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 مقدمة
 

هلل،َّحنمُدُهَّونستعينُه،َّونستغفرُه،َّونعوُذَّباهلِلَّمنَّشرورَّأنفسنا،ََّّاحلمد ََّّإن َّ
منَّيهدهَّاهللَّفالَّمضلَّله،َّومنَّيضللَّفالَّهاديَّله،َّوأشهدََّّأعمالنا،وسيئاتَّ

َّ.َّله،َّوأشهدَّأنَّحممداَّعبدهَّورسولهَّوحدهَّالَّشريكَّاهللأنَّالَّإلهَّإالَّ

َها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ َ ٱ تذُقووا  ٱ َءاَمُنوا   َّلذ  إِلذ  َتُمووُتنذ  َوَل  ۦُتَقاتِو ِ  َحو ذ  ّللذ

نُتم
َ
ۡسلُِمونَ  َوأ ََّّآل]َّ ١٠٢مُّ َهواَّ،[201عمرران  يُّ

َ
أ  َربذُكومُ  تذُقووا  ٱ نلذواُ  ٱ َيَٰٓ

ِيٱ ِن َخلََقُكم َّلذ  ِمۡنُهَموا َوَبو ذ  َزوَۡجَهوا ِمۡنَهوا وََخلَ َ  َوَِٰحَدة   نذۡفس   م 
َ ٱ تذُقوا  ٱوَ  َونَِساٗٓء   َكثرِٗيا رَِجاٗل  ِيٱ ّللذ رَۡحواَ   ٱوَ  ۦبِ ِ  تََسآَءلُونَ  َّلذ

َ
َ ٱ إِنذ  ۡۡل  ّللذ

َّ[2 َّالنسرا ]١َّ َرقِيٗبا َعلَۡيُكمۡ  ََكنَ  ،َها يُّ
َ
أ ِينَ ٱ َيَٰٓ َ ٱ تذُقووا  ٱ َءاَمُنووا   َّلذ  ّللذ

َّ[00 َّاألحزاب]٧٠َّ َسِديٗدا قَۡوٗل  َوقُولُوا  

ترراُبَّاهللَّفرر ن َّبعررد ََّّأم ررا َررَّ،خرر  َّاحلررديِتَُّ ررَّيدوخرر  َّا   ،ََّّحممررد ََّّيَّدَّه 
ل َّبدعة َّضاللةَّاألمورََِّّوشر َّ َّ.حمدثاهتاَُّو

َِّمَنَّنعمَّاهللَّ تابهَّالعزيز،َّدينهََّّظ َّفََّعلىَّهذهَّاألمةَّحَّالعظيمةَّإن  اَّحبفظَُّ
َّال َّنبيه َّتعاىل وسنة َّق ال  نۡلَا ََنۡنُ  إِنذاكرمي، ِۡكرَ ٱ نَزذ  لََحَٰفُِظونَ  ۥَلُ  ِإَونذا َّل 

٩َّ رَّيشملَّحفظَّالقرآن،َّوحفظََّّ[9]احلجر َّوالضماُنَّحبفِظَّالُذ َّالوعُد وهذا
َّ َّالنبوية ََّّ-السنة َّق ال  ما َُّ َّاملنرزلة َّاحلكمة َّوهي َّللقرآن َّاملفسرة َّهي اليت

نَزَل تعاىل 
َ
ُ ٱ َوأ َّ[221]النسا  َّۡۡلِۡكَمةَ ٱوَ  ِكَتََٰب لۡ ٱ َعلَۡيَك  ّللذ ظهرَّوقدَّ-،
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ّدة،َّوامتداِدَّاأليام،َّوتوايلَّالشهور،َّوتعاقِبَّالسنني،ََّّمصداُقَّذلكَّمعَّطولَّ
ُ
امل

َّ،َّفقيضَّاهللَّللقرآنَّمنَّحيفظهَّوحيافظَّعليه.وانتشاِرَّأهلَّاإلسالِم،َّواتساِعَّرُقعتهَِّ

َّاهللَّتعاىلَّ َّف ن  َّالسُّن ُة َّوحكمتهَّ-وأما َّومنتِه َُّحف اظاََّّ-َّبفضلِه َّ ا و ف ق
عارفني،َّوجهابذًةَّعاملني،َّوصيارفًةَّناقدين،َّينفونَّعنهاَّحتريفَّالغالني،َّوانتحالَّ
َبطلني،َّوتأويلَّاجلاهلني،َّفتفرغواَّ ا،َّوأفنواَّأعمارهمَّيفَّحتصيلها،َّفجزاهمَّاهللَّ

ُ
امل

َّعنَّاإلسالِمَّواملسلمني َّخ  َّاجلزاِ َّوأوفر ه.
َّلناَّهؤال َّاألئمُةَّ احلّفاظَّثروًةَّعلميًةَّزاخرًة،َّم َنَّتأمرل َّيفَّفنواراَّوقدَّخل ف 

َّالشاّق،َّوالصرب َّالطويل ،َّالذيَّبذلهَّسلُفن اَّوعلماؤناَّ وعلومهاَّاملختلفةَّع ِلم َّاجلهد 
،َّوبرذلَّالغرايلَّ،َّومتييرِزَّضرعيفهاَّمرنَّصرحيحهاواالستنباِطَّمنهراَّاوبيااَّيفََّج َِعها،

،َّوَّع ِلم َّأيضاَّمقدارَّما ح ِظيَّبِهَّالسلفَّمنَّتأييد َّرباينََّّوالنفيسَّيفَّسبيِلَّذلك 
َّمساوّي،َّمل اَّ َّإ ّيَّوتوفيق  واَّوفضل  قواَّيفَّالطلبَّوالعلمَّوالعمرلَّوالردعوةَّوص ررب  ص د 

َٰلَِك علرىَّذلركَّ ِ ٱ فَۡضُل  َذ ُ ٱوَ  يََشآُء   َمن يُۡؤتِي ِ  ّللذ  ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱ ُذو ّللذ
٤َّ [4]اجلمعة.َّ

َّجا َّوجوانبها  َّالعلمية َّالثروة َّبعللَّاحلديتَّوبيااا،َّومنَّهذه َّالعناية نُب
َّحيكيَّ َّوهو َّالن بويّة، َّيفَّحفظَّالسُّّنة َّودقيقًا ب ًا َُّ َّاحلديتَّدورًا َّعلل َّلعلم ف ن 
التطورَّالنقديَّعندَّنُرّقادَّاحلديِتَّوُحّفاِظِهَّمل اَّتنوعَتَّوخفيَتَّوغمضَتَّأخطا َّ

َّالرواةَّوأوهامهم،َّوسرَتَّإىلَّرواياتَّالثقات.
َّيفَّب ياِنَِّعلِلَّاألح اِديِت"َّيكشُفَّعنَّوهذاَّالبحُتَّاملوسومَّبر"َّ ُح دِِّثني 

ُجُهوُدَّامل
َّالن بويّة،َّ َّالسُّّنة َّحفظ َّيف َّالبارز َّودوره َّالفن، َّهبذا َّاحملدثني َّعناية َّمن جوانب

َّويتكونَّالبحتَّمن 
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ُق ّدمةَّ -
َّ.-وهيَّهذه-امل

َّمتهيدَّوفيهَّمبحثان  -
َّاملبحُتَّاألو ل َّتعريُفَّالعللَّلغًةَّواصطالحاً.

َّ،َّوأسبابَّذلك.العللَّوشرفهَّوعزتهَّعلمََّّأمهيةَُّ َّاملبحُتَّالثاين
رَّأئمةَّالعللَّواملصرنفاتَّفيرهَّمرنَّبدايرِةَّالقررنَّالثراينَّإىلَّ - الفصُلَّاألو ل ُذ

َّ.(2)اايِةَّالقرِنَّالتاسع
َّالفصُلَّالثاين َّأمثلٌةَّمنَّدقائقَّتعليلَّالنقادَّلألحاديت. -
 اخلامتُة َّوفيهاَّأبرُزَّنتائِجَّالبحت،َّوتوصياتَّمقرتحة. -

َّاملراجع.َّ -
 فهرسَّاملوضوعات. -

قّدمرةَّققولرة ََّجيلرة َّقا راَّاملعلمريَّ
ُ
َّهرر(2131)ت-رمحرةَّاهللَّعليره-وأختُمَّهذهَّامل

رهَّملاَّقدَّيقاسيهَّاملتقنونَّواملخلصونَّمنَّحمققيَّالكتبَّق ال   َُ إّنَّأحد همَّ))عندَِّذ
ثرر ةَّجررداَّولكنّررهَّيفَّالغالرربَّينتهرريَّإىلَّأحررِدَّ َّهررذاَّالتعرربَّيفَّمواضررعَُّ ليتعرربَّحنررو 

َّ)ُررررذا(َّأوَّأمررررين َّإّمررراَّ ررررَّبشررري  َّفيكتفررريَّبالسررركوت،َّأوَّبرررأَنَّيقرررول  عررردِمَّالظف 
ررِرَّبنتيجررة َّ رَّمرراَّعانرراهَّيفَّالبحررتَّوالتنقيررب،َّوإّمرراَّالظف  حنوهررا،َّوالَّيرررجَّموجبرراَّلررُذ
حامسررة َّفيقرردمهاَّللقرررا َّلَُقمررةَّسررائغة،َّوالَّيهمررهَّأنَّيشرررحَّمرراَّقاسرراهَّحرر َّح ص ررل َّ

َّ.(1)((عليها،َّواهللَّاملستعان

َّرررررررررررررر
َّقعرفررِةَّالعلررِل،َّأوَّصررَّ(2) ررلَِّّمررنَُّوِصررف  رررَُّ َّفيررهَّمظنررةَّاملعرفررِةَّهبررذاَّوشرررطيَُّذ َّمصررنفاَّيفَّالعلررل،َّفرر ن َّالتصررنيف  ّنف 

 الفنَّالدقيقَّيفَّالغالب.

 منَّهذاَّالبحت.10َّ(،َّوانظرَّ َّص1/112حاشيةَّاإلُمالَّ)(1َّ)
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عَّمررواطنَّعديرردةَّمررّرَتَّعلررّيَّأثنررا َّإعرردادَّالبحررتَّوهررذهَّاملقولررةَّحتكرريَّواقرر
أقررفَّفيهرراَّمتحرر اً،َّورقرراَّراجعررُتَّمررنَّأجررلَّمعلومررةَّالَّتتجرراوزَّسررطراَّأوَّسررطرينَّ

 قُِدرَ  َوَمن جهُدَّاملقلَّوالقدرَّالذيَّواتاه"عشراتَّالكتبَّللتحققَّمنها،َّوهو
ٓ  فَۡلُينفِو ۡ  ۥرِۡزقُ ُ  َعلَۡي ِ  وا َٰو ُ  ِممذ ُ  ٱ َءاتَى ،َّوإليرهَّسربحانهَّوتعراىلَّ[0 َّ]الطرالقَّ ّللذ

السررؤالَّأنَّلعررلَّذلرركَّخالصرراَّلوجهررهَّالكرررمي،َّمقتضررياَّلرضرراه،َّوأال َّلعررلَّالعلررمَّ
اتبرررهَّيفَّدنيررراهَّوأخرررراه،َّوعلرررىَّاهللَّقصررردَّالسررربيل،وهوَّحسررربناَّونعرررمَّ حجرررةَّعلرررىَُّ

يل" َّ.(2)الُو
والَّيفوتينَّأَنَّأشكرَّجممعَّامللكَّفهدَّلطباعةَّاملصحفَّالشريفَّباملدينةَّ

َّتنظيم َّعلى َّالعلميةَّاملنورة َّالندوة َّبالسُّّنةَّ"هذه َّالسعودية َّالعربية َّاململكة عناية
َّالندواتَّالعلميةَّ َّملثلَّهذه َُّمِلحة  َّالوقتَّحباجة  َّفنحنَّيفَّهذا َّالن بويّة" والس ة

َّاملنهجيةَّاملتخصصةَّملاَّفيهاَّمنَّمصاحلَّالَّختفى.

وتعاىلَّأَنَّيوفقَّالقائمنيَّعلىَّهذهَّالندوةَّلكلَّخ  َّسبحانهََّّاهللأسألَّوَّ
رمِه.َّوصالح َّ َّ،َّوأَنَّيعينهمَّويسددهمَّقنِهَُّو

َّرررررررررررررر
 (.11مقتبسَّمنَّمقدمةَّالعالئّيَّلكتابهَّ"نظمَّالفرائدَّملاَّتضمنهَّحديتَّذيَّاليدينَّمنَّالفوائد"َّ)ص(2َّ)
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 المبحُث األوَُّل: تعريُف العلل لغًة واصطالحًا
 تعريف العلل لغًة:

َّفارس  َّابُن َّتكّررَّ))ق ال  َّأحدها  َّصحيحة  َّثالثٌة َّأصوٌل ع ل  العنيَّوالالم
َّ َّعائقَّيعوق، َّواآلخر  َّتكرير، َّالعلل،َّوالثالتأو َّفاألو ل  َّضعفَّيفَّالشي ،  

واألصلَّاآلخر َّالعائقَّيعوق،َّقالَّاخلليل َّالعلةَّحدثَّ…انية،وهيَّالشربةَّالث
َّوجهه َّعن َّصاحبه َّوصاحبهاَّ…يشغل َّاملرض، َّالِعلُة  َّالثالت  َّواألصل ،

َّ.(2)((معتل..
َّلفظةَّ المهم َُّ َّيف َّاحملدثون َّواستعمل َّأعل"ُمع ّل"، َّمن َّاملفعول واسم

َّالعراقي  ث َّمنَّأهلَّ))معلول،َّق ال  المَُّ احلديتَّيفَّوالتعب َّباملعلولَّموجودَّيفَُّ
المَّالدارقطين،َّوأيبَّأمحدَّبنَّعدي،َّوأيب عبدََُّّالمَّالرتمذيَّيفَّجامعه،َّويفَُّ

مَّيفَّالتاريخ،َّويفَّعلومَّاحلديتَّعنَّ م،َّوأيبَّيعلىَّاخلليلي،َّورواهَّاحلُا اهللَّاحلُا
َّعنَّ(1)َّ((البخاري َّالكب  َّالعلل َّيف َّالرتمذيُّ َّنقله َّالبخاري َّواستعمال ،
َّ.(1)البخاريَّ

ث اَّمنَّأه َُّ لَّاللغة،َّوبعضَّاحملدثنيَّانتقدواَّهذاَّاالستعمال،َّقالَّغ َّأن 
ويسميهَّأهلَّاحلديتَّاملعلول،َّوذلكَّمنهمَّومنَّالفقها َّيفَّقو مَّ))الصالح َّابن

َّ.(4)َّ((يفَّبابَّالقياس َّالعلةَّواملعلولَّمرذولَّعندَّأهلَّالعربيةَّواللغة

َّرررررررررررررر
 (.24-4/21(َّمعجمَّمقاييسَّاللغةَّ)2)

 (.90(َّالتقييدَّواإليضاحَّ)ص1)

 (.101(َّالعللَّالكب َّللرتمذيَّ)ص1)

 (.32(َّعلومَّاحلديتَّ)ص4)
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َعلولَّفررررريَّالرررررُمتقاِربَّمرررر))ابررررُنَّمنظررررور َّوقررررال نَّواسررررتعملَّأ بوإسررررحاقَّلفظررررةَّالرررررم 
َّابنَّ ثر اً؛َّق ال  َعلولَّفريَّمثلَّهذاَُّ َّالع روض....َّوالرمتكلرمونَّيستعملونَّلفظةَّالرم 

رراَّهرروََّّ؛يده َّوبالرررجملةَّفر ل َسرُتَّمنهرراَّعلرررىَّثِق رة َّوالَّعلرررىَّثر ل رررج َِّسر أل نَّالررمعرو َِّإم 
َّ.(2)َّ((أ ع ل هَّاهللَّفهوَُّمع ل َّ

ََّّإال َّأّنَّأهلَّاللغةَّأنفسهمَّليسواَّمتفقنيَّعلىَّختطئةَّهذا االستعمال،َّق ال 
َّاملتقدم-العراقيَُّّ َّالصالح َّابن الم َُّ َّنقله َّالشيخَّ)) -بعد َّعليه َّتبعه َّوقد

َّحكاهَّيحم َّقد َّبأنه َّواعرتضَّعليه َّحلن، َّإنه َّيفَّخمتصره  َّفقال َّالنووّي َّالدين ي
َّاللبلي،َّواجلوهريَّيفَّالصحاح،َّاَجاعةَّمنَّأهلَّ للغةَّمنهمَّقطربَّفيماَّحكاه

َّاملغرب َّيف َّه(1)َّ((واملطرزي َّواستعمل َّمنهم َّ، َّاللغة َّأهل بار َُّ َّاللفظة َّذه
َّمنظور َّابن الم َُّ َّيف َّتقدم ما َُّ َّالزجاج َّإسحاق َّالفيوميُّ (1)أبو َّوقال والعلةَّ))،

املرضَّالشاغل،َّواجلمعَّعللَّمثلَّسدرةَّوسدر،َّوأعلهَّاهللَّفهوَّمعلولَّقيلَّمنَّ
َّاللغتني،َّ َّتداخل َّمن َّف نه ذلك، َّوليسَُّ َّقياس َّغ  َّجا تَّعلى َّاليت النوادر

َّ.(4)((ُعل َّفهوَّم َعُلولواألصلَّأعلهَّاهللَّفر َّ
فمماَّتقدمَّمنَّعدمَّاتفاقَّأهلَّاللغةَّعلىَّختطئةَّاستعمالَّهذهَّالكلمة،َّ
َّوإَنََّّ َّلغوياً، َّصحيحة لمة َُّ َّأّاا َّنستفيد َّاحملدثنيَّ ا ث َّمنَّاألئمة َُّ واستعمال

لمةَّمَُّ َّ.لَّّع َُّانَّاألفصحَّاستعمالَُّ
 

َّرررررررررررررر
 (َّمادةَّ)عّل(.22/402(َّلسانَّالعربَّ)2)

 (.91(َّالتقييدَّواإليضاحَّ)ص1)

 (.1/15(،َّتوضيحَّاألفكارَّ)2/159(،َّفتحَّاملغيتَّللسخاويَّ)91(َّانظرَّ َّالتقييدَّواإليضاحَّ)ص1)

 (َّمادةَّ)عّل(.411)صَّ(َّاملصباحَّاملن 4)
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 العلة والحديث الُمعل في االصطالح:
لمةَّعََِّّ َّعلىَّمعنيني َّاحملدثنيسانَّمعلولَّيفَّلوََّّلة،تردَُّ

املعىنَّاألو ل َّمعىنَّعامَّويرادَّبهَّاألسبابَّاليتَّتقدحَّيفَّصحةَّاحلديت،َّ
َّابنَّالصالح َّاملانعةَّمنَّالعملَّبه، اعلمَّأنهَّقدَّيطلقَّاسمَّالعلةَّعلىَّغ َّ))ق ال 

رناهَّمنَّباقيَّاألسبابَّالقادحةَّيفَّاحلديتَّاملخرجةَّلهَّمنَّحالَّالصحةَّ ماَُّذ
َّاملانعة َّالضعف َّحال َّيفََّّإىل َّالعلة َّلفظ َّمقتضى َّهو َّما َّعلى َّبه َّالعمل من

تبَّعللَّاحلديتَّالكث َّمنَّاجلرحَّبالكذب،َّوالغفلة،َّ األصل،َّولذلكَّجندَّيفَُّ
َّاحلفظَّوحنوَّذلكَّمنَّأنواعَّاجلرح َّمنَّعللَّوسو  َّعلًة َّالنسخ  َّومّسىَّالرتمذيُّ ،

َّ.(2)َّ((احلديت
َّابنَّ َّقاله تابََّّوما َُّ َّففي َّأيبَّحامتَّالصالحَّظاهر َّالبن تاالعلل َُّو بَّ،
َّللدارقطين ََُّّث ةٌَََّّّةٌَّأمثلَّالعلل َّتدُل َّما َّاألئمةَّق ال َّعلى َّتطبيقات ذلكَّيف َُّو ،

َّابنَّ َّقاله َّما َّتشمل َّحبيت َّوشامل، َّواسع َّمعىن َّ ا َّعندهم َّفالعلة املتقدمني،
ر. َّالصالح،َّواملعىنَّاخلاصَّاآليتَّالُذ
هوَّاحلديتَّالذيَّ))عّرفهَّابُنَّالصالحَّبقوله وَّاملعىنَّالثاين َّمعىنَّخاص،َّ

َّعلى َّفيه َّمنهاَّاطلع َّالسالمة َّظاهره َّأّن َّمع َّيفَّصحته َّتقدُح َّوعرَّّ(1)((علة  فهَّ،
َّبقوله َّابنَّ َّحديتَّ))حجر َّعلىََّّع َّلَِّاطََُّّّ،السالمةَّظاهرهََُّّهو َّالتفتيش َّبعد فيه
َّ.(1)َّ((قادح

َّرررررررررررررر
رَّ)ص34(َّعلومَّاحلديتَّ)ص2)  (.10-59(،َّوانظر َّألفيةَّالسيوطيَّشرحَّأمحدَّشُا

 (.32(َّعلومَّاحلديتَّ)ص1)

 (.2/111(َّفتحَّالباقيَّعلىَّألفيةَّالعراقيَّ)1)
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َّاملعىنَّ َّمراُدَّمنَّتكلمَّعلىَّأمهيةَّالعللَّودقتهَّوقلةَّمنَّبرزَّفيه،هوَّوهذا
تبَّيفَّعلومَّاحلد مَّيفََّّوهوَّاملعىنَّالذيَّيتكلمَّعليهَّمنَُّ يت،َّوقدَّأشارَّاحلُا

َّ.إىلَّهذاَّاملعىن(2)معرفةَّعلوَّمَّاحلديت""ُتابه

َّوهوَّنوعان َّ
ر َفعِهَّووقفِه،َّووصلِهَّوإرسالِه،َّ النوعَّاألّول َّاالختالُ َّيفَّإسناِدَّاحلديِتَُّ
اختصارَّاملنت،َّأوَّاإلدراِجَّفيه،َّأوَّ َُّ وحنوَّذلك،َّأوَّاالختالُ َّيفَّمنِتَّحديت 

 عللَّالدارقطين"."لنوُعَّهوَّالغالُبَّعلىتغي َّاملعىنَّوحنوَّذلك،َّوهذاَّا

َّالعلُةَّ َّوهذه َّالصحة، َّظاهرُه َّفر َرد  َّإسناد  َّيف َّالغامضُة َّالعلُة َّالثاين  النوع
،َّويفَّومتعددةًََُّّث ةًَّالغامضُةَّالَّميكنَّأنَّيوضعَّ اَّضابطَّحمدد؛َّألّنَّ اَّصورًاََّّ

المبعضهاَّدقةَّوغموض،َّالَّيعلمهاَّإالَّحذاقَّهذاَّالفن َّ،َّوهذاَّالنوعَّيكثرَّيفَُّ
َّإام َّإَذ قدَّباشرواََّّ-يفَّالغالب-النقادَّاملتقدمني،َّوهمَّالعمدةَّيفَّالكالمَّعليه

َّبالرحلةَّ َّبسؤالَّالراويَّونقدهَّمباشرًة،َّوتارًة َّبأنفسهم َّتارًة مكمنَّالعلةَّواخلطأ
َّجلمعَّطرقَّاحلديتَّوالنظرَّيفَّموضعَّاخلطأَّوغ َّذلك.

َّ َّالثاين َّالفصِل َّيف ََّّ-وسيأيت َّاهلل َّشا   َّعلَّ-إَن َّدقيقٌة َّهذينَّأمثلٌة ى
 النوعني.

َّرررررررررررررر
َّ(.200)صَّ(2)
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 المبحُث الثاني
 ، وأسباُب ذلك العلل وشرفه وعزته علِم أهميُة 

تعد دَتَّأقوالَّالنقاِدَّيفَّبياِنَّأمهيرِةَّعلرمَّالعلرلَّوشررفِهَّوعزترهَّودقتره،َّفمرنَّاألقرواِلَّ
َّيفَّذلك  
2- َََّّّ َّمهديقول َّبن َّ)) عبدالرمحن َّعلة  َّأعر  َّعندي-حديت َّألَن َّ-هو

َّحديثاًَّ َّعشرين َّأُتب َّأَن َّمن َّإيّل ،َّ(2)((عنديَّليس ََّّأحب
ُِهانة))وقولُُه   .(1)((إنكارُناَّللحديِتَِّعندَّاجلّهالَّ

1- َََّّّ َّبعدَّ)) املديينَّعليَّبنَّو ق ال  ُتَّعلة َّحديت  َّ.(1)((سنةَّأربعنيرقاَّأدُر
أيبَّيقول َّجرجَّبيينََّّمسعتَّ))بنَّأيبَّحامتَّالرازي َّالرمحنعبدََّّو ق ال َََّّّ -1

َّأِبَّ َّوبني َّيومًا َّفجعَّمتييزَّزرعة َّومعرفته، َّاحلديت َّأحاديت  ر َّيُذ ل
َّ َّخطأ َّأحاديت ر َّأُذ نُت َُّ ذلك َُّو َّعللها، ر وخطأََّّوعللهاويُذ

َّإذاَّ َّهذا! َّأعز َّما َّمنَّيفهمَّهذا! َّحامتَّقل  َّأبا َّيا َّفقالَّيل  الشيوخ،
َّأقل ََّّرفعت َّفما َّواثنني َّواحد َّمن َّحيسنََّّهذا َّمن َّجتد هذا!ورقاََّّمن

الََّّمعك ََّّيلتقأف ىلَّأنََّّ،شي َّيفَّحديتَّيتخاجلىنَّأشكَّيفَّشي َّأوَّ
َّ َّمن َّأيبَّيشفيينأجد َّق ال  ذاك َّمنه، َُّو  َََّّّ ََّّو ق ال ََّّ،(4)((أمريُان

َّأيضاً  َّحامت َّأيب َّصحيح َّ))ابُن َّحيسُن ان  َُّ َّالذي َّيقول  َّأيب مسعُت
َّرررررررررررررر
علررررومََّّمعرفرررة،َّ-(َّوعنررردهَّبلفرررظَّ)أُتررربَّحررررديثاَّلررريسَّعنررردي(2/20أيبَّحررررامتَّ)َّبرررناحلرررديتَّالَّ(مقدمرررةَّعلرررل2)

َّ(.1/194الراويَّ)َّألخالقاجلامعََّّ-َّ(،240َّيتَّ)صاحلد
 (.2َّ/20عللَّابنَّأيبَّحامتَّ)َّ(1)

َّ(.1/150ألخالقَّالراويَّ)َّاجلامع(1َّ)
َّ(.151اجلرحَّوالتعديلَّ)صَّتقدمة(4َّ)
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َّبُنََّّسقيمهَِّاحلديِتَّمنَّ َّاحلديِتَّأمحُد َّوحيسُنَّعلل  َّذلك  وعندهَّمتييُز
انَّحيسُنََّّ،املديينَّبنَّحنبلَّوحيىيَّبنَّمعنيَّوعليَّ وبعدهمَّأبوَّزرعهَُّ

،َّقيلَّأليب َّ.(2)َّ((ق ال  َّالَّ؟أحداًَّاليومََّّتعر  َّفغ َّهؤال َّذلك 
َّاهلل َّو ق ال ََّّ -4 َّعبد َّأبو م َّعلومَّ))احلُا َّمن َّوالعشرين َّالسابع َّالنوع ر ُذ

ََّّ احلديت َّعلل َّمعرفة َّمنه َّالنوع َّعلمٌََّّاحلديت،هذا َّغ ََّّوهو برأسه
َّوالتعديل َّواجلرح َّوالسقيم َّ…الصحيح َّاحلديت َّعلل َّمعرفة َّمنف ّن

َّ.(1)((هذهَّالعلومَّأجلَِّّ
َّالبغدادي َّالو قَّ -5 َّاحلديتَّمعرفةَُّ))اخلطيُب َّعلم َّأنواع َّأجل ،َّ(1)((العلل

َّأيضاً  َّبعدََّّاألحاديتفمنَّ))و ق ال  َّإاّل ماَّختفىَّعلتهَّفالَّيوقفَّعليها
َّ.(4)((النظرَّالشديد،َّومضيَّالزمنَّالبعيد

َّمررررنَّعلررررومَّاحلررررديتَّلررررُبَّ))أبرررروَّعبرررردَّاهللَّاحلميرررردي َّو ق ررررال ََّّ -1 تررررب  ثالثررررُةَُّ
تررابَّالرررّدارُقطيّن،َّالعلررلَُّتررابَّاالهتمرراُمَّهبررا ََّّ ،َّوأحسررُنَّمرراَّوضررعَّفيررهَُّ

