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 باللغة العربيةملخص 
 د. عالء كامل عبد الرزاق و.

إن عمم عمل الحديث  الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله وبعد:
المنال، إال من جمع وبحث وأمعن النظر في الروايات وطرقيا، وليذا نال اىتمامًا عمم دقيق وصعب 

منقطع النظير عند األئمة األوائل ومن سار عمى نيجيم ممن وىبيم اهلل لخدمة السنة النبوية رحميم 
اهلل تعالى، وقد تعددت مناىجيم في التصنيف ليذا العمم، وقد جمعت في ىذا البحث طرق التصنيف 

ن طرق التصنيف ب العمل ومناىج العمماء فييا، ذاكرًا أىم المصنفات لكل طريقة، فكانت النتيجة ألكت
وختامًا أسأل اهلل تعالى اإلخالص والقبول. وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو  بمغت تسع طرق.

 وصحبو أجمعين، والحمد هلل رب العالمين.
 ة تصنيف  ، كتب العملالكممات المفتاحية : مناهج العمماء ، طريق

SCHOLARS' APPROACHES IN CLASSIFYING  
BOOKS OF REASONING HADITHS 

Dr. All'a K. Abdul-Razaq 
Summary 

Praise be to God and prayer and peace be upon the Messenger 

of Allah and his family and companions. The science of the ills of the 

Hadith is accurate and difficult to achieve, except from the collection, 

research and careful consideration of the novels and their methods, 

and this has received unrivaled attention among the first imams and 

those who followed the approach of God-given to serve the Prophet's 

Sunnah, may Allah have mercy on them. In this research, the 

classification methods of the books of the ills and the methodology of 

the scientists were compiled, mentioning the most important works for 

each method. In conclusion, I ask God Almighty sincerity and 

acceptance. May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family 

and companions, and praise be to Allah. 

Key words: Scholars' Curricula, Classification Method, Books of Causes 
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 املقدمة
 أنفسنا وسيئاِت  باهلل من شرورِ  ه، ونعوذُ و ونستغفرُ ه ونستعينُ ، نحمدُ الحمد هللِ  إن  
 ال إلو إال اهللُ  أنْ  وأشيدُ  لو؛ ل فال ىاديَ ضمِ اهلل فال مضل  لو، ومن يُ  هِ ن ييدِ أعمالنا، مَ 

 ، أما بعد:و ه ورسولُ محمدًا عبدُ  أن  أشيد لو، و  وحده ال شريكَ 
العمل  عممَ  وفنونو أن   فيو عند َمن لو عمٌم بمبادئ عمم الحديثِ  ا ال شك  و مم  فإن  

 أنواعِ  أجل   العملِ  معرفةُ (: "ىـٖٙٗ) وأجمِّيا، قال الخطيب البغدادي   من أدقِّيا وأصعبيا
في معانيو  ، وال يغوُص األعالمِ  ه سوى الجيابذةِ ، وال يكاد يخوض غمارُ (ٔ)"الحديثِ  عممِ 

م في معانيو، فيو وقل  من تكم   ئمةِ األ أقوالِ  صاص؛ لذا نجد ندرةَ واالخت الشأنِ  إال أىلُ 
(: "وبيذه ىـٔٙٚ) العالئي   غيرىم؛ قال أبو سعيدٍ  دونَ  الحديثِ  ز بيا أىلُ تمي   ةٌ وىو ميز 

الذين ال  الفقياءِ  دونَ  الحديثِ  ةِ أئم   ادُ ال يقوم بو إال نق   خفي   أمرٌ  ن أن التعميلَ يتبي   كتةُ الن  
 .(ٕ)"و وخفاياهرقِ الع ليم عمى طُ اطِّ 

بيم صُعب  العيدُ  ما طالَ ، وكم  مين فضٌل عمى َمن سواىم في ىذا الميدانِ ولممتقدِّ 
 رجٍب  و؛ قال ابنُ ه، فكان ال بد  ألىل العمم أن ُييسِّروا أمره ويبيِّنوا غموضَ َفيمو وَعُسر أمرُ 

في  رحمو اهلل عمى ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي   (: "ولما انتيى الكالمُ ىـٜ٘ٚ)
 خر ميمة، وقواعدَ أُ  بفوائدَ  العملِ  كتابَ  أتبعَ  أنْ  أحببتُ  وآخره كتاب العملِ  الجامعِ  كتابِ 
قد  و عممٌ فيو، فإن   عمى من ينظرُ  العملِ  عممِ  ة. وأردت بذلك تقريبَ تكون لمكتاب تتم   كميةٍ 

                                                            

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب  (ٔ)
: مٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ ،الرياض ،مكتبة المعارف ،تحقيق: د. محمود الطحان ،ىـ(ٖٙٗالبغدادي )ت

ٕ/ٕٜٗ. 
النكت عمى كتاب ابن الصالح: أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني  (ٕ)

تحقيق: ربيع بن ىادي عمير المدخمي. عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة  ،ىـ(ٕ٘ٛ)ت
 .ٗٔٚ/ٕ ،مٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ ،ٔط ،المنورة، المممكة العربية السعودية
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 و من أىلِ ن يعرفُ مَ  قل   جميلٌ  أنو عممٌ  العممِ  ذكرنا في كتابِ ، فقد ر في ىذا الزمانِ ُىجِ 
 كالن، فإن  ان، وعميو الت  ـعـتـمسـ، وباهلل الانٍ ـأزم ذُ ـنـو قد ُطوي مبساطَ  ، وأن  ىذا الشأنِ 

 .(ٔ)يا إليو"كم   األمورِ  و بيديو ومرجعُ كم   التوفيقَ 
ذا كان األمر كما أسمفتُ و  دقًة في النظر،  يورثُ  العملِ  في عممِ  حثَ الب فإن   ا 

 ؛ قال ابنُ والنقدِ  ، وعمقًا في البحثِ ودرايًة في العمل، وروّيًة في الحكم عمى األحاديِث 
دم ، فإذا عُ المذاكرةِ  وكثرةِ  الممارسةِ  في ىذا العمم من طولِ  (: "وال بد  ىـٜٚ٘) رجٍب 

، ومن تمقى يحيى القطانِ العارفين كـ األئمةِ  في كالمِ  و المطالعةَ بو فميكثر طالبُ  المذاكرةُ 
يت نفسو فيو و وفقُ يمَ ذلك وفَ  زق مطالعةَ وغيرىما، فمن رُ  المدينيِّ  وابنِ  عنو كأحمدَ 
 .(ٕ)فيو" ح لو أن يتكممَ مُ صَ  كةٍ مَ ومَ  سٍ فَ نَ  لو فيو قوةُ  وصارتْ 

لعدم  بالرغم من صعوبتو صنيف فيو والتأليفِ في الت   العمماءُ  سمكَ وليذا 
 فاِت من المصن  عددًا ال بأس بو  نا نجدُ ، إال أن  (ٖ)دةٍ محد   تةٍ ثاب تحت قاعدةٍ  وانضباطِ 
 منيا. إلييا والتزودِ  لمرجوعِ  لطالب العممِ  يثًا، مما فييا غنيةٌ فات قديمًا وحدوالمؤل  

 ةِ المنيجي   من حيثُ  في شتى العمومِ  والمؤلفاتُ  فاتُ عت المصن  ومثمما تنو  
 يسيرِ ، وما أرى ذلك إال لمت  مختمفةٍ  اتٍ أيضًا إلى منيجي   العملِ  عت كتبُ ، فقد تنو  والتأليفِ 
مثاًل منيا ما ىو مصنٌف  ؛ فنجدُ البحث فييا من خاللِ  الباحِث  منيا وتسييلِ  خذِ في األ

                                                            

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الَسالمي البغدادي الدمشقي شرح عمل الترمذي: ل (ٔ)
، ٔط ،األردن ،الزرقاء ،مكتبة المنار ،تحقيق: الدكتور ىمام عبد الرحيم سعيد ،ىـ(ٜ٘ٚالحنبمي )ت

 وما بعدىا. ٖٙٙ/ٕ ،مٜٚٛٔ-ىـٚٓٗٔ
 .ٗٙٙ/ٕالمصدر نفسو:  (ٕ)
ىـ(: "وقد تكمم الحافظ العالئي في مقدمة األحكام عمى الحديث المعمول بكالم طويل ٕ٘ٛقال ابن حجر ) (ٖ)

مفيد نقمت منو ما يتعمق بما نحن فيو ىنا ممخصًا ألنو شامل لكل ما يتعمق بتعميل الحديث من اضطراٍب 
 من منحو اهلل فيمًا غايصًا وغيره. قال: وىذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقيا مسمكًا وال يقوم بو إال

دراكًا لمراتب الرواة ومعرفًة ثاقبًة". النكت البن حجر:   .ٚٚٚ/ٕواطالعًا حاويًا وا 
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إلماٍم، وغيرىا من المناىج  عمى األبواب، وثالٌث عمى سؤاالتٍ  ، وآخرُ عمى المسانيدِ 
 العممية.

 -حسب اطالعي-يا ممن ىي في أيدينا فاتِ ومصن   العملِ  كتبِ  وعند البحث في
ه لكتبيم جمعًا وافيًا مستقاًل، كما ىو في غيرِ  ةِ األئم   تصنيفِ  في طريقةِ  َمن جمعَ  لم أجدْ 

 اهللَ  ؛ فاستخرتُ أو المفسرين وغيرىا المحدثين أو الفقياءِ  األخرى كمناىجِ  من العمومِ 
 بحثًا في طريقة تصنيفِ  أن أكتبَ  األفاضلِ وزمالئي تي عددًا من أساتذ تعالى واستشرتُ 

ا نوه، مم  ؤوني عميو واستحسَ ، فواطَ العمل عند األئمةِ  كتبِ  ، أو مناىجِ العملِ  لكتبِ  العمماءِ 
ص عممي لو خمِ فيو ويُ قني أن يوفِّ  هذكرُ  المولى جل   سائالً  ه،مارَ غِ  عني أن أخوَض شج  

 و وتعالى.سبحانَ 
البحِث أْن أذكَر طريقَة الت صنيِف، ثم  أبيُِّن معناىا إن احتاجت وكان منيجي في 

لذلك، وأذكُر فائدَة وأىمي َة ىذِه الطريقِة لطالِب العمِم، ثم  ُأعرُِّج عمى أىمِّ المصن فاِت 
ِتِو، والمؤلفاِت فييا، ُمراعيًا بذلك األسبقي َة الز مني ة، ذاكرًا اسَم الكتاِب ومؤلِّفِو وسنَة وفا

 ُمشيرًا عميو في الحاشيِة بالتعريِف ببطاقِة الكتاِب، ثم  أذكُر مثااًل عمى األقلِّ لتوضيحِ 
   الت صنيِف ليذِه الطريقِة.
 -وىي بين يدي القارئ الكريم–عمى مقدمٍة  البحث أن تشتملَ  واقتضت خطةُ 

وتسعِة مباحَث،  وتمييٍد في التعريف ببعض المصطمحاِت الواردة في عنوان البحِث،
 وىي عمى النحو اآلتي:
 .التصنيف عمى المسانيد المعم ةطريقة المبحث األول: 
 .التصنيف عمى أبواب الفقوطريقة المبحث الثاني: 
 .التصنيف عمى المسائل والسؤاالت والفوائدطريقة المبحث الثالث: 
 .واحدٍ  التصنيف عمى جمع األحاديث المعم ة إلمامٍ طريقة المبحث الرابع: 

 .إدراج عمم العمل ضمن أنواع عموم مصطمح الحديثالمبحث الخامس: 
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 .ما كانت شرحًا لكتاب معملالمبحث السادس: 
 .ما كانت عمى شكل تعقبات أو تعميقاتالمبحث السابع: 
 .التصنيف عمى شكل منظومة شعريةطريقة المبحث الثامن: 
 المعمة.مصنفات ىي من مظان األحاديث المبحث التاسع: 

 ثم ختمت البحث بخاتمٍة يسيرٍة.
 ببعضِ  من تمييٍد يسيٍر في التعريفِ  ال بد   في ىذا الموضوعِ  وقبل الخوضِ 

 .ةِ صنيف ومعنى العم  يج والت  بالمن عريفِ كالت  ة بو، الخاص   المصطمحاتِ 
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 متَيد:
 نن من زن رنقاَل اهلُل تعالى: . (ٔ)الواضحُ  الطريقُ  :المنهجُُ

 .(ٖ)يلُ الس   البيِّنُ  الواضحُ  الطريقُ  :أي .(ٕ)ىن
يضاحِ  وِ لتبيينِ  شيءٍ  لكلِّ  التي تستعملُ  الواضحةُ  رقُ ىي الط  :ُفالمناىجُُ  .وِ وا 

ُصنيفُُوالتُ   الزمخشري   اهلل جارُ  ، قال(ٗ)يا من بعضٍ بعضِ  األشياءِ  تمييزُ :
 .(٘)الكتبِ  تصنيفُ  : ومنوُ ىـ(ٖٛ٘)

 فارسٍ  بنِ  ىو ألحمدِ  غةِ الم   عميو عند أىلِ  وقفتُ  فمعل  أشمل تعريفٍ  ةُ وأما العم  
ٌر  ىـ( ٜٖ٘) القزوينيِّ  م أصوٌل ثالثٌة صحيحة: أحُدىا تَكر  ( الَعين والال  حيث قال: ")َعل 

 ..أو ِتكِريٌر، واآلخر عائٌق َيعوُق، والث الث َضعٌف في الش يِء.
 ..فاألول الَعَمُل: وىي الش ربة الثانية. ويقال: َعَمٌل َبعَد َنَيٍل.

                                                            

تحقيق: محمد عوض  ،ىـ(ٖٓٚتيذيب المغة: لمحمد بن أحمد بن األزىري اليروي أبي منصور )ت (ٔ)
اس البالغة: ألبي القاسم ، وينظر: أسٔٗ/ٙ ،مٕٔٓٓ ،ٔط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مرعب

دار  ،تحقيق: محمد باسل عيون السود ،ىـ(ٖٛ٘محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اهلل )ت
، ولسان العرب: لمحمد بن مكرم بن  ٖٙٓ/ٕ ،مٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط ،لبنان ،الكتب العممية، بيروت

 ،بيروت ،دار صادر ،ىـ(ٔٔٚ)ت ياإلفريق يعمي أبي الفضل جمال الدين بن منظور األنصاري الرويفع
 .ٖٖٛ/ٕ ،ىـٗٔٗٔ ،ٖط

 .ٛٗاآلية  ،سورة المائدة (ٕ)
ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي أبي جعفر  (ٖ)

 ،مٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ ،ٔطبيروت،  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: أحمد محمد شاكر ،ىـ(ٖٓٔالطبري )ت
ٔٓ/ٖٛٗ. 

، وتاج العروس من جواىر القاموس: لمحّمد بن محّمد بن ٔٙ٘/ٔ ،ينظر: أساس البالغة: لمزمخشري (ٗ)
تحقيق: مجموعة من  ،ىـ(ٕ٘ٓٔعبد الرّزاق الحسيني أبي الفيض الممّقب بمرتضى الز بيدي )ت

 .ٖٚ/ٕٗ ،دار اليداية ،المحققين
 .ٔٙ٘/ٔلمزمخشري:  ،أساس البالغة (٘)
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واألصل اآلخر: العائُق يعوُق. قال الخميل: العم ة َحدٌث َيشَغُل صاحبو عن 
 ..َوجِيِو. ويقال: اْعَتم و عن كذا، أي: اْعَتاَقُو.

