
  

  

  

  

  

  حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث 

   هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤البن امللقن ت 
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٥٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 M  $  #  "       !L   

 مقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

و المهتدي ومن ُيضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا، وأشهد أن ال إله إال همن يهده اهللا ف

ه ورسوله،صفوته من خلقه وخيرته اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد

  .من رسله، صلى اهللا عليه وعلى آله األطهار وصحبه األخيار ما تعاقب الليل والنهار

  وبعد

فإن من أعظم ما يشغل به العبد وقته طلب العلم والسيما الشرعي، ومنه االشتغال 

األضابير  ، ومن المعلوم أن كثيرًا من كتب السنة مازال قيدبكتاب اهللا وسنة رسوله 

وحبيس الخزائن التي فيها من النفائس الكم الكثير الذي لم ير النور بعد، وبما أن 

وسائل االتصال قد اتسعت، وأصبح من السهل على طالب العلم الحصول على 

مبتغاهم، وتيسر التواصل بمراكز البحث، فاهللا نسأل أن يرى ذلك اإلرث النور لينتفع 

  ي  البشر ثانياً.به أبناء اإلسالم أوالً وبن

عليه من تلك الكنوز كتاب التذكرة في علوم الحديث البن الملقن رحمه  ما وقفتُ مو 

العزم على تحقيقه، وهو   اهللا تعالى، وحسب علمي لم أر منه نسخة محققة، فعقدتُ 

كتاب صغير في حجمه عظيم في علمه، وهو عندي من أخصر ما ُكتب في علوم 

رحمه اهللا في فاتحته للكتاب: فهذه تذكرة في علوم الحديث وقد قال ابن الملقن 

  ...الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي

ففهمُت من ذلك أنه ال غنى لمشتغل بعلم الحديث عنها، وقد اهتم بها العلماء قديماً 

حيث إنني وقفُت على شرح السخاوي لها في كتابه التوضيح األبهر على تذكرة ابن 

لم األثر، وقد حققه األستاذ عبد اهللا بن محمد عبد الرحيم البخاري، الملقن في ع

  هـ من دار عمار باألردن.١٤١٨وصدر الطبعة األولى منه عام 

 هوبفضل من اهللا فقد وقعت لي ثالث نسخ مخطوطة لهذا الكتاب فرغبُت في إخراج

اب يُعد من بصورة قريبة من مراد صاحبه، وليستفيد منه طلبة العلم السيما وأن الكت



       
 

    
 
 
 

٦٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

النوادر، فإن أصبت فمن اهللا وحده وإن كانت األخرى فمن نفسي ومن الشيطان، واهللا 

  أسأل التوفيق والسداد.

  خطة البحث : 

  العمل في هذا البحث على النحو التالي:  يقسماقتضت طبيعة البحث أن 

  مقدمة وقسمين و خاتمة.

  صالن). ( المؤلف والكتاب وفيه ف القسم األول : وفيه فصالن

  الفصل األول : ابن الملقن ( حياته الشخصية والعلمية ) وفيه المباحث التالية:

  المبحث األول : اسمه ونسبه و والدته.

  المبحث الثاني : شيوخه وتالميذه.

  .ومذهبه المبحث الثالث : مكانته العلمية

  آثاره العلمية.مؤلفات و  البحث الرابع :

  ذ العلماء عليه.مآخبعض  البحث الخامس : ثناء و

  وفاته.محنته و  المبحث السادس :

  الفصل الثاني : كتاب التذكرة في علوم الحديث 

  ؤلف. مالمبحث األول : اسم الكتاب وصحة نسبته إلى ال

  المبحث الثاني : وصف النسخة الخطية.

  المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه.

  المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية وفيه :

 أهمية الكتاب  -

 اهتمام العلماء بالكتاب. -

 المبحث الخامس : منهج التحقيق

   : النص المحقق. السادسالمبحث 



       
 

    
 
 
 

٦٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  

  
    

  

  

  صورة الصفحة األولى من النسخة األولى

  

  

  

  

  

  

         



       
 

    
 
 
 

٦٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  صورة الصفحة الثانية من النسخة األولى

  

  



       
 

    
 
 
 

٦٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  صورة الصفحة الثالثة من النسخة األولى وهي بداية الكتاب

  



       
 

    
 
 
 

٦٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 
  

  صورة الصفحة األخيرة من النسخة األولى وهي نهاية الكتاب



       
 

    
 
 
 

٦٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  صورة الصفحة األولى من النسخة الثانية وهي بداية الكتاب

  

  

  



       
 

    
 
 
 

٦٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  

  صورة الصفحة الثانية من النسخة الثانية وهي نهاية الكتاب

  



       
 

    
 
 
 

٦٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  صورة الصفحة األولى من النسخة الثالثة

  

  

  

  

  



       
 

    
 
 
 

٦٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  لثالثة بها عنوان الكتابصورة الصفحة الثانية من النسخة ا



       
 

    
 
 
 

٦٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  

  صورة الصفحة الثالثة من النسخة الثالثة وهي بداية الكتاب

  



       
 

    
 
 
 

٦١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 صورة الصفحة الرابعة من النسخة الثالثة وهي نهاية الكتاب

  

  

  



       
 

    
 
 
 

٦١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  الفصل األول

   ( حياته الشخصية والعلمية )  المبحث األول :

  ١ترجمة ابن الملقن

  أسمه ونسبه:
 ،ثـم المصـري ،ّمـد بـن عبـد اهللا األنصـاري األندلسـيعمر بن علي بن أحمد بن محهو (

 - ولـــد ســـنة ثـــالث وعشـــرين ،المعـــروف بـــابن الملقـــن ،ســـراج الـــدين ابـــن أبـــي الحســـن

فـــي رابـــع عشـــر ربيـــع األول منهـــا، وكـــان الملقـــن واســـمه عيســـى زوج أمـــه   -وســـبعمائة 

ـــالنحو وأصـــله مـــن  ـــو الحســـن وهـــو صـــغير، وكـــان عالمـــاً ب ـــوه أب ـــه، ومـــات أب فنســـب إلي

األنــدلس، رحــل أبــوه منهــا إلــى التكــرور وأقــرأ أهليهــا القــرآن فحصــل لــه مــال، ثــم قــدم 

وأوصـى بـه إلـى الشـيخ عيسـى المغربـي وكـان يلقـن  ،لد له هذا فمات وله سـنةالقاهرة فوُ 

رف بــه، وحفـظ القــرآن والعمــدة وشــغله فــي القـرآن فــي الجــامع الطولــوني فتـزوج بأمــه فُعــ

وأنشـأ لـه  ،أصـحاب والـده أن يقرئـه المنهـاج فحفظـهمذهب مالك، ثم أشار عليه بعـض 

عاً فكان يكتفي بأجرته ويوفر له بقية مالـه وكـان يقتنـي الكتـب، بلغنـي أنـه حضـر يوصيه ر 

فـــي الطـــاعون العـــام بيـــع كتـــب شـــخص مـــن المحـــدثين فكـــان وصـــيه ال يبيـــع إال بالنقـــد 

ه الحلقـة فصـببتُ  كيساً مـن الـدراهم ودخلـتُ   إلى منزلي فأخذتُ  الحاضر، قال: فتوجهتُ 

مسند اإلمام أحمد  ال أزيد في الكتاب شيئاً إال قال: بع له، فكان فيما اشتريتُ  فصرتُ 

رف بـابن النحـوي وربمـا كتـب بخطـه كـذلك فلـذلك اشـتهر بثالثين درهماً، وكـان ربمـا ُعـ

وتفقــه بشــيوخ عصــره ومهــر فــي الفنــون،  ...بهـا بــبالد الــيمن، عنــي فــي صــغره بالتحصــيل

، وكــان مديــد القامــة، حســن الصــورة، يحــب المــزاح والمداعبــة مــع ...تصــنيفواعتنــى بال

مالزمة االشتغال والكتابة، وكان حسن المحاضرة جميل األخالق كثير اإلنصـاف شـديد 

إنها بلغت ثالثمائـة مجلـدة  :قالواشتهر بكثرة التصانيف حتى كان يُ  القيام مع أصحابه،

ال يــدخل تحــت الحصــر منهــا مــا هــو ملكــه مــا بــين كبيــر وصــغير. وعنــده مــن الكتــب مــا 

   ٢..).المدارس ال سيما الفاضلية ومنها ما هو من أوقاف
  

                                                 
، إنبــاء الغمــر ١٩٨/  ١، ذيــل تــذكرة الحفــاظ  ٧٣٩بــرقم  ٤/٤٣/ انظــر ترجمتــه فــي: طبقــات الشــافعية  ١

ــاء الع /  ١،البــدر الطــالع  ١٤٥/  ١، حســن المحاضــرة  ١٩٩/  ٣، الضــوء الالمــع  ٢٧٥/ ١مــر بأبن
،  ١٥٣/  ١، إيضاح المكنون للبغـدادي  ٧٦١/  ١، هدية العارفين  ٤٤/ ٧، شذرات الذهب  ٥٠٨

 . ٢٩/  ١، كشف الظنون  ٢٩٧/ ٧معجم المؤلفين 
 .٢٧٥ /١إنباء الغمر بأبناء العمر / انظر:   ٢



       
 

    
 
 
 

٦١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  المبحث الثاني : شيوخه وتالميذه:
  أوًال : شيوخه:

وأخـذ  ،والعز بن جماعة ،والكمال النشائي ،والجمال األسنائي ،وتفقه بالتقي السبكي( 

ــة عــن أبــي حيــان والجمــال بــن هشــام والشــ ــن عبــد الــرحمن بــن فــي العربي مس محمــد ب

ورافقــه فــي بعــض ذلــك الصــدر ســليمان  ،عــن البرهــان الرشــيدي القــراءاتوفــي  ،الصــائغ

أنـه اشـتغل فـي   :واجتمع بالشيخ إسماعيل األنبابي، بل قـال البرهـان الحلبـي ،األبشيطي

ــه ــاء في ــه باإلفت ــاً وأذن ل وكتــب المنســوب علــى  ،كــل فــن حتــى قــرأ فــي كــل مــذهب كتاب

فظ أبــي الفـتح بــن اوسـمع عليــه وعلـى الحـ ،د بــن محمـد بـن نميــر الكاتـبالسـراج محمـ

ــه وللــزين أبــي بكــر  ،ســيد النــاس والقطــب الحلبــي والعــالء مغلطــاي واشــتدت مالزمتــه ل

وكـذا سـمع  ،وقرأ البخـاري علـى ثانيهمـا والحسـن بـن السـديد ،الرحبي حتى تخرج بهما

ومما سـمعه عليـه صـحيح  ،اديوالزين بن عبد اله ،وابن كشتغدي ،على العرضي ونحوه

وأكثــر عــن  ،والصــدر الميــدومي ،والجمــال يوســف المعــدني ،ومحمــد بــن غــالي ،مســلم

وممـن  ،وأجـاز لـه المـزي وغيـره مـن مصـر ودمشـق ،وابـن عبـد الـدائم ،أصحاب النجيب

سـبعين فأخـذ عـن ابـن أميلـة  ودخل الشام في سـنة ،أجاز له الشمس العسقالني المقري

صــحاب الفخــر بــن البخــاري، واجتمــع بالتــاج الســبكي ونــوه بــه بــل  وغيــره مــن متــأخري أ

وألزم العمـاد بـن كثيـر فكتـب لـه  ،كتب له تقريظاً على تخريج الرافعي له أظنه في مدحه

ورافــق التقــي بــن رافــع وقــرأ فــي بيــت المقــدس علــى العالئــي جــامع التحصــيل فــي  ،أيضــاً 

واشـتغل بالتصـنيف وهـو شـاب  ،فظرواة المراسيل من تأليفه ووصفه بالشيخ اإلمام الحـا

بحيث قرأت بخطه إجازة كتبها وهو بمكة في ذي الحجة سنة إحدى وستين وسـبعمائة 

 ،تجاه الكعبة قال فيها: إن مـن مروياتـه الكتـب السـتة ومسـند الشـافعي وأحمـد الـدارمي

وأن مـــن  ،ذيب ابـــن هشـــامهـــوصـــحيح بـــن حبـــان وســـنن الـــدارقطني والبيهقـــي والســـيرة ت

 ،عاً أصحاب الفخر وأصحاب النجيب الحراني وآخرهم الصدر الميـدوميمشايخه سما

يـروي عـن جماعـة قـدماء باإلجـازة  ،ومن أصحاب النجيب الشهاب أحمد بـن كشـتغدي

وأن من مشايخه المعدني الحنبلي، أجاز له  ،منهم ابن مالك النحوي والمحيوي النووي

قطــب الحلبــي شــارح البخــاري وال ،العــز بــن عبــد الســالم ومــنهم الحــافظ بــن ســيد النــاس

وصــاحب تــاريخ مصــر وغيرهمــا مــن المؤلفــات المفيــدة قــال: ووقــع لــي عــدة أحاديــث 



       
 

    
 
 
 

٦١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

منهــا ثالثــة فــي آخــر كتــابي المقنــع فــي علــوم الحــديث وهــذا علــى مــا  تســاعيات ذكــرتُ 

  . ١)يوجد اليوم
  
  ثانياً : تالميذه: 

عصــره، ُتشــد إليــه الرحــال  يُعــد ابــن الملقــن إمــام مــن األئمــة األعــالم وأســتاذًا جلــيًال فــي
ــذين أصــبحوا فيمــا بعــد  ــه العلــم وقــد نهــل مــن علمــه جمهــرة مــن التالميــذ ال ويُطلــب من

  منهم: ،أعالماً 
/ ( إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن خليــــل الطرابلســــي، برهــــان الــــدين، ويقــــال لــــه البرهــــان  ١

  . ٢هـ)٨٤١و سبط ابن العجمي ت سنة ،الحلبي
ــن الحســي ٢ ن بــن عبــد الــرحمن، أبوزرعــة، اإلمــام الحــافظ / ( أحمــد بــن عبــد الــرحيم ب

  .٣هـ)٨٢٦الفقيه، المصنف ت سنة 
/ ( أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني أبو الفضل، شهاب الدين ابن حجر  ٣

  .٤هـ) ٨٥٢العسقالني ت سنة 
/ ( أحمـد بـن نصـر اهللا بـن أحمـد بـن محمـد الُتسـتري األصـل البغـدادي الحنبلــي ت  ٤

  .٥هـ)٨٤٤سنة 
/ علي بن عمر بن علي بن أحمد بن نور الدين، أبو الحسن بن السـراج أبـو حفـص،  ٥

  .٦هـ)٨٠٧ويعرف بابن الملقن كأبيه، وهو ابنه الوحيد ت سنة 
/ ( محمد بـن أحمـد بـن أحمـد الشـمس أبـو المعـالي ويُعـرف بـابن الحصـري ت سـنة  ٦

  .٧هـ )٨٥٨
و عبــد اهللا بــن الشــهاب أبــي / ( محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الجــالل أبــ ٧

  .٨هـ)٨٦٤العباس بن الكمال األنصاري الُمحلي، ويُعرف بالجالل المحلي ت سنة 
/ ( محمد بن عبد اهللا بن محمد بن أحمـد أبـو عبـد اهللا الحمـوي األصـل الدمشـقي،  ٨

.  وسـوى هـؤالء خالئـق ال يحصـون مـن ١هــ )٨٣٧المعروف بابن ناصـر الـدين ت سـنة 
   الرجال والنساء.

                                                 
  .١٩٩/  ٣ضوء الالمع ال/ انظر:  ١
 .٢٨/  ١و البدر الطالع ٣١٤/ انظر ترجمته في: لحظ األلحاظ   ٢
  .٨٠/  ٣/ انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة   ٣
 .١/٨٧والبدر الطالع  ٣٦/ ٢والضوء الالمع  ٢٣٠/ التبر المسبوك   ٤
  .٩٧ومعجم الشيوخ ص  ٢٣٣/  ٢/ انظر:الضوء الالمع ٥
 .٢٦٧/  ٥المع / انظر:الضوء ال ٦
  .٢٩١/ ٦/ انظر: الضوء الالمع   ٧
 وما بعدها بتصرف. ٣٩/  ٧/ انظر:الضوء الالمع   ٨



       
 

    
 
 
 

٦١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

                                                                                                                     
  .٤٥/  ٧/ انظر: شذرات الذهب   ١



       
 

    
 
 
 

٦١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  المبحث الثالث : مكانته العلمية ومذهبه:    
  أوالً مكانته العلمية: 

لقد بلغ ابن الملقن رحمة اهللا من العلم مكانة رفيعة وتبوأ مركزًا مرموقاً وذلك بجده 
  وسعيه في طلب العلم، وتظهر لنا هذه المكانة من عدة جوانب أبرزها اآلتي: 

أخذ عنهم، أو من عاصرهم ورافقهم في ثناء العلماء عليه سواء ممن لقيهم و  -
  الطلب، أو من تتلمذ على يده من طلبة العلم.

كثرة مؤلفاته التي تنبئ عن غزارة علمه، وطول باعه، وصبره وحرصه على التأليف و   -
الجمع واالختصار والتهذيب، ويظهر ذلك فيما يأتي من مؤلفات ومصنفات تركها 

 شاهدة على مكانته بين أقرانه.  
تالميذه الذين أصبحوا من بعده نجوماً ال تخطئهم عين، وأئمة يُقصدون ألخذ العلم،  -

وقد مر بنا طائفة منهم، برعوا في فنون شتى، فكل ذلك يدلنا على مكانة الرجل 
  العلمية فهو إمام بحق.      