وأحسرررُنَّمررراَّوضرررعَّفيرررهَّاإلُمررررالََّّواملختلرررف،ُتررراُبَّاملؤتلرررفَََّّّ والثررراين
تاُبَّوفياتَّاملشايخ،ُلألم َّابِنَّماَّ تابََّّوليسَّوال،َُّو َّ.(1)(((5)فيهَُّ

اعلررررمَّأّنَّمعرفررررةَّعلررررلَّاحلررررديتَّمررررنَّأجررررلَّعلررررومَّ))الصررررالح َّابررررنََّّو قررررالَّ -0
عَّبررررذلكَّأهررررلَّاحلفررررظَّواخلررررربةَّوإمرررراَّيضررررطلَّوأشرررررفها،احلررررديتَّوأدقهرررراَّ

َّرررررررررررررر
َّ(.1/11)َّوالتعديلاجلرحََّّ(2)
َّ(.240َّ،243علومَّاحلديتَّ)صَّمعرفة(1َّ)
َّ(.1/194الراويَّ)َّألخالقاجلامعََّّ(1)
َّ(.1/150)َّاملرجعَّالسابق(4َّ)
تابًراَّجامًعراَّوشرامالَّجلميرعَّالوفيرات(5َّ) ترابَّيريردَُّ بيّرتَّذلركَّابرُنَّالصرالح،ََّّ-مرادَّاحلميدّيَّبقوله َّولريسَّفيرهَُّ

ث ٌةَّيفَّمعرفةَّالوفيات.-والذهيب تٌبَُّ  ،َّوإالَّفقدَّألفتَُّ

َّ.(215-29َّ/214)َّس الَّ(1)
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 .(2)((والفهمَّالثاقب

يضعفونَّمنَّ)) َّ-عنَّأهلَّاحلديتَّأام-و قالَّشيُخَّاإلسالمَّابُنَّتيميةَّ -3
َّبأمورَّ َّفيها َّغلط َّأنه َّ م َّتبني َّأشيا  َّالضابط َّالصدوق َّالثقة حديت

علمَّعللَّاحلديت"َّوهوَّمنَّأشر َّعلومهمَّ"يستدلونَّهباَّويسمونَّهذا
 .(1)((ابطَّوغلطَّفيهحبيتَّيكونَّاحلديتَّقدَّرواهَّثقةَّض

َّالقيم  -9 َّابن َّيفَّ))و ق ال  َّاهلُل َّيقذفه َّونوٌر َّذوٌق َّوعللِه َّالشأِن َّهذا ومعرفُة
َّالذوقَّالَّ َّبهَّمنَّذاقهَّوالَّيشكَّفيه،َّومنَّليسَّلهَّهذا القلِبَّيقطُع
نقِدَّالدراهمَّألربابهَّفيهَّذوقَّومعرفةَّليستاَّلكبارَّ َُّ شعورَّلهَّبه،َّوهذا

 َّقالَّعبُدَّالرمحنَّبُنَّمهدّي َّالعلما ،َّقالَّحممُدَّبنَّعبدَّاهللَّبنَّم 
َّأين َّ َِّمَن َّله  َّقلت  َّلو َّص د ق  َّم   َّابُن َّقال َّإ ام، َّاحلديِت َّمعرفة  إن 

؟َّملَّيكنَّلهَّجواب َّ.َّ(1)((قلت 
والََّّ،،َّوأدقهاَّمسلكاًَّاحلديتََّّأنواعََّّأغمضََّّوهذاَّالفنَّ)) العالئيََُّّّو ق ال َّ -20

اَّملراتبَّفهماَّغايصاً،َّواطالعاَّحاَّمنحهَّاهللََُّّنََّم َّإاّلََّّبهََِّّيقومَُّ وياً،َّوإدرُا
َّالرواة ،َّ َّالشأنََّّثاقبة،ومعرفة َّهذا َّأئمة َّأفراد َّإاّل َّفيه َّيتكلم َّمل َّو ذا

ابنَِّ َُّ َّاملديينََّّّوحذاقهم َّوأيبَّ،والبخاريَّ، َّزرعة، َّوأمثا مَّوأيب َّ((حامت
(4)َّ.َّ

فاجلهابررذُةَّالنقرراُدَّالعررارفونَّبعلررِلَّاحلررديِتَّأفررراٌدَّقليررٌلَّ))رجررب َّابررنََّّو ق ررال َّ -22
وأو لَّمررنَّاشررتهرَّيفَّالكررالمَّيفَّنقرردَّاحلررديتََّّاحلررديتَّجررداً،َّأهررلمررنَّ

َّرررررررررررررر
َّ(.32احلديتَّ)صَّعلوم(2َّ)
 (.21/151َّ،151جمموعَّالفتاوجَّ)(1َّ)

 (.115سيةَّ)صَّالفروَّ(1َّ)

تابَّابنَّالصالحَّ)َّالنكت(4َّ) َّ(.1/000علىَُّ
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رذَّذلركَّعنرهَّشرعبُة،َّوأخرذََّّأيروبسر ين،َّ َّخ لفرهََّّابن السرختياين،َّوأخ 
عنهمررا َّأمحررُدَّوعلررىَّبررُنََّّوأخررذع ررَنَّشررعبة َّحيررىيَّالقطررانَّوابررنَّمهرردي،َّ

زرعرررةََّّوأيبَّداودَّاملرررديينَّوابرررُنَّمعرررني،َّوأخرررذَّعرررنهمَّمثرررل َّالبخرررارّيَّوأيب
رررررانَّأبررررروَّزرعرررررة َّيف َّزمانرررررهَّيقرررررول َّقرررررل َّمرررررنَّيفهرررررمَّهرررررذا!ََّّوأيبَّحرررررامت،َُّو

هررذاَّمررنَّواحرردَّواثنررنيَّفمرراَّأقررّلَّمررنَّجترردَّمررنََّّرفعررتمرراَّأعررزَّهررذا!َّإذاَّ
َّأبروََّّحيسنَّ رذ َّقرالَّأبوحرامت ََّّزرعرةهذا،َّوملاَّمات  رانَّحيسرنََّّب َّه  الرذيَُّ

والَّبررالعراقَّواحرردَّحيسررنََّّقصرررمرراَّبقرريََّّ-َّيعين أبرراَّزرعررةَّ-هررذاَّاملعررىنَّ
ق ال  ََّّهذا؟يومَّواحدَّيعر َّهذا،َّوقيلَّلهَّبعدَّموتَّأيبَّزرعة َّيعر َّال

َّجرررررررررررررا َّبعررررررررررررردَّهرررررررررررررؤال ََّجاعرررررررررررررةَّمرررررررررررررنهمَّالنسرررررررررررررائيَّوالُعقيلررررررررررررريَّوَّال،َّ
وقررّلَّم ررنَّجررا َّبعرردهمَّم ررَنَّهرروَّبررارعَّيفَّمعرفررةََّّوالررّدارُقطيّن،وابررنَّعررديَّ

تابهَّاملوضوعات ََّّاجلوزيَّبنذلكَّح َّقالَّأبوَّالفرجَّ مرنََّّقليفَّأولَُّ
 .(2)((واهللَّأعلمَّ،يفهمَّهذاَّبلَُّعدم

تابَّالعلمَّأنهَّعلمَّجليل،َّقل َّمنَّوقدَّذَّ))أيضاً َّو قال - ُرناَّيفَُّ
َّ.(1)((وأن َّبساطهَّقدَّطويَّمنذَّأزمانَّالشأن،يعرفهَّمنَّأهلَّهذاَّ

تابَّالعلمَّشر َّعلمَّالعللَّ))و قالَّأيضاً  - رناَّفيماَّتقدمَّيفَُّ ُذ
يس ةَّمنَّبنيَّاحلفاظَّوأهلََّّأفرادوعزته،َّوأّنَّأهلهَّاملتحققنيَّبهَّ

َّأبوَّعبدَّاهللَّبنَّمند ه َّإّماَّخصَّاهللَّقعرفةَّاحلديت،َّوقدَّق ال 

َّرررررررررررررر
َّ(.141-142واحلكمَّ)صَّالعلومَّجامعَّ(2)

َّ(.1/410عللَّالرتمذيَّ)َّشرح(1َّ)
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ث َّممنَّيدعيَّعلمَّاحلديت َّ.(2)((هذهَّاألخبارَّنفراَّيس اَّمنَُّ
َّعنَّ-أيضاًََّّو ق ال َّ - َّاألسود، َّعن َّحديتَّأيبَّإسحاق، ره َُّذ بعد

َّالنيبَّ ان َُّ َّقالت  َّجنبَّوالَّميسَّما َّعائشة َّوهو -ينام
وهذاَّاحلديتَّمماَّاتفقَّأئمةَّاحلديتَّمنَّالسلفَّعلىَّإنكارهَّ)) 

وأّماَّالفقها َّاملتأخرون َّفكثٌ َّمنهمَّنظرَّإىلَّ..علىَّأيبَّإسحاق
َّرواهَّثقةَّ ل َّحديت  َُّ َّصحته،َّوهؤال َّيظنونَّأن  ثقِةَّرجالِهَّفظن 

َّ.(1)((فهوَّصحيٌحَّوالَّيتفطنونَّلدقائقَّعلمَّعللَّاحلديت
ُع ل ل َّوهوَّمنَّأغمضَّأنواعَّعلرومَّ)) حجرَّابنََّّو قال -21

وأدقهرا،ََّّاحلرديتامل
تامررًةََّّومعرفررةًَّمرراَّثاقبرراً،َّوحفظرراَّواسررعاً،َّوالَّيقررومَّبررهَّإالَّمررنَّرزقررهَّاهللَّفه

َّإالَّّقراترربَّالرررواة،َّوملكررًةَّقويررًةَّباألسررانيدَّواملتررون،َّو ررذاَّملَّيررتكلمَّفيررهَّ
علررريَّبرررنَّاملرررديين،َّوأمحررردَّ برررنَّحنبرررل،َّاالقليرررلَّمرررنَّأهرررلَّهرررذاَّالشرررأن؛َُّ

َّ.(1)((زرعة..َّشيبة،َّوأيبَّحامت،َّوأيبَّبنوالبخاري،َّويعقوبَّ
َّاألئمةوَّ َّوشرفهََِّّيفَّأمهيةََِّّوالنقادَُّالم َّالعلم، َّوعزتههذا ث ،ََّّ، َُّ ودقته

َّيفَّبيانَّذلك. ا   َّولعلَّماَّتقدمَُّ
َّالعللَّترجعَّإىلَّ َّعلم َّأمهية َّمنَّالنقولَّيتبنيَّأن  َّتقدم ومنَّخاللَّما

َّعدةَّأسبابَّأبرزهاَّأمران 
َّ َّقلُةَّالعلما َّالبارعنيَّواملتمكننيَّمنَّهذاَّالفن،َّلعدةَّأسباب األوَّل

َّرررررررررررررر
َّ(.1/119)َّاملرجعَّالسابق(2َّ)
 (.111-2/111(َّفتحَّالباريَّالبنَّرجبَّ)1)

تابَّابنَّالصالحَّ)41النظرَّيفَّتوضيحَّخنبةَّالفكرَّ)صَّنزهة(1َّ) َّ(.1/022(،َّوانظر النكتَّعلىَُّ
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2- َّ َّإاّل َّتدرك َّفال َّخفّي َّأمر َّالعلة َّأن  َّالزمنَّبعد َّومضي َّالشديد، النظر
المَّعليَّبنَّاملديين،َّواخلطيبَّالبغداديَّيفَّذلك.البعيد َّ،َّوتقدمَُّ

قالَّابُنَّ،َّفكرَّونظرأن َّمعرفةَّالعلةَّومأخذهاَّحيتاجَّإىلَّدقةَّفهمَّوجودةَّ -1
بعدَّأنَّطّولَّالنفسَّعلىَّحديتَّابنَّعباسَّمرفوعاً "إذاََّّ-دقيقَّالعيد

َّبنصفَّ َّحائضَّفليتصدق َّوهي َّبأهله َّالرجل َّعللهَّوقع َّوبني  دينار"
رناهاَّيفَّهذاَّاحلديتَّظهرَّ)) -وناقشها إذاَّتنبهتَّ ذهَّالدقائقَّاليتَُّذ

َّ، َّاألمرَّليسَّبا نيِّ لكَّاحتياجَّهذاَّالفنَّإىلَّجودةَّالفكرَّوالنظر،َّف ن 
ماَّيظنهَّقومَّأنهَّجمردَّحفظَّونقلَّالَّحيتاجَّإىلَّغ مهاَّفيه َّ.(2)((الَُّ

َّالفنَّإىلَّاحلفظَّالواسع،َّوال -1 َّقالتقصيَّيفََّجعَّالطرق،َّاحلاجةَّيفَّهذا
َّ)) املباركَّابنَّ َّأردت  َّبعضهََّّأنإذا َّفاضرب َّاحلديت َّلك يصح

ََّّوقال،َّ(1)((ببعض َّملَّجتمعَّطرقهَّملَّيتبنيَّ)) املديينعليَّبُن الباُبَّإذا
تبَّاحلديتَّمخسنيَّمرة،َّف ّنَّلهَّ)) حيىيَّبُنَّمعنيَّوقالَّ،(1)((خطؤه ُا
َّ.(4)َّ((ُث ةآفاتََّّ

َّعنرررردجيحَّبعضررررهمَّعلررررىَّبعررررضَّمعرفررررةَّمراترررربَّالثقررررات،َّوترررررَّالدقررررةَّيفَّ -4
َّ.االختال 

َّالثاني َّعلمَّالعللَّالكب َّيفَّتصحيحَّاحلديتَّوتضعيفه، َّأثُر مل اَّ والسيما 
َّالثقاتَّ َّروايات َّإىل َّوسرت َّوغمضَت، َّوخفيَت َّالرواة َّوأوهام َّأخطا  تنوعَت

َّرررررررررررررر
 (.1/113اإلمامَّ)(2َّ)

َّ(.191-1/195)َّالراويَّألخالقَّاجلامع(1َّ)
َّ(.1/121)َّالسابقاملرجعََّّ(1)
َّالسابق.َّاملرجع(4َّ)
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ََّّوبغ َّقصد.َّ-ألسبابَّعديدة-بقصد
َّالثوريََِّّّمن ..حديُتَّأيبَّإسحاق)) (2)لَّابنَّمفّوزاق َّفأَجع ََّّ هوغ ََّّرواية

َّأنه َّمنهم َّتأخر َّاحملدثنيَّومن َّمن َّتقدم َّإىلََّّخطأ من َّأيبَّإسحاق َّزمان منذ
َّالذينَّالَّيعتربونَّوبعض ...اليوم َّينظرون وال األسانيد، املتأخرينَّمنَّالفقها 

 هذا،َّيصح وال للغسل،َّما  ميس ال  فيقولونالطرقَّلمعونَّبينهماَّبالتأويل،َّ

 .(1)َّ((احملدثنيَّوحفاظهمَّعلىَّماَّأعلمتكَّوفقها 
اعلمَّأنَّمعرفةَّصحةَّاحلديتَّوسقمهَّحتصلَّمنَّوجهني َّ))قالَّابنَّرجب وَّ

أحدمها َّمعرفةَّرجالهَّوثقتهمَّوضعفهمَّومعرفةَّهرذاَّهرني؛َّألنَّالثقراتَّوالضرعفا َّ
ث َّمنَّالتصانيفَّوقدَّاشتهرتَّبشرحَّأحوا مَّالتواليف.َّ َّقدَّدونواَّيفَُّ

َّعنررردضَّمعرفرررةَّمراتررربَّالثقرررات،َّوتررررجيحَّبعضرررهمَّعلرررىَّبعررروالوجرررهَّالثررراين َّ
االخررتال ،َّإّمرراَّيفَّاإلسررناد،َّوإّمرراَّيفَّالوصررلَّواإلرسررال،َّوإمرراَّيفَّالوقررفَّوالرفررعَّ

ثرةَّممارستهَّالوقو َّعلرىََّّوحنو ذلك،َّوهذاَّهوَّالذيَّحيصلَّمنَّمعرفتهَّوإتقانهَُّو
َّ.(1)((احلديتَّعللدقائقَّ

 تنبيه:
رقاَّيُرَفه مَّمنَّبعِضَّاألقوالَّاملتقدمةَّأّنَّعلمَّالعللَّحيصلَّيفَّالقلبَّمنَّ

انَّعلمَّالعللَّفراغَّبد ونَّعملَّوالَّطلب،َّوهذاَّالفهمَّغ َّمرادَّقطعاً،َّلكنَّمل اَُّ
َّ َّوجودِة ، َّحفظ  َّوسعِة ، َّطلب  ثرِة َُّ َّإىل َّوحباجة  َّودقيقًا َّنظرخفيًا َّودقِة ،َّفكر

َّرررررررررررررر
رهَّيفَّأئمةَّالعللَّوهوَّحممدَّبنَّحيدرةَّيأيت(َّوهوَّتصحيف،َّمعوذاملطبوعَّ)َّابنََّّيف(2) َّ.11صَُّذ
َّ.(2/254سننَّأيبَّداودَّ)َّهتذيب(1)
َّ(.1/111عللَّالرتمذيَّ)َّشرح(1َّ)
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َّ َّتوافرَّألولئكَّالنقاد-وتوفيقَّمنَّاهللَّأوالَّوآخراً، أصبحَّعندَّمنَّالََّّ-وهوَّما
َّحيسنهَّنوٌعَّمنَّالكهانةَّواإل ام.َّ

يتبنيَّمنَّجمموعَّأقوا مَّوأحوا م،َّفمنَّاخلطأَّأخذَّجرز َّمرنََّّوهذاَّالتوجيه
الكررالمَّوبنررا َّاألحكررامَّعليرره،َّفررالَّبررّدَّمررنَّضررمَّالكررالمَّبعضررهَّإىلَّبعررضَّليتضررحَّ

َّلرهَّالسرائل  الغيرب؟ََّّيعترد ََّّويتبنيَّاملراد،َّومماَّيوضحَّذلركَّقرولَّأيبَّحرامتَّملّراَّق رال 
َّقلررت َّمرراَّهررذاَّادعررا َّالغيررب،َّقرر َّ َّسررلََّول؟َّقلررتَّل َّفمرراَّالرردليلَّعلررىَّمرراَّتقرراق ررال 

َّأن اَّملَّجنراز َّوملَّنقلرهَّإالَّ عماَّقلُتَّمنَّحيسنَّمثلَّماَّأحسنَّف نَّاتفقناَّعلمت 
فقولَّأيبََّّ(2)((...بفهم،َّقال َّمنَّهوَّالذيَّحيسنَّمثلَّماَّحتسن؟َّقلت َّأبوُزَرعة

"َّيررردلَّعلرررىَّأنرررهَّعلرررمَّيرررتعلمَّعمررراَّقلرررُتَّمرررنَّحيسرررنَّمثرررلَّمررراَّأحسرررنَّ"َّسرررلََّحرررامت
ررررررررررر َّذلكَّقرررررررررررولَّعبررررررررررردَّالررررررررررررمحنَّوحيسرررررررررررُنَّمعرفت رررررررررررهَّمرررررررررررنَّيأخرررررررررررذَّبأسررررررررررربابه،َُّو

هانرة))ابنَّمهدي  أيََّّ"باجلهرال"،َّفتأمرَلَّالتعبر ((إنكارناَّللحرديتَّعنردَّاجلهرالَُّ
َّليسَّعندهمَّعلمَّهبذاَّالفن.

َّاملعلميُّ  َّرحلةَّ))قال َّهيَّحصاد َّوإما َّفراغ، َّمن َّيُرَؤتر َوها َّمل َّامللكة وهذه
طويلةَّمنَّالطلب،َّوالسماع،َّوالكتابة،َّوإحصا َّأحاديتَّالشيوخ،َّوحفظَّأمسا َّ
َّووفياهتم،َّ َّالرواة َّوتواريخَّوالدة َّوبلداام، َّوأنساهبم، َّوألقاهبم، ناهم، َُّو الرجال،
وابتدائهمَّيفَّالطلبَّوالسماع،َّوارحتا مَّمنَّبلدَّإىلَّآخر،َّومساعهمَّمنَّالشيوخَّ
يفََّّ يفَّمسع؟َّومعَّمنَّمسع؟َُّو لَّبلد؟َّوم َّمسع؟َُّو يفَّالبلدان،َّمنَّمسعَّيفَُّ

الراويَّعنهم،َّوبلداام،َّووفياهتم،ََُّّتابه؟،َّ َّمعرفةَّأحوالَّالشيوخَّالذينَّحيدث
َّهؤال َّ َّعن َّالناس َّمرويات َّومعرفة َّالتحديت، َّيف َّوعادهتم َّحتديثهم، وأوقات

َّرررررررررررررر
َّ(.152-149اجلرحَّوالتعديلَّ)صَّتقدمة(2َّ)
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َّذلكَّمماَّ َّإىلَّغ  َّهبا، َّواعتبارها َّالراويَّعليها، َّوعرضَّمروياتَّهذا الشيوخ،
َّيطولَّشرحه.

َّالرواةَّ َّأحوال َّسائر َّومعرفة َّاملروية، َّاالطالعَّعلىَّاألخبار َّسعة َّمع هذا
َّبعوائدَّالرواةَّومقاصدهمَّوأغراضهم،َّوباألسبابَّالداعيةَّإىلَّالتفصيلية،َّوَّ اخلربة

َّالتساهلَّوالكذب،َّوقظناتَّاخلطأَّوالغلط،َّومداخلَّاخللل.َّ
 .(2)((هذاَّمعَّاليقظةَّالتامة،َّوالفهمَّالثاقب،َّودقيقَّالفطنة،..وغ َّذلك

َّرررررررررررررر
 (.104-2/101ج(،َّ)فتحَّاملغيتَّ)-(،َّوانظر َّمقدمةَّاجلرحَّوالتعديلَّ)ب2/20النكتَّاجليادَّ)َّ(2)
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 (2)الفصلُ األوَّل
ي إلى ذكرُ أئمةِ العللِ والمصنفات فيه من بدايةِ القرن الثان

 نهايةِ القرنِ التاسع
َّ

َّاآلتية َّةسلكُتَّيفَّهذاَّالفصلَّالطريق
 رتبُتَّاألعالمَّحسبَّوفياهتم. -2

نيترهَّوموطنرهَّومولردهَّووفاترهَّومؤلفاترهَّيفَّالعلرلَّ -1 راماًلَُّو ُرَّاسرمَّالع ل رمَُّ أُذ
تابُهَّمطبوعاَّوضعُتَّحر -إنَُّوجدتَّ– َُّ ان  َّط"."،َّف َنَُّ

َّفيرهَّعلررىَّ -1 ررَّاملرجرعَّالررذيَّنُرص  معرفترهَّبالعلرلَّأوَّمؤلفاتررهَّويفَّاحلاشريةَّأُذ
انتَّهناكَّدراسةَّعنَّهذاَّالع ل مَّوجهودهَّيفَّاحلديتَّ  يفَّالعللَّ َّإنَُّ

 قلُت َّوفيهَّمؤلفَّأوَّمؤلفات.

ررالمَّالنقررادَّيفَّوصررفَّهررذاَّالع ل ررمَّقعرفررةَّ رررَُّ نررُتَّيفَّبدايررةَّالبحررتَّأُذ ُو
العلرل،َّوثنرائهمَّعليرهَّيفَّهررذاَّالفرن،َّوأبرنيَّمؤلفاترهَّتفصررياًلَّمراَّطُبرعَّومرراَّ

رررَّيفَّاحلاشرريةَّالدراسرراتَّعنررهَّوعررنَّجهررودِهَّيفَّاحلررديِت،َّملَّيَُطبررع ،َّوأُذ
ف ذاَّهبذاَّالفصلَّفقطَّيتجاوزَّاحلّدَّاألعلرىَّاملقردرَّلبحروثَّهرذهَّالنردوةَّ

رََّّ-وهرروَّسررتونَّصررفحة- تفيررُتَّبررُذ لهرراَّوُا فحررذفتَّهررذهَّاملعلومرراتَُّ
َّعلررىَّمعرفترررهَّأوَّمؤلفاتررهَّيفَّالعلررل،َّولعررل َّاهللَّ قنّرررِهَّ-املرجررعَّالررذيَّنررص 

َّآخر.أَنَّييَّ-وفضلهَِّ َّسِّرَّبياااَّيفَّوقت 

َّرررررررررررررر
َّمصنفاَّيفَّالعلل.َّ(1) َّقعرفِةَّالعلِل،َّأوَّص ّنف  لَِّّمنَُّوِصف  رَُّ  ُعنيُتَّيفَّهذاَّالفصلَّبُذ
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 أواًل: أئمة علم العلل: 
َّفمنَّأئمةَّالعللَّوالعارفنيَّبه َّ

ََّّ(2).هَّ(220-11َّ)َّس ين،َّأبوَّبكرَّالبصريََّّحمم دَّبنَّ -2
ِيم ةَّالس َختياين،َّأبوَّبكرَّالبصريََّّأيوبَّوَّ -1 َّ. (1)(ه212-11َّ)َّبنَّأيبَّمت 
َّ.(1)(ه210-31) َّالبصريَّالواسطيَّبسطامََّّأبوَّ،شعبُةَّبُنَّاحلجاجوَّ -1
ررررررَّ،َّ(4)(293-210)أبررررروَّسرررررعيدَّالبصررررررّيََّّ،حيرررررىيَّبرررررُنَّسرررررعيدَّالقطرررررانوَّ -4 وُذ

َّمنقولَّعنه.َّمؤلفاَّيفَّعللَّاحلديتَّهناكرجبَّأن ََّّابنَّ
 .َّ(5)(ه293-215)َّالبصريََّّأبوَّسعيدَّ،ديهََّالرمحنَّبنَّم ََّّوعبد -5

مرنََّّاوأخذَّعنهماَّمرنَّجرا َّبعردمه،َّومهاَّأشهرَّأهلَّزمااماَّيفَّهذاَّالفنَّ
 .أئمةَّهذاَّالشأن

رررر -1 َّاملكرررريَّنزيررررلَّمصرررررَّوحُمم  رررررَّ(1)ه(104َّ-250)دَّبررررُنَّإدريررررسَّالشررررافعيُّ ،َُّذ
تابهَّابنَّ تبَّالعلل."حجرَُّ ََّّاختال َّاحلديتَّط"َّضمنَُّ

َّرررررررررررررر
ََّّ(.141-142مَّ)صَّ(َّ،َّجامعَّالعلومَّواحلك2/115شرحَّعللَّالرتميذيَّ)َّ(2)
َّاملرجعنيَّالسابقني.(1َّ)
 وفيهَّمؤلف.َّ(2/443شرحَّعللَّالرتمذيَّ)،َّ(250(تقدمةَّاجلرحَّوالتعديلَّ)ص1)

شرررررحَّعلرررررلَّ(،9/201َّ(،َّالسرررر َّ)212مشرررراه َّعلمرررررا َّاألمصررررارَّ)صَّ،(115(تقدمررررةَّاجلرررررحَّوالتعررررديلَّ)ص4)
 .مؤلفَّ(،َّوفيه192،َّتسميةَّماَّوردَّبهَّاخلطيبَّدمشقَّمنَّالكتبَّ)ص(1/391الرتمذيَّ)

 ،َّوفيهَّمؤلفات.(115تقدمةَّاجلرحَّوالتعديلَّ)صَّ(5)

تررابَّاألربعررنيَّاملرتبررةَّعلررىَّطبقرراتَّاألربعررنيَّ)ص52/115)(ترراريخَّمدينررةَّدمشررق1َّ) دابَّالشررافعيَّ(،َّآ142(،َُّ
،َّوفيرررررهَّ(259)صَّاملفهررررررسَّاملعجرررررم(،1/5َّ(،َّمناقررررربَّالشرررررافعيَّللبيهقررررريَّ)125البرررررنَّأيبَّحرررررامتَّ)َّومناقبررررره
 مؤلفات.
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َّ.(2)ه(120-240)بعدومنصورَّبنَّسلمةَّأبوَّسلمةَّاخلزاعيَّالبغداديَّ -0
ريررررررراَّالبغرررررررداديََّّحيرررررررىيَّبرررررررنَّمعرررررررنيوَّ -3 ،لرررررررهَّمصرررررررنفَّ(1)(ه111-253)َّأبررررررروَُّز

رررَّابررنَّالعلررل"،َّ"يف منقررولََّّمؤلفرراَّيفَّعلررلَّاحلررديتَّهنرراكرجرربَّأن ََّّوُذ
 َّعنَّابنَّمعني.