. ُمعا وصاِحبيُض، المر واألصل الثالث: العم ة:  : َعل  راباألع ابن قالَتل  يِّ
 .(ٔ)"ِعَملِ اليُر كث أي:ٌل ُعَمَمٌة، ورجيٌل. َعم فيوَيِعل  ِعم ًة  الَمريض

 ىـ( بقولو:  ٙٓٛ) فقد عر فيا العراقي  وأما العمة اصطالحًا 
 .(ٕ)اٌءُأث  َرْت"وَخفٌضُُغمُواُفيهُ**اٍبَُطَرْتُأسبُعنٌةُعباُرَيُوى"

أسباٍب خفيٍة غامضٍة، طرأْت عمى الحديِث، : "والعّمُة عبارٌة عن وفي شرحِ  قالثم 
 . (ٖ)فأّثرْت فيو، أي: قدحْت في صحِتِو"

ىذا التعريَف ىو ما استقر  عميو أصحاُب ىذا الشأن لدى المتأخرين مع  ولعل  
 اختالٍف يسيٍر في بعض العباراِت، وال ُمشاحة في االصطالح.

والتي  ىذا البحثِ  ومفرداِت  عمى فقراتِ  عرجَ أن أُ  أستطيعُ  ىذا التمييدِ  من خاللِ 
 الحديث قديمًا وحديثًا. عملِ  في كتِب  صنيفِ الت   ومنيجِ  فييا عمى طريقةِ  قُ سأتطر  

  

                                                            

تحقيق: عبد  ،ىـ(ٜٖ٘: ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبي الحسين )تمعجم مقاييس المغة (ٔ)
 .ٖٔ-ٕٔ/ٗ ،مٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ ،دار الفكر ،السالم محمد ىارون

ألفية العراقي المسماة بـالتبصرة والتذكرة في عموم الحديث: ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم ابن  (ٕ)
قدم ليا وراجعيا: فضيمة الشيخ  ،ىـ(ٙٓٛالحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي )ت

مكتبة  ،الدائز الفرياطيتحقيق ودراسة: العربي  ،الدكتور عبد الكريم بن عبداهلل بن عبد الرحمن الخضير
 .ٔٔٔص ،ىـٕٛٗٔ ،ٕط ،المممكة العربية السعودية ،دار المنياج لمنشر والتوزيع، الرياض

: ألبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن «ألفية العراقي»شرح التبصرة والتذكرة  (ٖ)
دار الكتب  ،ماىر ياسين فحل ،يف اليميمتحقيق: عبد المط ،ىـ(ٙٓٛبن أبي بكر بن إبراىيم العراقي )ت

 .ٕٗٚ/ٔ ،مٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ ،ٔط ،لبنان، العممية، بيروت
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 : املبخح األول
 ِةاملعلَّ على املساىيِد صييِفالتَّطريقة 

وفييا  كلِّ حديٍث عقَبُو، عمةِ  كرُ ذِ ثم   ،عمى ِحدةٍ صحابيٍّ  كلِّ  أحاديثِ  وىي جمعُ 
في تخريِج المسنِد إلى  ىـ(: "االختيارُ ٖٙٗ) البغدادي   مسالُك عدًة؛ قال الخطيبُ 

حابة عمى حروف المعجم من أوائِل األسماء فيبدُأ  ِف، فإن شاءَ نِّ المص رت َب أسماَء الص 
ن شاء َرت بيا عمى القبائل فيبدُأ ب بني ىاشٍم بُأَبيِّ بن كعٍب وُأسامَة بن زيٍد وَمن َيِمييما، وا 

ن شاء رت بيا عمى َقْدِر َسواِبق  ثم األقرب فاألقرب إلى رسول الم و  في الن سب، وا 
حابة في اإلسالم وَمَحمِّيم من الدِّين. وىذه الط ريقة أحب  إ َنِد المس تخريجي فا لينالص 

 .(ٔ)"رٍ َبدِل أى من بالمَقد مين ُيْتِبُعُيم ثم عمييم الم واُن رضو ِة بالَعَشر ُأ َفيبد
و في تحصيمِ  إلى الحديث المعلِّ وسيولةِ  الوصولِ  تيسيرُ  وفائدُة ىذه الطريقةِ 

 و.معرفتِ  عند عدمِ  ر ذلكَ الراوي لو، ويعسُ  الصحابيِّ  معرفةِ  حالِ 
 ك: في ذل فاتِ المصن   ومن أىمِّ 

 . (ٕ)(ىـٖٕٗ) بن المدينيِّ  لعميِّ  المسندِ  عملُ  -ٔ
في ترجمتو:  : قال الذىبي  (ٖ)ىـ(ٕٕٙ) شيبةَ  بنِ  ليعقوبَ  لُ المعم   المسندُ  -ٕ

صاحُب المسنِد الكبيِر المعم ِل ما ُصنِّف مسنٌد أحسَن منُو ولكن و ما "
 .(ٗ)"أتم و

                                                            

 .ٕٜٕ/ٕلمخطيب:  ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (ٔ)
ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم بن  :ينظر: معرفة عموم الحديث (ٕ)

دار  ،تحقيق: السيد معظم حسين ،ىـ(٘ٓٗالنيسابوري المعروف بابن البيع )ت الحكم الضبي الطيماني
 .ٔٚص ،مٜٚٚٔ-ىـٜٖٚٔ ،ٕط ،بيروت ،الكتب العممية

تاريخ بغداد: ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت  ،قال الخطيب: "وصن ف مسندًا معم اًل، إال أن و َلم ُيْتِممو" (ٖ)
دار الغرب  ،تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف ،ىـ(ٖٙٗبن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )ت

 .(ٕٚ٘ٚ)رقم  ٓٔٗ/ٙٔ ،مٕٕٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٔط ،بيروت ،اإلسالمي
دار  ،ىـ(ٛٗٚتذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت (ٗ)

 .ٛٔٔ/ٕ ،مٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العممية
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 البزارِ  و العتكيِّ عمرٍ  بنِ  أحمدِ  ألبي بكرٍ " الزخارُ  "البحرُ  البزارِ  مسندُ  -ٖ
 .ىـ(ٕٜٕ)

  .(ٔ)ىـ(ٖٖٓ) سائيِّ لمن   عميوِ  بعممو والكالمِ  الزىريِّ  حديثِ  مسندُ  -ٗ
 األصبيانيِّ  ةَ ُبونَ  بنِ  أبانَ  ألبي العباس الوليد بنِ  ل في الحديثِ المعم   المسندُ  -٘

  .(ٕ)ىـ(ٖٓٔ)
 . (ٖ)ىـ(ٖ٘ٙ) الماسرجسيِّ  محمدٍ  الحسين بنِ  ل ألبي عميٍّ المعم   الكبيرُ  المسندُ  -ٙ
 .ىـ(ٖ٘ٛ) ارقطنيِّ الد   حسنِ ألبي الة النبوي   في األحاديِث  الواردةُ  العملُ  -ٚ
 حة ألبي عبد الرحمن مقبل بن ىادي الوادعيِّ ظاىرىا الصِّ  ةٍ أحاديث معم   -ٛ

 .(ٗ)ىـ(ٕٕٗٔ)
 .(٘)ار عواد معروف وآخرونالمسنُد المصن ف المعمل لمدكتور بش   -ٜ

                                                            

ابن خير اإلشبيمي: ألبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خميفة الممتوني األموي اإلشبيمي  تفيرس (ٔ)
 ،مٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔ، طلبنان ،بيروت ،دار الكتب العممية ،تحقيق: محمد فؤاد منصور ،ىـ(٘ٚ٘)ت
 .(ٖٜٔ)رقم  ٕٕٔص

تاريخ أصبيان "أخبار أصبيان": ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق األصبياني  (ٕ)
 ٖٓٔ/ٕ ،مٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار الكتب العممية ،تحقيق: سيد كسروي حسن ،ىـ(ٖٓٗ)ت
، وىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إلسماعيل بن محمد أمين بن مير سميم (ٖٕٛٔ)
أعادت طبعو باألوفست:  م،ٜٔ٘ٔ ،استانبول ،وكالة المعارف الجميمة ،ىـ(ٜٜٖٔباباني البغدادي )تال

 .ٓٓ٘/ٕ ،لبنان ،دار إحياء التراث العربي بيروت
ينظر: سير أعالم النبالء: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي  (ٖ)

 ،ٖط ،مؤسسة الرسالة ،محققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطتحقيق: مجموعة من ال ،ىـ(ٛٗٚ)ت
 .(ٖٕٓ) ٕٛٛ –ٕٚٛ/ٙٔ ،مٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ

 ،أحاديث معمة ظاىرىا الصحة: ألبي عبدالرحمن مقبل بن ىادي الوادعي ،(ٕٙ٘بمغت أحاديث الكتاب ) (ٗ)
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٕط ،دار اآلثار لمنشر والتوزيع

محمد ميدي  ،السيد أبو المعاطي النوري ،المسند المصنف المعمل: لمدكتور بشار عواد معروف (٘)
 ،دار الغرب اإلسالمي ،محمود محمد خميل ،أيمن إبراىيم الزاممي ،أحمد عبد الرزاق عيد ،المسممي
 م.ٖٕٔٓ-ىـٖٗٗٔ ،ٔطتونس، 
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 وبيانِ  سندةِ ة المُ المعم   في األحاديثِ  كتابٍ  أشملَ  ارقطنيِّ لمد   كتاُب العملِ ويعد  
ونظ ميا  الواحدِ  الحديثِ  و جمع طرقَ ه عالٌة عميو، حيث أن  من جاء بعدَ  يا، وكل  قِ طر 

العشرة  مسانيدِ و أغمب األحاديِث المعم ِة؛ بدأ فيو بذكر كتابُ تنظيمًا دقيقًا، وقد شمل َ 
، ، ومن َثم مسانيد الصحابياتِ الصحابة من الرجالِ  بالجنة، ثم باقي مسانيدِ  المبشرين

 في اإلسالِم، وأحيانًا يذكر الرواةَ  ة والسابقةِ أو األفضمي   المعجمِ  ولم يراِع فيو حروفَ 
يقول:  أحاديثيم، فمثاًل في مسند أبي بكر الصديق  المكثرين عن الصحابي ويجمعُ 

عن أبي  ، وحديث عميٍّ (ٕ)عثمان عن أبي بكرٍ  ، وكذا حديثُ (ٔ)عمر عن أبي بكرٍ  حديثُ 
 .(ٗ)... وىكذا(ٖ)بكرٍ 

ه، حيث ىـ( في مسندِ ٕٜٕ) البزارُ  ما سار عميو أبو بكرٍ  ىذا ىو نفُس  وُ وصنيعُ 
، بيم، بل ويصل أحيانًا إلى ما بعد التابعينَ المكثرين عن الصحابي ويرتِّ  الرواةَ  يذكرُ 

 بن عبدِ  عن سالمِ  ،بن محمدٍ  ما رواه عمرُ  فمثاًل يذكر في مسند عمر بن الخطاب 
، وبدأ في مسنده بذكِر مسانيد (٘)بن الخطابِ  عن عمرَ  عمر، اهلل بنِ  اهلل، عن أبيو عبدِ 

العشرة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة 
(ٙ). 

                                                            

ينظر: العمل الواردة في األحاديث النبوية: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن  (ٔ)
 ،تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي ،ىـ(ٖ٘ٛالنعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت

 .ٖ٘ٔ/ٔ ،مٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط ،الرياض ،دار طيبة
 .ٔٚٔ/ٔالمصدر نفسو:  (ٕ)
 .ٙٚٔ/ٔصدر نفسو: الم (ٖ)
( حديثًا بحسب المطبوع، غير أنو يجمع طرق الحديث الواحد المختمفة ٕٛٔٗبمغت أحاديث الكتاب ) (ٗ)

سواء كانت موصولة أم منقطعة، بفقرة واحدة، ولو أفرد كل حديث عمى حدٍة لبمغت أحاديث الكتاب أكثر 
 من عشرين ألفًا.

ينظر: مسند البزار "البحر الزخار": ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد اهلل  (٘)
 ،تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل وآخرون، مكتبة العموم والحكم ،ىـ(ٕٜٕالعتكي المعروف بالبزار )ت

 وما بعدىا. ٕٙٗ/ٔ ،مٜٛٛٔ ،ٔط ،المدينة المنورة
 حسب المطبوع.ب( تقريبًا ٜٓٗٓٔبمغت أحاديث الكتاب ) (ٙ)
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سند في تعميمو لمحديث بتعميٍق يسيٍر وال ُيسِيب فيو؛ ففي مُ  البزارُ  وأحيانًا يختصر
َعمرو بن من طريِق عميِّ بن عبد اهلل البارقيِّ مثاًل قولو: "حد ثنا  عبد اهلل بن عمر 

، حد ثنا ُمعاُذ بن ىشاٍم، حد ثني أبي، عن قتادة، عن عميِّ بن عبد الم و البارقيِّ أن   عميٍّ
فقال: كن ا نتحد ُث أن  َمن َلِبَسُو في الد نيا َلم َيْمَبْسُو في  امرأًة سألِت ابن عمر، عن الحريرِ 

 .، انتيى(ٔ)"ىذا الحديثِ  الم و غيرَند قتادُة، عن عميِّ بن عبد وال نعَمُم أس ِة.اآلخر 
ٍة خفيٍة أو إليو، لعم   نجُدُه ُيطيُل الن َفس في بعِض األحاديِث إن دعِت الحاجةُ وقد 

 .(ٕ)ذلك غيرِ 
( فكان لو منيٌج في تعميل األحاديث، فبينما نجُد البز اَر ىـٖ٘ٛارقطني  )أما الد  

يقدُِّم الحديَث بإسناِدِه ومْتِنِو ثم  يبيُِّن عم تو بعَد ذلك، نرى أن  الدارقطني  يسرُد متَن 
ُل القوَل في بياِن ُطرقو  الحديِث أواًل وال يذكر فيو سوى الصحابيِّ أو تمميَذُه، ثم  ُيفصِّ

ُح بيَن الروايات ويقوِّي بعضيا، بل ويجرُِّح ويعدُِّل أحيانًا وأسانيده واخ تالفات الرواِة، ويرجِّ
 .في الرواةِ 

:  يِّ ، عن الن ببي بكٍر أ حديِث ُعمَر بن الخطاب، عنفمثاًل لما ُسئَل عن 
، "رواه ُحَميُد بن عبد الر حمن الِحْمَيري   اَل:ق الحديث. ..َسُموا اهلل العفو والعافية. الَبصري 

 واْخُتِمَف عنو:
 ٍر.َفرواه قتادة، عن ُحميِد بن عبد الر حمن، عن ُعمر، عن أبي بك

 قتادة كذلك. َحد َث بو ُسَميُم بُن حي اَن، عن
، عن ابن عب اٍس، عنو، عن قتادة، عن ُحم ُتِمَف عن ُسَميٍم، فقيَل:واخ يٍد الِحمَيِريِّ

 ٍر.عن ُعمر، عن أبي بك

                                                            

 .(ٔٚٔٙ)برقم  ٖٖٔ/ٕٔمسند البزار:  (ٔ)
 . ٗٙ-ٖٙ-ٕٙ/ٔ، ٜ٘-ٛ٘-ٚ٘/ٔينظر مثاًل:  (ٕ)
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 ِث، حدثنا بحر بن سويدٍ ُد بن َمْخَمٍد، قال: حد ثنا حاتُم بن الم يم  مححد ثنا بذلك 
 ي اَن.ثنا ُسَميُم بن ح، حد  ، حدثنا األصمعي  الحنفيِّ 

، عن َير خالف قتادة، فرواُه عن ُحَميِد بن عبد الر حمن الِحمورواُه أبو الت ي اِح ف يِّ
 ب اٍس.ُكر ُعمر وال ابن عم َيذبكٍر، ولَ  يأب

 .(ٔ)"مقبولةٌ  وُ ُر، وزيادتُ فيو ُعم ألن و ثقٌة، وزاد ح  وقوُل ُسَميم بن َحي اَن فيو أص
  

                                                            

 .(ٗ)برقم  ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔعمل الدارقطني:  (ٔ)
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  :املبخح الجاىي
ُِ أبواِبعلى  صييِفالتَّ طريقُة  الفق

وىي أن يأتَي بأبواِب األحكاِم أو الفقِو ثم يسوُق األحاديَث الُمعم ِة المتعمقِة 
عمى طالب العمِم الوصوَل إلى مرادِه من معرفِة العمِل  لَ بترجمِة الباِب، بحيث يسيُ 
 موضوَع الحديِث. الواردِة في األحاديِث إن عممَ 

وىذه الطريقة من أفضِل طرِق التصنيِف، لسيولِة الوصوِل إلى مراِد طالِب العمِم 
 ومن أبرِز المصن فات في ذلك: ومبتغاه.
 ىـ(.ٕٖٚ) الرازيِّ  البن أبي حاتمٍ  العملِ  كتابُ  -ٔ
 ألبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيِّ  في األحاديث الواىيةِ  المتناىيةُ  العملُ  -ٕ

 .(ٔ)ىـ(ٜٚ٘)
 فو وسعةِ مؤلِّ  ، لمكانةِ العملِ  من أفضل كتبِ  البن أبي حاتمٍ  العملِ  ويعتبر كتابُ 

إليو ال محالَة،  ، وعام ُة َمن أل ف بعدُه عالٌة عميِو، وراجعٌ ة فيوالمادة العممي   و، ولغزارةِ ممِ عِ 
 .(ٕ)حديثاً  (ٕٓٗٛ)و أحاديثُ  وقد بمغتْ 

ىـ( ٕٗٙىـ( وأبي زرعة )ٕٚٚوكان عمى َشكِل سؤاالٍت ألبيو اإلمام أبي حاتٍم )
، يتقدميا تبويبًا فقييًا، نحو أخباٍر ُرويتأحاديَث و في  من أئمِة العملِ  الرازيين وغيرىما

 قولو: "بيان عمِل أخباٍر رويت في الطيارِة:... 
  

