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آله  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد وعلى

  وصحبه أمجعني وبعد،

فــــإن القــــرآن الكــــرمي هــــو املصــــدر األول مــــن مصــــادر التشــــريع اإلســــالمي، وقــــد 

ـــل اهللا تعـــاىل حبفظـــه فقـــال: ـــا الـــذِّ ا َحنْـــُن نـَزَّ ِإنَّـــ تكفَّ ، والســـنة )١(  ا لَـــُه َحلَـــاِفظُونَ ْكَر َوِإنَّـــْلَن

صـدر الثـاين مـن مصـادر النبوية هلا منزلـة عظيمـة يف الـدين ومكانـة يف التشـريع؛ إذ هـي امل

التشـــريع بعـــد كتـــاب اهللا تعـــاىل، فهـــي املبينـــة ملبهمـــه، املوضـــحة ملشـــكله، املفصـــلة �ملـــه، 

َ َوأَنـْزَْلنَـا إِلَْيـَك الـذِّ  املقيدة ملطلقه، املخصصـة لعامـه، قـال تعـاىل:  َل اِس َمـا نـُـزِّ  لِلنَّـْكَر لِتُبَــنيِّ

اْختَـَلُفـواْ ِفيــِه  الَّــِذيلِتُبَــّنيَ َهلُـُم  ْلنَــا َعَلْيـَك اْلِكتَــاَب ِإالَّ أَنـْزَ  اَوَمـ : وقـال أيضــاً ، )٢(  إِلَـْيِهمْ 

، وكمــــا أ�ــــا وحــــي مــــن قبــــل اهللا تعــــاىل مثــــل القــــرآن، )٣(  َقــــْوٍم يـُْؤِمنُــــونَ َوُهــــًدى َوَرْمحَــــًة لِ 

وجــاءت موافقــة ومطابقــة ملــا يف القــرآن؛ فإ�ــا اســتقلت بأحكــام مل يــرد يف القــرآن الكــرمي 

  .)٤( هانص علي

وملا كان للسنة النبوية هذه املكانة، فقد تكفَّـل اهللا تعـاىل حبفظهـا أيضـاً، فقـيَّض 

هلا الصحابة والتابعني وأتباعهم وعلمـاء املسـلمني علـى العنايـة بتـدوينها ورعايتهـا، وبـذلوا 

  يف احملافظة عليها النفس والنفيس.

                                           
  ) من سورة احلجر.٩اآلية رقم ( )١(

  ) من سورة النحل.٤٤اآلية رقم ( )٢(

  ) من سورة النحل.٦٤اآلية رقم ( )٣(

َوَمـــا آتَـــاُكُم الرَُّســـوُل  ولـــه تعـــاىل: فـــإن هـــذا االســـتقالل لـــيس تامـــاً؛ وإمنـــا ينـــدرج حتـــت عمـــوم ق )٤(

  ) من سورة احلشر.٧اآلية رقم (   َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنهُ 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

من ســالمة الســنة الــيت تضــ واألســس العلميــةوقــد وضــع علمــاء احلــديث القواعــد 

، حىت تظل نقية صافية من أي دخيل عليهـا، وهـذه القواعـد الـيت وضـعوها النبوية املطهرة

  .يف التحرِّي عن الراواة واملرويات دقَّة منهجهممدى  تبنيِّ 

ومــن القواعــد الــيت اشــرتطها علمــاء احلــديث لقبــول الروايــة ضــبط الــراوي، ويعتــرب 

  لُّ بضبط الراوي، قبوله التلقني.ومما خيُِ  ،من أسباب ردِّ الروايةاإلخالل به 

ولكنهم مل يفـردوه مبصـنَّف وقد تكلم احملدثون عن التلقني بصورة عامة وجمملة، 

فقـــد يكـــون الـــراوي  ؛كونـــه مـــن املســـائل الدقيقـــة يف علـــم مصـــطلح احلـــديثمـــع  مســـتقل، 

ــللكنــه  ضــابطاً قــدمياً  ــن  ألمــر عــارض لــه، فــال تقبــل رواياتــهبعــد ذلــك التلقــني  قِب الــيت لُقِّ

ــن فيهــا، وقــد تُــردُّ رواياتــه بالكليــة فيهــا ، إذا اســتطعنا أن منيِّــز بــني رواياتــه القدميــة والــيت لُقِّ

رأيــت أن أمجــع يف هــذا البحــث مــا أمكنــين يف هــذا املوضــوع،  ومــن مثَّ عنــد عــدم التمييــز، 

وذلـــك مـــن خـــالل البحـــث يف كتـــب مصـــطلح احلـــديث، وضـــيق أفقـــه، مـــع قلـــة مـــوارده، 

  .ومراجع قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة فصول وخامتة وقدالرجال،  موتراج

ــا ــة أم قــد اشــتملت علــى أمهيــة الســنة النبويــة املطهــرة، وجهــود علمــاء ف :املقدم

  املسلمني يف احملافظة عليها، وأمهية املوضوع.

  اشتمل على مبحثني: فقد :لالفصل األووأما 

  .تعريف التلقني لغة واصطالحاً  :المبحث األول

  السنة النبوية.القرآن الكرمي و التلقني يف  :المبحث الثاني

  اشتمل على مبحثني: فقد :الفصل الثانيوأما 

  .عند رواة احلديث أسباب التلقني :المبحث األول
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  صور التلقني. :المبحث الثاني

  :ثالثة مباحثاشتمل على  فقد :الفصل الثالثوأما 

  طرق معرفة التلقني. :المبحث األول

  حكم حديث من ُعِرف بقبول التلقني. :ث الثانيالمبح

  أقسام الرواة من حيث قبوهلم التلقني من عدمه. :المبحث الثالث

  .قد اشتملت على أهم نتائج البحثفاخلامتة: وأما 

 
ً
  املصادر واملراجع.وأخريا

فهــذا جهــد العبــد القاصــر الــذي ال يبلــغ درجــة الكمــال، فالكمــال هللا  وأخيــرًا:

فيه من توفيق فمن اهللا، وما كـان فيـه مـن خطـأ فمـن نفسـي والشـيطان،  وحده، فما كان

ــــه،  ــــي هــــذا خالصــــاً لوجهــــه الكــــرمي وأن ينفــــع ب واهللا مــــن وراء واهللا أســــأل أن جيعــــل عمل

  على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وسلم وبارك وصلى اهللا  القصد،
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  الفصل األولالفصل األول
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  املبحث األولاملبحث األول
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  : : تعريف التلقني لغةتعريف التلقني لغة

ـــمصـــدر  ـــٌن:،  نلقَّ ـــا َيْســـَمعه وَلِق
َ
ـــُن) و ( ، َســـرِيُع الَفْهـــِم َحَســـُن التـَّْلِقـــِني مل ِإذا َأْلَق

ـــةِ  ـــاه: ،َفِهمـــه تـََلقَّنـــه:و ،  َحِفـــَظ بالَعَجَل ـــه ِإي ـــةً  وتـََلقَّنتـــه: ،فـَهَّمـــه وَلقََّن ـــْد  ، َأخذتـــه َلقانَِي َوَق

وغـــالٌم  ،كـــالتـَّْفِهيم  والتـَّْلِقـــين: ، َأي فهََّمـــين ِمْنـــُه َمــا َملْ أَفْـَهـــم ي فـــالٌن َكَالًمـــا تـَْلِقينـــاً َلقََّننــ

ويَبيـُت ِعْنـَدُمهَا عبـُد اللَّــِه " َوِفــي َحـِديِث اْلِهْجـَرِة:،  اللَّقانـةَواِالْسـم  ، سـريُع اْلَفْهـمِ  َلِقـٌن:

  .  )٢( َأي َفِهٌم حَسُن التـَّْلِقني ِلَما يْسَمعه )١( " ْبُن َأيب َبْكٍر َوُهَو شابٌّ ثَِقٌف َلِقنٌ 

  .)٣( تـََلقََّن اْلَكَالَم َأَخَذُه َوَمتَكََّن ِمْنهُ َوقَاَل اْلَفارَاِبيُّ: 

:
ً
:تعريف التلقني اصطالحا
ً
  تعريف التلقني اصطالحا

، وعنـد القـراء معـىنوإطالقات كثرية؛ فهو عند احملـدثني لـه ، التلقني له معان عديدة 

نظــر آخــر، وســأذكر تعريــف التلقــني حبســب  قهــاء لــه مــدلولآخــر، وعنــد الف إطــالقلــه 

  ل به:املشتغِ 

                                           
إىل  مناقب األنصار باب هجـرة النـيب  كتابيف صحيحه  الحديث أخرجه اإلمام البخاري )١

 يف وأحمــد،  ٥٨٠٧ رقــم ٧/١٤٥اللبــاس بــاب التقنــع  وكتــاب،  ٣٩٠٥ رقــم ٥/٥٨املدينــة 

مـــــن حـــــديث أم  ١٧٦رقـــــم  ١٨/١٨٩والبـــــزار يف مســـــنده   ٢٥٦٢٦ رقـــــم ٤٢/٤١٩املســـــند 

  المؤمنين عائشة رضي اهللا تعالى عنها.

جممــل  – ٢/٩٧٥مجهــرة اللغــة  - ٣٦/١٢٤تــاج العـروس  – ١٣/٣٩٠لســان العــرب   انظـر: )٢(

  .١/٢٦١املخصص  – ٥/٢٦٠مقاييس اللغة  – ١/٨١١اللغة البن فارس 

  .٢/٥٥٨اح املنري انظر: املصب )٣(
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  :التلقين في اصطالح المحدثينأوًال: 

إلقاء كـالم إىل اآلخـرين يف احلـديث إمـا إسـناداً أو متنـاً، واملبـادرة إىل التحـديث بـه ولـو مـرة 
)١(.  

لـه  حـدثك فـالن بكـذا ويسـمي :أن يقـول القائـل :التلقـين: ابـن حـزماإلمـام قال و 

    .)٢( نعم :من شاء من غري أن يسمعه منه فيقول

أن يـَُلقَّـَن الشـيء فيحـدث بـه مـن غـري أن يعلـم أنـه : : التلقـينوقال اإلمـام العراقـي

  .)٣( من حديثهليس 

  :القراء في اصطالحالتلقين ثانياً: 

ــ وهـو يعــين مسـاع القــرآن  ؛ل القـرآن الكــرمي ودراسـته وحفظــهأسـلوب مــن أسـاليب حتمُّ

  .)٤( بلفظه وقراءته ) املعلم( من املقرئ  الكرمي

أن يطلب املعلم من الطالب قـراءة مقطـع مـن القـرآن أو سـورة أو مـا يريـد حفظـه أو 

  .)٥( ح له القراءة من أجل سالمة احلفظيف الغد تالوة من املصحف ليصحِّ 

                                           
  بتصرف. ٢/١٠٦فتح املغيث انظر:  )١(

  .١/١٤٢اإلحكام يف أصول األحكام انظر:  )٢(

  .١/٤٠١، تدريب الراوي للسيوطي  ١/٣٦٦شرح التبصرة والتذكرة للعراقي انظر:  )٣(

  .١/١٠٥ إبراهيم حممد اجلرميلألستاذ/  معجم علوم القرآنانظر:  )٤(

 القـــرآن الكـــرمي وتعليمـــه يف حلقـــات مجعيـــات حتفـــيظ القـــرآن الكـــرميتقـــومي تعلـــيم حفـــظ انظـــر:  )٥(

  .١/٩ آل هوميل بن سليماناإبراهيم  كتور/د لل
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

  :الفقهاء في اصطالحالتلقين ثالثاً: 

كمـا ليكون ذلـك آخـر كالمـه   "  اهللاال إله إالبقول: "  من حضره املوتهو تذكري 

  .)٢( )١( " َكاَن آِخُر َكَالِمِه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َدَخَل اْلَجنَّة َمنْ " يف احلديث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
،  ٣١١٦ رقـــم ٣/١٩٠يف التلقــني  بـــاباجلنــائز  كتـــاب أخرجـــه: أبــوداود صــحيحاحلــديث  )١(

ــــزار،  ٢٢١٢٦ رقــــم ٣٦/٤٤٣ وفــــي، ٢٢٠٣٤ رقــــم ٣٦/٣٦٣يف املســــند  وأحمــــد يف  والب

ــــــــم  ١٣٧٢رقــــــــم  ٣/٢٧٠، والشاشــــــــي يف املســــــــند ٢٦٢٦رقــــــــم  ٧/٧٧املســــــــند  ،  ١٣٧٣ورق

رقـم  ١/٥٠٣اجلنـائز  كتابيف املسـتدرك  والحاكم، ١٤٧١رقم  ١/٤٣٣يف الدعاء  والطبراني

  .: " هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه " من حديث معاذ بن جبل وقال ١٢٩٩

  بتصرف. ٤/٢٧طار بتصرف، نيل األو  ٦/٢١٩شرح النووي على مسلم انظر:  )٢(



 
  

 

 } ٨١٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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وميكننــا االستشــهاد  ،مــن منــاهج التلقــي والتعلــيم أصــيل التلقــني احملمــود مــنهج 

حيـــث كـــان ينـــزل جربيـــل بـــالقرآن فيلقنـــه  ؛للتلقـــني بتلقـــني جربيـــل القـــرآن لرســـول اهللا 

والـرتداد، فقـال اهللا سـبحانه  دِّ ، والذي كان من بالغ حرصه يستعجل يف الـرَّ رسول اهللا 

ـــاُه ١٧ِإنَّ َعَلْينـــا َمجَْعـــُه َوقـُْرآنَـــُه ( )١٦ال ُحتَـــرِّْك بِـــِه ِلســـاَنَك لِتَـْعَجـــَل بِـــِه ( لـــه:  ) فَـــِإذا قـَرَأْن

  .)١( ]١٨ - ١٦[القيامة: ) ١٨فَاتَِّبْع قـُْرآنَُه (

الَ ُحتَـرِّْك بِــِه  ِيف قـَْولِـِه: ويـدل علـى ذلـك مــا ورد عـن ابـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا 

ـــُل بِـــالَوْحِي،  ُل اللَّـــِه ]، قَـــاَل: " َكـــاَن َرُســـو ١٦[القيامـــة:   ِلَســـاَنَك لِتَـْعَجـــَل بِـــهِ  إَِذا نـَـــَزَل ِجْربِي

ال   الـَِّيت ِيف: وََكاَن ِممـَّا ُحيَـرُِّك بِـِه ِلَسـانَهُ َوَشـَفتَـْيِه فـََيْشـَتدُّ َعلَْيـِه، وََكـاَن يـُْعـَرُف ِمْنـهُ، فَـأَنـَْزَل اللَّـهُ اآليَـةَ 

[القيامـــة:   ِإنَّ َعلَيـْنَـــا َمجَْعـــهُ َوقـُْرآنـَــهُ  *لِتَـْعَجـــَل بِـــهِ  الَ ُحتَـــرِّْك بِـــِه ِلَســـاَنكَ   : أُْقِســـُم بِيَــــْوِم الِقيَاَمـــةِ 

]: فَـِإَذا ١٧[القيامـة:  َوقـُْرآنَـهُ فَـِإَذا قـَرَأْنَـاهُ فَـاتَِّبْع قـُْرآنَـهُ  : َعلَيـْنَا أَْن َجنَْمَعـهُ ِيف َصـْدرَِك، قَالَ ] ١٧

ــاهُ فَاْســَتِمْع،  ــاَل: َفَكــاَن ١٩[القيامــة:   ُمثَّ ِإنَّ َعلَيـْنَــا بـَيَانَــهُ  أَنـْزَلَْن ــهُ بِِلَســاِنَك، َق ــا أَْن نـُبَـيـَِّن َن ]: َعلَيـْ

[القيامـة:   أَْوَىل لَـَك فَـأَْوَىل  إَِذا أَتَاهُ ِجْربِيُل أَْطَرَق، فَِإَذا َذَهـَب قـَـرَأَهُ َكَمـا َوَعـَدهُ اللَّـهُ َعـزَّ َوَجـلَّ. 

  .)٢( ] تـََوعٌُّد "٣٤

                                           
  .١/١٠٥معجم علوم القرآن انظر:  )١(

 ٦/١٦٣ فَِإَذا قـََرأْنَاُه فَاتَِّبْع قـُْرآنَـهُ  تفسري القرآن باب قوله:  كتاب البخارياحلديث أخرجه  )٢(

نَـا َمجَْعـُه َوقـُْرآنَـهُ  قولـه:  وباب، واللفظ له ٤٩٢٩رقم  ، وبـاب ٤٩٢٨رقـم  ٦/١٦٣  ِإنَّ َعَليـْ

 ١/٣٣٠االستماع للقراءة باب الصالة كتاب  ومسلم، ٥٠٤٤رقم  ٦/١٩٥القراءة  الرتتيل يف

   . ٤٤٨رقم 



 
  

 

 } ٨١١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

يف بعـــض  قـــد لقَّـــن أصـــحابه  أن النــيب طهـــرة الســـنة النبويـــة امليف وقــد ورد 

  هلم ينحصر يف أمور ثالثة: األمور ، وهذا التلقني منه 

  

  األمر األول: التلقين بمعناه اللغوي وهو التعليم والتفهيماألمر األول: التلقين بمعناه اللغوي وهو التعليم والتفهيم  

وهــذا األمــر قــد ورد يف الســنة النبويــة املطهــرة كثــرياً، وال خيــرج عــن نطــاق الصــور 

  اآلتية:

 ن النبـي أن يلقِّـ :الصورة األولى المسـلمين عامـة قـوًال معينـاً يقولونـه 

واألمثلـة علـى ذلـك كثيـرة ال تعـد وال تحصـى مخصوصـة،  وأحـوال في أوقات معينـة

  :فمنها

" الَ يـََتَمنـَّـَنيَّ َأَحـدُُكُم  :قَـاَل النَّـِيبُّ  ،قـال َعـْن َأنَـِس بْـِن َمالِـٍك  جاء ما -

ْوَت ِمْن ُضرٍّ َأَصابَُه، فَِإْن َكانَ 
َ
ـرًا  امل الَ بُدَّ فَاِعًال، فـَْليَـُقْل: اللَُّهمَّ َأْحيِـِين َمـا َكانَـِت احلَيَـاُة َخيـْ

رًا ِيل "   .)١( ِيل، َوتـََوفَِّين ِإَذا َكاَنِت الَوفَاُة َخيـْ

ـــَرَة و  - ـــْن َأبِـــي ُهَريـْ ـــالَ  َعـــِن النَّـــِيبِّ ، َع " ِإَذا َعطَـــَس َأَحـــدُُكْم فـَْليَـُقـــْل:  :َق

ْليَـُقـْل لَـُه َأُخـوُه أَْو َصـاِحُبُه: يـَْرَمحُـَك اللَّـُه، فَـِإَذا قَـاَل لَـُه: يـَْرَمحُـَك اللَّـُه، فـَْليَـُقـْل: اَحلْمُد لِلَِّه، وَ 

يـَْهِديُكُم اللَُّه َوُيْصِلُح بَاَلُكْم "
 )٢(.  

                                           
واللفــظ لــه،  ٥٦٧١رقـم  ٧/١٢١متــين املـريض املــوت بـاب املرضــى أخرجـه: البخــاري كتـاب  )١(

  .٢٦٨٠رقم  ٤/٢٠٦٤كراهة متين املوت لضر نزل به باب الذكر والدعاء ومسلم كتاب 

واللفـــظ لـــه،  ٦٢٢٤رقـــم  ٨/٤٩إذا عطـــس كيـــف يشـــمت بـــاب األدب ب أخرجـــه: البخـــاري كتـــا )٢(

وأحمـد فـي المسـند ، ٥٠٣٣رقم  ٧/٣٧٨ما جاء يف تشميت العـاطس باب األدب وأبوداود كتاب 

  .٨٦٣١رقم  ١٤/٢٧٨



 
  

 

 } ٨١٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

: " ِإَذا َدَخـَل قَـاَل َرُسـوُل اِهللا  َعْن َأِبي ُحَمْيٍد، َأو َعْن َأِبي ُأَسـْيٍد، قَـاَل:و  -

دُُكُم اْلَمْسـِجَد، فـَْليَـُقـْل: اللُهـمَّ افْـــَتْح ِيل أَبـْـَواَب َرْمحَتِـَك، َوِإَذا َخـرََج، فـَْليَـُقـْل: اللُهــمَّ ِإينِّ َأَحـ

  .)١( َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك "

  عامة. ألصحابه وأمته تلقني وتعليم من النيب وغريها فكل هذه األحاديث 

 ــة أن يعلِّمــه شــيئاً أو  لنبــي : أن يطلــب الصــحابي مــن االصــورة الثاني

  :قوًال يكون خيراً له في دينه ودنياه ومثال ذلك

يِق ما جاء  - ُدَعـاًء  َعلِّْمنِـي: : أَنَُّه قَـاَل ِلَرُسـوِل اللَّـِه َعْن َأِبي َبْكٍر الصِّدِّ

ِثــــريًا، َوالَ يـَْغِفــــُر اللَُّهــــمَّ ِإينِّ ظََلْمــــُت نـَْفِســــي ظُْلًمــــا كَ  قُــــْل:"  قَــــاَل:أَْدُعــــو بِــــِه ِيف َصــــَالِيت، 

نُوَب ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِيل َمْغِفرًَة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَمحِْين ِإنَّ    .)٢("َك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ الذُّ

ِه، قَـاَل: َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي َمْحُذورََة، َعْن َأبِيِه،و  -  َعـْن َجـدِّ

: اهللاُ َأْكبَــُر، قُـلْ "  َوقَاَل:ُسنََّة اْألََذاِن، َفَمَسَح ِمبَُقدَِّم رَْأِسي،  َعلِّْمِنيُسوَل اِهللا، قـُْلُت: يَا رَ 

 اهللاُ، اهللاُ َأْكبَـُر، تـَْرَفُع ِ�َا َصـْوَتَك، ُمثَّ تـَُقـوُل: َأْشـَهُد أَْن َال إِلَـَه ِإالَّ اهللاُ، َأْشـَهُد أَْن َال إِلَـَه ِإالَّ 

ُحمَمَّـًدا َرُسـوُل اِهللا َمـرَّتـَْنيِ، َختِْفـُض ِ�َـا َصـْوَتَك، ُمثَّ تـَْرفَـُع َصـْوَتَك َأْشـَهُد أَْن َال إِلَـَه َأْشَهُد أَنَّ 

، ِإالَّ اهللاُ َمرَّتـَْنيِ، َأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اِهللا َمرَّتـَْنيِ، َحـيَّ َعلَـى الصَّـَالِة، َحـيَّ َعلَـى الصَّـَالةِ 

                                           
، ٧١٣رقــــم  ١/٤٩٤مــــا يقــــول إذا دخــــل املســــجد بــــاب صــــالة املســــافرين أخرجــــه: مســــلم كتــــاب  )١(

وابــن ماجــه  ، ٤٦٥رقــم  ١/٣٤٨يقــول الرجــل عنــد دخولــه املســجد مــا بــاب الصــالة وأبــوداود كتــاب 

ــاب   ٢٥/٤٥٣، وأمحــد يف املســند ٧٧٢رقــم  ١/٢٥٤الــدعاء عنــد دخولــه املســجد بــاب املســاجد كت

    .٢٣٦٠٧رقم  ٣٩/٢١وفي ، ١٦٠٥٧رقم 

ــاب األذان أخرجــه: البخــاري كتــاب  )٢( ، واللفــظ لــه ٨٣٤رقــم  ١/١٦٦الــدعاء قبــل الســالم ب

الــذكر والــدعاء ومســلم كتــاب ، ٦٣٢٦رقــم  ٨/٧٢الــدعاء يف الصــالة بــاب  الــدعواتوكتــاب 

  .٢٧٠٥رقم  ٤/٢٠٧٨استحباب خفض الصوت بالذكر باب والتوبة واالستغفار 



 
  

 

 } ٨١٣     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ــَالُة  ؤءِ َالِح، َحــيَّ َعَلــى اْلَفــَالِح َمــرَّتـَْنيِ، فَــِإْن َكــاَن َصــَالُة الصُّــْبحَحــيَّ َعَلــى اْلَفــ قـُْلــَت: الصَّ

ٌر ِمَن النـَّْوِم َمرَّتـَْنيِ، اهللاُ َأْكبَـُر، اهللاُ َأْكبَـُر، َال إَِلَه ِإالَّ اهللاُ  ٌر ِمَن النـَّْوِم، الصََّالُة َخيـْ   .)١( "َخيـْ

َلــَة  قَاَلــْت َعاِئَشــُة: بـَُريْــَدَة، َقــاَل:وعــن ابــن  - يَــا نَــِيبَّ اِهللا، أَرَأَيْــَت ِإْن َوافـَْقــُت لَيـْ

  .)٢( اْلَقْدِر، َما أَُقوُل؟ قَاَل: " تـَُقوِلَني: اللُهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ حتُِبُّ اْلَعْفَو، فَاْعُف َعينِّ "

مـــا تعلـــيمهم   فهـــذه األحاديـــث وغريهـــا قـــد طلـــب فيهـــا الصـــحابة مـــن النـــيب

  خمصوصة.  أو أحوال يف أوقات يقولوهينبغي أن 

 ن النبــــي أن يلقِّــــ: الصــــورة الثالثــــة  بعــــض أصــــحابه بعــــض األقــــوال

  معينين، ومثال ذلك: في أوقات وأحوالالتي يقولونها واألدعية 

                                           
وأبوداود كتـاب ، واللفظ له ١٥٣٧٩رقم  ٢٤/٩٥يف املسند  صحيح بطرقه أخرجه: أحمد )١(

والترمـــذي كتـــاب ، ٥٠٤رقـــم  ١/٣٧٧، و ٥٠٠رقـــم  ١/٣٧٣كيفيـــة األذان بـــاب الصـــالة 

حــديث أيب حمــذورة يف وقــال:  ١٩١رقــم  ١/٢٦٣مــا جــاء يف الرتجيــع يف األذان بــاب الصــالة 

األذان حــديث صــحيح، وقــد روي عنــه مــن غــري وجــه، وعليــه العمــل مبكــة، وهــو قــول الشــافعي، 

ـــاب األذان والنســـائي فـــي المجتبـــى كتـــاب  ـــي فـــي ، ٦٣١رقـــم  ٢/٤كيـــف األذان ب والطبران

ذكر البيان بأن املؤذن إذا رجع يف باب األذان  وابن حبان كتاب، ٦٧٣٥رقم  ٧/١٧٤الكبير 

 ٤/٥٧٨ أذانه جيب أن خيفض صوته بالشهادتني األوليني ويرفع صوته فيما قبلهما وفيما بعدمها

  .١٦٨٢رقم 

والترمــذي كتــاب  ،واللفــظ لــه  ٢٥٣٨٤ رقــم ٤٢/٢٣٦يف املســند  صــحيح أخرجــه: أحمــد )٢(

وابـن ماجـه كتـاب حـديث حسـن صـحيح، وقـال:  ٣٥١٣رقم  ٥/٤١٦ب) با ٨٥الدعوات (

وإسـحاق بـن راهويـه فـي المسـند ، ٣٨٥٠رقم  ٢/١٢٦٥الدعاء بالعفو والعافية باب الدعاء 

مـــا والنســـائي فــي عمـــل اليــوم والليلـــة بــاب ، ١٣٦٢رقــم  ٣/٧٤٩، و١٣٦١رقــم  ٣/٧٤٨

برانـــي فـــي الـــدعاء بـــاب والط، ٨٧٤، ٨٧٣، ٨٧٢رقـــم  ١/٤٩٩يقـــول إذا وافـــق ليلـــة القـــدر 

