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البريد اإللكتروني yaser5447@hotmail.com :
ملخص البحث:
ينطلققه اققلا البحققث مققن التعريققز بهققلا الجققلح مققن األجقلاح الحدي يققة واققو
األربعينققات التققي ت قوارد جمققن كبيققر مققن العلمققاح فققي الت ق ليز في ق حيققث يجمققن
واالبققا مققا يربطهققا مناسققبة مققا فققي السققند بو
بابققا
ب
المؤلققز بربعققين حققدي با بو ب
المقتن ووجق التخصقيص بهققلا العقدد ورود حقديث فقي فظققر مقن ح ق بربعققين
حدي با فجاح البحث واستعرض الا الحديث بطرق وشوااده وتبين بن ظعيز
جدًّا م بجاب على سؤار م اده :ار ت لي ات اؤالح األئمة فقي اقلا البقاب ت يقد
تقويتهم للحديث والعمر ب وفيهم محد ون ونقاد؟ م بعد للك اسقتعرض البحقث
فوائد اله األربعينات وبام المؤل ات فيها.
الكلمات الم تاحية :األربعينات السنة النبوية الحديث الشريز.
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The forties in the Sunnah of the Prophet
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Summary of the research:
This research starts from the definition of this part of
the hadith parts, which is the forties that a large group of
scholars reported in its authorship, where the author
collects forty hadiths or chapters, and often links them to
an occasion either in the chain of transmission or in the
text. He memorized forty hadiths, then the research came
and reviewed this hadith with its methods and evidences,
and it was found that it is very weak, then he answered a
question that says: Are the writings of these imams in this
section indicative of their strength in the hadith and
acting on it, and among them are hadiths and critics?
Then, the research reviewed the benefits of these forties,
and the most important literature in them.
Key words: the forties, the Sunnah, the Prophet, the
..hadith.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المققققدمة:
الحمقققد هلل رب العقققالمين والصقققالع والسقققالم علقققى نبينقققا محمقققد و لققق وصقققحب
بجمعين بما بعد:
شرفهم لخدمة دين والدفاع عقن سقنة
رجاال َّ
فإن اهلل سبحان قيَّض لهله األمة ب
نبيق عليق الصققالع والسققالم فقققاموا بققللك حققه القيققام وبققللوا ال ققالي والن ققي
وقققدَّموا القققم اهأل واألرواف وفققارقوا و
الولققدان والبلققدان فكققان مققن نتققا للققك تلققك
الك رع الكا رع من المصن ات والمؤل قات وققد ت ننقوا فقي ت لي هقا وترتيبهقا ومقن
ن ر في كتب ال هار واأل بات يقدرك للقك بجقالح ويحقه لق بن ي خقر بهقؤالح
الرجار ويتبااى بهله القامات.
ومققن طرائققه بولئققك القققوم فققي التصققنيز والت ق ليز مققا يسققمى بكتققب األربعينققات
الحدي ية واي من جملة األجلاح الحدي يقة وققد اسقتعنت اهلل فقي الكتابقة حقور
سائال من العون والسداد.
الا الجلح الحدي ي
ب
بامية الموظوع:
ن بسا التصنيز في الا الباب او حديث يقرو عقن النبقي صقلى اهلل عليق
وسققلم ي يققد بن مققن ح ق بو حمققر بربعققين حققدي با فل ق ال ظققر الع ققيم وال قواب
الجليقر -علققى اخقتالز األحاديققث فققي اقلا ال قواب كمققا سقي تي  -واققلا الحققديث
علققى مققنهأل المحققد ين ظققعيز جق بقدا فجققاح اققلا البحققث ليعققرض اققلا الحققديث
بجمين طرق وشوااده قم يجيقب عقن شقكالية تقوارد األئمقة علقى التق ليز فيق
من ظعز الحديث الوارد وفيهم جملة كبيرع من بار الصناعة الحدي ية.
بسباب اختيار الموظوع:
االطالع على جهود علماح الملة في خدمة السنة.
-1
التعريققز بطريقققة مققن طققره التصققنيز فققي السققنة صققنز فيهققا جمققن
-2
كبير من العلماح في عصر الرواية وبعداا.
جمن طره حديث األربعين المروي عن خمسة عشر صحابيًّا والحكقم
-3
علي .
عما ي هر للققار مقن تنقاقض بقين حكقم األئمقة علقى
-5
محاولة اإلجابة َّ
الحديث بالظعز الشديد وقيامهم بالتصنيز في الا الباب ممقا يقوام بن اقلا
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تصحيح منهم للحديث.
دائما.
-4
دفن يهام بن ك رع الطره واألحاديث ت يد ال بوت بو التقوية ب
تتبن فوائد الت ليز في األربعينات.
-5
استعراض بعض المؤل ات في الا الباب.
-7
الدراسات السابقة:
لققم بقققز علققى بحققث يققتكلم عققن األربعينققات بص ق ة عامققة مققن حيققث تعري هققا
وت ق ريا التصققنيز فيهققا وطريقققة المصققن ين وفوائققد الت ق ليز فققي اققلا النققوع
وعققرض بعققض المصققن ات سققو بحققث :ب .ليققاد عبققدالوااب بولون نشققر فققي
مجلة جامعة دمشقه عقام 1122م) ومققدمات يسقيرع لقبعض المحقققين لكتقب
األربعينيققات ومقالققة للشققيا عبققداهلل بققن عبققدالرحمن السققعد فققي تقديم ق لكتققاب
األربعين ال ال ية من مرويات الشيا عبداهلل بن عقير رحم اهلل ومقالة للشيا
محمققد بققن عبققد اهلل الس قرين بعن قوان ش شققارات حققور كتققب األربعينققات الحدي يققةش
نشرت في موقن األلوكة.
بما الت ليز في الحديث الوارد في الا الباب فقد وق ت علقى عقدد مقن البحقوث
والكتب في تخريأل طرق وشوااده عرظت لها حين الكالم على الحديث.
وجديد الا البحث او محاولة التعرز بصورع موسعة على األربعينات كجلح من
األجقلاح الحدي يقة وبيقان الحقديث القوارد بتخقريأل جميقن طرقق وشقوااده والحكققم
علي واإلجابة على توارد األئمة علقى التق ليز فيق مقن ظقعز الحقديث القوارد
م فوائد اله األجلاح األربعينية وبام المؤل ات فيها.
قسمت الحديث في الا الموظوع لى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة:
وقد َّ
المققققدمة :وفيها بيان بامية الموظوع وبسباب اختياره.
المبحث األور :التعريز بكتب األربعينات.
المبحث ال اني :الكالم على حديث األربعين بجمين طرق وشوااده.
المبحث ال الث :موقز المؤل ين في الا الباب من الحديث.
المبحث الرابن :فوائد الت ليز في األربعينات.
المبحث الخام  :عرض ألام الكتب المؤل ة في الا الباب.
الخققققاتمة :وفيها بام النتائأل والتوصيات.
بس ق ر اهلل سققبحان التوفيققه والسققداد وصققلى اهلل وسققلم علققى نبينققا محمققد و ل ق
وصحب بجمعين.
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المبحث األور
)2
التعريز بكتب األربعينات
عرفهققا مققن المتقققدمين وللققك لوظققوف معنااققا وقققد لكققر بعققض
لققم بجققد مققن َّ
المحققين لكتب الا ال ن تعري ات لها فحاولت جمن شتات اله التعري ات بعقد
االطالع على كتب ك ير منها ومعرفة طريقة مؤل يها فيمكن بن يقار:
بابققا يختاراققا المؤلققز
اققي بج قلاح حدي يققة تتكققون مققن بربعققين حققدي با بو بربعققين ب
معا.
لمعنى في متنها بو في سنداا بو فيهما ب
)1
 فهي بجلاح حدي ية) ص يرع ليست بالمصن ات الكبيرع .بما وج حصراا باألربعين :فلحديث ورد في للك واو ما روي عن -صقلى اهلل
قين اح وقدي با ومقن س َّقن وتي باد اخلاتق
علي وسلم -بن قار « :امقن اح وق ا اعلاقى ب َّم وتقي باراب وع ا
و
قين
ام وة وفي ا
اع وتي» وفي الحديث اآلخقر « :امقن اح وق ا اعلاقى ب َّم وتقي باراب وع ا
شا ا
ايوام الق اي ا
و
ح ودي با وم َّما يحتااج ا و
يهقا اعالو بمقا» والحقديث ورد ب ل قا بخقر
ا
ا
ون ولايق اكتاابق اهلل فاق ب
وسي تي البحث في .
بابققا وقققد ينققدر
واقي مققا بن تكققون بربعققين حققدي با كمققا اققو ال الققب بو بربعققين ب
تحققت البققاب بك ققر مققن حققديث فتليققد العققدع علققى بربعققين كمققا فققي شاألربعققينش
للحسن بن س يان النسوي والبيهقي.
عامقققا مقققن كتقققب السقققنة -كمقققا اقققو االقققب
 يختاراقققا المؤلقققز) مقققا اختيق باققار ب
مصقن أ
أ
َّ
ز
بإسقناد مقا بو
خاصقا كق ن يتقيقد
اختيقار
با
المصن ات فقي اقلا ال قن -بو
ًّ
ما:
أ
بإسناد ما :شبربعون حدي با من مسقند بريقد بقن عبقداهلل
فم ار ما تقيد في مؤل
بققن ببققي بققردع عققن جققده عققن ببققي موسققى األشققعري رظققي اهلل عنق ش للققدارقطني.
وشبربعققون حققدي با مققن روايققة مالققك عققن نققافن عققن ابققن عمققر رظققي اهلل عنهمققاش
 )2لكر النووي بن بعقض باقر العربيقة بنكقر اقلا الجمقن لكقن ققار:ش واقلا اإلنكقار ظقعيز
والصواب جواله وقد حكاه ابن بري وايره عن سقيبوي  .ققار :كقر مقلكر لقم يجمقن جمقن
قياسقا كحمقام وحمامقات فيجقول بربعينقات ونحواقا ش
تكسير يجول جمع بقاأللز والتقاح ب
تهليب األسماح والل ات  )221/3وبحث األربعينات الحدي ية.
 )1ين ر :الرسالة المستطرفة للكتاني ص .)68
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للسيوطي.
وم ققار مققا تقيققد فيق مؤل ق بمصق أ
قنز مققا :كت قاب شاألربعققين المنتقققاع مققن صققحيح
مسلمش البن حجر وشبربعين حدي با منتقاع من كتاب األدب الم ردش للسخاوي.
 لمعنى في متنها) وقد اختل ت مقاصد المؤل ين فقي اقلا فمقنهم مقن جمقنعامققة مققا بن تكققون فققي العقائققد وا بققات الص ق ات كققق
بربعققين فققي موظققوعات َّ
شاألربعققين فققي دالئققر التوحيققدش للهققروي وشاألربعققين فققي ص ق ات رب العققالمينش
لللابي واما بن تكون بحاديث في بصور الدين وقواعقد اإلسقالم كقق شاألربعقينش
لآلجقققري والنقققووي وامقققا بن تكقققون بحاديقققث بحكقققام كقققق شاألربعقققين فقققي األحكقققامش
للمنقلري وامققا بن تكقون فققي اللاققد والرققائه كققق شاألربعققين فقي بخققاله الصققوفيةش
للسلامي واما بن تكقون فقي ال ظقائر والمناققب كقق شاألربعقين فقي مناققب بمهقات
ُّ
المؤمنينش ألبي منصور ابن عساكر.
خاصا فيجمن األحاديث الواردع فيق م قر :شاألربعقين
موظوعا
ومنهم من يقصد
ًّ
ب
في الحث علقى الجهقادش البقن عسقاكر وللسقيوطي وللنبهقاني وشاألربعقون فقي
فظر الرحمة والراحمونش البن طولون.
ومققنهم مققن ين ققر فققي سققياه المققتن فيختققار األحاديققث القدسققية كققق شاألربعققين
القدسيةش لمال علي القاري بو يختار المتون الطويلة كق شاألربعين الطوارش البن
عساكر.
 بو لمعنققى فققي سققنداا) ك ق ن تكققون مققن بعققالي بسققانيده م ققر :شاألربعققيناألبدار العواليش البن عساكر وشاألربعين العشاريةش للعراققي بو تكقون األسقانيد
بشققرط السققماع فققال جققالع وال مناولققة وال ايرامققا كمققا فققي شاإلمتققاع بققاألربعين
المتباينة بشرط السماعش البقن حجقر بو يكقون اإلسقناد مقن طريقه بحقد الح قا
الكبار كما فقي شاألربعقين المرتبقة علقى طبققات األربعقينش للمقدسقي بو يرويهقا
شيخا مختل ي البلدان كق شاألربعين البلدانيةش للسل ي وابن عساكر.
عن بربعين ب
الا لمن يروي بإسناده.
خرج وربما عقَّب
واناك من يختاراا بال سناد فيلكر الحديث
َّ
وصحابي ومن َّ
بقققالحكم عليققق كقققق شاألربعقققين النوويقققةش وشاألربعقققين فقققي الحقققث علقققى الجهقققادش
للسيوطي وقد يكون من شرط بن تكون األحاديث صحيحة بو حسنة.
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المبحث ال اني
الكالم على حديث األربعين بجمين طرق وشوااده
روي الحديث عقن خمسقة عشقر صقحابيًّا وسق عرض باختصقار اقله األحاديقث
بتخريأل مختصر من بيان علَّة كر حديث :)2
فقد روي عن علقي وابقن مسقعود ومعقال بقن جبقر وببقي القدرداح وببقي سقعيد
وابن عمر وابن عمرو وجابر
الخدري وببي اريرع وببي بمامة وابن عبا
وجققابر بققن عبققداهلل وسققلمان ال ارسققي ونققويرع رظققي اهلل
بققن سققمرع وبن ق
عنهم بجمعين.
 بما حديث علي بن ببي طالب رظي اهلل عن :ف خرج ابن الجقولي فقي العلقر المتناايقة  )282والبكقري فقي كتابق األربعقين
ص )12مققن طريققه عبققداهلل بققن بحمققد بققن عققامر الطققائي قار:حققد ني ببققي
حد ني علي بن موسى بقن جع قر حقد ني ببقي موسقى بقن جع قر حقد ني ببقي
جع ر بن محمد حقد ني ببقي محمقد بقن علقي حقد ني ببقي علقي بقن الحسقين
حققد ني ببققي الحسققين بققن علققي حققد ني ببققي علققي بققن ببققي طالققب -رظققي اهلل
عنهم بجمعين -قار :قار رسور اهلل -صلى اهلل علي وسلم« :-من ح علقى
 )2واناك كتب وبحوث بفقردت فقي الكقالم علقى طقره اقلا الحقديث وبيقان درجتق فققد القز
المنلري وابن حجر والسيوطي في جلبحا وخر ابن الجقولي بحادي ق فقي كتابق العلقر
المتناايققة  )222/2وتكلققم عليهققا ومققن الكتققب فققي للققك :رشققاد المققربعين لققى طققره
حققديث األربعققين ألحمققد بققن محمققد الصققديه ال مققاري دار الشققره القققاارع 2331اققق
وكتاب البحث األمين في حديث األربعين لعبدالعليل بن عمر الربيعان مطابن السلمان
بريقققدع 2322اقققق وكتقققاب متقققاع المشقققيخة األحمديقققة بطقققره حقققديث فظقققر المرويقققات
األربعينيققة لصققالح بققن عبققداهلل العصققيمي دار باققر الحققديث القققاارع 2123اققق وممققن
بح بتوسن عبقداهلل بقن يوسقز الجقدين فقي تحقيقق ألربعقين ابقن عسقاكر فقي الجهقاد
جقققاح بح ققق فقققي سقققت وعشقققرين صققق حة ولكقققر فقققي كتابققق تحريقققر علقققوم الحقققديث /1
 .)2163بن ق بفققرده فققي جققلح بعنققوانش التبيققين لطققره حققديث األربعققين شوين ققر كتققاب
التعريقز بمققا بفقرد مققن األحاديققث بالتصقنيز ليوسققز العتيققه ص  )211وققد لكققر ابققن
حجر في التلخيص الحبيقر  )111/3بن ابقن المنقلر بلقز فيق جقلبحا ولعلهقا تصقحيز
وبن المقصود المنلري فلم بقز على مؤلز البن المنلر في الا وابن حجقر ينققر عقن
المنلري في االمتاع في األربعين المتباينة السماع وين ر البدر المنير .)116/1
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فقيهققا
بمتققي بربعققين حققدي با ينت عققون بهققا بع ق اهلل -عققل وجققر -يققوم القيامققة ب
عالقما».
ب
والطائي متهم بالكلب قار ابن الجولي :قار الح قا  :اقلا عبقد اهلل بقن بحمقد
يروي عن ببي عن بار البيت نسخة باطلة)  )2ولكر اللابي روايتق عقن ببيق
عن ر البيت بتلك النسخة الموظوعة الباطلة ما تن ك عقن وظقع بو وظقن
ببي ) .)1
 و بما حديث ابن مسعود رظي اهلل عن :ف خرج ق ببققو نعققيم فققي الحليققة  )262/1ومققن طريق ق ابققن الجققولي )281
وابن عساكر في األربعين في مناقب بمهات المؤمنين ص.)31
وبخرج الخطيقب فقي شقرز بصقحاب الحقديث  )11ومقن طريقق ابقن عسقاكر
في األربعين البلدانية  )3من طريه محمد بن ع مان بقن ببقي شقيبة وبخرجق
ابن عساكر في البلدانية  )1من طريه الحسن بن سحاه كالاما عن محمقد
بن ح ص الكرخي قار :حد نا دحيم بن محمد الصيداوي قار :حقد نا ببقو بكقر
بن عياش عن عاصم عن لر عن ابن مسعود قار :قار رسقور اهلل -صقلى
اهلل علي وسلم« :-من ح على بمتي بربعين حدي با يقن عهم اهلل -عقل وجقر-
بها قير ل  :ادخر من بي ببواب الجنة شقئت» .وروايقة الحسقن بقلكر ببقي وائقر
بدر لر بن حبيش ودحيم ال يعرز فلقم يقرو عنق ال الكرخقي وققد ت قرد بهقلا
الحديث للا قار ببو نعيم :اريب) وقار اللابي :الا باطر) .)3
وقار ابن حجر :ل حديث موظوع)  .)1يعني :الا.
 وبما حديث معال بن جبر رظي اهلل عن :ف خرجق الرامهرمققلي  )21مققن طريققه محمققد بققن سققعيد والقاظققي عيققاض فققي
اإللماع  )11وابن الجولي  )283وابن عساكر فقي البلدانيقة  )1والبكقري