،َّوهروَِّمررَنَّ(1)َّ(ه114-212)َّأبروَّاحلسررنَّالبصرريََّّعلريَّبرنَّعبرردَّاهللَّاملرديينوَّ -9
،َّوقرردَّاستفاضررتَّأبرررزَّم ررَنَّأظهرررَّهررذاَّالفررنَّوشررهره،َّوأُثرررَّفيررهَّالتصررنيف

َّالرّذهليُّ  تابراَّعلرىَّظ هررهَّ))شهرتهَّهبذاَّالفن،َّق رال  رأيرُتَّلعلريَّبرنَّاملرديينَُّ
ومرررنَّالكتررربَّالررريتَّ،َّ((ةَّوالنيرررفَّوالسرررتنيَّمرررنَّعلرررلَّاحلرررديتمكتررروبَّاملائررر

تبهاَّعنهَّإمساعيلَّالقاضري،َّ مُسِّيَتَّلهَّيفَّبابَّالعلل َّعللَّاملسند،َّالعللَُّ
برنََّّعللَّحديتَّابرنَّعيينرة،َّالعلرلَّاملتفرقرة،َّالعلرلَّروايرةَّأيبَّاحلسرنَّحممرد

َّأمحدَّبنَّالربا "ط"،َّواختال َّاحلديت.
ريُّ،َّويعقوُبَّبُنَّشيبة،َّوأبوُزَرعرة،َّأخذَّهذاَّالعلم َّالبخاَّابنَّاملديينَّوعن

 وأبوَّحامتَّوغ همَّمنَّاملربزينَّيفَّهذاَّالفن.

َّ.(4)ه(114-)؟أبوَّعبدَّالرمحنَّالكويفََّّ بنَّعبدَّاهللَّبنَّمََّّوحُمم د -20

َّرررررررررررررر
 (.21/00تاريخَّبغدادَّ)َّ(،9/512الس َّ)(2)

رررَّأخبررارَّأصرربهانَّ)(124تقدمررةَّاجلرررحَّوالتعررديلَّ)صَّ(1) ،َّوفيررهَّ(1/391شرررحَّعلررلَّالرتمررذيَّ)(،2/123َّ،َُّذ
 مؤلفات.َّ

اجلرررامعَّألخرررالقََّّ(،39َّمعرفرررةَّعلرررومَّاحلرررديتَّ)ص،َّ(3/419الثقررراتَّ)،َّ(129تقدمرررةَّاجلررررحَّوالتعرررديلَّ)صَّ(1)
(،َّهرررديَّالسررراري2/431َّشررررحَّعلرررلَّالرتمرررذيَّ)،ََّّ(5/200َّ)ميرررزانَّاالعتررردالَّ(،1/195َّ،101َّالرررراويَّ)

 ،َّوفيهَّمؤلفات.(111)صَّالرجال عليَّبنَّاملديينَّوَّمنهجهَّيفَّنقد(،141َّ)ص

 .،َّوفيهَّمؤلف(110(َّتقدمةَّاجلرحَّوالتعديلَّ)ص4)
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َّ.(2)ه(115-230َّ)بعدوأمحدَّبنَّسعيدَّأبوَّجعفرَّالدارميَّالسرخسيَّ -22
َّ.(2)ه(119-212)وإسحاقَّبُنَّراهويهَّأبوَّيعقوبَّالنر َيس ابورّيَّ -21
ونُِقرل َّ،َّ(1)(ه142-214)َّأبروَّعبردَّاهللَّاملرروزيَّنزيرلَّبغردادَّأمحردَّبرنَّحنبرلوَّ -21

ثرر َّيفَّالعلررلَّمررنَّروايررةَّابنيرره َّعبرردَّاهللَّوصرراحل،َّومررنَّروايررة َّ ررالمَُّ عنررهَُّ
ثرر َّغرر هماألثرررم،َّوخطررابَّبررنَّبشرررَّوَّاملررروذي،َّوامليمرروينَّوَّ ،َّوقرردَّطُبررعَُّ

 .منها

رردَّبررنَّعبرردَّاهللَّبررنَّعّمررارَّأبرروَّجعفرررَّالبغرردادي -24 -211)نزيررلَّاملوصررلَّوحُمم 

ب َّونفيسَّيف(4)ه(141 تابَُّ  .ِعللَّاحلديتَّومعرفةَّالشيوخ""،َّلهَُّ

َّ–200َّ)وعبررردَّالررررمحنَّبرررنَّإبرررراهيمَّأبررروَّسرررعيدَّالدمشرررقيَّيعرررر َّبرررُدح َيمَّ -25

 .(5)ه(145

 .(1)ه(150و142بنيَّ-)؟أبوَّاحلسنَّالرتمذّيََّّيدبن َّجََّّبنوأمحدَّبنَّاحلسنَّ -21

ررايّنَّالصرري -20 ،وأبرروَُّزَرعررةَّهررذاَّ(0)؟(-)؟دالينَّوأمحرردَّبررنَّمحيرردَّأبرروَُّزَرعررةَّاجلَُرج 
َّ.َّه(190)تغ َّأيبَُّزَرعةَّالك شِّيَّحممدَّبنَّيوسفَّاجلَُرج ايّنَّ

 .(3)ه(143-205)وأمحدَّبنَّصاحلَّأبوَّجعفرَّاملَِصريَّ -23

َّرررررررررررررر
 (.21/114الس َّ)َّ(2)

 .،َّوفيهَّمؤلف(2/431شرحَّعللَّالرتمذيَّ)َّ(1)

َّاملفهررررررسَّاملعجرررررم(،22/112َّ(،َّالسررررر َّ)1/119،َّالضرررررعفا َّالكبررررر َّ)(124(َّتقدمرررررةَّاجلررررررحَّوالتعرررررديلَّ)ص1)
ررَّابرُنَّرجربَّ(253)ص ،َّوفيهَّمؤلفاتَّودراساتَّتزيردَّعلرىَّتسرعنيَّدراسرة،َّأُثرهراَّيفَّاحلرديتَّوعلومره،َّوُذ

تابهَّ"الردَّعلىَّمنَّاتبعَّغ َّاملذاهبَّاألربعة"َّ)ص  .(َّأّنَّأمحدَّأعلمَّاحلفاظَّبعللَّاآلثارَّاملوقوفة42يفَُّ

 (.22/419(،َّالس َّ)15/522لكمالَّ)(،َّهتذيبَّا5/420تاريخَّبغدادَّ)(4َّ)

 (22/525الس َّ)َّ(5)

 (.250-21/251الس َّ)(،2/191َّ)هتذيبَّالكمالََّّ(1)

 ََّّ(.45َّ-20/44(،َّالس َّ)421-12،421تاريخَّجرجانَّ)ص(0َّ)

 (.4/295َّ،299تاريخَّبغدادَّ)َّ(3)
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،َّلررهَّمصررنفَّ(2)ه(149-)؟وع َمررروَّبررُنَّعلرريَّالفرراّلسَّأبرروَّحفررصَّالبصرررّيَّ -29
 ".العللَّ"يف

 .(1)ه(155-232)رمّيَّالتميميَّأبوَّحممدَّالداَّبنَّعبدَّالرمحنَّاهللوعبدَّ -10

ررررد -12 لررررهََّّ،(1)(ه151-294)البخررررارّيََّّأبوعبررررداهللَّاجلعفرررريََّّبررررنَّإمساعيررررلَّوحُمم 
 العلل"،َّوهوَّممنَّاستفاضتَّشهرتهَّهبذاَّالفن."مصنفَّيف

رابوريََّّيَُّّلَِّهََّبرنَّحيررىيَّالرذََُّّّوحُمم رد -11 لررهََّّ(4)(ه153-200بعردَّ)َّأبروَّعبرردَّاهللَّالنر َيس 
 ."عللَّحديتَّالزهري"مصنفَّيف

رياَّاألندلسرّيَّوحيىيَّبنَّإبراهي -11 ،َّلرهَّمصرنفَّ(5)ه(110-)؟مَّبنَُّمزّينَّأبوَُّز
َُستر َقِصية"."يفَّعللَّاملوطأَّامسه

 امل

رابوريََّّومسلمَّبنَّاحلجاج -14 لرهََّّ،(1)(ه112-104)َّالُقشر يَّأبواحلسرنيَّالنر َيس 
تررررراب والعلرررررل"،ََّّ"،"طَّ"التمييزعرررررددَّمرررررنَّاملصرررررنفاتَّيفَّالعلرررررلَّمنهررررراَُّ

 شعيب".َّمنَّحديتَّعمروَّبنَّمو"جز َّماَّاستنكرَّأهلَّالعل

 َّ.(0)ه(112-)؟وحُمم دَّبنَّعليَّبنَّمحزةَّأبوَّعليَّاملروزّيَّ -15

َّرررررررررررررر
كتررررررربَّ(َّ،َّتسرررررررميةَّمررررررراَّوردَّبرررررررهَّاخلطيررررررربَّدمشرررررررقَّمرررررررنَّال531(،َّاإلعرررررررالنَّبرررررررالتوبيخَّ)ص3/32التهرررررررذيبَّ)(2)

 .(،َّوفيهَّمؤلف192َّ)ص

 (،َّوفيهَّمؤلف.21/110َّ(،َّالس َّ)2َّ/110شرحَّعللَّالرتمذيَّ)(1)

(،21/110َّ،َّالسر َّ)(2/11)(،َّشرحَّعللَّالرتمرذي253َّ(،َّاملعجمَّاملفهرسَّ)ص491هديَّالساريَّ)صَّ(1)
 َّ.وفيهَّمؤلفات

تررابَّالررذهليَّينقررلَّعنررهَّابررنَّخزميررة،َّوالبيهقرري،َّوابررنَّعبرر21/110َّ،134السرر َّ)(4َّ) ر،َّ(،َُّو دَّالرررب،َّوابررنَّعسررُا
ماَّيفَّآخرَّتغليقَّالتعليقَّ–والذهيبَّوابنَّحجرَّ  وغ هم.َّ-والعللَّمنَّمروياتهَُّ

 (.1/112(،َّالديباجَّاملذهبَّ)1/203(،َّتاريخَّالعلما َّباألندلسَّ)91فهرستَّابنَّخ َّ)صَّ(5)

 .(،َّوفيهَّمؤلف259َّاملعجمَّاملفهرسَّ)ص(،4َّ/253َّ،طبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)(21/110الس َّ)َّ(1)

 (.9/151(،َّالتهذيبَّ)11/241هتذيبَّالكمالَّ)(0)



 

 23 

-231)َّأبرروَّيوسررفَّالبصرررّي،َّنزيررلَّبغرردادَّوسرريدَّشرريبةَّالسََّّبررنََّّيعقرروبَّوَّ -11

تاب"املسندَّاملعلل"(2)(ه111 َّ.،َّصاحبَُّ
،َّلررهَّمصررنفَّ(1)(ه114-294)َّازيَّالررر ََّّأبوُزَرعررةَّوعبيررُدَّاهللَّبررُنَّعبرردَّالكرررمي -10

 َّيف"َّالعلل".

،َّ(1)ه(110َّ-290)بدَّاهللَّبنَّمسرعودَّأبروَّبشررَّاألصربهاينَّوإمساعيلَّبنَّع -13
 لهَّمصنفَّيفَّالعلل.

رررردَّبررررنَّهرررران َّاألثرررررمَّ -19 ،َّ(4)ه(101-)؟بكرررررَّالبغررررداديََُّّّأبررررووأمحرررردَّبررررنَّحُمم 
َّاحلديت".َّعللصاحُبَّأمحدَّبنَّحنبل،َّلهَّمصنفَّيف"

 .(5)(ه105-101)أبوَّداودَّالسجستاينَّسليمانَّبنَّاألشعتَّوَّ -10

لدَّأبوَّعبدَّالرمح -12  .(1)ه(101-102)نَّاألندلسّيَّوبقّيَّبنَّخم 

11- َّ ،َّلرهَّمصرنفَّ(0)(ه100-295)َّازيَّامتَّالر َّأبوَّح َّوحُمم دَّبنَّإدريسَّاحلنظليُّ
 َّ.-روايةَّحممدَّبنَّإبراهيمَّالكتاين–العلل""يف

َّرررررررررررررر
رةَّاحلفاظَّ)2) اجلز َّاملوجودَّمنَّمسندَّأم َّاملؤمننيَّعمرََّّ-وهللَّاحلمدَّواملنةَّوالفضل–،َّوقدَّحققتَّ(1/500(تُذ

 .،َّدارَّالغربا َّ،َّوفيهَّمؤلفَّه2411بنَّاخلطاب،وطبعَّ

(،2/233َّيَّوجهررودهَّيفَّالسررنةَّ)(،َّأبرروَّزرعررةَّالررراز192َّتسررميةَّمرراَّوردَّبررهَّاخلطيرربَّدمشررقَّمررنَّالكترربَّ)ص(1)
ترابَّالعلرل،َّونُقرولَّابرنَّأيبَّحرامتََّّأبوُزَرعة(.َّو111َّمواردَّاخلطيبَّ)ص منَّمصرادرَّابرنَّأيبَّحرامتَّاملباشررةَّيفَُّ

 عنهَّتدلَّعلىَّإمامتهَّيفَّهذاَّالفنَّ،َّوفيهَّمؤلف.

 (.1/103َّ(،َّفتحَّاملغيتَّ)21/20الس َّ)(1َّ)

 .(253(،َّاملعجمَّاملفهرسَّ)ص5/220َّ)تاريخَّبغدادََّّ(4)

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.9/53)تاريخَّبغدادََّّ(5)

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.20/154)َّمدينةَّدمشقتاريخََّّ(1)

ر،َّوَّ(2/115َّ،5/135َّ،0/204)َّتوضيحَّاملشرتبهَّ(0) ترابَّالعلرل،َّونقروُلَّابنرِهَّعنرهَّامتَّأبوح  مرنَّمصرادرَّابنرهَّيفَُّ
 ،َّوفيهَّمؤلف.َّتدلَّعلىَّإمامتهَّيفَّهذاَّالفن
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11- َّ َّعيسى َّأبو َّعيسى َّبن تبََّّ،(2)(ه109-109)َّالرتمذيَّوحُمم د َُّ له
-البطبعَّباسمَّالعللَّالكب َّوهوَّترتيبَّالقاضيَّأيبَّطَّ-العلل""منها

َّابنَّرجبَّ َّالذيَّشرحه َّوهو َّالسننَّبكتابَّالعلل، تابه َُّ َّوختم ،-َّ
 .شرحاَّنفيساًََّّ-ضمنَّشرحهَّللسننَّ

14- َّ لررررهََّّ،(1)ه(130-100)قبررررلوعبرررردَّالرررررمحنَّبررررنَّع مررررروَّأبرررروَُّزَرعررررةَّالدمشررررقيُّ
 العلل"."مصنفَّيف

 .(1)(ه130-100وأمحدَّبنَّحممدَّبنَّعيسىَّأبوَّالعباسَّالربَيتَّ) -15

اينَّوإبراهيمَّبنَّاحلسنيَّأبوَّإسحاقَّ -11 َّ.َّ(4)ه(132-100)قبلا م ذ 
،َّلرهَّ(5)ه(135-293)احلرريبَّالبغردادّيََّّقوإبراهيُمَّبرُنَّإسرحاقَّأبروَّإسرحا -10

 العلل".َّ"مصنفَّيف

-101)وأمحرررردَّبررررنَّعمررررروَّبررررنَّأيبَّعاصرررررمَّالشرررريباينَّأبرررروَّبكرررررَّالبصرررررري -13

َّحديتَّالزهري".َّعلل،َّلهَّمصنفَّيف"(1)ه(130
 .(0)ه(130-299)وحُمم دَّبنَّو ض احَّاملرواينَّأبوَّعبدَّاهللَّالقرطيّبَّ -19

َّأَبرول -40 َّبابن َّيعر  َّاألندلسّي َّإسحاق َّأبو َّنصر َّبن َّوإبراهيم

َّرررررررررررررر
رةَّ)َّ(2)  (.21/100(،َّالس َّ)1/111التُذ

شرفَّالظنرون252َّ(،َّالريراضَّالنضررةَّ)ص2/105طبقراتَّاحلنابلرةَّ)(،03َّذيلَّتاريخَّمولدَّالعلما َّ)صَّ(1) َُّ،)
 .(21/122(،َّالس َّ)1/2440)

 َّ(.21/400(،َّالس َّ)2/191العربَّ)َّ(1)

 (.21/234الس َّ)َّ(4)

تابررهَّ""العلررل"َّينقررلَّعنررهَّابررُنَّحجرررَّوغرر ه،َّانظررر 1َّ/13ََّّترراريخَّبغرردادَّ)َّ(5) (،0/100َّيبَّ)هتررذيبَّالتهررذ(،َُّو
 (.1/105(،َّومغلطايَّيفَّشرحهَّالبنَّماجهَّ)22/291)

 (.2/113َّ،140َّ،4/141،120ََّّ،5/419َّ،1/20اآلحادَّواملثاينَّ)َّ(1)

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.2/421(،َّالعربَّ)1/23تاريخَّالعلما َّباألندلسَّ)َّ(0)
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َّ.(2)ه(130)؟َّ
،َّ(1)ه(190-121)وعبردَّاهللَّبرنَّأمحردَّبرنَّحنبرلَّأبوعبردَّالررمحنَّالبغرردادّيَّ -42

تابَّيف"العلل".  لهَُّ

َّ.(1)ه(192-)؟َّازيَّالر ََّّأبوَّاحلسنبنَّاحُلسنيَّبنَّاجلُنر َيدََّّعليوَّ -41
-)نيفَّعشرةَّومرائتنيلبزارَّأبوَّبكرَّالبصرّيَّوأمحدَّبنَّعمروَّبنَّعبدَّاخلالقَّا -41

 صّنف"املسندَّالكب َّاملعلل"،َّوطبعَّأجزا َّمنه.َّ،(4)ه(191

َّ.(5)ه(194-142)وُموسىَّبُنَّهارونَّأبوَِّعمرانَّاحلّمالَّالبغدادّيَّ -44
 .العلل""مصنفَّيف،لهَّ(1)ه(195-)؟وعبُدَّاهللَّبُنَّحُمم دَّأبوَّعليَّالبلخّيَّ -45

رررررابورّيَّوإبرررررراهيُمَّبرررررُنَّأيبَّطالررررربَّأبررررروَّإسرررررحا -41 لرررررهََّّ،(0)ه(195-)؟قَّالنر َيس 
 .العلل""مصنفَّيف

َّ.(3))؟؟(وحُمم دَّبنَّإبراهيمَّأبوعبدَّاهللَّالكناينَّاألصبهاينَّ َّالسمرقندي -40

َّرررررررررررررر
 (.2/10)تاريخَّالعلما َّباألندلسََّّ(2)

رةَّ)1/119(،َّالضعفا َّالكب َّ)3/10سننَّالبيهقيَّ)(1َّ)  (.1/404(،َّفتحَّالباريَّ)1/115(،َّالتُذ

رةَّ)(1َّ) عنهَّابرُنَّأيبَّحرامتَّوسرألهَّعردةَّأسرئلةَّيفََّّثحدَّوقدََّّ(،1/130(،َّطبقاتَّعلما َّاحلديتَّ)1/102التُذ
،1303،392ََّّالعللَّوغ هراَّومسراهَّ"حرافظَّحرديتَّالزهرريَّومالرك"،َّانظرر َّعلرلَّابرنَّأيبَّحرامتَّ)املسرألةَّرقرمَّ

 (.42/154(،َّتاريخَّدمشقَّ)2353َّ،2004

رة14َّ)صَّ-مرررررررعَّشرررررررحهَّالباعرررررررتَّاحلثيررررررت-(،َّاختصررررررارَّعلرررررررومَّاحلررررررديت4/114ترررررراريخَّبغررررررردادَّ)(4َّ) (،َّالترررررررُذ
(1/151.) 

 (.2/410(،َّالعربَّ)21/11تاريخَّبغدادَّ)(5)

رةَّ)َّ(،21/519الس َّ)َّ(1)  (.1/190التُذ

رةَّ)(0)  (.21/110َّ،21/540(،َّوانظرَّالس َّ)1/113التُذ

رررَّأخبررارَّأصررربهانَّ)(3) رةَّ)1/495اتَّعلمررا َّاحلرررديتَّ)(،َّطبقرر1/121ُذ (،َّطبقرراتَّاحلفررراظ1/035َّ(،َّالتررُذ
رةَّوالتوضررررريحَّوطبقرررررراتَّاحلفرررررراظَّ(5/135َّ،0/204)َّتوضرررررريحَّاملشرررررتبه(،َّوانظرررررر 119َّ)ص ووقررررررعَّيفَّالتررررررُذ

"الكترراين"َّبالتررا ،َّقررالَّالررذهيبَُّّ ))ملَّأظفرررَّلررهَّبترراريخَّوفرراة((،َّقررالَّأبرروَّنُعرريمَّ "حرردثَّهبررراةَّسررنةَّتسررعَّو رراننيَّ
= 
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جررررررز َّ،لررررررهَّ(2)ه(102-110بعررررررد)وأمحرررررردَّبررررررنَّهررررررارونَّأبرررررروَّبكرررررررَّالربِدلررررررّيَّ -43
لطيٌف"معرفررررةَّاملتصررررلَّمررررنَّاحلررررديتَّواملرسررررلَّواملقطرررروعَّوبيررررانَّالطرررررقَّ

 الصحيحة".

َّ.َّ(1)ه(102-100)حُمم دَّأبوَّبكرَّالفريايبََّّبنَّجعفروَّ -49
ررأمحرردَّبررنَّشررعيبَّأبرروَّعبرردَّالرررمحنَّالنَّّوَّ -50 مسررندَّ"لرره،َّ(1)(ه101َّ-124)َّائيَُّّس 

وصرررررناعةَّالعلرررررلَّواضرررررحةَّيفَّحرررررديتَّالزهرررررريَّبعللرررررهَّوالكرررررالمَّعليررررره"،َّ
 ،َّوبقيةَّمؤلفاته.الكربجَّوالصغرج)ط(َّنهسنَُّ

َّ.(4)(ه105-111)وسعيدَّبُنَّعثمانَّأبوَّعثمانَّاألَعن اقيَّاألندلسّيَّ -52
 .َّ(5)ه(105-)؟وحُمم دَّبنَّإبراهيمَّبنَّح يُّونَّأبوَّعبدَّاهللَّاألندلسّيَّ -51

ريررراَّبرررنَّحيرررىيَّ -51 لرررهَّمصرررنفََّّ(1)ه(100-120)أبررروَّحيرررىيَّالبصرررريََّّاجيالّسررروُز
ماَّقالَّالذهيبُّ.َّيفعلىَّتبحرهََّّيدلاحلديت"ََّّعلليف"  هذاَّالفنَُّ

رردَّبررنَّجريرررَّأبرروَّجعفررررَّالطررربيَُّّ -54 تررابَّ(0)ه(120-114)وحُمم  بَّهترررذي"لررهَُّ
َّررررررررررررررررررررَّ=

 ومائتني".

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.222َّ/2(،َّفتحَّاملغيتَّ)1/151(،َّشرحَّعللَّالرتمذيَّ)100ستَّابنَّخ َّ)صفهرََّّ(2)

 (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)24/91الس َّ)(1)

 ،َّوفيهَّمؤلف.َّ(24/211الس َّ)(،245َّفهرستَّابنَّخ َّ)ص(1)

 (.2/192(،َّالديباجَّاملذهبَّ)1َّ/111(،َّنفحَّالطيبَّ)2/295تاريخَّالعلما َّباألندلسَّ)(4)

 (.1َّ/50(،َّنفحَّالطيبَّ)24/421(،َّالس َّ)1/13تاريخَّالعلما َّباألندلسَّ)(5)

رةَّ)24/299السررر َّ)(1) (،َّنقرررلَّعرررنَّالكترررابَّعرررددَّمرررنَّالعلمرررا َّمرررنهمَّابرررنَّعرررديَّيفَّالكامرررل1/009َّ(،َّالترررُذ
(َّ،َّوفيره4/015َّ(،َّوالاللكائيَّيفَّشرحَّأصرولَّاعتقرادَّأهرلَّالسرنةَّ)3/33(،َّوالبيهقيَّيفَّالكربجَّ)2/111)

 مؤلف.

رةَّ)(0) (،َّوقدَّطبعَّمنَّهتذيبَّاآلثارَّ مسندَّعمرَّبنَّاخلطاب،َّوعليَّ،َّوابنَّعباس،َّوطلحةَّوعبرد1/020َّالتُذ
 الرمحنَّبنَّعو َّوالزب َّبنَّالعوام.
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اآلثار)ط("َّيرتكلمَّعلرىَّاألحاديرتَّوعللهراَّوطرقهراَّومراَّفيهراَّمرنَّالفقرهَّ
 واختال َّالعلما َّوحججهمَّواللغة،َّوماتَّقبلَّأنَّيكمله.

 .(2)ه(120َّ-)؟وأمحُدَّبنَّحيىيَّأبوَّج َعفرَّالُتسرتيَّ -55

ررررابورّيَّ -51 رررردَّبررررُنَّإسررررحاقَّبررررنَُّخز مَيررررةَّأبرررروَّبكرررررَّالنر َيس  َّ(1)ه(122-111)وحُمم 

رررررَّفيررررهَّعلررررلَّاألحاديررررتَّصرررراحبَّالصررررحيح،لهَّمصررررنفَّيفَّا ملزارعررررةَُّذ
 الواردةَّيفَّذلك،َّقالهَّاخلطايبُّ.َّ

ررردَّاخلررراللَّأبررروَّبكررررَّالبغررردادّيَّ -50 ترررابََّّ(1)ه(122-114)وأمحررردَّبرررنَّحُمم  لرررهَُّ
َّالعللَّيفَّعدةَّجملدات،َّقالهَّالذهيّب.

 .(4)(ه121-)؟َّيَّوأمحدَّبنَّعمروَّاأللب ّيَّأبوَّجعفرَّاألندلس -53

-110)لسجسرررررتاينَّوعبررررردَّاهللَّبرررررنَّسرررررليمانَّبرررررنَّاألشرررررعتَّأبررررروَّبكررررررَّا -59

 .َّ(5)ه(121

ررررردَّبرررررنَّأيبَّاحلسرررررنيَّبرررررنَّعّمرررررارَّاجلررررراروديَّأبررررروَّالفضرررررلَّا ررررررروّيَّ -10 َّوحُمم 

تابَّ(1)(ه120-؟)  ."عللَّأحاديتَّمسلمَّط"صاحبَُّ

 .(0)ه(123-113)وحيىيَّبُنَّحممدَّبنَّص اعدَّأبوَّحممدَّالبغدادّيَّ -12

َّرررررررررررررر
 (.24/111الس َّ)َّ(2)

رةَّ)َّ(1)  (َّ،َّوفيهَّمؤلف.1/32معاملَّالسننَّ)(،1/001َّالتُذ

(،َّاملعجررررررررررمَّاملفهرررررررررررس2/119َّلَّ)(،َّشرررررررررررحَّالعلرررررررررر193-24/190(،َّالسرررررررررر َّ)1/21طبقررررررررراتَّاحلنابلررررررررررةَّ)َّ(1)
 وقدَّطبعَّ"املنتخبَّمنَّالعللَّللخالل"َّالبنَّقدامة،َّوهوَّنفيٌسَّيفَّبابه.(،253َّ)ص

رةَّاحلفاظَّ)2/13)تاريخَّالعلما َّباألندلسََّّ(4)  (.1/324(،َّتُذ

رةَّ)َّ(،1/511طبقاتَّاحملدثنيَّبأصبهانَّ)َّ(5)  (.21/112(،َّالس َّ)1/010التُذ

رةَّاحلفاظََّّ(1)  (.1/10لوايفَّبالوفياتَّ)ا(،495َّ-1/494)تُذ

رةَّ)َّ(0)  (.24/502(،َّالس َّ)1/001التُذ
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ردَّالقررطيّبَّيعرر َّبرابنَّأخريَّرُفر َيرعَّ -11 وعبدَّاهللَّبنَّحممدَّالكالعّيَّأبروَّحُمم 
 .لهَّتآليفَّيفَّمعرفةَّالرجال،وعللَّاحلديتَّ(2)ه(123-)؟لصائغَّا

 َّ.(1)ه(110-)؟وأمحدَّبنَُّعم َّبنَّج َوص ا َّأبوَّاحلسنَّالدمشقيَّ -11

،َّلرهَّمصرنفَّ(1)(ه111-؟)احلجرازيََُّّّأبوَّجعفررَّقيليَُّّروَّالعَُّمَّبنَّع ََّّوحُمم د -14
تابهَّوصناعةَّالعللَّواضحةالعلل"،َّ"يف  الضعفا َّط"."يفَُّ

 .(4)ه(114-113)أبوَّبكرَّالنر َيس ابورّيَّبنَّزيادََّّحُمم دَّبناهللََّّعبدوَّ -15

رابورّيَّ -11 مسرلمَّبرنَّاحلجراجََّّتلميرذوأمحدَّبنَّحُمم دَّالش رقّيَّأبوحامردَّالنر َيس 
 .(5)ه(140-115)

رررررررردَّالررررررررر ازّيَّ -10 ،َّ(1)ه(110َّ-140)وعبررررررررُدَّالرررررررررمحنَّبررررررررُنَّأيبَّحررررررررامتَّأبرررررررروَّحُمم 
تابه  عللَّاحلديتَّط"َّمنَّأشهرَّمؤلفاتَّهذاَّالفن."ُو

ةَّالكويفََُّّّبنم دَّأبوَّالعباسَّبنَّحمََّّأمحدوَّ -13  .(0)ه(111-149)ُعَقد 

 .(3)ه(144-150)وحُمم دَّبنَّيعقوبَّبنَّاألخرمَّأبوَّعبدَّاهللَّالنيسابوري -19

َّرررررررررررررر
(،َّوقدَّتعبتَّيفَّالبحت2/411َّالديباجَّاملذهبَّ)(،25/145َّ(،َّالس َّ)2/111تاريخَّالعلما َّباألندلسَّ)(2)

ترراٌبَّممررنَّترررجمَّلررهَّمررنَّتصررحيفَّوحتريررفَّيفَّامسررهَّونسرربهَّ والترردقيقَّعررنَّاسررمَّوعررنيَّهررذاَّاإلمررام؛َّإَذَّالَّ لرروَُّ
ورةَّيفَّ-ولررريسَّهرررذاَّموضرررعَّاإلطالرررةَّيفَّبيرررانَّذلررركَّوأسررربابه- تهوغمررروضَّيفَّسررر ،َّفاملقارنرررةَّبرررنيَّالكتررربَّاملرررُذ

ورَّيفَّ المررهَّاملررُذ رررينَّهررذاَّاملقررامَُّ ُّ َّفقرردَّذ  اإلحالررةَّوصاصررةَّالررديباجَّتبررنيَّهررذاَّ!،َّوهنرراَّأقررول َّرحررمَّاهللَّاملعلمرري 
 املقدمة.