والحاكم في المستدرك كتاب ، ٩١٦رقم  ١/٢٨٥الدعاء يف الليلة اليت يبتغى فيها ليلة القدر 

وأقــــره إســـناده صــــحيح رجالــــه ثقـــات رجــــال الشــــيخني، وقــــال:  ١٩٤٢رقــــم  ١/٧١٢الـــدعاء 

  .١٩١ص الذهبي، وصححه النووي في األذكار 



 
  

 

 } ٨١٤     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

َهــــُؤالِء  َلقََّنــــِين َرُســــوُل اِهللا  َعــــْن َعِلــــيِّ بْــــِن َأبِــــي طَالِــــٍب، قَــــاَل:مــــا جــــاء  -

ٌة أَْن أَقُـــوَهلُنَّ: " َال إِلَـــَه ِإال اهللاُ اْلَكـــرُِمي اْحلَِلـــيُم، اْلَكِلَمـــاِت َوأََمـــَرِين   ِإْن نـَـــَزَل ِيب َكـــْرٌب أَْو ِشـــدَّ

  .)١( ُسْبَحانَُه، َوتـََباَرَك اهللاُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َواحلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني "

، وََكفِّـي بـَــْنيَ َمـِين َرُســوُل اللَّـِه َعلَّ  يـَُقـوُل:أنـه كــان  َمْســُعوٍد،  وعـن ابـن -

التَِّحيَّــاُت لِلَّــِه، َوالصَّــَلَواُت َوالطَّيَِّبــاُت، «َكفَّْيــِه، التََّشــهَُّد، َكَمــا يـَُعلُِّمــِين السُّــورََة ِمــَن الُقــْرآِن: 

ــَالُم َعلَ  ــَالُم َعَلْيــَك أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ َوَرْمحَــُة اللَّــِه َوبـَرََكاتُــُه، السَّ ــاحلَِِني، السَّ ــاِد اللَّــِه الصَّ َنــا َوَعَلــى ِعَب يـْ

ـــُدُه َوَرُســـولُهُ  ـــًدا َعْب َـــَه ِإالَّ اللَّـــُه، َوَأْشـــَهُد أَنَّ ُحمَمَّ ـــا » َأْشـــَهُد أَْن الَ إِل ـــا، فـََلمَّ َن َوُهـــَو بـَـــْنيَ َظْهرَانـَيـْ

  .)٢( " َعَلى النَِّيبِّ  -يـَْعِين  -قُِبَض قـُْلَنا: السََّالُم 

، َقـــاَل: ِن اْلَحَســـنِ وعـــ - َكِلَمـــاٍت أَقُـــوُهلُنَّ ِيف  َعلََّمـــِين َرُســـوُل اِهللا  بْـــِن َعِلـــيٍّ

قـُُنوِت اْلَوْتِر: " اللُهمَّ اْهِدِين ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعـاِفِين فِـيَمْن َعافـَْيـَت، َوتـَـَولَِّين فِـيَمْن تـََولَّْيـَت، 

                                           
، ٧٠١رقم  ٢/١٠٩واللفظ له، وفي  ٧٢٦رقم  ٢/١٣٠يف املسند  أحمدأخرجه:  صحيح )١(

والنســـائي فـــي ، ٤٦٩رقـــم  ٢/١١٥والبـــزار ، ١١٢٤رقـــم  ٢/٦٥٩وفـــي فضـــائل الصـــحابة 

ــــاب  ، ٦٣١، ٦٣٠رقــــم  ١/٤٠٦مــــا يقــــول عنــــد الكــــرب إذا نــــزل بــــه عمــــل اليــــوم والليلــــة ب

والحـــاكم  ، ١٠١١رقــم  ١/٣٠٩الـــدعاء عنــد الكــرب والشــدائد والطبرانــي فــي الــدعاء بــاب 

هــذا حــديث صــحيح وقــال:  ١٨٧٣رقــم  ١/٦٨٨اء والتكبــري والتهليــل والتســبيح الــدعكتــاب 

وصـحح ابـن حجـر هـذا الحـديث فـي الفتوحـات الربانيـة البـن على شـرط مسـلم ومل خيرجـاه، 

  . ٧/٤عالن 

، واللفـــظ لـــه٦٢٦٥رقـــم  ٨/٥٩األخـــذ باليـــدين بـــاب االســـتئذان أخرجـــه: البخـــاري كتـــاب  )٢(

  .٤٠٢رقم  ١/٣٠٢يف الصالة التشهد باب الصالة ومسلم كتاب 

ــَالُم َعَلْيـَك أَيـَُّهــا "  :أَنـَُّهـْم َكــانُوا يـَُقولُـونَ : الظــاهر: ١١/٥٦قـال ابــن حجـر فــي فــتح البـاري  - السَّ

ــا َمــاَت النَّــِيبُّ  ،ِبَكــاِف اخلِْطَــاِب ِيف َحَيــاِة النَّــِيبِّ " النَّــِيبُّ   َوذََكــُروُه بَِلْفــظِ ، تـَرَُكــوا اخلِْطَــاَب  فـََلمَّ

" يـَْعــِين َعلَــى النَّـــِيبِّ  :"َوَأمَّـــا قـَْولُــُه ِفــي آِخــرِهِ " ، َعلَــى النَّــِيبِّ  السَّــَالمُ "  :َفَصــاُروا يـَُقولُــونَ ، اْلَغْيبَــِة 

  .يـَْعِين ُهَو اْلُبَخارِيّ  :فَاْلَقاِئلُ 



 
  

 

 } ٨١٥     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، فَِإنَّــَك تـَْقِضــي َوال يـُْقَضــى َعَلْيــَك، ِإنَّــُه َال َوبَــارِْك ِيل ِفيَمــا أَْعطَْيــَت، َوِقــِين َشــرَّ َمــا َقَضــْيتَ 

  .)١( يَِذلُّ َمْن َوالَْيَت تـََبارَْكَت رَبـََّنا َوتـََعالَْيَت "

ــن فيهــا النــيب  بعــض أصــحابه بعــض األدعيــة  فهــذه األحاديــث وغريهــا قــد لقَّ

  .معينةاليت يقولو�ا يف أوقات وأحوال 

  قــوالً أمــام النبــي : أن يقــول الصــحابي الرابعــةالصــورة  يعجبــه  الثــم

 ،يلقِّن النبي ف  ًومثال ذلك: يكون خيراً لهآخر  هذا الصحابي قوال  

، فَعثـَــَرْت  يبِّ ، قــال: كنــُت رديــَف النَّــن رَجــلٍ عــ عــن أبــي الَملــيحمــا جــاء  -

 لــكفإنـَّك إذا قلــت ذ ؛: تَعِـَس الشــيطانُ لْ ُقــال تَـ  يطاُن، فقـال: "الشَّــ سَ عِـ: تَ دابتُـه، فقلــتُ 

ــَت لْ ، ويقــول: بقــوَّيت، ولكــن قُــتعــاَظَم حــّىت يكــوَن مثــَل البيــتِ  : باســِم اهللا، فإنَّــك إذا قْل

عـن قولـه: " تعـس  فقـد �ـاه رسـول اهللا  . )٢( ذلك تصاَغَر حىت يكوَن مثَل الـذباب"

  الشيطان " مث لقَّنه بقوله: " ولكن قل: بسم اهللا ".

                                           
الـوتر واللفظ له، وأبوداود كتـاب  ١٧١٨رقم  ٣/٢٤٥صحيح أخرجه: أحمد في المسند  )١(

ما جاء يف القنوت يف باب الوتر والترمذي كتاب ، ١٤٢٥رقم  ٢/٥٦٣نوت يف الوتر القباب 

والنســائي  هــذا حــديث حســن ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه، وقــال:  ٤٦٤رقــم  ١/٥٨٧الــوتر 

، ١٧٤٦رقــم  ٣/٢٤٨وفــي ، ١٧٤٥رقــم  ٣/٢٤٨الــدعاء يف الــوتر= بــاب قيــام الليــل كتــاب 

ـــن ماجـــه كتـــاب  ـــاب إقامـــة الصـــالة واب ، ١١٧٨رقـــم  ١/٣٧٢جـــاء يف القنـــوت يف الـــوتر مـــا ب

 ٣/١٨٨ مـن فضـائل احلسـن بـن علـي باب معرفة الصحابة والحاكم في المستدرك كتاب 

  هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، وحذفه الذهيب من التلخيص.وقال:  ٤٨٠٠رقم 

سـند يف امل وأحمـد ،واللفظ له ٩٨٢٤رقم  ٧/٣٣٥األدب كتاب  أبوداود: أخرجه صحيح )٢(

 والنسائي، ١٠٦٨رقم  ٢/٣٠٦يف اآلحاد واملثاين  وابن أبي عاصم، ٢٠٥٩١رقم  ٣٤/١٩٨

يف الــدعاء  والطبرانـي، ٥٥٥رقـم  ١/٣٧٣مـا يقــول إذا عثـرت دابـة بـاب يف عمـل اليـوم والليلـة 

  .٢٠١٠رقم  ١/٥٥٨



 
  

 

 } ٨١٦     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

فـَُقْلـُت: َعَلْيـَك السَّـَالُم فـََقـاَل:  أَتـَْيُت النَِّيبَّ  ": َعْن َجاِبِر ْبِن ُسَليٍم، قَالَ و  -

ـــَالُم َعَلْيــَك َوذََكـــَر ِقصَّــًة َطِويلَـــةً  فقــد �ـــاه  )١("  الَ تـَُقــْل: َعَلْيـــَك السَّــَالُم، َوَلِكـــْن قُــْل: السَّ

ــَالمُ  عــن قولــه: " رســول اهللا  : السَّــَالُم َوَلِكــْن قُــلْ " مبتــدئاً، مث لقَّنــه بقولــه:  َعَلْيــَك السَّ

  ". َعَلْيكَ 

َنا َخْلــَف النَّــِيبِّ   قَــاَل َعْبــُد اللَّــِه:و  - ــَالُم َعَلــى ِجْربِيــَل ُكنَّــا ِإَذا َصــلَّيـْ ، قـُْلنَــا: السَّ

َنــا َرُســوُل اللَّــِه  ــَالُم َعَلــى فُــَالٍن َوفُــَالٍن، فَاْلتَـَفــَت إِلَيـْ فـََقــاَل: " ِإنَّ اللَّــَه ُهــَو َوِميَكائِيــَل السَّ

ُم، فَـِإَذا َصـلَّى َأَحـدُُكْم، فـَْليَـُقـْل: التَِّحيَّـاُت لِلَّـِه َوالصَّـَلَواُت َوالطَّيِّبَـاُت، السَّـَالُم َعَلْيـَك السَّالَ 

َنــــا َوَعَلــــى ِعَبــــاِد اللَّــــِه الصَّــــاحلَِِني، فَــــِإنَُّكمْ  ــــَالُم َعَليـْ ِإَذا  أَيـَُّهــــا النَّــــِيبُّ َوَرْمحَــــُة اللَّــــِه َوبـَرََكاتُــــُه، السَّ

َــــَه ِإالَّ اللَّــــُه قـُْلتُ  ــــَماِء َواَألْرِض، َأْشــــَهُد أَْن الَ إِل ــــٍد لِلَّــــِه َصــــاِلٍح ِيف السَّ ُموَهــــا َأَصــــاَبْت ُكــــلَّ َعْب

     .)٢(َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه "

  

ــَىن َرُجــٌل َعــْن َعْبــِد الــرَّْحَمِن بْــِن َأِبــي َبْكــَرَة، َعــْن َأبِيــِه، َقــاَل: و  - َعَلــى َرُجــٍل أَثـْ

ِمـرَارًا، ُمثَّ » َويـْلَـَك َقطَْعـَت ُعنُـَق َصـاِحِبَك، َقطَْعـَت ُعنُـَق َصـاِحِبكَ «، فـََقـاَل: ِعْنَد النَِّيبِّ 

                                           
ك السـالم مـا جـاء يف كراهيـة أن يقـول عليـبـاب االسـتئذان واألدب كتـاب  الترمـذيأخرجه:  صحيح )١(

بـاب األدب كتـاب  وأبـوداودحـديث حسـن صـحيح، وقـال:  واللفظ له ٢٧٢٢رقم  ٤/٣٦٩مبتدئاَ 

يف  وأحمـــدمطـــوالً،  ٧٩٢رقـــم  ٢/٢٩٣يف املســـند  وابـــن أبـــي شـــيبةكراهيـــة أن يقـــول عليـــك الســـالم، 

يف كراهيـــة قـــول مـــن قـــال فصـــل يف شـــعب اإلميـــان  والبيهقـــيمطـــوالً،  ١٥٩٥٥رقـــم  ٢٥/٣٠٩املســـند 

  .٨٤٩٣رقم  ١١/٢٤٨ًء: عليك السالم ابتدا

، واللفـــظ لـــه ٨٣١رقـــم  ١/١٦٦التشـــهد يف اآلخـــرة بـــاب األذان أخرجـــه: البخـــاري كتـــاب  )٢(

  .٤٠٢رقم  ١/٣٠١التشهد يف الصالة باب الصالة ومسلم كتاب 



 
  

 

 } ٨١٧     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ــَة، فـَْليَـُقــْل َأْحِســُب ُفالَنًــا، َواللَّــُه َحِســيُبُه، َوالَ «قَــاَل:  ــْنُكْم َماِدًحــا َأَخــاُه الَ َحمَاَل َمــْن َكــاَن ِم

  .)١( »للَِّه َأَحًدا َأْحِسُبُه َكَذا وََكَذا، ِإْن َكاَن يـَْعَلُم َذِلَك ِمْنهُ أُزَكِّي َعَلى ا

أصـحابه بعـض األقـوال الـيت يرتضـيها بعـد ه األحاديث يف هذ فقد لقَّن النيب 

  .ال تروق له  ألقوال صدرت عنهم �يه 

  

  عنه عنه   بالرجوعبالرجوع  تلقين المقر في الحدِّ تلقين المقر في الحدِّ   ::األمر الثانياألمر الثاني  

اً للنبـي  أصابرَّ من يُق: أن ومعنى ذلك  فيلقنـه النبـي  لـه،بإتيانـه  حـدَّ

  للرجوع عن اعترافه درءاً للحد، ومثال ذلك:

ُهَمـا، قَـاَل: َلمَّـا أَتَـى َمـاِعُز بْـُن َمالِــٍك  َعـِن ابْـِن َعبَّـاسٍ مـا جـاء   - َرِضـَي اللَّـُه َعنـْ

الَ يَـــا َرُســـوَل اللَّـــِه،  قَـــاَل:»  ْو َنظَـــْرتَ َلَعلَّـــَك قـَبـَّْلـــَت، أَْو َغَمـــْزَت، أَ  «قَـــاَل لَـــُه:  النَّـــِيبَّ 

هِ  : نعم، قَالَ  - َال َيْكِين  -». أَِنْكتَـَها«قَاَل:    .)٢("  َفِعْنَد َذِلَك أََمَر ِبَرمجِْ

، ومـــا جـــاء عـــن - ـــَرَف أَنَّ النَّـــِيبَّ  َأبِـــي أَُميَّـــَة اْلَمْخُزوِمـــيِّ ، ُأِيتَ بِِلـــصٍّ قَـــِد اْعتَـ

، قَــاَل: بـََلــى، » َمــا ِإَخالُــَك َســَرْقتَ  : «وَجــْد َمَعــُه َمَتــاٌع، فـََقــاَل َرُســوُل اللَّــِه اْعِرتَافًــا وََملْ يُ 

                                           
 ٢٦٦٢رقـــم  ٣/١٧٦إذا زكـــى رجـــل رجـــًال كفـــاه بـــاب الشـــهادات أخرجـــه: البخـــاري كتـــاب  )١(

 ٤/٢٢٩٦النهـي عـن املـدح إذا كـان فيـه إفـراط بـاب  الزهـد والرقـائقكتـاب واللفظ لـه، ومسـلم  

  .٣٠٠٠رقم 

رقــم  ٨/١٦٧هــل يقـول اإلمـام للمقـر لعلــك ملسـت أو غمـزت بـاب احلـدود أخرجـه: البخـاري كتــاب  )٢(

وأحمـد ، ٤٤٢٥رقـم  ٦/٤٧٦رجم مـاعز بـن مالـك باب احلدود واللفظ له، وأبوداود كتاب  ٦٨٢٤

  .٥٧١رقم  ١/١٩٩وعبد بن حميد ، ٢٤٣٣رقم  ٤/٢٥٣وفي ، ٢١٢٩ رقم ٤/٣٢في المسند 



 
  

 

 } ٨١٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

» اْسـتَـْغِفِر اللَّـَه َوتُـْب إِلَْيـهِ «فََأَعاَد َعَلْيِه َمرَّتـَْنيِ أَْو َثَالثًا، فََأَمَر بِِه فـَُقِطَع، َوِجـيَء بِـِه، فـََقـاَل: 

  .)١("  َثَالثًا» اللَُّهمَّ ُتْب َعَلْيهِ «تُوُب إِلَْيِه، فـََقاَل: فـََقاَل: َأْستَـْغِفُر اللََّه َوأَ 

  رجوع عنه منها:في الحد بالفي تلقين المقر آثار  وقد ورد عن الصحابة  -

ْرَداِء مــا جــاء  - ــي الــدَّ ــاُل َهلـَـا: َســَالَمُة ،  ،َعــْن َأِب ــاْمرَأٍَة َســَرَقْت يـَُق أَنَّــُه ُأِيتَ ِب

َها«َسَالَمُة ، َأَسَرْقِت؟ ُقوِيل: َال " ، قَاَلْت: َال ،  فـََقاَل َهلَا: " يَا   .)٢( »َفَدرَأَ َعنـْ

                                           
ـــوداود كتـــاب  )١( ـــاب احلـــدود أخرجـــه: أب ـــه ٤٣٨٠ رقـــم ٦/٤٣٣التلقـــني يف احلـــد ب ، واللفـــظ ل

وابـــن ماجـــه كتـــاب ، ٤٨٧٧رقـــم  ٨/٦٧تلقـــني الســـارق بـــاب قطـــع الســـارق والنســـائي كتـــاب 

ــــاب احلــــدود  رقــــم  ٣٧/١٨٤ســــند وأحمــــد فــــي الم، ٢٥٩٧رقــــم  ٢/٨٦٦تلقــــني الســــارق ب

والطبرانـي ،  ٢٣٤٩رقـم  ٣/١٤٨٣املعـرتف بالسـرقة باب احلـدود والدارمي كتاب ، ٢٢٥٠٨

فيــه والحـديث : " ٤/٧٦قــال الزيلعـي فـي نصــب الرايـة: ، ٩٠٥رقـم  ٢٢/٣٦٠فـي الكبيـر 

فــإن أبــا املنــذر هــذا جمهــول، مل يــرو عنــه إال إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة، قالــه  ؛ضــعف

لكن للحديث شاهد بإسناد صحيح يرتقي به إلى الحسن لغيره من حـديث أبـي  "، املنـذري

فـََقــاَل َمــا  ،فـََقــاُلوا: يـَـا َرُســوَل اِهللا ، ِإنَّ َهــَذا َســَرقَ  قَــاَل: " ُأِيتَ ِبَســارٍِق ِإَىل النَّــِيبِّ  أنــه هريــرة 

اْذَهبُـوا بِـِه فَـاْقَطُعوُه ُمثَّ اْحِسـُموُه ُمثَّ ائْـتُـوِين  :فـََقاَل السَّارُِق: بـَلَـى يَـا َرُسـوَل اِهللا ، قَـالَ ، ِإَخاُلُه َسَرَق 

فـََقـاَل: تـُْبـُت ِإَىل ، تُـْب ِإَىل اِهللا َعـزَّ َوَجـلَّ  :فـََقـالَ ، قَاَل: َفُذِهَب ِبِه فـَُقِطَع ُمثَّ ُحِسَم ُمثَّ ُأِيتَ ِبِه ،ِبِه 

والطحــاوي فــي شــرح ، ٨٢٥٩رقــم  ١٥/٤٦أخرجــه البــزار و  تَــاَب اهللاُ َعَلْيــَك " :اِهللا ، فـََقــالَ 

 ٤٩٧٤رقـــم  ٣/١٦٨اإلقـــرار بالســـرقة الـــيت توجـــب القطـــع بـــاب احلـــدود معـــاني اآلثـــار كتـــاب 

هـذا حـديث وقـال:  ٨١٥٠رقـم  ٤/٤٢٢احلـدود والحاكم في المستدرك كتـاب ، واللفظ له

والبيهقي فـي السـنن الكبـرى كتـاب صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه وسكت عنه الذهيب، 

قــال ابــن الملقــن فــي البــدر ، ١٧٢٧٥رقــم  ٨/٤٧٩مــا جــاء يف اإلقــرار بالســرقة بــاب ة الســرق

   ". هذا احلديث صحيح رواه الدارقطين واحلاكم: " ٨/٦٧٤المنير 

واللفــظ لــه،  ١٨٩٢٢رقــم  ١٠/٢٢٥ســرت املســلم بــاب اللقطــة أخرجــه: عبــد الــرازق كتــاب  )٢(

ل يـــؤتى بـــه فيقـــال أســـرقت؟ قـــل: ال يف الرجـــبـــاب احلـــدود كتـــاب يف املصـــنف  وابـــن أبـــي شـــيبة

  .٢٨٥٧٤رقم  ٥/٥١٩



 
  

 

 } ٨١٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

أَنَُّه ُأِيتَ بِاْمرَأٍَة َسَرَقْت َمجًَال ، فـََقـاَل: " َأَسـَرْقِت؟ قُـوِيل: َال : َعْن َأِبي َمْسُعودٍ و  -

")١(.  

طَّــــاِب ِبَرُجــــٍل َفَســــأََلُه: " ُأِيتَ ُعَمــــُر بْــــُن اخلَْ  َعــــْن ِعْكرَِمــــَة بْــــِن َخالِــــٍد ، قَــــاَل:و  -

  .)٢( »فـَتَـرََكُه وََملْ يـَْقطَْعهُ «فـََقاَل: َال ، » ، َال «َأَسَرْقَت؟ ُقْل: 

  

ألنـه أمرنـا ؛ احتيـاالً للـدرء  كـان التلقـني منـه : " قال اإلمـام النـووي: فائدة

  .)٣( "ادرءوا الحدود ما استطعتم: " به بقوله 

  

                                           
واللفــظ لــه،  ١٨٩٢١رقــم  ١٠/٢٢٤ســرت املســلم بــاب اللقطــة أخرجــه: عبــد الــرازق كتــاب  )١(

يف الرجـــل يـــؤتى بـــه فيقـــال أســـرقت؟ قـــل: ال بـــاب احلـــدود كتـــاب يف املصـــنف  وابـــن أبـــي شـــيبة

  .٢٨٥٧٥رقم  ٥/٥١٩

واللفــظ لــه،  ١٨٩٢٠رقــم  ١٠/٢٢٤ســرت املســلم بــاب اللقطــة أخرجــه: عبــد الــرازق كتــاب  )٢(

يف الرجـــل يـــؤتى بـــه فيقـــال أســـرقت؟ قـــل: ال بـــاب احلـــدود كتـــاب يف املصـــنف  وابـــن أبـــي شـــيبة

  .٢٨٥٧٩رقم  ٥/٥٢٠

، ١٤٢٤رقــم  ٣/٨٥مــا جــاء يف درء احلــدود بــاب احلــدود ضــعيف أخرجــه: الترمــذي كتــاب  )٣(

ـــديات وغـــريه والـــدارقطني فـــي الســـنن كتـــاب  والحـــاكم فـــي ، ٣٠٩٧رقـــم  ٤/٦٢احلـــدود وال

ــــاب  هــــذا حــــديث صــــحيح اإلســــناد ومل وقــــال:  ٨١٦٣رقــــم  ٤/٤٢٦احلــــدود المســــتدرك كت

رقـم  ٨/٤١٣مـا جـاء يف درء احلـدود باب احلدود والبيهقي في السنن الكبرى كتاب خيرجاه، 

ــة ، ١٧٠٥٧ هــذا حــديث ال نعرفــه  قــال الترمــذي:"  :٣/٣٠٩قــال الزيلعــي فــي نصــب الراي

مـن حـديث حممــد بـن ربيعـة عــن يزيـد بـن زيــاد الدمشـقي عـن الزهــري، ويزيـد بـن زيــاد  مرفوعـا إال

ضــعيف يف احلــديث، ورواه وكيــع عــن يزيــد بــن زيــاد، ومل يرفعــه، وهــو أصــح، مث أخرجــه عــن وكيــع 

صـــحيح اإلســـناد، ومل  ورواه الحـــاكم فـــي "المســـتدرك"، وقـــال:عـــن يزيـــد بـــه موقوفـــا، انتهـــى. 

  ". : يزيد بن زياد، قال فيه النسائي: مرتوكفقال"خمتصره"، خيرجاه، وتعقبه الذهيب يف 



 
  

 

 } ٨٢٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

   ر قول: " ال إله إال اهللا "ر قول: " ال إله إال اهللا "المحتضَ المحتضَ األمر الثالث: تلقين األمر الثالث: تلقين::      

قـول: " ال إلـه إال اهللا "  َمـْن حضـره المـوتأن يلقِّن الحاضر : ومعنى ذلك

  وقد ورد ذلك في السنة النبوية المطهرة، والدليل على ذلك:

َلقُِّنــوا  : «قَــاَل َرُســوُل اِهللا  :قــال،  َســِعيٍد اْلُخــْدِريِّ أبــي مــا جــاء عــن  -

  .)١( » ِإالَّ اهللاُ َمْوتَاُكْم َال إَِلَه 

  

                                           
، ٩١٦رقــــم  ٢/٦٣١تلقــــني املــــوتى " ال إلــــه إال اهللا " بــــاب اجلنــــائز أخرجــــه: مســــلم كتــــاب  )١(

مـا بـاب اجلنـائز والترمـذي كتـاب ، ٣١١٧رقـم  ٥/٣٦يف التلقني باب اجلنائز وأبوداود كتاب 

تلقـــني بـــاب اجلنــائز والنســـائي كتـــاب ، ٩٧٦م رقـــ ٢/٢٩٧جــاء يف تلقـــني املـــريض عنـــد املـــوت 

رقـم  ١/٤٦٤مـا جـاء يف تلقـني امليـت باب اجلنائز وابن ماجه كتاب ، ١٨٢٦رقم  ٤/٥امليت 

   .١٠٩٦رقم  ٢/٣٤٧وأبو يعلى ، ١٠٩٩٣رقم  ١٧/١٩وأحمد في المسند ، ١٤٤٥

  يه جمازًا.أي: َمن قـَُرَب من املوت، مساه باعتبار ما يؤول إل "وقوله: "َلقُنوا موتاكم

ـروه والمـرادمـن حضـره املـوت،  معنـاه :٢١٩/ ٦" قال النووي في "شرح مسـلم - ال إلـه " : ذَكِّ

" من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة، لتكون آخر كالمه كما يف احلديث "" إال اهللا

عليــه  وكرهــوا اإلكثــار،  وأجمــع العلمــاء علــى هــذا التلقــين، بهــذا التلقــين أمــر نــدب واألمــر

 :قـالوا، ويـتكلم مبـا ال يليـق ، فيكره ذلك بقلبه ، وشدة كربه  ،واملواالة لئال يضجر بضيق حاله

وإذا قاله مرة ال يكرر عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكـون آخـر كالمـه 

، ام حبقوقـه والقيـ، وإغمـاض عينيـه ، ويتضمن احلـديث احلضـور عنـد احملتضـر لتـذكريه وتأنيسـه ، 

   .وهذا جممع عليه

وأمـا مــوتى مـوتى املســلمني،  :والمــراد بموتـاكم: " ١/٤٦٦ وقـال الصـنعاني فــي سـبل السـالم -

وعلـــى ، علـــى عمـــه -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  -عرضـــه «فيعـــرض علـــيهم اإلســـالم كمـــا  :غيـــرهم

يث وكأنــه خــص فــي الحــد، »  فعــاده وعــرض عليــه اإلســالم فأســلم ؛الــذمي الــذي كــان خيدمــه

أل�م الذين يقبلون ذلك؛ وألن حضور أهـل اإلسـالم عنـدهم هـو األغلـب  موتى أهل اإلسالم؛

  ". خبالف الكفار فالغالب أنه ال حيضر موتاهم إال الكفار



 
  

 

 } ٨٢١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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 } ٨٢٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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صـــحة  مـــن شـــروط أصـــيلشـــرط  )١(الضـــبط  أنَّ علـــم اْحلَـــِدْيث مـــن املعـــروف يف 

ي مغفَّــالً  الــراو كــأن يكــون   ؛احلــديث يضــعِّفوأن اإلخــالل بــه ، اْحلَــِدْيث النبــوي الشــريف

،  يقبــل التلقــنيممــن ، أو يف روايــة احلــديثوالالمبــاالة كثــري اخلطــأ، أو معروفــاً بالتســاهل 

)، ومنها مـا يرجـع  أي من يقبل التلقني إىل امللقَّن (وهلذا التلقني أسباب؛ منها ما يرجع 

  .) أي من يلقِّن إىل امللقِّن (

  

  

  

                                           
 لكتابه إن حدث من حفظه، ضابطاً  متيقظا غري مغفل، حافظاً الراوي أن يكون هو:  الضبط )١(

مبا حييـل املعـىن إن روى  ط فيه مع ذلك أن يكون عاملاً من التبديل والتغيري إن حدث منه، ويشرت 

  .١/٣٥٣انظر: تدريب الراوي به.

