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 اإلبياـ وأثره عمى الراوي والمروي
 ممدوح محمد أحمد أحمد 
 .  -جامعة األزىر-ة أصوؿ الديف والدعوة بالزقازيؽقسـ الحديث وعمومو بكمي

    mamdohmohamed.28@azhar.edu.egاإللكتروني: البريد 
 الممخص :

فيذا البحث يتعمػؽ بػالمبيـو وقػد تػمنتو مبحثػيف بعػد المقدمػة وذيمتػو بخاتمػة 
مػبيـ وبيػاف القػرؽ بينػو وفيارس عممية. اشتمؿ المبحث األوؿ عمػى تعريػؼ ال

وبػػػيف الميمػػػؿ وكػػػذا المجيػػػوؿو مػػػو بيػػػاف أقسػػػاموو وطريػػػؽ الوقػػػوؼ عميػػػوو 
واألسباب الحاممة عمػى اإلبيػاـو وفاةػدة معرفػة ىػذا النػوع والوقػوؼ عميػوو وأمػا 
المبحػػث الثػػاني فتػػمنتو أثػػر اإلبيػػاـ عمػػى الػػراوي والمػػرويو مبيًنػػا القػػرؽ بػػيف 

و وأف التوثيؽ مو اإلبياـ ال يعتد بػو عمػى كوف المبيـ صحابًيا أو غير صحابي
الراجحو وأف اإلبياـ الجمعي ال يقيد توثيًقا عمى الصحيحو وكذا رواية الثقة عف 
المػػبيـو وأف الحػػديث الػػذي فػػي إسػػناده مػػبيـ يعػػد متصػػبًل بشػػرطوو ثػػـ فصػػمت 
القوؿ في الحديث الذي في سنده مبيـ متى يقبؿ ومتى يردو وأف حديث المبيـ 

 و ويتقوى بغيره.يعتبر ب
 الكممات المقتاحية: اإلبياـ وأثره و الراويو المروي
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The Thumb And Its Effect On The Narrator And The 

Narrator 

 Mamdouh Mohamed Ahmed Ahmed  
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Azhar University-. 

Email: mamdohmohamed.28@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research is related to the ambiguous, and I included 

two chapters after the introduction and appended with a 

conclusion and scientific indexes. The first topic included 

the definition of the ambiguous and a statement of the 

difference between it and the neglected as well as the 

unknown, with an explanation of its divisions, the way of 

standing on it, the reasons for the thumb, and the benefit 

of knowing this type and standing on it. Or a non-

companion, and that documentation with ambiguity does 

not count as the most correct one, and that the collective 

ambiguity does not benefit authentication on the correct, 

as well as the narration of trust on the authority of the 

ambiguous, and that the hadith in its chain of 

transmission is ambiguous is considered connected to its 

condition, then I separated the saying in the hadith in its 

chain of ambiguity when it is accepted And when to 

respond, and that the ambiguous hadith is considered by 

it and strengthened by others. 

keywords:The Thumb - Effect - Alraawi –Almarwi. 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميفو حمًدا يػوافي نعمػو ويكػافز مزيػدهو وأشػيد أف ال إلػو إال 
اهلل وحده ال شريؾ لوو وال ند وال نظيػرو وال شػبيو وال مثيػؿو تعػالى جػد ربنػا مػا 

شػػيد أف محمػػًدا عبػػده ورسػػولوو وصػػقوتو مػػف خمقػػو اتخػػذ صػػاحبة وال ولػػداو وأ
وحبيبو صمى اهلل عميو وعمى آلو وأصػحابو وأحبابػو التػابعيف ليػـ بنحسػاف إلػى 

 يـو الديف.
 وبعد ووو

فنف عمـ الحديث مف أشرؼ العمـو منزلة وأعبلىػا شػرًفا وقػدرًاو إذ ىػو الموتػح 
ممػػوو مػػو مػػا لمشػػكؿ القػػرآفو المقيػػد لمطمقػػوو والمخصػػص لعامػػو المقصػػؿ لمج

ينقرد بو مف أحكاـ لـ ينص عمييا القرآفو  لذا اىتـ بو العمماء حقًظػا وتػبًطاو 
جمًعا وتدويًنا وتصنيًقاو كما اجتيدوا في شرحو وتوتيحوو وتمييز صحيحو مف 
سقيمو و وقعدوا القواعد المعرفة بما يقبؿ ومػا يػرد مػف مروياتػوو ومػا مػف عمػـ 

صنقوا فيو مصنقاتو ومف العمـو التي تخدـ عمـ يخدمو إال وأدلوا فيو بدلوىـو و 
الحديث الشريؼ العمـ بمبيمات المتف واإلسنادو وثانييما أىـ ببل مػراء و فػاىتـ 
العمماء بالمبيماتو ما بػيف مقعػد لقواعػدهو مؤصػؿ لتػوابطوو وبػيف جػامو لمػا 
 جاء مبيًما مو محاولة الكشؼ عنو وتعيينو حتى تعددت في ذلؾ المصنقات. 

طالو كتب المصطمح وجد ما يتعمؽ بالمبيـ جاء  مقرًقا فػي غيػر موتػوو ومف 
ومنيا ما ذكر في غير مظانوو فأردت جمو ما يتعمؽ بالمسػألة فػي مكػاف واحػد 
فننو أقرب لئلفادةو مو تقريب ما ذكر في كتب المصطمح باألمثمة التطبيقية مف 

عمميػة فػي مصػنقاتيـ كتب الحديث ليتتح المرادو ونربط ما قعدوه بتطبيقاتيـ ال
 فتقرب قواعدىـ مف األفياـو مو تجمية أثر اإلبياـ عمى الراوي والمروي .

ف بقػي عمػى  وأف المبيـ ال ٌيرد في جميو أحوالوو بؿ يقبؿ في بعػض الحػاالت وا 
إبيامػػػو و وقػػػد جمعػػػت فػػػي ىػػػذا البحػػػث المتواتػػػو مػػػا يجمػػػي المػػػراد ويحقػػػؽ 

اوي والمػػروي و وتػػمنتو مقدمػػة المقصػػودو وسػػميتو ب اإلبيػػاـ وأثػػره عمػػى الػػر 
ومبحثيف وفيارسو أما المقدمة فأشرت فييا إلى أىمية الحديث النبػوي وجيػود 

 العمماء في خدمتوو واألسباب الحاممة عمى الكتابة في ىذا الموتوع .
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  -وأما المبحث األوؿ فعنوانو : تعريؼ المبيـ وبياف توابطو وتحتو مطالب :
اني : القػػػرؽ بينػػػو وبػػػيف الميمػػػؿ والمجيػػػوؿ . األوؿ : تعريػػػؼ المػػػبيـ . الثػػػ

الثالػػث : أقسػػاـ المػػبيـ  الرابػػو : ممػػف يكػػوف اإلبيػػاـ . الخػػامس : كيػػؼ يعػػرؼ 
السابو : متى  بدأ البحث عف المبيمػاتو يـ . السادس : أسباب اإلبياـ . المب

 الثامف : أشير المصنقات في المبيمات . التاسو : فواةد معرفة المبيمات . 
لمبحث الثاني فجاء تحت عنواف : أثر اإلبياـ عمى الراوي والمػروي . وأما ا -

 -وقسمت الكبلـ فيو إلى قسميف :
 األوؿ : أثر اإلبياـ عمى الراوي وتحتو مطالب :

بيػػاـ غيػػره . الثػػاني : اإلبيػػاـ بصػػيغة  األوؿ : القػػرؽ بػػيف إبيػػاـ الصػػحابي وا 
ي مػػف ال أتيػػـ كقولػػو التوثيػػؽ ىػػؿ يعتػػد بػػو    الثالػػث : ىػػؿ قػػوؿ الػػراوي حػػدثن

حػػدثني الثقػػة ل والرابػػو : اإلبيػػاـ الجمعػػي ىػػؿ يقيػػد توثيًقػػا . الخػػامس : روايػػة 
 الثقة عف المبيـ ىؿ يعد تعديبًل لو .

 الثاني : أثر اإلبياـ عمى المروي وتحتو مطالب : 
األوؿ : الحديث الذي في سنده مبيـ ىؿ ىو متصػؿ أو منقطػو ل  الثػاني حكػـ 

سنده مبيـ. الثالث : الحديث الذي في سػنده مػبيـ لػـ يتعػيف الحديث الذي في 
يقػػوي غيػػره ويتقػػوى بػػو. فػػنف كنػػت وفقػػت فممػػو الحمػػد والمنػػةو ولػػو القتػػؿ أواًل 
ف كانت األخرى فاهلل أسأؿ أف يقيؿ عثرتيو ويجبر تقصيري و إنو بكػؿ  وآخرًاو وا 

 جميؿ كقيؿو وىو حسبنا ونعـ الوكيؿ .
 وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد                                 

 
 

  
 
 

 -المبحث األوؿ : تعريؼ المبيـ وبياف توابطو  وفيو مطالب :
 . األوؿ : تعريؼ المبيـ 
 . الثاني : القرؽ بينو وبيف الميمؿ والمجيوؿ 
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 . الثالث : أقساـ المبيـ 

 . الرابو : ممف يكوف اإلبياـ 

 . الخامس : كيؼ يعرؼ المبيـ 

 س: أسباب اإلبياـ.الساد 

 .السابو : متى بدأ البحث عف المبيمات 

 .الثامف : أشير المصنقات في المبيمات 

 . التاسو: فواةد معرفة المبيمات 
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 المطمب األوؿ : تعريؼ المبيـ
المػػبيـ لغػػة اسػػـ مقعػػوؿ مػػف اإلبيػػاـ تػػد اإليتػػاح مػػف أبيػػـ األمػػر إذا خقػػي 

 .ؤبوأشكؿ
 .وٖب. واستبيـ عميو الكبلـ أي استغمؽوٕبلقتحووباب مبيـ أي مغمؽ ال ييتدي 

وفػػي االصػػطبلح : النػػاظر فػػي عبػػارات األةمػػة يظيػػر لػػو أف كػػبلـ بعتػػيـ فػػي 
تعريؼ المبيـ ينصب عمى مبيـ السند فقطو دوف غيره. كما في قوؿ ابف حجر 

 .وٗبفي النزىة : أو ال يسمى الراوي اختصارًا وفيو المبيمات
فيػو  راو لػـ يسػـ . فظػاىر كبلميمػا أف المػبيـ مػا  وقوؿ البيقػوني : ومػبيـ مػا

 كاف فيو راو لـ يعيف. فخرج ما ليس براو وىو ما يقو في المتف .
نمػا خػص  قمت : واهلل أعمػـ أنيمػا لػـ يقصػدا حصػر المػبيـ فػي مػبيـ السػندو وا 
ابف حجر مبيـ السند بالذكرو ألنػو فػي معػرض بيػاف رد الحػديث بسػبب الطعػف 

المػػتف ال تػػأثير لػػو فػػي قبػػوؿ الػػراوي والمػػروي وال ردىمػػاو فػػي الػػراويو ومػػبيـ 
 والبيقونيو ذكره اختصارًاو أو ألنو األىـ. وقد قاؿ العراقي في ألقيتو :            

َواةِ  ومبيـ  اْسما. َوِىيَ  اْلَحْيضِ  ِفي * * *  َكاْمرََأة  ُيَسمى َلـْ  َما الرُّ
. دٍ َسِعي يَأبِ  * * * رَاؽ اْلَحيّ  دَسي   َرَقى َوَمف  اْلُخْدِري 

فصدر البيػت األوؿ يقيػـ تخصيصػو لمػبيـ السػند بالػذكرو لكػف تمثيمػو يقيػد أف 
 قصد القسميف مًعا .

وقػػاؿ ابػػف الصػػبلح: معرفػػة المبيمػػات: أي معرفػػة أسػػماء مػػف أبيػػـ ذكػػره فػػي 
. وتبعو عمػى ذلػؾ كثيػر مػف أىػؿ العمػـ كػالعراقيو و٘بالحديث مف الرجاؿ والنساء

 . وٙبالسيوطي والسخاوي. وغيرىـواألبناسي و 

                                 
. الناشػػر مجمػػو المغػػة ٗٚ/ٔوالمعجػػـ الوسػػيط إلبػػراىيـ مصػػطقى وأحمػػد الزيػػات وآخػػريف ٔب

 العربية .
 . ط دار الكتب العممية بيروت . ٖٖٛ/ٗو المحكـ والمحيط األعظـ البف سيده ٕب

 . الناشر دار اليداية .ٜٖٓ/ٖٔو تاج العروس لمزبيدي ٖب

 ء .ط   مكتبة منارة العمما  ٘ٗو نزىة النظر صػ ٗب



 

 
01 

 إًذا فالمبيـ ما كاف في سنده أو متنو مبيـ غير مسمى رجبًل كاف أو امرأة .
 المطمب الثاني : القرؽ بيف المبيـ والميمؿ والمجيوؿ .

ال شؾ أف األنواع الثبلثة تشترؾ في عػدـ الوقػوؼ عمػى حػاؿ الػراويو واسػتبانة 
و آخػػرو فػػالمبيـ ال يػػذكر لػػو اسػػـ تػػبطو مػػف عدمػػوو لكػػف بينيػػا فػػرؽ مػػف وجػػ

كقوؿ الراوي عف رجؿ أو شيخو أما الميمؿ فيذكر الراوي باسمو أو كنيتػو التػي 
يشترؾ معو فييما غيرهو وال يذكر معو ما يميزه عنوو كقولو عػف محمػد أو أبػي 

 .وٖببكر مثبًلو ويشترؾ معو في ذلؾ غيره 
ـ يوثقػػو معتبػػرو وىػػو أمػػا المجيػػوؿ مػػف الػػرواة فيػػو مػػف ذكػػر اسػػمو ونسػػبو ولػػ

مجيػػوؿ الحػػاؿو أو عػػرؼ اسػػمو ونسػػبوو ولػػـ يشػػتير بطمػػب العمػػـو ولػػـ يعرفػػو 
 . وىو مجيوؿ العيف . وٗبالعمماءو وال يعرؼ حديثو إال مف جية راو واحد

وقد عد بعتيـ المبيـ ومجيوؿ العيف شيًةا واحًدا  فقاؿ : حافظ أحمد الحكمػي 
 في منظومتو المؤلؤ المكنوف:

ـُ *** مجػػيوؿ َعْيػٍف وُيسػّمى اْلُمْبَيـُ خاِمُسػيَ   ا اْلَمْجػُيوُؿ وىو ُيْقَس
وىػػػو ظػػػاىر كػػػبلـ ابػػػف كثيػػػر رحمػػػو اهلل حيػػػث قػػػاؿ : فأمػػػا المػػػبيـ الػػػذي لػػػـ 

. و٘بيسػػػـ أو مػػػف سػػػمي وال تعػػػرؼ عينػػػو ممػػػف ال يقبػػػؿ روايتػػػو أحػػػد عممنػػػاه
ورأيػػػػت مػػػػف عبػػػػر  عػػػػف اإلبيػػػػاـ بالجيالػػػػةو مثػػػػؿ ابػػػػف رشػػػػيد حيػػػػث قػػػػاؿ : 

                                                                             
 ٕٛٔو مقدمة ابف الصبلح صػػ ٔب

و المكتبػػة السػػمقية بالمدينػػة المنػػورةو الشػػذا ٕٚٗو انظػػر التقييػػد واإليتػػاح لمعراقػػي صػػػ ٕب
. ط مكتبة ابف رشػد و تػدريب الػراوي لمسػيوطيو ٖٓٚ/ٕالقياح البراىيـ بف موسى األبناسي 

. الناشػر مكتبػة ٕٚ٘ػ . الناشر مكتبة الرياض الحديثةو الغاية في شرح اليداية صػػػٕٖٗ/ٕ
 أوالد الشيخ لمتراث . 

مكتبػة الرشػدو شػرح ٕٚٙو ينظر : اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابف حجر لممنػاوي صػػ ٖب
 . الناشر دار األرقـ . بيروت .ٜٗٙنخبة القكر لمقاري  ص 

 . دار الكتب العممية بيروت  ٛٛو الكقاية في عمـ الرواية لمخطيب البغدادي صػ ٗب

 ٔٔتصار عمـو الحديث مو الباعث الحثيث لمحافظ ابف كثير صػ و اخ٘ب
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 كثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف عممػػػػػػػػػاء الروايػػػػػػػػػة وأربػػػػػػػػػاب النقػػػػػػػػػؿ أف قػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػراوي :األ 
المسػػػند    فػػػي معػػػدود ذلػػػؾ ونحػػػو ... واحػػػد غيػػػر وثنػػػا لنػػػا صػػػاحب حػػػدثنا

نمػػػا وقعػػػت الجيالػػػة فػػػي أحػػػد رواتػػػو . وقػػػاؿ  ؤبألنػػػو لػػػـ ينقطػػػو سػػػند لػػػو وا 
 بعض تبلمذة العراقي :   

 .وٕبقمت األصح أنو مسند ... لكف في  إسناده مف يجيؿ
ؿ ذلؾ في بعض كتب األصػوؿ. قمػت: ال شػؾ أف اإلبيػاـ نػوع جيالػةو وجاء مث 

بؿ ىو أشد صورىا خقػاءو ومػو جيالػة ذاتػو تجيػؿ عدالتػو وتػبطو و وقػد عػد 
الحافظ اإلبياـ سػبًبا مػف أسػباب الجيالػة كمػا فػي النخبػة وشػرحياو لكػف أطمػؽ 

ف اشتركا فػي  عميو العمماء اسًما خاًصا بو . فيختص كؿ منيما بما خص بو وا 
شيء بينيماو وال يحكـ عمى الراوي بالجيالة لمجرد وروده فػي اإلسػناد مبيًمػاو 

و قػػاؿ السػػخاوي: ال ينبغػػي الحكػػـ وٖبفقػػد يتعػػيف فتعػػرؼ حالػػو جرًحػػا أو تعػػديبلً 
باالنقطاع وال بجيالة الراوي المبيـ بمجرد الوقػوؼ عمػى طريػؽ كػذلؾو بػؿ البػد 

ومعيًنػػا فػػي طريػػؽ آخػػر فيعطػػؿ مػػف اإلمعػػاف فػػي التقتػػيش لػػةبل يكػػوف متصػػبًل 
 بحكمو االستدالؿ بو . أ ىػ 

فػػنذا لػػـ يوقػػؼ عمػػى تعيينػػو حكػػـ بجيالتػػو وقػػد أطمػػؽ الحػػافظ فػػي القػػتح وغيػػره 
الجيالة عمى الراوي الذي لـ يقؼ عمى تعيينوو ومػف ذلػؾ قولػو فػي حػديث ابػف 
أبي شيبة مف طريػؽ يزيػد بػف األصػـ أنػو حتػر عرًسػا قػدـ فيػو تػباب فػأخبر 

: ال آكمػػو وال  عبػػاس فػػأكثر القػػـو حولػػو فقػػاؿ بعتػػيـ قػػاؿ رسػػوؿ اهلل ابػػف 
 .وٗبأنيى عنو وال أحمو وال أحرمو 

                                 
 دار الكتب العممية . ٘و غرر القواةد المجموعة البف رشيد صػ ٔب

 الرياض .  –مكتبة نزار مصطقى الباز . مكة المكرمة  ٕٗٚ/ٔو فتح المغيث لمسخاوي ٕب

 ٕٗٚ/ٔو فتح المغيث ٖب

 قبمة .و الناشر دار ال ٖٕٗٛٗب  ٖٔٙ/ٕٔو المصنؼ ٗب
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ف كانػت مػف روايػة  قاؿ :  لـ تثبت ىذه المقظة وىي قولو ب ال أحمػوو   ألنيػا وا 
يزيد بف األصـ وىو ثقة و لكنو أخبر بيا عف قـو كانوا عند ابف عباسو فكانت 

 .ؤبـ يقؿ إنيـ صحابة حتى يغتقر عدـ تسميتيـ رواية عف مجيوؿ ول
. وٕبيعنػي األعػور . لػـ يسػـ ىػو وال أبػوه –وفي التيذيب قاؿ ابف أخي الحػارث 

 . وٖبوفي التقريب قاؿ : مجيوؿ 
:أحراـ التػب يػا رسػوؿ  وجاء في الصحيحيف مف حديث خالد أنو قاؿ لمنبي 
 . وٗبفو اهلل قاؿ: ال ولكنو لـ يكف بأرض قومي فأجدني أعا

 -المطمب الثالث : : أقساـ المبيـ : 
 -مف الممكف تقسيـ المبيـ تقسيمات متعددة باعتبارات مختمقة فمف ذلؾ :

أقساـ المبيـ مف حيث شدة غموتو وخقتوو فقد يرد المبيـ وفيو نوع  -ٔ
تعييف فيسيؿ الوقوؼ عميوو وقد ال يكوف كذلؾ فيكوف الخقاء فيو أشد 

 والوصوؿ إليو صعب .
وؿ : وىو أبيميا كما قاؿ النووي: رجؿ أو امرأةو سواء كػاف ذلػؾ فػي السػند األ 

 أو المتفو جاء مقرًدا أو مثنى أو جمًعا وىو كثير فييما .

الثاني: االبف والبنػت أي مػا قيػؿ فيػو ابػف فػبلف أو بنػت فػبلف فمػف األوؿ قػوؿ 
لنبػي سقياف بف عيينة حدثنا واةؿ بف داود عف ابنو عػف الزىػري عػف أنػس أف ا

 وابنو ىو بكر. وفي المتف كابف أـ مكتػـو و٘بأولـ عمى صقية بسويؽ وتمر .