)2
)1
)3
)1

العلر المتنااية .)282
ميلان االعتدار )321/1
الميلان  )366/1ترجمة دحيم ولما ترجم للراوي عن لكر الحديث م قار :فاآلفة او
بو شيخ ) الميلان .)318/3
اللسان .)121/3
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ص )31من طريه محمد بن براايم الشامي السائح كالاما المحمدان) عن
عبد المجيد بن ببي رواد عن ببي عن عطاح عن ابن عبا .
والرامهرملي  )28والبكري ص )33من طريه سقماعير بقن ليقاد  )2كالامقا
واسققماعير) عققن معققال بققن جبققر عققن النبققي -صققلى اهلل علي ق
ابققن عبققا
وسلم -قار« :من ح على بمتقي بربعقين حقدي با مقن بمقر دينهقا بع ق اهلل يقوم
عالقما».
فقيها
القيامة ب
ب
والحقققديث ظقققعيز جقققدًّا فمقققا بقققين الرامهرمقققلي وابقققن رواد فقققي اإلسقققناد األور
مجااير وبما الشامي السائح َّ
فكلب الدارقطني واتهم ابن حبان والحاكم وببو
نعيم بوظن الحديث وققار ابقن عقدي :عامقة بحادي ق ايقر مح و قة)  .)1وبمقا
سماعير بن لياد فققار القلابي :سقماعير بقن ليقاد -بو ابقن ببقي ليقاد -عقن
معال بن جبر :ال يدري من او وال لقي معا بلا) .)3
قار ابن الجولي :وقد رواه سماعير بقن ببقي ليقاد عقن معقال واقو مقطقوع).
وقققار :ورواه الحسققين بققن عل قوان عققن ابققن جققريأل عققن عطققاح عققن معققال
والحسين متروك الحديث ...وقار ابن عدي :يظن الحديث) .)1
 وبما حديث ببي الدرداح رظي اهلل عن :ف خرجققق ابقققن حبقققان فقققي المجقققروحين  )132وببقققو بكقققر الشقققافعي كمقققا فقققي
ال يالنيققققات  )362والبيهقققققي فققققي الشققققعب  )2321وابققققن عسققققاكر )2
والسققققل ي فققققي األربعققققين البلدانيققققة ص )33وابققققن الجققققولي )288-281
والبكري ص )38من طريه عبد الملقك بقن اقارون بقن عنتقرع عقن ببيق عقن
جققده عققن ببققي الققدرداح قققار :قققار رسققور اهلل -صققلى اهلل علي ق وسققلم« :-مققن
فقيهققا وكنققت لق يققوم
ح ق علققى بمتقي بربعققين حققدي با مققن بمققر دينهققا بع ق اهلل ب
وشهيدا».
شافعا
القيامة
ب
ب
)2
)1
)3
)1

وعند البكري :سماعير بن ببي لياد).
المجقققروحين  )312/1والكامقققر فقققي ظقققع اح الرجقققار  )313/1وتهقققليب التهقققليب
.)21/2
ميلان االعتدار .)131/2
العلر المتنااية .)283
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وعبد الملك بن اارون بن عنترع قار عن ببو حاتم :متروك لااب الحديث)
وقار ابن حبان :كان ممن يظقن الحقديث ال يحقر كتابقة حدي ق ال علقى جهقة
االعتبار) .)2
 وبما حديث ببي سعيد الخدري رظي اهلل عن :ف خرج ابن الجولي  )281من طريه محمد بن يليد بن سنان الراقاوي عقن
ببي عن جده عن عطية العوفي وابن عسقاكر فقي معجمق )123 )328
والبكري ص )12من طريه عبقد القرحمن بقن معاويقة عقن الحقارث مقولى ابقن
سباع كالاما عن ببي سعيد الخدري قار :سمعت رسور اهلل -صلى اهلل علي
وسققلم -يقققور« :مققن ح ق علققى بمتققي بربعققين حققدي با مققن سققنتي بدخلت ق يققوم
القيامة في ش اعتي» الا ل الحارث.
والحقققديث ظقققعيز جقققدًّا ققققار ابقققن الجقققولي عقققن األور :سقققناده م لقققم) فكقققر
الملكورين في اإلسناد ظع اح  .)1بما الطريه اآلخر :فعبقد القرحمن بقن معاويقة
ظققعيز  )3والحققارث مجهققور  )1لققلا قققار ابققن عسققاكر بعققد تخريج ق  :اريققب
جدًّا).
 وبما حديث ببي اريرع رظي اهلل عن :ف خرج الرامهرملي  )26وابن عدي  )131/1 )131/8وابن المققر فقي
األربعققققين - )8ومققققن طريققققق ابققققن عسققققاكر فققققي بربعققققين الجهققققاد ص-)16
والبيهقي في الشعب  )2328وابقن عبقد البقر فقي جقامن بيقان العلقم )118
وابن الجولي  )282والبكقري ص )36مقن طريقه عمقرو بقن الحصقين عقن
ابن عال ة عن خصيز عن مجااد.
وبخرج ق ابققن عققدي  )331/6مققن طريققه ببققي البختققري واققب بققن واققب وابققن
عبقققدالبر  )121وابقققن الجقققولي  )211مقققن طريقققه ببقققي الوليقققد خالقققد بقققن
سماعير المدني وابن عساكر في تاريا دمشه  )231/32من طريه محمد
)2
)1
)3
)1

ميلان االعتدار .)888/1
ين ر تراجمهم في تقريب التهليب .)1828 )1813 )1111 )8322
تهليب التهليب  )113/8والنكت البن حجر .)111/2
التاريا الكبير للبخاري  )161/1والجرف والتعدير البن ببي حاتم .)21/3
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بن شجاع ال تهم واب وخالد ومحمد) عن ابن جريأل والسل ي في البلدانية
ص )38والبكري ص )36من طريه سحاه بن نجيح كالاما ابن جقريأل
وابن نجيح) عن عطاح الخراساني.
وبخرجقق الققدينوري فققي المجالسققة  )3111والخطيققب فققي المت ققه والم تققره
 )321وابن عساكر في التاريا  )13/6من طريه لياد بن ببقي ليقاد وابقن
عسقققاكر  )213/32مقققن طريقققه ببقققي سقققلمة والقاظقققي عيقققاض فقققي ال نيقققة
ص )33مققن طريققه عبققاد بققن صققهيب عققن ابققن عجققالن عققن ببيق خمسققتهم
مجااد وعطاح ولياد وببوسلمة وعجالن) عن ببقي اريقرع ققار :ققار رسقور
اهلل -صلى اهلل علي وسلم« :-من ح على بمتي بربعقين حقدي با فيمقا يقن عهم
من بمر دينهم بعث يوم القيامة من العلمقاح وفظقر العقالم علقى العابقد سقبعين
درجة اهلل بعلم بما بين كر درجتين» .واألل ا تختلز والمعنى واحد.
والحديث بجمين طرق ال يصح:
بما طريه مجااد ف ي عمرو بقن الحصقين واقو متقروك ققار عنق ببقو حقاتم:
او لااب الحديث ولي بشىح بخر بور شىح بحاديث مشبهة حسا بنا قم
بخقر بعققد البققن عال ققة بحاديققث موظققوعة ف فسقد علينققا مققا كتبنققا عنق فتركنققا
حدي )  .)2وانا يروي عن ابن عال ة.
وبما طريه عطاح فعن ابن جريأل وعن ال ة ف مقا ببقو البختقري فكقلاب بقر
قار بحمد واسحاه بن رااويق  :اقو بكقلب النقا )  )1وبمقا خالقد بقن سقماعير
المدني فهو متروك قار عن ابن عدي :يظقن الحقديث علقى ال ققات)  )3وبمقا
بيظققا بققر قققار ابققن عققدي :كققان يظققن
محمققد بققن شققجاع ال لجققي فهققو متققروك ب
الحديث فقي التشقبي ينسقبها لقى بصقحاب الحقديث)  )1وبمقا روايقة سقحاه بقن
نجققيح عققن عطققاح فإسققحاه مشققهور بالكققلب قققار اإلمققام بحمققد :سققحاه بققن

)2
)1
)3
)1

الجرف والتعدير .)112/8
لسان الميلان .)112/6
لسان الميلان .)323/3
ميلان االعتدار .)311/3
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نجققيح الملطققى مققن بكققلب النققا )  )2وبمققا طريققه ليققاد بققن ببققي ليققاد عققن ببققي
اريرع فلياد مجهور وال يعرز ال بهلا الحديث .)1
واما طريه ببي سلمة ف ي اإلسناد لي عبد اهلل بن بيوب بن ببي عال واقو
متهم بالكلب .)3
وبما طريه عجالن ف ي اإلسناد لي عباد بن صهيب واو متروك الحديث .)1
 وبما حديث ببي بمامة رظي اهلل عن :ف خرج ابن الجقولي  )212والبكقري ص )11مقن طريقه علقي بقن الحسقن
قققار :نققا عبققد الققرلاه عققن معمققر عققن ببققي االققب عققن ببققي بمامققة قققار :قققار
رسور اهلل -صلى اهلل علي وسلم« :-من ح ق علقى بمتقي بربعقين حقدي با فيمقا
فقيها».
ينوبهم وين عهم في بمر دينهم حشره اهلل يوم القيامة ب
وعلي بن الحسن او الص ار قار عن ابن معين :ايقر ققة) وققار ابقن ببقي
خي مة :او شيا سوح اير قة)  )3وقار القلابي :اقو المقتهم بحقديث :شمقن
ح ق علقى بمتقي بربعقين حقدي باش قققار :حقد نا عبقدالرلاه عقن معمقر عقن ببققي
مرفوعا) .)8
االب عن ببي بمامة
ب
 وبما حديث ابن عبا رظي اهلل عنهما:ف خرج الحسن بن س يان النسوي في األربعين  )11ومن طريقق ابقن حبقان
فقققي المجقققروحين  )13والخطيقققب فقققي شقققرز بصقققحاب الحقققديث  )18وابقققن
عبدالبر  )116وابقن عقدي  )338/2وابقن الجقولي  )213 )213وابقن
عساكر في البلدانية  )3والبكري .)31
وبخرج تمام في فوائده  )211/1ومن طريق ابن عبدالبر .)228/2
وبخرجق ابققن العققديم فققي ب يققة الطلققب فققي تققاريا حلققب  )2318/3مققن طريققه

)2
)1
)3
)1
)3
)8

ميلان االعتدار .)111/2
المت ه والم تره .)211/1
لسان الميلان .)136/1
لسان الميلان .)321/1
الجرف والتعدير البن ببي حاتم .)262/8
ميلان االعتدار .)212/3
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سققحاه بققن ب قراايم األصققبهاني ال ققتهم الحسققن وتمققام واألصققبهاني) عققن
علي بن حجر.
وبخرجقققق القاظققققي عيققققاض فققققي اإللمققققاع - )13ومققققن طريققققق ابققققن العققققديم
 -)2318/3من طريه مخلد بقن مالقك والبكقري  )32مقن طريقه محمقد بقن
الحسن الحظرمي ال تهم علي ومخلد ومحمد) عن سحاه بن نجيح.
وبخرج ق السققل ي كمققا فققي الطيوريققات  )132وببققو نعققيم فققي تققاريا بصققبهان
 )111/2والشققققجري فققققي بماليقققق  )12/2والجققققواري فققققي مسققققند الموطققققإ
ص )21والرافعي في التدوين في بخبار قلوين  )111/2من طريه بقية بن
الوليد.
وبخرج ابن عدي في الكامقر - )138/3ومقن طريقق ابقن الجقولي -)213
من طريه خالد بن يليد الع امري.
وبخرج ابن عساكر في معجم  )2111من طريه سحاه بن بشر القرشقي
بربعتهم ابن نجيح وبقية والعمري والقرشي) عن ابقن جقريأل عقن عطقاح بقن
ببي رباف.
وبخرج ابن الجقولي  )211مقن طريقه الحسقن بقن قتيبقة الخلاعقي عقن عبقد
الخاله بن المنلر عن ابن ببقي نجقيح عقن مجااقد كالامقا عطقاح ومجااقد)
قار :قار رسور اهلل -صلى اهلل علي وسلم« :-من ح على
عن ابن عبا
بمتي بربعين حدي با من السنة كنت ل ش يعا يوم القيامة» .بو بنحو الا الل
وروايققة مخلققد بققن مالققك عققن سققحاه بققن نجققيح عققن عطققاح بققدون لكققر ابققن
جريأل.
والحديث اليصح من جمين طرق للك بن يروي عن ابن جريأل بربعة رواع كما
سبه:
ف ما سحاه بن نجيح فقد سقبه فيق ققور ابقن حبقان :دجقا لر مقن الدجاجلقة)
بر ن صالح جلرع قار عن الا الحديث بخصوص  :حديث باطر واسحاه بقن
نجيح ترك حدي ) .)2
 )2تاريا ب داد  .)312/1وقار ابن العديم في ب ية الطلب  :)2311/3والعجب بن الا
الحققديث -واققو «مققن ح ق علققى بمتققي بربعققين حققدي با» -مققن ظققع وكونق مققن حققديث

