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 ص البحثملخ  
ن حثينيفنروايةناحلديث،نهذانالبحثنمناهجناحملدِّننيبيِّ هانطريقت نويعرِّفن؛ناليتنكانتنتعقدنللتحديثناجملالس ننويوضِّ

أمنمنناختيارننثنهبا؟نأهينمنناختيارهروايةنالشيخنلألحاديثنيفناجمللس،نوماناألحاديثناليتنحيدّننوشكلها،نوكيفية ن
لواحد؟نوكيفنثنبهنيفناجمللسناعلىنالرواة؟نوكمنمقدارنمانحيدّنالتالميذ؟نوكيفيةنترتيبهنهلا؛نأهونعلىناألبوابنأمن

بحثنكلنهذهناملناهجنوالطرقنأييتنهذانالننثنمننحفظهنأمنكتاب؟ثنأمنيقرأنعليه؟نوهلنحيدّنث؟نأهونالذينحيدّنحيدّن
ن نوتوضيحه ناحلديث نيفنرواية نوكيفنكانتنطريقتهم نالرواية نعصر نلتصوير نحماولة نيف نوحتليلها، نوترتيبها ننملبياهنا

ن.الداخل
ن..نالكتاب.ناالنتخاب.نالتحديث.نالرواية.ناملناهجفظاحلن.عرضالن.سماعالن.مالءاإلن.ذاكرةامل الكلمات املفتاحية:

ن

 :املقدمة
احلمدنهللنحنمدهنونستعينهنونستغفره،نونعوذنابهللنمننشرورنأنفسنانومننسيئاتنأعمالنا،نإنهنمننيهدهنهللانفالننإن ن

مضلنله،نومننيضللنفالنهادينله،نوأصلينوأسلمنعلىننيبناهلدىنصلىنهللانعليهنوعلىنآلهنوصحبهنوسلمنتسليمانن
نكثريا،نأمانبعد:

معهانوترتيبهانثوننجباإلسالمنوتشريعه،نألجلنذلكنقدناعتىنناحملدِّنالسنةنالنبويةنهيناألصلنالثايننمننأصولن
فعملناحملدثوننن،وروايتهانوحفظها،نولقدنالقتنروايةناحلديثنخاصةنعنايةنكبريةنبعدنوفاةنالنيبنصلىنهللانعليهنوسلم
تنالسنةنالنبويةننعلىنروايةناحلديثنأبسانيدنمتصلةنحىتنحيافظوانعلىنالسنةنونصوصها،نوملانبدأنتدويننالعلومنُدوِّن

السنننواملسانيدنوالصحاحنوانتشرتنبيناملسلمي،نوكاننالتدويننيكوننمنناحلفظنعننطريقنننت نف نلِّنأبسانيدها،نفأُن
ؤل فن-كتابةنالشيخ

ُ
ننفسه،نأونعننطريقنإمالئهنعلىنتالميذهنيفنجمالسنعلمية،نوقدنكانتنهلذهناجملالسن-صاحبنامل

نآنذاك.صفاتنخمتلفةنمعلومةنبيناملسلمين
"ن:ويفنهذانالبحثنسنتعرضنملناهجناحملدثينيفنروايةناحلديثنعننطريقنتلكناجملالسنالعلمية،نوجعلتنامسه

ن،نوقدنقسمتهنإىلنثالثةنمباحثنبياهنانكالتايل:"عصرنالروايةن-مناهجناحملدثينيفنروايةناحلديثن
ناملبحثناألول:نجملسناملذاكرة.
ناملبحثنالثاين:نجملسناإلمالء.

نالثالث:نجملسنالتحديث.املبحثن
نوقدنختمتنهذهناملباحثنخبامتةنبينتنفيهانأهمنالنتائجناليتنتوصلتنإليهانمننخاللنهذانالبحث.
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نوصلىنهللانعلىنحممدنوعلىنآلهنوصحبهنوسلمنتسليمانكثريا.ن
 :جملس املذاكرة :املبحث األول
ن:احلرص على مذاكرة حديثه مع احلفاظاملطلب األول: 

استخدمهاناحملدثوننلتثبيتناحلفظناملذاكرةنمعناحلفاظ،نولقدنجاءتننصوصهمنكثريةنيفناحلثننومنناألساليبناليت
ملننرضينهللانعنه:ن"تذاكروانهذاناحلديث،نوتزاوروا،نفإنكمنإننقولنعلينبننأيبنطالبنمنها:ونن،عليهانوبياننأمهيتها

ن.(1)تفعلوانيدرس"
ن.(2)فإنناحلديثنيهيجنبعضهنبعضا"ن:ن"تذاكرواناحلديث؛رضينهللانعنهنوقولنأيبنسعيدناخلدري

ن.(3):ن"تذاكرواناحلديث؛نفإننحياتهناملذاكرة"رضينهللانعنهنوقولنعبدنهللانبننمسعود
:ن"تذاكرواناحلديث،نالنيتفلتنمنكم؛نإنهنليسنمبنزلةنالقرآن،نإننرضينهللانعنهمانبننعباسعبدنهللانوقولن

ن.(4)القرآننحمفوظنجمموع"
نالرامهرمزي:ن"واحلديثنالنيضبطنإالنابلكتاب،نمثنابملقابلةنواملدارسة،نوالتعهدناحلسينبننعبدنالرمحنننوقول

ن.(5)والتحفظ،نواملذاكرةنوالسؤال،نوالفحصنعننالناقلي،نوالتفقهنمباننقلوه"
ن.(6)اخلطيب:ن"وليسنيثبتناحلفظنإالندوامناملذاكرةنابحملفوظ"ناحلافظنقولون

 احملفوظات واستذكارها:املذاكرة طريقة لتصحيح املطلب الثاين: 
عننيزيدنبننأيبنزايد،نعننعبدنالرمحننبننأيبنليلىنقال:ن"إحياءناحلديثنمذاكرته.نفقالنلهنعبدنهللانبننشداد:نرمحكن

ن.(7)هللا،نكمنمننحديثنحسننقدنذكرتنيه"

                                                           

غيننالدارمي،نأبونحممدنعبدنهللانبننعبدنالرمحننبننالفضل،نسننن(1)
ُ
ن(.650من،ن)رقالدارمين)مسندنالدارمي(،نحتقيقنحسينسليمنأسد،ندارنامل

نأمحدنبننحنبل،نعللناإلمامنأمحدنبننحنبلنبروايةناملروزي،نحتقيق:نصبحينالبدرينالسامرائي،نمكتبةناملعارف،نالرايض،نالطبعةناألوىل،نسنةن(2)
ن.(20ـنرقمنن138/نن1)نهـ،1409

ن2م،ن)2011ن-هـ1422ومعرفةنالرجال،نحتقيق:نوصينهللانبننحممدنعباس،ندارناخلاين،نالرايض،نالطبعةنالثانية،نسنةنأمحدنبننحنبل،نالعللنن(3)
ن(.2675ـنرقمنن376/ن

ن،الرامهرمزي،نأبونحممدناحلسننبننعبدنالرمحن،ناحملدثنالفاصلنبينالراوينوالواعي،نحتقيق:نالدكتورنحممدنعجاجناخلطيب،ندارنالفكر،نبريوتن(4)
ن.(729)رقمننهـ،1404بعةنالثالثة،نسنةنالط

ن.(381ـنرقمنن385املصدرنالسابقن)صنن(5)
نةنسنالبغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتناخلطيب،نالفقيهنواملتفقه،نحتقيق:نعادلنبننيوسفنالغرازي،ندارنابنناجلوزي،نالسعودية،نالطبعةنالثانية،ن(6)

ن.ن(265/ن2هـ،ن)1421
م،ن)رقمن1983ن-هـ1403لم،نحتقيق:نانصرنالدينناأللباين،ناملكتبناإلسالمي،نبريوت،نالطبعةنالثانية،نسنةنأبونخيثمةنزهرينبننحرب،نالعن(7)

ن(.727(،نالرامهرمزي،ناحلسننبننعبدنالرمحن،ناحملدثنالفاصلن)رقمن72
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ب:نونوقالنمحادنبننزيد:ن"مسعتنأيوبنوحيىينبننعتيقنوهشاًمانيتذاكروننحديثنحممد،نفذكروانحديثانفقالنأي
هونكذا.نوخالفهنهشامنوحيىي،نمثنملنيقومانحىتنرجعانإىلنحفظنأيوب.نقال:نفأرادنأيوبنأننيضعنمنننفسه،نفقال:ن

ن.(8)وماناحلفظ؟نوأيشناحلفظ؟نهذانفالننحيفظ.نقالنمحاد:نرجلنرأيتهنيضحكنبه"
 املطلب الثالث: أمهية املذاكرة عند احملدثني:

ملانقدمنأبونزرعة،ننزلن:ن"بننأمحدنبننحنبلنقالنعبدنهللا،نعلىننوافلنالعباداتوألمهيةناملذاكرةنكاننبعضهمنيستأثرهان
عندنأيب،نفكاننكثريناملذاكرةنله،نفسمعُتنأ يبنيوماًنيقول:ن"مانصليتنغرينالفرض،ناستأثرتنمبذاكرةنأيبنزرعةنعلىن

ن.(9)نوافلي"
ن.ن(10)إيل نمننإحيائها"بننعباسنرضينهللانعنهما:ن"تذاكرنالعلمنبعضنليلةنأحبنعبدنهللانوقالن

نرأيتنرجالًن نبينالظهرننوقالنحيىينبننسعيدنالقطان:ن"ما أفضلنمننسفيان،نلوالناحلديثنكاننيصلينما
ن.(11)والعصرنواملغربنوالعشاءنصالة،نفإذانمسعنمذاكرةناحلديثنتركنالصالةنوجاء"

ثماننأبيهنقال:ن"كنانأاننوأبونععنناملعتمرنبننسليمان،نعننفن،ومنهمنمننجعلنمذاكرةناحلديثنكتالوةنالقرآن
النهدينوأبوننضرةنوأبونجملزناألبح،ننتذاكرناحلديثنوالسنة.نفقالنبعضهم:نلونقرأاننسورة؟نفقالوا:نماننرىنأننقراءةن

ن.ن(12)سورةنأفضلنممانحنننفيه"
ن:أمثلة على بعض املذاكرات

راننحديثه،نانخرجنانمننعندهنتذاكقالنعطاءنبننأيبنرابح:ن"كناننكوننعندنجابرنبننعبدنهللا،نفيحدثنا،نفإذ (1
 .ن(13)الزبرينأحفظنانللحديث"نقال:نفكاننأبو

