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 ملخص البحث
من يتتبع صنيع المحدثين األقدمين يجد أن معنى التخرري  ننرد م ا ا أقلرن انمرا 
يريرردون بررري مرررا ينتويرري الرررراوو لنمسررري مررن أصررروي سرررماناتي مررن أحاديرررث  ررريوخي   وقرررد 
يكررون  رر ا اانتورراا مرتبررام نلررى أسررماا م ررايخي حسرري حررروس المعجررم وحين رر   يسررمى 

مام   أو يكون حسي األقدم من  يوخي و ر ا يسرموني شم ريخة    أو مرتري ب ركي معج
 فوا د منتواة ن وا يام بغير ترتيي وحين    يسمى فوا د ...و ك ا.

وأحيانررام يعسررر نلررى الررراوو  لررف التخررري  فيسررتعين برربع  اقرانرري ش مال رري  ممررن 
 يحسن  لف.

والعر و وجعري كري صرنس   وقد يتوسع في اقالقي نلرى مجررد اإلخرراا والتصرنيس
 نلى شحدة 

المعاصرررين كل ررا ترردور فرري فلررف واحررد  ررو نرر و الحررديث والحكررم  ريمررا ونجررد تع
:  نليي نند الحاجة   فالتخري  يقلوي المحدثون نلى ثالثة معان 

 األوي : معرفة المصنما  التي أخرج    ا الحديث و كرتي باإلسناد . 
 لسند .الثاني : الوقوس نلى موضع التمرد في ا

الثالرررث : يقلرررن ويرررراد بررري مخررررا الحرررديث ويعنرررون بررري الصرررحابي تحديررردام ثرررم بعرررد 
 الوقوس نلى الصحابي ال و رواه   يبحثون في القرن الموصلة اليي .

 
Abstract 

   Whoever traces the works of ancient interpreters will find out that 
they mean by the term interpretation whatever the narrator chooses for 
himself from what he essentially hears from his religious tutors. The 
selection might be arranged alphabetically depending on the names of 
his tutors listed in the lexicography; so that this collection is then known 
as a lexicography. Sometimes it is arranged according to the name of his 
eldest tutor, so that it is known as “Maishikha” or is arranged as 
randomly selected benefits and called “The benefits”. 
   Sometimes, it becomes difficult for the narrator to understand a 
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particular type of interpretation so that he relies on his mates who excel 
in this task. He may expand his generalization to mere direction, 
classification and attribution; each in isolation. 
   All definitions of contemporary scholars centre around one excel 
namely; the attribution of the prophet tradition and, if necessary, put it 
into judgment. 
    Narrators give three meanings to interpretation: 
The first: Knowledge of classifications that interpreted the prophet 
tradition and recorded it on the basis of attribution. 
The second: Tracing the element of uniqueness of  attribution. 
The third: to mean the interpreter of the tradition. This is mainly 
attributed to the prophet companion in particular, then tracing back 
that companion  who narrated the prophet tradition and paths leading 
to him.                         

 المقدمة
اّن الحمرررد ح نحمرررده ونسرررتعيني  مرررن ي رررده اح فرررال مضررري لررري ومرررن يضرررلي فرررال 

 . ادو لي  وأ  د أن ا الي اا اح وحده ا  ريف لي وأن محمدا نبده ورسولي
 أما بعد:

فورررد قلررري منررري بعررر  األخررروة األفاضررري أن أكتررري محاضررررا  فررري مرررادة نلرررم 
الجامعررة اإلسررالمية ببغداد فعوررد   تخررري  الحررديث النبرروو  لقررالي قسررم الحررديث فرري

العرر م بعررد التوكرري نلررى اح تعررالى و رررن  بكتابررة محاضرررا  في ررا بعبررارة سرر لة تيسررر 
نلررى القالرري ااسررتمادة من ررا نمليررام ان  رراا اح تعررالى  ا  الغالرري فرري البحرروث الترري 

الرة تعرض  ل  ا العنوان غلب  نلي ا الدراسة الوصمية النظريرة  فردرد  فري  ر ه العج
تيسررررير نرضرررري نلررررى القلبررررة وا سرررريما بعررررد ضررررعس ال مررررة فرررري قلرررري العلررررم وقصررررور 
القالبين نلى المختصرا  حترى بلرب بربع  مرن تخصرص فري الحرديث فري الدراسرا  
العليررا أن يكتمرري فرري دراسررة اإلسررناد  بعرر و الحررديث الررى مصرردر أو مصرردرين ويسررميي 

 تخريجام ! فتدمي.
–حرررث مرررا رأيررر  مرررن بعررر  الم رررتغلين وممرررا دفعنررري أكثرررر الرررى كتابرررة  ررر ا الب
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بالحررديث النبرروو وتحويورري مررن تخربق فرري تخررري  الحررديث أو قصررور فيرري ومن م   -اليروم
   فيعمررد الررى توريرري 2=1+1مررن يظررن أّن الحكررم نلررى اإلسررناد  ررو نمليررة رياضررية ش

الت ررر يي للحرررافظ ابرررن حجرررر العسررروالني ثرررم يررردرن رجررراي اإلسرررناد :فررر ن كرررانوا ثورررا   م 
ن كرران فيرري ضررعيس قاي:صررحي،  وا   ن كررانوا صرردوقين أو فرري م صرردون قرراي :حسررن  وا 

قرراي ضررعيس ! مررن دون الرجرروا الررى دواويررن العلرري والرجرراي  و رر ا غلررق محرر   وقررد 
ُصررحتح ع ن رررا  برري م ررا  األحاديررث بنرراام نلررى  رر ه القريوررة  ولررو فت رر  نررن  رر ه 

ا مثررري  مررري األحاديرررث بتررردنت فررري كتررري العلررري لوجررردت ا  نررراف وا أر  يخلرررص من رررا ا
ن تعجرررري فعجرررري مررررن أول ررررف الرررر ين ُيخقت ررررون أ مررررة النوررررد الج ابرررر ة  ويررررردون  الررررنعم وا 
كالم رررم وأحكرررام م بم رررم معررروا لووانرررد مصرررقل، الحرررديث  أو يحررراكمون م نلرررى وفرررن 
قوانررد المترردخرين ! وكررم مررن مرررة تورررأ مثرري  لررف  نررا أو  نرراف وا حرروي وا قرروة اا برراح 

 ه المحاضرررا  ار رراد قلبتنررا األنرر اا واألخرروة البرراحثين العلرري العظرريم  فرردرد  فرري  رر
بديسر العبرارة  دون غروص فري تمرنرا  الموضروا  كمرا وجدتري فري كثيرر  مرن البحروث 
التررري تحررردث  نرررن التخرررري   بحيرررث أر رررن البحرررث بتمريعرررا  كثيررررة  ررري مميررردة وم مرررة 

التقبيوري منري  ولكن ا قد تحير الباحث المبتدئ  لر ا حاولنرا   نرا التركير  نلرى الجانري
أكثررر مررن الجانرري النظرررو  وقررد انتمعرر  ممررا كتبرري األخرروة واألسررات ة فرري  رر ا الميرردان 
 وحاول  تس يي األمر نلى قلبتنا األن اا بقريوة ميسرة  وحاول  فت، الباي أمرام م 
للولوا في   ا العلرم  معتر را نرن أو قصرور وقرع فري بعر  مباحثري  فر ن وفور  فمرن 

ن كانرر   والحمررد ح ري العررالمين والصررالة األخررر  فمررن نمسرري وال رريقان .اح وحررده وا 
 والسالم نلى نبينا ونلى آلي وصحبي أوام وآخرام.

ُالفصلُاألول
ُالدراسةُالنظريةُلعلمُتخريجُالحديث

ُالمبحثُاألول
ُتعريفُالتخريجُلغةُواصطالحاُ 

َرجررام   َ بررالمت، َمصرردر   التخررري : لغررة: َخررَرَا ُخُروجررام َ نورري  َدَخررَي ُدُخرروام َ وَمخع
َرَجررري وَخرررَرَا بررري . والمخررررا :موضرررع الخرررروا  َأيضرررام ف رررو خررراروا  وَخرررُروا  وَخررررجاا  وقرررد َأخع
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وَخرجَا فالن  َنَملي او ا جعلي ضروبام يخالس بعضي بعضا  . 1ش.. و
 وفي ااصقالح :

مرن يتتبرع صرنيع المحرردثين األقردمين  يجرد أّن معنررى التخرري  ننرد م ا ا أقلررن 
 ريدون بي ما ينتويي الراوو لنمسي من أصوي سماناتي من أحاديث  يوخي.انما ي

وقرررد يكرررون  ررر ا اانتوررراا مرتبرررام نلرررى أسرررماا م رررايخي بحسررري حرررروس المعجرررم 
وحين رر   يسررمى معجمررام  أو يكررون حسرري األقرردم مررن  رريوخي و رر ا يسررموني شم رريخة  أو 

 . 2ششفوا د ..و ك ا يرتي ب كي فوا د منتواة ن وا يام بغير ترتيي  وحين    يسمى
وأحيانام يعسر نلى الراوو  لف شالتخري   فيستعين ببع  أقراني ش مال ي  ممن يحسرن 

  لف.
ن لم يكن الراوو مرن أ ري المعرفرة بالحرديث ونللري واخرتالس  قاي الخقيي :َ وا 
وجو ي وقرقي وغيرر  لرف مرن أنرواا نلومري فينبغري لري أن يسرتعين بربع  حمراظ وقتري 

ديث التي يريد امالا را قبري يروم مجلسري فورد كران جمانرة مرن  ريوخنا في تخري  األحا
يمعلرررون  لرررف فمرررن م أبرررو الحسرررين برررن ب رررران كررران محمرررد برررن أبررري المررروارن يخررررا لررري 

 .      3شاإلمالا...َ 
وفرري  رر ا يوررروي الحررافظ السرررخاوو: َالتخررري  : اخررراا المحررردث األحاديررث مرررن 

اق ا مرررن مرويرررا  نمسررري  أو بعررر  بقرررون األجررر اا والم ررريخا  والكتررري ونحو رررا وسررري
 يوخي أو أقراني  أو نحو  لف  والكالم نلي ا ون و ا لمرن روا را مرن أصرحاي الكتري 

 والدواوين مع بيان البدي والموافوة ونحو ما مما سيدتي تعريمي.
وقررد يتوسررع فرري اقالقرري نلررى مجرررد اإلخررراا  والتصررنيس  والعرر و وجعرري كرري 

 . 4شصنس نلى حدهَ 
اصرين فعرفي الغمارو:َن و األحاديث التي ت كر فري المصرنما  وأما من المع

مقلوررررة غيررررر مسررررندة وا معرررر وة الررررى كترررراي أو كترررري مسررررندة  امررررا مررررع الكررررالم نلي ررررا 
ما بااقتصار نلى العر و الرى  تصحيحام وتضعيمام ودام وقبوام وبيان ما في ا من نلي  وا 

 . 5شاألصويَ
نلررى موضررع الحررديث فرري مصررادره  ونرفرري الرردكتور القحرران فورراي:َ  ررو الدالررة
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 .   6شاألصلية التي أخرجتي مع بيان درجتي صحة أو ضعمام نند الحاجة الى  لفَ
سررناده  ومتنرري  ونرفرري الرردكتور دخيرري بررن صررال، بدنرري:َ بيرران مصررادر الحررديث وا 

 . 7شودرجتي بحسي الحاجةَ
ايررة وقراي الرردكتور محمررد أبررو الليررث: التخرري  يقلررن نلررى اسررتعمالين:َاألوي :رو 

المحررردث األحاديرررث فررري كتابررري بدسرررانيده .والثررراني :نررر و فرررالن أحاديرررث كتررراي كررر ا أو 
ن ا ا ونسب ا الى من روا را مرن األ مرة فري كتابري ب سرناده مرع بيران درجت را مرن حيرث 

 . 8شالوبوي والردَ
و كرر ا نجررد تعرراريس المعاصرررين كل ررا ترردور فرري فلررف واحررد   ررو نرر و الحررديث 

 وحترى مرن انترر  نلرى  ر ه التعراريس ف نري لرم يبتعرد نمرا والحكم نليي نند الحاجرة 
حررده نررن  رر ا الملررف  ا  نرفرري الرردكتور حمرر ة المليبررارو بعررد انتراضرري نلررى مررا سرربن 
:َ ررو ك ررس مظرران الحررديث مررن المصررادر األصررلية الترري تعتمررد فرري نولرري نلررى الروايررة 

.قل :ومرررا  9شلمرررةَالمبا ررررة  لمعرفرررة حالرررة روايتررري مرررن حيرررث التمررررد أو الموافورررة أو المخا
أضرافي أسرتا نا المليبرارو لين اضررافة جديردة  بري  رو مررن لروا م دراسرة الحرديث للحكررم 

 نليي.
وك ا ال يخ نبد اح الجديع ا  قاي بعد انتراضي :َأن تعمد الى حرديث فتجمرع 
قرقي :أسرانيده ومتون را  مرن الكتري الحديثيرة التري توروم نلرى اإلسرناد ا الكتري الناقلرة 

التدليس بين ا لتحرير مواضع اإلتمان واافترران فري األسرانيد فتتبرين المتابعرا  نن ا ثم 
وال ررررروا د  وفررررري المترررررون فيتبرررررين مرررررا في رررررا مرررررن التوافرررررن اللمظررررري والمعنررررروو وال يرررررادة 

 .وا أخالي خرا نن   ا الملف .      10شوااختالسَ
:  فالتخري  يقلوي المحدثون نلى ثالثة معان 

 التي أخرج    ا الحديث  و كرتي باإلسناد . األوي: معرفة المصنما 
 الثاني: الوقوس نلى موضع التمرد في السند .

الثالرث :يقلررن ويررراد برري مخرررا الحررديث ويعنرون برري الصررحابي تحديرردام  ثررم بعررد الوقرروس 
 نلى الصحابي ال و رواه يبحثون في القرن الموصلة اليي.

 ويمكن تعريمي باختصار : 
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اح صررررلى اح نليرررري وسررررلم مررررن حيررررث نرررر وه الررررى نلررررم ُيعنررررى بحررررديث رسرررروي 
 مصادره األصلية وبيان درجتي من خالي دراسة اإلسناد والمتن رواية ودراية .

 * رح التعريس 
قولنررررررا: شنلررررررم يعتنرررررري بحررررررديث الرسرررررروي صررررررلى اح نليرررررري وسررررررلم :ويدخي فيرررررري 

 المرفونا  والموقوفا  والمعلوا .. الخ   ويلحن بي آثار الصحابة. 
ن  ررر ا التعريرررس اليرررا  الورآنيرررة وأقرررواي المو ررراا  والووانرررد المو يرررة واألحكرررام ويخررررا مررر

  وال عر والنثر.
قولنرررررررا :شمرررررررن حيرررررررث نررررررر وه الرررررررى مصرررررررادره األصرررررررلية : ونعنررررررري بررررررررشمصادره 
األصررررلية :الكتي الترررري خرجرررر  الحررررديث النبرررروو متصررررالم أو غيررررر متصرررري كالصررررحاح 

 . والجوامع والمصنما  والمسانيد والموقآ .... الخ
و نرررراف مصررررادر فرنيررررة : رررري الترررري تنورررري نررررن المصررررادر األصررررلية  ككترررري األقررررراس 

تحاس المسند المعتلي وغير ما.  والتخريجا   كجامع األصوي  وا 
قولنرا شوبيرران درجترري مرن خررالي دراسررة اإلسررناد والمرتن :أو اصرردار الحكررم نلررى     

ثررم بيرران نلترري الحررديث  ويكررون  لررف باتصرراي سررنده أو ندمرري والنظررر الررى حرراي رواترري  
 ان كان   ناف نلة في الحديث. 

قولنا:ش روايةم ودرايةم : و ي النود الحديثي في اقار الجرح والتعرديي والعلري  ثرم 
الموا نرررة والترررررجي، ننرررد التعررررار  مررررن ج رررة المررررتن والسررررند واخرررتالس قرررررن الحررررديث 

 وألماظي.
 *وأما فررا رردة نلم التخررررير  ف ي كثيرة من ا:

 لى مواضع الحديث ب كي يس ي نلى الباحث.الوقوس ن -1
 .-متابعاتي و وا ده-الوقوس نلى قرن الحديث المتعددة  -2
 معرفة درجة الحديث وحكمي نند الحاجة. -3
 .-ان وجد –الوقوس نلى نلي الحديث  -4
  .11معرفة الموصود ال و سين ألجلي الحديث  وتميي  الم مي وتعيين المب م ش -5
المحردثين المتعرددة فري ترتيري متلمرات م  ومعرفرة الضروابق الدقيورة  َتوريي منا    -6
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للتخرررري  العملررري حيرررث ُيحررردد السررربيي المناسررربة لتخرررري  الحرررديث تبعرررام لحالررري  ألنررري قرررد 
 يكون تام اللمظ أو ناقصام  ويكون مسندام أو مجردام  ولكيت قريوة تخريجية تناسبي.

رام  الحاسوي فري نلرم الحرديث  بحيرث ومعرفة قرن التخري  للم تغلين في انداد ب 
  .12تُبنى   ه البرام  نلي اَش

حمايررة السررنة مررن الدخلررة والمنتحلررين   لررف ب  ررانة الصررحي، مررن السررنة ا  تخررري   -7
الحرررديث مرررن أ رررم أبوابررري كمرررا قررراي ابرررن المرررديني:َ البررراي ا ا لرررم تجمرررع قرقررري لرررم يتبرررين 

 خقتهَ.
ة مررا برر لوه مررن ج ررد ووقرر  فرري خدمررة  رر ا احترررام العلمرراا مررن سررلمنا الكرررام بمعرفرر -8

 العلم ال ريس.
ُالمبحثُالثاني

ُالمظانُاألصليةُللحديثُالنبويُالشريف
 ابد لقالي العلم أن يعررس المظران  األصرلية التري ا رتمل  نلرى األحاديرث  

 ويمكن توسيم ا نلى أقسام :
 الرردين كترري ا ررتمل  نلررى أبررواي الرردين جميع ررا  وأخررر  ا ررتمل  نلررى أغلرري أبررواي 

أو بع  أبواي الدين.  وثالثة ا تمل  نلى باي  
 * أوام :كتي ا تمل  نلى أبواي الدين جميع ا ومن ا:

: ممرد رررررا جررررامع: و رررررو كترررراي جمرررررع  األبررررواي المو يرررررة والسررررير والمغرررررا و الجوامررررع-أ
 والتوحيد وغير ا من فنون العلم: ومن ا :

  ر .153الجامع لمعمر بن را د البصرو  ش-1
  ر .161ع لسميان  الثورو  شالجام-2
  ر .197الجامع لعبد اح بن و ي  ش-3
  ر .198الجامع لسميان بن نيينة  ش-4
  ر .211الجامع لعبد الر ان بن  مام الصنعاني  ش-5
 رررررررررر  ويسمى سرررررررررنن 255مسرررررررررند الررررررررردارمي لعبرررررررررد اح برررررررررن محمرررررررررد الررررررررردارمي  ش -6

 . 13شالدارمي والصواي أني مسند
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السنن نن رسوي اح صلى اح نليي وسلم ومعرفة الصحي، الجامع المختصر من -7
 ررر  ويسمى اختصرارام :شجررامع 279والمعلروي ومرا نليرري العمري.ألبي نررين الترمر و  ش

 الترم و   وأحيانام: شسنن الترم و 
 وغير ا كثير. 
: جمرررع صرررحي، :و ررو كتررراي التررر م صرراحبي أا يررردخي فيررري اا الحرررديث  الصررحاح -ي

من وجود الحرديث فري  ر ا الكتراي الجر م بصرحتي  خرال صرحيحي الصحي،  وا يعني 
 البخارو ومسلم لتلوي األمة لكتابي ما بالوبوي  ومن ا:

الجرررامع المسرررند الصرررحي، المختصرررر مرررن أمرررور رسررروي اح صرررلى اح نليررري وسرررلم  -1
 رررر  ويسمى اختصرررارام صرررحي، 256وسرررنني وأيامررري  لمحمرررد برررن اسرررمانيي البخرررارو  ش

 ، كتاي بعد كتاي اح تعالى  وقد تلوتي األمة بالوبوي .البخارو  و و أص
 ر  والمسمىشصرحي، 261المسند الصحي،  لإلمام مسلم بن حجاا النيسابورو  ش-2

 .صحة و و مما تلوتي األمة بالوبويمسلم  و و ثاني كتاي بعد صحي، البخارو في ال
المسرررند وا المسررند الصرررحي، المتصررري بنوررري العرردي نرررن العررردي مرررن غيررر ققرررع فررري -3

 رررر  والمسمى 311جررررح فررري النولرررة   لمحمرررد برررن اسرررحان برررن خ يمرررة النيسرررابورو  ش
 شصحي، ابن خ يمة .

المسرند الصرحي، نلرى التواسرريم واألنرواا مرن غيرر وجررود ققرع فري سرند ا وا ثبررو  -4
  ر  والمسمى شصحي، ابن حبان .354جرح في ناقلي ا لمحمد بن حبان البستي  ش

أن يرردتي المصررنس الررى أحاديررث كترراي مررن كترري السررنة  و ررو :المسرتخرجا -ا
المسررندة ويررروو أحاديثرري بدسررانيده  ررو من غيررر قريررن صرراحي األصرري  فيجتمررع مررع 
صرررراحي األصرررري فرررري قبوررررة مررررن قبوررررا  السررررند فرررري  رررريخي أو فرررريمن فوقرررري ولررررو الررررى 

ألغرا  كثيررة كقلري نلرو اإلسرناد أو توويرة الحرديث األصري بتعردد قرقري  الصحابي 
 ومن ا: لمستخرجا  ا تتضمن اا المرفوا من الحديث فوق  و ك ا وا

  ر .295المستخرا نلى صحي، البخارو  ألبي بكر اإلسمانيلي  ش -1
مختصرررر المسرررند الصرررحي، المتلرررس نلرررى مسرررلم  ألبررري نوانرررة يعوررروي برررن اسرررحان -2

  ر  والمعروس برشمستخرا أبي نوانة .316  اإلسمراييني ش
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  ر . 430ارو   ألبي نعيم األصم اني شالمستخرا نلى صحي، البخ-3
 المسند المستخرا نلى صحي، مسلم  ألبي نعيم .-4
المسررررتخرا نلررررى الجررررامع الصررررحي،  ألحمررررد بررررن موسررررى بررررن مردويرررري األصررررم اني  -5

  ر .410 ش
المسرررررتخرا نلرررررى سرررررنن أبررررري داود  لمحمرررررد برررررن نبرررررد الملرررررف برررررن أيمرررررن الورقبررررري  -6

  ر .330 ش
تلم ررا اسررتدراف أحاديررث نلررى كترراي معررين أو : كترري يوصررد مالمسررتدركا  -د
ممرررا يظرررن أن رررا نلرررى  ررررقي أو -كصرررحي، البخرررارو أو مسرررلم أو كلي مرررا مرررثالم –أكثرررر 

 من ا:  رق ما.و ي قليلة جدام  
  ر .385اإلل اما   لعلي بن نمر الدارققني  ش -
  ر  .405المستدرف نلى الصحيحين  ألبي نبد اح الحاكم النيسابورو  ش -
اديررث المختررارة ممررا لررم يخرجرري البخررارو ومسررلم فرري صررحيحي ما لمحمد بررن نبررد األح -

 . 14ش ر  643الواحد المودسي  أبي نبد اح ضياا الدين الحنبلي   ش
و ررررر ه المسرررررتدركا  ليسررررر  مرررررن قبيررررري الصرررررحاح  ا  في رررررا الصرررررحي، والحسرررررن 

كرررة والضررعيس  برري والموضرروا وا سرريما مسررتدرف الحرراكم الرر و ح رراه باألحاديررث المن
والمعلولررة  فررال يلتمرر  الررى تصررحيحي أو موافوررة الرر  بي لرري  ف نمررا لخصرري الرر  بي فرري 
ابتداا  كما قاي ال  بي : َفي المستدرف  يا كثير نلرى  ررق ما  و ريا كثيرر نلرى 
 رق أحد ما  ولعي مجموا  لف ثلث الكتاي بي أقي  ف ن في كثير مرن  لرف أحاديرث 

ا  وفري البراقن ل را نلري خميرة مرتثرة  وققعرة في الظا ر نلى  رق أحرد ما أو كلي مر
مرررن الكتررراي اسرررناد ا صرررال، وحسرررن وجيرررد  و لرررف نحرررو ربعررري  وبررراقي الكتررراي منررراكير 
ونجا ررري  وفررري غضرررون  لرررف أحاديرررث نحرررو الما رررة ي ررر د الولررري ببقالن رررا  كنررر  قرررد 
أفرد  من را جر ام  وحرديث القيرر بالنسربة الي را سرماا  وبكري حراي ف رو كتراي مميرد قرد 

 . 15شتي  ويعو  نمال وتحريراَاختصر 
 * ثانيام: كتي ا تمل  نلى أغلي أبواي الدين  ومن ا:

و رري كترري يرتب ررا المصررنس نلررى حسرري األبررواي المو ية وتتضررمن  السررنن: -أ
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 أحاديث األحكام غالبام ولين في ا  يا من الثار  ومن ا:
  ر .227السنن  لسعيد بن منصور الخراساني  ش -1
 رررر  والم  ور بسررررنن ابررررن 273برررن ي يررررد بررررن ماجررري الو وينرررري  شالسرررنن  لمحمررررد  -2

 ماجي.
  ر والم  ور بسنن أبي داود.275السنن  ألبي داود السجستاني  ش -3
  ررررررررر  ويسمى سررررررررنن النسررررررررا ي 303السررررررررنن  ألحمررررررررد بررررررررن  ررررررررعيي النسررررررررا ي  ش -4

 أوشالمجتنى . أوشالمجتبى 
 السنن الكبر  للنسا ي نمسي. -5
  ر .385الدارققني  ش السنن  لعلي بن نمر -6
  ر .458السنن الكبر  ألحمد بن الحسين البي وي  ش -7
 السنن الصغر   للبي وي. -8

و ررري التررري ترتررري في رررا األحاديرررث نلرررى حسررري اسرررم الصرررحابي  ي_ المسرررانيد:
 : 16شال و يروي ا ويرتي الصحابة بحسي أفضليت م أو سابوت م  ومن ا

  ر .150اب   شألبي حنيمة النعمان بن ث المسند   - 1
  ر .181لعبد اح بن المبارف المرو و  ش المسند  -2
  ر . 204لمحمد بن ادرين ال افعي  ش المسند   -3
  ر .219لعبد اح بن ال بير بن نيسى الحميدو  ش المسند : -4
  ر .241ألحمد بن حنبي ال يباني  ش المسند  -5
 وغير ا كثير. 

