِلٍم، َعْن حممَمَّ  َوَسلََّم َرَأى َرجم
 َقاِب ِمَن النَّاِر" مقتصرا على املرفوع.ُلَْ يَ ْغِسْل َعِقبَ ْيِه، فَ َقاَل: "َوْيٌل ِلْلَعْ 

( من حديث َعْبِد اهلِل ْبِن 241رقم:  1/214تنبيه: هذه اللفظة وإن كانت مدرجة ِف حديث أيب هريرة، إاَل أاها ثبتت مرفوعة عند مسلم )
ولم اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوْيٌل ِلْلَْعَقاِب   1/31و61رقم:  1/22ِمَن النَّاِر َأْسِبغموا اْلومضموَِ"، وأصله ِف البخاري )َعْمرٍو قَاَل: قَاَل َرسم

 ( دون قوله "َأْسِبغموا.."163رقم: 1/44و96رقم: 
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 [َغَلطْ  ،َمْرفموًعا ِديثِ ِف احلَْ  زِيدَ  دْ قَ   اْلَوَسطْ ِف  (29ح)"و م سُّ ر ف ٍغ أ ن  ث  ي  ي ن  "]   .361
 َكَذا  بِالت َّْفِصيِل ِف أمْخَرى، ي مْعَرفم   َوَذا ،[َوْسطًا ًِا َكَذادْ َونَاِدرًا بَ ] .244  .362
 (1)[َهاآِخرِ  َما  َعَدا   ِف ]  ِعْرفَانمهم   َوَوَهىبَِنصِّ رَاٍو أَْو ِإَماٍم،  .245  .363
لُّ طََرفْ َوِمْنهم َْجْعم َما أَ   .216  .364  ِمْنهم بِِإْسَناٍد ِبَواِحٍد َسَلفْ   َتى كم
ة  "َواِئٍل ِف كَ   .217  .365 ف ة  الص ل  ئ ت  ه م " ْدرِجَ أَ   َقدْ  "ص   اُتََّدْ َوَما  (31ح)"ث م  ج 
َندِ   َوِمْنهم أْن يمْدرََج بَ ْعضم ممْسَندِ   .218  .366  ِف َغْْيِِه َمَع اْخِتََلِف السَّ
ْدرَجٌ  (31ح)ت  ب اغ ض وا"  "َل   َمْْتِ ِف  "و َل  ت  ن اف س وا"ََْوم   .219  .367  َقْد نمِقََل  َفمم

                                                 

احلَِْميِد ْبِن َجْعَفٍر،  ( من طريق َعْبدِ 536رقم:  1/269"َمْن َمسَّ ذََكرَهم أَْو أمنْ ثَ يَ ْيِه أَْو َرفْ َغْيِه فَ ْلَيتَ َوضَّْأ"، رواه هكذا الدارقطين )السنن ( 29)ح
وَل اللَِّه َصلَّى اهللم َعلَ  ْعتم َرسم ..."َعْن ِهَشاِم ْبِن عمْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن بمْسَرَة بِْنِت َصْفَواَن، قَاَلْت: ْسَِ : "َمْن َمسَّ  ْيِه َوَسلََّم يَ قمولم

"اْلنثيْ والرفغ" وإدراجه ذلك ِف حديث بسرة، واحملفوظ أن ذلك قال الدارقطين: كذا رواه عبد احلميد بن جعفر عن هشام، ووهم ِف ذكر 
َة بِْنِت َصْفَواَن أَن ََّها من قول عروة غْيمرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام؛ ُث روى من طريق أَيُّوَب، َعْن ِهَشاِم ْبِن عمْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن بمْسرَ 

وَل اللَِّه َصلَّى اهللم َعلَ  َعْت َرسم : ِإَذا َمسَّ َرفْ َغْيِه أَْو أم ْسَِ : "َمْن َمسَّ ذََكَرهم فَ ْلَيتَ َوضَّْأ"، قَاَل: وََكاَن عمْرَوةم يَ قمولم  نْ ثَ يَ ْيِه أَْو ذََكرَهم فَ ْلَيتَ َوضَّْأ. ْيِه َوَسلََّم يَ قمولم
 قال الدارقطين: صحيح. 

 أي ِف ما آخر اْلحاديث. "ِف َما َعَدا آِخرَِها"( 1)
وِل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم، َكْيَف يمَصلِّي قَاَل: فَ َنَظرْ حديث وَ ( 31)ح ْجٍر قَاَل: َْلَْنظمَرنَّ ِإىَل َرسم تم إِلَْيِه قَاَم َفَكب ََّر َوَرَفَع يََدْيِه َحىتَّ ائَِل ْبَن حم

 يِه بَ ْرٌد، فَ َرأَْيتم النَّاَس َعَلْيِهمم الث َِّيابم ُتمَرَّكم أَْيِديِهْم ِمْن َُتِْت الث َِّياِب ِمَن اْلبَ ْرِد. َحاَذتَا أمذمنَ ْيِه...]احلديث وفيه:[ ُثمَّ ِجْئتم بَ ْعَد َذِلَك ِِف َزَماٍن فِ 
رقم:  5/171(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )727رقم:  1/193( وأبو داود )18871رقم:  31/161رواه هبذا السياق أَحد )

َنَة، كَلُها َعْن َعاِصِم 176، مسند الشافعي ص:7/211َداَمَة، والشافعي )اْلم ( من طريق زَائَِدَة ْبِن قم 1861 ْفَيان ْبِن عميَ ي ْ ( من طريق سم
. ْجٍر احلَْْضَرِميِّ َلْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َوائِِل ْبِن حم  ْبِن كم

ا احلديث بطوله عن عاصم بن كليب، عن (: اتفق زائدة وسفيان رواية هذ44رقم: 1/425قال الطيب )الفصل للوصل املدرج ِف النقل
أبيه، عن وائل بن حجر، وقصة ُتريك الناس أيديهم ورفعها من ُتت الثياب ِف زمن الربد ُل يسمعها عاصم عن أبيه، وإَّنا ْسعها من عبد 

ِف روايتهما حديث  اجلبار بن وائل بن حجر، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر، بْ ذلك زهْي بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد
َّْ ذلك.  الصَلة بطوله عن عاصم بن كليب، وميَّزا قصة ُتريك اْليدي ُتت الثياب وفصَلها من احلديث. ُث ب

 أما حديث أيب بدر شجاع بن الوليد؛ فرواه الطيب هناك وُل أقف عليه عند سواه.
ْجٍر ( من طريقه18876رقم:  31/168وأما حديث زهْي بن معاوية؛ فرواه أَحد ) لَْيٍب، أَنَّ أَبَاهم َأْخبَ َرهم، َأنَّ َواِئَل ْبَن حم ، َعْن َعاِصِم ْبِن كم

وِل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َكْيَف يمَصلِّى، ...]احلديث وفيه:[ قَاَل زمَهي ْ  َثىِن َعْبدم اجْلَبَّاَأْخبَ َرهم قَاَل: ق مْلتم ْلَْنظمَرنَّ ِإىَل َرسم ِر، ٌر: قَاَل َعاِصٌم: َوَحدَّ
ْم يَ قمولموَن َهَكَذا َُتَْت الث َِّياِب. َعْن بَ ْعِض أَْهِلِه، أَنَّ َواِئَلً قَاَل: أَتَ ْيتمهم َمرًَّة أمْخَرى َوَعَلى النَّاِس ثَِياٌب ِفيَها اْلبَ رَاِنسم َوِفيَها   اَْلْكِسَيةم، فَ َرأَيْ ت مهم

وا، َواََل َتَدابَ رمو ( 31)ح ْسِلٍم أَْن ي مَهاِجَر َأَخاهم فَ ْوَق َثََلِث لََياٍل"، رواه مالك "اََل تَ َباَغضموا، َواََل َُتَاَسدم لُّ ِلمم ونموا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا، َواََل يَِ ا، وَكم
 (.2558رقم: 4/1983( ومسلم )6176رقم:  8/21( عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، ومن طريقه البخاري )14رقم:2/917)
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 28 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديث

 ْخَرَجهم أَ ْذ إِ  (33ح) َمْرميََ يب اْبنم أَ   أْدَرَجهم  (32ح)وا""َل  ت ج س س  ِمْن َمْْتِ   .221  .368
َندْ   َوِمْنهم َمْْتٌ َعْن َْجَاَعٍة َوَردْ   .221  .369 ْم َخاَلَف بَ ْعًضا ِف السَّ  َوبَ ْعضمهم
لَّ بِ   .222  .371  اْلَبَ رْ  ،(34ح)"أيُّ الذ ن ب  أع ظ م " َكَمْْتِ   ذََكرْ ِإْسَناٍد فَ َيْجَمعم الكم
َ َشقِ   فَ َقطْ  (35ح)فَِإنَّ َعْمرًا ِعْنَد َواِصلٍ   .223  .371 ْْ  ْبِن َمْسعموٍد َسَقطْ يٍق َوابَ 
 ْدرَاِج هَلَا حَمْظمورم َوَعْمدم ااَِل   (37ح()36ح)َكَذا َمْنصمورم  ْعَمشم َوزَاَد ااََل   .224  .372
 [َكِثَْي َسْهوِهِ   رَحْ َفَجائٌِز، َواجْ   ََْوِهِ ِسَوى َكَشرِْح َغاِمٍض وَ ]   .373

   ال م ق ل وب    
ِ ِإىَل   .242  .374 ْْ وا الْ َمْقلموَب ِقْسَم مم ورًا ِبراٍو أمْبِداََل َما كَ   َوَقسَّ  اَن َمْشهم

                                                 

ْم َوالظَّنَّ ( 32)ح وا، َواََل تَ بَ "ِإيَّاكم وا، َواََل َُتَاَسدم وا، َواََل تَ َناَفسم سم وا، َواََل َُتَسَّ سم ونموا ، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذبم احلَِْديِث، َواََل جَتَسَّ اَغضموا، َواََل َتَدابَ رموا، وَكم
( 2151رقم:  3/71ة، ومن طريقه البخاري )( عن أيب الزناد، عن اْلعرج، عن أيب هرير 15رقم:  2/917ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا" رواه مالك )

 (.2563رقم:  4/1985ومسلم )
ونموا ِعَبادَ ( 33)ح وا، وَكم وا، َواََل َتَدابَ رموا، َواََل تَ َناَفسم ْسِلٍم احلديث من طريق ابن أيب مرمي بلفظ: "اََل تَ َباَغضموا، َواََل َُتَاَسدم لُّ ِلمم  اللَِّه ِإْخَوانًا، َواََل يَِ

َر  ( من 81رقم: 2/739( والطيب )الفصل للوصل املدرج ِف النقل6/116َأَخاهم فَ ْوَق َثََلِث لََياٍل" رواه ابن عبد الرب )التمهيدَأْن يَ ْهجم
وا". وقال َح زة طريقه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، قال ابن عبد الرب: زاد سعيد بن أيب مرمي ِف هذا احلديث عن مالك: "َواََل تَ َناَفسم

وا" غْي سعيد بن أيب مرمي.بن حممد ا  لكناِن: اَل نعلم أحدا قال ِف هذا احلديث عن مالك: "َواََل تَ َناَفسم
ْنِب ِعْندَ  (34)ح ولم اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ الذَّ ِئَل َرسم ، أَْو سم ، قَاَل: "أَْن حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: َسأَْلتم  اللَِّه َأْكبَ رم

؟ قَاَل: "ُثمَّ َأْن تَ ْقتمَل َوَلَدَك َخْشَيَة أَْن يَْطَعَم َمَعكَ جتَْ  : ُثمَّ َأيٌّ َو َخَلَقَك" ق مْلتم ا َوهم ؟ قَاَل: "َأْن ت مزَاِنَ ِِبَِليَلِة َجارَِك" قَاَل: َعَل لِلَِّه نِدًّ : ُثمَّ َأيٌّ " ق مْلتم
وِل ال لموَن الن َّْفَس الَّ َونَ َزَلْت َهِذِه اليَةم َتْصِديًقا لَِقْوِل َرسم ِِت َحرََّم اللَّهم ِإاَلَّ لَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوالَِّذيَن اََل يَْدعموَن َمَع اللَِّه ِإهَلًا آَخَر َواََل يَ ْقت م

 بِاحَلقِّ َواَلَ يَ ْزنموَن"
( من طريق َيََْي القطان، َعْن 6811رقم:  8/164و 4761رقم:  6/119رواية واصل الِت فيها إسقاط عمرو؛ رواها البخاري ) (35)ح

َثيِن َمْنصموٌر واْلعمش، َعْن َأيب َوائٍِل شقيق، َعْن َأيب َمْيَسرََة عمرو، َعْن َعْبِد اللَّ  ْفَياَن الثوري، قَاَل: َحدَّ َثيِن َواِصٌل، سم ِه، ح، قَاَل سفيان: َوَحدَّ
 َعْن َأيب َوائٍِل شقيق، َعْن َعْبِد اللَِّه.

رقم:  1/91( ومسلم )7532رقم:  9/155و 6861رقم:  9/2رواية اْلعمش ومنصور الِت فيها زيادة عمرو؛ رواها البخاري ) (36)ح
رقم:  1/91( ومسلم )7521رقم:  9/152و 6111رقم:  8/8و 4477رقم:  6/18( من طريق اْلعمش، ورواها البخاري )86
 شرحبيل، عن ابن مسعود. ( من طريق منصور، كَلُها، عن شقيق، عن عمرو بن86

، 3182رقم:  5/336( والِتمذي )4131رقم:  7/211الرواية الِت فيها إدراج، رواها أَحد ) (37)ح ( من طريق َعْبِد الرََّْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ
ْفَياَن الثوري، َعْن َمْنصموٍر َواْْلَْعَمِش َوَواِصٍل، َعْن َأيب َوائٍِل، َعْن َعْمرِو ْبِن شم   َرْحِبيَل، َعْن َعْبِد اللَِّه.َعْن سم

(: حاصله أن احلديث عند الثوري عن ثَلثة أنفس؛ أما اثنان منهما]اْلعمش ومنصور[ فأدخَل فيه بْ أيب 8/493قال احلافظ )فتح الباري
ن الثَلثة، عن أيب وائل وابن مسعود أبا ميسرة]عمرو[، وأما الثالث وهو واصل فأسقطه، وقد رواه عبد الرَحن بن مهدي، عن سفيان، ع

 وائل، عن أيب ميسرة، عن بن مسعود، فعمدَّ َوُْهًا، والصواب إسقاط أيب ميسرة من رواية واصل كما فصله يَي بن سعيد.
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 ا َما اْست مْغرِبَاْغرَاِب ِإذَ ِفيِه، ِلَِل   ْرَغَباهم، َكْي ي م ٍد َنِظْيِ احِ ِبوَ   .243  .375
 َفنِّ ََْوم اْمِتَحااِهِْم ِإَماَم الْ   َوِمْنهم قَ ْلبم َسَنٍد ِلَمْْتِ   .244  .376
ا أَ ِف مِ   .245  .377  ْسَناَدافَ َردََّها، َوَجوََّد اْْلِ   َتى بَ ْغَداَدااَئٍة َلمَّ
ْم  .242  .378 ى ِعْنَدهم رَِقهْ َوْهَو يمَسمَّ ونم   َوَقدْ   بِالسَّ (1)اْلَقْلبم   َيكم

ًنا    [َقهْ َحقِّ   ]َمت ْ

م   ت  ق  ف  ا أ ن   م  " َرَوى َكَما  هم ]َوِف َصِحيِح ممْسِلٍم ِمثَالم    .379  [(38ح)"ه  ال  ش 
ة ""إ ذ ا أ ق ي ََْوم   الرَُّواةم َوقَ ْلبم َما ُلَْ يَ ْقِصِد   .246  .381  (39ح)م ت  الص ل 
ثَهم ِف جَمِْلِس الْ   .247  .381 اٌج اَ   ب مَناِن َحدَّ  َمانِ  عمثْ يب ْعيِن اْبَن أَ َحجَّ
رم              رِي           ضَّ          اٌد ال      َّ م          هم حَ            نَ          يَّ        بَ   َفظَنَّهم َعْن ثَاِبٍت َجرِيرم   .248  .382

 (41ح)
   ه ات  ت  ن ب ي  

َندِ   .249  .383 ًنا َضِعيَف السَّ ْد َمت ْ  ْي هِبََذا فَاْقِصدِ فَ قمْل: َضِعيٌف، أَ   َوِإْن جتَِ
384.  251.   َِ َِ   اَواََل تمَضعِّْف ممْطَلًقا بَِنا  اَعَلى الطَّرِيِق، ِإْذ َلَعلَّ َجا
ْكِم ِإَماٍم َيِصفم   ِبَسَنٍد جممَوٍَّد، َبْل يَِقفم   .251  .385  َذاَك َعَلى حم
ْيخم ِفيمَ   ْطَلَقهم ِه، فَِإْن أَ بَ َياَن َضْعفِ   .252  .386  ا بَ ْعَدهم َحقََّقهم فَالشَّ
 يمَشكُّ ِفيِه اََل بِِإْسَناِدُِهَا  ْو ِلَماَوِإْن تمرِْد نَ ْقًَل ِلَواٍه أَ   .253  .387

                                                 

(1 )"  : أي يكون قلب اْلسناد، ِبَلف ما قصد السيوطي بالقلب هنا."اْلَقْلبم
مم اهللم ِِف ِظلِِّه يَ ْومَ ( 38)ح َعٌة يمِظلُّهم َق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحىتَّ اََل تَ ْعَلَم َْيِينمهم َما  حديث: "َسب ْ ٌل َتَصدَّ اََل ِظلَّ ِإاَلَّ ِظلُّهم...]احلديث، وفيه:[ َوَرجم

 1423رقم:  2/111و 661رقم:  1/133(، وهو ِف صحيح البخاري )1131رقم:  2/715ت مْنِفقم ُِشَالمهم" هكذا رواه مسلم )
إكمال 6/57ىتَّ اََل تَ ْعَلَم ُِشَالمهم َما ت مْنِفقم َْيِينمهم" أو "َما َصنَ َعْت َْيِينمهم"، قال القاضي عياض )مطالع اْلنوار( بلفظ: "حَ 6816رقم:  8/163و

(: وقد تكلف بعض املتأخرين توجيه هذه الرواية 2/146(: كذا ِف ْجيع نسخ مسلم، وهو مقلوب. وقال احلافظ)فتح الباري3/563املعلم
 د ْلن املخرج متحد.املقلوبة وليس ِبي

َلَةم َفََل تَ قمومموا َحىتَّ تَ َرْوِن"، رواه البخاري )( 39)ح رقم:  1/131( من طريق هشام الدستوائي، و)637رقم:  1/129"ِإَذا أمِقيَمِت الصَّ
، عن عبد اهلل بن ( من طريق علي بن املبارك، ثَلثتهم، عن يَي بن أيب كثْي919رقم:  2/8( من طريق شيبان بن عبد الرَحن، و)638

( من طريق حجاج بن أيب عثمان، عن يَي بن أيب كثْي، عن أيب سلمة 614رقم: 1/422أيب قتادة، عن أبيه رضي اهلل عنه، ورواه مسلم )
 وعبد اهلل بن أيب قتادة، عن أيب قتادة.

( من طريق 146رقم:  89ل الكبْي )ص: ( والِتمذي ِف العل2141رقم:  3/515حديث جرير: رواه أبو داود الطيالسي )املسند( 41)ح
 وهب بن جرير بن حازم، كَلُها، َعْن َجرِيِر ْبِن َحازٍِم، َعْن ثَاِبٍت، َعْن أََنٍس مرفوعا.

ْنتم أَنَا َوَجرِي1/198( والعقيلي ِف الضعفاِ الكبْي )64رقم:  117وروى أبو داود ِف املراسيل )ص:  رم ْبنم ( َعْن ََحَّاِد ْبِن َزْيٍد، قَاَل: كم
اجم ْبنم َأيب عمْثَماَن، َعْن َيََْي ْبِن َأيب َكِثٍْي، َعْن َعْبِد  َث َحجَّ َناِنِّ، َفَحدَّ اللَِّه ْبِن َأيب قَ َتاَدَة، َعْن أَبِيِه، أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعلَْيِه َحازٍِم، ِعْنَد ثَاِبٍت اْلب م

َث بِِه ثَاِبٌت َعْن أََنٍس.َوَسلََّم قَاَل: "ِإَذا أمِقيَمِت ..."،  َا َحدَّ  َفَظنَّ َجرِيٌر أَنَّهم ِإَّنَّ
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 فَاْعَلمِ « قَالَ »   بِنَ ْقِل َما َصحَّ كَ   َواْجزِمِ « ي مْرَوى»    ِت بَِتْمرِيٍض كَ َفأْ   .254  .388
لموا ِف َغْْيِ   .255  .389 ٍْ ِلَضْعٍف، َورَأَ   َمْوضموٍع َرَوْوا َوَسهَّ  ْواِمْن َغْْيِ تَ ْبِي
 ِن َمْهِديٍّ َوَغْْيِ َواِحدِ َعِن ابْ   َعَقاِئدِ بَ َيانَهم ِف احلْمْكِم َوالْ   .256  .391

   ال م و ض وع    
، الْ َمْصنموعم الْ   ضموعم وْ مَ  َشرُّ الضَِّعيِف اْلَبَ رم الْ   .225  .391 ختَ َلقم ، الْ مم  َكِذبم
يزموا ذِْكرَهوََكيْ   .226  .392 ْ أْمَرهْ   َف َكاَن ُلَْ َيِم ِّْ  ِلَمْن َعِلْم، َما ُلَْ ي مبَ 
ْم قَ عْ ادم: ب َ مَ عِ الْ  الَ قَ    .393  ا أمْنِكَراذَ هَ وٍع، وَ ضم وْ وَع مَ قم وم   ارَ كَ نْ ْد أَ ضمهم
" ْنهم عَ   دْ رَ وَ  هم نَّ أَ ٌض بِ عْ ب َ  دَّهم رَ ف َ    .394 ذ ب   دْ نَ حَّ السَّ ِإْن صَ ، فَ (41ح)"س ي ك 
لم   ، َفَذاْو اََل وعمهم، أَ ٌم ومقم زِ ََل فَ    .395 هَ فَ   وبَ لم طْ مَ  الْ  يمَصِّ  (1)َهَذا ا يَ   مْ اف ْ
ْطَلِق الضُّْعِف، َعىَن أَ   َوأْكثَ َر اجلَاِمعم ِفيِه ِإْذ َخرَجْ   .227  .396  بَا الَفرَجْ ِلمم
 (42ح)َحِديٌث ِمْن َصِحيِح ممْسِلمِ  ِفيهِ   َوِمْن َغرِيِب َما تَ رَاهم فَاْعَلمِ  .271  .397

ن اف  ال و ض اع ن  ]      [أ ص 
ْم قَ ْوٌم لِزمْهٍد نمِسبموا  ْضرمبم َواِضعموَن لِْلَحِديِث أَ َوالْ   .228  .398  َأَضرُّهم
ونًا هَلممم ونمِقَلتْ   َقْد َوَضعموَها ِحْسَبًة، فَ قمِبَلتْ   .229  .399 ْم رمكم هم  ِمن ْ
اَدَها  .231  .411 نموا بِنَ ْقِدِهْم َفَساَدَها  فَ َقيََّض اهللم هَلَا ن مقَّ  فَ بَ ي َّ
تَ َرىْوا َعِن القمرَاِن، فَ َزْعًما نَأَ   َوَرى ِعْصَمَة ِإْذ رََأى الْ يب َََْو أَ   .231  .411  اف ْ

                                                 

( وكثْي من 23( والصغاِن )املوضوعات ص:1/158حديث: "َسيمْكَذبم َعَليَّ ِمْن بَ ْعِدي"، ذكره ْجاعة كابن اْلثْي)جامع اْلصول( 41)ح
 6/128( والزركشي)البحر احمليط262اهاية السول ص:( واْلسنوي)2/297( والبيضاوي)اْلهباج4/311اْلصوليْ؛ كالرازي)احملصول

 ( وغْيهم، ومنهم من أورده بصيغة اجلزم.417( وأيب زرعة العراقي)الغيث اهلامع ص:2/943وتشنيف املسامع
رسول ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن 7رقم:  1/12قلت: وهو هبذا اللفظ اَل أصل له، واَل هو ِف كتب السنة، لكن روى مسلم )املقدمة

ْم ِمَن اْْلََحاِديِث مبَا ُلَْ  ابموَن، يَْأتموَنكم الموَن َكذَّ ونم ِِف آِخِر الزََّماِن َدجَّ ْم اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قال: "َيكم ْم، فَِإيَّاكم  َتْسَمعموا أَنْ تمْم َواََل آبَاؤمكم
ْم" )تذكرة احملتاج ْم، َواََل يَ ْفِتنموَنكم ْم، اََل يمِضلُّوَنكم  (48إىل أحاديث املنهاج ص:  َوِإيَّاهم

 ( اْلبيات حملمد بن آدم اْلثيويب، تذكرة الطالبْ ِف بيان املوضوع وأصناف الوضاعْ.1)
ونَ  (42)ح ٌة أَْن تَ َرى قَ ْوًما ِف أَْيِديِهْم ِمْثلم أَْذنَاِب اْلبَ َقِر، يَ ْغدم وَن ِف ِف َغَضِب اهللِ  هو حديث أيب هريرة "يموِشكم ِإْن طَاَلْت ِبَك ممدَّ ، َويَ رموحم

( ِف ترْجة أفلح بن سعيد، وأورده 111رقم:  1/176(، ورواه ابن حبان ِف اجملروحْ )2857رقم: 4/2193َسَخِط اهلِل"، رواه مسلم )
 (، قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ال موضوعات، وقال: هذا خرب هبذا اللفظ باطل. 3/111ابن اجلوزي ِف كتاب املوضوعات )

ال احلافظ: وذهل ابن اجلوزي فأورد احلديث ِف املوضوعات، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنه قلَّد فيه ابن حبان من غْي تأمل. وقال: ق
 (31، القول املسدد ِف الذب عن املسند للمام أَحد ص: 1/367أساِ لذكره ِف املوضوعات، وهذا من عجائبه. )هتذيب التهذيب



 

 

 31 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديث

 َما ابْ َتَكرْ  سَ ئْ بِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، فَ   (1)"ف ي ف ض ائ ل  السُّو ر  "هَلمْم َحِديثًا   .232  .412
 اقتَ َرفْ   بِئَسَماوَ  ، (2)بِالَوْضعِ  رَاِويِه   اْعتَ َرفْ  َحِديثم َعْن أميَبٍّ  َكَذا الْ   .233  .413
لُّ َمْن أَ   .234  .414  َكالَواِحِديِّ خممِْطٌئ َصَوابَهْ   ْوَدَعهم ِكَتابَهْ وَكم
   [ع ي ال و ض ع  او  د  ]  
مْ  .261  .415 (3)]زِْنِديقمهم

 ِديًنا، َوبَ ْعٌض َنْصَر رَْأٍي َقَصَدا  ْفِسَدا[َرى   لِي م ت َ َقِد   اف ْ    
ًبا، َوبْعٌض َقْد َروَ  .261  .416 ِِ َما ي مَواِفقم اهْلََوىِلْلم   ىَكَذا َتَكسُّ  َمرَا
"]َكَما[ ِغَياٌث حلَِِديِث    .417 ن اًحا"زَاَد   (43ح)"َل  س ب ق   َلهم اْختَ َلقْ  بِْئَسَما ،(44ح)"ج 
 ِإىَل النَِّب َما بِاْلِقَياِس َيمَْلبم   : ي مْنَسبم الَ ِي قَ أْ ِل الرَّ هْ ضم أَ عْ ب َ وَ    .418
ْم َتْشتَ    .419 تمبَ هم  يَ تَِّصلم   ِبَسَندٍ   ي مَرى اََل   َما  ِملم ِلَذا تَ َرى كم

                                                 

ا1) وَرٍة، ٍر اْلَمْرَوزِيِّ قَاَل: قِيَل ِْلَيب ِعْصَمَة: ِمْن أَْيَن َلَك ِعْن ِعْكرَِمَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَّهم َعْنهم ِِف ( عن َأيب َعمَّ وَرٍة سم ْرآِن سم  َفَضاِئِل اْلقم
ِد ْبِن ِإْسَحاَق َولَْيَس ِعْنَد َأْصَحاِب ِعْكرَِمَة َهَذا؟ فَ َقاَل: ِإِنِّ َقْد رَأَْيتم النَّاَس َقْد أَ  ْعَرضموا َعِن اْلقمْرآِن َواْشتَ َغلموا بِِفْقِه َأيب َحِنيَفَة َوَمَغازِي حممَمَّ

 (54فَ َوَضْعتم َهَذا احلَِْديَث ِحْسَبًة. )املدخل إىل كتاب اْلكليل ص: 
، 9/315، 9/119، 7/325الثعلِب(، وفرقه الثعلِب )تفسْي 1/239(حديث أميَبّ ِف فضائل السور، رواه ابن اجلوزي )املوضوعات2)

(: وقد فرق هذا احلديث أبو إسحاق الثعلِب ِف تفسْيه، 1/241...( حسب السور، قال ابن اجلوزي )املوضوعات11/49، 9/325
 فذكر عند كل سورة منه ما َصها، وهو مصنوع بَل شك.

اعِتاف واضعه، وفيها أن املؤمل قال له: اتَِّق اللََّه َما َحالم  ( عن املؤمل بن إْساعيل، قصة 411وأورد الطيب )الكفاية ِف علم الرواية ص:
وا ِفيِه، وَ  َنا، فَ رَأَيْ َنا النَّاَس َقْد َرِغبموا َعِن اْلقمْرآِن َوَزِهدم وا ِف َهِذِه اْْلََحاِديِث، فَ َقَعْدنَا فَ َوَضْعَنا هَلمْم هَ َهَذا احلَِْديِث؟ فَ َقاَل: إِنَّا اْجَتَمْعَنا هم ِذِه َأَخذم

 اْلَفَضائَِل َحىتَّ يَ ْرَغبموا ِفيِه.
ْم"( 3) : فارسي معرب، وهو بالفارسية: زَْنِد ِكرَاْي، أي القائل ببقاِ الدهر. )لسان العرب "زِْنِديقمهم  (11/174الزِّْنِديقم

فٍّ أَْو َِّف َحاِفٍر أَْو َنْصٍل"، رواه أبو داود ) (43)ح ( والنسائي 1711رقم:  4/215( والِتمذي )2574رقم:  3/29"اََل َسَبَق ِإاَلَّ َِّف خم
( من طريق ابن أيب ذئب، عن نافع بن أيب نافع ، 4691رقم:  11/544(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )3585رقم:  6/226)

كم (، من طريق حممد بن عمرو، عن أيب احل3589رقم:  6/227(، والنسائي )2878رقم:  2/961عن أيب هريرة، ورواه ابن ماجه )
، عن 3587رقم:  6/226موىًل لبين ليث، عن أيب هريرة، ورواه النسائي ) َْ ( من طريق سليمان بن يسار، عن أيب عبد اهلل موىل اجلْمْنَدِعيِّ

 (: وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات.5/383أيب هريرة، قال الِتمذي: حديث حسن، وقال ابن القطان )بيان الوهم واْليهام
( من طريق َداومَد ْبِن رمَشْيٍد 6721رقم:  14/276( والطيب )تاريخ بغداد55احلاكم )املدخل إىل كتاب اْلكليل ص:  روى (44)ح

ِم ِمَن الْ  ي ْعِد، فَ َرَوى َحِديثً قال: َدَخَل ِغَياثم ْبنم ِإبْ رَاِهيَم َعَلى اْلَمْهِديِّ وََكاَن ي مْعِجبمهم احلََْماَم الطَّيَّاَرَة الَِِّت جتَِ وَل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه ب م ا أَنَّ َرسم
فٍّ أَْو َحاِفٍر أَْو َنْصِل أَْو َجَناٍح" قَاَل: َفَأَمَر َلهم ِبَعْشرَِة آاََلِف دِ  ا قَاَم َوَخرََج قَاَل: َأْشَهدم أَْن قَ َفاَك قَ َفا  َوَسلََّم قَاَل: "اََل َسَبَق ِإاَلَّ ِِف خم ْرَهٍم، فَ َلمَّ

اٍب َعَلى  ولم اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم: "جَ َكذَّ وِل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم، َواللَِّه َما قَاَل َرسم َنا، يَا َرسم َناٌح"، َوَلِكنَّ َهَذا أَرَاَد أَْن يَ تَ َقرََّب إِلَي ْ
، َما َذْنبم احلََْماِم؟ غمََلمم اْذَبِح احلََْماَم، قَاَل: َفَذَبَح احلََْماَم ِف احْلَالِ  َْ ْؤِمِن َزْْيََة، وزاد، فقال: يَا أَِمَْي اْلمم . ُث ذكره من طريق أيب َبْكِر ْبِن َأيب خم

وِل اللَِّه َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم.  قَاَل: ِمْن َأْجِلِهنَّ َكِذَب َهَذا َعَلى َرسم
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 ِن َكرَّاٍم، َوِف الت َّْرِهيبِ قَ ْومم ابْ   َوَجوََّز الَوْضَع َعَلى الت َّْرِغيبِ   .235  .411
وا ِإْْجَاَع أَْهِل الْ ِملَّةِ    .411 ْرَمِة الْ   َوَخاَلفم نَّةِ ِف حم  ِكْذِب َعَلى ِذي السُّ
  الْ َهاِويَةِ  ِإىَل   بَِأْهِلَها  ْرِديت م   وأنَّهم ِمَن اْلَكَبائِِر الَّتِ ي   .412
دِ  .266  .413 ْيخم أَبمو حممَمَّ ْفرِِه ِبَوْضِعِه ِإْن يَ ْقِصدِ   َوَجَزَم الشَّ  ِبكم
َهِبُّ لَ   هم ممَواِفقم  لَ اِنُّ ذَ مَ هَ  الْ وَ    .414 مَ  َوالذَّ  ا ي مرَاِفقم هم
هِ  َل َأْو ِف ََل ِإْن َحرََّم احلَْ    .415  هِ ْيِْ  غَ ي ِف جِ  نم يَ أْ ا الشَّ مَ   ِإنَّ وَ   ِضدِّ
ٍ  لٍ جم رَ  ِف   "ن  ك ذ ب  م  "   لِ  اًَل ممَؤوِّ قمْل َمْن ي َ وَ    .416 َّْ  ْد َكَذبْ قَ ف َ  ،ممَع
ت َ    .417 َ ِإسْ  اَعْيبً   َرى يَ ْقِصدم ِبهْ أْو َحقِّ َمْن َقِد اف ْ ْْ  ِبهْ نَ  مٍ ََل َلهم، َأْو َش
لُّ مَ    .418 َتهم صِ   نَ َرى ِإْن وَ   اِطلم فَ ْهَو بَ  وهم الم قَ  اوَكم  ممَؤوَّلم  حَّ

   [ف ص ل : م و ار د  ال و ض اع ين  ]  
ْم َقْد َصنَ َعا  .236  .419  ِمْن ِعْنِد نَ ْفِسِه، َوبَ ْعٌض َوَضَعا  َوالَواِضعموَن بَ ْعضمهم
ْسَندِ   .237  .421  َوِمْنهم نَ ْوٌع َوْضعمهم ُلَْ ي مْقَصدِ   َكََلَم بَ ْعِض احلْمَكَما ِف الْ مم
ث  ر ت  "م  ََْوم َحِديِث ثَاِبٍت   .238  .421 ت ه "  ن  ك   ، َوْهَلٌة َسَرتْ احلَِْديثَ  (45ح)ص ل 
سُّ ي مْبتَ َلى   .422  َما لَْيَس ِمْن َحِديِثِه، ِفأَْبَطََل   وََكالَِّذي ب َِمْن َيدم
 وََكالَِّذي بِآَفٍة َقِد ابْ تمِلي  ]َك  [  َكاِتِب اللَّْيِث بِ َجارِِه بمِلي   .423
ْتِبِه، أَوْ    .424  ( 1)َخرَبِهْ  َغْْيِ لِ  بَ ْعدم  َرَوى  ُثمَّ   َبَصرِهْ  ِف ِحْفِظِه، أَْو كم

   [م ع ر ف ة  ال  م و ض وع  ]  
رَاِر، َوَماَوي مْعَرفم الَوْضعم بِااَِل   .239  .425  ا           مَ           هم، َورمبَّ           تَ             زِلَ            نْ           زَِّل مَ          نم   ق ْ
: اْسَتْشَكََل  ،َكةِ ي مْعَرفم بِالرِّ   .241  .426  الثََّبِجيُّ الَقْطَع بِالَوْضِع َعَلى  ق مْلتم
 بَ َلى نَ رمدُّهم، َوَعْنهم نمْضِربم   َما اْعتَ َرَف الَواِضعم ِإْذ َقْد َيْكِذبم   .241  .427

                                                 

نَ  (45)ح هم بِالن ََّهاِر"، رواه ابن ماجه ) "َمْن َكث مَرْت َصَلتمهم بِاللَّْيِل َحسم رقم:  1/176( والعقيلي )الضعفاِ الكبْي1333رقم:  1/422َوْجهم
(، من طريق ثابت بن 317رقم:  2/314( وابن عدي )الكامل ِف ضعفاِ الرجال169رقم:  1/217( وابن حبان )اجملروح221ْ

 ابر رضي اهلل عنه.موسى، عن شريك، عن اْلعمش، عن أيب سفيان طلحة بن نافع، عن ج
ْيطَانم َعَلى قَاِفَيِة رَْأِس َأحَ  ْم َثَلَث قال ابن حبان: هذا قول شريك، قاله ِف عقب حديث اْلعمش، عن أيب سفيان، عن جابر: "يَ ْعِقدم الشَّ دِكم

 عمَقٍد"، فأدرجه ثابت ِف الرب، ُث سرق هذا من ثابت بن موسى ْجاعة ضعفاِ، وحدثوا به عن شريك.
 لزيادات حملمد بن آدم اْلثيويب، تذكرة الطالبْ ِف بيان املوضوع وأصناف الوضاعْ.(هذه ا1)
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وَن َما نمِقل  قمِبلْ َوَما  [َناِوى قَاِطعٍ مم  ]َكَذا .253  .428  تَْأِويلمهم، َوَأْن َيكم
وَ  .254  .429  اََل يموَجدم ِعْنَد أَْهِلهِ  َوَحْيثم   اِعي ائْ تَ َلَفْت بِنَ ْقِلهِ َحْيثم الدَّ
 َعَلى َحِقٍْي َوَصِغْيٍَة َشِديدْ   ْو َوِعيدْ أَ َوَما بِِه َوْعٌد َعِظيٌم  .255  .431
لِ  .256  .431 مَّ ِِ اْلكم ْم ِبَوْضِع َخرَبٍ ِإْن يَ ْنَجِلى  َوقَاَل بَ ْعضم اْلعمَلَما  امْحكم
قمواََل َقْد بَاَيَن الْ  .257  .432  صمواََل َخاَلَفهم أَْو نَاَقَض اْْلم   َمْعقموَل أَْو َمن ْ
رموا اْْلَِخَْي َحْيثم يَ ْفِقدم  .258  .433 وَرٌة َوممْسَندم   َوَفسَّ  َجَواِمٌع َمْشهم
 تَ َردُّدم  ،َمْع َقْطِع َمْنِع َعَملٍ   َوِف ث مبموِت اْلَوْضِع َحْيثم يمْشَهدم  .259  .434

   [ح اد يث  ال و اه ي ة  ت  ر ت يب  ال   ] ة  م  ات  خ    
رموكم  ،َشرُّ الضَِّعيِف اْلَوْضعم  .272  .435 َعلُّ  ،ذمو النُّْكرِ   ُثمّْ  ،فَاْلَمت ْ ْدرَجم ضممّْ  ،فَاْلمم  فَاْلمم
ْضَطِربم  ،َوبَ ْعَدهم اْلَمْقلموبم  .273  .436 َر َهَذا َرت َّبموا  ،فَاْلمم  َوآَخرموَن َغي ْ

ب ل  ر و اي  ت ه        و م ن  ت  ر دُّ  م ع ر ف ة  م ن  ت  ق 
ِة اْْلَثَ رْ   .257  .437 ورم أَِئمَّ  َواْلِفْقِه ِف قَ بموِل نَاِقِل اْلَبَ رْ   َأْْجََع ْجمْهم
اََل بِأَ   .258  .438 وَن َضاِبطًا ممَعدَّ ََل أَ   ْن َيكم ْن ممَغفَّ  ْي يَِقظًا، وُلَْ َيكم
َث ِحْفظًا َيِْوي  .259  .439  يِكَتابَهم ِإْن َكاَن ِمْنهم يَ ْروِ   َيَْفظم ِإْن َحدَّ
 ِإْن يَ ْرِو باْلَمْعىَن، َوِف اْلَعَداَلهْ   يَ ْعَلمم َما ِف الََّلْفِظ ِمْن ِإِحالَهْ   .261  .441
وَن ممْسِلًما َذا َعْقلِ بِأَ   .261  .441 ْلَم َسِليَم الْ   ْن َيكم  ِفْعلِ َقْد بَ َلَغ الْ حم
اهم َعدْ   َوَمنْ  ،ْو َخْرِم ممرموَِةٍ ِمْن ِفْسٍق اَ   .262  .442  َمنْ  اََلِن فَ َعْدٌل ممْؤتَ زَكَّ
ْم بِاْلَواِحدِ حِّ َوصم   .263  .443 اِهدِ   َح اْكِتَفاؤمهم  َجْرًحا َوتَ ْعِديًَل ِخََلَف الشَّ
 نْ َثى ِخَلٌف َقْد زمِكنْ َوِف اْْلم  ،أمنْ َثى  ْقَبلم الت َّْعِديلم ِمْن َعْبٍد َوِمنْ َوي م  .288  .444
وا اسْ   .264  .445 حم ْهَرِة َعنْ َوَصحَّ َِ ِذي الشُّ َننْ ٍك ْنَْ َمالِ َتزِكَيٍة، كَ   ِتْغَنا  ِم السُّ
لُّ َمْن عميِن   :بَ رِّ  ِن َعْبِد الْ بْ اَِل وَ   .265  .446 نِ ِِبَْمِلِه الْ   كم  ِعْلَم وُلَْ ي مَوهَّ
ْصطََفىفَِإنَّهم َعْدٌل ِبَقْوِل الْ   .266  .447 ا الع ل م "   مم م ل  ه ذ  ولَِفا (46ح)"ي ح   لِكْن خم

                                                 

، َوانْتِ  (46)ح َْ فموَن َعْنهم َُتْرِيَف اْلَغاِل ولمهم، يَ ن ْ لِّ َخَلٍف عمدم َْ "َيِْملم، وِف رواية: لَِيْحِمْل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن كم ، َوتَْأِويَل اجْلَاِهِل َْ ْبِطِل "، رموي َحاَل اْلمم
من طرمق كثْية من حديث أيب هريرة وعبد اهلل بن عمرو وعلي وابن عمر وأيب أمامة ومعاذ بن جبل وأسامة بن زيد وابن مسعود وجابر بن 
ْسرة وجابر بن ْسرة رضي اهلل عنهم، ومن مرسل إبراهيم بن عبد الرَحن العذري، وهذه الطرق كلها اَل ختلو من ضعف، قال ابن الوزير: 

