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ملخص: 
اإىل  اإ�سافاته  من  واإ�سافة  ال�سيوطي،  احلافظ  اإبداعات  من  اإبداعًا  البحث  هذا  تناول 

اأنواع علوم احلديث، وذلك من خالل النقاط االآتية: 
بداأه  الذي  للم�رصوع  امتداداً  وتعد  ا�ستقالًل،  ال�سيوطي  زادها  التي  الثالثة  الأنواع  1 .
الرامهرمزي، و�سطر فيه ابن ال�سالح خم�سة و�ستني نوعًا، وترك الباب مفتوحًا ملن اأراد اأن 

يزيد على تلك الأنواع. 
تخريج ثالثة مناذج حديثية لكل نوع من تلك الأنواع املزبدة.  2 .

اإن تلك الأنواع مهمة وذات قيمة علمية يف علوم احلديث، وميكن اأن تقوم على كل  3 .
وتخرجها،  وتفهر�سها  اأحاديثه  ترتب  ور�سائل،  اأبحاث  فيه  تخط  واأن  درا�سات،  منها  نوع 

وذلك بعد جمعها؛ ليفيد منها الباحثون والدار�سون. 
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Abstract: 

This research deals with one of the creative achievements of Al- Hafez 
Al- Suyuti and one of his additions to Al- Hadeeth sciences. This is done 
through the following three points: 

The three types which Ibn As- Syuti added independently and which are 1. 

considered an extension for the project which al- Ramhamazi started and 
to which Ibn Asalah added sixty five types. 

Deriving three samples for the Hadeeth for each of the added types. 2. 

These added types are important and valuable to the science of Al- 3. 

Hadeeth. These could also be subject for new studies conducted to be for 
the benefit of students and researchers. 
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مقدمة: 
احلمد هلل الواحد الأحد الفرد ال�سمد العزيز القوي الغافر، الذي يزيد يف اخللق ما ي�ساء، 
وتف�سل على اأهل احل�سنى بالزيادة، وجعل الإميان ينق�ص باملعا�سي، ويزداد بالطاعات، 
الأزمان  م�سارع  يف  قدرهم  ورفع  واحلديث  القدمي  يف  نهم  وح�سَّ احلديث  اأ�سحاب  ون�رصَّ 
وال�سالم على من  وال�سالة  منابر.  نور  ل�ساأنهم من  علواً  القيامة  يوم  لهم  والغابر، وو�سع 
اندرج حتت لواء حمده كل كابر، وانقطعت بوجوده اأو�سال ال�رصك، فاأ�سبح وهو دابر، وعلى 
روى  ُمِقلٌّ  منهم  واأدوها:  حملوها  ومن  اأحاديثه  خمارج  اأوَل  ُيَعّدون  الذين  واأ�سحابه  اآله 
حديثًا واحداً، ومنهم من َق�سى َنحبُه بعد اأن اأ�سندوا يف حياته �سلى اهلل عليه و�سلم، ومنهم 
اأكابر رووا عن اأ�ساغر، اأولئك املتواترون املتفقون على الهدى بجميع طبقاتهم �سواء الأكابر 

والأ�ساغر. اأما بعد: 
الت�سنيف  على  فيها  ُيقت�رص  ل  وفنونًا،  اأنواعا ً وعلومه  احلديث  يف  للت�سنيف  فاإن 
امل�ستقل، اأو الخت�سار، اأو ال�ستدراك، اأو التهذيب، اأو التعليق، اأو ال�رصح، اأو التنكيت، اأو النظم، 
الت�سنيف،  معادن  من  منحوت  مهم  نوع  هناك  اإمنا  ذلك.  ونحو  املقارنة،  اأو  املوازنة،  اأو 
ِفت اإليه عناية بع�ص جهابذة املحدثني، األ وهو ت�سطري زيادات تعد اإ�سافات نوعية اإىل  �رصُ

علوم احلديث. 
وملا كانت مقدمة ابن ال�سالح )ت643هـ( تعد املرجع الرئي�ص ملن جاء بعده؛ لأنها 
اأول م�سنف علمي منهجي مفهر�ص يف علوم احلديث، واإن مل يكن اأول امل�سنفني يف هذا الفن 
على الإطالق، وقد �سمنها خم�سة و�ستني نوعًا، وترك باب الجتهاد مفتوحًا ملن جاء بعده 
يف التقا�سيم والأنواع، وذلك حينما بني يف اآخر ديباجتها اأن علوم احلديث قابلة للتنويع 
اإىل ما ل يح�سى، وهذا ذكاء منه وفطنة وح�سافة؛ لأن اهلل عّز وجل قد يعطي الالحق ما ل 

يعطي ال�سابق، ل�سيما يف هذه الأمة التي هي كالغيث. 
ومن هنا جاءت زيادات ال�سيوطي )ت911هـ( يف اأواخر تدريبه، الذي �رصح فيه تقريب 
النووي )ت676هـ( ، الذي اخت�رصه من اإر�ساده، والإر�ساد ُيَعد اأحد خمت�رصات مقدمة ابن 
ال�سالح،  ابن  التي �سطرها  التزم بالأنواع اخلم�سة وال�ستني  النووي قد  ال�سالح، علمًا باأن 
للمقدمة،  اخت�ساره  كثري )ت774هـ( يف  ابن  كما �سنع  الفروع،  بع�ص  اإّل  عليها  يزد  ومل 
والعراقي )ت806هـ( يف األفيته التي نظم فيها تلك املقدمة، وكما �سنع غريهما. حيث ذكر 
ا�ستقالًل هي  ال�سيوطي ثمانية وع�رصين نوعًا مزيدة على تلك املقدمة، منها ثالثة زادها 
النوع: الثامن وال�سبعون، واحلادي والت�سعون، والثاين والت�سعون، والتي تعد اإ�سافة اإىل هذا 
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الفن، وهي التي نحن ب�سدد بحثها وت�سطريها هنا. وقد ذكر ابن حجر )ت852هـ( بع�ص هذه 
الأنواع يف نخبته، وواحداً منها يف اأول نكته على ابن ال�سالح، بينما زاد ال�رصاج البلقيني 
)ت805هـ( يف حما�سن ال�سطالح اأربعة اأنواع على علوم ابن ال�سالح ا�ستقالًل، كما اأفاد 
بذلك ال�سيوطي يف اأواخر تدريبه. ول�سك يف اأن هذه الزيادات كلها ذات قيمة علمية عالية؛ 
فاعل يف خدمة  ب�سكل  واأ�سهمت  ال�سالح،  ابن  تكملة ملقدمة  وتعد  اجتهاد،  نوع  فيها  لأن 
الباحثني والدار�سني، وقامت عليها درا�سات وبحوث، ورقمت فيها كتب ور�سائل علمية، هذا 
اآفاقًا جديدة  اأنها و�سعت جمال البحث والطالع يف علوم احلديث، وفتحت  اإىل  بالإ�سافة 

للخو�ص يف غمار بحره اللجي الزاخر. 
ومل ي�سبق لأحد- يف مبلغ علمنا – اأن كتب يف هذا املو�سوع، واإل ملا اأقدمنا خطه 

باأمياننا. 
ويهدف البحث لإبراز قيمة هذه الأنواع الثالثة املزيدة، وبيان منزلة احلافظ ال�سيوطي 
فيه  �سطر  قد  واأنه  ل�سيما  فيه خا�سة،  ور�سيد  مكنوز  من  لديه  وما  الفن،  هذا  علماء  بني 
األفيته ال�سهرية يف خم�سة الأيام. كما يهدف لبيان اأنه ميكن اأن ت�سطر اأبحاث ور�سائل علمية 

متخ�س�سة يف كل نوع، وذلك بعد جمعها وترتيبها وفهر�ستها، ونحو ذلك من الأهداف. 
اأما �سبب اختياره فالرغبة يف اإفرادها يف م�سنف م�ستقل؛ لينتفع به الطلبة والدار�سون، 
اأهميتها  للتنبيه على  الكتب؛  ولو بجمعها من بطون  الفن،  ي�سري يف هذا  ب�سيء  ن�سهم  واأن 
من  نوع  اأي  عن  مكانتها  حيث  من  تقل  ول  احلديث،  علوم  اأنواع  من  تعد  واأنها  وقيمتها، 
الأنواع اخلم�سة وال�ستني التي �سطرها ابن ال�سالح يف مقدمته ال�سهرية، اأو تلك الأنواع التي 

اأ�سافها غري ال�سيوطي. 
امل�رصي  الأملعي  العامل  لأنه  به؛  والتعريف  ترجمته  عن  غني  ال�سيوطي  واحلافظ 
ال�سويف اللغوي املحدِّث الفقيه اجلهبذ، الذي ذاع �سيته و�سهرته يف الآفاق، ونافت موؤلفاته 
املحررة على الألف يف �ستى فنون املعرفة، تلكم املوؤلفات التي جمع فيها من درر الفوائد 
والفرائد ونفائ�سها احلديثية وغريها فاأوعى، وَعَمَد فيها اإىل اجَلَفَلى حني دعا، حتى اأ�سحى 
كال�سمائر التي تعد اأعرف املعارف، فرحمه اهلل رحمة وا�سعة. وقد اأ�سمينا هذا البحث: »مزيد 

احلافظ جالل الدين ال�سيوطي اإىل اأنواع علوم احلديث ا�ستقالًل«. 
اأما منهجنا فهو اأننا جعلنا هيكل البحث ي�سمتل على: ثالثة مباحث، وخامتة، وفهر�ست 

امل�سادر واملراجع. 
املبحث الأول: النوع الأول من الأنواع املزيدة: »ما رواه ال�سحابة عن التابعني عن  ● 

ال�سحابة«. ويتكون من اأربعة مطالب: 
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املطلب الأول: تعريف ال�سحابي والتابعي عند املحدثني.  - 

الأكابر  برواية  ال�سحابة  التابعني عن  ال�سحابة عن  رواية  الثاين: عالقة  املطلب  - 
عن الأ�ساغر. 

على  والرد  النوع،  لهذا  ال�سيوطي  الدين  جالل  احلافظ  مزيد  الثالث:  املطلب  - 
املخالفني. 

املطلب الرابع: ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع.  - 

واحداً«.  حديثًا  اإل  يرِو  مل  »من  املزيدة:  الأنواع  من  الثاين  النوع  الثاين:  املبحث  ● 
ويتكون من مطلبني: 

املطلب الأول: مزيد احلافظ جالل الدين ال�سيوطي لهذا النوع ونبذة عن امل�سنفات  - 
فيه. 

املطلب الثاين: ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع.  - 

املبحث الثالث: النوع الثالث من الأنواع املزيدة: »معرفة َمْن اأُ�سنَد عنه من ال�سحابة  ● 
الذين ماتوا يف حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم«. ويتكون من مطلبني: 

املطلب الأول: التعريف بهذا النوع وبيان مزيد احلافظ جالل الدين ال�سيوطي له.  - 

املطلب الثاين: ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع.  - 

اخلامتة.  ● 

فهر�ست امل�سادر واملراجع.  ● 

املبحث األول:

النوع األول من األنواع املزيدة »ما رواه الصحابة عن التابعني عن الصحابة«:

ويتكون من اأربعة مطالب: 

املطلب األول: 

تعريف ال�سحابي والتابعي عند املحدثني:
قبل اخلو�ص يف غمار هذا النوع، لبد من تعريف كل من: ال�سحابي، والتابعي، عند 
يلزمنا  الذي  لأنه  الراجح يف كليهما؛  التعريف  املحدثني باخت�سار مفيد، و�سنقت�رص على 

ويهمنا يف هذا البحث فح�سب. 
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تعريف ال�سحابي عند املحدثني: 
ومات  به  موؤمنًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لقي  من  »هو  ال�سحابية:  اأو  ال�سحابي 
الأ�سح املختار  التعريف مبني على  . وهذا   )1( الأ�سح«  الإ�سالم، ولو تخللت ردٌة يف  على 
عند املحققني: كالإمام البخاري )ت256هـ( ، و�سيخه الإمام اأحمد )ت241هـ( ، واحلاكم 
 ، ، وابن حجر )ت852هـ(  ، والعراقي )ت806هـ(  ال�سالح )ت643هـ(  ، وابن  )ت405هـ( 

وال�سيوطي )ت911هـ( ، وغريهم )2( . 
تعريف التابعي عند املحدثني: 