                                 
 ط دار المعرفة . ٙٙٙ/ٜو فتح الباري ٔب

 . دار القكر بيروت .ٖٓٗ/ٕٔو  تيذيب التيذيب ٕب

 دار الرشد . –و ٕٜٗٛبرقـ ب  ٓٗٚو تقريب التيذيب صػػ ٖب

 ٔٚ/ٚيأكػػػؿ حتػػػى يسػػػمى لػػػو  و أخرجػػػو البخػػػاري ؾ األطعمػػػو بػػػاب مػػػا كػػػاف النبػػػي ٗب
 و ٜٙٗٔب  ٖٗ٘ٔ/ٖو ومسمـ كتاب الصيد باب اباحة التب ٜٖٔ٘ب 

و ط دار ٖٙٗٚب  ٜٖٙ/ٖو أخرجػػػو أبػػػو داود ؾ األطعمػػػة بػػػاب فػػػي اسػػػتحباب الوليمػػػة ٘ب
و وقػػاؿ حسػػف ٜ٘ٓٔالكتػػاب العربػػي بيػػروت والترمػػذي ؾ النكػػاح بػػاب مػػا جػػاء فػػي الوليمػػة ب

 غريب . 
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وابف المتبية وابف ِمرَبوو ومف الثاني قوؿ محمد بف عبدالرحمف عف ابنة حارثػة 
وىػػو عمػػى  بػػف النعمػػاف قالػػت حقظػػت ؽ والقػػرآف المجيػػد مػػف فػػي رسػػوؿ اهلل 

 وىي أـ ىشاـ بنت حارثة . ؤبالمنبر يـو الجمعة
فخػػرج فقػػاؿ اغسػػمنيا ثبلثًػػا أو  وقػػوؿ أـ عطيػػة توفيػػت إحػػدى بنػػات النبػػي 

 و وىي زينب. ويمحؽ بو األخ واألخت ونحوىما. وٕبخمًسا
الثالػػث : العػػـ والعمػػةو والخػػاؿ والخالػػة واألـ واألب ونحػػوىـ.  فمػػف األوؿ قػػوؿ 

. وىو عبػداهلل بػف زيػدو ومػف وٖبسعيد بف المسيب عف عباد بف تميـ عف عمو 
و ومف الثالث قوؿ وٗبلثاني قوؿ جميو بف عمير. دخمت مو عمتي عمى عاةشةا

. وخالػػو ىػػو مسػػافو بػػف و٘بمنصػػور الحجبػػي حػػدثني خػػالي عػػف أمػػي صػػقية 
 شيبة .

ومف الرابو قوؿ:الساةب بف يزيد ذىبت خالتي إلى النبي 
قاؿ الحافظ : لػـ  وٙب

 أقؼ عمى اسميا.
فاطمة بنػت قػيس قالػت طمقنػي زوجػي الرابو : الزوج والزوجة . ومف ذلؾ قوؿ 

 .وٚبثبلثًا 
                                 

دار المعرفػػة بيػػروت .  -ٜٔٔ/ٖو أخرجػػو النسػػاةي ؾ الجمعػػة بػػاب القػػراءة فػػي الخطبػػة ٔب
و عػف عبػداهلل بػف ٖٚٛب  ٜ٘٘/ٕؾ الجمعػة بػاب تخقيػؼ الصػبلة والخطبػة وىو عند مسمـ 

 محمد بف معف عف بنت لحارثة .

و .دار طػػػوؽ ٕٛ٘ٔبٗٚ/ٕو أخرجػػػو البخػػػاري ؾ الجنػػػاةز بػػػاب يجعػػػؿ الكػػػافور فػػػي آخػػػرهٕب
 و .ٜٖٜب  ٙٗٙ/ٕالنجاة . وىو عند مسمـ ؾ الجناةز باب في غسؿ الميت 

 و ٕٖٕٓب  ٗٙٔ/ٕ يتوتأ مف الشؾ حتى يستيقف و صحيح البخاري ؾ الوتوء باب الٖب

و دار إحيػػػاء التػػػراث ٖٗٚٛب  ٔٓٚ/٘و سػػػنف الترمػػػذي ؾ المناقػػػب بػػػاب فتػػػؿ خديجػػػة ٗب
 العربي بيروت .

 و .ٕٖٕٓب ٗٙٔ/ٕو سنف أبي داود ؾ المقطة باب في الحجر ٘ب

 و ٜٓٔب  ٜٗ/ٔو صحيح البخاري  ؾ الوتوء ٙب

و ط دار ٓٛٗٔب ٗٔٔٔ/ٕة ثبلثًػػا ال نققػػة ليػػا و أخرجػػو مسػػمـ ؾ الطػػبلؽ بػػاب المطمقػػٚب
 إحياء التراث العربي .
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 وزوجيا أبو عمرو بف حقص ويقاؿ أبوحقص بف عمرو بف المغيرة .
 أقساـ المبيـ مف حيث موتو اإلبياـ :  -ٕ

 -وينقسـ مف حيث موتو اإلبياـ إلى قسميف :

مبيـ السند : وىػو مػا أبيػـ ذكػره مػف الػرواة فػي األسػانيد فػي أي  - أ
 رجؿ أو شيخ ونحو ذلؾ . موتو منياو كقولو: حدثني

مبيـ المتف: وىػو مػا ذكػر فػي المػتف مػف األسػماء مبيًمػاو كقولػو  - ب
شػػيخ أو قالػػت امػػرأة ونحػػو ذلػػؾو وىػػذا القسػػـ  سػػأؿ رجػػؿ النبػػي 

 -عمى تربيف :

 ما كاف المبيـ فيو اسـ شخص كرجؿ وامرأة ونحو ذلؾ  . -ٔ

د أو ما كاف المبيـ فيو غيػر إنسػافو كنبيػاـ اسػـ دابػة أو مكػاف أو بمػ -ٕ
غيػػر ذلػػؾو فمػػف األوؿ مػػا جػػاء فػػي حػػديث أنػػس فػػي قصػػة مػػوت أـ 

. وجاء بيػاف نػوع ؤبحراـ ... فقربت إلييا دابة لتركبيا فصرعتيا فماتت
 ىذه الدابة في رواية أخرى  بفوقصتيا بغمة ليا شيباءو.

قػاؿ الحػافظ ىكػذا وٕبومف الثاني حديث أنس المدينة حػـر مػف كػذا إلػى كػذا     
 .وٖبجاء مبيًما

 وٗبوقد جاء تعيينيما عند البخاري ب المدينة حـر ما بيف عير إلى ثورو
ومف الثالث ما  جاء عند مسمـ مف حػديث أبػي ذر إنكػـ سػتقتحوف أرًتػا يػذكر 

. وفػي روايػة أخػرى و٘بفييا القيراط فاستوصوا بأىميا خيػرًا فػنف ليػـ ذمػة ورحًمػا
أو سورةو أو يـو أو سػاعة  عنده بستقتحوف مصرو كما يقو اإلبياـ السػػػـ آية

                                 
و ٜٜٕٚبٛٔ/ٗو أخرجو البخاري ؾ الجياد والسػير بػاب فتػؿ مػف يصػرع فػي سػبيؿ اهلل ٔب

 و ٕٜٔٔب  ٛٔ٘ٔ/ٖوىو عند مسمـ أيًتا 

 ٜٜ٘/ٕو وىػػو عنػػد مسػػمـ ٚٙٛٔب ٕٓ/ٖو أخرجػػو البخػػاري ؾ الحػػح بػػاب حػػـر المدينػػة ٕب
 و ٜٖٙٔب 

 .ٕٛ/ٗفتح الباري  وٖب

 و ٘٘ٚٙب  ٗ٘ٔ/ٛو أخرجو البخاري ؾ القراةض اثـ مف تبرأ مف مواليو ٗب

 و ٖٕٗ٘ب ٜٛٔٔ/ٗبأىؿ مصر  و أخرجو مسمـ ؾ فتاةؿ الصحابة باب وصية النبي ٘ب
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أو السقر أو المعدود . ومحؿ بياف ذلؾ الترب ليست الكتب التي عنيػت ببيػاف 
نما محؿ بيانيا كتب الشروحو أو جمو روايات الحديث وطرقو .     المبيـو وا 
 ومف الممكف تقسيمو أيًتا باعتبار الُمبِيـ . ويأتي بيانو في المطمب الرابو .

 يكوف اإلبياـ ل المطمب الرابو : ممف
الناظر في أسانيد األحاديػث وكػذا متونيػا يػرى أف اإلبيػاـ قػد يكػوف مػف الػراوي 
لنقسو لسػبب مػف األسػبابو مػف ذلػؾ مػا جػاء عنػد البخػاري وغيػره عػف فاطمػة 

فقالػت : إحػدانا تحػيض  بنت المنذر عف أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي 
 ؤبفي الثوب كيؼ تصنو ... الحديث 

رأة السػػاةمة ىػػي أسػػماء نقسػػياو قػاؿ الحػػافظ : وال بعػػد فػػي أف يػػبيـ الػػراوي والمػ
 .وٕباسـ نقسو 

فػي الصػبح ل  ومنو قوؿ محمد بف سيريف سةؿ أنس بف مالؾ : أقنت النبي 
 .وٖبقاؿ : نعـ 

 والساةؿ ىو ابف سيريف كما عند مسمـ ب قمت ألنسو فأبيـ نقسو .
لغيػر شػيخو فػي اإلسػنادو أو كػاف مػف وقػد يػبيـ الػراوي غيػرهو سػواء كػاف ىػذا ا

 فوؽ شيخو .
عمػى قبػر منبػوذ ...  فمف األوؿ : قوؿ الشعبي : أخبرني مف مػر مػو النبػي 

 .وٗبالحديث
 ولما سةؿ : مف حدثؾ قاؿ ابف عباس . وعند مسمـ : الثقة عبداهلل بف عباس.

                                 
و ومسػػػمـ ؾ الطيػػػارة بػػػاب ٕٕٚب ٘٘/ٔو أخرجػػػو البخػػػاري ؾ الوتػػػوء بػػػاب غسػػػؿ الػػػدـ ٔب

 و ٜٕٔ ب ٕٓٗ/ٔنجاسة الدـ وكيقية غسمو 

 ٖٖٔ/ٔو فتح الباري ٕب

و ومسػػمـ ؾ ٓٓٓٔب  ٕ٘/ٕو أخرجػػو البخػػاري ؾ الػػوتر بػػاب القنػػوت قبػػؿ الركػػوع وبعػػده ٖب
المسػػػػػاجد بػػػػػاب اسػػػػػتحباب القنػػػػػوت فػػػػػي جميػػػػػو الصػػػػػموات إذا نزلػػػػػت بالمسػػػػػمميف نازلػػػػػة  

 و . ٚٚٙب ٛٙٗ/ٔ

 و ٜٖٔٔب  ٙٛ/ٕو أخرجو البخاري ؾ الجناةز باب الصقوؼ عمى الجنازة ٗب
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 ومف الثاني : ما جاء عنػد عبػدالرازؽ عػف محمػد بػف مسػمـ وغيػره عػف ابػراىيـ
 .ؤببف ميسرة عف رجؿ  سماه فنسيتو

وعند الطحاوي فػي شػرح معػاني ارثػار عػف ابػف جػريح فػاؿ أخبرنػي عمػرو بػف 
وقػد سػماه نػافو  دينار أف نافو بف جبير أخبره عف رجػؿ مػف أصػحاب النبػي 

 وٕبفنسيتو 
 المطمب الخامس : كيؼ يعرؼ المبيـ ل

 مف ىذه األمور: نص العمماء عمى أمور بيا يتوصؿ إلى تعييف المبيـ 
وروده مسػػمى فػػي بعػػض الروايػػاتو ويمػػـز لػػذلؾ التخػػريح الموسػػوو  -ٔ

وتتبػػو طػػرؽ الحػػديث ورواياتػػوو فمػػا أبيػػـ فػػي طريػػؽ فقػػد يسػػمى فػػي 
.شريطة أف تكوف ىذه التسػمية محقوظػة وليسػت خطػأ مػف قبػؿ وٖبآخر

بعػض الػرواةو فربمػا سػمى فػي طريقػة أخػرىو وال يكػوف محقوًظػاو إنمػػا 
التسػػػمية كمػػػا يقػػػوؿ الشػػػيخ طػػػارؽ عػػػوض اهلل فػػػي المحقػػػوظ عػػػدـ 

 . وٗباإلرشاد
مثاؿ ذلؾ ما رواه جماعة مف أصػحاب الزىػري عػف الزىػري قػاؿ : حػدثني رجػاؿ 
مػػف األنصػػار لػػـ يسػػميـ أف عثمػػاف دخػػؿ عمػػى أبػػي بكػػر عػػف النبػػي صػػمى اهلل 

. ورواه عبداهلل بف بشر .عف الزىػري و٘بعميو وسمـ أنو سألو ما نجاة ىذا األمر
ف سعيد بف المسيب عف عثماف . قاؿ أبو زرعة : ىذا خطأ فيما سمى سػعيد ع

                                 
 و الكتب االسبلمية بيروت .ٕٔٛٙب  ٙٔ/ٗالمصنؼ و ٔب

 و دار الكتب العممية بيروت . ٔٓٛٗب  ٕ٘ٗ/ٕو شرح معاني ارثار ٕب

 .ٜٜٗ/ٗو فتح المغيث لمسخاوي ٖب

  ٜٛٔو اإلرشاد في تقوية األحاديث بالشواىد والمتابعات صػػ ٗب

فػػػػي كشػػػػؼ عػػػػالـ الكتػػػػب بيػػػػروت و والبػػػػزار كمػػػػا   -ٙ/ٔو أخرجػػػػو أحمػػػػد فػػػػي مسػػػػنده ٘ب
 مؤسسة الرسالة . وفي سنده مبيـ . -ٛ/ٔاألستار
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بػػف المسػػيب والحػػديث حػػديث عقيػػؿ ويػػونس ومػػف تابعيمػػا عػػف الزىػػري قػػاؿ : 
 .ؤبأخبرني مف ال أتيـ عف رجؿ مف األنصار عف عثماف

وذكر الدار قطني مف تابو عبداهلل بف بشر عمى ذلؾ و ثـ قاؿ : وكؿ ذلؾ وىـو 
. وفػي العمػؿ وٕبف الزىري قاؿ : حدثني رجاؿ مف األنصار لـ يسميـوالصواب ع

لمػػدار قطنػػي مثػػاؿ آخػػر. قػػاؿ فيػػو بعػػد أف ذكػػر الخػػبلؼ فػػي تسػػمية الصػػحابي 
بيامو فذكر مف سماه ثـ ذكر مف أبيمو ثػـ قػاؿ : ولػـ يسػموه وىػو المحقػوظ  وا 

 .وٖبعف خالد
سػػيريف: أخبرنػػي ومثػػاؿ مػػا ورد مبيًمػػا فػػي روايػػة معيًنػػا فػػي أخػػرى قػػوؿ ابػػف 

عبدالرحمف بف أبي بكرة عف أبي بكرة عف رجؿ آخر ىو أفتػؿ فػي نقسػي مػف 
وىػػذا الرجػػؿ ىػػو حميػػد بػػف عبػػدالرحمف . جػػاء  وٗبعبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػرة 

 . و٘بمصرًحا عند البخاري في موتو آخر
 تنصيص أىؿ الحديث وعمماء السير عميو . -ٕ

تػػب المصػػنقة فػػي ىػػذا البػػابو ويرجػػو إلػػى أقػػواليـ فػػي بيػػاف مػػف أبيػػـ إلػػى الك
وأجودىا المستقاد مف مبيمات المتف واإلسػناد لػولي الػديف أبػي زرعػة العراقػيو 
وكذا إلى فصؿ المبيمات فػي كتػب التػراجـ التػي عنيػت بػذلؾ و كتيػذيب الكمػاؿ 
لمحافظ المزيو وتيػذيب التيػذيب والتقريػب لمحػافظ ابػف حجػرو وتعجيػؿ المنقعػة 

أكثرىا فاةدة في ىذا الباب فتح الباري البف حجرو وقد لوو وأيًتا كتب الشروح و 
ينص اإلماـ منيـ عمى تعييف مف أبيـ في كتابو الػذي فيػو األحاديػث بأسػانيده 

 و أو يذكر ذلؾ عمى لساف بعض الرواة.

                                 
 و ٜٓٚٔب  ٕ٘ٙ/٘و العمؿ البف أبي حاتـ ٔب

 و. دار طيبة الرياض.ٚمسألة بٖٚٔ/ٔو العمؿ لمدار قطني ٕب

 و ٕٖٗٗمسألة ب  ٚٙ/ٗٔو المصدر السابؽ ٖب

 وٛٚٓٚب  ٓ٘/ٜباب : ال ترجعوا بعدي كقاًرا  -و أخرجو البخاري ؾ القتف  ٗب

 و ٔٗٚٔب ٙٚٔ/ٕأخرجو البخاري ؾ الحح باب الخطبة أياـ منى  و٘ب
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فمف األوؿ ما جاء عند النساةي عف أبي حمػزة عػف رجػؿ مػف بنػي عػبس. قػاؿ 
 .ؤببف زفرالنساةي: ىذا الرجؿ يشبو أف يكوف صمة 

وعند البييقي في السنف الكبرى مف طريؽ ىمػاـ قػاؿ حػدثنا  محمػد بػف جحػادة 
عف رجػؿ عػف عبػداهلل بػف أوفػى ... قػاؿ البييقػي : يقػاؿ ىػذا الرجػؿ ىػو طرفػة 

 .وٕبالحترمي
ومػػػف الثػػػاني : مػػػا قػػػد سػػػبؽ فػػػي المطمػػػب الرابػػػو مػػػف إبيػػػاـ الشػػػعبي البػػػف 

 كره.عباس .فيبيـ الراوي شيخو فنذا سةؿ عنو ذ
قاؿ أبو الحسف السميماني : كما يعرؼ ذلػؾ بتنصػيص الػراوي عػف المػبيـ كػأف 

 .وٖبيقوؿ إذا قمت: حدثني الثقة أو مف ال أتيـ فيو فبلف
قمت : لو وجد مثؿ ذلؾ ونحوه مف العبارات كأف يقوؿ : إذا رويت عف رجؿ ولـ 

كػذا مالػؾ اسمو فيو فبلف لكاف كما قاؿو لكف ما ورد فػي بيػاف مػراد الشػافعي و 
بمثؿ ىذه العبارة فبل يدخؿ معنا ىناو ألف مبناه عمى االجتياد واالستنباطو ممف 
جػػاء بعػػدىماو ولػػـ ينصػػا عمػػى شػػز مػػف ذلػػؾو لػػذلؾ تػػراىـ يختمقػػوف فػػي تحديػػد 

 المراد بذلؾ .
وقاؿ البييقي : وقد تكمـ شيخنا أبوعبػداهلل الحػافظ عمػى مػا أدى إليػو اجتيػادهو 

 وٗبتركتو ولـ يتبيف لي حقيقتو ف
 
 

                                 
 وٖٖٛٔب ٜٗٔ/ٕو السنف الكبرى ٔب

 –الناشػػر مجمػس داةػػرة المعػارؼ النظاميػػة  –و ٕٛٛ٘ب  ٙٙ/ٕو السػنف الكبػػرى لمبييقػي ٕب
 اليند .

 ٓٗٔو الجواىر السميمانية صػ ٖب

 .ٖٔٔ/ٕو مناقب الشافعي ٗب
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 المطمب السادس : أسباب اإلبياـ :
لئلبياـ أسباب منيا ما يختص بمبيـ السندو ومنيا ما يختص بمبيـ المتفو 

 -وقد يوجد مف األسباب ما ىو مشترؾ بينيما :
 -أواًل: أسباب اإلبياـ في السند :

  -لئلبياـ في السند عدة أسباب منيا :
ارًا  إلشتياره عندهو ومعرفة الحديث مف اإلختصار فيبيمو الراوي عنو اختص-ٔ

روايػػة الثقػػة عنػػد أىػػؿ العمػػـو أو يكػػوف قػػد سػػمو الحػػديث مػػف أكثػػر مػػف شػػيخ 
 فيصرح بأسماء بعتيـ ويبيـ آخريف.

قػػاؿ البييقػػي فػػي بيانػػو عمػػة إبيػػاـ الشػػافعي لػػبعض مشػػايخو: والػػذي البػػد مػػف 
ث عنػػد ثقػػة معرفتػػو أف تعمػػـ أنػػو لػػـ يحػػدث عػػف ثقػػة عنػػده لػػـ يوجػػد ذلػػؾ الحػػدي

معػػروؼ باسػػمو وحالػػوو فالحجػػة قاةمػػة بروايػػة المعػػروؼ الثقػػةو ولػػذلؾ كػػاف ال 
 .ؤبيطالب بتسمية الثقة عندهو ويكتقي بشيرتو فيما بيف أىؿ العمـ بالحديث

نمػا قػاؿ ذلػؾو ألنػو بمػ   وفي قػوؿ مسػمـ : حػدثنا غيػر واحػد قػاؿ الزركشػي : وا 
 .وٕبتعييف الواسطة عنده مبم  االشتيار الذي ال يحتاج معو إلى 

قمت ومف ذلؾ . ما جػاء عنػد البخػاري فػي أكثػر مػف موتػو : حػدثنا إسػماعيؿ 
بف أبػي أويػس عػف أخيػوو وىػو عبدالحميػد بػف أويػسو وعنػده وعنػد غيػره عػف 
ىشاـ عف أبيو عػف عاةشػةو فػأبوه ىػو عػروة و عػف أبػي بػردة عػف أبيػوو وىػو 

 أبوموسى األشعري .
سػػور وغيػػره . قػػاؿ الحػػافظ : المػػبيـ معػػروؼ وعنػػد البخػػاري عػػف عػػروة عػػف الم

نما لـ يسمو اختصارًا  و والمراد بغيره مرواف بف الحكـ .وٖبوا 

                                 
ىػػػ  ٜٖٓٔاألولػى سػنة –دار النصر لمطباعػة  -ٖٚٔ/ٕقي و مناقب الشافعي لئلماـ البيئب

 ـ.ٜٓٚٔ

 الرياض . –. الناشر أتواء السمؼ ٖ٘ٙ/ٖو النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ٕب

 .ٖٔٓ/ٔو فتح الباري ٖب
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ومف الثاني ما أخرج مسمـ مف طريؽ عبداهلل بف وىػب عػف عمػرو بػف الحػارث 
 .ؤبوالميث بف سعد وحيوة بف شريح وغيرىـ

أبيمػػوو  الشػػؾ : وقػػد يكػػوف السػػبب فػػي اإلبيػػاـو شػػؾ الػػراوي فػػي اسػػـ مػػف -ٕ
فيذكره مبيًما دوف التصريح باسمو خوًفا مف الوقوع في الخطأ. قػاؿ السػخاوي: 

 . وٕبمالـ يسمى في بعض الروايات أو جميعيا إما اختصارًا أو شًكا
ذكر البييقي أف الشافعي حيف صنؼ الكتػب الجديػدة بمصػر لػـ يكػف معػو أكثػر 

معػو أكثػر كتبػوو فربمػا كتبوو وكذلؾ حيف صنؼ الكتب القديمة بالعراؽ لػـ يكػف 
كاف يشؾ فيمف حدثو وال يشؾ في ثقتو فيقوؿ : أخبرنا الثقة. مثالو أف قاؿ في 
قسـ الصػدقات : أخبرنػا وكيػو بػف الجػراح عػف  زكريػا بػف إسػحاؽ فػذكر حػديث 
معاذ بف جبػؿ. وقػاؿ فػي كتػاب الزكػاة أخبرنػا وكيػو بػف الجػراح أو ثقػة غيػره أو 

ـ يشػؾ رواه عػف وكيػو و وحػيف صػنؼ كتػاب ىما عف زكريا بػف إسػحاؽ فممػا لػ
 .وٖبفرض الزكاة شؾ فأخرجو مخرج الشؾ

وعنػػد البخػػاري مػػف طريػػؽ قتػػادة عػػف أنػػس بػػف مالػػؾ أو عػػف رجػػؿ عػػف أبػػي 
 . قاؿ الحافظ ىذا الرجؿ يحتمؿ أف يكوف سعيد بف المسيب .وٗبىريرة ...