                                                            

العمل المتناىية في األحاديث الواىية: لعبد الرحمن بن ( كما في المطبوع. ٜٚ٘ٔبمغت أحاديث الكتاب ) (ٔ)
 ىـ.ٖٓٗٔ ٔط ،بيروت ،دار الكتب العممية ،تحقيق: خميل الميس ،ىـ(ٜٚ٘)تعمي بن الجوزي 

العمل: ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظمي الرازي بن أبي حاتم  (ٕ)
خالد بن عبد . د ،سعد بن عبد اهلل الحميد. تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د ،ىـ(ٕٖٚ)ت

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ ،ٔط ،مطابع الحميضي ،الجريسي الرحمن
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وسألُت َأِبي وأبا ُزرعَة عن حديٍث رواُه حم اد بُن َسَممة، عِن ابِن أبي َعتيق، عن 
دِّيِق ح، عن النبيِّ  اٌة َمرضٌة ِلْمَفِم، َمْطَير السِّواُك اَل: ق أبيِو، عن أبي َبكٍر الصِّ

؟ِلمر    .(ٔ)بِّ
 ة.عائش عنيِو، أب عنيق، َعتي أبُن اب: ىوا إن ما خطٌأ؛ ىذاال: ق

ي أب ابنِن محم اد، أو  ِمنَطُأ الخي: أب وقالو زرعة: أخطأ فيو حم اد. أب قال
 .(ٕ)"َعِتيق

في  وقد يطيل الكالَم أحيانًا في بياِن عمٍة خفيٍة أو غيِر ذلك، حيث سأَل الرازيان
يان الثوري، ُسفاُه رو ن حديٍث عَة ُزرعا وأبي أبحديِث المسِح عمى الُخف يِن فقال: "وسألُت 

ن بالل، عى، َليمي أب بنن الحكم بن ُعَتيبة، عن عبد الرحمن عن األعمش، عوَشريك، 
 ى الُخف ين؟عمِح المسي ف؛ عن النبيِّ 
ن األعمش، عن ع وابن ُنَمير،، ُمعاويةو وأب، ُيوُنسن بى عيسًضا أي ورواهاال: ق

 .النبيِّ  عنن بالل، عة، ُعجر  بن َكعب عنى، ليمي أب بنالحكم، عن عبدالرحمن 
ن عاء، الَبر ن ععبد الرحمن بن أبي ليمى،  عنن األعمش، عاُه زائدة، ورو 

 . النبيِّ  عنبالل، 
 ا الص حيُح؟ىذيما: فأي  لقمت 
حيُح أب قال ن عى، ليمي أب ابن عنن الحكم، عيث األعمش: حد مني: الص 

 بالل؛ بال كعب.
 يث األعمش؟حد غير فِمني: ألبقمُت 

                                                            

 ،ىـ(ٕٔٗينظر: مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت (ٔ)
مؤسسة  ،إشراف: د.عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،عادل مرشد، وآخرون ،تحقيق: شعيب األرناؤوط

 مسند أبي بكر الصديق. (،ٕٙ)برقم  ٕٕٚ/ٔ ،مٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط ،الرسالة
 .(ٙ)رقم  ٓٓٗ-ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٔالبن أبي حاتم:  ،العمل (ٕ)
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حيُح ما قال ن عًضا، أية ُأَنيسي أبن َتْغِمَب، وزيد بن بُة، وأباُن شعبوُل يق: الص 
 ن بالل؛ بال كعب.عى، ليمي أب ابن عنالحكم، 

 أحفُظيم. وُشعبةي: الثوري  أب وقال
ن بى يحي عنويحدُِّث  ،فيضطربُ  ٍم يحدِّثُ ُسَميي أبن بي: فإن  ليَث ألبقمُت 

، النبيِّ  عنن بالل، عة، عجر  بنِب كع عنى، ليمي أب ابن عنن الَحَكم، عيعمى، 
 ح.المسي فٍر، وعمر؛ بكي أبوعن 

ن ىانئ، بح ُشَرين عي ثابت، أب بنَكم وحبيِب الحليٍث، عن  عن، َتِمرٌ ُمع ورواه
حيُح حديَث األعمشُزرعةو أب وقال. ن بالل، عن النبيِّ ع عن الحكم، عن  ،: الص 

 ن بالل.عِب، َكع عنى، ليمي أب ابنعبد الرحمن 
مضطرُب  ىوِذي كثيٌر؛  مثل؛ في حديثو بوَتَغُل ُيشو زرعة: ليٌث ال وأبي أب قال

  .الحديث
ن ع: يقولونَسة ُأَنيي أب وزيد بنِمَب، َتغ، وأباُن بُن ُشعبةَة: أليس ُزرعي ألبقمُت 

 ن بالل؛ بال كعب؟عى، ليمي أب ابن عنالحكم، 
، وابن ُنَمير؛ ُيونسن ب، وعيسى معاويةو وأب: األعمش حافٌظ، ُزرعةو أب قال

 .عنوقد حفظوا  وىؤالء
حيُح: حدغيِر  ومن  ؛ بال كعب.ن باللٍ عى، ليمي أب ابن عنيث األعمش، الص 
يث حد منا قمُت: إن مة، وغيُر واحد؛ ُأَنيسن أبي ب، وزيُد وُشعبةمنصوٌر،  ورواه

 .(ٔ)"األعمش
  

                                                            

 .(ٕٔ)رقم  ٙٔٗ – ٔٔٗ/ٔالبن أبي حاتم:  ،العمل (ٔ)
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موضوعًا وأقل  حديثًا وأخبارًا،  العمِل المتناىيِة البن الجوزيِّ فيو أوسعُ  وأما كتابُ 
، غيَر أّنو لم يمتزْم بإيراِد الفقوِ  مسائِل اإليماِن والتوحيِد وأبوابَ  إذ شمَل كتاُبو أبواَب بعضِ 

نما أورَد فيو الضعيَف والموضوَع والمكذوَب وما ال أصَل لو  العمِل الخفي ِة فحسب، وا 
 .وغير ذلَك من العمِل الجمي ِة، وىذا واضٌح من اسم الكتابِ 
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 : املبخح الجالح
 املسائِل والسؤاالِت والفوائِدعلى  صييِفالتَّطريقُة 

وىي أن يقوَم بعُض الطمبِة والتالميِذ بجمِع أجوبِة إماٍم من األئمِة ألسئمٍة 
ومسائَل قد ُسئَل عنيا اإلماُم، وبعَض الفوائِد العمميِة لو والمتعمِّقِة بالعمِل ومعرفِة الرِّجال 

 يا في كتاٍب.فيجمعُ والجرِح والتعديِل، 
، وفائدُة ىذه الطريقُة ىي جمُع أقواِل إماٍم من أئ مِة ىذا الشأِن في كتاٍب مستقلٍّ

وقد يوجُد فيو ما ال يوجُد في غيره من أقواِل اإلماِم كوُنُو مقتصرًا عمى أقواِلِو ومساِئِمو 
 وأجوبِتِو دون غيرِه من األئمِة.

 ومن أىم المصن فاِت في ذلك:
أبي إسحاق إبراىيم بن عبد اهلل بن  بروايةِ : ىـ(ٖٖٕ) ابن معينٍ  تاريخُ  -ٔ

بن الييثم  ، ويزيدِ (ٖ)، وعثمان الدارميِّ (ٕ)بن محمد الدوريِّ  ، والعباسِ (ٔ)الجنيدِ 
 .(ٗ)بن محمد بن القاسم بن محرزٍ  ، وأبي العباس أحمدَ بن طيمانَ 

                                                            

سؤاالت ابن الجنيد: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري  (ٔ)
 ،ٔط ،المدينة المنورة ،مكتبة الدار ،تحقيق: أحمد محمد نور سيف ،ىـ(ٖٖٕبالوالء البغدادي )ت

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ
تاريخ ابن معين )رواية الدوري(: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن  (ٕ)

حي ،تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف ،ىـ(ٖٖٕالمري بالوالء البغدادي )ت اء مركز البحث العممي وا 
 م.ٜٜٚٔ–ىـٜٜٖٔ ،ٔط ،مكة المكرمة ،التراث اإلسالمي

تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد  (ٖ)
 ،دار المأمون لمتراث ،تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف ،ىـ(ٖٖٕالرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

 دمشق.
: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن «رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز»جال معرفة الر  (ٗ)

مجمع  ،تحقيق: محمد كامل القصار ،ىـ(ٖٖٕزياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت
 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط ،دمشق ،المغة العربية
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 أبي شيبة البن المدينيِّ  ابنِ  سؤاالتُ : ومنيا البن المدينيٍّ  العملُ  -ٕ
 ُل بنُ ـيـاعـمـاق إسـحـو إسـأب اـيـعـمـي جـتـيِّ الـنـديـمـِن الـُل ابـمـ، وع(ٔ)ىـ(ٖٕٗ)

 .(ٖ)بُن أحمَد بِن البراءِ وأبو الحسن محمُد  ، (ٕ)إسحاَق القاضي األزدي  
 اهلل و عبدِ يىـ(: برواية ابنٕٔٗ) حنبلٍ  بنِ  العمل ومعرفة الرجال ألحمدَ  -ٖ

اجِ  بنِ  محمدِ  بنِ  وأبي بكٍر أحمدَ  ،وصالحٍ  ، و  الحج  عبِد  أبي الحسنِ الَمروذيِّ
وسؤاالِت أبي داود  ،(ٗ)وِنيِّ الميماَن عبِد الحميِد بِن َمْيموِن بن ِمير  نِ ب ممكِ ال

 .(ٙ)أبي بكٍر أحمَد بِن محمِد بِن ىانٍئ األثرمِ ، و (٘)الس جستانيِّ 
ىـ(: وىو جمُع مسائَل وأقواَل أبي زرعَة ٕٗٙ) ألبي زرعة الرازيِّ  الضعفاءُ  -ٗ

.جمعيا الحافُظ   أبو عثماَن سعيُد بُن عمرِو بِن عماٍر البرذعي 
                                                            

محمد بن عثمان بن أبي شيبة البن المديني: لعمي بن عبد اهلل بن جعفر السعدي بالوالء المديني  سؤاالت (ٔ)
 ،ٔط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،تحقيق: موفق عبد اهلل عبد القادر ،ىـ(ٖٕٗالبصري أبي الحسن )ت

 ىـ.ٗٓٗٔ
بي عبد اهلل أحمد بن محمد ذكر ذلك محقق كتاب العمل ألحمد بن حنبل. ينظر: العمل ومعرفة الرجال: أل (ٕ)

دار الخاني،  ،تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس ،ىـ(ٕٔٗبن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )ت
 .ٓٗ/ٔ ،مٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٕط ،الرياض

 .ٓٗ/ٔالمصدر السابق:  (ٖ)
بن من كالم أحمد بن حنبل في عمل الحديث ومعرفة الرجال: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل  (ٗ)

 ،ٔط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،تحقيق: صبحي البدري السامرائي ،ىـ(ٕٔٗىالل بن أسد الشيباني )ت
 ىـ.ٜٓٗٔ

سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل  (٘)
المدينة  ،مكتبة العموم والحكم ،رتحقيق: د. زياد محمد منصو  ،ىـ(ٕٔٗبن ىالل بن أسد الشيباني )ت

 ىـ.ٗٔٗٔ ،ٔط ،المنورة
من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن ىانئ األثرم أبا عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل: ألبي عبد اهلل  (ٙ)

 ،تحقيق: د. عامر حسن صبري ،ىـ(ٕٔٗاهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )ت
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ ،ٔط ،يروتب ،دار البشائر اإلسالمية
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 .(ٔ)ىـ(ٕ٘ٚ) سؤاالُت أبي عبيٍد اآلجريِّ أبا داوَد السجستاني   -٘
: برواية أبي القاسِم عميِّ بِن (ىـٕٔٛالفوائُد المعم مُة ألبي زرعَة الدِّمشقيِّ ) -ٙ

بِن الحسيِن َيعقوَب بِن إبراىيَم بن أبي الَعِقب، وأبي الحسِن عميِّ بِن موسى 
الواحِد بِن م ِو الحسِن بِن أحمَد بِن عبدِ بِن عميِّ بِن الس مساِر، وأبي عبِد ال

، ميِّ مَ الس   ِن محمدٍ بِم المسم بنِ  عميِّ ِن الحسأبي ، و محم ِد بِن أبي الحديِد عنو
م عبدِ ِم القاسأبي و   .(ٕ)األنصاريِّ  أبي الفضلِ  م ِد بنِ مح بنِ ِد الص 
، (ٖ)ىـ(: من ِقبِل أبي عبِد اهلل الحاكمِ ٖ٘ٛألبي الحسِن الد ارقطنيِّ ) سؤاالتٍ  -ٚ

، وحمزَة (٘)، وأبي بكٍر البرقانيِّ (ٗ)الحسيِن الس مميِّ الرحمِن محمِد بِن وأبي عبد
 .(ٙ)وحمزَة الس يميِّ 

                                                            

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: ألبي داود سميمان بن األشعث بن  (ٔ)
 ،تحقيق: محمد عمي قاسم العمري ،ىـ(ٕ٘ٚإسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجستاني )ت

-ىـٖٓٗٔ ،ٔط ،المممكة العربية السعودية ،المدينة المنورة ،عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية
 م.ٖٜٛٔ

