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اعد إستعماليا عند المحدثيف
صيغ التمريض وقو ُ
إبراىيـ طو حمكدم

المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،نحمده كنستعينو ،كنستيديو ،كنعكذ باهلل مف شركر
أنفسنا كأىكائيا كنزكاتيا ،كاشيد اف ال الو اال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كاشيد أف محمدان

عبده كرسكلو كخميمو الذم اصطفى مف خمقو ،نحمدؾ الميـ حمدان مترادفان متكات انر ،ال

حد لو دكف عممؾ ،كال منتيى لو دكف مشيئتؾ ،ال اجر لقائمو إال أرضائؾ ،إف جعمت
لنا سمعان يسمع آياتؾ كبص انر يرل قدرتؾ ،كقمبان يدرؾ عظمتؾ ،كفؤادان يعتقد تكحيدؾ،
نحمدؾ الميـ يا مف رفعت شأف الذاكريف الحافظيف لحدكدؾ كشرعؾ ،فجعمتيـ أمناء
الشريعة ،كرزقتيـ الفيـ كالدراية إلحكاميا ،كمكنتيـ مف تفييـ األناـ إلسرارىا،

فصيرتيـ أعالمان ،كىداة الى دينؾ القيـ ،كصراطؾ
كأكليتيـ عنايتؾ الخاصةَ ،
المستقيـ ،كآجرت الساىيف عف االنحطاط عف رتبة المقبكليف عندؾ ،فجبرت ضعفيـ،
كشددت أزرىـ بأىؿ الحفظ كاإلتقاف ،كجعمت لكثرتيـ عمى ضعؼ حاليـ الحسف نكع
اعتداد لما يؤدكنو مف عمـ كرثكه ،كخبر تناقمكه عف كاسطة عقد الكجكد سيدنا محمد
خير مف صمَت عميو مالئكتؾ ،كمددت المنقطعيف بحبؿ الكصؿ اليؾ ،فغدا سندىـ

بؾ مكصكالن ،كاخبارىـ باذنؾ عف نبيؾ  مقبكالن ،كنصمي كنسمـ عمى المبعكث رحمة
لمعالميف في مقاـ القرب االعمى ،كعمى آلو كأصحابو كأزكاجو كاتباعو شمكس آفاؽ

الكماالت ،ما دامت األرض كالسمكات ...كبعد:
فمـ تزؿ الشريعة اإلسالمية مصكنة مف كؿ مف يحاكؿ المساس بيا كالعبث في
أصكليا تمميحان أك تصريحان لتعيد اهلل تعالى بذلؾ ،فكاف أف قيض اهلل تعالى العمماء
ليحممكا لكاء الدفاع عنيا ،كرد زيؼ المبطميف ،كانتحاؿ الغاليف ،كشبيات الممحديف

كما قاؿ الصادؽ األميف :

(( يحمؿ ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو ،ينفكف عنو

تحريؼ الغاليف ،كانتحاؿ المبطميف ،كتأكيؿ الجاىميف)) ،فمـ يزؿ عمماء اإلسالـ
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يدفعكف عف السنة الطاىرة كؿ شبية ،كيدحضكف صيحات المغرضيف مف المنتسبيف
إلى اإلسالـ جيالن منيـ بحقيقتو كسالمة مصادره ،أك عامديف ممف اندسكا في األمة

حقدان كحسدان لزكاؿ ممالكيـ كدكليـ ،ليذا شمركا عف سكاعدىـ لمدفاع عف الشريعة
عامة كالسنة الطاىرة خاصة ،فخدمكىا خدمةن جميمةن تشيد ليا األجياؿ عمى مر

االعصار كفي مختمؼ األمصار ليذا ارتأينا أف يككف ىذا البحث إضافة جديدة إلى

ذلؾ الجيد العظيـ الذم بذلكه في خدمة سنة الحبيب المصطفى  ،لذا جاء عنكاف
اعد استعماليا عند المحدثيف )) ،إذ
بحثنا ىذا مكسكمان بػ (( صيَّغ التمريض وقو ُ
َّ
الصيغ كانت كال تزاؿ محط أنظارنا منذ السنيف األكلى لمدراسة ،فمـ تزيدنا
أف ىذه
َّ
الصيغ إال ككنيا تدكؿ عمى الكىف كالضعؼ في الحديث ،إضافة إلى األقكاؿ
ىذه
الصريحة لمنقاد في تضعيؼ الحديث مف جية إسناده أك ِ
متنو كما احتكاه مف ألفاظ.

أقكؿ :لـ نستطيع أف نقؼ في تمؾ المرحمة عمى األسباب التي دعت المحدثيف
عجالة ،ككيؼ تبمكرت تمؾ األسباب عند المحدثيف
الستعماليا ،ألننا مررنا فييا عمى ُ
لتككف قكاعد أساس اعتمدكىا في إعداد إسفارىـ في الحديث ،كاف لـ يصرحكا بيا
كلكف المنيج العممي الدقيؽ كاألساليب الفنية المبتكرة في الصناعة الحديثية ىي التي

َّ
الصيغ مف خالؿ ألفاظيا كقكة مبناىا
كشفت النقاب عنيا ،فقد لمسنا الفارؽ بيف ىذه
المغكم ،كاف كجد خالؼ بيف المحدثيف في بعضيا مف حيث داللتو عمى السماع

كاالتصاؿ مف عدمو ،ليذا جاءت ىذه األلفاظ أك َّ
صيغ التمريض لتككف مكضكعان

لبحثنا ىذا .كبحمد اهلل تعالى كتكفيقو كمف خالؿ تنقمنا في بطكف مصنفات الحديث،
كبعد إطالة النظر في دقة مسالؾ المحدثيف التي انتيجكىا في تمؾ المصنفات،
استطعنا أف نصكغ تمؾ القكاعد صياغة دقيقة تتالئـ كألسباب التي كقفت دافعان،

َّ
الصيغ في مصنفاتيـ ،كلتككف إضافة عممية جديدة لمائدة العمـ كأىمو،
الستعماؿ تمؾ
ٍ
كخدمة نً منا نتشرؼ بيا لمسنة النبكية الطاىرة ،لذا جاء ىذا البحث مشتمالن بعد ىذه
المقدمة عمى مبحثيف كعدة مطالب كعمى النحك اآلتي:
َّ
كصيغوُ ،كالخالؼ
المبحث األكؿ  :التمريض في المغة كاالصطالح كعالمتوُ
الحاصؿ بيف صيغتي (( َع ْف ،كقاؿ)) في داللتيما عمى السماع كاالتصاؿ

مف عدمو.
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المطمب األكؿ :التمريض في المغة كاالصطالح.
المطمب الثاني :عالمتوُ عند المحدثيف.
المطمب الثالثَّ :
صيغوُ في الحديث.

المطمب الرابع :تحقيؽ القكؿ في الخالؼ الحاصؿ بيف صيغتي (( َع ْف ،كقاؿ))
في داللتيما عمى السماع كاالتصاؿ مف عدمو.

المبحث الثاني :قكاعد استعماؿ َّ
صيغ التمريض عند المحدثيف.

ثـ انتيينا بعد ىذا بالخاتمة التي ضمت أىـ النتائج التي خمُصنا إلييا في ىذا

البحث ،كتمتيا آخ انر قائمة المصادر كالمراجع التي كانت لنا عكنان كمكردان في بحثنا

ىذا ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالمي ف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا كحبيبنا

محمدان الصادؽ األميف كعمى الو كأصحابو كأتباعو حممة ىذا الديف.
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غو والخالؼ
وعالمتو
المبحث األوؿ  :التمريض في المغة واالصطالح
َّ
وصي ُ
ُ
الحاصؿ بيف صيغتي (( َع ْف ،وقاؿ)) في داللتيما عمى السماع مف
ِ
عدمو.
المطمب األوؿ :التمريض في المغة واالصطالح.
مرض)) بتشديد الراء كالمعنى:
التمريض في المغة  -:كىك مصدر الفعؿ (( َّ

()1
ضوُ اهلل ،كمرضو تمريضان :أم قاـ عميو
ر
أم
:
كقكلنا
ـ،
ق
الس
عمى
يدؿ
كىك
،
التكىيف
ُّ
ْ
َْ َ
(.،)2
في مرضو ،كمنو التمارض :كىك أف يرل مف نفسو المرض كليس بو مرض

كالتمريض في األمر :التضجيع فيو ،كالضجع ،أم الكىف كالضعؼ في األمر

(.)3

كغيرىا مف المعاني التي يدؿ عميو لفظ التمريض
التمريض في االصطالح  :بعد تفحصنا ألغمب المصنفات التي أشارت إلى
مصطمح التمريض ،لـ نجد مف المصنفيف مف حصر مفيكـ التمريض في ٍ
حد معيف

َّ
الصيغ
بؿ أشارة مجمؿ ىذه األقكاؿ إلى فعؿ المحدثيف كالنقاد عند استخداميـ ليذه
عند إيرادىـ ألحاديث مشككؾ في صحتيا ،مف جيد اإلسناد ،أك تسرب إلييا
الضعؼ ،أك احتماليا ،الكذب ،أك الكضع ،عندىـ ،لذا كبعد التفحص الدقيؽ ليذه

اإلشارات يمكف أف نصيغ مفيكمان لمصطمح التمريض يكضح مراد المحدثيف رحميـ

اهلل تعالى منو ،فنقكؿ:

التمريض(( :كىك أف يركم الراكم حديثان عف النبي  مشككؾ في صحتو مف

جية اإلسناد المتعمؽ بأحكاؿ رجالو مف حيث العدالة كالضبط كاإلتقاف ،أك متنو كذلؾ
لتضمنو اختالالن كاختالفان في المفظ أك المعنى ،مما يحتمؿ الكذب أك الكضع أك
غة تدؿ عمى مر ِ
بصي ٍ
فيأتى بو َّ
ضو كضعفو ببناء الفعؿ لممجيكؿ
تسرب الضعؼ إليو ُ
ن
نحكُ :يقاؿ ،قيؿُ ،ركمُ ،حكيُ ،ذكر...،الخ )) ( .)4كيظير لنا مما تقدـ أف حد
التمريض في االصطالح قد تضمف معنى الضعؼ كالكىف في الحديث ،كىذا ما

يناسب معناه في المغة التي تؤكد أف معناه يدكر حكؿ معاني السقـ كالكىف كالمرض
في األمر ،كىذه ىي المناسبة بيف حديو.
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المطمب الثاني :عالمتو عند المحدثيف

كنريد بالعالمة ىنا الرمز الذم استخدمو المحدثكف لمداللة عمى التمريض في
الحديث ،كمف المعمكـ أف مصطمح التمريض قريب مف مصطمح التضبيب أك ىما

يحتمالف نفس المعنى (،)5

غير أف التضبيب يفترؽ عف التمريض ،باف

األكؿ استعممو العمماء لمداللة عمى الكالـ الذم صح كركده مف جية النقؿ أم سنده،

غير انو فاسد أك مختؿ لفظان أك معنى ( ،)6كأما الثاني فيستعمؿ لمداللة عمى الكالـ
الذم لـ يصح نقالن ،كضعؼ رك ِ
اتو مف حيث العدالة كالضبط كاإلتقاف ،ككذلؾ إذا

كاف مختالن كمختمفان مف حيث المفظ كالمعنى كىذا ما يتعمؽ بالمتف ليذا يعتبر مفيكـ
التمريض أعـ مف التضبيب مف ىذه الناحية ،لذا فاألمر الذم استعممو المحدثكف

لمداللة عميو ىك الذم بينو اإلماـ السيكطي (ت 911ىػ) بقكلو(( :كالتضبيب كيسمى

أيضان التمريض ،أف يمد عمى الكممة خط أكلو كالصاد ىكذا (صػ ،)7( "))...أم يرسـ

رمزه عمى النحك التالي(( :صػ)) خط أكلو كحرؼ الصاد

( ،)8كما ىك ظاىر في

الكالـ الذم صرح بو اإلماـ السيكطي –رحمو اهلل تعالى -لمداللة عمى التمريض كاهلل
المكفؽ.
المطمب الثالث :صيَّغو في الحديث.
بعد شركعنا في بياف معنى التمريض في المغة كاالصطالح ،ال بد لنا مف سبر

َّ
صيغ الجزـ
ىذه
الصيغ ،كألجؿ تماـ الفائدة العممية في ىذا البحث ،أردنا أف نذكر َ
في الحديث ليكتمؿ الفارؽ بيف صيغ التمريض كالجزـ لدل القارئ ،ألجؿ تحقيؽ
بصغ
القكؿ في الخالؼ الحاصؿ في صيغتي ((قاؿ ،كعف)) ،مف حيث التحاقيا َ

الجزـ أك التمريض كاليؾ تفصيؿ ذلؾ.

ِ
الجزـ في الحديث
 - 1صيَّغ

َّ
الصيغ التي تدؿ عمى السماع المباشر كالمقاء
 :أم

َّ
الصيغ ىي(( :حدثنا ،اخبرنا ،سمعت ،شافيت ،سمع ،قاؿ لنا ،ذكر
كاالتصاؿ كىذه
َّ
الصيغ التي تدؿ عمى الجزـ بصحة تمقي الحديث
لنا فالف ،أنبأنا)) ( ،)9كغيرىا مف
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رٍاك عف رٍاك عمف فكقو مف غير انقطاع في سنده إلى منتياه أم قكؿ أك فعؿ أك

َّ
الصيغ فييا تفصيؿ مف حيث تقديـ كتأخير
تقرير النبي  كمف المعمكـ أف ىذه
بعضيا عمى بعض عند عمماء الحديث بحسب قكة داللتيا عمى السماع كالتمقي ،ال
يسع المكاف لذكرىا ،كلككنيا ليست مكضكع بحثنا ،إذ يمكف الرجكع إلييا في بطكف

مصنفات المصطمح ألجؿ اكتماؿ صكرتيا لدل ميتميو كطالبو (.)10
 - 2صيَّغ التمريض في الحديث  :كىي (( ِقيؿُ ،يقاؿُ ،ركم عفُ ،يركلُ ،يذكر،
َّ
الصيغ ال تقتضي السماع المباشر كال تدؿ عمى
ُذكرُ ،سمعُ ،حكي ،)11( ))...،كىذه
االتصاؿ كىذا ما يسمى َّ
صيغ التمريض لدل المحدثيف.

المطمب الرابع :تحقيؽ القوؿ في الخالؼ الحاصؿ بيف صيغتي "قاؿ ،وعف"
ِ
عدمو.
في داللتيما عمى السماع واالتصاؿ مف
بعد أف كقفنا عمى َّ
صيغ الجزـ كالتمريض التي استخدميا المحدثكف لمداللة عمى
السماع مف عدمو في ركاية الحديث ،كالذم يؤكد بالتالي االتصاؿ في السند أك
االنقطاع فيو قد يسأؿ سائؿ عف سبب عرض ىذا الخالؼ الحاصؿ بيف صيغتي ((
قاؿ ،كعف )) بيف المحدثيف -رحميـ اهلل تعالى -كقد يثار عنده الفضكؿ لمعرفة
َّ
كصيغ التمريض التي يدكر حكليا بحثنا ىذا.
الرابط بيف ىاتيف الصيغتيف

أقكؿ :أف الغاية مف سبر ِّ
صيغ الجزـ كالتمريض ىك إيجاد الفارؽ بيف ما دؿ

عمى الصحة كالسماع كاالتصاؿ مف عدمو في الحديثَّ ،
فصيغ الجزـ تدؿ عمى
صحة الحديث كصحة سماعو مف قبؿ ركاتو كاحد عف كاحد إلى منتيا

قكبالتالي

يؤدم إلى تحقيؽ صفة األتصاؿ في السند التي ىي مف أىـ ركائز صحة الحديث
عند نقاده كالمشتغميف في تمييز صحيحو عف سقيمو ،فكؿ ما دؿ عمى نفي السماع
صيغ
بصيغ أطمقكا عمييا َ
كاألتصاؿ عندىـ جاءكا بو بصيغ تدؿ عمى ضعفو لدييـ َ
التمريض ،لذا إذا ما ثبت مف خالؿ عرض الخالؼ الحاصؿ بيف صيغتي
(( قاؿ ،عف)) ،عمى عدـ داللة أحدىما عمى السماع كاالتصاؿ كجب عمينا ألحاقيا
بصيغ التمريض التي تدؿ عمى ضعؼ الحديث ،كقبؿ الشركع في عرض ىذا
َ
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الخالؼ الحاصؿ بيف العمماء بيف صيغتي (( قاؿ )) ك(( عف )) ،البد لنا مف تسميط
الضكء في بادئ األمر عمى الخالؼ الحاصؿ بيف المحدثيف في لفظة ((عف)) ،كي
يقكدنا الرأم الراجح مف ىذا الخالؼ الحاصؿ فييا ،إلى الكقكؼ بدقة عمى ما يترجح
مف أقكاؿ العمماء في صيغتي ((قاؿ))ك((عف)) ،إذا ما دلتا عمى السماع كاالتصاؿ
مف عدمو ،كاليؾ في بداية األمر المراد مف صيغة ((عف)) عند أىؿ المصطمح ثـ
ثـ الكلكج منيا لبياف آراء العمماء في
عرض الخالؼ الحاصؿ فييا ،كمف َ
صيغتي((قاؿ))ك((عف)) ،كاليؾ تفصيؿ ذلؾ بشيء مف التصرؼ.
َ

 - 1العنعنة في المغة  :ىي أسـ مفعكؿ مف (( َع ْن َع َف )) ،بمعنى قكؿ الراكم((
َع ْفَ ،ع ْف )).
( .)12كقد أختمؼ
وفي األصطالح  :ىك اإلسناد الذم فيو(( فالف عف فالف ))

المحدثكف في ىذه الصيغة أم (( َع ْف )) ،ىؿ تفيد االتصاؿ كبالتالي السماع أـ ال
عمى قكليف:
األوؿ :قالكا ىي أم اإلسناد الذم أحتكل صيغة ((فالف عف فالف)) مف قبيؿ المرسؿ
كالمنقطع حتى يتبيف أتصالو بغيره.
الثاني  :قكليـ ىك مف قبيؿ المتصؿ بشرط أف يككف الذيف نسبت الييـ العنعنة قد
ثبتت مالقاة بعضيـ بعضان ،مع برائتيـ مف كصمة التدليس ،فحينئذ تحمؿ ىذه
الصيغة في األسناد عمى األتصاؿ ،إال أف يظير فيو خالؼ ذلؾ.

كىذا ما عميو الجميكر مف أئمة الحديث كالفقو كاألصكؿ ،كىك الصحيح.