وقالنيزيدنبننعبدنهللاناألصبهاين:ن"مسعتنأمحدنبننعمرو.نقال:ن"مسعتنأابنمسعودناألصبهاين،نقال:ن"كنان (2
ادًسا.نسنتذاكرناألبواب.نقال:ن"فخاضوانيفنابب،نفجاءوانخبمسةنأحاديث.نقال:ن"فجئتهمنأاننآبخر،نفصارن

 .(14)قال:ن"فنخسنأمحدنبننحنبلنيفنصدري،نيعيننإلعجابهنبه"

                                                           

ن.(3059العللنومعرفةنالرجالن)أمحدنبننحنبل،نن(8)
،نداد،نحتقيق:نالدكتورنبشارنعوادنمعروف،ندارنالغربناإلسالمي،نبريوت،نالطبعةناألوىلالبغدادي،نأبونبكرنأمحدنبننعلينبنناثبت،ناتريخنبغن(9)

ن.10/327نم،2002ن-هـ1422سنةن
ن(.20469)رقمننهـ،1403الصنعاين،نعبدنالرزاق،ناملصنف،نحتقيق:نحبيبنالرمحنناألعظمي،ناملكتبناإلسالمي،نبريوت،نالطبعةنالثانية،نسنةنن(10)
حممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،نسرينأعالمنالنبالء،نحتقيق:نجمموعةنإبشرافنشعيبناألرانؤوط،نمؤسسةنالرسالة،نالذهيب،نمشسنالديننن(11)

ن.(267/نن7)نم،1985ن-هـ1405بريوت،نالطبعةنالثالثة،نسنةن
ن(.29الرامهرمزي،ناحلسننبننعبدنالرمحن،ناحملدثنالفاصلن)ن(12)
ن.(22ـنرقمنن139/نن1أمحدنبننحنبل،نالعللن)(ن13)
ن.4/343اتريخنبغدادناخلطيبنالبغدادي،نن(14)
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وقالنعلينبنناحلسننبننشقيق:ن"قمتنمعنابنناملباركنليلةنابردةنليخرجنمنناملسجد،نفذاكريننعندنالبابن (3
 .(15)حبديث،نوذاكرته،نفمانزالنيذاكريننحىتنجاءناملؤذننفأذننللفجر"

ن"كاننسفياننأيتييننههن (4 نرأيتنأحداًنوقالنأبونمعاوية: نفما نفيذاكريننحديثناألعمش، ديثنعلمنحبأنا
 .(16)األعمشنمنه"

حبديثنالثوري،نوكاننإذانصلىنالعشاءناآلخرةنخرجنمنناملسجدنإىلننوقالناإلمامنأمحد:ن"كنتنأذاكرنوكيعاًن (5
زله،نفكنتنأذاكره،نفرمبانذكرنتسعة،نعشرةنأحاديث،نفأحفظها،نفإذاندخلنقالنيلنأصحابناحلديث:نمن ن

 .ن(17)علينا.نفأملهانعليهم"أملن
جر،نوبشرنبننالسرينيتذاكراننليلةنمننالعشاءنإىلنأنننودينابلفنوقالنحممودنبننآدمنال م ر و زِّي:ن"رأيتنوكيعاًن (6

ن.(18)ن؟نقال:نمانرأيتنأحفظنمنه"فلمانأصبحنانقلنانلبشر:نكيفنرأيتنوكيعاًن
 : "املذاكرةو" "جملس التحديث والروايةاملطلب الرابع: الفرق بني "

حافظان،نأونأكثر،نيستذكراننويراجعاننمانحيفظانهنمننأحاديث،نإمانعلىنطريقةناألسانيدنأننجيتمعنفاملذاكرةنهين
أونعلىنطريقةناملتوننأوناألبواب،نبغرضنتذكرناحملفوظنواستعادته،نوأيًضانبغرضناالستزادةنمنناحملفوظ،نفرمبانجيدن

،نأونمننشيخهنإننكاننحيًّا،نوملانكانناملقصودنوالغرضنهوناملذاكرةنعندنصاحبهنحديثًانليسنعنده،نفيسمعهنمنه
نوليسنالروايةنوالتحديثنجرتنعادةناحملدثينعلىنالتساهلنيفناملذاكرة.

نومننصورنهذانالتساهل:
 املذاكرة أبحاديث رواة ال يرضوهنم أو يضعفوهنم: -1

نن.(19)"التحصيلنجئنانمبنصورنبنناملعتمرإذانجاءتناملذاكرةنجئنانبكل،نوإذانجاءن"قالنسفياننالثوري:ن
نومنناألمثلةنعلىنروايتهمنعمننالنيرضونهنيفناملذاكرة:

قالنال م رُّوِذي:نقلتن)يعيننأليبنعبدنهللا(:نحيىينالقطان،نأيشنكاننيقولنيفنشريك؟نقال:نكاننالنيرضاه،نومان
ن.ن(20)ذكرنعنهنإالنشيًئانعلىناملذاكرة؛نحديثي

                                                           

نةنسنالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،نتذكرةناحلفاظ،نحتقيقنزكراينعمريات،ندارنالكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،(ن15)
ن.(203/نن1)نم،1998هـ،نن1419

اجلرحنوالتعديل،نجملسندائرةناملعارفنالعثمانية،نحيدرنآابدنالدكننابهلندي،نودارنإحياءنالرتاثننالرازي،نابننأيبنحامتنعبدنالرمحننبننحممد،ن(16)
ن.(64/نن1)نم،1952ن-هـ1271العريب،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن

عّوادنمعروف،ندارننورنبشارالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،ناتريخناإلسالمنووفياتناملشاهرينواألعالم،نحتقيق:نالدكتن(17)
ن.(68/نن18)نم،ن2003الغربناإلسالمي،نالطبعةناألوىل،ن

ن.(221/نن1ابننأيبنحامت،ناجلرحنوالتعديلن)ن(18)
املزي،نيوسفنبننعبدنالرمحننبننيوسف،نهتذيبنالكمالنيفنأمساءنالرجال،نحتقيق:نالدكتورنبشارنعوادنمعروف،نمؤسسةنالرسالة،نبريوت،نن(19)

العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نهتذيبنالتهذيب،نمطبعةندائرةناملعارفنالنظامية،ناهلند،ن،ن(28/553)نم،1980ن-هـ1400سنةننالطبعةناألوىل،
ن(.360/نن8)نهـ،1326الطبعةناألوىل،نسنةن

ن(.214أمحدنبننحنبل،نالعللنومعرفةنالرجالن)ن(20)
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قالنعبدنهللانبننأمحد:نمسعتنأيبنيقول:نوقرأتنعلىنأيبنزايدنبننعبدنهللانالب ك اِئينقال:نحدثنانحكيمنبننون
أبونبكرنوعمر.نولونشئتنأننأمسينالثالث،نوقدنننجبري،نعننالشعيب،نقال:نقالنعلي:نخرينالناسنبعدنرسولنهللان

نن.(21)اكرةكتبتنعننحيىينبننسعيدنعننشريكنعلىنغرينوجهناحلديث.نيعينناملذ
والنيعيننهذانالتساهلنالتساهلنابملذاكرةنأبحاديثناملرتوكينوالكذابي؛نفإنناحملدثينكانوانالنيرضوننهبذا؛ن
قالنأمحدنبننسعدنبننأيبنمرمي:نقالنيلنغرينحيىينبننم ِعي:ناجتمعنالناسنعلىنطرحنهؤالءنالنفر،نليسنيذاكرن

نن.(22)حبديثهم،نوالنيعتدنهبم؛نمنهمنحممدنبنناحلسن
كرنعنهنأونيكتبنيذاننوقالنال َب  ذ ِعي:نقلُتنأليبنزرعة:نداودنبننالزبرقان؟نقال:نمرتوكناحلديث.نقلُت:نترىنأو

ن.ن(23)حديثه؟نقال:نال
التساهل يف اإلسناد كاإلرسال أو الوقف أو حذف بعض رجاله أو رواية ما يشك فيه أو ما ال يرضى به  -2

 :أو ما ليس من حديثه
مبيًنانأننالراوينقدنيتعمدناإلرسالنيفناملذاكرة:نومنهمنمننيكتبهانمسندة،نويرويهانمرسلةننالبغدادينقالناخلطيب

علىنمعىنناملذاكرةنوالتنبيه؛نليطلبنإسنادهاناملتصلنويسألنعنه،نورمبانأرسلوهاناقتصاًرانوتقريًبانعلىناملتعلم؛نملعرفةن
بنننيدناالستعمالناحتيجنإىلنبيانناإلسناد،نأالنترىنإىلنعروةأحكامها،نكمانيفعلنالفقهاءناآلننيفنتدريسهم،نفإذانأرن

يفنصالةننالزبرينملانأنكرنعلىنعمرنبننعبدنالعزيزنأتخرينالصالة،نوأرسلنلهنخَبنأيبنمسعودناألنصاري،نعننالنيبن
لهنإسنادهنننجَبيل،ناستثبتهنعمرنبننعبدنالعزيز؛نحلاجتهنإىلناستعمالناخلَب،نوقالنله:ناعلمنمانتقولناينعروة.نفأاب

ليقطعنبذلكنعذره،نوكاننابتداءنعروةنعمرنابخلَبنعلىنسبيلناملذاكرةنوالتنبيه،نليسألنعمرنعنه،نفلماناحتيجنإىلن
أسبابنإرسالنمننالنيروينإالنعننثقةننالعسقالينن.نوملانذكرنابننحجر(24)استعمالهناستثبتهنعمرنفيه،نفأسندهنله

ذكرنمنهاناملذاكرةنفقال:نأالنيقصدنالتحديثنأبننيذكرناحلديثنعلىنوجهناملذاكرة،نأونعلىنجهةنالفتوى،نفيذكرن
املنت،نألنهناملقصودنيفنتلكناحلالةندوننالسند،نوالنسيمانإننكاننالسامعنعارفًانمبننطوىنذكره؛نلشهرته،نأونغرين

ن.(25)ذلكنمنناألسباب

                                                           

ن(.5327رقمنن-ن299/نن3العللنومعرفةنالرجالن)أمحدنبننحنبل،نن(21)
اجلرجاين،نأبونأمحدنبننعدي،نالكاملنيفنضعفاءنالرجال،نحتقيق:نعادلنأمحدنعبدناملوجودنوعلينحممدنمعوضنوعبدنالفتاحنأبونسنة،ندارنن(22)

ن(.175/نن6)نم،1997ن-هـ1418الكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن
معنالضعفاء،نحتقيق:نسعديناهلامشي،ناجلامعةناإلسالمية،ناملدينةناملنورة،نالطبعةناألوىل،نسنةننزرعةنالرازي،نسؤاالتنال َب  ذ ِعينأليبنزرعةأبونن(23)

