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 ممخز الخسالة
عشج اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، حيث قاـ تشاكلت ىحه الجراسة الرشاعة الحجيثية 

كاالستشباشي في إيخاد السعمػمات مغ مطانيا، كقاـ  االستقخائيفييا الباحث باتباع السشيج 
كبياف السكانة العمسية لمسعجع، كأضيخ في دراستو   التعخيف باإلماـ ابغ السقخغ ككتابو السعجع،ب

كعخضيا كاخترارىا كتكخارىا  إيخاد األسانيج ةككيفي ،الرشاعة الحجيثية الستعمقة باألسانيج
ككشاىع كألقابيع كأندابيع،  أسساء شيػخوكالتعميق عمييا كالفػائج اإلسشادية الستعمقة بيا، مبيشًا 

 . صيغ التحسل كاألداء، ك بياف مكاف التحجيث كسشة الدساعك 

تراراتيا كأسباب كاخ في إيخادىا الرشاعة الحجيثية الستعمِّقة بالستػف الجارسة  تكبيَّش
كالسقارنة بيشيا، كسا أضيخ التعميقات عمييا في بعس األحاييغ، مبيشًا غخيب األلفاظ،  كركدىا

كمفدخًا لآليات القخآنية الػاردة باآلثار، كأشار في  الجراسة إلى بياف أنػاع األحاديث مغ حيث 
 قائميا في السعجع.

شاعة السذتخكة بيغ األسانكأضيخت الجراسة   . بياف الغخيب أك الفخدكيج كالستػف الرِّ
السذتبو مغ الخكاة ، كالتسييد بيغ عكبياف السيسل كالسبيع مشي التعخيف بالخكاة كأكضحت الجراسة 

 .كسشة كفاتيع ىعمػاليجك  بمجانيع كرحبلتيعبياف ك ، كمغ ُذكخ بأسساء مختمفة

 ست الجراسة   رغع نجرتيا في السعجع، كَقدَّ  التعجيلك  الجخح مرصمحاتكذكخت الجراسة 
 .في معجع ابغ السقخغ  قدسيغ إلى عمل األسانيج كالستػف 

كسا بيشت الجراسة خاتسة الخسالة، كأىع الشتائج الحجيثية الستعمقة بعمع الحجيث فييا، مذيخًة 
 إلى أىع التػصيات الشاتجة عغ تمظ الجراسة.
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Abstract 
This study dealt with the modern industry in Imam al-Muqara 'in his 

dictionary, where the researcher followed the method of inductive and 

deductive in the information from the mazanha, and the definition of the 

imam son of the reciter and his book lexicon, and the scientific status of 

the dictionary, and showed in his study the modern industry related to 

the articles, Presenting them, summarizing them, repeating them, 

commenting on them and the associative benefits related to them, 

indicating the names of their elders, their names, their titles, and the 

statement of the place of modernization and the year of hearing. 
The study showed the modern industry related to the money in its 

revenues and abbreviations and reasons for receipt and comparison, as 

has been commented on them in some cases, indicating strange words, 

and interpreting the Koranic verses contained in the effects, and in the 

study to indicate the types of ahaadeeth in terms of the words in the 

lexicon. 

The study showed the co-industry between ascetics and maton as the odd 

or individual manifestation. The study explained the definition of the 

narrators and the statement of the neglected and ambiguous ones, and the 

distinction between suspected narrators and the names of different 

names, and their countries and their trips and their births and the year of 

their deaths. 

The study mentioned the terms of the wound and the amendment, 

although rare in the lexicon, and divided the study of the evidence and 

the testament to two sections in the dictionary of the son of reciter. 

The study also showed the conclusion of the thesis, and the most 

important modern results related to modern science, pointing to the most 

important recommendations resulting from that study. 
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 إلى مغ ربياني عمى الفزيمة

 لربلح كالتقػػ كالجتي الغالية حفطيا هللا مغ كل سػء كأمج في عسخىا با

 كنػر لو قبخه كأفدح لو فيو (رحسو هللا رحسة كاسعة)كالجؼ الكخيع 

 إلى مذايخي كمعمسّي الفزبلء أحدغ هللا إلييع

 (رحسو هللا)يخ: يػسف مفمح الغػيخؼ كخ مشيع الذَّ بالحِّ  كأخز  

 (حفطيع هللا )إلى إخػاني األعداء

 إلى كل مغ لو فزل عمي

  از ىحا البحثكإلى كل مغ أعانشي في إنج

 القبػؿ البحث راجيًا مغ السػلى ؼ ىحا جأى

  



  د

  

 
 

كعمى آلو كصحبو  رب العالسيغ، كالربلة كالدبلـ عمى إماـ الستقيغ نبيشا دمحم  الحسج هلل
 كمغ  سار عمى ىجيو إلى يـػ الجيغ، أما بعج/

لا : "عغ الشبي  عغ أبي ىخيخة سششو في  (رحسو هللا تعالى) أبػ داكدركػ اإلماـ 
 .(1)"اسا الش   كخُ ذْ ماْغ لا يا  ّللَاا  ياْذُكخُ 

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييُّ كمغ ىحا الباب، كانصبلقًا مغ قػلو تعالى:
 َّجح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب

أف أشكخ مذخفي الفاضل السفزاؿ الجكتػر: رأفت مشدي نرار  ، كاف لدامًا عميّ (٩١)الشسل: 
 في إخخاج ىحا البحث عمى أكسل كجو. حفطو هللا تعالى، الحؼ لع يجخخ جيجاً 

 كسا أتقجـ بالذكخ لؤلساتحة الفزبلء في لجشة السشاقذة.

فشيمشا مغ عمسيا  ؛لجامعة اإلسبلمية بغدة التي فتحت لشا أبػابياكالذكخ مػصػؿ إلى ا
كلخئاستيا كشاقسيا اإلدارؼ كاألكاديسي مشا عطيع فميا  ،الثبلث سخاحل التعميسيةالالسعيغ في 

 خ كالتقجيخ.الذك

كالذكخ كل الذكخ لسغ أعانشي أك قّجـ لي نريحة أك تػجييًا أك ترحيحًا، كعمى رأسيع 
جسيعًا الذيخ: حديغ حسج زميمي في الجراسة، كمشدق ىحا البحث كمجّسمو األخ الفاضل: عساد 

 مػسى حفطيسا هللا جسيعًا.

  

  

                                                           

 قمت: رجاؿ إسشاده ثقات. (، كصححو األلباني.4811كد، حجيث رقع )ركاه أبػ دا (1)
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ج هلل نحسجه كندتعيشو كندتغفخه كنعػذ باهلل مغ شخكر أنفدشا كمغ سيئات أعسالشا إف الحس

مغ ييجه هللا فبل مزلَّ لو ، كمغ ُيزمل فبل ىادؼ لو ، كأشيج أف ال إلو إال هللا كحجه ال شخيظ 
 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مهُّ  3ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ تعالى لو كأشيج أف دمحمًا عبجه كرسػلو

 ىي مي خي حي جي يه ُّ ، كقاؿ تعالى: (11السجادلة : ) َّمث هت مت هب هئمب
آؿ  ) َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .(18عسخاف : 

ِ فيخفع هللا تعالى العمساء درجات في الجشة،  ،فإف العمع مكانتو عطيسة في االسبلـ ِلَقْػِؿ ّللاَّ
 مث هت هبمت مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّ َتَعاَلى: 
ثاُة  " ... كأكج ذلظ قػلو ملسو هيلع هللا ىلص:ِع َفَبَجَأ ِبالِعمْ  (19:  دمحم) َّمس هث را كاأاَف الُعماسااءا ُىْع كا
َيلا ّللَاُ األاْنبِّيااءِّ  ْمساا سا ا ياْصُمُب بِّوِّ عِّ ماظا شاخِّيقا ماْغ سا ، كا ع ٍّ كاافِّخٍّ حا بِّحا حاُه أاخا ْمعا، ماْغ أاخا َرُثػا العِّ  لاُو ، كا

َشةِّ  ا إِّلاى الجا  أما بعج: ، (1)"شاخِّيقا

الدشة الشبػية ىي السرجر الثاني لمتذخيع اإلسبلمي بعج القخآف الكخيع، كىي أيزًا  إفَّ ف 
، كمفدخة لو، كمبيشة لسْذَكِمو، كمفرمة لسجسمو، كمخررة لعامو، تعالى شارحة لكتاب هللا

 كمقيجة لسصمقو.

؛ جيبًل بعج جيل، عمى تمقي الحجيث -اف هللا عمييعالدمف الرالح رضػ -ليحا حخص  
 الذخيف مع الحفع كالزبط كاإلتقاف عشج التحسل كاألداء.

ُج الغاائِّبا "… ففي الحجيث:   م ِّغا الَذاىِّ م ِّغا ماْغ ُىػا أاْكعاى لاُو لُِّيبا ى أاْف ُيبا ، فاإَِّف الَذاىِّجا عادا
شْ   .(2)ُو"مِّ

كقج َحِطيت الدشة الشبػية مغ عمساء األمة بالعشاية الفائقة، فقامػا بجيػد مزشية 
كذلظ مغ خبلؿ تجكيغ الدشة الشبػية في  ؛لريانتيا، كالحَّبِّ عشيا، كالحفاظ عمييا مغ كلِّ دخيل

 مرشفات متعجدة، كالجػامع، كالسدػانيج، كالدشغ، كالسعاجع، كغيخ ذلظ مغ مرشفات الحجيث

                                                           

 (.1/24( صحيح البخارؼ، كتاب العمع، باب العمع قبل القػؿ كالعسل، )ج1)
 (.67رب مبمغ أكعى مغ سامع، حجيث رقع ) لبخارؼ، كتاب العمع، باب قػؿ الشبي ( صحيح ا2)
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يع الستشػعة، التي تجؿ عمى عشاية العمساء كاىتساميع بالدشة الشبػية، عمى اختبلؼ مشاىج
 كصشاعتيع الحجيثية في مرشفاتيع.

كقج رأيت أف الرشاعة الحجيثية، كالكذف عغ مشاىج السحجثيغ في مرشفاتيع، مغ 
 . االىتساـك الجراسة بالسباحث الججيخة 

ىػ؛ 381الحؼ ُتػفي ابغ السقخغ السذيػر ب ألصبيانيدمحم بغ إبخاىيع اا كاف اإلماـ كلسّ 
الحيغ صشفػا عمى شخيقة السعاجع، التي بخز ك كاحجًا مغ عمساء الحجيث في القخف الخابع، ككاف 

، فقج دفعشي إلى اختيار مػضػع الرشاعة -فكاف أحجىع ابغ السقخغ  -فييا قمة مغ العمساء
الرشاعة الحجيثية في معجع ابغ السقخغ دراسة  بعشػاف: "جعمت البحث الحجيثية في معجسو، كقج 

 تصبيقية".
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 أىسية السػضػع كأسباب اختياره3 -أكلا 
الحؼ ىػ مغ أشخؼ العمػـ اإلسبلمية، فيػ يبحث  ؛إف ىحا السػضػع يتعمق بعمع الحجيث -1

  .، الحؼ ما يشصق عغ اليػػ إف ىػ إال كحي يػحىفي حجيث رسػؿ هللا 
تاز بسكانة عمسية بيغ عمساء الحجيث، تدتػجب دراسة صشاعتو إف اإلماـ ابغ السقخغ ام -2

 الحجيثية في كتابو السعجع.
اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو بكل كضػح، كذلظ مغ خبلؿ  ضيخت الرشاعة الحجيثية عشج -3

 تعميقاتو في معجسو.كأقػالو ك تتبع أسانيجه كمتػنو، 
، التي جسعت بيغ التخاجع لمخجاؿ ُيعج  كتاب السعجع البغ السقخغ مغ السرادر الحجيثية -4

كالخكاية كمكاف سساعيا، فيػ ججيخ بالجراسة كالبحث فيو؛ الستخخاج الجرر العمسية، كالفػائج 
 الحجيثية مشو.

كمسغ عاصخ صاحب السعاجع الثبلثة ُيعج  اإلماـ ابغ السقخغ مغ مرشفي القخف الخابع  -5
 . (هللا تعالى ارحسيس)اإلماـ الصبخاني  السذيػرة

الشتساؿ ىحه الجراسة  الرشاعة الحجيثية ُتْكدب الباحث الستخرز فائجة عمسية كبيخة؛ إف -6
عمى أكثخ عمػـ ىحا الفغ كتفخيعاتو، كسرصمح الحجيث، كعممو، كمختمفو، كالجخح كالتعجيل، 

 كمشاىج السحجثيغ، كغيخ ذلظ مغ الجػانب الحجيثية.
العشاية بيا،  سة، التي يشبغيسيػاضيع المغ الس جي مرشفاتيع تعدراسة مشاىج األئسة ف إفَّ  -7

 جيػدىع السزشية، التي بحلػىا في خجمة الدشة كعمـػ اإلسبلـ. إلىلمتعخؼ 
العسل مغ أجل خجمة الدشة الشبػية، كإثخاء السكتبة اإلسبلمية بكتاب يبخز صشعة اإلماـ ابغ  -8

 السقخغ الحجيثية في معجسو.
 .كبيانيا كردت في معجسو تفديخ تعميقات ابغ السقخغ الحجيثية التي  -9

مغ خبلؿ االستقخاء لمسعجع رأيتو متػجًا بالخحمة العمسية مثبتًا الجخػؿ لقخػ كبمجات ببلدؼ  -10
 جعشي لجراسة صشعتو الحجيثية فيو.فمدصيغ مسا حثشي كش

كمسا شجعشي عمى خػض غسار ىحه الجراسة أف السػضػع لع ُيفخد فيو دراسة شاممة  -11
غ السقخغ الحجيثية في معجسو، ُتجسع كل  فخكعيا في مكاف معسقة في صشاعة اإلماـ اب

 كاحج.
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 أىجاؼ الجراسة3 -اا نيثا
إبخاز مكانة اإلماـ ابغ السقخغ العمسية، كخاصة الحجيثية مشيا، كتػضيح السعاييخ الشقجية  -1

  .عشجه
 إضيار معالع الرشاعة الحجيثية في معجع ابغ السقخغ. -2
في خجمة الدشة غ السقخغ؛ ألنو عاش حيشًا مغ الجىخ التعّخؼ عمى الخحمة العمسية الب -3

 بيغ البمجاف اإلسبلمية آنحاؾ، فأكدبتو السكانة السخمػقة بيغ السحجثيغ. الشبػية، متشقبلً 

 حجكد الجراسة3 -اا ثالث
، الحؼ رتبو عمى أسساء شيػخو كبجأ بسغ السعجع البغ السقخغ تتشاكؿ ىحه الجراسة كتاَب  

اْمخِّئٍّ ماا لكل إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ، كاإَِّنساا "سع الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، كيبجأ بحجيث: اسسو دمحم تذخيفًا ال
مااراةا "، كيشتيي بحجيث: (1) "...ناػاى  لِّ اإلِّ ُسخاةا لا تادا ْبجا الَخْحساغِّ ْبغا سا  .(2)" ... ياا عا

 الجيػد الدابقة3 -رابعاا 
الجامعات اإلسبلمية كالعخبية، في مغ قػاعج السعمػمات  مغ خبلؿ البحث في العجيج

كمخاسمة مخاكد البحػث كالجراسات اإلسبلمية، كسؤاؿ بعس أساتحتي األفاضل في قدع الحجيث 
الذخيف كعمػمو، في الجاخل كالخارج، تبيغ لي أف السػضػع  لع يفخد بخسالة عمسية شاممة، 

 تطيخ جسيع معمػماتو كفػائجه.

أبػ بكخ ابغ ) عمى رسالة كاحجة لكشيا ال تفي بالغخض العمسي السصخكح كىي:قع إال أكلع 
دمحم صالح الفبلح  شبعت في الجامعة اإلسبلمية مجكتػر ل ه رسالة دكتػرا  (السقخغ كالسعجع

معمػمات عشيا، إال ما إلى ق، كبحثت عشيا كسألت، فمع أتػصل 1405السجيشة السشػرة عاـ ب
عبج الخحسغ عادؿ بغ سعج، مكتبة  يبتحقيق أب pdfسعجع السصبػع كججتو في  مقجمة تحقيق ال

 !!، أنيا رسالة تحقيق لمسعجع ليذ إالـ1998الخياض  -الخشج 

 مشيج البحث3  -اا خامد
، سج الباحث عمى السشيج االستقخائي في جسع السادة العمسية، مغ خبلؿ كتاب السعجعاعت  

 الجراسة عمى الشحػ التالي3نت كاك  -إف تيدخ ذلظ -كالتحميمي، كاالستشباشي

                                                           

 (.1907(، كمدمع، حجيث رقع )1أخخجو البخارؼ، حجيث رقع )( 1)
 (.1652(، كمدمع حجيث رقع )7146أخخجو البخارؼ، حجيث رقع )( 2)
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أحاديث السعجع بأسانيجىا كمتػنيا لبياف الرشاعة الحجيثية الرشاعة الحجيثية في  أتاستقخ  -1
 فيو.

 .ك إحرائيا في الغالب جسع أقػاؿ ابغ السقخغ  كتعميقاتو عمى األسانيج كالستػف قست ب -2
قارنة مع غيخه مغ ىحه األقػاؿ كالتعميقات، م الرشاعة الحجيثية مغ خبلؿ  تاستشبصك  -3

 األئسة. 
أك  األحاديث الػاردة في األمثمة مغ كتب الدشة، فإذا كاف الحجيث في الرحيحيغ جتُ خخّ  -4

، اإلسشاد عمى دكف الحكع ليسا، لقبػؿ األمةحجىسا  أمشيسا أك مغ بتخخيجو  تأحجىسا اكتفي
، كبسا لحاجةبسا تقتزيو افي ذلظ ما استصعت إليو سبيبًل،  أتػسعكإذا كاف في غيخىسا 

 يعيغ عمى الػصػؿ إلى حكع مشاسب عمى إسشاد الحجيث .
اكتفيت في عدك الحجيث إلى مرجره مع بياف رقع الحجيث دكف ذكخ الجدء كالرفحة  -5

 كالباب في الغالب.
 عشج تكخار الحجيث في مػاضع البحث لمحاجة إلى ذلظ، ُيذار إليو بقػؿ: "سبق تخخيجو"، -6

 مع ذكخ رقع الرفحة. كاف خارج الرحيحيغ أك أحجىسا؛ مع ذكخ الحكع عمى إسشاده إف
 ا تكخرت اكتفيت بحكخ السرجر فقط.كإذ ،بالكتب عشج أكؿ كركدىا في البحث عّخفت -7
 ة في باب التعخيف بيع كبخاصة السيسميغ أك السغسػريغ.ا ك لمخ  قست بعسل تخجسة مخترخة -8
لع يتفق الشقاد عمى تػثيقيع أك إذا  كتعجيبلً  تػسعت في بياف أحػاؿ الخكاة السجركسيغ جخحاً  -9

بالخجػع إلى كتب الخجاؿ األصمية، كمغ َثعَّ الحكع عميو بسا تػافخ مغ تزعيفيع  كذلظ  
 ، كذلظ حدب مرمحة البحث كالجراسة.أسباب الجخح كالتعجيل

 األسساء كاألعبلـ كالكمسات التي تحتاج إلى ذلظ؛ حتى ال ُتذكل عمى القارغ. تضبص -10
صمحات في التخخيج التي ُتشبئ عغ مزسػف الحجيث، فإذا كاف بعس السر تاستخجم -11

حجيث الباب، ُيقاؿ: بمفطو أك بسثمو، كإف كاف قخيبًا مشو، ُيقاؿ: بشحػه، بالمفع نفدو لالحجيث 
كإف كاف فيو إشالة، ُيقاؿ: مصػاًل، كإف كاف فيو اخترار، ُيقاؿ: مخترخًا، كإف كاف فيو 

 مشو، ُيقاؿ: مغ غيخ قرة. قرة، ُيقاؿ: فيو قرة، فإف ُححفت 
حكخ اسع السرجر مباشخة، فإف كاف الشقل ب عشج الشقل الحخفي،السرجر قست بإثبات  -12

      ، بيشت ذلظ.بترخؼ
غخيب الحجيث عشج ذكخ الذػاىج كاألمثمة، كذلظ بالخجػع إلى مرادر غخيب  حتكض -13

 خيب.الحجيث أك السعاجع المغػية، ككحا كتب الذخكح إف لع يػجج في كتب الغ
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باألماكغ كالبمجاف غيخ السذيػرة، كذلظ بالخجػع إلى مطانيا مغ كتب معاجع البمجاف  فتعخّ  -14
 .إف تيدخ ذلظ ضيارىا في الػقت الحاضخإ االستفادة مغ الذبكة العشكبػتية فيغيخىا؛ ك ك 

؛ حدب الحاجة كمقاصج البحث تقديسًا عمسيًا، إلى فرػؿ كمباحث كمصالب تقدس  -15
 كمتصمبات الجراسة. 

 كالذيػخ كالتبلميح، فيارس عمسية متشػعة لآليات، كاألحاديث الشبػية؛ كاآلثار، تكضع -16
 كالسخاجع، كالسػضػعات. كالبمجاف الػاردة في البحث، كالخكاة الستخجع ليع،

 3خصة البحث -سابعاا 

 كخاتسة. ،فرػؿ ستةك  ،مقجمة :يشقدع ىحا البحث إلى

 اره كالجراسات الدابقة فيو كمشيج الباحث.كفييا أىسية السػضػع كبػاعث اختي السقجمة3

 الفرل األكؿ3 التعخيف باإلماـ ابغ السقخئ ككتابو السعجع، 
 كفيو مبحثاف:

 السبحث األكؿ3 اإلماـ ابغ السقخئ عرخه كتخجستو كحياتو العمسية، 

 كفيو ثبلثة مصالب:

 السصمب األكؿ3 عرخ اإلماـ ابغ السقخئ. 

 كفيو ثبلثة مقاصج:

 ؿ: الحياة العمسية.السقرج األك 

 السقرج الثاني: الحياة الدياسية.

 السقرج الثالث: الحياة االجتساعية.
 السصمب الثاني3 تخجسة اإلماـ ابغ السقخئ، 

 كفيو ثبلثة مقاصج: 

 السقرج األكؿ: اسسو كندبو ككشيتو.

 السقرج الثاني: مػلجه كنذأتو ككفاتو.

 السقرج الثالث: عقيجتو كمحىبو الفقيي.
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 ب الثالث: حياة اإلماـ ابغ السقخغ العمسية، السصم

 كفيو مقرجاف:

 السقرج األكؿ: شيػخو كتبلميحه.

 السقرج الثاني: رحبلتو العمسية كأقػاؿ العمساء فيو. 
 السبحث الثاني3 التعخيف بكتاب السعجع كمكانتو العمسية، 

 كفيو ثبلثة مصالب: 

 السصمب األكؿ3 التعخيف بالكتاب

 :كفيو ثبلثة مقاصج

 السقرج األكؿ: اسع الكتاب كندبتو لسؤلفو.

 السقرج الثاني: كجو تدسيتو بالسعجع. 

 السقرج الثالث: خرائز الكتاب كمشيج السؤلف فيو بذكل عاـ. 
 السصمب الثاني3 السكانة العمسية لسعجع ابغ السقخئ 

 كفيو مقرجاف:

 السقرج األكؿ: مقارنة معجع ابغ السقخغ بكتب السعاجع الحجيثية.

 لسقرج الثاني: مقارنة أحاديثو بالرحيحيغ كالدشغ األربع.ا
 السصمب الثالث3 خجمة الكتاب

 الفرل الثاني3 الرشاعة الحجيثية الستعمقة باألسانيج في معجع ابغ السقخئ 
 مباحث: ةكفيو أربع

 السبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في إيخاد األسانيج

 كفيو سبعة مصالب: 
 الحجيثية في أسساء شيػخو.  السصمب األكؿ3 الرشاعة

 السصمب الثاني3 الرشاعة الحجيثية في بياف مكاف التحجيث كسشة الدساع.

 السصمب الثالث3 الرشاعة الحجيثية في عخض األسانيج.
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 السصمب الخابع3 الرشاعة الحجيثية في اخترار األسانيج.

 تػف.السصمب الخامذ3 تكخار األسانيج لمستغ الػاحج مع السقارنة بيغ الس

 السصمب الدادس3 الرشاعة الحجيثية في صيغ التحسل كاألداء.

 السصمب الدابع3 الرشاعة الحجيثية في عمػ اإلسشاد.

 السبحث الثاني3 الرشاعة الحجيثية في الذػاىج كالستابعات

 كفيو ثبلثة مصالب: 
 السصمب األكؿ3 الستابعات التامة.

 السصمب الثاني3 الستابعات القاصخة. 

 لثالث3 الذػاىج.السصمب ا

 السبحث الثالث3 الرشاعة الحجيثية في الفػائج اإلسشادية

 كفيو ثبلثة مصالب:
 السصمب األكؿ3 اإلسشاد العالي كالَشازؿ.

 السصمب الثاني3 ركاية األكابخ عغ األصاغخ.

 السصمب الثالث3 ركاية األبشاء عغ اآلباء.

 لػاحج.السصمب الخابع3 الجسع بيغ لصائف متفخقة في الدشج ا

بَج كركاية األْقخاف.  السصمب الخامذ3 الُسجا

 السبحث الخابع 3 الرشاعة الحجيثية في التعميق عمى األسانيج

 كفيو مصمباف3

 السصمب األكؿ3 تعميقات اإلماـ ابغ السقخئ الرادرة عشو عمى األسانيج.

 السصمب الثاني3 التعميقات السشقػلة عغ شيػخو أك مغ فػقيع عمى اإلسشاد.

 فرل الثالث3 الرشاعة الحجيثية الستعم ِّقة بالستػف في معجع ابغ السقخئ ال
 كفيو مبحثاف:

 السبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في إيخاد الستػف 
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 كفيو عذخة مصالب: 
 السصمب األكؿ3 إيخاد الحجيث بإسشاده كمتشو كامالا دكف اخترار.

 السصمب الثاني3 اخترار متغ الحجيث.

 يخاد الحجيث كإتباعو بكمسة3 )أك كسا قاؿ(.السصمب الثالث3 إ

 كمسة تجؿ عمى باقيو.بالسصمب الخابع3 إيخاد جدء مِّغا الحجيث كإتباعو 

 السصمب الخامذ3 تاْكخار متػف الحجيث.

 السصمب الدادس3 بياف سبب كركد الحجيث.

 السصمب الدابع3 بياف تفديخ الحجيث كغخيب األلفاظ

 ية في السقارنة بيغ الستػف.السصمب الثامغ3 الرشاعة الحجيث

 السصمب التاسع3 الرشاعة الحجيثية في التعميق عمى الستػف.

 السصمب العاشخ3 الرشاعة الحجيثية في التفديخ بالسأثػر.

 السبحث الثاني3 الرشاعة الحجيثية الستعمقة بالسخفػع كالسػقػؼ كالسقصػع مغ األحاديث،

 كفيو ثبلثة مصالب: 
 حجيث القجسي.السصمب األكؿ3 بياف ال

 السصمب الثاني3 بياف الحجيث السخفػع.

 السصمب الثالث3 بياف الحجيث السػقػؼ.

 السصمب الخابع3 بياف الحجيث السقصػع.

شاعة الحجيثية السذتخكة بيغ األسانيج كالستػف في معجع ابغ السقخئ   الفرل الخابع3 الر ِّ
 كفيو مبحثاف:

 الغخيب أك الفخدالسبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في بياف 

 كفيو ثبلثة مصالب:

 الغخيب. ية في الحجيثرشاعة الحجيثالالسصمب األكؿ3 

 السصمب الثاني3 بياف مػاشغ الغخابة كالتفخد في أسانيج السعجع. 
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 السصمب الَثالث3 حكع الحجيث الغخيب عشج ابغ السقخئ.  

 السبحث الثاني3 الرشاعية الحجيثية في بياف الحجيث السدمدل

 و ثبلثة مصالب:كفي
 السصمب األكؿ3 تعخيف الحجيث السدمدل.

 السصمب الَثاني3 الرشاعة الحجيثية في الحجيث السدمدل.

 السصمب الثالث3 حكع الحجيث السدمدل.

 الفرل الخامذ3 الرشاعة الحجيثية في عمع الخ ِّجاؿ في معجع ابغ السقخئ، 
 كفيو مبحثاف:

 اف التعخيف بالخكاة في معجع ابغ السقخئ، السبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في بي

 كفيو ثسانية مصالب:

 السصمب األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في بياف معخفة الرحابة كالتابعيغ كتسييدىع.

 السصمب الثاني3 الرشاعة الحجيثية في بياف األسساء كاألنداب كالكشى كاأللقاب.

 سيسل.السصمب الثالث3 الرشاعة الحجيثية في بياف السبيع كال

السصمب الخابع3 الرشاعة الحجيثية في تسييد السذتبو مغ الخكاة كمغ ُذكخ بأسساء 
 مختمفة.

كاة كبمجانيع كرحالتيع. شاعة الحجيثية في بياف أنداب الخُّ  السصمب الخامذ3 الر ِّ

 السصمب الدادس3 الرشاعة الحجيثية في بياف مػاليج الخكاة كسشة كفاتيع.

كاة كمػالييع.السصمب الدابع3 الرشاعة ا  لحجيثية في بياف أقخباء الخُّ

 السبحث الثاني3 الرشاعة الحجيثية عشج ابغ السقخئ في أحػاؿ الخاكي كالسخكي، 

 كفيو مصمباف:

 السصمب األكؿ3 بياف أحػاؿ الخاكي 

 كفيو أربعة مقاصج:

 السقرج األكؿ: مرصمحات التعجيل عشج ابغ السقخغ.
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 عشج ابغ السقخغ. السقرج الثاني: مرصمحات التَّدكية
 السقرج الثالث: مرصمحات الجخح عشج ابغ السقخغ.

 السقرج الخابع: مخاتب الجخح كالتعجيل عشج ابغ السقخغ.  
 السصمب الثاني3 بياف السخكيات كالحكع عمييا

 الفرل الَدادس3 الرشاعة الحجيثية في عمل األسانيج كالستػف في معجع ابغ السقخئ 
 كفيو مبحثاف:

 كؿ3 تعخيف العمة لغة كاصصالحاا، كشخؽ معخفتياالسبحث األ 
 كفيو ثبلثة مصالب:

 السصمب األكؿ3 العمة لغة.
ا.  السصمب الثاني3 العمة اصصالحا

 السصمب الثالث3 شخؽ معخفة العمة. 
 ، السبحث الثاني3 أنػاع العمل في معجع ابغ السقخئ 

 كفيو مصمباف:
 السصمب األكؿ3 العمل الستعمقة في األسانيج. 
 السصمب الثاني 3 العمل الستعمقة في الستػف. 

 كتذتسل عمى الفيارس التالية:الفيارس3 
 .فيخس السخاجع كالسرادر  -1
 فيخس اآليات القخآنية.  -2
 .فيخس األحاديث الشبػية  -3
 اآلثار.فيخس   -4
 فيخس أسساء الذيػخ.  -5
 فيخس أسساء التبلميح.  -6
 فيخس الخكاة الستخجع ليع.  -7
 فيخس األعبلـ.  -8
 ماكغ كالبمجاف.فيخس األ  -9

.فيخس السػضػعات  -10



 

 
 
 
 

 الفرل األكؿ
 التعخيف باإلماـ ابغ السقخئ ككتابو السعجع
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 عرخه كتخجستو كحياتو العمسية السبحث األكؿ3 اإلماـ ابغ السقخئ 

 

 كفيو ثالثة مصالب3

 السصمب األكؿ3 عرخ اإلماـ ابغ السقخئ 
 كفيو ثالثة مقاصج3

 السقرج األكؿ3 الحياة العمسية.

 السقرج الثاني3 الحياة الدياسية.

 السقرج الثالث3 الحياة الجتساعية.

 
  الثاني3 تخجسة اإلماـ ابغ السقخئ السصمب 

 كفيو ثالثة مقاصج3 

 السقرج األكؿ3 اسسو كندبو ككشيتو.

 السقرج الثاني3 مػلجه كنذأتو ككفاتو.

 السقرج الثالث3 عقيجتو كمحىبو الفقيي.
 

  ماـ ابغ السقخئ العمسيةحياة اإل السصمب الثالث3
 كفيو مقرجاف3

 السقرج األكؿ3 شيػخو كتالميحه.

 السقرج الثاني3 رحالتو العمسية كأقػاؿ العمساء فيو. 
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 تػشئة
اإلماـ ابغ السقخغ مغ عمساء الحجيث السعخكفيغ السذيػريغ في القخف الخابع، في  ُيعج

ف؛ كمجػ عسقو في ىحا العمع، فإنو شمب الحجيث، كتتبع مجالدو؛ كمعجسو داٌؿ عمى ىحا الػص
، كسخد األسانيج لمستػف السختمفة كزمانواعتشى فيو بالتخجسة لذيػخو، كبيَّغ مكاف الدساع مشيع 

كالستشػعة؛ معمًقا عمييا في بعس األحياف؛ كل ذلظ مغ أجل بياف ىحا السعجع كأف يكػف 
 مرشًفا دقيًقا في عمع الحجيث.

تػاريخ االستفادة مغ ىحا العسل الحجيثي كالتاريخي في سا ححا بأىل الديخ كالكىحا م
 مرشفاتيع.

كقج جاء ىحا الفرل بسثابة الفرل التسييجؼ، الحؼ يؤسذ لمجراسة في الفرػؿ البلحقة 
 بعجه؛ ذلظ أنو يتحجث عغ أمخيغ رئيديغ:

األكضاع الدياسية  إلىيتحجث عغ اإلماـ ابغ السقخغ مغ حيث التعخؼ  -أكلا 
مكانتو العمسية مغ خبلؿ  إلىكالعمسية التي ميَّدت عرخه، كالتخجسة لو، كالتعخؼ كاالجتساعية 

أىع شيػخو كتبلميحه، كرحبلتو العمسية، كمكانتو  إلىمرشفاتو كأقػاؿ العمساء فيو، ككحا التعخؼ 
 بيغ السحجثيغ.

، يتحجث عغ التعخيف بكتاب السعجع، كعغ مشيجية اإلماـ ابغ السقخغ العامة فيو -ثانياا 
مؤلفو، كأىسية ىحا السرشف، إلى سػاء مشيا ما يتعمق باألسانيج، أك في الستػف، كبياف ندبتو 

كمقارنة أحاديثو بأحاديث الرحيحيغ كالدشغ األربع، كبياف خجمة العمساء ليحا السرشف في 
 العرخ الحاضخ.  

خغ، ككتابو كفيسا يمي دراسة ىحه الجػانب الستعجدة الستعمقة باإلماـ أبي بكخ ابغ السق
 السعجع.
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 السصمب األكؿ3 عرخ اإلماـ ابغ السقخئ 
 3الحياة العمسية -السقرج األكؿ

إف األحجاث كالفتغ كالفخؽ الزالة التي ضيخت في عرخ اإلماـ ابغ السقخغ، كالتي أثخت   
مع العمع كالعمساء، حيث تخاجع الع  فصاؿ أثخىا الديءا عمى الحياتيغ الدياسية كاالقترادية، سمبً 

غ فإف الدماف قج تبيَّ كمجالدو؛ بعج إذ كاف مشتذخًا في دار الخبلفة بغجاد كقخاىا، فقاؿ ابغ حباف: "
كنحل  ،ل فخعو بعج الشزارةبُ كذ ،و بعج الغدارةبيب تبجلو حيث يبذ ضخعُ لمعاقل تغيخه كالح لمَّ 

غ العقل باستعساؿ فشبع فيو أقػاـ يجعػف التسكغ م ،كبذع محاقو بعج العحكبة ،عػده بعج الخشػبة
جعمػا  ؛قمػبيع اتدكتخؾ َما يػجبو نفذ العقل بيج ،ضج َما يػجب العقل مغ شيػات صجكرىع

كفخكعو عشج كركد الشائبات  ،عزبلت الشفاؽ كالسجاىشةسُ أساس العقل الحؼ يعقجكف َعَمْيِو عشج ال
الحؼ يجب االقتجاء كزعسػا أف مغ أحكع ىحه األشياء األربع فيػ العاقل  ،حدغ المباس كالفراحة

 .(1)"بو
كمع ذلظ التخاجع العمسي السخافق لعرخه؛ إال أنو ضيخت مجسػعة مغ العمساء األعبلـ   

الحيغ َأْثَخكا الحياة العمسية بالعمع، كعمى سبيل السثاؿ اإلماـ عبجهللا بغ أحسج، كاإلماـ صالح 
اإلماـ أبػ يعمى الَسػصمي، جدرة، كاإلماـ الشدائي صاحب الدشغ، كاإلماـ إسحاؽ بغ خديسة، ك 

كاإلماـ البغػؼ، كاإلماـ ابغ حباف، كاإلماـ ابغ عجؼ، كاإلماـ الصبخاني، كاإلماـ الجارقصشي، 
كاإلماـ ابغ السقخغ، كاإلماـ الحاكع صاحب السدتجرؾ، كغيخىع مغ العمساء األفحاذ الحيغ كاف ليع 

 عو.األثخ الكبيخ في إثخاء الحياة العمسية بالعمع بعج تخاج

إذ صشف كتابًا  ؛كبالخغع مغ التخاجع العمسي إال أنو لع يؤثخ عمى اإلماـ ابغ السقخغ سمباً  
 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كأسساه السعجع. إلى بالدشج السترل 

  

                                                           

ذ بغ َمْعبَج، التسيسي، أبػ حاتع، ( ركضة العقبلء كندىة الفزبلء، دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ حباف بغ معا1)
بيخكت،  –الجيغ عبج الحسيج، دار الكتب العمسية  يىػ(، تحقيق: دمحم محي354الجارمي، الُبدتي )الستػفى: 

 .15-14ص 
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 3الحياة الدياسية -السقرج الثاني

غ، في آخخ العرخ ُكِلج اإلماـ أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع األصبياني؛ السذيػر بابغ السقخ   
ق،  381ىػ؛ كتػفي في أكاخخ القخف الخابع285القخف الثالث  خالحىبي لمجكلة العباسية؛ أؼ أكاخ

بلحع مغ حيث سادت في عرخه الفخقة الدياسية، كضيخت الفتغ، كالسكائج، كاألحداب، إذ يُ 
ع يعج ىػ"، أنو عاش في زمغ ضعف الجكلة العباسية، حيث ل381-ق285" خبلؿ مػلجه ككفاتو

بإقميسو، كيكػف لو الجير يدتقل لمخميفة العباسي الدمصة السصمقة، بل كاف بعس الػالة 
السدتقل، كالساؿ السدتقل، كلع يعج الخزػع لمخميفة إال اسسًا، ال يتعجػ سػػ الجعاء لو في 

 خصبة الجسعة.

األمخاء  ، فبيَّغ ابُغ األثيخ كيف كانت الجكلة مقدسة بيغغمبت عمى الجنيا الصػائفك   
في البرخة كغيخىا،  (1)كالسمػؾ، كلع يكغ لمخميفة فييا حكع؛ بل كاف الحكع في يج ابغ رائق

 ،(3)، في يج البخيجؼ(2)ُخػِزْستافَ ك 

                                                           

ق(، تاريخ دمذق 330( دمحم بغ رائق أبػ بكخ مغ مساليظ الُسْعَتِزج َكَأديشيع، قتل بالَسػصل سشة)1)
شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج الَحَىبي، مجسػعة محققيغ بإشخاؼ  ،بلء(، سيخ اعبلـ الشب53/17)ج

 (15/325) ج شعيب األرناؤكط، مؤسدة الخسالة
( ؛ ُخػِزْستاُف بزع أكلو، 15/143اسع لجسيع ببلد خػزستاف بيغ األىػاز كفارس تاج العخكس) ج  الخػز3( 2)

ة مغ فػؽ، كآخخه نػف  ،كىي  ببلد اسع لجسيع ببلد كبعج الػاك الداكشة زاؼ، كسيغ ميسمة، كتاء مثشا
ىػ(، دار صادر بيخكت ، الصبعة األكلى، 626الخػز، انطخ: معجع البمجاف ياقػت عبجهللا الحسػؼ)

(، كحدب السعمػمات مغ الذبكة العشكبػتية،  كانت خػزستاف تعخؼ حتى عاـ 2/404ـ،)ج 1995
محافطة خػزستاف مخكدًا  جا بيمػؼ االسع إلى خػزستاف، تعباسع عخبدتاف قبل أف ُيغيَّخ الذاه رض 1925

ىامًا لدراعة القسح كالخز كقرب الدكخ، كسا أف خػزستاف مذيػرة بدراعة نخيل التسػر، كتشتذخ بيا زراعة 
الحسزيات. إضافة إلى الديتػف في السشاشق الجبمية مغ اإلقميع، كيػجج في خػزستاف عجة معامل كسجكد 

ة إلى أف الدراعة تسثل قدسا ميسا مغ ناتج السحافطة. الذبكة العشكبػتية، تاريخ كحقػؿ نفط، إضاف
 ، السػقع:7/6/2019االشبلع: 

 (.https://ar.wikipedia.org/wik ) محافطة_خػزستاف/
( أحسج بغ دمحم بغ يعقػب البخيجؼ بفتح الباء السشقػشة بػاحجة ككدخ الخاء كبعجىا الياء الداكشة السشقػشة 3)

لى بمج، إالبخيج كىػ اّلحؼ يشفح بالدخعة مغ بمج  إلىشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا الجاؿ، ىحه الشدبة باث
ىػ(  562األنداب، عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي الدسعاني السخكزؼ، أبػ سعج )الستػفى: 

نية، حيجر آباد، تحقيق: عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسي اليساني كغيخه،  مجمذ دائخة السعارؼ العثسا
(،كتػفي ألياـ بقيت مغ شػاؿ سشة اثشتيغ كثبلثيغ  2/191ـ،)ج  1962 -ىػ  1382الصبعة: األكلى، 

 (.11/326كثبلثسائة، البجاية كالشياية )ج
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، كلحلظ ضعفت الجكلة فصسع فييا (1)ويْ في يج عساد الجكلة أبي الحدغ عمي ابغ ُبػَ  كفارس
 .(2)الحخكب الجاخمية كالفتغ أعجاؤىا مغ الخكـ كغيخىع، كانتذخت الفخؽ، كُكثخت

؛ كىي فخقة مغ الدنادقة السبلحجة أتباع الفبلسفة (3)كفي عرخه ضيخت فخقة القخامصة  
، التي ضيخ شخىا عمى األمة آنحاؾ؛ فقصعت الصخؽ؛ فجخمت (4)كأتباع كل ناعق مغ الخافزة

؛ كسخقػه ، كذىبػا السدجج الحخاـ، كقتمت الحجيج حػؿ البيت؛ كاقتمعػا الحجخ األسػد مغ مكانو
سشة ، كمكث عشجىع ثشتيغ كعذخيغ سشة حتى ردكه (5)بو إلى ببلدىع سشة سبع عذخة كثبلثسائة

، كعاثػا فداًدا في ببلد السدمسيغ فجخمػا دمذق، كالذاـ، كالخممة، (6)ثسائةتدع كثبلثيغ كثبل
 .(7)كشبخيا، كغيخىا مغ البمجاف

                                                           

ىػ(، 748( تاريخ اإلسبلـ َكَكفيات السذاىيخ َكاألعبلـ، دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي )الستػفى: 1)
ـ، أحجاث سشة  2003لجكتػر بذار عّػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسبلمي، الصبعة: األكلى، تحقيق ا

(338.) 
ْيو : بفتح الػاك كسكػف الياء التي تمييا كىي معجسة باثشتيغ مغ تحتيا. كُبَػْيو، ىػ جّج ممػؾ العجع. ُبػا

 (.111/ 1(، تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو )371/ 1اإلكساؿ في رفع االرتياب )
يو ىػ3   بزع السػحجة، كفتح الػاك، كسكػف السثشاة مغ تحت، ثع -عساد الجكلة أبػ الحدغ بغ بػيوكابغ ُبػا

قبلدة الشحخ في كفيات أعياف الجىخ، أبػ دمحم الصيب بغ عبج هللا بغ ق(. 338مات سشة) الجيمسي-ىاء
بػ جسعة مكخؼ / خالج  ىػ(، ُعشي بو: 947أحسج بغ عمي بامخخمة  الِيجخاني الحزخمي الذافعي )

 ( 104-102/ 3) ـ،) 2008 -ىػ  1428ججة، الصبعة: األكلى،  –زكارؼ،  دار السشياج 
ثيخ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج ، ( انطخ: الكامل في التاريخ، ابغ األ2)

ق: عسخ عبج الدبلـ تجمخؼ، دار الكتاب ىػ(، تحقي630الذيباني الجدرؼ، عد الجيغ ابغ األثيخ )الستػفى: 
 (.175 -83/ 7ـ،)ج 1997ىػ / 1417لبشاف، الصبعة: األكلى،  –العخبي، بيخكت 

بكدخ القاؼ كسكػف الخاء ككدخ السيع كفي آخخىا الصاء، ىحه الشدبة إلى السحىب السحمـػ كالخأػ  القِّخمِّصي3( 3)
،  الخبيث، كىع جساعة مغ أىل ىجخ كالبحخيغ كاألحداء، قيل ليع القخامصة، قتمػا حاج بيت هللا في الحـخ

كفي رمل زىيخ، كقيل بالبلـ، كإنسا ندبػا إلى رجل مغ سػاد الكػفة يقاؿ لو قخمط ، كقيل: حسجاف بغ 
 (.300-12/287( كلسديج مغ االستدادة انطخ: السشتطع  )ج10/387قخمط  األنداب ) ج 

ىػ  ، تحقيق: عمي شيخؼ، دار إحياء 774ػ الفجاء  إسساعيل بغ كثيخ ( انطخ: البجاية كالشياية، ابغ كثيخ  أب4)
 (.74-11/71ـ) ج 1988 -ىػ  1408التخاث العخبي، الصبعة: األكلى 

 (.236، 11/182،)ج 317أحجاث سشة   السخجع الدابق( انطخ : 5)
 (.11/252، )ج339أحجاث  السخجع الدابق( انطخ: 6)
 (.11/305، )ج 360أحجاث  السخجع الدابق ( انطخ :7)
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فقج كلج  ؛عذخة مغ خمفاء بشي العباس ناه عاصخعرخ اإلماـ ابغ السقخغ كججكلسا تتبعشا   
كمات في بجاية كالية القادر باهلل الحؼ تػلى  الخبلفة بعج خمع الصائع هلل  ،في عرخ السعتزج

 ف تختيًبا زمشًيا كالتالي:ػ ببكخ، كمختّ  يأب

السعتزج ىػ أحسج بغ األميخ أبي أحسج بغ السػفق السمقب بشاصخ ديغ هللا، كلج في سشة  -1
كُتػفي سشة ، يغيتيغ كقيل ثبلث كأربعيغ كمائتيغ ، كبُػِيع بالخبلفة سشة تدع كسبعيغ كمأتثش

 .تيغائكثسانيغ كم تدع

في سشة تدع  كثسانيغ  ، كُبػيع لمخبلفة عبج هللا بغ السكتفي بغ السعتزج باّللَّ ىػ  السكتفي -2
 تدعيغ كمأتييغ.ك ، كتػفي سشة خسذ كمائتيغ

الفزل جعفخ بغ أحسج السعتزج باهلل، كلج سشة اثشتيغ كثسانيغ كمائتيغ، السقتجر باهلل: أبػ  -3
 .كُتػفي سشة عذخيغ كثبلثسائة ،خسذ كتدعيغ كمائتيغكُبػيع لمخبلفة سشة 

كُبػيع القاىخ باهلل: أبػ مشرػر دمحم بغ أحسج السعتزج باهلل، كلج سشة سبع كثسانيغ كمائتيغ،  -4
 ػفي سشة تدع كثبلثيغ كثبلثسائة.كتُ لمخبلفة سشة عذخيغ كثبلثسائة، 

كبػيع الخاضي باهلل: أبػ العباس دمحم بغ جعفخ السقتجر باهلل، كلج سشة سبع كتدعيغ كمائتيغ،  -5
كُتػفي  كعذخيغ كثبلثسائة،  استخمف بعج عسو ككانت خبلفتو سشتيغ ، اثشتيغلمخبلفة سشة 

 كثبلثسائة. كعذخيغسشة تدع 

بخاىيع بغ السقتجر بغ السعتزج، كلج سشة خسذ كتدعيغ كمائتيغ، الستقي باهلل: أبػ إسحاؽ إ -6
 .كُتػفي سشة سبع كخسديغ كثبلثسائة، سشة تدع كعذخيغ كثبلثسائة كبػيع لمخبلفة

السدتكفي باهلل: أبػ القاسع عبج هللا بغ السكتفي عمي بغ السعتزج، كلج سشة اثشتيغ كتدعيغ  -7
 ثسائة.كمائتيغ، كُتػفي سشة ثساف كثبلثيغ كثبل

السصيع هلل: أبػ القاسع الفزل بغ السقتجر جعفخ بغ السعتزج، كلج سشة إحجػ كثبلثسائة،  -8
 كُتػفي سشة ثبلث كستيغ كثبلثسائة.

الصائع هلل: أبػ بكخ عبج الكخيع بغ السصيع بغ السقتجر جعفخ بغ السعتزج، كلج سشة  -9 
 عذخيغ كثبلثسائة، كُتػفي سشة ثبلث كتدعيغ كثبلثسائة. 
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القادر باهلل: أبػ العباس أحسج بغ إسحاؽ بغ السقتجر جعفخ بغ السعتزج، كلج سشة ست  -10
كىي الدشة التي مات  كتػلى الخبلفة في سشة إحجػ كثسانيغ كثبلثسائة؛ كثبلثيغ كثبلثسائة،

 .(1) كُتػفي سشة اثشتيغ كعذخيغ كأربعسائة. فييا ابغ السقخغ،

جج أف االقتتاؿ كالتفػخؽ كػاف سػائجًا فػي الخبلفػة، كالزػعف كبالشطخ إلى األحػاؿ الدياسية ن  
كػػاف العشػػػاف الػاضػػح فييػػا، حيػػث ُيخمػػع الخميفػػة متػػى أراد الجشػػج؛ كيخجعػنػػو متػػى أرادكا، كالفػػتغ 

أك  ،أك يدػػجغ ،ل، فكػػاف االضػػصخاب الدياسػػي؛ يسػػػج بالخبلفػػة كيػػف شػػاء  فُيقتػػل الخميفػػةقػػكالقبل
 ؽ، كاالقتتاؿ بيغ الذيعة كالدشة. خّ يعدؿ، ناىيظ عغ ضيػر البجع، كالتف

 3الحياة الجتساعية -السقرج الثالث
إف تقمب األحػاؿ الدياسية، كضيػر الفتغ كاالضصخابات في الجكلة كاف ليا األثخ الكبيخ   

في الحياة االجتساعية، فذغمت الشاس عغ مرالحيع االقترادية، كأىجرت األمػاؿ لرالح 
ظ إلى ضعف اقتراد الجكلة، فطيخ الغبلء كاألكبئة، مسا أدػ الحخكب كالسذاحشات، فأدػ ذل

كقع ببغجاد غبلء عطيع كفشاء كثيخ عغ الحياة، فقاؿ ابغ كثيخ: " تخؾ أكشانيع بحثاً إلى بالشاس 
كفييا تأخخت ، كقاؿ: "(2)..." بحيث عجـ الخبد مشيا خسدة أياـ، كمات مغ أىميا خمق كثيخ

 . (3)."..ر بيااألمصار عغ بغجاد كارتفعت األسعا

كتدامغ مع ىحا التقمب الدياسي، ضيػر األكبئة، كالكػارث الصبيعة مغ زالزؿ، كسيػؿ كىجـ  
المرػص عمى  ت األسػاؽ كالسداجج، ككثخ اعتجاءُ لمسشازؿ، كغبلء أثَّخ عمى حياة الشاس، فأغمق

 .(4)القحط كالغبلء، كسػء الحياة االقترادية ببدب الشاس بالدبلح ليبلً 

                                                           

أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ  تاريخ بغجاد، ( انطخ تخاجع الخمفاء العباسييغ في :1)
 بيخكت -دار الغخب اإلسبلمي ، تحقيق: بذار معخكؼ، ىػ(463الخصيب البغجادؼ )الستػفى: 

(، تاريخ الخمفاء، 353 -11/28البجاية كالشياية )ج ( ، 2/520)جـ 2002 -ىػ 1422الصبعة: األكلى، 
جبلؿ الجيغ الديػشي ، تحقيق حسجؼ الجمخداش، مكتبة ندار مرصفى الباز، الصبعة: الصبعة األكلى: 

 (.294-286ـ، )ص2004-ىػ1425
 (.11/209( البجاية كالشياية، ابغ كثيخ )ج 2)
اف كثبلثسائػػػػػة (، أحػػػػػجاث سػػػػػشة سػػػػػبع كتدػػػػػعيغ كمػػػػػأتييغ كأحػػػػػجاث سػػػػػشة ثسػػػػػ11/124( السرػػػػػجر الدػػػػػابق، )ج3)

 (.11/150)ج
( 14/34( انطخ: السشتطع في تاريخ األمع كالسمػؾ، ابغ الجػزؼ، أحجاث سشة اثشيغ كثبلثيغ كثبلثسائة ) ج 4)

 بترخؼ.
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كالدشانيخ  كفي ىحه الدشة كقع غبلء شجيج ببغجاد حتى أكمػا السيتةابغ كثيخ: "قاؿ  
عمى الصخقات  ، بل يتخكػف خ الػباء في الشاس حتى كاف ال يجفغ أحج أحجاً ثُ ككَ  ...،كالكبلب

، كقاؿ: "جاء جخاد عطيع أكل (1)د"يعت الجكر كالعقار بالخب، كبِ مشيع الكبلبُ  فيأكل كثيخاً 
 . (2)"جار كالسدركعات كالثسارالخزخكات كاألش

اقترػػادية سػػيئة لمغايػػة، أثػػخت بػػجكرىا  كمػػغ ىػػحا العػػخض نجػػج أف السدػػمسيغ عاشػػػا أكضػػاعاً   
 عمى الحياة االجتساعية.  

 السصمب الثاني3 تخجسة اإلماـ ابغ السقخئ 
 3اسسو كندبو ككشيتو -السقرج األكؿ

 السقخغ الحافع َأُبػ بكخبياني، األصدمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف، ىػ   
كضبصيا فقاؿ:" ندبة إلى  (4)، كذكخ ابغ ناصخ الجيغ ندبو  لججه األعمى َزاَذاف(3)مدشج أصبياف

، كالشدبة ليا زاذاني، كأما األصبياني ندبة إلى بمجه (5)زاذاف؛ بحاؿ معجسة بيغ ألفيغ كآخخه نػف"
ِثييا كُمدشجىا  .(6)أصبياف التي كاف مغ كبار محجِّ

سعاني في األنداب فقاؿ:"  هكقج ذكخ    أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمى بغ عاصع بغ الدَّ

                                                           

 (، أحجاث سشة أربع كثبلثيغ كثبلثسائة.11/241( البجاية كالشياية:  ابغ كثيخ) ج1)
 ( كغيخىا.11/259( السرجر نفدو )ج 2)
(، تحقيق 268ىػ(، )ص430اف، أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إسحاؽ األصبياني)( تاريخ أصبي3)

 (. 524/ 8) جـ ـ، تاريخ اإلسبل1990سيج حدغ، دار الكتب العمسية، بيخكت
كالحاؿ السعجسة بيغ األلفيغ كفي آخخىا نػف، كىي قخية مغ قخػ بغجاد"،  معجع البمجاف  ؼاد "بفتح ال زااذااف3( 4)

(، كالشدبة ليا زاذني، المباب في تيحيب األنداب، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم 3/125)ج 
 –ىػ(، دار  صادر 630ابغ عبج الكخيع بغ عبج الػاحج الذيباني الجدرؼ، عد الجيغ ابغ األثيخ )الستػفى: 

 .2/5بيخكت ج 
كشاىع ، دمحم بغ عبج هللا )أبي بكخ( بغ دمحم ابغ ( تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ك 5)

ىػ(، 842أحسج بغ مجاىج القيدي الجمذقي الذافعي، شسذ الجيغ، الذييخ بابغ ناصخ الجيغ )الستػفى: 
 (4/255ـ) ج1993بيخكت، الصبعة: األكلى،  –تحقيق :دمحم نعيع العخقدػسي، مؤسدة الخسالة 

(، إكساؿ اإلكساؿ، دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ 267)ص ( تاريخ اصبياف ألبي نعيع األصبياني 6)
ىػ(، تحقيق: د. عبج القيـػ عبج 629شجاع، أبػ بكخ، معيغ الجيغ، ابغ نقصة الحشبمي البغجادؼ )الستػفى: 

 (.3/69ق،) ج 1410مكة السكخمة، الصبعة: األكلى، -ب الشبي، جامعة أـ القخػ ر 
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ابغ نقصة الحشبمي بدشجه  كنقل، (2)"سي، مغ أىل أصبيافاِص العَ  ،(1)انىاذَ دَ اف ابغ السقخؼ الاذَ زَ 
بغ ا ذافغ زادمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع ب أنو قاؿ:" (3)وُدْكيَ مخْ  عغ أحسج بغ مػسى بغ

 .(5)غ أىل أصبيافه مه الشدبة ِإلى عاِصع ججحى، ك (4)"سيأبػ بكخ يعخؼ بالعاِص غ السقخ 
، (7)، كابغ عداكخ الجمذقي(6): أبػ بكخ فقج نز عمى ذلظ أبػ نعيع األصبيانيككشيتو  

 ،(11)أبػ بكخ ابغ السقخغ"، فقالػا بعج ذكخ ندبو :"(10)، كالحىبي(9)، كابغ عبج اليادؼ(8)كابغ نقصة
  

                                                           

 (.9/416أصبياف، فشدبو إلى ججه األعمى. تاج العخكس )ج ( الداذاني السقخػء الحافع مدشج1)
ىػ(، تحقيق: 562( األنداب، عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي الدسعاني السخكزؼ، أبػ سعج )الستػفى: 2)

عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسي اليساني كغيخه، مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر آباد، الصبعة: 
 (.227/ 6ـ،) ج  1962 -ىػ  1382األكلى، 

( مْخَدَكْيو: بفتح السيع، كحكى ابغ نقصة كدخىا عغ بعس األصبيانييغ، كضسيا بعُزيع، كأشمقيا 3)
السرشف)أؼ الحىبي( مغ غيخ تقييج، كالخاء ساكشة، كالجاؿ السيسمة مزسػمة، كالػاك ساكشة، كالسثشاة تحت 

، البغ ناصخ أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع مفتػحة، تمييا ىاء. انطخ: تػضيح السذتبو في ضبط
 (.8/110) ج  الجيغ 

( التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج، دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ شجاع، أبػ بكخ، معيغ الجيغ، ابغ 4)
الصبعة:  ىػ(، تحقيق: كساؿ يػسف الحػت،  دار الكتب العمسية،629نقصة الحشبمي البغجادؼ )الستػفى: 

(. العاصسي: كىي بَفْتح اْلعيغ َكبعج اأْللف َصاد ُمْيسَمة 27ـ،)ص  1988 -ىػ  1408الصبعة األكلى 
 َكِفي آخخَىا ِميع.

 (.304/ 2( المباب في تيحيب األنداب البغ األثيخ )ج 5)
 (.267( تاريخ أصبياف )ص6)
 (.51/220( تاريخ دمذق )ج 7)
 (.27ج البغ نقصة )صي( التقي8)
 (.3/150( شبقات عمساء الحجيث البغ عبج اليادؼ )ج 9)
 (.3/121( تحكخة الحفاظ، الحىبي، )ج10)
(، تاريخ دمذق، أبػ القاسع عمي بغ حدغ السعخكؼ 267( تاريخ أصبياف ألبي نعيع األصبياني، )ص11)

ج ي(، التقي51/220ـ، )ج1995ق، تحقيق: عسخك بغ غخامة العسخؼ، دار الفكخ، 571بابغ عداكخ
(، شبقات عمساء الحجيث، ابغ عبج اليادؼ، )ج 27عخفة ركاة الدشغ كاألسانيج البغ نقصة، )ص لس
 -ىػ1419(، تحكخة الحفاظ ، دمحم بغ أحسج الحىبى، دراسة كتحقيق: زكخيا عسيخات، الصبعة األكلى 3/165

 (.2/121لبشاف،)ج -ـ، دار الكتب العمسية بيخكت1998
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 ، كاشتيخ بيحا االسع؛ أؼ بابغ السقخغ.(1)خغ قْ السُ ك  

أتى بعجه، كأبي نعيع األصبياني،  ـأ ًا لوككل  َمغ تخجع لو أثبت ذلظ سػاء أكاف معاصخ   
، فيحا ابغ (2)كابغ عداكخ، كابغ الجػزؼ، كابغ عبج اليادؼ، كالحىبي، كغيخىع قالػا: ابغ السقخغ 

بغ السقخغ، ركػ القخاءة عغ عبج الخحسغ بغ اعاصع أبػ بكخ دمحم بغ عمي بغ " الجدرؼ قاؿ:
 .(3)"عبج هللا ابغ أخي اإلماـ

كىحا يجؿ  عمى أفَّ أبا بكخ ابغ السقخغ كاف عالسًا بالقخاءات كأسخارىا، تتمسح عمى يج كبار   
 إليو الخِّحاؿ ألخح القخاءة عشو. القخاء حتى أصبح مقخئًا مػصػًفا بيا، ُتذج  

اؿ حا العخض كالتشقل في كتب العمساء فيػ  كبعج ى   ابغ السقخغ محجث أصبياف اإلماـ الخَّحَّ
الحافع الثقة أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف األصبياني الخازف السذيػر 

عمى صفحة مخصػشة كتابو األكلى ببياف كشيتو كاسسو كندبو،  ؛ كىػ ما ثبت يقيشاً بابغ السقخغ 
 .   (4)ىكحا تخجع لو صاحب االستقخاء الكبيخ اإلماـ الحىبيكأيزًا 

   

 

  

                                                           

القاؼ كفي آخخىا راء ىحه الشدبة إلى قخاءة القخآف كإقخائو، كاُشتيخ بيا جساعة بزع السيع كسكػف  الُسْقخئ3( 1)
مغ السحجثيغ مشيع أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف بغ السقخغ األصبياني، انطخ: 

 (.3/248المباب في تيحيب األنداب البغ األثيخ) ج
(، كاكساؿ االكساؿ البغ نقصة) ج 1/27يج، البغ نقصة ،)ج ج لسعخفة الدشغ كركاة السداني( انطخ: التقي2)

(،  تاريخ 7/452(، الكامل في التاريخ، ابغ األثيخ) ج 51/220(، تاريخ دمذق البغ عداكخ،)ج 3/69
، السعخكؼ بابغ السدتػفي )الستػفى:  إربل، السبارؾ بغ أحسج بغ السبارؾ بغ مػىػب المخسي اإِلْرِبِمي 

ي بغ سيج خساس الرقار، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار الخشيج لمشذخ، العخاؽ، ىػ(، تحقيق: سام637
 (.3/121(، تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج 12/381(، سيخ أعبلـ الشببلء لمحىبي )ج 2/633ـ،) ج1980

( غاية الشياية في شبقات القخاء، شسذ الجيغ أبػ الخيخ ابغ الجدرؼ، دمحم بغ دمحم بغ يػسف، )الستػفى: 3)
 (.2/204ق،) ج 1351ىػ(، الشاشخ: مكتبة ابغ تيسية، الصبعة األكلى 833

 (.3/121( تحكخة الحفاظ، الحىبي،)ج4)
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 3مػلجه كنذأتو ككفاتو -السقرج الثاني 
، كال يػجػػج (1)ىػػػ285ُكِلػػج اإلمػػاـ أبػػػ بكػػخ ابػػغ السقػػخغ فػػي نيايػػة القػػخف الثالػػث سػػشة  مػلػػجه3 -1 

 خبلؼ عمى سشة كالدتو.
 3 (2)نذأتو -2

مسيػػػة، أثػػػخت فػػػي تكػػػػيغ شخرػػػيتو العمسيػػػة، فجػػػالذ عػػػاش اإلمػػػاـ ابػػػغ السقػػػخغ فػػػي بيئػػػٍة ع  
ا لكتػػب ككػػاف خازًنػػالخػػازف، قػػاؿ الػػحىبي: " بكػػخ يأبالعمسػػاء، فقػػاـ بػػيغ الكتػػب خازنػػًا ليػػا؛ فُمِقػػب بػػ

كىػ أّكؿ مػغ  (؛ق 385)الراحب ِإْسَساِعيل ْبغ َعبَّاد بغ عباس، الراحب َأُبػ القاسع، الستػفى:
با، كّسساه الّراحب، فغمب َعَمْيوِ ألّنو صحب مَؤيَّج ا ؛ُسّسي بالراحب  .(3)"لجكلة مغ الرِّ

، كبغيخ كاسصة، بل (4)ككاف أبػه مغ ركاة الحجيث، كقج ثبتت ركايتو عغ أبيو بػاسصة  
حجثشا أبػ عخكبة، حجثشا ابغ السقخغ،  بأعمى صيغ التحجيث، كمثالو ما ركاه ابغ عجؼ فقاؿ:"

قخأت بخط كالجؼ إبخاىيع بغ ا عغ أبيو كجادة فقاؿ :" ، كركػ أيًز (5)حجثشا أبي، حجثشا ابغ لييعة
  .(6)..."عمي

خ الصيب في تكػيغ كاف لو األث ؛فيوكتخعخع ة الرالحة كالدمغ الحؼ ُكِلج ىحه البيئ  
حيث عاصخ كبار السحجثيغ في القخف الثالث كالخابع، فراحب كبار شخريتو العمسية؛ 

                                                           

 .288(، تخجسة 31/470)ج  ( سيخ أعبلـ الشببلء،1)
(، شبقات عمساء 6/227(، األنداب، الدسعاني، )ج 2/267( تاريخ أصبياف، أبي نعيع األصبياني )ج 2)

ىػ(، تحقيق: أكـخ  744دمحم بغ أحسج بغ عبج اليادؼ الجمذقي الرالحي )الستػفى: الحجيث، أبػ عبج هللا 
 1417لبشاف، الصبعة: الثانية،  –البػشي، إبخاىيع الديبق، مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، بيخكت 

 (.470/ 31(، سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي، )ج3/165ـ، )ج  1996 -ىػ 
 .288(، تخجسة 31/470)ج محىبي ء لسيخ أعبلـ الشببل( 3)
( انطخ: كتاب المصائف مغ عمـػ السعارؼ، دمحم بغ عسخ بغ أحسج بغ عسخ بغ دمحم األصبياني السجيشي، أبػ 4)

ىػ(، مخصػط ُنذخ في بخنامج جػامع الكمع السجاني التابع لسػقع الذبكة اإلسبلمية، 581مػسى )الستػفى: 
 .(922ـ، )ص 2004الصبعة: األكلى، 

 (.251/ 5( الكامل في ضعفاء الخجاؿ، ابغ عجؼ،)ج5)
(كالحجيث ىػ: قخأت بخط كالجؼ إبخاىيع بغ عمي قاؿ ثشا 1/236( تاريخ أصبياف، أبػ نعيع األصبياني )ج 6)

؛ فإف دمحم بغ عسخ أخػ ُرْسَتُة، ثشا أبػ داكد، ثشا عسخاف القصاف، عغ قتادة، عغ أنذ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: "قيمػا
(، كابغ 28(، حجيث رقع )1/13الذيصاف ال يقيل" كتخخيج الحجيث: ركاه الصبخاني في السعجع األكسط )ج 

 (.647(،حجيث رقع )206السقخغ في معجسو)ص 
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بذخ محسُج بُغ أحسَج بغ  يب، كألحافع الشيدابػرػّ عمى الحديغ بغ عمى اي أبالسحجثيغ، أمثاؿ 
كالبي حّساد ، كأبي يعمى (2)، كأبي جعفخ الصَّحاكؼ فدسع مشو شخح معاني اآلثار(1)عكغيخى الج 

ذ نْ معخفة كأُ  ت لوطيخ ف ،(3)الَسػصمي؛ فخكػ عشو السدشج، كأدرؾ الذيػخ كالعمساء كسسع مشيع
، مدانيج كأصػؿ صاحبَ ًا، أميش ثقةً ًا؛ كبيخ  اً محجثفأصبح  فاظ،بالحجيث لكثخة ما سسع بقخاءة الحُ 

، فاشتيخ براحب الخحمة الػاسعة، ألنَّو (4)فكاف ُمدِشُج أصبياف، كمفتييا كإماـ مدججىا الجامع
دسع في ، كغيخىا مغ البمجاف، فكالعخاؽ ،كمرخ ،الذاـشاؼ في الببلد فجخل مكة، كالسجيشة، ك 

مغ إبخاىيع بغ دمحم بغ ؿ سساعو عمى رأس الثبلثسائة، فدسع ، فكاف أك قخيب مغ خسديغ مجيشة
 .(5)"ىػ أكؿ مغ كتبت عشوكقاؿ:"  الحدغ بغ َمت َػْيو

، (7)، كىسا أكبخ مشوعبج هللا بغ جعفخ ، كأبػ الذيخ(6)أبػ إسحاؽ بغ حسدةعشو  جثح  
ْيسي ث، كأبػ نعيع األصبياني، كىسا (8)كحسدة الدَّ ث ابغ الُسحجِّ  أصغخ مشو.؛ الُسحجِّ

مغ السعمػـ عشج السحجثيغ أنو ال يشبل الخجل إال إذا أخح العمع عسغ فػقو كعسغ دكنو ك   
ال يشبل الخجل مغ أصحاب الحجيث حتى يكتب عسغ  كعسغ ىػ مثمو، قاؿ ككيع بغ الجخاح:"

 .(9)ىػ فػقو كعسغ ىػ مثمو، كعسغ ىػ دكنو"
                                                           

 (476، 2(، شبقات عمساء الحجيث، ابغ عبج اليادؼ، )ج 6/227( األنداب، ألبي سعج الدسعاني، )ج1)
 (.8/524( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي،)ج 2)
 (.14/179( سيخ أعبلـ الشببلء )ج 3)
بيجؼ 4) ( تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، السمّقب بسختزى الدَّ

 (.3/133ىػ، )ج  1414بيخكت، الصبعة: األكلى ، –ىػ(، دار الفكخ 1205)الستػفى: 
قاؿ: حجثشا أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ دمحم بغ الحدغ بغ أبي  ( حيث665( انطخ: معجع ابغ السقخغ سشج رقع )5)

الحدغ إماـ جامع أصبياف كىػ أكؿ مغ كتبت عشو الحجيث سشة اثشتيغ كثبلثسائة، كلعّل كاف الدساع في 
(، كىحا اإلماـ تػفي في 7/135رأس الثبلثسائة، ثع تمتيا الكتابة في سشة اثشتيغ ثبلثسائة، تاريخ دمذق )ج

 (.31/470يخ أعبلـ الشببلء، الحىبي ، )جق، ػد302سشة 
ىػ، انطخ: تاريخ أصبياف ألبي 353( َأُبػ ِإْسَحاؽ ب إبخاىيع  بغ حسدة  األصبياني، محجث، أصبياف، مات 6)

 (.240نعيع األصبياني، )ص
 (.8/524( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي، )ج 7)
ق، انطخ: تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج 427( حسدة بغ يػسف بغ إبخاىيع بغ مػسى بغ إبخاىيع الديسي 8)

9/424.) 
( مقجمة ابغ الربلح، عثساف بغ عبج الخحسغ، أبػ عسخك، تقي الجيغ السعخكؼ بابغ الربلح )الستػفى: 9)

بيخكت، سشة الشذخ:  –سػريا، دار الفكخ السعاصخ  -ىػ(، تحقيق: نػر الجيغ عتخ، دار الفكخ643
 (.249ـ،)ص 1986 -ىػ 1406
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د عمى شمبة ، كقرجه شمبة العمع، فاتخح (1)ككتب عشو أقخانو   مدتسمًيا لمحجيث، فذجَّ
خاف خ  أبي سعيج بغ الفَ  الحجيث، كعشَّف عمييع بحجبيع عغ الذيخ، فكتب الراحب إسساعيل إلي

، يبيغ شكػػ امدتسمي أبي بكخ بغ السقخغ رحسو هللا كتابً  (2)إِلْسَتَخاَباِذؼابدبب أبي الخبيع 
ا سعخكؼ بأبي الخبيع في ترييخه حجابً حزخكا يذكػف ال-حاشيع هللا  -ساعة مغ حسمة اآلثارج

 .  (3)...  بيشيع كبيغ الدساع مغ أبي بكخ بغ السقخغ أعده هللا كحجازاً 

 كفاتو3 -1

السحجثيغ كاف مغ كثبلثسائة، في أصبياف، ف في شػاؿ سشة إحجػ كثسانيغيػـ االثشيغ ػفي تُ   
 خيف.، قزاىا في شمب الحجيث الذ(4) ست كتدعيغ سشة ، عغخيغسِّ عَ السُ 

  

                                                           

 (.51/221مذق )ج ( تاريخ د1)
( أبػ الخبيع دمحم بغ عبجكس تػفي ِبإْسَتَخاَباَذ سشة تدع كتدعيغ كثبلثسائة، انطخ: تاريخ جخجاف، حسدة بغ 2)

بيخكت، الصبعة الثالثة،  –يػسف أبػ القاسع الجخجاني،  تحقيق : د. دمحم عبج السعيج خاف ، عالع الكتب 
ثع الدكػف، كفتح التاء السثشاة مغ فػؽ، كراء، كألف، (، كاستخاباذ: بالفتح 457ق، )ص1981 –ق 1401

كباء مػحجة، كألف، كذاؿ معجسة: بمجة كبيخة مذيػرة أخخجت خمقا مغ أىل العمع في كل فّغ، كىي مغ 
 (.176، 1/175أعساؿ شبخستاف بيغ سارية كجخجاف في اإلقميع الخامذ. معجع البمجاف )ج

 ( 51/223بغ عداكخ،) ج ( انطخ: نز الكتاب في تاريخ  دمذق ، ا3)
(، سيخ ػأعبلـ 3/121(،  تحكخة الحفاظ ، الحىبي ،)ج 6/227(، األنداب )ج267/ 2( تاريخ أصبياف )ج4)

ىػ(، تحقيق : دمحم بغ  عيادؼ بغ عبج الحميع ، مكتبة 748الشببلء، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج الحىبي )
،)ج دة الشحخ في كفيات أعياف الجىخ(، قبل10/220ـ،)ج 2003ىػػ،1424الرفا، الصبعة األكلى 

ىػ(،  دار 911( شبقات الحفاظ ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الديػشي )الستػفى: 3/248
 (.388ق،)ص 1403بيخكت، الصبعة: األكلى،  –الكتب العمسية 
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 3عقيجتو كمحىبو الفقيي -السقرج الثالث
في عرخه أرخت الفتشة ذيػليا، فامُتِحغ األئسُة مغ السحجثيغ كغيخىع، فسشيع مغ أجاب   

 عمى عقيجة األمة كمشيجيا. ؛ كمشيع مغ امتشع، فكاف ليا أثٌخ سمبيخػًفا

شيجًا، كعمى محىب فكاف اإلماـ السحجث ابغ السقخغ مغ أىل الدشة كالجساعة عقيجة كم    
محىبي في األُصػؿ زرعة؛ فيػ حشبمي السحىب، فقاؿ محجثًا عغ نفدو: " ياإلماـ أحسج كأب

لمراحب إسساعيل بغ عّباد: أنت رجل ُمْعِتِدلّي ، كقج قيل (1)"محىب أحسج بغ حشبل كأبي ُزْرعة
أىا أف ببابو رجبًل ، كالخؤيا التي ر كابغ السقخغ محّجث، كأنت تحّبو، فقاؿ: إنو كاف صجيق كالجؼ

 .(2)صالحًا، فمسا فتح الباب كججه ابغ السقخغ 

كبالشطخ إلى قػؿ الراحب إسساعيل بغ عباد؛ كحبو البغ السقخغ مع االختبلؼ في   
 العقيجة،  تبيغ يقيشًا أنو عمى شخيقة أىل الدشة كمغ سار عمييا مغ أىل الحجيث.

الجساعة، إيخاده لؤلحاديث السؤكجة ليا كيجلل عمى صجؽ انتسائو إلى عقيجة أىل الدشة ك   
 كأحاديث الخؤية كالرفات، كأحاديث أف اإليساف يديج كيشقز، كغيخىا.  

  

                                                           

 كأئسة الحجيث.(، *كاإلماـ أحسج كأبػ زرعة الخازؼ مغ أعبلـ الدشة 8/524( انطخ: تاريخ اإلسبلـ )ج 1)
 (.8/524( تاريخ اإلسبلـ لمحىبي )ج 2)
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 السصمب الثالث3 حياة اإلماـ ابغ السقخئ العمسية
 3شيػخو كتالميحه -السقرج األكؿ

و: أنو تعجد شيػخ كتبلميح اإلماـ ابغ السقخغ بدبب رحبلتو الػاسعة، فقاؿ محجثًا عغ نفد 
، فكثخ الذيػخ كالتبلميح، (1)شاؼ الذخؽ كالغخب أربع مخات، فدسع في أكثخ مغ خسديغ مجيشة

رحسو هللا )بدب ذلظ، كسأذكخ الذيػخ كالتبلميح مغ كتب التخاجع إف شاء هللا، كسا ذكخىع الحىبي 
 بالتبلميح. أثّشيبذيػخو كس كسأذكخ بعزيع إف شاء هللا، مبتجئاً ، (تعالى

 3(2)شيػخو -1

 ذكخ ابغ عداكخ، كالحىبي، كغيخىع جسمة مغ الذيػخ لئلماـ ابغ السقخغ، قاؿ ابغ عداكخ: 

، (6)مكـخ عدكخبك  ،(5)افحَ سَ كىَ  ،كأصبياف ،صلػْ كالسَ  ،(4)افكحخَّ ، (3)قةكالخَّ ، كسسع بحمب"

                                                           

 .(401، 16/400سيخ اعبلـ الشببلء)ج ( 1)
(،  تحكخة 398، 397/ 16(، سيخ أعبلـ الشببلء الحىبي )ج 51/23( تاريخ دمذق، ابغ عداكخ )ج 2)

 (.121/ 3الحفاظ، الحىبي )ج
عمػمة، عمى جانبي الفخات، ككل أرض إلى جانب كاد بفتح أّكلو كثانيو كتذجيجه، مجيشة بالعخاؽ م الَخقة3( 3)

يشبدط عمييا الساء أياـ السّج، ثع يشحدخ عشيا، فتكػف مكخمة لمشبات، فيي رّقة؛ كبحلظ سّسيت السجيشة. 
انطخ: معجع ما استعجع مغ أسساء الببلد كالسػاضع، أبػ عبيج عبج هللا بغ عبج العديد بغ دمحم البكخؼ 

 (.5/410(، معجع البمجاف )ج2/666ىػ(، )ج 487األنجلدي )الستػفى: 
َخاف( 4) : بفتح أّكلو كتثقيل ثانيو: كػرة مغ كػر ديار مزخ معخكفة،  كىي مجيشة عطيسة مذيػرة مغ جديخة حا

. انطخ: معجع ما استعجع مغ أسساء الببلد كالسػاضع)ج  أقػر، ىي عمى شخيق السػصل كالذاـ كالخـك
 (.2/235(، كمعجع البمجاف )ج 2/435

: بالياء كالسيع السفتػحتيغ كالحاؿ السشقػشة بعجىا نػف، كىي أشيخ مجف الجباؿ عمى شخيق الحجاج ىاساحااف( 5)
(، كىي مػجػدة اآلف في إيخاف 647/ 5كالقػافل، يشدب إلييا كثيخ مغ العمساء. األنداب، الدسعاني، )ج

مى الصخيق التجارؼ بيغ الخافجيغ كالذخؽ. مشصقة الجباؿ)ميجيا القجيسة( كىي مغ السجف القجيسة، كىي ع
 ، السػقع:7/6/2019الذبكة العشكبػتية، تاريخ االشبلع: 

 (https://ar.wikipedia.org/wiki كأما ىسجاف: بفتح الياء كسكػف السيع ك فتح الجاؿ ،)ىسحاف_)إيخاف /
الشدبة ليا ىسجاني. السيسمة، ىي مشدػبة إلى ىسجاف، كىي قبيمة مغ اليسغ  في قبيمة في اليسغ، ك 

 ( كالشدبة ليا 13/419األنداب،)
ـ( 6) ُخ ُمْكخا : بزع السيع، كسكػف الكاؼ، كفتح الخاء، كىػ مفعل مغ الكخامة: كىػ بمج مذيػر مغ نػاحي عاْدكا

 (.124 -4/123خػزستاف، يشدب إلييا جساعة مغ أىل العمع، انطخ: معجع البمجاف )ج 
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ة كجسع معجع أسساء شيػخو في أربع ،كغيخىا مغ البمجاف ،كالبرخة ،(2)يخابدِ كبَ  ،(1)ختَ دْ تُ ك 
؛ أك أكثخ إف دعت لذيخ كاحج مغ كل مجيشة سسع بيا ، كسأذكخىع كالتالي متخجساً (3)"أجداء

 :الحاجة لحلظ 
 مغ3سسع أصبياف3  -أكلا 

 خ السجيشييْ را دمحم بغ نُ   -1

مات سشة خسذ كثبلثسائة، قاؿ أبػ نعيع: ، أبػ عبج هللا القخشّي. دمحم بغ نريخ بغ أباف السجيشي
 .(4)ثقة
 (5)جيقا خْ عمي الفا  دمحم بغ -2

ْيو -3  .كعجة بأصبياف ،إبخاىيع بغ ماتُّػا

 ببغجاد سسع مغ3 -ثانياا 

يل ْبغ سمسة ابغ أابِّي غيالف -4  .ُعساخ ْبغ إِّْسسااعِّ

يل  مات ِفي ذؼ الحجة مغ ، ثقة، ْبغ سمسة السعخكؼ بابغ َأِبي غيبلف الثقفي ُعساخ ْبغ إِّْسسااعِّ
 . (6)سشة تدع كثبلثسائة

 . بغ الحدغ الُرػفيأْحساج  -5
 .حامج بغ شعيب البْمخي، كشبقتيع ببغجاد -6

  
                                                           

كفتح التاء األخخػ، كراء: أعطع مجيشة بخػزستاف اليـػ كافتتحت في عيج عسخ : بالزع ثع الدكػف، ُتْدتاخ( 1)
 (.31-2بغ الخصاب كبيا قبخ البخاء بغ مالظ رضي هللا عشو. انطخ: معجع البمجاف )جا

يخ (2) : بفتح الباء الثانية، ككدخ الديغ السيسمة، كياء ساكشة، كراء: بمجة مغ نػاحي األىػاز. انطخ: معجع باابدِّ
 (.1/308مجاف )جالب

 (.51/220( تاريخ دمذق، ابغ عداكخ )ج3)
 (. 7/96( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج 4)
ْخقاجي( 5) : بفتح الفاء كالقاؼ بيشيسا الخاء الداكشة، كفي آخخىا الجاؿ السيسمة، ميحه ندبة إلى فخقج. األنداب الفا

 (.10/194)ج
ىػ(، تحقيق: 463أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )  ( تاريخ بغجاد، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ6)

ـ،  2002 -ىػ 1422بيخكت، الصبعة: األكلى،  –الجكتػر بذار عػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسبلمي 
 (.13/72)ج
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 السػصل سسع مغ3 -ثالثاا 

 . (1)صاحب السدشج، كركى عشو يعمى ػأب -7

 . ، أبػ يعمى السػصمّي الحافعأحسج بغ عمي  بغ السثشي بغ يحيى بغ عيدى بغ ىالؿ الَتسيسي  

مات سشة سبع  جؽ كاألمانة، حدغ األدب،، كالسعجع، ثقة مأمػف، مغ أىل الرصاحب الُسْدَشج
 .(2)كثبلثسائة

  مغ3 األىػاز سسع -رابعاا  

الحافع، كاسسو: عبج  (3)أبػ دمحم األىػازؼ الَجَػاِليِقي  بجاف بغ أحسج بغ مػسى بغ زياد، عا  -8
 .(4)خ، كلو تدعػف سشة كأشيشة ست كثبلثسائةمات في آخخ س، أحج الحفاظ األثبات، هللا، َفُخفِّف

 .عخكبة مغ أبي 3 سسع(5)حَخاف -خامداا 

ثقة، حافع، مذار إليو، ارتحل إلى العخاؽ  ،عخكبة الحديغ بغ دمحم بغ مػدكد الحخاني أبػ -9
 .(6)ابغ السقخغ األصبيانياإلماـ كالحجاز، كلو ترانيف كثيخة ، أكثخ عشو 

  مغ3 الكػفة3 سسع -سادساا 

مي -10  .عبج هللا بغ زيجاف الباجا

                                                           

 (.7/453( الكامل  في التاريخ، ابغ األثيخ،) ج 1)
 (.7/112اإلسبلـ ، الحىبي ،  )ج (، تاريخ151( التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج ، ابغ نقصة ،)ص 2)
ػاالِّيقي( 3) : بفتح الجيع كالػاك ككدخ البلـ بعج األلف كسكػف الياء السشقػشة مغ تحتيا باثشتيغ كفي آخخىا الجا

ىحه الشدبة إلى الجػاليق جسع جػالق كىي األكعية، كلعل بعس أججاد السشتدب إلييا كاف يبيعيا  -القاؼ 
لشدبة ابػ دمحم عبج هللا بغ أحسج بغ مػسى بغ زياد الجػاليقي العدكخؼ السعخكؼ أك يعسميا كالسذيػر بيحه ا

بعبجاف مغ أىل عدكخ مكـخ كاف أحج ائسة الحجيث. انطخ: الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، نرخ 
( 4/1454ىػ(، تحقيق: أحسج عبج الغفػر عصار)ج393إسساعيل بغ حساد الجػىخؼ الفارابي )الستػفى: 

 (.3/368عشى الجػالق، ك)األنداب، )جلبياف م
 (.7/104(، تاريخ االسبلـ لمحىبي )ج 11/16( تاريخ  بغجاد، الخصيب البغجادؼ )ج4)
بتذجيج الخاء كآخخه نػف ىي مجيشة عطيسة مذيػرة عمى شخيق السػصل كالذاـ)معجع البمجاف  حخ اف3( 5)

حاليًا جشػب شخؽ تخكيا عشج مشبع نيخ البميخ (، كحخاف مجيشة قجيسة في ببلد ما بيغ الشيخيغ تقع 2/235ج
 ، السػقع:7/6/2019أحج ركافج نيخ الفخات. الذبكة العشكبػتية، تاريخ االشبلع: 

 (https://ar.wikipedia.org/wiki /)حخاف_)تخكيا( 
 (.458رشاد ، الخميمي،)ص ( اإل6)
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،عابْ كىػ   مي  زيغ ْبغ الخبيع ْبغ قاصاغ الباجا ْيج ْبغ را ْيجاف ْبغ ُبخا أحج ، أبػ دمحم الكػفيّ  ج ّللَا ْبغ زا
تػفي يػـ الجسعة كقت  ككاف ثقة، ُحّجة، ،كُكِلج سشة اثشتيغ كعذخيغ كمائتيغ الثقات كالُعّباد،

 . (1)ثبلثة عذخ كثبلثسائة سشة الّدكاَؿ لثبلث عذخة َخَمت مغ ربيع األكؿ،

 .(2)عيانِّ قا عمي بغ العباس السا  -11

 : 3 سسع مغُتْدتاخا  -سابعاا   

 .أحسج بغ يحيى الحافع  -12

، الحافع الكبيخ، أبػ جعفخ أحسج بغ يحيى بغ زىيخ الت ْدَتخؼّ  ،أحسج بغ يحيى الحافعكىػ  
تاج  أبػ جعفخ كقاؿ ابغ السقخؼ فيو: حجثشا، عمع الحفاظ، كاف حجة حافًطا كبيخ الذأف

 .(3)ُتػفي سشة عذخ كثبلثسائة سحجثيغ،ال
  مكة سسع مغ3 -ثامشاا 

 . داعي  إسحاؽ بغ أحسج الخُ  -13

، إماما في السقخغ  اإلماـ ، أبػ دمحم الخداعّي السّكيّ إسحاؽ بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ نافع 
 .(4)ثساف كثبلثسائة سشة ُتُػّفي بسّكة يػـ الجسعة ثامغ رمزافقخاءة السكييغ، ثقة حجة، 

 .ابغ السشحر -14
َماـ أبػ َبْكخ الشَّْيدابػرّؼ الفقيو، صاحب الّترانيف، دمحم ْبغ إبخاىيع ْبغ السشحركىػ    ، اإْلِ

، كىشاؾ اختبلؼ عمى سشة كفاتو، صادؽٌ  عجؿٌ ، يا في الفقوصشَّف ُكُتًبا لع ُيرشَّف مثمُ ، نديل مّكة
سَّج بغ يحيى بغ عسار لِقيو سشة أِلَف ُمحَ ، كىحا ليذ بذيء، تدع َأك عذخ كثبلثسائةفقيل سشة 

، كنقل الحىبي عغ أبي الحدغ ابغ القصاف الفاسي كفاتو سشة ثسانية عذخ ِسّت عذَخة كثبلثسائة

                                                           

 (. 7/265( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي،  )ج1)
السيع كالقاؼ بعجىسا األلف ككدخ الشػف كفي آخخىا العيغ السيسمة، ىحه الشدبة إلى : بفتح الساقانِّعى(  2)

يعشى الخسار، كمذيػر بيا، ألنو كاف  يبيع الُخسخ في  -كىػ جسع مقشعة التي تختسخ بيا الشداء -السقانع
 (.385 -12/384ق(. األنداب )ج 306الكػفة كركػ عشو ابغ السقخغ مات )

(، العبخ في خبخ مغ غبخ، الحىبي)ج 7/152(، تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج 3/52ني )ج ( األنداب، الدسعا3)
 (14/362(، سيخ أعبلـ الشببلء )ج 1/459

 (.7/120(، تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج 199ج لسعخفة ركاة األسانيج، البغ نقصة)ص ي( التقي4)
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لعقيمي، كىػ مغ باب إلى ا، عجٌؿ صادٌؽ، كال يمتفت لكبلـ الُسَجِخحيغ، ألنو مشدػب (1)كثبلثسائة
 . (2)كبلـ األقخاف؛ فيصػػ كال يخكػ 

 .خبيعدمحم بغ ال -15

  .كغيخىعجي، شا السفزل بغ دمحم الجا  -16

 : قجس سسع مغسبيت ال -تاسعاا 

 عبج هللا بغ دمحم بغ سمع. -17

ثقة  (4)الفخيابي (3)بغ حبيب بغ عبج الػارث أبػ دمحم السقجسي عٍّ مْ عبج هللا بغ دمحم بغ سا  
 ق.310أؼ بعج  ،(5)عابج، كصفو ابغ السقخغ بالربلح كالجيغ، مات سشة نيف كعذخة كثبلثسائة

 بجمذق سسع مغ3 -عاشخاا 

 .خيعبكخ بغ خُ  ػأب -18 

ْيع   ْبغ دمحم ْبغ َعْبج السمظ ْبغ مخكاف، َأُبػ َبْكخ الُعَقْيمّي الّجمذقّي، ُتُػّفي لدتٍّ  دمحم ْبغ ُخخا
 .(6)رستة عذخ كثبلثسائة، كىػ صجكؽ مذيػ سشة بقيغ مغ ُجَساَدػ اآلخخة 

                                                           

(، الػافي بالػفيات، صبلح 14/492ي)ج (،سيخ اعبلـ الشببلء، الحىب7/344( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي)ج1)
ىػ(،تحقيق: أحسج األرناؤكط كتخكي مرصفى، دار إحياء 764الجيغ خميل بغ أيبظ بغ عبج هللا الرفجؼ )

(،شبقات الذافعية الكبخػ، تاج الجيغ عبج الػىاب بغ 1/250ـ ،)ج 2000 -ىػ1420بيخكت، –التخاث 
 الصشاحي د. عبج الفتاح دمحم الحمػ، ىجخ لمصباعة ىػ(،تحقيق: د. محسػد دمحم771تقي الجيغ الدبكي )

 (102ج/3ىػ، )1413كالشذخ كالتػزيع، الصبعة: الثانية، 
( ميداف االعتجاؿ في نقج الخجاؿ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىبي 2)

لبشاف، الصبعة:  –باعة كالشذخ، بيخكت ىػ(، تحقيق: عمي دمحم البجاكؼ، دار السعخفة لمص748)الستػفى: 
 (.3/450ـ) ج  1963 -ىػ  1382األكلى، 

( بفتح السيع كسكػف القاؼ ككدخ الجاؿ كالديغ السيسمتيغ، ىحه الشدبة إلى بيت السقجس، األنداب لمدسعاني 3)
 (.12/389)ج

لسػحجة، ىحه الشدبة إلى فارياب، ( بكدخ الفاء كسكػف الخاء ثع الياء السفتػحة آخخ الحخكؼ كفي آخخىا الباء ا4)
 ( 10/204ىي بميجة بشػاحي بمخ، كيشدب إلييا الفخيابي، األنداب) ج

(، سيخ أعبلـ الشببلء 32/194(، تاريخ دمذق، ابغ عداكخ،)ج10/208( األنداب، الدسعاني )ج5)
 (.14/306)ج

تحقيق يػسف الجخيل ، دار الغخباء، ق( ، 378( األسامي كالكشى، دمحم بغ دمحم بغ أحسج الكخابيدي )الستػفي 6)
 (7/313(، تاريخ اإلسبلـ )ج52/398(، تاريخ دمذق )ج 2/244ـ، )ج 1994الصبعة األكلى 
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 .غ عبيج بغ فياضسعيج دمحم بغ أحسج ب ػأب -19 

  .العباس دمحم بغ صالح بغ أبي عرسة ػأب  -20

 . الحدغ دمحم بغ عػف الػحيجي بػأ -21

 .بغ أحسج بغ عسارة العصاردمحم  الحدغأبػ  -22

 .بالجيع بغ شاَل  ػأب -23

 .أحسج بغ ىذاـ بغ عسار -24

 .دمحم بغ حامج اليحياكي  -25

 .عبج هللا اليخكي كغيخىع ػكأب -26

  حمب سسع مغ3 -ذخحادي ع

كاف ، نديل حمب، ك (1)ائخي زا عمي بغ عبج الحسيج بغ عبج هللا بغ سميساف أبػ الحدغ الغا  -27
 .(2)سشة ثبلث عذخة كثبلثسائة ثقة، كمات في شػاؿ

 . (3)كقيل الػزاف ،أحسج بغ جعفخ بغ دمحم أبػ بكخ البداز -28

 .غيْ ػا إبخاىيع بغ مدخكر صاحب  لُ  -92

 سسع مغ3 (4)صيجاء -ثاني عذخ

 .دمحم بغ السعافى -30
جاكؼ كيقاؿ بغ أحسج بغ دمحم بغ بذيخ بغ أبي كخيسة أبػ عبج هللا الريَّ  عافىدمحم بغ السُ  

 ، ثقة عالع، مغ أىل صيجا البيخكتيّ 
  

                                                           

بفتح الغيغ كالزاد السعجستيغ كالياء السشقػشة مغ تحتيا باثشتيغ كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة  الغازايخي3( 1)
 (.10/51يل الغزائخؼ. األنداب، الدسعاني)جإلى الغزارة، كىي إناء يؤكل فيو الصعاـ، كق

(، 13/251(، السشتطع في تاريخ األمع كالسمػؾ، ابغ الجػزؼ )ج13/480( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ)ج2)
 (.7/267تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج

 (.5/101( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ)ج 3)
سمة، كالسج، كأىمو يقرخكنو، كما أضشو إاّل لفطة أعجسّية إاّل أف بالفتح ثّع الدكػف، كالجاؿ السي َصْيجاُء: (4)

كىي مجيشة عمى ساحل بحخ الذاـ مغ أعساؿ دمذق ، ... أصميا في كبلـ العخب عمى سبيل االشتخاؾ
 .شخقي صػر
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 .(2)، كأما الجارقصشي فقاؿ:" ما عمست إال خيخًا"(1)مات سشة عذخ كثبلثسائة
  بيخكت سسع مغ3 -ثالث عذخ 

 .كحػؿم -31

مكحػؿ، الحافع أبػ عبج كلقبو بغ عبج الّدبلـ بغ أبي أّيػب البيخكتّي،  دمحم بغ عبج هللا 
سشة كاحج كعذخيغ  ػفي في أكؿ ُجَساَدػ اآلخخة، تكاف مغ الّثقات السذيػريغ ،الخحسغ

 .(3)كثبلثسائة

 عكا سسع مغ3  -رابع عذخ

 مأمػف بغ ىاركف  -32

أحج األبجاؿ  ، العكاكؼ،(4)مديػْ هللا بغ عبج الخحسغ القُ  بغ دمحم بغ عبج مأمػف بغ ىاركف  
 ، كلع أقع لو عمى سشة كفاة.(5)فكاف أحج الدىاد السشقصعيغ

 الخممة سسع مغ3 -خامذ عذخ

  .سيخ صاحب ىذاـ بغ عساردمحم بغ عُ  -33

، ىكحا ندبو أبػ بكخ بغ مميّ الخَّ أبػ جعفخ سيخ بغ عبج الدبلـ عُ بغ عبج هللا دمحم بغ  
 .(7)، كمات سشة عذخ كثبلثسائة(6)لسقخغ ا

 ، ممةندؿ الخَّ  بغ دمحم بغ نػح أبػ نعيع الحافع بغجادؼّ  دمحم بغ جعفخ -34

  
                                                           

 (.7/197(، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي )ج 56/12( تاريخ دمذق، ابغ عداكخ)ج 1)
الخياض،  –قصشي، تحقيق: مػفق بغ عبجهللا بغ عبجالقادر، مكتبة السعارؼ ( سؤاالت حسدة الديسي لمجار 2)

 (.116، )ص1984 – 1404الصبعة األكلى ، 
 (.15/34(، سيخ أعبلـ الشببلء) ج7/449( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ، )ج 3)
يا بالفارسية: : بزع القاؼ كسكػف الػاك كفي آخخىا سيغ ميسمة ىحه الشدبة إلى قػمذ، كيقاؿ لالُقػمدي( 4)

كػمر كىي مغ بدصاـ إلى سسشاف كىسا مغ قػمذ كيشدب إلييا خمق كثيخ. المباب في تيحيب األنداب 
 (.64/ 3)ج

(، بفتح العيغ السيسمة كالكاؼ السذجدة بعجىسا األلف ثع الػاك، ىحه الشدبة 9/344( األنداب  الدسعاني،)ج 5)
 مدصيشية.إلى عكا كسسع مشو ابغ السقخغ فييا كىي مجيشة ف

 (.6546(، تخجسة)393، 392/ 53(، تاريخ دمذق، ابغ عداكخ ،)ج46( معجع ابغ السقخغ )ص 6)
 (.7/197( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي ، كفيات أحجث الصبقة الحادية كالثبلثػف ،)ج7)
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 .(1)ممةسبع كعذخيغ كثبلثسائة، بالخَّ كركػ عشو أبػ بكخ ابغ السقخغ، كُتػفي في سشة 
 . (3)"اءخَّ ف مغ مجػدؼ القُ كا، قاؿ الدسعاني: "(2)مييْ بِّ أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الجَ  -35

  أاذانة سسع مغ3 -سادس عذخ

اُء بغ عبج الباقي -36   .مازا

اُء بغ عبج الباقي  ، كلع أقع لو (4)كقج حجث عشو اإلماـ ابغ السقخغ بيا نيذَ أبػ دمحم األَ  مازا
 عمى سشة كفاة.

 .(5)نيذا أبػ بكخ دمحم بغ عمي بغ أحسج بغ داكد الكشاني األا  -37

 .(6)نيذا لسجاىج دمحم بغ يػنذ بغ خالج األا أبػ ا  -38

 كاسط سسع مغ3 -سابع عذخ

 .شافجعفخ بغ أحسج بغ سِّ  -39

 .(8)، ككثقو(7)، مات في سشة سبع كثبلثسائةبغ ِسشاف الػاسصي  الَقصَّاف جعفخ بغ أحسج 

 كجساعة سػاىع. ،أحسج بغ دمحم الػاسصي -40

خا ُمكْ بِّ سسع  -ثامغ عذخ  3 ٍّ خا عاْدكا

  .حكْ  بغ عمي بغ را دمحم -41
                                                           

 (.2/516( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ،) ج 1)
السػحجة كسكػف الياء آخخ الحخكؼ كفي آخخىا البلـ، ىحه الشدبة  : بفتح الجاؿ السيسمة ككدخ الباءلَجبِّْيمى( ا2)

 (.312/ 5إلى َدبيل، كىي قخية مغ قخػ الخممة فيسا أضغ إف شاء هللا مغ الذاـ. األنداب لمدسعاني )ج
 (.313/ 5( األنداب )ج3)
غ نقصة الحشبمي ( إكساؿ اإلكساؿ، دمحم بغ عبج الغشي بغ أبي بكخ بغ شجاع، أبػ بكخ، معيغ الجيغ، اب4)

مكة السكخمة،  -ىػ(، تحقيق: د. عبج القيـػ عبج رب الشبي، جامعة أـ القخػ 629البغجادؼ )الستػفى: 
، كاأَلَذني: بفتح األلف كالحاؿ السعجسة كفي آخخىا الشػف، ىحه 1/172ق، ج 1410الصبعة: األكلى، 

س، انطخ: األنداب، الدسعاني الشدبة الى أذنة، كىي مغ مذاىيخ البمجاف بداحل الذاـ عشج شخسػ 
 (.1/146)ج

 (.1/172( السخجع الدابق )ج5)
 (.1/172( السخجع الدابق )ج 6)
 (.7/116( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ، )ج7)
 (.2/226( تحكخة الحفاظ ، الحىبي،)ج 8)
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، كلع أقع لو عمى تاريخ (1)بغ َرْكح الكشجؼ مغ عدكخ ُمكـخ ، ليشو الجارقصشي دمحم بغ عمي 
 كفاة.

 سسع بحسز3 -تاسع عذخ

 .(2)دمحم بغ تساـ البيخاني   -42

، مات في رجب سشة ثبلث عذخة صالح، أبػ بكخ الَبْيخانّي الحسريّ  دمحم بغ تساـ بغ 
 كثبلثسائة،

 ثبلث عذخةخ الحىبي أنو حجث عغ دمحم بغ آدـ السريرّي بسشاكيخ، مات سشة كذك  
 . (3)كثبلثسائة

زِّ دمحم بغ يحيى بغ  -43  .يغرا

 .(4)يغ العصار الحسريزِ أبػ بكخ دمحم بغ جعفخ بغ يحيى بغ رَ  

 سسع بالَخقة3 -العذخكف 

 .الحديغ بغ عبج هللا القصاف األزرؽ  -44

ج بغ األزرؽ أبػ عمي الخقي القصاف السالكي السعخكؼ بغ يدي الحديغ بغ عبج هللا 
 .(6)، ككثقو الجارقصشي(5)بالجراص

 سسع بسرخ مغ3  -الحادي كالعذخكف 

 . افدمحم بغ زب   -45

، تػفي في جسادػ األكلى سشة سبع ، أبػ َبْكخ الحزخمّي اْلَسْرِخؼّ دمحم ْبغ زب اف ْبغ حبيب  
َكاَف رجبًل صالًحا، ثقة، ثبًتا، متقّمبًل،  ":قػلو غ يػنذاب، كنقل الحىبي عغ (7)عذخة كثبلثسائة

                                                           

 (.116( سؤالت حسدة لمجارقصشي، تحقيق مػفق عبج القادر،)ص1)
سشقػشة بػاحجة كسكػف الياء كفتح الخاء كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة إلى بيخاء، كىي (الَبْيَخاِنى: بفتح الباء ال2)

 (2/373قبيمة مغ قزاعة، ندلت أكثخىا بمجة حسز مجيشة بالذاـ. األنداب )ج 
 (.7/272( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي، )ج 3)
 (.194/ 7سبلـ )ج(، تاريخ اإل233/ 52(، تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج59( معجع ابغ السقخغ )ص4)
 (.14/91( تاريخ دمذق، ابغ عداكخ، )ج 5)
 (.207( سؤاالت حسدة لمجارقصشي، مػفق عبج القادر، )ص 6)
 (.7/330( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي، )ج 7)
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كقاؿ مدمسة: مرخؼ ثقة، ، (2)ككثقو الخصيب البغجادؼ ،(1)"فقيًخا، لع يكغ يقبل مغ أحٍج شيًئا
ككاف مغ أىل العمع كالػرع ككاف مسغ ُيخحل إليو في زمانو، كلع يكغ كثيخ الحجيث، ككاف مؤديًا 

 .(3)عشو العقيمي َفَػثََّقوُ  لسا ركػ، كتبُت عشو، كسألت

 .حسج بغ دمحم بغ األشعث -46

 .فعال   الرقيل عمي بغ أحسج -47 

 .اؿأحسج بغ عبج الػارث العد   -48

 .أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سالمة الصحاكي   -49

 .(4)، أبػ شيبة البغجاديبةزا كْ داكد بغ إبخاىيع بغ رُ  -50

 .محسذ بغ معسخ صاحب دمحم بغ رُ يْ كا  -51

 سسع بعدقالف3 -الثاني كالعذخكف 

 .ابغ قتيبة الحافع الثقة -52

أكثخ عشو ابغ السقخغ، ، ث فمدصيغحجّ مُ  أبػ العباس دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة العدقبلنيِّ  
  ، ذا معخفة كصجؽ.ج أىل فمدصيغَ شِ دْ ككاف مُ 

 . (5)"أحدبو تػفي في سشة عذخ كثبلثسائة" قاؿ الحىبّي:
: ليذ قاؿ الجارقصشيّ ، نديل عدقبلف، البغجادؼّ  ، أبػ عبج هللا الخبعيّ قخبادمحم بغ سمسة بغ  -53

                                                           

 (.7/330( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ، )ج1)
جؼ الخصيب البغجادؼ، ( تمخيز الستذابو في الخسع ،أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ مي2)

ـ،  1985ىػ(،تحقيق: ُسكيشة الذيابي، شبلس لمجراسات كالتخجسة كالشذخ، دمذق، الصبعة: األكلى،463)
 (.286، 1/285)ج

ىػ(،دراسة 879( الثقات مسغ لع يقع في الكتب الدتة ،أبػ الفجاء زيغ الجيغ قاسع بغ ُقْصُمْػَبَغا )الستػفى: 3)
لع آؿ نعساف، مخكد الشعساف لمبحػث كالجراسات اإلسبلمية كتحقيق التخاث كتحقيق: شادؼ بغ دمحم بغ سا

 (.8/292ـ،)ج  2011 -ىػ  1432كالتخجسة صشعاء، اليسغ، الصبعة: األكلى، 
 (.7/154( قاؿ الحىبي: كاف مغ أسشج الذيػخ بيا،  انطخ: تاريخ اإلسبلـ لمحىبي ،)ج 4)

(، شبقات الحفاظ، الديػشي،)ص 14/293بلـ الشببلء)ج(، سيخ أع2/233( تحكخة الحفاظ، الحىبي )ج 5)
323.) 
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 .(2)"كأمًسا سػاىع كىع في معجسو، (1)ىػ 310 ، كانت كفاتوبالقػؼ 
 تالميحه3 -9

مغ السحجثيغ، ذكخىع السؤرخػف في كتبيع، كأعجبشي ما  ركػ عغ اإلماـ ابغ السقخغ جسعٌ  
ميح اإلماـ ابغ السقخغ، حيث كاف جم يع مغ العمساء ذكخه الحىبي في تحكختو في حرخ تبل

السحجثيغ، كائتديت بو في ذكخىع، كربسا زدت عمييع حدب الحاجة كمرمحة البحث، كمغ َثعَّ 
ا مغ التعجيل، أك التجخيح إف تخجست لبعزيع، مقترخًا في التخجسة عمى االسع كسشة الػفاة كشيئً 

 كجج، كىؤالء بعس تبلميحه، كىع:

كأبػ  ،كحسدة الديسي ،دكيوخْ اف كأبػ بكخ بغ مَ كأبػ الذيخ بغ حيّ  ،بػ إسحاؽ بغ حسدةأ"     
كمشرػر بغ الحديغ  ،ويَ كَ خُ ط بحْ بْ كإبخاىيع بغ مشرػر سِ  ،كأبػ شاىخ بغ عبج الخحسغ ،نعيع

 .(3)"كخمق كثيخ ،كأحسج بغ محسػد الثقفي كأحسج بغ دمحم بغ الشعساف الرائغ
 التخجسة لبعس تالميحه

قاؿ أبػ ُنَعْيع ، إبخاىيع بغ دمحم بغ حسدة بغ ُعسارة، أبػ إسحاؽ بغ حسدة الحافع األصبياني -1
فيو: أكحج زمانو في الحفع، لع يخ بعج عبج هللا بغ مطاىخ في الحفع مثمو، جسع الذيػخ 

 كىػ أكبخ مغ ابغ السقخغ. (4)سشة ثبلث كخسديغ كثبلثسائة َكُتػفِّي في سابع رمزاف كالسدشج،
ف، أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ جعفخ بغ حي ا ،-كىػ أكبخ مشو- حي افأبػ الذيخ بغ  -2

األصبياني الحافع، أبػ الذيخ صاحب الترانيف، يعخؼ بأبي الذيخ، أحج الثقات كاألعبلـ 
ُكلج سشة أربٍع  ،اف يفيج عغ الذيػخ كيرشف ليع ستيغ سشةككصشف األحكاـ كالتفديخ كالذيػخ، 

كلو ست كتدعػف  ق369كتػفي سمخ السحـخ سشة تدع كستيغ كثبلثسائة  ،تيغكسبعيغ كمائ
 .(5)سشة

                                                           

 (.7/195( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ،)ج 1)
(، تاريخ اإلسبلـ، 3/121(، تحكخة الحفاظ ، الحىبي ،)ج 51/23( انطخ: تاريخ دمذق، البغ عداكخ، )ج 2)

 (.16/399(، سيخ أعبلـ الشببلء)ج8/524الحىبي، )ج 
(،  سيخ أعبلـ الشببلء، 221،  51/220كتب التالية: تاريخ دمذق، ابغ عداكخ ، )ج ( انطخ التبلميح في ال3)

 (.3/121(، تحكخة الحفاظ، الحىبي، )ج 400،  16/399الحىبي، )ج
 (.8/53(، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي، )ج 241( تاريخ أصبياف ، أبػ نعيع األصبياني ،)ص 4)
 (.8/305(،  تاريخ اإلسبلـ )ج 2/51ي، )ج( انطخ: تاريخ أصبياف، أبػ نعيع األصبيان5)
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 ػرؾدكيو بغ فُ خْ أبػ بكخ أحسج بغ دمحم ابغ الحافع الكبيخ أبي بكخ أحسج بغ مػسى بغ ما  -1
كالتاريخ، خ، صشَّف التفدي ،الحافع، الثبت، العبلمة، محجث أصبياف، صبيانيّ بغ مػسى األَ 

ُتُػّفي لدٍت ، ك كاف مػلجه سشة ثبلث كعذخيغ كثبلثسائة ،، كخّخج حجيث األّئسةكاألبػاب كالذيػخ
 .(1)، كلو نحٌػ مغ تدعيغ سشةكأربعسائة بقيغ مغ رمزاف سشة عذخ

بغ مػسى ْبغ إبخاىيع ْبغ دمحم ْبغ أحسج ْبغ عبج هللا، الُقخشّي حسدة بغ يػسف بغ إبخاىيع  -1
ّيسّي، مغ كلج ىذاـ بغ العاص، أب ث الدَّ ػ القاسع بغ أبي يعقػب اْلُجْخَجانّي الحافع، السحجِّ

ُتػفي في ، العمل كالخجاؿصشِّف الّترانيف، كتكّمع في ، (2)خجاف، محجث جُ ابغ السحجَّثالستقغ 
 .(3)سشة سبع كعذخيغ كأربعسائة، كقيل: سشة ثساف كعذخيغ كأربعسائة

بغ إسحاؽ بغ بغ عبج هللا بغ أحسج اإلماـ، الحافع، الثقة، العالمة، شيخ اإلسالـ، أحسج  -7
كلع يكغ  ، صاحب الحمية، أبػ نعيع السيخاني، األصبياني، الرػفي، األحػؿ ، مػسى بغ ميخاف

ثيغ اظ الجنيا قج اجتسعػا عشجهفّ في أفق مغ اآلفاؽ أسشج كال أحفع مشو، كاف حُ  ، كمغ أكابخ الُسحجِّ
 العذخيغ مغ السحـخ ثشيغاإلبكخة يػـ ػفي سشة ست كثبلثيغ كثبلثسائة، كتُ  رجب الثقات، كلج في

 . (4)سشة ثبلثيغ كأربعسائة

                                                           

 (.9/148(، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي،)ج 173ج لسعخفة ركاة األسانيج، ابغ نقصة،)ص ي( التقي1)
(  ُجخجاف: بالزع كآخخه نػف، كجخجاف مجيشة مذيػرة عطيسة بيغ شبخستاف كخخاساف فبعس يعجىا مغ ىحه 2)

بشاءىا يديج بغ السيمب بغ أبي صفخة كقج خخج مشيا خمق كبعس يعجىا مغ ىحه كقيل إف أكؿ مغ أحجث 
مغ األدباء كالعمساء كالفقياء كالسحجثيغ كليا تاريخ ألفو حسدة بغ يديج الديسي. معجع البمجاف، 

 (.3/121)ج
(، سيخ 9/424(، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ، )ج257، 256ج لسعخفة ركاة األسانيج، ابغ نقصة،)ص ي( التقي3)

 (470، 17/469ببلء، الحىبي، )ج أعبلـ الش
(، كفيات 9/468(، تاريخ اإلسبلـ، الحىبي، )ج 145ج لسعخفة ركاة  الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة،)ص ي( التقي4)

األعياف كأنباء أبشاء الدماف، أحسج بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ أبي بكخ ابغ خمِّكاف البخمكّي اإلربمّي )الستػفى: 
(، سيخ أعبلـ الشببلء، 1/91باس، دار صادر، بيخكت، الصبعة األكلى،)ج ىػ(، تحقيق: إحداف ع681

 (.453/ 17الحىبي، )ج
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مسيّ إبخاىيع بغ مشرػر بغ إبخاىيع بغ دمحم،  -1 الَكّخانّي اأْلصبيانّي السعخكؼ  أبػ القاسع الد 
سعكىي محمة بأصبياف،  (2)مغ َكخَّاف ،(1)ْحُخَكيوبدْبط بَ  ، كاف رحسو ّللاَّ صالًحا عفيًفا، ثقيل الدَّ

 .(3)سشة خسذ كخسديغ كأربعسائة ربيع األّكؿُتػفي في 

ب، كىػ الجّج  ،اأْلصبيانيّ  ،، أبػ شاىخ الثقفيّ أاْحساج بغ محسػد بغ أاْحساج بغ محسػد -4 السؤدِّ
 األعمى ليحيى الّثقفّي.

قاؿ الحافع أبػ زكخيا بغ َمْشَجْه: سسع كتاب " الَعَطَسة " مغ أبي الّذيخ بغ حيَّاف، ككاف  
ؿ: سسعُت مغ أبي الّذيخ، فمع يطيخ سساعو ِإالَّ بعج مػتو. كقاؿ: ُكلج في سشة ستيغ يقػ 

قاؿ: شيٌخ صالح ثقة، كاسع الّخكاية، صاحب أصػؿ، حدغ الخط، مقبػؿ، متعّرب ، ك كثبلثسائة
شَّة في ربيع أكؿ سشة خسذ كخسديغ  تػفىخغ، حجَّث عغ أبي بكخ ابغ السق ،أَلىل الد 

 ،(4)كأربعسائة

، اأْلصبيانيّ  (5)أبػ الفتح الّتانيّ  ،بغ الحديغ بغ عمي  بغ القاسع بغ دمحم بغ رَكادمشرػر  -1
                                                           

: بفتح الباء السػحجة، كسكػف الحاء السيسمة، كضع الخاء بعجىا الػاك، كفي آخخىا الياء آخخ الباْحخكيي( 1)
دمحم بغ بحخ الذخكشي الحخكؼ، ىحه الشدبة إلى بحخكيو كىػ لقب لجج أبي عبج هللا دمحم بغ يحيى بغ 
 (.2/103البحخكيي السعخكؼ بابغ َبْحخكيو، مغ أىل أصبياف،) انطخ األنداب، الدسعاني، ج

: بفتح الكاؼ كالخاء مع التذجيج كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة إلى َكّخاف، كىي محمة كبيخة كاخ اف( 2)
 (.7/228بأصبياف)األنداب، الدسعاني،  ج

 (.10/56، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ، )ج189ة  الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة ،ج لسعخقة ركا ي( التقي3)
 8/108، الػافي بالػفيات ، الرفجؼ ،ج 10/56( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي ج4)
كىي: الجىقشة، كيقاؿ لراحب « التشاية»: بالتاء السثّشاة الفػقية كبعجىا ألف ثع نػف، ىحه الشدبة إلى الت اني( 5)

(، كيقػؿ 3/8(، األنداب، الدسعاني) ج 578 -576/ 1عقار: التاني. انطخ: اإلكساؿ )ج الزياع كال
أىل المغة : التانىء صاحب العقار كىػ ميسػز ببل خبلؼ بيغ أىل المغة قاؿ ابغ فارس كالجػىخؼ 

االسع مشو كغيخىسا ىػ مغ تشأت بالبمج باليسد إذا َقَصْشتو، قاؿ الجػىخؼ: كجسع التانىء تشاء كفاجخ كفجار ك 
التشاءة ىحا كبلـ أىل المغة، تحخيخ ألفاظ التشبيو، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )الستػفى: 

(، كقالػا 252ق،)ص 1408ىػ(، تحقيق: عبج الغشي الجقخ، دار القمع دمذق، الصبعة: األكلى، 676
أ، كيقاؿ لمدارع تانيء، ألنو ال يذتغل أيزا: التانيء: السقيع في البمج، كجساعتيع تانئة، كالفعل مشو تش

بالدراعة إال كىػ يخيج اإلقامة، كأنو يخيج أف السقيسيغ في الببلد الحيغ ال يشفخكف مع الغداة، ليذ ليع في 
الفىء نريب. السجسػع السغيث في غخيبي القخآف كالحجيث، دمحم بغ عسخ بغ أحسج بغ عسخ بغ دمحم 

ىػ(،تحقيق: عبج الكخيع العدباكؼ، جامعة أـ القخػ، مخكد 581ستػفى: األصبياني السجيشي، أبػ مػسى )ال
مكة السكخمة، دار السجني  -البحث العمسي كإحياء التخاث اإلسبلمي، كمية الذخيعة كالجراسات اإلسبلمية 

بيجؼ في تاج العخكس قاؿ: التانىء الحؼ ىػ السقيع= 1/243لمصباعة كالشذخ كالتػزيع، ججة،)ج  ( أما الدَّ
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صاحبو مغ أركػ الّشاس عغ الذيخ السحجث السأمػف، صاحب أصػؿ كتب الحجيث، كالحؼ كاف 
 .(1)ىػ 450 سشة مات في ذؼ الحّجة، اف مغ الثقات كالتشاءةكك ابغ السقخغ،

ر أاْحساج بغ دمحم بغ -2 الرائغ  ،، أبػ العباس األصبيانيّ أاْحساج بغ دمحم بغ الشُّعساف بغ الُسشحِّ
 ،نيّ جَ حجث عغ أبي بكخ بغ السقخغ بسدشج دمحم بغ يحيى بغ أبي عسخ العَ ، الحىبي ،اضّز الفَ 

ليمة  في ػفىتُ ، ثقة مأمػف، صالح، قميل الكبلـ االعتقاد،حدغ  ، جسيل الّصخيقةنبيبًل  ككاف ثقةً 
 .(2)عاش ثسانيغ سشةسشة تدع كأربعيغ كأربعسائة ، ك  عيج الفصخ

اض، ركػ عغ ابغ السقخغ "ُمدَشج الَعَجنّي"  .(3)كقاؿ غيخه: ىػ أبػ بكخ الفزَّ
د، آخخ  بغ عمي بغ دمحم ابغ ِمْيَخْبدْ ، دمحمالسعتدلي   ،خد ِّ فا السُ  ،األديب ،األصبياني  بػ مدمع أ -11

، لو تفديخ في عذخيغ مجمجًا، غ حجث عشو بأصبياف، كآخخ مابغ السقخغ مػتاً  اإلماـ أصحاب
 .(4)كلو ثبلث كتدعػف سشة سشة تدع كخسديغ كأربعسائة، تػفي في جسادػ اآلخخة،

سسع ، السعخكؼ بابغ المباف األصبيانيّ ، أبػ عبج هللا هللا بغ دمحم بغ عبج الخحسغ عبج -11
 تػفي في جسادػ اآلخخةب البغجادّؼ، ، أحج أكعية العمع كثقو الخصيبأصبياف أبا بكخ ابغ السقخغ 

  .(5)سشة ست كأربعيغ كأربعسائة

                                                                                                                                                                     

، كأما ندبتيا لمجىقشة فخصأ . تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ محّسج بغ عبج = ببمجه كالسبلـز
بيجؼ )الستػفى:  ىػ(،تحقيق: مجسػعة مغ 1205الخّزاؽ الحديشي، أبػ الفيس، السمّقب بسختزى، الدَّ

 (.1/160السحققيغ، دار اليجاية، )ج 
 ياع. قمت: أنيا تشدب لمسقيع في بمجه كألىل الز

( اإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في االسساء كالكشى كاالنداب، األميخ الحافع ابغ ماكػال، 1)
(، التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة، 1/577ىػ( دار الكتاب االسبلمي ،) ج 475)الستػفى: 

 (.18/152الشببلء، الحىبي، )ج  (، سيخ أعبلـ9/755(، تاريخ اإلسبلـ، الحىبي،) ج 453)ص
 (.9/733(،تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي،)ج 171( التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة،)ص 2)
 (.9/733( تاريخ اإلسبلـ )ج 3)
 (.10/115( السرجر الدابق )ج 4)
 (.9/682( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ، )ج5)
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 3رحالتو العمسية كأقػاؿ العمساء فيو -السقرج الثاني

 3رحالتو العمسية -أكلا 

خكط األساسية في التحريل العمسّي، كاكتداب السعارؼ،  تعج  الخحمة العمسية ِمَغ الذ 
الخصيب البغجادّؼ فييا مرشًفا عطيًسا بيَّغ فيو كخرػصًا في عمع الحجيث الذخيف، كقج صّشف 

، فحكخ رحمة نبي هللا مػسى كفتاه في شمب الحجيث كالحث عمييا كبياف فزمياأىسّية الخحمة في 
 .(1)شمب العمع، كالرحابة كمغ بعجىع مغ التابعيغ، كالعمساء

، حيث شاؼ أغمب في شمب حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رّحالةككاف اإلماـ أبػ بكخ ابغ السقخؼ  
صاحب البمجاف اإلسبلمية كسا سبق ذكخه، كقج كصفو الحىبي كصفًا بالغًا في األىسية فقاؿ: "

، كنقل عشو (3)، فصاؼ الذاـ كمرخ كالعخاؽ، كسسع في قخابة خسديغ مجيشة(2)"الخحمة الػاسعة
 .(5)"كالغخب أربع مخاتالذخؽ  تُ فْ عت ابغ السقخغ يقػؿ: شُ فقاؿ: "سس (4)أبػ شاىخ الثقفيّ 

فتشقل في البمجاف فدسع مغ شيػخ بغجاد، كالَسْػصل، كاألىػاز، كدمذق، كبيخكت، كبيت السقجس، 
 .(6)... كمكة، كالخممة، كعدقبلف، كغيخىا

ىحه الخحمة الػاسعة، كاف ليا األثخ الكبيخ في ترشيفات اإلماـ ابغ السقخغ؛ حيث صشف  
 ػخو، كمكاف الدساع كالمقاء بيع كزمانو.السعجع مثبتًا فيو سساعو مغ شي

، فيحا إف دؿ عمى شيء (7)مخاتعذخ كقج تعجدت رحبلتو فكانت إحجاىا لبيت السقجس  
إنَّسا يجؿ عمى أىسية السكاف، ككحلظ رحمتو إلى مكة تسيدت عغ غيخىا بأنو أقاـ فييا خسدة 

                                                           

، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ ( انطخ: الخحمة في شمب الحجيث 1)
ىػ، 1395بيخكت، الصبعة: األكلى،  –ىػ(، تحقيق: نػر الجيغ عتخ، دار الكتب العمسية 463)الستػفى: 

 (.109، 97، 71)ج
ي )الستػفى: ( العبخ في خبخ مغ غبخ، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ َقاْيساز الحىب2)

 (.2/160بيخكت، )ج  –ىػ(،تحقيق: أبػ ىاجخ دمحم الدعيج بغ بديػني زغمػؿ، دار الكتب العمسية 748
 (.8/524( تاريخ اإلسبلـ  لمحىبي)ج3)
ب،  4)  (10/56ىػ، تاريخ اإلسبلـ لمحىبي)ج  455( َأْحَسج بغ محسػد ، أبػ شاىخ الثقفّي اأْلصبيانّي السؤدِّ
 (.8/524لمحىبي )ج ( تاريخ اإلسبلـ 5)
 (.12/381( سيخ أعبلـ الشببلء لمحىبي ،)ج 6)
 (.3/166شبقات عمساء الحجيث، )ج( 7)
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عشج ( 1)ؿ:" سسعت ابغ مشيعكعذخيغ شيًخا، فحكخ ابغ عداكخ في تاريخو عغ ابغ السقخغ أنو قا
؛ كالحجخ األسػد لو مكانة عشج السدمسيغ عطيسة، كأما السجيشة عمى ساكشيا (2)الحجخ األسػد.."

أفزل الربلة كالدبلـ بأنو كاف في رفقة اإلماـ الصبخاني؛ ذلظ اإلماـ  السعسخ، صاحب 
مػا في السدجج الشبػؼ حيث أقا (3)الترانيف الحجيثية السعخكفة، كاإلماـ أبػ الذيخ بغ حّياف

 الذخيف.

: ، كىحا لفطوفكاف مغ آثار ىحه الخحمة أف قاؿ عشو اإلماماف ابغ عبج اليادؼ، كالحىبي  
 .(4)"اا كبارً ا لئلماـ أبي حشيفة، كركػ كتبً جً شَ دْ فػائج كغخائب، كصشف مُ "انتقى لشفدو 

ًثا يختاد مجالدو العمساُء في بمجه أصبياف،  قاؿ أبػ يعمى الخميمي في  فأصبح إماًما ُمَحجِّ
 .(5)إرشاده:" ارتحل إليو العمساء في بمجه أصبياف"

زالة ل بغ فَ زَّ فَ مذيت بدبب ندخة السُ ككاف ال يدتييغ بالعمع؛ بل يخحل في شمبو فقاؿ: "
 .(6)"سبعيغ مخحمة، كلػ ُعِخَضت عمى بّقاؿ بخغيف لع يأخحىا

 3أقػاؿ العمساء فيو -ثانياا 

سقخغ مغ أئسة القخف الخابع السعخكفيغ، كالسذيػد ليع بالعمع كشمبو، حيث إف اإلماـ ابغ ال 
 أكدبتو الخحمة الػاسعة السكانة العالية بيغ العمساء، فذيج لو عمساء بمجه كغيخىع.

ثقة مأمػف، صاحب : "(7)وَمْخَدكيَ شيج لو تبلميحه كىع أعمع الشاس بو، قاؿ تمسيحه ابغ  

                                                           

( ابغ مشيع ىػ: عبج ّللاَّ بغ ُمَحسَّج بغ عبج العديد أبػ القاسع  ابغ بشت أحسج بغ مشيع ، ككاف ثقة ثبًتا مكثًخا 1)
اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث، أبػ يعمى  فيًسا عارًفا، تػفي سشة سبع عذخة كثبلث مائة، انطخ :

ىػ(، تحقيق: د. دمحم 446الخميمي، خميل بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إبخاىيع بغ الخميل القدكيشي )الستػفى: 
(، تاريخ 610ق، )ص1409الخياض، الصبعة: األكلى،   –سعيج عسخ إدريذ، الشاشخ: مكتبة الخشج 

 ( .11/325بغجاد)ج 
 (.51/221(، تاريخ دمذق البغ عداكخ)ج 286خغ)ص ( معجع ابغ السق2)
( عبج هللا بغ دمحم بغ جعفخ بغ حّياف، أبػ دمحم األصبياني الحافع، أبػ الذيخ صاحب الترانيف، ُكلج سشة 3)

 (.8/305ىػ، انطخ: تاريخ اإلسبلـ)ج  369أربٍع كسبعيغ كمائتيغ كتػفي 
 (.12/381، سيخ أعبلـ الشببلء )ج بسعشاه (3/165( شبقات عمساء الحجيث، ابغ عبج اليادؼ)ج 4)
 (.610، )صلمخميمي ( اإلرشاد5)
 (.27/23( تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي )ج 6)
 (.12/381ق. انطخ: سيخ أعبلـ الشببلء )ج410( أحسج بغ مػسى بغ مخدكيو الحافع مات 7)
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 .(1)"أصػؿ

، (2)"ال يحرى كثخة محّجث كبيخ ثقة، صاحب مدانيج، سسع ما" فع:الحاقاؿ أبػ ُنعيع 
 كىسا مغ بمجه أصبياف.

ا ككاف مكثخً ، كقاؿ ابغ عداكخ: "(3)كقاؿ الخميمي: "ارتحل إليو العمساء في بمجه أصبياف" 
 .(4)"ثقة

ث أصبياف اإلماـ جِّ حَ مُ كأما الحىبي فقج كصفو بأرقى العبارات، كأدؽ الكمسات فقاؿ: " 
اؿ الحافع الثقةال انتقيت مغ معجسو أربعيغ ، كقاؿ: (5)صاحب السعجع كاألربعيغ حجيًثا" خَّحَّ

 ،(6)اا سسعتيا بأربعيغ بمجً حجيثً 

يغ الحشفّي في كتابو فقاؿ: "الحافع اإلماـ" كذكخه محيي  ، كأما الديػشي فححا ححك (7)الجِّ
 .(8)يفةالحىبي في قػلو، كزاد  الثقة السأمػف، كصاحب مدشج أبي حش

 3مرشفاتو كآثاره العمسية -ثالثاا  

لقج تعجدت مرشفات اإلماـ ابغ السقخغ، كلع يرمشا مشيا إال القميل، فحكخ صاحب الخسالة  
كفػائج أبي بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ السدتصخفة مرشفات ابغ السقخؼ فقاؿ: "

ا كمدشج سعجع الكبيخ كاألربعيغ حجيثً زاذاف األصبياني الخازف الذييخ بابغ السقخغ صاحب ال
 .(9)جسع ابغ السقخغ  أبي حشيفة

 كىحا ما ذكخه أكثخ مغ تخجع لئلماـ ابغ السقخغ. 
                                                           

 (.12/381( سيخ أعبلـ الشببلء )ج 1)
 (.1/335بياني ،)ج ( انطخ: تاريخ أصبياف ألبي نعيع األص2)
 (.610( اإلرشاد البي يعمى الخميمي )ص3)
 (.51/221( تاريخ دمذق ،البغ عداكخ ج )4)
 (.3/121( تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج 5)
 (.16/401( سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي )ج 6)
ػ دمحم، محيي الجيغ ( انطخ: الجػاىخ السزية في شبقات الحشفية، عبج القادر بغ دمحم بغ نرخ هللا القخشي، أب7)

 (.1/312كخاتذي)ج  –ىػ(، ميخ دمحم كتب خانو 775الحشفي )الستػفى: 
 (.388( شبقات الحفاظ، الديػشي )ص8)
(، الخسالة السدتصخفة لبياف مذيػر كتب الدشة 453( التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة،)ص 9)

-ـ1986ق، دار البذائخ اإلسبلمية، بيخكت، 1345السرشفة، دمحم بغ جعفخ الكتاني ػ تػفي سشة 
 (.62ىػ،)ص 1406
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كمغ خبلؿ التتبع كالبحث عغ مرشفاتو كآثاره العمسية، كججنا في السكتبة اإلسبلمية كّسًا  
األربعيغ، كىشاؾ مرشفات مغ مرشفاتو، كقج تع تحقيقيا مغ قبل أىل العمع، بسا فييا السعجع ك 

 ذكخىا أىل العمع في كتب التخاجع لع تَخ الش ػَر بعج، كذكختيا كسا كردت:   
 ، كىػ السعجع الحؼ نحغ برجد دراسة الرشاعة الحجيثية البغ السقخغ فيو.السعجع الكبيخ  -1

أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف األصبياني الخازف، السذيػر بابغ 
شخ مكتبة ، الشاحسغ عادؿ بغ سعجخ تحقيق: أبي عبج ال، ىػ(381سالسقخغ )الستػفى: 

، ـ 1998 -ىػ  1419الصبعة: األكلى، ، الخشج، الخياض، شخكة الخياض لمشذخ كالتػزيع
 .1عجد األجداء: 

السؤلف: أبػ بكخ بغ ، )مصبػع ضسغ جسيخة األجداء الحجيثية( األربعػف لبغ السقخئ   -2
الشاشخ: مكتبة العبيكاف، ، اعتشاء كتخخيج: دمحم زياد عسخ تكمة،ىػ(381ػفى: السقخغ )الست

، كىػ مبػب كعجد 1عجد األجداء: ، ـ 2001 -ىػ  1421الصبعة: األكلى، ، الدعػدية
 أحاديثو ستة ك ستػف حجيثًا. 