  :نوعان والضبط

  وهو أن يثبت ما مسعه حبيث يتمكن من استحضاره مىت شاء. :درـط صــضب –أ 

وهو صيانته لديه منذ مسع فيه وصـححه إىل أن يـؤدي منـه. وقيـد بالتـام إشـارة  :وضبط كتاب -ب

  .١/٢٨، فتح املغيث ١/٦٩نزهة النظر انظر:  العليا يف ذلك. إىل الرتبة

ــيُـ و  ــراويرَ ْع ، بــأن يعتــرب حديثــه حبــديث الثقــات الضــابطني، فــإن وافقهــم يف روايــتهم يف ف ضــبط ال

، وإن كــان الغالــب علــى حديثــه اللفـظ، أو يف املعــىن، ولــو يف الغالــب، عرفنــا حينئــذ كونــه ضــابطاً 

ـــــاد ـــــذ خطـــــأه، وعـــــدم ضـــــبطه، ومل حيـــــتج حبديثـــــهاملخالفـــــة هلـــــم، وإن وافقهـــــم فن .             ر، عرفنـــــا حينئ

  .١/٣٣٥انظر: شرح التبصرة والتذكرة 



 
  

 

 } ٨٢٣     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

   :أسباب قبول الملقَّن التلقينأسباب قبول الملقَّن التلقينأوًال: أوًال  :":"  

    وهي:وهي:  قبول التلقينقبول التلقين  إلىإلىالراوي الراوي بب  تدفعتدفعأسباب كثيرة قد أسباب كثيرة قد هناك هناك 

، وذلــك بــأن يقــال لــه: حــدثك فــالن بكــذا فيمــا الغفلــة وســوء الحفــظ -١

 ، فيحـدث بـه علـى أنـه مـن حديثـه، وما ليس من حديثه، وهو ال يميزمن حديثه وه
)١(.    

  

    :األمثلة على ذلكومن 

كـة، ن بغـداد ثـم ممحمد بـن معاويـة بـن أعـين النيسـابوري أبـو علـي سـك -

ســألت أبــا  :بــن أبــي حــاتماوقــال  ،لــيس مبــتقن يف احلــديث تكلمــوا فيــه :الســاجي قــال

وكلمـا قيـل لـه إن هـذا مـن  ،كان شيخا صالحا إال أنه كلما لقن يلقـن :فقالزرعة عنه 

جييئــه الرجــل فيقــول لــه هــذا مــن حــديث يعلــى الــرازي وكنــت أنــت ، حــديثك حــدث بــه 

ابــن أبــي حـــاتم: قــال ، الروايــة عنــه وتــرك أبــو زرعــة ،مفيحــدث بهــا علــى التــوهمعــه 

روى أحاديــث منكــرة مل يتــابع عليهــا فتغــري حالــه عنــد أصــحاب  :فقــالوســألت أيب عنــه 

وقـال ، كان الرجل ثقة يف نفسـه إال أنـه كـان يغلـط يف األسـانيد  :وقال حرب، احلديث 

ن أصـله وكـان ما كتبـت عـن حممـد بـن معاويـة إال مـ :محمد بن إدريس وراق الحميدي

مــات مبكــة ســنة  :قــال مطــين،  " وكــان يحــدث حفظــا فلعلــه يغلــط، معروفــا بالطلــب 

    .)٢( هـ٢٢٩

                                           
   .١/٤٢٣انظر: حترير علوم احلديث للجديع  )١(

، تــاريخ اإلســالم ٢٦/٤٧٨، �ــذيب الكمــال ٨/١٠٣انظــر ترمجتــه كاملــة يف: اجلــرح والتعــديل  )٢(

   .١/١٥٧ضعفاء أليب زرعة ، ال٤٦٥ -٩/٤٦٤، �ذيب التهذيب ٥/٦٨٩



 
  

 

 } ٨٢٤     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

اعتمـــاد الـــراوي فـــي الحفـــظ علـــى الكتـــاب ثـــم التحـــديث مـــن غيـــره  -٢

  ألسباب:

  فيحدث من حفظه ظناً منه أنه حافظ لحديثه، فيحدث من حفظه ظناً منه أنه حافظ لحديثهالبصرالبصر  ههاألول: فقداألول: فقد ،..      

  :األمثلة على ذلكمن و 

وادي بـــن ثابـــت الســـلمي مـــوالهم أبـــو خالـــد الواســـطي  يزيـــد بـــن هـــارون بـــن -

كـــان يعــاب علـــى يزيــد حـــني ذهـــب  قــال أبـــو خيثمــة:أحــد األعـــالم احلفــاظ املشـــاهري، 

ــــأمر جاريتــــه  قــــال ، مــــن كتابــــه فتحفظــــهبصــــره رمبــــا إذا ســــئل عــــن حــــديث ال يعرفــــه في

، فَلِـَذِلَك َكـاَن يَـ ابنَكاَن َبَصُر يَزِيَد الخطيب: ْأُمُر َجارِيـَتَـُه بِتَـْلِقينِـِه َوَحيَْفـُظ َهاُروَن قَـْد ُكـفَّ

َها   .)١( ه ٢٠٦ مات سنة، َعنـْ

إســــحاق بــــن حممــــد بــــن إمساعيــــل بــــن عبــــد اهللا بــــن أيب فــــروة الفــــروي املــــدين  -

ولكن ذهـب بصـره فرمبـا لقـن وكتبـه  كان صدوقاً  " قال أبو حاتم: ،األموي موىل عثمان

مـــات ســـنة ، ســـاء حفظـــهصـــدوق كـــف ف: قـــال ابـــن حجـــر فـــي التقريـــبو  ،" صـــحيحة

  .)٢( هـ ٢٢٦

، اين األنبــاريثَ بــن ســعيد بــن ســهل بــن شــهريار اهلــروي أبــو حممــد احلــدَ  ســويد -

 :وقـــال يعقـــوب بـــن شـــيبة ،كـــان قـــد عمـــي فـــيلقن مــا لـــيس مـــن حديثـــه  :قــال البخـــاري

صــدوق إال  :وقــال صــالح بــن محمــد ،صــدوق مضــطرب احلفــظ وال ســيما بعــدما عمــي

رأيــت أبــا زرعــة  :وقــال البرذعــي ،ديــث لــيس مــن حديثــهأنــه كــان عمــي فكــان يلقــن أحا

                                           
، الكفايــة للخطيــب ٩/٢٩٥، اجلــرح والتعــديل ٨/٣٦٨انظــر ترمجتــه كاملــة يف: التــاريخ الكبــري  )١(

  ١١/٣٦٦، �ذيب التهذيب ٢/٣٩١، الكاشف ٢٥٨ص 

ــــــه كاملــــــة يف )٢( ــــــاريخ اإلســــــالم  ٢/٢٣٣اجلــــــرح والتعــــــديل : انظــــــر ترمجت ، الكاشــــــف ٥/٥٣١، ت

  . ١/٢٤٨، �ذيب التهذيب ١/١٩٨، امليزان ١/٤٣، من تكلم فيه وهو موثق ١/٢٣٨



 
  

 

 } ٨٢٥     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

وكنـت أتتبـع أصـوله ، أما كتبه فصحاح :قال؟ يش حاله إف :فقلت له ،يسىيء القول فيه

الحـاكم أبـو الخطيـب البغـدادي و وقـال ، فال فأما إذا حدث من حفظه ،كتب منهاأف

هــو بصــري فمــن مســع منــه و  ،فرمبــا لقــن مــا لــيس مــن حديثــه ،عمــي يف آخــر عمــره :أحمــد

كــان صــاحب حــديث وحفــظ، لكنــه  وقــال الــذهبي فــي الميــزان: ،فحديثــه عنــه حســن

، وهــو صــادق يف نفســه، صــحيح الكتــاب فرمبــا لقــن ممــا لــيس مــن حديثــه ؛عمــر وعمــى

     .)١( هـ ٢٤٠سنة  ماتقال البخاري: 

  الكتاب بضياع أو احتراق وغيرهالكتاب بضياع أو احتراق وغيره  ذهابذهاب: : الثانيالثاني  .  .  

ورحـل فيـه ، مـن كتـب احلـديث  -أي مـن الضـعفاء  –ومـنهم  :ابن حبانقال 

احتيج إليه كان حيدث من كتب الناس مـن غـري أن حيفظهـا   إال أن كتبه قد ذهبت، فلما

  .)٢(ه فيها كابن هليعة وذوي أو يكون له مساع ،كلها

  :ذلكعلى مثلة األومن 

ـــو عبـــد اهللا -  أصـــله مـــن  ،حممـــد بـــن جـــابر بـــن ســـيار بـــن طـــارق احلنفـــي اليمـــامي أب

قـــال ابـــن و ، قـــنلذهبـــت كتبـــه يف آخـــر عمـــره وســـاء حفظـــه وكـــان ي :محـــات أبـــوقـــال ، الكوفـــة

مـــات بعـــد ، وعمـــي فصـــار يلقـــن ،وخلـــط كثـــرياً  ،ذهبـــت كتبـــه فســـاء حفظـــه ،صـــدوقحجـــر: 

  .)٣(ومائة  السبعين

                                           
ـــاريخ بغـــداد : انظـــر ترمجتـــه كاملـــة يف )١( ـــاريخ اإلســـالم ١٢/٢٤٧، �ـــذيب الكمـــال ٩/٢٢٨ت ، ت

، �ــــذيب ٢/٢٤٨، امليــــزان ١/٢٥٥، مــــن تكلــــم فيــــه ١١/٤١٠، ســــري أعــــالم النــــبالء ٥/٨٣٦

   .٤/٢٧٣التهذيب 

  .٢/٧٣انظر ا�روحني البن حبان  )٢(

، ٢/١٦١، الكاشــف ٧/٢١٩، اجلــرح والتعــديل ١/٥٣التــاريخ الكبــري : ترمجتــه كاملــة يفانظــر  )٣(

  . ٩/٨٨، �ذيب التهذيب ١/٤٧١تقريب التهذيب 



 
  

 

 } ٨٢٦     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ــــن فرعــــان بــــن ربيعــــة بــــن ثوبــــان احلضــــرمي  عبــــد اهللا  - ــــة ب بــــن هليعــــة بــــن عقب

قــال الميمــوني عــن ، الفقيــه القاضــياألعــدويل ويقــال الغــافقي أبــو عبــد الــرمحن املصــري 

ني ومـات سـنة بـن هليعـة سـنة تسـع وسـتااحرتقـت كتـب  :أحمد عن إسـحاق بـن عيسـى

بـن هليعـة ااحرتقـت كتـب  :وقـال البخـاري عـن يحيـى بـن بكيـر، ثالث أو أربع وسـبعني

مل  :ولكنه قـال ،سنة سبعني ومائة وكذا قال حيىي بن عثمان بن صاحل السهمي عن أبيه

رأيـت مـع  :وقـال يحيـى بـن حسـان، يعها إمنا احـرتق بعـض مـا كـان يقـرأ عليـهحترتق جبم

مـا  :فقـالفجئـت إليـه  ،فنظـرت فـإذا لـيس هـو مـن حديثـه ،بن هليعةامسعوه من  قوم جزءً 

كـان   :وقـال ابـن قتيبـة ،يجيئوني بكتاب فيقولون هذا من حـديثك فأحـدثهم؟ أصنع 

وحكــى الســاجي عــن أحمــد بــن  ،ف بســبب ذلــكعِّ ُضــيقــرأ عليــه مــا لــيس مــن حديثــه فَ 

  :وقــال ابــن معــين ،أنــه إذا لقــن شــيئا حـدث بــهكــان ابـن هليعــة مــن الثقـات إال   :صـالح

كـان   :شاوقال ابـن خـر "، حدثنا  :"كان من شاء يقول له  ،كان ضعيفا ال حيتج حبديثه

فكـان مـن جـاء بشـيء قـرأه عليـه حتـى لـو وضـع أحـد  ،رقت كتبـهتاح ،يكتب حديثه

ـــه إ حـــديثاً  ـــهوجـــاء ب ـــرأه علي ـــه ق ـــال الخطيـــب ،لي فمـــن مث كثـــرت املنـــاكري يف روايتـــه  :ق

مل يقصــد الكــذب وإمنــا حــدث مــن حفظــه بعــد  :وقــال مســعود عــن الحــاكم ،لتســاهله

   .)١(هصدوق خلط بعد احرتاق كتبوقال ابن حجر: أ، احرتاق كتبه فأخط

ــَع: اللَّْيــث، وي - عقــوب حممــد بــن خــالد بــن هــالل، الّتميمــّي اإلســكندراّين. مسَِ

وقــال ابـــن ، يـــروي املنــاكري قــال ابــن يــونس: ،لقبــه أبــو عبـــد اهللا، وغريمهــا اإلســكندراين

حدثين حممد بن املنذر، قال: مسعت أمحد بن واضـح املصـري، يقـول: كـان حممـد حبان: 

 مفقـد ثقة، ومل يكن فيه اخـتالف حـىت ذهبـت كتبـه، صاحلاً  خالد اإلسكندراين رجالً  بن

إمساعيـل  موسى يف حياة ابن بكري، فدفع إليـه نسـخة ضـمام بـن علينا رجل يقال له: أبو

                                           
، �ــــذيب التهـــــذيب ١/٣١٩، تقريــــب التهــــذيب ١/٥٩٠الكاشــــف : انظــــر ترمجتــــه كاملــــة يف )١(

٥/٣٧٣ .  



 
  

 

 } ٨٢٧     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

�مــا،  ونســخة يعقــوب، فقــال: ألــيس قــد مسعــت النســختني؟ قــال: نعــم، قــال: فحــدثين

 قـال لـه:و ، فمـا زال بـه هـذا الرجـل حـىت خدعـه قـال:ذهبت كتيب وال أحدث به،  قال:

صـحيح، فحديثـه  هالنسخة واحدة، فحدث �ا، وكل من مسع منـه قـدميا قبـل ذهـاب كتبـ

  .)١( هـ ٢٣١سنة  توفي، ومن مسع منه بعد ذلك فحديثه ليس بذاك

   معه في بعض األماكن التي حدَّث فيهامعه في بعض األماكن التي حدَّث فيهاالثالث: عدم اصطحابه كتابه الثالث: عدم اصطحابه كتابه  .  .  

  :األمثلة على ذلكمن و 

ليــث، عــن عبــد اهللا بــن عبيــداهللا بــن أيب ال، عــن رواه حيــىي بــن بكــريحــديث   -

"  قــال:أنــه  ، عـن ســعيد بـن أيب ســعيد، عــن النـيب يــكمليكـة، عــن عبيـداهللا بــن أيب �َِ 

  .)٢( "بالقرآن  نَّ ليس منا من لم يتغَ 

                                           
، ا�ـروحني البـن ١/٤٤٣املصـري ، تـاريخ ابـن يـونس ٧/٢٤٥انظر ترمجته يف: اجلرح والتعديل  )١(

   .٣/٥٣٧، امليزان ٥/٩١٥، تاريخ اإلسالم ٢/٧٢حبان 

عـن أيب  ١٤٦٩رقـم  ٢/٥٩٥استحباب الرتتيل يف القـراءة باب الوتر أخرجه: أبوداود كتاب  )٢(

والطحــاوي فــي شــرح الوليــد الطيالســي، وقتيبــة بــن ســعيد، ويزيــد بــن خالــد بــن موهــب الرملــي، 

من طريق عبد  ١٣٠٥ورقم من طريق عبد اهللا بن صاحل،  ١٣٠٤رقم  ٣/٣٤٧مشكل اآلثار 

 ١٩٨رقم  ١/١٦٤والطيالسي اهللا بن عبد احلكم، وشعيب بن الليث مخستهم عن الليث به، 

  عن سعيد بن حسان عن ابن أيب مليكة به.

ا يقـول: قـال لنـا عبـد اهللا بـن صـاحل: قـال لنـ داً مسعت فْهـ :قال اإلمام الطحاوي عقب الحديث -

  الليث بالعراق يعين: يف هذا احلديث عن سعد بن أيب وقاص.

واخُتلِـف علـى الليـث يف ذكـر سـعد بـن  « : )٦٤٩رقـم ٤/٣٨٩" (قال الدارقطني في "العللو  -

= أيب وقــاص؛ فأمــا الغربــاء عــن الليــث فــرووه عنــه علــى الصَّــواب. وأمــا أهــل مصــر فــرووه وقــالوا: 

عـن  وقـال قتيبـة: ،ان سعد. ومنهم من قـال: عـن سـعيد، أو سـعدَعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب َسِعيٍد؛ ك=

  ». الليث، عن رجل؛ ومل ُيَسمِّ سعًدا وال غريه



 
  

 

 } ٨٢٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ورواه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي وغيره عـن الليـث، فجعلـه 

  عن سعد بن أبي وقاص، بدل سعيد بن أبي سعيد.

 نقِّــيف كتــاب الليــث يف أصــله: ســعيد بــن أيب ســعيد، ولكــن لُ قــال أبــو زرعــة: 

  .)١( " بالعراق عن سعد

يُفهم من كالم اإلمـام أيب زرعـة أن الليـث بـن سـعد ملـا ذهـب إىل العـراق  قلُت:

  مل يكن معه كتابه، فُلقِّن هذا فتلقَّنه.

  

   :في حديث النبي في حديث النبي   تساهلهتساهلهالرابع: الرابع  وعدم مباالته بالروايةوعدم مباالته بالرواية . .  

مــن كــان جييــب عــن كــل شــيء  -أي مــن الضــعفاء  –ومــنهم  :ابــن حبــانقــال 

فـإذا من حديثـه أو مـن غـري حديثـه، ال يبـايل أن يـتلقن مـا لقـن،  سواء كان ذلكيسأل، 

ــه: ، �ــم حــديثك حــدث بــه مــن غــري أن حيفــظ، فهــذا وأضــرابه ال حيــتج هــذا مــن قيــل ل

  .)٢( يعلمونال  أل�م يكذبون من حيث

  

  :األمثلة على ذلكمن و 

                                                                                                     
: حتسـني الصـوت، أحـُدهاهذا يتأول على وجوه:  :١/٢٩١" قال الخطابي في "معالم السننو  -

قاله  ثالث،وفيه وجه االستغناء بالقرآن عن غريه، وإليه ذهب سفيان بن عيينة،  والوجه الثاني:

إن  فقــال:ابــن األعــرايب صــاحُبنا، أخــربين إبــراهيم بــن فــراس قــال: ســألُت ابــن األعــرايب عــن هــذا، 

العرب كانت تتغىن بالركبان إذا ركبت اإلبل، وإذا جلست يف األفنية، وعلـى أكثـر أحواهلـا، فلمـا 

  رياهم مكان التغين بالركبان.أن يكون القرآُن ِهجِّ  نزل القرآن أحب النيب 

  .١/١٢٤انظر: العلل البن أيب حامت  )١(

  .٢/٦٨انظر: ا�روحني البن حبان  )٢(



 
  

 

 } ٨٢٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

قــال  وغريمهــا،ســامل وســعيد بــن جبــري  :يــروي عــن ،موســى بــن دينــار املكــي -

وقـــال ، جمهـــول :وقـــال الـــرازي، يكذبـــه كـــان حفـــص بـــن غيـــاثضـــعيف،  البخـــاري:

دخلـت علـى موسـى بــن  يقــول:مسعـت حيـىي القطـان  وقـال علــي:، ضـعيف :الـدراقطني

وقـال ، جمهـول وقال أبو حـاتم:، هنيده على شئ إال لقرِ ، فجعلت ال أُ دينار أنا وحفص

 فاسـتحق الــرتك، ل عنـه جييــب فيـهوكــل شـيء يسـأ، كـان مغفــال يلقـن فيـتلقن  :ابـن حبـان
)١(.  

  

 ،: كنا عند شـيخ أنـا وحفـص بـن غيـاثقال، القطان سعيد يحيى بنعن و  -

 -يعــين امتحانــاً  - بــن هــرم يكتــب عنــه، فجعــل حفــص يضــع لــه احلــديثاشــيخ إذا أبو فــ

حــدثتين عائشــة بنــت  فيقــول:عائشــة بكــذا،  حــدثتك عائشــة بــن طلحــة عــن يقــول:ف

وحــدثك القاســم بــن حممــد، عــن عائشــة بكــذا، : يقــول لــه ثــمطلحــة عــن عائشــة بكــذا، 

حـــدثك ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن  ويقـــول: حـــدثنا القاســـم عـــن عائشـــة بكـــذا، فيقـــول:

فلمـا فـرغ ضـرب حفـص ابـن عبـاس،  حـدثين سـعيد بـن جبـري عـن فيقول:عباس مبثلـه، 

ال، ولكــن هــذا   فقــال لــه حفــص: حتســدوين، فقــال: بيــده إلــى ألــواح جاريــة فمحاهــا،

يومـا: يـا أبـا سـعيد لعـل عنـدي ه من الرجل؟ فلم يسمه، فقلت ل فقلت ليحيي: كذب،

  .)٢(دينار هو موسى بن قال:عند هذا الشيخ وال أعرفه، 

  ه.ر عقل الراوي ( الملقَّن ) بسبب كبر سنِّ تغيُّ  -٣

                                           
، ٢/٢٣٧، ا�ـــروحني البـــن حبـــان ٨/١٤٢، اجلـــرح والتعـــديل ٧/٢٨٢انظـــر: التـــاريخ الكبـــري  )١(

، تــــــاريخ اإلســــــالم ٣/١٤٥الضــــــعفاء واملرتوكــــــون البــــــن اجلــــــوزي ، ٨/٦٠الكامــــــل البــــــن عــــــدي 

  ). ٤/٢٠٤، امليزان ٣/٩٨٥

   .٣٨٦ -١/٣٨٥، ميزان االعتدال ٢/٦٩انظر: ا�روحني البن حبان  )٢(



 
  

 

 } ٨٣٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

مجاعـــة ثقــــات اختلطـــوا يف أواخــــر  - أي مـــن الضــــعفاء  –ومــــنهم  :ابــــن حبـــانقـــال 

 يعقلـــوا [يعقلـــون] مـــا حيـــدثوا [حيـــدثون] فأجـــابوا فيمـــا ســـئلوا، وحـــدثوا مل يكونـــوا أعمـــارهم حـــىت

  .)١(الرتك يتميز، فاستحقوا لمكيف شاؤوا، فاختلط حديثهم الصحيح حبديثهم السقيم ف

  :األمثلة على ذلكمن و 

 ،رأى أنســاً  ،بــن أيب زيــاد القرشــي اهلــامشي أبــو عبــد اهللا مــوالهم الكــويف يزيــد -

 :وعنــــه ، بــــن احلــــارث بــــن نوفــــل وإبــــراهيم النخعــــي ومجاعــــةعبــــد اهللا مــــواله :وروى عــــن

 قال عبد اهللا بن أحمد عـن أبيـه: ،إمساعيل بن أيب خالد وهو من أقرانه وزائدة وآخـرون

جـــائز احلـــديث وكـــان  :وقـــال العجلـــي ،لـــيس باحلـــافظ وقـــال مـــرة:، لـــيس حديثـــه بـــذاك

وكــان  ،فظــه وتغــريكــان صــدوقا إال أنــه ملــا كــرب ســاء ح  :بــن حبــاناوقــال  ،بــآخره يلقــن

قـال و  ،فسماع مـن مسـع منـه قبـل التغـري صـحيح ،ن فوقعت املناكري يف حديثهقِّ ن ما لُ قَّ لَ يُـ 

وقـــال ، كـــان ثقـــة يف نفســـه إال أنـــه اخـــتلط يف آخـــر عمـــره فجـــاء بالعجائـــب  :بـــن ســـعدا

وقـال ابـن ، لُقِّـنن إذا قَّـلَ ويُـ  ،ضـعيف خيطـئ كثـرياً  ،ال خيرج عنه يف الصـحيح الدارقطني:

هــ  ١٣٧هــ وقيـل  ١٣٦سـنة  تـوفي ،ن وكـان شـيعياً ضعيف كرب فتغري وصار يـتلقَّ : حجر
)٢(.  

