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 المقدمة
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتفرهه  ونعت ب هللتمهلل شتو  تهوس انرستنم وشتو 
اهلل فال شضت  لته  وشتو يضتال  فتال لتم و لته  وا تهد  سيئمت اعمملنم  شو يهده

ان ال إله إال اهلل وحده ال  هيك له  وا تهد ان ممتداع عهتده وسست له  اتال  اهلل 
 عاليه وسالم وعال  آله وااحمهلله امجعني. اشم هللعد:

إىل النمس كمفة  وجعاله خممت  فإن اهلل عز وج  اسس  سس له ممداع 
االنهيني  قمل تعمىل:  د   نَ كَ  مَّ مَّ َ بَا   ُمح

َ
َحد   أ

َ
ن أ ِّ م   م  ِّكح َِّجال ن ر  َٰكِّ  َوَل

وَل  ِّ  رَّسح ِّ  وََخاَتمَ  ٱّللَّ ِّي  َّب نل  .[04] األحزاب:  َن   ۧٱ
واختمس له اإلسالم  ينم  وجعاله نمسخم ملم سهقه شو األ يمن  وال يَقه  شو 

ِّنَّ احد  ينمع س اه  قمل تعمىل:  نَ  إ ي ِّ ندَ  ٱل  ِّ  عِّ َٰمح   ٱّللَّ َل س  ِّ
 [91عمهان: ]آل ٱۡل 

نوقمل تعمىل:  َ  يَب َتغِّ  َوَم َٰمِّ  َغي  َل س  ِّ
يٗنا ٱۡل  ن دِّ بََل  َفلَ ق  هح  يح وَ  مِّن   فِّ  وَهح

 ِّ َرة ٓأۡلخِّ نَ  ٱ ينَ  مِّ ِّ َِٰسِّ َخ  .[58]آل عمهان: ٨٥ٱل 
خممت األنهيمء  واإلسالم آخه األ يتمن  فتال تنت ته الهةتهية نهيتمع  فمحمد 

 جديداع  وال  ينمع جديداع.
تكرت  اهلل عتز وجت   رتد شيتدَسو التةتهيا ا لتنا التديو:  شو اج  بلك

القهآن الكهمي  والسنة النه ية املطههة  حت  يهقت  لتنا التديو  ضتمع  هيتمع ل جيتمل 
 املتعمقهة  ساليممع شو التحهيف والتهدي  النو حي  ا األ يمن السمهللقة.

َّاقمل تعمىل:  ِّن نح  إ َا ََن  نل  َزَّ رَ  ن ك  ِّ َّا ٱل  نَ  ۥَلح  ِإَون و َٰفِّظح  .[1]احلجه:٩ لََح

ولتتتنا احلرتتتد يةتتتم  القتتتهآن والستتتنة. فهشتتتم القتتتهآن فقتتتد ليتتته اهلل عتتتز وجتتت  
   إب كتتمن عاليتته اليتتالة والستتالم يقتتها استتهمب حر تته عالتت  يتتدو سستت ل اهلل 
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شتتم ازنتتزل إليتته شتتو القتتهآن عالتت  ااتتحمهلله فيحر  نتته  وكتتمن يتتهشه ايضتتمع هللكتمهللتتة شتتم 
 حزِرتَد القتهآن ا اليتدوس وا الستط س ا عهتده يتزنَتزَّل عاليته شنته ا حينته  فَ 

 .(9)وت اته نقاله عنه 
ا اول األشتتته ان يكتتتتش عنتتته  تتت ء  تتت   واشتتتم الستتتنة فقتتتد  تتت  النتتت  

فكتتتتش هللعتتتا اليتتتحمهللة احم يتتت  ا   (2)القتتتهآن  ذ ابن ا الكتمهللتتتة هللعتتتد بلتتتك
اتتتتتحف  ولكتتتتتو لتتتتتنه الكتمهللتتتتتة ت تكتتتتتو  تتتتتمشالة  وإ تتتتتم اقتيتتتتتهت عالتتتتت  هللعتتتتتا 

وكمن جت  اعتمتم لم ا سوايتة احلتدي  عالت  احلرتد  وهلل احلكمتة   (3) األحم ي
الهملفتتة ا بلتتك  فقتتد  تتمء اهلل عتتز وجتت  ان نرتتد الستتنة النه يتتة  هتت   عالمتتمء 
احلدي  وسواته  إب قَتيَّضهم اهلل عز وج  لنلك  فقمشت ا القهون الثالثتة األوىل 

بلتتتك ال قتتتت  ونةتتتهت  ضتتتة عالميتتتة فهيتتتدة   التتتت اقطتتتمس العتتتمت اإلستتتالش  ا 
عال م ترتخه األشة اإلسالشية هبم  هللت  انرته ت هبتم عتو   لتم شتو األشتم  كتمن  تم 
اثه ع يم ا حرد الستنة النه يتة  فمتو تالتك العالت م: عالتم اإلستنم   وعالتم ا ته  

 والتعدي  )عالم الهجمل(.
وا لنا الهح  ازملح إىل   ء شو عنمية العالممء هبنيو العالمني  واثه بلتك 

 حرد السنة النه ية.ا 

 تتتتتتتت

(  وتتتتتمسيث ت ثيتتتتر نتتتتر القتتتتهآن الكتتتتهمي  ملتتتتد العتتتتك: 9/960ان تتتته: اإلتقتتتتمن ا عالتتتت م القتتتتهآن لالستتتتي   : ) (9)
 (.82-03)ص

(  3440ان تته: اتتتحيح شستتتالم: )كتتتتمب الزلتتتد  هللتتتمب التثهتتتت ا احلتتتدي  وحكتتتم كتمهللتتتة العالتتتم حتتتدي  سقتتتم( 2)
 (.56-68  21وتقييد العالم لالخطيش الهفدا و: )ص

سضتت  اهلل عتتنهم... أللتتد اليتت يمن  و ساستتمت ا احلتتدي  النهتت و لالتتدكت س ممتتد  ان تته: اتتحملف اليتتحمهللة( 3)
شيطر  األع م   وشعهفة النسث واليتحف احلديثيتة لهكته اهللت   يتد  و اللت  الت ثيتر املهكته لالستنة واحلتدي  

 لالدكت س اشتيم  الد.
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 ا فيالني: -هللعد املقدشة  -وقد جعالته 
الفصل األول: عناية العلماء باإلسناد وأثر ذلك في 

 حفظ السنة النبوية وفيه أربعة مباحث
 تعهيف اإلسنم . .1
 اإلسنم  شو خيملر األشة اإلسالشية. .2

 امهية اإلسنم  وعنمية العالممء هلله. .3

 سنة النه ية.اثه عنمية العالممء هللمإلسنم  ا حرد ال .4

الفصل الثاني: عناية العلماء بعلم الجرح والتعديل 
 وأثره في حفظ السنة النبوية وفيه أربعة مباحث:

 تعهيف عالم ا ه  والتعدي . .1
 ظه س عالم ا ه  والتعدي  واألسهمب اليت ا ت إىل ظه سه. .2

 عنمية العالممء هللعالم ا ه  والتعدي . .3

 .اثه لنه العنمية ا حرد السنة النه ية .4

 واختم الهح  خبممتة تتضمو نتملج الهح  والت ايمت اليت ظههت يل.
وال يرتت تيف ا لتتنا املقتتمم ان ا تتكه القتتملمني عالتت   متتا املالتتك فهتتد لطهمعتتة 
امليتتتحف الةتتتهيف عالتتت  شهتتتم سام لعقتتتد لتتتنه النتتتدوة هللعنتتت ان: ) عنميتتتة املمالكتتتة 

شو مثهاام. اسهل اهلل  العههللية السع  ية هللملسنة والس ة النه ية (. ولنا الهح  مثهة
عز وج  ان ينرا هلله كمتهه وكت  شتو قتهاه. إنته جميتا  يتش  واتال  اهلل عالت  نهينتم 

 ممد وآله واحهه وسالم.
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 الفصل األول: 
عناية العلماء باإلسناد وأثر ذلك في حفظ السنة 

 النبوية
 وفيه اسهللعة شهمح :

 تعهيف اإلسنم  -:األولالمبحث 
 سنم  شو خيملر األشة اإلسالشية اإل -:الثانيالمبحث 
 امهية اإلسنم  وعنمية العالممء هلله -:الثالثالمبحث 
 اثه عنمية العالممء هللمإلسنم  ا حرد السنة النه ية. -:الرابعالمبحث 
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 المبحث األول: تعريف اإلسناد
 

 .(9)اإلسنم  ا الالفة: شيدس َاْسَنَد. تق ل: َاْسَنَد ا ا ِه : َاِعد فيه
لفةع: شم قمهللالك شو ا ه   وعال عو السرح والسََّندز 

(2). 
 فمإلسنم  ا الالفة: ل  عمالية اليع   ا بلك السند.

. وقتتتمل هللعتتتا العالمتتتمء:  لتتت  سفتتتتا (3)وا االاتتتطال : حكميتتتة  هيتتتر املتتتن
 وشعنممهم واحد. (0)احلدي  إىل قملاله 

تتَند و هيتتر املتتن يستتم : السَّ
وجمزِّتت  ولتتم التتهواة التتنيو نقالتت ا بلتتك املتتن.   (8)

سنداع  العتمم  احلرمظ عاليه ا احلكتم عالت  املتن هللمليتحة او الضتعف
  شثتمل (6)

 بلك:
قتت ل اإلشتتمم الهختتمسو ا اتتحيحه:  حتتدثنم شستتد   قتتمل: حتتدثنم  تت   عتتو 

ال يتزْؤِشوز َاحدكزم  قمل:   عهة  عو قتم ة  عو انس سض  اهلل عنه عو الن  
شَّ أَلخيِه شم  شُّ لِنْرِسهِ   .(7) ح   ز

 تتتتتتتت

 (.3/229(  ولسمن العهب: ) 374ان ه: القمش س احمليط: )ص( 9)

 السمهللقمن.امليدسان ( 2)

 (.9/90(  وفتح املفي  لالسخموو: )30نزلة الن ه لالحمفد اهللو حجه: )ص( 3)

(  وا الاة ا اا ل احلدي  لالطيت : 9/59املنه  الهوو ا عال م احلدي  النه و لهدس الديو هللو مجمعة: )( 0)
 (.33)ص

 (.9/90ان ه: فتح املفي  لالسخموو: )( 8)

(  وا الاتة ا اات ل احلتدي  9/59دي  النهت و لهتدس التديو هللتو مجمعتة: )ان ه: املنه  الهوو ا عالت م احلت( 6)
 (.33لالطي : )ص

 (.93سقم  9/92احيح الهخمسو: )كتمب اإلميمن  هللمب شو اإلميمن ان  ش ألخيه شم  ش لنرسه ( 7)
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 :  اليؤشو احدكم...   احلدي .فمملن ق له 
 والسند لم سواة املن: شسد        عهة  قتم ة  انس.

واإلستتنم  لتت  قتت ل الهختتمسو: حتتدثنم شستتد   قتتمل: حتتدثنم  تت   عتتو  تتعهة  
 .(9)عو قتم ة  عو انس  عو الن  

يتتع   والعالقتة هللتتني املعتل الالفتت و واالاتطالح  ظتتملهة  حيت  إن عماليتتة ال
شتتو استتر  ا هتت  إىل اعتتاله يتطالتتش التتتدسي ا اليتتع    تتيئم فةتتيئم إىل ان ييتت  
إىل اعتتاله  وكتتنلك إستتنم  احلتتدي  إىل قملالتته يهتتدا التتهاوو هللتته شتتو  تتيخه ذ  تتيث 

  يخه... ولكنا يهتق  شو  يث إىل آخه ح  يي  إىل شنتهمه.
شتتو التتديو   واإلستتنم  هبتتنا املعتتل لتت  املتتها  هللقتت ل هللعتتا العالمتتمء:  اإلستتنم 

 وق  م:  اإلسنم  شو خيملر لنه األشة  كمم سيهيت ا املهمح  اآلتية.
 مبعل السند يقمل: لنا حدي  له إسنم ان. -ايضمع -ويهيت اإلسنم  
   والسيمق يهني املها .(2)يعيف: له  هيقمن

 تتتتتتتت

 (.90(  واإلسنم  شو الديو أليب  دة: )ص28ان ه: ت جيه الن ه لطمله ا زالهو: )ص( 9)

 (.28(  وت جيه الن ه لالجزالهو: )ص59املنه  الهوو الهللو مجمعة )ص ان ه:( 2)
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 المبحث الثاني: اإلسناد من خصائص اأُلمة اإلسالمية
 
 

  فضالهم هبم عال  (9)اإلسالشية خبيملر كث ة اكهم اهلل عز وج  األزشَّة
م    لم شو األشم  قمل تعمىل:  نتح َ  كح ة   َخي  مَّ

ح
رَِّجت   أ خ 

ح
اسِّ  أ ِّلنَّ  ل

 . [994عمهان: ]آل
: ) انتتتم ت فتت ن ستتهعني اشتتة  انتتتم خ لتتم واكهشهتتم عالتت  وقتتمل سستت ل اهلل 

 .(2)اهلل (. سواه اإلشمم الد والرتشنو واهللو شمجه وإسنم ه حسو
وممم خر اهلل عز وج  هلله لتنه األشتة: اإلستنم   نقت  الثقتة  عتو الثقتة حت  

. لنه اَ يْيية انره ت هبم لنه األشة  واشتم ت هبم عو   لم يهالغ هلله الن  
شو األشم. سوى ا طيش الهفدا و  عو ممد هللو حممت هللو امل رته انته قتمل:  إن 

ولتتتيس ألحتتتد شتتتو األشتتتم كالهتتتم اهلل اكتتتهم لتتتنه األشتتتة و تتتهفهم وفضتتتالهم هللمإلستتتنم   
قتتتتدميهم وحتتتتديثهم إستتتتنم   وإ تتتتم لتتتت  اتتتتحف ا ايتتتتديهم  وقتتتتد خالطتتتت ا هللكتتتتتههم 
اخهتتمسلم  ولتتتيس عنتتتدلم متييتتتز هللتتتني شتتتم نتتزل شتتتو التتتت ساة واإل يتتت  ممتتتم جتتتمءلم هللتتته 
انهيتتتتتتمنيلم وهللتتتتتتني شتتتتتتم احلقتتتتتت ه هللكتتتتتتتههم شتتتتتتو األخهتتتتتتمس التتتتتتيت اختتتتتتنولم عتتتتتتو  تتتتتت  

 .(3)الثقمت... 
 تتتتتتتت

واألزشتتتة ( أليب احلستتتو شيتتتطر  هللتتتو إجممعيتتت :  ان تتته: )كتتتتمب كةتتتف الفمتتتة هللهيتتتمن خيتتتملر سستتت ل اهلل ( 9)
 (.860-029)ص

(  واهللتتو شمجتته: 3449سقتتم  8/226(  والرتشتتنو: )24498سقتتم  33/291سواه اإلشتتمم التتد ا املستتند: )( 2)
( واحيح اهللتو شمجته: 2311(  وحسنه الرتشنو واأللهمين ا احيح الرتشنو )سقم 0255سقم  2/9033)

 (.3069)سقم 

 (.3/339(  وفتح املفي  لالسخموو: )04 هف ااحمب احلدي : )ص( 3)
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  ممد الد هللو عال  هللو حزم  واهلل  هللكه هللو وقد اه  هللنلك ايضمع: اهلل

 .(9)العهيب و  مهم
وقمل  يث اإلسالم اهللو تيمية:  عالم اإلسنم  والهواية ممم خر اهلل هلله اشة 

  وجعاله سزالَّممع إىل الدساية  فهل  الكتمب ال إسنم   م يهثهون هلله ممد 
إ م اإلسنم  ِلَمْو املنق الت  ولكنا املهتدع ن شو لنه األزشَّة ال  الضالالت  و 

اع م اهلل عاليه املِنَّة  ال  اإلسالم والسُّنَّة  يزرهق ن هلله هللني اليحيح والسقيم  
زْعَ يِّ والق مي... 

 .(2)وامل
وممم ي ضح بلك شم قمم هلله العالَّشة سلت اهلل ا ندو ا كتمهلله املمتا: 

دلم سند  إظهمس احلر  حي  عقد فيالع ا هلليمن ان ال  الكتمب ال ي جد عن
 شتي  لكتمب شو كتش العهد العتير وا ديد. 

وقد استعهض مجالة شو كتههم هللدءاع هللملت ساة وشهوساع هللمألنمجي  املةه سة 
( ارحة  ختمهم هللق له:  ف هه ممم 81عندلم  ا  ساسة نقدية  قيقة تقا ا )

بكهت لالنمظه الالهيش انه ال ي جد سند شتي  عندلم ال لكتش العهد العتير  
 .(3)لكتش العهد ا ديد...  وال

شنن اليدس األول امهية اإلسنم   وَقدَّسوا  –وقد ا سك املسالم ن وهلل احلمد 
لنه النعمة حر قدسلم فعمال ا عال  العنمية هللمألسمنيد  والتزام الهواية هبم  وبم شو 
 يتسمل  هبم او يرهِّط فيهم  فع م النرا هبم  وامثهت تالك العنمية مثمساع يمنعة  كمم

 تتتتتتتت

(  وفهتتتهس الرهتتتمسس واألثهتتتمت 53-2/52ان تتته: الِرَيتتت  ا املالتتت  واأللتتت اء والنِّحتتت  أليب ممتتتد هللتتتو حتتتزم: )( 9)
 (.9/54تمين: )لالكَ 

 (.7/37(  وان ه ايضمع: شنهمي السنة النه ية له: )9/1 م ع فتموى  يث اإلسالم اهللو تيمية: )( 2)

 (.967-9/941ان ه: إظهمس احلر: )( 3)
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 سيهيت ا املهمح  الالحقة إن  مء اهلل.
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 المبحث الثالث: أهمية اإلسناد وعناية العلماء به
 
 

تقتتدم ا املهحتت  الستتمهللر ان اإلستتنم  َخِيْيَيتتة شتتو خيتتملر لتتنه األشتتة  
وان األزشتتتم الستتتمهللقة ت يعتنتتت ا هللمألستتتمنيد  وت يعتمتتتدوا ا اختتتن  يتتتنهم عالتتت  نقتتت  

يتتف ا كتتتههم  واز ختت  عالتتيهم ا  يتتنهم شتتم الثقتتة  عتتو الثقتتة  لتتنلك وقتتا التحه 
 .(9)ليس شنه

 وقد اس دنم اهلل عز وج  ا كتمهلله الكهمي  وعال  لسمن سس له األشني 
َهاإىل نهو اليدق واحلنس شو الكنب  قمل تعمىل:  يُّ

َ
أ نَ  َيَٰٓ ي ِّ وا   ٱلَّ  َءاَمنح

وا   قح َ  ٱتَّ حوا   ٱّللَّ ون ِّيَ  َمعَ  َوكح ق َٰدِّ   .[991]الت هللة:  ١١٩ ٱلصَّ
َهاوقمل تعمىل:  يُّ

َ
أ ِّينَ  َيَٰٓ ِّن َءاَمنحو ا   ٱلَّ م   إ قح   َجا َءكح ِّنَبَإ   فَاسِّ  َفتَبَيَّنحو ا   ب

ن
َ

وا   أ يبح حصِّ َم ا ت ة   قَو  ََٰل ََه وا   ِبِّ ِّحح ب ص  َٰ  َفتح ا ََعَ م   َم تح َعل  يَ  َف مِّ َٰدِّ  ٦ َن
  .[6]احلجهات:

شقعتتده شتتو النتتمس . :  شتتو كتتنب عالتت َّ شتعمتتداع فَتاْليتهتت َّْا وقتتمل سستت ل اهلل 
 .(2)سواه الهخمسو وشسالم
: )شتتو حتتدي عتتيفِّ  تتدي  يتزتتَهى انتته كتتنب  فهتت  احتتد وقتتمل سستت ل اهلل 

 تتتتتتتت

(  وإظهتتمس احلتتر 359-9/386ان تته: ا تت اب اليتتحيح ملتتو هللتتدل  يتتو املستتيح لةتتيث اإلستتالم اهللتتو تيميتتة: )( 9)
 (.628-2/028لهلت اهلل ا ندو: )

(  واتتتحيح 994-947سقتتتم  9/33) اتتتحيح الهختتتمسو: كتتتتمب العالتتتم هللتتتمب إذ شتتتو كتتتنب عالتتت  النتتت  ( 2)
  وا كتتتتمب الزلتتتد: هللتتتمب التثهتتتت ا  9/1-94شستتتالم: املقدشتتتة: هللتتتمب تفالتتتيد الكتتتنب عالتتت  سستتت ل اهلل 

 (.3440سقم  0/2215احلدي  
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 .(9)الكمِبهلِلني( سواه شسالم ا شقدشة احيحه
وال ستتتتهي  إىل نتتتتهو اليتتتتدق ا نقتتتت  األخهتتتتمس واالهللتعتتتتم  عتتتتو الكتتتتنب إال 

 هللمالعتمم  عال  سواية الثقمت  و ه  سواية   لم.
ص ستتتالف لتتتنه األشتتتة شتتتو اليتتتحمهللة والتتتتمهللعني وَشتتتْو هللعتتتدلم عالتتت  وقتتتد حتتته 

 التحهو ا نق  األخهمس  وش اقرهم وكالشهم ا لنا املعل كث .
فمتتو بلتتك: ان هللزَةتت  هللتتو كعتتش العتتدوو جتتمء إىل عهتتد اهلل هللتتو عهتتمس سضتت  

. . قتتتتمل سستتتت ل اهلل اهلل عنهمتتتتم فجعتتتت   تتتتدي ويقتتتت ل: قتتتتمل سستتتت ل اهلل 
هلل عنته ال يتهَبنز حلديثتهفجع  اهللو عهمس سض  ا

وال ين ته إليته  فقتمل: يتم هللتو   (2)
وال تستتماك   عهتتمس  شتتميل ال اساك تستتما حلتتديث ك ازحتتدِّثك عتتو سستت ل اهلل 

فقمل اهللو عهمس سض  اهلل عنه: إنَّم كزنَّم َشهَّةع إبا جمعنم سجالع يقت ل: قتمل سست ل اهلل 
(3)والنل لمم سَِكَش النمس اليعَش   اهللتَدسَْته اهلليمسزنم  واافينم إليه هللآباننم  فال  

 .(0)ت نهخن شو النمس إال شم نعهف. سواه شسالم ا شقدشة احيحه
وي ضح ق ل اهللتو عهتمس لتنا شتم قملته ممتد هللتو ست يو سلته اهلل:  ت يك نت ا 
يسهل ن عو اإلسنم   فالمم وقعت الرتنة قمل ا: جَمُّ ا لنتم سجتملكم  فَتيتزْن ته إىل الت  

ثهم  ويزن ه إىل ال  الهدع فال يؤخن حديثهم السنة فيؤخن حدي
(8). 

