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  الملخص
ـــد  ــاول هــــذا البحــــث مــــنهج أحـ ـــات یتنــ ــث عــــشر الهجــــري، هــــو محمــــد بــــن همـ ّعلمــــاء القــــرن الثالــ

وذلــك مـــن خـــالل دراســـة " قالئـــد الــدرر علـــى نتیجـــة النظـــر: "الدمــشقي، فـــي واحـــد مـــن أهــم كتبـــه، وهـــو
الكتــاب واســتخالص أهــم معــالم المــنهج الــذي ســار علیــه المؤلــف، ثــم مقارنتهــا بمــن ســبقه مــن العلمــاء، 

ســبق، وتــأثیره فــیمن جــاء بعــده، باإلضــافة إلــى ذلــك فــإن هــذا ومــن لحقــه مــنهم؛ لمعرفــة مــدى تــأثره بمــن 
البحـــث یعطـــي فكـــرة عـــن مالمـــح الحركـــة العلمیـــة بـــشكل عـــام، والحدیثیـــة بـــشكل خـــاص خـــالل الحقبـــة 

  . الزمنیة التي عاش فیها المؤلف
Abstract  

  This research approach, a member of the thirteenth century AH, is 
the Mohammed bin full of Damascus, in one of the most important book, 
which is: "Al-Darar al necklaces on the outcome of the consideration" and 
that through the study of the book and draw the most important features 
of the approach adopted by the author, then compared to those who 
preceded scientists, and of the right of them; to determine the extent of 
those already affected, and impact of those who came after him, in 
addition to that, this research gives an idea about the features of the 
scientific movement in general, and in particular Alhdithip during the 
period of time for which the author lived. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :المقدمة

مانالحمـــد هللا الـــذي هـــدا َـــ لطاعتـــه وَأله ْ َ وعلم،ِ ـــاّ ْ مـــالم ن ه ،علـــمنْكـــن نَ ـــه الحمـــد علـــى جزیـــل نعم ِ فل ـــ ِ َِ ِ ُ ُ
ِوعظـیم  ِِ مننـهَ ِ ٍلـسالم علـى سـیدنا محمـد ُوالـصالة وا ،َ ِ بـالحق المبـینِورسـوله؛ المرسـل ِ اهللاُعبـدُ ِبتعـث لم وا،ِّ

ِبالشرع المتین ِوعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد ،ِ ٍِ ِ َُّ ََ َ ْ َ َ َِّ ِ ِ.   
ِاهللا رفــع العلمــاء بقدرتــه؛ فــإن َ ِ فهــم خــواصُّ عبــاده وأوتــاد بــالدَ ُِ ْ ُ ذین :، قــال تعــالىِهَ ــه ال َیرفــع الل ـِ ـَّ َُّ ِ َ ْ َ

ــم درجــات  ــذین ُأوتــوا العل نكم وال ٍآمنــوا م ِ ِ ــ َِ َ ْ ََ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ ُْ]ِالقــائمون بإظهــار دینــه المتمــسكون بــسنن وهــم ، ]المجادلــة:١١ َِ َِ
ِنبیه ِِّ ُ، وهم أتقى الناس هللا وَأخشاهم له، قال تعالىَ َ ُ ُِ ِ َّ ْ َ :ِإنما یخشى الله من ع ِْ َ َّ َ ْ َ َ ُباده العلماءَِّ َُ َ ْ ِ ِ َ]فاطر:٢٨[.  

ًوقد ترك لنـا علماؤنـا میراثـا عظیمـا یحتـاج منـا أن نهـتم بـه تحقیقـا ودراسـة لنـستفید منـه ثـم نبنـي  ً ًّ
ـــاني  ّعلیـــه، ونواصـــل المـــشوار الـــذي بـــدءوه، وبخاصـــة فـــي مجـــال الـــسنة النبویـــة التـــي تعـــد المـــصدر الث

  .اد األمة اإلسالمیةللتشریع، والمنهج والسلوك المقتدى به لجمیع أفر
:  العالمـة-ًزادهـا اهللا شـرفا-ٍومـن العلمـاء الـذین كانـت لهـم أیـاد بیـضاء فـي خدمـة الـسنة النبویـة

، ولــه العدیــد مــن )هـــ١٢٧٥ت(َّمحمــد بــن همــات الدمــشقي؛ وهــو مــن أعیــان القــرن الثالــث عــشر الهجــري
قالئــد الــدرر علــى : ان، وقــد وقعــت علــى أحــد كتبــه المخطوطــة بعنــو)١(المــصنفات فــي علــم المــصطلح

، وقمـت بإتمـام )٣(، فعزمت على تحقیقه، وحـصلت علـى ثـالث نـسخ خطیـة لهـذا الكتـاب)٢("نتیجة النظر
  .التحقیق بحمد اهللا

  أهمیة الموضوع وسبب اختیاره
ّمــن خــالل عملــي بــالتحقیق، تعرفــت علــى جهــود ابــن همــات الكبیــرة فــي علــم الحــدیث، إال أن 

ــهــذا العــالم لــم ینصف، ولــم  تلــق مــصنفاته الكثیــرة عنایــة المحققــین والبــاحثین، إذ لــم یطبــع منهــا ســوى ُْ
فعزمـت علـى أن أكتـب ، )٤(أحادیـث خاتمـة سـفر الـسعادة التنكیـت واإلفـادة فـي تخـریج: "كتـاب واحـد هـو

ً؛ نظــرا ألهمیتــه، وتــأخر "قالئــد الــدرر علــى نتیجــة النظــر: ًبحثــا عــن مــنهج هــذا العــالم الجلیــل فــي كتــاب
ًه؛ إذ یعـد هـذا الكتـاب نموذجـا لكتـب علـم المـصطلح فـي تلـك الحقبـة الزمنیـة؛ التـي وفاة مصنف َّعـز فیهـا ّ

                                                   
 . ًي بیانها قریباًفقد بلغ مجموع ما أحصیته من مصنفاته؛ سبعة عشر مصنفا بین مطبوع ومخطوط، وسیأت)١(

  ).١/٦٢٥هدایة العارفین: (ینظر". نتیجة النظر في علم األثر : "هذا الكتاب هو شرح للمتن المسمى)٢(
  .سوریا-تونس، والثالثة من مكتبة الشرق-تركیا، والثانیة من المكتبة الوطنیة-إحداها من المكتبة السلیمانیة)٣(
أحمــد البــزرة، ونــشرته دار : للفیروزآبــادي، وهــو مطبــوع بتحقیــق" ادة ســفر الــسع"وهــو كتــاب مهــم انتقــد فیــه خاتمــة )٤(

  .م١٩٨٧سوریا، وصدرت الطبعة األولى منه عام-المأمون للتراث، دمشق



  ٣

َّمــنهج ابـن همـات الدمــشقي فـي كتابـه قالئــد الـدرر علــى : " وقـد وسـمت هــذا البحـث بــعلمـاء هـذا الفــن، 
  ."-دراسة تطبیقیة-نتیجة النظر

  الدراسات السابقة
ّ أنني لـم أجـد مـن كتـب عـن حیـاة ابـن همـات، أو عـن منهجـه، ّبالرغم من كثرة مصنفات ابن همات، إال

باستثناء عدة أسطر كتبها محقق كتاب التنكیت واإلفادة في مقدمة التحقیـق، ومـن هنـا تبـرز أهمیـة هـذا 
ًالبحـث الــذي سـیبرز جهــود ابـن همــات ویكـشف عــن منهجـه فیــه، كمـا أنــه یعـد مؤشــرا علـى أداء علمــاء  ّ ّ

   .ٕح الحدیث، واسهاماتهم فیه القرن الثالث عشر في مصطل
   :منهجیة البحث

المــنهج االســتقرائي، والمــنهج التــاریخي، : تقتــضي طبیعــة هــذا البحــث اســتخدام ثالثــة منــاهج هــي
ًوالمـــنهج االســـتنباطي، عـــن طریـــق اســـتقراء كتـــاب قالئـــد الـــدرر اســـتقراء تامـــا، ومقارنـــة مـــا كتبـــه  ً

ثره بمــن ســبق وتـــأثیره فــیمن جــاء بعـــده، المــصنف بــأقوال مــن ســـبقه، ومــن تبعــه لمعرفــة مـــدى تــأ
ــا بأحكـــام الـــسابقین والالحقــــین،  ــذلك دراســـة األحادیـــث التـــي حكـــم علیهـــا المـــصنف، ومقارنتهـ وكـ
واالكتفاء بذكر ما یخدم البحث؛ لبیان منهجه في الحكم على األحادیـث، وطریقـة استـشهاده بهـا، 

  .لسابقةباإلضافة إلى بیان منهج المؤلف في االقتباس من المصادر ا
 خطة البحث

قــسمت هــذا البحــث إلــى مقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة ذكــرت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت 
  : إلیها على النحو اآلتي

  .قالئد الدرر: َّالتعریف بابن همات وكتابه: المبحث األول
  .َّالتعریف بابن همات: المطلب األول
  .تیجة النظرالتعریف بكتاب قالئد الدرر على ن: المطلب الثاني
  .السبب الباعث على تألیف الكتاب: المطلب الثالث

  َّمنهج ابن همات في تصنیف الكتاب: المبحث الثاني
  منهجه في ترتیب مباحث الكتاب: المطلب األول
  : مصادره في الكتاب وطرق استدالله بها:المطلب الثاني
  منهجه في االقتباس والتوثیق من كتب السابقین: المطلب الثالث

  ّمنهج ابن همات في علوم الحدیث: المبحث الثالث



  ٤

  :منهجه في تعریف الحدیث: المطلب األول
  منهجه في تقسیم الحدیث من حیث عدد الرواة: المطلب الثاني
  :ًمنهجه في اإلسناد ماهیة ونوعا : المطلب الثالث
  :منهجه في طرق التحمل وصیغ واألداء: المطلب الرابع

  ّ همات في العلوم المشتركة بین السند والمتنمنهج ابن: المبحث الرابع
  :منهجه في تقسیم الحدیث من حیث قائله: المطلب األول
  :منهجه في تقسیم الحدیث من حیث القبول والرد: المطلب الثاني
  :منهجه في العمل بالحدیث الضعیف: المطلب الثالث

  . وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها: الخاتمة
*   *   *  

  بحث األولالم
  ."قالئد الدرر: "َّالتعریف بابن همات، وكتابه

  :َّالتعریف بابن همات: المطلب األول
محمد : المحدث المسند األوحد شمس الدین، أبي عبد اهللا:  هو:اسمه ونسبه ومولده : ًأوال

َّبن حسن المعروف بابن همات زاده  كما ضبطه الحافظ – بهاء مكسورة ومیم مشددة بعدها ألف–ِ
الموطن، الحنفي المذهب، ولد سنة إحدى  التركماني األصل، الشامي المولد،  االسطنبولي- لزبیديا

  .)٥(وتسعین وألف للهجرة
    :مكانته العلمیة: ًثانیا

ًإذا أردنا أن نقارن ابن همات بعلماء الحدیث قاطبة، فلعلنا ال نجـد لـه موقعـا متقـدما بیـنهم، بـل  ً ّ
ــم إننـــا نظلمـــه بهـــذه المقارنـــة، ول ّكـــن إذا قارنـــاه بعلمـــاء عـــصره؛ فإنـــه یعـــد مـــن العلمـــاء البـــارزین فـــي علـ ّ

ًالحدیث؛ إذ ترك لنا تراثا علمیا ال یستهان به، یستحق الشكر والثناء علیه ً.  
َّ ویعد ابن همات من العلماء األفذاذ في عـصره الـذین بـرزوا فـي علـم الحـدیث فـي الوقـت الـذي  ّ

ّعز فیه علماء هذا الفن، إذ قل ا الهتمام في ذلـك الوقـت بعلـم الحـدیث، بـل بجمیـع العلـوم عامـة، وشـاع َّ
  .ّالتقلید، وقل االجتهاد في ذلك الزمن

                                                   
الكتــــــــــــــــــــاني، فهــــــــــــــــــــرس الفهــــــــــــــــــــارس ومعجــــــــــــــــــــم المعــــــــــــــــــــاجم والمــــــــــــــــــــشیخات والمسلــــــــــــــــــــسالت                                                                 : ینظــــــــــــــــــــر)٥(

، و )١/٦٢٥(هدایة العارفین: ، وفي)٦/٩١(الزركلي، األعالم :  في-كذلك-، وینظر ترجمته)٩٣٢-٢/٩٣١(
  ).١٨٦(الكتاني، الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المصنفة 



  ٥

ــیوخه: ًثالثـــا ـــى مكـــة وجــــاور بهـــا وأخــــذ عـــن الـــشیخ عبــــد اهللا بـــن ســــالم : رحالتــــه وشـ رحــــل إل
ري ، والــشیخ محمــد بــن محمــد البــدی-مفتــي مكــة-البــصري، والــشیخ تــاج الــدین بــن عبــد المحــسن القلعــي

ـــى القـــسطنطینیة ودرس بهـــا وســـمع مـــن شـــیوخها، وبـــرع واشـــتهر ّوغیـــرهم، ثـــم رحـــل إل
، وأصـــبح أحـــد )٦(

ـــه االعتبـــار فـــي الدولـــة  ـــسلطان أحمـــد الثالـــث، وصـــار ل ـــى تـــدریس ال ــة، ثـــم نقـــل إل المدرســـین فـــي الدولـ
  . )٧(والصدارة في العلم

الـشیخ : یـشي مـع زمیلیـهبـد الـرؤوف البشبوذكر المرادي أنه قرأ تفسیر البیضاوي علـى الـشیخ ع
  .)٨(علي كزبر الدمشقيعبد الغني النابلسي، والشیخ 

  :   له مؤلفات كثیرة منها :مصنفاته: ًرابعا
  .)٩(ًأربعون حدیثا .١
 .)١٠(السبعة من اإلسناد اإلسعاد لما في كتب .٢

 .)١١(اصطالحات المحدثین .٣

 .)١٢(تحفة الراوي في تخریج أحادیث البیضاوي .٤

  .)١٣(أحادیث خاتمة سفر السعادة یجالتنكیت واإلفادة في تخر .٥
 .)١٤(الفكر حاشیة على نخبة .٦

 .)١٥(خالصة النخبة في مصطلح الحدیث .٧

                                                   
                                ).                          ٩٣٢- ٢/٩٣١(الكتاني، فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت: ینظر)٦(
أحمــد البــزرة، دار المــأمون : التنكیــت واإلفــادة فــي تخــریج أحادیــث الــسعادة، تحقیــق: مقدمــة التحقیــق لكتابــه: ینظــر)٧(

  ).٨ص.(م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لبنان، الطبعة األولى-للتراث، بیروت
  ).٣/٣٨(سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرالمرادي، )٨(
  ].[A١٦٨٢ ١/٧٩یوجد نسخة منه في معهد االستشراق لیننغراد مخطوط و)٩(
  .}٥/٣٥٥ {١/٣٨٨سراییفو / غازي خسرو )١٠(
  ).١١٨٠(  ، ضمن مجموع رقم ٧١مخطوط یوجد نسخة منه في المكتبة التیموریة، مجامیع ) ١١(
 باآلستانة ونسخة ثانیـة نسخة خطیة في مكتبة تلمیذه شیخ اإلسالم ولي الدین وهو من أمتع كتبه، كانت توجد منه)١٢(

 ١/٩٥أســعد أفنــدي نقیــب األشــراف باآلســتانة مخطــوط ویوجــد نــسخة منــه فــي  دار الكتــب بالقــاهرة  فــي خزانــة
،  ]٣٦٤٢١[  ، ٣/١/٤٧ونسخة  في جامعة اإلمام محمد بن سعود   بخط المؤلف،١١٧٥كتبت قبل ] م ٢٥[

، ومقدمـــة )١/٦٢٥، وهدایـــة العـــارفین)٦/٩١(، واألعـــالم)٩٣٢-٢/٩٣٠(وذكـــره الكتـــاني فـــي فهـــرس الفهـــارس
  ).٨ص(التنكیت

  سبق التعریف به في المقدمة)١٣(
  )١٥/٢٥ ( ١/٢٠٨مخطوط ویوجد نسخة منه في مكتبة أوقاف الموصل ) ١٤(



  ٦

 .)١٦(وتعلمه رسالة في حفظ القرآن وكتابته .٨

 .)١٧(   المستحبة رسالة في النوافل .٩

 .)١٨(   فیما قیل في الخضر الروض النضر .١٠

 .)١٩(   سلسلة اإلسناد .١١

 .)٢٠(شرح األربعین النوویة .١٢

 .)٢١(   ن في جواز الدعاء لسید المرسلینالفتح المبی .١٣

 .)٢٢(قالئد الدرر على نتیجة النظر .١٤

 .)٢٣(القول األظهر في جواز لبس األحمر .١٥

 .)٢٤(   في جواز التقلید القول السدید .١٦

  .)٢٥(  .النظر في علم األثر نتیجة .١٧

ــذه: ًخامــسا  عثمــان :لــم أســتطع حــصر تالمیــذه إال أن المــرادي ذكــر أحــد تالمیــذه وهــو: تالمی
 أحـــد األفاضـــل المـــشهورین مـــن المدرســـین : "فقـــال: بـــن أحمـــد باشـــا بـــن صـــادق الحنفـــي القـــسطنطینيا

ًوالمــوالي فــي الدولــة كــان عارفــا أدیبــا فاضــال مــاهرا بــالعلوم والفنــون دخــل الحــرم الــسلطاني وصــار مــن  ً ً ً
معلـم  الدمـشقي َّوانتفـع بالـشیخ محمـد بـن حـسن بـن همـاتغلمانه على عادتهم وخدم به وقـرأ وحـصل 

   .)٢٦(الغلمان في الحرم السلطاني

                                                                                                                                                       
محمد بن سعود  بخط المؤلف ، وجامعة اإلمام]  طلعت١٧٦[ ١/٢٢١) قسم حمایة التراث ( القاهرة –الكتب  دار)١٥(

٦٠٤٠ [ ٣٨١ – ٣/١/٣٨٠ .. [  
  ..بخط المؤلف] ١٢/٣٥٠٥[ سراییفو / غازي خسرو )١٦(
  ، بخط المؤلف ] ٣٥٠٥/ ١٣[ سراییفو / غازي خسرو )١٧(
  .. ]٧/٣٥٠٥[ سراییفو / غازي خسرو )١٨(
  ] .     طلعت١٦٥ [ ١/٢٣٤قسم حمایة التراث (  القاهرة –الكتب  دار)١٩(
  . [ op٢٤٥٦[  صوفیا/  الكتب یوجد نسخة منه في دار.المصدر السابق نفسه: ینظر)٢٠(
  .١/٦٢٥ذكره صاحب كتاب هدایة العارفین )٢١(
ًدار الكتب الوطنیة بتونس، والمكتبة السلیمانیة في تركیا، ومكتبة الشرق في سوریا، ولدي صور عنها جمیعا)٢٢( ّ .  
  .١/٦٢٥ذكره صاحب كتاب هدایة العارفین )٢٣(
  .فبخط المؤل ] ٨/٣٥٠٥[ سراییفو / غازي خسرو )٢٤(
فــي أكثــر مــن مكــان ومنهــا دار الكتــب الوطنیــة بتــونس، ولــدي صــورة عنهــا، وقــد ذكرهــا الزركلــي فــي األعـــالم ) ٢٥(

)٦/٩١.(  
  ).٣/١٤٨(المرادي، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر للمرادي) ٢٦(



  ٧

ٕالمحـدثون بـشكل عـام هـم فقهـاء، وان كـانوا ینتـسبون لمـذهب معـین، إال أنهــم  :مذهبـه وعقیدتـه
ًیحتكمــون للحــدیث صــحة وضــعفا، وبعــضهم كــان یؤســس مــذهبا مــستقال بــه؛ كالنــسائي والطبــري، لكــن  ً ً

ه  ُمــذاهبهم لــم تــصل إلینــا، والمعــروف عــن ابــن همــات َأن ــ َّ  صــرح هــو بــذلك، ُّ كــان حنفــي المــذهب، وقــدَّ
   .)٢٧(الحنفي نسبة إلى أبي حنیفة صاحب المذهب َّمحمد بن حسن بن همات... فیقول: "فقال

  .  فیبدو لي من خالل أقواله أن عقیدته هي عقیدة أهل السنة والجماعة:أما عقیدته
  .)٢٨( خمس وسبعین ومائة وألف للهجرة توفي سنة:وفاته

*   *   *  
  التعریف بكتاب قالئد الدرر: طلب الثاني الم

  :نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ًأوال
بــادرت إلــى وضــع  : "أشــار المؤلــف فــي مقدمتــه إلــى أن هــذا الكتــاب مــن تألیفــه، فقــال. ١

ـــى نتیجـــة النظـــر: " أدرجتهـــا فـــي ضـــمن شـــرح ســـمیته...  مقدمـــة یوضـــح " قالئـــد الـــدرر عل
  . )٢٩ (معانیها

  .)٣٠(سیة وثیقة تملك فیها إثبات اسم الكتابوفي بدایة النسخة التون. ٢
 حررتــه مــن نــسخة بخطــه، بیــضته أنــا مــن : "وفــي نهایــة النــسخة الــسوریة قــال الناســخ . ٣

ـــسبب اقتـــضاه، فـــي  ـــاني قبـــل نـــصفه األول؛ ل تـــسویده بحمـــد اهللا تعـــالى، وأتممـــت نـــصفه الث
 .)٣١(صبیحة لیلة المعراج لسنة ست وسبعین ومائة

أن ... َّفیقول فقیر ربه أسیر ذنبه محمد همات الحنفي: "النظر قالوفي بدایة متن نتیجة 
َّأضع مقدمة في علم اإلسناد    .)٣٢("نتیجة النظر في علم األثر: سمیتها...ُ

َذكر صاحب كتاب هدایة العارفین نسبة الكتاب إلى المؤلف. ٤ َ َ
)٣٣( .  