  ثانياً : مذهبه :
ذهب، وقـد تقـدم تكاد ُتجمُع  المصادر المؤرخة البـن الملقـن علـى أنـه كـان شـافعي المـ

طلـب مـن وصـية أن  –وهو العالمة العز ابن جماعـة  –في ترجمته أن أحد أصدقاء أبيه 
يقرئه منهاج الطالبين لإلمام النووي فحفظـه ثـم قـام بشـرحه، وشـرح كتـاب التنبيـه لإلمـام 

  الشيرازي، ويُعتبر هذان الكتابان من أهم كتب المذهب الشافعي.
  ره العلمية:   المبحث الرابع : مؤلفاته وآثا

وقــد بــرع رحمــه اهللا فــي التــأليف والتصــنيف، وتــرك خلفــه ثــروة علميــة تشــهد علــى طــول 
  باعه وسعة إطالعه وقد تلقها العلماء بالقبول و االستحسان، فمن مؤلفاته: 

  .١/ أخبار قضاة مصر ١
  .٢/ إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه ٢
  .٣سماء والمعاني واللغات/ اإلشارات إلى ما وقع في المنهاج من األ ٣
  .٤/ األشباه والنظائر، في الفروع، التقطه من األشباه والنظائر للسبكي ٤
  .٥/ اإلشراف على أطراف الكتب الستة ٥
  .٦االعتراض على المنهاج ٦

                                                 
  .٢٩/ انظر: كشف الظنون ص   ١
 .٤٩١/ انظر: كشف الظنون ص   ٢
  ).٢٣٠٠٩/ مخطوط بهيئة الكتاب المصري بالرمز (ب   ٣
 . ١٠٠/ انظر: كشف الظنون ص   ٤
 .١٦٣/ انظر: الرسالة المستطرفة ص  ٥
  .٤٧/  ٤/ انظر: طبقات الشافعية  ٦



       
 

    
 
 
 

٦١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

/ األعالم بفوائـد األحكـام، وهـو شـرح كتـاب " عمـدة األحكـام" للحـافظ عبـد الغنـي  ٧
  .١بن عبد الواحد المقدسي

  .٢إكمال تهذيب الكمال / ٨
  .٣/ األمنية على أسلوب نكت النشائي ٩

ــــا تصــــحف واشــــتبه مــــن األســــماء، واألنســــاب،  ١٠ ــــي معرفــــة م ــــاب ف / إيضــــاح اإلرتي
  .    ٤واأللفاظ، والكنى،و األلقاب، الواقعة في تحفة المحتاج

  . ٥/ بداية المحتاج ١١
  .٦/ البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير ١٢
/ البلغة في الحديث، على ترتيب أبواب المنهاج، وهي من أحاديث مما تفق عليه  ١٣

  .  ٧الشيخان
ـــة الباحـــث، عـــن جمـــل المواريـــث، طبـــع بعنايـــة ولـــيم جـــونز  ١٤ ســـنة  -لنـــدن -/ بغي

  م.١٧٨٢
/ تاريخ ابن الملقن، وُيسمى نُزهة العارفين في تواريخ المتقدمين، كما ُيسمى تاريخ  ١٥

  . ٨وموضعه أخبار الدولة التركيةالدولة التركية 
  .٩/ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج ١٦
  .١٠/ تخريج أدلة ابن الحاجب ١٧
  .١١/ تخريج أحاديث منهاج الوصول للبيضاوي، في جزء حديثي ١٨
ـــث المهـــذب، المســـمى بـــالمحرر المـــذهب فـــي تخـــريج أحاديـــث  ١٩ / تخـــريج أحادي

  .١٢المهذب
  

                                                 
  .٣٧٧-١٠٩/  مخطوط بجامعة الدول العربية، معهد المخطوطات ميكروفلم  ١
   .١٤٠/ انظر: ذيل تذكرة الحفاظ ص  ٢
 .٤٧/ ٤وطبقات الشافعية  ٤٩١انظر: كشف الظنون ص   ٣
 . ضمن مجموعة البن الملقن. ١٧٤٦م / مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برق ٤
  . ٢٦٤/  مخطوط بإنجلترا بالرقم  ٥
 حديث.  ٥٥/ بعضه طبع، ومخطوطاته منها نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق بالرقم  ٦
 ب. ١٢، ١/١١٦/ انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية  ٧
  .١/٧٩١و هدية العارفين  ٢٨٠/ انظر: كشف الظنون ص  ٨
 م.  ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦بتحقيق عبد اهللا اللحياني، مكة المكرمة ، دار حراء، / طبع  ٩

 .١٨٥٦/ انظر: كشف الظنون ص ١٠
 ١٧٢، مخطـوط بمكتبـة األزهـر بـرقم٤٦-٢١/ نسخة ضـمن مجموعـة فـي مجلـد بقلـم معتـاد مـن ورقـة  ١١

 .٤١٩٣مجاميع 
 .١٩٠والرسالة المستطرفة ص  ٦/١٠٤/ انظر: الضوء الالمع  ١٢



       
 

    
 
 
 

٦١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

سيط من أخبار، في تخريج أحديث الوسيط للغزالي في / تذكرة األخيار لما في الو  ٢٠
  .١مجلد
  .٢/ التذكرة في علوم الحديث ٢١
  .٣/ تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ذكر فيها ستة وثمانين حديثاً  ٢٢
  .٤/ تصحيح الحاوي، في فروع الشافعية في مجلد ٢٣
  .٥/ تصحيح المنهاج في فروع الشافعية في مجلد ٢٤
  لشرح الجامع الصحيح، وهو شرح كبير يقال فيه عشرون مجلد. / توضيح  ٢٥
/ جمع الجوامع، في الفروع وهو قريب من مائة مجلد، قال: جمعُت فيه بين كالم  ٢٦

الرافعــي فـــي شــرحيه و محـــرره، والنـــووي فــي شـــرحه للمهـــذب ومنهاجــه وروضـــته، وابـــن 
ذلك مما أغفلوه وأهملوه، الرفعة في كفايته ومطلبه، والقمولي في بحره وجواهره، وغير 

  .٦نمما وقفُت عليه من التصانيف في المذهب نحو المائتي
  .٧/ حدائق الحقائق، في الحديث ٢٧
  .٨/ حدائق األولياء ٢٨
  .٩/ خالصة أدلة التنبيه ٢٩
/ خالصـة البـدر المنيــر، فـي تخـريج األحاديــث واآلثـار الواقعـة فــي الشـرح الكبيــر،  ٣٠

  وهو مطبوع. 
ــاب الحــاوي / خالصــة ا ٣١ لفتــاوى، فــي تســهيل أســرار الحــاوي، وهــو شــرح علــى كت

  .١٠للغزويني

                                                 
 .٦/١٠٤لضوء الالمع / انظر: ا ١
مصطلح حديث، ونسـخة  ٨٥/ وهي التي نحن بصدها، منها نسخة مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم  ٢

ــرقم  ــة الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة ب .وقــد ٢٤/٦حــديث ونســخة بمركــز ودود بــرقم  ٣٦بمكتب
  شرحها الحافظ السخاوي وسمى شرحه التوضيح األبهر لتذكرة ابن الملقن.

ــرقم  ٣ ــة الكتــاب المصــرية ب / مخطوطــة فــي مجلــد مرقــع فــي أولــه وآخــره وبعــض األوراق عليهــا طمــس، هيئ
 حديث. ١٧٤٦

 .٦٢٥/ انظر: كشف الظنون ص  ٤
 .١٨٧٤/ انظر: كشف الظنون ص  ٥
 .١٧٤/ ٦/ انظر: الضوء الالمع  ٦
 .٦٣٣/ انظر: كشف الظنون ص  ٧
علــم ٩٠و ونســخة بمكتبــة الجــامع الكبيــر بصــنعاء بــرقم ١٤٩٤ألمانيــا بــرقم  –/ مخطــوط بمكتبــة بــرلين  ٨

 .٣٠١٢الباطن رمز ح 
 .١٤٩٤ألمانيا برقم  –/ مخطوط بمكتبة برلين  ٩ 

فهرس المخطوطات بهيئـة الكتـاب المصـرية، ومنـه نسـخة بـالعراق مكتبـة  ١١١٠/ مخطوط فقه شافعي  ١٠
 .٣٧٧١األوقاف المركزية ببغداد برقم 



       
 

    
 
 
 

٦١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .١/ درر الجواهر في مناقب الشيخ عبد القادر ٣٢
  .٢/ ذيل طبقات الُقراء ٣٣
  .٣/ الرائق مختصر حدائق الحقائق ٣٤
  .    ٤/ سنة الُجمعة ٣٥
  .٥/ شرح األربعين النووية ٣٦
  .٦/ شرح ألفية ابن مالك في النحو ٣٧
  .٧/ شرح التنبيه ٣٨
  .٨/ شرح زوائد الجامع الصحيح للترمذي ٣٩
  .٩/ شرح زوائد أبي داود ٤٠
  .١٠/ شرح زوائد سنن النسائي٤١
  .١١/ شرح زوائد مسلم على البخاري ٤٢
  .١٢/ شرح مختصر التبريزي ٤٣
  .١٣/ شرح المنتقى في األحكام للمجد ابن تيمية ٤٤
  .  ١٤لجدل/ شرح منتهى السول في علمي األصول وا ٤٥
  .١٥/ شرح منهاج الوصول ٤٦

  .١٦/ طبقات األولياء، وهو كتاب جمع فيه تراجم مشايخ الصوفية ٤٧ 

                                                 
 .٧٤٧ / انظر: كشف الظنون ص  ١
 .١١٠٦/ انظر: : كشف الظنون ص   ٢
 .٦٣٣/ انظر:كشف الظنون ص ٣
  .١/٢٥٢/ طُبع بالهند ضمن مجموعة معجم المطبوعات إلياس سركيس  ٤
 .٦٠١/ انظر:كشف الظنون ص  ٥
 .١٥٣/ انظر:كشف الظنون ص  ٦
 .٤٧٤/ مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم  ٧
  .٥٥٩/ انظر:كشف الظنون ص  ٨
  .٥٥٩:كشف الظنون ص / انظر ٩

 .١٠٠٦/ انظر:كشف الظنون ص  ١٠
 ٤١٣،  ١٢،٣٠مخطوطات بمكتبة األوقاف المركزية بـالعراق بغـداد باألرقـام  ٥،٦،٧/ انظر: األجزاء  ١١

 ،٣٥١٤.  
  .١٦٢٦/ انظر:كشف الظنون ص ١٢
 .١٨٥١/ انظر:كشف الظنون ص ١٣
 .١٨٥٦/ انظر:كشف الظنون ص ١٤
 .١٨٧٩/ انظر:كشف الظنون ص  ١٥
م حققـه األسـتاذ ١٩٧٣-هــ ١٣٩٣/ طُبع بدار التـأليف الناشـر مكتبـة الخـانجي القـاهرة الطبعـة األولـى  ١٦

 نور الدين شربية.



       
 

    
 
 
 

٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .١/ طبقات المحدثين، من زمن الصحابة إلى زمنه ٤٨
  .٢/ عجالة المحتاج إلى المنهاج ٤٩
  .٣/ عدد الفرق ٥٠
  .٤/ العدة في معرفة رجال العمدة ٥١
الـذهب، وهـو تـراجم لعلمـاء الشـافعية مـن زمـن  / العقد المذهب في طبقات حملة ٥٢

  .٥هـ٧٧٠الشافعي إلى سنة 
  .٦/ عقود الكمام في متعلقات الحمام ٥٣
  . ٧/ عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج في ثمانية مجلدات ٥٤
  ، وقد طُبع./ غاية السول في خصائص الرسول  ٥٥
  / غريب كتاب اهللا العزيز، وقد طُبع. ٥٦
، وهو شرح على التنبيه في فروع الشافعية للشـيخ الشـيرازي فـي أربعـة / ُغنية الفقه ٥٧

  .٨مجلدات
  .٩إبراهيم / قصة وفاة ولد النبي  ٥٨
  .١٠/ الكفاية، شرح آخر لكتاب التنبيه في فروع الشافعية للشيخ الشيرازي ٥٩
/ مــا تمــس إليــه الحاجــة علــى ســنن ابــن ماجــه، وهــو شــرح لزوائــد ابــن ماجــه علــى  ٦٠

  .١١الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي الخمسة. 
  .١٢/ مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم على الصحيحين ٦١
  .١/ مختصر دالئل النبوة للبيهقي ٦٢

                                                 
 .١٠٢/  ٦/ انظر:الضوء الالمع  ١
المعهــد العــالي  –/ مخطــوط ُحقِّــق مــؤخراً فــي رســالتي دكتــوراه بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية  ٢

قــارن تقــدم بهمــا د / محمــد بــن عبــد العزيــز الســبيعي و د / حمــدان بــن مبــارك قســم الفقــه الم –للقضــاء 
 األكلبي.  

 .٦/١٠٣/ انظر:الضوء الالمع  ٣
 .١١٢٩/ انظر:كشف الظنون ص  ٤
  .١٠٠٣٩تاريخ ، ومنه نسخة برلين بألمانيا برقم  ٥٧٩/ مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم  ٥
 .١١٥٧و١١٥٦/ انظر:كشف الظنون ص  ٦
 .٤/٤٧انظر: طبقات الشافعية  / ٧
 .٤٩١/ انظر:كشف الظنون ص ٨
 مجاميع. ٢٠/٤٩٣٢/ مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم  ٩

  فقه شافعي. ٤٤٧/ مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم  ١٠
 .١٠٠٤/ انظر:كشف الظنون ص  ١١
 هـ.١٤١١الرياض  –/ طُبع بتحقيق: عبد اهللا بن حمد اللحيدان، دار العاصمة  ١٢



       
 

    
 
 
 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .٢/ مختصر الوقوف على الموقوف ٦٣
  .٣/ المغني تلخيص كتاب ابن بدر ٦٤
  .٤/ المقنع في علوم الحديث ٦٥
  .٥/ المنتقى في مختصر الخالصة ٦٦
  .٦/ الناسك ألم المناسك ٦٧
  .٧/ نزهة الناظر في قضاة األمصار ٦٨
  .٨/ هادي النبيه إلى تدريس التنبيه ٦٩

  المبحث الخامس : ثناء و بعض مآخذ العلماء عليه.
  أوًال : ثناء العلماء عليه:

أثنى على ابن الملقن خلٌق كثيٌر ممن عرفه أو لقيه أو نهل من علمه أو طالع كتبه،و من 
وترجمه األكابر سوى من تقدم فمنهم لك ما نقله السخاوي في ترجمته حيث قال: ( ذ

نه أحد مشايخ :إقال في طبقات الفقهاءقد العثماني قاضي صفد فكممن مات قبله  
  ...تح على غيره بمثلها في هذه األوقاتاإلسالم صاحب المصنفات التي ما فُ 

علـم األعـالم فخـر األنـام أحـد مشـايخ ووصفه الغماري في شهادة عليـه بالشـيخ اإلمـام  
اإلسالم عالمة العصر بقية المصنفين علـم المفيـدين والمدرسـين سـيف المنـاظرين مفتـى 

نــه كــان فريــد وقتــه فــي إ :ومــنهم ممــن أخــذ عنــه البرهــان الحلبــي قــال فيــه ...المســلمين
ـــــه كثيـــــرة ،وعبارتـــــه فيهـــــا جليـــــة جيـــــدة ،التصـــــنيف وكـــــذا خلقـــــه مـــــع التواضـــــع  ،وغرائب

ــه أنــه كــان مديــد القامــة  -ابــن حجــر رحمــه اهللا  – وقــال شــيخنا ...حســانواإل فــي إنبائ
حسن الصورة يحـب المـزاح والمداعبـة مـع مالزمـة االشـتغال والكتابـة حسـن المحاضـرة 

نصاف شديد القيام مع أصـحابه موسـعاً عليـه فـي الـدنيا مشـهورًا إلجميل األخالق كثير ا

                                                                                                                     
  .٧١٠/ انظر:كشف الظنون ص  ١
 ، ضمن مجموعة.٢٥٩٢٩/ .مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم بالرمز ب  ٢
  ، ضمن مجموعة.٢٥٩٢٩/ .مخطوط بهيئة الكتاب المصرية برقم بالرمز ب  ٣
اإلحســاء  –المملكــة العربيــة الســعودية  -دار فــواز للنشــر –/ طبــع بتحقيــق عبــد اهللا بــن يوســف الجــديع  ٤

 م.  ١٩٩٢-هـ ١٤١٣األولى عام  الطبعة
  .٤٦/  ٤و وطبقات الشافعية ١٨٥٢/ انظر:كشف الظنون ص  ٥
 .١٩٢١/ انظر:كشف الظنون ص  ٦
 تاريخ. ٢٢٥٦/ مخطوط بهيئة الكتاب المصرية بالرمز  ٧
 .٤٩١/ انظر:كشف الظنون ص  ٨



       
 

    
 
 
 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

مجلدة مـا بـين كبيـر وصـغير وعنـده  ةثالثمائبلغت  نهاإ :بكثرة التصانيف حتى كان يقال
   ١..).من الكتب ماال يدخل تحت الحصر

قال ابن فهد المكي: ( وكان رحمة اهللا تعالى عليه له فوائد جمـة، و يستحضـر غرائـب، 
وهو من أعذب الناس لفظاً، وأحسنهم ُخلقاً، وأجملهم صورة، وأفكههم محاضرة، كثير 

واضع، والكالم الحسن لكل إنسان، كثير المحبة للفقـراء، مـع المروءة، واإلحسان، والت
  .٢التعظيم الزائد لهم)

قـــال عنـــه الســـيوطي: ( اإلمـــام الفقيـــه الحـــافظ ذو التصـــانيف الكثيـــرة بـــرع فـــي الفقـــه 
  .٣والحديث)

قال عنه الشوكاني: ( إنه من األئمة في جميع العلوم، واشتهر صـيته وطـار ذكـره، وسـارة 
      .٤ا)مؤلفاته في الدني

  ثانياً : بعض مآخذ العلماء عليه:
نــه كــان إ :وقــال شــيخنا فــي شــرحه للحــاوي أنــه أجــاد فيــه ولكنــه قــالقــال الســخاوي: (

يكتب في كل فن سواء أتقنه أو لم يتقنه قال: ولـم يكـن بالحـديث بـالمتقن وال لـه ذوق 
القطـب الحلبـي  أهل الفن رأيت بخطه غالباً في إجازته الطلبة بروايـة العمـدة يوردهـا عـن

وهـذا ممـا ينتقـده أهـل الفـن مـن  ،وابن سيد الناس عـن الفخـر بـن البخـاري عـن المؤلـف
  من أبرزها: هو وج
أن الفخـر لـم يوجـد لـه تصـريح مـن المؤلـف باإلجـازة وإنمـا قـرئ عليـه بهـا بـالظن ألن  _

  .آل الفخر كانوا مالزمين للحافظ عبد الغني فيبعد أن ال يكونوا استجازوه له
علــى اإلجــازة والعنايــة تقــديم  أهــل الفــن يقــدمون العلــو ومــن أنواعــه تقــديم الســماع أن_ 

السـماع، والعمـدة فقـد ســمعها مـن مؤلفهـا أحمــد بـن عبـد الـدائم وعبــد الهـادي بـن عبــد 
الكــريم القيســي وكالهمــا ممــن أجــاز لجمــع جــم مــن مشــايخ الســراج وحــدث بهــا مــن 

الـدائم فكـان ذكـره لـه أولـى فعـدل مـن شيوخه الحسن بن السـديد بإجازتـه مـن ابـن عبـد 
 .عال إلى نازل وعن متفق عليه إلى مختلف فيه فهذا مما ينتقد عليه

نـه سـمع ألـف جـزء حـديثي ومـع إ :ومن ذلك أنه كان عنده عـوال كثيـرة حتـى قـال لـي _
ذلــك فعقــد مجلــس اإلمــالء فــأملى الحــديث المسلســل ثــم عــدل إلــى أحاديــث خــراش 

                                                 
  وما بعدها. ٢٠١/  ٣/  الضوء الالمع  ١
  .٢٠٠/ انظر: لحظ األلحاظ ص  ٢
 .٥٣٧انظر: طبقات الحفاظ ص /  ٣
 .٥١٠/  ١/ البدر الطالع  ٤



       
 

    
 
 
 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

اً بعلو األحاديث وهذا مما يعيبـه أهـل النقـد ويـرون أن النـزول وأضرابه من الكذابين فرح
  .وأن العلو كذلك كالعدم ،حينئذ أولى من العلو

وحــدث بصــحيح ابــن حبــان كلــه ســماعاً فظهــر بعــد أنــه لــم يســمعه بكمالــه، هــذا مــع  _
وصــف مــن تقــدم مــن األئمــة لــه بمــا تقــدم ولعلــه كــان فــي ذلــك الوقــت كــذلك ألنــا لمــا 