تدِّي  ولنا يهني ان احلدي  ملم كمن يدوس هللني اليتحمهللة سضت  اهلل عتنهم  و ز

 تتتتتتتت

 (.9/1لكناهللني )احيح شسالم: املقدشة هللمب وج ب الهواية عو الثقمت وتهك ا( 9)

 (.9/33 ال يهبن حلديثه : ال يستما إليه. كمم ا النهمية الهللو األث : )( 2)

مد ويزنم. قمله الن وو ا  ه  احيح شسالم: )( 3)  (.9/54يعيف: سالك ا ك  شسالك ممم  ز

 (.9/93احيح شسالم: )املقدشة  هللمب النه  عو الهواية عو الضعرمء ( 0)

 (.9/98هللمب إن اإلسنم  شو الديو احيح شسالم: )املقدشة  ( 8)
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هللعضتتهم هللعضتتمع ت يك نتت ا  تتتمج ن ان يستتهل ا عتتو اإلستتنم ض ألن اليتتحمهللة سضتت  
 .(9)اهلل عنهم كالهم عدول

  و ختتت  ل فالمتتتم فتحتتتت الرت حتتتمت وانتةتتته اإلستتتالم هللعتتتد وفتتتمة الهستتت  
النمس ا  يو اهلل اف اجمع  شنهم شو  خ  فيه س هتة  وشتنهم شتو  خت  فيته سلهتة  
وشنهم شتو اظهته اإلستالم لكيتد املستالمني وهللت  الرهقتة والةتقمق هلليتنهم كعهتد اهلل 
اهللو سهه اليه  و  النو اظهه اإلسالم ا عهد ا اليرة الها د عثمتمن هللتو عرتمن 

 إ تعمل الرتن ا آخته خالفتته  ممتم ا ى إىل سض  اهلل عنه  وكمن له  وس كه  ا
 .(2)استةهم ه سض  اهلل عنه  وشم اعقش بلك شو فن

لنلك احتمط اليحمهللة والتمهللع ن ا قه ل األخهمس فالم يقهال لم إالّ ممو عهف ا 
ادقه وعدالته  كمم تقدم ا ق ل اهللو عهمس سض  اهلل عنهمم  وق ل اهللو ست يو 

 سله اهلل. 
ا االحتيتتمط ا قهتت ل األخهتتمس شتتو جتتمء هللعتتدلم شتتو  وقتتد ستتالك شستتالكهم

تتم عنميتتة:  عالمتتمء التت  الستتنة شتتو اتهتتمع التتتمهللعني وشتتو هللعتتدلم  واعتنتت ا هللمألستتمنيد اميَّ
فهحالتتت ا ا  الههتتتم  وحر  لتتتم  وحتتتدث ا هبتتتم كمتتتم جمع لتتتم  وحثتتت ا تالشيتتتنلم عالتتت  

ا م العنميتتتة هبتتتم  وحتتتنسولم شتتتو التستتتمل  فيهتتتم  وتكالمتتت ا فتتتيمو اختتت َّ هبتتتم  واقتتت  
 وتيهفمام نم قة هللنلك.

قتتتمل اهللتتت  عهتتتد اهلل ممتتتد هللتتتو عهتتتد اهلل احلتتتمكم النيستتتمهلل سو سلتتته اهلل:  فالتتت ال 
وكثتتهة شتت اظهتهم عالتت   -يعتتيف التت  احلتتدي   -اإلستتنم  و التتش لتتنه الطملرتتة لتته 

 تتتتتتتت

 (.027(  وعال م احلدي  الهللو اليال : )ص13ان ه: الكرمية ا عالم الهواية لالخطيش الهفدا و: )ص( 9)

ان ه: كتمب: اهللو سهه حقيقة ال خيتمل لالتدكت س ستعدو ا تم    وكتتمب: عهتد اهلل هللتو ستهه واثتهه ا احتداي ( 2)
 هللو لد الع  ة. الرتنة ا ادس اإلسالم لالدكت س ساليممن
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لتتَدَسَس شنتتمسز اإلستتالم  ولتتتمكو التت  اإلحلتتم  والهتتدع شنتته هلل ضتتا األحم يتت   حر تتهض 
األخهمس إبا تَعهَّت عو وج   األسمنيد فيهم كمنت هللتزرْتاع  وقالش األسمنيد  فإن

(9). 
ذ سوى هللإستتنم ه:  عتتو عتهتتة هللتتو ايب حكتتيم انتته كتتمن عنتتد إستتحمق هللتتو ايب 

. قتتمل: فجعتت  اهللتتو ايب فتتهوة يقتت ل: قتتمل سستت ل اهلل  (2)فتتهوة  وعنتتده الزلتتهو
هاك عالت  . فقمل له الزلهو: قمتالك اهلل يم هللو ايب فهوة  شم اجتقمل سس ل اهلل 

اهلل  ال تزْسندز حديثكك  ندثنم هللهحم ي  ليس  م خزطزم وال اَ ِشَّة 
(3). 

 هَّه األسمنيد هللم زطزم واأل شة لالدواب  فملداهللة اليت ليس  م خطمم متزَْسك هلله 
 تترالت شو امحههم  وال تنقم  له.

لقتمل  وقمل عهد اهلل هللو املهمسك سله اهلل:  اإلسنم  شتو التديو  ولت ال اإلستنم 
  وسوى عنته ايضتمع انته قتمل: (0)شو  مء شم  مء . سواه شسالم ا شقدشة اتحيحه

 .(8) هلليننم وهللني الق م الق الم  يعيف اإلسنم 
قتتمل النتت وو سلتته اهلل:  وشعتتل لتتنا الكتتالم: إن جتتمء هللإستتنم  اتتحيح قهالنتتم 
 م حديثه  وإال تهكنمه  فجع  احلدي  كمحلي ان  ال يقت م هللفت  إستنم   كمتم ال يقت

 يعيف: هللف  اسج . (6)احلي ان هللف  ق الم 
 تتتتتتتت

 (.6شعهفة عال م احلدي : )ص( 9)

ممتد هللتو شستتالم هللتو عهيتتد اهلل اهللت  هللكتته القه ت  الزلتتهو الرقيته احلتتمفد شترتر عالتت  جاللتته وإتقمنتته  شتمت ستتنة ( 2)
 (.6216مخس وعةهيو وشملة. )تقهيش التهنيش لالحمفد اهللو حجه سقم 

 (.6شعهفة عال م احلدي  لالحمكم: )ص( 3)

 (.98ملقدشة صاحيح شسالم: )ا( 0)

 امليدس السمهللر.( 8)

 (.9/55 ه  احيح شسالم: )( 6)
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ولت  يتدل عالت  امهيتة اإلستنم   ويتدل ايضتمع   (9)وكالشهم ا لتنا املعتل كثت 
عالتت  عنتتميتهم هللتته  ألن عاليتته شتتداس شعهفتتة اتتحة احلتتدي  وضتتعره  قتتمل اهللتت  ستتعد 

ال هللتد  تم  (:  والرتمظ سست ل اهلل ل862عهد الكهمي هللو ممد السمعمين )ت 
وال تعتتتهف اتتتحتهم إال هللمإلستتتنم  اليتتتحيح  واليتتتحة ا اإلستتتنم  ال شتتتو النقتتت   

 .(2)تعهف إال هللهواية الثقة  عو الثقة  والعدل  عو العدل 

 تتتتتتتت

لالتدكت س عماتم القهيت يت  واإلستنم  شتو التديو   ان ه: اإلسنم  شو الديو وشو خيملر اشة سيد املهستالني ( 9)
 أليب  دة.

 (.9/940ا ب اإلشالء واالستمالء: )( 2)
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 المبحث الرابع: أثر عناية العلماء باإلسناد في حفظ 
 السنة النبوية

 

احملتتت ا املهمحتت  الستتمهللقة إىل امهيتتة اإلستتنم  وعنميتتة العالمتتمء هللتته  وال  تتك  
لعنمية امثهت مثمساع  يهة  وكمن  م اكرب األثه ا حرد الستنة النه يتة  وال ان لنه ا

ميكتتو تعتتدا  لتتنه الثمتتمس واستتتيعمهبم ا لتتنه العجملتتة  ولكتتو ابكتته  تتمبي لتالتتك 
 العنمية واثهلم ا حرد السنة النه ية. فمو بلك:

الهحالتتة ا  التتش احلتتدي   ولتت  مثتتهة شتتو مثتتمس العنميتتة هللمإلستتنم  حيتت   أواًل:
ةط احملدث ن ا األسرمس  وقطعت ا الريتما والقرتمس ا  التش احلتدي  ومجعته شتو ن

  و تتم (9)افتت اه الهجتتمل  فهمبتتم سحتت  الهجتت  األيتتمم والاليتتميل ا  التتش حتتدي  واحتتد
قيتتتر شةتتته سة ا بلتتتك تتتتدل عالتتت  حهاتتتهم واجتهتتتم لم ا  التتتش احلتتتدي  

حالتة إليته واألختن وكم شو سج  ل  ت يقيا اهلل عز وج  احملدثني لاله   (2)وتدوينه
 عنه  ملمت حديثه شعه  وت يسترد شنه احد.

وشو ف الد الهحالة ا  الش احلدي  ايضمع: نيي  األستمنيد العمليتة مبةتمفهة  
كهمس الةي خ  وتقالي  ال سملط ا نقت  احلتدي   فيكت ن اقتهب إىل الستالشة شتو 

 .(3)ا ال   وا بلك حرد لالسنة

 تتتتتتتت

(  وجمشا هلليمن العالم وفضاله الهللو عهد الرب: 223و: )صان ه: احملدي الرما  هللني الهاوو وال اع  لالهاشههشز ( 9)
(9/318-316.) 

-9/355ان ته: الهحالتتة ا  التتش احلتدي  لالخطيتتش الهفتتدا و  وجتمشا هلليتتمن العالتتم وفضتاله الهللتتو عهتتد التترب: )( 2)
044.) 

 (.2/223  9/996ان ه: ا مشا ألخالق الهاوو وآ اب السمشا لالخطيش الهفدا و: )( 3)
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ممعه شو عد  شو الةي خ ا اشتمكو وشنهم: تكث   هق احلدي  ال احد هللس
خمتالرتتة  فقتتد ي جتتد ا هللعتتا الطتتهق شتتم ال ي جتتد ا الطتتهق األختتهى  واحلتتدي  
يتق ى هللكثهة الطهق. قمل اإلشمم التد هللتو حنهت :  احلتدي  إبا ت طمتا  هقته ت 

ترهمه  واحلدي  يرسه هللعضزه هللعضمع 
(9). 

ة لديهم  فميتزوا هللتني عزيف احملدث ن هللسالس  األسمنيد وااهحت شعهوف ثانياً:
شهاتههم  وحر  ا احم يثهم  فمو سام إ خمل حدي  فيهم ليس شنهم كةر ا اشتهه  
ووجهتتتتتت ا ستتتتتتهمم النقتتتتتتد إليتتتتتته  وت تقتيتتتتتته عنتتتتتتميتهم عالتتتتتت  سالستتتتتت  األحم يتتتتتت  
اليتتحيحة  هللتت  عزنتت ا ايضتتمع هللسالستت  األحم يتت  الضتتعيرة وامل ضتت عة فحر  لتتمض 

طمع ا هللنلك التمييتز هللتني اليتحيح خةية ان ختتالط هللمألحم ي  اليحيحة  فمست
والستتقيم  وحرتتد اهلل عتتز وجتت  الستتنة النه يتتة هللتالتتك ا هتت   املهمسكتتة  فمتتو بلتتك 

 عال  سهي  التمثي :
 شث : (2)أصح األسانيدت  9

شملتتتك  عتتتو نتتتمفا  عتتتو عهتتتد اهلل هللتتتو عمتتته سضتتت  اهلل عنهمتتتم. وممتتتد هللتتتو  
  عنه.س يو  عو َعهيدة السالممين  عو عال  هللو ايب  ملش سض  اهلل

ـ األســانيد ال ــي ال  ثبــ  ال شــا سال ،ــي   هــيرر الــع أنــ   ــد  و  بشــا  2
 شث :  (3)أكثر الن ذلك

 تتتتتتتت

 (2/292لسمهللر: )ان ه: امليدس ا( 9)

(  وكتتمب 56-50(  وعال م احلدي  الهللو اليال : )ص86-83ان ه: شعهفة عال م احلدي  لالحمكم: )ص( 2)
(  وا تتديه هللملتتنكه ان استتمنيد 6-0تقهيتتش األستتمنيد وتهتيتتش املستتمنيد أليب الرضتت  عهتتد التتهحيم العهاقتت : )ص

 د.األحم ي  اجملم عة ا لنا الكتمب كالهم شعدو ة ا ااح األسمني

 (.789-2/732ان ه:  ه  عال  الرتشنو الهللو سجش: )( 3)
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. لتتته عنتتته اسهللعتتتة احم يتتت  او التتتزهلل  هللتتتو عتتتدو  عتتتو انتتتس  عتتتو النتتت   
مخسة  وسوى ممد هللو  يم  هللو  هللَّمس  عو هللةه هللو احلسني  عو الزهلل  هللو عتدو  

 عو انس حن  عةهيو حديثمع شسندة. 

ل اهللتتت  حتتتممت التتتها و:  لتتت  احم يتتت  ش ضتتت عة  لتتتيس يزعتتتهف لالتتتزهلل   عتتتو قتتتم
 .(9)إال اسهللعة احم ي  او مخسة احم ي ...  انس  عو الن  

وقتتتمل اهللتتتو حهتتتمن ا تهمجتتتة هللةتتته هللتتتو احلستتتني:  يتتتهوو عتتتو التتتزهلل  هللتتتو عتتتدو 
نستتتخة ش ضتتت عة  شتتتم لكثتتت  حتتتدي  شنهتتتم ااتتت  يهويهتتتم عتتتو التتتزهلل   عتتتو انتتتس  

حتتديثمع شستتمنيد كالهتتم... سوى عنتته حجتتمي هللتتو ي ستتف هللتتو   تتهيهم مبملتتة ومخستتني
 .(2)قتيهة تالك النسخة 

 شث :  – الع ثقة  جالشا -ـ األسانيد ال ي ال  ثب  ال شا ،ي   3

 قتم ة  عو احلسو الهيهو  عو انس هللو شملك سض  اهلل عنه. 

لتتتتنه السالستتتتالة قتتتتمل الرب متتتت :  ال يثهتتتتت شنهتتتتم حتتتتدي  ااتتتتالع شتتتتو سوايتتتتة 
 .(3)الثقمت 

 شث : ـ أوهى األسانيدر 4

ته  عتو جتمهلله ا عرت   عتو احلتمسي   اول  اسمنيد ال  الهيتت: عمتهو هللتو  َِ
 .(0)األع س  عو عال  هللو ايب  ملش سض  اهلل عنه

 تتتتتتتت

 (.2/736(  و ه  عال  الرتشنو  الهللو سجش: )2/388ا ه  والتعدي   الهللو ايب حممت: )( 9)

 (.9/914اجملهوحني الهللو حهمن: )( 2)

 (.2/732 ه  عال  الرتشنو الهللو سجش: )( 3)

 (.85-86ان ه: شعهفة عال م احلدي  لالحمكم: )ص( 0)
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ولتتنه األقتت ال املتقدشتتة و  لتتتم كثتت   يتتدل عالتتت  عنميتتة احملتتدثني هللمألستتتمنيد  
 تم هللعتد  ت ل وحر هم  م  ويتدل ايضتمع عالت  استتقهاء تتمم  وتتهتا  قيتر  حيت  

مممسستتتة وعنتتتمء  تتتديد ا ا متتتا والتحيتتتي .  وكيتتتف ال يك نتتت ن كتتتنلكك  وقتتتد 
نهتتتتتنوا التتتتتدنيم هللهستتتتتهلم وساءلتتتتتم  وجعالتتتتت ا  تتتتتناءلم الكتمهللتتتتتة  وجَمَتتتتتهلم املعمسضتتتتتة  

وااطالءلم الضتيمء    (9)واسرتواَحهم املناكهة  وَخال َقهم املَِدا   ون َشهم السَُّهم 
وجتت   األستتمنيد العمليتتة عنتتدلم سختتمء  ووجتت   وت ستتَدلم احليتت   فملةتتدالد شتتا 

الهختتمء شتتا فقتتد شتتم  الهتت ه عنتتدلم هللزتتؤس  فعقتت  م هللالتتنابة الستتنة  تتمشهة  وقالتت هبم 
هللملهضمء ا األح ال عمشهة  َتعالُّم السنو سهوسلم  و تملس العالتم حهت سلم  والت  

 .(2)السُّنة قم هة إخ ا م  وال  اإلحلم  والهدع هللهسهلم اعدانيلم 
  الع ا ة باألسانيد: والن آثا 

القتتتدس ا ملتتت  شتتتو الكتتتتش احلديثيتتتة املستتتندة  شتتتو اتتتحم   وستتتنو   -ثالثـــاً:
وشستتتتتتتمنيد  وش  تتتتتتتآت  وشيتتتتتتتنرمت  وج اشتتتتتتتا  وشستتتتتتتتخهجمت وشستتتتتتتتدسكمت  

عزتتتتتيف شؤلر لتتتتتم هللهوايتتتتتة   (3)وشعتتتتتمجم  وف التتتتتد  واشتتتتتملري  واجتتتتتزاء... و  لتتتتتم كثتتتتت 
تالتك األستمنيد حيتزاع كهت ا شتو  األحم ي  واآلثمس الت اس ة فيهتم هللمألستمنيد  وتةتف 

الكتتتتتش املتتتتنك سة   يتتتت  لتتتت  جتتتته ت شتتتتو استتتتمنيدلم ليتتتتمست ا سهللتتتتا حجمهتتتتم 

 تتتتتتتت

 (.395السَُّهم : اأَلَسق. ان ه خمتمس اليحم : )ص( 9)

 (.3شعهفة عال م احلدي  لالحمكم: )ص( 2)

ان ته: املعجتم املرهتتهس لالحتمفد اهللتو حجتته العستقالين  والهستملة املستتتطهفة لهيتمن شةته س كتتتش الستنة املةتتهفة ( 3)
دي  النهتتت و الةتتتهيف حملمتتتد هللتتتو جعرتتته الكتتتتمين  والرهتتتهس الةتتتمش  لالتتترتاي العتتتهيب اإلستتتالش  املخطتتت ط )احلتتت

 وعال شه وسجمله( إاداس شؤسسة آل الهيت هللمألس ن.
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ولتنا فيته  اللتة واضتحة عالت  امهيتة األستمنيد   (9)األاال   وثالثة اسهللمعهم اسمنيد
 و وسلم ا حرد السنة النه ية.

  ملتتم  ملتتت األستتمنيد عالتت  املتتتهخهيو تعتتنس عالتتيهم سوايتتة كتت  حتتدي - ابعــاً:
  لتتنلك  تتؤوا إىل سوايتتة الكتتتش هللهستتمنيدلم إىل شؤلريهتتم  هللإستتنم ه إىل النتت  

فتتإبا اتيتت  إستتنم  احتتدلم إىل شؤلتتف الكتتتمب حزتترَّ لتته ان يتتهوو او حتتدي  ا 
 بلك الكتمب هللإسنم ه إىل شنتهمه. 