 (1/41ي صحة احلديث كما ذهب إىل ذلك إمام أهل احلديث أَحد بن حنبل والعَلمة احلافظ أبو عمر بن عبد الرب. )الروض الباسمالقو 
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ْبطِ َوَمْن ي مَواِفْق َغالًِبا ذَ   .267  .448 ْخِطيْو نَادِ َفَضاِبٌط، أَ   ا الضَّ  رًا َفمم
ير  ]      [يل  د  ع  الت   و   ال  ج ر ح  ت  ف س 

وا قَ بموَل تَ ْعِديٍل ِبََل   .268  .449 حم  ْن تَ ثْ قمََل ْسَباٍب َلهم أَ ذِْكٍر ِْلَ   َوَصحَّ
ْلِف ِف   قَ بموَل َجرٍْح أمهْبَِما اوُلَْ يَ َروْ   .269  .451 َاسْ  أَ لِْلخم  َبابِِه، َورممبَّ
ْعَبةم بِالرَّْكِض، َفَما  َدْح، َكَمااْست مْفِسَر الْ َجرْحم فَ َلْم يَ قْ   .271  .451 َرهم شم  َفسَّ
اظم اْْل   .271  .452 فَّ  َشْيَخِي الصَِّحيِح َمْع أْهِل النَّظَرْ كَ   ثَ رْ َهَذا الَِّذي َعَلْيِه حم
: ُلَْ َيِصحْ   حْ ِر فَِإْن ي مَقْل: َقلَّ بَ َيانم َمْن جم   .272  .453  َكَذا ِإَذا قَالموا ِلَمْْتٍ
ْيخم قَ   .273  .454 وا، فَالشَّ َب الْ أَ   َجابَاْد أَ َوأبْ َهمم  اا اْستَ رَابَ َوْقفم ِإذَ ْن َيَِ
َْ َِبْثمهم قَ بمولَهم   .274  .455 وا لَهم   َحىتَّ يمِب  َكَمْن أمولمو الصَِّحيِح َخرَّجم
 َمهْ  تَ ْرجَ  َمَع اْبِن َمْرزموٍق َوَغْْيِ   ا ِعْكرَِمهْ بمَخارِيِّ احِتَجاجً  َففي الْ   .275  .456
َوْيدٍ   ضمعَِّفاَمْن َقْد  َواْحَتجَّ ممْسِلٌم بِ   .276  .457  تَ َفىِإْذ ِِبَرٍْح َما اكْ  ؛َََْو سم
: َوَقْد قَاَل أَبمو الْ   .277  .458 هم الْ وَ   َمَعاْل  ق مْلتم  َغزَاْلاْخَتاَرهم تِْلِميذم
 ْسَباهِبَِماَعاُِلْ بِأَ أْطَلَقهم الْ   الْ َحقُّ أْن يمَْكْم مبَا :واْبنم اَلِطيبِ   .278  .459

   [يل  د  ع  الت   و   ح  ر  ج  ال   ض  ار  ع  ت   ]  
مموا الْ َجرَْح، َوِقيَل: ِإْن َظَهرْ   .279  .461 َل  َمْن   َوَقدَّ ْعَتبَ رْ الْ   فَ ْهوَ   (1)اْْلَْكثَ رَ  َعدَّ   مم
اهم   تَاَب، َأْو نَ َفاهم  [هم ِإْن َرآ]فَ  .291  .461 َم َمْن زَكَّ  ِبَوْجِهِه قمدِّ
 (2)تَ ْفِصيلِ   ِبََل   َمْقبولٌ  َجرْحم  فَالْ   الت َّْعِديلِ   الرَّاِوي َعنِ ِإْن َخََل []وَ    .462

   [م  ه  ب   ال م  يل  د  ع  الت   ]  
َهمم الت َّْعِديِل لَْيَس َيْكَتِفي  .281  .463 َرِف الْ َخِطيبم وَ  ِبِه الْ   َوممب ْ ي ْ  َفِقيهم الصَّ
ََْوم أَ   .281  .464 َثيِن الث َِّقةم، َبْل َلْو قَااََل   ااََل ْن ي مقَ َوِقيَل: َيْكِفي،   َحدَّ
يعم أَ   .282  .465 ، اََل   ْو ُلَْ ْشَياِخي ثَِقاٌت لَ ْجَِ  ْقَبلم َمْن َقْد أَبْ َهمْ ن َ أمَسمِّ

                                                 

 ( "اْْلَْكثَ َر" منصوب على احلالية، والتقدير: إن ظهر املعدلون أكثَر عددا، وقد اختلف النحاة ِف جواز تعريف احلال؛1)
 اْجَتِهْد َوْحَدَك. أي اجتهد منفردا اَل نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معىن، َو:مذهب اجلمهور: احلال اَل تكون إ.1
 مذهب البغداديْ ويونس: َيوز تعريف احلال مطلقا بَل تأويل، َو: جاِ زيد الراكَب..2
 (2/248على ألفية ابن مالكمذهب الكوفيْ: التفصيل؛ فإن تضمنت احلال معىن الشرط صح تعريفها وإاَل فَل. )شرح ابن عقيل .3

 ( البيت للصنعاِن، قصب السكر.2)
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َق ُلَْ يَ رمدَّهم   .283  .466   َحقِّ َمْن قَ لََّدهم ِمْن َعاُلٍِ ِف   َوبَ ْعضم َمْن َحقَّ
َياهم أَ   .284  .467  ْْتِ َتْصِحيًحا َلهم  مَ َعَلى ِوفَاِق الْ   ْو َعَمَلهم وُلَْ يَ َرْوا ف مت ْ
َواِعي بَ َقاهم َحْيثممَ َواََل  296  .468  ْْجَاعِ ت مْبِطلمهم، َواْلَوْفقم ِلْلِ   ا الدَّ
لِ  297  .469 مَّ ِِ اْلكم َ حممَْتجٍّ وَ   َواَل اْفِتَاقم اْلعمَلَما ْْ  ِذي تََأوُّلِ َما بَ 
ِحيحِ   .285  .471  َعْدِل َعَلى التَّْصرِيحِ رَِوايَةم الْ   َولَْيَس تَ ْعِديًَل َعَلى الصَّ

ه ول  ]      [ر و اي ة  ال  م ج 
وا َهْل   .286  .471 ؟ي مْقَبلم الْ َواْختَ َلفم ولم  َوْهَو َعَلى َثََلثٍَة جَمْعمولم    َمْجهم
ٍ َمْن َلهم رَاٍو فَ َقطْ   .287  .472 ْْ ولم َع ، َوَردَّهم اْْلَ   جَمْهم  ]َواْلبَ ْعضم َبَسْط[ْكثَ رم
ولِ   ِإاَلَّ  يَ ْرِو   ُلَْ   ِإْن َكاَن َمْن َعْنهم انْ َفَردْ  ]َفَأوَّاًَل:[ .311  .473  (1)ي مَردْ   اََل   لِْلعمدم
اهم  ي مْقَبلم  َوثَانًِيا:[] .311  .474 رٌ   ِإْن زَكَّ  َوَذا ِف ُنمَْبٍة َرآهم  ،َحب ْ
ِهرْ  ِإْن َكاَن مِ  ا:[ثً الِ ]َوثَ  .312  .475 ْن َقْد شم  َكَنْجَدٍة َوِبرّْ   ،َما ِسَوى اْلِعْلمِ  بِ   مَّ
 َوَسطْ الْ ِقْسمم َوالْ  يَ ْقبَ لمهم، َورمدَّ،[  ]َوَمْن ِسَوى ِإْسََلِم رَاٍو َما اْشتَ َرطْ  .287  .476
ولم َحاٍل بَاِطٍن َوظَاِهرِ   .288  .477 هم الرَّدُّ َلَدى الْ َجَماِهرِ   جَمْهم ْكمم  َوحم
ولم لِلْ َوالثَّاِلثم الْ   .289  .478  فَ َقْد رََأى لَهْ  ،ِف بَاِطٍن فَ َقطْ   اَلهْ َعدَ  َمْجهم
يًَّة ِف   .291  .479 جِّ ْكمِ حم َلْيٌم فَ َقطَ   بَ ْعضم َمْن َمَنعْ   الْ حم ْم سم هم َلهم، ِمن ْ  عْ َما قَ ب ْ
: ِإنَّ الْ   .291  .481 ْيخم ِعََل يمْشِبهم أَ   َعَمََل ِبِه، َوقَاَل الشَّ  نَّهم َعَلى َذا جم
تمٍب مِ ِف   .292  .481 َرتْ   َن اْل َحِديِث اْشتَ َهَرتْ  كم َرةم بَ ْعِض َمْن هِبَا تَ َعذَّ  ِخب ْ
 ِقْسَم َمْستمورًا، َوِفيِه َنظَرم َذا الْ   رم ْشهَ ْمِر، وبَ ْعٌض يَ ِف بَاِطِن اْْلَ   .293  .482
َنهم َوَحالَهم  .315  .483 َنا َعي ْ ِه َوَنَسٍب ِمْلَنا َلهم   َوَمْن َعَرف ْ  دموَن اْسِْ

   [ه  ي  خ  ي  ش  أ ح د  ي ف   ك  ش  م ن  ]  
ِ « َهَذا  وْ اَ  َأْخبَ َرِن فمَلنٌ »َوَمْن يَ قمْل:  .316  .484 ْْ  قَ بموَلهم رََأْوا ،لَِعْدَل

                                                 

 ( اشتهر ْجاعة من اْلئمة بأاهم كانوا اَل يروون إاَل عن ثقة، وقد نظمهم الشيخ حممد آدم بقوله: 1)
قملم َعْن َغْْيِ ثَِقهْ   ِف َغاِلِب الْ َحاِل َلَدى َمْن َحقََّقهْ   َمْن َكاَن اََل يَ ن ْ

، َيََْي، مَ  ْعِِب َأَْحَدم ، َوالشَّ ، َمَعهم اْبنم َحْربِ   اِلكم  بَِقي، َحرِيزم
ورِ  ْعَبةم َعَلى الْ َمْشهم ، َمَع الْ َمْنصمورِ   َيََْي، َوشم  َوَْنْلم َمْهِديٍّ

 (1/338)إسعاف ذوي الَوطَر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 36 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديث

رمهم  أَوْ »فَِإْن يَ قمْل:  .317  .485 َا  ، أَْو َيمَْهلِ «َغي ْ  ْقَبلِ ت َ اَل  ،بَ ْعضم الَِّذي َْسَّاُهم
   [ر و اي ة  ال  م ب ت د ع  ]  

لفم ِف  َوالْ   .294  .486 َراخم فِّ  َلًقا، َواْست مْنِكرَاِقيَل: ي مَردُّ ممطْ    ممْبَتدٍِع َما كم
 نمْصَرَة َمْذَهٍب َلهم، َونمِسبَا  َكِذبَاا اْسَتَحلَّ الْ يَل: َبْل ِإذَ َوقِ   .295  .487
اِفعيِّ إِ   .296  .488 : أَ لِلشَّ َبلم ْذ يَ قمولم  ِمْن َغْْيِ َخطَّابِيٍَّة َما نَ َقلموا  ق ْ
ْم فَ َقْط، َونَ َقَل  ْعَداََل َوَرآهم اْْلَ  ْكثَ رمونَ َواْْلَ   .297  .489  َردُّوا دمَعاتَ هم
  الصَِّحيِح َما َدَعْواَعْن أْهِل ِبدٍْع ِف   ِفيِه اْبنم ِحبَّاَن ات َِّفاقًا، َوَرَوْوا  .298  .491
 لِرَْأِيِهْم، أَْبَدى أَبمو ِإْسَحاقَا  ِوفَاَقا ا[و قملم ن ْ ي َ  ]ِبَشْرِط َأاَلَّ  .311  .491

   [ر و اي ة  ال  ك ذ اب  ]  
َمْيِدي َواْْلِ َولِلْ   .299  .492 دَ أَ بِ   َْحََداأَ  َمامِ حم  انَّ َمْن ِلَكِذٍب تَ َعمَّ
َرِفِّ ِمثْ لمهم   ْي ِف الْ َحِديِث، ُلَْ نَ عمْد نَ ْقبَ لمهم أَ   .311  .493 ي ْ  َوِإْن يَ تمْب، َوالصَّ
 نْ ضمعَِّف نَ ْقًَل ُلَْ ي مَقوَّ بَ ْعَد أَ   نَّ َمنْ ِكْذَب، َوزَاَد أَ ْطَلَق الْ َوأَ   .311  .494
ْمَعاِن   .312  .495 اِهِد، َوالسَّ ِر يَ َرى ِف الْ َجاِن  أَبمو الْ   َولَْيَس َكالشَّ ظَفَّ  مم
َما  ِبَكِذٍب ِف َخرَبٍ ِإْسَقاَط َما  .313  .496  َلهم ِمَن الْ َحِديِث َقْد َتقدَّ
لَّ َذا أَبَاهم   [اهم نَ جَ ا مَ لِ رًا َزجْ ا ذَ  قَالَ  دْ ]قَ  .313  .497 َوِويُّ كم  َوالن َّ
 َدلِيلمهم ِف َشْرِحَنا ممَوضَّحم   َوَما َرآهم اَْلوَّلموَن أَْرَجحم  .314  .498

ي  ]   د  ال م ر و يِّ، و م ن  ح د ث  و ن س     [ج ح 
بَهْ   .314  .499  ا، َوَلِكْن َكِذبَهْ فَ َقْد تَ َعاَرضَ   َوَمْن َرَوى َعْن ثَِقٍة َفَكذَّ
بَهم اْل   اََل ت مْثِبَْتْ ِبَقْوِل َشْيِخِه، فَ َقدْ   .315  .511 ، َواْردمْد َما َجَحدْ َكذَّ  َخرم
رم »  َوِإْن يَ رمدَّهم بِ   .316  .511  ْواَما يَ ْقَتِضي ِنْسَيانَهم، فَ َقْد رَأَ   أوْ « اََل أذْكم
اِكِر ِعْنَد الْ   .317  .512 ْكَم لِلذَّ ْعَظمِ الْ حم ِكَي اْْلِ    مم  َقاطم َعْن بَ ْعِضِهمِ سْ َوحم
ِة   .318  .513 َهْيٌل الَِّذي أمِخذْ   ِإذْ  (47ح)"الش اه د  والي م ين "َكِقصَّ  َنِسَيهم سم

                                                 

ِْ َمَع الشَّ  (47)ح  3/619( والِتمذي )3611رقم:  3/319اِهِد"، رواه أبو داود )حديث "أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى بِاْلَيِم
( من طريق عبد العزيز 5173رقم:  11/462(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )2368رقم:  2/793( وابن ماجه )1343رقم: 

 . بن حممد الدراوردي، عن ربيعة بن أيب عبد الرَحن الرأي، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة
 قال الِتمذي: حديث حسن غريب.
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 َلْن يمِضيَعهْ  (48ح)َعْن نَ ْفِسِه يَ ْرِويهِ   َعْنهم، َفَكاَن بَ ْعدم َعْن َربِيَعهْ   .319  .514
اِفعِ   .311  .515 َهمِ  يِّ لِ يَ ْرِوي َعِن الْ حَ   ي نَ َهى اْبَن َعْبِد الْ َحَكمِ َوالشَّ  َخْوِف الت ُّ

ر ة  ]      [الرِّو اي ة  ب ال  ج 
 اْبنم َحْنَبلِ الرَّازِيُّ وَ وَ  ِإْسَحاقم   َوَمْن َرَوى بأمْجرٍَة ُلَْ يَ ْقَبلِ   .311  .516
ْرممم ِمْن ممرموَِِة اْْلِ   قمْرآنِ يهم أمْجَرِة الْ َوْهَو َشبِ   .312  .517  ْنَسانِ ََ
ًصا، فَ   َفْضلم َأَخذْ َلِكْن أَبمو ن مَعْيٍم الْ   .313  .518 رمهم تَ َرخُّ  ِإْن نَ َبذْ َوَغي ْ
ْغًَل ِبِه الْ   .314  .519 ْيخم أَبمو ِإْسَحاقَ أَ   ِجْز ِإْرفَاقَاَكْسَب أَ شم ىَت ِبِه الشَّ  اف ْ

   [الرِّو اي ة   م  ر  و اخ  ]  
ٍل ِف   .315  .511 ْوِم َواْْلَ    الْ َحْملِ َورمدَّ ذمو َتَساهم  ْصلِ َدا َكََل ِمْن أَ َكالن َّ
، أَ لْ َأْو قَِبَل الت َّ   .316  .511 َْ ْنَكرَاِت َكثْ َرًة، أَ بِالْ   ْو َقْد ومِصَفاِق  ْو عمرِفَا مم
ْهِو  ِبَكثْ َرِة   .317  .512 ثَ  (1)َوَما السَّ  ْصٍل َصِحيٍح فَ ْهَو َردٌّ، ُثمَّ ِإنْ أَ   ِمنْ   َحدَّ
ْ َلهم َغَلطمهم َفَما َرَجعْ   .318  .513 ِّْ ْم َحِديثمهم ْجمَعْ   ب م  َسَقَط ِعْنَدهم
َمْيِديُّ   .319  .514 َباَرِك رََأْوا ِف الْ اْبِن الْ وَ   َمَع اْبِن َحْنَبلِ  َكَذا الْ حم  َعَملِ  مم
 َكاَن ِعَناًدا ِمْنهم َما ي مْنَكرم َذا  يِه َنظٌَر، نَ َعْم ِإَذاقَاَل: َوفِ   .321  .515
 وُلَْ ي مَؤث ِّْر ِف ِإفَاَقٍة َمَعا  ْقَبلم اْلَمْجنمونم ِإْن تَ َقطََّعاَوي م  .298  .516

ال   ]      [ع ص ر  ال م ت خ خِّر ة  الرِّو اي ة  في  
ورِ   .321  .517 هم  ممورِ ِتَماِع َهِذِه اْْلم َعِن اجْ   َوأْعَرضموا ِف َهِذِه الدُّ
ْسِلِم الْ  الْ   َعاِقلِ لِعمْسرَِها، َبْل يمْكتَ َفى بِالْ   .322  .518  َفاِعلِ  َباِلِغ، َغْْيِ الْ  مم

                                                 

َؤذِّنم ِِف َهَذا احلَِْديِث، قَاَل: َأْخبَ َرِن الشَّ  (48)ح َلْيَماَن اْلمم ، َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز، قَاَل: قال أبو داود عقب هذا احلديث: زَاَدِن الرَّبِيعم ْبنم سم اِفِعيُّ
َهْيٍل، فَ َقاَل: َأْخبَ َرِن رَ  ثْ تمهم ِإيَّاهم َواََل َأْحَفظمهم، قَاَل َعْبدم اْلَعزِيِز: َوَقْد َكاَن َأَصاَبتْ َفذََكْرتم َذِلَك ِلسم َو ِعْنِدي ثَِقٌة، َأِنِّ َحدَّ َهْيًَل ِعلٌَّة  بِيَعةم، َوهم سم

ثمهم َعْن رَبِيَعَة، َعْن أَ  َهْيٌل بَ ْعدم يمَدِّ  بِيِه. أَْذَهَبْت بَ ْعَض َعْقِلِه َوَنِسَي بَ ْعَض َحِديِثِه، َفَكاَن سم
َهْيًَل َفَسأَْلتمهم َعْن َهَذا احلَْ  : فَ َلِقيتم سم لَْيَمانم ِديِث، فَ َقاَل: َما أَْعرِفمهم، فَ قمْلتم ُث رواه أبو داود من طريق سليمان بن بَلل، عن ربيعة، وفيه: قَاَل سم

. َلهم: ِإنَّ رَبِيَعَة َأْخبَ َرِن بِِه َعْنَك، قَاَل: فَِإْن َكاَن رَبِيَعةم َأخْ  ْث بِِه َعْن رَبِيَعَة َعينِّ ، َفَحدِّ  بَ َرَك َعينِّ
(: رجاله مدنيون ثقات، واَل يضره أن سهيل بن أيب صاحل نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ ْلنه كان بعد ذلك 5/282قال احلافظ )فتح الباري

 يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه.
َث ِمْن َأصْ 1) ٍل َصِحيٍح" ِف نصب على احلال، أي حال الراوي املعروف بكثرة السهم ُل يدث من أصل ("َما" هنا نافية، وْجلة "َوَما َحدَّ

 صحيح، فيفهم منه أنه إذا حدث من أصل صحيح فهو مقبول. 
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ْبِط بِ لِلْ   .323  .519  َمنْ  ممْؤتَ  ى ِِبَطِّ َت َما َروَ ْثبِ ي م   نْ أَ ِفْسِق ظَاِهرًا، َوِف الضَّ
 ْصِل َشْيِخِه َكَما َقْد َسبَ َقاِْلَ   ْصٍل َوافَ َقاَوأنَّهم يَ ْرِوي ِمَن اَ   .324  .521
، فَ َلَقدْ لَِنْحِو َذاَك الْ   .325  .521 َهِقيُّ َندْ   بَ ي ْ ِل السَّ َماعم لَِتَسْلسم  آَل السَّ

   م ع ر ف ة  الث ِّق ات  والضُّع ف اء    
 يلِ صِ ِمْرقَاةم لِلت َّفْ  فَِإنَّهم الْ   الت َّْعِديلِ رِْح وَ ِبِعْلِم اجلَْ  َواْعنَ   .979  .522
ِقيمِ   .981  .523 َ الصَِّحيِح َوالسَّ ْْ  رْحم َأيُّ َخطَرِ ِمْن َغَرٍض، فَاجلَْ   َواْحَذرِ  ،بَ 
 َأْحَسَن َيََْي ِف َجَواِبِه َوَسدّْ   َوَلَقدْ  ،َوَمَع َذا فَالنُّْصحم َحقٌّ   .981  .524
َِ ْل َأَحبّْ   .982  .525 َصَما ونموا خم ْصطََفى ِإْذ ُلَْ أَذمبّْ   َْلْن َيكم  ِمْن َكْوِن َخْصِمي الْ مم
َا رمدَّ َكََلمم الْ   .983  .526  ِن َصاِلحِ َكالنََّسِئي ِف َأَْحََد بْ   َجارِحِ  َورممبَّ
َا َكاَن لِ   .984  .527 َْ يم   ْخرَجم  َجرٍْح مَ  فَ رممبَّ ْخطم ِح  (1)ْحرَجم  َغطَّى َعَلْيِه السُّ
 ِف بَ ْعِضِهْم َعِن اْبِن َعْبِد اْلبَ رِّ   ِل اْلَعْصرِ َواْردمْد َكَلَم بَ ْعِض أَهْ  .941  .528
َهِب: َما اْجَتَمَع اثْ َناِن َعَلى .943  .529  تَ ْوثِيِق جَمْرموٍح َوَجرِْح َمْن َعََل   الذَّ
ْنِصيِص ِمنْ  .944  .531  َوذِْكٍر ِف ممَؤلٍَّف زمِكنْ  ،رَاوٍ   َوت مْعَرفم الث َِّقةم بِالت َّ
ِة ِف التَّْخرِيجِ   َأْو خَتْرِيجِ  ،اتِ أمْفرَِد لِلث ِّقَ  .945  .531 حَّ  ممْلَتزِِم الصِّ

   م ر ات ب  الت  ع د يل    
بَهم   .326  .532  ْذ َرت ََّبهم اِ  اِْبنم َأيب َحامتٍِ   َوالْ َجرْحم َوالت َّْعِديلم َقْد َهذَّ
ْيخم زَاَد ِفيِهَما، َوزِْدتم   .327  .533  َما ِف َكََلِم أَْهِلِه َوَجْدتم   َوالشَّ
َعلم الت َّْفِضيلِ   الت َّْعِديلِ  [اْلَْلَفاِظ ِف ]ْرَفعم َفأَ  .327  .534 َِ ِفيِه أَف ْ  َما َجا
ََْومهم   َوَما َأْشبَ َهَها« أْوَثِق النَّاسِ »  َك  .328  .535 ْنتَ َهى»ََْوم  ،َأْو   «إِلَْيِه اْلمم
536.  328.  ]َِ  َوَلْو أََعْدتَهم « ثَ ْبتٍ  ثَِقةٍ »  َك   َما َكرَّْرَتهم  ]َوبَ ْعَد َذاَك َجا
ةٌ »ْو اَ « ممْتِقنٌ »  وْ اَ « ثَ ْبتٌ »ْو أَ « ثَِقةٌ »ُثمَّ يَِليِه   .329  .537 جَّ  ا َعَزْواْو ِإذَ اَ « حم
وقٌ » ،«لَْيَس ِبِه بَأسٌ »  َويَِلي ،الْ ِحْفَظ َأْو َضْبطًا لَِعْدلٍ   .331  .538  َوصلِ  ،«َصدم
 ِإىَل » ،«هم َرَوْوا َعنْ » ،«ْدقم حَمَلُّهم الصِّ »  َوَتَل ،«ِخَيارًا» ،«ممونًاَمأْ »ِبَذاَك   .331  .539
و  .332  .541 ْدِق َما هم  فَ َقطْ  «َشْيخٌ »َأْو  ،َفَحْسبم  «َوَسطٌ »َأْو   «َشْيٌخ َوَسطْ »كَذا َو  ،«الصِّ
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هم »  «ممَقارِبمهْ »َأْو « َصاِلحم الْ َحِديثِ »وَ   .333  .541  «بمهْ رِ ممَقا»، «َحَسنمهم »، «َجيِّدم
وٌق اِ » ،«صمَوْيِلحٌ »  .334  .542 َِ اهللْ َصدم و بَِأْن لَْيسَ »  «ْن َشا  «بِِه بَْأٌس َعرَاهْ  أَْرجم
وقٍ  ِإىَل   َأْو يمَضمّْ « َمْن ي مْرَمى بِِبدْعٍ » َوِمْنهم  .334  .543 ِم ِحْفظٍ » َصدم و  «َوَهمْ »َأْو « سم
544.  335.   : ٍْ قال: َمْن أَقمولم  َونمِقََل  ،فَِثَقةٌ « بَْأَس ِبهِ   اََل »َواْبنم َمِع
 أَبمو َخْلَدَة؟ َبلْ  َكانَ   أَثَِقةً   َأنَّ اْبَن َمْهِديٍّ َأَجاَب َمْن َسَألْ   .336  .545
رًا َمْأممونَا  .337  .546 وقًا َخي ِّ  رِيُّ َلْو تَ عمونَاوْ الث َِّقةم الث َّ   َكاَن َصدم
ْدِق وم   .338  .547 َا َوَصَف َذا الصِّ  ِإْذ َيِسمْ « َصاِلِح الْ َحِديثِ »  ْعًفا بِ ضَ   مْ سِ َورممبَّ

ر يح        م ر ات ب  الت ج 
ْنتَ َهى ِف اْلَكِذبِ »َكَذا   «ِذبِ رمْكنم اْلكَ ]»َوَأْسَوأم التَّْجرِيِح   .339  .548  «[إِلَْيِه اْلمم
ابٌ »  [فَ  ،«النَّاسِ  َأْكَذبم »]وَ    .549 اعٌ » ،«َيْكِذبم »  «َيَضعْ » ،«َكذَّ الٌ » ،«َوضَّ  «َوَضعْ » ،«َوَدجَّ
َهٌم بِ »َوبْ َعَدَها   .341  .551  فَاْجَتِنبِ « َهاِلكٌ »وَ « َساِقطٌ »وَ   «اْلَكِذبِ ممت َّ
رموكٌ » ،«َذاِهبٌ »وَ   .341  .551  «بِِه اََل ي مْعَتبَ رْ » ،«َسَكتموا َعْنهم »وَ   «ِفيِه َنظَرْ »ْو اَ  ،«َمت ْ
ا»َكَذا   ،«َحِديثمهم   رمدَّا»ُثمَّ  ،«لَْيَس بِالث َِّقةِ »وَ   .342  .552  «َضِعيٌف ِجدَّ
ْم  ،«َمرَّةٍ   َواٍه بَ »  .343  .553 وا»َوهم  «ممطَرَّحم » ،«اَرِم ِبهِ »وَ  ،«َحِديَثهم   َقْد طََرحم
 وََكَذا ِإْن ِجيَئا ،«َضِعيفٌ »ُثمَّ   «اِوي َشْيًئااََل يمسَ » ،«ٍِ لَْيَس ِبَشيْ »  .344  .554
وهم »وَ  ،«َواهٍ »  «ممْضطَرِِبهْ »َأْو  «ممْنَكِر الْ َحِديثِ »   بِ   .345  .555  «اََل يمَْتجُّ ِبهْ » ،«َضعَّفم
 «َوتَ ْعِرفْ  ت مْنِكرم » ،«فٌ ِفيِه َضعْ »وَ   «ضمعِّفْ » ،«ِفيِه َمَقالٌ »َوبَ ْعَدَها   .346  .556
ِْ » ،«لَْيَس ِبَذاكَ »  .347  .557 ةٍ »  «بِاْلَقِويّْ » ،«باْلَمِت  «بِاْلَمْرِضيّْ » ،«ِبعمْمَدةٍ » ،«ِِبمجَّ
ْلفٌ »،«ولِلضَّْعِف َما هم »  .348  .558 م » ،«َسيِّئم ِحْفظٍ »َكَذا   ،«ِفيهِ   طََعنموا»،«فْيِه خم ِّْ  «َل
وا ِفيهِ »  .349  .559 لُّ َمْن ذمِكرْ  ،«َتَكلَّمم  ِِبَِديِثِه اْعتمربْ  «َشْيًئا» ِمْن بَ ْعدِ   وَكم

ت  ل ط  م ن  الث ِّق ات        م ع ر ف ة  م ن  اخ 
 بْ َهَم َسَقطْ اَ  َفَما َرَوى ِفيِه أَوَ   ِخْيًا اْختَ َلطْ َوِف الث َِّقاِت َمْن أَ   .985  .561
مْ  َوبِاْعِتَبارِ  .947  .561 هم  ]ِفيِه اْلَعََلِئي َوأَبمو الَوفَا َسَلْك[  ي مَفكّْ  َمْن َرَوى َعن ْ
َو اْبنم ا ََْوَ   .986  .562 ٍِ َوهم ائبِ َعطَا رَ  وََكالْ   لسَّ  َسِعيٍد، َوَأيب  رِيِّ يْ جم
 ُثمَّ الرَّقَاِشيِّ َأيب ِقََلبةِ   يب َعرموبَةِ ِإْسَحاَق، ُثمَّ اْبِن أَ   .987  .563
وِف   .988  .564 َلِميُّ الكم م السُّ ْْ َص دٌ   َكَذا حم  الث ََّقِفيوَ  ،وَعارٌِم حممَمَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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َعا ِإْذ َعِمي  .989  .565 وا يم َوالرَّأْ   َكَذا اْبنم َُهَّاٍم ِبَصن ْ ْوأَ وَ  ،ِفيَما َزَعمم  ِميالت َّ
َنةَ   .991  .566  َحِفيدِ  َوآِخرًا َحَكْوهم ِف الْ   َمَع الْ َمْسعموِدي ،َواْبنم عميَ ي ْ
َزْْيَةَ   .991  .567  َقِطيِعي َأَْحََد الْ َمْعرموفِ َمَع الْ   ِغْطرِيِفيَمَع الْ  ،ابنم خم

ت ح بُّ       م ت ى ي صحُّ ت ح مُّل  ال  ح د يث  أو  ي س 
ْفرِِه َكَذا َصِبٌّ   ََل لموا ِمْن ممْسِلٍم َُتَمَّ َوقَبِ   .351  .568  ََل َحََ ِف كم
ِ َمعْ   َوَمَنعْ  ،ُثمَّ َرَوى بَ ْعَد اْلب ملموغِ   .351  .569 ْْ ْبَط َنا َورمدَّ َكالسَّ  قَ ْوٌم هم
َيانِ   .352  .571 ب ْ لممْ هِ لِ قَ بمو   ُثمّْ  ،ِإْحَضاِر أَْهِل اْلِعْلِم لِلصِّ ثموا بَ ْعَد الْ حم  ْم َما َحدَّ
ِْ   (1)اْلِعْشرِينِ   ِف   الْ َحِديثِ   َلبم َوطَ   .353  .571  ِعْنَد الزُّبَ ْْيِيِّ َأَحبُّ ِح
وَفهْ   .354  .572  لموَفهْ َواْلَعْشرم ِف اْلَبْصَرِة َكاْلَمأْ   َوْهَو الَِّذي َعَلْيِه أَْهلم اْلكم
َْ ِْلَ   .355  .573 ْأمِ َوِف الثَََّلِث هم بِاْلَفْهمِ   ْهِل الشَّ  َويَ ْنَبِغي تَ ْقِييدم
ْبِط، وَ بمهم بِ َفَكتْ   .356  .574 َماعم الضَّ ، َوبِِه نِزَاعم   السَّ  َحْيثم َيِصحُّ
هْ   .357  .575 جَّ وِر ُثمَّ الْ حم ْمهم م وٍد و ع ق ل  ال م ج ه  "  فَاْلَْمسم لِْلجم  (49ح)"ق ص ة  م ح 
نٌَّة ممتَّبَ َعهْ   أَْربَ َعهْ  :َوِقيلَ  ،َوْهَو اْبنم ََخَْسةٍ   .358  .576  َولَْيَس ِفيِه سم
َوابم   .359  .577 هم الِْطَابَا َبِل الصَّ زًا  فَ ْهمم َي ِّ  َوَردُّهم الْ َجَوابَا ،ممم
لم َوِقيَل اَِل   .361  .578 لم  : لِ الَ قَ   ْبِن َحْنَبٍل: فَ َرجم  َخْمَس َعْشَرَة التََّحمُّ
 ا َعَقَلهم َوَضَبطَهْ : ِإذَ الَ قَ   ََيموزم اََل ِف دمواِهَا، فَ َغلَّطَهْ   .361  .579
َ الْ ِحَماِر َواْلبَ قَ   .362  .581 ْْ  فَ رََّق َساِمٌع، َوَمْن اََل َفَحَضرْ   رْ َوِقيَل: َمْن بَ 
الم احلَْ ِبِه  الَ قَ   .363  .581 ْقرِيوَ  ،مَّ  َْسََّع اَِلْبِن أَْرَبٍع ِذي ذمْكرِ   اْبنم اْلمم
َلهم  َوِإنْ  .349  .582 ْم قَ ب ْ  اْلِفْقَه َأَسدّْ آِن َو[]ِدرَاَسَة اْلقمرْ   َحْيثم اْستَ َعدّْ  ي مَقدِّ

                                                 

 ن نون اجلمع املذكر وما أمحلق به الفتح، لكنها قد تكسر وهو قليل ِف كَلمهم، قال ابن مالك:   ( "اْلِعْشرِيِن" بكسر النون، واْلصل أ1)
وٍع َوَما بِِه اْلَتَحْق ... فَافْ َتْح َوَقلَّ َمْن ِبَكْسرِِه َنَطقْ   َونموَن جَمْمم
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ِم ِمينِّ ... َوقَ  َعرَا ِْ  َوَماَذا تَ ْبَتِغي الشُّ  ْد َجاَوْزتم َحدَّ اْْلَْربَِع
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   أ ق س ام  الت ح مُّل    
   ل ه ا: س م اع  ل ف ظ  الش ي خ  و  أ  و    

ْعَظمِ   .364  .583 وِه اْْلَْخِذ ِعْنَد اْلمم  فَاْعَلمِ  ،َلْفظم َشْيخٍ  ،َوْهَي َُثِانٍ   أَْعَلى ومجم
ثَ َنا»َوقمْل:  ،ِحْفظًا وْ كَتابًا اَ   .365  .584 ْعتم »  «َحدَّ  «أَنْ َبأَنَا»، «َأْخبَ َرنَا»، َأْو «ْسَِ
ِطيبم َأْن يَ قمواََل   .366  .585 َم الَْ ْعتم »  َوَقدَّ  ِإْذ اََل يَ ْقَبلم التَّْأِويََل  ؛«ْسَِ
يْ وَ ] .355  .586 ْعتم »قَاَل: [ َقدْ  خم الشَّ رَا« ْسَِ وِم َأْخبَ رَا  َأخِّ  َوِقيَل: ِإْن َعَلى اْلعممم
ثَ َنا»َوبَ ْعَدَها   .367  .587 َثيِن « »َحدَّ  «َأْخبَ َرِن » ،«َأْخبَ َرنَا»َوبَ ْعَد َذا   «َحدَّ
رم َواِحٍد ِلَما َقْد ََحََلهْ   تَ ْعَمَلهْ َوْهَو َكْثْيٌ َويَزِيدم اسْ   .368  .588  َوَغي ْ
 ََل لِّ َوق م « نَ بَّأَنَا« »أَنْ َبأَنَا»  ِمْن َلْفِظ َشْيِخِه، َوبَ ْعَدهم َتََل   .369  .589
ثَ َنا»لِِه وْ َكقَ   َهاَوََْوَ « قَاَل لََنا»َوقَ ْولمهم   .371  .591  َلِكن ََّها ،«َحدَّ
َا ممَذاَكرَهْ   .371  .591  (1)جممَاَررَهْ    ِبََل    «قَالَ »   َهاَودمون َ   اْلَغاِلبم اْسِتْعَماهلم
َماِع ِإْن يمْدَر اللُِّقيْ   .372  .592 ِضيْ   َوْهَي َعلى السَّ  اََل ِسيََّما َمْن َعَرفموهم ِف اْلمم
عْ   .373  .593 اجٍ   أْن اََل يَ قموَل َذا ِبَغْْيِ َما ْسَِ  َوَلِكْن َْيَْتِنعْ  ،ِمْنهم َكَحجَّ
طْيبِ   .374  .594 وممهم ِعْنَد الَْ  ِهرْ ى الَِّذي ِبَذا الَوْصِف اْشتَ َذاَك َعلَ   ِصرْ َوقَ  ،عممم

   الث ان ي: الق ر اء ة  ع ل ى الش ي خ    
َِةم الَِِّت نَ َعتَ َها  .375  .595 ْم َعْرًضا  ُثمَّ اْلِقرَا هم  َسَوا قَ رَْأتَ َها ،ممْعَظمم
ْعَتا وْ ِكَتاٍب اَ   وْ اَ ِمْن ِحْفٍظ   .376  .596 ْيخم َحاِفٌظ لِ وَ   ْسَِ  َما َعَرْضَتا الشَّ
هم  وْ أَ   .377  .597 هم  وْ بِنَ ْفِسِه، أَ   اََل، َوَلِكْن َأْصلمهم ْيمِْسكم  ثَِقٌة مممِْسكم
: َكَذا ِإْن ثَِقٌة مِ   .378  .598 عْ  ق مْلتم ْن ْسَِ َتِنعْ   اْسِتَماعٍ   َمعَ   َيَْفظمهم   مَّ  (2)فَاق ْ
وا  َوَأْْجَعوما َأْخًذا هِبَا، َوَردُّوا  .379  .599  نَ ْقَل اِلََلِف، َوِبِه َما اْعَتدُّ
 فَ ْوَقهم؟ فَ نمِقََل  وْ دمونَهم أَ  وْ أَ   وَّاََل ي اْْلَ اوِ َهْل تمسَ  ؛ْلفم ِفيَهاَواْلم   .381  .611

                                                 

َجاَررَة" ِف اْلصل املماطلة، يقال: "َجارَّه" "يم َجارُّهم" "مم َجارَّ 1) ًة" أي: َماطََله، من ("ِبََل جممَاَررَْه" أي من غْي ذكر اجلار واجملرور، و"ال مم
 "، وهو أن تلويه ِبقه وجتمرَّه من حِمله إىل وقت آخر."ال َج رِّ 

َع".( 2)  "َيَْفظمهم" بالرفع للوزن، وحقه اجلزم؛ ْلنه مفسر لشرط "إْن"، والتقدير: "َكَذا َيْكِفي إْن َيَْفْظهم ثَِقٌة ممَّْن ْسَِ
 ُل يتج لذلك.  "َحِفَظهم"قال زكريا اْلنصاري: لو قال: 

ِِ َْسٍْع فَاقْ َتِنْع"ول: وقال البقاعي: أو يق  (1/364، فتح الباقي 2/45. )النكت الوفية "َيَْفْظهم َمْع إْصَغا
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وَفَة َوالْ ِحَجاِز أَْهِل الْ َحَرمِ   َعْن َماِلٍك َوَصحْبِه َوممْعَظمِ   .381  .611  كم
َا ِسيَّانِ  ؛بمَخارِيِّ   َمَع الْ   .382  .612  يب ِذْئٍب َمَع الن ُّْعَمانِ َواْبنم أَ   ُهم
َحا الْ   .383  .613 هم َأَصحّْ  ،َعْرضَ َقْد َرجَّ َََْوهم َجَنحْ   َوَعْكسم ْرِق  لُّ أَْهِل الشَّ  َوجم
 ُثمَّ َعربِِّ  ،«أَنَا َأْْسَعم »َمْع وَ   «قمرِي»أو  «قَ رَْأتم »َوَجوَّدموا ِفيِه   .384  .614
 «ممْنِشَدا»َحىتَّ « ِقرَاًِة َعَلْيهِ »  ٍل ممَقيََّداوَّ مبَا َمَضى ِف أَ   .385  .615
ْعتم »  اََل  ،«َلْيهِ أَْنَشَدنَا ِقرَاًِة عَ »  .386  .616 ْم َقْد َحلَََّل  ،«ْسَِ  َلِكْن بَ ْعضمهم
ْخَبارِ   .387  .617  َمنَ َعهم َأَْحَدم ذمو اْلِمْقَدارِ   َوممْطَلقم التَّْحِديِث َواْْلِ
َباَرِك الْ َحِميدم َسْعَيا  َوالنََّسِئيُّ َوالتَِّميِمي َيََْي   .388  .618  َواْبنم اْلمم
ْفَيانم   َوَذَهَب الزُّْهرِيُّ َواْلَقطَّانم   .389  .619  َوَماِلٌك َوبَ ْعَدهم سم
وَفِة َوالْ ِحَجازِ   .391  .611   الْ َجَوازِ َمَع اْلبمَخارِيِّ ِإىَل   َوممْعَظمم اْلكم
َرِيٍج وََكَذا اْْلَ   .391  .611 اِفِعيَمَع اْبِن َوْهٍب َواْْلِ   زَاِعيوْ َواْبنم جم  َمامم الشَّ
ْرقِ  َوممْسِلمٌ   .392  .612 لُّ أَْهِل الشَّ  لِْلَفْرقِ  «بَ َرنَاَأخْ »َقْد َجوَّزموا   َوجم
ْنَصافِ   .393  .613  لنََّسئي ِمْن َغْْيِ َما ِخََلفِ لِ   َوَقْد َعزَاهم َصاِحبم اْْلِ
َو الَِّذي اْشتَ َهرْ  ،َواْْلَْكَثرِينَ   .394  .614  ْهِلِه أَْهِل اْْلَثَرِ ممْصطََلًحا ِْلَ   َوهم
ََِة الصَِّحيِح َحىتَّ َعاَدا  َوبَ ْعضم َمْن قَاَل ِبَذا أََعاَدا  .395  .615  ِقرَا
لِّ َمْْتٍ قَاِئًَل:   .396  .616 َثَكا»أوَّاًَل:  الَ ِإْذ َكاَن قَ   «َأْخبَ رََكا»ِف كم  «َحدَّ
ْسَنادِ   َوَذا رَْأيم الَِّذيَن اْشتَ َرطموا :ق مْلتم   .397  .617  َوْهَو َشَططم  ،ِإعاَدَة اْْلِ

