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  ّتعظيم النص النبوي في تطبيقات المحدثين

  .عبد العزيز بن إبرهيم بن علي الالحم

 اململكة العربية  ، القصيم، جامعة القصيم ،كلية الشريعة  ،قسم السنة النبوية 

  .السعودية

  abu.omar@hotmail.com:  البريد اإللكتروني

  :الملخص

هذا البحث يسعى لتسليط الضوء على تطبيقات احملدثني يف تعظيم النص 

النبوي، سواء يف رواية النص النبوي، أو شرحه، أو نقد مروياته بعيدا عن اجلانب 

أما : التنظريي خارج تطبيقا�م، وهو مكون من مقدمة وأربعة مباحث، وخامتة

: املبحث األول.  املوضوع، وأهدافه، وخطته، واملنهج املتبعوفيها أمهية: املقدمة

تعظيم النص النبوي يف التحمل : املبحث الثاين.  مفهوم تعظيم الوحي وأمهيته

: املبحث الرابع. تعظيم النص النبوي يف النقد والتعليل: املبحث الثالث. واألداء 

  .م النتائجوتتضمن أه: اخلامتة. تعظيم النص النبوي يف خدمة املتون

 – التحمـــل واآلداء – تطبيقـــات احملـــدثني -ّتعظـــيم الـــنص : الكلمـــات المفتاحيـــة

  .  خدم املتون–النقد والتعليل 
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Arabia 
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Abstract: 

This research seeks to shed light on modern 
applications to maximize the prophetic text, whether 
in the novel text of the Prophet, or explanation, or 
criticism Marwyate away from the theoretical side 
outside their applications, a component of an 
introduction and three sections, and a conclusion: 
Introduction: the importance of the subject, and 
objectives, and his plan, and the approach taken. First 
topic: the concept of maximizing the text of the 
Prophet and its importance.  The second topic: 
Maximizing the text of the Prophet in endurance and 
performance. Section III: maximizing the text of the 
Prophet in cash and reasoning. Section IV: 
maximizing the text prophetic texts in service. 
Conclusion:  This includes the most important results. 

Keywords: Maximizing the text - Applications of the 

Muhaddithin - Endurance and 
performance - Criticism and reasoning - 
Text service. 
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  :المقدمة

لسالم على نبيه املصطفى، وعلى آله وصحبه ومن احلمد هللا وكفى، والصالة وا

  :اسنت بسنته، أما بعد

ّمن نعم اهللا تعاىل أن يسر هلذه األمة من يقوم خبدمة اإلسالم واملسلمني يف ف
ُفربزت جهود كربى يف األمة، تكتب، وحترر، ا�االت الفكرية والعلمية والعملية،  ُ

والعلماء يف كل عصر، وكان من أبرز ُوتناقش، كل ما من شأنه يفي مبتطلبات العلم 

اجلامعات مبا تقدمه من أحباث سواء يف الدراسات : تلك اجلهود يف العصر احلديث

 هذا  أحببت املشاركة يفوخدمة للمكتبة العلميةالعليا، أو أحباث ا�الت، واملؤمترات، 

  ".تطبيقات المحدثينفي تعظيم النص النبوي : "ُببحث عنونته بــاجلهد املقل 

 ما ا عن كلِاليت بذلوها حلفظ السنة النبوية، وصو�إن جهود أئمة السلف 

منذ  يف تاريخ السلف، ف- ًولو يسريا-  من يطلع أو يقرأ  كلٌيشو�ا؛ أمر ال خيفى على

 وال ا مل يغب هلم عن بال،ّ، كان حفظ السنة مهالصدر األول، ويف عهد الصحابة 

َفإن النص الشرعي، وحفظه، وضبريب  َط منهج االستنباط منه، وصونه ّ ِ ِن سوء عَ

ِالتنزيل، وسوء الفهم؛ من أوىل املطالب الشرعية؛ إذ أنه منطلق الشريعة، وعليه مدار 

  .التكليف، وبثبوته تثبت األحكام، وعند عدمه يفتح االجتهاد لألذهان

 أبو سعيد اخلدري قال حيث ، عنا ببعيد موسى مع أيب  وما قصة عمر 

" :جملس من جمالس األنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقالكنت يف  :

استأذنت : ما منعك؟ قلت: استأذنت على عمر ثالثا، فلم يؤذن يل فرجعت، فقال

إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن «: ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت، وقال رسول اهللا 

؟ فقال أيب بن  مسعه من النيب واهللا لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد: فقال» له فلريجع
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واهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخربت : كعب

" قال ذلكعمر أن النيب 
)١(

 ومل والعصر عصر النبوة،، موسىفهذا عمر، وذاك أبو  ،

، وعلى من التأكد من هذا اخلرب تعظيما للسنة من أن يطوهلا ما ليس منهامينعهم ذلك 

  . يف تعظيمهم لسنة النيب   مجيعاكان الصحابةالنهج هذا 

، فأضحى  إىل يومنا هذا بعد الصحابة األمةيف  السنة ِ حفظُّحىت سار هم

 هذا وظهردين، النفسه بالتفقه يف   لكل من تلوح لهً المعةً أمارة وتعظيمهاحفظ السنة

 ذمنف ، احملدثنيف األمة منسل وهم ة النيب ّ هلم العناية األوىل بسنمن كانجليا في

 ألجل مساعهم ةوتأكدهم من ذلك، إىل رحال�م الطويل  مساعهم ألحاديث النيب

 أهو صحيح أم ال؟ إىل تصانيفهم ، وحىت تدقيقهم بعد ذلك فيما تلقوهاحلديث

 على ، ومل تقف جهودهم منهًف منها حتذيراُ عليه، وملا ضعًهم ملا صح منها داللةعومج

  بعد ذلك يف خدمة هذه النصوص النبويةأعمارهم  بل أفنوا!فحسبتلك العتبة 

أ�رت العامل   اليت أن نشأت علوم احلديثكان مثرة هذه اجلهودف، شرحا، وتبينا، ونقدا

فتمكنت هذه األمة بفضل اهللا مث  النبوية، ومجعها ملا من شأنه حفظ السنة ،بدقتها

ث علم الرواية، وعلم التصحيح  الثال املوضوعيةبوحدا�ا-  علوم احلديثبفضل

، إميانا  وصو�ا عن كل ما يشو�ا سنة النيب  من حفظ-والتعليل، وعلم فقه احلديث

 وال غرو فقد تكلف ،منهم بضرورة ذلك، وتعظيما هلذه النصوص الواردة عن نبيهم 

  . حبفظ دينه اهللا 

ًجهم، وتأكيدا ًفتظافرت النقوالت عنهم يف تعظيمهم هلذه النصوص تقريرا ملناه

أليب  ة املشهورةاملقول وأشهر ما أمثل له يف ذلك تلك، ملن بعدهم عليهًعليه، وحثا 

                                 
، )٢٠٦٢( ح اخلروج يف التجارة باب-كتاب البيوع البخاري يف صحيحه يف : أخرجه )١(

 ).٢١٥٣( ح باب االستئذان-كتاب اآلداب ومسلم يف صحيحه يف 
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"اضربوا بقويل احلائطوإذا صح احلديث فهو مذهيب : "حنيفة
)١(

:  وقول مالك رمحه اهللا،

ٌما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب" "-  يعين رسول اهللا - ٌ
)٢(

 وقول ،

َّفقولوا بسنة رسول اهللا  إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهللا : "الشافعي

"
)٣(

ال تقلدين وال تقلد مالكا وال الثوري وال األوزاعي، وخذ من : "وقول أمحد ،

"حيث أخذوا
)٤(

إال أين من خالل هذا البحث  كثرية معروفة، ، والنصوص يف هذا

 هذا املوضوع أهميةتربز وهنا ص النبوي، لنا  تطبيقا�م العملية يف تعظيمأبرزأردت أن 

بأنه يسلط الضوء على التطبيقات العملية للمحدثني يف إجالهلم وتعظيمهم للنص 

  . عن اجلانب التنظرييالنبوي، بعيدا

بيان برز عظمة النص النبوي من خالل ُأ هذا البحث أن من خالل وأهدف

، أو يف نقد مرويات  واألداءالتحمل  يف، وجهودهم يف ذلك، سواءلهاحملدثني تعظيم 

 كما أهدف إىل أن يكون ، النبوي بالشرح والبياندمة النص خالنصوص النبوية، أو يف

يف هذا البحث ردا على أولئك املتطاولني واملشككني بثبوت السنة، أو تساهل نقلتها 

  .من املستشرقني وغريهم

وخامتة وفيما وأربعة مباحث،   حبثي إىل مقدمةُقسمتقد ف خطة البحثأما و

  :يلي بيا�ا

  .ا أمهية املوضوع، وأهدافه، وخطته، واملنهج املتبعوفيه: المقدمة*

  : وأمهيته، وفيه مطالبانالنص النبويمفهوم تعظيم : المبحث األول*

                                 
 .للشافعي ٧٩ص  يف االتباعابن أيب العز، وقد عزاها ٥١إيقاظ مهم أويل األبصار ص )١(

 .)٧٨/ ١(غاية األماين  )٢(

 .)٣٠٨/ ٢(شرح مشكل الوسيط  )٣(

 .)١٣٩/ ٢(إعالم املوقعني  )٤(
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  .مفهوم تعظيم النص النبوي:            املطلب األول

  .أمهية تعظيم النص النبوي:            املطلب الثاين

  :م النص النبوي يف التحمل واألداء، وفيه مطلبان تعظي:حث الثانيالمب*

  .التحملو  التلقيتعظيم النص النبوي يف:            املطلب األول

  . والروايةتعظيم النص النبوي يف األداء:            املطلب الثاين

  .م النص النبوي يف النقد والتعليل تعظي:المبحث الثالث*

   .عظيم النص النبوي يف خدمة املتونت :المبحث الرابع*

  . وتتضمن أهم النتائج:الخاتمة*

ات العملية دون ون هذا البحث خمتصا يف التطبيقَ، ولكقبل ختم املقدمة

  :نيّمهم أجدمها  أنبه على أمرينالتنظريات القولية

  :األمر األول

 تمامهم مليء بتطبيقات احملدثني اليت تعكس اهة الثالثأن عصر الرواية بقرونه

�ا، بل وال اإلحاطة ، وال ميكن لبحث كهذا البحث اإلحاطة وتعظيمهم لسنة النيب 

إن بعض مباحث أو جزئيات : باملعامل ا�ملة لتلك التطبيقات، ولست مبالغا إن قلت

 قد أفردت برسالة علمية كاملة، وسيظهر يف ثنايا البحث العزو لبعض تلك هذا البحث

  على وآيت،أمجل مبا يتناسب مع هذا البحث ما ميكن إمجاله، لكن حسيب أن الرسائل

ما يعكس ظهور أشهر معامل تعظيم السنة عند احملدثني، وأذكر من التطبيقات فيها 

  .م يف عصر الرواية بشكل واضحَلْذلك املع

  :األمر الثاني

 وهذا وإن كان ،تنظريا�مبتطبيقات احملدثني دون ُأن هذا البحث قد قيدته  

أن يكون جمال البحث ليس : ا من جهة إال أنه توسيعا من جهة أخرى وهيتقييد

ظهر تعظيم احملدثني للسنة ُحمصورا يف اللفظ ذاته، بل مبعاين األلفاظ واألفعال اليت ت

  .النبوية
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نظر هل تتناسب مع ما اللها ويلحت و العامة مجع النصوصحملين هذا األمر علىف

ّ قل أن جتد يف ثنايا البحث نصوصا عن :رئ الكرميأقول للقاهذا على أكتبه أم ال؟ و
سنة النيب  تعظيم أن جهدهم يف حفظ النص النبوي ألجل) لفظب( �ا األئمة يصرحوا

من جهود ما أن ما فعلوه ستجد يف تطبيقا�م ما يظهر لك ك واثق متاما أن لكين 

  .ولعلي أوضح مقصدي مبثال، تعظيمهم لسنة النيب هو إال ل

صالة  تدل على تعظيم أمر و أردنا أن نبحث عن نصوص عن النيب ل: فمثال

 بالنص الظاهر، لكن لو أردنا أن مقيدين، قد ال جند إال القليل إذا أننا  مثالاجلماعة

 اليت تعكس تعظيمه ألمر الصالة سنجد العشرات من  نبحث عن تطبيقات النيب

ألفعال ال على ظاهر النص ألن الكالم حينئذ على معاين األقوال وا-  التطبيقات

 على املتخلفني عنها،  صالة اجلماعة، وشدة نكريهعلى    كتحفيزه- فقط

  .ة الكثري من التطبيقات عليها، وغريهاوحمافظته 

  

  عبد العزيز بن إبراهيم الالحم.د: إعداد
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الـــنص أعـــرض بـــشكل مـــوجز تعريـــف لتعظـــيم ســـوف مـــن خـــالل املطلبـــني التـــاليني 

  . وأمهيتهالنبوي

  :النص النبويمفهوم تعظيم : المطلب األول-

ســــوف أعــــرض معــــىن كــــل مــــصطلح، مث أبــــني املعــــىن العــــام للمــــصطلح املركــــب مــــن 

  :الكلمتني

  : لغة:التعظيم-

" كـــــرب فهـــــو عظـــــيم: الـــــشيء أيعظـــــم: "قـــــال الـــــرازي
)١(

: أبـــــادي الفـــــريوزوقـــــال ، 

مـــة، فهـــو عظـــيم عظمـــا وعظا عظـــم، كـــصغر،، خـــالف الـــصغر: لعـــنيالعظـــم، بكـــسر ا"

ـــــاروعظـــــام، كغـــــراب  ٍوزن ـــــَعظمـــــه تعظيمـــــا وأعظو، َُّ رآه : واســـــتعظمه، هّمـــــه، وكـــــربّفخ: هَم

"عظيما
)٢(

.  

  ً:شرعا :التعظيم-

  عن بيان حقيقـةةبعيدب  ولذا فليست،االلغوية تعرف الشيء مبرادفه غالبالتعريفات 

ال أنــــه يبقــــى توضــــيح ماهيــــة هــــذه التعظــــيم وإدراجــــه يف إمعــــىن التعظــــيم االصــــطالحي، 

  .التعريف االصطالحي

التقــــدير واإلجــــالل الــــذي : "وقــــد عــــرف الباحــــث ســــلطان الــــسفياين التعظــــيم بأنــــه

ينبعث مـن القلـب ألمـر مـا حـسيا كـان أو معنويـا، والقيـام مبقتـضيات ذلـك مـن األعمـال 

"الظاهرة والباطنة
)٣(

التقـدير : "بأنـهوع تعظـيم البلـد احلـرام مشرموقع  ف التعظيم يفُّ وعر،

                                 
 .) ٢١٢: ص( الصحاح خمتار )١(

 .)١١٣٩: ص(القاموس احمليط  )٢(

 ١٨، له صتعظيم شعائر اهللا تعاىل بني االتباع واالبتداع )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

�واإلجـالل الــذي ينبعـث مــن القلـب ألمــر مــا حـسيا كــان أو معنويـا، وقــد يقـرتن باحملبــة لــه  �

"واهليبة منه
)١(

.  