 : سبب تسمیة الكتاب: ًثانیا

                                                   
  )ب/AUT٦٨٦٠٦اللوحة(ِقالئد الدرر: ینظر)٢٧(
  ).٢/٩٣١(فهرس الفهارس: ینظر)٢٨(
  ).أ/٦٨٦٠٥( الدرر اللوحة رقمینظر قالئد) ٢٩(
، وفیها وقف الكتاب على الجامع األعظـم؛ جـامع الزیتونـة بتـونس، مؤرخـة  )ج(وثیقة تملك مثبتة في بدایة النسخة) ٣٠(

  .ـة وعلیها ختم المكتبة الوطنیة في تونس١١٩٢في رجب سنـ
  .ًست وسبعین ومائة وألف، وحذف األلف اختصارا: المقصود) ٣١(
  )أ١(النظر في علم األثر، نسخة تونس، اللوحةمتن نتیجة ) ٣٢(
  ).١/٦٢٥(هدایة العارفین: ینظر) ٣٣(



  ٨

، لكنه أفصح عن سبب تسمیة "قالئد الدرر: "بـلم یفصح المؤلف عن سبب تسمیة الكتاب 
  .)٣٤(لكون ترتیبها وقع عن فكر، وتأمل؛ نتیجة النظر: "، فأشار إلى أنه سمى رسالته)األصل(المتن

  :وصف مادة الكتاب: ًثالثا
، والكتاب یبحث في )٣٥(كما أسلفت في المقدمة؛ حصلت على ثالث نسخ خطیة للكتاب

( ه المخطوطة ما بین سبع وسبعین إلى ثمان وتسعین لوحة مزدوجةعلوم الحدیث، وبلغت عدد لوحات
ً؛ وذلك للتباین بین عدد النسخ المخطوطة، وهذا یشكل المتن مع الشرح، فیما جاء المتن منفردا )ب+أ

  . في ثالث وعشرین لوحة مزدوجة)٣٦(في النسخة التونسیة
  .لقادمًوسأكتفي بهذا الوصف المختصر جدا؛ ألنني سأفصل في المبحث ا

  السبب الباعث على تألیف الكتاب: المطلب الثالث

                                                   
  ).أAUT٦٨٦٠٧/:  ( لوحة: ینظر)٣٤(
  .سوریة: تونسیة، وثالثها: تركیة، وثانیها: أوالها)٣٥(
 ًلــم أســتطع الحــصول علــى المــتن منفــردا إال فــي النــسخة التونــسیة، لكنــه موجــود ضــمن الــشرح فــي النــسخ الباقیــة؛)٣٦(

بحیـث وضـع المؤلـف المـتن بـین أقــواس فـي النـسختین التونـسیة والـسوریة، فیمــا جـاء المـتن فـي النـسخة التركیــة 
  .باللون األحمر والشرح باللون األسود



  ٩

  : ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أكثر من سبب لتألیف الكتاب منها
  .التقرب إلى اهللا واالمتثال ألمره بنشر العلم بین الناس .١
 .لشرف هذا العلم  وعلو منزلته  نیل شرف االعتناء بالسنة النبویة وذلك  .٢

  .لضاللة؛ ألن علم الحدیث من أبغض العلوم إلیهمُأن یغیظ أهل اإللحاد وا .٣
  ٕبیان مصطلحات الحدیث وابراز مكنوناته .٤
  جمع شوارد هذا الفن ومسائله المشتملة على مقاصده ومبادئه .٥

وهذا ما أشار إلیه " نتیجة النظر: "ولعل هذه األسباب تنطبق على تألیف المتن
: ته لهذه المقدمة بـ، وعلل المؤلف سبب تسمی)٣٧ (المؤلف في مقدمة الكتاب

  .)٣٨ (ألن ترتیبها وقع عن فكر، وتأمل" نتیجة النظر"
وأما السبب الباعث على تألیف الشرح فیبـدو لـي أنـه عنـدما انتهـى مـن تـألیف المقدمـة؛ وكانـت 
مختـــصرة، ومـــوجزة؛ قویـــة األلفـــاظ ، دقیقـــة المعـــاني، رأى أن االســـتفادة منهـــا ال تتحقـــق إال لـــذوي الهمـــم 

اد أن یوســع دائــرة االنتفــاع بهــا لتــشمل جمیــع طــالب العلــم علــى اخــتالف قــدراتهم العلمیــة، العالیــة، فــأر
ّفقام بوضع شرح میسر؛ یوضح معاني المقدمة، ویحـل مبانیهـا، بطریقـة سـهلة ومیـسورة، وهـذا مـا أشـار  ٍ

ّولمــا فــض: "إلیــه المؤلــف بقولــه ُ ّ
فــي ضــمن باالختتــام ختامهــا، وتقلــد بإمعــان النظــر انــسجامها، أدرجتهــا  

 طریـق علـى أسـهل... ّ؛ یوضـح معانیهـا، ویحـل مبانیهـا، "قالئد الدرر على نتیجـة النظـر: " شرح سمیته

)٣٩(.  
  .ولعل هذا السبب ینسجم تماما مع الهدف من تألیف الشروح الحدیثیة بوجه عام

*   *   *  
  المبحث الثاني

  منهج ابن همات في تصنیف الكتاب
*   *   *  

                                                   
ا كــان علــم الحــدیث رفیــع المقــدار، عــالي المنــار،ال یعتنــي بــه إال ذو همــة : " قــال المؤلــف فــي مقدمــة الكتــاب) ٣٧( ــولم ّ

ُعالیة، وال یحرمه َُ لـیس شـيء أثقـل علـى أهـل :"  إال من له نفس عـن الخیـر آبیـة، ولـذا قـال أبـو نـصر بـن سـالمْ
بادرت إلـى  -في مقدمة خالصته حكاه الطیبي-" ٕاإللحاد، وال أبغض إلیهم من سماع الحدیث، وروایته، واسناده

ِفي بیان مصطلحاته، وابراز مكنوناته على وجه یعظم إن شاء اهللا بهـا النفـع وضع مقدمة قالئـد الـدرر، النـسخة .ٕ
  ).ب+أAUT٦٨٦٠٧/( ، وشرح هذا الكالم بالتفصیل في)أAUT٦٨٦٠٥/( التركیة لوحة

  ).أAUT٦٨٦٠٧ /( قالئد الدرر، النسخة التركیة لوحة)٣٨(
  ).أAUT٦٨٦٠٥/( قالئد الدرر، النسخة التركیة لوحة: ینظر)٣٩(



  ١٠

  :  في ترتیب مباحث الكتابمنهجه: المطلب األول
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة، وثالثة مقاصد، وخاتمة، كما أشار هو إلى ذلك في 

  .)٤٠(المقدمة
أمـا المقدمـة فـذكر فیهـا بعـد الحمدلـة والتـصلیة، أهمیـة علـم الحـدیث وماهیتـه وموضـوعه غایتــه 

ة اإلســالمیة بهــذا وفــضله ، وذكــر ســبب تألیفــه للكتــاب، ثــم شــرع ببیــان أهمیــة علــم اإلســناد  ّــوتمیــز األم
، كمــا وظــف المــصطلحات الحدیثیــة فــي كالمــه، )٤١(األمــر عــن ســائر األمــم، واســتخدم أســلوب الــسجع

  .فأشار إلى أنواع علم اإلسناد، وغیرها من المصطلحات
وال یخفــى مــا فــي هــذه الخطبــة مــن براعــة االســتهالل؛ :  " وقــد أثنــى علــى هــذه الخطبــة بقولــه

ـــث أشــــیر إلـــــى أنــــو ـــم اإلســــنادحیـ ـــز، والغریـــــب، : اع علــ مــــن الموصـــــول، والمنقطــــع، والمـــــشهور، والعزیـ
  .)٤٢(والمرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمرسل، والمسلسل

، وشــرع بتعریــف الحــدیث فــي اللغــة )٤٣(واهــتم المؤلــف بالجوانــب اللغویــة والنحویــة أللفــاظ المــتن
  . )٤٤(درایةواالصطالح، والتفریق بین علم الحدیث روایة، وعلم الحدیث 

:  فذكر فیه أقسام الحدیث من حیث عدد الرواة؛ وقسمها إلى قسمبنأما المقصد األول؛
ًالمتواتر واآلحاد، وقد فصل في كل نوع من هذه األنواع تفصیال وافیا، وذكر أقوال العلماء فیها،  ً

لصالح للتواتر ومثل لكل نوع منها بما یعطي القارئ فكرة واضحة عن كل منها، وذكر أن أقل العدد ا
هو أربعة في كل حلقة من حلقات اإلسناد؛ ألن األربعة هو أقل عدد یفید العلم؛ كما في شهود الزنا، 

  .وخلص المؤلف إلى أنه العبرة بحصول العلم الیقیني ولیس بالعدد 
                                                   

  )أ١(متن نتیجة النظر في علم األثر، نسخة تونس، اللوحة) ٤٠(
ّولما كان علـم الحـدیث رفیـع المقـدار، عـالي المنـار، ال یعتنـي بـه إال ذو : " ینظر قول المؤلف المتقدم في المقدمة)٤١(

ُهمــة عالیــة، وال یحرمــه إال مــن لــه نفــس عــن الخیــر آبیةوقولــه َُ ا فــض" ،:-ًأیــضا-ْ ّولم ُ ــ ّ
باالختتــام ختامهــا، وتقلــد  

  ).أ /AUT٦٨٦٠٥:(قالئد الدرر اللوحة.الخ...بإمعان النظر انسجامها
 ).ب/AUT٦٨٦٠٦(قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٤٢(

ِجمع صحب مكسور العین، ال جمع صاحب، إذ ال یجيء جمـع فاعـل علـى أفعـال، أو ) وأصحابه: "(قوله: ینظر)٤٣(
مــن ) عزیــز(مــن الــشهرة التــي هــي ضــد الخفــاء أي الواضــح ) المــشهور(هــو جمــع الــصحابي علــى غیــر قیــاس 

قالئــد ".(جــرد قطیفــة: كهــي فــي) فــضلهم(ٕ، وهــو رفــع علــى الفاعلیــة بمــشهور، واضــافته إلــى العــزة؛ بمعنــى القــوة
ّأمـا؛ دلیـل علـى قیامهـا مقـام اسـم الـشرط الـذي : ودخول الفـاء بعـد: " ، وقوله)ب /AUT٦٨٦٠٥(الدرر، لوحة

ــــــــــق بالــــــــــشرط المحــــــــــذوف ــــــــــد (هــــــــــو مهمــــــــــا، واألصــــــــــل مهمــــــــــا یكــــــــــن مــــــــــن شــــــــــيء، فــــــــــالظرف متعل قالئ
 ).ب/AUT٦٨٦٠٦(الدرر،لوحة

 ).أ /AUT٦٨٦١٠ -أ /AUT٦٨٦٠٥(قالئد الدرر اللوحات: ینظر)٤٤(



  ١١

فخصصه للحدیث عن اإلسناد من حیث ماهیته وأنواعه، وتحدث عن أما المقصد الثاني؛ 
 والنازل، واألقران، والمدبج، واألكابر عن األصاغر، وروایة الصحابي عن التابعي، اإلسناد العالي

، وغیر ذلك مما له )٤٥(واآلباء عن األبناء وعكسه، والسابق والالحق، والمسلسل، ومن حدث ونسي
  . عالقة بالسند

 ثم تحدث عن صیغ التحمل واألداء، وأطال النفس في موضوع اإلجازة وأنواعها وما یتعلق
  .بها، ثم تحدث عن المتفق والمفترق وصوره وأنواعه

ً فتحدث فیه عن علوم المتن، وبدأ بتعریف المتن لغة واصطالحا، ثم وأما المقصد الثالث؛
َّبین أنواع الحدیث من حیث قائله؛ كالمرفوع والموقوف والمقطوع ونحوه، وتحدث عن الصحبة 

فقدانها، ثم شرع ببیان كل نوع من هذه وتعریف الصحابي، وطرق نیل شرف الصحبة، وأسباب 
  .األنواع والتمثیل له، وأطال النفس في الحدیث المرفوع وما یلحق به

ثم تحدث عن الحدیث الموضوع، وأحكامه، وأسباب الوضع، ونماذج من األحادیث 
  .الموضوعة، ثم تحدث عن الضبط وأنواعه، وعن العلة وما یتعلق بها

الحدیث الصحیح والحسن، ثم عن زیادة الثقة وأنواعها ثم شرع في الحدیث عن مراتب 
  .ومذاهب العلماء فیها

  .ثم تحدث عن المخالفة وما ینتج عنها؛ كالشاذ والمحفوظ، والمنكر والمعروف
  .ثم تحدث عن المتابعات والشواهد

ًثم بدأ الحدیث عن الحدیث الضعیف، وأنواعه، وقسمه إلى واحد وعشرین نوعا أرجع 
  .سقط في اإلسناد، وطعن في الراوي: یئینضعفها إلى ش

ّثم تعرض للحدیث عن حجیة الحدیث الضعیف وبخاصة إذا تلقته األمة بالقبول، وبین 
  .شروط العمل به

كما تعرض لمسألة مختلف الحدیث، ومنهج العلماء في إزالة التعارض بین األحادیث 
  .التعدیل على اإلبهام: ًوأخیراالمتعارضة في الظاهر ، وذكر بعض األمثلة التي توضح ذلك، 

؛ فتحدث فیها عن طبقات الرواة ومراتبهم، وتحدث عن مذاهب العلماء في وأما الخاتمة
ُتقدیم الجرح على التعدیل إذا تعارضا، وما یهتم بمعرفته من الكنى واألسماء، واأللقاب، ومن نسب  ُ

ّوتعد . ، وبعض القضایا األخرىّلغیر أبیه، وآداب المحدث وطالب الحدیث، وسن التحمل واألداء
  . المسائل التي بحثها في المقدمة من أدق المسائل وأهمها في علوم الحدیث

                                                   
 .ًهذه المصطلحات لم أعرفها في الهامش؛ ألنني سأتحدث عنها بالتفصیل الحقا)٤٥(



  ١٢

  :مصادره في الكتاب وطرق استدالله بها: المطلب الثاني
   :مصادره في الكتاب:  المسألة األولى

اب، باإلضـافة القرآن والـسنة همـا أهـم المـصادر التـي اعتمـد علیهـا المؤلـف فـي تـألیف هـذا الكتـ
إلى عدد من المصادر الحدیثیة واألصولیة وغیرها، والكشف اآلتي یبـین أهـم المـصادر التـي رجـع إلیهـا 
ًالمؤلــف، وأرقــام اللوحـــات مرتبــة حـــسب الترتیــب الهجـــائي ألســماء المــؤلفین؛ ألنـــه غالبــا مـــا یــذكر اســـم 

  .المؤلف وال یذكر اسم الكتاب 
  

 حةرقم اللو اسم الكتاب اسم المؤلف ت
 ).ب/ AUT٦٨٦٠٩( المنهل الرويابن جماعة                                    .١

 ).ب/ AUT٦٨٦٠٩( األلفیة السیوطي  .٢

 ).أ/ AUT٦٨٦١٠( األلفیة العراقي  .٣

/ AUT٦٨٦٢٧(و)أ/ AUT٦٨٦١٠( المقدمة ابن الصالح  .٤
/ AUT٦٨٦٢٨(و)ب
) ب/ AUT٦٨٦٢٩(و)ب
)AUT(و)أ/ ٦٨٦٣٠AUTأ/٦٨٦٣٣.( 

/ AUT٦٨٦١٤(و)أ/ AUT٦٨٦١٠( نخبة الفكر رابن حج  .٥
 )..ب

 ).ب/ AUT٦٨٦١٠( شرح مختصر بن الحاجب عضد الدین  .٦

/ AUT٦٨٦١١(و)أ/ AUT٦٨٦١١( الحواشي العضدیة سعد التفتازاني  .٧
 ).ب

الملة والدین على متن مختصر ابن  عضد الدین  .٨
 الحاجب

)AUTأ/ ٦٨٦٠١( 

 )ب/ AUT٦٨٦١١( الحریر في أصول الفقه ابن الهمام  .٩

/ AUT٦٨٦١٤(و)ب/ AUT٦٨٦١١( المحلى شرح جمع الجوامع الجالل  .١٠
 )أ

/ AUT٦٨٦٠٩(و)ب/ AUT٦٨٦٠٦(  الطبراني  .١١
 )أ

 )ب/ AUT٦٨٦٠٦( مسند الفردوس الدیلمي  .١٢

/ AUT٦٨٦٠٨(و) ب/ AUT٦٨٦٠٧( التقریب السیوطي  .١٣
و )أ/ AUT٦٨٦١٠(و) أ



  ١٣

)AUT(و) ب/ ٦٨٦١٨AUT٦٨٦٢٠ /
 )ب

/ AUT٦٨٦٠٩(و) ب/ AUT٦٨٦٠٧( الخالصة الطیبي  .١٤
/ AUT٦٨٦١٠(و) ب
 ) أ/ AUT٦٨٦١٩و)أ

 )أ/ AUT٦٨٦٠٨( فتح الباري ابن حجر  .١٥

الكمال بن أبي   .١٦
 شریف

) أ/ AUT٦٨٦٠٦(و) أ/ AUT٦٨٦٠٨( حواشي النخبة وحواشي جمع الجوامع
 )ب/ AUT٦٨٦١١(و

 )أ/ AUT٦٨٦٠٨( شرج النخبة ابن حجر  .١٧

 )أ/ AUT٦٨٦٠٩( شرح ألفیة العراقي السخاوي  .١٨

 )أ/ AUT٦٨٦٠٩( األم الشافعي  .١٩

/ AUT٦٨٦١٥(و) أ/ AUT٦٨٦٠٦( الصحیح مسلم  .٢٠
 )أ/AUT٦٨٦٣١(و)أ

/ AUT٦٨٦١٥(و) أ/ AUT٦٨٦٠٦( الصحیح البخاري  .٢١
/ AUT٦٨٦١٩(و)أ

 )أ/AUT٦٨٦٣١و)ب
 )ب/ AUT٦٨٦١٢( حواشي النخبة ابن منده  .٢٢

) أ/AUT٦٨٦١٨(و)ب/ AUT٦٨٦١٢(  ابن حجر  .٢٣
)AUTو)ب/ ٦٨٦٢٥AUT٦٨٦٢٧ /

/ AUT٦٨٦٣١(و)أ/AUT٦٨٦٣٠(و)ب
 )ب

/ AUT٦٨٦٢٥(و)ب/ AUT٦٨٦١٣( توضیح النخبة ابن حجر  .٢٤
 )ب

/ AUT٦٨٦١٢(  النووي  .٢٥
 )أ/AUT٦٨٦١٨١(و)ب

 )أ/AUT٦٨٦١٣) (أ/AUT٦٨٦٣١(  الخطیب  .٢٦

 )أ/AUT٦٨٦١٣(  ابن الصالح  .٢٧

 )أ/AUT٦٨٦١٣(  البیهقي  .٢٨

 )أ/AUT٦٨٦١٣(  ابن حبان  .٢٩

 )أ/AUT٦٨٦٢٠(و) ب/AUT٦٨٦١٣(  الحاكم  .٣٠



  ١٤

 )أ/AUT٦٨٦١٤(و) ب/AUT٦٨٦١٣(  فخر الدین الرازي  .٣١

 )أ/AUT٦٨٦١٤(و) ب/AUT٦٨٦١٣(  الكعبي  .٣٢

 )ب/AUT٦٨٦١٤(و)ب/AUT٦٨٦١٣(  الغزالي  .٣٣

) ب/AUT٦٨٦٢٥(و)ب/AUT٦٨٦١٣(  السخاوي  .٣٤
)AUTو)أب/٦٨٦٠٣AUTأ/٦٨٦٢٨ (
 ) ب/AUT٦٨٦٢٨(و

 )ب/AUT٦٨٦١٤(  السبكي  .٣٥

 )ب/AUT٦٨٦١٤(  اآلمدي   .٣٦

 )ب/AUT٦٨٦١٤(  ابن الحاجب  .٣٧

 )ب/AUT٦٨٦١٥(  الشیخ قاسم  .٣٨

 )أ/AUT٦٨٦١٨(  العراقي  .٣٩

 )أ/AUT٦٨٦١٤(  إمام الحرمین  .٤٠

 )أ/AUT٦٨٦١٤( البرهان الجویني  .٤١

 )ب/AUT٦٨٦١٤( حواشي الشرح العضدي التفتازاني  .٤٢

 )ب/AUT٦٨٦١٤( شرح المواقف سید الشریف  .٤٣

 )ب/AUT٦٨٦١٥( يشرح البخار ابن العربي  .٤٤

 )ب/AUT٦٨٦١٥( الصحیح ابن حبان  .٤٥

 )أ/AUT٦٨٦٢٣(و)ب/AUT٦٨٦١٨( الجامع الترمذي  .٤٦

 )أ/AUT٦٨٦٢٣( األدب المفرد البخاري  .٤٧

 )ب/ AUT٦٨٦١٨(  ابن جماعة  .٤٨

 )أ/AUT٦٨٦٢٩(و)ب/ AUT٦٨٦٢٥(  أبو حنیفه  .٤٩

/ AUT٦٨٦٢٩) (أ/ AUT٦٨٦٢٧(  العراقي  .٥٠
 )ب/ AUT٦٨٦٣٠) (ب

 )أ/ AUT٦٨٦٢٨(  الشمني  .٥١

محمد بن سعید بن   .٥٢
 الحجاج

 )AUTب/ ٦٨٦٢٨( 

أحمد بن فارس   .٥٣
 اللغوي

 )AUTب/ ٦٨٦٢٨( 



  ١٥

أبو العباس الولید بن   .٥٤
 بر المالكي

 )AUTأ/٦٨٦٢٩( 

 )أ/AUT٦٨٦٣١(و)أ/AUT٦٨٦٢٩(  ابن عبد البر  .٥٥

 )أ/AUT٦٨٦٢٩(  محمد بن الحسن  .٥٦

 )أ/AUT٦٨٦٢٩(  أبو یوسف  .٥٧

 )ب/AUT٦٨٦٢٩(  أحمد بن حنبل  .٥٨

 )ب/AUT٦٨٦٢٩(  الحافظ السلفي  .٥٩

طاهر بن عبد اهللا   .٦٠
 الطبري

 )AUTب/٦٨٦٣٠( 

 )ب/AUT٦٨٦٣٠(  المقدسي  .٦١

 )أ/AUT٦٨٦٣١(  علي بن المدیني  .٦٢

 )أ/AUT٦٨٦٣١( األمالي ابن حجر  .٦٣

 )أ/AUT٦٨٦٢٩( األصول السرخسي  .٦٤

 )أ/AUT٦٨٦٢٨( شرح النخبة اللقاني  .٦٥

 )أ/AUT٦٨٦٢٥( التقریب النووي  .٦٦

) أ/AUT٦٨٦٢٧(و)ب/AUT٦٨٦٢٥(  زكریا األنصاري  .٦٧
) أ/AUT٦٨٦٢٨(و)ب/AUT٦٨٦٢٧(و
) أ/AUT٦٨٦٣١(و)ب/AUT٦٨٦٣٠(و
 )أ/AUT٦٨٦٣٣(و

*   *   *  
  طرق استدالله بالمصادر التي رجع إلیها: المسألة الثانیة

  استدالله بالقرآن: ًأوال
كتـــاب حالـــه حـــال أي كتـــاب فـــي القـــرآن الكـــریم مـــصدر أصـــیل لكـــل العلـــوم اإلســـالمیة، وهـــذا ال

علــوم الحــدیث، ال بــد لــه مــن االستــشهاد باآلیــات القرآنیــة فــي مختلــف القــضایا، وقــد استــشهد المــصنف 



  ١٦

، ولعلــه -كمـا هـو الحـال فـي األبحـاث الحدیثـة-بكثیـر مـن اآلیـات القرآنیـة دون عـزو اآلیـات إلـى ســورها
  .)٤٦(ًا إال نادراسار في ذلك على منهج المتقدمین في عدم عزو اآلیات لسوره

ــم طـــالب العلـــم كـــانوا حـــافظین  ـــى أن معظـ ً  والمتقـــدمون لـــم یهتمـــوا بهـــذا الجانـــب اعتمـــادا عل
  .لكتاب اهللا، وال حاجة لعزو اآلیات، ولعل المصنف سار على نهجهم

ویبدو أن المصنف كان یستشهد باآلیات من حفظه دون الرجـوع إلـى المـصحف، والـدلیل علـى 
   .)٤٧(ألخطاءذلك أنه وقع في بعض ا

  استدالله بالسنة: ًثانیا
الــسنة هــي المــصدر الثــاني للتــشریع، وبمــا أن الكتــاب یبحــث فــي علــوم الحــدیث فــإن المــصنف 

بحاجــة لالستـــشهاد باألحادیـــث النبویــة الـــشریفة أكثـــر مـــن غیرهــا، وقـــد فعـــل المــصنف ذلـــك، لكنـــه كـــان  
َّن دون اإلشـارة إلـى اسـم المـصنف، أو یذكرها مجردة عن اإلسناد ثم یذكر بعض من رواها من المحـدثی

  .)٤٨(ًاسم الكتاب أو الباب إال نادرا
ــــب  ــي مــــسألة تخــــریج األحادیــــث؛ إذ وجدتــــه أحیانــــا یرت ً كمــــا أنــــه لــــم یتبــــع منهجــــا منــــضبطا فــ ً ً

، ویقــدم أبــو داود، والترمــذي، والنــسائي، )٥٠(، فیقــدم البخــاري علــى مــسلم)٤٩(المــصنفین حــسب األفــضلیة

                                                   
َ من كان ، في قوله تعالى)ب/AUT٦٨٦٤٧ : (وجدته ذكر اسم السورة ورقم اآلیة في موضع وحید في اللوحة) ٤٦( َ ْ َ

َعدوا لله وم َ ِ َِّ ً ّ ُ َالئكته ورسله وجبریلَ ِ ْ ِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ...]٩٨:البقرة[  . 