حدثػوو  النسياف : وقد يقو اإلبياـ في السػند بسػبب نسػياف الػراوي اسػـ مػف-ٖ
وقد يقو ذلؾ ممف دوف الراوي عف المبيـو فمػف األوؿ مػا جػاء عنػد أحمػد مػف 

. ومػف الثػاني مػا و٘بطريؽ النعماف بف سالـ قاؿ : سمعت إنساًنا ال أحقظ اسػمو
جاء عنػده أيًتػا مػف طريػؽ عبػدالممؾ بػف حسػيف  حػدثنا سػعيد بػف عمػرو بػف 

 ؤبو..سميـ قاؿ سمعت : رجبًل منا .قاؿ عبدالممؾ نسيت اسم

                                 
 و ٕٕٚٔب  ٔٔٚٔ/ٗو صحيح مسمـ ؾ السبلـ باب تحريـ الخموة األجنبية ٔب

 ٜٕٛ/ٗو فتح المغيث ٕب

 ٖٚٔ/ٕو مناقب الشافعي ٖب

 و ٜٛٓ٘ب ٕٙٔ/ٚو صحيح البخاري ؾ المباس باب الجعد  ٗب

 ٗٛ/ٗو .المسند لئلماـ أحمد ٘ب

  ٖ/ٖو السابؽ ٔب
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وعند أبي داود مف طريؽ عمر بف عطاء عػف يحيػى بػف يعمػر عػف رجػؿ أخبػره 
 .وٕبعف عمار زعـ عمر أف يحي سمي ذلؾ الرجؿ فنسي عمر اسمو 

تقخػػيـ شػػأف المػػبيـو فقػػد يػػبيـ الػػراوي اسػػـ شػػيخو معبػػرًا بصػػيغة تػػدؿ عمػػى -ٗ
ة تقخيمػػو وتبجيمػػو مػػف ذلػػؾ قػػوؿ أبػػي مسػػعود الشػػرمغولي : حػػدثنا الشػػيخ الثقػػ

وكاف أبو القتؿ محمد بػف ناصػر  وٖبالصالحو يقصد محمد بف حمد بف سميماف
يقوؿ فػي أماليػو : ثنػا الشػيخ الثبػتو ومػرة يقػوؿ : ثنػا الشػيخ الثقػةو ومػرة ثنػا 

 وٗبالشيخ الصالح الصدوؽ . يقصد المبارؾ بف عبدالجبار
ف عدـ معرفة الراوي اسـ مف روى عنوو ومف ذلؾ قوؿ ابراىيـ بف محمد بػ -٘

 .و٘ببركشة: سمعت شيًخا يحدث أبي وأنا غبلـ فحقظت ولـ أعرؼ اسمو
وفي شرح مشكؿ ارثار لمطحاوي ساؽ بنسناده إلػى عاصػـ بػف كميػب عػف أبيػو 

 قاؿ :حسبتو مف األنصار.
. وٙبثـ قاؿ الطحاوي : سػقط فػي كتػابي عػف رجػؿ مػف األنصػار ال أعػرؼ اسػمو

 يعني عف أبيو عف رجؿ مف األنصار.
ف المػبيـ غيػر مرتػي عنػد مػف أبيمػو لسػبب ال يتػر بالروايػةو وال أف يكو-ٙ

نما ألمر آخر فقد روى البخاري عف محمد بف يحػي الػذىمي  يقدح في الراويو وا 
وىو ثقة مػأموف وكػاف ال يصػرح بنسػبو فأىممػو فػي مواتػوو ونسػبو إلػى غيػر 

: . قػاؿ الحػافظ ؤبأبيو في أخرىو وفي موتو قاؿ : قاؿ بعتيـ عػف أبػي نعػيـ
 .وٕبىو محمد بف يحيى الذىمي

                                 
 و ٜٚٔٗب  ٜٕٔ/ٗو سنف أبي داود ؾ الترجؿ باب في الخموؽ لمرجاؿ ٕب

 ٙٗ/ٔ٘و تاريخ دمشؽ ٖب

 دار الكتب العممية بيروت  – ٜٖٗ/ٔو التقييد لمعرفة السنف والمسانيد ٗب

 ٛ٘ٔ/ٛابف عساكر  و تاريخ٘ب

 ىػ٘ٔٗٔط مؤسسة الرسالة صػػ –و ٖ٘ٓٓب   ٘٘ٗ/ٚو مشكؿ ارثار ٙب

 و ٓٛٛٙب  ٘/ٜو صحيح البخاري ؾ الديات باب مف قتؿ لو قتيبًل فيو بخير النظريف ٔب

   ٕٛٓ/ٕٔو فتح الباري ٕب
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نمػػا أبيػػـ البخػػاري اسػػمو فػػي الصػػحيحو ألنػػو لمػػا اقتتػػى  قػػاؿ ابػػف المنيػػر: وا 
التحقيػػؽ عنػػده أف تبقػػى روايتػػو عنػػو خشػػية كػػتـ العمػػـو وعػػذره فػػي قدحػػو فيػػو 
بالتأويؿ خشي عمى الناس أف يقعػوا فيػوو فننػو قػد عػدد مػف جرحػو وذلػؾ يػوىـ 

ىنػػا إلػػى البخػػاريو فػػأخقى اسػػمو وغطػػى أنػػو صػػدقو عمػػى نقسػػو فيجػػر ذلػػؾ و 
 .وٖبوسموو وما كتـ عميو فجمو بيف المصمحتيف . واهلل أعمـ بمراده

كػػوف الػػراوي المػػبيـ ثقػػة عنػػد مػػف أبيمػػوو ولػػيس كػػذلؾ عنػػد مػػف يحػػدثيـ   -ٚ
فيبيموو ليجوز حديثو وال يردو أو لعممو برغبة الناس عنو ألمر آخػرو وقػد عػد 

امر : كاف الثوري يدلس ل قػاؿ ال . قػاؿ : ألػيس ذلؾ مف التدليسو قيؿ ألبي ع
ذا عػرؼ  ال إذا دخؿ كورة يعمـ أف أىميا يكتبوف حديث رجػؿ قػاؿ حػدثني رجػؿ وا 

ذا عػػرؼ بالكنيػػة سػػماه ل   قػػاؿ : ىػػذا تػػزييف ولػػيس  الرجػػؿ باالسػػـ كنػػاه و وا 
 .وٗبتدليس

ى كراىية تسميتو لتعقو عنػدهو أو يكػوف مقروًنػا بثقػة معػيف فػبل يحتػاج إلػ-ٛ
 ذكره فيبيمو.

قاؿ عبداهلل بف أحمد : كاف أبي يحدثنا عف عمػرو بػف عبيػد وربمػا قػاؿ : رجػؿ 
. وعمرو بف عبيػد المعتزلػي : و٘بال يسميو ثـ تركو بعد ذلؾ وكاف ال يحدث عنو

 .وٙبكاف داعية إلى بدعتو اتيمو جماعة مو أنو كاف عابدا
سػقياف عػف رجػؿ.  وكاف وكيو إذا حدث عف سػقياف عػف مسػمـ األعػور يقػوؿ :
.وكػػاف يقعػؿ مثػػؿ ؤبقػاؿ عبػداهلل : قمػػت : لػـ ال يسػمو : قػػاؿ: أي أحمػد يتػعقو
 .وٕبذلؾ مو جويبر ال يسميو استتعافا لو .كما في العمؿ ألحمد

                                 
 ٓٛ/ٕو النكت عمى مقدمة ابف الصبلح لمزركشي ٖب

 .  ٓٛص  ٖٕٔ/ٔو  تدريب الراوي ٗب

 . المكتب االسبلمي . بيروت  ٕٔٚ/ٕالعمؿ لئلماـ أحمد  و٘ب

 و  ٔٚٓ٘ب  ٕٗٗو تقريب صػ ٙب

 .ٖٛٗ/ٔو السابؽ ٔب

 ٚ٘ٔ/ٖوالعمؿ لئلماـ أحمد ٕب
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وأخػػرج البخػػاري البػػف لييعػػة فػػي عػػدة مواتػػو  مقروًنػػا بغيػػرهو وال يسػػميو بػػؿ 
 .وٖبؿ : حدثنا حيوة وغيرهيبيمو و فعنده مف طريؽ عبداهلل بف يزيد المقري قا

وفػػي موتػػو آخػػر مػػف طريػػؽ ابػػف وىػػب قػػاؿ حػػدثني عبػػدالرحمف بػػف شػػريح 
. قػػاؿ الحػػافظ : وغيػػره ىػػو ابػػف لييعػػة أبيمػػو البخػػاري لتػػعقوو وجعػػؿ وٗبوغيػػره

 و٘باالعتماد عمى رواية عبدالرحمف 
وفػػي موتػػو آخػػر مػػف طريػػؽ ابػػف وىػػب قػػاؿ : حػػدثني مالػػؾ بػػف أنػػس . قػػاؿ : 

. والقاةػػؿ : أخبرنػػي ىػػو ابػػف وىػػبو  وٙبفػػبلف عػػف سػػعيد المقبػػري وأخبرنػػي ابػػف 
. قاؿ الحافظ : فكأف  وٗبوابف فبلف ىو عبداهلل بف زياد بف سمعافو وىو متروؾ

البخاري كنى عنو في الصحيح عمًدا لتعقو.  قمػت واالعتمػاد فػي ىػذا الحػديث 
 عمى مالؾ . وعند مسمـ شز مف ذلؾ .

 لمتف :ثانًيا : أسباب اإلبياـ في ا
االختصار فقد يسوؽ الراوي الحديث لئلستدالؿ بو عمى شز فيػروي مػف  -ٔ

الحديث ما يقي بغرتوو ويبيـ الساةؿ أو صاحب القصةو إذ الميـ ذكر مػا 
يؤيد قولوو ويرويو غيره كامبًل فيورد فيو ما أبيـ أو يذكر بعض مػف ذكػروا 

النبػػي  فػػي القصػػة ويػػبيـ آخػػريف إختصػػارًاو كمػػا فػػي حػػديث ابػػف عبػػاس أف
صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ ألشح أشػح عبػدالقيس إف فيػؾ خصػمتيف يحبيمػا 

 .ؤباهلل الحمـ واألناة 

                                 
 وٜٙ٘ٗب  ٛٗ/ٙو صحيح البخاري ؾ تقسير القرآف باب إف الذيف تتوفاىـ المبلةكة... ٖب

 و ٖٚٓٚب  ٓٓٔ/ٜو السابؽ ٗب

 .ٖٖٛ/ٖٔو فتح الباري ٘ب

 و ٜٕ٘٘ب  ٔ٘ٔ/ٖصحيح البخاري ؾ الرىف باب إذا ترب العبد فميجتنب الوجو و ٖٙب

 و ٕٖٖٙب  ٖٖٓو تقريب التيذيب صػػ ٚب

/ ٖو والترمػػذيٚٔب ٙٗ/ٔوشػػراةو الػػديف .. و أخرجػػو مسػػمـ ؾ اإليمػػاف بػػاهلل ورسػػولو ٔب
 و ٕٔٔٓب ٓٗ٘
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وجاء الحديث عند أحمد مطواًل مبيًنا فيو مف ىو األشح :... فقاؿ : مف سيدكـ 
 .وٕب: أىذا األشح وزعيمكـ فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بف عاةذ فقاؿ 

ألقرع بف حابس وعيينة بف حصيف فوجدوا النبي ومف حديث خباب قاؿ : جاء ا
  وٖبمو ببلؿ وعمار وصييب وخباب في أناس مف التعقاء مف المؤمنيف. 
ف كاف قػد عرفػو غيػرهو مػف ذلػؾ مػا  -ٕ عدـ معرفة الراوي اسـ مف أبيمو وا 

أخرجو البخاري مف طريؽ الزىري عف عبيػداهلل بػف عبػداهلل بػف عبػاس عػف 
قمػت ألبػي بكػر انطمػؽ بنػا إلػى إخواننػا  هلل عمر قاؿ : لما تػوفي رسػوؿ ا

مػػف األنصػػار فمقينػػا مػػنيـ رجػػبلف صػػالحاف شػػيدا بػػدرًا . فحػػدثت عػػروة بػػف 
. والقاةػؿ فحػدثت بػو وٗبالزبير فقػاؿ ىمػا عػويـ بػف سػاعدة ومعػف بػف عػدي

 عروة ابف شياب : فأبيـ اسميما لعدـ معرفتو بيماو وعرفيما عروة .
فػػي مجمػػس يحػػدث القػػـو جػػاءه  النبػػي  ومنػػو حػػديث أبػػي ىريػػرة : بينمػػا

 . ومثمو في كتب السنة كثير . و٘بأعرابي فقاؿ : متى الساعة

شؾ الراوي في اسـ مف أبيمو فيذكره مبيًما دوف التصريح باسمو خوًفا -ٖ
مػػف الوقػػوع فػػي الخطػػأو ال سػػيما أنػػو ال يتوقػػؼ عمػػى عػػدـ تعيينػػو مقسػػدةو 

 بينما قد يجـز غيره بالبياف دوف تردد .
مثالو حديث عبدالرحمف بف عوؼ : وقتؿ حمزة أو رجؿ آخر ىو خير منػي 

 .ؤبفمـ يوجد ما يكقف فيو إال بردة

                                 
سػػػناده تػػػعيؼ فيػػػو يحػػػي بػػػفٕٖٗ/ٖو مسػػػند أحمػػػد ٕب  . عػػػف بعػػػض وفػػػد عبػػػدالقيسو وا 

 عبدالرحمف العصري  وشياب بف عباد  وكبلىما مقبوؿ . وقاؿ الذىبي في يحي ال يعرؼ.

و وقاؿ البوصيري : ٕٚٔٗب   ٕٖٛٔ/ٕو أخرجو ابف ماجو ؾ الزىد باب مجالسة الققراء ٖب
 .ٜٕٔ/ٗىذا إسناد صحيح . مصباح الزجاجة 

 و .ٕٔٓٗب  ٙٛ/٘و أخرجو البخاري ؾ المغازي ٗب

 و .ٜ٘ب  ٕٔ/ٔالعمـ باب فتؿ العمـ  و أخرجو البخاري ؾ٘ب

 و.ٕٗٚٔب  ٚٚ/ٕو أخرجو البخاري ؾ الجناةز باب الكقف مف جميو الماؿ ٔب
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نسػػياف الػػراوي اسػػـ السػػاةؿ أو صػػاحب القصػػةو مػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء عنػػد -ٗ
المػرأة  البخاري مف طريؽ عطػاء عػف ابػف عبػاس قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل 

مػا منعػؾ أف تحجبػيف ..  مف األنصار سماىا ابػف عبػاس فنسػيت اسػميا :
.  والقاةػؿ : فنسػيت ىػو عبػدالممؾ بػف عبػدالعزيز بػف جػريح كمػا وٕبالحديث

قاؿ الحافظو ألنو وقو التصريح باسميا في موتو آخر مف طريػؽ عطػاءو 
 .وٖبويحتمؿ أف عطاء قد نسي اسميا لما حدث بو ابف جريح

مرة عف وعند النساةي في الكبرى مف طريؽ يزيد عف شعبة عف عمرو بف 
ـْ  َىػػؿْ  مصػػعب بػػف سػػعد قػػاؿ سػػػأؿ رجػػؿ أبػػي عػػف ىػػػذه اريػػة   ُقػػؿْ  ُنَنب ػػػُةُك

و  ٖٓٔ. اريػػػػة مػػػػف سػػػػورة الكيػػػػؼ بوٗب...  الحػػػػديث  ِباأْلَْخَسػػػػِريَف َأْعَمػػػػااًل 
والحػػديث عنػػد البخػػاري . والسػػاةؿ فيػػو ىػػو مصػػعبو قػػاؿ ابػػف حجػػر: فكػػأف 

 –يقصد يزيد  –يره الراوي نسي اسـ الساةؿ فأبيموو وقد تبيف مف رواية غ
 .و٘بأنو مصعب راوي الحديث

تحقير المبيـ ووصقو بالوصؼ الناقص مثالػو مػا جػاء فػي حػديث عاةشػة: -٘
فأتاه رجؿ فقاؿ: إف نساء جعقر وذكر بكاءىف فأمره أف ينياىف فػذىب ثػـ أتػاه 
الثانية لـ يطعنو فقاؿ انييف فأتػاه الثالثػة قػاؿ : واهلل لقػد غمبننػا يػا رسػوؿ اهلل 

عمت أنو قاؿ : فاحث في أفواىيف الترابو فقمت : أرغـ اهلل أنقؾ لـ تقعػؿ مػا فز 

                                 
 و ٕٛٚٔب  ٖ/ٖو أخرجو البخاري ؾ العمرة باب عمرة في رمتاف ٕب

 ٖٓٙ/ٖو فتح الباري  ٖب

سػناده صػحيحٕٔ٘ٔٔب  ٙٙٔ/ٓٔو أخرجو النسػاةي فػي الكبػرى ٗب  ٖٜ/ٙو والبخػاري  و وا 
 محمد بف جعقر عف شعبة بو . مف طريؽ ٕٛٚٗب
 . ٕ٘ٗ/ ٛو فتح الباري٘ب
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. قػاؿ ابػف حجػر: لػػـ ؤبمػف العنػاء ولػـ تتػرؾ رسػوؿ اهلل  أمػرؾ رسػوؿ اهلل 
 و.ٕبأقؼ عمى اسموو وكأنو أبيمو عمًدا لما وقو في حقو مف غض عاةشة منو

مى اهلل عميو وسمـ ومف حديث ابف مسعود في القاء سبل الجزور عمى النبي ص
 وىو يصميو      

والمبيـ في قولو أشػقى القػـو ىػو عقبػة بػف أبػي  وٖبوفيو : فانبعث أشقى القـو
 معيط .

التعظيـ والتقخيـ لمف أبيػـ كمػا فػي حػديث جػابر عنػد البخػاري : قػد تػوفي  -ٙ
 وٗباليوـ رجؿ صالح مف الحبشة.

 اء .ستر العمؿ الصالح طمًبا لئلخبلص وخوًفا مف الري -ٚ
فقػػػد يعمػػػؿ الصػػػاحب العمػػػؿ الصػػػالح وال يصػػػرح بنقسػػػو سػػػترًا لعممػػػو و طمًبػػػا 
لئلخػػبلص وعظػػـ األجػػرو وخوًفػػا مػػف الريػػاء المحػػبط لمعمػػؿو ومػػف ذلػػؾ حػػديث 

فممػا رفػو رأسػو مػف الركعػة  رفاعة بف رافو قاؿ : كنا يوًما نصمي وراء النبي 
ا كثيػرًا طيًبػا مبارًكػا قاؿ: سمو اهلل لمف حمػده قػاؿ رجػؿ : ربنػا ولػؾ الحمػد حمػدً 

فيػػو فممػػا انصػػرؼ قػػاؿ مػػف المػػتكمـ قػػاؿ أنػػا قػػاؿ : رأيػػت بتػػًعا وثبلثػػيف ممكػػا 
 .و٘بيبتدرونيا أييـ يكتبيا أواًل 

فػالمبيـ فػي قولػػو : قػاؿ رجػؿ : ىػػو الػراوي نقسػو . قػػاؿ الحػافظ : وال مػػانو أف 
 .ؤبيكنى عف نقسو لقصد إخقاء عممو

                                 
 ٕٛ/ٕو أخرجػػو البخػػاري ؾ الجنػػاةز بػػاب مػػف جمػػس عنػػد المصػػيبة يعػػرؼ فيػػو الحػػزف ٔب
 و ٜٜٕٔب 

 .ٚٙٔ/ٖو فتح الباري ٕب

 ٚ٘/ٔو أخرجػػو البخػػاري ؾ الوتػػوء بػػاب إذا  ألقػػي عمػػى ظيػػر المصػػمي قػػذًرا أو جيقػػة ٖب
 و ٕٓٗب

 و ٕٖٓٔب  ٙٛ/ٕبخاري ؾ الجناةز باب الصقوؼ عمى الجنازة  و أخرجو الٗب

 و .ٜٜٚب  ٜ٘ٔ/ٔو أخرجو البخاري ؾ ارذاف٘ب

 ٕٙٛ/ٕو فتح الباري ٔب
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سعيد في الرقية فقػاؿ بعتػيـ : نعػـ واهلل إنػي ويدخؿ في ذلؾ أيًتا حديث أبي 
 ألرقيو والقاةؿ ىو أبو سعيد .