أجده مناسبا ؛ فالذي  خمتصرُوحاولت أن أمجع بني التعريفني بتعريف جممل

هللا  ينبعث من القلب التقدير واإلجالل الذي" :هوأنه للتعريف الشرعي للتعظيم 

  ". وشرعه، والقيام مبقتضى ذلك من العبادات،تعاىل

، ورد يف العديد من اآليات أشري هنا إىل أن مصطلح التعظيم مصطلح قرآين

ٞ��� و�� ���� ���� ٱ� ��� ��﴿: القرآنية، منها قوله تعاىل ۡ َ � َ ََ ُ ۡ َُ َ
ِ ِ ِٰ ُ ُ ّ َ َ َ

ۖ ِ ُ �ۥٰ �﴾)٢(
قال ، 

" العلم بوجو�ا والقيام حبقوقهاوتعظيمها: "النيسابوري
)٣(

ومعىن : " وقال الزخمشري،

"راعاة واحلفظ والقيام مبراعا�االعلم بأ�ا واجبة امل: التعظيم
)٤(

.  

  :لغة:  النبويالنص -

ًنــص احلــديث ينــصه نــصا رفعــه: الــنص لغــة ّوكــل مــا أظهــر فقــد نــص. ّ وقــال عمــرو ، ُ

: وقـال أبـو عبيـد. أي أرفـع لـه وأسـندًبن دينار ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهري 

هـــو و ،"إذا رأى فجـــوة نـــص: "ويف احلـــديثالـــنص التحريـــك، والـــسري الـــشديد، واحلـــث 

ى غــريه يف فهــم معنـــاه مــن غـــري مــشتق مــن منـــصة العــروس، وهــو الكرســـي، الرتفاعــه علـــ

ُّنـص : ينصهم أي يستخرج رأيهم ويظهره، ومنه قول الفقهـاء:  ويف حديث هرقل،توقف

ما دل ظاهر لفظهما عليه من األحكام ّنص السنة أيالقرآن و
)٥(

.  

                                 
: ، الرابطمشروع البلد احلرام على االنرتنت :موقع )١(

http://makkah.org.sa/site/index.php/tazeem/tazem٢.html  

 ٣٠آية : سورة احلج )٢(

 .)٧٩/ ٥( الفرقان غرائب القرآن ورغائب )٣(

 .)١٥٤/ ٣(الكشاف )٤(

 .)١٠٥٨/ ٣(الصحاح ، ٩٨-٩٧ص٧ لسان العرب ج)٥(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  :اصطالحا :النص النبوي-

: بناء على التعريف اللغوي السابق فيمكن القول بـأن الـنص النبـوي اصـطالحا هـو

   ." من األحكامهتُ، أو ما نقل إلينا من تصرفا النيب  ظاهر لفظ عليهما دل"

ـــ: "وقـــويل يف التعريـــف ـــا مـــن ت  ُقـــصدت بـــه أفعـــال النـــيب " صرفاتهأو مـــا نقـــل إلين

  .وتقريراته، حيث أن السنة النبوية شاملة لألفعال والتقريرات ال على األقوال فقط

  ):تعظيم النص النبوي(المعنى المركب -

التقدير : بأنه) تعظيم النص النبوي(من خالل ما سبق ميكن أن أقول يف مفهوم 

، والقيام بمقتضيات ، أو تصرفاته لقول النبيواإلجالل الذي ينبعث من القلب 

  .ذلك من العبادات

  :النص النبويأهمية تعظيم : المطلب الثاني-

 من أبرز شعائر اهللا  النصوص الشرعية سواء كانت من القرآن أو السنةتعظيمإن 

  :النص النبوي من أمهية تعظيم ًاليت ينبغي تعظيمها وإجالهلا، وسأذكر ها هنا بعضا

،  هو داخل يف الكالم يف تعظيم اهللا تعاىل وشعائرهلنبويالنص اتعظيم  أن -١

َ��� و�� ���� ���� ٱ� ����� �� ���ى ﴿: فبالتايل فهي داخلة يف قوله تعاىل ۡ ََ ّ
ِ َِ �

ِ
َ َ

ِ
� ََ

ِ � َ ۡ ُِ
َ َ َ

ۖ ٰ

ِٱ����ب 
ُ ُ ۡ

�﴾)١(
.  

 وسنته، ولذا عقد اإلمام ، لرسول اهللا ٌتعظيم النص النبوي أن تعظيم -٢

حديث فلم يعظمه ومل  باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النيب :  سننهالدارمي بابا يف

يوقره
)٢(

، والتغليظ باب تعظيم حديث رسول اهللا : ب ابن ماجه أيضا يف سننهّ، وبو

على من عارضه
)٣(

.  

                                 
 ٣٢ آية :احلجسورة  )١(

 .)٤٠٤/ ١(سنن الدارمي  )٢(

 .)٦/ ١(سنن ابن ماجه  )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

 واإلجالل هللا تعاىل وشعائره التعظيمٌ اإلميان مبين على أن-٣
)١(

بل بني شيخ ، 

وذلك أن : " فقالعدم اإلميانكن مالزما لإلميان فهو اإلسالم أن التعظيم إن مل يك

اإلميان قول وعمل فمن اعتقد الوحدانية يف األلوهية هللا سبحانه وتعاىل والرسالة لعبده 

ورسوله مث مل يتبع هذا االعتقاد موجبه من اإلجالل واإلكرام والذي هو حال يف القلب 

فيه واالزدراء بالقول أو بالفعل كان يظهر أثره على اجلوارح بل قارنه االستخفاف والتس

"وجود ذلك االعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك االعتقاد
)٢(

.  

 وما حيمله ، للنص للشرعي ناجم عن معرفة حبقيقة ذلك النص أن التعظيم-٤

} عنيإياك نعبد وإياك نست{ومن منازل : " ولذا قرن ابن القيم بينهما فقال،ٍمن معان

فعلى قدر املعرفة يكون تعظيم الرب تعاىل يف ، وهذه املنزلة تابعة للمعرفة، منزلة التعظيم

وقد ذم اهللا تعاىل من مل يعظمه . أشدهم له تعظيما وإجالال: وأعرف الناس به. القلب

"اوأقواهلم تدور على هذ. وال وصفه حق صفته. وال عرفه حق معرفته. حق عظمته
)٣(

.  

ِ�� ��� � ����ن ِ� ﴿: لعبادة، قال تعاىل أن التعظيم واإلجالل هو روح ا-٥
� َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ �

ٗو��ر�  َ َ�﴾)٤(
ما : وقال سعيد بن جبري. ال ترجون هللا عظمة: قال ابن عباس وجماهد، 

هو اإلجالل : وروح العبادة: "وقال ابن القيملكم ال تعظمون اهللا حق عظمته؟ 

"واحملبة
)٥(

 .  

                                 
 .)٩٤٦: ص(تفسري السعدي : ينظر )١(

 .)٣٦٩: ص(الصارم املسلول  )٢(

 .)٤٦٣/ ٢(مدارج السالكني  )٣(

 ١٣آية : حسورة نو )٤(

 .)٤٦٤/ ٢(مدارج السالكني  )٥(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

- النقـاط، بـل وال �ـذا البحـث كـامال  ال تنحـصر �ـذهالنص النبـويوأمهية تعظيم 

، ومـــن الـــسوار مـــا أحـــاط ، لكـــن حـــسيب مـــن القـــالدة مـــا أحـــاط بـــالعنق-لـــو خـــصص لـــه

باملعصم
)١(

.� �

                                 
مقدمة سنن ابن ماجه، ومقدمة سنن الرتمذي، وسنن الدارمي، وتعظيم اهللا : ينظرلالستزادة  )١(

 .اللطيف، وغريها  عبد العزيز العبد. وشعائره لـ د



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

������������������������������������������������ 

ي وضبطه، سواء من حني تلقيهم بالنص النبوكان للمحدثني اهتمام كبري 

، فاعتنوا باألسانيد اليت ورا مبعاهد�ا باملراجعة واملذاكرةلنصوص، إىل روايتهم هلا، مرل

، فكان اإلسناد عندهم ، وظهر حينذاك علم الرواية واألسانيدتروى �ا تلك النصوص

وتواترت عنهم ، -الذي تروى به تلك األسانيد- ذا أمهية ال تقل عن النص ذاته 

، فمن من ال يسند أخبارهنصوص كثري يف أمهية اإلسناد وطلبه، وتشديد النكري على 

فلوال اإلسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم : "اهللا احلاكم ذلك قول أيب عبد

على حفظه لدرس منار اإلسالم، ولتمكن أهل اإلحلاد والبدع فيه بوضع األحاديث، 

"عن وجود األسانيد فيها كانت برتاوقلب األسانيد، فإن األخبار إذا تعرت 
)١(

، وقال 

"إلسناد سالح املؤمن فإذا مل يكن معه سالح، فبأي شيء يقاتلا: "وريالث
)٢(

، وهكذا 

ورد عن اإلمام شعبة
)٣(

، وعبد اهللا بن املبارك
)٤(

  .، وغريهم

 وبصفة  التدقيق يف تلك األسانيد، تطبيقا�م العملية يفعنوإن احلديث هاهنا 

 اخلطأ الذي قد أدق يف حال الراوي وضبطه، وبيان حرصهم على سالمة النص من

  . الراوي أو ضبطه حالببحيصل بس

 يولون اإلسناد حقه جعل احملدثني  النص العظيم الذي تنتهي به تلك األسانيدإن

حني التلقي والتحمل  من، الرواية  عصريف لنص النبوياتعظيم ف ، التدقيق والعنايةمن

كربى حىت خرج بالصورة  ا له جهودواذلب،  هلاحني األداء والرواية إىل، للنصوص النبوية

لعلمهم يقينا بعظمة هذا األمر  إال  من أولئك السلفُالئقة به، ومل تبذل تلك اجلهودال

                                 
 .)٦: ص(معرفة علوم احلديث للحاكم  )١(

 .)٤٢: ص(شرف أصحاب احلديث للخطيب  )٢(

 .)٥٧/ ١(د  التمهي)٣(

 .)١٥/ ١(صحيح مسلم  )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

 معامل تعظيمهم  التاليني سأحاول إبرازاملطلبني، ومن خالل الذي محلوه على عاتقهم

  : فيهاللسنة النبوية

  .لّ النبوية في التلقي والتحمالنصمعالم تعظيم :  األولالمطلب -

  :، وقد ظهر ذلك يف عدة صور، منها التثبت الشديد من الرواية:ًأوال

  :  عن روايتههسؤالولشيخ ل  التالميذ توقيف- أ

، بل يوقفون شيخهم للسؤال عما  هلمفقد كان التالمذة ال يكتفون مبجرد الرواية

 وغالبا ما يكون سؤاهلم عن التصريح بالسماع، فإن صرح بالسماع فقد ،يف الرواية

وقفته فوقف يل، أي طالبته بالتصريح بالتحديث فصرح به: وقف، ويقولون
)١(

، ومن 

:  نقل صاحل جزرة عنه جاء يف ترمجة إبراهيم اهلروي فيماما :التطبيقات العملية لذلك

ُما من حديث هلشيم إال وقد مسعته عشرين مرة وأكثر، وكنت أوقفه" ّ"
)٢(

قول عبد ، و

ان عند عكرمة فجعل يوقفه على كل حديث على كنت مع سفي: "بن مهدياالرمحن 

"السماع
)٣(

مسعت حيىي بن سعيد وذكر توقيف الرجال على : "وقال علي بن املديين، 

يف  - وهو قاض- فقال قلت ليحىي بن سعيد االنصاري - يعين احملدثني- مساع احلديث 

" نعم: قال،؟مسعته من سعيد بن املسيب: حديث معاذ بن جبل
)٤(

رمحن عبد الوقال ، 

 مسعت : يقول، قل مسعت احلسن:كنا إذا وقفنا أبا األشهب نقول له: "بن مهدي

"احلسن أو غريه
)٥(

.  

كما -  وال ريب أن يكون منهم هذا احلرص إذا سلفهم يف ذلك صحابة النيب 

                                 
  .إبراهيم الالحم:  للدكتور٤٣٥ االتصال واالنقطاع ص)١(

 .)١٠٨٠/ ٥(تاريخ اإلسالم  )٢(

 .)٦٨/ ١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٣(

 .)٣٥/ ٢(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٤(

 .)٢٦٦/ ١(العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  )٥(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

 اإلتيان ببينة على قوله،   من أيب موسى حني طلب عمر - ورد معنا يف املقدمة

" شديدإين مل أ�مك ولكن احلديث عن رسول اهللا : "رفلما أتى �ا قال له عم
)١(

.  

  :احملدث ملعرفة ضبطهلشيخ ا  اختبار- ب

 تدفع للشيخ أحاديث ليست من أحاديثه، أو من ذا االختبار يكون بأنوه

 أم مل يضبط؟، وهو ما يسمى َ بعض التصرف ليعرف هل ضبطا لكن فيههحديث

بالتلقني
)٢(

نقل اخلطيب ، فقد قصة امتحان اإلمام البخاريأشهر ما ميثل به هنا ، ومن 

مسعت عدة مشايخ حيكون أن حممد بن إمساعيل البخاري : "بسنده عن ابن عدي قوله

قدم بغداد فسمع به أصحاب احلديث، فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متو�ا 

 آخر، ودفعوا وأسانيدها، وجعلوا منت هذا اإلسناد إلسناد آخر، وإسناد هذا املنت ملنت

إىل عشرة أنفس إىل كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا ا�لس أن يلقوا 

ذلك على البخاري، وأخذوا املوعد للمجلس فحضر ا�لس مجاعة أصحاب احلديث 

فلما اطمأن ا�لس بأهله انتدب ، هل خراسان وغريها ومن البغدادينيمن الغرباء من أ

. ال أعرفه: فقال البخاري. ه عن حديث من تلك األحاديثإليه رجل من العشرة فسأل

ال أعرفه، فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حىت فرغ من : فسأله عن آخر، فقال

فكان الفهماء ممن حضر ا�لس يلتفت بعضهم إىل . عشرته، والبخاري يقول ال أعرفه

بخاري بالعجز الرجل فهم، ومن كان منهم غري ذلك يقضى على ال: بعض ويقولون

مث انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك . والتقصري وقلة الفهم

األحاديث املقلوبة، فقال البخاري ال أعرفه، فسأله عن آخر فقال ال أعرفه، فسأله عن 

فلم يزل يلقى عليه واحدا بعد آخر حىت فرغ من عشرته والبخاري . آخر فقال ال أعرفه

إليه الثالث والرابع إىل متام العشرة حىت فرغوا كلهم من  انتدبمث . يقول ال أعرفه

                                 
 .)٣٤٦/ ٤(داود سنن أيب )١(

 .إميان عبد الغين. التلقني يف رواية األحاديث د: لالستزادة ينظر )٢(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

فلما علم البخاري أ�م قد . األحاديث املقلوبة، والبخاري ال يزيدهم على ال أعرفه

فرغوا التفت إىل األول منهم، فقال أما حديثك األول فهو كذا، وحديثك الثاين فهو 

 متام العشرة، فرد كل منت إىل إسناده، كذا، والثالث والرابع على الوالء حىت أتى على

 وكل إسناد إىل متنه، وفعل باآلخرين مثل ذلك، ورد متون األحاديث كلها إىل

"له بالفضلفأقر له الناس باحلفظ وأذعنوا ، أسانيدها، وأسانيدها إىل متو�ا
)١(

وكذلك ، 

محاد بن سلمة مع ثابت البناينصنع 
)٢(

بن ال  الفضوحيىي بن معني مع أيب نعيم، 

دكني
)٣(

وحيىي القطان مع ابن عجالن، 
)٤(

  .، وغريها

، فمن  أوقات متفرقة ورمبا متباعدةُوقد يكون االختبار بأن يسأل عن احلديث يف

أن مروان دعا أبا هريرة " :- كاتب مروان بن احلكم- أبو الزعيزعة  ما ذكره ذلك

 رأس احلول فأقعدين خلف السرير، وجعل يسأله، وجعلت أكتب حىت إذا كان عند

دعا به، فأقعده وراء احلجاب، فجعل يسأله عن ذلك، فما زاد وال نقص وال قدم وال 

"أخر
)٥(

حدثين، عن أيب زرعة فإين سألته : قال يل إبراهيم": عمارة بن القعقاع، وقال 

"عن حديث مث سألته عنه بعد سنتني فما أخرم منه حرفا
)٦(

.  