ـــــال استـــــشهاده باآلیـــــة الكریمـــــة الـــــسابقة) ٤٧( له ینظـــــر علـــــى ســـــبیل المث ه ورس ـــــه ومالئكت ــان عـــــدوا لل ِ مـــــن كـــ ِ ِ ــــ ِـ ِ ِ ـــــِ ُ َ َُ َ ََ ََّ ً ّ ُ َْ َ
َوجبریل ِ ْ ِ َ...]٩٨:البقـرة[)  AUTالى فـي قبلهـا، وهـو لـیس منهـا لكنـه مـن قولـه تعـ" فـل: "، زاد لفـظ)ب/٦٨٦٤٧

ِ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبـك بـإذن اللـه:: اآلیة التي قبلها َِّ ِ ِْ َِ َِِّ ِ ََّ ْ ًَ َُ ََ َُ ُ ُ َْ َ َْ ْ ِ ّ َ َ...]وهـذا الخطـأ مـن ].٩٧:البقـرة
  .  ّالمؤلف ولیس من النساخ؛ ألن هذه اللفظة مذكورة في جمیع النسخ المخطوطة

قاله اإلمام القسطالني في كتاب العلم من صـحیح : " اء والمعاصرة قالففي معرض حدیثه عن اشتراط ثبوت اللق) ٤٨(
، ولعل هذا هو الموضع الوحید فـي هـذه )ب/AUT٦٨٦٣١ . (فذكر اسم صاحب المصنف والكتاب" البخاري

عنه في باب ما یذكر في المناولة، وكتاب أهل  وحكاه شارحه القسطالني: " النسخة، لكنه قال في موضع آخر
) وهذا الكالم ساقط من هذه النـسخة التركیـة، ومثبـت فـي النـسختین التونـسیة والـسوریة. (علم إلى البلدانالعلم بال

.  
  ).أ/AUT٦٨٦١٩ (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة: حین رتب الكتب الستة قال)٤٩(
التفــاق  ":د بــه مــسلم وعلــل ذلــك بقولــهّفحــین تحــدث عــن مراتــب الــصحیح قــدم مــا انفــرد بــه البخــاري علــى مــا انفــر)٥٠(

ًالعلمــاء علــى أن البخــاري كــان أجــل مــن مــسلم فــي العلــوم، وأعــرف منــه بــصناعة الحــدیث، وأن مــسلما تلمیــذه  ّ
 .("لـوال البخـاري لمـا راح مـسلم وال جــاء: "وخریجه، ولم یزل یستفید منـه ویتبـع آثـاره حتـى لقـد قـال الـدار قطنـي

AUTب/٦٨٦٤٦.(  



  ١٧

َّ یعتمــد فــي األفــضلیة المــصنف، ولــیس المــصنف، فقــد قــدم كتــاب األدب المفــرد علــى ابــن ماجــه، لكنــه ِّ
ً، وأحیانــا نجــده یرتــب المــصنفین حــسب ســنة الوفــاة، وأحیانــا ال یلتــزم بهــذا وال )٥١(للبخــاري علــى الــسنن ً

  .)٥٢(ذاك
 ومعلــوم أن معظــم المتقــدمین ال یــذكرون الكتــاب أو البــاب، إال أن أنهــم اهتمــوا بــذكر األســانید،

  .)٥٣(ٕواذا حذفوا اإلسناد، عوضوا عنه بذكر درجة الحدیث
ًأما ابن همـات فكـان یحـذف اإلسـناد، وال یلتـزم بـذكر درجـة الحـدیث دائمـا؛ فأحیانـا یـذكر درجـة  ً ّ

ً، وأحیانــا كثیــرة ال یــذكرها، وهــذا أوقعــه فــي بعــض األخطــاء؛ إذ استــشهد بــبعض األحادیــث )٥٤(الحــدیث
ــا یـــوهم أن هـــذه األحادیـــث صـــالحة الـــضعیفة، بـــل وحتـــى الموضـــوعة دون  أن یبـــین حالهـــا للقـــارئ، ممـ

  . )٥٥(لالستشهاد
                                                   

ُالراحمون یـرحمهم الـرحمن : حـدیث: ًینظر مثال)٥١( َ َ ََ ُ ُ ُْـ َّ َُّ ْ وهـذا حـدیث حـسن، أخرجـه البخـاري فـي : "، قـال بعـده"الحـدیث...ِ
  ).أ/AUT٦٨٦٢٣".(حسن صحیح: وأبو داود في سننه، والترمذي، وقال، األدب المفرد

ِمن صام رمضان وَأتبعه ستا": ینظر مثال حدیث)٥٢( ُ َ َ ََ َْ َ َ ََ َمن شوال كان ْ َ َّ َ ْ ِصیام الدهرَك ِ ْ َّ َ   أخرجـه أحمـد، ومـسلم، :قال بعـده" ِ
ـــــسائي، وابـــــن ماجـــــه ـــــو داود، والترمـــــذي، والن ـــــضلیة واألهمیـــــة فـــــإن )أ/AUT٦٨٦٦٤ (وأب ، فمـــــن حیـــــث األف

ولــو افترضــنا أنــه ) هـــ٢٤١ت(ّمقــدم علــى جمیــع مــن ذكــرهم، لكــن المــصنف قــدم علیــه أحمــد) هـــ٢٦١ت(ًمــسلما
، )هـــــ٢٧٩ت(، والترمـــذي)هــــ٢٧٥ت(مقـــدم علـــى أبـــي داود) هــــ٢٧٣ت(اعتمـــد أقدمیـــة الوفـــاة فـــإن ابـــن ماجـــه

، كما أنه قدم ابن حبان على أبي داود والنسائي، فمـن حیـث األفـضلیة همـا مقـدمان علیـه، )هـ٣٠٣ت(والنسائي
  .وأما من حیث الوفاة فإنه أقدم من النسائي لكنه متأخر عن أبي داود 

یها األحادیث مجـردة عـن اإلسـناد واستعاضـوا عـن ذلـك بـالحكم وهناك بعض المصنفین صنفوا مصنفات جمعوا ف) ٥٣(
  .جامع األصول؛ البن األثیر، ومجمع الزوائد للهیثمي وغیرهما: على الحدیث وذكر درجته مثل

ون یــرحمهم الــرحمن : حــدیث: ًینظــر مــثال)٥٤( ُالراحم َ َ ََ ُ ُ ــ ُْ َّ َُّ ْ ، وفــي )أ/AUT٦٨٦٢٣.(وهــذا حــدیث حــسن: "، قــال بعــده... "ِ
َِأرَأیتكم لیلتكم هذه ، فإنـه علـى رأس : " في الحدیث الصحیحلقوله : " لى نفي الصحبة بعد المائة قالتدلیله ع َْ ْ ْ ََ ََِّ ِ ِ َ ْ ُْ َُ ََ َ

ِمائة سنة ال یبقى َأحد ممن هو على ظهر اَألرض  ْ ِْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ ْ ََّ ِ ٍ ِ ٌِ ََ َ)."AUTكما أنه یذكر درجة الحدیث إذا كان )أ/٦٨٦٣٧ ،
َِّنضر الله امرًأ سـمع منـا : منه قد حكم على الحدیث؛ كالترمذي، ومثال ذلك حدیثصاحب المصنف الذي نقل  َِ َ َ ْ َُ َّ َّ َ

َشیئا فبلغـه كمـا سـمعه َِ َ َ ُ ََ َّ َ ًْ حـسن : رواه الترمـذي مـن حـدیث ابـن مـسعود وقـال: ، ذكـره المـصنف وعقـب علیـه بقولـه"َ
ِالراح:" -ًأیضا-، والحدیث السابق)ب/AUT٦٨٦٠٨ (لوحة: ینظر. صحیح ُمون یرحمهم الرحمنَّ َ َ ََ ُ ُ ُْ َّ ُ نقل قول ..." ْ

  ). أ/AUT٦٨٦٢٣"(حسن صحیح: "الترمذي فیه
دون أن " رواه الطبرانــي مــن حــدیث ابــن مــسعود: "وعقــب علیــه بقولــه..." اللهــم ارحــم خلفــائي : ""مــن ذلــك حــدیث) ٥٥(

  .یذكر درجة الحدیث
یــق ابــن عبــاس، ولــیس مــن طریــق ابــن مــن طر) ٦/٧٧( الحــدیث رواه الطبرانــي، فــي المعجــم األوســط : قلــت

یـا رسـول اهللا، ومـا : اللهـم ارحـم خلفاءنـا، قلنـا:" یقـولسمعت رسول اهللا : مسعود، مع اختالف في اللفظ، قال



  ١٨

ّكما أنه جانب الصواب فـي أحكامـه علـى بعـض األحادیـث، فقـد زعـم أن بعـض الحفـاظ حـسنوا 
ـــى مـــن حـــسنه، ال مــــن الحفـــاظ، وال مـــن غیـــرهم، بــــل إن )٥٦("ال غیبـــة لفاســـق: " حـــدیث ــف عل ّ، ولـــم أقــ

  .)٥٧(ث الضعیفة والموضوعةالحدیث مذكور في كتب األحادی
  :استدالله بآراء الفقهاء: ًثالثا

ّسبق القول بأن ابن همات حنفي المذهب، وصرح هو بذلك في أكثر من موضع
، وقد )٥٨(

ّظهر تأثره بالمذهب الحنفي من خالل استدالله باآلراء الفقهیة؛ إذ كان یشیر إلى تبنیه رأي الحنفیة 
، ومرة "أصحابنا الحنفیة: "نفسه إلى هذا المذهب؛ فیقول مرةعند المخالفة، وذلك من خالل نسبة 

  .ونحو ذلك" نحن معشر الحنفیة: " یقول
وقد كان یعرض أقوال الفقهاء في المسألة، ثم یذكر رأي الحنفیة بشكل واضح في إشارة منه 

  .)٥٩(ّإلى أنه یتبنى هذا الرأي، وهذا ظاهر في معظم كالمه
*   *   *  

  :جه في االقتباس والتوثیق من كتب السابقینمنه: المطلب الثالث

                                                                                                                                                       
، وذكره الزیلعي، في نصب الرایة "خلفاؤكم؟ قال الذین یأتون من بعدي یروون أحادیثي وسنتي ویعلمونها الناس

فیه أبو عیسى ابن عبد اهللا : ، وقال عن علي من حدیث ابن عباس)١/٣٤٨(في تخریج أحادیث الهدایة 
، و المنذري )١/١٢٦(ّوضاع، كما ذكره الهیثمي في مجمع الزوائد : بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب

َ، كالهما من طریق ابن عباس، ونسباه إلى الطبراني ولم یـرو هـذا الحـدیث مـن )١/٦٢(في الترغیب والترهیب  ْ ُ
الــدیلمي، فــي الفــردوس بمـأثور الخطــاب  مــن حــدیث : ًطریـق ابــن مــسعود، ورواه قریبـا مــن لفــظ الحــدیث أعـاله

اللهم ارحم خلفائي الـذین یـروون أحـادیثي وسـنتي، ویعلمونهـا للنـاس، وقـال المنـاوي بعـد ذكـر هـذا :  قالعلي
 بــن عیــسى أبــو طــاهر العلــوي تفــرد بــه أحمــد: مخرجــه الطبرانــي: عــن علــي أمیــر المــؤمنین، ثــم قــال: الحــدیث

هذا حدیث باطل، وأحمد كذاب :وفي المیزان.. كذاب: وأحمد هذا، قال الدارقطني: الهاشمي، قال الزین العراقي
  ). ٢/١٤٩(المناوي، فیض القدیر . فكان ینبغي حذفه من الكتاب

  ).أ/AUT٦٨٦١٣: (اللوحة)٥٦(
، والمــشتهر مــن الحــدیث ١/٤٨٨، والــدرر المنتثــرة١/٥٩٤، واألســرار المرفوعــة١/١٧١٨أســنى المطالــب(ینظــر ) ٥٧(

  ).١/١١٧الموضوع والضعیف والبدیل الصحیح
  ).ب/AUT٦٨٦٠٦اللوحة(ِقالئد الدرر: ینظر)٥٨(
، )ب/AUT٦٨٦٥٤(، و)أ/AUT٦٨٦٤٤(، و)ب/AUT٦٨٦١٥(ینظــــــــــــــــــر قالئــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدرر لوحــــــــــــــــــة ) ٥٩(

  ).ب/AUT٦٨٦٦٨(، و)أ/AUT٦٨٦٦٨). (أ/AUT٦٨٦٦٦(، و)أ/AUT٦٨٦٥٥(و



  ١٩

مــن خــالل تتبعــي لــبعض النــصوص المقتبــسة وجــدت أن المــصنف قــد اعتمــد علــى أقــوال مــن 
ّســبقه مــن العلمــاء، ورجــع إلــى كثیــر مــن المــصنفات، لكــن أكثــر الكتــب التــي اعتمــد علیهــا ورجــع إلیهــا 

  : ثالثة هي
  .فتح المغیث؛ للسخاوي .١
  .حجر، وشروحها المختلفةنخبة الفكر؛ للحافظ ابن  .٢
 .تدریب الراوي؛ للسیوطي .٣

ًفقد رجع إلى هذه الكتب كثیرا، لكنه لم یقتصر علیها، والجدول السابق یبین المصنفات التي 
 .رجع إلیها

أما طریقة االقتباس والتوثیق فكانت متباینة؛ ولم یكن له منهج ثابت یسیر علیه في كل 
  :  عنده على النحو اآلتيالكتاب، وكانت طریقة النقل والتوثیق

ًنقل الكالم نصا واإلشارة إلى اسم المؤلف واسم الكتاب الذي نقل منه دون ذكر الجزء .  ١
  .)٦٠(أو الصفحة

  .)٦١ (نقل الكالم نصا واإلشارة إلى اسم المؤلف دون ذكر اسم الكتاب الذي نقل منه. ٢
ب الـذي نقـل منـه دون ذكـر الجـزء نقل الكالم بالمعنى واإلشارة إلى اسم المؤلـف واسـم الكتـا. ٣

  . )٦٢(أو الصفحة
                                                   

وقد استعمل كما قاله السیوطي فـي شـرح التقریـب للنـووي : " قوله في المقدمة: ینظر على سبیل المثال ال الحصر)٦٠(
ر بفــتح الموحــدة بمعنــى الكــالم، كمــا صــرح بــه الطیبــي فــي خالصــته،  َــفــي قلیــل الخب َ)AUTفقــد ) ب/٦٨٦٠٧

، )١/٦٢(تـدریب الـراوي : ًصا فـينسب الكالم لقائله وذكر الكتاب الذي قیل فیه، وقـد وجـدت كـالم الـسیوطي نـ
  ).ب/AUT٦٨٦٥٦: (وینظر كذلك

، ّالحدیث أعم من أن یكون قول النبي: وقال الطیبي: " قوله في المقدمة: ینظر على سبیل المثال ال الحصر)٦١(
ّوالصحابي والتابعي وفعلهم وتقریرهم  وأما الحدیث في االصطالح الذي علیه المحدثون ویرادفه -ًأیضا- وقال. ّ

، فقد نسب الكالم لقائله دون ذكر ) ب/AUT٦٨٦٠٧(الخبر على الصحیح كما قاله الكمال بن أبي شریف 
، )ب/AUT٦٨٦٤٧(و)أ/AUT٦٨٦٤٧(و)ب/AUT٦٨٦٣٨(، و)أ/AUT٦٨٦٣٨: (وینظر كذلك.الكتاب

  )ب/AUT٦٨٦٥٥(و) أ/AUT٦٨٦٥٥(و
ـــــة: ینظـــر علــــى ســـبیل المثــــال ال الحـــصر)٦٢( ذكـــر مجموعــــة مــــن ) ب/AUT٦٨٦١٣(، و)أ/AUT٦٨٦١٣(اللوحـ

وكلهـا باطلـة، ونـسب ذلـك إلـى الـسیوطي فـي شـرح التقریـب، ووجـدتها : األحادیث المشتهرة علـى اللـسنة ثـم قـال
ّ للكرامیـة؛ هـم الطائفــة المنـسوبة الـى أبــي عبـد اهللا محمـد بــن : "، وكـذلك قولــه)٢/١٧٥(نـصا فـي تــدریب الـراوي

ّ حكاه السخاوي عن الحافظ ابن حجر، والخطیب، وابـن مـاكوال ّكرام بالتشدید مع فتح الكاف على المشهور كما
  .   وغیرها)ب/AUT٦٨٦٤٢(وابن السمعانى وجزم به مسعود الحارثى 
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  .)٦٣(نقل الكالم بالمعنى واإلشارة إلى اسم المؤلف دون اإلشارة إلى اسم الكتاب  .٤
 .)٦٤(نقل الكالم بالنص أو بالمعنى دون اإلشارة إلى قائله أو اسم الكتاب الذي نقل منه .٥

العلمــاء الــذین ســبقوه كــانوا ًولــم یكــن المــصنف مبتــدعا فــي الطــرق األربــع األولــى؛ فــإن أغلــب 
  .ًیستخدمونها، لكن صنیعه في الطریقة الخامسة كان مستغربا منه

  : ویالحظ على ابن همات في مسألة االقتباس والتوثیق ما یأتي
إمـا : وهذا یرجع إلـى أمـرین محتملـین ؛)٦٥(عدم الدقة في النقل من بعض المصادر .١

ٕأنه ینقل مـن حفظـه، والحفـظ یخطـئ أحیانـا، وامـا  أنـه ینقـل مـن مـصدر وسـیط، وأمیـل إلـى ً
  .ترجیح االحتمال األول

ٕ؛ وهـذا نـاتج إمـا عـن النـسیان، وامـا عــن )٦٦(عـدم توثیـق بعـض النـصوص المقتبـسة .٢
اشــتهار الكــالم عــن قائلــه، وأســتبعد االحتمــال الثالــث وهــو الــسرقة العلمیــة، وســبب اســتبعاد 

                                                   
 تـوفى النبـي: ّوقریب منه ما أسـنده المـدیني عنـه قـال: " قال العراقي: "ینظر على سبیل المثال ال الحصر قوله) ٦٣(

، وهذا ) ب/AUT٦٨٦٣٩(وهذا ال تحدید فیه" نسان من رجل وامرأةومن رآه وسمع منه زیادة على مائة ألف إ
، )ب/AUT٦٨٦٠٨ :(، وینظـر)١/٣٠٦(التقییـد واإلیـضاح : ینظـر كـالم العراقـي فـي. الكالم منقـول بـالمعنى

  ).أ/AUT٦٨٦٢٩ (و
وكان رسـول : " قال)ب/AUT٦٨٦٠٦ (، ولوحة)ب/AUT٦٨٦٠٥(ینظر على سبیل المثال ال الحصر اللوحة )٦٤(

ًوهــذا الكــالم منقــول نــصا مــن تــدریب ". فــي مــسند الفــردوس ...إلــى قولــه"...أمــا بعــد: "إذا خطــب قــال  اهللا
ُكشریح بن النعمان بـضم النـون وسـریح ابـن النعمـان: " ، وفي التمثیل لصورة المشتبه قال)١/٦١(الراوي إلـى ...ُ
بتـــصرف )٢/٣٣١(ب الــراوي،  وهــذا الكــالم منقــول مــن تــدری)أ/AUT٦٨٦٣٤"(مــن شــیوخ البخــاري:... قولــه
  . یسیر