ن(.429/نن2)نم،1982ن-هـ1402
ن-ةنالكفايةنيفنعلمنالرواية،نحتقيقنأيبنعبدنهللانالسورقين,نإبراهيمنمحديناملدين،ناملكتبةنالعلميالبغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتناخلطيب،نن(24)

ن(.434،ن)صناملنورةناملدينة
العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نالنكتنعلىنكتابنابننالصالح،نحتقيقنربيعنبننهادينعمريناملدخلي،نعمادةنالبحثنالعلمينابجلامعةنن(25)

ن.(555/نن2)نم،1984هـ/1404اإلسالمية،ناملدينةناملنورة،ناململكةنالعربيةنالسعودية،نالطبعةناألوىل،نسنةن



686 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

العالئي:نإرسالنالراوينالنينحصرنيفنكوننشيخهنضعيًفا،نبلنحيتملنأنهنمسعهنمرساًل،نأوننصالحنالديننوقال
ن.ن(26)آثرناالختصار،نأونكاننيفناملذاكرة،نأونوثقنمبننأرسلنعنه،نكمانتقدم،نإىلنغرينذلكنمنناالحتماالت

نومنناألمثلةنالتطبيقيةنعلىنهذا:
،ن:نإننأمحدنبننجعفرنالزجنايننحدثنانعننحيىينبننم ِعي،نعننرفدةنبننقضاعةقالنال َب  ذ ِعي:نقلتنأليبنزرعة

حبديثناألوزاعينيفنالرفع،نفقال:نإننهذانحيتاجنإىلنأننحيبسنيفنالسجن.نقلت:نإنهنيقول:نحدثنانحيىينعننرفدة.ن
ذلك،نفقالنيل:نبفقال:نملنيسمعنحيىينمننرفدةنشيًئا،نوملنيسمعنمننهشامنبننعمارنشيًئا.نفكتبتنإيلنابننجعفرن

ن.ن(27)إمنانرأيتنحيىينيذاكرنبهنويقول:نرواهنرفدة،نوالنأدرينممننمسعه
الطحاوّي:نحدثنانيونس،نأنبانابننوهب،نأخَبيننسفياننبننعيينة،نعننأيوبنبننموسى،نعنننأبونجعفرنوقال

ن،نمثله.انفٍع،نعننابننعمر،نعننرسولنهللان
ناإلمامنأمحد:نوقدنرواهنعننحيىينبننأيبنبكرينحيىينبننوقالنأبوناحلسينأمحدنبننجعفرنعننحديثنأنكره

ن.ن(28)م ِعي،نإالنأنهنملنيروهنعلىنأنهنصحيح،نوإمنانرواهنعلىناملذاكرة،نمثنعرفنحملهنمننالوهينفقال:نليسنبشيء
نوقدنجعلننقادناحلديثنتعمدناإلرسالنيفناملذاكرةنقرينةنمننقرائنناجلمعنبيناختالفنالرواايت:

امللقن:نقال:ن"يقتلنالقاتلنويصَبنالصابر".نوقالنالد ارقطين:نواإلرسالنيفنهذاناحلديثنأكثر.نوتبعهنقالنابنن
عبدناحلق،نوتعقبهمانابننالقط اننفقال:نأومهانهبذانالقولنضعفناخلَب،نوهونعندينصحيح،نفإننإمساعيلنبننأمي ةن

انأرادنوزنللحافظنأننيرسلناحلديثنعندناملذاكرة،نفإذمننالثقات،نفالنيعدنرفـ ُعهنمرّةنوإرسالهنأخرىناضطرااًب،نإذنجي
انيعدنهذاناضطرااًبنمبننملننثقنحبفظه،نوالث ورينأحدناألئم ة،نوقدنوصلهنغريهنكمانذكر ن.ن(29)التحميلنأسنده،نوإمن 

ها،نتوليسنمننصورنالتساهلنيفناملذاكرةنروايةناملوضوعاتنواملناكرينوالبواطيل،نفقدنكاننالنقادنالنيرضوننبرواي
نحىتنيفناملذاكرة.

قالنحممدنبننداودناملصيصي:نكنانعندنأمحدنبننحنبل،نوهمنيتذاكرون،نفذكرنحممدنبننحيىينالنيسابورينحديثًان
فيهنضعف،نفقالنلهنأمحدنبننحنبل:نالنتذكرنمثلنهذا.نفكأننحممًداندخلتهنخجلة،نفقالنأمحد:نإمنانقلتنهذان

ن.ن(30)إجالاًلنلكناينأابنعبدنهللا

                                                           

حنالديننخليلنبننكيكلدي،نجامعنالتحصيلنيفنأحكامناملراسيل،نحتقيق:نمحدينعبدناجمليدنالسلفي،نعاملنالكتب،نبريوت،نالعالئي،نصالن(26)
ن.(94م،ن)صن1986ن-هـ1407الطبعةنالثانية،نسنةن

ن(.579-578سؤاالتهن)صالَبذعي،نن(27)
ن.(36/ن1اتريخنبغدادن)اخلطيبنالبغدادي،نن(28)
حتقيقن،نالبدرناملنرينيفنختريجناألحاديثنواآلاثرنالواقعةنيفنالشرحنالكبريفصنعمرنبننعلينبننأمحدنالشافعي،نسراجنالديننأبونحامللقن،نابننن(29)

ن(.363/نن8)نم(،2004ن-هـ1425مصطفىنأبونالغيطنوعبدنهللانسليماننوايسرنبننكمال،ندارناهلجرةنللنشرنوالتوزيع،نالرايض،نالطبعةناألوىل،نسنةن)
سننبننأمحدنبننحسننابننعبدناهلادينالصاحلي،نحبرنالدمنفيمننتكلمنفيهناإلمامنأمحدنمبدحنأونذم،نحتقيقنوتعليقناملَبد،نيوسفنبننحابننن(30)

ن(.144)صننم،1992ن-هـن1413الدكتورةنروحيةنعبدنالرمحننالسويفي،نطبعةندارنالكتبنالعلمية،نبريوت،نلبنان،نالطبعةناألوىل،نسنةن
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احلسينأمحدنبننجعفرنعننحديثنأنكرهناإلمامنأمحد:نوقدنرواهنعننحيىينبننأيبنبكري:نحيىينبنننوقالنأبو
ن.ن(31)م ِعي،نإالنأنهنملنيروهنعلىنأنهنصحيح،نوإمنانرواهنعلىناملذاكرة،نمثنعرفنحملهنمننالوهينفقال:نليسنبشيء

ن.ن(32)وملانحدثننصرنبننمحادنحبديثنمنكرنلطمهنشعبة،نمعنأنهنيفنجملسنمذاكرة
أمحدنبننصاحلناملصريناإلمام نأمحد،نفلمانذكرنلهناإلمامنأمحدنحديثًاناستنكره؛نأنكرنذلكنعليهننقدنذاكرون

ن.ن(33)حىتناعتذرنلهناإلمامنأمحدنأبننروايتهنمقبولون
 :التصرف ابملنت كالرواية ابملعىن أو االختصار - 3

فاظنالذيننالنجيوزنعنديناالحتجاجنخبَبه،نألنناحلنالثقةناحلافظنإذانحدثنمننحفظه،نوليسنبفقيه،قالنابننِحب ان:ن
رأيناهمنأكثرهمنكانوانحيفظوننالطرقنواألسانيدندونناملتون،نولقدنكنانجنالسهمنبرهةنمنندهراننعلىناملذاكرة،نوالن

ن.ن(34)أراهمنيذكروننمننمنتناخلَبنإالنكلمةنواحدةنيشريوننإليها
ن نالرواية نعندينعلىنطريقنوقالنالقاضينعياضنعننالقولنجبواز نمعناه ناملتبحر نوجوازنذلكنللعامل ابملعىن:

 .ن(35)االستشهادنواملذاكرةنواحلجة،نوحتريهنيفنذلكنمىتنأمكنهنأوىل،نكمانقالنمالك،نوىفناألداءنوالروايةنآكد
 :تكون من احلفظعندما املذاكرة  املطلب اخلامس: احتمال وقوع الوهم والغلط يف

نومنناألمثلةنعلىنهذا:ن
رمبانكاننالذينيذاكريننأمحدنبننحنبل،نفنن،علينبنناملديين:نكنتنإذانقدمتنإىلنبغدادنمنذنأربعينسنةقالن

نن.(36)اختلفنانيفنالشيء،نفنسألنأابنزكراينحيىينبننم ِعي،نفيقومنفيخرجه،نمانكاننأعرفهنمبوضعنحديثه!
ناملذاكرة،نرنبه،نولكنهنكاننيهمنيفوقالنابننِحب ان:نكاننداودنبننالزبرقاننشيًخانصاحلًانحيفظناحلديثنويذاك

ن.(37)ويغلطنيفنالرواية،نإذانحدثنمننحفظه،نوأيتىنعننالثقاتنمبانليسنمننأحاديثهم
نوملانيفناملذاكرةنمننتساهلنوحديثنمنناحلفظناعتَبناحملدثوننأحاديثناملذاكرةنيفنمرتبةنانزلة:ن

ن.(38)قالنابننالصالح:ن"وأحاديثناملذاكرةنقـ ل م انحيتجوننهبا

                                                           

ن(.36/ن1اتريخنبغدادن)اخلطيبنالبغدادي،نن(31)
ن.(209رقمنن-ن313احملدثنالفاصلن)صنينظر:نالرامهرمزي،نن(32)
ن(.198/نن4(،نواخلطيبنالبغدادي،ناتريخنبغدادن)181/نن1ابننعدي،نالكاملن)ن(33)
لطبعةناألوىل،ناالبسيت،نأبونحامتنحممدنبننحبان،ناجملروحينمنناحملدثينوالضعفاءنواملرتوكي،نحتقيق:نحممودنإبراهيمنزايد،ندارنالوعي،نحلب،نن(34)

ن(.93/نن1)نهـ،1396سنةن
ن،اليحصيب،نالقاضينعياضنبننموسى،ناإلملاعنإىلنمعرفةنأصولنالروايةنوتقييدنالسماع،نحتقيقنالسيدنأمحدنصقر،ندارنالرتاث،ناملكتبةنالعتيقةن(35)

ن(.180م،ن)ص1970ن-هـن1379القاهرةنوتونس،نالطبعةناألوىل،نسنةن
ن(.185/نن14دادن)اخلطيبنالبغدادي،ناتريخنبغنن(36)
ن(.292/نن1ابننحبان،ناجملروحين)ن(37)
ابننالصالح،نعثماننبننعبدنالرمحن،نمعرفةنأنواعنعلومناحلديثنواملشهورنمبقدمةنابننالصالح،نحتقيق:ننورنالديننعرت،ندارنالفكرنبسوراي،نن(38)