ر يع ات        [ت  ت  ع ل ق  ب ال س م اع  و ال ع ر ض   ة  ي  ان  م  ث  ] ت  ف 
: إ ذ  ]    [ه  ي  ل  ي  ق ر أ  ع   م اظ  ف  ح   ي  َل  ا ك ان  الش ي خ  ال  و ل 

وا ِإْن أَْمَسَك اْْلَْصَل ِرَضا  .398  .618 ْيخم اََل َيَْفظم َما َقْد عمِرَضا  َواْختَ َلفم  َوالشَّ
ثِ   فَ بَ ْعضم نمظَّاِر اْْلمصموِل ي مْبِطلمهْ   .399  .619 َحدِّ  هْ لم َْ يَ ْقب َ َوَأْكثَ رم اْلمم
ْيخم   .411  .621 َماعم َردّْ   ِإْن ُلَْ ي مْعَتَمدْ فَ  ،َواْخَتاَرهم الشَّ هم َفَذِلَك السَّ  مممِْسكم

   [اظً ف  ل  خ  ي  ي ق ر  الش  الث ان ي: إ ذ ا ل م  ]  
ْيخم وُلَْ   .411  .621 وا ِإْن َسَكَت الشَّ ْعَظمْ   َواْختَ َلفم  يمِقرَّ َلْفظًا، َفرآهم اْلمم
 الظَّاِهِر ِمْنهم، َوَقَطعْ  وْل بَ ْعضم أم   َوَقْد َمَنعْ  ،َوْهَو الصَِّحيحم َكاِفًيا  .412  .622
َلْيمم الرَّازِي  .413  .623 ْيَازِي  ِبِه أَبمو اْلَفْتِح سم  ُثمَّ أَبمو ِإْسَحاٍق الشِّ
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لم  ،ِبهِ   َوقال: ي مْعَملم  ،َكَذا أَبمو َنْصرٍ   .414  .624 ِِ اْْلموَّ  َوأْلَفاظم اْْلََدا
  [ :  [يث  د  ح  ال   ل  مُّ ح  ت   س ب  ح  ب   اء  د  ال    اظ  ف  أ ل   ان  ي  ب   الث ال ث 

يموِخ ِف اْْلََدا  َوالْ َحاِكمم اْخَتاَر الَِّذي َقْد َعِهَدا  .415  .625  َعَلْيِه َأْكثَ َر الشُّ
َثيِن »  .416  .626 َدا  ِف اْلَلْفِظ َحْيثم انْ َفَرَدا «َحدَّ  َواْْجَْع َضِمْيَهم ِإذا تَ َعدَّ
 ْحَسَناَواْستم « ْخبَ َرِن أَ »قَارِئًا  وْ أَ   «َأْخبَ َرنَا» فَ قمْل  َتْسَمْع  ِإْن   (1)َواْلَعْرضَ   .417  .627
 ِضَياَولَْيَس بِاْلَواِجِب َلِكْن رم   اْبِن َوْهٍب رمِويَا َوََْومهم َعنِ   .418  .628
كم ِف اْْلَْخِذ أَكاَن َوْحَدهْ   .419  .629  َمْع ِسَواهم؟ فَاِعَتبارم اْلَوْحَدهْ  وْ أَ   َوالشَّ
ْنَسانم  ْوَهمَ الْ َجْمَع ِفيَما أَ   َلِكْن رأى اْلَقطَّانم  ،حممَْتَملٌ   .411  .631  اْْلِ
َهِقيُّ َواْعَتَمدْ   َواْلَوْحَدَة َقدْ  ،ِف َشْيِخِه َما قَالَ   .411  .631  اْخَتاَر ِف َذا اْلبَ ي ْ

   [خ  ي  الش   ظ  ف  ل  الر اب ع : ا ت ِّب اع  ]  
: اتَِّبْع َلْفظًا َوَردْ   .412  .632 ْيِخ ِف أََدائِِه َواََل تَ َعدّْ   َوقَاَل َأَْحَدم  لِلشَّ
َفابْ َوَمَنَع اْْلِ   .413  .633 ْيخم   َداَل ِفيَما صمن ِّ  َلِكْن َحْيثم رَاٍو عمرِفَا ،الشَّ
 ِف الن َّْقِل بِاْلَمْعىَن، َوَمْع َذا فَ يَ َرى  بِأَنَّهم َسوَّى َفِفيِه َما َجَرى  .414  .634
تمبِ بِاللَّ   بَِأنَّ َذا ِفيَما َرَوى ذمو الطََّلبِ   .415  .635  ْفِظ اََل َما َوَضعموا ِف اْلكم

  [ : خ   س م اعالخ ام س     [الن اس 
َماعِ   .416  .636 ِة السَّ وا ِف ِصحَّ  ِمْن نَاِسٍخ، فَ َقاَل بَاْمِتَناعِ   َواْختَ َلفم
ْبِغيِّ  ،اْبِن َعِديٍّ وَ   ْريبِّ        حَ      الْ   َع           مَ    (2)يِن      ِ رَايي    فَ     سْ اْْلَ   .417  .637  َوَعِن الصِّ
 َوالرَّازِيُّ َوْهَو الْ َحْنظَِلي ،«َحَضْرتم »  اََل تَ ْرِو َُتِْديثًا َوِإْخَبارًا، قملِ   .418  .638
َا َكَتبْ   .419  .639 َباَرِك ِكََلُهم الم   َواْبنم اْلمم ْيخم َذَهبْ  ،َوَجوََّز الْ َحمَّ  َوالشَّ
رًا ِمْنهم َأْن ي مَفصَّ   .421  .641 ، أَ   ََل بَِأنَّ َخي ْ  اََل َبَطََل  وْ َفَحْيثم فَ ْهٌم َصحَّ
اَرقمْطيِن َحْيثم   .421  .641 ا َوَسَردْ   َعدّْ َكَما َجَرى لِلدَّ َِ ِإْْسَاِعيَل َعدًّ  ِإْمََل

                                                 

ْلَلْفِظ" "َواْلَعْرض" َيوز فيها الرفع والنصب واجلر؛ فالرفع: على ااَلبتداِ، والنصب على أنه مفعول "َتْسَمْع"، واجلر عطفا على قوله: "ِِف ا( 1)
 مم أَْيًضا ِِف الَعْرِض...والتقدير: َواْخَتاَر احلَاكِ 

"َأْسَفرَايْ" اختملف ِف ضبطها، واعتمدنا أاها بفتح اهلمزة ُث سْ ساكنة، وفاِ مفتوحة، ُث راِ وألف، ُث ياِ مكسورة وياِ أخرى ( 2)
 (.1/177وت احلموي. )معجم البلدانساكنة، على ما ذكره ياق
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: م ن  ف ات ه  ]   ء   س م اع  الس اد س     [ش ي 
،  َخِفيَ   َحىتَّ   (1)مَ     نَ     يْ      هَ   اِإذَ  وْ َوَذاَك ََيْرِي ِف اْلَكََلِم أَ   .422  .642  َكَذا   اْلبَ ْعضم
اِمعم، ُثمَّ يمَْتَملْ   .423  .643  أََقلْ  وْ أَ ِف الظَّاِهِر اْلَكِلَمَتاِن   ِإْن بَ عمَد السَّ
يَز َمعْ   .424  .644 ْيِخ َأْن َيِم رًا   ِإْْسَاِعهِ   َويَ ْنَبِغي لِلشَّ  (2)ِإْن يَ َقعْ   لِنَ ْقصٍ  َجب ْ
َماِع ت مْقَرنْ   قَاَل اْبنم َعتَّاٍب: َواََل ِغىَن َعنْ   .425  .645  ِإَجاَزٍة َمَع السَّ
ِئَل اْبنم حنبلٍ   .426  .646 و ي مْعفَ  ؟ْدَغَمهم أَ   َحْرفَا ِإنْ  ؛َوسم  ىفَ َقاَل: أَْرجم
هم َفََل َيَسعْ يَ ِف الْ َحْرِف   َلِكْن أَبمو ن مَعْيٍم اْلَفْضلم َمَنعْ   .427  .647  ْستَ ْفِهمم
ارَِدهْ  ِإاَلَّ بََأْن يَ ْرِويَ   .428  .648  َعْن ممْفِهٍم، َوََْومهم َعْن زَاِئَدهْ   تِْلَك الشَّ
ثَ »ِإْذ فَاَتهم   «نَا»َوَخَلفم ْبنم َسِاٍُل َقْد قال:   .429  .649 ثَ نَ »ِمْن  «َحدَّ  «اَحدَّ
ْفَيانم اْكتَ َفى  .431  .651 ْفَياَن، َوسم تَ َفى  ِمْن قَ ْوِل سم ْمِلي اق ْ  بَِلْفِظ ممْسَتْمٍل َعِن اْلمم
ىَت   .431  .651  ْستَ ْفهِم الَِّذي يَِليَك، َحىتَّ اِ   َكَذاَك ََحَّادم ْبنم َزْيٍد أَف ْ
نَّا نَ ْقعمدم وْ َروَ   .432  .652 عمدم  ،لِلنََّخِعي  ا َعِن اْْلَْعَمِش: كم َا َقْد يَ ب ْ  فَ رممبَّ
قملم الْ   فَيسَألم  ،البَ ْعضم اََل َيْسَمْعهم   .433  .653 لٌّ يَ ن ْ  بَ ْعَض َعْنهم، َُثَّ كم
ٌل، َوقَ ْوهلمممْ   .434  .654 لُّ َذا َتَساهم مْ «َيْكِفِي ِمَن الْ َحِديِث َُشُّهم »  وَكم  ، فَ هم
ِئََل َعَنوا ِإذَ   .435  .655 ٍِ سم َل َشي ََل   ا َأوَّ  َعَرَفهم، َوَما َعنَ ْوا َتَسهُّ

   [ابٍ ج  اء  ح  ر  و   ن  اع  م  م  الس  الس اب ع : ]  
ِِ ِسِْتِ   .436  .656 ْث ِمْن َورَا َتهم ِبَصْوتِ   َوِإْن يمَدِّ رْبِ  وْ أَ  هِ َعَرف ْ  ِذي خم
ْعَبةَ   .437  .657 ، َوَعْن شم ًَل "  لََنا .اََل تَ ْروِ  :َصحَّ  (51ح)"ح د يث  أ مِّن ا"، وَ (51ح)"إ ن  ب ل 

                                                 

َنَمةم، واهلَيْ 1) َنمم، واهلَي ْ َنَم" اهلَي ْ َميت: ("َهي ْ له: الكَلم الفي، ومنه قول الكم ، كم نممانم  نامم، واهلَْينومم، واهلَي ْ
َنَمٍة َهْتَملموا. ْم هِبَي ْ  َواََل َأْشَهدم اهْلمْجَر َواْلَقائِِليِه ... ِإَذا هم

 (4/335،4/486، احملكم6/174وال َهْتَمَلة: الكَلم الفي. )هتذيب اللغة
 ( "يَ َقْع" وِف نسخة: "َوَقْع".2)
ًَل أَْعَمى، اَلَ  (51ح) لموا َواْشرَبموا َحىتَّ ي مَناِدَي اْبنم أممِّ َمْكتموٍم، وََكاَن َرجم ي مَناِدي َحىتَّ ي مَقاَل َلهم: َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت"،  "ِإنَّ ِبََلاًَل ي مَؤذِّنم بَِلْيٍل، َفكم

( من 1192رقم:  2/768ومسلم ) (7248رقم:  9/87و 1918رقم:  3/29و 623و 621و 617رقم:  1/127رواه البخاري )
 طمرمق عن ابن عمر رضي اهلل عنه. قال العراقي: أمر بااَلعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه.

قال ابن الصَلح: كانوا يسمعون من عائشة رضي اهلل عنها وغْيها من أزواج النِب صلى اهلل عليه وسلم من وراِ حجاب ويروونه  (51)ح
 الصوت.عنهن اعتمادا على 
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 [ج وع  ف ي الرِّو اي ة  الث ام ن : ال م ن ع  أ و  الت خ ص يص  أ و  الرُّ ]  
ْيخم َأْن يَ ْرِويَ   ْن َْيْنَ َعهْ َواََل َيضمرُّ َساِمًعا أَ   .438  .658 َعهْ  الشَّ  َما َقْد ْسَِ
 َشَكْكتم  وْ َما ُْل يَ قمْل: َأْخطَْأتم أَ   َرَجْعتم  وْ َكَذِلَك التَّْخِصيصم أَ   .439  .659

: ال ج از ة        الث ال ث 
َجازَةم تَلِ   .441  .661 َما يُثمَّ اْْلِ  َون موَِّعْت لِِتْسَعٍة أَنْ َواَعا  َعاالسَّ

  [ : از   ت  ع ي ين  ال م ج از  ال  و ل     [ل ه   و ال م ج 
ْجاَز َلهْ   ْرفَ عمَها ِِبَْيثم اََل ممَناولَهْ أَ   .441  .661 َجاَز َواْلمم  تَ ْعِيينمهم اْلمم
ْم َعَلى  .442  .662 ْم َحَكى ات َِّفاقَ هم  َجَواِز َذا، َوَذَهَب اْلَباِجي ِإىَل   َوبَ ْعضمهم
 ْخِتََلفم ِف اْلَعَمِل َقطْ قال: َوااَِل   الََِْلِف ممْطَلًقا، َوْهَو َغَلطْ  نَ ْفيِ   .443  .663
ْيخم بَِأْن لِ   .444  .664 اِفِعيَوَردَّهم الشَّ  يُثمَّ بَ ْعضم تَاِبعِ  ،قَ ْواََلِن ِفيَها  لشَّ
ٌ َمنَ َعا  .445  .665 ْْ َس  ي ِبِه َقْد َقطََعاَوَصاِحبم الْ َحاوِ   َمْذَهِبِه اْلَقاِضي حم
ْعَبةٍ   .446  .666 َننْ   َوَلو َجاَزْت ِإَذنْ  :قَااََل َكشم ِب السُّ  لََبْطَلْت رِْحَلةم طمَلَّ
ْيِخ َمَع الْ َحْريبِّ   .447  .667 ْجزِيِّ   َوَعْن َأيب الشَّ َا َكَذاَك لِلسِّ  ِإْبطَاهلم
َماَعا لْ ]َوِقيَل: بَ    .668 مْ عْ ب َ وَ   ت مَعاِدلم السَّ  [اَعاأَذَ  اهَ ِضيلَ فْ ت َ  ضمهم
ْم، َواْْلَْكثَ رموَن طمرَّا  َوازَِها اْستَ َقرَّاَلِكْن َعلى جَ   .448  .669  َعَملمهم
وبم اْلَعَملِ   .449  .671 ْرَسلِ   ،هِبَا، َوِقيَل: اََل   قَالموا ِبِه، َكَذا ومجم ْكِم اْلمم  َكحم

از  الث ان ي: ]      [د ون  ال م ج از   ل ه   ت  ع ي ين  ال م ج 
َجاَز َلهْ   .451  .671 َ اْلمم ِّْ َجاِز، َوْهَو أَْيًضا قَِبَلهْ دموَن   َوالثَّاِن َأْن ي مَع  اْلمم
ْم رَِوايًَة َوَعَمََل   .451  .672 ورمهم َوى ِفيِه ممَّا َقْد َخََل   ْجمْهم  َواْلمْلفم أَق ْ

: الت  ع م يم  ف ي ال م ج از  ل ه  ]      [الث ال ث 
َجازِ   .452  .673   الْ َجَوازِ َلهم، َوَقْد َماَل ِإىَل   َوالثَّاِلثم الت َّْعِميمم ِف اْلمم
ِِ أَْيًضا بَ ْعَدهْ  ُثمَّ   َواْبنم َمْنَدهْ  َخِطيبم  ْطَلًقا الْ مم   .453  .674  أَبمو اْلَعََل
وِد ِعْنَد الطَّرَبِي  .454  .675 ْيخم ِلْلِ   َوَجاَز لِْلَمْوجم  ْبطَاِل َماَل فَاْحَذرِ َوالشَّ
 «اْلعمَلَما يَ ْوَمِئٍذ بِالث َّْغرِ » كَ   َوَما يَ عممُّ َمَع َوْصِف َحْصرِ   .455  .676
َربم ىَل فَِإنَّهم إِ   .456  .677  ِعَياٌض قاَل: َلْستم َأْحِسبم : ق مْلتم    الْ َجَواِز أَق ْ
ْم ممَّْن يَ َرى  .457  .678 نَ هم  ِإَجاَزًة ِلَكْونِِه ممْنَحِصَرا  ِف َذا اْخِتََلفًا بَ ي ْ
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ل  ب  الر ابع : ]   از   و  أ   ال م ج از  ال ج ه     [ل ه   ال م ج 
 (1)أَْزفَ َلهْ   َأَجْزتم »  كَ    أمِجيزَ   َما َأْو   َمْن أمِجيَز لَهْ  َوالرَّابعم الْ َجْهلم بِ   .458  .679
ى وْ ِكَتابًا اَ   ، َكَذا ِإْن َْسَّى«اِت بَ ْعَض َْسَاعَ   .459  .681  َشْخًصا َوَقْد َتَسمَّ
ا يَ تَِّضحْ   .461  .681  فَ ْهَو اََل َيِصحْ  ،ممرَادمهم ِمْن َذاكَ   ِبِه ِسَواهم ُثمَّ َلمَّ
ْوَن َمَع اْلبَ َيانِ   .461  .682 َسمَّ ا اْلمم   َيضمرُّ الْ َجْهلم بِاْْلَْعَيانِ َفََل   أَمَّ
مْ   .462  .683 ةم ِإْن َْجََلهم حَّ ٍح هَلممْ   َوتَ ْنَبِغي الصِّ  ِمْن َغْْيِ َعدٍّ َوَتَصفُّ

: الت  ع ل يق  ف ي ال  ج از  ]      [ة  ال خ ام س 
َجازَهْ   .463  .684  ي َأَجازَهْ ذِ مبَْن َيَشاؤمَها الَّ   َواْلَاِمسم الت َّْعِليقم ِف اْْلِ
ًنا، َواْْلموىَل َأْو   .464  .685 رمهم ممَعي َّ َلَّ   َغي ْ  َأْكثَ رم َجْهًَل، َوَأَجاَز اْلكم
َمامم الْ َحْنَبِلي َمًعا  .465  .686  َوقَااََل: يَ ْنَجِلي ،اْبِن عمْمرموسٍ  َمعَ   أَبمو يَ ْعَلى اْْلِ
ىَت ِبَذاكَ  ،بمْطََلن مَها  الْ َجْهلم ِإْذ َيَشاؤمَها، َوالظَّاِهرم   .466  .687  طَاِهرم  أَف ْ
688.  467.  :  َهَمةِ ب ْ انَِيِة اْلمم    ثَّ   َأَجاَز َكال   َخْيَثَمةِ يب َن أَ َوَجْدتم ابْ  ق مْلتم
َِ يَ ْرِوي»َوِإْن يَ قمْل:   .468  .689 يزًا َكَتبَا  قَ رمبَا« َمْن َشا  َوَََْوهم اْْلَْزِدي جمِم
ا   .469  .691 ََلٍن ِإْن يمرِدْ »أَمَّ َوى الْ َجَوازم فَاْعَتِمدْ   «َأَجْزتم لِفم  فَاْْلَْظَهرم اْْلَق ْ

: ال  ج از  ]      [م ع د وم  ل  ل   ة  الس اد س 
وٍم تَ َبعْ   .471  .691 ْذنم ِلَمْعدم اِدسم اْْلِ  عْ       مَ  (2)ََلنَ      فم      لِ   ْزتم      َأجَ » ِه:   ْولِ      قَ       كَ   َوالسَّ
وَم ِبهْ  ،«َحْيثم أَتَ ْوا  َأْواََلِدِه َوَنْسِلِه َوَعِقِبهْ   .471  .692  َأْو َخصََّص اْلَمْعدم
 َوْهَو ممثََِّل  ، َداومدَ يب اْبنم أَ   َوْهَو َأْوَهى، َوَأَجاَز اْْلَوَّاََل   .472  .693
ْعَتَمدْ  ،ِكَلْيِهَما  أَبَا الطَّيِِّب َردّْ  بِاْلَوْقِف، َلِكنَّ   .473  .694  َوْهَو الصَِّحيحم اْلمم
ِطيبِ   َوَجاَز ممْطَلَقا ،َكَذا أَبمو َنْصرٍ   .474  .695 ِبَقا ،ِعْنَد الَْ  َوِبِه َقْد سم
ِِ مِ   .475  .696 ِِ   ِن اْبِن عمْمرموٍس َمَع اْلَفرَّا ْكَم َعلى اْسِتَوا  َوَقْد رََأى الْ حم

                                                 

 (3/15، مقاييس اللغة4/1716"أَْزفَ َلْه" اْلْزفَ َلةم: اجلماعةم، يقال جاِوا بَأْزفَ َلِتِهْم، أي ِبماعتهم. )الصحاح( 1)
ََلَن" بغْي تنوين للوزن، والبيت قد دخله الشكل، وهو زحاف مزدوج فيه حذف الساكن الثاِن والسابع، فتصبح "ممْستَ ْفِعلمْن" ( 2) "لِفم

تَ ْفِعلم   " وهو اَل يدخل الرجز."مم
، وهو حسن جدا. )النكت "َكَما إَذا َأَجاَز ِلْلْنَساِن َمْع"قال البقاعي: قال العَلمة ْنم الدين بن قاضي عجلون: كان ينبغي أن يقال: 

 .(1/411، فتح الباقي 2/77الوفية 
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ِتِه َمْن تَِبَعا  .476  .697  أَبَا َحِنيَفَة َوَماِلًكا َمَعا  ِف اْلَوْقِف ِف ِصحَّ
لٍ  ة  الس ا بع : ال  ج از  ]   ذ   ل غ ي ر  أ ه     [ع ن ه   ل أل خ 

ْذنم لَِغْْيِ أَ   .477  .698 ِابعم اْْلِ  ْخِذ َعْنهم َكاِفٍر أَْو ِطْفلِ ِلْلَ   ْهلِ َوالسَّ
َِيزٍ   .478  .699 ورم   َوَذا اْْلَِخْيم  ،َغْْيِ ممم  رََأى أَبمو الطَّيِِّب َواجلْمْمهم
رَا فمِعََل   وُلَْ َأِجْد ِف َكاِفٍر نَ ْقًَل، بَ َلى  .479  .711  ِِبَْضَرِة اْلِمزِّيِّ تَ ت ْ
وِم أَ َوهْ   وُلَْ َأِجْد ِف الْ َحْمِل أَْيًضا نَ ْقََل   .481  .711  ىَل ِفْعََل وْ َو ِمَن اْلَمْعدم
ْم َقْد سم   ُلَْ َأِجْد َمْن فَ َعَلهْ  :َولِْلَخِطيبِ   .481  .712 : رَأَْيتم بَ ْعَضهم  هْ ِئلَ ق مْلتم
َح اْْلَسْ   َمْع أبوْيِه فََأَجاَز، َوَلَعلْ   .482  .713 َِ ِفيَها ِإْذ فَ َعلْ مَ  َما اصَّفَّ  ا
 ي مْعَلمم الْ َحْملم؟ َوَهَذا َأْظَهرم  َهلْ   ى َما ذََكرمواَويَ ْنَبِغي اْلِبَنا َعلَ   .483  .714

م ل ه   ة  الث ام ن : ال  ج از  ]      [الش ي خ   ب م ا س ي ح 
ْذنم مبَا َسَيْحِملمهْ   .484  .715 ، َوالصَِّحيحم أَنَّا ن مْبِطلمهْ   َوالثَّاِمنم اْْلِ ْيخم  الشَّ
ْب مَ   وبعضم َعْصرِيِّ ِعَياٍض َبَذلَهْ   .485  .716  ْن َسأََلهْ َواْبنم ممِغيٍث ُلَْ َيِم
 َعِمَلهْ  ،، َفَصِحيحٌ «َسَيِصحُّ »َأْو   «َأَجْزتمهم َما َصحَّ َلهْ »َوِإْن يَ قمْل:   .486  .717
اَرقمْطيِنُّ َوِسواهم   .487  .718 لُّ َحْيثمَما َعَرفْ  ،«َيِصحُّ »  َحَذفْ  وْ أَ  ،الدَّ  َجاَز الكم

ع : إ ج  ]      [از  ج  م  ة  ال  از  الت اس 
ْذنم مبَا أم   .488  .719  ِلَشْيِخِه، َفِقيَل: َلْن ََيموزَا  ِجيزَاَوالتَّاِسعم اْْلِ
ادم  ،َعَلْيهِ   ْعِتَمادم َورمدَّ، َوالصَِّحيحم ااَِل   .489  .711  َقْد َجوََّزهم الن ُّقَّ
اَرقمْطيِنُّ   أَبمو ن مَعْيٍم، وََكَذا اْبنم عمْقَدهْ   .491  .711  َوَنْصٌر بَ ْعَدهْ  ،َوالدَّ
 َواىَل ِِبَْمٍس ي مْعَتَمدْ رَأَْيتم َمْن   َوَقدْ  ،َواىَل َثََلثًا بِإَجاَزةٍ   .491  .712
جَ   .492  .713  ثم َشْيخم َشْيِخِه َأَجازَهْ يْ حَ فَ   ازَهْ َويَ ْنَبِغي تََأمُّلم اْْلِ
َمَطْ   .493  .714  َما َصحَّ ِعْنَد َشْيِخِه ِمْنهم فَ َقطْ   بَِلْفِظ َما َصحَّ َلَدْيِه ُلَْ 

   ل ف ظ  ال  ج از ة  و ش ر ط ه ا  
َا اْلَمْعرموفم َقْد   نَ َقَلهْ  اْبنم فَاِرٍس َقدْ  «َأَجْزتمهم »  .494  .715  «َأَجْزتم َلهْ »َوِإَّنَّ
َجازَهْ   .495  .716 َا تمْسَتْحَسنم اْْلِ  ِمْن َعاُلٍِ ِبِه، َوَمْن َأَجاَزهْ   َوِإَّنَّ
 َوَعْن َأيب عمَمرْ  ،َعْن َماِلٍك َشْرطًا  َواْلَولِيدم َذا ذََكرْ ، ِعْلمٍ  طَاِلبم   .496  .717
 ِإاَلَّ ِلَماِهٍر َوَما اََل يمْشِكلم   َبلم َأنَّ الصَِّحيَح أَن ََّها اََل ت مقْ   .497  .718
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ْز ِبَكْتٍب َأْحَسنم   .498  .719  َوْهَو أَْدَونم  ،َأْو دموَن َلْفٍظ فَاْنوِ   َواْلَلْفظم ِإْن جتِم
رم قَاِدٍح ِبَذا  َبْل ِإَذا ،َولَْيَس َشْرطًا اْلَقبمولم  .398  .721  َردَّ َفِعْنِدي َغي ْ

   الر اب ع : ال م ن او ل ة    
َناوَ  ُثمَّ   .499  .721 ا تَ ْقَِتِنْ اْلمم ْذنِ   اََلتم ِإمَّ  ِذنْ أم َأْو اََل، فَالَِِّت ِفيَها  ،بِاْْلِ
 َكَذا  ،أَْعطَاهم ِمْلًكا فَِإَعاَرةً   اَجازَاِت، َوأَْعََلَها ِإذَ أَْعَلى اْْلِ   .511  .722
َناولَهْ  ،َعْرًضا  َأْن َيْضمَر الطَّاِلبم بِاْلِكَتاِب لَهْ   .511  .723  َوَهَذا اْلَعْرضم لِْلمم
ْيخم ذمو َمْعرَِفٍة فَ ي َ   .512  .724  َل اْلِكَتاَب حممِْضَرهْ ُثمَّ ي مَناوِ   ظمَرهْ نْ َوالشَّ
 َوَقْد َحَكْوا َعْن َماِلٍك َوََْوِهِ   «اْروِهِ َهَذا ِمْن َحِديِثي فَ »: ولم قم ي َ   .513  .725
َماَعا  .514  .726 ْفتموَن َذا اْمِتَناَعا  بِأَن ََّها ت مَعاِدلم السَّ  َوَقْد َأَب اْلمم
اِفعي َوأَحَْ   َوالث َّْورِي َمَع الن ُّْعَمانِ  ِإْسَحاقم   .515  .727 ْيَباِن  دم     َوالشَّ  الشَّ
ْم رَأَ   .516  .728 رمهم َباَرِك َوَغي ْ : َقْد َحَكْوا  ْواَواْبنم اْلمم ، ق مْلتم  بِأَن ََّها أَنْ َقصم
ْم بِأَن ََّها َصِحيَحهْ   .517  .729 وَحهْ   ِإْْجَاَعهم ْن َمْرجم  ممْعَتَمًدا، َوِإْن َتكم
قمَها ِإَجاَزًة َوَضحْ   َواَْلَصحْ  َفضَّلموَها َوآَخرمونَ  .414  .731  تَِلي، َوَسب ْ
ا ِإذَ   .518  .731 َجازم أَدَّى ،ِف اْلَوْقِت َصحَّ   َل َواْستَ َردَّاا نَاوَ أَمَّ  َواْلمم
 َوَهِذِه لَْيَسْت هَلَا َمزِيَّهْ   ِمْن نمْسَخٍة َقْد َوافَ َقْت َمْرِويَّهْ   .519  .732
َ ِف اْْلِ   .511  .733 َّْ ِي عم َْ    ِعْندَ   اَزهْ جَ َعَلى الذَّ ِق َحقِّ  (1)َمازَهْ    َلِكنْ  ،  اْلمم
ا ِإذَ   أَْهلم الْ َحِديِث آِخرًا َوِقْدَما  .511  .734 ْيخم ُلَْ يَ ْنظمْر َماأَمَّ  ا َما الشَّ
 َمْن َأْحَضَر اْلِكَتاَب َوْهَو ممْعَتَمدْ   َلِكْن اْعَتَمدْ  ،َأْحَضَرهم الطَّاِلبم   .512  .735
 َوِإْن يَ قمْل: َأَجْزتمهم ِإْن َكانَا  ِتيَقانَاَوِإاَلَّ َبَطَل اسْ  ،َصحَّ   .513  .736
م   َذا ِمْن َحِديِثي، فَ ْهَو ِفْعٌل َحَسنم   .514  .737 ُّْ  يمِفيدم َحْيثم َوَقَع التَّبَ 
َناوَ  الْ  وِإْن َخَلْت ِمْن ِإْذنٍ   .515  .738  واْْلََصحُّ بَاِطَلهْ  ،ِقيَل: َتِصحُّ   لَهْ مم
 َفوِفَاقًا َبَطَل« َهَذا َْسَاِعي»  َواََل  «ْذنِ  َمَع اْْلِ اََل »َوِإْن ي مَناِوْل  .419  .739

   ك ي ف  ي  ق ول  م ن  ر و ى ب الم ن اول ة  و ال  ج از ة ؟  
وا ِفيَمْن َرَوى َما نموواََِل   .516  .741  َفَماِلٌك َواْبنم ِشَهاٍب َجَعََل   َواْختَ َلفم

                                                 

َزه" َفضَّله، واملعىن هنا: 1) َِ "َمْيزاً" و"ِميزًَة" و"َمي َّ  (2/313، فتح املغيث15/341جعل له مزية معتربة. )تاج العروس("َماَز" الشي
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ثَ َنا»ِإْطََلَقهم   .517  .741 وغم   «َأْخبَ رَا»وَ « َحدَّ  ْن يَ َرىمَ  َوْهَو اََلِئٌق بِ  ،َيسم
َماعِ   .518  .742 مم ِف   َبْل َأَجازَه ،اْلَعْرَض َكالسَّ َجاَزهْ بَ ْعضمهم   ممْطَلِق اْْلِ
 ، َوالصَِّحيحم ِعْنَد الَقْومِ «َأْخبَ رَ »  َواْلَمْرزمبَاِن َوأَبمو ن مَعْيمِ   .519  .743
م اْلَواِقَعا  .521  .744 هم مبَا يمبِْ َا َمَعا ،«تَ َناواًَل » ،«ِإَجاَزةً »  تَ ْقِييدم  ُهم
 «َليِن نَاوَ »، «أَبَاَح ْل »، «َسوََّغ ْل »  «َأَجاَزِن »، «َأْطَلَق ْل »، «َن ْل أَذِ »  .521  .745
َجازِ   .522  .746 ْيخم لِْلمم  ِإَطََلَقهم ُلَْ َيْكِف ِف الْ َجَوازِ   َوِإْن أَبَاَح الشَّ
ْم أََتى بَِلَفٍظ مموِهمْ   .523  .747  َفَما َسِلمْ  ،«َكَتَب ْل » ،«َشافَ َهيِن »  َوبَ ْعضمهم
زَاعِ  ،ِفيَها  زَاِعيوْ اْْلَ « َخب َّرَ »  َتى بِ َوَقْد أَ   .524  .748 ْلم ِمَن الن ِّ ََ  وُلَْ 
ْسَناِد ذمو اْقِتَابِ   َخطَّايب اْخَتارَهم الْ « َأنَّ »َوَلْفظم   .525  .749  َوْهَو َمَع اْْلِ
َجازَهْ   .526  .751 َْتارم ِف اْْلِ ََ ْم   َكَصاِحِب اْلوَِجازَهْ « أَنْ َبأَنَا»  َوبَ ْعضمهم
ْذِن بَ ْعَد َعْرِضِه ممَشافَ َههْ    َحاِكمم ِفيَما َشافَ َههْ َواْخَتارَهم الْ   .527  .751  بِاْْلِ
 َفَصرََّحا ،«أَنْ َبأَنَا ِإَجازَةً »  َواْسَتْحَسنموا لِْلبَ يَ ْهَقْي ممْصطََلحا  .528  .752
عْ « َأْخبَ رَ »  ْقِتَاِح ممْطَلًقا اَل َْيَْتِنعْ ِف ااَِل  .416  .753 ْزٍِ َقْد ْسَِ  ِإْن ِإْسَناَد جم
َر اْستَ ْعَمَل  َوبَ ْعضم   .529  .754  ِإَجاَزًة، َوْهَي َقرِيَبٌة ِلَمنْ   «َعنْ »َمْن تََأخَّ
كّْ   .531  .755 ْشتَ َركْ « َعنْ »َوَحْرفم   َْسَاعمهم ِمْن َشْيِخِه ِفيِه َيشم َما َفمم نَ هم  بَ ي ْ
َناولَهْ   َفَجَعَلهْ  ،«قَاَل ْل »َوِف اْلبمَخارِي   .531  .756 ْم لِْلَعْرِض َوال مم  ِحْيِي ُّهم

: ا   ات  ب ة  ال خ ام س     ل م ك 
ْيِخ أَوْ   .532  .757  بِِإْذنِِه َعْنهم لَِغاِئٍب َوَلوْ   ُثمَّ اْلِكَتابَةم ِِبَطِّ الشَّ
 أَْو َجرََّدَها ،َأْشَبَه َما نَاَولَ   فَِإْن َأَجاَز َمَعَها ،حِلَاِضرٍ   .533  .758
ورِ   .534  .759 ِحيِح َواْلَمْشهم  قَاَل ِبِه أَيُّوبم َمْع َمْنصمورِ   َصحَّ َعلى الصَّ
ْمَعاِن َقْد َأَجازَهْ  ،َلْيثِ َوالْ   .535  .761 َجاَزهْ   َوالسَّ َوى ِمَن اْْلِ هم أَق ْ  َوَعدَّ
َة َذاَك َمنَ َعا  .536  .761 ْم ِصحَّ  َوَصاِحبم الْ َحاِوي ِبِه َقْد َقطََعا  َوبَ ْعضمهم
 َوأَْبطََلهْ  ،َخطَّ الَِّذي َكاتَ َبهم   َأْن يَ ْعِرَف اْلَمْكتموبم لَهْ  ىْكتَ فَ َويم   .537  .762
 َوَحْيثم أَدَّى ،لِنمْدَرِة اللَّْبسِ   َلِكْن رمدَّا ،ِتَباهِ شْ قَ ْوٌم ِلَِل   .538  .763
ثَ َنا»، «َأْخبَ َرنَا»  فَاللَّْيثم َمْع َمْنصموٍر اْسَتَجازَا  .539  .764  َجَوازَا ،«َحدَّ
وا الت َّْقِييَد بِاْلِكَتابَ   .541  .765 حم ي يَِليقم بِالن َّزَاهَ   ةِ َوَصحَّ  ةِ َوْهَو اِلذَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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م  الش     : إ ع ل     ي خ  الس اد س 
ْيخم مبَا  .541  .766  يَ ْرِويِه َأْن يَ ْرِويَهم؟ َفَجَزَما  َوَهْل ِلَمْن أَْعَلَمهم الشَّ
ْخَتارم  ،مبَْنِعِه الطُّوِسي  .542  .767 َرْيٍج َصارموا  َوَذا اْلمم ٌة َكاْبِن جم  َوِعدَّ
اِمِل َجْزًما ذََكَرهْ   َنَصَرهْ  َواْبنم َبْكرٍ  ، الْ َجَوازِ ِإىَل   .543  .768  َوَصاِحبم الشَّ
ْم بَِأْن َلْو َمنَ َعهْ   .544  .769 َعهْ ُلَْ َْيَْتِنْع، َكَما ِإذَ   َبْل زَاَد بَ ْعضمهم  ا َقْد ْسَِ
لم   ،َورمدَّ   .545  .771 ِِ َمْن يمَمَّ  ا َصحَّ َعَلْيِه اْلَعَملم َلِكْن ِإذَ   َكاْسِتَْعا

ي ة  بال        ك ت اب  الس اب ع : الو ص 
وَصى لَهم   .546  .771 ْم َأَجاَز لِْلمم  ْزِِ ِمْن رَاٍو َقَضى َأَجَلهم اجلْم بِ   َوبَ ْعضمهم
 َورمدَّ َما ُلَْ يمرِِد اْلوَِجاَدهْ   َأْو ِلَسَفٍر أَرَاَدهْ  ،يَ ْرِويهِ   .547  .772

   الث ام ن : الو ج اد ة    
 َوَجْدتمهم ممَولًَّدا لَِيْظَهرْ   وَِجاَدةم َوتِْلَك َمْصَدرْ ُثَُّ الْ   .548  .773
دْ   .549  .774  عمِهدْ  ِِبَطِّ َمْن َعاَصْرَت َأْو قَ ْبلم   تَ َغاي مرم اْلَمْعىَن، َوَذاَك َأْن جتَِ
زْ   .551  .775 ْثَك بِِه وُلَْ َيِم  ، َواْحَِتِزْ «ِِبَطِِّه َوَجْدتم »فَ قمْل:   َما ُلَْ يمَدِّ
طِّ قمْل:   .551  .776 ْر «َعْنهم   َوَجْدتم »ِإْن ُلَْ تَِثْق بِالَْ  «ظَنَ ْنتم »َأْو « ِقيلَ »، َأْو اذْكم
َقِطٌع، َواْْلَ   .552  .777 لُّهم ممن ْ لموا  وَّلم وَكم  َقْد ِشيَب َوْصًَل َما، َوَقْد َتَسهَّ
 تَ ْقبمحم ِإْن َأْوَهَم َأنَّ نَ ْفَسهْ   ، قاَل: َوَهَذا دمْلَسهْ «َعنْ »  فْيِه بِ   .553  .778
ثَهم بِِه، َوبَ ْعٌض أَدَّى  .554  .779 ثَ َنا»  َحدَّ  َورمدَّا ،«َأْخبَ رَنَا»، «َحدَّ
ْسِلٌم ِفيِه ت مَرى قَ فَِإْن ي م  .431  .781  ، فَ قمْل: أََتى َمْن آَخَراَجاَدةٌ وِ   ْل: َفمم
 [ ََل مَّ أَ تَ  اََل َعْنهم ِف ِكَتاِبِه،  ]َأْو: ِف ِكَتاِب َشْيِخِه َقْطٌع َجََل    .781
ْعَظَما  .555  .782 وِب َجَزَما  َوِقيَل ِف اْلَعَمِل: ِإنَّ اْلمم  ُلَْ يَ َرهم، َوباْلومجم
َْ حَ بَ ْعضم اْلمم   .556  .783 ِق  ِإْدرِيَس الْ َجَواَز َنَسبموا َواَِلْبنِ   َوْهَو اْْلَْصَوبم  ،قِّ
ْن ِبَغْْيِ َخطِّه فَ قملْ   .557  .784  َوَََْوَها، َوِإْن ُلَْ َيْصملْ « قالَ »  َوِإْن َيكم
 َوالْ َجْزمم ي مْرَجى ِحلُّهم لِْلَفِطنِ   «بَ َلَغيِن »بِالنُّْسَخِة اْلومثموقم قمْل:   .558  .785
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   ك ت اب ة  ال ح د يث  وض ب ط ه    
م   ]      [يث  د  ح  ة  ال  اب  ت  ك  ح ك 

 ْْجَاعم ِف ِكْتَبِة احلَِْديِث، َواْْلِ   ْْلَتْ َباعم اَواْختَ َلَف اِلّصَحابم وَ   .559  .786
ْم باجلَْْزمِ   .561  .787 ت ب وا"لَِقْولِهِ   َعَلى اجلََْواِز بَ ْعَدهم م يا ك ت ب  "وَ  (52ح)"اك   (53ح)"لس ه 
""َل    ممْستَ َندم اْلَمْنِع َحِديثم ممْسِلمِ  .432  .788 ت ب وا ع نِّي  ي ،(54ح) ت ك   فَاْلمْلفم َّنِم
ْم أََعلَّهم بِاْلَوْقفِ  .433  .789  َوآَخرموَن َعلَّلموا بِاْلَْوفِ   فَ بَ ْعضمهم
 ْمِنِه، َوِقيَل: َذا ِلَمْن َنَسخْ ِْلَ   ِمِن اْخِتَلٍط بِاْلقمرَاِن فَانْ َتَسخْ  .434  .791
لَّ ِف َصِحيَفٍة، َوِقيَل: بَ الْ  .435  .791   ِذي َخَللْ ِمٍن ِنْسَيانَهم، اََل ِل   لْ كم

   [ة  اب  ت  ك  ال   ط  ب  ض  ]  
 َوَشْكلم َما يمْشِكلم اََل َما ي مْفَهمم   َويَ ْنَبِغي ِإْعَجامم َما يمْستَ ْعَجمم   .561  .792
793.  562.   ِِ لِِّه ِلِذي اْبِتَدا ِِ   َوِقيَل: كم وا ممْلَتِبَس اْْلَْْسَا دم  َوَأكَّ
 ِعِه احلْمرموَف فَ ْهَو أَنْ َفعْ يتَ ْقطِ   اهْلَاِمِش َمعْ َوْلَيكم ِف اْْلَْصِل َوِف   .563  .794
طُّ ال  .564  .795 اٍل َفََل   ِقيقم ِإاَلَّ دَّ َويمْكَرهم الَْ  ِلِضيِق َرقٍّ أَْو لَِرحَّ
، َكَما  .565  .796 َِِة  َشرُّ   َوَشرُّهم الت َّْعِليقم َواْلَمْشقم  (1)َهْذَرَما َما  ا ِإذَ  اْلِقرَا

                                                 