544

وم لق خالقد العمقري فققد َّ
كلبق ببوحقاتم وابقن معقين وققار ابقن حبقان :يقروي
الموظوعات عن األ بات) وبورد اللابي الا الحديث في ترجمت .)2
وبمققا بقيققة فهققو معققروز ومشققهور بالتققدلي عققن الظققع اح والمتققروكين قققار
اإلمققام بحمققد :توامققت بن بقيققة ال يحققدث المنققاكير ال عققن المجاايققر فققإلا اققو
يحققدث المنققاكير عققن المشققااير فعلمققت مققن بيققن بتققي) .قققار ابققن حجققر معلقبققا:
بتي من التدلي )  .)1وقد لكقر ابقن حبقان بن بقيقة رو عقن ابقن جقريأل عقن
عطاح عن ابن عبا نسخة كلها بهلا اإلسناد وكلها موظوعة قار :يشقب
بن يكون بقية سمع من نسان ظعيز عن ابن جريأل فدل عليق )  .)3واقلا
اإلسناد او سناد حدي انا.
بمققا طريققه سققحاه بققن بشققر القرشققي فإسققحاه متققروك وكلب ق ابققن المققديني
والدارقطني وقار اللابي :يرو الع ائم عن ابن جريأل) .)1
وبما طريه الحسن بقن قتيبقة الخلاعقي عقن عبقد الخقاله بقن المنقلر عقن ابقن
ببي نجيح عن مجااد فالحسن ظع ببو حاتم بقر ققار القدارقطني :متقروك
الحديث) وقد لكر لق ابقن عقدي حقدي ين منكقرين بحقداما بم قر اقلا اإلسقناد
قوعا ومققا في ق مجققروف سققو
وقققار الققلابي معلقبققا :اققلا بخققاز بن يكققون موظق ب
)2
الحسن)  )3وشيخ عبدالخاله ال يعرز لم يرو عن ال الحسن .

)2
)1
)3
)1
)3

خرجق جماعققة مققن
اسققحاه بققن نجققيح الملطققي واققو معققروز بالكققلب ووظققن الحققديث َّ
السقل ي مقن جاللقة ققدره
خرجوا األربعينيات فرواه الحاف ببو طاار َّ
بئمة الحديث اللين َّ
في صدر كتاب المعروز باألربعين البلداني وببو القاسم القشيري في األربعقين
وح
حدي با من تخريج وح يده ببو األسعد القشيري في األربعين التي خرجها وتبعهم على
للك ايرام وجعلوا الا الحديث من رواية اسحاه بن نجيح حجتهم فقي جمقن األربعقين
حققدي با مققن بن ق ال يصققح االحتجققا بحققديث سققحاه واققو متققروك الحققديث باالت ققاه).
وسي تي الجواب على الا التعجب في المبحث التالي بحور اهلل.
ميلان االعتدار .)818/2
تهليب التهليب .)118/2
المجروحين .)111/2
ميلان االعتدار .)261/2
تاريا اإلسالم .)121/3
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 وبما حديث ابن عمر رظي اهلل عنهما:ف خرج ابن عبد البر  )113والبكري ص )33من طريه يعقوب بن سحاه
بن براايم بن يليد بن حجر العسقالني قار :حد نا ببقو بحمقد حميقد بقن مخلقد
عقن
بن لنجوي نا يحيى بقن عبقد اهلل بقن بكيقر ققار :حقد نا مالقك بقن بنق
نافن مولى ابن عمر.
وبخرج ق الودعققاني فققي األربعققين الودعانيققة 2مخطققوط) -ومققن طريق ق مسققافر
الدمشقققي فققي األربعققين البلدانيققة  )21والبكققري ص -)31عققن ببققي محمققد
اآلملي عن ببقي محمقد عبقد اهلل بقن بحمقد القاظقي عقن ببيق عقن ببقي علقي
الحسن بن الصباف البلال عن س يان بن عيينة عن عمرو بن دينار كالامقا
نافن وعمرو بن دينار) عن ابن عمر قار :ققار رسقور اهلل -صقلى اهلل عليق
وسلم« :-من ح على بمتي بربعين حدي با من السنة حتى يؤديها لقيهم كنقت
شهيدا يوم القيامة» .ول ابن دينار« :من نقر عنقي لقى مقن لقم
يعا بو
ب
ل ش ب
يلحقنققي مققن بمتققي بربعققين حققدي با ك وتققب فققي لمققرع العلمققاح وح وشققر فققي جملققة
الشهداح» .والحديث باطر.
بما طريه نافن ف يق يعققوب بقن سقحاه العسققالني واقو كقلاب بقر سقاه لق
اللابي الا الحديث وقار :الا كلب في السند والمتن)  .)1وت رده بهلا اإلسناد
يؤكد للك.
وبمققا طريققه عمققرو بققن دينققار ف ي ق الودعققاني ببققو نصققر محمققد بققن علققي بققن
ودعان القاظي قار السل ي :قربت علي شاألربعقينش جمعق قم تبقين لقي حقين
)3
تص حت كتاب تخليط ع يم يدر على كلب وتركيب األسانيد على المتقون)
وقار اللابي :صاحب تيك األربعين الموظوعة ..االك متهم بالكلب) .)1
)2
)1
)3
)1

ميلان االعتدار .)313/1
الم ني في الظع اح .)131/1
سير بعالم النبالح .)288/22
الم نققي فققي الظققع اح  )826 /1وقققار الققلابي فققي تققاريا اإلسققالم :)182 /21ش قققدم
ب داد في سنة الث وتسعين قبر موت بعقام ورو ش األربعقين الودعانيقة ش الموظقوعة
التي سرقها عم ببو ال قتح بقن ودعقان مقن الكقلاب ليقد بقن رفاعقة...وقار ابقن ناصقر:
ربيت ولم بسمن منق ألنق كقان متهمقا بالكقلب وكتابق فقي ش األربعقين ش سقرقة مقن ابقن
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 وبما حديث عبد اهلل بن عمرو رظي اهلل عنهما:ف خرج ق الققديلمي كمققا فققي ليققر لي قر الآللققا المصققنوعة للسققيوطي  )112مققن
طريه محمد بن مظقر بقن معقن األنمقاطي عقن ببقي ال ظقر بقوري بقن ال ظقر
الهرملي عن ابن المبارك عن سماعير بن رافن عن سماعير بقن عبقد اهلل
مرفوعقا« :صقرير األققالم عنقد األحاديقث يعقدر عنقد اهلل
عن عبد اهلل بقن عمقرو
ب
التكبير اللي يكبَّر في رباط عسقالن وعبادان ومقن كتقب بربعقين حقدي با بعطقي
ا
واب الشهداح اللين قتلوا بعبادان وعسقالن».
قار القلابي عنقد ترجمقة بقوري :ال يقدري مقن لا وخبقره باطقر) وسقاه حدي ق
اققلا ققم قققار :ت ققرد ب ق عن ق محمققد بققن مظققر بققن معققن األنمققاطي ف حققداما
وظع )  )2والحديث لكره جمنل ممن بلز في الموظوعات .)1
 وبما حديث جابر بن سمرع رظي اهلل عن :ققندا لكقققن ققققار ابقققن الجقققولي كمقققا فقققي العلقققر المتناايقققة
فلقققم بققققز عليققق مسق ب
 :)221/2وبما حديث جابر بن سمرع فقد رفع مجهور عقن مجهقور لقى بن
بلصق بشيبان ابن فروخ عن مبارك عقن الحسقن عقن جقابر بقن سقمرع ققار:
قار رسور اهلل -صلى اهلل علي وسلم« :-من ترك بربعين حدي با بعد موت فهو
رفيقي في الجنة».
 وبما حديث بن بن مالك رظي اهلل عن :ف خرج الحسن بن س يان في األربعين - )12ومن طريق الخطيب في شرز
بصققحاب الحققديث  )13وابققن الجققولي  )261والبكققري  -)13مققن طريقققه
الحجا بن نصير عن ح ص بن جمين.
وبخرج ابن عبدالبر  )111من طريه عمرو بن األلار.
رفاعة وحلز من الخطبة وركب على كقر حقديث منق رجقال بو رجلقين لقى شقيا ليقد
بققن رفاعققة وليققد وظققن الكتققاب بيظققا وكققان كققلابا وبلققز بققين كلمققات قققد قالهققا النبققي
صلى اهلل علي وسلم وبين كلمات من كالم لقمان والحكماح وطور األحاديثش
 )2ميلان االعتدار .)338/2
 )1ين ر :ليقر ليقر الآللقا المصقنوعة  )112وتقلكرع الموظقوعات لل تنقي  )13وتنليق
الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموظوعة البقن عقراه  )221والمصقنوع فقي
معرفة الحديث الموظوع لمال القاري .)213
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وبخرجق الطوسققي فققي األربعققين - )11ومققن طريقق البكققري  -)11والخطيققب
 )11من طريه المعلى بن االر ال تهم عن ببان بن ببي عياش.
وبخرجققق تمقققام فقققي فوائقققده  )2382وابقققن عقققدي  )223/8وابقققن الجقققولي
 )262مققن طريققه سققليمان بققن مسققلمة عققن نصققر بققن الليققث عققن عمققر بققن
شاكر.
وبخرج ق ببققونعيم فققي تققاريا بصققبهان  )116/2وابققن عبققدالبر  )111مققن
طريه المعلى بن االر عن السدي
وبخرج البكري  )11من طريه عبداهلل بن خراش عن العوام بن حوشب عن
بقراايم التيمقي عققن ببيق سققالم بربعقتهم ببققان وابقن شققاكر والسقدي وسققالم
التيمقي) عققن بنق ققار :قققار -رسققور اهلل صققلى اهلل عليق وسققلم« :-مققن ح ق
فقيهقا
على بمتي بربعين حدي با مما يحتاجون لي من الحقالر والحقرام كتبق اهلل ب
عالقما» .بو بنحو الا الل .
ب
وبورده ابن الجولي معلقبا عن ببي داود األعمى عن بن رظي اهلل عن وققد
قار البكري :وقد روي من طقره ك يقرع عقن بنق بقن مالقك لقو لكرتهقا جقاحت
ردا) .والحديث اليصح بجمين طرق .
كتابا م ب
ب
بما ببان فهو متقروك مقتهم بالكقلب ققار ابقن حبقان .. :لعلق حقدَّث عقن بنق
ب ك ر من بلز وخمسمائة حديث ما لك يقر شقيح منهقا بصقر)  )2والقرواع عنق
انا في عداد المتروكين .)1
بما طريه عمر بن شاكر ف ي الطريه لي  :سليمان بن سلمة الخبقائري واقو
متروك الحديث .)3
وبمققا طريققه السققدي فيرويق عنق المعلققى واققو كققلاب  )1رواه مققرع عققن السققدي

 )2تهليب التهليب )22 /2
 )1فعمرو بن األلار والمعلى متروكان بر المعلى كلاب بمقا ح قص بقن جميقن فظقعيز
والحجقققا القققراوي عنققق متقققروك .ين قققر علقققى الترتيقققب :ميقققلان االعتقققدار )113 /3
.)183/2 )338/2 )231/1
 )3ميلان االعتدار .)112/1
 )1ميلان االعتدار .)231/1
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ومرع عن ببان كما هر في التخريأل.
وبمقا طريققه التيمققي ف ققي اإلسققناد ليق  :عبقداهلل بققن خقراش واققو منكققر الحققديث
الع َّقوام ب حاديقث
ب
جدا واتهم بالوظن قار ببو لرعة :منكر الحديث يحدث عن ا
)2
مناكير) .
)1
وبما ببو داود األعمى فهو ن ين بن الحارث واو متقروك الحقديث واإلسقناد
لي م لم كما لكر ابن الجولي.
 وبما حديث جابر بن عبداهلل رظي اهلل عنهما:ف خرج ابن ال اخر السمرقندي في موجبات الجنة  )131من طريه محمد بن
جع ر بن فظالة نا مالك بقن بنق عقن محمقد بقن عجقالن عقن ببقي اللبيقر
عققن جققابر بققن عبققد اهلل -رظققي اهلل عنهمققا -قققار :قققار رسققور اهلل -صققلى اهلل
علي وسلم -ولكر حدي با في ب نائ « :ومن است هر بربعين حدي با فل الجنة».
واإلسناد ن كان بهله الصورع ولم يققن فيق سققط فهقو ظقعيز جقدًّا للقك بن
محمد بن جع ر بن فظالة قد خلَّط في حدي وروايت عن مالك منقطعة فققد
ولد عام  )3 )181وتوفي اإلمام مالك  )212وت رده بهقلا عقن اإلمقام مالقك
)1
في ااية النكارع م في اإلسناد لي ببو عبد اهلل بن فنجويق وققد تكلقم فيق
وشيخ عبد اهلل بن براايم بن علي بن عبد اهلل لم بعرف .
 وبما حديث سلمان ال ارسي رظي اهلل عن :ف خرج ابن عساكر في تاريا دمشه  )213/13من طريه محمد بن براايم
الشامى عن محمقد بقن يوسقز ال ريقابى عقن سق يان ال قور عقن ليقث عقن
مجااد عن سلمان قار :س لت رسقور اهلل -صقلى اهلل عليق وسقلم -فقلقت :يقا
رسقققور اهلل األربعقققين حقققدي با القققل لكقققرت؟ فققققار رسقققور اهلل -صقققلى اهلل عليققق
وسلم« :-من ح ها على بمتى دخر الجنة وحشر من األنبياح والعلماح».