إرادة الستر عمى مف أبيػـو لػةبل يقتتػحو كمػا فػي حػديث ابػف عبػاس : مػر -ٛ
بحاةط مف حيطاف المدينة أو مكػة فسػمو صػوت إنسػانيف يعػذباف فػي  النبي 

 وٕبقبورىما ... الحديث
وال أحػدىماو والظػاىر أف ذلػؾ كػاف عمػًدا  قاؿ الحافظ :لـ يعرؼ اسـ المقبػوريف

 .وٖبمف الرواةو لقصد الستر عمييما
ومثؿ ذلؾ أيًتا حديث عبداهلل بف عمرو بف العاص : قاؿ : قاؿ لي رسػوؿ اهلل 

 .وٗبيا عبداهلل ال تكف مثؿ فبلف كاف يقـو الميؿ فترؾ قياـ الميؿ
يػاـ مثػؿ ىػذاو قاؿ الحافظ : لـ أقؼ عمى تسميتو في شػز مػف الطػرؽ وكػأف إب

 .و٘بلقصد الستر عميو 
أو يريػػد السػػتر عميػػو لػػةبل ينكسػػر خػػاطره ويحػػرجو مػػف ذلػػؾ حػػديث أبػػي مسػػعود 
األنصاري قاؿ : كاف رجؿ مف األنصار يقاؿ لو أبوشعيب و وكاف لو غػبلـ لحػاـ 

 خامس خمسػة فػدعا رسػوؿ اهلل  فقاؿ : اصنو لي طعاًما أدعو رسوؿ اهلل 
إنػؾ دعوتنػا خػامس خمسػة   وىػذا  فقػاؿ النبػي خامس خمسػة فتػبعيـ رجػؿ 

ف شةت تركتو ... الحديث   . وٙبرجؿ قد تبعنا فنف شةت أذنت لو وا 
 ؤبقاؿ الحافظ : فأبيمو ولـ يعينو أدب حسف لةبل ينكسر خاطر الرجؿ 

                                 
 و . ٕٙٔب ٖ٘/ٔو أخرجو البخاري ؾ الوتوء باب مف الكباةر أف ال يستتر مف بولو ٕب

 .ٕٖٓ/ٔو فتح الباري ٖب

 ٗ٘/ٕتػػرؾ قيػػاـ الميػػؿ لمػػف كػػاف يقومػػو و أخرجػػو البخػػاري ؾ التيجػػد بػػاب مػػا يكػػره مػػف ٗب
 وٕ٘ٔٔب 

 ٖٛ/ٖو فتح الباري ٘ب

 و ٖٗٗ٘ب  ٛٚ/ٚو أخرجو البخاري ؾ األطعمة باب الرجؿ يتكمؼ الطعاـ إلخوانو ٙب

 .  ٔٙ٘/ٜو فتح الباري ٔب
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أو يريد الستر عميو ليكوف أبم  فػي اسػتعطافو وتػأليؼ قمبػوو وليكػوف عوًنػا لػو 
 عمى إقبلعو عف خطةو .
فػػي العديػد مػف المواقػػؼ يعػالح خطػػأ رآه أو بمغػو عػػف  ومػف ذلػؾ قػػوؿ النبػي 

بعض أصػحابو كػاف يقػوؿ   مػا بػاؿ أقػواـ   دوف التصػريح بأسػماةيـ رفًقػا بيػـ 
 وسترًا عمييـو واستمالة لقموبيـ و إذ التشيير بالنصح منقر مف قبولو.

 المطمب السابو : متى بدأ البحث عف المبيمات ل
نقس متشػػوقة إلػػى معرفػػة مػػا أبيػػـو متطمعػػة إلػػى معرفػػة مػػا خقػػي لمػػا كانػػت الػػ

عميياو حرص السمؼ عمى معرفة ما أبيػـ فػي القػرآف والسػنة منػذ وقػت مبكػرو 
وكاف مبدأ ىذا الحرص في عيد الصحابة رتي اهلل عنيـو وظير ىذا الحػرص 
مف ابف عباس كما في الصحيح عنو قاؿ: لـ أزؿ حريًصػا عمػى أف أسػأؿ عمػر 

المتيف قػاؿ اهلل ليمػا ِِإف َتُتوَبػا   عنو عف المرأتيف مف أزواج النبي رتي اهلل
فحججت معو فعػدؿ وعػدلت معػو بػاإلداوة فتبػرز  وٕبِإَلى المَِّو َفَقْد َصَغْت ُقُموُبُكَما{

حتػػى جػػاء فسػػكبت عمػػى يديػػو مػػف اإلداوة فتوتػػأ فقمػػت يػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػف 
ؿ اهلل عػز وجػؿ ليمػا ِِإف َتُتوَبػا ِإَلػى المَّػِو المتػاف قػا المرأتاف مف أزواج النبي 

 .وٖبَفَقْد َصَغْت ُقُموُبُكَما{فقاؿ : واعجبي لؾ يا ابف عباس عاةشة وحقصة
وعػدت ىػػذه الواقعػػة أصػػؿ فػػي البحػػث عػػف المبيمػػات واالىتمػػاـ بيػػا. وجػػاء فػػي 
رواية أخرى : مكثت سنة وأنا أريػد أف أسػأؿ عمػر عػف آيػة فمػا أسػتطيو ىيبػة 

 لو .
وظير مثؿ ىذا االىتماـ بالمبيـ والبحث عنو في جيؿ التابعيف فقػي االسػتيعاب 
البف عبدالبر عف عكرمة قاؿ اسػـ الرجػؿ الػذي خػرج مػف بيتػو ميػاجرًا إلػى اهلل 

                                 
 و ٗو سورة التحريـ آية ب ٕب

ومسػػمـ و  ٕٛٙٗب  ٖٖٔ/ٖو أخرجػػو البخػػاري ؾ المظػػالـ بػػاب الغرفػػة والعميػػة المشػػرفة ٖب
 وٜٚٗٔب ٘ٓٔٔ/ٕ
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ورسػػولو تػػمرة بػػف العػػيصو قػػاؿ عكرمػػة: طمبػػت اسػػمو أربػػو عشػػرة سػػنة حتػػى 
 .ؤبوققت عميو

 .وٕبمف قوؿ ابف عباسوفي الغوامض المبيمة ساؽ ىذا بسنده فجعمو 
كما اىتموا باالستقسار عف اسـ مف أبيـ مف الػرواةو ولػو كػاف الػذي أبيػـ ثقػًة 
معتمًدا الحتماؿ أف ال يكوف كذلؾ عند الساموو ومف ذلؾ ما جاء عنػد البخػاري 
مف طريؽ معتمر قاؿ سمعت أبي عف أبي عثمػاف قػاؿ : أنبةػت أف جبريػؿ أتػى 

: قمػػت ألبػػي عثمػػاف : ممػػف سػػمعت : أبػػي  وعنػػده أـ سػػممة ....قػػاؿ النبػػي 
 .وٖبل قاؿ : مف أسامة بف زيدىذا

ومف طريؽ سميماف الشيباني قاؿ : سمعت الشعبي قػاؿ : أخبرنػي مػف مػر مػو 
عمى قبر منبوذ فأميـ وصقوا عميو . فقمت : يا أبػا عمػرو مػف حػدثؾ  النبي 

 .وٗبفقاؿ ابف عباس
حػدثؾ ل قػاؿ : الثقػة مػف شػيده  وفي رواية أخرى لمحديث عند أبػي داود : مػف

 عبداهلل بف عباس .
واىتـ عمماء الحديث بيذا النوع مف عمػـو الحػديث ألىميتػوو وكبيػر فاةدتػوو مػا 
بيف معرؼ بو مقعد لو مبيف ألسبابو وفواةدهو وكاف ابػف الصػبلح أوؿ مػف فعػؿ 

 ذلؾ في مقدمتوو ثـ تبعو آخروف.
ي اإلسػناد أو المػتف أو فييمػا مًعػا وبيف ميتـ باألحاديث التي ورد فييا مبيـ فػ

فجمو ما وقؼ عميو منيا مو محاولة الكشؼ عف المبيـ فيياو وتعيينوو وظير 
 في ذلؾ العديد مف المؤلقات في ىذا الباب .

 المطمب الثامف : أشير المصنقات في المبيمات

                                 
 . ٖ٘٘/ٔو أسد الغابة  ٕٕ٘/ٔو االستيعاب ٔب

 .ٗٛٗ/ٔو غوامض األسماء المبيمة ٕب

و ومسػػمـ ٜٓٛٗب  ٕٛٔ/ٙو أخرجػػو البخػػاري ؾ فتػػاةؿ القػػرآف بػػاب كيػػؼ نػػزؿ الػػوحي ٖب
 و ٕٔ٘ٗب  ٜٙٓٔ/ٗ

 و ٚ٘ٛب  ٔٚٔ/ٔو أخرجو البخاري ؾ الوتوء باب وتوء الصبياف ٗب
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ألىمية ىذا القػف تعػددت مؤلقػات العممػاء فيػوو قاصػديف محاولػة بيػاف مػف ورد 
 -ا وتعيينو وجاءت المصنقات في ىذا الباب عمى قسميف :مبيمً 

األوؿ : مصنقات في المبيمات عامة ولـ تتقيد بكتاب بعينو مف كتب الحػديثو 
وىػػذا القسػػـ منػػو مػػا وتػػو لمبيمػػات السػػند خاصػػةو ومنػػو مػػا وتػػو لمبيمػػات 

 المتف فقطو ومنو ما وتو ليما مًعا فمف ىذا القسـ . 
لحػديث النبػوي لعبػدالغني بػف سػعيد المصػري وىػو الغوامض المبيمات فػي ا-ٔ

أوؿ كتاب صنؼ في ىذا القفو وأطمػؽ عميػو بعتػيـ : إيتػاح اإلشػكاؿ . وىػو 
 مطبوع 

األسػػماء المبيمػػة فػػي األنبػػاء المحكمػػة لمخطيػػب البغػػداديو وقػػد رتبػػو عمػػى -ٕ
 حروؼ المعجـ في الشخص المبيـ. وىو مطبوع 

عسػرو فػنف العػارؼ باسػـ المػبيـ ال  قاؿ السيوطي : وفػي تحصػيؿ القاةػدة منػو
. قمػػت وىػػو خػػاص ؤبيحتػػاج إلػػى الكشػػؼ عنػػوو والجاىػػؿ بػػو ال يػػدري مظنتػػو

 بمبيمات اإلسناد .
اإلرشػػادات إلػػى المبيمػػات لئلمػػاـ النػػووي اختصػػر فيػػو كتػػاب الخطيػػب  -ٖ

فحػػذؼ أسػػانيدهو وىذبػػو ورتبػػو عمػػى حػػروؼ المعجػػـ فػػي راوي الحػػديث مػػف 
وتمنو زيادات أخرى يسيرةو قػاؿ السػيوطي الصحابةو وىو أسيؿ لمكشؼو 

ومػػو ذلػػؾ فالكشػػؼ منػػو قػػد يصػػعبو لعػػدـ استحتػػار اسػػـ صػػحابي ذلػػؾ 
 الحديثو وفاتو أيًتا الجـ الغقير. وقد طبعتو دار ارفاؽ بالقاىرة

غوامض األسماء المبيمة الواقعة في متوف األحاديث المسندة ألبػي  -ٗ
ؿ. وىػو مطبػوع وىػو القاسـ خمػؼ بػف عبػدالممؾ المعػروؼ بػابف بشػكوا

أكبػػر كتػػاب فػػي ىػػذا النػػوع وأنقسػػوو وىػػو خػػاص بمبيمػػات المػػتفو وقػػد 
اختصػػػره غيػػػر واحػػػدو مػػػنيـ ابػػػراىيـ بػػػف محمػػػد بػػػف خميػػػؿ سػػػبط ابػػػف 
العجمػيو وأبػو الخطػاب أحمػد بػف واجػبو ومحمػد بػف حمػد بػف الحسػػف 

 ابف صاحب الصبلةو وعمى بف السراج بف الممقف.

                                 
 ٕٖٗ/ٕتدريب الراوي  ؤب
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مػف النسػاء والرجػاؿ ألبػي القتػؿ  إيتاح اإلشكاؿ فيمف أبيػـ اسػمو -٘
محمد بف طاىر المقدسػي القيسػرانيو وقػد جمػو فيػو نقػاةس حسػنة إال 

 أنو توسو فيو حتى أدخؿ فيو الميمؿ. وىو مطبوع 

اإلفصػػاح عػػف المعجػػـ مػػف إيتػػاح الغػػامض والمػػبيـو لقطػػب الػػديف  -ٙ
محمد بف أحمػد القسػطبلني جمػو فيػو كتػاب ابػف بشػكواؿ وابػف طػاىرو 

 عمييما زياداتو ورتبو عمى حروؼ المعجـ . وىو مطبوع .وربما زاد 

المسػػػػتقاد مػػػػف مبيمػػػػات المػػػػتف واإلسػػػػناد ألبػػػػي زرعػػػػة أحمػػػػد بػػػػف  -ٚ
عبػػدالرحيـ العراقػػي . جمػػو فيػػو كتػػاب الخطيػػب والنػػووي وابػػف بشػػكواؿ 
وابػػف طػػاىرو مػػو زيػػادات زادىػػاو ورتبػػو عمػػى األبػػوابو وىػػو أحسػػف مػػا 

 صنؼ في ىذا الباب  .  وىو مطبوع 

قيح فيـو أىؿ األثر البف الجوزي وليس الكتاب خاًصػا بالمبيمػات تم -ٛ
 ولكف نبو فيو عمى كثير منيا في معرض كبلمو .

 القسـ الثاني : مصنقات في مبيمات كتاب أو كتب خاصة .

 -فمف األوؿ :
التوتػػػيح لمبيمػػػات الجػػػامو الصػػػحيح ألبػػػي ذر أحمػػػد بػػػف ابػػػراىيـ  -ٔ

 العجمي . وىو مطبوع 
ظ ابػف حجػر ذكػر فػي فصػؿ مػف فصػولو ىدي الساري لمحػاف -ٕ

 المبيمات الواقعة في صحيح البخاري ثـ بينيا .

اإلفيػػػاـ بمػػػا وقػػػو فػػػي البخػػػاري مػػػف اإلبيػػػاـ لجػػػبلؿ الػػػديف  -ٖ
عبدالرحمف بف عمر البمقيني وقد اعتمد فيو عمى ما ذكػره ابػف 

 حجر في ىدي الساري . وىو مطبوع 

ف تنبيػػػو المعمػػػـ بمبيمػػػات صػػػحيح مسػػػمـ ألبػػػي ذر أحمػػػد بػػػ -ٗ
 إبراىيـ العجمي. وىو مطبوع  

ومف الثاني ما ذكره االماـ المزي في فصؿ المبيمات مف كتابو تيػذيب الكمػاؿو 
وىو كتاب وتو لرجاؿ الكتب السػتة ومػا يجػري مجراىػاو وكػذا فعػؿ الحػافظ بػف 
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حجر في التيذيب والتقريب ويمتحؽ بذلؾ ما فعؿ ابف األثير في جامو األصوؿو 
 ثير مف المبيمات في آخر كتابو . فقد اعتنى بتحرير ك

 المطمب التاسو : فواةد معرفة المبيمات .
 أواًل: فواةد معرفة مبيـ السند .

ومعرفة ىذا النوع مف األىمية بمكافو فعميو يتوقؼ الحكػـ عمػى الحػديث صػحة 
وتعًقاو قبواًل ورًداو فنف مف أبيـ اسمو ال تعرؼ عدالتو وال يستبيف لنا تبطوو 

 روايتو.فكيؼ تقبؿ 
قػػاؿ ولػػي الػػديف العراقػػي : وأمػػا مبيمػػات اإلسػػناد فػػبل يخقػػى شػػدة االحتيػػاج إلػػى 

. وقػػػػاؿ ؤبمعرفتيػػػػا  لتوقػػػػؼ االحتجػػػػاج بالحػػػػديث عمػػػػى معرفػػػػة أعيػػػػاف رواتػػػػو
 .وٕبالسخاوي :وىو فف جميؿ وكذا قاؿ القاري

فػراد غيػر واحػد مػف الحقػاظ  ويشيد ألىميتو اىتماـ الصحابة ومف بعدىـ بػوو وا 
 لتصنيؼ .لو با

وأمػػا قػػوؿ ابػػف كثيػػر وىػػو فػػف قميػػؿ الجػػدوى بالنسػػبة إلػػى معرفػػة الحكػػـ عمػػى 
 .وٖبالحديثو لكنو شيء  يتحمى بو كثير مف المحدثيف وغيرىـ

فكبلمو منصب عمى مبيـ المػتفو وقمػة فاةػدة ىػذا النػوع ليسػت عمػى اإلطػبلؽو 
نما بالنسبة إلى مبيـ السند المقيد في معرفة الحكـ عمى الحدي ثو وعميو يدؿ وا 

 كبلمو ىنا مو قولو بعد ذلؾ : 
وأىـ ما فيو ما رفو إبياًما في إسناده ... إلى أف قاؿ : فيذا أنقو ما في ىذا . 
فمعرفة مبيـ السند أىـ وأنقوو وليس فيو ما يدؿ عمى نقي أىمية معرفة مػبيـ 

 المتف مطمًقا.
 ومف فواةد معرفة ىذا النوع:

                                 
 . ٕٜ/ٔو المستقاد مف مبيمات المتف واإلسناد ٔب

 .ٕٚ٘و الغاية في شرح اليداية صػ ٕب

 ٔٔو اختصار عمـو الحديث عمى الباعث الحثيث  صػػ ٖب
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يو فنف النقس متشػوقة إلػى معرفػة مػا خقػي تحقيؽ الشيء عمى ما ىو عم -ٔ
و فنذا قاؿ الراوي : حػدثني الشػيخ الصػالح ؤبعميياو متطمعة إلى الوقوؼ عميو 

أو حدثني الثبت تطمعت النقس إلى معرفة مف ىوو والتثبت مػف ىػذا القػوؿ فػي 
 حؽ مف قيؿ فيوو كما في قوؿ غير واحد : حدثني الثقة أو مف ال أتيـ .

ـ عػػػف غيػػػره فػػػي حػػػاؿ االحتمػػػاؿو لػػػيعمـ اتصػػػاؿ السػػػند مػػػف تمييػػػز المػػػبي -ٕ
انقطاعػػوو وكونػػو موصػػواًل أو مرسػػبًل كػػأف يكػػوف فػػي السػػند مػػبيـ وصػػؼ بأنػػو 
أنصػػاريو ولػػـ يوصػػؼ بالصػػحبةو فيحتمػػؿ أف يكػػوف صػػحابًياو كمػػا يحتمػػؿ أف 
ف لـ يكف  يكوف تابعًياو فيذا المقب يطمؽ عمى الصحابة مف األنصار وأبناةيـ وا 

 .وٕبةو فبمعرفة مف ىو نعمـ اتصاؿ السند مف انقطاعو ليـ صحب
عػػف رجػػؿ مػػف  -وىػػو الشػػامي -فعنػػد النسػػاةي فػػي الكبػػرى مػػف طريػػؽ عطػػاء

: كمػػوا ىػػذا الزيػػت وادىنػػوا بػػو فننػػو شػػجرة قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -األنصػػار
 .وٖبمباركة

 والرجؿ األنصاري ىذا ىو أبو أسيد عبداهلل بف ثابت. وىو صحابي.
 د مف طريؽ أبي عمرو الشيباني عف رجؿ مف األنصار عف النبػي وعند أحم

 . وٗبقاؿ : الخيؿ ثبلثة ... الحديث
وىذا الرجؿ يحتمؿ أف يكوف تابعًيا كما يحتمؿ أف يكوف صػحابًياو فػنف كػاف 

ف كاف الثاني فيو موصوؿ و ولعمو األرجح .  األوؿ فالحديث مرسؿو وا 
تػبطو وزواؿ الجيالػة عنػوو معرفة حاؿ المبيـ مف حيػث العدالػة وال -ٖ

فيتسػػنى الحكػػـ عميػػو بمػػا يتناسػػب مػػو حالػػو مػػف الجػػرح أو التعػػديؿو 

                                 
 ٖٖٗ/ٕو تدريب الراوي ٜٔ/ٔو المستقاد ٔب

 ٕٛٓو توابط الحديث المبيـ لمشيخ أحمد جابر صػػػ ٕب

سػػػناده تػػػعيؼ فيػػػو عطػػػاء ٛٙٙٙب  ٖٕٗ/ٙو أخرجػػػو النسػػػاةي فػػػي السػػػنف الكبػػػرى ٖب و وا 
 الشامي مقبوؿ ولـ أر مف تابعو ولمحديث شواىد يرتقي بيا إلى الحسف لغيره.

سناده إلى ىذا المبيـ صحيح .  ٜٖ٘/ٔو أخرجو أحمد في المسند ٗب  . وا 
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والحكـ عمى حديثو بالقبوؿ أو الردو بعد مراعاة توفر شػروط القبػوؿ أو 
 .ؤبالرد فيمف دونو

معرفة شيخ الراوي إذا كػاف الشػيخ أيًتػا مبيًمػاو إذ ال يعػرؼ الثػاني  -ٗ
ذلػؾ مػا أخرجػو أبػوداود مػف طريػؽ مجاىػد . مف وٕبإال بعد معرفة األوؿ

بػاؿ ثػـ نتػح  عف رجؿ مػف ثقيػؼ عػف أبيػو قػاؿ : رأيػت رسػوؿ اهلل 
 . وىذا الرجؿ ىو الحكـ بف سقياف وقيؿ سقياف بف الحكـ.وٖبفرجو

قد يتبػيف كػوف المػبيـ صػحابًيا فتثبػت عدالتػوو كمػا يثبػت لػو شػرؼ  -٘
في جواىره فواةد الصحبةو ولمف روى عنو أنو تابعي. وذكر السميماني 

 أخرى منيا .

معرفة كوف المبيـ ممف روى عف شيخو قبؿ االخػتبلط أو بعػدهو إذا  -
 كاف شيخو قد رمي باالختبلط.

معرفػػة كػػوف المػػبيـ ممػػف لػػو مزيػػة فػػي شػػيخو مػػف قرابػػة أو طػػوؿ  -
 صحبة أو معرفة بحديثو ونحو ذلؾ .