  :تلقى فيها احلديثتالميذ للشيخ عن احلال اليت  سؤال ال- ج

ًفقد كان التالميذ يسألون الراوي أسئلة الختبار صدقه من عدمه كسؤاله عن 

، أو سؤاله عن ر عن إدراك من روى عنه انكشف كذبهُته؛ فإن كان يقصد والتاريخ

                                 
  . ثبو�ا ضعف جلهالة شيوخ ابن عدي، ويف٢/٢٠تاريخ بغداد ) ١(

 .)٤٤٩/ ٢(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٢(

 .)٣٠٧/ ١٤(تاريخ بغداد  )٣(

 .)٣٢١/ ٦(سري أعالم النبالء  )٤(

 .)٥٨٣/ ٣(ى الصحيحني للحاكم املستدرك عل )٥(

 .)٤٨٦/ ١( السفر الثاين -تاريخ ابن أيب خيثمة  )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

حممد بن  قول : ذلكالتطبيقات العملية يف، فمن املكان الذي مسع فيه، أو غري ذلك

كتبت عنه : ا الوليد عن عامر بن أيب عامر اخلزاز فقالسألت أب": مسلم بن وارة

فبينا حنن عنده احلديث،  ... حديث أيوب بن موسى عن أبيه عن جده عن النيب 

نا عطاء بن أيب رباح أو مسعت عطاء بن أيب رباح وسئل عن كذا وكذا : يوما إذ قال

يف سنة بضع فإن عطاء تو: يف سنة أربع وعشرين، قلنا: يف سنة كم؟ قال: فقلت

"عشرة
)١(

، وكان تاريخ أكتشف أبو الوليد غلط عامر اخلزاز عن تاريخ مساعه، فهنا 

حممد بن احلسن : "علي بن املديينوقال  عقب وفاة عطاء، - الذي ذكره-مساعه 

الواسطي روى عن األعمش، غري شيء، وهو ثقة، ونا عن سهيل بن ذكوان وكان 

"بواسط:  عائشة؟ قالأين لقيت: ضعيفا عن عائشة، وقيل له
)٢(

.  

 الذي قد حيول دون سؤال شيوخهم، وتثبتهم مما يروونهلخجل احملدثني لإن نبذ 

 من  املروي من حديث رسول اهللا ذا هلوتعظيمهمعكس بوضوح حرصهم الشديد ي

  .أن ينسب إليه ما ليس منه، من أخطاء الرواة، أو غريهم

  

  : صحيحاهديثتتبع حال الراوي ملعرفة مىت يكون ح: ًثانيا

بعضهم كان  القوة، فقد من مل يكن الرواة يف عصر الرواية على طبقة واحدة

 صحيح يف حال دون حال، فانربى احملدثون لتمييز مىت صحيح الرواية مطلقا، وبعضهم

 على بعضهم تقييد الرواية عنه عن شيخ معني أو تكون رواية الراوي صحيحة، فأطلقوا

 وأ،  وهو ما يعرف يف املصطلح بالتوثيق،ميذ معني عنهمكان معني، أو يف رواية تل

 املقيدالتضعيف
)٣(

  : ولعلي أذكر هاهنا بعض صور ذلك وتطبيقا�م فيها،

                                 
 .)١٣١/ ١(اجلامع للخطيب  )١(

 .)١٣٤/ ١(اجلامع للخطيب  )٢(

 .٨٥جلرح والتعديل للعبد اللطيف ص، وضوابط ا)٧٣٢/ ٢(شرح علل الرتمذي : ينظر )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  :يف بعض شيوخه دون بعض  أو تضعيفه الراويتقوية - أ

َق ابن معني سفيان بن حسني ّوث: لية للمحدثني يف ذلكمفمن التطبيقات الع ُ
ه عن الزهريالواسطي لكن ضعفه يف حديث

)١(
 وكذلك قال النسائي عن جعفر بن ،

برقان بأنه ال بأس به لكن عن الزهري ضعيف
)٢(

.  

  : الراوي أو تضعيفه يف بلد دون اآلخر تقوية- ب

معمر بن  ارتضى اإلمام أمحد رواية :لية للمحدثني يف ذلكمفمن التطبيقات الع

 بالبصرة فيه اضطراب كثري باليمن، لكن قال عن حديثهراشد
)٣(

 وكذلك قال اإلمام ،

 باملدينة أصح وأما حديثه بالعراق ففيه اختالف، تهأمحد عن هشام بن عروة بأن رواي

صح ممن أيزيد بن هارون من مسع منه بواسط هو : قال أيب": قال صاحل بن أمحدكذا و

"مسع منه ببغداد، ألنه كان بواسط يلقن فريجع إىل ما يف الكتب
)٤(

.  

  :مذة الراوي تالطبقاتمتييز  - ج

توضيح اإلمام علي بن املديين : لية للمحدثني يف ذلكمفمن التطبيقات الع

سعيد وهشام وشعبة، فأما سعيد فأتقنهم،  أصحاب قتادة ثالثة: "لتالمذة قتادة بقوله

ليس بعد هؤالء أحد مثل مهام من  ووأما هشام فأكثرهم، وأما شعبة فأعلمهم مبا مسع

"كتابه
)٥(

أثبت الناس يف نافع أيوب مث : "صحاب نافع موىل ابن عمر، وكذا قال يف أ

"عبيد اهللا
)٦(

ما : " إسحاق بن هانئ أضعف من روى عن الثوري فقالّوكذلك بني، 

                                 
 .)٤٤: ص(تاريخ ابن معني رواية الدارمي  )١(

 .)٢٣٣: ص(مل اليوم والليلة للنسائي ع )٢(

 .)٧٦٦/ ٢(شرح علل الرتمذي  )٣(

 .)٧٧٠/ ٢(شرح علل الرتمذي  )٤(

 .)١٤١/ ٢(املعرفة والتاريخ  )٥(

 .)١٤٢/ ٢(املعرفة والتاريخ  )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

"رأيت أكثر خطأ يف الثوري من الفريايب
)١(

.  

 إن هذه الدقة واجلهد الكبري لسرب حال الراوي وحياته؛ ملعرفة مواطن قوته وضعفه

  .رمحهم اهللا من تعظيم وإجالل لسنة النيب  ما حتمله نفوس احملدثنيألكرب أمارة على 

  :احملدثمن  السماعتكرار : ًثالثا 

، بل كانوا يكررون مرة واحدالشيخ احلديث من  مبجرد مساع احملدثون ِيكتفمل 

 الشيخ عليهم التحديث، فيكررون السؤال عليه حىت رمبا أىبة، بل ّة تلو املرّالسماع املر

 فتبلغهم  حيظوا بشرف محل كالم الرسول  أنمقصدهم فغاية م، وال عجبحيدثه

...)فوعاها فحفظها فبلغهار اهللا امرءا مسع مقاليت ّنض(بذلك دعوته 
)٢(

، فمما جاء يف 

سألت طلحة بن مصرف عن هذا احلديث": شعبةل وقذلك 
)٣(

، أكثر من عشرين مرة 

"ولو كان غريي قال ثالثني مرة
)٤(

وكان ":  عن علي بن احلسن العبديكرياأبو زوقال ، 

                                 
 .)٧٢٥/ ٢(شرح علل الرتمذي  )١(

 صلى اهللا عليه أبواب العلم عن رسول اهللالرتمذي يف سننه : أخرجه من حديث ابن مسعود )٢(

أبواب ، وابن ماجه يف سننه )٢٦٥٧( ح باب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع-وسلم 

، وغريهم، وهو حديث )٤١٥٧(، وأمحد يف مسنده ح)٢٣٢( ح باب من بلغ علما-السنة 

ًنضر اهللا امرءا مسع مقاليت(دراسة حديث "كتاب : متواتر عن أربعة وعشرين صحابيا، ينظر ّ (

 .للشيخ عبد احملسن العباد" رايةرواية ود

من منح منيحة ورق أو قال ورقا أو هدى «: قال الرباء بن عازب أن رسول اهللا حديث  )٣(

 ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له:  ومن قال، كان له كعدل نسمة أو رقبة،زقاقا أو سقى لبنا

  .»ل نسمة أو رقبةله امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان له عد

 باب ما جاء -أبواب الرب والصلة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أخرجه الرتمذي يف سننه 

، وأمحد يف مسنده )٨٩٠(، والبخاري يف األدب املفرد ح)١٩٥٧( حيف املنحة

 .حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي، وغريهم )١٨٧٠٤(ح

 .)٩٦/ ٢(اجلامع للخطيب  )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

عاملا بابن املبارك قد مسع الكتب مرارا حدث يوما عن ابن املبارك عن عوف عن زيد 

ارك أكثر من ال ابن شراجة مسعته من ابن املب: شراحة، فقال: فقيل له. بن شراجة

"ثالثني مرة
)١(

ليه هو صدوق اختلفت إ: "وقال أبو حامت عن معدان بن عبد اجلبار، 

ال حديث واحد حىت إاكثر من عشرين مرة يف سبب حديث واحد، ومل يكن عنده 

"مسعته
)٢(

  .لم األول عن إبراهيم اهلرويْعَـمر معنا يف املما  اً أيض، ومثل هذا

  

  :الرحلة يف طلب احلديث: ًرابعا

يف عصر الرواية، فقد عند احملدثني مظهرا مألوفا كانت الرحلة وتكبد عناء السفر 

ًملحاالرحلة مطلبا ت كان لذلك  طلب احلديث، فبذلوا هرامت له نفسمن  لكل ّ

 ألجل طلب احلديث، ورمبا طلب حديث واحد، أو نيرحلو  فكانوا،األوقات واألموال

  :لية للمحدثني يف ذلكم، فمن التطبيقات العطلب علو اإلسناد

  

ال بلغين حديث عن علي خفت إن مات أ": عبيد اهللا بن عدي بن اخليارقول 

 قدمت العراق، فسألته عن احلديثأجده عند غريه فرحلت حىت
)٣(

..."فحدثين  
)٤(

، 

إن اهللا ليكتب لعبده :  عن أيب هريرة، حديث أنه قالبلغين" : النهديعثمانوقال أبو 

                                 
 .)٣٧٣/ ٢٠(مال �ذيب الك )١(

 .)٤٠٤/ ٨(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٢(

ن أحدث حدثا أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني م« وهو قول النيب  )٣(

، »ال يقبل منه صرف وال عدل فقال له األشعث بن قيس دعها يا رجل، فإ�ا عليك ال لك

 .متفق عليه

 .)١٣٠: ص(يث للخطيب الرحلة يف طلب احلد )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

املؤمن باحلسنة الواحدة ألف ألف حسنة
)١(

، فحججت ذلك العام، ومل أكن أريد احلج 

يا أبا هريرة بلغين عنك حديث، : أتيت أبا هريرة فقلتإال للقائه يف هذا احلديث، ف

" فأخربه...فما هو؟: فحججت العام، ومل أكن أريد احلج إال أللقاك، قال
)٢(

وقال  ،

إن كنت ألركب إىل املصر من األمصار يف احلديث ": بسر بن عبيد اهللا احلضرمي

"الواحد ألمسعه
)٣(

سناد وال يظفر احملدث لطلب علو اإل ، وأعجب من ذلك أن يرحل

كان سبب دخويل البصرة ألن ": عبد اهللا بن داود اخلرييب قالبذلك، فقد جاء عن 

 ما اهللا به عي ابن عون فدخلينندارا تلقاين ألقى ابن عون، فلما صرت إىل قناطر بين 

"عليم
)٤(

.  

  : األحاديث أوىل من كثر�اضبطعناية بال: ًخامسا

 مضبوط أوىل عندهم من متقنم، فقليل كان للمحدثني اهتمام بالكيف دون الك

لية للمحدثني مفمن التطبيقات الع كثري غري متقن، وتوارودت النقوالت عنهم يف ذلك

كنت أمسع من أيوب مخسة، ولو حدثين بأكثر من ذلك ما ": قول ابن علية: يف ذلك

"أردت
)٥(

نت آيت األعمش ومنصورا، فأمسع أربعة أحاديث، ك: "سفيان الثوري، وقال 

"مخسة مث أنصرف، كراهة أن تكثر وتفلت
)٦(

كنت آيت قتادة فأسأله : " شعبة، وقال

                                 
 -كتاب التاريخ- ، وابن أيب شيبة يف مصنفه)٧٩٤٥(أمحد يف مسنده ح: أخرجه )١(

، وغريهم، وإسناده ضعيف لضعف )٢٤٣٤(، وابن أيب حامت يف تفسريه ح)٣٤٧٠٣(ح

 .))٤٠١: ص(تقريب التهذيب (علي بن زيد ابن جدعان 

 .)١٤٢: ص(الزهد ألمحد بن حنبل  )٢(

 .)٤٦٤/ ١(ي سنن الدارم )٣(

 .)٣٩/ ٣(حلية األولياء  )٤(

 .)٢٣١/ ١(اجلامع للخطيب  )٥(

 .)٢٣٢/ ١(اجلامع للخطيب  )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

" وأتقنهما، حىت أحتفظهما،ال: أزيدك؟ فأقول: ، مث يقول يلعن حديثني
)١(

.  