رقم:  2/988( ومسلم )6881رقم:  9/5و 2434رقم:  3/125و 112رقم:  1/33"اْكتمبموا ِْلَيب َشاٍه" رواه البخاري ) (52)ح
َثيِن َيََْي ْبنم 6881 ، َحدَّ ثَ َنا اَْلْوزَاِعيُّ رَيْ َرَة رضى  ( من طريق اْلَولِيِد ْبنم ممْسِلٍم، َحدَّ َثيِن أَبمو هم َثيِن أَبمو َسَلَمَة ْبنم َعْبِد الرََّْحَِن، َحدَّ َأيب َكِثٍْي، َحدَّ

َة، قَاَم ِف النَّ  وِل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َمكَّ ا فَ َتَح اهللم َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َرسم َعَلْيِه، ُثمَّ قَاَل: "ِإنَّ اهلَل َحَبَس اِس، َفَحِمَد اهلَل َوأَثْ ىَن اهلل عنه قَاَل: َلمَّ
َة اْلِفيَل... فَ َقاَم أَبمو َشاٍه  ٌل ِمْن أَْهِل اْلَيَمنِ -َعْن َمكَّ ولم اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "اْكتمبموا ِْلَيب  -َرجم وَل اهلِل، فَ َقاَل َرسم فَ َقاَل: اْكتمبموا ْل يَا َرسم

َعَها مِ َشاٍه". قَاَل اْلَولِ  وَل اهلِل؟ قَاَل: َهِذِه اْلمْطَبَة الَِِّت ْسَِ : َما قَ ْولمهم: اْكتمبموا ْل يَا َرسم ْلتم ِلْلَْوزَاِعيِّ : فَ قم وِل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم. يدم  ْن َرسم
ْهِمي: عبد اهلل بن عمرو، وكان معروفا بكتابة احلديث؛ روى البخاري ) (53)ح ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 113رقم:  1/34السَّ

، ِإاَلَّ َما َكاَن ِمْن عَ  " َما ِمْن َأْصَحاِب النَِِّبِّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َأَحٌد َأْكثَ َر َحِديثًا َعْنهم ِمينِّ  ْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، فَِإنَّهم َكاَن َيْكتمبم َواَلَ َأْكتمبم
( َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرٍو قَاَل:  359و  358رقم:  1/187( ومن أصحاب الصحيح احلاكم )3646رقم:  3/318وروى أبو داود )

وِل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم أمرِيدم ِحْفظَهم، فَ نَ َهْتيِن ق م  ٍِ َأْْسَعمهم ِمْن َرسم لَّ َشْي ْنتم َأْكتمبم كم لَّ كم ولم اللَِّه  َرْيٌش َوقَالموا: أََتْكتمبم كم ٍِ َتْسَمعمهم، َوَرسم َشْي
وِل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم، فََأْوَمَأ بِأمْصبمِعِه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َبَشٌر يَ َتَكلَّمم ِف اْلَغَضِب َوالرَِّضا، َفَأْمَسْكتم َعِن اْلِكَتاِب، َفذََكْرتم َذِلَك  ِلَرسم

"ِإىَل ِفيِه، فَ قَ  ْرمجم ِمْنهم ِإاَلَّ َحقٌّ ََ  اَل: "اْكتمْب فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َما 
ثموا َعينِّ َواََل َحرََج، َوَمْن َكَذَب عَ  (54)ح هم، َوَحدِّ َر اْلقمْرآِن فَ ْلَيْمحم ، َوَمْن َكَتَب َعينِّ َغي ْ ًدا فَ ْلَيَتبَ وَّأْ َمْقَعَدهم مِ "اََل َتْكتمبموا َعينِّ تَ َعمِّ َن النَّاِر"، رواه َليَّ مم

 ( من حديث َأيب َسِعيٍد رضي اهلل عنه.3114رقم:  4/2298مسلم )
" خف1) " خلط احلروف الِت ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. و"اْلَمْشقم ْعِليقم ة اليد ("الت َّ

 (3/52ن. و"اهلَْذَرَمةم" سرعة القراِة ِبيث َفى السماع. )فتح املغيثوإرساهلا مع بعثرة احلروف وعدم إقامة اْلسنا
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ْهَملم اََل   .566  .797 َقطم اْلمم  َأْو َكْتبم َذاَك احْلَْرِف َُتْتم َمَثََل   احْلَا َأْسَفََل َوي من ْ
َوالم   .567  .798 ا قاَلْوا  َأْو فَ ْوَقهم قمََلَمًة، أَق ْ ِ َصفًّ ْْ  َواْلبَ ْعضم نَ ْقَط اِلّس
ِتَبا .443  .799  ًما َصِحَبامم اََل ِف َبْطِنَها، َوالَلَّ   َواْلَكافم ُلَْ ت مْبَسْط َفَكاٌف كم
مطُّ   .568  .811 ََ ْم  ْهَملِ  َوبَ ْعضمهم ْم َكاهْلَْمِز َُتْتم   فَ ْوَق اْلمم  ََيَْعلِ  َوبَ ْعضمهم
 َواْخِتَْي َأْن اََل يَ ْرِمَزا ،ممرَاَدهم   َوِإْن أََتى ِبَرْمِز رَاٍو َمي َّزَا  .569  .811
اَرةم َفْصًَل   .571  .812 ِطيبم َحىتَّ ي َ   َواْرَتَضى ،َوتَ ْنَبِغي الدَّ  َضاْعرِ ِإْغَفاهَلَا الَْ
وا َفْصَل مم   .571  .813  (1)َتََلهْ   َما  ي مَنافِ   ِإنْ  ِبَسْطٍر  ِمْنهم   َضاِف اْسِم اهللْ وََكرِهم
َِ اهلِل َوالتَّْسِليَما  .572  .814 ََلةِ  َع      مَ   َواْكتمْب ثَ َنا  (2)َما          تَ ْعِظي  ِب     لنَّ لِ   الصَّ
ْن أمْسِقَط ِف اْْلَْصلِ   .573  .815 ََلِة َأَحَْ   َوَقدْ  ،َوِإْن َيكم وِلَف ِف َسْقِط الصَّ  دْ خم
 (3)ِحَكايَهْ  َرَوْوا   َكَما نمْطِقِه،   َمعْ   َوَعلَّهم قَ يََّد بِالرََّوايَهْ   .574  .816
 ْعَجاٍل َوَعاَدا َعوََّضاهَلَا ِْلِ   ِدييِن بَ يََّضاَواْلَعْنرَبِي َواْبنم اْلمَ   .575  .817
َها َصََلًة أَْو َسََلًما تمْكَفى  َواْجَتِنِب الرَّْمَز هَلَا َواحلَْْذفَا  .576  .818  ِمن ْ

   ال م ق اب  ل ة    

ْيِخ َأوْ   ُثمَّ َعَلْيِه اْلَعْرضم بِاْْلَْصِل َوَلوْ   .577  .819  ِإَجاَزًة َأْو َأْصِل َأْصِل الشَّ
رم اْلَعْرِض َمعْ   .578  .811  (4)عْ          َيْسمَ   ِإذْ   هِ           بِنَ ْفسِ  أمْسَتاِذِه   فَ رٍْع ممَقاَبٍل، َوَخي ْ
مم َهَذا، َوِفيِه غملِّطَا  تَ َرطَاَواشْ  ،َوِقيَل: َبْل َمْع نَ ْفِسهِ   .579  .811  بَ ْعضمهم
َْتِلفْ  .451  .812 ََ ْقتَ َفى ثَِقةٌ ِإْن   َويمْكتَ َفى [،(5)]َوِقيَل: َبْل َذا   قَابَ َلهم ِف اْلمم

                                                 

ن"، وهي ممتنعة ِف هذا البحر، ا(: فيه اْلذالة؛ وهي زيادة ساكن ِف "مستفعلن" فيبقى "مستفعل 2/144قال البقاعي )النكت والوفية( 1)
 وْيكن انفصاله بأن يقول: 

وا َفْصَل ممَضاِف اْسِم اْلَعِلي   ... ِمْنهم ِبَسْطٍر إْن ي مَناِف َما يَِليوََكرِهم
 ، فقال: "َوالرَِّضى"أعاد السيوطي هذا البيت ِبروفه، إاَل أنه أبدل "لِلنَِِّب" ب  : ( 2)

َلِة َوالرَِّضى تَ ْعِظيَما. 446 َِ اهلِل َوالتَّْسِليَما ... َمَع الصَّ  َواْكتمْب ثَ َنا
 قلت: وكذلك الِتحم على العلماِ. أي واكتب الِتضي على الصحابة رضي اهلل عنهم،

 (: كان ينبغي أن يقول:2/147قال البقاعي )النكت والوفية( 3)
ََلِة َأَْحَدم  ْن ِف اْْلَْصِل لَْيَس يموَجدم ... َوَشذَّ ِِف تَ ْرِك الصَّ  َوإْن َيكم

 ، كان أحسن."إَذا اْسَتَمْع"(: لو قال: 2/155قال البقاعي )النكت والوفية( 4)
(5) ََْ  باْلسكان للوزن.َتِلْف" "
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َْ َيْطلمبم   .581  .813 اِمعم ِح بم  ،ِف نمْسَخةٍ   َوْليَ ْنظمِر السَّ  َوقاَل َيََْي: َيَِ
 َولِْلَخِطيِب ِإنْ  ،َغْْيِ ممَقاَبلٍ   َي ِمنْ َوَجوََّز اْْلمْسَتاذم أَْن يَ ْروِ   .581  .814
815.  582.   َ َّْ ةم نَ ْقِل نَاِسخٍ   َوْلي مَزدْ  ،ْصلٍ َوالنَّْسخم ِمَن اَ  ،بَ  ْيخم َقدْ  ،ِصحَّ  فَالشَّ
ْن   اََل   ْصلِ ااََل   َأْصلِ  ِف   ُثمَّ اْعَتربْ َما ذمِكرَا ،َشَرطَهم   .583  .816  (1)ممَهوِّرَا َتكم

ر يج  الس اق ط        ت خ 

اِقطم   .584  .817 ِ ي مْلَحقم َحاِشَيًة ِإىَل   َوْهَو اللََّحقم  ،َويمْكَتبم السَّ ْْ   اْلِيَم
نْ   .585  .818 ْن آِخَر َسْطٍر َوْلَيكم طمورم أَْعلَ  ،لَِفْوقم   َما ُلَْ َيكم نْ َوالسُّ  ى َفَحسم
ْقِط ِمْن َحْيثم َسَقطْ   .586  .819 َعِطًفا َلهم، َوِقيَل: ِصْل ِِبَطْ   َوَخرَِّجْن لِلسَّ  ممن ْ
 َمَة ُلَْ َتْسقمْط َمَعالْ َأْو َكرِِّر الكِ   َدهم اْكتمْب َصحَّ َأْو زِْد َرَجَعاَوبَ عْ   .587  .821
 َخرِّْج ِبَوْسِط ِكْلَمِة اْلَمَحلِّ   َولَِغْْيِ اْْلَْصلِ  ،َوِفيِه لَْبسٌ   .588  .821
َحْن ِلَْوِف لَْبسٍ   َولِِعَياٍض: اََل ختمَرِّْج َضبِّبِ   .589  .822  َوأميب  ،َأْو َصحِّ

يح     ر يض  و ه  الت ص ح  ب يب   و  والت م     الت ض 

َعرَّضِ « َصحَّ »وََكَتبموا   .591  .823 كِّ ِإْن نَ ْقًَل َوَمْعىًن اْرتمِضي  َعلى اْلمم  لِلشَّ
ِي َصحَّ ومرموًدا َوَفَسدْ   َمدّْ  تم « َصاًدا»َوَمرَّضموا َفَضبَّبموا   .591  .824  فَ ْوَق الذَّ
ْم ِف اْْلَْعصمِر اْلََواْل َوبَ ْعضم   ْرَسالِ َوَضبَّبموا ِف اْلَقْطِع َواْْلِ   .592  .825  هم
 َما تموِهمم َتْضِبيًبا، َكَذاَك ِإذْ   ِعْنَد َعْطِف اْْلَْْسَا« َصاًدا»َيْكتمبم   .593  .826
َْتِصرم التَّْصِحيَح بَ ْعٌض يموِهمم   .594  .827  ِميزمهم َمْن يَ ْفَهمم  َما يَ  َوِإنَّ   ََ

و        (2)الض ر ب  و  الك ش ط  وال م ح 

َعدم زِيدم ِف َوَما يَ   .595  .828  َوِبَضْرٍب َأْجَودم  َوحَمًْوا َكْشطًا   اْلِكَتاِب ي مب ْ
 «ِإىَل »ُثمَّ  ،«اََل » (3)َأْو َكْتبَ  ،َمْع َعْطِفهِ   َأْو اََل  ،َوِصْلهم بِاحلْمرموِف َخطًّا  .596  .829

                                                 

َهاٍر" إذا كان ("ممَهوِّرَا" من اهلَْور، يقال: جرف "َهاٍر" و"َهائِر" إذا انصدع وهو ثابت مكانه، فَإذا سقط فقد "ااهار" و"هتوَّر" ورجل "َهاٌر و 1)
 (5/267، لسان العرب6/217ضعيفا ِِف أمره. )هتذيب اللغة

، وهذا ليس ِبيد، ْلنه يوهم أن الضرب شرح للمحو وليس   ( هو هكذا ِف أكثر اْلصول، وِف بعضها:2) ْربم َو الضَّ الَكْشطم واْلَمْحوم َوهم
 كذلك، وقد قال العراقي ِف الشرح: إذا وقع ِف الكتاب شيِ زائد ليس منه فإنه ينفى عنه إما بالكشط، وإما باحملو، وإما بالضرب عليه.

 «".اََل »لعراقي: مصدر منصوب على نزع الافض، أي: يبعد الزائد بالكشط أو "ِبَكْتِب ( "َكْتَب" وِف نسخة: "َكْتِب" باجلر، قال ا3)
 (: أن اْلحسن ِف "كتب" اجلر عطفا على "بضرب" أي: وإبعاده بضرب أجود أو بكتب "اَل".2/176)النكت الوفيةوقال البقاعي 
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لِّ َجاِنبٍ   ِصْفرَا  َوِإاَلَّ   ،َداَرةٍ   (1)ِنْصفَ   َأوْ   .597  .831  َوَعلِّْم َسْطَرا ،ِف كم
طمورمهْ إِ  ،َسْطرًا  .598  .831  هْ َوِإْن َحْرٌف أَتى َتْكرِيرم  ،اََل  َأوْ   ذا َما َكث مَرْت سم
َما ،َسْطرٍ  ِخرَ آ  ُثمَّ َما ،َسْطرٍ  َفأَْبِق َما َأوَّلَ   .599  .832  ُثمَّ َما تَ َقدَّ
ََْوَ اَ  َأْو يموَصفَ   فِ قَ ْواََلِن َما ُلَْ يمضَ  ،َأِو اْسَتِجدْ   .611  .833 َا َفأَلِّ ْو   فِ ُهم

ف     ت ل     الرُّو اي ات   الع م ل  في اخ 

 ِكَتابَهم، َويمِْسِن اْلِعَنايَهْ   َوْلَيْْبِ َأوَّاًَل َعَلى رَِوايَهْ   .611  .834
 ْو َيْكتمب مَها ممْعَتِنَيااَ  ،َأْو َرْمزًا  ِبَغْْيَِها ِبَكْتِب رَاٍو ْسمَِّيا  .612  .835
 لمو      جْ       َويَ    َرةٍ       مْ       حم       بِ    (2)هم       وَّقَ       حَ   ِِبمْمَرٍة، َوَحْيثم زَاَد اْْلَْصلم   .613  .836

   ال ش ار ة  بالر م ز    

ثَ َنا»َواْخَتَصرموا ِف َكْتِبِهْم   .614  .837  «َدثَ َنا»َوِقيَل:  ،«نَا»أَْو  ،«ثَ َنا»َعَلى   «َحدَّ
َهِقيُّ  ،«أََرنَا»َأْو   «أَنَا»َعَلى « َأْخبَ َرنَا»َواْخَتَصرموا   .615  .838  «أَبَ َنا»َواْلبَ ي ْ
: َوَرْمزم ق ملْ   .616  .839 : َحْذف مَها عمِهدْ  ،«قَافًا»  ِإْسَناًدا يَرِدْ « قالَ »تم ْيخم  َوقاَل الشَّ
 َويَ ْنَبِغي النُّْطقم ِبَذا« ِقيَل َلهم »  َكَذا  ،َواََلبمدَّ ِمَن النُّْطقِ  ،َخطًّا  .617  .841
 ََحَْل[ َصحَّ َما، وَ لَ هَ اسَ تَ  فَ َقدْ   لْ زَ خَ  َمنْ َوقَاَل:  ،«أَنَّهم »بِ    ]َكَذا   .841
 َوَقدْ  ،َواْنِطَقْن هِبَا ،«حَ »لَِغْْيِِه   وََكَتبموا ِعْنَد اْنِتقاٍل ِمْن َسَندْ   .618  .842
 َوأَن ََّها ِمْن َحاِئٍل، َوَقْد رََأى  َِاَهاِويُّ بَأْن اََل ت مْقرَ رََأى الرُّ   .619  .843
 َقْط، َوِقيََل « احلَِْديثَ »َمَكانَ َها:   بَ ْعضم أموْل اْلَغْرِب بَِأْن يَ قمواََل   .611  .844
ِم َُتْوِيلٍ   .611  .845 ِتبْ  :َوقالَ  ،َبْل َحا َها انْ تمِخبْ « َحا»   فَ  ،«َصحَّ »َمَكانَ َها   َقْد كم  ِمن ْ

م يع        ك ت اب ة  الت س 

ْيِخ بَ ْعَد اْلَبْسَمَلهْ   .612  .846 َلهْ   َوَيْكتمبم اْسَم الشَّ َلَها ممَكمَّ َْ قَ ب ْ اِمِع  َوالسَّ
 َوِإاَلَّ َظْهرَهْ  ،ْو آِخَر اجلْمْزِِ أَ   أَْو َجْنبَ َها بِالطُّرَّهْ  ،ممَؤرًِّخا  .613  .847
 َوَلْو ِِبَطِِّه لِنَ ْفِسِه َكَفى  ِِبَطِّ َمْوثموٍق ِِبَطٍّ عمرِفَا  .614  .848

                                                 

مضاف إليه جمرور على احلكاية، «"إىَل »، ُثمَّ «اََل "»ْلن قوله: «" إىَل »، ُثمَّ «اََل "»( "ِنْصَف" بالنصب عطفا على حمل املضاف إليه وهو: 1)
 ، أو َيْكتمبم "نصَف دارة"«إىَل »ُثمَّ « اََل »"إاَل أنه منصوب حكما مفعول به للمصدر َكْتب"، والتقدير: َيْكتمبم 

" َعرَّج عليه الكَلم، ومن "َحاَق به" أو "َأَحاَق" أي: ( "َحوََّق" فعل ماض مبعىن "َحلََّق" أي: جعل حلقة من قوهلم: "َحوَّق عليه َُتْوِيًقا2)
 (2/178أحاط. )النكت الوفية
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لَّ   .615  .849 َح َشْيٌخ أَْم اََل   ، َوِإاَلَّ اْسَتْمَلىِإْن َحَضَر اْلكم  ِمْن ثَِقٍة، َصحَّ
ْسَمى ِبِه ِإْن َيْسَتِعرْ   .616  .851 ْن ِِبَ   َوْليمِعِر اْلمم ِطرْ َوِإْن َيكم  طِّ َماِلٍك سم
 َكَذا الزُّبَ ْْيِي فَ ْرَضَها ِإْذ ِسيلموا  فَ َقْد رََأى َحْفٌص َوِإْْساِعيلم   .617  .851
لْ   ِإْذ َخطُّهم َعَلى الرَِّضا بِِه َدلّْ   .618  .852 اِهِد َما َُتَمَّ  َكَما َعَلى الشَّ
َعارم َتْطوِيًَل   .619  .853  ا ُلَْ ي مَْبْ ي مْثِبَت قَ ْبَل َعْرِضِه مَ   َوَأنْ  ،َوْلَيْحَذِر اْلمم

ف ة  ر و اي ة  ال ح د يث  و أ د ائ ه        ص 

 َفَجائٌِز ِلْلَْكَثرِ  ،ِمْن ِحْفِظهِ   َوْليَ ْرِو ِمْن ِكَتابِِه َوِإْن َعرِي  .621  .854
ْيَداََلِن    َحِنيَفَة اْلَمْنعم َكَذايب َوَعْن أَ   .621  .855  َوِإَذا ،َعْن َماِلٍك َوالصَّ
رْ   .622  .856  َوقاَل اْبنم احلََْسنْ  ،ن مْعَماٍن اْلَمْنعم   فَ َعنْ  ،رََأى َْسَاَعهم وُلَْ َيْذكم
اِفِعييب أَ  َمعَ   .623  .857 َف ُثمَّ الشَّ  َواْْلَْكَثرِيَن بِاجلََْواِز اْلَواِسعِ    يموسم
ورِِهم رَِوايَ تمهْ   َوِإْن يَِغْب َوَغَلَبْت َسََلَمتمهْ   .624  .858  َجاَزْت َلَدى ْجمْهم
يُّ   .625  .859 رِيرم َواْْلممِّ  طم اْلَمْرِضيُّ  َيَْفظَاِن َيْضبِ اََل   َكَذِلَك الضَّ
َعا  .626  .861 َوى، َوَأْوىَل ِمْنهم ِف اْلَبِصْيِ   َواْلمْلفم ِف الضَّرِيرِ  ،َما ْسَِ  أَق ْ

   الرِّو اي ة  م ن  ال  ص ل    

َقاَبلِ  ،َوْليَ ْرِو ِمْن َأْصلٍ   .627  .861 لِ  ،ِبهِ   َأِو اْلمم  َواََل ََيموزم بِالتََّساهم
ورِ   َشْيِخِه َأْو أمِخَذا ممَّا بِِه اْسمم   .628  .862  َوَأَجاَز َذا ،َعْنهم َلَدى اجلْمْمهم
ْيخم َمَع اْْلِ   َوالب مْرَساِن َقْد َأَجازَهْ  ،أَيُّوبم   .629  .863 َص الشَّ  َجازَهْ َوَرخَّ
ومَ ]   .864 طْيبم  قَالَ  ،هم عممم  [تَ َقرْ سْ ا بم لْ قَ الْ ِإِن اْطَمَأنَّ وَ  زَ اجَ   -َنظَرْ وَ - الَْ

   [ه  اب  ت  ك   ظ ه  ف  ف  ح  ال  خ  إ ذ ا ]  
َاِلْف ِحْفظمهم ِكَتابَهْ   .631  .865 َم  فَ رََأْوا َصَوابَهْ  ،َولَْيَس ِمْنهم   َوِإْن 
ْن ي مْتِقنم  َكالََِْلِف مِ   ،اجَلْمعم   َواْْلَْحَسنم  ،احْلِْفَظ َمْع تَ يَ قُّنٍ   .631  .866  مَّ

   الرِّو اي ة  ب ال م ع ن ى  

ْعَظمم  ،َمْدلموهَلَا  مم َوْليَ ْرِو بِاْْلَْلَفاِظ َمْن اََل يَ ْعلَ   .632  .867 رمهم فَاْلمم  َوَغي ْ
ْيخم ِف التَّْصِنيِف َقْطًعا َقْد َحظَرْ   َوِقيَل: اََل اْلَبَ رْ  ،َأَجاَز بِاْلَمْعىَن   .633  .868  َوالشَّ
رم يَ   لِْلَعاِرفِ  َهاازَ جَ ضم َقْد أَ عْ ب َ لْ ا]وَ    .869 رَاِدفِ بَِلْفِظَها  اهَ ْذكم  [اْلمم
 َوِقيَل: ِإْن يَ ْنَس، َوِقيَل: ِإْن ذََكرْ   ْلًما اْلَبَ رْ َوِقيَل: ِإْن َأْوَجَب عِ  .495  .871

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 [اَلهم اْمنَ عَ  دٌ بُّ تَ عَ  ےَوِإْن بِهِ   تَِبَعا نْ مَ  وْ أَ ، َحابِ صْ ْلَ لِ ]َوِقيَل:    .871
 َكَشكٍّ أمهْبَِما  ،هم َوََْوَ  ،«الَ قَ   َكَما»، َأْو «َمْعىَنً  بِ »َوْليَ قمِل الرَّاِوي:   .634  .872

   ى ب  ع ض  ال ح د يث  اَلق ت ص ار  ع ل    

 َوِمزْ  ،أَْو لَِعاُلٍِ  ،َأْو ِإْن أممِتَّ   َأِجزْ  وْ أَ  ،َوَحْذَف بَ ْعِض اْلَمْْتِ فَاْمنعْ   .635  .873
ْن َما اْخَتَصرَهْ   .636  .874 َفِصًَل َعِن الَِّذي َقْد ذََكَرهْ   َذا بِالصَِّحيِح ِإْن َيكم  ممن ْ
 َفَجاَز َأْن اََل يمْكِمَلهْ  ،فَِإْن َأَب   َمٍة َأْن يَ ْفَعَلهْ َوَما ِلِذي ت مهَ   .637  .875
ا ِإَذا قمطَِّع ِف اْْلَ   .638  .876   اجلََْواِز ذمو اْقِتَابِ فَ ْهَو ِإىَل   بِ اوَ ب ْ أَمَّ

م يع  ب ق ر اء ة  الل ح ان  و ال م ص حِّف        الت س 

َفا  .639  .877 َصحِّ اَن َواْلمم  َعَلى َحِديِثِه بَِأْن يمَرِّفَا  َوْلَيْحَذِر اللَّحَّ
ََل ِف قَ ْولِِه: فَ َيدْ   .641  .878 ب ا"خم  َفَحقٌّ النَّْحوم َعَلى َمْن طََلَبا  "م ن  ك ذ 
تمبِ   .641  .879 َواِهِهْم اََل اْلكم  أَْدَفعم لِلتَّْصِحيِف فَاْْسَْع َواْدَأبِ   َواْْلَْخذم ِمْن أَف ْ

ن  و ال خ ط خ     ح  الل ح     إ ص ل 

َِ َغَلطَاَفقِ   َوِإْن أََتى ِف اْْلَْصِل حلٌَْن أَْو َخطَا  .642  .881  يَل: ي مْرَوى َكْيَف َجا
َماي ْ ِكلَ   ِوييَ رْ  اََل َوِقيَل: ]   .881   َما[بًا َقْد نَ اوَ ي، َواََل صَ وِ ٌن رم حلَْ   امَ فَ  ؛هم
َْ يمْصَلحم   .643  .882 ِل َحصِّ َوابم   َوَمْذَهبم اْلمم  َوْهَو اْْلَْرَجحم  ،َوي مْقرَأم الصَّ
َْتِلفم اْلَمْعىَن ِبهِ   .644  .883 ََ َِ َمْع َتضْ وَّبموا اْْلِ َوصَ   ِف اللَّْحِن اََل   ِبهِ      ِبي    بْ َقا
َوابم َجانًِبا  .645  .884 يموِخ نَ ْقًَل أمِخَذا  َكَذا  ،َويمْذَكرم الصَّ  َعْن َأْكَثِر الشُّ
َواِب َأْوىَل َوَأَسدّْ   .646  .885 ِم بِالصَّ  ْصََلِح ِمْن َمْْتٍ َوَردْ َوَأْصَلحم اْْلِ   َواْلَبْد
رم  َحْيثم اََل  ،«َحْرفٍ »وَ « اْبنٍ »  كَ    َيْكث مرم َوْلَيْأِت ِف اْْلَْصِل مبَا اََل   .647  .886  (1)ي مَغي ِّ
ْقطم يمْدَرى َأنَّ مَ   .648  .887  ممْثَبَتا« يَ ْعيِن »ي مزَادم بَ ْعَد  ،ِبهِ   أََتى ْن فَ ْوقم َوالسَّ
وا اْسِتْدرَاَك َما َدَرَس ِف   .649  .888 حم  ِكَتاِبِه ِمْن َغْْيِِه ِإْن يَ ْعِرفِ   َوَصحَّ
َتهم ِمْن بَ ْعِض   .651  .889  َكَما ِإَذا ثَ بََّتهم َمْن ي مْعَتَمدْ   َمْْتٍ َأْو َسَندْ ِصحَّ
ْسَتْشِكلِ   .651  .891 نموا اْلبَ َياَن َكاْلمم  َكِلَمًة ِف َأْصِلِه فَ ْلَيْسَألِ   َوَحسَّ

                                                 

 (: اَل يعرف من النظم أن هذا فيما ظن أنه سقط من اْلصل، وكان أحسن لو قال:2/235قال البقاعي )النكت الوفية(1)
ْقِط َما اََل َيْكث مرم ... ِف اْْلَْصِل َك   رم حَ «اْبنٍ »يَزِيدم ِعْنَد السَّ  ْيثم اََل ي مَغي ِّ
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ف  أ ل ف اظ  الشُّي وخ     ت ل     اخ 

عْ   .652  .891 ًنا مبَْعىًن   َوَحْيثم ِمْن َأْكثَ َر ِمْن َشْيٍخ ْسَِ  ِنعْ  اََل بَِلْفٍظ فَ قَ َمت ْ
لَّ   .653  .892 يزِي الن َّْقِل َمْعىًن َوَرَجحْ   َصحّْ  ،بَِلْفِظ َواِحٍد َوَْسَّى اْلكم  ِعْنَد جمِم
 ااََل َوَما بِبَ ْعِض َذا َوَذا َوقَ   «ااََل قَ »أَْو َمْع  ،«الَ قَ »بَ َيانمهم َمْع   .654  .893
تَ َربَا ِف اللَّْفظِ »  .655  .894 ْتبم ِإْن ت م  ،َصحَّ هَلممْ   َأْو ُلَْ يَ قملِ  ،«اق ْ  َقاَبلِ َواْلكم
يموِخهِ   .656  .895  َمْع بَ َيانِِه؟ اْحَتَملْ  يمْسِمي اجَلِميعَ   فَ َهلْ  ،بَِأْصِل َشْيٍخ ِمْن شم
ََل  ،َجَواَزهم  .517  .896 َعهم، َوفمصِّ ْسَتِقلٍّ   ِلٌف بِ  تَ  خْ  مم   َوَمن ْ  َوِبََل  ،مم

   الزِّي اد ة  ف ي ن س ب  الش ي خ    

ْيخم ِإْن يَْأِت بِبَ ْعِض َنسَ   .657  .897  َواْجَتِنبْ  ،َمْن فَ ْوَقهم َفََل َتزِدْ   بِ َوالشَّ
ََْوم   .658  .898 و»ِإاَلَّ ِبَفْصٍل  َْبَّ اْلَمْعيِن « َأنَّ »   ِجْئ بِ  َأوْ   «يَ ْعيِن »َأْو « هم  َواْنسم
ا ِإذَ   .659  .899 ْيخم َأمَتَّ النََّسَباأَمَّ  َفَذَهَبا ،ِف َأوَِّل اجلْمْزِِ فَ َقطْ   ا الشَّ
 َواْلَفْصلم َأْوىَل َوَأمتَْ  ،َما بَ ْعَدهم   ي مَتمْ  اْْلَْكثَ رموَن جلََِواِز َأنْ   .661  .911

د     ن اد ه ا و اح     الرِّو اي ة  م ن  النُّس خ  ال ت ي إ س 

لِّ َمْْتٍ َأْحَوطم   َوالنَُّسخم الَِِّت بِِإْسَناٍد َقطم   .661  .911 هم ِف كم  جَتِْديدم
ِم بِهِ   .662  .912  َواْْلَْكثَ رم  ،«َوِبهِ » َما بَ ْعَدهم َمعْ   َويمْذَكرم  ،َواْْلَْغَلبم اْلَبْد
َندْ   .663  .913  ْفَصاحم َأَسدّْ َوااَلِ  ،ِلِخٍذ َكَذا  َجوََّز َأْن ي مْفرَِد بَ ْعًضا بِالسَّ
ْلًفا َما َرَفعْ  ،آِخرِِه اْحَتاطَ   َوَمْن يمِعيدم َسَنَد اْلِكَتاِب َمعْ   .664  .914  َوخم

   م ت ن  ع لى الس ن د   ت  ق د يم  ال  

 َواََل َأْن يَ ْبَتِدي ،اََل َْيَْنعم اْلَوْصلَ   ْعِض َسَندِ َوَسْبقم َمْْتٍ َلْو بِب َ   .665  .915
تَِّجهْ   .666  .916 ْلفم الن َّْقِل َمْعىًن   رَاٍو َكَذا ِبَسَنٍد َفمم   يَ تَِّجهْ َوقاَل: خم
ْمَت َعَلىِف   .667  .917  َفِفيِه َذا الََِْلفم نمِقََل  ،بَ ْعضٍ    َذا َكبَ ْعِض اْلَمْْتِ َقدَّ
َزْْيَةَ   َواْبنم  .528  .918 َندْ    (1)[رم خِّ ؤَ ي م ]   خم  َحْيثم َمَقاٌل، فَاتَِّبْع َواَل تَ َعدّْ   السَّ

ه     و  ل ه  أ و  ن ح  ث      إ ذ ا ق ال  الش ي خ : م 

َلهم « َََْوهم »َأْو   «ِمثْ َلهم » :َوقَ ْولمهم َمْع َحْذِف َمْْتٍ   .668  .919 ًنا قَ ب ْ  يمرِيدم َمت ْ
                                                 

(1)" رم مم"ِف اْلصل:  "ي مَؤخِّ  وهو خطأ ظاهر. "ي مَقدِّ
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 َوِقيَل: َبْل َلهم  ،َسَنِد الثَّاِن بِ   ِمَلهم ْن يمكْ اَ  فَاْْلَْظَهرم اْلَمْنعم ِمنَ   .669  .911
ظِ   .671  .911 ظِ   ِإْن َعَرَف الرَّاِوَي بِالتََّحفُّ ْبِط َوالتَّْمِييِز لِلت ََّلفُّ  َوالضَّ
ِكَيا« ََْوٍ »َواْلَمْنعم ِف   .671  .912   بمِنَياَوَذا َعَلى الن َّْقِل مبَِْعىًن   فَ َقْط َقْد حم
نَّا  فَ ْرقٌ  ، بِاللَّْفظِ   «ِمثْ َلهم »وَ   ىَن بِاْلَمعْ « َََْوهم »احْلَاِكمم: اْخصمْص  .532  .913  (1)سم
نمهم َكَذا  ِمْثَل َمْْتِ »َواْخِتَْي َأْن يَ قموَل:   .672  .914  ، َويَ ْبيِن «قَ ْبلم َوَمت ْ
 فَاْلَمْنعم َأَحقّْ « َوذََكَر احلَِْديثَ »  َوقَ ْولمهم ِإْذ بَ ْعضم َمْْتٍ ُِلْ يمَسقْ   .673  .915
َا   .674  .916 ْعَتبَ رْ  ،ي مْرَجى اجلََْوازم   اْلَبَ رْ َوِقيَل: ِإْن يَ ْعِرْف ِكََلُهم  َواْلبَ َيانم اْلمم
رَاَزهْ  ،ِلَما َطَوى  َجاَزهْ ِجْز فَِباْْلِ  َوقاَل: ِإْن يم   .675  .917  َواْغتَ َفرموا ِإف ْ

   إ ب د ال  الر س ول  ب الن ب يِّ و ع ك س ه    

ولٌ »َوِإْن   .676  .918  َكَعْكٍس فمِعََل   فَالظَّاِهرم اْلَمْنعم   أمْبِداََل « َنِبٍّ »   بِ « َرسم
 َوْهَو َجِلي ،ي َصوَّبَهم وِ وَ الن َّ وَ   َوَقْد َرَجا َجَوازَهم اْبنم َحْنَبلِ   .677  .919

ن      أ و  ع ن  ر ج ل ي ن   الس م اع  ع ل ى ن  و ٍع م ن  الو ه 
َذاَكَرهْ   .678  .921 اِمِع بِاْلمم  بَ َيانمهم َكنَ ْوِع َوْهٍن َخاَمَرهْ   ُثمَّ َعَلى السَّ
ِ َواْلَمْْتم عَ   .679  .921 ْْ رِحْ  ؛ْن َشْخَص نم احلَْْذفم َلهم   َواِحٌد جم  َلِكْن َيِصحْ  ،اََل َيْسم
 (2)َأَخفّْ   فَ ْهوَ   َقاومث ِّ   َحْيثم   َواحلَْْذفم   فَ َلْم ي مَوفّْ  ،َوممْسِلٌم َعْنهم َكىَن   .681  .922
لِّ رَاٍو ِقْطَعهْ   .681  .923 ْن َعْن كم  َْجَْعهْ  َأِجْز ِبََل َمْيٍز ِِبَْلطٍ   َوِإْن َيكم
ف ك  "   َع اْلبَ َياِن كَ مَ   .682  .924  َوَجرْحم بَ ْعٍض ممْقَتٍض لِلت َّْركِ   (55ح)"ح د يث  ال 
ِ اْمَنْع ِلَِلْزِديَادِ   ْسَنادِ َوَحْذَف َواِحٍد ِمَن اْْلِ   .683  .925 ْْ وَرتَ   ِف الصُّ

                                                 

(1)" نَّ ، يقال: َسنَّ اهلل أحكامه للناس بينها، وِف نسخة بدله  "سم ِّْ بالبناِ للمفعول أي يمقصد، يقال: عمِنيت  "ي مْعىَن"بالبناِ للمفعول، أي ب م
 (2/86به قصدته. )إسعاف ذوي الَوَطر

" قال البقاعي )النكت الوفية"َواحلَْ ( 2) (: الفاِ فيه زائدة، وْيكن أن يكون على تقدير شرط، أي: إن 2/277ْذفم َحْيثم ومث َِّقا فَ ْهَو َأَخفّْ
ٌل مموثٌَّق َأَخْف"أردته فهو أخف، وقافيته مع ذلك ]فيها خلل[ ولو قال:   ُل يكن فيه حمذور. "َواحلَْذفم إْن كم

رقم:  6/111و 4141رقم:  5/116و 2661رقم:  3/173مشهور رواه البخاري بطوله )حديث اْلفك حديث طويل  (55)ح
َسيِِّب 2771رقم:  4/2129(، وفرقه ِف أبواب أخرى ومسلم )4751 ، َعْن عمْرَوَة ْبِن الزُّبَ ْْيِ َوَسِعيِد ْبِن ال مم ( من طريق اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهرِيِّ

َها َزْوِج النَِِّبِّ َصلَّى اهللم َعلَ  َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثيِّ  َْ قَاَل هَلَا أَْهلم َوعمبَ ْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن عمْتَبَة، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّهم َعن ْ ْيِه َوَسلََّم ِح
ثَ  ْم َحدَّ لُّهم : وَكم ْم أَْوَعى ِمْن بَ ْعٍض َوأَثْ َبتم َلهم اْقِتَصاًصا، َوَقْد َوَعْيتم اِْلْفِك َما قَالموا، فَ بَ رَّأََها اللَّهم ِمْنهم، قَاَل الزُّْهرِيُّ يِن طَائَِفًة ِمْن َحِديِثَها، َوبَ ْعضمهم

وا أَنَّ  قم بَ ْعًضا، َزَعمم َثيِن َعْن َعاِئَشَة، َوبَ ْعضم َحِديِثِهْم يمَصدِّ مم احَلِديَث الَِّذي َحدَّ هم لِّ َواِحٍد ِمن ْ  :...احلديث. َعاِئَشَة، قَاَلتْ َعْن كم
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   آد اب  ال م ح دِّث    

يََّة ِِف التَّْحِديثِ   .684  .926 ِح الن ِّ  َحِديثِ َواْحِرْص َعَلى َنْشرَِك لِلْ   َوَصحِّ
ِ ِإَذا [ْهوَ ]ف َ  .551  .927 ْْ َدا  َما انْ َفَرَدا َعَلى اْلَع  فَ ْرضم ِكَفايٍَة ِإَذا تَ َعدَّ
ْعَتِلي ،ِطيًبا َوَتْسرًِيا  َواْستَ ْعِملِ  ،َواْغَتِسلْ  ،ُثمَّ تَ َوضَّأْ   .685  .928  َوَزبْ َر اْلمم
 َوَهبْ  ،جَمِْلسٍ َوَهْيَبٍة ِبَصْدِر   َواْجِلْس بَِأَدبْ  ،َصْوتًا َعلى احلَِْديثِ   .686  .929
يََّة  َمِْلِص  ُلَْ   .687  .931 ْث َعِجًَل أَْو ِإْن تَ قممْ   (1)فَ عممّْ   طَاِلبٌ  الن ِّ  َواََل ُتمَدِّ
ٍِ اْروِهِ   ُثمَّ َحْيثم اْحِتيَج َلكْ  ،َأْو ِف الطَّرِيقِ   .688  .931 ٍد َسَلكْ  ،ِف َشْي  َواْبنم َخَلَّ
نم لِْلَخْمِسيَنا  .689  .932  ْربَِعيَنا بَْأَس ِْلَ َواََل  ،َعاًما  بِأَنَّهم َيْسم
ْيخم ِبَغْْيِ اْلَبارِعِ  ،َورمدَّ   .691  .933 اِفِعي اََل  ،َخصَّصَ   والشَّ  َكَماِلٍك َوالشَّ
َمَْشى اهْلََرمْ   .691  .934 ٍد َجَزمْ   َويَ ْنَبِغي اِْلْمَساكم ِإْذ  َْ اْبنم َخَلَّ  َوباْلَثَماِن
ْن ثَاِبَت َعْقٍل ُلَْ ي مَبلْ   .692  .935  ٍك َوَمْن فَ َعلْ َكأََنِس َوَمالِ   فَِإْن َيكم
ثموا بَ ْعَد اْلِمائَهْ  َكالطَّرَبِيِّ   َواْلبَ َغِويُّ َواهْلمَجْيِمي َوِفَئهْ   .693  .936  َحدَّ
َََفْ ي ِإْمَساكم ااََل غِ ْنبَ َوي َ   .694  .937  نَّ َمْن ِسيَل ِِبمْزٍِ َقْد َعَرفْ أَ وَ   ْعَمى ِإْن 
 ْضَرِة اْْلََحقّْ َوتَ ْركم َُتِْديٍث ِِبَ   رمْجَحاَن رَاٍو ِفيِه َدلَّ فَ ْهَو َحقّْ   .695  .938
 أَْعَلى ِف ااَِلْسَناِد ِإَذا َما َجِهََل   اْبنم َدِقيِق اْلِعيِد: اَل ت مْرِشْد ِإىَل  .546  .939
ْم َكرَِه   .696  .941  َوِفيِه َأْوىَل ِمْنهم  ،بِبَ َلدٍ   َعْنهم ْخَذ ااََل َوبَ ْعضمهم
َث ا  [َوابم َواجلَْ ، فَ ضمعِّ  وَلِكنَّهم ] .548  .941 َحابم َعْهَد النَِّبِّ َحدَّ  لصِّ
َث اْلَتْ ْباعم  .549  .942 َحاِب َحدَّ  ْْجَاعم َيَكادم ِفيِه َأْن ي مَرى اْْلِ   َوِف الصِّ
 َولِْلَحِديِث َرتِّلِ  ،َعَلْيِهمم   َوأَْقِبلِ  ،َواََل تَ قمْم ْْلََحدٍ   .697  .943
ِِ جَمِْلٍس َوَخْتِمِه َمَعا  َواَْحَْد َوَصلِّ َمْع َسََلٍم َودمَعا  .698  .944  ِف َبْد
 ُثمَّ ِإنْ  ،ْخذِ ْْسَاِع َوااََل أَْرَفِع ااَِل   ْمََل جَمِْلًسا َفَذاَك ِمنْ ِلَِل  َواْعِقدْ   .699  .945
ْذ ممْسَتْمِلَيا جم  َتْكث مرْ   .711  .946 وٌع فَاختَِّ ًَل َذا يَ ْقظَةٍ   مم  ممْسَتوِيَا ،حممَصِّ