وا عليه ورأوه من سنة سبعين فما بعدها قالوا أنه أن بالحافظ بل الذين قر شاهدناه لم يك
لم يكن بالماهر في الفتوى وال التدريس وإنما كانـت تقـرأ عليـه مصـنفاته غالبـاً فيقـرر مـا 
فيها، وبالجملة فقد اشتهر اسـمه وطـار صـيته وكانـت كتابتـه أكثـر مـن استحضـاره ولهـذا  

ومصر حتى قال ابن حجي: كان ال يستحضر شيئاً وال  كثر الكالم فيه من علماء الشام
يحقق علماً وغالب تصانيفه كالسرقة من كتب الناس، زاد غيـره نسـبته للعجـز عـن تقريـر 

  ١..).ما لعله يضعه فيها ونسبته إلى المجازفة وكالهما غير مقبول من قائله وال مرضي
  المبحث السادس : محنته و وفاته: 

اهللا عالماً فاضًال، ومؤلفاً بارعاً، وقد أثبُت له عددًا غير قليل من كان ابن الملقن رحمه 
المؤلفات التي وصلت إلينا، وهناك الكثير لم يصلنا، فقد نُكب رحمه اهللا في كتبه 

فاحترق أكثرها، وكان بعضها مسودات لم تبّيض، فأصابه بعدها ذهول وتغير،  فحجبه 
ليلة الجمعة سادس عشر ربيع األول سنة ابنه علي عن الناس حتى وافته المنية في 

  هـ، رحمه اهللا.       ٨٠٤
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٢٠١/  ٣الالمع   / الضوء ١



       
 

    
 
 
 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  الفصل الثاني : كتاب التذكرة في علوم الحديث

  
  المبحث األول : اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف

بعد اإلطالع على النسخ الخطية التي بين يدي تبين لي صحة نسبة الكتاب إلى 
  لية:صاحبة ثابتة لألسباب التا

  أوًال : لما أُثبت على الصفحات األولى للمخطوط من أن مؤلفه هو ابن الملقن.
ثانياً : شرح علم الدين السخاوي لكتاب التذكرة في كتابه التوضيح األبهر، وقد 

  ذكر في بداية شرحه نسبة الكتاب البن الملقن رحمه اهللا.
  الملقن.ثالثاً :  لما ذكره المؤرخون ضمن اآلثار العلمية البن 

  
  المبحث الثاني : وصف النسخة الخطية 

النسخة األولى هي نسخة مكتملة وهي المسماة عندي النسخة ( أ ) وتقع في  -
خمس صفحات من أول الكتاب إلى آخره وتبدأ بعنوان الكتاب أعلى الصفحة متبوعاً 

  باسم المؤلف ثم البسملة وبداية الكتاب.
 الخيرة فيها سبعة أسطر، مكتوبة بخط ديواني كل صفحة بها تسعة عشر سطراً إال   -
  .- فارسي –
  تظهر على جوانب بعض الصفحات تعليقات وتصحيحات. -
  يظهر في الصفحة األخيرة نهاية الكتاب واسم المؤلف وسنة وفاته. -
 ٣٦توجد هذه النسخة بمكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة تحت الرقم  -

  وجدتُها هي التي شرحها السخاوي رحمه اهللا، فجعلتها أصالً  حديث، وبعد النظر فيها
  لم أقف على اسم النّساخ على أي من النسخ التي وقعت لي.  -
النسخة الثانية وسميُتها النسخة ( ب ) وقد وجدتها على موقع شبكة ساحب  -

السلفية، ومسماة النسخة األزهرية هي من ورقتين بخط نسخ واضح وهي مكتملة، 
  عليها بيانات.وليس 

النسخة الثالثة وسميتها النسخة ( ج ) وهي صورة خطية بمركز ودود للمخطوطات  -
ويقع كتاب التذكرة في ثالث ورقات من مجموع من سبع ورقات،  ٢٤/٦تحت الرقم 

اشتملت الصفحة األولى منه على عنوان الكتاب وبعض أبيات شعرية تُنسب لإلمام 
لثانية بداية الكتاب وينتهي الكتاب في الصفة الرابعة الشافعي وغيره، وفي الصفحة ا

  من المخطوط، ثم يتبعها عدد من القصائد في أسماء الرسل وأسماء اهللا الحسنى. 



       
 

    
 
 
 

٦٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه.
ــن الملقــن قــد  - ــواه تبــين لــي أن األمــام اب بعــد النظــر فــي الكتــاب واالطــالع علــى محت

ر، وقد صرح هو بذلك في أول الكتاب فقال: لقد اقتضبتها سلك فيه مسلك االختصا
  من كتابي المقنع. -أي التذكرة  –
  لم يتعرض في هذه العجالة ألي اختالفات بين العلماء للقضايا المتضمنة فيها. -
  اقتصر على ذكر المسائل العملية دون تعرض للشرح أو التفصيل. -
التـذكرة، وربمـا أعتمـد فـي ذلـك علـى معرفـة أراد المؤلف التذكير فقط لمن يقرأ هـذه  -

  القارئ، ويؤيد هذا الرأي قول المؤلف : يتذّكر بها المبتدئ، ويتبّصر بها المنتهي). 
ــــذا - ــــة العلميــــة الســــائدة آن ــــر عــــن المــــنهج أو الحال ، وهــــي االختصــــار كالكتــــاب يعّب

  والتهذيب والتعليق.
  المبحث الرابع : أهمية الكتاب واهتمام العلماء به:

  أهمية الكتاب:
يُعد الكتاب خالصة مختصرة لكتاب المقنع في علوم الحديث، قام مؤلفه  -

  منه، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى:  -انتزاعه  –باقتضابه 
ظاهرة االختصار والتهذيب التي برع فيها المؤلف، وفشوها في عصره،  -

  وحاجة طلبة العلم لذلك، حتى يتسنى لهم حفظ العلم. 
علمية للكتاب عالية إذ يمثل مختصراً لعلوم الحديث فقد حوى القيمة ال -

 مهمات علم الحديث الُمعرِّفة بحال الراوي والمروي.
 اهتمام العلماء بالكتاب : -
اهتم بعض من جاء بعد ابن الملقن بالكتاب فشرحه كالسخاوي، ومنهم من  -

 نوه به كابن حجر رحمه اهللا.
رخون له وعدم تجاوزه في مؤلفات ابن كما يدل على أهمية الكتاب ذكر المؤ  -

 الملقن.  
وجود أكثر من نسخة خطية يدل على شيوع الكتاب بين طلبة العلم  -

 واهتمامهم به.  
  المبحث الخامس : منهج التحقيق 

  منهج التحقيق:
  قمُت بنسخ النسخة ( أ ) وجعلتها أصالً لقدمها ولموافقتها لشرح السخاوي. -
 ( ب ) و ( ج ). صوبُت األخطاء من النسختين -
                   .قمُت بإثبات النص المحقق في أعلى الصفحة وضبطُت ما يحتاج إلى ضبط -



       
 

    
 
 
 

٦٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 أثبت الفروق بين النسخ وبّينُت الفروق بينها في الحواشي. -
 خّرجُت األحاديث من مصادرها المعتبرة. -
قمُت بالشرح والتعليق على كثير من المسائل الحديثية الواردة في النص  -

 المحقق.
 عّرفُت باألعالم وترجمُت لهم ترجمة موجزة وغير مخلة. -
 قمُت بعمل الفهارس الالزمة. -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



       
 

    
 
 
 

٦٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  النص المحقق للكتاب:  
، وأشــكره ٢أحمــد اهللا نعمائــه ،١قــال المؤلــف رحمــه اهللا تعــالى: بســم اهللا الــرحمن الــرحيم

ذه تــذكرة فــي ، وبعــد، فهــ٤محمــد وآلــه وســلم٣علــى آالئــه، وأصــلي علــى أشــرف الخلــق
ـــأليفي ٦، يتنبـــه٥علـــوم الحـــديث  ٧بهـــا المبتـــدئ، ويتبصـــر بهـــا المنتهـــي، اقتضـــبتها مـــن ت

  اهللا أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. ٨المقنع، وإلى
  وحسن، وضعيف. ،ثالثة : صحيح ٩أقسام الحديث

  مــا  .وهــو١١: مــا ســلم مــن الطعــن فــي إســناده ومتنه.ومنــه المتفــق عليــه١٠/  فالصــحيح ١
  

                                                 
 / في ( ب ) اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ١
/ في ( ب ) الحمد هللا على كل حال، جمعُت هذا المختصـر، وسـميته التـذكرة فـي علـوم الحـديث، وربـي   ٢

 أشكره على آالئه.اهللا أحمد على نعمائه و 
 / في ( ب ) أنبيائه، وفي (ج)وصلى اهللا وسلم على من ال نبي بعده. ٣
 / في (ج ) أسلم.  ٤
ــرف بهــا حــال المــتن والســند  ٥ مــن حيــث  –الحــديث  –/ قلــُت : علــوم الحــديث هــي : قواعــد وأصــول يُع

 القبول والرد.
 / في ( ب ) يتذكر، وفي (ج ) ينتبه. ٦
 (ج )المقنع تأليفي. / ليست في ( ب ) وفي ٧
 / ليست في ( ب ) وال في (ج). ٨
 / في ( ب ) و (ج ) أقسامه ثالثة. ٩

/ الصــحيح لغــة : ( خــالف الســقيم ، والصــحة ذهــاب المــرض والبــراءة مــن كــل عيــب...) لســان العــرب  ١٠
. اصـــطالحاً هـــو : ( الحـــديث المســـند الـــذي اتصـــل إســـناده بنقـــل العـــدل الضـــابط عـــن العـــدل ٢/٥٠٧

وانظر: التقييـد واإليضـاح ص ١١إلى منتهاه، وال شاذًا وال معلالً) انظر: مقدمة ابن الصالح ص  الضابط
.واستنبط العلماء من هذا التعريف خمسة شـروط ٧٩وقواعد التحديث ص ٦٣/  ١وتدريب الراوي ٢٠

  للحديث الصحيح هي :
  . وا الرسول ( أ / اتصال السند: ويعنون به تحقق سماع كل راٍو عن من فوقه حتى يبلغ

ب / عدالـة الـرواة: والعدالـة وصـف متـى ُوجـد فـي الــراوي أصـبح مقبـول الروايـة. وعرَّفهـا  العلمـاء بأنهـا ملكــة 
  تحمل على مالزمة التقوى والمروءة.

ج / ضبط الـرواة : ويعنـي أن يكـون كـل راوي حافظـاً لحديثـه فـي صـدره مؤديـاً لـه كمـا سـمعه ، إن حـدث مـن 
  به من التغيير أو التحريف أو التبديل ... إلخ.حفظه ، حافظاً لكتا

  د / عدم الشذوذ: وهو مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. 
 ١هـ / عدم العلة : والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السالمة) انظـر: تـدريب الـراوي 

  . ١/٦٥١والتعريفات  ١/٨و توضيح األفكار    ٦٣/
  لصحيح إلى قسمين:وينقسم الحديث ا

  األول : الصحيح لذاته وهو الذي تقدم تعريفه.
 الثاني : الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن الذي تعددت ُطرقه.   

   .   ٥٥/ المتفق عليه: ( مرادهم اتفاق الشيخان على صحته)انظر: تيسير مصطلح الحديث ص  ١١



       
 

    
 
 
 

٦٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  في صحيحيهما.  ١أودعه الشيخان
  :  ٣الحسن ٢/ [ الحديث] ٢

ـــر  ٤مـــا كـــان إســـناده دون األول ـــه اســـم: الخب ـــذي قبل فـــي الحفـــظ واإلتقـــان، ويعمـــه وال
  . ٥القوي

  : ما ليس واحد منهما، وأنواعه زائدة على الثمانين.٦/ و [ الحديث ] الضعيف ٣
                                                 

  الشيخان هما: ١ /
لمغيرة الجعفي، أبو عبد اهللا البخـاري، جبـل الحفـظ وإمـام الـدنيا فـي ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا -

فقه الحديث، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسـين فـي شـوال، ولـه اثنتـان وسـتون سـنة، روى لـه 
بـــرقم  ٥٥٥/  ٢و تـــذكرة الحفــاظ  ٥٧٢٨بــرقم  ٥٤٦الترمــذي والنســـائي)انظر: تقريــب التهـــذيب ص 

 . ٢٩٣/ ١واألنساب  ٤٠/  ٩ذيب التهذيب و ته ٧/ ٢و وتاريخ بغداد ٥٧٨
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ثقة حـافظ إمـام مصـنف عـالم بالفقـه مـات سـنة إحـدى (  -

ــه الترمــذي) انظــر: تقريــب التهــذيب ص وســتين ولــه ســبع وخمســون ســنة  و  ٦٦٢٣بــرقم  ٦١٥روى ل
  . ١١٣/ ١٠وتهذيب التهذيب ٤٩٩ / ٢٧و تهذيب الكمال   ٦١٣برقم  ٥٨٨/  ٢تذكرة الحفاظ 

 /  مابين المعكوفتين من زيادات المحقق. ٢
 فيهمـا ُحْسـناً  َيْحُسـن وَحَسـن َحُسـنَ  ،َحُسـن لمـا نـَْعـت الُحْسـن ...ونقيضـه الُقْبح ضدُّ الحسن لغة : (هو  /  ٣

) انظر: اإلحسان ضد اإلساءة ... و الُحسن الجمال ... وهو ما حُسن من كل شيء وَحَسن حاِسنٌ  فهو
  .١٥٣٥والقاموس المحيط ١٤٤/  ١٣لسان العرب 

  واصطالحاً اختلف العلماء في تعريفه على ثالثة أقوال هي:
عّرفه الخطابي رحمه اهللا بقوله : ( هو ما ُعرف مخرجه، واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثـر الحـديث، ويقبلـه  -

. وللعلماء على هذا التعريف ١١/ ١للخطابي عامة العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء) انظر:معالم السنن 
تحفظ ، إذ يرون أنه ليس جامعاً وال مانع، فقد يدخل في حـده الحـديث الصـحيح والحـديث الضـعيف، 

  لمعرفة مخرجهما.
وعّرفـه الترمــذي رحمـه اهللا بقولــه: ( هـو الحــديث الـذي ال يكــون فـي إســناده مـن يُــتهم بالكـذب، وال يكــون  -

. ولــم يســلم هــذا التعريــف ٧٥٨/  ٥ر وجــه) انظر:جــامع الترمــذي " كتــاب العلــل" شــاذًا، ويُــروى مــن غيــ
 أيضاً من االنتقاد، فقيل : هو تعريف خاص بالترمذي رحمه اهللا.

وعّرفه ابن حجر رحمه اهللا بقوله: ( ما اتصل سنده برواية العدل الضابط الذي خـف ضـبطه قلـيًال،عن مثلـه  -
 .     ٥٨وتيسير مصطلح الحديث ص ١٩النظر صمن غير شذوذ وال علة) انظر:نزهة 

 / سبب الدونية : خفة ضبط الرواة ، فهم دون رجال الصحيح من حيث الحفظ. ٤
/ الخبر القوي :( للمحدثين ألقاباً للحديث تشمل الصحيح والحسن والجيد والقوي والصالح والمعـروف  ٥

ق بينهــا : أن الجــودة قــد يُعبّــر بهــا عــن ... وهـي مســتعملة عنــد أهــل الحــديث فــي الخبــر المقبــول، والفــر 
  . ١٠٨الصحة، فيتساوى حينٍذ الجيد والصحيح ... وكذا القوي) انظر: قواعد التحديث ص 

 قلُت: إذاً يُفهم من ذلك أن المراد بقولهم حديث قوي: أي حديث مقبول يحتج به، واهللا أعلم.      
ُضــعفاء و َضــَعَفة، والضــعف فــي الــرأي ، وبضــم / الضــعيف لغــة : (الضــعف ضــد القــوة. وجمعهــا ِضــعاف و  ٦

ومـا ١٠٧٢الضاد الُضعف في البدن، وتضـعيف الحـديث نسـبته للضـعف) انظـر: القـاموس المحـيط ص 
  =       بعدها.



       
 

    
 
 
 

٦٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

   .إلى النبي :وهو ما اتصل إسناده ١/ [ الحديث ] المسند ٤
مرفوعــاً كــان أو موقوفــاً، وُيســمى  ٣: وهــو مــا اتصــل إســناده٢/ [ الحــديث ] المتصــل ٥

  موصوًال أيضاً.  
  خاصة، متصًال كان أو غيره.  إلى النبي  ٥: وهو ُأضيف٤/ [ الحديث ] المرفوع ٦
فعـــًال أو نحـــوه،  ٧: و هـــو المـــروي عــن الصـــحابة قـــوالً أو ٦/ [ الحــديث ] الموقـــف ٧
  صًال كان أو منقطعاً، وُيستعمل في غيرهم مت

  ونحوه. ٩فيقال : وقفه فالن على عطاء مثالً  ٨مقيداً 
  : وهو الموقوف على التابعي قوالً أو فعًال.  ١٠/ [ الحديث ]  المقطوع ٨

                                                                                                                     
وتــدريب  ١٦٩وفــي االصــطالح : ( كــل حــديث لــم تجتمــع فيــه صــفة القبــول)انظر: نكــت ابــن حجــر ص  = 

ـــواع ٢٤٧و٢٤٦/ ١وتوضـــيح األفكـــار للصـــنعاني  ١٧٩/ ١الـــراوي  . قلـــُت: ( وقـــد أوصـــل العراقـــي أن
الحديث الضعيف إلى إثنين وأربعين نوعاً، وعده ابن حبان تسـعة وأربعـين نوعـاً وأوصـله كـل مـن المنـاوي 

والمنهل الروي ص   ٤١والسيوطي إلى ثالثة وستين نوعاً ) انظر: معرفة علوم الحديث البن الصالح ص
 .١٨٨و١/١٧٩وتدريب الراوي  ٣٨

 ١٣٧) انظـر: : معرفـة علـوم الحـديث للحــاكم ص  المسـند هـو: ( مـا تصـل سـنده مرفوعـاً إلــى النبـي  / ١
  .  ١٧٠وتيسير مصطلح الحديث ص  ١٢٣وقواعد التحديث ص 

ــدريب  / المتصــل: ( وُيســمى الموصــول،وهو مــا اتصــل ســنده ســواء كــان مرفوعــاً إليــه  ٢ أو موقوفاً)انظر:ت
  .   ١٧١وتيسير مصطلح الحديث ١٢٣ص  وقواعد التحديث ١/١٨٣الراوي 

  / في ( ج ) سنده. ٣
 الواقعـةسـورة  {َخاِفَضـٌة رَّاِفَعـٌة } / المرفوع لغة : من ( الرفع : ضد الوضع قال تعالى في وصـف القيامـة :٤  

قال الزجاج: المعنى أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعة ... والرفـع تقريبـك الشـيء...  ٣آية  
  . ١٣٠و١٢٩/ ٨عة ضد الذلة ) انظر: لسان العرب والرف

مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صــفة ) انظــر: : قواعــد التحــديث ص  واصــطالحاً هــو: ( مــا ُأضــيف للنبــي 
   . ١٦٠و وتيسير مصطلح الحديث ص  ٢٥٤/  ١و توضيح األفكار ١٢٣

 . / ُأضيف : أي ُنسب ورُفع إليه  ٥
ف الجلــوس. ووقّــف الحــديث : بّينــه، وكــل شــيء ُتمســك عنــه، تقــول: / الموقــوف لغــة : ( الوقــوف خــال ٦

  .٣٥٩/ ٩أوقفُت، ويقال كان على أمر فأوقف أي : قصر) انظر: لسان العرب 
واصـــطالحاً هـــو : ( مـــا ُأضـــيف إلـــى الصـــحابي مـــن قولـــه أو فعلـــه أو تقريـــره، متصـــالً إســـناده إليـــه أو منقطعـــاً. 