الفوائد المعممة: لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري المشيور بأبي زرعة الدمشقي  (ٕ)
 ،ٔط ،الكويت ،مكتبة اإلمام الذىبي ،تحقيق: رجب بن عبد المقصود ،ىـ(ٕٔٛالممقب بشيخ الشباب )ت

 م.ٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ
سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن  (ٖ)

مكتبة  ،تحقيق: د. موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،ىـ(ٖ٘ٛالنعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت
 م.ٜٗٛٔ–ىـٗٓٗٔ ،ٔط ،الرياض ،المعارف

لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري أبي سؤاالت السممي لمدارقطني:  (ٗ)
، سعد بن عبد اهلل الحميد. تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د ،ىـ(ٕٔٗعبد الرحمن السممي )ت

 ىـ.ٕٚٗٔ ،ٔط ،خالد بن عبدالرحمن الجريسي. د
حمد بن أحمد بن غالب، أبي بكر المعروف سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي عنو: ألحمد بن م (٘)

الىور،  ،كتب خانو جميمي ،تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ،ىـ(ٕ٘ٗالمعروف بالبرقاني )ت
 ىـ.ٗٓٗٔ ،ٔط ،باكستان

سؤاالت حمزة بن يوسف السيمي: ألبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراىيم السيمي القرشي الجرجاني  (ٙ)
–ىـٗٓٗٔ ،ٔط ،الرياض ،مكتبة المعارف ،د اهلل بن عبدالقادرتحقيق: موفق بن عب ،ىـ(ٕٚٗ)ت

 م.ٜٗٛٔ



 

 411 

5 

 .(ٔ)ىـ(٘ٓٗسؤاالُت مسعوِد بن عميٍّ الس جزيِّ لمحاكم ) -ٛ
مِفيِّ لخميٍس الَحوزيِّ ) سؤاالتُ  -ٜ  .(ٕ)ىـ(ٓٔ٘السِّ

فيقوَم التمميُذ بجمِع  السؤاالِت والمسائِل والفوائِد لكثيٍر من األئمِة،وغيرىا من 
واِة، كما في المثاِل اآلتي:  أجوبِة اإلماِم في راٍو من الر 

 عن إسماعيَل بِن أبي ُأويسٍ  -يعني: ابَن معينٍ –سألُت يحيى قاَل ابُن محرٍز: "
 فقاَل: ضعيٌف أضعُف الناِس ال يحل  لمسمٍم أن ُيحدَِّث عنو بشيٍء.

قال: سمعُت يحيى وُسئَل عن أشعِث بِن عبِد الرحمِن بِن زبيِد اإلياميِّ فقاَل: 
 ليَس بشيٍء كان يكذُب. 

قاَل: سمعُت يحيى يقوُل: مات بشاُر الخف اُف أمِس فجاءني رجٌل فقاَل: ما تقوُل 
فيو اآلَن يا أبا زكري ا؟ فقمُت لُو: أقوُل فيو ما كنُت أقوُل فيو قبَل اليوِم، وجعَل يحيى 
َيعجُب من الذي سأَلُو! فحد ثني ىاشُم بُن الُمطمِب قاَل: سمعُت يحيى بَن معيٍن يقوُل: 

ُم بش ا ُر الخف اِف يكذُب أخزاُه اهلُل، قاَل: ثم  سمعُت يحيى بَن معيٍن بعَد موِتِو يترح 
  .(ٖ)"عميوِ 

ففي ىذا المثاِل نرى تعد َد ُطرِق األداِء وِصَيِغ الس ماِع عِن ابِن معيٍن، فتارًة 
َو البنِ  معيٍن، ومر ًة  بسؤاِل ابِن محرٍز لو مباشرًة، وتارًة بسماِع ابِن محرٍز لسؤاٍل ُوجِّ

 بسماِع ابِن محرٍز البِن معيٍن منو مباشرًة من غيِر سؤاٍل، ومر ًة بواسطٍة بينيما.
ونجُد أحيانًا سؤاالٍت لبعِض األئمِة في بطوِن الكتِب وعقَب األحاديِث، كسؤاالِت 

 الترمذيِّ في جامِعِو لمبخاريِّ وأبي زرعَة.
 

                                                            

سؤاالت مسعود بن عمي السجزي ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويو بن ُنعيم  (ٔ)
تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن  ،ىـ(٘ٓٗبن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،عبد القادر
سؤاالت الحافظ الِسمِفي لخميس الَحوزي عن جماعة من أىل واسط: لخميس بن عمي بن أحمد أبي الكرم  (ٕ)

 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ ،ٔط ،دمشق، دار الفكر ،تحقيق: مطاع الطرابيشي ،ىـ(ٓٔ٘الواسطي الحوزي )ت
 .٘ٙ/ٔمعرفة الرجال البن معين برواية ابن محرز:  (ٖ)
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 : املبخح الرابع
 على مجِع األحاديِح املعلَِّة إلماٍو واحٍد صييِفالتَّطريقُة 

وىي أن يقوَم بعُض الطمبِة بجمِع األحاديِث المعم ِة ألحِد أئم ِة الحديِث وتمييِزىا 
 عن السميِم والصحيِح من أحاديِث اإلماِم.

ِل من أحاديِث َمن داَر عمييُم والمعم   قيمِ حيِح من الس  ىي بياُن الص  يا وفائدتُ 
العمِة في حديِث اإلماِم وسبُبيا، كي  ثريَن من العمماِء، ومعرفُة نسبةِ والمكالحديث 

.  يتجن بيا طالُب العمِم الش رعيِّ
 ومن أىمِّ المصن فاِت:

 .(ٔ)ىـ(ٖٖٕعمُل حديِث ابِن عيينَة البِن المدينيِّ ) -ٔ
 .(ٕ)ىـ(ٕٛ٘لمحمِد بِن يحيى الذ ىميِّ )عمُل حديِث الز ىريِّ  -ٕ
أىُل العمِم من حديِث عمرو بِن شعيٍب لمسمِم بِن الحجاِج ما استنكَر  -ٖ

 .(ٖ)ىـ(ٕٔٙ)
مسنُد حديِث الز ىريِّ بِعَمِمو والكالِم عميِو ألبي عبِد الرحمِن أحمِد بِن شعيٍب  -ٗ

 .(ٗ)ىـ(ٖٖٓالن سائيِّ )
 .(٘)ىـ(ٖٗ٘)عمُل حديِث الز ىريِّ البِن حب اَن الُبستيِّ  -٘

  
                                                            

 .ٔٚينظر: معرفة عموم الحديث لمحاكم:  ص (ٔ)
 .ٛٛ/ٕينظر: تذكرة الحفاظ لمذىبي:  (ٕ)
ينظر: المعجم المفيرس أو تجريد أسانيد الكتب المشيورة واألجزاء المنثورة: ألبي الفضل أحمد بن عمي  (ٖ)

 ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: محمد شكور المياديني ،ىـ(ٕ٘ٛالعسقالني )تبن محمد بن أحمد بن حجر 
 .ٜ٘ٔص ،مٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔط ،بيروت

المممكة العربية  ،دار ابن الجوزي ،ينظر: الجامع في العمل والفوائد: لمدكتور ماىر ياسين الفحل (ٗ)
 .ٚ٘/ٔ ،ىـٖٔٗٔ ،ٔط ،السعودية

 .ٖٖٓ/ٕلمخطيب:  ،امعينظر: الجامع ألخالق الراوي وآداب الس (٘)
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 .(ٔ)البن حب ان أيضاً  عمل حديِث مالِك بِن أنسٍ  -ٙ
 .(ٕ)عمُل مناقِب أبي حنيفَة ومثالِبِو، لو أيضاً  -ٚ
 .(ٖ)عمُل ما أسنَد أبو حنيفَة، لو أيضاً  -ٛ
األحاديُث التي خولَف فييا مالُك بُن أنٍس ألبي الحسِن الد ارقطنيِّ  -ٜ

 .(ٗ)ىـ(ٖ٘ٛ)
يا تُبرُز خطًأ في وتعد  ىذِه الط ريقُة من أىمِّ ُطُرِق الت صنيِف في العمِل، إذ أن  
ُح ذلَك المثاَل اآلتي:  حديِث الثِّقِة، مع أن  الظ اىِر الس المَة منُو، وُيوضِّ

" : ، عن رُجٍل ِمن آِل خالِد ابِن قاَل الد ارقطني  روى مالٌك في الُمَوط ِإ، عن الز ىريِّ
 .يثَ حدصالَة الس فِر في الُقرآِن( الُأَسيٍد أن ُو سأَل عبَد الم ِو بَن ُعمَر، قاَل: )إن ا ال َنِجُد 

خاَلفُو َجماعٌة ِمن أصحاِب الز ىريِّ ِمنُيم ُيوُنُس وُعَقيٌل وَمعَمٌر والم يُث بُن سعٍد 
ِدالر حمِن ب، عن عبِد الم ِو بِن أبي بكِر بِن عيِّ وُفَميُح بُن ُسميماَن وغيُرُىم، َفَرَووُه عِن الز ىر 

(، رَ َأن ُو سَأَل ابَن ُعمٍد )عن ُأمي َة بِن عبِد الم ِو بِن خالِد بِن ُأَسي، امٍ بِن الحارِث بِن ىش
و    .(٘)"ابُ وىو الص 

  

                                                            

 .ٖٗٓ/ٕلمخطيب:  ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (ٔ)
 .ٖٗٓ/ٕالمصدر نفسو:  (ٕ)
 .ٖٗٓ/ٕالمصدر نفسو:  (ٖ)
: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي ابن األحاديث التي خولف فييا مالك بن أنس  (ٗ)

تحقيق: أبي عبد الباري رضا بن خالد  ،ىـ(ٖ٘ٛ)ت مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني
 م.ٜٜٚٔ ،ٔط ،الرياض ،مكتبة الرشد ،الجزائري

 .(ٙ)برقم  ٓ٘-ٜٗالمصدر السابق: ص  (٘)
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 : بخح  ااخام امل
ًَ أىواِع علوِو مصطلِح احلديِح  إدراج  علِه العلِل ضن

 باعتبارِه نوعًا من أنواِعوِ  إن  أول َمن أدرَج عمَم العمِل مع عموِم مصطمِح الحديثِ 
في كتاِبِو )معرفِة عموِم الحديِث( وقس مُو إلى عشرِة  ىـ(٘ٓٗىو الحاكُم الن يسابوري  )

 ، ثم  تبَعُو بعَد ذلَك عام ُة َمن أل ف في مصطمِح الحديِث وعموِمِو.(ٔ)أجناسٍ 
َم أمُرُه في نوِع من أنواِع عموِم الحديثِ  ، إذ قل  ولعل  عمَم العمِل أوسُع من أْن ُيحج 

فن  من فنوِنِو أو عمٌم من عموِم المصطمِح إال ولمعمِة فييا مدخٌل، ولعمِم العمِل فيو 
 نصيٌب.

كتبًا ومصن فاٍت في أحاديَث معم ٍة بسبِب االنقطاِع وحديثًا ل َف العمماُء قديمًا لقد أ
عالِل حديِث وغيِرىا من عموِم المصطمِح، وبي نوا سبَب اإلأو اإلرساِل أو اإلدراِج في ال

 ومن أىمِّ المصن فات:ونب يوا عمييا، 
اج ) -ٔ  .(ٕ)ىـ(ٕٔٙالت مييُز لمسمِم بِن الحج 
معرفُة المت صِل من الحديِث والمرسِل والمقطوِع وبياِن الطرِق الص حيحِة ألبي  -ٕ

 .(ٖ)ىـ(ٖٔٓبكٍر أحمَد بِن ىارون الَبرديجيِّ )
 .(ٗ)ىـ(ٖٗ٘موقوُف ما ُرفَع البن حب اَن الُبستيِّ ) -ٖ
 .(٘)ىـ(ٖٙٗالَفصْل لموصِل المدرِج في الن قْل لمخطيِب البغداديِّ ) -ٗ

                                                            

 .ٕٔٔينظر: معرفة عموم الحديث لمحاكم: ص  (ٔ)
تحقيق: د. محمد مصطفى  ،ىـ(ٕٔٙالتمييز: لمسمم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري )ت (ٕ)

 ىـ.ٓٔٗٔ ،ٖط ،السعودية ،مكتبة الكوثر ،األعظمي
 .ٚ٘/ٔلمفحل:  ،ينظر: الجامع في العمل والفوائد (ٖ)
 .ٖٗٓ/ٕلمخطيب:  ،الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (ٗ)
الفصل لموصل المدرج في النقل: ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي الخطيب  (٘)

 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔط ،دار اليجرة ،تحقيق: محمد بن مطر الزىراني ،ىـ(ٖٙٗالبغدادي )ت
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عم ُة الحديِث المسمسِل في يوِم العيديِن الصالُة والُخطبُة ألبي محمٍد  -٘
 .(ٔ)ىـ(ٜٛٗالُجرجانيِّ )

َح فيو اإلرساُل عمى الوصِل البِن حجٍر العسقالنيِّ بياُن الفصِل لما رج   -ٙ
 وغيره. .(ٕ)ىـ(ٕ٘ٛ)

رين–الش اذ  والمنكُر وزيادُة الثِّقِة  -ٚ القادِر لعبدِ  -موازنٌة بيَن المتقدِّمين والمتأخِّ
 .(ٖ)المحم ديِّ 

 .ماىر ياسين الفحلِ  الجامُع في العمِل والفوائِد لمدكتورِ  -ٛ
ن ما  ومم ا يؤكُد ما سط رُتو ِمن أن  عمَم العمِل أوسُع من كوِنِو أحَد عموِم الحديِث، وا 

مييِز من مخالفِة في أغمِب فنوِن وعموِم الحديِث ما ذكَرُه اإلماُم مسمٌم في كتاِبو الت   يدخلُ 
سواَء كانت المخالفُة في اإلسناِد أم في المتِن، وىو ما يندرُج عنَد أىِل  الر اوي غيُرهُ 

ِد أو زيادِة الثِّقِة، كما ىو  مبي ٌن في المثاِل االصطالِح من قبيِل الش اذِّ أو المنكِر أو الت فر 
 اآلتي: 

                                                            

عمة الحديث المسمسل في يوم العيدين الصالة والخطبة: ألبي محمد عبد اهلل بن يوسف الجرجاني  (ٔ)
 ،ردار الوطن لمنش  ،تقديم: فضيمة الدكتور أحمد معبد ،تحقيق: د. محمد بن تركي التركي ،ىـ(ٜٛٗ)ت
 م.ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ ،ٔط

شذرات الذىب في أخبار من ذىب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الَعكري الحنبمي، أبي  (ٕ)
دار ابن كثير،  ،خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط ،حققو: محمود األرناؤوط ،ىـ(ٜٛٓٔالفالح )ت

 .ٜٖٛ/ٜ ،مٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دمشق
موازنة بين المتقدمين والمتأخرين: ألبي ذر عبد القادر بن مصطفى بن عبد  ،والمنكر وزيادة الثقة الشاذ (ٖ)

إشراف األستاذ الدكتور بشار  ،أصل ىذا الكتاب: رسالة دكتوراه من الجامعة اإلسالمية ،الرزاق المحمدي
 م.ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ ،ٔط ،لبنان ،دار الكتب العممية، بيروت ،عواد معروف
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 ا يحيى بنُ ثند  ح :نِ الَمت وظِ ليَس ِبَمحف خبرٍ  كرُ ذِ قاَل اإلماُم مسمٌم رحمُو اهلل: " 
 بنِ  ةِ ، عن الُمغير يلَ ُشَرحب بنِ  زيلِ ن ىُ ، عن أبي قيسٍ ، عانَ ، عن سفييعٌ ، ثنا وكيحيى
أ و   اهللِ  ولَ رس ن  أ ةَ ُشعب  .(ٔ)"ينِ عمَ والن   ينِ بَ عمى الجورَ  مسحَ َتَوض 