االفػائج لبغ السقخئ التي   -3  .(1)في خسدة عذخ جدءا
اصع بغ زاذاف األصبياني ع بغ إبخاىيع بغ عمي بغ أبػ بكخ دمحم الخخرة في تقبيل اليج،  -4

الشاشخ: دار ، : محسػد دمحم الحجاد،تحقيقىػ(381الخازف، السذيػر بابغ السقخغ )الستػفى: 
 .1عجد األجداء: ق، 1408الصبعة: األكلى، ، الخياض –العاصسة 

ف أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذا، السشتخب في غخائب مالظ  -5
أبػ عبج البارؼ  ، تحقيق:ىػ(381الخازف، السذيػر بابغ السقخغ )الستػفى:  األصبيانيّ 

الصبعة: األكلى ، الخياض –الشاشخ: دار ابغ حـد ، رضا بغ خالج بػ شامة الجدائخؼّ 
 .1عجد األجداء: ، ـ 1999 -ىػ  1419

بغ عاصع بغ زاذاف أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي ، أحاديث نافع بغ أبي نعيع جدء فيو  -6
 : أبػ الفزل الحػيشيّ ، تحقيقىػ(381األصبياني الخازف، السذيػر بابغ السقخغ )الستػفى: 

عجد ق، 1411الصبعة: األكلى، ، ششصا –الشاشخ: دار الرحابة لمتخاث ، األثخؼّ 
 .1األجداء:

 بغ السؤلف: أبػ بكخ دمحم، )مصبػع ضسغ جسيخة األجداء الحجيثية( مغ حجيث ابغ السقخئ،  -7
لسذيػر بابغ السقخغ )الستػفى: االخازف،  إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف األصبيانيّ 

                                                           

 (.11/384( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي، )ج1)
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الصبعة: ، الشاشخ: مكتبة العبيكاف، الدعػدية، اعتشاء كتخخيج: دمحم زياد عسخ تكمة، ىػ(381
 .1عجد األجداء: ،  ـ 2001 -ىػ  1421األكلى، 

دمحم بغ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف أبػ بكخ  ،لثالث عذخ مغ فػائج ابغ السقخئ ا  -8
الشاشخ: مخصػط ُنذخ في ، ىػ(381األصبياني الخازف، السذيػر بابغ السقخغ )الستػفى: 

ـ، 2004الصبعة: األكلى، ، التابع لسػقع الذبكة اإلسبلمية بخنامج جػامع الكمع السجانيّ 
 ".الكتاب مخصػط"

 3مكانتو بيغ السحجثيغ -رابعاا 

الكبيخة التي قاـ بيا اإلماـ ابغ السقخغ كانت ليا األثخ البالغ في إضيار مكانتو إف الخحمة  
كتاب السدشج ألبي يعمي  أبػ القاسع السعخكؼ بدبط بحخكيو بيغ السحجثيغ، فقج سسع مشو

عغ أبى عخكبة  ابغ السقخغ أبي بكخ بخكايتو عغ السػصمي، كمدشج عبج الخزاؽ الرشعاني 
، كضبصيا ابغ (1)جػشَ كبعس كتاب فزائل مكة كالسجيشة لمجَ  ،ب عشوالحخاني عغ سمسة بغ شبي

ىػ بفتح أكلو كالشػف معا، ككدخ الجاؿ السيسمة، ندبة إلى " ناصخ الجيغ في تػضيحو فقاؿ:
مؤلف أبػ سعيج الَجَشجؼ؛  ابغ إبخاىيع أبػ سعيج السفزل بغ دمحم مشيا ج: بمجة مذيػرة باليسغ،شَ الجَ 

 .(2)...، كحجث عشو أبػ بكخ ابغ السقخغ"ئل السجيشة كتابي فزائل مكة كفزا

كشيج لو عمساء عرخه كتبلميحه، مشيع عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أبػ ُنعيع األصبيانّي  
"ارتحل إليو العمساء في بمجه فقاؿ في إرشاده:  في تاريخو، كابغ َمخدكيو، كأبػ َيْعَمى الخميميّ 

، كابغ عداكخ في (4)أنَّو مغ الُقّخاء كلو شخيق في القخاءة  ، كذكخ أبػ القاسع اليحليّ (3)"أصبياف
تاريخو، كابغ األثيخ في الكامل، كابغ عبج اليادؼ في شبقات عمساء الحجيث، كالحىبي في 

                                                           

ىػ، 308( الَجَشجؼ ىػ: السفزل بغ دمحم بغ إبخاىيع بغ مفزل بغ سعيج الجشجؼ أبػ سعيج، كقج ُتػفي في سشة 1)
(، 460لتقيج البغ  نقصة )ص(،  ا11/64كىػ مغ شيػخ ابغ السقخؼ. انطخ: األنداب، لمدسعاني )ج 

ىػ(، دار 1396األعبلـ ، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس، الدركمي الجمذقي )الستػفى: 
 (.280 -7/279ـ، )ج 2002أيار / مايػ  -العمع لمسبلييغ، الصبعة: الخامدة عذخ 

 (.471-2/470( تػضيح السذتبو، البغ ناصخ الجيغ، )ج 2)
 (.610خميمي)ص ( اإلرشاد، ال3)
( الكامل في القخاءات كاألربعيغ الدائجة عمييا، يػسف بغ عمي بغ جبارة بغ دمحم بغ عقيل بغ سػاده أبػ القاسع 4)

ىػ(، تحقيق: جساؿ بغ الديج بغ رفاعي الذايب، مؤسدة سسا 465الُيَحلي اليذكخؼ السغخبي )الستػفى: 
 (.216ـ، )ص 2007 -ىػ  1428لمتػزيع كالشذخ، الصبعة: األكلى، 
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ه في تحكخة الحفاظ في الصبقة الثانية عذخة، ككحا الديػشي في شبقاتو ، كذكخه (1)ترانيفو؛ فعجَّ
 .  (2)"الحافع الثقة، صاحب الخحمة الػاسعة"ابغ العساد الحشبمّي بأنَّو: 

كأكثخ العمساء الشقل عشو في مرشفاتيع، فقج نقل عشو كأكثخ أبػ ُنعيع األصبيانّي في كتابْيو  
 تاريخ أصبياف كحمية األكلياء.

كسا نقل عشو الخصيب البغجادؼ في تاريخ بغجاد، كالجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع،  
سعانيّ   .(3)في أندابو، كحسدة الديسّي في تاريخو، كالحىبي في تاريخ اإلسبلـ ككحلظ الدَّ

                                                           

 (.338( شبقات الحفاظ، الديػشي)ص 1)
( شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب، عبج الحي بغ أحسج بغ دمحم ابغ العساد الَعكبخؼ الحشبمي، أبػ الفبلح 2)

ىػ(، تحقيق: محسػد األرناؤكط، كخخج أحاديثو: عبج القادر األرناؤكط، دار ابغ كثيخ، 1089)الستػفى: 
 (.4/428ـ )ج  1986 -ىػ  1406ة: األكلى، بيخكت، الصبع –دمذق 

 (.5/902( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي)ج3)
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 السبحث الثاني3 التعخيف بكتاب السعجع كمكانتو العمسية
 

 كفيو ثالثة مصالب3

 السصمب األكؿ3 التعخيف بالكتاب
 كفيو ثبلثة مقاصج:

 السقرج األكؿ3 اسع الكتاب كندبتو لسؤلفو.

 لسعجع.السقرج الثاني3 كجو تدسيتو با

 السقرج الثالث3 خرائز الكتاب كمشيج السؤلف فيو بذكل عاـ. 

 
 ابغ السقخئ  اإلماـ السصمب الثاني3 السكانة العمسية لسعجع

 كفيو مقرجاف:
 السقرج األكؿ3 مقارنة معجع ابغ السقخئ بكتب السعاجع الحجيثية.

 السقرج الثاني3 مقارنة أحاديثو بالرحيحيغ كالدشغ األربع.

 ثالث3 خجمة الكتاب.السصمب ال
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 التعخيف بالكتاب السصمب األكؿ3
 3لسؤلفو توندباسع الكتاب، ك  -السقرج األكؿ

ثيغ، كثبتت ندبتو  إلى اسع الكتاب معجع ابغ السقخغ، كقج اشتيخ بيحا االسع بيغ السحجَّ
 بجسمة مغ الجالئل نحكخ بعزيا: (رحسو هللا  )مؤلفو اإلماـ دمحم بغ إبخاىيع ابغ السقخغ 

، (1)ُكِجج عمى شخة بعس ندخ السخصػط كبعس أجدائو )تأليف أبي بكخ بغ إبخاىيع السقخغ( -1
كمػجػد في ثشايا ندخ السخصػط تعميقات ابغ السقخغ عمى األحاديث، فأحياًنا يحكخ قاؿ ابغ 

 .(3)، كأخخػ بأبي بكخ كىي كشيتو(2)السقخغ 

ابغ  ا مغ مؤلفاتو السعجع الكبيخ نحػأغمب َمغ تخجع لئلماـ ابغ السقخغ مغ العمساء ذكخك  -9
، كابغ عبج اليادؼ في (6)، كابغ نقصة في تسييجه(5)، كابغ عداكخ في تاريخو(4)ماكػال
 .ُمْعَجع ابغ السقخغ  (8)تاريخ اإلسبلـ، كالحىبي سساه في مػاضع عجة مغ (7)شبقاتو

نعيع األصبياني في استفاد مشو جساعة مغ العمساء كالسحجثيغ مشيع: تمسيحه الحافع أبػ  -1
، كتاريخ (11)، كالخصيب البغجادؼ في الكفاية(10)، كأخبار أصبياف(9)كتابيو حمية األكلياء

                                                           

 (.147( مرصمح كيقع في )29( مخصػط دار الكتاب السرخية بالقاىخة)1)
 ، كغيخىا مغ األحاديث.640، 424، 420، 29، 26( معجع  ابغ السقخغ حجيث رقع 2)
، 1145، 1075، 1052، 989، 978، 931، 391، 179، 120، 26( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع 3)

 كغيخىا مغ األحاديث.
 (.373/ 1اإلكساؿ في رفع االرتياب ابغ ماكػال، )ج (4)

 (.4/31( تاريخ دمذق، ابغ عداكخ، )ج5)
 (.453( التقييج لسعخفة ركاة الدشغ كالسدانيج، ابغ نقصة، )ص 6)
 (.3/165( شبقات عمساء الحجيث، ابغ عبج اليادؼ، )ج 7)

(، 1/153(، سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي، )ج11/384، ج9/755، ج5/1210تاريخ اإلسبلـ، الحىبي،)ج  (8)
 -إكساؿ تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ، عبلء الجيغ مغمصاؼ، تحقيق: أبػ عبج الخحسغ عادؿ بغ دمحم 

ـ، 2001 -   ىػ 1422كلى، أبػ دمحم أسامة بغ إبخاىيع، نذخ: الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ، الصبعة: األ
 (.4/334)ج

 (.8/47،ج 7/295،  ج 383، 6/317( حمية األكلياء كشبقات األصفياء، أبػ نعيع األصبياني ،) ج 9)
 (.2/2/272، ج 398، 379، 183، 1/151( تاريخ أصبياف، أبػ نعيع األصبياني، )ج 10)
أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى:  ( الكفاية في عمع الخكاية، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ11)

السجيشة السشػرة،)ص  -ىػ(، تحقيق أبػ عبجهللا الدػرقي، إبخاىيع حسجؼ السجني،  نذخ السكتبة العمسية 463
215.) 
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يسي (3)، كالجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع(2)، كالخحمة في شمب الحجيث(1) بغجاد ، كالدَّ
سعاني في أندابو(4)في تاريخ ُجخجاف  .(5)، ككحلظ الدَّ

ذكخ ب مثل: حاجي خميفة في كذف الطشػف غ العمساء في فيارس الكتكحلظ َمغ ألَّف م -1
، كالكتاني في الخسالة السدتصخفة فقاؿ: "ككسعجع الذيػخ ألبي بكخ دمحم (6)معجع ابغ السقخغ 

أكـخ  .، كسّساه د(7)"بغ عمي بغ عاصع بغ زاذاف بغ السقخؼ األصبيانيبغ إبخاىيع  ا
 .(8)معجع شيػخ ابغ زاذافالعسخؼ 

ككحلظ تعميقاتو  ،(9)ّمق اإلماـ ابغ السقخغ عمى األحاديث، فأحياًنا يحكخ قاؿ ابغ السقخغ ع -7
 . (10)بأبي بكخ كىي كشيتو

 األحاديث السػجػدة في معجسو بجأت أسانيجىا بأسساء شيػخ اإلماـ ابغ السقخغ. -1

 إلى ىحا ع، كىػ َمغ حقق ىحا الكتاب ندبة ىحا السعجحسغ عادؿ بغ سعجخ عبج ال ػأبأثبت  -4
 اإلماـ، عمى صفحة الغبلؼ.    

 ه رسالة دكتػرا  (كالسعجع ،أبػ بكخ ابغ السقخغ الخسالة العمسية لشيل العالسية كالتي بعشػاف ) -1
 ، فيدتفاد مغ عشػانيا إثبات السعجع البغ السقخغ. دمحم صالح الفبلحمجكتػر ل

                                                           

 (.15/673، 15/647، 530/ 15، 15/231، ج 2/22( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ ، )ج 1)
خ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى: ( الخحمة في شمب الحجيث، أبػ بك2)

 (.109ـ،) ص 1395بيخكت، الصبعة: األكلى،  –ىػ(،  تحقيق :نػر الجيغ عتخ، دار الكتب العمسية 463
 (.2/311، ج469، 455/ 1( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع ، الخصيب  البغجادؼ ،) ج3)
 –سدة بغ يػسف أبػ القاسع الجخجاني،  تحقيق : د. دمحم عبج السعيج خاف ، عالع الكتب ( تاريخ جخجاف،  ح4)

 (.366، 358، 251، ) ص 1981 – 1401بيخكت، الصبعة الثالثة ، 
 (.9/337، ج6/227، ج240/ 4، ج3/393، ج1/147( األنداب ، لمدسعاني ،) ج5)
 (1733/ 2، )ج( كذف الطشػف عغ أسامي الكتب كالفشػف ، حاجي خميفة 6)
 (.137( الخسالة السدتصخفة ، الكتاني،)ص 7)
بيخكت، الصبعة: الخابعة بجكف تاريخ،  –( بحػث في تاريخ الدشة السذخفة، أكـخ بغ ضياء العسخؼ، بداط 8)

 (.159)ص 
 ( كغيخىا مغ األحاديث.640، 424، 420، 29، 26( معجع  ابغ السقخغ حجيث رقع )9)
، 1075، 1052، 989، 978، 931، 391، 179، 120، 26ث رقع )( معجع ابغ السقخغ حجي10)

 (، كغيخىا مغ األحاديث.1145
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 3 كجو تدسيتو بالسعجعالسقرج الثاني

نيا أعجسية. ألَّ  ؛حخكؼ اليجاء السقصعةبالتخفيف ىػ السعجع ك : مغ عجع، السعجع لغة
 .(1)كتعجيع الكتاب: تشقيصو كي تدتبيغ عجستو كيرحّ 

أك  ،أك الذيػخ ،ما تحكخ فيو األحاديث عمى تختيب الرحابةىػ  في الصصالح3ك
 .(2)كالغالب أف يكػنػا مختبيغ عمى حخكؼ اليجاء ،أك غيخ ذلظ ،البمجاف

 ،كذلظ بتختيب أسساء الرحابةمدتسجة مغ أساليب تشطيع كتب رجاؿ الحجيث، كشخيقة السعاجع 
 .(3)أك شيػخ السرشف عمى حخكؼ السعجع، كسياؽ حجيث أك أكثخ لكل كاحج مشيع

كىحا الػصف يشصبق عمى اإلماـ ابغ السقخغ حيث صشف السعجع عمى أسساء شيػخو 
 يًفا السع الشَّبي ملسو هيلع هللا ىلص. كرتَّبيا حدب حخكؼ اليجاء مبتجًئا بسغ اسسو دمحم تذخ 

 ،كال يدتغخب ىحا األمخ مشو؛ ألفَّ الترشيف عمى السعاجع انتذخ في القخف الخابع كضيخ
السعسخ سميساف بغ أحسج الصبخانَي، فكاف فكاف رائجه السذيػر بترشيفو لمسعاجع الثبلثة اإلماـ 

 الترشيف عمى شخيق الرغيخ كاألكسط؛ ألنيا عمى شيػخو.

فخاض ىحا اإلماـ ابغ السقخغ ىحا السجاؿ في الترشيف، كلعمو تأثخ باإلماـ الصَّبخاني 
رفيق دربو في رحمتو عشج ترشيف معجسو، ككحلظ بذيخو أبي َيعمى الَسػِصمّي مرشف السدشج 
كالسعجع، لكشو زاد كأضاؼ كأبجع في ترشيف معجسو الحؼ ال يقل أىسية عغ السعاجع الثبلثة 

 لمصبخانّي.  

 3كمشيج السؤلف فيو بذكل عاـ الكتابخرائز -السقرج الثالث

 3تختيب الكتاب -أكلا 

سمظ اإلماـ ابغ السقخغ مدمظ اإلماـ الصبخاني في ترشيفو لسعجسيو الرغيخ كاألكسط، 
أحاديث معجسو عمى أسساء شيػخو،  اإلماـ ابغ السقخغ  خّتبالسختبيغ عمى أسساء شيػخو، ف

                                                           

ىػ(، 170( كتاب العيغ، أبػ عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجؼ البرخؼ )الستػفى: 1)
مقاييذ المغة،   (، معجع1/237تحقيق: د ميجؼ السخدكمي، د إبخاىيع الدامخائي، دار كمكتبة اليبلؿ، )ج 

ىػ(، تحقيق: عبج الدبلـ دمحم 395أحسج بغ فارس بغ زكخيا القدكيشي الخازؼ، أبػ الحديغ )الستػفى: 
 (.4/239ـ، )ج1979 -ىػ 1399ىاركف،  دار الفكخ، عاـ الشذخ: 

فكخ (، مشيج الشقج في عمـػ الحجيث، نػر الجيغ عتخ،  دار ال137-135( الخسالة السدتصخفة، الكتاني، )ص2)
 (.203ـ،)ص 1997-ىػ 1418سػرية ، الصبعة الثالثة -دمذق

 (.253بيخكت، الصبعة: الخابعة، )ص –( بحػث في تاريخ الدشة السذخفة،  أكـخ بغ ضياء العسخؼ،  بداط 3)
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، لكشَّو بجأ بسغ اسسو دمحم مغ شيػخو؛ كذلظ تذخيًفا السع الشبي مختبة عمى حخكؼ اليجاء، 
مقجًما الكشية لذيخو في الغالب عمى االسع، كليذ لو تختيب ىجائي في تقجيع ىحا الذيخ عمى 

 .(1)ذلظ، كأحياًنا يأتي بمقب شيخو فيقّجمو عمى االسع؛ كلكغ يكػف قج ذكخ اسسو في حجيث قبمو

ػخو مختبة عمى حخكؼ اليجاء، مقجًما َمغ اسسو أحسج عمى ثع بعج ذلظ ذكخ أسساء شي
إبخاىيع، كقّجـ َمغ اسسو شعيب عمى شباب، كلحلظ التـد بأكؿ حخؼ مغ االسع ثع أكسل أسساء 

 شيػخو ىكحا، أؼ ممتدًما بالحخؼ األكؿ فقط.

االسع ، كأحياًنا يأتي بي بكشية شيخو فيقجميا عمى االسعنو يأتإ :كأيًزا كسا قمشا فيسا سبق
كأحياًنا يأتي بو كامبًل  (2)األكؿ لذيخو مجخًدا، كأحياًنا يقجـ ابغ .. مثبًل قاؿ: حجثشا ابغ محبػب

مع ندبو كمكاف سساعو لمحجيث كالدشة التي سسع بيا، كلػ تتبعشا عسل اإلماـ ابغ السقخغ في 
خؼ األكؿ مغ معجسو لػججنا ذلظ األمخ ممحػًضا، فميذ لو قاعجة مصخدة في تخيبو إال في الح

 .(3)اسع شيخو

ع معجسو إلى ثسانية أجداء، ضيخت عشج بجاية كل جدء في مخصػشو، الجدء األكؿ فقدّ 
كىكحا حتي الجدء الثامغ نياية الكتاب، كبعج ذكخ ذلظ يحكخ البدسمة، كيقػؿ: هللا عػني كبو 

 .(4)تػفيقي

 3مػضػع الكتاب -ثانياا

ساء الذيػخ مغ السحجثيغ الحيغ سسعت مشيع قاؿ ابغ السقخغ: "ىحا كتاب جسعُت فيو أس
كأخخجت عغ كل  (رحسيع هللا جسيًعا)بالحجاز كبسكة كالسجيشة كمرخ كالذاـ كالعخاؽ، كغيخ ذلظ 

شيخ حجيًثا أك حجيثيغ، أك أكثخ عمى حخكؼ اليجاء ألقف عمى عجدىع، فبجأت بسغ اسسو 
 .(5)السع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص" تذخيفاً  محسجٌ 

يجج األحاديث السخفػعة، كالسػقػفة، كالسقصػعة،  كفيو معجع ابغ السقخغ  إلى يشطخكَمغ 

                                                           

( كقاؿ حجثشي مكحػؿ كىػ لقب لذيخو  كىػ دمحم بغ 392 -1( انطخ: معجع ابغ السقخغ مغ حجيث رقع )1)
 (.71( كقج بيغ اسسو كامبًل في الحجيث الحؼ سبقو )72ي حجيث رقع )عبجهللا البيخكت

 (.209، الشدخة السحققة ) ص 684( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع 2)
،  592، 412،414،591،  35،392، 32، 76، 1( انطخ عمى سبيل السثاؿ أحاديث مغ السعجع رقع: )3)

665،666 ،667  ،919 ،923 ،1015 ،1108 ،1109 ،1110 ،1111،1112 .) 
 (، كىكحا في باقي األجداء.116، 73، 31( انطخ: السعجع) ص 4)
 (.10/ أ ( كالحؼ أفرح عشو محقق السخصػط عادؿ بغ سعج)ص 2( ىحا القػؿ مػجػد في السخصػط ) 5)
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ساع  كيجج فػائج كثيخة متعمقة باألنداب لذيػخو ككشاىع، كرحبلتيع، كبمجانيع، كميشيع، كأماكغ الدَّ
مشيع كسشتو، كنػع التحسل لمحجيث، كأمػًرا متعمقة بالجخح كالتعجيل، كحكايات ُنقمت عغ العمساء 
عخ ُذكخت عشو  كالسحجثيغ، تتعمق بأشخاصيع، كزىجىع كاجتياداتيع الفقيية، أك أبياٍت مغ الذِّ

ه مغ شيػخو  . (1)ليعجَّ

 3مشيج اإلماـ ابغ السقخئ في معجسو بذكل عاـ -ثالثاا

 فسغ مشيجو في التختيب3

ب )باب األلف، ثع با سغ اسسو دمحمبجأ بػإال أنو  رتب أسساء شيػخو عمى حخكؼ اليجاء
 كانتيى بباب البلـ ألف فباب الياء(..، ..،الجيعالباء، ثع باب التاء، ثع باب الثاء، ثع باب 

في  يدؼَ عبيج هللا دمحم بغ الخبيع بغ سميساف بغ داكد الجِ  يأبكبجأ معجسو بحجيث شيخو 
: اب ، كىػ حجيث عسخ بغ الخص(2)مدجج الحخاـ، كمدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمدجج األقرى

ْمخِّئٍّ ماا ناػاى " الحجيث، كىحا َدْيَجف العمساء مغ قبمو كمغ بعجه  (3)"إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ، كاإَِّنساا لِّ
 التػحيج.العسل ك جلمػا عمى أىسية اإلخبلص في يبجؤكف مرشفاتيع بيحا الحجيث غالًبا؛ لي

لشيدابػرؼ نديل مرخ عمى و ايَ ػْ سُ زكخيا يحيى بغ حَ  يأبكختع معجسو بحجيث شيخو 
 فبجأه بحكخ األماكغ السقجسة كختسو بيا أيزًا.  في اإلمارة.عبج الخحسغ بغ سسخة ، حجيث الرفا

عمى في أغمب أسانيجه، ك  ، ككاف يحكخ ندب شيخو كامبًل، مع ذكخ مكاف الدساع، كسشتو
بغ سميساف بغ داكد حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ الخبيع في الحجيث األكؿ قاؿ:  سبيل السثاؿ
 .(4)سدجج األقرىالسدجج الحخاـ، كمدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك الالجيدؼ في 

 كمغ مشيجو في سػؽ األسانيج3

، (5)نّػع بيغ صيغ التحسل كاألداء في أسانيجه، فسثبًل، مخة يحكخ حجثشا، كمخة يحكخ أخبخنا
 ، (6)كمخة يحكخ سسعت

                                                           

، 434، 421، 420، 407، 1( انطخ: معجع ابغ السقخغ كتتبع أحاديثو كعمى سبيل السثاؿ حجيث رقع 1)
 ... إلخ. ،455، 435

 (.31)ص  السرجر الدابق( 2)
 (.1907(، كمدمع رقع)6953(،)6689(،)5070(،)3898(،)2529(، )54(،)1( أخخجو البخارؼ رقع)3)
 (، الحجيث األكؿ.31( معجع ابغ السقخغ) ص 4)
 (.336، 333،335( حجيث رقع )120(، )ص248، 99، 92(، حجيث رقع )58)ص  السرجر الدابق( 5)
 (.331(، حجيث رقع)120السقخغ )ص  ( معجع ابغ6)
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 .(1)كمخة قخأتُ 

رضي هللا -سانيج في معجسو لمحجيث الػاحج ففي حجيث زكاجو مغ صفية * كاخترخ األ
( فقاؿ: 4(، ثع اخترخه في حجيث رقع )3) جاء بدشج الحجيث كامبًل في حجيث رقع -عشيا

 .(2)"مثمو ،حجثشاه عبجاف، عغ ابغ مرفى، عغ سػيج، بإسشاده"

ػب كشعبة، كجسع * كيجسع بيغ رجاؿ األسانيج بحخؼ العصف )ك( فجسع بيغ الخكاة كأي
حجثشي أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ دمحم الخػاص السعمع بيغ شيخيغ مغ شيػخو، فقاؿ: "

، كجسع بيغ ثبلثة مغ شيػخو، كأكثخ مغ (3)"بحسز، كأبػ عخكبة قاال: حجثشا يحيى بغ عثساف
جة، حجثشا دمحم بغ مػسى الحزخمي أخػ أبي عجيبة، كابغ قتيبة، كابغ زباف، كعذلظ فقاؿ:" 

 . (4)قالػا: ثشا يػنذ بغ عبج األعمى الرجفيّ 

 .(5)* يعصف اإلسشاد العالي عمى اإلسشاد الشازؿ

بجرجة حفع الخكاة فخجح ركاية ككيع كيحيى عمى  (6)* يجسع شخؽ الحجيث كيخجح بيشيا
 .(7)ركاية عبج الخحسغ بغ ميجؼ؛ ألنيسا أحفع مشو بذيادة عبج الخحسغ ليسا

 .(8)ج كيحكع عمييا، كيعجد الدشج لمحجيث الػاحج* يتتبع عمػ األساني

 .(9)* كيشقل أقػاؿ الشقاد في التػثيق بيغ الخكاة، كالتػثيق السصمق، كالتػثيق الشدبي

 .(10)* يحكخ الفػائج اإلسشادية

  

                                                           

 (.675حجيث رقع ) السرجر الدابق( 1)
 (.32)ص  السرجر الدابق( 2)
 (.65، 59)ص   السرجر الدابق( 3)
بفتح الراد كالجاؿ السيسمتيغ كفي آخخىا الفاء، ىحه الشدبة  الَرجفي3(. 129، 43)ص  السرجر الدابق( 4)

 (.288، 8/287حسيخ ندلت مرخ)األنداب ج  بكدخ الجاؿ، كىي قبيمة مغ -إلى الِرجؼ
 (.499حجيث 164)ص  السرجر الدابق( 5)
 . 1159، 1158(حجيث 347)ص   السرجر الدابق( 6)
 .109، 108(، حجيث 62) صالسرجر الدابق( 7)
 .99(، حجيث 60)ص  السرجر الدابق( 8)
 .399حجيث  السرجر الدابق( 9)
 .718حجيث  السرجر الدابق( 10)
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 ، كيبيغ عمل الستغ كاإلسشاد.  (1)* يبيغ ألفاظ الخكاة 
 مثاؿ عمى بياف عمة اإلسشاد3

ثشا أبػ عخكبة، ثشا مالظ بغ الخميل أبػ غداف، ثشا ابغ أبي عجؼ، حج" :ابغ السقخغ قاؿ 
إَِّف "عغ دمحم بغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ججه، عغ عبج هللا بغ عسخك قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

باادِّ  ْشتادُِّعُو مِّغا العِّ ْمعا اْنتِّدااعاا يا َتى إِّذاا لاْع ّللَاا لا ياْقبُِّس العِّ ، حا ْبسِّ الُعماسااءِّ ْمعا بِّقا ْقبُِّس العِّ لاكِّْغ يا ، كا
مُّػا مُّػا كاأاضا ْمعٍّ، فازا ، فاُدئُِّمػا فاأاْفتاْػا بِّغاْيخِّ عِّ ا ُجَيالا حا الَشاُس ُرُءكسا ه ابغ د. جػّ (2)"ُيْبقِّ عاالِّساا اَتخا

أبي عجؼ كسساه، فقاؿ عغ دمحم كجبارة في الشدخة ىكحا قاؿ: كأسقط عخكة. كحجث بو عغ ابغ 
تة األصبياني كغيخه، كسا حجث بو مالظ  بغ الخميل الحؼ حجثشاه عشو أبػ عخكبة سْ أبي عجؼ رُ 

 .(3)"(رحسيع هللا)

 كع عمييا أحياناا3* كمغ مشيجو الخترار كالتكخار في الستػف، كالتخجيح بيشيا، كذكخ الح

حجثشا أبػ دمحم عبج هللا بغ يػسف : "ابغ السقخغ اإلماـ  : قاؿمثاؿ التكخار كالخترار
الخصاص السؤذف األصبياني، ثشا أحسج بغ عراـ، ثشا معاذ بغ ىذاـ، ثشا أبي، عغ قتادة، عغ 

لِّمَر  أاَف الَشبَِّي " ،أنذ ثاا، كا خا لِّمَرف ِّ اأْلاَكؿِّ ثاالا حجثشا عبج هللا  ،(4)"ف ِّ الَثانِّي ماَختاْيغِّ اْستاْغفا
قاؿ: قاؿ أحسج بغ عراـ: فحاكخت أبا مدعػد بيحا الحجيث فقاؿ: ىػ صحيح، حجثشاه دمحم بغ 

ْيِو، ثشا أحسج بغ عراـ، حجثشا معاذ، عغ ػْ ثشا إسساعيل بغ عبج هللا بغ َسس  عمي بغ الجاركد، 
    ". مثمو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلصأبيو، عغ قتادة، عغ أنذ

كالحكع بالرحة مدتفاد مغ ذكخ محاكخة أحسج بغ عراـ ألبي مدعػد أحسج بغ الفخات 
 . (5) ليحا الحجيث فيقػؿ: ىػ صحيح

 .(6) (682(،)677كأيزًا رقع حجيث)

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ أحسج بغ مثاؿ تخجيح السػقػؼ عمى السخفػع: قاؿ ابغ السقخغ: 
خؼ الخممي ثشا عيدى بغ يػنذ الفاخػرؼ، حجثشا ضسخة حجثشا إسساعيل بغ عياش، قَ إبخاىيع العَ 

                                                           

 .247(، حجيث 99ابغ السقخغ )ص  ( معجع1)
 (.2673(، كمدمع رقع)7307(،) 100( أخخجو البخارؼ رقع)2)
 (.691( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )3)
 (.2/45( تاريخ أصبياف )ج 4)
 (.311( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.208، 207) ص السخجع الدابق( 6)
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. (1)"أْلُُذناافِّ مِّغا الَخْأسِّ ا"، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: عغ يحيى بغ سعيج، عغ نافع، عغ ابغ عسخ
يحيى، حجثشا سمسة بغ قتيبة، حجثشا أبػ عسيخ بغ الشحاس، حجثشا ضسخة، حجثشا إسساعيل، عغ 

 .(2)امثمو مػقػفً  عغ نافع، عغ ابغ عسخ

كأخخجو عبجالخزاؽ كغيخه مػقػفًا عغ ابغ عسخ 
. كذكخ الجارقصشي أنو مخكؼ عغ (3)

 .(4)مخفػعًا فقاؿ: كالسخسل أصح -رضي هللا عشيا-عخكة عغ عائذة 

كىحا ، كقاؿ: "(5)"فخكؼ ذلظ بأسانيج ضعاؼالبييقي معمقًا عمى ىحا الحجيث: "قاؿ  
 .(6)"الذظ في رفعو بعس الخكاة، كاآلخخ دخػؿُ  عفُ لحجيث يقاؿ فيو مغ كجييغ: أحجىسا َض ا

                                                           

(، كالحجيث 441(،كابغ ماجة حجيث رقع )134ع )(، كأبػ داكد حجيث رق37التخمحؼ حجيث رقع)أخخجو ( 1)
 ضعفو األلباني.

( ، 296-1/295( كأخخجو ابغ عجؼ في "الكامل") ج534(، )35( أخخجو ابغ السقخغ في السعجع حجيث )2)
 (.196(، كفي مػضح أكىاـ الجسع كالتفخيق )ج 14/161(، كالخصيب في "تاريخ بغجاد") ج3/1057)ج 

(، كعشج 1/12أيزًا مػقػفًا)ج  (، كعغ أبي ىخيخة1/11مػقػفًا )ج عغ ابغ عسخعبج الخزاؽ  أخخجو( 3) 
(، كعغ ابغ 1/24مػقػفًا أيزًا)ج (، كعغ أبي مػسى1/24)ج ابغ أبي شيبة مػقػفًا عغ ابغ عباس

، فقاؿ  -كىػ ضعيف لمذظ-(، 1/33)ج  (، كركاه أبػ داكد عغ أبي أمامة1/24مػقػفًا)ج عسخ
، قاؿ قتيبة بغ سعيج : قاؿ حساد بغ زيج: ال أدرؼ ىػ مغ قػؿ يقػليا: أبػ أمامة سميساف بغ حخب:

(،  كركاه التخمحؼ 36/613، يعشي األذناف مغ الخأس، كأيزًا مدشج أحسج )ج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أك مغ أبي أمامة
ئع، كذكخ قػؿ حساد ، ىحا حجيث ليذ إسشاده بحاؾ القا، كقاؿ: كفي الباب عغ أنذ عغ أبي أمامو

(، مغ شخيق سػيج بغ 1/282،)ج عغ عبج هللا بغ زيج مخفػعاً   و(، كركاه ابغ ماج1/53الدابق )ج 
سعيج الحجثاني، كىػ ضعيف، لمتمقيغ كاالختبلط كالتجليذ. انطخ: تعخيف أىل التقجيذ بسخاتب السػصػفيغ 

صجكؽ في نفدو  (، كقاؿ فيو:260ص(، تقخيب التيحيب )1/470(، الكػاكب الشيخات)50بالتجليذ )ص 
 إال أنو عسي فرار يتمقغ ما ليذ مغ حجيثو فأفحر فيو ابغ معيغ القػؿ(، كمغ شخيق أبي أمامة

( ، كمغ شخيق أبي 256( كفيو سشاف بغ ربيعة، صجكؽ فيو ليغ، تقخيب التيحيب )ص1/283)ج
(، كركاه الجارقصشي 420ب )ص(، كفيو عسخاف بغ الحريغ كىػ متخكؾ، تقخيب التيحي1/283)ج ىخيخة

مػقػفًا، كذكخ بعجىا شخؽ الحجيث،  مخفػعًا، كقاؿ: ىحا كىع كالرػاب عغ ابغ عسخ عغ ابغ عسخ
(، عمل 172، 170، 1/169كقج بيغ عمميا كناقذيا بتػسع؛ كميد بيشيا. انطخ: سشغ الجارقصشي )ج

 (.305/ 15(،) ج 13/321(، )ج361، 346، 12/263(، )ج7/250الجارقصشي)ج
 (.1/175( سشغ الجارقصشي)ج 4)
 (.1/108( سشغ البييقي الكبخػ)ج5)
( كنقل عغ سميساف بغ حخب أف الحجيث مغ قػؿ أبي أمامة، فسغ قاؿ غيخ 109، 1/108( الدشغ الكبخػ)ج6)

 ىحا فقج بجؿ؛ أك كمسة قاليا سميساف أؼ أخصأ.
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كقج ناقذيا اإلماـ البييقي  بتػسع في السدألة التاسعة مغ كتابو الخبلفيات، ككضع حكسو 
 .(1)عمى أسانيجه كبيغ عممو

جىسا: الكبلـ في كىحا الحجيث معمػؿ بػجييغ: أح: "كالحجيث معمػؿ (2)قاؿ ابغ دقيق العيج
 .(3)"شيخ بغ حػشب. كالثاني: الذظ في رفعو

 .(4)بيَّغ الديمعي ركايات ىحا الحجيث بتػسع كناقذيا مشاقذًة نفيدة، فمتشطخك 

مخفػع، فأسانيجىا ال يخمػ كاحج مشيا مغ مقاؿ،  ءٌ ال يرح مشيا شيفييا أنَّو  الخالصةك 
، كسا الحطشا مغ الكبلـ عمييا كغيخه اعٍ إما ضعيفة بزعف بعس ركاتيا، أك معمػلة بانقص فيي

مغ قبل السحجثيغ، كندتشتج مغ ذلظ دقة كصف اإلماـ ابغ السقخغ بعج ذكخه لمخفع كالػقف 
كتخجيح الػقف عمى الخفع، أنو كافق مغ سبقو، ككحلظ مغ عاصخه، ككافقو الستأخخكف مغ 

 السحجثيغ. 
أخبخنا أبػ " اإلماـ ابغ السقخئ3قاؿ  مثالو3 الغمط الحي في الستغ،* كمغ مشيجو بياف 

، ثشا عبج (5)الحدغ عمي بغ دمحم بغ األشعث السرخؼ بسرخ، ثشا إبخاىيع بغ أبي داكد الُبُخل دي
ار، عغ مالظ، عغ األكزاعي، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ يَّ هللا بغ يػسف، ثشا سمسة بغ العَ 

ا" عائذة قالت: ُسػُؿ هللاِّ  ما خاُىسااباْيغا أاْمخا  ُخي ِّخا را قاؿ أبػ بكخ: ىكحا قاؿ،  ،(6)"ْيغِّ إَِّل اْختاارا أاْيدا

                                                           

 كما بعجىا السدألة التاسعة(. 347/ 1( الخبلفيات )ج1)
 (، كقج بدط الكبلـ عمى األسانيج كالستغ بكبلـ كاؼ فميشطخ.247-4/233شخح اإللساـ بأحاديث األحكاـ)ج( 2)
 (.1/18( نرب الخاية )ج3)
 (.22 -1/18( نرب الخاية )ج 4)
( الُبُخل دي: بزع الباء السشقػشة بػاحجة كالخاء كالبلـ السذجدة ثبلثتيا مزسػمة كفي آخخىا الديغ، ىحه الشدبة 5)

(، لكغ ياقػت الحسػؼ فتح أكليا كثانييا 2/179لى البخلذ كىي بميجة مغ سػاحل مرخ)األنداب ج إ
فقاؿ: َبَخل ُذ: بفتحتيغ، كضع البلـ كتذجيجىا: بميجة عمى شاشئ نيل مرخ قخب البحخ مغ جية 

ـ (، كتبعو ابغ نقصة كسا نقمو الحىبي عشو في تاريخ اإلسبل1/402اإلسكشجرية)معجع البمجاف ج 
 (.6/285)ج

 أعمع بيا مغ ياقػت. -كىػ مرخؼ -قمت: كلعل الدسعاني الحؼ نقل عغ ابغ يػنذ 
(، كالحجيث صحيح، مدشج أبػ  يعمى السػصمي 6786( كىػ جدء مغ حجيث البخارؼ حجيث رقع )6)

 (.345)ج/
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بُّ الخ ِّْفقا فِّي األاْمخِّ ُكم ِّوِّ : "كإنسا ىػ ،كغمط . ثع ساؽ الستغ في الحجيث الحؼ يميو: (1)"إَِّف ّللَاا ُيحِّ
 ".كىػ الرحيحكقاؿ: "

كمغ مشيجو سػؽ آثار العمساء كآرائيع في تفديخ اآليات القخآنية، كبياف أسباب * 
 الشدكؿ.

 مثالو: أرقاـ األحاديث التالية: 

سعتسخ، عغ مجاىج، حجثشا الحدغ، ثشا عسار، عغ مشرػر بغ ال( قاؿ: 474كفي سشج رقع )
  (2)"عسخؾ، أف تعسل فيو آلخختظ"قاؿ:  (77القرز: ) َّحقمق مف خف  حف جف ُّ 

(، 702(، )509(، )498(، )491(، )487) ،(481) األسانيج اآلتية:في انطخ أمثمة أخخػ ك 
(705.) 

 كمغ مشيجو سػؽ اآلثار عغ العمساء كآرائيع في عمع القخاءات.* 

د، حجثشا فصخ قاؿ: سسعت ا بذخ بغ مػسى، حجثشا خبلَّ حجثشا دمحم، حجثش: "ثالو3 فقاؿم
بتشػيغ الديشة، كجخ  (6الرافات: ) َّٰذ يي ىي مي خي حيُّ  ىحا الحخؼ: قاؿ: امدخكقً 

 .(3)الكػاكب

بالتشػيغ، كالباقػف بغيخ  "بديشة"عاصع كحسدة كىحا يجؿ عمى معخفتو بعمع القخاءات، فقج قخأ 
 .(4)ككدخىا الباقػف  ،شرب الباء السػحجة مغ اْلَكػاِكِب شعبةكأما "الكػاكب" ف تشػيغ،

ابغ عامخ كحسدة كالكدائى كحفز كىحه قخاءة  ،(2:  الدججة) َّىل ُّ  :يشربككحلظ 
عغ أبى بكخ عغ  يككحلظ الكدائ ،نرباً  (5)ياسيغ :   َّ زب رب يئ ُّ   :عغ عاصع

 .  ( 5)انربً   "َتْشِديلَ "عاصع 

 (9)ياسيغ:  َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّ   :قخأك 
                                                           

، 6256، 6024( بػب عميو البخارؼ  فقاؿ: باب الخفق في األمخ كمو، ثع خخجو في صحيحو  حجيث رقع ) 1)
، كحجيث 24091(، مدشج أحسج حجيث رقع )2165، كمدمع في صحيحو حجيث رقع) 6927(،6395

 (.462(، كالبخارؼ في االدب السفخد  حجيث رقع)24553
 (.158( معجع ابغ السقخغ )ص 2)
 (.307حجيث رقع) ص  السرجر الدابق( 3)
 (.347 ( انطخ: السكخر في ما تػاتخ مغ القخاءات الدبع كتحخر )ص4)
 (.539( انطخ: كتاب الدبعة في القخاءات)ص 5)
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قخأ ابغ كثيخ كنافع كأبػ عسخك كابغ عامخ ، كىحا يجؿ عمى معخفتو بالقخاءات، حيث بزع الديغ
 .(1)عاصع مزسػمتى الديغ كأبػ بكخ عغ

* كمغ مشيجو سػؽ اآلثار عغ الفقياء السحجثيغ كآرائيع الفقيية، كيبيغ رأيو في 
 السدألة في الغالب.

حجثشا حدغ بغ حبيب بغ عبج السمظ، إماـ مدجج باب الجابية قاؿ ابغ السقخغ: " مثالو3
ئل األكزاعي عغ رجل قاؿ: سُ بجمذق، أخبخنا العباس بغ الػليج بغ مديج، قخاءة عميو كأنا أسسع 

قاؿ المخأتو: أنت شالق ثبلثا البتة إف لع أكغ أنا مغ أىل الجشة، فقاؿ األكزاعي: ال نفخؽ بيشو 
 ، أفَّ امخأتو، فإنو حجثشي عسيخ بغ ىانئ عغ جشادة بغ أبي أمية عغ عبادة بغ الرامت بيغك 

جا أاْف لا إِّلا "الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  يِّ خِّيظا لاوُ ماْغ شا ُه لا شا ْحجا ُسػُلُو كاأاَف وا إَِّل ّللَاُ كا را ْبُجُه كا ا عا َسجا ، كاأاَف ُمحا
ْخياعا، كا  اىاا إِّلاى ما مِّساتاُو أاْلقا كا تِّوِّ كا ُسػُلُو كااْبغا أاما را ْبُجُه كا ى عا يدا ماى ماا عِّ َشةا عا لا اْلجا ْشُو، ُأْدخِّ ا مِّ ُركحا

ْشوُ    . (3)، لسا جاء مغ ىحا الحجيثؽ بيشيسا بالذظِّ فخِّ فبل نُ  ،(2)"كاافا مِّ

ا قػؿ الدىخؼ في سيػ السأمػـ فيدمع قبل اإلماـ، فميدكت حتى يدمع  كمثاؿ آخخ أيزا
، كذكخ قػؿ ابغ أبي  ل ...( في حكع إتياف الخجل الخج724، كحجيث رقع )(4)اإلماـ فيدمع معو

 فييا تعديًخا. ػ ليمى أنَّو يخ 
 * كمغ مشيجو سػؽ اآلثار عغ عمساء الَدمف كآرائيع العقجية3

حجثشا جعفخ بغ دمحم أبػ أحسج بغ رزؽ، ثشا أبػ عبج هللا الدسدار 3 ابغ السقخئ مثالو3 قاؿ 
  ٰى ينُّ في قػلو تعالى: الكػفي، ثشا دمحم بغ عبج السجيج قاؿ: سسعت سفياف بغ عييشة يقػؿ 

الخمق خمقو، كاألمخ "قاؿ:  ،(54)األعخاؼ: َّجئ يي ىي ني زيمي ري
 .(5)"كالمو

ا  (.684رقع)حجيث : كمثالو أيزا
                                                           

 (.539)ص انطخ: كتاب الدبعة في القخاءات (1)
 (.29(، كرقع) 28( كمدمع في صحيحو حجيث رقع )3435البخارؼ حجيث رقع) أخخجو( 2)
 (.238( )ص794( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع) 3)
( في اتخاذ 434( في حكع السجح، كحجيث رقع) 428(، كحجيث رقع) 406حجيث رقع)  السرجر الدابق( 4)

 لمدتخة في السدجج الحخاـ. أنذ 
(، كاآلجخؼ في  1498/ 5(، كابغ أبي حاتع في تفديخه )233(، )ص777( أخخجو ابغ السقخغ حجيث رقع)5)

 (.171(، حجيث رقع)504/ 1الذخيعة )
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 ا.س* كمغ مشيجو سػؽ األبيات الذعخية بأسانيجىا إلى قائميا، في الػعع كالدىج كغيخى

"  قالت : -رضي هللا عشيا-( عغ ىذاـ عغ عخكة عغ عائذة 834حجيث رقع)مثالو3 
اَنا َفَتَسثََّمْت ِبَيَحا اْلَبْيِت:   َكاَنِت اْمَخأٌَة َتَغذَّ

 .َكَيْػـَ اْلِػَشاِح ِمْغ َتَعاِجيِب َربَِّشا ... ِإالَّ َأنَُّو ِمْغ َبْمَجِة اْلُكْفِخ َأْنَجاِني

البيت الحؼ أسسعو مشظ قالت شيجت  ما ىحا": -رضي هللا عشيا- قالت ليا عائذة
عخكسا ليا تجمي إف دخمت مغتدبل ليا عمييا كشاح، ففقجكا الػشاح، فاتيسػني بو ففتذػني حتى 

يع ببخائتي، فجاء الحجأة بالػشاح حتى ألقاه بيشيع كىع ئفتذػا قبمي، فجعػت هللا تعالى أف يشب
 .(1)"يشطخكف 

بارؼ دمحم بغ القاسع نْ أنذجنا أبػ بكخ بغ األَ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 380كحجيث رقع )
 :األديب قاؿ: أنذجني أبي

ْنَيا َعَمى َشْيِبِو ...   ِفيَظ أََعاِجيُب ِلَسْغ َيْعَجبُ ... َيا َعاِمَخ الج 

 َكِجْدُسُو ُمْدَتْيَجـٌ ُيَخخَّبُ ... َما ُعْحُر َمْغ َيْعَسُخ ُبْشَياَنُو ... 

ْيَب اَل َيْمَعبُ ... َكاَل ...  َفاْبِغ َعَمى َنْفِدَظ َبْيًتا  َتْمَعْب َفِإفَّ الذَّ

  (2)َشاَب َلَظ اْلَسْصَعُع َكاْلَسْذَخبُ  ... َكاْشُكْخ َيَج اْلَجْيِل َفَمْػاَلُه َما ...

خخي األنرارؼ، حجثشا دمحم بغ عمي الكَ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 383كحجيث رقع )
 اذاف:س بغ الفزل بغ شَ بالخممة قاؿ: أنذجنا أبػ القاسع العبا

َماُف َكَساَد ِفيِو اْلُسْقِخُؼ ... َكَجَخػ َمَع اْلَفَخِس اْلِحَساُر اْلُسػِكفُ  (3)[جَ دَ فَ ]   (4)الدَّ

أنذجني دمحم بغ دمحم الشيدابػرؼ بحخاف قاؿ: ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 392كحجيث رقع )

                                                           

(بالصخيق نفدو، كالحجأة ىي مغ 3835(، ك)349( كالقرة ركاىا البخارؼ كاممة في صحيحو حجيث رقع )1)
الصيػر الجارحة، كالِػشاح: كىػ شيء يشدج مغ أديع عخيزا كيخصع بالجػاىخ، كتذجه السخأة بيغ عاتقييا، 
مغ كشح كالَػْشُح مغ الِػشاح، كالجسع: الُػُشُح. كالِػشاح: مغ َحْمِي الّشداء: ِكْخساِف مغ لؤلٍؤ كجػىخ 

(، كالرحاح 3/263ػؼ أحجىسا عمى اآلخخ تتػّشح بو السخأة. العيغ)جمشطػماف، ُمَخاَلٌف بيشيسا، معص
 (.1/415)ج

 (.132( معجع ابغ السقخغ )ص2)
 /أ(44( في السصبػع فرج، كىػ خصأ، كالرػاب ما أثبتشاه كسا كرد في السخصػط)3)
 (.133( معجع ابغ السقخغ )ص4)
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أحسج بغ سعيج الجارمي قاؿ: أنذجنا  أنذجنا دمحم بغ إسحاؽ بغ زىيخ الشيدابػرؼ قاؿ: أنذجنا
 الشزخ بغ شسيل:

ْنَداِف َما ُمِشَعا  .َكَزاَدُه َكَمًفا ِباْلُحبِّ ِإْذ َمَشْعَت ... َأَحب  َشْيٍء ِمَغ اإْلِ

 (. 1320(، )745(، )414)كانطخ األحاديث التالية :
لتػحيج، )اإليساف، كا كمغ خبلؿ استقخاء السعجع يبلحع أنو حػػ جسيع أبػاب الجيغ

 كالديخ كاآلداب كالحكايات كالصيارة، كالربلة، كالدكاة، كالصبلؽ، كالخقاؽ، كالدىج، كاألشعار
 كنحػىا مغ األبػاب(.

محجثًا بّيغ التعميقات الحجيثية عمى أسانيجه كمتػنو التي سصخىا في  ابغ السقخغ  ككػف 
، كعمى ف بيا بيغ السحجثيغكتابو السعجع، كل ذلظ اكتدبو مغ خبلؿ رحبلتو العمسية التي ُكِص 

؛ حخرىا هللا مغ دنذ الغاصبيغ سبيل السثاؿ أنو دخل كثيخًا مغ قخػ كبمجات ببلدؼ فمدصيغ
 مثبتًا سساعو لؤلحاديث مغ شيػخيا في أسانيجه.

ؼ العمساء بجخػليا، كالتي تزع في جشباتيا السدجج خُ شَ  ىحه األرض السقجسة التي 
في ىحا فطيخ أثخىا  ، دخميا مخارًا كتكخارًا،ػ الشبي دمحم األقرى الحؼ بارؾ هللا فيو؛ مدخ 

 فخ العطيع.الدِ 
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 ابغ السقخئ  اإلماـ 3 السكانة العمسية لسعجعالثانيالسصمب 
جسع بيغ الحجيث كالتخجسة  وامتاز معجع اإلماـ ابغ السقخغ بسكانة عمسية عطيسة؛ ألن

ف الحؼ سسع فييسا الحجيث، مسا جعل كتابو كالسكاالدماف  غلذيػخو عشج إيخاد سشج الحجيث، كبيّ 
 مسيًدا عغ السعاجع األخخػ.

إف الخحمة العمسية الكبيخة التي تسّيد بيا ىحا اإلماـ؛ كسساعو لؤلحاديث ألبدت ىحا السعجع 
حمة ذىبية استفاد مشو العمساء كالسحجثػف الحيغ صشفػا في التخاجع كاألنداب، فاستفاد مشو تمسيحه  

الخصيب  ، كأيزاً (2)، كأخبار أصبياف(1)يع األصبياني في كتابيو حمية األكلياءالحافع أبػ نع
، كالجامع ألخبلؽ الخاكؼ (5)، كالخحمة في شمب الحجيث(4) ، كتاريخ بغجاد(3)البغجادؼ في الكفاية

سعاني في أندابو(7)، كالديسي في تاريخ ُجخجاف(6)كآداب الدامع  .(8)، ككحلظ الدَّ

ع مغ العمساء استفادكا مشو، كىحا إف دؿ عمى شيء فإنَّسا يجؿ عمى كَمغ أتى ِمغ بعجى
 أىسية الكتاب العمسية بيغ العمساء كالسحجثيغ.

كلع يقع لشا مغ عػاليو  ...قاؿ الحىبي: "كقج انتقيت مغ معجسو أربعيغ حجيًثا بمجية لو،
 .    (9)باإلجازة سػػ جدء مأمػف، الحؼ انفخد في الجنيا بعمػه أبػ سعج السجيشي"

فالسادة العمسية الثسيشة التي ُكِججت في معجع اإلماـ ابغ السقخغ، كاف مغ أسبابيا صحة 
صاحبو، كتفخده بسعمػمات لع ُتػجج عشج غيخه مغ السحجثيغ، فقج أخبخ إلى ندبة ىحا الُسَرشَّف 

                                                           

 (.8/47(،)ج 7/295(، ) ج 383، 6/317ج ( حمية األكلياء كشبقات األصفياء، أبػ نعيع األصبياني ،)1)
 (.2/2/272(، )ج 398، 379، 183، 1/151( تاريخ أصبياف، أبػ نعيع األصبياني، )ج 2)
( الكفاية في عمع الخكاية،  أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى: 3)

السجيشة السشػرة،  -سجؼ السجني،  نذخ السكتبة العمسية ىػ(، تحقيق أبػ عبجهللا الدػرقي، إبخاىيع ح463
 (.215)ص

 (.15/673(،)15/647(،)530/ 15(،)15/231(، )ج 2/22( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجادؼ، )ج 4)
( الخحمة في شمب الحجيث، أبػ بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجؼ الخصيب البغجادؼ )الستػفى: 5)

 .109ـ، ص 1395بيخكت، الصبعة: األكلى،  –ػر الجيغ عتخ، دار الكتب العمسية ىػ(، تحقيق :ن463
 (.2/311(، )ج469، 455/ 1( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع، الخصيب  البغجادؼ، )ج6)
 –( تاريخ جخجاف،  حسدة بغ يػسف أبػ القاسع الجخجاني،  تحقيق: د. دمحم عبج السعيج خاف ، عالع الكتب 7)

 (.366، 358، 251،  )ص 1981 – 1401ت، الصبعة الثالثة، بيخك 
 (.9/337(،)ج6/227(، )ج240/ 4(،)ج3/393(، )ج1/147( األنداب، لمدسعاني، )ج8)
  (2/122( تحكخة الحفاظ )ج 9)
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نداب عغ نفدو أنو جسع مغ السحجثيغ أحاديثيع، كأقػاليع، كألحق فيو فػائج كثيخة متعمقة بأ
شيػخو، كمعمػمات متعمقة بالػفيات كالجخح كالتعجيل، كالمغة كالذعخ، كالحكايات الصخيفة؛ كل 

 .(1)ذلظ لع يكغ عشج غيخه مجسػعاً 

ساعات عمى شخة ندخ مخصػط السعجع  .(2)كمسا يجؿ عمى أىسيتو العمسية كجػد الدَّ

ث عشو مغ ىػ أكبخ فبيحا اكتدب السكانة العمسية بيغ معاصخيو في القخف الخابع  فحج
 مشو، كأقخانو، كتبلميحه، كمغ بعجىع مغ العمساء كالسحجثيغ.

 3مقارنة معجع ابغ السقخئ بكتب السعاجع الحجيثية -لسقرج األكؿا

، كصارت معجسوقج صّشف كاف اإلماـ ابغ السقخغ مغ األئسة الُسَبخزيغ في القخف الخابع، ك 
ألنو أبجع في ترشيفو، كرتبو  ؛فت في ىحا القخف السعاجع التي ُصشّ لو مكانة عمسية كبيخة بيغ 

تختيًبا؛ جعل األئسة يقبمػف عميو، فيشيمػف مغ عمػمو في مرشفاتيع، كىحا إف دؿ عمى شيء إنسا 
 يجؿ عمى سعة عمع ابغ السقخغ، كمكانتو العطيسة بيغ عمساء عرخه. 

مع معجع اإلماـ ابغ  عمى السعاجع في القخف الخابع؛ مقارنة -بإذف هللا  –سشمقي الَزػء ك 
 السقخؼ لشبيغ  الفخكؽ بيشيا، كسشختبيا حدب كفاة مؤلفييا، مع نبحة مخترخة عغ كل معجع.

 يعمى السػصمي يمعجع أب -أكلا 

، كىػ مغ شيػخ ق 307 ُتػفي في سشة أحسج بغ عمّي أبػ يعمى السػصمّي الحافعمرشفو 
كالسدشج، كقج  ، كمعجسو غيخ مذيػراإلماـ ابغ السقخغ، كلو مرشفات أخخػ كالسدشج كغيخه 

 .(3)أبي يعمى السػصميثبتت ندبة السعجع إلى 

كلو مسيدات مثل معجع ابغ السقخغ، حيث بجأه فقاؿ باب السحسجييغ؛ كذلظ تذخيًفا السع  
، فقاؿ: "باب األلف، باب الباء، باب الجيع، السعجعالشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثع بعج ذلظ رتبو عمى حخكؼ 

 .(4)حا ... حتى انتيى إلى حخؼ الياء"كىك

د ر ا عغ حياتو، ثع يػ ثع بجأ أحاديثو بقػلو حجثشا ... ثع يحكخ اسع شيخو دكف أف يحكخ شيئً 

                                                           

 (.52( انطخ مشيجو بذكل عاـ  في السصمب األكؿ مغ السبحث الثاني في الفرل األكؿ)ص 1)
(، مقجمة تحقيق أبي عبج 147(، مرصمح، كيقع في )29( انطخ: مخصػط دار الكتاب السرخية بالقاىخة)2)

 (.22-19الخحسغ عادؿ بغ سعج لسخصػط السعجع) ص 
 (.137( الخسالة السدتصخفة ، الكتاني، )ص 3)
 (.182،  68، 2( معجع أبي يعمى  السػصمي، )ص 4)
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ا. ا كاحجاً لو حجيثً   في غالب األحياف، أك أكثخ كىػ قميل ججًّ

، كيدػؽ (1)"دمحم بغ أبي معذخ أبػ عبج السمظ ثقةكاف يػثق شيػخو فقاؿ في شيخو: "
عمى  اداً ، كيعصف إسش(2)سشاد لمحجيث الػاحج عغ شيخو بدشجيغ مختمفيغ في الخكاة كالرحابياإل

كلو مغ لصائف ، (4)، كيجسع بيغ شيػخو، كيسيد بيغ أنػاع الحجيث(3)إسشاد كيخترخ الستغ
، كأحياًنا يحكخ كشية شيخو (6)، كيحكخ أحياًنا سبب كركد الحجيث(5)اإلسشاد الكثيخة في أحاديثو

حجثشا ، كبمجتو، كميشتو كعقيجتو فقاؿ: "(7)"حجثشا دمحم بغ بكار مػلى بشي ىاشع أبػ عبج هللاؿ:" فقا
ؼ(10)، كالجػىخؼ (9)،(8)"اكيصَ نْ إبخاىيع بغ الحديغ األَ  ػفي(11)، كالعبلَّ  .(12)، كالر 

 كلو معخفة بالرحابة كالتابعيغ كمغ بعجىع؛ حيث سخد أحفاد أبي مػسى األشعخؼ 
، كأخيخًا بمغ "(13) عبج هللا بغ عامخ بغ بخاد بغ أبي بخدة بغ أبي مػسى األشعخؼ  حجثشافقاؿ: "

 غ حجيًثا. أحاديثو  ثبلثسائة كأربعة كثبلثي عجد

  
                                                           

 (.64، 52 ( معجع ابي يعمى  السػصمي  )ص1)
 (.53)ص  السخجع الدابق( 2)
 (.86)ص السخجع الدابق  (3)
 ( فسيد بيغ الحجيث الشبػؼ كالحجيث القجسي.270)ص السخجع الدابق  (4)
 (.84)ص السخجع الدابق ( 5)
 (.110، 100)ص السخجع الدابق  (6)
 (.54)ص السخجع الدابق  (7)
الصاء السيسمة كفي آخخىا الكاؼ، ىحه الشدبة الى بمجة يقاؿ ليا اأَلْنَصاكي: بفتح األلف كسكػف الشػف كفتح  (8)

 (.371/ 1أنصاكية. األنداب لمدسعاني )ج
 (.101( معجع أبي يعمى السػصمي )ص 9)
( الَجػىخؼ: بفتح الجيع كالياء كبيشيسا الػاك الداكشة كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى بيع الجػىخ. األنداب 10)

 .(421/ 3لمدسعاني )ج
( العبلؼ: بفتح العيغ السيسمة كتذجيج البلـ ألف كفي آخخىا الفاء، ىحه المفطة لسغ يبيع عمف الجكاب أك 11)

 (.411/ 9يجسعو مغ الرحارؼ كيبيعو، كاشتيخ جساعة بيحه الشدبة. األنداب لمدسعاني )ج
 (.110( معجع أبي يعمى السػصمي )ص 12)

ػفي: بزع الراد السيسمة كالفاء بعج ال ػاك، ىحه الشدبة اختمفػا فييا، فسشيع مغ قاؿ: مشدػبة إلى لبذ الر 
الرػؼ، كمشيع مغ قاؿ: مغ الرفاء، كمشيع مغ قاؿ: مغ بشى صػفة كىع جساعة مغ العخب كانػا 

 (.346/ 8يتدىجكف كيتقممػف مغ الجنيا فشدبت ىحه الصائفة إلييع. األنداب لمدسعاني )ج
 (.192( معجع ابي يعمى السػصمي )ص 13)
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 معجع ابغ األعخابي -ثانياا 

ق، عغ 340كتاب السعجع ترشيف أبي سعيج أحسج بغ دمحم بغ زياد بغ بذخ بغ األعخابي
السعخكؼ بابغ  دمحم عبج الخحسغ بغ عسخ بغ سعيج البدار بيشيػخو العػالي بخكاية الذيخ أ

 .(1)صاحبو كمغ ركاه عشوإلى الشحاس، كىحا يجؿ عمى إثبات اسع الكتاب 

كالكتاب مكػف مغ ثبلثة أجداء، كعجد أحاديثو ألفاف كأربعسائة كستػف حجيثًا، كذكخ حجيثًا 
، كلكشو بجأ بسغ اسسو عجعالسأك أكثخ لكل شيخ مغ شيػخو، كرتب أسساء شيػخو عمى حخكؼ 

بشدب  يالباء ثع حخؼ التاء ثع الجيع كىكحا، ككاف يأت ؼدمحم كذلظ تذخيفًا السع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ثع حخ 
حجثشا أبػ شيخو كامبًل أحيانًا، كبكشيتو مع الشدب أحيانًا، كبمقبو،  كمغ أممى عميو الشدب فقاؿ:" 

دبخقاف العبدي، كحديغ ىػ إشكاب لقب، أممى عمي ىحا جعفخ دمحم بغ الحديغ بغ إبخاىيع ال
، كنػع بيغ صيغ التحسل كاألداء، كيخترخ الستغ فسخة قاؿ بصػلو، كمخة قاؿ: (2)الشدب ابشو

 .(5)، كتكمع عمى الخجاؿ جخًحا كتعجيبًل (4)، كيحكع عميو(3)بسثمو كنحػه 

و في بياف تفخد الخكاة ، كيشقل كبلـ شيخ(6)كيبيغ نػع الحجيث مغ ناحية الخفع كالػقف
، (7)"ال نعمسو ركاه عغ عبج العديد بغ صييب، عغ أنذ إال كرقاء"ي ىحا الحجيث: فقاؿ:" ف

زيشب بشت أبي سمسة، عغ ( أربع ندػة متتالية في التختيب، فكانت 54كذكخ في سشج رقع )
عمى إسشاد، أك  اً صف إسشاد، كعحبيبة، عغ أميا أـ حبيبة، عغ زيشب بشت جحر زكج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .(8)اخترخه

ككانت أحاديث معجسو في العقائج، كالتخغيب كالتخىيب كالديخ، كأحػاؿ يػـ القيامة، 

                                                           

( انطخ كتاب السعجع البغ األعخابي، تحقيق كتخخيج: عبج السحدغ بغ إبخاىيع بغ أحسج الحديشي، د ار ابغ 1)
(، 1/16، )ج3ـ، عجد األجداء:  1997 -ىػ  1418الجػزؼ، السسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة: األكلى، 

 كىػ ما ُأخح  عغ صػر السخصػط.
 (.1644، 1640، 1( معجع ابغ األعخابي ، حجيث) 2)
 (.2297، .1995،2118، 1711، ، 930 1654، 419، حجيث رقع )السخجع الدابق( 3)
 (.419حجيث رقع) السخجع الدابق (4)
 ( حيث قاؿ: صالح ابغ عسخ ثقة.419حجيث رقع) السخجع الدابق (5)
 (.935حجيث رقع )السخجع الدابق (6)
 (.957حجيث رقع) السخجع الدابق (7)
 (.2350، 2349، 844،1052، 750،  547،  316، 202، 201قخغ حجيث رقع) ( معجع ابغ الس8)
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، (1)كالتفديخ، كاألحكاـ  الفقيية، كالمػاط كتكبيخات الجشازة، كقزاء الحاجة كالػضػء، كالربلة 
(، 58اء الحاجة رقع)كيحكخ تعميقات الرحابة عمى بعس األحاديث كسا في حجيث قز

وهللا ما ىػ إال أف رأيت انذخاح صجر أبي بكخ عمى القتاؿ فعمست ( في قػؿ عسخ: "92كحجيث)
 .(2)قتاؿ السختجيغ"  أنو الحق

 كفي الختاـ ذكخ األحاديث السخفػعة، كالسػقػفة، كالسقصػعة، كاآلثار، كاألشعار.

 3معاجع الصبخاني الثالثة -ثالثاا

اإلماـ الصبخاني، كمقارنتيا بسعجع اإلماـ ابغ السقخغ، مغ أىع  إف الحجيث عغ معاجع
األشياء في ىحا البحث؛ ألف اإلماـ الصبخاني مغ معاصخؼ اإلماـ ابغ السقخغ كرفيقو في رحمتو، 

 ال.  أكفيحه تطيخ كتبيغ مجػ تأثخ اإلماـ ابغ السقخغ بو في الترشيف 
 معجع الصبخاني الكبيخ3 )أ(

إال في االسع فقط،  غ ىحه السعاجع في الترشيف، كلع يتفق معيايختمف ىحا السعجع ع
الرحابة كالخكاة عغ رسػؿ مدانيج اإلماـ الصبخاني أف جسع أكبخ قجر مغ حيث كاف ترشيف 

 هللا رجااًل كنداًء، كقج استػعب فيو أحاديث الرحابة الُسقمِّيغ.

د ما انتيى إليشا مسغ ركػ لعج حا كتاب ألفشاه جامعقاؿ اإلماـ الصبخاني في مقجمتو: "ى
- ، بجأت فيو بالعذخة(ث ،ت ،ب ،ألف) :عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مغ الخجاؿ كالشداء، عمى حخكؼ

 ةا كحجيثيغ كثبلثعغ كل كاحج مشيع حجيثً  جتُ خَّ ىع، خَ  يتقجميع أحج غيخَ الَّ  ألفْ  ؛-رضي هللا عشيع
كمغ ، حجيثو أجسع جتُ خَّ مغ كاف مغ السقميغ خَ كأكثخ مغ ذلظ عمى حدب كثخة ركايتيع كقمتيا، ك 

لع يكغ لو ركاية عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككاف لو ذكخ مغ أصحابو مغ استذيج مع رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أك 
تقجـ مػتو ذكختو مغ كتب السغازؼ كتاريخ العمساء، ليػقف عمى عجد الخكاة عغ رسػؿ هللا صمى 

، كسشخخج مدشجىع باالستقراء عمى تختيب -رضي هللا عشيع-مع كذكخ أصحابو هللا عميو كس
 .(3)"القبائل بعػف هللا كقػتو إف شاء هللا كحجه

لكشو بجأ بالعذخة السبذخيغ بالجشة رضي هللا عشيع، لذخؼ سبقيع إلى اإلسبلـ، كبعجىا 
                                                           

 (.80، 79، 58، 57، 56، 55( معجع ابغ األعخابي  حجيث رقع) 1)
 (.1/65( معجع ابغ األعخابي ) ص ج 2)
( السعجع الكبيخ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 3)

ـ، )ج 1995القاىخة، الصبعة: الثانية  –ػ(، تحقيق: حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي، مكتبة ابغ تيسية ى360
1 /1.) 
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حا، كلع يمتـد داخل رتب أسساء الرحابة عمى حخكؼ اليجاء فقاؿ: باب األلف، باب الباء كىك
 الحخؼ بحخكؼ اليجاء.

 غَ يْ كَ ما انتيى إليشا مغ مدشج الشداء البلتي رَ كفي نياية معجسو ذكخ مدشًجا لمشداء فقاؿ: "
 ؛كبجأت ببشات رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأزكاجو، أسساءىغ عمى حخكؼ السعجع عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خخجتُ 

فبجأت بيا لحب  ،إليو ككانت فاشسة أصغخ بشات رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأحبيغَّ  ،غلئبل يتقجميغ غيخى
 .(1) اىارسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إيَّ 

حجثشا عبج هللا بغ أحسج بغ حشبل، حجثشي أبي كلو مغ لصائف اإلسشاد في أسانيجه فقاؿ: "
 .(2)أممى عمي مغ كتابو األصل

 )ب( السعجع األكسط3

، جسع فيو اإلماـ الصبخاني ما (3)الكتاب مختب عمى أسساء شيػخو كىع حػالي ألفيغ ىحا
 .(5)، كبيغ كجو الغخابة فييا(4)لذيػخو مغ غخائب كعجائب، كىػ مختز بحلظ

السعجع األكسط في ست مجمجات كبار عمى كذكخ الحىبي في تخجسة الصبخاني فقاؿ: "
الغخائب كالعجائب، فيػ نطيخ كتاب األفخاد  معجع شيػخو يأتي فيو عغ كل شيخ بسا لو مغ

و تعب عميو، كفيو لمجارقصشي بيَّغ فيو فزيمتو كسعة ركايتو، ككاف يقػؿ: ىحا الكتاب ركحي، فإنَّ 
 .  (6)"كل نفيذ كعديد كمشكخ

إلى  .كعشج استقخاء الكتاب كججناه بجأ فقاؿ: "باب األلف، باب الباء، باب التاء، كىكحا..
  .(7)باب الياء"

                                                           

 (.22/396( السعجع الكبيخ، الصبخاني، )ج 1)
 (.12639( السعجع الكبيخ حجيث رقع) 2)
ىػ(، تحقيق: 852) ( السعجع السفيخس، اإلماـ الحافع أبي الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم ابغ حجخ العدقبلني3)

(، شخح 291/ 1ـ،  )ج1998 -ىػ 1418دمحم شكػر محسػد ، مؤسدة الخسالة ػ بيخكت، الصبعة : األكلى،
 (.143السػقطة في عمع السرصمح، الذيخ عبج هللا الدعج)ص 

 (.21( تفخد الثقة بالحجيث، إبخاىيع بغ عبج هللا البلحع،)ص 4)
 (.27عارؼ الذخيف، ممتقى أىل الحجيث،) ص ( التخخيج كدراسة األسانيج،  حاتع بغ 5)
 (.85/ 3(  تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج6)
( السعجع األكسط، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: 7)

 –ىػ(، تحقيق: شارؽ بغ عػض هللا بغ دمحم ، عبج السحدغ بغ إبخاىيع الحديشي، دار الحخميغ 360
 (.5/ 1القاىخة،  )ج



67 

  

، كمغ تعميقاتو تفديخ غخيب األلفاظ ففدخ الذيػة (1)غ تفخدىعيكلو تعميقات عمى أسانيجه يب
 ."(2)الخفية فقاؿ:" مسا ال ُيخضي هللا 

يب بغ سمساف الصَ أك تػثيقيع، فقاؿ في  ،أك كشاىع ،كلو تعميقات عمى الخكاة ببياف أسسائيع
بُ  لو معخفة في بياف الستفق كالسفتخؽ في أسساء . ك (4)، كيكشى أبا ححيفة برخؼ ثقة(3)اْلُسَؤدِّ

 . (5)السحجثيغ فسيد بيغ عسخة بشت أرشاة العجكية كعسخة بشت عبج الخحسغ

  ( السعجع الرغيخ3ت)

ىحا أكؿ كتاب فػائج مذايخي الحيغ كتبت عشيع باألمرار، خخجت قاؿ في مقجمة كتابو: "
 .(6)"خكؼ السعجعا كجعمت أسساءىع عمى حا كاحجً عغ كل كاحج مشيع حجيثً 

 .(7)"ف السعجع الرغيخ كىػ عغ كل شيخ لو حجيث كاحجكصشَّ قاؿ الحىبي: "
، كىػ يذبو (8)فبجأ بسغ اسسو أحسج، كذكخ فيو زمغ سساعو كمكانو مغ بعس الذيػخ

، كأيًزا مغ ناحية (9)كتابو السعجع األكسط؛ ألنيسا مغ الكتب السخررة لؤلفخاد كالغخائب
، كلو تعميقات في بياف (10)ث، إال أنو تػسع في الحجيث عغ الخكاة كتعجيميعالتعميق عمى األحادي

                                                           

 (.4217، 4214، 3277،  1332، 1331( السعجع األكسط ، الصبخاني ، حجيث رقع)1)
 (.4213( السعجع األكسط ، الصبخاني ، حجيث) 2)
( الُسَؤِدب: بزع السيع كفتح الػاك ككدخ الجاؿ السيسمة السذجدة كفي آخخىا الباء السػحجة يقاؿ ىحا لسغ يعمع 3)

 (12/473غة. األنداب،)جالشاس األدب كالم
(، فقاؿ: لع يخك ىحه األحاديث عغ نعيع بغ يحيى الدعيجؼ 5831( السعجع األكسط ، الصبخاني، حجيث رقع)4)

 (.6581(، كحجيث) 5941كىػ كػفي ثقة، عديد الحجيث إال أحسج بغ يػنذ، كحجيث رقع )
 (.5941( السعجع األكسط ، الصبخاني ، حجيث رقع )5)
غيخ، سميساف بغ أحسج بغ أيػب بغ مصيخ المخسي الذامي، أبػ القاسع الصبخاني )الستػفى: ( السعجع الر6)

بيخكت ، عساف، الصبعة: األكلى،  -ىػ(، تحقيق: دمحم شكػر محسػد، السكتب اإلسبلمي ، دار عسار 360
 (.1/1، )ج1985 – 1405

 (.85/ 3(  تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج7)
 (.297، 292، 10، 2، 1رقع) ( انطخ السعجع الرغيخ حجيث 8)
 (.21( تفخد الثقة بالحجيث، إبخاىيع بغ عبج هللا البلحع،)ص 9)
 (.292،297، 212، 207، 141، 111، 2( السعجع الرغيخ حجيث رقع)10)
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 .(1)حاديثوأتفخد الخكاة  في أغمب 
 معجع شيػخ أبػ بكخ اإلسساعيمي3 -رابعاا 

بكخ اإلسساعيمي الحؼ حرخ فيو أسساء شيػخو، كرتبيع عمى  يكتاب معجع شيػخ أب
 حخكؼ السعجع، كقج كضع في أكلو مقجمة فقاؿ فييا:

فإني استخخت هللا عد كجل في حرخ أسامي شيػخي الحيغ سسعت مشيع ككتبت عشيع "
كقخأت عمييع الحجيث، كتخخيجيا عمى حخكؼ السعجع؛ ليديل عمى الصالب تشاكلو، كليخجع إليو 
في اسع إف التبذ أك أشكل، كاالقترار مشيع لكل كاحج عمى حجيث كاحج يدتغخب أك يدتفاد أك 

يشزاؼ إلي ما أردتو مغ ذلظ جسع أحاديث تكػف فػائج في نفديا، كأبيغ يدتحدغ أك حكاية، ف
خيقو في الحجيث بطيػر كحبو فيو أك اتيامو بو أك خخكجو عغ جسمة أىل شَذمَّْسُت  حاؿ مغ

الحجيث لمجيل بو كالحىاب عشو، فسغ كاف عشجؼ ضاىخ األمخ مشيع؛ لع أخخجو فيسا صشفت مغ 
عشو في صغخؼ إمبلء بخصي في سشة ثبلث كثسانيغ  حجيثي، كأف أثبت أسامي مغ كتبت

 مي مغ حيث يجركو الستأمل لو مغ خصيثْ كمائتيغ، فأنا يػمئح ابغ ست سشيغ، فزبصتو ضبط مِ 
كذلظ عمى أني لع أخخج مغ ىحه البابة شيئا فيسا صشفت مغ الدشغ كأحاديث الذيػخ، وهللا أسأؿ 

 .كغيخؼ بوفي خيخ كعافية، كأف يشفعشي الستتسامو التػفيق 

كليرح لي بو االبتجاء باأللف  ؛ا بوو باسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص تيسشً حُ تَ فتَ كافتتحت ذلظ بأحسج ليكػف مُ 
قاؿ في  -عد كجل-مغ الحخكؼ السعجسة، كإذ كاف دمحم كأحسج يخجعاف إلى اسع كاحج، فإف هللا 

، كسا (6الرف: ) َّميىي خي حي جي يه ىه مهُّ :-عميو الدبلـ-بذارة عيدى 

 َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ُّّٰ، (29الفتح: ) َّىل مل خلُّ :قاؿ
َسٌج، كاأاناا أا  "، كقاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: (144آؿ عسخاف: ) ، أاناا ُمحا كقج كاف أبػ  ،(2)" ...ْحساجُ إَِّف لِّي أاْسسااءا

، فأقػؿ: دمحم أييا  (رحسو هللا)دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ ناجية  يقػؿ: حجثشا أحسج بغ الػليج اْلُبْدِخؼ 
لى مغ سشة إحجػ كستيغ الذيخ، فيقػؿ: دمحم كأحسج كاحج، كابتجأت بيحا الجسع في جسادػ األك 

                                                           

( لع يخكه عغ عمي بغ صالح إال إبخاىيع بغ يحيى بغ أبي يعقػب 348( عمى سبيل السثاؿ انطخ حجيث )1)
ركػ عشو سفياف بغ عييشة، كال ركاه عغ إبخاىيع بغ يحيى بغ أبي يعقػب إال إبخاىيع  العجني كىػ شيخ قجيع

 ابغ الحكع تفخد بو أبػ الحريغ الخازؼ، كقج قيل إف اسع أبي حريغ يحيى بغ سميساف، كىػ ثقة.
 (1/217(. السعجع الرغيخ)ج352انطخ حجيث رقع )      

 (.2354(،كصحيح مدمع ، مدمع ، حجيث رقع )4896  ،3532( صحيح البخارؼ ، البخارؼ ، حجيث رقع)2)
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 .(1)"كثبلثسائة، عرسشا هللا مغ الدلل في القػؿ كالعسل

تبيغ لي أنو يخترخ بكخ اإلسساعيمي  االستقخاء لسعجع شيػخ اإلماـ أبي كمغ خبلؿ
، كلو معخفة باألنداب (4)، كلو فػائج إسشادية(3)، كأحياًنا لو زيادة عمى الستغ(2)""مثمو الستػف فقاؿ:

 .(6)كلو كبلـ في الخكاة كتعجيميع ،(5)كاأللقاب
 خالصة السقارنة3

مغ خبلؿ العخض الدابق لمسعاجع تبيغ أف اإلماـ ابغ السقخغ استفاد مغ جسيعيا، كجسميا 
في معجسو، فخخج بحمة ججيجة، تسايد بيا عغ سابقيو؛ كإف كاف األقخب إليو في الترشيف 

 ساعيمي.السعجع الرغيخ لئلماـ الصبخاني كمعجع أبي بكخ اإلس

في سخد الذيػخ فبجأ بسغ  اأما الدابقاف كأبي يعمى السػصمي، كابغ األعخابي فقج شابييس
 اسسو دمحم مثميع ثع أحسج، ثع سخد باقي شيػخو عمى حخكؼ اليجاء.

  

                                                           

( السعجع في أسامي شيػخ أبي بكخ اإلسساعيمي، أبػ بكخ أحسج بغ إبخاىيع بغ إسساعيل بغ العباس بغ 1)
 -ىػ(، تحقيق: د. زياد دمحم مشرػر، مكتبة العمـػ كالحكع 371مخداس اإلسساعيمي الجخجاني )الستػفى: 

 (.310-309/ 1ق، )ج1410األكلى، السجيشة السشػرة، الصبعة: 
، 295، 229، 228، 227( معجع في أسامي شيػخ اإلسساعيمي، أبػ بكخ اإلسساعيمي، حجيث رقع )2)

334.) 
 (.63، حجيث رقع) السخجع الدابق( 3)
 (.306، 79، 77، 74حجيث رقع) السخجع الدابق  (4)
 (.399حجيث رقع)السخجع الدابق  (5)
( قاؿ في: أبػ دمحم أحسج بغ دمحم بغ  32( قاؿ: صجكؽ نبيل، كحجيث رقع) 31رقع) حجيث السخجع الدابق (6)

عبج الكخيع الػزاف جخجاني، صجكؽ، ضعف آخخ عسخه، كتبت عشو في صحتو، ثع كشت أمخ بو يقخأ عميو 
( فقاؿ: يتفقو صجكؽ ثقة، كحجيث 303(، حجيث رقع ) 209، 45، 44كىػ نائع أك شبو الشائع، كحجيث ) 

( قاؿ في خالج بغ يديج: 328(  قاؿ في شيخو: صاحب البخارؼ صجكؽ ثبت، حجيث رقع) 318)رقع 
 (.378، 341صجكؽ ثبت يعخؼ الحجيث، )
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 مقارنة أحاديثو بالرحيحيغ كالدشغ األربعالسقرج الثاني3 

األمة بالَقبػؿ، كال يذح  عغ ذلظ  الرحيحيغ ىسا أصح الكتب بعج كتاب هللا، كتمقتيسا إفَّ 
إال مغخض، كَمغ أراد أف يحكع عمى حجيث يبحث أكاًل فييسا، فإف كجج بغيتو فييسا فبيا كنعست؛ 

 كإال انصمق إلى كتب الدشة األخخػ، فيقارف حجيثو بأحاديثيسا.

كنحغ في ىحا البحث الستعمق بسعجع اإلماـ ابغ السقخغ، سشحاكؿ بياف عجد األحاديث 
 لسخكية في الرحيحيغ، كالدشغ األربع.ا

كعشج محاكلة الستقخاء كالستعانة بعسل أبي عبج الخحسغ عادؿ بغ سعج في معجع ابغ 
 السقخئ تبيغ اآلتي3 

سػاء بالمفع نفدو أك في صحيحو البخارؼ  ابغ السقخغ، كركاىا األحاديث السخكية عشج اإلماـ -1
ب اإلماـ البخارؼ عميو، فكانت بمفع قخيب أك يكػف أصل معشاه في صحيح ا لبخارؼ، أك بػَّ

 .حجيًثا تقخيًبا( يغ)مائة كثبلثة كسبع

سػاء بشفذ المفع أك في صحيحو مدمع ابغ السقخغ، كركاىا األحاديث السخكية عشج اإلماـ  -2
 يغئتاف كتدعة كثبلثاماـ مدمع كانت )مبمفع قخيب أك يكػف أصل معشاه في صحيح اإل

 تقخيًبا(. حجيثاً 

عذخ  في الرحيحيغ حػالى أربعسائة كاثشيفيكػف مجسػع ما ركاه ابغ السقخغ كمػجػًدا 
 ، كىػ عجد ال بأس بو بالشدبة إلى مجسػع أحاديث اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو.حجيثاً 

في صحيح ابغ خديسة كابغ  ما ىػ أنو يػجج مغ مخكياتو بوكأيزا مسا البج مغ التشػيو 
 حباف.

 األحاديث التي أخخجيا في معجسو، كىي في الدشغع فكاف مجسػع أما  الدشغ األرب
 كاآلتي:

 سشغ أبي داكد :) كاحج كثسانػف حجيًثا(. -1

 سشغ التخمحؼ: )تدعػف حجيًثا(.    -2

 كأربعػف حجيًثا(. ةسشغ الشدائي: ) سبع -3

 كأربعػف حجيًثا(. ةسشغ ابغ ماجو: ) ست -4

سج، كمدشج اإلماـ الجارمي، كمدشج اإلماـ البدار، كمشيا ما ىػ مػجػد في مدشج اإلماـ أح
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 ػدة في السعاجع التي سبق ذكخىا.ككحلظ ىشاؾ مخكيات مػج

كبيحا يتحّرل عمى معطع ما ىػ مػجػد في السعجع، مػجػد كمخّخج في الرحاح كالدشغ 
 كالسدانيج كالسعاجع.
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 السصمب الثالث3 خجمة الكتاب
ف، فكاف أكؿ مغ رفع عشو الغصاء الجكتػر دمحم بغ الكتاب كاف مخصػًشا في شي الشِّديا

بعشػاف أبػ بكخ بغ   –دكتػراه  –صالح الفبلح، حيث حقق مخصػط السعجع في رسالة عمسية 
ق، 1405السقخغ ككتابو السعجع، صجرت في الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة، في سشة 

ع تخخج إلى الشػر، كبحثت عشيا في كلكغ ىحه الخسالة بقيت حبيدة بيغ ججراف السكتبات، كل
، مغ معمػمات قميمة (رحسو هللا)ادني بو مخكد السمظ فيرل فعقخ دارىا، فمع أقف عمييا، إال ما أ

 كغيخ كافية عشيا، مبيًشا عشػانيا، كمكاف صجكرىا، كسشتو، كاسع مؤلفيا.

ى تحقيق لكغ العمع لع يقف عشج أحج، كبفزل هللا كمغ خبلؿ البحث كالتشقيب عثخت عم
(، ألبي عبج الخحسغ عادؿ بغ pdfلسعجع ابغ السقخغ، كمشذػًرا عمى الذبكة العشكبػتية بريغة )

 ـ.1998ق ، 1419الخياض سشة  –سعج، الرادر عغ مكتبة الخشج 

أضيخ فيو السحقق عسمو، كأشار إلى عسل الجكتػر دمحم بغ صالح الفبلح كأنَّو ال يعجك إال 
 بياف بعس األلفاظ التي أشكمت عميو. تحقيًقا، كقج أفاد مشو في

كباالشبلع عمى عسل أبي عبج الخحسغ عادؿ بغ سعج في السعجع ابغ السقخغ، كججتو 
عسبًل عمسيًّا جيًجا، تعب فيو محققو تعًبا ُيذكخ عميو؛ حيث ندخ الكتاب كقابمو مع أصمو 

المفع الغخيب  في  السخصػط، كضبط األسانيج كالستػف، مدتعيًشا بكتب الخجاؿ في ذلظ، كضبط
الستغ مغ كتب الغخيب، مدتعيًشا بالكتب التي نقمت عغ السعجع، كرقع األحاديث تخقيًسا تدمدمًيا، 

دكف عدك؛ ألنَّو ربسا لع يدتصع عدكه، كلع  بعزياكعداىا لسطانيا األصمية في الغالب، كتخؾ 
 يكغ لو تعميقات عمى األسانيج كالستػف.

رس العمسية ألشخاؼ الحجيث السخفػعة مختبة عمى حخكؼ كفي نياية الكتاب كضع الفيا
السعجع، كاآلثار كحلظ، ثع أسساء الرحابة الحيغ ليع ركاية في السعجع مختبة عمى حخكؼ 

 السعجع، كفي مقابمو أرقاـ األحاديث السخكية عشيع، ككحلظ مغ ُذكخ مشيع بالكشية.

غ كردت مشيغ بالكشية، ، أكرد أسساء الرحابيات، كمكفي نياية أسساء الرحابة 
ككحلظ فيخس ألسساء شيػخ ابغ السقخغ عمى حخكؼ السعجع، كفي الختاـ كضع فيخسا ألسساء 

 الخكاة الستخجع ليع عمى حخكؼ السعجع.

ألحاديث السعجع سػاء كاف الحجيث في الكتب الدتة، أك التدعة، كقج  تكلو تخخيجا
شة عسػًما.  يتػسع في التخخيج فيعدك لكتب الد 
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 ج كضع خخيصة تػضيحية لخكاة السعجع عغ مؤلفو، كدكنكيا3كق

 
عس خصاء في التَّخقيع مػجػدة، كفي بضات عمى ىحا العسل، فاألػ حملكغ ىشاؾ بعس الس

إذ إنَّو  ؛أسساء الخكاة أيًزا، أك الكذط كالذصب كعجـ كضػح العبارات؛ كىحا ال يعيب ىحا العسل
 بعس الترحيفات كالتحخيفات التي جاءت فيجيج بذخؼ كال يخمػ مغ نقز، كسأشيخ إلى 

 .(1)السعجع بعػف هللا تعالى كتػفيقو كحجه شبعة

 كقج ذكخت ذلظ في الجراسات الدابقة مغ ىحا البحث.

                                                           

 (،   75(، كحجيث رقع) 43،44، )ص44(، كحجيث رقع 42(، )ص 40( انطخ: السعجع حجيث رقع)1)
 (.409(، )ص 1351(، كحجيث رقع)53)ص 



 

 
 
 
 

 الفرل الثاني
الرشاعة الحجيثية الستعمقة باألسانيج في 

 معجع ابغ السقخئ 



75 

  

 السبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في إيخاد األسانيج
 
 الرشاعة الحجيثية في أسساء شيػخو.  سصمب األكؿ3ال
 

 السصمب الثاني3 الرشاعة الحجيثية في بياف مكاف التحجيث كسشة الدساع.
 

 السصمب الثالث3 الرشاعة الحجيثية في عخض األسانيج.
 

 .اخترار األسانيجالرشاعة الحجيثية في السصمب الخابع3 
 

 .احج مع السقارنة بيغ الستػف السصمب الخامذ3 تكخار األسانيج لمستغ الػ 
 

 .صيغ التحسل كاألداءالرشاعة الحجيثية في السصمب الدادس3 
 

  .عمػ اإلسشادالسصمب الدابع3 الرشاعة الحجيثية في 
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 تػشئة
إفَّ عسل العمساء في السرشفات الحجيثية اتخح شابًعا معيًشا، فكاف كل إماـ لو شابع خاص 

خخ إال ربسا في االسع فقط، كأما في فحػػ الكتاب آلع افي ترشيف مؤلفو، كال يتذابو إماـ م
فكل إماـ لو شابعو الخاص، كعمى سبيل السثاؿ جسع البخارؼ الرحيح، ك مدمع كحلظ، كعشج 

 السقارنة بيشيسا نجج الفخؽ كاضًحا بيشيسا، ككحلظ الدشغ، ككحا السدانيج.
 كلحا لبج مغ بياف كتػضيح مقرػد الرشاعة الحجيثية.

ممكة نفدانية ترجر عشيا األفعاؿ االختيارية مغ غيخ خجاني الرشاعة فقاؿ:" عخؼ الج
 .(1)"ركية، كقيل: الستعمق بكيفية العسل

 أك كل عمع مارسو الخجل سػاء كاف استجالالً فقاؿ :"  (2)كعخفيا أبػ البقاء أيػب الَكَفػؼ 
ة راسخة، يقجر بيا عمى ، كحقيقتيا ممكة نفدانية لو فإنو يدسى صشاعةفَ خْ غيخه حتى صار كالحِ 

استعساؿ السرشػعات، عمى كجو البريخة، لتحريل غخض مغ األغخاض بحدب اإلمكاف، 
 .(3)"كقيل: كل عسل ال يدسى صشاعة حتى يتسكغ فيو كيتجرب كيشدب إليو

فالسقرػد بالرشاعة الحجيثية ىػ تتبع عسل السحجثيغ في كيفية ترشيف مرشفاتيع 
 الحجيثية كتختيبيا.

في ىحا السجاؿ تتبع عسل اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، كدراستيا، إلضيار  لحلظ ىي
صشاعتو الحجيثية، ببياف كيفية تعاممو مع األسانيج كالستػف كشخؽ التحجيث تحسبًل كأداًء، ككافة 

                                                           

ىػ(،حققو ك ضبصو      816دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )الستػفى: ( كتاب التعخيفات، عمي بغ 1)
ىػ 1403لبشاف، الصبعة: األكلى –كصححو جساعة مغ العمساء بإشخاؼ الشاشخ، دار الكتب العمسية بيخكت 

 (.134ـ، )ص 1983-
خ األسػد، كيقع ىحا البحخ : ندبة إلى كفو، مجيشة بداحل بحخ ُبْشُصر، أك ُبْشُصذ بالديغ: ىػ البحالكافاػي ( 2)

في الجية الجشػبية الذخقية لقارة أكركبا كآسيا، كىػ مترل بالبحخ األبيس الستّػسط مغ خبلؿ بحخ مخمخة 
كمزيق البدفػر.انطخ: سمع الػصػؿ إلى شبقات الفحػؿ، مرصفى بغ عبج هللا القدصشصيشي العثساني 

ىػ(، تحقيق: محسػد عبج القادر األرناؤكط،   1067 السعخكؼ بػ "كاتب جمبي" كبػ "حاجي خميفة" )الستػفى
(. الذبكة العشكبػتية، تاريخ 5/249ـ ، )ج  2010تخكيا، عاـ الشذخ:  –نذخ مكتبة إرسيكا، إستانبػؿ 

 (./https://mawdoo3.com)لساذا_سسي_البحخ_األسػد_بيحا_اإلسع ، السػقع: 7/6/2019االشبلع: 
لفخكؽ المغػية،  أيػب بغ مػسى الحديشي الكفػؼ، أبػ البقاء الحشفي ( الكميات معجع في السرصمحات كا3)

بيخكت، الصبعة األكلى  –دمحم السرخؼ، مؤسدة الخسالة  -ىػ(، تحقيق: عجناف دركير 1094)الستػفى: 
 (.544ـ، )ص 1992
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 السػضػعات فيو. 

لع تكغ ىحه الرشاعة أمخًا مبتجًعا ججيجًا؛ بل ىػ مرصمح عمسي، مشح ضيػر السرشفات 
ف كثيًخا لمجاللة عمى عمػـ مختمفة، ك كالستأخخ  ػف يثية كغيخىا، فقج استخجمو العمساء الستقجمالحج

 كمشيا عمع الحجيث.

ف صشاعة الحجيث، كمعخفة أسبابو مغ الرحيح أقاؿ اإلماـ مدمع: "اعمع رحسظ هللا 
دكف ف بيا ػ كالدقيع، إنسا ىي ألىل الحجيث خاصة؛ ألنيع الحفَّاظ لخكايات الشاس، العارف

 . (1)غيخىع"

كقج أثشى اإلماـ الشػكؼ عمى صحيح مدمع فقاؿ: "سمظ اإلماـ مدمع في صحيحو شخًقا 
كغدارة  ،كتساـ معخفتو و،كذلظ مرخح بكساؿ كرع ،كاالتقاف كالػرع كالسعخفة بالغًة  في االحتياط

مى الجسمة فبل ، كقاؿ أيًزا:" كع(2)."..كتبخيده في صشاعتو ،كتسكشو مغ أنػاع معارفو ...،عمػمو 
 .(3)نطيخ لكتابو في ىحه الجقائق كصشعة اإلسشاد"

كقج استخجميا ابغ حباف في كتابو السجخكحيغ كثيخًا فقاؿ في تخجسة دمحم بغ ُفَخات الكػفي: 
"كاف مسغ يخكؼ السعزبلت عغ األثبات؛ حتى إذا سسعيا َمِغ الحجيُث صشعُتو عمع أنيا 

 .(4)مػضػعة"

بشدخة  يخكؼ عغ أنذ بغ مالظ: "تكي مغ أىل البرخةالعَ  بيجخالج بغ عُ كقاؿ في 
عشبدة بغ ، كقاؿ في (5)"غ ليذ الحجيث صشاعتو أنيا مػضػعةمػضػعة ما ليا أصل يعخفيا مَ 
مسغ يخكؼ عغ الدىخؼ ما ليذ مغ حجيثو كفي حجيثو مغ " :ميخاف الحجاد مغ أىل البرخة 

دمحم بغ كثيخ القخشي مغ ، كقاؿ في (6)"مقمػبةالحجيث صشاعتو أنيا  غِ السشاكيخ التي ال يذظ مَ 

                                                           

كتبة ق(،  تحقيق: د. دمحم مرصفى األعطسي، م261( التسييد، مدمع بغ الحجاج الشيدابػرؼ )الستػفي 1)
 (. 218ق، )ص  1410الدعػدية، الصبعة: الثالثة،  –السخبع  -الكػثخ 

ىػ(، دار 676( السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج،  محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )الستػفى: 2)
 (.1/21، )ج1392بيخكت، الصبعة: الثانية،  –إحياء التخاث العخبي 

 قيق إدارة الصباعة السشيخية، دار الكتب العمسية ببيخكت.(، تح2/10( تيحيب األسساء كالمغات )ج3)
( السجخكحيغ مغ السحجثيغ كالزعفاء كالستخككيغ،  دمحم بغ حباف بغ أحسج بغ حباف ، أبػ حاتع الجارمي، 4)

ىػ، 1396، الصبعة: األكلى، -حمب –ىػ(، تحقيق: محسػد إبخاىيع زايج، دار الػعي 354الُبدتي )الستػفى: 
 (.2/281)ج

 (.1/279( السرجر الدابق) ج5)
 (.2/177السجخكحيغ )ج (6)
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كاف مسغ يشفخد عغ الثقات باألشياء السقمػبات التي إذا سسعيا مغ الحجيث " :أىل الكػفة
 .(1)"ػلة أك مقمػبة ال يحتج بو بحاؿمصشاعتو عمع أنيا مع

، (2)"ككع مغ حجيث مشدػخ كىػ صحيح مغ حيث الرشاعة الحجيثية" كقاؿ ابغ حجخ:
 .(3).."كأف المفع الحؼ أكرده البخارؼ ىشا أرجح مغ حيث الرشاعة الحجيثية ،... " كقاؿ:

حيث خالف في  غ السعاجع السيسة في القخف الخابع؛ابغ السقخغ ماإلماـ إف معجع 
إال أنو تسيد عشيع بسيداٍت  -كإف كافقيع في بعس ترشيفو –ترشيفو كثيًخا مغ أصحاب السعاجع 

 .كثيخٍة، ضيخت في أسانيجه

كمغ خبلؿ ىحه الجراسة سيطيخ لشا األمخ جميًا كاضًحا، ببياف صشاعتو الحجيثية في 
  معجسو في إيخاد األسانيج.     

  

                                                           

 (.2/287( السجخكحيغ، )ج1)
ىػ(، 852( فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ،  أحسج بغ عمي بغ حجخ أبػ الفزل العدقبلني، )الستػفي: 2)

 (.1/297ىػ، )ج1379بيخكت،  -دار السعخفة 
 (.13/261(  فتح البارؼ، ابغ حجخ ، )ج3)
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 الرشاعة الحجيثية في أسساء شيػخو السصمب األكؿ3
 3إيخاد أسساء شيػخو مع ندبيع ككشاىع -أكلا 

يج في معجسو، فبجأه بحكخ كشية إفَّ اإلماـ ابغ السقخغ كاف لو شخيقة معيشة في إيخاد األسان
( 1، كعمى سبيل السثاؿ، ففي الدشج رقع)(1)شيخو كاسع الذيخ كندبو، كىحه الدسة الغالبة ألسانيجه

حجثشا أبػ ( 30، كسشج رقع )(2)جثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ الخبيع بغ سميساف بغ داكد الِجْيدػّ قاؿ: ح
حشطمة بغ دمحم بغ عباد بغ جعفخ بغ رفاعة بغ  زيج دمحم بغ عبج الخحسغ بغ يديج بغ دمحم بغ

(، كسشج رقع 39، كسشج رقع )(3)الييثع بغ عائح بغ عبج هللا بغ عسخ بغ مخدكـ السخدكمي
، كفي حجثشا قاسع بغ الدخؼ الغدؼ، بغدة( قاؿ: 1275(، كفي سشج رقع )964(، كسشج رقع)48)

ج بغ السصمب بغ بقية بغ عبيج هللا بغ كلي ( أكرد ندب شيخو كامبًل فقاؿ: حجثشا1322سشج رقع )
 .بقية بغ إبخاىيع بغ السصمب بغ أبي كداعة الديسي، صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

كىحا الرشيع الستسيِّد مغ اإلماـ ابغ السقخغ؛ ُيفيع مشو السعخفة التامة في أنداب الذيػخ 
مشيا السؤرخػف كالسحجثػف ككشاىع، حيث أصبحت ىحه ميدة خاصة لو في معجسو ، استفاد 

سعانّي، كابغ عداكخ في مرشفاتيع.     أمثاؿ أبي نعيع األصبياني، كالخصيب البغجادّؼ، كالدَّ
 3إفخاد اسع شيخو بجكف كشية كل ندب، حيث اقترخ عمى اسسو كاسع أبيو -ثانياا 

 بغ ( قاؿ: حجثشا دمحم147( قاؿ حجثشا دمحم بغ بكار، كفي سشج رقع )90قاؿ في سشج رقع )
( قاؿ: حجثشا عبج هللا بغ 967(، كفي سشج رقع )146إبخاىيع، كقج بيغ اسسو كامبًل في سشج رقع)

( قاؿ: حجثشا عبجهللا 1042( قاؿ: حجثشا عبج هللا بغ بكار، كسشج رقع )1037جابخ، كسشج رقع)
 ( قاؿ: حجثشا عبج الخحسغ بغ إسحاؽ.1051بغ مػسى، كسشج  رقع )

                                                           

، 23، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 13، 10، 6،7، 5، 2، 1بغ السقخغ، حجيث رقع)( معجع ا1)
24 ،25 ،28 ،30.) 

(2 )3 ْيدى  ندبة إلى جيدة بكدخ الجيع، كسكػف الياء السعجسة بشقصتيغ مغ تحتيا كالداػ السعجسة، كىي  الجِّ
صقة لمقاىخة، كاف بيا جساعة مجيشة بذساؿ مرخ الكشانة كتقع بيغ نيخ الشيل كالرحخاء الغخبية كىي مبل

مغ العمساء كاألئسة، فسشيا الخبيع بغ سميساف بغ داكد الجيدػ كاف بجيدة مرخ فشدب إلييا )األنداب ج 
 (.200/ 2، بترخؼ(، معجع البمجاف )ج3/459

: بفتح السيع كسكػف الخاء كضع الداؼ كفي آخخىا ميع، كىي ندبة إلى مخدـك بغ يقطة بغ مخة السخدكمي( 3)
بغ كعب. ككشاه الخصيب كالدسعاني بأبي عسخ، كاخُتمف في الشدب فيسا بعج حشطمة إلى عبج هللا بغ عسخ 

، وهللا أعمع. انطخ: )تاريخ بغجاد،) (، المباب في 136/ 12(، األنداب لمدسعاني )535/ 3بغ مخدـك
 (.3/179تيحيب األنداب ج
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 3يخو، حيث ذكخ اسسو األكؿ فقطإفخاد اسع ش -ثالثاا 

( قاؿ: "حجثشا  دمحم، كقج بيغ اسسو في سشج يدبقو فقاؿ: "حجثشا دمحم بغ 161ففي سشج رقع )
( قاؿ: حجثشا 969( قاؿ: "حجثشا عبج هللا، كقاؿ في سشج رقع )970ىاركف بغ حسيج، كسشج رقع )

( قاؿ: حجثشا 972جيث رقع )، كفي حأبػ دمحم عبج هللا بغ عمي بغ األخيل بغ الييثع الحمبي
أبػ (  بيغ اسع شيخو فقاؿ: 971في سشج رقع )ك عبجهللا، فبيغ ىحا االسع السيسل في سشج سبقو، 

، كلع يتخؾ األمخ ىكحا ليختمط األمخ عمى القارغ، فسغ تتبع دمحم عبج هللا بغ العباس البمجؼ
قبل أف يحكخ ىحا االسع  امبلً صشيعو في معجسو كججه يفخؽ بيشيسا، فكاف يأتي باالسع كالكشية ك

(، كفي سشج رقع 973( قاؿ: حجثشا عبجهللا، كقج بيشو في سشج رقع)974السيسل، كحجيث رقع )
، أبػ العباس حامج بغ دمحم بغ شعيب السقخغ البمخي( أكرد اسع شيخو كامبًل، فقاؿ: حجثشا 820)

مج حجثشا ُسخيج بغ يػنذ كىػ ( أكرده ميسبًل فقاؿ: حجثشا حا821ثع في الدشج الحؼ يميو رقع )
شيخو حامج في الدشج الدابق، كىحا يجؿ عمى أف مغ أفخده في سشج ميسبًل يكػف مفدخًا  في 

 الدشج الحؼ قبمو. 
( كججناه حجث 792كضيخ ىحا األمخ جميًا بتتبع أسانيجه في أسساء شيػخو، ففي سشج رقع)

( قاؿ: حجثشا الحدغ حجثشا دمحم 793)عغ أبي عمي الحدغ بغ عمي، ثع في الدشج الحؼ يميو رقع
بغ كزيخ، كبعج البحث كاالستقخاء تبيغ أف الحدغ ىػ أبػ عمي الحدغ بغ عمي، الحؼ بيشو ا

 .(1)اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، كيتأكج ذلظ ببياف الحىبي في تاريخ اإلسبلـ السع ىحا الخاكؼ 

أبيو، أك اقتراره عمى اسسو ىحا الرشيع الحؼ يػرد فيو اسع الذيخ كاسع إلى كبالشطخ 
الذخري السفخد؛ في حيغ أنو أكرده كامبًل قبل اختراره في سشج يدبقو مباشخة، فيجؿ ذلظ عمى 

 السعخفة التامة باألنداب.

كىحا يؤكج لشا معخفتو الكبيخة بالخكاة مغ خبلؿ عسمو السسيد الجقيق في عخض أسساء 
غ لشا مغ صشيعو أنو ييتبك ختمفة في أسساء اآلباء، شيػخو ككشاىع الستفقة في االسع كالكشية، كالس

 ؛ كالحؼ يسيد بيغ األسساء الستذابية.    (2)يذيخ إلى عمع الستفق كالسفتخؽ مغ األسساء

                                                           

 (.179/ 7( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج1)
ؼ: ىحا الشػع كىػ سابع األقداـ )ما( االتفاؽ فيو )في اسع( أك في كشية أك في ندبة )فقط( كيقع ( قاؿ الدخاك 2)

في الدشج مشيع كاحج باسسو، أك بكشيتو، أك بشدبتو خاصة ميسبًل مغ ذكخ أبيو، أك غيخه مسا يتسيد بو عغ 
اقي،  شسذ الجيغ أبػ= السذاركة لو فيسا كرد بو فيمتبذ. انطخ: فتح السغيث بذخح الفية الحجيث لمعخ 
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 3إفخاد شيخو بالكشية -رابعاا 

كمغ خبلؿ االستقخاء لسعجع ابغ السقخغ تبيغ أنَّو يفخد شيَخو بالكشية أحيانًا، كيبيغ اسسو  
أبػ عمي دمحم بغ خالج بغ يحيى بغ دمحم بغ ( قاؿ: حجثشا 86ففي سشج رقع ) في حجيث آخخ،

( فقاؿ: حجثشا دمحم قاؿ حجثشي 87.، كقج بيغ اسسو في سشج بعجه )..يحيى بغ حسدة الجمذقي
( 134( قاؿ: حجثشا أبػ سعيج، كقج بيغ اسسو في سشج سبقو رقع)135ججؼ..، كفي سشج رقع )

( قاؿ: حجثشا أبػ الحارث، كقج بيغ 965بغ احسج..، كفي سشج رقع )قاؿ: حجثشي أبػ سعيج دمحم 
حجثشا أبػ الحارث عبج هللا بغ عبج السمظ  ( فقاؿ:964اسع شيخو أبي الحارث في سشج رقع )

 . الصبخاني

 3إفخاد شيخو بالمقب -خامداا 

السخة  كمغ صشعتو الحجيثية أنو نّػع في إيخاد اسع شيخو كسا مّخ معشا سابقًا؛ كلكغ ىحه 
( قاؿ: "حجثشا مكحػؿ كىػ لقب 72حجث عغ شيخو بالمقب، كعمى سبيل السثاؿ في سشج رقع )

( قاؿ: حجثشا عبلف ىػ 1159، كفي سشج رقع )(1)لذيخو دمحم بغ عبج هللا بغ عبج الدبلـ البيخكتيّ 
فلقب لذيخو  ف أحج  ، كقج كثقو فقاؿ عشو:أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ سمساف َعبلَّ الثقات َعبلَّ

 .(2)ْلُجمَِّة كمغ كبار السحجثيغ مغ أىل مرخا
 3ذكخ شيخو باسع الذيخة -سادساا 

كمغ صشعتو الحجيثية أنو يحكخ اسع شيخو باسع اشتيخ بو كعمى سبيل السثاؿ قاؿ في سشج 
(، كىػ شيخو إسحاؽ بغ أحسج بغ 683حجثشا ابغ محبػب، كبيغ اسسو في سشج) :(684رقع)

دمحم بغ حبر بغ ( حجثشا ابغ حبر، كىػ اسع شيخة لذيخو 202قع )محبػب، كقاؿ في سشج ر 
( قاؿ: حجثشا ابغ صبيح، كىػ اسع 573، ككحلظ في سشج رقع )مدعػد بغ خالج الدخاج البغجادؼ

 . (3)ُصَبْيٍح اْلَػَذْنَكاَباِذؼ  شيخو أحسج بغ محسػد بغ 

                                                                                                                                                                     

ىػ(، تحقيق: 902=الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ عثساف بغ دمحم الدخاكؼ )الستػفى: 
 (.4/278ـ، )ج 2003ىػ / 1424مرخ، الصبعة: األكلى،  –عمي حديغ عمي،  مكتبة الدشة 

 (.15/33( سيخ أعبلـ الشببلء، الحىبي )ج1)
 (.347 ( معجع ابغ السقخؼ )ص 2)
ذاْنكااباذي( 3) : بفتح الػاك كالحاؿ السعجسة كسكػف الشػف كفتح الكاؼ كالباء السشقػشة بػاحجة السفتػحة بيغ الػا

 .) األلفيغ كفي آخخىا الحاؿ السعجسة، ىحه الشدبة إلى كذنكاباذ، كىي قخية مغ قخػ أصبياف) إيخاف اليـػ
 (.5/369(، معجع البمجاف )ج13/297األنداب. )ج 
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 3خو كالثشاء عمييعػ تدكيتو لبعس شي -سابعاا

ية بعس شيػخو كالثشاء عمييع، كذلظ بحكخ اسسو ككشيتو ثع يتبعو الثشاء أحيانًا يقػـ بتدك
دمحم بغ أحسج بغ السؤمل أبػ جعفخ العجكؼ في مدجج الحخاـ، ( عغ 14عميو، ففي سشج رقع )

( حجثشا أبػ الحدغ الذيخ الرالح أحسج بغ دمحم 563، كسشج رقع )ككاف مغ كبار العقبلء
( 577في أحسج بغ الحدغ بغ عبج السمظ: الُسَعجؿ، كفي سشج رقع )( قاؿ 567، كفي )اِني  دَّ اْليِ 

، كفي سشج الستفقو ،(1)أبػ العباس أحسج بغ عبج هللا بغ مػسى السجيشي الَكْشَجاَبِجي  قاؿ في شيخو 
( قاؿ عغ شيخو بجر بغ أبي بجر أبػ بكخ البغجادؼ: ككاف يقاؿ: إنَّو مدتجاب 606رقع )

 الجعػة.

كلع تخ عيشاؼ في األشخاؼ  -حجثشا أبػ دمحم الذخيف العمػؼ ( 1376كفي حجيث رقع )
يحيى بغ دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا بغ الحدغ بغ الحديغ بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي  -مثمو 

 .بغ أبي شالب ا

 3بياف ميغ شيػخو -ثامشاا

ج أبػ بكخ دمحم بغ عب( حجثشا 15فحكخ ميغ شيػخو في أكثخ مغ سشج فقاؿ في سشج رقع )
حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ أحسج بغ قيذ مقخغ أىل ( قاؿ: 18، كسشج رقع )شةاط الدَّ هللا اليبللي خيَّ 

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ الفزل بغ يػسف ( قاؿ: 31، كسشج رقع )مكة في مدجج الحخاـ
( قاؿ: حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ الفخج 38، كسشج رقع )سحاني الخصيب مؤذف مدجج بيت السقجساليَ 

ِبْيمىأبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا  ( قاؿ:52الحجاد، كسشج رقع ) ، كفي سشج رقع مقخغ أىل الذاـ الجَّ
 (2)[كرؼ جُ قُ ال]دمحم بغ إبخاىيع أبػ بكخ ( بيغ ميشة شيخو بأنَّو يعسل في الػرؽ فقاؿ: حجثشا 54)

 .بلفأبػ بكخ دمحم بغ سعيج الخازؼ قاضي عدق ( قاؿ:62، كفي سشج )العجؿ الػراؽ

حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ العباس بغ الػليج الَبَجِمي  الُسَقاِنِعي  ( قاؿ: 1188كفي سشج رقع )
( قاؿ: حجثشا أبػ دمحم قاسع بغ دمحم بغ عبج الخحسغ 1270، كفي سشج رقع )خ بالكػفةسُ بياع الحُ 

                                                           

: "بزع الكاؼ كسكػف الشػف كفتح الجاؿ السيسمة بعجىا األلف كالياء آخخ الحخكؼ، كفي آخخىا  الُكشجايجى (1)
الجيع ىحه الشدبة إلى كشجايج، كىي قخية مغ قخػ أصبياف، مشيا أبػ العباس أحسج بغ عبج هللا ابغ مػسى 

بغ مخدكيو في تاريخ أصبياف، كأما  الكشجايجي السجيشي، أحج الفقياء مغ أىل مجيشة أصبياف، ذكخه أبػ بكخ
(، معجع البمجاف 156/ 11ياقػت الحسػؼ فحكخىا بفتح الكاؼ، كنػنا بجؿ الياء". األنداب لمدسعاني)ج

 (.4/482)ج
( بزع القاؼ 10/352( كقع في السصبػع: العجكرؼ، كالرػاب ما أثبتشاه كسا ىػ مػجػد في األنداب )ج2)

 (.61/422ك. كانطخ: تاريخ دمذق، ابغ عداكخ، )جكالجاؿ السيسمة كالخاء بعج الػا
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ؼ[ ؿ ]الُججِّ  ، السكي الَبدَّار، في مدجج الحخاـ. (1)الُسَعجَّ

اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو كججنا عشجه مذابية لرشيع اإلماـ البخارؼ، كبتتبع صشيع 
، مغ حيث (3)، كأبي داكد، كالتخمحؼ، كالشدائي، كابغ ماجو، في سششيع(2)كمدمع، في صحيحييسا

يخاد أسساء الذيػخ بكشاىع، أك إفخاد االسع، أك المقب، إال أف اإلماـ ابغ السقخغ زاد عمييع في إ
 خ، فاعتبخ أىل التاريخ كالديخ السعجع أنو كتاب أنداب لمذيػخ.     التعخيف بالذي

 3لو معخفة في أصػؿ مخكيات الذيػخ كمحاىبيع الفقيية -تاسعاا 

مغ خبلؿ تتبع أسانيج اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو تبيغ لي أنو يػضح أصػؿ مخكيات 
 ة.شيػخو، كيحكخ محاىبيع الفقيية، كىحا ما سيطيخ خبلؿ عخض األمثم

حجثشا زكخيا بغ يحيى بغ يعقػب، مؤذف مدجج بيت ( قاؿ: 895سشج رقع ) السثاؿ األكؿ3
 .(4)..."السقجس، كأفادنيو أبػ الحديغ بغ مطفخ البغجادؼ ككتبو مغ أصل الذيخ،

حجثشا أبػ دمحم  ( أصل الخكاية ككيفية شخيقة التحسل فقاؿ:1008كأيًزا بيغ في سشج رقع )
 .(5)..."سخاف السعجؿ، مغ أصل كتابو سشة ثبلث كثبلثسائة إمبلءعبج هللا بغ دمحم بغ ع

                                                           

 ( كرد في ندخة السحقق )الجشجؼ( كىػ خصأ كالرحيح ما أثبتشاه كىػ الُجّجؼ.1)
ى     : بزع الجيع كتذجيج الجاؿ السكدػرة السيسمة، ىحه الشدبة إلى ججة كىي بميجة بداحل مكة، كمشيا الُجج 

ب إلييا.. كقاسع بغ دمحم الججؼ، يخكػ عغ ابغ أبى يخكب السدافخ في البحخ إلى الببلد، كالسشتد
(، تاريخ اإلسبلـ ، الحىبي 26/20( كانطخ: تيحيب الكساؿ، السدؼ ، )ج12/163الذػارب،.. )األنداب ج

 (.7/392)ج
(، حجثشا أبػ الػليج ،  17(، قاؿ: حجثشا أبػ اليساف، ك حجيث)35، 14( انطخ: البخارؼ: حجيث رقع )2)

(، قاؿ حجثشا 5953(، قاؿ حجثشا الفزل بغ دكيغ، كحجيث)112حجثشا مدجد، كحجيث) ( قاؿ:96كحجيث) 
(، قاؿ: حجثشا أبػ الخبيع 412( قاؿ: حجثشا عسخك الشاقج، كحجيث رقع) 108مػسى، كمدمع: حجيث)

 الدىخاني. كفي نفذ الحجيث قاؿ حجثشا أبػ بكخ بغ أبي شيبة كأبػ كخيب قاال.
( قاؿ: حجثشا أبػ الػليج 354(، قاؿ حجثشا أبػ تػبة، كحجيث رقع) 198، 145) ( سشغ أبي داكد، حجيث رقع3)

(،قالظ أخبخنا 273(، قاؿ: أخبخنا أبػ داكد سميساف بغ سيف،  ك)136الصيالدي، كسشغ الشدائي ،حجيث)
(، قاؿ: حجثشا أبػ بكخ 4(، قاؿ: أخبخنا أبػ بكخ بغ إسحاؽ، كسشغ التخمحؼ حجيث رقع)  407قتيبة، ك)

( ، قاؿ: حجثشا قتيبة، كىشاد، قاال:، كسشغ ابغ 5 بغ زنجػيو البغجادؼ، كغيخ كاحج قالػا: ، كحجيث رقع )دمحم
( قاؿ: حجثشا أبػ بذخ بكخ بغ خمف، كىكحا لػ تتبعشا صشعييع لػ ججنا مذابية 1378ماجو حجيث رقع) 

 كبيخة بيشيع.
 (.267( معجع ابغ السقخغ )ص4)
 (.307)صالسخجع الدابق  (5)
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 سسعت عتاباً ( نقل عغ شيخو عتاب بأعمى صيغ التحسل فقاؿ: 1256كفي سشج رقع )
 بي ػأف الش"، غ ابغ عسخػغ نافع، عػػاف عغ عبيج هللا بغ عبج هللا، عػت حجيث سفيػػػيقػؿ: رأي

 .اؿ: كحجثشي ابغ أبي حاتع عغ أبيوفي أصل أبي حاتع ق "نيى عغ بيع الػلء

حجثشا عيدى أبػ يػسف قاؿ: سسعت أبا بكخ بغ أبي األسػد  ( قاؿ:1247كفي سشج رقع )
يقػؿ: " كشت أسسع األصشاؼ مغ خاؿ عبج الخحسغ بغ ميجؼ ككاف في أصل كتابو قػـ قج تخؾ 

يو بعج ذلظ مشيع الحدغ بغ أبي جعفخ كعباد بغ صييب كجساعة نحػىا، كال قخأن ،حجيثيع
بأشيخ فأخخج إلي كتاب الجيات فحجثشي عغ الحدغ بغ أبي جعفخ، فقمت يا خاؿ: أليذ كشت قج 
ضخبت عمى حجيثو كتخكتو؟ قاؿ: بمى، ففكخت فيو إذا كاف يػـ القيامة قاـ الحدغ بغ أبي جعفخ 
فتعمق بي فقاؿ: يا رب سل عبج الخحسغ بغ ميجؼ فيسا أسقط عجالتي فخأيت أف أحجث عشو 

 .كما كاف لي حجة عشج ربي، فحجثت عشو بأحاديث بحزختي كجياً 

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ ( 142فقاؿ في حجيث رقع ) السثاؿ الثاني3
 .الحشفي الصحاف األنبارؼ باألنبار

حجثشا أبػ الفزل بكخ بغ دمحم القاضي ( 739فقاؿ في حجيث رقع ) السثاؿ الثالث3
 .السالكي بالخممة

حجثشا إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ ( قاؿ : 633ففي سشج رقع ) سثاؿ الخابع3ال
العباس بغ عثساف بغ شافع بغ الدائب بغ عبج هللا بغ يديج بغ ىاشع بغ عبج السصمب بغ عبج 

 .مشاؼ الذافعي

لمخاكؼ كسا كىحا يجؿ  أنَّو عمى عمع كدراية بسحاىب الخكاة الفقيية؛ كلحا سخدىا بعج تخجستو 
 بّيّشا سابقًا.  
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 السصمب الثاني3 الرشاعة الحجيثية في بياف مكاف التحجيث كسشة الدساع
 3تقجيع األماكغ السقجسة عمى غيخىا لسكانتيا الجيشية -أكلا 

كمغ صشاعتو الحجيثية في أسانيجه أنو ُيبيغ مكاف الّتحجيث، كسشة سساع الحجيث فقاؿ في 
حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ الخبيع بغ سميساف بغ داكد تح بو معجسو: ( الحؼ افت1الدشج األكؿ)

، كُيفيع مغ صشيعو أنو قجـ يدؼ في مدجج الحخاـ، كمدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمدجج األقرىالجِّ 
 األماكغ السقجسة؛ ِلسا ليا مغ مكانة  مقجسة عشج السدمسيغ.

لمشَّاس، كالسدجج الشبػؼ عمى ساكشو أفزل  فإفَّ السدجج الحخاـ ىػ أكؿ مدجج كُضع
 حػلو. هللا الربلة كالدبلـ الحؼ أسذ عمى التقػػ، كثالثيسا السدجج األقرى الحؼ بارؾ

يغ تثشكلحا قّجـ األماكغ السقجسة؛ فقّجـ مكة كمدججىا عمى السجيشة كمدججىا، كقجـ اال
 .(1)عمى القجس كمدججىا

في مكاف مقجس، كلو قجسية عشج السدمسيغ قجـ لحلظ أيشسا تكػف عشجه ركاية، سسعيا 
 ( بالتقخيب.30 -1الخكاية عمى غيخىا، كضيخ ذلظ جميًا في األحاديث األكلى مغ )

ـ األمػاكغ السقجسػػة، مػغ خػبلؿ كأكػج ذلػظ أنػو  البحػث فػي مخكياتػو عػغ  شػيػخو كجػجناه يقػجِّ
بػػػغ  خالَفػػػْتِح ُضُفػػػ يَأُبػػػ، ك (4) ِشػػػْبل، ك (3)، كإبػػػخاىيع(2)كعمػػػى سػػػبيل السثػػػاؿ قػػػجميا فػػػي مخكيػػػات أحسػػػج

، كيحيػػػى، كميػػػا قػػػجـ فييػػػػا (9)، كعسػػػخاف(8)، كعبػػػج السمػػػظ(7)، كعبػػػج العديػػػد(6)، كعبػػػجهللا(5)مشرػػػػر
 يحيى بغ عبج هللا بغ مػسى الفارسي، األماكغ السقجسة، قاؿ: حجثشا 

  
                                                           

( قاؿ: مجيشة رسػؿ هللا ، كفي 930( ك سشج رقع )30 -1( انطخ األرقاـ التالية في معجع ابغ السقخغ: مغ )1)
 ( قاؿ: حجثشا عبج هللا بغ دمحم قاضي مجيشة رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في مدجج رسػؿ هللا.944سشج رقع) 

أحسج بغ الحارث بغ مدكيغ، كأحسج بغ ( أبػ بكخ 393( سشج رقع: )135( انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص2)
 (.395(، كأحسج بغ دمحم بغ زياد بغ بذخ بغ األعخابي)394ماىاف  حجيث رقع) 

 (، إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا.635، 633( سشج رقع : ) 197( انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص 3)
  الشيدابػرؼ.(. أبػ القاسع شبل بغ الحدغ بغ عبج هللا277( انطخ: معجع ابغ السقخغ)ص4)
 (.935( انطخ سشج رقع: ) 5)
 (.287(. عبج هللا بغ عمي بغ عبج هللا )ص 937( انطخ: سشج رقع : )6)
 (.329(. عبج العديخ بغ أحسج )ص 1090( انطخ: سشج رقع) 7)
 (.331(. أبػ مخكاف  عبج السمظ بغ بحخ )ص 1101( انطخ: سشج رقع)8)
 (.336ػسى بغ السيخجاف ) ص (. عسخاف بغ م1117( انطخ: سشج رقع)9)
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 .(1)سدجج الحخاـالبسكة في 
 3تحجيج سساعو في باقي األماكغ -ثانياا

، كالحجاز، كمكة (2)و في باقي األماكغ التي أشار إلييا في َمصمع معجسوكأمَّا سساع 
كالسجيشة، كمرخ، كالذاـ، كالعخاؽ، كغيخىا مغ البمجاف،  فيدخد سساعو مغ شيػخيا دكف أف 

 يكػف لو شخيقة معيشة في التختيب إال حدب ما رّتب شيػخو عمى حخكؼ السعجع.
 3تحجيج مجالذ التحجيث -ثالثاا

( أنَّو 24غ مجمذ التحجيث الحؼ سسع فيو الحجيث مغ شيخو، فأكرد في سشج رقع)فقج بيَّ 
في مجمذ ابغ السشحر، ك ( 3)جعفخ بغ عمي بغ الحدغ الكخمانيّ  يسسع الحجيث مغ شيخو أب

( حجث عغ شيخو أبي جعفخ دمحم بغ عثساف كراؽ عبجاف في مجمذ عبجاف، 368في سشج رقع )
دمحم بغ الحديغ بغ الدكغ في مجمذ حامج بغ شعيب، كفي  ( قاؿ: سسعت370ك في سشج رقع )

( 943( قاؿ: دمحم بغ عبج الخحيع الخػلي في مجمذ ابغ قتيبة، كفي سشج رقع)382سشج رقع )
، كفي سشج ( 4)ي، بالعدكخ في مجمذ غشجرقِ عبج هللا بغ سعيج بغ يحيى القاضي الخَّ قاؿ: حجثشا 

، كفي (5) بغ دمحم بغ عمي الزخع، في مجمذ الَباَغْشِجؼ  حجثشا أبػ القاسع عبج هللا( قاؿ: 988رقع)
يحيى بغ دمحم بغ يحيى بغ زكخيا بغ أبي زائجة ختاـ معخفتو بسجالذ التحجيث أنو سسع شيخو 

 .(6)...يقػؿ: حزخت بالخؼ مجمذ مػسى بغ إسحاؽ في الجامع، كقج جمذ لمحكع

                                                           

 (.407(. )ص 1341( انطخ: سشج رقع )1)
 (.10( انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص 2)
كسكػف الخاء كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة إلى بمجاف شتى مثل  -كقيل: بفتحيا -: بكدخ الكاؼالكِّخماني( 3)

خ بكدخ الكاؼ، كالشدبة إليو يقاؿ لجسيعيا: كخماف، كقيل: بفتح الكاؼ، كىػ الرحيح غيخ أنو اشتي
 (.11/85كْخمانى، كالسذيػر بيحه الشدبة جساعة كثيخة مغ الستقجميغ كالستأخخيغ. األنداب، الدسعاني )ج

ىػ لقب دمحم بغ جعفخ البرخؼ أبػ عبج هللا، مات سشة مائة كثبلث كتدعيغ، أك اربع كتدعيغ، انطخ:  (4)
ىػ(، 852دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني )الستػفى: تيحيب التيحيب، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ 

 (.9/98ىػ، )ج1326مصبعة دائخة السعارؼ الشطامية، اليشج،  الصبعة األكلى،
ْشجِّيُّ ( 5) : بفتح الباء السػحجة كالغيغ السعجسة كسكػف الشػف ندبة إلى باغشج قخية كضشي أنيا مغ قخػ البااغا

ب إلييا: دمحم بغ دمحم بغ سميساف بغ الحارث بغ عبج الخحسغ ( كيشد2/45كاسط، األنداب، الدسعاني)ج 
(، 7/257أبػ بكخ األزدؼ السعخكؼ بابغ الَباِغْشِجؼ، مات سشة اثشي عذخ كثبلثسائة .تاريخ بغجاد،) ج

 (. 14/387كسيخ أعبلـ الشببلء )ج
 (.412( )ص 1363( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )6)
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ف الحؼ سسع فيو الحجيث مغ شيخو، كلحلظ كاف مغ الجقة الستشاىية بسكاف في تحجيج السكا
اِجي  قاؿ:  (162ففي سشج رقع) ، عمى باب  أبي (1)حجثشا دمحم بغ دمحم الحجاج أبػ الحديغ اْلَحجَّ

حجثشا ابغ دمحم جعفخ بغ دمحم الشيدابػرؼ األعخج عمى باب أبي ( قاؿ: 788، كسشج رقع )عخكبة
 .صلػْ يعمى بالسَ 

 3تحجيج سشة الدساع -رابعاا 

سيدات لسعجسو عغ غيخه مغ السعاجع نػًعا ما؛ أّنو كاف يحكخ الدشة التي سسع كمغ الس
( 11كعمى سبيل السثاؿ ففي سشج رقع ) -كىحا في الغالب  –فييا مغ شيخو مع مكاف الدساع 

، كأحيانًا يحكخ حجثشا دمحم بغ القاسع بغ جشاح الػاسصي في مدجج الحخاـ سشة ست كثبلثسائةقاؿ: 
حجثشا شاىخ بغ إبخاىيع الػراؽ األصبياني، سشة  ( قاؿ:932ف ففي سشج رقع )الدشة دكف السكا
حجثشا أبػ يحيى دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ دمحم ( قاؿ: 28كسشج رقع )أربع كثبلثسائة، 

 . (2)بغ عبج هللا بغ يديج السقخغ بسكة سشة ست كثبلثسائةا

( حجثشا 48تمظ الدشة فقاؿ في سشج رقع )كيحكخ أحياًنا الذيخ الحؼ سسع فيو الحجيث في 
(  923أبػ العباس دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة العدقبلني في صفخ سشة تدع كثبلثسائة، كسشج رقع )

ؽ أحسج بغ دمحم كْ أبػ رَ ( قاؿ : حجثشا  538قاؿ في شػاؿ سشة خسذ كثبلثسائة، كفي سشج رقع)
( 980، كفي سشج رقع)سشة اثشتيغ كثبلثسائة البرخؼ بيا في شيخ شعباف (3)[الِيدَّاِني  ]بغ بكخ 

قاؿ: حجثشا أبػ دمحم عبج هللا بغ عسخاف الُسْقخغ الشَّجار ببغجاد في شيخ رمزاف سشة خسذ 
 كثبلثسائة. 

  

                                                           

َجاجي( 1) سمة كاأللف بيغ الجيسيغ أكليسا مفتػحة مذجدة، ىحه الشدبة إلى الحجاج، كىػ : بفتح الحاء السيالحا
 (4/62اسع لبعس أججاد السشتدب. األنداب )ج

 (103، 99(. )ص 252،268( انطخ: سشج رقع )2)
َدانِّيُّ ( 3) كىػ  : بكدخ الياء كالداؼ السذجدة السفتػحة بعجىسا األلف كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة إلى ىداف،اليِّ

(، 410، 13/409بصغ مغ عتيظ، كىحه الشدبة لخجل اسسو عتيظ، كليذ لقبيمة، األنداب ، الدسعاني،) ج
 ( كالرػاب ما أثبتشاه.538كقج أخصأ السحقق في ندبو فقاؿ: اليخاني)
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 السصمب الثالث3 الرشاعة الحجيثية في عخض األسانيج
يث سار اإلماـ ابغ السقخغ عمى شخيقة سابقيو مغ العمساء كالسحجثيغ؛ سػاء مغ ح

الترشيف أك إيخاد األسانيج كالخكايات، فأفخد كل حجيث بدشجه، أك جسع بيشيسا، بالعصف أك 
 بشفذ الدشج؛ إال غيخه، كمسا يمفت الشطخ أنو أكرد الحجيث عغ شيخيغ مغ شيػخو مثبًل 

في صحيحييسا، كسشفرل  اً ، كمدمس(1)في ىحا يذبو اإلماـ البخارؼ ىػ االختبلؼ في الذيخ، ك 
 جيثية في معجسو عشج عخض األسانيج بالصخؽ التَّالية:صشاعتو الح

 3إفخاد كل سشج مع متشو بالخكاية -الصخيقة األكلى

لقج سار اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو عمى شخيقة كاحجة في األغمب؛ كىى إفخاد كل سشج 
 مع متشو بالخكاية، كجل  الكتاب عمى ذلظ، كقج تسثمت ىحه الصخيقة في حالتيغ: 

 3الحجيث مختمف كالَذيخ كاحج-لة األكلى* الحا

إذا كاف يخكؼ عغ شيخو األحاديث التي سسعيا مشو، فيػ يػرد كل حجيث عمى حجة 
بإسشاده كمتشو، سػاء كاف الحجيث مخفػًعا أك مػقػًفا أك مقصػًعا، فإنو يػرده بدشج مدتقل عغ 

 األخخ.