ؾو وقد إذا تعيف المبيـ وكاف مدلًسا وقد رواه بالعنعنة يتوقؼ في ذل -
نحكػػـ عمػػى السػػند باالنقطػػاع وكػػاف قبػػؿ ذلػػؾ متصػػبًل فيػػو مػػبيـ عمػػى 

 .ؤبالراجح

  -ثانًيا : فواةد معرفة مبيـ المتف :

 -ولمعرفة مبيـ المتف فواةد منيا :

                                 
 .ٜٕٛ/ٗو  فتح المغيث لمسخاوي ٔب

 ٕٗٔو الجواىر السميمانية صػػ ٕب

و ورجالػو ثقػات . غيػر أف ٚٙٔب  ٘ٙ/ٔارة باب في االنتتاح و أخرجو أبو داود ؾ الطيٖب
الػػذىبي وابػػف حجػػر قػػاال: الحكػػـ بػػف سػػقياف فػػي حديثػػو اتػػطراب وذكػػر ابػػف عبػػداليادي فػػي 
شرحو لعمؿ ابف أبي حاتـ االختبلؼ في ىذا الحديث عمى أوجو عديدة ثـ قاؿ : وىذا الحديث 

ف كثر اتطرابو فمو أصؿ في الجممة   . ٕٖٔ/ٔوا 

 بتصرؼ .  ٖٗٔو صػػػ ٕٗٔالجواىر السميمانية صػػ و ٔب
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معرفة القتؿ ألىموو فنف كاف في الحديث منقبة عرؼ صػاحبياو وأنػزؿ -ٔ
ف ذلػؾ مػا جػاء عنػد المنزلة البلةقة بوو ويستقاد مػف ذلػؾ فػي ترجمتػو . مػ

في صدر النيار قاؿ : فجػاءه  مسمـ مف حديث جرير قاؿ كنا عند النبي 
قـو حقاة عراة مجتابي النمار...... إلى أف قاؿ :  فجاء رجؿ مف األنصػار 
بصرة كادت كقو تعجز عنيا بؿ قد عجػزت قػاؿ ثػـ تتػابو النػاس حتػى رأيػت 

: كأنػو مذىبػة فقػاؿ  كوميف مف طعاـ وثياب رأيت وجػو رسػوؿ اهلل يتيمػؿ
مف سف في اإلسػبلـ سػنة حسػنة فمػو أجرىػا وأجػر مػف عمػؿ بيػا بعػده مػف 

 وىو يعني ذلؾ األنصاري. وٕبغير أف ينقص مف أجورىـ شيء
وحػػػػديث: مػػػػف سػػػػره أف ينظػػػػر إلػػػػى رجػػػػؿ مػػػػف أىػػػػؿ الجنػػػػة فمينظػػػػر إلػػػػى 

.وسػػبؽ مػػف حػػديث رفاعػػة بػػف رافػػو الزرقػػي: فقػػاؿ رجػػؿ وراءه : ربنػػا وٖبىػػذا
حمد حمًدا كثيرًا طيًبػا مبارًكػا فيػو فممػا انصػرؼ قػاؿ : أيكػـ المػتكمـ ل ولؾ ال

 قاؿ أنا قاؿ : رأيت بتعة وثبلثيف ممًكا يبتدرونيا أييـ يكتبيا أواًل.
 
 
 

إحساف الظف بأىؿ القتؿ والسبؽو فقد يشتمؿ الحػديث عمػى مػا يشػيف مػف -ٕ
القعؿ السوء  قوؿ أو فعؿ فيحصؿ بتعييف المبيـ قطو جوالف الظف بغير صاحب

 أو يمتمس لو العذر  ؤبالذي ورد مبيًما
كما إذا كاف أعرابًيا أو حديث عيد بنسبلـو فمف األوؿ ما جاء مف حػديث جػابر 

يقسػػـ غنيمػػة بالجعرانػػة إذ قػػاؿ لػػو رجػػؿ : اعػػدؿ و   قػػاؿ : بينمػػا رسػػوؿ اهلل 
 .وٕبفقاؿ لو : لقد شقيت إف لـ أعدؿ ... الحديث

                                 
 و .ٚٔٓٔب   ٗٓٚ/ٕو أخرجو مسمـ ؾ الزكاة باب الحث عمى الصدقة  ٕب

 و .ٗٔب ٗٗ/ٔو ومسمـ ٜٖٚٔب  ٘ٓٔ/ٕو أخرجو البخاري ؾ الزكاة باب وجوب الزكاة ٖب

 .ٖٖٗ/ٕو تدريب الراوي ٔب

 وٖٖٛٔب ٜٔ/ٗمالو حًيا وميًتا و أخرجو البخاري ؾ فرض الخمس باب بركة الغازي في ٕب
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ويصرة التميمي رأس الخوارج و ومػف الثػاني حػديث أنػس وىذا الرجؿ ىو ذو الخ
. وىػػو ذو الخويصػػرة اليمػػانيو وصػػرحت بعػػض وٖبفػػي الػػذي بػػاؿ فػػي المسػػجد 

 الروايات أنو كاف حافًيا .
بقػوليـ: يػا محمػد دوف  ويدخؿ في ذلؾ مػا ورد مػف مخاطبػة األعػراب لمنبػي 

 مناداتو بالنبوة والرسالة.
عف حكػـ عارتػو حػديث آخػر فيسػتقاد بمعرفتػو قد يكوف ذلؾ المبيـ ساةبُل -ٖ

 .وٗبىؿ ىو ناسخ أو منسوخ إذا عرؼ زمف إسبلـ ذلؾ الصحابي
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني : أثر اإلبياـ عمى الراوي والمروي
 : أواًل : أثر اإلبياـ عمى الراوي وفيو مطالب 

بياـ غيره   األوؿ   : القرؽ بيف إبياـ الصحابي وا 
 يغة التوثيؽ ىؿ يعتد بو لالثاني : اإلبياـ بص

 الثالث : ىؿ قوؿ الراوي حدثني مف ال أتيـ كقولو حدثنا الثقة ل
 الرابو : اإلبياـ الجمعي ىؿ يقيد توثيًقا .

 الخامس : رواية الثقة عف المبيـ ىؿ يعد تعديبًل لو ل 

                                 
 و ٕ٘ٓٙب  ٕٔ/ٛو أخرجو البخاري ؾ األدب باب الرفؽ في األمر كمو ٖب

 ٖٖٗ/ٕو تدريب الراوي  ٜٔ/ٔو المستقاد ٗب
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 أواًل : أثر اإلبياـ عمى الراوي وفيو مطالب :
بياـ غيره المطمب األوؿ   : القرؽ بيف إبياـ  الصحابي وا 

المبيـ في السند ال يخمو مف حالتيفو إمػا أف يكػوف صػحابًيا أو غيػر صػحابيو 
فػػنف كػػاف صػػحابًيا فػػبل يتػػر إبيامػػو و وال يػػؤثر ذلػػؾ فػػي عدالتػػوو ألنيػػـ جميًعػػا 

لُػػػػوفَ  عػػػػدوؿ بتعػػػػديؿ اهلل ورسػػػػولو  ِمػػػػَف  ليػػػػـو قػػػػاؿ تعالىَِوالسَّػػػػاِبُقوَف اأْلَوَّ
ـْ َوَرُتػػوا َعْنػػُو{ اْلُمَيػػاِجِريَف َواأْلَ  نَصػػاِر َوالَّػػِذيَف اتََّبُعػػوُىـ ِبِنْحَسػػاٍف رَِّتػػَي المَّػػُو َعػػْنُي

و. ومف حديث عمراف بف حصيف: خيركـ قرني ثـ الذيف يمونيـ ثـ ٓٓٔالتوبة ب
 .ؤبالذيف يمونيـ ...الحديث

وقاؿ البييقي عند حديث أخرجو مف طريؽ أبي عمير بف أنس عف عمومػة لػو 
. وٕبقػػاؿ : أصػػبح أىػػؿ المدينػػة صػػياًما ... الحػػديث رسػػوؿ اهلل  مػػف أصػػحاب

 كميـ ثقات سموا أو لـ يسموا. وأصحاب النبي 
ال  وأخرجو مف طريؽ آخر وقاؿ: وعمومة أبي عمير مف أصحاب رسوؿ اهلل 

وجميػػور أىػػؿ العمػػـ عمػػى أف جيالػػة الصػػحابي ال تتػػر   وٖبيكونػػوف إال ثقػػات
 لعدالتيـ جميًعا .

لػـ يمػـز  طيػب : كػؿ حػديث اتصػؿ إسػناده بػيف مػف رواه وبػيف النبػي قػاؿ الخ
العمؿ بو إال بعد ثبوت عدالة رجالوو ويجب النظر في أحػواليـ سػوى الصػحابي 

و ألف عدالػػة الصػػحابة ثابتػػة معمومػػة بتعػػديؿ اهلل الػػذي رفعػػو إلػػى رسػػوؿ اهلل 
خباره عف طيارتيـو واختياره ليـ في نص القرآف  . وٗبليـو وا 

                                 
و ٕٓ٘ٙب ٔٚٔ/ٕو أخرجػػو البخػػاري ؾ الشػػيادات بػػاب مػػف ال يشػػيد عمػػى شػػيادة جػػور ٔب

 و ٖٕ٘٘ب ٜٗٙٔ/ٗ ومسمـ ؾ فتاةؿ الصحابة باب فتؿ الصحابة ثـ الذيف يمونيـ 

سناده حسف .٘٘ٗٛب ٜٕٗ/ٗو أخرجو البييقي في الكبرى ٕب  و قاؿ : وا 

 . ٖٙٔ/ٖو السنف الكبرى ٖب

 ٙٗو الكقاية صػػ ٗب
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اؿ ابف عبد البر: وليس حكـ الصاحب إذا لـ يسـ كحكـ مف دونو إذا لـ يسـ وق
. وسأؿ األثػـر اإلمػاـ أحمػد  ؤبعند العمماءو الرتقاع الجراحة وثبوت العدالة ليـ

قاةبًل : إذا قاؿ رجؿ مف التابعيف حدثني رجؿ مف الصحابة ولػـ يسػمو فالحػديث 
ف . وىذا منو مبني عمى عوٕبصحيح ل قاؿ : نعـ  دالة مف أبيـ مف الصحابة وا 

 لـ يسـ .
وخالؼ ابف حـز جميور العمماء في ذلؾو واعتبر جيالة الصاحب قادًحا يوجػب 

 رد الروايةو والتوقؼ فػي حػاؿ الػراويو وعمػؿ ذلػؾ بأنػو كػاف فػي زمػاف النبػي 
مػف كػاف يكػذب عميػوو وذكػر قصػة رجػؿ  منافقوفو كما أف فػي عصػر النبػي 

أرسػمو وأمػػره أف يحكػـ فػػي دمػػاةيـ  وادعػػى أف النبػػي أتػى حًيػػا مػف بنػػي ليػث 
فقاؿ كذب عدو اهلل. قاؿ فػبل يقبػؿ إال مػف سػمي  وأمواليـ فأرسموا إلى النبي 

 .وٖبوعرؼ فتمو
وقاؿ في موتو آخر : فبل يقبؿ حديث قاؿ فيو راويو عف رجؿ مف الصحابة أو 

ة القاتػمة حدثني مف صحب رسوؿ اهللو حتػى يسػميوو ويكػوف معموًمػا بالصػحب
 .وٗبممف شيد اهلل ليـ بالقتؿ والحسنى

ويرد عمى ابف حـز ما زعـ أف األةمة نصوا عمى إثبات الصحبة لمصاحب بػنص 
. و٘بصػحابي عمػػى ذلػؾ وكػػذا آحػاد التػػابعيفو بنػاء عمػػى قبػوؿ التزكيػػة مػف واحػػد

فنذا ثبتت الصحبة ثبػت مػا ترتػب عمييػا مػف العدالػة ونحوىػاو ثػـ إف كثيػرًا ممػا 
فػػي الصػػحابة ال تعػػرؼ إال أسػػماؤىـو وأيًتػػا لػػو استصػػحب اعتبػػار كػػوف  عػػدوا

الصحابي غير المشيور قػد يكػوف منافًقػا ألسػقطنا عػددا ممػف أثبػت أىػؿ العمػـ 
 صحبتيـو ورددنا أحاديث كثيرة رويت في كتب السنة مف جيتيـ .

                                 
 . ٜٗ/ٗو التمييد البف عبدالبر ٔب

  ٗٚو التقييد واإليتاح صػػ  ٜٗ/ٗو التمييد البف عبدالبرٕب

 ٕٔٔ/ٕو إحكاـ األحكاـ ٖب

 .ٖ٘ٔ/ٕو السابؽ ٗب

  ٜ/ٔالصابة و ا٘ب
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حػاؿ حياتػو فػبل  أما القصة التي استدؿ بيا عمى أنو كػاف يكػذب عمػى النبػي 
. وقػاؿ ابػف  ؤببت فقػي سػندىا صػالح بػف حيػاف قػاؿ فيػو البخػاري فيػو نظػر تث

 وٕبعدي : ما يرويو غير محقوظ 
وقاؿ ابف عدي : وىػذه القصػة ال أعرفيػا إال مػف ىػذا الوجػو. فظيػر تػعؼ مػا 

 ذىب إليو . 
 والصحيح ما ذىب إليو جماىير أىؿ العمـ.

حاليفو إمػا أف نقػؼ عمػى  وأما إف كاف المبيـ عير صحابي فبل يخمو أيًتا مف
 تعيينو أواًل .

فنف وققنا عمى تعينوو أمكننا  الوقوؼ عمى حالو جرًحا وتعديبًل مف خبلؿ أقػواؿ 
 األةمة فيوو وعند إذ نصقو بما يميؽ بحالو جرًحا أو تعديبًل .

ف لـ نقؼ عمى تعيينو بقي في عداد المجيوليفو ال تعرؼ عدالتو وال تبطوو  وا 
مف مجيوؿ العيفو فنف مف أبيـ اسمو ال تعرؼ عينو .فكيؼ  بؿ ىو أسوأ حاالً 

 .وٖبتعرؼ عدالتو وتبطو
وخػػالؼ فػػي ذلػػؾ األحنػػاؼ فقػػالوا بعدالػػة المػػبيـ إذا كػػاف مػػف أىػػؿ  -

 القروف الثبلثة القاتمةو مالـ يعرؼ عنو ما يزيؿ عدالتو .
قاؿ السرخسي : المجيوؿ مف القروف الثبلثػة عػدؿ بتعػديؿ صػاحب الشػرع 

مالـ يتبيف منو ما يزيؿ عدالتو فيكوف خبػره حجػة عمػى الوجػو الػذي  إياه و
. وىو محكي عف أبي حنيقة لكف خص ذلؾ بعصر التابعيف و لغمبة وٗبقررنا

 .  و٘بالعدالة عمييـ 

والصػػحيح األوؿو فقػػي التػػابعيف مػػف جػػرح وفػػييـ المجيػػوؿ الػػذي ال تعػػرؼ 
 حالو. وسيأتي ما يؤيد ذلؾ.

 اـ بصيغة التوثيؽ ىؿ يعتد بو لالمطمب الثاني : اإلبي
                                 

 . ٕ٘ٚ/ٗو  تاريخ البخاري الكبير ٔب

 . ٗ٘/ ٗو الكامؿ البف عدي  ٕب

 ٔٔ٘و شرح نخبة القكر لمقاري صػ ٖب

 ٕٖ٘/ٔو أصوؿ السرخسي ٗب

 ٕٙٔ/ٔو الغاية ٘ب
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اإلبياـ بصيغة التوثيؽ وىػو قػوؿ الػراوي حػدثني الثقػة ونحػوهو كالرتػا ومػف ال 
أتيـ مف غير أف يسميوو فنف كاف الذي قيؿ فيو ذلؾ صحابًيا فقػد سػبؽ القػوؿ 
فيوو ومف ذلؾ حديث أنس قاؿ : أخبرني بعض مف ال أتيـ مػف أصػحاب النبػي 

 اهلل  أنو قاؿ : بينما رسوؿ  ؤبوببلؿ يمشياف بالبقيو ... الحديث. 
وقوؿ ابف عباس : شيد عندي رجاؿ مرتيوف وأرتاىـ عندي عمر أف رسوؿ 

. وعنػد الترمػذي :  وٕبنيى عف الصبلة بعد الصبح حتى تشػرؽ الشػمس اهلل 
 . وٖبمنيـ عمر سمعت غير واحد مف أصحاب النبي 

ف كػػاف دوف الصػػحابي فقػػد اختمػػؼ العممػػاء  فػػي قبػػوؿ ىػػذا النػػوع مػػف التعػػديؿ وا 
 ورده عمى عدة أقواؿ ويسمونو بالتعديؿ مو االبياـ .

األوؿ : ذىب أكثر العممػاء مػف المحػدثيف واألصػولييف إلػى عػدـ اإلكتقػاء بمثػؿ 
ىذا التوثيؽ حتى يسػمى المػبيـو وبػذلؾ قػاؿ أبػوبكر الققػاؿ والخطيػب البغػدادي 

ف الصػػباغ والمػػاوردي والرويػػاني والصػػيرفي والقاتػػي أبػػو الطيػػب الطبػػريو وابػػ
 وغيرىـ .

قاؿ الخطيب : ولو قاؿ الراوي : حدثنا الثقػة وىػو يعرفػو بعينػو واسػمو ووصػقو 
إال أنػػو لػػـ يسػػمو لػػـ يمػػـز السػػامو قبػػوؿ ذلػػؾ الخبػػرو ألف شػػيخ الػػراوي مجيػػوؿ 
عندهو ووصقو إياه بالثقة غيػر معمػوؿ بػوو وال معتمػد عميػو فػي حػؽ السػامو  

 .وٗبإذا سماه الراوي بخبلؼ الثقة واألمانة  لجواز أف يعرؼ
 .و٘بوقاؿ ابف الصبلح: ال يجزئ التعديؿ مو اإلبياـ 

ف كػاف ثقػة عنػده فربمػا لػو سػماه لكػاف ممػف جرحػو  وسبب عدـ قبولو : أنػو وا 
 غيره بجرح قادح.

                                 
سناده صحيح .ٜٕ٘/ٖو أخرجو أحمد في مسنده ٔب  وا 

 ٕٓٔ/ٔالشػمس  و أخرجو البخاري ؾ مواقيت الصبلة باب الصبلة بعد القجػر حتػى ترتقػوٕب
 ؤٛ٘ب 

 ٖٖٗ/ٔو أخرجػػو الترمػػذي أبػػواب الصػػبلة بػػاب مػػا جػػاء فػػي كراىيػػة الصػػبلة بعػػد العصػػر ٖب
 وٖٛٔب 

  ٖٗٚ – ٖٖٚو الكقاية ص ٗب

 ٔٙو المقدمة ص ٘ب
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أو ربما يكوف ممف انقرد بتوثيقوو كما وقو لمشػافعي فػي ابػراىيـ بػف أبػي يحػي 
. ووثػؽ شػعبة ؤبلػـ يوثقػو غيػره. وىػو تػعيؼ باتقػاؽ المحػدثيف قاؿ النػووي: 

 .وٕبجابر الجعقي مو ما قيؿ فيو فقاؿ : إذا قاؿ : سمعت فيو مف أوثؽ الناس
ثـ إف عدولو عف تسميتو ريبة توقو في القمب منػو تػردًداو إذ لػو كػاف ثقػة فمػـ 

 لوٖبأبيمو
عمػف لػـ يسػمو لػـ وزاد الخطيب : أنو لو صرح بأف كؿ شػيوخو ثقػات ثػـ روى 

 .وٗبيعمؿ بتزكيتوو لجواز أف يعرؼ إذا ذكره بغير العدالة 
وصحح ىذا القوؿ الزركشي في البحر المحيطو والنووي ووافقو السػيوطي وابػف 

 .  و٘بحجر والسخاوي وغيرىـ 
نعػػـ إذا قػػاؿ العػػالـ كػػؿ مػػف أروي لكػػـ عنػػو وأسػػميو فيػػو عػػدؿ رتػػا مقبػػوؿ 

 . وٙبمنو لكؿ مف روى عنو وسماه الحديثو كاف ىذا القوؿ تعديبلً 
واستثنوا مف ذلؾ ما لو صدر مثؿ ذلؾ مف إمػاـ مجتيػد متبػو كمالػؾ والشػافعي 
كقى ذلؾ في حؽ  مف يوافقػو فػي المػذىب . قػاؿ ابػف الصػباغ   ألنػو لػـ يػورد 
ذلػػؾ احتجاًجػػا بػػالخبر عمػػى غيػػرهو بػػؿ يػػذكر ألصػػحابو قيػػاـ الحجػػة عنػػده عمػػى 

ى عنػػو ذلػػؾ. واختػػاره إمػػاـ الحػػرميفو ورجحػػو الحكػػـو وقػػد عػػرؼ ىػػو مػػف رو 
. وقاؿ ابف الصبلح :فنف كاف القاةؿ لذلؾ عالًما أجزأ ذلؾ في حؽ مف وٚبالرافعي

 .وٛبيوافقو في المذىب عمى ما اختاره بعض المحققيف

                                 
 .ٔ٘/ٕو فتح المغيث ٔب

 ٛٔٔ/ٕو الكامؿ البف عدي ٕب

 ٖٔٔ/ٔو تدريب الراوي  ٖٗٔو التقييد واإليتاح صػ ٖب

 .ٖٔٔ/ٔو تدريب الراوي ٕٜو الكقاية صػ ٗب

  ٖٓ٘/ٕو فتح المغيث ٜٖٗ/ٖو البحر المحيط  ٖٔٔ/ٔو انظر تدريب الراوي ٘ب

 ٕٜو الكقاية ص ٙب

  ٖٓ٘/ٖو والبحر المحيط ٖ٘/ٕو فتح المغيث  ٖٔٔ/ٔو تدريب الراوي ٚب

  ٔٙو مقدمة ابف الصبلح صػ ٛب
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الثاني : يقبؿ ىذا التعديؿو وىو ماش عمى قوؿ مف يحتح بالمرسؿ مف أجؿ أف 
لما حذفوو فكأنو عدلوو بؿ ىو في مسألتنا أولػى  المرِسؿ لولـ يحتح بالمحذوؼ

 .ؤببالقبوؿ لتصريحو فييا بالتعديؿ
ونقمو ابف الصباغ في العدة عف أبػي حنيقػةو وحجػتيـ فػي ذلػؾ زيػادة عمػى مػا 

 سبؽ .
أنو كما يقبؿ قولو فيو إذا عينػو فيقبػؿ قولػو إذا أبيمػو فننػو مػأموف  -

 في الحالتيف .
ًمػػا أو معيًنػػا يقتتػػي رجحػػاف ثػػـ إف توثيػػؽ العػػدؿ لغيػػره مبي -

صػػدقوو مػػو أنػػو موافػػؽ لؤلصػػؿو ورد التعػػديؿ مػػو اإلبيػػاـ يمػػـز 
منػػو تقػػديـ الجػػرح المتػػوىـ عمػػى التعػػديؿ الثابػػتو وىػػو خػػبلؼ 

 النظر. 