الســــلمي، ويقــــال: هشــــام بــــن عمــــار بــــن نصــــري بــــن ميســــرة، اإلمــــام أبــــو الوليــــد  - 

ــ،  ١٥٣ ســـنة ولـــد الظفـــري، الدمشـــقي،  مالـــك، وعبـــد الـــرمحن بـــن أيب الرجـــال روى عـــن:هــ

وقـال أبـو حـاتم، عـن ، كثـري مـن سـائر اآلفـاقوخلق   البخاري، وأبو داود وعنه:، وخلق كثري

                                           
   .٢/٦٨انظر: ا�روحني البن حبان  )١(

، ٢/٣٦٤، الثقــــات للعجلـــــي ٣/٨٣٤، الضـــــعفاء أليب زرعــــة ٨/٣٣٤التــــاريخ الكبــــري انظــــر:  )٢(

، سـؤاالت ٣/١٠٠، ا�روحني البن حبان ٩/٢٦٥، اجلرح والتعديل ١/١١١الضعفاء للنسائي 

  . ١١/٣٣٠، �ذيب التهذيب ١/٦٠١، تقريب التهذيب ١/٧٢لربقاين للدارقطين ا



 
  

 

 } ٨٣١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

صــدوق   وقــال الــدارقطني:، ال بــأس بــه وقــال النســائي، وغيــره:، كــيس كــيس  ابــن معــين:

ملـا كـرب هشـام  وقال أبـو حـاتم:كان قد اضطرب عليه حفظه،  وقال المروذي:، كبري احملل

ن أربـع حـدث هشـام بـأرجح مـ وقـال أبـو داود:، ، فكان كلمـا لقـن تلقـن، وهـو صـدوقتغري

ك يــدور علــى أحاديــث أيب مســهر، مائــة حــديث، لــيس هلــا أصــل، مســندة كلهــا. كــان فضــلَ 

ـــــــن عمـــــــار، وك ـــــــق يف اإلســـــــالم فتقـــــــاً وغـــــــريه يلقنهـــــــا هشـــــــام ب ـــــــت أخشـــــــى أن يفت وروى ، ن

وكــان  ،نكــان هشــام بــن عمــار يلقَّــ  بــن ســيار قــال:ااإلســماعيلي، عــن عبــد اهللا بــن محمــد 

صــدوق مقــرئ كــرب ابــن حجــر فــي التقريــب:  وقــال، كــل شــيء مــا كــان مــن حديثــهيلقــن  

  .)١(هـ٢٤٥يف آخر احملرم سنة  ماتفصار يتلقن، فحديثه القدمي أصح، 

ــن ) الــراوي ( علــى) أو ورَّاق أو ابــن  راوٍ ( إدخــال  -٤ مــا لــيس مــن الملقَّ

  .)٢( على أنه من حديثه ، وهو ال يعلم، ثم تلقينه إياهحديثه 

وراق  ن بـابن سـوء أوحِ مـن امـتُ  -ضـعفاء أي مـن ال -ومـنهم "  :ابـن حبـانقال 

ويقولـون احلديث، وقد أمن الشيخ ناحيتهم، فكانوا يقرؤون عليه،  سوء كانوا يضعون له

حــديثك، فيحــدث بــه، فالشــيح يف نفســه ثقــة، إال أنــه ال جيــوز االحتجــاج  هــذا مــن لــه:

  .)٣(خالط أخباره الصحيحة األحاديث املوضوعة ملاوال الرواية عنه  بأخباره

  :ومن األمثلة على ذلك

                                           
، ٩/٢٣٣، الثقـــات البــن حبـــان ٩/٦٦، اجلـــرح والتعــديل ٣/٩٤٧الضـــعفاء أليب زرعــة  انظــر: )١(

، امليــزان ١١/٤٢٠، ســري أعــالم النــبالء ٥/١٢٧٢، تــاريخ اإلســالم �٣٠/٢٤٢ــذيب الكمــال 

  .١/٤٢٦واكب النريات ، الك١/٥٣٧، تقريب التهذيب ٤/٣٠٢

اإلدخال: زيادة بعـض األحاديـث الـيت ليسـت مـن حـديث الشـيخ، مث تلقينهـا لـه علـى أ�ـا مـن  )٢(

  علمه بذلك.حديثه، دون 

  .١/٧٥ا�روحني البن حبان  انظر: )٣(



 
  

 

 } ٨٣٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

رزيـق احلنيفـي أبـو حممـد  ويقـالمرزوق  :ويقالحبيب بن أيب حبيب إبراهيم  -

أمحــد  :وعنــه، ومجاعــة عنــه وعــن أيب الغصــن ثابــت بــن قــيس روى ،املصــري كاتــب مالــك

مسعــت أيب وذكــر حبيبـــا  :قــال عبـــد اهللا بــن أحمـــد ،بــن األزهــر والربيــع اجليـــزي وغــريهم

كــان حبيــب يقــرأ علــى   :بــن معــيناوقــال  ،لــيس بثقــة :فقــاللــك الـذي كــان يقــرأ علــى ما

وكـان حيـىي بـن بكـري  :قـال يحيـى ةورقتـني ثالثـ )٢(بالناس يصـفح  )١(فُ رِ طْ مالك وكان خيَُ 

كــان إذا انتهــى إىل آخــر   :وقــال أيضــا، مــن مالــك بعــرض حبيــب وهــو شــر العــرض مســع

واألزدي  وقـال أبـو حـاتم ،وكان من أكذب النـاس :داودوقال أبو ، اقاور القراءة صفح أ

كان يدخل علـى الشـيوخ الثقـات مـا لـيس   :بن حباناوقال ، مرتوك احلديث والنسائي:

كــذاب يضــع احلــديث،    قــال الســاجي:و  ،أحاديثــه كلهــا موضــوعة :وقــال ،مــن حــديثهم

صــفح ورقتــني وأقــل وأكثــر، ال يقــرأ علــى مالــك يغالطــه،  كــان إذا قــرأ علــى مالــك للغربــاء

  .)٣(هـ  ٢١٨سنة  مات، فيحمل ذلك عنهفيرتك بعض حديثه 

  

جريــر بــن و  أبيــه يــروي عــن:، اســيؤَ يح الرُّ ِلــســفيان بــن وكيــع بــن اجلــراح بــن مَ  -

يتكلمـون فيــه  قـال البخـاري:، وخلـق الرتمـذي، وابـن ماجــه وعنـه:ومجاعـة،  عبـد احلميـد

أبــي وقـال ابـن ، ال يشـتغل بـه، كـان يــتهم وقــال أبـو زرعـة الــرازي:ا، ألشـياء لقنـوه إياهـ

ــه:اقــه، فإنــه أفســد حديثــه، أشــار عليــه أيب أن يغــري ورَّ  حــاتم: ال حتــدث إال مــن  وقــال ل

                                           
عـــروس أنـــه قـــرأ بســـرعة.   تـــاج الوالمـــراد: َأْســـرََع ِيف ِمْشـــَيِتِه،  َخْطـــَرَف الرَُّجـــُل:ُيَخطْـــِرف: مـــن  )١(

٢٣/٢٢٣.  

، واملراد: أنه كان يقـرأ أحـد وَصْفُح ُكلِّ شيٍء: َجانُِبهُ  ،وَصْفُح اِإلنسان: َجْنُبه ،: اجلَْنبُ الصَّْفحُ  )٢(

  .٢/٥١٢صفحات الكتاب ويرتك الباقي. لسان العرب 

، ٥/٢٩٠، تـاريخ اإلسـالم ٣/٣٦٣، إكمـال �ـذيب الكمـال ٥/٣٣٦انظر: �ذيب الكمـال  )٣(

   .٢/١٨١، �ذيب التهذيب ١/٤٥٢، امليزان ١/١٤٦، املغين يف الضعفاء ١/٣٠٨الكاشف 



 
  

 

 } ٨٣٣     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

وقــال أبــو حــاتم ، متــادى، وحــدث بأحاديــث أدخلــت عليــه مث، فقــال: ســأفعل ،أصــولك

بن وكيع شيخا فاضـال، صـدوقا، إال أنـه ابتلـي بـوراق سـوء، كـان اكان سفيان   بن حبان:

فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل له بعد ذلـك يف أشـياء  ،يدخل عليه احلديث، وكان يثق به

يروي عنـه، ومسعتـه  وكان ابن خزيمة، منها، فلم يرجع، فمن أجل إصراره، استحق الرتك

مـــن  حـــدثنا بعـــض مـــن أمســـكنا عـــن ذكـــره، وهـــو مـــن الضـــرب الـــذي إن لـــو خـــرَّ  يقـــول:

فســدوه، ولكــن أ الســماء فتخطفــه الطــري، أحــب إليــه مــن أن يكــذب علــى رســول اهللا 

كـان إذا لُقِّـن وقـال ابـن عـدي:  ،وما كان ابن خزمية حيدث عنه إال باحلرف بعد احلـرف

  .)١(هـ٢٤٧يف ربيع اآلخر، سنة  توفيتلقَّن، 

  

أيب إسـحاق السـبيعي  :روى عـن ،قيس بن الربيع األسدي أبو حممد الكـويف -

عفــان يــروي  كــان :قــال أبــو حــاتم ،ووكيــع وآخــرون :وعنــه، واملقــدام بــن شــريح وطائفــة

 :وقـال البخـاري، روى أحاديـث منكـرة :وقال حرب عن أحمـد، عن قيس ويتكلم فيه

 :يقـولبـن معـني امسعـت : وقـال اآلجـري عـن أبـي داود، كـان وكيـع يضـعفه  :قال علـي

بـن منـري عـن قـيس بـن الربيـع اسـألت  :وقال جعفـر بـن أبـان الحـافظ، قيس ليس بشـيء

وظنــوا أن ، احلـديث يف كتبـه فـأنكروا حديثـه ابنظـر أصـح ،بـن هـو آفتـهاكـان لـه   :فقـال

كــان ابنــه يأخــذ ؛  ل ابنــهبَــيت قــيس مـن قِ إمنــا أُ  :وقــال أبــو داود الطيالســي ،هــاابنـه قــد غريَّ 

 وقــال العجلــي:، وال يعــرف الشــيخ ذلــك ،كتــاب قــيس  جِ رَ حــديث النــاس فيــدخلها يف فـُــ

إن ابنـه أفسـد  :قـالوي، وكان معروفـا باحلـديث صـدوقا، وكان شعبة يروى عنه، فونهيضعِّ 

ت أخبار قيس بن الربيـع رب قد سابن حبان: قال و ، فرتك الناس حديثه بآخره،عليه كتبه 

                                           
، الضــعفاء البــن ٤/٤٧٩، الكامـل ١/٣٥٩ا�ــروحني البـن حبــان ، ٤/٢٣١انظـر: اجلــرح والتعـديل  )١(

، ١/٢٦٩، املغـــــين يف الضـــــعفاء ١/٤٤٩، الكاشـــــف ١٢/١٥٢، ســـــري أعـــــالم النـــــبالء ٢/٤اجلـــــوزي 

  . �٤/١٢٤ذيب التهذيب 



 
  

 

 } ٨٣٤     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

فلمـا كــرب ، حيـث كـان شــابا فرأيتــه صـدوقا مأمونــا، مـن روايـة القــدماء واملتـأخرين وتتبعتهـا

فيجيــب فيــه ثقــة منـــه ، فكــان يــدخل عليــه احلـــديث ؛وامــتحن بــابن ســـوء، ســاء حفظــه

اســــــتحق جمانبتــــــه عنــــــد ، ومل يتميــــــز غلــــــب املنــــــاكري علــــــى صــــــحيح حديثــــــه فلمــــــا، بابنــــــه

كـــان ذلـــك مـــنهم ملـــا نظـــروا إىل ،  وحـــث عليـــه، فكـــل مـــن مدحـــه مـــن أئمتنـــا، االحتجـــاج

وكـل مـن وهـاه مـنهم فكـان ذلـك ملـا علمـوا ، األشياء املستقيمة اليت حدث �ا عن مساعه

كنــت أمســع النــاس   :قــال عفــانو  ،ممــا يف حديثــه مــن املنــاكري الــيت أدخــل عليــه ابنــه وغــريه

فجعــل ابنــه  ،أتينــاه فجلســنا إليــه، فلمــا قــدمنا الكوفــة، فلــم أدر مــا علتــه ،يــذكرون قيســا

ـــه، نـــهيلقِّ   :فيقـــول، ومغـــرية :فيقـــول رجـــل آخـــر، حصـــني :فيقـــول ،حصـــني :ويقـــول ل

  .)١( هـ ١٦٧مات سنة ، والشيباين :فيقول، والشيباين :فيقول آخر، ومغرية

  

ــن) قَّــن الــذي لَ علــو منزلــة  -٥ اشــتهاره بالتحــديث فُيهــاب وإمامتــه و (المَلقِّ

  مخالفته، ويجاريه في خطئه.

    :ومن األمثلة على ذلك

أيب عوانـــة وضَّـــاح بـــن عبـــد اهللا مـــع شـــعبة؛ وذلـــك أن اإلمـــام  مـــنمـــا حـــدث  -

  .شعبة كان خيطئ يف اسم خالد بن علقمة، ويسمِّيه: مالك بن ُعْرُفطة

  

                                           
، الضـــعفاء ٢/٢٢٠، الثقـــات للعجلـــي ٧/١٥٦، التـــاريخ الكبـــري ١/١٩٢ر: تـــاريخ ابـــن معـــني انظـــ )١(

، الضــعفاء البــن اجلـــوزي ٢/٢١٦، ا�ــروحني البـــن حبــان ٧/٩٦، اجلــرح والتعــديل ٣/٤٦٩للعقيلــي 

  .  ٨/٣٩١، �ذيب التهذيب ٣/٣٩٦، امليزان ٧/١٤٦، سري أعالم النبالء ٣/١٩



 
  

 

 } ٨٣٥     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، َعــْن َمالِــِك ْبــِن ْن حــديٍث َرَواُه أَبُــو َعَوانــةألُت َأِيب َعــســ: قــال ابــن أبــي حــاتم 

 ؟ )١( ....َعــِن اَألْوِعيَـــِة  ســـألُت النــيبَّ  قالــت:، َعــن عاِئَشــة؛ ُفطَــة، َعــْن َعْبــِد َخـــْريٍ ُعرْ 

: َخالِـُد بْـُن ة يـَُقـولُ َكاَن ُشْعبة ُخيِْطُئ ِيف اْسِم َخاِلِد ْبِن َعْلقمة، وََكاَن أَبُـو َعَوانـ  فـََقاَل َأِبي:

َـا َكـاَن: مالـَك بـَن ُعْرُفطَـة«، فـََقاَل ُشْعبة: َعْلقمة ؛ فلقَّنَـُه »  ملَْ يكْن ِخبَاِلِد ْبِن َعْلقمة؛ َوِإمنَّ

  .)٢(  الصََّواب، وتـََلقََّن َما قَاَل ُشْعبة، مل َجيُْسْر أن خيالَفهُ  اخلطَأ، وترك

  (الملقِّن). إحسان الظن بمن َلقَّن -٦

    :لة على ذلكومن األمث

                                           
) من طريق عبـد الواحـد بـن غيـاث، عـن أيب عوانـة، َعـْن ٧/٤٠٠( أخرجه اخلطيب يف "تارخيه" )١(

َخالِـِد بْــِن َعْلَقَمـَة، َعــْن عبــد خـري؛ قــال: ســألت عائشـة عــن اآلنيـة الــيت ينتبــذ فيهـا؟ فقالــت: �ــى 

زفَّت.
ُ
بَّاء واحلَْنَتم وامل   رسول اهللا (ص) عن الدُّ

َهااءبَّ الدُّ و  فتسرع الشدة يف الشراب، وحترمي االنتباذ يف َهِذِه  : القرع، واحدها ُدباءة، كانوا ينتبذون ِفيـْ

الظــروف َكــاَن يف صــدر اِإلْســَالم ُمثَّ نســخ، َوُهــَو املــذهب، وذهــب اإلمــام مالــك وأمحــد إىل بقــاء 

  .٢/٩٦التحرمي. النهاية 

َها فقيل متَ نْ الحَ و  َها إىل اْلَمِديـَْنة، ُمثَّ اتسع ِفيـْ للخزف كله : جرار مدهونة خضر كانت حتمل اخلمر ِفيـْ

َهـا ألجـل دهنهـا َها أل�ا تسرع الشـدة ِفيـْ َوِقْيـَل:  ،حنتم، واحدها حنتمة؛ وإمنا �ي عن االنتباذ ِفيـْ

ــــا مــــن عملهــــا. واألول أوجــــه. َه ــــدم والشــــعر فنهــــي َعنـْ                              أل�ــــا كانــــت تعمــــل مــــن طــــني يعجــــن بال

  .١/٤٤٨النهاية 

النهاية                    ِذْي طلي بالزفت، َوُهَو نوع من القار ُمثَّ انتبذ ِفْيِه. : ُهَو اإلناء الَّ تفَّ زَ المُ و 

٢/٣٠٤.  

  .  ٤/٤٥٤انظر: علل احلديث البن أيب حامت  )٢(



 
  

 

 } ٨٣٦     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

العـدين، عـن  حـديث رواه حممـد بـن أيب عمـر عـن ألبيـه ابن أبي حاتم ما سأله

ــابشــر  أَنَّــُه َكــاَن   ، عــن محــاد بــن ســلمة، عــن ثابــت، عــن أنــس، عــن النــيب  يِّ رِ بــن السَّ

  .)١("ْزَن َسْهالً اللَُّهمَّ، َال َسْهَل ِإالَّ َما َجَعْلَت َسْهًال، َوأَْنَت ِإْن ِشْئَت َجَعْلَت احلَ "يَْدُعو:

 ، عن محاد، عن ثابـت: أن النـيب هذا خطأ؛ حدثناه القعنيب :أبو حاتمقال 

ن القعنــيب: عــن أنــس، مث وبلغــين أن جعفــر بــن عبــد الواحــد لقَّــ، ، مرســل، ومل يــذكر أنــس

، وكـان مرسـل ، هـو محـاد، عـن ثابـت، عـن النـيب  قال أبي:، أخرب بذلك، فدعا عليه

  .)٢( ل على ابن أيب عمرخِ دْ ت ، فليته أال يكون أُ ي ثبرِ شر بن السَّ بِ 

  

                                           
يف "املختــارة"  الضــياءومــن طريقــه  -) ٩٧٤(رقــم  ٣/٢٥٥يف "صــحيحه"  ابــن حبــان أخرجــه )١(

يف  "عمـل  وابـن السـني ،محـاد الـدالَّلمـن طريـق أيب عتـاب سـهل بـن  -) ١٦٨٦(رقم  ٥/٦٣

يف  والضــياء) ، ٢٣٥(رقــم يف "الــدعوات"  والبيهقــي) ، ٣٥٢(رقــم =  ١/٣١١اليــوم والليلــة" 

سهل بن محاد وأبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ  -) من طريق أيب داود الطيالسي، كالمها١٦٨٣"املختارة" (

  .َعْن َمحَّاِد ْبِن سلمة، به، موصوًال بذكر أنس -

  من طريق القعنيب عن محاد بن سلمة به موصوًال  ٢/٢٧٦يف تاريخ أصبهان وأخرجه أبو نعيم 

وكـــذلك روينـــاه عـــن عبيـــد اهللا بـــن  ) : «٢٣٥يف "الـــدعوات" عقـــب احلـــديث رقـــم ( وقـــال البيهقـــي

  ». موسى، عن محاد موصوالً 

ن محــاد مرفوًعــا، فهــؤالء ثالثــة رووه عــ ) : «١٦٨٦" عقــب احلـديث (وقــال الضــياء فــي "المختــارة

  ». ورواه اْلَقْعَنِيبُّ َعْن َمحَّاٍد، َعْن ثَاِبٍت، عن النيب (ص) مرسالً 

رواه ابـن حبـان والبيهقـي واحلـاكم والـديلمي وابـن : " ١/١٨٩العجلوني في كشـف الخفـاء وقال 

 السين والعدين عن أنس رفعه، وكذا رواه القعنيب عن محاد بن سـلمة لكنـه مل يـذكر أنسـا، ولفظـه

وال يؤثر يف وصله، وكذا رواه الضياء يف املختارة وصححه " وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال " 

  غريه.

  . ٤٠٢ - ٥/٤٠١انظر: علل احلديث البن أيب حامت  )٢(



 
  

 

 } ٨٣٧     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، حكايـَة جعفـر مـع الَقْعنبـي هـذه مـع اخـتالف يسـير وذَكَر أبو زرعـة الـرازيُّ 

فقد سأله البَـْرَذعي عن حديٍث مـن روايـة جعفـر بـن عبـد الواحـد هـذا، فاسـتنَكرَُه! وقـال: 

قلـُت: أيُّ شـيخ؟  البَـْرَذعـي:قـال » ما أخوَفين أن تكـوَن دعـوُة الشـيِخ الصـاِحل أدركتـه! «

اللَُّهــمَّ افَضــْحُه، ال أحَســُب مــا بُِلــَي بــه إال  فقــال:قــال: الَقْعَنــيب؛ بلغــين أنــه دعــا عليــه،  «

بلغـين أنـه أدَخـَل عليـه حـديثًا أحَسـُبُه  «كيـف دعـا عليـه؟ قـال: قلُت:   » بدعوِة الشيخ

أصـله فلـم جيَِـْدُه، فا�َمـُه، فـدعا  عن ثابت؛ جَعلَـُه عـن أنـس، فلمَّـا فارقـه رَجـَع الشـيُخ إىل

  .)١( » عليه

  

ــِديينِّ ال يقــدِّمان 
َ
فعبـُداِهللا بــُن َمْســَلمة الَقْعنــيبُّ ثقــٌة عابــٌد، وكـان ابــُن َمعِــني وابــُن امل

ــــه يف  ، ومل يكــــْن مــــن عادتِــــِه قـَبُــــوُل التـَّْلقــــني؛ )٢( "املوطــــأ" أحــــًدا كمــــا يف "التقريــــب"علي

َن عبـد الواحـد، وصـاَدَف ذلـك َغْفلَـًة منـه، فـََقِبلـه، أو أْن تكـو  فالظاهُر أنه َوِثَق جبعفـر بـن

بغـري ِعْلـِم  ، واإلدخـاُل يكـونُ » أنه أدَخَل عليه حـديثًا«زرعة: احلادثة وقَعْت كما ذَكَر أبو 

  .)٣( الراوي

  

  (أي من يـَُلقِّن) ثانياً: األسباب التي ترجع إلى المَلقِّن (أي من يـَُلقِّن)ثانياً: األسباب التي ترجع إلى المَلقِّن  :":"      

 وهــــيقِّــــن علــــى تلقــــين الشــــيوخ، هنــــاك بعــــض األســــباب التــــي تحمــــل المل

  :اآلتيك

  ..االختبار واالمتحاناالختبار واالمتحان  --١١

                                           
  .١/٢٨٥انظر: سؤاالت الربذعي أليب زرعة  )١(

  .١/٣٢٣انظر: تقريب التهذيب  )٢(

  .١/١٢٥أيب حامت انظر: مقدمة حتقيق كتاب علل احلديث ابن  )٣(



 
  

 

 } ٨٣٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ـــاك طرقـــا ً  خمتصـــره:: " مـــا قـــال الشـــيخ المـــأربي ـــراوي هن كثـــرية ملعرفـــة ضـــبط ال

  وعدمه ومن ذلك:

  اختبار الراوي، ولالختبار صور، منها: -

أن يُْدِخل اإلمـام مـنهم يف حـديث الـراوي مـا لـيس منـه، مث يقـرأ عليـه ذلـك   - أ

مهًا أن اجلميـع حديثـه، فـإن أقـره وقبلـه، مـع مـا أُدخـل فيـه؛ طعـن يف ضـبطه، وإن كله، مو 

  ميز حديثه من غريه؛ علم أن الرجل ضابط.

ن اإلمــام مــنهم الــراوي بقصــد اختبــاره شــيئا يف الســند أو يف املــنت، قِّـلَ أن يُـ  - ب

، فـإن ميـز؛ فهـو لينظر هل سيعرف ومييز؛ فريد ما لُقَِّنه، أو ال مييز؛ فيقبل مـا أُدخـل عليـه

  .)١( ضابط، وإال فغري ضابط

  

أن يلقـــن اإلمـــام  -أيًضـــا  -ومـــن صـــور االختبـــار " : قـــال اإلمـــام الـــذهبيو  -

منهم الراوي بقصد اختباره شيئا يف السند أو يف املنت، لينظر هل سيعرف ومييز؛ فريد مـا 

ومــن ، فغــري ضــابط لُقِّنَــه، أو ال مييــز؛ فيقبــل مــا أُدخــل عليــه، فــإن ميــز؛ فهــو ضــابط، وإال

قبول التلقني: أن يسأل اإلمـاُم أحـَد الـرواة عـن جمموعـة مـن األحاديـث، أي هـل حـدثك 

رف ضـعفه وغفلتـه، ويُعـربِّ عُـفالن بكذا وكذا، وليس ذلك من حديثه، فإن أجابـه بـنَعم؛ 

علماء اجلرح والتعديل عن الراوي الضعيف يف مثل ذلك بقـوهلم: " فـالن ُجييـب عـن كـل 

    .)٢( "عنه  ما ُيْسأل

                                           
  بتصرف. )٦٣اجلواهر السليمانية شرح املنظومة البيقونية" (صانظر:  )١(

، وســأذكر قصــة محــاد بــن ســلمة مــع ثابــت ٦٩-١/٦٨يف علــم مصــطلح احلــديث املوقظــة انظــر:  )٢(

  البناين الحقاً.



 
  

 

 } ٨٣٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 ؛ فقـد كـانوممن كان يفعل ذلك لقصـد االمتحـان شـعبة: " وقال ابن حجر -

 ،لقصـد اختبـار حفــظ الـراوي، فـإن أطاعـه علـى القلــب عـرف أنـه غـري حــافظ يفعلـه كثـرياً 

  ." وإن خالفه عرف أنه ضابط

ملـــا يرتتـــب عليـــه مـــن تغلـــيط مـــن ؛ ذلـــك وقـــد أنكـــر بعضـــهم علـــى شـــعبةقـــال: 

ه أنه صواب، وقد يسمعه مـن ال خـربة لـه فريويـه ظنـا على روايته لظنِّ  فقد يستمر، ميتحنه

  .)١( منه أنه صواب، لكن مصلحته أكثر من مفسدته

  

 -أي القلــب مــن أجــل اختبــار الــراوي  -يف جــواز هــذا و "  :قــال العراقــيو  -

بة علـى شـع يُّ ِمـرَ ، وقد أنكر حَ الفعل نظر، إال أنه إذا فعله أهل احلديث ال يستقر حديثاً 

    .)٢("ملا قلب أحاديث على أبان بن أيب عياش، وقال: يا بئس ما صنع، وهذا حيل؟

ٍد يـَْفَعلُــُه : " وقــال اإلمــام الســخاوي - 
ُر َواِحــ اَن َغيْـــ ـْد َكــ القلــب أي  - َوقَـ

ـدٍ ، الرَّاِوي َوَضْبِطِه َوِحْذِقـهِ اْخِتَباًرا َوَجتْرِبًَة ِحلِْفِظ  - التلقني و  ـُن َزْي اُد ْب ـاَل َحمَّـ ا  َق ِفيَمـ

َنِدهِ  َثِين بِــِه، ُمثَّ  :)٣( َرَواُه َأبُــو يـَْعَلــى ِفــي ُمْســ دَّ ِديثًا، َفَحــ َة َحــ َلَمَة بْــَن َعْلَقَمــ َلقَّْنــُت َســ

اِحَبَك ؛ َأْي:  َب َصـ ذِّ ـاَل: ِإَذا َأَرْدَت َأْن ُتَكـ ْنـهُ َرَجَع ِفيـِه َوَق ـُه، فـََلقِّ ِرَف َكِذَب َذا ، تـَْعـ وََكـ

ْنهُ ِإَذا " َقاَل قـََتاَدُة:  َب َصاِحَبَك فـََلقِّ   .)٤( " َأَرْدَت َأْن ُتَكذِّ

                                           
  بتصرف يسري. ٢/٨٦٦النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر انظر:  )١(

  .١/٣٤٦الراوي تدريب انظر:  )٢(

  . ٢٦٤٥رقم  ٥/٥٥: أبو يعلي يف املسند أخرجه )٣(

  .٢/١٠٦فتح املغيث انظر:  )٤(



 
  

 

 } ٨٤٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

َوقـد يَقـع َذلِـك عمـدا امتحانـا َوُهـَو "  عند كالمه علـى املقلـوب :وقال الزبيدي

  .)١( " َجائِز بانتهاء اْحلَاجة إِلَْيهِ 

َوحكمــه أَنــه َال جيــوز ِإالَّ لقصــد االختبــار ِيف اْحلِْفــظ مثَّ يرجــع " : قــال المشــاطو 

  .)٢(  َىل َما َكاَن َعَلْيهِ املقلوب إِ 

  نماذج من اختبار األئمة لبعض الشيوخ

المحــدثين الــذين مـن خــالل النظــر والبحــث فــي كتـب الرجــال، وجــدُت أن 

  امُتِحنوا على ثالثة أقسام:

 فُعرُِفوا بالضَّبط والتَّثبُّتفُعرُِفوا بالضَّبط والتَّثبُّت  ، ففِطُنوا لذلك،، ففِطُنوا لذلك،القسم األول: قوم امُتِحنواالقسم األول: قوم امُتِحنوا..  