كقـــولهم وقفـــه معمـــر علـــى همـــام، ووقفـــه مالـــك عـــن نـــافع) مقيـــداً   –الصـــحابة  –ويســـتعمل فـــي غيـــرهم 
 .   ١٣٠وقواعد التحديث ص  ١٨٤/ ١انظر:تدريب الراوي 

 / في ( ج ) و. ٧
  / ليست في ( ج ). ٨
 / ليست في ( ب ). ٩

:أبانــه، وقطعــه بالحجــة: بكتــه، وقطــع لســانه: ا/ المقطــوع لغــة : ( ضــد الوصــل،يقال: قطعــه: قطعــاً ومقطع ١٠
  =  .٩٧٢و٩٧١ه إليه، وجمع مقطوع المقاطع والمقاطيع) القاموس المحيط صأسكته بإحسان



       
 

    
 
 
 

٦٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  أي وجه كان.  ٢: وهو ما لم يتصل إسناده من ١/ و [ الحديث ] المنقطع ٩
  :  ٣/ و [ الحديث ] المرسل ١٠

                                                                                                                     
والتقييـد  ٥٩و اصطالحا هو (ما ُأضيف إلى التابعي، أو من دونه من قوله أو فعله) انظر: نخبة الفكر ص = 

  . ١٦٧وتيسير مصطلح الحديث ١٣٠وقواعد التحديث ص ٦٦واإليضاح ص
أجــزاء الجــرم مــن بعــض فصــًال، والقطــع مصــدر قطعــُت الحبــل قطعــاً / المنقطــع لغــة: ( القطــع إبانــة بعــض  ١

  . ٢٧٦/  ٨فانقطع) انظر:لسان العرب 
  واصطالحاً له عدة تعريفات منها:

عّرفه النـووي رحمـه اهللا بقولـه: ( الصـحيح الـذي ذهـب إليـه الفقهـاء والخطيـب وابـن عبـد البـر وغيـرهم مـن  -
لى أي وجه كان انقطاعه،. وأكثر ما يستعمل في رواية مـن المحدثين: أن المنقطع ما لم يتصل إسناده ع

  .٢٠٧/  ١دون التابعي عن الصحابي) انظر: تدريب الراوي 
وعرفه الحاكم في علوم الحديث بقوله : ( ما سقط من إسناده راٍو أو أكثر قبـل الصـحابي ال علـى التـوالي  -

 .  ١٣٠قواعد التحديث ص و  ٧١والتقييد واإليضاح ص  ١٧٣) انظر:معرفة علوم الحديث ص 
 / في ( ب ) و( ج ) على. ٢
/ المرسل في اللغة: من ( اإلرسال : التوجيه، وأرسـل الشـيء أطلقـه وأهملـه، تقـول: كـان لـي طـائر فأرسـلُته  ٣

  وما بعدها. ٢٨٣/  ١أي خليُته وأطلقُته) انظر: لسان العرب 
سـواء كـان التـابعي صـغيراً أو كبيـراً)  رسـول اهللا  و اصطالحاً هو : ( ما رفعه التابعي بأن يقـول: قـال أو فعـل

  .١٣٣وقواعد التحديث  ٣٨٣/  ١وتوضيح األفكار  ١٦٧انظر:معرفة علوم الحديث ص 
  وللعلماء في العمل بالحديث المرسل أقوال مجملها اآلتي:

ء، هـو ( ضعيف مردود، وهذا عند جمهور المحدثين، والكثير من أصحاب األصول والفقهاء، وحجة هـؤال -
  الجهل بحال الراوي المحذوف، الحتمال أن يكون غير صحابي.

صحيح ُيحتج بـه: وهـذا عنـد األئمـة الثالثـة" أبـو حنيفـة ، ومالـك ، وأحمـد فـي المشـهور عنـه" وطائفـة مـن  -
العلمــاء، بشــرط أن يكــون الُمرِســل ثقــة، ال يُرســل إال عــن ثقــة. وحجــتهم أن التــابعي الثقــة ال يســتحل أن 

 إال إذا سمعه من ثقة. ال رسول اهللا يقول : ق
قبوله بشروط: أي يصح بشروط، وهذا عند الشـافعي، وبعـض أهـل العلم.وهـذه الشـروط أربعـة، ثالثـة منهـا  -

 في الراوي الُمرِسل وواحد في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط :
  ين             ب / إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة.أ / أن يكون المرسل من كبار التابع

  ج / إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، أي أن يكون الراوي الُمرسل ضابط تام الضبط .
  د / وأن ينضم لهذه الشروط الثالثة واحد مما يلي: 

  أن يُروى الحديث من وجه آخر مسندًا.     -
  له من أخذ العلم عن غير رجال المرسل األول.أو يُروى من وجه آخر مرسًال، أرس -
  أن يوافق قول صحابي -
 ١٣٢و وقواعـد التحـديث ص ٨٩أو يفتي بمقتضاه أكثر أهـل العلـم) انظـر: تيسـير مصـطلح الحـديث ص -

– ١٤١.  
أو فعلـه، ولـم يسـمعه أو ُيشـاهده، إمـا  ومنه مرسل الصحابي : وهو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسـول 

=  =ه أو تأخر إسالمه أو غيابه، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وبنلصغر سن



       
 

    
 
 
 

٦٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .وإن لم يكن كبيرًا: قال رسول اهللا  ١قول التابعي وهو
  .٢/ ومنه ما خفي إرساله ١١
مـــن إســـناده اثنـــان فـــأكثر، وُيســـمى  ٤: وهـــو مـــا ســـقط٣/ [ الحـــديث ]  المعضـــل ١٢

  منقطعاً أيضاً، فكل معضل منقطع، وال عكسه. 
  : هو ما ُحذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر.   ٥/ و [ الحديث ] المعلق ١٣

                                                                                                                     
ــابعي  الزبيــر وغيرهمــا. والــراجح عنــد العلمــاء صــحة العمــل واالحتجــاج بهــا، ألن روايــة الصــحابي عــن الت

  نادرة.
  وأهم المصنفات في المراسيل: 

  كتاب المراسيل ألبي داود السجستاني  -(
  مراسيل البن أبي حاتم الرازيكتاب ال  -
  .   ٨٦و٨٥جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعالئي) انظر: الرسالة المستطرفة ص  -
/ التابعي هو: ( من لقَي صحابياً مسلماً ومات على اإلسالم، وقيل هو من صـحب صـحابي) انظر:الكفايـة ١ 

  . ٣١٧والتقييد واإليضاح ص  ٢٢ص 
اله، والخفـي ضـد الجلـي ، وُسـمي بـذلك ألن هـذا النـوع مـن اإلرسـال غيـر ظـاهر / المرسل سبق تعريفه أعـ ٢

  فال يُعرف إال بالبحث.
واصطالحاً هو: ( أن يروي الراوي عمن لقيه، أو عاصره ما لم يسمع منه، بلفظ يحتمل السماع وغيره كقـال) 

لمنقطع. وقد .وهو من جنس الحديث الضعيف، ألنه من نوع ا١٠٥انظر: تيسير مصطلح الحديث ص 
  ألف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. 

/ العضل لغة : ( َعَضَل بمعنى َمَنَع وَحَبَس. يُقال عضلها زوجهـا أي منعهـا مـن الـزوج ظلمـاً، وعضـل الرجـل  ٣
زوجه: أي ال ُيحسن عشرتها ليضطرها بذلك إلى االفتداء منه بمهرها الذي أمهرها، وعضله األمـر غلبـه، 

  .٤٥١/  ١١عضال : شديد) انظر: لسان العرب وداء 
واصـطالحاً: ( مــا ســقط مـن إســناده اثنــان فــأكثر بشـرط التــوالي، وإن لــم يتــوالى فهـو منقطــع) انظــر: : تــدريب 

. قلـُت: والمعضـل مـن جـنس ٨١والتقييد واإليضـاح ص  ١٩٣و معرفة علوم الحديث  ١/٢١١الراوي 
ــن الحــديث الضــعيف، وهــو أســوأ مــن المرســل والمن ــه ســنن ســعيد ي قطــع لكثــرة المحــذوفين، ومــن مظان

  منصور، وكتب ابن أبي الدنيا. 
 ./ في ( ج ) ُأسقط ٤
{فـَتَـَذُروَها  / المعلق لغة:( العلق الحبـل المعلـق بـالبكرة. والمعلقـة مـن النسـاء التـي فُِقـد زوجهـا. قـال تعالى: ٥

م يخل سبيلها فهي ال أيم وال ذات بعل) انظر: . التي ال ينصفها زوجها ول١٢٩النساءسورة  َكاْلُمَعلََّقِة }
  .٢٦٧و ١٠/٢٦٦لسان العرب 

واصطالحاً هو: ( ما حذف مبدأ سنده، سواء كان المحذوف واحد أو أكثر على سبيل التوالي، ولو إلى آخر 
  .١٢٤وقواعد التحديث ص  ١٢١/ ١و توضيح األفكار  ١/١١٧السند) انظر: تدريب الراوي 

اد طرفه الذي يلينـا، أي شـيخ المؤلـف ومـن بعـده، وقـد ُيحـذف السـند بأكملـه، أو السـند ويُقصد بمبدأ اإلسن
  غير الصحابي، وهو من جنس الحديث الضعيف، لفقده شرط االتصال أيضاً.

  أما المعلقات في الصحيحين فلها حكم خاص وهو : 
  = .( أ / ما ذُكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه



       
 

    
 
 
 

٦٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

عــن، كفـالن عــن فـالن، وهــو ٢: وهـو مــا أُتـى فيــه بلفظـة١/ و [ الحـديث ] المعــنعن ١٤
  متصل إن لم يكن تدليس، وأمكن اللقاء.  

  : ٣/ والتدليس ١٥
  والمعاصرة، بقوله قال:فالن. وهو في الشيوخ أخف. ٤وهو مكروه ألنه يُوهم اللقاء

  

                                                                                                                     
ب / مــا ذُكــر بصــيغة التمــريض : كقيــل وذُكــَر وُحكــَي فلــيس فيــه حكــم بصــحته عــن المضــاف إليــه، بــل فيــه =

الصحيح وغيره. وقد أكثر اإلمام البخاري من المعلقات في تراجم أبواب الصحيح، وللحافظ ابن حجر 
 تصرف.    ب ٧٠/ ١فيه كتاب تغليق التعليق وصل فيه معلقات البخاري) انظر: تدريب الراوي 

بضــم المــيم وفــتح العينــين، الحــديث الــذي قــال فيــه الــرواة (عــن فــالن) مــن غيــر تصــريح / الُمعــنعن لغــة : ( ١
  .٤٤٢/  ١معجم لغة الفقهاء ) انظر: بالتحديث

. وال يكـــون فيـــه تصـــريح ١٢٣واصـــطالحاً هـــو : ( قـــول الـــراوي: فـــالن عـــن فـــالن) انظـــر: قواعـــد التحـــديث 
  ماء في اتصاله على قولين:بالسماع، وقد اختلف العل

  قيل فيه منقطع حتى يتبين اتصاله، وهو قول مرجوح. -
  إنه متصل ولكن بشروط، وهو قول جمهور أهل الحديث والفقه واألصول.  -
  / في ( ب ) و ( ج ) بصيغة. ٢
َلسُ / التدليس لغة هو : ( ٣ ) المشـتري عن لسِّْلَعةا عيب ِكْتمانُ  البيع في والتَّْدلِيسُ  ... الظُّْلَمة بالتحريك الدَّ

  .٨٦/  ٦انظر:لسان العرب 
و اصـطالحاً هــو : ( إخفــاء عيــب فــي اإلسـناد وتحســين ظــاهره) انظــر: بيــان الـوهم واإليهــام. ولــه أنــواع يُعــرف 

  بحسبها وهي: 
أ / تدليس اإلسناد هو : ( أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه قد لقيـه وسـمع منـه) انظـر: التقييـد 

. وصورة هذا النوع: أن ُيصرح بالتحديث عن شـيخ لـه و ١٣٢وقواعد التحديث ص  ٩٥واإليضاح ص 
يعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع منه ذلك الحديث المـروي عنـه، فيتـوهم السـامع أن الحـديث مسـموع 

  من الشيخ األول والثاني، وهو مسموع من الشيخ األول فقط. وحكم تدليس اإلسناد مكروه.
س التسوية : ( وصورته أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شـيخ ثقـة وقـد سـمعه ذلـك الشـيخ ب / تدلي

الثقــة مـــن شـــيخ ضـــعيف ، وذلـــك الشـــيخ الضـــعيف يرويــه عـــن شـــيخ ثقـــة، فيعمـــل المـــدلس الـــذي ســـمع 
الحديث من الثقة األول فُيسقط منه شيخ شيخه الضعيف، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني 

. قلــت : ومعنــى ذلــك أن يعمــد المــدلس إلــى ٩٦محتمــل كالعنعنــة) انظــر: التقييــد واإليضــاح ص بلفــظ 
  إسقاط راٍو ضعيف بين ثقتين ليستقيم اإلسناد ويبدو مقبوالً ، وهو أفحش أنواع التدليس.

ج / تدليس الشيوخ : وهـو أن يـروي عـن شـيخ حـديثاً سـمعه منـه فيسـميه أو يكنيـه أو ينسـبه أو يصـفه بمـا ال 
  .وأهم كتب التدليس:٦٦وعلوم الحديث ص  ٣٦٥/  ١يُعرف به، كي ال يُعرف ) الكفاية 

  التبيين ألسماء المدلسين للخطيب البغدادي. -
  التبيين ألسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي. -
  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. -
٤ .   / في ( ب ) القيَّ



       
 

    
 
 
 

٦٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .٢: وهو ما روى الثقة مخالفاً رواية الثقات١/ الشاذ ١٦
  : وهو ما تفرد به غير متقن وال مشهور بالحفظ.٣/ [ الحديث ] المنكر ١٧
: وهــو مــا تفــرد بــه واحــد عــن جميــع الــرواة، أو جهــة خاصــة  ٤/ [ الحــديث ] الفــرد ١٨

  كقولهم: تفرد به أهل مكة ونحوه.
: هــو مــا تفــرد بــه واحــد عــن الزهــري وشــبهه ممــن ُيجمــع ٥/ [ الحــديث ] الغريــب ١٩

  حديثه.
  .٦انفرد اثنان أو ثالثة ُسمَي عزيزاً / فإن  ٢٠

                                                 
/ ٣اذ لغــة هــو: ( مــن شــذ يُشــذ شــذوذاً : انفــرد عــن الجمهــور ونــدر فهــو شــاذ) انظــر: لســان العــرب / الشــ ١

٤٩٤.  
ــه الثقــة مخالفــاً لمــن هــو أولــى منــه ) انظــر: نزهــة النظــر ص  ــراوي  ٣٥واصــطالحاً هــو : ( مــا يروي وتــدريب ال

١/٢٣٢ . 
 / في ( ب ) و ( ج ) الناس. ٢
مــن اإلنكــار بمعنــى  –رفــة، المنكــر مــن األمــر : خــالف المعــروف / المنكــر لغــة: مــن ( النكــرة خــالف المع ٣

  .٥/٢٣٣وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر) انظر: لسان العرب  –الجحود 
  واصطالحاً له أكثر من تعريف:

  ( هو ما رواه الضعيف مخالفاً الثقة، وهذا قول ابن حجر رحمه اهللا تعالى. -
ُحش غلطه أو كُثرة غفلته أو كُثر خطـأه) انظر:نخبـة الفكـر ص هو الحديث الذي في إسناده راٍو ف -

 .  ١٣١و قواعد التحديث ص١/٢٤٠وتدريب الراوي  ١٠٥و التقييد واإليضاح ص ٤٥،٤٤
ــوتر والجمــع َأفــراد وفُــراَدى علــى غيــر قيــاس كأَنــه جمــع / فــي ( ج ) المفــرد. والفــرد فــي اللغــة: ( ٤ الفــرد ال

  .٣٣١/ ٣لسان العرب ) انظر:فـَْردانَ 
هو ما انفرد به راٍو واحد وإن تعـددت طرقـه إليـه...)  –باإلطالق من غير قيد  –واصطالحاً:( الحديث الفرد 

وعلـــوم الحـــديث ومصـــطلحه ص  ١٢٥وانظـــر: قواعـــد التحـــديث ص  ١٣٩انظـــر: ألفيـــة الســـيوطي ص 
  . قلُت: وقد يُطلق عليه الغريب المطلق.٢٢٦

الُغربة والغرب : النوى والبعد، والتغريب النفي من البلد والتغريب / الغريب: لغة ( الغرب خالف الشرق، و  ٥
  وما بعدها. ١/٦٣٨البعد) انظر: لسان العرب 

واصطالحاً: ( ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقـع التفـرد بـه مـن السـند) انظر:شـرح نخبـة الفكـر 
لغريـب إلـى : غريـب مطلـق .وينقسـم ا٢٦٨و التقييد واإليضاح ص ١٢٥وقواعد التحديث ص  ٢٨ص 

وهــو الفــرد المطلــق: وهــو مــا كانــت الغرابــة فــي أصــل ســنده " الصــحابي" . وغريــب نســبي: وهــو مــا وقــع 
التفرد في أي طبقة من طبقات السند غير الصحابي. وفيه الصحيح والحسـن وأكثـره غيـر صـحيح. وقـد 

 تكون الغرابة في السند أو المتن.
  أُثبت في ( أ ) / في ( ب ) غريباً والصحيح ما ٦

العزيز لغة: ( العز خالف الذل، والعز في األصل القوة والشدة والغلبة، والعز والعزة الرفعة واالمتناع، والعزيز 
= مــــــن صــــــفات اهللا عــــــز وجــــــل وأســــــماءه الحســــــنى، وهــــــو الممتنــــــع فــــــال يغلبــــــه شــــــيء) انظر:لســــــان 



       
 

    
 
 
 

٦٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .١/ فإن رواه الجماعة ُسمي مشهوراً  ٢١
  .٢/ منه المتواتر ٢٢
: وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السالمة ٣/ [ الحديث ] المعلل ٢٣

  عنها ظاهرًا. 
  : وهو ما يُروى على أوجه مختلفة متساوية. ٤/ [ الحديث ] المضطرب ٢٤

                                                                                                                     
و توضــيح  ٢٤زهــة النظــر ص .وســبب تســميته عزيــزاً لمجيئــه مــن طريــق أخــرى ) انظر:ن٥/٣٧٤العــرب=

  .٢/٤٠٦األفكار ص /
واصـــطالحاً هـــو: ( مـــا يرويـــه أقـــل مـــن اثنـــين عـــن اثنـــين فـــي جميـــع طبقـــات الســـند) انظر:المنهـــل الـــروي ص 

ـــــدريب ٥٦ ـــــد واإليضـــــاح ص ١٢٥و قواعـــــد التحـــــديث ص ٢/١٨١وت ـــــه الصـــــحيح ٢٦٩والتقيي . وفي
  والحسن وغيرهما.