دمحم بغ عمي بغ الحدغ بغ عمي  حجثشا ( فقاؿ:69أنو أكرد حجيثًا مخفػعًا رقع) كمثاؿ ذلظ
بغ حخب، قاضي شبخية بصبخية حجثشا سميساف بغ عسخ بغ خالج األقصع، حجثشا إسساعيل بغ 
إبخاىيع، ىػ ابغ عمية حجثشا زياد بغ بياف، حجثشا سالع، عغ عبج هللا بغ عسخ قاؿ: صمى رسػؿ 

، باارِّْؾ لاشاا :" فقاؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صبلة الفجخ، ثع انفتل، فأقبل عمى القـػ يشاتِّشاا، كا الَمُيَع باارِّْؾ لاشاا فِّي ماجِّ
شاا اعِّ صا ناا، كا شاا، الَمُيَع باارِّْؾ لاشاا فِّي شا فِّي ُمج ِّ مِّ خا شِّشا ، الَمُيَع باارِّْؾ لاشاا فِّي حا ياسا شاا كا ُجٌل3 اامِّ اؿا را ، فاقا

ُسػؿا ّللَاِّ  اؿا الَخُجُل3 كااْلعِّخااؽِّ ياا را ، فاقا ْثلا ذالِّظا اؿا مِّ ُسػؿا ّللَاِّ قااؿا3 ُثَع عاادا فاقا ، قااؿا3 كااْلعِّخااؽِّ ياا را
باارِّْؾ لاشاا فِّي يشاتِّشاا، كا ، ُثَع قااؿا3 الَمُيَع باارِّْؾ لاشاا فِّي ماجِّ تا كا شاا، الَمُيَع باارِّْؾ لاشاا فِّي  فادا اعِّ صا ناا كا ُمج ِّ

شِّشاا ياسا شاا كا امِّ باارِّْؾ لاشاا فِّي شا شاا، كا مِّ خا ُسػؿا ّللَاِّ. قااؿا3 ثاَع ياْصُمُع قاْخُف  "حا اؿا الَخُجُل3 كااْلعِّخااؽِّ ياا را فاقا
يُج اْلفِّتاغُ  تايِّ ، كا  .    (2)"الَذْيصاافِّ

                                                           

 ( كىحا عمى سبيل السثاؿ.2834(  كصحيح مدمع )7518، 6549( صحيح البخارؼ حجيث رقع )1)
(، كالحجيث في صحيح البخارؼ، كتاب االستدقاء، باب ما قيل في الدالزؿ 52غ ،) ص ( معجع ابغ السقخ 2)

(، بمفع قخيب مشو، ككتاب الفتغ، باب قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الفتشة قبل 1037(، حجيث رقع )2/33كالفتغ، )ج
(= 3953ث)(، حجي5/733(، بمفع قخيب مشو، كسشغ التخمحؼ ، )ج7094، حجيث رقع )9/54السذخؽ، ج
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، قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: ( عغ أنذ بغ مالظ 70قع)كمثاؿ الحجيث السػقػؼ حجيث ر 
، حجثشا عبج الخحسغ بغ ميجؼ قاؿ: سسعت مالظ بغ أنذ يقػؿ:  حجثشا دمحم، حجثشا عقبة بغ مكـخ

  .(1)"الَشَباُش ُيْقصاعُ "

( حجثشا دمحم بغ حرغ، حجثشا نرخ بغ عمي، 107كمثاؿ الحجيث السقصػع حجيث رقع)
َسْغ "ج قاؿ: سسعت دمحم بغ سيخيغ يقػؿ: حجثشا عبج الػاحج بغ راش يٌغ، فااْنُطُخكا عا ْمعا دِّ إَِّف ىاحاا اْلعِّ

 .  (2)"وتاْأُخُحكنا 

ا اإلماـ ابغ السقخغ ركػ عغ شيخو دمحم بغ حرغ قبل ىحا الحجيث السقصػع حجيثً  فإفَّ 
 فيغ. كىحا يجؿ عمى أف اإلماـ ابغ السقخغ ذكخ عغ شيخو الػاحج حجيثيغ مختم، (3)امخفػعً 

 3الحجيث الػاحج عغ أكثخ مغ شيخ -* الحالة الثانية

إف اإلماـ ابغ السقخغ أكرد في معجسو الحجيث الػاحج عغ أكثخ مغ شيخ، سػاء جسع بيغ 
(: 1شيخيو في سشج كاحج، أك كاف سشجًا مدتقبًل، ثع يتبع الستغ ىحا اإلسشاد، كمثالو حجيث رقع)

ُتُو إِّلاى ْمخِّئٍّ ماا ناػاى لكل اكاإَِّنساا  إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ،" ْجخا ُسػلِّوِّ فايِّ را ُتُو إِّلاى ّللَاِّ كا ْجخا اناْت ىِّ ، فاساْغ كا
ا أاكِّ  يُبيا ُتُو لُِّجْنياا ُيرِّ اناْت ىِّْجخا ماْغ كا ُسػلِّوِّ، كا را خا إِّلاْيوِّ ّللَاِّ كا ُتُو إِّلاى ماا ىااجا ْجخا ا فايِّ َكُجيا ، (4)"اْمخاأاةٍّ ياتادا

يدؼ في مدجج الحخاـ، عبيج هللا دمحم بغ الخبيع بغ سميساف بغ داكد الجِ  يأبفقج ركاه عغ شيخو 
                                                                                                                                                                     

(، كمدشج عبج هللا بغ عسخ، 6064(، حجيث)10/244=كقاؿ: حدغ صحيح غخيب، كمدشج أحسج )ج
 ( ، بالمفع  نفدو تقخيًبا.69لمخداعي حجيث  رقع)

(،  28622(، حجيث رقع)5/524(، كالحجيث في  مرشف ابغ أبي شيبة، )ج52( معجع ابغ السقخغ، ) ص 1)
(، سشغ البييقي الكبخػ، 4409(، حجيث )4/142صع الشباش، )جكسشغ أبي داكد، كتاب الحجكد، باب ق

(، كقج أكرد عجة أحاديث بعجىا كميا يجكر 8/467باب الشباش يقصع إذا أخخج الكفغ مغ جسيع القبخ، )ج 
(، كالشباش بيشو البييقي في 17243، 17241،17242، 17240، 17239في معشاه حجيث رقع) 

 عج دفشو.، كىػ مغ يدخؽ كفغ السيت بػيبوتب
(، كالحجيث أخخجو مدمع في مقجمة الرحيح ، باب أف اإلسشاد مغ 62( انطخ: معجع ابغ السقخغ،) ص 2)

، 438، 433(، حجيث رقع) 397/ 1(، سشغ الجارمي، باب أف الحجيث عغ الثقات، )ج1/14الجيغ، )ج
ث كاحج، كأما ابغ في قػلو فانطخكا عسغ تأخحكا ديشكع، لكغ معشى الحجي يديخ(، كىشاؾ اختبلؼ 443

(، كالحجيث صححو األلباني في مذكاة السرابيح 1613األعخابي فخكاه بالخكاية نفديا، حجيث رقع)
 (.1/90)ج

 (.106حجيث رقع )السخجع الدابق  (3)
، 2529، 54، 1(، كانطخ في البخارؼ أيزا حجيث رقع)6689البخارؼ في صحيحو، حجيث رقع ) أخخجو (4)

 (.1970ركاه مدمع، حجيث رقع )(، ك 6953، 5070، 3898
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القاسع عمي بغ الحدغ بغ  يأب، كركاه أيزًا عغ شيخو كمدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمدجج األقرى
 ، ثع ركاه عغ كيسذ بغ معسخ الجػىخؼ بسرخ.ف بغ قجـ السرخؼ ككيل كيسذ بغ معسخخم

حجثشا دمحم بغ إدريذ بغ األسػد ( فقج ركاه عغ ِعجة مغ شيػخو فقاؿ: 22كحجيث رقع )
الرجفي، بسرخ الجخجاني ودمحم بغ إسحاؽ الجمذقي قاال: حجثشا بحخ بغ نرخ، حجثشا أيػب 

مصخ الػراؽ، عغ عسخك بغ ديشار، عغ عصاء بغ يدار، عغ بغ سػيج، عغ ابغ شػذب، عغ ا
ْكُتػباةا "قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:   أبي ىخيخة ةا إَِّل اْلسا الا ُة فاالا صا ، كىحا الحجيث (1)"إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا

 . (2)ماـ ابغ السقخغ عغ اثشي عذخ شيًخا لوركاه اإل
، في قالب إسشاد جسع األسانيج لمستغ الػاحج كالتي تذتخؾ عشج راكٍّ معيغ -الصخيقة الثانية

 3-.كاحج ثع اتباعو بالستغ

 3الجسع بيغ األسانيج بتحػيمة اإلسشاد)ح( -أكلا 

اإلسشاد)ح(، كصشيعيع اعتاد أغمب السحجثيغ عشج الجسع بيغ األسانيج باستعساؿ تحػيمة 
شغ كالسدانيج كبعس  يخاف، كجل  أصحاب الد  ىحا ضاىخ في مرشفاتيع الحجيثية، فاستعسميا الذَّ

كمغ خبلؿ تتبع عسل اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو لع أعثخ لو عمى جسع  ،(3)أصحاب السعاجع
شيعو، مع أنَّو جسع بيغ باستخجاـ تحػيمة اإلسشاد)ح(، كلحا لع يكغ ىحا العسل مغ ص جبيغ األساني

 األسانيج بأدكات أخخػ.

 كلعلَّ ذلظ يخجع إلى أف معجسو قائع عمى غخائب األسانيج كسا ىػ كاضح في مقجمتو.

  

                                                           

(،  ركاه مدمع في صحيحو كتاب صبلة السدافخيغ كقرخىا، باب كخاىيػة 42( انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص 1)
(، كركاه أبػػداكد ، كتػاب الرػبلة، بػاب 710(، حػجيث رقػع)1/493الذخكع فػي نافمػة بعػج شػخكع السػؤذف،)ج

(،  كركاه  التخمػػػػحؼ، كتػػػػاب 1266حػػػػجيث رقػػػػع)  (،2/32إذا ادرؾ اإلمػػػػاـ كلػػػػع يرػػػػل ركعتػػػػي الفجػػػػخ، )ج
(، كركاه  421(، حػػػػجيث رقػػػػع) 2/282الرػػػػبلة، بػػػػاب إذا مػػػػا أقيسػػػػت الرػػػػبلة فػػػػبل صػػػػبلة إال السكتػبػػػػة،) ج

 (. 866، 865(، حجيث رقع) 2/116الشدائي ، كتاب اإلمامة ، باب ما يكخه مغ الربلة عشج اإلقامة،)ج
، 1303، 1277، 1258، 1127، 770، 553، 386، 376،  51، 22،40حجيث رقع:)السخجع الدابق (2)

1306.) 
(، 1543(، )1226(، )941،942،943(، )912(، )862( انطخ: معجع ابغ األعخابي رقع حجيث)3)

(، 1051(، )1046(، )613(، )487(، السعجع الرغيخ )3421(، )1778(، السعجع األكسط )1742)
 (.248(، )157(، )100(، )13الكبيخ) كقج أكثخ الصبخاني مغ استعساليا في السعجع
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مغ دكف  جسع األسانيج لمستغ الػاحج كالتي تذتخؾ عشج راك معيغ ثع اتباعيا بالستغ، -ثانياا
 استعساؿ حخؼ )ح(، كتتزسغ عجة مدالظ3 

أف يجسع بيغ اإلسشاديغ في حجيث كاحج، كيدػقيسا بقالب حجيث  -السدمظ األكؿ
  3)ك( كاحج، بحخؼ العصف

أبػ حامج، ثشا  (1)اؼفَّ حجثشا أحسج بغ عيدى بغ عسخ الخَ ( قاؿ: 566كمثالو حجيث رقع)
أحسج بغ يػنذ، ثشا مػسى بغ مدعػد، ثشا سفياف، عغ األعسر، عغ مػسى بغ عبج هللا بغ 

حجثشا أحسج ثشا أحسج ثشا  (ك)غ بغ ىبلؿ العبدي، عغ جخيخ، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يديج، عغ عبج الخحس
ُخكفا "عغ جخيخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ،عغ أبي كائل، مػسى ثشا سفياف عغ سمسة بغ كييل اجِّ اْلُسيا

خا  ْنياا كااآْلخِّ اُر باْعُزُيْع أاْكلِّيااُء باْعسٍّ فِّي الجُّ ، ةِّ كااأْلاْنرا ْغ ثاقِّيفٍّ اُء مِّ ، كااْلُعتاقا ْيرٍّ ْغ ُقخا اُء مِّ ، كاالصُّماقا
 .(2)"باْعُزُيْع أاْكلِّيااُء باْعس

 الثػرؼ.فجسع بيغ اإلسشاديغ بحخؼ العصف كالمحيغ اشتخكا عشج الخاكؼ سفياف 

 غ لفع الَذيخ لمحجيث.بي ِّ أف يجسع بيغ اإلسشاديغ كيُ  3السدمظ الثاني

أخبخنا أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ أبي الثمج، حجثشا  ( حيث قاؿ:192كمثالو سشج رقع )
، حجثشا عباد بغ صييب، حجثشا أشعث بغ عبج السمظ اْلَحْسَخاُف، كالخبيع بغ ُص  بيح إبخاىيع اأْلَْرِمي 

ُب الَشارِّ " عغ أبي غالب، عغ أبي أمامة  كغيخىسا، ػاارُِّج كِّالا إلى ىاىشا  :قاؿ أبػ بكخ ،(3)"اْلخا
                                                           

( الَخّفاؼ: بفتح الخاء السعجسة كتذجيج الفاء األكلى، ىحه الحخفة لعسل الخفاؼ التي تمبذ. األنداب، (1
 ( .5/170)ج

(، كركاه الصبخاني، 7260(، رقع) 250/ 16(، كركاه ابغ حباف) ج19218أحسج، حجيث رقع ) أخخجو ((2
(، 2310( حجيث رقع)3/314(، ك)ج2302( حجيث رقع)3/313ك)ج(، 2284( حجيث رقع)2/309)ج

(، حجيث 155(، كمعجع ابغ السقخغ )ص: 6978(، رقع)91/ 4كالسدتجرؾ عمى الرحيحيغ لمحاكع) ج
(. صححو ابغ حباف، قاؿ الحاكع: ىحا حجيث صحيح اإلسشاد كلع يخخجاه، 609(، حجيث رقع)466رقع)

(، قمت: كإسشاده فيو ضعف لزعف 1036لرحيحة  حجيث رقع )كقاؿ األلباني: حدغ صحيح ، الدمدمة ا
مػسى بغ مدعػد الَشيجػ كسا قاؿ ابغ حجخ: صجكؽ سيء الحفع ككاف يرحف. تقخيب 

(، كقج أخخجو ابغ اإلماـ ابغ السقخغ مغ غيخ شخيق مػسى بغ مدعػد الشيجؼ، كبيا 554التيحيب)ص
 ضعف لزعف عاصع ابغ أبي الشجػد.

غيخ ىحه الصخؽ عشج أحسج كغيخه؛ فالحجيث صحيح لترحيح ابغ حباف كالحاكع  كلكغ الحجيث صح مغ 
 كاأللباني. 

ىػ(، 204الصيالدي في مدشجه، أبػ داكد سميساف بغ داكد بغ الجاركد الصيالدي البرخػ )الستػفى:  أخخجو( 3)
ـ،=  1999 -ىػ  1419مرخ، الصبعة: األكلى،  –تحقيق: د. دمحم بغ عبج السحدغ التخكي،  دار ىجخ 
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، حجثشا (1)حجثشا ىحا الذيخ، كحجثشا دمحم بغ سعيج اْلَحخَّاِني  الحافع، حجثشا دمحم بغ دمحم الُجُحكعي
 لشبي ، عغ ا عبيج هللا بغ معاذ، عغ أبيو، عغ أشعث عغ أبي غالب، عغ أبي أمامة

 .قاؿ: كذكخ الحجيث ،بصػلو لجؼ كىػ مخترخ

 إلى  فجسع بيغ اإلسشاديغ ليحا الحجيث، المحيغ اشتخكا عشج أشعث بغ عبج السمظ، ثع أشار
، ثع عقب بالدشج الثاني ليحا الحجيث، ج األكؿ، كأف ىحا الحجيث مخترخٌ أف المفع لراحب الدش

 ة. كأف الخكاية عشجه بصػليا، كلكشو أكردىا مخترخ 
  

                                                                                                                                                                     

(، كالحسيجؼ، أبػ بكخ عبج هللا بغ الدبيخ بغ عيدى بغ عبيج هللا القخشي 179(، حجيث رقع )2/455=)ج
اَرانّي، دار 219األسجؼ الحسيجؼ السكي )الستػفى:  ىػ(، حقق نرػصو كخخج أحاديثو: حديغ سميع أسج الجَّ

(، كمدشج أحسج، ) ج 932رقع) (، حجيث 2/154ـ،)ج 1996سػريا، الصبعة: األكلى،  –الدقا، دمذق 
/ 5(، ك التخمحؼ، أبػاب تفديخ القخآف، باب كمغ سػرة آؿ عسخاف )ج 22208(، حجيث رقع) 36/542

(، كقاؿ: حجيث حدغ، كسشغ ابغ ماجو، السقجمة باب في ذكخ الخػارج،)ج 3000(، حجيث رقع)226
(، كفي السعجع 8044قع)(، حجيث ر 8/271(، كالصبخاني في الكبيخ، )ج 176(، حجيث رقع)1/62

(، قاؿ: 22183(، كالحجيث بصػلو مغ مدشج أحسج حجيث رقع: )9085(، حجيث رقع)9/42األكسط، )ج
حجثشا عبج الخزاؽ، أخبخنا معسخ قاؿ: سسعت أبا غالب يقػؿ: لسا أتي بخؤكس األزارقة فشربت عمى درج 

ر، ثبلث مخات، ىؤالء شخ قتمى قتمػا فمسا رآىع دمعت عيشاه فقاؿ: "كبلب الشا دمذق، جاء أبػ أمامة 
تحت أديع الدساء، كخيخ قتمى قتمػا تحت أديع الدساء الحيغ قتميع ىؤالء". قاؿ: فقمت: فسا شأنظ دمعت 
عيشاؾ؟ قاؿ: رحسة ليع إنيع كانػا مغ أىل اإلسبلـ. قاؿ: قمشا: أبخأيظ قمت: ىؤالء كبلب الشار، أك شيء 

؟ قاؿ: إني لجخؼء، بل سسعتو مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غيخ مخة كال اثشتيغ كال ثبلث سسعتو مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 ( مغ شخيق حساد بغ زيج عغ أبي غالب بو.349قاؿ: فعج مخارا، كركاه ابغ السقخغ حجيث رقع)

اؿ (، أحػ 89إسشاده ضعيف لزعف عباد بغ صييب؛ ألنيع تخكػه. انطخ: الزعفاء الرغيخ)ص قمت3  
(، كقج كرد الحجيث عشج ابغ 2/164(، كالسجخكحيغ) ج6/81(،الجخح كالتعجيل،) ج188الخجاؿ)ص 
(، كجاء مغ شخؽ أخخػ صحيحة 349رجالو ثقات مخادفًا لئلسشاد الدابق، كحجيث قع) آخخ السقخغ بدشج

 (.3347اإلسشاد، كحدشو التخمحؼ، كصححو األلباني في صحيح الجامع حجيث رقع  )
ى  الجحُ ( 1) : بزع الجيع كالحاؿ السعجسة كفي آخخىا العيغ السيسمة، ىحه الشدبة إلى الجحكع، كىي جسع جحع، كعِّ

كلعل كالج السشتدب إلييا أك بعس أججاده كاف يبيع الجحكع، كالسذيػر بيحه الشدبة أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم 
 (.3/226ألنداب )جبغ إسساعيل بغ شجاد األنرارؼ القاضي البرخؼ السعخكؼ بالجحكعي. ا
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 3أف يجسع بيغ اإلسشاديغ لمحجيث الػاحج دكف تحجيج لفع الذيخ -السدمظ الثالث

حجثشا أبػ بكخ أحسج بغ القاسع بغ نرخ أخػ أبي الميث قاؿ:  (449: حجيث رقع )مثالو
ثشا إسحاؽ بغ أبي إسخائيل، ثشا دمحم بغ مشيب قاؿ: عخضت عمى الدخؼ بغ يحيى عغ ىذاـ، 

كحجثشا أبػ عخكبة، ثشا سمسة، ثشا دمحم بغ  .قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خعغ جاب ،عغ أبي الدبيخ
3  "مشيب عغ الدخؼ عغ ىذاـ عغ أبي الدبيخ عغ جابخ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ارِّ ْستِّْغفا ي ُِّج الِّ سا

ماْقتاشِّي كا  ، خا ب ِّي، لا إِّلاوا إَِّل أاْنتا ْبُجؾا الَمُيَع أاْنتا را ؾا ماا اْستاصاْعُت، أاناا عا كاْعجِّ ؾا كا ماى عاْيجِّ ، كاأاناا عا
ماَي،  شاْعُت، أاُبػُء لاظا بِّشِّْعساتِّظا عا خ ِّ ماا صا كاأاُبػُء بِّحاْنبِّي فااْغفِّْخ لِّي، إَِّنُو لا ياْغفُِّخ أاُعػُذ بِّظا مِّْغ شا

 .(1)"الحُُّنػبا إَِّل أاْنتا 

فجسع بيغ اإلسشاد األكؿ كاإلسشاد الثاني بحخؼ العصف )ك(، كالتقى الدشجاف في دمحم بغ 
 مشيب، كذكخ الستغ بعج اإلسشاد الثاني.

عميو أسانيج أخخى لشفذ إيخاد الحجيث بعج الدشج األكؿ ثع يحيل  -السدمظ الخابع
 3الحجيث مع آثار تػضح معشاه

حجثشا دمحم بغ دمحم بغ إبخاىيع الػاصمي الصػسي ( 347، 346فقاؿ في حجيث رقع: )
، ثشا أحسج (2)جيشْ ػشَ بأصفياف، ثشا دمحم بغ إبخاىيع بغ سعيج بغ مػسى بغ عبج الخحسغ الخبعي البُ 

ا ىذاـ بغ يػسف، حجثشي عبج هللا بغ بحيخ بغ حشبل، ثشا عمي بغ عبج هللا السجيشي، حجثش
 لَّ بُ القاص، عغ ىانئ مػلى عثساف قاؿ: كاف عثساف بغ عفاف إذا كقف عمى قبخ بكى حتى يَ 

ْبُخ " :قاؿ لحيتو، فقيل لو: تحكخ الجشة كالشار، كال تبكي كتبكي مغ ىحا، فقاؿ: إف رسػؿ هللا  اْلقا
خاةِّ، فاإِّْف ياشْ  ؿِّ اآْلخِّ شاازِّ ْشوُ أاَكُؿ ما ُخ مِّ ُه أاْيدا ْشُو فاساا باْعجا ْشُو ". ُج مِّ جُّ مِّ ُه أاشا ْشُو، فاساا باْعجا ، كاإِّْف لاْع ياْشُج مِّ

                                                           

،  كالتخمحؼ (، مغ شخيق شجاد بغ أكس 6323( ،)6306( أخخجو البخارؼ في صحيحو حجيث رقع )1)
( كفي الباب عغ أبي ىخيخة، كابغ عسخ، كابغ مدعػد، ك عبج الخحسغ بغ أبدػ، كبخيجة. 3393حجيث رقع)

( مغ 10229(، )10228كىحا حجيث حدغ غخيب مغ ىحا الػجو، كالشدائي في الكبخػ حجيث رقع )
 .شخيق جابخ 

ْشجي( 2) : بزع الباء السػحجة كفتح الذيغ السعجسة كسكػف الشػف كفي آخخىا الجيع، ىحه الشدبة الى الُبػشا
( كأما الُبْػَسْشِجي ندبة إلى ُبْػَسْشج بالزع ثع 2/359بػششج أك فػششج كىي مغ بمجات ىخاة األنداب)ج

ة كجيع مغ قخػ تخمح، كحا في معجع البمجاف، كأما دمحم بغ إبخاىيع ابغ الدكػف كالديغ ميسمة كالشػف ساكش
سعيج البػششجي بالذيغ السعجسة فآخخ. الّخكض الباسع في تخاجع شيػخ الحاكع، أبػ الصيب نايف بغ 

 (.2/797صبلح بغ عمي السشرػرؼ )ج
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ُسػُؿ هللاِّ  قااؿا را ْشطاخا قااؿا3 كا ْشوُ 3 "ماا راأاْيُت ما ْبُخ أاْفطاُع مِّ . حجثشاه أبػ يعمى قاؿ: ثشا (1")ا قاطُّ إَِّل كااْلقا
إسحاؽ بغ أبي إسخائيل، حجثشا ىذاـ، بإسشاده مثمو. حجثشا دمحم الػاصمي، ثشا دمحم بغ إبخاىيع 

ُيْحرُِّؼ اْلعاْيغا  :"بغ حشبل البػششجي يقػؿ: ثشا أحسج ُه اْلغاعُّ كا  .(2")فاإِّْف ذاكاخاُه، عاالا

فقج ساؽ األسانيج ليحا الحجيث بجاية ثع أحاؿ عمييا أسانيج أخخػ، كأتبعيا سشًجا عغ شيخو 
 قػؿ اإلماـ أحسج الحؼ يػضح معشى الحجيث.   إلى األكؿ كصػاًل 

عقب اإلسشاد األكؿ،   لمحجيث الػاحج، كذكخ الستغ األسانيج السختمفة إيخاد  -الصخيقة الثالثة
 3عميواإلحالة ك 

 3ذكخ الستابعات لمدشج األكؿ -أكلا 

حجثشا أبػ يحيى دمحم بغ عبج الخحسغ بغ عبج ( حيث قاؿ: 29، 28حجيث رقع) كمثالو3
ثشا هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ يديج السقخغ بسكة سشة ست كثبلثسائة، حجثشا مػسى بغ ىاركف، حج

ماى  أاَف الَشبَِّي "،حجثشا مالظ، عغ نافع، عغ ابغ عسخ ،(3)[قاؽخ اب بغ جبمة البَ ]حُ  َمى عا صا
ماْيوِّ أاْرباعاا ، فاكاَبخا عا ي ِّ اشِّ  . قاؿ مػسى: ثشا الصيخاني: حجثشا مكي. (4)"الَشجا

ابغ السقخغ: كحجثشاه أحسج بغ عسخك بغ جابخ الخممي، حجثشا الصيخاني، حجثشا اـ اإلمقاؿ 
 .مثمو مكي، عغ مالظ، عغ نافع، عغ ابغ عسخ

فحكخ في اإلسشاد األكؿ مكاف التحجيث كسشتو، ثع ساؽ الدشج كبعجه الستغ، كأتى بستابعة  
، التقى مع الستابعات ي""الخمم خخ لوآخخ عغ شيخ آباب بغ جبمة، ثع ذكخ سشجًا حُ ناقرة ل

 الدابقة، فأصبح سشًجا مدتقبًل بحج ذاتو، ثع اخترخ الستغ ليحا الحجيث. 
                                                           

ؿ: ىحا حجيث حدغ غخيب (، كقا2308(، كالتخمحؼ حجيث رقع )454أحسج في مدشجه، حجيث رقع )أخخجو ( 1)
 (.4268ال نعخفو إال مغ حجيث ىذاـ بغ يػسف، كابغ ماجو، حجيث رقع) 

 (.347( معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع) 2)
(، تاريخ 1/479في السصبػع )ُجَباب بغ جبمة الخقاؽ( كالرحيح ما أثبتو، انطخ: السؤتمف كالسختمف) ج (3)

 (9/212بغجاد )ج
(،  قاؿ التخمحؼ: كفي الباب عغ ابغ عباس، كابغ أبي أكفى، كجابخ، 1022قع)التخمحؼ حجيث ر  أخخجو( 4)

كيديج بغ ثابت، كأنذ، كحجيث أبي ىخيخة  رضي هللا عشيع حجيث حدغ صحيح، كابغ ماجو حجيث 
( قاؿ: حجثشا سيل بغ أبي سيل حجثشا مكي بغ إبخاىيع أبػ الدكغ، عغ مالظ، عغ نافع، عغ 1538رقع)

 (، كصححو األلباني. 257.. الحجيث، كرجاؿ إسشاده ثقات، كمالظ حجيث رقع)لشبي، أفَّ اابغ عسخ
، 125قمت: الحجيث رجاؿ إسشاده ثقات، كقج ناقذت شخؽ الحجيث في مصمب الستابعات التامة )ص 

 .  -رضي هللا عشيسا -لو عغ ابغ عسخ و(، كالحجيث صحيح لخكاية ابغ ماج126
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 3إحالة الدشج الثاني عمى الدشج األكؿ مع بياف مجار اإلسشاد كاخترار الستغ -ثانياا 

حجثشا دمحم بغ إسساعيل بغ نباتة بعخفات، حجثشا إبخاىيع ( فقاؿ: 4، 3حجيث رقع) كمثالو3
ي، حجثشا سػيج بغ عبج العديد، حجثشا أيػب يعشي ابغ مدكيغ، كشعبة، سّ إدريذ البرخؼ العَ بغ ا

ا : "، أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعغ قتادة، عغ أنذ يا ْتقا عالا عِّ جا ، كا فَِّيةا بِّْشتا ُحياي ِّ ْبغِّ أاْخصابا َكجا صا تادا
ا اقايا جا صا

 .اه عبجاف، عغ ابغ مرفى، عغ سػيج، بإسشاده مثموشَ ثَ حجَّ ك  .(1")

ليحا الستغ، كأحالو عمى الدشج األكؿ مع  آخخ فحكخ الدشج كأكرد الستغ بعجه ثع ذكخ إسشاداً 
 االخترار لمستغ.

حجثشا ؿ مع اخترار الستغ قاؿ: ( لئلحالة عمى الدشج األك 631حجيث رقع: ) خخآكمثاؿ 
أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ عمي بغ إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج العديد بغ عبج هللا بغ عبج هللا بغ عسخ 

حجثشا أبػ عمي السعمى بغ ميجؼ، ثشا جعفخ بغ سميساف، عغ أبي عامخ  بغ الخصاب ا
خب يتيسي؟ قاؿ: قاؿ: قمت يا رسػؿ هللا مسا أض الخداز، عغ عسخك بغ ديشار، عغ جابخ

ْيخا كااؽٍّ ماالِّظا بِّساالِّوِّ " ، غا ؾا لاجا ْشُو كا ارِّباا مِّ َسا ُكْشتا ضا ا ، كالا ُمتاأاث ِّالا مِّ لاجا ْغ ماالِّوِّ كا . حجثشا ابغ (2) "مِّ
 .شا جعفخ، بإسشاده مثمومشيع، ثشا عمي بغ حخب، ثشا معمى، ث

االقتخاب مغ كالسعشى السدتفاد مغ الحجيث ىػ الػالية عمى اليتيع كمعاممتو كاالبغ، كعجـ 
   مالو إال بالتي ىي أحدغ.

                                                           

 (.1365مدمع حجيث رقع)أخخجو ( 1)
(، كالصبخاني حجيث 4244(، حجيث رقع )10/54(، )ج 4244ابغ حباف في صحيحو حجيث رقع)أخخجو ( 2)

( كعمق عميو فقاؿ: لع يخكه عغ عسخك بغ ديشار ، عغ جابخ إال أبػ عامخ الخداز ، كال عشو إال 224رقع)
 (.1/157جعفخ بغ سميساف تفخد بو معمى بغ ميجؼ. السعجع الرغيخ)ج

(، 272اإلسشاد لتفخد أبػ صالح الخدار فيػ صجكؽ كثيخ الخصأ. تقخيب التيحيب)ص  كالحجيث حدغ   
ككحلظ لتفخد معمى بغ ميجؼ، قاؿ أبػ حاتع عشو: يأتي أحيانًا بالسشاكيخ. انطخ: الجخح 

 (.4/151(، كقاؿ الحىبي: ىػ مغ العباد الخيخة، صجكؽ في نفدو، ميداف االعتجاؿ )ج8/335كالتعجيل،)ج
األلباني لو لخكاية البييقي في سششو، قاؿ البييقي: كالسحفػظ ما: أخبخنا أبػ نرخ عسخ بغ  كلعل تحديغ

عبج العديد بغ قتادة، ثشا أبػ مشرػر العباس بغ الفزل الشزخكؼ، ثشا أحسج بغ نججة، ثشا سعيج بغ 
: يا رسػؿ هللا، مشرػر، ثشا حساد بغ زيج، كسفياف، عغ عسخك بغ ديشار، عغ الحدغ الُعَخني، أف رجبًل قاؿ

مع أضخب مشو يتيسي؟ قاؿ: " مسا كشت مشو ضاربا كلجؾ "، قاؿ: أفأصيب مغ مالو؟ قاؿ: "غيخ متأثل 
( الخكض الشزيخ، 10994، 10993مااًل، كال كاؽ مالظ بسالو" ىحا مخسل. الدشغ الكبخػ حجيث رقع )

 (.249حجيث رقع )
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حجثشا أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ عبج الػاحج بغ  (1443(، )141كمثاؿ آخخ حجيث رقع)
لييثع بغ مخكاف بجمذق، حجثشي ججؼ الييثع ا (1)ابشة[بغ ]اإبخاىيع بغ عبج هللا بغ عسخاف العشدي 

، بغ مخكاف، ثشا الفخيابي، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ مغيخة، عغ إبخاىيع، عغ األسػد، عغ عائذةا
لِّيا " ىا، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ءأنيا اشتخت بخيخة كاشتخط أىميا كال كا ؽا كا رِّ ُء لِّساْغ أاْعصاى اْلػا اْلػالا

حجثشا دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة، ثشا أبي، ثشا الفخيابي، ثشا سفياف، عغ مغيخة، بإسشاده . (2)"الش ِّْعساةا 
 .مثمو سػاء

الحؼ أحالو عميو في مغيخة، ثع استػػ ك التقى مع الدشج الحؼ سبقو  آخخ كىشا أتى بإسشاد
  لستغ مثمو سػاء.مع الدشج كا

                                                           

ػاب ما أثبت و؛ كذلظ ألمػر عجة مشيا:( كقع في السصبػع )ابغ أبيو( كىػ غمط كاضح، كال1)  رَّ
 ( في تخجسة إبخاىيع بغ عبج الػاحج بغ إبخاىيع بغ عبج  43/ 7جاء في تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج  -1     

 هللا بغ عسخاف العشدي، ركػ عغ ججه ألمو الييثع بغ مخكاف.           
 خجسة ابشو عبج الػاحج، قاؿ في اإلسشاد: ( في ت206/ 37جاء في تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج-2      

 حجثشا أبي إبخاىيع بغ عبج الػاحج العبدي نا ججؼ ألمي الييثع بغ مخكاف.             
 ( في تخجسة الييثع بغ مخكاف، فيسغ ركػ     390/ 30جاء في تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج -3      

 الػاحج بغ إبخاىيع العشدي. عشو: ابغ ابشتو إبخاىيع بغ عبج           
(، كىشاؾ ركايات كثيخة لمبخارؼ في صحيحو كميا بالسعشى 6760البخارؼ في صحيحو، حجيث رقع )أخخجو ( 2)

 (.1504(، كغيخىا، كركاه مدمع حجيث رقع) 6759، 6758(نفدو انطخ: حجيث رقع: 
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 اخترار األسانيجالرشاعة الحجيثية في السصمب الخابع3 
إف اخترار األسانيج فغ مغ فشػف عمع الحجيث، استعسمو كبار السحجثيغ، فأصبح فشًّا 

ليحا الفغ، ضيخ ذلظ جميًا في  غبيشيع، فكاف اإلماـ ابغ السقخغ مغ األئسة الستقشي إليومتعارًفا 
 ظ مغ خبلؿ عخض ىحه السقاصج:  معجسو، كسيتزح لشا ذل

 3الخترار بالجسع بيغ الذيػخ -السقرج األكؿ

، سػاء كاف العصف بيغ معجع اإلماـ ابغ السقخغ فقج ضيخ جميًا في أكثخ مغ مػضع في 
شبقات اإلسشاد، كىحا يجؿ عمى تعجد الصخؽ لمحجيث  في غ فػقيعشيػخو مباشخة، أك بيغ مَ 

سشاد، كإف دؿ ذلظ عمى شيٍء، فيجؿ عمى تعجد رحمة الذيخ في الػاحج، كأنو ُرِكؼ بأكثخ مغ إ
 شمب الحجيث. 

اإلماـ مدمع في ؛ كىحا الرشيع مسغ سبقو مغ العمساء اإلماـ ابغ السقخغ كقج استفاد 
فقج أحدغ في جسع مخكيات  ؛ أستاذ الرشاعة الحجيثية في جسع األسانيج كالستػف،صحيحو

 بغ إسحاؽ بغ خديسة أيًزا صاحب الجسع كالعصف ، ككحلظ اإلماـ دمحمشيػخو، كعخضو ليا
 . ( 1)بيغ الذيػخ

 كقج تعجدت أشكاؿ الجسع بيغ الذيػخ عشج اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، فسشيا:
 3سػاء كانػا شيخيغ أك أكثخ مغ ذلظ يجسع بيغ شيػخو مباشخة -أكلا 

اف ذلظ عشج اإلماـ ابغ سا الجسع بيغ الذيػخ صشيعة العمساء في اخترار األسانيج، فبلفصا
 السقخغ بأشكالو الكثيخة، كال يتزح السقاؿ إال باألمثمة مغ معجسو الجالة عمى صشيعو.   

 3الجسع بيغ شيخيغ مغ شيػخو مع تحجيج مكاف الدساع ليسا -1

حجثشا دمحم بغ إدريذ بغ األسػد الرجفي، بسرخ ( قاؿ: 40في سشج رقع): السثاؿ األكؿ
دمحم بغ إسحاؽ الجمذقي قاال: حجثشا بحخ بغ نرخ، حجثشا أيػب بغ سػيج، عغ و ،(2) ]الَخْػالني[

                                                           

بيغ أكثخ مغ شيخ فقاؿ: ثشا  ( حيث جسع فيو18، 20، 15، 11( انطخ: صحيح ابغ خديسة حجيث رقع :) 1)
أحسج بغ مشيع، كيعقػب بغ إبخاىيع الجكرقي، ودمحم بغ ىذاـ، كفزالة بغ الفزل الكػفي قالػا:، كحجيث 

 (، كأحاديث كثيخة جسع فييا بيغ شيػخو. 59، 33)
 (، كقاؿ يػجج شسذ في السخصػط، ثع كتب الجخجاني، كلعمو...( كقع خصأ في السصبػع ، فػضع فخاغًا)2)

خصأ، كالرػاب ما أثبتشاه ألف كتب التخاجع بيَّشت االسع فكاف:  دمحم بغ إدريذ بغ األسػد، أبػ عبج هللا، 
الرجفّي، الخػالنّي، مػلى تجيب، الّدسدار، يعخؼ ببقخة  يػنذ ألّنو كاف جارًا ليػنذ بغ عبج األعمى،= 
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 ػذب، عغ مصخ الػراؽ، عغ عسخك بغ ديشار، عغ عصاء بغ يدار، عغ أبي ىخيخة ابغ شَ 
ْكُتػباةا "قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ةا إَِّل اْلسا الا ُة، فاالا صا  .(1)"إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا

ففي ىحا الحجيث جسع بيغ شيخو دمحم الحؼ سسع مشو في مرخ كشيخو دمحم بغ إسحاؽ 
الحؼ سسع مشو في دمذق؛ كىسا مجيشتاف متباعجتاف، كىحا يجؿ  عمى تعجد الخحمة لئلماـ ابغ 

 السقخغ في شمب الحجيث. 
دمحم بغ عبج الخحيع بغ دمحم الكػفي قجـ قاؿ: حجثشا  (،345ففي سشج رقع) اني3السثاؿ الث

قج ... الحجيث، كىشا في ىحا الدشج  دتخ قاال:دتخؼ بتُ عميشا حخاف، كأحسج بغ يحيى بغ زىيخ التُ 
 .، ثع ساؽ األسانيج لمحجيث(3)"كُتدتخ (2)حخافمجيشتيغ متباعجتيغ: " بيغ بيغ شيخيو، ك  جسع 

 3بيغ شيخيو بتحجيج مكاف الدساع لذيخو األكؿ دكف اآلخخالجسع  -9

ػاص السعمع حجثشي أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ دمحم الخَّ ( قاؿ: 96ففي حجيث رقع )
قاال: حجثشا يحيى بغ عثساف، حجثشا أيػب بغ سػيج، حجثشا سفياف  (4)بحسز، كأبػ عخكبة

، كيحيى بغ أبي إسحاؽ، عغ أنذ الثػرؼ، عغ يػنذ بغ عبيج، عغ الحدغ بغ أبي الحدغ
ُسػؿِّ ّللَاِّ " قاؿ: ْجُت ماعا را خا ةا   خا  .(5)"إِّلاى ماَكةا، فاكاافا ياْقُرُخ الَرالا

قاؽ دؼ الجَّ زْ اف األَ حجثشا أبػ عسخك دمحم بغ القاسع بغ سش( قاؿ: 117كحجيث رقع )
السريري بيا، ودمحم بغ سفياف الرفار قاال: حجثشا عيدى بغ خالج السعمع أبػ شخحبيل 

                                                                                                                                                                     

معجسو. انطخ: تاريخ اإلسبلـ  =حّجث عشو كعغ بحخ بغ نرخ. سسع مشو بسرخ أبػ بكخ ابغ السقخغ في
 (.5/227(، كالسقفى الكبيخ )ج 7/148)ج 

ْػلنى : بفتح الخاء السعجسة كسكػف الػاك كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة إلى خػالف، كعبذ كخػالف الخا
 (.5/234قبيمتاف ندؿ أكثخىسا الذاـ. األنداب)ج 

 (.90( سبق تخخيجو )ص 1)
تذجيج الخاء، كآخخه نػف، كىي مجيشة عطيسة مذيػرة مغ جديخة أقػر، كىي قربة ديار مزخ، بيشيا  حَخاُف3( 2)

. معجع البمجاف )  (.235/ 2كبيغ الّخىا يـػ كبيغ الّخّقة يػماف، كىي عمى شخيق السػصل كالذاـ كالخـك
. معجع البمجاف )بالزع ثع الدكػف، كفتح التاء األخخػ، كراء:  تدتخ3( 3)  (.29/ 2أعطع مجيشة بخػزستاف اليـػ
َمسّي الحافع 4) ( أبػ عخكبة: ىػ شيخو حديغ بغ دمحم  بغ مػدكد، أبػ َعُخكَبة ْبغ َأِبي َمْعَذخ الحّخانّي الد 

 (7/339ىػ، تاريخ اإلسبلـ )ج 318
بي إسحاؽ، عغ أنذ ( مغ شخيق  قبيرة، حجثشا سفياف، عغ يحيى بغ أ4297البخارؼ حجيث)أخخجو  (5)

( مغ شخيق ىذيع، عغ يحيى بغ أبي إسحاؽ، عغ أنذ بغ مالظ 693، كمدمع حجيث رقع ) ك ،
 (، الحجيث صحيح مغ غيخ شخيق ابغ السقخغ.118أيػب بغ سػيج: صجكؽ يخصئ. تقخيب التيحيب)ص 
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الحسري، حجثشا الفخيابي، عغ سفياف، عغ أبي بكخ بغ عياش، عغ ىاشع، عغ عبج العديد بغ 
َحُخكا فا "قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  صييب ، عغ أنذ بغ مالظ  كاةا تادا  .(1)"إَِّف فِّي الَدُحػرِّ باخا

قَّاؽ الس ، (2)ةيَر رِّ يري بيا أؼ بسِ ّر فحجد مكاف الدساع مغ شيخو دمحم بغ القاسع الجَّ
 كتخؾ شيخو اآلخخ بجكف تحجيج مكاف لدساعو مشو.

 3الجسع بيغ مكانييغ مختمفيغ لمذيخ الػاحج -1

ساع لذيخو، فقاؿ في سشج رقع ) ( 1156فجسع بيغ مكانييغ مختمفيغ مع اختبلؼ زمغ الدَّ
بسكة سشة سبع كثبلثسائة  ( 4)ائيرَ ادَ السَ  (3)خؼ تَ خْ حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ إسحاؽ بغ البَ 

، فدسع مشو في مكة السكخمة مبكخًا، ثع سسع مغ شيخو كبالبرخة سشة اثشتيغ كثبلثيغ كثبلثسائة
 جه البرخة  متأخخًا، كىحا يجؿ عمى رحبلتو العمسية الستػاصمة. في بم

 3الجسع بيغ شيػخو بجكف ذكخ مكاف الدساع -1

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ شاذاف بغ سعيج ( 295فقاؿ اإلماـ ابغ السقخغ في حجيث رقع )
عغ زياد بغ داز، كعسخ بغ عبج هللا بغ الحدغ قاال: حجثشا أبػ مدعػد، أخبخنا أبػ أسامة، البَّ 

، "قاؿ: كاف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:  ، عغ عسو ُقْصَبةُ (5) ِعبَلَقةَ  الَمُيَع إِّن ِّي أاُعػُذ بِّظا مِّغا اأْلاْىػااءِّ
ش ِّْبشِّي ُمْشكاخااتِّ كااأْلاْدكااءِّ  ، كااأْلاْىػااءِّ كااأْلاْدكااء ، الَمُيَع جا ؽِّ  .(6)"اأْلاْخالا

                                                           

 (.1095(، كمدمع، حجيث رقع)1923البخارؼ، حجيث رقع) أخخجو (1)
ةُ ( 2) يرا بكدخ السيع ثع كدخ الراد، كالتذجيج، كياء ساكشة، كصاد أخخػ، كحا ضبصو األزىخؼ كغيخه : السِّر ِّ

مغ المغػييغ بتذجيج الراد األكلى ىحا لفطو، كتفّخد الجػىخؼ كخالج الفارابي بأف قاال: السريرة، بتخفيف 
 (.145، 5/144الراديغ، كاألكؿ أصح، انطخ: معجع البمجاف)ج

شقػشة مغ تحتيا بشقصة كالخاء السشقػشة الداكشة كبعجىا التاء السفتػحة السشقػشة مغ : بالباء السالبختخي ( 3)
 (.1/461(، اإلكساؿ في رفع االرتياب )ج 2/108فػقيا بشقصتيغ بعجىا راء ميسمة. األنداب )ج 

ىا ياء تحتيا : بفتح السيع كسكػف األلف كفتح الجاؿ السيسمة كالخاء كسكػف األلف الثانية كفي آخخ الساادرائي( 4)
نقصتاف، ىحه الشدبة إلى مادرايا، كضشي أنيا مغ أعساؿ البرخة ، كالسذيػر باالنتداب إلييا أبػ الحدغ 

(، كالمباب في تيحيب 12/13عمى بغ إسحاؽ بغ دمحم بغ البختخؼ السادرائى، انطخ: األنداب لمدسعاني،)ج
 (.3/142األنداب، ابغ األثيخ، )ج

قة3( 5) الا  (.9/416السيسمة  كفتح البلـ كبعجىا القاؼ، األنداب )ج بكدخ العيغ  عِّ
 كأبػ أسامة ىػ حساد بغ أسامة، كأبػ مدعػد ىػ أحسج بغ الفخات.    

(، كقاؿ التخمحؼ: "ىحا حجيث حدغ غخيب" كابغ حباف حجيث رقع 3591التخمحؼ حجيث رقع ) أخخجو( 6)
إال قصبة=  نعمع أحجا يخكيو عغ رسػؿ هللا (، كقاؿ: كىحا الحجيث ال 3706(، كالبدار حجيث رقع)960)
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 3الجسع بيغ الذيػخ بحكخ أسساء بعزيع، كإبياـ اآلخخيغ -7

كتبّيغ لشا مغ صشاعتو الحجيثية أنو ذكخ ثبلثة مغ شيػخو ثع أبيع اآلخخيغ فقاؿ: كعجة، 
سشجه، فيحا كىحا يجؿ  عمى أف الحجيث ركاه عغ شيػخ ُكثخ غيخ الحيغ أفرح عغ أسسائيع في 

إنَّسا يجؿ عمى كثخة شيػخو كتعجد رحبلتو في البمجاف، فطيخ أثخىا كفػائجىا فإف دؿ عمى شيء؛ 
 في الخكاية.  

حجثشا دمحم بغ مػسى الحزخمي حيث قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: ( 19كمثالو حجيث رقع)
، بج األعمى الرجفيّ ، كعجة، قالػا: ثشا يػنذ بغ ع(1)افبَّ أخػ أبي عجيبة، كابغ قتيبة، كابغ زَ 

إِّذاا أاَدْيتا زاكااةا  "أخبخنا ابغ كىب، عغ ابغ جخيج، عغ أبي الدبيخ، عغ جابخ قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:
َخهُ  ْج أاْذىاْبتا عاْشظا شا ، فاقا  .(2)"ماالِّظا

                                                                                                                                                                     

=ابغ مالظ بيحا اإلسشاد، كال نعمع ركاه إال مدعخ، عغ زياد، كال نعمع ركاه عغ مدعخ إال أبػ أسامة كىػ 
(، بجكف الميع إني أعػذ بظ مغ األىػاء كاألدكاء،  ، كقاؿ الحاكع: ىحا 1949غخيب، كالحاكع حجيث رقع )

 خط مدمع، كلع يخخجاه"، كصححو األلباني.حجيث صحيح اإلسشاد عمى ش
(، 178قمت: الحجيث فيو أبػ أسامة كىػ حساد بغ سمسة ثقة ثبت تغيخ حفطو بأخخة، تقخيب التيحيب)ص    

كلعمل الزعف جاء مغ قبمو ألنو أسقط مدعخ؛ كركػ عغ زياد مباشخة كىحا ما قاؿ بو البدار فيسا سبق 
، كإسشاد اإلماـ ابغ السقخغ ال يػجج فيو مدعخ، لحلظ إسشاده فيو حيث بّيغ أف مدعخًا  بيشو كبيغ زياد

 ضعف.
كلعل ترحيح األلباني لو بشاًء عمى الستابعات لحساد بغ سمسة، فػرد عشج التخمحؼ متابعة أحسج بغ بذيخ 

مغ شخيق أبي أسامة ، ودمحم بغ بذيخ  لحساد بغ سمسة عغ مدعخ بو، ككرد أيزًا مػقػفًا عغ قصبة 
 خ  بو، كمتابعة دمحم بغ عمي بغ محخز ألبي أسامة عغ مدعخ بو.عغ مدع

(، صحيح ابغ 29594(، مرشف ابغ أبي شيبة حجيث رقع )3591انطخ: سشغ التخمحؼ حجيث رقع )
(مغ شخيق أحسج بغ عبج الحسيج الحارثي، ثشا أبػ 1949(، السدتجرؾ حجيث رقع )960حباف، حجيث رقع )

 أسامة، ثشا مدعخ، بو. 
 (، كىػ مغ شيػخو. 1/285 بغ َزبَّاف بغ حبيب بغ َزبَّاف بغ حبيب، أبػ بكخ، تمخيز الستذابو)ج ( دمحم1)
(. ىحا حجيث صحيح عمى شخط 1439(، كالحاكع، حجيث رقع)2470ابغ خديسة، حجيث رقع) أخخجو( 2)

 مدمع، كلع يخخجاه، كشاىجه صحيح مغ حجيث السرخييغ.
، كقاؿ: كقج ركؼ بإسشاد آخخ مخفػعا، اية أبي الدبيخ عغ جابخ كرجح البييقي كقفو كىػ األصح مغ رك 

 (.7239( حجيث رقع )1/141الدشغ الكبخػ )ج 
(، 2219كضعفو الذيخ األلباني؛ ألف ابغ جخيج كالدبيخ مجلداف كقج عشعشا. الدمدمة الزعيفة حجيث رقع )

ي ىخيخة بدشج حدغ كمغ أجمو ب بعج تزعيفو لمحجيث بقػلو ثع كججت لمحجيث شاىجا مغ ركاية أبكعقَّ 
 صجقات ( فيػ بو قػؼ كيشقل إلى الرحيحة.= - 8كشت أكردتو في صحيح التخغيب ) 
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 3الجسع بيغ ركاة الصبقات العميا في اإلسشاد -اثانيا 

كقج يجسع بيغ الذيػخ في شبقات اإلسشاد سػاء كانت الصبقة قخيبة مغ شيخو أـ بعيجة 
عغ شيخو، فقج ضيخ ىحا الرشيع في شبقات إسشاده، كعمى سبيل السثاؿ فقج جسع في حجيث 

حجثشا دمحم بغ خالج بغ يديج قاؿ: ( بيغ شيخي شيخو دمحم بغ خالج، كرزؽ هللا بغ مػسى ف8رقع )
، كيػنذ بغ عبج األعمى (1)بغ مػسى[ رزؽ هللا]الَبْخَدِعي  نديل مكة في مدجج الحخاـ، حجثشا 

ُسػُؿ ّللَاِّ " قاؿ:  قاال: ثشا معغ بغ عيدى، عغ دمحم بغ ىبلؿ عغ أبيو، عغ أبي ىخيخة كاافا را
  ْيتاُو ُقْسشا ُسػُؿ ّللَاِّ  اإِّذاا أاراادا أاْف ياْجُخلا با َتى ياْجُخلا را  ."(2)حا

حجثشا  ( قاؿ:32كأيزًا جسع في شبقة أعمى مغ الدابقة بيغ شيخيغ، ففي حجيث رقع )
شدجخ بغ ا أبػ الزحاؾ السُ دمحم بغ أيػب بغ مذكاف أبػ عبج هللا الشيدابػرؼ ببيت السقجس، حجثش

َيْحَيى  بيالرمت، حجثشا عبج الكخيع بغ ركح البرخؼ، ثشا شعبة، عغ سعيج بغ عبج العديد بغ أ
، ودمحم بغ راشج الخداعي، عغ مكحػؿ،   .. كعمق عميو.   التَُّشْػِخي 

حجثشا أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ ىاركف بغ حداف البخقي  ( قاؿ:417كحجيث رقع )
جثشي أبي دمحم بغ ىاركف بغ حداف األزدؼ، كصجقو ابغ كميب السخادؼ قاال: بسرخ ح

 ...الحجيث.

                                                                                                                                                                     

قاؿ. التخغيب ، فالحجيث حدغ لغيخه كسا اً صحيح اً =قمت: كبيحا يكػف قػلو كافق قػؿ الحاكع أف لو شاىج
 .(1/457كالتخىيب )ج

 ، كلعلَّ الرػاب ما أثبتو؛ ألمػر مشيا:( كقع في السصبػع )مػسى بغ رزؽ هللا( كىػ كىع1)
3 الشطخ إلى تخجسة الخاكؼ)رزؽ هللا بغ مػسى الشَّاجي( نجج أفَّ شيَخو: معغ ْبغ عيدى القداز. راجع:  أكلا

 (.178/ 9(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج524/ 3الجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع )ج
(، 49/ 15سا أثبتشاه، كىػ مغ شيػخ البدار. انطخ: مدشج البدار )جكقج كرد في مدشج البدار االسع ك ثانياا3

 (.8848(، ك)8837(، ك)8391(، ك)8263حجيث رقع)
أبػ نعيع كالبغػؼ في معجسييسا الرحابة حجيثيغ في إسشادييسا، رزؽ هللا بغ مػسى، عغ  كقج ساؽ ثالثاا3

 (.394/ 1ع الرحابة لمبغػؼ )ج(، معج1646/ 3معغ بغ عيدى. انطخ: معخفة الرحابة ألبي نعيع )
(، كالحجيث يجعع السعشى كفيو زيادة عغ حجيث ابغ السقخغ، 4775(، حجيث رقع)4/247( ركاه أبػ داكد)ج2)

، 1122(، حجيث رقع )153/(3(، كالصحاكؼ في شخح مذكل اآلثار) ج4776كركاه الشدائي حجيث رقع )
رجالو ثقات إال شيخ ابغ السقخغ، يشكخ عميو  (،8530يساف، حجيث رقع )(، كالبييقي في شعب اإل1123
 التفخد.
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، حجثشا (1)حجثشا دمحم ( حيث جسع بيغ ثبلثة مغ رجاؿ اإلسشاد فقاؿ:210كحجيث رقع )
 راأاْيشاا أاناذا "أخبخنا أيػب، كقتادة، كسميساف قالػا:  أبػ الحدغ حجثشا آدـ، (2)خؼ صَ شْ عمي بغ داكد القَ 

ْػـا اْلفِّْصخِّ ا ِّ يا ماا م ِّي قاْبلا ُخُخكجِّ اإلِّ   .(3)"ْبغا ماالِّظٍّ ُيرا

  

                                                           

(، كلع أقع عمى تعجيل 4/620( كىػ أبػ بكخ دمحم بغ يعقػب بغ إسحاؽ بغ ماسظ الػاسصي. تاريخ بغجاد، )ج1)
أك تجخيح، كىػ مجيػؿ الحاؿ، كسا قاؿ أبػ الصيب نايف  السشرػرؼ. انطخ: الجليل السغشي لذيػخ اإلماـ 

 (.467قصشي )ص: أبي الحدغ الجار 
بفتح القاؼ كسكػف الشػف كفتح الصاء السيسمة كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى القشصخة، كإلى رأس القشصخة،  2)

 (.10/498. األنداب )ج مػاضع بببلد مختمفة كىي القشاشخ عمى السػاضع لمعبػر، كإلى عجة
(، كجاء بذػاىج لمحجيث 5763،5768، 5762(، حجيث رقع )1/499ابغ أبي شيبة في مرشفو )ج أخخجو( 3)

 (. بجكف لفطة يـػ الفصخ.6232(، حجيث رقع )3/425، ركاىا أبػ بكخ البييقي )جعغ غيخ أنذ 
 قمت: إسشاد ابغ السقخغ ضعيف؛ ألف شيخو مجيػؿ الحاؿ. 
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 السقرج الثاني
 الخترار في جسع األسانيج لمحجيث الػاحج كعصف أسانيجه بعزيا عمى بعس

عمى إسشاد آخخ، إما بحخؼ الػاك، أك إدراج اإلسشاد الثاني عقب متغ  يعصف إسشاداً 
 اإلسشاد األكؿ كيقػؿ: بإسشاده مثمو، أك مغ خبلؿ اإلسشاد أف يأتي بستابعات تامة أك ناقرة.

 3عصف إسشاد عمى إسشاد بحخؼ الػاك -أكلا 

حجيث عشو مغ ( أف مجار اإلسشاد عمى دمحم بغ بذخ، حيث كرد ال198فأكرد في سشج رقع )
سشجيغ، فجسع بيغ الخكاة، كفخؽ بيغ مغ حجث أك أخبخ، كذكخ ذلظ الحجيث في معجسو فقاؿ: 
حجثشا دمحم بغ مخمج أبػ عبج هللا الجكرؼ العصار، حجثشا دمحم بغ عثساف بغ كخامة، حجثشا دمحم بغ 

الخحسغ  كأخبخني الثػرؼ، عغ عمقسة بغ مخثج، عغ أبي عبج ،بذخ، حجثشا مدعخ، كأبػ اليدع
َمساوُ "قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  الدمسي عغ عثساف بغ عفاف  ُمُكْع ماْغ تاعاَمعا اْلُقْخآفا كاعا  .(1)"أاْفزا

 3عصف إسشاد عمى إسشاد، كيقػؿ بإسشاده مثمو -ثانياا

حجثشا بيحا الحجيث أبػ عخكبة، حجثشا عبج هللا بغ الجشيج  (102كمثالو حجيث رقع )
 (347، 346)كحجيث رقع  البرخؼ، حجثشا بقية، حجثشي األكزاعي، عغ العبلء، بإسشاده مثمو،

حجثشاه أبػ يعمى قاؿ: ثشا في سشج  آخخ فقاؿ: حتى الستغ، ثع عصف عميو إسشاداً  كامبلً  ذكخ سشجاً 
، كلػ أكسمشا الدشج الثاني لكاف سشجًا شػيبًل، اـ، بإسشاده مثموإسحاؽ بغ أبي إسخائيل، حجثشا ىذ

لحجيث كاحج، كلحا كاف االخترار لؤلسانيج، بعصف بعزيا عمى بعس، كيتزح األمخ جميًا في 
بجاف، عغ ابغ مرفى، عغ شاه عَ ثَ جَّ كحَ  ىحا الدشج حيث ضيخت صشاعتو الحجيثية فييا، فقاؿ:

 .(2)سػيج، بإسشاده مثمو

ذلظ بذيء مغ التفريل فيسا سبق في بجاية ىحا السبحث، عشج دراسة شخيقتو  كقج ذكخت
 في إيخاد األسانيج.

 3الخترار في أسساء شيػخو -السقرج الثالث

عجـ تكخار االسع مخة إلى عسج اإلماـ ابغ السقخغ إلى ذكخ اسع شيخو كامبًل، كنطخًا 
 اآلتي:ككانت انيج، فاتبع شخيقة االخترار األسأخخػ، اتخح شخقًا معيشة لتجشب ذلظ التَّْكخار في 

                                                           

 (.5028البخارؼ، حجيث رقع ) أخخجو( 1)
اه أحسج بغ عسخك بغ جابخ الخممي، حجثشا الصيخاني، ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: كحجثش29، 28( في سشج رقع )2)

 حجثشا مكي، عغ مالظ، عغ نافع، عغ ابغ عسخ مثمو.
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 3ذكخ اسع الذيخ بالكشية -أكلا 

(: 89ع معجع اإلماـ ابغ السقخغ ضيخ ىحا االخترار في معجسو، فقاؿ في سشج رقع)ب  تَ تَ كبِ 
كامبلً في سشج رقع  حديغ بغ دمحم بغ مػدكد بغ حساد الدمسيحجثشا أبػ عخكبة، كذكخ اسسو 

 ( فقاؿ: حجثشا حديغ.  858دًا في سشج يميو رقع )(، كأتى باسسو مفخ 857)
  3ذكخ اسع الذيخ مفخداا  -ثانياا 

بجاًل مغ يػنذ بغ عبج األعمى، كىػ شيخ  حجثشا يػنذ، :قاؿ( قاؿ: 68ففي سشج رقع)
يػنذ  حجثشاأبػ عبج هللا دمحم بغ عبيج بغ دمحم الخممي بعكا، شيخو، كاألصل أف يحكخ اسع شيخو 

 عمى إسشاد. كلعلَّ ىحا مغ باب االخترار بعصف إسشادٍ  بغ عبج األعمى،ا

(، قاؿ: 399( قاؿ: حجثشا أحسج، حجثشا التخمحؼ..، في حيغ في سشج)400كفي سشج رقع)
 .أبػ إسحاؽ أحسج بغ الحدغ بغ ىاركف الجيشػرؼ حجثشا أبػ إسساعيل التخمحؼحجثشا أحسج بغ 

 3ذكخ اسع الذيخ كأبيو -ثالثاا 

حجثشا أبػ ( قاؿ: 748، كفي الدشج الدابق)حجثشي بجر بغ الييثع( قاؿ: 749ففي سشج)
( قاؿ: 79، كأيزًا في سشج رقع )قي ببغجاد القاضي الجميلالقاسع بجر بغ الييثع بغ خمف الخِّ 

يع ُخخ حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ  (  فقاؿ:78حجثشا دمحم بغ خخيع، كقج ذكخ ندبو كامبًل في سشج رقع)
 .از الجمذقيالعقيمي البدَّ  بغ مخكاف بغ عبج السمظا

 3ذكخ اسع الذيخة لمذيخ -رابعاا 

( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "حجثشا ابُغ السعافى بجؿ أف يحكخ اسسو كامبًل 66في سشج رقع)
، كىػما ذكخه في سشج دمحم بغ السعافى بغ أحسج بغ دمحم بغ بذيخ بغ أبي كخيسة الريجاكؼ كىػ 

 (.65يدبقو)

شا ابغ عيذػف قاؿ: سسعت أبي، ثشا دمحم، حجثشي أبي، عغ حجث(: 769كفي سشج رقع)
حجثشي أبػ الحديغ جعفخ بغ عبج هللا بغ دمحم بغ ( 768، في حيغ ذكخ في سشج)سالع، عغ سعيج

خاني بيا قاؿ: سسعت أبي، ثشا دمحم بغ سميساف، حجثشي أبي، ثشا سالع بغ عجبلف، يذػف الحَ عَ 
 .عغ سعيج بغ جبيخ

كباقي الدشج في حيغ ذكخه كامبًل في الدشج الحؼ سبقو دكف  فاخترخ في اسِع شيخو
 اختراٍر في األسساء. 
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 3ذكخ لقب شيخو بجلا مغ اسسو -خامداا 

دمحم بغ عبج هللا بغ عبج الدبلـ، ( قاؿ: حجثشا مكحػؿ كىػ لقب لذيخو: 71ففي سشج رقع)
ف كىػ لقب لذيخو فقاؿ: ( قاؿ: حجثشا عبلَّ 1159، كأيزا قاؿ في سشج رقع)(1)كتيخُ يْ مكحػؿ البَ 

في الدشج  (2)فبلَّ عَ السعخكؼ ب يلالرقبغ ربيعة بغ ساف يحجثشا أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ سم
 (.1158الدابق رقع)

  

                                                           

 (.33/ 15ذكخ الحىبي أف دمحم بغ عبج الدبلـ البيخكتي لقبو مكحػؿ. انطخ: سيخ أعبلـ الشببلء )ج (1)
 .7/327( تاريخ اإلسبلـ، الحىبي ج2)
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 3تكخار األسانيج لمستغ الػاحج مع السقارنة بيغ الستػف   -السصمب الخامذ
ر األسانيج، ففي سشج اإف الرشاعة الحجيثية عشج اإلماـ ابغ السقخغ ضيخت جميًا في تكخ 

دمحم بالدشج متربًل، ثع أتبعو الستغ، كأعقبو بديادات شيخو ابغ َجػَصا عغ شيخو  ( أتى89رقع )
أاؿا "ػصا، عغ ىحا الذيخ: زادني ابغ جَ ففاؿ:  كي أبػ الحدغدَ كْ بغ بكار بغ يديج الدَّ ا ماْغ سا كا

الاُو فاإَِّنساا ُىػا  ْضفٌ ]الَشاسا لُِّيْثخِّيا ما ْمُيْكثِّْخ مِّغا الَشارِّ  (1)[را اءا فا ماْغ شا ْمُيقَِّل كا اءا فا  .(2)"، تاتاماَيُبُو فاساْغ شا

حجثشا أبػ ثع أتى ليحا الحجيث بإسشاد آخخ كقارف بيغ ألفاظ الستغ ليحا الحجيث فقاؿ: 
أاؿا "كبة، حجثشا السغيخة بغ عبج الخحسغ، حجثشا يحيى، حجثشا حساد، بإسشاده كقاؿ: عخ  فاساْغ سا

 .الحجيث "لاْيذا اْلسِّْدكِّيغُ " :َكَلْع َيْحُكْخ  "،الَشاسا لُِّيْكثِّخا ماالاوُ 

قارف بيشيسا أك يحكخ زيادة، أك يأتي كقج َيخكؼ الحجيث بإسشاديغ مختمفيغ دكف أف ي
(، أك يأتي باإلسشاديغ مع بياف 192باإلسشاديغ لمحجيث مع بياف الديادة كسا في حجيث رقع )

( 26(، أك يأتي بإسشاديغ لمحجيث كسا في سشج رقع )4مكاف االلتقاء في الدشج كسا في سشج رقع )
، (4)شجي، حجثشا أبػ داكد الدِ (3)غبلنيكيو البَ جسْ حجثشا دمحم بغ حاتع بغ شيب، حجثشا عبج هللا بغ حَ 

، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الحجيث، كسشج رقع  حجثشا عبج الخزاؽ، أخبخنا معسخ، عغ الدىخؼ، عغ أنذ
حجثشاه سعيج بغ ىاشع بغ مخثج، ثشا مؤمل، حجثشا عبج الخزاؽ، عغ معسخ، عغ الدىخؼ،  (27)

 . مثموعغ أنذ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

كأما الخضف ، / ب(12)ثبتشاه؛ لػجػد ذلظ في أصل السخصػط.( في السصبػع )َكصف(، كالرػاب ما أ1)
حجارٌة يػقُج ؛ كىي الزاد معجسة ساكشة كقج ركؼ بفتح الزاد كاألجػد تدكيشيا كاحجتيا رضفة بفتحتيغب

 ( بترخؼ4/125. انطخ غخيب الحجيث لمقاسع بغ سبلـ )جعمييا حتى تحسى كتريخ كالجسخ
(، كجاء بأسانيج مختمفة، كركاه  ابغ حباف عغ عمي 1252( ك)5680أحسج في مدشجه بسعشاه ) أخخجو( 2)

 ( في صحيحو.3391باإلسشاد نفدو عغ أبي عخكبة حجيث رقع )
(، كصححو األلباني مغ غيخ ركاية 4539(، )1476كقج ركػ البخارؼ أحاديث بسعشاه حجيث رقع )

 (. 1631البخارؼ في سشغ أبي داكد)
قخغ فيو ضعف لزعف يحيى بغ الدكغ قاؿ فيو أبػ حاتع ليذ بالقػؼ قمت: إسشاده عشج االماـ ابغ الس

(، كلداف السيداف 4/380(، كميداف االعتجاؿ)ج9/155كضعفو جدرة،. انطخ: الجخح كالتعجيل، )ج
 (. 6/259)ج

ي بفتح الباء السشقػشة بػاحجة كسكػف الغيغ السعجسة كفي آخخىا الشػف، ىحه الشدبة الى بغبلف كىالَبغبلني:  (3)
 (2/276. األنداب )بمجة بشػاحي بمخ

. بكدخ الديغ السيسمة كسكػف الشػف كفي آخخىا جيع، كىي قخية كبيخة مغ قخػ مخك -ىحه الشدبة إلى سشج (4)
 (7/263األنداب )ج 
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 3صيغ التحسل كاألداءالرشاعة الحجيثية في  -لسصمب الدادسا
حخص السحجثػف عمى استخجاـ أعمى صيغ التحسل، عشج تحسل الحجيث؛ كعشج أدائو، 
فكاف اإلماـ ابغ السقخغ مغ ىؤالء الحخيريغ عمى ذلظ؛ كليحا جاء الحجيث عشجه بأعمى صيغ 

لسعجع، حيث كاف أغمب أسانيجه عغ شيػخو بمفع التحسل، كىي )حجثشا( كىي أكثخ الريغ في ا
مع يدتعسميا في بجاية أسانيجه عغ شيػخو فحجثشا، كحجثشي، كسسعت، كأما )أخبخني( ك)أخبخنا( 

 ، ك)أخبخنا( تدع مخات. (1)كثيخًا، فكانت قميمة، فأكرد )أخبخني( مخة كاحجة

و، فطيخت في كقج تعجدت صػر التحسل كالتمقي عشج اإلماـ ابغ السقخغ عغ شيػخ
 ، كالقخاءة عمى الذيخ، كالػجادة.معجسو، فكانت بيغ الدساع كالتحجيث، كاإلمبلء

عشجما فذا الكحب كانتذخ؛ تثّبتػا في سساع  -رضي هللا عشيع-كمغ السعمػـ أف الرحابة 
، كقج أكرد اإلماـ ابغ السقخغ حجيثًا يبّيغ ىحا األمخ جمّيًا، كإف دّؿ عمى كتحسل حجيث الشبي 

 (2) [عفخ]جحجثشا أحسج بغ (: 580يء فإنسا يجّؿ عمى عمسو الجّع الكثيخ، فقاؿ في حجيث رقع )ش
الحافي القصاف الرػفي، ثشا أحسج بغ عراـ، ثشا أبػ أحسج، ثشا مدعخ، عغ عثساف بغ السغيخة، 

 عغ عمي بغ ربيعة، عغ أسساء بغ الحكع، عغ عمي قاؿ: كشت إذا سسعت مغ رسػؿ هللا 
فعشي هللا بسا شاء مشو، كإذا حجثشي عشو غيخه استحمفتو، فإف حمف لي صجقتو، كحجثشي ، نحجيثاً 

، " قاؿ: أبػ بكخ كصجؽ أبػ بكخ ُغ اْلُػُضػءا َضأا فاُيْحدِّ ـا فاتاػا ْنباا، ُثَع قاا ُجلٍّ ُيْحنُِّب ذا ماا مِّْغ را
خا ّللَاُ لاوُ  م ِّي ُثَع ياْدتاْغفُِّخ ّللَاا، إَِّل غافا  (3)".ُيرا

 فكانت كاآلتي:  

                                                           

 ، قاؿ: أخبخني دمحم بغ أحسج بغ إسخائيل.390( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع: 1)
/ب( ككحلظ في كتب 62كالرػاب ما أثبتشاه لػركده في السخصػط ) ( كرد في السصبػع ]عفخ[، كىػ خصأ،2)

 (.178/  1التخاجع. انطخ: تاريخ أصبياف )ج
(، قمت: كفي ىحا الحجيث لصيفة إسشادية، حيث ركػ أميخ السؤمشيغ عغ 184( معجع ابغ السقخغ )ص 3)

 .-رضي هللا عشيسا-خميفة رسػؿ هللا 
(، كعّمق عميو التخمحؼ: حجيث 3006(، )406لتخمحؼ. حجيث رقع )(. كا1521ركاه أبػ داكد. حجيث رقع ) 

عمي حجيث حدغ ال نعخفو إال مغ ىحا الػجو مغ حجيث عثساف بغ السغيخة، كركػ عشو شعبة، كغيخ كاحج، 
ركؼ فخفعػه مثل حجيث أبي عػانة، كركاه سفياف الثػرؼ، كمدعخ، فأكقفاه، كلع يخفعاه إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كقج 

عغ مدعخ ىحا الحجيث مخفػعا أيزًا، كال نعخؼ ألسساء بغ الحكع حجيثا إال ىحا. انطخ سشغ التخمحؼ 
 (. كالحجيث حّدشو األلباني.228/  5(، )ج257/  3)ج

 (.105قمت: الحجيث حدغ؛ لتفّخد أسساء بغ الحكع، كىػ صجكؽ. انطخ تقخيب التيحيب )ص  
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 3مغ شيخو عشج اإلماـ ابغ السقخئ تحسل الشخؽ  بياف -أكلا 

 ا أضخب عجة:كلي
 3الدساع مغ لفع الذيخ -الزخب األكؿ

ما يكتب كأعبلىا  ،بأسخىا صيغ التحسلأجل أنػاع فالدساع كاإلمبلء كالتحجيث ىسا 
مغ أعمى مخاتب  مغ حفطو، كىساك مغ كتابو، أ كمغ لفع الذيخ، أ اإلنداف في اإلمبلء

 كالتعبيخ عشيا بمفع: )حجثشا، حجثشي، سسعت(.(  1)التحجيث عشج السحجثيغ
دمحم بغ ىاركف بغ حجثشا  ( قاؿ:160ما ذكخه اإلماـ ابغ السقخغ في سشج رقع) كمثاؿ ذلظ

  .حسيج بغ السججد، ببغجاد إمبلء

كفي سشج رقع  ،ببغجاد إمبلء (2)دمحم بغ نػح الُجْشَجْيَدابػِرؼ   ( قاؿ حجثشا182كفي سشج رقع )
حجثشا أبػ عبج هللا دمحم بغ عثساف بغ دمحم بغ عبج السمظ بغ سميساف بغ عبج السمظ  ( قاؿ:234)

حجثشا أبػ خالج ، بغ عبج هللا بغ عشبدة بغ عسخك بغ عثساف بغ عفاف إمبلء في جامع البرخة
   عغ أبيو، عغ عائذة عبج العديد بغ معاكية، حجثشا جعفخ بغ عػف، عغ ىذاـ بغ عخكة، 

ْل " الت: جاء رجل إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ:ق َجقاْت، فايا ا لاْػ تاكاَمساْت تارا ا، كاأاُضشُّيا إَِّف ُأم ِّي اْفُتمِّتاْت ناْفُديا
ا؟ قااؿا3  ْشيا َجْقُت عا ا أاْجٌخ إِّْف تارا ( بيغ مكاف اإلمبلء كسشة 486كفي سشج رقع)، (3)"ناعاعْ "لايا

سشة ست  ل الحسري ببغجاد إمبلءً يَ خْ حجثشا أبػ عسخك أحسج بغ خالج بغ أبي األَ التحجيث، فقاؿ: 
 .، إمبلء(4)انيجَ ػزْ حجثشا أحسج بغ عمي العبلء الجُ  ( قاؿ:506، كفي سشج رقع)كثبلثسائة

                                                           

أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ العدقبلني ( نخبة الفكخ في مرصمح أىل األثخ، 1)
القاىخة، الصبعة: الخامدة،  –عساد الديج، دار الحجيث  -ىػ(،تحقيق: عراـ الربابصي 852)الستػفى: 

 .4/725ـ، ج 1997 -ىػ  1418
: بزع الجيع كسكػف الشػف، كفتح الجاؿ السيسمة، كسكػف الياء الس2) شقػشة مغ تحتيا بشقصتيغ، ( الُجْشَجْيَدابػِرؼ 

كفتح الديغ السيسمة، بعجىا األلف كالباء السشقػشة بشقصة، بعجىا كاك، كراء ميسة، ىحه الشدبة إلى بمجة مغ 
يقاؿ ليا جشجيدابػر، ىي مذيػرة معخكفة، األنداب ، الدسعاني،  -كىي خػزستاف  -ببلد كػر األىػاز 

 (.318/  3)ج 
( مغ شخيق ىذاـ بغ عخكة عغ أبيو عغ عائذة 2760(، كحجيث رقع )1388البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو (3)

 ( بالصخيق نفدو.1004، كمدمع حجيث رقع )-رضي هللا عشيا-
، ىحه الشدبة إلى مجيشة بخخاساف مسا يمي بمخ يقاؿ ليا الجػزجاناف، كالشدبة إلييا جػزجانى: الجػزجاني (4)

سيسي يسجه عبج هللا بغ عامخ بغ كخيد مغ نيدابػر ككاف كفتحت جػزجاناف عمى يجؼ األقخع بغ حابذ الت
 (3/400. األنداب )ج-رضى هللا عشيع-زمغ عثساف  ،أميخ خخاساف كصاحب فتػحيا
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حجثشا أبػ دمحم عبج هللا  ( بيغ أف الذيخ حجث مغ أصل كتابو فقاؿ:1008كفي سشج رقع )
 .   بغ عسخاف السعجؿ، مغ أصل كتابو سشة ثبلث كثبلثسائة إمبلءً بغ دمحما

فتيا، فقاؿ اكمع ذكخ أماكغ اإلمبلء كسشتيا ككيفيتيا، ذكخ أيًزا كصف السدامعة كشخ 
ي  .(2): كاف شخيفًا في السدامعة(1)عغ شيخو دمحم بغ إبخاىيع بغ عبجهللا بغ مدمع الَكذِّ

سسعت ( قاؿ: 281يػخو، ففي سشج رقع )كأما الدساع فقج حخص عمى الدساع مغ ش
حا بي يقػؿ" ا يقػؿ: سسعت أحسج بغ يػنذ الَز محسجً  يااضٍّ فاسادا ْيلِّ ْبغِّ عِّ قاَجماشِّي أابِّي إِّلاى اْلُفزا

وُ  ُخُمقا ُو كا ْمقا ْغ خا د ِّ ْعُتُو ياُقػُؿ3 الَمُيَع حا سِّ ي، فادا  .(3)"راْأسِّ

غ الدكغ، في مجمذ حامج بغ بغ الحديغ ب سسعت دمحماً ( قاؿ: 370كفي سشج رقع )
ُؿ َبَخَكِة اْلَحِجيِث "أَ  الصيالدي يقػؿ: سسعت يحيى بغ معيغ يقػؿ: شعيب قاؿ: سسعت جعفخاً  كَّ

 .(4)"ِإَفاَدُتوُ 

 .مميسسعت دمحم بغ حسيج الخَّ ( : 372كقاؿ في سشج رقع)

 كىشا الدساع ىػ لآلثار، كليذ لؤلحاديث السخفػعة لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلمبلء ىػ مغ أعمى حاالت التحسل، كأفزميا، كتفيج أف اإلماـ ابغ السقخغ سسع مغ ك 
، إمبلء، كأما لفع سسعت فيكػف سسع مغ شيخو .شيػخو في مجالذ اإلمبلء، فقاؿ حجثشا..

 كحجه فقط، كعمى ُكلٍّ فيسا مغ أعمى صيغ التحسل لمحجيث.     

 (5) 3القخاءة عمى الذيخ  -الزخب الثاني

اف القارغ التمسيُح نفُدو، أـ غيخه، كأف يقػؿ: قخأت عمى الذيخ ،أك ُقِخغ عمى سػاء ك
سدظ يُ  قخأ عميو أكأك كاف الذيخ يحفع ما يُ الذيخ كأنا أسسع، سػاء مغ حفطو أك مغ كتاب، 

                                                           

ي: بفتح الكاؼ كتذجيج الذيغ السعجسة، ىحه الشدبة إلى كر ، كقيل لمعسل بالجز كىػ بالفارسية 1) ( الَكذِّ
ة فكاف يقػؿ ىاتػا الكج فمقب بو، كلكغ الدسعاني غمب عمى الكج، فرار الكجي، ألنو بشى دار بالبرخ 

 ( . 120، 11/50ضشو أف الشدبة لججه كر. انطخ: االنداب ، الدسعاني، )ج
، قمت: كالسدامعة: ىي أداء ألفاظ الحجيث بصخيقة تذشف آذاف (231( انطخ: معجع ابغ السقخغ سشج رقع )2)

 الدامعيغ.
 (3/283ؼ، )ج( تاريخ بغجاد، الخصيب البغجاد3)
 2/150( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع، الخصيب البغجادؼ، ج4)
( أكثخ السحجثيغ يدسػنيا )عخضا( مغ حيث إف القارغ يعخض عمى الذيخ ما يقخؤه كسا يعخض القخآف عمى 5)

 (.137السقخغ،)مقجمة ابغ الربلح 
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 .(1)أصمو كال خبلؼ أنيا ركاية صحيحة

يخ، أ ك حجثشا فيسا قخأت كاستعسل اإلماـ ابغ السقخغ أرفع ىحه العبارات )قخأت عمى الذَّ
قخأت عمى أبي الفػارس دمحم ( قاؿ: 108عميو(، كمثالو ما ذكخه اإلماـ ابغ السقخغ في سشج رقع)

خَّاِج بصخسػس قمت: حجثكع دمحم بغ عبج هللا السخخميا  .بغ عمى بغ سعيج اْلُسَخكَِّب الدَّ

فيسا  مميائغ الخَّ بغ الميث الر (2)ساـثُ حجثشا أبػ سبلمة  ( قاؿ:753كمثاؿ آخخ سشج رقع )
 ...قخأت عميو

حجثشي العباس بغ دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة، فيسا قخأت ( قاؿ: 1224خخ سشج رقع)آكمثاؿ 
 . (3)[خجاجبيت  :]عميو في قخية مغ قخػ عدقبلف يقاؿ ليا

 3الجسع بيغ القخاءة عمى الذيخ مع اإلجازة -الزخب الثالث

دمحم بغ جعفخ بغ يحيى بغ َرِزيغ العصار  حجثشي أبػ بكخ 3( قاؿ98كمثاليا سشج رقع )
 .الحسري بحسز في ما قخأتو عميو، فأقخ لي بو

  

                                                           

غ مػسى بغ عياض بغ عسخكف اليحربي ( اإللساع إلى معخفة أصػؿ الخكاية كتقييج الدساع، عياض ب1)
القاىخة / تػنذ،  -ىػ(،تحقيق: الديج أحسج صقخ، دار التخاث / السكتبة العتيقة 544الدبتي،)الستػفى: 

 70ـ، ص1970 -ىػ 1379الصبعة: األكلى، 
( ثساـ كليذ تساـ، بسثمثة مزسػمة: ُثساـ بغ الميث الخممي الرائغ مغ شيػخ ابغ عجؼ ، انطخ: تػضيح 2)

السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع، دمحم بغ عبج هللا الجمذقي الذافعي، شسذ الجيغ، 
بيخكت،  –ىػ(، تحقيق: دمحم نعيع العخقدػسي، مؤسدة الخسالة 842الذييخ بابغ ناصخ الجيغ )الستػفى: 

 (2/63ـ،) ج1993الصبعة: األكلى، 
حيح ما أثبتشاه؛ ألنيا قخية مغ قخػ فمدصيغ التي ُىجخ أىميا مشيا، (  كردت في السصبػع بيت خخجا كالر3)

 كنعخؼ عائبلت مشيا عشجنا، كلحلظ ىي تبع لقخػ عدقبلف.  
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 3الػجادة -الزخب الخابع

عمى كتاب شخز فيو أحاديث يخكييا بخصو، كلع يمقو، أك لقيو،  الخاكؼ  أف يقفكالػجادة 
ف يقػؿ )كججت كلكغ لع يدسع مشو ذلظ الحؼ كججه بخصو، كال لو مشو إجازة، كال نحػىا. فمو أ

بخط فبلف، أك قخأت بخط فبلف، أك في كتاب فبلف بخصو أخبخنا فبلف بغ فبلف( كيحكخ شيخو، 
 .(1)كيدػؽ سائخ اإلسشاد، كالستغ

قخأت بخط كالجؼ إبخاىيع بغ عمي بغ عاصع السقخغ ( 675كمثالو ما جاء في سشج رقع )
  الحجيث. ..ة، ثشا أبػ داكد،تَ سْ رحسو هللا ثشا دمحم بغ عسخ أخػ رُ 

 .(2)3السكاتبة -الزخب الخامذ

 ( قاؿ:333فبيغ أفَّ شيخو دمحم بغ الفزل حجثو مكاتبة بريغة اإلخبار ففي سشج رقع )
أخبخنا دمحم بغ الفزل البمخي أبػ عبج هللا، نديل سسخقشج، فيسا كتب بو إليشا، ثشا قتيبة بغ سعيج، 

ماْغ  "غ ابغ عسخ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:ثشا عبثخ بغ القاسع، عغ أشعث، عغ دمحم، عغ نافع ع
ْشوُ  ْمُيْصعاْع عا ، فا افا مازا ْيخِّ را ـُ شا ياا ماْيوِّ صِّ ْدكِّيشاا مااتا كاعا ٍّ مِّ  .(3)"ماكاافا ُكل ِّ ياْػ

أخبخنا دمحم بغ إسحاؽ بغ خديسة، في كتابو إليشا، ثشا  ؿ:( قا335ككحلظ في سشج رقع )
ُسػُؿ "بذخ بغ معاذ، ثشا عبج هللا بغ جعفخ، أخبخني مالظ، عغ الدىخؼ، عغ أنذ قاؿ:  شااؼا را

خُ  ْغفا وِّ اْلسِّ ماى راْأسِّ َمعا ياْػـا فاْتحا ماَكةا، كاعا سا ماْيوِّ كا َمى ّللَاُ عا شِّوِّ ّللَاِّ صا خا بِّسِّْحجا جا  (4)"، كااْستاماعا اْلحا

 3الجسع بيغ الدساع كالقخاءة عمى الذيخ كالػجادة -الَزخب الدادس

بغ دمحم بغ سمع  أبػ دمحم عبج هللا( بيغ الدساع مغ شيخو 954فقج جسع في سشج رقع)
كبيغ الػجادة  أبي دمحم عبج هللا بغ شجاد بغ أباف العدقبلني،، كبيغ القخاءة عمى شيخو السقجسي

لمحجيث بخط شيخ أخخ في كتاب شيخو عبجهللا بغ شجاد العدقبلني، كذكخ أنو أفاده إياه، فقاؿ: 

                                                           

 (.178( انطخ: مقجمة ابغ الربلح ، )ص1)
ا مغ حجيثو بخصو، أك يكتب لو ذلظ، كىػ حاضخ. ( كىي أف يكتب الذيخ إلى الصالب، كىػ غائب شيئً 2)

 (.173ا إذا أمخ غيخه بأف يكتب لو ذلظ عشو إليو: انطخ مقجمة ابغ الربلح)كيمتحق بحلظ م
( كقاؿ: حجيث ابغ عسخ ال نعخفو مخفػعا إال مغ ىحا الػجو، كالرحيح عغ 718( ركاه التخمحؼ حجيث رقع)3)

 (، كضعفو األلباني.1757ابغ عسخ مػقػؼ قػلو، كابغ ماجو حجيث رقع )
 (.113غ سػار الكشجؼ. تقخيب التيحيب )صلزعف أشعث ب ؛قمت: إسشاده ضعيف

(، قاؿ أبػ داكد: زاد دمحم بغ رافع، ثع 1879(، سشغ أبي داكد حجيث رقع )1275( صحيح مدمع حجيث رقع)4)
 خخج إلى الرفا كالسخكة فصاؼ سبعًا عمى راحمتو.
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اُء الَخاشِّ " سسعت عبج هللا يقػؿ: سسعت ىذاـ بغ عسار يقػؿ: ٌة، أاُبػ اْلُخمافا ْسدا يُّػفا خا ْيجِّ ُجكفا اْلسا
عْ  ماْييِّ ْحساُة ّللَاُ عا ْبجِّ اْلعادِّيدِّ را ُخ ْبُغ عا مِّيٌّ كاُعسا ُخ كاُعْثسااُف كاعا عمى أبي  قخأتُ  ، ُثعَّ قاؿ:(1)"باْكخٍّ كاُعسا

دمحم عبج هللا بغ شجاد بغ أباف العدقبلني، كرأيت الحجيث عشجه بخط أبي العباس دمحم بغ الحدغ 
 .(2)بغ قتيبة، كذكخ أنو أفاده إياها

 3كمغ فػقو عغ شيخو اإلماـ ابغ السقخئ شخؽ تحسل شيخ  بياف -ثانياا 

 عجة: أضخبكلو 

 3الدساع كاإلمالء -الزخب األكؿ

إلمبلء في شبقات اإلسشاد عشج اإلماـ ابغ السقخغ فمع أعثخ ليع عمى إلى كأما بالشدبة 
 شيء مغ ىحا القبيل. 

حجثشا  (: 297دساع مغ شيػخيع فقاؿ اإلماـ ابغ السقخغ في سشج رقع )كما كرد عشجىع ال
كيو البغجادؼ يقػؿ: سسعت الحديغ بغ حفز يقػؿ: سسعت الثػرؼ جَ عْ أسيج قاؿ: سسعت سَ 

ا إِّلاى ذِّي نِّعْ " يقػؿ: ْغ أاْف تاْخفاعايا ْيٌخ لاظا مِّ ، خا ؾا فِّي فاعِّ الت ِّش ِّيغِّ إِّلاى ماْشكِّبِّظا لا ياجا اْف ُتْجخِّ ساةٍّ قاْج عاالاجا ألا
ْقخا   . (3)"اْلفا

حجثشا دمحم حجثشا عبج هللا بغ دمحم بغ سبلـ قاؿ: سسعت عبج هللا  ( قاؿ:303كفي سشج رقع)
افا " بغ عسخ األصبياني قاؿ: سسعت عبج الخحسغ بغ ميجؼ يقػؿ: سسعت سفياف يقػؿ: ماا كا

ُل مِّْغ  يثِّ أاْفزا جِّ ابِّ اْلحا ، أاْك فِّي أاْصحا يثِّ فِّي الَشاسِّ جِّ ْبجِّ ّللَا3ِّ  ،شامابِّ اْلحا قااؿا3 ُقْمُت ياا أاباا عا
َيةٍّ قااؿا3  َيةٌ "ياْصُمُبػناُو بِّغاْيخِّ نِّ  .(4)"شاماُبُيْع إَِّياُه نِّ

                                                           

 (.954( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)1)
 .291( انطخ: معجع ابغ السقخغ ص 2)
(، كلكشو أكرد الحديغ بغ جعفخ بجؿ الحديغ بغ حفز، 7/22كلياء، أبػ نعيع األصبياني، )ج ( حمية األ3)

كالرحيح ابغ حفز، ألف ابغ جعفخ لع يجرؾ سفياف الثػرؼ، كالحؼ  أدركو ىػ الحديغ بغ حفز كسا 
، (10/357بلـ الشببلء ، الحىبي، )جقاؿ الحىبي :" كاف مغ السختريغ بدفياف الثػرؼ" انطخ: سيخ أع

   إسشاده حدغ. قمت: كالحجيث
(، كبألفاظ متقاربة في السعشى، "ما كاف 1/370مقجمة سشغ الجارمي، عبج هللا بغ عبج الخحسغ الجارمي، )ج 4))

، قالػا لدفياف إنيع يصمبػن . قمت : إسشاده فيو و بغيخ نية قاؿ: شمبيع إياه نية"شمب الحجيث أفزل مشو اليـػ
 (.6/767فزعفو الحىبي في تاريخو.)ج عبج هللا بغ دمحم بغ سبلـزعف ضعف مغ شخيق ابغ السقخغ؛ ل

 كحدغ إسشاده حديغ سميع أسج مغ ركاية الجارمي.     
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حجثشا أحسج قاؿ: سسعت نرخ بغ عمي يقػؿ: سسعت دمحم بغ  ( قاؿ:530كفي سشج رقع)
َتى تاُكػفا يقػؿ: "يقػؿ: سسعت أيػب الدختياني  السياجخ يقػؿ: سسعت سياراً  لا ياْشُبُل الَخُجُل حا

ْشُيْع" َسا ياُكػُف مِّ اُكُز عا ، كاالَتجا َسا بِّياجِّ الَشاسِّ َفُة عا 3 اْلعِّ ْرماتاافِّ  .(1)فِّيوِّ خا

 3القخاءة عمى الذيخ -الزخب الثاني

عغ كىي قخاءُة شيِخو عمى شيػخو، فمع أعثخ خبلؿ األسانيج التي ذكخىا اإلماـ ابغ السقخغ 
حسج أحجثشا أبػ  ( قاؿ:325شيػخو، عمى شيء مغ ىحا القبيل، إال ىحا السثاؿ ففي سشج رقع )

دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع بغ سميساف العداؿ، ثشا دمحم بغ إسحاؽ بغ عبج هللا السجني، قخاءة عميو، 
عغ قمت: حجثكع عيدى بغ ميشا قالػف، ثشا دمحم بغ جعفخ بغ أبي كثيخ، عغ ىذاـ بغ عخكة، 

 .أبيو، عغ عبج هللا بغ عسخك، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 3الػجادة -الزخب الثالث

ياث بغ دمحم الخازؼ سسعت غِ ( قاؿ: "344؛ ففي سشج رقع)(2)كقج استعسل شيػُخو الػجادة
يقػؿ كىػ أحج ثقات السدمسيغ: كتبت مغ أصل عبج الخحسغ بغ أبي حاتع حجيث قبيرة، عغ 

 .، عغ نافع، عغ ابغ عسخسفياف عغ عبيج هللا

حجثشا أحسج، ثشا أحسج، ثشا عمي بغ جعفخ األحسخ قاؿ: كججت ( قاؿ: 460ففي سشج رقع )
 . في كتاب أبي بخصو، عغ الذيباني

حجثشا أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبيج هللا العشبخؼ ( قاؿ: 540كفي سشج رقع )
 .اب ججؼ أحسج بغ عبيج هللابالبرخة قاؿ: كججت في كت (3)افبَ يْ بِ حَ 

                                                           

( مجاراة الشاس، أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم بغ عبيج بغ سفياف بغ قيذ البغجادؼ األمػؼ القخشي السعخكؼ بابغ 1)
لبشاف، الصبعة:  –بيخكت  -خيخ رمزاف يػسف، دار ابغ حـد ىػ(، تحقيق: دمحم 281أبي الجنيا )الستػفى: 

(، التػبيخ كالتشبيو، أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ جعفخ بغ حياف 46ـ،)ص 1998 -ىػ 1418األكلى، 
ىػ(،تحقيق: مججؼ الديج إبخاىيع، مكتبة 369األنرارؼ السعخكؼ بأِبي الذيخ األصبياني )الستػفى: 

 (.38القاىخة، )ص –الفخقاف 
 ( الِػجادة: لغة: ىي مرجر لػجج ، يجج مػلج غيخ مدسػع مغ العخب.2)

شخعًا: ىي فيسا أخح مغ العمع مغ صحيفة مغ غيخ سساع، كال إجازة، كال مشاكلة  مغ تفخيق العخب بيغ 
 (178مرادر كجج لمتسييد بيغ السعاني السختمفة. مقجمة ابغ الربلح )ص 

بِّْيبااف( 3) ة ككدخ الباء السعجسة بػاحجة كسكػف الياء كفتح الباء الثانية السعجسة بػاحجة، : بفتح الحاء السيسمحا
فيػ أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبيج هللا العشبخؼ حبيباف حجث عغ كجادة عغ ججه كغيخه، ذكخ 

 (.2/254ذلظ أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ السقخؼ، انطخ : إكساؿ اإلكساؿ، ابغ نقصة ،) ج
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 (1)ػبارؼ حجثشا أحسج بغ إبخاىيع بغ صالح بغ السشحر الجُ  ( قاؿ:615كفي سشج رقع )
  .األصبياني قاؿ: كججت في كتاب عسي يعقػب بغ صالح عغ دمحم بغ أبي يعقػب

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم الصائي الحسري الذيخ ( 104كفي سشج رقع)
 (2)ثشا سعج بغ دمحم البيخكتي قاؿ: رأيت في ندخة ابغ األكزاعي بخط ابغ أبي العذخيغالجميل حج

 .عغ أبيو

 3التفخيق بيغ صيغ التحسل في الخكاية -ثالثاا 

 3التفخيق بيغ التحجيث كاإلخبار -1

ذكخ اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو مثااًل كاحًجا بّيغ فيو اختبلؼ أداء الخكاة في صيغة 
 يا ليدت سػاء.التحسل، كأنَّ 

حجثشا أبػ دمحم سعيج بغ أحسج بغ زكخيا بغ يحيى ( فقاؿ: "906مثالو سشج رقع: ) 
اعي، ثشا يػنذ بغ عبج األعمى، ثشا عبج هللا بغ كىب، ثشا مالظ، عغ األكزاعي، عغ َز القُ 

َف ّللَاا إِ " ؿ:قالت: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػ  رضي هللا عشيا، الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عائذة
بُّ الخ ِّْفقا فِّي اأْلاْمخِّ ُكم ِّوِّ  قاؿ: أخبخنا ابغ كىب، ما ركػ مالظ عغ األكزاعي  :كقاؿ يػنذ. (3)"ُيحِّ

 ".غيخ ىحا

ىحا الرشيع مشو رحسو هللا يحكخنا بعسل اإلماـ مدمع في صحيحو في أنَّو فخؽ بيغ ك 
 مغالتحجيث كاإلخبار؛ كلعمَّو تأّثخ بو في ذلظ، بيشسا البخارؼ لع يفخِّؽ بيشيسا كسا ىػ السدتشبط 

وهللا -، (4) (باب قػؿ السحجث: حجثشا، كأخبخنا، كأنبأنافي كتاب العمع مغ صحيحو: ) توتخجس
 . -عأعم

                                                           

: بجيع مزسػمة، ككاك ساكشة، ثع باء مػحجة، كىػ مغ محمة يقاؿ ليا ُجػبار بالزع، كسكػف الُجػباري ( 1)
الػاك، كالباء مػحجة، كألف، كراء، أك جػبارة؛ كجػبارة محمة معخكفة بأصبياف كقاؿ الدسعاني: كيشدب إلييا 

معجع البمجاف، الحسػؼ (، 3/373/375أحسج بغ إبخاىيع الجػبارؼ، انطخ: األنداب لمدسعاني،) ج
 (.2/175)ج

( عبج الحسيج بغ حبيب بغ أبى العذخيغ الذامى ، أبػ سعيج الجمذقى ، كاتب األكزاعي. تاريخ اإلسبلـ 2)
 (.4/903)ج

(، 2165(، كمدمع حجيث  رقع )6927(، ك) 6395(، ك) 6256(، ك)6024البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 3)
 راف.بسعشاه، زيادة في بعس األلفاظ كنق

 (1/22صحيح البخارؼ )ج( 4)
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 3كالتحجيث حفطاا  يق بيغ التحجيث مغ الكتاب إمالءا التفخ  -9

كمغ خبلؿ االستقخاء أيًزا ألسانيج اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، فإنَّو يفخِّؽ بيغ التَّحجيث 
 مغ أصل الكتاب إمبلء، كبيغ التَّحجيث ِمَغ الحفع، كلكغ األحاديث تختمف.

ؿ، عجّ أبػ دمحم عبج هللا بغ دمحم بغ عسخاف السُ  حجثشا( قاؿ: "1008فقج ذكخ في سشج رقع )
مغ أصل كتابو سشة ثبلث كثبلثسائة إمبلء، ثشا مػسى بغ عبج الخحسغ بغ ميجؼ، ثشا أبي، ثشا 

 يَ بِّ الشَ  فَ أا " :-رضي هللا عشيا- سفياف كمالظ، عغ عبج الخحسغ بغ القاسع، عغ أبيو، عغ عائذة
َثشاهىكحا "قاؿ أبػ بكخ:  (1)"جَ الحا  دا خا فْ ملسو هيلع هللا ىلص أا   ".حجَّ

ْمِب الَسَخاِغي  ( قاؿ: "765كفي سشج رقع) في  (2)حجثشا أبػ الفزل جعفخ بغ الرقخ بغ الر 
، ثشا َسػَّاُر بغ عسارة،  ْمِمي  ثشا َمَدخَُّة بغ جامع الفدصاط بسرخ ثشا دمحم بغ أحسج بغ عرسة الخَّ

َمْغ َأَتى اْلُجُسَعَة " ، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:-رضي هللا عشيسا- معبج، عغ نافع، عغ ابغ عسخ
 و".شاه مغ حفطثَ ىكحا حجَّ  (3)"َفْمَيْغَتِدلْ 

 كلع أعثخ إال عمى ىحيغ اإلسشاديغ في معجسو، وهللا أعمع.
 3ق بيغ القخاءة عمى الذيخ كاإلجازةالتفخي -1

بالشطخ في صشيع اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو نجج أنَّو يفخؽ بيغ القخاءة عمى الذيخ 
حجثشا أبػ ( ذكخ القخاءة عمى شيخو دكف اإلجازة فقاؿ: "325كاإلجازة، حيث إنَّو في سشج رقع)

 بغ إسحاؽ بغ عبج هللا السجني، قخاءةً اؿ، ثشا دمحم أحسج دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع بغ سميساف العدّ 
 .(4)..."إلخعميو، 

العصار  (5)يغزِ حجثشي أبػ بكخ دمحم بغ جعفخ بغ يحيى بغ رَ ( قاؿ: "98بيشسا في سشج رقع)

                                                           

 (.1083(، معجع ابغ السقخغ بدشج آخخ رقع )1211( صحيح مدمع حجيث رقع )1)
، أؼ إلى السخاغة كىي بمج الغيغ السعجسة، ىحه الشدبة إلى القبيمة كالبمج بفتح السيع كالخاء كفي آخخىاالسخاغي: (2)

 (12/172. األنداب )جآذربيجاففي 
(، كركاه ابغ 492، كسشغ التخمحؼ حجيث رقع )(،عغ ابغ عسخ6327(، )6267رقع ) ( مدشج أحسج حجيث3)

 ( بالسعشى.765، 674(، كحجيث )586السقخغ حجيث رقع ) 
 (119( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
( كقع في السصبػع )رزيشي( كىػ خصأ، كالرػاب دكف ياء الشدب، كسا ُأثِبت ذلظ في السرشفات السصبػعة 5)

 =(، 38(، )36( عشج سشج رقع)94عػف البغ السقخغ )ص انطخ: األرب
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 ..."إلخ.لي بو،  الحسري بحسز فيسا قخأتو عميو، فأقخَّ 

أنو يفخؽ  كبجسعو بيغ شخيق القخاءة عمى الذيخ كاإلجازة في سشج كاحج، فيحا يجؿ عمى
بيغ شخؽ التحسل، ذكخ شخيق القخاءة عمى الذيخ مفخدة في أسانيج أخخػ، كذكخىا مجتسعة مع 

 اإلقخار في ىحا الدشج.

 ( قاؿ: "حجثشا794كمسَّا يجؿ  عمى التفخيق بيغ شخؽ التحسل عشجه أنَّو أكرد في سشج رقع )
بخنا العباس بغ الػليج بغ حدغ بغ حبيب بغ عبج السمظ، إماـ مدجج باب الجابية بجمذق، أخ

 ."..أسسع.مديج، قخاءة عميو كأنا 

كىحا الرشيع فيو اقتجاء باإلماـ الشدائي حيث كاف أكؿ مغ ابتكخ ىحا المفع في التحسل 
قػؿ قخاءة عميو كأنا أسسع كال كاألداء، كىحا يجؿ عمى الػرع كالتحخؼ كالجقة في نقل الخكاية، في

 .(1)ؿ الدركذي في نكتو، كسا قايقػؿ أخبخنا كال حجثشا

كمغ خبلؿ ما سبق عخضو رأيشا أف اإلماـ ابغ السقخغ يدتخجـ عبارات الدساع السصمقة 
كأخبخنا؛ ككأّني بو يفخؽ بيغ صيغ التحسل كاألداء، كيجلل عمى ذلظ أنو  ،كحجثشا ،سسعت :مثل

يجؿ عمى دقتو في  أسسع خبلؿ أسانيجه، كىحاأخبخنا قخاءة عميو كأنا قيج بعزيا كلع يصمقيا مثل: 
" ىكحا حجثشا مغ  :نقل الخكاية، كاحتياشو فييا، فيحخص عمى أف يؤدييا بأمانة عالية، مثل قػلو

 حفطو" كسا مخ معشا سابقًا.
  

                                                                                                                                                                     

(، 194/ 7( عشج تخجسة إسساعيل بغ يحيى التيسي، تاريخ اإلسبلـ )ج493/ 1الكامل في ضعفاء الخجاؿ )ج=
 (.233/ 52تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج

يا اإلماـ ( كبيغ أف ىحه الحكاية أكؿ مغ قاؿ ب3/478( الشكت عمى مقجمة ابغ الربلح  لمدركذي )ج1)
 الشدائي في ركايتو عغ الحارث بغ مدكيغ. 
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 عمػ اإلسشادالرشاعة الحجيثية في 3 الدابع السصمب
ال زاؿ السحجثػف يحخصػف عمى عمػ اإلسشاد، كقج ضيخ ذلظ مغ خبلؿ رحبلتيع 

 اإلسشادِ  عمػِّ  بُ مَ شَ ع، كأقػاليع، فقج قاؿ عبج هللا بغ اإلماـ أحسج، سسعت أبي يقػؿ: "كترانيفي
 .(1)"يغالجِّ  غَ مِ 

كحلظ كل إسشاد يقخب مغ عبج السمظ بغ جخيج، كعبج الخحسغ بغ عسخك  كقاؿ الحاكع:"
، األكزاعي، كمالظ بغ أنذ، كسفياف بغ سعيج الثػرؼ، كشعبة بغ الحجاج، كزىيخ بغ معاكية

كحساد بغ زيج كغيخىع مغ أئسة الحجيث، فإنو عاؿ، كإف زاد في عجده بعج ذكخ اإلماـ الحؼ 
 .(2).." فيحه عبلمة اإلسشاد العاليجعمشاه مثااًل 

كبتتبع أسانيج اإلماـ ابغ السقخغ نجج فيو مغ ىحا القبيل، فقج عبل بإسشاده مع تأخخ كفاتو، 
 لكثيخ مغ البمجاف اإلسبلمية.كالدبب في ذلظ رحمتو الػاسعة التي شسمت ا

 كسػؼ نبيغ عمػ اإلسشاد عشجه مغ خبلؿ دراسة أسانيجه ما أمكغ ذلظ.

 3عجد حمقات اإلسشاد ستة رجاؿ -أكلا 

لقج عبل اإلماـ ابغ السقخغ بدشجه، فكاف بيشو كبيغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ستة رجاؿ، كىػ األغمب 
ثشا زياد بغ أيػب،  ،اني إمبلءجَ ػزْ ج بغ عمي العبلء الجُ حجثشا أحسفقاؿ: " (506كمثالو سشج رقع:)

، َأفَّ َرُجبًل َقاَؿ ِلمشَِّبيِّ صمى هللا  ذيع، أخبخنا األجمح، عغ يديج األصع، عغ ابغ عباسثشا ىُ 
اؿا الَشبِّيُّ " عميو كسمع: ، فاقا ْئتا شِّ اءا ّللَاُ كا ِّ عاْجلا ماا شا عاْمتاشِّي ّلِلَِّ ا3 أاجا ْل ماا شا ْحجا ؟ با  .(3)"هُ ءا ّللَاُ كا

 

                                                           

 (.89( الخحمة في شمب الحجيث، الخصيب البغجادؼ، )ص 1)
( معخفة عمـػ الحجيث، أبػ عبج هللا الحاكع دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم بغ حسجكيو الشيدابػرؼ السعخكؼ بابغ 2)

بيخكت، الصبعة: الثانية،  –كتب العمسية ىػ(، تحقيق: الديج معطع حديغ، دار ال405البيع )الستػفى: 
 (.11ـ، )ص1977 -ىػ 1397

( ، كميع مغ شخيق األجمح 783(،، كالبخارؼ في األدب السفخد، حجيث رقع )2561( ركاه أحسج، حجيث رقع )3)
(، 295الكشجؼ، بألفاظ متقاربة، كرجاؿ إسشاده ثقات، إال األجمح الِكشجؼ صجكؽ، تقخيب التيحيب )ص 

جيث حدغ، كقج تابع ىذيع في األجمح عمي بغ مديخ، كسفياف الثػرؼ. السعجع الكبيخ قمت: الح
(، كعيدى بغ يػنذ، سشغ ابغ 3247(، كيحيى بغ سعيج القصاف عشج أحسج حجيث رقع )12/244)ج

(، فأصبح الحجيث صحيحًا لغيخه، كصححو األلباني في الدمدمة الرحيحة 2117ماجة حجيث رقع )
 (.138حجيث رقع )
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ذ الدمسي، سَ حْ دَ حجثشا ضباب بغ " ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:929كفي إسشاد رقع)
عغ أبي ححيفة، عغ سفياف، عغ إسساعيل، عغ  (2)شجةعغ حفز بغ عسخ سِ  (1)داطيْ سَ دُ بِ 

خااباا، ُيْسشا "، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  جخيخ يغا خا ضِّ  .(3)"اىاا ُثَع ُيْدخااىااأاْسخاُع اأْلارا

                                                           

كقع في السصبػع )بدسبداط( كىػ ترحيف، كالرػاب: ُسَسْيداط: بزع أّكلو، كفتح ثانيو ثّع ياء مثشاة مغ  (1)
تحت ساكشة، كسيغ أخخػ ثّع بعج األلف شاء ميسمة: مجيشة عمى شاشئ الفخات في شخؼ ببلد الخـك عمى 

اف السمظ األفزل عمي بغ غخبي الفخات كليا قمعة في شّق مشيا يدكشيا األرمغ، كمالكيا في ىحا الدم
 (.258/ 3السمظ الشاصخ يػسف بغ أيػب صبلح الجيغ. معجع البمجاف )ج

قاؿ ابغ ناصخ الجمذقي: "ِسشجة ألف حفز بغ عسخ الخقي مذيػر. قمت: لقبو بكدخ أكلو كسكػف الشػف (2) 
ىحا حجث عغ كفتح الجيع تمييا ىاء كىػ مزاؼ إلى ألف: بفتح اليسدة كسكػف البلـ تمييا فاء كحفز 

(. قاؿ الحىبي: َكُيَمقَُّب 184/ 5قبيرة كغيخه كعشو الصبخاني كىػ مغ كبار مذايخو. تػضيح السذتبو )ج
 (.406/ 13ِبَدْشَجة َأْلف. سيخ أعبلـ الشببلء )ج

كىحا مثل معخكؼ عشجنا في فمدصيغ، يقاؿ لمخجل الحؼ يعتشي بمباسو كمطيخه كمذيو، فيقاؿ: ىحا الخجل 
 ف.عمى سشجة أل

معجع كالبغػؼ (، 112/ 7حمية األكلياء )جأبػ نعيع في (، ك 3519الصبخاني في األكسط حجيث رقع)أخخجو   (3)
و مرشففي (، مػصػاًل، ك ابغ أبي شيبة 131اإلرشاد رقع)في لخميمي كا(، 1613حجيث رقع) الرحابة،

 ( مػقػًفا.35831رقع)
 ححيفة". قاؿ الصبخاني: "لع يخك ىحا الحجيث مػصػاًل إال أبػ

قاؿ الجارقصشي: "يخكيو إسساعيل بغ أبي خالج، كاختمف عشو؛ فخكاه حفز بغ عسخ الخقي، السعخكؼ 
 بدشجة ألف، عغ أبي ححيفة، عغ الثػرؼ، عغ إسساعيل، عغ قيذ، عغ جخيخ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 قػلو، كىػ الرػاب. كركاه يحيى القصاف، كيعمى، كأبػ أسامة، عغ إسساعيل، عغ قيذ، عغ جخيخ،
قاؿ أبػ نعيع: "غخيب مغ حجيث الثػرؼ لع نكتبو عالًيا إال مغ حجيث أبي ححيفة، كقاؿ في معخفة 

 الرحابة: متفق عميو في الرحة".
كقاؿ الخميمي: كحجثشا ججؼ كعبج هللا بغ دمحم القاضي قاال: حجثشا عبج الخحسغ بغ حسجاف حجثشا ىبلؿ بغ 

 ححيفة حجثشا سفياف عغ إسساعيل عغ قيذ عغ جخيخ مػقػًفا كىحا أصح.العبلء الخقي حجثشا أبػ 
، كالخاجح الػقف كسا رجحو الجارقصشي أف ىحا الحجيث ركؼ مػقػًفا كمػصػاًل عغ جخيخ  الخالصة3
 كالخميمي.

 ث عغ زمغ الفتغ كالحخكب كالكػارث التي تريب األمة آخخ الدماف كىي مغ عبلماتجيتح الحجيث  كىحا
عثساف بغ سعيج بغ عثساف بغ عسخ ، الدشغ الػاردة في الفتغ كغػائميا كالداعة كأشخاشياانطخ:  .الداعة

دار ،  الخياض ، رضاء هللا بغ دمحم إدريذ السباركفػرؼ  ،تحقيق ىػ(444أبػ عسخك الجاني )الستػفى: 
 (.4/916ق، )ج 1416الصبعة: األكلى، العاصسة 

(، كعجـ معخفة حاؿ شيخ 6/540نطخ: تاريخ اإلسبلـ)ج إسشاده ضعيف لزعف حفز بغ عسخ. ا قمت3
 ابغ السقخغ.
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حجثشا أبػ الفتح ضفخ بغ مشرػر بغ الفتح الجمذقي  ( قاؿ ابغ السقخغ:935كفي سشج رقع)
، بسكة، ثشا الحدغ بغ عبج الخحسغ، ثشا شيباف بغ فخكخ، ثشا الحدغ بغ ديشار، عغ ابغ سيخيغ

ظا ياْػماا " قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  عغ أبي ىخيخة ى أاْف ياُكػفا باغِّيزا بِّيباظا ىاْػناا ماا، عادا أاْحبِّْب حا
ى أاْف ياكُ ما  بِّيباظا ياْػماا مااا، كاأاْبغِّْس باغِّزياظا ىاْػناا ماا، عادا  .(1)"ػفا حا

حػػػجثشا معػػػاذ بػػػغ إسػػػساعيل بػػػغ معػػػاذ " ( قػػػاؿ اإلمػػػاـ ابػػػغ السقػػػخغ:1308كفػػػي سػػػشج رقػػػع )
دػػاشي، بيػػا، حػػجثشا إبػػخاىيع بػػغ عبػػج هللا العبدػػي، حػػجثشا ككيػػع، حػػجثشا األعسػػر، عػػغ أبػػي يْ سَ الدُ 

اْف يا " قاؿ: قاؿ الشبػي ملسو هيلع هللا ىلص:  صالح، عغ أبي ىخيخة ػْغ أاْف ألا ْيػٌخ لاػُو مِّ ػا، خا ُكْع قاْيحا ػجِّ ْػُؼ أاحا ْستامِّئا جا
ْعخاا  .(2)"ياْستامِّئا شِّ

كقج سبق أف أخخج ىحا الحجيث اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو عغ غيخ ىػحا الذػيخ بإسػشاٍد 
حجثشا أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ عبيج هللا بغ أحسج ابغ أخي " ازؿ مغ غيخ شخيق األعسر، فقاؿ:ن

 ميػة، عػغ أيػػب، عػغ عكخمػة، عػغ أبػي صػػالحاإلمػاـ الحمبػي، بيػا، ثشػا دمحم بػغ قجامػة، ثشػا ابػغ عُ 
 . (3)بو

ـ الػفاة  -ثانياا ري، كُىذيع، أمثاؿ األكزاعي، كالثػ العمػ باإلسشاد حتى إماـ مغ األئسة متقج 

                                                           

( مغ شخيق آخخ عغ أبي 6185(، كرقع)3395(، كالصبخاني في األكسط رقع)1997( ركاه التخمحؼ رقع)1)
، قاؿ التخمحؼ: ىحا حجيث غخيب ال نعخفو بيحا اإلسشاد إال مغ ىحا الػجو، كقج ركؼ ىحا الحجيث ىخيخة 

شاد غيخ ىحا، ركاه الحدغ بغ أبي جعفخ كىػ حجيث ضعيف أيًزا، بإسشاد لو عغ عمي عغ أيػب، بإس
 عغ الشبي ،  كالرحيح عغ عمي  عميومػقػؼ. 

، عغ الشبي صمى هللا عميو قاؿ الجارقصشي: يخكيو الحدغ بغ ديشار، عغ ابغ سيخيغ، عغ أبي ىخيخة 
 كسمع.

ج بغ عسخك، عغ حساد بغ سمسة، عغ أيػب، عغ ابغ كركاه أيػب الدختياني، كاختمف عشو؛ فخكاه سػي
 قالو أبػ كخيب عشو، كليذ غيخ أبي كخيب. سيخيغ، عغ أبي ىخيخة، 

، كقاؿ كخالفو الحدغ بغ أبي جعفخ ركاه، عغ أيػب، عغ حسيج الحسيخؼ، عغ عمي بغ أبي شالب 
 عو كميع، كال يرح رفعو.ىاركف بغ إبخاىيع األىػازؼ عغ ابغ سيخيغ، عغ حسيج الحسيخؼ، عغ عمي يخف

 (.110/ 8مػقػًفا. العمل الػاردة في األحاديث الشبػية )ج كالرحيح عغ عمي 
، كسا رجحو التخمحؼ، كالجارقصشي، كغيخىسا، كصححو أنو مػقػؼ مغ قػؿ عمي  قمت3 خالصة القػؿ

 األلباني.
 (.2257(، كمدمع حجيث رقع)6155( ركاه البخارؼ حجيث رقع)2)
 (.323(، )ص1064غ السقخغ حجيث رقع )( معجع اب3)
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 .(1)كغيخىع كسا قاؿ الحاكع

َعبل اإلماـ ابغ السقخغ بإسشاده إلى ُىذيع بغ بذيخ الستقجـ الػفاة، ككاف بيشو كبيغ ىذيع 
 اثشاف مغ الخكاة، فسجسػع رجاؿ الدشج عشجه ستة رجاؿ، كسا في األمثمة الدابقة.

السؤدب الخخاساني  حجثشا أحسج بغ السفزل أبػ جعفخ" ( قاؿ:559كأيزًا في سشج رقع )
األصبياني، ثشا حياف بغ بذخ، أنا ىذيع، أخبخني شعبة، عغ دمحم بغ زياد قاؿ: سسعت أبا ىخيخة 

  :(2)"ارِّ الشَ  غا مِّ  قابِّ عْ ْلا لِّ  لٌ يْ كا "يقػؿ: أسبغػا الػضػء فإني سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ. 

 سشاد أنو بيغ اإلماـ ابغ السقخغ كبيغ ىذيع بغ بذيخ رجبلف.السبلحع عمى اإل

 (، فيحاف اإلسشاداف مغ شخيق ىذيع.561(، كرقع )560كأيزا في سشج رقع ) 

 (:177في سشج رقع) كأتى أيًزا بدشٍج عغ اإلماـ سفياف الثػرؼ كىػ متقّجـ الػفاة، فقاؿ:
بغ اببغجاد حجثشا الحدغ  (4) [يئِ ابّ جُ ال]أخػ سيل بغ ىباؿ  (3)ذاذ[ابَ ]بَ حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ "

                                                           

: "معخفة عالي اإلسشاد، 1) (  قاؿ الحاكع معمًقا عمى أسانيج ساقيا عغ شيػخو عشج الشػع األكؿ مغ ىحه العمـػ
كفي شمب اإلسشاد العالي سشة صحيحة، ... كىحا أعمى ما يقع ألقخانشا مغ األسانيج، كفي إسشاده سبعة إلى 

، كإنسا صار عاليًا لقخبو مغ ىذيع بغ بذيخ، كىػ أحج األئسة، ككحلظ كل إسشاد يقخب مغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
عبج السمظ بغ جخيج، كعبج الخحسغ بغ عسخك األكزاعي، كمالظ بغ أنذ، كسفياف بغ سعيج الثػرؼ، كشعبة 

ف زاد في عجده بعج بغ الحجاج، كزىيخ بغ معاكية، كحساد بغ زيج كغيخىع مغ أئسة الحجيث، فإنَّو عاؿ، كإا
ذكخ اإلماـ الحؼ جعمشاه مثااًل فيحه عبلمة اإلسشاد العالي، كلػ أتيشا لكل حخؼ مشيا بذاىج لصاؿ بو 

 (.11الكبلـ". معخفة عمـػ الحجيث لمحاكع )ص: 
(، كبلىسا مغ شخيق شعبة، كركاه أيزًا مدمع 242(، كمدمع حجيث رقع)165( ركاه البخارؼ، حجيث رقع )2)

 ، مغ شخيق في دمحم بغ زياد مخة.(242رقع)
ػاب ما أثبتو، انطخ تخجستو في: تاريخ بغجاد ت بذار )ج3) / 2( ترّحف في السصبػع إلى )بذار(، كالرَّ

/ 2( السغشي في الزعفاء )ج449(، رقع التخجسة)108/ 7(، تاريخ اإلسبلـ )ج449(، رقع التخجسة)464
 (.6527(، رقع التخجسة)5/ 7(، لداف السيداف )ج559

ُخكر. الجػاىخ السزية في شبقات بابذاذ   : بالذيغ كالحاؿ السعجستيغ، كمسة أعجسية، َكَمْعشاىا اْلَفخح َكالد 
 (.17/ 2(، بغية الػعاة )ج458/ 3(، قبلدة الشحخ في كفيات أعياف الجىخ )ج192/ 1الحشفية )ج

ػاب ما أثبتو، انطخ ال4)  سرادر في الحاشية الدابقة.( ترّحف في السصبػع إلى )الحبامي(، كالرَّ
: بزع الجيع كتذجيج الباء السفتػحة السشقػشة بػاحجة مغ تحت، كىحه قخية بالبرخة". األنداب الُجَبائي  "

 (.186/ 3لمدسعاني )ج
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قاؿ:   سفياف الثػرؼ عغ آدـ بغ عمي، عغ ابغ عسخ :، قاؿ(1)ارؼ ػَ سْ الحديغ أبػ عمي األَ 
  ٍؿ َفَشَدَؿ ِجْبِخيُل َعَمْيِو َعَباَءٌة َقْج َخمََّمَيا َعَمى َصْجِرِه ِبِخبَل  ُكْشُت ِعْشَج الشَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكِعْشَجُه َأُبػ َبْكخٍ 

ماَي قاْبلا "بلؿ، فقاؿ: ه بخِ قج خمميا عمى صجرِ  عميو عباءةٌ  فقاؿ: ما لي أرػ أبا بكخٍ  أاْنفاقا ماالاُو عا
ْتحِّ  : "َيا َأَبا َبْكٍخ: َأَراٍض َأْنَت َعشِّي ظ رب   لظَ  ل لو: يقػؿُ بلـ، كقُ الدَّ  هللا  عغِ  وُ قاؿ: فأقخئْ  "اْلفا

ـْ َساِخٌط؟ َفاْلَتَفَت الشَِّبي  ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى َأِبي َبْكٍخ َفَقاَؿ: "ِفي َفْقِخَؾ  ْبخِّيُل ُيْقخُِّئُظ َىَحا، َأ 3 " ىاحاا جِّ ياا أاباا باْكخٍّ
ـا  ش ِّيالَدالا 3 أارااضٍّ أاْنتا عا ياُقػُؿ لاظا طٌ  ، كا اخِّ ـْ سا َكَقاَؿ: أََعَمى  ؟". َفَبَكى َأُبػ َبْكٍخ فِّي فاْقخِّؾا ىاحاا أا

. حجثشا دمحم، حجثشا عسخ بغ حفز بغ (2) َأَنا َعْغ َربِّي َراٍض، َأَنا َعْغ َربِّي َراضٍ   َربِّي َأْسَخُط؟ 
، حجثشا العبلء بغ عسخك، حجثشا األشجعي، ْيَباِني  حجثشا سفياف، حجثشا آدـ بغ  ُصَبْيٍح الَيَساِمي  الذَّ

 ".، عغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسثمو عمي، عغ ابغ عسخ

                                                           

: بفتح األلف كسكػف الديغ كفتح الػاك كبعجىا األلف كفي آخخىا الخاء. ىحه الشدبة إلى َأْسَػاِرّؼ، األاْسػااري  ( 1)
 (.257/ 1ي قخية مغ قخػ أصبياف. )األنداب جكى

قاؿ ياقػت الحسػؼ: "َأْسَػارّية: بفتح أكلو كُيزع، كسكػف ثانيو، ككاك، كألف، كراء مكدػرة، كياء مذجدة، 
 (.190/ 1كىاء: مغ قخػ أصبياف. معجع البمجاف )ج

يًزا في فزائل الخمفاء (، كأ7/105(، كأبػ نعيع في حمية األكلياء،) ج177ابغ السقخغ رقع) أخخجو( 2)
( مغ شخيق الحدغ بغ الحديغ أبػ عمي اأًلْسػارؼ، كأبي إسحاؽ الفدارؼ كبلىسا 63الخاشجيغ حجيث رقع )

 ( مغ شخيق الفدارؼ بو فقط.124عغ سفياف الثػرؼ بو. كأخخجو ابغ شاىيغ )
 (، مغ شخيق األشجعي عغ سفياف بو.178كأخخجو ابغ السقخغ رقع)

لحمية: "غخيب مغ حجيث الثػرؼ، لع نكتبو إال مغ حجيث الفدارؼ، كحجيث األسػارؼ لع قاؿ أبػ نعيع في ا
 نكتبو إال عغ دمحم بغ عسخ بغ سمسة".

 فالحجيث لو ثبلث شخؽ عغ سفياف الثػرؼ:
 شخيق اأَلْسػارؼ، كلع أقع لو عمى تخجسة. فيػ مجيػؿ الحاؿ. األكلى3
 ؼ.العبلء بغ عسخك عغ أبي إسحاؽ الفدار  الثانية3
 العبلء بغ عسخك عغ عبيج هللا بغ عبيج الخحسغ، كيقاؿ: ابغ عبج الخحسغ األشجعي. الثالثة3

كالعبلء بغ عسخك: قاؿ عشو ابغ حباف: "كىػ شيخ يخكؼ عغ أبي إسحاؽ الفدارؼ العجائب ال يجػز 
خة الحفاظ (. كقاؿ دمحم بغ شاىخ القيدخاني في تحك2/185االحتجاج بو بحاؿ". السجخكحيغ البغ حباف )ج

 ( عشج الكبلـ عمى ىحا الحجيث: "كالعبلء يخكؼ عغ أبي إسحاؽ العجائب، كىحا مػضػع". 161)ص: 
(: "شيخ كاىي الحجيث". كقاؿ ابغ حجخ في لداف السيداف 649/ 5كقاؿ الحىبي في تاريخ اإلسبلـ )ج

 (: "متخكؾ".466/ 5)ج
 بغ عسخك، فإسشاده ضعيف ججاً  الحجيث ضعيف لجيالة اأَلْسػارؼ، كضعف العبلء فالخالصة3
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 3 الرشاعة الحجيثية في الذػاىج كالستابعاتنيالسبحث الثا
 

 السصمب األكؿ3 الستابعات التامة.
 

 السصمب الثاني3 الستابعات القاصخة. 
 

 السصمب الثالث3 الذػاىج.
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 تسييج
 في السصالب يتحتع الحجيث عغ  بياف معانى السرصمحات اآلتية:قبل الجخػؿ 

 العتبار3  -1
 .(1)عمى غيخهمرجر اعتبخ، كىػ االستجالؿ بالذيء  لغةا3

ا3  "ىػ العسمية التي يتػصل بيا لسعخفة الحجيث ىل  انفخد بخكايتو راٍك كاحج؛ أك اصصالحا
 .(2)شاركو في ركايتو غيخه أـ ال"

 3 اتالستابع -9
 .(3)الت ُمػ  َكاْلَقْفػُ ، كىػ أصل داؿ عمى َتِبعَ متابعة، كىي مفاعمة مغ الفعل  جسع لغةا3

ا3 كىي مػافقة الخاكؼ لغيخه في ركاية الحجيث السعيغ، بذخط أف تقع لغيخ " اصصالحا
 .(4)الرحابي الحؼ يخكؼ الحجيث عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كأف تقع لمخاكؼ عشو أك مغ قبمو"

تابعة: رفع الغخابة في ذلظ السػضػع الحؼ حرمت فيو السػافقة مغ اإلسشاد، "كفائجة الس
 كفيو تقػية الحجيث مغ ذلظ الصَّخيق، بحدب قػة الستابع.

كيذتخط في الستابعة أف تػافق في اإلسشاد، كيكفي في الستغ مػافقة السعشى، كرّبسا سّساىا 
 .(5)تحتسمو"بعس السحجثيغ )شاىجًا( تػسعًا في االستعساؿ، كالمغة 

 الَذػاىج3  -1
، قاؿ ابغ فارس3" الذيادة (6)دة، كىي خبخ قاشعلغةا3 جسع شاىج، اسع فاعل مغ الذيا

ج، كىي أصل يجؿ عمى حزػر كعمع كإعالـ"  ، فيي اإلخبار بسا قج ُشػىِّج.(7)مغ الفعل شيِّ
ا3 "ىػ أف يخكي صحابي متغ حجيثٍّ ركاه صحابيٌّ آخخ، بمفطو أك معشاه،  اصصالحا

ٌج لحجيث صحابي آخخ"فحج  .(8)يث كل ِّ صحابي ِّ شاىِّ

 الحافع ابغ حجخ: "الفخد الشدبي: إف كافقو غيخه فيػ الستابع. كإف كجج متغ يذبيو قاؿ

                                                           

 (.531/ 4لداف العخب )ج  (1)
 ( بترخؼ1/281(، كتجريب الخاكؼ )ج173انطخ: مقجمة ابغ الربلح  )ص (2)

 (.1/362( مقاييذ المغة )ج3)
 (.1/208فتح السغيث )ج (4)
 (.53/ 1تحخيخ عمـػ الحجيث )ج (5)

 (.1/292( القامػس السحيط  )ج 6)
 (.13/221( مقاييذ المغة )ج7)

 (.84رسـػ التحجيث في عمـػ الحجيث )ص:  (8)
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 .(1)"فيػ الذاىج. كتتبع الصخؽ لحلظ ىػ االعتبار

  :(2)عخاقيال قاؿ

ْيخاُه فِّيسا  ؾا رااكٍّ غا ارا يثا ىاْل ... شا جِّ ْبُخؾا الحا ْعتِّبااُر سا سالْ الِّ  ا حا

ْغ ... ُمْعتاباخٍّ بِّوِّ فاتاابٌِّع كاإِّفْ  وِّ فاإِّْف ياُكْغ ُشػرِّؾا مِّ ْيخِّ  عاْغ شا
ا ُثَع إِّذاا جا اىِّ َسى شا قاْج ُيدا ْػُؽ فاكاحاا ... كا ْيُخُو فافا  ُشػرِّؾا شا

ارِّدُ  الا عاْغ ُكل ِّ ذاا ُمفا ماا خا ُج ... كا ْعشااُه أاتاى فاالَذاىِّ ْتٌغ بِّسا  ما

ع اإلماـ ابغ السقخغ نجج أف الستابعات ضاىخة عشجه، كيسكغ جعميا في كبالشطخ في معج
 مصمبيغ:

  

                                                           

 (.276ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ ت الخحيمي )ص:  (1)
 .(255/ 1فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث )ج (2)
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 السصمب األكؿ3 الستابعات التامة
كقبل الجخػؿ في ذكخ األمثمة التصبيقية مغ معجع اإلماـ ابغ السقخغ، البج مغ تعخيف 

 الستابعة التامة كبياف حقيقتيا.
 .(1)صحابي كاحج عغ شيخيسا السباشخ"ىي: "أف يخكؼ راكياف حجيث  الستابعة التامة3

االتفاؽ في الخكاية عغ الذيخ الحؼ ُضغَّ التفخد عشو، بحيث يكػف ممتقى كحقيقتيا3 "
 .(2)لؤلسانيج، فإذا ركػ راٍك ما عغ شيخ ثع ُكِجج راٍك آخخ عغ الذيخ نفدو بإسشاده كمتشو"

 (3)اتةبَ ساعيل بغ نُ حجثشا دمحم بغ إس( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 3حجيث رقع) كمثالو3
، حجثشا أيػب (5)ػيج بغ عبج العديد، حجثشا سُ (4)يسّ بعخفات، حجثشا إبخاىيع بغ إدريذ البرخؼ العَ 

ُسػؿا ّللَاِّ :"  يعشي ابغ مدكيغ، كشعبة، عغ قتادة، عغ أنذ فَِّيةا بِّْشتا ُحياي ِّ  أاَف را َكجا صا تادا
اقا ا جا ا صا يا ْتقا عالا عِّ جا ، كا اْبغِّ أاْخصابا  ،(6)شاه عبجاف، عغ ابغ مرفىثَ حجَّ قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:  ."يا

                                                           

 (.64انطخ: قفػ األثخ، لخضي الجيغ ابغ الحشبمي )ص (1)
 (64السرجر الدابق)صانطخ:  (2)

(، قبلدة 1/611السػحجة، كبعج األلف مثشاة مغ فػؽ، انطخ: تػضيح السذتبو )ج : بزع الشػف، كفتح ُنبااتة( 3)
 ( كسا قاؿ ابغ ناصخ الجيغ بالزع كىػ الطاىخ. 3/221الشحخ في كفيات أعياف الجىخ)ج

( قاؿ السدؼ ركػ عشو: 8/211ىكحا كرد اسسو في تيحيب الكساؿ في تخجسة سػيج بغ عبج العديد )ج (4)
ي البرخؼ، كلع أقفإبخاىيع بغ إدريذ ا  ، فيػ مجيػؿ الحاؿ.لو تخجسةعمى  لَعسِّ

ىػ ُسػيج بغ عبج العديد بغ ُنسيخ الدمسي مػالىع الجمذقي كقيل أصمو حسري كقيل غيخ ذلظ، مات سشة  (5)
ىػ. قاؿ عشو أحسج بغ حشبل: متُخكؾ الَحِجيث، كقاؿ البخارؼ: في حجيثو نطخ ال يحتسل، كقاؿ 194

لكبيخ: رجل كثيخ الغمط في الحجيث، قاؿ ابغ حباف: تشكب ما خالف الثقات مغ حجيثو التخمحؼ في العمل ا
كاالعتبار بسا ركػ مسا لع يخالف األثبات كاالحتجاج بسا كافق الثقات، كىػ مسغ أستخيخ هللا عد كجل فيو 

: ضعيف ألنو يقخب مغ الثقات، قاؿ الجراقصشي: يعتبخ بو، كذكخه الحىبي في الزعفاء، كقاؿ ابغ حجخ
 جًجا. 

(، 55(، الزعفاء الرغيخ )ص 476/ 2انطخ تخجستو: العمل كمعخفة الخجاؿ ألحسج ركاية ابشو عبج هللا )
(، سؤاالت البخقاني لمجارقصشي )ص 351/ 1(، السجخكحيغ البغ حباف )208العمل الكبيخ لمتخمحؼ )ص 

 (.75(، تقخيب التيحيب )ص 291/ 1(، السغشي في الزعفاء )35
ة ِفي السػسع، َسَشة ست كأربعيغ دمحم (6)  بغ السرفى بغ بيمػؿ الحسري القخشي، كشيتو أبػ عبج هللا، ُتػفي ِبسكَّ

كمائتيغ. قاؿ أبػ حاتع الخازؼ: صجكؽ، قاؿ الشدائي: صالح، كذكخه ابغ حباف في الثقات كقاؿ عشو: ككاف 
سعت ابغ َجػصا َيُقػؿ: سسعت يخصىء ... شيخ يخكؼ عغ حساد بغ زيج، كذكخه في السجخكحيغ فقاؿ: س

َأَبا زرعة الجمذقي يقػؿ: كاف صفػاف بغ صالح ودمحم بغ السرفى يدػياف الحجيث، قاؿ ابغ حجخ: 
 ( كعجه مغ السختبة الثالثة.=45صجكؽ لو أكىاـ ككاف يجلذ، كذكخه في شبقات السجلديغ )ص 
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 .(1)عغ سػيج، بإسشاده مثمو

ذ فيطيخ أفَّ ىحا الحجيث مغ ركاية سػيج بغ عبج العديد، كقج ركاه عشو: إبخاىيع بغ إدري
، فيي متابعة تامة، كلكغ الستابعة الػاردة بالمفع نفدوالبرخؼ الَعسي، كابغ السرفى باإلسشاد 

ؼ لع يرخِّح بالتَّحجيث، ليحا اإلسشاد لع تؤت أكميا لجيالة حاؿ الَعسِّي، كتجليذ ابغ السرفى الح
 بل عشعغ، كسػيج  متخكؾ الحجيث.

سقخغ، كصح مغ شخؽ أخخػ كسا كلحلظ الحجيث إسشاده ضعيف ججًا مغ شخيق ابغ ال
 بيَّشا. 

حجثشا أبػ يحيى دمحم بغ عبج قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:  (29(، )28سشج رقع ) كمثاؿ آخخ3
الخحسغ بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج هللا بغ يديج السقخغ بسكة سشة ست كثبلثسائة، حجثشا مػسى 

أاَف " :لظ، عغ نافع، عغ ابغ عسخ، حجثشا ما(2)[قاؽخ اب بغ جبمة البَ ]حُ بغ ىاركف، حجثشا ا
ماْيوِّ أاْرباعاا  الَشبَِّي  ، فاكاَبخا عا ي ِّ اشِّ ماى الَشجا َمى عا  ،قاؿ مػسى: ثشا الصيخاني: حجثشا مكي .(3)"صا

                                                                                                                                                                     

/ 1(، التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج104/ 8=انطخ تخجستو: الجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع مع التخاجع )ج
(، 101/ 9(، الثقات البغ حباف )ج50(، مذيخة الشدائي )ص 384/ 2(، التاريخ األكسط )ج246

 (.507(، تقخيب التيحيب )ص: 94/  1السجخكحيغ )ج
 ( مغ شخيق دمحم بغ ىاشع البعمبكي عغ سػيج بو بسثمو.184/ 56ابغ عداكخ في تاريخ دمذق )ج أخخجو (1)

( عغ قتيبة بغ سعيج عغ حساد، 1045(، كمدمع حجيث رقع)5086: الحجيث ركاه البخارؼ حجيث رقع)قمت
 عغ ثابت كشعيب عغ أنذ، بسثمو. كمغ شخؽ أخخػ عشج مدمع غيخ ىحا الصخيق، فيػ صحيح.

خ (، تاري1/479في السصبػع )ُجَباب بغ جبمة الخقاؽ( كالرحيح ما أثبتو، انطخ: السؤتمف كالسختمف) ج (2)
 (9/212بغجاد )ج

(، مغ شخيق سيل بغ أبي سيل عغ مكي بغ إبخاىيع عغ مالظ، بو 1538ابغ ماجو رقع حجيث) أخخجو (3)
( مغ شخيق مػسى بغ ىاركف عغ حباب بغ جبمة عغ مالظ بو، 6/352بشحػه، كأبػ نعيع في الحمية )ج

 بشحػه.
 ُحباب، كمكي بغ إبخاىيع. (: تفخد بو، عغ مالظ،352/ 6قاؿ أبػ نعيع في حمية األكلياء )ج

(: كىحا أخصأ فيو مكي مغ حفطو بالخؼ، 275/ 1قاؿ الخميمي في اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث )ج
 قالو أبػ زرعة الخازؼ، كصػابو: مالظ، عغ الدىخؼ، عغ سعيج بغ السديب، عغ أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

( رجػع مكي عغ التحجيث بو.، كخالفت ركايتو مغ حفطو 9/212ج كذكخ الخصيب البغجادؼ في تاريخو )
 ركايتو مغ أصل كتابو التي تػافق الرػاب، مالظ عغ سعيج بغ السديب ...