()13

فيتضح لنا مما ذكر اف ىذه الصيغة ((عف)) تفيد األتصاؿ إذا كاف المعنعف غير
متيـ بالتدليس ،كليس منيـ ،إذ أف ىذه الصيغة أشتيرت لدل المدلسيف ،لذا اشترطكا
عدـ أتياـ المعنعف بكصمة التدليس لتُحم َؿ (( َع ْف )) ،عندىـ عمى األتصاؿ،
كىذا ما نراهن راجحان في ىذا المكضع ،أم داللة (( َع ْف)) عمى األتصاؿ بشرط عدـ

()14

المعنعف عنو .فأذا ما أفاده ىذه
أتياـ المعنعف بالتدليس ،كأمكانية القاء بيف المعنعف ك َ
صيغ
الصيغة (( َع ْف )) السماع ك األتصاؿ ،فأنيا تفيد الصحة كأمكف أعتبارىا مف ن
الجزـ كخركجيا مف تيمة التمريض ،كبالتالي ِ
يعضد ىذا ما سنعرضو مف خالؼ
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حاصؿ بيف العمماء بيف صيغتي (( قاؿ )) ك(( عف )) ،في داللتيا عمى األتصاؿ
كالسماع كالصحة مف عدميا ،كاليؾ تفصيؿ ذلؾ.
-1

ما ذىب اليو الشيخ أبك عمرك بف الصالح (ت 643ىػ) بقكلو (( :أف حكـ

قاؿ ،حكـ عف ،كأف ذلؾ محمكؿ عمى األتصاؿ)) ( ،)15أم أف صيغة ((قاؿ)) تفيد
االتصاؿ حكميا في ذلؾ حكـ (( َع ْف" )) التي فصمنا القكؿ فييا ،بككنيا تفيد
ِ
المعنعف مف تيمة التدليس ،كثبكت المقاء بيف مف عنعف كبيف
االتصاؿ اذا ما خال
المعنعف عنو.
-2

ما ذىب إليو الخطيب البغدادم (ت 463ىػ) بقكلو(( :باف لفظة قاؿ ،ال

تحمؿ عمى السماع إال إذا عرؼ مف عادة المحدث انو ال يطمقيا إال فيما سمع
()16

))

كمراد الخطيب البغدادم مف ىذا أف صيغة (( قاؿ )) ال تفيد السماع كبالتالي

ال تفيد االتصاؿ عنده إال بشرط أف يككف المحدث ال يقكؿ (( :قاؿ )) إال إذا كاف
مف عادتو عدـ إطالقيا إال فيما سمعو.
 -3ما أشتير عند المتقدميف مف المحدثيف مف اف صيغتي (( َع ْف )) ك (( قاؿ ))
محمكلة عمى السماع في عرفيـ ،كذلؾ قبؿ ظيكر التدليس ،كالمدلسيف ،الذيف
اشتيرت عندىـ لفظة ((عف)) اصطالحان كاستعماالن منيـ ،دكف لفظة (( قاؿ )) التي

لـ تشتير اصطالحان ليـ كالفظة (( َع ْف ))(.)17
كالذم يترجح لدينا ،مف عرض ىذه االقكاؿ اف صيغة (( َع ْف )) تفيد السماع
كاالتصاؿ كالصحة كما مر في عرض خالؼ العمماء فييا ،كاما فيما يخص لفظة
"قاؿ" فانيا تفيد االتصاؿ كالسماع كالصحة ايضان ،بشرطيف ىما:
- 1اف يككف مف عادة الراكم عدـ اطالقيا اال فيما سمع.

- 2اف ينتقي عف الراكم صفة التدليس ،كاال فال تحمؿ عمى السماع كاالتصاؿ كىذا
امر مشترؾ بيف (( َع ْف" )) ك(( قاؿ )) ،ليذا تفيد صيغتي (( َع ْف ،قاؿ )) االتصاؿ
كتحمؿ عمى السماع كالصحة فيما مف صيغ الجزـ التي تفيد الصحة كالقكة في
الركاية ،فتنتقي عنيما صفة التمريض بحمد اهلل تعالى.
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صيغ التمريض عند المحدثيف
المبحث الثاني :قواعد استعماؿ َّ
ال بد لنا كقبؿ الخكض في بياف القكاعد التي كضعيا المحدثكف ،في تبرير

أسباب استعماليـ َّ
لصيغ التمريض في مصنفاتيـ ،أف نسمط الضكء عمى أكؿ

المتقدميف مف المحدثيف الذيف أشارت مناىجيـ في تصنيؼ أسفارىـ في الحديث
ركاية ،إلى ىذه القكاعد التي تعتبر أساسان اعتمدكه في تصنيفيا ،ككاف عمى رأس ىذا
الجمع المؤمف مف الجيابذة أماـ أىؿ الصنعة ،كشيخ المحدثيف اإلماـ البخارم

(ت256ىػ) -رحمو اهلل تعالى ، -إذ يعد أكؿ مف المع إلى ىذه القكاعد التي كضعيا

َّ
الصيغ في جامعو الصحيح المعركؼ بػ(( صحيح البخارم ))
أساسان في استخداـ ىذه
إذ كاف ىدفو مف استعماليا تعميقو ألحاديث صحيحة تمقتيا األمة بالقبكؿ متصمة

اإلسناد مف مبدئيا إلى منتياىا بنقؿ العدكؿ الضابطيف الثقات مف غير شذكذ يذكر

َّ
الصيغ فكائد جمة أكدعيا في صحيحو ،ال يستطيع الكقكؼ عمييا
أك عمة ،فميذه

كفيـ المراد منيا ،إال مف قبؿ األئمة النقاد ،ذكم العمـ كالبصيرة كالباع الطكيؿ في
الحديث كعمكمو ركاية كدراية.
أقكؿ :لـ يشر اإلماـ البخارم إلى ىذه القكاعد بصكرة صريحة ،بؿ تـ الكشؼ
عنيا مف قبؿ َمف تناكؿ جامعو الصحيح بالعناية كاالىتماـ ،إذ عكؼ الكثير مف
العمماء عميو كتناكلكه بالشرح كالتفصيؿ ،كبياف قضاياه مف حيث ضبط األلفاظ
كتفسير الغريب ،كبياف اختالؼ الركايات ،كاعراب كاستنباطات فقيية كفكائد متعددة
أخرل ،مما يدؿ عمى عمك مكانتو ،كعظمة منزلتو بيف أصكؿ اإلسالـ ،ككاف مف بيف
ىذا الجمع الغفير الذيف اعتنكا بصحيح اإلماـ البخارم ،اإلماـ الحافظ ابف حجر
العسقالني (ت 852ىػ) ،في كثير مف مصنفاتو كعمى كجو الخصكص كتبو فتح
البارم ،كىدم السارم مقدمة فتح البارم ،كتغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم التي
تـ االعتماد عمييا في استنباط كصياغة ىذه القكاعد كبياف األسباب التي كقفت دافعان

َّ
الصيغ عند المحدثيف ،كبعد التفحص الدقيؽ كامعاف النظر في
مف كراء استخداـ ىذه
ىذه األسباب التي تعد أساسان في مناىج المحدثيف كعمى كجو الخصكص اإلماـ

البخارم كتمميذه اإلماـ مسمـ (ت 261ىػ) استطعنا سبر ىذه القكاعد كصياغتيا
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صياغة دقيقة تسمط الضكء عمى دكافع المحدثيف كأسبابيـ التي دعتيـ إلى اعتمادىا،
فكجدنا أف ىذه القكاعد منقسمة إلى ثالثة أقساـ منيا ما ىك متعمؽ بالحديث بصكرة
عامة سندان كمتنان ،كمنيا ما ىك مختصر عمى السند اك المتف ،مع دعمنا ليذه القكاعد
بأدلة مف الحديث الشريؼ ألجؿ الكقكؼ عمى فحكل ىذه القكاعد كإلتماـ الفائدة

العممية منيا ،كاليؾ تفصؿ ذلؾ فنقكؿ:
القسـ األوؿ :قواعد تتعمؽ باستخداـ صيَّغ التمريض في الحديث بشكؿ عاـ سنداً

ومتناً معاً.

كىذا النكع مف القكاعد استخدمو المحدثكف ،لفكائد جمة منيا التخفيؼ عمى
القارئ كتجنب اإلطالة في مصنفاتيـ كبطرؽ فنية مبتكرة تدؿ عمى دقة ىؤالء العمماء
األفذاذ كطكؿ باعيـ كعمك منزلتيـ في ىذا المجاؿ مف العمكـ ،كىذه القكاعد التي
تعمقت بالحديث جممةن كاحدةن سندان كمتنان كاف الضابط ليا عند المحدثيف أمريف ىما:
اختصار الحديث ،كركايتو بالمعنى ،دعتيـ إلى تعميقيا عندىـ َّ
بصيغ التمريض كاليؾ
بياف ذلؾ مدعكمان باألمثمة التطبيقية.