واة، وىم كل   ثم  ذكَر بعَدُه َمن خالَف أبا قيٍس، عن ُىزيٍل، عِن المغيرِة من الر 
 بنِ  ةَ وحمز  ،برمةَ  بنِ  قبيَصةَ ، و ةَ ربيع بنِ  عميِّ ، و لٍ ىال بنِ  سودِ األمسروٍق، و من: }
، ةَ ُعبيد بنِ  سعدِ ، و وعامرٍ  ،ةَ وأبي سمم ،أبي الس اِئب، و ةِ المغير  بنِ  ةَ ، وُعرو ةِ المغير 
كم يم  {يِّ َحي ة الث قف بنِ  ريزِ وحُ  ،أبي أوفى نِ ب وزرارةَ  ،حسنِ وال ،وىبٍ  رو بنِ ، وَعمالةَ وفض

  .(ٕ)عِن المغيرِة من أن ُو مسَح عمى ُخف يوِ 
  

                                                            

 .(ٜٚ)برقم  ٕٕٓمييز لمسمم بن الحجاج: صالت (ٔ)
 بتصرف. ٖٕٓ-ٕٕٓالمصدر نفسو:  (ٕ)
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 : املبخح  السادس 
 ما كاىت شرحًا للتاٍب معلٍَّل
وألفاٍظ معم ٍة، ثم يقوُم بشرِحيا وىي أن يورَد المصنُِّف كتابًا فيِو مسائَل وأحاديَث 

حًا لما أشكَل منيا.وبياِن مدلولِ   يا ومعانييا، وموضِّ
 ىذا الشأِن. وفائدُتيا ىي توضيُح الُمشكِل وتبييُن الغريِب من مسائِل العمِل ألئم ةِ 

 ومن أىمِّ المصن فاِت في ذلك:
عمى صحيِح ُمسمٍم ألبي مسعوٍد  رقطني  األجوبُة عم ا أشكَل الش يخ الدا -ٔ

 .(ٔ)ىـ(ٔٓٗإبراىيَم بِن محمٍد الدِّمشقيِّ )
 ىـ(.ٜ٘ٚشرُح عمِل التِّرمذيِّ البِن رجٍب الحنبميِّ ) -ٕ

ويعتبُر كتاُب شرِح عمِل التِّرمذيِّ البِن رجٍب من أفضِل الكتِب التي بي نِت العمَل 
ُر االستغناُء عنُو لطالِب العممِ مكُن ال يُ و وفَق قواعَد وتأصيالٍت وأسٍس وفوائَد،  ، فكاَن يحرِّ

 المسألَة ويشرُحيا شرحًا وافيًا، كما في المثاِل اآلتي:
: وقْد تكم م بعُض أىِل الحديِث -يعني التِّرمذي  –قاَل أبو عيسى قاَل رحمُو اهلُل: "

يم تِ لجاللَ  في قوٍم من جم ِة أىِل العمِم، وضع فوىم من ِقبِل ِحفظِيم، ووث قُيم آخرونَ 
ن كانوا قد وَ دقِ وصِ   ....واوَ ما رَ  ىموا في بعضِ يم، وا 

 :أقسامٌ  واةَ الر   أن   عممْ إشارحًا:  رجبٍ ثَم قاَل ابن 
 و وسوءِ ، لغفمتِ المناكيرِ  وِ عمى حديثِ  بَ مَ ن غَ ، ومنيم مَ بالكذبِ  يمُ ت  ن يُ م مَ فمنيُ 

 عنيما. وايةِ الرِّ  كمُ ين، وحُ ىذين القسمَ  ، وقد سبق ذكرُ وِ حفظِ 
 وىؤالءِ  ،أو يقل   ميِ في حديثِ  والوىمُ  الخطأُ  رُ ، ويندُ وحفظٍ  صدقٍ  : أىلُ ثالثٌ  وقسمٌ 

 .عمى االحتجاج بيم فقُ المت   قاتُ ىم الثِّ 
. لكن يم كثيراً في حديثِ  الوىمُ  يقعُ  ، ولكنْ وحفظٍ  صدقٍ  أىلُ  : ىم أيضاً رابعٌ  وقسمٌ 

 .(ٕ)"ىينا رمذي  ه التِّ الذي ذكرَ  عمييم. وىذا ىو القسمُ  ىو الغالبُ  ليَس 
 

                                                            

 .ٔٙ/ٔينظر: الجامع في العمل لمفحل:  (ٔ)
 .ٜٖٚ-ٜٖ٘/ٔشرح عمل الترمذي البن رجب:  (ٕ)
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 : املبخح  السابع 
 ما كاىْت على َشلِل تعقباٍت أو تعليقاٍت

وىي أن يقوَم أحُد العمماِء بالت عميِق أو الت عقيِب عمى كتاٍب من ُكتِب الحديِث، 
ي ذكرىا الت المعم ةِ فيبيُِّن في مالحظاِتِو وتعميقاِتِو وتعق باِتِو بعَض المسائِل أو األحاديِث 

صاحُب الكتاِب، وتكوُن ىذه التعميقاُت أو التعقيباُت عمى ما اشترَطُو صاحب الكتاِب، 
َة مثاًل ويأتي المعقُِّب بمسائَل وأحاديَث قْد خاَلَف فييا شرَطُو.  فقد يشترُط الصح 

 ومن أىمِّ المصن فاِت:
ألبي الفضِل محمِد بِن عمُل األحاديِث في كتاِب الص حيح لمسمِم بِن الحجاِج  -ٔ

 : وىو عبارٌة عن تعق باٍت عمى صحيح مسمٍم.(ٔ)ىـ(ٖٚٔعم ار الش ييِد )
وىو عبارٌة عن إلزاماٍت وتعق باٍت : (ٕ)ىـ(ٖ٘ٛاإللزاماُت والت تب ُع لمد ارقطنيِّ ) -ٕ

 ي البخاريِّ ومسمٍم.عمى صحيحَ 
: (ٖ)(ىـٕٛٙبياُن الوىِم واإليياِم في كتاِب األحكاِم ألبي الحسِن بِن القط اِن ) -ٖ

.  وىو عبارٌة عن تعميقاٍت عمى أحاديِث كتاِب األحكاِم لعبِد الحقِّ اإلشبيميِّ
  

                                                            

عمل األحاديث في كتاب الصحيح المسمم بن الحجاج: ألبي الفضل محمد بن أبي الحسين أحمد بن  (ٔ)
 ،ىـ(ٖٚٔمحمد بن عم ار بن محمد بن حازم بن المعم ى بن الجاُرود الجاروديِّ اليرويِّ الش ييد )ت

 الرياض. ،دار اليجرة لمنشر والتوزيع ،تحقيق: عمي بن حسن الحمبي
والتتبع لمدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن  اإللزامات (ٕ)

 ،دراسة وتحقيق: الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن ىادي الوداعي ،ىـ(ٖ٘ٛدينار البغدادي الدارقطني )ت
 م.ٜ٘ٛٔ-ىـ٘ٓٗٔ ،ٕط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العممية

األحكام: لعمي بن محمد بن عبد الممك الكتامي الحميري الفاسي، أبي بيان الوىم واإلييام في كتاب  (ٖ)
-ىـٛٔٗٔ ،ٔط ،الرياض ،دار طيبة ،تحقيق: د. الحسين آيت سعيد ،ىـ(ٕٛٙالحسن ابن القطان )ت

 م.ٜٜٚٔ
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: (ٔ)ىـ(ٗٗٚالبِن عبِد اليادي المقدسيِّ ) تعميقٌة عمى العمِل البِن أبي حاتمٍ  -ٗ
.وىو عبارٌة عن تعميقاٍت عم  ى كتاِب العمِل البِن أبي حاتٍم الر ازيِّ

 .(ٕ)ىـ(ٛٗٚالر د  عمى ابِن القط اِن في كتاِبِو بياِن الوىِم واإليياِم لمذ ىبيِّ ) -٘
 ويبيُِّن ذلَك المثال اآلتي:

أي في –وجدُت فيِو مسمٍم: " ييِد في تعق باِتِو عمى صحيحِ قاَل ابُن عم اٍر الش  
، عن يزيِد بِن ُزَريٍع، عن َروِح بِن القاسِم،  -صحيِح مسممٍ  ياحيِّ لعمَر بِن عبِد الوى اِب الرِّ

ِإذا : عن ُسَييٍل، عِن القعقاِع بِن حكيٍم، عن أبي صالٍح، عن أبي ىريرة، عِن الن بي 
 .(ٖ)ْرىاجمَس أحُدُكم عمى حاجِتِو فال يسَتقبِل الِقبَمَة وال يسَتدبِ 

 عبدِ  بنُ  عمرُ  أخَطأ فيو يثٌ وىذا حد :-يعني ابَن عم اٍر الش ييدَ – فضلِ قاَل أبو ال
؛ اعِ القعق نِ ، عنَ عجال بنِ  مدِ بُمح فُ عرَ يُ  يثٌ ألن ُو حد عٍ ُزَري نِ ب يدِ ، عن يز احي  يالرِّ  ى ابِ الو 
 .أصلٌ  ادِ في ىذا اإلسن ييلٍ َس لسُ ولي

و  عٍ ُزَري بنِ  يدِ يز  ، عنامٍ بسط بنُ  اُه ُأمي ةُ رو   نِ اب نِ ، عوحٍ ن رَ ، عابِ عمى الص 
 .وِلوِ بط ي الن ب نِ ، عةَ ، عن أبي ىرير الحٍ ، عن أبي صاعِ القعق نِ ، عنَ عجال

 .(ٗ)"صرٌ ُمخت ى ابِ الو  عبدِ  بنِ  عمرَ  يثُ وحد
 

                                                            

تعميقة عمى العمل البن أبي حاتم: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اليادي بن يوسف الدمشقي  (ٔ)
تقديم: فضيمة الشيخ المحدث عبد اهلل بن  ،تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اهلل ،ىـ(ٗٗٚالحنبمي )ت

 .مٖٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ ،ٔط ،أضواء السمف، الرياض ،عبد الرحمن السعد
الرد عمى ابن القطان في كتابو بيان الوىم واإلييام: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد ابن عثمان  (ٕ)

الفاروق  ،تحقيق: أبي عبد األعمى خالد بن محمد بن عثمان المصري ،ىـ(ٛٗٚالذىبي )ت بن َقاْيماز
 م.ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ ،ٔط ،مصر، القاىرة ،الحديثة

: لمسمم ابن الحجاج «صحيح مسمم» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  (ٖ)
 ،دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق: ،ىـ(ٕٔٙأبي الحسن القشيري النيسابوري )ت

 .(ٕ٘ٙ)برقم  ٕٕٗ/ٔ ،بيروت
 .(ٙ)برقم  ٔٙ-ٜ٘البن عمار: ص ،عمل األحاديث في صحيح مسمم (ٗ)
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 : املبخح الجامً
 التَّصييف على َشلِل ميظومٍة شعريٍَّةطريقُة 
عموِم الشريعِة إال وينظ ُم لو منظوماٍت وأبياٍت شعري ٍة في ال يكاُد يخمو عمٌم من 
 ولعمِم الحديِث نصيٌب من ذلَك، لسيولِة حفظِو واستيعاِبِو، التعريِف بِو جممًة وتفصياًل،

فقد اشتيرْت ألفي ُة  فمْم يقتصْر تأليَف الكتِب والمصن فاِت عمى النثِر دوَن الشِّعِر فيِو،
عموَم الحديِث وفنوَنُو لمسم اة بـ"التبصرِة والت ذكرِة" والتي تناولت ىـ( اٙٓٛالعراقيِّ )

العمماُء  ما بيَن شارٍح  بيا واىتم   ،ياَشرحِ ثمًّ قاَم ب ( بيتًا،ٕٓٓٔومصطمحاَتُو، وبمغت )
المنظومُة الَبيقوني ُة لعمر بِن محمٍد البيقونيِّ )نحو  ومعمٍِّق ومستدِرٍك، وكذا اشتيرتليا 

ذكَر فييا تعريفاٍت لعموِم الحديِث وفنوِنِو، ونالت  ( بيتًا شعري ًا،ٖٗ(، وبمغْت )ىـٓٛٓٔ
 قبوَل العمماِء واستحساِنيم ليا عمى الر غِم من ِقَصِرىا وِصَغِرىا.

َمن نظ َم لُو منظومًة مستقم ًة بِو عمى  –حسَب اطالعي–أما ِعمُم العمِل فمْم أجْد 
م، ٜٜٗٔ-ىـ٘ٔٗٔفي  ، وانتيى منيابِن آدَم اإلتيوبيِّ  الشيِخ محمِد بِن عميِّ قبَل 

وسم اىا "شافيُة الُغمِل بميم اِت عمِم العمِل " وشرَحيا شرحًا مختصرًا وسم اُه " ُمزيُل الخمِل 
 ، وقد بمغْت أكثر من ألِف بيٍت.(ٔ)عن أبياِت شافيِة الُغمِل"

 الكبيِر لمترمذيِّ مع شرِحِو البِن رجٍب وقد بي َن في منظومِتِو توضيَح كتاِب العمِل 
، وأتى بفوائَد جميمٍة في آخِرىا حيُث قاَل في موضٍع: "القاعدُة وغيِرِه من كتِب العملِ 

الثالثُة: ِذكُر األسانيِد التي ال يثبُت منيا شيٌء، أو ال يثبُت منيا إال يسيٌر مَع أنو قد 
 ُروي بيا أكثر من ذلك:

ُادهُْ  داَكُاهللُُللس ع   لْمُى  إع**ُُاُقُللزِّياَدهُْ   هاُالُمشت   اُأيُ   ي
ُمنهاُحديثاًُأوُيسيراًُأَثْ َبتوا**ُُبعَضُاألسانيِدُالتيُالُيثُبتُُ

                                                            

ينظر: شافية الغمل بميمات عمم العمل مع شرحيا المختصر المسمى مزيل الخمل عن أبيات شافية  (ٔ)
 ىـ.٘ٔٗٔ ،ٔط ،السعودية ،الرياض ،دار الوطن ،اإلتيوبيالغمل: لمحمد بن عمي بن آدم بن موسى 
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ُالمحن ِنُال عُ،سٍُ ْنُأن ع**ُُنُِ سَُ ادُةُإذاُعْنُح ت  اُق منه ُنُِ  س بيِّ
ُوا ت ِبُ ْثُ ُثُوكذاُالُتُُ اُحدي همن**ُُتُُ ُبُ ث قٍةُالُيَُ ٌةُعنُث ل س ل س
ُالع ب ن ِنُال عُ،رةَُ ري ى**ُُْنُأبيُْ عُ،يدٍُ ْنُسع  ادًةُأيُع  قت ُربي  يِّ
ُولُُ         ق  نُْ  وُم َةُب ب   ع ش  اُل    وم**ُلوُلُ  اُمع    اُأتىُبه   ل ُم  وك
 (ٔ)"رُْ  ظ يِهماُأتىُن شاٍمُف دىُى ل**ٍُُدُوخبرُْ ي دىُسع ٌرُل ب ْلُخ  ب

  

                                                            

 .ٜٛ: ص لمحمد بن عمي بن آدم بن موسى اإلتيوبي، شافية الغمل بميمات عمم العمل (ٔ)
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 : التاسع  املبخح
ٌِّ األحاديِح امُلعلَِّة  مصيَّفاٌت ٍي مً مظا