قالئـد "(الحـدیث ...خلـق اهللا األرض یـوم الـسبت:" وقـالشـبك بیـدي أبـو القاسـم : "ًینظر مثال حـدیث أبـي هریـرة) ٦٥(
 أخـذقـال  :أبـي هریـرةمـا رواه مـسلم بـسنده مـن طریـق : وهـذا خطـأ والـصحیح) ب/AUT٦٨٦٢٢(الدرر، لوحـة

) ٢٧٨٩ح٤/٢١٩٤(صـحیح مـسلم " (الحـدیث... یـوم الـسبتلتربـةابیدي فقال خلق اهللا عز وجل  رسول اهللا
" ٍأول نــاس أول النــاس: "، وهــذا القــول معكــوس، والــصواب)ب/AUT٦٨٦٢٢(، "ٍوكقولــه أول النــاس أول نــاس

. ٍفـاغفر فـأول نـاس أول النـاس... فإن نسیت عهـودا منـك سـالفة:  یقول فیه ألبي الفتح البستي؛ عجز بیتوهو
  ). ٢/١٠٣فیض القدیر(، و)١٥/٢٣٧تفسیر القرطبي(، و)٣/٢٥٦٥دمة ابن الصالحالنكت على مق: (ینظر

كــل أمــر ذي بــال ال یبــدأ فیــه ببــسم اهللا : "بــسم اهللا الــرحمن الــرحیم؛ أي أبــدأ امتثــاال لقولــه : " ًینظــر مــثال قولــه) ٦٦(
 كتبــه بهــا نبــي الــرحمن الــرحیم؛ فهــو أقطــع؛ رواه الرهــاوي فــي األربعــین؛ مــن حــدیث أبــي هریــرة، وتــصدیر ال

  .   ولم یذكره المؤلف) ١/٥٥(ًهذا الكالم منقول نصا من تدریب الراوي" مشهور في الصحیحین وغیرهما
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المواضــیع، ویــدل علــى ذلــك كثــرة االحتمــال الثالــث أنــه اهــتم بمــسألة التوثیــق فــي كثیــر مــن 
  المصادر التي رجع إلیها،وأرجح االحتمال األول؛ وهو النسیان؛ وهذا ال یسلم منه أحد

عدم الدقة في العزو إلى بعض المصادر، وهذا ناتج عن وهـم المـصنف ولـیس لـه  .٣
 . )٦٧(احتمال آخر

ي نقـــل منـــه مـــا وقـــد شـــكلت نـــسبة االقتباســـات التـــي ذكـــر فیهـــا اســـم المؤلـــف واســـم الكتـــاب الـــذ
ّتقریبا، في حین كانت االقتباسات التي یذكر اسـم المؤلـف وال یـذكر اسـم الكتـاب أقـل مـن %) ٥٠(نسبته ً

 ّذلك، وأقل منها االقتباسات التي لم یذكر اسم الكتاب وال اسم المؤلف

 المبحث الثالث 

  َّمنهج ابن همات في علوم الحدیث
*   *   *  

  :الحدیثمنهجه في تعریف : المطلب األول
  . لم یختلف تعریفه للحدیث لغة عن تعریف غیره

 ، ما أضیف إلى النبي- یرادفه الخبر على الصحیح- : وأما في االصطالح فعرفه بقوله 
ًأو إلى الصحابي، أو من دونه قوال أو فعال أو تقریرا أو صفة، حتى الحركات، والسكنات : وقیل ً ً

  .)٦٨("َالواقعین في الیقظة والمنام
  : ظ على تعریفه ما یأتي یالحو
ومعنى : " ذهب إلى أن الخبر، واألثر، والسنة، والحدیث، جمیعها بمعنى واحد، إذ قال. ١

ًهو الحدیث مطلقا سواء كان مرفوعا إلى النبي: ًاألثر اصطالحا ً أو كان غیر مرفوع، بأن كان ، 
ّالسنة :  ویرادفه؛ أي الحدیث: "وأضاف ،)٦٩ (ًموقوفا على الصحابي، أو من دونه، وهذا على المعتمد

                                                   
 كذا اقتصر علیـه شـیخ اإلسـالم الحـافظ ابـن حجـر فـي شـرح ما أضیف أي نسب إلى النبي: " ًینظر مثال قوله) ٦٧(

لم أجده في شـرح البخـاري كمـا أشـار المـصنف، وهذا الكالم ) أ/AUT٦٨٦٠٨(البخاري، وحكاه عنه السیوطي
 إلـى الحـافظ ابـن حجـر فـي شـرح -ًأیـضا–ولكن وجدته بالمعنى في شـرح نخبـة الفكـر، وكـذلك نـسبه الـسیوطي 

تـــدریب (، و)١٤ابـــن حجـــر، نزهـــة النظـــر شـــرح نخبـــة الفكـــر فـــي مـــصطلح أهـــل األثـــر ص: : (ینظـــر. النخبـــة
  .  ً كما مر آنفا في مطلب استدالله بالقرآن، كما أنه أخطأ في بعض اآلیات)١/١٨٣الراوي

  ).أ /AUT٦٨٦٠٨ ب، و/AUT٦٨٦٠٧(قالئد الدرر اللوحة: وینظر)أ٢(نتیجة االنظر، اللوحة)٦٨(
 ).ب +أ/AUT٦٨٦٠٩ قالئد الدرر، لوحة: ینظر)٦٩(
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، وهو في هذا )٧٠(وبالعكس" ٌسنة:" فكل حدیث أو خبر أو أثر... ًأیضا، كما یرادفه الخبر، واألثر
  .)٧١(یأخذ برأي جمهور المحدثین

َذكر اإلضافة إلى الصحابي ومن دونه بصیغة التمریض، وقد أشار إلى ذلك بقوله. ٢ َ " :
ًوانما ذكرته بصیغة التمریض تبعا ٕ للكمال ابن أبي شریف، واال فمن حیث النظر هو المعتبر، وذلك ٕ

لجعلهم الموقوف، والمقطوع من مسائل هذا الفن، فیقتضي اندراجهما في موضوعه الذي هو الحدیث، 
 . )٧٢(ّودعوى التغلیب تكلف

َذكر الصفة مطلقا، ولم یفرق بین الصفة الخلقیة. ٣ ً َ بضم - ُوالصفة الخلقیة-بفتح الخاء- َ
  .، وكان األولى به أن یذكر ذلك، كما فعل جمهور المحدثین- ءالخا

حتى الحركات، والسكنات الواقعین في : " هذا التعریف فیه زیادة على تعریف الجمهور.٤
ْویبدو أنه تابع السخاوي في ذلك، فقد ذكر هذا نصا في تعریفه للحدیث، كما أن ذكر " َالیقظة والمنام ِ ً

  . )٧٣(خاويًالصفة مطلقا مأخوذ من الس
  :منهجه في تقسیم الحدیث من حیث عدد الرواة: المطلب الثاني

  .المتواتر، واآلحاد: َّقسم ابن همات الحدیث من حیث عدد الرواة إلى قسمین
  :ّوقد قسمه إلى قسمین : الحدیث المتواتر: ًأوال 

ب ولو من وهو ما رواه كثیرون تحیل العادة تواطؤهم على الكذ:  ما له طبقة واحدة:أولهما
 بقدم )٧٥( ال معقول؛ لجواز الغلط فیه؛ كخبر الفالسفة)٧٤(غیر قصد، واستند إلى أمر محسوس

ٕ، فإنه ال یفید العلم، فال یكون متواترا وان كان خبر كثیرین)٧٦(العالم ً)٧٧(.  

                                                   
  ).أ /AUT٦٨٦٠٩ قالئد الدرر، لوحة: ینظر)٧٠(
، و العتر، منهج )١/٤٠(ري، توجیه النظر إلى أصول األثر ، و الجزائ)١/٤٠(ابن جماعة، المنهل الروي :ینظر) ٧١(

وذهب فقهاء خراسان إلى التفریق بینهما فیما ذكره ابن الصالح فقد نقـل ).٢٧-٢٦ص(النقد في علوم الحدیث 
واألثـر مـا یـروى عـن الـصحابة الخبر ما یروى عن النبـي: الفقهاء یقولون :   أنه قال القاسم الفورانييأبعن 
 )١/٢٧( ابن الصالح في علوم مقدمة.(  

  ).أ /AUT٦٨٦٠٨ قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٧٢(
 ).١/٢٩(، وكذلك ابن الملقن، خالصة البدر المنیر )١/١٠(السخاوي، فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث : ینظر)٧٣(

: ینظـر. الخبـرالجماعة التي استندت في اإلخبـار إلـى اإلحـساس بـالمخبر بـه؛ هـي المثبتـة ألصـل  "المقصود أن )٧٤(
 ). ١/١٠٩٢توجیه النظر إلى أصول األثر للجزائري(

بنـــدقلیس كـــان فـــي عـــصر داود علیـــه الـــسالم، ثـــم فیثـــاغورس، ثـــم ســـقراط، ثـــم أفالطـــون، ثـــم  : أعظمهـــم خمـــسة) ٧٥(
 ).٣١-١/٣٠كشف الظنون:(ینظر. أرسطالیس، ولهم تصانیف في جمیع أنواع الفنون
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  ما رواه كثیرون تحیل العادة تواطؤهم على الكذب مع كونهم رووه عن مثلهم في :ثانیهما
  .)٧٨(ٕورة وان تغایر نوعها، مع انضمام القرائن المتصلةالكثرة المذك

األحوال الزائدة على أقل العدد : ونعني بالقرائن: "بقوله" القرائن المتصلة: " ّ وبین معنى قوله
ِاألحوال الالزمة لنفس الخبر أو المخبر بكسر : ، والمتصلة)٧٩(الصالح للمتواتر كما في شهود الزنا  ُ

َالموحدة أو المخبر ع   .)٨٠("نهُ
: "   ّواشترط في المتواتر أن یفید العلم بنفسه، وبین كیفیة  إفادة الحدیث العلم بنفسه بقوله

 لكنه جعل حصول العلم )٨١("ٍومعنى إفادته العلم بنفسه؛ أن كثرة  العدد في الناقلین كاف في اإلفادة
، )٨٢(انة، والتقوى، والمروءةالیقیني متوقف على انضمام أحوال الناقلین من اتصافهم باألمانة، والدی

ًولم یشترط عددا معینا لحصول التواتر، فقال ما حصل  :البن الساعاتي الضابط كما في البدیع؛: " ً
َإذ المدارالعلم عنده وهو المراد بقولي؛  َ ً أي العلة في كونه متواترا؛ كثرة تفید العلم بصدقه مجردا، أو ِ ً

ِ المذكورة؛ مدارا لمنعها في العادة من نسبة الكذب إلى المخبر، ٕمع القرینة المتصلة، وانما كانت الكثرة ْ ُ ً
ًوألنا كما في البدیع قاطعون بالصدق من غیر علم بعدد خاص ال متقدما وال متأخرا ً ٍ ّ")٨٣(.  

ّثم بین أن العلم الحاصل بالمتواتر؛ إن كان حصوله بكثرة العدد في رواته فهو مطرد؛ أي  ّ
ٕ من الناس؛ إلطراد العلة وعدم اختالفها، وان كان حصول العلم متفق في حصوله لكل من بلغه

                                                                                                                                                       
اإلســـكندر األفرودیـــسي، وثامـــسطیوس، :  بعـــد أرســـطالیس وكـــان مـــن تالمذتـــهإن القـــول بقـــدم العـــالم إنمـــا اشـــتهر)٧٦(

ینظـر . وفورفوریـوس، وصـنف فـورقلس المنتـسب إلـى أفالطـون فـي هـذه المـسألة كتابـا وأورد فیـه خمـس شـبهات
  ).١٥٠-٢/١٤٩الشهرستاني، الملل والنحل .( هذه الشبه والرد علیها في

  ). أ /AUT٦٨٦١١ (،و)ب /AUT٦٨٦١٠ (، وقالئد الدرر،اللوحة ) أ٣(و) ب٢(اللوحة: نتیجة النظر: ینظر)٧٧(
أن الجماعــة الثانیــة تلقــت الخبــر عــن الجماعــة ومعنــى ذلــك ). ب /AUT٦٨٦١٠ (قالئــد الــدرر اللوحــة: ینظــر)٧٨(

 .األولى التي استندت في اإلخبار إلى اإلحساس بالمخبر به

سا على شهود الزنا، وقد اختلف العلماء في تعیین الحد األدنـى قیا" أربعة: "یفهم من كالمه أن أقل العدد للمتواتر) ٧٩(
: اثنـي عـشر ، وقیـل: عشرة، وقیل: سبعة، وقیل: خمسة، وقیل: في التواتر، فمنهم من عینه في األربعة، وقیل

 )١٥ابن حجر، نزهة النظر ص :(ینظر. غیر ذلك:سبعین، وقیل: خمسین، وقیل: أربعین، وقیل

  ).أ /AUT٦٨٦١١ (اللوحةقالئد الدرر : ینظر)٨٠(
 ).أ /AUT٦٨٦٠٩ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨١(

 ).أ /AUT٦٨٦١١ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨٢(

 ).أ /AUT٦٨٦١٢ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨٣(



  ٢٤

باحتفاف القرائن المتصلة، فال یطرد للكل فیحصل لمن قامت القرینة عنده، وال یحصل لغیرهم؛ لعدم 
   .)٨٤(قیامها عندهم، وذكر أن هذا هو المختار، والصحیح من أقوال ثالثة، ونسبه إلى السبكي

وأما ما یفید العلم بمعونة : " فاد العلم بالقرائن المنفصلة فقالواستثنى من المتواتر ما أ
الواحد نصف االثنین، : ًالقرائن المنفصلة، أو بواسطة العلم بمضمون الخبر ضرورة، أو نظرا؛ كقولنا

  . )٨٥("ًوالعالم حادث، فإنه ال یكون متواترا 
نت عقلیة؛ كخبر جماعة هي األحوال الخارجة عن نفس الخبر سواء كا: "والقرائن المنفصلة

، أو حسیة؛ كخبر بأن النفي واإلثبات ال یجتمعان، وكخبر جماعة موافق لخبر اهللا، وخبر رسوله
جماعة عن عطشهم، وجوعهم لظهور أثار ذلك علیهم، أو عادیة؛ كخبر جماعة عن موت والدهم 

ٕة، وان أفادت مع شق الجیوب، وضرب الخدود، والتفجع علیه، فهذه األخبار ال تكون متواتر
  .)٨٦("العلم

اآلحاد ما لم : وقد أدخل في اآلحاد  كل ما لم یبلغ حد التواتر، فقال: حدیث اآلحاد: ًثانیا
ّینته إلى التواتر، مشهورا، كان، أو عزیزا، أو غریبا، فیستعمل في كل منها، استعمال الكلي في  ّ ً ً ًّ

  .)٨٧(-ًأیضا- ٍخبر واحد: جزئیاته، ویقال لكل منها
انحصرت األنواع في ثالثة ال رابع لها عند : "ر اآلحاد في ثالثة أنواع فقالوقد حص

  .)٨٨("المشهور، والعزیز، والغریب: المحدثین
  .)٨٩(ما رواه ثالثة، والثاني ما رواه اثنان، والثالث ما رواه واحد: فاألول

النوع من ، وهي أول مرتبة یتحقق فیها هذا )٩٠ (ما رواه ثالثة: " المشهور فعرفه بأنهأما
ّاآلحاد، واال فما لم یبلغ حد التواتر فهو مشهور ّ ٕ")٩١(.  

                                                   
 ). ب/AUT٦٨٦١٤(قالئد الدرر اللوحة: ینظر) ٨٤(

  ).أ /AUT٦٨٦١١ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨٥(
 ).ب /AUT٦٨٦١١ (ر اللوحةقالئد الدر: ینظر)٨٦(

 ).أ /AUT٦٨٦١٠ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨٧(

 ).ب /AUT٦٨٦١٢ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٨٨(

 ).ب /AUT٦٨٦١٢ (قالئد الدرر اللوحة: ، وینظر شرحه في)ب٣(و)  أ ٣(اللوحة: نتیجة النظر: ینظر)٨٩(

ابـن حجـر، شـرح نخبـة الفكـر فـي مـصطلح .( اثنـینما له طرق محصورة بأكثر مـن: عرفه الحافظ ابن حجر بقوله)٩٠(
ویبــدو أن  ) ٢/١٧٣تـدریب الـراوي .(الـذي تزیـد نقلتـه علـى ثالثـة: ،وعرفـه الـسیوطي بقولـه)١٤أهـل األثـر، ص

 .المصنف أخذ بقول السیوطي كما هو واضح من كالمه

  ).ب /AUT٦٨٦١٢ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٩١(



  ٢٥

ّثم بین أن مصطلح المشهور قد یطلق على األحادیث التي اشتهرت على األلسنة فقال في 
" وقد یطلق المشهور على ما اشتهر على األلسنة سواء كان له إسناد أم ال فیشمل الموضوع: " المتن

من األحادیث الصحیحة والحسنة والضعیفة والموضوعة مما اشتهر ، وفي الشرح  ذكر نماذج )٩٢(
  .)٩٣(على األلسنة، وحكم على كل منها

وفي حواشي النخبة قال ابن مندة، وقرره : ما رواه اثنان، ثم قال: "ّالعزیز فعرفه بأنهوأما 
 المشهور عموم فعلى هذا یكون بینه وبین أن العزیز ما یرویه اثنان أو ثالثة،: ابن الصالح، والنووي

  .)٩٤(ّوخصوص من وجه، وخص بعضهم المشهور بالثالثة والعزیز باالثنین واختاره المص
ًثم بین أن أن خبر الواحد مطلقا ال یفید العلم بنفسه وال بالقرائن المتصلة، ولكنه یفید العلم  ّ ّ ّ

ابن حجر كما صرح إن هذا هو المختار عند شیخ اإلسالم الحافظ : بانضمام القرائن المنفصلة، وقال
، ومثل لما یفید العلم )٩٥(ًوفاقا لآلمدي، وابن الحاجب، في أصولیهما" نخبة الفكر: "به في كتابه

ًبالقرائن المنفصلة من خبر الواحد، ما كان  مخرجا في الصحیحین، أو كان مشهورا رواه ثالثة  ً
ًفأكثر، وكان سالما من ضعف الرواة، وعلل اإلسناد، أو كان مسلسال  باألئمة الحفاظ المتقنین ولم ً

ًیكن غریبا سواء أكان عزیزا أو مشهورا ً ً)٩٦(.  
ًثم بین المصنف أن خبر الواحد مفید للظن مطلقا  ّ ْسواء احتفت - عند أصحابه من الحنفیة–ّ

ًبه القرائن أم ال ، وان تفاوتت طبقات الظنون قوة وضعفا، وأضاف أن كون الحدیث عزیزا لیس  ً ٕ
ًن صحة الحدیث ال تتوقف على روایة اثنین خالفا لمن زعمه؛ كأبي علي ًشرطا لصحته؛ أي أ

الجبائي من المعتزلة، ونقل عن ابن العربي أن العزیز هو شرط البخاري في صحیحه، ونقل عنه أنه 
ٕوانما بنى البخاري كتابه على حدیث یرویه أكثر من واحد، أصرح من هذا ما ذكره في شرح : قال

                                                   
  ). ب٣(اللوحة: نتیجة النظر: ینظر)٩٢(

  ).ب /AUT٦٨٦١٣ (، و)أ /AUT٦٨٦١٣ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٩٣(
ـــ " الحــافظ ابــن حجــر: "هــو": المــص:"المقــصود بـــ) ٩٤( : كمــا وضــحه المــصنف فــي الــصفحة نفــسها فــذكر أن المــراد ب

ـــــــه فـــــــي هـــــــذه المقدمـــــــة": المـــــــص" قالئـــــــد الـــــــدرر : ینظـــــــر". هـــــــو الحـــــــافظ ابـــــــن حجـــــــر، وهـــــــو المقتـــــــدى ب
وقول ابن مندة الذي أشار إلیـه المـصنف، ذكـره الـصنعاني فـي توضـیح األفكـار .  ) ب/AUT٦٨٦١٢(اللوحة

الـــصنعاني، توضـــیح األنظـــار لمعـــاني تنقـــیح األنظـــار ".( واختـــاره الحـــافظ ابـــن حجـــر: "ًنـــصا، وقـــال فـــي آخـــره
 العزیـز وهـو أن ال یرویـه أقـل مـن اثنـین عـن اثنـین، وسـمي بـذلك إمـا لقلــة:"وقـال الحـافظ ابـن حجـر) .٢/٤٠٦

َّوجوده، واما لكونه عز  ).١٥شرح النخبةص(أي قوي بمجیئه من طرق أخرى-ٕ

  ).أ /AUT٦٨٦١٥ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٩٥(
 ).أ /AUT٦٨٦١٥ (، و)ب /AUT٦٨٦١٤ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٩٦(



  ٢٦

وهو مذهب : أن الحدیث ال یثبت حتى یرویه اثنان قال:  مذهب الشیخینكان: الموطأ حیث قال
ّ، ثم نقل المصنف اعتراض ابن حبان على باطل، بل روایة الواحد عن الواحد صحیحة إلى النبي

والعجب منه كیف یدعي علیهما ذلك، ثم یزعم أنه مذهب باطل، فلیت : " قول ابن العربي بقوله
ّرطا ذلك إن كان منقوال فلیتبینه، و إن كان عرفه باالستقراء فقد وهم في شعري من أعلمه بأنهما اشت

  .)٩٧ (".ذلك
«  البخاري لم یذكر شرطه في كتابه، ولم یضع مقدمة لكتابه، لكنه بدأ كتابه بحدیث:قلت

َإنما اَألعمال بالنیات ، وانما لكل امرئ ما نوى ََ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ َّ َّْ ِّ ُ ِ ِِٕ َِّّ ٍتفرد به یحیى بن سعید وهذا الحدیث » الحدیث...ُ ِ َ ُ ْ َْ َ
ِاَألنصارى عن محمد بن إبراهیم التیمى عن علقمة بن وقاص اللیثى عن عمر بن الخطاب عن  َّ َ ْ َْ َ ّْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُُ َ َّ ِّ ِ َِّ ٍ َّ َ َ َ َّ َِ َّ ِ َ ْ