وىو قوؿ المجد ابف تيمية قاؿ : إذا قاؿ العدؿ الثقة حػدثني  -
ف  الثقة أو مف ال أتيمو  أو رجؿ عدؿ ونحو ذلػؾ فننػو يقبػؿ وا 

 .وٕبنا المرسؿ والمجيوؿو ألف ذلؾ تعديؿ صريح عندناردد

. وذىػب إلػى ىػذا ابػف وٖبواختاره محمد بف إبراىيـ الوزير ووافقػو الصػنعاني
 .وٗبالقيـ 

الثالث : التقصيؿ فنف عرؼ مػف عادتػو أنػو إذا أطمػؽ ذلػؾ أنػو يعنػي بػو معيًنػا 
ال فػبل  ذىب جميػور . والصػحيح األوؿ و وىػو مػو٘بوىو معروؼ أنو ثقة يقبؿ وا 

 العمماء .
 

                                 
 ٓ٘/ٕو فتح المغيث ٔب

 ٖٖٔو المسودة صػ ٕب

 . ٔٔٔ/ٕلمعاني تنقيح األنظار و توتيح األفكار ٖب

 ٙ٘ٗ/٘و زاد المعاد في ىدى خير العباد ٗب

  ٕٔٔ/ٕو توتيح األفكار  ٖٓ٘/ٖو البحر المحيط ٘ب
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 المطمب الثالث : ىؿ قوؿ الراوي حدثني مف ال أتيـ كقولو حدثنا الثقة ل
ال يظف أف الشافعي أوؿ مف أبيـ الراوي بمقظ مف ال أتيػـو فقػد سػيؽ إلػى ذلػؾ 
حتى استعمؿ في حؽ مف ثبتت عدالتوو مف ذلؾ قوؿ أنس بف مالػؾ رتػي اهلل 

.ومػف التػابعيف ؤب اب رسػوؿ اهلل عنو أخبرني بعػض مػف ال أتيمػو مػف أصػح
.وقػوؿ الزىػري : وٕبحذيقػة -يعني  –قوؿ ربعي بف حراش : حدثني مف ال أتيـ 

. ومف أتباع التابعيف قوؿ إسػماعيؿ مػف أبػي وٖبحدثني مف ال أتيـ مف األنصار
 .وٗبأمية: أخبرني الثقة أو مف ال أتيـ عف ابف عمر . وغيرىـ

قظ مف ال أتيـ توثيًقا أـ الو وفي مساواتو لقوؿ وقد اختمؼ العمماء في اعتبار ل
  -الراوي حدثني الثقة مف عدمو عمى قوليف:

فذىب فريؽ إلى أف قوؿ الراوي عف مف ال أتيـ ليس توثيًقا أصبًل  ألنػو  -ٔ
نقػػي لمتيمػػةو ولػػيس فيػػو تعػػرض إلتقانػػو وال أنػػو حجػػةو ونسػػب ذلػػؾ إلػػى 

 .و٘بوالرويانيالذىبيو وعزاه الزركشي إلي الصيرفي والماوردي 
يعنػػي  –قػػاؿ الػػذىبي فػػي السػػير : وقػػد كػػاف الشػػافعي مػػو حسػػف رأيػػو فيػػو 

إذا روي عنػػو ربمػػا دلسػػوو ويقػػوؿ أخبرنػػي مػػف ال  -ابػػراىيـ بػػف أبػػى يحػػي
. ولػو وٙبأتيـو فنجػد الشػافعي ال يوثقػو إنمػا ىػو عنػده لػيس بمػتيـ بالكػذب

 .وٚبكاف ثقة لصرح بذلؾ كما يقوؿ في غيره : أخبرني الثقة 

 

                                 
 ٜٕ٘/ٖو مسند أحمد ٔب

 ٖٙ٘/ٖو مشكؿ األثار ٕب

  ٜٜٔ/ٕٔو شعب اإليماف ٖب

 ٖٗ/ٕو أحمد في مسنده ٗب

 ٕٖٔ -ٖٔٔ/ٔو تدريب الراوي ٖٔ٘/ٖو البحر المحيط ٘ب

 . ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٛير أعبلـ النببلء و سٙب

 ٔٛٔ/ٔو تذكرة الحقاظ ٚب
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وفي فتح المغيث لمسخاوي : ونقى الشافعي لمتيمػة عمػف حدثػو ال يسػتمـز 
نقي التعؼو فنف ابف لييعة ووالد عمي ابف المديني وعبدالرحمف بػف زيػاد 
األفريقي وأمثاليـ ليسوا نتيميـ عمى السنفو وىػـ تػعقاء ال نقبػؿ حػديثيـ 

 .ؤبلبلحتجاج 
ذا صحيح غير أف ىذا إذا وصحح ذلؾ ابف السبكي مو االستثناء فقاؿ : وى

وقو مف الشافعي عمى مسألة دينية فيو والتوثيؽ سػواء فػي أصػؿ الحجػةو 
ف كاف مدلوؿ المقظة ال يزيد عمى ما ذكره الذىبي  .وٕبوا 

وقيؿ ىي صيغة توثيؽ وىي وقوؿ الراوي : حدثني الثقػة سػواء و وقيػؿ -ٕ
مػف قولػو: ىما في أصؿ التوثيؽ سواءو غيػر أف قولػو أخبرنػي الثقػة أعمػى 

 أخبرني مف ال أتيـ .
ف قيؿ تعمؿ القػراةف فػي مثػؿ ذلػؾ لمػا كػاف بعيػًداو فقػد يكػوف لقػظ  قمت : وا 
مػػف ال أتيػػـ بمعنػػى الثقػػة كمػػا فػػي قػػوؿ أنػػس أخبرنػػي مػػف ال أتيميػػـ مػػف 

و وكما في قوؿ ابف وىب : كؿ ما في كتاب مالؾ أخبرنػي أصحاب النبي 
. إف صػح ذلػؾ فقولػو ىػذا وٖبمف ال أتيـ مف أىؿ العمـ فيو الميث بف سعد 

 مبني عمى القيـ واالستقراءو ولـ ينص مالؾ عمى شز مف ذلؾ .
 المطمب الرابو : اإلبياـ الجمعي ىؿ يقيد توثيًقا .

ف جماعػػة مبيمػػيف لػػـ يسػػميـ كقولػػو: يقصػػد باإلبيػػاـ الجمعػػي روايػػة الػػراوي عػػ
حدثني قومي أو رجاؿ أو عدة مف أصحابنا ونحو ذلػؾو فيػؿ تػدؿ كثػرتيـ عمػى 

ف لـ يسموال   عدالتيـ وا 
قمػػت : بػػالنظر فػػي صػػنيو أىػػؿ العمػػـ وتطبيقػػاتيـ نجػػد أنيػػـ أمػػاـ تمػػؾ المسػػألة 

 فريقاف . 

                                 
 .ٗ٘/ٕو فتح المغيث ٔب

 ٕٖٔ/ٔو السابؽ و تدريب الراوي ٕب

 ٕٖٔ/ٔو تدريب الراوي ٖب
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ليـ العدالة فػي األوؿ : ذىبوا إلى أف كثرة عدد المبيميف تجبر جيالتيـ وتثبت 
الجممػػة وممػػف ذىػػب إلػػى ىػػذا الزركشػػي فقػػاؿ معمًقػػا عمػػى حػػديث : أال مػػف ظمػػـ 
معاىًدا أو انتقصو أو كمقو فوؽ طاقتو أو أخذ منو شيًةا بغيػر طيػب نقػس فأنػا 

سناده ال بأس بو وال يتره جيالة مف لـ يسػـ  ؤبحجيجو يـو القيامة . قاؿ : وا 
 .وٕبمف أبناء الصحابةو فننيـ عدد كثير

والسخاوي حيث قاؿ في تعميقو عمى الحديث السابؽ : وسػنده ال بػأس بػو وال -
. وٖبيتره جيالة مف لـ يسـ مف أبناء الصحابةو فننيـ عدد ينجبر بو جيالتيـ 

وتبعػػو عمػػى ذلػػؾ العجمػػوني فػػي كشػػؼ الخقػػاءو وقػػاؿ فػػي موتػػو آخػػر : رواه 
 .وٗبأبوداود بسند حسف

ييػا غيػر ىػذا الحػديث . فقػاؿ عنػد قصػة وجعؿ السخاوي ذلػؾ قاعػدة صػحح عم
أىػػؿ بغػػداد مػػو البخػػاري وقمػػبيـ األحاديػػثو وىػػي مرويػػة عػػف ابػػف عػػدي قػػاؿ : 
سمعت عدة مشايخ يحكوف وذكر القصة قاؿ السخاوي : وال يتر جيالة شيوخ 

 .و٘بابف عدي فيياو فننيـ عدد ينجبر بو جيالتيـ
يح عنػد حػديث شػبيب وممف ذىب إلى ذلؾ السيوطي حيث قاؿ في كتابو التوشػ

أعطػػاه دينػػارًا  بػػف غرقػػدة قػػاؿ سػػمعت الحػػي يحػػدثوف عػػف عػػروة أف النبػػي 
 .وٙبيشتري بو شاة فاشترى لو بو شاتيف

قاؿ : قدح بعتيـ في الحديث بنبياـ الحي وأجيب بػأنيـ جمػو يمتنػو تواطػؤىـ 
 .وٚبعمى الكذبو فبل يتر الجيؿ بأعيانيـو مو أف لو شواىد ومتابًعا

                                 
و ٖٗ٘ٓب  ٖٙٔ/ٖو أخرجو أبو داود ؾ الخراج باب في تعشير أىؿ الذمػة إذا اختمقػوا بالتجػارات ٔب

 عف عدة مف أبناء الصحابة.عف صقواف بف سميـ  ٕ٘ٓ/ٜوالبييقي في السنف 

 ط . دار الكتب العممية . ٖٖو الآللز المنثورة في األحاديث المشيورة ص ٕب

 ٙٔٙو المقاصد الحسنة صػ ٖب

  ٕٔٙو ٕٛٔ/ٕو كشؼ الخقاء ومزيؿ اإللباس ٗب

  ٓٛٗ/ٔو فتح المغيث ٘ب

 و ٕٖٗٙب  ٕٚٓ/ٗو أخرجو البخاري ؾ المناقب ٙب

 ٕٖٕٔ/٘ و التوشيح عمى الجامو الصحيحٚب
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. وقػػاؿ ؤبا عمػػى حػػديث : أال مػػف ظمػػـ معاىػػًدا : أبػػوداود بسػػند جيػػد وقػػاؿ معمقُػػ
ف كاف فيػو مػف لػـ يسػـ فػننيـ عػدة مػف أبنػاء  سناده جيد وا  عنو في الآللز : وا 

 .وٕبالصحابة يبمغوف حد التواتر الذي ال يشترط فيو العدالة
 .وٖبوسبقو إلى ذلؾ العراقي وتبعو األبناسيو في الشذا القياح

ني رًدا عمى مف تعؼ حديث شبيب سمعت الحي ...إف شبيًبا ال وقاؿ القسطبل 
نو قد أراد نقمو بوجو آكدو إذ فيو إشعار بأنو  يروي إال عف عدؿ فبل بأس بوو وا 

. وٗبلـ يسمو مف رجؿ فقطو بؿ مف جماعة متعددةو ربما يقيد خبرىـ القطو بػو 
فرجػاؿ مػف  وقاؿ السقاريني في غػذاء األلبػاب عػف حػديث فيػو إبيػاـ جمعػي ..

 بني سميـ جماعة يبعد أف ال يكوف فييـ ثقة . 
الثػػاني : وذىػػب فريػػؽ آخػػر إلػػى أف كثػػرة العػػدد ال تقيػػد شػػيًةاو وال تخػػرجيـ عػػف 
الجيالةو وال تثبت ليـ عدالةو وممف ذىب إلى ذلػؾ اإلمػاـ الشػافعي فقػد توقػؼ 
في حديث شبيب سمعت الحي فقاؿ: إف صػح قمػت بػوو وفػي روايػة أخػرى عنػو 

 .و٘بديث البارقي ليس بثابتح
وقاؿ البييقي : إنما تعؼ حديث البارقي ألف شبيب بػف غرقػدة إنمػا رواه عػف 

 .وٙبالحي وفييـ غير معروفيف
وممف ذىب إلى ذلؾ أيًتا الخطابي حيث قاؿ عف ىذا الحػديث : ومػا كػاف ىػذا 

 .وٚبسبيمو مف الرواية لـ تقـ بو الحجة

                                 
 ٛٔو الدرر المنتثرة  في األحاديث المشتيرة صػ ٔب

 ٛٔٔ/ٕو الآللز المصنوعة ٕب

 . ٖٚٗ/ٕو الشذا القياح  ٜٔٔ/ٔو وشرح التبصرة  ٕٗٙو التقييد واإليتاح صػ ٖب

  ٚٚ/ٙو إرشاد الساري ٗب

   ٕٖٛ/ٛو  ٖٔٔ/ٙو السنف الكبرى لمبييقي ٘ب

  ٕٖٛ/ٛو معرفة السنف ٙب

 ٘ٙٔ/ٕو معالـ السنف ٚب
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و وقػػاؿ ابػػف حجػػر فالحػػديث ؤبالػػة الحػػي وأعمػػو ابػػف الممقػػف فػػي التوتػػيح بجي
.وقػػاؿ المنػػذري فػػي الترغيػػب عنػػد حػػديث مػػف ظمػػـ وٕبتػػعيؼ لمجيػػؿ بحػػاليـ 

و والبمقينػي فػي محاسػف االصػطبلح فقػاؿ إسػناده وٖبمعاىًدا : واألبناء مجيولوف
 . وٗبجيد لوال ما فيو مف جيالة الذيف أخبر عنيـ صقواف بف سميـ 

فقػػاؿ فػػي االسػػتخراج عػػف حػػديث أال مػػف ظمػػـ وذىػػب إلػػى ذلػػؾ أيًتػػا ابػػف رجػػب 
 .و٘بمعاىًدا : ىذا مو تعؼ إسناده محموؿ عمى األخذ بغير حؽ 

وقاؿ ابف القطاف معمًقػا عمػى الحػديث السػابؽ: مػا مثمػو صػححو لمجيػؿ بػأحواؿ 
 .وٙبىؤالء األبناء

قمػػت وىػػو الصػػحيح فكثػػرتيـ ال ترفػػو الجيالػػة عػػنيـو أمػػا عػػف إخػػراج البخػػاري 
في الصحيح فموجود ما يقويو عنػده .مػف المتػابو فقػد تابعػو أبػو  لحديث شبيب

لبيد واسمو لمػازة وىػو صػدوؽ . ولمحػديث شػواىد أيًتػا . وقػاؿ الحػافظ : لكػف 
ليس في ذلؾ ما يمنو مف تخريجو وال يحطو عف شػرطوو ألف الحػي يمتنػو فػي 
ي العادة تواطؤىـ عمى الكذبو ويتاؼ إلػى ذلػؾ ورود الحػديث مػف الطريػؽ التػ

 .وٚبىي الشاىد لصحة الحديث
 
 
 
 

                                 
  ٜٜ٘/ٕٓو التوتيح شرح الجامو الصحيح ٔب

 .  ٖ٘ٙ/ٙو فتح الباري ٕب

 .ٚ/ٗو الترغيب والترىيب ٖب

 .ٕٕٔو محاسف االصطبلح صػػ ٗب

 ٙٛو االستخراج ألحكاـ الخراج صػػػ ٘ب

  ٜٜ٘/ٕو بياف الوىـ واإلبياـ ٙب

  ٖ٘ٙ/ٙو فتح الباري ٚب
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 المطمب الخامس : رواية الثقة عف المبيـ ىؿ يعد تعديبًل لو ل
أي إذا كاف الراوي عف المبيـ ثقة فيؿ تعد روايتو عنو مو اإلبياـ تعديبُل لو أـ 

 ال ل
  -اختمؼ العمماء في المسألة عمى أقواؿ منيا :

وو إذ لػػو عمػػـ العػػدؿ فيػػو جرًحػػا قيػػؿ روايػػة الثقػػة عػػف غيػػره يعتبػػر تعػػديبًل لػػ-ٔ
. وال يمػـز مػف إبيامػو لػو تػعقو  ؤبلذكرهو ولو لػـ يػذكره لكػاف غاًشػا فػي الػديف

عندهو فقد يبيمو لسبب آخر كصغر سنو أو ألمر آخر غيػر قػادح فػي عدالتػوو 
 وحكى ذلؾ عف الحنقية وىو قوؿ ابف المنير واختاره ابف القيـ كما في الزاد .

ىو قوؿ أكثر أىؿ العمـ. قاؿ ابف رجػب روايػة  الثقػة وقيؿ ليس بتعديؿ و  -ٕ
 . وٕبعف رجؿ ال تدؿ عمى توثيقو

وذىػػب آخػػروف إلػػى التقصػػيؿ فػػنف كػػاف ذلػػؾ العػػدؿ الػػذي روي عػػف  -ٖ
ال فػبل .  المبيـ ال يروي إال عف عدؿو كانت روايتػو عنػو تعػديبًل لػو و وا 
واختػػػاره غيػػػر واحػػػد مػػػف األصػػػولييف كارمػػػدي وابػػػف الحاجػػػب والػػػرازي 

 . قاؿ السخاوي : بؿ ذىب إليو جمو مف المحدثيف .وٖبوغيرىـ
قاؿ ابف رجب : اختمؼ الققياء وأىؿ الحديث في رواية الثقة عف رجؿ غير 
معػػروؼ ىػػؿ ىػػو تعػػديؿ لػػو أـ ال ل وحكػػى أصػػحابنا عػػف أحمػػد فػػي ذلػػؾ 
روايتػػػيفو وحكػػػوا عػػػف الحنقيػػػة أنػػػو تعػػػديؿو وعػػػف الشػػػافعية خػػػبلؼ ذلػػػؾو 

دؿ عمػى أنػو مػف عػرؼ منػو أنػو ال يػروي إال عػف والمنصوص عػف أحمػد يػ
ثقة فروايتو عف إنساف تعديؿ لوو ومػف لػـ يعػرؼ منػو ذلػؾ فمػيس بتعػديؿو 

 .وٗبوصرح بذلؾ طاةقة مف المحققيف مف أصحابنا وأصحاب الشافعي

                                 
 ٖٗٔ/ٔو تدريب الراوي ٔب

 ٕٖٛ/ٔو شرح العمؿ ٕب

 ٖٕٖ/ٕو اإلبياج في شرح المنياج ٙ٘/ٕو فتح المغيث ٖب

 ٕٖٛ/ٔو شرح العمؿ ٗب
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والصحيح أنو ليس بتعديؿو وىػو اختيػار الخطيػب وعػده غيػره بػاطبًل الغًيػاو 
 -ذلؾ ألمور :وصححو ابف الصبلح والنووي و 

أف التعػػديؿ مػػو اإلبيػػاـ ولػػو كػػاف مػػف عػػدؿ ال يقبػػؿ عمػػى  -ٔ
الصحيحو مو أف العدؿ قد عدؿ المبيـ وزكاهو فالمبيـ الذي لـ 

 يزؾ مف باب أولى . 
جػػواز كػػوف العػػدؿ ال يعػػرؼ عدالػػة مػػف أبيمػػوو فػػبل تكػػوف  -ٕ

روايتػػو عنػػو تعػػديبًل لػػو وال خبػػرًا عػػف صػػدقوو بػػؿ يػػروى عنػػو 
 ألغراض يقصدىا . 

العػػدؿ قػػد يػػروي عمػػف تكػػوف حالػػو غيػػر مرتػػية مػػو عممػػو  -ٖ
بحالوو ومو ذلػؾ يمسػؾ عػف ذكػر ذلػؾ وبيانػو. قػاؿ الخطيػب : 
وقػػد وجػػد جماعػػة مػػف العػػدوؿ الثقػػات رووا عػػف قػػـو أحاديػػث 
أمسػػكوا فػػي بعتػػيا عػػف ذكػػر أحػػواليـ مػػو عمميػػـ بأنيػػا غيػػر 
مرتػػػيةو وفػػػي بعتػػػيا شػػػيدوا عمػػػييـ بالكػػػذب فػػػي الروايػػػةو 

راء والمذاىبو ثـ مّثؿ لذلؾ بسػقياف الثػوري قػاؿ ثنػا وبقساد ار
ثوير بػف أبػي فاختػة وكػاف مػف أركػاف الكػذبو وبقػوؿ يزيػد بػف 
ىػػاروف حػػدثنا أبػػو روح وكػػاف مجنوًنػػا وكػػاف يعػػالح المجػػانيف 
وكػاف كػذاًبا  وقػاؿ رجػػؿ لشػعبو : ثنػا سػػقياف الثػوري عػف رجػػؿ 

 .ؤبفسألت عنو في قبيمتو فنذا ىو لص ينقب البيوت

أف الروايػػة مطمػػؽ تعريػػؼ تػػزوؿ بيػػا جيالػػة العػػيف بشػػرطوو  -ٗ
أمػػا العدالػػة فػػبل تثبػػت إال بػػالخبرة ومجػػرد الروايػػة عنػػو ال تػػدؿ 

 عمى الخبرة.