لك لشــهرته وظهــوره، وقيــل إذا ظهــر وقــارب الكمــال، والشــهرة / المشــهور لغــة: ( الشــهر القمــر، ُســمي بــذ ١
وضـوح األمـر، والشـهرة : الفضـيحة، وُسـمي الشـهر شـهراً لشـهرته وبيانـه، أو ألن النـاس يشـهدون دخولــه 

  .٤٣٢و٤/٤٣١وخروجه) انظر: لسان العرب 
انظر:معرفة علـوم الحـديث  واصطالحاً: ( ما رواه ثالثة فأكثر في كل طبقة من طبقاته، ما لم يبلغ حد التواتر)

 .٣٠و تيسير مصطلح الحديث ص١٢٤وقواعد التحديث ص  ٣١٠هامش ص 
/ في ( ب )التواتر، وهو خطأ.والمتواتر لغـة مـن ( التـواتر التتـابع، وقيـل هـو تتـابع األشـياء، وبينهـا فجـوات  ٢

مصـــطفة.  وفتـــرات، يقـــال: تـــواترت اإلبـــل والقطـــا وكـــل شـــيء إذا جـــاء بعضـــه فـــي إثـــر بعـــض ولـــم تجـــيء
  .٥/٣٧٥والمواترة المتابعة) انظر: لسان العرب 

واصطالحاً : ( الذي رواه جمع كثير يُـؤمن تواطُـؤهم علـى الكـذب، عـن مثلـه إلـى انتهـاء السـند، وكـان مسـتند 
وألفيــة  ٢/٤٠٣و توضــيح األفكــار ١/١٣١خبــرهم الحــس) انظــر: شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم 

  سم المتواتر إلى قسمين :. قلُت : وينق٤٢السيوطي حاشية ص 
  متواتر لفظي: وهو ما تواتر بلفظه -
 متواتر معنوي: وهو ما تواتر معناه غير لفظه. ويفيد العلم الضروري.  -
/ المعلل لغة: اسم مفعول من أعل فهو معلول.( والعلة هي المرض، يُقال علَّ يَِعـلُّ، واعتـل أي مـرض فهـو  ٣

ــاً مــن شــغله األول) عليل:والعلــة الحــدث يشــغل صــاحبه عــن  حاجتــه، كــأن تلــك العلــة صــارت شــغالً ثاني
  .١١/٤٧١انظر:لسان العرب

اصــــطالحاً : ( العلــــة عبــــارة عــــن ســــبب غــــامض خفــــي قــــادح فــــي الحــــديث مــــع أن الظــــاهر الســــالمة منــــه ) 
  . ٢٧-٢/٢٦وتوضيح األفكار  ٣٦١-٣٥٩ومعرفة علوم الحديث ص  ١/٢٥٢انظر:تدريب الراوي 

ن العلة في السند أو في المتن. وتُعرف العلة بجمع الطرق والنظر فيها، وقد ألـف علـي قلُت: ويمكن أن تكو 
  بن المديني وابن أبي حاتم كل منهما كتاباً في العلل، وألحمد بن حنبل العلل ومعرفة الرجال.   

/ المضــــطرب لغــــة: ( يُقــــال اضــــطرب الحبــــل بــــين القــــوم إذا اختلفــــت كلمــــتهم، واضــــطرب أمــــره: اختــــل،  ٤
  .١/٥٤٣الضطراب: الحركة، واضطرب البرق في السحاب: تحرك) انظر: لسان العرب وا

واصطالحاً: ( هو الحديث الذي يُروى من وجوه يخـالف بعضـها بعضـاً مـع عـدم إمكـان تـرجيح أحـدهما علـى 
  =.٩٤و٩٣و وعلوم الحديث ص ١٢٤والتقييد واإليضاح ص  ١/٢٦٢غيره) انظر:تدريب الراوي



       
 

    
 
 
 

٦٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  ونحوه. ٢: وهو زيادة تقع في المتن١ج/ المدر  ٢٥
:وهـــــو المختلـــــق المصـــــنوع. وقـــــد يلقـــــب بـــــالمردود، ٣/ [ الحـــــديث ] الموضـــــوع ٢٦

  المتروك،والباطل، والمفسد. 
  : وهو إسناد الحديث إلى غير راويه.٤/ [ الحديث ] المقلوب ٢٧
  : وهو وفضيلة مرغوب فيها،٥/ [ اإلسناد] العالي ٢٨

                                                                                                                     
في المتن أو السند، وقـد يكـون مـن راٍو واحـد أو مـن جماعـة، وقـد ألـف فيـه الحـافظ  وقد يقع االضطراب= 

  ابن حجر: المقترب في معرفة المضطرب.  
/ المـــدرج : اإلدراج لغـــة: ( لـــف الشـــيء فـــي الشـــيء،الّدرج : لـــف شـــيء ، وأدرجـــه طـــواه وأدخلـــه، تقـــول  ١

  .٢/٢٦٩أدرجُت الكتاب: طويته) انظر:لسان العرب
و ١/١٦٨هو الحديث الذي زيد فيه ما ليس منه في السند أو في المتن) انظر:تـدريب الـراوي واصطالحاً: (

  .وينقسم المدرج إلى قسمين:١٢٧التقييد واإليضاح ص 
مدرج المتن: وهو ما ُأدخل في متنـه مـا لـيس منـه وقـد يكـون ذلـك فـي أول الحـديث أو وسـطه أو  -

  آخره.
   مدرج السند: وهو ما ُغير سياق إسناده.  -
  / في ( ج ) تقع في آخر المتن من الراوي بال فصل ونحوه. ٢
/ الموضوع لغة: هو ( من الوضع وهو ضد الرفع، وضعه يضعه وضعاً وموضوعاً... ووضـع الشـيء مـن يـده  ٣

إذا ألقاه ... والوضيعة الحطيطة ... ووضع عن الدين والدم وجميع أنواع الجناية يضعه وضعاً: أسقطه ) 
. قلــــُت: ومــــن معــــاني الوضــــع فــــي اللغــــة: اإلســــقاط والتــــرك واالفتــــراء و ٣٩٦/  ٨ انظر:لســــان العــــرب

  واإللصاق.
 ١/٢٧٤) انظر:تــدريب الــراوي  واصــطالحاً هــو: ( الكــذب، المختلــق، المصنوع،المنســوب إلــى الرســول 

  .ومن أهم المؤلفات في الوضع في الحديث:١٥٠و قواعد التحديث ص  ١٣٠والتقييد واإليضاح ص 
  موضوعات البن الجوزي.كتاب ال -
 الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوعة للسيوطي. -
 تنزيه الشريعة المرفوعة عن األحاديث الشنيعة الموضوعة للدكتور عمر فالته.    -
 وَّلــهحَ  وقـَلَّبــه الشــيءَ  وقـََلــبَ  وَأقْـَلبــه قـَْلبــاً  يـَْقِلُبــه قـََلبــه ...وجهــه عــن الشــيءِ  َتْحويــلُ  الَقْلــبُ / المقلــوب لغــة: ( ٤

  .١/٦٨٥...) انظر: لسان العرب  الرَّْمضاءِ  على تـَتَـَقلَّبُ  كالَحيَّةِ  لَبْطنٍ  ظهراً  الشيءُ  وتـََقلَّبَ  لَبْطنٍ  َظْهراً 
واصطالحاً : ( الحـديث الـذي وقـع تغييـر فـي متنـه أو سـنده، بإبـدال أو تقـديم أو تـأخير أو نحـو ذلـك)انظر: 

. وقـــد يقـــع ٤٩ونخبـــة الفكـــر ص  ١٣٢ديث ص وقواعـــد التحـــ ٣١٥الوســـيط فـــي علـــوم الحـــديث ص 
 القلب في سند الحديث أو متنه.

...) انظـر: لسـان العـرب َأْرفـَُعـه وعالَِيتُـه وعالِيـه وُعالَوتُـه وَعْلـُوه وِعْلوه شيء كلّ  ُعْلو عال/ العالي لغة: من ( ٥
  .٤٢٩اح ص ) انظر: مختار الصحِسفلها نقيض: وِعْلُوها الدارِ  وُعْلوُ . وفي الصحاح (٨٣/ ١٥

وهو مــا قربــت رجــال ســنده مــن رســول اهللا بســبب قلــة عــددها بالنســبة إلــى ســند آخــر يــرد بــذلك واصــطالحاً:(
و التقييــــد  ١٢٧قواعــــد التحــــديث ص)انظر: الحــــديث بعينــــه بعــــدد كثيــــر أو بالنســــبة لمطلــــق األســــانيد

 : ( اإلســناد .و العلــو أقســام عديــدة وهــو مــن الســنة، قــال اإلمــام أحمــد رحمــه اهللا٢٥٧واإليضــاح ص 
 .  ٢٥٧العالي ُسنة عمن سلف )  انظر: التقييد واإليضاح ص 



       
 

    
 
 
 

٦٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

مـن أحـد األئمـة فـي الحـديث، وبتقـدم وفـاة الـراوي  ٢أو بـالقرب مـن النبـي ١وتحصل 
  وبالسماع. 

  : وهو ضد العالي.٣/ [ اإلسناد] النازل ٢٩
  .٥: وهو تارة في المتن وتارة في اإلسناد وفيه تصانيف٤/ [ الحديث ] الُمصّحف ٣٠
  : ٦/ [ الحديث ] المختلف ٣١
  .٨ما أو يُرجَّح أحدهما على اآلخرأن يأتي حديثان متعارضان ظاهرًا، فـَُيوف�ُق بينه ٧وهو

                                                 
  / في ( ج ) يحصل. ١
 / في ( ج ) و. ٢
/ النــازل لغــة : ( مــن النــزول وهــو الحلــول، وقــد نــزل بهــم ونــزل عليهم...ونــزل مــن علــو إلــى أســفل انحــدر  ٣

  .٢٧١ومختار الصحاح ص  ١١/٦٥٦)انظر: لسان العرب 
( فهـــو ضـــد العلـــو، وهـــو مراتـــب... والنـــزول مفضـــول مرغـــوب عنـــه، علـــى الصـــحيح الـــذي قالـــه واصـــطالحاً: 

الجماهير إذا لم يكن فيه فائدة راجحة على العلو، قال علي بن المديني وغيره : النزول شؤم...) انظـر: 
 .  ٤١٤و الوسيط ص  ٢/١٧١وتدريب الراوي  ٧١المنهل الروي ص 

. وقيـل هـو: ( ٩/١٨٧وهـو الخطـأ فـي الصـحيفة )انظـر: لسـان العـرب  / الُمصّحف لغة: ( من التصحيف ٤
  .  ٨٢أن يقرأ الشيء على خالف ما أراد كاتبه أو على ما اصطلحوا عليه). التعريفات ص 

وعّرفـه ابـن حجـر  ٣/٦٤واصطالحاً: هو ( تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلـى غيرهـا) انظـر:فتح المغيـث 
 ٧٥في حرف أو حروف مع بقاء صورة الخـط فـي السـياق ) انظر:نزهـة النظـر ص  رحمه اهللا:( بأنه تغيير
 .  ٥٦و المنهل الروي ص 

  / من أشهر المصنفات فيه:  ٥
  التصحيف للدار قطني. -
 إصالح خطأ المحدثين للخطابي. -
 تصحيفات المحدثين ألبي أحمد العسكري. -
وكــل مــا لــم يتســاو فقــد  الفــا إذا لــم يتفقــا،/ المختلــف لغــة: مــن االخــتالف ( ويقــال تخــالف األمــران واخت ٦

  .٩/٩١تخالف واختلف ) انظر: لسان العرب 
واصطالحاً هو: ( أن يأتي حديثان متضادان في المعنـى ظـاهراً فُيوفـق بينهمـا أو يـرجح أحـدهما) انظـر تـدريب 

  .٤٤١و الوسيط ص ٢/١٩٦الراوي 
ن صحيحان متضادان أو متناقضان، ألنـه يسـتحيل وقيل ظاهرًا: ألنه ال يوجد في الحقيقة ونفس األمر حديثا 

، وذلك باعتبار أنه نبي يوحى إليه...) انظـر: الوسـيط ص أن يقع تضاد أو تعارض في كالم رسول اهللا 
  .٤٤٢و٤٤١

  ومن أهم المصنفات فيه:
  تأويل مختلف الحديث البن قتيبة الدينوري. -
 مشكل اآلثار ألبي جعفر الطحاوي. -
  ك. مشكل الحديث البن فور  -
  / في ( ب ) و ( ج ) وهو أن يوفق بين حديثين متعارضين في المعنى. ٧
  / ليست في ( ج ). ٨



       
 

    
 
 
 

٦٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

: وهــو مــا تتــابع رجــال إســناده علــى صــفة أو حالــة وقــل ١/ [ الحــديث ] المسلســل ٣٢
  فيه الصحيح.

 ٤مـثًال حـديثاً ال يُتـابع عليـه عـن أيـوب ٣: وهو أن يروي حماد بـن سـلمة٢/ االعتبار ٣٣
  .٦عن أبي هريرة ٥عن ابن سيرين

  .٩حماد، وهي المتابعة التامة ٨غير  : أن يرويه عن أيوب٧/ المتابعة ٣٤
                                                 

 منـه اسـتطال مـا البـرق وِسْلِسـلة الحديـد ِسْلِسـلة ومنه ببعض بعضه متصل ُمَسْلَسلٌ  شيءالمسلسل لغة: ( / ١
  .١١/٣٤٣...) انظر: لسان العرب السحاب َعْرض في

ابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، وصـفات الـرواة واصطالحاً هو: ( هو ما تت
والمنهـل الـروي ص  ١٢٦و قواعد التحديث ص  ٢/١٨٧إما أقوال أو أفعال...) انظر: تدريب الراوي 

٥٧.  
  وأهم المصنفات فيه : 

  حديثاً. ٨٥المسلسالت الكبرى للسيوطي احتوى على  -
 حاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي األيوبي.  المناهل الّسلسلة في األ -
  .٢/٥٨٠/ االعتبار لغة: ( من اعتبر الشيء: أي اختبره وامتحنه...) انظر: المعجم الوسيط  ٢

واصطالحاً هو: ( البحث في طرق األحاديث و المرويات، لنتوصل بذلك إلى معرفة الحـديث أتفـرد بـه راويـه 
  .٥٩و المنهل الروي ص  ٣٦٤الوسيط ص أم ال؟ أهو معروف أم ال؟... )انظر:

قال ابن حجر رحمه اهللا: ( وأعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد واألجزاء لذلك الحديث الذي يظـن 
 .         ٥٤أنه فرد، ليعلم هل له متابع أم ال هو االعتبار...) انظر: نزهة النظر ص 

مـن   ،وتغير حفظه بأخرة ،أثبت الناس في ثابت ،ثقه عابدحماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة / هو  ٣
 .١/١٧٨تقريب التهذيب )انظر: ٤كبار الثامنة مات سنة سبع وستين خت م 

أيـوب بـن أبـي تميمـة كيسـان الســختياني / فـي ( ج ) بزيـادة: غيـر حمـاد وهـي المتابعـة التامـة.وأيوب هـو:(  ٤
مـن   ،ثقـة ثبـت حجـة ،وبعد األلف نون أبو بكـر البصـريبفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية 

تقريــب ) انظــر: كبـار الفقهــاء العبــاد مــن الخامســة مـات ســنة إحــدى وثالثــين ومائــة ولـه خمــس وســتون ع
  . ١/١١٧التهذيب 

محمد بن سيرين األنصاري أبو بكـر بـن أبـي عمـرة البصـري ثقـة ثبـت عابـد كبيـر القـدر كـان ال يـرى / هو (  ٥
  .٤٨٣تقريب التهذيب ج/)انظر: من الثالثة مات سنة عشر ومائة ع ،معنىالرواية بال

وهـذا أشـهر مـا قيـل  ،عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة هـو مشـهور بكنيتـه/ هو الصحابي الجليل ( ٦
  . ٧/٤٢٧و ٤/٣١٦اإلصابة في تمييز الصحابة  ...)انظر: في اسمه واسم أبيه

 واتـَّبَـَعــه ِإثْـرِه فـي ِســْرت تُبوعـاً  الشـيءَ  وتَِبْعــتُ  األَفعـال فـي وتَباعـاً  تـََبعــاً  الشـيءَ  تَبِـعَ  :تبــع/ المتابعـة لغـة: مـن ( ٧
 وتَباعـةً  تـََبعـاً  القـوم وتَِبْعـت اتـَّبَـْعـت معنـى.. تَتبُّعـاً  وتَتبـَّْعتـه تَتبَّعـه وكـذلك لـه ُمتَّبعـاً  وَتطلَّبـه َقفـاه وتَتبَّعه وَأتْـبَـَعه
  .٨/٢٧)انظر: لسان العرب معهم فمَضْيتَ  بك رُّوامَ  َأو خلفهم مشيت ِإذا بالفتح

  . ١٧٨واصطالحاً هو: ( أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث) انظر: تيسير مصطلح الحديث ص 
 / في ( ب ) عن حماد. ٨
  / وتنقسم المتابعة إلى نوعين: ٩
ســـير مصـــطلح الحــــديث ( أن تحصـــل المشـــاركة للــــراوي مـــن أول اإلســـناد)انظر: تي المتابعـــة تامـــة وهـــي: -

  .١٧٨ص
  = قلُت: بمعنى أن يشارك الراوي راٍو آخر في رواية هذا الحديث ابتداء من شيخه إلى آخر السند. 



       
 

    
 
 
 

٦٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  : أن يُروى حديٌث آخر بمعناه.١/ والشاهد ٣٥
  :والجمهور على قبوها.٣الثقاة ٢/ زيادة ٣٦
  .٤/ والمزيد في متصل األسانيد ٣٧
  / وصفة الراوي،  ٣٨

  ، ٦الضابط ٥وهو العدل
                                                                                                                     

المتابعة القاصرة وهي: ( أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الحديث) انظر: تيسير مصطلح الحـديث  -=
  . ١٧٨ص 

 رواية هذا الحديث من غير شيخ الراوي األول آلخر السند.  قلُت : بمعنى أن يشارك الراوي راٍو آخر في  
/ الشاهد لغة: ( الشاهد الذي يبين ما علمه، ... والشهيد الحاضر... المشاهدة المعاينة، وشهده شـهوداً  ١

  .٣/٢٣٩أي حضره فهو شاهد ) انظر: لسان العرب 
فظاً ومعنـاً، أو معنـاً فقـط، مـع االخـتالف ( الحديث الذي يشارك رواته رواة الحديث الفرد ل  :واصطالحاً هو

  . ١٧٦في الصحابي) انظر تيسير مصطلح الحديث ص 
الزيادة لغة:( الزيادة التمدد، وكذلك الزوادة والزيادة ـ خالف النقصان، وزاد الشيء يزيد زيداً زيادًة...)   / ٢

  .٣/١٩٨انظر: لسان العرب 
لفظة أو جملة في متن الحديث ال يرويها غيره ) انظر: الوسـيط واصطالحاً هي : ( أن يروي أحد الرواة زيادة 

وقد تقع الزيادة في المتن أو اإلسناد. وللعلمـاء فـي قبـول زيـادة  .١١١والتقيد واإليضاح ص  ٣٧٣ص 
  الثقة عدة مذاهب.