لنلك  تهق العالمتمء اهلل اهللتمع اختهى ا التتهليف  واتنر ا كتهتمع عزنيتت هللسالست  
 -ولتت  مثتتهة اختتهى شتتو مثتتمس االلتمتتمم هللمألستتمنيد  -شؤلريهتتم استتمنيد الكتتتش إىل 

ولتتتنه الكتتتتش لتتت  كتتتتش شعتتتمجم الةتتتي خ  واملةتتتيخمت  والرهتتتمسس  والتتترباشج  
ولتت  شتتو شرتتمخه األشتتتة   (2)واألثهتتمت  ولتت  كثتت ة جتتداع تزيتتد عالتت  الرتت  كتتتمب

اإلسالشية وَخِييية شو خيمليهم تهعتمع الختيتمص لتنه األشتة هللمإلستنم   كمتم 
ا املهح  الثمين. قتمل احلتمفد اهللتو حجته:  جمعتت هللعتا الرضتالء يقت ل: تقدم 

 .(3)األسمنيد انسمب الكتش 
 وهللعد...

فقتتد تقتتدم ا املهمحتت  الستتمهللقة نهتتنة عتتو امهيتتة اإلستتنم  وعنميتتة العالمتتمء هللتته  
واثه لنه العنمية ا حرد السنة النه ية  ولنم استئالة تطته  نرستهم  تم تعالتر وثيتر 

 مبم تقدم  شنهم:

 تتتتتتتت

 (.39ان ه: اإلسنم  شو الديو أليب  دة: )ص( 9)

ان تتته: فهتتتهس الرهتتتمسس واألثهتتتمت وشعجتتتم املعتتتمجم واملةتتتيخمت واملسالستتتالت لعهتتتد احلتتت  الكتتتتمين  وشعجتتتم ( 2)
 املهعةال . املعمجم واملةيخمت والرهمسس والرباشج واألثهمت لالدكت س ي سف

 (.9/8فتح الهمسو: )( 3)



  21 

إن لتتتتتؤالء التتتتتهواة التتتتتنيو يتتتتته  بكتتتتتهلم ا األستتتتتمنيد شتتتتتنهم اليتتتتتم ق وشتتتتتنهم 
الكتتتتمبب  فكيتتتتف  يتتتتز هللتتتتني اليتتتتم ق والكتتتتمببك وايضتتتتمع فتتتتإن اليتتتتم قني شتتتتنهم 

 يترموت ن ا ضهطهم وإتقم م ملم يهوونه  فكيف نعهف الضمهللط شو   هك
وكنلك فإن الضمهللط شنهم قد يطها عاليته شتم يفت  ضتهطه ا فترتة شتو حيمتته  
فكيتتف يتميتتز حديثتته ا حتتمل ضتتهطه وحتتمل تفتت هك  وشتتو التتهواة شتتو يتتهوو عمتتو 

 ف قه وت يسما شنهم  فكيف  يز هللني شو جما شنهم وشو ت يسما شنهمك.
ذ إن سواة احلدي  كث ون جداع  و ي  االترمق هللني هللعا األجممء وتتةمهلله 

ط والةتك   فهمبتم اجممء آخهيو  وت يكو ا كتمهللة كث  شو املتقتدشني ضتهط هللتملنق
 ي  ا تهمه هللني لنه األجممء فكيف  يز هللينهمك وكيف نتهكد شو ستالشتهم شتو 

 التيحيف والتحهيفك
إىل  ت  بلتك شتو األستئالة  التيت تتدوس حت ل لتؤالء التهواة  وحزتر لالستتمل  ان 

 يسهل لنه األسئالة ويعهف ا  اب عاليهم.
م آختتته لتتت  مثتتتهة شتتتو مثتتتمس وقتتتد تنهَّتتته احملتتتدث ن سلهتتتم اهلل  تتتنا  وانةتتتؤوا عالمتتت

 التممشهم هللمإلسنم   اال ول  عالم ا ه  والتعدي . ول  ش ض ع الري  اآليت.
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الفصل الثاني: علم الجرح والتعديل وأثره في حفظ 
 السنة النبوية

 وفيه اسهللعة شهمح :
 األول: تعر ف علم الجرح وال عد ل.

 دت سلى ظشو ه.الثاني: ظشو  علم الجرح وال عد ل واألسباب ال ي أ
 الثالث: ع ا ة العلما  بعلم الجرح وال عد ل.

 الرابع: أثر علم الجرح وال عد ل في حفظ اله ة ال بو ة.



  22 

 المبحث األول: تعريف علم الجرح والتعديل
 

 أواًل: تعر ف الجرح:
 ا ه  ا الالفة يدل عال   يئني: الكسش  و ر ا الد.

 فمألول ق  م: اجرت  إبا عم  وَكَسَش. 
 .(9)والثمين ق  م: جهحه  ديدة َجْهحمع 

 وا االاطال : واف الهاوو مبم يقتض  س  سوايته.
واله  إشم ان يك ن شطالقم كهواية الكناب وشو ضزعف تضعيرمع  تديداع  وإشتم 

 ان يك ن شقيداع هللتره  الهاوو وعدم وج   املتمهللا او الةملد. 
 .(2)الط وحن مهمكهواية  ادوق سيئ احلرد  او املختالط هللعد االخت

والعالقتتتة هللتتتني املعتتتل الالفتتت و واالاتتتطالح : ان اكتستتتمب التتتهاوو شتتتم ينتتتما 
 .(3)العدالة شدعمة ألن مهحه النمس ويهتك ا حهشته

 ثانياً: تعر ف ال عد ل:
 التعدي : لفة شو الَعْدل  ول  شم قمم ا النر س انه شستقيم. 

 .(0)وتعدي  الة ء: تق ميه   ي  يك ن شستقيممع 
 .(8)وا االاطال : واف الهاوو مبم يقتض  قه ل سوايته

 تتتتتتتت

 (.9/089ان ه: شعجم شقمييس الالفة الهللو فمسس: )( 9)

 (.94ان ه: ض اهللط ا ه  والتعدي  لالدكت س عهد العزيز العهد الالطيف )ص( 2)

 (.91ان ه: املنهج اإلسالش  ا ا ه  والتعدي  لالدكت س فمسوق لم ة: )ص( 3)

 (.032  99/034) ان ه: لسمن العهب الهللو شن  س:( 0)

(  وان تته: جتتمشا األاتت ل الهللتتو األثتت : 03املختيتته ا عالتتم سجتتمل األثتته  لعهتتد ال لتتمب عهتتد الالطيتتف )ص ( 8)
(9/926.) 
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 ثالثاً: تعر ف علم الجرح وال عد ل والراتب ألفاظ :
لت  عالتم يهحت  فيته عتو جته  التهواة وتعتديالهم هللهلرتمظ خمي اتة  وعتتو  

 .(9)شهاتش تالك األلرمظ
واأللرتتتمظ املخي اتتتة لتتت : الرتتتمظ التعتتتدي  والرتتتمظ التجتتتهيح  ولتتت  كثتتت ة  

 لتعدي : ثقة  ثَتْهت   ادوق.فمثمل الرمظ ا
 وشثمل الرمظ التجهيح: ضعيف  شرتوك  كناب.

والرمظ التعدي  شنهم شم يدل عال  املهتهة العاليم ا التثهت والضهط  وشنهم شم 
يدلُّ عال  املهتهة الدنيم  وهللينهمم شهاتش شترموتة. وكنلك الرمظ التجهيح  شنهم شم 

ا نتتتمه  وهللينهمتتتم شهاتتتتش شترموتتتتة  يتتتدل عالتتت  استتت ا التجتتتهيح  وشنهتتتم شتتتم يتتتدل عالتتت 
 .(2)ايضمع 

واول شتتتو بكتتته َلتتتنه املهاتتتتش اهللتتت  ممتتتد عهتتتد التتتهلو هللتتتو ايب حتتتممت التتتها و 
 ( حي  قمل ا شقدشة كتمهلله  ا ه  والتعدي  :ل327)ت

 وجدت األلرمظ ا ا ه  والتعدي  عال  شهاتش     فإبا قي  لال احد: إنه 
تج    ديثه.ثقة  او شتقو  ثهت  فه  ممو  ز

وإبا قي  له: إنه ادوق  او مالته اليتدق  او ال هللتهس هللته  فهت  ممتو يزكتتش 
 حديثه ويزن ه فيه  ول  املنتزلة الثمنية.

وإبا قي :  يث  فه  هللمملنتزلة الثملثتة  يزكتتش حديثته ويزن ته فيته  إال انته  ون 
 الثمنية.

 تتتتتتتت

 (.9/852كةف ال ن ن عو اسمش  الكتش والرن ن حلمج  خاليرة: )( 9)

والتعتتتتدي  أليب احلستتتتو (  و تتتترمء العاليتتتت  هللهلرتتتتمظ وق اعتتتتد ا تتتته  934- 2/945ان تتتته: فتتتتتح املفيتتتت  لالستتتتخموو: )( 2)
 (.973-979شيطر  هللو إجممعي   وض اهللط ا ه  والتعدي  لالدكت س عهد العزيز العهد الالطيف: )ص: 
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 .(9)وإبا قي : امحل احلدي   فإنه يكتش حديثه لالعتهمس 
تتتش التعتتدي  عنتتد ايب حتتممت سلته اهلل  جعالهتتم اسهللتتا شهاتتتش  ذ بكتته فهتنه شها

 شهاتش التجهيح  فجعالهم اسهللا شهاتش ايضمع  فقمل سله اهلل:
 وإبا اجتتتمهلل ا ا الهجتتت  هللالتتتنيِّ احلتتتدي   فهتتت  ممتتتو يزكتتتتش حديثتتته ويزن تتته فيتتته 

 اعتهمساع.
 ونه.وإبا قمل ا: ليس هللق و  فه مبتزلة األول ا كتهة حديثه  إال انه  

 فه   ون الثمين  ال يطه  حديثه  هلل  يزعترب هلله. وإبا قمل ا: ضعيف احلدي  
وإبا قتتتمل ا: شتتترتوك احلتتتدي   او بالتتتش احلتتتدي   او كتتتناب  فهتتت  ستتتمقط 

احلدي   ال يزكتش حديثه  ول  املنزلة الهاهللعة 
(2). 
(  و تتتتتس التتتتتديو التتتتتنل  ل603واضتتتتتمف اهللتتتتت  عمتتتتتهو هللتتتتتو اليتتتتتال  )ت 

 ( الرمظمع اخهى.ل546العهاق  )ت (  و يو الديول705)ت
  وتاللتتم احلتتمفد (3)و ا  التتنل  والعهاقتت  شهتهتتة خمشستتة ا شهاتتتش التجتتهيح

( فهضتتتتتتتمف إضتتتتتتتمفمت شهمتتتتتتتة ا األلرتتتتتتتمظ ل582اهللتتتتتتتو حجتتتتتتته العستتتتتتتقالين )ت
 .(0)واملهاتش

( فمستتتتترم  شتتتتو لتتتتنه ا هتتتت   ل142ذ جتتتتمء  تتتتس التتتتديو الستتتتخموو )ت
  والرمظ التجهيح إىل ستت شهاتتش  وعاليهتم املتقدشة فقسم كالع شو الرمظ التعدي

 تتتتتتتت

 (.2/37ا ه  والتعدي : )( 9)

 امليدس السمهللر.( 2)

(  و ته  التهيتهة والتتنكهة 9/0(  وامليتزان لالتنل : )204-237ان ه: عال م احلدي  الهللتو اليتال : )ص: ( 3)
 (.973-979(  وض اهللط ا ه  والتعدي  لالدكت س عهد العزيز العهد الالطيف: )ص: 92-2/2: )لالعهاق 

 (.74-61(  ونزلة الن ه: )ص: 70ان ه: تقهيش التهديش: )ص: ( 0)
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 استقه العم   ولنه املهاتش ل :
 أواًل: الراتب ألفاظ ال عد ل:

شتتتم اتتتت  هلليتتتيفة افعتتت   كتتتهن يقتتتمل: اوثتتتر النتتتمس او اثهتتتت  المرتبـــة األولـــى:
النتتمس  او إليتته املنتهتت  ا التثهتتت  و تمتت  ان يالحتتر هبتتم: ال اعتتهف لتته ن تت اع ا 

 الدنيم.
 فالن ال يسهل عو شثاله  وحن  بلك. ية:المرتبة الثان

 ثقة ثهت  او ثهت حجة  او ثقة ثقة. المرتبة الثالثة:
ــة الرابعــة: ثقتتة  او ثهتتت  كهنتته شيتتحف  او فتتالن شتتتقو او حجتتة   المرتب

 وكنا إبا قي  لالعدل: حمفد  او ضمهللط.
ليس هلله هللهس  او ال هللهس هللته  او اتدوق  او شتهش ن  او  المرتبة الخاالهة:

 خيمس.
مالتته اليتتدق  وسووا عنتته  او سوى النتتمس عنتته  او يتتهوى  مرتبــة الهادســة:ال

  وكتنا  تيث وستط  او وستط  او  تيث  وشقتمسب (9)عنه  او إىل اليدق شم ل 
  واتمحل احلتدي   - (2)هللرتحهتم –وشقتمسب احلتدي   –هللكسته التهاء  –احلدي  

او جيتتتتد احلتتتتدي   او حستتتتو احلتتتتدي   او شتتتتم اقتتتتهب حديثتتتته  او اتتتت يالح  او 
دوق إن  مء اهلل  او اسج  ان ال هللهس هلله  او يكتش حديثته  َفِطتو َكتّيس  شتم ا

 عالمت فيه جهحمع  شم اعالم هلله هللهسمع.
 تتتتتتتت

 (.2/990يعيف: انه ليس هللهعيد عو اليدق. قمله السخموو: فتح املفي  )( 9)

الثقتتمت  وهللرتتتح التتهاء او: حديثتته يقمسهللتته حتتدي   تت ه. هللكستته التتهاء شعنتتمه: حديثتته شقتتمسب حلتتدي   تت ه شتتو ( 2)
 بكهه السخموو ايضمع.
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 ثانياً: الراتب ألفاظ ال جر ح:
ـــى: ـــة األول اكتتتنب النتتتمس  او إليتتته املنتهتتت  ا ال ضتتتا  او لتتت  سكتتتو  المرتب
 الكنب  وحن  بلك.
  او يكنب  س ل اهلل كناب  او يضا احلدي  عال  س   المرتبة الثانية:

 او وضمع  او  جمل  او وضا حديثمع.
فتتالن يستتهق احلتتدي   او شتتتهم هللملكتتنب  او هللمل ضتتا  او  المرتبــة الثالثــة:

سمقط  او لملك  او بالش احلدي   او شرتوك  او تهك ه  او  ما عالت  تهكته  
  او فيته ن ته او ستكت ا عنته -هللتملتخريف  -  او شت  ري (9)او ل  عال  يدو عدل

عند الهخمسو  او فالن ال يعترب هلله  او ال يعترب  ديثه  او لتيس هللملثقتة  او لتيس 
 هللثقة  او    ثقة وال شهش ن.

فتتتالن سزّ  حديثتتته  او س وا حديثتتته  او شتتته و  احلتتتدي   او  المرتبـــة الرابعـــة:
ضعيف جداع  او واهري مبهة  او تملف  او  هحت ا حديثته  او اسِم هللته  او شطَّته   او 

حلتدي   او ال يزكتتش حديثته  او ال نت  كتهتة حديثته  او ال نت  الهوايتة شّطه  ا
 عنه  او ليس هللة ء  او ال   ء  او ال يسموو فالسمع  او ال يسموو  يئمع.

فتتالن ضتتعيف  او شنكتته احلتتدي   او حديثتته شنكتته  او  المرتبــة الخاالهــة:
ر ه  او ال  تج له شم يزنَكه  او له شنمك   او شضطهب احلدي   او واهري  او ضعَّ 

 هلله.
فتتتتالن فيتتتته شقتتتتمل  او ا ُ شقتتتتمل  او ضزتتتتعِّف  او فيتتتته  المرتبــــة الهادســــة:

 تتتتتتتت

-2/925او: لملتك  ان ته: فتتح املفيت  لالستتخموو ) –هللتملتخريف  –كنميتة عتو ا ملتك  وكتنا ق لته: شت  ري ( 9)
921.) 
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ضتتعف  او ا حديثتته ضتتعف  او تتزْنِكتته وتَتْعتتِهف  او لتتيس هللتتناك  او لتتيس هللتتناك 
القتت و  او لتتيس هللتتمملتني  او لتتيس هللتتملق و  او لتتيس  جتتة  او لتتيس هللعمتتدة  او 

وحن ه ليس شو مجتمل احملمشت   او لتيس   (9)ليس مبهش ن  او ليس شو إهلل  القهمب
هللمملهضتت   او لتتيس  مدونتته  او لتتيس هللمحلتتمفد  او  تت ه اوثتتر شنتته  او ا حديثتته 
  ء  او  ه ل  او فيه جهملة  او ال ا سو شم ل   او لالضعف شم ل   او فيه 

  او فتتتالن ستتتيئ احلرتتتد  او (2)خزاْلتتتف  او  عنتتت ا فيتتته  او شطعتتت ن فيتتته  او نزكتتت ه
نّي احلتدي   او فيته لتني  او تكالمت ا فيته  وكتنا ستكت ا عنته او فيته ن ته لنّي  او ل

 شو    الهخمسو.
واحلكم ا املهاتتش األسهللتا األول شتو الرتمظ التجتهيح انته ال  تتج هلل احتد شتو 
الالهم  وال يستةهد هلله وال يزعترب هلله... وشم عدا األسهللا... خيهي حديثه لالعتهتمس  

 .(3)يف هبم لنلك وعدم شنمفمام  م إل عمس لنه الييغ هلليالحية املت

 تتتتتتتت

ال خيرتت  شتتو قتتمل احلتتمفد اهللتتو حجتته:  لتتنه العهتتمسة يؤختتن شنهتتم انتته يزتتهوى حديثتته وال  تتتج مبتتم ينرتته  هللتته  كمتتم ( 9)
 (.2/920الكنمية املنك سة    بكهه السخموو ا فتح املفي : )

 او  عن ا فيه. بكهه السخموو.( 2)

 (.928 -2/945فتح املفي  لالسخموو: )( 3)
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المبحث الثاني: ظهور علم الجرح والتعديل واألسباب التي 
 أدت إلى ظهوره

 

تقدم الق ل ا نهو اليحمهللة سض  اهلل عنهم والتتمهللعني واحتيتم هم ا نقت  
األخهتتمس  والستتيمم هللعتتد وقتت ع الرتتن ا آختته خالفتتة ا اليرتتة الها تتد عثمتتمن اهللتتو 

 .(9)عنه  وشم اعقش بلك شو الرن السيمسيةعرمن سض  اهلل 
وواكتتش تالتتك الرتتن السيمستتية ظهتت س هللعتتا الهتتدع واأللتت اء  فتتت  نهتتغ ا  

آختته خالفتتة النهتت ة هللتتدعتمن شتقمهللالتتتمن تقمهللتت  املفضتت ب عالتتيهم والضتتملني: ا تت اسي 
يزكرِّهون ا اليرتني وشو ت المهتم  و الُّت ن  شتمء الت  القهالتة  ويرعالت ن هللهلت  االميتمن 

   اليه   هللملنهيني.فع
والهوافا يَتْفالز ن فيمو يستحر ال الية واحملهة  فيطهونه إ هاء النيمسى  حت  

 .(2)وار ا الهةه هللمإل ية  واحلق ا األلمة هللمملهسالني... 
وحتتتتدثت ايضتتتتمع هللتتتتدعتمن اخهيتتتتمن شتقمهللالتتتتتمن: القدسيتتتتة التتتتنيو  ع َّمتتتت ا اشتتتته 

مله  او مجيتا املتننهني  وشنعت ا املعما  ح  اوجه ا نرت ب ال عيتد  ميتا الت  الكهت
 رمعة الةرعمء وسلة اسحم الهالني  واَْع م ا ان يك ن اهلل قدَّسلم او  مءلم او 

 .(3)يسهلم  وساله ا اإلميمن هللملكالية ملو اتيف هبم شو املسالمني 
واملهجئتتة التتنيو  استتتخر ا هللتتهشه ال اجهتتمت واحملهشتتمت  حتت  استتتهعد هللعضتتهم 

 .(0)ه امل هللقمت... نر ب ال عيد عال  الكهمل
 تتتتتتتت

 (.93ان ه شم تقدم: )ص( 9)

 اجملم عة ا مشسة شو جمشا املسمل (. 37ضمهللط التهوي  لةيث اإلسالم اهللو تيمية: )ص( 2)

 لسمهللر.امليدس ا (3)

 امليدس السمهللر. (0)



  29 

وقتتتد تضتتتمفهت جهتتت   اليتتتحمهللة سضتتت  اهلل عتتتنهم والتتتتمهللعني لالتيتتتدو  تتتؤالء 
والتحنيه شنهم وشتو هللتدعهم. سوى شستالم ا اتحيحه عتو  ت  هللتو يَتْعَمته قتمل: 
َيتد هللتو عهتد   كمن اول شو قمل ا القدس هللملهيهة شعهد ا زَهتيف  فمنطالقتت انتم ولز

ِمتهَيو  فقالنتم: لت  لقينتم احتداع شتو ااتحمب سست ل الهلو احِلْم و حتمجَّني او شزْعتَ 
تتم يقتت ل لتتؤالء ا القتتدس  فَت زفِّتتَر لنتتم عهتتد اهلل هللتتو عمتته اهللتتو  اهلل  فستتهلنمه عمَّ

ا طتتمب  اختتال املستتجد  فمكتنرتتته انتتم واتتمح   احتتدنم عتتو ميينتته واآلختته عتتو 
د  ملتته  ف ننتتت ان اتتمح  ستتيك  الكتتالم إيلَّ  فقالتتت: اهللتتم عهتتد التتهلو  إنتته قتت

وا تم  -وبكته شتو  ته م  - (9)ظهه ِقهَتاَلنتم نتمس يقتهنيون القتهآن  ويتقرتهون العالتم
يزعم ن ان ال قدس  وان األشه ازنزف
(2). 