ث نلررررى اسررررم الصررررحابي ولكررررن حسرررري : رررري أن ترترررري األحاديرررر المعرررراجم -ا
 ومن ا: حروس ال جاا 

و ررر ا مرتررري   رررر .360المعجرررم الكبيرررر  لسرررليمان برررن أحمرررد اللخمررري القبرانررري  ش -1
 حسي أسماا الصحابة.

 المعجم األوسق  للقبراني.و و مرتي حسي أسماا  يوخي. -2
 المعجم الصغير  للقبراني.و  ا مرتي حسي أسماا  يوخي. -3
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كترررري مرتبررررة نلررررى األبررررواي المو ية وت ررررتمي نلررررى األحاديررررث : المصررررنما  -د
 المرفونة والموقوفة والموقونة  من ا :

  ر .211المصنس  لعبد الرا ن بن  مام الصنعاني  ش -1
المصررررررنس ابن أبرررررري  رررررريبة  ألبرررررري بكررررررر نبررررررد اح بررررررن محمررررررد بررررررن أبرررررري  رررررريبة  -2

  ر .235 ش
 ررررمي المرفونررررا  :  رررري كترررري مصررررنمة نلررررى أبررررواي المورررري  وت الموقّررررآ  - 

والموقوفرررا  والموقونرررة  ف ررري كالمصرررنس  واختالف مرررا اخرررتالس تسرررمية فورررق  ويوصرررد 
مصنم ا تس يي السنة نلى النان  ل ا سمي  بالموقآ  وقيي اّن اإلمام مالكام نرضي 

 ومن ا: نلى سبعين من فو اا المدينة فوافووه وتواقتوا نليي.
 .   17ش ر  158 ي المدني  شلمحمد بن نبد الرحمن بن أبي   الموقد  -1
  ر .179لمالف بن أنن المدني  ش الموقد   - 2

 *ثالثام: كتي مصنمة نلى باي  أو بع  أبواي الدين ومن ا: 
ويجمع في ا األ مة أحاديث خاصة بمسدلة معينرة أو مرراد  األج اا الحديثية: -أ

..و كرر ا  فمرري  معين كرردن تكررون فرري العويرردة أو فرري المورري أو فرري ال  ررد أو فرري السرريرة
 العويدة مثالم:

  ر .235اإليمان  لعبد اح بن أبي  يبة  ش -1
  ر .311التوحيد  لمحمد بن اسحان بن خ يمة  ش -2

 وفي الموي مثالم:
  ر .241ألحمد بن حنبي  ش األ ربة  -1
  ر .256لمحمد بن اسمانيي البخارو   ش رفع اليدين   -2
  ر . 458الحسين البي وي  شألحمد بن  الورااة خلس اإلمام  -3

 وفي ال  د مثالم:
  ر .181لعبد اح بن المبارف  ش ال  د  -1
  ر .241ألحمد بن حنبي  ش ال  د   -2
  ر .243ل ناد بن السرو ش ال  د   -3
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األمالي: و ي أن يجلن ال يخ ويملي نلى تالمي ه أحاديث فري براي معرين أو  -ي  
اح صرلى اح نليري وسرلم وقرد يكرون اإلمرالا فري يروم أبواي متمرقة ب سناده الرى رسروي 

 معين كيوم الجمعة أو ااثنين ..و ك ا.ومن ا:
  ر .330األمالي  للحسين بن اسمانيي بن محمد المحاملي  ش-1
  ر . 430ألبي الواسم  ابن ب ران البغدادو  ش األمالي  -2
  ر .806ألبي المضي نبد الرحيم بن الحسين العراقي  ش األمالي  -3

ُالمبحثُالثالث
ُمراحلُتخريجُالحديث

 لتخري  الحديث خمن مراحي :
   معرفة مظان الحديث من كتي السنة األصلية . 

 جمع قرن الحديث المختلمة. - أ
 تحديد موضع التمرد في اإلسناد. - ي
 ترجمة رجاي اإلسناد . -  
 .الحكم نلى الحديث - ث

 والن نتحدث بتمصيي نن كي مرحلة من ا:
 معرفة مظان الحديث . المقلي األوي :

ونعنرري ب ررا معرفررة مكرران وجررود  رر ه األحاديررث فرري الكترري األصررلية مررن كترري 
السنة المعتمدة كالكتي الستة ومصنما  متلمي ا األخر  وموقد مالف  وسرنن الردارمي 
 ومسند أحمد ومصنس نبد الر ان ومصرنس ابرن أبري  ريبة  ومسرند القيالسي ومسرند 

  وصررحي، ابررن خ يمررة  وصررحي، ابررن حبرران  وسررنن الحميرردو  ومسررند نبررد بررن حميررد
 الدارققني  وسنن البي وي .....الخ. 

ومعرفة مظان الحديث تكون اما نن قرين المتن أو السند ا  يختلس العلماا 
في تصنيس كتي السنة قاي الخقيي البغدادو: َمن العلماا من يختار تصنيس 

من يختار تخريج ا نلى المسند   السنن وتخريج ا نلى األحكام وقريوة الموي  ومن م
 .  18شوضم أحاديث كي واحد من الصحابة بعض ا الى بع َ
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ويووي الحافظ أبو نمرو بن الصالح : َوللعلماا بالحديث في تصنيمي قريوتان: 
احدا ما: التصنيس نلى األبواي  و و: تخريجي نلى أحكام الموي وغير ا  وتنويعي 

وكي نوا في باي فباي  والثانية: تصنيمي نلى أنوانام  وجمع ما ورد في كي حكم 
ن اختلم  أنوانيَ  . 19شالمسانيد وجمع حديث كي صحابي وحده  وا 

: َوتصنيمي اما نلى المسانيد  أو األبواي  أو العلي  -وقاي ابن حجر رحمي اح
 . 20شأو األقراسَ

ويووي السخاوو: ول م قريوة أخر  في جمع الحديث و ي جمعي نلى حروس 
جم......ومن م من يرتي نلى الكلما  لكن غير متويد بحروس موتصرا نلى المع

نرابي أو أحكامي وآرا ي  ألماظ النبوة فوق....ثم من  تاا من يلم بغريي الحديث وا 
فيي....وجمعوا أيضا أبوابا من أبواي الكتي المصنمة الجامعة لألحكام وغير ا 

 . 21شفدفردو ا بالتدليس....َ 
 صنيس مختلمة وقريوة البحث في ا مختلمة أيضام وتكون : و ك ا فقرن الت

 أوا:نن قرين المتن .
 ويكون اما نن قرين قرس الحديث أو لمظة بار ة في المتن.

أو أولرري  ا  ترترري فيرري األحاديررث نلررى نررن قريررن معرفررة قرررس الحررديث : -أ
حررروس المعجررم لتسرر ي نمليررة ك ررس موضررع الحررديث  ومررن الكترري المصررنمة فرري  رر ا 

 لباي :ا
جمرررررع الجوامرررررع :و رررررو المسرررررمى بالجررررررامع الكبيرررررر للحرررررافظ جرررررالي الرررررردين -أوام 

 ررر  و و موسررم نلررى قسررمين قسررم لألقررواي  والخررر لألفعرراي. وقررد 911السرريوقي   ش
اسررتي من رررا مررا يوررراري ن رررة آاس حرررديث  فررري األحاديررث الووليرررة الوصرريرة فورررق .أمرررا 

 ا فيي.األحاديث المعلية أو الوولية القويلة فال تجد 
 واستخدم الرمو  التية:

شخ  للبخرررررررارو  شم  لمسرررررررلم  وشن  للبخرررررررارو ومسرررررررلم  ش  ابرررررررن ماجررررررري  شد  ألبررررررري 
 :لألربعررة 3  :لألربعررة سررو  البخررارو ومسررلم  ش4داود ش  للترمرر و  شن  للنسررا ي  وش

سررررررررو  ابررررررررن ماجي شحم :ألحمررررررررد فرررررررري المسررررررررند  شنم :لمررررررررا  اده ابنرررررررري نبررررررررد اح فرررررررري 
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 شخد  للبخارو فري األدي الممرد شتخ :لري فري التاريخ شحري :ابن المسند شف :للحاكم 
حبرررررررران  شقرررررررري :للقبراني فرررررررري الكبير شقن :لرررررررري فرررررررري األوسررررررررق  شقص :لرررررررري فرررررررري 
الصغير شص :لسعيد بن منصور في سرنني  ش( :ابرن أبري  ريبة شني :لعبد الرر ان 

ي فرري فرري مصررنمي شا :ألبي يعلررى فرري مسررنده شقق :للدارققني فرري سررنني  شفر :للررديلم
مسرررند المردون شحررري :ألبي نعررريم فررري الحليرررة ش ن :للبي وي فررري سرررنني  ش ي :لررري فررري 
 ررعي اإليمرران  شنرررد :ابن نرردو فررري الكامرري  شنررن :للعويلي فررري الضررعماا  شخرررق : 

 للخقيي في تاريخي .  
وأسرررررررررررتعمي شصررررررررررر، :للدالة نلرررررررررررى صرررررررررررحة الحرررررررررررديث ننرررررررررررده. وشح للحسرررررررررررن 

  وش  :للضعيس.
  و و  رح للجامع الصغير . في  الودير للمناوو-اثاني
 الدرر المتناثرة في األحاديث الم ت رة للسيوقي. -ثالثام 
 المواصرد الحسرنة فري بيران كثيرر مرن األحاديرث الم رت رة نلرى األلسرنة  -رابعام 

  ر . 902للحافظ السخاوو  ش
ك ررس الخمرراا وم يرري اإللبرران نمررا ا ررت ر مررن األحاديررث نلررى ألسررنة -خامسررام 

  ر .1162العجلوني شالنان  إلسمانيي 
 موسونة أقراس الحديث  لمحمد السعيد بسيوني  غلوي . -سادسام   

وغير ررررا مرررررن الكتررررري األخرررررر   وقرررررد ينتمررررع قالررررري العلرررررم مرررررن الم رررررارن الملحورررررة 
بالتحويورررا  والمتلمرررا  التررري ا رررت ر  اليررروم كم رررارن تحمرررة األ رررراس وف رررارن المسرررند 

 بان ...وغير ا كثير جدام.الجامع وف ارن مسند أحمد وف ارن صحي، ابن ح
 نن قرين لمظة بار ة في المتن.  -ي

ومرررا يعينرررف فررري  لرررف كتررراي المعجرررم المم ررررن أللمررراظ الحرررديث   لمجمونرررة مرررن 
المست ررررررقين ب  رررررراس الررررردكتور ا.و فنسرررررنف  و رررررو مخرررررتص بالكتررررري التسرررررعة شالسرررررتة 

 والموقد ومسند الدارمي ومسند أحمد   وقد قبع في ثماني مجلدا  .
فيي نرجع الكلمة الى مصدر ا اللغروو كدنرف تبحرث فري معراجم اللغرة  ثرم  وللبحث

نبحررث نررن م ررتوا  تلررف الكلمررة ترتيبمررا أبجررديما فيبرردأ برردلس برراا ثررم بعررد ا ألررس ترراا ... 
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 و ك ا.
 وقد جاا  الم ارن في المجلد الثامن مني.

 وللكتاي رمو  خاصة بي موجودة في حا ية كي صمحة من الكتاي و ي:
بخررررررررررارو   شم  : لمسررررررررررلم   شد  : ألبرررررررررري داود  ش   :للترمرررررررررر و شن  : شخ  : لل

للنسرررا ي شجي  : ابرررن ماجررري شق  : لموقرررد مالرررف شحم  : لمسرررند أحمرررد شدو  : لسرررنن 
 الدارمي.

وقريوررررة ا ررررارتي الررررى الموضررررع :يرررر كر جملررررة مررررن الحررررديث الترررري حررررو  الكلمررررة 
ة  والصريام ....  ثرم الموصودة من البحث ويضع أمام ا اسم الكتاي شاإليمان  الصرال

.... . و  ا بالنسبة لجميرع المصرنما  خرال صرحي، مسرلم وموقرد 1 2 3 4رقم البايش
مالف ومسند أحمد  ا  استعمي مع صحي، مسلم والموقرد  ننروان البراي ورقرم الحرديث 

 .-قبعتي - وينمعف ترقيم محمد فتاد نبد الباقي ل ما
صررمحة  ويسررتعمي رقمررين أحررد ما أمررا مسررند أحمررد ف نرري ي ررير الررى رقررم الجرر ا وال

كبيررر للجرر ا والخررر صررغير للصررمحة  وتعتمررد في ررا القبعررة الميمنيررة أو المصررورة نن ررا 
  والمقبونة في س  مجلدا  .

ولمرررن ا يعررررس قريورررة ترتيررري أبرررواي وكتررري كررري كتررراي مرررن  ررر ه الكتررري التسرررعة 
 كرررر أرقرررام  فعليررري مراجعرررة مودمرررة ممتررراح كنرررو  السرررنة لمحمرررد فرررتاد نبرررد البررراقي ف نررري 

 األبواي والكتي مرتبة حسي التسلسي.
فمثال : لو أرد  البحث نن كلمةشأصحابي  ف نف تبحث في المعجم نرن الكلمرة 

 بعد تجريد ا الى المعي الثالثي شصحي  ثم تبحث في م توات ا فتجد مثالم:
ي صاحي صرررراحبة  أصرررراحي  أصررررحابي  أصررررحابي  صررررحابة   َصررررحَي   َصحع

 ...صحاببي ..أصيحابي....
ويرررر كر أمررررام كرررري لمظررررة قرررررس الحررررديث وموضررررعي مررررن الكترررري التسررررعة بررررالرمو  

 الموضحة فيي .
 ثانيام:معرفة المظان نن قرين السند:

وقيي ان أوي من خرا نلى السند نعيم بن حماد  قاي أحمد برن محمرد برن غالري 
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المويرري: أخبرنررا أبررو الحسررن الرردارققني  قرراي: وأوي مررن صررنس مسررندا وتتبعرري نعرريم بررن 
 . 22شحماد 

وتعوبررري الخقيررري فواي:َوقرررد صرررنس أسرررد برررن موسرررى المصررررو مسرررندا وكررران أسرررد 
أكبرررر مرررن نعررريم سرررنام وأقررردم سرررمانا فيحتمررري أن يكرررون نعررريم سررربوي الرررى تخرررري  المسرررند  

 . 23شوتتبع  لف في حداثتي وخرا أسد بعده نلى كبر سني واح انلمَ
ألنلى للحرديث  ويرراد ويقلن نليري المعاصررون : التخرري  نرن قريرن شالرراوو ا 

بي أنلى رجي في اإلسناد الى رسوي اح صرلى اح نليري وسرلم سرواا كران صرحابيام أو 
 تابعيام أو دوني.

وأفضري مررا يميررد فرري  ر ا البرراي كترري المسررانيد و ري مرتبررة نلررى أسررماا الصررحابة 
رضرري اح نن م فمن ررا مررا يرترري نلررى المضرري وال رررس  أو نلررى السررابوة فرري اإلسررالم 

ن ررا مررا يرترري نلررى حررروس المعجررم  ومررن أ م ررا مسررند القيالسي ومسررند الحميرردو  وم
ومسند أحمد وغير ا  ومن أ م كتي المعاجم:معجم القبراني الكبير  ومعجرم القبرانري 
األوسرررق  ومعجرررم القبرانررري الصرررغير وغير رررا  ومن رررا مرررا رتررري نلرررى أقرررراس مسررررانيد 

حديثرررري شجرررر ا منرررري  ولررررين  الصررررحابة رضرررري اح نررررن م أجمعررررين ا  يرررر كر قرفررررام مررررن
 بالضرورة أولي  ومن أ م كتي األقراس:

أقرررراس الصرررحيحين  ألبررري مسرررعود: ابررررا يم برررن محمرررد برررن نبيرررد الدم ررروي     - 1
   ر.401ش
أقراس الصحيحين  ألبي محمد: خلس بن محمد بن نلري برن حمردون الواسرقي   - 2

   ر.401  ش
مد برن قرا ر المودسري  المعرروس أقراس الكتي الستة  للحافظ أبي المضي: مح - 3

   ر. 507بابن الويسراني  ش 
  رررر  و رررو فررري 571اإل رررراس نلرررى معرفرررة األقرررراس  للحرررافظ ابرررن نسررراكر  ش -5  

 أقراس السنن األربع.
أقررراس السررتة  ألبرري بكررر: محمررد بررن أحمررد بررن نلرري المصرررو الوسررقالني     - 6
   ر.686ش
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   ر.742المو تو  شتحمة األ راس بمعرفة األقراس لإلمام  - 7
اتحاس الم رة بالموا د المبتكرة من أقرراس الع ررة  للحرافظ ابرن حجرر العسروالني  - 8

   ر.852 ش
نود المعتلي بدقراس الُمسَند الحنبلي  للحافظ ابن حجر. - 9  اقراس المسع

ولندخرر  أ م ررا وأكثر ررا انت ررارام بررين قلبررة العلررم اليرروم و ررو كترراي تحمررة األ ررراس  
 اام :للم و مث

  ر : 742تحمة األ ررراس بمعرفة األقراس.... لإلمام الحافظ  الم و   ش
وللتعريرررس باإلمرررام المررر و ننوررري باختصرررار بعررر  مرررا قالررري تلميررر ه النجيررري اإلمرررام 
الرر  بي:َ  ررريخنا اإلمرررام العرررالم الحبرررر الحرررافظ األوحررد محررردث ال رررام جمررراي الررردين أبرررو 

س الوضررراني ثرررم الكلبررري الدم ررروي الحجررراا يوسرررس برررن ال كررري نبرررد الررررحمن برررن يوسررر
ال رررافعي  ولرررد بظرررا ر حلررري سرررنة أربرررع وخمسرررين وسرررتما ة ون رررد برررالم ة وحمرررظ الوررررآن 
وتمورري قلرريال ثررم أقبرري نلررى  رر ا ال رردن.... ونظررر فرري اللغررة وم ررر في ررا وفرري التصررريس 
وقرررأ العربيررة وأمررا معرفررة الرجرراي ف ررو حامرري لوا  ررا والوررا م بدنبا  ررا لررم تررر العيررون مثلرري 

مرري كترراي ت رر يي الكمرراي فرري مررا تي جرر ا وخمسررين جرر ام ونمرري كترراي األقررراس فرري ن
بضررعة وثمررانين جرر ام  وخرررا لنمسرري وأملررى مجررالن وأوضرر، م رركال  ومعضررال  مررا 
سبن الي ا في نلرم الحرديث ورجالري وولري الم ريخة بدمراكن من را الردار األ ررفية وكران 

الكرالم جردا صرادن الل جرة لرم  ثوة حجة كثير العلم حسن األخالن كثير السركو  قليري
تعرس لي صبوة وكان يقالع وينوي القبان ا ا حدث و و في  لف ا يكاد يخمرى نليري 
 ررريا ممرررا يوررررأ بررري يررررد فررري المرررتن واإلسرررناد ردا مميررردا يتعجررري منررري فضرررالا الجمانرررة 
وكرران متواضررعا حليمررا صرربورا موتصرردا فرري ملبسرري ومدكلرري كثيررر الم رري فرري مصررالحي 

 . 24شتيمية كثيرا في سماا الحديث وفي النظر في العلمَ ترافن  و وابن 
 وأما كتابي  تحمة األ راس بمعرفة األقراس :

فود مرر كرالم الر  بي فري الثنراا نلرى التحمرة آنمام وقراي ابرن حجرر العسروالني:َان 
من الكتي الجليلرة المصرنجمة فري نلروم الحرديث كتراي تحمرة األ رراس بمعرفرة األقرراس 

نا الحررافظ أبرري الحجرراا: يوسررس بررن ال كرري نبررد الرررحمن بررن يوسررس ترردليس  رريخ  رريوخ
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رررر تو  وقررررد حصرررري اانتمرررراا برررري  رررررقام وغربررررام  وتنررررافن العلمرررراا فرررري تحصرررريلي بعرررردام  المو
 .  25شوقربامَ

وأفاد الم و من صنيع سابويي  فواي في مودمة التحمة:َ معتمدام نامة  لرف نلرى: 
ي  فري أحاديرث الصرحيحين  ونلرى كتاي أبي مسعود الدم روي  وكتراي خلرس الواسرق
 كمررا أنرري اسررتدرف نلرري م بعرر   26شكترراي أبرري الواسررم بررن نسرراكر   فرري كترري السررننَ 

 األحاديث.
ا ن ا ررررتمي الكترررراي نلررررى الكترررري السررررتة  وبعرررر  مصررررنما  أصررررحاب ا األخررررر  

 وجعي لكي واحد من ا رم ا خاصام ب ا و ي:
 لبخارو  تعليوام.شخ : لصحي، اإلمام البخارو.وشخ  : لما است  د بي ا

شم : لصحي، مسلم ومودمتي. شد : لسنن أبي داود. وشمد  : لما أخرجري أبرو داود  فري 
 المراسيي.

ش  : لجررامع الترمرر و.وشتم  :لمررا أخرجرري فرري ال ررما ي. شن :لسررنن النسررا ي الصررغر  
 والكبر .
ا :لما أخرجي  النسرا ي فري كتراي نمري يروم وليلة.شن :لسرنن ابرن ماجري.شا :لم وشسي 

 رواه  تاا الستة.
 ش  :لما  اد نلى  لف: أحاديث ي كر ا فات  من سبوي أو لم ينبي نلي ا.

 شف :لما استدركي نلى الحافظ ابن نساكر.
 وقد  اد نلى الكتي الستة بع  متلما  أصحاب ا األخر   كر:

 ر كتاي المراسيي ألبي داود.  2   ر مودمة صحي، مسلم.      1
 ر كتاي ال ما ي للترم و.  4  ير للترم و. ر كتاي العلي الصغ 3
 ر كتاي نمي اليوم والليلة للنسا ي.  5
وقرد رتري المر و كتابري نلرى حسري أسرماا الصرحابة  ا  رتري أسرماا الصررحابة   

نلى حروس المعجم  ثم رتري أحاديرث كري صرحابي نلرى وفرن أسرماا الررواة ننري مرن 
ابي نلررى وفررن أسررماا مررن رو  التررابعين  ثررم رترري أحاديررث كرري تررابعي نررن  لررف الصررح

نني و كرررر ا  وقررررد جعرررري اسررررم الصررررحابي بررررالخق العررررري   ثررررمج يضررررع قرررررس الحررررديث 
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 وتخري  الحديث .
وا ررررتمي نلررررى المرفرررروا والموقرررروس والمرسرررري والموقرررروا تبعررررام لمررررا احتوترررري  رررر ه 

 المصادر  وقد أفرد المو تو قسمام خاصام للمراسيي في آخر تحمة األ راس.
لمرر و وانتنررااه بالعلرري أنرري يرر كر اخررتالس الرررواة كثيرررام  وينبرري وممررا يبررين دقررة ا

نلى وقوا الغلق في المتن أو اسم رجي فجمع الى األقراس نلال وترراجم  وترجيحرا  
اختلس فيي نلى أبي قالبة اختالفام كثيرام  قرد  : 4823َفتدمي!  فمثالم:قاي في حديث ش

 َ. ون   كرنا بعضي في ترجمة أبي األ عث  نن  داد بن أ
 :َك ا رواه   نن نلّي بن ُحجر  نن ُ  يم  بلمظ سميان بن 113وقاي في حديثش

ُنيينة جعي حديث أحد ما نلى حديث الخر والمحموظ نن نلّي بن حجر لمُظ ن 
 نني كما توّدم التنبيي نلييَ.