لســان / الثقـات : ( جمـع ثقـة، والثقـة مصــدر قولـك، وثـق بـه بالكسـر فيهمــا وثاقـة، وثّقـه ائتمنـه...) انظـر:  ٣
  . ١٠/٣٧١العرب 

 .٢٨٤واصطالحاً هو: ( العدل الضابط )انظر: تيسير مصطلح الحديث ص
/ المزيــــد فــــي متصــــل األســــانيد. المزيــــد لغــــة هــــو: ( بكســــر الــــزاي الزيــــادة )انظــــر: مختــــار الصــــحاح ص  ٤

. واألسـانيد ٦٧٤.والمتصل من الوصل وهو ( ضد الهجران_ القطـع )انظـر: مختـار الصـحاح ص ٢٧٢
  .٣٠٤في الحديث رفعه إلى قائله )انظر: مختار الصحاح ص دد وهو ( المعتمد ... واإلسناجمع سن

واصــطالحاً هـــو: ( أن يزيـــد راٍو فــي اإلســـناد رجـــالً لــم يـــذكره غيـــره، وهــذا يقـــع كثيـــراً فــي أحاديـــث متعـــددة ) 
ء وقــال ابــن حجــر رحمــه اهللا هــو: ( زيــادة فــي أثنــا ٣٨٠والوســيط ص  ١٧٦اختصــار علــوم الحــديث ص

. وقد صنف فيه الخطيب كتاب تمييز المزيد في متصل ٤٩سند ظاهره االتصال) النخبة مع شرحها ص 
 األسانيد.  

.(العـدل ١١/٤٣٠/ العدل لغة: ( ما قام في النفوس أنه مستقيماً وهـو ضـد الجـور ) انظـر: لسـان العـرب  ٥
  . ٣٩٨صحاح ص ضد الجور ... ورجل عدل : أي رضاً ومقنع في الشهادة)انظر: مختار ال

واصطالحاً هو : ( أن يكون الراوي مسلماً، بالغـاً، عـاقًال، سـالماً مـن أسـباب الفسـق وخـوارم المـروءة ) انظـر: 
  .١٨٢وتيسير ص  ٢٢٧الوسيط ص 

. وبهذا الشرط خرجت  ٢٢٦والعدالة هي : ( ملكة تحمل على مالزمة التقوى والمروءة ) انظر: الوسيط ص
 الصبي والمجهول والمبهم. رواية الكافر والمجنون و

/ الضابط لغـة : ( مـن ضـبط، الضـبط لـزوم الشـيء ال يفارقـه فـي كـل شـيء، وضـبط الشـيء حفظـه بـالحزم،  ٦
  =.٧/٣٤٠والرجل ضابط أي حازم) انظر لسان العرب 



       
 

    
 
 
 

٦٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

فــي  ٢همعرفـة الجــرح والتعــديل وبيـان ســن السـماع وهــو التمييــز، ويحصـل لــ١ويـدخل فيــه
  ، وكيفية السماع والتحمل. ٣خمس غالباً 

  الهمة إلى ضبطه. ٦جائز إجماعاً وتصرف٥: وهو٤/ و كتابة الحديث ٣٩
  : وهي ثمانية.٧/ وأقسام طرق الرواية ٤٠
  . ٩.والقراءة عليه٨السماع من لفظ الشيخ -     

                                                                                                                     
ــة ســيء الحفــظ، وال المغفــل الــذي يكثــر غلطــه، كــأن يرفــع = ــام منــه فــال تقبــل رواي واصــطالحاً: ( الضــبط الت

  و يصل مرسل، وهو نوعان:  موقوف
ضبط صدر وهو: أن يحفظ ما سمعه من شيخه بحيث يتمكن من استحضـاره متـى شـاء، مـن حـين سـماعه  -

 إلى حين أدائه وروايته.      
ضبط كتـاب: و يعنـون بـه محافظتـه علـى كتابـه، وصـيانته عـن أن يتطـرق إليـه تغييـر مـا مـن حـين سـماعه فيـه  -

 ١٨٢وتيســير مصــطلح الحــديث ص  ٢٢٨يــروي ) انظــر: الوســيط ص وتصــحيحه إلــى أن يــؤدي منــه و 
 .  ٧٩وقواعد التحديث ص

 / ليست في ( ب ). ١
 / ليست في ( ج ). ٢
القاضـي  / وقد اختلف العلماء في السن التي يصح فيها تحمل الحـديث علـى أقـوال هـي :كمـا نُقلـت عـن ٣

علــى هــذا بعــد أالســماع بخمــس ســنين و أن أهــل الصــنعة حــددوا أول زمــن يصــح فيـه  : (عيـاض رحمــه اهللا
ونقـل القاضـي عيــاض أن ...  ثالثـين سـنة وعليـه أهـل الشـام   وقيـل بعـد عشــرين سـنة وعليـه أهـل الكوفـة

وقـال ابـن  ،أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع   للصغير بخمس سنين ونسبه غيره للجمهور
 .٢/٥ب الراوي تدري) انظر: وكل هذا مستحب باتفاق العلماء: الصالح

/ قلُت: لعله يقصد هنا تدوين الحديث بصورة رسمية بأمر من والة األمر واهللا أعلـم، ألن الكتابـة بصـورتها  ٤
لعـدد مـن أصـحابه بكتابـة  ، وقـد أذن كانت موجودة في زمن الرسـول   –بصورة شخصية  –الفردية 

 ٧١و٧٠انظـر قواعـد التحـديث صحديثه، ويعضد ما قلناه وجود عدد من الصحف فـي العهـد النبـوي. 
   .   ٤٦وهدي الساري ص ١/٤٠و تدريب الراوي 

  / في ( ج ) وهي. ٥
  / في ( ب ) وُيصرف وفي ( ج ) وصرف. ٦
  / في ( ج ) الرواة. ٧

وطرق الرواية : يُقصد بها طرق التحمل، ( فرواية الحديث البد فيها من التحمل ويعنون به نقل الحديث عن 
ن طرق التحمل الصحيحة المعتبرة، وهذا الغير ُيسمى في عرف المحـدثين شـيخاً...) الغير بأي طريقة م
.قلُت: ومعني هذا : كيفية أخذ التلميذ عن شيخه، ويقابلها صيغ وعبارات تسمى ٩٤انظر: الوسيط ص 

صيغ األداء، وتعني كيفية تبليغ ما سمعه التلميذ عن شيخه، وقد ذكـر المؤلـف رحمـه اهللا طـرق التحمـل، 
 سنذكر بجانب كل منها صيغت األداء الخاصة بها تكملة للفائدة.  و 

/ السماع ويُقصد به: ( أن يقرأ الشـيخ الحـديث والطالـب يسـمع، سـواء كـان الشـيخ ُيحـدث مـن حفظـه أم  ٨
من كتابه، وسواء كان مع إمالء أم من غير إمالء، و هذا القسم أعلى أنـواع التحمـل عنـد الجمهـور سـلفاً 

صــيغت األداء عــن هــذه الطريقــة: ســمعُت، وحــدثني و أخبرنــي وأنبــأني...)انظر: الوســيط ص وخلفــاً ...و 
  .  ١٩٦وتيسير مصطلح الحديث ص٩٥

( وُتسمى عند المحدثين عرضاً، من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما  –أي الشيخ  –/ القراءة عليه  ٩
القــارئ أم كــان غيــره وهــو يسمع،وســواء  يقــرأه كمــا يُعــرض القــرآن علــى المقــريء، ســواء كــان الطالــب هــو 

= كانــت القــراءة مــن حفــظ أم مــن كتــاب، وســواء كــان الشــيخ يّتبــع هــذه القــراءة أو كــان الــذي يتــابع ثقــة 



       
 

    
 
 
 

٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 .١واإلجازة بأنواعها -
 .٢والمناولة -
 . ٣و المكاتبة -
  .٤واإلعالم -

                                                                                                                     
غيره. والرواية بهذه الطريقة صحيحة بال خالف إال عند بعض المتشددين، ومن حيث المرتبة قيل هي =

قيل إنها تلي السماع، وهو الصـحيح الـذي عليـه جمهـور : مساوية للسماع وقيل إنها أعلى من السماع و 
العلماء.وصــيغت األداء عــن هــذه الطريقــة: قــرأُت علــى فــالن، أو قُــرئ علــى فــالن وأنــا أســمع أو أخبرنــي 

وتيسـير مصـطلح الحــديث  ٩٨فـالن بقراءتـي عليـه كمـا تجـوز بعبـارات السـماع مقيـدة)انظر الوسـيط ص 
  . ١٩٨ص 

خوذ من جواز الماء الذي ُتسقاه الماشـية و الحـرث، وأجـاز لـه : أي سـوغ لـه ذلـك. / اإلجازة معناها: ( مأ ١
ويقــال: اســتجزته فأجــازني، إذا ســقاك مــاء لماشــيتك وأرضــك. كــذا طالــب العلــم يســتجيز العــالم علمــه 

  . ١٢٣ومختار الصحاح ص  ١٠١فيجيزه إياه: أي يمنحه ويُعطيه إياه)انظر: الوسيط ص 
لشـــيخ للطالـــب فـــي الروايـــة عنـــه، مـــن غيـــر ســـماع منـــه وال قـــراءة عليـــه فهـــي إخبـــار واصـــطالحاً هـــي: ( إذن ا

. و تكون بالكتابة وهي أنواع. وصورة األداء عن هذه الطريقة: (أجازني ١٠٢إجمالي)انظر: الوسيط ص 
فالن أو حدثني فالن حدثنا إجازة، وأخبرني وأخبرنا إجازة...) واصطلح المتـأخرون علـى تخصـيص لفـظ 

  ا في األداء عن اإلجازة،وهذه الطريقة رتبتها دون السماع وقيل مثله وقيل أعلى منه. : أنبأن
  .١١/٦٨٣/ المناولة لغة: ( من النوال، وأناله معروفه ونوله أعطاه معروفه...)انظر: لسان العرب  ٢

أصــول   مـن الطالـب أصـالً  إلـىوهـي أرفـع ضـروب اإلجـازة وأعالهـا وصـفتها أن يـدفع المحـدث واصـطالحاً: ( 
 ،هذا الكتاب سماعي من فـالن وأنـا عـالم بمـا فيـه فحـدث بـه عنـي :قد كتبه بيده ويقول له كتبه أو فرعاً 

ـــه وتحـــل تلـــك اإلجـــازة محـــل الســـماع عنـــد جماعـــة مـــن أئمـــة أصـــحاب  ـــه عن ـــه يجـــوز للطالـــب روايت فإن
  . . وهي نوعان:١/٣٢٦الكفاية ...)انظر: الحديث

          جردة عن اإلجازة. مناولة مقرونة باإلجازة، ومناولة م
/ المكاتبة لغة: ( أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مـال ينجمـه عليـه، ويكتـب عليـه أنـه إذا أدى نجومـه  ٣

سـميت مكاتبـة لمـا يكتـب  في كل نجم كذا وكذا، فهو حر، فإذا أدى جميع ما كاتبـه عليـه فقـد عتـق ...
يه ولما يكتب للسيد على العبد مـن النجـوم التـي يؤديهـا للعبد على السيد من العتق إذا أدى ما فورق عل

  .٧٠٠/ص١لسان العرب ج)انظر: في محلها
واصطالحاً هي: ( أن يكتب الشيخ مسموعاته أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، بخطه أو بأمره 

األداء بهـذه الطريقـة  ...، وهي على نوعين: مكاتبة مقرونة باإلجازة، ومكاتبة مجردة عـن اإلجازة.وألفـاظ
التصريح بلفظ الكتابة كقوله: كتب إلَي فالن، أو اإلتيان بلفظ السماع و القراءة مقيدة، كقولـه : حـدثني 

  .٢٠٢و٢٠١فالن كتابة أو أخبرني فالن كتابة)انظر: تيسير مصطلح الحديث ص 
إلجـازة فمنـع الروايـة بهـا قـوم حكم الرواية بهـا: إذا ُقرنـت باإلجـازة فهـي صـحيحة، أمـا إذا كانـت مجـردة عـن ا

 وأجازها آخرون.      
تُــــكَ  اإلْعــــالمُ  ،واَألذانُ  بالشــــيء اإلْعــــالمَ / اإلعــــالم فــــي اللغــــة: (  ٤ ُتــــه َأْعلمُتكــــه بالشــــيء وآَذنـْ  َأْعَلمُتــــه وآَذنـْ

  =.١٣/٩....)انظر: لسان العرب



       
 

    
 
 
 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

 .١والوصية -
 .٢الوجادةو  -

  
  الرواية بالمعنى، واختصار الحديث. ٤وأدائها، ويدخل فيه ٣/ وصفة الرواية ٤١
  .٥/ وآداب المحدث وطالب الحديث ٤٢

                                                                                                                     
مقتصراً على ذلـك، فجـوز الروايـة  واصطالحاً : ( أن يُعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه،=

به كثير من أهل الحديث والفقه واألصول والظاهر ... زاد بعض الظاهرية فقال: لو قال له الشيخ: هـذه 
روايتي ال تروهـا عنـي جـاز لـه روايتهـا عنـه، كمـا تقـدم فـي السـماع، والصـحيح أن ال يجـوز الروايـة لمجـرد 

المحققون) انظر: اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر ص  اإلعالم، و به قطع بعض الشافعية، واختاره
أعلمنـي شـيخي بكـذا ) انظـر: تيسـير  ( وصيغ األداء بهـذه الطريقـة أن يقـول :١١٣والوسيط ص  ٢١٧

 .   ٢٠٢مصطلح الحديث ص 
 ِإذا ِإليـه َأْوَصـْيتُ و  بشـيءٍ  له وَأْوَصْيتُ  ... ِإليه َعِهدَ  وَوصَّاه الرجلَ  َأْوصى/ الوصية لغة مأخوذة من قولهم: ( ١

  ١٥/٣٩٤...) انظر: لسان العرب  بمعنى وتـَْوِصيةً  ِإيصاء وَوصَّْيته وَأْوَصْيُته َوِصيَّكَ  جعلَته
واصطالحاً هي : أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصى له 

 يجــوز، وقــول مـن جــوزه، إمــا زلــة عــالم أو روايـة ذلــك عــن الموصــي كــاإلعالم، والصـحيح الصــواب أنــه ال
واليواقيــت والــدرر ص  ٩١مــؤول بأنــه قصــد روايتــه علــى ســبيل الوجــادة ... ) انظــر: المنهــل الــروي ص 

.وصيغة األداء بهذه الطريقـة أن يقـول: ( أوصـى إلـيَّ فـالن بكـذا) أو ( حـدثني فـالن وصـية )انظـر: ٢١٤
  .     ٢٠٣تيسير مصطلح الحديث ص 

دة لغة: مأخوذة من: (  وجد، أي وجد مطلوبه، والشـيء يجـده وجـوداً ويجـده، أيضـاً )انظـر: لسـان / الوجا ٢
  .٣/٤٤٤العرب 

وهـو أن يقـف علـى كتـاب بخـط شـخص فيـه  ،وهـو مولـد غيـر مسـموع ،وهي مصـدر وجـد يجـدواصطالحاً: ( 
ــه إجــازة أو نحوهــا ،أحاديــث يرويهــا ذلــك الشــخص ــه من  :فلــه أن يقــول ،ولــم يســمعها منــه الواجــد وال ل

وعلــى هــذا العمــل وهــو مــن بــاب المرســل ويشــوبه شــيء مــن  ،ومــا أشــبهه بخــط فــالن أو قــرأتُ  وجــدتُ 
وربما دلس بعضهم فـذكر الـذي وجـد بخطـه وقـال فيـه عـن فـالن أو  ،وجدت بخط فالن :االتصال بقوله

رنــا وأنكــر وقــد جــازف بعضــهم فــأطلق فــي الوجــادة حــدثنا وأخب ،وهــو قبــيح إن أوهــم ســماعه ،قــال فــالن
قـل ذلـك عـن معظـم المحـدثين والفقهـاء المالكيـة ال يجـوز نُ  :العمـل بالوجـادة قيـل....  ذلك على فاعله

وقطـع بعـض الشـافعية بوجـوب العمـل عنـد  ،قل ذلك عن الشافعي ونظار أصحابهيجوز نُ  :وقيل ،وغيرهم
المنهـل الـروي )انظـر: ...ال يتجـه فـي هـذه األزمـان غيـره  :قـال ابـن الصـالح .حصول الثقة وهـو صـحيح

.وصيغ األداء بهذه الطريقة أن يقـول: ( وجـدُت بخـط فـالن، أو ٢١٣و اليواقيت والدرر ص  ٩١ج:ص
    .  ٢٠٣قرأُت بخط فالن كذا ) ثم يسوق اإلسناد والمتن، انظر: تيسير مصطلح الحديث ص 

داب التـي ينبغـي التحلـي بهـا، ومـا / صفة الرواية ويُقصد بها: ( بيان الكيفيـة التـي يُـروى بهـا الحـديث، واآل ٣
. وقــد فصــلنا ذلــك فــي ١٤١والوســيط ص  ٢١١يتعلــق بــذلك ...)انظــر: تيســير مصــطلح الحــديث ص 

  طرق التحمل واألداء    
  / في ( ب ) في.  ٤
  =/ آداب المحدث وطالب الحديث: هناك آداب يجب أن يتحلى بها المحدث منها: ٥



       
 

    
 
 
 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  و لغته، وتفسير معانيه واستنباط أحكامه.١/ ومعرفة غريبه ٤٣

                                                                                                                     
تطهيــر قلبــه مــن أغــراض الــدنيا وأدناســها مــن حــب الرئاســة تصــحيح النيــة وإخالصــها هللا تعــالى، و   -

  ونحوه.
  .نشر الحديث والتبليغ عن رسول اهللا   -
  أن ال ُيحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه.  -
  أن يُرشد من سأله عن شيء من الحديث وليس عنده إلى من عنده ذلك الحديث.  -
  ة.أن ال يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح الني  -
  أن يجلس لتعليم الحديث وإمالءه متى تأهل لذلك. وغير ذلك. -

  أما طالب الحديث فينبغي أن يتحلى باآلداب التالية:
  سؤال اهللا تعالى التوفيق والسداد والتيسير واإلعانة على ضبط الحديث وفهمه. -
 أن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. -
 إسناداً وعلماً وديناً.أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده  -
ــه ويتحــرى  - أن يُعظــم شــيخه ومــن يســمع منــه ويــوقره، فــذلك مــن إجــالل العلــم وأســباب االنتفــاع ب

 رضاه.
 أن يُرشد زمالءه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد وال يكتمه عنهم. -
هـو دونـه فـي  أن ال يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممـن -

 السن والمنزلة.
 عدم االقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه. -
 أن يقدم في السماع والضبط الصحيحين، إلى غير ذلك من اآلداب. -

  أما ما يشترك فيه المحدث وطال الحديث من اآلداب فهي: 
  تصحيح النية واإلخالص هللا تعالى في طلبه.  -
 من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا. الحذر من أن تكون الغاية -
 ١٤والموقظـة ٢/١٧٦وما بعدها و  ٢/٣٠العمل بما يسمعه من الحديث) انظر: تدريب الراوي  -

 .             ٥٢ومقدمة ابن الصالح ص 
/  غريــــب الحــــديث: الغريــــب لغــــة المنفــــرد البعيــــد عــــن أقاربــــه، وفــــي القــــاموس: ( َغــــُرَب ككــــُرَم، غمــــض  ١