                                                 

"َوَهْب" الواو لَلستئناف، و"َهْب" فعل أمر جامد غْي متصرف وُل يستعمل منه غْي اْلمر، مبعىن الظن، والتقدير: احسب واعدد أن (1)
 (1/541، ُهع اهلوامع 2/457، املقاصد الشافية 2/111الطالب ُل َلص النية )فتح الباقي 

نع من ُتديثه، رجاِ أن َلص اَلحقا، وقال السيوطي:واملقصود أن الطالب وإن رمئي منه عدمم اْل  خَلص، فإنه اَل ْيم
َنا اْلِعْلمم إاَلَّ ل لَّه"553  . فَ َقْد َرَويْ َنا َعْن ِكَباٍر ِجلَّْه ... "َأَب َعَلي ْ
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 َيْسَمعمهم ممبَ لًِّغا َأْو ممْفِهَما  اْو فَ َقاِئًما يَ ْتَبعم مَ ِبَعاٍل اَ   .711  .947
َِ ِبَقاواْسَتْحسَ   .712  .948  َوبَ ْعَدهم اْستَ ْنَصَت ُثمَّ َبْسَمََل   َتََل  ئٍ رِ نموا اْلَبْد
َبلْ   .713  .949 ََلةم ُثمَّ أَق ْ :   فَاحلَْْمدم فَالصَّ  َوابَتَهلْ  «ذََكْرتَ »َأْو َما « َمنْ »يَ قمولم
يموَخ َوَدَعا  َوَصلَّى َوتَ َرضَّى رَاِفًعا ،َلهم   .714  .951 ْيخم تَ ْرَجَم الشُّ  َوالشَّ
ٍِ ِمْن َلَقبْ َوذِْكرم َمعْ   .715  .951  أَْو َوْصِف نَ ْقٍص َأْو َنَسبْ  ،َكغمْنَدرٍ   رموٍف ِبَشي
هِ ِْلم   .716  .952 نْ  ُلَْ  َما   (1)َفَجائِزٌ  ، مِّ هم َكاْبِن عمَليٍَّة َفصمنْ   َيكم  َيْكَرهم
يموخٍ َواْرِو ِف ااَِل   .717  .953 مِ  ْمََل َعْن شم مم   َقدِّ  َوانْ َتِقِه َوأَْفِهمِ  ،َأْواََلهم
لِّ َشْيٍخ فَ ْوَق َمْْتٍ   َواََل َتزِدْ  ،فَاِئَدةٍ َما ِفيِه ِمْن   .718  .954  َواْعَتِمدْ  ،َعْن كم
ْشِكَل َخْوَف اْلَفْْتِ   َعاْلَ ِإْسَناٍد َقِصَْي َمْْتِ   .719  .955  َواْجَتِنِب اْلمم
َفاتِ  ِف[ ثَ دِ حْ أم َما َكِمْثِل ] .571  .956 َشاَجرَاتِ   الصِّ  َورمَخًصا َمَع اْلمم
دم َمْع َمَكارِ  .571  .957 ِِ بِااَِل َأْوىَل ِف ااَِل   قِ ْخََل ِم اْْلَ َوالزَّهم  ت َِّفاقِ ْمَل
َتهْ [ هم تَ ْفِسْيَ أَِبْن  ]َكَذا .569  .958  َتهْ لَّ َوَضْبطَهم َوممْشِكًَل َوعِ   َوِصحَّ
َواِدرِ   َواْستمْحِسَن اِْلْنَشادم ِف اْْلََواِخرِ   .711  .959  بَ ْعَد احلَِْكايَاِت َمَع الن َّ
َمَرِّْج لِلرَُّواِة   .711  .961 ِِ فَ ْهَو َحَسنم   ممْتِقنم َوِإْن   جَمَاِلَس اِْلْمََل
لم َولَْيَس بِاْْلِ   .712  .961 َْ َيْكمم ِِ ِح  ِغىًن َعِن اْلَعْرِض لَِزْيٍغ َيْصملم   ْمَل

   آد اب  ط ال ب  ال ح د يث    

 َواْبَدْأ بَِعَوِاْل ِمْصرَِكا ،َوِجدَّ   َوَأْخِلِص الِّنيََّة ِف طََلِبَكا  .713  .962
دَّ الرَّْحََل  ،َوَما يمِهمُّ   .714  .963  َواََل َتَساَهْل ََحََْل  ،لَِغْْيِهِ   ُثمَّ شم
ْيَخ َِبِّْلهم َواََل تَ ثَاَقلِ   َواْعَمْل مبَا َتْسَمعم ِف اْلَفَضاِئلِ   .715  .964  َوالشَّ
ْن َْيْنَ عمَك التََّكب ُّرم   رم  ِِبَْيثم َيْضجَ يًَل َعَلْيه َتْطوِ   .716  .965  َواََل َتكم
َماِع فَ ْهَو لمْؤمٌ   َتِنبِ َواجْ  ،احْلََيا َعْن طََلبٍ  َأوِ   .717  .966  َواْكتمبِ  ،َكْتَم السَّ
يموِخ ِصيًتا َعاطِ   يدم َعالًِيا َونَِازاََل َما َتْسَتفِ   .718  .967  ََل اََل َكثْ َرَة الشُّ
شِ   َكَتْبتَ  ِإذا » : يَ قملْ   َوَمنْ   .719  .968  «ا َرَويْ َتهم فَ َفتِّشِ ُثمَّ ِإذَ   (2)َقمِّ

                                                 

 (.2/331حسن. )النكت الوفيةكان أ   "مم َجوٌَّز""َفَجائٌِز" اَل موقع لفائه إاَل أن يمل على أنه جواب ل  "أَمَّا" حمذوفة، فلو قال:  (1)
: ْجع الشيِ من هنا وهاهنا، وقمَماشم البيت: متاعه. )الصحاح2) ْقِميشم ش" الَقْمشم والت َّ  (5/27، مقاييس اللغة3/1116("َقمِّ
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 تَ ْنَدمِ  هم َْسَاََعهم اََل تَ ْنَتِخبْ   مَتِّمِ  َواْلكَتابَ  ،َذا ِمنْ  فَ َلْيسَ   .721  .969
 لَِعاِرٍف َأَجاَد ِف اْنِتَخابهِ   َوِإْن َيِضْق َحاٌل َعِن اْسِتيَعابهِ   .721  .971
اِظ َمْن َلهم ي معَ   َأْو َقصََّر اْستَ َعاَن َذا ِحْفٍظ فَ َقدْ   .722  .971  دّْ َكاَن ِمَن احلمفَّ
ا   .723  .972 وا ِف اْْلَْصِل ِإمَّ ِ ُهَْ »َأْو   «َخطَّا»َوَعلَّمم ْْ  «طَا»َأْو « َصادٍ »   َأْو بِ « َزتَ 
ْن ممْقَتِصرًا َأْن َتْسَمَعا  .724  .973  (2)نَ َفَعا  فَ ْهمٍ   دمونِ  ِمْن   (1)وََكْتَبهم   َواََل َتكم
 َعْن فَ ْهِمِه َكَمَثِل احلَِْمارِ   بِاْقِتَصارِ  احلَِْديثِ  [َساِمعم ]فَ  .594  .974
َتهْ  ،فَ ْلَيتَ َعرَّْف َضْعَفهم  .595  .975  َولمَغَتهْ  ،َوَََْوهم  ،ِفْقَههم وَ   َوِصحَّ
 َوَما َحَواهم ِعْلَما ،رَِجالِهِ   َوَأْْسَا ،َوَما ِبِه ِمْن ممْشِكلٍ  .596  .976
رَْأ ِكَتابًا ِف عملموِم اْْلَثَرِ   .725  .977 ْخَتَصرِ   َواق ْ ََلِح َأْو َكَذا اْلمم  َكاْبِن الصَّ
ِ اْبَدَأنْ   .726  .978 ْْ َننْ  ،َوبِالصَِّحيَح َهِقي َضْبطًا َوفَ ْهًماَواْلب َ   ُثمَّ السُّ  ُثمَّ َثنْ  ،ي ْ
َتَضْتهم َحاَجٌة ِمْن ممْسَندِ   .727  .979 َوطَّ   مبَا اق ْ دِ  إِ َأَْحََد َواْلمم َمهَّ  اْلمم
رمَها   .728  .981 اَرقمْطيِن   َْحََداِْلَ َوِعَلٍل، َوَخي ْ َوارِيخم َغَدا ،َوالدَّ  َوالت َّ
ْعِفيِّ   .729  .981  الت َّْعِديلم لِلرَّازِيِّ َواجلَْرْحم وَ   ِمْن َخْْيَِها اْلَكِبْيم لِْلجم
ورِ   .731  .982 ْؤتَِلِف اْلَمْشهم تمِب اْلمم  َواْْلَْكَملم اِْلْكَمالم ِلْلَِمْيِ   وَكم
 َوبَاِدرِ  ،تْ َقاَن اْصَحَْبْ َوااَِل  ،ِبهِ   ُثمَّ َذاِكرِ  ،َواْحَفْظهم بِالتَّْدرِيجِ   .731  .983
ْلَت ِإىَل   .732  .984  ْهَو ِف التَّْصِنيفِ وَ  ،َوتمْذَكرْ  ،مَتَْهرْ    التَّْألِيفِ ِإذا تََأهَّ
 َأْو ممْسَنًدا ت مْفرِدمهم ِصَحابَا  ابَاوَ ب ْ أَ َْجْعمهم  ؛طَرِيَقَتانِ   .733  .985
َربِ بِاْْلَ ْسَبِق َأْو بِاْْلَ  [َدأم بْ ]ت َ  .613  .986  [ْجَتِب  ]تَ َأِو احلْمرموَف  ،النَِّب ِإىَل   ق ْ
 َكَملْ  َوَما ،يَ ْعقموبم َأْعَلى رمتْ َبةً   َوَْجْعمهم ممَعلًََّل َكَما فَ َعلْ   .734  .987
يموًخااَ  ،وابًاَوَْجَعموا أبْ   .735  .988  َوَقْد رََأْوا ،أَْو طمرمقًا ،اتَ رَاِْجً   وْ اَ  ،ْو شم
 ْخرَاجم ِبََل َُتْرِيرِ َكَذاَك ااَِل   َكراَهَة اجلَْْمِع ِلِذي تَ ْقِصْيِ   .736  .989
ْلٌف َجارِي ؟َكَقارِِئ اْلقمْرآنِ   ثَارِ َوَهْل ي مثَابم قَارِئم اْل  .616  .991  خم

                                                 

 ("َكْتَبهم" بالنصب، عطفا على حمل أن املصدرية على نزع الافض، والتقدير: مقتصرا على ْساع احلديث، وكتِبه.1)
 َعا" ِف حمل جر صفة ل : "فَ ْهٍم"، والتقدير: "ِمْن  دموِن  فَ ْهٍم نَاِفٍع"("نَ فَ 2)
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ل  ال ح د يث  ] ة  ل  خ  س  م        [أ ل ق اب  أ ه 
وا، فَاْخَتصَّا .574  .991 ا«َحاِفظٍ »  بِ   َوَذا احلَِْديِث َوَصفم ِطيبم َنصَّ  ، َكَذا الَْ
 َوالتَّْجرِيحِ  ،َوالت َّْعِديلِ  ،ي مْرَجعم   التَّْصِحيحِ  ِف  َوْهَو الَِّذي إِلَْيهِ  .575  .992
نََّة َما  .576  .993  َوَما َقْد َوُِهَا ،َسانِيدَ َيْدرِي اْْلَ   َوَما ،َصحَّ َأْن َيَْفَظ السُّ
 (1)نَ َهَجا  ِفيَها  لم ْعََل اْْلِ  بِِه  َوَما   ِفيِه الرَُّواةم زَاِئًدا َأْو ممْدَرَجا .577  .994
َ َمرَاِتِب الرَِّجاِل َمي َّزَا  َيْدرِي اْصِطَلَح اْلَقْوِم َوالتََّمي ُّزَا .578  .995 ْْ  بَ 
ْعِف َوالطَِّباقِ  ِف ثَِقةٍ  .579  .996 ِطيبم َحدَّ ِلْلِ   َوالضَّ  قِ ْطََل َكَذا الَْ
وَن َما .581  .997 وتمهم أََقلَّ ممَّا َعِلَما  َوَصرََّح اْلِمزِّيُّ َأْن َيكم  يَ فم
ثٌ »َودمونَهم  .581  .998  ممْسَتْكثَ رَهْ  ِمْن َذاَك َيِْوي ْجمََلً   َأْن ت مْبِصرَهْ « حممَدِّ
َجرَّدِ َوَمْن َعَلى ْسََ  .582  .999 ْسِندِ »   ممْقَتِصٌر اَل ِعْلَم ِسْم بِ   اِعِه اْلمم  «اْلمم

َْ »   َوبِ  .583  .1111 ْؤِمِن بموا« أَِمِْي اْلمم َقبم   َلقَّ  َذِوي احلَِْديِث ِقَدًما َذا َمن ْ
   ال ع ال ي و الن از ل    

صَِّت اْْلم  .617  .1111 ةم بِاْْلِ َقْد خم يِن ِبََل   ْسَنادِ مَّ   تَ ْرَدادِ َوْهَو ِمَن الدِّ
نَّةٌ   .737  .1112  َوْهَو َردّْ  ،َفضََّل بَ ْعٌض الن ُّزمولَ   َوَقدْ  ،َوطََلبم اْلعملموِّ سم
وهم ََخَْسةً   .738  .1113 مم لم  ؛َوَقسَّ ولِ   فَاْْلَوَّ  َوْهَو اْْلَْفَضلم  ،ق مْرٌب ِمَن الرَّسم
 ِنْسِب  َوعملموٌّ  ،ِإىَل ِإَمامٍ   َوِقْسمم القمْربِ  ،ْسَنادم ِإْن َصحَّ ااَِل   .739  .1114
تَِّة ِإذْ   .741  .1115 تمِب السِّ  يَ ْنزِلم َمْْتٌ ِمْن طَرِيِقَها أمِخذْ   بِِنْسَبٍة لِْلكم
ْن ِف َشْيِخِه َقْد َوافَ َقهْ   .741  .1116 َو   فَِإْن َيكم َوافَ َقهْ »َمَع عملموٍّ فَ هم  «اْلمم
ا َقْد َحَصلْ   «اْلَبَدلْ »    َأْو َشْيِخ َشْيِخِه َكَذاَك فَ   .742  .1117 ْن َساَواهم َعدًّ  َوِإْن َيكم
َساَواةم »فَ ْهَو   .743  .1118 َصاََفَحهْ »   اْْلَْصلم بِاْلَواِحِد فَ   َوَحْيثم رَاَجَحهْ  ،«اْلمم  «اْلمم
ا اْلعملموُّ اََل َمَع اْلِتَفاتِ   ُثمَّ عملموُّ ِقَدِم اْلَوفَاةِ   .744  .1119  أَمَّ
َْ َمَضْت ِسِنيَنا  لِْلَخْمِسيَنا :َفِقيلَ  ،لَخرٍ   .745  .1111  َأو الثَََّلِث
َماعِ ُثمَّ عملموُّ ِقدَ   .746  .1111  ه الن ُّزمولم َكاْْلَنْ َواعِ َوِضدُّ   ِم السَّ
ةم اْلعملموُّ ِعْنَد النَّظَرِ   َوَحْيثم ذممَّ فَ ْهَو َما ُلَْ َيمْرَبِ   .747  .1112 حَّ  َوالصِّ

                                                 

 (4/171أي بان يقال: "نَ َهَج" اْلمر و"أنْ َهَج" وضح. )احملكم "نَ َهَج"(1)
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َندْ  نِ َواَِلبْ  .616  .1113  ِمْن َعاُلٍِ يَ ْنزِلم أَْو َعاٍل فَ َقدْ   ِحبَّاَن: ِإَذا َداَر السَّ
 فَاْلَعَوامم  ْسَنادَ اْْلِ  تَ رَ  َوِإنْ   ْعَلمم فَاْْلَ   َمْْتِ لِلْ    (1)تَ َرى   فَِإنْ  .617  .1114
   غ ر ي ب  أ ل ف اظ  ال  ح اد يث    

ْلٌف َأوَّلم   .759  .1115  َمْن صنََّف اْلَغرِيَب ِفيَما نَ َقلموا  َوالنَّْضرم َأْو َمْعَمرم خم
تَ َفى ،و عمبَ ْيدٍ بم ُثمَّ تَ َلى أَ   .761  .1116  َفاُثمَّ ََحٌْد صن َّ  ،القمَتِبُّ   َواق ْ
 لَّْصتمهم َمَع َزَواِئَد ت مَعدّْ   ِثِْي الَن أَْعَلى، َوَلَقدْ َواْبنم اْْلَ  .624  .1117
َر أَْهِل اْلَفنِّ   َواََل خَتمْض بالظَّنِّ  ،ِبهِ  فَاْعنَ   .761  .1118  َواََل ت مَقلِّْد َغي ْ
ْرَتهم بِاْلَوارِدِ   .762  .1119 رم َما َفسَّ  (56ح)"د  الدُّخِّ ب الدُّخ ان  َل ب ن  ص ائ  "    كَ   َوَخي ْ
ْرِمِذي  .763  .1121 َرهم   ، َواحْلَاِكمم (57ح)َكَذاَك ِعْنَد الت ِّ  َواِهمم   َوْهَو    (2)اجلَِْماعَ    َفسَّ
   ال م س ل س ل    

 ِفيِه الرَُّواةم َواِحًدا فَ َواِحَدا  ممَسْلَسلم احلَِْديِث َما تَ َواَرَدا  .764  .1121
لِِّهْم:   (3)ْو َوْصَف َسَندْ اَ  ،أْو َوْصًفا ،َحااًَل هَلممْ   .765  .1122 ْعتم »َكَقْوِل كم  فَاُتََّدْ  ،«ْسَِ
الم  .621  .1123 رمهم الدَّ ْبِط زمِكنْ   َعَلى اْلَوْصِف، َوِمنْ  (4)َوَخي ْ  ممَفاِدِه زِيَاَدةم الضَّ
هم ِإىَل   .766  .1124  َوقَ لََّما َيْسَلمم َضْعًفا َيْصملم    َُثَاٍن ممثملم َوَقْسمم

                                                 

 ("تَ َرى" بإثبات اْللف ِف املوضعْ على حد قول الشاعر:1)
 َرى قَ ْبِلي أِسْيًا َْيَانًِياَوَتْضَحكم ِميّن َشْيَخٌة َعْبَشِميٌَّة ... كأْن َُلْ ت َ 

 وهو ضرورة على قول، وأما املوضع الثاِن فَل داعي له، وهي ساقطة على كل حال اَللتقاِ الساكنْ.
 4/2244( ومسلم )6617رقم:  8/126و 6173رقم:  8/41و 3155رقم:  4/71و 1354رقم: 2/93رواه البخاري )(56)ح

َما، أَنَّ عمَمَر اْنطََلَق َمَع النَِّبِّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف َرْهٍط ِقَبَل اْبِن َصيَّاٍد، ]احل ( من حديث اْبِن عمَمَر َرِضيَ 2931رقم:  هم ديث، اهللم َعن ْ
َو َقْدَرَك..."وفيه:[ قَاَل َلهم النَِِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإِنِّ َقْد َخَبْأتم َلَك َخِبيًئا" فَ َقاَل اْبنم َصيَّاٍد: هم  ، فَ َقاَل: "اْخَسْأ، فَ َلْن تَ ْعدم  َو الدُّخُّ

"2249رقم:  4/519رواه الِتمذي ) (57)ح ٍْ َخاٍن ممِب ِم ِبدم َما   ( بلفظ: "ِإِنِّ َخَبْأتم َلَك َخِبيًئا"، َوَخَبأَ َلهم "يَ ْوَم تَْأِت السَّ
َمْْتٍ أَْو َسَنْد"، وما أثبتناه أوىل؛ ْلن املسلسل من صفات اْلسناد اَل املْت، وهو الشطر اْلول ِف بعض النسخ: "َحااًَل هَلمْم، أْو َوْصِف ( 2)

 .الذي ِف شرح الناظم وفتح املغيث وفتح الباقي
 ( من طريق اْْلَْصَمِعّي، َعْن َأيب َعْمرِو91تفسْي احلاكم هذا غْي موجود ِف املطبوع، ولعله سقط منه، والذي عند احلاكم )املعرفة ص: (3)

: ْعتم َعِليًّا يَ قمولم ِه، قَاَل: ْسَِ ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ ِِ  ْبِن اْلَعََل
هْ  َها ُثمَّ يَ َناَم اْلَفخَّ ْه ... يَ زمخُّ  طموَب ِلَمْن َكاَنْت َلهم ِمَزخَّ

ة: ا، إذا جامعها. واْلَفخَّ ها َزخًّ ها يَ زمخُّ ها زوجم ة: املرأة، وقد َزخَّ  أن ينام على قفاه وينفخ من الشبع.  قال ابن اْلعرايب: ال ِمَزخَّ
 (3/418، النهاية ِف غريب احلديث واْلثر4/437، مقاييس اللغة7/9و 6/294)هتذيب اللغة

 بتخفيف الَلم للوزن. "الم "الدَّ ( 4) 
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ْلِسَلهْ   .767  .1125  َوبَ ْعٌض َوَصَلهْ  ،(58ح)"أو ل ي ةٍ "   كَ   َوِمْنهم ذمو نَ ْقٍص ِبَقْطِع السِّ
لم[] .622  .1126 : التََّسْلسم ْفَيانَ  ق مْلتم رمهم ممَسْلَسٌل بِاْلفمَقَها  انْ تَ َهى ِلسم  َوَخي ْ
خ ، و ال م ن س وخ        الن اس 

ابَق ِمنْ   .768  .1127 ارِِع السَّ  َوْهَو َقِمنْ  ،َأْحَكاِمِه ِبََلِحقٍ   َواَلنَّْسخم َرْفعم الشَّ
اِفِعي ،ي مْعتَ ىَن ِبهِ  َأنْ   .769  .1128 ارِعِ  ،َذا ِعْلِمهِ   وََكاَن الشَّ  ُثمَّ بَِنصِّ الشَّ
َع تَ رًْكا بَاَن َنْسخٌ   َأْو َصاِحٍب أَْو عمِرَف التَّارِيخم أَوْ   .771  .1129  َورََأْوا ،أمْجِْ
 (59ح)"ال ق ت ل  ف ي ر اب ع ٍة ب ش ر ب ه  "    كَ   َداََلَلَة اِْلْْجَاِع اََل النَّْسَخ بِهِ   .771  .1131
يف     ر يف  ] الت ص ح     [و الت ح 

اَرقمْطيِن َصن ََّفا  .772  .1131 َفا  َواْلَعْسَكرِي َوالدَّ  ِفيَما َلهم بَ ْعضم الرَُّواِة َصحَّ
فم  .628  .1132  حممَرَّفم   َأْحرمفٌ َأْو َشْكلمهم اََل   َفَما ي مَغي َّْر ن مْقطمهم ممَصحَّ
َنا  .629  .1133 ونم َسَنًدا َوَمت ْ  ظَاِهرًا َوَمْعىَن َوَساِمًعا وَ   فَ َقْد َيكم
وْلِّ   .773  .1134 تًّا"ِف اْلَمْْتِ َكالصُّ رْ »  ْسَناِد كَ ِو ااَِل ، أَ (64ح)"ش ي ًئا"  َغي َّرْ  (61ح)"س   «اْبِن النُّدَّ
َف ِفيِه الطَّرَبِيُّ قَ   .774  .1135 رم »  ااََل َصحَّ ِِ َونَ ْقٍط َذااََل بِ  ،«بمذَّ  الَبا
ت ج م "لِِه:َكَقوْ   َوَأْطَلقموا التَّْصِحيَف ِفيَما َظَهرَا  .775  .1136 ت ج را"(1)َمَكانَ  "اح   (62ح)"اح 

                                                 

، الرَِّحمم  (58)ح ِِ َما ْم َمْن ِِف السَّ ، اْرََحموا َمْن ِف اَْلْرِض يَ ْرََحْكم مم الرََّْحَنم ْجَنةٌ حديث اْلولية: "الرَّاَِحموَن يَ ْرََحمهم ِمَن الرََّْحَِن، َفَمْن َوَصَلَها   شم
(، ومن أصحاب الصحيح؛ 1924رقم:  4/323( والِتمذي )4941رقم:  4/285َوَصَلهم اللَّهم َوَمْن َقطََعَها َقطََعهم اللَّهم"، رواه أبو داود )

عبد اهلل بن عمرو، عن عبد  ( كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أيب قابوس موىل7274رقم:  4/175احلاكم )
 اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه. قال الِتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهم، فَِإْن َعاَد ِف الرَّابَِعِة فَاقْ ت ملموهم"، رواه أبو داود )" (59)ح ( 1444رقم:  4/48( والِتمذي )4482رقم:  4/164َمْن َشِرَب الَْمَر فَاْجِلدم
رقم:  4/413( واحلاكم )4446رقم:  11/295(، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان )2573رقم:  2/859والفظ له وابن ماجه )

  ( من حديث معاوية رضي اهلل عنه.8117
ْهِر"،رواه مسلم) (61)ح  .( عن أيب أيوب رضي اهلل عنه1164رقم:2/822"َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أَتْ بَ َعهم ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل َكاَن َكِصَياِم الدَّ
(،  ورواه أيضا من طريق حممد بن العباس الزاز، 633رقم:  1/296رواية الصوْل، ذكرها الطيب من طريق الدارقطين)اجلامع (61)ح

 قطتْ اللتْقال: حضرت الصوْل وقد روى حديث: "َمْن َصاَم َرَمَضاَن.." فقال: "َوأَتْ بَ َعهم َشْيًئا ِمْن َشوَّاٍل" فقلت: أيها الشيخ، اجعل الن
 (4/675ُتت الياِ فوقها، فلم يعلم ما قصدت، فقلت: إَّنا هو: "ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل"، فرواه على الصواب. )تاريخ بغداد 

 ("اْحَتَجْم َمَكاَن" باْلدغام الكبْي.1)
ْسَحاَق ( من طريق إِ 55رقم: 187(: ومسلم ِف كتاب التمييز )ص:21618رقم:  35/484رواه هبذا اللفظ املصحف: أَحد ) (62)ح

َمْربمِن َعْن بمْسِر ْبِن َسِعيٍد، َعْن زَْيِد  وَل اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن ِعيَسى، عن اْبِن هَلِيَعَة قَاَل: َكَتَب ِإَْلَّ مموَسى ْبنم عمْقَبَة  ْبِن ثَاِبٍت: "أَنَّ َرسم
وِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم.اْحَتَجَم ِِف اْلَمْسِجِد، ق مْلتم اَِلْبِن هَلِيَعَة: ِف   =       َمْسِجِد بَ ْيِتِه؟ قَاَل:اََل، ِِف َمْسِجِد الرَّسم
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بموا« َأْحَولٍ »   بِ   «اْْلَْحَدبم »وَ « َعاِصمٍ »   بِ « َواِصلٌ »وَ   .776  .1137  َتْصِحيَف َْسٍْع َلقَّ
َف اْلَمْعىَن ِإَمامم َعنَ َزهْ   .777  .1138  (63ح)"ال ع ن  ز ه  "َِبِديِث « اْلَقِبيلَ »َظنَّ   َوَصحَّ
وَن نَ وْ   .778  .1139 كم ْم َظنَّ سم  َخاَب ِف ظمنمونِهْ  ،(64ح)«َشاَةٌ »َفقاَل:   نِهْ َوبَ ْعضمهم
ت ل ف  ال ح د يث     ك م  و ال م ت ش اب ه  ]م خ     [و ال م ح 

ْخَتِلفِ  .639  .1141 ْوِع َحِفي  َأوَّلم َمْن َصنََّف ِف اْلمم ْن ِبَذا الن َّ اِفِعي، َفكم  الشَّ
يعم اْلِفَرقِ  .641  .1141 يِن تَ   فَ ْهَو ممِهمٌّ، َوْجَِ قِ ِف الدِّ  ْضَطرُّ َلهم َفَحقِّ
َا َيْصلمحم ِفيِه َمْن َكَملْ  .641  .1142  َواْعَتَملْ  ،َوَحِديثًا ،َوَأْصَلً  ،ِفْقًها  َوِإَّنَّ
 َوأَْمَكَن اجلَْْمعم َفََل تَ َناف مرم   َواْلَمْْتم ِإْن نَافَاهم َمْْتٌ آَخرم   .779  .1143
و ى"َمعْ (65ح)"َل  ي ور د  "َكَمْْتِ   .781  .1144  َعْدَوا (67ح)"و ف ر  " ،يم لِلطَّْبعِ فَالن َّفْ   (66ح)"َل  ع د 
: خَمْصموٌص هِبََذا  َوِقيَل: َبْل َسدُّ َذرِيَعٍة، َوَمنْ  .644  .1145  َما َوَهنْ  ،يَ قمولم
حْ  ،َأْو اََل   فَِإْن َنْسٌخ َبَدا فَاْعَمْل بِهِ  ،اََل  َأوْ   .781  .1146  َواْعَمَلْن بِاْْلَْشَبهِ  ،فَ َرجِّ
رم َما عموِرَض فَ ْهَو الْ  .646  .1147 ْحَكمم َوَغي ْ  تَ ْرَجَم ِف ِعْلِم احلَِْديِث احْلَاِكمم   مم
 تَْأِويلمهم، َفَل َتَكلَّْم َتْسَلمِ   َوِمْنهم ذمو َتَشابمٍه ُلَْ ي مْعَلمِ  .647  .1148

                                                 

 =   قال مسلم: هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها ِف املْت واْلسناد ْجيعا، وابن هليعة املصحف ِف متنه املغفل ِف إسناده.
( بلفظ: 781رقم:  1/539( ومسلم )7291رقم:  9/95و 6113رقم:  8/28و  731رقم:  1/147قلت: ورواه البخاري )

ْجرَ  رًَة خممَصََّفًة، أَْو َحِصْيًا"، وقي رواية: "اختَََّذ حم َجي ْ ولم اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم حم ْسِجِد ِمْن َحِصٍْي"."اْحَتَجَر َرسم
َ

 ًة ِف امل
ََْنم ِمْن َعنَ زََة، َقْد َصلَّى النَِّبُّ َصلَّى اهللم هو أبو موسى حممد بن املثىن العَ  (63)ح ََْنم قَ ْوٌم لََنا َشَرٌف،  َعَلْيِه  َنزِي، ذكر الدارقطين أنه قَاَل يَ ْوًما: 

َم أَنَّ  َنا، ِلَما رمِوَي أَنَّ النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ِإىَل َعنَ َزٍة، تَ َوهَّ َها النَِّبُّ َصلَّى اهللم َوَسلََّم إِلَي ْ َا اْلَعنَ َزةم الَِِّت َصلَّى إِلَي ْ هم َصلَّى ِإىَل قَِبيَلِتِهْم، َوِإَّنَّ
َها. )اجلامع ْلخَلق الراوي وآدا َ يََدْيِه فَ ت مْنَصبم فَ يمَصلِّي إِلَي ْ ْْ  (1/295ب السامعَعَلْيِه َوَسلََّم ِهَي َحْربٌَة َكاَنْت ُتمَْملم بَ 

ْنتم بَِعَدِن اْلَيَمِن يَ ْوًما َوأَْعرَايبٌّ يمَذاكِ 148اكم )املعرفة ص: قال احل (64)ح : كم ٍد اْلَفِقيِه، يَ قمولم ْعتم أَبَا َمْنصموِر ْبِن َأيب حممَمَّ رمنَا، فَ َقاَل: َكاَن (: ْسَِ
َ يََدْيِه َشاةً  ْْ ولم اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َصلَّى َنَصَب بَ  ولم اللَِّه َصلَّى اهللم َعلَْيِه َوَسلََّم ِإَذا َرسم َِ ِِبمْزٍِ ِفيِه: َكاَن َرسم ، فَأَْنَكْرتم َذِلَك َعَلْيِه، َفَجا

َو "َعنَ َزٌة"، َأْي َعًصا. َا هم : َأْخطَْأَت ِإَّنَّ ْلتم َ يََدْيِه عنزة، فَ َقاَل: أَْبِصْر، فَ قم ْْ  َصلَّى َنَصَب بَ 
"، رواه البخاري )"اََل يمورَِدنَّ مممْ  (65)ح ( من حديث أيب هريرة 2221رقم:  4/1743( ومسلم )5771رقم:  7/138ِرٌض َعَلى ممِصحٍّ

 رضي اهلل عنه.
ونم ِف الرَّْملِ  (66)ح وَل اللَِّه، َفَما بَالم ِإبِِلي، َتكم ِم، فَ َيْأِت الَبِعْيم اَْلْجَربم  َكأَن ََّها الظِّ "اََل َعْدَوى َواََل َصَفَر َواََل َهاَمَة" فَ َقاَل أَْعرَايبٌّ: يَا َرسم َبا

نَ َها فَ يمْجرِب مَها؟ فَ َقاَل: "َفَمْن أَْعَدى اَْلوََّل؟"، رواه البخاري ) لم بَ ي ْ رقم:  7/139و 5771رقم:  7/138و 5717رقم:  7/128فَ َيْدخم
 ( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.2221رقم:  4/1742( ومسلم)5775

وِم َكَما تَِفرُّ ِمَن اَْلَسِد"، رواه البخاري )"اَلَ َعْدَوى وَ  (67)ح ْجذم
َ

( من حديث 5717رقم:  7/126اَلَ ِطيَ رََة َواََل َهاَمَة َواَلَ َصَفَر، َوِفرَّ ِمَن امل
 أيب هريرة رضي اهلل عنه.
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 (69ح)"أ ن ز ل  ال ق ر آن "َكَذا َحِديثم   (68ح)""إ ن ه  ي  غ ان  ِمْثلم َحِديِث  .648  .1149
   يث  د  ح  ال   اب  ب  س  أ    

 ي ِف َسَبِب الثَارِ فَاْلعمْكربَِ   وَّلم َمْن َقْد أَلََّف اجلْموبَارِيأَ  .649  .1151
ٌ لِْلِفْقِه َواْلَمَعاِن   َوْهَو َكَما ِف َسَبِب اْلقمْرآنِ  .651  .1151 ِّْ  ممبَ 
" ِمْثلم َحِديثِ  .651  .1152  َسَببمهم ِفيَما َرَوْوا َوقَالموا  (71ح)"إ ن م ا ال ع م ال 
ر  ل  " .652  .1153  ِفيِه َصَلحْ  "ام ر أ ةٍ "ِمْن َُثَّ ِذْكرم   (71ح)"مِّ ق  ي ٍس ك ي  ن ك ح  م ه اج 
   [ون  ت  م  ال   يخ  ار  و  ت    ة  ف  ر  ع  م  ]  

تموِن َمْن يملِ ْم                          .1154 رِْع َوالنَّْسَخ َعِلْم[  ]َوِعْلمم تَارِيِخ اْلمم َِ الشَّ  ِبِه، اْبِتَدا
[«بَ ْعَد َذاكَ »وَ   «قَ ْبِل َذا»َك   َعْن         «ِر اْْلَْمَرْينِ آخِ »وَ  «َأوَّلٍ »]بِ     .1155  ، فَاْسَتِْبْ
   م ع ر ف ة  الص ح اب ة    

َو اْلبمَخارِيُّ   َوَأوَّلم اجْلَاِمِع لِلصََّحابَةِ  .672  .1156  َصابَةِ َوِف اْْلِ  ،هم
 فَ ْليمْستَ َفدْ  ،لًَّدالَّْصتمهم جممَ   َأْكثَ َر ِمْن َْجٍْع َوَُتْرِيٍر، َوَقدْ  .673  .1157
 وِقيَل: ِإْن طَاَلْت وُلَْ ي مثَبَّتِ   صمْحَبةِ  ذمو   ممْسِلًما  النَِّبِّ   (1)[يقِ ]اََل   .786  .1158

                                                 

َغانم َعَلى قَ ْلِِب، َوِإِنِّ َْلَْستَ ْغِفرم اهلَل ِِف اْليَ ْوِم ِمائََة َمرَّ  (68)ح ( من حديث اْلغر بن عبد اهلل 2712رقم:  4/2175ٍة"، رواه مسلم )"إِنَّهم لَي م
 املزِن رضي اهلل عنه.

َر"، رواه البخاري ) (69)ح َعِة َأْحرمٍف، فَاقْ َرِموا ِمْنهم َما تَ َيسَّ ْرآَن أمْنزَِل َعَلى َسب ْ  4992رقم:  6/184و 2419رقم:  3/122"ِإنَّ القم
 ( من حديث عمر رضي اهلل عنه.818رقم: 1/561( ومسلم )7551رقم:  9/159و 6936رقم:  9/17و 5141رقم:  6/194و

ولِهِ  (71)ح لِّ اْمرٍِئ َما نَ َوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَتمهم ِإىَل اللَِّه َوَرسم َا ِلكم يَّاِت، َوِإَّنَّ َا اَْلْعَمالم بِالن ِّ ولِِه، َوَمْن َكاَنْت ِهجْ "ِإَّنَّ َرتمهم ، َفِهْجرَتمهم ِإىَل اللَِّه َوَرسم
َها، َفِهْجرَتمهم ِإىَل َما َهاَجَر إِلَْيِه"، رواه البخاري ) رقم:  3/145و 54رقم:  1/21و 1رقم:  1/6ِإىَل دمنْ َيا يمِصيب مَها، أَْو ِإىَل اْمَرأٍَة يَ ْنِكحم

( 1917رقم:  3/1515( ومسلم )6953رقم:  9/22و 6689رقم:  8/141و 5171رقم:  7/3و 3898رقم:  5/56و 2529
 ن طرمق عن يَي بن سعيد اْلنصاري، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر رضي اهلل عنه.م

ٌل َخَطَب اْمرَأًَة ي مَقالم هَلَا: 8114رقم:  6/3546قصته رواها أبو نعيم )معرفة الصحابة (71)ح ( من حديث اْبِن َمْسعموٍد قَاَل: َكاَن ِفيَنا َرجم
يِه ممَهاِجَر أممِّ قَ ْيٍس. ورواه أممُّ قَ يْ  نَّا نمَسمِّ رقم:  9/113الطرباِن )املعجم الكبْي ٍس، فَأََبْت أَْن تَ زَّوََّجهم َحىتَّ ي مَهاِجَر، فَ َهاَجَر فَ تَ َزوََّجَها، َفكم

ٌل لَِيتَ َزوَّجَ 8541 َو لَهم، قَاَل: َهاَجَر َرجم ى ممَهاِجَر أممِّ قَ ْيٍس.  ( عنه بلفظ: َمْن َهاَجَر يَ ْبَتِغي َشْيًئا فَ هم  اْمرَأًَة ي مَقالم هَلَا: أممُّ قَ ْيٍس، وََكاَن يمَسمَّ
(: إسناده صحيح على شرط الشيخْ، لكن ليس فيه أن حديث اْلعمال سيق بسبب ذلك، وُل أر ِف 1/11قال احلافظ )فتح الباري 

 شيِ من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. 
ا أثبتناه هكذا مع اشِتاطنا عدم التصرف ِف ألفاظ ألفية العراقي ْلن الناظم نفسه قال: ولو قيل ِف النظم "اََلِقي" ( ِف اْلصل "رَاِئي"، وإَّن1)

 النِب كان أوىل، ولكن تبعت فيه عبارة ابن الصَلح، فالعبارة الساملة من ااَلعِتاض أن يقال: الصحايب من لقي النِب صلى اهلل عليه وسلم
 َلم...قلت: وإيراد اللفظ الساُل من ااَلعِتاض أوىل من اتباع اللفظ جملرد أنه ِف الكتاب املنظوم.مسلما ُث مات على اْلس
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َسيِِّب َعزَاَذا اَِل وَ  ،َمْعهم   (1)َغزَا وْ أَ  اًما عَ  قَاَم أَ   َمنْ  وِقيَل:   .787  .1159  ْبِن الْ مم
[ َوِقيَل: كم ارَ دْ ااَِل  َوِقيَل:] .654  .1161 [نْ عَ وَ ] ِقيَل: َمْع طمولٍ وَ   رَاِشدم  هم يمْسِندم
يِن َوَلوْ  .656  .1161  َواجلِْنُّ رََأْوا، خَتَلََّل الرِّدَّةم   َوَشْرطمهم اْلَمْوتم َعَلى الدِّ
وهَلمْم دموَن َمَلِئكٍ  .657  .1162  ، َوَما بَ عمْد[وعمدَّ اْلَمِسيحم ِفيِهمم   دْ قَ وَ ] ،دمخم
 َوَلوْ  ،قَ ْوِل َصاِحبٍ  وْ أَ  ،تَ َواتمرٍ   اَوْ  ،اْشِتَهارٍ َوت مْعَرفم الصُّْحَبةم بِ   .788  .1163
وٌل، ِقيَل: اََل   َقِد ادََّعاَها َوْهَو َعْدٌل قمِبََل   .789  .1164 ْم عمدم   َمْن َدَخََل َوهم
نَ  ِف   .791  .1165 َوِوي: َأْْجََع َمْن ي مْعَتدُّ بِهْ   اََل َيْشَتِبهْ  هم[َضْعفم وَ ]ٍة،       ِفت ْ  الن َّ
ْم،[ .791  .1166 يَقةم أََنٌس، ابْ   ِستَّةم   رمونَ     ثِ     كْ      مم الْ وَ  ]تَ ْوثِيَقهم دِّ  نم عمَمَر، الصِّ
َريْ رَةِ   .791  .1167 ، َجابٌِر أَبمو هم مْ   الَبْحرم  َحِقيَقةِ  الْ   ِف  َبْحرم َوالْ  ، (2)َأْكثَ رمهم
َوى  .792  .1168  َقْد َجَرى ،َواْبنم َعْمرٍو ،َواْبنم الزَُّبْيِ   َوْهَو وابنم عمَمرا ،َأْكثَ رم فَ ت ْ
ْهَرِة  َعَلْيِهمم   .793  .1169  واَل َمْن َشاَكَلهْ  ،َمْسعمودٍ  لَْيَس اْبنَ   «الَعَباِدلهْ »بِالشُّ
 ِف الِفْقِه أَتْ َباٌع يَ َرْوَن قَ ْوهَلممْ   َوْهَو وَزْيٌد واْبنم َعبَّاٍس هَلممْ   .794  .1171
َوىفَ الْ  ثَ رَ كْ أَ  دْ ]قَ  .663  .1171  اْلَبَ رّْ  اهْلَاِدي [هم َوَزْوَجةِ   لِ   َوْنَْ   عمَمرْ ٌب كَ اِصحَ  ت ْ
ْم ِعْشرموَن اَل ت مَقلِّلِ َوبَ ْعدَ   َوَعِلي ،[َوَزْيدٍ ] ،َمْسعمودٍ  [اْبنِ ]ُثمَّ  .664  .1172  هم
ا .665  .1173 ْم َمْن َقلَّ ِفيَها ِجدَّ ا  َوبَ ْعَدهم  ِعْشرموَن بَ ْعَد ِماَئٍة َقْد عمدَّ
 َوأميَب  ،ممَعاذٌ  ،َعْهَد النَِّب َزْيدٌ   يْ وََكاَن ي مْفِِت اْلمَلَفا اْبنم َعْوٍف اَ  .666  .1174
 ِستَِّة َأْصَحاٍب ِكَباٍر ن مَبََل   ِعْلمم ِإىَل : انْ تَ َهى الْ َوقَاَل َمْسرموقم   .795  .1175
ِِ  ،َزْيدٍ   .796  .1176 ْرَدا  يِّ َمْع َعلِ  ،عمَمَر، َعْبِد اهللِ   َمْع أميَبِّ  ،َأيب الدَّ
ْرَدا بَ   والبَ ْعضم َجَعلْ  ،ُثمَّ انْ تَ َهى ِلَذْينِ   .797  .1177  َدلْ اَْلْشَعرِيَّ َعْن َأيب الدَّ
هْ  .667  .1178 ْم ِعدَّ هم هْ   َوَْجََع اْلقمْرآَن ِمن ْ َْ فَ بَ ْعٌض َعدَّ  فَ ْوَق الثََّلِث
انْ  .668  .1179 ْصطََفى َذومو الشَّ ِم اْلمم َعرَا انْ  ،وََكْعبٌ  ،اْبنم َرَواَحةَ   َوشم  َحسَّ