إن البخاري اشترط أن : ُ، فقد وجد التفرد في الحلقات األربع األولى، وهذا ینقض قول من قالالنبي
في ً صحیحه حدیثا حتى یرویه اثنان في كل حلقة من حلقات اإلسناد، فقد ادعى الحاكم ال یخرج في

المدخل إلى اإلكلیل أن شرط البخاري ومسلم أن ال یذكر إال ما رواه صحابي مشهور له راویان ثقتان 
 عنه فأكثر ثم یرویه عنه تابعي مشهور بالروایة عن الصحابة له أیضا راویان ثقتان فأكثر، ثم یرویه

 المیانشي إن شرط، ونقل ابن الملقن عن من أتباع األتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط
اثنان  إال ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول اهللا ماأن ال یدخال فیهفي الصحیحین  الشیخین

كل واحد من فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعین فأكثر وأن یكون عن 
  .)٩٨(التابعین أكثر من أربعة

أن یخرجا الحدیث فشرط البخاري ومسلم : " والصواب ما ذهب إلیه المقدسي حیث قال
ٕ وان ،؛ فحسنًالمجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور، فإن كان للصحابي راویان فصاعدا

  .)٩٩("اهّ واحد وصح ذلك الطریق إلى ذلك الراوي، أخرجٍلم یكن له إال راو
إن كان غرابته في  : "وأما الحدیث الغریب فنقل المصنف أقوال العلماء في الغریب فقال

فإن روى عن ...التابعي؛ بأن لم یروه عن أحد من الصحابة إال هذا التابعي، فهو فرد مطلق
ن رواه ٕسواء استمر التفرد أم ال؛ بأن رواه عنه جماعة، وا" الفرد المطلق: "الصحابي تابعي واحد فهو

                                                   
 ). ب /AUT٦٨٦١٥ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)٩٧(

 ).٦٨ص(ابن الملقن، المقنع في علوم الحدیث : ینظر)٩٨(

 ).١٨-١٧ص(المقدسي، شروط األئمة الستة )٩٩(



  ٢٧

ًعن الصحابي أكثر من واحد، ثم تفرد عن أحدهم واحد، فهو الفرد النسبي، ویسمى مشهورا، فالمدار 
  .)١٠٠(على أصله، وهذا التفرد ال یمنع من الصحة، ونسب ذلك إلى ابن حجر وأتباعه

الذي علیه النووي في التقریب، وكذا زین الدین العراقي في مصطلح : "ًثم نقل قوال آخر فقال
 ما تفرد به واحد عن جمیع الرواة في أي موضع كان من الفرد المطلقحدیث، وابن الصالح؛ أن ال

ما كان بالنسبة إلى جهة خاصة؛ كقولهم تفرد به أهل مكة، أو الشام، أو فالن عن : والنسبيالسند، 
ن ً، وأضاف المصنف أن الحدیث قد یكون متنه مشهورا، ولكنه غریب من جهة السند؛ كأ)١٠١("فالن

یشتهر المتن بروایة جماعة من الصحابة فینفرد ثقة بروایته عن صحابي آخر ال یعرف عنه؛ أي 
عن ذلك الصحابي إال من طریق ذلك الثقة الذي تفرد به عنه، وهذا المتن الذي غرابته من جهة 

  .)١٠٢(سنده هو ما یقول فیه الترمذي في جامعه هو غریب من هذا الوجه
  :ً اإلسناد ماهیة ونوعا وفیه مسائلمنهجه في: المطلب الثالث
  : تعریف السند: المسألة األولى

  .ونسب ذلك التعریف إلى الطیبي" رفع الحدیث إلى قائله: " عرف المصنف اإلسناد بأنه
ِ وهو مأخوذ من السند؛ وهو ما ارتفع وعال عن سفح الجبل؛ ألن المسند یرفعه إلى قائله، أو  ْ ُ

ًد، فسمى اإلخبار عن طریق المتن سندا؛ العتماد الحفاظ في صحة فالن سند؛ أي معتم: من قولهم َّ
المحدثون یستعملون السند واإلسناد لشيء : "، وقال نقال عن ابن جماعة"الحدیث وضعفه علیهما

  .)١٠٣("واحد
  :أقسام السند بالنسبة لعدد الرواة: المسألة الثانیة

ّي اإلسناد یعد أحد السنن التي هو أحد خصائص األمة اإلسالمیة، وطلب العلو فاإلسناد 
َیسعى المحدثون لتحصیلها، ولذلك استحبوا الرحلة في طلب الحدیث، ونقل عن اإلمام أحمد أنه قال ِ ُ :

: ، وقال الحاكم النیسابوري)١٠٥( ألن علوه یبعد عن الخلل؛)١٠٤(طلب اإلسناد العالي سنة عمن سلف
َیا محمد أَتانا رسولك فزعم ... «: اإلعرابي، ثم ذكر حدیث "وفي طلب اإلسناد العالي سنة صحیحة" َ َ ََ َُ َ ُ ُ َ َُ َ َّ

                                                   
 ). أ/ AUT٦٨٦١٨ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٠٠(

 ). أ/ AUT٦٨٦١٨ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٠١(

 ). ب/ AUT٦٨٦١٨ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٠٢(

 ) .١/٣٠(ي، وینظر قول ابن جماعة في المنهل الرو)أ/ AUT٦٨٦١٩ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٠٣(

ـــــــروي)١/١٥٠(مقدمـــــــة ابـــــــن الـــــــصالح)١٠٤( تـــــــدریب (، و)٢/٤١٩الـــــــشذا الفیـــــــاح: (، وینظـــــــر)١/٧٧(، والمنهـــــــل ال
 ).٢/٣٩٩وتوضیح األفكار(، و)٢/١٦٠الراوي

 ).١/٧٧(المنهل الروي: هذه الزیادة ذكرها ابن جماعة في)١٠٥(



  ٢٨

َلنا َأنك تزعم َأن الله َأرسلك قال  َ َ ََ ََ ْ َ َُّ َّ ُ َْ َّ َصدق« َ َ  وهذا حدیث مخرج في المسند : "، ثم قال»الحدیث ...َ
 وفیه دلیل على إجازة طلب المرء العلو في اإلسناد وترك اإلقتصار على النزول ،)١٠٦(الصحیح لمسلم

  .)١٠٧(" ٕفیه وان كان سماعه عن الثقة
 : وقد قسم المصنف اإلسناد بالنسبة لعدد الرواة إلى قسمین

ما كانت قلته مقصودة إلى نهایة : الضرب األول:  القلیل وهو على ضربین:القسم األول
  .؛ إلطالقه عن التقیید"العلو المطلق: "السند؛ فهو

: لسند لم یعقبه الكالم المسند، فهوما كانت القلة في موضع من ا:  والضرب الثاني
العلو النسبي؛ إذ هو بالنسبة إلى ذلك الراوي فقط من غیر التفات إلى من فوقه من الرواة إلى نهایة 

ًالسند قلیال كان أو كثیرا  ً.  
  . نزول مطلق ونسبي:  على ضربین-ًأیضا- الكثیر؛ وهو: القسم الثاني

، "البدل: "وثانیهما" الموافقة: "لنزول قسمان أحدهمامن العلو وا: ویندرج في النسبي منهما أي
  .)١٠٨("المصافحة: "وثانیهما" المساواة: "أحدهما: المطلق والنسبي قسمان آخران: ویندرج في العلوین

 وهو الوصول إلى شیخ أحد المصنفین من غیر ":الموافقة" :فاألول من األقسام األربعة
  . )١٠٩(طریقه

  .)١١٠(صول إلى شیخ شیخ المصنف وهو الو":البدل: "والثاني 
  . )١١١(استواء عدد اإلسناد مع إسناد أحد المصنفین: وهي: "المساواة: "والثالث 

                                                   
 ).١٢(، كتاب اإلیمان، باب السؤال عن أركان اإلسالم برقم)١/٤١(رواه مسلم )١٠٦(

 ). ١/٤٠(الحاكم النیسابوري، معرفة علوم الحدیث، : ینظر)١٠٧(

 ). أ/ AUT٦٨٦١٩ (، و)ب/ AUT٦٨٦١٨ (قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٠٨(

كمــا لــو وقــع لنــا حــدیث قــي البخــاري إلــى قتیبــة؛ شــیخ : "، ومثــل لــه المــصنف بقولــه)ب٤(نتیجــة النظــر، اللوحــة)١٠٩(
ً الطریــق الــذي فیـه البخــاري كــان بیننــا وبــین شــیخه أحــد عــشر راویــا البخـاري، عــشاري اإلســناد، فلــو روینــاه مــن

العــدد المنتهــي إلــى البخــاري للعــدد لموافقــة  ٕنــازل بدرجــة، وهكــذا، وانمــا ســمي بالموافقــة؛: ٍعــال، والثــاني: فــاألول
 ).ب/ AUT٦٨٦١٩ (قالئد الدرر، اللوحة .المنتهي إلى شیخه

كالوصــول إلــى شــیخ شــیخه؛ كاإلمــام مالــك، فإنــه : ه المــصنف بقولــه، ومثــل لــ)ب٤(نتیجــة النظــر، اللوحــة: ینظــر)١١٠(
شــیخ قتیبــة الــذي هــو شــیخ البخــاري، فلــو روینــا فــي البخــاري ذلــك الحــدیث بعینــه إلــى مالــك بروایــة عبــد اهللا بــن 

 (قالئــــد الــــدرر. ًمــــسلمة القعنبــــي عنــــه بــــدال عــــن قتیبــــة كـــــان بیننــــا وبــــین مالــــك كمــــا بیننــــا وبـــــین قتیبــــة

AUTب/٦٨٦١٩.( 

ـــه)١١١( ـــه بقول ـــى النبـــي: وهـــو: "ّوعرفـــه المـــصنف، ومثـــل ل ـــراوي إل ـــى مـــن اســـتواء عـــدد اإلســـناد الكـــائن مـــن ال  أو إل
 ؛ هـذا فـي العلـو المطلـق، أو تـساوي العـدد مـن إلـى النبـي" ... وقال في الـشرح)أ٥نتیجة النظر، اللوحة(دونه



  ٢٩

  .)١١٢(االستواء في العدد مع إسناد تلمیذ المصنف:  وهي"المصافحة: "والرابع
وتعریف المصنف لهذه األصناف األربعة موافق لتعریفها عند الحافظ ابن حجر في : قلت

  .)١١٣(النخبة
ّوقد بین المصنف أن العلو مرغوب فیه إذا كان رجاله ثقات؛ لقربه إلى الصحة أكثر من 

أي -النازل، لكن النزول له مزیة على العلو إذا كان رجاله  أوثق، أو احفظ، أو أفقه، أو االتصال فیه
  .)١١٤(  الحسن علي بن المفضل المقدسييأب أظهر، واستشهد بقول - في اإلسناد النازل

  .)١١٥(خیر من العلي عن الجهال والمستضعفینا**وایة بالنزول عن الثقات األعدلینا ّإن الر
  :أنواع الحدیث بالنظر إلى العالقة بین رواته: المسألة الثالثة

  :تحدث المصنف عن بعض هذه األنواع، ومنها 
                                                                                                                                                       

و النـسبي؛ كـشعبة بـن الحجـاج، وكمالـك، ٍالـراوي إلـى مـن دونـه؛ أي إلـى راو وقـع فـي أثنـاء الـسند وهـذا فـي العلـ
 أو والثوري، والـشافعي، والبخـاري، ومـسلم ونحـوهم ویكـون ذلـك التـساوي مـع إسـناد أحـد المـصنفین إلـى النبـي

  ).ب/ AUT٦٨٦١٩(، اللوحةقالئد الدرر".إلى من دونه

ٕوانمـا : "  هـذه التـسمیة بقولـه، وعلـل)أ٥نتیجة النظر، اللوحـة(االستواء مع إسناد المصنف: "وعرفه المصنف بقوله)١١٢(
سمي هذا النوع بالمصافحة؛ ألن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بین المتالقیین؛ فـالراوي لمـا سـاوى إسـناده 

  ).ب/ AUT٦٨٦١٩ (، اللوحةقالئد الدرر". إسناد تلمیذ ذلك المصنف كان كأنه لقي المصنف فصافحه
هــي الوصــول إلــى شــیخ أحــد المــصنفین مــن غیــر : الموافقــة : " لــهفقــد عــرف الحــافظ ابــن حجــر هــذه األنــواع بقو)١١٣(

استواء عدد اإلسناد من الراوي إلى آخر مع إسـناد : الوصول إلى شیخ شیخه كذلك، والمساواة : طریقه، والبدل
، وأمــا الحــافظ ابــن )١/٢١(نخبــة الفكــر: ینظــر. االســتواء مــع تلمیــذ المــصنف: أحــد المــصنفین، والمــصافحة 

فمثـل أن یقـع لـك هـذا العلـو عـن شـیخ غیـر شـیخ مـسلم : وأمـا البـدل : " ار إلى هذه األنواع، بقولهالصالح فأش
إنه موافقة عالیـة فـي شـیخ : هو مثل شیخ مسلم في ذلك الحدیث، وقد یرد البدل إلى الموافقة فیقال فیما ذكرناه 
یــه اســم الموافقــة والبــدل لعــدم شــیخ مــسلم، ولــو لــم یكــن ذلــك عالیــا فهــو أیــضا موافقــة وبــدل، لكــن ال یطلــق عل

أن یقل العدد في إسنادك ال إلى شیخ مسلم وأمثاله، وال إلـى - في أعصارنا-فهي: االلتفات إلیه، وأما المساواة 
بحیـث یقـع شیخ شیخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك؛ كالـصحابي، أو مـن قاربـه، وربمـا كـان إلـى رسـول اهللا

ثــل مــا وقــع مــن العــدد بــین مــسلم وبــین ذلــك الــصحابي، فتكــون بــذلك مــن العــدد م-مــثال-بینــك وبــین الــصحابي
فهـي أن تقـع هـذه المـساواة التـي وصـفناها : مساویا لمسلم مثال في قرب اإلسـناد وعـدد رجالـه، وأمـا المـصافحة 

لشیخك، ال لك، فیقع ذلك لك مصافحة؛ إذ تكون كأنك لقیت مسلما في ذلك الحدیث، وصافحته بـه؛ لكونـك قـد 
كـأن شـیخي : فـإن كانـت المـساواة لـشیخ شـیخك كانـت المـصافحة لـشیخك فتقـول خك المساوي لمـسلم، لقیت شی

 ).١/١٥٠ مقدمة ابن الصالح.(سمع مسلما وصافحه

ُنسبه إلیه الحافظ ابن جماعة) ١١٤( ََ  ).١/٧١المنهل الروي:  (ینظر-رحمه اهللا-َ

   ).أ/ AUT٦٨٦٢٠(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١١٥(



  ٣٠

  وربما اكتفى الحاكم فیه،المتقاربون في السن واإلسنادهم :  واألقران:روایة األقران.١
الراویان  : "، وقد عرفهما المصنف بقوله)١١٦("ٕبالتقارب في اإلسناد وان لم یوجد التقارب في السن
القرینان إن روى أحدهما عن اآلخر سواء روى : ّاللذان اشتركا في السن أو األخذ عن المشایخ، وهما

  .)١١٧("اآلخر عنه أم ال
ًوذكر المصنف مثاال◌ على روایة األقران فقط  بن قدامة عن زهیر، وال عكس، روایة زائدة: ً

ال احفظ :" وروایة یزید بن عبد اهللا بن أسامة عن إبراهیم بن سعد، وال عكس، واستشهد بقول الحاكم
أي عن یزید بن عبد اهللا - ال احفظ إلبراهیم بن سعد عنه؛: " - ًأیضا- ، وقوله"لزهیر عن زائدة روایة

  )١١٨(" روایة-بن أسامه
َّالمدبج. ٢   .)١١٩("ن عن قرینه ثم یروي ذلك القرین عنهأن یروي قری ":َ

عائشة : في الصحابة: " ومثل المصنف للمدبج، بما ذكره ابن الصالح في مقدمته؛ إذ قال
روایة الزهري، عن :  روى كل واحد منهما عن اآلخر، وفي التابعین- رضي اهللا عنهما–وأبو هریرة 

روایة مالك، عن : هري، وفي اتباع التابعینعمر بن عبد العزیز، وروایة عمر بن عبد العزیز، عن الز
روایة أحمد بن حنبل، عن علي بن : األتباعأتباع األوزاعي، وروایة األوزاعي عن مالك، وفـي 

  . )١٢٠("المدیني، وروایة علي، عن أحمد 
أن یروي الراوي عمن هو دونه في السن أو القدر، : وهي: روایة األكابر عن األصاغر. ٣

  : ولها عدة صور
ً روایة األسن عمن هو أصغر منه سنا   ) أ( ّ ّ ّ)١٢١(.  

                                                   
  ).١/٢٩٥(معرفة علوم الحدیث: ، وینظر)١/١٨٣(لصالحمقدمة ابن ا)١١٦(

 ).أ/ AUT٦٨٦٢٠(قالئد الدرر اللوحة : ، وینظر)أ ٥(نتیجة النظر، اللوحة)١١٧(

معرفـة علـوم : ، وینظـر قـول الحـاكم فـي)ب/ AUT٦٨٦٢٠(، و)أ/ AUT٦٨٦٢٠(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١١٨(
 ).١/٢٩٥(الحدیث

من التدبیج؛ وهـو جعـل الـشيء ذا : المدبج: ّوشرح المصنف المدبج بقوله). ١/٢٩٥(معرفة علوم الحدیث: ینظر)١١٩(
الــدیباجتان وهمــا متــساویان، وصــورة المــدبج أن یــروي : صــفحة الوجــه والخــدان یقــال لهمــا: دیباجــة، والدیباجــة

ران ّالقرینان عن بعضهما فیروي كل واحد منهما عن اآلخر، فبین المدبج واألقران عمـوم مطلـق؛ فكـل مـدبج أقـ
  ).ب/ AUT٦٨٦٢٠(قالئد الدرر اللوحة . وال ینعكس

  ).١/١٨٣(، وینظر مقدمة ابن الصالح)ب/ AUT٦٨٦٢٠(قالئد الدرر، اللوحة)١٢٠(
هــ وتـوفي ٨٠، وأبـو حنیفـة ولـد سـنة )ب/ AUT٦٨٦٢٠قالئـد الـدرر(ومثاله روایة أبي حنیفة عن مالك بـن أنـس)١٢١(

ابـن حجـر، (هــ١٧٩هـ، توفي سـنة٩٣أو ٩٢ومالك ولد سنة، )٤/٣٢٢( ابن سعد، الطبقات الكبرى (هـ١٥٠سنة



  ٣١

  .)١٢٢(روایة الشیخ عن تلمیذه)  ب(
 .)١٢٣(روایة اآلباء عن األبناء) جـ(

 .)١٢٤(روایة الصحابي عن التابعي)د ( 

 .)١٢٥(روایة السابق عن الالحق)  هـ(

    :ومن فوائد روایة األكابر عن األصاغر كما ذكرها المصنف
 قلوبتقریر حالوة علو اإلسناد في ال.  
 األمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر.  
  تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل، واألقدم من الرواة عن الشیخ، ومن به ختم

  .)١٢٦(حدیثه
                                                                                                                                                       

ٕلـم تثبـت روایتـه عـن مالـك وانمـا ، ونقل السیوطي عن الحافظ ابن حجر أن أبـا حنیفـة )١٠/٧(تهذیب التهذیب 
عـن أوردها الدراقطني ثم الخطیب لروایتین وقعتا لهما عنه بإسنادین فیهمـا مقـال، وأیـضا فـإن روایـة أبـي حنیفـة 

فیمــا ذكــره فــي المــذاكرة ولــم یقــصد الروایــة عنــه؛ كالــشافعي الــذي الزمــه مــدة طویلــة وقــرأ علیــه مالــك إنمــا هــي 
، وینظر قول السیوطي المتقدم المنقـول عـن )أ/ AUT٦٨٦٢١(، و)ب/ AUT٦٨٦٢٠قالئد الدرر. (الموطأ

  ).١/٨٠تدریب الراوي: (البلقیني في
ًج، وال یــسمى مــدبجا ّروایــة البخـاري عــن تلمیــذه أبـي العبــاس الـسرا: ومثالـه)١٢٢( ًوان صـدق أن كــال منهمـا یــروي عــن (ّ ٕ

  .، و روایة البخاري عن الترمذي)أ/ AUT٦٨٦٢١(قالئد الدرر: ینظر. لعدم كونهما قرینین) اآلخر
ِالجمــع بــین الــصَّالتین :" روایــة عمــر بــن الخطــاب عــن ابنــه عبــد اهللا وروایــة العبــاس عــن الفــضل حــدیث: ومثالــه)١٢٣( ْ َْ َ َْ َ َِ ْ

ْبالمز ُ ْ ِدلفــة ِ َِ َحــدثتنى ابنتى ُأمینــة َأنه دفــن الــصلبى إلــى مقــدم حجــاج البــصرة بــضع وعــشرون :" وكقــول أنــس " َ َ َ َ ُ َُ ٌ َْ ِْ ِ ِ ََّ ْ َْ ََْ ْ ْ ٍْ َّ َ َ ََ ُُ ِ ِ ِــ َّــِ ُ ْ َ
ة ٌومائ َــ ِ ّلــم أوفــق فــي العثــور علــى روایــة ابــن الخطــاب عــن ابنــه فــي مظانهــا، ولكــن ذكرهــا ابــن الــصالح فــي . َ

، والــــــــــصنعاني فـــــــــــي توضـــــــــــیح )٢/٥٥٨(األبناســـــــــــي فــــــــــي الـــــــــــشذا الفیـــــــــــاح، وتابعـــــــــــه )١/١٨٦(المقدمــــــــــة
وهناك روایات كثیرة رواها اآلباء عن األبناء منها ما رواه الحمیدي وأبو داود وابن حبان وأبو ).٢/٤٤٧(األفكار

أولـــم علـــى صـــفیة بـــسویق أن النبـــي ...وائـــل بـــن داود عـــن ابنـــه بكـــر بـــن وائـــلیعلـــى بأســـانیدهم مـــن طریـــق 
، ) ٩/٣٧١و٩/٣٦٨(وصحیح ابن حبـان) ٣٧٤٤ح٢/٣٦٨( و سنن أبي داود،)٢/٥٠٠حمیدي مسند ال(وتمر