(: ركػ ىحا الحجيث عغ مالظ غيخ مكي بغ إبخاىيع كُحباب بغ 326/ 6قاؿ ابغ عبج البخ في التسييج )ج
 جبمة كإنسا الرحيح فيو عغ مالظ ما في السػشأ=



127 

  

حجثشا مكي، عغ  خممي، حجثشا الصيخاني،قاؿ ابغ السقخغ: كحجثشاه أحسج بغ عسخك بغ جابخ ال
 .مثمو  خمالظ، عغ نافع، عغ ابغ عس

فيحا الحجيث مغ ركاية مالظ بغ أنذ، كركاه عشو: مكي بغ إبخاىيع، كُحباب بغ جبمة، 
فتكػف الستابعة تامة، كلػال رجػع مكي عغ تحجيثو ليحا الحجيث، كاعتخافو بخصئو، لجفع الػىع 

 مة.عشو بستابعة ُحباب بغ جب

ثع رجع مكي عشو كركاه عغ مالظ عغ الدىخؼ عغ سعيج بغ السديب عغ قاؿ الخصيب: "
 .(1)"، كىػ السحفػظ عغ مالظأبي ىخيخة

(، 100(، )99(، )34(، )30(، )27(، )26أمثمة أخخػ: سشج حجيث رقع) انطخك 
(192.) 

ع أف معجسو في ىحا األمخ أف اإلماـ ابغ السقخغ أكرد ىحه الستابعات، بالخغ كالخالصة
ف ىحا الحجيث كرد بصخؽ : إجسع الفخائج، كالغخائب مغ األحاديث، ككأني بو يشفي التفخد، كيقػؿ

 أخخػ كىا ىي أسانيجىا.

                                                                                                                                                                     

=قاؿ الحىبي في سيخه في تخجسة مكي:" فتفخد بيحا، ثع رجع عشو لسا باف لو أنو كىع، كأبى أف يحجث بو، 
 ، كقاؿ: ىكحا في كتابي.ثع كججه في كتابو، عغ مالظ، عغ الدىخؼ، عغ سعيج، عغ أبي ىخيخة 

باب تفخَدا بيحه الخكاية قمت: كما قالو أبػ نعيع، كالخميمي، كابغ عبج البخ ىػ الرػاب، كذلظ أفَّ مكي كحُ 
 عغ مالظ.

كبيحا أقػؿ قج لدما الصخيق، كىي عمة؛ ألف الحجيث ثبت في السػشأ بخكاية مالظ، عغ ابغ شياب، عغ 
سعيج بغ السديب، عغ أبي ىخيخة؛ أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نعى الشجاشي لمشاس، في اليـػ الحؼ مات فيو. كخخج 

 (.771ككبخ أربع تكبيخات. انطخ: مػشأ مالظ حجيث رقع:) بيع إلى السرمى. فرف بيع.
 ككأف الخكاية في معجع اإلماـ ابغ السقخغ بالسعشى.

( مغ شخيق فميح بغ سميساف عغ نافع عغ ابغ عسخ، بو 9258كركاه الصبخاني في األكسط حجيث رقع)
 غ دمحم بغ أعيغ".بشحػه. كقاؿ عقبو: "لع يخك ىحا الحجيث عغ نافع إال فميح، تفخد بو الحدغ ب

(، مغ شخيق عبجة بغ سميساف عغ عبج هللا بغ عسخ، عغ 5555كركاه الصبخاني في األكسط رقع حجيث)
نافع، عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا. كقاؿ عقبو: "لع يخك ىحا الحجيث عغ عبيج هللا، عغ نافع إال عبجة، 

ة: عغ عبيج هللا بغ عسخ: عغ عبيج هللا بغ تفّخد بو عبج هللا بغ عػف الخخاز" كركاه سفياف الثػرؼ، كعبج
 عسخ، عغ الدىخؼ، عغ سعيج بغ السديب، عغ أبي ىخيخة".

( عغ ابغ شياب، عغ سعيج بغ السديب، عغ 14كالحجيث صحيح ركاه مالظ في مػشأه حجيث رقع ) قمت3
 (.951(، كمدمع حجيث رقع)1245أبي ىخيخة، مخفػًعا، كمغ شخيق مالظ ركاه البخارؼ حجيث رقع )

 (.9/212( تاريخ بغجاد )ج1)
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 قاصخةال ة3 الستابعثانيالسصمب ال
ككسا عّخفشا الستابعة التامة، كبّيشا حقيقتيا؛ كحلظ في القاصػخة نحػحك حػحكىا ببيػاف التعخيػف 

 األمثمة التصبيقية عمييا مغ السعجع.كالحقيقة، ثع نحكخ 
؛ كىي: "أف يخكؼ راكياف حجيث صحابي كاحج، كيجتسَعا الستابعة الَشاقرة أك القاصخة

 .(1)فيسغ فػؽ شيخيسا"

االختبلؼ في الخكاية عغ الذيخ الحؼ ُضغَّ التفخد عشو، بحيث يكػف ممتقى كحقيقتيا3 "
 .(2)راٍك آخخ عغ الذيخ نفدو بإسشاده كمتشو"لؤلسانيج، فإذا ركػ راٍك ما عغ شيخ ثع ُكِجج 

حجثشا أبػ ىخيػخة دمحم بػغ عمػي بػغ حسػدة " قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:( 111مثالو3 حجيث رقع)
، (4)الثقفػػي [السخفػػق]حػػجثشا الفزػػل بػػغ  ،(3)حػػجثشا أبػػػ أميػػة يعشػػي الصََّخُسػِسػػي   ،األنصػػاكي ببغػػجاد
ُجػٌل "قػاؿ:   غ عبػج هللا بػغ أبػي أكفػىؿ، عغ شمحػة بػغ مرػخؼ، عػػَ غْ حجثشا مالظ بغ مِ  ػاءا را جا

يُع أاْف أاتاعاَمعا  ُسػؿا ّللَاِّ، ملسو هيلع هللا ىلص3 إِّن ِّي لا أاْستاصِّ اؿا3 ياا را ْشػُو  إِّلاى الَشبِّي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص فاقا يشِّػي مِّ اْلُقْخآفا فاعام ِّْسشِّي ماا ُيْجدِّ
ْسػجُ  قػاؿ3 افا ّللَاِّ، كااْلحا ػػخُ  ُقػػْل ُسػػْبحا ّللَاُ أاْكبا ػْػؿا كالا ُقػػَػةا إَِّل بِّػػاّلَِلِّ ّللَاِّ، كالا إِّلاػػوا إَِّل ّللَاُ، َّللاا قػػاؿ3  ،، كالا حا

نِّي ىحا هلل  ْسشِّي كاعاافِّشِّي كااْرُزْقشِّي كااْىػجِّ ب ِّ اْغفِّْخ لِّي كااْرحا قػاؿ رسػػؿ هللا  ،فسا لي؟ قاؿ3 ُقْل3 را
ْيخاا"ملسو هيلع هللا ىلص3  ْيوِّ خا ا ياجا ْج مالا   ."لاقا

                                                           

 (.38عمـػ الحجيث أصيميا كمعاصخىا؛ لسحسج أبػ الميث الخيخ آبادؼ )ص (1)
(، الستابعات كالذػاىج دراسة نطخية تصبيقية عمى 64انطخ: قفػ األثخ، لخضي الجيغ ابغ الحشبمي )ص (2)

 (.49صحيح مدمع، لرالح العريسي)ص
الخاء السيسمتيغ كالػاك بيغ الديشيغ السيسمتيغ األكلى مزسػمة كالثانية مكدػرة، بفتح الصاء ك الصََّخُسػِسي: "(3) 

دمحم بغ إبخاىيع بغ مدمع بغ سالع، أبػ أمية، ".  كىػ: ىحه الشدبة إلى شخسػس، كىي مغ ببلد الثغخ بالذاـ
 سػسبغجادؼ سكغ شخسػس، فقيل لو: الصخسػسي، ككاف مغ أىل الخحمة في شمب الحجيث، تػفي بصخ 

قاؿ أبػ داكد الدجدتاني كالجسيػر: ىػ ثقة، ككاف إماًما في الحجيث، رفيع القجر. تيحيب  ىػ(.273سشة) 
األسساء ، (258/ 12السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع )ج، (65/ 9األنداب لمدسعاني )

 .  (3/447(، ميداف االعتجاؿ،)ج 1/77كالمغات،)ج
 لرػاب ما أثبتشاه في التخجسة السػفق.كرد في السصبػع ]السخفق[ كىػ خصأ كا(4) 

الثقفي كشيتو أبػ  -بزع السيع كتذجيج السثشاة بعجىا تحتانية ميسػزة  -كىػ الفزل بغ ُمَػفَّق بغ َأبي الُستَِّئج
بغ خاؿ سفياف بغ عييشة، كيقاؿ: ابغ عستو، قاؿ أبػ حاتع: كاف شيًخا صالًحا االجيع مغ أىل  الكػفة، 
كؼ أحاديث مػضػعة، قاؿ الحىبي: كليذ بالستخكؾ، قاؿ ابغ حجخ: فيو ضعف. ضعيف الحجيث، كاف يخ 

 =(،  تيحيب الكساؿ9/6(، الثقات البغ حباف )ج 7/68(، الجخح كالتعجيل )ج7/118التاريخ الكبيخ )ج 
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جثشا الفزػػل بػغ دكػيغ، حػجثشا سػفياف، عػغ أبػي خالػػج حػجثشا دمحم، حػجثشا أحسػج بػغ ىاشػع، حػ
قػػاؿ: "جػػاء   عػػغ عبػػج هللا بػػغ أبػػي أكفػػى، (2)-عيخَ كلػػيذ بػػالشَّ  -، عػػغ إبػػخاىيع (1)]الػاسػػصي[

                                                                                                                                                                     

(، تقخيب 8/287(، تيحيب التيحيب )ج2/123(، الكاشف )ج5/425(، تاريخ اإلسبلـ )ج23/259)ج =
 .(447التيحيب )ص

االني (1) ىحه الشدبة إلى بشى داالف، كىي  -بفتح الجاؿ السذجدة السيسمة كفي آخخىا الشػف -كىػ أبػ خالج الجَّ
 ىػ(، كليذ أبػ خالج الػاسصي البداز يديج بغ عصاء؛ ألمػر عجة:177قبيمة مغ ىسجاف، )الستػفى

االني ىػ ندبة 5/297،298ما ذكخه الدسعاني في أندابو )ج -1 لقبيمة بشي داالف مغ ىسجاف (  أف الجَّ
االني، أبػ خالج الػاسصي كاف نازال بيع كليذ مشيع،  كأف السذيػر بيحه الشدبة ىػ يديج بغ عبج الخحسغ الجَّ

كدكي  يخكؼ عغ إبخاىيع الدَّ
كدكي، كال ركػ عشو سفياف  -2 لع يحكخ السدؼ في تخجسة يديج بغ عصاء بغ يديج أنو ركػ عغ إبخاىيع الدَّ

 الثػرؼ.
( أنَّو ركػ عغ: أبي خالج 161/ 11ذكخ السدؼ في تخجسة سفياف الثػرؼ في تيحيب الكساؿ )ج -3

 الجاالني.
االني أنو ركػ عغ: إبخاىيع  بغ 274/ 33ذكخ السدؼ في تيحيب الكساؿ )ج -4 ( في تخجسة أبي خالج الجَّ

كدكي، كركػ عشو: سفياف الثػرؼ.  عبج الخحسغ الدَّ
كدكي أفَّ أبا خالج الجاالني ركػ عشو.ذكخ السدؼ في تخجسة ا -5  لدَّ
(، كسشغ الجارقصشي حجيث 832كجج في اإلسشاد مغ الحجيث نفدو عشج سشغ أبي داكد حجيث رقع) -6

 (.1197رقع)
( في اإلسشاد مغ الحجيث نفدو حجيث 487كجج في السصبػع مغ كتاب الجعاء لمصبخاني )ص  -7

 (.1711رقع)
( الجخح 175(، كتاب التاريخ كأسساء السحجثيغ ككشاىع لمسقجمي )ص 89انطخ تخجستو: تاريخ كاسط )

(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ 63(، السؤتمف كالسختمف البغ القيدخاني )ص9/277كالتعجيل )ج
 (.636(، تقخيب التيحيب )ص: 273/ 33)ج

كدَ  كىػ (2)  جيشي: سسعت يحيى بغ سعيج قاؿكي، كشيتو أبػ إسساعيل، قاؿ ابغ السإبخاىيع بغ عبج الخحسغ الدَّ
كدَ  كي، كقاؿ: كاف ال يحدغ يتكمع، قاؿ ابغ عجؼ: كلع أجج لو حجيثا مشكخ كاف شعبة يزعف إبخاىيع الدَّ

الستغ، كىػ إلى الرجؽ أقخب مشو إلى غيخه، كليذ بحاؾ القػؼ؛ يكتب حجيثو كسا قاؿ الشدائي، قاؿ 
كي كإذا صح مثل ىحه االستقامة لع يزخه تػىيغ مغ أفدج الحاكع: كقج احتج مدمع كالبخارؼ بإبخاىيع الدكد

كدكي؟ فقاؿ:  إسشاده، قاؿ ابغ حجخ: قاؿ الحاكع: قمت لعمي بغ عسخ الجارقصشي ِلع تخؾ مدمع حجيث الدَّ
(، الكامل في ضعفاء 2/111تكمع فيو يحيى بغ سعيج، قمت: بحجة قاؿ ىػ ضعيف.  الجخح كالتعجيل) ج

 (.1/138(،  تيحيب التيحيب )ج1/115رؾ )ج(، السدتج1/345الخجاؿ )ج
لع يخخج لو بل الحؼ خخج لو البخارؼ كسا قاؿ اإلماـ الباجي: أخخج  اً كلكغ الرحيح أف اإلماـ مدمس     

 =البخارؼ في الجياد كالذيادات كالبيػع كتفديخ سػرة آؿ عسخاف عغ العػاـ بغ حػشب عشو عغ عبج هللا
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 .(1)فحكخ نحػه "أعخابي إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

االني متابعة قاصخة، حيث ؿالسالحع في السثا : أف مالظ بغ ِمْغَػؿ قج تابعو أبػ خالج الجَّ
حابي.  اختمفَتا في الصخيق، كاتفَقا في الرَّ

ثع إفَّ اإلسشاد األكؿ فيو مالظ بغ ِمْغَػؿ، كشمحة بغ مرخؼ، كىسا مغ رجاؿ 
االني م كدكي كىػ مغ رجاؿ البخارؼ، كالجَّ غ رجاؿ أبي الرحيحيغ، كاإلسشاد الثاني فيو الدَّ

 داكد، فمعمو جعل اإلسشاد األكؿ األصل.
حػػػجثشا أحسػػػج بػػػغ عيدػػػى بػػػغ عسػػػخ قػػػاؿ اإلمػػػاـ ابػػػغ السقػػػخغ: ( 711كمثالػػػو3 حػػػجيث رقػػػع)

ػالخَ  اؼ أبػػ حامػػج، ثشػا أحسػػج بػغ يػػػنذ، ثشػا مػسػى بػػغ مدػعػد، ثشػػا سػفياف، عػػغ األعسػر، عػػغ فَّ
، الشبػػي  ، أفَّ عػػغ جخيػػخ مػسػػى بػػغ عبػػج هللا بػػغ يديػػج، عػػغ عبػػج الػػخحسغ بػػغ ىػػبلؿ العبدػػي،

 عغ جخيخ ،عغ أبي كائل ،ييلعغ سمسة بغ كُ  ،ثشا سفياف ،ثشا مػسى ،ثشا أحسج ،كحجثشا أحسج
خاةِّ "عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ْنياا كااآْلخِّ اُر باْعُزُيْع أاْكلِّيااُء باْعسٍّ فِّي الجُّ ُخكفا كااأْلاْنرا اجِّ ْغ اْلُسيا اُء مِّ ، كاالصُّماقا

، باْعُزُيْع أاْكلِّيااُء باْعسٍّ  ْغ ثاقِّيفٍّ اُء مِّ ، كااْلُعتاقا ْيرٍّ  .(2)"ُقخا

                                                                                                                                                                     

، 2675قمت: خخج لو البخارؼ في صحيحو حجيث رقع ) . ي مػسىكأبي بخدة بغ أب بغ أبي أكفى=ا
 .(1/353التعجيل كالتجخيح، لسغ خخج لو البخارؼ في الجامع الرحيح )ج انطخ:  (.2996

 ( مغ شخيق ككيع بغ الجخاح، عغ سفياف، عغ أبي خالج الجاالني بو.832أبػ داكد حجيث رقع) أخخجو (1)
كدكي، عغ ابغ أبي أكفى(، م924الشدائي حجيث رقع) أخخجوك  بسثمو،  غ شخيق مدعخ، عغ إبخاىيع الدَّ

فسا لي؟ قاؿ: "قل: رب اغفخ لي كارحسشي كعافشي كارزقشي كاىجني" قاؿ رسػؿ  دكف زيادة: قاؿ: ىحا هلل 
 ا".هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لقج مؤل يجيو خيخً 

فزل بغ السػفق، عغ مالظ بغ مغػؿ ( مغ شخيق أبي أمية، عغ ال1810ابغ حباف حجيث رقع ) أخخجوك 
 بو بسثمو. 

قمت: إسشاد الحجيث األكؿ فيو ضعف لزعف الفزل بغ السػفق، كأما اإلسشاد الثاني حدغ لزعف في 
(، حيث قاؿ الحىبي: ليشو 17(، ديػاف الزعفاء )ص3/207إبخاىيع الدكدكي. انطخ: تاريخ اإلسبلـ)ج 

 (، فالحجيث حدغ اإلسشاد.32كىػ مػثق)صشعبة كضعفو أحسج حجيثو حدغ. مغ تكمع فيو 
 ، بسثمو.( عغ ككيع، عغ شخيظ، عغ عاصع، عغ أبي كائل، عغ جخيخ19215أحسج حجيث رقع) أخخجو (2)

، كقاؿ عقبو: قاؿ شخيظ، فحجثشا األعسر، عغ تسيع بغ سمسة، عغ عبج الخحسغ بغ ىبلؿ، عغ جخيخ
(، مغ شخيق 6978الحاكع حجيث رقع ) أخخجو(، ك 7260اف حجيث رقع )ابغ حب عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مثمو، كركاه 

مػسى بغ عبج هللا بغ يديج الخصسي، ثشا عبج الخحسغ بغ ىبلؿ بو، كقاؿ: ىحا حجيث صحيح اإلسشاد كلع 
الدمدمة الرحيحة يخخجاه، كالحجيث ساؽ االلباني أسانيجه كمغ خخجيا ثع قاؿ: حدغ صحيح انطخ: 

 .(91لحجيث سبق الحكع عميو )ص كا، (1036حجيث رقع )
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كلعػل اإلمػاـ ابػػغ السقػخغ برػػشيعو ىػحا أراد تقػيػػة الديػادة التػي أكردىػػا فػي حجيثػػو ىػحا، كمػػا 
 مى ذلظ أنو ركػ ىحا الحػجيث مكػخرًا، مػغ شخيػق أبػي كائػل  مخترػخًا دكف زيػادة: كالصمقػاءيجؿ ع

 (.609(، كحجيث  رقع )466...، كسا في حجيث رقع )

كبالتػػجقيق فػػي ىػػحه األسػػانيج كاأللفػػاظ تبػػيغ أف اإلمػػاـ ابػػغ السقػػخغ سػػاؽ إسػػشاد ىػػحه الديػػادة 
 بعمػ مغ شخيق سفياف عغ سمسة بغ ُكييل بو. 

االستقخاء لمسعجع ضيخ لي نػع آخخ مغ الستابعات يججر اإلشارة إليو، كىػ  كخبلؿ 
كىي "االتفاؽ بالستابعة التامة كالقاصخة  حقيقتيا3الستابعة السػافقة، قبل ذكخ السثاؿ، يشبغي بياف 

 .(1)عمى إسشاد الحجيث كمتشو، فبل يقع فييا اختبلؼ بيغ الخكاة"

حجثشا أبػ بكخ عبج هللا قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: " (990، 989جاء في حجيث رقع ) مثالو3
بغ دمحم بغ كاصل الفقيو الشيدابػرؼ الحافع، ثشا أحسج بغ حفز قاؿ: حجثشي أبي، ثشا إبخاىيع ا

يساف، ثشا مالظ، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عائذة: قالت: سئل رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ بغ شَ 
خااـٌ ُكلُّ شا "فقاؿ:  (2)اْلِبْتعِ  خا فاُيػا حا حجثشا أبػ بكخ، ثشا أحسج، حجثشي أبي، ثشا  .(3)"خاابٍّ أاْسكا

عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  -رضي هللا عشيا-إبخاىيع، ثشا مالظ، عغ الدىخؼ، عغ أبي سمسة، عغ عائذة
 ".مثمو

حجثشا أبػ حفز عسخ " ؿ اإلماـ ابغ السقخغ:( قا1133،1135: حجيث رقع)كمثاؿ آخخ
كثبلثسائة، ثشا عمي بغ الجعج، ثشا  بغ إسساعيل بغ أبي غيبلف الجػىخؼ في شػاؿ سشة خسذٍ ا

يقػؿ:   شعبة قاؿ: سألت عبج العديد بغ صييب عغ الحخيخ قاؿ: سسعت أنذ بغ مالظ

                                                           

 (.49الستابعات كالذػاىج دراسة نطخية تصبيقية عمى صحيح مدمع، لرالح العريسي)ص (1)
اْلِبْتِع: فأما البتع فيقػلػف إنو نبيح العدل. كيسكغ أف يكػف سسي بحلظ لعمة أف تكػف فيو. معجع مقاييذ (2) 

(، ككضح معشاه الدمخذخؼ في الفائق فقاؿ: "ىػ نبيح العدل سسي بحلظ لِذّجٍة فيو مغ البتع 1/195ة)جالمغ
عشو قػلو: كخسخ أىل اليسغ البتع كىػ مغ العدل.  كىػ شجة الُعُشق،...كذكخ عغ أبي مػسى األشعخؼ 

 (1/72الفائق في غخيب الحجيث كاألثخ)ج 
 يق مالظ، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عائذة مخفػًعا بشحػه.( مغ شخ 971ركاه البخارؼ حجيث رقع) (3)

( كبلىسا مغ شخيق مالظ، عغ ابغ شياب، 2001( ك مدمع حجيث رقع)5585كركاه أيزا في حجيث رقع)
 عغ أبي سمسة، أف عائذة مخفػًعا بشحػه. 

سة بغ ( مغ شخيق مالظ شعيب، عغ الدىخؼ، قاؿ: أخبخني أبػ سم5586كركاه البخارؼ في حجيث رقع)
 عبج الخحسغ، أف عائذة رضي هللا عشيا مخفػًعا بشحػه.
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يجٌ "فقمت عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  جِّ ْنياا،أاَنُو  (1)"شا خاةِّ  ماْغ لابِّذا فِّي الجُّ ْمباْدُو فِّي اآْلخِّ . حجثشا (2)"لاْع يا
، يحجث عغ الشبي  قاؿ: سسعت أنذ بغ مالظ (3)عسخ، ثشا عمي، ثشا شعبة، عغ أبي التياح

 .ملسو هيلع هللا ىلص مثمو
يغ الدابقيغ نجج في أسانيجىسا االتفاؽ في الستابعة التامة كالقاصخة، ففي في ىحيغ السثال

و أخحه عغ عخكة كأبي فإنَّ  ؛ف في الخكاة إال في شيخ الدىخؼ االسثاؿ األكؿ نجج أف اإلسشاديغ متفق
 .-رضي هللا عشيا-سمسة عغ عائذة 

فإفَّ شعبة  ؛يخ شعبةشجج أفَّ اإلسشاديغ متفقيغ في الخكاة إال في شفكأما السثاؿ الثاني 
 .كأبي التياح عغ أنذ بغ مالظ  عبج العديد بغ صييبأخحه عغ 

  

                                                           

كلعل ىحه المفطة "شجيج" أقحست في الشز؛ كليذ مشو لسخالفتو لجسيع السخكيات، كلعميا جػاب مغ عبج  (1)
 العديخ بغ صييب لدؤاؿ شعبة، كىػ ما بيشو الدشج الثاني ليحا الحجيث.

( عغ أبي 2073غ شعبة بو، بشحػه. كركاه مدمع حجيث رقع)( عغ آدـ ع5832ركاه البخارؼ حجيث رقع) (2)
 بكخ بغ أبي شيبة، كزىيخ بغ حخب، عغ ابغ عمية، عغ عبج العديد بغ صييب، بو. بشحػه.

كقفت عمى الخكاية التي في البخارؼ فػججت االختبلؼ ضاىخ عسا ىػ مػجػد في ركاية اإلماـ ابغ السقخغ: 
، قاؿ ة، حجثشا عبج العديد بغ صييب، قاؿ: سسعت أنذ بغ مالظقاؿ البخارؼ: حجثشا آدـ، حجثشا شعب

ي شعبة: فقمت: أعغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ شجيجًا: عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "مغ لبذ الحخيخ في الجنيا فمغ يمبدو ف
 اآلخخة".

الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ شجيًجا عغ الشبي  (: قػلو: قاؿ شعبة: فقمت: أعغ288/ 10قاؿ ابغ حجخ في فتح البارؼ )ج
ملسو هيلع هللا ىلص، كقع في ركاية عمي بغ الجعج عغ شعبة سألت عبج العديد بغ صييب عغ الحخيخ فقاؿ سسعت 

و فقمت: عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: شجيًجا، كىحا الجػاب يحتسل أف يكػف تقخيًخا لكػنو مخفػًعا إنسا حفط أنًدا
حفًطا شجيًجا، كيحتسل أف يكػف إنكاًرا أؼ جدمي بخفعو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقع شجيًجا عمي، كأبعج مغ قاؿ السخاد 
أنو رفع صػتو رفًعا شجيًجا. كقاؿ الكخماني: لفطة شجيًجا صفة لفعل مححكؼ كىػ الغزب؛ أؼ غزب عبج 

يخ كجيو كاالحتساؿ األكؿ عشجؼ أكجو، كلكشو يؤيج العديد مغ سؤاؿ شعبة غزبا شجيجا كحا، قاؿ: ككجيو غ
الثاني أف أحسج أخخجو عغ دمحم بغ جعفخ عغ شعبة فقاؿ فيو: سسعت أنًدا يحجث عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كأخخجو 

مغ أيًزا عغ إسساعيل بغ عمية عغ عبج العديد عغ أنذ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كأخخجو مدمع أيًزا 
 شخيق إسساعيل.

 (.600ق(. تقخيب التيحيب )ص 128يديج بغ ُحسيج الزبعى، أبػ الَتّياح البرخػ )مذيػر بكشيتو(، تػفي) (3)
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 السصمب الثالث3 الذػاىج
سبق في التَّسييج في بجاية السبحث بياف التعخيف المغػؼ كاالصصبلحي لمذػاىج، كمغ 

 خبلؿ االستقخاء ألحاديث معجع اإلماـ ابغ السقخغ يسكغ تقديع الذػاىج إلى نػعيغ:
 3الذػاىج المفطية السعشػية -ػع األكؿلشَ ا

"كىي تمظ األحاديث التي تتفق مع الحجيث السخاد شاىجه في المفع كالسعشى، فاالجتساع  
 .(1)بيشيا كاقع في ىحيغ األمخيغ، كاختمف راكؼ الحجيث مغ الرحابة"

 بغ حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "170حجيث رقع) مثالو3
حجثشا إسحاؽ بغ إبخاىيع بغ حبيب بغ الذييج،  ،سييػسف بغ أبي أيػب الزخيخ، جار العَ 

ماْغ ": قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا   حجثشا السعتسخ بغ سميساف قاؿ: سسعت أبي يحجث، عغ أنذ
ُه مِّغا الَشارِّ  ْمياتاباَػْأ ماْقعاجا ا فا جا ماَي ُمتاعاس ِّ  .(2)"كاحابا عا

جساعة مغ الرحابة عغ  عغ فقج ركػ ىحا الحجيث اإلماـ ابغ السقخغ بأسانيج مختمفة
الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص كىع: أنذ بغ مالظ، كأبػ ىخيخة، كعبج هللا بغ عسخك بغ العاص، كعبج هللا بغ مدعػد، 

 .كىػ مػلى رسػؿ  -رضي هللا عشيع -الخجرؼ، كسفيشة هللاكأبػ سعيج 

(، 951رقػػػػػػع)ك (، 838رقػػػػػػع)ك (، 696رقػػػػػػع )ك (، 544رقػػػػػػع)ك (، 203انطػػػػػػخ: حػػػػػػجيث رقػػػػػػع)
 (.1135رقع)ك 

 3الذػاىج السعشػية فقط -الشػع الثاني

"كىي األحاديث الستفقة مع الحجيث السخاد شمب شاىجه في السعشى، فيي تجتسع في 
 .(3)خخيغ"شيء، كتفتخؽ في آ

أحاديث إثبات عحاب القبخ فقج ركاه اإلماـ ابغ السقخغ عغ جساعٍة مغ شيػخو  مثالو3
حابة  مشيع: عثساف بغ عفاف، كعائذة، كأبػ ىخيخة، كالبخاء بغ  بأسانيجىع عغ جساعة مغ الرَّ

(، 1196(، )1089(، )891(، )346أجسعيغ، كذلظ في حجيث رقع) عازب، كزيج بغ أرقع، 
 كميا تجتسع في إثبات عحاب القبخ، كتفتخؽ في بعس التفاصيل.( 1255)

                                                           

 (.54الستابعات كالذػاىج دراسة نطخية تصبيقية عمى صحيح مدمع، لرالح العريسي )ص (1)
 تػاتخ.(، كالحجيث م2(، كمدمع في السقجمة )108ركاه البخارؼ حجيث رقع) (2)
(، الستابعات كالذػاىج دراسة نطخية تصبيقية عمى صحيح مدمع، لرالح 1/283تجريب الخاكؼ)ج (3)

 (.54العريسي)ص
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 3 الرشاعة الحجيثية في الفػائج اإلسشاديةالثالثالسبحث 

 كفيو ثبلثة مصالب:

 السصمب األكؿ3 اإلسشاد العالي كالَشازؿ.
 

 السصمب الثاني3 ركاية األكابخ عغ األصاغخ.
 

 السصمب الثالث3 ركاية األبشاء عغ اآلباء.
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 ػشئةت
أكدع اإلماـ ابغ السقخغ في أسانيجه كثيخًا مغ الفػائج اإلسشادية؛ التي ليا األثخ الكبيخ في 

معجسو عغ غيخه مغ السعاجع، حيث أضفت عميو جسااًل كبياًء، كأعصتو الجالالت  دِ ي  َتسَ 
دائل اريخية، مسا جعمو مقبػاًل بيغ السحجثيغ، معتسجًا عميو في كثيخ مغ السالحجيثية، كالتَّ 

ساع ، فحػت أسانيجه تخجسًة كاممًة لذيػخو، مبيشًا فييا مكاف الدَّ سيعالحجيثية صاحبة الذأف ال
 مشيع، كسشتو.

شا ذلظ في السبحث األكؿ مغ ىحا الفرل صشاعتو الحجيثية في إيخاد أسانيجه بذيء كقج بيَّ 
 فريل.مغ التَّ 

اإلسشادية التي لع نتصخؽ  كما نحغ برجده اآلف في ىحا السبحث ىػ إضافة بعس الفػائج
 سابًقا. إلييا
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 اإلسشاد العالي كالَشازؿ السصمب األكؿ3
ىػ  اإلسشاد الشازؿ3ىػ الحجيث الحؼ قلَّ عجد رجاؿ إسشاده، بيشسا  اإلسشاد العالي3

 .(1)الحجيث الحؼ كثخ عجد رجاؿ إسشاده

ب فييا ة ماضية، رغَّ ُسشّ ازؿ مغ أنػاع عمـػ الحجيث، كشمب العمػ في اإلسشاد العالي كالشَّ ف
ح بحلظ ىع بيا؛ لسا فيو مغ الفػائج الحجيثية العطيسة، كسا صخَّ ؤ الحفاظ كالسحجثػف، ككثخ اعتشا

 كابغ حجخ كغيخىسا. العخاقي  
: "العمػ يبعج اإلسشاد مغ الخمل؛ ألفَّ كل رجل مغ رجالو يحتسل أف يقع الخمل قاؿ العخاقي

ع قمة جيات الخمل، كفي كثختيع كثخة جيات الخمل كىحا جمي ففي قمتي أك عسجاً  مغ جيتو سيػاً 
 .(2)كاضح"

: "كإنسا كاف العمػ  مخغػبًا فيو لكػنو أقخب إلى الرحِة كقمِة الخصأ؛ ألنو ما قاؿ ابغ حجخ
ِمغ راٍك ِمغ رجاؿ اإلسشاد إال كالخصُأ جائٌد عميو، فكمَّسا َكُثَخت الػسائط كشاؿ الدشُج َكُثَخت مطاف  

: كأْف تكػَف رجالو أكثَق التج ػيد، ككمَّسا قمَّْت قمَّْت، فإف كاف في الشدكؿ َمِديٌَّة ليدت في العمػِّ
َد أّف الشدكَؿ، حيشئٍح، َأكلى كأما َمغ رجَّح  مشو، أك أحفَع، أك أفَقَو، أك االتراُؿ فيو أضَيُخ، فبل تخد 

َيْعُطُع األجخ، فحلظ تخجيٌح بأمٍخ َأجشبيٍّ الشدكؿ مصمقًا كاحتجَّ بأفَّ كثخة البحث تقتزي السذقَة؛ فَ 
 .(3)عسا يتعمق بالترحيح كالتزعيف"

حجثشا أبػ دمحم عبجاف: عبج هللا بغ "( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 1006حجيث رقع ) مثالو3
القاضي العدكخؼ بالعدكخ سشة خسذ كثبلثسائة، ثشا زيج  (4)أحسج بغ مػسى بغ زياد الَجَػاِليقي

 ، (5)بغ ]الَحخير[
                                                           

 (.142ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ )ص:  (1)
 (.257التقييج كاإليزاح شخح مقجمة ابغ الربلح )ص  (2)
 (148، 147ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ )ص:  (3)
بفتح الجيع كالػاك ككدخ البلـ بعج األلف كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا : لَجَػاِلْيقيّ ا(4)

القاؼ، ىحه الشدبة إلى الجػاليق كىي جسع جػالق، كلعل بعس أججاد السشتدب إلييا كاف يبيعيا أك 
زياد الجػاليقّي العدكخؼ السعخكؼ  بغ أحسج بغ مػسى بغ يعسميا، كالسذيػر بيحه الشدبة أبػ دمحم عبج هللا

، كاف أحج أئسة الحجيث كمسغ رحل في جسعو كتعب في شمبو، ككاف مغ  بعبجاف مغ أىل عدكخ مكـخ
 (3/368. األنداب )ج الحفاظ األثبات

(: "بفتح 45/  5في السصبػع الجخيذ كىػ غمط، كلعمو الَحخير كسا ضبصو ابغ حجخ في نتائج األفكار )ج (5)
  =ع راء ثع مثشاة مغ تحت ثع معجسة"السيسمة ث
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بي الشَّ  ، عغِ  ، عغ سفياف، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ عائذة(1)ثشا ابغ رجاءحج
، قاؿ أبػ بكخ]ابغ السقخغ[: أنا سألت عبجاف عغ (2)"غاي ِّخكا الَذيب، كل تذبيػا بالييػد"ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

 ثشي جساعة مغ أصحابشا عغ يحيى بغ صاعج، عغ عبجاف بيحا الحجيث.ىحا الحجيث، كحجَّ 

فقيغ عغ نفذ شيخو عبجاف، األكؿ ساقو قبل عمى الحجيث أنَّو أكرده بإسشاديغ متَّ  السالحع
ـ  متغ الحجيث كىػ إسشاد عاٍؿ، كاآلخخ عقب الستغ كىػ إسشاد نازؿ، كفي ىحا الرشيع قجَّ

 ازؿ، كسا ىػ عسل بعس السحجثيغ.اإلسشاد العالي عمى اإلسشاد الشَّ 

( أثخًا يجؿ عمى حخصو 1219كمغ معخفتو باألسانيج العالية كالشازلة أكرد في سشج رقع )
سيج مغ فاتو ابغ حُ  التاـ بسعخفة العمػ كالشدكؿ في األسانيج فحكخ بدشجه عغ أبي زرعة قػلو : "

                                                                                                                                                                     

(ىػ. ذكخه ابغ حباف في الثقات كقاؿ: "ربسا 241كىػ زيج بغ الَحِخير األىػازؼ، نديل البرخة، تػفي ) =
أخصأ"، كقاؿ ابغ القصاف: َمْجُيػؿ الَحاؿ، كقاؿ الحىبي: "كعشو: عبجاف األىػازؼ، كإبخاىيع بغ يػسف 

ء كالديغ كسكػف الشػف إلى قخية مغ قخػ الخؼ يقاؿ ليا: ىدشكاف عخبت الِيِدْشجاني]ىحه الشدبة بكدخ اليا
 فقيل ليا ىدشجاف[، كغيخىسا... ككاف صاحب حجيث".

(، السؤتمف كالسختمف 8/251(، الثقات البغ حباف )ج3/561انطخ تخجستو:)الجخح كالتعجيل )ج
(،  تاريخ اإلسبلـ 1/396داب)ج( كقاؿ الجارقصشي: َحجَّث عشو َعْبجاف األىػازؼ كغيخه، األن2/610)ج
 (.5/1143)ج

ِ بغ رجاء السكي، أبػ ِعْسخاف الَبْرِخّؼ، سكغ َمكَّة، تػفي بعج سشة  (1)  ىػ. 190ىػ َعبج ّللاَّ
ِ ْبغ رجاء اْلَسكِّي، كالَبْرِخّؼ كبلىسا َلْيَذ  نقل الجكرؼ عغ يحيى بغ معيغ أنو  ثقة، كقاؿ الشدائي: َعْبج ّللاَّ

 ابغ حجخ: ثقة تغّيخ حفطو قميبًل. بيسا بأس. قاؿ 
/ 14(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج60/ 3ركاية الجكرؼ )ج -انطخ تخجستو: تاريخ ابغ معيغ 

 (.302(، تقخيب التيحيب )ص: 500
(، مغ شخيق يحيى عغ ىذاـ بو. كالصحاكؼ في شخح مذكل 1230( ركاه الصبخاني في األكسط حجيث رقع)2)

( مغ شخيق أبي معاكية الزخيخ عغ ىذاـ بو. كأبػ الذيخ األصفياني في أخبلؽ 3678)اآلثار حجيث رقع
 ( مغ شخيق سفياف الثػرؼ عغ ىذاـ بو. 892الشبي حجيث رقع)

(، مغ شخيق عسخ بغ أبي سمسة، عغ أبيو عغ أبي ىخيخة مخفػعا. 1752كركاه  التخمحؼ حجيث رقع: )
ابخ، كأبي ذر، كأنذ، كأبي رمثة، كالجيجمة، كأبي الصفيل، كقاؿ: كفي الباب عغ الدبيخ، كابغ عباس، كج

كقاؿ: حجيث أبي ىخيخة حجيث حدغ صحيح، كقج ركؼ مغ  كجابخ بغ سسخة، كأبي جحيفة، كابغ عسخ 
 غيخ كجو عغ أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 (.8/106الجيجمة )اإلصابة جكاْلَجْيَجَمِة ىي:  ليمى الدجكسية امخأة بذيخ بغ الخراصية يقاؿ ليا 
قمت: كالحجيث ىحا حدغ اإلسشاد؛ لديج بغ َحخير ربسا أخصأ كسا قاؿ ابغ حباف، كلو متابعات ناقرة، 

(، كمدمع حجيث 3462كشػاىج أخخػ كسا بيَّشا في التخخيج، فالستغ صحيح كمعشاه في البخارؼ حجيث رقع )
 .( مغ حجيث أبي ىخيخة 2103رقع )
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يحتاج أف يشدؿ في عذخة يحتاج أف يشدؿ، في عذخة آالؼ حجيث، كمغ فاتو ىذاـ بغ عسار 
 . (1)"آالؼ حجيث

كبخكاية ىحا األثخ عغ كبار السحجثيغ داللة كاضحة عمى معخفة األسانيج، كشخؽ العمػ 
 فييا، كشخؽ الشدكؿ، كمقجار كع األحاديث فييا.   

 3 ركاية األكابخ عغ األصاغخالسصمب الثاني
، أك في الم   غِّ ، أك في الِسْقجار، كىي كىػ أف يخكؼ الخاكؼ عسغ ىػ دكنو في الدِّ ِقيِّ

حابِة عغ التابعيغ كالذيِخ عغ تمسيحه  .(2)ضخكب شتى: ركايُة اآلباء عغ األبشاء، كالرَّ

قاؿ ابغ حجخ: "ركايُة اآلباء عغ األبشاء، كالرحابِة عغ التابعيغ كالذيِخ عغ تمسيحه، 
 اِس مشاِزَليع.يُل الشَّ كنحػ ذلظ. كالفائجُة مغ معخفِة ذلظ ىػ التسييُد بيغ مخاتبيع، كتشد 

كقج َصشََّف الخصيب في ركايِة اآلباء عغ األبشاء ترشيفًا، كَأفخد جدءًا لصيفًا في ركاية 
 .(3)الرحابة عغ التابعيغ"

عيدى بغ  ( ساؽ اإلماـ أبػ بكخ ابغ السقخغ إسشاده عغ403سشج رقع) كخيُخ مثاؿٍّ لو3
ت عمى فاشسة بشت قيذ فدألتيا عغ عجتيا عبي يقػؿ: دخمشاط قاؿ: سسعت الذَّ أبي عيدى الحَ 

فأكمت، فقالت: بيشسا أنا جالدة،  (4)عشج ابغ أـ مكتػـ فأخبختشي، ثع قخبت إلي رشب ابغ شاب
اس قالت: فجنػت ألسسع مشو في السدجج خخج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقعج عمى السشبخ، فاجتسع عميو الشَّ 

يٌع  عْ كُ عْ سا جْ أا  عْ ي لا ن  إِّ  اُس يا الش  يُّ يا أا "فدسعتو يقػؿ:  َجثاشِّي تاسِّ لاكِّْغ حا ، كا لِّ عاُجك ٍّ ْغ قِّبا نِّي مِّ اءا باخٍّ جا لِّخا
اباْتُيْع رِّيٌح لا ياْجُركفا أاْيغا ُىعْ  كُِّبػا اْلباْحخا فاأاصا ةِّ  "الَجارِّيُّ أاَف باشِّي عاع ٍّ لاُو را َداسا يثا اْلجا جِّ ذاكاخا حا ، كا

 (.973حجيث رقع)"، كتكخرت القرة في بُِّصػلِّوِّ 

ككاف بالسجيشة ثع انتقل إلى  ىجخية، تسيع ككشيتو تسيع أبػ رقية أسمع سشة تدعقاؿ الشػكؼ: "
كىػػػحه مشقبػػػة شػػػخيفة لتسػػػيع  ،كقػػػج ركػ عشػػػو الشبػػػي ملسو هيلع هللا ىلص قرػػػة الجداسػػػة ،الذػػػاـ فشػػػدؿ ببيػػػت السقػػػجس

 .(5)"كيجخل في ركاية األكابخ عغ األصاغخ
                                                           

 (364لسقخغ )ص ( معجع ابغ ا1)
 (.146)ص  2ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ ت الخحيمي ط  (2)
 (.146السرجر نفدو )ص  (3)
نػع رشب مغ رشب السجيشة، كمشدػب لخجل مغ أىميا كاسسو ، اْبِغ شاٍب، فيقاؿ: ِغحؽ ابغ شاب، كُرَشُب  (4)

 (.1/567العخب )ج  (، لداف3/149اْبِغ شاٍب. انطخ: الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ)ج
 (.142/  1شخح الشػكؼ عمى مدمع )ج (5)
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  .(1)"أنيا مغ ركاية األكابخ عغ األصاغخككحلظ عجىا ابغ حجخ 

( أكرد خبللو ركاية الرحابي الكبيػخ أبػي 1325كمثاؿ أخخ يثخؼ ىحا الباب ففي سشج رقع)
 أيػػػػب األنرػػػارؼ صػػػاحب الشبػػػي ملسو هيلع هللا ىلص عػػػغ صػػػحابي أصػػػغخ مشػػػو عسػػػخًا؛ كىػػػػ مدػػػمسة بػػػغ ُمَخمَّػػػج

 شبػي ملسو هيلع هللا ىلص، حيػث كانػت رحمػة أبػي أيػػب ، راكؼ حجيث الدتخ عمى السدػمع، عػغ ال(2) ؼ األنرار 
فشػػػدؿ عمػػػى أميػػػخ مرػػػخ مدػػػمسة بػػػغ  إلػػػي مرػػػخ لدػػػساع ىػػػحا الحػػػجيث مػػػغ عقبػػػة بػػػغ عػػػامخ 

 . (3)ُمخمَّج

كجسيع مغ أخخج ىحا الحجيث كاإلماـ عبػج الػخزاؽ كاإلمػاـ أحسػج أخخجػػه كميػع  مػغ شخيػق 
 الحجيث.   ... غ ُمَخمَّج رضي هللا عشيساابغ جخيج عغ ابغ السشكجر عغ أبي أيػب عغ مدمسة ب

  

                                                           

 (.12/46فتح البارؼ)ج (1)
ىػ. سيخ أعبلـ 55( قاؿ الحىبي: حجث عشو أبػ أيػب األنرارؼ مع جبللتو، كىػ أكبخ مشو"، مات سشة 2)

ىػ( 62( كأما مدمسة بغ ُمخمَّج فسات سشة )2/201(، اإلصابة في تسيد الرحابة )ج 3/424الشببلء )ج
( كضبصو ابغ حجخ بفتح السيع كالخاء 532(، التقخيب )ص6/92بسرخ اإلصابة في تسيد الرحابة، )ج

 ( 7/172(، اإلكساؿ البغ ماكػال)ج 4/2003السعجسة كالبلـ السذجدة السفتػحة. السؤتمف كالسختمف)ج 
 (.118( الخحمة في شمب الحجيث )3)
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 3 ركاية األبشاء عغ اآلباءالسصمب الثالث
ػػائعة بػػيغ أىػػل الحػػجيث أف يػػخكؼ االبػػغ عػػغ أبيػػو، قػػاؿ ابػػغ حجػػخ فػػي الشدىػػة فػػي  كىػػي الذَّ

 .(1)" كفي عكدو كثخة؛ ألنَّو ىػ الجادة السدمػكة الغالبة": كبلمو عغ ركاية اآلباء عغ األبشاء

، كىػ نػعاف:ما لع يُ كأىس و   دعَّ فيو األب أك الجج 

 ركاية االبغ عغ األب عغ الجج. أحجىسا3

 .(2)ركاية االبغ عغ أبيو دكف الجج كذلظ باٌب كاسع اني3ثال

 3أمثمة تصبيقية عمى الَشػع األكؿ ركاية البغ عغ األب عغ الجج

 .بغ العاصاك عبج هللا بغ عسخ  ىػ هعسخك بغ شعيب عغ أبيو، عغ ججه؛ كججُّ  -1

(، 1099(، )763(، )643(، )523(، )397(، )5فقج كرد في إسشاد حجيث رقع)
(1120( ،)1264.) 

 . ذيخي يجة القُ د بغ حكيع، عغ أبيو، عغ ججه؛ كججه ىػ معاكية بغ حا يْ با  -9

 (.875(، )837) إسشاد حجيث رقع

 .عبج هللا بغ عمي بغ الحديغ عغ أبيو عغ ججه -1

 (.930إسشاد حجيث رقع)
 دمحم بغ ىذاـ عغ أبيو عغ ججه. -1

 .عغ دمحم بغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ججه( 691كضيخ ذلظ في إسشاد رقع )

كسا في  باءعغ اآل بشاءسدمدل باألال لو صمة كثيقة بيحا الشػع أال كىػ كىشاؾ نػع آخخ -7
بيو رياط، عغ حجثشا أبػ شالب عغ أبيو نػاس عغ أ :( فقج جاء فيو52إسشاد حجيث رقع )

 الحجيث...أبيو كاصل، عغ أبيو كاىل، عغ أبيو مجالج بغ ثػر

حجثشا أبي دمحم بغ عيدى، ثشا ججؼ داكد بغ عيدى عغ أبيو عيدى " (455كفي سشج رقع )
 الحجيث. " بغ عمي عغ عمي بغ عبج هللا بغ عباس، عغ ابغ عباسا

أبيو عغ ججه عغ ابغ  إبخاىيع بغ دمحم اإلماـ يحجث عغ ... (538كفي سشج رقع )
                                                           

 (.244( ندىة الشطخ في تػضيح نخبة الفكخ )ص1)
 (.423-421مقجمة ابغ الربلح )ص  (2)
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عباس
(1). 

ىبلؿ بغ العبلء، ثشا أبي، ثشا ججؼ ىبلؿ بغ عسخ عغ أبيو عسخ (859ككحلظ سشج رقع )
 .بغ ىبلؿا

( ... حجثشا إبخاىيع بغ دمحم الذافعي قاؿ: سسعت أبي 925ككسا في إسشاد حجيث رقع)
 .ه رضي هللا عشويحكخ، عغ أبيو، عغ عسخ بغ دمحم بغ عمي بغ أبي شالب، عغ أبيو، عغ جج

  3انيػع الثَ أمثمة تصبيقية عمى الشَ 

 كاألمثمة في ىحا كثيخة جًجا، نحكخ بعزيا:
 .ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو -1

و مغ أكثخ األمثمة السػجػدة في السعجع، فيشطخ: إسشاد حجيث رقع كلعمَّ 
(30،)(282(،)291( ،)359،)(701)، (729) ،(780) ،(784) ،(806)،(834)، (840)، 
(857) ،(975( ،)1006)( ،1052،)(1061)، (1145،) (1185 ،)(1218 ،)(1328.) 

إسشاد عبج الخحسغ بغ القاسع عغ أبيو؛ كأبػه ىػ القاسع بغ دمحم بغ أبي بكخ الرجيق.  -9
 (.1008(، رقع)988(، )251(، )131حجيث رقع)

 (.171إسشاد حجيث رقع )3 ، عغ أبيو(2)خاءذا العُ  ػأب -1

 .(8إسشاد حجيث رقع )3 الؿ عغ أبيودمحم بغ ى -1

 .(93إسشاد حجيث رقع )3 بالؿ بغ سعج، عغ أبيو سعج -7

 العالء بغ عبج الخحسغ، عغ أبيو. -1

( ركاية ابغ أبي العذخيغ بخصو عغ 104(، كأكرد في سشج رقع )101 )إسشاد حجيث رقع
                                                           

إبخاىيع بغ دمحم بغ عمي بغ عبج هللا ابغ عباس بغ عبج السصمب بغ ىاشع أبػ إسحاؽ السعخكؼ باإلماـ. (1) 
 (7/303تاريخ دمذق )ج

خاء(2)  : بزع أكلو كفتح السعجسة كالخاء كالسج الجارمي، قيل اسسو أسامة بغ مالظ بغ قيصع، كقيل أبػ الُعذا
، كقيل يدار، كقيل سشاف بغ بخز، أك بمد كقيل اسسو ببلز بغ يدار، كىػ أعخابي مجيػؿ، كقج عصارد

(، تقخيب 2/383(، كالجخح كالتعجيل)ج4/2344رجح الجارقصشي أنو أسامة. انطخ: السؤتمف كالسختمف)ج
 (.658التيحيب)ص

 مكدػرة ثع ميع. انطخ: اإلصابة كأما أبػه لو صحبة. كججه ِقْيِصع، بكدخ القاؼ كسكػف الياء بعجىا ميسمة 
 (.5/347(، )ج1/367)ج 
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(، 1256) ،(897(، )825(، )280(، )160)العبلء بغ عبج الخحسغ عغ أبيو، أبيو عغ
(1354). 

 عبج هللا بغ بخيجة، عغ أبيو. -4

 ( ابغ بخيجة، كفي923(، )422(،)287ابغ السقخغ في إسشاد حجيث رقع ) اإلماـ ذكخه
، كىحا مغ صسيع الرشاعة عبج هللا بغ بخيجةذكخ اسسو فقاؿ:  (1046(، )535)سشج رقع 

 بًل.الحجيثية حيث بيحا الحكخ أباف اسع ابغ بخيجة، فبل يكػف ميس

( ذكخ فيو عغ الحديغ بغ كاقج، عغ عبج هللا بغ 1046كالسبلحع في إسشاد حجيث رقع)
 .(1)بخيجة، عغ أبيو، كىػ أثبت أسانيج الخخاسانييغ كسا ذكخه الحاكع

 .سالع، عغ أبيو -1

 .(813) ،(853)(، 813) ،(698)(، 363،)(100)إسشاد حجيث رقع 

 (.1351سشج رقع)3 عسخك بغ يحيى، عغ أبيو -2

  أحسج بغ ىذاـ بغ عسار عغ ىذاـ بغ عسار. -10

( ذكخ عغ شيخو أحسج بغ ىذاـ بغ عسار قاؿ حجثشي أبي، ككحلظ 429ففي سشج رقع )
( ذكخ عغ شيخو أحسج بغ عبجهللا بغ ذكػاف أبػ عييشة الجمذقي 430في الدشج الحؼ يميو رقع )

( قاؿ حجثشي أحسج قاؿ حجثشي 431) قاؿ حجثشي أبي عبج هللا بغ ذكػاف، ككحلظ الدشج الحؼ يميو
 .(2)أبي حجثشا ضسخة

حجثشا إبخاىيع بغ دمحم بائيع فقاؿ: آ( جسع بيغ ثبلثة أبشاء يحجثػف عغ 669كفي سشج رقع )
بغ يحيى بغ مشجه، ثشا أبي، ثشا ركح بغ عراـ جبخ، ثشا أبي، ثشا سفياف، عغ ىذاـ، عغ 

 ... الحجيث.أبيو
  

                                                           

 (.56لمحاكع) صمعخفة عمـػ الحجيث  (1)
( َضْسَخة بغ ربيعة أبػ عبج هللا الخممي، اإلماـ، الحافع، القجكة، محجث فمدصيغ، كضسخة: دمذقي األصل، مغ 2)

 ق(.202الثقات السأمػنيغ، تػفي سشة )
(، الجخح 1/135(، تاريخ ابغ معيغ ركاية الجارمي )ج337/ 4ارؼ )جانطخ تخجستو: التاريخ الكبيخ لمبخ

(، تيحيب 325/ 9(، سيخ أعبلـ الشببلء )ج404/ 24( تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج4/467كالتعجيل )ج
 (.280(، تقخيب التيحيب )ص 4/460التيحيب )ج
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 لصائف متفخقة في الدشج الػاحجالسصمب الخابع3 الجسع بيغ 
 3األبشاء عغ األمياتركاية  -أكلا 

 كفيو نػعاف:
 3ركاية البغ عغ أمو -األكؿ

   .-رضي هللا عشيا- ، عغ أـ سمسة عغ الحدغ، عغ أمو

(، كىي 1109(، كإسشاد رقع)536كقج تكخر ىحا اإلسشاد في مػضعيغ مختمفيغ سشج رقع )
خة بخاء معجسة مفتػحة ثع تحتانية يْ خؼ عغ أمو اسسيا خَ الحدغ ابغ أبي الحدغ البرركاية 
 .(1)رضي هللا عشيا ، كىي مػالة أـ سمسةساكشة
 3ركاية البشت عغ أميا -الثاني

عغ ابغ جخيج قاؿ: أخبختشي (: 138كلع نقف إال عمى ىحه الخكاية فقط، ففي إسشاد رقع)
 .(2)-رضي هللا عشيا  – ْيَقةَ حكيسة بشت أميسة، أخبختيا عغ أميا ُأَمْيَسُة ِبْشُت ُرقَ 

 3األعساـ عغ األججاد غركاية األبشاء عغ اآلباء ع -ثانياا

أكرد اإلماـ ابغ السقخغ  جسع بيغ لصيفتيغ مغ لصائف اإلسشاد في إسشاد كاحج؛ حيث قج
جعفخ دمحم بغ سعج بغ دمحم بغ الحدغ  ركاية أبي ( 647في معجسو عمى سبيل السثاؿ سشج رقع )

حجثشي عسي الحديغ بغ الحدغ بغ عصية، قاؿ ، وأبي عغ بغ سعج بغ جشادة العػفيبغ عصية ا
 .(3) عغ أبيو الحدغ، عغ ججه سعج بغ جشادة

 3ركاية اإلخػة بعزيع عغ بعس -ثالثاا

عغ  ،بج هللا بغ عسخ، عغ أخيو عبيج هللا( ذكخ ركاية ع898(، كرقع )155ففي سشج رقع)
 .، عغ ابغ عباس عصاء بغ أبي رباح

 .السبارؾ بغ سعيج، عغ أخيو سفياف عغ أبي الدبيخ( عغ 473ككسا في سشج رقع)

كىي ركاية السبارؾ بغ سعيج بغ مدخكؽ الثػرؼ كىػ ثقة، حجث عغ أخيو سفياف الثػرؼ، 

                                                           

 ( 3/42( انطخ: اإلصابة في تسيد الرحابة)ج1)
 (8/32(، اإلصابة في تسيد الرحابة)ج2/792( انطخ: تاريخ اإلسبلـ )ج2)
 (761( انطخ: تقخيب التقخيب )ص3)
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 (1)ق181كأيزا عغ أبيو، ككانت عشجه أحاديث، مات في أكؿ سشة 

 السبارؾ عغ أخيو سفياف.فأكرد اإلماـ  ابغ السقخغ ىحا الدشج الحؼ فيو ركاية 

 .ىاركف بغ أبي بخدة، عغ أخيو حديغ بغ أبي بخدة( قاؿ... حجثشا 1181كفي إسشاد رقع)
 3ما ركاه أبشاء اإلخػة عغ األعساـ -رابعاا 

عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ حساد بغ مدمع بغ عبج  يأب( ذكخ ركاية 43سشج رقع ) مثالو3
ابغ أخي عيدى بغ حساد زغبة بسرخ، حجثشي عسي  السرخؼ، (2)يبيجِ الخحسغ بغ عسخ الت  

 .غبةعيدى بغ حساد زُ 

الجمذقي  (3)ؼيجِ حِ حجثشا أبػ الحدغ دمحم بغ الحدغ بغ عػف الػَ ( قاؿ: 82كأيزا سشج رقع)
 كأفادنيو أبػ عمي الحافع، حجثشي عسي دمحم بغ الحدغ. ،سشة عذخ كثبلثسائة

شكجر قاؿ: سسعت عسي أبي بكخ بغ السُ إبخاىيع بغ ( قاؿ:... حجثشا 172كفي سشج رقع)
 . دمحم بغ السشكجر

(، كسشج 664(، كسشج رقع )517( كسشج رقع )488(، كسشج رقع )450كاألسانيج التالية، )
 (.1032(، كسشج رقع )1027(، كسشج رقع )907رقع )

 .عغ األخػاؿما ركاه أبشاء اإلخػة عغ األعساـ  -خامداا 

غ األعساـ كركاية األخػاؿ في إسشاد كاحج، كىحه مغ كمدج بيغ ركاية أبشاء األخػة ع
 المصائف السسيدة في األسانيج.

حجثشا أبػ أحسج إسخائيل بغ عبج هللا بغ عيدى بغ يػنذ عغ ( 417) سشج رقعمثالو3 
حجثشي عسي عمي بغ إسخائيل ثشا خالي  ،(4)عسخك ىػ ابغ أبي إسحاؽ الدبيعي بحرغ مشرػر

 .عغ أبيو عيدى عسخكأحسج بغ عسخك عغ أبيو 

                                                           

 (.15/286(، تاريخ بغجاد )ج6/385( الصبقات الكبخػ )ج1)
( الت ِجيبي: بزع التاء السعجسة بشقصتيغ مغ فػؽ ككدخ الجيع كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحت في 2)

 (.3/19لي تجيب كىي قبيمة ندلت مرخ )األنداب جإآخخىا باء مشقػشة بػاحجة، كىي ندبة 
 (1479/ 4( الػحيجؼ: بسيسمة كداؿ. )تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو )ج3)
( حْرُغ َمْشُرػٍر: مغ أعساؿ ديار مزخ لكشو في غخبي الفخات قخب ُسَسْيداط، ككاف مجيشة عمييا سػر 4)

ف، كىػ مشدػب إلى مشرػر بغ جعػنة بغ كخشجؽ كثبلثة أبػاب، كفي كسصيا حرغ كقمعة عمييا سػرا
 (.2/265الحارث العامخؼ القيدي. معجع البمجاف)ج 
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كضع ركاية أبشاء اإلخػة عغ األعساـ  عغ اآلباءما ركاه أبشاء اإلخػة عغ األعساـ  -سادساا 
  3خػاؿ عغ اآلباء في سشج كاحج أيزاكركاية األ

حجثشا إسخائيل، حجثشي عسي ثشا خالي أحسج بغ عسخك عغ أبيو "  (411مثالو3 سشج رقع)
 ."عيدى

سشج رقع ففي  اية عغ األعساـ عغ اآلباء أيزًا،خك كقج تكخرت أسانيجه التي تزع ال
حجثشا أبػ الصيب أحسج بغ "ا عغ عسو عغ أبيو، فقاؿ: الخكاية أيًز  غ فيو أفَّ حيث بيَّ  (485)

 "....غػؼ ثشا عبج هللا بغ سعج الدىخؼ، ثشا عسي، ثشا أبيعبج هللا بغ دمحم بغ عبج العديد البَ 
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بَج كركاية  السصمب الخامذ3  األْقخافالُسجا
مغ  القخيغ مغ الخكاة كىي: " ركاية األقخافإف الخكاية بيغ الخكاة اتخحت أشكااًل، فسشيا: 

كىحه حاصمة بكثخة في الخكاة، كخكاية ، خ في الصبقة أك الذيػخ كالتبلميحيجتسع مع الخاكؼ اآلخ
  سفياف الثػرؼ عغ شعبة بغ الحجاج، كركاية شعبة عغ الثػرؼ.

ة األقخاف إذا ركػ القخيشاف أحجىسا عغ اآلخخ يدسػنيا )السجبج(، ىحه الرػرة مغ ركايك 
كتجج كحلظ ركاية القخيغ عغ قخيشو دكف ركاية اآلخخ عشو، ككقػعو أكلى، لكغ )السجبج( ألصف 

 .(1)"الرػرتيغ

مت أسانيجه ركاية األقخاف، كركاية األقخاف مغ الفػائج اإلسشادية السيسة في عمـػ تخمّ 
 عشج كبار السحجثيغ أمثاؿ البخارؼ. الحجيث، حيث ضيخت

ـُ الُبخارؼ   مػفق عبج القادر: قاؿ ، قرب "صحيحو"في  (رحسو ّللاَُّ تعالى)"ناؿ اإلما
بق في الكذِف عغ األسانيِج الُسختمفِة، كاألساليب الستشػعِة في ركايِة األحاديِث، كلعلَّ عشايتو  الدَّ

انًا ساشعًا عمى الحَّكؽ الحجيثيِّ الحؼ كاف يتستع بو ىحا بخكاية األقخاف تسثل أنسػذجًا مستازًا، كبخى
عمى ركاية األقخاف، كىي فائجة ِمَغ الفػائج  "صحيحو"لحا رأيشا أف نحكخ أمثمًة مغ  ؛اإلماـ

اإلسشاديَِّة السختمفة التي يحفل بيا ىحا الكتاب العطيع، كالتي ُتزفي عشاصخ عمسيَّة في مجاؿ 
االستصبلع لجػ الباحثيغ الستأصميغ الحيغ ُيجركػَف السفيػـ الػاسع  تػثيق الش رػِص، كتقػؼ حبّ 

 .(2)ليحِه األسانيج.."

 ىحايخاد ىحه الفػائج اإلسشادية، فشجج إكقج اقتجػ اإلماـ ابغ السقخغ باإلماـ البخارؼ في 
بو  ، ككحلظ اإلماـ البخارؼ بػب"ياتسا األعساؿ بالش ِّ إنَ " :ذكخ حجيث في السعجع؛ حيث رشيعال

 .(3)صحيحو

كركاه اإلمػػاـ البخػػارؼ عػػغ يحيػػى بػػغ سػػعيج األنرػػارؼ ودمحم بػػغ إبػػخاىيع التيسػػي كعمقسػػة بػػغ 
 ، ككحا اإلماـ ابغ السقخغ ركاه عشيع.أبي كقاص الميثي عغ عسخ بغ الخصاب 

                                                           

 (92/ 1انطخ: تحخيخ عمـػ الحجيث )ص (1)
 (.38( السجبج كركاية األقخاف )ص2)
 (.1( صحيح البخارؼ حجيث رقع )3)



147 

  

مغ تبع  اثشاف، ك (1)لحلظ مغ الفػائج اإلسشادية أنو اجتسع في الدشج ثبلثة مغ التابعيغ
عغ الدىخؼ، عغ جسع بيغ أربعة مغ التابعيغ فأكرد الدشج  (822كفي سشج رقع ) ،(2)األتباع

، .. الحجيث، عخكة، كسعيج بغ السديب، كعمقسة، عغ عبيج هللا بغ عبج هللا، كميع عغ عائذة 
فكاف الدىخؼ دمحم بغ مدمع بغ شياب تابعي، ركػ عغ عخكة بغ الدبيخ تابعي، كسعيج بغ 

، غ قيذ تابعي، كاألربعة َرككا عغ ُعبيج هللا بغ عتبة بغ مدعػدالسديب تابعي، كعمقسة ب
كالمصيفة اإلسشادية فييا أنَّو جسع بيغ ىؤالء التَّابعيغ في الخكاية؛ كىي ركاية األقخاف، عغ عبيج 

 . (3)ق(ػ99، كىػ مغ التَّابعيغ كمغ فقياء السجيشة السعتبخيغ مات )هللا بغ عتبة بغ مدعػد 

حجثشا أحسج، ثشا أحسج بغ دمحم بغ حشبل، ثشا دمحم بغ جعفخ، ثشا ( قاؿ: 481كفي إسشاد رقع)
ففي ىحا اإلسشاد ركاية شعبة عغ شعبة، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ أبي سشاف، عغ سعيج بغ جبيخ، 

 سفياف الثػرؼ كىي مغ ركاية األقخاف، كسا قاؿ السدؼ في تيحيبو.

، كركػ (4)ْبغ الحجاج، كىػ مغ أقخانو شعبةفقج ذكخ السدؼ في تخجسة سفياف: ركػ عغ: 
 .(5)عشو أيًزا، كفي تخجسة شعبة ركػ عغ: سفياف الثػرؼ كىػ مغ أقخانو، كرػ عشو أيًزا

  

                                                           

بغ إبخاىيع بغ الحارث  ( قاؿ الحافع ابغ حجخ: يحيى بغ سعيج األنرارؼ مغ صغار التابعيغ، كشيخو دمحم1)
ابغ خالج التيسي مغ أكساط التابعيغ، كشيخ دمحم عمقسة بغ كقاص الميثي مغ كبارىع، ففي اإلسشاد ثبلثة مغ 

 (.1/10التابعيغ في ندق.) فتح البارؼ: ج 
ىػ، يحيى بغ أيػب الغافقي، مغ كبار أتباع التابعيغ 204( إسحاؽ بغ الفخات مغ صغار أتباع التابعيغ 2)

 ىػ.168
 (.2/1137( تاريخ اإلسبلـ )ج3)
 (.157/ 11( تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج4)
 (.482/ 12( السرجر الدابق )ج5)
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 3 الرشاعة الحجيثية في التعميق عمى األسانيجالخابع السبحث 
 

 كفيو مصمباف:

 
 ج.السصمب األكؿ3 تعميقات اإلماـ ابغ السقخئ الرادرة عشو عمى األساني

 
 التعميقات السشقػلة عغ شيػخو أك مغ فػقيع عمى اإلسشاد. السصمب الثاني3
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شاعة الحجيثية في الَتعميق عمى األسانيجالخابعالسبحث   3 الر ِّ
و يعمق أحيانًا عمى مغ خبلؿ االستقخاء لسعجع اإلماـ ابغ السقخغ، كتتبع أحاديثو الحطشا أنَّ 

 لسحجثيغ في مرشفاتيع. األسانيج؛ بتعميق عمسي كدائخ أفعاؿ ا

كسشبيغ ىحه التعميقات باألمثمة التصبيقية عمى ذلظ؛ كإف كشا قج تعخضشا لبعزيا خبلؿ 
 مباحث ىحه الخسالة.

 السصمب األكؿ3 تعميقات اإلماـ ابغ السقخئ الرادرة عشو عمى األسانيج
 تشػعت تعميقات اإلماـ ابغ السقخغ فسشيا:

 3سشادبياف غخابة اإل -أكلا 

ىحا الحجيث غخيب مغ حجيث شعبة عغ سعيج، وهللا ": بعجه ( قاؿ32سشج رقع) لو3مثا  
 .(1)"بو أعمع، ما كتبشاه إال عغ ىحا الذيخ، ككاف مػثػقاً 

 شيخو ال يؤثخ، وهللا أعمع. عغالتفخد أف " يذيخ إلى بو  ككأنَّو بقػلو: "ككاف مػثػقاً 

 ة في بياف الغخيب.كسشتكمع عغ بياف الغخابة في مبحث الرشاعة الحجيثي 
 3محاكختو الحجيث مع شيخو أبي عخكبة لسعخفة نػع الحجيث -ثانياا 

حجثشا فقاؿ  عخكبة ىحا الحجيث، ا( ذكخ اإلماـ ابغ السقخغ شيخو أب446ففي سشج رقع) 
أبػ الصيب أحسج بغ عبيج هللا بغ يحيى بغ صاحب الجارمي ثشا سيل بغ صالح، ثشا أبػ عامخ 

، عغ أبي ىخيخةالعقجؼ، ثشا سفياف  ُجالا ماَخ رفعو "  الثػرؼ، عغ األعسر، عغ أبي حاـز أاَف را
ى لاُو فاُغفِّخا لاوُ  قا ى لاُو فادا ُث، فاشاداعا ُخَفُو فااْستاقا ْميا ماى راْأسِّ قامِّيبٍّ يا ْمبٍّ عا  فبيغ لو نػع الحجيث ،(2)"بِّكا

عغ أبي عامخ مػقػفًا، كأبػ  ،(3)شجارفقاؿ: حجثشاه بُ  مخفػعًا، بعج أف ساقو عغ أبي ىخيخة 
 كىػ أحج رجاؿ اإلسشاد.  قجؼّ عامخ ىػ العَ 

  

                                                           

 (.40( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
(. ككانت 2244(، كمدمع، حجيث رقع )6009(، )2466(، )2363(، )173البخارؼ، حجيث رقع ) أخخجو( 2)

 مغ ألفاظ البخارؼ كمدمع.ركاية ابغ السقخغ بألفاظ قخيبة 
(، 6/156( دمحم بغ بذار بغ عثساف العبجػ، أبػ بكخ البرخػ، ُبشجار، كالبشجار ىػ الحافع. تاريخ اإلسبلـ )ج3)

 (. 152، 151معجع ابغ السقخغ)ص 
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 3كنفي التفخد معخفتو بأسانيج األحاديث -ثالثاا 

، (1)حجثشا أحسج بغ عمي بغ عياش اْلَباِلِديّ "( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 463سشج رقع) ففي
مي، ثشا سميساف، مػلى الذعبي، ىكحا اْلَباِلِدّي، ثشا خالج بغ يديج البج بالخقة ثشا أحسج بغ بكخ

، "قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ميع عغ أنذكإنسا ىػ سُ  ا ياُسخُّ جا ْع أاحا م ِّي فاالا ياجا ُجُكْع ُيرا افا أاحا إِّذاا كا
ا الَتْدمِّيعُ  تاْحمِّيُميا ةِّ الَتْكبِّيُخ، كا يُع الَرالا  .(2)"تاْحخِّ

، كبيغ القمب في "ه عمى ىحاحجث بيحا الحجيث غيخُ ": فقاؿ عميو ابغ السقخغ  ق اإلماـ فعمّ 
ْعِبيِّ اإلسشاد فقاؿ:  ، كمػلى الذعبي ُسميع (3)كليذ سميساف يخكؼ عغ أنذ ُسَمْيٌع َمْػَلى الذَّ

، كأما ابغ عجؼ فقاؿ: كمقجار ما يخكيو قميل مغ (5)، كقاؿ الشدائي: ليذ بثقة(4)ضعفو ابغ معيغ
   .(6)شكخ، كإنسا عيبت عميو األسانيجاألحاديث كليذ لو متغ ي

حجثشا أحسج بغ عبيج بغ األصبغ الحخبي  فقاؿ: خخآكشخيق  خخآكذكخ ركاية  عغ شيخ  
ثشا أبػ اآلذاف عسخ بغ إبخاىيع ثشا سػيج بغ عبج هللا، ثشا أبي، عغ الدجؼ بغ  ،الحخاني، بيا

قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى  يحيى، عغ زيج بغ أسمع، عغ عبج الخحسغ بغ أبي سعيج، عغ أبيو
اتِّْموُ "هللا عميو كسمع:  ْمُيقا ْيوِّ، فاإِّْف أاباى فا ا ياُسخُّ باْيغا ياجا جا عا أاحا م ِّي فاالا ياجا ُجُكْع ُيرا افا أاحا  (7)"إِّذاا كا

                                                           

يػرة بفتح الباء السشقػشة بػاحجة ككدخ البلـ كالديغ السيسمة، ىحه الشدبة الى بالذ كىي مجيشة مذ: الباِلدى (1)
 ( 2/56. األنداب)بيغ الخقة كحمب

بَلِة " :( صجر الحجيث2) إذا كاف أحجكع يرمي فبل يجع أحجًا يسخ" ركاه مدمع كغيخه، كلكغ عجده" َتْحِخيُع الرَّ
التَّْكِبيُخ، َكَتْحِميُمَيا التَّْدِميع"، كلعمو أراد أف يذيخ ىشا إلى ادخاؿ حجيث في حجيث كىحه في حجىا عمة، 

 يا بقػلو حجث بيحا الحجيث غيخه عمى ىحا.كأشار إلي
قمت: فيحا حجيث مجخل في حجيث كيؤيج ذلظ ركاية اإلماـ ابغ السقخغ ليحا الحجيث دكف ىحه الديادة، ك 

بَلِة الص ُيػُر، 61( مفرػاًل، كأبػ داكد حجث رقع)3مدمع كحلظ، كالتخمحؼ حجيث رقع ) (، " ِمْفَتاُح الرَّ
 يُخ، َكَتْحِميُمَيا التَّْدِميُع" َكَتْحِخيُسَيا التَّْكبِ 

 كالسخجح لي أنو حجيث ضعيف بيحه الخكاية السجخمة، كعشج فرميا يكػف كسا بيشاه. 
 (3/39( انطخ: السعخفة كالتاريخ )ج 3)
 .(2/196(، الزعفاء لمعقيمي)ج 3/368( انطخ: تاريخ ابغ معيغ ركاية الجكرؼ)ج4)
 .(48( انطخ: الزعفاء كالستخككيغ)ص 5)
 .(4/333( انطخ: الكامل في الخجاؿ )ج 6)

قمت: الحجيث ضعيف اإلسشاد لزعف ُسميع مػلى الذعبي كسا مخ  كخالج بغ يديج البجمي ضعفو ابغ      
 ( 1/647(، كميداف االعتجاؿ)ج 3/430عجؼ. انطخ: الكامل في الزعفاء)ج 

 (، كزيادة "فإف معو قخيغ".506(، كبديادة "فإنسا ىػ شيصاف" )505مدمع كغيخه حجيث رقع ) أخخجو( 7)
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 3تفخد شيػخوبمعخفتو  -رابعاا 

غ حجثشا أبػ صخخة عبج الخحس" ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:1070إسشاد حجيث رقع) مثالو3
يف، َر اب بغ بذيخ، عغ خُ تَّ ػيغ، ثشا عَ بغ دمحم بغ عبج الخحسغ الذامي، ثشا دمحم بغ سميساف لُ ا

   في القشػت: -رضي هللا عشيع-، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمع إحجػ بشي عمي عغ نافع، عغ ابغ عسخ
َليْ " َلشِّي فِّيساْغ تاػا تاػا ، كا ْيتا نِّي فِّيساْغ ىاجا باارِّْؾ لِّي فِّيساا الَمُيَع اْىجِّ ، كا ، كاعاافِّشِّي فِّيساْغ عاافاْيتا تا

تاعاالاْيتا  َبشاا كا ْكتا را ، تاباارا ماْيظا ى عا ي كالا ُيْقزا ، إَِّنظا تاْقزِّ ْيتا َخ ماا قازا قِّشِّي شا ، كا ،  ثع عمق (1)"أاْعصاْيتا
  .(2)"و لع يحجث بو غيخ أبي صخخةإنَّ  قاؿيُ "عميو فقاؿ: 

 3يسلمعخفتو بالس -خامداا 

حجثشا أبػ يػسف يعقػب ( 1344عمق اإلماـ ابغ السقخغ عمى إسشاد حجيث رقع) مثالو3
بأنصاكية، حجثشا دمحم بغ سبلـ، حجثشا عيدى بغ  (3)بغ إسحاؽ بغ عبج الخحسغ العصار السشبجيا

ّـِ َىاِنٍئ اعغ يػنذ، عغ عسخاف بغ سميساف، عغ أبي صالح باذاف  لاَسا : "ْبَشِة َأِبي َشاِلٍب َقاَلْت ُأ
ُسػؿِّ ّللَاِّ  عاْمشاا لِّخا ْتحِّ جا ْػـُ اْلفا ،  كاافا يا كاعااتٍّ ى ثاساافِّ را حا َمى الزُّ ماْيوِّ اْلسااءا ُثَع صا تااراةا، فاأافااضا عا سِّ

ا م ِّييا  .(4)فاساا راأاْيُتُو قاْبُل كالا باْعُج ُيرا
  

                                                           

(، كابغ 1745(، كالشدائي حجيث رقع )464(، كالتخمحؼ حجيث رقع)1425أبػ داكد حجيث رقع ) أخخجو( 1)
 (، كفيو زيادة بعس األلفاظ.1178ماجو حجيث رقع )

أمية قمت: الحجيث رجاؿ إسشاده ثقات إال عتاب: بفتح أكلو الجدرؼ أبػ الحدغ أك أبػ سيل مػلى بشي     
قػؿ اإلماـ أحسج قاؿ: إلى عتاب مختمف فيو كأميل ك (.  380ق. تقخيب التيحيب)ص190صجكؽ يخصئ، 

أرجػ أال يكػف بو بأس، أتى عغ خريف بسشاكيخ أراىا مغ قبل ُخَريف. انطخ: الكامل في ضعفاء 
 (.3/27(، كميداف االعتجاؿ، )ج4/921(، تاريخ اإلسبلـ )ج7/65الخجاؿ)ج 

عبج الخحسغ: بالراد السيسمة آخخه فاء مرغخ ابغ عبج الخحسغ الجدرؼ أبػ عػف صجكؽ  ُخَرْيف بغك    
ريف مختمف فيو (، ككحلظ خُ 193ق. تقخيب التيحيب)ص 137سيء الحفع خمط بأخخة كرمي باإلرجاء 

اء، تقخيب التيحيب الحفع ، خمط بأخخة ، ك رمى باإلرج يءصجكؽ س كأميل إلى قػؿ ابغ حجخ فيو
ميداف  (،3/639(، تاريخ اإلسبلـ)ج4/19طخ: اكساؿ تيحيب الكساؿ،)ج. ان(193)ص

 لسا تقجـ. حدغ(. الحجيث إسشاده 1/654االعتجاؿ)
 (.1070، رقع)(324معجع ابغ السقخغ )ص  (2)
( الَسْشِبجى: بفتح السيع كسكػف الشػف ككدخ الباء السشقػشة بػاحجة كفي آخخىا الجيع، مشبج إحجػ ببلد الذاـ،  3)

 ىا عشى األميخ أبػ نػاس: لػال العجػز مشبج ما خفت أسباب السشية.كإيا
 (.440/  12كقيل بشاىا كدخػ بجػار الذاـ، كسساىا مشبو فعخبيا العخب إلى مشبج. األنداب )ج     

 (. 336(، كمدمع حجيث رقع )3171( ك)357كثخ مغ مػضع حجيث رقع )أالبخارؼ  في أخخجو ( 4)
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 .(1)"يس  عسخاف ىػ العا "قاؿ33 عسخاف بغ سميساف قاؿ3 كفيو 

 3الخكاةبأسساء  معخفتو -ساا ساد

حجثشا ابغ عيذػف قاؿ: سسعت أبي، ثشا دمحم، : قاؿ(، 769إسشاد رقع) حجيث مثالو3
أاْلُت اْبغا ُعساخا حجثشي أبي، عغ سالع، عغ سعيج قاؿ:  ؟  سا خِّ افا فِّي الَدفا مازا ِّ فِّي را عاغِّ الَرْػ

اؿا3  هِّ إَِّل إَِّف ّللَاا تاعا "، ُثَع قااؿا3 "لا تاُرعْ "فاقا باادِّ ى ّللَاُ مِّْغ عِّ يُعػُه، كاىاْل ياْخضا الاى لا ُيكام ُِّفُكْع أاْف لا ُتصِّ
يُعػه  ".جسع حجيثوىػ سالع األفصذ يُ  ؛سالع بغ عجبلف": معمقاً  ابغ السقخغ  قاؿ  ،(2)"أاْف ُيصِّ

كلعل بياف اإلماـ ابغ السقخغ لو حتى ال ييع القارغ أف ىحا ىػ سالع ابغ عسخ فيمـد 
 الصخيق.

كاف مسغ يخػ اإلرجاء كيقمب األخبار كأما قػلو "ُيجسع حجيثو" ألّف ابغ حباف قاؿ فيو:" 
 (3)"كيشفخد بالسعزبلت عغ الثقات

 معخفتو بأماكغ شيػخو كمشازليع -سابعاا 

الحدغ مػسى بغ  يأبعشو شيخو  ابغ السقخغ  اإلماـ قاؿ( 1292إسشاد حجيث رقع) مثالو3
 ".ىحا كاف يدكغ مرخ ككتبت عشو بسكة كبسرخمػسى "الحدغ بغ مػسى: 

 3معخفتو بزبط الذيػخ لمسخكيات -ثامشا

أىسية كبيخة في عمػـ الحجيث؛ فعمييا يقف قبػؿ السخكيات أك ردىا، لو ضبط السخكيات 
 أك التخجيح بيغ ركاتيا.

كمغ ىشا أكرد محاكرة بيغ يحيى بغ معيغ كبيغ أبي سمسة فقاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:   
قجـ عميشا يحيى بغ معيغ البرخة، فكتب عغ قاسع، ثشا دمحم بغ سميساف قاؿ: "جثشا حدغ بغ الح"

ا فبل تغزب. قاؿ: ىات. قاؿ: حجيث أبي سمسة، فقاؿ: يا أبا سمسة إني أريج أف أذكخ لظ شيئً 
 ،الغار لع يخكه أحج مغ أصحابظ كإنسا ركاه بيد عغ أبي بكخ ىساـ عغ ثابت عغ أنذ 

كلع أججه في صجر كتابظ إنسا كججتو عمى ضيخه قاؿ: فشقػؿ ماذا؟ قاؿ: تحمف  ،افكعف ،كحباف
ا فسا فإف كشت عشجؾ فييا صادقً  لي أنظ سسعتو مغ ىساـ قاؿ: ذكخت أنظ كتبت عذخيغ ألفاً 

                                                           

 (.1344، حجيث رقع)(408 ( معجع ابغ السقخغ )ص1)
 (.769، حجيث رقع)(231انفخد بو ابغ السقخغ )ص ( مغ قػؿ ابغ عسخ 2)
ألّف شيخو ابغ عيذػف مجيػؿ  ؛سشاده ضعيف مغ شخيق ابغ السقخغ إ(، ك 1/342السجخكحيغ البغ حباف)ج (3)

 الحاؿ، كانفخاد األفصذ بالسعزبلت كقمب األسانيج.
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في حجيث فسا يشبغي أف ترجقشي فييا كال  كإف كشت عشجؾ كاذباً  ،يشبغي أف تكحبشي في حجيث
إف لع أكغ سسعتو مغ ىساـ وهللا ال  ي بيا، بخة بشت أبي عاصع شالق ثبلثاً ا كتخمتكتب مشيا شيئً 

 .(1)"اكمستظ أبجً 

ليحا الشاقج الفح، كشخيقتو في  ( متيقعرحسو هللا) (2)يحه الخكاية يجج أف أبا سمسةل كالستجبخ
مع  كلحا قاسيا ،معخفة ضبط الخاكؼ كالخكاية معًا، كلحلظ كاف جػابو جػاب الستيقغ مغ ركايتو

مغ  لمحجيث ليجلل عمى تكخار سساعو َبخة وة مغ زكجمخكياتو األخخػ، مع حمفو بالصبلؽ البت
 .انيشَ بغ يحيى عغ ثابت البَ  ىساـ

  

                                                           

 (803ث رقع )( حجي240( معجع ابغ السقخغ )ص1)
ق، تقخيب التيحيب 167( حساد بغ سمسة البرخؼ، ثقو عابج، أثبت الشاس في ثابت كتغيخ حفطو بأخخة مغ2)

 ( 178)ص
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 التعميقات السشقػلة عغ شيػخو أك مغ فػقيع عمى اإلسشاد السصمب الثاني3
 3سؤالتو لذيػخو عغ رجاؿ اإلسشاد -أكلا 

ثشا أحسج ثشا أبػ الحديغ أحسج بغ بغ السقخغ عقبو: "قاؿ اإلماـ ا( 463ففي سشج رقع)
ابي يقػؿ: سسعت يحيى بغ سعيج يعشي صَّ ىاكؼ قاؿ: سسعت عبج الجبار بغ دمحم الخَ سميساف الخَّ 

 القصاف يقػؿ: ما كقع اإلسشاد في رأس رجل إال عبل حتى يخخج. 

فزمو كىػ حخاني، قاؿ ابغ السقخغ: عبج الجبار رجل جميل رأيت أبا عخكبة يثشي عميو كي
كرأيتو أيزا يثشي عمى دمحم بغ يحيى بغ كثيخ الحخاني كيقػؿ: الحجيث مشو ككحلظ عمى أبي 
الحديغ أحسج بغ سميساف كيقػؿ: ما رأيت أثبت مشو، كىػ عشجؼ في عجاد ابغ أبي شيبة في 

أك  متعبجاً  غ ما رأيت بالبرخة أثبت مشو كمغ يحيى بغ حكيع كرعاً مِ الثبت ككحلظ أبػ مػسى الدَّ 
 .(1)"كسا قاؿ

، في حثو عمى تتبع اإلسشاد اإلماـ ابغ السقخغ عغ شيخو في ىحا التعميق نجج نقػالت
 .اً ندبيأك  ًا،صخيحسػاء كاف التػثيق تػثيق رجاؿ اإلسشاد،  العالي، ككحلظ نقػالتو في 

 3عمػ اإلسشاد كندكلوسؤالتو لذيػخو عغ  -ثانياا 

أنا سألت عبجاف ( فقاؿ: "1006عمى إسشاد حجيث رقع) غ ابغ السقخ عمق اإلماـ مثالو3 
 ."عغ ىحا الحجيث، كحجثشي جساعة مغ أصحابشا عغ يحيى بغ صاعج، عغ عبجاف بيحا الحجيث

 3يخو في ضبط الكتابسؤالتو لذ -ثالثاا 

قاؿ أبػ بكخ: قصعػا الػرقة التي "قاؿ ابغ السقخغ: ( 442عقب إسشاد حجيث رقع) مثالو3
 ".جيث مغ كتابيفييا ىحا الح

 3يػخو في بياف أحاديث الخكاة كبياف السيسميغ فيياسؤالتو لذ -رابعاا 

ىكحا حجثشاه، "قاؿ: ( حيث عمق اإلماـ ابغ السقخغ عميو ف1008إسشاد حجيث رقع) مثالو3
كىحا الحجيث مغ حجيث سفياف يعخؼ مغ حجيث أبي عبيجة بغ أبي الدفخ، عغ زيج بغ الحباب، 

أركيغ، ثشا أبػ عبيجة، ثشا زيج، ثشا سفياف، عغ عبج الخحسغ بغ القاسع، عغ حجثشاه حاجب بغ 
، كذكخت حجيث مػسى بغ عبج الخحسغ بغ ميجؼ إلبخاىيع بغ مشجه، فقاؿ: أبيو، عغ عائذة

قج كتبت عغ ىحا الذيخ، كذكختو ألبي فقاؿ: سفياف ىػ عشجؼ ابغ عييشة، كالحجيث يعخؼ بأبي 

                                                           

 (.155( معجع ابغ السقخغ)ص 1)
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ككشت ذكخت قبل ىحا حجيث أبي عبيجة، عغ زيج ألبي عخكبة،  عبيجة، عغ زيج، عغ سفياف،
فقاؿ: حجثشاه أحسج بغ سميساف الخىاكؼ، ثشا زيج، ثشا مالظ عغ عبج الخحسغ بغ القاسع، عغ أبيو، 

 ."عغ عائذة رضي هللا عشيا، كالثػرؼ فبل أعخفو

اد إذا اشتبو كمغ ىشا يطيخ حخص اإلماـ ابغ السقخغ التاـ عمى بياف اسع الخاكؼ في اإلسش
ذلظ عمى شيء فإنسا دؿ بخاك آخخ، كىحا دفع لمعمة الػاردة فيو مغ خبلؿ سؤاالتو لذيػخو؛ كإف 

 يجؿ عمى الدمدمة السخبػشة بيغ الذيخ كالتمسيح؛ كأىسيتيا في مجارسة ىحا العمع. 

قج ا قج درسشا جميا في مباحث ىحه الخسالة، ك شتعميق عمى ىحه األمثمة؛ ألنإلى الكال حاجة 
 ـقسشا بدخد األمثمة التصبيقية سػاء أكانت الرشاعة الحجيثية في األسانيج الحؼ نحغ برجده، أ

صشاعتو في الجخح  ـفي الرشاعة الحجيثية في عمل األسانيج، كمعخفتو بذيػخو كركاة األسانيج، أ
 كالتعجيل فبل داعي لتكخارىا مخة أخخػ.



 

 
 
 
 
 

 الفرل الثالث
قة بالستػف في الرشاعة الحجيثية الستعم ِّ 

معجع ابغ السقخئ 
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 السبحث األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في إيخاد الستػف 
   

 السصمب األكؿ3 إيخاد الحجيث بإسشاده كمتشو كامالا دكف اخترار.

 

 السصمب الثاني3 اخترار متغ الحجيث.

 

 السصمب الثالث3 إيخاد الحجيث كإتباعو بكمسة3 )أك كسا قاؿ(.

 

 د جدء مِّغا الحجيث كإتباعو كمسة تجؿ عمى باقيو.السصمب الخابع3 إيخا

 

 السصمب الخامذ3 تاْكخار متػف الحجيث.

 

 السصمب الدادس3 بياف سبب كركد الحجيث.

 

 السصمب الدابع3 بياف تفديخ الحجيث كغخيب األلفاظ.

 

 السصمب الثامغ3 الرشاعة الحجيثية في السقارنة بيغ الستػف.

 

 ثية في التعميق عمى الستػف.السصمب التاسع3 الرشاعة الحجي

 

 السصمب العاشخ3 الرشاعة الحجيثية في التفديخ بالسأثػر.
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 تػشئة
ألنو  ؛بالدشج أكثخ ىتساـاالا، كلكغ كاف ا كبيخً عمساء الحجيث بالدشج كالستغ اىتسامً  اىتعَّ 

لستغ، فكانت ا إلى ألف الدشج ىػ الصخيق السػصمة ؛عتسج عميوالحؼ يُ محػر الرحة كالزعف 
 د بيغ الدقيع كالرحيح مغ الستػف.يالغاية مغ دراستو كاالىتساـ بو لمتسي

بجراسة ق كاالعتشاء بفشػنو السختمفة؛ سػاء كاف فيسا يتعمّ  إف اىتساـ السحجثيغ بيحا العمع،
شرػص، أك بجراسة التفديخ غخيب األلفاظ، أك بإزالة التعارض الطاىخؼ بيغ األسانيج، أك 

بياف الشاسخ مشو كالسشدػخ، إلى  لظلستػف، كمقارنة الستػف مع بعزيا،  ككحالديادات الػاردة في ا
 ما إلى ذلظ مغ عمـػ الستغ السختمفة عشج السحجثيغ.

األثخ الكبيخ في ترشيفو  ليا لخحمة الكبيخة التي ُكِصف بيا اإلماـ ابغ السقخغ ا كانتف
حة، كاآلثار عغ األئسة لسعجسو، حيث ضسشو األسانيج العالية كالسختمفة، كالستػف الرحي

السحجثيغ، الجامعة بيغ الفقو كالحجيث، برشاعة حجيثية فاؽ بيا أقخانو، كمعاصخيو، ضيخت جميًا 
 في معجسو الجاؿ عمى مكانتو، كعمسو، كمشدلتو بيغ السحجثيغ.

كىي  إلماـ ابغ السقخئ ا في معجعلقدع الستػف غ معالع ىحه الرشاعة الحجيثية ي ِّ با كسشُ 
 كالتالي3
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 كامالا دكف اخترار لسصمب األكؿ3 إيخاد الحجيث بإسشاده كمتشوا
و في معجع اإلماـ ابغ السقخغ لتتبع صشاعتو الحجيثية، فإنَّ  الػاردة كباالستقخاء لؤلحاديث

حجيث بدشجه كمتشو، كيجعمو أصبًل دكف العصف عميو، كىحه الدسة الغالبة ألحاديث  يػرد كلَّ 
 .السعجع، كسشجلل عمييا بأمثمة

بو معجسو فقاؿ: حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ الخبيع بغ  كاف الحجيث األكؿ الحؼ استيلَّ 
في مدجج الحخاـ، كمدجج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمدجج األقرى، حجثشا دمحم بغ  اْلِجيِدؼ  سميساف بغ داكد 

ؿ: قاؿ يحيى بغ سعيج عبج هللا بغ عبج الحكع، أخبخنا إسحاؽ بغ الفخات، عغ يحيى بغ أيػب قا
األنرارؼ: أخبخني دمحم بغ إبخاىيع أنو سسع عمقسة بغ كقاص الميثي يقػؿ: سسعت عسخ بغ 

ْمخِّئٍّ ماا ناػاى "يقػؿ: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:  الخصاب  ، فاساْغ إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ، كاإَِّنساا لِّ
ُتُو لُِّجْنياا ُيرِّ  اناْت ىِّْجخا ماْغ كا ُسػلِّوِّ، كا را ُتُو إِّلاى ّللَاِّ كا ْجخا ُسػلِّوِّ فايِّ را ُتُو إِّلاى ّللَاِّ كا ْجخا ا أاكِّ كااناْت ىِّ يُبيا

خا إِّلاْيوِّ  ُتُو إِّلاى ماا ىااجا ْجخا ا فايِّ َكُجيا  .(1)"اْمخاأاةٍّ ياتادا

ماْيوِّ "قاؿ:  ( عغ عبج هللا بغ بدخ2كحجيث رقع ) َمى ّللَاُ عا اءا أاْعخاابَِّيافِّ إِّلاى الَشبِّي ِّ صا جا
ْيٌخ؟ قااؿا3  ُسػؿا ّللَاِّ، أايُّ الَشاسِّ خا ُجُىساا3 ياا را اؿا أاحا نِّوِّ، فاقا َمعا ياْدأالا سا ُدغا "كا حا ماْغ شااؿا ُعْسُخُه، كا

ُموُ  ا بِّأاْمخٍّ أاتا  "عاسا ْشيا ماَي، فاأاْخبِّْخنِّي مِّ ْت عا ُثخا ِّ قاْج كا ْسالا خاائِّعا اإلِّ ُسػؿا ّللَاِّ إَِّف شا ُخ3 ياا را قااؿا اآْلخا َبُث كا ذا
لَ "بِّوِّ قااؿا3  جا ْكخِّ ّللَاِّ عاَد كا ْغ ذِّ ْشباا مِّ اُنظا را  .(2) "لا يادااُؿ لِّدا

ا  ةا يَ فِّ صا  جا كَ دا تا "، أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ( عغ أنذ3قع )كحجيث ر  يا ْتقا عالا عِّ جا بِّْشتا ُحياي ٍّ كا
ا اقايا جا  .(3)"صا

عي نديل مكة في مدجج الحخاـ، حجثشا ذَ خ حجثشا دمحم بغ خالج بغ يديج البَ  (8كحجيث )
                                                           

( كمدمع حجيث 6689(، كفي أكثخ مغ مػضع في صحيحو كحجيث رقع )1البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 1)
 ( بالمفع نفدو.1907رقع )

(، 3375(، كحجيث رقع )2329(، كالتخمحؼ، حجيث رقع)17698(، ك)17680أحسج حجيث رقع ) خخجوأ( 2)
: كعمق عمييسا تعميقًا كاحجًا فقاؿ: "ىحا حجيث -رضي هللا عشيسا-كقاؿ: كفي الباب عغ أبي ىخيخة، كجابخ 

 حدغ غخيب مغ ىحا الػجو. ".
اإلماـ ابغ السقخغ جسعيسا في حجيث  كاحج، كركاه قمت: اإلماـ التخمحؼ ركاىسا في مكانيغ مشفرميغ بيشسا 

رحسو هللا )(. كالحجيثاف صحيحاف، كإسشادىسا جيج، كصححيسا األلباني 814ابغ حباف حجيث رقع )
 .(تعالى

( كقج ذكخه البخارؼ في أكثخ مغ مكاف بألفاظ متقاربة مبيششا سبب 5169البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 3)
 ( كأيزا ذكخه في أحاديث أخخػ متقاربة مثل البخارؼ.1365رقع ) مدمع حجيث أخخجوالقرة، ك 
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، كيػنذ بغ عبج األعمى قاال: ثشا معغ بغ عيدى، عغ دمحم بغ ىبلؿ عغ (1)غ رزؽ هللامػسى ب
ُسػُؿ ّللَاِّ "قاؿ:  أبيو، عغ أبي ىخيخة  ْيتاُو ُقْسشاا كاافا را َتى إِّذاا أاراادا أاْف ياْجُخلا با ُسػُؿ  حا ياْجُخلا را

 ."(2)ّللَاِّ 

جثشا دمحم بغ ىاركف بغ الييثع أبػ الجػىخؼ بسكة، حجثشا الحدغ بغ عخفة، ح (9كحجيث )
 قاؿ: سئل رسػؿ هللا  غػؿ، عغ نافع، عغ ابغ عسخدارؼ، عغ مالظ بغ مِ حجثشا مخكاف الفَ 

خ ُِّمُو، كالا أاْنيا " : عغ الزب، فقاؿ  .(3)" ى عاْشوُ لا آُكُمُو، كالا ُأحا

 فاألغمب عمى أحاديث السعجع إفخاد كل حجيث كحجه بجكف العصف عميو أك اختراره. 

  

                                                           

( ىكحا كرد اسسو كلعل االسع فيو قمب فيػ "رزؽ هللا بغ مػسى" الشاجي أبػ بكخ، كُيقاؿ: أبػ الفزل البغجادؼ 1)
ق(، أك قبميا بقميل أك بعجىا بقميل. تاريخ بغجاد: 256ق(، كقيل )260اإلسكافي الُكمػذاني مات)

( كىحا الحؼ تخجح لي أنو مغ تبلميح معغ بغ عيدى القداز، 1903(، تيحيب الكساؿ تخجسة)8/437)ج
 كقج كرد في الدشج مجسػعا مع يػنذ بغ عبج األعمى كىػ مغ تبلميح  معغ بغ عيدى أيًزا.

 (.101( سبق تخخيجو )ص 2)
ب َلْدُت آُكُمو كال ُأَحخُِّمو"، ككردت ركاية عشج البخارؼ أيًزا 5536البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 3) ( "الزَّ

مدمع  أخخجو( أيًزا بألفاظ مختمفة، ك 7267( تختمف عغ ىحه الخكاية، كحجيث رقع )5537حجيث رقع )
 ( "كمػا فإنو حبلؿ، كلكشو ليذ مغ شعامي".1944( كركاية مدمع في حجيث رقع )1943حجيث رقع )
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 حجيثالمتغ السصمب الثاني3 اخترار 
تة، سار اإلماـ ابغ السقخغ في اختراره لمستػف عمى شخيقة سابقيو كأصحاب الكتب ا لدِّ

 مسا يجؿ  عمى شػؿ خبختو كقػة اشبلعو، كيسكغ عخض ذلظ في الشقاط التالية:
، يدتعسل كمسة )مثمو سػاء( كالستغ أك في جدءٍّ مِّغا الَدشج الدشجالحجيث في  إذا اتفق -أكلا 

اؽ الحجيث(  3كاستخجميا ثالث مخات، أك )الحجيث(، )ذاكاخا الحجيث(، أك )كسا

مثمو )( اتفقا في الدشج كالستغ فعبخ عغ ذلظ 270)رقع  حجيثك  (269حجيث رقع ) 3مثاؿ
ريغ قاؿ: كاف صجر الحجيث عغ فقاؿ: حجثشا دمحم حجثشا لػيغ، حجثشا شخيظ، عغ أبي حُ  (سػاء

ساى، ":  يباف قاؿ: قاؿ عسخأبي عبج الخحسغ، فدعسػا أنو عغ حبيب بغ ُص  ضاْيُخ اْلُسْؤمِّغِّ حِّ
ْغ ُحُجكدِّ ّللَاِّ  لَ -إَِّل مِّ جا حجثشا دمحم، حجثشا لػيغ، حجثشا دمحم بغ جابخ، عغ أبي  ،(1)"-عاَد كا

أك اتفقا في الستغ مع جدء "، مثمو سػاء ":قاؿ: قاؿ عسخ، (2)غ، عغ َحِبيب بغ ُصْيَبافَ يحر
( حيث اتفقا في الستغ كالتقيا في 677( كحجيث رقع )676قع )مغ الدشج كسا في حجيث ر 

... ثشا الفخيابي، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ مغيخة، عغ إبخاىيع، عغ األسػد، عغ "الفخيابي فقاؿ: 
ِ ءَ َة َكاْشَتَخَط أَْىُمَيا َكاَل َأنََّيا اْشَتَخْت َبِخيخَ ،  عائذة ُء لِّ ": َىا، َفَقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ ساْغ أاْعصاى اْلػالا

لِّيا الش ِّْعساةا  كا ؽا كا رِّ  .(3)"اْلػا

ثشا الفخيابي، ثشا سفياف، عغ مغيخة، بإسشاده مثمو  حجثشا دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة، ثشا أبي،ك 
ي عبج الخحسغ بغ ميجؼ عغ ( حيث التَقػا ف1333، كحجيث رقع ) (1332، كحجيث رقع)سػاء

                                                           

(، 8/159لبخارؼ كتاب الحجكد: باب ضيخ السؤمغ حسى إال في حج أك حق. صحيح البخارؼ )ج( قاؿ ا1)
 كأكرد بعجه حجيث خصبة حجة الػداع ، كىحا الحجيث مغ معانييا.

 (.151( ُصيباف بزع السيسمة. تقخيب التيحيب  )ص2)
ج هللا بغ عسخاف العشدي بغ ابشة ( كالحجيث بدشجه حجثشا أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ عبج الػاحج بغ إبخاىيع بغ عب3)

الييثع بغ مخكاف بجمذق، حجثشي ججؼ الييثع بغ مخكاف، ثشا الفخيابي، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ مغيخة، عغ 
إبخاىيع، عغ األسػد، عغ عائذة، أنيا اشتخت بخيخة كاشتخط أىميا كالئيا، فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الػالء لسغ 

الشعسة". حجثشا دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة، ثشا أبي، ثشا الفخيابي، ثشا سفياف، عغ مغيخة،  أعصى الػرؽ ككلي
 بإسشاده مثمو سػاء.

 كإسشاده جيج خبل شيخ ابغ السقخغ فمع أقع لو عمى تعجيل أكتجخيح.     
سفياف  ( عغ6760البخارؼ في أكثخ مغ مػضع بألفاظ متقاربة كبالمفع في حجيث رقع ) أخخجوكالحجيث     

( كلكغ 1504في أكثخ مغ مػضع كالخكاية القخيبة ىي حجيث رقع ) كأخخجوعغ مشرػر بو، كمدمع كحلظ 
 ( .1/498. انطخ: السحيط في المغة)جمجراىعُ اسع لُؽ: رِ الػَ قمت: الػرؽ ىػ  بجكف لسغ أعصى الػرؽ.
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 شعبة بالستغ نفدو.

ِإفَّ "قي قاؿ: سسعت ابغ ميجؼ يقػؿ: قاؿ شعبة: كرَ حجثشا ىيثع ثشا أحسج الجَّ "كمثالو قاؿ: 
بَلِة َكَعْغ ِصَمِة الخَِّحِع، َفَيْل َأْنُتْع ُمْشَتُيػفَ  ِ، َكَعِغ الرَّ ُكْع َعْغ ِذْكِخ ّللاَّ ثشاه حج ،(1")َىَحا اْلَحِجيَث َيُرج 

أبػ يعمى السػصمي، كأحسج بغ الحدغ بغ عبج السمظ قاال: حجثشا يعقػب بغ إبخاىيع، حجثشا ابغ 
 ."ميجؼ، عغ شعبة مثمو سػاء

كبالشطخ لرشيعو ىحا في إيخاد مثل ىحه األلفاظ  فقج شابو الَّحيغ سبقػه كاإلماـ مدمع في 
(، ككحلظ 2311( رقع)1538( كرقع )26صحيحو في قػلو مثمو سػاء، كداللة ذلظ حجيث رقع)

(، كالشَّدائي في سششو حجيث 5200(، كحجيث رقع)4555اإلماـ أبػ داكد في حجيث رقع )
(، كابغ خديسة 4831(، كحجيث رقع )4521(، كحجيث رقع )4119(، كحجيث رقع)3954رقع)

 في صحيحو، كابغ حباف في صحيحو، ككحلظ أصحاب السعاجع آنحاؾ.

ة في معجع اإلماـ ابغ السقخغ الخترار الستغ كاإلشارة إليو كقج ضيخت الرشاعة الحجيثي
(، ككمسة 99(، ككمسة)كساؽ الحجيث(: عقب حجيث رقع )89بكمسة )الحجيث(: عشج حجيث رقع)

 (.162(، كعقب حجيث رقع)125)كذكخ الحجيث(: عقب حجيث رقع )
كاستخجميا ثالث  يدتخجـ )مثمو(، إذا اتفقا في لفع الستغ مع الختالؼ في الدشج -ثانياا

  3عذخة مخة

ثشا عبج هللا بغ  ،حجثشا أبػ عمي دمحم بغ أبي ىخيخةكمثاؿ ذلظ قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 
عسخ، حجثشا يديج الدىخؼ أبػ دمحم، ثشا أزىخ بغ سعج، كحساد بغ مدعجة، عغ حسيج الصػيل، عغ 

،  أنذ بغ مالظ ْبجا الَخْحساغِّ ْبغا عاْػؼٍّ ما  ُرئِّي، أاَف عا اؿا3  خُ ْيوِّ أاثعا ، فاقا ُصْفخاةٍّ، فاقِّيلا لاُو فِّي ذالِّظا
ا؟ قااؿا3  ْقتايا ْع أاْصجا َكْجُت اْمخاأاةا، فاقِّيلا3 بِّكا ْزفا ناػااةٍّ مِّْغ ذاىابٍّ "تادا حجثشا حدغ، ثشا عبج هللا بغ ، (2)"كا

غ عسخ، ثشا عبج الخحسغ بغ ميجؼ، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ حسيج، عغ أنذ، عغ عبج الخحسغ ب
 .(3)مثمو -رضي هللا عشيسا-عػؼ، 

                                                           

ج: إسشاده صحيح إلى ( كقاؿ الذيخ حديغ أس2647أبػ يعمى السػصمي في مدشجه حجيث رقع )  أخخجو( 1)
 شعبة.

(، 5153(، )5148(، )5072(، )3937(، )3781(، )2049(، )2048البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 2)
(، 1427مدمع حجيث رقع ) أخخجو(، ككميا فييا زيادة مثل أكلع كلػ بذاة، ك 6386(، )5167(، )5155)

 كفيو زيادة أكلع كلػ بذاة.  
 (. 846( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )3)
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باتة بعخفات، حجثشا إبخاىيع بغ إدريذ حجثشا دمحم بغ إسساعيل بغ نُ ( قاؿ: 3كحجيث رقع )
البرخؼ العسي، حجثشا سػيج بغ عبج العديد، حجثشا أيػب يعشي ابغ مدكيغ، كشعبة، عغ قتادة، 

ماْيوِّ " ، عغ أنذ َمى ّللَاُ عا ُسػؿا ّللَاِّ صا عالا أاَف را جا ، كا فَِّيةا بِّْشتا ُحياي ِّ ْبغِّ أاْخصابا َكجا صا َمعا تادا سا كا
ا اقايا جا ا صا يا ْتقا  ."عِّ

 .، عغ سػيج، بإسشاده مثمو(1)بغ مرفىاحجثشاه عبجاف، عغ  قاؿ: 

، حج( 26كحجيث رقع ) ثشا دمحم بغ حاتع بغ شيب، حجثشا عبج هللا بغ َحْسَجَكْيِو اْلَبْغبَلِني 
، حجثشا عبج الخزاؽ، أخبخنا معسخ، عغ الدىخؼ، عغ أنذػ حجثشا أب ْشِجي  أاَف الَشبَِّي " :داكد الدِّ
  ْغفا وِّ اْلسِّ ماى راْأسِّ لا ماَكةا، كاعا خا  .(2)"خدا

، حجثشا عبج الخزاؽ، عغ (3)حجثشاه سعيج بغ ىاشع بغ مخثج، ثشا ُمَؤمَّل( 27كحجيث رقع )
 .معسخ، عغ الدىخؼ، عغ أنذ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مثمو

سبيل السثاؿ ال  ىكاستخجـ ىحا المفع "مثمو" اإلماماف  البخارؼ كمدمع في صحيحييا، كعم
( كحجيث رقع 83( عشج البخارؼ، كحجيث رقع )394(، كحجيث رقع )263)الحرخ ففي حجيث  

(، كحجيث رقع 281( عشج مدمع ، ككحلظ غيخىع مغ األئسة كأبي داكد في حجيث رقع )90)
(، كالشدائي في سششو حجيث 3399(، كحجيث رقع )3378(،  كالتخمحؼ في حجيث رقع )476)

 (.272(، كرقع )65(، كرقع )57رقع )
 3قاؿ3 )بإسشاده مثمو( إذا اتفقا في المفع كالتقيا في حمقة مغ حمقات اإلسشاد -ثالثاا 

( كقج سبق ذكخه قبل قميل، كحجيث رقع 3قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ في حجيث رقع ) كمثالو
 ،حجثشا أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخك بغ الحدغ بغ ىاشع بغ أبي كخب الحسري بيا( قاؿ: 102)

عسخك الحسري، حجثشا بقية، حجثشا األكزاعي، عغ العبلء بغ عبج حجثشا الدكػني سعيج بغ 
، " قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  الخحسغ، عغ أبيو، عغ أبي ىخيخة ْعباافا افا الش ِّْرُف مِّْغ شا إِّذاا كا

افُ  مازا َتى ياْجُخلا را ِـّ حا ياا ْعباافا "فاُكفُّػا عاغِّ الر ِّ افا الش ِّْرُف مِّْغ شا يُّ إِّذاا كا افا اأْلاْكزااعِّ كا ، قااؿا باقَِّيُة3 كا

                                                           

 .دمحم بغ السرفى بغ بيمػؿ الحسري القخشي (1)
ا َنَدَعُو َجاَء َرُجٌل َفَقاَؿ: ِإفَّ اْبَغ 5808البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 2) ( كركاه في أماكغ أخخػ بديادة  "...َفَمسَّ

رقع  مدمع حجيث أخخجو(، ك 4286(، ك)3044(، ك)1846َخَصٍل ُمَتَعمٌِّق ِبَأْسَتاِر الَكْعَبِة َفَقاَؿ: "اْقُتُمػُه" رقع )
 البخارؼ. أخخجو( كلكغ بديادة كسا 1357)

ْبِعي العجمي أبػ عبج الخحسغ الكػفي نديل الخممة أصمو مغ َكْخماف 3) ( ُمَؤمَّل بغ إىاب بكدخ أكلو كبسػحجة الخَّ
 (.555ىػ (. تقخيب التيحيب)ص 254صجكؽ لو أكىاـ مات سشة )
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افُ  مازا َتى ياْجُخلا را شيج حجثشا بيحا الحجيث أبػ عخكبة، حجثشا عبج هللا بغ الجُ قاؿ:  (1)"لا ياُرػـُ حا
 .ا بقية، حجثشي األكزاعي، عغ العبلء، بإسشاده مثموالبرخؼ، حجثش

 ييدتخجـ )نحػه، نحػ ىحا الحجيث(، كاستخجميا حػالي ثسان عشج الختالؼ في المفع -رابعاا 
 مخات3

حجثشا أبػ ىخيخة دمحم بغ عمي بغ حسدة ( فقاؿ: 184كمثاؿ ذلظ: ما أكرده في حجيث رقع)
، حجثشا (3)فق الثقفيػ حجثشا الفزل بغ الس ،(2)سػسيخَ صَ حجثشا أبػ أمية يعشي ال ،األنصاكي ببغجاد

ُجٌل إِّلاى الَشبِّي ِّ قاؿ:  مالظ بغ مغػؿ، عغ شمحة بغ مرخؼ، عغ عبج هللا بغ أبي أكفى اءا را جا
  ،ُِّسػؿا ّللَا اؿا3 ياا را يُع أاْف أاتاعاَمعا  اْلُقْخآفا فاعام ِّْسشِّي ماا ُيْجدِّيشِّ " 3فاقا ْشُو قااؿا3 إِّن ِّي لا أاْستاصِّ ُقْل "ي مِّ

ّللَاُ أاْكباخُ  ْسُج ّللَاِّ، كالا إِّلاوا إَِّل ّللَاُ، َّللاا افا ّللَاِّ، كااْلحا ْػؿا كالا ُقَػةا إَِّل بِّاّلَِلِّ ُسْبحا َد  "، كالا حا ُ عا قااؿا3 ىاحاا ّلِلَِّ
َل فاساا لِّي جا ُسػُؿ ّللَاِّ  ،كا نِّي " قااؿا را ْسشِّي كاعاافِّشِّي كااْرُزْقشِّي كااْىجِّ ب ِّ اْغفِّْخ لِّي كااْرحا  3قااؿا3 "ُقْل3 را

ْيخاا" ْيوِّ خا ا ياجا ْج مالا  .(4)"لاقا

، حجثشا أحسج حجثشا دمحم ( فقاؿ:185كبعجىا أتي بدشج آخخ عغ نفذ الذيخ حجيث رقع )
كليذ  -كيغ، حجثشا سفياف، عغ أبي خالج الػاسصي، عغ إبخاىيع بغ ىاشع، حجثشا الفزل بغ دُ ا

 .فحكخ نحػهقاؿ: جاء أعخابي إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص   عغ عبج هللا بغ أبي أكفى -بالشخعي 

 بغ الحدغ حجثشا أبػ بكخ دمحم( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ 138عشج حجيث رقع) كمثاؿ آخخ3
داز الذيخ الرالح، حجثشا ىبلؿ بغ العبلء أبػ عسخ، حجثشا حجاج، عغ ابغ البَّ  (5)ةدَ بْ بغ أبي خُ ا

 -رضي هللا عشيا– أخبختشي حكيسة بشت أميسة، أخبختيا عغ أميا أميسة بشت رقيقة"جخيج قاؿ: 
ُسػُؿ ّللَاِّ قالت:  افٍّ ياُبػُؿ فِّيوِّ كا  كاافا لِّخا يجا ٌح مِّْغ عِّ ُعُو تاْحتا الَدخِّيخِّ قاجا اُؿ يازا تِّ اْمخاأاٌة ُيقا اءا ، فاجا

                                                           

(، كالتخمحؼ حجيث 2337بالمفع نفدو، كأبػ داكد حجيث رقع ) (،9707أحسج حجيث رقع )أخخجو ( 1)
( كقاؿ: حجيث أبي ىخيخة حجيث حدغ صحيح، ال نعخفو إال مغ ىحا الػجو عمى ىحا المفع، 738رقع)

 (. كالحجيث صححو األلباني.825(، كحجيث رقع )280ابغ السقخغ حجيث رقع )أخخجو ك 
  مغ شخيق ابغ السقخغ. قمت إسشاده جيج 

 (.128سبق تخجستو)ص( 2)
 (.128سبق تخجستو)ص( 3)
( بجكف قػلو 924(، كالشدائي حجيث رقع )832(، كأبػ داكد حجيث رقع )19409أحسج حجيث رقع ) أخخجو( 4)

 (. كقج كرد الحجيث مغ شخؽ أخخػ فيػ حدغ.1809ىحه هلل فسا لي ..، كابغ حباف حجيث رقع )
(، كالشدبة ليا 2/33كساؿ في رفع االرتياب ج تح الداؼ )اإلعجسة كسكػف الباء كف( خبدة بزع الخاء الس5)

 (5/42الخبدؼ كىي ندبة لبيع الخبد)األنداب ج
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ماعْ  خِّباْتُو، فاصاماباُو الَشبِّيُّ فا ةِّ فاذا باذا بِّيباةا مِّغا اْلحا ـ ِّ حا اناْت ماعا ُأ كاُة كا ا باخا كاُة  لايا خِّباْتُو باخا ْجُه، فاقِّيلا3 شا ياجِّ
طاارٍّ أاْك ُجَشةٍّ "قااؿا3  ْت مِّغا الَشارِّ بِّحِّ جِّ اْحتاطاخا  . َأْك َنْحَػ َىَحا.  (1)"لاقا

سسعت دمحم بغ الحدغ قاؿ: سسعت بذخ بغ مػسى يقػؿ: سسعت أبا أسامة يقػؿ: حجثشا 
 .ىذاـ بغ عخكة، فمع أحفع عشو غيخ ىحا

(، 682(، )593ع أيًزا عغ "فحكخ نحػه كما شابييا": حجيث )كُيشطخ في السعج
(1164( ،)1239.) 

فيسا سبق كبالشطخ إلى األمثمة التصبيقية الدابقة الجالة عمى صشيع اإلماـ ابغ  كالخالصة3
السقخغ في معجسو، كججناه في الغالب يذابو األئسة الدتة في صشاعتيع الحجيثية  في مرشفاتيع 

، كىحا كإف دؿَّ عمى شيء؛ فإنَّسا يجؿ عمى مجػ تأثخه بيع، كعمى ثسخة الخحمة في اخترار الستػف 
 .الػاسعة التي اشتيخ بيا اإلماـ ابغ السقخغ شمبًا لحجيث الشبي 

  

                                                           

(، عغ أيػب بغ 32(، عغ دمحم بغ عيدى الصباع، كالشدائي حجيث رقع )24أبػ داكد حجيث رقع ) أخخجو( 1)
ُسشة غخيبة، كأميسة بشت رقيقة (، كقاؿ:" ىحا حجيث صحيح اإلسشاد ك 593دمحم الػزاف، كالحاكع حجيث رقع)

(، مغ 1426صحابية مذيػرة مخخج حجيثيا في الػحجاف لؤلئسة، كلع يخخجاه" كابغ حباف حجيث رقع )
ابغ السقخغ حجيث  أخخجوغ حجاج بغ دمحم السريري بو، ك شخيق يحيى بغ معيغ، كميع مخترًخا ع

 (، مغ شخيق ىبلؿ بغ العبلء عغ الحجاج بغ دمحم بو.138رقع)
لحجيث صححو األلباني بجكف ذكخ قرة شخب البػؿ، كركػ الحجيث بقرتو ابغ أبي عاصع في األحاد كا

 (.3342كالسثاني بدشج رجالو ثقات. انطخ: األحاد كالسثاني البغ أبي عاصع حجيث رقع )
 قمت: الحجيث صحيح.  
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 إيخاد الحجيث كإتباعو بكمسة3 )أك كسا قاؿ( الثالث3السصمب 
نقراف، كمع ىحا حخص العمساء عمى ركاية األحاديث بألفاضيا كسا جاءت دكف زيادٍة أك 

، كأف يتبعيا بمفع أك كسا (1)فقج رأػ بعس العمساء جػاز ركاية الستػف بالسعشى بذخكشيا السعتبخة
ا بالسعشى يشبغي لسغ ركػ حجيثً قاؿ، أك نحػ ىحا، كسا نقل ذلظ ابغ الربلح في مقجمتو فقاؿ: "
، كركؼ ذلظ عغ ابغ فاظاألل غَ أف يتبعو بأف يقػؿ: أك كسا قاؿ، أك نحػ ىحا، كما أشبو ذلظ مِ 

 .(2)مدعػد كأبي الجرداء كأنذ بغ مالظ رضي هللا عشيع

كالرحابة أرباب المداف كأعمع الخمق بسعاني " :قاؿف الخصيب كمسا يجلل عمى ذلظ ما ذكخه
ا مغ الدلل لسعخفتيع بسا في الخكاية عمى السعشى مغ الكبلـ، كلع يكػنػا يقػلػف ذلظ إال تخػفً 

 .(3)"الخصخ

فيو،  كإذا اشتبو عمى القارغ فيسا يقخؤه لفطة فقخأىا عمى كجو يذظ   أؼ ابغ الربلح[]قمت:
قػلو: )أك كسا قاؿ(، يتزسغ  ثع قاؿ: أك كسا قاؿ؛ فيحا حدغ، كىػ الرػاب في مثمو؛ ألفَّ 

 ...ثع ال يذتخط إفخاد ذلظ بمفع اإلجازة ،ا في ركاية صػابيا عشو إذا بافإجازة مغ الخاكؼ كإذنً 
 .(4)"أعمع وهللا

 يكمغ خبلؿ تتبع عسل اإلماـ ابغ السقخغ رأيشا أنَّو يخػ جػاز ركاية الستػف بالسعشى، كف
ىحا يذابو البخارؼ في أنو يخػ جػاز ركاية األحاديث بالسعشى، بخبلؼ اإلماـ مدمع الحؼ ال 

                                                           

دكف لفطو، فإف لع يكغ  (: "إذا أراد ركاية ما سسعو عمى معشاه322قاؿ ابغ الربلح في مقجمتو )ص:  (1)
عالًسا عارًفا باأللفاظ كمقاصجىا، خبيًخا بسا يحيل معانييا، بريًخا بسقاديخ التفاكت بيشيا، فبل خبلؼ أنو ال 

 يجػز لو ذلظ، كعميو أف ال يخكؼ ما سسعو إال عمى المفع الحؼ سسعو مغ غيخ تغييخ.
كأصحاب الحجيث كأرباب الفقو كاألصػؿ،  فأما إذا كاف عالسا عارفا بحلظ فيحا مسا اختمف فيو الدمف

فجػزه أكثخىع، كلع يجػزه بعس السحجثيغ، كشائفة مغ الفقياء كاألصػلييغ مغ الذافعييغ كغيخىع. كمشعو 
 بعزيع في حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأجازه في غيخه.

ػ معشى المفع الحؼ بمغو؛ ألفَّ كاألصح جػاز ذلظ في الجسيع إذا كاف عالًسا بسا كصفشاه، قاشعا بأنو أد
ذلظ ىػ الحؼ تذيج بو أحػاؿ الرحابة كالدمف األكليغ ككثيًخا ما كانػا يشقمػف معشى كاحجا في أمخ كاحج 

 بألفاظ مختمفة، كما ذلظ إال ألف معػليع كاف عمى السعشى دكف المفع".
 (323مقجمة ابغ الربلح ) ص  (2)

 (2/34مع )ج ( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدا3)
 (.323مقجمة ابغ الربلح )ص:  (4)
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 ، كإليظ أمثمة عمى ذلظ.(1)يخػ جػاز ذلظ

 (2)يخؼ جِ ر ػ  بغ عسخ بغ حفز الجُ حجثشا دمحم( قاؿ: "308كمثالو: عشج حجيث رقع )
األصبياني، حجثشا إسحاؽ بغ إبخاىيع شاذاف، حجثشا سعج بغ الرمت، حجثشا مدعخ، عغ العباس 

ُسػؿا ّللَاِّ قاؿ: " ، ريح، عغ زياد بغ عبج هللا الشخعي، حجثشا عسار بغ ياسخبغ ذُ ا أاُلػا را أاَنُيْع سا
  مَِّيةِّ شا اىِّ افا باْيشِّي  ؟ قااؿا3ْيئااىاْل لاَبْيتا فِّي اْلجا ُجُىساا كا ، أاَما أاحا ْيغِّ يعاادا ماى مِّ ْشُو عا قاْج ُكْشُت مِّ ، كا لا

ْيشاايا  ُخ فاغاماباْتشِّي عا ُخ قاْػمِّي، كاأاَما اآْلخا امِّ باْيشاُو سا  ".ؿأك كسا قا ؛(3)"كا

حجثشا أحسج بغ إسحاؽ، ثشا ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "479كمثاؿ آخخ: عشج حجيث رقع: )
ُسػؿا ّللَا3ِّ ماا تاُقػُؿ فِّي  راأاْيُت الَشبَِّي "أبي، ثشا سفياف بغ عييشة قاؿ:  ِّ، فاُقْمُت3 ياا را فِّي اْلساشاا

اؿا3  ، فاقا لِّ كااْلُكَخاثِّ ا "ما أاْكلِّ اْلبارا نااْغ أاكامايا جا باَغ ماْدجِّ ساا قااؿا  "فاالا ياْقخا  ."، أاْك كا

كمغ السفيػـ ليحه الكمسة "أك كسا قاؿ" أفَّ ىحا الحجيث مخكؼ بالسعشى؛ ألف ركاية 
خاةا اْلُسْشكاخاةا " قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:الصبخاني في األكسط  هِّ الَذجا باَغ اْجتاشُِّبػا ىاحِّ ا فاالا ياْقخا ، ماْغ أاْكمايا

ناا جا ْزخااكااتِّ فاالا "أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:   جابخ ، كأيزا عغ(4)"ماْدجِّ هِّ اْلخا ماْغ أاكالا مِّْغ ىاحِّ
ناا جِّ باَغ ماْدجِّ ْشُو باُشػ ياْقخا َسا ياتاأاَذى مِّ ئِّكاةا تاتاأاَذى مِّ ، فاإَِّف اْلساالا ، كااْلُفْجلِّ لِّ ، كااْلبارا 3 الثُّػِّ، كااْلُكَخاثِّ

ـا   .(5)"آدا

عشج اإلماميغ  لقػؿ اإلماـ ابغ السقخغ "أك كسا قاؿ" فإف ىحا الحجيث لو أصكبالشطخ إلى 
حجثشا ا، فخكاه البخارؼ بأكثخ مغ لفٍع كبأسانيج مختمفة مشيا، قاؿ: البخارؼ كمدمع في صحيحييس

عمي بغ عبج هللا، حجثشا أبػ صفػاف عبج هللا بغ سعيج، أخبخنا يػنذ، عغ ابغ شياب، قاؿ: 
                                                           

 (.1/282الشكت عمى مقجمة ابغ الربلح )ج (1)
الُجػرِجيخؼ: "بزع الجيع كالخاء الداكشة بعج الػاك ثع الجيع األخخػ السكدػرتيغ كبعجىا الياء السشقػشة  (2)

كفة كبيخة بأصبياف". باثشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى ُجػرجيخ، كىي محمة معخ 
 (.393/ 3األنداب لمدسعاني )ج

(، قاؿ الصبخاني:  لع يخك ىحا الحجيث عغ مدعخ إال سعيج 7615الصبخاني في األكسط حجيث رقع ) أخخجو( 3)
:  زياد بغ عبجهللا بيحا اإلسشاد،  قاؿ الجارقصشي بغ الرمت، تفخد بو: شاذاف، كال يخكػ عغ عسار إالا

تبخ بحجيثو، كالحجيث لع يخك إال مغ شخيقو ، فالحجيث إسشاده ضعيف لجيالة زياد بغ الشخعي، مجيػؿ  يع
 (.2/91(، ميداف االعتجاؿ)ج 988، تخجسة 1/471عبجهللا الشخعي. سشغ الجارقصشي) ج

 (.7658( السعجع األكسط  حجيث رقع )4)
مختمفة؛ لكشيا في نفذ السعشى، ( كأكثخ مغ ركاية عشج الصبخاني بألفاظ 191( السعجع األكسط حجيث رقع )5)

(، كالحجيث ركاه 8550، 6074، 4690،5513، 613، 554كأسانيج مختمفة مثبًل انطخ: حجيث رقع )
 (.563مدمع رقع)
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كالا ُثػماا ماْغ أا "قااؿا3   ملسو هيلع هللا ىلصزاعاعا عاغِّ الَشبِّي ِّ  -رضي هللا عشيسا-بغ عبج هللا  اً جابخ  فَّ أحجثشي عصاء، 
ْمياْعتادِّْلشاا الا فا نااأاْك بارا جا ْؿ ماْدجِّ كألفاٍظ مختمفة، كميا تفيج  ، ككحلظ االماـ مدمع بأسانيجَ (1)"، أاْك لِّياْعتادِّ

أبػ بكخ بغ أبي ( حجثشا 563)فقاؿ: في حجيث رقع  السعشى، كميا عغ جابخ بغ عبج هللا 
ى " ، قاؿ:، عغ أبي الدبيخ، عغ جابخ(2)ػائيتَ سْ شيبة، حجثشا كثيخ بغ ىذاـ، عغ ىذاـ الجَّ  نايا

ُسػُؿ هللاِّ  لِّ كااْلُكَخاثِّ را ُة، فاأاكا ، عاْغ أاْكلِّ اْلبارا اجا ْتشاا اْلحا هِّ ، فاغامابا اؿا3 ماْغ أاكالا مِّْغ ىاحِّ ا، فاقا ْشيا ْمشاا مِّ
ْنُذ  ْشُو اإلِّ َسا ياتاأاَذى مِّ ئِّكاةا تاأاَذى، مِّ ناا، فاإَِّف اْلساالا جا باَغ ماْدجِّ خاةِّ اْلُسْشتِّشاةِّ، فاالا ياْقخا ، فالحجيث (3)"الَذجا

 مغ ركاية اإلماـ ابغ السقخغ صحيح، كرجاؿ إسشاده ثقات. 

  

                                                           

 .( كميا عغ جابخ 5452،7359، 855، 854،  5452البخارؼ حجيث رقع)  أخخجو( 1)
 (.573ثشاة ثع مج. )تقخيب التيحيب ( الجستػائي: بفتح الجاؿ كسكػف الديغ السيسمتيغ كفتح الس2)
 (.564، 563) :مدمع حجيث رقع أخخجو( 3)
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 باقيو 3 إيخاد جدء مِّغا الحجيث كإتباعو كمسة تجؿ عمىالسصمب الخابع
 قالت: -رضي هللا عشيا-( حجيث  فاشسة بشت قيذ 973فقج أكرد في حجيث رقع )

" ِ بَلُة َجَساَعٌة، َفاْجَتَسَع الشَّاُس، َكَفِدُعػا، َفَرِعَج َرُسػُؿ ّللاَّ ي إِّن ِّ " اْلِسْشَبَخ َفَحِسَج ّللاََّ َكَقاَؿ: ُنػِدَؼ الرَّ
لاكِّغْ  ُعُكْع لِّخاْغباةٍّ كالا لِّخاْىباةٍّ كا كِّبا اْلباْحخا  لاْع أاْجسا ، زاعاعا أاَنُو را يٌع الَجارِّيُّ َجثاشِّيوِّ تاسِّ يثاا حا جِّ فاحاكاخا  ،(1)حا

ةِّ بُِّصػلِّوِّ  َداسا يثا اْلجا جِّ  ."حا

أخبخنا أبػ بكخ بغ عبج هللا بغ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "192خخ: حجيث رقع)كمثاؿ آ
سخاف، رمي، حجثشا عباد بغ صييب، حجثشا أشعث بغ عبج السمظ الحَ أبي الثمج، حجثشا إبخاىيع األَ 

ُب الَشارِّ "قاؿ:   يح كغيخىسا، عغ أبي غالب، عغ أبي أمامةبَ كالخبيع بغ ُص  ػاارُِّج كِّالا  .(2)"اْلخا

قاؿ أبػ بكخ إلى ىاىشا حجثشا ىحا الذيخ، كحجثشا دمحم بغ سعيج ثع عقب عميو فقاؿ: 
، حجثشا عبيج هللا بغ معاذ، عغ أبيو، عغ أشعث (3)الحخاني الحافع، حجثشا دمحم بغ دمحم الجُحكِعىّ 

 .حجيثعغ أبي غالب، عغ أبي أمامة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بصػلو لجؼ كىػ مخترخ قاؿ: كذكخ ال

كفي اختراره ىحا لمحجيث شابو االماـ مدمع في اختراراتو لمستػف، كالصبخاني حيث ركػ 
 .(4)الحجيث في السعجع األكسط بشفذ شخيقة اإلماـ ابغ السقخغ 

أك إيخاد جدء مغ الحجيث، كإتباعو بكمسة الحجيث، أك كذكخ الحجيث، كمثالو حجيث رقع 
افا ّللَاِّ "( قاؿ: 125) شااتٍّ ماْغ قااؿا ُسْبحا دا ، ُكتِّبا لاُو عاْذُخ حا هِّ ْسجِّ بِّحا ككأنو يذيخ ، كذكخ الحجيث ،" كا

 .(5)، كإنو جدٌء مغ حجيث شػيلإلى اخترار ىحا الستغ

  
                                                           

 (.2942مدمع حجيث رقع ) أخخجو( 1)
 (.91( سبق تخخيجو )ص 2)
ي جسع جحع، كلعل كالج ( بزع الجيع كالحاؿ السعجسة كفي آخخىا العيغ السيسمة، ىحه الشدبة إلى الجحكع، كى3)

 (3/226السشتدب إلييا أك بعس أججاده كاف يبيع الجحكع)ج
 (.2289( السعجع األكسط  حجيث رقع )4)
( فقاؿ: "اذكخكا هللا، مغ قاؿ سبحاف هللا كبحسجه، 2418الصبخاني  في مدشج الذامييغ حجيث رقع ) أخخجو( 5)

ألف كمغ زاد زاده هللا، كمغ استغفخ غفخ هللا  كتب لو عذخ حدشات، كمغ عذخة إلى مائة كمغ مائة إلى
هللا، كمغ أعاف عمى خرػمة بغيخ عمع فقج باء  لو، كمغ حاؿ شفاعتو دكف حج مغ حجكد هللا فقج ضادّ 

الخباؿ حتى يأتي بالسخخج، كمغ مات  غبدخط مغ هللا حتى يشدع، كمغ قحؼ مؤمشا أك مؤمشة حبذ في رد
 قيامة، ليذ ثع درىع كال ديشار".كعميو ديغ اقتزي مغ حدشاتو يـػ ال

 .قمت: إسشاده جيج مغ شخيق ابغ السقخغ    
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 خار متػف الحجيثكْ 3 تا الخامذالسصمب 
يكخر الحجيث إما بشفذ  فإنَّو ؛ابغ السقخغ اإلماـ التصبيقية لسعجع  كمغ خبلؿ الجراسة

اإلماـ مدمع أك بديادات في الستغ، أك بسعشى الحجيث؛ لكغ ليذ في مكاف كاحج كسا فعل  المفع،
، فكاف كسا ىػ صشيع اإلماـ البخارؼ  قة مغ معجسو، كلكغ في أماكغ متفخِّ كاإلماـ الشَّدائي

  .كبأسانيج مختمفة ،لذيػخوألحاديث يخاده إحدب  خاركْ التَّ 
 3مفع نفدولتاْكخار الستغ با -أكلا 

إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ، (: "1لقج كخر اإلماـ ابغ السقخغ الستػف في معجسو، فالحجيث رقع)
ْمخِّئٍّ ماا ناػاى  اناْت كاإَِّنساا لِّ ماْغ كا ُسػلِّوِّ، كا را ُتُو إِّلاى ّللَاِّ كا ْجخا ُسػلِّوِّ فايِّ را ُتُو إِّلاى ّللَاِّ كا ْجخا اناْت ىِّ ، فاساْغ كا

خا إِّلاْيوِّ  ُتُو إِّلاى ماا ىااجا ْجخا ا فايِّ َكُجيا ا أاكِّ اْمخاأاةٍّ ياتادا يُبيا ُتُو لُِّجْنياا ُيرِّ ْجخا  نفدو المفعب"، كخره مختيغ ىِّ
 (، كالحجيث صحيح.1283(، كرقع )1160الو حجيث رقع)، كمثبغ الخصاب عغ عسخ 

لاكِّْغ (، قاؿ: "213ككحا كخر اإلماـ ابغ السقخغ حجيث رقع ) ْمعا اْنتِّدااعاا كا إَِّف ّللَاا لا ياْشدُِّع اْلعِّ
ْبسِّ اْلُعماسااءِّ  ْمعا بِّقا ا ُجَيالا ، اَتخا قا عاالِّعٌ ، فاإِّذاا لاْع يابْ ياْقبُِّس ىاحاا اْلعِّ ، فاُدئُِّمػا حا الَشاُس ُرُءكسا

مُّػا مُّػا كاأاضا ُحكا بِّالَخْأيِّ فازا  .الحجيث، "(1)فااْستاْحياْػا أاْف ياُقػُلػا لا ناْعماُع، فاأاخا

 (،1328(، )1149(، )729(، )691(، )690(، )540(، )325كخه في رقع )فح
 .-رضي هللا عشيسا- عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ عبج هللا بغ عسخك، كميع (1061)

 ركاه ، حجيث أبي ىخيخة كالحجيث لو شػاىج أخخػ عشج غيخ اإلماـ ابغ السقخغ، مغ 
 كأما حجيث عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب، (8737) ،(6403الصبخاني في "األكسط"  بخقع: )

 ،كأما حجيث عائذة بشت أبي بكخ الرجيق، (459الصبخاني في "الرغيخ" بخقع: ) أخخجو 
 (.104، 81) : بخقع البدار في "مدشجه" أخخجو، رضي هللا عشيسا

ْكُتػبا " :(22ككحلظ حجيث رقع)  ةا إَِّل اْلسا الا ُة فاالا صا " فقج كخر متغ ىحا ةا إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا
 . (2)الحجيث ثبلث عذخة مخة في معجسو، مع اختبلٍؼ في شيػخو

 3كالسعشى كاحج بألفاظ مختمفةخار الستغ كْ تا  -ثانياا

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ أحسج بغ أحسج بغ األثـخ السقخغ البغجادؼ "( قاؿ: 238كحجيث رقع)
                                                           

 (.2673( كمدمع حجيث رقع)7307(، ك)100البخارؼ حجيث رقع) أخخجو( 1)
(. فقج كخره عغ عسخك 1306(،)1303()376(، )77(، )51(، )40( انطخ: معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )2)

 (.90قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الحجيث. كقج سبق تخخيجو )ص   بغ ديشار، عغ عصاء عغ أبي ىخيخةا
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، أف  عػف، عغ نافع، عغ ابغ عسخ بالبرخة ثشا أحسج بغ مشرػر، ثشا أبػ عاصع، عغ ابغ
لْ "الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ْمياْغتادِّ لْ " كفي مػضع آخخ: ،(1)"ماْغ أاتاى اْلُجُسعاةا فا ْمياْغتادِّ "، ماْغ رااحا اْلُجُسعاةا فا

لْ "آخخ:  كفي ْمياْغتادِّ ْشُكْع إِّلاى اْلُجُسعاةِّ فا اءا مِّ  .(2)"ماْغ جا

(، 1156(، )765( )703(، )674(، )588(، )314(، )311كيشطخ حجيث رقع: )
(1195( ،)1349). 