)2
)1
)3
)1

الظع اح ألبي لرعة الرالي  )116/1وتهليب التهليب .)221/3
ميلان االعتدار .)111/1
تاريا ب داد .)318/1
تققققاريا اإلسققققالم ت بشققققار  )131/2والسلسققققبير النقققققي فققققي تققققراجم شققققيوخ البيهقققققي
ص.)331
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وبن

والشامي او السائح وسبه الكالم علي عند حديث معقال رظقي اهلل عنق
الدارقطني َّ
كلب واتهم ابن حبان والحاكم وببونعيم بوظن الحديث.
 وبما حديث نويرع رظي اهلل عن :ف خرج ببو موسى المديني كما لكر للك ابن حجر في اإلصابة  )362/8من
طريه عمر بن اارون البلخي.
)2
وبخرج ق ببققو البركققات ال قراوي فققي كتاب ق األربعققين التسققاعية -ومققن طريق ق
البكري  -)13من طريه بحمد بن مصعب المرولي عن عمر بن براايم.
كققال العمققرين عققن م لق بققن عبققدع العجلققي عققن خال ق مقاتققر بققن حيققان عققن
قتادع عن نويرع صاحب النبي -صلى اهلل علي وسلم -قار :قار رسقور اهلل -
صلى اهلل علي وسلم« :-من ح على بمتي بربعين حدي با في دينها حشر من
العلماح يوم القيامة».
)1
وعمقر بققن اقارون متققروك الحقديث وحكققم القلابي علققى الحقديث ب نق باطققر
وعمر بن براايم ي هر بنق اقو ابقن اقارون بخطق بحقد القرواع بو النسقاخ فقي
اسم بو دلس فالراوي عن -واقو بحمقد بقن مصقعب المقرولي -لكقر القلابي
باطال ال يحتملق عمقر مقن ظقع
بن رو عن عمر بن اارون البلخي حدي با ب
وك ن اللابي يجعر عهدع النكارع على المرولي لكن تعقب ابقن حجقر بق ن ابقن
)3
بيظا بن المرولي توبن انا.
حبان و ق فالعهدع على البلخي ويظاز ب
وبعققد :فققرام اققله الك ققرع مققن األحاديققث َّال بنق تبققين خققالر التخققريأل بنق حققديث
ظقققعيز جقققدًّا ال تققققوم بققق حجقققة وال يصقققلح للمحجقققة ف قققي بك قققر طقققره اقققله
األحاديث من او كلاب بو متروك للا ظع جمن من بار العلم .وبعقد البحقث
عند كر حديث بخصوصة بورد بقوار األئمقة فقي حكمهقم علقى الحقديث بجميقن
طرق وشوااده:
قار الدارقطني في العلر بعد لكره لحدي ين منها :وكلها ظقعاز وال ي بقت منهقا

 )2لكر للك البكري ص.)18
 )1تهليب التهليب .)313/1
 )3لسان الميلان .)811/2
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شيح) .)2
وقققار ابققن السققكن :ولققي يققرو اققلا الحققديث عققن النبققي -صققلى اهلل عليقق
وسلم -من وج ابت) .)1
)3
ولي ل سناد صحيح)
وقار البيهقي :الا متن مشهور فيما بين النا
وقار في موظن خر :روي ب سانيد وااية) .)1
وققققار ابقققن الجقققولي :اقققلا حقققديث ال يصقققح عقققن رسقققور اهلل صقققلى اهلل عليققق
وسلم)  )3وبخرج في كتاب شالعلر المتنااية في األحاديث الواايةش.
وقار النووي :طرق كلها ظعي ة ولي او ب ابت) .)8
وقار :وات ه الح ا على بن حديث ظقعيز وان ك قرت طرقق )  .)1فنققر ات قاه
الح ا .
وم ل ق البوصققيري حيققث يقققور :رو اققلا الحققديث جماعققة مققن الصققحابة ...
بطققره ك يقرات بروايققات متنوعققات وات ققه الح ققا علققى بنق حققديث ظققعيز وان
ك رت طرق ) .)6
وقار المنقلري -واقو ممقن بلَّقز فقي طرقق جقلبحا ... :-روي اقلا الحقديث مقن
طققره ك يققرع  ...ولققي فققي جميققن طرقق مققا يقققو وتقققوم بق الحجققة وال يخلقو
طريه من طرق بن يكون فيها مجهور بو معروز مشهور بالظعز.)2 )...
وقار ابن الملقن :الا الحديث مروي مقن طقره عديقدع ب ل قا متنوعقة وات قه
الح ا على ظع ها وان تعددت) .)21
 )2العلر للدارقطني .)33/8
 )1جامن بيان العلم البن عبدالبر .)11/2
 )3شعب اإليمان .)2111/112/1
 )1األربعين الص ر ص.)31
 )3العلر المتنااية .)222/2
 )8فتاو النووي .)111
 )1األربعين النووية ص.)1
 )6اتحاز الخيرع المهرع .)112/2
 )2البدر المنير )116 /1
 )21البدر المنير )116 /1
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وقققار ابققن حجققر :جمعققت طرق ق فققي جققلح لققي فيهققا طريققه تسققلم مققن علققة
قادحققة)  )2ونقققر فققي كتابقق شاإلمتققاعش تظققعي عققن جمققن مققن األئمققة كققابن
السكن والدارقطني وابن عساكر ورشيد العطار والمنلري وايرام.
وك ير من بار االصطالف حينما يتكلمون عن األحاديث التى تصلح للتقوية من
ققر لواققاح
عققدمها يققوردون اققلا الحققديث كم ققار ليحاديققث التققي ال تتقققو ن با
)3
بسققققانيداا وظققققع ها الشققققديد كمققققا لكققققر للققققك اللركشققققي  )1وابققققن حجققققر
والسخاوي  )1ولكريا األنصاري  )3وايرام.
والحققديث -كمققا سققبه -لققم يخرج ق بحق لقد مققن بصققحاب الكتققب المشققهورع نمققا
بخرج بعض بصحاب المصن ات التقي برادوا بهقا لكقر ال رائقب والمنقاكير وعقدم
لكر الحديث في كتب السنة المشهورع قرينة على ظع ونكارت .)8

)2
)1
)3
)1
)3
)8

التخليص الحبير .)23/3
النكت على مقدمة ابن الصالف لللركشي )313 /2
النكت على كتاب ابن الصالف البن حجر )123 /2
فتح الم يث بشرف بل ية الحديث )21 /2
فتح الباقي بشرف بل ية العراقي )231 /2
ين ققققر م ققققار السققققتعمار اققققله القرينققققة :مجمققققوع فتققققاو شققققيا اإلسققققالم )123/11
 )288/11ومنهققا السققنة  )211/6والصققارم المنكققي البققن عبققدالهادي )223
والبدر المنير البن الملقن .)363/2 )121/1
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المبحث ال الث
موقز المؤل ين في الا الباب من الحديث:
قعيز جققدًّا وانققا يققرد س قؤار واققو :مققا معنققى بن
تبققين ممققا سققبه بن الحققديث ظق ل
يتوارد األئمقة فقي التق ليز فقي اقلا البقاب وققد دبجقوا مققدماتهم بهقلا الحقديث
وفيهم من اقم مقن باقر الحقديث كقابن المبقارك والحقاكم والبيهققي والنقووي
وابن حجر وايرام؟
ويمكن الجواب عن للك ب مور:
 -2بن منهم من لقم يسقلم بالنتيجقة السقابقة ويقر بن الحقديث بطرقق محتمقر
السل ي في األربعين البلدانية :نق روي
للتحسين بو التصحيح فمن للك قور ِّ
مققن طققره و اق قوا -بي العلمققاح -بهققا وركن قوا ليهققا وعرف قوا صققحتها وعول قوا
عليها) .)2
معقبققا علققى اققلا الحققديث :ن
وقققار الحققاف عبققد القققادر الراققاوي فققي بربعين ق
ب
األحاديث الظعاز لا انظم بعظها لقى بعقض مقن ك قرع تعاظقد وتتقابن بحقد ت
قققوع وصقققارت كاالشققتهار واالست اظقققة اللقققلين يحصققر بهمقققا العلققم فقققي بعقققض
األمور) .)1
وقار البكري في كتاب  :وققد نققر عقنهم بن األسقانيد الظقعي ة لا ك قرت طرقهقا
وتعدد رواتها التبست طرقبا من الصحة خاصة لا كانت في فظائر األعمار).
 -1انققاك مققن يققر بن اققله األحاديققث وان كانققت شققديدع الظققعز فهققي مققن
ك رتهققا تتقققو ببعظققها وتنتقققر مققن الظققعز الشققديد لققى الظققعز المحتمققر
وحينئل فم ل يعمر ب في فظائر األعمار والا الحديث من الا القبير.
بيظققا ...
قققار ابققن عسققاكر فققي شاألربعققين البلدانيققةش :وقققد روي اققلا الحققديث ب
ب سقانيد فيهققا كلهقا مقققار لقي فيهققا وال فقي مققا تققدمها للتصققحيح مجقار لكققن

 )2قار المنلري :لعر السل ي كان ير بن مطله األحاديث الظعي ة لا انظقم بعظقها لقى
بعض بحدث قوع) .ين ر :البحر اللي لخر للسيوطي  )2116/3وققار ابقن حجقر فقي
اإلمتاع باألربعين المتباينة السماع ص :)11فات اه اؤالح األئمة على تظعي بولى
من شارع السل ي لى صحت ).
 )1النكت على مقدمة ابن الصالف لللركشي .)312/2
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فيق

األحاديث الظعي ة لا ظ َّم بعظها لى بعض بخلت قوع ال سقيما مقا لقي
بات فرض) .)2
وقار السخاوي مبي بنا وج الا الققور :ولكقن بك قرع طرقق -القاصقرع عقن درجقة
االعتبار بحيث ال يجبر بعظها ببعض -يرتقي عن مرتبة المردود المنكر اللي
ال يجول العمر ب بحار لى رتبة الظعيز اللي يجول العمر ب في ال ظقائر
وربما تكون تلك الطره الوااية بمنللة الطريه التي فيهقا ظقعز يسقير بحيقث
مرتقيققا بهقا لققى
لقو فقرض مجققيح للقك الحققديث بإسقناد فيق ظقعز يسققير كقان
ب
مرتبة الحسن ل يره) .)1
وبعظققهم يقق ُّقر بشققدع ظققعز بعققض طرقق بينمققا الطققره األخققر ليسققت بشققديدع
الظعز فيعمر بها في ال ظائر .)3
واقققله المنهجيقققة فقققي تحسقققين األحاديقققث وتصقققحيحها بو ترقيتهقققا لقققى الظقققعز
المحتمر ال تصح وبها تصحح األحاديث الوااية واألخبار المنكرع للك بن ك رع
الطره التي مداراا المجهولون والمتهمون والمتروكون -كما او حار حدي نا-
قيئا بققر ن ك رتهققا ممققن اققلا سققبيل ي لققب علققى ال ققن
ال ت نققي مققن الحققه شق ب
التواطققؤ علققى تنويققن األسققانيد للحققديث الواحققد بو سققرقة بعظققهم للحققديث مققن
يقر مقا تقر فقي
بعض بو تلقين ال قة ب بو دس في كتاب بو نحو للقك وك با
كتب الموظوعات والواايات الحديث الواحد يرو عن عدد مقن الصقحابة ومقن
للك لم تن ع اله الك رع ولم تخرج عن اله الكتب.
قكاال :لعققر الباحققث ال هققم يقققور :نققا نجققد بحاديققث
قوردا شق ب
قققار ابققن الصققالف مق ب
محكومققا بظققع ها مققن كونهققا قققد رويققت ب سققانيد ك يققرع مققن وجققوه عديققدع م ققر
ب
حديث :شاأللنان من ال بر ش ونحقوه فهقال جعلقتم للقك وبم الق مقن نقوع الحسقن
بعظا  ...وجواب للقك :بنق لقي كقر ظقعز فقي الحقديث
ألن بعض للك عظد ب
 )2األربعون البلدانية البن عساكر ص.)13
 )1فققتح الم يققث بشققرف بل يققة الحققديث  )21 /2وين ققر فققي تقويققة شققديد الظققعز :تققدريب
الراوي .)132/2
 )3لكققر اققلا الوجق والققلي بعققده ابققن حجققر الهيتمققي فققي شققرح ليربعققين النوويققة المسققمى
ال تح المبين بشرف األربعين ص )218دار المنها .
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يلور بمجيئ من وجوه بقر للقك يت قاوت :فمنق ظقعز يليلق للقك بق ن يكقون
ناشئا من ظعز ح ق راويق مقن كونق مقن باقر الصقده والديانقة .فقإلا
ظع
ب
ربينا ما رواه ققد جقاح مقن وجق خقر عرفنقا بنق ممقا ققد ح ق ولقم يختقر فيق
ظبط ل  .وكقللك لا كقان ظقع مقن حيقث اإلرسقار لار بنحقو للقك كمقا فقي
المرسققر الققلي يرسققل مققام حققاف ل فيق ظققعز قليققر يققلور بروايتق مققن وجق
خقر ومقن للقك ظقعز ال يقلور بنحقو للقك لققوع الظقعز وتقاعقد اقلا الجققابر
عن جبره ومقاومتق كالظقعز القلي ينشق مقن كقون القراوي متهمقا بالكقلب بو
كون الحديث ًّ
شالا .)2
 -3منهم من يقر بظع الشديد ولم يجعر العمر علي نما بعمقر النصقوص
العامة في التبليق؛ كقولق  -صقلى اهلل عليق وسقلم« :-ليبلق؛ الشقااد ال ائقب»
وقول « :نظر اهلل امربحا سمن مقالتي فوعااا كما سمعها فرب مبل؛ بوعى مقن
سققامن» وايرامققا مققن النصققوص كمققا صققنن البيهقققي فققي بربعينيات ق فاسققتدر
نسققا وبققيَّن بن ق
بالنصققوص العامققة واعتمققداا قم عقققب بحققديث األربعققين مست ب
روي ب سانيد وااية.
وكلا النووي فإن قار في مقدمة األربعين :وقد ات ه العلمقاح علقى جقوال العلقم
بالحققديث الظققعيز فققي فظققائر األعمققار ومققن للققك فلققي اعتمققادي علققى اققلا
الحديث بر قول  -صلى اهلل علي وسلم -في األحاديث الصحيحة )...م لكر
الحدي ين السابقين.
علققى بن بعظققهم لققم يلتققلم عققد األربعققين فهنققاك مققن صققنز جققلبحا فيق مققانون
حدي با بو مائة حديث بو مائتين فك ن من الا القبير قار المعلمي ... :واقو
يقر مقن األئمقة جمعقوا بربعينقات ألنهقم بروا بنق ممقا ال
حديث ظقعيز ولكقن ك ل
خقققالز فيققق بن جمقققن سقققنة رسقققور اهلل -صقققلى اهلل عليققق وسقققلم -مقققن بع قققم
ي أ
عدد كان والا بصق لر معمقور بق بقال خقالز واقو يشقتمر مقا لا
القربات ب ِّ
عامال بهلا
فمن جمن منهم بربعين كان
ب
كان المجموع بربعين بو بقر بو بك ر ا
صقحيحا
العمر بللك الحقديث الظقعيز بي :ن كقان
األصر الصحيح ومالح با
ا
ب
قطعقا لقدخور عملق تحقت
في ن
األمر فقد عمر ب واال فهو عامر بالسنة ب
 )2علوم الحديث .)33
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للك األصر المعمور ب .)2 )...
 -1ممن بلز في الا الباب جمن من العلماح اقم رواع بحاديقث ال عنايقة لهقم
بالصناعة الحدي ية ولي عندام كبير علم في نقد الحديث وعلل فربما ن قر
الواحد منهم لى ك رع األحاديث و ن بنها صالحة في م ر اقلا البقاب ولقلا لمقا
لكققر ابققن الجققولي مسققيرع الت ق ليز فققي اققلا ال ققن قققار :وبك ققرام ال يعققرز علققر
الحديث) .)1
س ق انن مققن قبل ق
 -3مققنهم مققن لققم يعتمققد األحاديققث فققي اققلا البققاب نمققا تبققن ا
أ
حديث ال
كطريقة من طره التصنيز للا لكر األئمة بن عمر اإلمام على وفه
يللم من تصحيح لهلا الحديث قار العراقي في من ومت :
)3
و
قحيحا لق
على ووفقاه
عملاقققققققق
المقتن تص ب
ولققققققققم ايققققققققروا فتيققققققققاه بو ا