  .١/١١٥حيط وخفَي)القاموس الم
واصطالحاً: ( هو عبارة عما وقع في متون األحاديث من األلفاظ الغامضـة البعيـدة عـن الفهـم لقلـة اسـتعمالها 

  .٣٣والباعث الحثيث ص ٢٧٤والتقييد واإليضاح ص  ٦٠)انظر: مقدمة ابن الصالح ص 
لفـظ مجيئـه مـن روايـة قلُت: وهذا فن مهم مـن فنـون علـوم الحـديث ويجـب التثبـت فيـه وأجـود مـا يُفسـر بـه ال

أخرى              " تفسير الحـديث بالحـديث " ويؤخـذ ذلـك مـن أهـل الحـديث العـارفين بالغريـب ومـن 
  أهم المصنفات فيه:

  غريب الحديث ألبي عبيد القاسم بن سالم. -
 النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير. -
 الدر النثير للسيوطي. -
  ي.    الفائق في غريب الحديث للزمخشر  -



       
 

    
 
 
 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .٢و التابعين وأتباعهم وفاقاً واختالفاً ١/ وعزوه إلى الصحابة ٤٤
  ،٤، والندب٣لى معرفة األحكام الخمسة وهي: الوجوب/ و يحتاج في ذلك إ ٤٥

  : وهو ما دل على معنى ٨.ومتعلقاتها من:الخاص٧، واإلباحة٦، والكراهة٥والتحريم 

                                                 
/ عـزوه إلـى الصــحابة: أي عـزو الغريـب وتفســير معنـاه واســتنباط حكمـه إلـى الصــحابة والتـابعين وأتبــاعهم.  ١

 قلُت: أي فال يتصدى لبيان معناه من عند نفسه.
  / في ( ج ) خالفاً. وفاقاً واختالفاً: أي ما اتفقوا فيه وما اختلفوا. واهللا أعلم.  ٢
والواجـب لغـة مـن قـولهم:( وجـب الشـيء يجـب  -أقسـام الحكـم الشـرعيأحـد  -/ الوجوب هـو: الواجـب ٣

وجوباً أي لزم ...ووجب الشيء وجوباً إذا ثبت ولزم والواجـب والفـرض عنـد الشـافعي سـواء وهـو كـل مـا 
  . ١/٧٩٣يُعاقب على تركه...)انظر: لسان العرب 

ى العقـاب بتركـه)انظر: مـذكرة أصـول واصطالحاً: فقد عرَّفه أهل أصـول الفقـه بقـولهم: ( الواجـب مـا ُتوعـد علـ
.وعرَّفه خالف بقوله: ( هو ما طلب الشـارع فعلـه مـن ٣١و الوجيز في أصول الفقه ص  ١٢٠الفقه ص 

 .  ١٠٥المكلف طلباً حتماً، بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله) انظر: علم أصول الفقه ص 
و حرٍب أو معونـٍة أي يـدعوهم إليـه فينتـدبون لـه أي يجبـون / الندب لغة: ( أن يندب إنساٌن قوماً إلى أمٍر أ ٤

  .٧٥٣/ ١ويسارعون...)انظر: لسان العرب 
ــــن حــــزم  ــــؤجر) انظــــر: األحكــــام الب ــــم ي ــــأثم ول ــــم ي واصــــطالحاً هــــو: ( مــــا إن فعلــــه المــــرء ُأجــــر، وإن تركــــه ل

لـف طلبـاً ، وعرَّفه خـالف بقولـه: ( مـا طلـب الشـارع فعلـه مـن المك١٦ومذكرة أصول الفقه ص ٢/٣٢١
 .   ١١١غير حتم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها ال تدل على تحتيمه...)انظر: علم أصول الفقه ص 

/ التحــريم لغــة: مــن الحــرام وهــو ( مــا حــرم اُهللا، والمحــرم والحــرام والمحــارم مــا حــرم اُهللا، ومحــارم الليــل  ٥
  .١٢/١٢٠مخاوفه التي يحرم على الجبان أن يسلكها)انظر: لسان العرب 

واصطالحاً هـو : ( مـا طلـب الشـارع الكـف عـن فعلـه طلبـاً حتمـاً، بـأن تكـون صـيغة طلـب الكـف نفسـها دالـة 
   . ٤٧و أصول الفقه للخضري ص ١١٣على الحتم...) انظر: علم أصول الفقه ص 

( والُكــره بالضــم والفــتح المشــقة.... والمكــروه ضــد المحبــوب ) انظــر: لســان  / الكراهــة لغــة : مــن الُكــره ٦
  .٥٣٥و٥٣٤/ ١٣لعرب ا

واصطالحاً هو: ( ما طلب الشـارع مـن المكلـف الكـف عـن فعلـه طلبـاً غيـر محـتم، بـأن تكـون الصـيغة نفسـها 
 .٢٠ومذكرة أصول الفقه ص ١١٤دالة على ذلك ...)انظر: علم أصول الفقه ص 

للتــه لــك... /اإلباحــة لغــة مــن: ( أبــاح الشــيء: أطلقــه، والمبــاح خــالف المحظــور ... وأبحتــك الشــيء أح ٧
  .٢/٤١٦)انظر: لسان العرب 

واصطالحاً: ( ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلـف هـذا العمـل ولـم 
   .     ١٧ومذكرة في أصول الفقه ص ١١٥يطلب أن يكف عنه) انظر: علم أصول الفقه ص 

ره ... ويقــال: فـالن يخـتص بفــالن أي خـاص بــه / الخـاص لغـة: ( ... خصصــه واختصـه، أفـرده بــه دون غيـ ٨
  .٢٤/ ٧وله به ِخصَية ...)انظر: لسان العرب 

واصطالحاً هو:( لفظ وضـع للداللـة علـى فـرد واحـد بالشـخص كمحمـد، أو واحـد بـالنوع مثـل رجـل، أو علـى 
أفـــراد  متعـــددة محصـــورة مثـــل: ثالثـــة عشـــرة، ومائـــة، و قـــوم، ورهـــط، و جمـــع، وفريـــق، وغيـــر ذلـــك مـــن 

أللفاظ التي تدل على عدد مـن األفـراد وال تـدل علـى اسـتغراق جميـع األفـراد) انظـر: علـم أصـول الفقـه ا
  .    ١٩٢وأصول الفقه للخضري ص ١٩١ص 



       
 

    
 
 
 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

: وهــو دل علــى ٢: وهــو مــا دل علــى شــيئين مــن جهــة واحــدة. والمطلــق ١واحــد. والعــام
مـع اشـتراط  : وهـو مـا دل علـى معنـى٣معنى واحد مع عدم تعيين فيـه وال شـرط.والمقيد

ـــره.و ٤آخـــر.و المفصـــل ـــان لغي ـــم يفتقـــر فـــي البي : وهـــو مـــا ُعـــرف المـــراد مـــن لفظـــه، ول
: وهـو مـا  ٨. و المجمـل٧، شرح المـراد بـه لمدلولـه٦: وهو ما ورد لبيان المراد٥المفسر

  ال يُفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره.    

                                                 
/ العــام لغــة: ( الشــامل ، مــن عــّم يعــّم عمومــاً، ويقــال: عمهــم بالعطيــة : أي شــملهم )انظــر: لســان العــرب  ١

١٢/٤٢٦.  
حـد الـدال علـى شـيئين فصـاعداً مطلقـاً ... وقيـل: العـام كـالم متفـرق لجميـع مــا واصـطالحاً : ( هـو اللفـظ الوا

 ٢/٦٥٥والتلخــيص فــي أصــول الفقــه للجــويني  ١/٢٢٠يصــلح لــه) انظــر: روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر 
   . ٢/٢١٨واإلحكام لآلمدي 

لتطليق التخلية واإلرسـال وحـل / المطلق لغة: ( يقال : هو طليق وطُلٌق وطالق و ُمْطلٌق إذا ُخليَّ عنه ... وا ٢
  .١٠/٢٢٩العقد ويكون اإلطالق بمعنى الترك واإلرسال ...) انظر: لسان العرب 

واصــطالحاً هــو: ( عبــارة عــن النكــرة فــي ســياق اإلثبــات ... وإن شــئت قلــت: هــو اللفــظ الــدال علــى مــدلول 
 .٣/٥شائع في جنسه)انظر: اإلحكام لآلمدي

  .٣/٣٧٤يد من رجل الفرس والخلخال من المرأة )انظر: لسان العرب / المقيد لغة هو: ( موضع الق ٣
  ( فإنه يُطلق باعتبارين: : واصطالحاً 

  األول: ما كان من األلفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه.
ري ودرهــم الثــاني: مــا كــان مــن األلفــاظ داالً علــى وصــف مدلولــه المطلــق بصــفة زائــدة عليــه كقولــك دينــار مصــ

  .        ٣/٣٧٥مكي...) انظر: اإلحكام لآلمدي 
/ المفّصل لغة: تقول ِعقد مفّصل :( أي جعل بين كل لؤلـؤتين خـرزة، والتفصـيل التبيـين ...) انظـر: مختـار  ٤

  .  ١١/٥٢٣ولسان العرب  ٢١١الصحاح ص 
   . ٢٨انظر: التوضيح األبهر ص واصطالحاً هو : ( ما ُعرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره ) 

ــَرُه َأبانــهو الَفْســُر / المفّســر لغــة : مــن (  ٥  ... البيــان َفَســر الشــيَء يفِســُره بالَكســر وتـَْفُســُره بالضــم َفْســراً وَفسَّ
  .٥/٥٥لسان العرب )انظر: والتْأويل الُمْشكل اللفظ عن الُمراد َكشف والتـَّْفسير الُمَغّطى كشف الَفْسرُ 

( ما زاد وضوحاً على النص على وجه ال يبقى فيـه احتمـال التخصـيص إن كـان عامـاً والتأويـل إن  واصطالحاً : 
 .  ٦٦٨والتعاريف ص  ٢٨٧/ ١كان خاصاً، وفيه إشارة إلى النص يحتملها كالظاهر...) التعريفات 

 / في ( ج ) البيان المراد منه. ٦
 في ( ب ) هو ما ورد لبيان المراد منه في مدلوله./  ٧
/ المجمل لغة هو : مأخوذ من أجمل ( أجمل الشيء جمعه عن تفرقه ... وأجملَت الحسـاب إذا جمعـَت  ٨

  .١١/١٢٨آحاده ...)انظر: لسان العرب 
واصطالحاً هو : ( ما خفـي المـراد منـه بحيـث ال يـدرك بـنفس اللفـظ إال ببيـان المجمـل ...)انظـر: التعريفـات 

ة علــى أحــد أمــرين ال مزيــة ألحــدهما علــى اآلخــر بالنســبة ، وقــال الآلمــدي: ( هــو مــا دل داللــ٢٦١ص 
  ، ٣/١٣إليه)انظر: األحكام 

  .  ٣/٤٠٣وقال ابن حزم هو:( الذي ال يُفهم من ظاهره معناه...) اإلحكام البن حزم  



       
 

    
 
 
 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

اء فـي الحفـظ، ومـن جهـة من جهـة كثـرة العـدد واالسـتو  ٢: بين الرواة١/ و التراجيح ٤٦
  العدد أيضاً مع التباين فيه، وغير ذلك.

  .٤الحديث ومنسوخه ٣/ ومعرفة ناسخ ٤٧
  .٥/ ومعرفة الصحابة ٤٨
  .٦/ وأتباعهم ٤٩

                                                 
نـاً / التراجيح جمع ترجيح، و الترجيح وفي اللغة : ( رجح الشـيء يـَـْرِجُح ويـْرُجُح  رجوحـاً و رََجحانـاً ورُجحا ١

ورََجَح الميزاُن يْرُجح ويْرِجُح ويْرْجُح رُجحاناً قال: ويقال: ِزْن وأرجح وأعـِط راجحـاً ) انظـر: لسـان العـرب 
  .٩٩، ومختار الصحاح ص ٢/٤٤٥

َعــاُرضِ  الَمــارَتـَْيِن َعَلــى اْألُْخــَرى لِــَدلِيٍل َوَال َيُكــوُن إْأل ( تـَْقِويَــُة إْحــَدى اواصــطالحاً هــو: شــرح  )انظر:َمــَع ُوُجــوِد التـَّ
 .١١٤/ ص  ٣الكوكب المنير  

 / في ( ج ) الرواية. ٢
/ ناسخ الحديث: النسـخ لغـة هـو: ( تبـديل الشـيء مـن الشـيء وهـو وغيـره ونسـخ اآليـة باآليـة : إزالـة مثـل  ٣

ومختار الصحاح  ٣/٦١حكمها ... والشيء ينسخ الشيء : أي يزيله ويكون مكانه)انظر: لسان العرب 
  .٢٧٣ص

، قلــُت: ٣/١٥٦هــو: ( رفــع حكــم شــرعي بخطــاب شــرعي متراخيــاً عنــه )انظر:األحكــام لآلمــدي واصــطالحاً 
  وبذلك يُفهم أن الحديث الذي رفع الحكم السابق ُيسمى ناسخاً.  

/ منسوخه:أي منسوخ الحديث، ويقصـد بـه كـل ( حـديث رُفـع حكمـه الشـرعي بـدليل شـرعي متـأخر عنـه )  ٤
  ف فيه العلماء كتباً منها:. وقد أل٦١انظر: المنهل الروي ص 

  هـ.٢٦١ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ أبي بكر محمد األثرم ت -
ناسخ الحديث ومنسوخه للشيخ المحدث الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد البغـدادي المعـروف  -

 هـ..٣٨٥بابن شاهين ت 
ت  االعتبــار فــي الناســخ و المنســوخ مــن اآلثــار ألبــي بكــر محمــد بــن موســى بــن عثمــان الحــازمي -

 هـ، وغيرها.     ٥٨٤
/ معرفة الصـحابة قلـُت : معرفـة مـن يسـتحق هـذا الوصـف مـن غيـره، ألنـه للصـحبة شـرف وفضـل ال يدانيـه  ٥

فضل. وقد ألف العلماء في ذلك كتبـاً تُعـرِّف بهـم كـابي نُعـيم وابـن منـدة وابـن حبـان، وغيـرهم ممـن ألـف 
  في سيرهم وتاريخهم.

صــــحب ُصـــحبة بالضــــم وصــــاحبه بالضــــم عاشــــره ، والصــــحب جمــــع والصـــحابي فــــي اللغــــة مــــأخوذة مــــن : (
  .١٠/٥١٩صاحب...)انظر: لسان العرب 
ـــاً بـــه ومـــات علـــى ذلـــك)انظر اإلصـــابة  واصـــطالحاً هـــو: ( مـــن لقـــي النبـــي  وعمـــدة القـــارئ  ١/٣٥٣مؤمن

 قلُت وهذا القول الراجح عندي.  ١٦/١٦٩
بع ( مـأخوذة مـن تبــع الشـيء تبعــاً وتباعـاً... وتبعــُت / أتبـاعهم :أي التـابعون وهــم جمـع تــابعي أو تـابع والتــا ٦

الشيء تبوعاً سرت في إثره ... وتبعُت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أو مروا بـك فمضـيت 
  .٨/٢٧معهم ...)انظر: لسان العرب 

و قـال الحـاكم: اصطالحاً هو:( من صحب صحابياً، وقيل من رآه، وهو الظاهر ويقال للواحد تـابعي وتـابع،  
  هم خمس 

 . ١١٤عشرة طبقة...)انظر: المنهل الروي ص



       
 

    
 
 
 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

، ٣عـــن تمـــيم الـــداري . كروايـــة النبـــي ٢عـــن األصـــاغر ١/ ومـــن روى مـــن األكـــابر ٥٠
  ، ٤والصديق
  .٥وغيرهما

المفضــول، وروايــة الشــيخ عــن التلميــذ، كروايــة  / ويلقــب أيضــاً بروايــة الفاضــل عــن ٥١
   .٩وغيرهم عن مالك ٨وربيعة ٧و يحيى بن سعيد ٦الُزهري

                                                 
  .٥/١٢٦ / األكابر لغة: ( جماعة األكبر ...) انظر لسان العرب١ 
  .٤/٤٥٨/ األصاغر لغة : ( جمع صغير )انظر لسان العرب  ٢

لحفظ)انظـر: واصطالحاً  يعنـون بـه: ( أن يـروي الشـخص عمـن هـو دونـه فـي السـن أو الطبقـة أو فـي العلـم وا
 .  ٢٣٣تيسير مصطلح الحديث ص 

/ تميم الداري هو : ( تميم بن أوس بن خارجة بن سـود بـن جذيمـة بـن دارع عـدي بـن الـدار بـن هـاني ...  ٣
ينســب إلــى الــدار وهــو بطــن مــن لخــم، ويكنــى أبــا رقيــة بابنــة لــه تســمى رقيــة، ولــم يولــد لــه غيرهــا، كــان 

الهجرة، وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتـل  نصرانياً، وكان إسالمه في سنة تسع من
بــرقم ٤/٣٣٦ووتهــذيب الكمــال ٨٣٨بــرقم ١/٣٦٧واإلصــابة  ١/١٩٣)انظــر: االســتيعاب عثمــان 
    .         ١/٧٠و وطبقات ابن خياط ٨٠٠

يقه األكبـر ومؤنسه فـي الغـار وصـدّ  أفضل األمة وخليفة رسول اهللا  / الصديق هو: ( أبوبكر الصديق  ٤
وصديقه األشفق ووزيره األحزم عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمـي ... ُولـد بعـد الفيـل بسـنتين 

قبل البعثة وسبق إلى اإليمان به واسـتمر معـه طـول إقامتـه بمكـة ورافقـه  وستة أشهر ... صحب النبي 
رايـة معـه يـوم تبـوك وحـج فـي النـاس فـي في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات، وكانـت ال

حياة رسول اهللا سنة تسع، واستقر خليفة في األرض بعده، ولقبه المسلمون بخليفـة رسـول اهللا ... تـوفي 
 ٤/١٦٩واإلصــابة  ١بــرقم ١/٢لثمــان بقــين مــن جمــاد اآلخــر ســنة ثــالث عشــرة )انظــر: تــذكرة الحفــاظ 

  .         ٣٤١٨برقم ١٥/٢٨٣وتهذيب الكمال  ٣/٩٦٣واالستيعاب  ٤٨٢٠برق 
 / في ( ج ) وغيره من الصحابة والتابعين. ٥
/ الزهري : هو: ( محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن الحارث بن زُهرة بن   ٦

كالب القرشي الزهري أبوبكر، الفقيه الحافظ، متفق على جاللته وإتقانه، وهو في رؤوس الطبقة الرابعة، 
 ٩٧بــرقم  ١/١٠٨مــات ســنة خمــس وعشــرين. وقيــل قبــل ذلــك بســنة أو ســنتين)انظر: تــذكرة الحفــاظ 

   ٥٦٠٦برقم  ٢٦/٤١٩وتهذيب الكمال ١٦٠برقم  ٥/٣٢٦وسير أعالم النبالء 
أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة مات  ي/ يحيى بن سعيد هو:( يحيى بن سعيد بن قيس األنصار  ٧