 :َوالصواي نبد اح بن  ياد قالي محمد بن َخَلس الحرّدادّو  نرن 195وقاي في ش
نبد الحميد. وتابعي أبو بكر محمرد برن صرال، برن ي يرد الوّنراد  نرن محمرد برن سعد بن 

اا  نن نبد اح بن  ياد الُسَحيعمّيَ.  الحجج
 :َولم ُيتابع نلى قولي نن أبيي  ف ّني محمروظ نرن  رعبة  نرن  1740وقاي في ش

 النعمان  نن ابن نمرو بن أون  نن جدته أونَ.
 قررراي:َرواه أبرررو 4167  من رررا فررري حرررديث شونوررري كرررالم األ مرررة فررري نررردة مواضرررع 

ررة الكتابررة وقرراي: و ررو  نوانررة اإلسررمرا ينين  نررن أبرري داود السجسررتانيت  نررن  دبررة بوصج
 منكر  أخقد فيي  مجام   و من قوي أبي سعيد َ.

 :َنبد اح بن محمد بن أبي بكر الصدين  نرن نمتري 16287وقاي في حديث ش
أبرري بكررر  ومررن قرراي: انرري ابررن أبرري نتيررن  فوررد  نا  ررة و ررو أخررو الواسررم بررن محمررد بررن

 أخقدَ.وغير ا كثير لمن تتبع.
وقررد انتنررى ال رريخ نبررد الصررمد  رررس الرردين ب رر ا الكترراي العظرريم  ووضررع لرري 
الم ارن النافعة التي تعين الباحث في مجلد مستوي سّماه شالك اس نن أبرواي مراجرع 

ة الحرررديث مرررا صرررنعي الررردكتور تحمرررة األ رررراس بمعرفرررة األقرررراس  و اد مرررن انتمررراا قلبررر
 ب ار نواد معروس لما جمع المسند الجامع الى تحمة األ راس .
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وك ا حوو ا ال يخ نبد الر ان الم ردو وخّرا األحاديث وقرام الردكتور خليري برن 
مرردمون  رريحا بتجريررد تحمررة األ ررراس مررن األسررانيد فرري كتابرري : توريرري تحمررة األ ررراس 

د األ راس  ووضرررع لررري ف رررارن نامرررة ألقرررراس المسرررمى شتجريرررد األقرررراس مرررن مسررراني
 الحديث ومسانيد الرواة.  

 ثالثام : معرفة المظان نن قرين موضوا الحديث.
كدن يكون في باي معين أو موضوا ما ومما يعين في   ا كتاي ممتاح كنرو  
السررنة للمست رررن الرردكتور أرنررد جرراو فنسررف وقد نولرري الررى العربيررة األسررتا  محمررد فررتاد 

قي و رررو كتررراي مرتررري نلرررى األبرررواي يررردلف نلرررى موضرررع وجرررود الحرررديث فررري نبرررد البرررا
الكترري التسررعة مررع مسررند القيالسرري  ومسررند  يررد بررن نلرري  وسرريرة ابررن   ررام  وكترراي 

 المغا و للواقدو وكتاي القبوا  الكبير ابن سعد.
وبع    ه الكتي الم يدة تدّي بوضوح أ رداس المست ررقين مرن ف رسر  كتري 

الرررى  -مرررثالم -لتررراريخ اإلسرررالمي  فمرررا مكانرررة كتررراي المغرررا و للواقررردو  السرررنة النبويرررة وا
المصررنما  والجوامررع الم مررة  ويبرردو أن ررم فعلرروا :َ لررف لتوظيررس مررا تررم تتبعرري مررن كترري 
السرررنة والتررراريخ مرررن األحاديرررث والثرررار واألحرررداث التاريخيرررة لخدمرررة أغررررا  األبحررراث 

 . 27شااست راقيةَ
األصرروي مررن أحاديررث الرسرروي صررلى اح نليرري وممررا ينمررع فرري  رر ا البرراي :جررامع 

 ررر  وكتاي شمجمرع ال وا ررد ومنبررع الموا ررد  للحافظ ال يثمرري 606وسرلم  ابررن األثيررر  ش
  ر  وغير ا كثير.656 ر  وكتاي شالترغيي والتر يي  لإلمام المن رو  ش807 ش

وا  ا كان الموضوا في األحكام فينبغي الرجوا الى الكتي المصرنمة فري تخرري  
 رر والمنتوى مرن األخبرار 852حاديث األحكام كبلرو  المررام ابرن حجرر العسروالني  شأ

   وغير ا. 28شفي األحكام  لمجد الدين بن تيمية
 ومن العلماا من صنس في تخري  أحاديث م  ي فو ي معين  من ا:

 ررر  و ررو 762كترراي :نصرري الرايررة فرري تخررري  أحاديررث ال دايررة لإلمررام ال يلعرري  ش-1
  ر  و و في  الم  ي الحنمي. 593حاديث ال داية للمرغناني  شفي تخري  أ

كترراي :التلخرريص الحبيررر فرري تخررري  أحاديررث الرافعرري الكبيررر  و ررو أصررالم تلخرريص -2
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  ر   و و في الم  ي ال افعي .804لكتاي البدر المنير ابن الملون  ش
 ارواا الغليي في تخري  أحاديث الرافعي الكبير لل يخ األلباني . -3

 المقلي الثاني :جمع  قرن الحديث .
نريررررد برررري: جمررررع األسررررانيد الكثيرررررة للحررررديث الواحررررد بانتبررررار الصررررحابي الواحررررد 
شالمتابعررا   ألن حررديث كرري صررحابي يعررد مسررتوالم نررن غيررره مررن الصررحابة رضرري اح 

 نن م أجمعين .
والقرررن جمررع قريررن  والقريررن : ررو سلسررلة رجرراي السررند الموصررلة الررى موضررع 

لرو الرى الصرحابي .فربع  األحاديررث أفرراد لرين ل را اا اسرناد واحرد  وبعضرر ا التمررد و 
ل ا اسنادان أو ثالثة أو ...ن رة الخ .نلى أن كثرة األسانيد قد تنمع وقرد ا تنمرع ألن 
الغرابة ا تنافي الصحة مقلوام مثلما أن ال  رة ا تعني صرحة اإلسرناد كمرا  رو موررر 

 نند أ ي الصنعة.
بيري نلرى اسرتعماي األ مرة لحررس شح  و رو تحويري لقريرن جديرد فري وابد مرن التن

 اإلسناد.
نوررروي : لرررو أردنرررا جمرررع قررررن حرررديث  -جمرررع القررررن –ولتوضررري،  ررر ه المرحلرررة 

ال بيررر بررن العرروام نررن النبرري صررلى اح نليرري وسررلم:شمن كرر ي نلرري فليتبرروأ موعررده مررن 
 النار  من الكتي التسعة نجد:

 قاي: حدثنا محمد بن جعمر ثنا  عبة نرن جرامع 1/165أخرجي أحمد في مسنده  -1
بن  داد نن نرامر برن نبرد اح برن ال بيرر نرن أبيري قراي: قلر  لل بيرر رضري اح ننري 
:مررالي ا أسررمعف تحرردث نررن رسرروي اح صررلى اح نليرري وسررلم كمررا أسررمع ابررن مسررعود 

ة : شمررن وفالنررا وفالنررال قرراي: أمررا انرري لررم أفارقرري منرر  أسررلم   ولكنرري سررمع  منرري كلمرر
  ك ي نلى متعمدا فليتبوأ موعده من النار .

 قراي: ثنرا نبرد الررحمن برن م ردو ثنرا  رعبة نرن جرامع برن  رداد نرن 1/166وفي -2
 نامر بن نبد اح بن ال بير نن أبيي  قاي: قل  ألبي ال بير بن العوام  بي.

يررد بررن   قرراي: أخبرنررا نبررد اح بررن صررال، حرردثني الليررث حرردثني ي  233والرردارمي ش -2
نبررد اح نرررن نمرررو برررن نبرررد اح بررن نرررروة نرررن نبررد اح برررن نرررروة نررن نبرررد اح برررن 
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 ال بير نن ال بير بي. 
 : حررردثنا أبرررو الوليرررد قررراي حررردثنا  رررعبة نرررن جرررامع برررن  رررداد نرررن 107البخرررارو ش -3

 نامر بن نبد اح بن ال بير نن أبيي قاي قل  لل بير بي.
بررررن نررررون قرررراي أخبرنررررا خالررررد شح . وحرررردثنا    قاي:حرررردثنا نمرررررو3166أبررررو داود ش -4

مسرردد ثنررا خالررد المعنررى نررن بيرران بررن ب ررر نررن وبرررة بررن نبررد الرررحمن نررن نررامر بررن 
 نبد اح بن ال بير نن أبيي قاي قل  لل بير بي.

   قرراي : حرردثنا أبررو بكررر بررن أبرري  رريبة ومحمررد بررن ب ررار قرراا: 36وابررن ماجرري ش -5
نرن جرامع برن  رداد أبري صرخرة نرن نرامر  حدثنا غندر محمد بن جعمر حردثنا  رعبة

  بن نبد اح بن ال بير نن أبيي بي.
  قاي:أنبررد محمررد بررن نبررد األنلررى  قاي:حرردثنا خالررد 5882والنسررا ي فرري الكبررر  ش -6

نررن  ررعبة  قرراي: أخبرنرري جررامع بررن  ررداد قرراي: سررمع  نررامر بررن نبررد اح بررن ال بيررر 
 يحدث نن أبيي أني قاي لل بير بي.

حديث جمعنا ا من الكتي التسرعة مبا ررة  ولرو رجعنرا الرى الكتري ف  ه قرن ال
التي اختصر  بتخرري  األسرانيد كتحمرة األ رراس أو المسرند الجرامع لسر ي األمرر نلينرا 
كثيرررررام  ولكننرررري أرد    نررررا توضرررري، المراحرررري بجررررالا  ليتعلمرررري قالرررري العلررررم المبترررردئ 

  واسيما ان كان الحديث في كتي غير   ه المجمونة.
وضرري، قريوررة التعامرري مررع تحمررة األ ررراس أو المسررند الجررامع  وكيميررة نورري ولت

فري تحمرة األ رراس  -مرثال–القرن من ما نوروي:ا ا أرد  الرجروا الرى الحرديث السرابن 
ويمكرن  –للم و أو المسند الجامع فارجع الرى الم رارن العامرة آخرر الكتراي شالك راس 

فرري أقررراس األحاديررث نلررى أوي  وابحررث-للمتمرررن الرجرروا مبا رررة الررى موضررعي في مررا
لمظررة مررن الحررديث شمررن كرر ي نلرري متعمدا.. .فسررتجد األلمرراظ رتبرر  حسرري الحررروس 
ال جا يررة شأ ي   ... فا  رري مبا رررة الررى الحرررس األوي مررن اللمظررة األولررى و ررو شم  
وابحررث فرري شم+ن  يعنرري مررن  ثررم شمررن + كرر ي  وسررتجد مجمونررة مررن األقررراس ب رر ا 

 اللمظ فمثالم:
ج ا/صمحة   الصحابي       القرس 
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 رقم/ 
5/150  ال بير بن العوام        من ك ي نلي متعمدا...    

  3623ش 
9/318  نلي بن أبي قالي   من ك ي في حلمي 

  10172ش 
فدنرر  تبحررث فرري  رر ه األقررراس وتنظررر أمامرري فرري اسررم الصررحابي  ألنرري قررد يكررون 

نلرري بررن أبرري قالرري وأنررن مرويررام  نررن نرردة صررحابة  ف رر ا الحررديث متررواتر روو نررن 
وجررررابر وغيرررررر م مررررن الصرررررحابة رضرررري اح نرررررن م أجمعررررين فتنبررررري الررررى مرررررن رواه مرررررن 

 الصحابة .
وباإلمكرررران الرجرررروا الررررى ف رسرررر  الصررررحابة ومسررررانيد م أيضررررام آخررررر الكتررررابين 
 ويمكررن الرجرروا مبا رررة الررى موضررع الحررديث مررن الكتررابين ولكررن  رر ا لمررن مررارن و ررو 

 ى .س ي جدا ان  اا اح تعال
وبررالرجوا الررى التحمررة مررثالم فررري تخررري   رر ا الحررديث نجرررده فرري مسررند ال بيررر برررن 

 العوام ومن حديث ابني نبد اح بن ال بير رضي اح نن ما  قاي اإلمام الم و:
ة.    شخ د ن ن  حديث: من ك ي نليج متعمتدام ش... الحديث  وفيي قصج

نررن جررامع بررن  رردجاد  نررن   نررن أبرري الوليررد  نررن  ررعبة  2: 38خ فرري العلررم ش
 نامر بن نبد اح بن ال بير  نن أبيي بي. 

رران  نررن 4د فيرري شالعلررم    نررن نمرررو بررن نررون ومسرردجد  كال مررا نررن خالررد القحج
 بيان بن ب ر  نن وبرة بن نبد الرحمن  نن نامر بي.

ن فيي شالعلم  في الكبر   نن محمرد برن نبرد األنلرى  نرن خالرد برن الحرارث   
 ي.نن  عبة ب

  نن أبي بكر بن أبي  يبة ومحمد بن ب رار  كال مرا نرن 7: 4ن في السّنة ش 
 غندر  نن  عبة بي. أ. ر . من تحمة األ راس.

وقررد سرربن توضرري، رمررو ه  ا   كررر فرري أوي الحررديث مررن أخرجرري شخ د ن ن  ثررم 
 كر قرس الحديث ثرم فصري فري موضرعي مرن المصرنما   اكررام رقرم الكتراي ثرم البراي 
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  38حديث في البراي فمرثال : البخرارو فري صرحيحي فري كتراي العلرم براي شوتسلسي ال
 و كرر ا  وقررد  اد الرردكتور ب ررار نررواد رقررم الحررديث أو الجرر ا والصررمحة فرري  2 حررديث 

 قبعتي  فس ي األمر كثيرام.
ثررم يحرردد اإلمررام المرر و رحمرري اح  موضررع التمرررد فرري اإلسررناد ب رر ه القرررن شفوررق  

 برررن ال بيرررر رواه ننررري جرررامع برررن  رررداد ووبررررة برررن نبرررد و رررو   نرررا نرررامر برررن نبرررد اح
 الرحمن بي.

 وأما لو رجع  الى المسند الجامع بالقريوة نمس ا فستجده :
رَمُعَف ُتَحردتُث َنرنع َرُسرويو احو -  َبيعرو : اونتري َا َأسع َبيعرو   َقاَي : ُقلعُ  لول ن َننع َنبعدو احو بعنو ال ن

َمررا ُيَحرردتُث فُرراَلن  َوفُرراَلن  ل قَرراَي : َأَمررا اونترري لَررمع ُأَفاروقعررُي   َوَلكوررنع صررلى اح نليرري وسررلم   كَ 
. َسموععُتُي َيُووُي: َن النجارو  َمنع َكَ َي َنَليج   َفلعَيَتَبوجأع َموعَعَدُه مو

  قررراي : حررردجثنا ُمَحمرررد برررن َجععمَرررر   حررردجثنا ُ رررععبة   1413ش1/165أخرجررري أحمرررد 
 اد.نن جامع بن َ دج 

مرران برررن َم عررردوو   حررردجثنا ُ رررععبة   1428ش1/166وفرري     قررراي : حررردجثنا َنبعرررد الرجحع
 نن جامع بن َ دجاد.

  قرراي : حرردجثنا أبررو الَولويررد   قرراي : حرردجثنا ُ ررععبة   نررن 107ش1/38وَالُبَخررارووَ  
 جامع بن َ دجاد. 
ن   أخبرنرررر 3651وَأبررررو داودَ  رررررو بررررن َنرررروع ا خالررررد شح  وحرررردجثنا قرررراي : حرررردجثنا َنمع

رر   نرن َوَبرَرة  رر. قراي ُمَسردجد : أبرو بو ع ُمَسدجد   حدجثنا خالد   الَمععَنى   نن َبَيران برن بو ع
من.   بن َنبعد الرجحع
قاي : حدجثنا أبو َبكعر بن َأبوي َ يعَبة   وُمَحمد برن َب جرار   قراا :  36وَابن ماجيَ 

َرة. حدجثنا ُغنعَدر   ُمَحمد بن َجععمَ   ر   حدجثنا ُ ععبة   نن جامع بن َ دجاد   َأبوي َصخع
لَررى   قرراي :  5882وَالنجسررا يَ   فرري َالكبررر َ  قرراي : أخبرنررا ُمَحمررد بررن َنبعررد اأَلنع

 حدجثنا خالد   نن ُ ععبة   قاي : أخبرني جامع بن َ دجاد.
َبيعرررررر   نرررررن أبيررررري    كال مرررررا شجرررررامع   وَوَبرررررَرة  نرررررن نرررررامر برررررن َنبعرررررد احو برررررن ال ن

 ف كره.أ. ر.
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ن كرران فيرري ج ررد كبيررر ونمرري نظرريم ي رركر نليرري مررن  قلرر  : والمسررند الجررامع وا 
قدمرري  ولكنرري نمرري ب رررو  يعررو ه مراجعررة وترردقين  وقررد كنرر  ن ررد  أسررتا نا الرردكتور 
ب ار نواد قرد ا رتغي بمراجعتري  واسرتدراف مرا فرات م فري نمل رم مرن قررن أخرر   وقرد 

 ضع من الكتاي أسدي اح أن يوفو م استدراك ا .وقم  نلى بعض ا في موا
فينبغرررري مراجعررررة الكترررري األصررررلية فرررري التخررررري   ونرررردم ااكتمرررراا بكترررري التخررررري  
المتدخرة واسيما بعد ظ ور م ا  الكتي واألج اا التي كنا نمتور الي ا فيمرا سربن وكر ا 

ر سرر ي ظ ررور الحواسرريي واانترنرر  الترري سرر ل  الوصرروي الررى أقصررى األر   واألمرر
 ومتيسر بمضي اح تعالى.

و  نررا نجررد أّنرري قررد فررا  أصررحاي المسررند الجررامع قريررن الرردارمي فلررم يرر كروه وقررد  
مرررع أ ميتررري ف رررو ا يرررتثر فررري حكرررم الحرررديث  نرررا  -الررردارمي –مرررر سرررلمام و  ا القريرررن 

 ألمرين :
 لكون الحديث في البخارو ف و ا يتثر نلى الحكم.

 اح بن صال، كاتي الليث بن سعد.لكون اسناده ضعيمام لحاي نبد 
ولكررن قررد تجررد قريوررام يغيررر الحكررم نلررى اإلسررناد مقلوررام وينولرري مررن حرراي الررى حرراي 

  فليتنبي.
 المقلي الثالث: تحديد موضع التمرد في اإلسناد .

ويبررررردأ البحرررررث نرررررن مررررروقن الغرابرررررة فررررري اإلسرررررناد مرررررن مخررررررا الحرررررديث األنلرررررى 
ا انمرد بي راو  واحد من الترابعين ننر ي لننظرر شالصحابي  لنعرس كم راو  رو  نني  ف  

كم رواه نن   ا التابعي ..و كر ا  وفا ردة معرفرة موضرع التمررد  رو :معرفرة المتابعرا  
التامررررة والواصرررررة  الترررري ت يرررري غرابررررة اإلسررررناد  ولتسرررر يي  رررر ه المرحلررررة نلررررى القلبررررة 

 أناله  ي : والباحثين نستعين برسم  جرة الرواة.و جرة الرواة بالنسبة لحديثنا
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ف  ه ال جرة وضح  لنا موضع التمرد في   ا اإلسناد و و نبد اح بن ال بير 
ابررن أخيرري.  – ونبررد اح بررن نررروة بررن ال بيررر  -ابنرري– رواه ننرري نررامر  بررن العرروام 

 ووضح  ال جرة أيضام المتابعا  التامة والواصرة .
 ن ُيتابع الراوو في  يخي المبا ر نمسي.والمتابعا  التامة : أ

 و ي   نا :
ونررامر بررن نبررد اح تررابع أحررد ما الخررر فرري روايت مررا نررن -نبررد اح بررن نررروة  -1 

 نبد اح بن ال بير.
ووبرررة بررن نبررد الرررحمن تررابع أحررد ما الخررر فرري روايت مررا نررن  –جررامع بررن  ررداد  -2

 نامر بن نبد اح
وخالرررد برررن الحرررارث تترررابعوا فررري روايرررت م نرررن  -ر ومحمرررد برررن جعمرشغنرررد–  رررام  -3

  عبة بن الحجاا.
ومحمرد برن ب رارشبندار .تابع أحرد ما –نبد اح بن محمد بن أبي  ريبةشأبو بكرر   -4

 الخر في روايت ما نن غندر.
مسدد بن مسرر د  ترابع أحرد ما الخرر فري روايت مرا نرن خالرد –نبد اح بن نون  -5

 القحان .
 اصرة أن ُيتابع الراوو فيما فون  يخي المبا ر.والمتابعا  الو

 خالد

 حممد بن عبد األعلى

ماجهبن ا البخاري النسائي  داود أبو   ماجهابن  أبو داود  الدارمي   أحمد 

 عبد الرحمن

 أحمد
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و ي كي ما سو  التامة من متابعا  نلى أن ا يكون في القريرن نمسري فكي راو  فري 
أحد األسانيد تابع كي الرواة فري األسرانيد األخرر   رريقة أا يكرون تابعري متابعرة تامرة 

 فمثالم المتابعا  الواصرة ل عبة بن الحجاا: 
ومسررردد  وخالرررد القحان وبيررران برررن ب رررر ووبرة   فررري القريرررن شنمررررو برررن نرررون  

 األوي ف عبة تابع م و م تابعوه في روايت م نن نامر بن نبد اح.
وشنبد اح بن صال،  والليث وي يد  ونمر بن نبرد اح  ونبرد اح برن نرروة  فري 

 .القرين الثاني تابع م  عبة و م تابعوه في روايت م نن نبد اح بن ال بير
 و ك ا الحاي لكي راو  من الرواة الخرين . 

 المقلي الرابع: ترجمة رجاي اإلسناد.
 تنوسم الترجمة الى ثالثة أقسام :

ترجمة معرفية :وتعنى بعين المَترَجم لي  بما يمي ه نن غيره ممن ي ترف معري فري  -1
بيرد أن را ا  ااسم أو الكنية أو اللوي أو البلرد أو الع ريرة  و ري نلرى أ ميت را فري  لرف

 تميد الحكم نلى الراوو من حيث جرحي أو تعديلي.
فمرثالم: قرراي البخررارو فرري صررحيحي :حرردثنا اسرحان أخبرنررا نبررد الصررمد حرردثنا نبررد 
الرحمن برن دينرار قراي :سرمع  أبري نرن أبري صرال، نرن أبري  ريررة نرن النبري صرلى 

الرجري خمري فجعري  اح نليي وسلم :َ  أّن رجال رأ  كلبا يدكي الثر  مرن العقر( فدخر 
 يغرس لي بي حتى أرواه ف كر اح لي فددخلي الجنةَ.

ابررد مررن معرفررة رجالرري  ولكرري نترررجم للرررواة  -مررثالم -فللحكررم نلررى  رر ا اإلسررناد 
ابرررد مرررن معررررفت م فمرررن اسرررحان  ررر ا  ومرررن نبرررد الصرررمد  ومرررن أبرررو صرررال، ل فحينمرررا 

لررى المتمرررن  وأحيانررام نترررجم ل ررم معرفيررام نميرر  م نررن غيررر م  و ررو أمررر يسررير جرردا ن
ويكرررون ننررردنا  -مرررثالم  –يعسرررر األمرررر  و لرررف حينمرررا ُيررر كر راو  باسرررمي أو كنيتررري فورررق 

راويررران أو أكثرررر ل رررم ااسرررم نمسررري أو الكنيرررة ي رررتركون فررري روايرررت م نرررن ال ررريخ  اتررري 
 وتلمي  م واحد فمثالم في اسحان  يخ البخارو  نا  من الموصود بيل 

مي اسرررحان   ررري  رررو اسرررحان برررن ابررررا يم برررن ا  للبخرررارو أكثرررر مرررن  ررريخ اسررر
را ويرري أو اسررحان بررن ابرررا يم بررن نصررر السررعدو  أو اسررحان بررن منصررور الكوسرر  أو 
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اسررحان بررن  ررا ين ل ف ررتاا كل ررم مررن  رريوخ البخررارو وممررن رو  نررن م فرري صررحيحي 
 وقريوررة تمييرر ه تكرررون بررالرجوا الررى  ررريوخي أو تالم ترري  يعنرري مرررن شرو  ننرري  ومرررن 

 م   وخير مرا يميرد الباحرث فري رجراي الكتري السرتة كتراي ت ر يي الكمراي شرو   و نن
 للم و .