 3اكزيادات عميي بألفاظ مختمفةف ػخار الستكْ تا  -ثالثاا

إفَّ َتْكخار الستػف في معجع اإلماـ ابغ السقخغ كاف في أكثخ مغ حجيث، كقج مخَّ معشا قبل 
قميل، فبيشا بعزو؛ كلكشو في ىحه الشقصة كاف التكخار مع زيادات في الستػف السكخرة، كىحا قسة 

ىحا  ْيغَيبِ  الرشاعة الحجيثية السعخكفة، إذ تجؿ عمى مكانة اإلماـ ابغ السقخغ الحجيثية، كلكي
 األمخ جمًيا ال ُبجَّ مغ ذكخ األمثمة عمى ذلظ. 

 قاؿ: سسعت الشبي   عبج الخحسغ بغ َسُسَخةَ ( كىػ حجيث 802رقع) حجيثمثالو 
ا"يقػؿ:  ا ُككِّلا إِّلاْييا أالايا مااراةا، فاإَِّف ماْغ سا الا تاْدأاؿِّ اإلِّ ماْييا يغا عا ا ُأعِّ لاْع ياْدأاْليا ا كا ماغِّ اْبُتمِّيا بِّيا "، ، كا

(: 293..."، كزاد في آخخ حجيث رقع)يا عبج الخحسغ": (، زاد في أكلو مع207رقع) حجيثكفي 
مااراةا " ْبجا الَخْحساغِّ لا تاْدأاؿِّ اإلِّ ا ياا عا ا، كاإَِّنظا إِّْف ُتْعصايا ماْييا ْيخِّ ماْدأالاةٍّ ُتعااُف عا ا عاْغ غا َنظا إِّْف ُتْعصايا ، فاإِّ

ا، فاكاف ِّْخ عاْغ ياسِّ  ْشيا ْيخاا مِّ ْيخاىاا خا ، فاخاأاْيتا غا ماى ياسِّيغٍّ ماْفتا عا ا، كاإِّذاا حا َكُل إِّلاْييا ، كااْئتِّ عاْغ ماْدأالاةٍّ ُتػا يشِّظا
ْيخٌ اَلحِّ  (، ككأنو جسع ألفاظ الحجيث 1366، ككحا زاد في أكلو كآخخه في حجيث رقع )(3)"ي ُىػا خا

( ذكخ فيو  محاكرة بيغ الرحابي عبج 1036كميا في ىحا الستغ، كفي نفذ حجيث االمارة رقع )
 كالتابعي  الحدغ البرخؼ بيشت سبب إيخاد الحجيث.   الخحسغ بغ َسُسخة 

قالت:  -رضي هللا عشيا  – حجيث عغ  ُبْدَخَة ِبْشِت َصْفَػافَ ( 1125مثالو: حجيث رقع)ك 
َضأْ : "قاؿ رسػؿ هللا  ْمياتاػا ُو، فا  قاْبلا  ( "...163، كزاد في آخخه كسا حجيث رقع)(4)"ماْغ ماَذ فاْخجا

                                                           

 (، كغيخىع844(، كمدمع رقع )919(، كرقع )894البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو (1)
 (.894( كمدمع رقع )894(، كرقع )877البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (2)
 (.1652(، كمدمع رقع )7147(، ك)7146(، ك)6722(، كرقع )6622يث رقع)البخارؼ حج أخخجو (3)
(، التخمحؼ بمفع:" مغ مذ ذكخه فبل يرل 181(، كأبػ داكد حجيث رقع )752الجارمي حجيث رقع ) أخخجو (4)

حتى يتػضأ" كقاؿ:  كفي الباب عغ أـ حبيبة، كأبي أيػب، كأبي ىخيخة، كأركػ ابشة أنيذ، كعائذة، 
، كقاؿ: ىحا حجيث حدغ صحيح، ىكحا ركػ غيخ كاحج ج بغ خالج، كعبج هللا بغ عسخك، كجابخ، كزي

 مثل ىحا، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ُبدخة.=
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م ِّيا   ".أاْف ُيرا

 ـ حبيبةأفكاف عغ  -رضي هللا عشيا  –دخة غيخ بُ خ ذكا أؼ الستغ لكغ عغ ككخره أيًز 
(، حيث 1261حجيث رقع )  (، كعغ أبي ىخيخة1060انطخ حجيث رقع) -رضي هللا عشيا  –

 خخػ.حجيث زيادات أكثخ مغ األحاديث األشسل ىحا ال

  

                                                                                                                                                                     

=كقج أعل الشدائي ركاية ىذاـ بغ عخكة عغ أبيو بعجـ سساع ىذاـ مغ  أبيو ىحا الحجيث انطخ سشغ     
كّخره الشدائي مغ غيخ شخيق  ىذاـ عغ عخكة  ك (، 444(،  كحجيث رقع )447رقع ) الشدائي حجيث

 (، كقاؿ األلباني: صحيح لغيخه. 481ابغ ماجو حجيث رقع ) أخخجو(، ك 164(، ك)163كانطخ حجيث رقع )
قمت: لكغ ركاية اإلماـ ابغ السقخؼ عغ عخكة عغ  مخكاف بغ الحكع ال يػجج فييا ىذاـ، فالحجيث إسشاده   

 صحيح.
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 د الحجيثك 3 بياف سبب كر السصمب الدادس
السيسة في عمػـ الحجيث، كىػ لمحجيث  نػاعإفَّ معخفة أسباب كركد الحجيث الشَّبػؼ مغ األ

أبػ حامج بغ كػتاه بسشدلة أسباب الش دكؿ لآلية، كقج َصشَّف في ىحا العمع عمساء أمثاؿ: 
 .(2)وا كلع يكسمْ فيو ترشيفً  ىػ(597)تف ابغ الجػزؼ صشَّ ك  ،(1)ىػ(582)تػبارؼ األصبياني، الجُ 

محاسغ االصصبلح ، و القيعفي كتاب ىػ(805)تالحافع البمقيشيكلعل أكؿ َمغ نػه بو 
 ، ككحاكزاد عمييا بعس األنػاع ،كتزسيغ كبلـ ابغ الربلح، فقج اخترخ السقجمة البغ الربلح

ككحلظ ذكخه الحافع الديػشي ، ، فقج نػه بو أيًزا(الشخبة كشخحيا)اإلماـ الحافع ابغ حجخ في 
ا ال يتجاكز نرف ذكخه مػجًدا ج ،تجريب الخاكؼ شخح تقخيب الشػاكؼ ، في كتابو الجميل جًّ

 .(3)الرحيفة

 :)رحسو هللا(قاؿ الديػشي

ُؿ َمْغ َقْج َألََّف اْلُجػَباِرؼ ... َفاْلُعْكِبِخْؼ ِفي َسَبِب اآلَثارِ   َأكَّ

 .(4)َكْىَػ َكَسا ِفي َسَبِب اْلُقْخآِف... ُمَبيٌِّغ ِلْمِفْقِو َكاْلَسَعاِني

ف كالتعخيف في البيا"خ كتاب: كمغ الكتب التي اعتشت بيحا الفغ في العرخ الحاض
 دمحم بغ كساؿ الجيغ الُحديشي نقيب الذاـبغ  الذخيف"، إلبخاىيع أسباب كركد الحجيث

، قج كقف الحديشيلمديػشي كتاب في ىحا الفغ لع يكسمو ، ك )رحسو هللا( (ػىػ1120الستػفى)
   كحققو يحيى إسساعيل في رسالتو الساجدتيخ. 

َكَسا عميو  عخض لحلظ إذا كاف لمحجيث سبب كقفػاالحجيث التَّ اح خَّ كثخ شُ أقج جخت عادة "
ا َما يتعخضػف لغيخ َذِلظ ِمسَّا ييع الصَّالب َمْعخَفتو غيخ َأنو يْشَتقج عمى كثيخ ِمْشُيع َأمخ يع كثيخً نَّ أ

 .(5)"َكُىَػ َأنيع كثيخا َما يْجخُمػَف ِفي معشى الَحِجيث َماال يجؿ َعَمْيِو الَحِجيث

التتبع ألحاديث اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو الحطشا أنَّو يعتشي بيحا الجانب فسغ خبلؿ 
                                                           

ػمة ككاك ساكشة ثع مػحجة كجػبار محمة معخكفة بأصبياف كمشيا: دمحم بغ الحافع أبي ( الُجػبارؼ بجيع مزس1)
مدعػد عبج الجميل بغ أبي بكخ دمحم بغ عبج الػاحج، كأبػ بكخ لقبو كػتاه، كجسع كتابا في )أسباب 

 (. 589(، )تقخيب التيحيب 12/754الحجيث(، انطخ:  تاريخ اإلسبلـ ج
 (.70/ 1الدركذي )ج -بلح ( الشكت عمى مقجمة ابغ الر2)
 (.466( انطخ: الػسيط في عمـػ كمرصمح الحجيث )3)
 (.105( ألفية الديػشي في عمع الحجيث )ص: 4)
 (.906/ 2( انطخ: تػجيو الشطخ إلى أصػؿ األثخ )ج5)
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 ، كىا نحغ نبيغ صشاعتو الحجيثية فييا.؛ أؼ الدبب السيع، فأحيانا ُيػرده
 ءا أاْعخاابَِّيافِّ إِّلاى الَشبِّي ِّ جا"َقاَؿ:  بج هللا بغ  ُبْدخٍ ذكخ عغ ع (2ففي حجيث رقع )

وِّ  نِّ ْيٌخ؟ قااؿا3 ياْدأالا ُسػؿا ّللَاِّ، أايُّ الَشاسِّ خا ُجُىساا3 ياا را اؿا أاحا ُموُ "، فاقا ُدغا عاسا حا  "ماْغ شااؿا ُعْسُخُه، كا
مايَ  ْت عا ُثخا ِّ قاْج كا ْسالا خاائِّعا اإلِّ ُسػؿا ّللَاِّ إَِّف شا ُخ3 ياا را قااؿا اآْلخا َبُث بِّوِّ كا ا بِّأاْمخٍّ أاتاذا ْشيا ، فاأاْخبِّْخنِّي مِّ

ْكخِّ ّللَاِّ  ْشباا مِّْغ ذِّ اُنظا را  ."(1)قااؿا3 لا يادااُؿ لِّدا

 ليحا الحجيث جػابو لؤلعخابييغ عغ سؤاليسا.   ملسو هيلع هللا ىلصفكاف سبب قػؿ الشبيِّ 
ساعا "يقػؿ:  بغ أبي كقاص سعج(، حجيث 814ككحا في حجيث رقع) ُسػُؿ ّللَاِّ  جا  لِّي را

ْيوِّ ياْػـا ُأُحجٍّ  ،  ناثالا لِّي الَشبِّيُّ كىحا األمخ كاف يػـ أحج فقاؿ سعج:"  (2)" أاباػا ْػـا ُأُحجٍّ كِّشااناتاُو يا
اؿا  اؾا أابِّي كاُأم ِّي3 " فاقا  .(3)"اْرِّ فِّجا

ذكخ فييا الرحابي  التيكيذبو ىحا الشَّػع مغ األحاديث سبب اإليخاد، كىي السشاسبة 
 الحجيث، كمثالو:

َسارٌ عغ ىانئ بغ ىانئ قاؿ:  ( بإسشاده11حجيث رقع) ماى عا   اْستاْأذافا عا ، مِّي ٍّ عا
اؿا3  باا بِّالَصي ِّبِّ اْلُسصاَيبِّ "فاقا ُسػؿا ّللَاِّ اْئحاُنػا لاُو، ماْخحا ْعُت را سِّ َساٌر ُممِّئا إِّيسااناا إِّلاى "ياُقػُؿ  3، سا عا

وِّ  اشِّ  .(4)"ُمذا

بغ أحسج بغ قيذ الداكؼ مقخغ أىل مكة في حجثشا أبػ جعفخ دمحم  (18ككحا حجيث رقع )
، حجثشا (5) [يميفالش]مدجج الحخاـ، حجثشا إبخاىيع بغ الحديغ اليسحاني ، حجثشا عبج هللا بغ دمحم 

                                                           

 (.159( سبق تخخيجو )ص 1)
(، كمدمع حجيث 4057( ، رقع)4056(، رقع)4055(، رقع)3725البخارؼ حجيث رقع) أخخجو( 2)

 (.2412(، رقع)2412رقع)
 .(42(، كمدمع حجيث رقع )4057(، )4055البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (3)
 (.741(، رقع)740(، رقع)739(، كالبدار حجيث رقع)3798التخمحؼ حجيث رقع) أخخجو (4)

 قاؿ التخمحؼ: ىحا حجيث حدغ صحيح.
 (2/154حدغ، كالسذاش: ىػ كخيع الشفذ كاألصل. انطخ: السحيط في المغة )ج سشادهإقمت: 

(: ىحا الحجيث ال نعمع ركاه عغ عمي إال ىانئ بغ ىانئ، كركاه عغ أبي 741كقاؿ البدار عقب حجيث رقع)
إسحاؽ غيخ كاحج، فأما حجيث األعسر عغ أبي إسحاؽ فبل نعمع ركاه عغ األعسر إال عثاـ بغ عمي، 

 : ممئ إيسانا إلى مذاشو. كال نعمع ركػ عغ ىانئ بغ ىانئ، إال أبػ إسحاؽ.كزاد فيو
ك)الش َفيمي( بزع الشػف كفتح الفاء كسكػف  ( في السصبػع )الشقيمي( كلعمو سبق قمع كالرػاب ما أثبتشاه ىشا.(5

 (.160/ 13جالياء السشقػشة بشقصتيغ مغ تحتيا، ىحه الشِّدبة إلى الججِّ األعمى. األنداب لمدسعاني )
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ْيخاةا "دؼ، حجثشي أبي قاؿ: عكخمة بغ إبخاىيع، حجثشي إدريذ بغ يديج األكَ  أاْنُذُجؾا ّللَاا ياا أاباا ُىخا
ُسػؿا ّللَاِّ  سِّْعتا را يخِّ ُخع ٍّ   أاسا ُه فاعامِّيٌّ "اياُقػُؿ لِّعامِّي ِّ ْبغِّ أابِّي شاالِّبٍّ ياْػـا غاجِّ لَمُيَع ماْغ ُكْشُت ماْػلا

هُ  اهُ ماْػلا ُه، كاعاادِّ ماْغ عاادا  .(1)"قااؿا3 ناعاعْ  "، الَمُيَع كااؿِّ ماْغ كاالا

أف عسخ بغ الخصاب، اشمع عمى أبي بكخ كىػ ( بإسشاده 823ثالو أيزًا: حجيث رقع)كم
 يسج لدانو قاؿ: ما ترشع يا خميفة رسػؿ هللا؟ فقاؿ: إف ىحا أكردني السػارد، إف رسػؿ هللا 

جَ "قاؿ:  ماى حِّ افا عا جِّ إَِّل اْشتاكاى إِّلاى ّللَاِّ تاعاالاى الم ِّدا دا ْيٌء مِّغا اْلجا  .(2")تِّوِّ لاْيذا شا

 ( ذكخ السحاكرة بيغ التابعي الحدغ البرخؼ  كالرحابي سسخة 1036كحجيث رقع )
 حػؿ حجيث اإلمارة.  

                                                           

(، كزاد عمى ركاية اإلماـ ابغ السقخغ: فقاؿ الذاب: أنا مشظ 32092ابغ أبي شيبة حجيث رقع ) أخخجو (1)
بخؼء، أشيج أنظ قج عاديت مغ كااله ككاليت مغ عاداه ، قاؿ: فحربو الشاس بالحرى، كركاه أبػ يعمي 

غ عبج هللا الشخعي ضعفو ابغ (، مغ شخيق شخيظ عغ أبي يديج األكدػ بو، كشخيظ ب6423حجيث رقع)
( كىػ صجكؽ يخصىء كثيخا تغيخ حفطو مشح كلي القزاء بالكػفة. تقخيب التيحيب )ص 5/35عجؼ)ج 

226) 
(، مغ شخيق عكخمة بغ إبخاىيع عغ أبي يديج 1111الصبخاني في السعجع األكسط حجيث رقع) أخخجوك   

د بو: الشفيمي".األكدؼ، قاؿ الصبخاني: "لع يخك ىحا الحجيث عغ إدريذ إال   عكخمة، تفخَّ
 كعكخمة بغ إبخاىيع ضعيف، كمزصخب في حجيثو، كليذ بذيء  كقج تفخد بو.    

(، 4/461(، تاريخ اإلسبلـ )ج 14/191(، تاريخ بغجاد)ج 6/487انطخ: الكامل في ضعفاء الخجاؿ)ج   
 (.2/89ميداف االعتجاؿ )ج

 يف اإلسشاد، كىػ ما قاؿ بو حديغ أسج.قمت: حجيث اإلماـ السقخغ مغ شخيق عكخمة فيػ ضع
(، 4596(، كالبييقي في شعب اإليساف حجيث رقع)84(، كالبدار حجيث رقع)12مالظ حجيث رقع) أخخجو( 2)

 ...الحجيث.(، كميع مغ شخيق زيج بغ أسمع، عغ أبيو، أف عسخ بغ الخصاب4636كرقع)
رحج شخيق ىذاـ بغ سعج، ودمحم بغ عجبلف، كذكخه الجارقصشي في عممو كعجد الخكاة عغ زيج بغ أسمع ، ك 

، نحػ قػؿ الجراكردؼ كلع يحكخ دخل عمى أبي بكخ كغيخىسا، عغ زيج بغ أسمع، عغ أبيو أف عسخ
 السخفػع إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مخسبًل كال مدشجًا.

رد لخكاية  سعيج  ثع قاؿ: كالرحيح مغ ذلظ ما قالو ابغ عجبلف، كىذاـ بغ سعج، كمغ تابعيسا، كفي ذلظ
لع يقل فيو عغ أسمع. انطخ: عمل  ، عغ أبي بكخابغ الخسيذ، عغ زيج بغ أسمع مخسبًل، عغ عسخ

 (162، 161، 160/ 1الجارقصشي  )ج
(، كرجالو رجاؿ الرحيح غيخ مػسى بغ دمحم بغ حياف، كقج كثقو ابغ 1/4قاؿ الييثسي: كركاه أبػ يعمى)ج 

 (.302/ 10ػائج )جحباف. مجسع الدكائج كمشبع الف
 (.3/71قاؿ األلباني: كالحجيث صحيح اإلسشاد مغ شخيق الجراكردؼ عغ زيج بو. الدمدمة الرحيحة)ج 

 .قمت: الحجيث صحيح اإلسشاد
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 بياف تفديخ الحجيث كغخيب األلفاظالسصمب الدابع3 
سار اإلماـ ابغ السقخغ عمى شخيقة السحجثيغ في بياف تفديخ الحجيث الذخيف كغخيب لقج 

 ألفاضو، كقبل الجخػؿ في ىحا السصمب البج مغ تعخيف غخيب الحجيث لغة كاصصبلًحا.
غخيب مغ َغُخَب عغ كششو غخابة كُغْخبًة: ابتعج عشو كَغُخَب الكبلـ  غخيب الحجيث لغة3

 .(1)، أؼ الغامس مغ الكبلـ، كيجسع عمى غخباء كغخائبفيػ غخيب غخابًة: غسس كخفى

كذف ما غخب مغ ألفاضو كاستبيع، كبياف ما اعتاص مغ أغخاضو  ىػ كاصصالحاا3
 .(2)كاستعجع

ىػ عبارة عسا كقػع في متػػف األحاديث مغ األلفاظ  كعخفو ابغ الربلح في مقجمتو فقاؿ:
 .(3)الغامزة البعيجة مغ الفيع لقمة استعساليا

يػ عمع معخكؼ عشج السحجثيغ، يبيغ األلفاظ الغامزة في متػف األحاديث؛ بكمسات ف
 أكضح مشيا تكػف قخيبة مغ فيع القارغ.

السعاني، كتدتشبط  فيػ إذف مغ العمػـ السيسة في عمػـ الحجيث كشخحو حيث بو ُتعخؼ
 األحكاـ الفقيية مغ متػف الحجيث.

الشػع الثاني كالعذخيغ مغ قج ذكخ الحاكع في كمغ أىسيتو؛ تكمع فيو كثيخ مغ التابعيغ ف
عمع قج تكمع فيو جساعة فقاؿ:" ىػ  عمػـ الحجيث ىحا الشػع مشو معخفة األلفاظ الغخيبة في الستػف 

 .(4)مالظ كالثػرؼ كشعبة فسغ بعجىع :مغ أتباع التابعيغ مشيع

 .(5)كُصشفت فيو السرشفات الكثيخة ذكخىا الكتاني في الخسالة السدتصخفة

كباالستقخاء لسعجع اإلماـ ابغ السقخغ، نجج ذلظ ممحػًضا في تفديخه لبعس الكمسات 
، ككمسة (6)" فقاؿ: "يعشي الصبل"اْلُكػَبةَ الغخيبة في األحاديث، فحكخ في معجسو تفديخ كمسة "

                                                           

 (.2/647(، السعجع الػسيط مجسع المغة العخبية)ج 4/409( انطخ: العيغ )ج1)
 (. 1/12( انطخ: الفائق في غخيب الحجيث )ج 2)
 (.375جمة ابغ الربلح)ص ( انطخ: مق3)
 (.88( انطخ: معخفة عمـػ الحجيث )ص4)
 (.157،258، 156، 155، 154( انطخ: الخسالة السدتصخفة )5)
 (.1257( انطخ: معجع ابغ السقخؼ حجيث رقع )6)
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 .(2)"يعشي َقَمًفا" "ُغْخاًل ، ككمسة "(1))َدَرج( "أؼ مات كلع يعقب"

 عمى سبيل السثاؿ عشج تفديخ حجيث الجىخ...، جيث فقاؿككاف يشقل تفديخ العمساء لمح
"(3)"و يعشي أف الجىخ ال يزخ كال يشفعقاؿ سعيج أبػ عبيج هللا: نخػ أنَّ " رَّ في حجيث  ، كفدخ "الج 

 .(4)"بالفقو" آخخ

 

  

                                                           

ف (، قاؿ ابغ قتيبة: درج َأؼ: َماَت َكذىب. َكِمْشو َيُقػؿ الشَّاس: فبَل 1285( معجع ابغ السقخغ  حجيث رقع )1)
 (.503/ 2أكحب مغ دب كدرج. َأؼ: أكحب اأْلَْحَياء كاألمػات. غخيب الحجيث البغ قتيبة )ج

(، قاؿ الجػىخؼ: رجٌل أْقَمُف بيِّغ الَقَمِف، كىػ الحؼ لع ُيْخَتْغ. كالُقْمَفُة 503( السرجر الدابق حجيث رقع )2)
 (.1418/ 4بالزع: الغخلة. الرحاح تاج المغة كصحاح العخبية )ج

ْىَخ، َفِإفَّ هللَا ُىَػ  كالحجيث اخخجو مدمع في صحيحو:"(.1324( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )3) اَل َتُدب ػا الجَّ
ْىخُ  (. كمعشاه أف اإلنداف ال يدبَّ األياـ كالميالي فإف مديخىا ىػ هللا، فيي ال تشفع 2246" حجيث رقع)الجَّ

 ( بترخؼ.6/109)جعغ معاني الرحاح اإلفراحكالتزخ، كإنسا كل شيء بقجر هللا. انطخ: 
 (.1330( السرجر الدابق حجيث رقع)4)
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 3 الرشاعة الحجيثية في السقارنة بيغ الستػف ثامغالسصمب ال
الرشعة الحجيثية في السقارنة  اـ ابغ السقخغ تطيخمغ خبلؿ االستقخاء ألحاديث معجع اإلم  

 بيغ الستػف، كيسكغ أف نعخضيا في الشقاط اآلتية:
 3التشبيو عمى الَديادة كالشقراف في ألفاظ الستػف  -أكلا 

مسا يبلحع أف اإلماـ ابغ السقخغ برشيعو ىحا يشبو عمى ما في الستػف مغ تفاكت في 
ك بإحبلؿ لفع مكاف آخخ عغ شيػخو أك غيخىع، كمغ أبخز األلفاظ بالديادة، أك بالشقراف، أ

 األمثمة عمى ذلظ:

لاْيذا اْلسِّْدكِّيُغ ( فقج ساؽ اإلماـ ابغ السقخغ الحجيث بإسشاده: " 88مثالو: حجيث رقع)
تاافِّ  ُة كاالمُّْقسا ، كاالمُّْقسا ُه اأْلاْكماةا كااأْلاْكماتاافِّ ، عغ ىحا الذيخ: (1)ػصازادني ابغ جَ  "، ثع قاؿ:اَلحِّي تاُخدُّ

أاؿا الَشاسا لُِّيْثخِّيا ماالاُو فاإَِّنساا ُىػا " ماْغ سا اءا  فٌ رْض كا ماْغ شا ْمُيقَِّل كا اءا فا ، تاتاماَيُبُو فاساْغ شا مِّغا الَشارِّ
ْمُيْكثِّْخ  لاْع "كقاؿ:  ( ساؽ الحجيث بإسشاده:89، كفي حجيث رقع)(2)"فا الاُو كا أاؿا الَشاسا لُِّيْكثِّخا ما فاساْغ سا
 ".لاْيذا اْلسِّْدكِّيغ"ياْحُكْخ 

ِ : قاؿ: اؿَ ق ( عغ أبي ىخيخة 984كركاه في مكاف آخخ حجيث رقع ) لاْيذا " َرُسػُؿ ّللاَّ
ُه اأْلاْكماةا كااأْلاْكماتاافِّ  ي تاُخدُّ ، اَلحِّ ْدكِّيُغ بِّالَصَػاؼِّ ُج اْلسِّ ْدكِّيُغ اَلحِّي لا ياجِّ لاكِّغِّ اْلسِّ ، كا تاافِّ ، كاالَتْسخاُة كاالَتْسخا

شاا فاُيْغشِّيوِّ كالا ياْدأاُؿ الَشاسا فاُيْعُصػناوُ   . (3)"غِّ

داٌؿ  فأكرد الحجيث مقصعًا، مبيشًا مكاف الديادة، ثع أكرده في مكاف آخخ كامبًل، فيحا صشيعٌ 
 .  ذاتياعمى بياف الديادة أك الشقز، كىػ السقارنة بيغ الستػف بحج 

َرَأْيُت َخْسَدًة ِمسَّْغ َرَأػ الشَِّبي  (عغ إسساعيل بغ أبي خالج قاؿ: 1031كمثالو حجيث رقع)
 ََسَمَسُة ْبُغ اأْلَْكَػِع". : اْبُغ َأِبي َأْكَفى، َكَأُبػ ُجَحْيَفَة، َكَعْسُخك ْبُغ ُحَخْيٍث، َكَأَنُذ ْبُغ َماِلٍظ، ك

 َكَسِسْعُت ِإْبَخاِىيَع َيُقػُؿ: ثشا َيْحَيى ْبُغ َىاِشٍع، َعْغ ِإْسَساِعيَل َقاَؿ: ِستًَّة َفَحَكَخ َىؤاَُلِء، 

  

                                                           

 (7/363ىػ. تاريخ اإلسبلـ )ج320( أحسج ْبغ ُعَسْيخ ْبغ يػسف ْبغ مػسى ْبغ جػصا مات 1)
(، كالحجيث مغ شخيق 6،  5/ 2( كصححو األلباني في التخغيب )ج3391ابغ حباف حجيث رقع ) أخخجو (2)

، ضعفو جدرة، كغيخه. انطخ: تاريخ بغجاد لزعف يحيى بغ الدكغ ؛ضعيفإسشاده  ابغ السقخغ 
 (.434(، ديػاف الزعفاء)ص 5/221(، تاريخ اإلسبلـ )ج 16/219)ج

 ( بألفاظ متقاربة. 1039(، كمدمع حجيث رقع) 1479البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو (3)
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 ، رضي هللا عشيع أجسعيغ.(1)[لىاكأبا ]كزاد 
 3التشبيو عمى لفع الحجيث مغ شيخو -ثانياا

يخ فقاؿ  كىحا الحخؼ ما في حجيث ُبدخة في مذ الحكخ قاؿ: "فقج كاف يؤكج لفع الذَّ
 .(2)جؼشْ دمحم بغ دمحم بغ سميساف الباغَ ". أؼ أكج سساع المفع مغ شيخو سسعتو إال مغ ذؼ

ماْغ ": بدخة بشت صفػاف قالت: قاؿ رسػؿ هللا  (: مغ حجيث163مثالو: حجيث رقع)
م ِّيا  َضْأ قاْبلا أاْف ُيرا ْمياتاػا ُو فا  .كىحا الحخؼ ما سسعتو إال مغ ذؼ ،(3)"ماَذ فاْخجا

ُب الَشارِّ ( "192كبيَّغ االىتساـ بمفع الذيخ حيث قاؿ في حجيث رقع ) ػاارُِّج كِّالا إلى  (4)"اْلخا
 أتى بدشج آخخ عغ شيخ آخخ كذكخ الحجيث بصػلو. ىشا حجثشا  ىحا الذيخ، ثع 

كقج ضيخت السقارنة بيغ الستػف في السصمب الخابع مغ ىحا السبحث، كىػ تكخار متغ 
الحجيث، حيث ضيخ جمًيا في األمثمة التي سقشاىا في بياف الديادات كاختبلؼ األلفاظ في 

 األحاديث ما يغشي عغ إعادتو مخة أخخػ.   
  

                                                           

: قيذ ( كقع خصأ في السصبػع )أبػ كامل ( كالرػاب ما أثبتشاه مغ كتب ا1) لتخاجع كىػ: َأُبػ َكاِىٍل اأْلَحسِدي 
(، كقيل: عبج هللا بغ مالظ )معخفة 5/370بغ عائح األحسدي، أبػ كاىل، مذيػر بكشيتو. )اإلصابة  ج 

 (.1779/ 4الرحابة ألبي نعيع ج 
ابشة  (، كقاؿ: كفي الباب عغ أـ حبيبة، كأبي أيػب، كأبي ىخيخة، كأركػ 82التخمحؼ حجيث رقع ) أخخجو  (2)

، كقاؿ: ىحا حجيث -رضي هللا عشيع اجسعيغ-أنيذ، كعائذة، كجابخ، كزيج بغ خالج، كعبج هللا بغ عسخك، 
 .حدغ صحيح، ىكحا ركػ غيخ كاحج مثل ىحا، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ بدخة

(، مغ 19130(، ككخره في أكثخ مغ مػضع، كركاه  أحسج حجيث رقع )163الشدائي حجيث رقع ) أخخجوك      
كمغ شخيق أبي أمامة  ،( مغ شخيق ابغ أبي أكفى174، كابغ ماجو حجيث رقع) شخيق أبى أمامة

(كصححو األلباني.176، حجيث ،) 
 قمت: الحجيث إسشاده حدغ.

كالباغشجؼ: بفتح الباء السػحجة كالغيغ السعجسة كسكػف الشػف كفي آخخىا الجاؿ السيسمة، كىي ندبة إلى  
 (.2/45ة مغ قخػ كاسط. األنداب )جباغشج، كىي قخي

 (.171سبق تخخيجو )ص  (3)
 (.91سبق تخخيجو )ص  (4)
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 الرشاعة الحجيثية في التعميق عمى الستػف  3تاسعالسصمب ال
احتػػ معجع ابغ السقخغ عمى تعميقات كتعقيبات حجيثية ميسة عمى الستػف، كيسكغ 

 عخضيا في جيتيغ:
 3تعميقات اإلماـ ابغ السقخئ عمى الستػف  -الجية األكلى

. (1)"ساىُ خا دا يْ أا  تارا  اخْ ل  إِّ  يغِّ خِّ مْ أا  غا يْ ملسو هيلع هللا ىلص با  هللاِّ  سػؿُ را  خا ي ِّ ما خُ ( "1167مثالو: حجيث رقع) 
 قا فْ الخ ِّ  بُّ حِّ يُ  هللاا  فَ إِّ "كإنسا ىػ  ،: ىكحا قاؿ، كغمطاإلماـ ابغ السقخغ معقًبا عمى متغ الحجيثقاؿ 

 ."وِّ م ِّ كُ  خِّ مْ في األا 

ب متغ ىحا الحجيث، مسا يجؿ  عمى تسكشو ابغ السقخغ حيث صػّ ضيخت صشاعة اإلماـ 
مغ ألفاظ الستػف، كدقتو في ضبصيا، كركاتيا، كألفاظ كل راٍك عمى حجة، كأسانيج كل متغ عمى 

 الحؼ يشفي العمل عغ األحاديث. خديغحجة، كىحا يجؿ عمى عمسو ال

 .-جلعد ك -كسششاقر ىحه الخكاية في مصمب عمل الستػف إف شاء هللا 

 3الجية الثانية3 التعميقات السشقػلة عغ شيػخو أك مغ فػقيع عمى الستػف 

حجثشا أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ إسساعيل بغ عمي بغ ": ( قاؿ1062مثالو: حجيث رقع )
سعيج الكػفي، بجمذق، ثشا كثيخ بغ عبيج الححاء، ثشا ككيع، عغ سفياف، عغ يػنذ بغ حياف، 

قاؿ: قاؿ   غ أبي األخزخ، عغ الدىخؼ، عغ سالع، عغ أبيوعغ إبخاىيع التيسي، كصالح ب
ْغ ُجْحخٍّ ماَختاْيغِّ " :الشبي  ُغ مِّ " اْلُسْؤمُِّغ لا ُيْمجا ُع ماَختاْيغِّ . كسسعت يػنذ قاؿ: (2)قااؿا3 لا ُيْخجا

ؤمغ فقاؿ: ىػ الخجل، يقع في شيء، ثع يتخمز مشو، سألت ابغ كىب عغ تفديخ: ال يمجغ الس
 .(3)ثع يعػد فيو

كقج كخر ىحا الستغ ثبلث مخات؛ مخة بجكف ذكخ التفديخ، كمخة بحكخ التعميق، كمخة أبجؿ 
ْغ ُجْحخٍّ ماَختاْيغِّ كمسة يمجغ؛ " ُع اْلُسْؤمُِّغ مِّ "، كذكخ معيا قرة ىذاـ بغ عبجالسمظ مع لا ُيْمدا

، التي تفيج نفذ معشى الحجيث، كفي كل السخات ذكخه بأسانيج مختمفة، كميا تمتقي في (4)الدىخؼ 
                                                           

، كزاد ( إلى قػلو أيدخىسا، مغ شخيق الدىخؼ عغ عخكة عغ عائذة 6126البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (1)
 ( بمفع البخارؼ، كمغ شخيقو.2327في الحجيث لع يخكه اإلماـ ابغ السقخغ، كمدمع حجيث رقع)

(مغ شخيق سعيج بغ السديب عغ أبي 2998(، كمدمع حجيث رقع )6133البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو (2)
 . ىخيخة

 (.1062حجيث رقع) (322( معجع ابغ السقخغ )ص 3)
 (.915حجيث رقع ) (273( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
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 .(رحسو هللا تعالى)الدىخؼ 

فطيخت صشاعتو الحجيثية في السقارنة بيغ الستػف، كبياف الستابعات التامة مع الجسع بيغ 
 لفاظ الحجيث مغ كبار السحجثيغ.   الذيػخ، كبياف تفديخ أ

حجثشا دمحم بغ عبج هللا بغ عبج الخحيع، صاحب الذامة، ثشا " ( قاؿ:324كفي حجيث رقع)
عقيل بغ يحيى، ثشا أبػ داكد، عغ شعبة، عغ مشرػر بغ عبج الخحسغ، عغ الذعبي قاؿ: 

رضي -، كعسخ، كعثساف، كعمي خسدسائة مغ أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كميع يقػلػف: أبػ بكخ أدركت
ْػـا اْلقِّيااماةِّ "قاؿ: كقاؿ أبػ داكد في حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: . -هللا عشيع عا يا ْمعٍّ فاكاتاعا ُأْلجِّ ماْغ ُسئِّلا عاْغ عِّ

ْغ ناارٍّ  ٍّ مِّ ا  .(1)"بِّمِّجا

 .: في الذيادات(2)قاؿ أبػ داكدو تفديخ أبي داكد ليحا الحجيث، فبَ قِ كذكخ عَ 

الرػػػػشاعة بػػػػحكخ قػػػػػؿ الذػػػػعبي بإدراكػػػػو خسدػػػػسائة مػػػػغ الرػػػػحابة يبيشػػػػػف العقيػػػػجة  كتطيػػػػخ
 في أفزمية الرحابة، ثع بيَّغ تفديخ اإلماـ أبي داكد الصيالدي لمحجيث.    الرحيحة

  

                                                           

(، قاؿ التخمحؼ: "كفي الباب عغ جابخ، 2649(، كالتخمحؼ حجيث رقع)3658أبػ داكد حجيث رقع) أخخجو (1)
(، كابغ 266ابغ ماجو حجيث رقع) أخخجو، كقاؿ: حجيث أبي ىخيخة حجيث حدغ"، ك كعبج هللا بغ عسخك 

 (، قاؿ:345(، كرقع )344ث رقع)جيالحاكع كعمق عميو بتعميق جيج ح أخخجو(، ك 95حباف حجيث رقع)
 ، كصححو األلباني.ككججنا الحجيث بإسشاد صحيح ال غبار عميو، عغ عبج هللا بغ عسخك"

كصػابو مػقػؼ  ،لزعف إسساعيل الكخابيدي الحؼ ىػ عمة الحجيث حيث رفعو ؛سشاده ضعيفإقمت: 
 (. 214/ 1انطخ: ميداف االعتجاؿ)ج

ػ داكد الصيالدى البرخػ الحافع صاحب السدشج. تاريخ اإلسبلـ ( سميساف بغ داكد بغ الجاركد، أب2)
 (.5/84)ج
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 3 الرشاعة الحجيثية في التفديخ بالسأثػرعاشخالسصمب ال
اإلشارة إلى أفَّ مغ مشيج اإلماـ ابغ السقخغ  (1)سبق في السبحث الثاني مغ الفرل األكؿ

ػػ معجع اإلماـ ابغ السقخغ عمى تحا، حيث سػؽ آثار العمساء كآرائيع في تفديخ اآليات القخآنية
كعٍّ كبيٍخ مغ األحاديث، كاآلثار السػقػفة السفدخة لمقخآف الكخيع، ال سيسا عغ حبخ األمة ابغ 

 عباس كتبلميحه كسجاىج، كشاكس، كالزحاؾ، كغيخىع مغ أئسة التفديخ.

ػاعو، كىا نحغ كمغ صشاعتو الحجيثية في معجسو أْف ذكخ التفديخ بالسأثػر في معجسو بأن
 نبيشو مغ خبلؿ استقخاء أحاديث السعجع.  

 3تفديخ القخآف باألحاديث السخفػعة -أكلا 

بجلػا ": ( قاؿ الشبي 58)لبقخة في سػرة ا َّىنُّكمثاليا تفديخ قػلو تعالى: 
 .(2)"فقالػا3حَبة

حجثشا سبلمة بغ محسػد بغ عيدى  (، قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:899كمثالو: حجيث رقع )
، (3)[إياس أبي بيج بغ آدـ بغعُ ]و مغ األبجاؿ، ثشا بغ قدعة العدقبلني، بعدقبلف ككاف يقاؿ أنَّ ا

عغ  ،ع الحزخمييْ دَ عغ يُ  ،عغ ذر أبي عسخ اليسجاني ،عغ مشرػر ،ثشا أبي، ثشا شيباف
عااُء ُىػا الْ ": قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  الشعساف بغ بذيخ ةُ الجُّ باادا  من خنُّ ، ُثعَّ َتبَل (4) "عِّ
 (.60غافخ: ) َّمهجه ين ىن

  

                                                           

 (58الفرل األكؿ )ص ( انطخ: 1)
 (. 158( انطخ: معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)2)
حيح ما أثبتشاه. انطخ: مذيخة الشدائي )ص 3) (، 92( في السصبػع ُعبيج بغ آدـ بغ إياس، كىػ خصأ، كالرَّ

(، تاريخ اإلسبلـ ت 78/ 9(، إكساؿ تيحيب الكساؿ )ج183/ 19لخجاؿ )جتيحيب الكساؿ في أسساء ا
 (.120/ 6بذار )ج

(، 2969(، كالتخمحؼ حجيث رقع)1479أبػ داكد حجيث رقع)ك (، 714البخارؼ في األدب السفخد ) أخخجو (4)
يث ، الحج(.كميع مغ شخيق ُيَديع عغ الشعساف 3828(، كابغ ماجو حجيث رقع)3372(، رقع)3247رقع)

كالحجيث رجالو ثقات  :(: ىحا حجيث حدغ صحيح. كصححو األلباني، قمت3372قاؿ التخمحؼ عقب رقع)
بيج بغ آدـ بغ أبي إياس فيػ صجكؽ، فالحجيث إسشاده حدغ، كقج كردت ركايات مغ شخؽ أخخػ إال عُ 

 بيج، فارتقى بيا ىحا الحجيث إلى الرحيح. ليذ فييا عُ 
 (. 1802، انطخ: السدتجرؾ حجيث رقع )لقارغ لآليات كىػ رسػؿ هللا كبيغ الحاكع في مدتجركو  ا    
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 3تفديخ القخآف باألحاديث السػقػفة -ثانياا

حابة ىع خياركالحجيث السػقػؼ: ىػ قػؿ الرحابي  الشاس كىع مغ شاىج  ، كالرَّ
في   -سارضي هللا عشي-تفديخ ابغ عباس قػاليع في تفديخ القخآف مقبػلة، فحكخ أالتشديل لحلظ 

، (1)"يتبعػنو حق اتباعو: "قاؿ(، 121)البقخة: َّىئ نئ مئ ُّ: -عد كجل-هللا  قػؿ 
( 79االسخاء:) َّمث زث رث يت ىت نت ُّككحلظ تفديخه لقػؿ هللا تعالى: 

 .(2)"السقاـ السحسػد، مقاـ الذفاعة"قاؿ: 

 هتُّ  في قػلو:  غ عباس( بإسشاده عغ اب576ساؽ اإلماـ ابغ السقخغ حجيث رقع )
إال الحياة ": قاؿ: قاؿ ابغ عباس (39:  الخعج)  َّجس مخ جخ جحمح مج حج مث

 ".كالسػت كالذقاء كالدعادة

 ُّ ٍَّّ ٌّ ُّ: في قػلو تعالى ( بإسشاده عغ ححيفة 700كساؽ حجيث رقع)
 ".إذا أمختع كنييتع"قاؿ:  (105السائجة: ) َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

 3السقصػعةتفديخ القخآف باألحاديث  -ثالثاا 

، فكاف ليع نريب في معجع اإلماـ ابغ فسغ دكنو كالحجيث السقصػع ىػ قػؿ التابعي
 مي زي  ري ٰىُّ  3في تفديخه لقػلو تعالى (3)السقخغ، حيث نقل عغ سعيج بغ أبي الحدغ

لػال أنو كاف لو سمف عبادة كتدبيح تجاركو هللا بو حيغ  قاؿ: (،143)الرافات :  َّني
 .(4) أصابو الذيصاف

 ىق يف ىف ُّ: -عد كجل-عغ مجاىج، في قػلو ( 202حا ساؽ بإسشاده حجيث رقع)كك

                                                           

(، كابغ أبي حاتع 566/ 2(، كبو قاؿ الصبخؼ في تفديخه )ج121(، البقخة آية رقع)105( انطخ: حجيث رقع )1)
 (.2/95(، ككحا قاؿ القخشبي في تفديخه ) ج1/208في تفديخه  )ج

 (.568( انطخ معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )2)
( سعيج بغ أبى الحدغ، كاسسو يدار، األنرارػ، مػالىع، البرخػ، أخػ الحدغ البرخػ، مغ ثقات 3)

 (.4/589، سيخ أعبلـ الشببلء )ج1727( تخجسة 360ق(، شبقات خميفة )ص 100التابعيغ، مات سشة )
 (.570( انطخ: معجع ابغ السقخغ حجيث رقع )4)
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كفي ففي ىحا التفديخ بّيغ معشى "اإلؿ"،  ،(1)"هللا"قاؿ:  (10التػبة: ) َّىكمك لك اك يق
. كانطخ: حجيث رقع (2)"اْلِجْخَيةِ  َحِجيَجةٌ "قاؿ:  (18اإلنداف: )  َّحج مث هت متُّ قػلو: 

 جع.( مغ السع680(، )481(، )474(، )60)

تعالى: كأيًزا عشو في قػلو  عغ الزحاؾ، ( ساؽ اإلسشاد587ككحا في حجيث رقع)
سكارػ مغ الحق، كما ىع " قاؿ:( 2الحج: )  َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ

 (.668". كانطخ أيًزا حجيث رقع)بدكارػ مغ الذخاب

 يل ىل مل خلُّ  :، في قػلو(3)دمَ جْ عغ أبي مِ ( بإسشاده 653ككحا ساؽ حجيث رقع)
 ".امغ جاء ببل إلو إال هللا أصاب مشيا خيخً "قاؿ:  (89الشسل: ) َّحم جم

 ( عغ الحدغ بغ صالح.661كانطخ: حجيث رقع)

 3تفديخ القخآف باآلثار -رابعاا 

أكرد اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو جسمة مغ اآلثار لجسع مغ األئسة في تفديخ اآليات 
ا نحغ نػرد أمثمة تصبيقية عمى أمثاؿ: أبي العالية، كالذعبي، كأبي صالح، كالدجؼ كغيخىع، كى

 ذلظ.   

 َّجي يه ىه مه ُّ ( عغ أبي العالية في تفديخ قػلو تعالى: 487حجيث رقع)

 ".اليسدة الحؼ يمسدؾ في كجيظ، كالمسدة الحؼ يمسدؾ مغ خمفظ"قاؿ:  (1اليسدة: )

 ٰهجي مه جه هن من خن ُّتفديخ قػلو تعالى:  عغ أبي صالح( 708كحجيث رقع )
 ".يا دمحم: كأنا قجرتو عميظ"قاؿ: ( 79ء: الشدا)  َّ مبهئ مئ هي مي خي حي

                                                           

(، كاإلماـ ابغ السقخغ فدخىا  365ىػ العيج" تفديخ مجاىج )ص ( ففي تفديخ مجاىج كانت المفطة "اإلؿ:1)
مباشخة بقػلو: )هللا(، كلكغ الصبخؼ في جامع البياف بيغ معشى اإلؿ، فقاؿ: قاؿ جساعة مغ أىل العمع: 
"اإلؿ" ىػ هللا. كمشو قػؿ أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشو لػفج بشي حشيفة، حيغ سأليع عسا كاف مديمسة 

 (.2/391كه  فقاؿ ليع: كيحكع. جامع البياف) جيقػؿ، فأخبخ 
ُفػَنَياقاؿ قتادة: أؼ سخيعة مشقادة ليع ( 2) شجيجة، كأما مجاىج قاؿ: ِحجيجة شجيجة الجخية.  ليع حيث شاءكا ُيَرخِّ

 (8/296،297تفديخ البغػؼ )ج
السيع كسكػف  بكدخ :أبػ مجمد، ( أبػ مجمد: ىػ الحق بغ حسيج الدجكسي البرخؼ، أحج عمساء البرخة3)

 (.586، تقخيب التيحيب )ص (7/103األنداب )ج. الجيع كفتح البلـ بعجىا زاؼ مذيػر بكشيتو
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 مغ جغ مع جع مظُّ قػلو تعالى: تفديخ عغ الدجؼ، في( 710كحجيث رقع )
 ".في الشفخة األكلى ال يدألػف كفي الشفخة اآلخخة يدألػف "قاؿ:  (101السؤمشػف: )  َّجف

 3عشايتو بالقخاءات -خامداا 

ركايات عغ شيػخو في  كمسا يجؿ عمى عمسو بالقخاءات فإنَّو أخخج في معجسو عجة
ِبْيمي  عبج هللا دمحم بغ عبج هللا  يأب( ركػ عغ شيخو 52القخاءات، كمثالو حجيث ) مقخغ أىل  الجَّ

 َعمََّسُيعْ مشيا:  القخاءات السختمفة لمقخآف ، كذكخ فييا تعميع الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لمرحابة الذاـ بالخممة
مامِّظا ُّ :قخأ أف الشبي ( ذكخ 1203رقع )كفي حجيث  (،4)الفاتحة :  َّين ىن منُّ 

يغِّ  ِّ الج ِّ  .َّياْػ

عغ نافع، كليذ كرش  ركايةكىحا يجؿ عمى اختبلؼ القخاءات في القخآف الكخيع فاألخيخة 
 حفز عغ عاصع. قخأ عاصع كالكدائي كيعقػب كخمف: )مالظ(، كقخأ باقي العذخة: ممظ. ركاية

يخة مغ القخآف الكخيع بكيفية قخاءتيا، فيحا ( الجامع آليات كث52كبالشطخ في حجيث رقع)
 يجؿ عمى عمسو الػاسع في عمع القخاءات.

 3عشايتو بأسباب ندكؿ اآليات -سادساا 

( بإسشاد اإلماـ ابغ 10حجيث رقع)كاف يحكخ أسباب ندكؿ اآليات كعمى سبيل السثاؿ ك 
 يل ىل مل خل ُّ   سشتيغ:قاؿ: قخأناىا عمى عيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عغ ابغ عباسالسقخغ 
:  الفخقاف) َّ جهمه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم
قط  فخح فخحاً  فسا رأيت رسػؿ هللا  (،70)الفخقاف :   َّرئ ّٰ ِّ ُّثع ندلت اآلية:  (68

( ساقو 702كفي حجيث رقع) ،(1الفتح: )  َّجم يل ىل مل خلُّ كبػا مشو بيا، أشج فخحً 
البقخة: )  َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّ في قػلو تعالى:  قاؿ: عغ الذعبيبإسشاده 

 ."التسخ كالدػيق"قاؿ:  (،197

كىحا يجؿ  عمى معخفتو بأسباب الشدكؿ حيث كاف سبب ندكليا أف قػًما يحجػف كال  
ية التي ف اآلإ"يقػؿ:  عغ أنذ  (1212) رقع حجيثساؽ ك ، (1)يتدكدكف، فشدلت ىحه اآلية

 ."ندلت في السجيشةندلت في تحخيع الخسخ 

                                                           

 (.4/156( جامع البياف )ج1)
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 جيث القجسيبياف الح السصمب األكؿ3
 ألحاديث السخفػعة أك السػقػفة كالسقصػعةإلى اا بالشدبة القجسية قميمة ججًّ  األحاديث إفَّ 

سغ العمساء َمغ جسعيا، مثل: اإلماـ عبج الخؤكؼ الُسشاكؼ فا، كلقمتيا بيغ األحاديث، عسػمً 
عمى أنيا  لع يجسعياك  "اإلتحافات الدشية باألحاديث القجسية"في كتابو  (رحسو هللا تعالى)

بل عمى أنيا أحاديث  ،صحيحة، بل جسعيا جسًعا بغس الشطخ عغ صحتيا، كحدشيا، كضعفيا
ية فقط  غ حجيثًا.    يغ كسبعيغ كاثش، حيث بمغ عجدىا مئتيقجسِّ

ليا كجػد التي ال يكاد في معجع اإلماـ ابغ السقخغ القجسية األحاديث عشج البحث عغ ك 
يغ السػجاإال نادرً  ، -عد كجل-قاؿ هللا ػدة في السعجع لمحجيث القجسي كاآلتي: "، فكانت الرِّ

 ".-عد كجل-كع قاؿ رب  ، ك -عد كجل-يقػؿ هللا 
الة عمى ذلظ:  كإليكع األمثمة التصبيقية حدب األلفاظ الثبلثة الجَّ

 (3 قاؿ هللا عد كجلمثاؿ عمى لفع )

  بغ السشكجردمحمعغ ابغ أخي  عبج السمظ بغ مدمسة( ما ركاه مغ شخيق 172حجيث رقع)
ـُ قااؿا ّللَاُ "يقػؿ: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:  (1) ..قاؿ:عغ ابغ السشكجر  ماْيوِّ الَدالا ْبخِّيُل عا قااؿا جِّ

لَ - جا اءُ -عاَد كا ُو إَِّل الَدخا لاْغ ُيْرمِّحا ي، كا ْيُتُو لِّشاْفدِّ يشِّي اْرتازا ، فاأاْكخُِّمػُه  3 ىاحاا دِّ ُحْدُغ اْلُخُمقِّ كا
ْبُتُسػهُ  حِّ ساا ماا صا  .(2)"بِّيِّ

                                                           

لعل في ىحا اإلسشاد سقط مغ السصبػع؛ ألف الحجيث ركاه جسٌع مغ أصحاب السعاجع كالدشغ عغ ابغ  (1)
 يج.السشكجر عغ جابخ مػصػاًل كسا ىػ مػضح في التخخ 

(، كالبييقي في 1461(، كالقزاعي في مدشجه حجيث رقع )8920الصبخاني في األكسط حجيث رقع)أخخجو  (2)
(، مغ شخيق عبج السمظ بغ مدمسة عغ ابغ أخي ابغ السشكجر عغ ابغ السشكجر 10368الذعب حجيث رقع)

شاد، تفخد بو: عبج السمظ بغ عغ جابخ مػصػاًل. قاؿ الصبخاني: ال ُيخكػ ىحا الحجيث عغ جابخ إال بيحا اإلس
 مدمسة، قاؿ البييقي: كركاه أيًزا الخبيع بغ سميساف الِجيدؼ، عغ عبج السمظ بغ مدمسة.

/ 6قاؿ أبػ حاتع: ىػ حجيث مػضػع، كعبج السمظ: مزصخب الحجيث. )عمل الحجيث البغ أبي حاتع )ج
313.) 

 بغ عسخك بغ العاص الغفارؼ عغ (، مغ شخيق عبج هللا10366البييقي في الذعب حجيث رقع)أخخجو ك 
 ابغ أخي دمحم بغ السشكجر، عغ دمحم بغ السشكجر، عغ جابخ مػصػاًل.

قاؿ البييقي: عبج هللا ىحا ىػ إبخاىيع الغفارؼ يأتي بسا ال ُيتابع عميو، كُركؼ ذلظ مغ كجو آخخ أضعف 
ج الرسج بغ حداف ( مغ شخيق دمحم بغ أشخس عغ عب10367مشو. كأيًزا ركاه في الذعب حجيث رقع)

 عغ سفياف بغ سعيج عغ دمحم بغ السشكجر، عغ جابخ مػصػاًل.=
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 (3ؿ هللا عد كجلػ قيمثاؿ عمى لفع )

عغ سفياف، عغ دمحم بغ ( ما ركاه اإلماـ ابغ السقخغ مغ شخيق الفخيابي 818حجيث رقع)
َشةِّ 3 "قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص -رضي هللا عشيسا-السشكجر، عغ جابخ بغ عبج هللا لا أاْىُل اْلجا خا إِّذاا دا

َشةا ياُقػُؿ ّللَاُ  لَ -اْلجا جا ُكْع؟" 3-عاَد كا ْيئاا فاأازِّيجا ب ِّ ماا فاْػؽا ماا أاْعصاْيتاشاا، فا  "ىاْل تاْذتاُيػفا شا شاُقػُؿ3 ياا را
 .(1)"رِّْضػاانِّي اأْلاْكباخُ "فاياُقػُؿ3 

 (3كجل كع عدَّ قاؿ رب  مثاؿ عمى لفع )

ْشجا ّللَاِّ  :"، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿىخيخة( ما ركاه أبػ 1204حجيث رقع ) لاُخُمػُؼ فاعِّ الَرائِّعِّ عِّ
بُُّكْع  "اْلسِّْدظِّ  أاْشياُب مِّْغ رِّيحِّ  لَ -قااؿا را جا خااباُو فاالَرْػـُ لِّي، "3 -عاَد كا شا ُو كا تاُو شاعااما ْيػا ؾا شا ْبجِّي تاخا عا

                                                                                                                                                                     

 =قاؿ البييقي: تفخد بو دمحم بغ أشخس كىػ ضعيف بسخة، كركؼ مغ كجو آخخ ضعيف ىػ أمثل.
قاؿ الخميمي: كىحا مغ حجيث سفياف عغ ابغ السشكجر ال ُيعخؼ، كإنسا الحجيث معخكؼ بخكاية عبج هللا بغ 

ابغ السشكجر، كىػ ضعيف، كال ُيجرػ عمى مغ ُيحسل ىحا؛ فعبج الرسج ال يعخؼ بسثل ىحا.  أبي بكخ عغ
 (.827/ 3)اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث )ج

 (5736قمت: فإف الحجيث ضعيف بجسيع شخقو، كضعفو األلباني في الزعيفة حجيث رقع) 
( مغ 277ألشجعي، كالحاكع حجيث رقع)( أيزًا مغ شخيق ا1067اإلماـ ابغ السقخغ حجيث رقع) أخخجو( 1)

 شخيق عبيج هللا بغ عبج الخحسغ األشجعي عغ سفياف الثػرؼ بو مخفػًعا. 
( كالحاكع 9025(، كالصبخاني في األكسط حجيث رقع)7439ابغ حباف في صحيحو حجيث رقع) كأخخجو     

 ( مغ شخيق الفخيابي عغ سفياف الثػرؼ بو مخفػًعا.  276حجيث رقع)
 (: كركاه األشجعي أيًزا، فخفعو، كركاه ككيع كغيخه فمع يخفعػه.132/ 2نعيع في صفة الجشة )ج قاؿ أبػ

إال  -مخفػعاً  –( إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كقاؿ: لع يخك ىحا الحجيث عغ سفياف قاؿ الصبخاني: رفعو) أؼ جابخ 
 عبج هللا بغ السغيخة كالفخيابي.

  األشجعي عغ سفياف مخفػًعا، كسا ذكخ الحاكع كأبػ نعيع في صفة الجشة.ا: ُعبيج هللابل ركاه أيًز  قمت3
كقاؿ الحاكع: ىحا حجيث صحيح عمى شخط الذيخيغ كلع يخخجاه، كقج تابع األشجعي دمحم بغ يػسف 

 الفخيابي عمى إسشاده كمتشو.
 ككحلظ اإلماـ ابغ السقخغ أكرد الصخيقيغ فحكخ الفخيابي كاألشجعي.

( كمدمع حجيث رقع 6549،7518البخارؼ حجيث رقع) أخخجومغ غيخ ىحه الصخؽ،  شاىج بسعشاه كلو
(2829.) 

لكغ ىحا الحجيث لع يحكخكه مغ أخصائو،  -كإف أخصأ الفخيابي في ركايتو عغ سفياف-كالحجيث رجالو ثقات 
 ،(، فالحجيث إسشاده صحيح3/328مػسػعة أقػاؿ اإلماـ أحسج بغ حشبل في رجاؿ الحجيث كعممو )ج

 (.3054كحلظ صححو األلباني في الرحيحة حجيث رقع )ك 
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 .(1)"كاأاناا أاْجدِّي بِّوِّ 
 )إفَّ هللا عد كجل يقػؿ(: مثاؿ عمى لفع

أاَنا ماعا عاْبجِّي إِّذاا  "يقػؿ:  -عد كجل-قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إف هللا  (1122ي حجيث رقع )فف
تااهُ  فا َخكاْت بِّي شا تاحا نِّي، كا  .(2)"ُىػا ذاكاخا

كحدب االستقخاء لمسعجع في بياف األحاديث القجسية كصيغيا لع نعثخ إال عمى ىحه  
 ا في ىحا الُسرشف. األمثمة مسا يجؿ عمى نجرة كجػدى

  

                                                           

باب قػؿ هللا تعالى يخدكف أف يبجلػا..(، لكغ ليذ بشفذ المفع كلكغ  7492البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو (1)
( عغ 9137، باب فزل الرياـ(، كأحسج حجيث رقع)1151بألفاظ متقاربة، ككحلظ مدمع حجيث رقع )

 سيخيغ عغ أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بشفذ المفع. َىْػَذُة  ثشا عػؼ عغ دمحم بغ 
(، كعجد الخكايات 364-5/362(، كغمَّقو ابغ حجخ في التغميق )ج9/153البخارؼ معمقا)ج أخخجو( 2)

(، مغ شخيق دمحم بغ مرعب عغ األكزاعي بو، كأحسج حجيث 3792كشخقيا، كركاه ابغ ماجو حجيث رقع )
( بغيخ الصخيق 10976(،)10975السغيخة عغ األكزاعي بو، كأيًزا حجيث رقع )( عغ أبي 10968رقع )

ىػ( 264األكلى. كرجاؿ اإلسشاد ثقات إال شعيب بغ شعيب بغ إسحاؽ، كىػ ابغ السحجث شعيب مات)
 كالرػاب أنو ثقة، فاإلسشاد صحيح.  
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 الحجيث السخفػع بياف3 ثانيالسصمب ال
يججر بشا قبل أف نبيغ الرشاعة الحجيثية لئلماـ ابغ السقخغ في الحجيث السخفػع في 

 معجسو يشبغي أف ُنعخؼ الحجيث السخفػع.

ما أخبخ فيو الرحابي عغ قػؿ الخسػؿ قاؿ الخصيب في تعخيفو الحجيث السخفػع ىػ: 
  .(1) أك فعموملسو هيلع هللا ىلص

ىػ ما أضيف إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، ىحا التعخيف فقاؿ: " إلىكأضاؼ ابغ الربلح 
  .(2)"كال يقع مصمقو عمى غيخ ذلظ نحػ السػقػؼ عمى الرحابة كغيخىع

شاعة الحجيثيَّة في معجع اإلماـ ابغ السقخغ يجُج أنَّو قج امتؤل با ألحاديث كإفَّ الستتبع لمرِّ
 السخفػعة لمشَّبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيػ بيحا ُيعج ِمغ السرادر األصيمة في ىحا الشَّػع مغ أنػاع عمـػ الحجيث.

كقج ضيخت صشاعتو في الحجيث السخفػع عمى أربعة أنػاع فقط، السخفػع القػلي، كالسخفػع 
 الفعمي، كالسخفػع التقخيخؼ، كالسخفػع الػصفي الِخْمقي.

 سمة مغ األمثمة التَّصبيقيَّة لكلِّ مشيا:كإليظ ج
 3السخفػع القػلي -أكلا 

( ساقو اإلماـ ابغ السقخغ بإسشاده مغ شخيق 832كىػ ما قالو الشبي  ملسو هيلع هللا ىلص؛ كحجيث رقع)
مِّيمِّ "ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  عغ الشبيِّ   أبي ىخيخةسعيج بغ يدار عغ  يغِّ خا ماى دِّ ُجُكْع إَِّف اْلساْخءا عا ْشُطْخ أاحا ْميا وِّ، فا

الِّلُ   .(3)" ماْغ ُيخا

                                                           

 (.21الكفاية في عمع الخكاية لمخصيب البغجادؼ )ص  (1)
 (.116ح )ص مقجمة ابغ الربل (2)
(، كقاؿ: "ىحا حجيث حدغ غخيب"، 2378(، كالتخمحؼ حجيث رقع)4833أبػ دكاد حجيث رقع) أخخجو (3)

( مغ شخيق مػسى بغ كرداف، كحجيث 7319(، كالحاكع حجيث رقع)8417(، )8028كأحسج حجيث رقع)
(، كسعيج  7320( مغ شخيق أبي الحباب سعيج بغ يدار، كصححو الحاكع في السدتجرؾ رقع)7320رقع)

 (.243ق، كقيل قبميا بدشة، تقخيب )ص117ثقة متقغ، 
قاؿ الجارقصشي: يخكيو صفػاف بغ سميع، كقج اختمف عشو؛ فخكاه دمحم بغ سعيج ابغ بشت األعسر، عغ 

 .صفػاف بغ سميع، عغ سعيج بغ يدار، عغ أبي ىخيخة
ف مغ ركاية الحكع بغ عبج هللا أبي كتابعو إبخاىيع بغ أبي يحيى، عغ صفػاف، كخالفيسا إبخاىيع بغ شيسا

، كىػ معخكؼ مغ  ، عغ مصيع، عشو. فخكاه عغ صفػاف بغ سميع، عغ سعيج السقبخؼ، عغ أبي ىخيخة
 .=ركاية مػسى بغ كرداف، عغ أبي ىخيخة
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عسخك بغ شعيب، عغ أبيو، عغ ججه، ( ساؽ إسشاد الحجيث مغ شخيق 5كفي حجيث رقع)
ماى الش ِّْرفِّ مِّ "قاؿ:  رفعو جِّ عا اعِّ ُة اْلقا الا ائِّعِّصا ةِّ اْلقا الا  . (1)"ْغ صا

 (.12(، رقع)11(، )2(، رقع)1كُيشطخ: حجيث رقع)

 3السخفػع الفعمي -ثانياا 

 : أنذ( ساَقو اإلماـ ابغ السقخغ مغ حجيث 4، 3كىػ ما فعمو الشبي  ملسو هيلع هللا ىلص؛ كحجيث رقع)
ُسػؿا ّللَاِّ " ا أاَف را اقايا جا ا صا يا ْتقا عالا عِّ جا ، كا فَِّيةا بِّْشتا ُحياي ِّ ْبغِّ أاْخصابا َكجا صا  .(2)"تادا

 (.1252(، كحجيث رقع)7كُيشطخ: حجيث رقع)
 3تقخيخي السخفػع ال -ثالثاا

ابغ عسخ قاؿ: سئل رسػؿ ( مغ حجيث 8كىػ ما سكت عشو ملسو هيلع هللا ىلص، كمثاؿ ذلظ: حجيث رقع)
ْشوُ "هللا ملسو هيلع هللا ىلص عغ الزب، فقاؿ:  ى عا خ ُِّمُو، كالا أاْنيا  .(3)"لا آُكُمُو، كالا ُأحا

كاأاناا أاْنُطُخ  راافاعاشِّي الَشبِّيُّ "قالت:  رضي هللا عشيا عائذة ( كىػ حجيث669حجيث رقع)ك 
                                                                                                                                                                     

=قاؿ أبػ نعيع في حمية األكلياء: كىػ غخيب مغ حجيث سعيج، لتفخد صفػاف عشو بو فيسا قيل. حمية 
 (، كحدشو األلباني.3/165جاألكلياء )

قمت: الحجيث كرد مغ شخؽ أخخػ غيخ شخيق سعيج بغ يدار، كىػ ما بيشو الجارقصشي أف ىحا الحجيث 
 .معخكؼ بسػسى بغ كرداف عغ أبي ىخيخة

(، كلحا إسشاده حدغ، كأما 554ق  صجكؽ ربسا أخصأ ، تقخيب التيحيب )ص117كمػسى بغ كرداف 
 ففيو عمة كسا ذكخ الجارقصشي ذلظ. اإلسشاد مغ شخيق ابغ السقخغ 

(، مغ شخيق ىبلؿ بغ يداؼ، عغ أبي يحيى، كالحجيث مغ ركاية اإلماـ ابغ 735مدمع حجيث رقع) أخخجو (1)
( كأما دمحم )ججه( فيػ 267السقخغ رجالو ثقات إال عسخك بغ شعيب عغ أبيو فيسا صجكقاف. التقخيب )ص

 (.489مقبػؿ. التقخيب) ص
(، قمت: إسشاده حدغ 1/262يخك ىحا الحجيث عغ عسخك إال سفياف السعجع األكسط )ج قاؿ الصبخاني: لع

مغ ركاية اإلماـ ابغ السقخغ؛ ألف الدشج السخكؼ بو مغ األسانيج السذيػرة لمحجيث الحدغ، كصحيح مغ 
 شخؽ أخخػ.  

حجيث مغ (، لكغ ال1365(، كمدمع حجيث رقع)5387(، )5169(، )5086البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (2)
( 260ركاية اإلماـ ابغ السقخغ ضعيف اإلسشاد لمزعف الذجيج لدػيج بغ عبج العديد) التقخيب ص 

 كصحيح مغ شخؽ أخخػ.
(، كالحجيث صحيح 1944(، )1943(، كمدمع حجيث رقع)7267(،) 5536البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (3)

ألنو حجث ىشا عغ السعخكفيغ كسا قاؿ ابغ  ؛مغ ركاية اإلماـ ابغ السقخغ، كتجليذ مخكاف بغ معاكية مجفػع
 ( كمالظ بغ مغػؿ حجة ثبت معخكؼ.4/1204السجيشي: ثقة فيسا ركػ عغ السعخكفيغ)تاريخ اإلسبلـ ج
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ةِّ  باذا  (.  1185، كركاه بسعشاه أيًزا حجيث رقع)(1)"إِّلاى لِّْعبِّ اْلحا

ْمقيالسخفػع الػصفي ا -رابعاا   3لخِّ

حابي عغ صفة مغ صفات الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص الِخْمقية،  حجيث  مثالو3كىػ ما يخبخ بو الرَّ
ُسػُؿ ّللَاِّ "قاؿ:  ،عغ أنذ بغ مالظ ( 788رقع) ِّ كاافا را ْػ ْبعاةا مِّغا اْلقا اْلباائِّغِّ لاْيذا بِّالَصػِّيلِّ  را

، لاْيذا بِّالْ  لا الَذعاخِّ جِّ افا را كا ِّ، كا قِّ كالا بِّاآْلدا افا أاْزىاخا لاْيذا بِّاأْلاْبياسِّ اأْلاْميا كا ، كا يخِّ ْعجِّ كالا بِّاْلقارِّ جا
، ُبعِّثا كاُىػا اْبُغ أاْرباعِّيغا  صاطِّ كالا بِّالَدْبطِّ يشاةِّ عاذْ  اْلقا بِّاْلساجِّ ـا بِّساَكةا عاْذخاا، كا  .(2)"خاافاأاقاا

( ساقو اإلماـ ابغ السقخغ مغ شخيق أبي داكد الصيالدي، عغ قيذ، 948كفي حجيث رقع)
ُسػؿا " :قاؿ  عغ البخاءعغ أبي إسحاؽ،  ْسخااءا   ّللَاِّ راأاْيُت را  ماا راأاْيُت قاْبلا كالا باْعجا  فِّي ُحَمةٍّ حا

ْشُو  غا مِّ  .(3)"ملسو هيلع هللا ىلصأاْحدا

ا أَنو كمغ أتى بالحجيث السخفػع حكًسا في معجسو، كمثالو: حجيث  صشاعتو أيزا
ِّ" :قاؿ عغ ابغ عسخ (111رقع) خاا جِّ اْلحا َضُأكفا فِّي اْلساْدجِّ اُء ياتاػا اُؿ كاالش ِّدا ْيجِّ كاافا الخ ِّجا ماى عا ، عا

ُسػؿِّ ّللَاِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  .(4)"را
  

                                                           

(مغ شخيق عخكة عغ 5236( ، )5190( ك)987(، )950(،)455(، )454البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (1)
رضي هللا -خيق ىذاـ عغ أبيو عغ عائذة (مغ ش892، كمدمع حجيث رقع )-رضي هللا عشيا-عائذة 

 -، كلكغ ليذ مغ شخيق اإلماـ ابغ السقخغ، فصخيق اإلماـ ابغ السقخغ فييا ركح بغ عراـ الجبخؼ -عشيا
بفتح الجيع كالباء السػحجة السذجدة كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى جبخ كىػ لقب كالج ركح بغ عراـ بغ 

(، كىػ مجيػؿ 3/190أبػه بجبخ خادـ سفياف الثػرؼ. األنداب )ج  يديج األصبياني الجبخؼ السعخكؼ
يغ. الثقات حجيثو عشج األصبياني ،( كأبػه يتفخد كيخالف ككاف صجكقاً 3/500الحاؿ، الجخح كالتعجيل)ج

 الحجيث صحيح مغ غيخ ركاية األماـ ابغ السقخغ.ك (، 8/520البغ حباف )ج
(، كمدمع حجيث 5906(، )5905(، )5904(، )5900، )(3548(، )3547البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (2)

 (.2348(، )2347(، )2338رقع )
(، 2337(، )2337(، كمدمع حجيث رقع )5901(،) 5848(، )3551البخارؼ حجيث رقع) أخخجو (3)

(2337.) 
 (، بشحػه، كبجكف لفع: "السدجج الحخاـ".193البخارؼ حجيث رقع)أخخجو ( 4)
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 3 بياف الحجيث السػقػؼلثلسصمب الثاا
  .(1)لسػقػؼ ما أسشجه الخاكؼ إلى الرحابي كلع يتجاكزهقاؿ الخصيب: ا

شاعة الحجيثية في معجع اإلماـ ابغ السقخغ في الحجيث الس ػقػؼ في ذكخه ضيخت الرِّ
 ألنػاعو كسا ىػ مبيغ في اآلتي:

 3السػقػؼ القػلي -أكلا 

ْيخِّ " قاؿ :غ عميمابغ عباس قاؿ: سسعتو  أفَّ ( 2)(477حجيث رقع) مثالو3 أالا ُأْخبُِّخُكْع بِّخا
ُسػؿِّ ّللَاِّ  ماى. قااؿا 3الَشاسِّ باْعجا را  .(3)"أاُبػ باْكخٍّ كاُعساُخ رضي هللا عشيسا"؟ قااُلػا3 با

فخكػ ىحا الحجيث عغ ابغ عباس عغ عمي رضي هللا عشيع ثع ساؽ األسانيج عغ 
 .التابعيغ عغ عمي 

جحيفة،  ػكمغ خبلؿ التخخيج تبيغ أنو ركاه عغ اثشيغ مغ الرحابة كىسا ابغ عباس كأب
 ، كىحه لصفية مغ لصائف اإلسشاد.- عشيععمي رضي هللا-كبلىسا عغ 

ْيُخ الَشاسِّ باْعجا " :عغ دمحم ابغ الحشفية قاؿ (501كحجيث رقع) ابِّي3 ياا أاباْو ماْغ خا ُقْمُت ألِّ
ُسػؿِّ ّللَاِّ  ْفُت أاْف أاْسأالاُو عاغِّ الَثالِّثِّ ؟ قااؿا3 أاُبػ باْكخٍّ را ُخ ، فاخِّ ، ُقْمُت3 ُثَع ماْغ؟ قااؿا3 ُثَع ُعسا

ُجٌل مِّغا اْلُسْدمِّسِّيغا   .(4)"فاياُقػُؿ3 ُعْثسااُف قااؿا3 ُقْمُت3 ُثَع أاْنتا قااؿا3 أاناا را

فيحا الحجيث ركاه اإلماـ ابغ السقخغ عغ ثبلثة مغ شيػخو بديادات كتفديخات لبعس 
عغ  بغ يديج لفاظ، فخكاه عغ ثبلثة مغ التابعيغ بأسانيج عالية كأسانيج نازلة؛ عغ عبج خيخاأل

عغ أبيو  ةحيفعغ عػف بغ أبي جُ  ...:، ك حيفة عغ عميكعغ الذعبي عغ أبي جُ ، عمي 
 (.977، 790، 596. انطخ حجيث رقع: ) عغ عمي

                                                           

 (21ة لمخصيب البغجادؼ )ص (  الكفاية في عمع الخكاي1)
 (.977(، )790(، )596(،)477( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)2)
، 834، 833أحسج حجيث رقع ) أخخجواأللباني، ك  (، كصححو106ابغ ماجو حجيث رقع) أخخجو( 3)

835،836 ،871 ،878 ،879 ،880 ،908 ،909 ،922 ،926 ،933 ،934 ،1030 ،
بأسانيج مختمفة تػافق في  ( كميا عغ عمي 1060، 1054، 1052، 1051، 1040، 1031،1032

 أغمبيا أسانيج اإلماـ ابغ السقخغ كركاياتو.
 عيع الحمبي، صجكؽ تغيخ في آخخ عسخه فتمقغ. تقخيب التيحيبقمت: إسشاده فيو ضعف لتغيخ أبػ نُ 

 (243) ص
  بغ الحشيفة بو.  ( مغ شخيق دمحم4629(، كأبػ داكد حجيث رقع)3671البخارؼ حجيث رقع) أخخجو( 4)
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 3السػقػؼ الفعمي -ثانياا 

كاافا ُعساُخ ": قاؿ -رضي هللا عشيسا- ع، عغ ابغ عسخعغ ناف( 1084حجيث رقع) مثالو3
  ِّياةِّ اْلعاتاساة ماى تاْدسِّ  .(1)"ياْزخُِّب عا

، بزخب مغ سساىا بالعتسة؛ ألنو تغييخ السسيا كىشا ذكخ فعل الرحابي عسخ 
األعخاب سست صبلة العذاء بيحا االسع، كذلظ تغييخ لسا جاء الحقيقي كىي صبلة العذاء؛ ألفَّ 

 .(2)في الذخيعة، فقج كردت أحاديث تشيى عغ ىحه التدسية

 3السقصػع بياف الحجيث 3خابعالسصمب ال
غيُخ السشقصِع، كيقاُؿ في جسِعِو: السقاِشيُع كالسقاِشُع، كىَػ ما جاَء "ىػ  قاؿ ابغ الرالح3

 .(3)"ييع ِمغ أقػِالِيع أك أفعاِلِيعا عمعِغ التابعيَغ مػقػفً 

يعج  معجع اإلماـ ابغ السقخغ مغ السرادر األساسية في ىحا الشػع مغ أنػاع عمـػ 
بغ االحجيث، فقج احتػػ عمى جسمة مغ اآلثار السقصػعة لمتابعيغ، كالحدغ البرخؼ، كسعيج 

 أمثمة تصبيقية عمى ذلظ: السديب، ككحلظ جسع آثار أتباع التابعيغ، كذعبة، كالدفيانيغ، كإليظ

حجثشا أحسج، ثشا أحسج بغ حاـز بغ أبي َغَخَزَة، ثشا حدغ قاؿ: " (4) (444فخكػ حجيث رقع)
يٌّ فاالا "بغ قتيبة قاؿ: قاؿ سفياف الثػرؼ لدفياف بغ عييشة:  ُث؟ قااؿا3 أاماا كاأاْنتا حا ج ِّ  (5)"ماا لاظا لا ُتحا

ةِّ " سفياف الثػرؼ:خغ بإسشاده عغ ساؽ اإلماـ ابغ السق (6) (689كحجيث رقع) عاادا مِّْغ سا
لاُجهُ  ُو كا  .(7)"الَخُجلِّ أاْف ُيْذبِّيا

                                                           

 (.35833، 25821، 8081، 8080ابغ أبي شيبة حجيث رقع ) أخخجو( 1)
، َيُقػُؿ: "اَل َتْغِمَبشَُّكُع اأْلَْعَخاُب َعَمى اْسِع َصبَلِتُكْع، َأاَل ، َقاَؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ هللِا ( َعْغ َعْبِج هللِا ْبِغ ُعَسخَ 2)

ِبِل" ركاه مدمع حجيث رقع )ِإنََّيا اْلِعَذاُء، َكُىْع ُيْعتِ   (.644ُسػَف ِباإْلِ
(، كالفائق في غخيب الحجيث 287-2/286كانطخ: غخيب الحجيث لمخصابي في تفديخ كمسة العتسة )ج 

 (.2/390)ج
 (.119مقجمة ابغ الربلح ت فحل )ص:  (3)
 (444( حجيث رقع )151انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص (4)

( فالحجيث  5/297(، كالحدغ بغ قتيبة ضعيف. تاريخ اإلسبلـ)352الفاصل ) ( ركاه الخاميخمدؼ في السحجث5)
 إسشاده ضعيف.

 (689( حجيث رقع )210انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص (6)
 =(، كالجيمسي في مدشج الفخدكس299( لع أقف عمى تخخيجو، كلكغ ركاه القزاعي في مدشجه حجيث رقع)7)
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: (رحسو هللا)البرخؼ  الحدغ ( ساؽ اإلماـ ابغ السقخغ بإسشاده عغ831كحجيث رقع)
ماى ُعساخا أاْف ياكْ الَدشاُة ثاالا " ِّ تاعاالاى عا ا ّلِلَِّ قًّ تُّػفا ياْػماا، كاإَِّف حا سِّ ائاةٍّ كا شاةٍّ ُثسِّ شِّذا باْيتا اْلسااؿِّ فِّي ُكل ِّ سا

ْيئاا ْع فِّيوِّ شا  .(1)"ياْػماا ُعْحراا إِّلاى ّللَاِّ تاعاالاى بِّأان ِّي لاْع أادا

اُء : "سسعت عبج هللا يقػؿ: سسعت ىذاـ بغ عسار يقػؿ (954كفي حجيث رقع ) اْلُخمافا
ٌة، أاُبػ باْكخٍّ كاُعساخُ  ْسدا يُّػفا خا ْيجِّ ُجكفا اْلسا ْبجِّ اْلعادِّيدِّ  الَخاشِّ ُخ ْبُغ عا مِّيٌّ كاُعسا ُة ّللَاُ )كاُعْثسااُف كاعا ْحسا  (را

عْ  ماْييِّ قخأت عمى أبي دمحم عبج هللا بغ شجاد بغ أباف العدقبلني، كرأيت "، كعقب عميو فقاؿ: "عا
 .(2)"اهالحجيث عشجه بخط أبي العباس دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة، كذكخ أنو أفاده إيَّ 

بلث شخؽ مغ شخؽ التحسل عغ شيخيغ مغ شيػخو، فكاف الدساع مغ فيشا جسع بيغ ث
الذيخ، كالقخاءة عمى الذيخ، كالػجادة، حيث ذكخ أفَّ أبا العباس أفاده لعبج هللا بغ شجاد، كىحا 

 في حجه يشجرج تحت الدساع.

                                                                                                                                                                     

ػًعا، قاؿ الديػشي في مخترخ السػضػعات أنو مػضػع، ( مغ حجيث أنذ مخف6012بسأثػر الخصاب )=
كأخخجو ابغ عجؼ عغ أنذ بديادة كلفطو مغ سعادة السخء أف يذبو أباه كمغ سعادة السخء خفة لحيتو كفي 
لفع خفة عارضيو كقاؿ في الفتاكػ الحجيثية البغ حجخ السكي: ركاه الصبخاني كالخصيب، كأكرده ابغ 

 (.286/ 2الخفاء )جالجػزؼ في السػضػعات. كذف 
مػقػفًا بالمفع  ( عغ حديغ الجعفي عغ أبي مػسى عغ الحدغ عغ عسخ 44/342ركاه ابغ عداكخ)ج  (1)

 نفدو تقخيبًا، إال أنو بجؿ كمسة )يكشذ( بػ)يكدح( كىي نفذ السعشي. مع العمع أف الحدغ لع يجرؾ عسخ 
كصفو بتجليذ اإلسشاد الشدائي -ذ(، فيكػف دلدو ، كىػ مػصػؼ بالتجلي4/229كسا قاؿ السدؼ )ج

(  كالحجيث في معجع اإلماـ ابغ السقخغ  مخكٌؼ عغ الحدغ البرخؼ 29، شبقات السجلديغ) ص -كغيخه
 مقصػعا، كرجالو ثقات إال شيخ اإلماـ ابغ السقخغ  حدغ بغ عبجكيو فيػ مجيػؿ الحاؿ، فإسشاده ضعيف.

 (954( حجيث رقع )291انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص (2)



 

 
 
 
 
 

 الفرل الخابع
شاعة الحجيثية السذتخكة بيغ األسانيج الر ِّ 

 خئ كالستػف في معجع ابغ السق
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 الغخيب أك الفخد األكؿ3 الرشاعة الحجيثية في بيافالسبحث 
 

 كفيو ثبلثة مصالب:

 غخيب.صشاعة الحجيث الالسصمب األكؿ3   
 
 السصمب الثاني3 بياف مػاشغ الغخابة كالتفخد في أسانيج السعجع.   

 
 عشج ابغ السقخئ.   الث3 حكع الحجيث الغخيبالسصمب الثَ   
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 تػشئة
ػاُؿ بِّالش َِّيػاتِّ ماـ ابػغ السقػخغ فػي معجسػو بحػجيث: "بجأ اإل ػا األاْعسا السػصػػؼ بالغخابػة  (1)"إَِّنسا

أف عسػخك بػغ في شخؼ إسشاده األكؿ؛ كثشى بالحجيث الحؼ أخخجو مغ شخيػق معاكيػة بػغ صػالح 
اءا " َقاَؿ:  دخقيذ حجثو، عغ عبج هللا بغ بُ  ػُجُىساا  3أاْعخاابَِّيافِّ إِّلاى الَشبِّي ِّ جا ػاؿا أاحا وِّ، فاقا نِّ ياْدأالا

ْيٌخ؟ قااؿا3  ُسػؿا ّللَاِّ، أايُّ الَشاسِّ خا ُموُ "ياا را ُدغا عاسا حا ُسػػؿا ّللَاِّ  "ماْغ شااؿا ُعْسُخُه، كا ػُخ3 ياػا را قاػاؿا اآْلخا كا
ماَي، فاأا  ْت عا ُثخا ِّ قاْج كا ْسالا خاائِّعا اإلِّ َبُث بِّوِّ قااؿا3 إَِّف شا ا بِّأاْمخٍّ أاتاذا ْشيا ػْغ "ْخبِّْخنِّي مِّ ْشباػا مِّ اُنظا را لا يادااُؿ لِّدا

ْكخِّ ّللَاِّ  ل-ذِّ جا  ".-عاَد كا

 .(2)كقج حكع عميو اإلماـ التخمحؼ بالغخابة مغ ىحا الػجو 

 كبالشَّطخ إلى أصل ركايات معجع اإلمػاـ ابػغ السقػخغ، نجػج أنَّيػا غخائػب، كأفػخاد شػيػخو فػي
الغالب العاـ، كىػ ما أثبتو في مقجمة الكتاب فقاؿ: "كأخخجت عغ كلِّ شػيٍخ حػجيًثا أك أكثػخ عمػى 

 .(3)"...حخكؼ اليجاء
لػيذ عشػجنا عشػو بقػلػو: " -أحياًنػا–كنجج أنَّو في بعس األحاديػث كأسػانيجىا يعقػب عمييػا 

"، أك غيػخ ىػحا ففػال لع يكػغ عشػج ىػحا الذػيخ عػغ "، ك "غيخ ىحا الحجيث، ذىب ما كتبشاه عشو
غخيب، لػع  فالفىحا عغ " أك "لع أحفع عشو غيخ ىحا"، أك "غيخ ىحا فالفعغ  فالفليذ عشج "

 "، كنحػىا مغ العبارات التي في ىحا الباب.ه إل عشجهنججْ 

 

 
  

                                                           

 (.1البخارؼ رقع) أخخجو( 1)
(، قاؿ عشجىسا التخمحؼ: ىحا حجيث حدغ غخيب مغ ىحا الػجو، مع 3375(،)2329( كىػ حجيث رقع )2)

 (159في الخكايتيغ؛ ركاية التخمحؼ كركاية، ابغ السقخغ، كقج سبق تخخيجو )ص  اليديخاالختبلؼ 
 (.10بغ السقخغ )ص( معجع ا3)
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 غخيب عشج اإلماـ ابغ السقخئ ال ية في الحجيثرشاعة الحجيثالالسصمب األكؿ3 
 لغةا3معشى الغخيب  -أكلا 

 .(1)مشقاسػػٍة لكشَّيػػا متجاندػػة غيػػخ مسػػةٌ الغػػيغ كالػػخاء كالبػػاء أصػػٌل صػػحيح، كك ،غػػخبلغػػة3 
  .(2)فيػ غخيب ،طيخشيء فيسا بيغ جشدو عجيع الشَّ  كل   :الغخيبك 

 الغخيب اصصالحاا3 -ثانيا

 ى: )الفْخد(.دسّ كيُ  ىَػ الحجيث الحؼ يشفخد بخكايتو راٍك كاحج."
  كالغخيب نػعاف3

 مقالغخيب السص 3أكليسا

كىػػ الحػجيث الػحؼ ال يعػخؼ عػغ الشبػي ملسو هيلع هللا ىلص إال  ما يصمق عميو مرصمح )الفخد(. كىػ أكثخ
  بإسشاد كاحج.

مجػخد التفػخد يعشػي  أفَّ  ع مشػوفييُ كىحا السعشى بسجخده ال يفيج ثبػت الحجيث أك ضعفو، فبل 
ػػالزػػعف، كإنَّ  ػػسػػا فػػي )الغخيػػب(: الرَّ درجػػة كػػل بحدػػب حػػاؿ  عيف، كتعػػخؼحيح، كالحدػػغ، كالزَّ

 اإلسشاد، كسبلمتو مغ العمل.
كىػػػ الحػػجيث الػػحؼ عمػػع مخخجػػو عػػغ الشبػػي ملسو هيلع هللا ىلص مػػغ أكثػػخ مػػغ 3 دػػبيكثانييسػػا3 الغخيػػب الش ِّ 

 .(3)"كجو
  

                                                           

 (.4/336( معجع مقاييذ المغة )ج1)
 (.  1053( الكميات ألبي البقاء الكفػؼ )ص2)
 (.47/ 1(  تحخيخ عمـػ الحجيث )ج3)
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3معشى الغخيب كالفخد عشج اإلماـ ابغ السقخئ  -السصمب الثاني  
ػػشج أك السػػتغ، أك ىسػػا نخيػػج بيانػػو ىشػػا فػػي صػػشاعتو الحجيثيػػة أنػػو نػػزَّ عمػػى  كمػػا غخابػػة الدَّ

 مًعا، أك نقل عغ أحج شيػخو  الغخابة أك غيخىع، كيسكغ عخض ذلظ في الشقاط التالية:
 3معشى الغخيب كالفخد عشج اإلماـ ابغ السقخئ في معجسو -أكلا 

ياف معشػى الغخيػب، كالفػخد، إال حػجيثًا كاحػجًا قػاؿ بلع يرخح اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو ب
، كذكػػخ قػػػػاًل عػػغ أحػػػج شػػػيػخ ىػػػحا الحػػجيث غخيػػػب مػػػغ حػػجيث شػػػعبة عػػغ سػػػعيج، وهللا أعمػػػعفيػػو: 

 .ىحا عغ ابغ عييشة غخيب، لع نججه إال عشجهشبقات اإلسشاد؛ كىػ مػسى بغ ىاركف قاؿ: 

كأكرد ألفاًضا يدتفاد مشيػا معشػى الغخيػب أك الفػخد، فاسػتعسل صػيًغا لمجاللػة عمػى ذلػظ، كىػػ 
 سبحث.  ما سشعخضو خبلؿ ىحا ال

يغ التي استعسميا في الجللة عمييسا -ثانياا  3األلفاظ كالر ِّ

 ".غخيب، لع نججه إل عشجه فالفىحا عغ * مشيا3 قػلو3 "

أبػ عبج هللا  (1)حجثشا دمحم بغ أيػب بغ ُمْذَكاف( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 32في حجيث رقع)
غ الرػمت، حػجثشا عبػج الكػخيع بػغ ركح دػجخ بػشْ الشيدابػرؼ ببيت السقجس، حجثشا أبػػ الزػحاؾ السُ 

، عغ مكحػػؿ، (2)ػخيتشُ البرخؼ، ثشا شعبة، عغ سعيج بغ عبج العديد الَ  ، ودمحم بغ راشج الُخداِعي 
ػيغا " عغ زياد بغ جارية، عغ حبيب بغ مدمسة قاؿ: عِّ ُبػعا رااجِّ ياػا كاالخُّ ُسػػُؿ ّللَاِّ ملسو هيلع هللا ىلص الثُُّمػثا باادِّ لا را ، نافا

عِّيغا  ياا كاالثُُّمثا رااجِّ ُبعا باادِّ  .(3)"أاْك قااؿا3 الخُّ

                                                           

اف( 1)  (.12/280: بزع السيع كسكػف الذيغ كفتح الكاؼ كبعج األلف نػف. األنداب )جُمْذكا
كضع الشػف السخففة كفي آخخىا الخاء السعجسة، ىحه الشدبة  : بفتح التاء السشقػشة مغ فػقيا باثشتيغالتُشػخي( 2)

إلى تشػخ كىػ اسع لعجة قبائل اجتسعػا قجيسا بالبحخيغ كتحالفػا عمى التداكر كالتشاصخ كأقامػا ىشاؾ فدسػا 
 (.3/90تشػخًا، كالتشػخ اإلقامة )األنداب ج

ؿ عغ زياد بغ  جارية عغ  حبيب (، مغ شخيق مكحػ 2750، 2749، 2748أبػ داكد حجيث رقع ) أخخجو (3)
(، مغ شخيق عسخك بغ شعيب عغ أبيو عغ ججه... 2853، كابغ ماجو حجيث رقع )بغ مدمسة ا

 الحجيث. قمت: إسشاده صحيح. 
كأما إسشاد اإلماـ ابغ السقخغ فزعيف؛ ألف فيو عبج الكخيع بغ ركح البرخؼ ضعيف، كفيو سعيج التشػخي، 

 (.238: تقخيب التيحيب )ص ثقة إماـ، اختمط بآخخه. انطخ
( مغ شخيق سفياف الثػرؼ عغ بخد، عغ 200-199(، )ص645أيزًا ابغ السقخغ حجيث رقع)أخخجو ك 

 .مكحػؿ، عغ زياد بغ جارية التسيسي، عغ حبيب بغ مدمسة مخفػعاً 
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كالبػػجأة إنسػػا ىػػي ابتػػجاء سػػفخ الغػػدك إذا نيزػػت سػػخية مػػغ جسمػػة ... كمعشػػى الحػػجيث ىػػػ:" 
سػػا كػاف ليػع مشػو الخبػع كيذػخكيع سػائخ العدػكخ فػي ثبلثػة العدكخ فأكقعت بصائفة العػجك. فسػا غش

أرباعػػػو. فػػػإف قفمػػػػا مػػػغ الغػػػداة ثػػػع رجعػػػػا فػػػأكقعػا بالعػػػجك ثانيػػػة كػػػاف ليػػػع مسػػػا غشسػػػػا الثمػػػث ألف 
 .(1)"نيػضيع بعج القفل أشق كالخصخ فيو أعطع

 ىحا الحجيث غخيب مغ حجيث شعبة عغ سعيج، وهللا"قاؿ: عميو فاإلماـ ابغ السقخغ عمَّق ك 
 ".ا بوأعمع، ما كتبشاه إال عغ ىحا الذيخ، ككاف مػثػقً 

ىحا الصخيق غخيب مغ حجيث شعبة عغ كلعلَّ أبا تساـ رأػ كبلـ اإلماـ ابغ السقخغ فقاؿ: "
 .(2)"ا عشوَص ػْ ذكاف كحجث بو ابغ جَ سعيج بغ عبج العديد لع يحجث بو إال ابغ مُ 

 (3)[ؼ د يػخَ الكُ ] بػغ عبيػج هللا قاضػي مرػخإبخاىيع بػغ دمحمكركػ اإلماـ ابغ السقخغ عغ شيخو 
، مػغ شخيػق أخػخػ لػيذ فييػا شػعبة كتمتقػي فػي مكحػػؿ، كلػع يػحكخ (4)"...كأنا سألتوقاؿ:  ،بحمب

 فييا التفخد، أك الغخابة.

كىحا يجؿ  عمى سعة عمسو بصخؽ األحاديث حيث ميد بيشيا، فبيغ الغخابة كالتفخد في الدػشج 
 الثاني.   األكؿ، كلع يحكخىا في الدشج

عيع األصبياني شخؽ ىحا الحجيث مغ غيخ شخيق شعبة عغ سعيج ككميا كقج أخخج أبػ نُ 
، كىحا ما كافق سؤالو لذيخو إبخاىيع بغ دمحم قاضي مرخ (5)تمتقي في مكحػؿ في أغمب الخكايات

                                                           

 (.2/313معالع الدشغ شخح سشغ أبي داكد ، )ج ( 1)
 (.288/ 1( فػائج تساـ )ج2)
ػاب ما أثبتشاه.( كرد ندبو خصأ ف3)  ي السصبػع )الكخيخؼ( كالرَّ

كىػ إبخاىيع بغ دمحم بغ عبج هللا بغ عبج العطيع بغ عبج هللا بغ عبج األعمى بغ عبج هللا بغ عبج الكبيخ بغ 
عامخ بغ كخيد، أبػ دمحم، الُكَخيدّؼ، ندبة إلى جّجه ُكَخيد، بزّع الكاؼ كفتح الخاء، حجَّث عغ: دمحم بغ أحسج 

ق(. انطخ: تاريخ اإلسبلـ 317ج، حجَّث عشو: أبػ بكخ بغ السقخغ. سسع مشو بحمب، مات )بغ الجشيا
 (.1/184(، السقفِّى الكبيخ، تقي الجيغ السقخيدؼ)ج7/318)ج

 (.645( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)4)
غ ( شخؽ ىحا الحجيث فقاؿ: ركاه عغ سميساف ب822، 821/ 2أبػ نعيع في معخفة الرحابة)ج أخخجو( 5)

مػسى: سعيج بغ عبج العديد، كابغ لييعة، كرجاء بغ أبي سمسة مثمو، عغ مكحػؿ، عغ زياد بغ جارية، 
عغ حبيب كركاه عغ مكحػؿ العبلء بغ الحارث، كيديج بغ يديج بغ جابخ، كعبج هللا بغ العبلء بغ زبخ، 

ثابت بغ ثػباف كأبػ كىب كالشعساف بغ السشحر، ودمحم بغ أبي السقجاـ، كعبج الخحسغ بغ يديج بغ جابخ، ك 
عبيج هللا بغ عبيج، كالحجاج بغ أرشاة في آخخيغ، عغ زياد بغ جارية، عغ حبيب، كمشيع مغ قاؿ: يديج بغ 

 جارية.
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 ( أنَّو أكرده مغ شخؽ أخخػ ليذ فييا شعبة كالتقت في مكحػؿ.  645في حجيث رقع )

حجثشا دمحم بغ عبج ( ذكخ اإلماـ ابغ السقخغ الدشج فقاؿ: "352ففي حجيث رقع) كمثاؿ آخخ
ؿ، ثشا مػسى بغ ىاركف قاؿ: ثشا دمحم بغ عبج الػاىب الحارقي، ثشا جَّ عَ هللا بغ دمحم بغ عسخاف السُ 

م ِّي باعْ  أاَف الَشبَِّي ، " خ سفياف بغ عييشة، عغ عبج هللا بغ ديشار عغ ابغ عس جا كاافا ُيرا
ْكعاتاْيغِّ   (1)"اْلُجُسعاةِّ را

ىحا عغ عغ ىحا الدشج، فقاؿ: " مػسى بغ ىاركف ثع عقب عمى ىحا الحجيث بحكخ قػؿ  
 ".ابغ عييشة غخيب، لع نججه إال عشجه

 ىحا الحجيث لع ندسعو عغ ابغ عييشة عغ عبج هللا بغ ديشار إال" :قاؿ مػسى بغ ىاركف 
 .(2)"قجامة عغ عبج هللا بغ ديشارعغ دمحم بغ عبج الػىاب، كركاه صالح بغ 

عغ  ،حجثشا ابغ أبي عسخ قاؿ: حجثشا سفياف بغ عييشةقاؿ التخمحؼ في العمل الكبيخ:" 
م ِّي باْعجا اْلُجُسعاةِّ  أاَف الَشبَِّي ": عغ أبيو ،عغ سالع ،عغ الدىخؼ  ،عسخك بغ ديشار كاافا ُيرا

ْكعاتاْيغِّ   .(3)"را

بغ إسساعيل عغ ىحا الحجيث فقاؿ: ال أعخفو مغ حجيث  قاؿ أبػ عيدى: سألت محسجَ  
 ركاه عغ الدىخؼ إال عسخك بغ ديشار. ال أعمع أحجاً  ،الدىخؼ إال مغ ىحا الػجو

، كلع يحكخ كركػ ابغ جخيج كغيخه عغ عسخك بغ ديشار، عغ الدىخؼ، عغ ابغ عسخ 
 .(4)"عغ سالع

يخكيو ابغ جخيج، عغ عسخك بغ ديشار، عغ " :كقاؿ الجارقصشي في عممو عغ ىحا الحجيث 
فقاؿ: عغ عسخك : "كخالفو ابغ عييشة قالو يحيى بغ سعيج األمػؼ، عغ ابغ جخيج .ابغ عسخ

 .(5)"ػاب، كىػ الرَّ بغ ديشار، عغ الدىخؼ، عغ سالع، عغ ابغ عسخا

                                                           

 (.882مدمع حجيث رقع ) أخخجو( 1)
 (.3/390( أشخاؼ الغخائب كاألفخاد البغ شاىخ )ج2)
اَف اَل ُيَرمِّي َبْعَج الُجُسَعِة َحتَّى َيْشَرِخَؼ، َفُيَرمِّي ( بمفع: "...كَ 937البخارؼ جدءًا مغ حجيث رقع) أخخجو( 3)

(: 882بمفطو حجيث رقع) مدمع أخخجوْيِغ َبْعَج الُجُسَعِة.."، ك ( بمفع: "... َكَسْجَجتَ 1172َرْكَعَتْيِغ.."، كحجيث)
اف بغ عييشة، حجثشا عسخك، عغ الدىخؼ، َكاَف ُيَرمِّي َبْعَج اْلُجُسَعِة َرْكَعَتْيِغ"، مغ شخيق، سفي "َأفَّ الشَِّبيَّ 

 .عغ سالع، عغ أبيو 
 (.1/91( العمل الكبيخ لمتخمحؼ )ج4)
 .=(13/169( عمل الجارقصشي )ج5)
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إلماـ ابغ السقخغ، كنقمو أف ىحه الخكاية غخيبة عغ ابغ كبتتبع ىحا اإلسشاد يتبيغ دقة قػؿ ا
بع الصخؽ تبيغ أف الصخيق الرحيحة ىي ركاية ابغ عييشة عغ عسخك بغ ديشار، تعييشة، حيث بت

 كليذ عغ عبجهللا بغ ديشار، كىحا ما صػبو التخمحؼ، كالجارقصشي كسا سبق.
 ."غيخ ىحا فالفلع يكغ عشج ىحا الذيخ عغ * كمشيا3 قػلو3 "

بغ اأحسج بغ دمحم بغ عبج هللا بغ صالح الحؼ يخكيو عغ شيخو ( 111كمثالو حجيث رقع )
حجثشا أحسج، ثشا أحسج بغ دمحم بغ حشبل، ثشا دمحم قاؿ :: ، قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ شيخ بغ َعِسْيخة

ى: بغ جعفخ، ثشا شعبة، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ أبي سشاف، عغ سعيج بغ جبيخ، في قػؿ هللا تعال
سااعاةٍّ "قاؿ:  (،43القمع: ) َّحن جن يم ىم مم خم حمُّ  ُة فِّي جا ثع عّقب  "،الَرالا

 .بغ حشبل غيخ ىحاالع يكغ عشج ىحا الذيخ عغ أحسج  بقػلو:

كركػ عغ أحسج بغ حشبل حجيًثا عمى قمة ركايتو عغ اإلماـ أحسج فقاؿ الحىبي: " كىحا يجؿّ 
 .(1)"كاحًجا

 (2) ..."عغ إمامشا حجيثا كاحجا ركػ  : "أبػ الحديغ ابغ أبي يعمىقاؿ 

كىحا تأكيج لسا قالو اإلماـ ابغ السقخغ عغ ىحا الذيخ كقمة مخكياتو كتفخده بيحا الحجيث، كيجؿ 
 .(3)عمى ذلظ التفخد إيخاد اإلماـ أحسج ليحا الحجيث في كتابو العمل كمعخفة الخجاؿ

 * كمشيا3 "ليذ عشج فالف عغ فالف غيخ ىحا".

حجثشا إبخاىيع بغ إسساعيل، ثشا الحارث بغ مدكيغ قاؿ: سسعت  (638: حجيث رقع)مثالو
قاؿ  الميث يقػؿ: "كسألتو عغ العريخ؟ فقاؿ: ال بأس بو ما لع ييجر، فإذا ىجر فبل خيخ فيو "

 "."ليذ عشج الحارث عغ الميث غيخ ىحااإلماـ ابغ السقخغ عقبو:  

بغ مدكيغ شمب العمع عمى كبخ؛ كيؤيج ىحا ما أشار إليو الحىبي في سيخه أفَّ الحارث 

                                                                                                                                                                     

 ؛ألف ابغ عييشة ال يخكؼ إال عغ عسخك بغ ديشار ؛قمت: ركاية اإلماـ ابغ السقخغ إسشادىا ضعيف لمغخابة=    
 ألنو مغ أثبت الشاس فيو.

 (.7/114سبلـ )ج ( تاريخ اإل1)
 (1/64( شبقات الحشابمة )ج 2)
 (.2/581( العمل كمعخفة الخجاؿ ركاية ابشو عبجهللا )ج3)

 قمت: رجاؿ إسشاده ثقات. 
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 .(1)فدأؿ الميث عغ مدألة كاحجٍة،  كذكخ أنو فاتو الدساع مغ الكبار

جدؼ مغ ركاية ابغ مخزكؽ مدألة في نرخ الدَ  يأب كنقل الترخيح بو ابغ ماكػال عغ
كلع يرح لمحارث عغ الميث "قاؿ: ك بغ سعج،  بغ مدكيغ الميثَ  سأؿ عشيا الحارثُ  خ،العري

 .(2)"..سدألةغيخ ىحه ال

 كىحا يجؿ عمى معخفة اإلماـ ابغ السقخغ بتفخد الخكاة، كعجد الخكايات التي تفخد بيا. 

 ."يخ إل ىحا الحجيث عمى ما ذكخنالع يكغ عشج ىحا الذَ * كمشيا3 "

حجثشا كاىب بغ يحيى بغ عبج ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "1325كمثالو: حجيث رقع)
البرخة، حجثشا نرخ بغ عمي، أخبخنا دمحم بغ بكخ، عغ ابغ جخيج، الػىاب أبػ دمحم السازني، ب

تاخا " ج قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:خمَّ ، عغ مدمسة بغ مُ (3)عغ دمحم بغ السشكجر، عغ أبي أيػب ماْغ سا
خاةِّ  ْنياا كااآْلخِّ تاخاُه ّللَاُ فِّي الجُّ ، فاَظ ّللَاُ ُمْدمِّساا، سا ماْغ فاَظ عاْغ ماْكُخكبٍّ ماْغ  ، كا كاْخباُو ياْػـا اْلقِّيااماةِّ، كا

افا ّللَاُ  يوِّ، كا ةِّ أاخِّ اجا تِّوِّ  كاافا فِّي حا اجا لع يكغ عشج ىحا الذيخ إال ىحا ، ثع قاؿ عقبو: "(4)"فِّي حا
 ".الحجيث عمى ما ذكخنا

قػلو  الخصيب في تاريخو عغ تمسيح السازني السحدغ بغ عمي أبػ عمي الَتُشػخي كقج ذكخ
 .(6)، ككحا ذكخ الحىبي(5)ىب السازني غيخ ىحا الحجيثا ك  عشج أنو لع يكغ

 .(7)ىحا حجيث مزصخب اإلسشادكنقل ابغ أبي حاتع في عممو عغ أبيو قاؿ: 
  

                                                           

 (.12/54( سيخ أعبلـ الشببلء )ج 1)
 (.318/ 3( إكساؿ تيحيب الكساؿ )ج2)
 (3/56بة في معخفة الرحابة )ج ( ىػ خالج بغ زيج بغ ُكميب األنرارؼ الخدرجي ككشيتو أبػ أيػب. اإلصا3)
( مغ شخيق ابغ جخيج عغ ابغ السشكجر عغ أبي أيػب عغ مدمسة 16959جيث رقع )اخخجو أحسج ح( 4)

مخفػعًا. كالحجيث صحيح، كىحا اإلسشاد ضعيف، فيو عشعشة ابغ جخيج فيػ مجلذ مغ الثالثة، كلع يرخح 
 بغ السشكجر لع يمق أبا أيػب األنرارؼ، (، كانقصاع حيث إفَّ دمحم41بالدساع. شبقات السجلديغ )ص

 (.270كركايتو عشو مخسمة، قاؿ العبلئي: كالطاىخ أف ركايتو عغ أبي أيػب مخسمة. جامع التحريل)ص
( مغ شخيق عغ ابغ أبي عجؼ عغ ابغ عػف عغ مكحػؿ أف عقبة 16960كركاه مخة أخخػ حجيث رقع )

 أتى مدمسة بسرخ ... الحجيث. 
 (. 15/199ج ( تاريخ بغجاد )5)
 (.27/88( تاريخ اإلسبلـ )ج 6)
 (.27/88( تاريخ اإلسبلـ )ج 7)
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، (1)كسا قاؿ ابغ الربلح، االضصخاب مػجب ضعف الحجيث؛ إلشعاره بأنو لع يزبطك 
كىػ حاصل في ىحا الحجيث لخكايتو عمى أكثخ مغ صحابي في نفذ القرة ؛ كىي الخحمة إلى 
مرخ فكانت عغ عقبة بغ عامخ، كجابخ، كأبي أيػب األنرارؼ؛ لكغ بديادة أنو أتى مدمسة بغ 

الماـ ، كشخؽ القرة ضعيفة، كالحجيث صحيح مغ غيخ شخيق ا(2)-رضػاف هللا عمييع-مخمج 
 ابغ السقخغ، وهللا أعمع.

 ".جيْ غيخ ىحا الحجيث الػاحج بعج جا  فالفمغ  كلع ندسعْ * كمشيا3 "

حجثشا أبػ عبج هللا ميجؼ بغ ميسػف بغ دمحم بغ عبج قاؿ:  (1299حجيث رقع) 3مثالو
الخحسغ بغ سيع األنصاكي بيا كسألو أبػ عمي الشيدابػرؼ الحافع، حجثشا سيل بغ صالح، حجثشا 

، حجثشي أبي، كعمي بغ صالح، عغ عاصع بغ عبيج هللا، عغ عبج هللا بغ عامخ بغ ربيعة، ككيع
ثاا  أاَف الَشبَِّي " عغ أبيو حا ، كا ى إِّلاى قاْبخِّهِّ ماذا ماْيوِّ أاْرباعاا، كا ، فاكاَبخا عا ماى ُعْثساافا ْبغا ماْطُعػفٍّ َمى عا صا

جٌ  ، كاُىػا قااعِّ ثايااتٍّ ثا حا ماى قاْبخِّهِّ ثاالا  (3)"عا

 ".يجغيخ ىحا الحجيث الػاحج بعج جَ  (4)لع ندسع مغ ميجؼقاؿ اإلماـ ابغ السقخغ عقبو: " 

                                                           

 (.27/88( تاريخ اإلسبلـ )ج 1)
( أف عقبة بغ عامخ رحل إلى مدمسة بغ مخمج، كالصبخاني في األكسط 16960( انطخ: مدشج أحسج رقع )2)

أبي الحجاج، عغ أبي  ( أف جابخ بغ عبج هللا ىػ الحؼ رحل إلى مدمسة، مغ شخيق  يحيى بغ8133)
. الحجيث، كمرشف .سشاف، عغ رجاء بغ حيػة قاؿ: سسعت مدمسة بغ مخمج، يقػؿ: بيشا أنا عمى مرخ.

( مغ شخيق ابغ جخيج عغ ابغ السشكجر، عغ أبي أيػب، عغ مدمسة بغ مخمج 18936عبج الخزاؽ )
عقبة بغ عامخ مغ شخيق  ( أفَّ أبا أيػب رحل إلى17454( ك)17391الحجيث، كمدشج أحسج أيزًا: رقع)

 ابغ جخيج عغ أبي سعج عغ عصاء.. الحجيث.
(، مغ شخيق الدىخؼ عغ سالع عغ 6951(، رقع)2442البخارؼ في صحيحو رقع)اخخجو كلكغ الحجيث   

 الحجيث. ( مغ شخيق الدىخؼ عغ سالع بغ عبج هللا، عغ ابغ عسخ2580، كمدمع رقع )ابغ عسخ
  ( مغ شخيق أبي صالح ذكػاف الدساف، عغ أبي ىخيخة2699ع رقع )(، كمدم7427كأخخجو أحسج رقع )

 الحجيث.
(، ك فيو خالج بغ إلياس، قاؿ فيو ابغ حجخ متخكؾ الحجيث، تقخيب 1502حجيث رقع ) وابغ ماج أخخجو( 3)

(، 1836(، بمفع قخيب مشو،  كسشغ الجارقصشي حجيث رقع )3822(،  كالبدار حجيث )187التيحيب)ص
 (.6730حجيث رقع ) سشغ البييقي

ق، عميو مجار اإلسشاد، كقاؿ ابغ حجخ: ضعيف، تقخيب 132قمت: عاصع بغ عبيج هللا 
 ( فالحجيث ضعيف اإلسشاد.285التيحيب)ص

 (.193( مقجمة ابغ الربلح )ص 4)
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كاإلماـ ابغ السقخغ ذكخ ىحا القػؿ، كأنَّو لع يدسع مغ ميجؼ بغ ميسػف إال ىحا الحجيث 
كاية ي غاية األىسية عمى أنَّو كاف عدخاً بعج جيج، فكبلمو ف سعاني نق(1)في الخِّ ل عغ ؛ ألفَّ الدَّ

 .(2)"بى عمى الحديغ بغ عمى الحافع الشيدابػرػّ أو كتب عشو بإفادة نَّ اإلماـ ابغ السقخغ قػلو: "أ

كسألو أبػ عمي كبالشطخ في قػؿ اإلماـ ابغ السقخغ الدابق، ككبلـ أبي عمي الشيدابػرؼ: "
 في سؤالو لسيجؼ بغ ميسػف. "الشيدابػرؼ الحافع

ػال كجػد أبي عمي الشيدابػرؼ لسا سسع مشو اإلماـ ابغ يتزح لشا أنو َعِدٌخ في الخكاية كل
 السقخغ.

 "ما كتبشاه عشو با ىا ليذ عشجنا عشو غيخ ىحا الحجيث، ذا * كمشيا3 "

بغ  دمحمعمي بغ  القاسعأبػ ]جثشا قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: ح (1179مثالو: حجيث رقع)
عغ األعسر، عغ السعخكر بغ سيخ، ، ثشا الحدغ بغ عمي بغ عفاف، ثشا ابغ نُ [(3)القاضي سكا
جا قاؿ:   ]ابغ مدعػد[ ػيج، عغ عبج هللاسُ  سِّ يوِّ فِّْتشاةا، إِّْف أاْعصااُه حا إَِّف فِّي ماْدأالاةِّ الَخُجلِّ ألِّاخِّ

شاعاوُ  ْيخا اَلحِّي ما ـَ غا شاعاُو ذا ْيخا اَلحِّي أاْعصااُه، كاإِّْف ما    .(4)"غا

                                                           

( أؼ أنو ال يحجث أؼ شخز إال بعج معخفة أك شفاعة، كما حرل مع ابغ السقخغ خيخ دليل، كانطخ: 1)
 (.17/ 2(، شفاء العميل بألفاظ كقػاعج الجخح كالتعجيل )ج295/ 1عمـػ الحجيث )ج السقشع في

 (.1/273( األنداب )ج2)
كرد في السصبػع أبػ الحدغ عمي بغ عبج الػىاب بغ كاش القاضي، كالرحيح ما أثبتشاه في األعمى؛  (3)

 ألمخيغ:
 بغ عسخ بغ سعج بغ مالظ بغ ذكخ الخصيب البغجادؼ في تخجستو: عمي بغ دمحم بغ الحدغ بغ دمحم -1

لحي بغ عسخك بغ يحيى بغ الحارث أبػ القاسع الشخعي القاضي السعخكؼ بابغ كاس سكغ بغجاد، كحجث 
بيا عغ الحدغ، ودمحم ابشي عمي بغ عفاف، ككاف ثقًة فاضبًل عارفًا بالفقو عمى محىب أبي حشيفة، يقخغ 

 (.540/ 13تاريخ بغجاد جىػ( )324القخآف، كأنو غخؽ في يـػ عاشػراء سشة )
كرد في تخجسة )الحدغ بغ عمي بغ عفاف( أنو َرَكػ َعغ: عبج هللا بغ نسيخ، كركػ عشو: أبػ الَقاسع  -2   

(، شبقات 258/ 6عمّي بغ دمحم بغ كاس الشخعي القاضي. انطخ: تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج
 (.313/ 6، تاريخ اإلسبلـ )ج(24/ 13(، سيخ أعبلـ الشببلء )ج7/ 3عمساء الحجيث )ج

ي في شعب اإليساف حجيث رقع البييق(، ك 147ابغ حباف في ركضة العقبلء، حجيث رقع )ص  أخخجو (4)
(، كقاؿ: حجيث مػقػؼ.قمت: رجاؿ إسشاده 13268، كابغ حجخ في اتحاؼ السيخة حجيث رقع)(207)

 ثقات.
( 148/ 144فذ. انطخ: ركضة العقبلء)ص كالحجيث عغ ذؿ الدؤاؿ كما لو مغ أثخ سمبي عمى الش      

 بترخؼ.
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 ".و غيخ ىحا الحجيث، ذىب ما كتبشاه عشوليذ عشجنا عش" قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ عقبو:
( ىػ مغ 101فحجيث رقع)كمغ خبلؿ االشبلع عمى بعس األحاديث التي فييا تفخد، 

، حجثشا عبج هللا بغ الجشيج (1)حجثشا بيحا الحجيث أبػ عخكبةقاؿ اإلماـ بغ السقخغ عقبو:  ،األفخاد
بإسشاده مثمو، كذكخ كبلـ بقية   عغ أبيو البرخؼ، حجثشا بقية، حجثشي األكزاعي، عغ العبلء،

يع الجمذقي، خ عغ األكزاعي، مثمو، كالحجيث معخكؼ بسحسج بغ عقبة، عغ أبيو، ثشا عامخ بغ خُ 
 .عغ دمحم بغ عقبة، عغ أبيو، عغ األكزاعي، بسثمو، كلع يحكخ كبلـ بقية عغ األكزاعي

لع يجيء بو "داكد:  ػفيو أباكؼ قاؿ و مغ ركاية العبلء عغ أبيو، كىحا الخَّ ألنَّ  ؛فالحجيث فخد
 .(2)"غيخ العبلء عغ أبيو

، كذكخ (3)ركػ ىحا الحجيث غيخ العبلء بغ عبج الخحسغ ال نعمع أحجاً "دائي: قاؿ الشَّ 
 .(4)"و حجيث مشكخالبييقي عغ أبي داكد قػؿ اإلماـ أحسج أنَّ 

قػؿ ابغ الحجيث معخكؼ بسحسج بغ عقبة، فيػ صحيح ل كأما قػؿ اإلماـ ابغ السقخغ أفَّ 
كىػ ما نقمو عشو  (5)عجؼ ال أعمع ركاه عغ األكزاعي، عغ العبلء غيخ عقبة مغ ركاية ابشو عشو

 . (6)ابغ عداكخ

"يعتبخ حجيثو مغ غيخ ركاية ابشو  قاؿ ابغ حباف في الثقات في تخجسة عقبة بغ عمقسة:
 .(7)ا كاف يجخل عميو الحجيث كيجيب فيو"محسجً  فَّ أل ؛دمحم عشو

 .ه ىحا الذيخ، كلع أكتبو إل عشوكحا حجثشا* كمشيا3 ى

ميج السقخغ حجثشا أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ جعفخ بغ خُ ( 635قػلو في سشج رقع: ) كمثالو
ؤدب أبػ عمي األعدخ، ثشا خمف بغ خميفة، عغ أبي ىاشع بسكة ثشا الحدغ بغ شبيب السُ 

                                                           

 كىػ حديغ بغ دمحم بغ مػدكد بغ حساد الدمسي. (1)
 (.2/300( سشغ أبي داكد )ج 2)
 (.3/254( الدشغ الكبخػ )ج3)
 (.4/353( الدشغ الكبخػ لمبييقي )ج4)
 (.6/492( الكامل في ضعفاء الخجاؿ)ج 5)
 (.40/507( تاريخ ابغ عداكخ )ج 6)
: ىػ إدراج فيو ما ليذ مشو، فقاؿ أبػ عاصع الشبيل: كاإلدخاؿ في الحجيث(، 8/500ت البغ حباف )ج( الثقا7)

 (.  632/ 2(، الشكت )ج1/107كىػ أقل حاالت التجليذ عشجه. انطخ: الكامل في ضعفاء الخجاؿ)ج 
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ماْيوِّ : "قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، عغ ثابت، عغ أنذ (1)انيمَّ الخُ  ـا عا َل آدا جا لاَسا ىاَبطا ّللَاُ عاَد كا
ـُ اأْلاْرضا  ، ُثَع قااؿا لاُو باُشػُه3 ياا أابااناا تاكاَمْع الَدالا اءا أاْف ياْسُكثا ا ماا شا يباا ، ماكاثا فِّييا صِّ ـا خا ا قااؿا3 فاقا

، فا  هِّ لاجِّ لاجِّ كا لاجِّ كا لاجِّ كا لاجِّ كا كا ، كا هِّ لاجِّ لاجِّ كا لاجِّ كا كا ، كا هِّ لاجِّ لاجِّ كا كا ، كا هِّ لاجِّ ا مِّْغ كا اؿا3 إَِّف ّللَاا فِّي أاْرباعِّيغا أاْلفا قا
ػاارِّي  ْع إِّلاى جِّ ُمظا تاْخجِّ الا ـ3ُ ياقَِّل كا اؿا ياا آدا نِّي، فاقا  (2)"تاعاالاى أاماخا

َثَشاُه ىحا الذيخ، كلع أكتبو إال عشو، كعمق عمى ىحا الحجيث ف ثع عقب قاؿ: ىكحا َحجَّ
 و.جساعة مغ أصحاب بتػثيق شيخو كأنو عشج سساعو  الحجيث مشو كاف عشجه

 كالحجيث ضعيف ججًا.

حجثشا أبػ العباس يحيى بغ عمي بغ " ( فقاؿ:1342ككحلظ أكرد مثااًل آخخ في سشج رقع )
دمحم بغ إبخاىيع بغ أبي سكيشة الحمبي بيا، حجثشي دمحم بغ إبخاىيع بغ أبي سكيشة،  ىاشع ابغ بشت

 حجثشا أبػ يػسف، عغ عبج هللا بغ عمي أبي أيػب الخقي، عغ عبج هللا بغ دمحم بغ عقيل، عغ
ُسػُؿ ّللَاِّ "قاؿ:   جابخ َمى را را  صا ْيُخهُ بِّوِّ ُدكفا الَثْجياْيغِّ  فِّي إِّزاارٍّ اَتدا ماْيوِّ غا فعقب  (3)"، لاْيذا عا

 .ما كتبتو إال عشو عميو بقػلو:

 كحجيث اإلماـ ابغ السقخغ ضعيف اإلسشاد.
  

                                                           

ماف كبيعو، كبػاسط قرخ : بزع الخاء كتذجيج السيع كفي آخخىا نػف بعج األلف، ىحه الشدبة إلى الخ الُخم انى( 1)
معخكؼ يقاؿ لو قرخ الخماف كاف أبػ ىاشع يشدؿ بو، كالسذيػر بيا أبػ ىاشع يحيى بغ ديشار الخماني. 

 (.6/165األنداب )ج
( كبلىسا مغ شخيق ابغ السقخغ بدشجه، 4/447(، كابغ عداكخ)ج8/296الخصيب في تاريخو)جأخخجو ( 2)

بغ إسساعيل السحاممي عغ الحدغ بغ شبيب مػقػفًا مغ حجيث كركياه مغ شخيق أخخػ أيزًا عغ الحديغ 
 .. الحجيث.ابغ عباس 

 كالحدغ بغ شبيب أبػ عمي السؤدب ضعيف ججًا، كليذ بالقػؼ.    
قاؿ ابغ عجؼ: حجث عغ الثقات بالبػاشيل، ككصل أحاديث ىي مخسمة، كقمسا يتابع عمى حجيثو. الكامل   

يعتبخ بو كليذ بالقػؼ يحجث عشو السحاممي. سؤاالت البخقاني (، قاؿ الجارقصشي: أخبارؼ 3/178)ج
 (.22لمجارقصشي ) ص 

(، قاؿ األلباني بعج ذكخ أقػاؿ 1/495قاؿ الحىبي: "الستعيغ ما قاؿ ابغ عجؼ فيو". ميداف االعتجاؿ)ج 
 العمساء فيو: حجيثو ضعيف ججًا، قمت: الحجيث إسشاده ضعيف ججًا. 

بالسعشى نفدو ؛ كإف تفاكتت األلفاظ، تحت باب عقج  متعجدة كميا عغ جابخ  و البخارؼ في أماكغأخخج( 3)
(، كركاه مدمع حجيث   370، 353،361، 352اإلزار عمى القفا في الربلة، حجيث رقع)

 ( كميا عغ جابخ رضي هللا عشو بالسعشى نفدو. 3010، 518،766رقع)
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كمشو ما يشقمو عغ شيخ شيخو في بياف تفخد راكٍّ في شبقة مغ شبقات اإلسشاد كسا *
 .ػنذ بغ األعمى في بياف تفخد اإلماـ مالظ عغ األكزاعيبيغ قػؿ ي

حجثشا أبػ دمحم سعيج بغ أحسج بغ زكخيا بغ يحيى ( قاؿ: 906كمثالو حجيث رقع )
زاعي، ثشا يػنذ بغ عبج األعمى، ثشا عبج هللا بغ كىب، ثشا مالظ، عغ األكزاعي، عغ القُ 

بُّ الخ ِّْفقا فِّي اأْلاْمخِّ " يقػؿ: الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عائذة قالت: سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إَِّف ّللَاا ُيحِّ
 .غيخ ىحاكقاؿ يػنذ قاؿ: أخبخنا ابغ كىب، ما ركػ مالظ عغ األكزاعي  (1)"ُكم ِّوِّ 

ثشا ميسػف بغ األصبغ، ثشا  حجثشا أبػ عخكبة،( قاؿ: 1168كفي مػضع آخخ: حجيث رقع)
، ثشا سمسة بغ العيار، ثشا مالظ، عغ األكزاعي، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، (2) [هللا بغ يػسف جعب]

بُّ الخ ِّْفقا فِّي اأْلاْمخِّ ُكم ِّوِّ "عغ عائذة قالت: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  َل ُيحِّ جا  .كىػ الرحيح "إَِّف ّللَاا عاَد كا

، في إثبات التفخد في ركاية مالظ (3)كفي ىحا الحجيث كافق اإلماـ ابغ السقخغ ابَغ حباف
 عغ األكزاعي.

 ،(5)، كأبػ ُنعيع(4)كإليو جشح أيًزا الصَّبخاني
  

                                                           

( كبلىسا مغ شخيق  الدىخؼ عغ عخكة 2165)( كمدمع حجيث رقع6256،6395( ركاه البخارؼ حجيث رقع)1)
 عغ عائذة رضي هللا عشيا. 

( كىػ التِّشِّيدي، كقج كرد في السصبػع في سشج ىحا الحجيث كالحؼ يميو عبيج هللا بغ يػسف، كىػ خصأ 2)
ػاب ما أثبتشاه، كسا كرد في السخصػط، كفي كتب التخاجع. انطخ: مخصػط معجع ابغ  كالرَّ

/ 4(، تاريخ اإلسبلـ )ج84/ 4خجسة سمسة بغ العيار في التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج/ب(، كت125السقخغ)
(، 302/ 11(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج109/ 22(، تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج398

 (.19/ 6إكساؿ تيحيب الكساؿ )ج
 ي، عغ مالظ أربعة أحاديث.( قاؿ ابغ حباف: ما ركػ مالظ، عغ األكزاعي إال ىحا الحجيث، كركػ األكزاع3)

 (.308/ 2صحيح ابغ حباف )ج
/ 1( قاؿ الصبخاني: "لع يخكه عغ سمسة ككاف ثقة إال عبج هللا بغ يػسف". السعجع الرغيخ لمصبخاني )ج4)

262.) 
( قاؿ أبػ نعيع األصفياني: "غخيب مغ حجيث سمسة، عغ مالظ كركاه السأمػف، عغ أبيو الخشيج، عغ مالظ 5)

هللا بغ الحديغ الرػفي، ثشا دمحم بغ دمحم الركاؾ، ثشا الحديغ بغ أحسج بغ كامل البخدعي، ثشا حجثشا عبج 
الحديغ بغ عبج هللا بغ الخريب، ثشا إبخاىيع بغ سعيج، قاؿ: سسعت السأمػف، يػما يقػؿ لحاجبو: عميظ 

كزاعي بإسشاده بالخفق في جسيع أمػرؾ، ثع قاؿ: حجثشي أبي ىاركف الخشيج قاؿ: حجثشي مالظ، عغ األ
 (.350/ 6مثمو". حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ج
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 .(1)كالخميمي 

 .خد في أسانيج السعجعالسصمب الثالث3 بياف مػاشغ الغخابة كالتف
أفَّ الغخيب كالفخد يأتياف بسعشى كاحج، كفي  (202)صسبق الحجيث في السصمب األكؿ

ىحا السصمب نتكمع عغ مػاشغ الغخابة كالتفخد في أسانيج اإلماـ ابغ السقخغ، كسشبيغ مكانيا سػاء 
 خخ الدشج، كسشعخضو في ثبلث نقاط:آكانت في أكؿ الدشج أك كسصو أك 

 3ا تفَخد بو الَتابعي عغ الَرحابيم -أكلا 

، (، كقج تفخد بو عمقسة بغ أبي كقاص عغ عسخ بغ الخصاب 1حجيث رقع )كمثالو3 
ْمخِّئٍّ ماا ناػاى كصجر بو اإلماـ ابغ السقخغ كتابو فكاف حجيث: "  ".إَِّنساا اأْلاْعسااُؿ بِّالش َِّيةِّ، كاإَِّنساا لِّ

 3ما تفَخد بو راكٍّ عغ شيخو في أثشاء الدشج -ثانياا

حجثشا دمحم بغ أيػب بغ ُمْذَكاف أبػ عبج هللا قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:  (19في حجيث رقع)
ح دجخ بغ الرمت، حجثشا عبج الكخيع بغ رك شْ الشيدابػرؼ ببيت السقجس، حجثشا أبػ الزحاؾ السُ 
، عغ مكحػؿ، شُ لتَّ البرخؼ، ثشا شعبة، عغ سعيج بغ عبج العديد ا ػخي، ودمحم بغ راشج الُخداِعي 

ُسػُؿ ّللَاِّ : "قاؿ  عغ زياد بغ جارية، عغ حبيب بغ مدمسة لا را ُبعا  نافا ياا كاالخُّ الثُُّمثا باادِّ
عِّيغا  عِّيغا رااجِّ ياا كاالثُُّمثا رااجِّ ُبعا باادِّ قاؿ ابغ السقخغ: ىحا الحجيث غخيب مغ حجيث "، ، أاْك قااؿا3 الخُّ

 .بو ما كتبشاه إال عغ ىحا الذيخ، ككاف مػثػقاً  ،شعبة عغ سعيج، وهللا أعمع

ث غيخ ليذ عشج الحارث عغ المي ( عمق اإلماـ ابغ السقخغ فقاؿ:638كفي حجيث رقع)
  . كفيو بياف لتفخد الحارث بغ مدكيغ عغ الميث لدؤالو عغ العريخ.ىحا

... الحجيث، كقج َمثََّل ركاية العبلء عغ أبيو عغ أبي ىخيخة  (2) (825كفي حجيث رقع)

                                                           

( قاؿ الخميمي: "ىحا حجيث متفق عميو مغ حجيث الدىخؼ، أخخجو البخارؼ عغ أبي اليساف، عغ شعيب، عغ 1)
الدىخؼ فأما مغ حجيث مالظ عغ األكزاعي فيػ حدغ، جػده سمسة ، كحساد بغ خالج الخياط ، كحفز بغ 

، كمعغ، كابغ كىب، كركاه عبج هللا بغ يػسف التشيدي، كأبػ مديخ، عغ مالظ، عغ األكزاعي، عسخ العجني
عغ الدىخؼ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مخسبًل. فمحلظ سسع التشيدي مغ سمسة مجػدا، كقاؿ في مػضع آخخ: ككاف عشج 

مشو". اإلرشاد في معخفة  عبج هللا، عغ مالظ، عغ الدىخؼ، عغ عائذة، فجػده سمسة، يعشي فميحا سسع
 (.261/ 1عمساء الحجيث لمخميمي )ج

حجيث  . انطخ:كثخ مغ مػضع مغ شخيق العبلء عغ أبيوأفي  السقخغ  االماـ ابغأخخجو ( 2)
 (.280(، )102(،)101رقع)
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مغ الرحيح الستفق عميو ىحه األحاديث األفخاد الغخائب  عمى ىحه الخكاية فقاؿ:  :(1)الحاكععميو 
ثقات العجكؿ تفخَّد بو ثقة مغ الثقات كليذ ليا شخؽ مخخجة في الكتب مثل حجيث التي يخكييا ال

إذا كاف الشرف مغ : "أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ العبلء بغ عبج الخحسغ عغ أبيو عغ أبى ىخيخة
 . (2)"شعباف، فأفصخكا حتى يجيء رمزاف

كقج خخج مدمع أحاديث العبلء أكثخىا في الرحيح كتخؾ ىحا كأشباىو مسا تفخد بو العبلء 
 .   عغ أبيو عغ أبى ىخيخة

 (3)" ال نعمع أحجا ركػ ىحا الحجيث غيخ العبلء بغ عبج الخحسغ" قاؿ الشدائي:

مخي حجثشا أبػ العباس حامج بغ دمحم بغ شعيب السقخغ الب( قاؿ: 820كفي حجيث رقع )
ثشا يعقػب بغ عصاء بغ أبي رباح، عغ أبيو، عغ  ثشا سخيج بغ يػنذ، ثشا أبػ إسساعيل السؤدب

ُسػُؿ ّللَاِّ " قاؿ: ، عغ الفزل بغ عباسابغ عباس ْيغِّ  ُكف ِّغا را فِّي ثاْػباْيغِّ أاْبيازا
ُسُحػلَِّيةٍّ   (4)".كا

                                                           

 (.39( السجخل إلى كتاب اإلكميل، )ص: 1)
كقاؿ: حجيث أبي ىخيخة حجيث حدغ  (،738(، كالتخمحؼ حجيث رقع )2337أبػ داكد حجيث رقع ) أخخجو( 2)

الجارمي حجيث رقع ك  (،1651كابغ ماجو حجيث رقع)  مغ ىحا الػجو عمى ىحا المفع،صحيح، ال نعخفو إال
(1781) 

كالجارقصشي  (،3589كأخخجو ابغ حباف في صحيحو حجيث رقع )كقاؿ الذيخ حديغ سميع أسج: إسشاده صحيح، 
كىػ ثقة، لمعبلء بغ عبج  عة عبج الخحسغ بغ إبخاىيع القاص( كفيو متاب2312في الدشغ حجيث رقع )

 الخحسغ.
قاؿ اإلماـ أحسج:  ىحا حجيٌث مشكخ، كلع ُيحجث العبلُء بحجيٍث أنكَخ مغ ىحا ككاف عبُج الخحسغ بُغ ميجؼ 

ُث بو البتة، (، الدشغ الكبخػ 3/300(، سشغ أبي داكد )ج1/68مدشج أحسج )جانطخ:  ال ُيَحجِّ
 (.4/353لمبييقي)ج

قاؿ أبػ داكد: " ركاه الثػرؼ، كشبل بغ العبلء، كأبػ ُعَسيذ، كزىيخ بغ دمحم، عغ العبلء، قاؿ أبػ داكد: " 
ألنو كاف عشجه، أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف يرل شعباف  :قاؿ؟ ككاف عبج الخحسغ، ال يحجث بو، قمت ألحسج: لع 

فو "، قاؿ أبػ داكد: "كليذ ىحا عشجؼ خبلفو، كلع يجئ بو غيخ العبلء، بخمزاف، كقاؿ: عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص خبل
 (.3/300عغ أبيو" انطخ: سشغ أبي داكد)ج

الحجيث صحيح، كصححو األلباني، مغ غيخ شخيق ابغ السقخغ فذيخو مجيػؿ الحاؿ، كباقي رجاؿ  قمت:
 إسشاده ثقات. 