  :ومثال ذلك

    ألبي نعيم: اختبار ابن معين -١

خرجـت مــع أمحــد  :روى اخلطيـب مــن طريـق أمحــد بــن منصـور الروبــاذي قــال -

قـال يحيـى بـن معـين ألحمـد ، فلمـا عـدنا إىل الكوفـة ق، بـن معـني إىل عبـد الـرزااوحيىي 

ا فكتــب فيهــ، فأخــذ ورقــة، فلــم ينتــه، فنهــاه أمحــد، أريــد أن أمــتحن أبــا نعــيم :بــن حنبــل

لــيس مــن وجعــل علــى كــل عشــرة أحاديــث حــديثا ، مثالثــني حــديثا مــن حــديث أيب نعــي

وأقعــد أمحــد عــن ، فجلــس علــى دكــان حــذاء بابــه، فخــرج إلينــا، مث أتينــا أبــا نعــيم، حديثــه

، عليـه حيـىي عشـرة أحاديـث وهـو سـاكت فقـرأ، وجلسـت أسـفل، وحيـىي عـن يسـاره، ميينـه

لعشــرة مث قــرأ اعليــه،  لــيس هــذا مــن حــديثي فاضــرب :فقــال أبــو نعــيم، مث احلــادي عشــر

مث قــرأ  ،وهــذا أيضــا لــيس مــن حــديثي فاضــرب عليــه :فقــال، وقــرأ احلــديث الثــاين، الثانيــة

                                           
  .١/١٩٥بلغة األريب انظر:  )١(

  .١/٨٢التقريرات السنية شرح املنظومة البيقونية يف مصطلح احلديث انظر:  )٢(



 
  

 

 } ٨٤١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 :ثـم قـال ،مث قبض علـى ذراع أمحـد ، أبو نعيمفتغريَّ ، احلديث الثالث وقرأ، العشرة الثالثة

ولكـن هـذا  ، افأصغر من أن يعمل هذ إىلَّ  ومأوأما هذا وأ ،أما هذا فورعه مينعه عن هذا

مث قـام  ،مث أخـرج رجلـه فـرفس حيـىي بـن معـني حـىت قلبـه عـن الـدكان ،يا فاعـلمن عملك 

هـذه  :فقـال يحيـى ،وأقـل لـك إنـه ثبـت ،أمل أ�ـك عـن هـذا :فقال له أمحد، فدخل داره

    .)١( الرفسة أحب إيل من سفري

  اختبار بعض المحدثين لمحمد بن عجالن. -٢

 ،مــد بــن عجــالنمح: وممــن امتحنــه تالميــذه بــذلك قــال الحــافظ ابــن حجــر

ممن يطلـب  وفيها، قدمت الكوفة وفيها حممد بن عجالن :يحيى بن سعيد القطان قال

، ويوسـف بـن خالـد السـميت، وحفـص بـن غيـاث، وفيهـا وكيـع، احلديث مليح بـن اجلـراح

ل نقلب عليه حديثـه حـىت ننظـر ه :فقال يوسف السمتي، بن عجالنافكنا نأيت حممد 

ومـا كـان عـن أبيـه جعلـوه عـن ، عـن سـعيد جعلـوه عـن أبيـهفما كان ، ففعلوا :قال، فهمه

، فيـه فمـرَّ ، فـدخلوا عليـه فـأعطوه اجلـزء، هلـم ال أسـتحل هـذا قـال يحيـى فقلـت:، سـعيد

كـان عـن  مـا :فقـال، أعـد فعـرض عليـه :فقال، كان عند آخر الكتاب انتبه الشـيخ  فلما

ن  إ :فقـال، وسـفلـى يعمث أقبـل ، وما كان عـن سـعيد فهـو عـن أيب، أيب فهو عن سعيد

 ،ابــتالك اهللا يف يــديك :وقــال لحفــص، ت ســبيت وعيــيب فســلبك اهللا اإلســالمكنــت أرد

، فمــات ملــيح قبــل أن ينتفــع بعلمــه :قــال يحيــى، ال ينفعــك اهللا بعلمــك :وقــال لملــيح

 ومل ميــت يوســف حــىت ا�ــم بالزندقــة، ويف دينــه بالقضــاء، وابتلــى حفــص يف يديــه بالفــاجل
)٢(.     

                                           
فكــــار ، توضــــيح األ ٨٦٧ -  ٢/٨٦٦النكــــت علــــى كتــــاب ابــــن الصــــالح البــــن حجــــر انظــــر:  )١(

٧٨ - ٢/٧٧.  

  .٢/٧٩توضيح األفكار انظر:  )٢(



 
  

 

 } ٨٤٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

  ماء بغداد لإلمام البخاري رحمه اهللا.اختبار عل -٣

ـــد بــن ِإْمسَاِعيـــل "  :َأْحمـــد بــن عـــديقــال  مسَِعــت عــدَّة َمَشـــاِيخ حيكــون أَن ُحمَمَّ

، ِإَىل مائَـة َحـِديثفَـاْجتمُعوا وعمـدوا ، َفسمع بِـِه َأْصـَحاب احلَـِديث ،الُبَخارِّي قدم بـَْغَداد

إْسـَناد َهـَذا اْلَمـْنت ملـنت وَ ، ْسـَناد إلسـناد آخـرنت َهـَذا اْإلِ َوجعُلوا مـ، فقلبوا متو�ا وأسانيدها

َوأمـــُروُهْم ِإذا َحَضـــُروا ، فـــس ِإَىل كـــل رجـــل عشـــرَة َأَحاِديـــثودفعوهـــا ِإَىل عشـــرَة أن، آخـــر

َفَحَضــــَر اْلمْجلــــس ، جلــــسَوأخــــُذوا اْلموعــــد للم، لــــس يلقــــون َذلِــــك علــــى الُبَخــــارِيّ اْلمجْ 

ــا فـَلَ ، اَســان َوَغــريهم َومــن البغــدادينيأهــل ُخرَ  مجَاَعــة َأْصــَحاب اَحلــِديث مــن الغربــاء مــن مَّ

ن َحـــِديث مـــن تِْلـــَك َفَســـأََلُه َعـــ، انتـــدب إِلَْيـــِه رجـــل مـــن اْلعْشـــرَة، اْطَمـــَأن اْلمْجلـــس بَأْهلـــه

ي َفَمــا زَاَل يلِقــ، َال أعرفــهُ  :َفَســأََلُه َعــن آخــر فـََقــالَ ، َال أعرفــهُ : فـََقــاَل الُبَخــارِيّ ، اْألََحاِديــث

َفَكــاَن اْلُفَقَهــاء ، اْلُبَخــارِّي يـَُقــول َال أعرفــهُ وَ ، َحــىتَّ فــرغ مــن عشــرته، َواِحــًدا بعــد َواِحــدإِلَْيــِه 

ُهم  ،فهـم الرجـل :َويـَُقولُـونَ ، مْجلـس يْلَتفـت بَعضـهم ِإَىل بعـضِممَّن حضر الْ  َومـن َكـاَن ِمـنـْ

، رجــل آخــر مــن اْلعْشــرَةمثَّ انتــدب ، ارِّي بِــاْلَعجِز َوقلــة اْلَفهــمغــري َذلِــك يْقِضــي علــى الُبَخــ

َفَســأََلُه َعــن ، َال أعرفــهُ : فـََقــاَل الُبَخــارِيّ ، مــن تِْلــَك اْألََحاِديــث املقلوبــةَفَســأََلُه َعــن َحــِديث 

ـــِه َواِحـــًدا بعـــد آخـــر َحـــىتَّ فـــرغ مـــن عشـــرته، َال أعرفـــهُ  :فـََقـــالَ ، آخـــر  ،فَلـــم يـــزل يلِقـــي َعَلْي

ا  َحـــىتَّ فرغـــو ، الرَّابِـــع ِإَىل َمتـــام اْلعْشـــرَةدب إِلَْيـــِه الثَّالِـــث وَ مثَّ انتـــ، َال أعرفـــهُ  :َواْلُبَخـــارِّي يـَُقـــول

ــا علــم الُبَخــارِّي ، َواْلُبَخــارِّي َال يزيــدهم علــى َال أعرفــهُ ، كلهــم مــن اْألََحاِديــث املقلوبــة فـََلمَّ

ُهمقـد فرغـوا  أ�م ، به َكـَذاول فـَُهـَو َكـَذا َوَصـَوافـََقـاَل أمـا َحـِديثك األ، اْلتفـت ِإَىل األول ِمـنـْ

ىتَّ أَتَــى َحــ، الِــث َوالرَّابِــع علــى اْلــَوَالءوحــديثك الثَّ ،  فـَُهــَو َكــَذا َوَصــَوابه َكــَذاوحــديثك الثَّــاِين 

َوفعــل بــاآلخرين مثــل ، وكــل ِإْســَناد ِإَىل َمتنــه، فَــرد كــل مــنت ِإَىل ِإْســَناده، علــى َمتــام اْلعْشــرَة



 
  

 

 } ٨٤٣     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ـــــك فـــــأقروا لَـــــُه ، وأســـــانيدها ِإَىل متو�ـــــا، هاأســـــانيد ورد متـــــون اْألََحاِديـــــث كلَهـــــا ِإَىل ، َذِل

    .)١( وأذعنوا َلُه بِاْلَفْضلِ ، بِاْحلِْفظِ 

  

  اني.نَ حماد بن سلمة لثابت البُـ  اختبار -٤

َعـــْن َمحَّـــاِد بْـــِن َســـَلَمَة، قَـــاَل: " ُكْنـــُت أُقـَلِّـــُب َعَلـــى ثَابِـــٍت اْلبـَُنـــاِينِّ َحِديثَـــُه، وََكـــانُوا 

َثَك َعْبـُد الـرَّْمحَِن بْـُن  يـَُقوُلوَن: اْلُقصَّاَص َال  َحيَْفظُوَن، وَُكْنُت أَُقوُل ِحلَِديِث أََنٍس: َكْيَف َحـدَّ

لَـى: َكْيـفَ  ثـََناُه أَنَـٌس، َوأَقُـوُل ِحلَـِديِث َعْبـِد الـرَّْمحَِن بْـِن َأِيب لَيـْ َـا َحـدَّ َلى؟ فـَيَـُقوُل: َال ِإمنَّ  َأِيب لَيـْ

َثَك أََنٌس؟ فـَيَـُقوُل: َال ِإمنََّ  ثـََناُه َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َأِيب لَيـَْلىَحدَّ     .)٢( ا َحدَّ

  

 القسم الثاني: قوم امُتِحنوا، فقبلوا التلقين، ثم تبيَّن لهم ذلك فرجعواالقسم الثاني: قوم امُتِحنوا، فقبلوا التلقين، ثم تبيَّن لهم ذلك فرجعوا..  

  :مثال ذلك

َلَمَة بْـَن : " َلقَّْنـُت َسـقالَمحَّاَد ْبَن َزْيٍد،  بسنده عن ما رواه الخطيب البغدادي

ثَ َعْلَقَمَة َحِديثًا   .)٣("ُتَكذَِّب َأَخاَك فـََلقِّْنهُ  : ِإَذا َسرََّك أَنْ َوقَالَ ، ُمثَّ َرَجَع َعْنهُ  ِنيهِ ، َفَحدَّ

  

                                           
ــــــاريخ بغــــــداد  )١( ــــــذكرة ٣٠٥-٢/٣٠٤النكــــــت للزركشــــــي ، ٢/٣٤٠انظــــــر: ت ، شــــــرح التبصــــــرة والت

، تـدريب ٨٦٩ -٢/٨٦٨، النكـت البـن حجـر ٧٩-٢/٧٨توضيح األفكار ، ٣٢٢-١/٣٢١

  .٣٤٦ -١/٣٤٥الراوي 

ـــــراوي ٢/٣٠٦، الكامـــــل البـــــن عـــــدي ٢/٤٤٩انظـــــر: اجلـــــرح والتعـــــديل  )٢( ، اجلـــــامع ألخـــــالق ال

١/١٣٥.  

  .٢/١٠٦، فتح املغيث ١/٤٥٠، الكفاية ١/١٠٥انظر: الكامل البن عدي  )٣(



 
  

 

 } ٨٤٤     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 ،وحدَّثوا بكلِّ ما لُقُِّنوا بهوحدَّثوا بكلِّ ما لُقُِّنوا به  القسم الثالث: قوم امُتِحنوا، فقبلوا التلقين،القسم الثالث: قوم امُتِحنوا، فقبلوا التلقين..  

  :مثال ذلك

 قـََلْبـتُ  : «َعـْن َحمَّـاِد بْـِن َسـَلَمَة، قَـالَ  بسـنده الخطيب البغـدادي اهرو ما  -

َقِلْب، َوقـََلْبُت َعَلى أَبَاَن ْبِن َأِيب َعيَّاٍش فَانـَْقَلَبتْ    .)١(»َأَحاِديَث َعَلى ثَاِبٍت اْلبـَُناِينِّ فـََلْم تـَنـْ

إذا فـ ،: كنـا عنـد شـيخ أنـا وحفـص بـن غيـاثقـال، القطـان سـعيد يحيى بنوعن  - 

 يقـــول:ف - يعـــين امتحانـــاً  -  أبوشـــيخ بـــن هـــرم يكتـــب عنـــه، فجعـــل حفـــص يضـــع لـــه احلـــديث

حـدثتين عائشـة بنـت طلحـة عـن عائشـة  فيقـول:عائشـة بكـذا،  حدثتك عائشة بـن طلحـة عـن

حـدثنا القاسـم عـن  فيقـول:وحدثك القاسم بن حممـد، عـن عائشـة بكـذا، : ثم يقول لهبكذا، 

حـدثين سـعيد بـن  فيقـول:حدثك سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس مبثلـه،  ويقول: عائشة بكذا،

 فقـــال: حفـــص بيـــده إلـــى ألـــواح جاريـــة فمحاهـــا، صـــبا فـــرغ فلمـــابـــن عبـــاس،  جبـــري عـــن

مــن الرجــل؟ فلــم يســمه،  فقلــت ليحيــي:ال، ولكــن هــذا كــذب،  فقــال لــه حفــص: حتســدوين،

 هـــو موســـى بـــن قـــال:يومـــا: يـــا أبـــا ســـعيد لعـــل عنـــدي عنـــد هـــذا الشـــيخ وال أعرفـــه، ه فقلـــت لـــ

  .)٢(دينار

  الرواية عمَّن لقَّنه.الرواية عمَّن لقَّنه.  --٢٢

ُهْم َمْن يـَْفَعُلُه َومِ : " قال اإلمام السخاوي لِيَـْرِويَـُه بـَْعـَد  -أي تلقني الشيوخ  -نـْ

ــــْن َلقََّنــــُه، َوَهــــَذا ِمــــْن أَْعظَــــِم اْلَقــــْدِح ِيف فَاِعِلــــهِ  َن َكــــا  قَــــاَل َعْبــــَداُن اْألَْهــــَواِزيُّ: ،َذلِــــَك َعمَّ

وََكـَذا قَــاَل َأبـُـو ، وَُكْنـُت أَْمــنَـُعُهمْ  َشـاِيَخ،بْــِن َعطَـاٍء، يـَُلقِّنُــوَن اْلمَ ااْلَوهَّاِب ، َكَعْبـدِ اْلبَـْغـَداِديُّون

                                           
  .١٥٥رقم  ١/١٣٥انظر: اجلامع ألخالق الراوي  )١(

   وعدم مباالته بالرواية ). سبق ذكره يف أسباب قبول التلقني ( تساهله يف حديث النيب  )٢(



 
  

 

 } ٨٤٥     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ـــاٍر،   َداُوَد: ـــُن َعمَّ ـــى َأَحاِديـــِث َأِيب ُمْســـِهٍر َوَغـــْريِِه، يـَُلقِّنـَُهـــا ِهَشـــاُم ْب َكـــاَن َفْضـــُلَك يَـــُدوُر َعَل

ثُُه ِ�َايـَْعِين: بـَْعَد َما َكِربَ، ِحبَْيُث َكاَن ُكلََّما ُدِفَع إِلَْيِه قـَرَأَُه، وَُكلََّما لُقَِّن تـَلَ      .)١( قََّن، َوُحيَدِّ

َفَجَعلُـــوا َهلـَــا  ؛َمـــْن َعِمـــَد ِمـــْن َأْصـــَحاِب الـــرَّْأِي ِإَىل َمَســـاِئَل َعـــْن َأِيب َحِنيَفـــةَ  :نـــهَومِ 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَوَضُعوَها ِيف ُكُتِب َخارَِجَة بْـِن ، َعْن ُجمَاِهدٍ ، َعْن يَزِيَد ْبِن َأِيب زِيَادٍ َأَسانِيَد 

      .)٢( ْصَعٍب، َفَصاَر ُحيَدُِّث ِ�َا ِيف َمجَاَعٍة ِممَّْن َكاَن يـَْقَبُل التـَّْلِقَني أَفْـَرُدوا بِالتَّْألِيفِ مُ 

  

  ..حديثحديثتتوالوال  شهوة الروايةشهوة الرواية  --٣٣

إن الرغبــة الشــديدة يف الروايــة والتحــديث قــد دفعــت الــبعض إىل تلقــني الشــيوخ 

ثون �ــا عــنهم شــهوة ، لريوو�ــاالــيت ليســت مــن حــديثهم بعــض األحاديــث ورغبــة ، مث حيــدِّ

  يف احلديث.

  

  :مثال ذلك

قـال ابـن أبـي حـاتم سـألت  ،يأبـو تقـ الحضـرمي إبـراهيمعبد الحميد بن  -

 ه" كــان شــيخاً ضــريراً ال حيفــظ، وكنــا نكتــب مــن نســخ بــن عــوف الحمصــي:ا محمــد

فـــظ نـــه، فكـــان ال حيالـــذي كـــان عنـــد إســـحاق بـــن زبريـــق البـــن ســـامل، فنحملـــه إليـــه ونلقِّ 

  .)٣( اإلسناد، وحيفظ بعض املنت، فيحدثنا، وإمنا محلنا الكتاب عنه شهوة احلديث "

                                           
  .١٠٧ -٢/١٠٦فتح املغيث انظر:  )١(

  .٢/١٠٨فتح املغيث انظر:  )٢(

  .٦/٨انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٣(



 
  

 

 } ٨٤٦     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

مــن كــان جييــب عــن كــل  -أي مــن الضــعفاء  –ومــنهم "  :ابــن حبــانقــال  -

من حديثه أو من غري حديثـه، ال يبـايل أن يـتلقن مـا لقـن،  شيء يسأل، سواء كان ذلك

  .)١("  أن حيفظحديثك حدث به من غري  هذا من فإذا قيل له:

  ..والطرافةوالطرافة  التَـَندُّرالتَـَندُّرالرغبة في الرغبة في   --٤٤

 التسلية والرتفيه مبن ُعِرف بتساهله يف الروايـةالباعثة على التلقني،  األسباب من

  :على النحو التايل أقوال احملدثنيولذلك جاءت ، وعدم مباالته �ا

  .)٢( » َحِديثٍ  َوْيٌل لِْلُمَحدِِّث ِإَذا اْسَتْضَعَفُه َصاِحبُ  « :وَِكيعٌ  قَالَ  -

ــَن َســِعيدٍ قــال  - ــاُه، َوِإَذا اْسَتْضــَعَفَنا : «َيْحيَــى ْب ثًا َأَكْلَن ُكنَّــا ِإَذا اْسَتْضــَعْفَنا ُحمَــدِّ

  .)٣(» َأَكَلَنا

  :ومثال ذلك

، فقـال )٤( فلما فرغنا كان طريقنا على إبراهيم، خرجنا نتناضل"  :قال الحذاء

 :فقلنـا ،أنـه قـال كـذا ن عن فالن عن النيب فقلنا: فال ،بعضنا لبعض: ضعوا له حديثاً 

، ولكن إمساعيل بن أيب حكيم قـال: سـألت عمـر بـن عبـد ال تكذبوا على رسول اهللا 

أنـه ، قـال: حدثنيـه إمساعيـل بـن أيب حكـيمفسألناه عنه؟ ف ،العزيز فقلت: أين أرمي صيدا

  ما رأينا أكذب منه. :فقلنا، سأل عمر بن عبدالعزيز عن ذلك

                                           
سبق ذكره يف السبب الثاين من أسباب التلقني اليت ترجع إىل امللقَّن وهو:(التساهل يف حديث  )١(

  .٢/٦٨، وانظر: ا�روحني البن حبان ) النيب 

  .١٦٩رقم  ١/١٤٠انظر: اجلامع ألخالق الراوي  )٢(

  .١٧١رقم  ١/١٤٠انظر: اجلامع ألخالق الراوي  )٣(

أبــو  ،وقيــل لـه: إبــراهيم بــن حممــد بـن أيب عطــاء أيضــاً ، إبـراهيم بــن حممــد بـن أيب حيــىي األســلمي )٤(

.                       إحـــــدى وتســـــعني :وقيـــــل، مـــــات ســـــنة أربـــــع ومثـــــانني، مـــــرتوك مـــــن الســـــابعة، إســـــحاق املـــــدين

  .١/٩٣التقريب 



 
  

 

 } ٨٤٧     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

دي معــه، وكــانوا خرجــوا نظــري هــذا للواقــ حــازمي فــي " محبــة الســبق "وذكــر ال

قــال  ،اضــل ســبقنتجاذ�ــا وللنَّ  :فقــال بعضــنا لــبعض، علــى جــدار فــرأوا قلــةً ، إىل العقيــق

ل علــى ابــن أيب حيــىي، فــدخلنا هــذا يشــبه احلــديث، فمــروا بنــا نــدخ :الواقــدي: فقلــت هلــم

فــرأوا ، يم أن فتيــة خرجــوا إىل العقيــقبــراهعــن إ، فقلنــا لــه: حــدثك صــدقة بــن يســار، عليــه

فتجاذبوهــا وللناضــل ســبق؟ قـــال: نعــم، حــدثين صــدقة عــن ابــن عمـــر  ،قلــة علــى جــدار

  .)١(به

  ..تضعيف الحديث وتهجينه وتشويهه بإدخال األحاديث الموضوعةتضعيف الحديث وتهجينه وتشويهه بإدخال األحاديث الموضوعة    --٥٥

ــن يقــوموذلــك بــأن  تلقــني الشــيخ بعــض األحاديــث املوضــوعة الــيت ليســت ب امللقِّ

مث روايتهــــا عنــــه �ــــدف تضــــعيف احلــــديث يف كتبــــه دون علمــــه،  أو دّســــهامــــن حديثــــه، 

  و�جينه.

  

  

                                           
  .١/٢٨٥ر: إكمال �ذيب الكمال انظ )١(



 
  

 

 } ٨٤٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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  اآلتي: لقد أخذ التلقين صوراً مختلفة، ويمكن حصرها في

 التلقني الشفوي. :الصورة األوىل  

  .)١( من حديثهليس يـَُلقََّن الشيء فيحدث به من غري أن يعلم أنه  أن ومعناه:

  :ومن أمثلته

إذا فـ ،: كنا عند شيخ أنا وحفـص بـن غيـاثقال، القطان سعيد يحيى بنعن 

 -يعــين امتحانــاً  - يكتــب عنــه، فجعــل حفــص يضــع لــه احلــديث )٢(بــن هــرم اأبوشــيخ 

حــدثتين عائشــة بنــت  فيقــول:عائشــة بكــذا،  حــدثتك عائشــة بــن طلحــة عــن يقــول:ف

القاســم بــن حممــد، عــن عائشــة بكــذا، وحــدثك : ثــم يقــول لــهطلحــة عــن عائشــة بكــذا، 

حـــدثك ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن  ويقـــول: حـــدثنا القاســـم عـــن عائشـــة بكـــذا، فيقـــول:

فلمـا فـرغ ضـرب حفـص ابـن عبـاس،  حـدثين سـعيد بـن جبـري عـن فيقول:عباس مبثلـه، 

ال، ولكــن هــذا   فقــال لــه حفــص: حتســدوين، فقــال: بيــده إلــى ألــواح جاريــة فمحاهــا،

                                           
  .١/٤٠١، تدريب الراوي للسيوطي  ١/٣٦٦شرح التبصرة والتذكرة للعراقي انظر:  )١(

وقــد  هالـك، قـال الـذهيب: لـه عـن ابـن جـريج ومجاعـة بصـري جاريـة بـن هـرم، أبـو شـيخ الفقيمـى)٢(

وقــال النســائي: وهــم ابــن عــدي فقــال فيــه: أبــو شــيخ اهلنــائى، وإمنــا اهلنــائى تــابعي كبــري صــدوق، 

.  وقـال ابـن عـدي: أحاديثـه كلهـا ال يتابعـه عليهـا الثقـات، وقال الدارقطين: مرتوك، ليس بالقوي

  .١/٣٨٥انظر: ميزان االعتدال 



 
  

 

 } ٨٤٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

يومـا: يـا أبـا سـعيد لعـل عنـدي ه الرجل؟ فلم يسمه، فقلت لمن  فقلت ليحيي:كذب، 

  .)١(دينار هو موسى بن قال:عند هذا الشيخ وال أعرفه، 

قـال  كـة،حممد بن معاوية بن أعني النيسابوري أبـو علـي سـكن بغـداد مث م  -

 ،نقَّـلَ ن يُـ قِّـكـان شـيخا صـاحلا إال أنـه كلمـا لُ   :سـألت أبـا زرعـة عنـه فقـال :بن أبي حـاتما

جييئــه الرجــل فيقــول لــه هــذا مــن حــديث ، مـا قيــل لــه إن هــذا مــن حــديثك حــدث بـه وكل

  .)٢( فيحدث بها على التوهمى الرازي وكنت أنت معه علَّ م

  

 .الصورة الثانية: تلقني الكتب أو النسخ  

لـه: هـذا مـن حـديثك  ولإىل احملدِّث بكتـاب أو نسـخة، فيقـيأيت امللقِّن أن  ومعناه:

  .م أنه ليس من حديثهفيحدث به، وهو ال يعل

  :ومن أمثلته

بن هليعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعـة بـن ثوبـان احلضـرمي األعـدويل  عبد اهللا -

رأيــت  :قــال يحيــى بــن حســان، ويقــال الغــافقي أبــو عبــد الــرمحن املصــري الفقيــه القاضــي

 :فقـالفجئـت إليـه  ،فنظرت فإذا ليس هـو مـن حديثـه ،بن هليعةامسعوه من  مع قوم جزءً 

  :شاوقـال ابـن خـر ، يجيئوني بكتاب فيقولون هذا مـن حـديثك فأحـدثهم؟ أصنع  ما

                                           
 سبق ذكره يف السبب الرابع مـن األسـباب الـيت ترجـع إىل امللقَّـن ( تسـاهله يف حـديث النـيب  )١(

   وعدم مباالته بالرواية ).