والنكتررة  نررا  رري أّن البخررارو رو  نررن  اسررحان بررن را ويرري ونررن اسررحان بررن 
منصور الكوس  كال ما من حديث نبد الصمد برن نبرد الروارث فال نوردر نلرى تميير ه  

واي األ مرررة النوررراد لعل رررم ميررر وه ا مرررن  ررريخي وا تلمي ه لررر ا فالبرررد مرررن الرجررروا الرررى أقررر
 وخيررررررررررررررر مررررررررررررررا ينمعررررررررررررررف كترررررررررررررري تحريررررررررررررررر الم ررررررررررررررتب ا   والمتتلررررررررررررررس والمختلررررررررررررررس 

  والمب ما  والمستخرجا  و ال روح.
ورج، أبو نلي الجّياني أّن البخرارو ا ا أقلرن اسرحان  كر ا يريرد ابرن منصرور 
ي الكوسرر   فورراي:َ واأل رربي ننرردو أنرري اسررحان بررن منصررور فرر ن البخررارو ا ا حررّدث ننرر

 . 29شكثيرام ما يب مي وا ينسبي َ
ووضع الحافظ ابن حجر العسوالني قاندة اسرتورا ية جر م ب را أن البخرارو ا ا  

أقلررن اسررحان وقرراي اسررحان أخبرنررا ف ررو ابررن را ويرري ج مررام  فورراي:َ التعبيررر باألخبررار 
 .   30شقرينة في كون اسحان  و ابن را ويي ألني ا يعبر نن  يوخي اا ب لف َ

رة فرري  رريخ للبخررارو اسررمي اسررحان :َ ررو ابررن ابرررا يم   المعررروس بررابن وقرراي مرر
نمررا ج مرر  برر لف مررع تجرروي  أبرري نلرري الجيرراني أن يكررون  ررو   أو اسررحان  را ويري   وا 

  ألن  ر ه العبرارة يعتمرد ا « أخبرنا يعووي بن ابررا يم » بن منصور   لتعبيره بوولي: 
وا « أخبرنررا:»دترري أنرري ا يورروي اا اسررحان بررن را ويرري   كمررا ُنرررس بااسررتوراا مررن نا

 . 31ش«َحدثنا:»يووي 
ن قاي:أخبرنررا  فلررين  قلرر  : و رر ه الوانرردة ليسرر  نلررى اقالق ررا ف سررحان  نررا وا 
نمررا  ررو ابررن منصررور الكوسرر   كمررا نررص الحررافظ ابررن حجررر نمسرري    ررو ابررن را ويرري وا 

 . 32شفواي:َ اسحان  و ابن منصور الكوس  كما ج م بي أبو نعيم في المستخرا َ
والمسرردلة تحترراا الررى ترردقين ومراجعررة ولكي قانرردة  رروا   فلعرري اخررتالس النسررخ 

 .   33شسبي في اختالس ألماظ التحديث فتنبي 
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و كرر ا نرردرف أ ميررة الترجمررة المعرفيررة فرري تمييرر  الرجرري نررن غيره ونعرررس ج ررد 
 العلماا في توييد الم مي وتبييني .

  الرجررري فيوولرررون : ان كررران الرجررري لررر ا فدحيانرررام تجرررد النوررراد ا يتمكنرررون مرررن تمييررر
ا فال ونبارا  نحو  لف.  فالنام ف و ثوة واإلسناد صحي، وا 

 فمثال :جاا في ستاا  البرقاني للدارققني :
َقل  ابن أبي فديف يرو  نرن نبرد اح برن ي يرد نرن أبيري نرن أبري  ريررةل فوراي: 

 .   34شان كان   ا ي يد مولى المنبعث ف و ثوةَ
 اتم في العلي:وقاي ابن أبي ح

َ وسرردل  أبررري نرررن حررديث رواه نبرررد اح برررن نميررر  نرررن حجررراا بررن دينرررار  نرررن 
 عيي برن خالرد  نرن الحسرين برن نلري  قراي : قراي رسروي اح صرلى اح نليري وسرلم: 

 ان من حسن اسالم المرا: تركي ما ا يعنييَل
 . 35شو أو ا َقاي أبي : ان كان  عيي بن خالد الرا و فبين ما ال  رو   وا أدرو  

 الترجمة المنوبية: -2
و ررري ترجمرررة تعنرررى بمناقررري الرررراوو ومحاسرررن أخالقررري  وتبرررر  جوانبررري الروحيرررة 
التعبدية كوولنا : ا د   جاا  توي   ورا  كثيرر البكراا  كثيرر الصرالة .....الرخ  ف ر ه 
ن كانرر  تميررد فرري ندالررة الرجرري ولكن ررا ا تميررد فرري ضرربقي البتررة  فكررم مررن  العبررارا  وا 

ا د ضعيس الحديث  بي قد يكون الراوو صرالحام تويرام وا يتخر  مرن حديثري حرس وقرد   
نبرري اإلمررام مسررلم نلررى مثرري  رر ا فرري مودمترري فنورري نررن يحيررى الوقرران قولرري: َلررن تررر  

.ثرررم برررين مسرررلم  لرررف فوررراي:َيجرو  36شالصرررالحين فررري  ررريا أكررر ي مرررن م فررري الحرررديثَ
فود يكون الرجري مرن أ  رد النران ولرو  .ل ا 37شالك ي نلى ألسنت م وا يتعمدون الك يَ
 فمرررن م الضرررعيس -كمرررا قررراي أيررروي السرررختياني– ررر د نلرررى تمررررتين مرررا قبلررر   ررر ادتي 

كر رردين بررن سررعد  ونّبرراد بررن كثيررر  والحسررن بررن أبرري جعمررر وغيررر م. ومررن م متررروف 
الحديث يتحر  الك ي ويتعمده مثي أحمد بن محمد بن غالي غرالم خليري  و كريرا برن 

األقرررواي وبين رررا   38ش. وقرررد فصررري اإلمرررام ابرررن رجررري فررري  ررررح العلررري يحيرررى المصررررو
  فلتنظر ل امام.
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قررراي الررر  بي فررري السرررير فررري ترجمرررة شغرررالم خليررري  :َ ال ررريخ  العرررالم  ال ا رررد  
الرروانظ   رريخ بغررداد  أبررو نبررد اح  أحمررد بررن محمررد بررن غالرري بررن خالررد بررن مررردان  

جاللررة نجيبررة  وصررولة م يبررة   البررا لي البصرررو  غررالم خليرري. سرركن بغررداد وكرران لرري
وأمررر بررالمعروس  وأتبرراا كثيررر  وصررحة معتوررد  اا أنرري يررروو الكرر ي المرراح(  ويررر  

 . 39شوضع الحديث.نسدي اح العافيةَ
فتدمررري فررري قولررري :ش ررريخ  نرررالم   ا رررد  وانظ  ررريخ بغداد....صرررحة معتود  ف ررر ه كل رررا 

 رررا ا تررردفع ننررري تعمرررد مناقررري وفضرررا ي تررردي نلرررى نبرررادة الرجررري وحسرررن تدينررري  بيرررد أن
 الك ي.

لرر ا نجررد اليرروم كثيرررام ممررن ا يحسررن العلررم ربمررا انخرردا  برربع  التررراجم المنوبيررة 
 فير  ي الررى التعصرري للرجرري بحجررة كونرري رأسرام فرري ال  ررد والررورا  واسرريما ان لررم يكررن 

 الرجي متروكام كالحارث المحاسبي رحمي اح  ومنصور بن نمار الوانظ  وغير م.
ترجمة تميد كثيرام في التربية والردنوة وأكثر مرا تسرتعمي فري كتري الترواريخ و  ه ال 

 والقبوا  وال  د كالحلية ألبي نعيم  وسير أنالم النبالا  وتاريخ اإلسالم لل  بي.
وألن الصرررحابة كل رررم نررردوي برررنص الوررررآن الكرررريم والسرررنة الصرررحيحة ف ننرررا نكتمررري 

 بالترجمة المنوبية ألحد م 
 دية:الترجمة النو -3

و ي المعنية من الترجمة ا ا أقلو   فالوصد من ترجمرة الرراوو معرفرة حالري مرن 
حيث العدالة والضبق  و  ه الترجمة تتثر نلى الرراوو ايجابرام أو سرلبام مرن حيرث قبروي 

 حديثي أو رده.
والرواة نلى أقسام مرن حيرث تروثيو م أو ندمري  فمرن م الثورة  و رم مراتري  ومرن م 

 ي  ومن م المتروكون .الضعماا و م مرات
فالثورررة الررر و لرررم يختلرررس النوررراد نلرررى روايتررري  وحديثررري واحرررد فررري كررري حالررري  لرررين 

  بانتبررار  40شكحررديث الثوررة الرر و قررد اختلررس النورراد نلررى حديثرري  ولررين لرري حالررة واحرردة
كبرار  ريوخي وصرغار م: كسرميان برن نيينرة  ا ا حردث نرن  ريوخي الكبرار فحديثري فري 

دث نن الصرغار مرن  ريوخي كرديوي السرختياني وأبري اسرحان غاية الصحة وأما ا ا ح
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 السبيعي ف و أقي صحة ويحتاا الى اختبار وسبر.
أو بانتبرررار  ررريخ معرررين دون غيرررره: كررردبي معاويرررة الضررررير  فحديثررري صرررحي، ا ا 

 رو  نن األنم(  ومضقري في غير األنم(. 
حديثري فري أو بانتبار بلد دون بلد :كحديث معمرر برن را رد فري الريمن صرحي،  و 

البصرررة فيرري أغرراليق. وكرردبي معاويررة الضرررير فحديثرري فرري واسررق أصرر، مررن حديثرري فرري 
 بغداد. 

أو بانتبار احتران كتبي :كعبد اح بن ل يعة فحديثري قبري احترران كتبري أصر، منري 
 بعد ااحتران.

أو بانتبررررار   رررراي بصررررره:كجرير بررررن حررررا م الضرررررير  ونبررررد الررررر ان بررررن  مررررام 
 الصنعاني.

ار اختالقررري: أو تغيرررر فصرررار حمظررري وضررربقي خميمرررام  كسرررعيد برررن أبررري أو بانتبررر
نروبررة ونقرراا بررن السررا ي وسررعيد بررن ايرران الجريرررو  وغيررر م  فمررن سررمع مررن م قبرري 

 ااختالق أص، ممن سمع من م بعده.
أو بانتبررار التلوررين :والتلوررين  ررو اختبررار حمررظ ال رريخ  فيجعرري سررند مررتن مررا نلررى 

آخر و ك ا لغر  اختبار حمرظ ال ريخ وممرن ا رت ر  متن آخر أو متن سند نلى سند
بوبرروي التلوررين نبررد اح بررن صررال، كاترري المغيرررة  وموسررى بررن دينررار  وسررعيد بررن ايرران 

 الجريرو.
 .  41شوغير ا من الفا  التي تقرأ نلى الحافظ

 
 المقلي الخامن:دراسة اإلسناد والحكم نليي.

لي ا قبوي الحرديث أو رده والدراسرة و  ه المرحلة م مة للغاية ودقيوة  ا  يترتي ن
 تنصي نلى قسمين:

 دراسة اإلسناد  .-1
 دراسة المتن.-2

ومررن المعلرروم أن صررحة الحررديث تسررتل م صررحة السررند والمررتن جميعررام وا يصرر، 
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اقرالن الصررحة نلررى  الحررديث لثوررة رجرراي السررند مررا لررم يسررلم المررتن مررن ال رر و  والعلررة 
  وقرررد يضرررعس السرررند لعلرررة مرررا كانوقررراا أو  وكررر ا المرررتن ا يصررر، مرررا لرررم يصررر، السرررند

ترردلين أو ارسرراي ....ولكررن المررتن صرر، مررن ج ررة اسررناد آخررر   و نررا أيضررام ا يصرر، 
 اقالن الصحة نلى الحديث ب  ا اإلسناد. 

ويمكنررف التمصرريي فرري الحررديث فتووي:اسررناده ضررعيس شباقرري  منكررر .. ومتنرري 
 آخر ..و ك ا.ص، من حديث آخر  أو اسناده باقي  وص، متني من وجي 

ولدراسررة اإلسررناد ابررد مررن الترجمررة لكرري الرررواة لننظررر فرري رواة قرررن الحررديث  رري  ررم 
ثوررا  أو دون  لررف أو فرري م ضررعيس أو مررت م بالكرر ي  و رري  يصرر، مررن القرررن  رريا 

 أو نل ا صح  جميع ا أو ربما لم يص، من ا  يا. 
ي السرررند ثرررم فررر ن كررران السرررند غريبرررام مقلورررام  أو لرررين فيررري متابعرررا  ترجمنرررا لكررر

 حكمنا نليي بعد تتبع كتي العلي وأحكام األ مة النواد وحسي ما سن كره احوام.
ن كرران السررند فيرري قرررن متعررددة  نالحررظ موضررع التمرررد فرري اإلسررناد  ويمكننررا  وا 
ااسررتعانة بمخقررق ل ررجرة الرررواة يسرر ي نلينررا تحديررد موضررع التمرررد فرري السرررند وفا دة 

متابعرا  التامرة والواصررة لتسر يي دراسرة اإلسرناد  ا  معرفة موضع التمرد  ي معرفة ال
لررو ثبرر  ضررعس المرردار فرر ن اإلسررناد يبوررى ضررعيمام ولررو كرران الرررواة دون المرردار كل ررم 
ثورررا    فحين ررر   نسرررتقيع أن نحكرررم ابترررداام بضرررعس السرررند  أمرررا ان كررران موضرررع التمررررد  

رن قريورام قريورام ومن فوقي دون الصحابي من رواة ااحتجاا فحين ر    نردرن رواة القر
 فرر ن صرر، اإلسررناد مررن قريررن واحررد فاإلسررناد صررحي،  وبويررة القرررن متابعررا  لرري ان 
كررران روات رررا مرررن رواة اانتبرررار  وقرررد تصررر، جميع رررا  وقرررد يصررر، بعضررر ا وقد تكرررون 
بمجمون رررا حسرررنة  فيكرررون اإلسرررناد حسرررنام  وقرررد ا تصررر، كل رررا  وحين ررر   يعرررد اإلسرررناد 

 ضعيمام و ك ا ..
يكررن  رر ا اإلسررناد معارضررام ب سررناد أصرر، منرري  أو حكررم امررام ناقررد و رر ا ا ا لررم 

بخالفي  كدن يكون معارضام ب سناد  مرسي   والمرسي  و الصواي  أو يكون أخقرد فيري 
راو  من رواتري فرفعري  والصرواي وقمري  ا  ابرد مرن مراجعرة كتري العلري كعلري ابرن أبري 

 وكتي التراجم كالجرح والتعرديي  حاتم  ونلي ابن المديني ونلي أحمد ونلي الدارققني
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ابررن أبرري حرراتم  والكامرري فرري الضررعماا ابررن نرردو  والضررعماا الكبيررر للعويلرري  ا  قررد 
ت كر في ا األحاديث األغاليق المنتودة نلى الراوو في ترجمتي وُيتكلم في نلتري وغير ا 

بيررر مررن الكترري األخررر  ككترري التخررري  واسرريما نصرري الرايررة لل يلعرري  والتلخرريص الح
 ابن حجر العسوالني وغير ا .  

فرر ن سررلم لنررا اإلسررناد حين رر   يرردتي دور المررتن لدراسررتي   رري فيرري  رر و  أو نكررارة 
  أو اضقراي ...الخ

أم  رررو سررررالم مرررن تلررررف العلرررري ل ولكررري نعرررررس  ررر ه الم رررركلة نجمررررع قررررن البرررراي مررررن 
وج رام مرا  المتابعا  وال روا د  قراي يحيرى برن معرين:َ لرو لرم نكتري الحرديث مرن ثالثرين

 . 42شنولناهَ
وقرراي أحمررد بررن حنبرري:َ الحررديث ا ا لررم تجمررع قرقرري لررم تم مرري والحررديث يمسررر بعضرري 

 .  44ش.وقاي نلي بن المديني :َ الباي ا ا لم تجمع قرقي لم يتبين خقته َ 43شبعضاَ
وقرررررراي نبررررررد اح بررررررن المبررررررارف:َ ا ا أرد  أن يصرررررر، لررررررف الحررررررديث فاضررررررري بعضرررررري 

 . 45شببع َ
راسرررة اإلسرررناد مرررن ضررررورة مراجعرررة كتررري العلي فكررر ا يجررري وكمرررا سرررلس فررري د

مراجعت ا   نا ويجري البحرث أيضرام فري كتري السرنن والجوامرع فدحيانرا ير كر أصرحاب ا 
العلرررري فرررري موضررررع ا  وكترررري ال ررررروح كالتم يررررد ابررررن نبررررد البررررر وفت، البررررارو ابررررن 

تري التري حجر وغير ا وكتي مختلس الحديث كررشمختلس الحرديث   ابرن قتيبرة  أو الك
اختصررر  بتوضررري، م ررركي التعرررار  فررري الحرررديث  ككتررراي  ررررح م ررركي الثرررار ألبررري 

 جعمر القحاوو  والتحوين في أحاديث الخالس ابن الجو و  وغير ا. 
ف  ا نرف  أّن الحديث فيي نلة  ولم تتمكن من الوقوس نلي را بعرد البحرث فري 

 فولمرررا فرررا  األ مرررة الكتررري المعتمررردة فررردنلم أن الوصرررور فررري بحثرررف  فاج رررد فررري  لرررف 
 المتودمين والمتدخرين أحاديث من مثي  لف  فعليف بالرجوا والبحث .

تعارضام أو ا كاا بين الروايرا  المتعرددة  ووجرد   -بعد البحث الحثيث–ف ن لم تجد 
 المتن قد سلم من ال  و  أو العلة ف  ا يدي نلى أن الحديث صحي،.

الرجوا الرى أقرواي األ مرة النوراد  وقبي أن ت را في اقالن حكمف يتوجي نليف
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وأحكرررام م والوقررروس ننرررد أقرررواي األ مرررة المتوررردمين  فررر ن اتمرررن المتوررردمون نلرررى قبررروي 
حديث   أو رده فال يجو  مخالمت م بوجي من الوجوه  أما ا ا اختلموا فري حرديث مرا فرال 

رجي، مررانع مررن دراسررة أقرروال م والترررجي، بين ررا وفررن الووانررد الموررررة فرري التعررار  والترر
المعتبرررة  والعبرررة بوررول م ا بوولررف فدنرر  انمررا رجحرر  حسرري.وا مررانع مررن الجمررع بررين 
الوررررولين ان أمكررررن  لررررف بتوجيرررري معتبررررر  ولكررررن ا يحرررري لررررف الخررررروا بورررروي ثالررررث يرررررد 

 الوولين فال يعوي المجيا ب يا فات م بالجملة !
والسنروعم قرد قاي البي وي: َ أّن األحاديث التي قد صّح   أو وقم  برين الصرّحة 

ُدّون  وُكتب  في الجوامرع التري جمع را أ مرُة أ ري العلرم بالحرديث  وا يجرو  أن ير  ي 
ن جررررا  أن ترررر  ي نلررررى بعضرررر م   لضررررمان صرررراحي  من ررررا  رررريا  نلررررى جمرررريعو م  وا 

 . 46شال ريعة حمظ ا. فمن جاا اليوم بحديث ا يوجد نند جميع م  لم ُيوبي مني..َ 
َظررُم موقررع كررالم ومررن  لررف مررا قالرري الحررافظ ابررن  حجررر: َوب رر ا التوريررر يتبررين نو

األ مررة المتورردمين  و رردُة فحصرر م  وقرروُة بحررث م  وصررحُة نظررر م  وتورردُم م بمررا يوجرري 
 .  47شالمصيَر الى توليد م في  لف  والتسليَم ل م فييَ 

وقاي السخاوو: َول ا كان الحكم من المتدخرين نسرام جدام  وللنظر فيري مجراي  
المتودمين ال ين منح م اح التبحر في نلم الحرديث والتوسرع فري حمظري بخالس األ مة 

ك ررعبة والوقرران وابررن م رردو ونحررو م وأصررحابو م مثرري أحمررد وابررن المررديني وابررن معررين 
وابرررررن را ويررررري و قا مرررررة  ثرررررم أصرررررحابو م مثررررري البخرررررارو ومسرررررلم وأبررررري داود والترمررررر و 

ئ بعرد م مسراو  ل رم وا موراري   والنسا ي  و ك ا الى  من الدارققني والبي وري ولرم يجر
أفاده العال ري  وقراي: فمترى وجردنا فري كرالم أحرد المتوردمين الحكرم بري كران معتمردام لمرا 

ي الى الترجي،َ  ن اختَلس النوي نن م ُندو  . 48شأنقا م اح من الحمظ الغ ير وا 
وقرراي البي ورري: َ و رر ا النرروا مررن معرفررة صررحي، الحررديث مررن سررويمي ا يعرررس   

نمررررا يعرررررس بكثرررررة السررررماا ومجالسررررة أ رررري العلررررم بالحررررديث  بعدالررررة الرررررواة وجرررررح م وا 
ومرر اكرت م والنظررر فرري كتررب م والوقرروس نلررى روايررت م حتررى ا ا  رر  من ررا حررديث نرفرري 

 . 49شَ
وقررراي ابرررن رجررري الحنبلررري: َ وأمرررا أكثرررر الحمررراظ المتوررردمين فررر ن م يوولرررون فررري 
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ن لرررررم يرررررو الثورررررا  خال فرررري : َ انررررري ا يتررررابع نليررررري َ الحررررديث ا ا تمرررررد بررررري واحررررد   وا 
ويجعلون  لف نلة فيي   الل م اا أن يكون ممن كثرر حمظري وا رت ر  ندالتري وحديثري 
كررال  رو ونحرروه   وربمررا يسررتنكرون بعرر  تمررردا  الثوررا  الكبررار أيضررام ول ررم فرري كرري 

 . 50شحديث نود خاص   ولين نند م ل لف ضابق يضبقيَ
جلين أو ج لررررة الورررروم أو المغرضررررين راحرررروا وممررررا  اد القررررين بلررررة  أن بعرررر  المسررررتع

يقعنون في أصر، كتراي بعرد كتراي اح شصرحي، البخرارو  أو فري تصرحي، أ مرة النورد 
كدحمد وأبي داود والترم و والنسا ي بحجة أّن في اإلسناد رجالم ضعيمام  و و خرالسش 

و أن رم المورر في قواند المصقل،  ! والحن أن م استعجلوا في تقبين  ر ه الووانرد  أ
ا فد مررة المصررقل، قرررروا أّن العررالم الج برر  الناقررد المقررن قررد  لررم يحسررنوا اسررتعمال ا  وا 
ينتوي من أحاديث الضعيس أحسرن ا  كمرا فعري األ مرة المتوردمون  ف رم أنررس بحرديث 
الضعيس وتمريعاتي  فليتنبي ل  ه الدقيوة التري غابر  أو غيبر  نرن بعر  المعاصررين 

السرابوين بسربي ااسرتعجاي ونردم التردقين  قراي الر  بي  بي وحتى نلرى بعر  العلمراا
:َ ف ن أول ف األ مة   كالبخارو وأبي حاتم وأبري داود نراينوا األصروي ونرفروا نلل را   
وأما نحن فقالر  نلينرا األسرانيد   وفورد  العبرارا  المتيونرة   وبمثري  ر ا ونحروه دخري 

 . 51شالدجَخي نلى الحاكم في تصرفي في المستدرف َ
تدمي قولي أيضام: َ يا  يخ أرفرن بنمسرف والر م اإلنصراس وا تنظرر الرى  رتاا و 

ر وا ترمون م بعين النوص   وا تعتود في م أن م من جرنن محردثي  الحماظ النظر ال ج ع
 ماننررا حا ررا وكال ولررين فرري كبررار محرردثي  ماننررا أحررد يبلررب رتبررة أول ررف فرري المعرفررة 