 ( 2923( الدشغ الكبخػ ، الشدائي، حجيث رقع )3)
 .=(696(،  كالصبخاني في الكبيخ حجيث رقع)6720أبػ يعمى السػصمي حجيث رقع ) جوأخخ  (4)
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كىحا الحجيث مغ غخائب يعقػب بغ عصاء كخاصة إذا ركػ عشو أبػ إسساعيل بغ 
 .(1)السؤدب...

 كىحا الحجيث مخالف لمحجيث الرحيح الحؼ يخكيو مدمع في صحيحو عغ عائذة 
ُسػُؿ هللاِّ (، قالت: "941حجيث رقع ) ُحػلَِّيةٍّ  ُكف ِّغا را ثاةِّ أاْثػاابٍّ بِّيسٍّ سا  ".فِّي ثاالا

د بو شيخ ابغ السقخئ في السعجع كىػ األعع األغمب -ثالثاا  .ما تفخ 

ثشا  ، برػر (2)طّ ثَ حجثشا أحسج بغ صالح أبػ العبلء األَ قاؿ: ( 199مثالو3 حجيث رقع )
 ،عغ يعمى بغ عصاء ،ثشا أبػ جعفخ الخازؼ  ،سميساف ثشا إسحاؽ بغ ،الحدغ بغ عمي الشاشقي

َُمتِّي فِّي ُبُكػرِّىااعغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ3 " ،عغ صخخ الغامجؼ ،عغ عسارة بغ حجيج  (3)"الَمُيَع باارِّْؾ ألِّ
  ة، كلع يزف ليا غيخىا في ىحا الحجيث.، كأفخد ىحه المفطوإل عش ما كتبتُ " قاؿ:

                                                                                                                                                                     

=سحػلية: ىي ثياب بيزاء نقية، مغ القصغ خاصة، كىي مشدػبة لقخية سحػؿ باليسغ. انطخ: اكساؿ 
  (.2/393السعمع )ج 

 (8/465( انطخ: الكامل في ضعفاء الخجاؿ )ج 1)
سثمثة كالصاء السيسمة السذجدة في آخخىا، ىحه الشدبة الى الرف، كالسذيػر بيا : بفتح األلف كالثاء الاألاثاط  ( 2)

أبػ العبلء أحسج بغ صالح األثط الرػرؼ مغ أىل صػر، يخكػ عغ الحدغ بغ عمى السشاشقى كغيخه، 
 (.1/115ركػ عشو: أبػ بكخ دمحم بغ إبخاىيع السقخغ األصبياني. األنداب )ج

( كقاؿ: كفي الباب عغ عمي، كابغ 1212(، كالتخمحؼ حجيث رقع )2606)أبػ داكد حجيث رقع  أخخجو (3)
 ، كحجيث صخخ الغامجؼ-رضي هللا عشيع – مدعػد، كبخيجة، كأنذ، كابغ عسخ، كابغ عباس، كجابخ

حجيث حدغ، كال نعخؼ لرخخ الغامجؼ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص غيخ ىحا الحجيث، كقج ركػ سفياف الثػرؼ، عغ 
 يعمى بغ عصاء ىحا الحجيث. شعبة، عغ

كقج سألت عشو دمحم بغ إسساعيل فقاؿ: ال أعخؼ لرخخ الغامجؼ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص إال ىحا الحجيث، كال لعسارة   
 أخخجوغيخ ىحا الػجو بصخؽ أخخػ كأسانيجىا جيجة. ك  كالستغ ثبت مغ(، 178بغ حجيج. العمل الكبيخ)ص ا

، كذكخ ابغ حجخ في التمخيز الحبيخ قاؿ: (4754كابغ حباف حجيث رقع )(، 4779الجارمي حجيث رقع )
مشيا  ىحا الحجيث ركاه جساعة مغ الرحابة، كلع َيْخُخْج َشْيءٌ  قاؿ ابغ شاىخ في تخخيج أحاديث الذياب:
 يا.كقاؿ: ال يثبت مشيا شيء، كضعفيا كمَّ  ىحا الحجيث... في الرحيح، كأقخبيا إلى الرحة كالذيخة؛

 -4/459)ج . التمخيزقج قاؿ أبػ حاتع: ال أعمع في: "الميع، بارؾ ألمتي في بكػرىا"، حجيثا صحيحاك      
461) 

لجيالة عسارة بغ حجيج الَبَجمي، قاؿ ابغ حجخ:  مغ شخيق ابغ السقخغ  الحجيث إسشاده  ضعيفقمت: 
التاريخ  ،، كركػ عشو يعمى بغ عصاءكىػ مغ ركػ عغ صخخ الغامجؼ (، 408مجيػؿ، التقخيب)ص 

صححو األلباني في (، كالحجيث 5/241(، )ج3/193(، الثقات البغ حباف، )ج6/497الكبيخ لمبخارؼ )ج
 (.2479حّدشو حديغ سميع أسيج في تعميقو عمي سشغ الجارمي حجيث رقع)سشغ أبي داكد، ك 
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سألتو، كما كتبتو  حيث أضاؼ ليا لفطًا آخخ مقخكنًا معيا: "أنا (44كمشيا حجيث رقع ) 
حجثشا أبػ العباس دمحم بغ صالح بغ أبي عرسة الجمذقي كأنا سألتو، كما إل عشو" كمثالو قاؿ3 

ةا إَِّل ": قاؿ: قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  عغ أبي ىخيخة ..كتبت إال عشو، ُة، فاالا َصالا إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا
ْكُتػباةا   .(1)"اْلسا

، (2)[جؼبالع]حجثشي مدمسة بغ الييرع أبػ دمحم قاؿ: " (1111كمثالو3 حجيث رقع)
جا فِّي قاؿ:  (3)ـحَ حْ أخبخنا أبػ أسامة، عغ عػؼ، عغ أبي قَ  بأصبياف، حجثشا أبػ مدعػد، "ُكجِّ

افا ُيْعساُل  ْكُتػٌب3 ىاحاا باْيُت زاماافٍّ كا ماْيوِّ ما ْثُل الَشػاى، كاعا ْشصاٌة مِّ ا حِّ فِّيوِّ باْعسِّ ُبُيػتااتِّ كِّْدخاى ُصَخٌة فِّييا
 ".عْغ َمْدَمَسَة َغْيُخ ىحا شجناع كليذ .(4)"بِّاْلعاْجؿِّ 

                                                           

 (.710مدمع حجيث رقع )أخخجو ( 1)
ا الػجو لزعف كاختبلط السثشى بغ الرباح فالحجيث إسشاده صحيح. كإسشاد ابغ السقخغ ضعيف مغ ىح

(، كنقل عغ ابغ 504(، الكػاكب الشيخات،)ص 303انصخ: االغتباط بسغ رمي مغ الخكاة باالختبلط، )ص
أبي حاتع عغ يحيى القصاف قاؿ: لع نتخكو مغ أجل حجيث عسخك بغ شعيب كلكغ كاف اختبلشا مشو في 

(، كلكغ  الحجيث صحيح مغ 206، 205، 27/204ؿ: )جعصاء، انطخ أقػاؿ الشقاد فيو في تيحيب الكسا
 كجو آخخ. 

(، تاريخ اإلسبلـ 297/ 2( في السصبػع )العيجؼ( كىػ خصأ، كالرػاب ما أثبتو. انطخ: تاريخ أصبياف)ج2)
 (.199/ 7)ج

 (.1123/ 3بالفتح كسكػف السيسمة كفتح الحاؿ السعجسة، تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو )ج قاْححاـ3(  3)
 (64/ 8قاؿ البخارؼ: أبػ َقْحَحـ رأػ أبا بكخة. الكشى لمبخارؼ )ج

 (.308/ 4ركاية الجكرؼ )ج -قاؿ يحيى بغ معيغ في ركاية: اَل َأْدِرؼ َما اْسسو. تاريخ ابغ معيغ 
 (.921/ 3قاؿ الجكالبي: أبػ قححـ الحؼ يخكؼ عشو عػؼ، ال أدرؼ ما اسسو. الكشى كاألسساء لمجكالبي )ج

 (.1123/ 3جخ: أبػ َقْحَحـ شيخ لعػؼ األعخابي. تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو )جقاؿ ابغ ح
(، عغ دمحم كالحديغ عغ عػؼ بو، كابغ أبي شيبة في مرشفو حجيث 7949و أحسج في مدشجه رقع)أخخج( 4)

 ( مغ92(، مغ شخيق أبي أسامة، كأبػ بكخ الجيشػرؼ في السجالدة كجػاىخ العمع حجيث رقع)35164رقع )
 شخيق َىْػذة بغ خميفة جسيعيع عغ عػؼ بو.

ػ كاألثخ فيو أبػ أسامة حساد بغ سمسة: ثقة ثبت ربسا دلذ، ككاف بأخخة يحجث مغ كتب غيخه، كفيو أب  
 قححـ مجيػؿ. قمت: فاإلسشاد ضعيف. 

 (.197/ 5قاؿ الييثسي: ركاه أحسج، كأبػ قححـ ضعيف. مجسع الدكائج كمشبع الفػائج )ج
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 عشج ابغ السقخئ  3 حكع الحجيث الغخيبالخابع السصمب

حيح الزعف مغ السعمػـ أفَّ مجخد التفخد في اإلسشاد ال يعشي ، كعميو فإفَّ فيو الرَّ
عيف، كبالشطخ إلى أحاديث اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو نجج أنَّو لع يرخِّح  كالحدغ كالزَّ

 بالحكع عمى الحجيث الغخيب.

مخخج في الرحيحيغ كالدشغ  ث السعجع فشجج فييا ما ىػكمغ خبلؿ التعامل مع أحادي
كالسدانيج، كيتخاكح الحكع عمييا بيغ الرحة كالحدغ كالزعف، كال تخخج عغ ىحه  األربع

 األحكاـ الثَّبلثة، كإليظ األمثمة التَّصبيقيَّة عمى ذلظ.
 ساؿُ عْ َنسا األا إِّ كىػ حجيث: "مثاؿ عمى الغخيب الَرحيح السخكي في صحيح البخاري3 

 .  ، كىحا تفخد بو عمقسة عغ عسخ بغ الخصاب (1)"ياتِّ الش ِّ بِّ 

حجثشا دمحم بغ عسخك بغ مػسى : مثاؿ عمى الغخيب الرحيح السخكي في صحيح مدمع
خي، حجثشا شجاد بغ حكيع، مْ مي الحافع السكي، في مدجج الحخاـ، حجثشا دمحم بغ مػسى البَ يْ قَ العُ 

قاؿ: قاؿ الشبي   ك بغ ديشار، عغ عصاء عغ أبي ىخيخةبغ أبي مخيع، عغ عسخ  حجثشا نػحٌ 
ْكُتػباةُ "ملسو هيلع هللا ىلص:  ةا إَِّل اْلسا الا ُة، فاالا صا    .(2)"إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا

 مثاؿ عمى الغخيب الحادغ3

، كما ّط، برػرحجثشا أحسج بغ صالح أبػ العبلء األثْ قاؿ: "( 199مثالو3 حجيث رقع )
عغ  ،ثشا أبػ جعفخ الخازؼ  ،ثشا إسحاؽ بغ سميساف ،ثشا الحدغ بغ عمي الشاشقيكتبت إال عشو، 
 ؾْ بارِّ  ميعَ الَ "عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ3  ،عغ صخخ الغامجؼ ،عغ عسارة بغ حجيج ،يعمى بغ عصاء

 . (3)"ىاػرِّ كُ بُ تي في مَ ألُِّ 

و"، كأفخد ىحه المفطة، كلع يزف إلييا غيخىا ما كتبت إال عش" فقػؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 
 في ىحا الحجيث. 

 حجيث حدغ، كال نعخؼ لرخخ الغامجؼ   حجيث صخخ الغامجؼقاؿ التخمحؼ: "
، كقج ركػ سفياف الثػرؼ، عغ شعبة، عغ يعمى بغ عصاء ىحا "حجيثعغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص غيخ ىحا ال

                                                           

 (.1بخارؼ في صحيحو حجيث رقع )ال أخخجو( 1)
 (.710و مدمع حجيث رقع )أخخج( 2)
 (212( سبق تخخيجو )ص 3)
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 .(1)الحجيث

حدشو التخمحؼ كقاؿ: "حجيث صخخ الغامجؼ حجيث حدغ" في تعميقو عمى حجيث رقع 
كرد كلكغ  (، كقج سار جسيع الشقاد بػصف عسارة بالجيالة عمى كصف أبي حاتع لو،1212)

، كىحا األخيخ كصفو أبػ حاتع بالجيالة، لكغ غ عجػب ُحَجيَّة قػؿ عغ أبي حاتع بقػلو ىػ مثل
 .(2)صجكؽ إف شاء هللا" ُحَجيَّةالحىبي قاؿ عشو: 

، كبالقياس مع (3)كلحا يرمح الحجيث مثااًل لمحدغ؛ ألفَّ ابغ حباف ذكخ عسارة في ثقاتو
 جية  تدكؿ عشو الجيالة، فيكػف حجيثو حدغ.   حُ 

 مثاؿ عمى الغخيب الَزعيف3

حجثشا أبػ العباس حامج بغ دمحم بغ شعيب قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: " (820ع)في حجيث رق
ثشا يعقػب بغ عصاء بغ أبي  ،خيج بغ يػنذ، ثشا أبػ إسساعيل السؤدبثشا سُ  ،خيمْ السقخغ البَ 

ُسػُؿ ّللَاِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فِّي ثاػْ "رباح، عغ أبيو، عغ ابغ عباس، عغ الفزل بغ عباس قاؿ:  باْيغِّ ُكف ِّغا را
ُسُحػلَِّيةٍّ  ْيغِّ كا  . (4)"أاْبيازا

ضعيف لزعف يعقػب بغ عصاء بغ أبي رباح، فقج ضعفو جسٌع مغ إسشاده كىػ حجيث 
رحسيع هللا )كابغ الجػزؼ، كغيخىع  أىل العمع كيحيى بغ معيغ، كأحسج بغ حشبل، كابغ عجؼ،

 .(5)(تعالى

                                                           

 (.1212( سشغ التخمحؼ حجيث رقع)1)
 (.1/466( ميداف االعتجاؿ )ج 2)
 (.5/241( الثقات البغ حباف )ج3)
 (.211( سبق تخخيجو )ص 4)
(، الزعفاء كالستخككػف البغ 8/463(، الكامل في ضعفاء الخجاؿ)ج 9/211( انطخ: الجخح كالتعجيل )ج 5)

 (.608(، تقخيب التيحيب )ص 2/395(، كالكاشف )ج3/216الجػزؼ )ج
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 السبحث الثاني3 الرشاعية الحجيثية في بياف الحجيث السدمدل

 

 كفيو ثبلثة مصالب:
    

 ل.السصمب األكؿ3 تعخيف الحجيث السدمد   
    
 .اني3 الرشاعة الحجيثية في الحجيث السدمدلالسصمب الثَ    
     
 .يث السدمدلحكع الحج السصمب الثالث3   
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 السصمب األكؿ3 تعخيف الحجيث السدمدل
كىي اتراؿ الذيء بالذػيء، كمشػو سمدػمة  ؛: اسع مفعػؿ مغ الدمدمةالسدمدل لغة -أكلا 

، كسػػبب التدػػسية بػػحلظ لذػػبيو بالدمدػػمة مػػغ ناحيػػة االترػػاؿ كالتساثػػل بػػيغ األجػػداء، أؼ (1)الحجيػػج
  .عمى صفة كاحجة ءالسجي

بعػج كاحػج، عمػى صػفة  غ تتابع رجاؿ اإلسشاد كتػاردىع فيو، كاحػجاً كىػ عبارة ع اصصالحاا3
 .(2)أك حالة كاحجة

قػػج اعتشػػى السحػػجثػف بالترػػشيف فػػي األحاديػػث السدمدػػمة اعتشػػاًء ضػػاىخًا، فسػػشيع مػػغ أفخدىػػا 
فػػػي جػػػدء خػػػاص سػػػسي بالسدمدػػػل باألكليػػػة، كمػػػشيع مػػػغ ألػػػف فيػػػو برػػػػرة عامػػػة بجسيػػػع أنػاعػػػو 

 جسمًة مشيا:  كأقدامو السختمفة، كإليظ

حسػػػػػج بػػػػػغ إبػػػػػخاىيع بػػػػػغ الحدػػػػػغ بػػػػػغ أبػػػػػي بكػػػػػخ بػػػػػغ ، ألمدمدػػػػػبلت أبػػػػػي بكػػػػػخ بػػػػػغ شػػػػػاذاف -1
 ىػ(.383)اذافشَ 

حسػػػػج بػػػػغ إسػػػػحاؽ أحسػػػػج بػػػػغ عبػػػػج هللا بػػػػغ أبػػػػي نعػػػػيع ، ألصػػػػبيانيألاعػػػػيع مدمدػػػػبلت أبػػػػي نُ  -2
 .(ىػ430صبياني )ألا

 ق(.463)البغجادؼبي بكخ احسج بغ عمي بغ ثابت الخصيب أل مدمدبلت الخصيب البغجادؼ -3

 ق(.571ابغ عداكخ) بي القاسع عمي بغ الحدغأل مدمدبلت ابغ عداكخ -4

رػػػبلح الػػػجيغ خميػػػل بػػػغ كيكمػػػجؼ ، لالسدمدػػػبلت السخترػػػخة السقجمػػػة أمػػػاـ السجػػػالذ السبتكػػػخة -5
 ، كغيخىا مغ الكتب.(ىػ761العبلئي الذافعي )

 .ق(911، جبلؿ الجيغ الديػشي)السدمدبلت الجياد -6
  

                                                           

 (.11/345( لداف العخب )ج1)
 (.275( مقجمة ابغ الربلح )ص2)
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 اني3 الرشاعة الحجيثية في الحجيث السدمدلالثَ  السصمب
كتطيخ صشاعتو الحجيثية في كجػػد األحاديػث السدمدػمة فػي السعجػع، حيػث كانػت أسػانيجه 

سة التصبيقيػة يطيػخ لشػا ُجػل األنػػاع مػغ اتحتػؼ عمى التدمدل بأنػاعو السختمفة، كباالستقخاء كالجر 
 الحجيث السدمدل في السعجع.  

 نحػ)سسعت، حجثشا، حجثشي(3 في صيغ األداءالتدمدل  -أكلا 

ػع العاشػػخ مػػغ ىػػحه الشَّػػذكػػخ الحػػاكع أنػػػاع التدمدػػل فػػي كتابػػو معخفػػة عمػػـػ الحػػجيث فقػػاؿ: 
ػمعخفة السدمدل مغ األسانيج، فإنَّػ العمػـ  :كمثالػو، بػار عميػوساع الطػاىخ الػحؼ ال غُ و نػػع مػغ الدَّ

 .(1)سسعت .. ما

حػجثشا أبػػ جعفػخ دمحم ث زاد تدمدل ندب شيخو فقػاؿ:  "(  حي2كمثالو: إسشاد حجيث رقع )
بغ دمحم بػغ أحسػج بػغ الحدػغ بػغ عتبػة بػغ إبػخاىيع بػغ عتبػة بػغ أبػي خػجاش بػغ عبػج السصمػب بػغ 

، حػجثشا عبػج هللا بػغ كىػب، (3)[بػغ نرػخ ]بحػخإمػاـ مدػجج الحػخاـ، حػجثشا  (2)ىاشع بغ عبج مشػاؼ
ػػاءا أاْعخاابَِّيػػافِّ : " عػػغ عبػػج هللا بػػغ بدػػخ حػػجثشا معاكيػػة بػػغ صػػالح، أف عسػػخك بػػغ قػػيذ حجثػػو، جا

ُسػػؿا ّللَاِّ، أايُّ الَشػاسِّ خا  ػُجُىساا3 ياػا را ػاؿا أاحا وِّ، فاقا نِّ َمعا ياْدػأالا سا ماْيوِّ كا َمى ّللَاُ عا ْيػٌخ؟ قاػاؿا3 إِّلاى الَشبِّي ِّ صا
ُمػوُ " ُدػغا عاسا حا ُسػػؿا ّللَاِّ  "ماْغ شااؿا ُعْسُخُه، كا ػُخ3 ياػا را قاػاؿا اآْلخا ماػَي، كا ْت عا ُثػخا ِّ قاػْج كا ْسػالا ػخاائِّعا اإلِّ  إَِّف شا

َبُث بِّوِّ قااؿا3  ا بِّأاْمخٍّ أاتاذا ْشيا لَ "فاأاْخبِّْخنِّي مِّ جا ْكخِّ ّللَاِّ عاَد كا ْغ ذِّ ْشباا مِّ اُنظا را  .(4)الحجيث لا يادااُؿ لِّدا

خاىيع بػغ إدريػذ حجثشا دمحم بغ إسػساعيل بػغ نباتػة بعخفػات، حػجثشا إبػ( قاؿ: 3كحجيث رقع )
عػغ قتػادة،  عبةحػجثشا أيػػب يعشػي ابػغ مدػكيغ، كشػالبرخؼ العسي، حجثشا سػيج بغ عبج العديد، 

عاػلا "، عغ أنػذ جا ، كا ػفَِّيةا بِّْشػتا ُحياػي ِّ ْبػغِّ أاْخصاػبا َكجا صا ػَمعا تاػدا سا ماْيػوِّ كا ػَمى ّللَاُ عا ُسػػؿا ّللَاِّ صا أاَف را

                                                           

 (.33 -29فة عمـػ الحجيث )( معخ 1)
( ىحا الشدب فيو سقط كتخميط كالرحيح أنو ىكحا: دمحم بغ دمحم بغ أحسج بغ الحدغ بغ عتبة بغ إبخاىيع بغ 2)

أبى خجاش بغ عتبة بغ أبى ليب، كاسسو: عبج العدػ بغ عبج السصمب بغ ىاشع. كسا ذكخ صاحب 
اه دمحم بغ أحسج، السقجـ ذكخه ، انطخ: لعقج الثسيغ في الجسيخة أبػ دمحم بغ حـد الحافع الشدابة، كسا ندب أب
 (2/346ىػ( ، )ج  832تاريخ البمج األميغ، دمحم بغ أحسج الحدشي )الستػفى: 

(، 4/16/ أ(، كُأثبت في تيحيب الكساؿ )ج2( كقع خصأ في السصبػع كالرػاب ما أثبتشاه كسا في السخصػط )3)
 (.1/420تيحيبو )ج (، كابغ حجخ في 12/502الحىبي في سيخه)ج

 (32(، معجع ابغ السقخغ )ص 159( سبق تخخيجو )ص 4)
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ا اقايا جا ا صا يا ْتقا  .(1)"عِّ

سسعت دمحم بغ سميساف األديب يقػؿ: ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 92إسشاد حجيث رقع ) مثالو3
ْمُع أاْىمِّوِّ ": سسعت دمحم بغ عبج الخحسغ يقػؿ: سسعت سميساف بغ حخب ْيُغ ىاحاا اأْلاْمخِّ حِّ  .(2)"زا

 (4)[ـد أخػػ]، حػػجثشا زيػج بػػغ (3)حػػجثشا دمحم: اإلمػػاـ ابػػغ السقػخغ  ( قػاؿ132كإسػشاد حػػجيث رقػػع )
ُكػتُ يقػؿ: " ؿ: سسعت عبج هللا بغ داكد يقػؿ: سسعت األعسرقا ػااُب اأْلاْحساقِّ الدُّ  .(5)"جا

حػػجثشا دمحم بػػػغ بمبػػػل قػػاؿ: سػػػسعت زكخيػػا الدػػػاجي يقػػػػؿ: ( قػػػاؿ: 137كإسػػشاد حػػػجيث رقػػع )
ى لا ياُكػُف الَخُجُل إِّمااماا ُيْقتاجا " 3سسعت سميساف بغ حخب يقػؿ  حجثشا عياش بغ عبج العطيع قاؿ:
غاخِّهِّ  ُعُو فِّي صِّ ؼا ماْػضِّ َتى ُيْعخا  .(6)"الحجيث بِّوِّ حا

  

                                                           

 (95( سبق تخخيجو )ص 1)
 (، كانفخد بو.58( معجع ابغ السقخغ )ص2)
إسساعيل بغ فخكخ السدني، كلعل الرػاب ىػ دمحم بغ إسحاؽ  ( كقع في اإلسشاد الدابق ليحا الحجيث دمحم بغ3)

 بغ فخكخ السدني؛ لمقخائغ التالية:ا
كرد في السصبػع لكتاب صفة الجشة ألبي نعيع، إسشاٌد فيو زيج بغ أخـخ حجث عشو دمحم بغ إسحاؽ بغ  -1 

 (.110فخكخ.  انطخ: سشج رقع)
(، السشتطع 2/65فخكخ. انطخ: تاريخ بغجاد)جذكخت أغمب كتب التخاجع أنو دمحم بغ إسحاؽ بغ  -2 

 (509(، ارشاد القاصي كالجاني )ص13/370)ج
 مكاف التحجيث ىػ الخقة كثبت ذلظ في السخصػط ككتب التخاجع.  -3    

خخ فيػ مجيػؿ قمت: إذا كاف بغ إسحاؽ فيػ ثقة كالحجيث إسشاده ثقات، كإف كاف غيخ ذلظ فيكػف اآل
 الحاؿ.

، لسػافقتو لمسخصػط)( كقع في السصبػ 4) /ب(،  قاؿ ابغ حجخ: 16ع أخـخ كىػ غمط، كالرػاب ما أثبتشاه أخـد
 (.221الصائي. تقخيب التيحيب )ص:  ،زيج بغ أخـد بسعجستيغ

 (.8101(، كركاه البييقي في شعب اإليساف حجيث رقع)68( معجع ابغ السقخغ )ص5)
 اؿ.( رجاؿ إسشاده ثقات إال دمحم بغ بمبل فيػ مجيػؿ الح6)
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، (3)(18، )(2)(13، كحػػػػجيث رقػػػػع )(1)(12حػػػػجيث رقػػػػع ) "حػػػػجثشا"كانطػػػػخ السدمدػػػػل بمفػػػػع: 
، كلػ تتبعشا أحاديث اإلماـ ابغ السقخغ لػجػجنا (8)(102، )(7)(66)، (6)(55، )(5)(39، )(4)(28)

 ًا كبيخًا مغ ىحا الشػع. كسّ 
 3السدمدل بكمسة )يقػؿ( -ياا ثان

حجثشا دمحم قاؿ: سسعت حفز بغ عسخ (: قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 149مثالو سشج رقع )
ُب أاَف ّللَاا "يقػؿ: سسعت القعشبي يقػؿ:  اناْت باْيشاُو  ماا أاْحدِّ خِّيخاةٍّ كا فاعا ماالِّظا ْبغا أاناذٍّ إَِّل بِّدا را

باْيغا ّللَاِّ   ."(9)كا

، (12)(685كفي سشج رقع ) ،(11)(530، كسشج رقع )(10)(156:  كسشج رقع )كانطخ أيزاً 
 . (14)( مدمدل بقػلو: سسعت1348، كسشج رقع )(13)(917كسشج رقع )

 3السدمدل بالرحابيات -ثالثاا 

( أربػع صػحابيات ثشتػاف مػشيّغ زكجػات لخسػػؿ 164أكرد اإلماـ ابغ السقػخغ فػي سػشج رقػع )
جثشا دمحم قاؿ: سسعت أبي في سشة تدعة كعذػخيغ كمػائتيغ يقػػؿ: حػجثشا الحسيػجؼ، حهللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

حجثشا ابغ عييشة، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ زيشب بشت أبي سمسة، عغ حبيبة، عػغ أـ حبيبػة، 
، عػػغ زيشػػب بشػػت جحػػر، عػػغ الشبػػي ملسو هيلع هللا ىلص. قػػاؿ ابػػغ عييشػػة: ىػػؤالء األربعػػة الشدػػػة رأيػػغ نبػػي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . فحجث بعزيع مغ بعس
                                                           

 (.35، 34( معجع ابغ السقخغ )ص1)
 (.35)ص السخجع الدابق( 2)
 (.36)صالسخجع الدابق  (3)
 (.39)صالسخجع الدابق  (4)
 (.42)صالسخجع الدابق  (5)
 (.48)صالسخجع الدابق  (6)
 (.51)صالسخجع الدابق  (7)
 (.61)صالسخجع الدابق (8)
 (.72)صالسخجع الدابق  (9)
 (.76)صالسخجع الدابق  (10)
 (.171)ص السخجع الدابق  (11)
 (.209)صالسخجع الدابق  (12)
 (.273)ص السخجع الدابق  (13)
 (.409)ص السخجع الدابق  (14)
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 3عغ اآلباءالسدمدل باألبشاء  -رابعاا 

مقخغ أىل  (1)مي  يْ بِ حجثشا أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الجَّ ( قاؿ: "52كمثالو: حجيث رقع )
حجثشا أبػ الييثع البكاء صاعج بغ  ،حجثشا إبخاىيع بغ أحسج بغ مخكاف الػاسصي ،الذاـ بالخممة

 ،اط بغ كاصل بغ كاىل بغ مجالج بغ ثػر بغ معاكية بغ عبادة بغ البكاءبػاس بغ ر شالب بغ ن
عغ أبيو رياط، عغ أبيو كاصل، عغ أبيو كاىل، عغ أبيو  ،عغ أبيو نػاس ،حجثشا أبػ شالب

، كجيالة إبخاىيع بغ أحسج بغ مخكاف الػاسصيكىػ ضعيف لزعف  ،"الحجيث...مجالج بغ ثػر
 .( 2)إسشاده مغ صاعج فراعجاً 

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ دمحم الصائي الحسري الذيخ  (: قاؿ: 104كحجيث رقع )
أيػت فػي ندػخة ابػغ األكزاعػي بخػط ابػغ أبػي العذػخيغ : ر الجميل حجثشا سػعج بػغ دمحم البيخكتػي قػاؿ

 الحجيث. ... عغ أبيو، حجثشي العبلء بغ عبج الخحسغ، عغ أبيو
 3بالحىب( السدمدل بكمسة )مذبظ -خامداا 

( صفة السذبظ بالحىب في كصف لخكاية القاسع عغ عائذة 1151فأكرد في سشج رقع )
 ، عغ القاسع عغ عائذة رضي هللا عشيا.( 3)رضي هللا عشيا، كركاية ]عبيج هللا بغ عسخ[

حجثشا عثساف، سسعت جعفخ بغ أبي عثساف يقػؿ: سسعت يحيى بغ معيغ يقػؿ: فقاؿ: 
ج هللا بغ عسخ عغ القاسع يمذبظ بالحىب، كعب -رضي هللا عشيا -ةالقاسع بغ دمحم عغ عائذ

 ".مذبظ بالحىب"

ىػ ابغ أخييا القاسع بغ  -رضي هللا عشيا-ففي األصل أف أعمع الشاس بحجيث عائذة 
دمحم  حيث ذكخه الحىبي فقاؿ: أعمع الشاس بحجيث عائذة رضي هللا عشيا ثبلثة: القاسع كعخكة 

 .(4)هللا بغ عسخ عغ القاسع عشيا بأنيا تخجسة مذبكة بالحىبكعسخة ككصف ركاية عبيج 

  

                                                           

: بفتح الجاؿ السيسمة ككدخ الباء السػحجة كسكػف الياء آخخ الحخكؼ كفي آخخىا البلـ، ىحه الشدبة لَجبِّْيمى( ا1)
 (.312/ 5ضغ إف شاء هللا مغ الذاـ. األنداب لمدسعاني )جإلى َدبيل، كىي قخية مغ قخػ الخممة فيسا أ

(، كجيالة إسشاده كسا قاؿ الحافع ابغ حجخ: 6/702( قاؿ الجارقصشي: ليذ بالقػؼ، تاريخ اإلسبلـ )ج 2)
 (.1/437كإسشاده مجيػؿ مغ صاعج فراعًجا، اإلصابة )ج

أثبتشاه كسا كرد في  ( "عبج هللا بغ عسخ"، كالرػاب ما345( كرد خصأ في السصبػع )ص 3)
 /ب( ككحلظ كركده في كتب التخاجع.122السخصػط)

 (، قمت: كرجاؿ إسشاده ثقات.5/56( سيخ أعبلـ الشببلء )ج 4)
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 حكع الحجيث السدمدل السصمب الثالث3
كحكع السدمدػبلت ، (1)"، لكحب ركاتياالسدمدبلت كاىية، كأكثخىا باشمة عامةقاؿ الحىبي: "

 (2)عػغ اإلمػاـ ابػغ السقػخغ: فسشيػا أحاديػث كردت مػغ شػخؽ أخػخػ صػحيحة ركاىػا البخػارؼ كغيػػخه
 (.104حجيث  رقع )ك

( الػحؼ 2كمشيا أحاديث أسانيجىا ضعيفة، كجاءت مغ شخؽ أخخػ صحيحة كحجيث رقػع )
ىػحا حػجيث حدػغ غخيػب مػغ ىػحا " كحكػع عميػو فقػاؿ: ،ركاه التخمحؼ مغ شخيق معاكية بػغ صػالح

 ، كصححو الذيخ األلباني. (3)"الػجو

حيحة كالحدػػشة مػػغ غيػػخ كالخبلصػػة فػػي أحاديػػث اإلمػػاـ ابػػغ السقػػخغ السدمدػػمة مشيػػا الرػػ
 عيفة، كمجيػلة اإلسشاد.شخيقو، كالزَّ 

  

                                                           

 (.44( السػقطة )ص 1)
(  مغ شخيق ابغ أبي ذئب، عغ السقبخؼ، عغ أبيو، 6057(، كحجيث )1903( صحيح البخارؼ  حجيث )2)

(، كالتخمحؼ مغ نفذ الصخيق  2362، كأبػ داكد مغ نفذ الصخيق  حجيث )، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلصعغ أبي ىخيخة
 () مغ لع يجع قػؿ الدكر كالعسل بو كالجيل ػ فميذ يفشي هلل مغ حاجة(.707حجيث )

(، لكغ الذيخ شعيب األرنػكط قاؿ 814(، صحيح ابغ حباف )3375(،)2329( سشغ التخمحؼ حجيث رقع )3)
( : إسشاده قػؼ، كمعاكية بغ صالح: صجكؽ لو أكىاـ، أخخج لو 3/96يح ابغ حباف)جفي تعميقو عمى صح

مدمع، كقج تػبع عميو، كباقي رجالو ثقات، كفعبًل قاؿ ابغ حجخ كحلظ صجكؽ لو أكىاـ، نطخ: تيحيب 
 (. 10/211التيحيب )ج 



 

 
 
 
 
 

 الفرل الخامذ
الرشاعة الحجيثية في عمع الخ ِّجاؿ في معجع 

  ابغ السقخئ 
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 السبحث األكؿ
 الرشاعة الحجيثية في بياف التعخيف بالخكاة في معجع ابغ السقخئ 

 

 كفيو ثسانية مصالب:
 ي بياف معخفة الرحابة كالتابعيغ كتسييدىع.السصمب األكؿ3 الرشاعة الحجيثية ف

   

 السصمب الثاني3 الرشاعة الحجيثية في بياف األسساء كالكشى كاأللقاب.

  

 السصمب الثالث3 الرشاعة الحجيثية في بياف السبيع كالسيسل.

  

السصمب الخابع3 الرشاعة الحجيثية في تسييد السذتبو مغ الخكاة كالستفق كالسفتخؽ 
 سساء مختمفة.كمغ ُذكخ بأ

   

 السصمب الخامذ3 الرشاعة الحجيثية في بياف أنداب الخكاة كبمجانيع كرحالتيع.

   

 مػاليج الخكاة كسشة كفاتيع. السصمب الدادس3 الرشاعة الحجيثية في بياف

   

 كاة كمػالييع.3 الرشاعة الحجيثية في بياف أقخباء الخُّ بعالسصمب الدا
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 تػشئة
كالتسييد بيشيع مغ أَجلِّ عمػـ الحجيث السعخكفة عشج السحجثيغ، كَمغ إفَّ التعخيف بالخكاة 

تتبع عسل اإلماـ ابغ السقخغ كجج ذلظ ممسػًسا في كتابو، حيث ال يخمػ حجيث مغ أحاديث 
كشية الخاكؼ أك ندبو أك لقبو أك ميشتو، ل اً معجسو إال كفيو مغ المصائف اإلسشادية؛ سػاء كاف بيان

 خخ، أك تػثيق راٍك أك جخحو.آمع راٍك أك صمة قخابة تجسعو 

فيحا العمع مغ أىع العمػـ؛ فبو ُحفطت الذخيعة مغ الكحب، كتسيد الرحيح مغ الدقيع، 
 كىػ مغ الشريحة لو كلخسػلو ملسو هيلع هللا ىلص.

اإلماـ ابغ السقخغ مسغ أدلى بجلػه في ىحا العمع، فطيخ جميًا في معجسو، فإف دؿَّ عمى ك 
ؿ  عمى سعة عمسو ككاسع اشبلعو الحجيثي، كالحؼ كاف قج جسعو مغ خبلؿ رحمتو شيء فإنَّسا يج

 الصػيمة في البمجاف كاألمرار شمبًا لمحجيث.

معجسو لبياف صشعتو الحجيثية فيو، كذلظ مغ خبلؿ ىحا  تتبعتعمى ما سبق  ءاً بشا ك
 التقديع اآلتي ذكخه في السصالب التالية. 

  



226 

  

 يثية في بياف معخفة الرحابة كالتابعيغ كتسييدىعالسصمب األكؿ3 الرشاعة الحج
 3-رضي هللا عشيع-معخفة الرحابة  -أكلا 

و، حيث ذكخ ا الفغ، فطيخ ىحا مغ خبلؿ أحاديثاعتشى اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو بيح
حجثشا دمحم قاؿ: سسعت أبي في سشة تدعة كعذخيغ كمائتيغ ( فقاؿ: 164في حجيث رقع حجيث )

لحسيجؼ، حجثشا ابغ عييشة، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ زيشب بشت أبي سمسة، يقػؿ: حجثشا ا
 ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. -رضي هللا عشيغ -عغ حبيبة، عغ أـ حبيبة، عغ زيشب بشت جحر

 .(1)"ىؤالء األربعة الشدػة رأيغ نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فحجث بعزيع مغ بعس" قاؿ ابغ عييشة:

حبيبة بشت عبج هللا بغ جحر بغ رئاب ، ك ربيبة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أبي سمسة ىي كزيشب بشت
 .(2) ذكخىا ابغ حجخ في اإلصابة  ملسو هيلع هللا ىلص يأميا أـ حبيبة زكج الشب، ك ملسو هيلع هللا ىلص يربيبة الشب ،األسجية

أـ حبيبة رممة بشت أبي سفياف كىسا ، ملسو هيلع هللا ىلصالشبي  اتجيسا زك فلرحابيتاف األخخياف كأما ا
    .  (4)، كأـ سمسة ىشج بشت أبي أمية رضي هللا عشيا(3)رضي هللا عشيسا

فقاؿ:  ( ذكخ خبلؿ الدشج كصًفا لمرحابي ابغ أبي أكفى 1317كفي حجيث رقع )
 .(5)ككاف مغ أصحاب الذجخة

بيج هللا بغ بقية بغ حجثشا كليج بغ السصمب بغ بقية بغ ع( قاؿ: 1322كفي حجيث رقع )
، فداؽ ندب شيخو إلى (6)، صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصإبخاىيع بغ السصمب بغ أبي كداعة الديسي

كىسا صحابياف،  ُصَبْيَخةَ صاحب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص السصمب بغ أبي كداعة؛ كاسع أبي كداعة الحارث بغ 
حجثشا أبػ ( قاؿ: 678، كفي حجيث رقع )(7)أسخػ بجر أسمع أبػ كداعة يػـ الفتح كفجاه ابشو يػـ

دمحم إسحاؽ بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ نافع بغ أبي بكخ بغ يػسف بغ عبج هللا بغ نافع بغ عبج 

                                                           

 (.78( معجع ابغ السقخغ )ص (1
 (، 159، 8/83( اإلصابة في تسيد الرحابة )ج 2)
 (.8/140( السرجر نفدو )ج 3)
 (.8/342( السرجر نفدو )ج 4)
كاف مغ أصحاب الذجخة  ( كابغ أبي أكفي ىػ: عبج هللا بغ أبي أكفي 398( معجع ابغ السقخغ )ص 5)

(، سيخ أعبلـ الشببلء)ج 4/226كىي الذجخة التي تست تحتيا بيعة الخضػاف، الصبقات الكبخػ )ج 
 (.4/17(، اإلصابة )ج 4/195(، البجاية كالشياية )ج 4/436

 (.400)ص  السرجر نفدو( 6)
 (.3/1402(، االستيعاب في معخفة األصحاب )ج5/2560( معخفة الرحابة ألبي نعيع )ج 7)
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 .(1) الحارث الخداعي صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

غ كقج ذكخ أيًزا ندب شيخو سساؾ بغ الشزخ حتى أكصمو إلى الرحابي الجميل أنذ ب 
 .(2)صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصمالظ رضي هللا عشو، 

كسا كصف  ، كالجالة عمييع،كىحا يجؿ  عمى معخفة تامة بالرحابة كاألكصاؼ الخاصة
تحتيا بيعة  تستالتي  ؛ تمظ الذجخةأنو مغ أصحاب الذجخة  عبجهللا بغ أبي أكفى

 .(3)الخضػاف
 3معخفة التابعيغ -ثانياا

عغ ...(660لتابعيغ مغ الخكاة فقج بيَّغ اسع األحشف فقاؿ في سشج رقع )ابكلو معخفة 
( عجدَّ أكالد أنذ 923، كفي سشج رقع )(5) ي، عشجما خخج لشرخة عم(4)األحشف يعشي ابغ قيذ

فقاؿ: "... كلو ابغ يقاؿ لو: زيج بغ أنذ كمػسى بغ أنذ كبكخ بغ أنذ كمعبج بغ  بغ مالظ 
سساؾ بغ الشزخ ندب شيخو  بيَّغ وفيك  ،(6).لو أكالد عذخيغ كمائة..أنذ، مغ أميات متفخقة، ك 

بغ دمحم بغ عبج هللا بغ مالظ بغ عبج هللا بغ الشزخ بغ أنذ بغ مالظ بالبرخة صاحب رسػؿ هللا 
 .أبػ حسدة  ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: كتبو ججنا أنذ بغ مالظ

 كخ في آخخه أنذ بغ مالظ ىحا يجؿ عمى معخفة تامة بالرحابة كالتابعيغ حيث ذك 
  صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كُيفيع مغ كبلمو أفَّ التابعي ىػ مغ لقي الرحابي مدمًسا.

  

                                                           

مبعػث  ( بيعة الخضػاف: ىي بيعة الرحابة لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص عمى القتاؿ عشجما ًأشيع أف كفار مكة قتمػا عثساف 1)
 (.216 -215/ 2  ليع  في عاـ الحجيبية. سيخة ابغ ىذاـ )ج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 (.923(، حجيث رقع)275(  معجع ابغ السقخغ )ص2)
 (.208 -207)ص  السخجع الدابق( 3)
( كاسسو الزحاؾ، كقج عجده ابغ سعج مغ الصبقة األكلى مغ الفقياء كالسحجثيغ كالتابعيغ مغ أىل البرخة 4)

( كقاؿ ابغ عبج البخ: يعج في كبار التابعيغ بالبرخة االستيعاب في معخفة 7/66بخػ )جانطخ: الصبقات الك
(، كنقل ابغ حجخ عغ ابغ سعج قػلو: إنو مغ الصبقة األكلى مغ تابعي أىل 1/145األصحاب )ج 

 (.1/333البرخة، اإلصابة )ج
 (.203( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.275)ص  السخجع الدابق( 6)
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 3كالكشى كاأللقاب كاألندابالرشاعة الحجيثية في بياف األسساء  -السصمب الثاني
ًرا كاضًحا في ضيخت صشاعتو الحجيثية في أسساء شيػخو ككشاىع كأندابيع كألقابيع ضيػ 

معجسو حيث كانت ال تخمػ بجاية أسانيجه مغ ذكخ كشية شيخو كندبو في الغالب؛ كلحا ُعّج 
 السعجع مغ كتب التخاجع كاألنداب.

كتعجت صشاعتو الحجيثية إلى بياف أسساء الخكاة، ككشاىع كألقابيع كأندابيع، سػاء َصَجَر 
 بلؿ األمثمة التصبيقية فيسا يمي:      القػؿ مشو أك ضيخ خبلؿ أسانيجه، كسشبيغ ذلظ مغ خ

 3معخفتو بأسساء الخكاة -أكلا 

حجثشا سفياف، عغ أبي خالج الػاسصي، عغ  ...( اسع الخاكؼ فقاؿ: 185في حجيث رقع )

 .(1)إبخاىيع كليذ بالشخعي
كفييا داللة عمى معخفتو بالسؤتمف كالسختمف مغ أسساء الخكاة، حيث ميَّد بيغ إبخاىيع 

كدكي، الشخعي ك   السقرػد في ىحا الحجيث .كىػ إبخاىيع الدَّ

( بيَّغ ندب الخاكؼ أبي أمية فقاؿ: حجثشا أبػ أمية يعشي 184كفي حجيث رقع ) 
 .(2)َخُسػسيالصَّ 

 .(3)"ػسيسُ خَ أمية البغجادؼ السعخكؼ بالصَّ  يدمحم بغ إبخاىيع بغ مدمع أبقاؿ ابغ عداكخ: "

 ...لمخاكؼ بعج أف جاء مقمػبًا في الدشج فقاؿ: ( بيغ االسع الرحيح1180كفي سشج رقع )

عغ معاكية بغ صالح، عغ يديج بغ ربيعة، ىكحا قاؿ، كإنسا ىػ ربيعة بغ يديج، عغ عبج هللا بغ 
 .(4) الحجيث عامخ قاؿ: سسعت معاكية

 .  (6)كغيخه (5)كقػلو صػاب فقج كافق أقػاؿ السحجثيغ السعاصخيغ لو كالجارقصشي

                                                           

االني؛ بفتح الجاؿ السذجدة السيسمة كفي آخخىا 84السقخغ )ص ( معجع ابغ1) (، كأبػ خالج الػاسصي ىػ الجَّ
 (.127الشػف، سبق ضبصو، انطخ: )ص

 .(83( معجع ابغ السقخغ )ص2)
 (.51/239( تاريخ دمذق )ج 3)
 (، كبالخجػع لكتب التخاجع فإف ربيعة بغ يديج ليذ مغ تبلميح.355( معجع ابغ السقخغ )ص4)
( فقاؿ: حجث بو السعتسخ فػىع في إسشاده فخكاه عغ الثػرؼ عغ  معاكية 7/61انطخ: عمل الجارقصشي )ج  (5)

 عغ يديج بغ ربيعة، كإنسا ىػ ربيعة بغ يديج.
 الرػاب. ( أثبتا8/193(، صحيح ابغ حباف )ج4/506( مدتخخج أبي عػانة )ج6)
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 3ا اشُتيخ مغ أنداب الخكاةمعخفتو بس -ثانياا

مغ فشػف عمع الحجيث، حيث يتع بو  اً عطيس ة الشَّدب السذيػر لمخاكؼ يعج فشاً إفَّ معخف  
 التسييد بيغ الخكاة، كبسعخفة الشدب السذيػر لمخكاة  يديل الػصػؿ إليو دكف عشاء أك التباس. 

الة عمى ذلظ:   كسشبيغ باألمثمة التصبيقية الجَّ

حسج بغ ُأَسيج قاؿ حجثشي أبي حجثشا أ( قاؿ: حجثشا دمحم بغ عبجهللا بغ 310كفي سشج رقع )
حجثشا أبػ بكخ أحسج بغ دمحم بغ بذار  ( قاؿ:489، كفي سشج رقع )(1)عمي كأسيج ابشا عاصع
 .ببغجاد (2)ػزجُ السعخكؼ بابغ أبي العَ 

 اً كأسيج اً تى بيَّغ عميكبدخد ىحا الشدب  ليؤالء الخكاة، تبيَّغ عمسو بأسساء الخكاة كآبائيع؛ ح
أنيسا ابشا عاصع كسا ضيخ في الدشج، فيحا يجؿ داللة كاضحة عمى معخفتو بآباء الخكاة، كأسساء 

 الذيخة الخاصة بيع.

حجثشا دمحم بغ عبج هللا بغ حياف أبػ مدمع، حجثشا دمحم بغ  ( قاؿ:312كفي حجيث رقع) 
 .(3)[بالذعخانيّ ]يحيى بغ خالج السخكزؼ السعخكؼ 

 (4)حجثشا أبػ عمي حدغ بغ عمي بغ يحيى الصبخاني بيا( قاؿ: 800اؿ في حجيث رقع )كق
، فحكخ اسسو كلقبو، كذكخه ابغ عداكخ كالحىبي بيحا االسع إال أف السعخكؼ بالذعخاني السؤدب

  .(5)بدِّ ؤَ اإلماـ ابغ السقخغ زاد كصفا فدكاه فشعتو بالسُ 

                                                           

عاصع كُأَسْيِج بغ عاصع. تاريخ أصبياف ( عمي بغ عاصع َأُخػ دمحم بغ 112( معجع ابغ السقخغ )ص1)
 (.430)ص

: بفتح العيغ السيسمة كضع الجيع، كفي آخخىا الداػ، ىحه الشدبة إلى العجػز، كاشتيخ بيحه الشدبة العاُجػزي ( 2)
أبػ بكخ أحسج بغ دمحم بغ بذار بغ رجاء العجػزػ، كيعخؼ بابغ أبى العجػز، مغ أىل بغجاد، األنداب 

 (.9/243)ج
/ب(كانطخ: تاريخ بغجاد )ج 35د في السصبػع )السذعخاني( كىػ خصأ كالرػاب ما أثبتشاه مغ السخصػط )( كر 3)

( لكغ ابغ حجخ ذكخه في التقخيب: أبػ يحيى السذعخاني بفتح السيع 17/331، تيحيب الكساؿ ج670/ 4
ابغ السبخد ( كححا ححك ابغ حجخ كلٌّ مغ: 512كالسيسمة بيشيسا معجسة ساكشة )تقخيب التيحيب ص 

(، ككحا ذكخه د. بذار معخكؼ كشعيب 274الحشبمي في كتابو ضبط مغ غبخ فيسغ قيجه ابغ حجخ)ص
(، كالخاجح أنو الذعخاني إلثبات السخصػط ذلظ، كالخصيب في 3/331األرنؤكط في تحخيخ التقخيب)ج 

 (.9/516تاريخو كسا مخ، كالسدؼ كابغ حجخ في التيحيب )ج 
 (.23/316ه ابغ عداكخ في تاريخو)ج ( أؼ بصبخية كسا ذكخ 4)
 (.7/603(، تاريخ دمذق)ج (، تاريخ االسبلـ )ج239( معجع ابغ السقخغ)ص 5)
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إبخاىيع بغ عامخ أبػ عيدى السقخغ حجثشا حديغ بغ قاؿ:  (810كفي حجيث رقع )  
، كابغ أبي عجـخ ىػ جج ىحا الخاكؼ حديغ بغ إبخاىيع، كىحا األنصاكيّ  (1)ـخَ جْ السعخكؼ بابغ عَ 

 يػصمشا إلى السعخفة بسا اشتيخ مغ أنداب الخكاة، ككشاىع.

حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ الحديغ بغ خالج السعخكؼ ابغ قاؿ:  (1154كفي حجيث رقع)
، ثشا أحسج بغ عسخاف (4)مكة، سسع مشو اإلماـ ابغ السقخغ في السكي ،(3)ازَبدَّ ال، (2)خالُسغبِّ 

 .(5)األخفر

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ عبجاف بغ ىاركف السعخكؼ (: 205كقاؿ في حجيث رقع)
 .الػاسصي بػاسط حجثشا سعيج بغ يحيى بغ األزىخ (6)[افقَ ُدرْ ب]

، ككحا قافو أبػ جعفخ دمحم بغ عبجاف مع لقبو ُزر كبإيخاد اإلماـ ابغ السقخغ تخجسة شيخ
معخفتو بالتابعيغ؛ فكل ذلظ ُيطيخ  قميل داللة عمىإيخاد ندب شيخو سساؾ كسا مخ معشا قبل 
 صشاعتو الحجيثية في بياف األنداب كاأللقاب.

 3معخفتو بالكشى كاأللقاب لمخكاة -ثالثاا

اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو، فقج تػَّج كأما بياف كشى الخكاة فقج ضيخ جميًا كاضحًا عشج 
( قاؿ: 5معجسو باإلكثار مغ كشى شيػخو؛ كغيخىع، كعمى سبيل السثاؿ قاؿ في حجيث رقع )

( سخد ندب الُجكالبي مع بياف كشيتو، كبعجىا 6، كحجيث رقع )(7)حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ إبخاىيع
                                                           

ىحه الشدبة إلى عجـخ كىػ جج أبي  -: بفتح العيغ كسكػف الجيع كفتح الخاء كفي آخخىا ميع العاْجخمي( 1)
 (.2/325عجخمي المباب )جعيدى حديغ بغ إبخاىيع بغ عامخ بغ أبي عجـخ السقخؼ األنصاكي ال

: بزع السيع كفتح الغيغ ككدخ الباء السػحجة السذجدة كفي آخخىا راء عخؼ بيحا أبػ الحدغ عمي بغ الُسغب ِّخ (2)
 ( 12/367الحديغ بغ خالج بغ السغبخ، كىػ اسع لبعس أججاده. األنداب )ج

الخاء، ىحا اسع لسغ يخخج الجىغ مغ البدر أك  بفتح الباء السشقػشة بػاحجة كالداػ السذجدة كفي آخخىا البادار3( 3)
 (2/194يبيعو، كاشتيخ بو جساعة مغ األئسة كالعمساء قجيسا كحجيثًا. األنداب )ج 

 (5/249(، العقج الثسيغ فى تاريخ البمج األميغ لمحدشي )ج 346( معجع ابغ السقخغ)ص 4)
خخىا شيغ معجسة، كمعشاه صغيخ العيغ مع بفتح األلف كسكػف الخاء السعجسة كفتح الفاء في آ األخفر3( 5)

سػء برخ فييا، كالسذيػر بيحه الرفة أحسج بغ عسخاف بغ سبلمة األخفر السعخكؼ باأللياني مغ أىل 
 (1/133العخاؽ سكغ مكة. األنداب )ج 

/ب(،  كفي تخجسة َسِعيج بغ 25( كرد في السصبػع )رزقاف( كالرػاب ما أثبتشاه، لػرده في أصل السخصػط)6)
يحيى بغ االزىخ بغ نجيع الػاسصي قاؿ ركػ عشو: َأُبػ َجْعَفٍخ ُمَحسَّج ْبغ عبجاف ْبغ ىاركف الػاسصي 

 (.102/ 11السعخكؼ بدرقاف. تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ بتحقيق بذار معخكؼ )ج
 (. 32( معجع ابغ السقخغ )ص 7)
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دمحم بغ أحسج بغ حساد األنرارؼ الجكالبي  حجثشا أبػ بذخبَيغ كشية شيخ الجكالبي مع لقبو فقاؿ: 
 .(1)جيْ نَ سدجج الحخاـ، حجثشا دمحم بغ عسخك أبػ غداف زُ الفي 

 .(2)فجسع في ىحا اإلسشاد بيَّغ كشية الجكالبي ككشية شيخو دمحم بغ عسخك كلقبو

( حجثشا أبػ عثساف بغ 128ككحلظ بيَّغ اسع شيخو بعج إيخاده بالكشية فقاؿ في حجيث رقع )
 .(3)ب، فقاؿ معمقًا عمى ذلظ:" كأضغ  اسع أبي عثساف دمحم"حخ 

أبا عمي بغ سعيج يقػؿ: أبػ السميح  كشى فقاؿ: "سسعتالككاف يشقل عغ شيػخو تػضيح 
 .(5)"اسسو: الحدغ بغ عسخ الفدارؼ  (4)يقِّ الخَّ 

ؿ: ( قا371، كحجيث رقع )(6)( قاؿ حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ عْبجاف10كفي حجيث رقع )
( حجثشا 840، كقاؿ في سشج رقع )(8)يوكَ جُ بْ الشيدابػرؼ دمحم بغ عَ  (7)جكؼ بحجثشي أبػ عبج هللا الع

بػ الحدغ عبج الخحسغ بغ عسخ ، حجثشا  أ(10)اْلَقْشَصِخؼ (9) الدَّْعَفَخاِني   أبػ عمى الحدغ بغ سعيج
                                                           

ف بعجىسا ياء ساكشة معجسة باثشتيغ مغ تحتيا (. أما زنيج بزع الداؼ كفتح الشػ 32( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (.4/188كآخخه جيع، فيػ أبػ غداف دمحم بغ عسخك الخازؼ، لقبو ُزَنيج .اإلكساؿ البغ ماكػال) ج

 ( َأُبػ غداف ُمَحسَّج ْبغ َعْسخك ْبغ بكخ الخازؼ كلقبو ُزَنْيج.17/106( تيحيب الكساؿ )ج 2)
 (.68)ص  السرجر الدابق( 3)
بفتح الخاء كفي آخخىا القاؼ السذجدة، ىحه الشدبة إلى الخقة كىي بمجة عمى شخؼ الفخات مذيػرة مغ  ى3الَخق  ( 4)

(، كالخقة بفتح أّكلو كثانيو كتذجيجه، كأصمو كل أرض إلى جشب كاد يشبدط 6/156الجديخة. األنداب )ج 
اف ثبلثة أّياـ، معجكدة في ببلد عمييا الساء، كجسعيا رقاؽ، كىي  مجيشة مذيػرة عمى الفخات، بيشيا كبيغ حخّ 

 (.3/58الجديخة ألّنيا مغ جانب الفخات الذخقي. معجع البمجاف، )ج
( كالفدارؼ: بفتح الفاء كالداػ كالخاء في آخخىا بعج األلف، ىحه الشدبة إلى فدارة، 69( معجع ابغ السقخغ)ص 5)

 (.10/212كىي قبيمة ، كاف مشيا جساعة مغ العمساء كاألئسة. األنداب )ج
( كعبجاف: لقب عبج هللا بغ عثساف ابغ جبمة بفتح الجيع كالسػحجة بغ أبي ركاد بفتح 33)صالسرجر الدابق( 6)

الخاء كتذجيج الػاك العتكي بفتح السيسمة كالسثشاة أبػ عبج الخحسغ السخكزؼ السمقب عبجاف ثقة حافع، الجخح 
 (.313(، تقخيب التيحيب )ص 5/165كالتعجيل، )ج 

الشدبة إلى عبجكيو، كىي: بفتح العيغ السيسمة كسكػف الباء السشقػشة بػاحجة مغ تحتيا كضع الجاؿ  ( ىحه7)
( كعبجكيو: ىػ أيػب بغ إبخاىيع الثقفي أبػ يحيى السخكزؼ لقبو 9/188السيسمة، انطخ: األنداب )ج 

 (.117عبجكيو )تقخيب التيحيب ص 
 (.130( معجع ابغ السقخغ )8)
 (.322ص( تاريخ أصبياف )9)
: بفتح القاؼ كسكػف الشػف كفتح الصاء السيسمة كفي آخخىا الخاء، مشدػب إلى محمة مغ محاؿ القشصخي ( 10)

 (10/501(، األنداب ) ج116نيدابػر تعخؼ بخأس القشصخة، السؤتمف كالسختمف  البغ القيدخاني) ص 
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مع ذكخ لقب شيخ  ، فداؽ اسع شيخو مع كشيتو كندبو كامبًل، ثع كخر اسع شيخو ميسبلً تةسْ رُ 
 .(1)شيخو فقاؿ: حجثشا حدغ عغ ُرْسَتو

كىحا يجؿ عمى معخفتو أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع، فقاؿ أبػ نعيع األصبياني: كعبج 
، ككاف ُيبيَّغ ألقاب الخكاة  في حمقات اإلسشاد أيًزا، (2)، ككحا قاؿ الحىبيِبُخْسَتةَ  الخحسغ يعخؼ

 ساف الِسريري ُلػيغ.فبيَّغ لقب الخاكؼ دمحم سمي

فقاؿ: كمشيا  (3)كدؿ عمى صحة بيانو أللقاب الخكاة؛ أقػاؿ الدسعاني عشج ذكخ الِسريرة
 .(4)بالترغيخدمحم بغ سميساف الِسريري السمقب بُمَػْيغ 

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا اليبللي خياط ( بيَّغ لقب شيخو فقاؿ: 18كفي حجيث رقع )
 .(5)الدشة

حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ أحسج  ( بيَّغ لقب شيخو عبلف فقاؿ: 1158قع )كفي حجيث ر 

                                                           

 (. 249( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (. 12/242الشببلء )ج  ( ، سيخ أعبلـ308( تاريخ اصبياف )ص 2)
( بكدخ السيع ثع كدخ الراد ، كالتذجيج، كياء ساكشة، كصاد أخخػ، كحا ضبصو األزىخؼ كغيخه مغ المغػييغ 3)

بتذجيج الراد األكلى ىحا لفطو، كتفّخد الجػىخؼ كخالج الفارابي بأف قاال السريرة، بتخفيف الراديغ، 
ػر الذاـ بيغ أنصاكية كببلد الخـك تقارب شخسػس، كاألكؿ أصح، كىي مجيشة عمى شاشئ جيحاف مغ ثغ

 (.144، 5/143كالسّريرة أيزا: قخية مغ قخػ دمذق قخب بيت لييا األنداب )ج 
يرى، بكدخ السيع كالياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا  بيغ الراديغ السيسمتيغ 4) ( لقب دمحم بغ سميساف الِسرِّ

ة عمى ساحل بحخ الذاـ يقاؿ ليا "الِسريرة" األنداب )ج األكلى مذجدة، ىحه الشدبة إلى بمجة كبيخ 
 (.481(، تقخيب التيحيب )ص 299 -12/297

ّشة لقب دمحم بغ عبجهللا اليبللي فقاؿ: ابغ ناصخ الجيغ:  كخياط 36( معجع ابغ السقخغ )ص 5) ( كخياط الد 
ّشة أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ ىبلؿ شيخ البي بكخ دمحم بغ السقخ  ( 5/287غ، تػضيح السذتبو )جالد 

 لسذجدة.كالدشة: بالديغ السزسػمة السذجدة كالشػف السفتػحة ا
كلع يمقبو بحلظ إال اإلماـ ابغ السقخغ، فمع يشعتو أحج بيحا المقب مغ الستقجميغ كالستأخخيغ إال ابغ ناصخ في     

 تػضيح السذتبو. 
ه: خياط أىل الدشة، بأف كاف يخيط ليع ممبػسيع، قاؿ البقاعي: يسكغ أف يكػف عمى ححؼ مزاؼ، تقجيخ      

(، كعمق السعمسي عمى ىحا المقب فقاؿ: ألنو كاف يخيط  2/428الشكت الػفية بسا في شخح األلفية )ج
( كشعيب األرناؤكط في تحقيقو لديخ 5/247أكفاف أىل الدشة، كثع آخخ يخيط أكفاف غيخىع. األنداب )ج 

 .(13/507أعبلـ الشببلء ذكخىا)ج 
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 .(1)بغ سمساف عبلف الرقمي السعجؿا

( ذكخ أسساء الخكاة ككشاىع، كىحا يجؿ داللًة كاضحًة عمى  1285كفي حجيث رقع )
أسامة بغ دمحم كشيتو أبػ  (2)[امة]سحجثشا أبػ أسامة لؤؼ بغ معخفتو بأسساء الخكاة ككشاىع فقاؿ: 

 ،بغ حامج بغ معسخ بغ عسخاف بغ حداف بغ سميساف بغ قيذ بغ زياد بغ السشحر بغ عرخا
، [امةسك ]بغ لؤؼ،  (3)[امة]سكيقاؿ: عرخ بغ أصبح بغ عبج هللا بغ لؤؼ بغ الحارث بغ 

ككعب، كعامخ، كعػؼ ىع بشػ لؤؼ بغ غالب، ككعب أكبخىع، ككعب جج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كابغ أـ 
 . (4)تػـ عامخ بغ لؤؼ مك

كبيحه التػضيحات في بياف أسساء الخكاة، كأندابيع، ككشاىع، كألقابيع؛ تطيخ الرشاعة 
 الحجيثية عشجه بكل كضػح، يشجفع بيا كل غسػض عغ ركاة  الحجيث في أسانيج السعجع.

  

                                                           

 (.7/327(، كعبلف لقب لذيخو انطخ: تاريخ اإلسبلـ، الحىبي )ج347( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
/أ(، كانطخ في الحاشية 138( في السصبػع شامة، كىػ غمط، كما أثبتشاه الرػاب، كسا في السخصػط )2)

 التالية.
ػاب، كسا في السخصػط)3) أ(، كفي اإلكساؿ في رفع /138( في السصبػع شامة، كىػ غمط، كما أثبتشاه الرَّ

(: "كأما سامة بالديغ السيسمة فجساعة، مشيع سامة بغ 9/ 5االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف البغ ماكػال )
 لؤؼ بغ غالب بغ فيخ بغ مالظ بغ الشزخ بغ كشانة".

 (.389( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
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 3الرشاعة الحجيثية في بياف السبيع كالسيسل -السصمب الثالث
بإسكاف ثانيو في بعس ، دعَّ داء ما لع يُ خكاة مغ الخجاؿ كالشِّ كمبيع القاؿ الدخاكؼ: "

، كفائجة البحث عشو زكاؿ ىاـأك نحػ ذلظ، كىػ  ،اً أك شكّ  الخكايات أك جسيعيا؛ إما اختراراً 
الجيالة التي يخد الخبخ معيا، حيث يكػف اإلبياـ في أصل اإلسشاد، كأف يقاؿ: أخبخني رجل أك 

 .(1)"أك بعزيع،أك فبلف  ،شيخ

كقػؿ ابغ كثيخ أنَّو فغ ال ججكػ فيو، كإجابة الدخاكػ عشو بأنو يفيج في معخفة الشدخ مغ 
 عجمو.

كالحؼ أراه أف االماـ ابغ كثيخ يخػ عجـ فائجة ىحا الفغ في معخفة مبيع الستغ ال اإلسشاد 
لى كىػ فغ قميل الججكػ بالشدبة إ" ، كىاؾ قػؿ ابغ كثيخ:ىاـبل قاؿ عغ مبيع اإلسشاد أنو 

كأىع ما فيو ما رفع  ،معخفة الحكع مغ الحجيث، كلكشو شيء يتحمى بو كثيخ مغ السحجثيغ كغيخىع
 ، إبيامًا في إسشاد كسا إذا كرد في سشج عغ فبلف ابغ فبلف، أك عغ أبيو، أك عسو، أك أمو

فػردت تدسية ىحا السبيع مغ شخيق أخخػ، فإذا ىػ ثقة أك ضعيف، أك مسغ ُيشطخ في أمخه، 
 .(2)"أنفع ما في ىحا فيحا

كيفيع مغ ىحا التعخيف أف اإلبياـ في أسساء الخكاة الشاشئ عغ االخترار أك الذظ، فقج 
 عسج اإلماـ ابغ السقخغ إلى بيانو كتػضيحو ككتابو خيخ شاىج عمى ذلظ.

 3بياف السبيسيغ مغ الخكاة -أكلا 

في الدشج عغ أبيو، أك ابغ  فتعجد السبيع في السعجع كبيَّشو اإلماـ ابغ السقخغ نحػ كركده
أخي فبلف، أك عع فبلف أك خالو، أك أخػه، أك عغ رجل، أك حجثتا ججؼ...، كىحا مسا 

 سشػضحو باألمثمة التصبيقية التالية:

  

                                                           

 (.298/ 4( فتح السغيث بذخح ألفية الحجيث ) ج1)
 (.237الحجيث )( اخترار عمـػ 2)
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قاؿ: سعج  (1)حجثشا دمحم، حجثشا إبخاىيع بغ سعجاف، حجثشا بكخ( قاؿ: 288ففي حجيث رقع)
، عغ أبي ىخيخة، كحا يحكخ حسدة الديات، عغ (2)ةلَّ جِ ػ مُ الصائي كشيتو أبػ مجاىج، كالخجل ىػ أب

 .(3) أبي مجاىج، عغ رجل، كىػ أبػ ُمِجّلة

سبلـ بغ أبي مصيع، حجثشي رجل، مغ إخػاني حجثشا  ...( قاؿ:543كفي حجيث رقع)
أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ ( قاؿ: 540، كحجيث رقع )(4)..الحجيثيعشي عاصع ابغ بيجلة 

 .(6)بالبرخة قاؿ: كججت في كتاب ججؼ أحسج بغ عبيج هللا (5)افيبَ بِ عبيج هللا اْلَعْشَبخؼ حَ أحسج بغ 

حجثشي أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ حساد بغ مدمع بغ عبج ( قاؿ: 43كحجيث رقع )
ابغ أخي عيدى بغ حساد زغبة بسرخ، حجثشي عسي  السرخؼ، (7)يبيجِ الخحسغ بغ عسخ التُ 

 .(8)... ،عيدى بغ حساد زغبة

حجثشا أبػ أحسج إسخائيل بغ عبج هللا بغ عيدى بغ يػنذ عغ عسخك  (736كحجيث رقع )
يعي بحرغ مشرػر حجثشي عسي عمي بغ إسخائيل ثشا خالي أحسج بغ بِ ىػ ابغ أبي إسحاؽ الدَّ 

... حجثشا معاكية بغ ُمدرد  ( قاؿ:57، كحجيث رقع )(9)عسخك عغ أبيو عسخك عغ أبيو عيدى
                                                           

. التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج1) ار، أبػ َعْسخك الَقْيدي  البرخؼ  (، 41/ 5(، تاريخ اإلسبلـ )ج88/ 2( بْكخ بغ بكَّ
 (.76/ 3الثقات مسغ لع يقع في الكتب الدتة )ج

ل ة3( 2) أبػ داكد: أبػ  بزع السيع ككدخ السيسمة كتذجيج البلـ السجني، مػلى عائذة أـ السؤمشيغ، قاؿ أاُبػ ُمجِّ
(، قاؿ ابغ حباف: اسسو ُعَبيج ّللاَّ ْبغ 216مجلة مغ أىل الكػفة، مػلى أـ السؤمشيغ، سؤاالت اآلجخؼ )ص 

. َكَقاؿ غيخه: ىػ أخػ َأِبي الحباب َسِعيج بغ يدار.  تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج / 34َعبج ّللاَّ
269.) 

 (.107( معجع ابغ السقخغ )ص3)
 (.174)ص  الدابقالسرجر ( 4)
بفتح الحاء السيسمة ككدخ الباء السعجسة بػاحجة كسكػف الياء كفتح الباء الثانية السعجسة بػاحجة،  حبيباف3( 5)

فيػ أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبيج هللا العشبخؼ حبيباف حجث عغ كجادتو في كتاب ججه أحسج 
 -2/254بكخ دمحم بغ إبخاىيع بغ السقخغ. اكساؿ االكساؿ )ج  ابغ عبيج هللا العشبخؼ كغيخه حجث عشو أبػ

255.) 
 (174( معجع ابغ السقخغ )ص 6)
(7)3 بزع التاء السعجسة بشقصتيغ مغ فػؽ ككدخ الجيع كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحت في   التُّجيبي 

الفدصاط محمة تشدب الييع، آخخىا باء، ىحه الشدبة الى تجيب كىي قبيمة، كىحه القبيمة ندلت مرخ، كب
 (.20 -3/19يقاؿ ليا: تجيب. األنداب )ج 

 (.43( معجع ابغ السقخغ )ص 8)
 (.221)ص  السرجر الدابق( 9)
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حجثشا رجل،  ... ( قاؿ:103، كحجيث رقع )(1)الحجيث ...ي ُحباب سعيج بغ يدارعغ عسو أب
 .  (2).. الحجيثعغ رجل يقاؿ لو: دمحم بغ جعفخ عغ سميساف بغ ميخاف

ػدكد أبػ معذخ فزل بغ دمحم بغ حساد بغ مَ ( فقاؿ: حجثشا 1262كفي حجيث رقع ) 
 .(4)اذاف كىػ عسخك بغ أبي عسخك، ثشا ججؼ عسخك بغ سعيج بغ ز (3)الدمسي أخػ أبي عخكبة

جسع بيغ التعخيف بالخاكؼ مغ ناحية األخػة، ثع ذكخ شخيق التحجيث عغ ججه عسخك بغ سعيج 
كعخؼ بو أيزًا أنو ىػ عسخك بغ أبي عسخك، كىحا مغ باب بياف السبيع كىػ الجج، كرغع 

 اء الستفقة كالسفتخقة.االختبلؼ بيَّغ االسسيغ؛ إال أنو اسع لمجج، كىحا مغ باب معخفتو باألسس

( قاؿ:  حجثشا خميل بغ دمحم بغ بشت تسيع بغ السشترخ الػاسصي بيا 876كحجيث رقع )
( أكرد ندب شيخو كسا مخ كبيَّغ اسع  السجيشة 877حجثشي ججؼ تسيع، ثع أردفو بدشج آخخ رقع )

 . (5)التي سسع بيا، كىي مجيشة كاسط التي ُنِدب إلييا

 3مغ الخكاةبياف السيسميغ  -ثانياا

سػاء كاف محكػرًا باالسع، أك بالكشية، فشجج اإلماـ ابغ السقخغ قج كضح   أما بياف السيسل
 ذلظ مغ خبلؿ أسانيجه، كباألمثمة يتزح لشا األمخ في ذلظ.

اسع أبي عثساف  أضغ  "( ذكخ كشية شيخو ثع عقب بعج الستغ فقاؿ: 128في حجيث رقع)
 .(6)"امحسجً 

 ...( 3كقاؿ في سشج رقع ) ،(7)حجثشا أباف يعشي العصار ...ؿ: ( قا51في حجيث رقع )ك 
 .(8)قاؿ: حجثشا أيػب يعشي ابغ مدكيغ

                                                           

 (.48( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (.61)ص  السرجر الدابق( 2)
 (.7/339( الحديغ بغ دمحم بغ َمْػدكد، أبػ َعخكبة الَحخَّاني .تاريخ اإلسبلـ )ج 3)
سخك بغ أبي عسخك جج أبي عخكبة الحخاني ألمو، كىػ عسخك بغ سعيج بغ زاذاف انطخ: الستفق كالسفتخؽ ( ع4)

 (.3/1667)ج
 (260( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.67)ص  السرجر الدابق( 6)
 ( 46)ص  السرجر الدابق( 7)
 (.32)ص  السرجر الدابق( 8)
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كىػ صاحب  ،(1)تانيدْ جِ دِّ حجثشا دمحم قاؿ: سسعت أبا داكد يعشي ال( قاؿ: 83كحجيث رقع )
  الدشغ.

قاؿ:  يذػف حجثشا عبج هللا بغ دمحم بغ عَ ( بيَّغ اسع سالع فقاؿ: 769كفي حجيث رقع )
 ..الحجيث.. سسعت أبي، ثشا دمحم، حجثشي أبي، عغ سالع، عغ سعيج قاؿ: سألت ابغ عسخ

 .(3)يجسع حجيثو (2)قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: سالع ابغ عجبلف ىػ سالع األفصذ

بغ ا، ثشا أحسج (4)ػارؼ سْ األَ حجثشا دمحم بغ سيل بغ السخزباف ( قاؿ: 360كحجيث رقع )
قاؿ:   ثشا الحدغ، عغ أبي ىخيخة، غ عبيج، ثشا أبػ عسخك البرخؼ بي، ثشا يعمى بيػنذ الَز 

تِّ الَشارُ : " قاؿ رسػؿ هللا َيخا َسا غا  .(5) "اْلُػُضػُء مِّ

 .(6)"يقاؿ: ىػ أبػ عسخك بغ العبلء" قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:

كسا  قمت: كىحا يجؿ عمى السعخفة الثاقبة بالخكاة كأسسائيع، كأندابيع التي اشتيخكا بيا،
 أضيخه لشا في ىحا الخاكؼ.

حجثشا أبػ دمحم عيدى بغ سميساف بغ إبخاىيع بغ صالح بغ ( قاؿ: 1244كحجيث رقع )
ثشا شعيب بغ شمحة بغ عبج هللا بغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الرجيق رضي هللا عشيع بالبرخة، 

                                                           

غ السيسمة كالجيع كسكػف الديغ األخخػ بعجىا تاء (، الدجدتاني: بكدخ الدي83( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
مشقػشة بشقصتيغ مغ فػؽ، ىحه الشدبة إلى سجدتاف كىي إحجػ الببلد السعخكفة بكابل كاف بيا، كمشيا 

 (.7/84جساعة كثيخة مغ العمساء كالسحجثيغ. األنداب )ج 
ق ثقة رمي باإلرجاء. 132ي (  كىػ سالع بغ عجبلف الجدرؼ األفصذ أبػ عسخك تػف1/328( األنداب )ج 2)

(، كقػؿ ابغ السقخغ يجسع حجيثو بيشو معاصخه ابغ حباف في كصفو لدالع بأنو 227تقخيب التيحيب )ص 
 (.1/342اتيع باإلرجاء، كيتفخد بالسعزبلت عغ الثقات، كيقمب االخبار. السجخكحيغ البغ حباف )ج 

 (.231( معجع ابغ السقخغ ) ص3)
ف كسكػف الديغ كفتح الػاك كبعجىا األلف كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة الى أسػارػ  : بفتح األلاألسػارى ( 4)

(، كقيل يشدب إلى: أسػارية بفتح أكلو كيزع كسكػف 1/248األنداب )ج  .كىي قخية مغ قخػ أصبياف
 (1/190ثانيو ككاك كألف كراء مكدػرة كياء مذجدة كىاء مغ قخػ أصبياف. معجع البمجاف)ج 

 ( بمفع "تػضئػا مسا مدت الشار".352(. ركاه مدمع حجيث رقع )127بغ السقخغ )ص ( معجع ا5)
( أبػ عسخك بغ العبلء بغ عسار بغ العخياف ، التسيسى السازنى البرخػ كاسسو َزبَّاُف انطخ: التاريخ الكبيخ 6)

ت البغ حباف (، الثقا3/313(، الجخح كالتعجيل )ج 1/564(، الكشى كاألسساء لسدمع )ج9/55لمبخارؼ )ج 
( كاختمف في اسسو فقيل اسسو زباف كقيل العخياف كقيل يحيى كقيل جدء كقيل اسسو كشيتو 6/345)ج
 (.660(، تقخيب التيحيب )ص 12/178)ج
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غ عبيج هللا بغ عبج هللا بغ عسخ ، ثشا خالج يعشي ابغ أبي بكخ بفيمي  تاني، ثشا الش  دْ جِ أبػ داكد الدِّ 
 ضخب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص صجر عسخ "قاؿ:   عغ سالع بغ عبج هللا، عغ أبيو بغ الخصابا

ْلُو إِّيسااناا" ؿ:حيغ أسمع ثبلث مخات كىػ يقػ  ْجرِّهِّ مِّغا اْلغِّل ِّ كاأاْبجِّ ياُقػُؿ ذالِّظا  الَمُيَع أاْخخِّْج ماا فِّي صا
ثاا  .(1)"ثاالا

حجثشا إبخاىيع بغ جعفخ بغ دكست التدتخؼ، حجثشا دمحم بغ عمي ( قاؿ: 660حجيث رقع )ك 
بغ شعيب البداز البغجادؼ، ثشا خالج بغ خجاش، ثشا حساد بغ زيج، عغ أيػب، كيػنذ، عغ 

قاؿ: لسا قجـ عمي البرخة التحفت عمى سيفي آلتيو  (2)الحدغ، عغ األحشف يعشي ابغ قيذ
، فقاؿ: أيغ تخيج: قمت: ىحا الخجل أنرخه، فقاؿ: ارجع، فإني سسعت ألنرخ فمقيشي أبػ بكخة

ْقُتػُؿ فِّي الَشا" رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: اتُِّل كااْلسا ساا، فااْلقا ْييِّ ْيفا ى اْلُسْدمِّساافِّ بِّدا  .(3)"رِ إِّذاا اْلتاقا

ػنذ جثشا مػسى بغ الحديغ بغ الجىاـ، ثشا أحسج بغ ي( ح1312كفي حجيث رقع )
، قاؿ ، ثشا معاكية بغ مػسى، عغ األكزاعي، عغ ابغ عصية يعشي حداف، عغ ابغ عسوزبيّ الَ 

 .(4)رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحجيث

  

                                                           

( كعمق عميو فقاؿ: قاؿ البخارؼ خالج بغ أبي بكخ 4492(، كركاه الحاكع )370( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
(، كعمق عميو بقػلو: لع يخك ىحا 1096(، كاألكسط )13191الكبيخ ) العسخؼ لو مشاكيخ، كالصبخاني في

 الحجيث عغ سالع إال خالج بغ أبي بكخ.
 قمت: الحجيث إسشاده فيو ضعف مغ أجل خالج بغ أبي بكخ. 

 (.203( معجع ابغ السقخغ )ص 2)
ق عميو ابغ (، كعم2888(، كمدمع حجيث رقع )7083(، ك)6875(، ك )31البخارؼ حجيث رقع ) أخخجو( 3)

 (. 203السقخغ تعميقًا كافيًا، بيغ فيو مجار ركاة الحجيث. انطخ: معجع ابغ السقخغ )ص 
 (.396( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
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 السصمب الخابع
 الرشاعة الحجيثية في تسييد السذتبو مغ الخكاة كمغ ُذكخ بأسساء مختمفة

 3التسييد بيغ الخكاة بالسقارنة -أكلا 

حجثشا دمحم بغ (: 274لخكاة بقخف اسع الخاكؼ باسع راٍك آخخ فقاؿ في سشج رقع)فسّيد بيغ ا
 .(1)عاصع األصبياني أخػ أسيج بغ عاصع

حجثشا دمحم، ثشا أحسج بغ ميخاف البخدؼ، ثشا الحدغ بغ قاؿ: (2)(362كفي حجيث رقع)
 .(3)[ةبرق]قتيبة، ثشا دمحم بغ مرقمة أخػ 

 3التسييد بالجػار كبالسكاف -ثانياا

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا بغ يػسف بغ أبي (: "170في حجيث رقع)حيث قاؿ  
 .(4)"أيػب الزخيخ، جار العسي

حجثشا أبػ القاسع بكخ بغ بشجار بغ سميساف بغ شعيب بغ (: "741كفي حجيث رقع )
 .(5)سميساف بغ عبج الخحسغ بغ سسخة بغ كائل جار حديغ القصاف بالخممة

 3بالرحبة كالسالزمة بيغ الخكاة التسييد -ثالثاا

حيث مّيد بيغ الخكاة بالسبلزمة العمسية ألئسة الحجيث، أك لكتب األئسة السذيػرة، مثاؿ 
حجثشا أبػ الصيب أحسج بغ عبيج هللا بغ يحيى بغ صاحب " ( قاؿ:446ذلظ في حجيث رقع)

 .(6)"الجارمي

يع بغ جسيل األصبياني  حجثشا أبػ يعقػب إسحاؽ بغ إبخاى ( قاؿ:687كفي حجيث رقع)
                                                           

 (.104( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (.128)ص  السرجر الدابق( 2)
نخجح أنو رقبة لسجيئو ( في السصبػع)رقية( كما أثبتشاه ىػ الرػاب، كجاء في السخصػط الباء غيخ مشقػشة، ك 3)

 في التقخيب كغيخه.
قاباة : بقاؼ كمػحجة مفتػحتيغ ابغ مرقمة، كيقاؿ ابغ مدقمة أيًزا، العبجؼ الكػفي أبػ عبج هللا ثقة را

(، تقخيب التيحيب 399/ 4(، إكساؿ تيحيب الكساؿ )ج653/ 3ىػ. تاريخ اإلسبلـ )ج129مأمػف، تػفي 
 (.210)ص 

 .(80( معجع ابغ السقخغ )ص4)
 (.222)ص السرجر الدابق( 5)
 (.151)ص السرجر الدابق( 6)
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 .(1)صاحب أحسج بغ مشيع

ممي، الخَّ  (2)[ػرنجسا]حجثشا أبػ دمحم عبج الخحسغ بغ  ( قاؿ:1057ككحا حجيث رقع)  
 .(3)صاحب السخؼ 

حجثشا أبػ عسخك عبج العديد بغ أحسج بغ أبي رجاء ( قاؿ: 1090كفي حجيث رقع)  
 .دني بسكةدائي، صاحب السُ الشَّ 

حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ جعفخ األعمى الحزخؼ  ( قاؿ:1203كفي حجيث رقع) 
 .صاحب عمي بغ أباف القاضي

حجثشا أبػ عمي أحسج بغ دمحم بغ يحيى بغ جخيخ السؤدب قاؿ:  (413كفي حجيث رقع)
 .(4)صاحب السػشأ بسرخ

حجثشا دمحم، حجثشا دمحم، ثشا عبج هللا بغ دمحم بغ الذساخ، حجثشا  ( قاؿ:56كفي حجيث رقع)
 .صاحب الحخيخ (5) [كعب]أبػ ع بغ إبخاىيع حجثشا مدم

كىحه األكصاؼ السحكػرة تدتخجـ لمتسييد بيغ الخكاة أحيانًا، كذكخىا مغ إمامشا ابغ السقخؼ  
 داللة كاضحة لبياف كصف في الخاكؼ. 

  

                                                           

( أحسج بغ مشيع بغ عبج الخحسغ، أبػ جعفخ البغػػ األصع، اإلماـ، الحافع، الثقة، أبػ جعفخ البغػؼ، ثع 1)
ىػ. سيخ أعبلـ الشببلء 244البغجادؼ. كأصمو مغ مخك الخكذ. رحل، كجسع، كصشف )السدشج(، تػفي سشة 

 (.170خسالة السدتصخفة)ص: (، ال483/ 11)ج
( في السصبػع )سالحػر(، كىػ خصأ، كالرػاب ما أثبتشاه، كىػ عبج الخحسغ بغ سانجػر الت ْخكي الخممي، 2)

حجث عغ: عباد بغ الػليج الغبخؼ، كالعباس بغ دمحم الجكرؼ، حجث عشو أبػ بكخ ابغ السقخؼء. إكساؿ 
ق البغ عداكخ في تخجسة مػسى بغ عسخاف (، انطخ: تاريخ دمذ492/ 1اإلكساؿ البغ نقصة )ج

 (.61/23)ج
 ( ىكحا كرد كلع أعثخ لو عمى بياف.3)
 0ق 310( كلعمو ىحا : أحسج ْبغ دمحم بغ يحيى ْبغ جخيخ، أبػ عمّي اليْسجاني السْرخّؼ َكاَف ثقة، َفيًسا. تػفى 4)

 (.7/152تاريخ اإلسبلـ )ج
أثبتشاه، فقج جاء في تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ  ( في السصبػع )أك كعب(، كىػ خصأ، كالرػاب ما5)

(: عبج ربو بغ عبيج األزدؼ، الجخمػزؼ، مػالىع، أبػ كعب البرخؼ، صاحب الحخيخ. ركػ 480/ 16)ج
 عشو: ... مدمع بغ إبخاىيع، كغيخه ...".
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 3التسييد بالحفع -رابعاا 

اؿ عبج الخحسغ: ككيع قاؿ: ق ،(1)الُسَخخِّمي حجثشا دمحم، حجثشا (:109فقاؿ في حجيث رقع )
 .(2)كيحيى يخالفاني كىسا أحفع مشي في حجيث ذكخه

، حجثشا دمحم بغ إسساعيل الرائغ، بغ دمحم بغ زياد أحسج حجثشا( قاؿ: 396كحجيث رقع )
شعبة أحب قاؿ: سسعت يحيى بغ سعيج يقػؿ: " ]بغ السجيشي[ حجثشا الحدغ بغ عمي، حجثشا عمي

 .(3)"إلي  كسفياف أحفع مشو

ا قػؿ شعبة نفدو أف سفياف الثػرؼ أحفع مشو، فقج بيَّغ أبػ داكد  ذلظ في سؤاالت كىح
 .  (4)أبي عبيج اآلجخؼ لو

كاة، كمعخفة مكانتيع عشج  كىحا يجؿ  داللة كاضحة عمى معخفتو التَّامة في التَّسييد بيغ الخ 
 الش قاد. 
 3التسييد بيغ الخكاة بإضافة عجد -خامداا 

حجثشا أبػ الحديغ دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ عمي  ( قاؿ:314ع )فقاؿ في حجيث رق 
، ػارؼ سْ حجثشا دمحم بغ سيل بغ السخزباف األَ ( قاؿ: 370، كقاؿ في حجيث رقع )األسػارؼ الثاني

لمتفخيق بيشيسا، فجسع بيغ  الثانيففخؽ بيغ شيخيو الستفقيغ في االسع كالشدب، بإضافة كمسة 
 بيحا الدخد لمتسييد بيشيع. عمـػ متفخقة مغ عمع الحجيث 

 3يد بيغ شيػخو بالكشية كالشدب كالسكافيالتس -سادساا 

قَّاؽ(، فقج حّجث عغ خسدة  كعمى سبيل السثاؿ في شيػخو الحيغ يذتخكػف في الشدبة )الجَّ
 مشيع:

                                                           

خمي3( 1) فخ السخخمي القاضي بزع السيع كفتح الخاء ككدخ الخاء كتذجيجىا فجساعة كثيخة مشيع ،أبػ جع الُسخا
ـُ، أؼ رجل سكغ بيا، كىي محمة ببغجاد مذيػرة، 7/239انطخ: االكساؿ) ج  (، كىي ندبة إلي الُسَخخِّ

 (.5/71(، معجع البمجاف )ج 12/131انطخ: األنداب )ج
ُ َعَمْيِو َكَسمَّ 62( معجع ابغ السقخغ)ص 2) ِ َصمَّى ّللاَّ َع: "ِإَذا َشِخْبَت َفَتَشفَّْذ َثبَلًثا"، (، َعْغ َأَنٍذ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ ّللاَّ

 (.2028(، كمدمع، حجيث رقع )5631البخارؼ، حجيث رقع ) أخخجو
 (.136( معجع ابغ السقخغ )ص 3)
(، كلعل اإلماـ ابغ السقخغ اخترخ قػؿ يحيى بغ سعيج، 195( سؤاالت أبي عبيج اآلجخؼ ألبي داكد)ص4)

يعجلو أحج عشجؼ، كإذا خالفو سفياف أخحت بقػؿ سفياف. انطخ: الحؼ ىػ: ليذ أحج أحب إلي مغ شعبة كال 
 (.1/170كما بعجىا(، الكامل في ضعفاء الخجاؿ)ج63/ 1الجخح كالتعجيل)ج 
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اؽ قَّ حجثشا أبػ عسخك دمحم بغ القاسع بغ سشاف األزدؼ الجَّ قاؿ:  (117ففي حجيث  رقع ) -1
 .  (1)بيا ريريالسِ 

 (2)قاؽ البغجادؼحجثشا أبػ الصيب دمحم بغ عبج الرسج الجَّ قاؿ:  (188كفي حجيث رقع ) -2

حجثشا أبػ الحدغ دمحم بغ زكخيا بغ إبخاىيع بغ إسساعيل ( قاؿ: 196كفي حجيث رقع ) -3
 .(3)العدكخؼ الجقاؽ

اسع األب كالجج كالكشية  نبلحع في األمثمة الثبلثة الدابقة اتفاؽ االسع كالشدب؛ كاالختبلؼ في
 بيشيع، فحكخ الكشى كالشدب لبياف التفخيق بيشيع، كىحا مغ باب بياف الستفق كالسفتخؽ.

حجثشا أبػ العباس أحسج بغ ىاركف الجقاؽ الدامخؼ  ( قاؿ:473كفي حجيث رقع) -4
 .(4)بدامخاء

 .(5)اؽر الجقّ حجثشا أبػ العباس أحسج بغ عبج هللا بغ سابػ قاؿ:  (477كفي حجيث رقع ) -5

ففي ىحيغ السثاليغ نجج أنَّو اتفق في الكشية كاالسع كالشدب، كافتخقا في اسع األب كالجج، 
كالسكاف فحكخ االختبلؼ في اسع األب كالجج لبياف التفخيق بيشيع، كىحا مغ باب العمع بالسؤتمف 

 كالسختمف في األسساء.
يق بيغ أسساء الخكاة، حتى يدتصيع  أنو يدخد أكصافًا في الدشج لمتفخ  كالخالصة  في ذلظ

القارغ في معجسو، أك الجارس ألسانيجه التسييد بيغ الخكاة، كىحا فغ عطيع مغ فشػف عمـػ 
 الحجيث، حخص عميو السحجثػف كصشفػا فيو السرشفات. 

  

                                                           

 (.65( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (.84)ص السرجر الدابق( 2)
 (.87)صالسرجر الدابق (3)
 (.158)ص السرجر الدابق (4)
 (.159)ص السرجر الدابق 5))
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 كاة كبمجانيع كرحالتيعشاعة الحجيثية في بياف أنداب الخُّ السصمب الخامذ3 الر ِّ 
كاةمعخفتو بأ -أكلا   3نداب الخُّ

لقج سخد اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو ندب أسساء شيػخو؛ كذلظ في أغمب شيػخو،  
كىحا فغ عطيع مغ فشػف عمع الحجيث؛ حيث بسعخفة ندب الخاكؼ تشجفع العمة كالػىع عغ 

 الحجيث، كسشبيغ ذلظ مغ خبلؿ األمثمة التصبيقية التالية الحكخ.  

حجثشا أبػ القاسع شاىخ بغ يحيى بغ ابغ السقخغ: ( قاؿ اإلماـ 930ففي حجيث رقع)
الحديغ بغ جعفخ بغ عبيج هللا بغ الحديغ بغ عمي بغ الحديغ بغ عمي بغ أبي شالب عمييع 

 .(1)إلى نياية اإلسشاد ... الدبلـ بسجيشة الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص،

رحابي ( فقاؿ مغ اسسو سساؾ، كسخد ندبو حتى أكصمو لم923كذكخ في حجيث رقع )
مغ اسسو سساؾ سسعت أبا بكخ سساؾ بغ الشزخ بغ دمحم بغ عبج هللا فقاؿ:  أنذ بغ مالظ 

بغ مالظ بغ عبج هللا بغ الشزخ بغ أنذ بغ مالظ بالبرخة صاحب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: كتبو ا
ػضع ججنا أنذ بغ مالظ أبػ حسدة مات بالبرخة عمى نحػ فخسخ كنرف، كقبخه ىشاؾ في م

مشدؿ عشجنا ىاىشا في  يعخؼ بقرخ أنذ بغ مالظ كدفغ الشزخ ابشو كعبج هللا عشجه، كلو أيزاً 
الخكاس، كلو ابغ يقاؿ لو: زيج بغ أنذ كمػسى بغ أنذ كبكخ بغ أنذ كمعبج بغ أنذ، مغ 

أميات متفخقة، كلو أكالد عذخيغ كمائة 
(2). 

  

                                                           

 (.284عجع ابغ السقخغ)ص ( م1)
 (.275)ص  السرجر الدابق( 2)
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 .بمجاف الخكاةبمعخفتو  -ثانياا

كاة مغ أىع مباحث ىحا العمع حيث يقف  الشاقج عمى مػلج الخاكؼ معخفة بمجاف الخ  
غ الدساع، كبيا ُيصمب عمػ اإلسشاد. يكتشقبلتو بيغ البمجاف، فسشيا يشجفع االنقصاع  في الدشج، كيتب

كمغ خبلؿ االستقخاء لسعجع اإلماـ ابغ السقخغ تطيخ معخفتو ببمجاف الخكاة كتشقبلتيع،  
ع فييا شيُخو الحجيث في كل سشج مغ أسانيجه في األغمب كبالسثاؿ حيث ضيخت البمجة التي سس

 يتزح السقاؿ.

يخّؼ شِّ ال]بحجثشا أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج أبػ جعفخ يعخؼ (: "497قاؿ في حجيث رقع )
، كقاؿ ابغ عداكخ: (2)يخؼ أبػ جعفخ البدار السعخكؼ بابغ الشِّ ، قاؿ الخصيب: (1)ببغجاد [البداز

 .(3)يخؼ البداز بغ أحسج بغ العباس بغ سالع بغ ميخاف السعخكؼ بابغ الشِّ أحسج بغ عبج هللا

السذيػر باالنتداب إلييا أحسج بغ عبج هللا بغ ىي ندبة لقخية مغ قخػ بغجاد، ك  (4)خؼ يْ الشِّ ك 
، كىشا ليذ (5)البغجادؼ ؼ أحسج بغ العباس ابغ سالع بغ ميخاف البداز، السعخكؼ بابغ الشيخ 

 بل االنتداب السكاني. الشدبي؛ ياالنتداب الرمب

حجثشا أبػ عبج هللا دمحم بغ عبيج بغ دمحم الخممي بعكا، مشيا (: 67كقاؿ في حجيث رقع) 
 .(6)يػنذ بغ عبج األعمى

 3معخفتو بخحالت الخكاة كتشقالتيع -ثالثاا

كانت الخحمة في شمب الحجيث، مغ الرفات السسيدة لمخاكؼ؛ ألنَّو بيا يتتبَّع السحجثيغ 
كيدسع مشيع، فيحرل عمى األسانيج العالية، كبالشطخ في معجع اإلماـ ابغ السقخغ صاحب 
الخحمة الكبيخة كسا كصفشاه في التخجسة في الفرل األكؿ، بتتبعو لمذيػخ كالخكاة في البمجاف 

كانت إمبلًء، أـ  اً كاألمرار، تبيَّغ مغ كصفو لذيػخو بحكخ مكاف الخكاية كسشتيا كمجالديا سػاء
                                                           

( ككقع خصأ في اسسو في السصبػع ]التيخؼ[ كالرػاب ما أثبتشاه؛ ألنو في 163( معجع ابغ السقخغ )1)
 / ب(، ككحلظ كركده في كتب التخاجع كحلظ. 54السخصػط الشيخؼ )

 (.5/374( تاريخ بغجاد )ج 2)
 .(42/234( تاريخ ابغ عداكخ )ج 3)
بكدخ الشػف كسكػف الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى الشِّيخ، كىي  الش ِّْيخي3( 4)

 (.12/233قخية بشػاحي بغجاد فيسا أضغ،... )األنداب ج
(، 42/234(، تاريخ ابغ عداكخ )ج 7/293(، اإلكساؿ)ج 5/374(، تاريخ بغجاد)ج 12/233( األنداب)ج5)

 (.1/681(، تػضيح السذتبو )ج 7/363اإلسبلـ)ج تاريخ
 (.51( معجع ابغ السقخغ)ص 6)
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 اءة عمى الذيخ أك كجادة ، فيحا يجؿ عمى معخفتو بخحبلت الخكاة كالذيػخ، كتشقبلتيع.   قخ 

، قاؿ: حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ عبج (1) (287كعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ حجيث رقع )
 .(3)الَجػَّاؿ (2)الخحسغ ]اأَلْرُزَناني[

ألصبياني أبػ جعفخ أبػ عبج هللا الحافع دمحم بغ عبج الخحسغ افقاؿ ابغ عداكخ: 
 .(4)ي مغ الحفاظ األثبات الجػاليغ في شمب الحجيثانِ نَ زُ رْ األَ 

كبالشطخ في تخجسة ىحا الخاكؼ حيث كػنو برخؼ األصل حجث في بغجاد، كسسع مشو 
 اإلماـ ابغ السقخغ في مرخ كَحّخاف جسيعًا، فيحا يجؿ عمى معخفة ىحا اإلماـ بتشقبلت الخكاة.

البدار مغ أىل  (5)يػسِ دمحم بغ أحسج بغ السبارؾ الدُ اؿ: حجثشا ( ق215كفي حجيث رقع )
 .(6)ركػ عشو أبػ بكخ بغ السقخغ  قاؿ الدسعاني: الدػس،

كيحجث عشو ابغ  (7)كبالشَّطخ إلى ىحا الخاكؼ الحؼ مغ بمجة في أقرى الغخب كىي سػسة
 اإلماـ ابغ السقخغ، فيحا يجؿ عمى معخفتو بخحبلت الخكاة كتشقبلتيع. 

حجثشا أبػ الحدغ مدجد بغ يعقػب بغ إسحاؽ بغ زياد  (:1293اؿ في حجيث رقع )فق

                                                           

 (.107( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
أ(؛ ألنو أكرده في حجيث 41( كرد خصًأ )اإِلْدَرَناني( في السصبػع كالرػاب ما أثبتشاه كسا في السخصػط )2)

 لدسعاني كابغ عداكخ كالحىبي كغيخىع.، كىػ الرػاب ككحا أكرده مغ تخجع لو مثل ااألارُزناني( 361)
: بفتح األلف كسكػف الخاء كضع الداػ كاأللف بيغ الشػنيغ، كىحه الشدبة الى َأْرُزَناف كىي مغ األاْرُزناني

 ( 1/150، معجع البمجاف ج 1/163قخػ أصبياف )األنداب 
ػ اؿ3( 3) ىحه الشدبة لجساعة مغ مذاىيخ بفتح الجيع كالػاك السذجدة بعجىسا األلف كفي آخخىا البلـ،  الجا

 (.366/ 3السحجثيغ أكثخكا الخحمة كالجػالف في الببلد فاشتيخكا بيحا االسع. األنداب لمدسعاني )ج
( فحكخ تخجسة كافية مبيشًا رحبلتو كاألماكغ التي سسع بيا، بيشسا الحىبي قاؿ: 54/82( تاريخ ابغ عداكخ )ج 4)

ؼ الذاـ كالعخاؽ كأصبياف)تاريخ ا  ( 11/487إلسبلـ ج شػَّ
ي( 5) : بالػاك بيغ الديشيغ السيسمتيغ األكلى مزسػمة كاألخخػ مكدػرة، ىحه الشدبة إلى الدػس الُدػسِّ

(، كىحا الخاكؼ يشدب إلى الدػسة بالسغخب ال إلى الدػس كىي بمجة مغ 7/298كالدػسة، األنداب )ج 
 (.3/381بمجاف، الدػس بمج بالسغخب )ج كػر األىػاز مغ ببلد خػزستاف  كسا قاؿ الدسعاني، كمعجع ال

 (. 7/301( األنداب )ج 6)
( ككتب عشيا معمػمات كافية كبيغ مكانيا في السغخب العخبي، 283 -3/381( انطخ: معجع البمجاف )ج 7)

 كقاؿ فييا الذاعخ السرخؼ دمحم عمى حسج: أرأيت سػسة كاألصيل يمفيا ** في حمة ندجت مغ األضػاء.
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 الحجيث.... (3) اجسيعً  (2)بسرخ كبحخاف (1)ػسيمُ السعخكؼ بالقُ 

كالُقُمػسي برخؼ كحجث ببغجاد، كاإلماـ ابغ السقخغ سسع مشو بسرخ كحخاف كىسا مرخاف 
 . كتشقبلتيع الخكاة  خحبلتعمى عشايتو بأحجىسا في الذاـ كاألخخ ىي مرخ السعخكفة، كىحا يجؿ 

 3معخفتو بسحاىبيع العقجية -رابعاا 

 ...قيحجثشي دمحم بغ إبخاىيع بغ أبي شيخ الرػفي الخَّ ( قاؿ: 386مثالو: سشج حجيث رقع)
 .(4)بإسشاده الحجيث

ـَ ابغ السقخغ في كصف شيخو بالرػفي ابُغ العجيع  .(5)تابع اإلما

سدجج السدجج الحخاـ في الحجثشا أحسج بغ ماىاف، قيع  ( قاؿ:394كفي سشج حجيث رقع)
 .(6)بإسشاده الحجيث...الحخاـ حجثشا أحسج بغ يحيى الرػفي

و نَّ إحجثشا أحسج بغ شعيب بغ عبج األكـخ األنصاكي، ككاف يقاؿ  قاؿ: (448كحجيث رقع)
 .(7)بإسشاده، الحجيث ...مغ األبجاؿ

عمي بغ الحدغ (عغ 309و أكرد حجيثًا رقع )كيجلل صخاحة عمى معخفتو بعقائج الخكاة أن
َساِء " بغ شقيق قاؿ: قمت البغ السبارؾ: كيف نعخؼ ربشا؟ قاؿ:ا َكْيَف َنْعِخُؼ َربََّشا؟ َقاَؿ: َفْػَؽ الدَّ

ِ بِ  اِبَعِة، َعَمى َعْخِشِو، َكاَل َنُقػُؿ: َىاُىَشا، َكَسا َتُقػُؿ اْلَجْيِسيَُّة، َكَأْكَمَأ َعْبُج ّللاَّ  .(8)"َيِجِه اَل َتُقْل: َىاُىَشاالدَّ

                                                           

 -فيسا أضغ -بزع القاؼ كالبلـ بعجىسا الػاك كفي آخخىا الديغ السيسمة، ىحه الشدبة إلى القمػس :الُقُمػسي( 1)
كىػ جسع قمذ كىػ الحبل اّلحؼ يكػف في الدفيشة، كالسذيخ بيا، أبػ الحديغ مدجد بغ يعقػب بغ إسحاؽ 

دمحم بغ إبخاىيع ابغ  بغ زياد، السعخكؼ باُلقُمػسى، يخكػ عغ أبيو، حجث بسرخ كحخاف، ركػ عشو أبػ بكخا
 (.10/478السقخغ كذكخ أنو سسع مشو بسرخ كبحخاف، األنداب )ج

 (. 15/367انطخ تخجستو: تاريخ بغجاد )ج 
 (.2/235: بتذجيج الخاء، كآخخه نػف كىي مجيشة عطيسة مذيػرة مغ جديخة أقػر، معجع البمجاف )ج حخ اف( 2)
 (.391( معجع ابغ السقخغ )3)
 (.133)ص السرجر الدابق (4)
(، كابغ العجيع ىػ عسخ بغ أحسج بغ ىبة هللا بغ أبي جخادة العقيمي 774/ 2( بغية الصمب في تاريخ حمب )ج5)

 ىػ(.660تػفي)
 (.135)صالسرجر الدابق  (6)
 ، كقالت الرػفية بالقصب كاألبجاؿ، كقج تصمق عمى العمساء كالدىاد كالػعاظ.(152)صالسرجر الدابق  (7)
(، األسساء كالرفات لمبييقي 47( ركاه الجارمي في الخد عمى الجيسية )ص 112) صابق السرجر الد (8)

 (. 2/336)ج
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ألنو انتذخت آنحاؾ العقائج الباشمة، كمػافقة  ؛كىحا الحجيث فيو بياف لمعقيجة الدميسة
 األمخاء ألصحابيا كسا ىػ معمػـ مغ تخكيج السأمػف كالسعترع كالػاثق لمقػؿ بخمق القخآف.

حيح كالسخالفة ألىل ( بياف عقائج الخكاة السػافقة لميجؼ الر578كذكخ في حجيث رقع )
قي، ثشا الييثع بغ رَ كْ حجثشا أحسج، ثشا أحسج بغ ميجؼ ثشا أحسج بغ إبخاىيع الجَّ العقػؿ، حيث قاؿ: 

خارجة، ثشا الػليج بغ مدمع قاؿ: "سألت سفياف الثػرؼ، كمالظ بغ أنذ، كاألكزاعي، كالميث بغ 
 (1)عمى ما جاءت، كال تفدخكىا" كىاخ  مِ سعج عغ ىحه األحاديث التي في الخؤية كالرفات قاؿ: أَ 

 3معخفتو بسحاىبيع الفقيية -خامداا 

كمسا اعتشى بو اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو أنَّو يحكخ السحىب الفقيي الحؼ يشتسي إليو 
 شيخو.

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ عمي بغ الحديغ الحشفي "( قاؿ: 142ففي بجاية إسشاد حجيث رقع)
 .."..الصحاف األنبارؼ باألنبار

حجثشا أبػ الفزل بكخ بغ دمحم القاضي (، قاؿ: "739كفي بجاية إسشاد حجيث رقع)
بي، ثشا عبج هللا بغ رجاء، ثشا زائجة، عغ سميساف، ثشا عثساف بغ عسخ الَز  ،بالخممة (2)السالكي

ي ِّشُ : "عغ شمحة، عغ عبج الخحسغ بغ عػسجة، عغ البخاء قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػا اْلُقْخآفا زا
 .(3)"بِّأاْصػااتُِّكعْ 

حجثشا أبػ عبيج هللا دمحم بغ عبجاف بغ عبج الغفار (، قاؿ: "10كفي بجاية إسشاد حجيث رقع)
 "....القداز السكي بسكة، حجثشا إبخاىيع بغ دمحم الذافعي

فحكخ السحاىب الفقيية الثبلثة كلع أعثخ عمى شيخ مغ شيػخو، أك راك في سشجه مغ ندبو 
محىبي في األصػؿ محىب أحسج بغ حشبل، كأبي زرعة " محىبو الحشبمي، مع العمع أنو قاؿ:إلى 

                                                           

 ، يعشي ال تأكيل لؤللفاظ. (183( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
(، حيث بّيغ الحىبي في تخجستو فقاؿ: صشَّف ِفي السحىب ُكُتًبا جميمة. 779/  7( انطخ: تاريخ اإلسبلـ )ج2)

 ْعَشبّي،  صشف  كتاًبا ِفي الّخّد َعِمّي الُسَدنّي، ككتابًا في الّخّد َعَمى الّذافعّي، كغيخ َذِلَظ.كسسع مػشَّأ القَ 
(، كابغ ماجو، حجيث رقع 1016(، ك)1015(، كالشدائي، حجيث رقع )1468أبػ داكد، حجيث رقع ) أخخجو( 3)

(، 2100حاكع، حجيث رقع )( بمفع قخيب مشو، ، كال3544(، ك)3543(، كالجارمي، حجيث رقع )1342)
 كعّجد في مدتجركو شخؽ الحجيث، كصححو األلباني، كقاؿ الذيخ حديغ أسج: إسشاده صحيح.

 قمت: الحجيث إسشاده مغ شخيق ابغ السقخغ صحيح.
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 ، كلعمو تخؾ بياف ذلظ لسعخفتو بسحاىبيع، فمع يحكخه.(1)"الخازؼ 
 3سيغ الخكاةب تومعخف -سادساا 

إال كسخد فيو  رػًصا شيػخو؛ فبل يكاد يخمػ سشجبّيغ اإلماـ ابغ السقخغ ميغ الخكاة كخ
 مبيشًا ميشتو، كاألمثمة عمى ذلظ كاضحة جمية كسأذكخ بعزيا لمبياف.ندب شيخو 

( 342، كحجيث رقع)(2)( حجثشا أبػ عبجهللا دمحم بغ حامج الَحشاط الخازؼ 340كحجيث رقع )
بإسشاده  ... ا بالخؼ،شاط، إسشادً حجثشي أبػ العباس الرػفي دمحم بغ الحديغ بغ عمي الحَ 

 . (3)الحجيث

، ببغجاد (4)ؼالعبّل حجثشا دمحم بغ عبج هللا بغ الحديغ أبػ بكخ قاؿ: ( 191كفي سشج رقع )
حجثشا حساد بغ الحدغ، حجثشا دمحم بغ يػنذ، حجثشا دمحم بغ جابخ، عغ األعسر، عغ زيج بغ 

َأفَّ َخْمَق " :قاؿ: حجثشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىػ الرادؽ السرجكؽ   كىب، عغ عبج هللا بغ مدعػد
ِو َأْرَبِعيَغ َلْيَمًة ُثعَّ َيُكػُف َعَمَقًة ِمْثَل َذِلَظ ُثعَّ َيْبَعُث ّللاَُّ َعدَّ َكَجلَّ َأَحِجكُ  ِإَلْيِو اْلَسَمَظ  ْع ُيْجَسُع ِفي َبْصِغ ُأمِّ

 . (5)اْلَحِجيثَ " َفُيْؤَمُخ ِبَأْرَبعٍ 

، (6)اؽقَّ أبػ العباس أحسج بغ عبج هللا بغ سابػر الجَّ ( حجثشا 117كقاؿ في حجيث رقع )
 .(8)(473، كحجيث رقع )(7)(196كحجيث رقع )

  

                                                           

 (.12/383( سيخ أعبلـ الشببلء)ج1)
لحاء السيسمة ( كالحشاط: بفتح ا3/308(، اكساؿ االكساؿ البغ نقصة )ج 122( معجع ابغ السقخغ )ص 2)

 (.4/268كالشػف كفي آخخىا شاء ميسمة، ىحه الشدبة إلى بيع الحشصة. األنداب )ج
 (.123)صالسرجر الدابق (3)
( الَعبّلؼ: بفتح العيغ السيسمة كتذجيج البلـ ألف كفي آخخىا الفاء، ىحه المفطة لسغ يبيع عمف الجكاب أك 4)

 (. 9/411يجسعو مغ الرحارؼ كيبيعو. األنداب )ج
 (.2643(، كمدمع، حجيث رقع )7454البخارؼ، حجيث رقع ) أخخجو( 5)
ّقاؽ: بفتح الجاؿ السيسمة كاأللف بيغ القافيغ األكلى مذجدة، ىحه الشدبة إلى الجقيق كعسمو، كبيعو، 6) ( الجَّ

 (.5/361كاشتيخ بيحه الشدبة جساعة. األنداب )ج
 (.87( معجع ابغ السقخغ )ص7)
 (.156)ص السرجر الدابق  (8)
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 3مػاليج الخكاة كسشة كفاتيع الرشاعة الحجيثية في بياف -السصمب الدادس
إفَّ بياف مػلج الخاكؼ كمعخفة كفاتو لو أىسية كبيخة في عمػـ الحجيث، حيث يثبت بيا المقاء 

ساع كاالتراؿ كاالنقصاع؛ كلحا أفخده العمساء با لترشيف كالتأليف أمثاؿ اإلماـ أبي سميساف كالدَّ
في كتابو السػسػـ بػتاريخ مػلج العمساء  ىػ(379دمحم بغ عبج هللا بغ أحسج الخبعي )الستػفى: 

 ككفياتيع، كغيخه.

كقج تعخض اإلماـ ابغ السقخغ ليحا الفغ الجسيل في معجسو فأكرد فيو مػلج شائفة مغ 
 الخكاة ككفياتيع.

( فبيغ فيو سشة كفيات الخكاة كأسبابيا، كمػلج الخكاة كسشتيا، 1027فعقب عمى حجيث رقع)
يقػؿ:  بغ دمحم بغ عسخ بغ مخثج ابغ أخي عبج الخحسغ بغ عسخ رستة سسعت عبج هللافقاؿ: 

مات عسي عبج الخحسغ في سشة مائتيغ كخسديغ، كأخػه عبج هللا بغ عسخ سشة إحجػ كخسديغ، 
ة في سشة ثساف كثبلثيغ كمائتيغ، كمات كالجؼ دمحم بغ عسخ، كعبيج هللا بغ عسخ، كىػ أكبخ اإلخػ 

كىػ أصغخ اإلخػة، في سشة ثبلث كستيغ في الػباء، كمات أبػ مدعػد سشة ثساف كخسديغ، 
، ككلج عبيج زبتة خزب، ككالجؼ دمحم ال يخسْ ج هللا يخزب، كرُ يب، كعبِز خْ ككاف عبج هللا يَ 

ف كثسانيغ، كعبج هللا كلج سشة سبع كثسانيغ، ودمحم هللا سشة تدع كثسانيغ، كرستة كلج سشة ثسا
 .(1)ف ػ ف كتدعاككاف أصغخىع، ككاف لو اثش

مات مػسى بغ ربيعة سشة "حجثشا عمي، ثشا أبػ الصاىخ قاؿ: ( قاؿ: "1161كفي سشج رقع)
 .(2)"تدع كثسانيغ كمائة، كمات رشجيغ بغ سعج سشة تدع كثسانيغ، ككلج رشجيغ سشة عذخ كمائة

ميب حجثشا عمي، ثشا أبػ الصاىخ قاؿ: سسعت عبج هللا بغ كُ  ( قاؿ:1162رقع) كفي  سشج
السخادؼ يقػؿ: "كلجت سشة مائة كمات سشة ثبلث كتدعيغ، قاؿ أبػ الصاىخ: كما أدركت شيخا 

 .(3)"أكبخ مشو

 

 

  

                                                           

 (.312( معجع ابغ السقخغ)ص1)
 (.348)صالسرجر الدابق (2)
 (.348)صالسرجر الدابق (3)
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 3كاة كمػالييعالرشاعة الحجيثية في بياف أقخباء الخُّ  -السصمب الدابع
ـ ابغ السقخغ في بياف صمة القخابة التي بيغ الخكاة، التي ضيخت لقج ضيخت عشاية اإلما

 جميًا خبلؿ أسانيجه، كيسكغ عخض ذلظ في الشقاط التَّالية:
 3معخفة اإلخػة كاألخػات -أكلا 

كاة، كالتس يد يكمعخفة ىحا الشَّػع مغ عمـػ الحجيث، لو أىسية كبيخة في ضبط أسساء الخ 
بلف يشجفع االشتباه بيغ االسسيغ، كسأذكخ األمثمة التصبيقيَّة عمى أخػ ف اً بيشيع، فبالشز أف فبلن

 .  ذلظ مغ السعجع
 .(1)حجثشا دمحم بغ جعفخ بغ الحجاج ابغ أخت الخبيع بغ سميساف (46كفي حجيث رقع )
حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ دمحم بغ عقبة الذيباني الكػفي الذيخ  (155كفي حجيث رقع)

دمحم بغ عبج الخحسغ السجيشي، حجثشا عبج العديد بغ عبج هللا، عغ عبج  الرالح حجثشا أبػ سبخة بغ
 .(2) ..." هللا بغ عسخ، عغ أخيو عبيج هللا عغ عصاء بغ أبي رباح، عغ ابغ عباس

حجثشا أبػ العباس أحسج بغ ىاركف الجقاؽ الدامخؼ بدامخاء ثشا  (473كقاؿ حجيث رقع)
 ...الحجيث.أخيو سفياف الحدغ بغ عخفة، ثشا السبارؾ بغ سعيج، عغ 

سسعت أبا العباس أحسج بغ زكخيا بغ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 551كعقب رقع حجيث)
يحيى بغ الفزل بغ سفياف بغ عييشة بغ ميسػف اليبللي يقػؿ: سفياف بغ عييشة ودمحم بغ عييشة 

كإبخاىيع أبػ  كإبخاىيع بغ عييشة كعسخاف بغ عييشة كمخمج بغ عييشة أخػة سفياف كشيتو أبػ دمحم
 .(3)إسحاؽ كعسخاف أبػ سيل كأصميسا كػفي

 .لةمعخفة الخؤك  -ثانياا

حجثشا أبػ األزىخ صجقة بغ مشرػر ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 927حجيث رقع ) مثالو3
اف، ثشا دمحم بغ بكار، ثشا عشبدة بغ عبج خّ بغ عبج هللا بغ عجؼ بغ عجؼ بغ عسيخة الكشجؼ بحَ ا

 .(4)الحجيث...يعقػب بغ عصاء بغ أبي رباح، عغ خالو عبج هللا الػاحج القخشي، ثشا

                                                           

 (.44( معجع ابغ السقخغ)ص1)
 (.76)صالسرجر الدابق  (2)
 (.312)صالسرجر الدابق  (3)
 (.281)ص السرجر الدابق  (4)
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 3معخفة العسػمة -ثالثاا

حجثشا أبػ الحدغ دمحم بغ الرباح ابغ أخي دمحم بغ الرباح ( 17حجيث رقع ) مثالو3
بسكة، حجثشا عسي، ثشا عبيج هللا بغ معاذ، ثشا أبي، حجثشا أشعث، عغ داكد بغ أبي ىشج، عغ 

 . (1) عغ أبي ىخيخةسعيج بغ السديب، 

حجثشي أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ حساد بغ مدمع بغ عبج الخحسغ بغ ( 43كحجيث رقع) 
غبة بسرخ، حجثشي عسي عيدى بغ حساد جيبي السرخؼ، ابغ أخي عيدى بغ حساد زُ عسخ الت  

 .(2)غبة، أخبخنا الميث بغ سعج، عغ عقيلزُ 

يخ بغ عبج الدبلـ الخممي بالخممة كأفادنيو حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ عس (57كفي حجيث)
أبػ بكخ الفدارؼ، حجثشا ىذاـ بغ عسار بغ نريخ، حجثشا حاتع بغ إسساعيل، حجثشا معاكية بغ 

 .سعيج بغ يدار (3)اببَ أبي مدرد، عغ عسو أبي حُ 

 .(4)(113كيشطخ أيًزا: حجيث رقع)
 3معخفتو أبشاء العسػمة -رابعاا 

حجثشا مػسى بغ الحديغ بغ الجىاـ، ثشا أحسج بغ " ؿ:( قا1312حجيث رقع ) مثالو3
، ثشا معاكية بغ مػسى، عغ األكزاعي، عغ ابغ عصية يعشي حداف، عغ ابغ عسو يػنذ الزبيّ 

..."(5). 
 3معخفتو بالسػالي -خامداا 

قج ضيخت معخفة اإلماـ ابغ السقخغ بالسػالي خبلؿ سشجه في أؼ شبقة مغ شبقات اإلسشاد 
 .كسشجلُِّل عمى ذلظ باألمثمةكانت قج بيشيا، 

حجثشا أبػ عمي دمحم بغ ىاركف بغ شعيب الجمذقي ( "91حجيث رقع) كمشيا ىحا السثاؿ3
األنرارؼ  حجثشا أبػ أيػب سميساف بغ َحْحَلع األسجؼ، كالحديغ بغ عمي بغ خمف، مػلى عسخ 

                                                           

 (.36( معجع ابغ السقخغ)ص1)
 (.43)ص السرجر الدابق  (2)
 (.75السيسمة كمػحجتيغ السجني. تقخيب التيحيب )ص  ( أبػ الحباب بزع3)
 (.203، 109، 63)صالسرجر الدابق  (4)
 (.396)صالسرجر الدابق  (5)
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 .(1)"بغ عبج العديدا

مػلى السغيخة عغ بأنَّو  ثابت( أزاؿ المبذ عغ الخاكؼ 128كمشيا في حجيث رقع)
السغيخة

(2). 

حجثشا شاىخ بغ إبخاىيع الػراؽ األصبياني، سشة أربع ( قاؿ: "932كمشيا حجيث رقع )
قاال،  (3)ضيػْ زالة، كأبػ عسخ الحَ كثبلثسائة، ثشا أبػ حاتع دمحم بغ إدريذ، ثشا أبػ زيج معاذ بغ فَ 

حجثو،  (5)بيحَ أبي قبلبة، أف أبا أسساء الخَّ ، عغ يحيى بغ أبي كثيخ، عغ (4)تػائيسْ ثشا ىذاـ الجِّ 
 .(6)الحجيث ."..أف ثػباف مػلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 (.57( معجع ابغ السقخغ)ص1)
 (.67)صالسرجر الدابق( 2)
ْػضى3 ( 3) بالحاء السفتػحة السيسمة كسكػف الػاك كالزاد السعجسة، ىحه الشدبة إلى الحػض. األنداب الحا

 (.308/ 4مدسعاني )جل
: بفتح الجاؿ كسكػف الديغ السيسمتيغ كضع التاء ثالث الحخكؼ كفتح الػاك كفي آخخه األلف. الَجْسُتػاائى( 4)

 (5/347األنداب)ج 
بى3( 5) بفتح الخاء كالحاء السيسمتيغ كفي آخخىا الباء السشقػشة بػاحجة، ىحه الشدبة الى بشى َرَحبة بفتح الخاء  الَخحا

بغ زرعة بغ سبإ  -بديغ ميسمة عمى كزف حسل -ء، بصغ مغ حسيخ كىػ رحبة بغ زرعة أخػ َسجدكالحا
 (.92/ 6األصغخ. األنداب لمدسعاني )ج

 (.284( معجع ابغ السقخغ)ص6)
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 السبحث الثاني
 الرشاعة الحجيثية عشج ابغ السقخئ في أحػاؿ الخاكي كالسخكي 

 كفيو مصمباف:

 
 ، كفيو أربعة مقاصج3السصمب األكؿ3 بياف أحػاؿ الخاكي 

 عشج ابغ السقخئ. تعجيلصمحات المر السقرج األكؿ3

 عشج ابغ السقخئ. الَتدكيةمرصمحات  السقرج الثاني3

 مرصمحات الجخح عشج ابغ السقخئ. السقرج الثالث3

   ابغ السقخئ.السقرج الخابع3 مخاتب الجخح كالتعجيل عشج 

 
 .السصمب الثاني3 بياف السخكيات كالحكع عمييا
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 السصمب األكؿ3 بياف أحػاؿ الخاكي 
عمػـ الحجيث، تكمَّع فيو كبار الش قاد كالسحجثيغ فعجلػا أنػاع إفَّ جخح الخكاة كتعجيميع مغ أىع 

ككثقػػػا كجخحػػػا، كذػػعبة، كابػػغ ميػػجؼ، كابػػغ القصػػاف، كابػػغ معػػيغ، كأحسػػج بػػغ حشبػػل، كالبخػػارؼ، 
اتع، كابػغ التخمػحؼ، كالشَّدػائي، كابػغ أبػي حػك زرعػة الػخازييغ، كأبػي داكد،  يحاتع، كأب يكمدمع، كأب

 ، كُأفخدت في ذلكع السرّشفات كالسؤّلفات.(رحسيع هللا)حباف، كابغ عجؼ، كغيخىع 

كسار اإلماـ ابغ السقخغ عمى شخيقتيع؛ فتكّمع في الخِّجاؿ جخًحا كتعجيبًل، سػاء كاف كبلمػو 
 نفدو؛ أك نقمو عغ شيػخو؛ أك غيخىع مغ نقاد عرخ الخكاية.

 ماـ ابغ السقخغ مع ذكخ األمثمة التصبيقّية.   كبجأُت بسرصمحات التعجيل عشج اإل

 

 3عجيل عشج ابغ السقخئ مرصمحات التَ  -السقرج األكؿ

 3أفعل الَتفزيل3 )أثبت مشو( -1

سػػا مػا نقمػػو عػػغ شػػيخو أبػػي لػع أقػػف عمػػى لفطػػة صػػخيحة صػادرة مشػػو بيػػحا السرػػصمح؛ كإنَّ  
 (: 463عقب حجيث رقع) عخكبة

جاد ابػغ أبػي شػيبة فػي ما رأيت أثبت مشو، كىػ عشجؼ في عِ ) ،الحديغ أحسج بغ سميساف ػأب -أ
مػات ، (2)أبػػ الحدػيغ الخ َىػاكؼ  أحسج بغ سميساف بغ عبج السمظ بغ أبي شػيبة. ىػ (1)(ثبتتال

 .(3)إلحجػ عذخة ليمة بقيت مغ ذؼ الحجة سشة إحجػ كستيغ كمائتيغ

  

                                                           

(، كلعل اإلماـ ابغ السقخغ نقل قػؿ شيخو بالسعشى كزاد عميو؛ ألفَّ السدؼ ذكخ 156( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
(، 1/49(، إكساؿ الكساؿ)ج 1/321فقاؿ: كاف ثبًتا ِفي األخح كاألداء. )تيحيب الكساؿ ج قػؿ أبي عخكبة

 (.254(، شبقات الحفاظ لمديػشي)ص1/34تيحيب التيحيب )ج
/ 3: ندبة إلى ُرَىاء بزع الخاء كفتح الياء مجيشة بالجديخة بيغ السػصل كالذاـ، معجع البمجاف )جالخُّىااكي ( 2)

 (.203/ 6ُرىاكؼ. األنداب لمدسعاني )ج( كالشدبة إلييا 106
(، تيحيب الكساؿ 8/35(، الثقات البغ حباف )ج 2/53( انطخ تخجستو: الجخح كالتعجيل البغ ابي حاتع )ج 3)

(، شبقات 80(، تقخيب التيحيب )ص 1/34(، تيحيب التيحيب )ج1/49(، اكساؿ الكساؿ)ج 1/320)ج 
 (.254الحفاظ لمديػشي)ص
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 أقػاؿ الشقاد3  

،  (2) "صػػػجكؽ ثقػػػةكقػػػاؿ ابػػػغ أبػػػي حػػػاتع: " ،(1)قػػػاؿ الشََّدػػػائي: ثقػػػة مػػػأمػف صػػػاحب حػػػجيث 
، كقػػػػػاؿ الػػػػػحىبي: (3)"كػػػػػاف صػػػػػاحب حػػػػػجيث يحفػػػػػع ،اكؼ َىػػػػػأبػػػػػػ الحدػػػػػيغ الخ  كقػػػػػاؿ ابػػػػػغ حبػػػػػاف: "

 . (5)"ثقة حافع، كقاؿ ابغ حجخ: "(4)"الحافع"
: كىحا الػخاكؼ كسػا نقػل اإلمػاـ ابػغ السقػخغ عػغ شػيخو أبػي عخكبػة أنػو ثبػت كػابغ الخالصة

، كقاؿ عشػو ابػغ (6)اا، مكثخً ا، حافطً كاف متقشً عغ عبج هللا بغ أبي شيبة: أبي شيبة، فقاؿ الخصيب 
 .(7)حجخ: ثقة حافع

 ؼ كافق فيو نقل افساـ ابغ السقخغ الشقاد الدابقيغ كالبلحقيغ فيو.ىحا الخاك فإف كلحا 
 (.ما رأيت بالبرخة أثبت مشو) غمِّ أبػ مػسى الدَ  -ب

غ مذػيػر بكشيتػو مِ مػسػى البرػخؼ السعػخكؼ بػالدَّ  أبػػ ،ؼ دَ دمحم بغ السثشى بغ عبيج العشَ ىػ 
شػػجار فػػي سػػشة مػػات فػػي ذؼ القعػػجة سػػشة اثشتػػيغ كخسدػػيغ كمػػائتيغ ككػػاف مػلػػجه كمػلػػج بُ ،  كباسػػسو

 .(8)كاحجة
 أقػاؿ الشقاد3  

خ فػػػػي غّيػػػػال بػػػػأس بػػػػو كػػػػاف يُ ، كقػػػػاؿ الشَّدػػػػائي: "(9)"ىػػػػػ أثبػػػػت مػػػػغ ُبشػػػػجارقػػػػاؿ أبػػػػػ داكد: "
 ، (10)"كتابو

                                                           

 (.56دائي لمشدائي)( تدسية شيػخ الش1)
 (.2/53( الجخح كالتعجيل البغ ابي حاتع )ج 2)
 (.8/35( الثقات البغ حباف )ج 3)
 (.194/ 1( الكاشف )ج4)
 (.80( تقخيب التيحيب )ص 5)
 (.320)ص السرجر الدابق  (6)
 (.320)ص السرجر الدابق  (7)
(، التعجيل كالتجخيح، لسغ خخج لو 4/458(، تاريخ بغجاد)ج 9/111( انطخ تخجستو: الثقات البغ حباف )ج8)

(، الػافي بالػفيات 6/193(، تاريخ اإلسبلـ )ج2/647البخارؼ في الجامع الرحيح، لمباجي )ج/
 (.427، 426، 9/425(، تيحيب التيحيب )ج 4/271)ج

 (.368( سؤاالت أبي عبيج اآلجخؼ ألبي داكد الدجدتاني في الجخح كالتعجيل )ص 9)
 (.54 ( مذيخة الشدائي )ص10)
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، (2)": كػػاف دمحم بػػغ الُسَثشَّػػى فػػي عقمػػو شػػيء، ككشػػت أقّجمػػو عمػػى ُبْشػػجار(1)َدَرةقػػاؿ صػػالح َجػػك 
اَرقصشي ثيغ الثِّ : "كقاؿ الجَّ   .(3)"قاتأحج السحجِّ

ككػاف أرجػح مػغ ُبْشػجار  ...الحػافع"3 كقػاؿ أيًزػا، (4)"بػتاإلمػاـ، الحػافع، الثَّ كقاؿ الػحَّىبي: "
 . (6)"ثقة ثبتابغ حجخ: " قاؿ، ك(5)"ألّنو رحل، كبشجار لع يخحل ؛كأحفع

مػػا رأيػػت : فشقػػل اإلمػػاـ ابػػغ السقػػخغ عػػغ شػػيخو أبػػي عخكبػػة بػصػػف الػػخاكؼ، أنَّػػو الخالصػػة
، كبالتخجسة ليحا الخاكؼ تبيغ مجػ معخفة اإلماـ ابغ السقخغ كشيخو أبي عخكبة بالبرخة أثبت مشو

 بالخكاة كدرجات تػثيقيع في بمجانيع.

 لخاكؼ. فػافق قػلو قػؿ الشقاد في ىحا ا

 3فاضل ثقة أميغ( –جميل ثقة -)ثقة ثقة3 تاْكخار المفع مع الرفة -9

كاة الحيغ كثقيع بقػلو:  الخ 
قاؿ ابغ . (7)السريريعسخ دمحم بغ مػسى بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عسخ التيسي  أبػ -أ

   .(9)"يخ جميل ثقةعسخك، كالذَّ (8) ]عغ[جل مغ حجيث سميع ىحا حجيث ىحا الخَّ " السقخغ:
أبػ عسخ السريري،  ريريدمحم بغ مػسى بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عسخ التيسي السِ  ىػ  

                                                           

في الجخح كالتعجيل رسالة سساىا: )اإلماـ صالح بغ دمحم  (رحسو هللا تعالى)رة جد  ( كقج أفخد الباحث لرالح 1)
 ـ.2006البغجادؼ السمقب جدرة، كمشيجو في الجخح التعجيل(، في سشة 

 (.193/ 6( تاريخ اإلسبلـ )ج2)
مسي لمجارقصشي )ص 3)  (.294( سؤاالت الد 
 (.123/ 12بلء)ج( سيخ أعبلـ الشب4)
 (.193/ 6( تاريخ اإلسبلـ )ج5)
 (.259/ 11( تاريخ بغجاد )ج6)
(، كقج 26/308(، كذكخه السدؼ ضسغ الخكاة عغ دمحم بغ ُقَجاَمَة )ج 5/317( انطخ تخجستو: األنداب )ج 7)

مى قاؿ عشو السشرػرؼ: مجيػؿ، كالرحيح أنو ثقة لتػثيق ابغ السقخغ لو، كلعلَّ السشرػرؼ لع يصمع ع
معجع ابغ السقخغ، كتػثيقو لسحسج بغ مػسى، انطخ: إرشاد القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني 

 (.  619)ص
ػاب ما أثبتشاه، فميشطخ: إلى السخصػط )8) /ب(، كسميع بغ 15( في السصبػع سميع بغ عسخك، كىػ خصأ، كالرَّ

 (.115حياف، كأما عسخك بغ ديشار كسا كرد في الدشج)
 (.115(، حجيث رقع)64ع ابغ السقخغ )ص( معج9)
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 .(2)؛ إال ما ذكخه اإلماـ ابغ السقخغ بأنو جميل ثقة(1)لع يخد فيو جخٌح كال تعجيل
كالرػاب أنو جميل ثقة كسا قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ، ال مجيػؿ كسا ذكخ  الخالصة3

 السشرػرؼ في إرشاده. 