                                                 

 ( "أَْو َغزَا" وِف نسخة: "َو َغزَا".1)
 اقتصر املصنف على ذكر ستة منهم، وهلم سابع وهو: أبو سعيد الدري رضي اهلل عنه، وقد نظم السبعة بعضهم بقوله:(2)

َضرَسْبٌع ِمَن الصَّحْ  ْخَتاِر َخْْيِ مم  ِب فَ ْوَق اْْلَْلِف َقْد نَ َقلموا ... ِمَن احلَِْديِث َعِن الْ مم
يَقٌة  َواْبنم  َعبَّاٍس َكذَ   ا  اْبنم  عمَمرأَبم     و  هم    َريْ        َرَة  َس       ْع      ٌد  َج    ابِ    ٌر  أَنَ      ٌس ... ِصدِّ
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   [و ط ب  ق ات  ه م   الص ح اب ة  ع د د  ]  
مْ   .798  .1181 عموَن أَْلًفا بَِتبموكٍ   رْ فَ َقْد َظهَ  ؛َوالَعدُّ اََل َيْصمرمهم  َوَحَضرْ  ،َسب ْ
 (2)تَِنضّْ  آاََلٍف   (1)َعْن َذْيِن َمْع أَْرَبعِ   َوقمِبضْ  ،احَلجَّ أَْربَ عموَن أَْلًفا  .799  .1181
ْم ِطَباٌق ِإْن ي مَرْد تَ ْعِديدم   .811  .1182  ِقيَل: اثْ َنَتا َعْشَرَة أَْو َتزِيدم   َوهم
ةِ  .675  .1183 وا مبَكَّ  يَِليِهمم َأْصَحابم َداِر النَّْدَوةِ   فَاَْلوَّلموَن َأْسَلمم
َهاِجرموَن لِْلَحَبَشهْ  .676  .1184 ْب ِإىَل اْلَعَقَبهْ   ُثمَّ اْلمم  ُثمَّ اثْ َنَتاِن اْنسم
َهاِجرِيَن لِقمَبا .677  .1185  َويَِلي َمْن َغرَّبَا ،َفَأْهلم َبْدرٍ   َفَأوَّلم اْلمم
َعةم الرِّْضَوانِ  ،ِمْن بَ ْعِدَها .678  .1186  َوبَ ْعدم ضممّْ  ،َمْن بَ ْعَد صمْلٍح َهاَجرموا  ُثمّْ  ،فَ بَ ي ْ
َياٌن رََأْوا ،ممْسِلَمَة اْلَفْتحِ  .679  .1187 لِّ َفْضٌل لْ ]لِ   َفِصب ْ  [ْواضَ َقْد مَ (72ح)ٍن"ق  ر   ر  ي   "خ  كم
ًما الص ح اب ة  أ ف ض ل  ]      [و أ ق د م ه م  إ س ل 

يقم ُثمَّ عمَمرم َواْْلَ   .811  .1188 دِّ  ْكثَ رم َوْهَو اْْلَ  ،هم عمْثَمانم َوبَ ْعدَ   ْفَضلم الصِّ
َلهم   .812  .1189 ِكي ،َأْو فَ َعِليٌّ قَ ب ْ ْلٌف حم : َوقَ ْولم الَوْقِف َجا َعْن َماِلكِ   خم  ق مْلتم
تَّةم الْ   .813  .1191 ٌد، فَالْ   َباقموَن، فالَبْدرِيَّهْ فَالسِّ َعةم الْ َمْرِضيَّهْ َفأمحم  بَ ي ْ
يقِ َخِدَيَ   ْزَواِج بِالتَّْحِقيقِ َوأَْفَضلم اْْلَ  .687  .1191 دِّ  ٌة َمَع ابْ َنِة الصِّ
 َعاِئَشٍة َوابْ َنِتِه اْلمْلفم قمِفي  َوِف  ،ثَالِث مَها اْلَوْقفم  :َوِفيِهَما .688  .1192
 [َفاقِ الن ِّ  بِ حِ اََل َتزِْغ َكصَ ]فَ   فَاْلبَ َواِقي ،يَِليِهَما َحْفَصةم  .689  .1193
َْ   َوَفْضلم  قَاَل:   .814  .1194 ابِِق  َوَقدْ   ،َبْدرِيٌّ   ، َوِقيَل:(3)مْ هم  َفِقيَل:   َوَردْ   َقدْ   السَّ
، واْختَ َلفْ ْهلم الْ اَ  ِقيَل: َبلَ   .815  .1195 ِ ْْ َلتَ  مم َأْسَلَم قَ ْبلم؟ َمْن َسَلفْ   ِقب ْ  أَي َّهم
ِعي ِإْجَاَعهم ُلَْ ي مْقَبلِ   ِقيَل: أبو َبْكٍر، وِقيَل: بْل َعِلي  .816  .1196  َوممدَّ
 اِدََيَة ات َِّفاقَ بَ ْعٌض َعَلى خَ   اوادَّعى ِوفَاقَ  ،َوِقيَل: َزْيدٌ   .817  .1197

                                                 

 لعراقي: أسقطت اهلاِ من أربع آاَلف لضرورة الشعر، وإن كان اْللف مذكرا.("أَْربَِع آاََلٍف" قال ا1)
 (قال العراقي: "تَِنّض" بكسر النون وتشديد الضاد أي تتيسر، يقال: خذ ما َنضَّ لك من دين، أي تيسر حكاه اجلوهري.2)

ْم ُثمَّ الَِّذيَن يَ لمونَ هم  (72)ح ْم قَ ْرِن ُثمَّ الَِّذيَن يَ لمونَ هم رمكم ِ أَْو "َخي ْ ْْ : اََل أَْدرِي أَذََكَر النَِِّبُّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ْعدم قَ ْرنَ  ْم"، قَاَل ِعْمرَانم
( ومسلم 6695رقم:  8/141و 6428رقم:  8/91و 3651رقم:  5/2و 2651رقم:  3/171َثَلَثًَة، ...احلديث، رواه البخاري )

  رضي اهلل عنهما.( عن حديث عمران بن حص2535ْرقم:  4/1964)
ْم" يعين املذكورين أخْيا ِف ِف البيت )3)  .(، وهم أصحاب بيعة الرضوان.813 .1191( "َفِقيَل: هم
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ْيخم ِلَذانَ ت َ جْ َوا]   .1198 مم  ىَقْد رَأَ ف َ   اقَ ََل طْ إِ  َب الشَّ  [اقَ افَ وِ  وَْجَْعهم
مْ   َأوَّلم َمْن َأْسَلَم ِف الرَِّجالِ  .685  .1199 ي مقمهم  َوَزْيدم ِف اْلَمَواْل  ،ِصدِّ
َغرْ  ،َخِدََيةٌ  َوِف النَِّسا .686  .1111  َلٌل اْشتَ َهرْ َوالرِّقِّ بِ  ،َعَليٌّ   َوِذي الصِّ
ر  ]   تًا  الص ح اب ة  آخ     [ل ط ائ ف   -م و 

 َماَت َعاَم ِمائَةِ  ،بمو الطَُّفْيلِ أَ   َوَماَت آِخرًا ِبَغْْيِ ِمْريةِ   .818  .1111
اِئبم بالْ َمِديَنةِ   .819  .1112 َلهم السَّ ةِ اَ  ،ْو َجاِبرٌ اَ  ،َأْو َسْهلٌ   وقَ ب ْ  ْو مبَكَّ
 بمو الطَُّفْيِل ِفيَها قمربَا أَ ِإْن اََل   ِخرم هِبَا ابنم عمَمرَاوِقيَل: ااََل   .811  .1113
وَفةِ الْ ْوََّف َقَضى بِ  أَ يب نم أَ وابْ   َبْصَرةِ  الْ اِلٍك بِ نم مَ وأََنسم بْ   .811  .1114  كم
[ : َماتَ ]َوِقيلَ  .692  .1115 َفةٍ   أَْو أَبمو َعْمٌرو بَ ْعدم َحي ْ  [َصوَّبموا يَّ ْسَلمِ ْْلَ اوَ ] ،جم
اِم فَاْبنم بمْسٍر اَ وَ   .812  .1116 ْلٌف، وَ   اِهَلهْ ْو ذمو بَ الشَّ  َواثَِلهْ  ِقيَل: ِبِدَمْشقَ خم
 َقَضى عمْرسَ ِة الْ يرَ زِ جَ  الْ نَّ بِ إِ وَ   نم بمْسٍر قمِبَضاابْ   َِحْصَ نَّ ِف إِ وَ   .813  .1117
َْ أَ وِبفِ   .814  .1118  يِ زْ ِن جَ اِرِث بْ حَ  نم الْ ابْ وِمْصَر فَ   بمو أميَبِّ َلْسِط
َلهم وَ   َيَماَمةِ الْ ْرَماسم بِ قمِبَض اهلِْ وَ   .815  .1119  ةِ بَ ْرقَ رمَوْيِفٌع بِ قَ ب ْ
َكرََّمهْ َبَة الْ يْ ْو ِبطَ اَ  ،اِديًابَ   َسَلَمهْ وَ  ،ِقيَل: ِإْفرِيِقيَّةٍ وَ   .816  .1111   مم
اَوِف ِسِجْسَتاَن اْْلَ   (1)ِبَسْمَرقَ ْنَدا   اْلَفْضلم    َوقمِبَض  .696  .1111  ِخْيم اْلَعدَّ
رم بِالطَّاِئفِ  .694  .1112  [يُّ ضِ َمرْ ى الْ كَ حَ وَ ] ،بَِأْصبَ َهانَ   َواجلَْْعِديُّ  ،َواحْلَب ْ
َوِوي: َما .697  .1113  َبْدرًا َمَع اْلَواِلِد ِإاَلَّ َمْرِثَدا  َعَرفموا َمْن َشِهَدا الن َّ
هم بِاْلَمْعىَن   َواْلبَ َغِويُّ زَاَد َأنَّ َمْعَنا .698  .1114  َوأَبَهم َوَجدَّ
وا َصَحابَهْ  .699  .1115  قمَحاَفهْ َحارِثَةم اْلَمْوىَل أَبمو   َوأَْرَبٌع تَ َواَلدم
يِق ممَّْن َهاَجرَا .711  .1116 دِّ  َمْن َواِلَداهم َأْسَلَما َقْد أمثِرَا  َوَماِسَوى الصِّ
يِقِهم  َولَْيَس ِف َصَحابٍَة َأَسنُّ ِمنْ  .711  .1117 َهْيٍل فَاْسَتِْبْ  ،ِصدَّ  َمَع سم
ْم ِدْحَيةٌ  .712  .1118 ب ر يل  "  اجلَِْميلم  َأْْجَلمهم  (73ح)"ج اء  ع ل ى ص ور ت ه  ج 

                                                 

يم وفتح ("َس ْمَرقَ ْند" قال احلموي: بفتح أّوله وثانيه. وقال الفْيوزآبادى: إسكان امليم حلن. وقال الصاغاِن: أمولَع أهل بغداد بإسكان امل1)
 (2/218، إسعاف ذوي الَوطَر 241، القاموس ص:3/246ال اْلثيويب: هذا املشهور هو املتعْ هنا للوزن. )معجم البلدانالراِ.اه  ق

ََلمم يَْأِت النَِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم ِِف صموَرِة ِدْحَيَة"، رواه أَحد ) (73)ح حديث اْبِن ( من 5857رقم:  11/111"َكاَن ِجرْبِيلم َعَلْيِه السَّ
 (: إسناده صحيح على شرط مسلم.3/114عمَمَر، وقال اْللباِن )السلسلة الصحيحة
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   م ع ر ف ة  الت اب ع ين    
تَِّصلِ   وَّلِ َوِمْن ممَفاِد ِعْلِم َذا َواْْلَ  .713  .1119 ْرَسِل َواْلمم  َمْعرَِفةم اْلمم
ِقي ِلَمْن َقْد َصِحَبا التَّابعم وَ   .817  .1121 هم: أْن َيْصَحَبا  الَلَّ  َولِْلَخِطيِب َحدُّ
ْم ِطَباقٌ   .818  .1121 هلمممْ   ِقيَل: ََخَْس َعَشَرهْ  ؛َوهم  : رمَواةم كلِّ الَعَشَرهْ َأوَّ
 َوِقيَل: ُلَْ َيْسَمْع ِمِن اْبِن َعْوفِ   َوقَ ْيٌس الَفْردم هِبَذا الَوْصفِ   .819  .1122
 َبْل ِقيَل: ُلَْ َيْسَمْع ِسَوى َسْعٍد فَ َقطْ   َوقَ ْولم َمْن عدَّ َسِعيًدا فَ َغَلطْ   .821  .1123
 اهم َوَرَداَوِسوَ  ،وَعْنهم قَ ْيسٌ   ْفَضلم ِعْنَد َأَْحََداَلِكنَّهم اْْلَ   .821  .1124
وَفةِ ْهلم الْ َقَرِن أمَوْيًسا اَ والْ   َبْصَرةِ َحَسَن أَْهلم الْ  َوَفضََّل الْ   .822  .1125  كم
ِِ   وِف   .823  .1126 َْ   ِنَسا ْرَدا  (1)ْبَدااْْلَ    التَّاِبِع  َحْفَصةم َمْع َعْمَرَة أممِّ الدَّ
ِم َوِف الْ   .824  .1127 عَ  ِكَباِر الفمَقَها ب ْ  ةم  عمْروَ ُثمَّ  ،َقاِسمم الْ  ،َخارَِجةم   ةم السَّ
َلْيَمانم   .825  .1128 اِبعم ذمو اْشِتَباهِ  ،َسِعيدم   عمبَ ْيدم اهللِ  ،ُثمَّ سم  والسَّ
ا أَبمو َسَلَمةٍ   .826  .1129  ِخََلٌف قَائِمم  ،و َبْكرٍ َأْو َفأَبم   َأْو َساُِلم  ،ِإمَّ
وَن َجاِهِليًَّة َفَسمّْ والْ   .827  .1131 ْدرِكم َْ    مم َوْيٍد ِف أمَممْ   ،خممَْضَرِم  َكسم
 َوَما رمَأْوهم عمدَّ ِمْن رمَواتِهِ   مم اْلَمْولمودم ِف َحَياتِهِ يَِليهِ  .712  .1131
، َوِقسِ   ِقي أََنسِ اََل َوآِخرم الطَِّباِق  .716  .1132  َوَساِئٍب َكَذا صمَديٌّ
ْم َقَضى .715  .1133 هم ْم َمْوتًا َمَضى  وَمْعَمٌر َأوَّلم َمْن ِمن ْ  َوَخَلٌف آِخرمهم
ائِعم  تَ ِف   اِبعم  الطَِّباِق التَّ َوَقْد ي مَعدُّ ِف   .828  .1134 ونم الشَّ  اِبِعيِهْم ِإْذ َيكم
مْ   .829  .1135 هم َِ والْ   َأيب الزِّنَادِ كَ   ،احَلْمَل َعن ْ  َوْهَو ذمو َفَسادِ  ،َعْكسم َجا
 َمْن ي مَقاِربم َكابْ يَن ممَقرٍِّن وَ   َوَقْد ي مَعدُّ تَابِِعيًّا َصاِحبم   .831  .1136
   اغ ر  ص  ك اب ر  ع ن  ال   ر و اية  ال     

  الَقْدرِ ْو ِف طَبَ َقًة َوِسنًّا اَ   ْد َرَوى الَكِبْيم َعْن ِذي الصُّْغرِ َوقَ   .831  .1137
ةٍ   ،عٍ ابِ عْن تَ   َوِمْنهم َأْخذم الصَّْحبِ  ،يِهَماَأْو فِ   .832  .1138  َعْن َكْعبِ  َكِعدَّ
 [ْنَصارِيُّ ااََل ]َوَيََْي  ،َماِلكٍ  َعنْ   [الزُّْهرِيُّ دمونِِه:  نْ عَ  تَّاِبِعيل]َوا .719  .1139
 ْسَناَداقَ ْلبمهم اْْلِ  يمَظنَّ  اََل ]َو[  أَفَاَدا [َنازَِل الرَُّواِة َقدْ مَ ] .717  .1141

                                                 

 ("اْْلَْبَدا" أي: اْلبدأ والتقدير: أبدأهن، مبعىن: أوهلن ِف الفضل.1)
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   ة  اب  ح  الص   ن  ع   ين  ع  اب  الت   ن  ع   ة  اب  ح  الص   ة  اي  و  ر    
 َصَحابٍَة فَ ْهَو ظَرِيٌف لِْلَفِطنْ   َعنْ  ،َوَما َرَوى الصَّْحبم َعِن اْلَتْ َباعِ  .721  .1141
ِطيبم أَلََّف ِفيِه احْلَا .721  .1142 وِد اَل يمِصيبم   ِفظم الَْ  َوممْنِكرم اْلومجم
َِ ِعْشرموَن أَثَ رْ   َعْن عمَمرْ  ،َعْن اْبِن َعْبدٍ  ،َكَساِئبٍ  .722  .1143  َوََْوم َذا َقْد َجا
   ر و اي ة  ال ق  ر ان    

رَانِ َوَوقَ َعْت رَِوايَةم اْْلَ  .723  .1144 َها ي مْقَصدم لِْلبَ َيانِ   ق ْ  َوِعْلمم
 [ْواوَ ]ِف َما َقْد رَ  ،«اْلَواوِ »    بِ « َعنْ » ِإْبَدالم   ْسَناِد َأوْ يمَظنَّ الزَّْيدم ِف اْْلِ  َأْن اََل  .724  .1145
َندِ قمَرنَا َمِن اْستَ َوْوا ِف الْ وَ   .833  .1146 نِّ َغالًِبا   السَّ دِ  ،والسِّ ِْ اْعدم  وِقْسَم
لٌّ أَ  ،ممَدِبًَّا  .834  .1147  ذّْ ادم فَ وغْيَهم اْنِفر  ،َعْن آَخرٍ   َخذْ َوْهَو ِإَذا كم
َحاِب أَْرَبٌع ِف َسَندِ وَ  .726  .1148  َوََخَْسٌة، َوبَ ْعَدَها ُلَْ ي مَزدِ   ِف الصِّ
1149.  728. ] ْحبِ  ]ممَدبَّجم يقم  :الصَّ دِّ  ُثمَّ َرَوى الَفارموقم  ،َعْن عمَمرٍ   َرَوى الصِّ
1151.  729.  َِ هم، َوِمْنهم بَ ْعدم فَا  الزُّْهرِي َوِف التَِّباِع َعْن َعطَا  ْدرِ َوَعْكسم
ْيخم   فَ َتاَرًة رَاِويِهَما ممتَِّحدم  .731  .1151 َا َأْو   َوالشَّ ُهم  دم              يَ تَّحِ   (1)َأْحدم
َدبَِّج اْلَمْقلموبم  .731  .1152  ممْسَتوِيًا ِمثَالمهم َعِجيبم   َوِمْنهم ِف اْلمم
ْفَيانَ  ،َماِلكم  .732  .1153 ِلكْ  ،(2)َعْن َماِلكْ  ،يِّ َعْن الث َّْورِ  ،َوَذا  اْلَمِلكْ  َعْن َعْبدِ  ،َعْن سم  سم
ة  وال خ و ات     و     ال خ 
َردموا اْلِ   .835  ْسِلٍم َوذمو]كَ   ْخَوَة بالتَّْصِنيفِ َوأَف ْ  [يفِ احلَْصِ  (3)َسانَ  مم

رم َأٍخ َأًخا  بْ اْشِتَاٍك ِف اْسِم ااََل  ِعْندَ  ي مَرى َكْي اََل  .734  .1154  َوَما َلهم انْ َتَسبْ  ،َغي ْ
نَ ْيفِ   [يفِ رِ عْ الت َّ ِي اْلَوْهِم ِف ]َكَذا لِنَ فْ  .385  .1155 و َثََلثٍَة بَ نمو حم  َفذم
انم   .836  .1156 مَّ ْم السَّ ْفَيانم وَ   أَْربَ َعٌة أَبموهم ْم سم  ََخَْسٌة َأَجلُّهم
ََْوم َبيِن ِسْيِينَا  .837  .1157  ااْجَتَمعموا َثََلثًَة يَ ْرومونَ وَ   وِستٌَّة 
مْ   .838  .1158 َعٌة بَ نمو ممَقرٍِّن، َوهم مْ  ممَهاِجرمونَ   َوَسب ْ هم  لَْيَس ِفيِهْم َعدُّ

                                                 

َا"( 1) ُهم "بسكون احلاِ للوزن، ولو قال:  "َأْحدم  .(2/211سعاف ذوي الَوطَر ، لسلم من هذا التغيْي الشاذ. )إ"أَْو َأَحدم َذْيِن َواِحدم
 بسكون الكاف للوزن. "َماِلْك"(2)
 يعين النسائي. "ذمو َنَسا"( 3)
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َحاِب َبْدرَاوَ  .736  .1159 وَها َسْبٌع اَبْ َنا َعْفرَا  ِإْخَوٌة ِمَن الصِّ  َقْد َشِهدم
ِم َحارِثََة قمْل ثَ َمانَِيهْ    .1161 وا الرِّْضَواِن بِ   ]أَبْ َنا  ْه[يَ بِ يْ دَ حم  الْ َقْد َشِهدم
ْم بَ نمو .737  .1161 هْ   َوِتْسَعٌة ممَهاِجرموَن هم لٌّ حممِْسنم   ،ِميِّ َحاِرٍث السَّ  كم
ا ذمو صمْحَبةِ  ،َأِخي اْبِن َمْسعمودٍ   َواَْلَخَواِن ْجمَْلٌة َكعمْتَبةِ   .839  .1162  ُهم
   ر و اي ة  اآلب اء  ع ن  الب  ن اء  و ع ك س ه    

وا ِفيَما َعِن اْبٍن َأَخَذا  .841  .1163  َكَذا  ،َفْضلِ َكَعبَّاٍس َعِن الْ   ،أبٌ   َوَصن َّفم
ْيمِ وَ  ،بِْنهِ َعْن َبْكِر ا ،واِئلم   .841  .1164   قَ ْومِ ِف  ،َعِن اْبِنِه ممْعَتِمرٍ   يالت َّ
ا أَبمو َبْكٍر َعِن الْ   .842  .1165 ِِ  أَمَّ د اء   ي ال  ف  " ،َعاِئَشةٍ   َحْمرَا  (74ح)"ح ب ة  الس و 
يقِ َواِصفم بِ غملَِّط الْ وَ    َعِتيقِ يب أَ  ْبنم فِإنَّهم اََل   .843  .1166 دِّ  الصِّ
هم َصنََّف ِفيِه الْ   .844  .1167  لِْلَحِفيِد النَّاِقلِ « َمَعالٍ »َو هْ وَ   يَوائِلِ َوَعْكسم
 َماَوَذاَك قمسِّ  ،بم َأْو َجدٌّ اْْلَ   ا َما أمهْبَِماَوِمْن َأُهِِّه ِإذَ   .845  .1168
1169.  846.   ِْ َََْو َأيب  ؛ِقْسَم  َعِن النَِّبِّ  ،َعْن أَِبهِ  ،عمَشرَاالْ   َعْن َأٍب فَ َقْط 
مَ   .847  .1171 هِ لَ ا عَ واْْسمهم  نم َماِلِك بِن ِقْهَطمِ ةم بْ أمَسامَ   اْعَلمِ ِْي فَ ى الشَّ
هم ْو َعْمرٍو أَ َكبَ ْهٍز اَ   يِه بَ ْعَدهم َوالثَّاِن أْن يَزِيَد فِ   .848  .1171  بًا أَْو َجدَّ
وا بِ واْْلَ   .849  .1172  ْعَلىَكِبِْي اْْلَ َجدِّ الْ  ى الْ لَ َلهم عَ   رٍو ََحََْل مْ عَ ْكثَ رم اْحَتجُّ
 ْفَصاِح َواْسِتيَعابِ َل بِاْْلِ َوِقي  [ابِ وَ الصَّ  َصحَّ ااَِلتَِّصالم ِف  دْ ]قَ  .743  .1173
َما أَْرَجحم   َوَهَكَذا نمْسَخةم بَ ْهٍز، َواْختمِلفْ  .744  .1174  َواْلموىَل أمِلفْ  ،أَي ُّهم
َنا َمْن تَ ْرِو َعْن أممٍّ ِِبَقّْ  .745  .1175 ْد هم َها، ِمْثَل َحِديثِ   َواْعدم " َعْن أممِّ  (75ح)"م ن  س ب ق 
: َوفَ ْوَق َذا َوَردْ  ،َعْن ِتْسَعةٍ   فَ َعدّْ  بَا التَِّميِميُّ َوَسْلَسَل اْل   .851  .1176  ق مْلتم

                                                 

اِم"، رواه البخاري ) (74)ح ، ِإاَلَّ ِمَن السَّ ٍِ لِّ َدا ٌِ ِمْن كم َِ ِشَفا ْوَدا ( من طريق أيب بكر  عبد اهلل بن 5687رقم:  7/124"ِإنَّ َهِذِه احلَبََّة السَّ
:حممد بن عبد الرَح َعِت النَِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم يَ قمولم  ...ن بن أيب بكر الصديق، يمعرف بابن أيب عتيق عن َعاِئَشَة: أَن ََّها ْسَِ

ْبِن  ( من طريق ِإْسَحاَق ْبِن ِإبْ رَاِهيمَ 115رقم:  1/39والرواية الِت جاِ فيها وصف ابن أيب عتيق بالصديق رواها الطرباِن )املعجم اْلوسط
 (11/144مموَسى ال ِمْنَجِنيِقّي، وقد حكموا عليه فيها بالوهم. )فتح الباري

َو َلهم"، رواه أبو داود ) (75)ح ٍِ ُلَْ َيْسِبْقهم إِلَْيِه ممْسِلٌم فَ هم َلَة، َعْن أممَِّها 3171رقم:  3/177"َمْن َسَبَق ِإىَل َما َي ْ ( من طريق أممِّ َجنموٍب بِْنتم َّنم
َوْيَدَة بِ  َضرٍِّس، َعْن أَبِيَها َأْْسََر ْبِن ممَضرٍِّس، قَاَل: أَتَ ْيتم سم َها َعِقيَلَة بِْنِت َأْْسََر ْبِن مم النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َبايَ ْعتمهم، فَ َقاَل: ْنِت َجابٍِر، َعْن أممِّ

 (2/459باِن: هذا إسناد ضعيف مظلم. )ضعيف أيب داود"َمْن َسَبَق .. وأم جنوب وأمها وجدهتا اَل يعرف هلم حال، قال اْلل
 



 

 

 73 (          امجلع بني الألفيتني )أألفية العرايق وأألفية الس يوطي يف عمل احلديث

ق     ح     الس اب ق  والل 
وا ِف   .851  .1177 ِ َساِبقِ   اََلِحقِ  َساِبٍق وَ َوَصن َّفم ْْ  َوْهَو اْشِتَاكم رَاِويَ 
 َرَويَا َعْن َماِلكِ  ،َكاْبِن دمَوْيدٍ   َكزمْهرِيٍّ َوِذي َتَدارمكِ   ،َمْوتًا  .852  .1178
َر َكالْ   اِف وَ  َن َوقَ ْرنٌ َثََلثمو  َسْبعٌ   .853  .1179 ْعِفيِّ  أمخِّ افِ  الْ وَ  جم  َخفَّ
ْبِط اللََّذا .751  .1181 َ َأيب َعِليٍّ َوالسِّ ْْ َلِفي قَ ْرٌن َوِنْصٌف يمَْتَذى  بَ   لِلسِّ
ْوِع َأْن اََل  .749  .1181 ْم عملموٍّ َيمَْتَب  ،َحْذفٌ    يمَْسَباَوِمْن ممَفاِد الن َّ  َوَُتِْس
د   م ن  ل م  ي  ر و     انال  ] ع ن ه  إ َل  ر اٍو و اح  د     [و ح 

 اِن َمْن َعْنهم رَاٍو َواِحٌد اََل ثَ   ومْحَدانِ َوممْسِلٌم َصنََّف ِف الْ   .854  .1182
ولِ َمْعرَِفةم  [هِ ممَفادم ] .754  .1183 ولِ اََل  ،َوالرَّدُّ   اْلَمْجهم   ِمْن صمْحَبِة الرَّسم
َو اْبنم   ْو َكَوْهبِ َكَعاِمِر ْبِن َشْهٍر اَ   .855  .1184 ْعِب  ،َخْنَبشٍ  هم  َوَعْنهم الشَّ
ْوَع لَْيَس ِفيِهَما  َوغملَِّط احلَاِكمم َحْيثم َزَعَما  .856  .1185  بأنَّ َهَذا الن َّ
َسيَّ  لْ اْخَرَجا َفِفي الصَِّحيِح أَ   .857  .1186  ْبِن تَ ْغِلَباْعِفيُّ اَِل ْخرََج اجلْم أَ وَ   َبا   مم
   ًدااح  يثًا و  د  إ َل  ح   و  ر  ي    م  ل   ن  م    

َر فَ ْرٍد ممْسَنٍد ُلَْ يَ ْرِوي  لِْلبمَخارِيِّ ِكَتاٌب َيِْويوَ  .758  .1187  َمْن َغي ْ
قّْ   َوْهَو َشِبيهم َما َمَضى َويَ ْفَِتِقْ  .759  .1188 لٌّ بَِأْمٍر َفِدرَايٌَة ُتِم  كم
ْن ممَّْن َحَوى  ِمْثلم أميَبِّ ْبِن ِعَماَرٍة َرَوى .761  .1189 ، َفكم رم  ِف اْلمفِّ اَل َغي ْ
   دٍ اح  و   ن  إ َل  ع   و  ر  ي    م  ل   ن  م    

مم َمْن لَْيَس يَ ْرِوي ِإاَلَّ  .761  .1191 هم  َوْهَو ظَرِيٌف َجَلَّ  ،َعْن َواِحدٍ   َوِمن ْ
 تْ َباعِ َوَعْن َعِلي َعاِصمم ِف اْْلَ   َكاْبِن َأيب اْلِعْشرِيَن َعْن َأْوزَاِعي .762  .1191
 ِسَوى الزُّْهرِيِّ فَ ْرٌد هِبَِما َعْنهم   َواْبِن َأيب ثَ ْوٍر َعِن احلَْرْبِ َوَما .763  .1192
 م  ل  س  و   ه  ي  ل  ى اهلل ع  ل  ص   ه  ات  ي  ح   يوا ف  ات  م   ين  ذ  ال   ة  اب  ح  الص   ن  م   ه  ن  ع   د  ن  س  أ   ن  م    

 َمْع َكْونِِه َقْد َماَت ِف َحَياتِهِ   َواْعَن مبَْن َقْد عمدَّ ِمْن رمَواتِهِ  .764  .1193
 ِف أمَخرِ  ،َخِدََيةٍ  ،َوََحَْزةٍ   ََْوم َجْعَفرِ  ،الم يمْدَرى ِبِه اِْلْرسَ  .765  .1194
   م ن  ذ ك ر  ب ن  ع وٍت م ت  ع دِّدةٍ   

َدلِّسم   بَِأْن تَ ْعِرَف َما يَ ْلَتِبسم  َواْعنَ   .858  .1195  ِمْن َخلٍَّة ي مْعىَن هِبَا الْ مم
 هْبَِماَكْلِبِّ َحىتَّ أم  الْ فمِعَل ِف   َََْو َما ،ِمْن نَ ْعِت رَاٍو بِن معموتٍ   .859  .1196
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دِ   .861  .1197 اِئِب الْ  ْبنِ  حممَمَّ َمهْ السَّ  بمو أمَساَمهْ أَ « ََحَّاًدا»َْسَّاهم   َعَلَّ
 َعْوِف َشَهرْ الْ «  َسِعيدٍ يب أَ »   وبِ   َق ذََكرْ اِإْسحَ  نم بْ ا«  النَّْضرِ يب أَ »   وبِ   .861  .1198
دم  ]َوِمثْ لمهم[ .768  .1199 َْ َوْجًها اْْسمهم َمْقلم   اْلَمْصلموبم  حممَمَّ  وبم ََخِْس
هم  ،َعوِيصٌ َوْهَو  .767  .1211  [«قم يرِ فْ الت َّ اجلَْْمعم وَ »َْسَاهم  طَالَ   قم يقِ ]حَ ِعْلمم
   أ ف  ر اد  الع ل م    

ًا أَ ااََل بِ  َواْعنَ   .862  .1211 رَاِد ْسم َيةً أَ   َلَقَبا وْ ف ْ ن ْ  لمَِبِّ ْبِن لََبا ََْوم  ،ْو كم
بَ ْيٍب َسْنَدرِ  َأْْجَدٍ []وَ  .771  .1212  ْعَسرِ ِبِح ْبِن اْْلَ َوَشَكٍل صمَنا  وََكجم
وا ،ْو ِمْنَدٍل َعْمٌروأَ   .863  .1213  ْو َأيب ممَعْيٍد َحْفصم أَ  ،ِميمِ  ِف الْ   وََكْسرًا َنصُّ
ِدلَّهْ ، ْيِن[ْيدَ ب َ اْلعم  َأيب ] .771  .1214  (1)هْ اللَّ   َعْبدم  اْْسمهم   ممرَايَةَ  َأيب   َأيب اْلمم
م اء  و  ال         ك ن ىال  س 

ىَن الْ ا وَ مَ  سْ ااََل بِ  َواْعنَ   .864  .1215 ْيخم َذا لِِتْسعٍ   َوَقْد َقَسمْ  ،كم  َسمْ قِ  ْو َعْشرِ اَ  ،الشَّ
َيتمهم اْنِفرَاَدا  .865  .1216 ن ْ  ْو َقْد زَاَدااَ  ،يب ِبََللٍ ََْوم أَ   َمِن اْْسمهم كم
يِن بْ  يب َبْكرِ أَ  ََْوم   .866  .1217 ٍد ِِبمْلٍف فَاْفطمنِ أَ   ِن َحْزٍم َقْد كم  بَا حممَمَّ
ْدرِي َوْهَو الْ  ، َشْيَبةَ يب ََْوم أَ    اْْسًا َنْدرِياََل ْكىَن وَ َوالثَّاِن َمْن يم   .867  .1218  خم
ىَن اْْلَ   .868  .1219 دِ ُثمَّ كم ْيِخ أَ يب أَ  ََْوم   ْلَقاِب َوالت ََّعدُّ دِ يب  الشَّ   حممَمَّ
رْيٍج بِ وَ   .869  .1211  دِ          ِدي                 عْ       لتَّ لِ   (2)يَ    نِ         كم    دٌ      الِ     َوخَ   َولِيدِ  الْ يب أَ اْبنم جم
ىًن وَ  و الْ ُثمَّ َذوم   .871  .1211 ْلِف كم مْ أَ   عمِلَماخم هم  ،ْْسَاؤمهم  َوِفيِهَما ،َوَعْكسم
هم   .871  .1212 مِ  ،َوَعْكسم هم أَ وَ   َوذمو اْشِتَهاٍر ِبسم ْسِلمِ بم َعْكسم  و الضَُّحى ِلمم
َا]َوانْ تَ َقصموا َجاِهَلهم؛ ِإْذ    .1213 قمصم  وْ أَ  زِيدم يَ   رممبَّ َات َ « نْ عَ »يَ ن ْ  [َوُهُّ
   ال ل ق اب    

َا جَ بِااََل  َواْعنَ   .872  .1214 ِ الَّ  َواِحدَ الْ   لْ عَ ْلَقاِب فَ رممبَّ ْْ َها عَ اثْ نَ   لْ طَ ِذي ِمن ْ
 اَِلْبِن َعِلي َأَجلُّ َما ِف اْلَباِب[  «ابِ قَ لْ  اْْلَ ِف  ابِ بَ لْ اْْلَ  ةم هَ زْ ن م »]وَ    .1215
ْسِمهِ أَ « الضَِّعيفِ »ََْوم   .873  .1216  َوَلنْ  ،الطَّرِيَق بِاْسِم فَاِعلٍ  َضلَّ   َوَمنْ  ،ْي ِِبِ

                                                 

 (2/265ِبذف اْللف من لفظ اجلَللة للوزن، وهو قبيح. )إسعاف ذوي الَوطَر  "َعْبدم اللَّْه"( 1)
نِّ   َي" بالتشديد( 2) نِ   َي" بالتخفيف، وِف نسخة: كم  ."كم
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َلقَّبم   .874  .1217 هم الْ مم َا َكاَن لِبَ ْعٍض َسَببم   ََيموَز َما َيْكَرهم  َورممبَّ
ِد ْبِن َجْعَفرِ « غمْنَدرٍ »   كَ   .875  .1218 ْشَتهِ « َجَزَرةَ »وَصاِلٍح   حممَمَّ  رِ الْ مم
وبِ »َويمونمَس  .798  .1219 و »َويمونمَس   َوْهَو ممْتِقنم « اْلَكذم  َوْهَو مموِهنم « قِ الصَّدم
 ة  ي  ف  ل  ال   و   ح  ل  الص   ن  ى اب  ل  ع   ة  يد  ز  م   ىن  ك  ال  و   اء  م  س  ال    ن  م   ة  ر  ش  ع   اع  و  ن   أ    

ِطيبم ِف الَِّذي َوفَا .779  .1221 ِه ممْؤتَِلَفا  َوأَلََّف الَْ َيتمهم َمَع اْسِْ ن ْ  كم
  َواِهمم َذاِكٌر ِبَواِحٍد اََل فَ   اْلَقاِسمم  َوْهوَ ، ِمْثلم َأيب اْلَقاِسمِ  .781  .1221
َيتمهم َقْد أَ  .781  .1222 ن ْ  َغَلٌط ِبِه انْ تَ َفى ،اْسَم أَبِيهِ   لَِفاَوِف الَِّذي كم
َو اْْلَ   ََْوم َأيب ممْسِلٍم ْبِن ممْسِلمِ  .782  .1223  َغرُّ اْلَمَدِنُّ فَاْعَلمِ هم
 ْبِن َأيب ِسَنانِ  ِسَنانِ  ََْوم   ْزِديُّ َعْكَس الثَّاِن َوأَلََّف اْْلَ  .783  .1224
َيتمهم  .784  .1225 ن ْ وا َمْن َوَرَدْت كم َيًة َزْوَجتمهم   َوأَلَّفم ن ْ  َوَوافَ َقْتهم كم
 َكَذا أَبمو َذرٍّ َوأممُّ َذرِّ   ِمْثلم َأيب َبْكٍر َوأممِّ َبْكرِ  .785  .1226
ِه اْْلَ  .786  .1227  َنَسَبا ََْوم َعِديِّ ْبِن َعِديٍّ   بَاَوِف الَِّذي َواَفَق ِف اْسِْ
نِ  .787  .1228 ِه َفَحسِّ  َكاحلََْسِن ْبِن احلََْسِن ْبِن احلََْسنِ   َوِإْن يَزِْد َمْع َجدِّ
 َعْن ِعْمرَانَا ،َعْن ِعْمرَانَ  ،ِعْمرَانم   َأْو َشْيَخهم َوَشْيَخهم َقْد بَانَا .788  .1229
 أََنسِ َعْن  ،َربِيٌع ْبنم أََنسٍ   بِيِه يَْأَتِسياْسمم َشْيٍخ ِْلَ  َأوِ  .789  .1231
هم َوالرَّاِو َعْنهم اجْلَارِي .791  .1231  يَ ْرَفعم َوْهَم اْلَقْلِب َوالتَّْكرَارِ   َأْو َشْيخم
مِ   اْلبمَخارِي رَاِويًا َعْن ممْسِلمِ  ِمْثلم  .791  .1232  َوممْسِلٌم َعْنهم َرَوى فَ َقسِّ
ْيَباِن  َوِف الصَِّحيِح َقْد َرَوى .792  .1233 زَارٍ   الشَّ ْيَباِن عَ  ،َعْن اْبِن َعي ْ  ْن الشَّ
 َكِحْمَْيِيِّ ْبِن َبِشِْي احلِْْمَْيِي  اْْسمهم َوَنَسٌب فَادَِّكرِ  َأوِ  .793  .1234
ي .794  .1235 يُّ ُثمَّ احلَْْضَرِمي  َوَمْن بَِلْفِظ َنَسٍب ِفيِه ْسِم  ِمثَالمهم اْلَمكِّ
ت ل ف     ت ل ف  وال  م خ     ال م ؤ 