هو كل م�سلم لقي �سحابيًا فاأكرث. قال ابن حجر: »... التابعي: وهو من لقي ال�سحابي 
كذلك ]اأي كلقاء ال�سحابي بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم[، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه 
اإل قيد الإميان به، فذلك خا�ص بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا هو املختار، خالفًا ملن 
ا�سرتط يف التابعي طول املالزمة، اأو �سحة ال�سماع، اأو التمييز« )3( . وعليه اأكرث املحدثني 
والنووي   ، )ت643هـ(  ال�سالح  وابن   ، )ت405هـ(  واحلاكم   ، )ت261هـ(  م�سلم  كالإمام 
 ، )ت852هـ(  حجر  وابن   ، )ت806هـ(  والعراقي   ، )ت802هـ(  والأبنا�سي   ، )ت676هـ( 

وجالل الدين ال�سيوطي )ت911هـ( ، وغريهم. )4( 

املطلب الثاني:

عالقة رواية ال�سحابة عن التابعني عن ال�سحابة برواية االأكابر عن االأ�ساغر
الأحاديث  حتمل  يف  وانت�ساراً  �سيوعًا  الأكرث  الأغلب  الأكابر  عن  الأ�ساغر  رواية  تعد 
عن  التالميذ  اأو  ال�سحابة،  عن  التابعني  اأو  التابعني،  عن  التابعني  تابع  كرواية  النبوية، 

ال�سيوخ، اأو الأبناء عن الآباء، ونحو ذلك )5( . 
وقد يروي الأكابر عن الأ�ساغر، مثلما ذكره النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف خطبته عن 
متيم الداري الفل�سطيني ر�سي اهلل عنه )6( ، مما اأخربه به عن روؤية الدجال يف تلك اجلزيرة 
التي يف البحر )7( ، واحلديث �سحيح )8( ، ويعد الأ�سل يف هذا الباب. كما روى النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم عن: اأبي بكر، وعمر، و�سعد بن عبادة ر�سي اهلل عنهم )9( . ومن ذلك ما رواه: 
ال�سحابة عن التابعني، والتابعون عن تابع التابعني، وال�سيوخ عن تالميذهم، والآباء عن 
الأبناء )10( . وقد اأخرج اخلطيب البغدادي )ت364هـ( ب�سنده املت�سل عن �سفيان بن عيينة 
اأهل احلديث حتى ياأخذ عمن فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو  قوله: »ل يكون الرجل من 

مثله« )11( . 
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عن  التابعي  اأو  ال�سحابي،  عن  ال�سحابي  كرواية:  الأكابر،  عن  الأكابر  يروي  وقد 
التابعي، ونحوها، وهي التي تعرف برواية الَقِرين )12( . وقد اأخرج اخلطيب ب�سنده املت�سل 
عن وكيع قوله: »ل يكون الرجل عاملًا حتى ي�سمع ممن هو اأَ�َسنُّ منه، وممن هو دونه، وممن 

هو مثله« )13( . 
اأما مو�سوع رواية ال�سحابة عن التابعني عن ال�سحابة )14( – الذي نحن ب�سدده – 
فيعد من رواية الأكابر عن الأ�ساغر، واإن �سئت ف�سمه ا�سمًا جديداً يف فن امل�سطلح وقل: اإنه 

من رواية الأكابر عن الأ�ساغر عن الأكابر. 

املطلب الثالث:

مزيد احلافظ جالل الدين ال�سيوطي لهذا النوع والرد على املخالفني: 
ال�سابقون، بل حفظ  من عادة احلافظ جالل الدين ال�سيوطي عدم الكتفاء مبا �سطره 
مادته وال�ستدراك اأو الزيادة عليه اأو نظمه، ونحو ذلك، وهذا لي�ص قا�رصاً على علوم احلديث؛ 
لأننا راأينا ذلك يف اأي فن �سنف فيه، �سواء اأكان ذلك يف اللغة واأنواعها وعلومها، اأم يف 
الفقه، اأم يف علوم احلديث، اأم يف غريها من فنون املعرفة، وقد كان للحديث وعلومه واأنواعه 

حظ وافر من هذه الإبداعات القيمة يف ديوان نظمه ونرثه. 
اأهم ما نظم بهذا ال�سدد،  األفيته، التي تعد  فمن نظمه يف هذا امل�سمار ما �سطره يف 
واأعظم نظم واأ�سمله- يف مبلغ علمنا- يف علوم احلديث؛ لأنه زاد فيها اأحد ع�رص نوعًا على 
الأنواع اخلم�سة وال�ستني التي خطها ابن ال�سالح يف مقدمته ال�سهرية، واأي�سًا على األفية عبد 
الرحيم العراقي، التي نظم فيها ما نرثه ابن ال�سالح يف مقدمته )15( ملتزمًا بتلك الأنواع، 
والنوادر،  والفرائد،  والفوائد،  والتف�سيالت،  النكت،  من:  عليهما  زاد  ما  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

وال�سوارد، والتفريعات، ونحوها. 
اأو�سع  من  يعد  الذي  الراوي«،  »تدريب  بـ  املو�سوم  النووي  لتقريب  �رصحه  نرثه  ومن 
ومن  امل�سلمني،  بني  مقبوًل  وجل  عّز  اهلل  جعله  وقد  واأ�سهرها،  احلديث  علوم  يف  ال�رصوح 
امل�سادر الرئي�سة يف هذا الفن. فبعد اأن �رصح ال�سيوطي الأنواع اخلم�سة وال�ستني التي تبع 
فيها النووي ُابَن ال�سالح يف تقريبه، قال يف اأواخر تدريبه: “هذا اآخر ما اأورده امل�سنف)16( 
ها  اأخر،  اأنواع  بقيت  وقد  ال�سالح،  لبن  تبعًا  احلديث  علوم  اأنواع  من  تعاىل(  اهلل  )رحمه 
تلك  باإيراد  ال�سيوطي-  وبداأ-   .  )17( امل�ستعان”  وتعاىل-  �سبحانه  واهلل-  اأوردها،  اأنا 
النوع  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  احلديث،  علوم  اأنواع  اإىل  زادها  التي  والع�رصين  الثمانية  الأنواع 
الثامن وال�سبعون )ما رواه  “النوع  – حيث قال:  الثالثة املزيدة  – اأول  الثامن وال�سبعني 
 .”  )18( األف فيه اخلطيب  اأنا، وقد  النوع زدته  ، هذا  التابعني عن ال�سحابة(  ال�سحابة عن 
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وقال مثبتًا له راّداً على منكريه الذين نفوا وجود اأحاديث مرفوعة يف هذا ال�ساأن: »وقد اأنكر 
بع�سهم)19( وجود ذلك، وقال: اإن رواية ال�سحابة عن التابعني اإمنا هي يف: الإ�رصائيليات 
)20( ، واملوقوفات )21( ، لي�ص كذلك )22(«. وبعد اأن ذكر �سبعة اأحاديث من رواية ال�سحابة 

عن التابعني عن ال�سحابة جمعها، اأ�سار اإىل اأن احلافظ عبد الرحيم العراقي قد جمع ع�رصين 
اأبو الف�سل العراقي الأحاديث التي  حديثًا يف هذا امل�سمار، حيث قال: »وقد جمع احلافظ 

بهذه ال�رصيطة فبلغت ع�رصين حديثًا )23(«. 
ال�سحابة«،  عن  التابعني  عن  ال�سحابة  »رواية  عنوان:  حتت  األفيته  يف  اأي�سًا  وقال 

وم�سرياً اإىل ما جمعه العراقي بهذا ال�سدد: 
اِحُب َع���ِن االأَْتباِع َعْن  »وم���ا َرَوى ال�سهَّ
اخَلِطي���ُب احلاف�������ُظ  في���ِه  األرّ���َف 

 

َك�َساِئ���ٍب َع���ِن اب���ِن َعْب���ٍد َع���ْن ُعَم��ر

 

لْلَفِط���ْن َظري���ٌف  َفْه���َو  حاَب���ٍة  �سَ
ي���ُب ُي�سِ ال  الُوُج����وِد  َوُمْنِك���رُ 

 

َث���ْر« )24(  وَنْح���ُو ذا قد ج���اَء ِع�رْضُوَن اأَ
كما ردَّ العراقي على من اأنكر وجود ذلك فقال: »وبلغني اأن بع�ص اأهل العلم )25( اأنكر 
اأن يكون قد ُوِجَد �سيٌء من رواية ال�سحابة عن التابعي عن ال�سحابة عن النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم، فراأيت اأن اأذكر هنا ما وقع يل من ذلك للفائدة« )26( . وبعد اأن �رصد الأحاديث 
ذكرتها  مرفوعة  التابعني  عن  ال�سحابة  رواية  من  حديثًا  ع�رصون  »فهذه  قال:  الع�رصين 

للفائدة، واهلل اأعلم« )27( . 
اإذن مل ي�سب من اأنكر وجود هذا النوع قائاًل: اإن رواية ال�سحابة عن التابعني اإمنا هي 
يف: الإ�رصائيليات، واملوقوفات؛ لأن الأمر لي�ص كما زعم، فقد وردت اأحاديث مرفوعة – واإن 
كانت نادرة- اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم تثبت وجوده )28( ، و�سياأتي تخريج بع�سها 

لحقًا اإن �ساء اهلل عّز وجل، ومن حفظ حجة على من مل يحفظ. 
املطلب الرابع:

ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع: 
االأمنوذج االأول:  ♦ 

ما اأخرجه البخاري ب�سنده املت�سل اإىل �سهل بن �سعد ال�ساعدي )29( اأنه راأى مروان بن 
اأخربه:  اأن زيد بن ثابت )31(  اإىل جنبه، فاأخربه  احلكم )30( يف امل�سجد، فاأقبل حتى جل�ص 
وؤِْمِننَي  امْلُ ِمَن  اْلَقاِعُدوَن  َي�ْسَتِوي  )َل   )32( عليه  اأملى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  »اأن 
لُّها عليَّ قال: يا ر�سوَل اهلل،  مُيِ اأم مكتوم وهو  ِ( )33( فجاءه ابن  �َسِبيِل اهللَّ َجاِهُدوَن يِف  َوامْلُ
واهلل لو اأ�ستطيُع اجلهاَد جلاهدُت وكان اأعمى. فاأنزَل اهلُل على ر�سوِلِه �سلى اهلل عليه و�سلم 
وفخذه على فخذي، فثُقَلت عليَّ حتى خفُت اأن ُتَر�صَّ فِخذي، ثم �رُصَِّى عنه فاأنزَل اهلُل )َغرْيُ 

َر(« )34( .  اأُويِل ال�رصَّ
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االأمنوذج الثاين:  ♦ 

ما اأخرجه م�سلم ب�سنده املت�سل عن ابن �سهاب، عن ال�سائب بن يزيد )35( وعبيداهلل بن 
عبداهلل )36( اأخرباه )37( عن عبد الرحمن بن عبد القاري )38( . قال: �سمعت عمر بن اخلطاب)39( 
يقول: قال ر�سوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: »َمْن ناَم َعْن ِحْزِبِه )40( ، اأو عن �َسيٍء منه، فقراأُه 

ا قراأُه ِمَن الليِل« )41( .  فيما بنَي �سالِة الفجِر و�سالِة الظهِر، ُكِتَب لُه كاأمنَّ
االأمنوذج الثالث:  ♦ 

، عن   )43( كلثوم  اأم  اهلل، عن  بن عبد   )42( املت�سل عن جابر  ب�سنده  م�سلم  اأخرجه  ما 
عائ�سة )44( - زوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم- قالت: اإن رجاًل �ساأل ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم عن الرجل يجامع اأهله ثم ُيْك�ِسُل )45( ، هل عليهما الغ�سل؟ وعائ�سة جال�سة، فقال 

ر�سوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإينِّ لأْفعُل ذلَك، اأنا َوهذِه، ُثمَّ َنْغَت�ِسُل« )46( . 