 )2تحقيه الكالم في المسائر ال الث  )121/1ظمن مجموعة ار المعلمي رحم اهلل.
 )1العلر المتنااية .)211/2
 )3بل ية العراقي البيت رقم  )161لكن قار ابقن ك يقر فقي اختصقار علقوم الحقديث )21
معلقبا على كالم ابن الصالف :وفي الا ن ر لا لم يكن في البقاب ايقر للقك الحقديث
بو تعرض لالحتجا ب في فتياه بو حكم بو استشهد ب عند العمر بمقتظاه).
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المبحث الرابن
فوائد الت ليز في األربعينيات:
قر لققى موظققوعها وطريقققة سققياقها
تت ققاوت اققله ال وائققد بققين كتققاب و خققر ن ق با
ويمكن جمار اله ال وائد في النقاط التالية:
نوعا من بنواع الخدمة للسنة النبوية.
-1
يعد الت ليز فيها ب
ققدر مقققن المصقققادر األصقققيلة فقققي السقققنة النبويقققة
بن بعظقققها يعقققد مصق با
-2
كالمؤل ققققات التققققي بل ققققت فققققي عصققققر الروايققققة م ققققر شاألربعققققينش البققققن المبققققارك
ت )262والطوسي ت )111والحسن بن س يان ت.)313
اإلبقاح والمحاف ة علقى سلسقلة اإلسقناد القلي اختصقت بق اقله األمقة
-3
وللك اار في المؤل ات التي بل ت بعد عصقر الروايقة ممقن يسقوه األحاديقث
ب سققانيده كمققا فققي بربعينققات ابققن عسققاكر والسققل ي وابققن تيميققة وشاألربعققين
المتباينة بشرط السماعش البن حجر.
جمن األحاديث في موظوع معين سواح كقان للقك بقالن ر فقي متونهقا
-4
بو بسانيداا فم ار األور:كتقاب شاألربعقين فقي صق ات اهللش للقلابي وشاألربعقين
في الجهادش البن عساكر وشاألربعين في فظر الدعاحش للمقدسي وايراا ك ير
متجهقققا ليسقققانيد :كتقققاب شاألربعقققين مقققن روايقققة
وم ققار ال قققاني ممقققا كقققان الن قققر
ب
الشققققافعي عققققن مالققققك عققققن نققققافن عققققن ابققققن عمققققرش بو شاألربعققققين المسلسققققلة
بالصقوالحةش بو شالمسلسققلة بالمحمققدينش  .)2فالحاصققر :بن جملققة مققن المؤل ققات
في الا ال ن تشكر وحدع موظوعية بقر ربمقا يقورد بحقدام حقدي با مقن بحادي ق
األربعيني فيتتبن طرق وشوااده ل أ
رض ما وكم ار على للقك ققار ابقن حجقر:
وقد تتبن طره األحاديث التي وقن فيها بما بعد) الحقاف عبقد الققادر الراقاوي
صحابيا) .)1
في خطبة األربعين المتباينة ل ف خرج عن ا نين و ال ين
ب
ققدم صققده فققي العلققم فينتقققي األحاديققث
-5
قققد يكققون جامعهققا ممققن ل ق قا ا
كمقا
الجوامن التي عليهقا مقدار اإلسقالم والتقي ال يسقت ني عنهقا عامقة النقا
فققي شاألربعققين النوويققةش لققلا عكققز العلمققاح علققى اققلا الكتققاب وشققرحوه وبوص قوا
 )2صلة الخلز بموصور السلز ص.)63
 )1فتح الباري البن حجر .)118/1
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قار النووي في خطبة الكتقاب .. :واقي بربعقون حقدي با  ..وكقر حقديث
بح
منهققا قاعققدع ع يمققة مققن قواعققد الققدين قققد وص ق العلمققاح ب ق ن مققدار اإلسققالم
علي بو او نصز اإلسالم بو ل بو نحو للك  ..وبلكراقا محلوفقة األسقانيد
ليسهر ح ها ويعم االنت اع بها ن شاح اهلل تعالى  ..وينب قي لكقر رااقب فقي
اآلخرع بن يعرز اله األحاديث لما اشتملت علي من المهمات واحتقوت عليق
من التنبي على جميقن الطاعقات)  )2لقلا سقمااا النقووي :شاألربعقين فقي مبقاني
جمعقا
اإلسالم وقواعد األحكامش .ومما يبين بامية الا الكتقاب ويؤكقد قيمتق  :بن ب
كبير من العلماح في الققديم والحقديث تتقابعوا علقى شقرح ومقن اقؤالح النقووي
با
ن س وابن دقيقه العيقد واللركشقي وابقن رجقب وابقن الملققن وابقن جماعقة
وببقققو لرعقققة العراققققي وابنقققا حجقققر العسققققالني والهيتمقققي ومقققال علقققي الققققاري
والمناوي وايرام ك ير .)1
اظحا ألقسام العلو التي عني بها المتق خرون حقين
با
بنها تعطي
-6
تصور و ب
يريدون رواية بحاديث من طريه بصقحاب الكتقب المصقن ة كالموافققة والبقدر
والمصققافحة والمسققاواع للققك بن االققب الت ق ليز فققي اققلا ال ققن نمققا كققان بعققد
عصر الروايقة وسقبه بن مقنهم مقن قصقد األسقانيد العاليقة كمقا فقي شاألربعقين
حقققدي با مقققن المسقققاواعش لل قققراوي وشاألربعقققين األبقققدار العقققواليش البقققن عسقققاكر
قيال
وشاألربعققين العشققاريةش للعراقققي وحتققى ايققرام ممققن لققم يكققن عنقوان كتابق دلق ب
على الا تجده ينص بعد لكره للحديث على نوعية العلو التقي حصقلت لق كمقا
فققي شاألربعققينش للقشققيري والطوسققي وابققن حجققر وايققرام ك يققر وكم ققار علققى
خر ابن عساكر لشيخ ببي عبداهلل ال راوي شاألربعقين حقدي با مقن
صورع العلوَّ :
المساواعش واي بحاديث يساوي ال راوي فيها بصحاب الكتب الخمسة بو بحقدام
في عدد اإلسناد بحيث يروي حقدي با يكقون بينق وبقين النبقي -صقلى اهلل عليق
 )2األربعون النووية )11
 )1ين ر :جامن الشروف والحواشي للحبشي  )212/2واتحاز األنام بلكر جهود العلمقاح
علققى األربعققين فققي مبققاني اإلسققالم وقواعققد األحكققام لراشققد ال يلققي ص )81وقققد لكققر
كتابا في شرف األربعين بو تخريجها ولكر بن ترك بعض المصن ات المعاصقرع
 )211ب
قصدا.
ب
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وسققلم -كمققا بققين البخققاري والنبققي صققلى اهلل علي ق وسققلم والشققك بن اققلا علققو
قريبققا مققن ال ققة قققرون للققك بن
لل قراوي حيققث سققاو البخققاري مققن بن بينهمققا ب
ال راوي توفي سقنة  )331والبخقاري تقوفي سقنة  )2 )138وم لق فقي البقدر
 )2م ار للك :بخر البخاري  )3221قار :حد نا سقعيد بقن محمقد الجرمقي حقد نا يعققوب
بققن ب قراايم حققد نا ببققي بن الوليققد بققن ك يققر حد ق عققن محمققد بققن عمققرو بققن حلحلققة
الققدؤلي حد ق بن ابققن شققهاب حد ق بن علققي بققن حسققين حد ق  :بنهققم حققين قققدموا
المدينة من عند يليد بن معاوية مقتر حسقين بقن علقي رحمقة اهلل عليق لقيق المسقور
بن مخرمة فقار ل  :ار لك لي مقن حاجقة تق مرني بهقا؟ فقلقت لق  :ال فققار لق  :فهقر
بنت معطي سيز رسور اهلل صلى اهلل علي وسلم فقإني بخقاز بن ي لبقك الققوم عليق
ببدا حتى تبلق؛ ن سقي ن علقي بقن ببقي طالقب
وايم اهلل لئن بعطيتني ال يخلص ليهم ب
خطب ابنة ببي جهر على فاطمقة عليهقا السقالم فسقمعت رسقور اهلل -صقلى اهلل عليق
وسققلم -يخطققب النققا فققي للققك علققى منبققره اققلا وبنققا يومئققل محققتلم فقققار « :ن فاطمققة
مني وبنا بتخوز بن ت تن في دينها.»..
وبخرج مسلم  )1112وببوداود  )1182كالاما عن بحمد بن حنبر عن يعقوب بقن
براايم ب فبينهم البخاري ومسلم وببو داود) وبقين النبقي -صقلى اهلل عليق وسقلم-
مانية رواع.
العدع فقار كما في الحديث ال اني :الحديث ال اني واو ممقا
وقد بخرج ال راوي بن
ومسقلما وببقا داود  ..بخبرنقا األسقتال ببقو القاسقم القشقيري
بساوي في سقنده البخقاري
ب
بنا ببو نعيم عبد الملك بن الحسين اإلس رائيني نا ببقو عوانقة اإلسق رائيني نقا الربيقن
بققن سققليمان بنققا ابققن واققب قققار :سققمعت الليققث يقققور :حققد ني ابققن ببققي مليكققة عققن
المسققور بققن مخرمققة قققار :سققمعت رسققور اهلل -صققلى اهلل عليق وسققلم -يقققور  : ..ش ن
بني اشام بن الم يرع است لنوني في بن ينكحوا ابنتهم علي بن ببي طالب فقال لن قم
ال لن  . )..قار ال راوي :فك ني سمعت من اؤالح األئمة من سعيد وبحمد في العدع
لقى المسقور بقن مخرمقة) .بقر ققد رواه ال قراوي بسقند سقباعي فققار :وبنقاه ببقو ع مقان
سققعيد بققن ببققي سققعيد اإلشققكابي  ..بخبرنققا ببققو ال ظققر عبيققد اهلل بققن محمققد بققن محمققد
ال امي نا ببو العبا محمد بقن سقحاه السق ار نقا قتيبقة بقن سقعيد نقا الليقث بقن
سعد عن ابن ببي مليكة عن المسور بن مخرمة قار :سمعت رسور اهلل -صقلى اهلل
علي وسلم -على المنبر واو يقور :ش ن بنقي اشقام بقن الم يقرع اسقت لنوني بن ينكحقوا
ابنتهم علي بن ببي طالب فال لن لهم م ال لن لهم ال بن يريقد ابقن ببقي طالقب بن
يطله ابنتي وينكح ابنتهم فإنما اي بظقعة منقي يريبنقي مقا رابهقا ويقؤليني مقا لااقاش.
م قار بعده :واقلا الحقديث مقن اقلا الطريقه مقن يسقمع منقي يكقون بمنللقة البخقاري
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خر ابن عساكر لن س بربعين حدي با من األبدار العوالي والبقدر :اقو مقن
فقد َّ
بنواع العلو واو الوصور لى شيا شيا بحد المصن ين من اير طريق .)2
االطالع على جهود األئمة السابقين في خدمة السنة من خقالر الرحلقة
-7
والطلققب فققي تتبققن األحاديققث كمققا ي هققر للققك فققي األربعققين البلدانيققة قققار ببققو

ومسلم وببي داود واو من بعل الموافققات) .ويصقح فقي م قر اقلا العلقو بن يققار كمقا
قار ابن الصقالف  :)133قم اعلقم بن اقلا النقوع مقن العلقو علقو تقابن لنقلور ل لقوال
نلور للك اإلمام في سناده لم تعر بنت في سنادك).
 )2فم بال :ابن عساكر ل بسقانيد لقى بصقحاب الكتقب السقتة فقإلا رو حقدي با بإسقناد خقر
من اير طريقهم فإن التققى بشقيوخهم فهقو الموافققة وان التققى بشقيوخ شقيوخهم فهقو
البدر قار ابن حجقر فقي نلاقة الن قر  :)216وبك قر مقا يعتبقرون الموافققة والبقدر لا
قارنا العلو واال فاسم الموافقة والبدر واقن بدون ).
وم ققار للققك :بخققر مسققلم  )2211حققديث « :نمققا األعمققار بالنيققات» مققن عققدع طققره
منهققا عققن محمققد بققن عبققد اهلل بققن نميققر حققد نا ح ققص يعنققي ابققن ايققاث ويليققد بققن
اارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن براايم عن علقمة بن وققاص عقن عمقر
بن الخطاب قار :قار رسور اهلل -صلى اهلل علي وسقلم « :-نمقا األعمقار بالنيقة.» ..
فلو رو ابن عساكر الا الحديث من طريه مسقلم لكقان بينق وبقين مسقلم بربعقة رواع
حيث يروي من طريه شقيخ ببقي عبقداهلل ال قراوي عقن عبقدال افر ال ارسقي عقن ببقي
بحمقد الجلققودي عققن بقراايم بققن محمققد بققن سق يان عققن مسققلم بق ولق بسققانيد بخققر
لمسلم وققد بخقر اقلا الحقديث فقي كتابق شالعقواليش مقن ايقر طريقه مسقلم فقرواه عقن
شيخ ببي القاسم ابة اهلل بن محمد بن عبقد الواحقد بقن بحمقد بقن الحصقين الشقيباني
قار :بنا الشيا ببو طالب محمد بن محمد بقن بقراايم بقن عبقد اهلل بقن البقلال ققار :بنقا
ببققو بكققر محمققد بققن عبققد اهلل بققن ب قراايم الشققافعي الب قلال قققار :بنققا عبققد اهلل بققن روف
المدائني ومحمد بن رمح البقلال ققاال :بنقا يليقد بقن اقارون ققار :بنقا يحيقى بقن سقعيد
األنصاري عن محمقد بقن بقراايم التيمقي بنق سقمن علقمقة بقن وققاص يققور :سقمعت
عمر بن الخطاب -رظي اهلل عن  -علقى المنبقر يققور :سقمعت رسقور اهلل -صقلى اهلل
علي وسلم -يقور « :نما األعمار بالنية .» ..فالتقى بشيا شقيا مسقلم واقو يليقد بقن
اارون بسند بعلى مما لو رواه من طريه مسلم فهنا بين وبين يليد بربعة رواع بينمقا
لو رواه من طريه مسلم لكان بين وبين يليد ستة رواع.
ين ققر لمققا سققبه :الحققديث األور فققي األربعققين األبققدار الع قوالي ومعجققم الشققيوخ البققن
عساكر رقم .)2218 )233 )623
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طاار السل ي ت )318في الا النوع من الت ليز :ل ال يقدر عليق كقر بحقد
بالرجلة القوافرع والرحلقة المتقوافرع مقن بلقد لقى بلقد )2 )..لقلا ققار
ال من عرز ُّ
َّ
وققر
خر شاألربعين البلديةش التي لم يسبه لى تخريجها
اللابي عن السل يَّ :
)1
بن يتهيققق للقققك ال لحقققاف عقققرز باتسقققاع الرحلقققة) كمقققا بن فقققي شاألربعقققين
البلدانيةش يكون اناك تعريز موجل من المؤلز بالبلدع التقي حد ق بهقا شقيخ
مدينة من مدن خراسقان
س ارخ
فم بال قار ابن عساكر :البلد الخام عشر :ا
بين امرو ونيسابور) .)3
اامقققا مقققن مصقققادر التعريقققز بقققالمؤلز وللقققك مقققن خقققالر
تعقققد مصق با
-8
ققدر ًّ
استعراض جمن من شيوخ ورحالت كما في شاألربعين البلدانيةش كما بنها تعد
مصدر من مصادر التعريز بشيوخ اؤالح المؤل ين فإن بعظهم يقصد الروايقة
با
شيخا بو بقر م يلكر ترجمة لشيخ كما في كتقاب شاألربعقين عقن
عن بربعين ب
المشققايا األربعققينش ألبققي الحسققن الطوسققي يققلكر الحققديث ققم يتققرجم لش قيخ .
ويلكر المحقه في مواظن بن لم يرد لهقلا الشقيا لكقر َّال فقي شتقاريا اإلسقالمش
لللابي.
ما يقن في بعظها مقن تعقيبقات بو تعليققات علقى المتقون بو األسقانيد
-9
واله لها باميتها ال سيما لا كان جامعها من باقر العلقم سقواح كقان التعليقه
يققدور حققور روايققة الحققديث وسققنده بو د اريتقق ومتنقق فمققن ال ققاني :تعليققققات
اآلجري على متون األحاديث التي يورداا وربما يصقر التعليقه لقى صق حتين
وقد يكون للمؤلز تبويبات قيمقة علقى األحاديقث كمقا فقي شاألربعقين فقي دالئقر
التوحيدش ألبي سماعير الهروي.
ومن مايكون في األسانيد فيبين المؤلز من بخر الحديث وربما حكم علي
تعديال فها او ابقن عسقاكر يققور فقي مقدمقة
وجرحا بو
تمييل
با
وتكلم في روات
ب
ب
كتاب شاألربعين البلدانيقةش :وبينقت صقحيحها مقن معلولهقا وببنقت مقبولهقا مقن
الرجلة بالجيم والرجير :القوي علقى المشقي الصقبور
 )2األربعين البلدانية للسل ي  )31و ُّ
علي لسان العرب .)112/22
 )1سير بعالم النبالح .)12/12
 )3األربعون البلدانية .)81
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وعرفققت برواتهققا وحملتهققا ولكققرت مققن
مردوداققا وتكلمققت علققى بصققور نقلتهققا
َّ
بسققمائهم وكنققاام وبنسققابهم مققا لعلقق يخ ققى ليكققون االنت ققاع بهققا لمقققن براد
تحصيلها بوفى ويكون االست ادع منهقا بكمقر وفوائقداا بعمقر وبشقمر)  .)2واقا
اققو ابققن حجققر يقققور فققي مقدمققة شاإلمتققاع بققاألربعين المتباينققة بشققرط السققماعش:
وتكلمققت علققى األحاديققث ف وظققحت عللهققا ونقيققت خللهققا وشققرطت التبققاين
واالتصار في بصولها.)1 )...
 -11ما يكون فقي بعظقها مقن تجديقد وت قنن وابقداع فقي التق ليز فمقن للقك
شاألربعققينش لعبقققد الققققادر الراقققاوي الحنبلقققي حيقققث جمقققن بربعقققين حقققدي با متباينقققة
ققرر فقققي كقققر األسقققانيد التقققي
البلقققدان واإلسقققناد فقققال يوجقققد فيهقققا راو بو بلقققد مكق با
خرجهقققا  )3ومقققن للقققك :شاألربعقققين فقققي عقققدد األربعقققينش ألبقققي موسقققى المقققديني
َّ
)1
ت362اققق) واققي بربعققون حققدي با ل وكققر فققي كققر حق أ
قديث منهققا ل ق األربعققين
ا
شقيخا
ومنها شاألربعون البلدانيةش البن عساكر واي بربعون حدي با عن بربعين
ب
مققن بربعققين مدينققة عققن بربعققين مققن الصققحابة ومققن للققك مققا قال ق البكققري فققي
بربعين  :ولقد شاادت كتاب األربعين بل ال قي الحاف ببو القاسقم محمقد بقن
عبد الواحد ال افقي جمن في بربعين حدي با عن بربعين  )3 ).....مقن بربعقين
تابعيا من بربعين
قبيلة عن بربعين من الصحابة من بربعين قبيلة عن بربعين
ب
)2
)1
)3