ن(.36)صننم،1986ن-هـ1406ودارنالفكرناملعاصرنببريوت،نسنةن
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نعلىنوهٍننما،نإذناملذاكرةنيُتسمحنفيهاون ن.ن(39)قالنالذهيب:نإذانقال:نحدثنانفالننمذاكرًة،ندل 
وقالنابننتيمية:نلكننليسنم ننقص دنحتديثنغريهنمبنزلةنمننتكلمنلنفسه،نفإننالرجلنيتكلمنمعننفسهنأبشياءن

ذاك،نوكاننوننأحاديثناملذاكرةنبويسرتسلنىفناحلديث،نفإذانعرفنأننالغرينيتحملنذلكنحتفظ،نوهلذانكانوانالنيرون
نثالثن نطلبناملستمعنالروايةنأخرجنكتابهنفحدثنمننالكتاب،نفهنا نفإذا اإلمامنأمحدنيذاكرنأبشياءنمننحفظه،
مراتب:نأننيقصدناسرتعاءهناحلديثنوحتميلهنلريويهنعنه،نوأننيقصدنحمادثتهنبهنالنلريويهنعنه،نوأالنيقصدنإالنالتكلمن

ن.ن(40)بهنمعننفسه
عمدنالتساهلنيفناملذاكرة،نوألنناملذاكرةنتكوننحفظًا،نواحلفظنخوان،نكاننمننصورنتثبتناحملدثينوألجلنت

نالنهينمننأننأيخذنعنهمناحلديثنيفناملذاكرة.
قالنابننالصالح:نوكاننمجاعةنمننحفاظهمنمينعوننمننأننحُيملنعنهمنيفناملذاكرةنشيء؛نمنهمنعبدنالرمحنن

يناهنعننابنناملباركنوغريه؛نوذلكنملانقدنيقعنفيهانمنناملساهلةنمعنأنناحلفظنخوان؛نبننمهدينوأبونزرعةنالرازي؛نوُروِّن
ولذلكنامتنعنمجاعةنمننأعالمناحلفاظنمننروايةنمانحيفظونه،نإالنمننكتبهم،نمنهمنأمحدنبننحنبل،نرضينهللانعنهمن

ن.ن(41)أمجعي.نوهللانأعلم
نومنناألمثلةنعلىنم ننمنعنأننيؤخذنعنهنيفناملذاكرة:ن

النأمحدنبننحممدنبننسليمان:نمسعتنأابنزرعةنيقول:نالنتكتبوانعيننابملذاكرة،نفإيننأخافنأننحتملوانخطأ،نق
ن.ن(42)هذانابنناملباركنكرهنأننحُيملنعنهنابملذاكرة؛نوقالنيلنإبراهيمنبننموسى:نالنحتملوانعيننابملذاكرةنشيًئا

لك؛نالسامعنلهنأننيدونهنعنه،نفينبغينلهنإعالمناحملدثنذوقالناخلطيب:نإذانأوردناحملدثنيفناملذاكرةنشيًئانأرادن
نليتحرىنيفنأتديةنلفظهنوحصرنمعناه.

نمثنقال:نوكاننعبدنالرمحننبننمهدينحيرّجنعلىنأصحابهنأننيكتبوانعنهنيفناملذاكرةنشيًئا.ن
تساهلتننذاكرت:نحرامنعليكمنأننأتخذوانعيننيفناملذاكرةنحديثًا؛نأليننإذانمثنروىنإبسنادهنقولنابننمهدين

ن.ن(43)يفناحلديث

                                                           

نالناشر:نمكتبةنالذهيب،نمشسنالدينن(ن39) حممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،ناملوقظةنيفنعلمنمصطلحناحلديث،ناعتىننبه:نعبدنالفتاحنأبونُغّدة.
ن(.64)صننهـ،ن1412املطبوعاتناإلسالميةنحبلب.نالطبعة:نالثانية،ن

اعةناملصحفنقاسم،نجممعنامللكنفهدنلطبنابننتيمية،نتقينالديننأمحدنبننعبدناحلليم،نجمموعنالفتاوى،نحتقيق:نعبدنالرمحننبننحممدنبنن(40)
ن(.29/نن18)نم،1995ن-هـ1416الشريف،ناملدينةناملنورة،نسنةن

ن(.211-210ابننالصالح،ناملقدمةن)صن(41)
ن.(13/80الذهيب،نسرينأعالمنالنبالءن)ن(42)
نالسامع،نحتقيقند.نحممودنالطحان،نمكتبةالبغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتنبننأمحدنبننمهديناخلطيب،ناجلامعنألخالقنالراوينوآدابنن(43)

ن.(36/نن2)نالرايض،ن–املعارفن
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ال:نالرمحن،نقال:نحدثنعكرمةنحبديثنفقنوقالنالقاسمنبننمعننبننعبدنالرمحن:نحدثيننأيب،نحدثيننعبد
مسعتنابننعباسنيقولنكذانوكذا.نقال:نفقلت:ناينغالم،نهاتنالدواة.نقال:نأعجبك؟نفقلت:ننعم.نقال:نتريدنأنن

نتكتبه؟نقلت:ننعم.نقال:نإمنانقلتهنبرأيي.
النابننحجرنمعلًقا:نوأمانقصةنالقاسمنبننمعن،نففيهانداللةنعلىنحتريه،نفإنهنحدثهنيفناملذاكرةنبشيء،نفق

فلمانرآهنيريدنأننيكتبهنعنهنشكنفيه،نفأخَبهنأنهنإمنانقالهنبرأيه،نفهذانأوىلنأننحيملنعليهنمننأننيظننبهنأنهنتعمدن
ن.(44)الكذبنعلىنابننعباس،نرضينهللانعنه

نوكانوانإذانأخذوانشيًئانيفناملذاكرةنبينوانذلكنعندناألداء:ن
قالناخلطيب:ن"واستحبنملننحفظنعننبعضنشيوخهنيفناملذاكرةنشيًئا،نوأرادنروايتهنعنهنأننيقول:نحدثناهن

ن.ن(45)يفناملذاكرة.نفقدنكاننغرينواحدنمننمتقدمينالعلماءنيفعلنذلك
نيفوقالنابننالصالح:ن"إذانكاننمساعهنعلىنصفةنفيه نانبعضنالوهننفعليهنأننيذكرهانيفنحالةنالرواية،نفإن 

إغفاهلاننوًعانمننالتدليس،نوفيمانمضىنلنانأمثلةنلذلك؛نومننأمثلتهنمانإذانحدثهناحملدثنمننحفظهنيفنحالةناملذاكرةن
ث ناهنيفناملذاكرِة"؛نفقدنكاننغرينواحدنمننمتقدمينالعلماء ثنانفالٌننمذاكرًة"،نأون"حد  ن.ن(46)فعلنذلكينفليقل:ن"حد 

وألجلنأنناملذاكرةنتكوننمنناحلفظ،نواحلفظنخوان،نوأيًضانملانيفناملذاكرةنمننتساهل؛نفإننمننقرائننمعرفةن
ناخلطأنوالرتجيحنبينالرواايتنأننتكوننالروايةنأخذتنعننطريقناملذاكرة.

نومنناألمثلةنعلىناستعمالنالنقادنهلذهنالقرينة:
نأيبنكريب،نعنن أيبنأسامة،نعننبريدنبننعبدنهللانبننأيبنبردة،نعننجده،نعننأبيهنأيبنروىنالرتمذينحديث 

.نمثن«املؤمننأيكلنيفنمعىنواحد،نوالكافرنأيكلنيفنسبعةنأمعاء»موسى،نعننالنيبنصلىنهللانعليهنوعلىنآلهنوسلم:ن
نعرفهننقالنالرتمذي:نوسألُتنحممدنبننإمساعيلنعننهذاناحلديث،نفقال:نهذانحديثنأيبنكريبنعننأيبنأسامة،نمل

إال نمننحديثنأىبنكريبنعننأىبنأسامة.نفقلُتنله:نحدثنانغرينواحدنعننأىبنأسامةنهبذا.نفجعلنيتعج بنوقال:ن
مانعلمُتنأن نأحًدانحد ثنهبذانغرينأيبنكريب.نوقالنحممد:نكن اننرىنأن نأابنكريٍبنأخذنهذاناحلديثنعننأىبنأسامةن

ن.ن(47)ىفناملذاكرة

                                                           

العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نمقدمةنفتحنالبارينشرحنصحيحنالبخارين)املسماةنهدينالساري(،نرقمنكتبهنوأبوابهنوأحاديثه:نحممدنن(44)
ن(.428)صننهـ،1379،ندارناملعرفة،نبريوت،نسنةنفؤادنعبدنالباقي،نوقامنإبخراجهنوصححهنوأشرفنعلىنطبعه:نحمبنالدينناخلطيب

ن(.37/نن2اجلامعنألخالقنالراوين)اخلطيبنالبغدادي،نن(45)
ن(.211-210ابننالصالح،ناملقدمةن)صن(46)
ن(.256/نن6اجلامعن)اخلطيبنالبغدادي،نن(47)
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هنالرتمذينعننالبخارينهاهنانأنهنقال:نكناننرىنأننأابنكريبنأخذنهذانعننأيبنوقالنابننرجب:ن"ومانحكا
أسامةنيفناملذاكرة.نفهونتعليلنللحديث،نفإننأابنأسامةنملنيرونهذاناحلديثنعنهنأحدنمننالثقات،نغرينأيبنكريب،ن

ن.(48)سامة"واملذاكرةنحيصلنفيهانتسامح،نخبالفنحالنالسماعنأوناإلمالء،نولذلكنملنيروهنعننبريدنغرينأ
وقالنابننأيبنحامت:ن"سألتنأابنزرعةنعننحديثنحيىينبننميان،نعننسفيان،نعننمنصور،نعننخالدنبننسعد،ن

عطشنحولنالكعبة،نفاستسقى،نفُأيتنبشرابنمننالسقاية،نفشمه،نفقطب،نفقال:ننعننأيبنمسعود،نأننالنيبن
ن.نفصبهنعليه،نمثنشربه؟ن«علينذنواًبنمننزمزم»

إسنادنابطلنعننالثوري،نعننمنصور؛نوهمنفيهنحيىينبننميان،نوإمنانذاكرهمنسفياننعننأيبنقالنأبونزرعة:نهذان
ن.ن(49)صاحل،نعنناملطلبنبننأيبنوداعة،نمرسل،نفلعلنالثورينإمنانذكرهنتعجًبانحينحدثنهبذاناحلديثنمستنكرًا"

ننأيبن.نرواهناب«يطانإذانتوضأمتنفالنتنفضوانأيديكم،نفإهنانمراوحنالش»قال:ننوقالنابننحجر:نحديثنأنهن
انتوضأمتنفأشربوانإذ»حامتنيفنكتابنالعللنمننحديثنالبخرتينبننعبيد،نعننأبيه،نعننأيبنهريرة،نوزادنيفنأوله:ن

.نورواهنابننِحب اننيفنالضعفاءنيفنترمجةنالبخرتينبننعبيد،نوضعفهنبه،نوقال:نالنحيلناالحتجاجن«أعينكمنمنناملاء
نبه.