 من هو أسرع منهم حفظا مإبطاء قد وأهم ضعف  أحدوإذا كان يف حفظ

حىت حيفظوا ويتقنوا، يعيد هلم ما حفظ بعد ذلك، يحفظ هلم مث فليحفظ عن الراوي 

كان عطاء بن أيب رباح وأصحابه إذا قدم جابر بن عبد اهللا قدموا : "قال عمر بن قيس

"أبا الزبري يتحفظ هلم
)٢(

كنا عند الزهري فلما حدث �ذا : "بن عيينةسفيان ، وقال 

احلديث
)٣(

 فكتبته فلما قام الزهري أخربت به أبا ، أشار إيل أبو بكر اهلذيل أن أحفظه

"ربك
)٤(

هذا أن يرجعوا من احملدث بنصف حديث ليحفظوه ويضبطوه ، وأعجب من 

كنا رمبا رجعنا من عند : "قال هشام الدستوائيمث يأتوا من الغد ليأخذوا النص الثاين، 

قتادة بنصف حديث، حيدثنا باحلديث فنتحفظه، فنحفظ نصفه مث نعود فنحفظ 

"نصفه من الغد
)٥(

.  

، أما  تلقيهم للرواية فقطحنيا بذله احملدثون من جهد هذه املعامل وغريها كثري مم

  .معامل تعظيمهم يف حني األداء فقد ظهرت يف جوانب كثرية أذكرها يف املطلب التايل

  .األداء والرواية النبوية في النصمعالم تعظيم : الثانيالمطلب -

 عرف عند احملدثني بطالبُهو رواية احلديث للغري، وهذا الغري ي: األداء

احلديث
)٦(

  :األداء ما يليومن معامل تعظيم السنة عند احملدثني يف ، 

                                 
 .)١٥٤/ ٧(حلية األولياء  )١(

 .)٢٣٣/ ١(اجلامع للخطيب  )٢(

تبايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئا، وال «:  قالحديث عبادة بن الصامت أن النيب  )٣(

 . متفق عليه»...تسرقوا، وال تزنوا، 

 .)٣٧٥/ ١(مسند احلميدي  )٤(

 .)٢٣٥/ ١(اجلامع للخطيب  )٥(

 .مد كمال اإلمام زميرت حملواألداء التحمل طرق: ينظر )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  : حني التحديث يف نفوسهم حديث الرسول توقري: أوال

احلسن أن :  ومهابته كثرية جدا، منها ديث رسولاحملديث حلاألخبار يف توقري 

يا ":  ويقوليبكي إذا حدث حبديث اجلذع الذي بكى ملا فارقه النيب كان  البصري

؛ شوقا إليه ملكانه من اهللا، فأنتم أحق أن عباد اهللا، اخلشبة حتن إىل رسول اهللا 

"تشتاقوا إليه
)١(

 -أيوب-حج : "وسئل اإلمام مالك عن مساعه من أيوب فقال، 

 ،بكى حىت أرمحه  وال أمسع منه غري أنه إذا جاء ذكر النيب ،حجتني فكنت أرمقه

"كتبت عنه لنيب فلما رأيت منه ما رأيت وإجالله ا
)٢(

:  وقال أبو سلمة اخلزاعي،

كان مالك بن أنس إذا أراد أن خيرج حيدث توضأ وضوءه للصالة، ولبس أحسن "

أوقر به حديث رسول اهللا : ثيابه، ولبس قلنسوة ومشط حليته، فقيل له يف ذلك، فقال

"
)٣(

؛  وهو مضطجع يف مرضه فجلس وحدث به عن حديث ابن سريينسئل و،

وأنا  كرهت أن أحدث عن رسول اهللا ": وددت أنك مل تتعن؛ فقال: هفقيل ل

"مضطجع
)٤(

.  

  

  :االنتقاء من الشيوخ حني التحديث: ثانيا

 وكان صاحلا للتحديث، لكن مل يكونوا كان احملدثون يتلقون من كل من أدركوه

 عن ضوا بالروايةاحمهم يف التلقي من أي أحد، مل ير، فكانوا مع تسيروون كل ما تلقوه

 كتابتهم لهغالبا ما تكون  فهم وإن كتبوا عن من ال يرونه صاحلا للرواية عنه، فأي أحد،

 لذا قال ّ أخر االنتقاء حلني الرواية، ألجل أنهيكون وأأول مراحل الطلب،  �رد للجمع

                                 
 .)٥٧٠/ ٤ ( سري أعالم النبالء)١(

 .)٣٨٦/ ١(التعديل والتجريح  )٢(

 .)١١٠/ ٢٧(�ذيب الكمال  )٣(

 .)٥٧٢/ ٢(تدريب الراوي  )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

كتبنا عن الكذابني، وسجرنا به التنور، وأخرجنا به خبزا نضيجا : "ابن معني
)١(

، 

قل عنهم أ�م ال يروون إال عن شيوخ ُطريقة عرف �ا كبار احملدثني ن: خفانتقاء الشيو

ثقات غالبا
)٢(

  :لية يف ذلكم، فمن التطبيقات الع

 ال يدرى صحيح حديثه من ،زمعة بن صاحل ذاهب احلديث: "قول البخاري

" وكل من كان مثل هذا فأنا ال أروي عنه، أنا ال أروي عنه،سقيمه
)٣(

.  

ًالراوي املعروف بانتقائه من شيوخه تقوية من النقاد أن رواية وقد جاء عن مجاعة 

مىت يكون الرجل معروفا؟ : قلت ليحىي بن معني : "قال يعقوب بن شيبةًله وقبوال له، 

إذا روى عن الرجل مثل ابن سريين والشعيب، وهؤالء أهل : قال، إذا روى عنه كم؟

ثل مساك بن حرب، وأيب فإذا روى عن الرجل م: قلت. العلم، فهو غري جمهول

"هؤالء يروون عن جمهولني: قال إسحاق؟
)٤(

، وممن أشتهر باالنتقاء اإلمام مالك رمحه 

"ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأ�م": اهللا، قال عنه ابن عيينة
)٥(

، وقال 

"مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف فهو حجة: "أمحد
)٦(

.  

الذين ا�موهم د فيه ألكرب حجة للمحدثني على خمالفيهم إن هذا االنتقاء والتشد

بالرواية عن ا�اهيل، أو الضعفاء، أو شككوا يف كون رواة السنة كلهم ثقات يعتد 

  .�م

                                 
 .)٢٦٣/ ١٦ (تاريخ بغداد )١(

انتقاء الشيوخ عند احملدثني وأثره على احلكم على الرواية حملمد : لالستزادة ينظر رسالة دكتوراه )٢(

 .زهري

 .)٣٨٩: ص(العلل الكبري للرتمذي  )٣(

 .)٣٧٨/ ١(شرح علل الرتمذي  )٤(

 .)٢٣/ ١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٥(

  .)٣٧٧/ ١(شرح علل الرتمذي  )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  : الرواية عن الضعفاءالتحذير من: ًثالثا

هو ابن أخي :  فقال، حممدا عن الفضل بن عيسى الرقاشيسألت: "قال الرتمذي

"كان أهال واهللا أال حيدث عنه: ن سفيان بن عيينة يقول كا،يزيد الرقاشي
)١(

 وقال ،

"ألن أقدم فيضرب عنقي أحب إيل من أن أحدث عن أيب هارون العبدي: "شعبة
)٢(

 ،

 سفيان بن عيينة، عن معلى الطحان، ببعض حديث تحدث: الزبريي أمحد وأبوقال 

"ما أحوج صاحب هذا إىل أن يقتل:  فقال،ابن أيب جنيح 
)٣(

 وقال حممد بن حيىي ،

"اضربوا على حديثه بستة أقالم: "الذهلي عن حيىي احلماين
)٤(

  . وغريها من التطبيقات،

  

  :تكرار احملدث للحديث ليحفظ ويضبط: ًرابعا

 يكررون على التالميذ احلديث الواحد أكثر من مرة، ألجل أن ناحملدثوكان 

لية مفمن التطبيقات العملن ال يستطيع احلفظ ألول مرة حيفظ ويضبط، ومراعاة 

إذا حدث حديثا أعاده ثالث مراتكان  أن أبا هريرة :للمحدثني يف ذلك
)٥(

 ،

 فسألته - وهو على بغلة له-لقيت ابن شهاب يوما يف موضع اجلنائز : "وقال مالك

يا أبا : أخذت بلجام بغلته فلم أحفظه، قلت: عن حديث فيه طول فحدثين به، قال

أما حتب أن يعاد عليك احلديث فأعاده علي : فقلتبكر، أعده علي، فأىب، 

                                 
 .)٣٨٩: ص(لعلل الكبري للرتمذي ا )١(

 .)٣١٣/ ٣(الضعفاء للعقيلي  )٢(

 .)٢١٤/ ٤(الضعفاء للعقيلي  )٣(

 .)٥٣٣/ ١٠(سري أعالم النبالء  )٤(

 .)٢٣٤/ ١(اجلامع للخطيب  )٥(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

"فحفظته
)١(

 جاء عنه أنه كان إذا وال عجب يف هذا التكرار إذا كان القدوة ، 

ًحدث حديثا أعاده ثالثا ً
)٢(

.  

  :العناية بالصيغ املستعملة يف التحديث: ًخامسا

، لذا قال دثون ذو أمانة عالية يف اختيار الصيغة املناسبة ألداء احلديثكان احمل

 ،»حدثين« و،»أخربنا«و، »حدثنا«أسهل علي من » مسعت«: "معتمر بن سليمان

" ألن الرجل قد يسمع وال حيدث،»أخربين«و
)٣(

سفيان  ُحدثت: "وقال ابن مهدي، 

كانت من ) ابن أيب حامت(:  عن ابن احلنفية، قال، عن عبد األعلى،يلئسراإحاديث أ

"كتاب يعين أ�ا ليست بسماع
)٤(

ذكرت إلبراهيم شيئا، : "ال احلسن بن عبيدوق، 

"هذا وجدته يف صحيفة: فقال
)٥(

.  

هذه األمثلة وغريها كثري
)٦(

أمانة احملدثني، واهتمام حىت ، تدل بوضوح على 

  .بالصيغة اليت يروون �ا احلديث

                                 
 .)٢٣٤/ ١(اجلامع للخطيب  )١(

 ، وسنده ضعيف)٣٦٥٣( ح باب تكرير احلديث-كتاب العلم  أبو داود يف سننه: أخرجه )٢(

 كان إذا تكلم أن النيب ) ٩٤(فيه رجل مبهم، لكن يشهد له حديث أنس يف البخاري ح

 .بالكلمة أعادها ثالثا حىت تفهم عنه

 .)٢٨٨: ص(الكفاية للخطيب  )٣(

 .)٧١/ ١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٤(

 .)٢١٢: ص(احملدث الفاصل للرامهرمزي  )٥(

، واحملدث الفاصل )٣/٤٦٩(، )٢/٥٩٢(ة ابنه عبد اهللا العلل ألمحد رواي: ينظر أيضا يف )٦(

 ٥١٧للرامهرمزي ص



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

�������������������������������������������������� �

اين من معامل تعظيم النص النبوي يف إن ما سبق الكالم عنه يف املبحث الث

ق وهو ّمعناه الضيقصد فاملنا ا ههأما تحمل واألداء، هو داخل يف معىن النقد العام، ال

 الشذوذ والنكارة،  كشف، وما يتعلق �ا من عليه علم العلل، أو العلل اخلفيةما يطلق

  .خبالف ما كان يف املبحث الثاين وهو ما يتعلق بالراوي وضبطه

 السلف على النص النبوي من أن تطوله األيدي العابثة، ومن أن رصإن ح

 ينظرون يف كل ناقل لتلك النصوص ويدققون هم ما مل يقله، جعلينسب لرسول اهللا 

؟، مث بعد - فضال عن إدراكه له- يف عدالته وضبطه ملا روى، وهل مسع ممن روى عنه 

 ه؟، وهل يقبل تفرده أم ال؟، بروايت أو تفردذلك هل خالف غريه فيما روى أم ال؟،

وهنا سأقف ، من دقيق علم العلل الذي أواله احملدثون غاية االهتماموهذه التساؤالت 

  .، وأبرز معامل تعظيم السنة النبوية فيهاعلى بعض تلك اجلهود

  :يف النقد والتعليل ما يليالنبوية عند احملدثني  م السنةفمن معامل تعظي

  :فيما مسعوه وما مل يسمعوهاإلحصاء للمحدثني : ًأوال

، وما مل يسمعه،  يف معرفة ما مسعه احملدث من شيخه-رمحهم اهللا- تفنن احملدثون 

ذاك احلديث بعينه، وغريها فمن مسع فيقولون مل يسمع فالن من فالن إال حديثني أو 

  :لية للمحدثني يف ذلكمالتطبيقات الع

" ثالثةمسع شعبة من أيب معشر حديثني أو: "قول ابن معني
)١(

، وقال أبو عبيدة 

"ف أبو حرة على شيء مما مسع من احلسن إال على ثالثة أحاديثقمل ي: "احلداد
)٢(

 ،

بن أيب عروبة يف الصحة إال ثالثة امساع يزيد بن هارون من سعيد : "وقال أمحد

                                 
 .)٧٢: ص(من كالم أيب زكريا حيىي بن معني يف الرجال  )١(

 .)٢٤٢/ ٣(العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  )٢(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

"أحاديث أو أربعة
)١(

"مسع منه وكيع ثالثة أحاديث: "، وقال أيضا يف يونس األيلي
)٢(

 ،

" يسمع منصور من أيب صاحل إال هذا احلديث الواحدمل: "ل أيضاوقا
)٣(

، وقال أبو 

"روى ثالثة آالف عن شعبة: "زرعة يف عمرو بن مرزوق
)٤(

، وقال أبو الفضل 

"مسع ابن عيينة من زياد أربعة أحاديث: "املقدسي
)٥(

: ، وقال شعبة عن حيىي بن اجلزار

"ة أشياءمل يسمع حيىي بن اجلزار من علي إال ثالث"
)٦(

 تطبيقا�م كثرية يف، والنصوص 

  .جدا وإمنا القصد هنا اإلشارة لشيء منها

إن هذه التصرفات من األئمة مل تكن إال جبهد جهيد بذلوه، حلفظ السنة 

وضبطها، ومن نافلة القول هنا أن أؤكد على جهودهم يف متييز من مسع من الرواة من 

َْما ذكرته يف هذا املعلم، فتمييز احملدثني لعدد ًشيخه ممن مل يسمع، ألنه داخل ضمنا في
  .؟األحاديث اليت مسعها الرواي من شيوخه أدق من متييز هل مسع أو ال

  

  :ليم احملدثني إذا خولفواْتس: ًثانيا

ٌ تسليم ومراجعة للنفس فيما  فيهِ احملدثني على ما يروونه والتدقيقِكان مع حرص ٌ
 وأعلنوا خطأهم مبا رجعوا عن روايتهمر، وق منهمإذا خالفهم غريهم خاصة إذا كان أوث

كان : "قول أمحد:  فمن ذلك، أو صححوا رواية من خالفهم وخطؤوا أنفسهمفيها

محاد بن زيد ال يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب وكان يهب أو يتهيب إمساعيل بن علية 

                                 
 .)٣٠٢/ ٣(العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  )١(

 .)٢٦٨: ص(سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  )٢(

 .)٣٩٥/ ٢(رواية ابنه عبد اهللا ألمحد العلل  )٣(

 .)٤٠٦/ ٢(الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي  )٤(

 .)١٤٩: ص(تذكرة احلفاظ البن القيسراين  )٥(

 .)٣٩٦/ ٤(الضعفاء للعقيلي  )٦(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

"إذا خالفه
)١(

ث أشد علي ما أحد خيالفين يف احلدي: "، وقال حيىي بن سعيد القطان

"من عفان
)٢(

 -يعين حديث سهمان اخليل- كان شعبة رفعه إىل علي " :قال وكيع، و

" سفيان أحفظ مين: فقال،فقيل له إن سفيان يوقفه على هاىنء بن هاىنء
)٣(

.  