الحراي ان أنرو ف الموراي : مرن أحمرد ل ومرا ابرن ف ني أحسبف لمرق  واف تووي بلسران 
المرررديني ل وأو  ررريا أبرررو  رنرررة وأبرررو داود ل فاسرررك  بحلرررم أو انقرررن بعلرررم   فرررالعلم 
النرررافع  رررو مرررا جررراا نرررن أمثررراي  رررتاا  ولكرررن نسررربتف الرررى أ مرررة الموررري كنسررربة محررردثي 
نمررا يعرررس المضرري أل رري المضرري  و  نصرررنا الررى أ مررة الحررديث فررال نحررن وا أنرر    وا 

 . 52شالمضي َ
ويجدر بقالري العلرم الحرريص نلرى السرنة النبويرة أن يعمرن دراسرتي فري قريورة 
األ مة المتودمين  ويكرن وقتي لتتبع صنيع م في مصنمات م العظيمة التي حرن لنرا أن 
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نمتخرررررر ب رررررا  وأن يسرررررتعين بكتررررري األ مرررررة المتررررردخرين الررررر و اقتمررررروا قرررررريوت م واسررررريما 
ي وأخرررررررص من رررررررا كتابررررررري المررررررراتع  ررررررررح نلررررررري مصرررررررنما  اإلمرررررررام ابرررررررن رجررررررري الحنبلررررررر

الترم و ومصرررنما  الحرررافظ ابرررن حجرررر العسررروالني وا سررريما كتابررري النكررر  نلرررى ابرررن 
الصررالح  وغير ررا مررن المصررنما  النافعررة  وكرر ا البحرروث الجيرردة الترري يكتب ررا ويحوو ررا 

 وي رح ا م ايخ وأسات ة متمي ون وا سيما ال يخ المعلمي اليماني وغيره. 
ُرابعالمبحثُال

ُمراتبُالرواةُمنُحيثُاالحتجاجُأوُعدمه
يجدر بنا توضي، مراتي الرواة من حيث ااحتجاا ب م من ندمري و كرر ألمراظ 
كررري مرتبرررة  وحرررن  ررر ا المبحرررث ضرررمن المقلررري السرررابن شترجمرررة رجررراي اإلسرررناد ولكن 
لسررعة الكررالم فيرري وفرري المبحررث الرر و يليرري آثرنررا تدخير مررا أضررس الررى اننررا خ ررينا أن 

للوارئ واسيما المبتدئ في حالة تردخير مقلري الحكرم نلرى الحرديث بعرد  ر ين   ارباف
 المبحثين  فنووي:

مررن يتتبررع أقررواي أ مررة الحررديث ونورراد م فرري أقسررام الرررواة يجررد ا ترردور فرري أربررع 
: رواة مرتبرة ااحتجراا  ورواة مرتبرة ااختبرار  ورواة مرتبرة اانتبرار  ورواة  53شمراتي

 مرتبة الترف.
وكي أقواي أ مة النود في مراتي الرواة تدور برين  لرف فمثالم :قراي سرميان الثرورو:َ انري 
ألروو الحديث نلى ثالثرة أوجري أسرمع الحرديث مرن الرجري أتخر ه دينرا وأسرمع الحرديث 

.وقرراي  54شمررن الرجرري أوقررس حديثرري وأسررمع مررن الرجرري ا أنبررد بحديثرري وأحرري معرفترريَ
 ردو :َ يرا أبرا سرعيد  رم يوولرون: انرف تحردث نرن محمد بن المثنرى لعبرد الررحمن برن م

كرري أحرردل قرراي: نمررن أحرردثل فرر كر  لرري محمررد بررن را ررد المكحررولي  فورراي لرري: أحمررظ 
ننرري :النرران ثالثررة: رجرري حررافظ مررتون ف رر ا ا يختلررس فيرري  وآخررر ي ررم والغالرري نلررى 
حديثرري الصررحة ف رر ا ا يترررف حديثرري  ولررو ترررف حررديث مثرري  رر ا لرر  ي حررديث النرران  

 .   55شر ي م والغالي نلى حديثي الو م ف  ا يترف حديثيَوآخ
وقاي مسلم في مودمة صحيحي:َ انا نعمد الى جملرة مرا أسرند مرن األخبرار نرن 
رسوي اح صلى اح نليي وسلم فنوسم ا نلرى ثالثرة أقسرام  وثرالث قبورا  مرن النران 
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ي  يرررادة نلرررى غيرررر تكررررار  اا أن يررردتي موضرررع ا يسرررتغنى فيررري نرررن تررررداد حرررديث فيررر
معنرررى أو اسرررناد يورررع الرررى جنررري اسرررناد لعلرررة تكرررون  ناف.....فدمرررا الوسرررم األوي: ف نرررا 
نترروخى أن نورردم األخبررار الترري  رري أسررلم مررن العيرروي مررن غير ررا وأنوررى  مررن أن يكررون 
توران لمرا نولروا  لرم يوجرد فري روايرت م اخرتالس  رديد  ناقلو ا أ ي استوامة في الحديث وا 

ثررر فيرري نلررى كثيررر مررن المحرردثين وبرران  لررف فرري حررديث م  وا تخلرريق فاح( كمررا قررد ن
فررر  ا نحرررن توصرررينا أخبرررار  ررر ا الصرررنس مرررن النررران أتبعنا رررا أخبرررارام يورررع فررري أسرررانيد ا 
ن  بعرر  مررن لررين بالموصرروس بررالحمظ واإلتورران كالصررنس المورردم قرربل م  نلررى أن ررم وا 

كعقراا بررن  كرانوا فيمرا وصرمنا دون رم فرر ن اسرم السرتر والصردن وتعرراقي العلرم ي رمل م 
السرررا ي وي يرررد برررن أبررري  يررراد وليرررث برررن أبررري سرررليم وأضرررراب م مرررن حمررراي الثرررار ونوررراي 
ن كرانوا بمرا وصرمنا مرن العلرم والسرتر ننرد أ ري العلرم معرروفين فغيرر م  األخبار  ف م وا 
مررن أقررران م ممررن ننررد م مررا  كرنررا مررن اإلتورران وااسررتوامة فرري الروايررة يمضررلون م فرري 

نحرررو مرررا  كرنررا مرررن الوجررروه نتلررس مرررا سررردل  مررن األخبرررار نرررن الحرراي والمرتبرررة  فعلررى 
رسرروي اح صررلى اح نليرري وسررلم  فدمررا مررا كرران من ررا نررن قرروم  ررم ننررد أ رري الحررديث 
مت مون أو نند األكثر مرن م فلسرنا نت راغي بتخرري  حرديث م  كعبرد اح برن مسرور أبري 

سعيد المصرلوي   جعمر المدا ني  ونمرو بن خالد  ونبد الودون ال امي  ومحمد بن
وغياث بن ابرا يم  وسليمان بن نمرو أبي داود النخعري  وأ ربا  م ممرن ات رم بوضرع 
األحاديررث وتوليررد األخبررار  وكرر لف مررن الغالرري نلررى حديثرري المنكررر أو الغلررق أمسرركنا 

 . 56شأيضا نن حديث م َ
وقرراي ابررن أبرري حرراتم :َ وجررد  األلمرراظ فرري الجرررح والتعررديي نلررى مراترري  ررتى  

قيررري للواحرررد انررري ثورررة أو مرررتون ثبررر : ف رررو ممرررن يحرررت  بحديثررري  وا  ا قيررري لررري انررري وا  ا 
صررردون أو محلررري الصررردن أو ا بررردن بررري: ف رررو ممرررن يكتررري حديثررري وينظرررر فيررري و ررري 
المن لررة الثانيررة  وا  ا قيرري  رريخ: ف ررو بالمن لررة الثالثررة  يكترري حديثرري وينظررر فيرري اا أنرري 

يكتررري حديثررري لالنتبرررار  وا  ا أجرررابوا فررري دون الثانيرررة  وا  ا قيررري صرررال، الحرررديث ف نررري 
الرجرري بلررين الحررديث ف ررو ممررن يكترري حديثرري وينظررر فيرري انتبررارا  وا  ا قررالوا لررين بورروو 
ف و بمن لة األولى في كتري حديثري اا انري دونري  وا  ا قرالوا ضرعيس الحرديث ف رو دون 
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ث أو كر اي الثاني ا يقرح حديثي يعتبر بي  وا  ا قالوا متروف الحديث أو  ا ي الحدي
 . 57شف و ساقق الحديث ا يكتي حديثي و ي المن لة الرابعة َ

 وقاي الحافظ ابن رجي الحنبلي:َ رواة الحديث أربعة أقسام :
 من  و مت م بالك ي .

ومررن  ررو صررادن لكررن يغلرري نلررى حديثرري الغلررق والررو م لسرروا حمظي و رر ان الوسررمان 
 متروكان .

 م  و المحت  بحديثي .ومن  و صادن ويغلق أحيانام  و  ا الوس
ومن  و صادن ويخقئ كثيررام وي رم   لكرن ا يغلري الخقرد نليري  و رتاا مختلرس فري 

 الرواية نن م وااحتجاا ب م . وسبن الكالم نلى  لف كلي مستوفى.
وبوي الكالم في أن بعر  الررواة يختلرس الحمراظ فيري مرن أو  ر ه األقسرام  رو لفمرن م 

 ي أم ا  ومن م من يختلس فيي  ري  رو ممرن غلري من يختلس فيي  ي  و مت م بالك
 نلى حديثي الغلق أم ا .

 ومن م من يختلس فيي  ي  و ممن كثر غلقي وفح(   أم ممن قي خقته وندر .
وقررد  كررر الترمرر و  نررا بعرر  مررن اختلررس فرري ترررف حديثرري وفرري الروايررة ننرري . ونحررن 

 .    58ش تعالى : . .... َن كر أمثلة   ه األقسام الثالثة التي  كرنا ا ان  اا اح
 ف ك ا يتبين أن مراتي الرواة تدور نلى أربع مراتي :

 مرتبة ااحتجاا :وراوي ا يحت  بحديثي انمرد أم توبع.-*
مرتبررة ااختبررار : و ررم ثوررا  ولكررن ا يحررت  بحررديث م مقلوررام اا بعررد اختبرراره -*

ُج م بضرعمي مقلورام أو  كدن يكون لي أو ام أو تغير أو قرأ نليي قارئ ف و لين ممن
توثيوي مقلوام  كما  كر ابن رجي رحمري اح بوولري: شوبوري الكرالم فري أن بعر  الررواة 
يختلرررس الحمررراظ فيررري مرررن أو  ررر ه األقسرررام .. فراوي رررا يختبرررر حديثررري امرررا أنع يوثرررن أو 
يضعس بحسي الورا ن ودا ما تكون  ناف نلة مرا تمنرع مرن توثيرن الرجري  فران انتمر  

ن رجحرررر  العلررررة نرررر ي الررررراوو الررررى العلررررة الم انعررررة احررررت  بحديثرررري منمررررردام أو متابعررررام  وا 
ن كانرر  الورررا ن غيررر  اانتبررار أو ربمررا رد أصررالم بسرري تلررف العلررة كالمخالمررة مررثالم  وا 
جلية وا ترج، أحد القرفين نلى الخر يبوى في دا ررة ااختبرار شالتوقرس  حترى تردتي 
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 الورينة .
يث    َرَواُه اأَلنعَصراروّو   َنرن ومن  لف مثالم :قوي ابن أ بي حاتم: ََوَسرَدلعُ  َأبوري َنرنع َحردو

َب   بعن حكيم   َنن  رارة   َننع َنا وَ َة   َننو النجبويت صلى اح نليي وسرلم :َ َأنجرُي َكراَن 
 يوضع َلُي وضوتُه وسواكي من اللييَ.

رراُد بعررُن َسررَلَمَة   َنررن ب رر    َنررنع َسررعع   دو بعررنو   ررام   َنررنع َنا وَ ررَة   َنررنو النجبورريت َوَرَواُه َحمج
 . 59شصلى اح نليي وسلم أي ما أص، ل َقاَي َأبوي : ان َكاَن حمظ َحمجاد ف  ا أ بيَ

وقاي :َ سدلُ  أبي وأبرا ُ رعَنرَة  نرن حرديث  رواه الثرورو   نرن أبري  ا رم   نرن سرعيد 
أ نلرى آيرة فري غسري الثيراي. بن جبير َأني س ي نن النجاسرة تصريي الثروي  قراي: اقرر 

فولر  ل مرا: مررن أبرو  ا ررم  ر ال قراي أبرري :  رو اوسررمانيي ابرن كثيرر المكرري ولرين  ررو 
أبررو  ا ررم الرمرراني قرراي أبررو ُ رعَنررَة الرر و ننرردو َأنرري الرمرراني قلرر  رواه محمررد بررن كثيررر 

 . 60شفواي اوسمانيي بن كثير قاي : اون حمظ ابن كثير ف و كما يوويَ
: ورواة  ررررر ه المرتبرررررة ا يحرررررت  بحرررررديث م مقلورررررام  وا يوبررررري مرتبرررررة اانتبرررررار-*

 حديث الراوو من م ما لم يتابع فحديثي يصل، في المتابعا  وال وا د شاانتبار .
*مرتبرررة التررررف : وروات رررا ا يحرررت  ب رررم ا فررري ااحتجررراا وا فررري اانتبرررار وا 

 يست  د بحديث م أصالم.
ي أحواي الرواة بانتبار المراتي اثنتري ن ررة ول ا ف ن الحافظ ابن حجر العسوالني جع

 مرتبة  فواي:َ أما المراتي:
 فدول ا: الصحابة: فدصرح ب لف ل رف م. 

الثانية: من أكد مدحي: اما: بدفعري: كردوثن النران  أو بتكريرر الصرمة لمظرا: كثورة ثورة  
 ومعنى: كثوة حافظ.

 الثالثة: من أفرد بصمة: كثوة  أو متون  أو ثب   أو ندي.
ليري اإل رارة  بصردون  أو ا بردن برري  أو  الرابعرة: مرن قصرر نرن درجرة الثالثرة قلريال وا 

 لين بي بدن.
ليري اإل رارة بصردون سريئ الحمرظ  أو  الخامسة من قصر نرن شدرجرة  الرابعرة قلريال  وا 
صرردون ي ررم  أو: لرري أو ررام  أو يخقررئ  أو تغيررر برردخرة  ويلتحررن برر لف مررن رمرري بنرروا 
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 والودر  والنصي  واإلرجاا  والتج م مع بيان الدانية من غيره.من البدنة: كالت يع  
السادسة: من لين لي من الحديث اا الوليي  ولم يثب  فيي مرا يتررف حديثري مرن أجلري  

ا فلين الحديث. ليي اإل ارة بلمظ: موبوي  حيث يتابع  وا   وا 
ليررري اإل رررارة بلمرررظ: م سرررتور  أو السرررابعة: مرررن رو  ننررري أكثرررر مرررن واحرررد ولرررم يوثرررن  وا 

مج رروي الحرراي  الثامنررة: مررن لررم يوجررد فيرري توثيررن لمعتبررر  ووجررد فيرري اقررالن الضررعس  
ليي اإل ارة بلمظ: ضعيس.  ولو لم يمسر  وا 

ليي اإل ارة بلمظ: مج وي.  التاسعة: من لم يرو نني غير واحد  ولم يوثن  وا 
ليي اإل ارة بمترو  ف  أو مترروف العا رة: من لم يوثن البتة  وضعس مع  لف بوادح  وا 

 الحديث  أو وا ي الحديث  أو ساقق.
 الحادية ن رة: من ات م بالك ي.

 . 61شالثانية ن رة: من أقلن نليي اسم الك ي  والوضعَ
و رر ه المراترري فرري حويوت ررا ترردور فرري المراترري األربررع الترري  كرت ررا  فالمرتبررة شاألولررى  

 والثانية  والثالثة والرابعة :  م رواة مرتبة ااحتجاا.
 وشالخامسة : م رواة مرتبة ااختبار.

 وشالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة : م رواة مرتبة اانتبار.
 وشالعا رة والحادية ن رة والثانية ن رة  رواة مرتبة الترف.

وممررا يجرردر التنبيرري نليرري  ررو أّن الحررافظ ابررن حجررر لررم يكتررس بالعبررارا  الترري 
ظرام أخرر  يمكرن للمتمررن أن يعررس فري أيرة مرتبرة  كر ا في مودمتي بري  اد نلي را ألما

من المراتي  فمن  لف :ثوة يغري أو ثوة حافظ لري منراكير  أو حرافظ لري أو رام أو ثورة 
ي م قليالم ....وغير ا .وفي الجملة ف ن ألماظ التوثيرن ان اقترنر  بعبرارا  ت رعر بخقرد 

نرررم  وبحسررري الوررررا ن الرررراوو أو تغيرررره ف نررري يكرررون مرررن مرتبرررة ااختبرررار فررري الغالررري األ
  واح أنلم. 

ُالمبحثُالخامس
ُمذاهبُالعلماءُفيُتراجمُالرجال

للعلمرراا فرري تصررنيس كترري التررراجم مرر ا ي  فمررن م مررن صررنس فرري الثوررا   ومررن م مررن 
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صنس في الضعماا  ومرن م مرن صرنس فري ترراجم الررواة مقلورام ومن م مرن صرنس فري 
م رواة بلرد معرين أو فري المدلسرين تراجم رجاي كتي معينة  ومن م مرن صرنس فري ترراج

 أو المت مين بي..و ك ا ويمكن توضي،  لف بما يدتي: 
 أوام: الكتي المصنمة في الثوا :

   ر.261الثوا  :ألحمد بن نبد اح بن صال، أبي الحسن العجلي الكوفي  ش - 1
  ر  ر.354. الثوا  :ابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان البستي  ش– 2
خ أسرررررماا الثورررررا  :ابرررررن  رررررا ين  نمرررررر برررررن أحمرررررد أبررررري حمرررررص الررررروانظ تررررراري - 3

   ر.385 ش
وابررد مررن التنبيرري نلررى أن  رر ا ا يعنرري أن مررن  كررر فرري  رر ا الكترري  ررو ثوررة  برري في ررا 
مررن  ررو ضررعيس  برري ومررت م  وكثيرررام مررا يصرررح العجلرري وابررن  ررا ين بضررعس الررراوو 

نور:حررردثني قاسرررم العرفقرررى فمرررثال :قررراي العجلررري فررري ترجمرررة الحرررارث برررن نبرررد اح األ
 . 62شحدثنا  ا دة نن مغيرة نن ابرا يم قاي: كان الحارث مت ماَ

وقررررراي فررررري ترجمرررررة حكررررريم برررررن نجيبرررررة:َ كررررروفي ضرررررعيس الحرررررديث غررررراي فررررري الت ررررريع 
 .   63شمتروفَ

 . 64شصاحي أبي نضرة :ضعيسَي ترجمة البراا بن ي يد الغنوو:َوقاي ابن  ا ين ف
لررف من  لررف قولرري فرري ترجمررة حبررة بررن جرروين العربرري: وأحيانررام يرر كر ابررن حبرران مثرري  

 . 65شضعيسَ
ونلى كي حاي فمن وثن في  ر ه الكتري قرد يكرون ثورة  وقرد يكرون الرراج، ننرد   

التحويررن خالفرري ألن توثيورري  نرراف مبنرري نلررى ترررجي، صرراحي الكترراي لرري فوق قرراي ابررن 
نمررا أ كررر فرري  رر ا الكترراي ال رريخ بعررد ال رري خ وقررد ضررعمي حبرران فرري مودمررة الثوررا : َوا 

بع  أ متنرا ووثوري بعضر م فمرن صر، ننردو مرن م أنري ثورة بالردا ي النيررة التري بينت را 
.و ر ا األمرر م ر ور برين قلبرة  66شفي كتاي المصي بين النولة أدخلتي في   ا الكتايَ

العلم  ولكني رأي  بع  قلبرة العلرم اليروم يوثرن الرجري انتمرادام نلرى ايرراده فري ثورا  
دون تحرير حاي الرجري أو النظرر فري أقرواي -اللنا ل  ا الناقد الكبيرمع اج–ابن حبان 

 بوية األ مة و  ا غلق فاح(  فليتنبي.
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 ثانيا: كتي مصنمة في الضعماا :  
 264الضعماا ألبي ُ رنرة الررا و  نبيرد اح برن نبرد الكرريم أبري ُ رعنرة الررجا ّو    - 1
  ر.
  .256نبداح البخارو الجعمي  الضعماا للبخارو محمد بن اسمانيي أبي - 2
الضرررررعماا والمترررررروكين للنسرررررا ي أحمد برررررن  رررررعيي أبررررري نبرررررد الررررررحمن النسرررررا ي  - 3

  ر.303
  ر.354المجروحين ابن حبان أبي حاتم محمد بن حبان البستي  - 4
  ر.322الضعماا الكبير للُعويلي أبي جعمر محمد بن نمر بن موسى العويلي  – 5
الرجاي ابن ندو نبداح بن ندو بن نبداح بن محمرد أبري الكامي في ضعماا  - 6

  ر.360أحمد الجرجاني 
  .748مي ان اانتداي لل  بي ُمحمجد بن أحمد أبي نبد اح ال  بّي الحافظ  - 7
لسرران الميرر ان ابررن حجررر  أحمررد بررن نلرري بررن حجررر أبرري المضرري  رر اي الرردين  - 8 

  .852العسوالني 
 لثوا  والضعماا.ثالثا: كتي جمع  بين ا

 التاريخ الكبير والصغير واألوسق للبخارو. - 1
ررد بررن ادريررن الحنظلررّي  أبرري َحرراتم الررررجا ّو  - 2 الجرررح والتعررديي ابررن أبرري حرراتم ُمحمج

  ر.277
 رابعما: مصنما  في رجاي كتي مخصوصة:

المعجرررم الم رررتمي نلرررى  كرررر أسرررماا  ررريوخ األ مرررة النبي للحرررافظ أبررري الواسرررم ابرررن  -1
  ر . 571اكر الدم وي  شنس
  ر .600الكماي في أسماا الرجاي  لعبد الغني المودسي  ش -2
  ر .743ت  يي الكماي في أسماا الرجاي  ألبي الحجاا الم و  ش -3

 :(67)وأل مية   ا الكتاي نووي
  في كتابي َ 571لم يجمع أحد  يوخ أصحاي الستة قبي الحافظ ابن نساكر ش

ر أسماا  يوخ األ مة النبي  َ و اقتصر فيي نلى  يوخ المعجم الم تمي نلى  ك
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 أصحاي الستة دون الرواة الخرين.
ورتي الكتاي نلى حروس المعجم وأورد التراجم نلى سبيي ااختصار ف كر 
اسم المترجم ونسبتي  ثم من رو  نني من أصحاي الكتي الستة  ثم توثيوي  وأتبع 

ن اية الترجمة فيما ا ا وقع لي من حديثي ما  لف بتاريخ وفاتي ان وقع لي وأ ار في 
كان موافوة أو بدا ناليام  ونحو  لف من رتي العلو في الرواية.واستعمي ألصحاي 
الستة نالما  تدي نلي م  و ي: شخ  للبخارو و شم  لمسلم  و شد  ألبي داود  و 

 ش   للترم و  و شن  للنسا ي  و شن  ابن ماجي الو ويني.
فظ الكبير أبو محمد نبد الغني بن نبد الواحد المودسي الحنبلي ثم جاا الحا 

  ر  فدلس كتابي َ الكماي في أسماا الرجاي َ وتناوي فيي رجاي الكتي الستة.600 ش
ومما يظني بع  قلبة العلم غلقام أن المودسي اختصر كتاي ابن نساكر 

حسي  أما  و  ا و م فالحافظ ابن نساكر ألس في  يوخ أصحاي الكتي الستة 
 المودسي فدلس في رواة الكتي الستة ولم يوتصر نلى  يوخ م فوق. 