نرواهنبننطاهرنيفنصفةنالتصوف،نمننطريقنبننأيبنالسري،نقال:نحدثنانعبيدنهللاوملنينفردنبهنالبخرتي،نفقدن
بننحممدنالطائي،نعننأبيه،نعننأيبنهريرةنبه،نوهذانإسنادنجمهول،نولعلنابننأيبنالسرينحدثنبهنمننحفظهنيفن

نأجدنلهنأاننيفنملناملذاكرة،نفوهمنيفناسمنالبخرتينبننعبيد،نوهللانأعلم.نوقالنابننالصالح،نيفنكالمهنعلىنالوسيط:
ن.ن(50)مجاعةناعتنوانابلبحثنعننحالهنأصاًل.نوتبعهنالنووي

 :جملس اإلمالء :املبحث الثاين
 املطلب األول: أمهية اإلمالء عند احملدثني:

هونأرفعنأنواعنالسماع؛نملانفيهنمننالتثبتنوالتيقظنمننالشيخنوالتلميذنمًعا؛نفباإلمالءنيكوننالشيخنمتيقظًانن"اإلمالء"
نبعيًدانعننالغفلة؛نلكونهنمشغوالًنابإلمالء.

                                                           

كتبةنالرشد،نحتقيقنمهامنعبدنالرحيمنسعيد،نمابننرجبناحلنبلي،نزيننالديننعبدنالرمحننبننأمحد،نشرحنعللنالرتمذي،نالبننرجبناحلنبلي،نن(48)
ن(.647/نن2)نم،2001هـ،ن1421الرايض،نالطبعةنالثانية،نسنةن

نعالرازي،نابننأيبنحامتنعبدنالرمحننبننحممد،نالعلل،نحتقيق:نجمموعةنإبشرافنسعدنبننعبدنهللاناحلميدنوخالدنبننعبدنالرمحنناجلريسي،نمطابن(49)
ن.(1550م،ن)2006ن-هـ1427احلميضي،نالطبعةناألوىل،نسنةن

العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نالتلخيصناحلبرينيفنختريجنأحاديثنالرافعينالكبري،نحتقيقنأبونعاصمنحسننبننعباسنبننقطب،نمؤسسةنن(50)
ن.(114رقمنن-ن296/نن1)نم(،1995ن-هـ1416قرطبة،نمصر،نالطبعةناألوىل،نسنةن)
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نالشيخنمشتغلنابلتحديثن نإذ نالشيخنوالطالب، نمننحترير نمنه نيلزم نأعلىنما ن"يفناإلمالء قالنالسخاوي:
ةنفهمانلذلكنأبعدنعننالغفلةنوأقربنإىلنالتحقيقنوتبييناأللفاظنمعنجرايننالعادةنابملقابلوالطالبنابلكتابةنعنه،ن

ن.ن(51)بعده،نوإننحصلناشرتاكهنمعنغريهنمننأنواعنالتحديثنيفنأصلنالعلو"
لقراءةنوالتحديث،نوهمنيكتبون،نخبالفنانكلمةًنننوابإلمالءنيستطيعنالتالميذنحتريرنالكتابة،نفالشيخنميلينكلمةًن

فقدنالنيستطيعنالتلميذنالكتابةنهبا،نفيضطرنلألخذنحفظًانأونيعتمدنعلىنكتابةنغريهنأونيكتبنمانيعلقنيفنذهنه،ن
نويفوتهنبعضنالشيءنخبالفنجملسناإلمالء.

 من األمثلة على ذلك:
 نمثالنعلىنمننكتبنعمننالنميلينفاضطرنإىلناألخذنحفظًا: (1

هللانبننأمحد:ن"مسعتنأيبنيقول:نابننأيبنذئبنامسهنحممدنبننعبدنالرمحننبنناملغريةنبننأيبنذئب،نقالنعبدن
نيتحفظوننفمنن وكاننقوااًلنابحلق.نقلت:نكيفنمساعنمننمسعنمنه؟نقال:نكاننالنميلينعليهم،نإمنانكانوا

ن.ن(52)حفظنحفظ،نإالنأننحجاًجانقال:نمسعتنمننبننأيبنذئبنمثنعرضتهانعليه"
نىنمننكتبنعمننالنميلينفلمنيستطعنكتابةنإالنمانعلقنيفنذاكرته:مثالنعل (2

:نكيفنمساعكنمننحفصنبننِغي اث؟نقال:نكاننالسماعن-يعيننألبيهنن-قالنعبدنهللانبننأمحد:"نقلتنلهن
ن.ن(53)مننحفصنشديًدا.نقلت:نكاننميلينعليكم؟نقال:نال.نقلت:نتعليق؟نقال:نمانكناننكتبنإالنتعليًقا"

نعمننالنميلينفاضطرنإىلنالكتابةنعننغرينالشيخنكاملستملينأونأحدنالتالميذ:نمثالنعلىنمننكتب (3
ي ان،ن قالنابننحُم رٍِز:"نقيلنليحىينبننمعي:نابننعيينةنكيفنكاننحيدثهم؟نقال:نكانناملستملىنيسألنفيقرأنُسف 

ن.ن(54)فمننعلقنكتب،نومننملنيعلقنذهبنإىلنالعقبةنفكتبنمنناملستملي"
نالنميلينفاضطرنإىلنالكتابةناجلماعيةنمعنالتالميذ:نمثالنعلىنمننكتبنعمن (4

قالنيزيدنبننُزريعنأبونمعاويةنالعائشي:ن"كاننحيىينبننسعيدناألنصارينالنميلي،نفلمانقدمنعلينانالبصرةنأتيناه،ن
ذا.نذانعننراننبيننانذانعننذانونفكاننالنميلينعلينا،نوكاننحيدث،نفإذانخرجنانمننعندهنقعداننعلىناببنالدارنفتذاك

ن.(55)ال:نقلت:نأرايننآخذندييننعنكم،نفرتكتهانفلمنآخذنمنهانشيًئا،نفرواهنأصحابنانكلهم"ق
نحوانروايةنمننأخذنعننطريقناإلمالءنعلىنغريه:وألجلنهذانرج ن

                                                           

فتحناملغيثنشرحنألفيةناحلديث،نحتقيقنعلينحسينعلي،نمكتبةنالسنة،نمصر،نالطبعةناألوىل،نالسخاوي،نمشسنالديننحممدنبننعبدنالرمحن،نن(51)
ن(.21/نن2)نم،2003ن-هـ1424سنةن

ن(.1195رقمنن-ن511/نن1أمحدنبننحنبل،نالعللن)ن(52)
ن(.3324رقمن-ن504/ن2العللنومعرفةنالرجالن)أمحدنبننحنبل،نن(53)
اتريخنابننمعينروايةنابننحمرز،نحتقيقنحممدنكاملنالقصار،نجممعناللغةنالعربية،ندمشق،نالطبعةناألوىل،نمعي،نأبونزكراينحيىينبننمعي،نابننن(54)

ن(.75/نن2)نم،1985ن-هـ1405سنةن
نم،1981ن-هـ1401الفسوي،نيعقوبنبننسفيان،ناملعرفةنوالتاريخ،نحتقيق:نأكرمنضياءنالعمري،نمؤسسةنالرسالة،نبريوت،نالطبعةنالثانية،نسنةنن(55)

ن(.121/نن3)
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قالنابننأيبنحامت:ن"وسألتنأ يبنعننحديثنرواهنم ع م ر،نعننالزهري،نعننعبدنهللانبننعامر،نعننجابر،نعنن
ن نابلن يبنالنيبِّ ن...نفذكرناحلديث.(56)وهونيناجينجَبيلن،نأن نحارثةنبننالنُّعماننمر 

،نعننعمرةنبنتنعبد رِيِّ مرساًل،نن-لنهللانالر محن،نأن نحارثة نمر نبرسوننقالنأيب:نوروىنالزّبـ ي ِديُّ،نفقال:نعننالزُّه 
نم ع م ر. نوهونالص حيح،نالزُّبـ ي ِديُّنأحفظنمن 

نإمالء،نمث نفقيلنأليب:نالزُّن نبـ ي ِديُّنأحفظنمننم ع م ر؟نقال:نأتقننمننم ع م رنيفنالزُّهرينوحده،نفإن هنمسعنمننالزُّهريِّ
 ن.(57)خرجنإىلنالر صافةنفسمعنأيضانمنه"

 عن طريق اإلمالء: ت  ذ  خِّ على كتب ورواايت لكوهنا أ   املطلب الثاين: ثناء األئمة
إسحاقنأصحنمننكتابنإبراهيمنبننسعدنوهاروننالشامي،نوذلكنأنهنقالنعلينبنناملديين:ن"ليسنكتابنعننابنن

ن.ن(58)أملىنعلىنهاروننالشامينمننكتابه"
ي انن مننأرىنأملىنمبكةنمضطرب،نفأمانمساعهنابلين-يعيننالثوري-وقالنأبونعبدنهللا:ن"مساعنعبدنالرزاقنمننُسف 

ا،نوكاننالقاضينيكتب،نوكانوانيصححون" ن.ن(59)عليهم،نفذلكنصحيحنجدًّ
وقالنابننأيبنحامت:ن"سألتنأىبنعننعبدناحلميدنفقال:نهونيفنشهرنبننحوشبنمثلنالليثنبننسعدنيفن
سعيدناملقَبي.نقلت:نمانتقولنفيه؟نفقال:نليسنبهنأبس،نأحاديثهنعننشهرنصحاح،نالنأعلمنروىنعننشهرنبنن

ديثن؟نقال:نال،نوالنحبحوشبنأحاديثنأحسننمنهانوالنأكثرنمنها،نأملىنعليهنيفنسوادنالكوفة.نقلت:نحيتجنبه
ن.ن(60)شهرنبننحوشب،نولكننيكتبنحديثه"

وقالنعبدنهللانبننأمحدنبننحنبل:ن"سألتنأىبنعننشعيبنبننأىبنمحزة؛نكيفنمساعهنمننالزهري،نقلت:نأليسن
ن.ن(61)هونعرض؟نقال:نال،نحديثهنيشبهنحديثناإلمالء.نقلت:نكيفنهو؟نقال:نهونصاحل"