  يف السبب األول من أسباب التلقني اليت ترجع إىل امللقَّن: ( الغفلة وسوء احلفظ ).سبق ذكره  )٢(



 
  

 

 } ٨٥٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

فكـان مـن جـاء بشـيء قـرأه عليـه حتـى لـو وضـع  ،رقـت كتبـهتاح ،كان يكتب حديثه

    .)١( وجاء به إليه قرأه عليه أحد حديثاً 

حـدثين قـال ابـن حبـان:  ،حممد بن خـالد بـن هـالل، الّتميمـّي اإلسـكندراينّ  -

خــالد  ر، قــال: مسعــت أمحــد بــن واضــح املصــري، يقــول: كــان حممــد بــنبــن املنــذاحممــد 

علينـــا  مفقـــد، ثقـــة، ومل يكـــن فيـــه اخــتالف حـــىت ذهبـــت كتبـــه صـــاحلاً  اإلســكندراين رجـــالً 

ـــه نســـخة ضـــمام بـــنرجـــل يقـــال لـــه: أبو  ـــاة ابـــن بكـــري، فـــدفع إلي إمساعيـــل  موســـى يف حي

�مــا،  ل: فحــدثينونســخة يعقــوب، فقــال: ألــيس قــد مسعــت النســختني؟ قــال: نعــم، قــا

 قـال لـه:و ، فمـا زال بـه هـذا الرجـل حـىت خدعـه قـال:ذهبت كتيب وال أحدث به،  قال:

  .)٢( النسخة واحدة

 .الصورة الثالثة: اجلمع بني التلقني الشفوي وتلقني الكتب  

  .الكتبأن جيمع امللقِّن بني التلقني الشفوي وتلقني  ومعناه:

    ومثال ذلك:

رزيـق احلنيفـي أبـو حممـد  ويقـالمرزوق  :ويقاليم حبيب بن أيب حبيب إبراه -

كــان حيــىي بــن بكــري مســع مــن مالــك بعــرض حبيــب   :قــال يحيــى ،املصــري كاتــب مالــك

وقـال ابـن  ،اقـاور كـان إذا انتهـى إىل آخـر القـراءة صـفح أ  :وقـال أيضـا، وهو شر العـرض

، الــبعض مث يقــرأ الــبعض ويــرتك ،كــان إذا قــرأ أخــذ اجلــزء بيــده ومل يعطهــم النســخحبــان: 

                                           
ســبق ذكــره يف الســبب الثالــث مــن األســباب الــيت ترجــع إىل امللقَّــن ( ذهــاب الكتــب بضــياع أو  )١(

  . احرتاق وغريه)

بضــياع أو ســبق ذكــره يف الســبب الثالــث مــن األســباب الــيت ترجــع إىل امللقَّــن ( ذهــاب الكتــب  )٢(

، ١/٤٤٣، تـاريخ ابـن يـونس املصـري ٧/٢٤٥احرتاق وغريه)، وانظر ترمجته يف: اجلرح والتعـديل 

   .٣/٥٣٧، امليزان ٥/٩١٥، تاريخ اإلسالم ٢/٧٢ا�روحني البن حبان 



 
  

 

 } ٨٥١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 وقتيبـة عـن مالـك كـان ْري َكـبـن بُ افسـماع ، مث يعطـيهم فينسـخو�ا، قد قـرأت كلـه :ويقول

 :مسعــت قتيبــة بــن ســعيد يقــول :نيــد يقــولبــن عبــد اهللا اجلُ امسعــت حممــد  حبيــب،ض رْ َعــبِ 

يــا أبــا عبــد اهللا هــذه  :فلمــا فــرغ قلــت، مسعــت هــذه األحاديــث مــن مالــك وحبيــب يقــرأ

  .)١(ورمبا قال له غريي، نعم :فقال؟ عنك يها رو أحاديثك تعرفها أ

  

  

  

                                           
سبق ذكره يف السبب الرابع من أسـباب التلقـني الـيت ترجـع إىل امللقَّـن ( إدخـال راٍو أو ورَّاق أو  )١(

، �ذيب الكمال ١/٢٦٥ى امللقَّن ما ليس من حديثه ...) وانظر: ا�روحني البن حبان ابن عل

، ١/٣٠٨، الكاشـــــف ٥/٢٩٠، تــــاريخ اإلســـــالم ٣/٣٦٣، إكمــــال �ـــــذيب الكمـــــال ٥/٣٣٦

   .٢/١٨١، �ذيب التهذيب ١/٤٥٢، امليزان ١/١٤٦املغين يف الضعفاء 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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لقد بذل احملدثون جهوداً كثرية يف الكشف عن امللقَّنني، واتبعـوا يف ذلـك بعـض 

لــيت اتبعوهــا للكشــف ا ومــن هــذه الوســائلوالوســائل الــيت تعيــنهم علــى معــرفتهم،  الطــرق

  :عنهم

  االمتحان االمتحان االختبار و االختبار و   أوًال:أوًال:

وهــــو مــــن الوســــائل الــــيت اتبعهــــا احملــــدثون ملعرفــــة ضــــبط الــــراوي، ومــــدى حفظــــه 

فيـه فشـل  وإذافإذا جنـح أحـدهم يف االختبـار فقـد ثبـت ضـبطه وحفظـه وإتقانـه، ، وإتقانه

ثني لــبعض وقــد ذكــرُت ســابقاً بعــض منــاذج اختبــار احملــدســوء حفظــه وضــعفه، فقــد ثبــت 

ومنهــا اختبـار ابــن معـني أليب نعــيم، واختبــار بعـض احملــدثني حملمـد بــن عجــالن، العلمـاء؛ 

  .)١( مام البخاريواختبار علماء بغداد لإل

      التلقينالتلقينثانياً: ثبوت قبول الراوي ثانياً: ثبوت قبول الراوي 

علـــى أنــه مـــن  حــديثاً أو أكثـــر للملقَّــنيُعــرف ذلــك مـــن خــالل وضـــع احملــدث و 

قبلـــه ورواه علــى أنــه مـــن مروياتــه، ُعـــِرف أنــه يقبـــل  فــإذاوهــو لـــيس مــن حديثـــه، ، حديثــه

   التلقني، ومن أمثلة ذلك:

                                           
  ). امللقِّن ( االختبار واالمتحاناليت ترجع إىليُراجع ذلك يف السبب األول من أسباب التلقني  )١(
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

: كنـا عنـد شـيخ أنـا وحفـص بـن قـال، القطـان سـعيد يحيى بنعن ما جاء  -

يعـــين  - بـــن هـــرم يكتـــب عنـــه، فجعـــل حفـــص يضـــع لـــه احلـــديثاإذا أبوشـــيخ فـــ ،غيـــاث

حـدثتين عائشـة  ول:فيقعائشة بكذا،  حدثتك عائشة بن طلحة عن يقول:ف -امتحاناً 

وحــدثك القاســم بــن حممــد، عــن عائشــة : ثــم يقــول لــهبنــت طلحــة عــن عائشــة بكــذا، 

حــدثك ســعيد بــن جبــري عــن  ويقــول: حــدثنا القاســم عــن عائشــة بكــذا، فيقــول:بكــذا، 

  .)١( ..... ابن عباس حدثين سعيد بن جبري عن فيقول:ابن عباس مبثله، 

  

      ..ثالثاً:المعارضةثالثاً:المعارضة

يف أو  اإلســــنادفــــإن أتــــى بزيــــادة يف  ؛مرويــــات الشــــيخ ويكــــون ذلــــك بــــالنظر يف

ضــبطه، وقــد  ، عرفــوا أنــه قــد اختــلَّ لــه ، ووقــع التعــارض بينهــا، وبــني روايــات ســابقةاملــنت

  ومن أمثلته:تلقينه هذه الزيادة، يكون ذلك بسبب 

  

الرَّْمحَِن بْـِن َأِيب َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن، َعْن يَزِيَد ْبِن َأِيب زِيَاٍد، َعْن َعْبِد قال الشافعي: " 

َلى، َعِن اْلبَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب   ِإَذا افْـتَـَتَح الصَّـَالَة َرفَـَع يََديْـهِ  أَْيُت َرُسوَل اللَِّه رَ  «قَاَل:  لَيـْ

َال ُمثَّ «قَــــاَل ُســــْفَياُن: ُمثَّ قَــــِدْمُت اْلُكوفَــــَة فـََلِقيــــُت يَزِيــــَد َفَســــِمْعُتُه ُحيَــــدُِّث ِ�ـَـــا َوزَاَد ِفيــــِه: » 

ْعتُـــُه بـَْعـــُد » . يـَُعـــوُد، َفظَنَـْنـــُت أَنـَُّهـــْم َلقَُّنـــوهُ 
ثـُــُه، ُمثَّ مسَِ ْعـــُت يَزِيـــَد ُحيَدِّ قَـــاَل ُســـْفَياُن: َهَكـــَذا مسَِ

ـــاِفِعيُّ  ثـُــُه َهَكـــَذا َويَزِيـــُد ِفيـــِه: ُمثَّ َال يـَُعـــوُد. قَـــاَل الشَّ : َوَذَهـــَب ُســـْفَياُن ِإَىل أَْن يـَُغلِّـــَط ُحيَدِّ

                                           
 سبق ذكره يف السبب الرابع مـن األسـباب الـيت ترجـع إىل امللقَّـن ( تسـاهله يف حـديث النـيب  )١(

  وعدم مباالته بالرواية ).
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 َهَذا احلَِْديِث َويـَُقوُل: َكأَنَُّه َلِقَن َهَذا اْحلَـْرَف اْآلَخـَر فـَتَـَلقَّنَـُه، وََملْ َيُكـْن ُسـْفَياُن يـَـَرى يَزِيَد ِيف 

  .)١("  يَزِيَد بِاْحلِْفِظ َكَذِلكَ 

  

  

  

  

  

                                           
 ١/٢٥٥ضعيف؛ لضعف يزيد بـن أيب زيـاد، وأخرجـه الشـافعي ( ترتيـب سـنجر ) يف مسـنده ( )١(

ذكــر التكبـري ورفــع اليــدين عنــد االفتتــاح بــاب الصــالة كتــاب يف ســننه ني والــدارقط)، ١٩٨رقـم 

  من طريق إبراهيم بن خالد. ١١٢٦رقم  ٢/٤٨

مـن طريـق  ١٦٥٨رقـم  ٣/٢١٨يف املسـند وأبـو يعلـى ، ١٨٤٨٧رقـم  ٣/٤٤١يف املسـند وأحمد 

  هشيم.

  عن أسباط بن حممد. ١٨٦٨٢رقم  ٣٠/٦١٩، ١٨٦٧٤رقم  ٣٠/٦١٤يف املسند وأحمد 

مـن طريـق  ١١٢٧رقـم  ٢/٤٨يف سـننه والـدارقطني ، ١٨٦٩٢رقـم  ٣٠/٦٢٤يف املسـند حمد وأ

  شعبة.

  من طريق شريك. ١٦٩٠رقم  ٣/٢٤٨يف مسنده  وأبو يعلى 

من  ١١٣١رقم  ٢/٥١من طريق إمساعيل بن زكريا، ويف  ١١٢٩رقم  ٢/٤٩يف سننه والدارقطني 

كلهم (الثمانية) ق حممد بن أيب ليلي من طري ١١٣٢رقم  ٨/٥٢طريق خالد ابن عبد اهللا، ويف 

  ". مث ال يعود ومل يذكروا فيه: "عن يزيد بن أيب زياد به، 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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الغـــرض منـــه معرفـــة ضـــبط الـــراوي، فهـــذا ممـــا أجـــازه العلمـــاء   إذا كـــانإن التلقـــني 

كشعبة ومحاد وغريمها؛ فقد كان بعض نقَّـاد احملـدثني يسـتعملون هـذا طريقـاً لتبيـني حفـظ 

بإدخـال وذلـك �ـدف تشـويه الـدين؛ الراوي ومعرفـة ضـبطه وحذقـه وإتقانـه، أمـا إذا كـان 

ألنه كـذب علـى رسـول  ؛حرامفهو املطهرة بعض األحاديث املوضوعة على السنة النبوية 

ـــًدا،  : «قَـــاَل َرُســـوُل اِهللا وقـــد ، وتقـــوُّل عليـــه مبـــا مل يقـــل اهللا  َمـــْن َكـــَذَب َعلَـــيَّ ُمتَـَعمِّ

  . )١( » فـَْلَيَتبَـوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 

، هـل يُقبـل حديثـه أم يُـرد، ُعـِرف بقبـول التلقـينَمْن وقد تكلم العلماء على 

  لى النحو التالي:وجاء كالمهم ع

  مــن كــان جييــب عــن كـــل  -أي مــن الضــعفاء  –ومــنهم "  :ابــن حبــانقــال

من حديثه أو من غري حديثـه، ال يبـايل أن يـتلقن مـا لقـن،  شيء يسأل، سواء كان ذلك

، �ـم حديثك حدث به من غري أن حيفظ، فهذا وأضرابه ال حيـتج هذا من فإذا قيل له:

 .)٢( " يعلمونال  أل�م يكذبون من حيث

  ــ"  :قــال ابــن حــزمو ؛ ســقط حديثــه كلــه، ولــو مــرة ل التلقــنيومــن صــح أنــه قِب

َنضَّـَر اهللاُ اْمـَرًأ : "  ألنه مل يتفقه يف دين اهللا عـز وجـل وال حفـظ مـا مسـع وقـد قـال 

                                           
ومسـلم ، ١١٠رقـم  ١/٣٣ إمث مـن كـذب علـى النـيب بـاب العلم البخاري كتاب أخرجه:  )١(

مـــن حـــديث أيب  ٣رقـــم  ١/١٠ التحـــذير مـــن الكـــذب علـــى رســـول اهللا فـــي المقدمـــة بـــاب 

  هريرة.

  .٢/٦٨ا�روحني البن حبان انظر:  )٢(
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

ـــُره غَـــهُ بـَلَّ َســـِمَع ِمنَّـــا َحـــِديثًا َحِفظَـــُه َحتَّـــى  ، بقبـــول تبليـــغ احلـــافظ فإمنـــا أمـــر  )١(" َغيـْ

ي لـه مـن شـاء مـن غـري أن ويسـمِّ  ،أن يقـول لـه القائـل حـدثك فـالن بكـذا :هو والتلقين

، وال بــد مــن أحــدمها ضــرورة، فهــذا ال خيلــو مــن أحــد وجهــني ،نعــم :فيقــول، يســمعه منــه

أو يكـــون مـــن الغفلـــة حبيـــث يكـــون الـــذاهل ، ث مبـــا مل يســـمعحيـــدِّ  إمـــا أن يكـــون فاســـقاً 

ومـن هـذا ، ألنـه لـيس مـن ذوي األلبـاب ؛ومثل هذا ال يلتفت له ،العقل املدخول الذهن

 أخرب بأنه شـاهد ذلـك منـه شـعبة اإلمـام الـرئيس ابـن احلجـاج، اك بن حربالنوع كان ِمس 

" )٢(.    

 ســقط الثقــة مبـَـْن يُ قبــول التلقــني َعْيــٌب : " وقــال الحــافظ أبــو الحســن ابــن القطــان

وصــدِقِه، فرّمبــا لقَّنــوه اخلطــأ،   يَتصــف بــه، وقــد كــانوا يفعلــون ذلــك باحملــدِّث جتربــًة حلفظــه وضــبِطهِ 

كمـا فعلــوا بالبخــاري حــني قَــِدَم بغــداد، وبــالُعَقيلي أيًضـا، فاحلــافظ الَفِطــُن يفطــن ملــا رُِمــَي بــه مــن 

 .)٣( " ذلك

 الَ تـُْقبَـُل رَوايَــُة َمـْن ُعـِرَف بالتََّســاُهِل يف َمسَـاِع احلــديِث : " وقـال ابـن الصــالح

ـــماعِ  أْو إْمساِعـــِه َكَمـــْن الَ يـَُبـــاِيل  ، وَكَمـــْن ُحيَـــدُِّث الَ ِمـــْن أصـــٍل ُمَقابَـــٍل بـــالنـَّْوِم يف ْجمِلـــِس السَّ

 .)٤( " وِمْن َهَذا الَقبيِل َمْن ُعِرَف بَقُبوِل التـَّْلِقْنيِ يف احلديثِ    ،صحيحٍ 

                                           
رقم  ٤/٣٣١ما جاء يف احلث على تبليغ السماع باب العلم الترمذي كتاب أخرجه: صحيح  )١(

يف افتتـاح الكتـاب وفضـائل وابـن ماجـه حـديث حسـن صـحيح، وقـال:  ٢٦٥٨ورقم ، ٢٦٥٧

، ٤١٥٧رقــم  ٧/٢٢١وأحمــد فــي المســند ، ٢٣٢رقــم  ١/٨٥مــن بلــغ علمــاً بــاب الصـحابة 

من حديث ابن مسعود، وله شاهد  ٥٢٩٦رقم  ٩/١٩٨وفي ، ٥١٢٦رقم  ٩/٦٢لى وأبو يع

  . من حديث أنس بن مالك، وزيد بن ثابت 

  .١٤٣ -١/١٤٢اإلحكام البن حزم انظر:  )٢(

  .١/٤١النفح الشذي شرح جامع الرتمذي انظر:  )٣(

واإليضــــاح  ، التقييـــد١/٥٢، التقريـــب والتيســـري ٢٣٩ -١/٢٣٨مقدمـــة ابـــن الصـــالح انظـــر:  )٤(

  .١/٤٠١، تدريب الراوي ١/١٥٥



 
  

 

 } ٨٥٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 ـــذهبي ـــال ال ـــول التلقـــين:: " وق ـــرواة عـــن  ومـــن قب أن يســـأل اإلمـــاُم أحـــَد ال

الن بكذا وكذا، ولـيس ذلـك مـن حديثـه، فـإن جمموعة من األحاديث، أي هل حدثك ف

ف ضـعفه وغفلتـه، ويُعـربِّ علمـاء اجلـرح والتعـديل عـن الـراوي الضـعيف يف رِ أجابه بنَعم؛ عُ 

 .)١(مثل ذلك بقوهلم: " فالن ُجييب عن كل ما ُيْسأل عنه " 

 ٢("ف بقبول التلقني يف احلديثرِ وكذا ردوا رواية من عُ : " وقال العراقي(. 

 هــــو أن يوقــــع الشــــيخ يف الكــــذب وال  :التلقــــني" : مــــي اليمــــانيوقــــال المعل

وبـــني ذلـــك يف ا�لـــس مل يضـــره، وأمـــا  ،فعـــل ذلـــك امتحانـــا للشـــيخ إمنـــان كـــان إيبـــني، فـــ

 .)٣("  نه يسقطإوكثر ذلك منه ف، ل التلقنين قبِ إالشيخ ف

  حـــديث  إطـــالق القـــول بـــردِّ  علـــىاعتـــرض اإلمـــام ابـــن دقيـــق العيـــد وقـــد

فقــد  ؛مطلــق التلقــني واإلجابــة لــيس دلــيالً علــى اخــتالف حــال الــراوي " :المــتلقن فقــال

ولـيس تقـدم تلقينـه  ،يلقنه الناقل ما ال علم له به، فيجيبـه بالصـواب عنـده، ورمبـا يتحققـه

إذا عـــرف بطالنــه، فأجـــاب  :التلقــين الباطـــل... بالــدليل علــى جمازفتـــه يف جوابــه. نعـــم 

ى جمازفتـه ال علـى تعمـده الكـذب، فالكـذب منـه كـان دلـيًال علـ  ،امللّقن مبـا عـرف بطالنـه

يقيناً يتوقف على أن يثبت أنه لُقِّن الباطل الذي عرف بطالنه فأجاب به، وأمـا اإلجابـة 

ينـــة شـــهرت مبـــا يلقـــن بـــه مـــن غـــري حتقيـــق إفـــادة، فإمنـــا جيعلـــه قـــدحاً بطريـــق التهمـــة أو بقر 

 .)٤( " با�ازفة وعدم التثبت

  ُحالتين بينتمييز البل ينبغي : قلت: 

                                           
  .٦٩-١/٦٨املوقظة للذهيب انظر:  )١(

  .١/٣٦٦شرح التبصرة والتذكرة انظر:  )٢(

  .١/٢٣٦التنكيل انظر:  )٣(

  بتصرف. ٤٢٥-٣/٤٢٤النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي انظر:  )٤(



 
  

 

 } ٨٥٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

مث عـرض عليـه أمـر   واإلتقـان كـان معروفـاً بـاحلفظ والضـبط نْ َمـ: الحالـة األولـى

تغـــريه بـــآخره أو غـــريه أو  ،-إذا كـــان يعتمـــد علـــى كتابـــه - كضـــياع كتبـــه، أو فقـــد بصـــره

 مجيـع دَّ وإن مل يتميـز رُ التلقـني قُبِـل، وُردَّ مـا لُقِّـن فيـه،  لَ ْبـفإن متيَّز حديثه قَـ ، ِبل التلقنيقَ فَـ 

  ، ومن األدلة على ذلك:أئمة احملدثني وجهابذة النقاد، وهذا ما كان عليه حديثه

،  سويد بن سـعيد بـن سـهل بـن شـهريار اهلـروي أبـو حممـد احلـدثاين األنبـاري -

فرمبـا لقـن مـا لـيس  ،عمـي يف آخـر عمـره :الحاكم أبـو أحمـدالخطيب البغدادي و قال 

    .)١( نحس فمن مسع منه وهو بصري فحديثه عنه ،من حديثه

بـــن اقـــال  ،بـــن أيب زيـــاد القرشـــي اهلـــامشي أبـــو عبـــد اهللا مـــوالهم الكـــويف يزيـــد -

ن فوقعـت املنـاكري قِّـن مـا لُ قَّ لَ وكان يُـ  ،كان صدوقا إال أنه ملا كرب ساء حفظه وتغري  :حبان

  .)٢( فسماع من مسع منه قبل التغري صحيح ،يف حديثه

اعتمــاده علــى كــل وإمنــا  والضــبط  احلفظبــأصــالً يُعــرف مــن ال : الحالــة الثانيــة

  التلقني، فهذا حديثه مردود.

    

 ــ" : قــال ابــن رجــب إذا كـــان  ،ص ابــن معــني يف الســـماع ممــن يــتلقنوقـــد رخَّ

، نــــه كرهــــهإمل يعــــرف مــــا يــــدخل عليــــه ف ويعــــرف مــــا يــــدخل عليــــه، فــــإن ،يعــــرف حديثــــه

كـالم   حـافظ مـتقن حيـدث مـن حفظـه، فهـذا ال - وحاصل األمر أن الناس ثالثة أقسام:

  فيه.

                                           
  د الراوي بصره فلرياجع هناك.سبق ذكره يف أسباب التلقني اليت ترجع إىل امللقَّن، وهو فق )١(

 ســبق ذكــره يف أســباب التلقــني الــيت ترجــع إىل امللقَّــن، وهــو تغــريُّ عقــل الــراوي بســبب كــرب ســنِّه )٢(

  فلرياجع هناك.



 
  

 

 } ٨٦٠     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

وحافظ نسي، فلقن حىت ذكر أو تذكر حديثه من كتاب، فرجـع إليـه حفظـه  -

كـان شـعبة أحيانـا يتـذكر حديثـه مـن  ، و الذي كان نسيه وهذا أيضا حكمه حكم احلـافظ

  كتاب.

ومـــن ال حيفـــظ شـــيئا، وإمنـــا يعتمـــد علـــى جمـــرد التلقـــني، فهـــذا هـــو الـــذي منـــع  -

   .)١( " ن األخذ عنهمأمحد وحيىي 

  ــو ــِديُّ َق ــِه ، َوأُِخــَذ  : «اَل اْلُحَمْي ــَن ِفي ــَني تُــرَِك َحِديثُــُه الَّــِذي لُقِّ ــَل التـَّْلِق ــْن قَِب َوَم

َعْنـُه َمـا أَتْـَقـَن ِحْفظَــُه ، ِإَذا ُعلِـَم َذلِـَك التـَّْلِقــُني َحاِدثًـا ِيف ِحْفِظـِه َال يـُْعــَرُف بِـِه قَـِدميًا ، فََأمَّــا 

يِع َحِديثِـِه فَـَال يـُْقبَـُل َحِديثُـُه ، َوَال يـُـْؤَمُن أَْن َيُكـوَن َمـا َحِفظَـُه ِممـَّا َمْن ُعِرَف بِِه َقِدميًا ِيف مجَِ 

 .)٢( » لُقِّنَ 

 أي مـن التلقـني  - من يـَْفَطن ملا يُرمـى بـه ِمـن ذلـك: " وقال ابن سيد الناس

ومـــن ال ، ويرجــع إىل الصـــواب، فهــذا يف رتبـــة "الثقـــة"، بــل يف رتبـــة "احلفــظ واإلتقـــان" -

 .)٣( " َطن، ففي رتبة "الرتك"، ال سيما إْن أكثر ذلك ِمنهيـَفْ 

   

  

  

                                           
  .١/٥١١شرح علل الرتمذي انظر:  )١(

  .١/١٤٩اجلامع ألخالق الراوي ، ٢/٣٤انظر: اجلرح والتعديل  )٢(

  .١/٤٢الرتمذي النفح الشذي شرح جامع انظر:  )٣(



 
  

 

 } ٨٦١     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 
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  إن الرواة الذين لُقِّنوا على خمسة أقسام:

 نــــوا لــــذلك، ومل قــــوم لُقِّنُــــوا بقصــــد االختبــــار واالمتحــــان، ففط :القســــم األول

، واإلمـام حممـد بـن عجـالنيتلقَّنـوا، فُعـرف ضـبطهم وإتقـا�م، كاإلمـام البخـاري، واإلمـام 

 .)١(أيب نعيم 

 مثـل تلقـني قوم لُقُِّنوا فتلقَُّنوا، مث فطنوا بعد ذلك، فرجعوا فيـه: القسم الثاني ،

 .)٢( ، فهؤالء ثقاتبن زيد حديثاً لسلمة بن علقمة، فتلقَّنه مث رجع عنهامحاد 

 وأصـروا  قوم لُقُِّنوا فتلقَُّنوا، مث تبنيَّ هلم ذلـك، فلـم يرجعـوا عنـه :القسم الثالث

ــــســــفيان بــــن وكيــــع بــــن اجلــــراح بــــن مَ ومــــن أمثــــال هــــؤالء: ، عليــــه فهــــؤالء ، اســــيؤَ يح الرُّ ِل

 .)٣(يستحقون الرتك 

 إال أ�ـم  ،واإلتقـان ثقات معروفون قـدمياً بـاحلفظ والضـبط قوم: القسم الرابع

عــارض هلــم كتغــريُّ العقــل بســبب الِكــَرب، أو ضــياع الكتــاب، أو فقــد  بســببقبلــوا التلقــني 

                                           
  أسباب التلقني اليت ترجع إىل امللقِّن ( السبب األول: االختبار واالمتحان).انظر:  )١(

  أسباب التلقني اليت ترجع إىل امللقِّن ( السبب األول: االختبار واالمتحان).انظر:  )٢(

ورَّاق أو ابـن علــى  إدخــال راٍو أوأسـباب التلقــني الـيت ترجـع إىل امللقَّــن ( السـبب الرابـع: انظـر:  )٣(

  ).الراوي (امللقَّن) ما ليس من حديثه ، وهو ال يعلم، مث تلقينه إياه على أنه من حديثه



 
  

 

 } ٨٦٢     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

على التمييـز بـني مـا  مفيتوقف االحتجاج � - الكتابعلى  مإذ كان اعتماده –البصر 

  .)١( بعد ذلك رووهعما  قبوهلم التلقنيبه قبل  واحدث

 ِبلـوا التلقـني، فلـم حيصـل ضـعفاء ووضـاعون وكـذابون ق قـوم: القسم الخـامس

  .)٢(دة يف ضعفهم من ذلك إال زيا

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  قد ذكرُت أقوال العلماء يف ذلك يف حكم حديث من ُعِرف بقبول التلقني. )١(

  قد ذكرُت أقوال العلماء يف ذلك يف حكم حديث من ُعِرف بقبول التلقني. )٢(
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َ
 اخل
َ
  اِمتةاِمتةــاخل

احلمــد هللا الــذي أســبغ علينــا نعمــه ظــاهرة وباطنــة، ســبحانه ملهــم الرشــد وموفــق 

مــن حيــب ملــا حيــب ويرضــى، والصــالة والســالم علــى رســول اهللا وعلــى آلــه وصــحبه وســلم 

  تسليماً كثرياً ..... وبعد،     

فقـــد انتهيـــت بتوفيـــق مـــن اهللا وفضـــل مـــن هـــذا البحـــث، الـــذي يعلـــم اهللا وحـــده 

مدى ما بذلُت فيه من جهد فاق حد اإلعياء، وطَّنت فيه النفس على بلوغ تلـك الغايـة 

مهمـا حلقهـا مـن آالم رجـاء أن يفــي بـالغرض الـذي مـن أجلــه شـرعت فيـه، حـىت جــاء يف 

  ثوبه هذا الذي بني أيديكم.