ل خمالفيهم، وا�ام أنفسهم باخلطأ أو ّ يف نفوس احملدثني لتقبإن هذه الروح العلية

   سالمة كالم النيب- رمحهم اهللا-م قدموا ى على أ�عدم الضبط أحيانا، لداللة كرب

  .، فرضي اهللا عنهم وجزاهم عن اإلسالم خري اجلزاءعلى سالمة أنفسهم من اخلطأ

  :ً وإن كان املتفرد ثقة أو التوقف فيهإعالل احلديث بالتفرد: ًثالثا

 باحلديث من أضخم مسائل النقد عند احملدثني، يراوالكانت مسألة تفرد 

قصدوا �ا التفرد كالغرابة ً كبريا، وذلك ظاهر يف كثرة مصطلحا�م اليت ًاها اهتماموأولو

صهم على تفرد ، ونها تفرد مؤلفا�م يف األحاديث اليت وقع فيوالنكارة وغريها، ويف كثرة

وليس ا�ال هنا لتبيني كيف  يعكس اهتمامهم يف قضية التفرد، الراوي، وغري ذلك مما

وإمنا القصد هنا تبيني أن من دقيق ه، ّ القضية، فهذا األمر له مظانكانوا يهتمون �ذه

ّ أن اخلرب إذا تفرد به راو وإن كان ثقة أعلنة النيب لس تعظيمهم �ذا التفرد، إذ وا اخلرب ٍ

، الروايةب ًمشهوراكيف يتفرد وخيالف غريه برواية ما مل يروونه، خاصة إذا كان الشيخ 

 أو حتليف ، أو التوقف فيها،طرون حينئذ إىل رد روايتهفيضوغري ذلك من الضوابط، 

   :ذلكلية للمحدثني يف مفمن التطبيقات العالراوي على روايته، 

عن ابن عمر أن ، مسعت أيب وذكر حديث عبد اهللا بن دينار: "قول ابن أيب حامت

استحلفت عبد اهللا بن دينار هل : �ى عن بيع الوالء وعن هبته، قال شعبة النيب 

 ، كان شعبة بصريا باحلديث جدا فهما فيه:قال أيب، تها من ابن عمر؟ فحلف يلمسع

                                 
 .)٢٦٤/ ١(العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  )١(

 .)٢٠١/ ١٤(تاريخ بغداد  )٢(

 .)٣٠٨: ص(سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد  )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

مل كان إمنا حلفه ألنه كان ينكر هذا احلديث، حكم من األحكام عن رسول اهللا 

 يرو عن ابن عمر أحد سواه علمنايشاركه أحد، مل
)١(

قال : " وقول عبد اهللا بن أمحد، 

 ، حديث حبيب بن الشهيد، ومعاذ بن معاذ، سعيد أنكر حيىي بن:قال أبو خيثمة: أيب

 : قال أيب،"احتجم حمرما صائما أن النيب " :بن عباسا عن ،عن ميمون بن مهران

"أنكراه على األنصاري حممد بن عبد اهللا
)٢(

، وحممد األنصاري ثقة
)٣(

أنكراه  ومع هذا 

ن عبد الرمحن حدثنا شعبة، عن بكري بن عطاء، ع: شبابة بن سوار، قالوروى عليه، 

»�ى عن الدباء، واملزفت «بن يعمر، أن النيب 
)٤(

هذا حديث : "، فقال أبو حامت

"شبابة، وال يعرف له أصلمنكر، مل يروه غري 
)٥(

هذا حديث شبابة : " وقال البخاري،

" وال يصح هذا احلديث عندي،شبابةمل يعرفه إال من حديث . عن شعبة
)٦(

 وشبابة ،

 عن شعبة، وهو ثقة حافظبن سوار من املكثريين
)٧(

 واألمثلة يف هذه كثرية، وكانوا ،

: بن عيينةاقال سفيان :  فمن ذلكيستحبون ذكر تاريخ مساعه إذا مل يشاركه غريه

 قال ،حدثين صلة، منذ سبعني سنة: ، قال- يعين أبا إسحاق- سألته عن حديث "

                                 
 .)١٧٠/ ١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )١(

 .)٢٨/ ٢(العلل ألمحد رواية ابنه عبد اهللا  )٢(

 .)٤٩٠: ص(تقريب التهذيب  )٣(

 باب النهي عن نبيذ اجلعة وهو شراب يتخذ من -كتاب األشربة  النسائي يف سننه: أخرجه )٤(

  باب النهي عن نبيذ األوعية-أبواب األشربة  وابن ماجه يف سننه، )٥٦٢٨( حالشعري

  يف الوصي يتهم-كتاب البيوع واألقضية  ، وابن أيب شيبة يف مصنفه)٣٤٠٤(ح

 .، وهو كما أعله أبو حامت والبخاري)٢٣٧٨٩(ح

 .)٤٤٩/ ٤(علل احلديث البن أيب حامت  )٥(

 .)٣٠٩: ص(العلل الكبري للرتمذي  )٦(

 .)٢٦٣: ص(لتهذيب تقريب ا )٧(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

"وحدثين هو هذا من سبعني سنة: يانسف
)١(

.  

  

  :دث ببينته إذا خالف غريه احملمطالبة: ًرابعا

، لكن قد يرد كان السائد يف زمن الرواية هو مشاركة احملدث لغريه فيما يروي

 دلكن هذا التفرد يقع موقع الريبة عنأن يتفرد بعضهم بشيء مل يروه غريه، أحيانا 

 هاملتلقني مما جيعلهم يطالبون احملدث ببينة على قوله، وغالبا ما تكون هذه البينة كتاب

إليه إن كان يف بيته  أو الرجوع ، منه، فيضطر للنظر فيه إن كان معهي الذي يروألصلا

 كنت عند :مسعت حيىي بن معني يقول: "قال ابن حمرز :فممن جاء عنهم يف ذلك

 فجاء �ا فنظرت ، هات رمحك اهللا: فقلت، له هات كتبك فجنب:خلف البزار فقلت

 نعم : قال،؟ فكتبت عنه منها شيئا:ه قيل ل،ة صحاحامحاديث مستقيأفيها فرأيت 

"ليهإ فلما رجعت دخلنا ، كنت عند سعدوية،حد عشر حديثاأكتبت عنه 
)٢(

قول ، و

أخربين أبو جعفر : نا حجاج بن حممد الرتمذي، عن ابن جريج، قالأنبأ: "اإلمام أمحد

ال  ق،مات محل إىل قربه على منسج الفرسملا   أن إبراهيم ابن النيب :حممد بن علي

كان حيىي وعبد الرمحن أنكراه عليه فأخرج إلينا كتابه األصل : قال أيب: اهللا عبد

"د بن عليها أخربين حمم":  فقالا،قرطاس
)٣(

كنت ": يالرمحن بن مهد عبد وقال ،

بلى، : ليس هذا من حديثك، قال: عند أيب عوانة فحدث حبديث األعمش، فقلت

المة هات الدرج فأخرجه فنظر فيه، فإذا يا س: ال، قال: بلى، فقلت: ال، قال: قلت

 ُتيتُصدقت يا أبا سعيد، صدقت يا أبا سعيد، ومن أين أ: ليس احلديث فيه، فقال

                                 
 .)٩٣/ ٢(اجلامع للخطيب  )١(

 .)١٦١/ ٢(تاريخ ابن معني رواية ابن حمرز  )٢(

 .)٣٨/ ٢(اجلامع للخطيب  )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

" مسعتهَ أنكَذوكرت به وأنت شاب فظننت: به؟ قلت
)١(

ورمبا أخرج احملدث كتابه ، 

 قول  فكان النتيجة رد روايته ملا يف أصله من قرينة تدل على كذبه، فمن ذلكاألصل

يا أبا العباس أحب أن تريين أصلك : "محد السجستاينيب العباس أابن حبان يف أ

" فكأنه كان يعملها يف صباه،...فأخرج إيل كتابه خبط عتيق 
)٢(

، فأخذ ابن حبان من 

  .يعمل األحاديث منذ صباهكون اخلط عتيقا أنه كان 

                                 
 .)١٢٠١/ ٣ ( التعديل والتجريح)١(

 .)١٦٤/ ١(ا�روحني البن حبان  )٢(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

���������������������������������������������� �

 مادة علمية خيوض فيها كل منشغل بالعلوم الشرعية هي تلك الشروح إن أكرب

 سانيد واملالسننعلى دواوين اإلسالم، ال سيما شروح دواوين السنة من الصحيحني و

وغريها، فقد بذل السلف جهودا مضنية لشرح تلك النصوص النبوية، وبيان مرادها، 

لك الشروح ويدقق النظر فيها ًخوفا أن تفهم على غري ما جاءت به، ومن ينظر يف ت

جيد أن هاجس إجالل وتعظيم النصوص النبوية مل يغب عن أذهان السلف إبان 

 -مبا يتناسب مع هذا البحث- شرحهم لتلك النصوص يف معامل كثرية، ولعلي أوجز 

  .بعض تلك املعامل

  :-حني شرحه-  تعليق احلكم على صحة النص النبوي: ًأوال

 يشرحوا حديثا  حني-رمحهم اهللا-  احملدثني أ�م من عظمة النص النبوي عند

ن شكوا يف صحته علقوا احلكم ، فإيحاصحكون يبنون عليه حكما حىت يال فإ�م 

  : فممن جاء عنهم يف ذلك على صحة احلديث

"إن صح احلديث من الوضوء من حلوم اإلبل قلت به: "الشافعيقول 
)١(

وقال ، 

ًإذا صح احلديث موصوال صح " :-م ضربة باجلدار مسألة التيميف- أبو القاسم القزويين 

"االحتجاج به
)٢(

 :-  عند القيام من السجدتنينيديال مسألة رفعيف - ، وقال اخلطايب 

"فلست أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إليه وإن صح احلديث فالقول به واجب"
)٣(

 ،

: -اأخذ سلب من صاد يف حرم املدينة أو قطع شجرهيف مسألة -وقال ابن البطال 

..."ألوجب اجلزاء على من ال سلب له ولو صح احلديث عن الرسول "
)٤(

.  

                                 
 .)٢٦٠/ ١(الشايف يف شرح مسند الشافعي  )١(

 .)١٢٥/ ١(شرح مسند الشافعي  )٢(

 .)١٩٤/ ١(معامل السنن  )٣(

 .)٥٤٠/ ٤(شرح صحيح البخارى البن بطال  )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  :العناية بشرح معىن النص النبوي: ًثانيا

ٌ حيرصون إذا ورد يف النص كالم غريب، أو مشكل، همكان احملدثون إبان حتديث
  أن تفهم على غري مرادها، وما ذلك إال حفاظا على سنة النيب  املراد منهنيعلى تبي

  : فممن جاء عنهم يف ذلك

فكان - ،إن الوجع ال يكتب أجرا: " بن مسعودعبد اهللاقال :  معمروأبل قو

 ،-  وكان إذا حدثنا حديثا مل نسأله عن تفسريه حىت يبينه، أو أشق علينا،ذلك أشد

"ولكن اهللا يكفر به اخلطايا : قال
)١(

ُ كنت أجالس : "بن راهويها، وقال إسحاق 

َحنبل، وحيىي بن معني، وأصحابنا، فكنا نتذاكر احلديث من طريق َبالعراق أمحد بن  ِ
َ َ

َوطريقني وثالثة، فيقول حيىي بن معني من بينهم َوطريق كذا، فأقول: َ َّأليس قد صح : َ َ َ

َما مراده؟ ما تفسريه؟ ما فقهه؟ فيبقون كلهم : َفأقول. نعم: ِهذا بإمجاع منا؟ فيقولون ُ

َإال أمحد بن حنبل َ ِ"
)٢(

 معرفةو احلديث، ختريج أن احملدثني مل يكن يبني النص هذا .

 ،ومعناه ،احلديث تفسري معرفة هي املقصودة الغاية بل ،عملهم خامتة هي تهمرتب

  .ومراده

 إال أ�م كانوا يتوقفون عما ومع حرصهم على بيان معىن احلديث، وكشف غريبه

، جاء عن اإلمام   مل يقصده  اهللا يعرفوه؛ خوفا من نسبة معىن حلديث رسولال

سلوا بعض أصحاب الغريب : "أمحد حني سئل عن حرف من غريب احلديث فقال

"خطئأبالظن ف فإين أكره أن أتكلم يف قول رسول اهللا 
)٣(

.  

  :الوقوف على ظاهر النص، وترك اخلروج عنه إال بدليل: ًثالثا

وال ، كان لعظمة النص النبوي عند احملدثني أن يقفوا عند كل حكم نص عليه

                                 
 .)٤٦٤/ ٥(شرح مشكل اآلثار  )١(

 .)٧٨: ص(مناقب اإلمام أمحد ، )٢٩٣/ ١(اجلرح والتعديل البن أيب حامت  )٢(

   .)٢٧٢: ص(مقدمة ابن الصالح ، )١٧٤: ص(العلل ألمحد رواية املروذي  )٣(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  هناواملراد بالظاهرًيتجاوزوا ذلك من املعاين البعيدة اليت قد ال تكون ظاهرة يف النص، 

  :  فمما جاء عنهم يف ذلك،ما ترجح أنه املقصود من الكالم، أو مل يأت قصد خيالفه

، وجب على أهل - يعين احلديث-  فلما احتمل املعنيني: "ل اإلمام الشافعيو ق

لى خاص دون عام إال بداللة، من سنة رسول اهللا، أو إمجاع العلم أن ال حيملوها ع

"علماء املسلمني، الذين ال ميكن أن جيمعوا على خالف سنة له
)١(

: ، وقال ابن القيم

فالواجب محل كالم اهللا تعاىل ورسوله ومحل كالم املكلف على ظاهره الذي هو "

فهيم والفهم إال ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، وال يتم الت

"بذلك
)٢(

، وال عجب فإن للمحدثني سلف يف هذا احلرص على النص النبوي من 

وا ع ال متن  اهللافقد جاء عن ابن عمر حني ذكر حديث رسول، لدن الصحابة 

 مساجد اهللا اهللاإمياء
)٣(

أقول ": ، فرد عليه ابن عمر بقوله"منعهننواهللا ل": ، قال ابنه

  وملا ذكر عمران بن حصني حديث رسول اهللا ،!" أنت وتقولقال رسول اهللا 

»احلياء ال يأيت إال خبري«
)٤(

إن من : مكتوب يف احلكمة: "بشري بن كعبله  قال ،

 أحدثك عن رسول اهللا ": فقال له عمران" ياء وقارا، وإن من احلياء سكينةاحل

  !.وحتدثين عن صحيفتك

  :نبوية دفع ما يظهر من تعارض بني النصوص الً:بعاار

ً ما يتوهم تعارضه من النصوص النبوية اهتماما كبريا، أوىل احملدثون ً وهو ما -ُ

                                 
 .)٣٢٠ /١(الرسالة للشافعي  )١(

 .)٨٩/ ٣(إعالم املوقعني  )٢(

، )٩٠٠(ح  باب حدثنا عبد اهللا بن حممد-كتاب اجلمعة ه البخاري يف صحيح: أخرجه )٣(

 ).٤٤٢( ح باب نوم الرجال يف املسجد-كتاب الصالة  ومسلم يف صحيحه

 ، ومسلم يف صحيحه)٦١١٧( ح باب احلياء-كتاب األدب  البخاري يف صحيحه: أخرجه)٤(

 ).٣٧( ح باب شعب اإلميان-ميان كتاب اإل



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

ختلف احلديثيعرف عندهم مب
)١(

  : وكان من أبرز معامل دفع التعارض عندهم ،-

، وأن ما يظهر من تعارض فهو نفي وقوع التعارض التام بني النصوصتأصيل  - أ

نسوخا، أو غري ذلك من األسباب، قال إما لعدم صحة أحدمها، أو لكون أحدمها م

ال جيوز أن يوجد يف الشرع خربان متعارضان من مجيع الوجوه وليست مع : "ابن تيمية

"أحدمها ترجيح يقدم به
)٢(

وأما حديثان صحيحان صرحيان : "، وقال ابن القيم

، فهذا ال يوجد أصال، ومعاذ اهللا متناقضان من كل وجه، ليس أحدمها ناسخا لآلخر

أن يوجد يف كالم الصادق املصدوق الذي ال خيرج من بني شفتيه إال احلق، واآلفة من 

التقصري يف معرفة املنقول والتمييز بني صحيحه ومعلوله، أو من القصور يف فهم مراده 

"
)٣(

.  