رةَّ)(1)  (.25/25(،َّالس َّ)1/095التُذ

 ،َّوفيهَّمؤلف.َّ(4/152الضعفا َّالكب َّ)َّ(1)

 (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)1/119(،َّشرحَّعللَّالرتمذيَّ)11-25/15الس َّ)(4)

رةَّ)(5)  (.4َّ/253طبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)(،1/312َّالتُذ

رةَّ)َّ(1)  (.1/319َّالتُذ

 (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)25/140الس َّ)َّ(0)

رةَّاحلفاظَّ)(3)  (.1/13(،َّالعربَّ)1/315تُذ
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َّ.(2)ه(141-110)حدودووهُبَّبنَّم س ر ةَّأبوَّاحل َزمَّالتميمّيَّاألندلسيَّ -00
َّ.(1)َّه(140-132)وعبُدَّالرمحنَّبُنَّأمحدَّبنَّيونسَّالص د يفَُّّ -02
 لهَّمصنفَّيفَّالعلل.(1)ه(149-)؟بوَّعليَّالنر َيس ابورّيَّوحسنيَّبنَّعليَّأ -01

 .(4)ه(149-119)أبوَّأمحدَّاألصبهاينََّّالس َّالع َّوحُمم دَّبنَّأمحدَّ -01

 .(5)ه(149-100)بعدَّوحّسانَّبنَّحممدَّأبوالوليدَّالقرشيَّالنر َيس ابورّيَّ -04
 .(1)َّه(151َّ-تقريبا190ًَّ)وخالدَّبنَّسعدَّأبوَّالقاسمَّاألندلسيَّ -05

ررد -01 -)بضررعَّوسرربعنيَّومررائتنيبررنَّمحررزةَّأبرروَّإسررحاقَّاألصرربهاينََّّوإبررراهيمَّبررنَّحُمم 

 .(0)ه(151

َّ.(3)(ه151-194)وسعيدَّبنَّعثمانَّأبوَّعليَّالس كنَّاملصريَّ -00
لرهَّعردٌدَّمرنَّاملصرنفاتَّ(9)َّ(ه154-100)وحُمم دَّبنَّحبانَّأبوحامتَّالُبَسريتَّ -03

تاب"عللَّحرديتَّالزهرري"،َّو مالركَّبرنََّّتيحردَّعلرل"يفَّالعللَّمنهاَُّ
 َّ.ريَّشعبة"أنس"،َّو"ماَّخالفَّالثوَّ

-134)وحُمم دَّبنَُّعم رَّالتميميَّأبوَّبكررَّالبغرداديَّيعرر َّبرابنَّاجلِع رايبَّ -09

َّرررررررررررررر
رةَّ)(2)  (.25/551(،َّالس َّ)1/390التُذ

 (.140سنة132َّتاريخَّاإلسالمَّ)صَّ(1)

 (.1/114(،َّفتحَّاملغيتَّ)4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)55-21/52الس َّ)(1)

رةَّ)(4)  (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)1/331َّالتُذ

 .(2/121(،َّفتحَّاملغيتَّ)1/119(،شرحَّعللَّالرتمذيَّ)1َّ/30العربَّ)(5)

 .(1/90العربَّ)(،2/254َّ)(تاريخَّالعلما َّباألندلس1َّ)

رةَّ)(0)  (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)1/920َّالتُذ

 َّ(.21/220الس َّ)َّ(3)

 .(َّ،َّوفيهَّمؤلف1/101)اجلامعَّألخالقَّالراويَّ(9)
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 .(2)ه(155

رردَّالكنرراينَّأبرروَّالقاسررمَّاملصررريَّ -30 ،َّوصررناعةَّ(1)ه(150-105)ومحررزُةَّبررنَّحُمم 
تابه  جز َّالبطاقةَّط"َّعلىَّصغره."العللَّظاهرةَّيفَُّ

َّ.َّ(1)َّه(110-110)وسليمانَّبنَّأمحدَّأبوَّالقاسمَّالطرباينَّ -32
بررردَّاهللَّبرررنَّعرررديَّأبررروَّأمحررردَّاجلرجررراينَّويعرررر َّأيضررراَّبرررابنَّالقطرررانَّوع -31

ترررراب"(4)ه(100-110) الكامررررلَّيفَّمعرفررررةَّضررررعفا َّاحملرررردثنيََّّ،َّصرررراحبَُّ
تابرهَّهرذا،َّونسربَّإليرهَََّّّوصناعةَّالعلرلَّواضرحةوعللَّاحلديتَّط"،َّ يفَُّ

 عللَّاحلديت"."ُتابَّيف

ىَّالنر َيس ابورّيَّ -31  .(5)َّه(111-195)وإبراهيمَّبنَّحممدَّأبوَّإسحاقَّاملُز

رررابورّيَّ -34 رردَّاملاس َرِجسررّيَّأبرروَّعلرريَّالنر َيس  ،َّ(1)ه(115-193)واحلسررنيَّبررنَّحُمم 
َّ.معلل"َُّب مسندََّّ"له

رابورّيَّ -35 لرهَّ،َّ(0)ه(113-135)وحُمم دَّبُنَّحُمم دَّاحلجراجيَّأبروَّاحلسرنيَّالنر َيس 
ب َّيفَّ  العلل.مصنٌفَُّ

َّرررررررررررررر
 (.21/39(،َّالس َّ)1/13تاريخَّبغدادَّ)َّ(2)

 (.1/200العربَّ)َّ(1)

 .(َّ،َّوفيهَّمؤلف1/205العربَّ)(1)

رةَّ)َّ(4) ترررررررابَّالكامرررررررل4َّ/253َّ(،َّطبقررررررراتَّالشرررررررافعيةَّالكرررررررربجَّ)1/940الترررررررُذ (،َّابرررررررنَّعرررررررديَّومنهجرررررررهَّيفَُّ
ليَّ)2/210) لري4/119َّ(،َّاألعالمَّللزُر تابَّعلرلَّاحلرديتَّالرذيَّنسربهَّالزُر (.قالَّد.زه َّعثمان "َّولعلَُّ

ترررابَّالكامرررل"َّ) ترررابَّالكامرررلَّنفسررره"َّ،َّانظرررر "ابنَّعرررديَّومنهجرررهَّيفَُّ فيرررهَّ(َّ،َّو2/205َّالبرررنَّعرررديَّهررروَُّ
 مؤلف.

 (.21/211(،َّالس َّ)1/213(،َّوانظر َّتاريخَّبغدادَّ)22/205البدايةَّوالنهايةَّ)(5)

 (.21/133الس َّ)(1َّ)

رةَّ)(0َّ)  (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)945-1/944التُذ
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 .(2)ه(100-)؟أبوَّاحلكمَّاألندلسيََّّاحلكموخمارقَّبنَّ -31

رر -30 رردَّبررنَّحُمم  ررابورّيَّوحُمم  مَّالكبرر َّالنر َيس  َّ،(1)ه(103-135)دَّأبرروَّأمحرردَّاحلررُا
 .العلللهَّمصنٌفَّيفَّ

ظفرررررررررَّ -33
ُ
رررررررردَّبررررررررنَّامل ،لررررررررهََّّ(1)َّه(109-131)أبرررررررروَّاحلسررررررررنيَّالبغررررررررداديَّوحُمم 

ُتاب"غرائبَّحرديتَّاإلمرامَّمالركَّبرنَّأنرسَّط"،َّوصرناعةَّالعلرلَّبينرةَّ
 فيه.

 .(4)ه(132َّ-)؟وعبدَّالرمحنَّبنَّعبدَّاهللَّاجلوهريَّأبوَّالقاسمَّاملصريَّ -39

َّالذهيبُّ (5)َّ(ه135-101)َّعليَّبنَّعمرَّأبوَّاحلسنَّالدارقطينوَّ -90 وبِهَّ))،َّق ال 
ثر َّ(1)((ُختمَّمعرفةَّالعلل ،َّوقدَُّعرينَّالردارقطينَّببيرانَّعلرلَّاحلرديتَّيفَُّ

ترررررررررررررراب تبررررررررررررررهَّيفَّذلرررررررررررررركَُّ تبرررررررررررررره،َّومررررررررررررررنَّأبرررررررررررررررزَُّ َّالعلررررررررررررررلَّ"مررررررررررررررنَُّ
والتتبررررررررررررررعَّط"،َّوصررررررررررررررناعةَّالعلررررررررررررررلَّبينررررررررررررررةَّيفََّّ""،-طبررررررررررررررعَّبعضرررررررررررررره-

تابه"ُتابه اديتَّاليتَّخولفَّفيهراَّمالركَّبرنَّأنرسَّاألح"السنن)ط("،َُّو
 ط"وغ ها.

َّ.(0)َّه(133َّ–191َّ)وأمحدَّبنَّع َبدانَّأبوَّبكرَّالشِّ ازيَّ -92
 .(3)َّه(191-)؟األندلسيََّّحُمم دوعبدَّاهللَّبنَّإبراهيمَّاألصيليَّأبوَّ -91

َّرررررررررررررر
 (.1/249)(تاريخَّالعلما َّباألندلس2َّ)

 (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)21/100الس َّ)(1َّ)

 (.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)1/930َّرةَّ)التُذ(1)

 (.21/415الس َّ)َّ(4)

 ََّّ(َّ،َّوفيهَّمؤلفات.4َّ/253َّ(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)21/450َّ،20/204الس َّ)(5)

رَّمنَّيعتمدَّقولهَّيفَّاجلرحَّوالتعديلَّ)ص(1َّ)  (.109ُذ

 (.21/439الس َّ)(0)

رةَّ(،ََّّال4/141ترتيبَّاملداركَّ)(3)  (.1/2014)تُذ
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ررراجّيَّ -91 ،َّلرررهَّمصرررنفَّ(2)َّه(400حررردود-)؟واحلسرررنَّبرررنَّحممررردَّأبررروَّعلررريَّالزُّج 
 يف"العلل".

ررردَّبرررنَّعب -94 ،َّلرررهََّّ(1)َّه(402-)؟يررردَّأبررروَّمسرررعودَّالّدمشرررقيَّوإبرررراهيمَّبرررنَّحُمم 
َُّتاب"األجوبةَّعماَّأشكلَّالشيخَّالدارقطينَّعلىَّصحيحَّمسلمَّط".

 .(1)ه(401-143)القرطيبَُّّأبوَّاملطّر َّالرمحنَّبنَّحُمم دَّبنَُّفط يسََّّعبدوَّ -95

 .(4)ه(401-114)بنَّحُمم دَّاملعافريَّأبوَّاحلسنيَّالقابسّيَّ وعلي -91
مَّأبررو -90 رردَّبررنَّعبرردَّاهللَّاحلررُا ررابورّيََّّوحُمم  لررهَّ(5)ه(405-121)عبرردَّاهللَّالنر َيس 

 مصنفَّيف"العلل".

 .(1)َّه(409-111)املصريَّحُمم داألزديَّأبوََّّسعيدالغينَّبنََّّعبدوَّ -93

َّأبوَّالقاسمَّاجلرجاين -99  .(0)(ه410-تقريبا145ًََّّ)ومحزةَّبنَّيوسفَّالسهميُّ

 .(3)ه(419-151)وإسحاقَّبنَّإبراهيمَّالق ر ابَّأبوَّيعقوبَّا روي -200

،َّوصررناعةَّه(410-119)بررنَّعبرردَّاهللَّبررنَّأمحرردَّاألصرربهاينَّوأبرروَّنعرريمَّأمحررد -202
تابيهَّ"حليةَّاألوليا َّط"َّوَّ"معرفةَّالصحابةَّط".  العللَّواضحةَّيفَُّ

َّا روّيَّ -201 َّ.(9)ه(415-155)وع َبُدَّبُنَّأمحدَّأبوَّذ رِّ

َّرررررررررررررر
شفَّالظنونَّ)4/112(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)121طبقاتَّالفقها َّللش ازيَّ)ص(2) َُّ،)1/2210.) 

رةَّال(1)  (.20/119(،َّالس َّ)1/213)تُذ

 (.122-20/120الس َّ)(1)

 (.20/259الس َّ)(4َّ)

رةَّ)220املدخلَّإىلَّالصحيحَّ)ص(5)  (َّ،َّوفيهَّمؤلف.4َّ/253(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)1/2041(،َّالتُذ

رةَّ)(1)  (َّ،َّوفيهَّمؤلف.4َّ/144النجومَّالزاهرةَّ)(،1/2040ََّّالتُذ

رةَّاحلفاظَّ)َّ(0)  (.1/2090تُذ

 (.20/501الس َّ)(3)

 (.20/554(،َّالس َّ)1/211الديباجَّاملذهبَّ)(9)
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لررررهََّّ،(2)ه(441-110)واخلليررررُلَّبررررنَّعبرررردَّاهللَّاخلليلررررّيَّأبرررروَّيعلررررىَّالقررررزويينَّ -201
تابررررهَّجملررررسَّحررررديتَّالقهقهرررةَّوعللرررره"،َّ"جرررز  وصررررناعةَّالعلرررلَّبينررررةَّيفَُّ

 النفيس"اإلرشادَّيفَّمعرفةَّعلما َّاحلديتَّط".

رردَّبررنَّإبررراهيمَّأبوعبرردَّاهللَّاألنصرراريَّاألندلسرريَّاملعرررو َّبررابن -204 ََّّوحُمم  ُشررق 
َّ.َّ(1)ه(455-130)حدودالليل

ردَّاألندلسريَّالظرراهريَّ -205 ررَزمَّأبروَّحُمم  ،َّ(1)ه(451-134)وعلريَّبرُنَّأمحردَّبرنَّح 
 .َّ"احلديتَّعلللهَّمصنف"خمتصرَّيفَّ

وصناعةَّالعللَّظاهرةََّّ(4)ه(453-134)وأمحدَّبنَّاحلسنيَّأبوَّبكرَّالبيهقيَّ -201
تبه  وصاصةَّ"َّالسننَّالكربجَّط".َّيفَُّ

َّ.َّ(5)ه(459-401)وأمحدَّبنَّمغيتَّأبوج َعفرَّاألندلسّيَّ -200
،َّمررنَّأبررررزََّّ(1)ه(411-191)وأمحرردَّبررنَّعلرريَّاخلطيرربَّأبررروَّبكرررَّالبغرردادّيَّ -203

"َّو"الفصررررلَّللوصررررلَّديُتبررررهَّيفَّالعلررررل "متييزَّاملزيرررردَّيفَّمتصررررلَّاألسرررران
ررررررَّطرقررررررهَّ املررررردرجَّيفَّالنقرررررلَّط"،َّو"حرررررديتَّالسرررررتةَّمرررررنَّالترررررابعنيَّوُذ

َّواختال َّوجوههَّط""وتاريخَّبغداد"َّوصناعةَّالعللَّظاهرةَّفيه.َّ

َّرررررررررررررر
رةَّ)(2َّ)  (.193(،َّصلةَّاخللفَّ)ص1/2214التُذ

 (.23/219(،َّالس َّ)1/522الصلةَّ)(1َّ)

 (،َّوفيهَّمؤلف.240جمَّأئمةَّالنحوَّ)ص(،َّالبلغةَّيفَّترا23/295،101الس َّ)(1)

رةَّ)(4)  (َّ،َّوفيهَّمؤلف.23/210َّ(،َّالس َّ)1/2211التُذ

 َّ(.2/11الصلةَّ)َّ(5)

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.23/202َّالس َّ)(1َّ)



 

 34 

،َّ(2)ه(411-131)ويوسرررررُفَّبرررررنَّعبررررردَّاهللَّبرررررنَّعبررررردالربَّأبررررروُعم رَّالقررررررطيّبَّ -209
ار". تابيهَّاملطبوعني َّ"التمهيد"،َّو"االستُذ َّوصناعةَّالعللَّظاهرةَّيفَُّ

لهَّمصنفََّّ(1)ه(404-401)أبوَّالوليدَّالقرطيبَّالباجّيَّوسليماُنَّبُنَّخلفَّ -220
التعديلَّوالتجريحَّط"َّفيهراَّإشراراتَّ"العلل"،َّومقدمةَّالباجيَّلكتابه"يف

َّنفيسةَّيفَّبابَّالعللَّونقدَّالرجال.
رردَّبررنَّأيبَّنصرررَّفترروحَّاحلميررديَّأبرروَّعبرردَّاهللَّاألندلسرري،َّالظرراهري،َّ -222 وحُمم 

 .(1)ه(433-410ةَّقبلَّسن)صاحبَّابنَّحزمَّوتلميذهَّ

لررررهَّمصررررنفَّ(4)ه(439-409)وعبرررردَّاهللَّبررررنَّيوسررررفَّأبرررروَّحممرررردَّاجلَُرجررررايّنَّ -221
 يف"علةَّاحلديتَّاملسلسلَّيفَّيومَّالعيدَّط".

رردَّأبرروعليَّاجليرراينَّاألندلسرري -221 فقرردَّضررمنَََّّّ(5)ه(493-410)واحلسررنيَّبررنَّحُمم 
َُّتابه"تقييدَّاملهملَّومتييزَّاملشكلَّط"،َّقسمَّالعلل.

 .(1)ه(505-411)ملعافريَُّّأبوَّبكرَّالشاطيبَّوحُمم دَّبنَّحيدرةَّبنَّمفو زَّا -224

تراب(0)ه(500-443)وحُمم دَّبنَّطاهرَّأبوَّالفضلَّالقيسرراينَّ -225 تصرحيحَّ"لرهَُّ

َّرررررررررررررر
رةَّاحلفاظَّ)َّ(2)  (َّ،َّوفيهَّمؤلف.2210َّ-1/2213تُذ

رةَّاحلفاظ(1)  ،َّوفيهَّمؤلف.َّ(240(،َّالبلغةَّيفَّتراجمَّأئمةَّالنحوَّ)ص1/2209)َّتُذ

 (.29/211)س َّال(1)

 (.1/500(،َّفهرستَّاملخطوطاتَّواملصوراتَّيفَّمكتبةَّجامعةَّاإلمامَّ)29/259)س َّال(4)

رةَّ)(5)  (.4/2111التُذ

(2/254َّ(،َّانظر َّهتذيبَّسرننَّأيبَّداودَّالبرنَّالقريمَّ)29/412َّ)س َّ(،َّال4/10طبقاتَّعلما َّاحلديتَّ)َّ(1)
الماَّبديعاَّمنَّردهَّعلىَّابنَّحزم.  فقدَّنقلَُّ

 (.210(،ََّّاملعجمَّاملفهرسَّ)ص112(،َّحماسنَّاالصطالحَّ)ص29/112)َّالس (0َّ)
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رررهَّالعلررل"،َّ ولررهَّمصررنفَّيفَّالعلررلَّامسه"االنتصررارَّإلمرراميَّاألمصررار"َُّذ
 ابُنَّحجر.َّ

 .(2)ه(524-)؟واحلسنيَّبنَّحممدَّبنَِّف ّهَّأبوَّعليَّالص ديفَّاألندلسيَّ -221

-442)َّاألندلسرررريلرررررمحنَّبررررنَّعطيررررةَّاحملرررراريبَّأبرررروبكرَّوغالرررربَّبررررنَّعبرررردَّا -220

َّوالدَّالعالمةَّاملفسرَّأيبَّحُمم دَّعبدَّاحلق.ََّّ(1)ه(523
ََّّ

رررردَّ -223 لررررهََّّ(1)ه(511-444)َّاألندلسررريوعبررردَّاهللَّبرررنَّأمحرررردَّبرررنَّير َربُرررروعَّأبررروَّحُمم 
 ُتابَّيفَّتعليلََّجيعَّآثارَّاملوطآت.

َّ.(4)(ه514-)؟وعبُدَّالعزيزَّبُنَّحممدَّأبوَّحممدَّاأُلَطُروشَّاألندلسيَّ -229
َّ.(5)ه(541-)؟وأمحدَّبنَّعبدَّالرمحنَّأبوَّجعفرَّالِبَطر َوجيَّاألندلسيَّ -210
 .(1)ه(544-500)وحُمم دَّبنَّعبدالرمحنَّبنَّصقالةَّأبوعبداهللَّالغرناطّيَّ -212

َّ.َّ(0)ه(553-505)وأمحدَّبنَّمسعودَّالقيسيَّأبوجعفرَّاألندلسيَّ -211
رردَّاإلشرربيلى،َّويعررر َّبررابن -211 َّوعبررُدَّاحلررقَّبررُنَّعبرردَّالرررمحنَّاألزديَّأبرروَّحمم 

َّرررررررررررررر
رةَّ)(2)  (.1َّ/511نفحَّالطيبَّ)(،2/244َّ(،َّالصلةَّ)4/2115التُذ

 (.1/411الصلةَّ)(1)

 (.29/503الس َّ)َّ(،100َّفهرستَّابنَّخ َّ)صَّ(،2/131الصلةَّ)(1)

 (.200ص514(،َّتاريخَّاإلسالمَّ)سنة2/155الصلةَّ)َّ(4)

 (.1/412َّالعربَّ)(5)

 (.1/101الديباجَّاملذهبَّ)(1)

 (.12التكملةَّلكتابَّالصلةَّ)ص(0)
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،َّمصررررررررررنف"األحكامَّالكررررررررررربجَّوَّالوسررررررررررطىَّ(2)َّهَّ(532-520)اخلررررررررررراطَّ
تاب"  احلديت".َّمنَّاملعتلوالصغرجَّط"،َّولهَُّ

-504)وعبدَّالرمحنَّبنَّحممدَّأبوَّالقاسرمَّاألندلسريَّيعرر َّبرابنَُّحبر رَيشَّ -214

 .(1)ه(534

َّ.َّ(1)ه(534َّ-543)وحُمم دَّبنَّموسىَّأبوَّبكرَّاحلازميَّا  م ذاينَّ -215
لررهََّّ(4)ه(590-520)برنَّاجلروزيَُّّالبغردادّيََّّوعبردَّالررمحنَّبرنَّعلريَّأبروَّالفررج -211

َُّتاب"َّالعللَّاملتناهيةَّيفَّاألحاديتَّالواهيةَّط".
-511)وعليَّبنَّحُمم دَّالكتاميَّأبوَّاحلسنَّاملغريّبَّاملعرو َّبرابنَّالقطرانَّ -210

ترررراب(5)َّه(113 تررررابَّ"،َّصرررراحبَُّ بيررررانَّالرررروهمَّواإليهررررامَّالررررواقعنيَّيفَُّ
تررراب"نقعَّاإلقررراللَّوالفوائررردَّوالعلرررلاألحكرررامَّط" يفَّالكرررالمَّعلرررىََّّ،َُّو

 أحاديتَّالسننَّأليبَّداود".

شرررّيَّأبررروَّعبررردَّاهللَّبرررنَّاملرررو اقَّ -213 ررردَّبرررنَّأيبَّحيرررىيَّاملرُا لرررهَََّّّ(1)ه(141-)؟وحُمم 
املآخررررذَّاحلفررررالََّّ"ُتررررابَّنفرررريٌسَّيفَّتعقرررربَّابررررنَّالقطررررانَّالفاسرررريَّامسرررره

َّرررررررررررررر
رةَّ)1/210التكملةَّلكتابَّالصلةَّ)(2)  (،َّوفيهَّمؤلفات12/299(،َّالس َّ)4/2150(َّ،َّالتُذ

 (.12/223(،َّالس َّ)2/09(،َّالتكملةَّلوفياتَّالنقلةَّ)1َّ/14التكملةَّلكتابَّالصلةََّّ)(1)

 (.1َّ/39العربَّ)(1)

رةَّ)(4)  (.12/115 َّ)(،َّالس4/2141التُذ

 (َّ،َّوفيهَّمؤلف.11/100الس َّ)(5)

(َّوينقرلَّعرنَّابرنَّاملرواق 2/114َّ،191َّ(،َّعلمَّعللَّاحلرديتَّ)53-49مل َّالعيبةَّقاََّجعَّبطولَّالغيبةَّ)ص(1)
،َّوابرُنَّحجررَّوغ مهراَّويسرمونهَّ"بغيرةَّالنقراد"،َّقرالَّابرنَّحجررَّيفَّفرتحَّالبراريَّ) (َّ "رأيرتَّيف21/400َّالعراقيُّ

 (.2/110ق.."،وانظر َّبيانَّالوهمَّ)بغيةَّالنقادَّالبنَّاملوا
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ترررابَّبيرررانَّالرررروهمَّ السررراميةَّعرررنَّمآخرررذَّاإلمهرررالَّيفَّشرررررحَّمررراَّتضرررمنهَُّ
اَّانضا َّإليهَّمنَّتتميمَّوإُمال"،َّواإليهامَّمنَّاإلخاللَّواإلغفال،َّوم

 وماتَّوملَّيكملهَّفأُملهَّابُنَُّرش َيدَّالِفَهري.

-500)وعثمررررانَّبررررنَّعبرررردَّالرررررمحنَّأبرررروَّعمررررروَّبررررنَّالصررررالحَّالشررررهرزورّيَّ -219

 صاحبَّالكتابَّاملشهور"علومَّاحلديت".ََّّ(2)ه(141

 .(1)َّ(ه141-519َّ)بنَّعبدَّالواحدَّأبوَّعبدَّاهللَّالضيا َّاملقدسيََّّوحُمم د -210

َّ.َّ(1)ه(193-111)دَّالكس ارَّأبوعبداهللَّالوسطيَّ َّالبغداديَّوأمحدَّبنَّحمم -212
رردَّبررنَّعلرريَّأبرروالفتحَّتقرريَّالرردينَّالقشرر يَّاملنفلرروطيَّاملعرررو َّبررابنَّ -211 وحُمم 

تابرررره(4)ه(001-115)دقيررررقَّالعيرررردَّ اإلمررررامَّيفَّ"،َّوصررررناعةَّالعلررررلَّبينررررٌةَّيفَُّ
َّ.معرفةَّأحاديتَّاألحكامَّط"

 .(5)ه(022-151)بنَّأمحدَّاحلارثيَّأبوَّحُمم دَّاملصريََّّمسعودوَّ -211

 .(1)ه(012-150)وحُمم دَّبنَُّعمرَّبنَُّرش َيدَّأبوَّعبدَّاهللَّالِفَهريَّ -214

215- َّ  .(0)ه(010-111)وعبدَّاهللَّبنَّعبدَّاحلليمَّبنَّتيميةَّالدمشقيُّ

َّرررررررررررررر
 (.11/240الس َّ)(2)

 .(11/211(الس َّ)1َّ)

(،َّاملقصردَّاألرشرد1/119َّ(،َّالرذيلَّعلرىَّطبقراتَّاحلنابلرةَّ)2/103(،َّذيلَّالتقييدَّ)15املعجمَّاملختصَّ)ص(1)
(2/205.) 