املبحث الثاني:

النوع الثاني من األنواع املزيدة »من مل يرِو إال حديثاً واحدًا«: 

ويتكون من مطلبني: 

املطلب األول: 

مزيد احلافظ جالل الدين ال�سيوطي لهذا النوع ونبذة عن امل�سنفات فيه: 
اأول من  ال�سحيح-  البخاري- �ساحب  الذي نحن ب�سدده، فيعد  اأما مو�سوع بحثنا 
�سنف فيه كتابه الُوْحدان، اإل اأن ت�سنيفه جاء فقط يف كل �سحابي لي�ص له اإل حديث واحد 

مرفوع اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، كما اأ�سار اإىل ذلك ال�سيوطي يف األفيته قائاًل: 
ِمْن َغرْيِ َف�ْرٍد ُم�ْسَن�ٍد مَلْ َيْرِو »َوِلْلُبَخ�اِري ِكَتاٌب َيْح�ِوي 

 ............................   ............................
ْن َحَوى« )48(  اخُلفِّ ال َغرْيُ َفُكْن مِمهَّ ِمْثُل اأَُبيِّ )47( بِن ِعماَرٍة َرَوى يِف 

وكذلك اأ�سار اإليه يف اأواخر تدريبه )49( ، واأ�سار اإليه اأي�سًا الكتاين يف ر�سالته )50( . 
وال�سيوطي زاد هذا النوع ا�ستقالًل كذلك، حيث قال: »النوع احلادي والت�سعون )معرفة 
من مل يرِو اإل حديثًا واحداً( ، هذا النوع زدته اأنا«)51(. وبني اأنه راأى كتاب البخاري )الوحدان( 
ت�سنيفًا  فيه  للبخاري  اأن  راأيت  »ثم  قال:  عنهم حيث  اهلل  ر�سي  بال�سحابة  واأنه خا�ص   ،
خا�سًا بال�سحابة« )52( . ومن اجلدير ذكره اأن جالل الدين ال�سيوطي جعل هذا النوع عامًا 
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فيمن لي�ص له اإل حديث واحد عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سواء اأكان من ال�سحابة اأم من 
غريهم، ومل يجعله قا�رصاً على الوحدان من ال�سحابة كما �سنع البخاري)53(، فلذلك جاء 

هذا النوع اأعم من ت�سنيف البخاري يف هذا امل�سمار )54( . 
حابِة فيمن دخل م�رَص  ومن اجلدير ذكره هنا اأن لل�سيوطي جزءاً و�سمه با�سم: »ُدرُّ ال�سَّ
ِة يف اأخباِر م�رَص والقاهرة( ، وذكر  َ من ال�سحابة«، وقد جعله �سمن كتابه )ُح�ْسُن امُلحا�رصَ
يف هذا اجلزء اأموراً قيمة مهمة عمن مل ُيَخرِّْج عنه اأهل م�رص اإل حديثًا واحداً رواه عن النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم من هوؤلء ال�سحابة ممن دخلوها )55( . 
وهناك كتاب من نوع اآخر يف الوحدان، لأبي علي احل�سن بن حممد بن اإبراهيم املالكي 
البغدادي )ت438هـ( ، هو )ذكر من مل يكن عنده اإل حديث واحد، ومن مل يحدث عن �سيخه 

اإل بحديث واحد( . 
ولبن حزم الظاهري )ت456هـ( كتاب و�سمه با�سم )اأ�سماء ال�سحابة الرواة وما لكل 
واحد منهم من العدد( ، ذكر فيه من روى حديثًا واحداً من ال�سحابة )56( ، الذين بلغ عددهم 

َحاِبّيًا.  )1018( �سَ
والإمام   ، والوحدان(  )املنفردات  كتابه  )ت261هـ(  م�سلم  الإمام  فيه  �سنف  ما  اأما 
 ، واحد(  رجل  غري  عنه  يرو  مل  من  )ت�سمية  كتابه  )ت303هـ(  الن�سائي  �سعيب  بن  اأحمد 
واحلافظ احل�سن بن �سفيان ال�سيباين الَن�َسوي )ت303هـ( اأي�سًا كتابه )الوحدان( ، وغريهم 
اإل راو واحد من ال�سحابة والتابعني ومن بعدهم،  يف هذا املجال، فهو فيمن مل يرو عنه 
اأي اأنه متعلق بال�سند، ولي�ص متعلقًا باملنت كمن لي�ص له اإل حديث واحد، الذي �سنف فيه: 
البخاري، وابن حزم، واأبو علي املالكي، و جالل الدين ال�سيوطي، وغريهم، مع وجود فروق 
بني م�سنفاتهم يف هذا امل�سمار. حيث قال م�سلم يف ديباجة كتابه: »ت�سمية من روى عنه 
رجل اأو امراأة حفظ اأو حفظت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سيئًا من قول اأو فعل، ول 
يروي عن كل واحد منهم اإل واحد من م�سهور التابعني، ل ثاين معه يف الرواية عنه يف ما 
حفظ )57( «. وقد اأ�سار جالل الدين ال�سيوطي اإىل كتاب م�سلم يف األفيته )58( ، اأما يف تدريبه 
نَِّف يف ذلك )59(، وكذلك �سنع الَكّتاين يف ر�سالته )60(، والرتم�سي يف  فقد اأ�سار اإىل كل ما �سُ

�رصحه لأبيات األفية ال�سيوطي بهذا ال�سدد )61(. 
املطلب الثاني:

ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع: 
االأمنوذج االأول:  ♦ 

ما اأخرجه اأبو داود ب�سنده املت�سل عن اأَُبيِّ بن ِعمارة )62( قال يحيى بن اأيوب: - وكان 
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قد �سلى مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم للقبلتني )63( - اأنه قال يا ر�سوَل، اأْم�َسُح على 
«، قاَل: وَثالَثًة؟  ؟ قاَل: »وَيْوَمنْيِ نِي؟ قاَل: »َنَعْم«، قاَل: َيْومًا؟ قاَل: »َيْومًا«، قاَل: وَيْوَمنْيِ اخُلفَّ

قاَل: »َنَعْم َوَما �ِسْئَت« )64( . 
الدليل على اأن اأَُبيَّ بَن عمارة لي�ص له اإل هذا احلديث الواحد: 

قال امِلّزي م�رصحًا باأن له حديثًا واحداً عندما ترجمه يف تهذيبه: »له حديث واحد  - 

يف امل�سح على اخلفني« )65( . 
اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه يف كا�سفه: »له حديث يف  الذهبي م�سرياً  وقال  - 

امل�سح« )66( . 
»له  اإ�سابته:  يف  ترجمه  عندما  كذلك  حديثه  واحدية  اإىل  م�سرياً  حجر  ابن  وقال  - 

حديث اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى يف بيته، ف�ساأله عن امل�سح على اخلفني« )67( . 
وقال يف تهذيبه م�سرياً اإىل واحديته كذلك عندما ترجمه: »له حديث واحد يف امل�سح  - 

على اخلفني، وفيه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى يف بيته« )68( . 
حديثه  اإ�سناد  »يف  ترجمه  عندما  كذلك  واحديته  اإىل  م�سرياً  تقريبه  يف  وقال  - 

ا�سطراب« )69( . 
فرد  »له  له:  ترجمته  اأي�سًا عند  واحديته  اإىل  م�سرياً  اخلزرجي يف خال�سته  وقال  - 

حديث« )70( ، يعني حديثه الواحد هذا. 
االأمنوذج الثاين:  ♦ 

ى َر�ُسوَل اهلِل ِعْنَد اأَْحجاِر  ُه َراأَ ما اأخرجه الرتمذي ب�سنده املت�سل عن اآِبي اللَّْحِم )71( : »اأَنَّ
ْيِه )73( َيْدُعو« )74( .  ْيت )72( َي�ْسَت�ْسِقي، َوُهَو ُمْقِنٌع ِبَكفَّ الزَّ

الدليل على اأن اآِبي اللحم لي�ص له اإل هذا احلديث الواحد: 
قال الرتمذي عقب تخريج احلديث: »ل نعرف له ]اأي لآبي اللحم[ عن النبي �سلى  - 

اهلل عليه و�سلم اإل هذا احلديث الواحد« )75( . 
وذكره ابن حزم �سمن ال�سحابة الذين مل يرِو كل واحد منهم اإل حديثًا واحداً عن  - 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )76( . 
اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه: »له عن النبي �سلى اهلل  وقال ابن حجر م�سرياً  - 

عليه و�سلم حديث واحد يف ال�ست�سقاء« )77( . 
يف  واحداً  حديثًا  روى  اللحم  »اآبي  اأي�سًا:  ذلك  اإىل  م�سرياً  الرتم�سي  وقال  - 

ال�ست�سقاء«)78(. 
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االأمنوذج الثالث:  ♦ 

ِبيَّ �سلى اهلل  ما اأخرجه م�سلم ب�سنده املت�سل اأَن َطاِرَق ْبَن �ُسَوْيٍد اجُلْعِفْي )79( �َساأََل النَّ
ُه َلْي�َص  َواِء، َفَقاَل: »اإِنَّ َنُعَها ِللدَّ ا اأَ�سْ َ منَّ َنَعَها، َفَقاَل: اإِ عليه و�سلم َعِن اخَلْمِر؟ َفَنَهاُه، اأَْو َكِرَه اأَْن َي�سْ

ُه َداٌء« )80( .  ِبَدَواٍء، َوَلِكنَّ
الدليل على اأن طارق بن �سويد لي�ص له اإل هذا احلديث الواحد: 

اإن ابن حزم قد ذكره �سمن ال�سحابة الذين مل يرو كل واحد منهم اإل حديثًا واحداً  - 

عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )81( . 
ا�ستيعابه بقوله:  اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه يف  اأ�سار  قد  الرب  ابن عبد  واإن  - 

ب�سنده  حديثه  واأخرج   ،  )82( الإ�سناد«  �سحيح  حديث  اخلمر-  يعني  ال�رصاب-  يف  »حديثه 
املت�سل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 

وقد اأ�سار املزي اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه يف تهذيبه )83( - . 
وقال ابن حجر م�سرياً اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه يف تهذيبه: »روى عن النبي  - 

�سلى اهلل عليه و�سلم يف الأ�رصبة« )84( . 
واأ�سار اأي�سًا اإىل واحدية حديثه عندما ترجمه يف اإ�سابته )85( - . 

وقال م�رصحًا بواحدية حديثه عندما ترجمه يف تقريبه: »�سحابي له حديث يف  - 

الأ�رصبة« )86( . 
وقال اخلزرجي م�رصحًا بواحديته كذلك عندما ترجمه يف خال�سته: »�سحابي له  - 

حديث« )87( . 

املبحث الثالث: 

ُأْسِنَد عنه من الصحابة الذين ماتوا يف حياة  َمْن  النوع الثالث من األنواع املزيدة: »معرفة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم«:

ويتكون من مطلبني: 

املطلب األول:

التعريف بهذا النوع وبيان مزيد احلافظ جالل الدين عبد الرحمن له:
اأحاديث عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وعدوا من  اأجالء �رصفوا براوية  َثمَّ �سحابة 
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الطبقة الأوىل، واأ�سانيدهم من اأعلى الأ�سانيد، فكان حتمل كل واحد منهم بحق اأول خمرج 
لتلك الأحاديث، اإل اأن هوؤلء ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم قد ماتوا يف حياته �سلى اهلل عليه 

و�سلم. 
اأحاديث  عنهم  يروى  قد  لأنه  اإليهم؛  يتعرفوا  اأن  املحدثني  على  لزامًا  كان  هنا  من 
حتملوها، وحينئذ نعرف اأن علتها – القادحة- الإر�سال؛ لأن التابعي مل يتحملها عن راويها 
– الذي �سمع احلديث مبا�رصة من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فيكون  الأعلى- ال�سحابي 
اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سقط ال�سحابي الذي مات يف  اأر�سل احلديث  التابعي قد 
ال�سعيف،  اأنواع  يعد نوعًا من  لأنه  بذلك احلديث؛  اهلل عليه و�سلم، فال يحتج  حياته �سلى 
والتابعون لي�سوا كلهم عدوًل كال�سحابة ر�سي اهلل عنهم. اأما اإذا كان الراوي- امُلْر�ِسُل – 
�سحابيًا عن ذلك ال�سحابي الذي مات، فحينئذ يحتج به؛ لأن اإر�سال ال�سحابي يعد علة غري 
قادحة لكون ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم كلهم عدوًل، ومن هنا احتج جمهور العلماء مبرا�سيل 
ال�سحابة عن ال�سحابة )88( ، �سواء اأكان ال�سحابي امُلْر�َسُل عنه – ال�ساقط من ال�سند – حّيًا 