 

 
 

                                 
 ٜٔ-ٜٛو الكقاية ٔب
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 -ثانًيا : أثر اإلبياـ عمى المروي وفيو مطالب :
 األوؿ : الحديث الذي في سنده مبيـ متصؿ أو منقطو

 يـ الثاني : حكـ الحديث الذي في سنده مب
 الثالث : الحديث الذي في إسناده مبيـ لـ يتعيف ىؿ يقوي غيره أو يتقوى بو  
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 -ثانًيا : أثر اإلبياـ عمى المروي وفيو مطالب :
 المطمب األوؿ : الحديث الذي في سنده مبيـ متصؿ أو منقطو

 -اختمؼ العمماء في المسألة عمى أقواؿ عدة :
سػمية الحػديث الػذي فػي سػنده مػبيـ مرسػبًلو فذىب فريؽ مف العمماء إلى ت-ٔ

مف ىؤالء أبوداود  حيث ذكر المبيمات في كتابو المراسيؿو وسمى البييقي مػا 
رواه التابعي عف رجؿ مف الصحابة لـ يسـ مرسبًلو فقػد ذكػر حػديثًا مػف طريػؽ 

.. ثـ قػاؿ : رواتػو ثقػات إال أف  حميد بف عبدالرحمف عف رجؿ صحب النبي 
 .ؤبـ الصحابي الذي حدثوو فيو بمعنى المرسؿ إال أنو مرسؿ جيدحميًدا لـ يس

وأطمؽ النووي في غير موتو عمى رواية المبيـ مرسبًلو وسمى الجويني الذي 
سػحاؽوٕبفي إسناده مػبيـ مرسػبًل أيًتػا . ولعميػـ قصػدوا وٖب. واختػاره الشػيخ أبوا 

 عو.المرسؿ بمعناه العاـ مالـ يتصؿ إسناده عمى أي وجو كاف انقطا
. وٗبوعػده آخػروف منقطًعػا مػػنيـ الحػاكـ إذا لػـ يػأتي مقسػػرًا فػي طريػؽ آخػػر-ٕ

. وأطمػؽ عميػو البييقػي منقطًعػا أيًتػا . و٘بوابف القطاف في بيػاف الػوىـ واإلبيػاـ
فقػػي المثػػاؿ السػػابؽ مػػف سػػننو ذكػػره فػػي معرفػػة السػػنف وارثػػار ثػػـ قػػاؿ : فننػػو 

 . وىو ظاىر كبلـ إماـ الحرميف .وٙبمنقطو
والقوؿ الثالث أنو متصؿ في سنده مبيـو وىو الذي عميو أكثر أىػؿ العمػـو  -ٖ

وحكاه البقاعي عف الجميػور. قػاؿ ابػف رشػيد العطػار: والػذي عميػو األكثػر مػف 
عمماء الرواية وأرباب النقؿ أف قػوؿ الػراوي: حػدثنا صػاحب لنػا وثنػا غيػر واحػد 

                                 
 .ٜٔٔ/ٔو السنف الكبرى ٔب

 .ٕٙٛ/ٔو توتيح األفكار ٕب

 .ٖٜو جامو التحصيؿ ص ٖب

 .ٔٙ٘/ٕو النكت لمحافظ ٖٖو ومقدمة ابف الصبلح صٓٚو معرفة عموـ الحديث صػ ٗب

 . ٕ٘ٛ/ٔو وانظر توتيح األفكار  ٖٚو  ٕٛ/ٖو ٕٗٗ/ٕو بياف الوىـ واإلبياـ ٘ب

 ٜٛٗ-ٜٚٗ/ٔو معرفة السنف ٙب
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نمػا وقعػت الجيالػة ... ونحو ذلؾ معدود في المسندو ألنو لـ ينقطو لو سند و وا 
 . ؤبفي أحد رواتوو كما لو سمي ذلؾ الراوي وجيؿ حالو 
. واختاره ابف حجػر فقػاؿ وٕبواختاره العبلةي وصوبو ابف الوزير وتبعو الصنعاني

 .وٖببعد أف حكى الخبلؼ في المسألة : والتحقيؽ أنو متصؿ في إسناده مبيـ

يث شػبيب بػف غرقػدة  سػمعت وقاؿ في التمخيص بعد ذكره قوؿ البييقي في حد
الحي يحدثوف عػف عػروة ثػـ حكػى قػوؿ الرافعػي أنػو مرسػؿ قػاؿ: والصػواب أنػو 

 .وٗبمتصؿ في إسناده مبيـ
لكػػف ىنػػاؾ قيػػد نػػص عميػػو الحػػافظ ابػػف حجػػر وغيػػره وىػػو تحقػػؽ االتصػػاؿ بػػيف 
المبيـ وشيخو حيث قاؿ : والتحقيؽ إذا وقو التصريح بالسماع أنو متصػؿ فػي 

إذ ال فرؽ فيما يتعمػؽ باالتصػاؿ واالنقطػاع بػيف روايػة المجيػوؿ إسناده مبيـو 
 .و٘بوالمعروؼ و فالمبيـ نظير المجيوؿ

وقػػاؿ القاتػػي عيػػاض : أمػػا قػػوؿ الػػراوي حػػدثني غيػػر واحػػد أو حػػدثني بعػػض 
أصػػحابنا فيػػذا ال يػػدخؿ فػػي بػػاب المقطػػوع وال المرسػػؿ وال المعتػػؿ عنػػد أىػػؿ 

 .وٙبالصناعة إنما في باب المجيوؿ
مػػا رجػػح السػػخاوي أف األصػػح أنػػو متصػػؿ فػػي إسػػناده مػػف يجيػػؿ قػػاؿ: ولكػػف ول

لػػيس ذلػػؾ عمػػى إطبلقػػو بػػؿ مقيػػد بػػأف يكػػوف المػػبيـ صػػرح بالتحػػديث ونحػػوه  
 .وٚبالحتماؿ أف يكوف مدلًسا

فػػنف قػػاؿ التػػابعي عػػف رجػػؿ فنمػػا أف يصػػقو بالصػػحبة أواًلو فػػنف لػػـ يصػػقو  -
رويػػو معنعًنػػا وبػػيف أف يرويػػو بالصػػحبةو فقػػد فػػرؽ أبػػوبكر الصػػيرفي بػػيف أف ي

                                 
  ٘و غرر القواةد المجموعة صػ ٔب

و توتػيح األفكػار ٗٚ/ٔو فتح المغيث ٜٚٔ/ٔو تدريب الراوي  ٖٜو جامو التحصيؿ صػ ٕب
ٔ/ٕٛٚ 

 .ٖٗٙ/ٙو ٖٛٓ/٘و فتح الباري ٖب

 ٕٔ/ٖو تمخيص الحبير ٗب

  ٖٗٙ/ٙو  ٖٛٓ/٘و فتح الباري ٘ب

 .ٚٔٔ/٘و إكماؿ المعمـ ٙب

 ٕٗٚ/ٔو فتح المغيث ٚب
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فجعػؿ الثػاني  مصرًحا فيو بالسماعو فيقوؿ سػمعت رجػبًل مػف أصػحاب النبػي 
ف وصػقو بالصػحبة  متصبًلو الحتماؿ أف يكػوف تابعًيػا فيػو مرسػؿ عمػى بابػوو وا 
فبل يكوف ذلؾ متصبًل دوف األوؿ  الحتماؿ وجود واسطة بينػو وبػيف الصػحابيو 

 .ؤبي حيث قاؿ : وىو حسف متجو رجؿ أو رجميفو وأقره العراق
وتوقػػؼ الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي ذلػػؾو ألف التػػابعي إف كػػاف سػػالًما مػػف التػػدليس 
حممت عنعنتو عمى السماع و وال يقاؿ: إنمػا يتػأتى ىػذا فػي حػؽ كبػار التػابعيف 
المذيف جؿ روايتيـ عف الصػحابة بػبل واسػطةو وأمػا صػغار التػابعيف المػذيف جػؿ 

بلبػد مػػف تحقػػؽ إدراكػو لػػذلؾ الصػػحابي والقػرض أنػػو لػػـ روايػتيـ عػػف التػػابعيف ف
يسمو حتى يعمـ ىؿ أدركػو أـ الو ألنػا نقػوؿ : سػبلمتو مػف التػدليس كافيػة فػي 

 .وٕبذلؾو إذ مدار ىذا عمى قوة الظف بو وىي حاصمة في ىذا المقاـ
 فاةدة :

عػػد اإلمػػاـ البييقػػي قػػوؿ التػػابعي عػػف رجػػؿ مػػف الصػػحابة منقطًعػػا مػػرةو وأخػػرى 
 فنف قصد مجرد التسمية وال يجري عمى الحديث الػذي وصػقو بػذلؾ حكػـ مرسبلً 

االرساؿ في نقي االحتجاج بو  مػالـ يعػارض بمػا ىػو أصػح منػو فيحتمػؿ ويػدؿ 
عمى ذلؾ قولو في كتاب المعرفة بعد حديث محمد بف أبي عاةشة عف رجؿ مف 

أ قػالوا إنػا : لعمكـ تقرؤوف واإلماـ يقػر قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  أصحاب النبي 
كميػػـ ثقػػة فتػػرؾ  لنقعػػؿ : الحػػديث قػػاؿ : ىػػذا إسػػناد صػػحيح وأصػػحاب النبػػي 

. وقػد بػال  وٖبذكر أسماةيـ في اإلسناد ال يتر إذا لـ يعارتو ما ىو أصح منو
 .وٗبابف التركماني في الرد عمى البييقي في ذلؾ وعد ىذا تناقًتا منو

                                 
  ٗٚو التقييد وااليتاح صػػػٔب

 ٕ٘ٚ - ٕ٘ٚ/ٔو فتح المغيث  ٖٕٙ – ٕٕٙ/ٕو النكت لمحافظ ابف حجر ٕب

 .ٗٛ/ٖو معرفة السنف وارثار ٖب

 ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٔو الجوىر النقي ٗب



 

 
17 

 يـالمطمب الثاني : حكـ الحديث الذي في سنده مب
سبؽ الكبلـ عمى أثر اإلبيػاـ عمػى عدالػة الػراوي المػبيـ وتػبطوو وبقػي القػوؿ 
في أثره عمى المروي مف القبوؿ والردو والكبلـ في ىذه المسألة يحتاج إلى شز 
مف التقصيؿو إذ ليس كؿ حديث وقو في إسناده مبيـ يردو فأقوؿ مستعيًنا باهلل 

 -تعالى :
وف في المتف كما سبؽو فنف كاف فػي المػتفو اإلبياـ قد يكوف في السند كما يك

فننو ال يترو وال يؤثر في قبولوو سواًء كاف في طبقػة الصػحابة أو مػف بعػدىـ 
مف المؤمنيف أو مقروًنا بما يدؿ عمػى كقػره أو  نقاقػوو إذ مػبيـ المػتف ال تعمػؽ 
لػػو بالتحمػػؿ والروايػػةو فػػبل أثػػر لػػو فػػي التصػػحيح والتتػػعيؼ فمػػف األوؿ حػػديث 

عمػػػى امػػػرأة عنػػػد قبػػػر وىػػػي تبكػػػي فقػػػاؿ ليػػػا : اتػػػؽ اهلل  النبػػػي أنػػػس مػػػر 
 .ؤبواصبري

مثػؿ السػيؼ قػاؿ : ال . مثػؿ  ومف الثاني : سأؿ رجؿ البراء أكاف وجو النبي 
 .وٕبالقمر

: مػػات رأس المنػػافقيف بالمدينػػة وأوصػػى أف يصػػمي  ومػف الثالػػث قػػوؿ جػػابر 
ده  مجالػػػد بػػػف سػػػعيد . وفػػػي إسػػػناوٖبوأف يكقنػػػو فػػػي قميصػػػو  عميػػػو النبػػػي 

 والجميور عمى تتعيقو. والحديث صحيح دوف ذكر الوصية.
ف كػػاف اإلبيػػاـ فػػي السػػندو فػػنف كػػاف المػػبيـ صػػحابُيا فنبيامػػو ال يتػػرو  * وا 

ليػـو خبلًفػا البػف  التقاؽ جماىير العمماء عمى عدالتيـ  لتعديؿ اهلل ورسولو 

                                 
 و ٕٕ٘ٔب  ٖٚ/ٕقبر اصبري و أخرجو البخاري ؾ الجناةز باب قوؿ الرجؿ لمرأة عند الٔب

و و والترمػػػذي ؾ  ٕٖ٘٘ب  ٛٛٔ/ٗ و أخرجػػػو البخػػػاري ؾ المناقػػػب بػػػاب صػػػقة النبػػػي ٕب
 و والمقظ لو .ٖٖٙٙب  ٜٛ٘/٘  المناقب باب ما جاء في صقة النبي

و ٕٗ٘ٔب  ٚٛٗ/ٔو أخرجػو ابػػف ماجػػو ؾ الجنػاةز بػػاب مػػا جػػاء فػي الصػػبلة عمػػى القبػػر ٖب
 ٕٓٗٔ/ٗو ومسػمـ ٖٓ٘ٔب  ٕٜ/ٕو بػف دينػار عػف جػابر وأخرجو البخاري مف طريؽ عمػر 

 و دوف ذكر وصية عبداهلل بف أبي . ٖٕٚٚب
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ف لـ يسـو وي بقػى التحقػؽ مػف شػروط حـز عمى ما سبؽ بيانوو فيقبؿ حديثو وا 
 القبوؿ في مف دونو .

ف كاف غير صحابي فنف سػمي ووققنػا عمػى تعيينػوو أمكننػا معرفػة حالػو مػف  وا 
خبلؿ أقػواؿ األةمػةو ووصػقو بمػا يسػتحؽ مػف الجػرح أو التعػديؿو والحكػـ عمػى 
حديثو بالقبوؿ أو الردو وذلؾ بعد النظػر فػي بػاقي اإلسػنادو والتحقػؽ مػف تػوافر 

 مف عدميا.شروط القبوؿ 
فنف لـ نقؼ عمى تعيينو ولـ يزؿ عنو إبيامو فبل يقبؿ حديثو إذا انقردو لمجيػؿ 
بعدالتػػو وعػػدـ الوقػػوؼ عمػػى تػػبطوو ولػػو أبيػػـ عمػػى التعػػديؿ عمػػى الػػراجح مػػف 
ف  بيػاـ الجماعػة عمػى الصػحيح وا  أقواؿ أىؿ العمـو وال فرؽ بيف إبياـ الواحػد وا 

عبداليادي في الصاـر المنكػي و فػي كاف أحسف حااًل مف األوؿو وقد نص ابف 
 أكثر مف موتو عمى أف المبيـ أسوأ حااًل مف المجيوؿ .

قػاؿ الخطيػب : بػاب قػوؿ الػراوي : حػػدثت عػف فػبلف وقولػو حػدثنا شػيخ لنػػا: ال 
يصح اإلحتجاج بما كاف عمى ىذه الصقة  ألف الػذي يحػدث عنػو مجيػوؿ عنػد 

ولػـ يسػمو لػـ يمػـز السػامو قبػوؿ  الساموو وقد ذكرنا أنو لو قػاؿ : حػدثنا الثقػة
ذلؾ الخبػر مػو تزكيػة الػراوي وتوثيقػو لمػف روى عنػوو فبػأف ال يمػـز الخبػر عػف 

 .ؤبالمجيوؿ الذي لـ يزكو الراوي أولى
وقاؿ العبلةػي : قػوؿ الػراوي عػف رجػؿ فػنف ذلػؾ ال يقيػد احتجاًجػا بػوو يعنػي وال 

وال يحػتح بػو اتقاًقػا  عمى القوؿ بقبوؿ المجيوؿ  ألف مثػؿ ىػذا مجيػوؿ العػيفو
نما الخبلؼ في المجيوؿ العدالة بعد معرفة عينو  .وٕبوا 

و والحػافظ ابػف حجػر حيػث قػاؿ: وال وٖبوبمثؿ ذلؾ قاؿ ابف كثير عميو رحمػة اهلل
يقبؿ حديث المػبيـ مػالـ يسػـ  ألف شػرط قبػوؿ الخبػر عدالػة راويػوو ومػف أبيػـ 

                                 
 ٖٗٚو الكقاية صػػػ ٔب

 ٜ٘و جامو التحصيؿ صػ ٕب

 ٔٔو الباعث الحثيث صػػٖب
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بػػػره ولػػػو أبيػػػـ بمقػػػظ اسػػػمو ال تعػػػرؼ عينػػػو فكيػػػؼ عدالتػػػوو وكػػػذا ال يقبػػػؿ خ
 . وغيرىـ .ؤبالتعديؿ

واسػػتثنى بعػػض العممػػاء حػػديث المػػبيـ مػػف أىػػؿ القػػروف الثبلثػػة المشػػيود ليػػـ 
بالخيريػػةو مػػنيـ ابػػف كثيػػر حيػػث قػػاؿ بعػػد أف ذكػػر أف المػػبيـ الػػذي لػػـ يسػػـ ال 
يقبمو أحدو ولكف إذا كاف في عصر التابعيف والقروف المشيود ليـ بالخير فننػو 

 .وٕبيتو ويستتاء بيا في مواطفيستأنس بروا
وقاؿ شمس األةمة أبوبكر السرخسي: وقمنا المجيوؿ مف القػروف الثبلثػة عػدؿ 
بتعديؿ صاحب الشرع إياهو مالـ يتبيف ما يزيؿ عدالتو فيكوف خبره حجة . وىو 

 .وٖبمحكي عف أبي حنيقة
فػنف  وأتاؼ الذىبي لقبوؿ روايػتيـ قيػًدا . فقػاؿ : وأمػا المجيولػوف مػف الػرواة

كاف الرجؿ مف كبػار التػابعيف أو أوسػاطيـ احتمػؿ حديثػوو وتمقػي بحسػف الظػف 
 .وٗبإذا سمـ مف مخالقة األصوؿ وركاكة األلقاظ 

والراجح في نظري األوؿ  ألف ىػذا التعػديؿ ليػـ فػي الجممػة وال يمػـز منػو ثبػوت 
ف نػدر فػييـ الكػذب والقسػؽ ولكػف قػد وجػدو كمػا نػص  عدالة كؿ واحد مػنيـو وا 

ى ذلؾ العبلةي وذكر لذلؾ أمثمةو وعمى فرض سبلمتيـ مف ذلؾ فبل يمـز مػف عم
 عدالتيـ ثبوت حقظيـ وتبطيـ .

أخػػػرج الشػػػافعي فػػػي األـ عػػػف عػػػروة بػػػف الزبيػػػر قػػػاؿ : إنػػػي ألسػػػمو الحػػػديث 
أستحسنو فما يمنعني مف ذكره إال كراىية أف يسمعو سامو فيقتدي بوو أسػمعو 

أثػؽ بػو وأسػمعو مػف الرجػؿ أثػؽ بػو حدثػو  مف الرجؿ ال أثؽ بو قد حدثو عمػف

                                 
 ٘ٗو نزىة النظر صػ ٔب

  ٔٔو الباعث الحثيث  صػػ ٕب

 . ٕٖ٘/ٔو أصوؿ السرخسي ٖب

ىػػػ ت   ٖٚٛٔمكة المكرمػة سػنة  –النيتة الحديثة . مطبعة ٛٚٗو ديواف التعقاء صػ ٗب
 حماد محمد األنصاري .
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. وعروة تابعيو وىو صريح في وجػود غيػر الثقػة فػي طبقػة ؤبعمف ال أثؽ بو 
 التابعيف.

قاؿ ابف عبدالبر: وفي خبر عروة ىذا دليؿ عمى أف ذلؾ الزماف كاف يحدث فيو 
 . وذكر السخاوي ما يدؿ عمى ما ذكرت غير قوؿ عروة . وٕبالثقة وغير الثقة

ذا اقترف المبيـ فػي السػند بثقػة مسػمى أو عطػؼ عميػو قبػؿ حديثػوو ويكػوف  وا 
االعتمػػاد فيػػو عمػػى الثقػػة المسػػمىو مػػو النظػػر فػػي بػػاقي اإلسػػناد والتحقػػؽ مػػف 
شروط القبوؿ وفي الصحيحيف جممة مف ذلؾ . مف ذلؾ قوؿ ابف وىب أخبرنػي 

 .وٖبعمرو وغيره أف بكيرًا حدثو ... إلخ 
 وٗبـ أعرفو ويغمب عمى ظني أنو ابف لييعة قاؿ ابف حجر : بوغيرهو ل

وفي موتو آخر قاؿ الحميػدي حػدثنا سػقياف عػف مسػعر وغيػره عػف قػيس بػف 
 .و٘بمسمـ ... الخ 

قػػاؿ الحػػافظ : الغيػػر الػػذي أبيػػـ لػػـ أر مػػف صػػرح بػػوو إال أنػػو يحتمػػؿ أف يكػػوف 
 .وٙبسقياف الثوري

ؿ سػماه عمػرو وعند مسمـ مف حديث أحمد بف عبدالرحمف بف وىب أخبرني رج
 . وىذا الرجؿ ىو ابف لييعة .وغير ذلؾ عندىما كثير .وٚببف الحارث

                                 
 ٕٔٔ/ٙو األـ لمشافعي  ٔب

 ٜٖ/ٔو التمييد البف عبدالبر ٕب

 و ٜٚٙ٘ب  ٕ٘ٔ/ٚو صحيح البخاري ٖب

 .ٔ٘ٔ/ٓٔو فتح الباري ٗب

 و ٕٛٙٚب  ٜٔ/ٜو صحيح البخاري ؾ االعتصاـ بالكتاب والسنة ٘ب

 ٕٙٗ/ٖٔو فتح الباري ٙب

 و ٜٕٛٔب  ٜ٘ٗٔ/ٖو صحيح مسمـ ؾ االمارة باب فتيمة اإلماـ العادؿ ٚب



 

 
12 

المطمب الثالث : الحديث الذي في إسناده مبيـ لـ يتعيف ىؿ يقوي غيره أو 
 يتقوى بو

إذا بقػػى المػػبيـ عمػػى إبيامػػو ولػػـ نقػػؼ عمػػى تعيينػػو ىػػؿ تتقػػوى روايتػػو بروايػػة 
 ره في المتابعات والشواىد.غيره متابعة أو شاىًداو وىؿ يعتبر بخب

ذكػػػر بعػػػض المعاصػػػريف كالشػػػيخ عمػػػرو عبػػػدالمنعـ فػػػي كتابػػػو تيسػػػير دراسػػػة 
األسانيد أف مجيوؿ العيف ومف في حكمو كالمبيـ مػف أسػباب التػعؼ الشػديد 
الػػذي ال يتقػػوى بغيػػرهو وعػػد تقويػػة مجيػػوؿ العػػيف ومػػف فػػي حكمػػو بالمتابعػػات 

و عمػػى أف التػػعؼ فػػي ىػػذا النػػوع والشػػواىد مػػف األخطػػاء الشػػاةعةو وبنػػى قولػػ
شديد ال ينجبرو وأنو لػـ يجػد أحػًدا ممػف نػص عمػى التقويػة بالمتابعػةو ذكػر أف 
نمػػػا خصػػػوا ذلػػػؾ بمجيػػػوؿ الحػػػاؿ  التقويػػػة تكػػػوف بحػػػديث مجيػػػوؿ العػػػيفو وا 

 .ؤبوالمستور
وممف ذكر ذلؾ أيًتا الشيخ أسامة عبدالعظيـ القوصػي فػي كتابػو ارذاف فػذكر 

 ديث مجيوؿ العيف ال يصمح لمتقوية .في غير موتو أف ح
والصحيح صبلحية مف في إسناده مػبيـ أو مػف ىػو مجيػوؿ العػيف ألف يتقػوى 

 -بغيره متابعة أو شاىًدا بشرطوو وذلؾ ألمور :
أف رواية المبيـ يحتمؿ أف تكوف صواًبا كما يحتمػؿ أف تكػوف  غيػر ذلػؾو  -ٔ

دقو وحقظػػو فػنذا جػاءت مػف طريػؽ آخػر يصػمح راوييػا لئلعتبػار تػرجح صػ
 ليذا الخبرو فيرتقي الخبر مف درجة التوقؼ إلى درجة القبوؿ . 