 -1االختصار  :أم اختصار الحديث ،كذلؾ باقتصارىـ عمى بعض السند ،أك

المتف ،كال تخفى عمى أىؿ العمـ الفائدة المرجكة مف ذلؾ كىي التخفيؼ كعدـ
اإلطالة.
مثالو  :الحديث (( :كيذكر عف أبي مكسى ،قاؿ :كنا نتناكب النبي

العشاء ،فاعتـ بيا ...الحديث ))

 عند صاله

( ،)18إذ نرل إف ىذا الحديث قد عمؽ بصيغة

كيذكر )) بالرغـ مف صحتو مف جية اإلسناد ،إذ جاء مكصكالن مف
التمريض (( ُ
عدة طرؽ أصحيا ما كاف عمى شرط اإلماـ البخارم بقكلو (( :حدثنا محمد بف
العالء ،قاؿ :اخبرنا أبك أسامة عف ُب َريد عف أبي ُبردة عف أبي مكسى قاؿ :كنت أنا
كأصحابي الذيف قدمكا معي نزكالن في بقيع بطحاف ،كالنبي  بالمدينة ،فكاف يتناكب
النبي  عند صالة العشاء ...الحديث )) ( ،)19فذكر الحديث بطكلو ،ففي الحالة
األكلى تـ االقتصار عمى بعض السند بقكلو ((:كيذكر عف أبي مكسى )) ،كعمى
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استعماؿ َّ
كيذكر )) ثـ اسنده في مكضع اخر بتمامو سندان كمتنان،
صيغة التمريضُ (( ،
مف غير تمريضو ،كما في الحالة االكلى الجؿ تجنب االطالة ،بطريؽ االختصار

باستعماؿ َّ
صيغ التمريض.

- 3رواية الحديث بالمعنى:
مف المعمكـ أف ركاية الحديث بالمعنى مف المسائؿ الخالفية بيف العمماء ،فمنيـ

مف أجازىا إذا كاف راكم الحديث عالمان بمغات العرب ككجكه خطابيا ،ذك بصيرٍة

بالمعاني كالفقو ،كمحيطان بما يحيؿ المعنى كما ال يحيمو ،كأما إذا كاف غير ذلؾ ،فال
تجكز ركايتو أم الحديث بالمعنى ،عند البعض اآلخر مف العمماء

( ،)20كلعؿ ىذا

الخالؼ في ركاية الحديث بالمعنى ىك الذم حمؿ بعض المحدثيف عمى استخداـ

َّ
صيغ التمريض ،إذا ما أراد ركاية الحديث بالمعنى لتجنب اإلطالة كلقصد

االختصار ،عمى الرغـ مف إحاطتيـ التامة بمغات العرب كأساليبيا ،كذككا بصيرة
ثاقبة بالمعنى كدراية كاسعة بما يحيؿ تمؾ المعاني عف مقاصدىا كما ال يحيميا،

َّ
الصيغ لمداللة عمى المنياج العممي الدقيؽ الذم اتبعكه
كلكف جاء استخداميـ ليذه
في مصنفاتيـ بأساليب فنية مبتكرة كاليؾ تكضيح ذلؾ.

مثالو  :قكلو (( :كيذكر أف عمرك بف العاص أجنب في ليمة ٍ
باردة فتيمـ ،كتال( :كال

تقتمكا أنفسكـ إف اهلل كاف بكـ رحيمان ،فذكر لمنبي  فمـ يعنؼ ،)21( ))..ىذا الحديث
أكرده اإلماـ البخارم بمعناه ،إذ أف لمحديث تفصيؿ لذا نراه قد عمقو بصيغة التمريض

((كيذكر)) ألنو لـ يتطرؽ إلى جميع إسناده ككذلؾ جاء بمعنى الركاية التي جاءت

مف طر ٍ
ؽ أخرل ،كىي حادثة مشيكرة حدثت لعمرك بف العاص – -في غزكة ذات

أمره النبي  قائدان عمييا ( ،)22كىذا الحديث كما قمنا جاء مف عدة
السالسؿ ،التي َ
طرؽ ،منيا ،ما أخرجو أبك داكد (ت 275ىػ) مف طريؽ يحيى بف أيكب عف يزيد بف

أبي حبيب عف عمراف بف أبي انس عف عبد الرحمف بف جبير عف عمرك بف العاص
احتممت في ليمة باردة في غزكة ذات السالسؿ فأشفقت أف اغتسؿ فتيممت
قاؿ(( :
ُ
ثـ صميت بأصحابي الصبح فذكركا ذلؾ لمنبي  فقاؿ :يا عمرك صميت بأصحابؾ
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كأنت جنب ،فأخبرتو بالذم منعني مف االغتساؿ ،رجاء إني سمعت اهلل يقكؿ" :كال

تقتمكا أنفسكـ إف اهلل كاف بكـ رحيمان ،فضحؾ رسكؿ اهلل  كلـ يقؿ شيئان )) ( ،)23إذ
ركيت ىذه الحادثة مف طرؽ أخرل ( ،)24لكف إيرادىا بالمعنى باالقتصار عمى بعض
السند كركاية المتف بالمعنى ،كاف داعيان إلى استعماؿ َّ
صيغ التمريض ،ألجؿ

االختصار كعدـ اإلطالة ،كىي بال شؾ قاعدة مبتكرة انتيجيا المحدثكف في صناعة

مصنفاتيـ ،مف خالؿ إيداعيا بيف ثنايا تمؾ األسفار في الحديث كعمكمو المختمفة.
صي ًًغ التمريض في الحديث مف جية
القسـ الثاني  :قواعد تتعمؽ باستخداـ َّ
اإلسناد دوف المتف.

كأما ىذا القسـ فيك متعمؽ بقكاعد تخص الصناعة االسنادية عند المحدثيف،
ليس ليا عالقة بمتف الحديث ،إذ سمؾ المحدثكف فييا مسالؾ مبتكرة لمداللة عمى

ضعؼ اإلسناد عندىـ ،إذا ما احتكل ذلؾ اإلسناد عمى رٍاك فيو مقاؿ مف حيث

الضبط كاإلتقاف ،دكف العدالة ،أك قد يككف ذلؾ اإلسناد مخالفان ألحد الشركط التي

اشترطكه ا لقبكؿ الحديث ،الف جمعيـ لمحديث الصحيح كاف قائمان عمى ىذه الشركط
كالتي مثمت أعمى درجات الصحة التي يجب تكافرىا في الحديث لألخذ بو ،فاذا ما

كجد خمؿ في اسناد ما مف حيث الضبط كاالتقاف المتعمؽ باحكاؿ رجالو اك اف احدىـ
لـ يرتقى الى درجة اصحاب الصحاح مف الركاة ،اك غيرىا مف القكادح التي تقدح في

َّ
الصيغ لمداللة عمى ضعفو مف
صحة الحديث ،كؿ ذلؾ عبركا عنو باستخداـ تمؾ

حيث السند ،اك صرحكا بعدـ صحتو اضافة الى استخداـ التمريض اذا ما كاف ذلؾ
الحديث شديد الضعؼ عندىـ كال عاضد لو لمداللة عمى انحطاط رتبتو كاليؾ عرض
ذلؾ بشيء مف التفصيؿ.

اف خير مف استخدـ َّ
صيغ التمريض مف المتقدميف ىك االماـ البخارم الذم

َّ
الصيغ في تمريض االحاديث التي
كضع اساسان في جامعو الصحيح الستخداـ تمؾ
جاءت فاقدة لشرط مف شركط الصحة التي يجب تكفرىا في االسناد مف حيث

االتصاؿ كتماـ العدالة كالضبط كاالتقاف فيما يخص الركاة كخمكه مف الشذكذ كالعمة،
كقد يككف ذلؾ الحديث صحيحان مف حيث شركط الصحة كلكنو مخالؼ لمشركط التي
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كضعيا األئمة النقاد كشرط لقبكؿ الحديث عندىـ ،فقد يككف الحديث مكافقان لشركط
احدىـ كلكنو مخالفان لشركط غيره ،كاليؾ تفصيؿ ذلؾ.

- 1تمريض الحديث الصحيح  :المخالؼ لشرط احد المحدثيف التي وضعوىا
لقبولو.

كالمراد اف المتقدميف مف المحدثيف كاالماـ البخارم كمسمـ كقد كضعكا شركطان

اشترطكىا لصحة الحديث كقبكلو عندىـ ،فمنيـ مف تشدد في ىذه الشركط كاشتراط
المعاصرة بيف الراكم كالمركم عنو بؿ اكجب ثبكت المقاء لو كلك لمرة كاحدة ،كمف

ىنا قاؿ العمماء اف لالماـ البخارم شرطيف :شرط المعاصرة ،كشرط المقاء ،في حيف
( ،)25كمف ىنا اذا ما جاء الحديث

مسمـ قد اكتفى بشرط المعاصرة
اف االماـ
ن
صحيحان لكنو ليس عمى شرطو ،أم االماـ البخارم ،مرضو َّ
بصيغ التمريض ال
لضعؼ الحديث مف جية اسناده ،كلكف لمخالفتو لشرطو الذم اشترطو لقبكؿ

الحديث عنده.
مثالو :قكلوَ (( :كُيذ َك ُر عف عبد اهلل بف السائب ،ق أر النبي  المؤمنكف في الصبح،
حتى اذا ما جاء ذكر مكسى كىاركف ،اك ذكر عيسى اخذتو َس ْعمَوُ ....الحديث