حجثشا الحافع، الذيخ، ، قاؿ فيو: "الحخاني يق ِّ أبػ عمي دمحم بغ سعيج بغ عبج الخحسغ الخا  -ب
، كجـد بحلظ أبػ سميساف بغ (4)ق 334 ، تػفي سشة(3)"الجميل، الفاضل الثقة، األميغ

 . (5)َزْبخ
  أقػاؿ الشقاد3

 . (8)، كتبعو الحىبي(7)بالحافع عيْ سَ جُ  ابغ، كصفو (6)"ثقة" قاؿ الجارقصشي:

ركػ عشو ، كقاؿ مدمسة:" (9)"ا مغ الحجيثا مكثخً  حافطً ا فاضبًل كاف إمامً قاؿ الدسعاني: "
 .(10)"و مغ الُحفَّاظبعس أصحابشا، كذكخ أنَّ 

أنَّو ثقة، كمغ اعتجاؿ اإلماـ ابغ السقخغ زاد لفطتي أميغ كجميل فيػ أعخؼ بذيخو مغ  الخالصة3
 غيخه.

  

                                                           

 (.619( إرشاد القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني )1)
 (.64( معجع ابغ السقخغ )ص 2)
 (. 133(، حجيث رقع)68)صالسرجر الدابق  (3)
خقة، (، الخقي: بفتح الخاء كفي آخخىا القاؼ السذجدة، ىحه الشدبة إلى ال6/157( انطخ تخجستو: األنداب )ج 4)

 (.3/44(، تحكخة الحفاظ )ج7/683(. تاريخ اإلسبلـ )ج 6/156كىي مجيشة عمى الفخات، )األنداب ج 
 (.669/ 2( تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع )ج5)
 (.556( إرشاد القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني )ص 6)
 (.107( معجع ابغ ُجسيع )ص 7)
 (.7/683( تاريخ اإلسبلـ )ج 8)
 (.6/157ألنداب )ج ( ا9)
 (.8/310( الثقات مسغ لع يقع في الكتب الدتة، البغ قصمػبغا )ج10)
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ْيع]أبػ القاسع عامخ بغ  -ت ، قاؿ عشو: (2)بغ دمحم بغ مخكاف أبػ القاسع الجمذقي (1)[ُخخا
 . (3)(1122" سشج رقع )ثقة أميغ، رحسو هللا كتجاكز عشو يَّ ا إلككاف محدشً "

 أقػاؿ الشقاد3

 .(4)لع أجج فيو أقػااًل لمشقاد إال الحىبي فقج نقل تػثيق اإلماـ ابغ السقخغ في التخجسة  
بغ السقخغ، كقج اعتسج عميو الحىبي في التػثيق، فيحا يجؿ  انفخد بتػثيقو اإلماـ ا الُخالصة3

    عمى دقة كصف اإلماـ ابغ السقخغ ليحا الخاكؼ. 

َجد بغ مدخىج -ث اكتب "غ أكتب بالبرخة؟ قاؿ: عسّ : نقل سؤاَؿ شيخو ليحيى بغ معيغ، (5)ُمدا
  ."...و ثقة ثقةعغ مدجد، فإنَّ 

يقاؿ  ،د األسجؼ البرخؼ أبػ الحدغ ثقة حافعدتػر دخبل بغ مُ دخىج بغ مُ مدجد بغ مُ كىػ 
بغ  كيقاؿ اسسو عبج السمظ ،غيكمائت إنو أكؿ مغ صشف السدشج بالبرخة مات سشة ثساف كعذخيغ

 .(6)عبج العديد كمدجد لقب
 أقػاؿ الشقاد3 

جعفخ بغ أبي عثساف  "، كنقل عشوصجكؽ "يحيى بغ معيغ عشو، فقاؿ:  اختمفت فيو أقػاؿ
 .(7)"اكتب عغ مدجد فإنو ثقة ثقة"حيى بغ معيغ عغ مغ أكتب بالبرخة؟ قاؿ: الصيالدي: قمت لي

                                                           

ػاب ما أثبتشاه كسا في السخصػط )1) / أ(، كانطخ تخجستو: تاريخ 119( كقع خصأ في السصبػع )خديع( كالرَّ
د )ص (، ضبط مغ غبخ فيسغ قيجه ابغ حجخ، البغ السبخ 3/281(، تاريخ اإلسبلـ )ج25/311دمذق )ج 

(، كقج ضبصو ابغ ماكػال فقاؿ: كأما ُخَخيع: أكلو خاء معجسة مزسػمة ثع راء مفتػحة كذكخ 301
(. انطخ تخجستو: تاريخ 3/132مشيع:عامخ بغ خخيع بغ دمحم بغ مخكاف أبػ القاسع الجمذقي اإلكساؿ )ج

 (.3/281، كما بعجىا(، تاريخ اإلسبلـ )ج25/311دمذق )ج 
 (.25/311( تاريخ دمذق )ج 2)
 (. 338( معجع ابغ السقخغ )ص 3)
 (.3/281( تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.7/192: بزع السيع كفتح الديغ كتذجيج الجاؿ األكلى. اإلكساؿ )جمدجد( 5)
(، التاريخ الكبيخ 400(، شبقات ابغ خياط )ص 7/224( انطخ تخجستو: الصبقات الكبخػ البغ سعج )ج 6)

(، 458، 457(، التقيج)9/200(، الثقات البغ حباف )ج 8/438)ج  (، الجخح كالتعجيل8/72لمبخارؼ )ج 
(، تقخيب التيحيب )ص 8/ 2(، تحكخة الحفاظ)ج5/700(، تاريخ اإلسبلـ )ج 27/443تيحيب الكساؿ )ج 

528.) 
 (.27/446( تيحيب الكساؿ )ج 7)
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كقاؿ الشدائي:  (2)، كأما أبػ حاتع فقاؿ: "ثقة"(1)ثقة اً كنقل أبػ زرعة عغ أحسج أف مدجد
 .(3)قاؿ الحىبي : الحافع ."ثقة"

الرجكؽ، اتفقت أقػاؿ الشقاد عمى تػثيقو إال ركاية كاحجة عغ ابغ معيغ كصفو ب الخالصة3
كلحلظ أكرد اإلماـ ابغ السقخغ ركاية التػثيق بتكخار المفع، ككأنَّو يػافق ابغ معيغ عمى التػثيق 

 بأنو ثقة ثقة.
 3تاج السحجثيغ، خيار عباد هللا كثقاتيع، أحج ثقات السدمسيغ(التػثيق بقػلو3 ) -1

 قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ في ىؤلء الخكاة3

 .(5)"الح الحافع، تاج السحجثيغيخ الرَّ الذَّ "، (4) تُّْدتاخِّيُّ أحسج بغ يحيى بغ زىيخ ال -أ

 .(6)ق310تػفي  دتخؼ، الداىجت  أبػ جعفخ أحسج بغ يحيى بغ زىيخ الكىػ 

 أقػاؿ الشقاد3

كقػػاؿ ، (7)قػػاؿ أبػػػ عبػػج هللا بػػغ َمشػػجه: "مػػا رأيػػت فػػي الػػجنيا أحفػػع مػػغ أبػػي جعفػػخ الت دػػتخؼ"
الحػافع ". كقػاؿ ابػغ عبػج اليػادؼ: (8)"بالصمػب مذػيػًرا يث معخكًفػاكاف مكثًخا مػغ الحػج" سعاني:الدَّ 
 . (9)"بخع في ىحا الذأف ...ة العبلمة الداىججَّ الحُ 

اإلماـ الحجة السحجث البارع، عمع الحفػاظ شػيخ اإلسػبلـ، كانػت رحمتػو قبػل "ىبي: كقاؿ الحَّ 
. كقػاؿ الييثسػي: (10)"ف كعمػل كصػار يزػخب بػو السثػل فػي الحفػعالخسديغ كمائتيغ، جسع كصشَّ 

الحػػافع ثقػػة  دػػتخؼ  . قػػاؿ األلبػػاني: أحسػػج بػغ زىيػػخ، ىػػػ أحسػػج بػػغ يحيػى بػػغ زىيػػخ الت  (11)ولػع أعخْفػػ

                                                           

 (.8/438( الجخح كالتعجيل )ج 1)
 (.8/438)ج السرجر الدابق  (2)
 (.2/256( الكاشف )ج3)
 (.14/362(، سيخ أعبلـ الشببلء)ج 7/152( انطخ تخجستو:  تاريخ اإلسبلـ )ج4)
 (.531(، حجيث رقع )171( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.14/362( سيخ أعبلـ الشببلء )ج6)
 (.7/152( تاريخ اإلسبلـ )ج7)
 (.52/ 3( األنداب لمدسعاني )ج8)
 (.475/ 2( شبقات عمساء الحجيث )ج9)
 (.362/ 14عبلـ الشببلء )ج( سيخ أ 10)
 (.96/ 8( مجسع الدكائج كمشبع الفػائج )ج11)
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 .(1)"ي ال يزل كال يشدىيشدب إلى ججه، فدبحاف ربِّ 

بلح، يجؿ   الخالصة3 كصف اإلماـ ابغ السقخغ لذيخو ىحا بتاج السحجثيغ السقخكنة بالحفع كالرَّ
بلح، عمى معخفة كبيخ  ة بالخَّاكؼ، حيث ال ُيعصي التَّاج إال لمكبار؛ فكيف لػ ُقخف بالحفع كالرَّ

كنقل ذلظ العمساء عشو؟، فكاف كصًفا الئًقا بذيخو، كال اعتبار لقػؿ الييثسي فيو؛ لبياف العمساء 
خيغ لحالو، كتعقيب األلباني عميوالستقجميغ كالستأخ  

كاف مغ خيار عباد هللا كثقاتيع ، "(2)عاصع الكػفي خ بغذْ خ بغ دمحم بغ بِّ ذْ أبػ الػليج بِّ  -ب
.(3)..."(رحسيع هللا ) 

، كلػػحلظ انفػػخد اإلمػػاـ (4)لػػع أقػػع لػػو عمػػى تخجسػػة إال ذكػػخ ابػػغ عدػػاكخ لػػو مجػػخدًا دكف تخجسػػة  
 ابغ السقخغ بتػثيقو.

قػات أحػج الثِّ ، "(5)ؿعجَ عالف السُ بغ الَرقيل السعخكؼ ب أبػ الحدغ عمي بغ أحسج بغ سمساف -ت
 ىػ.317تػفي سشة ، (6)"ثيغ مغ أىل مرخة كمغ كبار السحجِّ مَّ الجِ 

 أقػاؿ الشقاد3

، كقػػاؿ عشػػو ابػػغ عبػػج (8)، ككػػحا تبعػػو الرػػفجؼ(7)َكػػاَف ثقػػة كثيػػخ الحػػجيث قػػاؿ ابػػغ يػػػنذ:
 .(10)، ككحا كصفو الحَّىبي(9)اليادؼ: محجث مرخ

                                                           

 (.207/ 10( سمدمة األحاديث الزعيفة كالسػضػعة كأثخىا الديئ في األمة )ج1)
 ( انطخ تخجستو: لع أقع لو عمى تخجسة. 2)
 (.746(، سشج رقع )223( معجع ابغ السقخغ )ص3)
(، )تيحيب التيحيب  442(، تيحيب الكساؿ )ج/ 180/ 44، ج14/242( تاريخ ابغ عداكخ )ج 4)

 (.2/356ج
/ 20(، الػافي بالػفيات )ج476/ 1(، العبخ في خبخ مغ غبخ )ج419/ 9( انطخ تخجستو: األنداب )ج5)

 (.367/ 1(، حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة )ج86
 (.1158(، حجيث )347( معجع ابغ السقخغ )ص 6)
 (.327/ 7( تاريخ اإلسبلـ )ج7)
 (.86/ 20( الػافي بالػفيات )ج8)
 (.24/ 3(، )ج456/ 2( شبقات عمساء الحجيث )ج9)
 (.38/ 3(، تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج456/ 14سيخ أعبلـ الشببلء )ج (10)
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ابػغ السقػخغ لػو، كتػثيػق  : يتبيغ لشا مسا سػبق، كيتزػح دقػة كصػف تمسيػحه اإلمػاـلخالصةا
تمسيػحه ابػػغ يػػػنذ بأنػو ثقػػة كثيػػخ الحػجيث أيزػػًا، كىسػػا أعمػع بػػو مػػغ غيخىسػا، كألىسيػػة أقػػػاليع فيػػو 

 نقمو العمساء مغ بعجىع.

، أبػػ عبػج هللا (1)"أحػج ثقػات السدػمسيغ، "عبج هللا دمحم بغ إسػحاؽ بػغ الػليػج األصػبياني ػأب -ث
 .(2)ػق 308 القدَّاز، كتػفي سشة

 اؿ الشقاد3 أقػ 

لع أجج فيو قػاًل ألؼ ناقج مغ الشقاد الستقػجميغ أك الستػأخخيغ، كبيػحا يكػػف انفػخد اإلمػاـ ابػغ 
 السقخغ بيحا الػصف لو. 

، ككانت (5)"أحج ثقات السدمسيغ، "(4)اميشيرا بغ دمحم بغ أحسج بغ عباد الخازي الػا  (3)]عات اب[ -ج
 .(6)ىػ313كفاتو بعج سشة  ىػ، كذكخ ياقػت الحسػؼ أف310سشة  كفاتو بعج

 أقػاؿ الشقاد3

ػػسعاني: " كجسػػع مشػػو  ،الحػػافع، كػػاف مسػػغ يفيػػع الحػػجيث كيعخفػػو، كبػػالغ فػػي شمبػػوقػػاؿ الدَّ
 .(8)صجكقاً  حافطاً كاف  قاؿ ياقػت الحسػؼ: " "،(7)الكثيخ

ككبلـ اإلماـ ابغ السقخغ في شيخو عّتاب دقيق حيث ىػ أعمع بو مغ غيخه، كال  الخالصة3
 ػؿ يعارضو؛ حتى قػؿ الدسعاني كالحسػؼ قخيباف مشو.يػجج ق

                                                           

 (.266(، حجيث رقع)103( معجع ابغ السقخغ )ص1)
 (.7/137(، تاريخ اإلسبلـ )ج  252/ 2( انطخ تخجستو: تاريخ أصبياف)ج 2)
/أ( ككحلظ ما في السصبػع أنو)عتاب 40( كرد خصأ في السصبػع كالرػاب ما أثبتشاه كسا كرد في السخصػط )3)

(، كانطخ أيًزا: تمخيز الستذابو في الخسع لمخصيب 373ص  1255بغ دمحم الخازؼ(، حجيث رقع )ا
 (.307، 206/ 13(، )األنداب ج547/ 1البغجادؼ )ج

راامِّيشي( 4) كالخاء بعجىسا األلف ثع السيع السكدػرة بعجىا الياء الداكشة آخخ الحخكؼ كفي آخخىا  : بفتح الػاكالػا
الشػف، ىحه الشدبة إلى كراميغ، كىي قخية كبيخة مغ قخػ الخؼ تذبو الببلد، خخج مشيا جساعة مغ أىل العمع 

 (.307، 206/ 13)األنداب ج
 (.344(حجيث رقع)123( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.5/370(، معجع البمجاف )ج307، 13/306جستو: األنداب )ج ( انطخ تخ 6)
 (.307/ 13( األنداب لمدسعاني )ج7)
 (.5/370( معجع البمجاف )ج 8)
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 .(1)"ككاف أحج ثقات السدمسيغ"، شعانيأبػ خديسة عبج الػىاب بغ يحيى الَر  -ح

، كانفػػخد (2)السقػػخغ"شػػيخ ألبػػي بكػػخ بػػغ لػػع أجػػج لػػو تخجسػػة كافيػػة، سػػػػ مػػا قػػاؿ عشػػو ابػػغ نقصػػة: "
 اإلماـ ابغ السقخغ في تػثيقو.

 .(4)"أحج ثقات السرخييغ، "(3)أبػ جعفخ السقخئ  ؿدمحم بغ ىال أحسج بغ   -خ

 أقػاؿ الشقاد3

، كقػػػاؿ ابػػػغ (5)"أحػػػج أئسػػػة القػػػخاءكرد فيػػػو بعػػػس تدكيػػػات األئسػػػة لػػػو مثػػػل: الػػػحىبي فقػػػاؿ: "
، كانفػػخد اإلمػػاـ ابػػغ السقػػخغ فػػي تػثيقػػو، كلعمػػو مػفػػق فػػي (6)"أسػػتاذ كبيػػخ محقػػق ضػػابطالجػػدرؼ: "

 قػلو؛ لقخبو مغ شيخو كمعخفتو بو.

كاف أحج الثقات ، "(8)قاضي شبخية القاضي (7)أبػ الحديغ عمي بغ إسحاؽ بغ ردي -د
 .(9)"(رحسو هللا)كالطخفاء مغ أىل الذاـ

 أقػاؿ الشقاد3

 . (10)كنقل اإلماـ ابغ السقخغ قػؿ عمي بغ نرخ أنَّو شيخ برخؼ قجـ عميشا لو قجر عطيع

                                                           

 (.1094(، حجيث رقع)330( معجع ابغ السقخغ )ص1)
 (.591/ 2( إكساؿ اإلكساؿ البغ نقصة )ج2)
ع: أحسج بغ عبج هللا بغ محسَّج بغ ىبلؿ بغ /أ(، كقج كرد في كتب التخاج47( ىكحا أثبت في مخصػط السعجع)3)

 ىػ.315ىػ، كقيل: 310نافع، أبػ جعفخ األزدؼ السرخؼ السقخغ، تػفي في ذؼ القعجة سشة 
(، معخفة القخاء 151/ 7(، تاريخ اإلسبلـ )ج212/ 13انطخ تخجستو: السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع )ج

(، حدغ 75، 74/ 1الشياية في شبقات القخاء )ج(، غاية 154الكبار عمى الصبقات كاألعرار )ص 
 (.488/ 1السحاضخة في تاريخ مرخ كالقاىخة )ج

 (.412(، حجيث رقع)140( معجع ابغ السقخغ )ص4)
 (.154(، معخفة القخاء الكبار عمى الصبقات كاألعرار )ص 151/ 7( تاريخ اإلسبلـ )ج5)
 ( 75، 74/ 1غاية الشياية في شبقات القخاء )ج (6)
(: أحسج بغ إبخاىيع بغ رداء الصبخاني، كضبط)ِرَداء( فقاؿ: 688/ 2كرد في إكساؿ اإلكساؿ البغ نقصة ) (7)

 بكدخ الخاء كفتح الجاؿ السيسمة.
(، 688/ 2(، تكسمة اإلكساؿ )ج255 - 254/ 41(، تاريخ دمذق )ج9/37( انطخ تخجستو: األنداب)ج8)

 (.44/ 4(، األنداب )ج40/ 4)ج
 (.1176(، حجيث رقع)354سقخغ )ص ( معجع ابغ ال9)
 (41/255(، تاريخ دمذق )ج 1176(، حجيث رقع)354)ص السرجر الدابق  (10)
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، كقاؿ (2)، كقاؿ الحىبي: "ثقة"(1)وكأثشى عمي غ حجث عشو أبػ بكخ بغ السقخ قاؿ ابغ نقصة: 
 .(3)"ِثَقةسبط ابغ العجسي: "

كافق الستأخخكف اإلماـ ابغ السقخغ في تػثيقو لعمي بغ إسحاؽ بغ رداء، فيػ الخالصة3 
 ثقة.

 :إفخاد المفع3 )الحافع( -4

 الخكاة الحيغ أفخد فييع اإلماـ ابغ السقخغ عبارات التػثيق:
لو مرشف جميل في ، (5)الحافع، كصفو ب(4)يمِّ يْ قا العُ حساد بغ  دمحم بغ عسخك بغ مػسى -أ

 .(6)ق322سشة  ُتُػفِّي بسكة في شيخ ربيع األّكؿ الزعفاء

 أقػاؿ الشقاد3

ككاف  ،، ما  رأيت مثمو(7)خصَ جميل القجر، عطيع الخَ  الُعَقْيمي كاف" قاؿ مَدَمَسة بغ القاسع:
 .(8)... مغ أحفع الشاس"كثيخ الترانيف

أبػ جعفخ مّكّي ثقة، جميل القجر، عالع بالحجيث، مقجـ في " بغ القّصاف:الحدغ ا ػأب قاؿ
جميل القجر عطيع الَخَصخ كثيخ .. ، كأما الديػشي فقاؿ:"(10)، ككصفو الحىبي بالحافع(9)الحفع"

 .(11)"الترانيف مقجـ في الحفع عالع بالحجيث ثقة

                                                           

 (.40/ 4(، )ج688/ 2( إكساؿ اإلكساؿ البغ نقصة )ج1)
 (.159/ 3( ميداف االعتجاؿ )2)
 (.191( الكذف الحثيث )ص: 3)
ْيمي( 4)  (9/341السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا، األنداب )ج : بزع العيغ السيسمة كفتح القاؼ كسكػف الياءالُعقا
 (.22(، حجيث رقع)37( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
(، 7/467(، تاريخ اإلسبلـ )ج 3/22(، شبقات عمساء الحجيث )ج 9/341( انطخ تخجستو: األنداب )ج 6)

سمع (، 348(، شبقات الحفاظ لمديػشي)ص 204/ 4(، الػافي بالػفيات )ج3/36تحكخة الحفاظ )ج 
 (.3/216الػصػؿ )ج

( الخصخ: ارتفاع السكانة كالقجر، كالحؼ ال نطيخ لو، كيقاؿ لمخجل الذخيف ىػ عطيع الخصخ. انطخ: كتاب 7)
 (.2/648( بترخؼ، الرحاح )ج 4/213العيغ )ج 

 (.7/467( انطخ: تاريخ اإلسبلـ )ج 8)
 (.5/641( الخد عمى بياف الػىع كااليياـ )ج 9)
 (.7/467)ج ( تاريخ اإلسبلـ 10)
 (.348( شبقات الحفاظ  )ص11)
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ي كاإلماـ ابغ السقخغ، كمدمسة بغ فمػ نطخنا في قػؿ السعاصخيغ لئلماـ الُعْقيم الخالصة3
القاسع؛ لالحطشا دقة الػصف في قػليع، كىحا ما نقمو الستأخخكف عشيسا، كىحا يجؿ عمى 

 مقا جدافاا. معخفة اإلماـ ابغ السقخئ بيحه السرصمحات؛ كلع تُ 

 .(1)الحافع، كصفو بعبج هللا دمحم بغ يػسف بغ بذخ اليخكي  بػأ -ب

عاش  (2)كالخّحاليغ في الحجيث، مغ أعياف الذافعية، شجربغُ  أبػ عبج هللا اليخكؼ كيعخؼ
  (3)ق330مائة سشة كتجاكزىا بأشيخ، تػفي في سشة 

 أقػاؿ الشقاد3

 .(4)"أحج الحفاظ الثقاتقاؿ ابغ عداكخ كالحىبي: "كاف 

كاف كصف اإلماـ ابغ السقخغ لو بالحافع، في مشتيى الجقة حيث تابعو  الخالصة3
سا شمب ىحا الذأف في إنَّ صف كزادكا عميو لفع الثقة؛ كلحا قاؿ الحىبي: "السحجثػف بشفذ الػ 

 .(5)"أسشج أىل زمانو بحصالكيػلة كلػ أنو سسع في حجاثتو أل

 .(8)الحمبي الحافع(7)أبػ بكخ القَِّشْدخِّي (6)[اجدا خْ الفِّ ]دمحم بغ بخكة بغ  -ت

  

                                                           

 (.80(، حجيث رقع)54( معجع ابغ السقخغ )ص 1)
 (.4/641(، تاريخ اإلسبلـ )ج 2/35( العبخ في خبخ مغ غبخ )ج 2)
(، الكامل في التاريخ )ج 308 -305/ 56(، تاريخ ابغ عداكخ)ج 4/641( انطخ تخجستو: تاريخ بغجاد )ج 3)

 (.3/39( ، تحكخة الحفاظ)ج252/ 15ء )ج(، سيخ أعبلـ الشببل7/133
 (.4/641(، تاريخ اإلسبلـ )ج56/307( تاريخ ابغ عداكخ)ج 4)
 (.15/253( سيخ أعبلـ الشببلء )ج 5)
/أ(، ككرد في األنداب 16( كقع خصأ في السصبػع )الِفْخَداح(، كالرػاب ما أثبتشاه كسا في السخصػط)6)

اؿ السيسمة السفتػحة ثع األلف بعجىا كفي آخخىا الجيع، ىحه الشدبة : بكدخ الفاء كسكػف الخاء كالالفِّخداجى جَّ
إلى ِفْخداج، كىػ اسع لجج أبى بكخ دمحم بغ البخكة بغ الفخداج القشدخػ الحمبي الحافع الفخداجى، مغ أىل 

(، كما كرد غيخ ذلظ فمعمو ترحيف، لػركد نفذ المفع في تاريخ اإلسبلـ 10/178قشدخيغ)األنداب ج 
 ق: بذار معخكؼ.تحقي

: بكدخ القاؼ ثع نػف مذجدة مفتػحة ثع سيغ ميسمة ساكشة تمييا الخاء السكدػرة. تػضيح السذتبو القَِّشْدخِّي ( 7)
(، كيشدب إلى قشدخيغ جساعة أثبتيع في الحجيث الحافع أبػ بكخ دمحم بغ بخكة بغ الحكع بغ 7/223)ج 

 (.4/404لسعخكؼ ببخداعذ. معجع البمجاف )ج إبخاىيع بغ الفخداج الحسيخؼ اليحربي القشدخيشي ا
 (.123( حجيث رقع )66( معجع ابغ السقخغ )ص 8)
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 .(2) الحافع الحمبي (1)اعذدمحم بغ بخكة السعخكؼ ببخد ذكخه الخصيب البغجادؼ فقاؿ:"  

تػفي سشة  (3)"اج السعخكؼ ببخداعذدَ خْ كأبػ بكخ دمحم بغ بخكة بغ الفِ كذكخه السدؼ فقاؿ: "  
 .(4)ق328ق، كقيل 327

 أقػاؿ الشقاد3

يسي فخكػ عغ الجارقصشي أنو كأما حسدة الدّ ، (5)قاؿ أبػ أحسج الحاكع: رأيتو حدغ الحفع
كزاد  (10)، كالحىبي(9) ابُغ ماكػالك  ،(8)الخصيب ، كتبعو (7) ، ككصفو األزدؼ بالحافع(6)ضعيف

شدب إلى قشدخيغ يُ ، كقاؿ الحسػؼ: "(12)" رأيتو حدغ الحفع، كقاؿ ابغ عداكخ: "(11)اإلماـ الشاقج
، (14)، كأما الحىبي فقاؿ: "كاف مغ عمساء ىحا الذأف(13)"جساعة، أثبتيع في الحجيث الحافع

                                                           

 -بالغيغ  -( السثبت مغ تاريخ دمذق كسيخ أعبلـ الشببلء، كأمَّا في "اإلكساؿ" ك" تحكخة الحفاظ " بخداغذ 1)
(، 5/3البغ عداكخ )ج(، تاريخ دمذق 32/ 3(، تحكخة الحفاظ لمحىبي )ج234/ 1اإلكساؿ البغ ماكػال )ج

 (.81/ 15سيخ أعبلـ الشببلء )ج
 (.7/538(، تاريخ اإلسبلـ )ج14/339، ج 6/290( تاريخ بغجاد )ج2)
(، في تخجسة سميساف بغ سيف بغ يحيى بغ درىع الصائي، كركػ عشو:"... كأبػ 11/452( تيحيب الكساؿ )ج3)

 بكخ دمحم بغ بخكة بغ الفخداج السعخكؼ ببخداعذ ...".
(، المباب 4/404(، معجع البمجاف)ج147، 52/146(، تاريخ ابغ عداكخ )ج 234 -233/ 1اإلكساؿ)ج( 4)

/ 3(، تحكخة الحفاظ)ج82 – 81/ 15( ،سيخ أعبلـ الشببلء) ج 7/538(، تاريخ اإلسبلـ )ج 8/ 3)ج 
(، 247/ 2(، الػافي بالػفيات)ج3/489(، ميداف االعتجاؿ )559/ 2(، السغشي في الزعفاء)ج33 – 32

 (.346(، شبقات الحفاظ:) ص 7/9لداف السيداف )ج
 (.2/223( األسساء كالكشى ألبي أحسج الحاكع )ج 5)
 (.119( سؤاالت حسدة الديسي لمجارقصشي )ص6)
 (.10( السؤتمف كالسختمف لعبج الغشي األزدؼ )ص7)
أبي العباس الفزل  (، كفي تخجسة5/498( انطخ: تخجسة أبي بكخ أحسج بغ عمي بغ سعيج تاريخ بغجاد)ج8)

 (.339/ 14بغ العباس بغ إبخاىيع تاريخ بغجاد )ج
 (.1/234( اإلكساؿ )ج 9)
 (.538/ 7( تاريخ اإلسبلـ )ج10)
 (.81/ 15( سيخ أعبلـ الشببلء )ج11)
 (.52/147( تاريخ ابغ عداكخ)ج 12)
 (.404/ 4( معجع البمجاف )ج13)
 (.3/32( تحكخة الحفاظ )ج14)
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 .(1)"ودمحم بغ بخكة الحافع بخداعذيحيب فقاؿ: "ككصفو ابغ حجخ بالحافع في الت
كحا كافقو ك ألنَّو عاصخه،  ؛كسا قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ مغ الحفاظ أف ىحا الخاكؼ  الخالصة3

 معاصخكه أيزًا، كال  يمتفت لشقل الديسي عغ الجارقصشي؛ ألنَّو لع يفدخ ىحا الجخح. 

يغ كصفيع بالحافع، كذكخنا البقية كنكتفي بيحا القجر مغ التخجسة لثبلثة ركاة مغ الح
لسعخفة عجد الحيغ كصفيع بالحافع، كلعلَّ ىحه السختبة أقل مغ الثقة؛ ألنَّو قخف الثقة معيا في 

 كصفو لمثقات.  

خي تا دْ التُّ  (3)[ازد الب] (2)[الَجْسُتػاائى]أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ دمحم بغ سعيج بغ الحدغ  -ث
 .(4)الحافع

 .(5)جه الحافعشْ خحسغ بغ يحيى بغ مشجه أخػ دمحم بغ يحيى بغ ما أبػ دمحم عبج ال -ج

 .(6)أبػ شالب الحافع أحسج بغ نرخ بغ شالب  -ح

كزاد الجراقصشي  ،(8)ق112، مات (7)حديغ بغ عمي بغ داكد أبػ عمي الحافع الشيدابػري  -خ
ه ِفي الحفع َقاَؿ الحاكع: ُىَػ كاحج عرخ  ، (9)عمى  كصف اإلماـ ابغ السقخئ ، ميحب إماـ 

                                                           

 ( في تخجسة الفزل بغ العباس بغ إبخاىيع أنو ركػ عشو.8/279( تيحيب التيحيب )ج 1)
( كقع في السصبػع )اإلستػاؼ( كىػ خصأ، كالرػاب كسا ىػ مثبت؛ فقج ذكخه الدسعاني في األنداب فقاؿ: 2)

ْسُتَػائى بفتح الجاؿ كسكػف الديغ السيسمتيغ كضع التاء ثالث الحخكؼ كفتح الػاك كفي آخخه األلف ثع  الجَّ
خ الحخكؼ، ىحه الشدبة إلى بمجة مغ ببلد األىػاز يقاؿ ليا دستػا، كإلى ثياب جمبت مشيا، الياء آخ

فالسشتدب إلييا جساعة، مشيع أبػ إسحاؽ إبخاىيع بغ سعيج بغ الحدغ الجستػائى، البداز الحافع التدتخؼ، 
 بغ إبخاىيع مغ أىل دستػا، سكغ تدتخ، كحجث بيا عغ الحدغ ابغ عمى بغ عفاف، ركػ عشو أبػ بكخ دمحم

 (.347/ 5بغ السقخغ األصبياني الحافع". األنداب )ج
(، تاريخ دمذق 347/ 5( في السصبػع البخاز كىػ غيخ صحيح، كالرػاب كسا ىػ مثبت. انطخ: األنداب )ج3)

 (.182/ 14(، تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج193/ 13البغ عداكخ )ج
جة كالداييغ السعجستيغ بيشيسا ألف، ىحه المفطة تقاؿ لسغ يبيع البد كىػ بفتح الباء السشقػشة بػاح البداز3     

 (.2/199الثياب. األنداب)ج 
 (.658(، حجيث رقع )202( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
 (.1075(، حجيث رقع )325)ص السرجر الدابق( 5)
 (.495(، حجيث رقع )163)ص السرجر الدابق (6)
 (.861قع )(، حجيث ر 254ص )السرجر الدابق (7)
 (.  16/51(، سيخ أعبلـ الشببلء )ج 245(، التقييج البغ نقصة)ص 8/622( انطخ تخجستو: تاريخ بغجاد )ج 8)
 (.8/622( تاريخ بغجاد )ج 9)
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  .(1)كاإلتقاف كالػرع كالسحاكخة كالّترشيف
 كسا قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ؛ ألَف مغ تابعو كافقو عمى قػلو. كالخالصة فيو3

 .(2)أبػ بكخ عبج هللا بغ دمحم بغ كاصل الفقيو الشيدابػري الحافع -د

  

                                                           

 (.7/875سبلـ  )ج إل( تاريخ ا1)
 (.989(، حجيث رقع )300( معجع ابغ السقخغ )ص 2)
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 عشج ابغ السقخئ  الَتدكيةمرصمحات  السقرج الثاني3
 3)ُيػَثق( التدكية بريغة -1

عشج جساعٍة مغ أصحابشا، ككاف  َككشتُ ، "أبػ إسحاؽ ِإبخاىيع بُغ جْعَفخ بغ ُخَمْيٍج الُسْقِخغُ  
 .(1)"(رحسو ّللاَُّ )ُيَػثَّقُ 

لع أقع لو عمى تخجسة، سػػ ما ذكخ مغ إشارات لو في كتب التخاجع؛ كحكخ اسسو كخاٍك  
. كانفخد (3)غ"ميج شيخ ألبي بكخ بغ السقخ خُ  إبخاىيع بغ جعفخ بغ، كقػؿ ابغ نقصة: "(2)عغ غيخه

 اإلماـ ابغ السقخغ بتػثيقو. 
 3الَتدكية بريغة3 )كاف مػثػقاا بو( -9

ما كتبشاه ، قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "(5)يدابػرؼ أبػ عبج هللا الشَّ  ،(4)كافذْ دمحم بغ أيػب بغ مُ 
   .(6)"ا بوإال عغ ىحا الذيخ، ككاف مػثػقً 

 3ة3 )الذيخ الَرالح(التدكية بريغ -1

، كبقي (8)، أبػ بكخ الخقيالحيخ الرَّ البداز الذَّ  (7)ةدَ بْ أبػ بكخ دمحم بغ الحدغ بغ أبي خُ 
  .-كانقصاع الخبخ ال يعشي مػتو-،(9)ق336ليحه الدشة كانقصع خبخه في سشة 

  

                                                           

 (.197(، حجيث رقع)635( معجع ابغ السقخغ )1)
 (.1/198(، إكساؿ اإلكساؿ )ج 8/296اريخ بغجاد )ج( ت2)
 (.1/198( إكساؿ االكساؿ )ج 3)
 (.197/ 7: بالذيغ السعجسة كضع السيع. اإلكساؿ البغ ماكػال )جُمْذكاف( 4)
 .(139/ 52تاريخ دمذق البغ عداكخ )جانطخ تخجستو3 ( 5)
 (.32(، حجيث رقع)40( معجع ابغ السقخغ )ص6)
الحدغ بغ يديج بغ عبيج بغ أبى خبدة البداز الُخْبِدػ مغ أىل الخقة، ندب إلى ججه  ( أبػ بكخ دمحم بغ7)

(، كُخْبَدة: خبدة بزع الخاء السعجسة كسكػف الباء كفتح الداؼ. اإلكساؿ في رفع 5/42)األنداب )ج 
 (.2/33االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب )ج 

(، تاريخ اإلسبلـ )ج 14/73(، السشتطع )ج 5/42(، األنداب )ج 2/598خ بغجاد )ج ( انطخ تخجستو: تاري8)
 (.2/173(، تػضيح السذتبو )ج7/703

 (.7/703( تاريخ اإلسبلـ )ج 9)
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في و لذكخ ابغ الجػزؼ كىحا ما يخجح ، (1)كلحلظ ذكخ الخصيب أنو كاف حيًا في تمظ الدشة
 .(2)ق337كفيات َسَشة 

 أقػاؿ الشقاد3 

، كلع أعثخ إال عمى قػؿ الخصيب البغجادؼ (3)"اما عمست مغ حالو إال خيخً قاؿ الخصيب: "
الح، ِمَغ الستقجميغ.  فيو،  كقػؿ اإلماـ ابغ السقخغ فيو الذيخ الرَّ

بقػلو صجكؽ عغ  -كىػ مغ السعاصخيغ -السشرػرؼ  نايف بغ صبلحكعثخت عمى قػؿ 
 ما ارتكد في قػلو ىحا. ، كال أعخؼ(4)ىحا الخاكؼ 

كلعل المفطتيغ متقاربتيغ مغ بعزيسا حيث إف الربلح كالسذيخة ىي بسعشى ما عمست 
 بو خيًخا، كىحا يجؿ  عمى دقة كصف اإلماـ ابغ السقخغ ليحا الخاكؼ.

 الَتدكية بريغة3 )شيخ( -1

عمي بغ : "(354ي معجسو )ص ف ، قاؿ اإلماـ عشو ابغ السقخغ عمي بغ نرخ البرخؼ 
 ".ـ عمييعجِ و شيخ برخؼ قَ كخ أنَّ نرخ ذُ 

، عغ عبج الخزاؽ: (159/ 3جميداف االعتجاؿ )لع أقف لو عمى تخجسة، قاؿ الحىبي في  
 ".أتى بخبخ باشل، فيػ آفتو غ ذا.مَ  ػ جر ال يُ 

 الَتدكية بريغة3 )رجل جميل( -7

زيج بغ الخصاب الَعجكؼ َأُبػ عبج الخَّْحَسغ بغ عبج الخَّْحَسغ بغ عبج الجبار بغ دمحم   
 .(5)ىػ280، تػفي سشة الخصاِبيّ 

 .(6)"موعبج الجبار رجل جميل رأيت أبا عخكبة يثشي عميو كيفزِّ "قاؿ ابغ السقخغ: 

                                                           

 (.2/598( تاريخ بغجاد )ج 1)
 (.14/73( السشتطع )ج 2)
 (.2/598( تاريخ بغجاد )ج 3)
 (.383رقصشي ) ص ( الجليل السغشي لذيػخ اإلماـ أبي الحدغ الجا4)
(، اإلكساؿ في ذكخ مغ لو ركاية في مدشج اإلماـ 511/ 2( انطخ تخجستو: إكساؿ اإلكساؿ البغ نقصة )ج5)

 (.254أحسج مغ الخجاؿ )ص: 
 (. 463(، حجيث رقع)155( معجع ابغ السقخغ )ص6)
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 أقػاؿ الشقاد3

، (2)، كنقل الديسي كبلـ ابغ السقخغ (1)بػ عخكبة الحخاني كأثشى عميوأكثقو قاؿ ابغ نقصة: 
 .(4)في ثقاتو ُقْصُمْػَبَغا، ك (3)حباف في ثقاتو كذكخه ابغ

بالشطخ إلى كبلـ ابغ السقخغ مع كبلـ الشقاد أف كصف اإلماـ ابغ السقخغ لو  خالصة3ال
 بحلظ بشاء عمى ثشاء أبي عخكبة عميو.

ّللَاِّ –كاف قػلو3 " -1 كحِّ  -َّللاا سو ّللَاُ )ثاقِّيلا الخُّ حِّ  (5)"(را

إماـ الجامع، 3 "قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ عشو، ألنصاكيدمحم بغ أحسج بغ يحيى بغ صفػاف ا
 .(6)"...(رحسو هللا)ككاف وهللا ثقيل الخكح 

 التدكية بريغة "السعجؿ" -4

كلعل ىحا المفع ال يقرج بو مختبة مغ مخاتب التعجيل، بل تدكية لذيخو الحؼ ركػ عشو، 
ثخ مغ كاحج مغ شيػخو، كعمى كبتتبع ىحا المفع في معجع اإلماـ ابغ السقخغ فقج أشمقو عمى أك

 سبيل السثاؿ:

 .(7)دتخأبػ عبج الخحسغ دمحم بغ عبج هللا بغ حفز التدتخؼ السعجؿ بتُ  -1
 .(8)أبػ العباس أحسج بغ دمحم بغ سيل الحخاني السعجؿ األصبياني -2
 .(9)أبػ العباس أحسج بغ الحدغ بغ عبج السمظ السعجؿ -3
 .(10)أبػ الحديغ أحسج بغ عبج هللا بغ خميل السعجؿ -4

                                                           

 (.511/ 2( إكساؿ اإلكساؿ البغ نقصة )1)
 (.94( سؤاالت حسدة لمجارقصشي )ص: 2)
 (.418/ 8الثقات البغ حباف )ج( 3)
 (.185/ 6( الثقات مسغ لع يقع في الكتب الدتة )ج4)
اِئل، َفُيَػ ال يخالط الشاَس كاَل َيرِبخ 134/ 12( جاء في تيحيب المغة )5) َناء الدَّ ِمف مأخػٌذ مغ اإْلِ (: "الرَّ

َأصمف: ِإذا َثُقل ركُحو، كفبلٌف َصِمٌف: َثقيل عمى َأْخبَلقيع ... َقاَؿ: َكُيَقاؿ: أصَمَف الخجُل: ِإذا َقلَّ خيُخه. ك 
كح".  الخ 

 (.126(، رقع )67( معجع ابغ السقخغ حجيث )ص6)
 (.218(، رقع )92حجيث )ص السرجر الدابق( 7)
 (.554(، رقع )177حجيث )ص السرجر الدابق (8)
 (.567(، رقع )181حجيث )ص السرجر الدابق (9)
 (.603قع )(، ر 189حجيث )ص السرجر الدابق (10)



271 

  

 .(1)حجثشا إسساعيل بغ داكد بغ كرداف بغ نافع السعجؿ السرخؼ  -5

 .(2)ؿجَّ عَ السُ  أبػ مدمع أحسج بغ مدمع اْلَجَخَكاِني  أك يصمقيا عمى شيخ شيخو كمثالو: 

 3مرصمحات الجخح عشج ابغ السقخئ  -السقرج الثالث

مة، كقج مغ خبلؿ البحث في السعجع نجج مرصمحات اإلماـ ابغ السقخغ في الجخح قمي
 تكػف ال كجػد ليا، كنججه يشقل عغ األئسة الشقاد كبلميع.

 3ابغ السقخئ ألفاظ الجخح عشج اإلماـ  -1

 ".نكخ عميو أشياءكأُ  ،بعج كتابشا عشو فػهضعَ قػلو3 "

 .( 3)ىػ117أبػ القاسع عبج هللا بغ دمحم بغ جعفخ القدكيشي القاضي تػفي 

نكخ عميو فػه بعج كتابشا عشو، وهللا أعمع، كأُ ضعَّ  كرأيت أصحابشا" :قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ 
 .(4)"أشياء

 أقػاؿ الشقاد3

ا عبج هللا ىحا ىػ أبػ القاسع القدكيشي القاضي فقييً نقل الخصيب عغ ابغ يػنذ فقاؿ: "
ككاف يطيخ العبادة كيحفع، ثع خمط ككضع أحاديث فافتزح كسقط  ،عمى محىب الذافعي

  .(5)"جاىو

ككاف يطيخ عبادة ككرًعا، ككاف قج ثقل سسعو  "... :قػَلو غ يػنذنقل الحىبي عغ ابك 
شجيًجا. ككاف يفيع الحجيث كيحفع، كيجتسع إلى داره الحفاظ، كُيْسمي عمييع، كيجتسع في مجمدو 

  .(6)"َجْسٌع عطيع

كضع لَعْسخك بغ الَحاِرث  ،كحاب يزع الحجيث" كفي سؤاالت الحاكع لمجاقصشي عشو قاؿ:
 ]أؼ الحاكع[: بغ السطفخ قمتاَكَقاَؿ لي أبػ ِإسحاؽ الشََّداِئّي أفدجه عميشا  ،ة َحِجيثَأكثخ مغ مائَ 

بغ اَأيغ َحِجيث السرخييغ َعْسخك  :ككيف َقاَؿ كاف يحجثشا كلع يقف عمى َحالو َحتَّى َجاَء َفَقاؿَ 
                                                           

 (.686(، رقع )209( معجع ابغ السقخغ حجيث )ص1)
 (.557(، رقع )178حجيث )ص السرجر الدابق(  2)
 (.293/ 7(، تاريخ اإلسبلـ )ج170/ 32( انطخ تخجستو: تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج3)
 (.951(، حجيث رقع )290( معجع ابغ السقخغ )ص 4)
 (.129 /22( تاريخ بغجاد كذيػلو ط العمسية )ج5)
 (.293/ 7(  تاريخ اإلسبلـ )ج6)
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  .(1)"َفَػقع في ىحه الببليا ؟غ ىؤالءالَحاِرث كغيخه مِ 

ث بيا ألّ : "في ركاية قاؿ الجراقصشيك  ف ُسَشغ الّذافعّي، كفييا نحػ مائتي حجيث لع يحجِّ
 .(2)قاؿ: خمَّط في آخخ ُعسخه، ككضع أحاديث َعَمى متػف فافتزح، ثع الّذافعيّ 

 .(3)"ضعفو جساعة، كاتيسو آخخكف قاؿ الحىبي: "
بة ابغ السقخغ ضعفػه بعج ما كتبشا عشو، إنَّسا كاف بعج الكتااإلماـ كلعل قػؿ  الخالصة3

عشو؛ ألنو كاف يحفع كيجتسع عميو الخكاة، كاألشياء التي ُأنكخت عميو كانت في آخخ عسخه بعج 
 سببًا في الزعف، كاالختبلط اقصشي بالكحب كالػضع، كربسا كاف الػضعر االختبلط، فػصفو الج

 .(4)غ سببوكسا ذكخه الحىبي كبيّ 

 3أقػاؿ الجخح التي نقميا اإلماـ ابغ السقخئ  -9

بغ السقخغ ُيخخج عغ شيػخو أقػاؿ كبار الش قاد كذعبة كيحيى بغ معيغ، كغيخه، نجج أف ا
 كمغ األمثمة عمى ذلظ:

اذىب إلى جخيخ بغ حاـز فقل " ساؽ اإلماـ ابغ السقخغ بإسشاده عغ اإلماـ شعبة قػلو:
 .(5)"...لو: ال تخك عغ الحدغ بغ عسارة، فإنو يكحب، ركػ أشياء عغ الحكع لع يحجث بيا أصبًل 

، كذكخ (6)ق، كىػ متخكؾ كسا قاؿ ابغ حجخ153كالحدغ بغ عسارة مات في سشة 
   .(7)الحىبي أقػاؿ الشقاد فيو كبيشػا سبب كبلـ شعبة فيو ألنو يخكؼ عغ الحكع مالع يقمو

كال تكتػػب عػػغ السقػػجمي الكبيػػخ "... قػلػػو: يحيػػى بػػغ معػػيغكفػػي سػػشج آخػػخ نقػػل بدػػشجه عػػغ 
 .(8)"فإنو كحاب يديج بغ عبج هللا بغ أبي بكخ

  

                                                           

 (.173، 120( سؤاالت الحاكع لمجارقصشي )ص:1)
 (.293/ 7( تاريخ اإلسبلـ )ج2)
 (.293/ 7)جالسرجر الدابق  (3)
 (.472/ 8)جالسرجر الدابق  (4)
 (.3/224(، كالحكع ىػ ابغ عتيبة. تاريخ بغجاد )ج 1018( حجيث رقع)309( معجع ابغ السقخغ )ص 5)
 (.162( تقخيب التيحيب )ص6)
 (.3/93(، الكامل ابغ عجؼ)ج 2/303(،  التاريخ الكبيخ)ج 1/515( ميداف االعتجاؿ )ج 7)
 (.496( حجيث رقع)162( معجع ابغ السقخغ )ص 8)
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 3ابغ السقخئ مخاتب الجخح كالتعجيل عشج  -السقرج الخابع

إف عمع الجخح كالتعجيل مغ أىع السباحث في عمػـ الحجيث؛ حيث بو ُيسيد الرحيح مغ 
الزعيف، كالغث مغ الدسيغ، فعبلقتو األساسية بالخجاؿ كالحكع عمييع، فبخع فيو عمساء اعُتسجت 

الحىبي في كتابو ذكخ مغ يعتسج قػلو في الجخح كالتعجيل، كسار عمى  أقػاليع في الخكاة جسعيع
 دربو الدخاكؼ في كتابو الستكمسػف في الخجاؿ كالسدكػف لحسمة األخبار.

في الخكاة إال أنو صجر مشو  كقج دخل اإلماـ ابغ السقخغ في ىحا السزسار؛ كإف قل كبلمو
عمساء، كسا بيشاه في كبلمو في الخكاة مغ في تعجيل الخكاة كجخحيع، أخح بكبلمو بعس ال شيئٌ 

 خبلؿ كتابو السعجع الحؼ نحغ برجده، فكاف التعجيل  لمخكاة أكثخ مغ جخحيع.

كجسعت ألفاضو في تعجيل الخكاة مغ خبلؿ كتابو السعجع كجعمتيا في مخاتب فكانت 
 كاآلتي:

 3 مخاتب التعجيل -أكلا 

 3التفزيل بأفعلالتػثيق  -السختبة األكلى

 اإلماـ ابغ السقخغ عمى بعس الخكاة بريغة أفعل التفزيل ككانت مرصمحاتو: أثشى

 ."ما رأيت بالبرخة أثبت مشو" ،أثبت مشو"     

شبلؽ ىحه إكقج كافق اإلماـ ابغ السقخغ غيخه مغ الشقاد سػاء مغ سبقو أك مغ عاصخه في 
رصمحاتو ىحه، السرصمحات عمى مغ صجرت بحقيع، كىحا مغ دقيق عمسو؛ حيث لع يشفخد بس

 بل كافق غيخه مغ نقاد عرخ الخكاية.

 3كمعشىا  خار المفع صفةا كْ تا  -السختبة الثانية

 3أشمقيا عمى بعس الخكاة فكانت

قػلو تاج السحجثيغ، خيار عباد هللا كثقاتيع، أحج ، فاضل ثقة أميغ ،جميل ثقة، ثقة ثقة"
 ".ثقات السدمسيغ

بتكخار المفع صفًة كمعشًى فقج كافق نقاد عرخ كفي ىحا االشبلؽ الرادر مشو عمى الخكاة 
الخكاية في اشبلؽ مرصمحاتو عمى الخكاة، كانفخد في بعس ألفاضو كنقميا عشو مغ جاء بعجه مغ 

 كسا مخ. (رحسو هللا تعالى)الشقاد، كالحىبي 
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  3إفخاد لفع التػثيق -السختبة الثالثة

 ."الحافعكاف لو قجر عطيع، كقػلو3 " 

يا تػازؼ ثقة تشو ليحه السرصمحات  عمى الخكاة ، فقػلو لو قجر عطيع كججكىحا اإلشبلؽ م
 عشج غيخه مغ خبلؿ التخجسة لمخاكؼ الرادرة بحقو كسا مخ.

كأما الحافع فسرصمح معخكؼ عشج الشقاد فقج استخجمو ابغ حجخ في كصف اإلماـ ابغ 
، كأيزًا أشمقيا (2)دائي، ككحلظ في كصف الشَ (1) "صاحب الدشغ أحج األئسة حافعماجة فقاؿ:" 

 .(3)مقخكنة مع صيغ الثػثيق

 3إشالؽ عبارات التدكية عمى الخاكي  -السختبة الخابعة

ّللَاِّ –كاف ، السعجؿ، شيخ، الذيخ الَرالح ،رجل جميل، كاف مػثػقاا بو"كاف يُػثق،   -َّللاا
كحِّ  سو ّللَاُ )ثاقِّيلا الخُّ حِّ  ."(را

ب بجأت فييا بأعمى ألفاظ التعجيل التي أشمقيا فكانت مخاتب التعجيل عشجه عمى أربع مخات
 عمى الخكاة عشجه.

 3ماـ ابغ السقخئ مخاتب الجخح عشج اإل -ثانياا 

اإلماـ ابغ السقخغ ال يكاد ليا ضيػر في معجسو، بل كانت في  جإف ألفاظ التجخيح عش
ما نقمو عغ غيخه  مشتيى  القمة ، كلع أعثخ لو إال عمى الشدر القميل مغ أقػالو في جخح الخكاة، أك

 مغ الشقاد في ىحا السزسار، كجعمتيا في مخاتب فكانت كالتالي: 

 3خ عميو أشياء""ضَعفػه بعج كتابشا عشو، كُأنكِّ  -السختبة األكلى

كىي مغ أخف السرصمحات في التزعيف، كإسشاد الكبلـ لمغيخ، فيو اإلشارة  إلى عجـ 
 رحسو هللا تعالى. (4)ي تقخيب ابغ حجخجة ليحا القػؿ، كيػجج ىحا اإلشبلؽ فيتحسل الع

كمسا يجؿ عمى أنيا مغ اخف عبارات الجخح قخنو المفع مع كأنكخ عميو أشياء، كلعل 
 نكخكا عميو.أالخاكؼ تفخد بيحا الحجيث ف

                                                           

 (.514( تقخيب التيحيب )ص 1)
 (.80( السرجر الدابق )ص 2)
 ل السثاؿ.(، كىحا عمى سبي 358، 368، 386)ص  السرجر الدابق( انطخ: 3)
 (.589، 384)ص  تقخيب التيحيب( انطخ: 4)
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 3، كحاب""يكحب -السختبة الثانية

ب كتابة عغ بعس الخكاة كالدبعغ الكىحا المفع نقمو عغ كبيخ السحجثيغ شعبة في نييو 
 في ذلظ الكحب.

كىي مغ األلفاظ القػية كالذجيجة في جخح الخكاة، كغيخ ىحه األلفاظ لع يػجج عشجه في 
 .(رحسو هللا تعالى)معجسو 

كمغ خبلؿ العخض  الدابق لسرصمحات الجخج كالتعجيل تبيغ نجرتيا في معجع اإلماـ 
جه الكبلـ في نقج الخكاة ىػ ابغ السقخغ، كىحا دليل عمى كرعو كتقػاه، كربسا الدبب الحؼ قمل عش

التجخيح ىي  عغ أئسة  الخحمة العمسية التي كصف بيا؛ حتى السرصمحات التي ذكخىا في
، كىػ دليٌل قػؼ عمى اعتجالو كعجـ تذجده؛ إضافة لكثخة مرصمحات التدكية عشجه في ركاة آخخيغ

  السعجع. 
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 السصمب الثاني3 بياف السخكيات كالحكع عمييا
حكسػػػًا كاضػػػحًا فػػػي بيػػػاف مختبػػػة  لػػػو خاء معجػػػع اإلمػػػاـ ابػػػغ السقػػػخغ لػػػع نػػػخمػػػغ خػػػبلؿ اسػػػتق

ك التزػػعيف كسػػا فعػػل اإلمػػاـ التخمػػحؼ كغيػػخه مػػغ أالحػػجيث، سػػػاء كانػػت بالترػػحيح أك التحدػػيغ 
 السحجثيغ في بياف الحكع عمى السخكؼ. 

ث رقع ككل ما كججناه في ىحا األمخ أنو حكع عمى الحجيث بالغخابة، أك التفخد كسا في حجي
ىحا عغ فقاؿ: "( 352"، أك حجيث )فقاؿ: "ىحا الحجيث غخيب مغ حجيث شعبة عغ سعيج( 32)

 ".ابغ عييشة غخيب، لع نججه إال عشجه

"ليذ عشجنا عشو غيخ ىحا ( الحؼ يجؿ عمى تفخد الخاكؼ فعقب بقػلو 1179حجيث رقع ) أك
 الحجيث، ذىب ما كتبشاه عشو".

األشياء في الفرل الخابع عشج دراسة ألفاظ التفخد  سبق لشا الكبلـ عمى مثل ىحه كقج
 كالغخابة.

قاؿ أبػ بكخ: ىكحا (، 1167أك حكسو بخصأ الخكاية كترحيحيا كسا في حجيث رقع )
، كىحا ما بيشو في الحجيث الحؼ يميو رقع كإنسا ىػ إف هللا يحب الخفق في األمخ كمو ،طمَّ قاؿ، كغَ 

 ليحا الدشج، كعقب عمييا بقػلو كىػ الرحيح.  (، حيث بيَّغ الخكاية الرحيحة 1168)

أك حكسو بالخفع أك الػقف لمخاكية كىحا الحكع قج تكخر مشو في أكثخ مغ مكاف، كقج درسشا 
ىحا األمخ كبيشاه في الفرل الدادس مغ ىحه الخسالة باألمثمة التصبيقية في بياف عمل األحاديث؛ 

 سػاء كانت في الستغ أك اإلسشاد.

قاؿ ابغ السقخغ: ذكختو ألبي عخكبة فقاؿ: حجثشاه (  446لسثاؿ حجيث رقع)كعمى سبيل ا
 .بشجار عغ أبي عامخ مػقػًفا



 

 
 
 
 
 

 ادسالفرل الدَ 
الرشاعة الحجيثية في عمل األسانيج 

. كالستػف في معجع ابغ السقخئ 
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 كشخؽ معخفتيا تعخيف العمة لغة كاصصالحاا  السبحث األكؿ3

 

 كفيو ثبلثة مصالب:

 
 مب األكؿ3 العمة لغة.السص

 
ا.  السصمب الثاني3 العمة اصصالحا

 
 السصمب الثالث3 شخؽ معخفة العمة. 
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 تسييج
يعػػج  معجػػع اإلمػػاـ ابػػغ السقػػخغ مػػغ السرػػشفات الحجيثيػػة السيسػػة فػػي عمػػع العمػػل، فيػػػ مػػغ 

كالدػػػػؤاالت عػػػػغ أئسػػػػة العمػػػػل ، ة، كالشقػػػػػالتعمَّػػػػالكتػػػػب األصػػػػمية التػػػػي ىػػػػي مطػػػػاف لؤلحاديػػػػث السُ 
 جيابحتيع. ك 

فػػي تعميقاتػػو عمػػى الخكايػػات التػػي  مػػغ خػػبلؿ اسػػتقخاء أحاديثػػو، أك مػػغ الشطػػخ كضيػػخ ذلػػظ
ركاىا بأسػانيجه أك نقػل تعميقػات شػيػخو أك مػغ فػػقيع مػغ رجػاؿ اإلسػشاد عمػى األحاديػث كسػا مػّخ 

 معشا في مباحث الخسالة كفرػليا.

ػضػحة لمعمػة؛ ال ُبػجَّ مػغ تعخيػف كقبل الجخػؿ في مبحث العمل؛ كبياف أنػاعو، كالقػخائغ الس
 العمة مغ حيث الم غة كاالصصبلح.
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 السصمب األكؿ3 العمة لغة
 ،القػػػـ إبميػػع َيُعم ػنيػػا َعػػبلًّ كَعَمػػبلً  "عػػلّ "الَعَمػػُل: الذػػخبة الثانيػػة، كالفعػػل:  "،لّ قػػاؿ الخميػػل: "عػػ
 .(2)، كالعميل السخيسوجث يذغل صاحبو عغ كجي: العمة حَ ، كقاؿ(1)كاإلبُل َتُعل  نفديا َعَمبلً 

( العيغ كالبلـ أصػػؿ ثبلثػة صػحيحة: َعػكأما ابغ فارس فقاؿ: : العػيغ كالػبلـ أصػػؿ لَّ )علَّ
ٌر أك تكخيخ، كاآلخخ: عائق يعػؽ، كالثالث: ضعف في الذيء  .(3)ثبلثة صحيحة: أحجىا تكخ 

، أؼَيِعل السخض، َعلَّ بالكدخ " العمة :الفيخكز آبادؼقاؿ  ض، كصػاحبيا مْعَتػلٌّ خِ َمػ: كاْعَتلَّ
 .(4)كالُسَتَكِمسػَف يقػلػَنيا، كال نقػؿ معمػؿ، فيػ عميل

ػْخِب ِتباعػاً " كقاؿ أيًزا: ػْخُب َبْعػَج الذ  ػْخَبُة الثانيػُة، أك الذ  َعػلَّ َيِعػل  ، الَعػل  كالَعَمػُل محخَّكػًة: الذَّ
 .(5)"كأَعم ػا: َعمَّْت إِبُمُيع ،كَيُعل  كَعمَُّو َيِعم و كيُعم ُو َعبلًّ كَعَمبًل كأَعمَّوُ 

العمة: الحجث يذغل صاحبو عغ حاجتو، كأف تمػظ العمػة صػارت شػغبل قاؿ ابغ مشطػر: ك 
 .(6)ؿ"مشعو عغ شغمو األك  ثانياً 

كبيحا يتزح أف أقخب السعاني المغػية لسعشى العمة في اصصبلح السحػجثيغ ىػػ: السػخض؛ 
ف ذلػػظ يسشػػع مػػغ إكتذػػف الشاقػػج فيػػو عمػػة قادحػػة فػػاذا إالحػػجيث الػػحؼ ضػػاىخه الرػػحة  كذلػػظ ألفَّ 

 الحكع برحتو.

عتخض الشػػكؼ عمػى ا  كقجل كالسعمػؿ(، كالسعمّ  فطيخت تدسية الحجيث الحؼ بو عمة)بالسعلّ 
 .(7)"ىػ لحغ"كقاؿ: ، تدسيتو بػالسعمػؿ

 ف التدػسية بػػالسعمػؿإ؛ فأيج الشػكؼ في قػلػو: )السعمل كالسعمػؿ(الديػشي التدسيتيغ ردكقج 
ثػع اعتػخض عمػى التدػسية ، الخباعي ال يػأتي عمػى مفعػػؿ اسع السفعػؿ مغ أعلّ  لحغ، كقاؿ: ألفَّ 

ل؛ كىػ ل فسفعػؿ عمّ ما معمّ أا، ك ببلـ كاحجة؛ ألنو مفعػؿ أعمو قياسً  معلّ  األجػد فيو" ل فقاؿ:عمّ سبػ

                                                           

 (.1/88( العيغ )ج1)
 (.1/88)ج  السرجر الدابق (2)
 (.14 -4/12( معجع مقاييذ المغة )ج 3)
 (.1/1035( القامػس السحيط )ج 4)
 (.1/1035)ج  السرجر الدابق (5)
 (.11/467( لداف العخب )ج 6)
 (.1/251( تجريب الخاكؼ )ج 7)



281 

  

 .(1)يء كشغمو، كليذ ىحا الفعل بسدتعسل في كبلميعلغة بسعشى: ألياه بالذَّ 

ػاب ىػ الُسعػلّ فكاف  اسػع مفعػػؿ مػغ أعمػو: أنػدؿ بػو عمػة فيػػ معػل، يقػلػػف: ال  كىػػ الرَّ
و و ضيػخ أنَّػػألنَّػ ؛ة، كالحػجيث الػحؼ اكتذػفت فيػػو عمػة قادحػة ىػػ معػلظ هللا أؼ ال أصػابظ بعّمػأعّمػ

 .(2)مراب بتمظ العمة

،) تخجػػػع  كلػػػحلظ مػػػغ السبلحػػػع أف جسيػػػع االشػػػتقاقات المغػيػػػة ليػػػحا العمػػػع مػػػغ الفعػػػل )َعػػػلَّ
ػػعف الػػحؼ بسعشػػى العمػػة، كلػػحلظ كػػاف تعخيػػف ابػػغ فػػارس مػػغ  معانييػػا إلػػى معشػػى كاحػػج كىػػػ الزَّ

 أجسع التعاريف المغػية السطيخ لسعشى العمة.

  

                                                           

 (.44يب كالتيديخ )ص ( التقخ 1)
 (.11/471( لداف العخب)ج2)
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 اصصالحاا السصمب الثاني3 العمة 
ؼ السحجثػف العمة بتعخيفات متفقة ال مختمفػة، كإف اختمفػت فػي المفػع؛ لكشيػا مػغ حيػث عخّ 

 السعشى متفقة.

ككافقػو الشػػكؼ ، (1)ابغ الربلح بقػلو: "عبارة عغ أسباب خفية غامزٍة قادحػٍة فيػو" اخَّفيعف
 .(3)، ككحلظ قاؿ الديػشي(2)بلمة مشو"اىخ الدَّ الطَّ  أفَّ  فقاؿ: "عبارة عغ سبب غامس قادح معَ 

كيتزح لشا مغ ىحه التعاريف أف العمة بعيجة عػغ جػخح رجػاؿ اإلسػشاد، فسيػجانيا األحاديػث 
 ضاىخىا الرحة، لخفاء العمة فييا. التي

، كىػػػ السدػػتفاد (4)..."كإنسػػا يعمػػل الحػػجيث مػػغ أكجػػو لػػيذ لمجػػخح فييػػا مػػجخلقػاؿ الحػػاكع: "
 مغ تعخيف ابغ الربلح، كالشػكؼ، كالديػشي.

 بق نجج العمة تقع تحت أمخيغ ىسا:امغ خبلؿ التعخيف الد
مغ الحفاظ كثيخ  مىخفى عت، ةغامز ةب خفياسبإعبلؿ الحجيث بأ 3األمخ األكؿ

 الشقاد. جيابحة إالَّ  يجركياكالسحجثيغ، كال 

 .(5).."كىحا الشػع مغ أجميا، يتسكغ مشو أىل الحفع كالخبخة كالفيع الثاقب قاؿ الشػكؼ: "..

كىحا الحج فيو مػافقة لقػؿ الحاكع حيث ليذ لمجخح فيو مجخل، فالعمة تكثخ في حجيث 
 الثقات.

حه العمة قادحة في الحجيث، فتخخجو مغ الرحة إلى الزعف، أف تكػف ى :األمخ الثاني
 كمغ القبػؿ إلى الخد.

كىحاف األمخاف لمعمة بالسعشى الخاص فقط؛ لكغ إذا اختل أحجىسا أك كبلىسا؛ أك لع تػجج 
 عمة أصبًل، فحيشئٍح تدسى عمة بالسعشى العاـ.

في تعخيف العمة؛  قج تػسعػا فإنيع كبالشطخ إلي صشيع العمساء في إعبلؿ األحاديث
كقج  ...، فقاؿ:"فأشمقت عمى غيخ مقتزاىا الدابق، كىحا ما بيشو الشػكؼ في بياف الحجيث السعلّ 

                                                           

 ، ككل مغ جاء مغ بعج ابغ الربلح قمجه في تعخيفو لمعمة.(112( معخفة عمـػ الحجيث ) ص 1)
 (.44( التقخيب كالتيديخ) ص2)
 (.1/251( تجريب الخاكؼ )ج3)
 (.1/251( السرجر نفدو )ج4)
 (.44( التقخيب كالتيديخ) ص5)
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تصمق العمة عمى غيخ مقتزاىا الحؼ قجمشاه، ككحب الخاكؼ، كغفمتو، كسػء حفطو، كنحػىا مغ 
 .(1)"...أسباب ضعف الحجيث

كػف ضاىخة كقج تكػف خفية ، كقج تكػف كلحلظ ال يسكغ حرخ العمة؛ لتعجد أسبابيا فقج ت
 قادحة كغيخ قادحة.

 .(2) .."ك غيخ قادحة خفية أك كاضحةأأعع مغ أف تكػف قادحة قاؿ ابغ حجخ: "كالعمة 

 كلحلظ تعجدت أسباب العمة، كشسمت جخح الخكاة كىحا خبلؼ قػؿ الحاكع في بيانو لسعشى العمة.

اد شسكاالنقصاع في اإل، لزعف في الخاكؼ عمة في الخبخا فَّ إ"  :أيزاً ابغ حجخ كقاؿ 
 .(3)"كجيالة حاؿ الخاكؼ عمة في الخبخ ،عمة في الخبخ، كعشعشة السجلذ عمة في الخبخ

 يج العمة بكػنيا خفية قادحة فيػ عشجه قيج أغمبي لمعمة، فقاؿ:" كإاليكذكخ الرشعاني أف تق
 .(4)"ػف بسا ال يؤثخ في صحة الحجيثيعمػف بأشياء ضاىخة غيخ خفية كال غامزة كيعمف

 
  

                                                           

 (.44خ) ص( التقخيب كالتيدي1)
 (2/771( الشكت البغ الربلح )ج 2)
 (1/407)ج  السرجر الدابق(3)
 (27/ 2( تػضيح األفكار )ج4)
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 السصمب الَثالث3 شخؽ معخفة العمة
مغ العمساء في ىحا العمع،  لسسيَّديغإلى اإف ىحا العمع دقيق غامس لخفاء العمة؛ كيحتاج 

مجالو حجيث الثقات الجامع لذخكط الرحة مغ حيث الطاىخ، كلحلظ ال تجرؾ العمة إال  ألفَّ 
 كالفيع الجقيق. بصػؿ السجالدة كالخبخة

اعمع أف معخفة عمل الحجيث مغ أجل عمػـ الحجيث كأدقيا كأشخفيا، قاؿ ابغ الربلح: "
 .(1)"سا يزصمع بحلظ أىل الحفع كالخبخة كالفيع الثاقبكإنَّ 

؛ كلكغ جيابحة العمساء مغ السحجثيغ (2)فَسغ نطخ فيو ألكؿ كىمة ضغ أنو إلياـ ال قػاعج لو
عمييا َمغ جاء بعجىع، كال يتع الػصػؿ إلى العمة في الحجيث كإدراكيا؛ أرسػا لو القػاعج ليديخ 

 إال بعج جسع شخقو كاممة كسبخىا كتشقيحيا. 

 :(3)كيسكغ تمخيز شخؽ معخفة العمة في ثبلثة أمػر

 جسع شخؽ الحجيث السختمفة بتػسع عشج الحاجة. -1

فييا خبلؼ آخخ. كالشَّطخ تحجيج مجار الخبلؼ عمى مغ يكػف، كالشَّطخ في كل ركاية ىل  -2
 .في حاؿ ركاتيا كبمجانيع كاختراصيع بالخَّاكؼ السختمف عميو

كاة أك الجسع بيغ ركاياتيع عمى أسذ عمسية كقػاعج مشيجية مدتشبصة مغ  -3 التَّخجيح بيغ الخ 
ابقيغ فحدب، دكف نطخ إلى قػاعج السشصق كاحتساالت العقل.  صشيع عمساء العمل الدَّ

إذا أردت أف يرح لظ الحجيث فاضخب بعزو ": قػلوابغ السبارؾ، عغ ركػ الخصيب  
الباب إذا لع تجسع شخقو لع يتبيغ "قاؿ:  أنَّو عغ عمي بغ السجيشي،، كركػ أيًزا (4)"ببعس

                                                           

 (.41( مقجمة ابغ الربلح )ص 1)
( قاؿ عبج الخحسغ بغ ميجؼ: "معخفة الحجيث إلياـ، فمػ قمت لمعالع يعمل الحجيث: مغ أيغ قمت ىحا، لع يكغ  2)

لحجة في تعميمكع الحجيث؟ قاؿ: "الحجة أف تدألشي عغ حجيث لو عمة، لو حجة"، كسأؿ أبا زرعة رجل ما ا
فأذكخ عمتو ثع تقرج ابغ كارة ، يعشي دمحم بغ مدمع بغ كارة، كتدألو عشو كال تخبخه بأنظ قج سألتشي عشو، 
 فيحكخ عمتو، ثع تقرج أبا حاتع فيعممو، ثع تسيد كبلـ كل مشا عمى ذلظ الحجيث، فإف كججت بيششا خبلفا في

قاؿ: ففعل الخجل « عمتو فاعمع أف كبل مشا تكمع عمى مخاده، كإف كججت الكمسة متفقة فاعمع حقيقة ىحا العمع
 (.113فاتفقت كمستيع عميو، فقاؿ: أشيج أف ىحا العمع إلياـ.." انطخ: معخفة عمـػ الحجيث لمحاكع )ص 

 (.40( قػاعج العمل كقخائغ التخجيح )ص 3)
 (.212/ 2كآداب الدامع لمخصيب البغجادؼ )ج ( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ 4)
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 .(1)"خصؤه

كالدبيل إلى معخفة عمة الحجيث أف يجسع بيغ شخقو كيشطخ في اختبلؼ قاؿ الخصيب: "
 .(2) "حفع كمشدلتيع في اإلتقاف كالزبطكيعتبخ بسكانيع مغ ال ،ركاتو

د الخاكؼ، كبسخالفة غيخه لو، مع قخائغ دتعاف عمى إدراكيا بتفخ  كيُ كقاؿ ابغ الربلح: "
أف عمى إرساؿ في السػصػؿ، أك كقف في السخفػع، أك و العارؼ بيحا الذَّ ذلظ تشبِّ  تشزع إلى

ضشو ذلظ، فيحكع بو أك يتخدد  دخػؿ حجيث في حجيث، أك كىع كاىع بغيخ ذلظ بحيث يغمب عمى
 .(3)"فيتػقف فيو، ككل ذلظ مانع مغ الحكع برحة ما كجج ذلظ فيو

كيطيخ مغ أقػاؿ العمساء أف الكذف عغ العمة يكػف بجسع شخؽ الحجيث في السػضػع 
لسعخفة االختبلؼ الحاصل بيغ الخكايات  ؛الػاحج كسبخىا كتشقيحيا، كمعارضة بعزيا مع بعس

 ة الخكاة في الحفع كمشدلتيع في اإلتقاف كالزبط.مع اعتبار مكان

السحكػرة  الصخؽ  في ضػء دراسة تصبيقية العمل في معجع اإلماـ ابغ السقخغ كسشجرس 
 مغ بيانيا كمشاقذتيا في السبحث الثاني مغ ىحا الفرل. سابقاً 

                                                           

 (.212/ 2( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع لمخصيب البغجادؼ )ج1)
 (.295/ 2( الجامع ألخبلؽ الخاكؼ كآداب الدامع )ج2)
 (.188( مقجمة ابغ الربلح )ص 3)
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 3 أنػاع العمل في معجع ابغ السقخئ نيالسبحث الثا
 

  كفيو مصمباف:
 

 في األسانيج.  ستعمقةؿ3 العمل الالسصمب األك

 

 في الستػف.  ستعمقةالسصمب الثاني3 العمل ال
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 مقجمة
محميا كقجحيا، فالعمة تكػف غالبًا في اإلسشاد، كتكػف  تشقدع العمة إلى أقداـ باعتبار

، ا تقجح في الدشج فقط أك فيو كفي الستغ معاً ذا كقعت العمة في اإلسشاد: فإمَّ إف ؛ا في الستغأحيانً 
  :أقداـ عمة ستةَ فإف لم عميوذا كقعت العمة في الستغ، ك إا، كىكحا أك ال تقجح مصمقً 

ركاية السجلذ بالعشعة، إذا كِجج مغ شخيق  :ا، كمثالياتقع العمة في اإلسشاد كال تقجح مصمقً  -1
 أخخػ صخح فييا بالدساع.

لف الحفاظ  الثقات تقع العمة في اإلسشاد كتقجح فيو دكف الستغ، إذا غمط الخاكؼ كخا -2
 .الستقشػف 

تقع العمة في اإلسشاد كتقجح فيو كفي الستغ معا، كذلظ كأف يػجج في الحجيث إرساؿ، أك  -3
 كقف، أك إبجاؿ راك ضعيف بخاك ثقة.

تقع العمة في الستغ كال تقجح فيو كال في اإلسشاد، كل ما كقع مغ اختبلؼ ألفاظ كثيخة مغ  -4
 الجسع ُرد الجسيع الى معشى كاحج، فاف القجح يشتفي عشيسا. اذا أمكغفأحاديث الرحيحيغ؛ 

تقع العمة في الستغ كتقجح فيو دكف اإلسشاد، كىػ ركاية الحجيث عمى فيسو كالخصأ فيو مع  -5
 السخالفة في األلفاظ.

ا، ما َيخكيو راك بالسعشى الحؼ ضشو؛ كيكػف تقع العمة في الستغ كتقجح فيو كفي اإِلسشاد معً  -6
 .(1)كالسخاد بمفع الحجيث غيخ ذلظ، فِإفَّ ذلظ يدتمـد القجح في الخاكؼ فَيعمل اإِلسشادخصأ، 

، سشحاكؿ جاىجيغ بياف في معجسو كمغ خبلؿ االستقخاء ألحاديث اإلماـ ابغ السقخغ 
بقجر اإلمكاف كاالستصاعة، إف شاء هللا تصبيقية المثمة األالعمل سػاء كانت في اإلسشاد أك الستغ ب

 .تعالى

  

                                                           

 .(2/747( بترخؼ، الشكت البغ حجخ )ج  39( انطخ: عمل الجارقصشي )السقجمة ص 1)
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 األسانيجب ستعم ِّقةلسصمب األكؿ3 العمل الا
 3الػاْىع في اإلسشاد -أكلا 

 اإلبجاؿ في ركاة اإلسشاد3 -1

ْيءِ بَ ك : كالَبَجُؿ، اإلبجاؿ لغة ُيَقاؿ: َبَجٌؿ ك)ِبْجٌؿ( َكَذَبٍو َكِشْبٍو َكَمَثٍل َكِمْثٍل. ، ك غيُخه :َجُؿ الذَّ
ْيء ِبَغْيِخه  .(1)َكَأْبَجَؿ الذَّ

يء عغ حالو، كاألصل في اإلبجاؿ كاألصل في التبجيل تغييخ الذَّ طػر: "...قاؿ ابغ مش 
 .(2)..."جعل شيء مكاف شيء آخخ

لع أقع لو عمى تعخيف، لكغ ىػ إبجاؿ راك مكاف راك في الدشج أك كمسة مكاف  اصصالحاا3
 كمسة أك حخؼ مكاف حخؼ كسػاء كاف امتحانًا أك سيػًا فيعج  إبجااًل.

أخبخنا أبػ الحدغ عمي بغ  (1180خخ ما أخخجو في سشج رقع )آك بخاك إبجاؿ را كمثالو
الحمبي بحمب، ثشا سػار بغ عبج هللا، ثشا السعتسخ بغ  ،(3)[خؼ ئِ اَغَز ال]عبج الحسيج بغ سميساف

سا ىػ سميساف قاؿ: سسعت سفياف، عغ معاكية بغ صالح، عغ يديج بغ ربيعة، ىكحا قاؿ، كإنَّ 
 بغ عامخ قاؿ: سسعت معاكية، يخصب عمى السشبخ يقػؿ: قاؿ ربيعة بغ يديج، عغ عبج هللا

يغِّ ": رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق ِّْيُو فِّي الج ِّ ْيخاا ُيفا  .(4)"ماْغ ُيخِّدِّ ّللَاُ بِّوِّ خا
إال مغ ىحا الػجو مغ شخيق سفياف عغ معاكية بغ  ىحا الحجيث ابغ السقخغ  يخككلع 

 اإلبجاؿ.صالح، عغ يديج بغ ربيعة، كبيغ فيو 

                                                           

 ( مادة بجؿ.30( مختار الرحاح )ص 1)
 (.11/48( لداف العخب)ج 2)
/ ب(، كالرػاب ما أثبتشاه مغ كتب 126(، ككحلظ في السخصػط )345( كقع في السصبػع العرائخؼ )ص3)

التخاجع كاألنداب، قاؿ الدسعاني: )الغزايخؼ( بفتح الغيغ كالزاد السعجستيغ كالياء السشقػشة مغ تحتيا 
( 10/51ي آخخىا الخاء، ىحه الشدبة إلى الغزارة، كىي إناء يؤكل فيو الصعاـ، األنداب )ج باثشتيغ كف

(، تاريخ اإلسبلـ 198/ 6(،السشتطع)ج 480/ 13ق، انطخ: تاريخ بغجاد )ج313كىي قرعة كبيخة. مات 
(، 11/153(  البجاية كالشياية)ج 432/ 14(، كسيخ أعبلـ الشببلء)ج 156/ 2(، كالعبخ)ج 23/457)ج 

 كما قالو الدسعاني فإف اليسدة تديل مثل قرائج كقبلئج. 
(، كبالخجػع لكتب التخاجع فإف يديج بغ ربيعة ليذ مغ تبلميح عبج هللا بغ 355( معجع ابغ السقخغ )ص4)

 عامخ.
 (.1037)حجيث رقع  (، كمدمع7312(، )71)حجيث رقع  البخارؼ  أخخجو 
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 عغربيعة بغ يديج الجمذقي، عغ عبج هللا بغ عامخ اليحربي،  الػجو األكؿ3 عغ
 ، مخفػعاا. معاكية

مغ  (78/ 1الفقيو كالستفقو )كالخصيب في  ،(3401كابغ حباف) ،(1037ركاه مدمع )
 بو. معاكية بغ صالح،عغ  شخيق زيج بغ حباب

 بو. ميجؼ، عغ معاكية بغ صالح عبج الخحسغ بغ( عغ 16910كركاه أحسج في مدشجه )

 معاكية بغ صالح،( مغ شخيق أسج بغ مػسى عغ 869كركاه الصبخاني في السعجع الكبيخ)
 بو.

 .(871)(870)الصبخاني في السعجع الكبيخ (،16921)،(16880أحسج في مدشجه ) كركاه 
 بو.ج جعفخ بغ ربيعة، عغ ربيعة بغ يديمغ شخيق  (78/ 1الفقيو كالستفقو )كالخصيب في 

 عغ ،عغ معاكية بغ صالح، عغ دمحم بغ ربيعة، عغ عبج هللا بغ عامخالػجو الثاني3 
 ، مخفػعاا. معاكية،

 .(366/ 10حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ركاه أبػ نعيع في 

 معاكية عغحسيج بغ عبج الخحسغ،  عغعغ يػنذ، عغ ابغ شياب، الػجو الثالث3  
.مخفػعاا ، 

 .(7312(، )71)صحيحو حجيث رقع  في ركاه البخارؼ 

 ؼ ىحا الحجيث مغ أكجو كثيخة، كاكتفيشا بيحه األكجو؛ ألنيا بيشت عمة اإلبجاؿ.ُرك ك 

 رجاؿ اإلسشاد3

 .السعتسخ بغ سميساف -1

 ىػ.187، مات مقب الصفيليُ  ،أبػ دمحم البرخؼ  ،معتسخ بغ سميساف التيسي
 أقػاؿ الشقاد3

كقاؿ  ،ثقة صجكؽ  :كقاؿ أبػ حاتع ،ثقة قاؿ: عيغبغ ماإسحاؽ بغ مشرػر عغ  في ركاية
  ،صجكؽ يخصئ مغ حفطو كإذا حجث مغ كتابو فيػ ثقة :خاشخبغ اكقاؿ ، كاف ثقة :بغ سعجا

 :كقاؿ العجمي ،اككاف متيقطً : عمساء األمرار، كقاؿ في كتابو بغ حباف في الثقاتاكذكخه 
و سيء نَّ إسخ بذيء فاعخضػه فإذا حجثكع السعت :يحيى بغ سعيج القصاف قاؿك  ،برخؼ ثقة
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ما كاف أحفع معتسخ بغ سميساف قل ما  :يقػؿ كقاؿ اآلجخؼ عغ أبي داكد سسعت أحسج ،الحفع
  .(1)كشا ندألو عغ شيء إال عشجه فيو شيء

 . (3)ثقة ، كقاؿ ابغ حجخ:(2)الحافعكقاؿ الحىبي: 

ق، كقيل سشة 121 ، مات سشة، القريخ(4)ؼ، أبػ شعيب اإلياديربيعة بغ يديج الجمذق -2
 .(6)"ثقة عابجكقاؿ ابغ حجخ:"  ،(5)ما رجحو الحىبي ىػ، كىػ123

 الخالصة3

فقج كافق أقػاؿ السحجثيغ السعاصخيغ لو كالجارقصشي  ؛صػابكقػؿ اإلماـ ابغ السقخغ 
 .  (7)كغيخه

قاؿ الجارقصشي: "حجَّث بو السعتسخ فػىع في إسشاده، فخكاه عغ الثػرؼ عغ معاكية عغ 
 .(8)"سا ىػ ربيعة بغ يديجبغ ربيعة، كإنَّ يديج 

كلحا كاف الػىع مغ السعتسخ في إبجاؿ اسع ىحا الخاكؼ، فتشّبو لو اإلماـ ابغ السقخغ فبيغ 
 الرػاب. 

 عشج مدمع كغيخه.كصح الحجيث بصخقو مغ غيخ ركاية السعتسخ 

قي الخحسغ الخّ حجثشا أبػ عمي دمحم بغ سعيج بغ عبج قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: " كمثاؿ آخخ3
قة، األميغ، حجثشا عبج هللا بغ دمحم بغ عيذػف، حجثشا أبػ الحافع، الذيخ، الجميل، الفاضل الثِّ 

ى " :الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ػرؼ، عغ عبج هللا بغ ديشار، عغ ابغ عسخ أفَّ قتادة، عغ ابغ جخيج، عغ الثَّ  نايا
باتِّوِّ  ، كاعاْغ ىِّ ءِّ  .(9)"عاْغ باْيعِّ اْلػالا

                                                           

 (. 227/ 10(، تيحيب التيحيب )ج253( انطخ: مذاىيخ عمساء األمرار )ص: 1)
 .(230/ 1العبخ في خبخ مغ غبخ )( 2)
 (.539تقخيب التيحيب )ص: ( 3)
يادي( 4) : بكدخ األلف كفتح الياء السشقػشة باثشتيغ مغ تحتيا كفي آخخىا الجاؿ، ىحه الشدبة الى اياد بغ ندار اإلِّ

 (.1/397بغ معج بغ عجناف. األنداب)جا
 (.3/407( تاريخ اإلسبلـ )ج 5)
 (.208( تقخيب التيحيب )ص: 6)
 (.8/193(، صحيح ابغ حباف )ج4/506( مدتخخج أبي عػانة )ج7)
 (. 7/61( عمل الجارقصشي )ج 8)
 (.=69-68(، )ص133( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)9)



291 

  

 فيحا الحجيث أخخجو ابغ السقخغ مغ كجييغ:
 .(1)مخفػًعا -رضي هللا عشيسا- عغ عبج هللا بغ عسخ ،عغ عبج هللا بغ ديشار الػجو األكؿ3

 (2614عغ عبج هللا بغ ديشار بو، كمغ شخيق مالظ الجرامي ) (20ركاه مالظ )

كسعيج بغ مشرػر  (،3200كالجرامي) (،16138عبج الخزاؽ )ك  (،6756البخارؼ) كركاه 
 ( مغ شخيق الثػرؼ بو.1/116)

 .( عغ ابغ عييشة بو31608(،)20464كركاه ابغ أبي شيبة)

 .( مغ شخيق شعبة بو3201الجرامي )ك  (،2535البخارؼ) كركاه 
 .(2)ػًعامخف،  ، عغ ابغ عسخنافع عغ عبيج هللا بغ عبج هللاعغ  الػجو الثاني3

يبلحع مغ صشيع اإلماـ ابغ السقخغ أفَّ الػجو األكؿ أخخجو في مػاضع متعجدة مغ 
ب الػجو األكؿ.  معجسو، كأما الثاني، ففي مػضعيغ فقط، ككأّنو يخيج أف يرػِّ

كالدبب في ترػيبو لمػجو األكؿ لمخصأ الػاقع في الػجو الثاني مغ جية يحيى بغ ُسميع، 
 حج مغ العمساء.كسا نّز عمى ذلظ غيخ كا

 .(3)"اس كميع عياؿ عمى عبج هللا بغ ديشار في ىحا الحجيثالشَّ "قاؿ مدمع: 

حيح عغ عبج هللا بغ ديشار، كعبج هللا بغ ديشار قج تفخد بيحا الحجيث كالرَّ ": التخمحؼقاؿ ك 
عغ ابغ عسخ، كيحيى بغ سميع أخصأ في حجيثو. حجثشا محسػد بغ غيبلف، حجثشا أبػ داكد قاؿ: 

بأنا شعبة، عغ عبج هللا بغ ديشار، ثع قاؿ شعبة: قمت لعبج هللا بغ ديشار أنت سسعتو؟ قاؿ: أن
نعع، سألو ابشو سالع قاؿ محسػد: حجثشا مؤمل، عغ شعبة نحػه، كزاد فيو: قاؿ شعبة: فمػددت لػ 

 . (4)"تخكشي حتى أقبل رأسو

غ عبج هللا بغ ديشار، كقج ركاه شعبة، كسفياف الثػرؼ، كمالظ بغ أنذ، عكقاؿ أيًزا: "

                                                                                                                                                                     

( كمغ شخيق سفياف بو، كمدمع 6756( مغ شخيق شعبة بو، كحجيث رقع)2535=ركاه البخارؼ حجيث رقع) 
 ( مغ شخيق سميساف بغ ببلؿ بو.1506ث رقع)حجي

(، 917(، حجيث رقع)201(، )ص652(، حجيث رقع)125(، )ص353( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)1)
 (.319(، )ص1048(، حجيث رقع)288(، )ص944(، حجيث رقع)273)ص

 (.373(، )ص: 1256(، رقع)122(، )ص340( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)2)
 (.1506جيث رقع)(  صحيح مدمع، ح3)
 (.182( العمل الكبيخ لمتخمحؼ )ص: 4)
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خكػ عغ شعبة قاؿ: لػددت أف عبج هللا بغ ديشار حيغ حجث بيحا الحجيث أذف لي حتى كشت كيُ 
، عغ نافعكركػ يحيى بغ سميع ىحا الحجيث، عغ عبيج هللا بغ عسخ، عغ  ،أقػـ إليو فأقبل رأسو

يع، كالرحيح عغ عبيج هللا بغ م، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كىػ كىع، كىع فيو يحيى بغ سُ  ابغ عسخ
، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ىكحا ركاه غيخ كاحج عغ عبيج  عسخ، عغ عبج هللا بغ ديشار، عغ ابغ عسخ

  .(1)"هللا بغ عسخ، كتفخد عبج هللا بغ ديشار بيحا الحجيث

، لع يخكه عغ سفياف عغ عسخك بغ ديشار إال يحيى بغ حسدةكإليو ماؿ الصبخاني فقاؿ: "
 . (2)"تفخد بو كلجه عشو، كركاه الشاس عغ سفياف، عغ عبج هللا بغ ديشار

ىحا ركاه عبيج هللا، كغيخه، عغ عبج هللا بغ ديشار، عغ  ؛ ألفَّ (3)أخصأ فيوكقاؿ الخميمي: "
 . (4)"، كليذ ىحا مغ حجيث نافع ابغ عسخ

 الد ِّيادة في ركاة اإلسشاد3 -9

حجثشا أبػ بكخ دمحم بغ عمي بغ الجاركد، بغ السقخغ: "قاؿ اإلماـ ا (917مثالو حجيث رقع)
، (5)حجثشا يحيى بغ الشزخ، حجثشا أبػ داكد، حجثشا أبػ عػانة، عغ األعسر، عغ عسخك بغ مخة

ْعُخكفاا فاكاافُِّئػهُ "، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ، عغ ابغ عسخ(6)عغ مجاىج ، فاإِّْف لاْع ماْغ أاتاى إِّلاْيُكْع ما
افاْأُتُسػهُ  َتى تاْعماُسػا أاَنُكْع قاْج كا ماْيوِّ، حا ُجكا ماا ُتكاافُِّئػُه، فاأاْثُشػا عا حجثشا دمحم بغ حسدة، حجثشا  ،(7)"تاجِّ

 ، كلع ابغ عسخ يػنذ، حجثشا أبػ داكد، حجثشا أبػ عػانة، عغ األعسر، عغ مجاىج، عغ
 .(8)"خ عسخك بغ مخة مثل حجيث األعسر عغ عسخك بغ مخة، عغ مجاىجكَ حْ يُ 

                                                           

 (.438/ 4( سشغ التخمحؼ ت شاكخ )ج1)
 (.20/ 1( السعجع األكسط )ج2)
 ( يعشي يحيى بغ ُسميع.3)
 (.386/ 1( اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث لمخميمي )ج4)
األعسر ككحا الحىبي في ق، كركػ عشو 116( فحكخ في تخجسة عسخك بغ مخة 22/233( تيحيب الكساؿ)ج5)

 ( .3/290تاريخ اإلسبلـ )ج 
 (27/228( مجاىج ىػ ابغ جبخ السكي كقيل ابغ جبيخ كاألكؿ أصح كسا قاؿ السدؼ. تيحيب الكساؿ)ج 6)
(، كقاؿ أبػ داكد في حجيث 1672( ، كأبػ داكد حجيث )216( كراه البخارؼ في األدب السفخد حجيث رقع )7)

باتفاؽ قخيب مع ركاية ابغ السقخغ، كركاه أيزا  -أؼ شيػخو -ى ىحه الخكاية( ثع اتفقػا عم5109رقع )
( كميع مغ شخيق األعسر عغ مجاىج عغ ابغ عسخ باختبلؼ في بعس 2567الشدائي حجيث رقع )

 األلفاظ.
 (.284( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)8)
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ساؽ اإلماـ ابغ السقخغ ليحا الحجيث إسشاديغ مختمفيغ زيادة كنقراًنا، ثع بيغ عقب 
يخ  اإلسشاد اآلخخ بأف الخاكؼ عسخك بغ مخة لع ُيحكخ فيو، كبسثل اإلسشاد األكؿ أخخَجو أبػ الذَّ

 . (1)األصفياني

دمحم بغ أبي عبيجة بغ و( 2)عػانة يأبشخيق  مغ ،ؼ ىحا الحجيث عغ ابغ عسخكقج ُرك 
األعسر، عغ أربعتيع عغ  (5)عسَّار بِغ ُزَرْيقٍ ك ( 4) جخيخ بغ عبج الحسيجك  ،(3)معغ، عغ أبيو

 بو مخفػًعا. مجاىج،

ىحا حجيث صحيح عمى شخط الذيخيغ" فقج تابع عسار بغ زريق عمى إقامة قاؿ الحاكع: "
، عغ (6)إلسشاد: أبػ عػانة، كجخيخ بغ عبج الحسيج، كعبج العديد بغ مدمع الَقْدَسِميىحا ا

ىحه األسانيج الستفق عمى صحتيا ال تعمل بحجيث ، ثع ذكخ الحاكع ركاياتيع فقاؿ: "(7)"األعسر
دمحم بغ أبي عبيجة بغ معغ، عغ أبيو، عغ األعسر، عغ إبخاىيع التيسي، عغ مجاىج، كعشج 

 ".إسشاد آخخ صحيح عمى شخشيسااألعسر فيو 

كلع يخخجاه لمخبلؼ الحؼ  ،يخيغا حجيث صحيح اإلسشاد عمى شخط الذَّ ذً قاؿ الحاكع: "إ
 .(8)"بيغ أصحاب األعسر فيو

كالرحيح: عغ األعسر، كقج ذكخ اإلماـ الجارقصشي االختبلؼ عمى األعسر، كقاؿ: "
 . "(9)عغ مجاىج، عغ ابغ عسخ

 ، عغ حريغ بغ عبج الخحسغ، عغ مجاىج، عغ ابغ عسخجعفخ الخازؼ  يأبمغ شخيق 
د لع يخك ىحا الحجيث عغ حريغ إال أبػ جعفخ، تفخَّ ، كعمَّق عمييا الصَّبخاني فقاؿ: "(10)مخفػًعا

                                                           

 (.16/ 3( شبقات السحجثيغ بأصبياف كالػارديغ عمييا )ج1)
 (2369(، مدتجرؾ الحاكع رقع)2359(، الدشغ الكبخػ لمشدائي رقع)2567دائي رقع)( سشغ الش2)
 (.3375( صحيح ابغ حباف رقع)3)
 (.3408( صحيح ابغ حباف رقع)4)
 (.3260(، شعب اإليساف رقع)1502( السدتجرؾ عمى الرحيحيغ لمحاكع حجيث رقع)5)
ا الـ، ىحه الشدبة إلى القداممة كىي قبيمة مغ األزد ( الَقْدَسمي: بفتح القاؼ كسكػف الديغ كفتح السيع بعجى6)

 (.10/420ندلت البرخة. األنداب )ج 
 (.572/ 1( السدتجرؾ عمى الرحيحيغ لمحاكع )ج7)
 (.2/73( السدتجرؾ )ج 8)
 (.374/ 12( عمل الجارقصشي )ج9)
 (.4031(، السعجع األكسط حجيث رقع)13480( السعجع الكبيخ لمصبخاني حجيث رقع)10)
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  .(1)سمسة بغ الفزل" ،بو

ابقة ليحا الحجيث التي سقشاىا نجج أف اإلماـ ابغ السقخغ أخخج  كبالشَّطخ في األسانيج الدَّ
كاية كاية الرحيحة، كأكج ذلظ الجارقصشي  السعمَّ  الخِّ ة التي فييا عسخك بغ مخة ثع عّقب عمييا بالخِّ

 وهللا أعمع. 

 كلعل الخكاية التي ذكخت فييا عسخك بغ مخة  ذكخىا مغ باب السديج  في مترل األسانيج.

 كقف السخفػع3 -1

مغ خبلليا كىع الخكاة  كىػ نػع مغ أنػاع العمل، حيث إفَّ كقف السخفػع عمة إسشادية يطيخ
 في ركاية الحجيث.

اّتبع اإلماـ ابغ السقخغ مشيًجا كاضًحا في األحاديث السػقػفة التي حقَّيا الخفع، حيث يحكخ 
ػاب فييا الخَّفع. كاية السػقػفة، ُثعَّ يعقب عمييا مبيًشا أفَّ الرَّ  الخِّ

 ،(2)مج بغ أبي الثَّ أبػ بكخ بغ عبج هللاحيث أكقف شيُخو  (129مثالو سشج حجيث رقع )ك
ُب الَشارِّ لا" : أبي أمامة حجيث ػاارُِّج كِّالا إلى ىاىشا  :قاؿ أبػ بكخف ، كبيَّغ أفَّ كقفيا عمة،(3)"خا

مغ  دمحم بغ سعيج اْلَحخَّاِني  الحافعُثعَّ ساؽ إسشاًدا آخخ عغ شيٍخ آخخ كىػ  يخ،حجثشا ىحا الذَّ 
 يث أبي ُأمامة مخفػًعا.حج

كمسَّا يعزج ذلظ أنَّو أخخج أيًزا ىحا الحجيث في مػضع آخخ مخفػًعا عغ شيخيغ مغ 
 .(4)دمحم بغ عبج هللا، كإسساعيل بغ اليدع شيػخو كىسا

كاية مغ سؤاؿ أبي غالب ألبي أمامة   أنَّو قاؿ: ككحلظ ما ركاه التخمحؼ  كغيخه عقب الخِّ
َتْيِغ َأْك َثبَلًثا َأْك َأْرَبًعا َحتَّى َعجَّ  ْغ َرُسػِؿ هللِا َأْنَت َسِسْعَتُو مِ " َقاَؿ: َلْػ َلْع َأْسَسْعُو ِإالَّ َمخًَّة َأْك َمخَّ

                                                           

 (.221/ 4(  السعجع األكسط )ج1)
ىػ، كاألكؿ 323ىػ، كقيل: 322( دمحم بغ أحسج بغ دمحم بغ عبج هللا بغ أبي الثَّمج، أبػ بكخ الكاتب، تػفي سشة 2)

 أصػب كسا ذكخ ذلظ الخصيب. قاؿ عشو الحىبي: ثقة.
، الثقات مسغ لع (345/ 13(، السشتطع في تاريخ السمػؾ كاألمع )ج191/ 2انطخ تخجستو: تاريخ بغجاد )ج

 (.463/ 7(، تاريخ اإلسبلـ )ج150/ 8يقع في الكتب الدتة )
 .(91( سبق تخخيجو )ص 3)
 (.125-124(، )ص349( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)4)
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ْثُتُكُسػهُ   .(1)"َسْبًعا َما َحجَّ

كايات كميا كانت  ح برشيعو ىحا ركاية الخَّفع، كبالشطخ في الخِّ كلعلَّ اإلماـ ابغ السقخغ ُيخجِّ
 ما ذكخه اإلماـ ابغ السقخغ في مػضع كاحج عغ شيخو... عغ أبي أمامة مػقػفة. مخفػعة إال

ح ركاية الخفع عمى الػقف، كىحا ما بيشو الجارقصشي  أبي غالب عغ أبي أمامة  عغكُتخجِّ
 (2)مخفػًعا كىػ السحفػظ. 

ػالاةا إِّذاا ُأقِّيساتِّ الَرالا " : أبي ىخيخة حجيثَ  : أخخج اإلماـ ابغ السقخغ كمثاؿ آخخ ُة فاػالا صا
ْكُتػباةُ   . (3)كمخًة مػقػًفا مخفػًعامخًة  ،"إَِّل اْلسا

كايات السػجػدة في السعجع؛ كالسخفػع  (،51) (،40(، )22)حجيث رقعفانطخ  ىػ أغمب الخِّ
 .(376، في حجيث رقع)السػقػؼ ركاه مخة كاحجةً ك (، 770) (،553)

 كقج اختمف العمساء في التخجيح عمى قػليغ3

 .(4)تخجيح الخَّفع عمى الػقف؛ كمّسغ نزَّ عميو اإلماـ التَّخمحؼ األكؿ3 القػؿ

ركػ حساد بغ زيج، عغ عسخك بغ ديشار، عغ عصاء بغ يدار، عغ أبي التخمحؼ: " قاؿ
و، كقاؿ: أيػب الدختياني، كزياد بغ سعج، كزكخيا بغ إسحاؽ، ودمحم بغ جحادة، ىخيخة، كلع يخفعْ 

ا عغ عسخك بغ ديشار، عغ عصاء بغ يدار، عغ أبي كْ كَ غ مدمع رَ ككرقاء بغ عسخ، كإسساعيل ب
ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. كركػ عبج هللا بغ عياش بغ عباس القتباني، عغ أبيو، عغ أبي سمسة، 

 .(5)"سخفػع أصحالك عغ أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

فػػع كالقػػػؿ الَثػػاني3 ابػػغ ، كمسػػغ ذىػػب إليػػو أبػػػ حػػاتع، كالخميمػػي، ك تػػخجيح الػقػػف عمػػى الخَّ

                                                           

(، كالتخمحؼ حجيث 10/152(، كعبج الخزاؽ في مدشجه )ج 2/154( ركاه الحسيجؼ في مدشجه )ج 1)
(، كحّدشو، كبيغ اسع أبي غالب )حدكر(، كالرحابي أبي ُأمامة صجؼ بغ عجبلف، كالسعجع 3000رقع)

 (.7660(، كالصبخاني في األكسط حجيث رقع )33الكبيخ حجيث رقع )
 (.268/ 12( عمل الجارقصشي )ج2)
 .(90( سبق تخخيجو )ص 3)
 (: "كالحجيث السخفػع أصح  عشجنا".282/ 2( قاؿ التخمحؼ في سششو )ج4)
كالعسل عمى ىحا عشج بعس أىل  ( كقاؿ:...421انطخ تعميق التخمحؼ في سششو عمى ىحا الحجيث رقع )( 5)

كبو يقػؿ سفياف  ،ة أف ال يرمي الخجل إال السكتػبةالعمع مغ أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كغيخىع: إذا أقيست الربل
 (3/283. سشغ التخمحؼ)ج الثػرؼ، كابغ السبارؾ، كالذافعي، كأحسج، كإسحاؽ
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 .  (1)القيدخاني

كيغ، عغ إبخاىيع بغ إسساعيل ألت أبي عغ حجيث ركاه الفزل بغ دُ قاؿ ابغ أبي حاتع: "س
بَلُة، َفبَل " بغ مجسع، عغ الدىخؼ، عغ عصاء بغ يدار، عغ أبي ىخيخة؛ قاؿ:ا ِإَذا ُأِقيَسِت الرَّ

 ".َصبَلَة ِإالَّ اْلَسْكُتػَبةُ 

بغ افقاؿ: ىحا خصأ؛ إنسا ىػ: إبخاىيع بغ إسساعيل، عغ عسخك بغ ديشار، عغ عصاء 
  مػقػؼ. ؛ؼ؛ كىحا الرحيحدِ اكرْ رَ يدار، عغ أبي ىخيخة. ليذ لمدىخؼ معشى؛ كحا ركاه الجَ 

فقاؿ: ىػ خصأ؛ إنسا ىػ  هللا بغ مػسى، عغ إبخاىيع بغ إسساعيل. و عبيجقيل: قج رفعَ 
 .(2)"مػقػؼ

كايات عمى فيحا ال حجيث أخخجو اإلماـ ابغ السقخغ بخكاياتو الستعجدة، كمجار أغمب الخِّ
 ، كاخُتمف عشو: (3)عسخك بغ ديشار

فخكاه أباف بغ يديج، كإبخاىيع بغ إسساعيل بغ مجسع، كمدمع بغ خالج الدِّنجي، كالخميل بغ 
كميع  غ الرباحالسثشى بمخة، كعبج العديد بغ حريغ، كمصخ الػراؽ، كنػح بغ أبي مخيع، ك 

 مخفػًعا.

 عشو مػقػًفا. ػزؼ إبخاىيع بغ يديج الخَ كركاه 

 كأخخجو اإلماـ ابغ السقخغ مغ كجػٍه أخخػ أيزًا عغ غيخ عسخك بغ ديشار مشيا: 

 .(4)مخفػًعا عغ أبي مالظ األشجعي كالخبيع بغ الدساف عغ عصاء عغ أبي ىخيخة 

ف، عغ جعفخ بغ دمحم، عغ أبيو، عغ عبج هللا بغ ميسػ كمغ كجٍو أخخ أيًزا مغ ركاية 
عياش بغ عباس ، ككحا أخخجيا مغ كجٍو آخخ مغ ركاية عبج هللا بغ (5)مخفػًعا  جابخ

                                                           

حيح َأنَّو مػُقػؼ عمى أبي ىخيخة89( قاؿ في معخفة التحكخة )ص: 1) فع َكالرَّ  ". (: "ىػ مذيػر ِبالخَّ
 (. 127/ 2( عمل الحجيث البغ أبي حاتع )ج2)
ث عسخك ركاه عشو الجع الغفيخ. حمية األكلياء كشبقات األصفياء ( قاؿ أبػ نعيع: صحيح مذيػر مغ حجي3)

 (.138/ 8)ج
 (.232-231(، )ص770(  معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع)4)
 (.375(، )ص 1258( معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع )5)
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 .(2)مخفػًعا  ، عغ أبيو، عغ أبي سمسة، عغ أبي ىخيخة(1)انيبَ تْ القِ 

شيع يخيج بياف اختبلؼ الخفع كالػقف في ركايات ىحا الحجيث، كإخخاج ككأنَّو  في ىحا الرَّ
كاة عمى رفعيا، وهللا أعمع.  ركايات الخفع ُيػمئ مغ بعيج إلى تخجيحيا عمى الػقف؛ ألفَّ أغمب الخ 

كقج أعلَّ الجارقصشي ىحا الحجيث مغ غيخ الص خؽ التي أخخجيا اإلماـ ابغ السقخغ في 
 فخكاه أيػب مف عشو؛يخكيو عسخك بغ ديشار، كاختُ معجسو كبيغ اختبلَؼ الخفع كالػقف فقاؿ: "

مف عشو في رفعو، فخفعو حساد بغ زيج، عغ أيػب مغ الدختياني، عغ عسخك بغ ديشار، كاختُ 
 ركاية يديج بغ ىاركف عشو.

 ا.، رككه عغ أيػب مخفػعً (3)افقَ خِ بْ كتابعو معسخ، كأبػ حسدة الدكخؼ، كداكد بغ الدِ 

ػ بكخ بغ أبي ، عغ ابغ عمية، عغ أيػب، ككقفو أب(4)ْخُجَسانيلتَ اككحلظ ركاه فتح بغ ىذاـ 
 شيبة، عغ ابغ عمية.

ككحلظ ركاه شعبة، كىذاـ بغ حداف، كيديج بغ زريع، كعبج الػارث بغ سعيج، كعبج 
 ا.الػىاب الثقفي، عغ أيػب مػقػفً 

كركاه دمحم بغ جحادة، كزياد بغ سعج، ككرقاء بغ عسخ، كابغ ثػباف، كمقاتل، كمعقل، 
فقاؿ أبػ عاصع عغ زكخيا بغ إسحاؽ،  عشو؛كمخزكؽ، كأبػ بكخ، كزكخيا بغ إسحاؽ، كاختمف 

 .(5)"، ككميع رفعو عغ عسخك بغ ديشار، عغ سميساف بغ يدار، عغ أبي ىخيخة

غ عسخك بغ ديشار كركاه شعبة عغ كرقاء عمى رفعو عكالحفاظ يجسعػف كقاؿ الخميمي: "
اء، ا كمدمع أخخجو في صحيحو مغ حجيث شعبة عغ كرقبغ عسخ عغ عسخك بغ ديشار مخفػعً ا

                                                           

كفي آخخىا  : بكدخ القاؼ كسكػف التاء السشقػشة باثشتيغ مغ فػقيا كبعجىا باء مشقػشة بػاحجةالقِّْتبااني( 1)
(، معجع 337 -10/336الشػف، قتباف مػضع بعجف مغ ببلد اليسغ؛ كإلييا ُيشدب. األنداب )ج 

 (.3/52البمجاف)ج
(، قاؿ الصبخاني: لع يخك ىحا الحجيث عغ أبي سمسة إال 1277( حجيث قع )386(  معجع ابغ السقخغ )ص 2)

 (.286/ 8)جعياش، كال ركاه عشو إال ابشو عبج هللا ". السعجع األكسط 
بكدخ الداؼ كسكػف الباء السػحجة ككدخ الخاء كفتح القاؼ كبعج األلف نػف، ىحه الشدبة إلى  الدِّْبخِّقااني3( 3)

 (.2/58الدبخقاف كىػ اسع لبعس أججاد السشتدب إليو )األنداب ج 
األلف كفي آخخىا الشػف، بفتح التاء كضع الجيع بيشيسا الخاء الداكشة كالسيع السفتػحة بعجىا التاْخُجسااني3 ( 4)

 (.3/33)ج األنداب
 (.83/ 11( عمل الجارقصشي )ج5)
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 .(1)"كالبخارؼ لع يخخجو ليحا االختبلؼ

كىحا الحجيث اآلنف الحكخ بسجسػع شخقو في السعجع عغ عسخك بغ ديشار كميا ضعيف؛ 
لزعف ركاتيا، كلكشيا صحت مغ شخؽ أخخػ مخفػعة عشج اإلماـ مدمع كالتخمحؼ كابغ خديسة 

بغ ديشار بو يسا عغ عسخك كرقاء بغ عسخ كزكخيا بغ إسحاؽ كمي كابغ حباف مغ شخيق
 .(2)مخفػًعا

كيسكغ السيل إلى أفَّ ىحا الحجيَث مخفػع؛ ألفَّ أكثخ الخكاة عمى رفعو، كىحا ما قالو سميع 
 ، وهللا أعمع.(3)أسج؛ كعمَّل قػلو بأف الخفع زيادة كزيادة الثقة مقبػلة

 رفع السػقػؼ3 -1

ماـ ابغ السقخغ كىحا لػف آخخ مغ ألػاف العمل التي تكػف في اإلسشاد، حيث ذكخ اإل
 نساذج في معجسو مشيا:

حجثشا  ،حجثشا أبػ إسحاؽ أحسج بغ الحدغ بغ ىاركف الجيشػرؼ : "(4)قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ 
أبػ إسساعيل التخمحؼ، حجثشا عثساف بغ سعيج السخؼ، حجثشا مدعػد، عغ سعج بغ إبخاىيع، عغ 

ْػـا اْلُجُسعاةِّ " :قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أبي عبيجة بغ عبج هللا، عغ عبج هللا َشةِّ اْلُغْدُل يا قاؿ  "مِّغا الدُّ
عيع في كتابي فخأػ ىحا الحجيث كذكخ عثساف بغ سعيج بخيخ، : نطخ أبػ نُ التخمحؼ أبػ إسساعيل

 ."(5) ا، ىحا قػؿ عبج هللاكقاؿ: ىحا ليذ مخفػعً 

                                                           

 (.499/ 2( اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث لمخميمي )ج1)
(، كابغ 866(، رقع)865(، كالشدائي حجيث رقع)421(، كالتخمحؼ حجيث رقع)710( ركاه مدمع حجيث رقع)2)

 (،2193(، كابغ حباف حجيث رقع)1123خديسة حجيث رقع)
(: "كقج اختمف عمى عسخك بغ ديشار في 909/ 2( قاؿ سميع أسج: معمًقا عمى الحجيث في سشغ الجارمي )ج3)

 رفعو ككقفو كلكغ مغ رفعو ثقة كالخفع زيادة كزيادة الثقة مقبػلة". 
 (.399(، حجيث رقع )136( معجع ابغ السقخغ) ص 4)
(، كابغ األعخابي 5020حا ابغ أبي شيبة حجيث رقع)(، كك5316( ركاه عبج الخزاؽ في مرشفو حجيث رقع)5)

 ( مغ شخؽ عغ مدعخ، عغ كبخة، عغ ىساـ بغ الحارث، عغ ابغ مدعػد مػقػًفا.342حجيث رقع)
(، كأبػ داكد الصيالدي في 202(، كالحارث في مدشجه حجيث رقع)5316كركاه ابغ الجعج، حجيث رقع)

 بخة، عغ ىساـ قاؿ: قاؿ عبج هللا مػقػًفا.(  مغ شخيق السدعػدؼ، عغ ك 391مدشجه حجيث رقع)
( في مدشجييسا مغ شخيق مدعخ، كالسدعػدؼ، بو  875(، كالذاشي حجيث رقع)1932كالبدار حجيث رقع)

 مػقػًفا.=
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ح الػقف عمى الخَّ   فع، كذلظ ألمػر عجة:  لعلَّ اإلماـ ابغ السقخغ برشيعو ىحا يخجِّ

 نقل كبلـ أبي إسساعيل التخمحؼ في بياف خصأ رفعو. إنو-1

 . (1)"مقبػؿقاؿ عشو ابغ حجخ: " السخؼ  عثساف بغ سعيجكفي اإلسشاد  -2

، كعثساف بغ سعيج السخؼ، (2)فَّ معطع مغ ركاه لع يخفْعػه إال إسحاؽ بغ ُزَريق الخَّْسَعْيشيإ -3
يق عغ إبخاىيع، كالسغيخة رَ ػرؼ إال إسحاؽ بغ زُ و أحج مغ أصحاب الثَّ لع يخفعْ قاؿ أبػ ُنعيع: "

  .(4)بغ عبج الخحسغ" كركاه شعبة، كمدعخ، كالسدعػدؼ عغ كبخة ،عشو (3)قبلببغ سِ ا

كبشاًء عمى ما سبق نخجح ركاية الػقف عمى ركاية الخفع، لزعف السغيخة بغ سقبلب، كرد  
غ قػؿ عبج هللا بغ مدعػد، ككحلظ ابغ ُزريق لع يتزح حالو، إال أبػ ُنعيع لخكاية الخفع، كإثباتيا م

 ما جاء ذكخه في ثقات ابغ حباف.

                                                                                                                                                                     

=قاؿ البدار: "كىحا الحجيث قج ركؼ عغ السدعػدؼ، كعغ مدعخ مغ كجػه كلكغ َذَكْخَناُه مغ حجيث شعبة". 
 (.315/ 5مدشج البدار )ج

( مغ شخيق سفياف الثػرؼ، عغ كبخة بغ عبج الخحسغ، بو، 10501كركاه الصبخاني في الكبيخ حجيث رقع)     
 مػقػًفا.

 (.383( تقخيب التيحيب )ص: 1)
بفتح الخاء السذّجدة، كسكػف الديغ السيسمة، كفتح العيغ السيسمة، كسكػف الياء السشقػشة مغ  الَخْسعاْيشي3 (2)

دبو إلى رأس العيغ: مجيشة كبيخة مذيػرة مغ مجف الجديخة بيغ حخاف كنريبيغ، كبيا تحت باثشتيغ، كنػف. ن
، كي ليدتخنج ، عيػف كثيخة تدقي بداتيشيا، ثع ترب في نيخ الخابػر. انطخ "بمجاف الخبلفة الذخقية"

 (.125) ص ـ،1985ق، 2،1405متخجسو: بذيخ فخنديذ، كػركيذ عػاد، بيخكت، مؤسدة الخسالة، ط 
 (.8/121ق )ج 259ابغ حباف في الثقات مات  كذكخه

(، كاختمفت فيو أقػاؿ الشقاد: فقاؿ أبػ زرعة: 5/202ق، تاريخ اإلسبلـ )ج 202( السغيخة بغ سقبلب تػفي 3)
(، كقاؿ ابغ عجؼ: 8/224ىػ جدؼ ليذ بو بأس، كقاؿ أبػ حاتع: صالح الحجيث. الجخح كالتعجيل)ج 

(، كضعفو الجارقصشي. لداف السيداف 8/83امل في ضعفاء الخجاؿ)ج عامة ما يخكيو ال يتابع عميو، الك
( كحخر السدألة السعمسي فقاؿ: 4/163(، قاؿ الحىبي: حخاني مشكخ الحجيث. ميداف االعتجاؿ)ج 6/78)ج

الخاكؼ الحؼ يصعغ فيو محجثػ بمجه شعًشا شجيًجا ال يديجه ثشاء بعس الغخباء عميو إال كىًشا؛ ألف ذلظ ُيْذعخ 
كاف يتعسج التخميط، فتديغ لبعس الغخباء كاستقبمو بأحاديث مدتقيسة فطغ أف ذلظ شأنو مصمًقا فأثشى  بأنو

 عميو، كعخؼ أىل بمجه حقيقة حالو.
كىحه حاؿ السغيخة ىحا، فإنو جدرؼ أسقصو محجثػ الجديخة. فقاؿ أبػ جعفخ الُشفيمي: "لع يكغ مؤتسًشا" انطخ: 

 (.601/ 1يخ الشقاد )جالشكت الجياد السشتخبة مغ كبلـ ش
 (.178/ 4( حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ج4)
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شيع عشجه أف ركاية الػقف أرجح مغ الخفع.  فُيفيع مغ ىحا الرَّ
 3الَتجليذ في اإلسشاد -ثانياا

و، و مشغ لقيو ما لع يدسعْ عسَّ  ىػ أف يخكؼَ " 3(1)السذيػر عشج أىل الحجيث أفَّ التجليذ
  .(2)"و قج لقيو كسسعو مشوا أنَّ و، مػىسً غ عاصخه كلع يمقْ و مشو، أك عسَّ و سسعَ ا أنَّ مػىسً 

حجثشا أبػ عمي دمحم بغ أبي ىخيخة ثشا عبج هللا بغ عسخ، : "(3)قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ  مثالو3
عغ أنذ ىخؼ أبػ دمحم، ثشا أزىخ بغ سعج، كحساد بغ مدعجة، عغ حسيج الصػيل، حجثشا يديج الد  

ْبجا الَخْحساغِّ ْبغا عاْػؼٍّ  ، بغ مالظا اؿا3  رأى،  أاَف عا ، فاقا ماْيوِّ أاثاخ ُصْفخاةٍّ، فاقِّيلا لاُو فِّي ذالِّظا عا
ا؟ قااؿا3 ْقتايا ْع أاْصجا َكْجُت اْمخاأاةا، فاقِّيلا3 بِّكا ْزفا ناػااةٍّ مِّْغ ذاىابٍّ " تادا  .(4)"كا

سخ، ثشا عبج الخحسغ بغ ميجؼ، ثشا سفياف حجثشا حدغ، ثشا عبج هللا بغ عكقاؿ أيًزا: 
 .مثمو (5)-رضي هللا عشيسا-الثػرؼ، عغ حسيج، عغ أنذ، عغ عبج الخحسغ بغ عػؼ، 

ففي إسشاد ىحا الحجيث حسيج الصػيل كىػ مغ السجلديغ كقج عشعغ، كعّجه ابغ حجخ مغ 

                                                           

( قاؿ العخاقي: "ما ذكخه السرشف في حج التجليذ ىػ السذيػر بيغ أىل الحجيث". التقييج كاإليزاح شخح 1)
 (.98مقجمة ابغ الربلح )ص: 

 (.157( مقجمة ابغ الربلح )ص: 2)
 (.846رقع ) (، حجيث251-250( معجع ابغ السقخغ) ص 3)
، كحجيث رقع (، مغ شخيق زىيخ بغ معاكية عغ حسيج الصػيل عغ أنذ 2049( ركاه البخارؼ حجيث رقع )4)

(، 5072(، )3937( مغ شخيق إسساعيل بغ جعفخ عغ حسيج الصػيل بو، كحجيث رقع)3781(،) 2293)
بغ أنذ عغ حسيج ( مغ شخيق مالظ 5153( مغ شخيق سفياف الثػرؼ عغ حسيج بو، كحجيث رقع)5167)

( 1427( مغ شخيق يحيى بغ سعيج القصاف عغ حسيج بو، كمدمع حجيث رقع)6082بو، كحجيث رقع)
( مغ 2109بو، كأبػ داكد حجيث رقع) بصخؽ متعجدة، كمشيا شخيق شعبة، عغ قتادة، كحسيج، عغ أنذ 

خيق إسساعيل بغ إبخاىيع ( مغ ش1933بو، كالتخمحؼ حجيث رقع  ) شخيق ثابت اْلُبَشاِنيِّ كحسيج عغ أنذ
(، فتابع حسيج متابعة ناقرة فكانت عغ حساد بغ 1094بو، كحجيث رقع ) قاؿ: حجثشا حسيج، عغ أنذ 

 .    زيج، عغ ثابت، عغ أنذ 
قاؿ البدار: "كىحا الحجيث قج ركاه غيخ كاحج عغ ثابت، كحسيج عغ أنذ، أفَّ عبج الخحسغ بغ عػؼ، كقاال 

 (.217/ 3لخحسغ بغ عػؼ". مدشج البدار )جىحيغ عغ أنذ، عغ عبج ا
كقاؿ أبػ نعيع: "ركاه يحيى بغ سعيج، كالميث بغ سعج، كإسساعيل بغ جعفخ، كمعتسخ بغ سميساف، كعجؼ 
ابغ الفزل، كيحيى بغ دمحم بغ قيذ، كيديج بغ ىاركف، كأزىخ بغ سعج في آخخيغ، عغ حسيج كركاه ثابت 

 (.1250/ 3عغ أنذ مثمو". معخفة الرحابة )ج
 ( في السخصػط عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كقج زعع السحقق أف الشاسخ ضخب عميو، وهللا أعمع بالرػاب.5)
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مخفػًعا فيو صّخح  ، كركػ ابغ السقخغ ىحا الحجيث بإسشاد آخخ(1)السختبة الثالثة مغ السجلديغ
ساع، فقاؿ:  حجثشا أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ أباف القاضي الصبخؼ، ثشا دمحم حسيج الصػيل بالدَّ

ِ بغ أيػب الخازؼ، ثشا ابغ كثيخ، ثشا سفياف، عغ حسيج قاؿ: سسعت أندً ا ا يقػؿ: َرَأػ َرُسػُؿ ّللاَّ
 .(2).. الحجيث"ُصْفَخةً   َعَمى َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػؼٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

كىشا تطيخ صشاعة اإلماـ ابغ السقخغ الحجيثية حيث أخخجو في مػاضع مختمفة، كعغ 
شيػٍخ عجة، كذكخ الستابعات لو، ُثع أخخجو بإسشاد آخخ نفى فيو عمة التجليذ، حيث بيَّغ سساع 

 .حسيج مغ أنذ 
 3الضصخاب في اإلسشاد -ثالثاا

تبلؼ أسانيج الحجيث الػاحج اترااًل كإرسااًل، أك كرفًعا ككقًفا  مغ السعمػـ أف الحكع في اخ
ال يشجرج تحت قاعجة كمية، فقج ُيخّجح االتراؿ، كقج ُيخجح اإلرساؿ، ككحا اختبلؼ الخفع 
كاية، كقػة الحفع، كاألكثخ ركاة، كما شابو ذلظ، كسا  كالػقف؛ كذلظ بحدب القخائغ السحتفة بالخِّ

 ة.ىػ معخكؼ عشج أىل الرشع

كفي السقابل قج تدتػؼ السخجحات أك تشعجـ في األسانيج، فبل يسكغ تخجيح أؼ مشيا عمى 
 اآلخخ فيبقى االضصخاب فييا باقيًّا.

 كيسكغ عخض األمثمة التصبيقية في السعجع عمى الشحػ التالي:
 اختالؼ التراؿ كاإلرساؿ1-3

ى بغ سيل بغ عبج الحسيج حجثشا أبػ عسخاف مػس" 3(3)قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ مثالو3    
ْػنِّيُّ  ببغجاد، حجثشا عبج الػاحج بغ غياث، حجثشا قدعة بغ سػيج، عغ عبيج هللا، عغ الدىخؼ،  اْلجا

، تاْخُكُو ماا لا " رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: عغ عمي بغ حديغ، عغ أبيو، أفَّ  ِّ اْلساْخءِّ ْغ ُحْدغِّ إِّْسالا مِّ

                                                           

إف معطع حجيثو عشو بػاسصة ثابت كقتادة  :( حسيج الصػيل صاحب أنذ مذيػر كثيخ التجليذ عشو حتى قيل1)
ع كبالتحجيث في أحاديث كثيخة في بالدسا ككصفو بالتجليذ الشدائي كغيخه، كقج كقع ترخيحو عغ أنذ

( السختبة الثالثة مغ أكثخ مغ 38البخارؼ كغيخه. تعخيف أىل التقجيذ بسخاتب السػصػفيغ بالتجليذ )ص 
 (.13التجليذ فمع يحتج األئسة مغ أحاديثيع إال بسا صخحػا فيو بالدساع )ص 

 (.1207( معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع)2)
 (.1301، حجيث رقع )(394) ص  السرجر الدابق(3)
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  .(1)"ياْعشِّيوِّ 

، وهللا رأيت ىحا الحجيث عغ عبج الػاحج عشج غيخه، عغ عمي بغ الحديغ ببل أبيو مخسبًل 
 .(2)"أعمع

ح بيشيسا، كلكغ الطَّاىخ مغ  أثبت اإلماـ ابغ السقخغ ىشا االختبلؼ بيغ الخكايتيغ، كلع يخجِّ
 ية السّترمة عمى السخسمة كجعميا ىي األصل، وهللا أعمع.صشيعو أنَّو قجـ الخكا

ػاب ىػ اإلرساؿ كسا صّػبو أكثخ العمساء، كالبخارؼ، كالتخمحؼ كأبي نعيع، كابغ عبج  كالرَّ
 ، وهللا أعمع.(3)البخ، كالبييقي

عغ الدىخؼ عغ أبي سمسة عغ أبي  :كىحا أصح بانقصاعو، كقاؿ بعزيعقاؿ البخارؼ: "
 . (4)"إال عغ عمي بغ حديغ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بي ملسو هيلع هللا ىلص، كال يرح  عغ الش  ىخيخة

كاحج مغ أصحاب الدىخّؼ عغ الدىخّؼ عغ  .كىكحا ركػ غيخُ .". :قاؿ التخمحؼ  في سششوك 
سمسة  ىحا عشجنا أصّح مغ حجيث أبيك عمي بغ الحديغ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص نحػ حجيث مالظ مخسبًل، 

                                                           

(، عغ الدىخؼ عغ عمي بغ الحديغ مخسبًل، كمغ شخيق مالظ التخمحؼ في 684( مػشأ مالظ حجيث رقع)1)
( مغ شخيق سفياف الثػرؼ، عغ 249/ 8(. حمية األكلياء كشبقات األصفياء )2318سششو حجيث رقع)

 جعفخ بغ دمحم، عغ أبيو، عغ عمي بغ الحديغ مخسبًل.
/ 8لع يخك ىحا الحجيث عغ عبيج هللا بغ عسخ إال قدعة بغ سػيج". السعجع األكسط )جقاؿ الصبخاني: "

بي (، سؤاالت األجخؼ أل116(، كقدعة بغ سػيج: ضعيف، كليذ بحاؾ. الزعفاء الرغيخ )ص 202
(، كقاؿ العقيمي: "كركاه أبػ ىساـ دمحم بغ محبب الجالؿ عغ 2/231( كالسعجع الرغيخ)ج257داكد ص 

الدىخؼ، عغ عمي بغ الحديغ، عغ أبيو، عغ ججه، عغ الشبي عميو الدبلـ نحػه، قاؿ  العسخؼ، عغ
األكزاعي، عغ قخة، عغ الدىخؼ، عغ أبي سمسة، عغ أبي ىخيخة، قالو أحسج بغ عيدى السرخؼ عغ بذخ 

بغ بكخ، كقالو عباس البيخكتي عغ أبيو، كركاه مبذخ بغ إسساعيل عغ األكزاعي، عغ الدىخؼ، عغ أبي ا
بيحا. كركاه بقية، عغ األكزاعي،  -عميو الدبلـ-، عغ الشبي  سة، كسميساف بغ يدار، عغ أبي ىخيخةسم

عغ الدىخؼ، عغ أبي سمسة كلع يحكخ سميساف بغ يدار، كلع يحكخا في حجيثيسا جسيعا قخة، كركاه عبج 
بيحا كالرحيح  -عميو الدبلـ-عغ الشبي  الخزاؽ بغ عسخ عغ الدىخؼ، عغ أبي سمسة، عغ أبي ىخيخة

  (، ىحا كقج صحح العقيمي ركاية مالظ السخسمة، وهللا أعمع.9/ 2حجيث مالظ". الزعفاء الكبيخ )ج
ا، كقج حجث بو غيخ أبي حاتع عغ قبيرة عغ سفياف عغ  قاؿ الخميمي: "نرخ بغ مداحع ضعفو الحفاظ ججًّ

 (.572/ 2ء الحجيث )جعبج هللا بغ ديشار عغ ابغ عسخ عمى الرػاب". اإلرشاد في معخفة عمسا
 (.294( )ص 1301( معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع)2)
 (.18(، األربعػف الرغخػ حجيث رقع)10314(، )4633( شعب اإليساف حجيث رقع )3)
 (.220/ 4( التاريخ الكبيخ لمبخارؼ بحػاشي السصبػع )ج4)
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 ."(1) ، كعمي بغ حديغ لع يجرؾ عمي بغ أبي شالب عغ أبي ىخيخة

، كقاؿ أيًزا: (2)"اختمف عمى الدىخؼ فيو عمى أقاكيل، كصػابو مخسلكقاؿ أبػ ُنعيع: " 
كقج ركػ يػسف  ؛فيسا أرػ  بغ أسباط د بو يػسف، تفخّ بغ دمحم  غخيب عغ الثػرؼ، عغ جعفخ"

 . (3)"، كالرحيح عمي بغ الحديغ ي شالبعمي بغ أب ،مكاف عمي بغ الحديغ

ركاه ابغ السبارؾ عغ ابغ عييشة عغ زياد بغ سعج عغ الدىخؼ عغ كقاؿ ابغ عبج البخ: "
كال مجخل لدعيج بغ السديب في  ،كأما عبج الجبار فقج أخصأ فيو كأعزل ،عمي بغ حديغ مخسبًل 

 :كال يرح فيو عغ الدىخؼ إال إسشاداف ،ىحا الحجيث

 .ا ركاه مالظ كمغ تابعو كىع أكثخ أصحاب الدىخؼ عغ عمي بغ حديغ مخسبًل م 3أحجىسا

عغ الدىخؼ عغ أبي سمسة عغ أبي ىخيخة (4)ما ركاه األكزاعي عغ ُقخَُّة بُغ َحْيَػِئْيلَ  3كاآلخخ
ج عخَّ كما عجا ىحيغ اإلسشاديغ فخصأ ال يُ  ،كالسخسل عغ عمي بغ حديغ أشيخ كأكثخ، امدشجً 
 . (5)"عميو

 الؼ الَخفع كالػقف3اخت -9

حجثشا أبػ جعفخ دمحم بغ أحسج بغ "قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: ( 11حجيث رقع)مثالو في 
اش، ممي ثشا عيدى بغ يػنذ الفاخػرؼ، حجثشا ضسخة حجثشا إسساعيل بغ عيّ الخَّ  (6)ؼ خِ قَ إبخاىيع العَ 

 .(7)"ُذناافِّ مِّغا الَخْأسِّ ألُ ا"اؿ: عغ يحيى بغ سعيج، عغ نافع، عغ ابغ عسخ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ق
حجثشا سمسة بغ قتيبة، حجثشا أبػ عسيخ بغ الشحاس، حجثشا ( فقاؿ: "35كأخخج عقبو حجيث )

 ."اضسخة، حجثشا إسساعيل، عغ يحيى، عغ نافع، عغ ابغ عسخ مثمو مػقػفً 

ب أؼ الخكايتيغ عمى األخخػ،  -رحسو هللا تعالى-كىشا يطيخ لشا كعادتو  أنو لع يرػِّ

                                                           

 (.2318( سشغ التخمحؼ، عقب حجيث رقع)1)
 (.671/ 2ج( معخفة الرحابة ألبي نعيع )2)
 (.249/ 8( حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ج3)
(4. ، أبػ دمحم الِسْرخؼ   ( ىػ: قخة بغ عبج الخحسغ بغ َحيػئيل السَعاِفِخؼ 
 (.198/ 9( التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني كاألسانيج )ج5)
ة إلى العقخ، كضشي أنيا قخية مغ ( بفتح العيغ السيسمة كالقاؼ السفتػحة أيزا كفي آخخىا الخاء، ىحه الشدب6)

 (، قمت: ىي بمجة عاقخ اآلف لسعخفتي بيا. 9/337قخػ الخممة. األنداب )ج 
( مغ 445 -444(، كابغ ماجو حجيث رقع )37(، كالتخمحؼ حجيث رقع )134( ركاه أبػ داكد حجيث قع )7)

 . غيخ شخيق ابغ السقخغ مغ حجيث أبي أمامة 
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كيطيخ مغ صشيعو ىحا أنَّو أيًزا أراد إضيار االختبلؼ الحاصل في ركايات الحجيث الػاحج عغ 
شيػخو، مخًة بالخفع، كمخة أخخػ بالػقف، كلعلَّ صشيعو ىحا قج يذابو صشيع اإلماـ الجارقصشي في 

، وهللا (1)صشي صخح بتخجيح ركاية الػقف عمى الخفعسششو في إيخاد الخكاية إال أف اإلماـ الجارق
 أعمع.

بغ افيحا الحجيث ركاه اإلماـ ابغ السقخغ عغ شيخيغ مغ شيػخو؛ كىسا أبػ جعفخ دمحم 
أحسج الَعَقخؼ، كسمسة بغ قتيبة كميع مغ شخيق ضسخة عغ إسساعيل عغ يحيى بغ سعيج عغ 

مػقػفًا، حيث أكرد اإلماـ ابغ السقخغ  نافع عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا، مخة مخفػعًا كمخة
 الخكاية السخفػعة أكاًل كعّقب عمييا بالخكاية السػقػفة، ليجلل عمى كجػد عمة في ىحا الحجيث.

 فسجار ىحا الحجيث عمى ضسخة عغ إسساعيل بغ عياش يخكيو عغ يحيى بغ سعيج بو.

 ة الخفع أك الػقف عشجه.كسشتخجع لمخكاة الحيغ عمييع مجار اإلسشاد لبياف أييسا أصح ركاي

ىػ( كقيل 202)الفمدصيشي أبػ عبج هللا أصمو دمذقي مات سشةبغ ربيعة الخممي َضْسَخُة  -1
 .(2)في فمدصيغ ق(182)

 أقػاؿ الشقاد3

، كابغ معيغ (3)كثقو ابغ سعج فقاؿ: "ثقة مأمػنًا خيخًا لع يكغ ىشاؾ أفزل مشو"
السأمػنيغ صالح الحجيث، لع يكغ بالذاـ رجل  مغ الثقاتصالح  رجل، كقاؿ أحسج: "(4)كالعجمي

، قاؿ الرفجؼ: (7)، كقاؿ الحىبي: "مذيػر ما فيو مغسد(6)، كقاؿ أبػ حاتع: "صالح"(5)يذبيو

                                                           

 ، كما بعجه(.321(، حجيث رقع)169/ 1)ج(  انطخ: سشغ الجارقصشي 1)
(، 4/467(، الجخح كالتعجيل)ج 4/337(، التاريخ الكبيخ )ج 7/471( انطخ تخجستو: الصبقات الكبخػ )ج 2)

 -13/316( تيحيب الكساؿ )ج 414-24/404(، تاريخ دمذق )ج 324/ 8الثقات البغ حباف)ج
(، العبخ)ج 1/510(، الكاشف )ج 260 -1/259(، تحكخة الحفاظ )ج5/93(،  تاريخ اإلسبلـ )ج 320

(، تقخيب التيحيب )ص 16/212(، الػافي بالػفيات)ج  38 -7/37(، إكساؿ تيحيب الكساؿ)1/264
280.) 