)1
)3

ص.)26
ص)23
للا قار عن المنلري كمقا فقي ليقر طبققات الحنابلقة  :)216/3جمقن مجقامين م يقدع
ادا ال يتكقرر فيق رجقر واحقد مقن بولهقا
منها :كتاب شاألربعينش اللي خرج بق ربعين سقن ب
لى خراا مما سمع في بربعقين مدينقة .واقو كبيقر فقي مجلقدتين) .وققار القلابي كمقا
فققي تققاريا اإلسققالم  :)311/23وعمققر شاألربعققين المتباينققة اإلسققناد والبلققدانش واققلا
شيح لم يسبق لي بحد وال يرجقوه بعقده بحقد واقو كتقاب كبيقر فقي مجلقد ظقخم مقن
ن ققر في ق علققم سققعة الرجققر فققي الحققديث وح ق لكن ق تكققرر علي ق لكققر ببققي سققحاه
السبيعي ولكر سعيد بن محمد البحيري نب على للك شيخنا الملي).
ارع ال وائد  )168 /1ول كتابان في الا.
لكر المحقه وجقود سققط بو مسقح بمققدار كلمقة وي هقر بن السقاقط كلمقة شقيا) يقدر
على للك ما جاح في فهرست ابن حجر اآلتي.
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بابقا لكقر فيق مقن ال رائقد وال وائقد مقا در
قبيلة من بربعين
ب
مسندا في بربعين ب
)2
بيظقا كتقاب
على فظل واتساع علم ولكر بن لم يسبه ليهقا) ومقن للقك ب
البكري ن س حيث قار في مقدمتق  :ربيقت بن بجمقن بربعقين حقدي با مقن بربعقين
بابقا مقن
كتابا كر كتاب يسمى باألربعين عن بربعين مقن الصقحابة فقي بربعقين ب
ب
)1
مهما في المؤل ات في الا ال ن.
للا يعد كتاب
العلم)
ب
مرجعا ب
 -11كتققب األربعينققات ك يراققا مققن األج قلاح الحدي يققة لهققا فوائققداا اإلسققنادية
والمتنية فمن ال وائد اإلسنادية :ما يكون فيها من وصر معله بو تمييقل راو
بو تقويققة الحققديث بمتققابن بو شققااد
بو تعيققين مققبهم بو بققات سققماع مققدل
ومن ال وائقد المتنيقة :مقا يكقون فيهقا مقن لكقر سقبب ورود الحقديث بو ليقادات
ت سققر الحققديث وتشققرح بو بيققان لحققديث اختلققز فققي معنققاه  )3فم ققار وصققر
المعله وتوظيح كلمقة فقي المقتن :مقا بخرجق البخقاري فقي كتقاب اإليمقان بقاب
ليادع اإليمان ونقصان  )11قار :حد نا مسلم بن براايم ققار :حقد نا اشقام
عن النبي -صقلى اهلل عليق وسقلم -ققار« :يخقر
قار :حد نا قتادع عن بن
من النار من قار :ال ل ال اهلل وفقي قلبق ولن شقعيرع مقن خيقر ويخقر مقن
النار من قار :ال لق ال اهلل وفقي قلبق ولن بقرع مقن خيقر ويخقر مقن النقار
من قار :ال ل ال اهلل وفقي قلبق ولن لرع مقن خيقر» .ققار ببقو عبقد اهلل :ققار
عققن النبققي -صققلى اهلل علي ق وسققلم« :-مققن
ببققان :حققد نا قتققادع حققد نا بن ق
يمان» مكان «من خير».
فرواية ببان لكراا البخاري تعليقبا قار ابقن حجقر :ببقان اقو ابقن يليقد العطقار
قيخا مققن بربعققين
 )2لكققره ابققن حجققر فققي مسققموعات وسققماه :كتققاب األربعققين عققن بربعققين شق ب
قندا عققن بربعققين مققن التققابعين كق ربعين اسق بقما مققن
بابققا مققن بربعققين مسق ب
قبيلققة فققي بربعققين ب
بربعين قبيلة عن بربعين صحابيًّا تخريأل ال افقي لن س ين ر :المعجقم الم هقر البقن
حجر .)128
 )1األربعين  )11ومن اللطائز بن حدَّث بها في اليقوم األربعقين مقن سقنة بربعقين وسقت
مائة ين ر :ارع ال وائد للعالئي .)136/2
 )3ولعر من ببرل العلمقاح القلين و قوا اقله األجقلاح الحدي يقة واسقتنبطوا كنولاقا وفوائقداا:
جمعققا
ابققن حجققر فققي شققرح الع ققيم فققتح البققاري والققلي يعققد مققن بع ققم دواويققن السققنة ب
وتخريجا.
ب
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والا التعليه وصل الحاكم في كتاب شاألربعينش ل من طريقه ببقي سقلمة ققار:
حققد نا ببققان بققن يليققد فققلكر الحققديث .وفائققدع ي قراد المصققنز ل ق مققن جهتققين:
انيتهمققا :تعبيققره فققي المققتن
حققدااما :تصققريح قتققادع فيق بالتحققديث عققن بنق
بقول « :من يمان» بدر قول « :من خير» فبيَّن بن المراد بالخير انا اإليمان
فإن قير  ..لوم لام يكتز بطريه ببان السقالمة مقن التقدلي ويسقوقها موصقولة؟
فققالجواب :بن ببققان -وان كققان مقب قوبال -لكققن اشققام بتقققن من ق وبظققبط فجمققن
المصنز بين المصلحتين .)2