أف العمماء عمى أف المنقطو يتقوى بغيرهو ونحف ال ندري عف حاؿ السػاقط  -ٕ
 شيًةاو فنذا صح ذلؾ فتقوية المبيـ مف باب أولى .

قاؿ ابف حجػر : ومتػى توبػو سػيء الحقػظ بمعتبػر كػأف يكػوف فوقػو أو مثمػو ال 
ذا المخػتمط الػػذي لػـ يتميػزو والمسػتور والمرسػػؿ وكػذا المػدلس إذا لػػـ دونػوو وكػ

يعػػرؼ المحػػذوؼ منػػو صػػار حػػديثيـ حسػػًناو ال لذاتػػو بػػؿ وصػػقو بػػذلؾ باعتبػػار 
 وٕبالمجموع ... الخ 

وكػػبلـ األةمػػة عمػػييـ رحمػػة اهلل يؤكػػد مػػا ذكػػرت مػػف تقويػػة روايػػة  -ٖ
 مجيػػػوؿ العػػػيف ومػػػا فػػػي حكمػػػو كػػػالمبيـ بروايػػػة غيػػػره ممػػػف يصػػػمح

                                 
 وما بعدىا : الناشر دار التياء . طنطا . ٕ٘ٗو تيسير دراسة األسانيد صػػ ٔب

  ٛٗو نزىة النظر صػ ٕب
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لذلؾ .مف ىؤالء السخاوي فقد جعؿ المجيوؿ في آخر مراتب الجرح ثػـ 
حكـ عمى أىؿ ىذه المرتبػة والتػي تمييػا بػأف أحاديػث أىميػا تصػمح فػي 
المتابعات والشواىدو ألف صي  تمؾ المرتبتيف تشعر بصبلحية المتصؼ 

 .ؤببيا لذلؾو وعدـ منافاتيا لو 
ال رجػػؿ واحػػد انقػػرد بخبػػر وجػػب وقػػاؿ الػػدار قطنػػي : فأمػػا مػػف لػػـ يػػروي عنػػو إ

. وىو ظاىر جًدا .وقاؿ في عوسػجة وٕبالتوقؼ عف خبره ذلؾ حتى يوافقو غيره 
بف الرماح : شبو مجيوؿ ال يروي عف غيػر عاصػـ وال يحػتح بػو و لكػف يعتبػر 

ىكػذا فػي  -. وقاؿ فػي زيػاد بػف عبػداهلل النخعػي يعتبػر بػو لػـ يحػدث بػو وٖببو 
 .وٗبفيما أعمـ غير العباس بف ذريح  -المطبوع ولعؿ الصواب عنو

وبمثؿ ذلؾ قاؿ الزركشي في النكت حيث قاؿ : قولو المجيػوؿ العػيف إلػى آخػره 
ال فػالمجيوؿ عمػى الحقيقػة  أراد بو مف لـ يرو عنو إال واحدو وىػذا اصػطبلحو وا 
نحو شيخ ورجؿ ممف  ال تعرؼ عينو وال اسموو وىذا ال يختمؼ في رد روايتوو 

في الصحيحيف مف الرواية عف جماعة نسبوا لمجيالةو ثـ ذكر  وقد استشكؿ ما
مف جممة ما ذكػر مػا أخرجػو مسػمـ مػف طريػؽ أبػي يحػي مػولى آؿ صػعدة عػف 

 .و٘بطعاًما قط... الحديث  أبي ىريرة ما عاب رسوؿ اهلل 
قاؿ : وأبو يحيى مجيػوؿ العػيفو قػاؿ : والجػواب أنػو لػـ يقػو االحتجػاج بروايػة 

و فأبو يحيى أخرج مسػمـ حديثػو متابعػة لحػديث ثقػة مشػيورو مف ذكر استقبلالً 
فنف مسمًما رواه أيًتا مف حديث األعمش عف أبي حاـز عف أبػي ىريػرة فصػار 

 .أ ىػ بتصرؼ.وٙبحديث أبي يحيى متابعة 

                                 
 ٔٗٔ/ٕو فتح المغيث ٔب

  ٖٚٔ/ٖو سنف الدار قطني ٕب

 و ٜٖٗب  ٘٘و سؤاالت البرقاني صػ ٖب

 و ٔٙٔب  ٖٔو السابؽ صػ ٗب

 و ٕٗٙٓب ٕٖٙٔ/ٖو أخرجو مسمـ ؾ األشربة باب ال يعيب الطعاـ  ٘ب

 .ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٖو النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ٙب
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 -وتطبيقاتيـ العممية شاىدة عمى ما ذكرت: -ٗ
وف فالبخاري رحمػو اهلل أخػرج حػديث شػبيب بػف غرقػدة قػاؿ سػمعت الحػي يحػدث

عف عروة .. وقد سبؽو والحي مبيموف ال يعرؼ مف ىػـو لكػف لمػا كػاف لمحػي 
مػف طريػؽ الزبيػر بػف  وٕبوالترمذي ؤبمتابو أخرجو البخاريو فقد أخرجو أبوداود

سناد الترمػذي ثقػات سػوي أبػي لبيػد  الخريت عف أبي لبيد عف عروة البارقيو وا 
 فيو صدوؽ رمي بالنصب .

 اؿ سابؽ الذكر. وىو صنيو مسمـ كما في المث
وقاؿ الحافظ ابػف حجػر عػف حػديث شػبيب بػف غرقػدة سػمعت الحػي : فالحػديث 
تعيؼ لمجيؿ بحاليـ لكف وجػد لػو متػابوو وفػي معػرض رده عمػي ابػف القطػاف 
قػػػػاؿ : ويتػػػػاؼ إلػػػػى ذلػػػػؾ ورود الحػػػػديث مػػػػف الطريػػػػؽ التػػػػي شػػػػاىد لصػػػػحة 

 .وٖبالحديث
مػوا إنمػا العمػـ بػالتعمـ وذكػر فػي موتػو آخػر حػديث معاويػة يػا أييػا النػاس تعم

والققو بالتققو ومف يرد اهلل بو خيرًا يققو فػي الػديف و ثػـ قػاؿ إسػناده حسػف إال 
.واألمثمػة عمػى ذلػؾ كثيػرة وفيمػا وٗبأف فيو مبيًما اعتتد بمجيةو مف وجػو آخػر

ذكػرت كقايػػةو فظيػػر مػا قمػػت مػػف أف حػديث المػػبيـ يتقػػوى بغيػره مػػف شػػاىد أو 
 بو في تقوية غيره و واهلل أعمـ . متابو يصمح لذلؾ ويعتبر 

 ىذا وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى نبينا محمد.

                                 
 و ٖٖٙٛب   ٕٗٙ/ٖو أخرجو أبوداود ؾ البيوع باب في المتارب يخالؼ ٔب

سناده حسف والحديث صححو النػووي ٕٛ٘ٔب  ٜ٘٘/ٖو أخرجو الترمذي ؾ البيوع ٕب و . وا 
   ٕ٘ٗ/ٙو البدر المنير ٕٕٙ/ٜقف. المجموع وابف المم

 .  ٖ٘ٙ/ٙو فتح الباري ٖب

. والحػػديث أخرجػػو الطبرانػػي مػػف طريػػؽ عتبػػة بػػف أبػػي حكػػيـ عمػػف ٔٙٔ/ٔو فػػتح البػػاري ٗب
. وأخرجػو مػف عػدة طػرؽ عػف محمػد بػف كعػب القرطبػي عػف  ٖ٘ٛ/ٜٔحدثو عػف معاويػة .

وىػو عنػد  ٖ٘ٛ/ٜٔاويػة و ومف طريؽ يونس بف ميسرة عف مع ٜٖٖ – ٖٖٛ/ٜٔمعاوية 
و وأخرجػػو أحمػػد مػػف طريػػؽ معبػػد الجينػػي عػػف ٕٕٔب  ٓٛ/ٔابػػف ماجػػو مػػف ىػػذا الطريػػؽ 

و مف طريؽ   حميػد ٖٚٓٔب ٛٔٚ/ٕو ومسمـ ٔٚبٕ٘/ٔو وىو عند البخاري ٜٛ/ٗمعاوية 
 بف عبدالرحمف عف معاوية مختصًرا .
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 الناشر مكتبة نزار مصطقى الباز . –فتح المغيث لمحافظ السخاوي  -ٖ٘
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 اء الرجاؿ البف عدي الناشر دار القكر .الكامؿ في تعق -ٗ٘
الكقايػػة فػػي عمػػـ الروايػػة لمخطيػػب البغػػدادي . الناشػػر دار الكتػػب العمميػػة  -٘٘

 بيروت .
 كشؼ األستار عف زواةد البزار لمييثمي . الناشر مؤسسة الرسالة . -ٙ٘
كشؼ الخقا ومزيؿ اإللباس . لمعجموني . الناشر دار إحياء التراث العربي -ٚ٘
 ت . بيرو 
الآللز المصنوعة في األحاديث الموتوعة لمسيوطي . الناشر دار الكتب  -ٛ٘

 العممية .
الآللػػػػز المنثػػػػورة فػػػػي األحاديػػػػث المشػػػػيورة لمزركشػػػػي الناشػػػػر المكتػػػػب  -ٜ٘

 االسبلمي 
محاسف االصػطبلح فػي تتػميف ابػف الصػبلح البػف الممقػف . الناشػر دار  -ٓٙ

 الكتب العممية . بيروت . 
 والمحيط األعظـ البف سيده. الناشر دار الكتب العممية بيروت . المحكـ  -ٔٙ
 الناشر عالـ الكتب . بيروت  –المسند لئلماـ أحمد  -ٕٙ
المستقاد مف مبيمات المتف واإلسناد لمحافظ أبي زرعة العراقي . الناشػر  -ٖٙ

 دار الوفاء . المنصورة .
 الكتب العممية .المسودة في أصوؿ الققو رؿ تيمية . الناشر دار  -ٗٙ
 مشكؿ ارثار لمطحاوي الناشر مؤسسة الرسالة . -٘ٙ
 المصنؼ البف أبي شيبة . الناشر دار القبمة . -ٙٙ
 المصنؼ لئلماـ عبدالرازؽ الصنعاني . الناشر دار القكر بيروت . -ٚٙ
الناشر مجمػو  –المعجـ الوسيط إلبراىيـ مصطقى وأحمد الزيات وآخريف  -ٛٙ

  المغة العربية .
 الموصؿ . –المعجـ الكبير لمطبراني . الناشر مكتبة العمـو والحكـ  -ٜٙ
معرفػػػػة السػػػػنف وارثػػػػار لئلمػػػػاـ البييقػػػػي . الناشػػػػر جامعػػػػة الدراسػػػػات  -ٓٚ

 االسبلمية .
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معرفػػة  عمػػـو الحػػديث ألبػػي عبػػداهلل الحػػاكـ . الناشػػر دار الكتػػب العمميػػة  -ٔٚ
 بيروت .

 كتبة القارابي .المقدمة البف الصبلح . الناشر م -ٕٚ
 مناقب الشافعي لئلماـ البييقي . الناشر دار النصر لمطباعة . -ٖٚ
 نزىة النظر شرح نخبة القكر البف حجر الناشر مكتبة منارة العمماء . -ٗٚ
النكت عمى ابف الصبلح لمحافظ ابف حجر . الناشر . الجامعة االسػبلمية  -٘ٚ

 بالمدينة المنورة . 
بلح لئلمػػاـ الزركشػػي . الناشػػر أتػػواء السػػمؼ . النكػػت عمػػى ابػػف الصػػ -ٙٚ

 الرياض . 
 اليواقيت والدرر في شرح نخبة القكر لممناوي . الناشر مكتبة الرشد .  -ٚٚ
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faharas almasadir: 
1-al'iibhaj fi sharh alminhaj liealii bin eabd alkafi 

alsabiki. alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut sanat 

1404  
2-al'iihkam fi 'usul al'ahkam liaibn hazma. alnaashir dar 

alhadith alqahira . al'uwlaa sanat 1404h  
3- al'iirshad fi taqwiat alhadith bialshawahid 

walmutabaeat lilshaykh tariq eiwad allah . 
4- aliastikhraj li'ahkam alkharaaj liabn rajab alhanbalii 

alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut . al'uwlaa sanat 

1405h 

5- 'asad alghabat fi maerifat alsahabat lilhafiz aibn 

al'athir aljazarii .  

6- aliastieab fi maerifat al'ashab lilhafiz abn eabdalbar.  

7- 'usul alsarukhsi li'abi bakr bin muhamad bin ahmad 
alsarukhsii. alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut .  

8- 'iikmal almuealim sharh sahih muslim lilqadi eiad . 

alnaashir dar alwafa' bialmansura .  

9- al'umu lil'iimam alshaafieii . alnaashir dar almaerifat - 
bayrut sanat 1393h .  

10-albaeith alhathith sharah akhtisar eulum alhadith . 

alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut .  

11-albahr almuhit fi 'usul alfiqh libidraldayn alzarkashii . 

alnaashir dar alkutub aleilmiat lubnan - bayrut .  

12- bayan alwahm wal'iibham fi kitab al'ahkam li'abi 

alhasan abn alqatan . alnaashir dar tiiba . alriyad .  

13- taj alearus min jawahir alqamus lilzubidii . alnaashir 

dar alhidaya .  

14- altaarikh alkabir lil'iimam albukharii - alnaashir dar 

albaz lilnashr waltawzie . makat almukarama .  

15- tadrib alraawy sharh taqrib alnawawi lilsuyuti- 

alnaashir maktabat alriyad alhaditha .  

16- taqrib altahdhib lilhafiz abn hajar - alnaashir dar 

alfikr bayrut .  
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17- altaqyid walaydah sharh muqadimat aibn alsalah 

lil'iimam aleiraqii - alnaashir almaktabat alsalafiat 

bialmadinat almunawara .  

18- altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabir 

lilhafiz abn hajar - alnaashir dar alkutub aleilmiati.  

19- altamhid lima fi almuataa min almaeani wal'asanid . 

alnaashir muasasat alqurtiba  

 20- tahdhib altahdhib lilhafiz abn hajara. alnaashir dar 

alfikr .  

21- tawdih al'afkar limaeani tanqih al'anzar lilsaneanii . 

alnaashir dar alkutub aleilmia. 

 22- altawdih sharh aljamie alsahih liabn almulaqan - 

alnaashir dar alfalah .  

23- taysir dirasat al'asanid lieamrw eabdalmuneim . 

alnaashir dar aldiya' tanta  

24- jamie altahsil fi 'ahkam almarasil lilealayiyi - 

alnaashir maktabat ealam alkutub 1424h  

25- aljawahir alsulaymaniat ealaa almanzumat 

albayquniat li'abi alhasan alsulaymani - alnaashir dar 

alkian - alriyad .  

26- aljawhar alnaqiu lieala' aldiyn abn alturkumanii - 

alnaashir dar alfikr .  

27- aldarar almuntathirat fi al'ahadith almushtahirat 

lilsuyutii  

28- diwan aldueafa' lildhahabii - alnaashir maktabat 

alnahdat alhadithat - makat almukarama .  

29- suaalat albarqani lildaar qutni - li'abi bakr albarqani 

- alnaashir maktabat alquran liltabe walnashr .  

30- sunan abn majah -alnaashir dar alhadith - t 

muhamad fuaad eabdalbaqi .  

31- sunan 'abi dawud alsajistaniu . alnaashir dar alkitaab 

alearabii bayrut .  

32- sunan al'iimam altirmidhiu - alnaashir dar 'iihya' 

alturath alearabii- t alshaykh 'ahmad shakir .  
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33- sunan aldaar qutniun . alnaashir dar almaerifa . 

bayrut .  

34- alsunan alkubraa lil'iimam alnisayiyi alnaashir 

muasasat alrisala .  

35- sunan alnasayiyi - almujtabaa - alnaashir dar 

almaerifat - bayrut .  

36- alsunan alkubraa lilbayhaqi . alnaashir majlis dayirat 

almaearif alnizamiati- alhind .  

37- sayr 'aelam alnubala' lil'iimam aldhahabii alnaashir 

muasasat alrisala .  

38-alshadha alfayaah min eulum abn alsalah liburhan 

aldiyn al'abnasii - alnaashir maktabat alrushd - maktabat 

alrushd - al'uwlaa sanat 1418h .  

39- sharh ealal altirmidhiu liabn rajab alhanbalii . 

alnaashir maktabat alrushd - althaaniat sanat 1421h .  

40- sharah ealal abn 'abi hatim liabn eabdalhadi . 

alnaashir 'adwa' alsalaf - alriyad . 

 41- sharh maeani alathar lil'iimam altahawii . alnaashir 

dar alkutub aleilmiat - bayrut .  

42- sharh nukhbat alfikr lilqariyi - alnaashir dar 

al'arqam - bayrut . 

43 - sahih al'iimam albukhariu - alnaashir dar tawq 

alnaja .  
44- sahih al'iimam muslim - alnaashir dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut  

45- dawabit alhadith almubham lilshaykh 'ahmad jabar.  

46- aleilal wamaerifat alrijal lil'iimam 'ahmad bin hanbal 

- alnaashir . almaktab alaslamiu  

47- ealal alhadith liabn 'abi hatim .  

48- aleilal lil'iimam aldaar qutniun - alnaashir dar tiibat - 

alriyad .  

49- alghayat fi sharh alhidayat lil'iimam alsakhawii - 

alnaashir maktabat 'awlad alshaykh lilturath .  
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50-gharr alfawayid almajmueat liabn rashid . alnaashir 

dar alkutub aleilmia .  

51- ghawamid al'asma' almubhamat liaibn bishakwal 

alnaashir ealim alkutub - bayrut  

52- fath albari lilhafiz abn hajar alnaashir dar almaerifa .  

53- fath almughith lilhafiz alsakhawii - alnaashir 

maktabat nizar mustafaa albaz .  

54- alkamil fi dueafa' alrijal liabn eadii alnaashir dar 

alfikr .  

55- alkifayat fi eilm alriwayat lilkhatib albaghdadii . 

alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut .  

56- kashf al'astar ean zawayid albazaar lilhaythamii . 

alnaashir muasasat alrisala .  

57-kashf alkhafa wamuzil al'iilbas . lileajluni . alnaashir 

dar 'iihya' alturath alearabii bayrut .  

58- allali almasnueat fi al'ahadith almawdueat lilsuyutii . 

alnaashir dar alkutub aleilmia .  

59- allali almanthurat fi al'ahadith almashhurat 

lilzarkashii alnaashir almaktab alaslamia  

60- mahasin aliastilah fi tadmin abn alsalah liabn 

almulaqan . alnaashir dar alkutub aleilmia . bayrut .  

61- almuhakam walmuhit al'aezam liabn sayidh. 

alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut .  

62- almusnad lil'iimam 'ahmad - alnaashir ealam 

alkutub . bayrut  

63- almustafad min mubhamat almatn wal'iisnad lilhafiz 

'abi zareat aleiraqi . alnaashir dar alwafa' . almansura .  

64- almusawadat fi 'usul alfiqh lal taymia . alnaashir dar 

alkutub aleilmia .  

65- mushkil alathar liltahawii alnaashir muasasat 

alrisala .  

66- almusanaf liabn 'abi shayba . alnaashir dar alqibla .  

67- almusanaf lil'iimam eabdalraaziq alsaneani . 

alnaashir dar alfikr bayrut .  
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68- almuejam alwasit li'iibrahim mustafaa wa'ahmad 

alzayaat wakhrin - alnaashir majmae allughat alearabia  

 69- almuejam alkabir liltabaranii . alnaashir maktabat 

aleulum walhukm - almusil .  

70- maerifat alsunan waluathar lil'iimam albayhaqii . 

alnaashir jamieat aldirasat alaslamia .  

71- maerifat eulum alhadith li'abi eabdallah alhakim . 

alnaashir dar alkutub aleilmiat bayrut .  

72- almuqadimat liabn alsalah . alnaashir maktabat 

alfarabi .  

73- manaqib alshaafieii lil'iimam albayhaqii . alnaashir 

dar alnasr liltibaea .  

74- nuzhat alnazar sharh nukhbat alfikr liabn hajar 

alnaashir maktabat manarat aleulama' .  

75- alnakt ealaa aibn alsalah lilhafiz aibn hajar . 

alnaashir . aljamieat alaslamiat bialmadinat 

almunawara . 

 76- alnakt ealaa abn alsalah lil'iimam alzarkashii . 

alnaashir 'adwa' alsalaf . alriyad .  

77- alyawaqit waldarar fi sharh nukhbat alfikr 

lilmanawi . alnaashir maktabat alrushd  .  

 