وفي ثناياىا فوائُد ومسائُل لألحاديِث  ،وىي مصن فاٌت وكتٌب لم تصن ف في العملِ 
المعم ِة ال تقل  أىميًة عن كتِب العمِل، ففييا من كنوِز المسائِل ودرِر الفوائِد، وتكاُد 

 تنحصُر لدى المتقدِّميَن من أىِل الحديِث دون المتأخريَن منيم في األعمِّ األغمِب.
 :(ٔ)وىي عمى أقسامٍ 

 جامِع الترمذيِّ ، و (ٕ)ىـ( ٕ٘ٚأبي داوَد ) سننِ : كسندةِ المُ  األحاديثِ  كتبُ  -ٔ
زيمَة ـومختصِر المختصِر البِن خ ،(ٗ)ىـ(ٖٖٓ، وسنِن الن سائيِّ )(ٖ)ىـ(ٜٕٚ)
يِّ ـنـطـد ارقـِن الـنـ، وس(ٙ)ىـ(ٖٗ٘ب ان )ـِن حِ ـيِح ابـ، وصح(٘)ىـ(ٖٔٔ)
 ، وغيِرىا.(ٚ)ىـ(ٖ٘ٛ)

                                                            

 وما بعدىا، بتصرف. ٚٙ/ٔينظر: الجامع في العمل والفوائد لمفحل:  (ٔ)
سنن أبي داود: ألبي داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  (ٕ)

 بيروت. ،المكتبة العصرية، صيدا ،تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ،ىـ(ٕ٘ٚالسِِّجْستاني )ت
عيسى  : لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبي«سنن الترمذي»الجامع الكبير  (ٖ)

 م.ٜٜٛٔ ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،تحقيق: بشار عواد معروف ،ىـ(ٜٕٚ)ت
حققو وخرج  ،ىـ(ٖٖٓالسنن الكبرى: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني النسائي )ت (ٗ)

عبد المحسن  أشرف عميو: شعيب األرناؤوط. قدم لو: عبد اهلل ابن ،أحاديثو: حسن عبد المنعم شمبي
 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،التركي

صحيح ابن خزيمة: ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السممي  (٘)
 بيروت. ،المكتب اإلسالمي ،تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي ،ىـ(ٖٔٔالنيسابوري )ت

اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد التميمي  (ٙ)
 ،ىـ(ٜٖٚترتيب: األمير عالء الدين عمي بن بمبان الفارسي )ت ،ىـ(ٖٗ٘أبي حاتم الدارمي الُبستي )ت

 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ ،ٔط ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: شعيب األرنؤوط
سنن الدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  (ٚ)

حققو وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرناؤوط، حسن عبد المنعم  ،ىـ(ٖ٘ٛالبغدادي الدارقطني )ت
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕٗٗٔ ،ٔط ،لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت ،شمبي، عبد المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم
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: "  ،ومثاُلُو ما جاَء في جامِع الترمذيِّ  حد ثنا ُقَتيبُة، وَىن اٌد، حيُث قاَل الترمذي 
 ومحموُد بُن َغيالَن، قالوا: حد ثنا وكيٌع، عن ُسفياَن )ح( 

، قاَل: حد ثنا سفياُن،  وحد ثنا محم ُد بُن بش اٍر، قاَل: حد ثنا عبُد الر حمِن بُن َميديٍّ
، عِن الن بيِّ عن عبِد اهلِل بِن محم ِد بِن َعقيٍل، عن محم ِد ب اَل: ، قِن الَحنفي ِة، عن َعميٍّ

 يُم.ِمفتاُح الص الِة الط يوُر، وَتْحريُميا الت كبيُر، وَتْحميُميا الت سم
 ُن.ىذا الحديُث أَصح  َشيٍء في ىذا الباِب وأحس

ِمن ِقَبِل  وعبُد اهلِل بُن محم ِد بِن َعقيٍل ىو َصدوٌق، وَقْد َتكم َم فيِو بعُض أىِل العممِ 
 ِظِو.ِحف

سحاُق بُن إبراىيَم، ُن محم َد بَن إسماعيَل، يقوُل: كاَن أحمُد ب تُ وَسمع َحنبٍل، وا 
وَن بحديِث عبِد اهلِل بِن محم ِد بِن َعقيٍل، قاَل محم ٌد: وىو ُمقاِرُب  ، َيحَتج  والُحَميدي 

 .(ٔ)"..يِث.الحد
يمعيِّ (ٕ)ىـ(ٕٗٚكتُب الت خريِج: كتحفِة األشراِف لممزيِّ ) -ٕ ، ونصِب الرايِة لمز 

وائِد لمييثميِّ )(ٖ)ىـ(ٕٙٚ)  والتمخيِص الحبيرِ ، (ٗ)ىـ(ٚٓٛ، ومجمِع الز 
 ، وغيرىا.(٘)ىـ(ٕ٘ٛلمعسقالنيِّ )

                                                            

 .(ٖ)برقم  ٗ٘/ٔجامع الترمذي:  (ٔ)
 ،ىـ(ٕٗٚتحفة األشراف بمعرفة األطراف: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي )ت (ٕ)

 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ ،ٕط ،المكتب اإلسالمي، والدار القّيمة ،تحقيق: عبدالصمد شرف الدين
و بغية األلمعي في تخريج الزيمعي: لجمال الدين أبي محمد عبد نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيت (ٖ)

صححو ووضع  ،قدم لمكتاب: محمد يوسف الَبُنوري ،ىـ(ٕٙٚعبد اهلل بن يوسف ابن محمد الزيمعي )ت
تحقيق:  ،الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكمميا محمد يوسف الكاممفوري

 ،جدة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية، لبنان، بيروت ،يان لمطباعة والنشرمؤسسة الر  ،محمد عوامة
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔط ،السعودية

 ،ىـ(ٚٓٛمجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ألبي الحسن نور الدين عمي بن أبي بكر بن سميمان الييثمي )ت (ٗ)
 م.ٜٜٗٔ-ىـٗٔٗٔ ،مكتبة القدسي، القاىرة ،تحقيق: حسام الدين القدسي

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ألبي الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن  (٘)
 م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ ،ٔط ،دار الكتب العممية ،ىـ(ٕ٘ٛحجر العسقالني )ت
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: "الحسُن بُن أبي الحسِن  ومثاُلُو ما جاَء في تحفِة األشراِف، حيُث قاَل الِمزِّي 
، عْن أُ   ثم  ساَق حديَثُو. .(ٔ)ولْم يسمْع منُو" –بي  بَن كعبٍ يعني أُ –بيِّ البصري 

وطبقاِت  ،(ٕ)ىـ(ٖٕٓوالط بقاِت: كالطبقاِت الكبرى البِن سعٍد ) الت راجمِ كتُب  -ٖ
، والتاريِخ (ٗ)ىـ(ٕٙ٘، والتاريِخ الكبيِر لمبخاريِّ )(ٖ)ىـ(ٕٓٗخميفَة بِن خي اٍط )

 ،(ٙ)ىـ(ٕٕٖ) قيميِّ والضعفاِء الكبيِر لمعُ ، (٘)ىـ(ٜٕٚالكبيِر البِن أبي خيثمَة )
، والكامِل في ضعفاِء (ٚ)ىـ(ٖٗ٘والمجروحيَن البِن ِحب اَن ) ،(ٙ)ىـ(ٕٕٖ)

                                                            

 .ٕٔ/ٔتحفة األشراف لممزِّي:  (ٔ)
البصري البغدادي المعروف بابن الطبقات الكبرى: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الياشمي بالوالء  (ٕ)

-ىـٓٔٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار الكتب العممية ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،ىـ(ٖٕٓسعد )ت
 م.ٜٜٓٔ

 ،ىـ(ٕٓٗطبقات خميفة بن خياط: ألبي عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني العصفري البصري )ت (ٖ)
ىـ(، محمد بن أحمد بن محمد األزدي ٖق  رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري )ت

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،سييل زكار .تحقيق: د ،ىـ(ٖ)ت ق 
دائرة  ،ىـ(ٕٙ٘التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبي عبد اهلل )ت (ٗ)

 تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.طبع  ،الدكن ،المعارف العثمانية، حيدر آباد
تحقيق:  ،ىـ(ٜٕٚالتاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: ألبي بكر أحمد بن أبي خيثمة )ت (٘)

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ ،ٔط ،القاىرة ،صالح بن فتحي ىالل. الفاروق الحديثة لمطباعة والنشر
تحقيق:  ،ىـ(ٕٕٖبن حماد العقيمي المكي )تالضعفاء الكبير: ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى  (ٙ)

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ ،ٔط ،بيروت ،دار المكتبة العممية ،عبد المعطي أمين قمعجي
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ابن َمْعبَد  (ٚ)

 ،ٔط ،حمب ،دار الوعي ،حمود إبراىيم زايدتحقيق: م ،ىـ(ٖٗ٘التميمي أبي حاتم الدارمي الُبستي )ت
 ىـ.ٜٖٙٔ
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ىـ(، ٖٙٗ، وتاريِخ بغداد لمخطيِب البغداديِّ )(ٔ)ىـ(ٖ٘ٙالرِّجاِل البِن َعديٍّ )
، وميزاِن االعتداِل لمذىبيِّ (ٕ)ىـ(ٔٚ٘وتاريِخ دمشَق البِن عساكَر )

 وغيرىا.... (ٖ)ىـ(ٛٗٚ)
وعن محمِد بِن َخوٍط: "...  ومثاُلُو ما جاَء في التاريخ الكبيِر لمبخاريِّ في ترجمِة 

ُسييٍل، عن أبيو، عن أبي ُىريرَة: إذا تثاوَب؛ َوِىَم ِفيِو إن ما روى سييٌل، عن ابِن أبي 
 .(ٗ)"سعيٍد، عن أبيو، عن الن بيِّ 

  مِ ـالـعـوم ،(٘)ىـ(ٕٗٓيِّ )ـعـافــش  ـِث لمـديـحـالِف الـتـاخـكتُب شروِح الحديِث: ك -ٗ
، وُمشكِل الحديِث وبيانو البن فورك (ٙ)ىـ(ٖٛٛالس نِن لمخط ابيِّ )

 ، (ٚ)ىـ(ٙٓٗ)
                                                            

تحقيق: عادل أحمد عبد  ،ىـ(ٖ٘ٙالكامل في ضعفاء الرجال: ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )ت (ٔ)
 ،لبنان ،بيروت ،الكتب العممية ،شارك في تحقيقو: عبد الفتاح أبو سنة ،عمي محمد معوض ،الموجود

 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔط
تحقيق:  ،ىـ(ٔٚ٘ألبي القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن عساكر )تتاريخ دمشق:  (ٕ)

 م.ٜٜ٘ٔ-ىـ٘ٔٗٔ ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،عمرو بن غرامة العمروي
ميزان االعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي  (ٖ)

-ىـٕٖٛٔ ،ٔط ،لبنان ،دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت ،تحقيق: عمي محمد البجاوي ،ىـ(ٛٗٚ)ت
 م.ٖٜٙٔ

 .ٙٚ-٘ٚ/ٔلمبخاري:  ،التاريخ الكبير (ٗ)
اختالف الحديث )مطبوع ممحقا باألم لمشافعي(: ألبي عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان  (٘)

 ،دار المعرفة ،ىـ(ٕٗٓالمطمبي القرشي المكي الشافعي )تبن شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف 
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ ،بيروت

معالم السنن، وىو شرح سنن أبي داود: ألبي سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن الخطاب البستي  (ٙ)
 م.ٕٖٜٔ-ىـٖٔ٘ٔ ،ٔط ،حمب ،المطبعة العممية ،ىـ(ٖٛٛالمعروف بالخطابي )ت

تحقيق:  ،ىـ(ٙٓٗلمحمد بن الحسن بن فورك األنصاري األصبياني، أبي بكر )تمشكل الحديث وبيانو:  (ٚ)
 م.ٜ٘ٛٔ ،ٕط ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق: موسى محمد عمي
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، (ٕ)ىـ(ٜ٘ٚ، وفتِح الباري البِن رجٍب )(ٔ)ىـ(ٖٙٗوالت مييِد البِن عبِد البرِّ )
 وغيِرىا. (ٖ)ىـ(ٕ٘ٛوفتِح الباري البِن حجٍر العسقالنيِّ )
، -شَرَح فيِو سنَن أبي داودَ  وىو كتابٌ –ومثاُلُو ما جاَء في معالِم الس نِن لمخط ابيِّ 

 :ومن باِب الوضوِء بَفضِل ُوضوِء المرأةِ حيُث قاَل: " 
ثم  ساَق حديثيِن ألبي داوَد بإسناِدِه عن عائشَة والحكَم بِن عمٍرو وىو -... 

سناُد حديِث عائشةَ  -األقرعُ  في اإلباحِة أجوُد من إسناِد خبِر الن يي. وقاَل  ثم  قاَل: وا 
. والصحيُح في ىذا الباِب حديُث عبِد اهلل بِن  محمُد بُن إسماعيَل: خبُر األقرِع ال يصح 

 .(ٗ)"و فقد أخطأَ فعَ ن رَ ومَ  وىو موقوفٌ  سرجَس 
  

                                                            

التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: ألبي عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن  (ٔ)
وزارة  ،أحمد العموي، محمد عبد الكبير البكريتحقيق: مصطفى بن  ،ىـ(ٖٙٗعاصم النمري القرطبي )ت

 ىـ.ٖٚٛٔ ،المغرب ،عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الَسالمي  (ٕ)

مكتبة  ،رونتحقيق: محمود بن شعبان بن عبدالمقصود وآخ ،ىـ(ٜ٘ٚالبغدادي ثم الدمشقي الحنبمي )ت
 م.ٜٜٙٔ-ىـٚٔٗٔ ،ٔط ،القاىرة ،مكتب تحقيق دار الحرمين، المدينة النبوية ،الغرباء األثرية

 ،ىـ(ٕ٘ٛفتح الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل العسقالني الشافعي )ت (ٖ)
قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى  ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي ،ىـ(ٕ٘ٛ)ت

 ،دار المعرفة ،عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،طبعو: محب الدين الخطيب
 ىـ.ٜٖٚٔ ،بيروت

 .ٕٗ/ٔمعالم السنن لمخطابي:  (ٗ)
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 ، وشرِح مشكِل اآلثارِ (ٔ)ىـ(ٜٖٔكتُب فقِو الحديِث: كاألوسِط البِن الُمنذِر ) -٘
 ، وغيِرىا.(ٖ)ىـ(ٙ٘ٗوالُمحم ى البِن حزٍم )، (ٕ)ىـ(ٕٖٔلمطحاويِّ )
في كتاِب الُمحم ى البِن حزٍم بإسناِدِه إلى عبِد اهلِل بِن الُمبارك،  ومثاُلُو ما جاءَ 

... عن عبِد الم ِو بِن الُمبارِك، عن َثوِر بِن َيزيَد، قاَل: ُحدِّْثُت عن َرجاِء ابِن حيُث قاَل: "
 َمَسَح َأْعمى الُخف ْيِن وأْسَفَمُيما.  َحْيَوَة، عن كاِتِب الُمغيَرِة أن  رسوَل اهلِل 

 َفَصح  أن  َثْوًرا َلم َيْسَمْعُو من َرجاِء بِن َحْيَوَة. -
 ْم ُيْذَكْر فيِو الُمغيَرُة.وأن ُو ُمْرَسٌل لَ  -
 .(ٗ)"وِعم ٌة ثالثٌة وِىَي أن ُو َلْم ُيَسمِّ فيِو كاِتَب الُمغيَرِة  -

  

                                                            

 ،ىـ(ٜٖٔاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف: ألبي بكر محمد بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري )ت (ٔ)
-ىـ٘ٓٗٔ ،ٔط ،السعودية ،الرياض ،دار طيبة ،تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

 م.ٜ٘ٛٔ
شرح مشكل اآلثار: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الممك بن سممة األزدي الحجري  (ٕ)

-ىـ٘ٔٗٔ ،ٔط ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق: شعيب األرناؤوط ،ىـ(ٕٖٔالمصري المعروف بالطحاوي )ت
 م.ٜٜٗٔ

 ،ىـ(ٙ٘ٗالمحمى باآلثار: ألبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاىري )ت (ٖ)
 بالت. ،بيروت ،دار الفكر

 .ٖٗٗ/ٔالمصدر السابق:  (ٗ)
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 ااخامتة
الحمُد هلِل وحدُه، والصالُة والسالُم عمى َمن ال نبي  بعدُه، وعمى آلِو وصحِبِو 

 وسم َم تسميمًا مزيدًا، وبعد:
مسُك الختاِم وخاتمُة المسِك في نتاِج ىذا بعَد ىذا الجيِد المتواضِع، كاَن لي 

 البحِث، فكاَن كاآلتي:
إن  عمَم العمِل بحٌر ال ساحَل لُو، وال يمكُن الخوُض فيِو إال َمن َحمَل ِفكرًا  -

 غايصًا وِعممًا واسعًا في الحديِث وعموِمِو.
يستغني عنيا طالُب قديمًا وحديثًا ُكتُبًا قيِّمًة، ال  ومَع ذلَك فقْد ُصنَِّف فيو وُألِّفَ  -

 عمِم الحديِث وغيُرُه.
اختمفت طريقُة التصنيِف لدى العمماء في عمِم العمِل، وقْد تتب عتيا فبمغت تسَع  -

وتناولت في ىذا القسم أربع طرٍق وىي طريقة  ،-حسَب اطالعي–ُطرٍق 
 المتقدمين.