قتتمل: فتتإبا لقيتتت اولئتتك فتتهخربلم اين هللتتهوء  شتتنهم  وا تتم هللزتتهآء شتتيف. والتتنو 
 الف هلله عهد اهلل هللتو عمته  لت  ان ألحتدلم شثت  ازحزتد بلهتمع فهنرقته  شتم قهت  اهلل 

 .(3)شنه ح  يؤشو هللملقدس 
فهتتنا ا تترب يهتتني حستتو تيتتهف لتتنيو التتتمهللعيني سلهمتتم اهلل ا الهجتت ع إىل 
التت  العالتتم وستتؤا م عتتو لتتؤالء املهتدعتتة  ويهتتني ايضتتمع ش قتتف عهتتد اهلل هللتتو عمتته 
سض  اهلل عنهمم ا الرباءة شو لؤالء ح  ال يتزْفتَتهَّ هبم  ولنا قد  فيهم  وننيه 

 شنهم.
 تتتتتتتت

 (.0/14يتقرهون العالم: او يتطالَّه نه. )النهمية الهللو األث   (9)

وان األشتته ازنزتتف: او شستتتهنف استتتتئنمفمع شتتو  تت  ان يكتتت ن ستتهر هللتته ستتمهللر قضتتتمء وتقتتديه. )امليتتدس الستتتمهللر ( 2)
9/78.) 

 (.5سقم  9/37احيح شسالم: هللمب هلليمن اإلميمن واإلسالم... )( 3)



  31 

اهللتتو عهتتمس سضتت  اهلل عنهمتتم:  ... فالمتتم سكتتش النتتمس اليتتعش وتقتتدم قتت ل 
 .(9)والنل ل ت نهخن شو النمس إال شم نعهف 

وق له لتنا سضت  اهلل عنته كنميتة عّمتم وقتا فيته هللعتا النتمس شتو الرتن والهتدع 
واألل اء السمهللقة. واإلعهاض عنهم  وعدم السممع شنهم قد  فيهم  أل م ليس ا 

 الالع ل خن عنهم.
لتتنا القتت لز املتقتتدم عتتو اهللتتو ستت يو سلتته اهلل:  ... فالمتتم وقعتتت الرتنتتة وشثتت  

قتتمل ا جَمُّتت ا لنتتم سجتتملكم  فين تته إىل التت  الستتنة فيؤختتن حتتديثهم  وين تته إىل التت  
 .(2)الهدع فال يؤخن حديثهم 

ولتتنا الرعتت  شتتنهم ن تته ا احتت ال التتهواة ومتييتتز ملتتو يستتتحر القهتت ل  فيقهتت  
    حديثه.حديثه  وشو يستحر اله  ف

وقمل التمهللع  ا الي  عهوة هللو الزهلل  هللو الع ام سله اهلل وسضت  عتو اهلليته:  إين 
ألجمتتتا احلتتتدي  استحستتتنه  فمتتتم مينعتتتيف شتتتو بكتتتهه إال كهاليتتتة ان يستتتمعه ستتتمشا 
فيقتتدو هللتته  وباك اين اجمعته شتتو الهجت  ال اثتتر هللتته  قتد حتتدي عمتو اثتتر هللتته  او 

 .(3)ه عه ال احدي هلله اجمعه شو سج  اثر هلله  عمو ال اثر هلله  ف
ولكنا تكالم ا الهواة شو التمهللعني ايضمع عتمشه هللتو  تهاحي  الةتع   وستعيد 

 .(0)هللو املسيش  وسعيد هللو جه   و موس هللو كيسمن و  لم
 تتتتتتتت

 (.92م: )صتقد( 9)

 (.92تقدم: )ص( 2)

وإستتنم ه  -والالرتتد لتته -( 294(  وا طيتتش الهفتتدا و ا الكرميتتة: )ص9/66سواه اهللتتو عتتدو ا الكمشتت : )( 3)
 احيح.

(  وبكه شو يعتمد ق لته 294(  والكرمية لالخطيش الهفدا و: )ص74-9/60ان ه: الكمش  الهللو عدو: )( 0)
 (.964ا ا ه  والتعدي  لالنل : )ص
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إال ان كالشهم ا الهواة قالي   لقالة احلمجة إليه ا بلتك الزشتمن  ألن الهوايتة 
 .(9)ال سط  شنهمتدوس عال  اليحمهللة وكهمس التمهللعني  والطهقة 

ذ نةتتط احملتتدث ن ا اململتتة الثمنيتتة وشتتم هللعتتدلم ا التنقيتتش عتتو احتت ال التتهواة  
وفتتمسق ا األلتت  واألو تتمن  وآثتتهوا الرتحتتمل ملةتتمفهة التتهواة  والتعتتهف عالتت  احتت ا م 
عو كثش  وت يقتيهوا عال  بلك  هلل  كتمن ا يستهل ن عتو احت ال التهواة ويتنتمقال ن 

 و شةمخيهم  كمم يهوون األحم ي  النه ية.الكالم فيهم  ويهوونه ع
ولكتتنا نةتته عالتتم ا تته  والتعتتدي  هللتالتتك ا هتت   الع يمتتة التتيت هللتتن م عالمتتمء 
احلتتدي   وااتتهح عالمتتمع قملمتتمع هللناتتته  ترتختته هللتته األشتتة اإلستتالشية عالتت    لتتم شتتو 

 األشم.
 وا الري  اآليت عهض ش جز أللم تالك ا ه  .

 تتتتتتتت

 (.990ن ه: ت جيه الن ه إىل اا ل األثه لطمله ا زالهو: )صا( 9)
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 بعلم الجرح والتعديلالمبحث الثالث: عناية العلماء 
 

العنميتتتة هللهجتتتمل األستتتمنيد ال تقتتت  امهيتتتة عتتتو العنميتتتة هللمألستتتمنيد وهللتتتمملت ن التتتيت 
انتهتتت إليهتتم تالتتك األستتمنيد  لتتنلك قتتمل عالتت  هللتتو املتتدييف سلتته اهلل:  الترقتته ا 

 .(9)شعمين احلدي  نيف العالم  وشعهفة الهجمل نيف العالم 
ألحم يت  وحر هتم  وتتدوينهم  فكمم هللنل احملدث ن جه  اع ع يمتة ا مجتا ا

وتتتهليف الكتتتش املستتندة هللهن اعهتتم املتعتتد ة  فقتتد هللتتنل ا ايضتتمع جهتت  اع ع يمتتة ا 
الهح  عو اح ال الهجمل النيو سووا تالك األحم ي   والترتتي  عتنهم  وستؤال 

 ال  العالم عنهم  والسره إىل الهالدان ملةمفهتهم والتعهف عاليهم.
:  ليس نقد الهواة هللمألشه ا نَّي  فتإن النمقتد قمل عهد الهلو املعالم  سله اهلل

الهللد ان يك ن واسا اال الع عال  األخهمس املهوية  عمسفمع هللهح ال الهواة السمهللقني 
و هق الهواية  خه اع هللع الد الهواة وشقمادلم وا هاضهم  وهللمألسهمب الداعية إىل 

ن يعتتتهف احتتت ال التستتتمل  والكتتتنب  وامل قعتتتة ا ا طتتته والفالتتتط  ذ  تتتتمي إىل ا
التتتهاوو: شتتت  ولتتتدك وهللتتتهو هللالتتتدك وكيتتتف لتتت  ا التتتديو واألشمنتتتة والعقتتت  واملتتتهوءة 
واحلردك وش   تهع ا الطالتشك وشت  جمتاك وكيتف جمتاك وشتا شتو جمتاك وكيتف  

 كتمهللهك
ذ يعتتهف احتت ال الةتتي خ التتنيو  تتدي عتتنهم  وهللالتتدا م  ووفيتتمام  واوقتتمت 

هويتمت النتمس عتنهم  ويعتهض عاليهتم نديثهم  وعم ام ا التحدي . ذ يعهف ش
شهويتتمت لتتنا التتهاوو  ويعتربلتتم هبتتم  إىل  تت  بلتتك ممتتم يطتت ل  تتهحه. ويكتت ن شتتا 

 تتتتتتتت

 (.324احملدي الرما  لالهاشههشزو: )ص( 9)
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بلك شتيق مع  شهلف الرهم   قير الرطنة  شملكمع لنرسه  ال يستمياله ا ت ى  وال 
يستتتترزه الفضتتتش  وال يستتتتخره هللتتتم س ظتتتو حتتت  يستتتت ا الن تتته  ويهالتتتغ املقتتته  ذ 

 .(9)حكمه فال ممو  وال يقيه...  سو التطهير ا 
 ولنا واف هللديا شو عمت خه  هبنا الةهن سله اهلل سلة واسعة.

وشتتتتتو التمتتتتتمم احملتتتتتدثني هللتتتتتملكالم ا التتتتتهواة ا تتتتتم كتتتتتمن ا يهوونتتتتته كمتتتتتم يتتتتتهوون 
األحم ي   وت ت هه شينرمت شستقالة ا ا ته  والتعتدي  إال ا النيتف الثتمين 

 .(2)املينرمت هللعد بلكشو القهن الثمين  ذ تتمهللعت 
وقد سالك املؤلر ن فيهم اسمليش شتعد ة  فمنهم شو افته  الضتعرمء  وشتنهم 

 شو افه  الثقمت  وشنهم شو مجا هللني الثقمت والضعرمء.
ولكتتتتو   (3)هلليتتتتد  استتتتتيعمب تالتتتتك الكتتتتتش -ا لتتتتنه العجملتتتتة  -ولستتتتت 

 اقتيه عال  املطه ع شنهم.
 ك ب الضعفا :  -أواًل:

 عهتتتتتد اهلل ممتتتتتد هللتتتتتو إجممعيتتتتت  الهختتتتتمسو الضتتتتتعرمء اليتتتتتف  أليب .1
 (.ل286)ت

احتتتتت ال الهجتتتتتمل أليب إستتتتتحمق إهللتتتتتهاليم هللتتتتتو يعقتتتتت ب ا   جتتتتتمين  .2
 (.ل281)ت

استتمش  الضتتعرمء وشتتو تزكالِّتتم فتتيهم شتتو احملتتدثني أليب  سعتتة عهيتتد  .3

 تتتتتتتت

 ي(.-شقدشة تقدشة املعهفة لكتمب ا ه  والتعدي : )ص ب( 9)

(  وعالتتم الهجتتمل نةتتهته وتطتت سه 944-11ان تته:  تت ي ا تتتمسيث الستتنة املةتتهفة لالتتدكت س اكتتهم العمتتهو: )ص( 2)
 (.26هللو شطه الزلهاين: )ص لالدكت س ممد

 ملعهفة اجممء تالك الكتش ان ه: امليدسيو السمهللقني.( 3)
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 (.ل260اهلل هللو عهد الكهمي الها و )ت

الضتتعرمء واملرتوكتت ن أليب عهتتد التتهلو التتد هللتتو  تتعيش النستتمل   .4
 (.ل343)ت

 (.ل322الضعرمء أليب جعره ممد هللو عمهو العزقيال  )ت .5

كتتتمب اجملتتهوحني شتتو احملتتدثني أليب حتتممت ممتتد هللتتو حهتتمن الهزستتيت  .6
 (.ل380)ت

الكمش  ا ضعرمء الهجمل أليب الد عهد اهلل هللو عدو ا هجتمين  .7
 (.ل368)ت

الضتتتتتتعرمء واملرتوكتتتتتت ن أليب احلستتتتتتو عالتتتتتت  هللتتتتتتو عمتتتتتته التتتتتتداسقطيف  .8
 (.ل358)ت

جمتتمء الضتتعرمء والكتتناهللني أليب حرتتر عمتته هللتتو التتد هللتتو تتتمسيث ا .9
 (.ل358 ملني )ت

 (.   ل034الضعرمء أليب نعيم الد هللو عهد اهلل األاههمين )ت .11

الضعرمء واملرتوك ن أليب الرهي عهتد التهلو هللتو عالت  هللتو ا ت  و  .11
 (.ل817)ت

 شيزان االعتدال ا نقد الهجمل. .12

 املفيف ا الضعرمء. .13

 كني. ي ان الضعرمء واملرتو  .14

بيتتت   يتتت ان الضتتتعرمء واملرتوكتتتني كالهتتتم أليب عهتتتد اهلل ممتتتد هللتتتو  .15
 (.ل705الد النل  )ت

بيتتتت  شيتتتتزان االعتتتتتدال أليب الرضتتتت  عهتتتتد التتتتهحيم هللتتتتو احلستتتتني  .16
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 (.ل546العهاق  )ت

خمتيه الكمش  الهللو عتدو أليب العهتمس التد هللتو عالت  املقهيتزو  .17
 (.ل508)ت

العستتقالين  لستتمن امليتتزان أليب الرضتت  التتد هللتتو عالتت  هللتتو حجتته .18
 (.ل582)ت

 بي  لسمن امليزان لالةهيف حممت هللو عمسف الع ين )شعماه(. .19

وقتتتتتد اكثتتتتته احملتتتتتدِّث ن شتتتتتو التتتتتتهليف ا لتتتتتنا الهتتتتتمب ألمهيَّتتتتتة هلليتتتتتمن الضتتتتتعرمء 
 وكةرهمض ليتضح اشهلم لالنمس فيهتعدوا عو شهويَّمام.

ولتتنه الكتتتش شنهتتم املطتت ل التتنو يةتتتم  عالتت  استتم التتهاوو ونستتهته وكنيتتته 
ه  وبكه هللعا اق ال المة ا ه  والتعتدي  فيته  ذ بكته هللعتا شتم ازنكته عاليته وهللالد

شو احلدي   وشو اهلله  الكتش اليت سزالك فيهم لتنا املستالك: الضتعرمء لالعقيالت   
 والكمش  الهللو عدو.

وشنهتتتم املختيتتته التتتنو يتتتنكه استتتم التتتهاوو واحلكتتتم عاليتتته هللالرتتتد شتتتو الرتتتمظ 
النستمل   وشنهتم شتم لت  اكثته اختيتمساع التجهيح  شث : كتمب الضتعرمء واملرتوكتني ل

 يتتت  يتتتنكه استتتم التتتهاوو  ون ان يتتتنكه فيتتته لر تتتمع شتتتو الرتتتمظ التجتتتهيحض اكترتتتمءع 
هللتتنكهه ا بلتتتك الكتتتتمب املؤلتتتف ا الضتتعرمء  شثتتت : كتتتتمب الضتتتعرمء أليب  سعتتتة 

 الها و.
والكالم عال  لنه الكتش ترييالع ال يتسلَّ ا لنه العجملة  ولكو اخرتت  

داع لالتعهيف هلله  ول  كتمب  الكمش  ا ضعرمء الهجتمل  أليب التد هللتو كتمهللمع واح
 (.ل368عدو )ت 

 أواًل: الوصف الخا جي للك اب:



  36 

( 2768يقتتا الكتتتمب ا ستتها  التتدات شتتو القطتتا الكهتت   تةتتتم  عالتت  )
 .(2)( تهمجة2241  وعد  تهامجه: )(9)ارحة

 ثانياً: الح وى الك اب وال شج المؤلف في :
( اتترحة  ا تتتمالت 984كتتتمب مبقدشتتة نريستتة  ا ت عالتت  )هللتتدا املؤلتتف ال

  وتةديد عال  اكثه شو ثالثني هللمهللمع ا التحنيه شو الكنب عال  سس ل اهلل 
العق هللة فيه  وَحتَنِس اليتحمهللة سضت  اهلل عتنهم ونتنيهلم شتو بلتك  ذ بكته سلته 
ه اهلل اجمتتتمء العالمتتتمء األعتتتالم التتتنيو استتتتجم وا تكتتتنيش شتتتو تهتتتنيَّ كنهللتتته  شتتتا بكتتت

فضت  اولئتتك العالمتتمء شتتو اليتتحمهللة وشتو هللعتتدلم إىل عيتته املؤلتتف وال جتته التتنو 
 استحق ا هلله قه ل ق  م ا الهواة.

 ذ بكه اهلل اهللمع ا ارة شو يؤخن عنه العالم وشو ال يؤخن عنه.
 .(3)وقد ازفه ت لنه املقدشة  و زهعت شستقالَّة

ابكته ))ق لته: ذ هللعد املقدشة هللتدا املؤلتف مب ضت ع الكتتمب ولت  كمتم واتره هلل
ا كتتتميب لتتنا كتتت َّ شتتو بزكتتته هللضتتهب شتتو الضتتتعف  وَشتتو اختزالتتتف فتتيهم فجهَّحتتته 
له الهعا اآلخته  وشتهجِّح قت ل احتدمهم شهالتغ عالمت  شتو  ت  ممهللتمة   الهعا وعدَّ
فالع َّ شو قهَّح اشهه او حسَّنه نمش  عاليه او شمل إليه  وباكه لك ِّ سج  شنهم ممَّم 

 .((سواه شم يضعف شو اجاله...
وشنهجتته ا الكتتتمب انَّتتته ستَّهتته عالتتت  حتتهوف املعجتتتم هللملنستتهة لالحتتتهف األول 

 تتتتتتتت

 (.ل9040 هعة  اس الركه سنة ) (9)
 (.9/929ان ه: اهللو عدو وشنهجه ا كتمهلله الكمش  ا ضعرمء الهجمل  لالدكت س  ل  عثممن عال  ن س ) (2)
 .ل9177عمم  - هللفدا  -نةهلم اهح  السمشهال   شطهعة سالممن األع م   (3)
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فقط  فينكه اسم الهاوو ونسهه وكنيتته وهللالتده  ذ يتنكه شتم يهتني ضتعره شتو كتالم 
 ال  العالم ساويمع بلك هللإسنم ه إليهم شث     هللو شعني والهخمسو و  مهم.