ليونسنبننأيبنإسحاق:نأمِلنعلينحديثنأبيك.نقال:ناكتبنعننابيننإسرائيل؛نوقالنش ب اب ةنبننس و ار:ن"قلتن
ن.ن(62)فإننأيبنأمالهنعليه"

 ثني على األخذ عن طريق اإلمالء:املطلب الثالث: حرص احملد ِّ 
                                                           

-(،نواحلارثنبننأيبنأسامةنيفناملسند61م،ن)ص1972الدارنالتونسية،نتونس،نسنةنابنناملبارك،نعبدنهللا،ناجلهاد،نحتقيق:ننزيهنمحاد،نأخرجهنن(56)
الباكري،نناهليثمي،نأبوناحلسننعلينبننأيبنبكر،نبغيةنالباحثنعننزوائدنمسندناحلارثنبننأيبنأسامة،نحتقيق:نالدكتورنحسينأمحدنصاحلكمانعندن

اهليثمي،نأبوناحلسننعلينبننأيبنبكر،ن(،نوقالن2/928)نم،1992ن-هـ1413مركزنخدمةنالسنةنوالسريةنالنبوية،ناملدينةناملنورة،نالطبعةناألوىل،نسنةن
نرجالنالصحيح".(:ن"رجالهن9/314)نم،1994ن-هـ1414جممعنالزوائدنومنبعنالفوائد،نحتقيق:نحسامنالديننالقدسي،نمكتبةنالقدسي،نالقاهرة،نسنةن

ن(.2609العللن)(نابننأيبنحامت،ن57)
ن(.665رقمنن-ن200/نن2معرفةنالرجالنبروايةنابننحُم رٍِزن)ابننمعي،نن(58)
نأمحدنبننحنبل،نسؤاالتنأيبنبكرنأمحدنبننحممدناألثرمنأابنعبدنهللانأمحدنبننحممدنبننحنبل،نحتقيق:نالدكتورنعامرنحسننصَبي،ندارنالبشائرن(59)

ن.62م،نصن2004ن-هـ1425بريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةناإلسالمية،ن
ن(.9/نن6ابننأيبنحامت،ناجلرحنوالتعديلن)ن(60)
ن(.344/نن4ابننأيبنحامت،ناجلرحنوالتعديلن)ن(61)
ن(.278/نن1هتذيبنالتهذيبن)ابننحجر،نن(62)
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نقالنأبونبكرنبننأيبنشيبة:ن"مننملنيكتبنعشريننألفنحديث،نثوننعلىنأمهيةناإلمالءاحملدِّننص نوألجلنهذانكلهنن ن
ن.ن(63)إمالًءنملنيعدنصاحبنحديث"

نوأنشدنأبونطاهرنأمحدنبننحممدنبننأمحدنبننِسل فةناحلافظنلنفسهنابإلسكندرية:
ن...نمننألسنناحلفاظنوالفضالء.واظبنعلىنكتبناألمايلنجاهًدا

ن(64)فأجلُّنأنواعنالسماعنأبسرها....نمانيكتبناإلنساننيفناإلمالء
ن.ن(65)قالنشعيبنبننحرب:نكاننزهرينالنأيخذنحديثًانإالنإمالء،نعلىناألخذنعننطريقناإلمالءنواحرصكذلكنون

وقالنعبدنالرمحننبننمنيب:نقالنع ف ان:ناختلفتنأاننوفالننإىلنمحادنبننسلمةنسنةنالننكتبنشيًئا،نوسألناهن
نبنانيفنمنزلهنفقال:نوحيكم!نتشلوننعلينالناس؟نقلنا:نالننكتبنإالنإمالء.نفأملىن نأعياهندعا عدنباإلمالء،نفلما

ن.ن(66)ذلك
قالنأمحدنبننحنبل:ن"ملانقدمنبننجريجنالبصرةنقامنمعاذنبننمعاذنفشغبنوقال:نالننكتبنإالنإمالء.نقلت:نون

ن.ن(67)فكتبنإمالء؟نقال:ننعم،نكتبوانإمالء.نقالنأيب:نإمنانمسعنمعاذنابلبصرةنمساًعانقلياًل"
ن.ن(68)لبصرةنيفنالتثبت"أمحدنبننحنبلنأنهنقال:ن"معاذنبننمعاذنإليهناملنتهىنابولذانجاءنعنن

وقالنحيىينبننسعيدنالقطان:ن"مانابلبصرةنوالنابلكوفةنوالنابحلجازنأثبتنمننمعاذنبننمعاذ،نومانأابيلنإذان
ن.ن(69)اتبعيننمننخالفين"
ن:جملس التحديثن:املبحث الثالث

 املطلب األول: ط ر ق التحديث يف جملس احملد ِّث:
،ن(73()72)،نأونمننكتابه(71)مننحفظهن(70)التالميذناحلديثنإمالًء،نأونحتديثًاالشيخنيفنجملسنالتحديثنإمانأننُيسِمعن

نأونمننكتبنالناس.
                                                           

نةنالكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسالسمعاين،نعبدنالكرمينبننحممد،نأدبناإلمالءنواالستمالء،نحتقيق:نماكسنفايسفايلر،ندارنن(63)
ن(.12ن-ن10م،ن)صن1981ن-هـ1401

ن.(12ن-ن10املصدرنالسابقن)صن(ن64)
ن(.12ن-ن10السابقن)صنن(65)
ن(.12ن-ن10السابقن)صنن(66)
ن(.2544رقمنن-ن350/نن2أمحدنبننحنبل،نالعللن)ن(67)
ن(.8/1132ابننأيبنحامت،ناجلرحنوالتعديلن)ن(68)
ن(.133/نن13البغدادي،ناتريخنبغدادن)اخلطيبنن(69)
أملىنناوالتحديثنعكسناإلمالء،نويسمونهنأيًضا:نالقراءة.نقالنابننحمرز:نمسعتنحيىينبننم ِعينوقيلنله:نشعبةنكيفنكاننحيدِّثهم؟نقال:نقراءة؛نم(ن70)

 .عادةنجلمعنمننالشيوخنأهنمنحيدِّثوننوالنمُي لونوقدنكاننن.(160رقمنن-ن75/ن2عليهمنحديثًانقطنابلبصرةنوالنببغداد.نابننمعي،نمعرفةنالرجالن)
 (نقدنحيدِّثنمننحفظهنمباشرة،نوقدنحيدِّثنبناءنعلىنأطرافنتلقىنعليهنفيحدِّثنمننحفظه.71)
 .إمانألنهنالنحيفظ،نأونحيفظنلكننزايدةناحتياط،نأونلطلبنالتلميذنمنه(ن72)
النوعنالثاين:نمانوننالقدميةناليتنكتبهانأايمنالسماع.نويسموهنانأيًضا:ناألصولنالعتيقة.نالنوعناألول:ناألصولنالشيخنقدنيكوننلهننوعاننمننالكتب:ن(ن73)
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ونأن،نوهونإمانأننيكوننحافظًانيفنصدره،نأونأننمُيِسكنبكتابهنأثناءنالعرضنعليهنهو(75()74)وإمانأننيُقر أنعليه
ن.(76)نثقةنغريه

ن.وقدنيكوننالقارئنجيدنالقراءة،نوقدنيكوننسيئ ها
نحيدِّثنالشيخنبطريقةنالرتقيع،نوهينأننيذكرنالشيُخنالسند نفيذكرنأحدنتالميذهناملنت ،نأونالعكس.وإمانأنن

ن.ن(77)وقدنيكثرناحلضورنيفنجملسنالتحديث،نفيحتاجنالشيخنإىلنُمست مٍلنيبلِّغنعنه
ن.(78)وقدنيكونناملستملينجيدناإلمالء،نوقدنيكوننسيئ ه

نياره،نأوناختيارنتالميذه.ّدُثنبهنالشيخنإمانأننيكوننمنناختومانحُي ن
ن.(79)وقدنحيدثنالشيخنابألحاديثنعلىنطريقةناألبواب،نأونعلىنطريقةنالشيوخ

ن،نوقدنيكوننمم ننيسمحنبذلك.(80)وقدنيكوننالشيخنمم ننمينعنالتالميذنمننالكتابةنأوناإلصالح
نوقدنيكوننالشيخنع ِسرًانيفنالرواية،نوقدنيكوننسهاًل.

ن.(81)التيقُِّظنواالنتباهنأثناءناجمللسنوقدنحيصلنللشيخنشيءنمننعدم
 املطلب الثاين: طريقة أخذ التلميذِّ احلديث  عن الشيخ:

،نوقدنينتقينوينتخبنبعضنأحاديثن(82)والتلميذنإمانأننأيخذنعننالشيخنحفظًا،نأونكتابة،نوقدنيكتبنعلىنالوجه
نالشيخ.

ن.(83)وقدنحيصلنللتلميذنشيءنمننعدمنالتيقُّظنواالنتباهنأثناءناجمللس
نوكانوانيعرضوننعلىنالشيخنمانأخذوهنعنهنبعدناجمللس.

                                                           

 .ينقلهنمننهذهناألصولنإىلنمصنفاتنأوننسخ.نويسموهنانأيًضا:نالفروعنواملخرجات.نوهذهنالنسخنقدنينسخهانبنفسه،نأونينسخهانغريهنكالور اق
 ذنعلىنالشيخناحلديث،نوُيسم ىنهذانالطريق:ن)الع ر ض(.ومننطرقنأخذناحلديثنمننالشيخنأننيقرأنالتلمي(ن74)
 مانيقرأهنالتلميذنإمانأننيكوننكتابنالشيخننفسه،نأوننسخةنأحدنالتالميذ،نأوننسخةننس خهانمننأحدمها.(ن75)
السودان،نفقرأنعليهننأدركهنمعمرنأايمقالنامليموين:نمسعتنأمحدنبننحنبلنيقولنيفنصحيفةنمهام:ننوقدنجُيمعنبينالسماعنوالعرضنيفناجمللسنالواحد:(ن76)

 (.312/ن5مهام،نحىتنإذانم ل نأخذنم ع م ٌرنفقرأنعليهنالباقي....نالذهيب،نسرينأعالمنالنبالءن)ن
نمثنُيسِمعنم ننكاننبعيًدا،نواململينهونالشيخننفسه.(ن77) بصيغةنجاءناملستمليننوإمناناملستملي:نهونالرجلنالذينيقفنقريًبانمننالشيخنليسم عنالشيخ 

نرمحكنهللا؟نفيقولنالشيخ:نحدثنانفالن،نحدثنانفالن.نف سم عنيالطلبن)مستمٍل(؛نألنهنيبدأنويطلبنمننالشيخناإلمالءنللتالميذ،نفيقول:نم ننذكرت 
 املستملينويكتبنمانمسعنويبلِّغ.