 (.2/220(،َّفتحَّاملغيتَّ)9َّ/103طبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)(4)

 (.1/19قصدَّاألرشدَّ)(،َّامل132َّ)صَّاملختصعجمَّامل(5)

 (.4/222َّ(،َّالدررَّالكامنةَّ)53-49مل َّالعيبةَّقاََّجعَّبطولَّالغيبةَّ)ص(1)

 (.1/131(،َّذيلَّطبقاتَّاحلنابلةَّ)229َّ)صَّاملختصعجمَّامل(0)
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 .(2)ه(010َّ–110َّ)وحُمم دَّبنَّعليَّأبوَّاملعايلَّالز م َلكاينَّ -211

َّالردينَّبرنَّتيميرةَّالدمشرقيَُّّ -210 -112)َّوأمحُدَّبُنَّعبدَّاحلليمَّأبوَّالعبراسَّتقريُّ

 .َّ(1)َّه(013

ررردَّبرررنَّحممررردَّبرررنَّحممررردَّأبررروَّالفرررتحَّاليعمررررّيَّاألندلسررريَّ َّاملصررررّيَّ -213 وحُمم 
 .(1)َّه(014-102)سّيدَّالّناسََّّابن

،َّ(4)َّه(041-154)ويوسرررفَّبرررنَّعبررردَّالررررمحنَّأبررروَّاحلجررراجَّاملِرررزّيَّاحلرررافظَّ -219
تبهَّتشهدَّب مامتهَّيفَّهذاَّالعلم.  ُو

ررردَّبرررنَّأمحررردَّبرررنَّعبررردَّا ررراديَّأبررروَّعبررردَّاهللَّ ررر -240 َّوحُمم  سَّالررردينَّالدمشرررقيُّ
،له"تعليقررررررةَّعلررررررىَّعلررررررلَّابررررررنَّأيبَّحررررررامتَّط"،َّمرررررراتَّوملَّ(5)َّه(005-044)

كتاب"الصرارمَّاملنكريَّيفَّالرردَّ يكملها،َّوصناعةَّالعللَّبينةَّيفَّمؤلفاتهَُّ
 علىَّالسبكيَّط"،َّو"تنقيحَّالتحقيقَّيفَّأحاديتَّالتعليقَّط".

رردَّبررنَّأمحرردَّأبرروَّعبرردَّاهللَّالررذهيّبَّاحلررافظَّ -242 ومؤلفاتررهَّ،َّ(1)َّه(043-101)وحُمم 
رَّالعلل.  فيهاَّالكث َّمنَُّذ

ررررردَّبرررررنَّأيبَّبكررررررَّأبررررروَّعبررررردَّاهللَّ رررررسَّالررررردينَّالشررررره َّبرررررابنَّقررررريمَّ -241 وحُمم 
تاب"هتررررذيبَّسررررننَّأيبَّداودَّوإيضرررراحَّعللررررهَّ(0)َّه(052-192)اجلوزيرررة لررررهَُّ

َّرررررررررررررر
 (.140املعجمَّاملختصَّ)(2)

رةَّ)(1) ،23/29َّ،10َّ،40َّ(،َّجممررررررررررروعَّالفتررررررررررراوجَّ)2/244(،َّوانظرررررررررررر َّالررررررررررردررَّالكامنرررررررررررةَّ)20/2491الترررررررررررُذ
 (َّ،َّوفيهَّمؤلفات.21/151َّ،154

 (.112-110وانظر َّاملعجمَّاملختصَّ)ص(،24َّ/219َّالبدايةَّوالنهايةَّ)(،4/109َّالدررَّالكامنةَّ)(1)

رةَّ)(4)  (.20/195(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)199املعجمَّاملختصَّ)صَّ(،4/2493التُذ

 .(1/103فتحَّاملغيتَّ)َّ(،152ذيلَّطبقاتَّاحلفاظَّ)صَّ(،24َّ/120البدايةَّوالنهايةَّ)(5)

 (.142(،َّنكتَّا ميانَّ)ص1/211(،َّالوايفَّبالوفياتَّ)4/243ذيلَّالعربَّللحسيينَّ)(1)

َّ(.24/114(،َّالبدايةَّوالنهايةَّ)1/440ذيلَّطبقاتَّاحلنابلةَّ)(0)
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تبررهَّ ررالمَّنفرريسَّيفَّالعلررلَّومباحثررهَّيفَّعررددَّمررنَُّ ومشرركالتهَّط"،َّولررهَُّ
الفروسي  عادَّوغ ها.َّ،َّواملنارَّاملنيف،َّوزادَّاملةاملطبوعةَُّ

يكلررديَّأبرروَّسررعيدَّصررالحَّالرردينَّالعالئررّيَّالدمشررقيَُّّ -241 -194)وخليررلَّبررنَُّ

جرامعَّ(2)َّه(012 تبرهَُّ المَّنفيسَّيفَّالعلرلَّومباحثرهَّيفَّعرددَّمرنَُّ ،ولهَُّ
التحصررريل،َّونظرررمَّالفرائررردَّاملطبررروعنيَّوغ مها،ونقرررلَّعنرررهَّابرررنَّحجررررَّيفََّّ
تررابَّابررنَّالصررالح"َّنقرروالتَّدقيقررةَّوعميقررةَّيفَّ ُتابرره"َّالنكررتَّعلررىَُّ

 .(1)العللَّبابَّ

وأمحررردَّبرررنَّاحلسرررنَّاملقدسررريَّ َّالدمشرررقيَّاملعررررو َّبرررابنَّقاضررريَّاجلبرررلَّ -244
 .(1)ه(191-002)

ث َّأبوَّالفدا َّالدمشقي -245  .(4)ه(004َّ-002)وإمساعيلَّبنَُّعمرَّبنَُّ

رربَّأبرروَّالف ررر جَّالدمشررقيَّ -241 فلررهَََّّّ(5)ه(095-011)وعبررُدَّالرررمحنَّبررنَّأمحرردَّبررنَّر ج 
ترابَّال علرلَّالرذيَّبرآخرََُّّتابَّ"شرحَّعللَّالرتمذيَّط"َّالذيَّشرحَّفيرهَُّ

ُتررررابَّاجلرررررامعَّللرتمررررذي،َّوهررررروَّقطعررررهَّمرررررنَّشرررررحهَّللجرررررامعَّالررررذيَّفقررررردَّ
 معظمه.

 .(1)ه(301-015)وعبدَّالرحيمَّبنَّاحلسنيَّأبوَّالفضلَّالعراقيَّ -240

َّرررررررررررررر
 (.20/11(،َّطبقاتَّالشافعيةَّالكربجَّ)91املعجمَّاملختصَّ)ص(2)

ثرررر َّمررررنَّهررررذهَّاألقرررروالَّينقلهرررراَّابررررنَّحجرررررَّمررررنَّمقدمررررةَّ"َّاايررررةَّاإلحكررررام"َّ(1) َّللعالئررررّي،َّوالكتررررابَّغرررر َّمطبرررروعَُّو
 .-حسبَّعلمي-

 (.2َّ/91املقصدَّاألرشدَّ)(1)

رةَّاحلفاظَّللحسيينَّ)ص(4)  (.53ذيلَّتُذ

 (.1/32(،َّاملقصدَّاألرشدَّ)2/410إنبا َّالغمرَّ)(5)

 (.1/201(،َّاجملمعَّاملؤسسَّ)114حلظَّاألحلاظَّ)ص(1)
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َّاملكّيَّ -243 َّاألصل شّي َّاملرُا َّاحملاسن َّوأبو ات َّالرُب َّأبو َّموسى َّبن وحممد
َّ.(2)ه(039-311)
-001)َّوأمحرردَّبررنَّعلرريَّبررنَّحجرررَّأبرروَّالفضررلَّشررهابَّالرردينَّالعسررقالين -249

ترررربَّيفَّالعلررررلَّمنها "بيررررانَّالفصررررلَّملرررراَّرجررررحَّفيررررهََّّ(1)ه(351 لررررهَّعرررردةَُّ
اإلرسالَّعلىَّالوصل"،و"تقريبَّاملنهجَّبرتتيبَّاملردرج"،و"تقوميَّالسرنادَّ
قررردرجَّاإلسرررناد"،و"الزهرَّاملطلرررولَّيفَّاخلرررربَّاملعلول"،و"شرررفا َّالغلرررلَّيفَّ
بيرررررررانَّالعلل"،و"مزيررررررردَّالنفرررررررعَّقعرفرررررررةَّمررررررراَّرجرررررررحَّفيرررررررهَّالوقرررررررفَّعلرررررررىَّ

املقرتبَّيفَّبيررانَّاملضررطرب"،و"نزهةَّالقلرروبَّيفَّمعرفررةَّاملبرردلَّالرفررع"،و"
َّواملقلوب"َّوغ ها.

َّرررررررررررررر
 (.20/51الضو َّالالمعَّ)(2)

 (.111حلظَّاألحلاظَّالبنَّفهدَّ)ص(1)
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 ثانيًا: المصنفات في العلل: 
َّ،َّ ااي الااا لع المؤلفاااف  ااي ااانا الفاا  مثعااة ا ورائاا    ال ةا اا  إنَّ  ق ررال 
العلررلَّ"رجررب َّابررنَّ ثرر ٌةَّمفررردة،َّبعضررهاَّغرر َّمرتبررة َُّ ترربَُّ وقرردَّصررنفتَّفيررهَُّ

بنَّاملرديين،َّوأمحرد،َّوحيرىيَّوغر هم،َّوبعضرهاََّّن،َّوعلياملنقولةَّعنَّحيىيَّالقطا
رذلكَّمسرندَّعلريَّ علرلَّالردارقطين،َُّو مرتبة َّ َّمنهاَّماَّرتبَّعلىَّاملسرانيد َُّ
بررنَّاملررديين،َّومسررندَّيعقرروبَّبررنَّشرريبة..ومنهاَّمرراَّهرروَّمرترربَّعلررىَّاألبررواب ََّّ

 .(2)"ُعللَّابنَّأيبَّحامت،َّوالعللَّأليبَّبكرَّاخلاللَّاحلنبلي..

 بينة للعلل إلى قسمين:ويمكن تقسيم الكتب الم
ترربَّمبينررةَّللعلررلَّغرر َّمفررردةَّلبيااررا؛َّففيهرراَّبيرررانَّ -2 القسررمَّاألو ل َُّ

ُتربَّالسرؤاالتَّومعرفرةَُّثر َّمرنََّّالعللَّوغ ها،َّومرنَّهرذاَّالقسرمََّّ
تُررررررُبَّاجلرررررررحَّوالتعررررررديلوََّّالرجررررررال، تُررررررُبَّالتررررررواريخَّوالبلرررررردان،َّوُُ ،َّوُُ
والسننَّوغ هراَّمرنَّالكترب،َّومرنَّالكتربَّالريتَّتعردَّمرنََّّالتخريج،

رررَّعلرراللَّأحاديت مظرر ،َّترراريخَّالكبرر ،َّواألوسررطَّللبخرراريالانَُّذ
هتررررذيبَّ،َّوَّالسرررننَّالكرررربجَّوالصرررغرجَّللنسرررائي،َّوَّسرررننَّالرتمرررذيوَّ

،َّالكامرلَّالبررنَّعرردي،َّوَّالضرعفا َّالكبرر َّللعقيلرري،َّوَّاآلثرارَّللطررربي
السررننَّ،َّوَّحليررةَّاألوليررا َّأليبَّنعرريمَّاألصرربهاينوسررننَّالرردارقطين،َّوَّ

َّ،الكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربجَّللبيهقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري

َّرررررررررررررر
 (.1/391رحَّعللَّالرتمذيَّ)(َّش2)
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رتررراريخَّدمشرررقَّالبررررنَّوََّّ رَّ،َّعسرررُا وغ هررراَّمررررنَّالكتررربَّالررريتَّتررررُذ
 ،َّوتعدادهاَّيطول.العللَّأثنا َّالرتاجمَّواألبواب

َّاملصررررنفةَّلنقررررِدَّالرجررررالَّمليئرررررةَّ يفََّّ-و يُرن ب ررررُهَّهنرررراَّعلررررىَّأّنَّالكترررررب 
تررربَّالعلرررلَّمليئرررةَّبنقررردََّّ-الغالررربَّ رررذلكَُّ بتعليرررلَّاألحاديرررت،َُّو

الرجال،َّوهرذاَّيوضرحَّالرتالزمَّالترامَّبرنيَّعلرمَّالرجرالَّوعلرمَّالعلرل،َّ
انَّالعلمررانَّ رررةََّجررعَّالطرررقَّواملوازنررةَّبينهرراَّفظهررورَّاخللررلَّيفَّوهررذ

املرويرررراتَّهرررروَّ"علررررمَِّعل ررررلَّاحلررررديِت"،َّوظهررررورَّاخللررررلَّيفَّالررررراويَّ
َّوضبطهَّهوَّ"علمَّالرجال".

تبَّمفردةَّلبيانَِّعل لَّاحلديِت،َّوهذهَّعلىَّقسمنيَّ -1 القسمَّالثاين َُّ
 أيضاً 

َّلبيانَِّعل لَّاحلديتَّ - تبَّمفردة َُّ ََّّالقسمَّاألو ل  َّغ ولكنها
َّوعلي َّعنَّحيىيَّالقطان، َّاملنقولة العلل َُّ َّاملديين،َّمرتبة  َّبن

َّويبدوَّأن َّوحيىيَّوغ هم َّتقدم، ما رَّذلكَّابنَّرجبَُّ َُّذ ،
ماَّ هذهَّغ َّالكتبَّاليتَّجتمعَّمعرفةَّالرجالَّوَّالعلل،َّفهيَُّ

َّابُنَّرجبَّمفردةَّلبيانَّالعلل.  ق ال 

َّاحلديِت،َّ - َِّعل ل َّلبيان َّومرتبة َّمفردة تب َُّ َّالثاين  القسم
 هذهَّالكتبَّعدةَّمناهجَّمنَّحيتَّالرتتيب َّتواختذ

ََََّّّّ-أ َّاألبواب  َّعلى َّمرتبة َُّتب َّحامت، َّأيب َّابن والعللَُّعلل
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َّ.(2)العللَّأليبَّبكرَّاخلاللللرتمذي،َّوَّ
علرلَّالردارقطين،َُّتبَّمرتبةَّعلرىَََّّّ-ب مسرندَّعلريَّوَّاملسرانيد َُّ

َّبرررررررررررررررنَّاملرررررررررررررررديين،َّومسرررررررررررررررندَّيعقررررررررررررررروبَّبرررررررررررررررنَّشررررررررررررررريبة َّ،َّق رررررررررررررررال 
برُنَّشريبةَّمسرانيدََّّوقدَّصنفَّابُنَّاملرديينَّويعقروب))َّابُنَّرجب 

ومهررررراَّيفَّاحلقيقرررررةَّموضررررروعانَّلِعل رررررلَّ))،َّوقرررررالَّأيضررررراً َّ(1)((معللرررررة
 ،َّويلتحقَّهبماَّمسندَّالبزارَّومسندَّاملاسرجسي.(1)((احلديتَّ

ويفَّالغالررربَّ–ُتررربَّمفرررردةَّلبيرررانَّعلرررلَّحرررديتَّراو َّمعرررنيَََّّّ-ج
يكررونَّمررنَّاألئمررةَّالكبررارَّالررذينَّلمررعَّحررديثهم،َّأوَّمررنَّالرررواةَّ

ومررنََّّ-برر اَّبررنيَّالنقررادَّجرحرراَّوتعررديالًَّاملختلررفَّفرريهمَّاختالفرراًَُّ
تررابَّ"علرلَّحررديتَّالزهررري"َّللرذهلي،َّوالنسررائي،َّوابررنَّ ذلرك َُّ

تابَّ"عللَّحديتَّابنَّعيينة"َّلعليَّبنَّاملديين.  حبان،َُّو

تررابَّمعررنيَََّّّ-د ويفَّالغالرربَّيكررونَّ–ُترربَّمفررردةَّلبيررانَّعلررلَُّ
الصررحيحنيَّواملوطررأ ومررنَّذلررك َََّّّ-مررنَّالكترربَّاملشررهورةَّجررداًَُّ

ترررابَّ"التتبرررعَُّترررابَّ"علرررلَّصرررحيحَّمسررر لم"َّالبرررنَّالشرررهيد،َُّو
 وهوَّماَّأخرجَّيفَّالصحيحنيَّولهَّعلة"َّللدارقطين.

َّرررررررررررررر

َّابُنَّرجب (2َّ) ،َّويقصدَّابرنَّرجربَّعمرلَّ"وأم اَّاألبواُبَّاملعللةَّفالَّنعلمَّأحداَّسبقَّالرتمذيَّإليهاَّ"َّفائدة َّق ال 
 (.2/145شرحَّعللَّالرتمذيَّ)الرتمذيَّيفَّاجلامع،َّ

 املرجعَّالسابق.(1)

 (.1/391)َّاملرجعَّالسابق(1َّ)
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َّ
"متييررزََُّّترربَّمفررردةَّلبيررانَّنرروعَّمررنَّأنررواعَّالعلررل،َّمررنَّذلررك ََّّ-ه

"َّو"الفصررررلَّللوصررررلَّاملرررردرجَّيفَّالنقررررل"َّداملزيرررردَّيفَّمتصررررلَّاألسرررراني
المهاَّللخطيب،َّوقالَّالسخاويَُّّ ررهَّالعلرلَّللردارقطين–ُو -عندَُّذ

رراملقلوبَّوقرردَّأفررردَّشرر))  يخناَّمررنَّهررذاَّالكتررابَّمالررهَّلقرربَّخرراصَُّ
رال َّمنهراَّيفَّتصرنيفَّمفررد،َّوجعرلَّالعلرلَّ واملدرجَّواملوقو َّفجعلَُّ

 .(2)((اجملردةَّيفَّتصنيفَّمستقل

َّ
كترررابَََّّّ-و "حرررديتَُّتررربَّمفرررردةَّلبيرررانَّعلرررةَّحرررديتَّمعرررني َُّ

رَّطرقهَّواختال َّوجوهه"َّللخطيب. َّالستةَّمنَّالتابعنيَّوُذ
 
ق عاا ا والم عااو    وطااا  ماااا الئ اا  ر   نَّ الموجااو  راا إ

،َّويظهررررَّأن َّفقرررردَّهرررذاَّالنرررروعَّمرررنَّالكترررربَّقررردميَّلعرررردمَّأقااا 
قرررالََّّوغموضررره،َّةَّعلرررمَّالعلرررلوذلررركَّلصرررعوبَّا،االهتمرررامَّهبررر

رررررَّعرررردد َّ–اخلطيررربَّالبغررررداديَُّّ ترررربَّعلرررريَّبررررنََّّبعرررردَُّذ مررررنَُّ
قرالَّأبروَّبكر وَجيرعَّهرذهَّالكتربَّ)) -املديينَّيفَّالعلرلَّوغر ه

أربعرررةَّأوََّّقررردَّانقرضرررتَّوملَّنقرررفَّعلرررىَّشررري َّمنهررراَّإالَّعلرررى
َّ،مخسررةَّحسررب،َّولعمررريَّإن َّيفَّانقراضررهاَّذهررابَّعلررومََّجررة

َّرررررررررررررر
 (.1/121)َّفتحَّاملغيت(2َّ)
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انَّعليَّبنَّاملديينَّفيلسرو َّهرذهََّّ،وانقطاعَّفوائدَّضخمة ُو
الصرررنعةَّوطبيبهررراَّولسرررانَّطائفرررةَّاحلرررديتَّوخطيبهررراَّرمحرررةَّاهللَّ

ررانََّّمثررلَُّ… َّعليررهَّوأُرررمَّمثررواهَّلديرره هررذهَّالكترربَّاجلليلررةَُّ
َّ،علرررررمويتنرررررافسَّفيهررررراَّأهرررررلَّالَّ،يكثررررررَّهبررررراَّالنسرررررخَّنَّألررررربَّ

والَّأحسررربَّاملرررانعََّّ،ويكتبوهررراَّألنفسرررهمَّو لررردوهاَّأحررررارهم
مررنَّذلرركَّإالَّقلررةَّمعرفررةَّأهررلَّتلرركَّالرربالدَّحملررلَّالعلررمَّوفضررلهَّ

 .(2)((وزهدهمَّفيهَّورغبتهمَّعنهَّوعدمَّبص هتمَّبهَّواهللَّأعلم

ولِما تق م ر   قا  مثعاة را  مااا الئ ا  والا م ا طا   
 ال عهاا وقع ال   ر  األواام إرَّا:

َّبةَّالكتابَّلغ َّمؤلفهَّاحلقيقي.يفَّنسَّ-أَّ
َّليسَََّّّ-ب َّوموضوعه تبَّالعلل، َُّ َّالكتابَّمن أوَّيفَّعدِّ

َّالسنةَّ َّيف َّالطاعنني َّالشيعة تب َُّ َّمن َّإم ا َّفهو ُذلك؛
َّأوعللَّ َّأيَّحكمها، َّالشريعة َّعلل َّيبحتَّيف َّأو النبوية!،

 القرا اتَّوغ َّذلك.

َّرررررررررررررر
 (.104-1/101خالقَّالراويَّ)(َّاجلامعَّأل2)
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  م  األوَّل:
ذ - َُّ َّاملديين" َّابن َّرواية َّعيينة َّبن َّلسفيان َّ"العلل َّبعضَُّتاب ر َُّذ ا

ُالعللَّعنَّابنَّعيينةَّروايةَّ))  ،َّاعتمادًاَّعلىَّقولَّالسخاوي(2)الباحثني
،َّوبىنَّبعضهمَّعلىَّذلكَّأّنَّأقدمَّم َنَّألفَّيفَّالعللَّ(1)((ابنَّاملديينَّعنه
َّ.َّ(1)سفيانَّبنَّعيينة

تابًاَّيفَّالعلل،َّ وفيهَّنظر؛َّفبعدَّالتمحيصَّملَّأجدَّمنَّنسبَّالبنَّعيينةَُّ
َّالكتابَّلعليَّبنَّاملدي َّقالَّوإما َّعللَّحديتَّابنَّعيينة"، "َّ ينَّوعنوانه

مَّأبو مسعتَّالشريفَّالقاضيَّأباَّاحلسنَّحممدَّبنَّصاحلَّ))  عبدَّاهللَّاحلُا
ا ا يَّقاضيَّالقضاةَّيقول َّهذهَّأساميَّمصنفاتَّعليَّبنَّاملديين ..ََّّ

((ُتابَّعللَّحديتَّابنَّعيينةَّثالثةَّعشرَّجز ا ًِ
مَُّ(4) حسبَّ-،َّواحلُا

َّالكتابََّّ-علمي َّمنَّنّصَّعلىَّهذا َّم َنَّأقدم َّوَجيُع َّعنَّشيخه، نقاًل
رَّهذاَّالكتابَّالبن م.َُّذ المَّاحلُا َّاملديينَّاستفادَّمنَُّ

رَّبعضَّالباحثني - ذاَُّذ تابَّ"العللَّليحىيَّبنَّسعيدَّالقطان"َُّ َّ(5)ُو
َّعلىَّقولَّابنَّرجب  َّ((،ُالعللَّاملنقولةَّعنَّحيىيَّالقطان))َّاعتمادًا

َّعنَّ َّالعللَّمنقولة َّأّن َّابنَّرجبَّبنّي  الم َّوليسحيىيَّالقطانُو تَّ،

َّرررررررررررررر
 (،َّوتابعهَّغ َّواحدَّمنَّالباحثني.2/40مقدمةَّعللَّالدارقطينَّد.َّحمفوظَّالرمحنَّ)َّ(2)

 (.1/122فتحَّاملغيتَّ)(1)

 (.2/3َّ،00علمَِّعل لَّاحلديِتَّ)َّ(1)

(،َّشررحَّعلرل22/10َّ(،َّس َّأعالمَّالنربال َّ)1/102اجلامعَّألخالقَّالراويَّ)(،39َّمعرفةَّعلومَّاحلديتَّ)ص(4)
 (.2/431ذيَّ)الرتم

 (،َّوتابعهَّغ َّواحدَّمنَّالباحثني.2/40مقدمةَّعللَّالدارقطينَّد.َّحمفوظَّالرمحنَّ)َّ(5)
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تابَّيفَّ َُّ َّالقطان َّليحىي ان َُّ َّولو َّبنيَّاألمرين، َّوفرٌق َّتأليفه، من
َّاملعتىنَّ َّالفن، َّهذا َّأئمة بار َُّ َّمن َّفهو َّجداً؛ َّذلك َّالشتهر العلل

َّ َّعن َّاملنقولة َّالعلل َّهذه َّولعل َّالقطانبكالمهم، َّتأليفََّّحيىي من
ذلكَََّّّابن َّلهَّسؤاالتَّعنَّحيىيَّالقطان،َّولهَُّ َّأن  ُِر  املديين؛َّفقدَُّذ

َّ.(2)دَّالرمحنَّبنَّمهديَّيفَّالرجالُتابَّعنَّحيىيَّوعب
 ور  الثاني:

ُتابَّ"عللَّاألحاديتَّللحسنَّبنَّحمبوبَّبنَّوهبَّالشرادَّالبجليَّ -
رَّبعضَّالباحثنيه(249-114) ذاَُّذ اعتمادًاَّعلىَّأّنَّابنَّالندميََّّ(1)"َُّ

رَّأّنَّلهَّهذاَّالكتاب ِرَّهذاَّالكتابَّ(1)ُذ َُ !َّوعجيبَّالَّينقضيَِّمَنَِّذ
َّ َّاحلديِت" َّ"ِعل ل تب َُّ ََّّ-يف َّاملسلمنيَّاليت َّلعلما  َّمفخرة هي

،َّوصورةَّمشرقةَّجلهودهمَّيفَّالذبَّعنَّاملعظمنيَّلسنةَّالرسولَّ
َّعليه َّوالَّمتييزَّوالَّنقد!،ََّّ-سنتهَّص لواُتَّريبَّوسالُمُه َّمتحيص  دون 

َّالشيعةَّ َّأعيان َّمن َّهذا َّحمبوب َّبن  َّاحلسن  َّأّن َّالعجب ووجه

َّرررررررررررررر
 .(2/431شرحَّعللَّالرتمذيَّ)َّ(2)

 (،َّوتابعهَّغ َّواحدَّمنَّالباحثنيَّ!.2/40مقدمةَّعللَّالدارقطينَّد.َّحمفوظَّالرمحنَّ)َّ(1)

َّابنَّحجرَّعنَّابِنَّالندمي ))وهوَّغ َّ(،120َّالفهرستَّ)صَّ(1) ورَّينراديَّعلرىَّمرنَّق ال  موثروقَّبرهَّومصرنفهَّاملرُذ
صرررنفهَّبررراالعتزالَّوالزيرررغَّنسرررألَّاهللَّالسالمة،...رافضررريَّمعترررزيّل،َّف نرررهَّيسرررميَّأهرررلَّالسرررنةَّاحلشررروية،َّويسرررمىَّ
رررَّيفَّترَجررةَّالشررافعيَّشرريئاَّخمتلقرراَّظرراهرَّاالفرررتا ،َّ ررلَّمررنَّملَّيكررنَّشرريعياَّعاميرراً،َّوُذ األشراعرةَّاجملررربة،َّويسررميَُّ

تابهَّمرنَّاالفررتا  برنَّإدريرس،َّوالواقردّيَّوإسرحاقَّبرنَّبشر َّوغر همََّّومرنَّعجائبرهَّأنّرهَّوثرقَّعبرداملنعمَّفمماَّيفَُّ
لسررررانَّامليررررزانََّّمررررنَّالكررررذابني،َّوتكلررررمَّيفَّحممرررردَّبررررِنَّإسررررحاق،َّوأيبَّإسررررحاقَّالفررررزارّيَّوغ مهرررراَّمررررنَّالثقررررات((

(5/01).َّ 
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تابَّ"عللَّاألحاديتَّللشراد"َّيبحتَّيفَّ(2)ورجاالهتم َُّ ،َّويبدوَّأّن
َّحدَّموضوعني أ
 َّيفََّجعَّالطعونَّيفَّاألحاديتَّاليتَّيستدلَّهباَّأهلَّالسنةَّواجلماعةََّّاألوَّل

َّ َّالبلخيُّ َّالقاسم َّأبو َّفعل َّاألخبارََّّه(129)تُما َّ"قبول تابه َُّ يف
َّالرواة" َّاملثالبََّّ(1)ومعرفة َّاحملدثنيَّوَجع َّعلى حسبَّ–يفَّالطعن

َّ.-زعمه
َّالشيعةَّيفَّالقرنَّيفَّعللَّالشريعةَّومقاصدهاَّوِحك مهاَّوهذاَّأقربََّّالثاني: ؛َّألن 

لهاَّحتملَّاسمَّ الثالتَّألفواَّعددًاَّمنَّاملصنفاتَّيفَّمقاصدَّالشريعةَُّو
َّ َّ"العلل"، َّمنذَّالشيعةَّعندَّاملقاصدَّازدهرت)) (1)مهريزيَّمهديق ال 

انَّ،(العللَُّتاب)َّعنوانَّوأخذتَّالثالت،َّالقرنَّأواخر َّنتاجاتَّمنَُّو
َّحامتَّسهلَّأيبَّبناَّلعليَّالعلل،َُّتاب َّاجملالَّهذاَّيفَّاإلماميةَّفقها 
َّالعللَُّتاب.القزويين َُّتاب.فضالَّبناَّعليَّبنَّاحلسنَّبنَّلعلي،
َّ(ه110ت)َّابوريسالنيَّشاذانَّبنَّالفضلَّحممدَّأليبَّالعلل، َُّتاب.
.َّ(ه150)تالقميَّدؤلَّبنَّاحلسنَّبنَّاحلسنيَّبنَّحممدَّبنَّألمحدَّالعلل،
َّأليبَّالعلل،َُّتاب.القميَّهاشمَّبنَّإبراهيمَّبنَّلعليَّالعلل،َُّتاب
َّبنَّحممدَّاحلسنَّأليبَّالعلل،َُّتاب.الربقيَّخالدَّبنَّحممدَّهللاَّعبد

َّرررررررررررررر
مرررررراَّيفَّمعجرررررررمَّاملرررررررؤلف11َّ/52(،َّأعيرررررررانَّالشرررررريعةَّللعرررررررامليَّ)41َّ،40انظررررررر َّالفهرسرررررررتَّللطوسرررررريَّ)َّ(2) نيَّ(َُّ

(1/101.) 