 وأ م  مي ا  كتاي الكماي للمودسي   ي:
 حاوي أن يستوني جميع رجاي   ه الكتي غاية اإلمكان. -1 
بين أحواي  تاا الرجاي حسي قاقتي ومبلب ج ده  وح س كثيرا من األقواي  -2

 واألسانيد قلبا لالختصار.  
استعمي نبارا  دالة نلى وجود الرجي في الكتي الستة أو في بعض ا  فكان - 3

يووي َ رو  لي الجمانة َ ا ا كان في الكتي الستة  ونحو قولي: َ اتموا نليي َ أو َ 
متمن نليي َ ا ا كان الراوو ممن اتمن نلى اخراا حديثي البخارو ومسلم في َ 

 صحيحي ما َ وأما الباقي فسماه تسمية.
أفرد الصحابة نن باقي الرواة  فجعل م في أوي الكتاي  وبدأ م بالع رة الم  ود  -4

ل م بالجنة  فكان أول م الصدين أبو بكر رضي اح نن م  وأفرد الرجاي نن النساا  
فدورد الرجاي أوا  ثم أتبع م بالنساا  ورتي الرواة الباقين نلى حروس المعجم  

 اسم.وبدأ م بالمحمدين ل رس   ا ا
ثم جاا الحافظ الم و ليصنس شت  يي الكماي في أسماا الرجاي  وقد   ي    
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البع  الى أن الحافظ الم و اختصر كتاي َ الكماي َ لعبد الغني حينما ألس كتابي 
 َ ت  يي الكماي َ والحن أني ش  بي  ف اد وأنوص  وأبر  ما صنعي الم و في ت  يبي:

 غني المودسي  من رواة   ه الكتي.استدرف ما فا  المتلس شنبد ال-1
 ح س بع  من  و لين من  رقي.-2
أضاس الرواة الواردين في بع  ما اختاره من متلما  أصحاي الكتي الستة ف اد -3

 للبخارو:
 كتاي الورااة خلس اإلمام. -1
 كتاي رفع اليدين في الصالة.-2
 كتاي األدي الممرد. 3
 كتاي خلن أفعاي العباد. 4
 د بي في الصحي، تعليوا.ما است   5

 و اد لمسلم:  مودمة كتابي الصحي،.
 و اد ألبي داود:

 كتاي المراسيي. 1
 كتاي الرد نلى أ ي الودر. -2
 كتاي الناسخ والمنسوخ.-3
 كتاي التمرد شو و ما تمرد بي أ ي األمصار من السنن . -4
 كتاي فضا ي األنصار. -5
التي سدي نن ا أبا نبد اح أحمد بن  كتاي مسا ي اإلمام أحمد شو ي المسا ي -6

 محمد بن حنبي .
 كتاي مسند حديث مالف بن أنن.-7

 وللترم و: كتاي ال ما ي.
 وللنسا ي: 

 كتاي نمي يوم وليلة.-1
 كتاي خصا ص أمير المتمنين نلي بن أبي قالي رضي اح نني -2
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 كتاي مسند نلي رضي اح نني. -3
 كتاي مسند حديث مالف بن أنن. -4

 وابن ماجي الو ويني: كتاي التمسير.
 وب لف  اد في تراجم األصي أكثر من ألس وسبع م ة ترجمة.

ثانيا: و كر جملة من التراجم للتميي   و ي تراجم تتمن مع تراجم الكتاي في ااسم 
 والقبوة  لكن أصحاب ا لم يكونوا من رجاي أصحاي الكتي الستة.

األصي مادة تاريخية جديدة في  يوخ صاحي  ثالثا: أضاس الم و الى معظم تراجم
الترجمة  والرواة نني  وما قيي فيي من جرح أو تعديي أو توثين  وتاريخ مولده أو 

 وفاتي  ونحو  لف  فتوسع  معظم التراجم توسعا كبيرا.
رابعا: وأضاس الم و بعد كي   ا أربعة فصوي م مة في آخر كتابي لم ي كر 

 ا و ي:صاحي َ الكماي َ من ا  ي 
 فصي فيمن ا ت ر بالنسبة الى أبيي أو جده أو أمي أو نمي أو نحو  لف. -1 
 فصي فيمن ا ت ر بالنسبة الى قبيلة أو بلدة أو صنانة أو نحو  لف.- 2
 فصي فيمن ا ت ر بلوي أو نحوه.- 3
 فصي في المب ما . -4

أخرر   واستخدم الم ّو رمو  من سبوي ألصحاي الكتي الستة و اد نلي ا رمرو ام 
مما  اده مرن مصرنما  أخر  فاسرتخدم : للبخرارو شخ  ولمسرلم شم  وللترمر و ش   وا 
ابن ماجي ش   وللنسا ي شن  وألبري داود شد   وللبخرارو فري األدي شبرخ  وألبري داود 
فرري الورردر شقررد   وللبخررارو تعليومررا شخرر    ولمسررلم فرري مودمررة صررحيحي شمررن   وغير ررا 

 من الرمو .
 و  ي ت  يي الكماي في ت  يي الت  يي.ثم جاا ال  بي -
 ثم جاا الخ رجي و  ي الت  يي في كتاي سماه: خالصة ت  يي ت  يي الكماي.-
ثررم جررراا نررالا الررردين مغلقررراو فاسررتدرف بعررر  مررن فرررا  المررر و فرري ت  يبررري بكتررراي -

 سماه :اإلكماي.
كمرراي مغلقرراو فرري كترراي - وجرراا ابررن حجررر العسرروالني فجمررع بررين ت رر يي الكمرراي وا 
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 ماه ت  يي الت  يي  ثم اختصره ابن حجر في توريي الت  يي.س
 خامسما:كتي اختص  بتراجم الصحابة الكرام  مثي:

معرفررة الصررحابة ألبرري نعيم أحمررد بررن نبررد اح بررن أحمررد بررن اسررحان األصررب اني  -1
  ر.430

  ر.463ااستيعاي في حياة الصحابة  ابن نبد البر يوسس بن نبد اح  -2
ابة في معرفة الصحابة :ابرن األثير أبري الحسرن نلري برن محمرد برن نبرد أسد الغ -2

  ر.630الكريم الج رو المعروس بابن األثير
 اإلصابة في تميي  الصحابة  ابن حجر العسوالني . -3

 سادسام:تواريخ البلدان:
 و ي التي تصنس في تراجم رواة بلدة معينة مثي: 

  ر .571سن المعروس بابن نساكر  شتاريخ دم ن ألبي قاسم نلي بن الح - 1
  ر .463تاريخ بغداد للخقيي البغدادوش - 2
  ر .408تاريخ ُجرجان لحم ة بن يوسس الس مي ش - 3

 سابعام: كتي مصنمة في المدلسين:
   ر.378المدلسين ألبي أحمد الحاكم  ش - 1
   ر.761جامع التحصيي في أحكام المراسيي ألبي سعيد العال ي  ش – 2
 أسماا المدلسين لحسين بن نلي الكرابيسي.-3 
   ر.841التبيين في أسماا المدلسين لسبق ابن العجمي   ش – 4
تعريررس  وو التورردين بمراترري الموصرروفين بالترردلين ابررن حجررر ويسررمى قبوررا   - 5

 المدلسين.
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ُالفصلُالثاني
ُالدراسةُالتطبيقية

 المبحث األوي :نمو ا أوي
ن :قراي رسروي اح صرلى اح نليري وسرلم :َ َكيعرَس لو قلري منرف تخرري   ر ا المرت 

ررَن  َبلَررةم   َتبعوَررى ُحثَالَررة  مو َبررُي النجرراُن فويرريو َغرع ررُف َأنع َيرردعتَي َ َمرران    ُيَغرع بوُكررمع َوبو َمرران    َأوع ُيو و
َتَلُموا   َفَكرراُنوا َ َكررَ ا   وَ  يو   النجررانو   قَرردع َمروَجرر ع ُن ُرروُدُ مع َوَأَماَنرراُتُ مع َواخع َ رربجَف َبرريعَن َأَصررابوعو

فُرررررروَن   َوتَررررررَ ُروَن َمررررررا  َفوَرررررراُلوا : َوَكيعررررررَس بوَنررررررا َيررررررا َرُسرررررروَي احو ل قَرررررراَي : َتدعُخررررررُ وَن َمررررررا َتععرو
َر َنامجتوُكمع َ. توُكمع   َوَتَ ُروَن َأمع رو َخاصج  تُنعكوُروَن َوتُوعبوُلوَن َنَلى َأمع

كتري السرنة التري أخرجتري  ويكرون امرا فدوي ما تبدأ بي  و البحث نن مظاني فري 
بالرجوا الى قرفي شكيرس بكرم وب مران ....  ويعتمرد فري  لرف نلرى الكتري التري ُننير  
بررررراألقراس  كتحمرررررة األ رررررراس بمعرفرررررة األقرررررراس لإلمرررررام المررررر و أو الجرررررامع الصرررررغير 
للسررريوقي أو المسرررند الجرررامع  أو موسرررونة أقرررراس الحرررديث لبسررريوني  غلوي...وكمرررا 

 . سبن توضيحي
ويمكنررررف الرجرررروا الررررى الم رسرررر  آخررررر -ولررررو   برررر  مررررثالم الررررى تحمررررة األ ررررراس 

فسيدلف نلى موضعي بالج ا والصمحة  فستجده  ك ا في مسرند نبرد اح برن  -الكتاي
 نمرو بن العاص رضي اح نني: 

شد ن  حررررديث: كيررررس بكررررم و مرررران أو يو ررررف أن يرررردتي  مرررران يغربرررري النرررران فيرررري 
  نرن 1: 10  نرن الوعنبري ن فري المرتن ش7: 17مالحم شغربلةل... الحديث. د في ال

  ام بن نمار ومحمد بن الصباح ثالثت م نن نبرد الع ير  برن أبري حرا م  نرن أبيري  
 نني بي شقاي د:  ك ا روو نن نبد اح بن نمرو نن النبي من غير وجي .

وتجرررده أيضرررا فررري المسرررند الجرررامع قرررد روو مرررن حرررديث نبرررد اح برررن نمررررو ب ررر ا 
 :ال كي
و بعرررنو العَعررراصو   َأنج  - ررررو م    َنرررنع َنبعررردو احو بعرررنو َنمع و بعرررنو َحررر ع ررررو َنرررنع ُنَمررراَرَة بعرررنو َنمع

ررُف َأنع َيرردعتَي َ َمرران     َرُسرروَي احو صررلى اح نليرري وسررلم قَرراَي: َكيعررَس بوُكررمع َوبو َمرران    َأوع ُيو و
َبلَررةم   َتبعوَررى ُحثَالَرر َبررُي النجرراُن فويرريو َغرع ررَن النجررانو   قَرردع َمروَجرر ع ُن ُرروُدُ مع َوَأَماَنرراُتُ مع   ُيَغرع ة  مو



 

 223 

فيُعلمُتخريجُالحديثُالنبويُيسَّرالمُ   

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

يو   َفَواُلوا : َوَكيعَس بوَنا َيا َرُسوَي احو ل قَراَي :  َتَلُموا   َفَكاُنوا َ َكَ ا   َوَ بجَف َبيعَن َأَصابوعو َواخع
رَر َتدعُخُ وَن َما َتععروُفوَن   َوَتَ ُروَن َما تُنعكوُروَن   َوتُوعبولُ  توُكمع   َوتَرَ ُروَن َأمع رو َخاصج وَن َنَلى َأمع

.  َنامجتوُكمع
  قرراي : حرردثنا سررعيد بررن منصررور   حرردثنا يعورروي 7063ش2/221أخرجرري أحمررد 

  قاي : حدثناه قتيبة بن سرعيد   ب سرناده ومعنراه وَأبرو 7063بن نبد الرحمن . وفي ش
بررري حرررا م حررردث م . وَابرررن قررراي : حررردثنا الوعنبررري   أن نبرررد الع يررر  برررن أ 4342داودَ 
قاي : حدثنا   ام بن نمرار   ومحمرد برن الصرباح . قراا : حردثنا نبرد  3957ماجيَ 

 الع ي  بن أبي حا م.
 كال ما شيعووي   ونبد الع ي   نن أبي حا م   نن نمارة بن نمرو   ف كره.

ليري وسرلم نن نمرو بن  عيي نن أبيي  َننع َجردتهو   َنرنو النجبوريت صرلى اح ن -8743
رررنعُ مع ُحثَالَرررة    قَررردع    أنجرررُي قَررراَي: َبلَرررةم   َيبعوَرررى مو َبلُررروَن فويررريو َغرع َيررردعتوي َنلَرررى النجرررانو َ َمررران    ُيَغرع

يو . قَرراُيُ وا :  َتَلمُرروا   َفَكرراُنوا َ َكررَ ا   َوَ رربجَف َبرريعَن َأَصررابوعو َمروَجرر ع ُن ُرروُدُ مع َوَأَماَنرراُتُ مع   َواخع
َرُا مونع َ لوَف ل َقاَي : َتدعُخُ وَن َما َتععروُفوَن   َوَتَدُنوَن َما تُنعكورُروَن َيا َرُسوَي ا حو   َفَما العَمخع

. َر َنامجتوُكمع توُكمع   َوَتَدُنوَن َأمع    َوتُوعبوُلوَن َنَلى َأمرو َخاصج
  قراي : حردثنا حسرين برن محمرد   حردثنا محمرد برن 7049ش2/220أخرجي أحمرد 

 نن أبي حا م   نن َنمرو بن ُ عيي   نن أبيي   ف كره.ُمَقرتس   
و كرر ا تسرر ي نليررف مررع  رر ه المرحلررة شمعرفررة المظرران  مرحلررة أخررر   رري  قلرر :

شجمع القرن   وقد تنظم الي ا المرحلة الثالثة شتحديد موضرع التمررد  مرا لرم تجرد قرقرام 
سررتدرف أخررر  فرري مصررنما  خررارا حرردود المسررند الجررامع  كرردن يوررع لررف قريررن فرري م

الحررررراكم أو معررررراجم القبرانررررري أو سرررررنن الررررردارققني أو سرررررنن البي وررررري أو غير رررررا مرررررن 
المصررنما  األخررر  الترري لررم ترر كر فرري المسررند الجررامع  أو ربمررا قررد تكررون فاترر  نلرري م 

 فيي.
وقررد تنتمررع أيضررام مررن الحاسرري اللرري والموسررونا  البحثيررة واسرريما الموسررونة 

قد تجد في ا ما فاترف أو قرد يموترف مرن القرن  رريقة ال املة ف ن في ا كتبام كثيرة جدام 
ن لرررم تجرررده فالبرررد مرررن التنبيررري نلرررى أنرررف  التثبررر  مرررن الكتررراي المقبررروا قررردر الممكرررن وا 
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أخ ترري مررن الحاسرروي  ألنرري قررد يوررع في ررا خقررد فرري السررند كرردن يسرروق منرري رجرري أو فرري 
يث سروق مرن المتن كدن تتحرس كلمة أو تسوق مني كلمة و ك ا... فمثالم في   ا الحرد

 أبو حا م  فجاا نن يعووي نن نمارة فتنبي! 2/171سند الحاكم 
و نا تدتي المرحلة الم مة و ي تحديد موضع التمرد فري اإلسرناد  وبعرد الرجروا الرى    

ن كانرر  ا  قرررن الحررديث وجرردنا أّن  نرراف قرقررام أخررر  خررارا المسررند الجررامع  و رري وا 
بحث  ومن لروا م التتبرع السرليم ا  وجردنا ا تتثر نلى مدار الحديث ولكن ا م مة في ال

: حردثنا أبرو العبران محمرد برن يعوروي ثنرا بحرر  2/171في مستدرف الحاكم فواي فري 
بن نصر بن سابن بن الخواني ثنا نبد اح برن و ري حردثني يعوروي برن نبرد الررحمن 

 نن نمارة بن ح م نن نبد اح بن نمرو بن العاص رضي اح نن ما
: حدثنا أبو نون محمد بن أحمد بن ما ان الج ار بمكرة حرسر ا اح 4/481وقاي في 

تعررالى نلررى الصررما امررالا ثنررا أبررو نبررد اح محمررد بررن نلرري بررن  يررد الصررا ب المكرري ثنررا 
سررعيد بررن منصررور المكرري ثنررا يعورروي بررن نبررد الرررحمن نررن أبرري حررا م نررن نمررارة بررن 

 ح م بن نمرو بن ح م نن نبد اح بن نمرو.
موضرع التمررد فري  ر ا الحرديث  رو شنبرد اح برن نمررو برن العراص  و ك ا يكرون

 رضي اح نني  رواه ننري نمرارة برن حر م  و رعيي برن محمرد برن نبرد اح برن نمررو 
 بن العاص .

 وكما  و مبين في ال جرة التية :
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ولمرا كرران موضررع التمررد  نررا  ررو الصررحابي  والصرحابة كل ررم نرردوي  ونبررد اح 
 نمرو بن العاص من م ا ير المو اا حمظام وفو ام . بن

 تعين نلينا دراسة القريوين :
وسنختصرررر  نرررا فررري  ترجمرررة الررررواة ونوتصرررر نلرررى ترجمتررري مرررن كتررراي توريررري 
ن كررران مرررن الم رررم مراجعرررة أّمرررا  كتررري  الت ررر يي للحرررافظ ابرررن حجرررر العسررروالني اا وا 

ا ميررررر ان اانترررررداي للحرررررافظ الترررررراجم ثرررررم موارنت رررررا بالخالصرررررة فررررري التوريررررري  وا سررررريم
 ال  بي ولكننا في معر  التدريي والتعليم.

وابرررد مرررن اإل رررارة الرررى أن كتررراي الحرررافظ شالتوريررري  يعرررد خالصرررة أقرررواي أ مرررة 
الجررررح والتعرررديي  ولكرررن الحرررافظ لرررم يوصرررد بررري ااسرررتغناا نرررن كتررري الجررررح والتعرررديي 

تراي المختصرر الرى نرردم األخرر  وااقتصرار نلرى كتابري  بري أنتورد أنري أ رار ب ر ا الك
ا فما معنرى قولري شثورة قرد ي رم أو شصردون ربمرا و رم  ل ف ري  ااكتماا بي نن غيره  وا 

 في قولي:شي م والو م جا   نلى كبار األ مة .
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ررررَملي  أبررررو  يررررد  قرررراي اإلمررررام الرررر  بي فرررري ترجمررررة نبررررد الع يرررر  بررررن مسررررلم الَوسع
.قرراي ال  بي:َ ررر ه  68ش مَالخراسرراني نورري قرروي اإلمررام العويلي:َفررري حديثرري بعرر  الررو 

الكلمرررة صررررادقة الوقررروا نلررررى مثرررري مالرررف و ررررعبة  ثرررم سرررران العويلرررري لررري حررررديثام واحرررردام 
 .   69شمحموظا قد خالمي فيي من  و دوني في الحمظَ

فحينمررا نجررد مثرري تلررف األحكررام فرري الكا ررس أو التوريرري أو غير مررا  مررن كترري 
م أن المصررنس  أراد أن ينبرري  رري ننرر ي رتبررة الرجرري مبا رررة دون دراسررة أالمختصرررا   

بوولي  اف الى أن   ا الرجي قرد ي رم فتنب روا لحديثري واسريما ننرد التمررد أو المخالمرة ل 
   ه مسدلة تحتاا الى بحث وتمصيي  ولين الموضع موضع ا.

 رجاي القرين األوي : 
نبد اح بن نمرو بن العاص بن وا ي بن  ا م بن سعيد بالتصغير برن سرعد برن  -1

الس مي أبو محمد  وقيي أبو نبد الرحمن  أحد السرابوين المكثررين مرن الصرحابة  س م
وأحررد العبادلررة المو رراا  مررا  فرري  و الحجررة ليررالي الحرررة نلررى األصرر، بالقررا س نلررى 

 الراج،  ا.
نمررارة بررن نمرررو بررن حرر م األنصررارو المرردني ثوررة است رر د بررالحرة وقيرري مررع ابررن  -2

 ال بير من كبار الثالثة د ن.
نبررد الع يرر  بررن أبرري حررا م سررلمة بررن دينررار المرردني صرردون فويرري مررن الثامنررة مررا   -3

 سنة أربع وثمانين وما ة وقيي قبي  لف ا.
  ام بن نمار برن نصرير بنرون مصرغر السرلمي الدم روي الخقيري صردون موررئ -4

كبر فصار يتلون فحديثي الوديم أص، من كبار العا رة وقد سرمع مرن معرروس الخيراق 
ام لررين بثوررة مررا  سررنة خمررن وأربعررين ومررا تين نلررى الصررحي، ولرري اثنترران لكررن معروفرر

 .4وتسعون سنة خ 
محمررد بررن الصررباح :سررتجد فرري التوريرري أن  نرراف اثنررين مررن الرررواة فرري سررنن ابررن  -5

ماجرررري ب رررر ا  ااسررررم  وكال مررررا أبررررو جعمررررر و مررررا متواربرررران فرررري الوفرررراة وفرررري ال رررريوخ 
 والتالم ة   ولكن أحد ما  و:

لصباح بن سميان الجرجرا ري بجيمرين ممتروحتين بين مرا راا سراكنة ثرم محمد بن ا 
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راا خميمررررة أبررررو جعمررررر الترررراجر: صرررردون مررررن العا رررررة مررررا  سررررنة أربعررررين ومررررا تين د 
 ن.وجرجرايا منقوة بين بغداد وواسق.

والخر  و:محمد بن الصباح الب ا  الدوابي أبو جعمر البغدادو ثورة حرافظ مرن  
 ن رين وما تين ا.العا رة ما  سنة سبع و 

فيحتاا منف ال  اي الى ترجمت ما ليتبين لف من الموصود من ما  والصواي  رو 
األوي  الجرجرا ررري التررراجر الصررردون  و ررر ا ا يخمرررى نلرررى المتمرسرررين  ا  األوي مرررن 

  يوخ ابن ماجي المبا رين  والخر  و  يخ  يخي .
رثي أبررررو نبررررد الرررررحمن الوعنبرررري : نبررررد اح بررررن مسررررلمة بررررن قعنرررري الوعنبرررري الحررررا -6

البصرررو أصررلي مررن المدينررة وسرركن ا مرردة  ثوررة نابررد كرران بررن معررين وابررن المررديني ا 
يوررردمان نليررري فررري الموقرررد أحررردام. مرررن صرررغار التاسرررعة مرررا  فررري سرررنة احرررد  ون ررررين 

 وما تين بمكة خ م د   ن.
وقد يوع للباحث المبتدئ  نا لبن بين   ا وبين أخيي اسرمانيي برن مسرلمة برن 

الوعنبري  والتميير  بين مرا يسرير فاألوي رو  ننري السرتة خرال ابرن ماجري .والثراني  قعنري
لم يرو نني من م اا ابن ماجي  والوعنبي ال و في اسنادنا  ر ا رو  ننري  شاسمانيي  

 أبو داود ف و نبد اح ج مام و و من  يوخ أصحاي الخمسة.
م ألنري صردون  وقرد و  ا القرين حسن اإلسناد لحراي نبرد الع ير  برن أبري حرا  

 توبع ب سناد صحي، كما سيدتي . 
 القرين الثاني :

 :2/221*سند اإلمام أحمد 
 نمارة بن نمير  وأبو حا م :سبو  ترجمت ما. -1 
يعورروي بررن نبررد الرررحمن بررن محمررد بررن نبررد اح بررن نبررد الوررارو بت ررديد التحتانيررة  -2

ة مررا  سررنة احررد  وثمررانين المرردني ن يرري اإلسرركندرية حليررس بنرري   رررة ثوررة مررن الثامنرر
 وما ة خ م د   ن.

قتيبررة بررن سررعيد بررن جميرري بمررت، الجرريم بررن قريررس الثومرري أبررو رجرراا البغالنرري بمررت،  -3
الموحدة وسكون المعجمة يواي اسمي يحيى وقيي نلي ثوة ثب  مرن العا ررة مرا  سرنة 
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 أربعين وما تين نن تسعين سنةا.
سراني ن يري مكرة ثورة مصرنس وكران ا سعيد بن منصور بن  عبة أبو نثمران الخرا-4

يرجع نما في كتابي ل دة وثوقي بري مرا  سرنة سربع ون ررين ومرا تين وقيري بعرد ا مرن 
 العا رة ا.

 ورجاي   ا القرين كل م ثوا  ف و  أص، القرن وأقوا ا. 
 :4/481*سند الحاكم 

 سعيد بن منصور  ويعووي ..ثوا  سبو  ترجمت م. -1
صررررا ب أبو نبررررد اح المكرررري :  كررررره ابررررن حبرررران فرررري محمررررد بررررن نلرررري بررررن  يررررد ال -2

  وقرررراي الرررر  بي : المحرررردث اإلمررررام الثوررررة سررررمع: الوعنبرررري  وخالررررد بررررن ي يررررد  70شالثوررررا 
العمرو  وحمص بن نمر الحوضي  وسعيد بن منصرور  ومحمرد برن معاويرة  ويحيرى 
برررن معرررين  ومحمرررد برررن ب رررر التنيسررري  وأحمرررد برررن  ررربيي  وحمرررص برررن نمرررر الجررردو 

برا يم  بن المن ر  ويعووي بن حميد بن كاسي  وندة  مع الصدن والم م وسعة  وا 
 الرواية. 

حررردث ننررري: دنلررر  برررن أحمرررد  وأبرررو محمرررد المررراك ي  وسرررليمان القبرانررري  وخلرررن 
كثير من الرحالين أرخ أبرو يعلرى الخليلري وفاتري سرنة سربع وثمرانين وما تين.والصرواي: 

 . 71شما تينَ وفاتي بمكة في  و الوعدة سنة احد  وتسعين و 
أبررو نررون : ررو محمررد بررن أحمررد بررن ما رران الخرر ا  المكرري مررت ن المسررجد الحرررام  -3 
 . 72ش

 و  ا القرين صحي، ف و مستخرا نلى مسند اإلمام أحمد والعبرة بقرين أحمد.
 :2/171*سند الحاكم 

نبررد اح بررن و رري بررن مسررلم الور رري مرروا م أبررو محمررد المصرررو المويرري ثوررة حررافظ  -1
 التاسعة ما  سنة سبع وتسعين وما ة  ولي اثنتان وسبعون سنة ا. نابد من

بحر برن نصرر برن سرابن الخرواني مروا م المصررو أبرو نبرد اح ثورة مرن الحاديرة  -2
 ن رة ما  سنة سبع وستين ولي سبع وثمانون وما تين سنة .