 َوَلِكْن َلْفظمهم خممَْتِلفم  ،َخطًّا  مبَا صموَرتمهم ممْؤتَِلفم  َواْعنَ   .876  .1236
لُّهم ي مْعَرفم بِالن َّْقلِ  .811  .1237 ََل   َواََل  ،َوجم  ْيمِْكنم ِفيِه َضاِبٌط َقْد ُشَِ
َهِبُّ آِخرًا، ُثمَّ عميِن   َأوَّلم َمْن َصن ََّفهم َعْبدم اْلَغيِن  .811  .1238  َوالذَّ
 َِ َأيَّ َجاِمٍع حممَرَّرِ َفَجا  بِاجلَْْمِع ِفيِه احْلَاِفظم اْبنم َحَجرِ  .812  .1239
لِ   .877  .1241 رَ حَ  َسََلِم الْ  اََل اْبنَ   ََْوم َسََلٍم كلُّهم فَ ثَ قِّ ْعَتِزْلالْ وَ  ،ب ْ   مم
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 ِبيَكْنِدييب الْ  أَ َصحُّ ِف َوْهَو اْْلَ   فَ ْهَو ِخفُّ اجَلدِّ  ،أَبَا َعِليٍّ   .878  .1241
 ْشِديدم ِفيِه فَاْعَلمِ ْشَهرم التَّ اْْلَ وَ   ِمْشَكمِ  اْبنَ وَ  ،َأيب احلْمَقيقِ  اْبنَ وَ   .879  .1242
ِد بِن نَاِهٍض َفِخفْ  واْبنَ   .881  .1243 ًِ   حممَمَّ  ا ِفيِه اْختمِلفْ َفَكذَ  ،َأْو زِْدهم َها
: ولِْلحَ   .881  .1244 فِ ق مْلتم يِّدِ   رْبِ اْبِن أمْخٍت َخفِّ  النََّسِفيي وَ َكَذاَك َجدُّ السَّ
وِفٍّ َقدِ   َمٌة َمْواَلةم بِْنِت َعاِمرِ َسَلَّ  .835  .1245  مٍي آثِرِ َوَجدُّ كم
َ أميَبِّ ْبِن ِعَماَرَة اْكِسرِ   .882  .1246 ْْ زَاَعَة َكرِيٌز َكربِِّ َوِف   َع   خم
َتْح ِف ااََل   َوِف ق مَرْيٍش أََبًدا ِحزَامم   .883  .1247  ا َحرَامم ْنَصاِر ِبرً َواف ْ
اِم َعْنِسيٌّ بِنموٍن، وبَِبا  .884  .1248 وَفةٍ   ِف الشَّ ْم  ،ِف كم  ا َغَلَبايَ الْ وَ  والشِّ
ىَن الْ وَ  ،أَبَا َعِبيَدٍة بَِفْتحٍ   َوَما هَلمْم َمِن اْكتَ ىَن  ،ةٍ ِف َبْصرَ   .885  .1249  كم
ْفِر بالَفْتحِ   .886  .1251 َملْ  ،ِإاَلَّ اْبنم ذَْكَوانَ   َوَما هَلمْم َعَسلْ  ،ِف السَّ  َوِعْسٌل َفجم
رمهم فَالنُّونم وَ   َوالَعاِمرِيُّ ْبنم َعِلي َعثَّامم   .887  .1251  ْعَجامم اْْلِ َوَغي ْ
ا  َصغَّرموا ،َقِمْيٌ  َوَزْوجم َمْسرموقٍ   .888  .1252  َوهَلمْم ممَسوَّرم  ،ِسَواهم َضمًّ
ِكي  ابنم يَزِيَد واْبنم َعْبِد الْ َمِلكِ   .889  .1253  َوَما ِسَوى َذْيِن َفِمْسَوٌر حم
وا الْ   .891  .1254 اَل ِف حَ  َوَوَصفم يٍم يَاِت الْ وَ  ،َهارمونَ    الرَُّواةِ مَّ رم ِِبِ  َغي ْ
وا َحنَّاطًا اَ   .891  .1255  يَسى وممسِلًما َكَذا َخيَّاطَاعِ   ْو َخبَّاطاَوَوَصفم
َتْح ِف   .892  .1256 َلِميَّ اف ْ  َمهم كَأْصِلِه حلََنْ َيْكِسرم اََل   َوَمنْ  ،ْنَصارِ  ااََل والسَّ
َرْيٍح َأْسَفعم  .814  .1257 ْم َواْبنم شم ٌر َأْسَقعم   َبْكرِي ُّهم  َوَجاِهِليُّوَن، َوَغي ْ
ِِ َواحلْمَضْْيِ  أَبْ َنا َأيب   أمَسْيدم بِالضَّمِّ َوبِالتَّْصِغْيِ  .815  .1258  اجلَْْدَعا
بَهْ   َوَأْخَنٍس أمَحْيَحٍة َوثَ ْعَلَبهْ  .816  .1259  َواْبِن َأيب ِإيَاِس ِفيَما َهذَّ
 َكْعٍب َويَ ْربموٍع ظمَهْْيٍ َعاِمرِ   َورَاِفٍع َساِعَدٍة َوزَاِفرِ  .817  .1261
 يَوَجدُّ قَ ْيٍس َصاِحٍب مَتِيمِ   عمْقَبَة َمْع مَتِيمِ  ُثمَّ أَبمو .818  .1261
َارِي  َواْكِن أَبَا أمَسْيٍد اْلَفزَارِي .819  .1262  َوابْ َنا َعِلي َوثَاِبٍت ِبم
رمهم أمَميٌَّة أَْو آِمَنهْ   ُثمَّ اْبنم ِعيَسى َوْهَو فَ ْرٌد أََمَنهْ  .811  .1263  َوَغي ْ
َعاِن  .811  .1264 ن ْ دم ْبنم أََتَش الصَّ ِْ ِبَل تَ َوانِ   حممَمَّ ِِ َوالشِّ  بِالتَّا
َتِصرِ   ْزَهرِ َْنْلم عمْتَبٍة َواْْلَ  أَثْ َوبم  .812  .1265  َوَواِلدم احْلَاِرِث، ُثمَّ اق ْ
َاَرى ِنْسَبةم اْلبمَخارِي .814  .1266 ارِيَوَمْن ِمَن اْْلَ   ِإىَل ِبم  ْنَصاِر فَ النَّجَّ
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 ْْجَاعِ وََّل بِاْْلِ َمْن ي مْنَسبم اْْلَ   تْ َباعِ َولَْيَس ِف الصَّْحِب َواَل اْْلَ  .815  .1267
َر َذا َوَصغِّرِ  ،َخِديجَ   َكربِِّ ]فمَضْيٍل[   ،َد رَاِفعٍ َوالِ  .816  .1268  َأُهِْْل َغي ْ
رم  .819  .1269 ٌر احلْمَضي ْ رم   أمُهَِْل لَْيَس َغي ْ َضي ْ رمهم خم  أَبمو أمَسْيٍد َغي ْ
دم ْبنم احلََْسنِ الَْ  .823  .1271 نِ   َدرِي حممَمَّ َمْن َوَسكِّ  َوَمْن َعَداهم فَاْضمم
 يَاِديَواْبنم َأيب دمَؤاٍد اْْلِ   َلْد دمَؤادِ َعِليٌّ النَّاِجي وَ  .824  .1271
بَرِي .825  .1272 َرْيِدي ،ِإْسَحاقم  الدَّ مْ   َوالدُّ رمهم َزَرْنِدي ،ََْوِي ُّهم  َوَغي ْ
 ْبنم اْلَقاِسمْ اَمْن قَاَل ضممَّ َرْوٌح   َوَواِهمْ  ،بِاْلَفْتِح َرْوٌح َساِلفٌ  .826  .1273
وِفُّ أَْيًضا ِمثْ لمهم  ،بِاْلَفْتحِ   هم َوَْنْلم  ،اْبنم الزَِّبِْي َصاِحبٌ  .827  .1274  َواْلكم
ِد ْبِن َأَْحََد اجلْمْرَجاِن   ِشْيِينم ِنْسَوٌة َوَجدُّ ثَاِن  .836  .1275  حممَمَّ
اِمرِيُّ َشْيخم َْنِْل َحْنَبلِ  .837  .1276 لِ   السَّ َتَحْن َوثَ قِّ  َوَمْن َعَداهم فَاف ْ
لُّ ممَسيٍَّب فَ َباْلَفْتِح ِسَوى .843  .1277 ِ َحَوىأَ   كم ْْ  يب َسِعيٍد فَِلَوْجَه
َنا ِلَماِلٍك َوهَلمَما  .893  .1278 ارًا اْفرِْد َأَب ب مْنَدارُِِهَ   َوِمْن هم  اَبشَّ
 وبِاْلَيا قَ ْبلم َجمْ  ،َواْبنم َسََلَمةٍ   َحَكمْ  ْي أَبمو الْ اَ  َوهَلمَما َسيَّارٌ   .894  .1279
 اهلِل َواْبنم حِمَْجنِ  واْبنم عمبَ ْيدِ   َماِزِن  َواْبنم َسِعيٍد بمْسرم ِمْثلم الْ   .895  .1281
ْلفٌ   .896  .1281 رًا  ،َوِفيِه خم مِ اْبِن َكْعٍب وَ اٍر وَ  اْبِن يسَ ِف   ْعِجمِ أَ َوبمَشي ْ  اْضمم
رٌ   .897  .1282 رم ْبنم َعْمرٍو اَ  يمَسي ْ رم يب  أَ والنُّونم ِف   ْو أمَسي ْ   َقَطْن نمَسي ْ
 ي ب مَرْيدم ْشَعرِ َواْبنم َحِفيِد اْْلَ   َجدُّ َعِلي بِن َهاِشٍم بَرِيدم   .898  .1283
دم بنم َعْرَعَرهْ   .899  .1284  ْبِن الربِْنِد فَاَْلِمْيم َكَسَرهْ ا  َوهَلمَما حممَمَّ
َيٍة بِ   .911  .1285 ن ْ ٌِ   َعالَِيهْ َوالْ  ،َمْعَشرٍ  ذمو كم دْ ام  بَ رَّا يٍم َجارِيَهْ  ،ْشدم  َوِِبِ
 ْسَودم وَكَذاَك اْْلَ  :ق مْلتم  ،يَزِيدَ   َكَذاَك َواِلدم   ،اْبنم قمَداَمةٍ   .911  .1286
ْفَيانِ اْبنم أَ وَ  ،َعََل ابنم الْ   .912  .1287  َذا ِسيَّانِ َعْمٌرو، َفَجدُّ َذا وَ   يب سم
َد ْبَن َخازٍِم اََل   .913  .1288  ُهِْلِ أَ  واِلَد رِْبِعيٍّ ِحرَاشٌ    ت مْهِملِ حممَمَّ
يَ  ،َكَذا َحرِيزم الرََّحِب   .914  .1289 ن ْ َدْيٍر ِعدَّ  ،َقْد عملَِّقتْ   ةم وكم  ةم َواْبنم حم
ٌ اَ   .915  .1291 ْْ َض ٍْ اَ وَ   ْعِجْمهم أَبمو َساَسانَاحم َتْح أَبَا َحِص  ي عمْثَمانَااف ْ
 َواْكِسَرنْ  ،اْبنم ِهََللٍ َوَلَدهم، وَ   نم ممْنِقٍذ َوَمنْ َكَذاَك َحبَّانم بْ   .916  .1291
 َساو َوَمْن َرَمى َسْعًدا فَ َناَل بم   ابَن َعِطيََّة َمَع اْبِن مموَسى  .917  .1292
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بَ ْيًبا اْعِجْم ِف اْبِن َعْبِد الرََّْحَنْ   .918  .1293 َيًة َكانْ  واْبِن َعِديٍّ   خم ن ْ  َوْهَو كم
ِكيَا  اَورِيَاَح اْكِسْر بِيَ  ،اَلْبِن الزُّبَ ْْيِ   .919  .1294 ََلٍف حم  أَبَا زِيَاٍد ِِبِ
َكْيًما ِف   .911  .1295 ْم حم َكيٍم َوانْ َفَردْ    اْبِن َعْبِد اهلِل َقدْ َواْضمم  َكَذا رمَزْيقم ْبنم حم
ْم َواْكِسرِ ي َ زم   .911  .1296  يَّاَن َسِليٌم َكربِِّ َوِف اْبِن حَ   ْيٌد ْبنم الصَّْلِت َواْضمم
َرْيٍج اَ   .912  .1297  َواْبِن يمونمَسا ،بَ َوَلِد الن ُّْعَمانِ   ئْ َتَسااَْحَدم َواْبنم َأيب سم
 اِلِق ْبِن َسَلَمهْ َواْختَ ْر ِبَعْبِد الَْ   َعْمٌرو َمَع الَقِبيَلِة اْبنم َسِلَمهْ   .913  .1298
ْلَماِن   .914  .1299 َْيدٍ   َواِلدم َعاِمٍر َكَذا السَّ ْفَيانِ وَ  ،َواْبنم َحم  َوَلْد سم
مم َعِبيَدٌة ممَكب َّرم   .915  .1311 لُّهم ْم ممَصغَّرم   كم  َلِكْن عمبَ ْيٌد ِعْنَدهم
دِ   .916  .1311 َتْح َعَباَدَة أبَا حممَمَّ ْم أَبَا قَ ْيٍس عمَباًدا أَْفرِدِ   َواف ْ  َواْضمم
لٌّ   َدهْ نم َعبَ وَعاِمٌر َِبَالةم بْ   .917  .1312 وِن قَ يََّدهْ  ،كم كم  َوبَ ْعٌض بِالسُّ
 َواِقدِ  َوقَافم  ،َكَذا أبمو َيََْي   لَقِبيلم َواْبنم َخاِلدِ عمَقْيٌل ا  .918  .1313
 َوالرَّا فَاْجَعلِ  ،قَاَل: سَوى َشْيَبانَ   َكَذا اْلَْيليُّ اََل اْلمب ملِّي  ،هَلممْ   .919  .1314
بِ   .921  .1315 َْبْ   اْبَن َصبَّاٍح َحَسنْ  بَ زَّارًا اْنسم  َواْبَن ِهَشاٍم َخَلًفا، ُثمَّ اْنسم
 ْوِس َنْصرِيًّا يَرِدْ َن اْْلَ َماِلَك بْ وَ   َواِحدْ َوَعْبَد الْ  ،بالنُّوِن َساِلًما  .921  .1316
 ْشَعِث نمونًا َصغَّرمواَوابنم َأيب اْْلَ   الث ََّقِفي ممَكب َّرم  أَبمو َبِصْيِ  .853  .1317
دم بْ   .922  .1318 وَّزِي حممَمَّ َرْيرِي َضمُّ ِجيٍم يَْأِت  َوِف الْ   نم الصَّْلتِ َوالت َّ  جم
: َعبَّا  .923  .1319 ِ ْْ  (1)فمِتَحا َحرِيرْي  الْ  ِن بْ  ِبْشِر   ْبنم   َيََْي   َحا َوبِ  ،َسِعيدٍ  ،سٍ ِف اثْ نَ 
َلْيَماَن َوبِاحلَْرِيرِي  َوِصْف أَبَا الطَّيِِّب بِاجلَْرِيرِي .821  .1311  اْبَن سم
ْب ِحزَاِميًّا ِسَوى َمْن أمهْبَِما  .924  .1311 وا َوالْ   َواْنسم  َحارِِثيُّ هَلمَما فَاْختَ َلفم
 َوْهَو ممْطَلًقا ِقْدًما َغَلبْ  ،َُهَْدانم   وِف النََّسبْ  ،جْلَارِي فَ َقطْ َوَسْعٌد ا  .925  .1312
َلحم  .849  .1313 وا  َأْخَيفم َجدُّ ِمْكَرٍز َواْلَق ْ َيةم َجدِّ َعاِصٍم َقْد نَ قَّحم ن ْ  كم
ٍد َبَدا .855  .1314 َلهْ   نم  ]َجدُّ حممَمَّ َيةم َيََْي   [َمي ْ ن ْ َلهْ   تم  أََتتْ  دْ ]قَ كم  [َمي ْ
َهانم ا .856  .1315 َهانم   ْسمم َأيب اهْلَْيَثِم تَ ي ِّ  َواْسمم َأيب َصاحِلِِهْم نَ ب ْ
ِ تَ ْغِلِبُّ  .857  .1316 ْْ رمهم   ممَسيٌَّب بِاْلَغ  [ْعَلِبُّ ث َ  فَاْنِسْبهم  و]َوَغي ْ
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نَ ْيٌس فَ َقدِ ا .864  .1317 َذاَفَة خم  اََل َتزِِد[ يَّةٌ حَ  ْْيِ ب َ و جم بم ]أَ   ْبنم حم
ًِا  اْلَرَّازم اهلِل فَ  ُثمَّ عمبَ ْيدم  .867  .1318 ِِ َبْد رمهم َخزَّازم  ،بِالرَّا  َغي ْ
 [رِ ِإْن َتدْ  يَرشِ ]َواجلْم  ،رمبَ يِّعٌ   بِْنتم ممَعوٍِّذ َوبِْنتم النَّْضرِ  .868  .1319
يَناِن  [،ٌس َوالنَّْضرم ]فَ يمونم  .872  .1321 ْيَباِن  ،َفْضلٌ   َوالسِّ  َوَمْن َعَداهم فَالشَّ
ٌد يمْكىَن أَبَا الرِّ  .871  .1321  الِ َوعمْقَبٌة يمْكىَن أَبَا الرَّحَّ   َجالِ حممَمَّ
ٌد َعبَّادم َوالنَّاِجيُّ  .873  .1322 ْم َساِميُّ َوَعْبدم ااََل   حممَمَّ لُّهم  ْعَلى كم
َتَحا َصِبيحم َواِلدم  .874  .1323 ْسِلٍم َأيب الضَُّحى  الرَّبِيِع فَاف ْ ْم أَبًا ِلمم  َواْضمم
وِفُّ   ،أَبًا  َعيَّاٌش الرَّقَّامم َواحلِْْمِصيُّ  .875  .1324 ْقرِئم اْلكم  َكَذاَك اْلمم
 بِالتَّا اْبنم َبِشَْي اجلََْزرِي َعتَّابم   [اْبنم َعْمرِو اْلَعاِمرِي َذاي كَ احلِْْمْيَِ ]وَ  .881  .1325
وِسي َعْنبَ رم   َوَوَلدم اْلَقاِسِم فَ ْهَو َعْبثَ رم  .879  .1326 دم ٍِ السَّ  َواْبنم َسَوا
َنٌة َواِلدم ِذي اْلِمقْ  .881  .1327 ْفَياَن، َواْبنم ِحْصٍن اْلَفزَارِي  َدارِ عميَ ي ْ  سم
مْ   اْبَن ِسَناَن اْلَعَوِقيَّ أَْفرِدِ  .882  .1328 وَ   قَارِي ُّهم دِ   ،َعْبدٍ   اْبنم   هم  (1)َشدِّ
ْدلِ   ْحرِزم   اهلِل فَ ْهَو مم  أَبمو عمبَ ْيدِ  .883  .1329 ا اْلمم  ِجي جممَزِّزم  َصْفَواَن، أَمَّ
لم  :لْ اهلِل قم  َواِلدم َعْبدِ  .884  .1331 َفرِدٌ   ممَغفَّ  َوَمْن ِسَواهم َمْعِقلم  ،ممن ْ
دم اْبنم َيََْي  .885  .1331 ٌر يمَشدَّ ِِ أممُّ يَ َعَلى  ممَعمَّ َيٌة بِاْلَيا  َوممن ْ
َرْحِبيَل فَ قملْ  .886  .1332 َزْيلم  :اْبنم شم َذْيلم  ،بِالزَّايِ   هم رمهم هم  َلِكْن َغي ْ
زْ    .1333  [َجبَّارم  وهِن َصْخٍر، َواْْسم بْ ا نِ عَ   ارم يَ الِْ  بمهم َعِديًّا أَ  ]َمي ِّ
َْيلم َمْع ِإْصَغارِ  َكَذا اْْسمهم   َأُهِْْل أَبَا َبْصَرٍة اْلِغَفارِي .891  .1334  َحم
ت ر ق        ال م ت ف ق  و ال م ف 

ْفَِتِقم   .926  .1335 تَِّفقم اْلمم  َما َلْفظمهم َوَخطُّهم ممتَِّفقم   َوهَلممم اْلمم
َياتمهم لِِعدَّ  .927  .1336  ]فَاْعَن ِبِه َوِمْز َذِوي الطَّبَ َقِة[  ةِ َلِكْن ممَسمَّ
ىًن َوَنَسَبا ،َأْو َمَع َجدٍّ   فَ َتاَرًة يَ تَِّفقم اْْسًا َوأَبَا .914  .1337  َأْو كم

                                                 

 ال أَحد شاكر: ِف اْلصل املقرِو على املصنف:ق( 1)
دم اْبنم َعْبٍد "........." .882   اْبنم ِسَناَن اْلَعَوِقيَّ َواْلَقارِي ... يمَشدَّ

ارِي"وزاد ِف نسخة الشارح إمتام البيت:   ، وِف نسخة أَحد بك احلسيين ]وذكر البيت كما أثبتناه[، ُث قال: وهو أحسن."َذاَك السَّ
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ِه َواْسِم َأٍب َوالنََّسِب  .917  .1338 َيٍة، َكَعْكِسِه َواْسِم َأبِ   َأْو ِف اْسِْ ن ْ  َأْو كم
 ]َوأََنسم ْبنم َماِلٍك ِلَْمَسِة[  ةِ اْبِن أَْحََد اْلَِليِل ِستَّ  ََْوم   .927  .1339
هم   .928  .1341 مْ   َوَأَْحَدم ْبنم َجْعَفٍر َوَجدُّ هم  أَْربَ َعةٌ  ََحَْدانم هم  تَ عمدُّ
 بَ ْغَدانَا ِمنْ  رم خَ اْل وَ ، اثْ َنانِ   انَا أَبمو ِعْمرَ َجْوِن  َوهَلممم الْ   .929  .1341
دم ْبنم َعْبِد اهللِ   .931  .1342 َا ِمَن اْْلَ   َكَذا حممَمَّ  و اْشِتَباهِ ْنَصاِر ذم ُهم
مْ   َعيَّاٍش هَلممم  ُثمَّ أَبمو َبْكِر ْبنم   .931  .1343 نموا حَمَلَّهم  َثََلثٌَة َقْد بَ ي َّ
مم   .932  .1344 لُّهم مم  تْ َباعٌ اَ  َصاِلحٍ  يب اْبنم أَ   َوَصاِلٌح أَْربَ َعٌة كم  هم
 َكَنْحِو ََحَّاٍد ِإَذا َما ي مْهَملم   َوِمْنهم َما ِف اْسٍم فَ َقْط َويمْشِكلم   .933  .1345
 أَْو َوَردْ  ،فَ ْهَو اْبنم َزْيدٍ  ،َأْطَلَقهم   ْو َعارِمم َقدْ أَ َيكم اْبنم َحْرٍب  فَِإنْ   .934  .1346
انِ   .935  .1347 َهالٍ   َعِن التَّبموذَِكيِّ َأْو َعفَّ  َفَذاَك الثَّاِن  ،َأْو اْبِن ِمن ْ
ابم    .1348 َو   َكَذا ِإَذا َأْطَلَقهم َهدَّ  (1)ي مْرتَابم   َفََل  َخاِلٍد  اْبنم  هم
 عمَمٍر، َوِإْن يَِفي نم طَْيَبَة فَابْ   اهلِل ِف  ا أمْطِلَق َعْبدم َوَحْيثممَ  .913  .1349
، َأْو َجَرى .914  .1351 ٍة فَاْبنم الزُّبَ ْْيِ وَفةٍ   مبَكَّ  فَ ْهَو اْبنم َمْسعموٍد ي مَرى ،ِبكم
، َوِعْنَد ِمْصرِ  .915  .1351 اِم َمْهَما أمْطِلَق اْبنم َعْمرِو  َواْلَبْصَرِة اْلَبْحرم  َوالشَّ
ْعَبةم  .916  .1352 ةم  ،َعِن اْبِن َعَباسٍ   َوَعْن َأيب ََحْزََة يَ ْرِوي شم  ِبزَاٍي ِعدَّ
 َوْهَو الَِّذي يمْطَلقم يمْدَعى َنْصَرا  أَبَا َْجْرََة فَ ْهَو بِالرَّا ِإاَلَّ  .917  .1353
 ِصفِ   ايَ الْ بِ   وْ اَ   َمْذَهًبا  وْ اَ   قَِبيًَل   َحَنِفي الْ َوِمْنهم َما ِف َنَسٍب كَ   .936  .1354
ْوِع َما يَ تَِّحدم  .919  .1355 ْد هِبََذا الن َّ دموا  َواْعدم  ِفيِه الرَِّجالم َوالنَِّسا َوَعدَّ
1356.  921.  ِ ْْ  بِْنتم عمَمْيِس اْبنم رِئَاٍب َأْْسَا  ْْسَاإِ َما َيْشَِتَِكاِن  ؛ِقْسَم
َهلَّ   وََكَذا ِف اْسِم َأبِ  ،ْسمٍ اَوالثَّاِن ِف  .921  .1357  بِ َكِهْنٍد اْبِن َوابْ َنِة اْلمم
يص  ال  م ت ش اب ه        ت  ل خ 

1358.  937.   ِ ْْ ْوَع ِ   َوهَلممم ِقْسٌم ِمَن الن َّ ْْ ٌب ممتَِّفقم الََّلفَظ  ممرَكَّ
هم   َلِكنَّ أَبَاهم اْختَ َلَفا ،ْسمِ ِف ااَِل   .938  .1359 ََْومهم أَ  ،َأْو َعْكسم  َوَصن ََّفا ،ْو 
ِطيبم   .939  .1361  َوَحَناَن اَْلَسِديْ  ،َواْبِن عمَليٍّ   يْ لِ ِن عَ ََْوم مموَسى بْ  ،ِفيِه الَْ
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ْيَباِن  .926  .1361 َو الشَّ ْيَباِن   وََكَأيب َعْمرٍو هم َو السَّ  َمَع َأيب َعْمٍرو هم
ِد ْبِن َعْبدِ  .927  .1362 َحمَّ َخرِِّمي ممَضاِهي  اهللِ  وََكمم  اْلَمْخَرِمي اْلمم
اِل ااََل   ْنَصارِيِّ ااََل  وََكَأيب الرَِّجالِ  .928  .1363  َصارِيِّ نْ َمَع َأيب الرَّحَّ
ت ب ه  الم ق ل وب        ال  م ش 

ْشَتبِ   .941  .1364  َخِطيبم  َحاِفظم الْ  َصنََّف ِفيِه الْ   هم الْ َمْقلموبم َوهَلممم الْ مم
 ْسَوِد يَزِيَد اثْ َنانِ وََكاْبِن ااََل   ْسَوِد الرَّبَّاِن كاْبِن يَزِيَد اْْلَ   .941  .1365
ب  إ ل ى غ ي ر  أ ب يه        م ن  ن س 

ٍد ِإَذا َلهم نمِسبْ   الَِّذي لَِغْْيِ َأبٍّ يَ ْنَتِسبْ  َواْدرِ  .931  .1366  َخْوَف تَ َعدُّ
ِِ َوَنَسبموا ِإىَل ِسَوى اْل   .942  .1367 ا ِْلم   بَا ِِ   ،مٍّ ِإمَّ  َكَبيِن َعْفرَا
ةٍ   .943  .1368 َيٍة، َوَجدْ  ،َوَجدَّ َرْيٍج َوَْجَاعَ   ََْوم ابِن ممن ْ  َوَقدْ  ،اتٍ َكاْبِن جم
 ْسَوِد َأْصًَل بِاْبنِ ْلَ فَ َلْيَس لِ   بَ ينِّ ي مْنَسبم َكالْ ِمْقَداِد بالتَّ   .944  .1369
ف  الظ اه ر     ل     ال م ن س وب ون  إ ل ى خ 

 عمْقَبةم ْبنم َعْمرِو ،نَ َزَل َبْدرًا  َوَنَسبموا لَِعاِرٍض َكاْلَبْدرِي  .945  .1371
َلْيَمانم نَ َزلْ   .946  .1371 ْيِمي سم ٍِ جَ   َكَذِلَك الت َّ ا  لْ عَ تَ ْيًما، َوَخاِلٌد ِِبَذَّ
لم   .947  .1372 ا َلزِمْ وسَ جم  جَمِْلَس َعْبِد اهلِل َمْواََلهم ومِسمْ   هم، َوِمْقَسٌم َلمَّ
ه م ات        ال م ب  

َهَماِت اْْلَ  .936  .1373 وا ِف ممب ْ َها ِعْلَما  ْْسَاَوأَلَّفم يَط الن َّْفسم ِمن ْ  ِلَكْي ُتِم
َهمم اْلرَُّواِة َما ُلَْ يمْسَمى  .948  .1374  َوْهَي َأْْسَا (76ح)"ام ر أ ٍة ف ي ال ح ي ض  "  كَ   َوممب ْ
 ....................................  (77ح)"ح يِّ  و م ن  ر ق ى س يِّد  ذ اك  ال  "  .949  .1375

                                                 

ِذي ِفْرَصًة ِمْن   عن َعاِئَشَة "َأنَّ اْمَرأًَة َسأََلِت النَِِّبَّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن غمْسِلَها ِمَن ال َمِحيِض، فََأَمَرَها (76)ح َكْيَف تَ ْغَتِسلم، قَاَل: "خم
رِي هِبَا"...احلديث، روا ا اْمَرأًَة ِمَن 332رقم:  1/261( ومسلم )314رقم:  1/71ه البخاري )َمْسٍك، فَ َتَطهَّ (، وِف رواية للبخاري: أاهَّ

ِم بِْنتم َشَكٍل.  اْلَْنَصاِر، وعند مسلم: أاها َأْْسَا
وِل اهلِل َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َكانموا ِف  (77)ح ِِ اْلَعَرِب، فَاْسَتَضافموهمْم فَ َلْم عن َأيب َسِعيٍد، أَنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب َرسم َسَفٍر، َفَمرُّوا ِِبَيٍّ ِمْن َأْحَيا

ْم: ن َ  هم ٌل ِمن ْ ْم رَاٍق؟ فَِإنَّ َسيَِّد احلَْيِّ َلِديٌغ أَْو ممَصاٌب، فَ َقاَل َرجم ْم، فَ َقالموا هَلمْم: َهْل ِفيكم وهم رَأَ...، رواه َعْم، فَأَتَاهم فَ َرقَاهم ِبَفاُِتَِة اْلِكَتاِب، فَ ب َ يمِضيفم
(، ورواه 2211رقم: 4/1727(ومسلم )5749رقم: 7/133و5736رقم:7/131و5117رقم:6/187و2276رقم:3/92البخاري)

: 2156رقم: 2/729( واللفظ له، وابن ماجه )2163رقم:  4/398الِتمذي ) ْم َمْن يَ ْرِقي ِمَن الَعْقَرِب؟ ق مْلتم (، وفيه: فَ َقالموا: َهْل ِفيكم
َْ َشاًة، فَ َقِبْلَنا فَ َقَرْأتم َعلَ نَ َعْم أَنَا  ْم َثََلِث  ْيِه"احَلْمدم لِلَِّه" َسْبَع َمرَّاٍت، فَ بَ رَأَ...احلديثَوَلِكْن اََل أَْرِقيِه َحىتَّ ت مْعطمونَا َغَنًما، قَالموا: فَِإنَّا ن مْعِطيكم
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ْدرِيِّ  الْ   َسِعيٍد    َأيب   رَاٍق   .....................................    (1)خم
ََْوم   .951  .1376 هِ  َوِمْنهم  ِتِه، َزْوَجِتِه، ا  اْبِن فمََلٍن، َعمِّ هِ َعمَّ  ْبِن أممِّ
   ت  و ار يخ  الرُّو اة  و الو ف  ي ات    

اِت َمَع اْلَوفَاةِ   َمْعرَِفةم اْلَمْوِلِد لِلرَُّواةِ  .961  .1377 ِهمَّ  ِمَن اْلمم
ا َكَذبَا  .951  .1378 ِسَبا  َوَوَضعموا التَّارِيَخ َلمَّ ا حم  َذوموهم َحىتَّ بَاَن َلمَّ
يقم فَاْسَتْكَمَل النَِّبُّ وَ   .952  .1379 دِّ  وََكَذا الَفارموقم  ،ا َعِليٌّ َكذَ   الصِّ
تِّيَناْعَواِم وَ َثََلثََة اْْلَ   .953  .1381  َوِف َربِيٍع َقْد َقَضى يَِقيَنا  السِّ
 َعاَم َثََلَث َعْشَرَة التَّاْل الرَِّضى  َسَنَة ِإْحَدى َعْشَرٍة، َوقمِبَضا  .954  .1381
َْ   َولَِثََلٍث بَ ْعَد ِعْشرِيَن عمَمرْ   .955  .1382  َغَدرْ  َوََخَْسٍة بَ ْعَد َثََلِث
َْ ِف اْْلَ   َعاٍد ِبعمْثَماَن، َكَذاَك ِبَعِليّْ   .956  .1383  (78ح)"ز ل ي   ذ و الش ق اء  ال   "ْربَِع
َعا  .957  .1384 َْ َمَعا  َوطَْلَحٌة َمَع الزُّبَ ْْيِ ْجِم  َسَنَة ِستٍّ َوَثََلِث
َْ َقَضى  .958  .1385 َلهم َسِعيٌد َفَمَضىَسْعٌد، وَ   َوَعاَم ََخَْسٍة َوََخِْس  قَ ب ْ
َْ َسنَ   .959  .1386 َْ َتِفي  َوِف  ،َة ِإْحَدى بَ ْعَد ََخِْس ِ َوَثََلِث ْْ  َعاِم اثْ َنتَ 
ْم َسبَ َقهْ اْْلَ َقضى اْبنم َعْوٍف، وَ   .961  .1387  َعاَم َُثَاِن َعْشَرٍة حممَقََّقهْ   ِم
انٌ   .961  .1388  ِعْشرِيَن بَ ْعَد ِمائٍَة تَ قمومم   َكَذا َحِكيمم   َوَعاَش َحسَّ
َْ َخَلتْ   َحَضَرتْ  ُثمَّ  ،ْسََلمِ ِستُّوَن ِف اْْلِ   .962  .1389  َسَنَة أْرَبٍع َوََخِْس
اَن َثََلثٌَة، َكَذا  .963  .1391 وا، َوَما لَِغْْيِِهْم ي مْعَرفم َذا  َوفَ ْوَق َحسَّ  َعاشم
َوْيِطبم ْبنم َعْبِد الْ   .964  .1391 : حم  َمَع اْبِن يَ ْربموٍع َسِعيٍد ي مْعَزى  عمزَّىق مْلتم
لٌّ   نَ ْوَفلِ  اْبنِ َهَذاِن َمْع ََحَْنَن وَ   .965  .1392  لِ ْْجم َحِكيٍم فَا  َوْصفِ ِإىَل  كم

                                                 

  فتح املغيث وفتح الباقي.( "رَاٍق َأيب" هكذا ِف أكثر النسخ، وِف بعضها "رَاٍق أَبمو"، وهو الذي ِف1)
(: أكثر نسخ النظم "أيب سعيد" باجلر، ويظهر ِف إعرابه أن "راق" عطف على كامرأة، و"أيب سعيد" 4/311قال السخاوي )فتح املغيث

 بيان منه...]و"أبو"[ وقع ِف بعض النسخ، وهو أظهر، وإن اختلف الروي فيه فهو جائز. 
 (: وِف نسخ: "َأيب" أي: مسمى بأيب سعيد الدري.2/311وقال زكريا اْلنصاري )فتح الباقي

ولم اللَّ  (78)ح ا نَ َزهَلَا َرسم َرِة، فَ َلمَّ ِ ِف َغْزَوِة َذاِت اْلعمَشي ْ ْْ ْنتم أَنَا َوَعِليٌّ َرِفيَق ِه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَقَاَم حلديث عمار بن ياسر قال: كم
وَل اللَِّه، قَالَ هِبَا...]احلديث، وفيه:[ قَاَل صَ  ؟" ق مْلَنا: بَ َلى يَا َرسم ِ ْْ َل َما بَِأْشَقى النَّاِس َرجم ثمكم : "أمَحْيِمرم َُثموَد الَِّذي لَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم: "َأاََل أمَحدِّ

( 18321رقم:  31/256ِمْنهم َهِذِه، يَ ْعيِن حِلَْيَتهم". رواه أَحد )َعَقَر النَّاَقَة، َوالَِّذي َيْضرِبمَك يَا َعِليُّ َعَلى َهِذِه، يَ ْعيِن قَ ْرنَهم، َحىتَّ ت مَبلَّ 
 (1743رقم:  4/324)السلسلة الصحيحة
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َحاِب ِستٌَّة َقْد عم وَ   .966  .1393 رِيِن ذمِكرموا  الْ َكَذاَك ِف   رموامِّ ِف الصِّ َعمِّ  مم
 (1)امتِِ حَ   نم ابْ وَ   ،جم ََل جْ اللَّ   ،دٌ عْ سَ وَ   مِ اصِ عَ  عْ مَ  ،عٌ افِ نَ وَ  ،عٌ جِ تَ نْ مم    .1394
[يَ  ٌل، َوَمنْ فَ وْ ن َ ٌس، وَ َأوْ   دم يبِ لَ َكَذا اجلَْْعِدي،  مم هم ِمن ْ وَ ]   .1395  زِيدم
ا  َوقمِبَض الث َّْورِيُّ َعاَم ِإْحَدى  .967  .1396 َْ َوقَ ْرٍن عمدَّ  ِمْن بَ ْعِد ِستِّ
 َخْمِسيَنا َوفَاةم َماِلٍك، َوِف الْ    ِتْسٍع تَِلي َسْبِعيَناَوبَ ْعدم ِف   .968  .1397
ِ َمَضىوَ   َقَضى َوِماَئٍة أَبمو َحِنيَفةَ   .969  .1398 ْْ اِفِعيُّ بَ ْعَد قَ ْرنَ   الشَّ
  ِإْحَدى وأَْربَِعيَناَْحَدم ِف أَ   ممونَاُثمَّ َقَضى َمأْ  ،َْلْرَبعٍ   .971  .1399
َلَة الْ   .971  .1411 َْ بِ   ِفْطِر َلَدىُثمَّ البمَخارِي لَي ْ  ْرتَ ْنَك َرَدى      َ خِ  ِستٍّ َوََخِْس
َْ َذَهبْ    َرَجبْ َوممْسِلٌم َسَنَة ِإْحَدى ِف   .972  .1411 ِ َوِستِّ ْْ  ِمْن بَ ْعِد قَ ْرنَ 
َْ أَ ُثمَّ لَِ   .973  .1412 ْرِمِذيُّ يَ ْعقمبم   بموْمٍس بَ ْعَد َسْبِع  َداومَد، ُثمَّ الت ِّ
 رَاِبَع قَ ْرٍن لَِثََلٍث رمِفَسا  َوذمو َنَسا ،َسَنَة ِتْسٍع بَ ْعَدَها  .974  .1413
 (2)ةِ ِستَّ بِ  تِْرِمٍذ  َحرْبِ   قَ ْبلِ   ِمنْ   َماَت احْلَاِفظم اْبنم َماَجِة ]َكَذاَك[    .1414
َْ َتِفيُثمَّ ِلَْمٍس َوُثََ   .975  .1415 اَرقمْطيِن، ُثمََّت احلَاِكمم ِف   اِن  الدَّ
 َوبَ ْعَدهم بِأْربٍَع َعْبدم الَغيِن   َخاِمِس قَ ْرٍن َعاَم ََخَْسٍة َفيِن   .976  .1416
َْ أَ   .977  .1417 َهِقيُّ الَقْومِ   بمو ن مَعْيمِ َفِفي الثَََّلِث  َولَِثَماٍن بَ ي ْ
1418.  978.   َْ   َسَنةِ ْم والنََّمرِي ِف َخِطيب مهم   َوبَ ْعَد ََخَْسةِ  ،ِمْن بَ ْعِد ََخِْس
   ط ب  ق ات  الرُّو اة    

نِّ   َولِلرَُّواِة طَبَ َقاٌت ت مْعَرفم   .992  .1419  ممَصنِّفم  وََكْم  ْخِذ، َواْْلَ  بِالسِّ
 َوَلِكْن َكْم َرَوى َعْن ضمَعَفا ،ِفيَها  يَ ْغَلطم ِفيَها، َواْبنم َسْعٍد َصن ََّفا  .993  .1411
ةِ وا ِف رم ب َ تَ عْ َوا]   .1411  [قِ اِتَِ فْ اذمو  يم َضمُّ  رمبَّ َما ِإذْ   قِ ابَ طِّ ال ِعدَّ
اِحبموَن بِاْعِتبَاِر الصُّْحَبهْ  .951  .1412  َوفَ ْوَق َعْشٍر رمتْ َبهْ  ،طَبَ َقةٌ   فَالصَّ
َل .951  .1413 ْوِع َأْن ي مَفصَّ  ِعْنَد ات َِّفاِق ااَِلْسِم َوالَِّذي َتََل   َوِمْن ممَفاِد الن َّ

                                                 

"، وأصله: 4/334( البيت للربهان احللِب، فتح املغيث1) ، َمَع اْبِن َحامتِِ  ، واملثبت من إصَلح السخاوي."َوَسْعٌد، اللَّْجََلجم
: وَماَت..."، وهو ِف اْلصل: "4/344ث( البيت للربهان احللِب، فتح املغي2)  ق مْلتم
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   و اة  ال م و ال ي م ن  الع ل م اء  والرُّ   
 َوَما َلهم ِف اْلَفنِّ ِمْن جَمَالِ   َوهَلممم َمْعرَِفةم اْلَمَواْل  .959  .1414
َا ِإىَل الَقِبيِل ي مْنَسبم   .994  .1415  ْغَلبم َوَهَذا اْْل  ،َمْوىَل َعَتاَقةٍ   َورممبَّ
ِِ الْ   .995  .1416 ْيِميِّ  َأْو ِلَواََل يِن َكالْ اَ  ،َماِلكٍ   ِحْلِف َكالت َّ ْعِفيِّ  ْو لِلدِّ  جم
َا ي مْنَسبم َمْوىَل الْ َمْوىَل َورم   .996  .1417  ََْوم َسِعيِد بِن َيَساٍر َأْصََل   مبَّ
ان  ه م        أ و ط ان  الرُّو اة  و ب  ل د 

ِِ َواْْلَ   ْنَسابم لِْلَقَباِئلِ َقْد َكاَنِت اْْلَ  .952  .1418  َواِئلِ ِف اْلَعَرِب اْلَعْربَا
 ْوطَانِ ْكثَ رم ِلْلَ اْْلَ  فَ نمِسبَ   ب مْلَدانِ   الْ ْنَسابم ِف َوَضاَعِت اْْلَ   .997  .1419
ْن ِف   .998  .1421 ِ َسَكَناَوِإْن َيكم ْْ َنافَاْبَدْأ بِااَلم    بَ ْلَدتَ   وىَل َوبِثممَّ َحسم
ْن ِمْن قَ ْريٍَة ِمْن بَ ْلَدةِ   .999  .1421 لٍّ َوِإىَل النَّاِحَيةِ   َوِإْن َيكم  ي مْنَسْب ِلكم
 ْنَساِب َعمّْ َوَذاَك ِف اْْلَ  ،اممْبَتِدئً   َعمّْ َأِو اْْجَْع بِاْْلَ  ،ْقِليمٍ َكَذا ِْلِ  .956  .1422
 ُثمَّ َمْن َسَكنْ  ،يَ ْبَدأم بِاْلَقِبيلِ   َونَاِسٌب ِإىَل قَِبيٍل َوَوَطنْ  .957  .1423
َها  ْعَوامِ ِف بَ ْلَدٍة أَْربَ َعَة اْْلَ  .958  .1424  مِ فَاْرِو َعْن أَْعََل  ،ي مْنَسْب إِلَي ْ
   [خ ات م ة  ]  

َلْت ِبِطيَبَة الْ   .1111  .1425  فَ بَ َرَزْت ِمْن ِخْدرَِها َمصمونَهْ   ونَهْ  َمْيمم وََكمم
لُّ َفْحٍل َماِهْر[  بَِأْرِضَنا الْ َجزَائِرْ ْت حم  لِّ يَ وَ ]   .1426  بِ َما َأَجاَد كم
َها بِاْلَفْضِل َوالت َّْقِدميِ   اْعَن هِبَا بِاحْلِْفِظ َوالت َّْفِهيمِ فَ  .992  .1427 صَّ  َوخم
دَّ اْلََلََل    .1428 ْد َعْيًبا َفسم  (1)َفَجلَّ  َمْن  اََل  َعْيَب  ِفيِه  َوَعََل   َوِإْن جتَِ
ورم   .1111  .1429 ودم َوالْ َمْشكم  ممورم إِلَْيِه ِمنَّا تَ ْرِجعم اْْلم   فَ َرب َُّنا الْ َمْحمم
ََلمِ   .1112  .1431 ََلِة َوالسَّ   نَامِ اْْلَ  ِد     يِّ     سَ   ِبِّ       النَّ   ى    َعلَ   َوأَْفَضلم الصَّ

 ، باجلزائر العاصمة.ه 1439السبت السادس عشر من ذي القعدة سنة كان الفراغ من هذا اجلمع مساِ 
 واهلل أسأل أن ينفع هبا كما نفع بأصوهلا

 وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أْجعْ، واحلمد هلل رب العاملْ.