  لدراسة عن بعض النتائج أهمها:وقد أسفرت هذه ا

 إن قبول الراوي للتلقني خيُِلُّ بضبطه وإتقانه. -١

   :إن قبول الراوي التلقني له أسباب منها -٢

تغـريُّ عقـل الـراوي  وأالغفلـة وسـوء احلفـظ،  ما يرجع إلى الملقَّن، وأهمهـا:  -

حديثــه، مث تلقينــه إيــاه إدخــال راٍو أو ورَّاق علــى كتابــه مــا لــيس مــن  وأبســبب ِكــَرب ِســنِّه، 

اعتمـــاده علـــى الكتـــاب مث  وأ، علـــى أنـــه مـــن حديثـــه، أو التســـاهل يف حـــديث النـــيب 

و فقــد أديثــه مــن غــريه؛ إمــا لفقــد كتابــه، أو لعــدم اصــطحابه معــه يف بعــض األمــاكن، حت

  .بصره

ـــن، وأهمهـــا -  التنـــدُّر  وأ: االختبـــار واالمتحـــان، ومنهـــا مـــا يرجـــع إلـــى الملقِّ

 شهوة التحديث.الرواية عمَّن لقَّنه، أو  وأ والطرافة،

علمــاء احلــديث قــد بــذلوا جهــوداً كثــرية يف الكشــف عــن الــراوة الــذين أن   -٣

االختبــار ، وقــد تعــددت وســائل الكشــف عــنهم، ومــن أهــم هــذه الوســائل: التلقــني قبلــوا

  ، أو ثبوت قبول الراوي التلقني، أو املعارضة.واالمتحان
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  :وهلم التلقني من عدمه ينقسمون إىل أقسام مخسةالرواة من حيث قبأن  -٤

 قــــوم لُقِّنُــــوا بقصــــد االختبــــار واالمتحــــان، ففطنــــوا لــــذلك، ومل القســــم األول :

 .يتلقَّنوا، فُعرف ضبطهم وإتقا�م

 قـــوم لُقِّنُـــوا فتلقَّنُـــوا، مث فطنـــوا بعـــد ذلـــك، فرجعـــوا فيـــه فهـــؤالء : القســـم الثـــاني

 .ثقات

 فتلقَُّنوا، مث تبنيَّ هلم ذلـك، فلـم يرجعـوا عنـه وأصـروا  قوم لُقُِّنوا: القسم الثالث

 .عليه، فهؤالء يستحقون الرتك

 قوم ثقات معروفون قـدمياً بـاحلفظ والضـبط واإلتقـان، إال أ�ـم : القسم الرابع

قبلــوا التلقــني بســبب عــارض هلــم كتغــريُّ العقــل بســبب الِكــَرب، أو ضــياع الكتــاب، أو فقــد 

على التمييـز بـني مـا  مفيتوقف االحتجاج � -على الكتاب إذ كان اعتمادهم  –البصر 

  .بعد ذلك رووهعما  قبوهلم التلقنيبه قبل  واحدث

 قـوم ضـعفاء ووضـاعون وكـذابون قِبلـوا التلقـني، فلـم حيصـل : القسم الخـامس

  .من ذلك إال زيادة يف ضعفهم

ل فهــذا هــو جهــد العبــد القاصــر الــذي ال يبلــغ درجــة الكمــال، فالكمــا وأخيــراً:

هللا وحــــده، فمــــا كــــان فيــــه مــــن توفيــــق فمــــن اهللا، ومــــا كــــان فيــــه مــــن خطــــأ فمــــن نفســــي 

والشيطان، واهللا أسأل أن جيعل عملي هذا خالصـاً لوجهـه الكـرمي وأن ينفـع بـه، واهللا مـن 

وراء القصــد، وأســأل املــوىل تبــارك وتعــاىل أن يتقبلــه بقبــول حســن، وأن يثقــل بــه املــوازين، 

  ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني. يوم تكون العاقبة للمتقني
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  القرآن الكرمي.

 رسـالة ، كتـاب الضـعفاء: أليب زرعـة الـرازي،  أبو زرعة الرازي وجهـوده يف السـنة النبويـة
: عمادة البحـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالمية، ، طعلمية: لسعدي بن مهدي اهلامشي

عـدد األجـزاء: ، م١٩٨٢هــ/١٤٠٢الطبعـة: ، ملكة العربية السعوديةاملدينة النبوية، امل
٣.  
 أبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمـرو بـن الضـحاك بـن ، تأليفاآلحاد واملثاين :

الطبعـــــــة: األوىل، ، الريـــــــاض –: دار الرايـــــــة ، طهــــــــ)٢٨٧خملـــــــد الشـــــــيباين (املتـــــــوىف: 
  .٦عدد األجزاء: ، : د. باسم فيصل أمحد اجلوابرةم، حتقيق١٩٩١ – ه١٤١١

  األحاديــــث املختــــارة أو املســـــتخرج مــــن األحاديــــث املختـــــارة ممــــا مل خيرجــــه البخـــــاري
: ضـــياء الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد ، تـــأليفومســـلم يف صـــحيحيهما

 –: دار خضــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــريوت ، طهـــــ)٦٤٣املقدســــي (املتــــوىف: 
دراســـــة وحتقيـــــق: معـــــايل األســـــتاذ ، م ٢٠٠٠ -هــــــ  ١٤٢٠الطبعـــــة: الثالثـــــة، ، لبنـــــان

  .١٣عدد األجزاء: ، الدكتور عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش
 حممـد بـن حبـان بـن أمحـد بـن حبـان ، تـأليفاإلحسان يف تقريب صـحيح ابـن حبـان :

ترتيـب: ، هــ)٣٥٤بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبـو حـامت، الـدارمي، الُبسـيت (املتـوىف: 
: مؤسسـة الرسـالة، ، طهــ) ٧٣٩الء الدين علي بن بلبان الفارسـي (املتـوىف: األمري ع
حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه: ، م ١٩٨٨ -هــ  ١٤٠٨الطبعة: األوىل، ، بريوت

  .جزء وجملد فهارس) ١٧( ١٨عدد األجزاء: ، ؤوطاشعيب األرن
 حــزم : أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بــن ، تــأليفاإلحكــام يف أصــول األحكــام

، : دار اآلفـــاق اجلديـــدة، بـــريوت، طهــــ)٤٥٦األندلســـي القـــرطيب الظـــاهري (املتـــوىف: 
  .٨عدد األجزاء: ، : الشيخ أمحد حممد شاكرحتقيق

 طهــ)٦٧٦: أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتـوىف: ، تأليفاألذكار ، :
 ١٤١٤يـدة منقحـة، طبعـة جد، لبنـان –دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع، بـريوت 

  .ؤوط رمحه اهللااحتقيق: عبد القادر األرن، م ١٩٩٤ -هـ 
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 ابـن امللقــن ، تـأليفالبـدر املنـري يف ختـريج األحاديـث واألثـار الواقعـة يف الشـرح الكبـري :
، هــ)٨٠٤سراج الدين أبو حفص عمر بـن علـي بـن أمحـد الشـافعي املصـري (املتـوىف: 

-هــــ١٤٢٥الطبعـــة: االوىل، ، الســـعودية-اضالريـــ -: دار اهلجـــرة للنشـــر والتوزيـــع ط
عـدد ، : مصطفى أبـو الغـيط وعبـد اهللا بـن سـليمان وياسـر بـن كمـال، حتقيقم٢٠٠٤

  .٩األجزاء: 
 حمّمــــد بـــن حمّمــــد بـــن عبــــد الــــرزّاق ، تــــأليفبلغـــة األريــــب يف مصـــطلح آثــــار احلبيـــب :

مكتـــب : ، طهــــ)١٢٠٥احلســـيين، أبـــو الفـــيض، امللّقـــب مبرتضـــى، الزَّبيـــدي (املتـــوىف: 
: عبــد الفتــاح أبــو حتقيــق هـــ١٤٠٨الطبعــة: الثانيــة، ، حلــب –املطبوعــات اإلســالمية 

  .١عدد األجزاء: ، غدة
 حمّمـد بـن حمّمـد بـن عبـد الـرزّاق احلسـيين، ، تـأليف: تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس

: حتقيـق، : دار اهلدايـة، طهــ)١٢٠٥أبو الفـيض، امللّقـب مبرتضـى، الزَّبيـدي (املتـوىف: 
  .وعة من احملققنيجمم
 (رواية عثمان الدارمي) أبو زكريا حيىي بن معني بـن عـون بـن ، تأليفتاريخ ابن معني :

: دار ، طهــ)٢٣٣زياد بـن بسـطام بـن عبـد الـرمحن املـري بـالوالء، البغـدادي (املتـوىف: 
  .١عدد األجزاء: ، : د. أمحد حممد نور سيف، حتقيقدمشق –املأمون للرتاث 

 سـعيد محن بـن أمحـد بـن يـونس الصـديف، أبو : عبد الـر ، تأليفملصريتاريخ ابن يونس ا
ـــة، بـــريوت، طهــــ)٣٤٧(املتـــوىف:  ، هــــ ١٤٢١الطبعـــة: األوىل، ، : دار الكتـــب العلمي

  .٢عدد األجزاء: 
 أبــو نعــيم أمحــد بــن عبــد اهللا بــن أمحــد بــن ، تــأليفتــاريخ أصــبهان = أخبــار أصــبهان :

: دار الكتـب العلميـة ، طهــ)٤٣٠وىف: إسحاق بن موسى بن مهـران األصـبهاين (املتـ
عـدد ، : سيد كسروي حسـن، حتقيقم١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة: األوىل، ، بريوت –

  .٢األجزاء: 
 مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن ، تأليفتاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم :

، اإلســـالمي : دار الغـــرب، طهــــ)٧٤٨أمحـــد بـــن عثمـــان بـــن قَاْميـــاز الـــذهيب (املتـــوىف: 
  .١٥عدد األجزاء: ، : الدكتور بشار عّواد معروف، حتقيقم ٢٠٠٣الطبعة: األوىل، 

 اهللا عبـدهيم بـن املغـرية البخـاري، أبو : حممـد بـن إمساعيـل بـن إبـرا، تـأليفالتاريخ الكبـري
طبـــع حتـــت ، الــدكن –: دائــرة املعـــارف العثمانيـــة، حيــدر آبـــاد ، طهــــ)٢٥٦(املتــوىف: 

  .٨عدد األجزاء: ، املعيد خانمراقبة: حممد عبد 
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 أبو بكر أمحد بن علـي بـن ثابـت بـن أمحـد بـن مهـدي اخلطيـب ، تأليفتاريخ بغداد :
الطبعــة: األوىل، ، بــريوت –: دار الغــرب اإلســالمي ، طهـــ)٤٦٣البغــدادي (املتــوىف: 

  .١٦عدد األجزاء: ، : الدكتور بشار عواد معروف، حتقيقم ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
 مؤسســــة الريـــــان ، ط: عبــــد اهللا بــــن يوســــف اجلــــديع، تــــأليفحتريــــر علــــوم احلــــديث :

، م ٢٠٠٣ -هــ  ١٤٢٤الطبعـة: األوىل، ، لبنـان –للطباعة والنشـر والتوزيـع، بـريوت 
  .٢عدد األجزاء: 

 عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر، جـــالل ، تـــأليفتـــدريب الـــراوي يف شـــرح تقريـــب النـــواوي :
ققــــه: أبــــو قتيبــــة نظــــر حممــــد ح، : دار طيبــــة، طهـــــ)٩١١الــــدين الســــيوطي (املتــــوىف: 

  .٢عدد األجزاء: ، الفاريايب
 أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر ، تــأليفتقريــب التهــذيب :

 هـــ١٤٠٦الطبعــة: األوىل، ، ســوريا –: دار الرشــيد ، طهـــ)٨٥٢العســقالين (املتــوىف: 
  .١عدد األجزاء: ، : حممد عوامةم، حتقيق١٩٨٦ -
 أبو زكريا حميـي ، تأليفرفة سنن البشري النذير يف أصول احلديثالتقريب والتيسري ملع :

، : دار الكتــاب العــريب، بــريوت، طهـــ)٦٧٦الــدين حيــىي بــن شــرف النــووي (املتــوىف: 
تقــــــدمي وحتقيــــــق وتعليــــــق: حممــــــد عثمــــــان ، م ١٩٨٥ -هـــــــ  ١٤٠٥الطبعــــــة: األوىل، 

  .١عدد األجزاء: ، اخلشت
 بــن ا: حســن ، تــأليفونيــة يف مصــطلح احلــديثالتقريــرات الســنية شــرح املنظومــة البيق

 –بــــريوت  -: دار الكتــــاب العــــريب ، طهـــــ)١٣٩٩حممــــد املشــــاط املــــالكي (املتــــوىف: 
عـــــدد ، : فـــــواز أمحـــــد زمـــــريل، حتقيـــــقم١٩٩٦ -هــــــ ١٤١٧الطبعـــــة: الرابعـــــة، ، لبنـــــان

  .١األجزاء: 
 يد : ســـع، تـــأليفتقـــومي طـــرق تعلـــيم القـــرآن وعلومـــه يف مـــدارس حتفـــيظ القـــرآن الكـــرمي

عـــــدد ، : جممـــــع امللـــــك فهـــــد لطباعـــــة املصـــــحف الشـــــريف، طأمحـــــد حـــــافظ شـــــريدح
  .١األجزاء: 

 أبـــــو الفضـــــل زيـــــن الـــــدين ، تـــــأليفالتقييـــــد واإليضـــــاح شـــــرح مقدمـــــة ابـــــن الصـــــالح :
ـــد ـــراهيم العراقـــي (املتـــوىف: عب ـــن إب ـــن أيب بكـــر ب ـــرمحن ب ـــد ال ـــن احلســـني بـــن عب الرحيم ب

، ملكتبـــة الســـلفية باملدينـــة املنـــورة: حممـــد عبـــد احملســـن الكتـــيب صـــاحب ا، طهــــ)٨٠٦
عــــــدد ، : عبــــــد الــــــرمحن حممــــــد عثمــــــان، حتقيــــــقم١٩٦٩هـــــــ/١٣٨٩الطبعــــــة: األوىل، 

  .١األجزاء: 



 
  

 

 } ٨٦٨     {
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 عبــد الــرمحن بــن حيــىي بــن علــي ، تــأليفالتنكيـل مبــا يف تأنيــب الكــوثري مــن األباطيــل :
مـد مـع خترجيـات وتعليقـات: حم، هـ)١٣٨٦بن حممد املعلمي العتمي اليماين (املتوىف: 

، : املكتـب اإلســالمي، طعبـد الـرزاق محــزة -زهـري الشــاويش  -ناصـر الـدين األلبــاين 
  .٢عدد األجزاء: ، م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة: الثانية، 

 أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن حجــر ، تــأليف�ــذيب التهــذيب :
ـــة،، طهــــ)٨٥٢العســـقالين (املتـــوىف:  ـــرة املعـــارف النظامي الطبعـــة: ، اهلنـــد : مطبعـــة دائ

  .١٢عدد األجزاء: ، هـ١٣٢٦الطبعة األوىل، 
 يوســــف بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن يوســــف، : ، تــــأليف�ــــذيب الكمــــال يف أمســــاء الرجــــال

احلجـــــاج، مجـــــال الـــــدين ابـــــن الزكـــــي أيب حممـــــد القضـــــاعي الكلـــــيب املـــــزي (املتـــــوىف: أبو 
، م١٩٨٠ - هـــــ١٤٠٠الطبعــــة: األوىل،، بــــريوت –: مؤسســــة الرســــالة ، طهـــــ)٧٤٢
  .٣٥عدد األجزاء: ، : د. بشار عواد معروفحتقيق

 بـــن ا: حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن صـــالح ، تـــأليفتوضـــيح األفكـــار ملعـــاين تنقـــيح األنظـــار
حممـــد احلســـين، الكحـــالين مث الصـــنعاين، أبـــو إبـــراهيم، عـــز الـــدين، املعـــروف كأســـالفه 

طبعـة: األوىل ال، لبنـان -: دار الكتب العلمية، بـريوت، طهـ)١١٨٢باألمري (املتوىف: 
عـــدد ، الـــرمحن صـــالح بـــن حممـــد بـــن عويضـــة : أبـــو عبـــد، حتقيـــقم١٩٩٧هــــ/١٤١٧

  .٢األجزاء: 
 ن معــاذ بــن َمْعبــَد، التميمــي، : حممــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــ، تــأليفالثقــات

: دائـرة املعـارف العثمانيـة حبيـدر آبـاد ، طهــ)٣٥٤حامت، الدارمي، الُبسيت (املتـوىف: أبو 
ــــد ــــدكن اهلن ــــة: وزارة املعــــارف م، ١٩٧٣=   ه ١٣٩٣الطبعــــة: األوىل، ، ال ــــع بإعان طب

حتــت مراقبـــة: الـــدكتور حممــد عبـــد املعيـــد خــان مـــدير دائـــرة ، للحكومــة العاليـــة اهلنديـــة
  .٩عدد األجزاء: ، املعارف العثمانية

 أبو بكر أمحد بـن علـي بـن ثابـت بـن ، تأليفاجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع :
 –: مكتبـــــة املعـــــارف ، طهــــــ)٤٦٣اخلطيـــــب البغـــــدادي (املتـــــوىف: أمحـــــد بـــــن مهـــــدي 

  .٢عدد األجزاء: ، : د. حممود الطحان، حتقيقالرياض
 أبــــو حممــــد عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد بــــن إدريــــس بــــن املنــــذر ، تــــأليفاجلــــرح والتعــــديل :

ــــن أيب حــــامت (املتــــوىف:  ــــرازي اب ــــي، ال ــــرة ، هـــــ)٣٢٧التميمــــي، احلنظل طبعــــة جملــــس دائ
، بـريوت –دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، اهلنـد –حبيدر آبـاد الـدكن  -انية املعارف العثم

  .م ١٩٥٢هـ  ١٢٧١الطبعة: األوىل، 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 هـــ)٣٢١أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي (املتــوىف:  تــأليف: مجهــرة اللغــة ،
، ٣عــــدد األجـــــزاء: ، م١٩٨٧الطبعــــة: األوىل، ، بــــريوت –: دار العلــــم للماليــــني ط

  .ري بعلبكي: رمزي منحتقيق
  اجلـــواهر الســـليمانية شـــرح املنظومـــة البيقونيـــة، تـــأليف: الشـــيخ مصـــطفى بـــن إمساعيـــل

الســـــليماين املـــــأريب، ط. دار الكيـــــان للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، الطبعـــــة األوىل عـــــام 
  م. ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦

 أيـــوب بــن مطـــري اللخمــي الشـــامي، : ســليمان بـــن أمحــد بــن ، تـــأليفالــدعاء للطــرباين
الطبعـــة: ، بـــريوت –: دار الكتـــب العلميـــة ، طهــــ)٣٦٠الطـــرباين (املتـــوىف: القاســـم أبو 

  .١عدد األجزاء: ، : مصطفى عبد القادر عطاهـ ، حتقيق١٤١٣األوىل، 
 ــــري ــــدعوات الكب ــــأليفال ــــن موســــى اُخلْســــَرْوِجردي ، ت ــــي ب ــــن عل ــــن احلســــني ب : أمحــــد ب

ـــــوىف:  ـــــو بكـــــر البيهقـــــي (املت ـــــع : غـــــراس للنشـــــر و ، طهــــــ)٤٥٨اخلراســـــاين، أب  –التوزي
ــــة، ، الكويــــت ــــقم ٢٠٠٩الطبعــــة: األوىل للنســــخة الكامل ــــد اهللا ، حتقي ــــن عب : بــــدر ب

  .٢عدد األجزاء: ، البدر
 اهللا بـن : عبيـد، تأليفسؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء

 : الفــاروق احلديثــة للطباعــة والنشــر، طهـــ ٢٦٤املتــوىف:  عبــد الكــرمي أبــو زرعــة الــرازي
، : أبـــو عمـــر حممـــد بـــن علـــي األزهـــريحتقيـــق م ٢٠٠٩الطبعـــة: األوىل، ، القـــاهرة –

  .١عدد األجزاء: 
 أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن ، تـأليفسؤاالت الربقـاين للـدارقطين روايـة الكرجـي عنـه :

 -: كتـــب خانـــه مجيلـــي ، طهــــ)٤٢٥غالـــب، أبـــو بكـــر املعـــروف بالربقـــاين (املتـــوىف: 
: عبـــــد الـــــرحيم حممـــــد أمحـــــد ، حتقيـــــقهــــــ١٤٠٤األوىل، الطبعـــــة: ، الهـــــور، باكســـــتان

  .١عدد األجزاء: ، القشقري
 حممـد بـن إمساعيـل بـن صـالح بـن حممـد احلسـين، الكحـالين مث ، تأليفسبل السالم :

، هـــ)١١٨٢الصــنعاين، أبــو إبــراهيم، عــز الــدين، املعــروف كأســالفه بــاألمري (املتــوىف: 
  .٢عدد األجزاء: ، اريخالطبعة: بدون طبعة وبدون ت، : دار احلديثط
 أبــو بكــر بــن أيب عاصــم وهــو أمحــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن خملــد ، تــأليفالســنة :

الطبعـــــة: األوىل، ، بـــــريوت –: املكتـــــب اإلســـــالمي ، طهــــــ)٢٨٧(املتـــــوىف:  الشـــــيباين
  .٢عدد األجزاء: ، : حممد ناصر الدين األلباينهـ، حتقيق١٤٠٠



 
  

 

 } ٨٧٠     {
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 اهللا حممـد بـن يزيـد القـزويين، وماجـة اسـم  : ابن ماجة أبو عبـد، تأليفسنن ابن ماجه
فيصــل عيســى البـــايب  -: دار إحيـــاء الكتــب العربيــة ، طهـــ)٢٧٣أبيــه يزيــد (املتــوىف: 

  .٢عدد األجزاء: ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، احلليب
 بـــن ا: أبـــو داود ســـليمان بـــن األشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــري ، تـــأليفســـنن أيب داود

، : دار الرســـالة العامليـــة، طهــــ)٢٧٥سِِّجْســـتاين (املتـــوىف: شـــداد بـــن عمـــرو األزدي ال
ــــد كاِمــــل  -شــــَعيب األرنــــؤوط ، حتقيق:م ٢٠٠٩ -هـــــ  ١٤٣٠الطبعــــة: األوىل،  َحممَّ

  .٧عدد األجزاء: ، قره
 حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسـى بـن الضـحاك، الرتمـذي، ، تأليفسنن الرتمذي :

ســـنة النشـــر: ، بـــريوت –ب اإلســـالمي : دار الغـــر ، طهــــ)٢٧٩أبـــو عيســـى (املتـــوىف: 
  .٦عدد األجزاء: ، : بشار عواد معروف، حتقيقم ١٩٩٨

 أبــو احلســن علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود ، تــأليفســنن الــدارقطين :
: مؤسســة الرســالة، ، طهـــ)٣٨٥بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدارقطين (املتــوىف: 

حققـه وضـبط نصـه وعلـق ، م ٢٠٠٤ -هــ  ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، لبنان –بريوت 
ـــد اللطيـــف حـــرز اهللا، أمحـــد  ـــه: شـــعيب االرنـــؤوط، حســـن عبـــد املـــنعم شـــليب، عب علي

  .٥عدد األجزاء: ، برهوم
 بــن ا: أبــو حممــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن الفضــل بــن َ�ــرام ، تــأليفســنن الــدارمي

: دار املغـين للنشـر ، طهــ)٢٥٥عبد الصـمد الـدارمي، التميمـي السـمرقندي (املتـوىف: 
حتقيــق: م، ٢٠٠٠ -هـــ  ١٤١٢الطبعــة: األوىل، ، والتوزيــع، اململكــة العربيــة الســعودية

  .٤عدد األجزاء: ، حسني سليم أسد الداراين
 أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسـائي ، تأليفالسنن الكربى :

 -هــــ  ١٤٢١طبعـــة: األوىل، ال، بـــريوت –: مؤسســـة الرســـالة ، طهــــ)٣٠٣(املتـــوىف: 
أشـــرف عليـــه: شـــعيب ، حققـــه وخـــرج أحاديثـــه: حســـن عبـــد املـــنعم شـــليب، م ٢٠٠١

 ٢و  ١٠عــــدد األجــــزاء: (، قــــدم لــــه: عبــــد اهللا بــــن عبــــد احملســــن الرتكــــي، األرنــــاؤوط
  .فهارس)

 أمحـــــد بـــــن احلســـــني بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى اُخلْســـــَرْوِجردي ، تـــــأليفالســـــنن الكـــــربى :
 –: دار الكتــب العلميــة، بــريوت ، طهـــ)٤٥٨يهقــي (املتــوىف: اخلراســاين، أبــو بكــر الب

  .: حممد عبد القادر عطا، حتقيقم ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ، لبنات
 بـن ا: مشس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان  ، تأليفسري أعالم النبالء

 ١٤٠٥بعــة : الثالثــة ، الط، : مؤسســة الرســالة ، طهـــ)٧٤٨قَاْميــاز الــذهيب (املتــوىف : 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، : جمموعـــة مـــن احملققـــني بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب األرنـــاؤوط ، حتقيـــقم ١٩٨٥هــــ / 
  .وجملدان فهارس) ٢٣( ٢٥عدد األجزاء : 

 (التبصــرة والتــذكرة = ألفيـة العراقــي) الرحيم : أبــو الفضـل زيــن الــدين عبــد، تــأليفشـرح
: ، طهـــ)٨٠٦ي (املتــوىف: بــن احلســني بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر بــن إبــراهيم العراقــ

، م ٢٠٠٢ -هــــــ  ١٤٢٣الطبعـــــة: األوىل، ، لبنـــــان –دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت 
  .٢عدد األجزاء: ، ماهر ياسني فحل -: عبد اللطيف اهلميم حتقيق

 زيـن الـدين عبـد الـرمحن بـن أمحـد بـن رجـب بـن احلسـن، ، تـأليفشرح علـل الرتمـذي :
  ، هـــــــــــــــــــ)٧٩٥بلــــــــــــــــــي (املتــــــــــــــــــوىف: الَســــــــــــــــــالمي، البغــــــــــــــــــدادي، مث الدمشــــــــــــــــــقي، احلن

، م١٩٨٧ -هـــــــــ ١٤٠٧الطبعــــــــة: األوىل، ، األردن –الزرقــــــــاء  -: مكتبــــــــة املنــــــــار ط
  .: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيدحتقيق

 بــن اامللك فــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة بــن عبــد: أبــو جع، تــأليفشــرح معــاين اآلثــار
ــــــــــوىف:    ، هـــــــــــ)٣٢١ســــــــــلمة األزدي احلجــــــــــري املصــــــــــري املعــــــــــروف بالطحــــــــــاوي (املت

حققــه وقــدم لــه: (حممــد ، م ١٩٩٤هـــ،  ١٤١٤ -الطبعــة: األوىل ، : عــامل الكتــبط
راجعـه ورقـم كتبـه ، حممد سيد جاد احلق) من علمـاء األزهـر الشـريف -زهري النجار 