ترررررابَّالبلخرررررّيَّبتحقيرررررق َّاحلسررررريين،َّدارَّالكتررررربَّالعلميررررررة،109َّانظرررررر َّاحملررررردثَّالفاصرررررلَّ)ص(1) َّ(،وقررررردَّطبرررررعَُّ
 هَّ.2َّ،2412ط

 يفَّإيران.ََّّاحلديتَّعلومَّجملةَّحتريرَّرئيسَّ(1)
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َّ(ه113َّت)َّالقميَّداودَّبنَّأمحد َّعبدَّبنَّليونسَّالعلل،َُّتاب.
َّيفَّأمسائهاَّسوجَّاحلاضر،َّالوقتَّيفَّالكتبَّلرهذهَّأثرَّوال...الرمحن
 َّ.(2)((ليوغرافيةبالبَّاملراجع

َّالسَِّّ - َّبن َّحممد َّبن َّعبداهلل َّحممد َّأليب َّاحلديِت َِّعل ل َّفيه يدَّ"جز 
َّاللغوي َّالنحوي َّضمنََّّه(512-444)الب طليوسي ره َُّذ َّيف َّاجلز  َّوهذا "

،َّفلمَّأجدَّوصفَّ(1)-فيماَّيظهرَّيل–ُتبَّعلمَّ"ِعل لَّاحلديِت"َّنظرَّ
الب طليوسيَّقعرفةَّاحلديتَّفضاًلَّعنَّأخصَّعلمَّاحلديتَّ"العلل"،وقدَّ
َّلهََّّ َّاملعاصرين َّمن َّوبعضهم تبَّالرتاجم، َُّ ث َّمن َّيفَُّ َّترَجته تتبعُت

المهمَّعليهَّيدورَّحولَّإمامتهَّيفَّاللغةَّوعلومها،َّ(1)ُابنَّبشكوال ،َُّو
َّوعلومها،َّ َّيفَّحميطَّاللغة ََّجيعها َّفوجدهتا ذلكَّتتبعتَّالنقولَّعنه ُو
َِّعل لَّ َّأو َّالتشريعية َّاحلديِت َِّعل ل َّمعرفة َّيف َّإم ا َّالكتاب َّأن  فيبدو

َّ َّالكتاب َّيف َّوالنظر َّواللغوية، َّالنحوية َُّوجد-احلديِت حيددََّّ-إن
َّموضوعه.

َّلسفيان - َّق ال ََّّ"العلل َّالندمي َّابن َّإاّل ره َُّذ َّمن َّأجد َّمل َّسحبان"   بن
َّمنََّّسفيان" َّمتكلمًا َّفقيهًا ان َُّو َّالرأي َّأصحاب َّمن َّسحبان، بن

َّرررررررررررررر
 .جنفَّحيدر َّترَجةَّ(،1-5)َّ(مقاصدَّالشريعةَّيفَّمدرسةَّأهلَّالبيت2)

رررررهَّد.َّحمفرررروظَّالرررررمحنَّيفَّمقدمررررةَّعلررررلَّالرررردَّ(1) رررررَّابررررنَّخرررر َّلررررهَّيفَّفهرسررررته2/40َّارقطينَّ)ُذ (َّاعتمرررراداَّعلررررىَُّذ
 (َّضمنَّ"ُتبَِّعل لَّاحلديِتَّوالتواريخَّومعرفةَّالرجالَّوغ َّذلكَّمماَّيتصلَّبه".104)ص

(،1/91َّ(،َّوفياتَّاألعيرانَّ)2/4409(،َّمعجمَّالبلدانَّ)114(،َّبغيةَّامللتمسَّ)ص2/131انظر َّالصلةَّ)َّ(1)
 (.2/442(،َّالديباجَّاملذهبَّ)29/511الس َّ)



 

 50 

تابَّالعلل" َّمنَّالكتبَُّ َّوله َّبعده-َّ(1)املرجئة، َّمنَّجا  وماََّّ-وتابعه
َّقيلَّيفَّالذيَّقبلهَّيقالَّهنا.

إّن الماك مع  والمصنفع   ي "ال م اِلَ   الح يِث" لهم رنااج 
 ة رانوالةا واي بالجم ة تةجع إلى رنهجع :تئ ع ع
ُثر َّمرنَّالعلرلَّ))َّ قرالَّابرُنَّدقيرقَّالعيردمنهجَّالفقها َّواألصوليني،َّ -أَّ

،َّ(1)((اليتَّيعلرلَّهبراَّاحملردثونَّاحلرديتَّالَّجترريَّعلرىَّأصرولَّالفقهرا 
والذيَّتقتضيهَّقواعُدَّاألصرولينيَّوالفقهرا َّأن َّالعمردةَّ))َّ وقالَّأيضاًَّ

اويَّوجزمررهَّبالروايررة،َّونظرررهمَّيفَّتصررحيحَّاحلررديتَّعلررىَّعدالررةَّالرررَّ
مييررررلَّإىلَّاعتبررررارَّالتجررررويزَّالررررذيَّميكررررنَّمعررررهَّصرررردقَّالررررراويَّوعرررردمَّ
غلطه،َّفم َّحصلَّذلكَّوجازَّأالَّيكونَّغلطاَّوأمكرنَّاجلمرعَّبرنيَّ
روايتررررررهَّوروايررررررةَّمررررررنَّخالفررررررهَّبوجررررررهَّمررررررنَّالوجرررررروهَّاجلررررررائزةَّملَّيرررررررتكَّ

واحملرررردثونَّيضررررعفونَّقرررراَّالَّيوجرررربَّ))َّ وقررررالَّأبررررويعلى،َّ(1)((حديثرررره
اإلرسررررال،َّوالترررردليس،َّوالتفررررردَّبزيررررادةَّيفَّتضررررعيفهَّعنرررر دَّالفقهررررا ،َُّ

 .(4)((احلديتَّملَّيروهاَّاجلماعة

 َّأبرروَّ-ممررنَّذُُرررَّيفَّالسررردَّاملتقرردمَّ-وممررنَّسررارَّعلررىَّهررذاَّاملررنهجَّ
م،َّوابررنَّحررزم،َّوالبيهقرري،َّوابررنَّ جعفرررَّالطررربي،َّوابررنَّحبرران،َّواحلررُا

َّرررررررررررررر
شفَّالظنونَّ)123(،َّوانظر َّاجلواهرَّاملضيةَّ)رقم139الفهرستَّ)صَّ(2)  َّ(.1/2440(،َُّو

 َّ(.231االقرتاحَّيفَّبيانَّاالصطالحَّ)صَّ(1)

 َّ(.2َّ/204النكتَّعلىَّمقدمةَّابنَّالصالحَّ)(1)

 َّ(.1/913العدةَّ)َّ(4)
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َّبيررنهمَّيفَّ(2)القطررانَّالفاسررّيَّوغرر همَّاجلرروزّي،َّوابررن ،َّعلررىَّتفرراوت 
بارَّالنقادَّيفَّبعضَّاملسائلَّواملواطن.َّا َّلُقَرِبَّمنَّمنهجَّاحملدثنيَُّو

بررارَّالنقرراد،َّ -بَّ وأم رراَّأهررُلَّ))َّ قررالَّابررُنَّدقيررقَّالعيرردمررنهجَّاحملرردثنيَُّو
َّمرررنَّروايرررةَّالثقررراتَّالعررردول،َّ َّ احلرررديتَّفررر امَّقررردَّيرررروونَّاحلرررديت 
ثر َّ مخالفرةََّجرعَُّ تقوُمَّ مَّعلٌلَّفيرهَّمترنعهمَّمرنَّاحلكرمَّبصرحته،َُّ

أحفرررظَّمنررره،َّأوَّقيرررامَّقرينرررةَّترررؤثرَّيفَّأنفسرررهمَّغلبرررةَّلررره،َّأوَّمرررنَّهررروَّ
الظرررنَّبغلطررره،َّوملَّلررررَّذلررركَّعلرررىَّقرررانونَّواحررردَّيسرررتعملَّيفََّجيرررعَّ

َّاحلرررررررديتََّّاألحاديرررررررت،َّو رررررررذاَّأقررررررروُل َّإن َّم رررررررَنَّحكرررررررىَّعرررررررنَّأهرررررررل
ََّّ-أوَّأُثرررررهمََّّ- أنّررررهَّإذاَّتعررررارضَّروايررررةَُّمَرِسررررلَّوُمَسررررند َّأوَّواقررررف 

َّوزائرد َّأن َّاحلكرمَّللزائردَّفلرمَّ َّأوَّناقص  جنردَّهرذاَّيفَّاإلطرالق،َّورافع 
فرر نَّذلررركَّلرريسَّقانونررراَّمطررردا،َّوقراجعرررةَّأحكررامهمَّاجلزئيرررةَّيعرررر َّ
صوابَّماَّنقول،َّوأقرُبَّالنراسَّإىلَّاطررادَّهرذهَّالقواعردَّبعرضَّأهرلَّ

منتقررداَّابررنَّاجلرروزّيَّيفَّقبولررهَّ–،َّوقررالَّابررُنَّعبرردَّا رراديَّ(1)((الظرراهر
َّوهررذهَّالطريقررةَّالرريتَّسررلكهاَّاملؤلررف)) -زيررادةَّالرفررعَّوالوصررلَّمطلقرراًَّ

رررلَّموضرررعَّطريقرررةَّ ومرررنَّتابعرررهَّيفَّأن َّاألخرررذَّبررراملرفوعَّواملتصرررلَّيفَُّ
َّ.َّ(1)((ضعيفةَّملَّيسلكهاَّأحدَّمنَّاحملققنيَّوأئمةَّالعللَّيفَّاحلديت

إّن أّي ماااا ي يااةا   مااةا وإننالااه رنااانلاه الاااي يناااحقها راا  بااع   
َّرررررررررررررر
(،109َّلفرائرردَّ)ص(،ََّّنظررمَّا5/91(،َّزادَّاملعررادَّ)141(،َّالفروسرريةَّ)ص40انظررر َّاملرردخلَّإىلَّاإلُليررل)صَّ(2)

 (.0/131إحتا َّاملهرةَّ)

 (.2َّ/204النكتَّعلىَّمقدمةَّابنَّالصالحَّ)(1)

 (.2/131تنقيحَّالتحقيقَّيفَّأحاديتَّالتعليقَّ)(1)
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 ُماا الئ     ب َّ  عه ر  نظةي :
ترربَّ–نظرررَّيفَّاملؤلررفَّومنهجررهَّالعقررديَّ -أَّ رَُّ أجنبيررةَّعررنََّّلررئالَّتررُذ

كتبَِّعل لَّاحلديِتَّللشيعة  ومنهجهَّالعلمي.َّ،-هذاَّالعلم،َُّ

ونظررررَّيفَّالكترررابَّنفسرررهَّومضرررمونه،َّإَذَّإن رررهَّالَّيشررررتطَّيفَّاسرررمََّّ -بَّ
ثر ةَّاُتابَّالعللَّأَنَّيتضرمنَّمادة"عرل َّومشرتقاهت تربَُّ "،َّفهنراكَُّ

مسرندَّعلريَّ وضعتَّيفَّالعلرلَّالَّحتترويَّأمساؤهراَّعلرىَّهرذهَّاملرادةَُّ
شرريبة،َّوالبررزار،َّوالتمييررزَّملسررلم،َّواألجوبررةََّّبررنَّاملررديين،َّويعقرروبَّبررن

ترربَُّصررنفَت،َّوأبرروابَُّعِقرردَتَّ ررذلكَّهنرراكَُّ للدمشررقيَّوغ هررا،َُّو
عقردَّوقردَّ(2)باسمَّ"عللَّاحلديت"َّوهيَّتبحتَّيفَّمقاصردَّالشرريعة

تابررررررهَّ"الرسررررررالة" بررررررابَّالعلررررررلَّيفَّ)) بابرررررراَّقررررررالَّفيررررررهَّالشررررررافعيَُّّيفَُّ
ترابَّ"إثبراتَّالعلرل"،َّومَّ((،احلديت َّقصرودمهاوللحكيمَّالرتمرذّيَُّ

ررررررمَّالتشررررررريعَّ ،َّالَّالعلررررررلَّيفَّاصررررررطالحَّومقصرررررردهبالعلررررررلَّهنرررررراَِّحك 
فرالنظرَّيفَّالكتررابَّنفسرهَّومضرمونهَّحيررددَّنوعيرةَّالكتررابَّ،َّاحملردثني

َّوجمالهَّوقيمته.َّ
َّإّن أبةَز ُمُاِا الئ   الاي َحِظعْت بثناء النقا  وُحفاا  الحا يث:
علررلَّابررنَّاملررديين،َّوعلررلَّحررديتَّالزهررريَّللررذهلي،َّومسررندَّيعقرروبَّ

شررريبة،َّوعلرررلَّابرررنَّأيبَّحرررامت،َّوعلرررلَّالررردارقطين،َّوبيرررانَّالررروهمَّابرررنَّ
 القطان.ََّّواإليهامَّالبن

إّن رمااا ينااة العاحااث أّن مثعااةا  راا  اااؤ ء األالاا م قاا  أ ااة وا 
َّرررررررررررررر
 (.12/109(،َّ)25/505(،َّ)21/441انظر َّالس َّ)َّ(2)
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،َّسرررروا َّيفَّدراسرررراتَّأُادمييررررة،َّأوَّبالعحااااث والاةجمااااة وال  ا ااااة
بر َّمرنَّ–دراساتَّمستقلةَّ رانَّبرنيَّهرذهَّالدراسراتَّتفراوتَُّ وإَنَُّ
،ولكرنَّبقريَّالتنسريقَّالعلمريَّبرنيَّ-لُعمرقَّوالشرمولحيُتَّاجلرودةَّوا

؛َّإلعطا َّتصورَّعنَّاملناهجَّالعلميةَّاليتَّسارَّتنتائجَّهذهَّالدراسا
ثررر اَّمرررنَّالرسرررائلَّاألُادمييرررةَّملَّ َُّ عليهررراَّالنقررراد،َّومرررنَّاملؤسرررفَّأن 

 تطبعَّبعد!.

أوَّالقررررربََّّ–ويفَّاايررررةَّهررررذاَّالفصررررلَّأنبررررهَّأينَّالَّأدعرررريَّاإلحاطررررةَّ
َّقَّ-منها عرفرِةَّالعلرلَّأوَّصرّنفَّفيهرا،َّوإمّراَّعملريَّجبميعَّمنَُّوِصف 

لبنررررراتَّمرررررنَّاالسرررررتقرا َّواجلمرررررعَّ-إَنَّشرررررا َّاهلل–هرررررذاَّلبنرررررٌةَّتعقُبهررررراَّ
َّالبنرراُ َّويكتمررل ،َّفمثررلَّهررذهَّاألعمررالَّ والتمييررزَّوالنقررد؛َّحرر َّيَأت ِسررق 
ةَّوتكميل،َّواهللَّاملوفقَّواملعني. َّاملوسوعيةَّحتتاجَّإىلَّتتابعَّومشاُر
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قائِق تعليِل الُنّقاِد الَفْصُل الثاني:أمثلٌة ِمْن د
 لألحاديث

َّ َّواآلثار َّلألحاديت َّونقدهم َّالعلِل َّأئمة َّلكالم َّاملتتبع  أسانيدهاَّ–إن 
َّتعليلهمَّ-ومتواا َّدقة َّعلى َّللتمثيل َّ تار َّفيما َّوحيتاُر َّعجبُه، ليندهشَّويطول

َّوبراعةَّنقدهم،َّوطولَّرحالهتمَّللكشفَّعنَّعللَّاألحاديت!.
ومعرفةَّالرجال،َّواجلرحَّوالتعديل،ََّّفُكُتُبَّعللَّاحلديت،َّوُُُتُبَّالسؤاالت

َّالنقدَّ َّدقة َّعلى َّالدالة َّباألمثلة َّمليئة َّالتخريج َّوُُُتُب َّوالبلدان، َّالتواريخ وُُُتُب
َّيف َّالدارقطينُّ َّنظ ر  َّومل ا وحسبكَّ-قالََّّيَّلَِّهََّلذَُّّلَّهري""عللَّحديتَّالزَّّوالتعليل،

َّعلمِهَّعنَّعلمَّالسلفَّفلينظرَّيف)) -بهَِّ َّقصور  َّويعر   َّأنَّينظر  َّعللَّمنَّأحب 
 .(2)((حديتَّالزهريَّحملمدَّبنَّحيىي

وانا بئض النصوص والنقو ف الاي ينا ل بها ال ى  قة الائ ع  
 وبةاالة النق ا والجه  الئظعم المعنول  ي  عع   لك:

 اظَّلكثرةَّممارستهممنَّاحلفََّّّالنقادَِّ اقذَّحََّّ مهمةٌَّ ةقاعد))قالَّابُنَّرجب  -

َّمٌََّهرررفر َّ  رررم،َّهمُرررلَّواحررردَّمرررنََّّوأحاديرررت،َّومعررررفتهمَّبالرجرررالَّللحرررديت
هَّبحرررديتَّفرررالن،َّوالَّيشرررَّيشررربه هرررذاَّاحلرررديت ََّّيفهمرررونَّبرررهَّأن ََّّخررراصَّ
الَّيعرربَّعنرهَّبعبرارةََّّممرا وهرذا،َّبرذلك ََّّفرالن،َّفيعللرونَّاألحاديرت ََّّحرديت
عرنَّالريتَّخصرواَّهبراََّّواملعرفرةفيرهَّأهلرهَّإىلَّجمرردَّالفهرمََّّيرجرعََُّّاوإّمر ،حتصره

ررهَّيفَّغر َّموضرع،َّسائرَّأهلَّالعلرم مراَّسربقَُّذ سرعدَّبرنََّّ ذلرك ََّّفمرن،َُّ
َّرررررررررررررر
 (.112سؤاالتَّأيبَّعبدَّالرمحنَّالسلميَّللدارقطينَّ)صَّ(2)
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أنررررس،َّويرررررويَّعنررررهَّأهررررلََّّعررررنيَّيررررروَّ،َّسررررنان،َّويقررررال َّسررررنانَّبررررنَّسررررعد
رتَّ أمحردَّ قال،مصرر َّحديثرهوقرال َّيشربهََّّمضرطرب. حديثره،َّحديثرهَّتُر

َّنقلررررررررررررررررررررهَّ،َّحررررررررررررررررررررديتَّاحلسررررررررررررررررررررن،َّالَّيشرررررررررررررررررررربهَّأحاديررررررررررررررررررررتَّأنررررررررررررررررررررس
َّأنرس الريتَّيرويهراَّعرنَّاألحاديرت ََّّأن َّ: ومرراده،َّبنَّأمحدَّعرنَّأبيرهَّاهلل عبد

رررررررررررررالمَّ َّ،َّبصرررررررررررررريَّأوَّمراسرررررررررررررريلهالَّاحلسررررررررررررررنمرفوعرررررررررررررة،َّإمررررررررررررراَّتشرررررررررررررربهَُّ
.َّ(2)((تشربهَّأحاديرتَّالنراسَّعرنَّأنرسَّال ،هَّواهيرة أحاديثُراجلوزجاين وقرال

رَّاألمثلةَّالدالةَّعلىَّهذهَّالقاعدة.  وأطالَّابُنَّرجبَّيفَُّذ

 وِمْن ذلَك أيضًا:

َّحامت  - َّأيب َّابِن َّبُنَّ))قوُل َّمنصوُر َّرواُه َّحديت  َّعن َُّسئل َّأيب مسعُت
نافع،َّعنَّابِنَُّعم رَّعنََّّسفيان،َّعنَّموسىَّبنَّأعني،َّعنَّعبيداهلل،َّعن

َّ َّواحلجَّالنيب اة َّوالُز َّوالصالة َّالصوم َّأهل َّمن َّليكون َّالرجل َّإن   َّ
رَّسهامَّاخل - فماَّلزجَّيومَّالقيامةَّإالَّبقدرَّعقله،َّقالَّأيب ََّّ-ح َُّذ

َّليحىيَّبِنَّمعنيَّفقال  َّ رُتَّهذاَّاحلديت  َّأيبَّالثر َلجَّيقوُل َُّذ مسعُتَّابن 
َّموس َّرواُه ا َّحديٌتَّباطٌل،َّإم  ىَّبُنَّأعنيَّعنَّصاحبهَّعبيدَّاهللَّبنَّهذا

َّعنَّ َّنافع َّعن َّفروة َّأيب َّبن َّعبداهلل َّبن َّإسحاق َّعن َّعمرو
َّالنيبَّ َّعن َُّعم ر َّموسىَّعنََّّابِن َّفقيل  فرفعَّإسحاقَّمنَّالوسط،

َّعمر.. َّابن َّعن َّنافع َّعن َّاهلل َّابنَّ-عبيد َّعبدََّّ-حامتَّأيبَّقال حدثنا
َّ َّقال  َّالثر َلج َّأيب َّابن َّحدثنا َّقال َّشعيب َّبن انا  منَّا ننمةُ الرحيم

َّرررررررررررررر
 (.1/312شرحَّعللَّالرتمذيَّ)َّ(2)
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الح يث لعحعى ب  رئع   ناع  أو ث ثة  عقول: او باط ا و  
رياَّبُنَّعديَّفحدثناَّهبذاَّاحلديتَّعنَّي  ئه بشيء ،َّح َّقدمَّعليناَُّز

عبيدَّاهللَّبنَّع َمروَّعنَّإسحاقَّبنَّأيبَّفروة،َّفأتيناهَّفأخربناهَّفقال َّهذاَّ
َّ.(2)((بابِنَّأيبَّفروة َّأشبُهَّمنهَّبعبيِدَّاهللَّبِنَّع َمرو

 َك أيضًا:وِمْن ذل

أعلررررررُمَّالنرررررراِسَّباحلررررررديتَّعبرررررردَّالرررررررمحنَّبررررررنَّ))قرررررروُلَّعلرررررريَّبررررررِنَّاملرررررردييّن  -
ُرَّلرهَّاحلرديتَّعرنَّ انَّيُُذ َّغ ِه،َُّو َّيعرُ َّحديث هَّوحديت  ان  مهدي...ُو
الرجررررلَّفيقررررول َّخطررررأَّ َّيقررررول َّينبغرررريَّأنَّيكررررونَُّأيتَّهررررذاَّالشرررريخَّمررررنَّ

مراَّق رال َّ رذا،َّفنجردهَُّ ذا،َّمرنَّوجرهَُّ رالمََّّ،(1)((حديِتَُّ َّوممراَّيردُلَّعلرىَُّ
علررريَّبرررِنَّاملرررديينَّقررروُلَّاحلسرررنِيَّاملرررروزيُّ َّمسعرررُتَّعبررردالرمحنَّبرررنَّمهررردّيَّ
َّحبديِتَّاألعمش،َّفقلُت َّلريسَّهرذاَّ نُتَّعندَّأيبَّع وانة َّف حد ث  يقوُل َُّ
مرررنَّحرررديثك،َّقرررال َّبلرررى،َّقلرررُت َّال،َّقرررال َّبلرررى،َّفقلرررُت َّال،َّقرررال َّيررراَّ

ل َّفأخرجهَّفنظرَّفيه،َّف ذاَّلريسَّاحلرديتَّفيره،َّفقرا(1َّ)سالمةَّهاِتَّالد رَج
َّأُتيرُتَّبرِه؟َّقلرُت َّ َّيراَّأبراَّسرعيد،َّوم رَنَّأيرن  َّيراَّأبراَّسرعيد،َّصردقت  صدقت 

َّأنكَّمسعت هَُّ َّبِهَّوأنتَّشاٌبَّفظننت   .(4)ُذوُِرت 

َّرررررررررررررر
َّ(2309رقم1/219ََّّبنَّأيبَّحامتَّ)عللَّا(2َّ)
ََّّ(.20/145تاريخَّبغدادَّ)(1)
 (.1/119الد رَج َّماَّيكتبَّفيه.َّلسانَّالعربَّ)(1)

(،َّالتعررررررديلَّوالتجرررررررريح1/19َّ(،َّاجلررررررامعَّألخررررررالقَّالررررررراويَّ)20/145(،َّترررررراريخَّبغرررررردادَّ)2/54اجملررررررروحنيَّ)(4)
 (.2/515(،شرحَّعللَّالرتمذيَّ)20/440(،َّهتذيبَّالكمالَّ)1/2102)
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 وِمْن ذلَك أيضًا:

َّإليهَّ - َّفقام َّمهدّي، َّبن َّالرمحن َّعبد َّعند ن ا َُّ َّالباهليِّ  َُّعمر َّأيب قوُل
َّأبا َّيا َّفقال  ََُّّخراساين َّالنيّب َّعن َّاحلسُن َّرواُه َّحديٌت َّمنَّسعيد  

َّملَّ َّهذا َّالرمحن  َّفقالَّعبُد َّالوضو  َّوالص الة، َّفليعد َّيفَّالصالة ض ِحك 
َّله َّمنَّيروهَّإالَّحفصةَّبنُتَّس ينَّعنَّأيبَّالعاليةَّعنَّالنيبَّ ،َّفقال 

َّبدينارَّفقالَّلك َّهوَّبر َهرجَّتقدرَّأنَّ َّالص ر ا   ؟َّقال  َّإذاَّأتيت  أينَّقلت 
َّقا َّلنا. َّففسِّره َّقلُت  َّقلت؟! َّأين  َِّمَن َّاحلديتَّملَّتقولَّله  َّهذا َّإن  ل 

َّ َّالنيب َّعن َّالعالية َّأيب َّعن َّبنتَّس ين َّحفصة َّإال َّفسمعهَّيروه .
انَّيفَّالدارَّمعها،َّفحدثَّبهَّهشاٌمَّ هشامَّبُنَّحس انَّمنَّحفصة،َُّو

َّبهَّاحلسُنَّفقال َّقالَّرسولَّ .َّقال  َّفمنَّأين َّمسعهاَّاحلسن،َّفحد ث 
َّإىلَّاحلسن، َّ تلُف َّأرقم َّبُن َّسليماُن ان  َُّ َّقال  وإىلَّالزهرّيََّّالزهريُّ؟

َّالزهريُّ َّقالَّرسولَّاهللَّ رَّبهَّالزهري ،َّفقال  َّفسمعهَّمنَّاحلسن،َّفذُا
َّ.(2)مثله

 وِمْن ذلَك أيضًا:

رررذَِّ))احلجررراج َّبرررنََِّّمسرررلمَّقرررولَّ - يفََّّعلرررىَّالغلرررطََّّقلرررتَّالررريتَّنََُّّاألحاديرررتََّّرََُّ
 متواا 

ََّّحدثنا َّيونس، َّبن َّسألتََّّحدثناأمحد َّإسحاقَّقال  َّأبو َّحدثنا َّزه ،
َّعمَّيزيَّبن ََّّاألسود َّ َّحدثتَّد َّصالةََِّّا َّعن ََّّعائشة ََّّاهللرسول

َّرررررررررررررر
 (.121ثَّالفاصلَّ)صاحملدَّ(2َّ)
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انتَّلهََّّ،ينامَّأولَّالليلَّوحيييَّآخرهَُّانقالت " إىلَّأهلهََّّحاجةوإنَُّ
َّينام" َّح  َّميسَّما  َّومل َّحاجته َّإسحاقََّّ،قضى َّأيب َّعن َّالرواية فهذه

َّأن ََّّخاطئة، َّصال َّوعبد ََّّالنخعي ََّّوذلك َّجا ا َّاألسود َّبن َّالرمحن
َّ.قأبوَّإسحاماَّروجَّ

يعَّوغندر،َّعنََّّحدثناَّأبوَّبكرَّبن - َّشعبة،أيبَّشيبة،َّحدثناَّابنَّعليةَّوُو
َّقالت " َّعنَّعائشة َّعنَّاألسود، َّعنَّإبراهيم، رسولََُّّانعنَّاحلكم،

انَّجنباَّفأرادَّأنَّيأُلَّأوَّينامَّتوضأَّوضو ه".َّاهللَّ َّإذاَُّ
َّاألسود،م ،َّحدثناَّأيب،َّحدثناَّحجاج،َّعنَّعبدَّالرمحنَّبنََّّحدثناَّابنَّ -

َّقالت " َّعائشة َّعن َّأبيه، َّرسوََُّّانعن َّاهلل ََّّل  َّ َّيتوضألنب
َّوضو هَّللصالةَّ َّينامَّح َّيصبح".