 (.7/471( الصبقات الكبخػ )ج 3)
 (.473(، تاريخ الثقات )ص 135( تاريخ ابغ معيغ ركاية الجارمي)ص 4)
 (.4/467( الجخح كالتعجيل )ج 5)
 (.4/467)ج  جر الدابقالسر (6)
 (.4/467)ج  السرجر الدابق (7)
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 .(2)"صجكؽ ييع قميبًل ، كقاؿ ابغ حجخ: "(1)"ثقة إال أّنو لو غمصات"
 .كسا قاؿ الرفجؼ ثقة لو غمصات كالخالصة فيو

 ىػ(.264تػفي ) أبػ مػسى الخممي الجخار ،(3)الفاخػرؼ عيدى بغ يػنذ بغ أباف  -2

 أقػاؿ الشقاد3

ا كاف راِكيً ، كذكخه ابغ حباف فقاؿ: "(5)ال بأس بو، كقاؿ الشَّدائي: (4)صجكؽ قاؿ أبػ حاتع: 
، كقاؿ أيًزا: (7)ومغ مذيخة الشدائي كابغ ماج، كقاؿ الحىبي: ثقة (6)"لزسخة ُربَسا َأخَصأ

 .(9)مات بعج السأتيغصجكؽ ربسا أخصأ مغ ، كقاؿ ابغ حجخ: (8)عسخقة، السالسحجث، الثِّ 

 صجكؽ ربسا أخصأ كسا قاؿ ابغ حجخ. الخالصة3

 ىػ(.182أك  181، تػفي )، أبػ عتبة الحسرى(10)يدشْ بغ سميع العَ  إسساعيل بغ عياش -3
 أقػاؿ الشقاد3

عغ غيخ أىل  يػثق فيسا ركػ عغ أصحابو أىل الذاـ فأما ما ركػ " قاؿ ابغ السجيشي:
  .(11)"الذاـ ففيو ضعف

َفحدغ ِرَكاَيتو َعغ الذامييغ َكَقاَؿ ُىَػ فييع أحدغ َحاال ِمسَّا كفي ركاية ألحسج بغ حشبل: "
  .(12)"ركػ َعغ اْلَسَجِنييغ َكَغيخىع

                                                           

 (.16/212( الػافي بالػفيات )ج 1)
 (.280( تقخيب التيحيب )ص 2)
 (.495/ 8( ندبة إلى بيع الفاخػر. ذكخه ابغ حباف في الثقات )ج3)
 (.292/ 6( الجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع )ج4)
 (.67( مذيخة الشدائي )ص: 5)
 (.495 /8( الثقات )ج6)
 (.328/ 3( ميداف االعتجاؿ )ج7)
 (. 363/ 12( سيخ أعبلـ الشببلء )ج8)
 (.441( تقخيب التيحيب )ص: 9)
: بفتح العيغ السيسمة كسكػف الشػف كفي آخخىا سيغ ميسمة، ىحه الشدبة إلى عشذ، كىػ عشذ بغ العاْشدي( 10)

 (.395/ 9مالظ، كىػ مغ مححج في اليسغ. األنداب لمدسعاني )ج
 (.161سؤاالت ابغ أبي شيبة البغ السجيشي )ص:  (11)
 (.104( العمل كمعخفة الخجاؿ ألحسج ركاية السخكذؼ كغيخه )ص: 12)
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ما حجث عغ  :سألت أحسج عغ إسساعيل بغ عياش فقاؿكفي سؤاالت أبي داكد: "
  .(1)"فأما حجيث غيخىع عشجه مشاكيخ ،عنع :الذامييغ قاؿ :مذايخيع قمت

  .(2)"صجكؽ إال أنو غمط في حجيث الحجازييغ، كالعخاقييغ"قاؿ أبػ زرعة: 

مشكخ الحجيث عغ أىل كقاؿ أيًزا: "، (3)"ما ركػ عغ الذامييغ فيػ أصحقاؿ البخارؼ: "
و شبو از كأنَّ حجيثو عغ أىل العخاؽ كأىل الحج، كفي مػضع آخخ قاؿ: "(4)"الحجاز، كأىل العخاؽ

  .(5)"ال شيء كال يعخؼ لو أصل

  .(6)"إذا حجث عغ غيخ أىل الذاـ اضصخب، كأخصأكقاؿ العقيمي: "

، كقاؿ (8)"عالع الذامييغ، ك"(7)"ماـ محجث الذاـ كمفتي أىل حسزاإل كقاؿ الحىبي:"
اـ ُمْزَصخب ججاً أ ىل حسز َصُجكؽ ِفي َحِجيث أ َعالع أيًزا: " ىل أ ِفي َحِجيث  ىل الذَّ

 . (10)"مات كلع يخمف مثمو عالع أىل الذاـ." .(9)"الحجاز

 .(11)"في غيخىع مخمطٌ  ،صجكؽ في ركايتو عغ أىل بمجهكقاؿ ابغ حجخ: "

 ثقة في ركايتو عغ أىل بمجه يعشي الذامييغ، كمخمط في ركايتو عغ غيخىع. الخالصة3

ىحا الحجيث لقيدخاني: "كىشا ال بج مغ البحث عغ حكع ركاية الخفع ليحا الحجيث قاؿ ابغ ا
 . (12)ل"غيخ ضسخة، كال عغ يحيى غيخ إسساعي لث بو عغ إسساعيلع يحجِّ 

كىػ متعقب بكبلـ الجارقصشي حيث إّنو لع يتفّخد بو ضسخة بغ ربيعة، فأكرد الجارقصشي في 

                                                           

 (.264( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحسج )ص: 1)
 (.847/ 3( الزعفاء ألبي زرعة الخازؼ في أجػبتو عمى أسئمة البخذعي )ج2)
 (369/ 1( التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج3)
 (.58لعمل الكبيخ لمتخمحؼ )ص ( ا4)
 (.219)ص  السرجر الدابق(5)
 (.88/ 1( الزعفاء الكبيخ لمعقيمي )ج6)
 (.215/ 1( العبخ في خبخ مغ غبخ )ج7)
 (248/ 1( الكاشف )ج8)
 (85/ 1( السغشي في الزعفاء )ج9)
 (. 240/ 1( ميداف االعتجاؿ )ج10)
 (.109( تقخيب التيحيب )ص: 11)
 (.1075/ 2ج(  ذخيخة الحفاظ )12)
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 يخكيو يحيى بغ سعيج األنرارؼ، كاختمف عشو؛عممو الصخؽ كقارف بيشيا فقاؿ: "

عياش، عغ يحيى بغ سعيج، عغ نافع، عغ ابغ عسخ، عغ الشبي فخكاه إسساعيل بغ 
 ملسو هيلع هللا ىلص ككحلظ ركاه ضسخة بغ ربيعة، كالقاسع بغ يحيى، عشو.

كركاه عباد بغ العػاـ، عغ يحيى بغ سعيج، عغ نافع، عغ ابغ عسخ أنو كاف يسدح أذنيو 
 مع كجيو، كىػ الرحيح.

بغ إسساعيل، عغ أسامة بغ زيج، عغ نافع،  كركاه يحيى بغ العخياف اليخكؼ، عغ حاتع
حجثشاه ابغ صاعج، قاؿ: حجثشا الجخاح  "األذناف مغ الخأس"عغ ابغ عسخ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: 

كالرػاب  ،بغ العخياف، كىػ عع أحسج كمعاذ ابشي نججة، كىػ كىع ثشا يحيىبغ مخمج، قاؿ: حجا
 غ أسامة الفيخؼ، عغ ابغ عسخ، قػلو غيخ مخفػع.عغ أسامة بغ زيج الميثي، عغ ىبلؿ ب

، خؼ، عغ عبج الخزاؽ، عغ العسخؼ، عغ نافع، عغ ابغ عسخكؼ عغ ابغ أبي الدَّ كرُ 
 ا.مخفػعً 

 . (1)"اكالرحيح عغ عبج الخزاؽ مػقػفً 

كقج ُركؼ ىحا الحجيث مغ شخؽ مخفػعة كميا ضعيفة مغ حجيث أبي ىخيخة
، كأبي (2)

أمامة
، كابغ عباس(3)

(4) ، 

                                                           

 (.12/346( عمل الجارقصشي ) ج 1)
 (.339( ركاه الجارقصشي في سششو حجيث رقع)2)
(، 339(، كالجارقصشي في سششو حجيث رقع)445(، ابغ ماجو حجيث رقع)134( ركاه أبػ داكد حجيث رقع)3)

(347( ،)352( ،)353( ،)354(،)357(،)361( ،)415.) 
اف بغ حخب: األذناف مغ الخأس، إنَّسا ىػ قػؿ أبي أمامة، فسغ (: "قاؿ سميس361قاؿ الجارقصشي عقب )

 قاؿ غيخ ىحا فقج بجؿ، أك كمسة قاليا سميساف أؼ أخصأ".
ه ركاية ابغ السيتجؼ (، كابغ شاىيغ في جدء334(، )333(، )331( ركاه الجارقصشي في سششو حجيث رقع)4)

جث بو عشو غشجر كقيل: الخبيع بغ بجر. قاؿ ابغ شاىيغ: "تفخد بيحا الحجيث ابغ جخيج ح (.341)ص: 
: "قاؿ الباغشجؼ قاؿ أبػ كامل: لع أكتب عغ غشجر إال ىحا الحجيث الػاحج أفادني عشو عبج هللا كقاؿ أيزاً 

 بغ سمسة".ا
كقاؿ ابغ القيدخاني: ركاه أحسج بغ بكخ البالدي: عغ دمحم بغ مرعب القخقداني، عغ إسخائيل، عغ جابخ، 

باس. كىحا يعخؼ بأحسج ىحا، كقج حجث بو عشو عبج هللا بغ سميساف، كأحسج يخكؼ عغ عصاء، عغ ابغ ع
 (298/ 1عغ الثقات أحاديث مشاكيخ. ذخيخة الحفاظ )ج
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 .، كغيخىع، (2)كأسساء بشت يديج ،(1)كأبي مػسى

 -رضي هللا عشيسا -كبتتبع معجع اإلماـ ابغ السقخغ نجج أنَّو أخخجو مػقػًفا عغ ابغ عسخ
 في مػضعيغ مغ غيخ شخيق إسساعيل بغ عياش، كلع يشبِّو عمى كجػد االختبلؼ في الخفع.

: فمقيت إسساعيل فدألتو فقاؿ: حجثشي قاؿ يحيىأيًزا فقاؿ:  (534: رقع )السػضع األكؿ
عبج العديد ثشا أحسج ثشا عبيج هللا بغ سعيج ثشا عسي ثشا أبي عغ ابغ إسحاؽ عغ نافع عغ ابغ 

سااألُ ا"ا قاؿ: مػقػفً  عسخ ماْييِّ ُحػا عا  ".ُذناافِّ مِّغا الَخْأسِّ فااْمدا

حجثشا أحسج بغ معاكية، ثشا سميساف بغ داكد القداز ( قاؿ: "612في حجيث رقع) خخ3كاآل
: أخبخني عغ قاؿ رجل البغ عسخ ،الخازؼ، ثشا أبػ داكد ثشا دمحم بغ مدمع حجثشي ججؼ

، كاإِّذاا تاػا "األذنيغ، أىسا مغ الخأس قاؿ:  َخُخُىساا مِّغا الَخْأسِّ ُمؤا ْجوِّ كا َجُمُيساا مِّغا اْلػا ْل ُمقا َضْأتا فااْغدِّ
َخخاُىساا ْح ُمؤا ، فااْمدا ظا ْحتا راْأسا َجماُيساا، كاإِّذاا مادا  ".ُمقا

كلعلَّ اإلماـ ابغ السقخغ ىشا يسيل إلى تخجيح ركاية الػقف عمى الخَّفع كأف ركاية الخفع 
ػلة ليشة، كىع، كال سيسا أف الجارقصشي في الدشغ كاف يعمِّق عمى كل ركايات الخفع كيبيغ أنَّيا معم

 ثع يعقب عمييا فيخجح الػقف عمى الخفع.

كقج رجح البييقي ركايات الػقف؛ لزعف ركاتيا كدخػؿ الذظ فييا كسا ىػ مبيغ في 

                                                           

 (.4084(، كالصبخاني في األكسط)356(، )355( ركاه الجارقصشي في سششو حجيث رقع)1)
عمي بغ زياد، كال يخكػ عغ أبي مػسى قاؿ الصبخاني: لع يخك ىحا الحجيث عغ األشعث إال عمي، تفخد بو: 

 إال بيحا اإلسشاد"
فيو أشعث بغ سػار، قاؿ العقيمي في تخجستو بعج أف ساؽ الحجيث: "ال يتابع عميو، كاألسانيج في ىحا 

 (.31/ 1الباب ليشة. الزعفاء الكبيخ لمعقيمي )ج
غ األشعث، عغ الحدغ، قاؿ الجارقصشي: "رفعو عمي بغ جعفخ األحسخ، عغ عبج الخحيع بغ سميساف، ع

ػاب مػقػؼ". عمل الجارقصشي )ج  (.250/ 7عغ أبي مػسى، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كالرَّ
( أكردىا الجارقصشي في عممو، ك"سئل عغ حجيث شيخ بغ حػشب، عغ أسساء بشت يديج، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، 2)

تمف عشو؛ حجث بو دمحم بغ عبج الخحيع الذساخي، كاف األذناف مغ الخأس. فقاؿ: يخكيو حساد بغ زيج، كاخ
بالذاـ، كلع يكغ مخضيا عغ سميساف بغ حخب، عغ حساد بغ زيج، عغ أباف بغ تغمب، عغ شيخ، عغ 
أسساء بشت يديج، كالسحفػظ عغ حساد بغ زيج، عغ سشاف بغ ربيعة، عغ شيخ، عغ أبي أمامة. عمل 

 (.305/ 15الجارقصشي )ج
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 . (1)الدشغ الكبخػ، كالخبلفيات
حجثشا أبػ الصيب أحسج بغ عبيج هللا بغ ( قاؿ اإلماـ السقخغ: "446حجيث رقع)كمثاؿ آخخ 

سيل بغ صالح، ثشا أبػ عامخ العقجؼ، ثشا سفياف الثػرؼ، عغ يحيى بغ صاحب الجارمي ثشا 
، عغ أبي ىخيخة  ُث، " :رفعو األعسر، عغ أبي حاـز ْميا ماى راْأسِّ قامِّيبٍّ يا ْمبٍّ عا َخ بِّكا ُجالا ما أاَف را

ى لاوُ  قاى لاُو فاُغفِّخا لاوُ  فاشاداعا ُخَفُو فااْستاقا قاؿ ابغ السقخغ: ذكختو ألبي عخكبة فقاؿ: حجثشاه  .(2)"فادا
 ا.بشجار عغ أبي عامخ مػقػفً 

نبلحع عمى السثاؿ كجػد االختبلؼ بيغ الخكايتيغ في الخفع كالػقف، كلعل صشيع اإلماـ 
ظ أنَّو ذكخ السخفػعة ثع عقب عمييا بخكاية الػقف ابغ السقخغ ىشا يخجح ركاية الخفع؛ كذل

 أخخجيسا في صحيحييسا بالخفع، وهللا أعمع.  اً مخترخة، كألف اإلماـ البخارؼ كمدمس
ثشا أبػ العباس أحسج بغ عبج هللا بغ دمحم بغ حجَّ قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "كمثاؿ آخخ3 

قاؿ:   غ أبي صالح، عغ أبي ىخيخةالشعساف ثشا أبػ ربيعة، ثشا أبػ عػانة، عغ األعسر، ع
  .(3)"الَدائُِّحػفا الَرائُِّسػفا "بي ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ الشَّ 

                                                           

/ 1(، الخبلفيات بيغ اإلماميغ الذافعي كأبي حشيفة كأصحابو )ج108/ 1لكبخػ لمبييقي )ج( انطخ: الدشغ ا1)
144 .) 

( مغ شخيق أبي 2244(، كمدمع حجيث رقع)6009(، )2466(، )2363(،)173( ركاه البخارؼ حجيث رقع)2)
 مخفػًعا. صالح الدساف عغ أبي ىخيخة 

 (.189-188(، )599( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)3)
( عغ حريغ، 1851(، حجيث رقع)131/ 2أخخجو السخشج باهلل الذجخؼ في تختيب األمالي الخسيدية )

 مخفػًعا.  عغ األعسر، عغ أبي صالح، عغ أبي ىخيخة 
( مغ شخيق حكيع بغ خحاـ أبػ سسيخ قاؿ: حجثشا األعسر عغ 317/ 1أخخجو العقيمي الزعفاء الكبيخ )

 .مخفػًعا أبي صالح عغ أبي ىخيخة 
 مػقػًفا.   قاؿ العقيمي: كىحا يخكػ عغ أبي ىخيخة 

 (.1486/ 3كقاؿ ابغ القيدخاني: كال أعمع رفع ىحا الحجيث عغ األعسر غيخ حكيع ىحا. ذخيخة الحفاظ )ج
( مغ شخيق سفياف 3303(، كالبييقي في الذعب حجيث رقع)3288كركاه الحاكع في السدتجرؾ حجيث رقع)

 مخفػًعا. شار، عغ عبيج بغ عسيخ، عغ أبي ىخيخة ابغ عييشة، عغ عسخك بغ دي
قاؿ البييقي: ركؼ بيحا اإلسشاد، مػصػال، كالسحفػظ، عغ ابغ عييشة، عغ عسخك عغ عبيج بغ عسيخ، عغ 

 (.220/ 4قاؿ ابغ كثيخ: ىحا مخسل جيج. )ج (.200/ 5مخسبل." شعب اإليساف )ج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
( مغ شخيق إسخائيل، عغ األعسر، عغ أبي صالح، عغ 17288جيث رقع)أخخجو الصبخؼ في تفديخه ح

 (.220/ 4قاؿ ابغ كثيخ في تفديخه: كىحا السػقػؼ أصح. )ج مػقػًفا. أبي ىخيخة 
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حجثشاه ابغ مشجه إبخاىيع حجثشا ابغ الشعساف بيحا الحجيث ثشا أبػ ربيعة، مخة فقاؿ: " 
 .(1)"اا، كمخة مخفػعً مػقػفً 

ماـ ابغ السقخغ أخخج ىحا الحجيث عغ شيخو أبي العباس أحسج بغ الشعساف نبلحع أفَّ اإل
مخفػًعا بجكف كاسصة، كساؽ لو إسشاًدا آخخ بػاسصة إبخاىيع بغ مشجة، كأشار إلى أنو مخكؼ تارة 

 مػقػًفا كأخخػ مخفػًعا.

ىػ حجيث يخكيو " كلخز اإلماـ الجارقصشي شخؽ ىحا الحجيث كبيغ الخبلؼ فيو، فقاؿ:
 ، كاختمف عشو؛عسر، عغ أبي صالح، عغ أبي ىخيخةاأل

، عغ اـ، عغ األعسر، عغ أبي صالح، عغ أبي ىخيخةحَ فقاؿ أبػ سسيخ حكيع بغ خِ 
 .الشبي

 و أبػ عػانة مغ ركاية أبي ربيعة، عشو.كتابعَ 

حجثشاه جعفخ بغ أحسج السؤذف السمقب بالبارد، حجثشا عبج هللا بغ الشعساف، حجثشا أبػ ربيعة 
 ا.شجً مد

 ."(2) ، عغ أبي ىخيخةاحيح عغ األعسر مػقػفً كالرَّ 

لع يخفعو أحج مغ أصحاب الثػرؼ إال إسحاؽ بغ زريق عغ إبخاىيع، قاؿ أبػ نعيع: "
 .(3)"كالسغيخة بغ سقبلب عشو. كركاه شعبة، كمدعخ، كالسدعػدؼ عغ كبخة

بشاء عميو يتزح أف ح الخكاية السػقػفة العقيمي كالجارقصشي كابغ كثيخ، ك رجّ  3الخالصة
 السػقػؼ أصح، وهللا أعمع.

  

                                                           

 (.189(، )660( معجع ابغ السقخغ حجيث رقع)1)
 (.206/ 8( عمل الجارقصشي )ج2)
 (.178/ 4( حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ج3)
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 3دفع عمة النقصاع في اإلسشاد -رابعاا 
حجثشا أحسج بغ زكخيا، ثشا أبػ بكخ إسساعيل بغ إسحاؽ " مثالو3 قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ3

بغ إبخاىيع بغ ميخاف الثقفي الشيدابػرؼ سشة اثشتيغ كتدعيغ ثشا عبيج هللا بغ عسخ، ثشا أبػ أمية ا
 ،(1)بغ يعمىا

عغ عمي بغ زيج بغ ججعاف قاؿ: قاؿ رجل لعسخك بغ العاص:  (2)اككاف قج أدرؾ نافعً 
الِّقِّ أ: "صف لي األمرار قاؿ اُىْع لِّْمخا ْخُمػؽِّ كاأاْعرا ِّ أاْشػاُع الَشاسِّ لِّْمسا ، كاأاْىُل مِّْرخا ْىُل الَذا

ا، ُدُىْع فِّييا ازِّ أاْسخاُع الَشاسِّ إِّلاى اْلفِّْتشاةِّ كاأاْعجا جا ُقُيْع كِّبااراا، كاأاْىُل اْلحِّ غااراا كاأاْحسا كاأاْىُل  أاْكياُدُيْع صِّ
ْشوُ  ُىْع مِّ ْمعِّ كاأاْبعاجا  .(3)"اْلعِّخااؽِّ أاْشماُب الَشاسِّ لِّْمعِّ

ؾ نافًعا، كفي ر ػ أمية بغ يعمى، قيل عشو: ككاف قج أدجاء في أثشاء إسشاد ىحا الحجيث أب
إليياـ االنقصاع الحؼ قج يتػىع مغ جية أبي أمية بغ يعمى أنَّو لع يجرؾ عمي ىحا الرشيع دفع 

 بغ زيج بغ ُججعاف.ا

ق، أك 117كبقػؿ اإلماـ ابغ السقخغ أنو أدرؾ نافعًا لتقجـ كفاة نافع فكاف مػتو  سشة 
، كبتتبع ىحا الخاكؼ أبي أمية بغ يعمى البرخؼ، (5)ق131غ ججعاف ، ككفاة عمي ب(4)ق120

                                                           

خ.( ىػ 1) ، يقاؿ: اسسو إسساعيل. مجنّي معسِّ  أبػ ُأمّية بغ َيْعَمى الثَّقفي 
قاؿ البخارؼ: سكتػا عشو. كقاؿ الجارقصشي: برخؼ متخكؾ. ككحا تخكو الشَّدائي. كقاؿ ابغ عجؼ بعج أف 

. َكقاؿ ابغ َمِعيغ:  َلْيَذ ساؽ لو أحاديث: ىػ مّسغ ُيْكَتب حجيثو. كقاؿ أبػ أحسج الَحاِكُع: ليذ بالقػؼِّ
 (.1015/ 4ق. تاريخ اإلسبلـ )ج 181بذيء. كقاؿ ُشعبة: اكتبػا عشو؛ فإّنو شخيف ال يكحب مات

كقاؿ ابغ حباف: "ركػ عشو أىل العخاؽ مسغ تفّخد بالسعزبلت عغ الثِّقات حتى إذا سسعيا َمغ العمع 
غ االعتبار". صشاعتو لع يذظ أنيا مػضػعة ال يحل االحتجاج بو كال الخكاية عشو إال لمخػاص م

 (.147/ 3السجخكحيغ )ج
انطخ: الكامل في  .( كقج أثبت ركايتو عغ نافع  عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو  ابغ عجؼ في تخجستو لو2)

( كقاؿ عشو: غيخ ما ذكخت مغ الحجيث، َكىػ في جسمة الزعفاء، َكىػ مسغ  516 -1/511الزعفاء )ج 
 (.4/1015)ج يكتب حجيثو، كانطخ تخجستو في تاريخ اإلسبلـ 

 (.547( معجع ابغ السقخغ، حجيث رقع)3)
ا". مجسع الدكائج كمشبع الفػائج  قاؿ الييثسي: "ركاه الصبخاني، كفيو أبػ أمية بغ يعمى، كىػ ضعيف ججًّ

 (.268/ 10)ج
(، 4/228(، الكامل في التاريخ )ج 2/746( انطخ: اليجاية كاإلرشاد في معخفة أىل الثقة كالدجاد )ج 4)

 (.1/113ج العبخ)
 (.3/707( انطخ: تاريخ اإلسبلـ )ج 5)



312 

  

حجثشا إسساعيل بغ يعمى شيجت جشازة سالع بغ عبج هللا  قاؿ: زيج بغ حبابفشقل البخارؼ عغ 
ق فيحا مغ باب أكلى أف يكػف 107، كما داـ أبػ أمية شيج جشازة سالع سشة (1)ق 107سشة 

 غ السقخغ في غاية األىسية لجفع االنقصاع بيغ أبي أمية كنافع.أدرؾ نافعًا، فيكػف كبلـ اإلماـ اب
إبخاىيع بغ جعفخ بغ  حجثشا: "( قاؿ اإلماـ ابغ السقخئ 111كمثاؿ آخخ في حجيث رقع)

، ثشا خالج بغ خجاش، ثشا (3)از البغجادؼدَّ التدتخؼ، حجثشا دمحم بغ عمي بغ شعيب البَ  (2)[ستر دُ ]
غ الحدغ، عغ األحشف يعشي ابغ قيذ قاؿ: لسا قجـ عمي حساد بغ زيج، عغ أيػب، كيػنذ، ع

البرخة التحفت عمى سيفي آلتيو ألنرخ فمقيشي أبػ بكخة، فقاؿ: أيغ تخيج: قمت: ىحا الخجل 
 ا، فالقاتلُ سا يِّ يْ فا يْ دا بِّ  دمسافِّ ى السُ قا تا ا الْ ذا إِّ "ي سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: أنرخه، فقاؿ: ارجع، فإنَّ 

قاؿ دمحم كججت في كتابي عغ خمف قاؿ: خالفشي في ىحا سميساف بغ حخب،  "ارفي الشَ  تػؿُ كالسق
سا قاؿ حساد: كسألت أيػب كيػنذ الحجيث عسغ ىػ؟ فقاؿ: عغ األحشف عغ أبي كقاؿ: إنَّ 

فجاءني بذخ بغ عسخ بغ الحكع الدىخاني فقاؿ: أشيج أني كشت معظ يػـ سألت بكخة. قاؿ خالج: 
عشو، فحجثظ عغ أيػب كيػنذ عغ الحدغ عغ أبي بكخة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. قاؿ خالج:  حساداً 

 .كحجثشي معاكية بغ عبج الكخيع الزاؿ عغ الحدغ عغ أبي بكخ مثل حجيث حساد

 3اإلبياـ في اإلسشاد -خامداا 
الخاكؼ الحؼ ُأبيع ذكخه في الحجيث، سشًجا كمتًشا، كػركده  اسعىػ معخفة السخاد باإلبياـ3 

 بمفع رجل، أك فبلف، أك امخأة، كنحػ ذلظ، كُيعخؼ السبيع كسا نز عمى ذلظ ابغ الربلح:
 .(4)بػركده مدسى في بعس الخكايات

بغ الخميل أبػ غداف، ثشا حجثشا أبػ عخكبة، ثشا مالظ قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: " كمثالو3

                                                           

 (.1/377( التاريخ الكبيخ)ج1)
ػاب ما أثبتشاه، انطخ: إكساؿ اإلكساؿ 2) ( كقع في السصبػع دكست كلعمو التبذ عميو مغ أصل السخصػط، كالرَّ

 (.30/ 4(، تػضيح السذتبو )ج544/ 2البغ نقصة )ج
 (.543/ 2البغ نقصة )ج كُدُرست بزع الجاؿ كالخاء، إكساؿ اإلكساؿ

( قاؿ الخصيب: "دمحم بغ عمي بغ شعيب بغ عجؼ بغ ىساـ أبػ بكخ الدسدار سسع عاصع بغ عمي، كعمي 3)
 ابغ الجعج، كأبا بكخ بغ أبي األسػد، كالحكع بغ مػسى، كالحدغ بغ بذخ بغ سمع، كخالج بغ خجاش.

 قانع، كأبػ دمحم بغ ماسي. ركػ عشو إسساعيل الخصبي، كأبػ بكخ الذافعي، كعبج الباقي بغ
 (.111/ 4كقاؿ الجارقصشي: كاف ثقة. تاريخ بغجاد )ج

 (.479( مقجمة ابغ الربلح )ص: 4)



313 

  

ه، عغ عبج هللا بغ عسخك قاؿ: ، عغ دمحم بغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ججّ (1)ابغ أبي عجؼ
ْشتادُِّعُو مِّغا الَشاسِّ "قاؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ا يا ْمعا اْنتِّدااعا ده ابغ أبي جػّ  ،(2)الحجيث" ... إَِّف ّللَاا لا ياْقبُِّس اْلعِّ

 عغ دمحم كجبارة في الشدخة ىكحا قاؿ: كأسقط عخكة.  :فقاؿ .اهعجؼ كسسَّ 

ة األصبياني كغيخه، كسا حجث بو مالظ بغ الخميل الحؼ تَ سْ ث بو عغ ابغ أبي عجؼ رُ كحجّ 

                                                           

ىػ. كثقو أبػ حاتع 194( ىػ: دمحم بغ إبخاىيع بغ أبي عجؼ الدمسي، مػلى لبشي سميع، كشيتو أبػ عسخ، تػفي 1)
 (.292/ 7(، الصبقات الكبخػ )ج186/ 7حاتع )ج الخازؼ، كالشدائي، كابغ سعج. الجخح كالتعجيل البغ أبي

قاؿ البخارؼ في تخجسة دمحم بغ ِىذاـ ْبغ ُعخكة: "َعْغ ِىذاـ، َعْغ َأبيو، َعْغ َعبج هللِا ْبِغ َعسخك، َعِغ الشَّبيِّ 
 ُاَل َيقِبُس الِعمَع ... َسِسَع مشو ُمَحسج ْبغ َأبي َعِجؼ. حجيث ، و ِفي أىل الَسِجيشة". ، َقاَؿ: ِإفَّ هللَا، َعدَّ كَجلَّ

 (.256/ 1التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج
( 2673(، باختبلؼ يديخ مغ شخيق ىذاـ بغ عخكة بو، كمدمع حجيث رقع)100( ركاه البخارؼ حجيث رقع )2)

 316بمفطو، كمغ شخيق ىذاـ بغ عخكة بو، مدتخخج أبي َعػانة َيعُقػب بغ إسَحاؽ اإلسفَخاييشّي )الستػفى 
(، مغ شخيق دمحم بغ ىذاـ عغ أبيو عغ ججه عغ عبجهللا بغ عسخك مخفػًعا، جدء أبي 20/328ىػ(، )ج

 ( مغ شخيق دمحم بغ ىذاـ عغ أبيو عغ ججه بو مخفػًعا.35عخكبة بخكاية األنصاكي )ص 
، كزياد بغ لبيج: كقاؿ: "ىحا حجيث حدغ صحيح" -رضي هللا عشيا-قاؿ التخمحؼ: "كفي الباب عغ عائذة 

رضي هللا – ، كعغ عخكة، عغ عائذةالحجيث الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عبج هللا بغ عسخك كقج ركػ ىحا
 (.31/ 5، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مثل ىحا". سشغ التخمحؼ )جعشيا

كقاؿ أبػ نعيع: "ىحا حجيث صحيح ثابت مغ حجيث عخكة بغ الدبيخ ركاه عشو ابشو ىذاـ بغ عخكة، 
 (.181/ 2األكلياء كشبقات األصفياء )جكالدىخؼ، كأبػ األسػد". حمية 

كقاؿ أيزا: "ركاه جساعة مغ التابعيغ غيخ ىذاـ بغ عخكة مشيع يحيى بغ سعيج األنرارؼ، كأيػب 
كصفػاف بغ سميع، كمغ األئسة مالظ، كالثػرؼ، كشعبة كابغ سميع، كجخيج كالحساداف، كالشاس الكثيخ، كالجع 

 (.1722/ 3بي نعيع )جالغفيخ، عغ ىذاـ نحػه. معخفة الرحابة أل
كقاؿ الخميمي: "ىحا حجيث مغ األصػؿ الستفق عمييا، أخخجو البخارؼ ، عغ ابغ أبي أكيذ ، عغ مالظ، 
عغ ىذاـ بغ عخكة، كالحفاظ يجسعػف مغ ركاه عغ ىذاـ قخيًبا مغ ستسائة نفذ، كقج ركاه الدىخؼ ، كيحيى 

بغ عسخك ، كركاه مػسى بغ عقبة، عغ الدىخؼ، عغ بغ أبي كثيخ ، كأبػ الدناد، عغ عخكة ، عغ عبج هللا ا
، كقج سألشي عشو الحاكع أبػ عبج هللا؟ فقمت: كبلىسا محفػضاف: عائذة رضي هللا عشيا– عخكة، عغ عائذة

، فقاؿ: ما العمة فيو؟ فقمت: ما حجثشاه عمي بغ عسخ الفقيو كغيخه -رضي هللا عشيع  – كعبج هللا بغ عسخك
سجكيو ابغ سيل السخكزؼ حجثشا محسػد بغ آدـ، حجثشا سفياف بغ عييشة، عغ ىذاـ بغ قاال: حجثشا دمحم بغ ح

أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إف هللا ال يقبس العمع..." قاؿ عخكة: رضي الو عشيا  عخكة، عغ أبيو، عغ عائذة 
عغ يا بشي، حجثشي عبج هللا بغ عسخك : سسعتيو مغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقالت: -رضي هللا عشيا – فقمت لعائذة

في الصػاؼ بعج سشة، فدألتو عشو، فحجثشي أنو سسع  الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ عخكة: فمقيت عبج هللا بغ عسخك
 (.303/ 1رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلظ. فاستجاد الحاكع كاستحدغ. اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث )ج
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 .(1)"(رحسيع هللا)حجثشاه عشو أبػ عخكبة 

ىحا التَّعميق مغ اإلماـ ابغ السقخغ عمى ىحا اإلسشاد؛ حيث ذكخ تجػيج ابغ أبي عجؼ لو 
"، كالسعشى أنَّو أزاؿ إبياـ الخَّاكؼ، كىػ دمحم بغ ىذاـ بغ عخكة، اهجّػده ابغ أبي عجؼ كسسّ فقاؿ: "

  كعشج الػقػؼ عمى اسع أبيو دكف ذكخ الجّج )عخكة( يكػف الخاكؼ مبيًسا.

 ، كمغ أكجو، مشيا:(2)ابغ السقخغ في مػاضع عجة عغ عجة شيػخكقج أخخجو 

بو  خارجة بغ مرعب، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو،( مغ شخيق 213حجيث رقع )
 مخفػًعا. 

دمحم بغ جعفخ بغ أبي كثيخ، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ ( مغ شخيق 325كحجيث رقع )
 بو مخفػًعا.أبيو، 

 بو مخفػًعا. ي حجثشا ابغ عخكة عغ أبيوعثاـ بغ عم( مغ شخيق 617كحجيث رقع ) 

 ، بو مخفػًعا.سفياف الثػرؼ، عغ األعسر، عغ خيثسة ( مغ شخيق540كحجيث رقع )

 ، بو مخفػًعا.أبي مدمسة، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيومغ شخيق  (1061ك حجيث رقع )

بو  بكخ بغ عياش، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو يأب( مغ شخيق 729كحجيث رقع )
 ًعا.مخفػ 

                                                           

ابغ حباف: أخبخنا العباس بغ الفزل بغ شاذاف السقخؼ أبػ القاسع حجثشا عبج الخحسغ بغ ( جاء في صحيح 1)
عسخ األصفياني ُرستو، حجثشا ابغ أبي عجؼ، حجثشا دمحم بغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ججه، عغ عبج 

 ... الحجيث".ا يشتدعوإَف هللا ل يقبس العمع انتداعا هللا بغ عسخك قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "
كقاؿ ابغ حباف في تخجسة مالظ بغ الخميل: "مغ أىل البرخة يخكؼ عغ ابغ أبي عجػ حجثشا دمحم بغ ىذاـ 
ابغ عخكة عغ أبيو عغ ججه عغ عبج هللا بغ عسخك قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إف هللا ال يقبس العمع انتداًعا 

اؿ: ثع لقيتو بعج سشيغ فحجثشي بو حجثشاه دمحم بغ السديب كغيخه، قاؿ ثشا يشتدعو مغ العباد...الحجيث. ق
 (.166/ 9مالظ بغ الخميل ثشا بغ أبي عجؼ مات بعج سشة خسديغ كمائتيغ". الثقات )ج

( مشيع: دمحم بغ جعفخ بغ دمحم بغ غداف الَسجائشي، كأبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبيج هللا العشبخؼ، 2)
أحسج دمحم بغ أحسج بغ إبخاىيع بغ سميساف العداؿ، ىاركف بغ عقيل الكشاني العدقبلني، أحسج بغ أبػ 

إبخاىيع الذسخؼ، أبػ يعقػب إسحاؽ بغ إبخاىيع، أبػ عسخك عثساف بغ جعفخ بغ دمحم المباف، أبػ عبج هللا 
مة ككدخ الباء السعجسة بػاحجة أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبيج هللا العشبخؼ )َحِبْيَباف(، بفتح الحاء السيس

كساؿ االكساؿ البغ . انطخ: إكسكػف الياء السعجسة مغ تحتيا باثشتيغ كفتح الباء الثانية السعجسة بػاحجة 
 (.254نقصة )ص 
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 . مغ شخيق أبي دكيغ، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، بو مخفػًعا (1149)حجيث رقعك 
مغ شخيق حساد بغ سمسة، كالسديب بغ شخيظ، عغ ىذاـ بغ عخكة، عغ  (1328)حجيث رقع ك 

 أبيو، بو مخفػًعا. 

عغ عبج هللا بغ  ، ثشا ىذاـ بغ عخكة، عغ أبيو، عغ ججه(1)[جشادة بغ مخكافكمغ شخيق ]
 (.691، 690بو مخفػًعا) عسخك

(، فكانت األكلى عغ ىذاـ بغ 690،691كقج أكرد اإلماـ ابغ السقخغ ىاتيغ الخكايتيغ)
، كالثانية عغ دمحم بغ ىذاـ عغ أبيو عغ ججه، عخكة عغ أبيو عغ ججه عغ عبجهللا بغ عسخك 

لمحجيث عغ أبيو  ثع عمق عمى الثانية بأف ابغ أبي عجؼ جػده كسسَّاه، أؼ بيَّغ اسع دمحم الخاكؼ 
د شخؽ ىحا  عغ ججه، كىحا ما اتزح جمًيا في ركاية اإلماـ ابغ السقخغ في غيخ السعجع حيث عجَّ

بو ثشا ابغ ىذاـ بغ عخكة كىػ دمحم، عغ أبيو، عغ ججه عخكة بغ الدبيخ، الحجيث كمشيا: حج
 .(2)مخفػعا

، إليخاد يخ بغ العػاـ كبيحا تشجمي ىحا العمة التي تتصخؽ إلى الحَّىغ بأف الجج ىػ الدب
 اإلماـ ابغ السقخغ ركاية كاحجة، كأتبعيا الخكاية السػضحة ليحا اإلشكاؿ، وهللا أعمع. 

بغ احجثشا أبػ شمحة أحسج بغ دمحم ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 508حجيث رقع) كمثاؿ آخخ
أبي ]بة، عغ كرقاء، عغ ثشا شع ،شجر، ثشا غُ (3)خؼّ دْ ثشا دمحم بغ الػليج البُ  ارؼّ دَ عبج الكخيع الفِ 

ُىػا "، عغ أبيو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: في الخكبة أك الفخحيغ، شظ شعبة قاؿ: ، عغ رجلٍ (4)[نادالدِّ 
ى عاْشوُ   .(5)"مِّغا اْلعاْػراةِّ فاشايا

حجثشا أبػ السجاىج دمحم بغ يػنذ خغ: قاؿ اإلماـ ابغ السق( 114في حجيٍث سابق لو رقع)ك 
معسخ، عغ أبي  حجثشا عمي بغ صجقة، حجثشا عيدى بغ يػنذ، عغ ،نةذَ بأَ  نيّ ذَ بغ خالج األَ 

                                                           

/ ب(، ككحلظ كرد 72( كقع خصأ في السصبػع حجثشا ابغ جشادة؛ كالرػاب ما أثبتشاه كسا كرد في السخصػط )1)
 (، إرشاد63/267شادة بغ مخكاف مغ شيػخ الػليج بغ مخكاف. تاريخ دمذق )جفي تاريخ دمذق أف ج

 (.677القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني،)ص 
 (.59( جدء فيو أحاديث نافع بغ أبي نعيع )ص 2)
 (.511( الُبْدخؼ بزع السػحجة كسكػف السيسمة البرخؼ يمقب حسجاف. تقخيب التيحيب )ص3)
 ع )أبي الدياد( كىػ خصأ، كالرػاب كسا أثبتشاه.( كقع في السصبػ 4)
 (، مخصػط، مغ شخيق كرقاء بو.3(، حجيث رقع)4( جدء القاسع بغ مػسى األشيب )ص 5)



316 

  

عميو كىػ كاشف عغ فخحه  كمخَّ  قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  (2)، عغ أبيو(1)خىجناد، عغ ابغ جَ الدِّ 
ا عاْػراةٌ " فقاؿ: َنيا حاؾا فاإِّ  .  (3)"غاط ِّ فاخِّ

 الحجيث لو كجياف:

 .، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، عغ أبيوناد، عغ رجلٍّ عغ أبي الد ِّ الػجو األكؿ3 

 ركاه ابغ السقخغ مغ شخيق كرقاء بو.

 .عغ الشبي  ، خىج، عغ أبيوناد، عغ ابغ جا عغ أبي الد ِّ الػجو الثاني3 

 شخيق معسخ بو. ركاه ابغ السقخغ مغ 

( 11/27معسػػػػػػخ راشػػػػػػج )ج ك  (15929كأحسػػػػػػج ) ،(2798(، )5/111التخمػػػػػػحؼ )ج ركاه ك 
، كالصبخانػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي (1115( حػػػػػػػػػػجيث )1/289، كعبػػػػػػػػػػج الػػػػػػػػػػخزاؽ )ج(19808حػػػػػػػػػػجيث رقػػػػػػػػػػع )

 ، بو.معسخمغ شخيق  (2139الكبيخ)

                                                           

( عبج الخحسغ بغ َجْخىج األسمسى، كيقاؿ عبج هللا. قاؿ ابغ حجخ: مجيػؿ الحاؿ. تقخيب التيحيب )ص 1)
كعشو ابشو زرعة كالدىخؼ كأبػ الدناد كفي إسشاد حجيثو  (، كقاؿ أيًزا: عغ أبيو بحجيث الفخح عػرة،338

 (.155/ 6اختبلؼ كثيخ. تيحيب التيحيب )ج
، أنو مغ أىل الّرّفة، ككاف يكشى أبا عبج الّخحسغ، 2) (  ذكخه ابغ حجخ مختيغ األكلى: ُجْخُىُج بُغ ُخَػْيَمٍج اأَلْسَمِسي 

(، 1/580سذيػر في أّف الفخح عػرة، اإلصابة)ج كيقاؿ: كاف شخيًفا كركيت عشو أحاديث مشيا حجيثو ال
الثانية: جخىج بغ رداح األسمسي، كِقيَل: ُجْخَىُج بُغ َرَزاٍح، كفخؽ بيشيا ابغ أبي حاتع، كىسا كاحج، كأثبت ابغ 

(. انطخ تخجستو: 1/646حجخ أنو مشدػب لججه رزاح، كقاؿ: بالداؼ كليذ بالجاؿ، كىػ الرػاب)ج 
(، الثقات البغ حباف 1/553(، الجخح كالتعجيل)ج/ (، معجع الرحابة )ج1/145التاريخ الكبيخ )ج

(، اإلصابة 1/270(، االستيعاب في معخفة األصحاب )ج2/621(، معخفة الرحابة)ج 3/62)ج
 (.646، 1/580)ج

( مغ 2795(، حجيث رقع)407/ 4(، سشغ التخمحؼ )ج4014(، حجيث رقع)40/ 4( سشغ أبي داكد )ج3)
،  ، مػلى عسخ بغ عبيج هللا، عغ زرعة بغ مدمع بغ جخىج األسمسي، عغ ججه جخىجشخيق أبي الشزخ

مخفػًعا، كعمق عميو فقاؿ: ىحا حجيث حدغ ما أرػ إسشاده بسترل، قمت: لمػىع في اسع زرعة، كلع يخك 
(  4/407(، )ج 15926عغ ججه بل ركايتو عغ أبيو عبجالخحسغ، كىػ ما بيشتو ركاية أحسج حجيث رقع )

( حجيث 408/ 4(، كركاه  التخمحؼ أيًزا )ج248/ 2البخارؼ: كىحا ال يرح. التاريخ الكبيخ )ج قاؿ
(، مغ شخيق عبج هللا بغ دمحم بغ عقيل، عغ عبج هللا بغ جخىج األسمسي، عغ أبيو، مخفػًعا. قاؿ 2797رقع)

 بغ جحر. التخمحؼ: ىحا حجيث حدغ غخيب مغ ىحا الػجو. كفي الباب عغ عمي، ودمحم بغ عبج هللا
( مغ شخيق معسخ، عغ 2798(، حجيث رقع)408/ 4كلعبج هللا بغ جحر صحبة كالبشو دمحم صحبة". ك)ج

 (. 4/609أبي الدناد، قاؿ: أخبخني ابغ جخىج، عغ أبيو، مخفػًعا، كركاه ابغ حباف في صحيحو )ج 
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 .  ىحا حجيث حدغكقاؿ التخمحؼ:  

 ككرقػاء كبلىسػا ركح بػغ القاسػع، مغ شخيػق (2142، )(2141كركاه الصبخاني في الكبيخ )
 بو.

ذكػػخ الخػػبلؼ  عَّ كقػػج ذكػػخ اإلمػػاـ الػػجارقصشي ىػػحا الحػػجيث بصخقػػو كاالختبلفػػات السػجػػػدة فيػػو، ثُػػ  
 ركاه معسخ، كاختمف عشو؛الحاصل عمى معسخ كعمى كرقاء، فقاؿ: "

د، فخكاه ابغ السبارؾ، كعبج الػاحج بغ زياد، كصفػاف بغ عيدى، عغ معسخ، عغ أبي الدنا
 عغ ابغ جخىج، عغ أبيو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

كركاه ابغ أبي عخكبة، عغ معسخ، فقاؿ: عغ الدىخؼ، عغ عبج الخحسغ بغ جخىج؛ أف 
 بأبيو. الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مخَّ 

 ككىع في قػلو: عغ الدىخؼ.

 أخبخه. جخىجاً  كركاه زياد بغ سعج، عغ أبي الدناد، قاؿ: أخبخني أبي بغ عبج الخحسغ: أفَّ 

كركاه عبج الخحسغ بغ إسحاؽ، عغ أبي الدناد، عغ زرعة بغ عبج الخحسغ بغ جخىج 
 ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.مخسبًل 

 ، كال يرح.كقيل: عشو، عغ أبي الدناد، عغ األعخج، عغ أبي ىخيخة

و، ل لع يدسّ ناد، عغ رجفخكاه شعبة، عغ كرقاء، عغ أبي الدِّ  كركاه كرقاء، كاختمف عشو؛
 عغ أبيو.

 .(1)": عغ كرقاء، عغ أبي الدناد، عغ ابغ جخىج، عغ أبيوارػّ بغ سَ  بابةكقاؿ شَ 

  .(2)عيع في معخفة الرحابةكلخريا أيًزا أبػ نُ 

و أزاؿ إبياـ إسشاده، فبيغ مغ ىػ كبيحا اإليخاد مغ اإلماـ ابغ السقخغ لصخؽ الحجيث، كأنَّ 
                                                           

 (.486/ 13( العمل الػاردة في األحاديث الشبػية )ج1)
اه سفياف الثػرؼ، كعبج الخحسغ بغ أبي الدناد، عغ أبي الدناد، عغ زرعة بغ عبج الخحسغ ( قاؿ أبػ نعيع: "كرك 2)

، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. كقاؿ معسخ، كركح بغ القاسع، ككرقاء، عغ أبي الدناد، عغ ابغ بغ جخىج، عغ جخىج
لييعة، عغ سالع بغ ، كركاه مالظ بغ أنذ، كالزحاؾ بغ عثساف، كابغ عييشة، كابغ جخىج، عغ جخىج

، كقاؿ ابغ عييشة: في حجيثو زرعة بغ مدمع الشزخ، عغ زرعة بغ عبج الخحسغ، عغ أبيو، عغ جخىج
. كركاه سعيج بغ أبي عخكبة، عغ معسخ، عغ الدىخؼ، عغ عبج السمظ ابغ ابغ جخىج، عغ ججه جخىج

 (.1681(، حجيث رقع)623/ 2". معخفة الرحابة ألبي نعيع )ججخىج، عغ أبيو
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شاعة الحجيثية عشجه في إزالة اإلبياـ بإيخاد سشجيغ لمحجيث الخجل؟ كمغ أبيو؟، كىشا تطيخ الر
 كالحجيث حدشو التخمحؼ كصححو األلباني. .كانا كفيميغ لجفع اإلبياـ

 قمت: كاإلسشاد رجالو ثقات إال شيخ ابغ السقخغ، مجيػؿ الحاؿ. 
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 الستػف 3 العمل الػاقعة في ثانيالسصمب ال
لسقخغ يتزح لشا أف عشاية اإلماـ ابغ السقخغ في مغ خبلؿ االستقخاء لسعجع اإلماـ ابغ ا

عمل الستػف أقل مغ بكثيخ مغ عشايتو بالعمل الػاقعة في اإلسشاد؛ كىحا ليذ غخيًبا؛ ألفَّ ميجاف 
األسانيج فديًحا، كال يطّغ ضافٌّ أنَّو أىسل جانب عمل الستػف، بل إنَّو بحؿ قرارػ جيجه في 

ظ أك عمل اإل بجاؿ الػاقع في الستػف، كىحا يتَّزح لشا مغ األمثمة التي التَّشبيو عمى عمل الذَّ
 سشدػقيا في العشاكيغ التالية:

 3اإلعالؿ بإبجاؿ متغ بآخخ -أكلا 
أخبخنا أبػ الحدغ عمي بغ دمحم بغ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "1167حجيث رقع) مثالو3

، ثشا (2)[عبج هللا بغ يػسف]شا ، ث(1)ديل  خَ األشعث السرخؼ بسرخ، ثشا إبخاىيع بغ أبي داكد البَ 
عغ عائذة رضي هللا  غ عخكة،الدىخؼ، عَ حجيث  سمسة بغ العيار، عغ مالظ، عغ األكزاعي،

ُسػُؿ ّللَاِّ "قالت: عشيا أنَّيا  خاُىساا ماا ُخي ِّخا را ْيغِّ إَِّل اْختاارا أاْيدا . قاؿ أبػ بكخ: ىكحا قاؿ، "باْيغا أاْمخا
بُّ الخ ِّْفقا فِّي اأْلاْمخِّ ُكم ِّوِّ " :سا ىػكغمط كإنَّ   .(3)"إَِّف ّللَاا ُيحِّ

                                                           

ساؿ اإلكساؿ البغ نقصة ( الَبَخل ِدّي: بفتح الباء السعجسة بػاحجة كالخاء، كضع البلـ ككدخ الديغ السيسمة. إك1)
 (.2/179... في اإلسكشجرية. األنداب)جالشدبة الى البخلذ كىي بميجة مغ سػاحل مرخ،، ك (502/ 1)ج

كالحؼ يميو عبيج هللا بغ يػسف، كىػ خصأ  ( كىػ التِّشِّيدي، كقج كرد في السصبػع في سشج ىحا الحجيث2)
ػاب ما أثبتشاه، كسا كرد في السخصػط، كفي كتب التخاجع. انطخ: مخصػط معجع ابغ  كالرَّ

/ 4(، تاريخ اإلسبلـ )ج84/ 4(، كتخجسة سمسة بغ العيار في التاريخ الكبيخ لمبخارؼ )ج125السقخغ)ب/
(، 302/ 11الكساؿ في أسساء الخجاؿ )ج (، تيحيب109/ 22(، تاريخ دمذق البغ عداكخ )ج398

 (.19/ 6إكساؿ تيحيب الكساؿ )ج
( مغ شخيق سفياف بغ 2165( مغ شخيق شعيب، كمدمع، حجيث رقع)6256( ركاه البخارؼ، حجيث رقع)3)

 عييشة كبلىسا عغ الدىخؼ بو.
عغ شعيب، عغ قاؿ الخميمي: ىحا حجيث مّتفق عميو مغ حجيث الدىخؼ، أخخجو البخارؼ عغ أبي اليساف، 

الدىخؼ، فأما مغ حجيث مالظ عغ األكزاعي فيػ حدغ، جػده سمسة، كحساد بغ خالج الخياط، كحفز بغ 
عسخ العجني، كمعغ، كابغ كىب، كركاه عبج هللا بغ يػسف التشيدي، كأبػ مديخ، عغ مالظ، عغ األكزاعي، 

ي مغ سمسة مجػًدا، كقاؿ في مػضع آخخ: ككاف عشج عغ الدىخؼ، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مخسبًل. فمحلظ سسع التشيد
عبج هللا، عغ مالظ، عغ الدىخؼ، عغ عائذة، فجػده سمسة، يعشي فميحا سسع مشو. اإلرشاد في معخفة 

 (.261/ 1عمساء الحجيث لمخميمي )ج
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جثشا أبػ عخكبة، ثشا ميسػف ح" ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ:1168كفي الحجيث الحؼ يميو رقع)
ىخؼ، عغ الد   بغ األصبغ، ثشا عبج هللا بغ يػسف، ثشا سمسة بغ العيار، ثشا مالظ، عغ األكزاعي،ا

لَ -إَِّف ّللَاا "ملسو هيلع هللا ىلص:  بي  قالت: قاؿ الشَّ -رضي هللا عشيا –عغ عائذة  عغ عخكة، جا بُّ  -عاَد كا ُيحِّ
 ".الرحيح "كىػ ُثعَّ قاؿ: ،"وِّ الخ ِّْفقا فِّي اأْلاْمخِّ ُكم ِّ 

فيحا الحجيث أخخجو اإلماـ ابغ السقخغ عغ شيخيغ مختمفيغ، كبيغ الغمط الػاقع في الستغ 
غ أبي عخكبة، ، كالثاني عالحدغ عمي بغ دمحم بغ األشعث السرخؼ  يبكصّػبو، فاألكؿ عغ أ

 .(1)كبلىسا مغ شخيق سمسة بغ العيار بو

كتبيغ لشا مغ ىحا الرشيع دقة الرشاعة الحجيثية عشج اإلماـ ابغ السقخغ، في إثبات كل 
 متغ مع سشجه عشج تذابو األسانيج كتجاخل الستػف.

كقج ذكخ الجارقصشي ىحا الحجيث في عممو في مػضعيغ، في السػضع األكؿ ذكخ الخبلؼ 
يادات عميو في األلفاظ مغ بعس الخكاة، ثع قاؿ: "عمى ا سا يخكييا كىحه األلفاظ إنَّ لد ىخؼ كالدَّ

 الدىخؼ، عغ عبيج هللا بغ عبج هللا، عغ ابغ عباس.

 و.كقاؿ ابغ عمية: عغ أيػب، عغ الدىخؼ، أف عائذة قالت...، كلع يخفعْ 

األعسر، عغ عخكة، كركػ ىحا الحجيث عبج هللا بغ سيف الخػارزمي، عغ الثػرؼ، عغ 
 . (2)"عغ عائذة، ككىع فيو

يخكيو ىذاـ بغ عخكة، كفي السػضع اآلخخ ذكخ الخبلؼ عمى ىذاـ بغ عخكة فقاؿ: "
فخكاه إسخائيل بغ يػنذ، كككيع، كحفز بغ غياث، كعبج هللا بغ نسيخ، كمفزل  مف عشو؛كاختُ 

يخ، كجعفخ بغ عػف، كيحيى بغ فزالة، كسفياف بغ عييشة، كالقاسع بغ معغ، كأبػ معاكية الزخ ا
 خ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.يِّ ا لع يديجكا عمى قػلو، ما خُ القصاف، عغ ىذاـ، عغ عخكة، مخترخً 

كركاه عبج هللا بغ السبارؾ، كالميث بغ سعج، كابغ جخيج، كابغ يػنذ، كسعجاف بغ يحيى 
كككيع، كأبػ معاكية، كزادكا  المخسي، كمالظ بغ سعيخ، كابغ أبي الدناد، كمحاضخ، كأبػ أسامة،

 ا قط إال أف يجاىج ... في ألفاظ ذكخكىا.فيو: كال ضخب بيجه شيئً 

 يا ىذاـ بغ عخكة مغ أبيو.كىحه األلفاظ لع يدسعْ 

خ يِّ بيغ ذلظ يحيى بغ سعيج القصاف، قاؿ: قاؿ لي ىذاـ: لع أسسع مغ أبي إال قػلو: ما خُ 
                                                           

 (.350/ 6( قاؿ أبػ نعيع: "غخيب مغ حجيث سمسة، عغ مالظ". حمية األكلياء كشبقات األصفياء )ج1)
 (.147/ 14( العمل الػاردة في األحاديث الشبػية )ج2)



321 

  

سا ىػ عغ الدىخؼ، عغ عخكة، ا إنَّ : كما ضخب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيجه شيئً كأما قػلو ،رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 كحا قاؿ يحيى، عغ ىذاـ.

، ركاه عغ (1)كخالفيسا عمي بغ ىاشع بغ البخيج كتابعو أبػ مدمع قائج األعسر، عغ ىذاـ؛
بييا ىذاـ، عغ بكخ بغ كائل، عغ الدىخؼ، عغ عخكة، عغ عائذة، كقػؿ عمي بغ ىاشع، أش

 .(2)"ػاب، ثع هللا أعمعبالرَّ 

 3اإلعالؿ بالَذظ -ثانياا
ظ فإنَّو قج ال يقجح في  ه الذَّ بط في الخكاية شخٌط في َقبػليا، كضج  مغ السعمػـ أفَّ الزَّ

خصأ أك أذا إفالخاكؼ قبػليا كقج يقجح فييا، كإذا احتفت الخكاية بقخائغ قادحة أثخت فييا كإال فبل. 
نو يزعف إذا كثخ مشو ذلظ فإال إنو ال يزخه، كال يػىغ حجيثو إا مشو ف كنادرً شظ ككاف ذلظ قميبًل 

 .(3)ذا غمب عميو ذلظ يتخؾ حجيثوإبدػء الحفع، ك 
كمغ أشكاؿ اإلعبلؿ بالذظ أف يذظ الخاكؼ في لفطتيغ في الستغ كال يخجح إحجاىسا عمى 

 ح.األخخػ، أك يحكخ الخكاية مخة مخفػعة أك مخة مػقػفة دكف التخجي
حجثشا أبػ شمحة أحسج بغ دمحم بغ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: "508في حجيث رقع) كمثالو3

أبي ]عبج الكخيع الفدارؼ ثشا دمحم بغ الػليج البدخؼ، ثشا غشجر ثشا شعبة، عغ كرقاء، عغ 
ُىػا "ة قاؿ: ، عغ رجل، عغ أبيو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: في الخكبة أك الفخحيغ، شظ شعب(4)[الدناد

ى عاْشوُ    .(5)"مِّغا اْلعاْػراةِّ فاشايا
 مغ شخيق ( فداقو بإسشادٍ 114) كقج سبق أف أخخج اإلماـ ابغ السقخغ في حجيٍث رقع

عميو كىػ   كمخَّ قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص (7)، عغ أبيو(6)خىجناد، عغ ابغ جَ معسخ، عغ أبي الدِّ 

                                                           

(، فقاؿ: مغ أىل الكػفة ركػ عشو أىميا كاف غاليا في التذيع 110/ 2( ذكخه ابغ حباف في السجخكحيغ )1)
 مسغ يخكؼ السشاكيخ عغ السذاىيخ حتى كثخ ذلظ في ركاياتو مع ما يقمب مغ األسانيج.

 (.165/ 14ية )ج( العمل الػاردة في األحاديث الشبػ 2)
 (.161(  انطخ: أثخ عمل الحجيث في اختبلؼ الفقياء )ص: 3)
 ( كقع في السصبػع )أبي الدياد( كىػ خصأ، كالرػاب كسا أثبتشاه.4)
 (.316( سبق تخخيجو )ص 5)
 لحجيث عشو.( كىػ عبج الخحسغ بغ َجْخىج األسمسى، كيقاؿ عبج هللا. سبق ا6)
، وهللا 7) ( سبق الكبلـ عميو كاختبلؼ العمساء فيو كأف الرػاب في اسسو: ُجْخُىُج بُغ ُخَػْيَمٍج بُغ َرَزاٍح اأَلْسَمِسي 

 أعمع.
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ا عاْػراةٌ " كاشف عغ فخحه فقاؿ: َنيا حاؾا فاإِّ  .  (1)"غاط ِّ فاخِّ

مغ شخيق شعبة عغ كرقاء عغ أبي الدناد شظ فيو شعبة، كىحا في حج  فالحجيث الحي
بو بالجـد دكف  أبي الدنادعغ  ذاتو عمة لمحجيث حيث ركاه اإلماـ ابغ السقخغ مغ شخيق معسخ

 .(2)الذظ، كىحا مػافق لمخكايات األخخػ 
حجثشا أبػ ( قاؿ اإلماـ ابغ السقخغ: 154: حجيث رقع)كمثاؿ الذظ في الخفع كالػقف

كبخػ حجثشا دمحم بغ شخيف، حجثشا ابغ فزيل، بعُ  (4)خؼ كبَ العُ  (3)[حٍ ]َذِريْ جعفخ دمحم بغ صالح بغ 
تِّْدُعػفا " كأكقفو مخة: ، رفعو مخةً  ، عغ أبي ىخيخةعغ داكد بغ أبي ىشج، عغ دمحم ِّ تِّْدعاٌة كا ّلِلَِّ
َشةا  لا اْلجا خا اىاا دا  .(5)"اْسساا، ماْغ أاْحرا

 كقج أخخجو اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو بأكجو مختمفة مغ غيخ ىحا الػجو كميا مخفػعة.

ػاب كدقة الرشاعة الحجيثية عشج اإلماـ  كسشبيغ الػجػه كميا لمحجيث حتى نرل إلى الرَّ
 ابغ السقخغ. 

 مػقػًفا. ، عغ أبي ىخيخةبغ سيخيغ عغ دمحم الػجو األكؿ3

 بو. داكد بغ أبي ىشج،سقخغ مغ شخيق ابغ فزيل، عغ ابغ ال ركاه 

 ابغ عػف، عغ ابغ سيخيغ بو. ( مغ شخيق10685كركاه أحسج )

                                                           

 (.316( سبق تخخيجو )ص 1)
 حسغ بغ جخىج عغ أبيو. كصححو األلباني.( مغ شخيق زرعة بغ عبج الخ 4014( ركاه أبػ داكد حجيث رقع)2)

 ( مغ شخيق معسخ بو، كقاؿ: حجيث حدغ، كلو شخؽ أخخػ عشج التخمحؼ.2798ركاه التخمحؼ حجيث رقع)
/أ(، ككحلظ كتب 20( كرد في السصبػع ]زريح[ كىػ خصأ كالرػاب ما أثبتشاه كسا كرد في السخصػط )ص3)

(، تاريخ  13/187سشتطع في تاريخ األمع كالسمػؾ )ج (، ال3/334التخاجع. انطخ: تاريخ  بغجاد )ج 
 (.7/123اإلسبلـ )ج 

(4 )3 بزع العيغ كفتح الباء كقيل بزع الباء أيزا، كالرحيح بفتحيا، ندبة لبمجة عمى دجمة. األنداب  الُعكباخي 
ذريح  : بفتح الحاؿ السعجسة ككدخ الخاء، جساعة مشيع أبػ جعفخ دمحم بغ صالح بغكذارِّْيح(. 9/345)ج

 (.77/ 4(،  تػضيح السذتبو )ج 3/378قاضي عكبخا . اإلكساؿ البغ ما كػال )ج 
بزع أكلو، كسكػف ثانيو، كفتح الباء السػحجة، كقج يسج كيقرخ، كالطاىخ أنو ليذ بعخبّي، كىػ  ُعْكباخاا3ك

 ( 4/142اسع بميجة مغ نػاحي دجيل . معجع البمجاف)ج 
(، مغ شخؽ عغ أبي الدناد 2677( صحيح مدمع رقع)7392(، )6410(، )2736( صحيح البخارؼ رقع)5)

( كقاؿ : ىحا حجيث 3508، 3507، 3506عغ األعخج عغ أبي ىخيخة مخفػًعا، سشغ التخمحؼ حجيث رقع)
 حدغ صحيح، كقج ركؼ مغ غيخ كجو عغ أبي ىخيخة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، كصححو األلباني. 
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 .مخفػًعا،  عغ ابغ سيخيغ، عغ أبي ىخيخة الػجو الثاني3

 ،(3)عػؼك ، (2)، كمصخ(1)ىذاـ بغ حدافك  ،داكد بغ أبي ىشج ركاه ابغ السقخغ مغ شخيق
 بو. جسيعيع

 شخيق خالج كىذاـ الدختياني، كمغ مغ شخيق أيػب (10481) (7623كركاه أحسج )
 مقخكًنا.

( مغ شخيق ىذاـ 807(، كابغ حباف)1071( كابغ خديسة)10686(،)9513كركاه أحسج)
 بغ حداف.ا

(، كالبييقي في األسساء 42، كالحاكع في السدتجرؾ)(1735 )(1673)ابغ األعخابيركاه ك 
 .بو قخكًنام أيػب، كىذاـمغ شخيق  (10كالرفات)

ىحا حجيث محفػظ مغ حجيث أيػب كىذاـ، عغ دمحم بغ سيخيغ، عغ أبي قاؿ الحاكع: "
 .ا دكف ذكخ األسامي الدائجة فييا"ىخيخة مخترخً 

 كفي  (122/ 3حمية )( كأبػ نعيع في ال4900 ()2295كركاه الصبخاني في األكسط)

 . بو صع األحػؿمغ شخيق سفياف، عغ عا (36ا )حجيث إف هلل تدعة كتدعيغ اسسً 
: في الحمية ، ككافقو أبػ نعيع"لع يخك ىحا الحجيث عغ سفياف إال الفخيابي"كقاؿ الصبخاني: 

 .ىحا غخيب مغ حجيث عاصع كالثػرؼ، تفخد بو الفخيابي

 الخكاة عغ ابغ سيخيغ3 

 .(4)"ثقة متقغ كاف ييع بأخخة: "داكد ابغ أبي ىشج3 قاؿ عشو ابغ حجخ -1

 .(5)أبػ عبج هللا البرخي  ،الجاؿ كسي بالقاؼ كضع  زدي القخدُ ىذاـ بغ حداف األ  -9

بى أثبت في رفع الحجيث عغ دمحم بغ سيخيغ عغ يتا ككاف كاف صجكقً : قاؿ أبػ حاتع
 .(6)ىخيخة قمت ما تقػؿ فيو؟ قاؿ: يكتب حجيثو

                                                           

 (.908حجيث رقع )(، 271( معجع ابغ السقخغ) ص1)
 (.354(، حجيث رقع )126) ص السرجر الدابق (2)
 (.1209(، حجيث رقع )362ص)  السرجر الدابق (3)
 (.200( تقخيب التيحيب )ص4)
 (.572(، تقخيب التيحيب )ص193 -181/ 30(، تيحيب الكساؿ)ج 9/56الجخح كالتعجيل) (5)
 (.9/56)ج  السرجر الدابق (6)
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كفي ركايتو عغ الحدغ كعصاء  ،اس في ابغ سيخيغغ أثبت الشَّ مِ  ؛ثقة كقاؿ ابغ حجخ3
 .(1)كمائة خسل عشيسا مات سشة سبع أك ثساف كأربعيغكاف يُ  :ألنو قيل ؛مقاؿ

البرخة  سكغ بغ شيساف الػراؽ أبػ رجاء الدمسي مػلىع الخخاساني -بفتحتيغ–خ صا ما  -1
سشة  :كيقاؿ ،مات سشة خسذ كعذخيغ ،صجكؽ كثيخ الخصأ كحجيثو عغ عصاء ضعيف

 .(2)ق109

ا مع ىذاـ بغ حداف، كالزعف في ركايتو في كقج ركػ لو اإلماـ ابغ السقخغ مقخكنً 
 عصاء كسا قاؿ ابغ حجخ كغيخه، كركايتو ىشا عغ ابغ سيخيغ.

ثقة رمي بالقجر كبالتذيع مات  ،عػؼ بغ أبي جسيمة بفتح الجيع األعخابي العبجي البرخي  -1
 .(3)ق149سشة ست أك 

بالخفع كالػقف في  في ذلظ أف اإلماـ ابغ السقخغ ذكخ ىحا الحجيث باالختبلؼ الخالصة3
التي جاءت كميا مخفػعة ال مغ الخكايات األخخػ  ،داكد بغ ىشج؛ كلعل االختبلؼ جاء مشوركاية 
 اس في ابغ سيخيغ.ا سابقًا، فخكاية ىذاـ بغ حداف مخجحة؛ ألنَّو أثبت الشَّ شّ كسا بيّ 

 لبخارؼ ككحلظ جاء ىحا الحجيث مغ أكجو أخخػ غيخ التي ساقيا ابغ السقخغ عشج اإلماـ ا
، وهللا أعمع.(4)مغ حجيث أبي ىخيخة مخفػًعا كالشَّدائي في الكبخػ  كالتخمحؼ كمدمع

                                                           

 (.572( تقخيب التيحيب )ص1)
 (.534)ص السرجر الدابق (2)
 (.433)ص السرجر الدابق (3)
( كالشدائي في 3508(، )3507(، كالتخمحؼ)2677(، كمدمع)7392(، )6410(، )1621( ركاه البخارؼ )4)

( مغ شخؽ 2677( مغ شخؽ عغ أبي الدناد عغ األعخج عغ أبي ىخيخة مخفػًعا، كمدمع )7612الكبخػ)
 بو مقخكًنا عغ أبي ىخيخة مخفػًعا. عغ ابغ سيخيغ كىساـ بغ مش

قاؿ التخمحؼ: كليذ في ىحا الحجيث ذكخ األسساء كىػ حجيث حدغ صحيح. كركاه أبػ اليساف، عغ شعيب 
 ابغ أبي حسدة، عغ أبي الدناد، كلع يحكخ فيو األسساء. 

ػسف: كحجثشا ( مغ شخيق قتادة، عغ أبي رافع عغ أبي ىخيخة مخفػًعا، كقاؿ: قاؿ ي3506كركاه التخمحؼ )
عبج األعمى، عغ ىذاـ بغ حداف، عغ دمحم بغ سيخيغ، عغ أبي ىخيخة، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بسثمو.: ىحا حجيث 

 حدغ صحيح، كقج ركؼ مغ غيخ كجو عغ أبي ىخيخة عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 الخاتسة
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 الخاتسة
كاف ال بج مغ تمخيز  كمباحثيا كمصالبيا، تشاكؿ فرػؿ ىحه الخسالةمغ بعج أف انتييت 

 أىع الشتائج التي تػصمت إلييا كتقجيع التػصيات السشاسبة.

 :ئجالشتا -أكلا 
امتج عرخ اإلماـ ابغ السقخغ في الجكلة العباسية مغ عرخ الخميفة السعتزج باهلل  -1

 ىػ(.381ىػ( حتى عرخ الخميفة القادر باهلل )288)

كاف السجتسع الحؼ عاش فيو اإلماـ ابغ السقخغ مجتسعًا إسبلميًا عمى الخغع مغ كجػد  -2
إال أف السجالذ الحجيثية ،طاىخه آنحاؾاالنحخاؼ كالسجػف كحياة البحخ كالتخؼ التي بانت م

 كانت مشتذخة كالسحجثيغ ليع صػلة كجػلة كمكانة مخمػقة في السجتسع.

كاف اإلماـ ابغ السقخغ رائجًا مغ ركاد الخحمة في شمب الحجيث؛ فتشقل في العجيج مغ البمجاف  -3
ممة، كعدقبلف، اإلسبلمية كالذاـ كال سيسا مجف فمدصيغ كقخاىا)بيت السقجس، كعكا، كالخَّ 

 كغدة(.

عاصخ عجدًا مغ الفخؽ التي تسدكت ببعس آرائيا الدياسية كالعقجية فشأػ بشفدو عشيا  -4
 كتسدظ بصخيقة أىل الحجيث كمشيجيع في تشاكؿ ىحه السدائل.

كانت عقيجة اإلماـ ابغ السقخغ عقيجة أىل الدشة كالجساعة؛ مبشية عمى التػحيج الخالز  -5
نحخاؼ متتبعًا آلثار الرحابة كالتابعيغ، كاألئسة األربعة كمغ تبعيع، بعيجة عغ البجع كاال

عقيجة الرحيحة في رؤية هللا تعالى يـػ الحيث ساؽ جسمة مغ األحاديث كاآلثار في تقخيخ 
 القيامة، كالرفات، كمدائل اإليساف.

، -جصاحب السدش -تتمسح عمى يج كبار السحجثيغ كالحفاظ أمثاؿ: أبي يعمى الَسػصمي -6
عخكبة الحديغ بغ  يأب، ك دمحم األىػازؼ الَجَػاِليِقي   يأب بجاف بغ أحسج بغ مػسى بغ زيادعَ ك 

بغ حبيب بغ عبج  عٍ مْ عبج هللا بغ دمحم بغ سَ ، كمغ بيت السقجس دمحم بغ مػدكد الحخاني
 أبػ العباس دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة العدقبلنيِّ  ، كمغ عدقبلفالػارث أبػ دمحم السقجسي

 كمدشجىا الحؼ أكثخ عشو. ث فمدصيغحجّ مُ 

 يأب اىيع بغ دمحم بغ حسدة بغ ُعسارةإبخ تخّخج عميو جسمة مغ العمساء كالسحجثيغ مشيع:  -7
أبػ بكخ أحسج بغ دمحم ابغ الحافع الكبيخ أبي بكخ ، ك إسحاؽ بغ حسدة الحافع األصبياني

سدة بغ يػسف بغ إبخاىيع ح، ك صبيانيّ ػرؾ بغ مػسى األَ دكيو بغ فُ خْ أحسج بغ مػسى بغ مَ 
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ّيسيّ ا  .بغ مػسى ْبغ إبخاىيع ْبغ دمحم ْبغ أحسج ْبغ عبج هللا، الُقخشّي الدَّ

احتػػ معجع اإلماـ ابغ السقخغ عمى األحاديث السخفػعة، كالسػقػفة، كالسقصػعة، كالفػائج  -8
ساع الكثيخة الستعمقة باألنداب لذيػخو ككشاىع، كرحبلتيع، كبمجانيع، كميشيع، كأما كغ الدَّ

متعمقة بالجخح كالتعجيل، كحكايات ُنقمت عغ تو، كنػع التحسل لمحجيث، كأمػٍر مشيع كسش
عخ  العمساء كالسحجثيغ، تتعمق بأشخاصيع، كزىجىع كاجتياداتيع الفقيية، أك أبياٍت مغ الذِّ

ه مغ شيػخو.  ُذكخت عشو ليعجَّ

جسع بيغ الحجيث كالتخجسة  وألنامتاز معجع اإلماـ ابغ السقخغ بسكانة عمسية عطيسة؛  -9
َشة كالسكاف الحؼ سسع فييسا الحجيث، مسا جعل  لذيػخو عشج إيخاد سشج الحجيث، كبيغ الدَّ

 كتابو مسيًدا عغ السعاجع األخخػ.

اىتّع اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو ببياف مكاف الّتحجيث كسشة الدساع، حيث قجـ األماكغ  -10
 الجيشية.السقجسة عمى غيخىا لسكانتيا 

دمحم  جاء تختيب أسساء شيػخ اإلماـ ابغ السقخغ عمى حخكؼ اليجاء، كُبجأ بسغ اسسو -11
ثع ء، اثباب الجأ بػ )باب األلف، ثع باب الباء، ثع باب التاء، ثع تذخيفًا ليحا االسع، ثع  ب

 كانُتيي بباب البلـ ألف فباب الياء(. ...  الجيعباب 

اف لو شخيقة معيشة في إيخاد األسانيج في معجسو، فبجأه بحكخ كشية إفَّ اإلماـ ابغ السقخغ ك -12
 سانيجه..عمى أشيخو كاسع الذيخ كندبو، كىحه الدسة الغالبة 

سار اإلماـ ابغ السقخغ عمى شخيقة سابقيو مغ العمساء كالسحجثيغ؛ سػاء مغ حيث  -13
جسع بيشيسا، بالعصف أك الترشيف أك إيخاد األسانيج كالخكايات، فأفخد كل حجيث بدشجه، أك 

غيخه، كمسا يمفت الشطخ أنو أكرد الحجيث عغ شيخيغ مغ شيػخو مثبل بشفذ الدشج؛ إال 
 في صحيحييسا. اً االختبلؼ في الذيخ، كفي ىحا يذبو اإلماـ البخارؼ، كمدمس

لقج سار اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو عمى شخيقة كاحجة في األغمب؛ كىى إفخاد كل سشج  -14
 شو بالخكاية.مع مت

معجع اإلماـ ضيخ جميًا في أكثخ مغ مػضع في  االخترار لؤلسانيج بالجسع بيغ الذيػخ -15
شبقات اإلسشاد،  في غ فػقيعكاف العصف بيغ شيػخو مباشخة، أك بيغ مَ  اً ، سػاءابغ السقخغ 

 كىحا يجؿ عمى تعجد الصخؽ لمحجيث الػاحج، كأنو ُرِكؼ بأكثخ مغ إسشاد.

، كالجسع بيغ اخترار األسانيجاإلماـ ابغ السقخغ بالجسع بيغ الذيػخ في  ضيخت صشاعة -16
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 األسانيج لمحجيث الػاحج، بعصف بعزيا عمى بعس. 

كشيتو أك  ضيخت صشاعتو الحجيثية ببياف ندب شيػخو كامبًل، في أغمب األحياف، مبيشاً  -17
 أك كشيتو أك لقبو لبلخترار.أحيانًا  اسع الذيخة، أك المقب، أك مكتفيًا بإيخاد اسسو مشفخداً 

 .كخر األسانيج لمستغ الػاحج مع السقارنة بيغ الستػف  -18

بيغ: الدساع مغ لفع الذيخ،  مغ شيخو عشج اإلماـ ابغ السقخغ تحسل الشخؽ تشػعت  -19
، كالسكاتبة، الػجادةكالقخاءة عمى الذيخ، أك الجسع بيغ القخاءة عمى الذيخ مع اإلجازة، ك 

 ساع كالقخاءة عمى الذيخ كالػجادة.كالجسع بيغ الد

، كالتفخيق بيغ التفخيق بيغ التحجيث مغ الكتاب إمبلًء، كالتحجيث حفطاً ُلػحع في معجسو  -20
 القخاءة عمى الذيخ كاإلجازة.

حخص اإلماـ ابغ السقخغ في معجسو عمى عمػ اإلسشاد، كضيخ ىحا مغ خبلؿ عجد حمقات  -21
، ككحا العمػ باإلسشاد حتى إماـ مغ األئسة متقّجـ الػفاة اإلسشاد خسدة رجاؿ، أك ستة رجاؿ

 أمثاؿ األكزاعي، كالثػرؼ، كُىذيع، كغيخىع.

 ضيخت لو بعس التعميقات عمى األسانيج كالستػف. -22

تة، ف -23 إذا سمظ اإلماـ ابغ السقخغ في اختراره لمستػف شخيقة سابقيو كأصحاب الكتب الدِّ
شج كالستغ  الدشجالحجيث في  اتفق ، كاستخجميا يدتعسل كمسة )مثمو سػاء(أك في جدٍء ِمَغ الدَّ

ثبلث مخات، أك )الحجيث(، )َذَكَخ الحجيث(، أك )كَساؽ الحجيث(، كإذا اتفقا في لفع الستغ 
 مع االختبلؼ في الدشج يدتخجـ )مثمو(، كاستخجميا ثبلث عذخة مخة.  

ىحا عشى الغخيب أك الفخد، مشيا: قػلو: "استعسل اإلماـ ابغ السقخغ ألفاضًا لمجاللة عمى م -24
غيخ  فبلفلع يكغ عشج ىحا الذيخ عغ "، كمشيا: قػلو: "غخيب، لع نججه إال عشجه فبلفعغ 
يخ إال ىحا لع يكغ عشج ىحا الذَّ "، كمشيا: "ليذ عشج فبلف عغ فبلف غيخ ىحا"، كمشيا: "ىحا

"، جيْ ا الحجيث الػاحج بعج جَ غيخ ىح فبلفمغ  كلع ندسعْ "، كمشيا: "الحجيث عمى ما ذكخنا
 ".ما كتبشاه عشو بَ ىَ ليذ عشجنا عشو غيخ ىحا الحجيث، ذَ كمشيا: "

كتشقبلتيع،  كاة كبمجانيع كرحبلتيعأنداب الخ  في  كاف لئلماـ ابغ السقخغ معخفٌة كاسعةٌ  -25
 الييع.كاة كمػ أقخباء الخ  كمحاىبيع العقجية كالفقيية، كميغ الخكاة، كمػاليجىع ككفياتيع، ك 

كاف لئلماـ ابغ السقخغ عشايٌة كاضحٌة ببياف أحػاؿ الخاكؼ فبيغ ندب شيػخو، كبيغ السيسل  -26
 مغ الخكاة، كتكمع في الخكاة جخًحا كتعجيبًل؛ كإف كاف قميبًل.
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لع يحكع اإلماـ ابغ السقخغ عمى أحاديث معجسو كسا فعل اإلماـ التخمحؼ كغيخه مغ  -27
 مى السخكؼ.السحجثيغ في بياف الحكع ع

العمل الستعمقة باألسانيج، كالَػْىع كاإلبياـ في اإلسشاد، كاالنقصاع، كالتَّجليذ، بعس أكضح  -28
 كعمة االضصخاب كاختبلؼ االتراؿ كاإلرساؿ، كاختبلؼ الخَّفع كالػقف.

ظ.بعس أكضح  -29  العمل الستعمقة بالستػف، كاإلعبلؿ بإبجاؿ متغ بآخخ، كاإلعبلؿ بالذَّ

اعة الحجيثية عشج اإلماـ ابغ السقخغ غالبيا فيسا يتعمق بالخكاية، أما جانب الجاراية الرش -30
 فيػ قميل.

 قمة أحكامو عمى الخكاة خاصة في الجخح. -31

جعمت مرصمحات الجخح كالتعجيل رغع قمتيا في مخاتب، كأفخدت مرصمحات تدكية  -32
 الخكاة.  

 كضعفًا.قمة أحكامو عمى األسانيج صحة، كحدًشا،  -34

 التػصيات -اثانيا 
عمى العشاية بجراسة متػف كتب الدشة عامة ككتب السعاجع خاصة كعسل  مبةالص حثّ  -1

 دراسات عمسية في الرشاعة الحجيثية.

فقج ضيخ مغ خبلؿ العسل كجػد أخصاء كثيخة في  ؛إعادة تحقيق معجع اإلماـ ابغ السقخغ  -2
 في أندابيع.كانت في أسساء الخكاة، أـ  اً السصبػع سػاء

البحث عغ مرشفات اإلماـ ابغ السقخغ السخصػشة كإخخاجيا إلى حيد السصبػعات كخجمتيا  -3
 كتحقيقيا لبلستفادة مشيا.

 العشاية بجراسة مشيج اإلماـ ابغ السقخغ في عمػـ الحجيث. -4
 دراسة أحاديث السعجع كالحكع عمييا حدب األصػؿ الحجيثية. -5
 ألبػاب كرشيع الداعاتي في مدشج أحسج. إعادة تختيب السعجع عمى شخيقة ا -6

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 

 السخاجع كالسرادر
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 السخاجع كالسرادر
 القخآف الكخيع       
، أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني بالفػائج السبتكخة مغ أشخاؼ العذخةاتحاؼ السيخة  -1

، مخكد خجمة الدشة كالديخة ، بإشخاؼ د زىيخ بغ ناصخ الشاصخ ق(، تحقيق:852)
كمخكد خجمة الدشة كالديخة  ،مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف السجيشة، 

 .ـ 1994 -ىػ  1415الصبعة : األكلى ،  ،الشبػية 
أثخ عمل الحجيث في اختبلؼ الفقياء، ماىخ ياسيغ الفحل، عساف، دار عسار لمشذخ،  -2

 ـ.2000 –ق 1420، 1ط
البدتػؼ، يق: عبج العميع عبج العطيع أحػاؿ الخجاؿ، إبخاىيع بغ يعقػب الجػزجاني، تحق -3

 باكدتاف، حجيث أكاديسي.
اخترار عمػـ الحجيث، إسساعيل بغ كثيخ، تحقيق: أحسج شاكخ، بيخكت، دار الكتب  -4

  .2العمسية، ط
األدب السفخد، دمحم بغ إسساعيل البخارؼ، تحقيق : دمحم فؤاد عبجالباقي، بيخكت، دار  -5

 1989 -ق 1409،  البذائخ اإلسبلمية، الصبعة الثالثة
اإلرشاد في معخفة عمساء الحجيث لمخميمي، الخميل بغ عبج هللا بغ أحسج الخميمي  -6

القدكيشي أبػ يعمى، تحقيق: د. دمحم سعيج عسخ إدريذ، الخياض، مكتبة الخشج، الصبعة 
 ق. 1409األكلى ، 

إرشاد القاصي كالجاني إلى تخاجع شيػخ الصبخاني، نايف بغ صبلح السشرػرؼ،  -7
 قيق: سعج الحسيج كآخخكف، الخياض، دار الكياف.تح

اإلصابة في تسيد الرحابة، أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقبلني، تحقيق: عادؿ أحسج  -8
 ق.1415، 1عبج السػجػد كعمي دمحم معػض، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط

إكساؿ اإلكساؿ، دمحم بغ عبج الغشي بغ نقصة الحشبمي، تحقيق: عبج القيػـ عبج رب  -9
 ق.1410، 1الشبي، مكة، جامعة أـ القخػ، ط

إكساؿ تيحيب الكساؿ، مغمصاؼ بغ قميج السرخؼ، تحقيق: عبج الخحسغ عادؿ بغ دمحم  -10
 ـ.2001 –ق 1422، 1كأسامة بغ إبخاىيع، الفاركؽ الحجيثة لمصباعة كالشذخ، ط

نداب، سساء كالكشى كاألاإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األ -11
ألميخ الحافع أبػ نرخ عمي بغ ىبة هللا بغ جعفخ بغ ماكػال، تحقيق: عبجالخحسغ بغ ا

 يحيى السعمسي، دار الكتاب اإلسبلمي، الصبعة: الصبعة الثانية
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 ق(، تحقيق:544) عياض بغ مػسى بغ عياض اليحربيإكساؿ السعمع بفػائج مدمع،  -12
 1419الصبعة: األكلى،  ،يعدار الػفاء لمصباعة كالشذخ كالتػز ، مرخ، يليحيى ِإسساع

 .ـ 1998 -ىػ 
األسامي كالكشى، أبػ أحسج الحاكع، تحقيق: يػسف بغ دمحم الجخيل، السجيشة، دار  -13

 ـ. 1994الغخباء األثخية، الصبعة: األكلى، 
االستيعاب في معخفة األصحاب، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ  -14

 1412، 1عمي دمحم البجاكؼ، بيخكت، دار الجيل، ط عاصع الشسخؼ القخشبي، تحقيق:
 1992 -ىػ 

األسساء كالرفات، أحسج بغ الحديغ أبػ بكخ البييقي، تحقيق: عبج هللا بغ دمحم  -15
 ـ.1993 -ىػ 1413الحاشجؼ، ججة، مكتبة الدػادؼ، الصبعة : األكلى 

ي، تحقيق: أشخاؼ الغخائب كاألفخاد، دمحم بغ شاىخ السقجسي السعخكؼ بابغ القيدخان -16
 –ق 1419، 1محسػد دمحم نرار كالديج يػسف، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط

 ـ.1998
، خيخ الجيغ بغ محسػد بغ دمحم بغ عمي بغ فارس الدركمي الجمذقي، دار األعبلـ -17

 ـ. 2002العمع لمسبلييغ، الصبعة: الخامدة عذخ، 
شخحو: أحسج ألفية الديػشي في عمع الحجيث، جبلؿ الجيغ الديػشي، صححو ك  -18

 شاكخ، كضبط الشز: ماىخ الفحل، السكتبة العمسية.
يحيى بغ )ُىَبْيَخة بغ( دمحم بغ ىبيخة الحىمي الذيبانّي، ، عغ معاني الرحاحاإلفراح  -19

، دار فؤاد عبج السشعع أحسج، تحقيق: ىػ(560أبػ السطفخ، عػف الجيغ )الستػفى: 
 ق.1417الػشغ 

قييج الدساع، القاضي عياض بغ مػسى اإللساع إلى معخفة أصػؿ الخكاية كت -20
اليحربي، تحقيق: الديج أحسج صقخ، القاىخة، دار التخاث، تػنذ، السكتبة العتيقة، 

 .ىػ1379الصبعة: األكلى 
األنداب لمدسعاني، عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي الدسعاني، تحقيق: عبج  -21

ثسانية، الصبعة األكلى، الخحسغ السعمسي، حيجر آباد، مجمذ دائخة السعارؼ الع
 ـ1962 –ق 1382

 .4بحػث في تاريخ الدشة السذخفة، أكـخ بغ ضياء العسخؼ، بيخكت، بداط، ط -22
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البجاية كالشياية، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي، تحقيق: عمي شيخؼ،  -23
 ـ.1988 -ىػ 1408دار إحياء التخاث العخبي، الصبعة االكلى 

شج الحارث، الحارث بغ دمحم التسيسي السعخكؼ بابغ أبي بغية الباحث عغ زكائج مد -24
أسامة، انتقاء: نػر الجيغ الييثسي، تحقيق: حديغ أحسج صالح الباكخؼ، السجيشة، 

 ـ.1992 –ق 1413، 1مخكد خجمة الدشة، ط
بغية الصمب فى تاريخ حمب، عسخ بغ أحسج بغ ىبة هللا العقيمي ابغ العجيع، تحقيق:  -25

 خ.سييل زكار، دار الفك
: بذيخ فخنديذ، كػركيذ عػاد، بيخكت، ة، كي ليدتخنج ، تخجسالذخقيةبمجاف الخبلفة  -26

 .ـ1985ق، 2،1405مؤسدة الخسالة، ط 
تاريخ إربل، السبارؾ بغ أحسج اإلربمي السعخكؼ بابغ السدتػفي، تحقيق: سامي بغ  -27

 ـ. 1980سيج خساس الرقار، العخاؽ، كزارة الثقافة كاإلعبلـ، دار الخشيج لمشذخ، 
تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، دمحم بغ دمحم الحديشي السمقب بسختزى الدبيجؼ،  -28

 تحقيق: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية.
التاريخ األكسط، دمحم بغ إسساعيل البخارؼ، تحقيق: محسػد إبخاىيع زايج، حمب، دار  -29

 ـ.1977 –ق 1397الػعي ، القاىخة، مكتبة دار التخاث، الصبعة األكلى، 
تاريخ ابغ معيغ ركاية الجارمي، يحيى بغ معيغ، تحقيق: أحسج دمحم نػر سيف، دمذق،  -30

 دار السأمػف لمتخاث.
تاريخ ابغ معيغ ركاية الجكرؼ، يحيى بغ معيغ، تحقيق: أحسج دمحم نػر سيف، مكة،  -31

 .1979 –ق 1399مخكد البحث العمسي كإحياء التخاث اإلسبلمي، 
ىيخ كاألعبلـ، دمحم بغ أحسج الحىبي، تحقيق: بذار عػاد تاريخ اإلسبلـ ككفيات السذا -32

 ـ.2003، 1معخكؼ، دار الغخب اإلسبلمي، ط
تاريخ الخمفاء، جبلؿ الجيغ الديػشي ، تحقيق حسجؼ الجمخداش، مكتبة ندار مرصفى  -33

 ـ.2004 -ىػ 1425الباز، الصبعة: الصبعة األكلى: 
ؼ، تحقيق: دمحم عبج السعيج خاف، التاريخ الكبيخ لمبخارؼ، دمحم بغ إسساعيل البخار  -34

 كآخخكف، حيجر آباد، دار السعارؼ العثسانية.
تاريخ أصبياف، أحسج بغ عبج هللا أبػ نعيع األصبياني، تحقيق: سيج كدخكؼ حدغ،  -35

 ـ.1990 –ق 1410، 1بيخكت، دار الكتب العمسية، ط
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د معخكؼ، تاريخ بغجاد، أحسج بغ عمي بغ ثابت الخصيب البغجادؼ، تحقيق: بذار عػا -36
 ـ.2002 –ق 1422، 1بيخكت، دار الغخب اإلسبلمي، ط

تاريخ بغجاد كذيػلو، أحسج بغ عمي الخصيب البغجادؼ، تحقيق: مرصفى عبج القادر  -37
 ق.1417، 1عصا، بيخكت، دار الكتب العمسية، ط

تاريخ جخجاف، حسدة بغ يػسف بغ إبخاىيع الديسي، تحقيق: دمحم عبج السعيج خاف،  -38
 ـ.1987 –ق 1407، 4ط

تاريخ دمذق، عمي بغ الحدغ السعخكؼ بابغ عداكخ، تحقيق: عسخك بغ غخامة  -39
 ـ. 1995 –ق 1415العسخكؼ، دار الفكخ، 

تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع، دمحم بغ عبج هللا بغ زبخ الخبحي، تحقيق: عبج هللا أحسج  -40
 ق.1410، 1سميساف الحسج، الخياض، دار العاصسة، ط

السذتبو، أحسج بغ عمي بغ حجخ، تحقيق: دمحم عمي البجاكؼ،  تبريخ السشتبو بتحخيخ -41
 بيخكت، السكتبة العمسية.

 –ق 1417، 1تحخيخ تقخيب التيحيب، بذار معخكؼ كشعيب األرناؤكط، بيخكت، ط -42
 ـ.1997

تحخيخ عمػـ الحجيث، عبج هللا بغ يػسف الججيع، بيخكت، مؤسدة الخياف لمصباعة  -43
 ـ.2003 –ق 1424، 1كالشذخ، ط

 خخيج كدراسة األسانيج، حاتع بغ عارؼ الذخيف العػني، ممتقى أىل الحجيث.الت -44
تجريب الخاكؼ في شخح تقخيب الشػاكؼ، جبلؿ الجيغ الديػشي، تحقيق: عبج الػىاب  -45

 عبج المصيف، الخياض، مكتبة الخياض الحجيثة.
تحكخة الحفاظ، دمحم بغ أحسج الحىبي، تحقيق: زكخيا عسيخات، بيخكت، دار الكتب  -46

 ـ.1998 –ق 1419، 1العمسية، ط
التخغيب كالتخىيب مغ الحجيث الذخيف، عبج العطيع بغ عبج القػؼ السشحرؼ، تحقيق:  -47

 ق.1417إبخاىيع شسذ الجيغ، بيخكت، دار الكتب العمسية، الصبعة األكلى، 
تدسية شيػخ الشدائي كذكخ السجلديغ، أحسج بغ شعيب الشدائي، تحقيق: الذخيف حاتع  -48

 ق.1423، 1، دار عالع الفػائج، طالعػني، مكة
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 3حدب كركدىا في السرحف فيخس اآليات -أكلا 

 الرفحة رقع اآلية الدػرة اآلية ـ

 185 4 الفاتحة  ين ىن من  1

 183 121 البقخة ىئ نئ مئ  2

 185 197 البقخة  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي  3

4  
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى

 1 18 آؿ عسخاف

 68 144 آؿ عسخاف زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ  5

 184 79 لشداءا هئ مئ هي  مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن  6

 183 105 السائجة مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ  7

 58 54 األعخاؼ جئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين   8

 183 10 التػبة ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق  يف ىف  9

 183 39 الخعج جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت  10

 183 79 اإلسخاء  زث رث يت ىت نت  11

 184 2 الحج ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي  12

 185 101 السؤمشػف   جف مغ جغ مع جع مظ  13

14  
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 جه ين ىن من خن حن

 185 68 الفخقاف

 185 70 الفخقاف رئ ّٰ ِّ  15
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16  
 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 ... مت  خت حت جت

  د 19 الشسل

 184 89 الشسل جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  17

 57 77 القرز حقمق مف خف  حف جف   18

 57 2 الدججة ىل    19

 57 5 ياسيغ زب رب يئ   20

21  
 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم 

 ني مي زي ري
 57 9 ياسيغ

 57 6 الرافات ٰذ يي ىي مي خي حي   22

 183 143 الرافات ني مي زي  ري ٰى  23

 182 60 غافخ جه ين ىن من خن  24

25  
 مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه
 مس هث مث هت هبمت

 1 19 دمحم

 185 1 الفتح جم يل ىل مل خل  26

 68 29 الفتح ىل مل خل  27

28  
 مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه

 مث هت
 1 11 السجادلة

 68 6 الرف  ميىي خي حي جي يه ىه مه  29

 203 43 القمع  حن جن يم ىم مم خم حم  30
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 184 18 اإلنداف   حج مث هت مت  31

 184 1 اليسدة جي يه ىه مه  32
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 3األحاديثفيخس  -ثانياا 

 الرفحةرقع  شخؼ الحجيث ـ

 174 اْئَحُنػا َلُو، َمْخَحًبا ِبالصَّيِِّب اْلُسَصيَّبِ   1

َجَخَة اْلُسْشَكَخَة، َمْغ َأْكَمَيا َفبَل َيْقَخَبغَّ   2  167 ...اْجَتِشُبػا َىِحِه الذَّ

3   ِ  117 َعْجاًل؟ َبْل َما َشاَء ّللاَُّ َكْحُجهُ َأَجَعْمَتِشي ّللَّ

 119 َأْحِبْب َحِبيَبَظ َىْػًنا َما، َعَدى َأْف َيُكػَف َبِغيَزظَ   4

ْيَت َزَكاَة َماِلَظ، َفَقْج َأذْ   5  100 َىْبَت َعْشَظ َشخَّهُ ِإَذا َأدَّ

بَلَة ِإالَّ اْلَسْكُتػَبةَ   6 بَلُة، َفبَل صَّ  90،98،170،213،295 ِإَذا ُأِقيَسِت الرَّ

 238،312 ... ِإَذا اْلَتَقى الُسدمساِف ِبَدْيَفْيِيَسا، فالقاتُل كالسقتػؿُ   7

 188 َيُقػُؿ ّللاَُّ َعدَّ َكَجلَّ  ِإَذا َدَخَل أَْىُل اْلَجشَِّة اْلَجشَّةَ   8

 150 ِإَذا َكاَف َأَحُجُكْع ُيَرمِّي َفبَل َيَجْع َأَحًجا َيُسخ    9

َياـِ   10  163 ِإَذا َكاَف الشِّْرُف ِمْغ َشْعَباَف، َفُكف ػا َعِغ الرِّ

 211 إذا كاف الشرف مغ شعباف، فأفصخكا  11

 55،303،307،308 الخَّْأسِ اأُلُذَناِف ِمَغ   12

 118 ُثعَّ ُيْدَخاَىاَأْسَخُع اأْلََرِضيَغ َخَخاًبا، ُيْسَشاَىا   13

 103 َأْفَزُمُكْع َمْغ َتَعمََّع اْلُقْخآَف َكَعمََّسوُ   14

ْفَق ِفي اأْلَْمِخ ُكمِّوِ   15  114،180،209،319،320 ِإفَّ ّللاََّ َعدَّ َكَجلَّ ُيِحب  الخِّ

 54،170،313  اَل َيْقِبُس الِعْمَع اْنِتَداًعا َيْشَتِدُعُو ِمَغ الِعَبادِ ِإفَّ ّللاََّ   16
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 190 ِو، َفْمَيْشُطْخ َأَحُجُكْع َمْغ ُيَخاِللُ ِإفَّ اْلَسْخَء َعَمى ِديِغ َخِميمِ   17

ي اْفُتِمَتْت َنْفُدَيا، َكَأُضش َيا   18  108 "َنَععْ "َقاَؿ: ... ِإفَّ ُأمِّ

 149،309 َيْمَيُث، َفَشَدَع ُخفَّوُ  َأفَّ َرُجبًل َمخَّ ِبَكْمٍب َعَمى َرْأِس َقِميبٍ   19

 68 ...  ِإفَّ ِلي َأْسَساًء، َأَنا ُمَحسٌَّج، َكَأَنا َأْحَسجُ   20

 189 َعْبِجؼ ِإَذا ُىَػ َذَكَخِني، َكَتَحخََّكْت ِبي َشَفَتاهُ َأنَّا َمَع   21

 198،214 ِإنََّسا اأَلْعَساُؿ ِبالشِّيَّاتِ   22

 52،159،170 َسا اأْلَْعَساُؿ ِبالشِّيَِّة، َكِإنََّسا اِلْمِخٍغ َما َنَػػ ِإنَّ   23

 138،169 ِلَخْغَبٍة َكاَل ِلَخْىَبٍة َكَلِكْغ َحِجيًثاِإنِّي َلْع َأْجَسُعُكْع   24

 182 بجلػا فقالػا: حبَّة  25

 95،159،191 َتَدكََّج َصِفيََّة ِبْشَت ُحَييِّ ْبِغ َأْخَصبَ   26

 300 َتَدكَّْجُت اْمَخأًَة، َفِقيَل: ِبَكْع َأْصَجْقَتَيا؟  27

ُحػِر َبَخَكةً   28 ُخكا َفِإفَّ ِفي الدَّ  99 َتَدحَّ

 129 جاء أعخابي إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  29

30   ِ  174 َأَبَػْيِو َيْػـَ ُأُحجٍ  َجَسَع ِلي َرُسػُؿ ّللاَّ

31   ِ  98 ِإَلى َمكََّة، َفَكاَف َيْقُرخُ   َخَخْجُت َمَع َرُسػِؿ ّللاَّ

 91،169،179،294 اْلَخَػاِرُج ِكبَلُب الشَّارِ   32

 163 َدَخَل َمكََّة، َكَعَمى َرْأِسِو اْلِسْغَفخ  33

َعاُء ُىَػ اْلِعَباَدةُ   34  182 الج 
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 191 َكَأَنا َأْنُطُخ ِإَلى ِلْعِب اْلَحَبَذةِ  َراَفَعِشي الشَِّبي    35

36  
 َرَأػ َرُسػُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَمى َعْبِج الخَّْحَسِغ ْبِغ َعْػٍؼ 

 ُصْفَخةً 
301 

37   ِ  192 ِفي ُحمٍَّة َحْسَخاءَ  َرَأْيُت َرُسػَؿ ّللاَّ

اِئُسػفَ   38 اِئُحػَف الرَّ  309 الدَّ

39   ِ  167 َجاِىِميَِّة َشْيًئا؟بَّْيَت ِفي الْ َىْل لَ  َسَأُلػا َرُسػَؿ ّللاَّ

 93 َسيُِّج ااِلْسِتْغَفاِر: المَُّيعَّ َأْنَت َربِّي، اَل ِإَلَو ِإالَّ َأْنتَ   40

 191 اْلَقاِئعِ  َصبَلُة اْلَقاِعِج َعَمى الشِّْرِف ِمْغ َصبَلةِ   41

42   ِ  208 ِفي ِإَزاٍر اتََّدَر ِبِو ُدكَف الثَّْجَيْيغِ  َصمَّى َرُسػُؿ ّللاَّ

، َفَكبََّخ َعَمْيِو َأْرَبًعا  43  126 َصمَّى َعَمى الشََّجاِشيِّ

44   ِ  111 َيْػـَ َفْتَح َمكََّة  َشاَؼ َرُسػُؿ ّللاَّ

ِ َعدَّ َكَجلَّ   45  161 َضْيُخ اْلُسْؤِمِغ ِحًسى، ِإالَّ ِمْغ ُحُجكِد ّللاَّ

 1 األَْنِبَياِء، َكرَُّثػا الِعْمعَ  َرَثةُ الُعَمساُء ُىْع كَ   46

 316،322 َغطِّ َفِخَحَؾ َفِإنََّيا َعْػَرةٌ   47

يب، كال تذبيػا ب  48  137 الييػدَغيِّخكا الذَّ

 185  ... فخح فخحًا قط أشج فخًحا فسا رأيت رسػؿ هللا   49

 106،178 َؿ الشَّاَس ِلُيْكِثَخ َماَلوُ َفَسْغ َسأَ   50

ُؿ َمَشاِزِؿ اآْلِخَخِة، َفِإْف َيْشُج ِمْشُو َفَسا َبْعَجُه َأْيَدخُ   51  93  اْلَقْبُخ َأكَّ

ِ، َكاَل ِإَلَو ِإالَّ   52 ِ، َكاْلَحْسُج ّللاَّ  128،164 ّللاَُّ، َوّللاَُّ َأْكَبخُ ُقْل ُسْبَحاَف ّللاَّ
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ُأكَف ِفي اْلَسْدِجِج اْلَحَخاـِ   53  192 َكاَف الخَِّجاُؿ َكالشَِّداُء َيَتَػضَّ

54   ِ  101،160 ِإَذا َأَراَد َأْف َيْجُخَل َبْيَتُو ُقْسَشا َكاَف َرُسػُؿ ّللاَّ

55   ِ  192 َرْبَعًة ِمَغ اْلَقْػـِ َلْيَذ ِبالصَِّػيِل اْلَباِئغِ  َكاَف َرُسػُؿ ّللاَّ

 194 َيْزِخُب َعَمى َتْدِسَيِة اْلَعَتَسةِ  َكاَف ُعَسُخ   56

 202 َكاَف ُيَرمِّي َبْعَج اْلُجُسَعِة َرْكَعَتْيغِ   57

 211،215 َغ َرُسػُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ِفي َثْػَبْيِغ َأْبَيَزْيِغ َكُسُحػِليَّةٍ ُكفِّ   58

 212 ِفي َثبَلَثِة َأْثَػاٍب ِبيٍس َسُحػِليَّةٍ  ُكفَِّغ َرُسػُؿ هللِا   59

 131 ُكل  َشَخاٍب َأْسَكَخ َفُيَػ َحَخاـٌ   60

ُمُو، َكاَل َأْنَيى َعْشوُ   61  160،191 اَل آُكُمُو، َكاَل ُأَحخِّ

َماَرَة، َفِإفَّ َمْغ َسَأَلَيا ُكِكَل ِإَلْيَيا  62  171 اَل َتْدَأِؿ اإْلِ

َتْيغِ   63  180 اَل ُيْمَدُع اْلُسْؤِمُغ ِمْغ ُجْحٍخ َمخَّ

 119 ... َتِمَئ َجْػُؼ َأَحِجُكْع َقْيًحا، َخْيٌخ َلُو ِمغْ أَلَْف َيسْ   64

ِ َأْشَيُب ِمْغ ِريِح اْلِسْدظِ   65 اِئِع ِعْشَج ّللاَّ  188 َلُخُمػُؼ َفِع الرَّ

66   ِ  164 ْغ ِعيَجاٍف َيُبػُؿ ِفيوِ َقَجٌح مِ  َكاَف ِلَخُسػُؿ ّللاَّ

  د اَل َيْذُكُخ ّللاََّ َمْغ اَل َيْذكُخ الّشاَس   67

ِ ِتْدَعٌة َكِتْدُعػَف اْسًسا، َمْغ َأْحَراَىا َدَخلَ   68  322 اْلَجشَّةَ  ّللَّ

69   ِ  151 ِسَتاَرةً  َلسَّا َكاَف َيْػـُ اْلَفْتِح َجَعْمَشا ِلَخُسػِؿ ّللاَّ

بَلـُ   70 ـَ َعَمْيِو الدَّ  208 اأْلَْرَض  َلسَّا َىبََّط ّللاَُّ َعدَّ َكَجلَّ آَد



359 

  

اِىُج   71 اِىَج َعَدى َأْف ُيَبمَِّغ ِلُيَبمَِّغ الذَّ  1 الَغاِئَب، َفِإفَّ الذَّ

 238 المَُّيعَّ َأْخِخْج َما ِفي َصْجِرِه ِمَغ اْلِغلِّ َكَأْبِجْلُو ِإيَساًنا  72

 99 المَُّيعَّ ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمَغ اأْلَْىَػاِء، َكاأْلَْدَكاءِ   73

 151 المَُّيعَّ اْىِجِني ِفيَسْغ َىَجْيَت، َكَتَػلَِّشي ِفيَسْغ َتَػلَّْيتَ   74

75  
َنا،  المَُّيعَّ َباِرْؾ َلَشا ِفي َمِجيَشِتَشا، َكَباِرْؾ َلَشا ِفي ُمجِّ

 َكَصاِعَشا
88 

 212،214 الَّميعَّ باِرْؾ أِلُمَّتي في ُبُكػِرىا  76

 175 المَُّيعَّ َمْغ ُكْشُت َمْػاَلُه َفَعِميٌّ َمْػاَلُه، المَُّيعَّ َكاِؿ َمْغ َكااَلهُ   77

ُه اأْلَْكَمةَ   78  178 َكاأْلَْكَمَتافِ  َلْيَذ اْلِسْدِكيُغ الَِّحؼ َتُخد 

ِ َتَعاَلىَلْيَذ َشْيٌء ِمَغ اْلَجَدِج ِإالَّ   79  175 اْشَتَكى ِإَلى ّللاَّ

 56،180،319 ِإاّل اْختاَر َأْيَدَخُىسا ما ُخيَِّخ َرسػُؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَغ َأْمِخيغِ   80

 94 ْبُخ َأْفَطُع ِمْشوُ َما َرَأْيُت َمْشَطًخا َقط  ِإالَّ َكاْلقَ   81

أَ َما ِمْغ َرُجٍل ُيْحِنُب ذَ   82 ـَ َفَتَػضَّ  107 ... ْنًبا، ُثعَّ َقا

َتْيغِ اْلُسْؤِمُغ اَل يُ   83  180 ْمَجُغ ِمْغ ُجْحٍخ َمخَّ

 95 ِمسَّا ُكْشَت َضاِرًبا ِمْشُو َكَلَجَؾ، َغْيَخ َكاٍؽ َماِلَظ ِبَساِلوِ   84

 167 َمْغ َأَكَل ِمْغ َىِحِه اْلَخْزَخاَكاِت َفبَل َيْقَخَبغَّ َمْدِجِجَنا  85

 115،171 َمْغ َأَتى اْلُجُسَعَة َفْمَيْغَتِدلْ   86

 292 َمْغ َأَتى ِإَلْيُكْع َمْعُخكًفا َفَكاِفُئػهُ   87

 168 َمْغ َأَكَل ُثػًما َأْك َبَربًل َفْمَيْعَتِدْلَشا، َأْك ِلَيْعَتِدْؿ َمْدِجَجَنا  88
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َجَخِة اْلُسْشِتَشِة، َفبَل َيْقَخَبغَّ َمْدِجَجَنا  89  168 َمْغ َأَكَل ِمْغ َىِحِه الذَّ

شَِّة اْلُغْدُل َيْػـَ اْلُجُسَعةِ   90  298 ِمَغ الد 

 171 َمْغ َجاَء ِمْشُكْع ِإَلى اْلُجُسَعِة َفْمَيْغَتِدلْ   91

ـِ اْلَسْخءِ   92  301 ، َتْخُكُو َما اَل َيْعِشيوِ ِمْغ ُحْدِغ ِإْسبَل

 171 َمْغ َراَح اْلُجُسَعَة َفْمَيْغَتِدلْ   93

ْنَيا َكاآْلِخَخةِ   94  204 َمْغ َسَتَخ ُمْدِمًسا، َسَتَخُه ّللاَُّ ِفي الج 

 181 ْلِقَياَمةِ َمْغ ُسِئَل َعْغ ِعْمٍع َفَكَتَع ُأْلِجَع َيْػـَ ا  95

 58 َمْغ َشِيَج َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ ّللاَُّ َكْحَجُه اَل َشِخيَظ َلوُ   96

 159،198،174،218 َمْغ َشاَؿ ُعْسُخُه، َكَحُدَغ َعَسُموُ   97

ِ َكِبَحْسِجِه، ُكِتَب َلُو َعْذُخ َحَدَشاتٍ  َمغْ   98  169 َقاَؿ ُسْبَحاَف ّللاَّ

ًجا َفْمَيَتَبػَّْأ َمْقَعَجُه ِمَغ الشَّارِ   99  133 َمْغ َكَحَب َعَميَّ ُمَتَعسِّ

ْنَيا، َلْع َيْمَبْدُو ِفي اآْلِخَخةِ َمْغ َلِبَذ ِفي ال  100  132 ج 

ـُ َشْيِخ َرَمَزاَف، َفْمُيْصَعْع َعْشوُ   101  111 َمْغ َماَت َكَعَمْيِو ِصَيا

أْ   102  171،179 َمْغ َمذَّ َفْخَجُو، َفْمَيَتَػضَّ

يغِ   103  288 َمْغ ُيِخِد ّللاَُّ ِبِو َخْيًخا ُيَفقِّْيُو ِفي الجِّ

 91،130 ْعسٍ اْلُسَياِجُخكَف َكاأْلَْنَراُر َبْعُزُيْع َأْكِلَياُء بَ   104

ِؿ َثبَلًثا  الشَِّبيَّ   105 فِّ اأْلَكَّ  54 اْسَتْغَفَخ ِلمرَّ

 115 َأْفَخَد الَحجَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ الشَّ   106
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 205 َمْطُعػٍف، َفَكبََّخ َعَمْيوِ  َصمَّى َعَمى ُعْثَساَف ْبغَ  الشَِّبيَّ   107

 237 اْلُػُضػُء ِمسَّا َغيََّخِت الشَّارُ   108

 96،161 اْلَػاَلُء ِلَسْغ أَْعَصى اْلَػِرَؽ َكَكِلَي الشِّْعَسةَ   109

 174  اَنَتُو َيْػـَ ُأُحٍج، َفَقاؿَ ِكشَ  َنَثَل ِلي الشَِّبي    110

ُبَع َراِجِعيغَ   111  200،210 َنَفَل َرُسػُؿ ّللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص الث ُمَث َباِدًيا َكالخ 

َعْغ َأْكِل اْلَبَرِل َكاْلُكخَّاِث، َفَغَمَبْتَشا  َنَيى َرُسػُؿ هللِا   112
 اْلَحاَجةُ 

168 

 290 َنَيى َعْغ َبْيِع اْلَػاَلِء، َكَعْغ ِىَبِتوِ   113

َخاءُ َىَحا ِديِشي ا  114  187 ْرَتَزْيُتُو ِلَشْفِدي، َكَلْغ ُيْرِمَحُو ِإالَّ الدَّ

115  
، َكَيُقػُؿ َلَظ: َأَراٍض َأْنَت  بَلـَ َىَحا ِجْبِخيُل ُيْقِخُئُظ الدَّ

 121 َعشِّي

 315،321 َشَيى َعْشوُ ُىَػ ِمَغ اْلَعْػَرِة فَ   116

 320 كال ضخب بيجه شيًئا قط إال أف يجاىج  117

 106،178 اَلُو َفِإنََّسا ُىَػ َرْضفٌ َكَمْغ َسَأَؿ الشَّاَس ِلُيْثِخَؼ مَ   118

 120 َكْيٌل ِلؤْلَْعقاِب ِمَغ الشَّارِ   119

َماَرةَ اَل َتْدَأِؿ ا يا َعْبَج الخَّْحَسغِ   120  4،171 إْلِ
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 :فيخس اآلثار -ثالثاا 

 الرفحة األثخ ـ

ـِ َأْشَػُع الشَّاِس ِلْمَسْخُمػِؽ َكأَْعَراُىْع ِلْمَخاِلقِ  1 ا  311  أْىُل الذَّ

 193 ؟ َقاُلػا: َبَمىَأاَل ُأْخِبُخُكْع ِبَخْيِخ الشَّاِس َبْعَج َرُسػِؿ ّللاَِّ  2

ُؿ َبَخَكِة اْلَحِجيِث ِإَفاَدُتوُ  3  109 َأكَّ

 183 إذا أمختع كنييتع 4

 183 إال الحياة كالسػت كالذقاء كالدعادة 5

 206 ْعَصاُه َحِسَج َغْيَخ الَِّحؼ أَْعَصاهُ ِإفَّ ِفي َمْدَأَلِة الخَُّجِل أِلَِخيِو ِفْتَشًة، ِإْف أَ  6

 89 ِإفَّ َىَحا اْلِعْمَع ِديٌغ، َفاْنُطُخكا َعسَّْغ َتْأُخُحكَنو 7

 185 التسخ كالدػيق 8

 195 اْلُخَمَفاُء الخَّاِشُجكَف اْلَسْيِجي ػَف َخْسَدٌة، َأُبػ َبْكٍخ َكُعَسُخ َكُعْثَساُف َكَعِميٌّ  9

 58 الخمق خمقو، كاألمخ كبلمو 10

 178 : اْبُغ َأِبي َأْكَفى، َكَأُبػ ُجَحْيَفةَ ُت َخْسَدًة ِمسَّْغ َرَأػ الشَِّبي  َرَأيْ  11

ـِ َيْػـَ اْلِفْصخِ  12 َما  102 َرَأْيَشا َأَنَذ ْبَغ َماِلٍظ ُيَرمِّي َقْبَل ُخُخكِج اإْلِ

َفخِ  َسَأْلُت اْبَغ ُعَسخَ  13 ْػـِ ِفي َرَمَزاَف ِفي الدَّ  152 َعِغ الرَّ

 203 سألتو عغ العريخ؟ فقاؿ: ال بأس بو ما لع ييجر 14

ِ َتَعاَلى َعَمى ُعَسَخ َأْف َيْكِشَذ  15 َشُة َثبَلُثِساَئٍة َكِست ػَف َيْػًما، َكِإفَّ َحقًّا ّللَّ  195 الدَّ

بَلُة ِفي َجَساَعةٍ  16  203 الرَّ

يغشَ  17  117 َمُب عمػِّ اإلسشاِد ِمَغ الجِّ
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 162 َعْبَج الخَّْحَسِغ ْبَغ َعْػٍؼ، ُرِئي َعَمْيِو َأثُخ ُصْفَخةٍ  18

 94 ُيْحِرُؼ اْلَعْيغَ َفِإْف َذَكَخُه، َعبَلُه اْلَغع  كَ  19

 193  ؟ َقاَؿ: َأُبػ َبْكخُقْمُت أِلَِبي: َيا َأَبْو َمْغ َخْيُخ الشَّاِس َبْعَج َرُسػِؿ ّللاَِّ  20

َمِشي َأِبي إِ  21  109 َلى اْلُفَزْيِل ْبِغ ِعَياٍض َفَسَدَح َرْأِسي، َفَدِسْعُتُو َيُقػؿُ َقجَّ

 163 َكاَف اأْلَْكَزاِعي  ِإَذا َكاَف الشِّْرُف ِمْغ َشْعَباَف اَل َيُرػـُ َحتَّى َيْجُخَل َرَمَزافُ  22

اِبَعِة، َعَمى َعْخِشوِ  23 َساِء الدَّ  246 َكْيَف َنْعِخُؼ َربََّشا؟ َقاَؿ: َفْػَؽ الدَّ

 112 أَلَْف ُتْجِخَل َيَجَؾ ِفي َفِع التِّشِّيِغ ِإَلى َمْشِكِبَظ، َخْيٌخ َلَظ ِمغْ  24

 113 اَل َيْشُبُل الخَُّجُل َحتَّى َتُكػَف ِفيِو َخْرَمَتاِف: اْلِعفَُّة َعسَّا ِبَيِج الشَّاسِ  25

َتْيِغ َأْك ثَ  26 ْثُتُكُسػهُ َلْػ َلْع َأْسَسْعُو ِإالَّ َمخًَّة َأْك َمخَّ  294 بَلًثا َأْك َأْرَبًعا َحتَّى َعجَّ َسْبًعا َما َحجَّ

 184 مغ جاء ببل إلو إال هللا أصاب مشيا خيًخا 27

 112 ْك ِفي َأْصَحاِب اْلَحِجيِث َأْفَزُل ِمْغ َشَمِب اْلَحِجيثِ َما َكاَف ِفي الشَّاِس، أَ  28

ُث؟ َقاَؿ: َأَما َكَأْنَت َحيٌّ َفبَل  29  194 َما َلَظ اَل ُتَحجِّ

ُمُيسَ  30 َمُيَساُمَقجَّ ْأَت َفاْغِدْل ُمَقجَّ ُخُىَسا ِمَغ الخَّْأِس، َكِإَذا َتَػضَّ  308 ا ِمَغ اْلَػْجِو َكُمَؤخَّ

 194 ِمْغ َسَعاَدِة الخَُّجِل َأْف ُيْذِبَيُو َكَلُجهُ  31

 89 الشَّبَّاُش ُيْقَصعُ  32

 184 اليسدة الحؼ يمسدؾ في كجيظ، كالمسدة الحؼ يمسدؾ مغ خمفظ 33

 213 َصٌة ِمْثُل الشََّػػ ُكِجَج ِفي َبْعِس ُبُيػَتاِت ِكْدَخػ ُصخٌَّة ِفيَيا ِحشْ  34

 184 يا دمحم: كأنا قجرتو عميظ 35
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 فيخس الذيػخ3 -رابعاا 

 الرفحة اسع الذيخ ـ

 32 إبخاىيع بغ مدخكر صاحب  ُلَػْيغ 1

 28 الرػفي أْحَسج بغ الحدغ  2

ب 3  32 الجيع ػأب، أحسج بغ الحديغ بغ شبلَّ

 32 أحسج بغ جعفخ بغ دمحم أبػ بكخ البداز 4

 36 أحسج بغ عبج الػارث العّداؿ 5

 29 أحسج بغ عمّي بغ السثشي بغ ىبلؿ التَّسيسيّ  6

 34 أحسج بغ دمحم الػاسصي 7

 40 ، أبػ العباس األصبيانيّ َأْحَسج بغ دمحم بغ الُسشِحر 8

 36 ، أبػ جعفخأحسج بغ دمحم بغ سبلمة الصحاكؼّ  9

 32 أحسج بغ ىذاـ بغ عسار 10

 30 افعأحسج بغ يحيى الح 11

 30 إسحاؽ بغ أحسج الُخداعيّ  12

 34 جعفخ بغ أحسج بغ ِسشاف 13

 28 حامج بغ شعيب  14

 35 رؽ الحديغ بغ عبج هللا القصاف األز  15

 54 أبػ عخكبةحديغ بغ دمحم الدمسي،  16

 36 حسج بغ دمحم بغ األشعث 17
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 36 داكد بغ إبخاىيع بغ ُرْكَزبة، أبػ شيبة البغجادؼ 18

 29 عبج هللا بغ زيجاف الَبَجمي 19

 31 عبج هللا بغ دمحم بغ سمع 20

 29 َعبجاف بغ أحسج بغ مػسى بغ زياد 21

 36 عمي بغ أحسج الرقيل عبّلف 22

 30 عمي بغ العباس الَسَقاِنعي 23

 32 عمي بغ عبج الحسيج، أبػ الحدغ الَغَزائخؼ  24

 28 غيبلف ُعَسخ ْبغ ِإْسَساِعيل ْبغ سمسة ابغ َأِبي 25

 36 َكْيسذ بغ معسخ  26

 33 مأمػف بغ ىاركف  27

 30 دمحم ْبغ إبخاىيع ْبغ السشحر 28

 32 سعيج ػأب،  بغ أحسج بغ عبيج بغ فياضدمحم 29

 32 ، أبػ الحدغدمحم بغ أحسج بغ عسارة العصار 30

 36 دمحم بغ الحدغ بغ قتيبة العدقبلنيِّ  31

 31 دمحم بغ الخبيع 32

 32 دمحم بغ السعافى 33

 35 دمحم بغ تساـ البيخانيّ  34

 33 دمحم بغ جعفخ بغ نػح، أبػ نعيع 35

 32 دمحم بغ حامج اليحياكؼ  36



366 

  

 31 بكخ ػأب، دمحم بغ ُخخيع 37

 35 دمحم ْبغ زّباف ْبغ حبيب 38

 36 دمحم بغ سمسة بغ قخبا 39

 32 العباس ػأب، دمحم بغ صالح بغ أبي عرسة 40

 33 مكحػؿدمحم بغ عبج الدبلـ البيخكتي،  41

ِبْيميدمحم بغ عبج هللا ا 42  34 لجَّ

 28 دمحم بغ عمي الَفْخَقجؼ 43

 34 أبػ بكخ، دمحم بغ عمي بغ أحسج بغ داكد الكشاني اأَلَذني 44

 34 َرْكحدمحم بغ عمي بغ  45

 33 دمحم بغ ُعسيخ صاحب ىذاـ بغ عسار 46

 32 الحدغ بػأ، دمحم بغ عػف الػحيجؼ 47

 28 دمحم بغ ُنَرْيخ السجيشي 48

 35 دمحم بغ يحيى بغ َرِزيغ 49

 32 عبج هللا ػأب دمحم بغ يػسف اليخكؼ، 50

 34 أبػ السجاىج، دمحم بغ يػنذ بغ خالج اأَلَذني 51

 34 َمَزاُء بغ عبج الباقي 52

 31 السفزل بغ دمحم الَجَشجؼ 53
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 3أسساء التالميحفيخس  -خامداا 

 الرفحة اسع التمسيح ـ

 37 إبخاىيع بغ دمحم بغ حسدة بغ ُعسارة  1

مسيّ   2  39 األصبيانيّ  الَكّخانيّ  إبخاىيع بغ مشرػر بغ إبخاىيع، أبػ القاسع الد 

 38 أحسج بغ عبج هللا بغ ميخاف، أبػ نعيع السيخاني  3

 38 أبػ بكخ، أحسج بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ مخدكيو بغ ُفػرؾ  4

 40 َأْحَسج بغ دمحم بغ َأْحَسج بغ الُسشِحر، أبػ العباس األصبيانيّ   5

 39 َسج بغ محسػد، أبػ شاىخ الثقفّي، اأْلصبيانيّ َأحْ   6

 38 حسدة بغ يػسف بغ إبخاىيع بغ مػسى  7

 37 األصبيانيالذيخ عبج هللا بغ دمحم بغ حّياف، أبػ   8

 40 عبج هللا بغ دمحم بغ عبج الخحسغ، أبػ عبج هللا األصبيانّي السعخكؼ بابغ المباف  9

 40 أبػ مدمع األصبيانيّ  ،دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ ِمْيَخْبُدد  10

 39 األصبيانيّ  أبػ الفتح الّتانيّ  شرػر بغ الحديغ بغ ركَّاد،م  11
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 أسساء الخكاةفيخس  -سادساا 

 الرفحة اسع الخاكي  ـ

ْسُتَػائى البداز الت ْدَتخؼ، أبػ إسحاؽ   1  266 إبخاىيع بغ دمحم بغ سعيج بغ الحدغ الجَّ

 262 أحسج بغ دمحم بغ ىبلؿ أبػ جعفخ السقخغ   2

 266 أبػ شالب، أحسج بغ نرخ بغ شالب  3

 259 يى بغ زىيخ الت ْدَتِخؼ  أحسج بغ يح  4

 260 أبػ الػليج، ِبْذخ بغ دمحم بغ ِبْذخ بغ عاصع الكػفي  5

 266 حديغ بغ عمي بغ داكد أبػ عمي الحافع الشيدابػرؼ   6

 266 أبػ دمحم، عبج الخحسغ بغ يحيى بغ مشجه   7

 267 أبػ بكخ، عبج هللا بغ دمحم بغ كاصل الشيدابػرؼ   8

شعاني  9  262 أبػ خديسة، عبج الػىاب بغ يحيى الرَّ

 261 َعّتاب بغ دمحم بغ أحسج بغ عباد الخازؼ الَػَراميشي  10

قي  11  260 أبػ الحدغ، ل السعخكؼ بعبلف السعجَّؿعمي بغ أحسج بغ سمساف بغ الرَّ

 262 أبػ الحديغ، عمي بغ إسحاؽ بغ ردؼ القاضي  12

 261 عبج هللا ػأب، دمحم بغ إسحاؽ بغ الػليج األصبياني  13

 264 دمحم بغ بخكة بغ الِفْخَداج أبػ بكخ الِقشَّْدِخؼ   14

 263 دمحم بغ عسخك بغ مػسى بغ حساد الُعَقْيِمي  15

 264 عبج هللا بػأ، ػسف بغ بذخ اليخكؼ دمحم بغ ي  16
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 فيخس األعالـ3 -سابعاا 

 الرفحة اسع العمع ـ

 207،302 البييقي أحسج بغ الحديغ  1

 300،306 العدقبلني بغ حجخأحسج  2

 255،255،274 الَشدائيأحسج بغ شعيب  3

 304 العجميأحسج بغ عبج هللا  4

 209،217،232،299،310 أبػ نعيع األصبياني، هللا أحسج بغ عبج 5

 217،269،284،285 البغجادؼالخصيب أحسج بغ عمي  6

 178،201 ابغ َجْػَصا أحسج بغ ُعسيخ  7

 280 بغ فارس  أحسج 8

 254 بغ دمحم بغ حشبل الذيبانيأحسج  9

 240 أحسج بغ مشيع، أبػ جعفخ البغػػ  10

 312،227،238 بغ قيذاألحشف  11

 297 بغ ُعميةإسساعيل  12

 234،310 بغ كثيخإسساعيل  13

 297،320 الدختياني أيػب 14

 263،282 الديػشي الجيغ جبلؿ  15

 194 الحدغ البرخؼ  16
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 304 الرفجؼخميل بغ أيبظ  17

 295، 280 بغ عبج هللا، أبػ يعمى الخميمي الخميل 18

 194،303 بغ السديب سعيج 19

 203 سعيج بغ جبيخ 20

 292،292،،241،241،290 الثػرؼ سفياف بغ سعيج  21

 203،276 سفياف بغ عييشة   22

 209،292،293 الصبخاني سميساف بغ أحسج  23

ِجْدتاني 24  237 داكد ػأب، سميساف بغ األشعث الدِّ

 181،192 سميساف بغ داكد الصيالدي، أبػ داكد  25

 310،321 األعسرسميساف بغ ميخاف  26

 299،315 بغ الحجاجشعبة  27

 256 صالح بغ دمحم َجَدَرة 28

 217 صبلح الجيغ خميل بغ كيكمجؼ العبلئي 29

 296 الخازؼ  بغ أبي حاتععبج الخحسغ  30

 215،269 عبج الخحسغ بغ عجؼ بغ الجػزؼ   31

 209 األكزاعيعبج الخحسغ بغ عسخك  32

 254 بغ ميجؼعبج الخحسغ  33

 307 بغ ىساـ الرشعاني عبج الخزاؽ 34
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 265 األزدؼ عبج الغشي  35

 206،257،261 الدسعانيعبج الكخيع بغ دمحم  36

 246،317 الحشطمي السخكزؼ  عبج هللا بغ السبارؾ 37

 254 الجخجاني بغ عجؼ عبج هللا 38

 247،306 أبػ زرعةعبيج هللا بغ عبج الكخيع الخازؼ،  39

 282،285 ابغ الربلحعثساف بغ عبج الخحسغ، أبػ عسخك  40

 259 الييثسيعمي بغ أبي بكخ  41

 265 بغ عداكخعمي بغ الحدغ  42

 284،305 عمي بغ عبج هللا السجيشي 43

44 
،256،266،271،272،273 الجارقصشي  عمي بغ عسخ

290،294،320 

 204،265 بغ ماكػال عمي بغ ىبة هللا  45

 246 عسخ بغ أحسج بغ ىبة هللا بغ العجيع 46

 204 الميَث بغ سعج 47

 209 بغ أنذمالظ  48

 210 الشيدابػرؼ دمحم بغ إبخاىيع  49

 259،272،320 الحَّىبيدمحم بغ أحسج  50

 204،295 أبػ حاتعالخازؼ، دمحم بغ إدريذ  51

 298 بغ خديسة دمحم بغ إسحاؽ  52
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 259 ، أبػ عبج هللادمحم بغ إسحاؽ بغ َمشجه 53

 283 لرشعاني ادمحم بغ إسساعيل األميخ  54

 302،312،327 البخارؼ دمحم بغ إسساعيل  55

 298،299 بغ حبافدمحم  56

 303 الدىخؼ غ شياب دمحم ب 57

 273 الدخاكؼ دمحم بغ عبج الخحسغ  58

 270 بغ نقصةدمحم بغ عبج الغشي  59

 293 الحاكعدمحم بغ عبج هللا  60

 249 أبػ سميساف، لخبعيدمحم بغ عبج هللا بغ أحسج ا 61

 306،310 العقيمي دمحم بغ عسخ  62

 302،318 التخمحؼدمحم بغ عيدى  63

 262 أبػ الخيخ، دمحم بغ دمحم بغ يػسف بغ الجدرؼ  64

 280 بغ مشطػردمحم بغ مكـخ  65

 305 بغ ماجودمحم بغ يديج  66

 280 الفيخكز آبادؼدمحم بغ يعقػب  67

 318 األلبانيدمحم ناصخ الجيغ  68

 298،327 بغ الحجاج الشيدابػرؼ مدمع  69

 263 مَدَمَسة بغ القاسع 70
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 265 الحسػؼ ياقػت  71

 282 الشػكؼ يحي بغ شخؼ  72

 215،254،258،272 يحيى بغ معيغ  73

 302 بغ عبج البخيػسف بغ عبج هللا  74
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 3فيخس البمجاف -ثامشاا 

 الرفحة السكاف ـ

 20،21،25،39،40،42،43،46،48،61،217،232،261 أصبياف 1

 93 أصفياف 2

 34 َأَذنة 3

 29،41 األىػاز 4

 28 َبابِديخ 5

 246،250 بحخاف 6

 16،28،99،108،154،235،258 البرخة 7

 36،41،46،49،61،87،104،128،217،244،245،246،269 بغجاد 8

 31،41،82،83،101،110،138،200،210،326 بيت السقجس 9

 33،41 بيخكت 10

 27،30،98،259،266،270 كُتْدَتخ  11

 49،61 ُجخجاف 12

 45 الَجَشج 13

 29،51،86،306،311 الحجاز 14

 29،98،246،250،257 حخَّاف 15

 32،201،264،288 حمب 16
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 35،110،305،306 حسز 17

 16 ُخػِزْستافَ  18

 31،96،98،180،258،290 دمذق 19

 27،35 الخَّقة 20

 17،33،185،221،239،251،326 الخممة 21

 248 الخؼ  22

 250 سامخاء 23

 118 ُسَسْيداط 24

 245،245 الُدػسِ  25

 245 سػسة 26

 24،41،51،86،138،185،221،246،262،305،306،311 الذاـ 27

 32،32 اصيج 28

 17،262 شبخية 29

 24،29،41،51،86،88،306،311 العخاؽ 30

 125 عخفات 31

 36،326،41،82،110،111،111،182،182،326 عدقبلف 32

 33،326 عكا 33

 34 َعْدَكَخ ُمْكِخـٍ  34
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 79،326 غدة 35

 17،280 فارس 36

 115 الفدصاط 37

 36،304،326 فمدصيغا  38

 85 القجس 39

 265 قشدخيغ 40

 39 َكخَّاف 41

 82 الكػفة 42

 24،42،45،51،86،138،185،192 السجيشة 43

،24،51،56،86،90،97،98،101،115،152،205،235،246 مرخ 44
251،311 

يَرة 45  99،232 ِمرِّ

،24،30،45،51،86،86،98،99،101،111،119،152،163 مكة 46
192،207،230،240،247 

 41 الَسْػصل 47

 34،230 كاسط 48
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