()26
مرضو َّ
بصيغة التمريض
))  ،فيذا الحديث صحيح اال اف االماـ البخارم قد َّ

كيذكر" كذلؾ الف ىذا الحديث صحيح عمى شرط االماـ مسمـ
"ُ

()27

اخرجو في

صحيحو ،ليذا لـ يجزـ بو بؿ عمقو بصيغة التمريض النو ليس عمى شرطو في

صحيحو (.)28

مثاؿ آخر  :قكلو (( :كيذكر عف ابي خالد حدثنا األعمش عف الحكـ كمسمـ البطيف
كسممة بف كييؿ عف سعيد بف جبير كعطاء كمجاىد عف ابف عباس ،قالت امرأة
لمنبي  :اف اختي ماتت ،كقاؿ يحيى كابك معاكية عف االعمش عف مسمـ عف سعيد
عف ابف عباس ،قالت امرأة لمنبي  :اف امي ماتت .كقاؿ عبيد اهلل بف عمرك عف
زيد بف ابي أنيسة عف الحكـ عف سعيد بف جبير عف ابف عباس قالت امرأة لمنبي
 :اف امي ماتت كعمييا صكـ نذر .كقاؿ ابك حريز :حدثنا عكرمة عف ابف عباس

(،)29عمؽ ىذا

قاؿ امرأة لمنبي  :ماتت امي كعمييا صكـ َخ ْمسةَ َع َش َر يكمان))
الحديث بصيغة التمريض (( كيذكر )) عمى الرغـ مف اف رجاؿ اسناده رجاؿ
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ض مف ىذا الطريؽ الذم انفرد بو ابك خالد كىك سميماف بف حياف
الصحيح إال انو ُم َّر َ
األحمر بيذا السياؽ عف األعمش  -رحمو اهلل تعالى -كقد تـ تمريض ىذا الحديث
عند االماـ البخارم ألمريف ىما:
أ -تفرد ابك خالد سميماف بف حياف االحمر بيذا السياؽ لمحديث عف االعمش مما
خالؼ فيو الحفاظ مف اصحاب االعمش ،بالرغـ مف اف رجالو رجاؿ الصحيح.
ب  -االختالؼ الكثير الحاصؿ في اسناده بيف اصحاب االعمش ككذلؾ
االختالؼ الحاصؿ في السائؿ ىؿ ىك رجؿ اـ امرأة ،كفي المسؤكؿ عنو ىؿ ىك أمان

أـ أختان كفي مدة الصكـ ىؿ ىي شيريف متتابعيف اـ شي انر اـ خمسة عشر يكمان .ليذا

كمو جاء ىذا الحديث معمقان بصيغة التمريض

( ،)30كعمى الرغـ مف ىذا التمريض

لمحديث ،لالختالؼ الحاصؿ فيو جاء بو االماـ البخارم جازمان بو مف طريؽ اخر

بقكلو(( :حدثنا محمد بف عبد الرحيـ حدثنا معاكية بف عمرك حدثنا زائدة عف
االعمش عف مسمـ البطيف عف سعيد بف جبير عف ابف عباس

 قاؿ :جاء رجؿ

الى النبي  ،فقاؿ :يارسكؿ اهلل ،اف امي ماتت كعمييا صكـ شير....الحديث))(.)31
- 2تمريض الحديث الحسف اإلسناد:
أم اف رجاؿ اسناده لـ يرتقكا الى درجة رجاؿ الصحيح مف حيث الضبط

كاالتقاف دكف العدالة ،فاذا ما كجد في طريؽ احد االحاديث رٍاك لـ يرتقي الى درجة
رجاؿ الصحيح مف حيث الضبط كاالتقاف لعمة فيو ،تـ تمريض الحديث لمداللة عمى
الضعؼ فيو ،بعد سبر أحكاؿ رجالو جرحان كتعديالن ،فقد يككف ذلؾ الراكم ثقةن نً ،عمى
ض لمتدليؿ عمى ذلؾ.
شرط احد أئمة الحديث ،كلكنو ليس عمى شرط االخر ليذا ُم َّر َ

مثالو (( :كيذكر عف عثماف بف عفاف  :أف النبي  قاؿ لو :أذا بعت فكؿ ،كاذا

ابتعت فاكتؿ...الحديث ))( ،)32فيذا الحديث قد أخرجو اإلماـ الدارقطني (ت 385ىػ)
في سننو مف طريؽ عبيد اهلل بف المغيرة كىك صدكؽ ( ،)33عف منقذ مكلى سراقة عف

عثماف  ،)34( كقد كثؽ ()35كتابعو عميو سعيد بف المسيب ،ككذلؾ اخرجو االماـ

احمد بف حنبؿ في مسنده ( ،)36االاف في طريؽ اسناده ابف لييعة ( ،)38()37ككذلؾ

جاء مف طريؽ عطاء عف عثماف كفيو انقطاع ( ،)39فنرل اف الطرؽ التي جاء منيا
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ىذا الحديث ،قد احتكت ركاةن نً ،منيـ الصدكؽ كمنيـ مف كثؽ ،لـ يبمغكا درجة
اصحاب الصحيح ضبطان كاتقانان ،ليذا جاء تمريضو بصيغة (( كيذكر)) اشارةن الى
ىذه المسألة.

- 3تمريض الحديث الضعيؼ:
كىذا النكع مف التمريض جاء عمى شكميف عند المحدثيف،

االوؿ :الحديث

الضعيؼ الذم ال عاضد لو ،لكنو كفؽ لمعمؿ بو عند المحدثيف ،ك الثاني  :الحديث
الضعيؼ الذم ال عاضد لو كلـ يصح عند المحدثيف ،كاليؾ بياف ذلؾ.

كيذكر عف النبي  ، 0أنو قضى بالديف قبؿ الكصية ...الحديث
مثاؿ األوؿ ُ (( :
()40
كي ُذ َكر))عف النبي  ، لككنو حديث
))  ،ىذا الحديث ُم َّرض بصيغة التمريض (( َ
ضعيؼ لـ يعضد بغيره لتنتفي عنو صفة الضعؼ تـ االتياف بو كتعميقو بصيغة

التمريض لمداللة عمى ضعفو ،كما اخرجو الترمذم مف حديث ابي اسحاؽ السبيعي
عف الحارث االعكر عف عمي
ضعيؼ (.)42

( .)41بيذا االسناد لكف فيو الحارث االعكر كىك

مثاؿ الثاني  (( :كيذكر عف ابي ىريرة رفعو :اليتطكع االماـ في مكانو .كلـ

يصح))( ،)43ىذا الحديث قد مرضو االماـ البخارم بصيغة التمريض ((كيذكر)) النو
حديث ضعيؼ اذ اخرجو ابك داكد – رحمو اهلل تعالى( -ت 275ىػ) مف طريؽ ليث
بف ابي سميـ عف الحجاج بف عبيد عف ابراىيـ بف اسماعيؿ عف ابي ىريرة

(،)44

كليث بف ابي سميـ ضعيؼ كشيخ شيخو اليعرؼ ( .)45باالضافة إلى ككف الحديث
ضعيؼ كتعميقو بصيغة التمريض ،اال اف المحدثيف عادة اليكتفكف بتمريض الحديث
في االشارة إلى ضعفو كانحطاط رتبتو ،بؿ قد يصرحكا احيانا بعدـ صحتو عندىـ،

كما فعؿ االماـ البخارم في ايراده ليذا الحديث بصيغة التمريض اال انو تعقبو بقكلو:
((كلـ يصح)) في االشارة لعدـ صحتو عنده ،ككنو حديثا شديد الضعؼ العاضد لو.
صيغ التمريض في الحديث مف جية المتف
القسـ الثالث :قواعد تتعمؽ باستخداـ ّ
دوف اإلسناد.
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كىذا القسـ مف القكاعد التي كضعيا المحدثكف ،تخص متكف األحاديث ،مف
حيث ضبط االلفاظ كاعرابيا ،كبياف الزيادة كالنقصاف فييا ،كازالة الغمكض عف المراد
منيا في تمؾ المتكف التي احتكتيا.
أقكؿ :ىذه القكاعد تختص بالمتف ،فاذا ماجاء الحديث بمفظ معيف مف طرؽ
متعددة ثـ جاء ذلؾ المتف مف طريؽ آخر زاد فيو لفظ لـ يحتكيو متف ذلؾ الحديث
مف تمؾ الطرؽ االخرل التي كرد منيا ،أم شذ ذلؾ المتف بتمؾ الزيادة التي احتكاىا
بيذا الطريؽ عف غيره مف الطرؽ ،كاف ذلؾ داعيا لممحدثيف في تمريض ذلؾ المفظ
لالشارة إلى شذكذه ،أك اذا احتكل الحديث عمى لفظ اليصح اطالقو لدييـ فيما
يخص صفات اهلل تعالى ،كفيما يمي ايضاح ذلؾ.
- 1استخداـ صيغ التمريض ،لتعميؽ متف حديث لوجود لفظ فيو شذ بو عف لفظ
المتف نفسو عند مجيئو مف طرؽ أخرى.