اأم ميتًا. 
طبقة  من  الكرمية  الثّلة  بهذه  الهتمام  يف  ال�سبق  ق�سب  له  كان  ال�سيوطي  واحلافظ 
اأنواع علوم احلديث، بل رجا اأن يجمع  اإىل  ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، فزادهم نوعًا جديداً 
لأحاديثهم م�سنداً خا�سًا بهم، حيث قال: »النوع الثاين والت�سعون )معرفة من اأ�سند عنه من 
ال�سحابة الذين ماتوا يف حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم( . هذا النوع زدته اأنا، وفائدة 
اأجمع لهم م�سنداً« )89(  اأن  الراوي عنه تابعيًا، واأرجو  اإذا كان  معرفة ذلك، احلكم باإر�ساله 
اأن ل يدرك من توفى قبله من  . والتابعي ملا مل يدرك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأوىل 
ال�سحابة الكرام ر�سي اهلل عنهم )90( . وقد نظم احلافظ جالل الدين هذا النوع املزيد من ِقَبِلِه 

يف بيتني من األفيته حيث قال: 
���ْن َق���ْد ُع���دهَّ ِم���ْن ُرَواِت���ِه »َواْع���َن مِبَ
َنْح���ُو َجْعَف���ِر ِب���ِه االإْر�س���اُل  ُي���ْدَرى 

َم���ْع َكْوِن���ِه َق���ْد َم���اَت يِف َحَياِتِه
وَحْم���َزٍة َخِديَج����ٍة يِف اآَخ�ِر« )91(

الذين حتملوا  اهلل عنهم  ال�سحابة ر�سي  اإىل بع�ص هوؤلء  الثاين  البيت  اأ�سار يف  وقد 
اأحاديث ب�رصوطها ال�رصعية و�سوابطها املرعية عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وماتوا يف 
حياته، وهم: جعفر بن اأبي طالب، وحمزة بن عبد املطلب، وخديجة – اأم املوؤمنني – ر�سي 
اهلل عنهم، مع اآخرين غري هوؤلء منهم: �سهيل بن بي�ساء، واأبو �سلمة- زوج اأم �سلمة – ر�سي 

اهلل عنهم. كما اأ�سار اإليهم واإىل اأحاديثهم عند مزيده لهذا النوع يف اأواخر تدريبه )92( . 
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املطلب الثاني

ثالثة مناذج حديثية لهذا النوع
االأمنوذج االأول:  ♦ 

ما اأخرجه الرتمذي ب�سنده املت�سل عن اأُمِّ �َسَلَمَة )93( ، عن اأَِبي �َسَلَمَة )94( اأنَّ ر�سوَل اهلل 
يَبٌة فليقْل: )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون( ، اللهمَّ  اَب اأََحَدُكْم ُم�سِ �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل: »اإَذا اأ�سَ
لُهمَّ  ا اْحُت�رِصَ اأَُبو �َسَلَمَة َقاَل: الَّ يَبِتي َفاأُْجْريِن ِفيَها َواأَْبِدْلِني ِمْنِها َخرْياً، َفَلمَّ ِعْنَدَك اْحت�َسْبُت ُم�سِ
ا ُقِب�َص َقاَلْت اأُمُّ �َسَلَمَة: )اإنا هلل واإنا اإليه راجعون( ، ِعْنَد اهلِل  اْخُلْف يِف اأَْهِلي َخرْياً ِمنِّي، َفَلمَّ

يَبِتي َفاأُْجْريِن ِفيَها« )95( .  اْحَت�َسْبُت ُم�سِ
االأمنوذج الثاين:  ♦ 

حديث جعفر بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه )96( الطويل، اأخرجه اأحمد يف م�سنده ب�سنده 
املت�سل عن حممد بن اإ�سحق، حدثني حممد بن م�سلم ابن عبيداهلل بن �سهاب، عن اأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن احلارث بن ه�سام املخزومي، عن اأم �سلمة ابنة اأبي اأمية ابن املغرية- زوج 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم- قالت: »ملا نزلنا اأر�ص احلب�سة جاورنا بها خري جار النجا�سي، 
اآمنا على ديننا، وعبدنا اهلل، ل نوؤذى ول ن�سمع �سيئًا نكرهه...، قالت ]اأي اأم �سلمة[: فكان 

الذي كلمه جعفر بن اأبي طالب... « )97( احلديث. 
االأمنوذج الثالث:  ♦ 

ما اأخرجه اأحمد يف م�سنده ب�سنده املت�سل عن حممد بن اإبراهيم بن احلارث، عن �ُسَهْيِل 
ُه َقاَل: »َناَدى َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم ذاَت ليلٍة َواأنا َرِدْيُفُه، يا �ُسَهْيُل  اَء )98( اأنَّ ْبِن َبْي�سَ
ُه ُيِريُد  ْوِتُه ِمراراً، َحتَّى �َسِمَع َمْن َخْلَفنا َواأَماَمنا، َفاْجَتَمُعوا َوَعِلُموا اأَنَّ اَء، راِفعًا ِبها �سَ ابَن َبْي�سَ
َة، َواأَْعَتَقُه ِبَها ِمَن  ُه َمْن َقاَل: ل اإلَه اإلَّ اهلُل، اأْوَجَب اهلُل عّز وجل َلُه ِبَها اجَلنَّ اأْن َيَتَكلََّم ِب�َسْيٍء، اأَنَّ

اِر« )99( .  النَّ

اخلامتة:
تو�سلنا من خالل هذا البحث اإىل نتائج علمية عدرّة اأهمها: 

هذه الأنواع الثالثة املزيدة ا�ستقالل تعد اإ�سافة اإىل اأنواع علوم احلديث، واإن دلت  1 .
كما  وعلومه،  احلديث  الجتهاد يف  درجة  اإىل  وو�سوله  تبحره  على  تدل  فاإمنا  �سيء  على 

و�سل اإىل ذلك يف اللغة والفقه وغريهما. 
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الرامهرمزي،  بداأه  الذي. 2  للم�رصوع  مكماًل  هذا  بعمله  ال�سيوطي  الدين  جالل  يعد 
و�سطره ابن ال�سالح مبنهجية علمية مفهر�سة، مع فتحه الباب ملن اأراد الجتهاد والزيادة، 

واأن علوم احلديث قابلة للتنويع اإىل ما ل يح�سى. 
اإبراز لدور ثّلة كرمية من طبقة ال�سحابة املقلني ر�سي اهلل عنهم،  يف هذا املزيد  3 .
اأولئك  اأو  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم،  الذي �رصف كل واحد منهم بتحمل حديث واحد عن 

الذين حتملوا عنه وق�سوا نحبهم يف حياته �سلى اهلل عليه و�سلم. 
كذلك يبني توا�سع طائفة اأخرى من تلك الطبقة- الأكابر- يف حتملهم لأحاديث  4 .
عن التابعني- الأ�ساغر- ، وكيف اأنهم رحلوا اإليهم يف �سبيل ذلك، كما كان التالميذ يرحلون 

اإىل �سيوخهم، وكما رحل مو�سى من قبل اإىل اخل�رص )عليهما ال�سالم( . 
اأ�سانيد الطبقة  اأعلى  اأحاديث النوعني الثاين والثالث املزيدين تعد من  اأ�سانيد  اإن  5 .
الأوىل- طبقة ال�سحابة- يف الرواية، ورواتها اأول خمارجها ومتحمليها عن النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم والرواة الأعلون الرافعون لها؛ لأنهم �سمعوها منه مبا�رصة. اأما النوع الأول 
املزيد فتعد اأ�سانيد اأحاديثه من الأ�سانيد العالية، ومن املعلوم اأنها تقدم غالبًا على الأ�سانيد 

النازلة؛ لأنها اأقل علاًل منها. 
هذه  اأ�سحاب  اأحاديث  اأخرجوا  قد  وغريهم  الأ�سول  ال�ستة  الكتب  اأ�سحاب  واإن  6 .

الأنواع املزيدة يف الأ�سول غالبًا، ولي�ص يف املتابعات اأو يف ال�سواهد. 
واأولئك ال�سحابة قد حتملوا اأحاديثهم باأعلى مراتب التحمل املعروفة عند املحدثني،  7 .

وكذلك حفظوها واأدوها اإىل الأ�ساغر الذين حتملوها عنهم. 
ميكننا اأن ن�سمي النوع الأول ا�سمًا اآخر مزيداً فنقول: رواية الأكابر عن الأ�ساغر عن  8 .
الأكابر، اإىل جانب ما األف فيه اخلطيب البغدادي، و�سهره جالل الدين ال�سيوطي وزاده نوعًا 

جديداً ف�سماه: »ما رواه ال�سحابة عن التابعني عن ال�سحابة«. 
تدل روايتهم لهذه الأحاديث على معرفتهم امل�سبقة ب�رصوط التحمل والأداء يف علوم  9 .
اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يربي ال�سحابيات وال�سحابة  احلديث، وهذا يدل على 

ر�سي اهلل عنهم على كل قيم الإميان ال�سحيحة، مقدمًا الأهم على املهم. 
اأحاديثهم،  تخريج  خالل  من  وتربز  تت�سح  للتخريج  جليلة  عظيمة  فوائد  هناك  10 .

ودرا�سة اأ�سانيدها ومتونها. 
املزيدة  الثالثة  الأنواع  اأ�سحاب  عنهم  اهلل  ر�سي  وال�سحابة  ال�سحابيات  هوؤلء  11 .

يعدون من املقلني يف رواية الأحاديث. 
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اهلوامش: 
 . ) ابن حجر – نخبة الفكر )/ 114. 1

 /( احلديث  علوم  ال�سالح-  وابن   ،  ) 2 .51  /( الكفاية  البغدادي-  اخلطيب  اإىل:  انظر 
293( ، والطيبي- اخلال�سة )/ 124( ، وابن كثري- اخت�سار علوم احلديث )/ 179( 
والتقييد   ،  )343  /( املغيث  فتح  والعراقي-   ،  )343  /( الفياح  ال�سذا  والأبنا�سي-   ،
 )4  /7( الباري  وفتح   ،  )12 -10 /1( الإ�سابة  وابن حجر-   ،  )229 /( والإي�ساح 
 ، الراوي )2/ 209(  ال�سيوطي- تدريب  ، و�رصح نخبة الفكر )/ 114( ، وجالل الدين 
واإمتام الدراية )/ 56( ، وال�سنعاين- تو�سيح الأفكار )2/ 427( ، والتهانوي- قواعد 
يف علوم احلديث )/ 48( ، والرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 214( ، والقا�سمي- قواعد 
اأ�سول  اأبي �سهبة- الو�سيط )/ 490( ، وحممد اخلطيب-  التحديث )/ 200( ، وحممد 

احلديث )/ 385( . 
 . ) �رصح نخبة الفكر )/ 118. 3

( ، واخلطيب البغدادي- الكفاية  اإىل: احلاكم- معرفة علوم احلديث )/ 41- 44. 4 انظر 
 ،  )126  /( اخلال�سة  والطيبي-   ،  )302  /( احلديث  علوم  ال�سالح-  وابن   ،  )22  /(
 ، الفياح )/ 365(  ال�سذا  والأبنا�سي-   ، اخت�سار علوم احلديث )/ 219(  وابن كثري- 
والعراقي- فتح املغيث )/ 365- 366( ، والتقييد والإي�ساح )/ 249( ، وجالل الدين 
ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 234( ، والرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 228( ، وحممد 

اأبي �سهبة- الو�سيط )/ 540- 541( ، وحممد اخلطيب- اأ�سول احلديث )/ 410( . 
 ) انظر اإىل: ابن ال�سالح- علوم احلديث )/ 307( ، والعراقي- التقييد والإي�ساح )/ 258. 5
، وابن حجر- �رصح نخبة الفكر )/ 128( ، وال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 244و386( 
، وحممد اأبي �سهبة- الو�سيط )/ 549( ، والرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 233( ، ونور 

الدين عرت- منهج النقد )/ 155( . 
اأبو رقية، �سحابي م�سهور ر�سي اهلل عنه، كان  الداري،  اأو�ص بن خارجة  هو متيم بن  6 .
ن�رصانيًا وقدم املدينة فاأ�سلم �سنة ت�سع، ثم انتقل منها اإىل ال�سام بعد قتل عثمان ر�سي 
�سنة  امل�سجد، تويف  ال�رصاج يف  اأ�رصج  اأول من  فل�سطني، وهو  اأهل  اهلل عنه، كان عابد 
اأربعني. انظر اإىل ترجمته يف: ال�ستيعاب )1/ 186( ، والكا�سف )1/ 279( ، والإ�سابة 

)1/ 186( ، والتهذيب )1/ 539( ، والتقريب )/ 130( . 
الفياح )/  ال�سذا  ، والأبنا�سي-   ) ابن كثري- اخت�سار علوم احلديث )/ 195. 7 اإىل:  انظر 
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377( ، والعراقي- فتح املغيث )/ 373( ، وجالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 
244( ، واإمتام الدراية )/ 58( ، وح�سن املحا�رصة )/ 86( ، والأجهوري – احلا�سية )/ 
77( ، والكتاين- الر�سالة امل�ستطرفة )/ 163( ، وحممد اأبي �سهبة- الو�سيط )/ 548( ، 

والرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 232( . 
( باب  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )/ 1574( - )52( كتاب الفنت واأ�رصاط ال�ساعة- )24. 8

ق�سة اجل�ّسا�سة- حديث رقم )2942( . 
 . ) انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 247. 9

( ، وابن  انظر اإىل: ابن ال�سالح- علوم احلديث )/ 308( ، والطيبي- اخلال�سة )/ 100. 10
كثري- اخت�سار علوم احلديث )/ 196( ، والأبنا�سي- ال�سذا الفياح )/ 376( ، والعراقي- 
التقييد والإي�ساح )/ 260( ، وفتح املغيث )/ 373( ، وابن حجر- �رصح نخبة الفكر )/ 
128( ، وجالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 245( ، وحممد الزرقاين- �رصح 
 /( الو�سيط  �سهبة-  اأبي  ، وحممد   )77 /( احلا�سية  والأجهوري-   ،  )77 /( البيقونية 
 /( النقد  منهج  عرت-  الدين  ونور   ،  )233  /( النظر  ذوي  منهج  والرتم�سي-   ،  )550

 . )156 -155
( . وفيه اأمثلة عديدة حتت عنوان:  اخلطيب البغدادي- اجلامع لأخالق الراوي )/ 374. 11
يت�سع  ل  املقام  لأن  املزيد؛  اأراد  من  اإليها  فلينظر  الأ�ساغر«،  عن  الأكابر  »كتابة 

لذكرها. 
( ، وابن كثري- اخت�سار علوم احلديث )/  انظر اإىل: ابن ال�سالح- علوم احلديث )/ 309. 12
197( ، والأبنا�سي- ال�سذا الفياح )/ 380( ، وابن حجر- �رصح نخبة الفكر )/ 126( ، 
وجالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 246( ، والزرقاين- �رصح البيقونية )/ 76( 
، والأجهوري- احلا�سية )/ 76( ، وحممد اأبي �سهبة- الو�سيط )/ 551( ، والرتم�سي- 

منهج ذوي النظر )/ 235( . 
عنوان:  حتت  اأمثلة  عدة  وفيه   .  ) 13 .373  /( الراوي  لأخالق  اجلامع  البغدادي-  اخلطيب 

»الكتابة عن الأقران«، فلينظر اإليها من اأراد املزيد؛ لأن املقام ل يت�سع لذكرها.  
( ، وجالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي  انظر اإىل: ابن ال�سالح- علوم احلديث )/ 308. 14

)2/ 388( ، واإمتام الدراية )/ 58( . 
انظر اإىل: بحث حممد جنم »مزيد الإمام ال�سيوطي يف األفيته على األفية احلافظ العراقي  15 .
جالل  زادها  التي  ع�رص،  الأحد  الأنواع  تلك  فيه  انتزع  لأنه  احلديث«؛  علوم  اأنواع  يف 
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الدين ال�سيوطي يف األفيته على مقدمة ابن ال�سالح واألفية العراقي، منها ثمانية اأنواع 
نقلها جالل الدين ال�سيوطي عمن �سبقه يف هذا امل�سمار، وثالثة اأنواع زادها اجتهاداً 
وا�ستقالًل واإبداعًا، وهي التي نحن ب�سدد اإفرادها وت�سطريها يف هذا البحث. و�سياأتي 
اهلل  �ساء  اإن  واملراجع  امل�سادر  فهر�ست  �سمن   )56( برقم  وزمانه  الن�رص  مكان  ذكر 

تعاىل. 
اأي الإمام النووي.  16 .

 . ) جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 386. 17
ي�سري بذلك اإىل اجلزء الذي األفه اخلطيب يف هذا امل�سمار. وقد اخت�رص ابن حجر هذا اجلزء  18 .
يف كتاب طبع با�سم: »نزهة ال�سامعني يف رواية ال�سحابة عن التابعني«، حققه الأ�ستاذ 
طارق العمودي، حيث قال ابن حجر يف ديباجته: »ذكر رواية ال�سحابة عن التابعني 
مما جمعه اخلطيب، اخت�رصته، ورتبته على حروف املعجم يف اأ�سماء التابعني«. نزهة 
 /( الفكر  نخبة  �رصح  حجر-  وابن   ،  )64  /( العراقي  اإىل:  وانظر   .  )25  /( ال�سامعني 
الدراية )/ 58(  واإمتام   ، الراوي )2/ 388(  ال�سيوطي- تدريب  الدين  ، وجالل   )128

والرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 234( . 
اأبهمهم ال�سيوطي كغريه، ومل يذكر اأ�سماءهم.  19 .

الإ�رصائيليات: هي تلك الأخبار التي حتدث بها اأهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم  20 .
من الن�سارى، ونقلها عنهم امل�سلمون، مما يتعلق بتف�سري القراآن، كتف�سيل جزئيات، اأو 
�رصح ق�س�ص، اأو اأ�سياء عن بدء اخلليقة واأ�رصار الوجود، اأو تاريخ الوقائع واأ�سماء البلدان 
والأ�سخا�ص، ونحو ذلك مما اأجمله القراآن، وتعر�ست التوراة والإجنيل لبيانها وتف�سريها، 
التغليب  باب  من  اإ�رصائيليات  عليها  اأطلق  واإمنا  فا�سد.  هو  وما  �سحيح  هو  ما  ومنها 
اختالطهم  ل�سدة  اأكرث  اليهود  عن  النقل  لأن  الن�رصاين؛  اجلانب  على  اليهودي  للجانب 
بامل�سلمني منذ بداأ ظهور الإ�سالم. ومن اأ�سهر من اأخذت عنهم هذه الإ�رصائيليات اأربعة 
الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد امللك بن عبد  اأ�سخا�ص هم: عبد اهلل بن �سالم، وكعب 
الأخبار  من  القراآن  تف�سري  يف  الكتاب  اأهل  عن  ال�سحابة  ياأخذ  ومل  جريج.  بن  العزيز 
اجلزئية �سوى القليل النادر، اإمنا ازداد الأخذ عنهم يف عهد التابعني، فامتالأت التفا�سري 
من املنقولت عنهم يف اأمثال هذه الأغرا�ص اأخباراً موقوفة عليهم، ولي�ست مما يرجع 
التحقيق والتمحي�ص والتجريد.  ال�سحة، وذلك قبل مرحلة  الأحكام فيتحرى فيها  اإىل 
انظر اإىل: ابن خلدون – املقدمة )3/ 1031- 1032( ، ومناع القطان – مباحث يف 

علوم القراآن )/ 354- 355( . 
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املوقوف: هو املروي عن ال�سحابة قوًل لهم اأو فعاًل اأو نحوه، ات�سل اإ�سناده اأو انقطع،  21 .
وي�ستعمل يف غريهم كالتابعني مقيداً، نحو: وقفه فالن على ابن �سهاب الزهري. جالل 

الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )1/ 184( . 
 . ) امل�سدر ال�سابق )2/ 388. 22

 . ) امل�سدر ال�سابق )2/ 389( . وانظر اإىل: العراقي- التقييد والإي�ساح )/ 64- 68. 23
( . وانظر اإىل: نور الدين عرت- منهج النقد )/  األفية ال�سيوطي مع �رصح الرتم�سي )/ 234. 24

 . )156
اأحد من علماء هذا الفن، بل اأبهموهم.  مل يذكر اأ�سماءهم- يف مبلغ علمنا – . 25

 . ) العراقي- التقييد والإي�ساح )/ 64. 26
( . وانظر اإىل الرتم�سي- منهج ذوي النظر مع األفية جالل الدين  امل�سدر ال�سابق )/ 68. 27

ال�سيوطي )/ 234( ، ونور الدين عرت- منهج النقد )/ 156( . 
( ، ونور  انظر اإىل الرتم�سي- منهج ذوي النظر مع األفية جالل الدين ال�سيوطي )/ 234. 28

الدين عرت- منهج النقد )/ 156( . 
ال�ساعدي، �سحابي جليل  الأن�ساري، اخلزرجي،  هو �سهل بن �سعد بن مالك بن خالد،  29 .
ر�سي اهلل عنه. انظر اإىل ترجمته يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )2/ 94( ، والذهبي- 
الكا�سف )1/ 469( ، وابن حجر- الإ�سابة )2/ 87( ، وتهذيب التهذيب )3/ 539( ، 

وتقريب التهذيب )/ 257( واليمني- الريا�ص امل�ستطابة )/ 110( . 
هو مروان بن احلكم بن اأبي العا�ص بن اأمية، اأبو عبد امللك الأموي، املدين، تابعي ثقة  30 .
)رحمه اهلل( . انظر اإىل ترجمته يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )3/ 405( ، والذهبي- 
الكا�سف )2/ 253( ، وابن حجر- الإ�سابة )3/ 455( ، وتهذيب التهذيب )8/ 110( ، 

وتقريب التهذيب )/ 525( . 
الوحي،  ُكتَّاب  اأحد  ارّي،  النَّجَّ الأن�سارّي،  َلْوذان،  بن  اك  حَّ ال�سَّ بن  ثابت  بن  زيد  هو  31 .
 /1( ال�ستيعاب  الرب-  عبد  ابن  يف:  ترجمته  اإىل  انظر  عنه.  اهلل  ر�سي  جليل  �سحابي 
، وتهذيب  ، وابن حجر- الإ�سابة )1/ 543(  ، والذهبي- الكا�سف )1/ 415(   )532
 /( امل�ستطابة  الريا�ص  واليمني-   )222  /( التهذيب  وتقريب   ،  )216  /3( التهذيب 

 .)84
لأن زيد بن ثابت ر�سي اهلل عنه كان اأحد ُكّتاب الوحي. وقد كان قاعداً اإىل جنب النبي  32 .
�سلى اهلل عليه و�سلم اإذ اأوحي اإليه، وملا غ�سيته ال�سكينة من اأثر الوحي، و�سع فخذه على 
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فخذ زيد، فما وجد زيد �سيئًا قط اأثقل منها، حتى اإن فخذ زيد كادت اأن تدق اأو تك�رص. 
وهذا من فوائد تخريج البخاري وابن حجر وغريهما ممن خرجوه. انظر اإىل: البخاري مع 
فتح الباري )8/ 259- 261( ، والذهبي- الكا�سف )1/ 415( ، وابن حجر- الإ�سابة 

)1/ 543( ، و تهذيب التهذيب )3/ 216( ، وتقريب التهذيب )/ 222( . 
( من �سورة الن�ساء.  الآية )95. 33

( باب )ل ي�ستوي القاعدون من  اأخرجه البخاري )8/ 259( - )65( كتاب التف�سري- )18. 34
املوؤمنني غرُي اأوىل ال�رصر واملجاهدون يف �سبيل اهلل( - حديث رقم )4592( ، وم�سلم 
املعذورين-  عن  اجلهاد  فر�ص  �سقوط  باب   )40( الإمارة  كتاب   )33(  -  )1052  /(
حديث رقم )1898( ، واأبو داود )3/ 11( - كتاب اجلهاد- باب الرخ�سة يف القعود من 
العذر- حديث رقم )2507( ، والرتمذي )5/ 242( - )48( كتاب التف�سري- )5( باب، 
، وبني بعد تخريج احلديث ما نحن ب�سدده  الن�ساء- حديث رقم )3033(  ومن �سورة 
حيث قال: »يف هذا احلديث رواية رجل من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن رجل 
من التابعني. رواه �سهل ابن �سعد الأن�ساري ]�سحابي[، عن مروان بن احلكم، ومروان 
مل ي�سمع من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهو من التابعني«. جامع الرتمذي )5/ 242( 
. وانظر اإىل: ابن حجر- فتح الباري )8/ 260( . واأخرجه اأي�سًا الن�سائي يف الكربى )3/ 
7( - )29( كتاب اجلهاد- )4( ف�سل املجاهدين على القاعدين- حديث رقم )4307 
و 4308( ، ويف ال�سغرى )/ 451( - )25( كتاب اجلهاد )4( ف�سل املجاهدين على 
ثابت،  بن  زيد  )5/ 184( - حديث  واأحمد   ، رقم )3101و3102(  القاعدين- حديث 
والدارمي )2/ 172( - )16( كتاب اجلهاد- )28( باب العذر يف التخلف عن اجلهاد- 
باب   )39(  -  )393 /( اجلارود  وابن   ،  )160 /4( �سعد  وابن   ،  )2420( رقم  حديث 
من له عذر يف التخلف- حديث رقم )1034( ، وابن حبان )11/ 12( - )21( كتاب 
ال�سري- ذكر ا�سم هذا الأعمى الذي اأنزل اهلل هذه الرخ�سة من اأجله- حديث رقم )4713( 
ليلة  اأف�سل من  ليلة  ، واحلاكم )2/ 401- 402( - )21( كتاب اجلهاد )986( ذكر 

القدر- حديث رقم )2473( . وذكره ابن حجر يف نزهة ال�سامعني )/ 54( . 
هو ال�سائب بن يزيد بن �سعيد بن ثمامة الكندي، �سحابي �سغري جليل ر�سي اهلل عنه.  35 .
انظر اإىل ترجمته يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )2/ 104( ، والذهبي- الكا�سف )1/ 
425( ، وابن حجر- الإ�سابة )2/ 12( ، وتهذيب التهذيب )/ 228( ، وتقريب التهذيب 

)/ 228( واليمني- الريا�ص امل�ستطابة )/ 111( . 
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هو عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ُعتبة بن م�سعود، الُهَذيل، تابعي ثقة )رحمه اهلل( . انظر اإىل  36 .
ترجمته يف: ابن �سعد- الطبقات الكربى )5/ 193( ، والعجلي- تاريخ الثقات )/ 317( 
، والذهبي- الكا�سف )1/ 682( ، وابن حجر- تهذيب التهذيب )5/ 385( ، وتقريب 

التهذيب )/ 372( . 
من لطائف الإ�سناد يف هذا احلديث اأن ال�سحابي ال�سائب والتابعي عبيداهلل قد حتمال  37 .