إن ت متتد شتتم يزنكتته ذ يتتنكه هللعتتا األحم يتت  التتيت ازنكتتهت عالتت  التتهاوو  فتت
عاليه اهَّ  هللنلك  وإن اختزالف ا الهاوو بكته شتم يتهاه ساجحتمع  ذ يتنكه ا آخته 

 الرتمجة خالاة تهني سايه ا الهاوو.
تم بكتهلم لالتدفمع عتنهمض  وقد ينكه هللعا الهواة ال لك  م ضعرمء عنده  وإ َّ

هو  والتتد هللتتو ألنَّ هللعتتا العالمتتمء تكالَّتتم فتتيهم شثتت : تهمجتتة إهللتتهاليم هللتتو ستتعد الزلتت
  و  مهم  وقتمل املؤلتف ا آخته تهمجتة التد هللتو اتمحل امليتهو: (9)امحل امليهو

ول ال اينِّ ا رت ت ا كتميب لنا ان ابكه فيه ك َّ َشو تكاّلم فيه شتتكالِّم لكنتتز )) 
 .((ازج ُّ الد هللو امحل ان ابكهه 

مت واضحة ت هه له جم -سله اهلل  -واملتهشِّ  ا كتمب الكمش  الهللو عدو 
 فيه  شنهم:
انَّته اوستتا كتتمب واتت  إلينتم ا ش ضتت عه شتو الكتتتش املتقدشتة  ولتتنلك  -9

وال يهقت   ))  وقتد افيتح عتو بلتك ا شقدشتته فقتمل: ((الكمش   ))جمَّمه شؤلره هللت 
شتتتو التتتهواة التتتنيو ت ابكتتتهلم إالَّ شتتتو لتتت  ثقتتتة او اتتتدوق  وإن كتتتمن ينستتتش إىل 

 ا ها كتميب لنا وا ر  النمظه فيه  وشزضمو شم ل عى ول  فيه شتهول  واسج  اينِّ 
ت ينكهه احد ممَّو انَّف ا لتنا املعتل  تيئمع  وجمَّيتته: كتتمب الكمشت  ا ضتعرمء 

 .((الهجمل... 
إالَّ ا  عتتت ى استتتتيعمب مجيتتتا الضتتتعرمء فإنَّتتته  -سلتتته اهلل  -ولتتت  كمتتتم قتتتمل 

 تتتتتتتت

 (.950  9/208ان ه الكمش  ) (9)



  38 

 .(9)شتعقَّش فيه
هللتتتتني النقتتتت  عتتتتو  -عالتتتت  الهجتتتتمل ا الكتتتتالم  -مجتتتتا شؤلرتتتته سلتتتته اهلل  -2

املتقتدشني وستترب )استتتقهاء( شهويتتمت التتهاوو  ومهتم  هيقتتمن شةتته سان ملعهفتتة احتت ال 
 الهواة.
ظهتتتت س  خيتتتتية املؤلتتتتف ا النقتتتتد  فهتتتت  ينقتتتت  وينقتتتتد  ويتتتته  األقتتتت ال  -3

املهج حتة عنتده  وإبا ت متد ا التتهاوو كالشتمع ملتو ستهقه  كتتم عاليته مبتم يستتتحقه 
 ويمته  فهضمف شم ة عالمية شهمة ا ا ه  والتعدي .هللعد الن ه ا شه 

ا تتتم  الكتتتمب عالتت  عتتد  كهتت  شتتو األحم يتت  املستتندة ا األحكتتمم  -0
واآل اب والزلد و  لم  وقد تكالَّم اهللو عدو عال  كثت  شنهتم  وهللتنيَّ عالالهتم  فهت  
شيتتدس شهتتم لهيتتمن األحم يتت  الضتتعيرة وامل ضتت عة  وقتتد جتته  تالتتك األحم يتت  

بخ ة احلرمظ  ))( وافه لم ا كتمب جممه: ل 847مله املقدس  )ت ممد هللو  
حتتتدي   ولتتت   6817  هللالتتتغ عتتتد  احم يثتتته: ((املختتتهي عالتتت  احلتتتهوف واأللرتتتمظ 

حتتديثمع  فهالتتغ  536شطهتت ع  وقتتد استتتدسك عاليتته مققتته  . عهتتد التتهلو الرهيتت ال  
 حدي . 7033 م ع األحم ي  ا الكتمب واملستدسك عاليه: 

ب العديتتتد شتتتو النقتتت ل عتتتو المتتتة ت تيتتت  إلينتتتم شيتتتنرمام  ضتتتم الكتتتتم -8
  و  مهتتم  فهاتتهح شيتتدساع (3)  وعمتتهو هللتتو عالتت  الرتتالس(2)شثتت :  كهيتتم الستتمج 

 تتتتتتتت

استتتتدسك عاليتتته اهللتتت  العهتتتمس التتتد هللتتتو ممتتتد األندلستتت  املعتتتهوف هللملنهتتتميت كتمهللتتتمع كهتتت اع جمتتتمه: احلمفتتت  ا تكمالتتتة  (9)
 (.908الكمش . ان ه: الهسملة املستطهفة لالكتمين )ص 

 ... (.293  9/292ان ه: الكمش  ) (2)
 ...(.290  9/293امليدس السمهللر: ) (3)
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 هللديالع لتالك املينرمت.
اعتتتتتل العالمتتتتمء هللكتتتتتمب الكمشتتتت  الهللتتتتو عتتتتدو عنميتتتتة هللملفتتتتة: استتتتتدساكمع  -6

  شنتته كتت  شتتو كتتتش ا وتتتنييالع عاليتته  واختيتتمساع  وطهيتتداع ألحم يثتته  وقتتد استتترم
  ولنا يدل عالت  امهيتة الكتتمب واثتهه ال اضتح ا عالتم (9)ش ض عه ممَّو جمء هللعده

 ا ه  والتعدي .
 ك ب الثقات  -ثانيا:

 (.ل269شعهفة الثقمت أليب احلسو الد هللو عهد اهلل العجال  )ت .9

 (.ل380الثقمت أليب حممت ممد هللو حهمن الهزسيت )ت .2

 (.ل358د هللو  ملني )تالثقمت أليب حرر عمه هللو ال .3

 وميكو ان ينكه شعهم: 
 بكه اجممء شو تزكالِّم فيه ول  ش ثر. .0

الهواة الثقتمت املتتكالم فتيهم مبتم ال ي جتش س لتم: كالمهتم أليب عهتد  .8
 (.ل705اهلل ممد هللو الد النل  )ت

يزالحد عنتد املقمسنتة هللتني قملمتة الكتتش امليتنرة ا الضتعرمء وقملمتة الكتتش 
 -واهلل اعالتم  -ت قالَّة الكتش املينرة ا الثقمت  وسهش بلتك املينرة ا الثقم

انَّ كثتت اع ممَّتتو اتتنَّر ا ا الضتتعرمء اتتنَّر ا ايضتتمع ا ا متتا هللتتني الثقتتمت والضتتعرمء   
تتتم افتتته وا الضتتتعرمء  كمتتتم فعتتت  اإلشتتتمم الهختتتمسو ا التتتتمسيث الكهتتت  واألوستتتط  فالمَّ

 شستق .وشيَّزولم ت يهوا حمجة إلفها  الثقمت ا شينف 
واقتدم كتتتمب واتت  إلينتتم شتو كتتتش الثقتتمت كتتتمب ايب احلستو التتد هللتتو عهتتد 

 تتتتتتتت

 (.9/929ان ه: اهللو عدو وشنهجه ا كتمهلله الكمش  ) (9)
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  ول  وإن كمن شعدو اع ا الكتش ((شعهفة الثقمت  ))(: ل269اهلل العجال  )ت 
امليتتتنرة ا الثقتتتمت إالَّ انَّتتته لتتتيس خماذتتتم هبتتتم  يعتتتهف بلتتتك شتتتو عنتتت ان الكتتتتمب 

شو سجمل شعهفة الثقمت  )) : النو بكهه تق  الديو السهك  ا شقدشة تهتيهه ول
((واخهمسلم  ال  العالم واحلدي   وشو الضعرمء  وِبْكه شنالههم

(9). 
( 85ويؤيِّتتتد بلتتتك شتتتم وس  ا القطعتتتة التتتيت هللقيتتتت شتتتو ااتتت  الكتتتتمب )ص 

فتتتتتنكه هللعتتتتتا املرتوكتتتتتني وهللعتتتتتا  ((وشتتتتتو املرتوكتتتتتني...  ))حيتتتتت  كزتتتتتتش عنتتتتت ان: 
 .(2)الضعرمء

ثملت  ا الكتتش التتيت مجعتت هللتني الثقتتمت فهت  ييتالح ان يزضتمَّ إىل القستتم ال
 والضعرمء.

لكتتتو  تتتههة الكتتتتمب ضتتتمو كتتتتش الثقتتتمت  وعن انتتته التتتنو  تتتمع هللتتتني التتت  
  وك ن ا الش الرتاجم فيه ((ثقمت العجال ))  او ((شعهفة الثقمت لالعجال ))العالم: 

(  كت ُّ بلتك جعت  الكتتمب يتهت َّا شكتتمن ل269ممَّتو وثَّقهتم العجالت  املتت ة ستنة )
 سة هللني كتش الثقمت.اليدا

 ك ب جمع  بين الثقات والضعفا ر وهي أنواع:  -ثالثا:
 تتتتتتتت

لت( ون س الديو عالت  هللتو 786ستَّهه عال  حهوف املعجم ك ٌّ شو تق  الديو عال  هللو عهد الكما السهك  )ت  (9)
لت(  وقتد وات  إلينتم تهتيتش كت  شنهمتم  اشَّتم اات  الكتتمب فالتم ييت  إلينتم شنته إالَّ 547ايب هللكه ا يثم  )ت 

ا  -قطعة متث  قهيهمع شو نيف الكتمب  وافم ت لنه القطعة  هيقة تهتيش الكتتمب  حيت  سوعت  ا تهتيهته 
 النسهة إىل الهالدان. -ا مالة 

 و هتتتتتا الكتتتتتتمب ا  التتتتتديو هللمالعتمتتتتتم  عالتتتتت  الرتتيهتتتتتني والقطعتتتتتة امل جتتتتت  ة شتتتتتو األاتتتتت   ان تتتتته شقدشتتتتتة احملقتتتتتر  . 
 (.988 - 937  73 - 9/72عهد العاليم الهست و )

ان ه تهمجة إهللهاليم هللو ايب     وإجممعي  هللتو اهللتمن  وا تع  هللتو ست اس  وا ته  هللتو حتممت.. ا شعهفتة الثقتمت  (2)
 (.999  941  58  00لالعجال  )سقم: 
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 الك ب العاالة غير المقيدة بك اب العينر ال شا: ـأ 
 (.ل234الطهقمت الكربى حملمد هللو سعد كمتش ال اقدو )ت -9
 التمسيث الكه . -2
 (.ل286التمسيث األوسط: كالمهم حملمد هللو إجممعي  الهخمسو )ت -3
 (.ل277ة والتمسيث أليب ي سف يعق ب هللو سريمن الرس و )تاملعهف -0
التتتتتتتمسيث الكهتتتتتت  أليب هللكتتتتتته التتتتتتد هللتتتتتتو ايب خيثمتتتتتتة  لتتتتتت  هللتتتتتتو حتتتتتتهب  -8

 (.  ها شنه: اخهمس املكيني.ل271)ت
 (.ل259التمسيث أليب  سعة عهد الهلو هللو عمهو النيهو )ت -6
ا تتتتتتتته  والتعتتتتتتتتدي  أليب ممتتتتتتتتد عهتتتتتتتتد التتتتتتتتهلو هللتتتتتتتتو ايب حتتتتتتتتممت التتتتتتتتها و  -7

 (.ل327)ت
اإلس م  ا شعهفة عالممء احلدي  أليب يعال  ا الي  هللو عهتد اهلل ا اليالت   -5

 (.ل006)ت
 تته التتدم فتتيمو تكالتتم فيتته اإلشتتمم التتد مبتتد  او بم لي ستتف هللتتو حستتو  -1

 (.ل141اهللو عهد ا م و )ت
 ب ـ ك ب الهؤاالت:

ول  ان يق م احد التالشيتن هللستؤال  تيخه عتو  م عتة شتو سواة احلتدي  ذ 
 يدون اج هللته ا كتمب  وشو لنه الكتش:

 التمسيث عو    هللو شعني  سواية عهمس هللو ممد الدوسو. -9
 تمسيث عثممن هللو سعيد الداسش   عو    هللو شعني. -2
 شعهفة الهجمل عو    هللو شعني سواية الد هللو ممد هللو مه . -3

 اهللو ا نيد أليب  كهيم    هللو شعني. سؤاالت -0
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 ايب  كهيم    هللو شعني ا الهجمل سواية ايب خملد الدقمق. شو كالم -8

 تمسيث ايب سعيد الطرباين  عو ايب  كهيم    هللو شعني. -6

ممتتتتد هللتتتو عثمتتتتمن هللتتتتو ايب  تتتيهة لعالتتتت  هللتتتو املتتتتدييف ا ا تتتته   ستتتؤاالت -7
 والتعدي .

 العال  وشعهفة الهجمل لإلشمم الد هللو حنه  سواية اهللنه عهد اهلل. -5

م ايب عهد اهلل الد هللو ممد هللو حنه  ا عال  احلدي  وشعهفتة شو كال -1
الهجتتتتمل  سوايتتتتة ايب هللكتتتته املتتتتّهوبو  وايب احلستتتتو امليمتتتت ين  وايب الرضتتتت  

 امحل هللو الد هللو حنه .

 شو سؤاالت ايب هللكه األثهم اهللم عهد اهلل الد هللو حنه . )جزء شنه(. -94

 ه  والتعدي .سؤاالت ايب  او  لإلشمم الد هللو حنه  ا ا  -99

 اج هللة ايب  سعة الها و عال  اسئالة ايب عثممن الرببع . -92

 سؤاالت ايب عهيد اآلجزّهو اهللم  او  السجستمين. -93

 سؤاالت الربقمين لالداسقطيف. -90

ستتؤاالت ايب هللكتته الربقتتمين لالتتداسقطيف ا ا تته  والتعتتدي   )ولتت   تت   -98
 األوىل(.

و تتتتت ه شتتتتتو املةتتتتتميث ا ا تتتتته  ستتتتتؤاالت لتتتتتزة الستتتتتهم  لالتتتتتداسقطيف  -96
 والتعدي .

 سؤاالت احلمكم النيسمهلل سو لالداسقطيف ا ا ه  والتعدي . -97

 سؤاالت ايب عهد الهلو السُّاَلم  لالداسقطيف ا ا ه  والتعدي . -95

 سؤاالت ايب عهد اهلل هللو هللك  و  ه أليب احلسو الداسقطيف. -91

احلتمكم شتا استئالة الهفتدا يني  سؤاالت شسع   السجزو أليب عهد اهلل -24
 له عو اح ال الهواة.
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 سؤاالت احلمفد السِّاَلر   ميس احَلْ  و عو مجمعة شو ال  واسط. -29

 جـ ـ ك ب ال وا  خ المحلية:
ظهته تهتيتتش تتتهاجم الهجتتمل ا امليتتنرمت عالتت  الهالتتدان التتيت استتتقهوا فيهتتم ا 

تته  فقتتد ستَّتتش اهللتتو ستتعد )ت  قتتمت عالتت  الهالتتدان  ( كتتتمب الطهل234وقتتت شهكِّ
وكتتنا فعتت  عتتد  شتتو امليتتنرني ممَّتتو جتتمء هللعتتده  ذ ظهتتهت شيتتنرمت شستتتقالة ا 
تتتهاجم سجتتمل هللالتتتدان شعينتتة  واقتتدم كتتتتمب واتت  إلينتتم: تتتتمسيث واستتط ألستتالم هللتتتو 

(  ذ تتمهللعتت امليتنرمت ا بلتك  ل212سه  ال اسط  املعتهوف هللهحةت  )ت 
ا    شنهم:(9)ول  كث ة جدذ

  أليب العتهب ممتد هللتو التد القت واين (2)هيقيتة وتت نس هقمت عالممء إف -9
 (.ل333)ت 

 (.ل330تمسيث الهقة  حملمد هللو سعيد القة و ) ت  -2

 هقتتمت احملتتدثني هللهاتتههمن  أليب الةتتيث عهتتد اهلل هللتتو ممتتد األنيتتمسو  -3
 (.ل361)ت 

تتتتتتمسيث  اسيتتتتتم  أليب عهتتتتتد اهلل عهتتتتتد ا هتتتتتمس هللتتتتتو عهتتتتتد اهلل ا تتتتت الين )ت  -0
 (.ل374

تمسيث عالممء األندلس  أليب ال ليد عهد اهلل هللو ممتد اهللتو الرهضت  )ت  -8
 (.ل043

 (.ل027تمسيث جهجمن  حلمزة هللو ي سف السهم  )ت  -6

 تتتتتتتت

 (.282  916ان ه:   ي ا تمسيث السنة املةهفة  لالدكت س اكهم العمهو )ص  (9)
تتم لتت  خمتيتتته شنتته  ان تته:  هقتتتمت عالمتتمء إفهيقيتتتة ا تتمس مققتتم النستتتخة املطه عتتة شنتته انَّ التتتنو  (2) واتت  إلينتتتم إ َّ

 (.25وت نس  أليب العهب: شقدشة التحقير )ص 
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بكتتتته اخهتتتتمس ااتتتتههمن  أليب نعتتتتيم التتتتد هللتتتتو عهتتتتد اهلل األاتتتتههمين )ت  -7
 (.ل034

تتتتتتتمسيث هللفتتتتتتدا   أليب هللكتتتتتته التتتتتتد هللتتتتتتو عالتتتتتت  ا طيتتتتتتش الهفتتتتتتدا و )ت  -5
 (.ل063

ا بكتته عالمتتمء جَمهقَنتتد  لتتنجم التتديو عمتته هللتتو ممتتد النستتر   (9)َقنتتدال -1
 (.ل837)ت 

تتتمسيث شدينتتة  شةتتر  أليب القمستتم عالتت  هللتتو احلستتو هللتتو عستتمكه )ت  -94
 (.ل879

وممَّم تتميَّز هلله الت اسيث احملالية انَّ شؤلريهم لم شو ال  تالك الهالدان اليت تهمج ا 
ك فتتإنَّ شعال شتتمام عتتو عالمتتمء تالتتك لهجم تتم  فهتتم اعتتهف هبتتم شتتو  تت لم  ولتتنل

  و تتتتنا لقيتتتتت تالتتتتك (2)ا ق واكثتتتته  تتتت الع واستقيتتتتمء -ا الفملتتتتش  -الهالتتتتدان 
الكتش التممشمع كه اع شو ال  العالم  وكمن  م اثه كه  ا شعهفتة احت ال كثت  شتو 

 الهواة جهحمع وتعديالع.
تتت ن والعالتت  ولنتتمك اقتت ال كثتت ة ا جتته  التتهواة وتعتتديالهم شهث ثتتة ا كتتتش امل

 و  لم. فمنهم عال  سهي  املثمل:
جتتتتمشا الرتشتتتتنو  وشستتتتتند الهتتتتزاس  وستتتتتنو وعالتتتت  التتتتتداسقطيف  واحملالتتتت  الهللتتتتتو 

 و  لم.  (3)حزم

 تتتتتتتت

 ل : عس  قيش السكه إبا مَجزد. (9)
 (.268ان ه:   ي ا تمسيث السنة املةهفة  لالدكت س اكهم العمهو: )ص  (2)
وتهتيتتتش ممتتتد عهتتتد اهلل الةتتتنقيط   وا تتته   ان تتته: السالستتتهي  فتتتيمو بكتتتهلم الرتشتتتنو  تتته  او تعتتتدي   مجتتتا( 3)

والتعتتتدي  لإلشتتتمم الهتتتزاس مجتتتا وتهتيتتتش  . عهتتتد اهلل الالحيتتتمين. وش ستتت عة اقتتت ال ايب احلستتتو التتتداسقطيف ا سجتتتمل 
= 
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 د ـ الك ب المقيدة بك اب أو ك ب العي ة:
 ال شا (1)الك ب الم علقة بصحيحي البخا   والهلم: 

ي  تتتم ا دايتتتة واإلس تتتم  ا شعهفتتتة التتت  الثقتتتة والستتتدا  التتتنيو اختتته  .9
الهختتتتتتتمسو ا جمشعتتتتتتته أليب نيتتتتتتته التتتتتتتد هللتتتتتتتو ممتتتتتتتد الكالهللتتتتتتتمبو 

 (.ل315)ت

التعتتدي  والتجتتهيح ملتتو ختتهي لتته الهختتمسو ا ا تتمشا اليتتحيح أليب  .2
 (.ل070ال ليد ساليممن هللو خالف الهمج  )ت

استتتمش  شتتتو سوى عتتتنهم ممتتتد هللتتتو إجممعيتتت  الهختتتمسو شتتتو شةتتتمخيه  .3
 هللتتتو عتتتدو التتتنيو بكتتتهلم ا جمشعتتته اليتتتحيح أليب التتتد عهتتتد اهلل

 (.ل368ا هجمين )ت

تستتتمية املةتتتميث التتتنيو سوى عتتتنهم اإلشتتتمم اهللتتت  عهتتتد اهلل ممتتتد هللتتتو  .0
إجممعيتت  الهختتمسو ا كتتتمب ا تتمشا اليتتحيح  أليب عهتتد اهلل ممتتد 

 (.ل318اهللو إسحمق اهللو شنده )ت

اسمش   ي خ ايب عهد اهلل ممد هللو إجممعي  الهخمسو  لالحسو هللتو  .8

 تتتتتتتتتتتت =
احلدي  وعالاله مجا وتهتيش  . ممد شهدو املستالم  و شاللته  وا ته  والتعتدي  عنتد اهللتو حتزم ال تملهو مجتا 

 وتهتيش نماه هللو لد الرهد.