أبرررو العبررران األصرررم  محمرررد برررن يعوررروي برررن يوسرررس برررن معوررري برررن سرررنان األمررروّو  -3
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 م  النيسابورو المعولي المت ن األصم : يخ الحاكم  وقد أكثر نني فري مصرنماتي موا
 . 73ش قاي نني ال  بي في ت كرة الحماظ :َاإلمام المميد الثوة محدث الم رنَ

رمم بعرد الرحلرة  ثرم  وقاي في العبر:َ محدث خراسان  ومسند العصرحدث لري الصج
سرالم نّيمرا وسربعين سرنة.وأ ن سربعين استحكم بي  وكان يحّدث من لمظي  حّدث في اإل

سنة بمسجده  وكان حسن الصو  حسن األخالن كريمام  ينسخ باألجرة  ونّمرر د ررام  
 ورحي اليي خلن كثير.

قرررراي الحرررراكم: مررررا رأيرررر  الرحالررررة فرررري بلررررد  أكثررررر مررررن م اليرررري  رأيرررر  جمانررررة مررررن 
 األندلن  ومن أ ي فارن نلى بابي.

ان بن نيينة  وابن و ري  وكانر  رحلتري قل : سمع من جمانة من أصحاي سمي
مرررع والرررده  فررري سرررنة خمرررن وسرررتين ومرررا تين  فغررراي نرررن بلرررده خمرررن سرررنين  وسرررمع 

 . 74شبدصب ان والعران ومصر وال ام والحجا  والج يرةَ
قل  : وتنبي الى أن ترراجم المتردخرين نرن أصرحاي الكتري السرتة  ا تجرد م فري 

نمررا تجررد م فرري ال غالرري فرري التررراجم العامررة لرررواة القبوررا  الترري الت رر يبين أو التوريي وا 
جرررراا  بعررررد م  كمصررررنما  ابررررن حبرررران  أو ابررررن  ررررا ين  أو ابررررن نرررردو أو الخقيرررري 

 رريخي -البغرردادو  أو ابررن نسرراكر...الخ واحظ  نررا أن بعرر  رجرراي قريورري الحرراكم 
كالصررا ب وأبررري العبرران ترجمنررا ل ررم مرررن الثوررا  ابررن حبرران أو  سرررير –و رريخ  رريخي 

 بالا أو العبر ..و ك ا.  أنالم الن
 وقرين الحاكم   ا رجالي ثوا   وظا ره الصحة واح أنلم .  
 *سند أحمد من قرين  عيي بن محمد بن نبد اح بن نمرو:

 عيي بن محمد بن نبد اح بن نمرو بن العاص صردون ثبر  سرماني مرن جرده  -1
 من الثالثة.

برررن العررراص صررردون مرررن  نمررررو برررن  رررعيي برررن محمرررد برررن نبرررد اح برررن نمررررو -2
 .4الخامسة ما  سنة ثماني ن رة وما ة ر 

 أبو حا م :  و نمارة بن نمرو بن ح م األنصارو :ثوة سبو  ترجمتي. -3
محمرررد برررن مقررررس برررن داود الليثررري أبرررو غسررران المررردني ن يررري نسررروالن ثورررة مرررن  -4
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 السابعة ما  بعد الما ة والستين ا.
برو أحمرد أو أبرو نلري المررو و بت رديد الرراا الحسين بن محمرد برن ب ررام التميمري أ-5

وبرر اي معجمررة ن يرري بغررداد ثوررة مررن التاسررعة مررا  سررنة ثررالث ن رررة ومررا تين أو بعررد ا 
 بسنة أو سنتين ا

 دراسة اإلسناد والحكم نليي:
تالحررظ أن  ررر ا القريرررن جررراا مررررة نرررن يعورروي برررن نبرررد الررررحمن ب سرررناد صرررحي، 

 رجالي ثوا  أخرجي أحمد والحاكم.
ن قرين نبد الع ي  بن أبي حا م ب سناد حسن  وقد توبرع ب سرناد صرحي،  ومرة م

 ف و صحي، . 
ن كرران حسررنام ل اترري فوررد  وأمررا قريررن نمرررو بررن  ررعيي نررن أبيرري نررن جررده ف ررو وا 

 توبع بسند صحي،. 
 فاإلسناد الى نبد اح بن نمرو صحي، ل اتي.

لروايرررة والعلررري  ررر ا بالنسررربة الرررى اإلسرررناد  ويتوجررري نلرررى الباحرررث مراجعرررة كتررري ا
والستاا  والرجاي وال روحا  للوقوس نلى كالم أ مة النود ان كران  نراف نلرة خميرة 
فري اسرناد الحرديث أو متنري لرم تتبرين لررف فري دراسرتف  أو ربمرا تجرد تصرريحام بتصررحي، 

 الحديث أو رده .
 ولم نوس نلى نلة تودح في   ا الحديث  ف و صحي، واح أنلم. 

 ا ثان  المبحث الثاني:نمو 
مرفونام:َالرردنيا ملعونررة  ملعررون مررا  لررو قلرري منررف تخررري  حررديث أبرري  ريرررة 

 في ا....َالحديث.
فتر  بوضوح أّن لديف متنام وصحابيام يرويري و ر ا يسر ي نليرف التخرري   فالبحرث 
سرريكون امررا نررن قريررن قرررس الحررديث وينمعف فرري البرراي: تحمررة األ ررراس للمرر و أو 

الجررررامع الكبيررررر أو الصررررغير للسرررريوقي  أو موسررررونة اتحرررراس الم رررررة ابررررن حجررررر أو 
 أقراس الحديث لبسيوني  غلوي .. .

أو نررررن قريررررن السررررند شالصررررحابي  وينمعف فرررري  رررر ا تحمررررة األ ررررراس أو المسررررند 
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 الجامع للدكتور ب ار نواد وكما مر سلمام.
ويمكننرررا ااسرررتمادة مرررن الموسرررونا  االكترونيرررة شالحاسررروي  فررري معرفرررة مظانررري 

ن كان ينوص ا الدقة  كما بيناه سلمام.بسرنة فا   وة وا 
نجرررد أن الحرررديث أخرجررري ابرررن ماجررري  -مرررثالم –وبعرررد الررر  اي الرررى المسرررند الجرررامع 

 والترم و .و و كما يلي:   
ُلولويت   َقاَي : َحدجثََنا َأُبرو ُ َريعرَرَة   قَراَي : َسرموععُ   -14538  َرَة السج َننع َنبعدو احو بعنو َضمع

رَر   صلى اح نليي وسلم َوُ َو َيُووُي :َرُسوَي احو  كع الدننعَيا َملعُعوَنة    َملعُعرون  َمرا فوي َرا   اواج  و
ا. ا   َأوع ُمَتَعلتمم  احو َوَما َواَاُه   َأوع َنالومم

  قاي : حدجثنا نلي بن ميمون الرقي   حردجثنا أبرو ُخَليعرد 4112أخرجي ابن ماجي ش
ر وَ   ُنتعَبة بن حماد ا قراي : حردجثنا محمرد برن حراتم الُمرتدتي  2322لدم روي . وَالتترمو

   حدجثنا نلي بن ثاب .
بران   قراي :  كال ما شُنتعَبة   ونلي برن ثابر   نرن نبرد الرحمران برن ثابر  برن َثوع

 سمعُ  نقاا بن ُقرجة   قاي : سمعُ  نبد اح بن ضمرة   ف كره.
ارا المسند الجامع وجردناه فري ال  رد ابرن وبعد الرجوا الى المصنما  األخر  خ

   قاي :حدثني نلي بن ميمون  بي.126أبي ناصم ش
فرري ترجمررة ابررن ثوبان قرراي: حرردثناه يوسررس بررن ي يررد قرراي: حرردثنا  2/236والعويلرري

 أسد بن موسى قاي: حدثنا نبد الرحمن بن ثاب  بن ثوبان بي.
أبررو نبررد اح محمررد   قرراي : أخبرنررا 1708ش2/265والبي ورري فرري  ررعي اإليمرران 

بررن أحمررد بررن أبرري قررا ر الرردقان ببغررداد أنبدنررا أحمررد بررن سررلمان المويرري حرردثنا  ررالي بررن 
 العالا الرقي ثنا نلي بن ميمون الرقي بي.ويمكن رسم  جرة الرواة كااتي:
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ويظ رررر لرررف أّن موضرررع التمررررد  رررو نبرررد الررررحمن برررن ثابررر  برررن ثوبررران وقرررد دار 
 نني شنلي بن ثاب  وأسد بن موسى أبو خليد .الحديث نليي  رواه 

 و  ان تابع أحد ما الخر متابعة تامة في روايت ما نن نبد الرحمن بن ثاب  .
وك ا  الي بن العالا وابن ماجي ترابع أحرد ما الخرر فري روايت مرا نرن نلري برن 

 ميمون الرقي.
 وأما المتابعا  الواصرة فكثيرة  من ا :

تررابع بعضرر م بعضررام فرري   ن حرراتم  ونلرري بررن ميمرروند  ومحمررد برريوسررس بررن ي يررش
 روايت م نن نبد الرحمن بن ثاب  . و ك ا.

 ترجمة رجاي السند ودراسة حال م .
 *قرين الترم و :

محمد بن حاتم :ابن سليمان ال مي بكسرر الر او وت رديد المريم المرتدي الخراسراني  -1
 تين .ن يي العسكر: ثوة من العا رة ما  سنة س  وأربعين وما 

نلي بن ثاب  الج رو أبو أحمد ال ا مي موا م :صدون ربما أخقرد وقرد ضرعمي  -2
 األ دو بال حجة من التاسعة د  .

   ا القرين فيي نلي بن ثاي  صدون  ربما أخقد كما قاي ابن حجر.
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وبالرجوا الى ترجمة نلي بن ثاب  التمصيلية نجد أّن أغلي األ مرة حّسرنوا الوروي 
 فيي:

 . 75شبن سعد :َكان ثوة صدوقاَقاي محمد 
 . 76شوقاي أبو  رنة :َ ثوة ا بدن بيَ

 . 77شوقاي أبو حاتم: َيكتي حديثي  و و أحي الي من سويد بن نبد الع ي َ
 . 78شوقاي صال، بن محمد األسدو: َا بدن بي َ

 . 79ش وقاي أبو داود :ثوة
 . 80شو كره ابن حبان في كتاي الثوا  وقاي:َ ربما أخقدَ

في الضرعماا ابرن الجرو و والر  بي ونورال تضرعيس األ دو لري واأل دو  رو و كره 
 . 81شضعيس أصال فكيس يوبي تضعيمي واسيما ا ا خالس ل!

فالرر و يظ ررر :أّن الرجرري صرردون  واح أنلررم أمررا نررن قرروي الحررافظ فرري التوريررري 
ي :ربمررا أخقررد  فكدنرري نولرري مررن ابررن حبرران كمررا تررر   ولررم يمسررر لنررا  رر ا الجرررح وا يوبرر

ا فما من ثوة اا وربما يخقىال وا سيما أّن مثي أبري داود وأبري  الجرح اا ممسرام  وا 
  رنة وغير ما وثووه .

 ف  ا القرين حسن واح أنلم.
 *قرين ابن ماجي وابن أبي ناصم :

أبررو خليررد : نتبررة بررن حمرراد بررن خليررد بالتصررغير أبررو خليررد الدم رروي الوررار ا امررام  -1
 ر العا رة ن.الجامع صدون من كبا

نلرري بررن ميمررون الرقرري العقررار ثوررة مررن العا رررة مررا  سررنة سرر  وأربعررين ومررا تين  -2
 ن ن.

 ف  ا القرين سنده حسن أيضام  واح أنلم.
وأما رجاي البي وي فنترجم ل م من باي المعرفة ألن حرال م ا يرتثر نلرى اإلسرناد 

  وي  م:ألني يلتوي مع ابن ماجي واإلسناد حسن كما مر ورجاي البي
 الي برن العرالا برن  رالي برن نمرر البرا لي مروا م أبرو نمرر الرقري صردون مرن  -1

 الحادية ن رة ما  في المحرم سنة ثمانين وما تين  وقد قاري الما ة ن.
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أحمد بن سلمان بن الحسن بن اسرا يي بن يونن  أبرو بكرر النجراد المويري الحنبلرى  -2
 لرر ا نبحررث ننرري خارجي وبعررد البحررث نجررد الم رر ور. والرجرري لررين مررن رجرراي التوريرري 

 أّن: 
الرررردارققني قررررراي:َ قررررد حررررردث أحمرررررد بررررن سرررررلمان مرررررن كترررراي غيرررررره بمرررررا لررررم يكرررررن فررررري 

 . 82شأصوليَ
قاي نوبي الخقيي:َ قل : كران قرد كرس بصرره فري آخرر نمرره فلعري بعر  قلبرة 

 الحديث قرأ نليي 
 .  83شما  كره الدارققني واح أنلمَ
المورررري  رأسررررا فرررري الروايررررة  ارتحرررري الررررى أبررررى داود  وقرررراي الرررر  بي:َكان رأسررررا فرررري

السجسرررتاني  وأكثرررر ننررري  وكررران ابرررن  رقويرررة يوررروي: النجررراد برررن صررراندنا. قلررر :  رررو 
 . 84شصدونَ

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمرد برن المررا برن أبري قرا ر أبرو نبرد اح الردقان   -3
وررآن  ومرا  فري يعرس بابن البيا ...كران  ريخا فاضرال دينرا صرالحا ثورة مرن أ ري ال
 . 85شيوم الخمين التاسع والع رين من  عبان سنة خمن ن رة وأربعما ة

 فقرين البي وي حسن .
 *قرين العويلي:

أسد بن موسى بن ابرا يم بن الوليد بن نبد الملف برن مرروان األمروو أسرد السرنة:  -1
صرردون يغررري وفيرري نصرري مررن التاسررعة مررا  سررنة اثنترري ن رررة ومررا تين ولرري ثمررانون 

 خ  د ن.
يوسس بن ي يد بن كامي الوراقيسي  أبرو ي يرد مرولى بنري أميرة :ثورة  مرن الحاديرة  -2

 ن رة ما  سنة سبع وثمانين ويواي اني نا( ما ة سنة ن.
و  ا القرين فيي أسد بن موسى :صدون يغري  ف و ثورة م ر ور بالروايرة ولكنري 

 بالمناكير. لما صنس كتابي احتاا الى الرواية فحدث نن الضعماا فجاا 
 . 86شقاي النسا ي :َحديثي م  ورَ

 . 87شقاي النسا ي:َ ثوة  لو لم يصنس كان خيرا ليَ
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. ورده الررررررر  بي فواي:َو ررررررر ا تضررررررررعيس  88شقررررررراي ابرررررررن حررررررر م أيضرررررررا: َضرررررررعيسَ
مردود...قرراي أبررو سررعيد بررن يررونن فرري الغربرراا: حرردث بدحاديررث منكرررة  و ررو ثوررة.قاي: 

 .   89شفدحسي الفة من غيرهَ
ن كرران ثوررة فآفترري مررن غيررره  لرر ا ف ررو ا يحررت  بحديثرري حتررى يختبررر فمررا فالرجرري وا  

 انمرد أو خالس ف و ضعيس  وما توبع ف و حسن الحديث .
 ولما توبع   نا ف سناده حسن واح أنلم.

ا ن تبررين لنررا أن قرررن اإلسررناد دون المرردار حسررنة يورروو بعضرر ا بعضررام فاإلسررناد  
 بن ثوبان . صحي، لغيره الى نبد الرحمن بن  ثاب 

 بوي نلينا الن دراسة المدار فما نال :
نبد الررحمن برن ثابر  برن ثوبران العنسري برالنون الدم روي ال ا رد: صردون يخقرئ  -1

ورمي بالودر وتغير بدخرة من السابعة ما  سنة خمن وستين وما رة و رو ابرن تسرعين 
 .4سنة بخ 

ة صرردون مررن السادسررة نقرراا بررن قرررة السررلولي بمررت، الم ملررة وضررم الررالم الخميمرر -2
 ما  سنة اثنتين وثالثين   ن.

 نبد اح بن ضمرة السلولي وثوي العجلي من الثالثة د ن ن. -3
 أبو  ريرة :صحابي جليي. -4

ويتبرررين  نرررا أّن نبرررد الررررحمن برررن ثابررر  برررن ثوبررران فيررري كرررالم ف رررو يخقىا وقرررد 
 تغير فنحتاا الى مراجعة ترجمتي في كتي التراجم  فنجد:

 . 90شم وثوي دحي
 . 91شوقاي أحمد: أحاديثي مناكير

 .  92شوقاي أبو حاتم:ثوة 
 . 93شوقاي أبو  رنة: ا بدن بي 

 .  94شالووي نن ابن معين:فمي رواية الدورو قاي: ا بدن بي واختلس 
نررررن ابررررن معررررين : صررررال،  -أيضررررام –ونورررري ابررررن أبرررري حرررراتم  بسررررنده نررررن الرررردورو 

  . 95شالحديث



 

 222 

فيُعلمُتخريجُالحديثُالنبويُيسَّرالمُ   

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 . 96شوفي رواية الدارمي قاي:ضعيس
 . 97شوقاي أبو داود : ا بدن بي 
 . 98شوقاي النسا ي: لين بالوو 
 . 99شوقاي العجلي: لين بي بدن

 . 100شوقاي صال، ج رة: قدرو صدون 
 . 101شووثوي المالن  

 . 102شوقاي العويلي:َا يتابعي اا من  و دوني أو مثلي َ
 . 103شوقاي ابن ند : يكتي حديثي نلى ضعمي 

يرري ب رركي كبيررر ولرري أخقاا كمررا قرراي ابررن حجررر  فمررا فالرجرري كمررا يبرردو مختلررس ف
توبع نليي فال ا كاي نليي ويوبي مني  وأما ما انمرد أو خالس فال يوبي مني  ولر ا قراي 
الترم و نوي الحديث شحسن غريي   وقاي العويلي نوري الحرديث :ا يتابعري اا مرن 

  و دوني أو مثلي.
 وبان بي.فالحديث ضعيس تمرد نبد الرحمن بن ثاب  بن ث

 وقد حسني ال يخ األلباني. 
وللحررررديث  رررروا د مررررن حررررديث جررررابر وأبرررري الرررردرداا وابررررن مسررررعود  وكل ررررا في ررررا 

 . 104شمواي
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ُالخاتمة
 وختامام يمكن تلخيص أ م النتا   فيما يدتي:

ان نلم تخري  الحديث النبوو  و نلم مستوي برأسي  و و مرن أ رم نلروم الحرديث  -1
فري تخرري  األحاديرث النبويرة ج ردا كبيررا   وقردموا للمكتبرة  وقد ب ي األ مرة المتوردمون 

اإلسالمية  تراثام ضخمام ينوا بحملي العصبة أولو الووة ! ونحن أمرام أمانرة نظيمرة فري 
المحافظة نلى   ا الحمي العظيم  وصيانتي مرن الدخلرة والمنتحلرين  واا تمرام بالسرنة 

فيري دليري نلرى حسرن اإلتبراا و رو جر ا النبوية نمومام  وب  ا العلم وترصين الدراسا  
ن ر من الوفاا لج ود األ مرة المبجلرين  ومرا قردموه لنرا مرن تصرنيس للكتري واألجر اا   

 ألحونا اح بركب م .
نلرررم التخرررري   رررو امترررداد قبيعررري لحاجرررة السرررنة النبويرررة الرررى اثبرررا  وتوثيرررن نبرررر  -2

 األ مان المختلمة.
الررر و يسررران مرررن أجلررري الحرررديث  ومعرفرررة  للتخرررري  فوا رررد جمرررة :كمعرفرررة الموصرررود-3

 أسباي ورود الحديث  ومعرفة العلي التي قد توع في الحديث متنام وسندام. 
نوصرري بضرررورة  ت ررجيع قلبتنررا الكرررام بخررو  اللجررة والت ررمير نررن سررواند الجررد  -4

للبحررث والكتابررة فرري أبررواي  رر ا العلررم العظرريم  واسرريما أن مكتبنررا المعاصرررة تمتوررر الررى 
  ه الج ود  وا سيما أننا أبنراا  ر ا البلرد الكرريم   الر و تخررا منري أ مرة الصرنعة مثي 

 الحديثية  عبة بن الحجاا وأحمد بن حنبي  والدارققني وغير م .
نوصي بعدم اان غاي بالدراسا  الوصمية النظرية حسي  بي ضرورة الردخوي فري -5

علررم  الممارسررة فرري كترري العلرري المجرراا  العمليررة التقبيويررة  ف رري الترري تعلررم قالرري ال
 والتخاري  و ي السبيي األمثي لقالي العلم ال و يروم ف م الصنعة الحديثية .