هذا احلديث عن التابعي عبد الرحمن، الذي حتمله عن ال�سحابي عمر، وكلهم مدنيون. 
. 38 هو عبد الرحمن بن َعْبٍد، الَقاِرّي، تابعي ثقة )رحمه اهلل( . انظر اإىل ترجمته يف: العجلي- 
تاريخ الثقات )/ 295( ، وابن عبدالرب- ال�ستيعاب )2/ 414( ، والذهبي- الكا�سف 

)1/ 635( ، وابن حجر- تهذيب التهذيب )5/ 133( ، وتقريب التهذيب )/ 345( . 
املوؤمنني،  اأمري  ال�سحابة،  كبار  من  العدوي،  القر�سي،  نفيل،  بن  اخلطاب  بن  عمر  هو  39 .
 ،  )450  /2( ال�ستيعاب  عبدالرب-  ابن  يف:  ترجمته  اإىل  انظر  الرا�سدين.  اخللفاء  ثاين 
والذهبي- الكا�سف )2/ 59( ، وابن حجر الإ�سابة )2/ 511( ، وتهذيب التهذيب )6/ 

45( ، وتقريب التهذيب )/ 412( ، واليمني- الريا�ص امل�ستطابة )/ 147( . 
 / احلزب: ما يجعله الرجل على نف�سه من قراءة اأو �سالة كالورد. ابن الأثري- النهاية )1. 40

 . )376
باب جامع   ) 41 .18( امل�سافرين وق�رصها-  كتاب �سالة   )6(  -  )376 /( م�سلم  اأخرجه 
�سالة الليل ومن نام عنه اأو مر�ص- حديث رقم )747( ، واأبو داود )2/ 34( - كتاب 
ال�سالة باب من نام عن حزبه- حديث رقم )1313( ، والرتمذي )2/ 474( - اأبواب 
ال�سالة- )408( باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فق�ساه بالنهار- حديث رقم 
اأبواب التطوع- )80( من نام عن  )581( ، والن�سائي يف الكربى )1/ 457( - )14( 
حزبه اأو عن �سيء منه- حديث رقم )1462( ، ويف ال�سغرى )/ 273( )20( كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار- )65( باب متى يق�سي من نام عن حزبه من الليل- حديث رقم 
)1792( ، وابن ماجه )1/ 426( - )5( كتاب اإقامة ال�سالة وال�سنة فيها- )177( باب 
ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل- حديث رقم )1343( ، واأحمد )1/ 32( - م�سند 
عمر بن اخلطاب، والدارمي )1/ 261( - )2( كتاب ال�سالة- )167( باب اإذا نام عن 
حزبه من الليل- حديث رقم )1477( ، والطحاوي- م�سكل الآثار )2/ 128( - باب 
ال�سالة- )23( ف�سل يف قيام  ، وابن حبان )6/ 369- 370( - )9( كتاب   )240(
الليل- ذكر البيان باأن من نام عن حزبه ثم �سلى مثله ما بني الفجر والظهر كتب له 
اأجر حزبه- حديث رقم )2643( ، وذكره ابن حجر يف نزهة ال�سامعني )/ 42( ، وجالل 
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الكنز  يف  واحل�سني   ،  )839  /1( الكبري  اجلامع  من  الأقوال  ق�سم  يف  ال�سيوطي  الدين 
الثمني )/ 596( . 

َلمي، �سحابي جليل وابن �سحابي كبري ر�سي اهلل عنه،  جابر بن عبد اهلل الأن�ساري ال�سَّ 42 .
اأحد املكرتثني من الرواية. 

انظر اإىل ترجمته يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )1/ 222( ، والذهبي- الكا�سف )1/ 
287( ، وابن حجر- الإ�سابة )1/ 214( ، وتهذيب التهذيب )2/ 7( ، وتقريب التهذيب )/ 

136( واليمني- الريا�ص امل�ستطابة )/ 44( . 
هي اأم كلثوم بنت اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، تابعية ثقة )رحمها اهلل( ، وهي اأخت عائ�سة  43 .
من اأبيها. انظر اإىل ترجمتها يف: الذهبي- الكا�سف )2/ 527( ، وابن حجر- الإ�سابة 

)4/ 469( ، وتهذيب التهذيب )10/ 528( ، وتقريب التهذيب )/ 758( . 
يف:  ترجمتها  اإىل  انظر   . عنها(  اهلل  )ر�سي  النبي-  زوجات  اإحدى  املوؤمنني-  اأم  هي  44 .
ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )4/ 345( ، والذهبي- الكا�سف )2/ 513( ، وابن حجر- 
 )750  /( التهذيب  وتقريب   ،  )487  /10( التهذيب  وتهذيب   ،  )348  /4( الإ�سابة 

واليمني- الريا�ص امل�ستطابة )/ 310( . 
( . كما يفهم  الإك�سال: »هو اأن يجامع ثم يفرت فال ينزل«. الزخم�رصي- الفائق )3/ 259. 45
معنى الإك�سال من روايات احلديث الأخرى، وهذا من فوائد التخريج. انظر على �سبيل 

املثال اإىل: امل�سند )6/ 68و110( ، وابن حبان )3/ 451( . 
( باب ن�سخ )املاء من املاء( ووجوب  اأخرجه م�سلم )/ 190( - )3( كتاب احلي�ص- )22. 46
الغ�سل بالتقاء اخلتانني- حديث رقم )350( . قال النووي يف �رصحه معرباً عما نحن 
اأم كلثوم هذه تابعية، وهي  اأم كلثوم عن عائ�سة.  ب�سدده: »عن جابر بن عبد اهلل عن 
بنت اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، وهذا من رواية الأكابر عن الأ�ساغر؛ فاإن جابراً 
ر�سي اهلل عنه �سحابي، وهو اأكرب من اأم كلثوم �سنًا ومرتبة وف�ساًل )ر�سي اهلل عنهم 
اأجمعني(«. م�سلم ب�رصح النووي )4/ 42( . واأخرجه اأي�سًا اأحمد )6/ 67و110( - م�سند 

عائ�سة. 
�سحابي مدين �سلى للقبلتني، وهو فيمن دخل م�رص من ال�سحابة، ولأهل م�رص عنه  47 .
حديث واحد يف امل�سح على اخلفني �سياأتي تخريجه يف الأمنوذج الأول، ومل يرو غريه عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. انظر اإىل: جالل الدين عبدالرحمن ال�سيوطي- در ال�سحابة 

�سمن كتابه )ح�سن املحا�رصة( )/ 82( . 
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 /( للرتم�سي  النظر  ذوي  منهج  كتاب  ال�سيوطي �سمن  الرحمن  عبد  الدين  األفية جالل  48 .
 . )244

 . ) انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 396. 49
 . ) انظر اإىل: الكتاين- الر�سالة امل�ستطرفة )/ 86. 50

 . ) جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 396. 51
امل�سدر ال�سابق وال�سفحة.  52 .

 . ) انظر اإىل: الكتاين- الر�سالة امل�ستطرفة )/ 86. 53
( ؛ لأنه قد ذكر ثمانية  انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 396- 398. 54
من اأحاديث وحدان ال�سحابة، وثالثة من اأحاديث وحدان غري ال�سحابة. والرتم�سي – 

منهج ذوي النظر )/ 244- 245( . 
( ؛ لتقراأ هذا اجلزء القيم  انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- ح�سن املحا�رصة )/ 81- 87. 55

بكامله. 
( . وقد زاد حمقق الكتاب  انظر اإىل: ابن حزم- اأ�سماء ال�سحابة الرواة )/ 350- 554. 56
بع�ص  م�سنفات  من  منتزعة  الكتاب  اآخر  الُوْحدان  هوؤلء  من  �سحابيًا  ت�سعني  اأ�سماء 

املحدثني )/ 555- 558( . 
 . ) م�سلم- املنفردات والوحدان )/ 17. 57

 . ) انظر اإىل: األفية جالل الدين ال�سيوطي مع �رصح الرتم�سي )/ 243. 58
 . ) انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 396. 59

 . ) انظر اإىل: الكتاين- الر�سالة امل�ستطرفة )/ 86. 60
 . ) انظر اإىل: الرتم�سي- �رصح األفية ال�سيوطي )/ 243. 61

هو اأبي بن عمارة، �سحابي جليل ر�سي اهلل عنه، مدين �سكن م�رص. انظر اإىل ترجمته  62 .
يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )1/ 31( ، وابن الأثري- اأ�سد الغابة )1/ 60( ، والذهبي- 
الكا�سف )1/ 228( ، وابن حجر- الإ�سابة- )1/ 31( ، والتهذيب )1/ 203( ، والتقريب 

)/ 96( ، وجالل الدين ال�سيوطي- ح�سن املحا�رصة )/ 82( . 
يعني اأنه �سلى اأوًل اإىل بيت املقد�ص، ثم اإىل الكعبة بعد اأن ُن�ِسَخ التوجه اإىل بيت املقد�ص.  63 .
ويف رواية ابن ماجه )1/ 184( : »كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قد �سلى يف 

بيته القبلتني كلتيهما«، وهذا من فوائد التخريج كما هو معلوم. 
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رقم  حديث  امل�سح-  يف  التوقيت  باب  الطهارة-  كتاب   -  ) 64 .40  /1( داود  اأبو  اأخرجه 
)158( ، وذكر له متابعة بعده، وابن ماجه )1/ 184( - )1( كتاب الطهارة و�سننها- 
)87( باب ما جاء يف امل�سح بغري توقيت- حديث رقم )557( ، واحلاكم )1/ 401( 
- )3( كتاب الطهارة- )259( امل�سح على اخلفني- حديث رقم )624( ، وذكر املزي 
طرفه يف حتفته )1/ 10( ، كما ذكره ابن حجر يف تلخي�ص احلبري )1/ 253( ، وجالل 
الدين ال�سيوطي يف ق�سم الأفعال من جامعه الكبري )2/ 231( - م�سند اأبي بن عمارة 
الأن�ساري ر�سي اهلل عنه، واأ�سار اإليه يف اأواخر تدريبه )2/ 396( عند ذكر نوع الوحدان 
الذي زاده. قال اأبو داود عقب تخريج احلديث )1/ 41( : »وقد اختلف يف اإ�سناده، ولي�ص 
هو بالقوي«، وقال ابن حجر يف التقريب )/ 96( عندما ترجم اأَُبّيًا: »يف اإ�سناد حديثه 
ا�سطراب«، وهو �سعيف كما قال وقال غريهما. انظر اإىل: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )1/ 
31( ، واملزي- حتفة الأ�رصاف )1/ 10( ، وابن حجر- الإ�سابة )1/ 31( ، والتهذيب 
)1/ 203( ، وتلخي�ص احلبري )1/ 254( ، وجالل الدين ال�سيوطي- اجلامع الكبري )2/ 

 . )231
در  65 . – ال�سيوطي  الدين  اإىل: جالل  وانظر   . الكمال )2/ 260- 261(  – تهذيب  املزي 

ال�سحابة �سمن كتابه ح�سن املحا�رصة )/ 82( . 
 . ) الذهبي- الكا�سف )1/ 228. 66
 . ) ابن حجر- الإ�سابة )1/ 31. 67

 . ) ابن حجر- التهذيب )1/ 203. 68
 . ) ابن حجر- التقريب )/ 96. 69

 . ) اخلزرجي- اخلال�سة )1/ 92. 70
هو اآبي اللحم الِغفاري، �سمي بذلك لأنه كان ياأبى اأن ياأكل اللحم الذي يذبح على الأ�سنام،  71 .
اإىل ترجمته يف: ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )1/  �سحابي جليل، ا�ست�سهد بحنني. انظر 
، وابن  الكا�سف )1/ 229(  ، والذهبي-  الغابة )5/ 268(  اأ�سد  الأثري-  ، وابن   )109
، واخلزرجي-   )86 /( والتقريب   ،  )116 /1( والتهذيب   ،  )23 /1( الإ�سابة  حجر- 

اخلال�سة )1/ 114( . 
مو�سع باملدينة املنورة. انظر اإىل: تعليق ال�سيوطي وحا�سية ال�سندي على �سنن الن�سائي  72 .