زست ِّا لتنكهلم لنتم اشتهان: ( 9)
قد يتزْعرتض عال  بكه الكتش املتعالقتة هللمليتحيحني او احتدمهم نتت لتنا القستم  وامل

 األول: ان ا الش الكتش املنك سة نت لنا القسم مجعت هللني الثقمت والضعرمء  واحلكم ل  الش.
 -او احتدمهم-فيهم  لكت ن الةتيخني  تةتم  عال  سواة تكالِّم -الثمين: ان الكتش املتعالقة هللمليحيحني او احدمهم

 سويم  م شقهونني هللف لم  او عال  سهي  االستةهم  واملتمهللعة.
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 .(9)(ل684ممد اليفمين )ت

 (.ل025ل شسالم أليب هللكه الد هللو عال  اهللو شنج يه )تسجم .6

بكتته اجمتتمء التتتمهللعني وشتتو هللعتتدلم ممتتو اتتحت سوايتتته عنتتد الهختتمسو  .7
 .(2)(ل358وشسالم...  أليب احلسو عال  هللو عمه الداسقطيف )ت

ا ما هللني سجمل اليحيحني أليب الرض  ممد هللو  مله املقدس   .5
 (.ل847)ت

ليتتتتحيح وشزتتتتسَّ هللضتتتتهب شتتتتو الهيتتتتمن والت ضتتتتيح ملتتتتو ازختتتتهي لتتتته ا ا .1
 (.ل526التجهيح  أليب  سعة الد هللو عهد الهحيم العهاق  )ت

ْعالتتتم هللهستتتمش   تتتي خ الهختتتمسو وشستتتالم  أليب هللكتتته ممتتتد هللتتتو  .94
ز
امل

 (.ل636إجممعي  اهللو خالر ن )ت

 :الك ب الم علقة بالك ب اله ة وهي 

اتتحيحم الهختتمسو وشستتالم وستتنو ايب  او  والرتشتتنو والنستتمل  واهللتتو شمجتته  
 شنهم:
اتتنيش الكمتتمل ا اجمتتمء الهجتتمل أليب احلجتتمي ي ستتف هللتتو عهتتدالهلو  -9

 (.له702املزو )ت

الكم تف ا شعهفتة شتو لته سوايتة ا الكتتش الستتة  أليب عهتد اهلل ممتتد  -2
 تتتتتتتت

ان ه: قملمة هللملكتش املتعالقة هللهجمل الهخمسو ا شقدشة احملقتر لكتتمب استمش  شتو سوى عتنهم الهختمسو الهللتو ( 9)
 (.83-06عدو: )ص

  هللتتته كتتت  واحتتتد شنهمتتتم  أليب عهتتتد اهلل احلتتتمكم  هتتتا كتتتتمب: تستتتمية شتتتو اختتتهجهم الهختتتمسو وشستتتالم وشتتتم انرتتته ( 2)
 لت( ول  قطعة شو كتمهلله املدخ  إىل اليحيح: )اجملالد الثمين والثمل  شنه(.048النيسمهلل سو )ت

و هتتتا ايضتتتمع: التعهيتتتف هللةتتتي خ حتتتدي عتتتنهم ممتتتد هللتتتو إجممعيتتت  الهختتتمسو ا كتمهللتتته وامهتتت  انستتتمهبم... أليب عالتتت  
-3/109  قطعتتتة شتتتو كتمهللتتته: تقييتتتد املهمتتت  ومتييتتتز املةتتتك : )لتتتت(. ولتتت015احلستتتني هللتتتو ممتتتد ا يتتتمين )ت

9461.) 
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 (.ل705اهللو الد النل  )ت

(  ل762إكممل اتنيش الكمتمل  لعتالء التديو شفالطتمو هللتو قالتيج )ت -3
  الداع(.92) ها شنه 

 ميتتة الستت ل ا سواة الستتتة األاتت ل  لربلتتمن التتديو ستتهط اهللتتو العجمتت   -0
 (.ل509)ت

اتتتنيش التهتتتنيش أليب الرضتتت  التتتد هللتتتو عالتتت  هللتتتو حجتتته العستتتقالين  -8
 (.ل582)ت

 تقهيش التهنيش  له ايضم. -6

خالاتتتتة تتتتتنليش اتتتتنيش الكمتتتتمل ليتتتتر  التتتتديو التتتتد هللتتتتو عهتتتتد اهلل  -7
 ا زسج  )القهن العم ه(.

ملةتم  عال  بكه اجممء  ي خ األلمة النَّهَت   أليب القمستم عالت  املعجم ا -5
(. ا اجممء  تي خ ااتحمب الكتتش ل879اهللو احلسو اهللو عسمكه )ت

 .(9)الستة

تستتتتتتتتتمية  تتتتتتتتتي خ ايب  او  أليب عالتتتتتتتتت  احلستتتتتتتتتني هللتتتتتتتتتو ممتتتتتتتتتد ا يتتتتتتتتتمين  -1
 (.ل015)ت

التتتتنكهة مبعهفتتتة سجتتتمل العةتتتهة أليب احملمستتتو ممتتتد هللتتتو عالتتت  احلستتتييف  -94
( ول  ا سجمل الكتتش الستتة وامل  ته وشستند التد وشستند الةتمفع  ل768)ت

 وشسند ايب حنيرة لالحمسث .

 :الص فات في  جال ك ب أخرى 

التعهيتتف مبتتو بكتته ا امل  تته شتتو النستتمء والهجتتمل  أليب عهتتد اهلل ممتتد  -1

 تتتتتتتت

 لضيمء الديو املقدس  جزء ا التعقهمت عاليه شطه ع هللعن ان:  جزء األولمم ا املةميث النه  .( 9)
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 (.ل096اهللو    اهللو احلناء )ت

 (.ل199)ت الديو السي    إسعمف املهطه هللهجمل امل  ه   الل -2

اجمتتمء  تتي خ اإلشتتمم شملتتك هللتتو انتتس  أليب هللكتته ممتتد هللتتو إجممعيتت  هللتتو  -3
 .(9)(ل636خالر ن )ت

اإلكممل ا بكه شو لته سوايتة ا شستند اإلشتمم التد شتو الهجتمل ست ى  -0
شتتتو بكتتتته ا اتتتنيش الكمتتتتمل  أليب احملمستتتو ممتتتتد هللتتتو عالتتتت  احلستتتتييف 

 (.ل768)ت

األسهللعتة  أليب الرضت  التد هللتو عالت  تعجي  املنرعة هللزوالد سجمل األلمتة  -8
( ا تتهاجم سجتمل ش  ته اإلشتمم شملتك  ل582هللو حجته العستقالين )ت

وشسند اإلشمم الةمفع   وشسند اإلشتمم التد  وشستند اإلشتمم ايب حنيرتة 
 ممو ت يزرتجم  م ا انيش الكممل. -سواية اهللو خسهو -

(. ل526)ت بيتت  الكم تتف أليب  سعتتة التتد هللتتو عهتتد التتهحيم العهاقتت  -6
بكه فيه شو ت يترتجم  تم التنل  ا  الكم تف  شتو سجتمل  اتنيش الكمتمل   

 واضمف إليهم سجمل شسند اإلشمم الد ممو ليس ا  انيش الكممل .

اإليثتتتتتمس مبعهفتتتتتة سواة اآلثتتتتتمس  أليب الرضتتتتت  التتتتتد هللتتتتتو عالتتتتت  هللتتتتتو حجتتتتته  -7
( ا سجتتتتتتمل كتتتتتتتمب اآلثتتتتتتمس حملمتتتتتتد هللتتتتتتو احلستتتتتتو ل582العستتتتتتقالين )ت

 همين. الةي

شفمين األخيمس ا سجتمل  ته  شعتمين اآلثتمس أليب ممتد ممت   هللتو التد  -5

 تتتتتتتت

ان تتته قملمتتتة هللملكتتتتش املتعالقتتتة هللهجتتتمل امل  تتته ا شقدشتتتة احملقتتتر لكتتتتمب التعهيتتتف مبتتتو بكتتته ا امل  تتته... الهللتتتو ( 9)
 (.356-9/358: )احلناء
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( و تتتتتتتتته  شعتتتتتتتتتمين اآلثتتتتتتتتتمس أليب جعرتتتتتتتتته الطحتتتتتتتتتموو ل588العيتتتتتتتتتيف )ت
 (.ل329)ت

كةتتف األستتتمس عتتو سجتتمل شعتتمين اآلثتتمس أليب تتتهاب س تتد اهلل الستتندل    -1
 ول  خمتيه  شفمين األخيمس  لالعييف.

 تته  شعتتمين اآلثتتمس حملمتتد ايتت ب امل تتملهو تتتهاجم األحهتتمس شتتو سجتتمل  -94
 (.ل9047)ت: 

سجتتتمل شستتتتدسك احلتتتمكم أليب عهتتتد التتتهلو شقهتتت  هللتتتو لتتتم و التتت ا ع   -99
 (.ل9022)ت

تتتهاجم سجتتمل التتداسقطيف ا ستتننه التتنيو ت يتترتجم  تتم ا التقهيتتش وال  -92
 ا سجمل احلمكم  له ايضمع.

لالتدكت س  ت  هللتو   والد سجتمل اتحيح اهللتو حهتمن عالت  الكتتش الستتة -93
 عهد اهلل الةههو.

ولنه الكتش املنك سة لنم  يا شو فيا  وإ م اقتيهت عال  بكه الكتش 
املطه عتتتة  ولتتت  شنتةتتتهة هللهيتتتدو  الهتتتة العالتتتم وا املكتهتتتمت العمشتتتة  ولتتت  تعطتتت  

 ا سة واضحة عو جه   احملدثني ا العنمية هللعالم ا ه  والتعدي .
واة املنك سيو ا الكتش السمهللقة فحسش  وت تقتيه عنميتهم عال  تهاجم اله 

هلل  اعتنت ا ايضتمع هللترتاجم التهواة التنيو نقالت ا إلينتم تالتك الكتتش شتو شؤلريهتم إىل شتو 
هللعتتدلم حتت  القتتهون املتتتهخهة  فيتتنر ا ا تتتهامجهم شيتتنرمت  شنهتتم عالتت  ستتهي  

 املثمل:
التقييتتتتد ملعهفتتتتة سواة الستتتتنو واملستتتتمنيد أليب هللكتتتته ممتتتتد هللتتتتو عهتتتتد الفتتتتيف  -1

 (.ل621عهوف هللمهللو نقطة )تامل

بيتتت  التقييتتتد ملعهفتتتة سواة الستتتنو واملستتتمنيد لتقتتت  التتتديو ممتتتد هللتتتو التتتد  -2
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 (.ل532الرمس  )ت

اإل هاف عال  اعال   هف ا التعهيف هللهجمل سند الهخمسو عو  هيتر  -3
الةتتتهيف ايب عالتتت  هللتتتو ايب الةتتتهف  لالقمستتتم هللتتتو عهتتتد اهلل األنيتتتمسو 

 (.ل723الةه  هللمهللو الةمط )ت

إفتتم ة النيتتيح ا التعهيتتف هللستتند ا تتمشا اليتتحيح أليب عهتتد اهلل ممتتد  -0
 ( وا مشا اليحيح لالهخمسو.ل729اهللو عمه هللو س يد السهيت )ت

إنتتمف الستتملك هللتتهواة امل  تته عتتو اإلشتتمم شملتتك  حملمتتد هللتتو ايب هللكتته هللتتو  -8
 (.ل504نماه الديو الدشةق  )ت

هللتترتاجم لتتؤالء التتتهواة ا  وهللمإلضتتمفة إىل لتتنه امليتتنرمت املرتته ة لنتتتمك عنميتتة 
كتش شعمجم الةي خ واملةتيخمت والرهتمسس والترباشج واألثهتمت ولت  كثت ة جتداع  

 .(9)كمم تقدم اإل مسة إىل بلك
ذ إن مهتتتم احملتتتدثني ت تقتتتف عنتتتد لتتتنا احلتتتد شتتتو ا هتتت   املهنولتتتة ا هلليتتتمن 
احتت ال التتهواة شتتو حيتت  ا تته  والتعتتدي   هللتت   تتم جهتت   اختتهى ع يمتتة ال تقتت  

ية عو ا ه   املنك سة آنرمع  هلل  ل  شتيتالة هبتم ال تنرتك عنهتم  ولت  ا هلليتمن امه
احتتتت ال التتتتهواة شتتتتو حيتتتت  هلليتتتتمن اجمتتتتملهم وكنتتتتملم وانستتتتمهبم والقتتتتمهبم و هقتتتتمام 
واشتتمكنهم و شتتو وال اتتم ووفيتتمام  وشعهفتتة اآلهللتتمء واألهللنتتمء  واإلختت ة واألختت ات  

هللعتتا  وشعهفتتة ضتتهط اجمتتملهم واألقتتهان  واألكتتمهلله واألاتتم ه وسوايتتة هللعضتتهم عتتو 
 وهلليمن املؤتالف واملختالف  واملترر واملررتق واملتةمهلله شنهم... إىل    بلك.

 تتتتتتتت

 (.91ان ه: )ص( 9)
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ولكنتتيف لنتتم ابكتته هللعتتا   (9)ولتتنا هللتتمب واستتا ال يتستتا املقتتمم لالختت ض فيتته
نتت   (2)العنمويو اليت قيدلم احملدث ن هللملتهليف. شا بكه كتمب واحد او كتمهللني

 بلتتو القتتمسك  ويكتت ن فيهتتم جتت اب عتتو األستتئالة كتت  عنتت ان  لتتضتتح اليتت سة ا
 املتقدشة ا آخه الري  األول.

 تتتتتتتت

 ين ه  لنه العنمويو واملؤلرمت:( 9)
كتش شيطالح احلدي  املط لة شث  عال م احلدي  الهللو اليال   وفتح املفي  لالسخموو و  مهم  وكتتمب كةتف 
ال نتت ن عتتو استتمش  الكتتتش والرنتتت ن وبيالتته: إيضتتم  املكنتت ن  والهستتملة املستتتتطهفة لهيتتمن شةتته س كتتتش الستتتنة 

هفة حملمتد هللتو جعرته الكتتتمين  و ت ي ا تتمسيث الستنة املةتهفة لالتتدكت س اكتهم ضتيمء العمتهو  وعالتم الهجتتمل املةت
 نةهته وتط سه لالدكت س ممد شطه الزلهاين و  لم.

 حهات ان تك ن شو الكتش املطه عة  فإن ت يكو الكتمب شطه عمع بكهت امليدس النو نقالته شنه.( 2)
 



  52 

 والن هذه الع او ن:
 األسما  والك ى: -1

وشو املؤلرمت فيهم: الكل واألجممء أليب احلسني شسالم هللو احلجمي امحش 
(. واألستتتمش  والكتتتل أليب التتتد احلتتتمكم الكهتتت  ممتتتد هللتتتو ل269اليتتتحيح )ت

 (. ) ها شنه اسهللا  الدات(.ل375ممد النيسمهلل سو )ت
 األنهاب: -2

 (.ل862كتمب األنسمب أليب سعد عهد الكهمي هللو ممد السمعمين )ت
 األلقاب:  -3

نزلتتة األلهتتمب ا األلقتتمب أليب الرضتت  التتد هللتتو عالتت  هللتتو حجتته العستتقالين 
 (.ل582)ت

 الطبقات: -4

 (.ل234الطهقمت الكربى حملمد هللو سعد الزلهو )ت
 ابة:العرفة الصح -5

اإلامهللة ا متييز اليتحمهللة أليب الرضت  التد هللتو عالت  هللتو حجته العستقالين 
 (.ل582)ت

 العرفة ال ابعين: -6

(  واهللتتت   ل277افتتته لم هللملتتتتهليف اهللتتت  حتتتممت ممتتتد هللتتتو إ سيتتتس التتتها و )ت
. وأليب حتتتممت ممتتتد هللتتتو (9)(ل074القمستتم عهتتتد التتتهلو هللتتتو ممتتتد هللتتو شنتتتده )ت

 تتتتتتتت

 (.0/900)فتح املفي  لالسخموو: ( 9)
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 ضتتتمو كتمهللتتته  الثقتتتمت  اجملالتتتد الهاهللتتتا ( كتتتتمب التتتتمهللعنيل380حهتتتمن الهستتتيت )ت
 وا مشس شنه.

  وا ة األكابر عن األصاغر: -7

( ل339شتتم سواه األكتتمهلله عتتو شملتتك هللتتو انتتس  حملمتتد هللتتو خمالتتد التتدوسو )ت
  ها ا زء األول شنه.

 ول  اخر شو النو قهاله: وا ة الصحابة عن ال ابعينر  -8

يب الرضتت  التتد هللتتو عالتت  نزلتتة الستتمشعني ا سوايتتة اليتتحمهللة عتتو التتتمهللعني أل
 (.ل582اهللو حجه العسقالين )ت

 وكذلك  وا ة اآلبا  عن األب ا :  -9

( كتمهللتتتمع ل063اتتتّنف فيتتته اهللتتت  هللكتتته التتتد هللتتتو عالتتت  ا طيتتتش الهفتتتدا و )ت
لطيرمع 
(9). 

  وا ة األ ران: -11

بكتتته األقتتتهان وسوايتتتمام عتتتو هللعضتتتهم هللعضتتتمع أليب الةتتتيث عهتتتد اهلل هللتتتو ممتتتد 
 (.ل361األاههمين )ت

ول : ان يهوو القهينمن ك  شنهمم عو امحهه  ول  اخر شو الُمَدبَّج:  -11
 النو قهاله.

( كتمهللتمع حتمفالع ا ل358انف فيه اهلل  احلسو عالت  هللتو عمته التداسقطيف )ت
زتتتَدهللَّج ا كتمهللتتته 

 التتتد  وا سي فيتتته سوايتتتة األقتتتهان  وا سي اهللتتت  الةتتتيث األاتتتههمين امل

 تتتتتتتت

 (.0/954امليدس السمهللر: )( 9)
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م احلتتمفد اهللتتو حجتته فيتتنف ا األول:  الستتمهللر  بكتته األقتتهان...   وفيتت  هللينهمتت
 كتمب األفنمن ا سواية األقهان  وانف ا الثمين: كتمب التعهيج عال  التدهلليج.
 .(9)بكه كتمب الداسقطيف وكتميب احلمفد اهللو حجه السخموو ا فتح املفي 

 اإلخوة واألخوات: -12

 (.ل230تسمية اإلخ ة لعال  هللو املدييف )ت
( ) هتا ل358سو عال  هللو عمته التداسقطيف )تواإلخ ة واألخ ات أليب احل

ا تتزء األول شنتته( واتتّنف ا خيتت ص سوايتتة اإلختت ة هللعضتتهم عتتو هللعتتا احلتتمفد 
 .(2)(  بكهه السخموول360اهلل  هللكه الد هللو ممد هللو السيف )ت

  وا ة األب ا ر عن اآلبا : -13

 .(3)(ل000انف فيه اهلل  نيه عهيد اهلل هللو سعيد السجزو ال الال  )ت
(  ل094ة األهللنمء انف اهللت  هللكته التد هللتو ش ست  هللتو شه ويته )توا تسمي

  (0)كتمب: اوال  احملدثني  بكهه احلمفد اهللو حجه واقتهس شنه.
   ول  اخر شو النو قهاله:الن  وى عن أبي ر عن جده -14

كتتتتتتمب شتتتتتو سوى عتتتتتو اهلليتتتتته  عتتتتتو جتتتتتده أليب العتتتتتدل قمستتتتتم هللتتتتتو قطال هللفتتتتتم 
 (.ل571)ت
و ا تترتك ا الهوايتتة عنتته ساويتتمن احتتدمهم ولتت  شعهفتتة شتتالهــابو والقحــور  -15

 تقدشت وفمته  واآلخه تهخهت وفمته.

 تتتتتتتت

 (.0/961فتح املفي : )( 9)

 (.0/972امليدس السمهللر: )( 2)

 (.054عال م احلدي  الهللو اليال : )ص( 3)

 (.92/03انيش التهنيش: )( 0)



  55 

كتمب السمهللر والالحر ا تهمعد شم هللتني وفتمة ساويتني عتو  تيث واحتد  أليب 
 (.ل063هللكه الد هللو عال  ا طيش الهفدا و )ت

 الن لم  رو ع   سال  اٍو واحد: -16

اتتتتمحش اليتتتتحيح املنرتتتته ات وال حتتتتدان أليب احلستتتتني شستتتتالم هللتتتتو احلجتتتتمي 
 (.ل269)ت
 الن ذُكر ب عوت أو أسما  ال عددة الن الرواة: -17

امل ضتح ألولتمم ا متا والترهيتر أليب هللكته التد هللتو عالت  ا طيتش الهفتدا و 
 (.ل063)ت
التتيت ال يعتتهف هللكتت  واحتتدة  العرفــة األســما  والك ــى واأللقــاب المفــردة -18

 شنهم إال ساوري واحد.

 (.ل349ه الد هللو لمسون الرب م  )ت هقمت األجممء املره ة  أليب هللك
ول  شتم يترتر ا ا تط ات سته  وخيتالتف ا الالرتد  المؤتلف والمخ لفر -19

اتتتتتيفته  شثتتتتت : َعقيتتتتت  وعزقيتتتتت  األول: هللرتتتتتتح العتتتتتني والثتتتتتمين هللضتتتتتمهم  واحلّمتتتتتمل 
 وا ّممل  األول: هللمحلمء املهمالة والثمين هللم يم.

ف ا األجمتتتتتمء والكتتتتتل اإلكمتتتتتمل ا سفتتتتتا االستيتتتتتمب عتتتتتو املؤتالتتتتتف واملختالتتتتت
 (ل078واأللقمب ل ش  ايب نيه عال  هللو لهة اهلل الةه  هللمهللو شمك ال )ت

 الم فو والمف رق الن األسما  واألنهاب: -21

شثتت : ا اليتت  هللتتو التتد  ستتتة ا تتخمص  واحلََنرتت   واحلََنرتت : األول شنستت ب 
 إىل قهيالة والثمين: إىل املنلش. 

يب هللكتته التتد هللتتو عالتت  ا طيتتش الهفتتدا و فرتت  األجمتتمء: املترتتر واملرتترتق أل
 (.ل063)ت
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وا األنستتتتتمب: األنستتتتتمب املترقتتتتتة أليب الرضتتتتت  ممتتتتتد هللتتتتتو  ملهاملقدستتتتت  
 (.ل847)ت
ول  شهكش شتو النت عني الستمهللقني  شثت  ان  يت  االترتمق ا  الم شاب ر -21

 األجممء وااللتالف واالختالف ا اجممء اآلهللمء او العكس.

 س  هللو عزاَلّ .شث : ش س  هللو َعال  وش  
 وعكسه: عهَّمس هللو ال ليد  وَعيَّمش هللو ال ليد.