 اجلزائري. ،ْجعه أبو عبد اهلل، عبد اهلل بن خالد
                                                 

 ( البيت للحريري صاحب املقامات، ملحة اْلعراب.1)
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 فهرست الحاديث
 
 الصفحة الراوي الحديث طرف 

ولم اللَِّه َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم...  .1  64 زيد بن ثابت اْحَتَجَر َرسم

ََلةم َفََل تَ قمومموا َحىتَّ تَ َرْوِن...  .2  29 أبو قتادة وعن أنس خطأ ِإَذا أمِقيَمِت الصَّ

َِ َوْجِهِه َشْيًئا.  .3 ْم فَ ْلَيْجَعْل تِْلَقا  25 أبو هريرة ..ِإَذا َصلَّى َأَحدمكم

 26 عبد اهلل بن مسعود فَ َقْد َقَضْيَت َصََلَتَك... -يعين التشهد–ِإَذا ق مْلَت َهَذا   .4

 26 أبو هريرة َأْسِبغموا الومضموَِ، َوْيٌل ِلْلَْعَقاِب ِمَن النَّاِر.  .5

 51 أبو هريرة اْكتمبموا ِْلَيب َشاٍه.  .6

َما بَِأْشَقى النَّاِس   .7 ثمكم ...َأاََل أمَحدِّ ِ ْْ َل  82 عمار بن ياسر َرجم

وا ِإَهابَ َها َفَدبَ غموهم فَانْ تَ َفعموا بِِه.  .8  21 عباسعبد اهلل بن  َأاَلَّ َأَخذم

َعِة َأْحرمٍف...  .9  66 عمر بن الطاب ِإنَّ القمْرآَن أمْنزَِل َعَلى َسب ْ

 81 عائشة َأنَّ اْمرَأًَة َسأََلِت َعْن غمْسِلَها ِمَن ال َمِحيِض...  .11

 44 عبد اهلل بن عمر نَّ ِبََلاًَل ي مَؤذِّنم بَِلْيٍل...إِ   .11

12.  ...ٌِ َِ ِشَفا ْوَدا  72 عائشة ِإنَّ َهِذِه احلَبََّة السَّ

يَّاِت...  .13 َا اَْلْعَمالم بِالن ِّ  66 عمر بن الطاب ِإَّنَّ

فزيد بن ثابت، وهو  أَنَّه اْحَتَجَم ِف اْلَمْسِجِد...  .14  64 مصحَّ

 65 أبو جحيفة َعنَ زٍَة...أَنَّه َصلَّى ِإىَل   .15

16.  . ِ ْْ ََلمم َمَسَح َعَلى اْلمفَّ  21 احلسن عن سبعْ صحابيا أَنَّهم َعَلْيِه الَصََلةم السَّ

اِهِد.  .17 ِْ َمَع الشَّ  36 أبو هريرة أَنَّه َقَضى بِاْلَيِم

َغانم َعَلى قَ ْلِب...  .18  66 اْلغر بن عبد اهلل املزِن ِإنَّهم لَي م

ْنبِ   .19 ... َأيُّ الذَّ  28 عبد اهلل بن مسعود ِعْنَد اللَِّه َأْكبَ رم

21.  ... ْم َوالظَّنَّ  28 أبو هريرة ِإيَّاكم

 58 عائشة حديث اْلفك.  .21

 24 أنس بن مالك حديث نفي البسملة ِف الصَلة  .22
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ْم...  .23 ْم قَ ْرِن ُثمَّ الَِّذيَن يَ لمونَ هم رمكم  68 عمران بن حصْ َخي ْ

مم ا  .24 ...الرَّاَِحموَن يَ ْرََحمهم  64 عبد اهلل بن عمرو لرََّْحَنم

 21 متواتر رفع اليدين ِف الدعاِ.  .25

مم اهللم ِف ِظلِِّه...  .26 َعٌة يمِظلُّهم  29 أبو هريرة َسب ْ

 31 اَل أصل له هبذا اللفظ َسيمْكَذبم َعَليَّ ِمْن بَ ْعِدي.  .27

 41 حممود بن الربيع َها ِف َوْجِهي.َعَقْلتم ِمَن النَِّبِّ َصلَّى اهللم َعَلْيِه َوَسلََّم جَمًَّة جَمَّ   .28

وِم َكَما تَِفرُّ ِمَن اَْلَسِد.  .29 ْجذم
َ

 65 أبو هريرة ِفرَّ ِمَن امل

 63 عبد اهلل بن عمر قصة ابن صياد.  .31

 81 أبو سعيد الدري قصة رقية سيد احلي...  .31

 66 عبد اهلل بن مسعود قصة ممَهاِجِر أممِّ قَ ْيسٍ   .32

 21 أنس بن مالك َلى رِْعٍل َوذَْكَواَن.قَ َنَت َشْهرًا يَْدعمو عَ   .33

َؤذِّن: "الصَََّلةم َجاِمَعٌة" ِف اْلِعيَدْيِن.  .34  14 الزهري مرسَل قول اْلمم

َِ َوَضَع َخامَتَهم.  .35  18 أنس بن مالك َكاَن ِإَذا َدَخَل الَََْل

 69 عبد اهلل بن عمر َكاَن ِجرْبِيلم يَْأِت ِف صمورَِة ِدْحَيةَ   .36

 12 أنس بن مالكاملغْية بن شعبة و  يَ ْقَرعموَن بَابَهم بِاْْلَظَاِفِْي.َكانوا   .37

لموا اْلبَ َلَح بِالتَّْمِر...  .38  18 عائشة كم

ٍِ َأْْسَعمهم...  .39 لَّ َشْي ْنتم َأْكتمبم كم  51 عبد اهلل بن عمرو كم

وا...  .41  28 أنس بن مالك اََل تَ َباَغضموا، َواََل َُتَاَسدم

41.  .  51 أيب سعيد الدري ..اََل َتْكتمبموا َعينِّ

فٍّ أَْو َِّف َحاِفٍر أَْو َنْصٍل.  .42  31 أبو هريرة اََل َسَبَق ِإاَلَّ َِّف خم

 65 أبو هريرة اَلَ َعْدَوى َواَلَ َصَفَر َواََل َهاَمَة..  .43

 22 أبو موسى اْلشعري اََل ِنَكاَح ِإاَلَّ ِبَوْلٍّ.  .44

ْسِلمم اْلَكاِفَر.  .45  18 أسامة بن زيد اََل يَِرثم اْلمم

46.  .. ِصحٍّ  65 أبو هريرة اَلَ يمورَِدنَّ مممِْرٌض َعَلى مم

وِل َكْيَف يمَصلِّي...  .47 ْجر َْلَْنظمَرنَّ ِإىَل الَرسم  27 وائل بن حم

َواِك.  .48 ْم بِالسِّ ِِت أَْو َعَلى النَّاِس َْلََمْرت مهم قَّ َعَلى أممَّ  8 أبو هريرة َلْواَلَ َأْن َأشم
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ِِت أَقْ وَ   .49 وَننَّ ِمْن أممَّ َعاِزَف.لََيكم
َ

 6 أبو عامر أو أبو مالك اْلشعري اٌم َيْسَتِحلُّوَن...امل

َما بِاْلَِياِر.  .51 هم لُّ َواِحٍد ِمن ْ َتَبايَِعاِن كم  23 عبد اهلل بن عمر اْلمم

وَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِدِه.  .51 ْسِلمم ْسِلمم َمْن َسِلَم اْلمم  19 عبد اهلل بن عمرو اْلمم

...َمْن أََتى َكاِهًنا َفَصدَّ   .52  12 عبد اهلل بن مسعود َقهم مبَا يَ قمولم

َو َلهم.  .53 ٍِ ُلَْ َيْسِبْقهم ِإلَْيِه ممْسِلٌم فَ هم  72 أْسر بن مضرس َمْن َسَبَق ِإىَل َما

وهم، فَِإْن َعاَد ِف الرَّابَِعِة فَاقْ ت ملموهم.  .54  64 معاوية بن أيب سفيان َمْن َشِرَب اَلْمَر فَاْجِلدم

 64 أبو أيوب اْلنصاري اَن ُثمَّ أَتْ بَ َعهم ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل ...َمْن َصاَم َرَمضَ   .55

َهاِر.  .56 هم بِالن َّ َن َوْجهم  32 جابر بن عبد اهلل، وهو غلط َمْن َكث مَرْت َصَلتمهم بِاللَّْيِل َحسم

 21 جم الغفْي من الصحابة َمْن َكَذَب َعَليَّ فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدهم ِمَن النَّاِر.  .57

 27 بسرة بنت صفوان ْن َمسَّ ذََكرَهم َأْو أمنْ ثَ يَ ْيِه َأْو َرفْ َغْيِه فَ ْلَيتَ َوضَّْأ.مَ   .58

 14 سعيد بن املسيب مرسَل نَ َهى َعْن بَ ْيِع اللَّْحِم بِاحْلَيَ َواِن.  .59

ِِ َوَعْن ِهَبِتهِ   .61  17 عمرعبد اهلل بن  نَ َهى َعْن بَ ْيِع الَواََل

ِعَلْت ت مْربَ ت مَها لََنا َطهم   .61  22 حذيفة بن اليمان ورًاَوجم

ولمهم...  .62 لِّ َخَلٍف عمدم  33 ْجاعة من الصحابة َيِْملم َهَذا اْلِعْلَم ِمْن كم

 31 أبو هريرة يموِشكم أَْن تَ َرى قَ ْوًما ِف أَْيِديِهْم ِمْثلم أَْذنَاِب اْلبَ َقِر...  .63
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 المصادر والمراجعقائمة 
 

 ه .1416اْلهباج ِف شرح املنهاج، علي بن عبد الكاِف، دار الكتب العلمية، بْيوت،  .1
، 3اْلدب املفرد، حممد بن إْساعيل البخاري، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اْلسَلمية، بْيوت، ط .2

 ه .1419
 ه .1419، 1سعيد، مكتبة الرشد، الرياض، ط اْلرشاد ِف معرفة علماِ احلديث، أبو يعلى الليلي، احملقق: حممد .3
، 1إسبال املطر على قصب السكر، حممد اْلمْي الصنعاِن، ُتقيق: عبد احلميد بن صاحل، دار ابن حزم، بْيوت، ط .4

 ه .1427
 ه .1421، 1ااَلستذكار، أبو عمر بن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بْيوت، ط .5
َرر ِف .6 ، 1علم اْلثر، حممد بن علي بن آدم اْلثيويب، مكتبة الغرباِ اْلثرية، ط إسعاف ذوي الَوَطر بشرح نظم الدُّ

 ه.1414
ول ِف علم حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حممد بن أَحد المَويِّي، ُتقيق: نواف عباس،  .7 أقصى اْلمل والسُّ

2115. 
الوفاِ للطباعة والنشر والتوزيع،  إكمال املعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصِب، احملقق: يَي إْساعيل، دار .8

 ه .1419، 1مصر، ط
 ألفية السيوطي ِف علم احلديث، جَلل الدين السيوطي ، ُتقيق: ماهر الفحل، .9

ألفية السيوطي ِف علم احلديث، جَلل الدين السيوطي ، صححه وشرحه: أَحد حممد شاكر، دار ابن اجلوزي،  .11
 ه . 1432، 1القاهرة، ط

رة والتذكرة ِف علوم احلديث، عبد الرحيم بن احلسْ العراقي، ُتقيق: العريب الدائز الفرياطي، ألفية العراقي = التبص .11
 ه .1433، 3مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة ِف علوم احلديث، عبد الرحيم بن احلسْ العراقي، ُتقيق: سفيان احلكمي. .12
 ه .1411إدريس الشافعي،  دار املعرفة، بْيوت،  اْلم، حممد بن .13
اْلوسط ِف السنن واْلْجاع وااَلختَلف، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذرُتقيق: أبو َحاد صغْي، دار طيبة،  .14

 ه .1415، 1الرياض، ط
كر للطباعة عبد اهلل بن يوسف ابن هشام، احملقق: يوسف البقاعي، دار الف وضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،أ .15

 والنشر والتوزيع.
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البحر الذي زخر ِف شرح ألفية اْلثر، جَلل الدين السيوطي، ُتقيق: أيب أنس اْلندونوسي، مكتبة الغرباِ اْلثرية،  .16
 السعودية.

 ه .1414، 1البحر احمليط ِف أصول الفقه، ، بدر الدين الزركشي، دار الكتِب، ط .17
لواقعة ِف الشرح الكبْي، ابن امللقن سراج الدين، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، البدر املنْي ِف ختريج اْلحاديث واْلثار ا .18

 ه .1425، 1الرياضط
بلوغ املرام من أدلة اْلحكام، أَحد بن علي بن حجر العسقَلِن، ُتقيق: ْسْي بن أمْ الزهري، دار الفلق،  .19

 ه .1424، 7الرياض، ط
مد ابن القطان، احملقق : احلسْ آيت سعيد، دار طيبة، علي بن حم ِف كتاب اْلحكام، الوهم واْليهامبيان  .21

 ه .1418، 1الرياض، ط
 تاج العروس من جواهر القاموس، حممد بن حممد املرتضى الزَّبيدي، دار اهلداية. .21
، 1احملقق: بشار عواد معروف، دار الغرب اْلسَلمي، بْيوت، ط بغداد، املؤلف: الطيب البغدادي،تاريخ  .22

 ه .1422
 لراوي ِف شرح تقريب النواوي، جَلل الدين السيوطي، حققه: أبو قتيبة الفاريايب، دار طيبة.تدريب ا .23
القاهرة،  تذكرة الطالبْ ِف بيان املوضوع وأصناف الوضاعْ، حممد بن علي بن آدم اْلثيويب، دار اْلمام أَحد، .24

 ه .1427، 1ط
احملقق: َحدي عبد اجمليد، املكتب اْلسَلمي، بْيوت، تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج، ابن امللقن سراج الدين،  .25

 ه .1994، 1ط
، اْلوىل، 1الِتغيب والِتهيب، عبد العظيم املنذري، احملقق: إبراهيم ُشس الدين، دار الكتب العلمية، بْيوت، ط .26

 ه .1417
لعلمي وإحياِ تشنيف املسامع ِبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي، بدر الدين الزركشي، مكتبة قرطبة للبحث ا .27

 ه .1418، 1الِتاث، ط
التقريب والتيسْي ملعرفة سنن البشْي النذير، أبو زكريا يَي بن شرف النووي، ُتقيق: حممد عثمان الشت، دارر  .28

 ه .1415، 1الكتاب العريب، بْيوت، ط
، 3، طالتمييز، مسلم بن احلجاج النيسابوري، احملقق: حممد مصطفى اْلعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية .29

 ه 1411
د إسحاق، مكتبة دار السَلم، الرياض، ط .31  ه .1432، 1التنوير شرح اجلامع الصغْي، احملقق: حممَّ
 ه .1326، 1هتذيب التهذيب، أَحد بن علي بن حجر العسقَلِن، مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ط .31
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رعب، دار إحياِ الِتاث العريب، بْيوت، هتذيب اللغة، حممد بن أَحد أبو منصور اْلزهري، ُتقيق: حممد عوض م .32
 .2111، 1ط

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو حممد حسن بن قاسم املرادي، ُتقيق : عبد الرَحن علي  .33
 ه .1428، 1سليمان، دار الفكر العريب، ط

 بة احللواِن.جامع اْلصول ِف أحاديث الرسول، أبو السعادات املبارك بن حممد ابن اْلثْي، مكت .34
 اجلامع ْلخَلق الراوي وآداب السامع، الطيب البغدادي، احملقق: حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض. .35
 ه .1271، 1اجلرح والتعديل، عبد الرَحن ابن أيب حامت، دار إحياِ الِتاث العريب، بْيوت، ط .36
، 1كتب اْلسَلمي، عمان، طجِز طرق حديث "من كذب علي متعمدا"، سليمان بن أَحد الطرباِن، امل .37

 ه .1411
القاهرة،  اجلوهر النفيس ِف نظم أْساِ ومراتب ذوي التدليس، حممد بن علي بن آدم اْلثيويب، دار اْلمام أَحد، .38

 ه .1427، 1ط
 اجلوهر النقي على سنن البيهقي، عَلِ الدين علي بن عثمان ابن الِتكماِن، دار الفكر. .39
، 1بن شرف النووي، احملقق : حسْ إْساعيل اجلمل، مؤسسة الرسالة، لبنان، طخَلصة اْلحكام، أبو زكريا يَي  .41

 ه .1418
 تجيِب.الَلصة، سعد بن أَحد بن ليون ال .41
الروض الباسم ِف الذب عن سنة أيب القاِسم صلى اهلل عليه وسلم، ابن الوزير حممد بن إبراهيم، دار عاُل الفوائد  .42

 للنشر والتوزيع.
 مرزوق احلفيد، )خمطوط(.روضة اْلعَلِم بعلم أنواع احلديث الساِم، حممد بن أَحد ابن  .43
 .1سلسلة اْلحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين اْللباِن، مكتبة املعارف ، الرياض، ط .44
 ه .1412، 1سلسلة اْلحاديث الضعيفة، حممد ناصر الدين اْللباِن، دار املعارف، الرياض ط .45
 لكتب العربية.سنن ابن ماجه، ابن ماجة القزويين، ُتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياِ ا .46
ِجْستاِن، احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بْيوت. .47  سنن أيب داود، أبو داود السِّ
، 2سنن الِتمذي، أبو عيسى الِتمذي، ُتقيق: أَحد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللِب، مصر، ط .48

 ه .1395
 ه .1424، 1ارقطين، مؤسسة الرسالة، بْيوت، طسنن الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر الد .49
السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرَحن النسائي، ُتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اْلسَلمية،  .51

 ه .1416، 1حلب، ط
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 ه .1424، 2السنن الكربى، أبو بكر البيهقي، احملقق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بْيوت، ط .51
 ه .1421، 1السنن الكربى، أبو عبد الرَحن النسائي، مؤسسة الرسالة، بْيوت، ط .52
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين حممد بن حممد بن مالك، ُتقيق: حممد باسل عيون السود، دار  .53

 ه .1421، 1الكتب العلمية، ط
يي الدين عبد احلميد، دار الِتاث، القاهرة، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، ُتقيق: حممد حم .54

 ه .1411، 21ط
احملقق: حممد علي الريح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، شرح أبيات سيبويه،  يوسف بن أيب سعيد السْياِف .55

 ه .1394القاهرة، 
ر فحل، دار الكتب ماه-شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن احلسْ العراقي، احملقق: عبد اللطيف اهلميم .56

 ه .1423، 1العلمية، بْيوت، ط
 ه .1411، 1شرح تسهيل الفوائد، حممد ابن مالك، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واْلعَلن، ط .57
الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية، إْساعيل بن َحاد اجلوهري، ُتقيق: أَحد عبد الغفور، دار العلم للمَليْ،  .58

 ه .1417، 4بْيوت، ط
ابن حبان بِتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان البمسِت، احملقق: شعيب اْلرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بْيوت،  صحيح .59

 ه .1414، 2ط
صحيح ابن خزْية، أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزْية، احملقق: حممد مصطفى اْلعظمي، املكتب اْلسَلمي،  .61

 بْيوت.
 ه .1422، 1مد زهْي، دار طوق النجاة، طصحيح البخاري، حممد بن إْساعيل البخاري، احملقق: حم .61
 صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج النيسابوري، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياِ الِتاث العريب، بْيوت. .62
، 1الضعفاِ الكبْي، أبو جعفر العقيلي، احملقق: عبد املعطي أمْ قلعجي، دار املكتبة العلمية، بْيوت، ط .63

 ه .1414
 ه .1423، 1حممد ناصر الدين اْللباِن، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط ضعيف أيب داود، .64
 ه .1419، 1علل الِتمذي الكبْي، أبو عيسى الِتمذي، مكتبة النهضة العربية، بْيوت، ط .65
 ه .1427، 1العلل الواردة ِف اْلحاديث النبوية، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط .66
 الدين أبو زرعة العراقي، احملقق: حممد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، الغيث اهلامع شرح ْجع اجلوامع، وْل .67

 ه .1425، 1ط
 ه،.1379فتح الباري شرح صحيح البخاري، أَحد بن علي بن حجر العسقَلِن، دار املعرفة، بْيوت،  .68
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حل، دار الكتب ماهر الف-فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، زكريا بن حممد اْلنصاري، احملقق: عبد اللطيف ُهيم .69
 ه .1422، 1العلمية، بْيوت، ط

فتح املغيث بشرح الفية احلديث، حممد بن عبد الرَحن السخاوي، احملقق: علي حسْ علي، مكتبة السنة، مصر،  .71
 ه 1424، 1ط

 ه .1418، 1الفصل للوصل املدرج ِف النقل، الطيب البغدادي، احملقق: حممد بن مطر الزهراِن، دار اهلجرة، ط .71
وس احمليط، حممد بن يعقوب الفْيوزآبادي، ُتقيق: مكتب ُتقيق الِتاث ِف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة القام .72

 ه .1426، 8للطباعة والنشر والتوزيع، بْيوت، لبنان، ط
القول املسدد ِف الذب عن املسند للمام أَحد، أَحد بن علي بن حجر العسقَلِن، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  .73

  .ه1411، 1ط
 ه.1418، 1أبو أَحد بن عدي، الكتب العلمية، بْيوت، ط الكامل ِف ضعفاِ الرجال، .74
 ه .1418، 3الكتاب، عمرو بن عثمان سيبويه، احملقق: عبد السَلم حممد هارون، مكتبة الاْني، القاهرة، ط .75
 ه .1422، 1الكشف والبيان عن تفسْي القرآن، أَحد بن حممد الثعلِب، دار إحياِ الِتاث العريب، ط .76
 الكفاية ِف علم الرواية، الطيب البغدادي، املكتبة العلمية، املدينة. .77
 ه .1414، 3لسان العرب، حممد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بْيوت، ط .78
 اللؤلؤ املكنون ِف أحوال اْلسانيد واملتون، حافظ احلكمي. .79
، احملقق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، اجملروحْ من احملدثْ والضعفاِ واملِتوكْ، حممد بن حبان البمسِت .81

 ه .1396، 1ط
 ه .1414جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين اهليثمي، احملقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،  .81
 ه .1418، 3احملصول، فخر الدين الرازي، ُتقيق: طه جابر، مؤسسة الرسالة، ط .82
، 1احملقق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بْيوت، طأبو احلسن ابن سيده،  احملكم واحمليط اْلعظم، .83

 ه .1421
 احمللى بالثار، أبو حممد ابن حزم اْلندلسي، دار الفكر، بْيوت. .84
 ه .1411خمتصر املزِن، إْساعيل بن يَي املزِن، دار املعرفة، بْيوت،  .85
 حممد اْلعظمي، دار اللفاِ للكتاب اْلسَلمي، الكويت. احملقق:املدخل إىل السنن الكربى، أبو بكر البيهقي،  .86
 املدخل إىل كتاب اْلكليل، احملقق: فؤاد عبد املنعم أَحد، دار الدعوة، ااَلسكندرية. .87
ِجْستاِن، احملقق: شعيب اْلرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بْيوت، ط .88  ه .1418، 1املراسيل، أبو داود السِّ
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عبد اهلل احلاكم، ُتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بْيوت، املستدرك على الصحيحْ، أبو  .89
 ه .1411، 1ط

مسند أيب داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، احملقق: حممد بن عبد احملسن الِتكي، دار هجر،  .91
 ه .1،1419مصر، ط

 ه .1414، 1، دار املأمون للِتاث، دمشق، طمسند أيب يعلى، أبو يعلى املوصلي، احملقق: حسْ سليم أسد .91
 .1مسند البزار=البحر الزخار، أَحد بن عمرو البزار، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، ط .92
 ه .1411مسند الشافعي، حممد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بْيوت،  .93
 ه .1421، 1وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط املسند، أبو عبد اهلل أَحد بن حممد بن حنبل، احملقق: شعيب اْلرنؤوط .94
 ه .1419، 1املصنف، أبو بكر بن أيب شيبة، احملقق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط .95
مطالع اْلنوار على صحاح الثار، إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، نشر وزارة اْلوقاف والشؤون اْلسَلمية، قطر،  .96

 ه .1433، 1ط
 بن أَحد الطرباِن، دار احلرمْ، القاهرة. املعجم اْلوسط، سليمان .97
 .1995، 2معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهلل احلموي، دار صادر، بْيوت، ط .98
 ه .1415، 1املعجم الصغْي، سليمان بن أَحد الطرباِن، احملقق: حممد شكور، املكتب اْلسَلمي، ط .99

 .2اجمليد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، طاملعجم الكبْي، سليمان بن أَحد الطرباِن، احملقق: َحدي بن عبد  .111
 ه .1399معجم مقاييس اللغة، أَحد بن فارس، احملقق: عبد السَلم حممد هارون، دار الفكر،  .111
معرفة الصحابة، أبو نعيم أَحد بن عبد اهلل اْلصبهاِن، ُتقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر،  .112

 ه .1419، 1الرياض، ط
 ه .1397، 2، أبو عبد اهلل احلاكم، احملقق: السيد معظم، دار الكتب العلمية، بْيوت، طمعرفة علوم احلديث .113
 .1985، 6مغين اللبيب عن كتب اْلعاريب، عبد اهلل بن يوسف ابن هشام، دار الفكر، دمشق، ط .114
ى، مكة، املقاصد الشافية ِف شرح الَلصة الكافية، أبو إسحق الشاطِب، معهد البحوث العلمية ِبامعة أم القر  .115

 ه .1428، 1ط
 ملحة اْلعراب، القاسم بن علي احلريري. .116
 ه .1424منهج ذوي النظر شرح منظومة علم اْلثر، حممد حمفوظ الِتمسي، دار الكتب العلمية، بْيوت،  .117
، 2املوضوعات، احلسن بن حممد الصغاِن، احملقق: ْنم عبد الرَحن خلف، دار املأمون للِتاث، دمشق، ط .118

 ه .1415
 . 1ت، عبد الرَحن بن علي بن اجلوزي، ُتقيق: عبد الرَحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة، طاملوضوعا .119
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موطأ اْلمام مالك، مالك بن أنس اْلصبحي، ُتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياِ الِتاث العريب، بْيوت،  .111
 ه .1416

عمر البقاعي، ماهر الفحل، مكتبة الرشد ناشرون،  النكت الوفية مبا ِف شرح اْللفية، برهان الدين إبراهيم بن .111
 ه 1428، 1ط

النكت على ابن الصَلح، أَحد بن علي بن حجر العسقَلِن، احملقق: ربيع بن هادي املدخلي، عمادة البحث  .112
 ه .1414، 1العلمي باجلامعة اْلسَلمية، املدينة، ط

، 1بدين بن حممد، أضواِ السلف، الرياض، طالنكت على ابن الصَلح، بدر الدين الزركشي، احملقق: زين العا .113
 ه .1419

 ه .1421، 1اهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن احلسن اْلسنوي، دار الكتب العلمية، بْيوت،ط .114
 ه .1399النهاية ِف غريب احلديث واْلثر، أبو السعادات املبارك بن حممد ابن اْلثْي، املكتبة العلمية، بْيوت،  .115
 مع ِف شرح ْجع اجلوامع، جَلل الدين السيوطي، احملقق: عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، مصر.ُهع اهلوا .116
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 فهرست الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 أ مقدمة

 أ بيان شرف احلديث وأهله من كَلم الطيب البغدادي
 ت أهم املصنفات ِف علم احلديث

 ث الِت اعتنت بهكتاب ابن الصَلح وأهم الكتب 

 ج املنظومات الِت هلا صلة بكتاب ابن الصَلح

 ج منظومة الويي

 ح ألفية التجيِب 
 ح يّ سِ نْ شَ رْ الب َ منظومة 

 ح هبا صلة هلا الِت واملنظومات العراقي ألفية

 ح ألفية العراقي؛ خصائصها وعناية العلماِ هبا 

 ذ منظومة "الروضة" اَلبن مرزوق

 ر " اَلبن مرزوقمنظومة "احلديقة

 ز ألفية السيوطي؛ خصائصها وعناية العلماِ هبا
 س تنبيه حول املفاضلة بْ اْللفيتْ

 ط بيان أن اجلمع بْ الكتب مقصد من مقاصد التصنيف املعتربة عند العلماِ

 ظ منهج العمل ِف هذا اجلمع

 2 ]َمَباِدٌئ ِف ِعْلِم احلَِْديِث[

 2 ]تعاريف[

تم  لم كم  2 ِب احلَِْديِث[]أَوَّ

 3 أَْقَسامم احلَِْديِث 

تمِب احلَِْديثِ   4 َأَصحُّ كم
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 ِ ْْ  5 الصَِّحيحم الزَّاِئدم َعَلى الصَِّحيَح
ْسَتْخَرَجاتم   5 اْلمم

ِحيحِ   6 َمرَاِتبم الصَّ

ْعِليق ِ والت َّ ْْ ْكمم الصَِّحيَح  6 حم

ْعَتَمَدةِ  تمِب اْلمم  7 نَ ْقلم احلَِْديِث ِمَن الكم

 7 ْسمم الثَّاِن: احلََْسنم القِ 

 7 ]احلََْسنم ِلَغْْيِِه[
 8 ]الصَِّحيحم ِلَغْْيِِه[

 8 ]َمظَانُّ احلَِْديِث احلََْسِن[

َفاِت احلَِْديِثيَِّة[ َصن َّ  9 ]أَْلَقاٌب َأْشَهِر اِْلمم

] ْسَناِد َواْلَمْْتِ ِة اْْلِ َ ِصحَّ ْْ  11 ]اََل َتََلزمَم بَ 

 11 ِحيٌح[]قَ ْوهلممْم: َحَسٌن صَ 
 11 ]تَ ْنِبيٌه[ املقبول اجليد الثابت الصاحل

ِعيفم  : الضَّ  11 اْلِقْسمم الثَّاِلثم

 11 اْلَمْرفموعم 

 11 اْلَمْوقموفم 

 11 اْلَمْقطموعم 

تَِّصلم َواْلَمْوصمولم   11 اْلمم
ْسَندم   11 اْلمم

 12 ف مرموٌع 

ْرَسلم   13 اْلمم

ْرَسلِ  ْكمم ااَِلْحِتَجاِج بالْ مم  13 []حم

ْرَسِل[  13 ]ِإْعِتَضادم اْلمم

ٍل"[ ْم: "َعْن َرجم  14 ]قَ ْولم هم
َحايب[  14 ]ممْرَسلم الصَّ
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ْعَضلم  َقِطعم َواْلمم ن ْ  14 اْلمم
َعَنةم   15 اْلَعن ْ

 16 التَّْدلِيسم 

ْسَنادِ  ْرَساِل َواْلَمزِيدم ِف اْْلِ  17 َخِفيُّ اْْلِ

 17 هم ِبَواِسطَةٍ َمْن َرَوى َعْن َشْيٍخ ُثمَّ َرَوى َعنْ 

اذُّ  [الشَّ  17 ]َوي مَقابِلمهم الْ َمْحفموظم

ْنَكرم  [اْلمم  18 ]َوي مَقابِلمهم الْ َمْعرموفم
رموكم   19 اْلَمت ْ

 19 اْْلَفْ رَادم 

ورم  [الَغرِيبم َواْلَعزِيزم َواْلَمْشهم تَ َواتِرم  19 ]والْ مم

 21  ]تَ ْنِبيَهاٌت[

َتابَ َعاتم وَ  َواِهدم ااَلْعِتَبارم َواْلمم  21 الشَّ
ْرَساِل َأو الرَّْفِع َوالَوْقفِ   21 تَ َعارمضم اْلَوْصِل َواْْلِ

 22 زِيَاَدةم الث َِّقاتِ 

َعلَّلم   23 اْلمم

ْضَطِربم   25 اْلمم

ْدرَجم   26 اْلمم

 28 اْلَمْقلموبم 
 29 تَ ْنِبيَهاتٌ 

 31 اْلَمْوضموعم 

 31 ]َأْصَنافم اْلَوضَّاِعَن[

 31 ِع[]َدَواِعي اْلَوضْ 

] َْ  32 ]َفْصٌل: َمَوارِدم اْلَوضَّاِع

 32 ]َمْعرَِفةم الْ َمْوضموِع[
 33 ]تَ ْرتِيبم اْْلََحاِديِث اْلَواِهَيِة[َخامتٌَة 
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 33 َمْعرَِفةم َمْن ت مْقَبلم رمَوايَ تمهم َوَمْن ت مَردُّ 
ْعِديِل[  34 ]تَ ْفِسْيم الْ َجرِْح َوالت َّ

 34 ْعِديِل[]تَ َعارمضم اجلَْرِْح َوالت َّ 

َهمم[ ب ْ ْعِديلم اْلمم  34 ]الت َّ

وِل[  35 ]رَِوايَةم الْ َمْجهم

 35 ]َمْن َشكَّ ِف َأَحِد َشْيَخْيِه[

ْبَتدِِع[  36 ]رَِوايَةم الْ مم
اِب[  36 ]رَِوايَةم الْ َكذَّ

َث َوَنِسَي[ ، َوَمْن َحدَّ  36 ]َجْحدم اْلَمْرِويِّ

 37 ]الرَِّوايَةم بِاْْلمْجرَِة[

 37 ]َخَوارِمم الرَِّوايَِة[

رَِة[ َتَأخِّ  37 ]الرَِّوايَةم ِفِ اْْلَْعصمِر اْلمم
 ِِ َعَفا  38 َمْعرَِفةم الث َِّقاِت والضُّ

ْعِديلِ   38 َمرَاِتبم الت َّ

 39 َمرَاِتبم التَّْجرِيحِ 

 39 َمْعرَِفةم َمِن اْختَ َلَط ِمَن الث َِّقاتِ 

لم الْ َحِديثِ   41 أْو يمْسَتَحبُّ  َمىَت َيصحُّ َُتَمُّ

لِ   41 أَْقَسامم التََّحمُّ
ْيخِ  َا: َْسَاعم َلْفِظ الشَّ  41 َوأَوَّهلم

ْيخِ  َِةم َعَلى الشَّ  41 الثَّاِن: الِقرَا

 42 ]َُثَانَِيٌة تَ تَ َعلَّقم بِالََّسَماِع َواْلَعْرِض[تَ ْفرِيَعاتٌ 

ْيخم  اََل َيَْفظم َما  : ِإَذا َكاَن الشَّ لم  42 ي مْقَرأم َعَلْيِه[]اْْلَوَّ

ْيخم َلْفظًا[  42 ]الثَّاِن: ِإَذا َُلْ يمِقرَّ الشَّ

ِل احلَِْديِث[ ِِ ِبََسِب َُتَمُّ : بَ َيانم أَْلَفاِظ اْْلََدا  43 ]الثَّاِلثم
ْيِخ[  43 ]الرَّاِبعم: اِت َِّباعم َلْفِظ الشَّ
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: َْسَاِع النَّاِسِخ[  43 ]الَاِمسم
: َمْن فَا ٌِ[]الَساِدسم  44 تَهم َْسَاعم َشْي

ِِ ِحَجاٍب[ َماعم ِمْن َورَا  44 ]الَساِبعم: السَّ

وعم ِف الرَِّوايَِة[ : اْلَمْنعم أَِو التَّْخِصيِص َأِو الرُّجم  45 ]الثَاِمنم

: اِْلَجازَةم   45 الثَّاِلثم

ْجاِز َلهم[ َجاِز َواْلمم ْم اْلمم : تَ ْعِي لم  45 ]اْْلَوَّ

ْم  َجاِز[]الثَّاِن: تَ ْعِي ْجاِز َلهم دموَن اْلمم  45  اْلمم
َجاِز َلهم[ ْعِميمم ِف اْلمم : الت َّ  45 ]الثَّاِلثم

ْجاِز َلهم[ َجاِز أَِو اْلمم  46 ]الرَّابعم: اجلَْْهلم بِاْلمم

َجازَِة[ ْعِليقم ِف اْْلِ : الت َّ  46 ]اْلَاِمسم

وِم[ َجازَةم لِْلَمْعدم : اْْلِ اِدسم  46 ]السَّ

ِابعم  َجازَةم ِلَغْْيِ أَْهٍل ِلَلْخِذ َعْنهم[]السَّ  47 : اْْلِ
] ْيخم َجازَةم مبَا َسَيْحِملمهم الشَّ : اْْلِ  47 ]الثَّاِمنم

َجاِز[  47 ]التَّاِسعم: ِإَجازَةم اْلمم

َجازَِة َوَشْرطمَها  47 َلْفظم اْْلِ

َناَوَلةم   48 الرَّاِبعم: اْلمم

َناو 
م

َجازَِة؟َكْيَف يَ قمولم َمْن َرَوى بِامل  48 َلِة َواْْلِ

َكاتَ َبةم  : اْلمم  49 اْلَاِمسم
ْيخِ  : ِإْعََلمم الشَّ اِدسم  51 السَّ

اِبعم: الَوِصيَّةم باْلِكَتابِ   51 السَّ

: الوَِجاَدةم   51 الثَّاِمنم

 51 ِكَتابَةم احلَِْديِث وَضْبطمهم 

ْكمم ِكَتابَِة احلَِْديِث[  51 ]حم

 51 ]َضْبطم اْلِكَتابَِة[
َقابَ َلةم ا  52 ْلمم
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اِقطِ   53 خَتْرِيجم السَّ
َو التَّْضِبيبم   53 التَّْصِحيحم والتَّْمرِيضم َوهم

 53 الَكْشطم واْلَمْحوم َوالضَّْربم 

 54 الَعَملم ِف اْخِتََلِف الرَُّوايَاتِ 

 54 اِْلَشارَةم بالرَّْمزِ 

 54 ِكَتابَةم التَّْسِميعِ 

 55 َدائِهِ ِصَفةم رَِوايَِة احلَِْديِث َوأَ 
 55 الرَِّوايَةم ِمَن اْْلَْصلِ 

 55 ]ِإَذا َخاَلَف ِحْفظمهم ِكَتابَهم[

 55 الرَِّوايَةم بِاْلَمْعىَن 

 56 ااَلْقِتَصارم َعَلى بَ ْعِض احلَِْديثِ 

فِ  َصحِّ اِن َواْلمم َِِة اللَّحَّ  56 التَّْسِميعم بِِقرَا
 56 ِإْصََلحم اللَّْحِن َوالَْطَأِ 

يموخِ  اْخِتََلفم   57 أَْلَفاِظ الشُّ

ْيخِ   57 الزِّيَاَدةم ِف َنَسِب الشَّ

 57 الرَِّوايَةم ِمَن النَُّسِخ الَِِّت ِإْسَنادمَها َواِحدٌ 

َندِ   57 تَ ْقِدميم ال َمْْتِ َعلى السَّ

َََْوهم  : ِمثْ َلهم أَْو  ْيخم  57 ِإَذا قَاَل الشَّ
وِل بِالنَِّبِّ َوَعْكسم   58 هم ِإْبَدالم الرَّسم

 ِ ْْ َل َماعم َعَلى نَ ْوٍع ِمَن الَوْهِن َأْو َعْن َرجم  58 السَّ

ثِ  َحدِّ  59 آَدابم اْلمم

 61 آَدابم طَاِلِب احلَِْديثِ 

 62 ]أَْلَقابم أَْهِل احلَِْديِث[َمْسأََلٌة 

 62 اْلَعاْل َوالنَّازِلم 
 63 َغْرِيبم أَْلَفاِظ اْْلََحاِديثِ 
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َسْلَسلم   63 اْلمم
وخم النَّ  ، َواْلَمْنسم  64 اِسخم

[التَّْصِحيفم   64 ]َوالتَّْحرِيفم

َتَشابِهم[خممَْتِلفم احلَِْديثِ  ْحَكمم َواْلمم  65 ]َواْلمم

 66 َأْسَبابم احلَِْديثِ 

تموِن[  66 ]َمْعرَِفةم تَ َوارِيِخ اْلمم

َحابَةِ   66 َمْعرَِفةم الصَّ
ْم[ َحابَِة َوطَبَ َقات مهم  68 ]َعَددم الصَّ

ْم ِإْسََلًما[]أَ  َحابَِة َوأَْقَدممهم  68 ْفَضلم الصَّ

 69 [َلطَاِئفٌ  -َمْوتًا  الصََّحابَةِ آِخرم ]

 69 ]َلطَاِئٌف[

 َْ  71 َمْعرَِفةم التَّابِِع
 71 رَِوايةم اْْلََكاِبِر َعِن اْْلََصاِغرِ 

َحابَةِ  َْ َعِن الصَّ  71 رَِوايَةم الصََّحابَِة َعِن التَّابِِع

 71 ةم اْلَقْ رَانِ رَِوايَ 

 71 اْلمْخَوةم واَْلَخَواتم 

هم  ِِ َوَعْكسم ِِ َعِن اْلبْ َنا  72 رَِوايَةم البَا

ِحقم  اِبقم والَلَّ  73 السَّ
 73 ]اْلومْحَدان[َمْن ُلَْ يَ ْرِو َعْنهم ِإاَلَّ رَاٍو َواِحٌد 

 73 َمْن ُلَْ يَ ْرِو ِإاَلَّ َحِديثًا َواِحًدا

 73 َعْن َواِحدٍ  َمْن ُلَْ يَ ْرِو ِإاَلَّ 

َحابَِة الَِّذيَن َماتموا ِف َحَياتِِه َصلَّى اهلل َعَلْيِه َوَسلَّمَ   73 َمْن أمْسِنَد َعْنهم ِمَن الصَّ

دةٍ   73 َمْن ذمِكَر بِن معموٍت ممتَ َعدِّ

 74 أَفْ رَادم الَعَلمِ 
ىَن  ِم َواْلكم  74 اْْلَْْسَا
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 74 اْلَْلَقابم 
ََلِح َواْْلَْلِفيَّةِ أَنْ َواٌع َعَشرٌَة ِمَن اْْلَ  ىَن َمزِيَدٌة َعَلى اْبِن الصَّ ِِ َواْلكم  75 ْْسَا

ْخَتِلفم  ْؤتَِلفم والْ مم  75 اْلمم

ْفَِتِقم  تَِّفقم َواْلمم  79 اْلمم

َتَشابِهِ   81 تَ ْلِخيصم الْ مم

ْقلموبم 
َ

ْشَتَبهم امل  81 الْ مم

 81 َمْن نمِسَب ِإىَل َغْْيِ أَبِيهِ 
وبمونَ   81 ِإىَل ِخََلِف الظَّاِهرِ  ال َمْنسم

َهَماتم  ب ْ  81 ال مم

 82 تَ َوارِيخم الرَُّواِة َوالَوفَ َياتِ 

 83 طَبَ َقاتم الرَُّواةِ 

ِِ والرَُّواةِ   84 ال َمَواْل ِمَن العمَلَما
مْ   84 أَْوطَانم الرَُّواِة َوب مْلَدان مهم

 84 ]َخامتٌَة[

 85 اْلحاديث تفهرس

 88 عاملصادر واملراج قائمة

 95 املوضوعات تفهرس
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