)111/1 )112/2 )363/2

 )2ال ققققققققققتح  )211 /2وين ققققققققققر بم لققققققققققة بخققققققققققر
.)162/23
وال يخ ى بن اله ال وائد الملكورع فيما لا صح السند وسلم من الشلول والنكارع.
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المبحث الخام
عرض ألام الكتب المؤل ة في الا الباب:
الكتب في الا الباب ك يرع جدًّا ي هر للك من خالر الن ر والت تيش في بطون
الكتققب والمعققاجم وال هققار واأل بققات قققار النققووي فققي مقدمققة األربعققين :قققد
َّ
َّ
المصن ات)
حصى من
صنز العلماح -رظي اهلل عنهم -في الا الباب ما ال ي ا
حصقون مقن المتققدمين والمتق خرين)
م لكر طرفبا منها م ققار :وخالئقه ال ي ا
وقد بحصى األستال سهر العود المؤل ات في كتاب سقماه :شالمعقين علقى معرفقة
كتب األربعين من بحاديث سيد المرسقلينش لكقر مقا يليقد علقى خمسقمائة كتقاب
ما بين م قود ومخطوط ومطبوع .)2
السقل ي
ومسيرع الت ليز وبداياتها قد لكراا النووي وابن عسقاكر وببقو طقاار ِّ
جمعققا ممققن
والبكققري فققي مؤل ققاتهم وابققن الجققولي فققي العلققر المتناايققة فققلكروا ب
بلققققققققققز فققققققققققي اققققققققققلا ال ققققققققققن  )1وسقققققققققق لكر باققققققققققم مققققققققققا وق ققققققققققت عليقققققققققق
مرتبا على وفيات مؤل يها فمن بور من صنز فيها:
خاصة المطبوع منها -بعبداهلل بن المبارك ت )262وققد لكقر صقبحي السقامرائي فقي مقدمقة
-1
تحقيق لمسند ابن المبارك بن كتاب الا مخطوط وتوجد من نسقخة فقي مركقل
البحث العلمي بجامعة بم القر في ورقتين.
محمد بن بسقلم الطوسقي ت )111وكتابق مطبقوع بعنقوان :شاألربعقون
-2
الطوسية من األحاديث النبويةش تحقيه :محمد خالد الخرسة سوريا 2121اقق
بيظا بعنوان :شكتقاب األربعقينش بتحقيقه :مشقعر المطيقري دار ابقن حقلم
وطبن ب
بيروت 2112اق واألحاديث مسندع واالبها في األحكام.
 )2وجقاح فقي  )261صق حة واقو مقن صقدار عقالم الكتقب بيقروت ط 2118اقق) ولققم
بقز على الكتاب نما لكر للك صاحب بحث األربعينات الحدي ية).
 )1ومن المراجن فقي لكقر المؤل ات:كتقاب األربعقين حقدي با للبكقري والمعجقم الم هقر البقن
حجققر  )112وا ققارع ال وائققد المجموعققة فققي اإلشققارع لققى ال رائققد المسققموعة للعالئققي
 )136/2وصقققلة الخلقققز بموصقققور السقققلز ألبقققي عبقققداهلل السوسقققي  )11وكشقققز
ال نقققون لحقققاجي خلي قققة  )31/2والرسقققالة المسقققتطرفة للكتقققاني ص )68وفهقققر
ال هققار للكتققاني فققي مواظققن مت رقققة والمعجققم المصققنز لمؤل ققات الحققديث الشققريز
لمحمد خير رمظان يوسز  )2122/1وما وق ت علي من المطبوع.
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الحسقققن بقققن سققق يان النسقققوي ت313اقققق) وحقِّقققه كتابققق فقققي رسقققالة
-3
ماجستير من الطالب :مصط ى سار في جامعة مرمرع باسقتانبور 2112اقق
كما طبن بتحقيه :محمقد ناصقر العجمقي دار البشقائر بيقروت 2121اقق واقي
بابا في موظوعات عدع االبها في األحكام واي مسندع.
في بربعين ب
ببققو بكققر محمققد بققن الحسققين اآلجققري ت381اققق) قققار ابققن خلكققان:
-5
)2
صققاحب كتققاب األربعققين حققدي با واققي مشققهورع ب ق ) طبققن الكتققاب بتحقيققه
بيظقا بتحقيقه
محمد النقراشي السيد علي دار العليان بريدع 2111اق وطبن ب
بيظقققا
علققي حسققن عبدالحميقققد المكتققب اإلسقققالمي بيققروت 2112اقققق وطبققن ب
بتحقيه مجدي فتحي السيد دار الصحابة للتراث 2122اق .وطبن بتحقيه بدر
بن عبداهلل البدر دار بظواح السلز الرياض 2111اق وبحادي مسندع.
ببققققو بكققققر محمققققد بققققن بققققراايم األصققققبهاني المعققققروز بققققابن المقققققر
-4
ت362اق) طبن ظقمن كتقاب جمهقرع األجقلاح الحدي يقة بتحقيقه :محمقد ليقاد
عمر تكل مكتبة العبيكان 2112اق واي مسندع.
علققي بققن عمققر الققدارقطني صققاحب العلققر ت363اققق) وطبققن بعن قوان:
-5
شكتاب في بربعون حدي با من مسند بريد بقن عبقداهلل عقن جقده عقن ببقي موسقى
األشقعري رظققي اهلل عنق ش بتحقيققه :محمققد بقن عبققدالكريم بقن عبيققد جامعققة بم
القر 2111اق واي مسندع.
ببققو عبققداهلل الحققاكم صققاحب المسققتدرك ت113اققق) وكتاب ق شاألربعققون
-7
المخر من الصحيح بلكر شعار بار الحديثش مخطوط في الجامعة اإلسقالمية
في خم ورقات برقم .1/211
السقققلمي ت121اقققق) وكتابققق :
-8
ببقققو عبقققدالرحمن محمقققد بقققن الحسقققن ُّ
شاألربعققون فققي بخققاله الصققوفيةش مطبققوع فققي حيققدر بققاد الهنققد الطبع قة األولققى
2382اق وال انية 2112اقق واألحاديقث مسقندع واالبهقا فقي اللاقد وققد خقر
بحادي ققق السقققخاوي وطبقققن بتحقيقققه :علقققي حسقققن الحلبقققي المكتقققب اإلسقققالمي
2116اق.
ببقققو سقققعد بحمقققد بقققن محمقققد المقققاليني الهقققروي ت121اقققق) وكتابققق :
-9
 )2الوفيات .)121/1
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شاألربعون في شيوخ الصوفيةش يقلكر بربعقين ممقن نسقب لقى التصقوز ويقروي
بحاديققث مققن طققريقهم وال يلققلم بن يكونقققوا مققن شققيوخ طبققن بتحقيققه :عقققامر
صبري دار البشائر بيروت 2121اق واألحاديث مسندع.
 -10ببققققو نعققققيم بحمققققد األصققققبهاني صققققاحب الحليققققة ت111اققققق) وكتابقققق
شاألربعون علقى مقلاب المتحقققين مقن الصقوفيةش مطبقوع بتحقيقه :بقدر البقدر
دار ابن حلم بيروت 2121اق واي مسندع.
 -11ببو سماعير عبداهلل بن محمد األنصاري الهروي ت162اق) وكتاب :
شاألربعون في دالئر التوحيقدش طبقن بتحقيقه :علقي بقن محمقد ال قهقي المدينقة
2111اق واي مسندع.
 -12ببقققو بكقققر البيهققققي صقققاحب السقققنن ت136اقققق) وكتابققق  :شاألربعقققون
الص ق ر المخرجققة فققي بح قوار عبققاد اهلل وبخالقهققمش طبققن بتحقيققه :محمققد نققور
المرااققي قطققر 2113اققق وطبققن بعنقوان :شاألربعققون الصق ر ش بتحقيققه :محمققد
بيظا بتحقيه :ببي سحاه الحقويني
السعيد بسيوني لالور دار البال مكة و ب
دار الكتاب العربي بيروت 2116اق واي مسندع.
 -13ببقققو القاسقققم عبقققدالكريم بقققن اقققوالن القشقققيري ت183اقققق) وكتابققق :
شاألربعون في تصحيح المعاملةش طبن بتحقيه :ببي محمد السيد ببو وع َّمة دار
الصحابة طنطا 2123اق.
 -15القاسم بن ال ظر األصبهاني ت162اق) لق كتقاب األربعقين المسقمى
شاألربعققون حققدي با فيمققا ينتهققي ليقق المتقققون ويسققتعمل الموفقققون وينتبقق بقق
بابا في موظوعات مت رقة طبقن
ال افلون وياللم العاقلونش جعل في بربعين ب
من بربعين الطوسي بتحقيه :مشعر المطيري دار ابن حلم 2112اق.
 -14محمد بن علي بن ودعقان الموصقلي ت121اقق) طبقن كتابق بعنقوان:
شاألربعققون الودعانيققة الموظققوعةش بتحقيققه :علققي حسققن عبدالحميققد المكتققب
اإلسالمي بيروت 2111اق واي بحاديقث موظقوعة يقلكراا علمقاح المصقطلح
عند الكالم على الموظوع.
 -15ببققو ال تققوف محمققد بققن محمققد الطققائي الهمققلاني ت333اققق) وكتابقق
بعنوان :شاألربعقين فقي رشقاد السقائرين لقى منقالر المتققينش وتعقرز بقاألربعين
الطائيققققة طبققققن بتحقيققققه :علققققي حسققققين البققققواب مكتبققققة المعققققارز الريققققاض
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2121اق وطبن بتحقيه :بحمد المليدي دار الكتب العلميقة 2122اقق وطبقن
بتحقيقققه :عبدالسقققتار ببقققو اقققدع دار البشقققائر 2111اقققق .ققققار عنهقققا العالئقققي:
شقيخا ألربعقين
وفوائداا كبيرع جدًّا وترجمتها بنها بربعون حدي با عن بربعقين
ب
صققحابيًّا يتبققن كققر حققديث منهققا بترجمققة للققك الصققحابي ققم بققالكالم علققى مققتن
الحديث وفقه م بحكاية م بإنشاد مرويين) .)2
 -17ببو بكر بحمد الكرخي ت383اق) وكتاب شبربعون حدي با عقن بربعقين
معنى وفظيلةش طبقن بتحقيقه :صقالف عقايض الشقالحي دار
شيخا في بربعين
ب
ب
ابن حلم بيروت 2111اق واي مسندع.
السل ي ت318اق) كتاب بعنقوان شاألربعقين
 -18ببو طاار بحمد بن محمد ِّ
المسقت ني بمققا فيق عققن المعققينش ويعققرز بققق شاألربعققين البلدانيققةش جعلهققا بربعققين
قيخا فققي بربعققين مدينققة واققو بور مققن سققن الت ق ليز فققي
حققدي با عققن بربعققين شق ب
البلققدانيات  )1والكتققاب مطبققوع بتحقيققه :عبققداهلل رابققح دار البيروتققي دمشققه
2121اق وطبن بتحقيه :مسعد السعدني 2126اق واي مسندع.
 -19ببو القاسم علي بن الحسن بن عساكر مؤرخ دمشه ت312اق) وققد
جمن عدع بربعينيات منها:
قيخا مققن بربعققين مدينققة
ب -شاألربعققون البلدانيققةش -بربعققون حققدي با عققن بربعققين شق ب
السقققل ي ولاد بنهقققا عقققن بربعقققين
ألربعقققين مقققن الصقققحابة -جقققر علقققى طريققققة ِّ
ققحابيا طبقققن بتحقيقققه :عبقققدو الحقققا محمقققد الحريقققري المكتقققب اإلسقققالمي
صق ب
2123اقققق وبتحقيقققه :محمقققد مطيقققن الحقققاف دار ال كقققر دمشقققه 2123اقققق
وبتحقيه :مصط ى عاشور مكتبة القر ن القاارع واي مسندع.
ب -شاألربعققون فققي الحققث علققى الجهققادش طبققن بتحقيققه :عبققداهلل الجققدين دار
الخل اح الكويت 2111اق.
 شاألربعقون الطقوارش لكقره فققي مقدمققة كتابق األربعققون البلدانيقة ونققص علققىاسققم العالئققي فقققار :كتققاب األربعققين الطقوار مققن األحاديققث الصققحاف وال رائققب
والعوالي في دالئر نبوع نبينا -صلى اهلل علي وسقلم -وفظقائر بصقحاب رظقي
 )2ارع ال وائد .)118/1
 )1ارع ال وائد .)162/1
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اهلل عنهم) .)2
د -شاألربعقققون األبقققدار العقققواليش طبقققن بتحقيقققه :محمقققد ناصقققر العجمقققي دار
البشائر بيروت 2113اق واي مسندع.
اقققق -شاألربعقققون حقققدي با مقققن المسقققاواعش خرجهقققا مقققن مرويقققات شقققيخ ال قققراوي
ت331اق) طبن بتحقيقه :طق بقو سقريح مكتبقة الرشقد الريقاض 2111اقق
واي مسندع .قار العالئي :واو كتاب حسقن م يقد فيق بك قر مقن مائقة حقديث
للمخر ) .)1
وكالم ك ير
ِّ
 -20ابن الجولي ت361اق) وكتاب شبربعقون حقدي با فقي فظقائر األعمقارش
مخطوط في دار الكتب المصرية ظمن مجموع رقم .)311
 -21ببققو سققعد عبققداهلل بققن عمققر القشققيري ت )811وكتابق شاألربعققون مققن
مسقققانيد المشقققايا العشقققرين عقققن األصقققحاب األربعقققينش مطبقققوع مقققن بربعينقققات
اآلجري بتحقيه :بدر البدر بظواح السلز 2111اق واي مسندع.
 -22علي بن الم ظر المقدسي ت822اق) ل كتابات:
ب -كتاب شاألربعين في فظقر القدعاح والقداعينش طبقن بتحقيقه :بقدر البقدر دار
ابن حلم بيروت.
ب -كتاب شاألربعين المرتبة على طبقات األربعقينش طبقن بتحقيقه :محمقد سقالم
العبقققادي دار بظقققواح السقققلز 2121اقققق واقققي رسقققالة ماجسقققتير واألحاديقققث
مسندع.
الراققاوي الحنبلققي ت821اققق) لق
 -23ببققو محمققد عبققد القققادر بققن عبققد اهلل ُّ
اويا
كتاب شاألربعين البلدانية المتباينة اإلسنادش فاألسانيد في متباينة فال تجد ر ب
تكرر لكره .قار اللابي :وعمر عبقدالقادر الراقاوي شاألربعقين المتباينقة اإلسقناد
والبلدانش والا شيح لم يسبق لي بحد وال يرجوه بعده بحد واو كتقاب كبيقر
في مجلد ظخم من ن ر في علم سعة الرجر في الحديث وح ق لكنق تكقرر
علي لكر ببي سحاه السبيعي ولكر سعيد بقن محمقد البحيقري نبق علقى للقك

 )2ارع ال وائد .)112/1
 )1ارع ال وائد .)181/1
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شيخنا الملي)  .)2وقار العالئي :واو الكتاب اللي ال ن ير ل فقي األربعينقات
ألن بك ر فيها من الطره واألسانيد وطور في المقدمة بحيث بنها جقاحت فقي
قققدا مققققن تبققققاين جميققققن
مجلققققدين وخققققر األربعققققين المقصققققودع فققققي بربعققققين بلق ب
بسانيداا) .)1
 -25ببو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي ت821اق) طبن بعنوان :شكتاب
صقحابيا وصقحابية رظقي اهلل عقنهمش
األربعين عن المشايا األربعين واألربعين
ب
بتحقيه :عامر صبري دار البشائر بيروت 2126اق واي مسندع.
 -24ببو ال ر محمد بن عبدالرحمن المقر ت826اق) ل كتاب شاألربعين
فققي الجهقققاد والمجااقققدينش طبققن بتحقيقققه :بقققدر البققدر دار ابقققن حقققلم بيقققروت
2123اق.
 -25ببققو القاسققم محمققد بققن عبدالواحققد ال ققافقي ال رنققاطي ت822اققق) قققار
البكقري فققي بربعينياتق  :ولقققد شقاادت كتققاب األربعقين بل ق ال قيق الحققاف ببققو
القاسم محمد بن عبدالواحد ال افقي جمن فيق بربعقين حقدي با عقن بربعقين ...)3
تابعيقا
من بربعين قبيلة عن بربعين من الصحابة من بربعقين قبيلقة عقن بربعقين
ب
بابقا) .واقلا مقن ارائقب التق ليز
من بربعين قبيلة من بربعين
ب
مسندا في بربعقين ب
في الا ال ن كما سبه.
 -27ببو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن عساكر ت811اق)
عم مؤرخ دمشه ل كتقاب شاألربعقين فقي مناققب بمهقات المقؤمنين رحمقة اهلل
عليهن بجمعينش طبن بتحقيقه :محمقد مطيقن الحقاف واقلوع بقدير دار ال كقر
2118اق وبحادي مسندع.
 -28محيققققي الققققدين محمققققد بققققن عبققققد اهلل الحسققققيني ت831اققققق) وكتققققاب

 )2تققاريا اإلسققالم  )212/11وقققار فققي التققلكرع  :)212/1وعمققر األربعققين المتباينققة
األسانيد في مجلد كبير يدر على تبحره وسعة علمق  ...ولق بواقام نبهقت علقى مواظقن
ومعرفت ف يره بتقن وتكرر في تبقاين األسقانيد بربعقة
منها في األربعين ل ومن ح
مواظن).
 )1ارع ال وائد .)131/2
 )3بشار المحقه لى وجود مسح بمقدار كلمة ولعلها شي أا)
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شاألربعققون حققدي با فققي حقققوه اإلخ قوانش طبققن بتحقيققه :نبيققر رظققا عل قوان دار
األظواح بيروت 2121اق.
 -29لكي الدين عبد الع يم المنلري ت838اق) ول كتابان:
ب -شاألربعون حقدي با فقي اصقطناع المعقروزش طبقن بتحقيقه :بحمقد الطهطقاوي
بيظقا بتحقيقه :محمقد عقدنان درويقش
دار ال ظيلة القاارع 2123اقق وطبقن ب
دار اق بر دمشه 2113اق واألحاديث بال سناد.
ب -شمققتن األ ربعققين المنلريققة فققي األحكققامش طبققن بتحقيققه :سققليم شققبعانية دار
المعرفة دمشه 2112اق.
 -30الحسن بن محمد البكري ت838اق) وقد طبقن الكتقاب بتحقيقه محمقد
مح ققو دار ال ققرب اإلسققالمي بيققروت 2111اققق .قققار فققي مقدمتق  :ربيققت بن
كتابا كر كتاب يسمى باألربعين عن بربعقين مقن
بجمن بربعين حدي با من بربعين ب
كتابقا كقر أ
كتقاب
بابقا مقن العلقم .)...فهقو ينققر مقن بربعقين ب
الصحابة في بربعين ب
مهما فقي المؤل قات فقي اقلا البقاب وان
يسمى باألربعين واو بهلا يعد
ب
مرجعا ب
)2
قودا بو مخطوطبا .
كان بك ر ما لكره م ب
 )2والكتب التي نقر منها اي على الترتيب:
 -1كتاب األربعين في رشاد السائرين لى منالر المتقين للطائي وقد سبه.
 -2كتاب األربعين للحسن بن س يان النسوي وقد سبه.
 -3كتاب األربعين إلمام الحرمين ببي المعالي عبدالملك الجويني ت116اق).
 -5كتاب األربعين البن فتح نصر بن براايم المقدسي ت121اق).
 -4كتاب األربعين ألبي بكر محمد بن براايم بن المقر وقد سبه.
قر مققن الصققحب
 -5كتققاب األربعققين عققن بربعققين شققي بخا مققن مشققايا الققدين عققن بربعققين ن ق با
األكرمين مخرجة من مسموعات ببي منصور عبدالخاله الشحامي ت312اق).
 -7كتاب األربعين لآلجري وقد سبه.
 -8كتاب األربعين للمؤيد بن محمد الطوسي وقد سبه.
 -9كتاب األربعين لمحمد بن بسلم الطوسي وقد سبه.
 -10كتاب األربعين للدارقطني وقد سبه.
 -11كتاب األربعين ألبي بكر محمد بن عبداهلل الجولقي ت366اق).
 -12كتاب األربعين بشعار بار الحديث للحاكم وقد سبه.
السلمي وقد سبه.
 -13كتاب األربعين للصوفية ألبي عبدالرحمن ُّ
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بابا من األحكام للبيهقي وقد سبه.
 -15كتاب األربعين الص ير في بربعين ب
 -14كتاب األربعين من بحاديث شيوخ اللااد وكبارام ألبي سعد الماليني وقد سبه.
 -15كتاب األربعين في بربعين معنى من مسموعات الحاف ببي بكر بحمد بقن منصقور
القيرواني ت183اق).
 -17كتاب األربعين حدي با ألبي بكر بحمد بن علي الشيرالي ت168اق).
 -18كتاب األربعين في اللاد والرقائه والترايب في بعمار البقر ألبقي القاسقم القشقيري
وقد سبه.
 -19كتاب األربعين ال اني في لكر طبقات مشايا الصوفية ولااد الطريققة ألبقي صقالح
بحمققد بققن عبققدالملك المققؤلن النيسققابوري ت111اققق) وقققد لكققر المؤلققز بن لق بربققن
بربعينيات.
 -20كتاب األربعين ال الث ألبي صالح المؤلن.
 -21كتاب األربعين الرابن ألبي صالح المؤلن.
 -22كتاب األربعين حدي با ألبي الحسن الليث بن حسن اللي ي.
 -23كتقققاب األربعقققين حقققدي با مقققن مسقققموعات ببقققي عمقققرو محمقققد بقققن بحمقققد البحيقققري
ت328اق).
 -25كتاب األربعين ألبي نصر سعد بن محمد األسد بالي ت121اق).
 -24كتققاب األربعققين السققباعية مخرجققة مققن مسققموعات ببققي األسققعد ابققة الققرحمن بققن
عبدالواحد القشيري ت318اق).
 -25كتاب األربعين المخرجة من مسموعات ببي األسعد القشيري السابه.
 -27كتققاب األربعققين المخرجققة مققن مسققموعات الشققيا ببققي الم ققر محمققد بققن ببققي علققي
القايني.
 -28كتقققاب األ ربعقققين المصقققافحة المخرجقققة مقققن مسقققموعات ببقققي منصقققور عبقققدالخاله
الشحامي ت312اق).
 -29كتاب األربعين السباعية من مرويات ببي البركقات عبقداهلل بقن ببقي عبقداهلل ال قراوي
ت312اق).
 -30كتاب األربعين العقوالي مقن مسقموعات ببقي المعقالي عبقدالمنعم بقن عبقداهلل ال قراوي
ت361اق).
 -31كتاب األربعين الصحاف العوالي المخرجة من مسموعات ببقي سقعد محمقد الصقيرفي
ت312اق).
 -32كتاب األربعين السباعية المخرجة مقن مسقموعات محمقد بقن ببقي الحسقن الطوسقي
ت331اق).
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 -31ببققو لكريققا يحيققى بققن شققرز الققدين النققووي ت818اققق) ل ق شاألربعققون
النوويةش واقي بشقهر كتقب اقلا ال قن علقى اإلطقاله وطبعاتق ك يقرع جقدًّا منهقا
تحقيه :محمود األرناؤوط دار البشائر 2121اق واألحاديث اير مسندع.
 -32ببو عبد اهلل محمد بن ببي ال قتح البعلقي ت112اقق) وكتابق شبربعقون
بابققا فققي الطققب مققن األحاديققث الصققحاف والحسققانش طبققن بتحقيققه :علققي رظققا
ب
وبحمد البلرع دار ابن ك ير دمشه 2113اق.
 -33شيا اإلسالم ابن تيمية ت116اقق) وكتابق طبقن وعنوانق  :شاألربعقون
حققدي باش بتحقيققه :عبققدالعليل السققيروان دار القلققم بيققروت 2118اققق وطبققن
بتحقيه :بحمد الحا دار الريان 2126اق واو موجود ظمن مجموع ال تاو
 )18/26واي مسندع.
 -35شم الدين اللابي ت116اق) وكتاب بعنقوان شاألربعقين فقي صق ات
رب العققالمينش طبققن جققلح من ق بتحقيققه :عبققدالقادر محمققد عطققا مكتبققة العلققوم
والحكم المدينة.
 -34صالف الدين خلير العالئي ت )182وكتاب بعنوان شاألربعقين الم نيقة
بعيقققون فنونهقققا عقققن المعقققينش بتحقيقققه :مشقققهور ر سقققلمان القققدار األ ريقققة
2112ه