أمـا حـدیث أنـس عـن ابنتـه؛ فـرواه البخـاري فـي ). ٧/٢٦٠( ، والسنن الكبرى للبیهقي)٦/٢٥٩(ومسند أبي یعلى
ح )٥/٧٩(َّ، ورواه النسائي في السنن الكبرى، )١٩٨٢(كتاب الصوم، باب من زار قوما فلم یفطر عندهم، برقم

  .كالهما من طریق محمد بن المثنى عن خالد عن حمید عن أنس بمثله وفیه قصة) ٨٢٩٢(رقم
  ).أ/ AUT٦٨٦٢١(قالئد الدرر:  عن كعب األحبار ینظرروایة أنس: ومثاله)١٢٤(
وأكثر ما وقف علیه من ذلك مـا یكـون بـین وفاتیهمـا ) وهما اثنان اشتركا في األخذ عن شیخ وتقدم موت أحدهما)١٢٥(

  ).ب/AUT٦٨٦٢١(قالئد الدرر: ینظر. ائة وخمسون سنةم
  ).ب/AUT٦٨٦٢١(قالئد الدرر: ینظر) ١٢٦(



  ٣٢

وفائدة ذكره أن ال یتوهم كون المروي عنه أكبر سنا : "وذكر ابن جماعة فائدة أخرى فقال
  .)١٢٧("أو أفضل لكونه هو األغلب فتجهل منزلتهما

وهو اتفاق الرواة في صیغ األداء التي یؤدى بها الحدیث؛ كسمعت، وحدثني، : المسلسل.٤
َإنى ُأحبك فقل فى دبر كل صالة اللهم َأعنى على  "  لمعاذأو یتفقوا في الحاالت القولیة؛ كقوله َ ُِّ ُّ ِِّ ٍ ِ َِّ ُ َّ َ َ ِّ ُ ِ ُ َُ َ ِ

َذكرك وشكرك وحسن عبادتك  َ َِ ِ َِ َ ُِ ِ ِْ َ َْ وأنا : فقد تسلسل لنا بقول كل من رواته: ، قال المصنف)١٢٨("ُْ
َُأحبك ُّ ًدخلنا على فالن فأطعمنا تمرا :" ، ومثل ذلك االتفاق في الحاالت الفعلیة كقوله)١٢٩(" الحدیث...ِ

خلق اهللا األرض یوم :" وقالشبك بیدي أبو القاسم:إلى آخر السند، وكقول أبي هریرة
وقد یقع التسلسل في معظم   منهم بید من رواه عنه،؛ فإنه مسلسل بتشبیك كل) ١٣٠("الحدیث...السبت

؛ أي بقول كل من الرواة في حدیثه هذا أول حدیث حدثني به فالن، )١٣١ (اإلسناد؛ كالتسلسل باألولیة
   .)١٣٢(أو سمعته منه، أو نحو ذلك

                                                   
  ).١/٧٧(المنهل الروي) ١٢٧(
ً ســـماعا، ورواه أبـــو داود فـــي كتـــاب الـــصالة، بـــاب وهـــذا الحـــدیث أرویـــه بـــسندي المتـــصل إلـــى رســـول اهللا ) ١٢٨(

و أحمــــــــد فــــــــي )٩٩٣٦( رقــــــــمح)٦/٣٢(والنــــــــسائي فــــــــي كتــــــــاب الــــــــصالة)١٥٢٢(بــــــــرقم)٢/٨٦(اإلســــــــتغفار 
ح )٤٦٥و٥/٣٦٤(وابن حبان في صـحیحه)٧٥١(ح رقم)١/٣٦٩(، ابن خزیمة في صحیحه )٥/٢٤٤((المسند

ح ) ١/٧١(و عبـــد بـــن حمیـــد فـــي مـــسنده )٢٦٦١(ح رقـــم)٧/١٠٤( (، و البـــزار فـــي مـــسنده)٢٠٢١و٢٠٢٠(
ــــــــم ــــــــي المــــــــستدرك علــــــــى الــــــــصحیحین )١٢٠(رق ــــــــم)١/٤٠٧(و الحــــــــاكم ف ح )٣/٣٠٧(وفــــــــي )١٠١٠(ح رق
ــدیث صـــحیح علـــى شـــرط الـــشیخین ولـــم یخرجـــاه، ورواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الكبیـــر : وقـــال)٥١٩٤(رقـــم حـ

جمیعهم من طریق عبد اهللا بن یزید المقرئ عن حیوة بن شریح عن عقبة بن مسلم عن )١١٠(ح رقم)٢٠/٦٠(
  .أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابجي عن معاذ بن جبل مثله

 -أي الباحــث-ًوقــد تسلــسل لــي أیــضا).ب/ AUT٦٨٦٢٣(، و)أ/ AUT٦٨٦٢٣(لوحــة قالئــد الــدرر ال: ینظــر)١٢٩(
  .الحدیث...." وأنا أحبك فقل في دبر:"ٍبقول كل من رواته

بیـدي فقـال خلـق اهللا عـز  قـال أخـذ رسـول اهللا :أبي هریـرةما رواه مسلم بسنده من طریق : وهذا خطأ والصواب)١٣٠(
، كما رواه )٢٧٨٩(ابتداء الخلق وخلق آدم برقم) ٤/٢١٩٤(مسلم صحیح ". (الحدیث...وجل التربة یوم السبت

، وابن )٣/١١٧(وابن خزیمة في صحیحه) ٢/٣٢٧(، وأحمد في مسنده)١١٠١٠ح٦/٢٩٣(النسائي في الكبرى 
جمـیعهم مـن )١٠/٥١٣(، وأبـو یعلـى فـي مـسنده) ٣/١٠٣(والطبراني في األوسط) ١٤/٣٠(حبان في صحیحه

، ولــم یــذكروا لفــظ التــشبیك، لكــن "خلــق اهللا التربــة: "اهللا بــن رافــع بــه مثلــه بلفــظطریـق أیــوب بــن خالــد عــن عبــد 
وذكــر التسلــسل " خلــق اهللا األرض: "بلفــظ)١/١٣(العجالــة فــي األحادیــث المسلــسلة : الفــاداني أورده فــي كتابــه

  .بالتشبیك كما أشار المصنف
ِالمرقاة العلیة فـي شـرح : "لة باألولیة سماهاوقد صنف الزبیدي صاحب تاج العروس رسالة في األحادیث المسلس) ١٣١( ْ َْ ُ َِّ َِ ُ َ

ِالحدیث المسلسل باَألولیة َِِّ َّ ِ َ َْ ِوقد وقعـت لنـا األحادیـث المسلـسلة بـشروطها مـا ینیـف علـى المائـة : وقال" ُ ِ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ ُ ِ ُ َ ََ َ َُ ُ َْ ونقـل عـن َ



  ٣٣

*   *   *  
  :منهجه في طرق التحمل وصیغ واألداء: المطلب الرابع

  : تعریف التحمل واألداء:  ًأوال
ّعرف المصنف التحمل بأنه ً، وهو قریب جدا من تعریف )١٣٣("األخذ عن المشایخ: "ّ

  .)١٣٤("األخذ للحدیث عن الشیوخ: والتحمل هو: "الصنعاني في توضیح األفكار، إذ عرفه بقوله
ًسماع لفظ الشیخ إمالء أو تحدیثا من حفظه أو : وقسم طرق التحمل إلى ثمانیة أقسام، هي ً

، ثم اإلجازة الخاصة، ثم المناولة المقرونة باإلجازة، ثم )قراءة على الشیخال(كتابه، ثم العرض
  .)١٣٥("المكاتبة، ثم اإلعالم، ثم الوصیة، ثم الوجادة

زعم : " هذا الترتیب لم یكن بحسب األهمیة؛ إلنه قال عن المناولة المقرونة باإلجازة: قلت
  .)١٣٦("ا أعلى منهاقوم أنها في مرتبة السماع للقراءة على الشیخ، وقوم أنه

  .)١٣٧(وهذا التقسیم موافق لما عند الحافظ ابن الصالح في المقدمة
؛ جمع صیغة، بمعنى الكلمة وصیغ األداء: " فعرفها المصنف بقوله:وأما صیغ األداء

  .)١٣٨("المصوغة في االصطالح للداللة على مرتبة من مراتب األداء
عشرة ألفاظ في ثمانیة مراتب، : لتحملّوقد جعل المصنف صیغ األداء الدالة على طریقة ا

ًإن للمحدثین ألفاظا یستعملونها عند أداء ما تحملوه من حدیث وغیره، وحصروها في عشرة، : " فقال
  .)١٣٩("ومراتبها ثمانیة

                                                                                                                                                       
ْســمع:  األصـفهاني صــاحب كتــاب األغــاني أنــه قــال ِ ُ مــن اَألحادیــث المُتَ ِ ِ َسلــسلة بمكــة والهند والــیمن وبغداد مــا َِ َ ْــ َ َِ َ َِ ْــِ ِ َِ َّ َ َ َْ

ٍینیف على َأربعمائة حدیث ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ، كمـا ألـف الفـاداني كتابـا فـي األحادیـث المسلـسلة ) ١/٧١٨٤تـاج العـروس:(ینظر. ُ
جمــع فیــه األحادیــث المسلــسلة بــشكل عــام، وهــو مطبــوع نــشرته دار " العجالــة فــي األحادیــث المسلــسلة: "ســماه

  .صفحة)١١٢(بصائر بدمشق ویقع فيال
  ).ب/ AUT٦٨٦٢٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٢٢(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٣٢(
  ).ب/ AUT٦٨٦٢٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٣٣(
  ).٢/٢٩٥(توضیح األفكار: ینظر)١٣٤(
، ) أ/ AUT٦٨٦٢٦(، و)ب/ AUT٦٨٦٢٥(، وقالئد الدرر، اللوحات )أ٧(، و)ب٦(نتیجة النظر،لوحة: ینظر)١٣٥(

  ). ب/ AUT٦٨٦٢٧(، و) أ/ AUT٦٨٦٢٧(، و) ب/ AUT٦٨٦٢٦(و
  ).أ٧(نتیجة النظر، اللوحة: ینظر)١٣٦(
  ).  وما بعدها٧٦ص(مقدمة ابن الصالح: ینظر)١٣٧(
  ).ب/ AUT٦٨٦٢٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٢٢(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٣٨(
  ).أ/ AUT٦٨٦٢٣(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٣٩(



  ٣٤

" أخبرني وقرأت علیه: "وجعلهما مرتبة واحدة، ثم" سمعت، وحدثني : " وهذه األلفاظ هي
: ، ثم"ناولني: "، ثم"أنبأني: "، ثم"ُقرأ علیه وأنا أسمع: "ثم، -ًأیضا- وجعلهما في مرتبة واحدة

َكتب إلي: "، ثم"شافهني" َ   .)١٤١(")١٤٠(عن، ونحوها: "، ثم"َ
  .)١٤٢(ًوما ذكره المصنف عن صیغ األداء موافق تماما لما قاله الحافظ ابن حجر في النخبة

 ولـــم یـــأت بجدیـــد، إال أننـــي ًوال أریـــد اإلطالـــة فـــي هـــذه المـــسألة؛ ألن المـــصنف كـــان مقلـــدا لمـــن ســـبقه،
ــي كثیــــر مــــن المــــسائل الحدیثیــــة بــــأقوال أبــــي حنیفــــة وبعــــض  ــه یستــــشهد فــ الحظــــت علــــى المــــصنف أنــ

ّیعـد مـن الفقهـاء ال مـن -علـى جاللـة قـدره-أصحابه؛ كأبي یوسف، ومحمد بن الحسن، مع أن أبا حنیفة
  .المحدثینالمحدثین، وكون المصنف من المحدثین كان األولى به أن یستشهد بأقوال 

فــي " القــراءة علــى الــشیخ: "فیقــول" القــراءة: " فهــا هــو یتحــدث عــن القــسم الثــاني مــن أقــسام التحمــل، وهــو
  .)١٤٣("الصحة والقوة، أرفع من السماع عند أبي حنیفة

ِیـشترط علـم المجـاز لـه بالمجـاز :وعنـد اإلمـام أبـي حنیفـة ومحمـد: وعند حدیثه عن اإلجـازة قـال
  .)١٤٤("كاإلمام: كالجمهور، وقیل: فقیل  الروایة عن أبي یوسف؛به، واختلف التخریج؛ أي

فأمـا إذا كـان المـستجیز غیـر عـالم بمـا فـي الكتـاب، : "ًوفي سیاق الموضـوع نفـسه یـضیف قـائال
إن علــى قــول أبــي حنیفــة، ومحمــد، ال تــصح هــذه اإلجــازة، وعلــى قــول أبــي : فقــد قــال بعــض مــشایخنا

  .)١٤٥" (ً أن هذه اإلجازة ال تصح في قولهم جمیعاواألصح عندي،: یوسف، تصح إلى أن قال
*   *   * 

  المبحث الرابع
  ّمنهج ابن همات في العلوم المشتركة بین السند والمتن

  :أقسام الحدیث من حیث قائله: المطلب األول
  : قسم المصنف الحدیث من حیث قائله إلى ثالثة أقسام

                                                   
عـن ونحوهـا؛ كقـال، وذكـر، وروى؛ إذا كانـت بـدون الجـار والمجـرور، وأمـا : "فقال"عن"ّبین المصنف ما یلحق بـ )١٤٠(

ًمعهمــا؛ كقــال لــي، وذكــر لــي، وروى لــي؛ فمثــل حــدثنا فــي أنــه متــصل، لكــنهم كثیــرا مــا یــستعملونها بهمــا فیمــا  ُ
    ).ب+أ/ AUT٦٨٦٢٣(قالئد الدرر اللوحة: ینظر" سمعوه حال المذاكرة، بخالف حدثنا

  ).ب/ AUT٦٨٦٢٣(، و)أ/ AUT٦٨٦٢٣(ئد الدرر اللوحة قال: ینظر)١٤١(
    ).١/٢٤(نخبة الفكر: ینظر)١٤٢(
  ).ب/ AUT٦٨٦٢٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٤٣(
  ).أ/ AUT٦٨٦٢٩(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٤٤(
  .المصدر السابق نفسه)١٤٥(



  ٣٥

ً مــن قــول،  أوفعــل، أو تقریــر، تــصریحا، مــا انتهــى ســنده إلــى النبــي : وهــو: المرفــوع: األول ٍ ٍ ٍ
ًأوحكما   :، وجعل له ست صور)١٤٦(ُ

سـمعت رسـول اهللا : مـا یقـول فیـه الـصحابي: ًالمرفوع مـن القـول تـصریحا؛ وهـو :الصورة األولى
كــذا، أو حــدثنا رســول اهللا : یقــولقــال رســول اهللا :  بكــذا، أو یقــول هــو أو غیــره أو عــن رســول ،
   .)١٤٧( ونحو ذلك أنه قال كذا،اهللا 

رأیــت رســول اهللا : مــا یقــول فیــه الــصحابي: ً المرفــوع مــن الفعــل تــصریحا؛ وهــو:الــصورة الثانیــة
كان رسول اهللا :  فعل كذا، أو یقول هو أو غیره١٤٨( یفعل كذا(.  

فعلــت بحــضرة : مــا یقــول فیــه الــصحابي: المرفــوع مــن التقریــر تــصریحا؛ وهــو: الــصورة الثالثــة
  .)١٤٩(كذا وال یذكر إنكاره لذلكفعل فالن بحضرة النبي ... ول  كذا، أو یقالنبي 

ـــم یأخـــذ عـــن -مـــا یقولـــه الـــصحابي: المرفـــوع مـــن القـــول حكمـــا؛ وهـــو: الـــصورة الرابعـــة الـــذي ل
 ممــا ال مجــال لالجتهــاد فیــه، و ال لــه تعلــق ببیــان لغــة، أو شــرح غریــب؛ كاإلخبــار عــن -اإلســرائیلیات

خبـار األنبیــاء، أو اآلتیـة؛ كـالمالحم والفـتن، و أحـوال یـوم القیامــة، األمـور الماضـیة؛ مـن بـدء الخلـق، وأ
:  كــأن یقــول صــحابي؛)١٥٠(وكــذا اإلخبــار عمــا یحــصل بفعلــه ثــواب مخــصوص، أو عقــاب مخــصوص

  .)١٥١("من السنة أن یسبح اهللا ثالثا وثالثین ویحمده كذلك ویكبر كذلك"
ه الــــصحابي؛ ممــــا ال مجــــال مــــا یفعلــــ: ًالمرفــــوع مــــن الفعــــل حكمــــا؛ وهــــو: الــــصورة الخامــــسة 

َ مــن الــسُّنة وضــع الكف علــى  "كقــول علــي؛ لالجتهــاد فیــه، فینــزل علــى أن ذلــك عنــده مــن النبــي  َ ِّْ َــ ْ ُ َْ َ ِ َّ

                                                   
  .بتصرف)أ/ AUT٦٨٦٣٥(، وقالئد الدرر اللوحة )أ ١٠(نتیجة النظر، اللوحة)١٤٦(
  ).ب/ AUT٦٨٦٣٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر) ١٤٧(
  ).ب/ AUT٦٨٦٣٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر) ١٤٨(
  ).ب/ AUT٦٨٦٣٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر) ١٤٩(
ًوبــین المــصنف أن مثــل هـــذه األنــواع أخــذ حكــم المرفـــوع؛ ألن إخبــاره بــذلك یقتــضي مخبـــرا لــه، ومــا ال مجـــال ) ١٥٠(

 أو بعض من یخبر عن الكتـب القدیمـة، قائل به، وال موقف للصحابة إال النبي ًلالجتهاد فیه یقتضي موقفا لل
 فهـو مرفـوع سـواء قال رسـول اهللا : ٕفلهذا وقع االحتراز على القسم الثاني، واذا كان كذلك فله حكم ما لو قال

  ).ب/ AUT٦٨٦٣٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر. كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة
  ).أ/AUT٦٨٦٤٠(ئد الدرر اللوحة قال: ینظر) ١٥١(
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ـــسُّرة َِّالكف فـــي الـــصَّالة تحـــت ال َ ْ َ ِ َِ ِّْ ق وذوات " ، وقـــول أم عطیـــة )١٥٢ ("َـــ ـــا َأن نخـــرج فـــي العیـــدین العوات ُِأمرن ِـــ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ِ َِ ْْ ُ َ ْ
ِالخدور و ُ ُ َامر الحیض َأ◌ن یعتزلن ْ ْْ ْ ََِ َ َُ َ َّمصلىََّ َ   .)١٥٤(كل ذلك له حكم الرفع)١٥٣(اخرجه الشیخان" َ مسلمینُ

مـا یخبـر بـه الـصحابي أنهـم كـانوا یفعلـون : ًالمرفـوع مـن التقریـر حكمـا؛ وهـو: الصورة السادسة
ِّتــوفر  علــى ذلــك ل كــذا؛ فانــه یكــون لــه حكــم الرفــع مــن جهــة أن الظــاهر اطالعــه فــي زمــان النبــي 

دواعیهم على سؤاله عن أمور دینهم؛ وألن ذلك الزمـان زمـان نـزول الـوحي فـال یقـع مـن الـصحابي فعـل 
 -رضـي اهللا عنهمـا-شي ویستمرون علیه إال و هو غیـر ممنـوع الفعـل، و قـد اسـتدل جـابر و أبـو سـعید

لنهـى عنـه القـران، ، ولـو كـان ممـا ینهـى عنـه؛ )١٥٥(على جواز العـزل بـأنهم كـانوا یفعلونـه و القـران ینـزل
  .)١٥٦(قاله الحافظ ابن حجر

ًوتعریف المرفـوع عنـد ابـن همات جـاء موافقـا لمـا قالـه الحـافظ ابـن حجـر فـي نخبـة الفكـر ّـ
)١٥٧( ،

أي الـــصریح -وهمـــا: وهــذه الـــصور الـــست للحـــدیث المرفـــوع؛ ذكرهـــا ابـــن الحنبلـــي فـــي قفـــو األثـــر، وقـــال
  .)١٥٨ ("حجة عندنا: -والحكمي

ثـــم نقـــل " ًمـــا انتهـــى ســـنده إلـــى الـــصحابي صـــریحا: " المـــصنف بأنـــهعرفـــه :الموقـــوف: الثـــاني
ًالموقـوف هـو المـروي عـن الـصحابة؛ قـوال لهـم، : "وفـي تقریـب النـووي: تعریف  السیوطي للموقوف فقال

ًأو فعال، أو نحوه؛ متصال كان أو منقطعا   . )١٥٩(".التقریر: و أراد بنحوه" ً

                                                   
. وابـن داسـة وابـن األعرابـي همـا مـن رواة سـنن أبــي داود)٧٥٦(ح رقـم)١/٢٠١(رواه أبـو داود فـي كتـاب الـصالة)١٥٢(

  .مجهول؛ فهو ضعیف: ضعیف ، وزیاد بن زید: عبد الرحمن بت إسحاق: والحدیث فیه
للمـــــــصلى، وبـــــــاب اعتـــــــزال الحـــــــائض رواه البخـــــــاري فـــــــي كتـــــــاب الجمعـــــــه، بـــــــاب خـــــــروج النـــــــساء والحـــــــیض )١٥٣(

، ومـــسلم، كتـــاب صـــالة العیـــدین، بـــاب ذكـــر إباحـــة خـــروج النـــساء فـــي )٩٣٨(ح رقـــم)٣٣٣و١/٣٣١(المــصلى
  ).٨٩٠(ح رقم)٦٠٦و٢/٦٠٥...(العیدین إلى المصلى 

، وقــد نــسب المــصنف مــا قالــه إلــى الــسیوطي، فوجــدت ذلــك فــي تــدریب )أ/AUT٦٨٦٤٠(قالئــد الــدرر اللوحــة )١٥٤(
  ).١/١٨٨(الراوي

زل"حــدیث جـــابر )١٥٥( ـا نعـــزل والقــرآن ین ُكنــ ُِ ِ ْـــَّ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ٌرواه البخـــاري بـــسنده مــن طریـــق عطـــاء فـــي كتــاب النكـــاح، بـــاب العـــزل " ُ َ َ
ى سعید الخدرى َأنــه )٥٢٠٩(بـرقم ُ، وأمـا حـدیث أبــي سـعید فـرواه مــسلم بـسنده مـن طریـق  ابن محیریـز عـن َأب َ ََّ ِ ٍ ِ ِِّ ْ ُـ ْ ٍ ِ َـ ِــ ْ ْ ُْــ

ََأخبره قال َ ُ َ َ ُبنا سبایا فكنا نعزل ََأص: ْ َِ َّْ َ َُْ َ َ   ).١٤٣٨(صحیح مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم(»... َ
  ).١/٢٩٩(، وینظر قول الحافظ ابن حجر في  فتح الباري)أ/ AUT٦٨٦٣٦(قالئد الدرر اللوحة )١٥٦(
  ).١/٢١نخبة الفكر)١٥٧(
  ).٩٣-١/٩٢(ابن الحنبلي، قفو األثر في صفوة علوم األثر )١٥٨(
  . )١/١٨٤(تدریب الراوي:  نظر قول السیوطي فيی)١٥٩(
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وهـو الموقـوف علـى التـابعي لتـابعي فمـن دونـه؛ إلـى ا سـنده مـا انتهـى: وهـو: المقطوع: الثالث
ًقوال أو فعال، ونسب هذا التعریف إلى النووي ً .)١٦٠( .   