 . )159 /3(
اأي رافعهما اإىل الأعلى. انظر اإىل: املرجع ال�سابق وال�سفحة.  73 .
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( باب ما جاء يف �سالة ال�ست�سقاء-  اأخرجه الرتمذي )2/ 443( - كتاب ال�سالة- )395. 74
حديث رقم )557( ، والن�سائي يف الكربى )1/ 559( - )19( كتاب ال�ست�سقاء- )8( 
كتاب   )17(  -  )235  /( ال�سغرى  ويف   ،  )1820( رقم  حديث  يرفع-  كيف  باب 
ال�ست�سقاء- )9( كيف يرفع- حديث رقم )1516( ، وذكره املزي يف حتفته )1/ 9( ، 
واأ�سار اإليه جالل الدين ال�سيوطي يف اأواخر تدريبه )2/ 397( ، وذكره يف ق�سم الأفعال 
من جامعه الكبري )2/ 229( - م�سند اآبي اللحم الغفاري ر�سي اهلل عنه. واحلديث ح�سن 
بهذا الإ�سناد؛ لأن �سعيد بن اأبي هالل- اأحد خمارجه- �سدوق كما ذكر ذلك ابن حجر 

يف تقريبه )/ 242( ، اأما �سائر رواة احلديث فعدول �سابطون. 
الدين  وجالل   ،  ) 75 .9  /1( التحفة  املزي-  اإىل:  وانظر   .  )444  /2( اجلامع  الرتمذي- 
اأي�سًا  ال�سيوطي- اجلامع الكبري )2/ 229( ؛ لأنهما قد نقال ذلك عن الرتمذي. وانظر 

اإىل: تدريب جالل الدين ال�سيوطي )2/ 397( . 
  . ) ابن حزم- اأ�سماء ال�سحابة الرواة )/ 483. 76

 . ) ابن حجر- التهذيب )1/ 116. 77
  . ) الرتم�سي- منهج ذوي النظر )/ 245. 78

هو طارق بن �سويد، اأو �سويد بن طارق، ح�رصمي، ويقال: جعفي، �سحابي جليل ر�سي  79 .
اهلل عنه. انظر اإىل ترجمته يف: ابن عبدالرب- ال�ستيعاب )2/ 227( ، و ابن الأثري- اأ�سد 
الغابة )2/ 451( ، واملزي – التهذيب )13/ 339( ، والذهبي- الكا�سف )1/ 511( ، 

وابن حجر- الإ�سابة )2/ 211( ، والتهذيب )4/ 94( ، والتقريب )/ 281( . 
( باب حترمي التداوي باخلمر-  اأخرجه م�سلم )/ 1097( - )/ 36( كتاب الأ�رصبة- )3. 80
حديث رقم )1984( ، واأبو داود )4/ 7( - كتاب الطب- باب يف الأدوية املكروهة- 
حديث رقم )3873( ، والرتمذي )4/ 387( - )29( كتاب الطب- )8( باب ما جاء يف 
كراهية التداوي بامل�سكر- حديث رقم )2046( ، وابن ماجه )2/ 1157( - )31( كتاب 
الطب- )27( باب النهي اأن يتداوى باخلمر- حديث رقم )3500( ، واأحمد )4/ 311( 
و )5/ 292( - حديث طارق بن �سويد، والدارمي )2/ 96( - )9( كتاب الأ�رصبة- )6( 
كتاب   -  )251  /9( الرزاق  وعبد   ،  )2095( رقم  حديث  �سفاء-  اخلمر  يف  لي�ص  باب 
الأ�رصبة- باب التداوي باخلمر- حديث رقم )17100( ، وابن اأبي �سيبة )5/ 431( - 
)16( كتاب الطب- )12( يف اخلمر يتداوى به وال�سكر- حديث رقم )1( ، وابن حبان 
)4/ 232( - )8( كتاب الطهارة- حديث رقم )1390( ، وابن عبد الرب يف ال�ستيعاب 

)2/ 227( ، وذكر املزي طرفه يف حتفته )4/ 206( . 
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 . ) ابن حزم- اأ�سماء ال�سحابة الرواة )/ 472. 81
 . ) ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )2/ 227. 82

 . ) املزي – التهذيب )13/ 340. 83
 . ) ابن حجر- التهذيب )4/ 94. 84

 . ) ابن حجر- الإ�سابة )2/ 211. 85
 . ) ابن حجر- التقريب )/ 281. 86
 . ) اخلزرجي- اخلال�سة )2/ 8. 87

 . ) انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )1/ 207. 88
 . ) جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 398. 89

 . ) انظر اإىل: اأحمد �ساكر- �رصح األفية جالل الدين ال�سيوطي )/ 255. 90
 ) األفية احلافظ جالل الدين ال�سيوطي �سمن كتاب: )منهج ذوي النظر( للرتم�سي )/ 246. 91

، و )�رصح األفية جالل ال�سيوطي( لأحمد �ساكر )/ 255( . 
( ، والرتم�سي- منهج  انظر اإىل: جالل الدين ال�سيوطي- تدريب الراوي )2/ 398 و 399. 92

ذوي النظر )/ 246( . 
اأم املوؤمنني )ر�سي اهلل عنها( ، تزوجها  اأم �سلمة،  اأمية املخزومية،  اأبي  هي هند بنت  93 .
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد وفاة اأبي �سلمة ر�سي اهلل عنه. انظر اإىل ترجمتها يف: 
ابن عبد الرب- ال�ستيعاب )4/ 436( ، والذهبي- الكا�سف )2/ 519( ، وابن حجر- 

الإ�سابة )4/ 439( ، والتهذيب )10/ 508( ، والتقريب )/ 754( . 
اهلل عنه، مات  �سلمة، �سحابي جليل ر�سي  اأبو  املخزومي،  الأ�سد  بن عبد  هو عبداهلل  94 .
يف حياة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد غزوة بدر اأو اأحد، وقد رجح ابن حجر الثاين 
�سعد-  ابن  ترجمته يف:  اإىل  انظر  واحداً.  قوًل  �سعد  ابن  وذكره  وتقريبه،  اإ�سابته  يف 
 ،  )330  /2( ال�ستيعاب  الرب-  عبد  وابن   ،  )183  -180  /3( الكربى  الطبقات 
والتهذيب   ،  )326  /2( الإ�سابة  حجر-  وابن   ،  )566  /1( الكا�سف  والذهبي- 

)4/ 367( ، والتقريب )/ 310( .  
رقم  حديث  منه-  باب   ) 95 .84( الدعوات-  كتاب   )49(  -  )533  /5( الرتمذي  اأخرجه 
)3511( ، والن�سائي يف الكربى )6/ 264( - )81( كتاب عمل اليوم والليلة- )261( 
ما يقول اإذا مات له ميت- حديث رقم )10909( ، واأي�سًا يف كتابه: عمل اليوم والليلة 
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)/ 307( - حديث رقم )1078( ، وابن ماجه )1/ 509( - )6( كتاب اجلنائز- )55( 
باب ما جاء يف ال�سرب على امل�سيبة- حديث رقم )1598( ، واأحمد )4/ 27( - حديث 
اأبي �سلمة بن عبد الأ�سد ر�سي اهلل عنه و )6/ 313( - حديث اأم �سلمة زوج النبي �سلى 
الكبري )1/  الأقوال من جامعه  ال�سيوطي يف ق�سم  الدين  اهلل عليه و�سلم. وذكره جالل 
عند   )398 /2( تدريبه  اأواخر  اإليه يف  واأ�سار   ،  )20 /1( ال�سغري  ، ويف جامعه   )41
مزيده لهذا النوع. واحلديث �سحيح الإ�سناد. انظر اإىل: امل�سند بتحقيق حمزة الزين )18/ 
292( ، واحل�سني- الكنز الثمني )/ 26( . وله �ساهد �سحيح اأي�سًا من حديث اأم �سلمة 
عند م�سلم )/ 457( ، ويف اأبي داود )3/ 191( ، واملوطاأ )1/ 236( ، والكربى للن�سائي 
نِّي )/  )6/ 264( ، ويف عمل اليوم والليلة )/ 307( ، ويف عمل اليوم والليلة لبن ال�سُّ
350( - حديث رقم )580( ، واأحمد )6/ 309( ، واأ�سار اإليه الرتمذي )5/ 533( بعد 

تخريج احلديث. 
هو جعفر بن اأبي طالب الها�سمي، ذو اجلناحني، ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم،  96 .
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم،  الهجرة يف حياة  ا�ست�سهد يف غزوة موؤتة، �سنة ثماٍن من 
�سحابي جليل ر�سي اهلل عنه. انظر اإىل ترجمته يف: ابن �سعد- الطبقات الكربى )4/ 
24( ، ابن عبدالرب- ال�ستيعاب )1/ 211( ، ابن حجر- الإ�سابة )1/ 239( ، والتهذيب 

)2/ 63( ، والتقريب )/ 140( . 
( - حديث جعفر بن اأبي طالب، وهو حديث  اأخرجه اأحمد بطوله تامًاً )1/ 201- 203. 97
الهجرة. واحلديث ح�سن بهذا الإ�سناد؛ لأن حممد بن اإ�سحق �سدوق يدّل�ص، وقد �رّصح هنا 
بال�سماع، اأما �سائر رواته فثقات. انظر اإىل: الذهبي- الكا�سف )2/ 156( ، وابن حجر- 
التقريب )467( . كما اأخرجه يف )5/ 290- 292( - حديث جعفر بن اأبي طالب وهو 
حديث اأم �سلمة زوج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. وقد اأ�سار اإليه جالل الدين ال�سيوطي يف 

اأواخر تدريبه )2/ 399( عند مزيده لهذا النوع.  
واأمه  فهر،  بن  احلارث  بن  َة  بَّ �سَ بن  مالك  بن  بن هالل  ربيعة  بن  بن وهب  �سهيل  هو  98 .
البي�ساء- َدْعُد بنت َجْحَدم- التي ا�ستهر بن�سبته اإليها، �سحابي جليل t، مات يف حياة 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. انظر اإىل ترجمته يف: ابن �سعد- الطبقات الكربى )3/ 317( ، 
وابن عبد الرب- ال�ستيعاب )2/ 106- 107( ، وابن حجر- الإ�سابة )2/ 90- 91(. 

( . واحلديث �سحيح الإ�سناد. انظر اإىل: امل�سند بتحقيق حمزة  اأخرجه اأحمد )3/ 466. 99
الزين )12/ 293 و 339( . وقد اأ�سار اإليه الرتم�سي )/ 246( عند �رصحه لبيتي جالل 

الدين ال�سيوطي من األفيته بهذا ال�سدد. 
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املصادر واملراجع: 
القراآن الكرمي.  1 .

ال�سيوطي  بكر  اأبي  بن  عبدالرحمن  الدين  جالل  للحافظ  النقاية:  لقراء  الدراية  اإمتام  2 .
اإبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل،  )ت911هـ( حتقيق: ال�سيخ 

1405هـ/ 1985م. 
هـ( ، ب�رصح  اخت�سار علوم احلديث: للحافظ اإ�سماعيل بن كثري القر�سي الدم�سقي )ت774. 3

ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون طبعة وتاريخ. 
عبدالرب  بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  للحافظ  الأ�سحاب:  اأ�سماء  يف  ال�ستيعاب  4 .