 واح الموفن
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 الهوامش
                                                           

 وينظرررر مرررادة شخرا فررري الورررامون  2/249لسررران العرررري ابرررن منظرررور  مرررادة شخررررا ينظرررر : (1)
 .196 ومختار الصحاح ص4/158  وتاا العرون  1/238لمحيق ا

 .  2/734ينظر  تحرير نلوم الحديث  نبد اح الجديع  (2)
 .2/88الجامع ألخالن الراوو  (3)
 .2/372فت، المغيث  (4)
 . 21حصوي التمري  بدصوي التخري  ص (5)
 . 10أصوي التخري  ودراسة األسانيد ص  (6)
 . 7الراوو األنلى ص قرن التخري  بحسي (7)
 . 16تخري  الحديث ن دتي ومن جيتي ص  (8)
 . 28كيس ندرن نلم تخري  الحديث  ص (9)

 . 2/736تحرير نلوم الحديث  (10)
 . 28تخري  الحديث ن دتي ومن جيتي د.محمد أبو الليث ص (11)
 .3قرن تخري  الحديث بحسي الراوو األنلى د.دخيي بن صال، اللحيدان ص  (12)
فرري معرررر  تعورري ابررن الصرررالح لمررا نررد مسرررند  56العراقرري فرري التوييرررد واإليضرراح ص قرراي(13)

  رر ه جملررة فرري يالرردارم مسررند هندالرردارمي مررن المسررانيد الترري رتبرر  نلررى أسررماا الصررحابة:َ
 كالكتري  األبرواينلرى  مرتري فانري  منري و رم وحرده صرحابي كي حديث فيي أفرد مما المسانيد
 مرتبررا كرران وان الصررحي، الجررامع المسررند والبخررار  سررمى كمررا بالمسررند تسررميتي وا ررت ر الخمسررة

 والمنوقعرة المرسرلة األحاديرث كثيرر يالردارم مسرند أن اا مسرنده أحاديثري لكرون  األبواي نلى
 َ.أنلم واح والموقونة والمعضلة

 وقد يصل، أن يسمى مسندا  وصحيحا  ومعجمام و و غير تام ما  رحمي اح ولم يتمي.  (14)
 وقد كتي األخ الحبيي ورفين قلي العلم الدكتور ن ي  ر ريد 17/167أنالم النبالا سير  (15)

كتابرام نميسرام شمررن   الر  بي فري تلخرريص مسرتدرف الحراكم و و مقبرروا  -رحمري اح تعررالى-الردايني 
فري دار الكتري العلميررة فلينظرر  والردكتور ن يرر  الردايني مرن أفرر ا  قلبرة العلرم فرري بغرداد رافونا فرري 

لعلررم مررع خيرررة قلبررة العلررم آنرر اف و ررو مررن الرردناة والخقبرراا الالمعررين ومن الوررراا المتونررين قلرري ا
 م نسدي اح أن يتوبلي في ال  داا  لي متلما  مميدة. 2006 اغتالتي يد الغدر في بغداد نام 

 .20ينظر مودمة نلوم الحديث  ابن الصالح ص  (16)



 

 222 

فيُعلمُتخريجُالحديثُالنبويُيسَّرالمُ   

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

                                                                                                                                                                      

:َابرن أبري   ري صرنس موقرد 2/282الرراوو  و و مموود قاي  الخقيي فري الجرامع ألخرالن (17)
 بررنا :َ 1/49 والصررنعاني فرري التوضرري،  89/ 1فلررم يخرررا َ ونورري السرريوقي فرري ترردريي الررراوو 

 مرا فوراي تصرنيمف فري الما ردة مرا لمالرف ييرق حترى بدضرعاس مالرف موقرد مرن أكبرر موقد   ي أبي
 َ. بوي ح كان

 .2/284الجامع ألخالن الراوو وآداي السامع  (18)
 .143نلوم الحديث  المعروس برشالمودمة  ص  (19)
 .30نخبة المكر ص (20)
 .2/387فت، المغيث  (21)
 .2/290الجامع ألخالن الراوو   (22)
 المصدر نمسي.  (23)
 .4/1500ت كرة الحماظ  (24)
 . 1/4النك  الظراس نلى األقراس  (25)
 . 1/4تحمة األ راس  (26)
 .35لمليبارو ود سلقان العكايلة صكيس ندرن نلم التخري   د حم ة ا (27)
وقرد انتوررد بعرر  العلمرراا تسرررا مجررد الرردين بررن تيميررة فرري أحكامرري ينظر كررالم ال رروكاني فرري  (28)

 .   1/1نيي األوقار 
 .43ص أنساب م وأ مي البخارو اسمانيي بن محمد نن م حّدث ب يوخ التعريس  (29)
 .4/71 وانظر 3/62المت،  (30)
 .6/491فت، البارو  (31)
 .1/278المصدر نمسي  (32)
وقد وقم  نلى أكثر من موضع في مسند اسحان بن را ويري  يوروي فيري :حردثنا  فمررة بررقم  (33)
  مرررن 1432وش  مرررن حرررديث المال ررري  542 مرررن حرررديث يحيرررى برررن آدم وش1268   ش199ش

  من حديث نبيد اح بن موسرى 1579  من حديث و ي بن جرير وش1520حديث وكيع وش
ن قيي ان الحافظ قصرد حديثري فري الصرحي،  فحرديثنا  ر ا يويرد قانردة الحرافظ وغير ا كثير   وا 

 رحمي اح فليتنبي .
 .13/462فت، البارو  (34)
 .4/520العلي  (35)
 .1/4مودمة صحيحي  (36)
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 المصدر نمسي. (37)
 فما بعد. 1/130 رح نلي الترم و  (38)
 .13/283سير أنالم النبالا  (39)
 . 2/36و ينظر: رح نلي الترم  (40)
 فمرا بعرد  ومراتري الررواة ل ريخنا العالمرة نبرد اح 2/32ينظر فري  لرف  ررح نلري الترمر و  (41)

 السعد حمظي اح تعالى .
 .2/212الجامع ألخالن الراوو الخقيي  (42)
 المصدر نمسي. (43)
 المصدر نمسي. (44)
 .2/295المصدر نمسي  (45)
 .61ة ابن الصالح ص  وينظر مودم2/321مناقي ال افعي  البي وي  (46)
 .2/726النك  نلى ابن الصالح  (47)
 .1/237فت، المغيث  (48)
 . 1/144معرفة السنن والثار  (49)
 .1/142 رح نلي الترم و  (50)
 .46الموقظة ص  (51)
 .2/628ت كرة الحماظ   (52)
الرى أن را ثرالث مراتري حسري ومن  565/ 2  ي ال يخ الجرديع فري تحريرر نلروم الحرديث  (53)
 ع أقواي األ مة وصنيع م يجد ا كما قلنا  واح أنلم .يتتب

 .204 ومعرفة نلوم الحديث  الحاكم ص 1/15 وضعماا العويلي 2/37الجرح والتعديي  (54)
 .2/193 والجامع ألخالن الراوو 143 والكماية ص 1/15ضعماا العويلي  (55)

 بتصرس يسير. 6- 1/4مودمة الصحي،  (56)  
 .2/37الجرح والتعديي  (57)
 .1/324 رح نلي الترم و (58)
 .1/25العلي  (59)
 .1/26المصدر نمسي  (60)
 .1/24مودمة التوريي  (61)

 .287الثوا  ص   62ش
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  .288و249و206و201و111و109و90و85 وينظر مثالم التراجم:ش316الثوا  ص   63ش

 .46تاريخ أسماا الثوا  ص   64ش

 .4/182الثوا    65ش
 .1/13مودمة الثوا    66ش

نظر ل امام مودمة تحوين كتاي ت  يي الكماي  ألستا نا الدكتور ب ار نواد معروس ي  (67)
 .العبيدو

 .3/17الضعماا الكبير   68ش
 .2/673مي ان اانتداي   69ش

 .9/152الثوا  (70)
 .13/428سير أنالم النبالا  (71)
رف ورو  الرجي لم أقس نلى من ترجم لي  و و من  يوخ الحاكم وقد أكثر نني فري المسرتد (72)

لرري البي ورري فرري سررنني وفرري  ررعي اإليمرران  وابررن نسرراكر فرري تاريخرري ولررم أقررس لرري نلررى جرررح أو 
ولم أجد ال  بي يجرحي في تلخيصي للمستدرف بي وافن أو سرك  نلرى –نلى حد بحثي  –تعديي 

تصحي، الحاكم نندما يصح، حديثا من قريوي فلعلي ثوة  و رو ا يرتثر   نرا ألن الحراكم أخرجري 
 ين أحمد واح أنلم.من قر 

 .3/860ت كرة الحماظ  (73)
 .141العبر ص (74)
 .7/330القبوا   (75)
 .6/177الجرح والتعديي  (76)
 المصدر نمسي . (77)
 .6/498تاريخ  اإلسالم ال  بي  (78)
 .2/268ستاا   الجرو ألبي داود  (79)
 .8/457الثوا   (80)
 .3/235مي ان اانتداي  (81)
  9/324 وتاريخ اإلسالم لل  بي  1/101 وانظر مي ان اانتداي 2/261تاريخ بغداد (82)
 ينظر ما سبن. (83)
  .9/324 وتاريخ اإلسالم لل  بي  1/101مي ان اانتداي   (84)
 .6/498 وتاريخ اإلسالم 1/353تاريخ بغداد   (85)
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 .1/207مي ان اانتداي  3/513 وت  يي الكماي  2/49التاريخ الكبير  (86)
 .1/207انتداي مي ان ا  (87)
 المصدر نمسي.  (88)
 المصدر نمسي. (89)
 .2/255مي ان اانتداي  (90)
 .5/219الجرح والتعديي  (91)
 المصدر نمسي . (92)
 . 5/219الجرح والتعديي  (93)
 .2/356تاريخ ابن معين برواية الدورو  (94)
 .5/219الجرح والتعديي  (95)
 . 146تاريخي برواية الدارمي ص  (96)
 .2/227  الجرو ستاا (97)
 .2/255مي ان اانتداي  (98)
 .2/74الثوا   (99)

 .2/255مي ان اانتداي  (100)
 المصدر نمسي. (101)
 .2/236الضعماا الكبير   (102)
 . 3/283الكامي  (103)
 .2/797 والعلي المتنا ية 5/89ينظر نلي الدارققني  (104)
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ُالمصادرُوالمراجع
ويرررن: صررربحي السامرا ي متسسرررة الرسرررالة  أحرررواي الرجررراي ألبررري اسرررحان الجو جررراني  تح .1

 م. 1985بيرو   
اإلر اد  الخليلي الو وني  تحوين : د. محمد سعيد نمر ادرين   مكتبة الر رد  الريرا   .2

 1409  القبعة األولى 
 رر   تحويرن د. ب رار نرواد معرروس  دار الغرري 463تاريخ بغداد  الخقيي البغدادو ش  .3

 م.2000اإلسالمي  بيرو  القبعة األولى 
  ر   1397التاريخ الصغير  البخارو  تحوين :محمد ابرا يم  ايد  دار الوني حلي    .4
 التاريخ الكبير البخارو  تحوين:السيد  ا م الندوو دار المكر بيرو  . .5
تاريخ يحيى بن معين رواية الدورو دراسة وترتيي وتحوين:أحمد نرور سريس كلية ال رريعة  .6

  ر.1399رمة القبعة األولى سنة والدراسا  اإلسالمية بمكة المك
التبصررررة والتررر كرة و ررررح ا للحرررافظ  يرررن الررردين العراقي وب ام ررري فرررت، البررراقي دار الكتررري  .7

 العلمية بيرو  .
تحمررة األ ررراس بمعرفررة األقراس العسرروالني تحويررن د. ب ررار نررواد معررروس  دار الغررري  .8

 م.1999اإلسالمي  بيرو  القبعة األولى 
 بيرو . - تحوين:أحمد نمر  ا م دار الكتاي العربيتدريي الراوو  السيوقي .9
  ر دار احياا التراث العربي بيرو . 784ت كرة الحماظ ال  بي ش  .10
   1دار الكتي العربي  بيرو  ق امداد الحن  .د تعجيي المنمعة  العسوالني   تحوين: .11
 م.1997 متسسة الرسالة   ر  852توريي الت  يي  العسوالنيش  .12
 .1964المدينة المنورة  نبد اح  ا م اليماني   العسوالني حوين: التلخيص الحبير  .13
  ر مقبوا ب يي المستدرف .748تلخيص المستدرف للحافظ ال  بيش  .14
 ررر  تحوين:الرردكتور نبررد الوررادر مصررقمى المحمرردو دار ابررن 261التمييرر  لإلمررام مسررلمش  .15

 .1الريا  ق -جو و
تحوين:محمود محمررد  ررراكر مقبعة  رررر 310ت رر يي الثررار لإلمرررام أبرري جعمرررر القبررروش  .16

  ر 1404 الوا رة -المدني
 رررررررر  دار المكرررررررر بيررررررررو    القبعرررررررة 852ت ررررررر يي الت ررررررر يي ابن حجرررررررر العسررررررروالني ش  .17

  ر. 1984األولى 
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ت رررر يي الكمرررراي فرررري أسررررماا الرجرررراي للحررررافظ جمرررراي الرررردين أبرررري الحجرررراا يوسررررس المرررر و  .18
  القبعرررررة األولرررررى   رررررر  تحويرررررن: د.ب رررررار نرررررواد معروس متسسرررررة الرسرررررالة بيرو 742ش 

 م. 1998
الثوررا    محمررد بررن حبرران بررن محمررد البستي تحوين: رررس الرردين أحمررد دار المكر بيرررو   .19

 م 1975القبعة األولى 
جررررررامع التحصرررررريي فرررررري أحكررررررام المراسرررررريي للحافظ صررررررالح الرررررردين أبرررررري سررررررعيد العال رررررري  .20

قبعررة  ررر تحوين: حمرردو نبررد المجيررد السررلمي  مكتبررة الن ضررة العربيررة  بيرررو   ال761ش 
 م. 1986الثانية 

 ررر تحوين: الرردكتور 279الجررامع الكبيررر   الحررافظ أبرري نيسررى محمررد بررن نيسررى الترمرر وش .21
 م.1996ب ار نواد معروس   دار الغري اإلسالمي بيرو  القبعة األولى 

 رررر تحوين:د القحرررران 463الجرررامع ألخررررالن الرررراوو وآداي السررررامع للخقيررري البغرررردادوش  .22
  ر1403 مكتبة المعارس  الريا  

 رررررر  تحوين:محمرررررد السرررررعيد بسررررريوني 327الجررررررح والتعرررررديي ابرررررن أبررررري حررررراتم الررررررا وش  .23
 م .  1988- ر1408بيرو  -القبعة األولى- غلوي دار الكتي العلمية

 ررر تحوين: محمررد 852الرردرر الكامنررة فرري أنيرران الما ررة الثامنررة ابررن حجررر العسرروالنيش  .24
 م. 1966سيد جاد الحن الوا رة القبعة الثانية  

 م.1988ديوان الضعماا والمتروكين ل من الدين ال  بي  دار بيرو  القبعة األولى   .25
الرسالة المستقرفة لبيان م  ور كتي السنة المصرنمة لمحمد برن جعمرر الكتراني   تحويرن  .26

القبعررة الرابعررة    : محمررد المنتصررر محمررد ال م مرري الكتانيرردار الب ررا ر اإلسررالمية   بيرررو 
1406. 

دراسرة   رر 388اح بن بكير وغيره للدارققني ألبي نبرد اح برن بكيررش  ستاا  أبي نبد .27
م 1988- رر1408نمان القبعرة األولرى -وتحوين:نلي حسن نلي نبرد الحميرد دار نمرار

. 
 ر   تحوين موفن بن نبد اح   مكتبرة 428ستاا  الس مي للدارققني لحم ة الس ميش  .28

  ر .1404المعارس بالريا  
أبي  يبة لعلي بن المديني   نلي بن المديني   تحوين موفن بن نبرد ستاا  محمد بن  .29

 م.1984اح بن نبد الوادر   مكتبة المعارس   الريا  
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 رررر  273سرررنن ابرررن ماجررري للحرررافظ أبررري نبرررد اح محمرررد برررن ي يرررد شابرررن ماجررري الو وينررري  ش .30
 م.1988تحوين: د. ب ار نواد معروس دار الجيي  بيرو  القبعة األولى 

 ررررررر  دار الحررررررديث  275برررررري داود للحررررررافظ سررررررليمان بررررررن األ ررررررعث السجسررررررتانيشسررررررنن أ .31
 م.1988الوا رة 

 ررر   لإلمررام نلرري بررن نمررر أبرري الحسررن الرردارققني    تحويررن : 385سررنن الرردارققنيش  .32
 م . 1969السيد نبد اح  ا م المدني   دار المعرفة   بيرو  

 رر تحوين : فروا  أحمرد 255رميشسنن الدارمي ألبي محمد نبرد اح ابرن نبرد الررحمن الردا .33
  ر. 1407  وخالد العلمي دار الكتاي العربي   بيرو  القبعة األولى 

 ررر حووي د. سررعد بررن نبررد اح اي حميررد  دار العصررريمي 227سررنن سررعيد بررن منصررورش  .34
  ر .1414القبعة األولى 

 رررررر ب رح السررررريوقي وحا رررررية 303سرررررنن النسرررررا ي للحرررررافظ أحمرررررد برررررن  رررررعيي النسرررررا يش .35
 م.1987و دار الحديث الوا رة السند

السرررنن الكبرررر  للنسرررا ي تحوين: د.نبرررد الغمرررار البنررردارو وسررريد كسرررروو حسرررن دار الكتررري  .36
 م.1991العلمية بيرو  القبعة األولى 

  ر .1401بيرو  - ر  متسسة الرسالة748سير أنالم النبالا لإلمام ال  بيش  .37
سررعيد أوغلرري  دار احيرراا  رررس أصررحاي الحررديث   الخقيرري البغرردادو  تحويررن د.محمررد  .38

 السنة  أنورة.
صررررحي، ابرررررن خ يمةشمختصررررر المختصرررررر  محمد بررررن اسرررررحان بررررن خ يمرررررة  تحويرررررن: د.  .39

 م..  1970مصقمى األنظمي  قبعة المكتي اإلسالمي  بيرو  
 م. 1987صحي، البخارو  تحوين قاسم ال ماني  دار العلم  بيرو   القبعة األولى   .40
 ررررر  حون  261ن مسررررلم بررررن الحجرررراا النيسررررابوروش صررررحي، مسررررلم   اإلمررررام أبررررو الحسرررري .41

نصوصي وصححي:محمد فرتاد نبرد البراقي دار احيراا الترراث العربي بيرو  القبعرة األولرى 
 م . 1955

 ررر حووي ووثوي:الرردكتور نبررد المعقرري أمررين 322الضررعماا الكبيررر ألبرري جعمررر العويلرريش  .42
 م  . 1984لقبعة األولى بيرو  ا-مكة المكرمة ودار الكتي العلمية-قلعجي دار البا 

  ر  دار الوني بحلي تحوين:محمود  ايد. 303الضعماا والمتروكون لإلمام النسا يش  .43
 رر  تحويرن:  محمرد السرعيد برن  748العبر فري خبرر مرن غبرر   رمن الردين الر  بي ش   .44

   بيرو . –بسيوني  غلوي دار الكتي العلمية 



 

 222 

فيُعلمُتخريجُالحديثُالنبويُيسَّرالمُ   

0202كانون األول  –العدد الثامن  –المجلد الثاني  مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

                                                                                                                                                                      

مد مصررررقمى األنظمي المكترررري  ررررر تحوين:مح234العلرررري  إلمررررام نلرررري بررررن المرررردينيش  .45
 م .1972اإلسالمي 

نلررري أحمرررد برررن حنبي أحمرررد برررن حنبررري ال ررريباني برواية المررررو و تحوين:ال ررريخ صررربحي  .46
 م.1989السامرا ي مكتبة المعارس القبعة األولى الريا  

   رر تحوين: نلري الحلبري 317نلي الجارودو محمد بن الحسين بن أحمد الجرارودو  ش .47
 م . 1991ا    القبعة األولى   دار ال جرة   الري

 ررر   327نلرري الحررديث ألبرري محمررد نبررد الرررحمن الرررا و  ابررن اإلمررام أبرري حرراتم الرررا وش  .48
 م.1985بيرو   –دار المعرفة 

 رر حووي:ار اد الحرن 597العلي المتنا ية في األحاديث الوا ية ألبي المرا بن الجرو وش  .49
  ر.1403يرو  القبعة األولى مية باألثرو وقدم لي خليي المين دار الكتي العل

 ررر تحوين وتخري :محمرروظ 385العلرري الررواردة فرري األحاديررث النبويررة لإلمررام الرردارققنيش  .50
 م .1985- ر1405القبعة األولى -يةالرحمن  ين اح السلمي دار قيبة السعود

العلررري ومعرفرررة الرجررراي لإلمرررام أحمرررد برررن حنبررري  تحوين:وصررري اح محمرررد نبان المكتررري  .51
  ر .1988القبعة األولى -  الريا دار الخاني بيرو -اإلسالمي

نلررروم الحرررديث   المعرررروس برررر:َمودمة ابرررن الصرررالحَ أبو نمررررو نثمررران برررن نبرررد الررررحمن  .52
ر القبعررررررررة  ررررررررر تحوين:نور الرررررررردين نتررررررررر دار المك643ال رررررررر ر ورو بررررررررن الصررررررررالح   ش 

 م .1984 ر  1404الثالثة
 رر دراسة وتحويرن: د.فرارون  303  نمي اليوم والليلرة لإلمرام أحمرد برن  رعيي النسرا يش .53

حمررادة قبررع نلررى نموررة الر اسررة لإلفترراا والبحرروث العلميررة والرردنوة والن ررر بالمملكررة العربيررة 
 م. 1981القبعة األولى –لسعودية ا
 ررر حون أصررلي:نبد الع يرر  852فررت، البررارو  رررح صررحي، البخررارو ابن حجررر العسرروالنيش .54

 م. 1989ية بيرو   القبعة األولى الكتي العلم بن با   ورقمي:محمد فتاد نبد الباقي دار
 رر  تحويرن: نلري 902فت، المغيث ب رح ألمية الحرديث  أبرو نبرد اح محمرد السرخاوو ش  .55

  ر.1412القبرو  القبعة الثانية  حسن نلي نبد الحميد  ن ر: دار اإلمام 
نلري نبرد الكا س في معرفرة مرن لري روايرة  فري الكتري السرتة لإلمرام الر  بي تحوين:ن    .56

  ر 1392القبعة األولى -ي الحديثةنقية وموسى محمد نلي المو ي دار الكت
الكامي في ضعماا الرجاي   نبد اح بن ندو بن نبرد اح برن محمرد الجرجراني   تحويرن  .57

 م. 1988  بيرو  القبعة الثالثة : يحيى مختار   دار المكر 
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اس لعبد الصرمد  ررس الردين آخر الك اس نن أبواي مراجع تحمة األ راس بمعرفة األقر  .58
 تحمة األ راس مجلد من 

ك س األستار نن  وا د الب ار نلى الكتري السرتة  الحرافظ نرور الردين نلري برن أبري بكرر   .59
  بيرررو   القبعررة  ررر  تحويررن: حبيرري الرررحمن األنظمي متسسررة الرسررالة807ال يثمرري ش 

 م. 1984األولى  
 ر تحوين:أحمد نمرر  ا رم دار الكتراي 463 الكماية في نلم الرواية للخقيي البغدادوش .60

                                م .                                    1986- ر1406بيرو  القبعة الثانية -العربي
 م الندوو   دار المكر   بيرو  الكنى   محمد بن اسمانيي البخارو   تحوين : السيد  ا .61

. 
  ر . 1403و   ر  دار الكتي العلمية بير 310الكنى واألسماا للدوابيش  .62
 رررر  مقبعة السرررعادة   630لسررران العرررري  جمررراي الررردين محمرررد برررن مكررررم شابرررن منظرررور  ش .63

 .  م 1963مصر 
  ر .1329درآباد   القبعة األولى لسان المي ان  الحافظ ابن حجر العسوالني  قبعة حي .64
 رررررر  دار 354ن حبرررررانش المجرررررروحين مرررررن المحررررردثين والضرررررعماا والمترررررروكين لإلمرررررام ابررررر .65

  ر. 1396بي حلي  القبعة األولى  العر 
 رر  دار 807مجمع ال وا د ومنبع الموا د الحافظ نور الدين نلي بن أبي بكر ال يثمري ش  .66

 م.1967  بيرو   القبعة الثانية  الكتاي العربي
 رر تحوين وتعلين:محمرد 360المحدث الماصي بين الرراوو والرواني للحرافظ الرام رمر وش  .67

 م .1971- ر1391بيرو  -ر المكرنجاا الخقيي دا
 ررر بعناية: كر اح بررن نعمررة اح قوجاني متسسررة 327المراسرريي ابررن أبرري حرراتم الرررا وش  .68

 م .1982- ر1402  القبعة الثانية بيرو -الرسالة
- رررررر تحوين: عيي األرنتوق متسسرررررة الرسرررررالة275المراسررررريي ألبررررري داود السجسرررررتانيش  .69

 م . 1988- ر1408 بيرو   القبعة األولى
المسرررررررررررررتدرف نلرررررررررررررى الصرررررررررررررحيحين أبو نبرررررررررررررد اح محمرررررررررررررد برررررررررررررن نبرررررررررررررد اح شالحررررررررررررراكم  .70

لميرررة بيرو   رررر    تحويرررن مصرررقمى نبرررد الورررادر نقرررا دار الكتررري الع405النيسرررابورو ش 
 م.1990القبعة األولى 

مسرند أبرري يعلررى الموصررلي  أحمرد بررن نلرري التميمرري  تحويرن وتخررري : حسررين سررليم أسررد   .71
 م.1984اث  دم ن  القبعة األولى  للتر دار المدمون 
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 م. 1997توق دار الرسالة  بيرو   مسند أحمد بن حنبي تحوين:  عيي األرن .72
بيررو   مسند الب ار   الب ار  تحويرن د. محمروظ الررحمن  يرن اح   متسسرة نلروم الوررآن  .73

  ر  1409القبعة األولى 
 ية بيرو  .علممسند ال افعي محمد بن ادرين ال افعي دار الكتي ال .74
  ر  دار المعرفة بيرو . 204لسيش مسند القيالسي  القيا .75
  رر  235مصنس ابن أبي  يبة   الحافظ أبو بكرر نبرد اح برن محمرد برن أبري  ريبة    ش .76

  ر.   1409ريا   القبعة األولى  تحوين: كماي يوسس الحو    مكتبة الر د  ال
 رررر تحوين:حبيي  211نعاني ش مصرررنس نبرررد الر ان الحرررافظ نبرررد الرررر ان برررن  مرررام الصررر .77

  ر. 1403سالمي القبعة الثانية  الرحمن األنظمي تو يع: المكتي اإل
  دار  لمعجرررم األوسرررق القبراني تحوين:قارن برررن نرررو  اح   ونبرررد المحسرررن الحسررريني .78

  ر1415الحرمين   الوا رة 
الموصري   المعجم الكبير القبراني حووري وخررا أحاديثري: حمردو السرلمي  مقبعرة ال  رراا  .79

 م. 1984القبعة الثانية  
ن:المعلمي اليمرراني دار  ررر تحوي463موضرر، أو ررام الجمررع والتمريررن للخقيرري البغرردادوش  .80

 المعارس  
 ر تحوين:نبد المتاح أبي غدة مكتي 748الموقظة في مصقل، الحديث لإلمام ال  بيش  .81

  ر . 1405قبونا  اإلسالمية بحلي الم
    بي تحويرررررن: نلررررري محمرررررد البجررررراوو دار المعرفرررررةميررررر ان اانترررررداي   رررررمن الررررردين الررررر .82

  ر. 1382بيرو  القبعة األولى  
ن  ة النظر ب رح نخبة المكر للحرافظ ابرن حجرر العسروالني   تحويرن وتعليرن: نرور الردين  .83

 دينة المنورة والبيان في بيرو  .نتر المكتبة العلمية في الم
 تحوين:محمد يوسرس البنرورو دار  رر762نصي الراية ألحاديث ال داية لإلمام ال يلعريش  .84

  ر.  1357الحديث مصر 
 