 (.90)صنن،السمعاين،نأدبناإلمالءنن(78)
 وغريمها.نوالشيوخ:نكأحاديثنشعبةنأونسفيان.(ناألبواب:نهيناألبوابنالفقهيةنكالصالةنوالزكاةن79)
 (نيعنوننابإلصالح:نأننيكتبنالتلميذننسخةنقبلناجمللس،نمثنأييتنهباناجمللسنليصلحهانأثناءنحتديثنالشيخ.ن80)
 التحدثنأثناءناجمللس.،نونالنومنأثناءناجمللسنومننصورنعدمنالتيقظنواالنتباه:(ن81)
 التلميذنمجيعنمانيقعنلهنمننحديثنالشيخ،نوأننالنيرتكنشيًئانمنه،نوعكسهناالنتقاءنواالنتخاب.(نويعنوننابلكتابةنعلىنالوجه:نأننأيخذن82)
نالتيقظنواالنتباه:ن(83) نعدم ناجمللسنومننصور نأثناء نونالنوم نالتحديث، نوناخلروجنمنناجمللسنأثناء نعننجملسنالتحديث، النسخنوقتنونن،االبتعاد

 التحديث.
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 .(84)وقدنيستفهمنالتلميذنأحًدانغرينشيخهنيفناجمللس
ن:اخلامتة
بعدنالتعرضنعلىنمناهجناحملدثينيفنروايةناحلديثنيفنعصرنالرواية،نمننخاللنثالثةنمباحث،نأستطيعنأنن (1

نأذكرنعدةننتائجنتنتجنعننهذانالبحث،نوذلكنفيمانيلي:
ناحملدثوننيفنعصرنالروايةنحبفظنالسنةنوروايتها.ناعتىن (2
ن.وحفظنالسنةنخاصةًننيفنحفظنالعلومنعامةًنندورنكبريلمجالسنالعلميةنلكاتن (3
نتعددتنصفةناجملالسنالعلميةنيفنعصرنالروايةنبينجمالسناملذاكرةنواإلمالءنوالتحديث. (4
صوصهمنناملذاكرةنمعناحلفاظ،نولقدنجاءتننمنناألساليبناليتناستخدمهاناحملدثوننلتثبيتناحلفظناملذاكرةن (5

نكثريةنيفناحلثنعليهانوبياننأمهيتها.
اإلمالءنهونأرفعنأنواعنالسماع؛نملانفيهنمننالتثبتنوالتيقظنمننالشيخنوالتلميذنمًعا؛نفباإلمالءنيكوننالشيخن (6

ن.متيقظًانبعيًدانعننالغفلة
ه،نأونإمالًء،نأونحتديثًا،نمننحفظه،نأونمننكتابالشيخنيفنجملسنالتحديثنإمانأننُيسِمعنالتالميذناحلديثن (7

نمننكتبنالناس.
نأننأيخذنعننالشيخنحفظًا،نأونكتابة،نوقدنيكتبنعلىنالوجه،نوقدنينتقينوينتخبنبعضن (8 التلميذنإما

نأحاديثنالشيخ.
،نللتوثيقنوالتثبتنمنناألخبارنواألحداثنيتضحنمننخاللننقلنالنصوصنواألمثلةنأننالروايةنكانتنأداةًن (9

نتنحبقنوسيلةنحلفظناحلديثنالنبوينالشريفنمننالدخيلنوالوضعنوالتحريفنوالتزييف،نواحلمدنهلل.فكان
نوصلىنهللانعلىنحممدنوعلىنآلهنوصحبهنوسلمنتسليمانكثريا.

 ــــــــ
 :املصادر واملراجع

نم.2011ن-هـ1422ةنالثانية،نسنةنأمحدنبننحنبل،نالعللنومعرفةنالرجال،نحتقيق:نوصينهللانبننحممدنعباس،ندارناخلاين،نالرايض،نالطبع (1
نأمحدنبننحنبل،نسؤاالتنأيبنبكرنأمحدنبننحممدناألثرمنأابنعبدنهللانأمحدنبننحممدنبننحنبل،نحتقيق:نالدكتورنعامرنحسننصَبي،ندارنالبشائر (2

نم.2004ن-هـ1425اإلسالمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن
حنبلنيفنجرحنالرواةنوتعديلهم،نحتقيق:نزايدنحممدنمنصور،نمكتبةنالعلومنواحلكم،ناملدينةنسؤاالتنأيبنداودنلإلمامنأمحدنبننأمحدنبننحنبل،ن (3

نهـ.1414املنورة،نالطبعةناألوىل،نسنةن
نأمحدنبننحنبل،نعللناإلمامنأمحدنبننحنبلنبروايةناملروزي،نحتقيق:نصبحينالبدرينالسامرائي،نمكتبةناملعارف،نالرايض،نالطبعةناألوىل،نسنة (4

نهـ.1409

                                                           

ن.املستملي،نأونأحدناحلضور،نإذانفاتهنشيء،نأونإذانملنيسمعنجيًداوقدنيستفهمنالتلميذنغرينالشيخ؛نكن(84)
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نبننحنبل،نعللناحلديثنومعرفةنالرجال،نممانرواهنعنهنأبونبكرنأمحدنبننحممدناملروذينوأبوناحلسننعبدنامللكنبننعبدناحلميدنامليمويننوأبونأمحد (5
نالفضلنصاحلنبننأمحدنعننأبيه،نأليبنعبدنهللانأمحدنبننحممدنبننحنبل،نحققهنوعلقنعليه:نصبحينالبدرينالسامرائي،نمكتبةناملعارف،نالرايض،

نم.1988ن-هـ1409بعةناألوىل،نسنةنالط
ان،نخنالبسيت،نأبونحامتنحممدنبننحبان،نالثقات،نطبعنإبعانة:نوزارةناملعارفنللحكومةنالعاليةناهلندية،نحتتنمراقبة:نالدكتورنحممدنعبدناملعيد (6

نم.1973ن-هـ1393دائرةناملعارفنالعثمانية،نحيدرنآابدنالدكننابهلند،نالطبعةناألوىل،نسنةن
حامتنحممدنبننحبان،ناجملروحينمنناحملدثينوالضعفاءنواملرتوكي،نحتقيق:نحممودنإبراهيمنزايد،ندارنالوعي،نحلب،نالطبعةناألوىل،ننالبسيت،نأبو (7

نهـ.1396سنةن
،نالبغدادي،نأبونبكرنأمحدنبننعلينبنناثبت،ناتريخنبغداد،نحتقيق:نالدكتورنبشارنعوادنمعروف،ندارنالغربناإلسالمي،نبريوت،نالطبعةناألوىل (8

نم.2002ن-هـ1422سنةن
نالبغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتناخلطيب،نالفقيهنواملتفقه،نحتقيق:نعادلنبننيوسفنالغرازي،ندارنابنناجلوزي،نالسعودية،نالطبعةنالثانية، (9

نهـ.1421سنةن
ن-دين،ناملكتبةنالعلميةنيمنمحديناملالكفايةنيفنعلمنالرواية،نحتقيقنأيبنعبدنهللانالسورقين,نإبراهالبغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتناخلطيب،ن (10

ناملدينةناملنورة.
البغدادي،نأمحدنبننعلينبنناثبتنبننأمحدنبننمهديناخلطيب،ناجلامعنألخالقنالراوينوآدابنالسامع،نحتقيقند.نحممودنالطحان،نمكتبةن (11

 الرايض.ن–املعارفن
عةناألوىل،نسنةنهالل،نالفاروقناحلديثةنللطباعةنوالنشر،نالقاهرة،نالطبابننأيبنخيثمة،نأمحدنأبونبكر،نالتاريخنالكبري،نحتقيق:نصالحنبننفتحين (12

نم.2006ن-هـ1427
ابننتيمية،نتقينالديننأمحدنبننعبدناحلليم،نجمموعنالفتاوى،نحتقيق:نعبدنالرمحننبننحممدنبننقاسم،نجممعنامللكنفهدنلطباعةناملصحفن (13

نم.1995ن-هـ1416الشريف،ناملدينةناملنورة،نسنةن
بونأمحدنبننعدي،نالكاملنيفنضعفاءنالرجال،نحتقيق:نعادلنأمحدنعبدناملوجودنوعلينحممدنمعوضنوعبدنالفتاحنأبونسنة،ندارناجلرجاين،نأ (14

نم.1997ن-هـ1418الكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن
نم.1983ن-هـ1403ثانية،نسنةنأبونخيثمةنزهرينبننحرب،نالعلم،نحتقيق:نانصرنالدينناأللباين،ناملكتبناإلسالمي،نبريوت،نالطبعةنال (15
نم.1984ن-هـ1404الدارقطين،نعلينبننعمر،نسؤاالتنالسهمي،نلعلينبننعمرنالدارقطين،نمكتبةناملعارف،نالرايض،نالطبعةناألوىل،نسنةن (16
غين. (17

ُ
نالدارمي،نأبونحممدنعبدنهللانبننعبدنالرمحننبننالفضل،نسنننالدارمين)مسندنالدارمي(،نحتقيقنحسينسليمنأسد،ندارنامل

الذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،نالعَبنيفنخَبنمننغَب،نحتقيقنحممدنالسعيدنبننبسيويننزغلول،نطبعةندارنالكتبن (18
نالعلمية،نبريوت.

:نمكتبةنرالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،ناملوقظةنيفنعلمنمصطلحناحلديث،ناعتىننبه:نعبدنالفتاحنأبونُغّدة.نالناش (19
نهـ.ن1412املطبوعاتناإلسالميةنحبلب.نالطبعة:نالثانية،ن

رناالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،ناتريخناإلسالمنووفياتناملشاهرينواألعالم،نحتقيق:نالدكتورنبشارنعّوادنمعروف،ند (20
نم.ن2003الغربناإلسالمي،نالطبعةناألوىل،ن

دنبننعثماننبننقامياز،نتذكرةناحلفاظ،نحتقيقنزكراينعمريات،ندارنالكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمح (21
نم.1998هـ،نن1419سنةن

الذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،نسرينأعالمنالنبالء،نحتقيق:نجمموعةنإبشرافنشعيبناألرانؤوط،نمؤسسةنالرسالة،ن (22
نم.1985ن-هـ1405ثالثة،نسنةنبريوت،نالطبعةنال

نالذهيب،نمشسنالديننحممدنبننأمحدنبننعثماننبننقامياز،نميزانناالعتدالنيفننقدنالرجال،نحتقيق:نعلينحممدنالبجاوي،ندارناملعرفةنللطباعة (23
نم.1963ن-هـ1382والنشر،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن

،نجملسندائرةناملعارفنالعثمانية،نحيدرنآابدنالدكننابهلندي،نودارنإحياءنالرتاثناجلرحنوالتعديلنالرازي،نابننأيبنحامتنعبدنالرمحننبننحممد، (24
نم.1952ن-هـ1271العريب،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن
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نعالرازي،نابننأيبنحامتنعبدنالرمحننبننحممد،نالعلل،نحتقيق:نجمموعةنإبشرافنسعدنبننعبدنهللاناحلميدنوخالدنبننعبدنالرمحنناجلريسي،نمطاب (25
نم.2006ن-هـ1427ضي،نالطبعةناألوىل،نسنةناحلمي

ن،الرامهرمزي،نأبونحممدناحلسننبننعبدنالرمحن،ناحملدثنالفاصلنبينالراوينوالواعي،نحتقيق:نالدكتورنحممدنعجاجناخلطيب،ندارنالفكر،نبريوت (26
 هـ.1404الطبعةنالثالثة،نسنةن

وىل،نسنةنبوناألشبالنالزهريي،ندارنابنناجلوزي،نالسعودية،نالطبعةناألابننعبدنالَب،نيوسفنبننعبدنهللا،نجامعنبياننالعلمنوفضله،نحتقيق:نأ (27
نم.1994ن-هـ1414

ابننرجبناحلنبلي،نزيننالديننعبدنالرمحننبننأمحد،نشرحنعللنالرتمذي،نالبننرجبناحلنبلي،نحتقيقنمهامنعبدنالرحيمنسعيد،نمكتبةنالرشد،ن (28
نم.2001ن،هـ1421الرايض،نالطبعةنالثانية،نسنةن

معنروايةنأيبنامليموننبننراشد،نحتقيق:نشكرنهللاننعمةنهللانالقوجاين،نجمنأيبنزرعةنالدمشقيشقي،نعبدنالرمحننبننعمرو،ناتريخنلدمأبونزرعةنا (29
ناللغةنالعربية،ندمشق.

لطبعةناألوىل،نسنةنامعنالضعفاء،نحتقيق:نسعديناهلامشي،ناجلامعةناإلسالمية،ناملدينةناملنورة،ننزرعةنالرازي،نسؤاالتنال َب  ذ ِعينأليبنزرعةأبون (30
نم.1982ن-هـ1402

السجستاين،نأبونداود،نسؤاالتنأيبنعبيدناآلجرينأليبنداودنالسجستايننيفناجلرحنوالتعديل،نحتقيق:نحممدنعلينقاسمنالعمري،نعمادةنالبحثن (31
نم.1983ن-هـ1403العلمينابجلامعةناإلسالمية،ناملدينةناملنورة،نالطبعةناألوىل،نسنةن

مدنبننعبدنالرمحن،نفتحناملغيثنشرحنألفيةناحلديث،نحتقيقنعلينحسينعلي،نمكتبةنالسنة،نمصر،نالطبعةناألوىل،نالسخاوي،نمشسنالديننحم (32
نم.2003ن-هـ1424سنةن

السمعاين،نعبدنالكرمينبننحممد،نأدبناإلمالءنواالستمالء،نحتقيق:نماكسنفايسفايلر،ندارنالكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن (33
نم.1981ن-هـ1401

ابننالصالح،نعثماننبننعبدنالرمحن،نمعرفةنأنواعنعلومناحلديثنواملشهورنمبقدمةنابننالصالح،نحتقيق:ننورنالديننعرت،ندارنالفكرنبسوراي،ن (34
نم.1986ن-هـ1406ودارنالفكرناملعاصرنببريوت،نسنةن

نهـ.1403طبعةنالثانية،نسنةنالصنعاين،نعبدنالرزاق،ناملصنف،نحتقيق:نحبيبنالرمحنناألعظمي،ناملكتبناإلسالمي،نبريوت،نال (35
عساكر،نأبونالقاسمنعلينبنناحلسن،ناتريخندمشق،نحتقيق:نعمرونبننغرامةنالعمروي،ندارنالفكرنللطباعةنوالنشرنوالتوزيع،نبريوت،نسنةنابنن (36

نم.1995ن-هـ1415
عباسنبننقطب،نمؤسسةننمنحسننبنالعسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نالتلخيصناحلبرينيفنختريجنأحاديثنالرافعينالكبري،نحتقيقنأبونعاص (37

نم(.1995ن-هـ1416قرطبة،نمصر،نالطبعةناألوىل،نسنةن)
العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نالنكتنعلىنكتابنابننالصالح،نحتقيقنربيعنبننهادينعمريناملدخلي،نعمادةنالبحثنالعلمينابجلامعةن (38

 م.1984هـ/1404األوىل،نسنةناإلسالمية،ناملدينةناملنورة،ناململكةنالعربيةنالسعودية،نالطبعةن
نهـ.1326العسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نهتذيبنالتهذيب،نمطبعةندائرةناملعارفنالنظامية،ناهلند،نالطبعةناألوىل،نسنةن (39
نهالعسقالين،نأمحدنبننعلينبننحجر،نفتحنالبارينشرحنصحيحنالبخاري،نرقمنكتبهنوأبوابهنوأحاديثه:نحممدنفؤادنعبدنالباقي،نوقامنإبخراج (40

نهـ.1379وصححهنوأشرفنعلىنطبعه:نحمبنالدينناخلطيب،ندارناملعرفة،نبريوت،نسنةن
العقيلي،نأبونجعفرنحممدنبننعمرو،نالضعفاءنالكبري،نحتقيق:نعبدناملعطينأمينقلعجي،ندارنالكتبنالعلمية،نبريوت،نالطبعةناألوىل،نسنةن (41

نم.1984ن-هـ1404
حصيلنيفنأحكامناملراسيل،نحتقيق:نمحدينعبدناجمليدنالسلفي،نعاملنالكتب،نبريوت،نالعالئي،نصالحنالديننخليلنبننكيكلدي،نجامعنالت (42

نم.1986ن-هـ1407الطبعةنالثانية،نسنةن
عةنبعلينبنناملديين،نسؤاالتنحممدنبننعثماننبننأيبنشيبةنلعلينبنناملديين،نحتقيق:نموفقنعبدنهللانعبدنالقادر،نمكتبةناملعارف،نالرايض،نالط (43

ن.هـ1404األوىل،نسنةن
نم.1981ن-هـ1401الفسوي،نيعقوبنبننسفيان،ناملعرفةنوالتاريخ،نحتقيق:نأكرمنضياءنالعمري،نمؤسسةنالرسالة،نبريوت،نالطبعةنالثانية،نسنةن (44
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نطبعةندارنالفكر،نبريوت،نسنةن (45 ن1399القزويين،نأمحدنبننفارسنبننزكراي،نمعجمنمقاييسناللغة،نحتقيقنعبدنالسالمنحممدنهارون، ن-هـ
نم.1979

نم.1972الدارنالتونسية،نتونس،نسنةنبارك،نعبدنهللا،ناجلهاد،نحتقيق:ننزيهنمحاد،نابننامل (46
املَبد،نيوسفنبننحسننبننأمحدنبننحسننابننعبدناهلادينالصاحلي،نحبرنالدمنفيمننتكلمنفيهناإلمامنأمحدنمبدحنأونذم،نحتقيقنوتعليقنابنن (47

نم.1992ن-هـن1413،نبريوت،نلبنان،نالطبعةناألوىل،نسنةنالدكتورةنروحيةنعبدنالرمحننالسويفي،نطبعةندارنالكتبنالعلمية
املزي،نيوسفنبننعبدنالرمحننبننيوسف،نهتذيبنالكمالنيفنأمساءنالرجال،نحتقيق:نالدكتورنبشارنعوادنمعروف،نمؤسسةنالرسالة،نبريوت،ن (48

 م.1980ن-هـ1400الطبعةناألوىل،نسنةن
نهـ.1410مكتبةنالكوثر،نالسعودية،نالطبعةنالثالثة،نسنةنمسلمنبنناحلجاج،نالتمييز،نحتقيق:نحممدنمصطفىناألعظمي،ن (49
هرينالشاويشنمبانيفنأتنيبنالكوثرينمنناألابطيل،نختريجنوتعليقات:نحممدنانصرنالدينناأللبايننوزننالتنكيلاملعلميناليماين،نعبدنالرمحننبننحيىي،ن (50

نم.1986ن-هـ1406وعبدنالرزاقنمحزة،ناملكتبناإلسالمي،ندمشق،نالطبعةنالثانية،نسنةن
،نالطبعةناألوىل،نمعناللغةنالعربية،ندمشقمعي،نأبونزكراينحيىينبننمعي،ناتريخنابننمعينروايةنابننحمرز،نحتقيقنحممدنكاملنالقصار،نجمابنن (51

نم.1985ن-هـ1405سنةن
نمعي،نأبونزكراينحيىينبننمعي،ناتريخنابننمعينروايةنالدارمي،نحتقيق:نالدكتورنأمحدنحممدننورنسيف،ندارناملأموننللرتاث،ندمشق.ابنن (52
حياءنالرتاثنكتورنأمحدنحممدننورنسيف،نمركزنالبحثنالعلمينوإمعي،نأبونزكراينحيىينبننمعي،ناتريخنابننمعينروايةنالدوري،نحتقيق:نالدنابنن (53

نم.1979ن-هـ1399اإلسالمي،نمكةناملكرمة،نالطبعةناألوىل،نسنةن
ة،نرنمعي،نأبونزكراينحيىينبننمعي،نسؤاالتنابنناجلنيدنأليبنزكراينحيىينبننمعي،نحتقيق:نأمحدنحممدننورنسيف،نمكتبةنالدار،ناملدينةناملنونابنن (54

نم.1988ن-هـ1408وىل،نسنةنالطبعةناأل
حتقيقن،نالبدرناملنرينيفنختريجناألحاديثنواآلاثرنالواقعةنيفنالشرحنالكبريسراجنالديننأبونحفصنعمرنبننعلينبننأمحدنالشافعي،نامللقن،نابنن (55

نم(.2004ن-هـ1425مصطفىنأبونالغيطنوعبدنهللانسليماننوايسرنبننكمال،ندارناهلجرةنللنشرنوالتوزيع،نالرايض،نالطبعةناألوىل،نسنةن)
ناهليثمي،نأبوناحلسننعلينبننأيبنبكر،نبغيةنالباحثنعننزوائدنمسندناحلارثنبننأيبنأسامة،نحتقيق:نالدكتورنحسينأمحدنصاحلنالباكري،نمركز (56

نم.1992ن-هـ1413خدمةنالسنةنوالسريةنالنبوية،ناملدينةناملنورة،نالطبعةناألوىل،نسنةن
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