مثالو  :قكلو ((كيذكر سمينيف)) ( ،)46ىذا المفظ تفرد بو الحافظ ابك عكانة في مسنده
الصحيح بقكلو(( :ثنا يكسؼ بف سعيد ثنا حجاج بف محمد حدثني شعبة عف قتادة
عف أنس قاؿ :كاف رسكؿ اهلل  يضحي بكبشيف أممحيف أقرنيف سمينيف ،كيسمي
اهلل كيكبر ،كلقد رايتو كاضعا قدميو عمى صفاحيما ...الحديث)) ( ،)47اذ جاء ىذا
الحديث مف طرؽ اخرل ،كليس فيو لفظ ((سمينيف)) الذم جاء في ركاية ابي عكانة،
كاصح ىذه الطرؽ ،ماكراه االماـ البخارم مف طريؽ ادـ بف ابي اياس بقكلو(( :
حدثنا ادـ بف ابي اياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بف صييب قاؿ :سمعت انس
بف مالؾ – رضي اهلل عنو  -قاؿ :كاف النبي  يضحي بكبشيف ،كانا اضحي
بكبشيف)) ( ،)48كجاء مف طرؽ اخرل منيا ماجاء مف طريؽ قتيبة بف سعيد قكلو:
((اف رسكؿ اهلل  انكفأ إلى كبشيف اقرنيف اممحيف ،فذبحيما بيده ...الحديث)) (،)49
كجاء ايضا مف طريؽ حجاج بف منياؿ بمفظ(( :اف النبي  كاف يضحي بكبشيف
اممحيف اقرنيف ،كيضع رجمو عمى صفحتيما ،كيذبحيما بيده)) ( ،)50كجاء ايضا مف
طرؽ اخرل كميا لـ تذكر لفظ ((سمينيف)) ،الذم انفرد بو ابي عكانة في مسنده
الصحيح ،لذا مرضو االماـ البخارم بيذا المفظ بقكلو(( :كيذكر سمينيف)) ( )51لمداللة
عمى شذكذه عف غيره.
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 -2استخداـ صيغ التمريض ،لتعميؽ حديث احتوى متنو عمى لفظ يخص صفة
مف صفات اهلل تعالى توقؼ العمماء في اطالقيا عمى اهلل تعالى ،اال بعد

تأويميا.
مثالو :قكلو (( :كيذكر عف جابر عبد اهلل بف انيس قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ:
يحشر اهلل العباد فينادييـ بصكت ...الحديث)) ( ،)52فنجد اف المحدثيف اذا ما اكردكا
طرقا مف متف حديث ضـ صفةن أك لفظان ال يميؽ اطالقو عمى اهلل تعالى ،استخدـ
صيغة التمريض لمداللة كاالشارة إلى ذلؾ المفظ الذم يتعذر اطالقو عمى اهلل اال بعد
تأكيمو ،كىذا ما فعمو االماـ البخارم بقكلو(( :كيذكر)) اذا اكرد ىذا الحديث بصيغة
التمريض ،كلـ يجزـ بو الف لفظ الصكت تكقؼ في اطالقو كنسبتو إلى اهلل تعالى اال
بعد تأكيمو ،ىذا مااستطعنا سبره مف القكاعد التي اعتمدىا المحدثكف في مصنفاتيـ،
الستعماليـ صيغ التمريض في الحديث ،كىذا بال شؾ يدؿ عمى مدل دقة اؤلئؾ
االفذاذ مف جيابذة الحديث كعمكمو ،كعظمة تحرييـ كاحتياطيـ كاحاطتيـ بكؿ شاردة
ككاردة تخص الصناعة الحديثية في عصرىـ التميد ،كاهلل كلي التكفيؽ.
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الخاتمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ األميف
كعمى آلو ،كأصحابو ،كأزكاجو كأتباعو إلى يكـ الديف ..كبعد.
البد لنا بعد ىذه الرحمة الشيقة مع افناس الحبيب المصطفى

 في رياض سنتو

الطاىرة اف نشر إلى اىـ النتائج التي خمُصنا الييا في بحثنا ىذا كىي عمى النحك

االتي:

 - 1لمتمريض في المغة عدة ٍ
معاف ،منيا التكىيف أك الكىف في االمر ،كالسقـ،

كالضعؼ كغيرىا مف المعاني ،اما عف حده في االصطالح عند المحدثيف في
مصنفاتيـ فمـ يشيركا إلى مفيكـ خاص بو ،اذا اشارت ىذه المصنفات إلى فعؿ
المحدثيف عند تمريضيـ الحاديث قد تسرب الييا الكىف كالضعؼ مف جية االسناد
أك المتف ،لذا تـ اعطاء مفيكـ لمصطمح التمريض التمسنا فيو جمع تمؾ المعاني
التي اكردىا المحدثكف ليذا المصطمح.
 - 2اف التمريض كالتضبيب يقترباف جدا مف حيث المفيكـ ،كيفترقاف عند المحدثيف
مف حيث االستعماؿ ،اذ يدؿ التضييب عندىـ عمى الكالـ الذم صح كركده مف
جية النقؿ أم االسناد كاما التمريض فقد جاء مفيكمو اعـ كاكسع عند المحدثكف مف
التضييب ،اذ يدؿ عندىـ عمى الكالـ الذم لـ يصح مف جية النقؿ أم االسناد،
كالضعؼ في احكاؿ بعض رجالو مف حيث الضبط كاالتقاف ،ككذلؾ اذا ماتسرب
االختالؼ كاالختالؿ لبعض الفاظو كمعانيو التي احتكاىا متف الحديث.
 - 3اف عالمة التمريض أك رمزه الذم استعممو المحدثيف لمداللة عميو ىك اف يمد
خط فكؽ الكالـ الذم يراد تمريضو اكلو كحرؼ الصاد (ص) فيككف رمزه عمى ىذا
الشكؿ

(( صػ )).

صيغ ،التفيد عندىـ السماع كال تدؿ عمى االتصاؿ،
 - 4لمتمريض عند المحدثيف َ
كىي الفاظ تـ بنائيا لممجيكـ كػ ((ُ يقاؿ ُ ،حكيُ ،ذكرُ ،يذكرُ ،يركل... ،الخ )) ُدؿ

مف خالليا عمى كجكد الضعؼ كالكىف في الحديث سندان أك متنان.
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 - 5ىناؾ خالؼ بيف المحدثيف في صيغتي ((عف ،قاؿ)) في داللتيما عمى
السماع مف عدمو كبالتالي افادة االتصاؿ ،تـ الخالص فيو إلى افادة ىذه الصيغ
السماع  ،فيما يخص ((عف)) كاما ((قاؿ)) فانيا التدؿ عمى السماع اال اذا كاف مف
عادة الراكم عدـ اطالقيا اال فيما سمع مع عدـ اتيامو كبراءتو مف كصمة التدليس
ليذا تنتفي عف ىاتيف الصيغتيف صفة التمريض.
 - 6لمتمريض نشأة متقدمة في عمكـ الحديث ،اذ أكدع المتقدكف مف الجيابذة ىذه
الصيغ في ثنايا مصنفاتيـ ،ككاف عمى راسيـ اماـ اىؿ الصنعة كشيخ المحدثيف
االماـ البخارم ،في صحيحو الجامع اذ اكدع فيو قكاعد كمسالؾ فنية مبتكرة تخص

استعماؿ ىذه الصيغ عنده تـ الكشؼ عنيا مف قبؿ جمع مبارؾ مف العمماء الذيف تناكلكا
جامعو بالعناية كالتفصيؿ كضبط األلفاظ كبياف معانييا كاستخراج الفكائد الجمة مف ىذه

اإلسفار ،كعمى رأس ىؤالء العمماء الحافظ ابف حجر العسقالني في شرحو عمى صحيح
البخارم ،ككذلؾ مقدمتو عمى الصحيح ككتابو القيـ تغميؽ التعميؽ.

 - 7إف ليذه الصيغ ضكابط كقكاعد مبتكرة استطعنا سبرىا كالكقكؼ عمييا كصياغتيا

بما يتناسب كفعؿ المحدثيف في مصنفاتيـ.

 - 8جاءت ىذه القكاعد عمى ثالثة أقساـ اعتمادان عمى نكع تعمقيا بالحديث سندان كمتنان

معان ،أك اختصارىا عمى سند الحديث أك متنو.

 - 9إف الدكاعي التي كقفت مف كراء استخداـ المحدثيف ليذه الصيغ كاف ألجؿ التخفيؼ

الصيغ لـ تقتصر عمى تمريض الحديث الضعيؼ بؿ تعدل
كعدـ اإلطالة ،كما أف ىذه
ن
ذلؾ عندىـ ليشمؿ تمريض الحديث الصحيح كالحسف ،لصحتيما عمى شرط احد األئمة

النقاد دكف اآلخر كمقصدنا بيذه الشركط المعاصرة كامكانية المقاء كلك مرة كاحد بيف الراكم

كالمركم عنو.

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الصادؽ
األميف كعمى الو كاصحابق كأتباعو أجمعيف.