ـــرمحن املرعشـــلي  ـــه وأحاديثـــه: د يوســـف عبـــد ال الباحـــث مبركـــز خدمـــة الســـنة  -وأبواب
  .جزء للفهارس)و  ٤( ٥عدد األجزاء: ، باملدينة النبوية

 دار ، ط: حممـد بـن إمساعيـل أبـو عبـد اهللا البخـاري اجلعفـيصحيح البخاري، تأليف :
، طــوق النجـــاة (مصـــورة عـــن الســـلطانية بإضـــافة تـــرقيم تـــرقيم حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي)

  .٩عدد األجزاء: ، : حممد زهري بن ناصر الناصر، حتقيقهـ١٤٢٢الطبعة: األوىل، 
  :بـن احلجـاج أبـو احلسـن القشـريي النيسـابوري (املتـوىف: مسلم صحيح مسلم، تأليف

، : حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، حتقيــقبــريوت –: دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، طهـــ)٢٦١
  .٥عدد األجزاء: 

 أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن محـــاد العقيلـــي ، تـــأليفالضـــعفاء الكبـــري :
ــــــوىف:  ــــــة ، طهـــــــ)٣٢٢املكــــــي (املت ــــــة العلمي ــــــريوت –: دار املكتب الطبعــــــة: األوىل، ، ب

  .٤عدد األجزاء: ، : عبد املعطي أمني قلعجي، حتقيقم١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
 أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب بــن علــي اخلراســاين، ، تــأليفالضــعفاء واملرتوكــون :

 هــــ١٣٩٦الطبعـــة: األوىل، ، حلـــب –: دار الـــوعي ، طهــــ) ٣٠٣النســـائي (املتـــوىف: 
  .١دد األجزاء: ع، : حممود إبراهيم زايدحتقيق
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي بــن حممــد ، تــأليفالضــعفاء واملرتوكــون :
الطبعـــــة: األوىل، ، بـــــريوت –: دار الكتـــــب العلميـــــة ، طهــــــ)٥٩٧اجلـــــوزي (املتـــــوىف: 

  .٢×  ٣عدد األجزاء: ، : عبد اهللا القاضي، حتقيق١٤٠٦
 .بـن ااحلسـن علـي بـن عمـر بـن أمحـد  : أبـو، تـأليفالعلل الواردة يف األحاديث النبويـة

، هــــ)٣٨٥مهـــدي بـــن مســـعود بـــن النعمـــان بـــن دينـــار البغـــدادي الـــدارقطين (املتـــوىف: 
الطبعـــة: األوىل ، الريـــاض. -: دار طيبـــة ، طا�لـــدات مـــن األول، إىل احلـــادي عشـــر

وا�لــدات ، حتقيــق وختــريج: حمفــوظ الــرمحن زيــن اهللا الســلفي، م ١٩٨٥ -هـــ  ١٤٠٥
الطبعـة: األوىل، ، الـدمام –: دار ابـن اجلـوزي ، طعشـر، إىل اخلـامس عشـرمن الثاين 

  .بن صاحل بن حممد الدباسياعلق عليه: حممد ، هـ ١٤٢٧
 أبــو حممــد عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن إدريــس بــن املنــذر ، تــأليفالعلــل البــن أيب حــامت :

، حلميضــي: مطــابع ا، طهـــ)٣٢٧التميمــي، احلنظلــي، الــرازي ابــن أيب حــامت (املتــوىف: 
حتقيـق: فريــق مــن البـاحثني بإشــراف وعنايــة ، م ٢٠٠٦ -هـــ  ١٤٢٧الطبعـة: األوىل، 

 ٧عـدد األجـزاء: ، بن عبد اهللا احلميد و د/ خالد بـن عبـد الـرمحن اجلريسـياد/ سعد 
  .أجزاء وجملد فهارس) ٦(
 أبـــو عبـــد الـــرمحن أمحـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي اخلراســـاين، ، تـــأليفعمــل اليـــوم والليلـــة :

ــــــريوت –: مؤسســــــة الرســــــالة ، طهـــــــ)٣٠٣ي (املتــــــوىف: النســــــائ ــــــة، ، ب الطبعــــــة: الثاني
  .١عدد األجزاء: ، : د. فاروق محادةهـ ، حتقيق١٤٠٦

 أمحـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل ، تـــأليففـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري :
رقـــــــم كتبــــــه وأبوابـــــــه هـــــــ، ١٣٧٩بــــــريوت،  -: دار املعرفـــــــة ، طالعســــــقالين الشــــــافعي

قام بإخراجه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: حمـب ، و مد فؤاد عبد الباقيوأحاديثه: حم
ـــدين اخلطيـــب ـــاز، و ال ـــد اهللا بـــن ب ـــز بـــن عب ـــد العزي عـــدد ، عليـــه تعليقـــات العالمـــة: عب

  .١٣األجزاء: 
 بــن ا: مشــس الــدين أبــو اخلــري حممــد ، تــأليففــتح املغيــث بشــرح الفيــة احلــديث للعراقــي

، هــ)٩٠٢بـن حممـد السـخاوي (املتـوىف:  عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمـان
: علـــــي ، حتقيـــــقم٢٠٠٣هــــــ / ١٤٢٤الطبعـــــة: األوىل، ، مصـــــر –: مكتبـــــة الســـــنة ط

  .٤عدد األجزاء:، حسني علي
 بدون الفتوحات الربانية.  
 اهللا : مشــس الــدين أبــو عبــد، تــأليفالكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة

: دار القبلـة للثقافـة ، طهــ)٧٤٨الـذهيب (املتـوىف: حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْمياز 
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 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، م ١٩٩٢ -هـــ  ١٤١٣الطبعـة: األوىل، ، مؤسسـة علــوم القـرآن، جــدة -اإلسـالمية 
  .: حممد عوامة أمحد حممد منر اخلطيبحتقيق

 هــ)٣٦٥: أبـو أمحـد بـن عـدي اجلرجـاين (املتـوىف: ، تـأليفالكامل يف ضعفاء الرجال ،
ـــة ط حتقيـــق: ، م١٩٩٧هــــ١٤١٨الطبعـــة: األوىل، ، لبنـــان-بـــريوت -: الكتـــب العلمي

شـــارك يف حتقيقـــه: عبـــد الفتـــاح أبـــو ، علـــي حممـــد معـــوض-عـــادل أمحـــد عبـــد املوجـــود
  .سنة
 تـأليفكشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشـتهر مـن األحاديـث علـى ألسـنة النـاس ، :

: مكتبــــة القدســــي، ، طهـــــ)١١٦٢حممــــد العجلــــوين اجلراحــــي (املتــــوىف:  إمساعيــــل بــــن
  .هـ ١٣٥١عام النشر: ، القاهرة –لصاحبها حسام الدين القدسي 

 أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بـن مهـدي ، تأليفالكفاية يف علم الرواية :
: ، حتقيــقاملدينــة املنــورة -: املكتبــة العلميــة ، طهـــ)٤٦٣اخلطيــب البغــدادي (املتــوىف: 

  .١د األجزاء: عد، أبو عبداهللا السورقي ، إبراهيم محدي املدين
  بركــات بــن أمحــد ، تــأليفمــن الــرواة الثقــاتمــن اخــتلط الكواكــب النــريات يف معرفــة :

: دار ، طهــ)٩٢٩بن حممد اخلطيـب، أبـو الربكـات، زيـن الـدين ابـن الكيـال (املتـوىف: 
عـدد ، : عبـد القيـوم عبـد رب النـيب، حتقيـقم١٩٨١الطبعـة: األوىل ـ ، املأمون ـ بريوت

  .٢األجزاء: 
  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، مجـال الـدين ابـن منظـور ، تأليف: العربلسان

 -الطبعــة: الثالثـــة ، بــريوت –دار صــادر  ، طهــــ)٧١١األنصــاري اإلفريقــى (املتــوىف: 
  .١٥عدد األجزاء: ، هـ ١٤١٤

 أبـــو الفضــــل أمحـــد بــــن علـــي بـــن حممــــد بـــن أمحــــد بـــن حجــــر ، تــــأليفلســـان امليـــزان :
 ٢٠٠٢الطبعــة: األوىل، ، : دار البشــائر اإلســالمية، طهـــ)٨٥٢العســقالين (املتــوىف: 

  .، العاشر فهارس١٠عدد األجزاء: ، : عبد الفتاح أبو غدة، حتقيقم
 بـــن ا: أبـــو عبـــد الـــرمحن أمحـــد ، تـــأليفا�تـــىب مـــن الســـنن = الســـنن الصـــغرى للنســـائي

: مكتــــب املطبوعــــات ، طهـــــ)٣٠٣شــــعيب بــــن علــــي اخلراســــاين، النســــائي (املتــــوىف: 
حتقيـــــق: عبـــــد الفتـــــاح م، ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعـــــة: الثانيـــــة، ، حلـــــب –المية اإلســـــ

  .وجملد للفهارس) ٨( ٩عدد األجزاء: ، غدةأبو 
 بــن ا: حممــد بــن حبــان بــن أمحــد ، تــأليفا�ــروحني مــن احملــدثني والضــعفاء واملرتوكــني

، ، هــ)٣٥٤حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حـامت، الـدارمي، الُبسـيت (املتـوىف: 
  .٣عدد األجزاء: ، : حممود إبراهيم زايدحتقيق
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 احلسـني بن زكرياء القزويين الـرازي، أبو  : أمحد بن فارس، تأليفجممل اللغة البن فارس
 -هــــ  ١٤٠٦ -الطبعـــة الثانيـــة ، بـــريوت –: مؤسســـة الرســـالة ، طهــــ)٣٩٥(املتـــوىف: 
  .٢عدد األجزاء: ، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، م ١٩٨٦

 القادر عبـــد اهللا حممـــد بــن أيب بكـــر بـــن عبـــد: زيـــن الــدين أبـــو ، تـــأليفخمتــار الصـــحاح
 –الـدار النموذجيـة، بـريوت  -: املكتبة العصـرية ، طهـ)٦٦٦احلنفي الرازي (املتوىف: 

عــدد ، : يوسـف الشـيخ حممـد، حتقيــقم١٩٩٩هــ / ١٤٢٠الطبعـة: اخلامسـة، ، صـيدا
  .١األجزاء: 

 هــ)٤٥٨علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (املتوىف:  : أبو احلسن، تأليفاملخصص ،
احملقـق: ، م١٩٩٦هــ ١٤١٧الطبعـة: األوىل، ، بريوت –: دار إحياء الرتاث العريب ط

  .٥عدد األجزاء: ، خليل إبراهم جفال
 أبو عبـد اهللا احلـاكم حممـد بـن عبـد اهللا بـن حممـد ، تأليفاملستدرك على الصحيحني :

ـــيم بـــن احل كـــم الضـــيب الطهمـــاين النيســـابوري املعـــروف بـــابن البيـــع بـــن محدويـــه بـــن نُع
 – ١٤١١الطبعـــة: األوىل، ، بـــريوت –: دار الكتـــب العلميـــة ، طهــــ)٤٠٥(املتـــوىف: 
  .٤عدد األجزاء: ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطام، ١٩٩٠

 أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبـراهيم بـن ، تأليفمسند ابن أيب شيبة :
الطبعــة: ، الريــاض –: دار الــوطن ، طهـــ)٢٣٥بــن خواســيت العبســي (املتــوىف: عثمــان 
عــدد ، : عــادل بــن يوســف العــزازي و أمحــد بــن فريــد املزيــدي، حتقيــقم١٩٩٧األوىل، 

  .٢األجزاء: 
 أبـو داود سـليمان بـن داود بـن اجلـارود الطيالسـي ، تـأليفمسـند أيب داود الطيالسـي :

 -هــــ  ١٤١٩الطبعـــة: األوىل، ، مصـــر –هجـــر : دار ، طهــــ)٢٠٤البصـــرى (املتـــوىف: 
  .٤عدد األجزاء: ، : الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي، حتقيقم ١٩٩٩

 بــن ا: أبــو يعلــى أمحــد بــن علــي بــن املثُــىن بــن حيــىي بــن عيســى ، تــأليفمســند أيب يعلــى
، دمشــــق –: دار املــــأمون للــــرتاث ، طهـــــ)٣٠٧هــــالل التميمــــي، املوصــــلي (املتــــوىف: 

عـــدد األجـــزاء: ، : حســـني ســـليم أســـدم، حتقيـــق١٩٨٤ - هــــ١٤٠٤ألوىل، الطبعـــة: ا
١٣.  
 أبـــو يعقـــوب إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن خملـــد بـــن ، تـــأليفمســـند إســـحاق بـــن راهويـــه :

ـــــــــــ   ، هــــــــــــ)٢٣٨ابـــــــــــن راهويـــــــــــه (املتـــــــــــوىف:  ـإبـــــــــــراهيم احلنظلـــــــــــي املـــــــــــروزي املعـــــــــــروف بـ
: م، حتقيــق١٩٩١ - هـــ١٤١٢الطبعــة: األوىل، ، املدينــة املنــورة -: مكتبــة اإلميــان ط

  .٥عدد األجزاء: ، د. عبد الغفور بن عبد احلق البلوشي
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 أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بـن هـالل ، تأليفمسند اإلمام أمحد بن حنبل :
 ١٤٢١الطبعــة: األوىل، ، : مؤسســة الرســالة، طهـــ)٢٤١بــن أســد الشــيباين (املتــوىف: 

إشـراف: د عبـد ، شد، وآخرونعادل مر  -: شعيب األرنؤوط ، حتقيقم ٢٠٠١ -هـ 
  .اهللا بن عبد احملسن الرتكي

 (ترتيـــب ســـنجر) بـــن ا: الشـــافعي أبـــو عبـــد اهللا حممـــد ، تـــأليفمســـند اإلمـــام الشـــافعي
إدريـــس بـــن العبـــاس بـــن عثمـــان بـــن شـــافع بـــن عبـــد املطلـــب بـــن عبـــد منـــاف املطلـــيب 

سـعيد، علـم  رتبه: سـنجر بـن عبـد اهللا اجلـاويل، أبـو، هـ)٢٠٤القرشي املكي (املتوىف: 
الطبعـة: األوىل، ، : شركة غراس للنشـر والتوزيـع، الكويـت، طهـ)٧٤٥الدين (املتوىف: 

حقـــق نصوصـــه وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه: مـــاهر ياســـني ، م ٢٠٠٤ -هــــ  ١٤٢٥
  .٤عدد األجزاء: ، فحل

 أبـــو بكــــر أمحــــد بـــن عمــــرو بــــن ، تــــأليفمســـند البــــزار املنشـــور باســــم البحــــر الزخـــار :
، املدينـــــة املنـــــورة -: مكتبـــــة العلـــــوم واحلكـــــم ، ط]٢٩٢ - ٢١٥ار [اخلالق البـــــز عبـــــد

: حمفـــوظ الـــرمحن زيـــن ، حتقيـــقم)٢٠٠٩م، وانتهـــت ١٩٨٨الطبعـــة: األوىل، (بـــدأت 
إىل  ١٠وعـــادل بـــن ســـعد (حقـــق األجـــزاء مـــن ، )٩إىل  ١اهللا، (حقـــق األجـــزاء مـــن 

  .١٨عدد األجزاء: ، )١٨وصربي عبد اخلالق الشافعي (حقق اجلزء ، )١٧
 أبــو ســعيد اهليــثم بــن كليــب بــن ســريج بــن معقــل الشاشــي ، تــأليفاملســند للشاشــي :

الطبعــــة: ، املدينــــة املنــــورة -: مكتبــــة العلــــوم واحلكــــم ، طهـــــ)٣٣٥الِبْنَكثــــي (املتــــوىف: 
  .٢عدد األجزاء: ، : د. حمفوظ الرمحن زين اهللاهـ ، حتقيق١٤١٠األوىل، 

 أمحــد بــن حممــد بــن علــي الفيــومي مث ف، تــألياملصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري :
عـــدد ، بـــريوت –: املكتبـــة العلميـــة ، طهــــ)٧٧٠احلمـــوي، أبـــو العبـــاس (املتـــوىف: حنـــو 

  .(يف جملد واحد وترقيم مسلسل واحد) ٢األجزاء: 
  أبــو بكــر بــن أيب شــيبة، عبــد اهللا بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن عثمــان ، تــأليفاملصــنف :

ــــن خواســــيت العبســــي (املتــــوىف:  الطبعــــة: ، الريــــاض –: مكتبــــة الرشــــد ، طهـــــ)٢٣٥ب
  .٧عدد األجزاء: ، : كمال يوسف احلوتهـ ، حتقيق١٤٠٩األوىل، 

 أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن نــافع احلمــريي اليمــاين الصــنعاين ، تــأليفاملصــنف :
 –يطلـــب مـــن: املكتـــب اإلســـالمي ، اهلنـــد -: ا�لـــس العلمـــي، طهــــ)٢١١(املتـــوىف: 

عـدد األجـزاء: ، : حبيـب الـرمحن األعظمـيهــ، حتقيـق١٤٠٣لثانيـة، الطبعـة: ا، بريوت
١١.  



 
  

 

 } ٨٧٦     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 بـــن ا: أبـــو ســـليمان محـــد بـــن حممـــد ، تـــأليفمعـــامل الســـنن، وهـــو شـــرح ســـنن أيب داود
: املطبعـة العلميـة ، طهــ)٣٨٨إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب (املتـوىف: 

  .م ١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١الطبعة: األوىل ، حلب –
  أيـــوب بـــن مطـــري اللخمـــي الشـــامي، : ســـليمان بـــن أمحـــد بـــن ، تـــأليفالكبـــرياملعجـــم

الطبعــــة: ، القــــاهرة –: مكتبــــة ابــــن تيميــــة ، طهـــــ)٣٦٠القاســــم الطــــرباين (املتــــوىف: أبو 
  .٢٥عدد األجزاء:، : محدي بن عبد ا�يد السلفي، حتقيقالثانية

 دمشـــــق –: دار القلـــــم ، ط: إبـــــراهيم حممـــــد اجلرمـــــي، تـــــأليفمعجـــــم علـــــوم القـــــرآن ،
  .١عدد األجزاء: ، م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة: األوىل، 

 احلســني بـن زكريــاء القـزويين الــرازي، أبو  : أمحـد بــن فــارس، تــأليفمعجـم مقــاييس اللغـة
: عبـد السـالم ، حتقيـقم١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ ، سـنة: دار الفكر، طهـ)٣٩٥(املتوىف: 

  .٦عدد األجزاء: ، حممد هارون
 لعلـــــم واحلـــــديث ومـــــن الضـــــعفاء وذكـــــر مـــــذاهبهم معرفـــــة الثقـــــات مـــــن رجـــــال أهـــــل ا

: أبـو احلســن أمحـد بــن عبـد اهللا بــن صـاحل العجلــى الكـوىف (املتــوىف: ، تــأليفوأخبـارهم
 – ١٤٠٥الطبعـة: األوىل، ، السـعودية –املدينة املنـورة  -: مكتبة الدار ، طهـ)٢٦١

  .: عبد العليم عبد العظيم البستويم، حتقيق١٩٨٥
 عثمــان بــن عبــد الــرمحن، أبــوعمرو، تقــي الــدين ، تــأليفيثمعرفــة أنــواع علــوم احلــد :

، الطبعــة: األوىل، : دار الكتــب العلميــة، طهـــ)٦٤٣املعــروف بــابن الصــالح (املتــوىف: 
مـــاهر ياســـني  -: عبـــد اللطيـــف اهلمـــيم ، حتقيـــقم ٢٠٠٢هــــ /  ١٤٢٣ســـنة النشـــر: 

  .١عدد األجزاء: ، الفحل
 بــن اعبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان  : مشــس الــدين أبــو، تــأليفاملغــين يف الضــعفاء

  .: الدكتور نور الدين عرت، حتقيقهـ)٧٤٨قَاْمياز الذهيب (املتوىف: 
 مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أمحـد بـن عثمـان ، تأليفمن تكلم فيه وهو موثق :

الطبعـــة: األوىل، ، الزرقـــاء –: مكتبـــة املنـــار ، طهــــ)٧٤٨بـــن قَاْميـــاز الـــذهيب (املتـــوىف: 
عـدد ، : حممد شـكور بـن حممـود احلـاجي أمريـر امليـاديين، حتقيقم١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  .١األجزاء: 
 مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا حممـد ، تـأليفمن تكلم فيه وهو موثوق أو صاحل احلديث :

 -هــ١٤٢٦الطبعـة: األويل ، هــ)٧٤٨بن أمحـد بـن عثمـان بـن قَاْميـاز الـذهيب (املتـوىف: 
  .١عدد األجزاء: ، ضيف اهللا الرحيلي: عبد اهللا بن ، حتقيقم٢٠٠٥



 
  

 

 } ٨٧٧     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

 بـــن ا: أبـــو زكريـــا حميـــي الـــدين حيـــىي ، تـــأليفاملنهـــاج شـــرح صـــحيح مســـلم بـــن احلجـــاج
الطبعــة: ، بــريوت –: دار إحيــاء الــرتاث العــريب ، طهـــ)٦٧٦شــرف النــووي (املتــوىف: 

  .جملدات) ٩(يف  ١٨عدد األجزاء: هـ، ١٣٩٢الثانية، 
 مشــس الـدين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد ليف، تــأاملوقظـة يف علــم مصــطلح احلــديث :

: مكتبـــة املطبوعـــات اإلســـالمية ، طهــــ)٧٤٨بـــن عثمـــان بـــن قَاْميـــاز الـــذهيب (املتـــوىف: 
 :عــدد األجــزاء، اعتــىن بــه: عبــد الفتــاح أبــو ُغــّدة، هـــ ١٤١٢الطبعــة: الثانيــة، ، حبلــب

١.  
 حممـد بـن أمحـد بـن : مشـس الـدين أبـو عبـد اهللا ، تـأليفميزان االعتدال يف نقد الرجال

: دار املعرفـة للطباعـة والنشـر، بــريوت ، طهــ)٧٤٨عثمـان بـن قَاْميـاز الـذهيب (املتــوىف: 
، حتقيـــق: علــــي حممــــد البجــــاوي، م ١٩٦٣ -هـــــ  ١٣٨٢الطبعــــة: األوىل، ، لبنـــان –

  .٤عدد األجزاء: 
 تــأليفنصــب الرايــة ألحاديــث اهلدايــة مــع حاشــيته بغيــة األملعــي يف ختــريج الزيلعــي ، :

: ، طهــ)٧٦٢ال الـدين أبـو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد الزيلعـي (املتـوىف: مجـ
جـدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية-بريوت  -مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

قـــــدم للكتـــــاب: حممـــــد يوســـــف ، م١٩٩٧هــــــ/١٤١٨الطبعـــــة: األوىل، ، الســــعودية –
الديوبنـدي الفنجـاين، إىل كتـاب احلـج، صححه ووضع احلاشية: عبد العزيـز ، البَـُنوري

  .٤عدد األجزاء: ، : حممد عوامة، حتقيقمث أكملها حممد يوسف الكاملفوري
 حممد بـن حممـد بـن حممـد بـن أمحـد، ابـن ، تأليفالنفح الشذي شرح جامع الرتمذي :

  ،هــــــــ) ٧٣٤ســـــــيد النـــــــاس، اليعمـــــــري الربعـــــــي، أبـــــــو الفـــــــتح، فـــــــتح الـــــــدين (املتـــــــوىف: 
ـــع، الريـــاض : دار الصـــميعي ط  ـــة الســـعودية -للنشـــر والتوزي الطبعـــة: ، اململكـــة العربي

رحلـــة، و جـــابر األنصـــاري، عبـــد العزيـــز أبو حتقيـــق: أبـــ، م ٢٠٠٧ -هـــ ١٤٢٨األوىل، 
  .٤عدد األجزاء: ، صاحل اللحام

 بــن ا: أبــو الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حممــد ، تــأليفالنكــت علــى كتــاب ابــن الصــالح
: عمــادة البحــث العلمــي باجلامعــة ، طهـــ)٨٥٢: أمحــد بــن حجــر العســقالين (املتــوىف

ــــــــــــة الســــــــــــعودية ــــــــــــورة، اململكــــــــــــة العربي ــــــــــــة املن الطبعــــــــــــة: األوىل، ، اإلســــــــــــالمية، املدين
  .٢عدد ا�لدات: ، : ربيع بن هادي عمري املدخلي، حتقيقم١٩٨٤هـ/١٤٠٤

 أبـو عبـد اهللا بـدر الـدين حممـد بـن عبـد اهللا ، تأليفالنكت على مقدمة ابن الصالح :
، الريــــاض –: أضــــواء الســــلف ، طهـــــ)٧٩٤ادر الزركشــــي الشــــافعي (املتــــوىف: بــــن �ــــ



 
  

 

 } ٨٧٨     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

، : د. زين العابـدين بـن حممـد بـال فـريج، حتقيقم١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة: األوىل، 
  .٣عدد األجزاء: 

 بـن حممـد ا: جمد الدين أبـو السـعادات املبـارك ، تأليفالنهاية يف غريب احلديث واألثر
: ، طهــ)٦٠٦لكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتـوىف: بن حممد بن حممد ابن عبد ا

ــــة العلميــــة  ــــزاوى ، م١٩٧٩ -هـــــ ١٣٩٩بــــريوت،  -املكتب  -حتقيــــق: طــــاهر أمحــــد ال
  .٥عدد األجزاء: ، حممود حممد الطناحي

 بـن حممـد ا: جمد الدين أبـو السـعادات املبـارك ، تأليفالنهاية يف غريب احلديث واألثر
: ، طهــ)٦٠٦بد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتـوىف: بن حممد بن حممد ابن ع

ــــة العلميــــة  ــــزاوى ، م١٩٧٩ -هـــــ ١٣٩٩بــــريوت،  -املكتب  -حتقيــــق: طــــاهر أمحــــد ال
  .٥عدد األجزاء: ، حممود حممد الطناحي

 حممد بـن علـي بـن حممـد بـن عبـد اهللا الشـوكاين اليمـين (املتـوىف: ، تأليفنيل األوطار :
، م١٩٩٣ -هـــــــــ ١٤١٣الطبعــــــــة: األوىل، ، حلــــــــديث، مصــــــــر: دار ا، طهـــــــــ)١٢٥٠

 .٨عدد األجزاء: ، حتقيق: عصام الدين الصبابطي
  

   



 
  

 

 } ٨٧٩     {

? باإلسكند?ية ? ?إلسالمية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لسابع من ?لعد? ?لثالثين لحولية كلية ?لد??سا

 التلقني وأثره يف احلكم عىل احلديثالتلقني وأثره يف احلكم عىل احلديث 

  س ات

  ا  اع

  ٨٠٣  ةاملقدم

  ٨٠٦  لالفصل األو

  ٨٠٧  تعريف التلقني لغة واصطالحاً. :المبحث األول

  ٨١٠  رمي والسنة النبوية.التلقني يف القرآن الك :المبحث الثاني

  ٨٢١  الفصل الثاني

  ٨٢٢  أسباب التلقني عند رواة احلديث. :المبحث األول

  ٨٤٨  صور التلقني. :المبحث الثاني

  ٨٥٢  الفصل الثالث

  ٨٥٣  طرق معرفة التلقني. :المبحث األول

  ٨٥٦  حكم حديث من ُعِرف بقبول التلقني. :المبحث الثاني

  ٨٦١  الرواة من حيث قبوهلم التلقني من عدمه.أقسام  :المبحث الثالث

  ٨٦٣  اخلامتة

  ٨٦٥  املصادر واملراجع.

  ٨٧٩  فهرس املوضوعات

  