ٍح، فإن امتازت طريقُة الت صنيِف عنَد المتقدِّميَن عِن المتأخرين بشكٍل واض -
كان المتقدمون ىم مؤسسوُه وواضعوه، فإن  لممتأخِر فضَل شْرِح عباراِت 

 .األوائِل والتمثيِل والتبييِن لقواعِدىم
، فمكلِّ واحٍد منيم -المتقدمين والمتأخرين–ال يمكُن االستغناُء عن الفريَقين  -

 جيودًا مثمرًة في ىذا العمِم، فرحميُم اهلُل ورضَي عنيم.
أسأل اهلل تعالى أن يجعَل عممي ىذا خالصًا لوجيِو الكريم، الميم عمِّمنا ما  ختاماً 

 وِزدنا عممًا. ،ينفعنا، وانفعنا بما عم متنا
 وآخُر دعوانا أن الحمُد هلِل ربِّ العالمين.
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 ثبت  املصادِر واملراجِع
: ألبي الحسن عمي بن األحاديث التي خولف فييا مالك بن أنس  -ٔ

عمر بن أحمد ابن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
ىـ( تحقيق: أبي عبد الباري رضا بن خالد الجزائري. ٖ٘ٛالدارقطني )ت
 م.ٜٜٚٔالرياض. الطبعة األولى  –مكتبة الرشد 

أحاديث معمة ظاىرىا الصحة: ألبي عبدالرحمن مقبل بن ىادي  -ٕ
 -ىـ ٕٔٗٔار لمنشر والتوزيع. الطبعة الثانية الوادعي. دار اآلث

 م.ٕٓٓٓ
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان بن أحمد بن  -ٖ

ىـ( ٖٗ٘بن َمْعبَد التميمي أبي حاتم الدارمي الُبستي )تاحبان بن معاذ 
ىـ( حققو  ٜٖٚترتيب: األمير عالء الدين عمي بن بمبان الفارسي )ت

مؤسسة الرسالة، بيروت.  ،و: شعيب األرنؤوطوخرج أحاديثو وعمق عمي
 م.ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔالطبعة األولى 

اختالف الحديث )مطبوع ممحقا باألم لمشافعي(: ألبي عبد اهلل محمد بن  -ٗ
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطمب بن عبد مناف 

 ،بيروت ،ىـ( دار المعرفةٕٗٓالمطمبي القرشي المكي الشافعي )ت
 م.ٜٜٓٔ-ىـٓٔٗٔ

أساس البالغة: ألبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار  -٘
ىـ( تحقيق: محمد باسل عيون السود. نشر: دار الكتب ٖٛ٘اهلل )ت

 م.ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔلبنان. الطبعة األولى  –العممية، بيروت 
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اإللزامات والتتبع لمدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن  -ٙ
ىـ( ٖ٘ٛسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )تميدي بن م

دراسة وتحقيق: الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن ىادي الوداعي. دار 
 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔلبنان. الطبعة الثانية  –الكتب العممية بيروت 

ألفية العراقي المسماة بـالتبصرة والتذكرة في عموم الحديث: ألبي الفضل  -ٚ
لرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم زين الدين عبدا

ىـ( قدم ليا وراجعيا: فضيمة الشيخ الدكتور عبد الكريم  ٙٓٛالعراقي )ت
بن عبداهلل بن عبد الرحمن الخضير. تحقيق ودراسة: العربي الدائز 

المممكة العربية  -الفرياطي. مكتبة دار المنياج لمنشر والتوزيع، الرياض 
 ه.ٕٛٗٔ. الطبعة الثانية السعودية

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف: ألبي بكر محمد بن إبراىيم بن  -ٛ
ىـ( تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد ٜٖٔالمنذر النيسابوري )ت
 -ىـ ٘ٓٗٔالسعودية. الطبعة األولى  –الرياض  -حنيف. دار طيبة 

 م.ٜ٘ٛٔ
بن محمد بن عبد الممك  بيان الوىم واإلييام في كتاب األحكام: لعمي -ٜ

ىـ( تحقيق : د. ٕٛٙالكتامي الحميري الفاسي أبي الحسن بن القطان )ت
 -ىـ ٛٔٗٔالرياض. الطبعة األولى  –الحسين آيت سعيد. دار طيبة 

 م.ٜٜٚٔ
تاج العروس من جواىر القاموس: لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  -ٓٔ

بيدي )ت ىـ( تحقيق: ٕ٘ٓٔالحسيني أبي الفيض الممّقب بمرتضى الز 
 مجموعة من المحققين. نشر: دار اليداية.
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تاريخ ابن معين )رواية الدوري(: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن  -ٔٔ
ىـ( ٖٖٕزياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

حياء التراث  تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. مركز البحث العممي وا 
 م.ٜٜٚٔ –ىـ ٜٜٖٔمكرمة. الطبعة األولى مكة ال -اإلسالمي 

تاريخ ابن معين )رواية عثمان الدارمي(: ألبي زكريا يحيى بن معين بن  -ٕٔ
عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي 

 –ىـ( تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. دار المأمون لمتراث ٖٖٕ)ت
 دمشق.

تاريخ أصبيان " أخبار أصبيان ": ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل بن أحمد  -ٖٔ
ىـ( تحقيق: سيد ٖٓٗبن إسحاق بن موسى بن ميران األصبياني )ت

-ىـٓٔٗٔبيروت. الطبعة األولى  –كسروي حسن. دار الكتب العممية 
 م.ٜٜٓٔ

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: ألبي بكر أحمد بن أبي  -ٗٔ
ىـ( تحقيق: صالح بن فتحي ىالل. الفاروق الحديثة ٜٕٚثمة )تخي

 م.ٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔالقاىرة. الطبعة األولى  –لمطباعة والنشر 
التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل بن إبراىيم بن المغيرة البخاري، أبي  -٘ٔ

الدكن. طبع  –ىـ( دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ٕٙ٘عبد اهلل )ت
 محمد عبد المعيد خان. تحت مراقبة:

تاريخ بغداد: ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن أحمد بن ميدي  -ٙٔ
ىـ( تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف. دار ٖٙٗالخطيب البغدادي )ت

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔبيروت. الطبعة األولى  –الغرب اإلسالمي 
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تاريخ دمشق: ألبي القاسم عمي بن الحسن بن ىبة اهلل المعروف بابن  -ٚٔ
ىـ( تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكر ٔٚ٘عساكر )ت

 م.ٜٜ٘ٔ -ىـ ٘ٔٗٔلمطباعة والنشر والتوزيع. 
تحفة األشراف بمعرفة األطراف: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن  -ٛٔ

صمد شرف الدين. المكتب ىـ( تحقيق: عبدالٕٗٚعبد الرحمن المزي )ت
 م.ٖٜٛٔ -ىـٖٓٗٔاإلسالمي، والدار القّيمة. الطبعة الثانية 

تذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن  -ٜٔ
لبنان. الطبعة  –ىـ( دار الكتب العممية بيروت َٛٗٚقاْيماز الذىبي )ت

 م.ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔاألولى 
تم: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد تعميقة عمى العمل البن أبي حا -ٕٓ

ىـ( تحقيق: سامي بن محمد ٗٗٚاليادي بن يوسف الدمشقي الحنبمي )ت
بن جاد اهلل. تقديم: فضيمة الشيخ المحدث عبد اهلل بن عبد الرحمن 

 .مٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔالسعد.  أضواء السمف، الرياض. الطبعة األولى 
لكبير: ألبي الفضل أحمد التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ا -ٕٔ

ىـ( دار الكتب ٕ٘ٛبن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )ت
 م.ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔالعممية. الطبعة األولى 

التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: ألبي عمر يوسف بن عبد  -ٕٕ
ىـ( ٖٙٗالبر بن عاصم النمري القرطبي )ت اهلل بن محمد بن عبد

الكبير البكري. وزارة  ن أحمد العموي، محمد عبدتحقيق: مصطفى ب
 ىـ.ٖٚٛٔالمغرب.  –عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
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ىـ( ٕٔٙي النيسابوري )تالتمييز: لمسمم بن الحجاج أبي الحسن القشير  -ٖٕ
السعودية. –المربع-حمد مصطفى األعظمي. مكتبة الكوثرمتحقيق: د. 

 .ىـٓٔٗٔالطبعة الثالثة 
مد بن أحمد بن األزىري اليروي أبي منصور تيذيب المغة: لمح -ٕٗ

 –دار إحياء التراث العربي  ىـ( تحقيق: محمد عوض مرعب.ٖٓٚ)ت
 م. ٕٔٓٓبيروت. الطبعة األولى 

جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  -ٕ٘
ىـ( تحقيق: أحمد محمد شاكر. ٖٓٔغالب اآلممي أبي جعفر الطبري )ت

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔبيروت، الطبعة األولى  –ة الرسالة نشر: مؤسس
سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  -الجامع الكبير  -ٕٙ

ىـ( تحقيق: بشار عواد معروف. ٜٕٚالضحاك الترمذي أبي عيسى )ت
 م.ٜٜٛٔبيروت  -دار الغرب اإلسالمي 

دار ابن الجوزي الجامع في العمل والفوائد: لمدكتور ماىر ياسين الفحل.  -ٕٚ
 ىـ.ٖٔٗٔالمممكة العربية السعودية. الطبعة األولى  –

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن عمي بن ثابت  -ٕٛ
ىـ(. تحقيق: د. محمود ٖٙٗبن أحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )ت

 م.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔالرياض  –الطحان. مكتبة المعارف 
كتابو بيان الوىم واإلييام: لشمس الدين أبي الرد عمى ابن القطان في  -ٜٕ

ىـ( َٛٗٚقاْيماز الذىبي )ت عبد اهلل محمد بن أحمد ابن عثمان بن
: أبي عبد األعمى خالد بن محمد بن عثمان المصري. الفاروق تحقيق

 م.ٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔالقاىرة / مصر. الطبعة األولى  -الحديثة 
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ث بن إسحاق بن بشير بن سنن أبي داود: ألبي داود سميمان بن األشع -ٖٓ
ىـ( تحقيق: محمد محيي ٕ٘ٚشداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )ت

 بيروت. –الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية، صيدا 
سنن الدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن  -ٖٔ

ىـ( حققو ٖ٘ٛمسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت
عمق عميو: شعيب االرناؤوط، حسن عبد المنعم شمبي، وضبط نصو و 

لبنان.  –عبد المطيف حرز اهلل، أحمد برىوم. مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م.ٕٗٓٓ -ىـ ٕٗٗٔالطبعة األولى 

السنن الكبرى: ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عمي الخراساني  -ٕٖ
 ىـ( حققو وخرج أحاديثو: حسن عبد المنعم شمبي.ٖٖٓالنسائي )ت

المحسن  أشرف عميو: شعيب األرناؤوط. قدم لو: عبد اهلل بن عبد
 م.ٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔبيروت. الطبعة األولى  –التركي. مؤسسة الرسالة 

ابن الجنيد: ألبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن  سؤاالت -ٖٖ
ىـ( تحقيق: أحمد ٖٖٕبسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء البغدادي )ت

ىـ ٛٓٗٔالمدينة المنورة. الطبعة األولى  -محمد نور سيف. مكتبة الدار 
 م.ٜٛٛٔ -

بي سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديميم: أل -ٖٗ
عبد اهلل أحمد بن محمد ابن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني 

 -ىـ( تحقيق: د. زياد محمد منصور. مكتبة العموم والحكم ٕٔٗ)ت
 ىـ .ٗٔٗٔالمدينة المنورة. الطبعة األولى 
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سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل: ألبي  -ٖ٘
ن بشير بن شداد بن عمرو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق ب

ىـ( تحقيق: محمد عمي قاسم العمري. نشر: ٕ٘ٚاألزدي السِِّجستاني )ت
السعودية.  - المدينة المنورة - البحث العممي بالجامعة اإلسالميةعمادة 

 م.ٖٜٛٔ-ىـٖٓٗٔالطبعة األولى 
عنو: ألحمد بن محمد بن  سؤاالت البرقاني لمدارقطني رواية الكرجي -ٖٙ

ىـ( تحقيق: عبد ٕ٘ٗأحمد بن غالب، أبي بكر المعروف بالبرقاني )ت
الىور،  -الرحيم محمد أحمد القشقري. نشر: كتب خانو جميمي 

 ىـ .ٗٓٗٔباكستان. الطبعة األولى 
سؤاالت الحافظ الِسمِفي لخميس الَحوزي عن جماعة من أىل واسط:  -ٖٚ

ىـ( ٓٔ٘كرم الواسطي الحوزي )تلخميس بن عمي بن أحمد أبي ال
ىـ ٖٓٗٔدمشق. الطبعة األولى  –تحقيق: مطاع الطرابيشي. دار الفكر 

 م.ٖٜٛٔ -
سؤاالت الحاكم النيسابوري لمدارقطني: ألبي الحسن عمي بن عمر بن  -ٖٛ

أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني 
بن عبد القادر. مكتبة المعارف  ىـ( تحقيق: د. موفق بن عبد اهللٖ٘ٛ)ت
 م.ٜٗٛٔ –ىـ ٗٓٗٔالرياض. الطبعة األولى  –

سؤاالت السممي لمدارقطني: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن  -ٜٖ
ىـ( تحقيق: ٕٔٗخالد بن سالم النيسابوري أبي عبد الرحمن السممي )ت

لد فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد اهلل الحميد و د/ خا
 ىـ. ٕٚٗٔبن عبدالرحمن الجريسي. الطبعة األولى 
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سؤاالت حمزة بن يوسف السيمي: ألبي القاسم حمزة بن يوسف بن  -ٓٗ
ىـ( تحقيق: موفق بن عبد اهلل ٕٚٗإبراىيم السيمي القرشي الجرجاني )ت