عنََّّشهاب،حدثناَّحيىيَّبنَّحيىيَّوابنَّرمحَّوقتيبة،َّعنَّالليت،َّعنَّابنَّ -
َّعنَّعائشة "َّأيب ََّّاهللََّّرسول ََّّأن َّسلمة، َّأراد َّوهوََّّأنُانَّإذا ينام

َّ.(2)((توضأَّوضو هَّللصالةَّقبلَّأنَّينام"َّجنبَّ
رهبعدَّ-ابُنَّرجبََّّق ال َّ وهذاَّاحلديُتَّ)) -إسحاقَّالسابقَّحلديتَّأيبَُّذ

منهم ََّّ،إنكارهَّعلىَّأيبَّإسحاقَّعلىمماَّاتفقَّأئمُةَّاحلديِتَّمنَّالسلفَّ
حنبل،َّوأبوََّّبنََّّوأمحدَّهارون،ََّّبنََّّ،َّويزيدَّأيبَّخالد،َّوشعبةََُّّبنََّّإمساعيلَُّ

َّ،واجلوزجاينَّّاحلجاج،َّوأبوَّبكرَّبنَّاألثرم،ََّّبنََّّبكرَّبنَّأيبَّشيبة،َّومسلمَُّ
َّأمحدَّ…،،َّوالدارقطينَّّوالرتمذيَّ صاحلَّاملصريَّاحلافظ َّالَّحيلََّّبنََّّو ق ال 

َّرررررررررررررر
 (.231-232)صَّالتمييز(2)
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يعينَّأنهَّخطأَّمقطوعَّبهَّفالَّحتلَّروايتهَّمنَّدونَّ-هذاَّاحلديتَّيروجأنَّ
َّ.َّبيانَّعلته

َّ َّصحته،ََّّالفقها وأّما َّفظن  َّرجالِه َّثقِة َّإىل َّنظر َّمنهم َّفكثٌ  املتأخرون 
َّرواهَّثقةَّفهوَّصحيحَََّّّأن َّوهؤال َّيظنونَّ ئقَّوالَّيتفطنونَّلدقاَّ،ُل َّحديت 

َّ َّاحلديت، َّعلل الطحاويََّّووافقهمعلم َُّ َّاملتأخرين َّاحملدثني َّمن طائفة
م َّقالَّ((والبيهقيَّواحلُا َّاحلديتَّعندََّّ-َّ  َّتوجيه َّمسالك ره َُّذ بعد

َّ َّألفظ ره َّوُذ َّإسحاقَّالراوياتاملصححني، َّأيب َّعن َّيدلَّ))  له َُّ وهذا
َّأباَّإسحاقَّاضطربَّيفَّهذاَّاحلديتَّوملَّ ماَّينبغي،ََّّيُقمعلىَّأن  لفظهَُّ

َّ.(2)((سياقاتَّخمتلفةَّمتهافتة..بلَّساقهَّب
روايرةََّّمرن حرديُتَّأيبَّإسرحاق... (1)..قرالَّابرنَّمفرّوز))ابرُنَّالقريم َّوقرال
َّخطرأ مرنَّتقردمَّمرنَّاحملردثنيَّومرنَّترأخرَّمرنهمَّأنرهَّفرأَجع ََّّ وغر هَّالثروريَِّّ

 وهوَّذلكَّتلقوهَّمنهَّومحلوهَّعنه،َّوعلى ،منذَّزمانَّأيبَّإسحاقَّإىلَّاليوم

رررهَّمسررلَّأولَّ َّممرراَُّذ َّأوَّثرران  تررابَّحررديت  َّمررنَّلرره،َّممرراَّمحررلَّالتمييررزمَّيفَُّ
َّأن َّعبرردالرمحنَّبررنَّيزيرردَّوإبررراهيمَّالنخعرريََّّاحلررديت َّ-َّعلررىَّاخلطررأ،َّوذلررك 

َّ-َّخمالفترهمرنَّأحردمها،َّفكيرفَّباجتماعهمراَّعلرىََّّإسرحاق وأينَّيقعَّأبرو
َّعرنَّعائشرة ُانَّرسرولَّاهللََّّيزيرد برنَّروياَّاحلديتَّبعينهَّعرنَّاألسرود
رانَّجنبراَّفرأرادَّأنَّينرام للصرالة،َّفحكرمَّاألئمرةَّبروايرةََّّهوضرو َّتوضرأ إذاَُّ

أيبَّإسرحاقَّعرنَّاألسرودََّّروايرة هذينَّالفقيهنيَّاجلليلنيَّعرنَّاألسرودَّعلرى

َّرررررررررررررر
َّ(.111-2/111الباريَّالبنَّرجبَّ)َّفتح(2َّ)
رهَّيفَّأئمةَّالعللمعوذاملطبوعَّ)َّابنََّّيفَّ(1) َّ.َّ(َّوهوَّتصحيف،َّوتقدمَُّذ
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انَّعنَّعائشة أن َّ  َّعضردواَّذلركَّبروايرةَّعرروةَّوأيبََّّمرا ، ميرس وال ينامهَُّ
رسررولََّّوبفتروجوعبرداهللَّبرنَّأيبَّقرريسَّعرنَّعائشرة،ََّّعبردالرمحن سرلمةَّبرن

ترأخرينَّمرنَّالفقهرا َّالرذينَّاملَّوبعرض حرنيَّاسرتفتاه،َّبرذلك عمررَّاهللَّ
الطرررقَّلمعررونَّبينهمرراَّبالتأويررل،ََّّينظرررون وال األسررانيد، الَّيعتررربون
احملردثنيَّوحفراظهمََّّوفقهرا  هرذا،َّيصح وال للغسل،َّما  ميس ال فيقولون

..َّوالصرروابَّمرراَّقالررهَّأئمررُةَّاحلررديِتَّالكبررارَُّالمرره،علررىَّمرراَّأعلمتررك...متََّّ
اللفظرةَّوهرمََّّهرذهمرنَّأن ََّّبرِنَّهرارونَّومسرلمَّوالرتمرذّيَّوغر ِهمَّيزيرد مثرل

َّ.(2)((أعلمَّوغلط،َّواهلل

 وِمْن ذلَك أيضًا:

َّاملعلميُّ  - َّقال َّاألحاديتَّوعللها، َّللتحققَّمن انَّ))الرحالتَّالطويلة ُو
نشاطَّاألئمةَّيفَّذلكَّآيةَّمنَّاآليات؛َّفمنَّأمثلةَّذلك َّقالَّالعراقّيَّيفَّ
َّقال َّحدثينَّشيخَّهبذاَّ شرحَّمقدمةَّابنَّالصالح َّرويناَّعنَّمؤملَّأنّه

َّ - حلديتا َّسورة َّالقرآنَّسورة، َّللشيخ ََّّ-يعينَّحديتَّفضائل فقلُت
؟َّفقال حّدثينَّرجٌلَّباملدائنَّوهوَّحي ،َّفصرُتَّإليه،َّفقلُت َّ م َنَّحدثك 
؟َّفقال َّح ّدثينَّشيخَّبواسط،َّوهوَّحي ؛َّفصرتَّإليه،َّفقال َّ م َنَّحدثك 
ح ّدثينَّشيخَّبالبصرة،َّفصرُتَّإليه،َّفقال َّح ّدثينَّشيخَّبعبادان،َّفصرُتَّ

َّومعهمَّإل َّاملتصوفة َّمن َّقوٌم َّفيه َّف ذا َّبيتاً، َّفأدخلين َّبيدي، َّفأخذ يه،
؟َّفقال ملَّ شيخ،َّفقال َّهذاَّالشيُخَّح ّدثين،َّفقلُت َّياَّشيخَّم َنَّحدثك 

َّرررررررررررررر
َّ(،010-1/012سننَّابنَّماجهَّملغلطايَّ)َّشرحوانظر ََّّ،(2/254سننَّأيبَّداودَّ)َّهتذيب(2)
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َّ مَّ َّفوضعنا َّعنَّالقرآن، غبوا  ِ َّالناسَّقدَِّر َّرأينا حيدثينَّأحٌد،َّوَّلكننا
ثالثةَّهذاَّاحلديتَّليصرفواَّقلوهبمَّإىلَّالقرآن!.َّلعلَّهذاَّالرجلَّق طع َّحنوَّ

َّ.(2)((أشهرَّمسافراَّلتحقيقَّروايةَّهذاَّاحلديتَّالواحد
َّاملؤمننيَّيفَّاحلديتَّشعبةَّبنَّ - َّأمِ  ومنَّأشهرَّالرحالتَّيفَّذلكَّرحلُة

رهتا َّ.(1)احلجاج،َّولوالَّخشيةَّاإلطالةَّلُذ

َّتقدمَّ َّومما َّومتنوعة، ث ة َُّ َّلألحاديت َّالنُّقاِد َّتعليِل َّدقائِق َّعلى واألمثلة
ماَّزعمََّّ-لألسانيدَّواملتونََّّ-يتبنيَّاملنهجَّالنقديَّالشاملَّ عندَّأئمةَّالعلل،َّالَُّ

لَّمنَّ َّلنقدَّاملتون،َُّو املستشرقونَّومنَّقلدهمَّمنَّاجلهلةَّأّنَّاحملدثنيَّملَّيلتفتوا
َّتعاطىَّغ َّفنهَّأتىَّبالعجائبَّوالغرائبَّواهللَّاملستعان.

َّ

َّرررررررررررررر
(َّ،َّاملوضرررروعاتَّالبررررنَّاجلرررروزي402َّلقصررررةَّبتمامهررررا َّالكفايررررةَّ)صَّ(،َّوانظرررررَّا12علررررمَّالرجررررالَّوأمهيتررررهَّ)صَّ(2)

َّ(.1/311(،َّوالنكتَّالبنَّحجرَّ)2/142)
(،َّالعلرررررررررلَّللررررررررردارقطين4/10َّ،213َّ(َّ،َّالكامرررررررررلَّ)19-2/13(،َّاجملرررررررررروحنيَّ)1/292الضرررررررررعفا َّالكبررررررررر َّ)(1)

ر511ََّّ(َّالكفايةَّ)ص.59َّ(َّالرحلةَّيفَّطلبَّاحلديتَّ)49ر2/43َّ(،َّالتمهيدَّ)0/243(،َّاحلليةَّ)1/224)
َّ(.00(َّجامعَّالتحصيلَّ)ص29/120(،َّتاريخَّدمشقَّ)103ر100ََّّ(َّالقرا ةَّخلفَّاإلمامَّ)ص510َّ
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 الخاتمة
َّينفونَّ َّمح  لًة لَّعصر  َّالدين،َّوأقامَّلهَّيفَُّ احلمدَّهللَّتكفلَّحبفظَّهذا

َّاملبطلنيَّوتأويل َّاجلاهلني.عنهَّحت َّالغالنيَّوانتحال  َّريف 
بنّيَّهذاَّالبحتَّجانبًاَّمنَّهذاَّاحلفظ،َّوهوَُّجُهوُدَّاحملّدثنيَّيفَّحفظَّ

َّالسُّّنةَّالن بويّةَّمنَّخاللَّبيانَّعللَّاألحاديتَّتعلماَّوتعليماَّوتصنيفاً.
رَّمنَّنتائجَّالبحتَّأمور َّ َّوإن َِّمَنَّأبرِزَّماَّيُذ

َّاحملدثنيَّبذلواَّجهد -2 َّعلىَّاختال َّاألزمنةَّأن  َّومستمرًا َّعلميًاَّضخمًا ًا
َّ َّرسول َّسنة َّاجلانبَّمن َّهذا َّخلدمة َّيُعدَُّّواألمكنة َّاجلهد َّوهذا ،

َّاملسلمنيَّاملعظمنيَّلسنةَّرسولَّاهللَّ ،َّوصورةَّمشرقةَّمفخرةَّلعلماِ 
 يفَّالذبَّعنَّسنتهَّصلواُتَّريبَّوسالُمُهَّعليه.

َّنُبوغ َّهؤال َّاألئمةَّيف -1 اَّهوَّنتاُجَّعللَّاحلديت"َّملَّيأِتَّم"أن  نَّفراغ؛َّإم 
َّم ع َّ َّوالتصنيف، َّوالكتابة َّوالسماع، َّللطلب َّومستمرة َّطويلة رحالت
َِّصدٌقَّ ل ه َُّ َّذلك  َّص ِحب  َّثاقب، َّوفر َهم  َّتامة، َّويقظة  َّاالطالع، سعِة

َّإ ّي.  وعمٌلَّودعوٌةَّوصرٌبَّفحظواَّبتأييد َّرباينَّوفضل 

1- َّ َّاألندلس  انَتَّيوماَّقلعةَّمنَّقالعَّاإلسالمَّوالعلمَّ–أن  ،َّوهيَّاآلن َُّو
َّالكفار َّديّار َّمن َّعللََّّ-معدودٌة َّمعرفة َّيف َّجهابذًة َّلنا أخرجَت

َّهذاَّ َّيتبني َّاألو ل َّالفصل َّإىل َّفيه،وبنظرة  َّالتصنيف َّويف األحاديت،
 جبال ،َّوهللَّاألمُرَّمنَّقبُلَّومنَّبعُد.

َّاألزمان -4 َّالشأنَّعلىَّمروِر َّمنَّأهلَّهذا َّالفن  َّهذا َّمنَّيتقُن ومعَّ-قلُة
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،َّوتقدمَّأقوالَّالنقادَّيفَّ-ُب اَّيفَّهذاَّاجملالََّّهذهَّالقلةَّفقدَّسّدواَّجانباًَّ
 هذا،َّوبيانَّأسبابَّذلكَّيفَّاملبحتَّالثاينَّمنَّالتمهيد.

انتَّيفَّالقرنَّالثاينَّوالثالتَّ -5 َُّ َّالعللَّونقاده َّألئمة َّالذهبية َّالعهود  أّن
 والرابعَّ َّتناقصَّوقل .

َّتفاوتاََّّ -1 َّيفَّمعرفته َّالتصنيفَّفيه َّأو َّالعلل تفاوتَّاملوصوفنيَّقعرفة
َّالفن،َُّب اًَّ َّيفَّهذا َّأقرانه َّبز  َّمن َّيوجد َّومكان  َّزمان  لِّ َُّ َّففي ،

 وأُثرَّالكالمَّعلىَّالعللَّودقائقهَّوغوامضه 

ففرريَّالقرررنَّالثرراين َّجنرردَّعلررىَّرأسَّهررذهَّالطبقررة َّشررعبةَّبررنَّاحلجرراج،َّ -
َّ َّحيىيَّالقطان،َّوعبدَّالرمحنَّبنَّمهدي.

ويفَّالقرنَّالثالت َّجندَّعلىَّرأسَّهرذهَّالطبقرة َّعلريَّبرنَّاملرديين،َّ َّ -
خررارّيَّوحيررىيَّبررنَّمعرررني،َّوأمحرردَّبررنَّحنبررل،َّوأبررراَّحررامتَّوأبرراَّزرعرررةَّالب

 الرازيني،َّويعقوبَّبنَّشيبة.

 ويفَّالقرنَّالرابع َّجندَّعلىَّرأسَّهذهَّالطبقة َّالدارقطيّن. -

وأقوالَّت قّدمَّاإلمامَّعليَّبنَّاملديينَّيفَّهذاَّالفنَّعلىََّجيعَّأقرانه،َّ -0
ث ةَّوتقدمهَّالعلما َّيفَّإمامته انَّ))ن حباَّقالَّابن،َّيفَّهذاَّالفنَُّ ُو

َّرسول َّحديت َّبعلل َّزمانه َّأهل َّأعلم ََّّمن
َّالبغدادي َّ،((اهلل َّاخلطيب َّاملديينَّ))َّوقال َّبن َّعلي ان ُو

َّولسانَّطائفةَّاحلديتَّوخطيبهاَّفيلسو  ،َّ((هذهَّالصنعةَّوطبيبها
فتجمعََّجيعَّأقوالَّعليَّبنَّاملديينَّيفَّعللَّاألحاديت،َّ َّتدرسَّ

َّالنقادَّاآلخرين المهَّبكالم َّودقةَّمعَّمقارنةَُّ منَّأقرانه،َّ ََّّبعمق 
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َّهذهَّ َّمثل َّأّن َّشك َّوال َّالدراسات، َّتلك َّمن َّالنتائج تستخلص
َّعنَّمناهجَّوطرائقَّوقواعدَّ الدراساتَّالعلميةَّاجلادةَّتعطيَّتصورًا

 النقادَّيفَّإعاللَّاألخبار.

3- َّ َّمن َّحتققت َّاليت َّالعظيمة َّيفالاملصلحة َّوالتأليِف َّعللَّ"تصنيِف علم
َّهذاَّفلوالَّالتصانيفَّاملتقد)) رجب َّقالَّابنَّاحلديت"،َّ مةَّفيهَّملاَُّعِر  

َّاملتقدمنيَّ َّاألئمة الم َُّ َّونقل َّفيه َّالتصنيف َّففي َّبالكلية، َّاليوم العلم
 .(2)((مصلحةَّعظيمةَّجداًَّ

انتَّالبدايةَّ -9 َُّو َّالثالت، َّالقرن َّيف َّبدأ َّاحلديِت َِّعل ل َّيف َّالتصنيف  أن 
العلميةَّالعميقةَّعلىَّيدَّإمامَّهذهَّالصنعةَّعليَّبنَّاملديين،َّوقدَّتفننَّيفَّ

 الفن.َّالتصنيفَّيفَّهذا

20- َّ َّالطرائقَّأن  َّومتعددة ث ة، َُّ َّالفن يفَّالتأليفَّوقدَّاملؤلفاتَّيفَّهذا
رَّأقسامهاَّوتنوعَّمناهجها.  تقدمَُّذ

َّاملوجودَّمن -22 منََّّهذاَّالنوعََّّدَّقََّفر َّو َّقليل،َّواملطبوعَّأقل،ََُّّتبَّالعللََّّأن 
 َّوغموضه.َّةَّعلمَّالعللوذلكَّلصعوبَّا،الكتبَّقدميَّلعدمَّاالهتمامَّهب

َّأئم -21 الم َّالناظرَّيفَُّ َّونقدهمَّلألحاديتَّواآلثارَّليندهشَّأن  َّالعلِل ة
 ويطولَّعجبه،َّمنَّدقةَّالتعليلَّوبراعةَّالنقد.

ماَّ -21 َّشاملَّلألسانيدَّواملتون،َّالَُّ َّالعلِل َّاملنهجَّالنقديَّعندَّأئمة أن 

َّرررررررررررررر
 (.2/141(َّشرحَّعللَّالرتمذيَّ)2)



 

 65 

َّملَّ َّاحملدثني َّأّن َّاملسلمني َّجهلة َّمن َّق لدهم َّومن َّاملستشرقون زعم
رُتَّيفَّالفصلَّالثاينَّمنَّ َّلنقدَّاملتون،َّوقدَُّذ َّيردَُّّيلتفتوا َّما األمثلة

َّهذاَّالزعم.َّ
رََّّ -24 َُّذ َّاليتَّوقعتَّلبعضَّالباحثنيَّعند َّلبعضَّاألوهام َّالتنبه ضرورة

 ُتبَّالعلل،َّوهي 

َّإم اَّيفَّنسبةَّالكتابَّلغ َّمؤلفهَّاحلقيقي.َّ-أَّ
ذلك؛َّفهوَّ-بَّ َّليسَُّ َّوموضوعه تبَّالعلل، َّالكتابَّمنَُّ أوَّيفَّعدِّ

تبَّالشيعةَّالطاعننيَّيفَّالسنةَّالنبوية!،َّأوَّ يبحتَّيفَّعللَّإم اَّمنَُّ
َّالشريعة،َّأي َّمقاصدها،َّأوعللَّالقرا ات،َّوغ َّذلك.
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 التوصيات
تابةَّالبحتهذهَّبعضَّالتوصياتَّاليتَّملسُتَّأمهيتهاََّّ َّ فمنَّذلكَّأثنا َُّ

َّللمشتغلنيَّباحلديتَّوعلومه،َّ -2 َّبعلمَّعللَّاحلديتَّبالنسبة َّالعنايِة ضرورُة
َّوالبحتَّ َّالفن َّهذا َّيف َّالعليا َّالدراسات َّخاصَّلطلبة َّمقرر فيهَّووضُع

المَّاملعاصرينَّعلىَّاألحاديتَّ نظريًاَّوعملياً،َّفكث َّمنَّاخلللَّالواقعَّيفَُّ
َّأُربَّ َّمن َّوهذا َّلدقائقه، َّالتفطن َّوعدم َّالعلل َّعلم َّيف َّللقصور نتيجة
َّاملعاصرينَّ َّبني َّاألحاديت َّعلى َّاحلكم َّيف َّواالختال  َّالتنافر أسباب

بارَّالنقادَّاملتقدمني َّ.ُو
وعةَّعنَّاألعالم،َّفكث َّمنَّأئمةَّأمهيةَّالتنسيقَّالعلميَّبنيَّالدراساتَّاملتن -1

َّهذهَّ َّبني َّواملوازنة َّالتنسيق َّوبقي َّودراسات، َّببحوث َّأُفردوا العلل
الدراساتَّملعرفةَّاملناهجَّالعلميةَّاليتَّسارَّعليهاَّالنقاد،َّوموضعَّاالتفاقَّ

 واالختال َّبينهم.

تأُيدَّطباعةَّالرسائلَّالعلميةَّاألُادمييةَّاليتَّملَّتطبعَّبعد،َّلكيَّيتمكنَّ -1
 الستفادةَّمنهاَّوالتنسيقَّبينها.َّالباحثونَّمنَّا

أّنَّمنَّاملستحسنَّعنردَّدراسرةَّأيَّعلرمَّمرنَّاألعرالمَّاملشرهورينَّواملكثررينَّ -4
َّمعينرةَّوجتنربَّالتعمريم،َّفرالَّيقرالَّمرثال  جهرودَّ"ختصيصَّالدراسةَّيفَّنرواح 

ابررنَّاملررديينَّيفَّاحلررديت"،َّبرررلَّيتخصررصَّيفَّجزئيررةَّمعينرررةَّمررنَّسرر ةَّهرررذاَّ
ررأنَّيقررال  مررنهجَّابررنَّاملررديينَّيفََّّ"العلررل"،املررديينَّيفََّّمررنهجَّابررنَّ"العلررمَُّ
َّعلرررررررررررومَّاحلرررررررررررديتَّعنررررررررررردَّ"مؤلفررررررررررراتَّابرررررررررررنَّاملرررررررررررديين"،َّ"نقرررررررررردَّالررررررررررررواة"،

ابررررنَّاملررررديين"َّوقررررسَّعلررررىَّهررررذا؛َّلكرررريَّتكررررونَّالدراسررررةَّأعمررررقَّوُتَسررررتو َّ
 اجلزئياتَّاملطلوبةَّيفَّهذهَّالدراسةَّفتخرجَّنتائجَّدقيقة.
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َّأئمةَّ -5 َّألن  َّوذلك َّوالدراسة؛ َّبالعناية َّاملديين َّبن َّعلي َّاإلمام ختصيُص
ماَّا َّالفنَّعلىََّجيعَّأقرانهَُّ حلديتَّونقادهَّجممعونَّعلىَّتقدُّمهَّيفَّهذا

 تقدم.

دراسةَّبعضَّاألئمةَّالذينَّملَّيفردواَّبدراساتَّعلميةَّحديثيرةَّمتخصصرة،ََّّ -1
ُمحمررردَّبرررنَّسررر ينَّإمرررامَّأهرررلَّالبصررررةَّيفَّاحلرررديتَّيفَّزمانررره،َّوأو ِلَّمرررنَّ

ماَّقالَّابنَّد َّفتشَّاألساني َُّ َّالرجال   املديينَّوابنَّمعني.َّونقد 

يةَّالبحتَّوالتنقيبَّعنَّخمطوطاتَّالعللَّيفَّمكتباتَّالعاملَّاملختلفةَّأمه -0
ُُوِّنتَّجلنةَّللبحتَّواملتابعةَّوالتنسي َّقوالسعيَّلتحقيقهاَّوإخراجها،َّولوَّ

َّالغرضَّلكانَّ َّ ذا َّالبحتَّوالنشر َّودور َّالعلمية ز بنيَّاجلامعاتَّواملرُا
 هذاَّحسناً.

ترربَّالعلررلَّاملطبوعررةَّوالرريتَّملَّحترر -3 ظَّبتحقيررقَّضرررورةَّإعررادةَّحتقيررقَّبعررضَُّ
عللَّالدارقطين  .علميَّمتقن،َّوتكميلَّطباعةَّماَّملَُّيكملَّمنهاَُّ

رَّ -9 وضعَّمعاجمَّشاملةَّللمصنفاتَّيفَّعللَّاحلديتَّالقدميةَّواحلديثرة،َّترُذ
الببليوجرافيررات"،َّمررعَّوضررعََّّ"فيهراََّجيررعَّالبيانرراتَّعررنَّالكتررابَّعلرىَّطريقررة

ُشرررافاتَّشررراملةَّ)للعنررراوين،َّواملوضررروعات،َّواملؤلفني حسررربَّالوفيرررات،َّ
أنَّييسررررَّيلَّعمرررلَّ-بفضرررلهَّومنترررهَّوتوفيقررره-عجرررم(َّولعرررلَّاهللَّحسررربَّامل
َّذلك.َّ

َّاهللَّ َّوأسأل َّالعلمََّّ -  - هذا َّيرزقنا َّأن َّالعليا َّاحلسىنَّوصفاته بأمسائه
َّآلهَّ َّوعلى َّحممد َّنبينا َّعلى َّوسلم َّاهلل َّوصلى َّالصاحل، َّوالعمل النافع

َّوصحبهَّأَجعني.َّ
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 مراجع البحث
 َّحتقيرررق َّ،َّبرررنَّحجررررالَّلعشررررة.أطررررا َّابالفوائررردَّاملبتكررررةَّمرررنَّإحترررا َّاملهررررة

رررزَّخدمرررةَّالسرررنةَّوالسررر ةَّالنبويرررةَّباملدينرررةَّالنبويرررة ،َّعرررددَّمرررنَّالبررراحثنيَّيفَّمُر
َّ.2ط

 .َّهرر2َّ،2422باسرمَّاجلروابرة،َّط د.حتقيق،َّأيبَّعاصرمَّالبناآلحادَّواملثاين،
َّدارَّالراية،الرياض.

 .حتقيق عبرررردَّالغررررينَّعبرررردَّاخلررررالق،َّ،َّأيبَّحررررامتَّالبنآدابَّالشررررافعيَّومناقبرررره
َّرتاثَّاإلسالمي،حلب.مكتبةَّال

 لرررررررررررررررري،َّط م(.َّدارَّالعلررررررررررررررررم2930َّ)1َّاألعررررررررررررررررالم َّخلرررررررررررررررر َّالرررررررررررررررردينَّالزُر
َّللماليني،ب وت.

 َّ.َّدارَّالكتررررابَّهررررر2401َّلسررررخاوي،لاإلعررررالنَّبررررالتوبيخَّملررررنَّذمَّالترررراريخ،
َّب وت.َّ،العريب

 َّاملعردودةيفَّبيانَّاالصطالحَّومراَّأضريفَّإىلَّذلركَّمرنَّاألحاديرتََّّاالقرتاح
،َّد.عررررررامرَّصررررررربي َّوحتقيررررررقدراسررررررةََّّ،دقيررررررقَّالعيرررررردالبررررررنََّّمررررررنَّالصررررررحاح.

َّب وت.،دارَّالبشائرَّاإلسالمية،َّهر2420
 َّاإلُمرررررالَّيفَّرفرررررعَّاالرتيرررررابَّعرررررنَّاملؤتلرررررفَّواملختلرررررفَّيفَّاألمسرررررا َّوالكرررررىن

وال،َّحتقيق َّعبدَّالرمحنَّاملعلمي.َّواألنساب الكتابَّدارَّ،َّأليبَّنصرَّبنَّمُا
َّاإلسالمي،مصر.