 -33كتققاب األربعققين علققى مققلاب المحققققين مققن الصققوفية ألبققي نعققيم األصققبهاني وقققد
سبه.
 -35كتققاب األربعققين البلققدان المترجمققة بكتققاب األربعققين المسققت ني بتعيققين مققا في ق عققن
المعين ألبي طاار النس ي سبه.
 -34كتاب األربعين البلدان ألبي القاسم بن عساكر وقد سبه.
 -35كتاب األربعين في األحاديث الطوار البن عساكر وقد سبه.
 -37كتاب األربعين في فظقر الجقود ألبقي محمقد القاسقم بقن عسقاكر ت811اقق) ابقن
المؤرخ.
 -38كتاب األربعين من مسموعات ببي القاسم عبدالرحمن األكاز ت132اق).
 -39كتاب األربعين في بربعين معنى ألبي مسلم عبدالرحمن النهاوندي ت133اق).
 -50كتقققاب األربعقققين المخرجقققة مقققن مسقققموعات ببقققي ح قققص عمقققر بقققن محمقققد القققدارقلي
ت811اق).
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 -35ببققو ال ظققر عبققدالرحيم العراقققي ت628اققق) ل ق شاألربعققون العشققاريةش
مطبوع بتحقيه :بدر البدر دار ابن حلم بيروت 2123اق واألحاديث مسندع.
 -37ببققو بكققر بققن الحسققين المرااققي ت628اققق) ل ق شبربعققون حققدي با عققن
قيخا مققن عقوالي المجيققلين بتخققريأل ابققن حجققرش طبققن بتحقيققه :محمققد
بربعققين شق ب
مطين الحاف مكتبة التوبة الرياض 2111اق واألحاديث مسندع.
 -38ابن حجر العسقالني ت631اق) ل عدع بربعينيات:
ب -شاإلمتققاع بققاألربعين المتباينققة بشققرط السققماعش طبققن بتحقيققه :صققالف الققدين
مقبور الدار السل ية الكويت 2116اق وطبن بتحقيه :محمد الميقاديني دار
ال قافة الدوحة 2112اق وطبن بتحقيه :مجدي السيد براايم مكتبة الققر ن
القققاارع 2121اققق وطبققن بتحقيققه :محمققد حسققن سققماعير دار الكتققب العلميققة
2126اق واألحاديث مسندع .قار السخاويَّ :
صن ها في سنة سبن و مانمائة
م بمالاا ..واشترط فيها اتصار السقماع فقي جميعهقا وشقرائط ك يقرع لقم يسقبه
ليها منها :ترتيبها على بحاديث العشرع المبشرع م علقى حقروز المعجقم مقن
السقتَّة والمقلااب
الصحابة م العبادلة األربعقة وفيهقا بحاديقث بصقحاب الكتقب ِّ
األربعة واير للك من االلتلامات ق َّصها في بسبوع) .)2
ب -شبربعققون حققدي با فققي ردع المجققرم عققن سققب المسققلمش مطبققوع بتحقيققه :ببققي
سحاه الحويني مؤسسة الكتب ال قافية 2118اق واألحاديث بال بسانيد.
 شاألربعون المنتقاع من صحيح مسلمش مطبوع بتحقيه :محمد المجلوب. -39شققم الققدين السققخاوي ت211اققق) ل ق شبربعققون حققدي با منتقققاع مققن
األدب الم رد للبخاريش مخطوط في دار الكتب المصرية برقم .2131
 -50جالر الدين السيوطي ت222اق) ل عدع بربعينيات:
ب -شاألربعون حدي با في قواعقد مقن األحكقام الشقرعية وفظقائر األعمقار واللاقدش
مطبوع بتحقيه :باحث الخلرجي دار المنقارع جقدع 2121اقق واألحاديقث ايقر
مسندع.
ب -شاألربعون حدي با من رواية مالك عقن نقافن عقن ابقن عمقرش طبقن بتحقيقه:
 )2الج قواار والققدرر فققي ترجمققة شققيا اإلسققالم ابققن حجققر  )882 /1وق صققها بي جمعهققا
ورتبها.
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ببي ال ظر الحويني األ ري طنطا 2121اق.
 شاألربعقققون فقققي الجهقققادش بتحقيقققه :مقققرلوه علقققي بقققراايم دار االعتصقققامالققققاارع 2116اقققق وطبقققن بتحقيقققه :محمقققد اللالقققي وعصقققام الحرسقققتاني دار
المكتب اإلسالمي 2121اق وبحادي اير مسندع.
 -51ببققو الحسققن محمققد بققن محمققد البكققري الصققديقي ت231اققق) وكتققاب
شاألربعون حقدي با البكريقة فقي الصقالع علقى خيقر البريقة صقلى اهلل عليق وسقلمش
تحقيه :سعيد اارون عاشور مكتبة اآلداب القاارع 2121اق.
 -52شم الدين محمد بن علي بن طولون الصالحي ت233اقق) وكتابق
شاألربعققون فققي فظققر الرحمققة والراحمققونش طبققن بتحقيققه :السققيد ببققو وع َّمققة دار
الصحابة طنطا 2121اق وطبن بتحقيه :محمد خير رمظان يوسز دار ابن
حلم بيروت 2128ه  )2واي بحاديث مسندع.
 -53يوسز بن عبداهلل األرميوني ت236اق) تلميل السيوطي ل شبربعون
حققدي با فققي فظققر سققورع اإلخققالصش طبققن بتحقيققه :طققاره الطنطققاوي مكتبققة
بيظققا شبربعققون حققدي با فققي فظققر يققة الكرسققيش
القققر ن القققاارع 2122اققق ولق
ب
طبن بالقاارع 2111اق.
 -55مال علي القاري ت2121اق) ل عدع بربعينات:
ب -شاألحاديقققث القدسقققية األربعينيقققةش تحقيقققه :ببقققي سقققحاه الحقققويني مكتبقققة
الصحابة جدع 2121اق.
ب -جم قن األربعققين فققي فظققر القققر ن المبققين تحقيققه :مسققعد السققعدني دار
الصحابة طنطا.
الجناف بق ربعين حقدي با فقي النكقافش تحقيقه :مشقهور
 شرفن الجناف وخ ض احسن ر سليمان المكتب اإلسالمي 2122اق وجميعها بدون لكر اإلسناد.
 -54سققماعير بقققن محمقققد العجلقققوني ت2281اققق) وكتابققق شعققققد الجقققوار
ال مقين فققي بربعقين حققدي با مقن بحاديققث سقيد المرسققلينش بتحقيقه :محمققد مطيققن
الحاف دار البشائر بيروت 2121اق.
كتابقا فقي األحاديقث األربعينيقة
 )2لكر المحققه بن المؤلقز ابقن طولقون لق سقت وعشقرون ب
بورداا في كتاب ال لك المشحون في بحوار محمد بن طولون).
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 -55محمد صديه حسن القنوجي ت2311اق) وكتاب شبربعقون حقدي با فقي
فظائر الحأل والعمرعش طبن بهوبار شااجهان 2123اق.
 -57يوسز بن سماعير النبهاني ت2331اق) لق كتقاب سقماه شاألربعقين
كتابا في كر كتاب بربعين حقدي با
من بحاديث سيد المرسلينش جمن في بربعين ب
طبقن فقي بيققروت بتصقحيح مؤل ق بمطبعققة صقب ار سقنة 2312اققق ويسقوقها بققال
قردا مققن للققك :شبربعققون حققدي با فققي مققدف السققنة ولم
سققناد وبعظققها طبققن م ق ب
البدعققققةش طبققققن بتحقيققققه :بسققققام الجققققابي دار الجققققابي وابققققن حققققلم بيققققروت
2123اق وكتاب األحاديث األربعين في فظر الجهاد والمجاادين دار البشائر
2111اق.
 -58محمد بن ياسين ال اداني ت 2121اق) ل شاألربعقون البلدانيقةش واقي
بلقدا طبقن فقي عقام 2381اقق قم
بربعين حدي با عن بربعقين
ب
شقيخا مقن بربعقين ب
طبعت دار البشائر عام 2111اق وبحادي مسندع.
 -59عبققداهلل بققن عبققدالرحمن بققن عقيققر ت 2131ه) ل ق عققدع بربعينققات
منها :شاألربعون فقي فظقر المسقاجد وعمارتهقا ممقا رواه شقيا الحنابلقة عبقداهلل
بن عقير ب سانيده عن شقيوخ ش تخقريأل :محمقد ناصقر العجمقي دار البشقائر
بيروت 2118اق.
وبلا يتبين بن العلماح تتابعوا الت ليز في الا ال ن لى الا العصر.
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الخققققاتمة
في نهاية الا البحث يمكن تلخيص ما سبه في نقاط:
األربعينققات مققن األج قلاح الحدي يققة التققي تعنققى بجمققن بربعققين حققدي با بو

بابا من ببواب العلم.
بربعين ب
سبب اختيار الا العدد ما روي فقي حقديث جمقن مقن الصقحابة -رظقي

اهلل عنهم -في الترايقب فقي ح ق بربعقين حقدي با والجقلاح الحسقن لمقن ح هقا
على اختالز في تحديد الجلاح.
تبين بعقد دراسقة طقره الحقديث بنق ظقعيز جقدًّا وال يصقلح لالحتجقا

والعمر.
مققن فوائققد دراسققة اققلا الحققديث بن ك ققرع الطققره فققي بعققض األحاديققث ال

صقحابيا ومقن للقك
شيئا فهلا الحديث روي عن خمسقة عشقر
ت ني من الحه ب
ب
كلها وااية وظعي ة.
تبققين بن منهجيققة تقويققة الطققره الشققديدع الظققعز ببعظققها منهجيققة

ببقدا منكقر
بعيدع عن طريقة النقاد للك بن االب اله الطره مناكير والمنكر ب
فققد يسقره بعقض
صحيحا ولو تتقابن عليق ال ئقام مقن النقا
فالخط ال يكون
ب
الرواع من بعض بو يد في حديث ال قة بو يتلقن .
بمققا بن الحققديث ظققعيز جققدًّا فقققد يستشققكر طالققب العلققم اققله الك ققرع

الكققا رع مققن المؤل ققات فققي اققلا البققاب مصققدرين كتققبهم بهققلا الحققديث ممققا ي يققد
عملهم ب وركونهم لي والواقن بن موققز المقؤل ين متبقاين فبعظقهم يخقالز
في النتيجة السابقة وير بن الحقديث بمجمقوع طرقق صقالح للتقويقة بو علقى
بقققر تقققدير صققالح بن ينتقققر بهققله الطققره مققن الظققعز الشققديد لققى الظققعز
أ
وحينئقل يعمقر بق فقي فظقائر األعمقار وبعظقهم يسقلم بتلقك النتيجقة
المحتمر
وبن ظعيز جقدًّا لكقن اعتمقاده علقى النصقوص العامقة فقي التبليق؛ وبن العقدد
اير مقصقود وبعظقهم تبقن سقنن مقن قبلق كطريقق مقن طقره التصقنيز ايقر
معتمققد علققى الحققديث وك يققر مققنهم نمققا اققم رواع بحاديققث ال علققم لهققم بالنقققد
والصناعة الحدي ية في ن صحة الحديث.
لهقلا النققوع مققن التق ليز فوائققد عققدع منهققا :جمقن األحاديققث فققي موظققوع

بيظا قد يكون جامعها من العلماح الراسخين فانتخاب وانتقاؤه سيكون
معين و ب
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بيظقا
ااية فقي الن اسقة وال ائقدع ومقا شاألربعقين النوويقةش ال مقن اقلا القبيقر؟ و ب
مققن فوائققداا :مققا يكققون فيهققا مققن تجديققد وابققداع وت ققنن فققي الت ق ليز حيققث ن
بعض المؤل ين يختار بربعين حدي با على نسه معين بو وصز معين كما سبه
بيققان للققك ظققافة لقى مققا يكققون فيهققا مققن فوائققد متنيققة واسققنادية حالهققا كحققار
ايراا من األجلاح الحدي ية.
ك ير من كتب الا ال ن تشقكر مقا يسقمى اليقوم بالحقديث الموظقوعي

حيث يجمن لك المؤلز بحاديث في موظوع معين.
المؤل قققات فقققي اقققلا البقققاب ك يقققرع جقققدًّا وققققد ققققار النقققووي فقققي مقدمقققة

األربعين :قد َّ
حصقى
صقنز العلمقاح -رظقي اهلل عقنهم -فقي اقلا البقاب مقا ال ي ا
حصقققون مقققن
مقققن المصق َّققن ات) قققم لكقققر طرفبقققا منهقققا قققم ققققار :وخالئقققه ال ي ا
المتقدمين والمت خرين) .ومن خالر الن ر والت تيش في بطون الكتقب والمعقاجم
وال هار واأل بات يتبين صحة ما قال رحم اهلل.
وفققي الختققام فك يققر مققن كتققب اققلا ال ققن ال لار فققي حيققل المخطوطققات لققلا حققري
بالباح ين اختيار المهم منها وتحقيقها وابرال ما فيها من ال وائد.
والحمد هلل اللي بنعمتق تقتم الصقالحات والصقالع والسقالم علقى رسقولنا محمقد
و ل وصحب بجمعين.
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