اليوامش
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( ) 1ينظر معجـ مصطمحات الحديث النبوي ،لمدكتور -رشيد عبد الرحمف العبيدي -سمسمة
الدراسات اإلسالمية المعاصرة ،مطبعة ديواف الوقؼ السني -مركز البحوث والدراسات
( 1427ىػ 2006 -ـ)( ،ص.)90
اإلسالمية ،لسنة
( ) 2ينظر مختار الصحاح ،تأليؼ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي (ت 666ىػ) ،دار
الرسالة -الكويت ،لسنة (1403ىػ1983-ـ)( ،ص )621مادة (مرض).
( ) 3ينظر لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظور االفريقي المصري( ،ت 711ىػ) ،ط  ،1دار
صادر -بيروت ،د.ت ،)233-231/7( ،مادة (مرض).
( ) 4ينظر المصادر التي تـ استنتاج ىذا المفيوـ منيا بتصرؼ مثؿ :معجـ مصطمحات
الحديث النبوي (ص  ،)90وتغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخاري ،لمحاقظ إبف حجر
العسقالني (ت852ىػ) ،تحقيؽ -سعيد عبد الرحمف القزقي ،لسنة ( 1405ىػ)-7/2 ( ،
 ،)9المنيؿ الروي في مختصر عموـ الحديث النبوي ،محمد بف ابراىيـ بف جماعة
(ت639ىػ) ،ط  ،2تحقيؽ -الدكتور محيي الديف عبد الرحمف رمضاف ،دار المعرفة-
دمشؽ ،لسنة ( 1406ىػ)( ،ص  ،)96-95وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،
لالماـ السيوطي (ت 911ىػ) ،ط  ،1تحقيؽ -عبد الوىاب عبد المطيؼ ،مكتبة الرياض
الحديثة -الرياض ،د.ت.)83-82/2( ،
( ) 5ينظر تدريب الراوي ،)82/2( ،معجـ مصطمحات الحديث النبوي (ص.)90
( ) 6ينظر تدريب الراوي ،)82/2( ،معجـ مصطمحات الحديث النبوي (ص.)90-84
( ) 7ينظر تدريب الراوي.)83-82/2( ،
( ) 8ينظر معجـ مصطمحات الحديث النبوي( ،ص.)132 ،84
( ) 9ينظر تغميؽ التعميؽ ( ،)9-7/2اختصار عموـ الحديث ،لعماد الديف ابو الفداء بف كثير
(ت774ىػ) ،وقد طبع مع شرحو الباعث الحثيث ،تأليؼ –احمد محمد شاكر ،دار الفكر
لمنشر والتوزيع -بيروت ،د.ت( ،ص  ،)17وتيسير مصطمح الحديث ،لمدكتور-محمود
الطحاف ،ط ،6نشر وتوزيع دار التراث -الكويت ،لسنة ( 1404ىػ1984 -ـ)( ،ص،)70
–محمد عجاج الخطيب ،ط  ،10دار
واصوؿ الحديث عمومو ومصطمحو ،لمدكتور
(ص .)250-248ومعجـ
1408ىػ1988 -ـ)،
المعارؼ -دمشؽ ،لسنة (
مصطمحات الحديث النبوي( ،ص.)322 ،90
( ) 10ينظر أصوؿ الحديث( ،ص.)250-248
( ) 11ينظر تغميؽ التعميؽ (  ،)9-7/2واختصار عموـ الحديث بشرحو الباعث الحثيث
(ص ،)17وأصوؿ الحديث (ص  ،)250-248ومعجـ مصطمحات الحديث النبوي
(ص.)322 ،90
( ) 12ينظر عموـ الحديث ،ألبف صالح (ت 643ىػ)ط ،3تحقيؽ -نور الديف عتر ،دار الفكر-
بيروت ،لسنة( 1404ىػ 1984 -ـ)( ،ص ،)61واألقتراح في بياف األصطالح وما
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أضيؼ الى ذلؾ مف األحاديث المعدودة مف الصحاح ،تأليؼ-أبف دقيؽ العيد ،تحقيؽ
الدكتور -قحطاف عبد الرحمف الدوري ،مطبعة األرشاد -بغداد ،سمسمة أحياء التراث
لسنة ( 1402ىػ ( ،)1982 -ص،)206
اإلسالمي رقـ( ،)61
وشرح التبصرة والتذكرة ،لمحافظ العراقي (ت 806ىػ) ،تعميؽ وتقديـ -محمد بف الحسيف
العراقي الحسيني ،المطبعة الجديدة -فاس ،العدد(  ،)64لسنة( 1354ىػ).)162/1 (،
واختصار عموـ الحديث( ،ص ،)30وأصوؿ الحديث(ص ،)356وتيسير مصطمح الحديث
(ص.)88-86
( )13ينظر تيسير مصطمح الحديث(،ص  ،)87وتيسير عموـ السنة النبوية ،تأليؼ أستاذنا
الدكتور -داود سمماف صالح الدليمي ،ط  ،1سمسمة الدراسات األسالمية المعاصرة-
1427ىػ-
مطبعة ديواف الوقؼ السني -مركز البحوث والدراسات اإلسالمية لسنة(
2006ـ)( ،ص.)263-262
( ) 14ينظر تيسير عموـ السنة النبوية(ص.)263
( ) 15ينظر تغميؽ التعميؽ.)8/2(،
( ) 16ينظر تغميؽ التعميؽ.)9/2( ،
( ) 17ينظر تغميؽ التعميؽ.)8/2( ،
( ) 18ينظر صحيح البخاري ،ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخاري (ت 256ىػ) ،ط ،3
تحقيؽ –الدكتور -مصطفى ديب البغا -دار ابف كثير -اليمامة ،لسنة ( 1407ىػ-
1987ـ) ،)206/1( ،كتاب الصالة -باب ذكر العشاء والعتمة.
( ) 19ينظر صحيح البخاري ( ،)207/1كتاب الصالة –باب فضؿ العشاء ،بالرقـ (.)542
( ) 20ينظر أصوؿ الحديث (ص.)252-251
( ) 21ينظر صحيح البخاري (  ،)132/1كتاب التيمـ – باب إذا خاؼ الجنب عمى نفسو
المرض أو الموت أو خاؼ العطش تيمـ.
( ) 22ينظر صحيح البخاري ( ،)1339/3كتاب المغازي – باب قوؿ النبي  لو كنت متخذاً
خميالً لتخذت ابي بكر خميالً ،بالرقـ (  ،)3462وصحيح مسمـ ،لإلماـ مسمـ بف الحجاج
القشيري النيسابوري (ت 261ىػ) ،تحقيؽ – محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي -بيروت ،)1856/4( ،كتاب فضائؿ الصحابة ،بالرقـ (.)2384
( ) 23ينظر سنف أبي داود ،سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني (ت 275ىػ) ،تحقيؽ –
محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر – دمشؽ ،)92/1 ( ،باب إذا خاؼ الجنب
البرد أيتيمـ ،بالرقـ (.)334
( ) 24ينظر مصنؼ عبد الرزاؽ ،ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (ت 211ىػ) ،ط ،2
تحقيؽ –حبيب الرحمف االعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت ،لسنة ( 1403ىػ)،
( ،)454-452/5وسنف أبي داود ( ،)92/1بالرقـ (.)335
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( ) 25ينظر أصوؿ الحديث (ص.)314-312
( ) 26ينظر صحيح البخاري ( ،)268/1كتاب الصالة – باب الجمع بيف السورتيف في الركعة
والقراءة بالخواتيـ وبسورة قبؿ سورة وبأوؿ سورة.
( ) 27ينظر صحيح مسمـ ( ،)336/1كتاب الصالة –باب القراءة في الصبح ،بالرقـ (.)455
( ) 28ينظر صحيح البخاري ( ،)268/1بنفس الكتاب والباب.
( ) 29ينظر صحيح البخاري (  ،)690/2كتاب الصوـ –باب مف مات وعميو صوـ ،بالرقـ
(.)1852
852ىػ)،
( ) 30ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ،لمحافظ ابف حجر العسقالني (ت
تحقيؽ – محمد فؤاد عبد الباقي ،ومحب الديف الخطيب ،دار المعرفة – بيروت ،لسنة
(1379ىػ).)195/4( ،
( ) 31ينظر صحيح البخاري (  ،)690/2كتاب الصوـ – باب مف مات وعميو صوـ ،بالرقـ
(.)1852
( ) 32ينظر صحيح البخاري ( )748/2كتاب البيوع  -باب الكيؿ عمى البائع والمعطي.
( ) 33ينظر الجرح والتعديؿ ،البف ابي حاتـ (ت 327ىػ) ،ط  ،1دار احياء التراث العربي-
بيروت ،لسنة (1317ىػ 1952 -ـ).)333/5( ،
( ) 34المصدر نفسو (.)367/8
385ىػ)،
( ) 35ينظر سنف الدارقطني ،عمي بف عمر ابو الحسف الدارقطني البغدادي (ت
تحقيؽ -السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ،دار المعرفة -بيروت ،لسنة ( 1386ىػ-
1966ـ) ،)8/3( ،بالرقـ (.)23
( ) 36ينظر مسند االماـ احمد ،لالماـ احمد بف حنبؿ الشيباني (ت 241ىػ) ،مؤسسة قرطبة-
مصر ،د.ت ،)62/1( ،بالرقـ (.)444
( ) 37عبد اهلل بف لييعة -قاؿ عنو ابف معيف :ليس حديثو بذاؾ القوي ،وقاؿ عنو النسائي:
ضعيؼ ،وقاؿ عنو ابو زرعة وابو حاتـ :امره مضطرب يكتب حديثو لالعتبار ،وقاؿ فيو
الجوزجاني:ال نور عمى حديثو وال ينبغي اف يحتج بو ،وغيرىا مف االقواؿ االخرى ،ينظر
ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،لالماـ الذىبي (ت 748ىػ) ط  ،1تحقيؽ -الشيخ عمي
محمد معوض والشيخ عادؿ احمد عبد الموجود ،دار الكتب العممية -بيروت ،لسنة
(1995ـ) ،)168 -166/4( ،والجرح والتعديؿ (.)148 -145 /5
( )38ينظر مسند االماـ احمد ( )62/1باالرقاـ (.)445 ،444
( ) 39ينظر مقدمة فتح الباري ،لمحافظ ابف حجر العسقالني (ت 852ىػ) ،تحقيؽ -محمد
1379ىػ)
فؤاد عبد الباقي ومحب الديف الخطيب ،دار المعرفة -بيروت ،لسنة (
(ص.)19-17
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ينظر صحيح البخاري ( ،)1010/3كتاب الوصايا -باب تاويؿ قوؿ اهلل تعالى :مف بعد
وصية يوصي بيا أو ديف.
ينظر سنف الترمذي ،محمد بف عيسى ابو عيسى الترمذي (ت 279ىػ) ،تحقيؽ -احمد
محمد شاكر واخروف ،دار احياء التراث العربي -بيروت ،د.ت )416/4 ( ،باب ماجاء
في ميراث االخوة مف االب واالـ.
الحارث بف عبد اهلل االعور مف كبار التابعيف ،قاؿ عنو ابف المديني :كذاب،
والدارقطني :ضعيؼ ،والنسائي :ليس بالقوي ،وقد كذبو الشعبي ،ينظر المغني في
الضعفاء لالماـ شمس الديف الذىبي (ت 748ىػ) ،تحقيؽ -نور الديف عتر ،د.ت،
(.)141/1
ينظر صحيح البخاري (  ،)290/1كتاب الصالة -باب مكث االماـ في مصاله بعد
السالـ.
ينظر سنف ابي داود (  ،)264 /1باب في الرجؿ يتطوع في مكانو الذي صمى فيو
المكتوبة.
303ىػ) ،ط ،1
ينظر الشعفاء والمتروكيف لمنسائي ،احمد بف شعيب النسائي (ت
تحقيؽ -محمود ابراىيـ زايد ،دار الوعي -حمب ،لسنة (1369ىػ).)90/1( ،
ينظر صحيح البخاري ( ،)2111 /5كتاب االضاحي -باب في اضحية النبي  بكبسيف
اقرنيف.
ينظر مسند ابي عوانة ،البي عوانة يعقوب بف اسحاؽ االسفرايني (ت 316ىػ) ،ط ،1
 )51/5باالرقاـ
تحقيؽ -ايمف بف عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة -بيروت ،د.ت( ،
(.)7756 ،7752
ينظر صحيح البخاري ( )2111 /5كتاب االضاحي -باب في اضحية النبي  بكبشيف
اقرنيف ،بالرقـ (.)5233
ينظر صحيح البخاري ( ،)2112 /5كتاب االضاحي -باب في اضحية النبي  بكبشيف
اقرنيف ،بالرقـ (.)5234
المصدر نفسو (  ،)2114 /5كتاب االضاحي -باب وضع القدـ عمى صفح الذبيحة
بالرقـ (.)5244
المصدر نفسو (.)2111 /5