 َّ ر، َّشُا َّأمحد َّاحلديت.شرح  َّعلوم َّيف َّالسيوطي 1َّطألفية ،َّهر2409،
َّمكتبةَّابنَّتيمية،مصر.

 َّ،ر ث .شرح َّأمحدَّشُا الباعتَّاحلثيتَّشرحَّاختصارَّعلومَّاحلديتَّالبنَُّ
َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّب وت.1َّط



 

 69 

 .ب وتَّ،نشرَّمكتبةَّاملعار ،َُّث البنََّّالبدايةَّوالنهاية.َّ
 .َّبغيةَّامللتمسَّيفَّتاريخَّرجالَّاألندلس.للضيب،َّدارَّالكتابَّالعريب
 َّحتقيرررق َّحممررردَّاملصرررري،َّ،َّباديالف وزَّلاجمَّأئمرررةَّالنحررروَّواللغرررة.البلغرررةَّيفَّترررر

رررررررزَّهرررررررر2َّ،2400ط ،ََّجعيرررررررةَّإحيرررررررا َّالررررررررتاثَّاإلسرررررررالمي،َّمنشررررررروراتَّمُر
َّاملخطوطاتَّوالرتاث.

 نشرَّدارَّالكتابَّالعريب.،َّالبغداديلخطيبَّ.لبغدادَّتاريخ 

 1َّطَّتررررراريخَّجرجرررررران.َّللسررررررهمي،َّحتقيررررررق َّد.َّحممرررررردَّعبرررررردَّاملعيرررررردَّخرررررران،
َّ،ب وت.عاملَّالكتب،َّهر2402

 1َّبيرررراري.َّطحتقيررررق َّإبررررراهيمَّاإلَّ،بررررنَّالفرضرررري.َّالترررراريخَّعلمررررا َّاألنرررردلس
َّ.دارَّالكتابَّاملصري،َّالقاهرة،َّدارَّالكتابَّاللبناين،ب وتَّهر،2420

 رالبررنَّمدينررةَّدمشررق.ََّّترراريخ طبررعََّّروي،املطبرروعَّحتقيررق َّعمرررَّالعمرر،َّعسررُا
 ،ب وت.الفكردارَّ

 رة  .لميالعدارَّإحيا َّالرتاثَّ،َّلذهيبلاحلفاظ.َّتُذ

 َّتسررميةَّمرراَّوردَّبررهَّاخلطيرربَّدمشررقَّمررنَّالكترربَّمررنَّروايترره.َّللمررالكي،َّطبررع
تاب"احلررافظَّاخلطيرربَّالبغررداديَّوأثرررهَّيفَّعلررومَّاحلررديت"للطحان،َّ ضررمنَُّ

َّهر،دارَّالقرآنَّالكرمي،َّب وت.2َّ،2402ط
 .َّلباجيلالتعررررديلَّوالتجررررريحَّملررررنَّأخرررررجَّلررررهَّالبخرررراريَّيفَّاجلررررامعَّالصررررحيح،

َّ،َّدارَّاللوا ،الرياض.هر2َّ،2401أبولبابةَّحسني،َّط حتقيق
 .تعليق َّ،لعراقيلالتقييردَّواإليضراحَّملراَّأُطلرقَّوأُغلررقَّمرنَّمقدمرةَّابرنَّالصررالح

َّب وت.َّ،حممدَّراغبَّالطباخ،َّمؤسسةَّالكتبَّالثقافية
 ،هر،َّمصر.2105التكملةَّلكتابَّالصلة.البنَّاألبار 

 .َّهرررر1َّ،2405بشرررارَّعرررواد،َّط حتقيرررق،َّلمنرررذريلَّالتكملرررةَّلوفيررراتَّالنقلرررة،
َّلرسالة،َّب وت.مؤسسةَّا
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 ةَّالطباعرررةَّد.حتقيرررق َّبرررنَّاحلجررراج،ََّّسرررلم.ملالتمييز حممررردَّاألعظمررري.طَّشرررُر
ََّّ.العربيةَّالسعوديةَّاحملدودة

 .أمينَّد.حتقيررررق ،َّعبرررردَّا رررراديالبررررنََّّتنقرررريحَّالتحقيررررقَّيفَّأحاديررررتَّالتعليررررق
َّهر،َّدارَّالكتبَّالعلمية.2َّ،2429شعبان،َّط

 َّدارَّالباز،مكة.2ط،َّحجرالبنَّ التهذيب.َّهتذيب، 

 ر،ََّّ،بررررنَّقرررريمَّاجلوزيررررةالَّ.ذيبَّسررررننَّأيبَّداودهترررر حتقيررررق َّأمحرررردَّحممرررردَّشررررُا
َّهر(َّدارَّاملعرفة،ب وت.2400)2َّفقي.َّطالوحممدَّحامدَّ

 2َّطحتقيرررقَّد.َّبشرررارَّعرررواد،َّ،َّلمرررزيلَّالكمرررالَّيفَّأمسرررا َّالرجرررال.َّهترررذيب،
 مؤسسةَّالرسالة.َّ

 .نراهم ناصررَّالبنَّتوضيحَّاملشتبهَّيفَّضبطَّأمسا َّالرواةَّوأنسراهبمَّوألقراهبمَُّو
َّهر،َّمؤسسةَّالرسالة.2َّ،2424حتقيق َّحممدَّنعيمَّالعرقسوسي،َّط،َّالدين

 هر،َّجملسَّدائرةَّاملعار ،َّا ند.2َّ،2191ط،َّحبانَّالبسيتالبنََّّ.الثقات 

 َّحممرودحتقيرق َّ،َّلخطيبَّالبغداديلألخالقَّالراويَّوآدابَّالسامع.َّاجلامع
َّ،َّمكتبةَّاملعار ،الرياض.هر2َّ،2401الطحان،َّط

 2َّعبردَّالبراقي،َّطَّفرؤادحتقيرق َّحممردَّ،َّبنَّاحلجراجسلمَّملالصحيح.َّاجلامع،
يا.هر2104  ،َّاملكتبةَّاإلسالمية،تُر

 .البرررنََّّجرررامعَّالعلرررومَّواحلكرررمَّيفَّشررررحَّمخسرررنيَّحرررديثاَّمرررنَّجوامرررعَّالكلرررم
َّدارَّاملعرفة.،َّرجب

 2َّحتقيرررررررق َّعبرررررررردالرمحنَّاملعلمرررررررري،َّط،َّحررررررررامتأيبَّ.البنَّوالتعررررررررديلَّاجلررررررررح،
 ،َّجملسَّدائرةَّاملعار ،ا ند.َّهر2102

 حتقيرق ََّّ،لعبردَّالقرادرَّبرنَّحممردَّالقرشريَّ.واهرَّاملضيةَّيفَّطبقراتَّاحلنفيرةاجل
َّ(،َّمؤسسةَّالرسالة.هر2403)2َّحممدَّاحللو.َّط
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 ََّّد.حممرررررردَّحتقيررررررق َّ،َّحجرررررررالدررالكامنررررررةَّيفَّأعيررررررانَّاملائررررررةَّالثامنررررررة.َّالبررررررن
َّمطبعةَّجملسَّدائرةَّاملعار َّالعثمانية.َّ،َّم1َّ،2901،َّطعبدَّاملعيدَّخان

 ررررررررَذهبَّيفَّمع
ُ
فرحررررررررونَّ.َّالبررررررررنَّرفررررررررةَّأعيررررررررانَّعلمررررررررا َّاملررررررررذهبالررررررررديباجَّامل

َّحتقيق َّحممدَّاألمحديَّأبوَّالنور،َّدارَّالرتاث،َّالقاهرة.،املالكي
 ر َّدارَّالكتابَّاإلسالمي.،َّنعيمَّاألصبهاينأليبَّ أخبارَّأصبهان.َُّذ
 َّررررررَّمرررررنَّيعتمررررردَّقولرررررهَّيفَّاجلررررررحَّوالتعرررررديل.َّللرررررذهيب،حتقيقَّعبررررردَّالفتررررراح َُّذ

 ياض.هر،َّمكتبةَّالرشد،َّالر5َّ،2404َّأيبَّغدة،َّط

 2َّذيرررررررلَّتررررررراريخَّمولررررررردَّالعلمرررررررا َّووفياهتم.للكتررررررراين،َّحتقيرررررررق َّاحلمرررررررد،َّط،
َّهر،َّدارَّالعاصمة،َّالرياض.2409

 .رةَّاحلفاظ َّ.دارَّإحيا َّالرتاثَّالعريب،َّلحسيينَّالدمشقيلَّذيلَّتُذ
 .مررالَّاحلرروت،َّ،َّلفاسرريلذيررلَّالتقييرردَّملعرفررةَّرواةَّالسررننَّوَّاملسانيد حتقيررقَُّ

َّوت.،َّدارَّالكتبَّالعلمية،ب َّهر2َّ،2420ط
 .َّذيلَّطبقاتَّاحلنابلة.َّتأليف ابنَّرجب،َّدارَّالباز،مكةَّاملكرمة
 َّالعربَّللحسيين=َّالعربَّللذهيب.َّذيل
 ر.َّطَّ،لشافعي.لالرسالة َّ.دارَّالرتاثَّهر،1،2199حتقيق َّأمحدَّحممدَّشُا
 َّ الريررراضَّالنضررررةَّيفَّمناقررربَّالعشررررة.ألمحدَّالشررره َّباحملررربَّالطربي،حتقيرررق

َّغربَّاإلسالمي.م،َّدارَّال2َّ،2991عيسىَّاحلم ي،ط
 .حتقيررررق َّشررررعيبَّاألرنررررؤوط،َّالبنَّالقرررريم،َّزادَّاملعررررادَّيفَّهررررديَّخرررر َّالعبرررراد

َّ،َّمؤسسةَّالرسالة.هر24َّ،2400طط،َّؤوَّوعبدالقادرَّاألرن
 َّ تابررررهَّالضررررعفا أبرررروَّزرعررررةَّالرررررازيَّوجهررررودهَّيفَّالسررررنةَّالنبويررررة،َّمررررعَّحتقيررررقَُّ

،1َّسررررعديَّا ررررا ي،َّط د.وأجوبتررررهَّعلررررىَّأسررررئلةَّالربذعي.دراسررررةَّوَّحتقيق
َّ،َّدارَّالوفا َّللطباعة،َّمصر.هر2409



 

 72 

 لبيهقي،َّدارَّاملعرفة.لالكربج.َّالسنن 

 َّ2ط،َّسليمانَّآتشحتقيق َّللدارقطين،ََّّأيبَّعبدَّالرمحنَّالسلميسؤاالت،َّ
َّ.-الرياض-دارَّالعلوم،َّهر2403

  4َّطَّوَجاعررررة،َّطوَّحتقيررررق َّشررررعيبَّاألرنررررؤَّللررررذهيب،ََّّأعررررالمَّالنرررربال .َّسرررر،
َّ.الرسالةمؤسسةَّ

 أمحردَّاحلمردان،َّ سرنةَّواجلماعرة.لاللكائي،َّحتقيرقشرحَّأصولَّاعتقادَّأهرلَّال
َّ،َّدارَّطيبة،الرياض.هر2َّ،2409ط

 َّهررر2َّ،2400،َّطمهررامَّسررعيدحتقيررق َّب،َّرجررالبررنَّعلررلَّالرتمررذي.ََّّشرررح،
 مكتبةَّاملنار،األردن.

 ،مكتبرررةَّ،َّهرررر2َّ،2429طَّشررررحَّابرررنَّماجررره.ملغلطاي،حتقيق ُاملَّعويضرررة
َّنزارَّالباز.

 .قيرررررقَّد.َّحممررررردَّحجررررري،َّدارَّحت،َّلروداينلصرررررلةَّاخللرررررفَّقوصرررررولَّالسرررررلف
َّالغرب،ب وت.

 َّالصررلةَّيفَّترراريخَّأئمررةَّاألنرردلسَّوعلمررائهمَّوحمرردثيهمَّوفقهررائهمَّوأدبررائهم.
،َّمكتبررررررررةَّهررررررررر1َّ،2424حتقيررررررررق َّعررررررررزتَّاحلسرررررررريين،َّط،َّبشرررررررركوالالبررررررررنَّ

َّاخلاجني،القاهرة.
  َّدارَّهر2َّ2404قلعجي،َّطَّاملعطيبدَّعَّ حتقيق،َّلعقيليلالكب .َّالضعفا،

َّالكتبَّالعلمية،ب وت.
 لّسرررخاوي،َّالناشررررَّدارَّمكتبرررةَّاحليررراة،َّ.لالّضرررو َّالال مرررعَّألهرررلَّالقررررنَّالّتاسع

َّب وت.
 .َّدارَّالكتبَّالعلمية،ب وتهر2َّ،2401ط،َّلسيوطيلطبقاتَّاحلفاظ،.َّ
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 .دارَّاملعرفة،ب وت،َّاحلسنيَّبنَّأيبَّيعلىأليبََّّطبقاتَّاحلنابلة. 

 .مررررودَّحتقيررررق َّعبرررردَّالفترررراحَّاحللرررروَّوحمللسرررربكي،َّطبقرررراتَّالشررررافعيةَّالكربج
َّالطناحي،َّدارَّإحيا َّالكتبَّالعربية.

 .2َُّررررمَّالبوشررري،َّطأحتقيرررق َّ،َّعبررردَّا ررراديالبنَّطبقررراتَّعلمرررا َّاحلرررديت،
َّمؤسسةَّالرسالة.َّ،هر2409

 . َّب وت. م،1َّ،293حتقيق َّإحسانَّعباس،طَّللش زاي،طبقاتَّالفقها
 .الشرريخَّاألصرربهاينَّحتقيررق َّأليبَّطبقرراتَّاحملرردثنيَّبأصرربهانَّوالررواردينَّعليهررا

َّ،َّمؤسسةَّالرسالة.هر2َّ،2421لغفورَّالبلوشي،َّطعبداد.
 َّدارَّالكتبَّالعلمية،ب وت.للذهيب.َّغربالعربَّيفَّخربَّمن،َّ
 َّي،َّأليبَّيعلررررىَّاحلنبلرررري.الفقررررهَّأصررررولالعرررردةَّيف َّهررررر،2400،حتقيررررق َّاملبرررراُر

َّ.،مؤسسةَّالرسالة2ط
 .تررررابَّالكامررررلَّيفَّضررررعفا َّالرجال زهرررر َّ َّتررررأليفابررررنَّعررررديَّومنهجررررهَّيفَُّ

َّالرياض.،مكتبةَّالرشدَّ،هر2َّ،2423طَّعثمان،
 َّ َّهرررر،2405،برررنَّأيبَّحرررامت.َّحتقيرررق َّحمررربَّالررردينَّاخلطيررربالعلرررلَّاحلرررديت

َّتصويرَّدارَّاملعرفة،َّب وت.
 ترتيرررب َّأيبَّطالررربَّالقاضررري،َّحتقيرررق َّالسرررامرائيَّللرتمرررذي،ََّّعلرررلَّالكبررر .ال

َّ.،َّعاملَّالكتبهر2َّ،2409والنوريَّوالصعيدي،َّط
 َّدارَّالراية.ه2َّ،2420َّعلمَّالرجالَّوأمهيته.للمعلمي،َّحتقيق احلليب،ط
 َّتابَّبيانَّالوهمَّواإليهام.تأليف َّإبراهيم بنَّاعلمَّعللَّاحلديتَّمنَّخاللَُّ

َّ.،َّوزارةَّاألوقا َّوالشؤونَّاإلسالميةهر2425الصديق،َّعام
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 َّ املكتبرةَّطَّهرر،2402َّ.نورَّالدينَّعررتعلومَّاحلديت َّالبنَّالصالح.َّحتقيق
 َّالعلمية،ب وت.

 َّنقرردَّالرجررال.َّتررأليف َّإُرررامَّاهللَّاحلررق،َّاإلمررامَّعلرريَّبررنَّاملررديينَّومنهجررهَّيف
َّ،َّدارَّالبشائرَّاإلسالمية.ه2َّ،2421ط

 َّب وت.–عمدةَّالقاري.تأليف َّبدرَّالعيين،َّدارَّإحيا َّالرتاث 

 َّاحملققررنيأعرردهَّ انيررةَّمررنَّالبررنَّرجررب،َّالبخرراري.ََّّصررحيحالبرراريَّشرررحََّّفررتح
،َّمكتبررررررررررةَّالغربررررررررررا َّه2َّ،2420إشرررررررررررا  َّحممرررررررررردَّعرررررررررروضَّاملنفرررررررررروش،َّط

َّالنبوية.َّ،املدينةاألثرية
 َّدارَّالريانَّه2َّ،2400طالبنَّحجر،َّالباريَّبشرحَّصحيحَّالبخاري.َّفتح،

 للرتاث،القاهرة.

 َّ.رياَّاألنصاريَّ)تلفتحَّالباقيَّيفَّشرحَّألفيةَّالعراقي (،مطبوعَّمعَّه911ُز
رةَّللعراقي،َّدارَّالكتبَّالعلمية َّ.التبصرةَّوالتُذ

 ََّّفتح ََّّألفيةاملغيتَّشرح َّاحلديت. َّللسخاوي، َّعلي لي،َّعَّحسنيحتقيق 
 ،َّدارَّاإلمامَّالطربي.هر1َّ،2421ط

 حتقيررررق َّأيبَّعبيرررردةَّمشررررهورَّبررررنَّحسررررنَّآلََّّ،بررررنَّقرررريمَّاجلوزيررررةالَّ.الفروسررررية
َّ(َّدارَّاألندلسَّرَّحائلَّرَّالسعودية.هر2424)2َّسلمان.َّط

 َّرَّاملعرفة،ب وت.االفهرست.تأليف َّحممدَّبنَّإسحاقَّالندمي،َّد
 .نسررتتكهَّزيرردينَّتعليررق َّفرَّ،َّشرربيليإلخر َّاالبنَّفهرسرتَّمرراَّرواهَّعررنَّشرريوخه

َّ،َّدارَّاآلفاقَّاجلديدة،ب وت.هر1َّ،2199وخليانَّربارة،َّط
 ََّّالكامل َّضعفا  َّ.الرجاليف َّعدي، َّطالبن َّغزاوي، َّحيىي َّسنة1َّحتقيق  ،
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 ،َّه2409

 الفكر،ب وت.َّدارَّ

 َُّتررررابَّاألربعررررنيَّاملرتبررررةَّعلررررىَّطبقرررراتَّاألربعني.تررررأليف َّعلرررريَّبررررنَّاملفضررررل
َّأضوا َّالسلف.،َّحممدَّساملحتقيق َّ،َّه(122)ت

 ََّّخليفة َّحاجي َّوالفنون.تأليف  َّالكتب َّأسامي َّعن َّالظنون ُشف
َّ،َّدارَّالفكر.ه2401(،َّعامه2010ت)
 َّدارَّالكترررربَّه2409َّ،2لخطيبَّالبغررررداديَّطليفَّعلررررمَّالروايررررة.َّالكفايررررة،

 العلمية،ب وت.

 .(،َّدارَّإحيرررررا َّه335لهرررررا ي)تَّلحلرررررظَّاألحلررررراظَّبرررررذيلَّطبقررررراتَّاحلفاظ
َّالرتاثَّالعريب.

 َّدارَّصادر،َّب وت.هر2َّ،2420طالبنَّمنظور،َّالعرب.َّلسان، 

 َّطبعررررررةَّمؤسسررررررةَّاألعلمرررررريَّهررررررر1َّ،2401طالبنَّحجررررررر،َّامليررررررزان.َّلسرررررران،
َّللمطبوعات،ب وت.

 .رررني حتقيرررق َّحممرررودَّالبرررنَّحبررران،ََّّاجملرررروحنيَّمرررنَّاحملررردثنيَّوالضرررعفا َّواملرتُو
َّ،َّدارَّالوعي،حلب.هر1َّ،2401زايد،َّط

 .املرعشلي،ََّّ َّد.يوسفحتقيقالبنَّحجر،ََّّاجملمعَّاملؤسسَّللمعجمَّاملفهرس
َّ،َّدارَّاملعرفة،ب وت.هر2َّ،2425ط

 ََّّوابنه َّقاسم َّبن َّعبدالرمحن َّتيمية.َجع َّابن َّاإلسالم َّشيخ َّفتاوج جمموع
َّ.حممد،َّطبعَّعلىَّنفقةَّخادمَّاحلرمنيَّالشريفني

 .تابَّابنَّالصالح حتقيقَّد.َّعائشةَّ،َّلبلقيينلحماسنَّاالصطالحَّوتضمنيَُّ
َّم،َّمطبعةَّدارَّالكتب،القاهرة.2904َّعبدالرمحن،َّ



 

 76 

 للقاضررررريَّاحلسرررررنَّبرررررنَّعبررررردالرمحنََّّ.احملررررردثَّالفاصرررررلَّبرررررنيَّالرررررراويَّوالرررررواعي
(.َّدارَّهررررررر2404)1َّاخلطيررررررب.َّطَّجرررررراجالرامهرمررررررزي.َّحتقيررررررق َّد.حممرررررردَّع

ََّّ.الفكر
 َّ.مَّالنيسرررابوري املررردخلَّإىلَّالصرررحيح َّأليبَّعبرررداهللَّحممررردَّبرررنَّحممررردَّاحلرررُا

(.َّمؤسسرررةَّهرررر2404ربيرررعَّبرررنَّهررراديَّعمررر َّاملررردخلي.َّالطبعرررةَّ)د.حتقيرررق َّ
َّالرسالة.

 .َّاإلُليل تاب َُّ َّإىل َّاملدخل م، َّاملكتبةَّللحُا َّاملنعم، َّعبد َّفؤاد حتقيق 
َّالتجارية،مكة.

 َّ(،َّه154مشرررراه َّعلمررررا َّاألمصررررار.تأليف َّحممرررردَّبررررنَّحبررررانَّالبسرررريت)ت
َّصححه َّفاليشهمر،َّدارَّالكتبَّالعلمية،ب وت.

 َّ(،َّه000املصرررررباحَّاملنررررر َّيفَّغريررررربَّالشررررررحَّالكب .ترررررأليف َّالفيررررروميَّ)ت
َّ،ب وت.املكتبةَّالعلمية

 َّتابَّخمتصرَّسننَّأيبَّداودَّللمنذري".َّتأليف َّمحد بنَّامعاملَّالسنن."َّمعَُّ
رَّوَّحممرررردَّالفقرررري،َّطه133حممرررردَّاخلطررررايب)تَّ ،1َّ(،َّحتقيررررق َّأمحرررردَّشررررُا

ستان.ه2199 َّ،َّاملكتبةَّاألثرية،بُا
 .حالة،َّدارَّإحيا َّالرتاثَّالعريب،ب وت َّمعجمَّاملؤلفني.تأليف َّعمرَّرضاَُّ
 (،َّحتقيررق َّه111وتَّبررنَّعبرردَّاهللَّاحلمررويَّ)تَّمعجررمَّالبلرردان.تأليف َّيرراق

َّب وت.–،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّه2َّ،2420فريدَّاجلندي،َّط
 َّ(،َّه043املعجررمَّاملخررتصَّباحملرردثني.َّتررأليف َّحممرردَّبررنَّأمحرردَّالررذهيبَّ)ت

َّ،َّمكتبةَّالصديق،الطائف.ه2َّ،2403حتقيقَّد.َّحممدَّا يلة،َّط
 .َّهررررررر2َّ،2423حتقيق حممرررررردَّشرررررركور،َّطالبنَّحجررررررر،َّاملعجررررررمَّاملفهرررررررس،

َّمؤسسةَّالرسالة.
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 َّ ريررررا.َّحتقيررررق َّمعجررررمَّمقرررراييسَّاللغررررة َّأليبَّاحلسررررنيَّأمحرررردَّبررررنَّفررررارسَّبررررنَُّز
 عبدَّالسالمَّحممدَّهارون.َّتصويرَّدارَّالكتبَّالعلميةَّرَّب وت.

 َّم،َّديت.احلررمعرفررةَّعلرروم ،َّهررر1َّ،2402تعليررقَّد.َّمعظررمَّحسررني،َّطللحُا
َّمطبعةَّجملسَّدائرةَّاملعار َّالعثمانية،ا ند.

 َّمكتبرةَّهرر2َّ،2420طَّالعمرري،حتقيرقَّد.َّأُررمَّ،َّلفسرويلخ.والتاريَّاملعرفرة،
َّالدار،،املدينةَّالنبوية.

 جنفَّحيدر َّترَجةَّ،مهريزيَّهدي.ملمقاصدَّالشريعةَّيفَّمدرسةَّأهلَّالبيت.َّ
 .ررررررررررَّأصرررررررررحابَّاإلمرررررررررامَّأمحرررررررررد مفلرررررررررح،َّالبرررررررررنََّّاملقصررررررررردَّاألرشررررررررردَّيفَُّذ

َّ،َّمكتبةَّالرشد،الرياض.َّهر2َّ،2420عبدالرمحنَّالعثيمني،َّط حتقيق
 لعيبةَّقاََّجعَّبطولَّالغيبةَّيفَّالوجهةَّالوجيهةَّإىلَّاحلرمنيَّمكةَّوطيبة.َّمل َّا

َّ،َّدارَّالغرب،ب وت.اخلوجةحتقيقَّد.َّحممدَّالبنَّرشيد،َّ
َََََََََّّّّّّّّّ
 ،دارَّمكتبرةََّّهرر،2َّ،2192،َّط أمحدَّصرقرحتقيقَّمناقبَّالشافعي.َّللبيهقي

ََّّالرتاث،مصر.
 َّ َّمررررررررررررررررررررررررواردَّاخلطيرررررررررررررررررررررررربَّالبغررررررررررررررررررررررررداديَّيفَّترررررررررررررررررررررررراريخَّبغررررررررررررررررررررررررداد.تأليف

َّ،َّدارَّطيبة،الرياض.هر1َّ،2405لعمري،َّطُرمَّاد.أ
 .حتقيررررررق َّعلرررررريَّبررررررنَّحممرررررردَّللررررررذهيّب،ََّّميررررررزانَّاالعترررررردالَّيفَّنقرررررردَّالرجررررررال

 البجاوي،دارَّاملعرفة،ب وت.

 .َّمكتبةَّجده.هر2َّ،2421ط،بنَّحجرالَّنزهةَّالنظرَّيفَّشرحَّخنبةَّالفكر،َّ
 حتقيررق ََّّ،نظررمَّالفرائرردَّملرراَّتضررمنهَّحررديتَّذيَّاليرردينَّمررنَّالفوائررد َّللعالئرري

 .،َّالدمامدارَّابنَّاجلوزيَّهر،2،2421طَّ،لبدربدرَّا

 َّنفررررحَّالطيرررربَّمررررنَّغصررررنَّاألنرررردلسَّالرطيررررب.َّللتلمسرررراين،حتقيق َّإحسرررران
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َّب وت. م،َّدارَّصادر،2913عباس،َّ
 ررررررالمَّشرررررريخَّالنقاد...املعلمي.للصرررررربيحي،َّط ،2َّالنكررررررتَّاجليررررررادَّمررررررنَُّ

َّهر،َّأضوا َّالسلف.2410
 .تررررابَّابررررنَّالصررررالح دخلي،َّربيررررعَّمرررر د.حتقيق،بررررنَّحجرالَّالنكررررتَّعلررررىَُّ

َّ،َّدارَّالراية.هر1َّ،2403ط
 َّشرري،َّحتقيررق َّد.زيررنَّالعابرردينَّبررن النكررتَّعلررىَّمقدمررةَّابررنَّالصررالحَّللزُر

َّهر،َّمكتبةَّأضوا َّالسلف،َّالرياض.2َّ،2429حممد،َّط
 َّ،ي َّم،َّالقاهرة.2922نكتَّا ميانَّيفَّنكتَّالعميان.َّللصفدي،أمحدَُّز
 .تعليررررقَّحمررررربَّالررررردينََّّ،بررررنَّحجررررررالَّهررررديَّالسررررراريَّمقدمررررةَّفرررررتحَّالبررررراري

َّ.خلطيب،َّاملطبعةَّالسلفيةا
 َّ،هررررررررررر،َّدار2132َّالرررررررررروايفَّبالوفيات.للصررررررررررفدي،ََّجاعررررررررررةَّمررررررررررنَّاحملققررررررررررني

َّفرانزشتايربفيسباد.
 .حتقيررررقَّد.َّإحسررررانَّ،َّخلكررررانالبررررنََّّوفيرررراتَّاألعيررررانَّوأنبررررا َّأبنررررا َّالزمرررران

َّعباس،َّدارَّصادر،ب وت.
َّ
َّ
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