 –ىـ ٗٓٗٔالرياض. الطبعة األولى  –بن عبدالقادر. مكتبة المعارف 
 م.ٜٗٛٔ

بن أبي شيبة البن المديني: لعمي بن عبد اهلل  سؤاالت محمد بن عثمان -ٔٗ
ىـ( ٖٕٗبن جعفر السعدي بالوالء المديني البصري أبي الحسن )ت

الرياض. الطبعة  –القادر. مكتبة المعارف تحقيق: موفق عبد اهلل عبد
 ىـ.ٗٓٗٔاألولى 

سؤاالت مسعود بن عمي السجزي ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل  -ٕٗ
حمدويو بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري بن ابن محمد 

ىـ( تحقيق: موفق بن عبد اهلل بن عبد ٘ٓٗالمعروف بابن البيع )ت
 -ىـ ٛٓٗٔبيروت. الطبعة األولى  –القادر. دار الغرب اإلسالمي 

 م.ٜٛٛٔ
سير أعالم النبالء: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان  -ٖٗ

ىـ( تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف ٛٗٚىبي )تبن َقاْيماز الذ
 -ىـ ٘ٓٗٔالشيخ شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 

 م.ٜ٘ٛٔ
: ألبي -تقدمين والمتأخرينموازنة بين الم -الشاذ والمنكر وزيادة الثقة  -ٗٗ

القادر بن مصطفى بن عبد الرزاق المحمدي. أصل ىذا الكتاب: ذر عبد
ه من الجامعة اإلسالمية بإشراف األستاذ الدكتور بشار عواد رسالة دكتورا

ىـ ٕٙٗٔلبنان. الطبعة األولى  –معروف. دار الكتب العممية، بيروت 
 م.ٕ٘ٓٓ -
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شافية الغمل بميمات عمم العمل مع شرحيا المختصر المسمى مزيل  -٘ٗ
الخمل عن أبيات شافية الغمل: لمحمد بن عمي بن آدم بن موسى 

 ىـ.٘ٔٗٔالسعودية. الطبعة األولى  –الرياض  –لوطن اإلتيوبي. دار ا
شذرات الذىب في أخبار من ذىب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد بن  -ٙٗ

ىـ( حققو: محمود ٜٛٓٔالعماد الَعكري الحنبمي، أبي الفالح )ت
 –األرناؤوط. خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤوط. دار ابن كثير، دمشق 

 م.ٜٙٛٔ -ـ ىٙٓٗٔبيروت. الطبعة األولى 
شرح )التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي(: ألبي الفضل زين الدين عبد  -ٚٗ

الرحيم بن الحسين ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي 
ماىر ياسين فحل. دار  -المطيف اليميم عبدىـ( تحقيق:  ٙٓٛ)ت

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔلبنان. الطبعة األولى  – الكتب العممية، بيروت
شرح عمل الترمذي: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  -ٛٗ

ىـ( تحقيق: الدكتور ٜ٘ٚالحسن الَسالمي البغدادي الدمشقي الحنبمي )ت
األردن. الطبعة:  –الزرقاء  -ىمام عبد الرحيم سعيد. مكتبة المنار 

 م.ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔاألولى، 
بن عبد الممك  شرح مشكل اآلثار: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة -ٜٗ

ىـ( ٕٖٔبن سممة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت
 -ىـ ٘ٔٗٔتحقيق: شعيب األرناؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة األولى 

 م.ٜٜٗٔ
صحيح ابن خزيمة: ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة  -ٓ٘

محمد  ىـ( تحقيق: د.ٖٔٔبن صالح بن بكر السممي النيسابوري )ت
 بيروت.-فى األعظمي. المكتب اإلسالميمصط
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الضعفاء الكبير: ألبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد  -ٔ٘
ىـ( تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي. دار ٕٕٖالعقيمي المكي )ت

 م.ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔبيروت. الطبعة األولى  –المكتبة العممية 
شمي بالوالء الطبقات الكبرى: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع اليا -ٕ٘

ىـ( تحقيق: محمد عبد ٖٕٓالبصري البغدادي المعروف بابن سعد )ت
 -ىـ ٓٔٗٔبيروت. الطبعة األولى  –القادر عطا. دار الكتب العممية 

 م.ٜٜٓٔ
طبقات خميفة بن خياط: ألبي عمرو خميفة بن خياط بن خميفة الشيباني  -ٖ٘

بن  ىـ( رواية: أبي عمران موسى بن زكريإٓٗالعصفري البصري )ت
ىـ(، محمد بن أحمد ابن محمد األزدي )ت ق  ٖيحيى التستري )ت ق 

ىـ( تحقيق: د سييل زكار. دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع  ٖ
 م.ٖٜٜٔ -ىـ ٗٔٗٔ

عمة الحديث المسمسل في يوم العيدين الصالة والخطبة: ألبي محمد عبد  -ٗ٘
التركي.  ىـ( تحقيق: د. محمد بن تركيٜٛٗاهلل بن يوسف الجرجاني )ت

تقديم: فضيمة الدكتور أحمد معبد.  دار الوطن لمنشر. الطبعة األولى 
 م.ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔ

عمل األحاديث في كتاب الصحيح المسمم بن الحجاج: ألبي الفضل  -٘٘
محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد بن عم ار بن محمد بن حازم بن 

ىـ( تحقيق: عمي ٖٚٔ)ت المعم ى بن الجاُرود الجاروديِّ اليرويِّ الش ييد
 الرياض. –بن حسن الحمبي. دار اليجرة لمنشر والتوزيع 
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العمل المتناىية في األحاديث الواىية: لعبد الرحمن بن عمي بن الجوزي  -ٙ٘
بيروت. الطبعة  –ىـ( تحقيق: خميل الميس. دار الكتب العممية ٜٚ٘)ت

 ىـ.ٖٓٗٔاألولى 
لحسن عمي بن عمر بن أحمد العمل الواردة في األحاديث النبوية: ألبي ا -ٚ٘

بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ابن ميدي 
ىـ( تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين اهلل السمفي. دار طيبة ٖ٘ٛ)ت
 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔالرياض. الطبعة األولى  -

العمل ومعرفة الرجال: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل  -ٛ٘
ىـ( تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس. دار ٕٔٗشيباني )تبن أسد ال
 م.ٕٔٓٓ-ىـ ٕٕٗٔالرياض. الطبعة الثانية  -الخاني 

العمل: ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  -ٜ٘
ىـ( تحقيق: فريق من الباحثين ٕٖٚالحنظمي الرازي بن أبي حاتم )ت

حميد و د/ خالد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل الابإشراف وعناية د/ سعد 
 م.ٕٙٓٓ -ىـ ٕٚٗٔالجريسي. مطابع الحميضي. الطبعة األولى 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ألحمد بن عمي بن حجر أبي الفضل  -ٓٙ
ىـ(. رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد ٕ٘ٛالعسقالني الشافعي )ت

الدين  عبد الباقي. قام بإخراجو وصححو وأشرف عمى طبعو: محب
العزيز بن عبد اهلل بن باز. دار عميو تعميقات العالمة: عبدالخطيب. 
 ىـ.ٜٖٚٔبيروت  -المعرفة 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن  -ٔٙ
ىـ( ٜ٘ٚرجب بن الحسن الَسالمي البغدادي ثم الدمشقي الحنبمي )ت

بن عبدالمقصود وآخرون. مكتبة الغرباء اتحقيق: محمود بن شعبان 
القاىرة. الطبعة  –المدينة النبوية / مكتب تحقيق دار الحرمين  -األثرية 
 م.ٜٜٙٔ -ىـ ٚٔٗٔاألولى 

الفصل لموصل المدرج في النقل: ألبي بكر أحمد بن عمي بن ثابت بن  -ٕٙ
ىـ( تحقيق: محمد بن مطر ٖٙٗأحمد بن ميدي الخطيب البغدادي )ت

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔدار اليجرة. الطبعة األولى الزىراني. 
فيرسة ابن خير اإلشبيمي: ألبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خميفة  -ٖٙ

ىـ( تحقيق: محمد فؤاد منصور. دار ٘ٚ٘الممتوني األموي اإلشبيمي )ت
 م.ٜٜٛٔ -ىـٜٔٗٔلبنان. الطبعة األولى  –بيروت  –الكتب العممية 

عمرو بن عبد اهلل بن صفوان النصري  الفوائد المعممة: لعبد الرحمن بن -ٗٙ
ىـ( تحقيق: ٕٔٛشباب )تالمشيور بأبي زرعة الدمشقي الممقب بشيخ ال

الكويت. الطبعة األولى  –المقصود. مكتبة اإلمام الذىبي رجب بن عبد
 م .ٖٕٓٓ-ىـ ٖٕٗٔ

ىـ( ٖ٘ٙالكامل في ضعفاء الرجال: ألبي أحمد بن عدي الجرجاني )ت -٘ٙ
عمي محمد معوض. شارك في  -موجود تحقيق: عادل أحمد عبد ال

لبنان. الطبعة  –بيروت  –تحقيقو: عبد الفتاح أبو سنة. الكتب العممية 
 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٛٔٗٔاألولى 

الدين بن لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن عمي أبي الفضل جمال  -ٙٙ
 –ىـ( نشر: دار صادر ٔٔٚ)ت منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي

 ه.ٗٔٗٔ بيروت. الطبعة الثالثة
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المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لمحمد بن حبان بن  -ٚٙ
أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد التميمي أبي حاتم الدارمي الُبستي 

حمب. الطبعة  –ىـ( تحقيق: محمود إبراىيم زايد. دار الوعي ٖٗ٘)ت
 ىـ.ٜٖٙٔاألولى 

عمي بن أبي بكر  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ألبي الحسن نور الدين -ٛٙ
ىـ( تحقيق: حسام الدين القدسي. مكتبة ٚٓٛبن سميمان الييثمي )ت

 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔالقدسي، القاىرة 
المحمى باآلثار: ألبي محمد عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  -ٜٙ

 بيروت ) بال ت (. –ىـ( دار الفكر ٙ٘ٗالقرطبي الظاىري )ت
د اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن مسند اإلمام أحمد بن حنبل: ألبي عب -ٓٚ

عادل  -ؤوط ىـ( تحقيق: شعيب األرنإٔٗىالل بن أسد الشيباني )ت
المحسن التركي. مؤسسة  اهلل بن عبد عبد .وآخرون. إشراف: د مرشد

 م.ٕٔٓٓ -ىـ ٕٔٗٔالرسالة. الطبعة األولى 
مسند البزار "البحر الزخار": ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق  -ٔٚ

ىـ( تحقيق: ٕٜٕخالد بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار )تبن 
المدينة المنورة.  -محفوظ الرحمن زين اهلل وآخرون، مكتبة العموم والحكم 

 م.ٜٛٛٔالطبعة األولى 
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -ٕٚ

)صحيح مسمم(: لمسمم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري 
 –ىـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي ٕٔٙ)ت

 بيروت.
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السيد أبو  – لمدكتور بشار عواد معروفمعمل: )المسند المصنف ال -ٖٚ
 –أحمد عبد الرزاق عيد  –محمد ميدي المسممي  –المعاطي النوري 

 –(. دار الغرب اإلسالمي محمود محمد خميل –اىيم الزاممي ر أيمن إب
 م.ٖٕٔٓ -ىـ ٖٗٗٔتونس، الطبعة األولى 

مشكل الحديث وبيانو: لمحمد بن الحسن بن فورك األنصاري  -ٗٚ
ىـ( تحقيق: موسى محمد عمي. عالم ٙٓٗاألصبياني، أبي بكر )ت

 م.ٜ٘ٛٔبيروت. الطبعة الثانية  –الكتب 
ن أبي داود: ألبي سميمان حمد بن محمد بن معالم السنن وىو شرح سن -٘ٚ

ىـ( المطبعة ٖٛٛإبراىيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )ت
 م.ٕٖٜٔ -ىـ ٖٔ٘ٔحمب. الطبعة األولى  –العممية 

المعجم المفيرس أو تجريد أسانيد الكتب المشيورة واألجزاء المنثورة:  -ٙٚ
لعسقالني ألبي الفضل أحمد بن عمي ابن محمد بن أحمد بن حجر ا

بيروت.  –ىـ( تحقيق: محمد شكور المياديني. مؤسسة الرسالة ٕ٘ٛ)ت
 م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔالطبعة األولى 

معجم مقاييس المغة: ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبي  -ٚٚ
ىـ( تحقيق: عبد السالم محمد ىارون. نشر دار الفكر ٜٖ٘الحسين )ت

 م.ٜٜٚٔ -ىـ ٜٜٖٔ
أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز(: ألبي زكريا معرفة الرجال )رواية  -ٛٚ

يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري 
ىـ( تحقيق: محمد كامل القصار. مجمع المغة ٖٖٕبالوالء البغدادي )ت

 م.ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔدمشق. الطبعة األولى  –العربية 
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عبد اهلل بن محمد  ألبي عبد اهلل الحاكم محمد بن :معرفة عموم الحديث -ٜٚ
بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطيماني النيسابوري المعروف ابن حمدويو 
 –ىـ( تحقيق: السيد معظم حسين. دار الكتب العممية ٘ٓٗبابن البيع )ت

 م.ٜٚٚٔ -ىـ ٜٖٚٔبيروت. الطبعة الثانية 
من سؤاالت أبي بكر أحمد بن محمد بن ىانئ األثرم أبا عبد اهلل أحمد  -ٓٛ

ن حنبل: ألبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن بن محمد ب
ىـ( تحقيق: د. عامر حسن صبري. دار البشائر ٕٔٗأسد الشيباني )ت

 م.ٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔبيروت. الطبعة األولى  –اإلسالمية 
من كالم أحمد بن حنبل في عمل الحديث ومعرفة الرجال: ألبي عبد اهلل  -ٔٛ

ىـ( تحقيق: ٕٔٗأحمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )ت
الرياض. الطبعة األولى  –صبحي البدري السامرائي. مكتبة المعارف 

 ىـ .ٜٓٗٔ
 ميزان االعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين أبي عبد اهلل محمد بن -ٕٛ

ىـ( تحقيق: عمي محمد ٛٗٚأحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذىبي )ت
لبنان. الطبعة األولى  –البجاوي. دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيروت 

 م.ٖٜٙٔ -ىـ ٕٖٛٔ
نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج  -ٖٛ

الزيمعي الزيمعي: لجمال الدين أبي محمد عبد اهلل بن يوسف ابن محمد 
ىـ( قدم لمكتاب: محمد يوسف الَبُنوري. صححو ووضع الحاشية: ٕٙٚ)ت

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكمميا محمد يوسف 
 -الكاممفوري. تحقيق: محمد عوامة. مؤسسة الريان لمطباعة والنشر 
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الطبعة السعودية.  –جدة  -لبنان/ دار القبمة لمثقافة اإلسالمية-بيروت 
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔاألولى 

النكت عمى كتاب ابن الصالح: أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن  -ٗٛ
ىـ( تحقيق: ربيع بن ىادي عمير ٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقالني )ت

المدخمي. نشر عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة 
 م.ٜٗٛٔ -ىـ ٗٓٗٔالمنورة، المممكة العربية السعودية. الطبعة األولى 

ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إلسماعيل بن محمد  -٘ٛ
ىـ( طبع بعناية وكالة ٜٜٖٔأمين بن مير سميم الباباني البغدادي )ت

. أعادت طبعو ٜٔ٘ٔالمعارف الجميمة في مطبعتيا البيية استانبول 
 .لبنان –باألوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت 

 
 
 
 
 
 
  
 