تالختتتير املتةتتتمهلله ا الهستتتم  ولميتتتة شتتتم ا تتتك  شنتتته عتتتو هللتتت ا س التيتتتحيف 
 (.ل063وال لم أليب هللكه الد هللو عال  ا طيش الهفدا و )ت

ول  شم يقا فيه اال تهمه ا النلو ال ا ا ط شث :  المش ب  المقلوبر -22
    واألس   هللو يزيد.يزيد هللو األس  

واتتنف فيتته اهللتت  هللكتته التتد هللتتو عالتت  ا طيتتش الهفتتدا و: سافتتا االستيتتمب ا 
 .(9)املقال ب شو األجممء واألنسمب  ول  ا  الد ضخم  بكهه السخموو

  ول  ان يترر الهاويمن ا االستم واستم األب إال ان احتدمهم (2)الُمْلَ ِبس -23
هتد التهلو  والتد هللتو ايب عهتد التهلو. ينكه اهللت ه هللالرتد الكنيتة شثت : التد هللتو ع

وقد يكت ن ساويتمع واحتداع يتنكه اهللت ه ا ش ضتا هللالرتد االستم ويتهيت ا ش ضتا آخته 
 هللالرد الكنية  شث : ساليممن هللو املف ة  وساليممن هللو ايب املف ة.

اْلَتِهس
ز
اْلَتِمس إيضم  امل

ز
 زْنية امل

(3). 

 تتتتتتتت

 (.0/214فتح املفي : )( 9)

 لنا ن ع آخه شو ان اع عال م احلدي  ت اَس شو بكهه ا كتش شيطالح احلدي .( 2)

سجح مقر الكتمب  .    الةههو ان لنا املطهت ع خمتيته شتو كتتمب ا طيتش املتنك س سافا االستيتمب...    (3)
 (.91ان ه: شقدشته )ص
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 (.ل063أليب هللكه الد هللو عال  ا طيش الهفدا و )ت

 العرفة الم هوبين سلى غير آبائشم: -24

نرتتتتتة األهلليتتتتته فتتتتتيمو نستتتتتش إىل  تتتتت  اهلليتتتتته جملتتتتتد التتتتتديو ممتتتتتد هللتتتتتو يعقتتتتت ب 
 (.ل597الر و اهللم و )ت

 ول  اخر شو النو قهاله. الن نهب سلى أاُّل ر -25

قمل الستخموو:  ولالعتالء شفالطتمو ا بلتك تيتنيف حستو  حّيتالت جزالَّته 
  (9)شو خطه وعاليه فيه شؤاخنات 

 بشمات الن أسما  الرجال وال ها :الم -26

املستتتتترم  شتتتتو شههمتتتتمت املتتتتن واإلستتتتنم  أليب  سعتتتتة التتتتد هللتتتتو عهتتتتد التتتتهحيم 
 (.ل526العهاق   )ت

 العرفة الوفيات: -27

 (.ل760ال اا هللمل فيمت ليال  الديو خالي  هللو ايهك اليردو )ت
 العرفة الن َخَلط في آخر عمره: -28

م هللو ممد احلال  املعهوف هللسهط اهللتو اال تهمط مبو سزش  هللمالختالط  إلهللهالي
(.واقتيتته عالتت  الثقتتمت شتتنهم: اهللتت  الربكتتمت ممتتد هللتتو التتد ل509العجمتت  )ت

(  ا كتمهللتته: الك اكتتش النتت ات ا شعهفتتة شتتو اختتتالط شتتو ل121هللتتو الكيّتتمل )ت
 الهواة الثقمت.

 العرفة الموالي:  -29

ستتتف اهللتتت  عمتتته ممتتتد هللتتتو ي   -لكتتتو شتتتو امليتتتهيني خماتتتة  -افتتته  املتتت ايل 

 تتتتتتتت

 (.0/213فتح املفي : )( 9)
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 (.ل384)ت (9)الكندو
(: الرخه املت ايل ل142ولةمس الديو ممد هللو عهد الهلو السخموو )ت

 شو ا دم وامل ايل. فيمو انتسش لالن  

 العرفة المراسيل: -31

ويقيتتد هبتتم: التتهواة التتنيو سووا عمتتو فتت قهم وت يستتمع ا شتتنهم  ويقيتتد هبتتم 
 ايضمع: األحم ي  اليت سزويت شهسالة.

هاستتتتتتتي  أليب ممتتتتتتتد عهتتتتتتتد التتتتتتتهلو هللتتتتتتتو ايب حتتتتتتتممت التتتتتتتها و فمتتتتتتتو األول: امل
 (ل327)ت

وشتتتتتتتو الثتتتتتتتتمين: املهاستتتتتتتتي  أليب  او  ستتتتتتتتاليممن هللتتتتتتتتو األ تتتتتتتتع  السجستتتتتتتتتمين 
 (.ل278)ت

 العرفة المدلهين الن الرواة: -31

تعهيتتتتتف التتتتت  التقتتتتتديس مبهاتتتتتتش امل اتتتتت فني هللملتتتتتتدليس املعتتتتتهوف: هللطهقتتتتتمت 
 (.ل582قالين )تاملدلسني  أليب الرض  الد هللو عال  هللو حجه العس

لتتنه هللعتتا العنتتمويو التتيت اتتنف فيهتتم احملتتدث ن  ولتت  تعطتت  اتت سة واضتتتحة 
عال  شدى عنميتهم هللهح ال الهواة  وحهاهم عال  كةف شم يالتتهس او يةتك  شتو 

 اش سلم  ح  ال ينسش ألحدلم شم ليس فيه  او ي اف مبم ال يتيف هلله.
 ك  خ .فهلهم اهلل سلة واسعة وجزالم عو اإلسالم واملسالمني  

 تتتتتتتت

 (.0/042السخموو: فتح املفي : )( 9)
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المبحث الرابع: أثر علم الجرح والتعديل في حفظ السنة 
 النبوية

 

 - التتيت ستتهقت اإل تتمسة إليهتتم ا املهمحتت  الستتمهللقة - الع يمتتة لتتنه ا هتت   
اليت قمم هبم عالممء احلتدي  املقيت   شنهتم لت  لميتة الستنة النه يتة واحملمف تة عاليهتم  

وكتمن لعالتم ا ته  والتعتدي  وعالمملته وقد نقر  م هللرضت  اهلل عتز وجت  شتم اسا وه  
  وس كه  ا بلك  وميكو إمجمل لنا الدوس ا النقمط اآلتية:

كالم العالممء ا الهواة والتمييز هللني الثقتمت والضتعرمء شكَّتو ل حم يت   .9
اليتحيحة شتو االنتةتمس  وقالت  شتتو انتةتمس األحم يت  الضتعيرة وامل ضتت عة  ألن  

الهوايتتة عتتو اولئتتك الضتتعرمء والكتتناهللني والتت   كثتت ا شتتو احملتتدثني كتتمن ا يتجنهتت ن
الهتتدع  وقتتد تقتتدم قتت ل اهللتتو ستت يو سلتته اهلل:  ... فين تته إىل التت  الستتنة فيؤختتن 

 حديثهم  وين ه إىل ال  الهدع فال يؤخن حديثهم .

وقمل العالشة عهد الهلو املعالم  سله اهلل ا هلليتمن جهت   العالمتمء ا حرتد 
إىل األخهتتمس فمنتقتتدولم وفحيتت لم  وخاليتت ا لنتتم  األخهتتمس ونقتتدلم:  ... وعمتتدوا

شنهم شم ضمن ه كتش اليحيح  وترقدوا األخهمس اليت ظملهلم اليتحة وقتد َعهفت ا 
هللستتتعة عالمهتتتم و قَّتتتة فهمهتتتتم شتتتم يتتتدفعهم عتتتو اليتتتتحة  فةتتتهح ا عالالهتتتم  وهللَتيَّنتتتت ا 
خالالهم  وضمن لم كتش العال   وحمول ا شا بلك إشمتة األخهمس الكمبهللة فالم ينق  

مضالهم شنهم إال شم احتمج ا إىل بكههض لالداللة عال  كنب ساوية او ولنته  وشتو اف
تستمشح شتو شتتهخهيهم فتهوى كتت  شتم جمتا  فقتد هللتتني بلتك ووَكتَ  النتمس إىل النقتتد 

 النو قد شزهدت ق اعده  ونزيهت شعممله.
فهحتترري قتتمل املستةتتهق احملقتتر شهجاليتت ي: ليرتختته املستتالم ن شتتم  تتمنيوا هللعالتتم 

 .(9)حديثهم 
 تتتتتتتت

 ب(.-شقدشة تقدشة املعهفة لكتمب ا ه  والتعدي : )ص ا( 9)
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همهللة الع يمة التيت جعالهتم اهلل عتز وجت  ا قالت ب النتمس لعالمتمء ا ته  امل .2
والتعتتتدي   فكتتتمن ا يتحتتته ون شتتتو الكتتتنب  ويتحر تتت ن شتتتو ال قتتت ع ا ا طتتته ا 
الهواية  خ فمع شو ان يتكالم فيهم احد المتة ا ته  والتعتدي   فيستقط ا شتو اعتني 

عتتدي   ويتنمقالهتتم النتتمس هللتالتتك الكالمتتة  وتستتطه تالتتك الكالمتتة ا كتتتش ا تته  والت
 النمس ا كتههم قهنمع هللعد قهن.

لنلك كمن ا  تتم  ن فيمتم يهوونته ا تد االحتيتمط  وكتمن هللعضتهم ال يتهوو إال شتو  
كتمهللتته  ختت ف ال قتت ع ا ا طتته  وشتتنهم شتتو ميتنتتا شتتو التحتتدي  إبا احتتس شتتو نرستته 

و هللتتتتو تفتتت اع  او  جهتتته اهللنتتتمنيه  فتتتال ميكنتتت ن احتتتداع شتتتو الستتتممع شنتتته  قتتتمل عهتتتد التتتهل
شهدو:  جهيه هللتو حتم م اختتالط  وكتمن لته اوال  ااتحمب حتدي   فالمتم خةت ا بلتك 

 .(9)شنه حجه ه  فالم يسما شنه احد ا اختال ه  يئمع 
إ تم خةتت ا ان خيطتتئ ا سوايتتته هللستتهش االختتالط فَتيزنقتت  عنتته ا طتته  فيتتتكالم 

 فيه احملدث ن.
 ة نهيتتته ولكتتتنا جعتتت  اهلل عتتتز وجتتت  المتتتة ا تتته  والتعتتتدي  حهاستتتم لستتتن

 فحرد اهلل عز وج  هبم السنة.

قتتتتمل احلتتتتمفد اهللتتتتو كثتتتت  سلتتتته اهلل ا ترستتتت ه ا كتتتتالمري لتتتته عالتتتت  اخهتتتتمس هللتتتتيف 
إستهالي :  ... وا القتتهآن  نيتتة عتو كتت  شتتم عتتداه شتو األخهتتمس املتقدشتتةض أل تتم ال 
َع فيهم ا يمء كث ة  وليس  م  ِِ تكم  ختال  شو تهدي  و يم ة ونقيمن  وقد وزِض

رتتمظ املتقنتتني التتنيو ينرتت ن عنهتتم نهيتتف الفتتملني  وانتحتتمل املهطالتتني  كمتتم شتتو احل
 تتنه األشتتة شتتو األلمتتة والعالمتتمء والستتم ة واألتقيتتمء والتتربسة والنجهتتمء شتتو ا همهللتتنة 
النقم  واحلرمظ ا يم   التنيو  ونت ا احلتدي  وحتهسوه  وهللينت ا اتحيحه شتو حستنه 

 تتتتتتتت

 (.2/848حممت: ) ا ه  والتعدي  الهللو ايب( 9)
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  وعهفت ا ال ضتمعني والكتناهللني شو ضعيره شو شنكهه وش ض عه وشرتوكه وشكنوهللته
واجملهتت لني  و تت  بلتتك شتتو ااتتنمف الهجتتمل  كتت  بلتتك اتتيمنة لالجنتتمب النهتت و  

  ان ينستتتش إليتتته كتتتنب  او  واملقتتتمم احملمتتتدو ختتتممت الهستتت   وستتتيد الهةتتته 
دََّي عنه مبم ليس شنه.   ز

 .(9)فهض  اهلل عنهم واسضملم وجع  جنمت الره وس شهوالم... 
  والتعدي  الدقيقة هللهح ال الهواة شو حي  ش اليدلم شعهفة عالممء ا ه  .3

ووفيتتمام  والةتتي خ التتنيو جمعتت ا شتتنهم  وشتت  جمعتت ا شتتنهم  وشعهفتتة األحم يتت  
التتتيت جمع لتتتم شتتتو كتتت   تتتيث... كتتت  بلتتتك حتتتمل هللتتتني الكتتتناهللني وهللتتتني إ ختتتمل 
َف اشتههز  األحم ي  املكنوهللتة ا الستنة النه يتة  وإن فعت  واحتد شتنهم بلتك كزِةت

   وبزِكَه حديثه ا الكتش املينرة ا األحم ي  امل ض عة.(2)وافتضح

وكتتتنلك كتتتمن عالمتتتمء ا تتته  والتعتتتدي  يعهفتتت ن شتتت ا و ا طتتته ا الهوايتتتمت شتتتو 
وات  شهستت   او سفتا ش قتت ف  او إ ختمل حتتدي  ا حتدي ... ويهينتت ن شتم فيهتتم 
شتتتو خالتتت   وشتتتو ن تتته ا كتتتتش العالتتت  وكتتتتش ا تتته  والتعتتتدي  وجتتتد اشثالتتتة كثتتت ة 

فحرد اهلل عز وج  السنة النه ية شو كنب الكتناهللني وخطته املخطئتني    (3)لنلك
 فالاله احلمد واملنة.

 تتتتتتتت

 شو س سة الكهف(. 84ترس  اآلية سقم  3/51ترس  القهآن الع يم  الهللو كث : )( 9)

 (.296-298ان ه: عالم الهجمل نةهته وتط سه: )ص( 2)

 (.775-786/ 2ان ه:  ه  عال  الرتشنو الهللو سجش: )( 3)
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 الخاتمة
 

احلمتتد هلل التتنو هللنعمتتته تتتتم اليتتمحلمت  واليتتالة والستتالم عالتت  ختتممت سستتاله 
 وانهيمله  وعال  آله واوليمله  وهللعد:

هيتتتف فقتتتد تنمولتتتت ا لتتتنا الهحتتت  ا الريتتت  األول شنتتته  هللعتتتد املقدشتتتة  تع
اإلستتتنم  لفتتتة وااتتتطالحمع  والعالقتتتة هللينهمتتتم  ذ هللينتتتت ان اإلستتتنم  َخِيْييتتتة شتتتو 
خيتتملر األشتتة اإلستتالشية  انرتته ت هبتتم عتتو   لتتم شتتو األشتتم  ولتت  ِشنَّتتة أللتت  
الستتتنَّة شتتتو اع تتتم املتتتنو  يرهقتتت ن هللتتته هللتتتني اليتتتحيح والستتتقيم  فيعهتتتدون اهلل عالتتت  

تن ا هللتته عنميتتة هللملفتتة ا حر تته هلليتت ة  لتتنا كتتمن اإلستتنم  عنتتدلم شتتو التتديو  فتتمع
 وتقييده  والهحالة ا األشيمس شو اج  نيي  األحم ي  املسندة وتينيرهم.

 فكمن  نه العنمية اكرب األثه ا حرد السنة النه ية.
وشتتو مثتتمس تالتتك العنميتتة ايضتتمع ظهتت س عالتتم ا تته  والتعتتدي   حيتت  تنمولتتت ا 

 استهمب ظهت سه  وعنميتة العالمتمء الري  الثمين تعهيره لفة وااطالحم  واحملتت إىل
هللتته  وكتتمن شتتو تالتتك العنميتتة تيتتنيف عتتد  كهتت  شتتو الكتتتش التتيت تنمولتتت احتت ال 
التتهواة ا تتت ثيقهم وتضتتعيرهم واجمتتملهم وكنتتملم وانستتمهبم والقتتمهبم و هقتتمام... 
و تتت  بلتتتك شتتتو  تتتؤو م  ولتتت  ثتتتهوة عالميتتتة ضتتتخمة ترتختتته هبتتتم لتتتنه األشتتتة  ذ 

 اثه لنا العالم ا حرد السنة النه ية. ختمت لنا الري  هللنهنة عو
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 التوصيات
 

االستتترم ة شتتتو جهتتت   عالمتتمء احلتتتدي  ا  تتتهق التحتتهو ا نقتتت  األخهتتتمس  .9
اليحيحة  ونقد األخهمس الكمبهللة  عال  ض ء شم سطهوه ا بلك ا كتش 

 عال م احلدي  وكتش ا ه  والتعدي .

تيني ا احلدي  عالم اإلسنم  ال يزال  مجة إىل جه   كه ة شو ِقه  املخ .2
شا االستعمنة هللمل سمل  احلديثة ا تقنية املعال شمت  شو اج  ساد اسمنيد  
ك  ساوري واستخهاي شعال شمت جديتدة عتو التهواة شتو حيت  عتد  احم يت   
كتت  ساوري  وشعهفتتة  تتي خ وتالشيتتن لتته ت يزتتنكهوا ا تهمجتتته  ومجتتا املعال شتتمت 

ستتتت  استتتتمنيد كتتتت  ساوري الةخيتتتتية املرهقتتتتة ا ثنميتتتتم األستتتتمنيد  وشقمسنتتتتة سال
هللعضتتتتتهم هللتتتتتهعا شتتتتتو جهتتتتتة  لكةتتتتتف شتتتتتم قتتتتتد  يتتتتت  فيهتتتتتم شتتتتتو نهيتتتتتف 
وتيحيف  ذ شقمسنتهم شو جهة اخهى هللهسمنيد اقهانه ملعهفة ش اضا ا ال  

 فيهم.

عالتم ا تته  والتعتدي   مجتتة ايضتتمع إىل جهت   كهتت ة ا مجتا اجمتتمء التتهواة ا  .3
ال شمت املسترم ة ممم ش س عة واحدة  وإعم ة ايم ة الرتاجم عال  ض ء املع

تقدَّم بكهه ا الت اية السمهللقة  فإن عالم اإلسنم  وعالم ا ه  والتعتدي  ال 
 ينرك احدمهم عو اآلخه.

الستتع  إىل  هتتا شتتم ت يطهتتا شتتو الكتتتش املستتندة وكتتتش التترتاجم  وإعتتم ة  .0
 همعة شم  ها هللدون نقير عالم   عال  ان يت ىل بلك ا هتمت احلك شيتة 

ت ا  ية  نت إ هاف خمتيني اكرتمء   يت  يكت ن املختية  واملؤسسم
 ا دف األول اإلخهاي العالم  اليحيح لتالك الكتش.

اسهل اهلل عز وج  ان  قتر بلتك. واتال  اهلل عالت  نهينتم ممتد وآلته واتحهه 
 وسالم.
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 ابن سبأ حقيقة ال خيال. .1

 .ل9046عمم  9ط - سةاملدينة املن- / سعدو ا م    نةه شكتهة الداس 
 ابن عد  وال شج  في ك اب  الكاالل. .2

 .ل9095 /  ل  عثممن عال  ن س  نةه شكتهة اله د  ط األوىل 

 اإلتقان في علوم القرآن. .3

 الل الديو عهتد التهلو الستي     نقيتر ممتد اهللت  الرضت  إهللتهاليم  نةته 
 .ل9357القملهة ط األوىل  -شكتهة وشطهعة املةهد احلسييف

 الق  واالس مق .أدب اإل .4

(  نقيتر التد ممتد ل862أليب سعد عهتد الكتهمي هللتو ممتد الستمعمين )ت
 عهتتتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتتتتهلو ممتتتتتتتتتتتتتتد ممتتتتتتتتتتتتتت    نةتتتتتتتتتتتتتته شكتهتتتتتتتتتتتتتتة الفههللتتتتتتتتتتتتتتمء األثهيتتتتتتتتتتتتتتة  

 املدينة املن سة.
أســــاالي الــــن  وى عــــ شم الحمــــد بــــن سســــماعيل البخــــا   الــــن  .5

 الشا خ  الذ ن ذكرهم في جاالع  الصحيح.

ممتتد (  نقيتتر هللتتدس هللتتو ل368 هجتتمين )تأليب التتد عهتتد اهلل هللتتو عتتدو ا
 .ل9098ط.األوىل  -املدينة املن سة-العممش  نةه  اس الهخمسو 

 اإلس اد الن الد ن. .6

 9لعهتتتتد الرتتتتتم  ايب  تتتتدة  نةتتتته شكتتتتتش املطه عتتتتمت اإلستتتتالشية  التتتتش  ط
 .ل9092
 ر.اإلس اد الن الد ن والن خصائص أالة سيد المرسلين  .7

 ل9046-9ةه شكتهة املَعال  الك يت  ط . عمام هللو عهد اهلل القهي يت  ن
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 سظشا  الحو. .8

(. نقيتتر  . ممتتد التتد ل9345لهلتتت اهلل هللتتو خاليتت  التتهلو ا نتتدو )ت
 .ل9092عمم  9عهد القم س خالي  شالكموو. نةه  اس ال  و  الهيمض ط

 س ضاح المك ون في الذ ل على كشف الظ ون. .9

 .ل9042إلجممعي  هللم م الهفدا و  نةه  اس الركه  هلل وت  
 بحوث في تا  خ اله ة المشرفة. .11

الدكت س اكهم ضتيمء العزَمتهو  نةته شكتهتة العالت م واحلكتم  املدينتة املنت سة  ط 
 .ل9098ا مشسة  
 تا  خ توثيو نص القرآن الكر م. .11

 خملد عهد الهلو العك.