 حبيث وجب ال جتد ألبتة دليلني أمجع املسلمون على تعارضهما: "وقال الشاطيب

عليهم الوقوف؛ لكن ملا كان أفراد ا�تهدين غري معصومني من اخلطأ؛ أمكن التعارض 

"بني األدلة عندهم
)٤(

.  

 بني الجمع، فأشاروا إىل احتمالية إمكانية وضع قواعد لدفع التعارض - ب

وال ينسب احلديثان إىل االختالف، ما كان هلما وجها : "النصوص كما قال الشافعي

معا، إمنا املختلف ما مل ميض إال بسقوط غريه، مثل أن يكون احلديثان يف ميضيان 

"الشيء الواحد، هذا حيله وهذا حيرمه
)٥(

.  

                                 
نزهة ، )٢/١٧٥ ( للسيوطيتدريب الراوي، ٣٨٢ معرفة علوم احلديث للحاكم ص:ينظر )١(

  .)٩١:ص( بن حجرالالنظر 

 .)٣٠٦: ص(املسودة يف أصول الفقه  )٢(

 .)١٣٧/ ٤(زاد املعاد  )٣(

 .)٣٤١/ ٥(املوافقات  )٤(

 .)٣٤٢/ ١(الرسالة للشافعي  )٥(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

فإذا مل حيتمل احلديثان إال : " قال الشافعيًمنسوخاواحتمالية أن يكون أحدمها 

االختالف كما اختلفت القبلة حنو بيت املقدس والبيت احلرام كان أحدمها ناسخا، 

"اآلخر منسوخاو
)١(

 ،  

ومنها ما ال : " بينهما بقرينة خارجية قال الشافعيالترجيحواحتمالية إمكانية 

مما  خيلو من أن يكون أحد احلديثني أشبه مبعىن كتاب اهللا، أو أشبه مبعىن سنن النيب 

املختلفني، أو أشبه بالقياس، فأي األحاديث املختلفة كان هذا فهو سوى احلديثني 

"عندنا أن يصار إليهأوالمها 
)٢(

.  

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي

»مضمضوا من اللنب فإن له دمسا«:  قال ابن عباس أن النيب ورد عن
)٣(

 ،

أ وصلىض شرب لبنا فلم ميضمض ومل يتووقول أنس أن النيب 
)٤(

.  

 بأن األمر فيه لالستحباب هذان احلديثان ذهب بعض العلماء إىل اجلمع بينهما

ا قاله العيينوليس للوجوب، كم
)٥(

، والرتمذي
)٦(

، وابن حجر
)٧(

.  

                                 
 .)٥٩٩/ ٨(احلديث اختالف  )١(

 .)٥٩٩/ ٨(اختالف احلديث  )٢(

أصل احلديث متفق عليه لكن جاء لفظ األمر باملضمضة عند ابن ماجه يف سننه  )٣(

 ).٦٢٩ و ٦٢٨(، وابن أيب شيبة يف مصنفه ح)٤٩٨(ح

  باب املضمضة من شرب اللنب-أبواب الطهارة وسننها  أخرجه أبو داود يف سننه )٤(

 باب ترك - مجاع أبواب احلدث -كتاب الطهارة   السنن الكربى، والبيهقي يف)١٩٧(ح

، وقال ٩٠، وابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه ص)٧٤٦( حالوضوء مما مست النار

 .ال بأس به، وحسنه ابن حجر: العيين عن سنده

 ٣/١٦١عمدة القاري  )٥(

  باب املضمضة من اللنب-أبواب الطهارة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سنن الرتمذي )٦(

 ).٨٩(ح

 ١/٣٧٥فتح الباري  )٧(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

وذهب بعضهم إىل أن احلديث الثاين ناسخ لألول وقال به ابن شاهني
)١(

.  

فهذا املثال وغريه من األمثلة الكثرية املبثوثة يف كتب أهل العلماء
)٢(

، يعكس 

ال و، مدى اهتمام احملدثني رمحهم اهللا بدفع ما يتوهم تعارضه بني النصوص النبوية

ًقد كان متكأ  -أعين باب خمتلف احلديث-  الباب عجب منهم هذا االهتمام فإن هذا

 إىل السلف، والطعن فيها، منذ عهد ألعداء الدين استغلوه للتشكيك يف سنة النيب 

  . الباطلعهدنا هذا الذي تطاول به املستشرقون على ثوابتنا بالطعون والتشكيك

  

  :تون وملا قد يقع فيها من تصحيف وأخطاءضبطهم الدقيق لألمساء وامل: ًخامسا

 أمساء ضبطو للنصوص النبوية ضبط تلك النصوص كان من دقيق عناية احملدثني

إذا قرأ عليهم التالميذ فمن التطبيقات العملية  ها وتبيني ما قد يقع فيها من اخلطأتلَقَنـ

لى سفيان جاء حبيب كاتب مالك يقرأ ع: "عوام بن إمساعيلقال : للمحدثني يف ذلك

ليس هو جراب، : حدثكم املسعودي عن جراب التيمي، قال سفيان: بن عيينة فقال

ليس هو ابن شريين، : انحدثكم أيوب عن ابن شريين، فقال سفي: جواب، وقرأ عليه

"ابن سريين
)٣(

يا : كنا عند جرير فأتاه رجل برقعة فقال له: " إسحاق بن راهويه، وقال 

وحيك، : خربز عن رقبة، قال: وما هو؟ قال:  احلديث، قالأبا عبد اهللا تقرأ علي هذا

"أنا جرير، حدثنا رقبة
)٤(

حضرت جملس هارون الرشيد ": سليمان بن فليح، وقال 

 من الغابة سابق رسول اهللا : ومعنا أبو يوسف فذكر سباق اخليل، فقال أبو يوسف

                                 
 ٩٠ناسخ احلديث ومنسوخه ص )١(

تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة، و�ذيب اآلثار للطربي، وشرح مشكل : لالستزادة ينظر )٢(

 .اآلثار للطحاوي، ومشكل احلديث وبيانه البن فورك

 .)٢٨٥/ ١(اجلامع للخطيب  )٣(

 .)٢٨٦/ ١( اجلامع للخطيب )٤(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

لوداع من الغابة إىل ثنية ايا أمري املؤمنني صحف واهللا، إمنا هو : إىل بنية الوداع، فقلت

"وهو يف غري هذا أشد تصحيفا
)١(

 الذين يشققون اخلطب  أنه لعن، وجاء عن النيب 

تشقيق الشعر يشققون احلطب : شهدت وكيعا مرة قال": قال أبو نعيمف ،تشقيق الشعر

"باخلاء: قال، فقلت"
)٢(

.  

                                 
 .)٢٩١/ ١( اجلامع للخطيب )١(

 .)٢٩٢/ ١(اجلامع للخطيب  )٢(



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

������ �
  :النقاط التاليةذا البحث أمجل ما توصلت إليه من نتائج يف هيف ختام 

 ة بدأ منذ العهد األول يف صحابة النيب  النبويوصأن تعظيم النص - ١

  .وسار فيمن بعدهم من السلف، وتواردت النصوص عنهم يف ذلك

التقدير واإلجالل الذي ينبعث  : هوالنص النبويتعظيم  أن مفهوم - ٢

  .لعبادات، أو تصرفاته، والقيام مبقتضيات ذلك من القول النيب من القلب 

 تربز أمهيته يف أنه داخل يف تعظيم اهللا، النص النبويتعظيم  أن - ٣

  . وروح العبادة،، وألنه هو أصل اإلميانوشرائعه، ورسوله 

يف :  تشكل بعدة صور أن تعظيم النص النبوي يف تطبيقات احملدثني- ٤

 معامل تعظيم تصبحفأاألداء إىل خدمة النصوص وتبيينها، التلقي مث يف 

  . النبوية شاملة جلميع صور التعامل مع السنة النبويةوصنصال

تطبيقات احملدثني يف حفظ النص النبوي، وضبطه، وخدمته؛ أن  -٥

من الطوائف املبتدعة ت السنة النبوية، سواء َلَقَأكرب رد ألولئك الطاعنني يف نـ

  .كالرافضة، أو املشككني يف عصرنا هذا من املستشرقني وغريهم

 فما كان من صواب فمن اهللا، أين قدمت ما يرضي ويفيد،آمل  :ختاما

 وباهللا التوفيق، وصلى اهللا وسلم وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان،

  على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،،،

 



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

��������������� �
ــاالتبــاع -١ حممــد عطــا : تصدر الــدين حممــد بــن عــالء ابــن أيب العــز احلنفــي، ، ل

، ٢، طلبنــــــان، عــــــامل الكتــــــب، اهللا القريــــــويت بــــــن عبــــــدام عاصــــــ، واهللا حنيــــــف
 .هـ١٤٠٥

 .ه١٤٢٥، إلبراهيم الالحم، مكتبة الرشد، الرياض، االتصال واالنقطاع -٢
دار الـــشافعي،  عبـــد اهللا حممـــد بـــن إدريـــس املطلـــيب يب، ألاخـــتالف الحـــديث -٣

 .هـ١٤١٠، بريوت، املعرفة
فـؤاد عبـد البـاقي، دار حممـد : ، حملمد بن إمساعيل البخاري، تاألدب المفرد -٤

 .هـ١٤٠٩، ٣البشائر اإلسالمية، بريوت، ط
، مــد بــن أيب بكــر بــن ابــن قــيم اجلوزيــة، حملعــالم المــوقعين عــن رب العــالمينإ -٥

، ١، طيــــــــريوت، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، الــــــــسالم إبــــــــراهيم حممــــــــد عبــــــــد: ت
 .هـ١٤١١

امعــة ، حملمــد زهــري احملمــد، رســالة دكتــوراة، جانتقــاء الــشيوخ عنــد المحــدثين -٦
 .ه١٤٢٦الريموك، أربد، األردن، 

صاحل بـن ، لـيقاظ همم أولي األبصار لالقتداء بـسيد المهـاجرين واألنـصارإ -٧
َّحممد العمري املعروف بالفالين املالكي ُ ْ  .بريوت، دار املعرفة، َ

الدكتور أمحـد نـور يوسـف، دار املـأمون، : َّ، رواية الدارمي، تتاريخ ابن معين -٨
 . دمشق، بريوت

َاإلســـالم ووفيـــات المـــشاهير واألعـــالمتـــاريخ  -٩ َ شمس الـــدين أبـــو عبـــد اهللا ، لـــَ
ْبــــن قاميــــاز الــــذهيباحممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان  ّالــــدكتور بــــشار عــــواد : ، تَ

 . م٢٠٠٣، ١، طدار الغرب اإلسالمي، معروف
، أليب بكـــــر أمحــــد بـــــن زهـــــري بـــــن أيب خيثمـــــة، الـــــسفر الثـــــاين التـــــاريخ الكبيـــــر - ١٠

، ١لل، الفاروق احلديثـة للطباعـة والنـشر، طصالح بن فتحي ه: والثالث، ت
 .ه١٤٢٧

دار ،  بكر أمحد بن علي بن اخلطيب البغدادييبأل،  وذيولهتاريخ بغداد - ١١
 .ـه١٤١٧، ١، طمصطفى عبد القادر عطا: ، ت بريوت،الكتب العلمية

،  حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينورييب، ألتأويل مختلف الحديث - ١٢
 .هـ١٤١٩، ٢، طسسة اإلشراق مؤ،املكتب االسالمي



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

بـد الـرمحن بـن أيب بكـر، جـالل ، لعدريب الراوي في شـرح تقريـب النـواويت - ١٣
 .دار طيبة، أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب: ، تالدين السيوطي

 الفـــضل حممـــد بـــن طـــاهر املقدســـي الـــشيباين، املعـــروف ، أليبتـــذكرة الحفـــاظ - ١٤
ر الــــــصميعي للنــــــشر دا، محــــــدي عبــــــد ا�يــــــد الــــــسلفي: ت، بــــــابن القيــــــسراين
 . هـ١٤١٥، ١، طوالتوزيع، الرياض

ــه البخــاري فــي الجــامع الــصحيح - ١٥ ، أليب َّالتعــديل والتجــريح لمــن خــرج عن
أمحـــــد لبـــــزار، طبعـــــة وزارة : الوليـــــد ســـــليمان بـــــن خلـــــف البـــــاجي املـــــالكي، ت

َّاألوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية،   .هـ١٤١١َّ
زيــز العبــد اللطيــف، جملــة البيــان، العــدد ، لعبــد العوشــعائره) تعــالى(تعظــيم اهللا  - ١٦

١٠١. 
سلطان  رســـالة ماجـــستري لـــ،تعظـــيم شـــعائر اهللا تعـــالى بـــين االتبـــاع واالبتـــداع - ١٧

 .ه١٤٣٤السفياين، جامعة أم القرى، 
 حممــد عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن يب، أل البــن أيب حــامتفــسير القــرآن العظــيمت - ١٨

مكتبــة نــزار مــصطفى ، أســعد حممــد الطيــب: ، تالــرازي ابــن أيب حــامتإدريــس 
 . هـ١٤١٩ ، ٣، طالباز

حممــد عوامــة، : ، ألمحــد بــن علــي بــن حجــر العــسقالين، تتقريــب التهــذيب - ١٩
 .ه١٤٢٠ابن حزم، بريوت، 