*   *   *  
  :ّأقسام الحدیث من حیث القبول والرد: المطلب الثاني

ّقسم العلماء الحدیث من حیث القبول والرد إلى قسمین َ مقبول ومردود، والمصنف لم یخرج : ُ
  .عن هذا التقسیم

ِما ترجح صدق المخبر به :  وهو:الحدیث المقبول: م األول القس ُ   : أنواع، وهو أربعة)١٦١(ّ
 مــا اتــصل ســنده : "، وهــو)١٦٢(مــا لــم تكــن صــحته ألمــر خــارج عنــه:  وهــو:الــصحیح لذاتــه. ١

ابـن الـصالح ً، وهذا التعریف قریـب جـدا مـن تعریـف )١٦٣("بنقل عدل تام الضبط سالم من العلة والشذوذ
)١٦٤(.  

ما كانت صحته لیست من ذاته ومقتضى استجماع شروط : وهو:  لغیرهالصحیح. ٢
 وهو في أصله حدیث حسن لذاته، جاء من طریق آخر ،)١٦٥(الصحیح فیه، بل من أمر خارج عنه

  .)١٦٦(مثله أو أقوى منه فارتقى لرتبة الصحیح لغیره

                                                   
ونقل المصنف عن السیوطي أن الشافعي، والطبراني استعمال ).ب/ AUT٦٨٦٣٧(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٦٠(

إال أن الــشافعي اســتعمل ذلــك قبــل اســتقرار : "هــذا المــصطلح فــي المنقطــع؛ أي الــذي لــم یتــصل ســنده، ثــم قــال
ینظـر كـالم الـسیوطي وكـالم " . حـسن؛ وهـو علـى شـرط الـشیخین:  األحادیـثاالصطالح، كما قـال فـي بعـض

  )١/١٩٤(تدریب الراوي: النووي الذي قبله عن المقطوع في
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٤٢(قالئد الدرر اللوحة :  ، وینظر)ب١١(نتیجة النظر، اللوحة)١٦١(
  ).أ/ AUT٦٨٦٤٢(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٦٢(
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة :  ، وینظر)ب١١(لنظر، اللوحةنتیجة ا)١٦٣(
الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الـضابط إلـى منتهـاه وال یكـون : "فقد عرفه بأنه)١٦٤(

  . )١/٩(مقدمة ابن الصالح". ًشاذا وال معلال
  ).أ/ AUT٦٨٦٤٢(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٦٥(
وقــد كــان ).١/٤٩٧توجیــه النظــر إلــى أصــول األثــر: (، وینظــر)ب/ AUT٦٨٦٤٣(قالئــد الــدرر اللوحــة : ظــرین)١٦٦(

ٕوانمـا : وان ورد له طریق مثله في نوع الضبط ال دونه، صار صحیحا لغیره، وأضـاف: المصنف دقیقا في قوله
ّال دونــه احتــرازا عــن مــا حكــي عــن الــسخاوي: قیــدنا بقولنــا َ ُ ا أتــت لــه طــرق منحطــة فإنــه أن الحــسن لذاتــه إذ: "ً

انـه یـشترط فـي التـابع أن یكـون أقـوى : ٕوانما احترزنا عنه لما نقل عن شیخ الصنعة الحـافظ ابـن حجـر" یصحح
: ینظــر.أو مــساویا حتــى لــو كــان الحــسن لذاتــه یــروى مــن وجــه آخــر حــسن لغیــره لــم یحكــم لــه بــصحة انتهــى

  ).أ/ AUT٦٨٦٤٤(، و)ب/ AUT٦٨٦٤٣(لوحة
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، ومــا )١٦٧("ادرةكـان الغالـب مـن راویـه موافقـة الثقـات، والمخالفـة نـمـا " :وهـو: الحـسن لذاتـه. ٣
ذكر من اعتبار ندرة المخالفـة فـي الحـسن لذاتـه؛ هـو المـراد بقلـة الـضبط مـن كـالم الحـافظ ابـن حجـر ، 

كالـصحیح لذاتـه فـي كـل شـيء، : وهـو )١٦٨("فـإن خـف الـضبط فهـو الحـسن لذاتـه: "في نخبته حیـث قـال
ٍاحــد مــن رواتــه تــام تمــام الــضبط؛ فــإن الــصحیح لذاتــه، ال بــد أن یكــون كــل و: إال فــي أمــر واحــد، وهــو
  .)١٦٩(ال بد أن یكون في رواته من ال یكون تام الضبط: الضبط، والحسن لذاته

  . )١٧٠(َإن عضده طریق آخر مثلهالضعیف :  وهو:الحسن لغیره. ٤
إذا خلـــت عـــن وجـــوب العمـــل بهـــا : "ومـــنهج المـــصنف فـــي حكـــم العمـــل بهـــذه األنـــواع األربعـــة

  .)١٧١("لعمل به لقیام المانع، فإذا لم تخل، ال یجب االمعارض والناسخ
وهـــذا هـــو مـــذهب جمهـــور المحـــدثین؛ كأحمـــد، وابـــن معـــین، وابـــن المبـــارك، وابـــن أبـــي حـــاتم، 

  .)١٧٢(والنووي، وابن مهدي، وابن عبد البر، وغیرهم
، وهـو إمـا ضـعیف )١٧٣("ّمـا لـم یتـرجح صـدق المخبـر بـه: "وهو: الحدیث المردود: القسم الثاني

  .)١٧٤(موضوع، أو ضعیف غیر موضوع
ممــا لــم یقلــه، فانـــدرج ،  إلـــى النبــي-ًوهمــا ولــو-أضــیف  مــا: فهـــو ":أمــا الحــدیث الموضــوع

االفتــراء، والنــسیان، والغلــط، ، : ، وأرجــع المــصنف أســباب الوضــع إلــى جملــة مــن األمــور هــي)١٧٥("فیــه
، والتقــرب إلــى الحكــام، وأغــرب واالحتــراف؛ أي التــرزق مــن خــالل ســرد القــصص ونــسبتها إلــى النبــي

؛   فهــؤالء ومــن ، كمــا كــان یفعــل الكرامیــة)١٧٦(وضــع األحادیــث بقــصد التقــرب إلــى اهللا: ب الوضــعأســبا
                                                   

  ).أ/ AUT٦٨٦٤٢(قالئد الدرر اللوحة :  ، وینظر)أ١٢(النظر، اللوحةنتیجة : ینظر)١٦٧(
   ).١/١٣(نحبة الفكر)١٦٨(
  ).١/٤٩٧(توجیه النظر)١٦٩(
وهــو كالــصحیح لغیــره فــي مــسألة االعتــضاد، فالبــد أن یكــون ) أ/ AUT٦٨٦٤٤(قالئــد الــدرر اللوحــة :  ینظــر)١٧٠(

منــه فــال یرتقــي، وقــد نبــه المــصنف علــى هــذه ّالعاضــد مثلــه أو أقــوى منــه حتــى یرتقــي، فــإن كــان العاضــد أقــل 
 صــار حدیثــه حــسنا، ال لذاتــه، إذ هــو :"المــسألة عنــد حدیثــه عــن الــصحیح لغیــره بمــا أغنــاه عــن اإلعــادة فقــال

  ).أ/AUT٦٨٦٤٤( قالئد الدرر لوحة ".ضعیف ال یحتج به إذا انفرد، بل لغیره، وهو المجموع كما مر
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٤٢(  قالئد الدرر اللوحة :، وینظر)ب١١(نتیجة النظر، اللوحة)١٧١(
  ).١/٢٨٨(، والسخاوي ، فتح المغیث )و١/١٣٤(الخطیب البغدادي، الكفایة في علم الروایة : ینظر)١٧٢(
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٢(قالئد الدرر اللوحة :  ، وینظر)ب١١(نتیجة النظر، اللوحة)١٧٣(
  ).أ/ AUT٦٨٦٤٢(الدرر اللوحة قالئد :  ، وینظر)ب١١(نتیجة النظر، اللوحة)١٧٤(
  ).أ/ AUT٦٨٦٥١(قالئد الدرر اللوحة :  ، وینظر)أ١٤(نتیجة النظر، اللوحة)١٧٥(
  ).أ/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٧٦(



  ٣٩

 التقـرب إلـى  فـي افتـرائهم علـى رسـول اهللاًأشـد الواضـعین ضـررا فـي الـدین؛ العتقـادهمعلى شـاكلتهم 
  .)١٧٧(یتبعونهم في أقوالهم وأفعالهم لزهدهم وصالحهموالناس اهللا، 

َّوایتـه حرمـة مغلظـة لمـن علـم أو ظـن بالوضـع إال مـع بیـان وضـعه،  تحـریم ر:وحكم هـذا النـوع
ٕوال تقبـل روایــة مــن فعلــه متعمــدا، وان تــاب وحــسنت توبتــه ً ، كمــا یحــرم العمــل بــه مطلقــا، واختلــف )١٧٨("ً

إن كــان فــي الحــالل والحــرام یكفـــر : فــي كفــر مرتكبــه؛ فقــال الـــذهبي، كمــا حكــاه عنــه بعــض المحققـــین
ٕإجماعــا، وان كــان فــي ال ّترغیــب والترهیــب ال یكفــر عنــد الجمهــور، وبــالغ أبــو محمــد الجــوینى فكفــر مــن ً
  .)١٧٩( ّتعمد الكذب على النبى

ـــه ــوال العلمــــاء بقولـ ــــى أقــ ـــا فــــي الموقــــوف : قلــــت:  "ّوعقــــب المــــصنف عل ّهــــذا فــــي المرفــــوع وأمـ
َـ إن ك"ًوالمقطوع، فالظاهر عدم القـول بـالكفر اتفاقـا، بـل هـو كـسائر أنـواع الكـذب؛ لحـدیث َّ َذبا على لـیس ِ ْ َ ََّـ َ ً ِ

ٍككذب على َأحد َِ ََ ٍ َ   .)١٨١(ً ومن رواه جاهال بحاله فال إثم علیه،)١٨٠(" َ
االتـصال والعدالـة، : ً فهـو مـا فقـد شـرطا مـن شـروط القبـول الـستة، وهـي:وأما الحدیث الضعیف

ــة، ووجــــود العاضــــد عنــــد االحتیــــاج )ولــــو لــــم یكــــن تامــــا(والــــضبط ــــشذوذ، ونفــــي العلــــة القادحــ ــي ال ، ونفــ
  .)١٨٢(لیهإ

َوقد قسم المصنف الضعیف إلى واحد وعشرین قسما، وعزا ضعفها لسببین ُ َ:  
المعلق، والمنقطع، والمعضل، : واألقسام الراجعة إلیه ستة: السقط في اإلسناد: األول

  .)١٨٣(والمرسل الجلي، والمرسل الخفي، والمدلس

                                                   
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٧٧(
ووجـــد بهـــامش ). ٢٣٨-٢/٣٧(فـــتح المغیـــث: نظـــری. هـــذا الكـــالم نقلـــه المؤلـــف عـــن الـــسخاوي وأشـــار إلـــى ذلـــك)١٧٨(

أحمـد بـن : وممـن ذهـب إلـى عـدم قبـول توبـة مـن كـذب علـى النبـي: " ما نـصه) ب/ AUT٦٨٦٤٢(اللوحة
حنبل، وعبد اهللا بن الزبیر الحمیدي، وأبو بكر الصیرفي، وأبو المظفر السمعاني، ذكره العینـي فـي بـاب مناقـب 

  ). ١٦/٨٠(ذكره العیني في عمدة القاري  نعم قد :قلت". قریش من شرح البخاري
  ).أ/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٧٩(
( ، فــي  كتـاب الجتــائز، بـاب مــا یكــره مـن النیاحــة علـى المیــت، برقـــم -واللفـظ لــه-جـزء مــن حـدیث رواه البخــاري)١٨٠(

ق المغیــرة، عــن كالهمــا مــن طریــ)٤( بــرقمومــسلم فــي المقدمــة، بــاب تغلــیظ الكــذب علــى رســول اهللا) ١٢٩١
ِإن كذبا على لیس ككذب على َأحد ، من كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار « :  قالالنبي َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ُِ َ َ ََ ْ ََ ُ ََّْ َِّ َْ ً ًَّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َْ ٍْ َّ ِ « .  

  ).أ/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة :  ینظر)١٨١(
  ).٢٨٩ص(العتر ، منهج النقد في علوم الحدیث : ینظر)١٨٢(
  ).أ/ AUT٦٨٦٥٢(، و)ب/ AUT٦٨٦٥١(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٨٣(



  ٤٠

بالعدالــة، والخمــسة خمــسة منهــا تتعلــق : ً ویــشمل أمــورا عــشرة:الطعــن فــي الــراوي: الثــاني 
ًالباقیــه تتعلــق بالــضبط، وقــد رتبهــا المــصنف ترتیبــا تنازلیــا مــن األشــد دون تمییــز النــوع األول عــن النــوع 

ویقــصد ترتیبهــا علــى األشــد فاألشــد فــي اقتــضاء الــرد، لــم یحــصل االعتنــاء بتمیــز أحــد : " الثــاني، فقــال
َكذبــ: القــسمین مــن اآلخــر، وهــي؛ أي األســباب العــشرة أحــدها ِ َغلطــه، : تهمتــه بــه، وثالثهــا: ه، وثانیهمــاَ َ

ًغفلتـه ال مطلقـا، بـل القـادح فـي الـراوي غلطـه وغفلتـه الكثیـران، وخامـسها: ورابعها فـسقه بالفعـل والقـول : َ
: بدعتـه، وعاشـرها: جهالتـه، وتاسـعها: مخالفتـه، وثامنهـا: وهمه، وسـابعها: مما لم یبلغ الكفر، وسادسها

  .)١٨٤(سوء حفظه
ـــشرواألقـــــسام ا  ـــن بـــــالراوي، خمـــــسة عــ ـــى الطعــ ــ ــر، والـــــشاذ، : لراجعـــــة إل ـــــروك، والمنكـــ المت

ـــد فــــي متــــصل األســــانید، والمــــضطرب، والمــــصحف  ــــوب، والمزیـ ـــل، والمــــدرج، والمقل ّوالمخــــتلط، والمعلـ
  .)١٨٥(ّوالمحرف، والمهمل، والمبهم، ومجهول العین، ومجهول الحال، والمبتدع

   باألحادیث الضعیفةّمنهج ابن همات في حكم العمل: المطلب الثالث
  ً:منهجه في حكم العمل بالحدیث الضعیف عموما: ًأوال

جــواز : " یبــدو أن المــصنف یــرى العمــل بالحــدیث الــضعیف فــي فــضائل األعمــال؛ إذ یقــول
روایتــه فــي الفــضائل، علـــى وجــه الترغیــب، ونحوهـــا مــن الترهیــب، والزهــد، والمناقـــب علــى وجــه المـــدح 

   .)١٨٦(" أو حراموالثناء، دون األحكام من حالل
،وأبـــو )١٨٨(، والـــسفیانین)١٨٧(أحمـــد بـــن حنبـــل: وهـــذا هـــو مـــذهب جمهـــور المحـــدثین، ومـــنهم

ــد )١٩٣(، والنــــووي)١٩٢(، وابــــن المبــــارك)١٩١(، وابــــن مهــــدي)١٩٠(،وأبـــو الفــــتح القــــشیري)١٨٩(داود ، وابــــن عبــ
                                                   

  ).أ/ AUT٦٨٦٥٦(، و)ب/ AUT٦٨٦٥٥(، و)أ/ AUT٦٨٦٥٥(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٨٤(
  ).ب/ AUT٦٨٦٥٢(، و)أ/ AUT٦٨٦٥٢(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٨٥(
  ).ب/ AUT٦٨٦٤٣(قالئد الدرر اللوحة: ینظر)١٨٦(
ــــة الــــدوري ابــــن معــــین، التــــ: ینظــــر)١٨٧( ، وتــــدریب )٢/٦٥٣(، وتوجیــــه النظــــر)١/١٣٤(، والكفایــــة)٣/٦٠(اریخ بروای

الحـدیث الـضعیف الحـسن أي الـذي یكـون ضـعفه : اإلمام أحمد قصد بالحدیث الضعیف: قلت).١/٢٩٨(الراوي
  ).١/٩٤، والنكت على مقدمة ابن الصالح١/٢٤٦الشذا الفیاح: (ینظر.یسیرا 

  ).١/١٣٤(الكفایة:ینظر)١٨٨(
  ).١/١٤٤(التقیید واإلیضاح: نظری)١٨٩(
  ).٢/٣١٠(الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح : ینظر)١٩٠(
، )٢٨٩٨-١/٢٨٧(، وفــتح المغیــث)٢/٩١(الخطیــب البغــدادي، الجــامع ألخــالق الــراوي وآداب الــسامع : ینظــر)١٩١(

  ).١/٢٩٨(، وتدریب الراوي)٢/٦٥٣(وتوجیه النظر
  ).١/٢٩٨(تدریب الراوي، و و)٢٨٩٨-١/٢٨٧(فتح المغیث: ینظر)١٩٢(



  ٤١

َ، ونقل الهیتمي االتفاق بین العلماء على جواز العمل بالحـدیث الـضعیف، ووجـه اسـت)١٩٤(البر َّ َ داللهم بـه َ
قـــد اتفـــق العلمـــاء علـــى جـــواز العمـــل بالحـــدیث الـــضعیف فـــي فـــضائل األعمـــال؛ ألنـــه إن كـــان : " بقولـــه

ٕصحیحا في نفس األمر فقد أعطى حقه من العمل بـه، واال لـم یترتـب علـى العمـل بـه مفـسدة تحلیـل وال  ً
  .)١٩٥(" تحریم، وال ضیاع ح للغیر

أن یكــون ضــعفه غیــر : وقــد اشــترط العلمــاء ثالثــة شــروط للعمــل بالحــدیث الــضعیف هــي
  .)١٩٦(شدید، وأن یندرج تحت أصل معمول به، وأن ال یعتقد عند العمل ثبوته

  :منهجه في العمل بالحدیث المرسل: ًثانیا
ّأمـــا منهجـــه فـــي العمـــل بالحـــدیث المرســـل بخاصـــة، ففیـــه تفـــصیل؛ إذ عـــد األقـــسام الـــستة 

والكــل مــن : " ى مــن الــضعیف والناجمــة عــن الــسقط فــي اإلســناد، جمیعهــا مــن قبیــل المرســل، فقــالاألولـ
ــال المنقطــــع علــــى أي وجــــه كــــان : ، والمرســــل بهــــذا المفهــــوم یعنــــي)١٩٧"(األقــــسام المــــذكورة یــــسمى مرســ

وأمــا المرســل فهــو عنــد الفقهــاء وأصــحاب األصــول : "انقطاعــه، وقــد أشــار اإلمــام النــووي إلــى هــذا بقولــه
مـــا انقطـــع إســـناده علـــى أي وجـــه كـــان : الخطیـــب الحـــافظ أبـــى بكـــر البغـــدادي وجماعـــة مـــن المحـــدثینو

  .)١٩٨("انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع
 : "ًوهــذا حكمــه حكــم الحــدیث الـــضعیف كمــا مــر ســابقا، باســـتثناء المعلــق، فإنــه قــال عنـــه

إذا أورد مـع صـیغة الجـزم یحكم بصحة المعلـق لـو وقـع فـي كتـاب التزمـت صـحته؛ كــصحیح البخـاري، 
  .)١٩٩("والقطع؛ كقال وروى

  .)٢٠٠(  وهو ما رفعه التابعي إلى النبي: "أما المرسل في اصطالح المحدثین، فهو
وذهب المـصنف إلـى أن هـذا النـوع محـتج بـه عنـد الحنفیـة والمالكیـة، وفـي أصـح الـروایتین 

 احــتج بــه أحمــد فــي أصــح الــروایتین ِأبــو حنیفــة، ومالــك، وتابعوهمــا، وكــذا: احــتج بــه: عــن أحمــد، فقــال

                                                                                                                                                       
  ).١/١٩.(األذكار للنووي، المطبعة الخیریة للخشاب، مصر:ینظر)١٩٣(
  ).١/٢٩٨(، وتدریب الراوي)٢٨٩٨-١/٢٨٧(فتح المغیث: ینظر)١٩٤(
  ).٤٢ص(األجوبة الفاضلة في األسئلة العشرة الكاملة، للكنوي)١٩٥(
  .للثالثة)٢٩٣ص(في علوم الحدیثبالنسبة للشرط األول، ومنهج النقد )١/٢٩٨(تدریب الراوي: ینظر)١٩٦(
  ).أ/ AUT٦٨٦٥٣(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٩٧(
  ).١/٣٠(النووي، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج)١٩٨(
  ).ب/ AUT٦٨٦٥٤(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)١٩٩(
  ).ب/ AUT٦٨٦٥٤(قالئد الدرر اللوحة : ینظر)٢٠٠(



  ٤٢

ل إال عـــن الثقـــات، ـــعنـــه، وانمـــا احـــتج بـــه هـــؤالء بـــشرط أن یكـــون المرســـل ثقـــة ال یرس ِ ِ ـــبعض  ٕ وأطلقـــه ال
ً ورده الشافعي، فال یحتج به عنـده  إال إذا اعتضد بغیره ولو مرسال)٢٠١(منا ّ)٢٠٢(.  