تهمية الن أخرجشم البخا   والهلم والا انفرد ب  كـل واحـد  .12
 ال شما.

(  نقيتر كمتمل ل048د اهلل احلتمكم النيستمهلل سو )أليب عهد اهلل ممد هللو عه
 ي سف احل ت.

ال عر ف بشيوخ حـدث عـ شم الحمـد بـن سسـماعيل البخـا    .13
ـــائلشم  فـــي ك ابـــ  وأهمـــل أنهـــابشم وذكـــر الـــا  ُعرفـــون بـــ  الـــن  ب

 وبلدانشم.

أليب عالتتتتتتت  احلستتتتتتتني هللتتتتتتتو ممتتتتتتتد هللتتتتتتتو التتتتتتتد ا يتتتتتتتمين الفستتتتتتتمين األندلستتتتتتت  
يد هللتتو هللستتي ين   التت ل  نةتته  اس (  نقيتتر ايب لتتمجه ممتتد الستتعل015)ت

 .ل9095الكتش العالمية  هلل وت  ط األوىل 
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 ال عر ف بمن ذكر في الموطأ الن ال ها  والرجال. .14

(  نقيتتتر  . ممتتتد ل096أليب عهتتتد اهلل اهللتتتو احلتتتّناء )ممتتتد هللتتتو  تتت ( )ت
 .ل9023عزالديو املعيمس اإل سيس   نةه و اسة األوقمف هللمملمالكة املفههللية  

 ن العظيم.تفهير القرآ .15

(   هتتتتا  اس إحيتتتتمء الكتتتتتش ل770لعمتتتتم  التتتتديو إجممعيتتتت  اهللتتتتو كثتتتت  )ت 
 العههللية  القملهة.

 تقدالة المعرفة لك اب الجرح وال عد ل. .16

(  نةتتته  اس الكتتتتش العالميتتتة  ل327لعهتتتد التتتهلو هللتتتو ايب حتتتممت التتتها و )ت
 هلل وت  )ضمو كتمب ا ه  والتعدي (.

 تقر ب األسانيد وترتيب المهانيد.  .17

( نةتته ل546و التتديو ايب الرضتت  عهتتد التتهحيم هللتتو احلزستتني الِعهَاقتت  )تلتتزي
 .ل9040  9 اس الكتش العالمية  هلل وت  ط

 تقر ب ال شذ ب. .18

(  نقيتر ممتد ل582أليب الرض  الد هللو عالت  هللتو حجته العستقالين )ت
 .ل9046  9ع اشة   اس الهةمله اإلسالشية  هلل وت  ط

 تقييد العلم. .19

( نقيتتر ل063هللتتو ثمهللتتت ا طيتتش الهفتتدا و )تأليب هللكتته التتد هللتتو عالتت  
 (.9170  )2ي سف الع   نةه  اس إحيمء السنة النه ية  ط

 تقييد المشمل وتمييز المشكل. .21

(  نقيتتر عالتت  هللتتو ل015أليب عالتت  احلستتني هللتتو ممتتد الفّستتمين ا يتتمين )ت
ممتتد العمتتهان وممتتد عزيتته  تتس  نةتته  اس عتتمت الر التتد  شكتتة املكهشتتة  ط 

 .ل9029األوىل  
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 تشذ ب ال شذ ب. .21

(  نةتتته  اس ل582أليب الرضتتت  التتتد هللتتتو عالتتت  اهللتتتو حجتتته العستتتقالين )ت
 الركه العهيب  هلل وت.

 توجي  ال ظر سلى أصول األثر. .22

 (  نةه  اس املعهفة  هلل وت  لهنمن.ل9335لطمله ا زالهو الدشةق  )ت

 جاالع بيان العلم وفضل . .23

ايب األ تتتهمل التتتزل و. ( نقيتتتر ل063أليب عمتتته ي ستتتف هللتتتو عهتتتد التتترب )ت
 .ل9090  9نةه  اس اهللو ا   و  الدشمم  ط

 الجاالع ألخقق الراو  وآداب الهاالع. .24

(  نقيتتر  .ممتت   ل063أليب هللكتته التتد هللتتو عالتت  ا طيتتش الهفتتدا و )ت
 .ل9043الطحمن. نةه شكتهة املعمسف  الهيمض  عمم 

 الجرح وال عد ل. .25

هلل هللتتو ستتعمف الالحيتتمين  اس ( مجتتا وتهتيتتش  .عهتتدال212لإلشتتمم الهتتزاس )ت
 .ل9096الطهمعة والنةه اإلسالشية  القملهية  ط األوىل عمم 

 الجرح وال عد ل. .26

( نةتته  اس الكتتتش ل327أليب ممتتد عهتتد التتهلو هللتتو ايب حتتممت التتها و )ت
 العالمية  هلل وت.

 (.ه456الجرح وال عد ل ع د ابن حزم الظاهر  )ت .27

الهيتتمض  ط األوىل   -لستتالف نةتته شكتهتتة اضتت اء ا -نماتته هللتتو لتتد الرهتتد 
 .ل9023
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 جز  األوهام في المشا خ ال بل. .28

( نقيتتتر ل603لالحتتمفد ضتتتيمء التتتديو ممتتتد هللتتتو عهتتتد ال احتتتد املقدستتت  )ت
 .ل9093هللدس هللو ممد العممش نةه  اس الهخمسو  هللهيدة  ط األوىل 

 الجواب الصحيح لمن بدل د ن المهيح. .29

 د التجمسية  الهيمض.(نةه شطمهللا اجملل725لةيث اإلسالم اهللو تيمية )ت

 الخقصة في أصول الحد ث. .31

تتتمشهال  نةتتته ل703لالحستتتني هللتتتو عهتتتد اهلل الطيتتت  )ت ( نقيتتتر اتتتهح  السَّ
 .ل9048  9عمت الكتش  هلل وت  ط

 د اسات في الحد ث ال بو . .31

(  هتتتا  تتتهكة الطهمعتتتة  ل9049) 3لالتتتدكت س ممتتتد شيتتتطر  األع متتت  ط
 العههللية السع  ية احملدو ة  الهيمض.

 ئل ال وثيو المبكر لله ة والحد ث.دال .32

لالتتدكت س اشتيتتم  التتد  نقالتته إىل العههلليتتة  / عهتتد املعطتت  اشتتني قالعجتت  نةتته: 
 جمشعة الدساسمت اإلسالشية كهاتة   هللمكستمن.

 ذكر الن  ع مد  ول  في الجرح وال عد ل. .33

ايب ( نقيتتتر عهتتتد الرتتتتم  ل705أليب عهتتتد اهلل ممتتتد هللتتتو التتتد التتتنل  )ت
 .ل9044  عمم 9املطه عمت اإلسالشية  حالش  ط  دة  نةه شكتش

 الرحلة في طلب الحد ث. .34

(  نقيتتتتتر  . نتتتتت س التتتتتديو عتتتتترت  نةتتتتته  اس ل063لالخطيتتتتتش الهفتتتتتدا و )ت
 .ل9318  9الكتش العالمية  هلل وت  ط
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 الرسالة المه طرفة. .35

(  نقير: ممد املنَتِيه الكّتمين  نةته ل9308حملمد هللو جعره الكتمين )ت
 .ل9046  0سالشية  ط اس الهةمله اإل

 الهلهبيل فيمن ذكرهم ال رالذ  بجرح أو تعد ل. .36

مجتتتتتا وتهتيتتتتتش: ممتتتتتد عهتتتتتد اهلل هللتتتتتو الةتتتتتيث ممتتتتتد الةتتتتتنقيط   ط األوىل  
 ل.9098

 س ن ابن الاج . .37

(  نقيتر ممتد فتؤا  عهتد ل273أليب عهتد اهلل ممتد هللتو يزيتد هللتو شمجته )ت
 الهمق    ها عيس  احلال  و هكمه  القملهة.

 الذ .س ن ال ر  .38

(  نقيتتتر التتتد  تتتمكه ل271أليب عيستتت  ممتتتد هللتتتو عيستتت  الرتشتتتنو )ت
 .ل9315  2و  ه   ها شيطر  الهميب احلال   القملهة  ط 

 ،رح صحيح الهلم. .39

 (   ها املطهعة امليهية  القملهة.ل676اهلل   كهيم    هللو  هف الن وو )ت

 ،رح علل ال رالذ . .41

(  نقيتر  .نت س التديو ل718لزيو الديو عهد الهلو هللتو سجتش احلنهالت  )ت
 .ل9315  عمم 9عرت  نةه  اس املال  لالطهمعة والنةه  ط

 ،رف أصحاب الحد ث. .41

(  نقير ممد سعيد ل063أليب هللكه الد هللو عال  ا طيش الهفدا و )ت
 خطيش او ال   نةه:  اس إحيمء السنة النه ية  انقهة  تهكيم.

 ،فا  العليل بألفاظ و واعد الجرح وال عد ل. .42
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احلستتتو شيتتتطر  هللتتتو إجممعيتتت   نةتتته شكتهتتتة اهللتتتو تيميتتتة  القتتتملهة  ط أليب 
 .ل9099األوىل  

 صحائف الصحابة  ضي اهلل ع شم. .43

 (.ل9094) 9إعدا : الد عهد الهلو الي يّمن  ط

 صحيح البخا   )الجاالع الصحيح(. .44

(  ضتتمو كتتتمب )فتتتح ل286أليب عهتتد اهلل ممتتد هللتتو إجممعيتت  الهختتمسو )ت
مسو(  تيتتحيح عهتتد العزيتتز هللتتو هللتتم  ومتتش التتديو الهتتمسو  تته  اتتحيح الهختت

 ا طيش  نةه  اس املعهفة  هلل وت.

 صحيح س ن ابن الاج . .45

حملمتتتتد نماتتتته التتتتديو األلهتتتتمين  نةتتتته شكتتتتتش الرتهلليتتتتة العتتتتهيب لتتتتدول ا التتتتيج  
 .ل9047  9الهيمض  ط

 صحيح س ن ال رالذ . .46

 حملمتتتتد نماتتتته التتتتديو األلهتتتتمين  نةتتتته شكتتتتتش الرتهلليتتتتة العتتتتهيب لتتتتدول ا التتتتيج 
 .ل9047  9الهيمض  ط

 صحيح الهلم. .47

(  نقيتر ممتد فتؤا  عهتد ل269أليب احلسني شسالم هللتو احلجتمي القةت و )
 الهمق   نةه  اس إحيمء الرتاي العهيب  هلل وت.

 ضابط ال أو ل. .48

(  ضتتتتمو جتتتتمشا املستتتتمل  اجملم عتتتتة ل725لةتتتتيث اإلستتتتالم اهللتتتتو تيميتتتتة )ت
 التد  شكتة املكهشتة  ط ا مشسة  نقير ممد عزيته  تس  نةته  اس عتمت الر

 .ل9020األوىل  

 ضوابط الجرح وال عد ل. .49
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 / عهتتتد العزيتتتز هللتتتو ممتتتد هللتتتو إهللتتتهاليم العهتتتد الالطيتتتف  نةتتته كاليتتتة احلتتتدي   
 .ل9092ا مشعة اإلسالشية هللمملدينة املن سة  ط األوىل  عمم 

 طبقات علما  سفر قية وتونس. .51

عالتتت  الةتتتميب  (  نقيتتتر:ل333أليب العتتتهب ممتتتد هللتتتو التتتد القتتت واين )ت 
 م.9158ونعيم اليما  نةه الداس الت نسية لالنةه  ط الثمنية 

 عبد اهلل بن سبأ وأثره في أحداث الف  ة في صد  اإلسقم. .51

 .2 / ساليممن هللو لد الع  ة  نةه  اس  يهة  الهيمض ط 

 علم الرجال نشأت  وتطو ه. .52

 .ل9097  /ممد هللو شطه الزلهاين  نةه  اس ا جهة  الهيمض  ط.األوىل 

 علوم الحد ث. .53

(  نقيتتتتتر ل602أليب عمتتتتتهو عثمتتتتتمن هللتتتتتو عهتتتتتد التتتتتهلو هللتتتتتو اليتتتتتال  )ت
 .عملةة عهد الهلو )هللنت الةم ئ(  نةه شهكز نقيتر الترتاي التتمهللا لالهيئتة 

  عتتتتتتمم 9امليتتتتتهية العمشتتتتتة لالكتتتتتتمب  هتتتتتتا شطهعتتتتتة  اس الكتتتتتتش  القتتتتتملهة  ط
 م.9170

 غ ية المل مس س ضاح المل بس. .54

(  نقيتر  . ل063عالت  هللتو ثمهللتت ا طيتش الهفتدا و ) أليب هللكه التد هللتو
 ت  هللتتو عهتتد اهلل الهكتتهو الةتههو  نةتته شكتهتتة اله تتد  الهيتتمض  ط األوىل  

 .ل9022

 ف ح البا   ،رح صحيح البخا  . .55

(  تيتتتحيح ل582أليب الرضتتت  التتتد هللتتتو عالتتت  هللتتتو حجتتته العستتتقالين )ت
 هلل وت. عهد العزيز هللو هللم  ومش الديو ا طيش. نةه  اساملعهفة 

 ف ح المغيث بشرح ألفية الحد ث للعرا ي. .56
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(  نقيتر: الةتيث ل142أليب عهد اهلل ممتد هللتو عهتد التهلو الستخموو )ت
عالتتتت  حستتتتتني عالتتتت   النم تتتتته: إ اسة الهحتتتت ي اإلستتتتتالشية هللم مشعتتتتة الستتتتتالرية 

 .ل9041  9هللهنمسس  ا ند  ط

 الفصل في الملل واألهوا  وال حل. .57

 (  نةه شكتهة ا م    شيه.ل086م )تأليب ممد عال  هللو الد هللو حز 

ـــــي اإلســـــقالي المخطـــــو   .58 ـــــراث العرب الفشـــــرا الشـــــاالل لل 
 )الحد ث الشر ف وعلوال (.

إعدا  اجملما املالك  لهح ي احلضمسة اإلسالشية  شؤسسة آل الهيت  عّمتمن 
 األس ن.

 فشرا الفشا ا واألثبات. .59

س  نةتتته  اس لعهتتتد احلتتت  هللتتتو عهتتتد الكهتتت  الكتتتتمين  اعتنتتتمء  . إحستتتمن عهَّتتتم
 الَفهب اإلسالش   هلل وت.

 القاالوا المحيط. .61

(  نقيتتتر: شكتتتتتش ل597جملتتتد التتتديو ممتتتد هللتتتتو يعقتتت ب الر و اهللتتتم و )ت
 .ل9047  2نقير الرتاي ا شؤسسة الهسملة  نةه: شؤسسة الهسملة  ط

 الكاالل في ضعفا  الرجال. .61

(  نةتتتتته  اس الركتتتتته  ل368أليب التتتتتد عهتتتتتد اهلل هللتتتتتو عتتتتتدو ا هجتتتتتمين )ت
 .ل9040  عمم 9 وت  طهلل

 كشف الظ ون عن أساالي الك ب والف ون. .62

(  نةتتتته  اس ل9467مليتتتتطر  هللتتتتو عهتتتتد اهلل املعتتتتهوف  تتتتمج  خاليرتتتتة )ت
 .ل9042الركه  هلل وت  سنة 

 واألاّلة. كشف الغمة ببيان خصائص  سول اهلل  .63

  9أليب احلستتو شيتتطر  هللتتو إجممعيتت   نةتته شكتهتتة اهللتتو تيميتتة  القتتملهة  ط
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 .ل9090

  ة في علم الروا ة.الكفا .64

(  تيتتتحيح عهتتتد ل063أليب هللكتتته التتتد هللتتتو عالتتت  ا طيتتتش الهفتتتدا و )ت
  9احلالتتيم ممتتد عهتتد احلالتتيم و شيالتته  نةتته  اس الكتتتش احلديثتتة  القتتملهة  ط

 م.9172عمم 

 لهان العرب. .65

(  نةتتتته  اس اتتتتم س  ل799أليب الرضتتتت  ممتتتتد هللتتتتو شكتتتتهم هللتتتتو شن تتتت س )ت
 هلل وت.

 المجروحين الن المحدثين. .66

(  نقيتر ممت   إهللتهاليم  ايتد  ل380حممت ممد هللو حهتمن الهستيت )تأليب 
 .ل9316  عمم 9نةه  اس ال ع   حالش  ط

 الجموع ف اوى ،يخ اإلسقم ابن تيمية. .67

مجا وتهتيش عهد الهلو هللو ممد هللو قمسم واهللنه   ها  اس العههللية  هللت وت  
 .ل9315  عمم 2ط

 المحدث الفاصل بين الراو  والواعي. .68

(  نقيتتر  . ممتتد عجتتمي ل364عهتتد التتهلو الهاشههشتتزو )ت لالحستتو هللتتو
 .ل9319  عمم 9ا طيش  نةه  اس الركه  هلل وت  ط

 الخ ا  الصحاح. .69

(  نةتته  اس الكتتتمب العتتهيب  هللتت وت  ل666حملمتتد هللتتو ايب هللكتته التتها و )ت
 م.9171عمم 

 المخ صر في علم  جال األثر. .71

ستتنة  5  القتتملهة  ط لعهتتد ال لتتمب عهتتد الالطيتتف  نةتته  اس الكتتتش احلديثتتة
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 .ل9356

 المدخل سلى الصحيح. .71

(  ل048لالحمكم ايب عهد اهلل ممد هللو عهد اهلل هللو لدويه النيسمهلل سو )ت
  نةتتتتته شكتهتتتتتة ل9029نقيتتتتتر  . سهلليتتتتتا هللتتتتتو لتتتتتم و املتتتتتدخال   ط األوىل  

 الرهقمن  عجممن.

 المه د. .72

 (  نقير:  عيش األسنؤوط و شاللته  نةتهل209لإلشمم الد هللو حنه  )ت
 .ل9029 – 9093شؤسسة الهسملة  ط األوىل  

 .العجم المعاجم والمشيخات والفشا ا والبراالج واألثبات .73

  9 / ي ستتف هللتتو عهتتد التتهلو املهَعةتتال   نةتته شكتهتتة اله تتد  الهيتتمض  ط
 .ل9023

 المعجم المفشرا. .74

(  نقيتتتر ممتتتد ل582أليب الرضتتت  التتتد هللتتتو عالتتت  هللتتتو حجتتته العستتتقالين)ت
 .ل9095  9يه امليم ييف  نةه شؤسسة الهسملة  ط ك س مم   احلمج  اشه 

 العجم القا يس اللغة. .75

(  نقيتتتر عهتتتد الستتتالم ل318أليب احلستتتني التتتد هللتتتو فتتتمسس هللتتتو  كهيتتتم )ت
 .ل9351ممد لمسون  ط الثمنية  

 العرفة علوم الحد ث. .76

(  نقيتتتتتر  . الستتتتتيد شع تتتتتم ل048أليب عهتتتتتد اهلل احلتتتتتمكم النيستتتتتمهلل سو )ت
 .ل9317  2املدينة املن سة  طحسني  املكتهة العالمية  

 العرفة ال هخ والصحف الحد ثية. .77

 .ل9092  9لهكه هللو عهد اهلل اهلل   يد  نةه  اس الهاية  الهيمض  ط
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 ال شاج اله ة ال بو ة. .78

(  ل725لةتتتيث اإلستتتالم ايب العهتتتمس التتتد هللتتتو عهتتتد احلالتتتيم اهللتتتو تيميتتتة )ت
اإلستالشية  نقير  . ممد س م  سمت  نةه جمشعتة اإلشتمم ممتد هللتو ستع   

 .ل9046  9الهيمض  ط

 الم شج اإلسقالي في الجرح وال عد ل. .79

 .ل9042الدكت س فمسوق لم ة  نةه شكتهة املعمسف  املفهب  ط األوىل  

 الم شل الرو  في علوم الحد ث ال بو . .81

أليب عهتتتد اهلل هللتتتدس التتتديو مّمتتتد هللتتتو إهللتتتهاليم املعتتتهوف هللتتتمهللو مجمعتتتة الِكنَتتتمين 
 .ل9042يد ممد السَّيد ن     ها ا عمم(  نقير  .السل733)ت

الوســوعة أ ــوال أبــي الحهــن الــدا  ط ي فــي  جــال الحــد ث  .81
 وعلل .

 ل9022مجا وتهتيش: التدكت س ممتد شهتدو املستالم  و شاللته  ط األوىل  
 نةه عمت الكتش  هلل وت.

 نزهة ال ظر ،رح نخبة الفكر. .82

عهتد املتنعم  (  نقير عمهو ل582أللد هللو عال  هللو حجه العسقالين )ت
 .ل9098  9نةه شكتهة اهللو تيمية  القملهة  ط

 ال شا ة البن األثير. .83

(  نقيتر التد التتزاوو ل646اهللت  الستعم ات شهتمسك هللتتو ممتد هللتو األثتت  )ت
 و شياله  نةه املكتهة اإلسالشية.
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