( )52المصدر وفسه ( ،)2719/6كتاب التوحيد -باب قول هللا تعالى(( :وال تىفع شفاعة اال لمه اذن))

المصادر والمراجع
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 - 1اختصار عمكـ الحديث ،لعماد الديف أبك الفداء بف كثير (ت 774ىػ) ،كقد طبع
مع شرحو الباعث الحثيث ،تأليؼ -احمد محمد شاكر ،دار الفكر لمنشر
كالتكزيع -بيركت ،د.ت.
،10

 - 2أصكؿ الحديث عمكمو كمصطمحو ،لمدكتكر -محمد عجاج الخطيب ،ط
دار المعارؼ -دمشؽ ،لسنة (1408ىػ1988 -ـ).

 - 3االقتراح في بياف االصطالح كما أضيؼ إلى ذلؾ مف األحاديث المعدكدة مف
الصحاح ،البف دقيؽ العيد ،تحقيؽ -الدكتكر قحطاف عبد الرحمف الدكرم،
 ،)61لسنة

مطبعة اإلرشاد -بغداد ،سمسمة إحياء التراث اإلسالمي ،رقـ (
(1402ىػ1982 -ـ).

911ىػ) ،ط ،1

 - 4تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ،لإلماـ السيكطي (ت

تحقيؽ -عبد الكىاب عبد المطيؼ ،مكتبة الرياض الحديثة -الرياض ،د.ت.
852ىػ

 - 5تغميؽ التعميؽ عمى صحيح البخارم ،لمحافظ ابف حجر العسقالني(ت
) ،تحقيؽ  -سعيد عبد الرحمف القزقي ،لسنة (1405ىػ).
 - 6تيسير عمكـ السنة النبكية ،تأليؼ -أستاذنا الدكتكر -داكد سمماف صالح

الدليمي ،ط  ،1سمسمة الدراسات اإلسالمية المعاصرة ،مطبعة ديكاف الكقؼ
السني ،مركز البحكث كالدراسات اإلسالمية ،لسنة (1427ىػ2006 -ـ).
 - 7تيسير مصطمح الحديث ،لمدكتكر -محمكد الطحاف ،ط

 ،6نشر كتكزيع دار

التراث -الككيت ،لسنة (1404ىػ1984 -ـ).
 - 8الجرح كالتعديؿ ،البف ابي حاتـ (ت 327ىػ) ،ط ،1دار إحياء التراث العربي -
بيركت ،لسنة (1371ىػ1952 -ـ).
 - 9سنف أبي داكد ،سميماف بيف األشعث أبك داكد السجستاني (ت

275ىػ)،

تحقيؽ -محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الفكر -دمشؽ ،د.ت.
- 10سنف الترمذم ،محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم (ت

279ىػ) ،تحقيؽ-

احمد محمد شاكر كآخركف ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،د.ت.
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385ىػ)،

- 11سنف الدارقطني ،عمي بف عمر أبك الحسف الدارقطني البغدادم (ت

تحقيؽ -السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني ،دار المعرفة -بيركت ،لسنة
(1386ىػ1966 -ـ).
- 12شرح التبصرة كالتذكرة ،لمحافظ العراقي (ت 806ىػ) ،تعميؽ كتقديـ -محمد بف
 ،)64لسنة

الحسيف العراقي الحسيني ،المطبعة الجديدة -فاس ،العدد (
(1354ىػ).

- 13صحيح البخارم ،ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم (ت 256ىػ) ،ط ،3
تحقيؽ -الدكتكر -مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير -اليمامة ،لسنة
(1407ىػ1987 -ـ).
261ىػ)،

- 14صحيح مسمـ ،لإلماـ مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم (ت

تحقيؽ -محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي -بيركت ،د.ت.
- 15الضعفاء كالمترككيف لمنسائي ،احمد بف شعيب النسائي (ت

303ىػ) ،ط ،1

تحقيؽ -محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكعي -حمب ،لسنة (1369ىػ).
- 16عمكـ الحديث ،ألبي عمرك بف الصالح (ت 643ىػ) ،ط  ،3تحقيؽ -نكر الديف
عتر ،دار الفكر -بيركت ،لسنة (1404ىػ1984 -ـ).
- 17فتح البارم شرح صحيح البخارم ،لمحافظ ابف حجر العسقالني (ت

852ىػ)،

تحقيؽ -محمد فؤاد عبد الباقي كمحب الديف الخطيب ،دار المعرفة -بيركت،
لسنة (1379ىػ).
- 18لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي المصرم (ت 711ىػ) ،ط ،1
دار صادر – بيركت ،د.ت.
- 19مختار الصحاح ،تأليؼ – محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم (ت
666ىػ) ،دار الرسالة -الككيت ،لسنة (1403ىػ1983 -ـ).
- 20مسند أبي عكانة ،ألبي عكانة يعقكب بف إسحاؽ االسفراييني (ت
ط ،1تحقيؽ -أيمف بف عارؼ الدمشقي ،دار المعرفة -بيركت ،د.ت.
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- 21مسند اإلماـ احمد ،لإلماـ احمد بف حنبؿ الشيباني (ت 241ىػ) ،مؤسسة قرطبة
– مصر ،د.ت.
- 22مصنؼ عبد الرزاؽ ،ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني (ت

211ىػ)،

ط ،2تحقيؽ -حبيب الرحمف االعظمي ،المكتب اإلسالمي -بيركت ،لسنة
(1403ىػ).
- 23معجـ مصطمحات الحديث النبكم ،لمدكتكر -رشيد عبد الرحمف العبيدم،
سمسمة الدراسات اإلسالمية المعاصرة -مطبعة ديكاف الكقؼ السني -مركز
البحكث كالدراسات اإلسالمية ،لسنة (1427ىػ2006 -ـ).
- 24المغني في الضعفاء ،لإلماـ شمس الديف الذىبي (ت

748ىػ) ،تحقيؽ-

نكر الديف عتر ،د.ت.
- 25مقدمة فتح البارم ،لمحافظ ابف حجر العسقالني (ت 852ىػ) ،تحقيؽ -محمد
فؤاد عبد الباقي كمحب الديف الخطيب ،دار المعرفة -بيركت ،لسنة
(1379ىػ).
- 26المنيؿ الركم في مختصر عمكـ الحديث النبكم ،محمد بف إبراىيـ بف جماعة
(ت 639ىػ) ،ط  ،2تحقيؽ -الدكتكر محيي الديف عبد الرحمف رمضاف ،دار
المعرفة -دمشؽ ،لسنة (1406ىػ).
 - 27ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،لإلماـ شمس الديف الذىبي (ت

748ىػ)،

ط ،1تحقيؽ -الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ احمد عبد المكجكد،
دار الكتب العممية -بيركت ،لسنة (1995ـ).
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