إميان عبد الغين، جملـة الـشريعة والدراسـات . ، لـ دالتلقين في رواية األحاديث - ٢٠
 .م، جامعة الكويت٢٠٠٦، عام ٦٦اإلسالمية، العدد 

ـــد لمـــا فـــي  - ٢١ ـــاني واألســـانيدالتمهي ـــن الموطـــأ مـــن المع ، أليب عمـــر يوســـف ب
مجاعـــــة مـــــن أهـــــل العلـــــم، طبعـــــة وزارة األوقـــــاف : الـــــرب، ت اهللا بـــــن عبـــــدعبـــــد

 . هـ١٣٨٧َّوالشؤون اإلسالمية، املغرب، 
، أليب جعفـــر تهـــذيب اآلثـــار وتفـــصيل الثابـــت عـــن رســـول اهللا مـــن األخبـــار - ٢٢

، مطبعـــة املـــدين، حممـــود حممـــد شـــاكر: حممـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد الطـــربي، ت
 . القاهرة

  ِّ، ليوســـــف بــــن عبـــــد الــــرمحن املـــــزي، تهــــذيب الكمـــــال فــــي أســـــماء الرجــــال - ٢٣
َّالدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، : ت  . هـ١٤١٨َّ



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

عبـــد الـــرمحن بـــن ناصـــر ، ليـــسير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفـــسير كـــالم المنـــانت - ٢٤
، ١، ط الرســــــالةمؤســــــسة، بــــــن معــــــال اللوحيــــــقاعبــــــد الــــــرمحن : ، تالــــــسعدي

 .هـ١٤٢٠
 الفــداء زيــن الــدين قاســم بــن ، أليبالثقــات ممــن لــم يقــع فــي الكتــب الــستة - ٢٥

مركــز النعمــان ، شــادي بــن حممــد بــن ســامل آل نعمــان: ت الــسودوين قطلوبغــا
، ١ط صــــــنعاء، ،للبحــــــوث والدراســــــات اإلســــــالمية وحتقيــــــق الــــــرتاث والرتمجــــــة

 . هـ١٤٣٢
بـشار : ى بـن سـورة الرتمـذي، ت، أليب عيـسى حممـد بـن عيـسجامع الترمـذي - ٢٦

 .هـ١٩٩٨عواد،  دار الغرب، بريوت، 
حممـد زهـري : ، أليب عبد اهللا حممد بن إمساعيـل البخـاري، تالجامع الصحيح - ٢٧

 . هـ١٤٢٢، ١الناصر دار طوق النجاة، الرياض، ط
محــــــد بــــــن علــــــي اخلطيــــــب ، أللجــــــامع ألخــــــالق الــــــراوي وآداب الــــــسامعا - ٢٨

 .الرياض، مكتبة املعارف، حممود الطحان. د: ، تالبغدادي
، أليب حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن أيب حـــامت حممـــد بـــن إدريـــس الجـــرح والتعـــديل - ٢٩

عبــد الــرمحن املعلمــي، وآخــرون، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، حبيــدر : الــرازي، ت
 . هـ١٢٧١، ١أباد الدكن، ط

َّ، أليب نعـيم أمحـد بــن عبـد اهللا األصــبهاين، دار الكتـب العلميــة، حليـة األوليــاء - ٣٠
 . هـ١٤٠٩ريوت، ب

ــــة:دراســــة حــــديث - ٣١ ــــة ودراي ــــالتي رواي ــــرءا ســــمع مق ــــضر اهللا ام : ، للــــشيخ ن
، ١، طاملدينـــــة املنــــــورة، مطــــــابع الرشـــــيد، عبداحملـــــسن بـــــن محــــــد العبـــــاد البـــــدر

 .هـ١٤٠١
، بكــر أمحـــد بـــن علـــي اخلطيـــب البغـــدادي يب، أللرحلـــة فـــي طلـــب الحـــديثا - ٣٢

 .ه١٣٩٥، ١، ط بريوت،دار الكتب العلمية، نور الدين عرت: ت
أمحـــد حممـــد شـــاكر، : ، أليب عبـــد اهللا حممـــد بـــن إدريـــس الـــشافعي، تالرســـالة - ٣٣

 . َّدار الكتب العلمية
، مـــد بــــن أيب بكــــر ابــــن قــــيم اجلوزيــــة، حملزاد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد - ٣٤

 .هـ١٤١٥ ، ٢٧، طمؤسسة الرسالة، بريوت
 . عبد العلي عبد احلميد، دار الرتاث، مصر: ، ألمحد بن حنبل، تالزهد - ٣٥



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

خليــــل مــــأمون شــــيحا، دار املعرفــــة، :  حباشــــية الــــسندي، تســــنن ابــــن ماجــــه - ٣٦
 . بريوت

حممــــد : السجــــستاين، ت داود ســــليمان بــــن األشــــعث يب، ألســــنن أبــــي داود - ٣٧
 .وت بري-املكتبة العصرية، صيدا ، احلميد حميي الدين عبد

، أليب بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــي، جملــس دائــرة املعــارف، الــسنن الكبــرى - ٣٨
 . هـ١٣٤٤ند، اهل

، لإلمــام أمحـــد بـــن حنبـــل يف جـــرح الـــرواة وتعـــديلهم، أليب ســـؤاالت أبـــي دواد - ٣٩
ــــن األشــــعث السجــــستاين، ت ــــوم : داود ســــليمان ب ــــة العل ــــصور، مكتب زيــــاد من

 . هـ١٤١٤َّواحلكم، املدينة النبوية، 
، لشمس الدين أيب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن سير أعالم النبالء - ٤٠

شــعيب األرنــاؤوط، وآخــرون، مؤســسة الرســالة، :  الدمــشقي، تقاميــاز الــذهيب
 . هـ١٤٠٦، ٤بريوت، ط

ِالــشافي فـــي شـــرح مـــسند الـــشافعي - ٤١ َِّ ََّ ْ ُْ َ د الـــدين أبـــو الــسعادات املبـــارك بـــن ، �ــْ
َأيب متــيم ياســر بــن ، وأمحــد بــن ســليمان: ، تحممــد الــشيباين اجلــزري بــن األثــري

 .ه١٤٢٦، ١، ط، الرياض، مكتبة الرشدإبراهيم
 أيب: ت،  احلــسن علــي بــن خلــفأيب، شــرح صــحيح البخــارى البــن بطــال - ٤٢

 .هـ١٤٢٣، ٢، طالرياض، مكتبة الرشد، متيم ياسر بن إبراهيم
، أليب الفــرج عبــد الــرمحن بــن شــهاب الــدين البغــدادي مث شــرح علــل الترمــذي - ٤٣

نـــور الـــدين عنـــز، دار املـــالح، دمـــشق، : الدمـــشقي، الـــشهري بـــابن رجـــب، ت
 . هـ١٣٩٨

ِّمــسند الــشافعيُشــرح  - ٤٤ ِ َّ َ ْ عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي، أبــو القاســم ، لُ
وزارة األوقــــــاف ، َّ بكــــــر وائــــــل حممــــــد بكــــــر زهــــــرانأيب: ، تالرافعــــــي القــــــزويين

ِوالشؤون اإلسالمية إدارة الشؤون اإلسالمية، قطر  . هـ١٤٢٨، ١، طِ
 :، أليب جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة الطحـاوي، تشـرح مـشكل اآلثـار - ٤٥

 .هـ١٤٢٧، ٢شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
ِشــرح مــشكل الوســيط - ٤٦ ِ ِ

َ ُ عثمــان بــن عبــد الــرمحن، تقــي الــدين املعــروف بــابن ، لَ
دار كنــــوز إشــــبيليا للنــــشر ، املــــنعم خليفــــة أمحــــد بــــالل عبــــد. د: ، تالــــصالح

 . هـ١٤٣٢، ١سعودية، طوالتوزيع، ال



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

  بـــن ثابـــت البغـــدادي، ، أليب بكـــر أمحـــد بـــن علـــي شـــرف أصـــحاب الحـــديث - ٤٧
 .َّالدكتور حممد سعيد خطي أوغلي، دار إحياء السنة النبوية، أنقرة: ت

محـــد بـــن عبـــد احللـــيم ابـــن تيميـــة ، ألالـــصارم المـــسلول علـــى شـــاتم الرســـول - ٤٨
، احلــــــرس الــــــوطين الــــــسعودي، احلميــــــد حممــــــد حمــــــي الــــــدين عبــــــد: تاحلــــــراين 
 .السعودية

، ل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايبمساعيــ، إللــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــةا - ٤٩
 .  هـ١٤٠٧ ،٤، طبريوت، دار العلم للماليني، أمحد عبد الغفور عطار: ت

حممــد : َّ، أليب احلــسني مــسلم بــن احلجــاج النيــسابوري، تالــصحيح المــسند - ٥٠
 . َّفؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية

عبــــد املعطــــي :  ت، أليب جعفــــر حممــــد بــــن عمــــرو العقيلــــي،الــــضعفاء الكبيــــر - ٥١
 .هـ١٤٠٤َّقلعجي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

، لـــسعدي بـــن مهـــدي اهلـــامشي: ، رســـالة علميـــةالـــضعفاء ألبـــي زرعـــة الـــرازي - ٥٢
 .هـ١٤٠٢عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية، 

عبــــد العزيـــــز بـــــن حممــــد العبـــــد اللطيـــــف، . ، لــــــ دضــــوابط الجـــــرح والتعـــــديل - ٥٣
 .ه١٤٣٤، ٤نشر، الرياض، طالعبيكان لل

 . ، البن سعد، دار صادر، بريوتالطبقات الكبرى - ٥٤
محزة ديـب مـصطفى، : ، تعلل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب القاضي - ٥٥

 . هـ١٤٠٦مكتبة األقصى، األردن، 
صـبحي :  روايـة املـروذي وغـريه، تعلل الحديث ومعرفة الرجـال عـن أحمـد - ٥٦

 . عارف، الرياضهـ، مكتبة امل١٤٠٩البدري السامرائي، 
، أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بـن حنبـل الـشيباين، روايـة العلل ومعرفة الرجال - ٥٧

 . هـ١٤٠٨اهللا عباس، املكتب اإلسالمي، بريوت،  وصي: اهللا، ت ابنه عبد
، أليب عمـرو عثمـان بـن عبـد الـرمحن بـن )مقدمة ابن الصالح (علوم الحديث - ٥٨

هــــــ، دار الفكـــــر املعاصـــــر، ١٣٩٧الـــــدكتور نـــــور الـــــدين عتـــــز، : الـــــصالح، ت
 . بريوت

 حممد حممود بن أمحد بـدر الـدين يب، ألعمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٥٩
 .بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، العيين

، أليب عبد الرمحن أمحد بـن شـعيب النـسائي، ا�لـد التاسـع عمل اليوم والليلة - ٦٠
 . من السنن الكربى، مؤسسة الرسالة، بريوت



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   
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، مــود شــكري بـن عبــد اهللا األلوســي، حملاني فــي الــرد علــى النبهـانيايـة األمــغ - ٦١
، ١طمكتبـــة الرشـــد، الريـــاض، ، بـــن منـــري آل زهـــوياأبـــو عبـــد اهللا الـــداين : ت

 .هـ١٤٢٢
نظــام الــدين احلــسن بــن حممــد بــن حــسني ، لرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــانغ - ٦٢

، بــريوتة، دار الكتــب العلميــ، الــشيخ زكريــا عمــريات: ، تالقمــي النيــسابوري
 . هـ١٤١٦، ١ط

، أليب الفـضل أمحـد بـن علـي بـن حجـر فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري - ٦٣
 . َّالعسقالين، دار الفيحاء بدمشق، تصوير الطبعة السلفية األوىل

، أليب اخلــــري حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن فــــتح المغيــــث بــــشرح ألفيــــة الحــــديث - ٦٤
كتبــــة دار الكــــرمي اخلــــضري، وحممــــد الفهيــــد، م عبــــد: الــــسخاوي الــــشافعي، ت

 . هـ١٤٢٦املنهاج، الرياض، 
مكتــب : ، تد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادى، �ــالقــاموس المحــيط - ٦٥

مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، ، حتقيــق الــرتاث يف مؤســسة الرســالة
 . هـ١٤٢٦، ٨، طبريوت

 القاســم حممــود بـــن عمــرو بـــن يب، ألالكــشاف عــن حقـــائق غــوامض التنزيـــل - ٦٦
 . هـ١٤٠٧ ،٣ط، بريوت، دار الكتاب العريب، زخمشريأمحد، ال

: ، ت بكــر أمحــد بــن علــي اخلطيــب البغــدادييب، أللكفايــة فــي علــم الروايــةا - ٦٧
 .املدينة املنورة، املكتبة العلمية،  إبراهيم محدي املدين، عبداهللا السورقيأيب

، أليب حـــامت حممـــد بــــن المجـــروحين مـــن المحـــدثين والــــضعفاء والمتـــروكين - ٦٨
 . هـ١٣٩٦حممود إبراهيم، دار الوعي، حلب، : البسيت، تَّحبان 

 حممــد احلـسن بــن عبـد الــرمحن يب، ألالمحـدث الفاصــل بـين الــراوي والـواعي - ٦٩
، بــــريوت، دار الفكــــر، حممــــد عجــــاج اخلطيــــب. د: ، تالرامهرمــــزي الفارســــي

 .ه١٤٠٤، ٣ط
يوســف الــشيخ : ، تزين الــدين حممــد بــن أيب بكــر الــرازي، لــمختــار الــصحاح - ٧٠

 .هـ١٤٢٠، ٥، طبريوت، املكتبة العصرية ،حممد
مــد بــن أيب بكــر ، حملمــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين - ٧١

، دار الكتــــاب العــــريب، حممــــد املعتــــصم بــــاهللا البغــــدادي: ة، تابــــن قــــيم اجلوزيــــ
 . هـ١٤١٦، ٣، طبريوت
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ــــصحيحين - ٧٢ ــــى ال ــــد اهللا احلــــاكم، المــــستدرك عل ــــن عب ــــد اهللا حممــــد ب ، أليب عب
الـسيد هاشـم النـدوي، : َّعة دائرة املعارف العثمانية، حبيدر أباد الـدكن، تمطب

 . وآخرون، تصوير دار املعرفة، بريوت
ـــل الـــشيباين، تمـــسند اإلمـــام أحمـــد - ٧٣ شـــعيب األرنـــاؤوط، : ، ألمحـــد بـــن حنب

 . هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢٠، ٢وآخرون، ط
حــسني ســليم : ي، ت، لعبــد اهللا بــن الــزبري القرشــي احلميــدمــسند الحميــدي - ٧٤

 .هـ، دار املأمون للرتاث، دمشق١٤٢٣، ٢أسد الداراين، ط
 حممــد عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن يب، أل املعــروف بــسنن الــدارميمــسند الــدارمي - ٧٥

 .هـ١٤٣٤، ١، طوت، بريدار البشائر، نبيل هاشم الغمري: تالدارمي، 
 عبـد احللـيم :، مثد الدين عبد السالم بن تيميـة، �المسودة في أصول الفقه - ٧٦