  .)٢٠٣(" فمرسل القرون الثالثة عند فقهاء الحنفیة حجة: "وقال في موضع آخر
كالم المصنف یوهم أن جمهور المحدثین یقبلون المرسـل، ولـم یـشر إلـى أن بعـضهم : قلت

: أولهـا"ًرده مطلقا، وبعضهم قبله بشروط، فقد ذكر العالئي عـشرة مـذاهب فـي قبـول المرسـل أو عدمـه؛ 
ًقبــول مراســیل الــصحابة، ورد مــا عــداها مطلقــا، : ًرده مطلقــا، حتــى مراســیل الــصحابة، وثانیهــا : وثالثهــاّ

ّقبول مراسیل كبار التابعین مطلقا، ورد ما عداها ً"... )٢٠٤(.  
 كمـا نقــل الــدكتور العتــر أن مـذهب جمهــور المحــدثین، وكثیــر مـن الفقهــاء وألصــولیین هــو 

ل ال یـــروي إال عـــن ثقـــة، فـــالتوثیق مـــع ...أن المرســـل ضـــعیف ال یحـــتج بـــه ـــوان اتفـــق أن یكـــون المرس ِ ُ ٕ
  .)٢٠٥("االبهام غیر كاف
 التعدیل علـى اإلبهـام مـن المـسائل المهمـة التـي لهـا عالقـة بالحـدیث المرسـل، وقـد أخـذ ومسألة

وال یقبـل المـبهم ولـو أبهـم ": ابـن حجـر فـي النخبـةالمصنف برأي الحنفیـة فیهـا، ولـم یـرتض قـول الحـافظ 
إذ عـدم قبـول  وفیـه نظـر؛ : "، فقـال معقبـا علـى قـول الحـافظ ابـن حجـر)٢٠٦("بلفظ التعـدیل علـى األصـح

حـدیث المــبهم بلفــظ التعــدیل معلــل بأنــه قــد یكــون ثقــة عنــده مجروحــا عنــد غیــره، ویلــزم مــن هــذا التعــدیل 
 وینبغـي أن یكـون تقدیم الجرح المتوهم على التعدیل الثابت؛ وهو خـالف النظـر، قالـه بعـض األفاضـل،

أبهمـه مـن أهــل قبـول المـبهم ولــو كـان إبهامـه بغیــر لفـظ التعـدیل، إذا كـان مــن : مـذهبنا معـشر الحنفیــة
ًالقرن الثاني، أو الثالث، وان لم یعلم أنـه ال یـروى إال عـن الثقـات، عمـال بـشهادة النبـي ٕ ألهـل القـرون 

الثالثـــــة بالخیریـــــة؛ وألن النـــــاس فـــــي أحـــــوالهم علـــــى الـــــصالح والعدالـــــة حتـــــى یتبـــــین مـــــنهم مـــــا یوجـــــب 
  .)٢٠٧("الجرح

                                                   
  ."بعض الحنفیة: "ألن بعض ال تعرف بأل، ویقصد؛ "بعضنا: "هكذا في جمیع النسخ وهو خطأ وصوابه) ٢٠١(
  ).أ/ AUT٦٨٦٥٥(، و)ب/ AUT٦٨٦٥٤(، وقالئد الدرر اللوحة )أ ١٥(نتیجة النظر، اللوحة: ینظر)٢٠٢(
  )أ/AUT٦٨٦٤٤(ینظر قالئد الدرر لوحة ) ٢٠٣(
  ).٤٩-٤٨ص(العالئي، جامع التحصیل في أحكام المراسیل : ینظر)٢٠٤(
  ).٣٧١ص(منهج النقد في علوم الحدیث)٢٠٥(
  )١/١٩(نخبة الفكر) ٢٠٦(
  ).ب/AUT٦٨٦٦٨(، و)أ/AUT٦٨٦٦٨(ینظر قالئد الدرر لوحة ) ٢٠٧(



  ٤٣

   :منهجه في حكم االحتجاج بحدیث الراوي المجهول: ًثالثا
المجهول من لم یعرف إال بحدیث أو : وعندنا معشر الحنفیة: " عرفه المصنف بقوله

ًحدیثین، وان روى عنه اثنان فصاعدا ٕ")٢٠٨(.  
وأما حكمه فإنه اختار مذهب الحنفیة في قبوله، فبعد أن نقل تحقیق الحافظ ابن حجر في 

ٕلقبول، وانما كان حكم المجهول ا:  حكمه: قال،"روایته موقوفة إلى استبانة حاله"هذه المسألة، وأن 
، وهذا هو المراد من انسداد باب عندناذلك ما لم یخالف حدیثه جمیع األقیسة، فإن خالف ال یقبل 

  .)٢٠٩("الرأي
  :الخاتمة

في الختام ال بد من ذكر بعض النتائج التي توصلت إلیها من خالل هذا البحث والتي من 
  :أهمها
ّیعــد كتــاب ابــن همــات .١ أحــد المــصنفات الحدیثیــة المهمــة فــي " ر علــى نتیجــة النظــرقالئــد الــدر: "ّ

ًعلـــوم الحـــدیث؛ ألنـــه یمثـــل نموذجـــا للحركـــة العلمیـــة ومنـــاهج التـــألیف فـــي القـــرن الثالـــث عـــشر 
  .الهجري

أن التألیف في عصر المؤلف یشبه التألیف في العصر الحدیث من حیث االعتماد على  .٢
  .سابقة في عصرنا الحاضر أكثر دقة وتنظیماجهود السابقین؛ إال أن التوثیق من الجهود ال

ٕأن المؤلف كان مقلدا في كثیر من آرائه لمن سبقه من العلماء، وابداعاته كانت قلیلة،  .٣ ً
 وتمثلت إبداعاته في

 .بتحریر بعض التعریفات السابقة، وتوضیحها  . أ

  .ومناقشة بعض اآلراء والترجیح بینها  . ب
السابقین؛ كما في مسألة العدد في ظهور آراء جدیدة نتیجة دراسة معمقة ألقوال   . ت

 . الحدیث المتواتر، وتقسیم الحدیث إلى تقسیمات جدیدة ربما لم یسبق إلیها

ًأن المؤلــف كــان مخلــصا لدرجــة االنحیــاز إلــى المــذهب الحنفــي، فأخــذ بــرأي الحنفیــة فــي أكثــر  .٤
ــــى أقــــوال المحــــدثین عنــــد ـــرجح قــــول أبــــي حنیفــــة عل ــــه كــــان یـ ــــم یكــــن بكــــل المــــسائل، وأن  إن ل

 . االختالف

 .لجأ المصنف إلى روایة  بعض األحادیث بالمعنى .٥

                                                   
  ).أ/AUT٦٨٦٦٦(ینظر قالئد الدرر لوحة ) ٢٠٨(
  ).أ/AUT٦٨٦٦٦(ینظر قالئد الدرر لوحة ) ٢٠٩(



  ٤٤

ًلـم یكــن المــصنف دقیقـا فــي أحكامــه علـى بعــض األحادیــث؛ فحـسن بعــض األحادیــث الــضعیفة  .٦
 .والموضوعة

ــث الــــضعیقة والموضـــــوعة، وهــــذا ال یلیـــــق بمحــــدث مثلـــــه،  .٧ استــــشهد المـــــصنف بــــبعض األحایـــ
 .وبخاصة في كتاب مصطلح

ًي نقله من المـصادر الـسابقة، ولـم یكـن موفقـا فـي طریقـة التوثیـق، وقـد لم یكن المصنف دقیقا ف .٨
 .أشرت إلى هذا في موضعه

ًوختاما أسأل اهللا أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، وأن ینفع به كاتبه وقارئه ً 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  الباحث

 فهرست المصادر والمراجع
 ــشذا الفیــاح موســى، ، إبــراهیم بــناألبناســي  الــسعودیة، الطبعــة -فتحــي هلــل، مكتبــة الرشــد، الریــاض: ، تحیــقال

  .م١٩٩٨األولى، 
 بـدون رقـم الطبعـة أو سـنة (مصر-، مؤسسة قرطبة، القاهرةمسند أحمد، اإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل، أحمد

  ).النشر
 محمـد علـي القطـب، وهـشام البخـاري، :، مراجعـة وضـبط وفهرسـةصـحیح البخـاري، محمد بن إسماعیل، البخاري 

  .م٢٠٠٣ابنان، الطبعة األولى-المكتبة العصریةبیروت
 محفــوظ زیــن اهللا، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة. د: ، تحقیــقمــسند البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، البــزار-

  .هـ١٤٠٩السعودیة، الطبعة األولى 
 محفــوظ زیــن اهللا، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة. د: یــق، تحقمــسند البــزار، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو، البــزار-

  .هـ ١٤٠٩السعودیة، الطبعة األولى 
 الــسعودیة، -محمـد عطـا، مكتبـة دار البـاز، مكـة المكرمـة:  ، تحقیـقالـسنن الكبـرى، أحمـد بـن الحـسین، البیهقـي 

  .مـ١٩٩٤
 سـوریا، الطبعـة -ات اإلسالمیة، حلـب، مكتبة المطبوعتوجیه النظر إلى أصول األثر،  طاهر الدمشقي، الجزائري

  .م١٩٩٥األولى، 
 عبـد الفتــاح أبــو غـدة، مكتبــة المطبوعــات : ، تحقیــق توجیــه النظــر إلــى أصــول األثـر، طــاهر الدمـشقي، الجزائـري

  . م١٩٩٥ حلب، الطبعة األولى–اإلسالمیة، سوریا 
 ـــدین عبـــد الـــرح: ، تحقیـــقالمنهـــل الـــروي، محمـــد بـــن إبـــراهیم، ابـــن جماعـــة -من، دار الفكـــر، دمـــشقمحیـــي ال

  .هـ١٤٠٦سوریا،الطبعة الثانیة
 مـصطفى عطــا،دار : ، تحقیــقالمــستدرك علـى الــصحیحین، أبـو عبــد اهللا محمـد بــن عبـد اهللا، الحـاكم النیــسابوري

  .مـ١٩٩٠لبنان، الطبعة األولى -الكتب العلمیة، بیروت



  ٤٥

 معظــم حــسین، دار الكتــب : ، تحقیـقدیثمعرفــة علــوم الحــ، أبــو عبــد اهللا محمـد بــن عبــد اهللا، الحـاكم النیــسابوري
  .هـ١٣٩٧لبنان، الطبعة الثانیة، -العلمیة، بیروت

 لبنان، - ، تحقیق شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة،بیروتصحیح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان، ابن حبان
  .مـ١٩٩٣) ١(ط

 لبنان، الطبعه الثانیه-، دار احیاء التراث العربي، بیروتتهذیب التهذیب، أحمد بن علي، ابن حجر .  
 محمـد عـوض، وتعلیـق: ، مراجعـة وتقـدیمشرح نخبـة الفكـر فـي مـصطلح أهـل األثـر، أحمد بن علي، ابن حجر :

  .م١٩٩٠سوریا، الطبعة الثانیة-محمد الصباغ، مكتبة الغزالي، دمشق
 هـ١٣٧٩ لبنان، -، دار المعرفة، بیروتفتح الباري، أحمد بن علي، ابن حجر.  
 إسـحاق زعـرور، مكتبـة : ، تعلیقنزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثرد بن علي، ، أحمابن حجر

  .م١٩٩٠مصر، الطبعة األولى-ابن تیمیة، القاهرة
 مصر-حبیب األعظمي، مكتبة المتنبي، القاهرة: ، تحقیقمسند الحمیدي، عبد اهللا بن الزبیر، الحمیدي.  
 تحقیـــق قفــو األثـــر فــي صــفوة علــوم األثــر الحلبــي الحنفــي، ، رضــي الــدین محمــد بـــن إبــراهیمابــن الحنبلــي ، :

  .هـ١٤٠٨سوریا، الطبعة الثانیة ، -عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة، حلب
 محمــد األعظمــي، المكتــب اإلســالمي، بیــروت: ، تحقیــقصــحیح ابــن خزیمــة، محمــد بــن إســحاق، ابــن خزیمــة- 

  .مـ١٩٧٠لبنان
 محمــود : ، تحقیـقالجـامع ألخــالق الـراوي وآداب الـسامعد بـن علــي أبـو بكـر بـن ثابـت، ، أحمـالخطیـب البغـدادي

  .هـ١٤٠٣السعودیة -الطحان، مكتبة المعارف، الریاض
 أبــو عبــد اهللا الــسورقي : ،تحقیــقالكفایــة فــي علــم الروایــة، أحمــد بــن علــي أبــو بكــر بــن ثابــت، الخطیــب البغــدادي

  .رةوزمیلة، المكتبة العلمیة، المدینة المنو
 لبنان-محمد محي الدین، دار الفكر، بیروت: ، تحقیقسنن أبو داود، سلیمان بن األشعث، أبو داود.  
 شـعیب األرنـاؤط والعرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة، : ، تحقیـقسـیرأعالم النـبالء، محمد بن أحمد بن عثمـان الذهبي

  .هـ١٤١٣لبنان، الطبعة التاسعة-بیروت
 زیـن العابـدین بـن محمـد بـال فـریج، :، تحقیـقالنكـت علـى مقدمـة ابـن الـصالح، بدر لدین أبـي عبـد اهللا، الزركشي

  .هـ١٤١٩ السعودیة، الطبعة األولى، -أضواء السلف، الریاض
 م١٩٩٢لبنان، الطبعة العاشرة-، دار العلم للمالیین، بیروتاألعالم، خیر الدین، الزركلي.  
 محمـد البنــوري، دار الحــدیث، : ، تحقیــقالهدایـةنـصب الرایــة فــي تخـریج أحادیــث ، عبــد اهللا بـن یوســف، الزیلعـي

  .هـ١٣٥٧مصر،-القاهرة
 دار الكتـب العلمیـة، بیـروتفتح المغیث شرح ألفیـة الحـدیث، شمس الدین محمد بن عبد الـرحمن، السخاوي  ،- 

  .هـ١٤٠٣لبنان الطبعة األولى ، 
 علـي حـسین علــي، : حقیـق، تفـتح المغیــث شـرح ألفیـة الحـدیث، شـمس الـدین محمـد بـن عبـد الـرحمن، الـسخاوي

  .مـ١٩٩٥مصر، الطبعة األولى-مكتبة السنة، القاهرة
 لبنان، بدون طبعة أو سنة نشر-، دار صادر، بیروتالطبقات الكبرى، أبو عبد اهللا محمد بن سعد ، ابن سعد.  



  ٤٦

 عبــد الوهــاب عبــد اللطیــف، مكتبــة: ، تحقیــقتــدریب الــراوي، جــالل الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، الــسیوطي 
  . السعودیة، بدون رقم طبعة أو سنة نشر-الریاض الحدیثة، الریاض

 محفــوظ الـرحمن زیـن اهللا، مكتبـة العلـوم والحكــم، : ، تحقیـقمـسند الـشاشي، أبـو سـعید الهیـثم بــن كلیـب، الـشاشي
  .هـ١٤١٠السعودیة، الطبعة األولى -المدینة المنورة

 ــل والنحــــل، محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم، الـــشهرستاني  -محمـــد ســـید كیالنـــي، دار المعرفـــة، بیــــروت: ق، تحقیـــالملـ
  .هـ ١٤٠٤لبنان

 ــي علــــوم الحـــدیث، عثمـــان بــــن عبـــد الــــرحمن، ابـــن الــــصالح ـــصالح فــ ــن ال ــة ابــ  ، خــــرج أحادیثـــه وعلــــق مقدمـ
  .م١٩٨٤مصطفى البغا، الطبعة األولى:علیه

 محمــد محــي : یــق، تحقتوضــیح األفكــار لمعــاني تنقـیح األنظــار، محمــد بــن إســماعیل األمیـر الحــسني، الـصنعاني
  .السعودیة-الدین عبد الحمید، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة

 العــراق، -حمــدي الــسلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم، الموصــل: ، تحقیــقالمعجــم الكبیــر، ســلیمان بــن أحمــد، الطبرانــي
 .مـ١٩٨٣الطبعة الثانیة 

 محمــود الــصعیدي، مكتبــة صــبحي الــسامرائي و: ، تحقیــقمــسند عبــد بــن حمیــد، بــن نــصر، عبــد بــن حمیــد
  .مـ١٩٨٨ مصر، الطبعة األولى -السنة، القاهرة

 م١٩٩٧لبنان، الطبعة الثالثة،م–، دار الفكر، بیروتمنهج النقد في علوم الحدیث، نور الدین، العتر.  
 لبنــان، -عبــد الــرحمن محمــد، دار الفكــر، بیــروت: ، تحقیــقالتقییــد واإلیــضاح، الحــافظ زیــن الــدین، العراقــي 

  .م١٩٧٠ األولى الطبعة
 حمدي عبـد المجیـد : ، تحقیق جامع التحصیل في أحكام المراسیل، أبو سعید بن خلیل بن كیكلدي، العالئي

  .م١٩٨٦لبنان، الطبعة الثانیة-السلفي، عالم الكتب، بیروت
 دار  العجالـة فـي األحادیـث المسلـسلة،  أبو الفیض محمد یاسین بن محمد عیسى الفـاداني المكـيالفاداني ،

  .م١٩٨٥ سوریا، الطبعة الثانیة، -البصائر، دمشق
 باعتنـاء فهـرس الفهـارس ومعجـم المعـاجم والمـشیخات والمسلـسالتّ، عبد الحي بـن عبـد الكبیـر، الكتاني  ،

  .م١٩٨٢الدكتور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانیة
 محمد المنتصر : ، تحقیقلسنة المصنفةالرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب ا، محمد بن جعفر، الكتاني

  .هـ١٤٠٦ لبنان، الطبعة الرابعة ، - محمد، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت
  ،عبـد الفتـاح أبوغـدة، : تحقیـق،  األجوبة الفاضـلة فـي األسـئلة العـشرة الكاملـة، محمد بن عبد الحياللكنوي

  .م١٩٨٧لبنان،الطبعة الثالثة -مكتب المطبوعات اإلسالمیة، بیروت
 دار ابــن حــزم، ســلك الــدرر فــي أعیــان القــرن الثــاني عــشر، أبــو الفــضل محمــد خلیــل بــن علــي، المــرادي ،

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨لبنان، الطبعة الثالثة-بیروت

 محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء التــراث : ، تحقیــقصــحیح مــسلم، أبــو الحــسین مــسلم بــن الحجــاج، مــسلم
 .لبنان-العربي، بیروت



  ٤٧

 أحمد محمد نور سـیف، نـشر مركـز : ، تحقیقالتاریخ بروایة الدوريزكریا یحیى بن معین ، ، أبو ابن معین
  .هـ١٣٩٩البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزیز، الطبعة األولى 

 لبنـان، الطبعـة -، دار الكتـب العلمیـة، بیـروتشـروط األئمـة الـستة، أبو الفـضل محمـد بـن طـاهر، المقدسي
  .هـ١٤٠٥األولى،  

 عبـداهللا : ،  تحقیـق المقنـع فـي علـوم الحـدیث، سراج الدین عمر بـن علـي بـن أحمـد األنـصاري، لقنابن الم
 .هـ١٤١٣ابن یوسف الجدیع، دار فواز للنشر، السعودیة، الطبعة األولى ، 

 السعودیة، -، تحقیق حمدي السلفي، مكتبة الرشد، الریاضخالصة البدر المنیر، عمر بن علي، ابن الملقن 
  . هـ١٤١٠ولىالطبعة األ

 هـ١٣٥٦مصر، الطبعة األولى-، المكتبة التجاریة الكبرى، مصرفیض القدیر، محمد عبد الرؤوف المناوي .  
 إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب العلمیـة، : ، تحقیـق الترغیـب والترهیـب، عبد العظیم بن عبد القـوي،المنذري

  .هـ١٤١٧لبنان، الطبعة األولى-بیروت
 الــدكتور عبــد الغفــار البنــداري وســید كــسروي : ، تحقیــقَّســنن  النــسائي الكبــرىب، ، أحمــد بــن شــعیالنــسائي

  .مـ١٩٩٢لبنان عام ، الطبعه األولى -حسن، دار الكتب العلمیة بیروت
 دار إحیـاء التــراث المنهـاج شـرح صــحیح مـسلم بــن الحجـاج ، أبـو زكریـا محیــي الـدین بـن شــرف، النـووي ،

  .هـ١٣٩٢نیة،  لبنان، الطبعة الثا-العربي، بیروت
 المطبعة الخیریة للخشاب، مصراألذكار، النووي ، .  
  ،أحمــد البــزرة، دار : ، تحقیــق التنكیــت واإلفــادة فــي تخــریج أحادیــث الــسعادة،محمــد بــن حــسنابــن همــات

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧لبنان، الطبعة األولى-المأمون للتراث، بیروت
  ،ورة عـن مخطـوط المكتبـة الوطنیـة فـي تـونس ، صـنتیجة النظـر فـي علـم األثـرمحمد بن حسن، ّابن همات

 ).موجود في مكتبتي الخاصة. ( مكتوب بخط مشرقي

  ،صورة عن مخطوط المكتبة الوطنیة في تونس قالئد الدرر على نتیجة النظرمحمد بن حسن، ّ ابن همات ،
 ).موجود في مكتبتي الخاصة. ( هـ١١٦١مكتوب بخط مشرق عام 

  ،صـورة عـن مخطـوط المكتبـة الـسلیمانیة فـي  الـدرر علـى نتیجـة النظـرقالئـدمحمـد بـن حـسن، ّابن همـات ،
  ).موجود في مكتبتي الخاصة. ( تركیا مكتوب بخط مشرقي

  ،مكتبة الشرق فـي سـوریا -، صورة عن مخطوطقالئد الدرر على نتیجة النظرمحمد بن حسن، ّابن همات 
 ).موجود في مكتبتي الخاصة( مكتوب بخط مشرقي 

 هـ١٤٠٧لبنان، -، دار الكتاب العربي، بیروتمجمع الزوائدبن أبي بكر، ، علي الهیثمي.  
 سوریا، الطبعة -، تحقیق حسین أسد، دار المأمون للتراث، دمشقمسند أبي یعلى، أحمد بن یعلى، أبو یعلى

  .مـ١٩٨٤األولى 
  

 
 