)ت463هـ( ، مطبوع بحا�سية الإ�سابة الآتي برقم )7( . 
هـ( ، دار  اأ�سد الغابة يف متييز ال�سحابة: لالإمام علي بن حممد بن الأثري اجلزري )ت630. 5

الفكر، بريوت، بدون طبعة وتاريخ. 
اأ�سماء ال�سحابة الرواة وما لكل واحد من العدد: لالإمام علي بن احمد بن �سعيد بن حزم  6 .
الأندل�ص )ت456هـ( – حتقيق: �سيد ك�رصوي ح�سن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

الطبعة الأوىل، 1412هـ/ 1992م. 
هـ( ، دار  الإ�سابة يف متييز ال�سحابة: للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين )ت852. 7

الكتاب العربي، بريوت، بدون طبعة وتاريخ. 
بريوت،  الفكر،  دار  اخلطيب،  عجاج  حممد  للدكتور  وم�سطلحه:  علومه  احلديث  اأ�سول  8 .

لبنان، الطبعة الرابعة 1401هـ/ 1981م. 
احلديث: مطبوعة م�رصوحة  علوم  ال�سيوطي يف  عبدالرحمن  الدين  احلافظ جالل  األفية  9 .

�سمن كتابّي: ال�سيخ اأحمد �ساكر، وحممد الرتم�سي، الآتيني برقمي: )36 و 69( . 
هـ( ، حتقيق الدكتور عبداملعطي  تاريخ الثقات: للحافظ اأحمد بن عبد اهلل العجلي )ت261. 10

قلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1405هـ/ 1984م. 
حتفة الأ�رصاف مبعرفة الأطراف: للحافظ يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف املزي )ت  11 .
742هـ( ، حتقيق: عبد ال�سمد �رصف الدين وزهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي، بريوت، 

الطبعة الثانية، 1403هـ/ 1983م. 
ال�سيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد  للحافظ  النواوي:  تقريب  �رصح  يف  الراوي  تدريب  12 .
الثانية،  الطبعة  املنورة،  املدينة  العلمية،  املكتبة  اللطيف،  عبد  عبدالوهاب  حتقيق: 

1392هـ/ 1972م. 
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دار  الع�سقالين، حتقيق: حممد عوامة  اأحمد بن علي بن حجر  للحافظ  التهذيب:  تقريب. 13 
الر�سيد، حلب، �سوريا، الطبعة الرابعة، 1412هـ/ 1992م. 

هـ(  التقريب والتي�سري ملعرفة �سنن الب�سري النذير: لالإمام يحيى بن �رصف النووي )ت 676. 14
، مطبوع مع �رصحه تدريب الراوي، وقد �سبق ذكره برقم )12( . 

التقييد والإي�ساح ملا اأطلق واأغلق من مقدمة ابن ال�سالح: للحافظ زين الدين عبدالرحيم  15 .
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  �ساهني،  حممد  حتقيق   ، )ت806هـ(  العراقي  احل�سني  بن 

لبنان، الطبعة الأوىل، 1417هـ/ 1996م. 
حجر  بن  علي  بن  اأحمد  للحافظ  الكبري:  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  تلخي�ص  16 .
ال�سعودية، الطبعة الأوىل، 1417هـ/  الريا�ص،  الباز،  الع�سقالين، مكتبة نزار م�سطفى 

1996م. 
تهذيب التهذيب: للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، حتقيق: �سدقي جميل العطار،  17 .

دار الفكر، بريوت، الطبعة الأوىل، 1415هـ/ 1995م. 
املزي  يو�سف  احلجاج  اأبي  الدين  جمال  للحافظ  الرجال:  اأ�سماء  يف  الكمال  تهذيب  18 .

)ت742هـ( ، حتقيق الدكتور/ ب�سار معروف، الطبعة الثانية، 1403هـ/ 1983م. 
هـ(  تو�سيح الأفكار ملعاين تنقيح الأنظار: لالإمام حممد بن اإ�سماعيل ال�سنعاين )ت118. 19
الأوىل،  الطبعة  القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:   ،

1366هـ. 
هـ( ، حتقيق: ال�سيخ  جامع الرتمذي: لالإمام حممد بن عي�سى بن �سورة الرتمذي )ت 279. 20
اأحمد �ساكر، مطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، م�رص، الطبعة الثانية، 1398هـ/ 

1978م. 
اجلامع ال�سغري يف اأحاديث الب�سري النذير: للحافظ جالل الدين عبدالرحمن ال�سيوطي،  21 .

دار الفكر، بدون طبعة وتاريخ. 
اجلامع الكبري اأو جمع اجلوامع: للحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي،  22 .

الهيئة العامة للكتاب، م�رص، بدون طبعة، 1978م. 
اجلامع لأخالق الراوي واآداب ال�سامع: لالإمام اأبي بكر اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب  23 .
البغدادي )ت364هـ( ، حتقيق �سالح بن حممد بن عوي�سة، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، الطبعة الأوىل، 1417هـ/ 1996م. 
حا�سية ال�سيخ عطية الأجهوري على �رصح ال�سيخ حممد الزرقاين على منظومة البيقونية  24 .
يف علم امل�سطلح، طبعة دار اإحياء الكتب العربية، عي�سى البابي احللبي، م�رص، بدون 

طبعة وتاريخ. 
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ح�سن املحا�رصة يف اأخبار م�رص والقاهرة: للحافظ جالل الدين عبدالرحمن ال�سيوطي،  25 .
مطبعة املو�سوعات ب�سارع باب اخللق، القاهرة، م�رص، بدون طبعة وتاريخ. 

هـ( ،  اخلال�سة يف معرفة احلديث: لالإمام احل�سني بن عبد اهلل بن حممد الطيبي )ت 743. 26
حتقيق: �سبحي ال�سامرائي، مطبعة الإر�ساد، بغداد، بدون طبعة، 1391هـ/ 1971م. 

ال�سحابة: مطبوع �سمن كتاب )ح�سن املحا�رصة(  ال�سحابة فيمن دخل م�رص من  در  27 .
املتقدم برقم )24( ، وكالهما جلالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي. 

الر�سالة امل�ستطرفة لبيان م�سهور كتب ال�سنة امل�رصفة: لل�سيخ حممد بن جعفر الكتاين  28 .
)ت1345هـ( ، دار الب�سائر الإ�سالمية، الطبعة اخلام�سة، 1414هـ/ 1993م. 

الريا�ص امل�ستطابة يف جملة من روى يف ال�سحيحني من ال�سحابة: لل�سيخ يحيى ابن  29 .
اأبي بكر العامري اليمني، حتقيق: عمر الديراوي، مكتبة املعارف، بريوت، بدون طبعة 

وتاريخ. 
فوؤاد  حممد  حتقيق:   ، هـ(  30 .275 )ت  القزويني  يزيد  بن  حممد  للحافظ  ماجه:  ابن  �سنن 
عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بدون حتديد مكان الطبع ول الطبعة، 1395هـ/ 

1975م. 
، حتقيق: حممد  هـ(  )ت 275. 31 ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  للحافظ  داود:  اأبي  �سنن 

حميي الدين عبد احلميد، دار اإحياء ال�سنة النبوية، بدون طبعة وتاريخ. 
دار   ، هـ(  )ت 255. 32 الدارمي  الف�سل  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  لالإمام  الدارمي:  �سنن 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1417هـ/ 1996م. 
هـ( ، دار ابن حزم، الطبعة  ال�سنن ال�سغرى: للحافظ اأحمد بن �سعيب الن�سائي )ت 303. 33

الأوىل، 1420هـ/ 1999م. 
ال�سنن ال�سغرى: للحافظ اأحمد بن �سعيب الن�سائي، بتعليق جالل الدين ال�سيوطي وحا�سية  34 .
الإمام نور الدين حممد بن عبد الهادي ال�سندي )ت1138هـ( ، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، بدون طبعة وتاريخ. 
و�سيد  البنداري  الغفار  عبد  حتقيق:  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد  للحافظ  الكربى:  ال�سنن  35 .

ح�سن، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1411هـ/ 1991م. 
الأبنا�سي،  اأيوب  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم  للعالمة  ال�سالح:  ابن  علوم  من  الفياح  ال�سذا  36 .
)ت802هـ( ، حتقيق: حممد �سمك، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1418هـ/ 

1998م. 
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اأحمد  لل�سيخ  احلديث:  علوم  يف  ال�سيوطي  عبدالرحمن  الدين  جالل  ظ  احلاف. 37 األفية  �رصح 
حممد �ساكر، طبعة دار كاتب وكتاب، بريوت، لبنان، بدون طبعة وتاريخ. 

�رصح منظومة البيقونية يف علم امل�سطلح: لل�سيخ حممد الزرقاين، مطبوع على هام�ص  38 .
حا�سية ال�سيخ عطية الأجهوري املتقدم برقم )23( . 

�رصح نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر: املنت وال�رصح كالهما للحافظ اأحمد بن علي  39 .
مناهل  وموؤ�س�سة  دم�سق،  الغزايل،  مكتبة  ال�سباغ،  حممد  حتقيق:  الع�سقالين،  حجر  بن 

العرفان، بريوت، الطبعة الثانية، 1410 هـ/ 1990م. 
الفار�سي  بلبان  بن  علي  الدين  عالء  لالأمري  بلبان:  ابن  برتتيب  حبان  ابن  �سحيح  40 .
1418هـ/  الثالثة،  الطبعة  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأرنوؤوط،  �سعيب  حتقيق:   ، )ت739هـ( 

1997م. 
هـ( مع �رصحه فتح الباري  �سحيح البخاري: لالإمام حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت256. 41
للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين الآتي برقم )47( ، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 

بدون طبعة وتاريخ. 
هـ( ،  �سحيح م�سلم ب�رصح النووي: لالإمام اأبي زكريا يحيى بن �رصف النووي )ت 676. 42

دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1389هـ/ 1978م. 
ابن  دار   ، هـ(  الني�سابوري )ت 261. 43 الق�سريي  بن احلجاج  م�سلم  لالإمام  م�سلم:  �سحيح 

حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 1419هـ/ 1998م. 
هـ( ، حتقيق: حممد  الطبقات الكربى: لالإمام حممد بن �سعد بن منيع الها�سمي )ت230. 44

عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 1418هـ/ 1997م. 
ال�سالح  بابن  املعروف  ال�سهرزوري  الرحمن  عبد  بن  عثمان  لالإمام  احلديث:  علوم  45 .
)ت643هـ( ، حتقيق: الدكتور/ نور الدين عرت، دار الفكر، دم�سق، بدون طبعة، 1406هـ/ 

1986م. 
هـ(  عمل اليوم والليلة: للحافظ اأحمد بن حممد الدينوري املعروف بابن ال�سني )ت 364. 46
الأوىل،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  الأرقم،  دار  الربين،  الرحمن  عبد  الدكتور/  حتقيق   ،

1418هـ/ 1998م. 
هـ( ، حتقيق: علي  الفائق يف غريب احلديث: للعالمة حممود بن عمر الزخم�رصي )ت 583. 47

البجاوي وحممد اإبراهيم، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ. 
فتح الباري ب�رصح �سحيح البخاري: للحافظ اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، مطبوع  48 .

مع �سحيح البخاري، وقد �سبق ذكره برقم )40( . 
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العراقي  احل�سني  بن  الرحيم  عبد  للحافظ  كالهما  احلديث:  األفية  ب�رصح  املغيث  فتح  49 .
1408هـ/  الثانية،  الطبعة  بريوت،  الكتب،  عامل  ربيع،  حممود  حتقيق:   ، )ت806هـ( 

1988م. 
القا�سمي  الدين  جمال  حممد  لل�سيخ  احلديث:  م�سطلح  فنون  من  التحديث  قواعد  50 .

)ت1332هـ( ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1399هـ/ 1979م. 
ال�سيخ  حتقيق:   ، هـ(  )ت1394. 51 التهانوي  اأحمد  ظفر  للعالمة  احلديث:  علوم  يف  قواعد 
الطبعة  ال�سعودية،  الريا�ص،  والن�رص،  للطباعة  العبيكان  �رصكة  غدة،  اأبي  عبدالفتاح 

اخلام�سة، 1404هـ/ 1984م. 
الذهبي  اأحمد  بن  حممد  لالإمام  ال�ستة:  الكتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكا�سف  52 .
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