دار ، حممــــد حميــــي الــــدين عبــــد احلميــــد: ، تبــــن تيميــــةاأمحــــد : مث، بــــن تيميــــة
  .الكتاب العريب

 مــد بــن احلــسن بــن فــورك األنــصاري األصــبهاين،، حملهشكل الحــديث وبيانــمــ - ٧٧
 .م١٩٨٥، ٢، طبريوت، عامل الكتب، موسى حممد علي: ت

د بـن أيب شـيبة، ، أليب بكـر عبـد اهللا بـن حممـالمصنف في األحاديث واآلثـار - ٧٨
 . هـ١٤٠٩كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، : ت

حممـد حامـد الفقـي، : َّ، أليب سليمان محد بن حممد اخلطـايب، تمعالم السنن - ٧٩
 . دار املعرفة، بريوت

، احلـسني بن زكريـاء القـزويين الـرازي، أبومحد بن فارس، ألمعجم مقاييس اللغة - ٨٠
 .هـ١٣٩٩، لفكردار ا، عبد السالم حممد هارون: ت

حممـــد : ، لإلمـــام أيب زكريـــا حيـــىي بـــن معـــني روايـــة ابـــن حمـــرز، تمعرفـــة الرجـــال - ٨١
َّكامل القصار، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،   .هـ١٤٠٥َّ

، أليب عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا احلــاكم النيــسابوري، معرفــة علــوم الحــديث - ٨٢
، ٢نــشر، بــريوت، طالــسيد معظــم حــسني، املكتــب التجــاري للطباعــة وال: ت

 .ه١٣٩٧
أكـرم ضـياء : ، أليب يوسف يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي، تالمعرفة والتاريخ - ٨٣

 . هـ، مكتبة الدار باملدينة املنورة١٤١٠العمري، 
ــــة طــــرق التحمــــل واألداء - ٨٤ ــــرت، حملمقال ــــة ، مــــد كمــــال اإلمــــام زمي جامعــــة املدين

 . ماليزيا-العاملية
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يزيـد بـن اهليـثم بـن طهمـان البـادي،  برواية من كالم أبي زكريا يحيى بن معين - ٨٥
 . الدكتور أمحد نور سيف، دار املأمون، دمشق، بريوت: ت

 الفـرج عبـد الـرمحن بـن علـي بـن حممـد مـال الـدين أيب، جلناقب اإلمام أحمـدم - ٨٦
، ٢، طدار هجــــــــر، بــــــــن عبــــــــد احملــــــــسن الرتكــــــــياعبــــــــد اهللا . د: ، تاجلــــــــوزي
 .هـ١٤٠٩

أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن : ت، راهيم بـن موسـى الـشاطيب، إلبـالموافقات - ٨٧
 .هـ١٤١٧ ،١، طار ابن عفان، دآل سلمان

مســـري الـــزهريي، مكتبـــة : ،  لعمـــر بـــن شـــاهني، تناســـخ الحـــديث ومنـــسوخه - ٨٨
 .هـ١٤٠٨املنار، األردن، 

، ألمحـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالين، نزهة النظر فـي توضـيح نخبـة الفكـر - ٨٩
 . جلوزيهـ، دار ابن ا١٤١٣احلميد احلليب،  علي حسن عبد: ت

،  القـــاهرة،دار الـــسالم، مــد أمحـــد حممـــد معبــد، حملفحــات مـــن علـــوم القـــرآنن - ٩٠
  . هـ١٤٢٦، ٢ط
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alturath , misr. 

- sunan abn majih bihashiat alsundii , ta: khalil mamun shihanaan , 
dar almaerifat , bayrut. 

- sunan 'abiun dawud , li'abi dawud sulayman bin al'asheuth 
alsajustanii , t: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid , almuktabat 
aleasriat , saydaan - bayrut. 

- alsunn alkubraa , li'abiin bikr 'ahmad bin alhusayn albyhqi , majlis 
dayirat almaearif , alhind ,  h. 

- sualat 'abi duwwad , lil'iimam 'ahmad bin hnbl fi jurh alruwat 
wataedilihim , li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsujistanii , t: 
ziad mansur , maktabat aleulum walhukm , almadinat alnbwyat , 
 h. 

- sirelam alnubla' , lishams aldiyn 'abi eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin euthman bin qaymaz aldhahabii aldamashaqii , t: 
shueayb al'arnawuwt , wakharun , muasasat alrisalat , bayrut , t  , 
 h. 

- alshaafi fy sharh musnad alshaafiey , lmjd aldiyn 'abu alsaeadat 
almubarak bin muhamad alshiybanii aljuzrii bin al'athir , t: 'ahmad 
bin sulayman , wa'abi tamim yasr bin 'iibrahim , maktabat alrushd , 
alriyad , t  ,  h. 

- sharah sahih albkhara liaibn bital , 'abi alhasan eali bin khalf , t: 'abi 
tamim yasir bin 'iibrahim , maktabat alrushd , alriyad , t ,  h. 

- sharah ealal altaramudhii , li'abi alfaraj eabd alruhmin bin shihab 
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aldiyn albaghdadi thuma aldamashaqii , alshahir biaibn rajab , t: nur 
aldiyn eunz , dar almilah , dimashq ,  h. 

- shrh musnad alshaafieyi , lieabd alkarim bin muhamad bin eabd 
alkarim , 'abu alqasim alrrafieii alqazwinii , t: 'abi bikr wayil 
mhmad zahran , wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat 'iidarat 
alshuwuwn al'iislamiat , qatar , t  ,  h. 

- sharah mushakil alathar , li'abi jaefar 'ahmad bin muhamad bin 
salamat altahawi , t: shueayb al'arnawuwt , muasasat alrisalat , 
bayrut , t  ,  h. 

- sharh mshkil alwasit , lieuthman bin eabd alrahmin , tqi aldiyn 
almaeruf biaibn alsilah , t: d. eabd almuneim khalifatan 'ahmad bilal 
, dar knuz 'iishbilia lilnashr waltawzie , alsewdyt , t  ,  h. 

- sharaf 'ashab alhadith , li'abiin bikr 'ahmad bin eali thabt albaghdadi  
t: alduktur muhamad saeid khatiy 'uwghali , dar 'iihya' alsanat alnbwyat 

, 'anqirat. 
- alssarim almaslul ealaa shatim alrasul , li'ahmad bin eabd alhalim 

abn timiat alharanii ta: muhamad muhii aldiyn eabd alhamid , 
alharas alwataniu alsaeudiu , alsieudiat. 

- alsahah taj allughat wasahah alearabiat , li'iismaeil bin hammad 
aljuhari alfarabii , t: 'ahmad eabd alghafur eitar , dar aleilm 
lilmalayin , bayrut , t  ,  h. 

- sahih almusanad , li'abi alhusayn muslim bin alhjaaj alnaysaburii , 
t: muhamad fuad eabd albaqi , mutbaeat dar 'iihya' alkutub alerbya. 

- aldueafa' alkabir , li'abiin jaefar muhamad bin eamrw aleaqili , t: 
eabd almaeti qaleji , dar alkutub alelmytat , bayrut ,  h. 

- aldueafa' li'abi zret alrrazi , risalat eilmiat: lisaedi bin mahdi 
alhashimi , eimadat albahth aleilmii bialjamieat al'iislamiat , 
almadinat alnibawiat ,  h. 

- dawabit aljarh waltaedil , l d. eabd aleaziz bin muhamad aleabd 
allatif , aleibikan lilnashr , alriyad , t  ,  h. 

- altabaqat alkubraa , liaibn saed , dar sadir , bayrut. 
- eall altaramudhiu alkabir tartib 'abi alqadi , t: hamzatan dib 

mustafaa , maktabat al'aqsaa , al'urduni ,  h. 
- ealal alhadith wamaerifat alrijal ean 'ahmad riwayat almurudhii 

waghyrh , t: subhi albdry alsamrayyi ,  h , maktabat almaearif , 
alriyad. 

- aleilal wamaerifat alrijal , li'abiin eabd allah 'ahmad bin muhamad 
bin hnbl alshiybanii , riwayat aibnih eabd allah , t: wasiu allah 
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eabbas , almaktab al'iislamiu , bayrut ,  h. 
- eulum alhadith muqadimatan abn alsilah , li'abiin eamrw euthman 

bin eabd alrahmin bin alsilah , t: alduktur nur aldiyn eutiz ,  h , 
dar alfikr almueasir , bayrut. 

- eumdat alqari sharah sahih albukhari , li'abii muhamad mahmud bin 
'ahmad badr aldiyn aleaynii , dar 'iihya' alturath alearabii , bayrut. 

- eamal alyawm walliylat , li'abii eabd alruhmin 'ahmad bin shueayb 
alnisayiyi , almujalid alttasie min alsunn alkubraa , muasasat 
alrisalat , bayrut. 

- ghayat al'amal fi alradi ealaa alnubhanii , limahmud shukri bin eabd 
allh al'alusii , t: 'abu eabd allah alddani abn munir al zihwi , 
maktabat alrushd , alriyad , t  ,  h. 

- gharayib alquran waraghayib alfurqan , linizam aldiyn alhasan bin 
muhamad bin husayn alqamiy alniysaburi , t: alshaykh zakariaaan 
eamirat , dar alkutub aleilmiat , bayrut , t  ,  h. 

- fath albari bshrh sahih albakhari , li'abi alfadl 'ahmad bin eali bin 
hajar aleusqulanii , dar alfyha' bidimashq , taswir altabeat alslfyat 
al'uwlaa. 

- fath almughiith bshrh 'alfiat alhadith , li'abii alkhayr muhamad bin 
eabd alruhmin alsakhkhawi alshshafiei , t: eabd alkarim alkhadir , 
wamuhamad alfahid , maktabat dar almunhaj , alriyad ,  h. 

- alqamus almuhit , lmjd aldiyn muhamad bin yaequb alfyrwzabada , 
t: maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalat , muasasat alrisalat 
liltabaeat walnashr waltawzie , bayrut , t  ,  . 

- alkishaf ean haqayiq ghawamid altanzil , li'abii alqasim mahmud 
bin eamrw bin 'ahmad , alzamkhashari , dar alkitab alearabiu , 
bayrut , t ,  h. 

- taelim fi eilm alriwayat , li'abi bikr 'ahmad bin eali alkhatib 
albaghdadii , t: 'abi ebdallah alswrqy , 'iibrahim hamdi almadanii , 
almuktabat aleilmiat , almadinat almunawarat. 

- almajruhin min almuhadithin waldueafa' walmatrukin , li'abi hatim 
muhamad bin hbaan albsty , t: mahmud 'iibrahim , dar alwaey , 
halab ,  h. 

- almuhadath alfasil bayn alrawi walwwaei , li'abi muhamad alhasan 
bin eabd alruhmin alramhrmzy alfarisii , t: d. muhamad eajaj 
alkhatib , dar alfikr , bayrut , t  ,  h. 

- mukhtar alsahah , lzayn aldiyn muhamad bin 'abi bikr alrrazi , t: 
yusif alshaykh muhamad , almaktabat aleasriat , bayrut , t  ,  h. 
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- almustadrik ealaa alsahihayn , li'abi eabd allah muhamad bin eabd 
allh alhakim , mutabaeat dayirat almaearif alethmanyatat , bhydr 
'abad aldkn , t: alsyd hashim alnadwii , wakharun , taswir dar 
almaerifat , bayrut. 

- musanad al'imam 'ahmad , li'ahmad bin hnbl alshiybanii , t: 
shueayb al'arnawuwt , wakharun , t  ,  h , muasasat alrisalat , 
bayrut. 

- musanad alhumidi , lieabd allah bin alzubir alqurshii alhumidii , t: 
husayn salim 'asad alddarani , t  ,  h , dar almamun liltarath , 
dimashq. 

- musanad alddarimiu almaeruf bsnn alddarimi , li'abi muhamad eabd 
allh bin eabd alruhmin alddarimi , t: nabil hashim alghamari , dar 
albashayir , bayrut , t  ,  h. 

- almusawidat 'usul alfaquh , limajd aldiyn , eabd alsalam bin timiat , 
thama: eabd alhalim bin timiat , thama: 'ahmad abn timiat , t: 
muhamad muhyi aldiyn , eabd alhamid , dar alkitab alearabi. 

- mushakil alhadith wabayanih , limuhamad bin alhasan bin fwrk 
al'ansarii al'asbihanii , t: musaa muhamad eali , ealam alkutub , 
bayrut , t  ,  m. 

- almusanaf fi al'ahadith walathar , li'abi bikr eabd allah bin 'abi 
shayibat , t: kamal yusif alhut , maktabat alrushd , alriyad ,  h. 

- maealim alsunn , li'abii sulayman hamd bin muhamad alkhtaaby , t: 
muhamad hamid alfqy , dar almaerifat , bayrut. 

- muejam maqayis allughat , li'ahmad bin faris bin zkria' alqazwinii , 
'abwalhsyn , t: eabd alsalam muhamad harun , dar alfikr ,  h. 

- maerifat alrijal , lil'iimam 'abi zakariaaan yahyaa bin mueayan 
riwayat abn muhriz , t: muhamad kamil alqsaar , matbueat majmae 
allughat alerbyat bidimashq ,  h. 

- maerifat eulum alhadith , li'abiin eabd allah muhamad bin eabd allh 
alhakim alniysaburi , t: alsyd mezm husayn , almaktab altijariu 
liltibaeat walnashr , bayrut , t  ,  h. 

- almaerifat walttarikh , li'abii yusif yaequb bin sufyan alfasawii , t: 
'akram dia' aleumrii ,  h , maktabat aldaar bialmadinat 
almunawarat. 

- muqalat turuq altahmul wal'ada' , limuhamad kamal al'imam 
zumaytar , jamieat almadinat alealamiat- malizia. 

- min kalam 'abi zakariaa yahyaa bin mueayan birwayat yazid bin 
alhaytham bin thman albadi , t: alduktur 'ahmad nur sayf , dar 



    

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

٢٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة والثالثني بع العدد السااملجلد األول من   

 يقات املحدثنيّتعظيم النص النبوي يف تطب 

almamun , dimashq , bayrut. 
- manaqib al'imam 'ahmad , lijamal aldiyn 'abi alfaraj eabd bin eali 

bin muhamad aljawzi , t: d. eabd allah aibn eabd almuhsin alturki , 
dar hajar , t  ,  h. 

- almuafaqat , li'iibrahim bin musaa alshshatibii , t: 'abu eubidatan 
mashhur bin hasan al salman , dar abn eafan , t  ,  h. 

- nasikh alhadith wamansukhuh , lieamar bin shahin , t: samir 
alzahiri , maktabat almanar , al'urdun ,  h. 

- nuzhat alnazar fi tawdih nukhbat alfikr , li'ahmad bin eali bin hajar 
aleusqulanii , t: eali hasan eabd alhamid alhalbi ,  h , dar abn 
aljuzi. 

- nafhat min eulum alquran , limuhamad 'ahmad muhamad maebad , 
dar alsalam , alqahrt , t  ,  h. 