وتـــذكرة ٧٥٥٩بـــرقم  ٦٨٥و بعـــدها روى لـــه الجماعـــة)انظر: تقريـــب التهـــذيب ص ســـنة أربـــع وأربعـــين أ
 . ٢١٣برقم  ٥/٤٦٨وسير أعالم النبالء  ١/١٣٧الحفاظ 

/ ربيعة هو:( ربيعة بن أبي عبـد الـرحمن التيمـي مـوالهم، أبـو عثمـان المـدني، المعـروف بربيعـة الرأي،واسـم  ٨
ا يتقونـه لموضـع الـرأي، مـن الخامسـة، مـات سـنة سـت أبيه فروخ، ثقة فقيه مشـهور، قـال ابـن سـعد: كـانو 

وثالثــين علــى الصــحيح وقــال البــاجي: ســنة اثنــين وأربعــين، روى لــه الجماعــة)انظر: تقريــب التهــذيب ص 
 .      ٢٣برقم  ٦/٨٩وسير أعالم النبالء  ١٩١١برقم  ٢٤٩

د اهللا المدني، الفقيه، إمام / مالك هو: ( مالك بن أنس بن مالك بن أبي عمرو بن عامر األصبحي، أبو عب ٩
دار الهجرة، رأس المتقين، وكبير المثبتين، حتى قال البخاري: أصـح األسـانيد كلهـا مالـك عـن نـافع عـن 
ابـن عمــر، مــن الســابعة،مات ســنة تسـع وســبعين، كــان مولــده ثــالث وتسـعين، قــال الواقــدي: بلــغ تســعين 

 ١/٢٠٧وتـــــذكرة الحفـــــاظ ٦٤٢٥ بـــــرق ٤/٩٩ســــنة، روى لـــــه الجماعـــــة)انظر: تقريـــــب التهــــذيب ص 
  . ٢٧/٥٧٢٨وتهذيب الكمال ١٩٩برقم



       
 

    
 
 
 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

، عــن مالــك حــديث : ( األيــم ٢،وأبــي حنيفــة١/ وروايــة النظيــر عــن النظيــر، كــالثوري ٥٢
  .٣أحق بنفسها من وليها )

ــة اآلبــاء عــن األبنــاء ٥٣ ــة العبــاس٤/ ومعرفــة رواي ، ٧وعكســه ٦ضــلعــن ابنــه الف ٥، كرواي
  .٨وكذلك رواية األم عن ولدها

  ، ٩/ ومعرفة المدبج ٥٤

                                                 
/ الثوري: هـو ( سـفيان بـن سـعيد بـن مسـروق أبـو عبـد اهللا الكـوفي، ثقـة حـافظ فقيـه عابـد إمـام حجـة، مـن  ١

ــــه أربــــع وســــتون. روى لــــه  ــــات ســــنة إحــــدى وســــتين ول ــــس، م ــــة الســــابعة، و كــــان ربمــــا دل رؤوس الطبق
ـــــــــب التهـــــــــذيب  ـــــــــرقم ٢٩٠ص الجماعـــــــــة)انظر: تقري ـــــــــرقم ١١/١٥٤وتهـــــــــذيب الكمـــــــــال ٢٤٤٥ب ب

 . ٩٧٢برقم ٤/٢٢٢والجرح والتعديل ٢٤٠٧
/ أبو حنيفة هو: ( النعمان بن ثابت الكوفي،أبو حنيفة اإلمام، يُقال أصله من فارس ويُقال مـولى بنـي تمـيم  ٢

ـــه الترمـــذي  ـــه ســـبعون ســـنة، روى ل ـــه مشـــهور، مـــن السادســـة،مات ســـنة خمســـين علـــى الصـــحيح ول فقي
وســير  ١٦٣بــرقم  ١/١٦٨وتــذكرة الحفــاظ  ٧١٥٣بــرقم  ٦٥٤لنســائي)نظر: تقريــب التهــذيب ص وا

 . ١٦٣برقم  ٦/٣٩٠أعالم النبالء 
بـــاب فــــي اســـتئذان الثيــــب فـــي النكــــاح بـــالنطق والبكــــر  ٩ك النكــــاح  ١٦ -٢/١٠٣٧/ أخرجـــه مســـلم  ٣

فـي الثيـب  ح باب  ٢٦ك النكاح  ٦ – ٢/٢٣٢من حديث ابن عباس وأبو داود  ١٤٢١بالسكوت ح
بـاب اسـتئذان البكـر فـي نفسـها  ٣١ك النكـاح  ٢٦ – ٨٤/ ٦من حديث ابن عباس والنسائي  ٢٠٩٨

 من حديث ابن عباس. ٣٢٦١و ٣٢٦٠ح 
 / رواية اآلباء عن األبناء قلُت: يُقصد بها أن يأتي حديث في إسناده أٌب يروي عن ابنـه كروايـة العبـاس  ٤

 ٣٤٤بــين الصـالتين فــي المزدلفــة )انظــر: التقيــد واإليضــاح ص  جمــع عـن ابنــه الفضــل أن رســول اهللا 
 .  ٤٢١٥برقم  ٤/٢٥٩وأطراف الغرائب  واألفراد البن طاهر ٣/١٨٧وفتح المغيث 

، مشـهور، مـات سـنة اثنـين وثالثـين وهـو / العباس هو: ( العبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم عـّم النبـي  ٥
بــرقم  ٣/٦٣١واإلصــابة  ٣١٧٧بــرقم  ٣٤٩التهــذيب ص  ابــن ثمــانين، روى لــه الجماعــة)انظر: تقريــب

٤٥١٠    . 
، وأكبر ولـد / الفضل هو: ( الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول اهللا  ٦

 ٥٤٠٧بـــرقم  ٥١٩العبـــاس استشـــهد فـــي خالفـــة عمـــر، روى لـــه الجماعـــة)انظر: تقريـــب التهـــذيب ص 
ــرقم  ٥/٣٧٥واإلصــابة  ــرقم  ٣/١٢٦٩ســتيعاب واال ٧٠٠٧ب  ٢٣/٢٣١و تهــذيب الكمــال  ٢٠٩٣ب

  .٤٧٣٨برقم 
/ عكسه : يعني رواية األبناء عـن اآلبـاء. قلـُت: يعنـي أن يـأتي فـي اإلسـناد ابـن يـروي عـن أبيه.ومثالـه روايـة  ٧

ــه عــن رســول اهللا  ــدارمي عــن أبي ــو العشــراء ال ــاريخ بغــداد أب و المنهــل  ١١/٣٢، ولالســتزادة يُنظــر: ت
 . ٢/٢٦٠وتدريب الراوي  ٧٥الروي ص 

/ رواية األم عن ولدها : يعنـي أن يـأتي فـي إسـناٍد مـا أمٌّ تـروي عـن ولـدها، ومثالـه أّم رومـان عـن عائشـة كمـا  ٨
 وغيرها.  ١٠٠٥ح  ٢٣/٤١٦في مسند الطبراني 

ن. قـال / المدبج لغة هو: مأخوذ من (التدبيج بمعنى التزين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخـدي ٩
العراقـــي:   ( لـــم أَر مـــن تعـــرض لـــذلك، إال أن الظـــاهر أنـــه ُســـمي بـــذلك لحســـنه فـــإن المـــدبج لغـــة هـــو 

  .٣٣٤المزين)انظر التقييد واإليضاح ص 
واصطالحاً هو: أن يروي القرينان كل واحد منهما عن اآلخـر. مثالـه فـي الصـحابة عائشـة وأبـو هريـرة روى كـل 

ـــابع ـــن عبـــد العزيـــز وروايـــة عمـــر عـــن واحـــد منهمـــا عـــن اآلخـــر. وفـــي الت = ين روايـــة الزهـــري عـــن عمـــر ب



       
 

    
 
 
 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

فــإن روى أحــدهم عــن اآلخــر ولــم يرواآلخــر عنــه  .بعضــهم عــن بعــض١وهـو روايــة األقــران
  فغير مدبج.

  ٣األخوة واألخوات، كعمر ٢/ ومعرفة رواية ٥٥
  ابني الخطاب. ٤وزيد

  
 ٦فإن البخاري ٥وفاتيهما، كالسّراج/ ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين  ٥٦

  وبين وفاتيهما مائة وسبع وثالثون أو أكثر. ٧روى عنه، وكذا الخفاف

                                                                                                                     
وفــتح  ٢/٢٤٨وتــدريب الــراوي  ٥٥١و الوســيط ص  ٣٣٣الزهري...)انظــر: التقييــد واإليضــاح ص =

 .      ٣/١٧٤المغيث 
/ األقـــران لغـــة : ( جمـــع قـــرين وهـــو الصـــاحب، وتقـــول هـــو قرنـــي أي علـــى ســـني)انظر: مختـــار الصـــحاح  ١

  .١/١٥٧٨يط والقاموس المح ٥٠٠ص
واصـطالحاً هـو: المتقـاربون فـي السـن واإلسـناد ( وهـو أن يـروي أحـد القـرينين عـن اآلخـر وال يـروي عنـه فيمـا 

 .٥٨٩ومعرفة علوم الحديث  ٣٣٥نعلم)انظر: التقييد واإليضاح ص 
 / ليست في ( ب ) و ( ج ). ٢
ُعـزى بـن ريـاح بتحتانيـة ابـن عبـد اهللا / عمر هو: ( عمر بن الخطاب بن نفيل، بنون وفاء مصـغراً ابـن عبـد ال ٣

بن ُقرط بضم القاف ابن رزاح، براء ثم زاي خفيفة ابن عـدي بـن كعـب القرشـي العـدوي، أميـر المـؤمنين، 
مشـــهور، جـــم المناقـــب، استشـــهد فـــي ذي الحجـــة ســـنة ثـــالث وعشـــرين، وولـــي الخالفـــة عشـــر ســـنين 

 ٢/٤٥٨واالســــــتيعاب  ٤/٥٨٨واإلصــــــابة  ٤٨٨٨بــــــرقم ٤٨٠ونصــــــف)انظر: تقريــــــب التهــــــذيب ص 
 .      ٢١/٣١٧وتهذيب الكمال 

/ هو: ( زيد بن الخطاب بن نفيل، بنون وفاء، مصغر، العدوي، أخو عمـر، كـان قـديم اإلسالم،شـهد بـدراً،  ٤
 ٢/٦٠٤واإلصـابة  ٢١٣٤بـرقم  ٢٦٦واستشهد باليمامة، سنة اثنتي عشـر)انظر: تقريـب التهـذيب ص 

 .  ٢١٠٥برقم  ١٠/٦٥و تهذيب الكمال ٨٤٦ برقم ٢/٥٥٠واالستيعاب  ٢٧٩٩برقم 
/ الســراج هــو : ( محمــد بــن إســحاق بــن إبــراهيم بــن مهــران، اإلمــام الحــافظ الثقــة، شــيخ اإلســالم محــدث  ٥

ـــه البخـــاري ومســـلم خـــارج  ـــاس الثقفـــي مـــوالهم الخرســـاني النيســـابوري ... حـــدث عن ـــو العب خرســـان، أب
 ٧/١٩٦والجــرح والتعــديل  ٢/٧٣١ة الحفــاظ وتــذكر  ١٤/٣٨٨الصــحيحين)انظر: ســير أعــالم النــبالء

 .٢/٢٨٦وشذرات الذهب 
/ البخاري هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفـي، أبـو عبـد اهللا البخـاري، تقدمـة ترجمتـه  ٦

 .٩٢في هامش 
بـن / الخفاف هو: ( الشيخ اإلمام الزاهد العابد، مسند خرسان، أبـو الحسـين أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد  ٧

عمر النيسابوري الخفاف القنطري، ولد الشيخ أبي نصر. قال أبو عبد اهللا الحاكم: كان مجاب الدعوة، 
سماعاته صحيحة بخط أبيه من أبي العباس السّراج وأقرانه، وبقي واحد عصره في علو اإلسـناد ... قـال 

نة)انظر: سـير أعـالم الحاكم : مات في ربيع األول سـنة خمـس وتسـعين وثالثمائـة ولـه ثـالث وتسـعون سـ
 .   ٣٥٥برقم  ١٦/٤٨١النبالء 



       
 

    
 
 
 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

، لـم ٢. كمحمـد بـن صـفوان١/ ومن لم يرو عنه إال واحد من الصحاب فمن بعدهم ٥٧
  .٣يرو عنه غير الشعبي

  المفسر. ٥متعددة كمحمد بن السائب الكلبي ٤/ ومن ُعرف بأسماء ونعوت ٥٨
  .٨واأللقاب ٧والكنى ٦/ ومعرفة األسماء ٥٩
  . ٩/ ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر باالسم دون الكنية وعكسه ٦٠

                                                 
/ وُيســمى هــذا النــوع مــن الروايــة بالُوحــدان، بضــم الــواو وســكون الحــاء والُوحــدان فــي اللغــة: جمــع واحــد   ١

  ويقال:
  .٣/٤٤٧األحدان في موضع الُوحدان ... ) انظر: لسان العرب 

 ٤٦٢إال واحـــد) انظـــر: علـــوم الحـــديث ص  واصـــطالحاً : ( هـــم الـــرواة الـــذين لـــم يـــرو عـــن كـــل واحـــد مـــنهم
ــدريب الــراوي  ٣٥١والتقييــد واإليضــاح ص  . وفائــدة هــذا النــوع معرفــة مجهــول العــين ورد  ٢/٢٦٤وت

ـــه إذا لـــم يكـــن صـــحابياً )انظـــر: تيســـير مصـــطلح الحـــديث  ـــه كتـــاب ٢٦٢روايت ، ولمســـلم رحمـــه اهللا في
  الوحدان.

ابي لــه حــديث فــي األرنــب، وقيــل فيــه صــفوان بــن / هــو ( محمــد بــن صــفوان األنصــاري أبــو مرحــب، صــح ٢
والنســـائي وابـــن  محمـــد ، واألول أصـــوب، وقيـــل هـــو محمـــد بـــن صـــيفي، اآلتـــي. حديثـــه عنـــد أبـــي داود

واالســــتيعاب  ٧٧٨٢بــــرقم  ١٦/ ٦واإلصــــابة ٥٩٦٨بــــرقم  ٥٦٥ماجــــة)انظر: تقريــــب التهــــذيب ص 
 .١٢٢١برقم  ٢/٧٢٤

بفـتح المعجمـة أبـو عمـر ثقـة، مشـهور فقيـه فاضـل مـن الثالثـة، / الشعبي هو: ( عـامر بـن شـراحيل الَشـعبي  ٣
، ولــه نحــو ثمــانين. روى لــه الجماعــة)انظر: تقريــب ةقــال مكحــول: مــا رأيــُت أفقــه منــه، مــات بعــد المائــ

بـــرقم  ١٤/٢٨وتهـــذيب الكمـــال  ٧٦بـــرقم  ١/٧٩وتـــذكرة الحفـــاظ  ٣٠٩٢بـــرقم  ٣٤٢التهـــذيب ص 
٣٠٤٢    . 

 / في ( ب ) أو لغات. ٤
( محمــد بــن الســائب بــن بشــر الكلبــي، أبــو النضــر الكــوفي، النســابة المفســر، مــتهم بالكــذب ورمــي  / هــو ٥

بالرفض، من السادسة، مات سنة ست وأربعين، روى له الترمذي وابن ماجة في التفسير )انظر: التقريب 
والضــعفاء  ١٤٧٨بــرقم  ٧/٢٧٠و الجــرح والتعــديل  ٥٤وأحــوال الرجــال ص ٥٩٠١بــرقم  ٥٥٩ص 
 .   ٢٨٩٨برقم  ٣/٦٢والضعفاء والمتروكين البن الجوزي  ٥١٤برقم  ١/٩٠روكين للنسائي والمت

/ األسماء جمع اسم : (والمراد به معرفة أسماء من اشتهر بكنيته، وكنى من اشـتهر باسـمه، وينبغـي العنايـة  ٦
ا ذُكــر بهمــا معــاً بــذلك لــئال يُــذكر الــراوي مــرة باســمه ومــرة بكنيتــه فيظنهــا مــن ال معرفــة لــه رجلــين، وربمــ

والتقييــد واإليضـــاح  ٥٠٤ومعرفــة علــوم الحــديث ص  ٥٨٦فُيتــوهم أنهمــا رجــالن) انظــر: الوســـيط ص 
 . ٣٦٨ص

 ٢٤١/ الُكنــى: جمــع كنيــة وهــي: ( مــا ُصــدِّر بــأب أو أم أو ابــن أو ابنــة )انظــر: التعريفــات للجرجــاني ص  ٧
  .٦١١ والتعاريف ص

ه اإلنسان بعد اسمه العلـم مـن لفـظ يـدل علـى المـدح أو الـذم أو / األلقاب جمع لقب وهو :( ما ُيسمى ب ٨
  . ٢٤١لمعناً فيه) انظر: التعريفات للجرجاني ص 

  واصطالحاً: ( التعرف على ألقاب المحدثين وغيرهم من العلماء ومعرفة أسباب تلقيبهم بها وضبطها.   
 / وعكسه، قلُت : أي من ُعرف بُكنيته دون اسمه. ٩



       
 

    
 
 
 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .١/ ومن وافق اسمه اسم أبيه ٦١
  .٢/ والمؤتلف والمختلف ٦٢
  .٣/المتفق والمفترق ٦٣
  .٤/ وما تركب منهما ٦٤
  .٥/ والمتشابه ٦٥

                                                 
بق اسمه من الرواة اسم أبيه كعبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك، كما ذكر الحـافظ ابـن حجـر فـي / أي : من طا ١

، والحجـــاج بـــن الحجـــاج األســـلمي. وألبـــي الفـــتح محمـــد بـــن الحســـين ٤٧٩٣بـــرقم  ٤/١٥٨اإلصـــابة 
  األزدي فيه مؤلفاً نافعاً جمع فيه نحو سبعة وتسعين نفساً، وقد ُحقق الكتاب وطُبع في األردن.     

/ المؤتلف والمختلـف: ( المؤتلـف اسـم فاعـل مـن االئـتالف بمعنـى االجتمـاع والتالقـي، وهـو ضـد النفـرة،  ٢
  .٢٥٤والمختلف اسم فاعل من االختالف ضد االتفاق،)انظر: تيسير مصطلح الحديث ص 

واصـــــطالحاً هـــــو معرفـــــة: ( مـــــا يتفـــــق فـــــي الخـــــط دون اللفـــــظ وفيـــــه مصـــــنفات...)انظر: تـــــدريب الـــــراوي 
  ،ويعنون بذلك:٢/٢٩٧

  .وفيه مؤلفات:٣/٧٢وفتح المغيث ٦٠٤( ما اتفق صورًة واختلف لفظاً وصيغًة ) نظر: الوسيط ص 
  المؤتلف و المختلف للدار قطني. -
  والمؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد.  -
 تبصرة المنتبه في تحرير المشتبه البن حجر.   -
فاعـــل مـــن االتفـــاق، والمفتـــرق اســـم فاعـــل مـــن االفتـــراق ضـــد  / المتفـــق والمفتـــرق: المتفـــق لغـــة : ( اســـم ٣

  االتفاق).
ـــائهم فصـــاعداً واختلفـــت  ـــرواة إن اتفقـــت أســـماؤهم وأســـماء آب ـــم ال ـــن حجـــر بقولـــه :( ث ـــه اب واصـــطالحاً عّرف

. قلُت: ومعنى ذلك أن تتفق األسماء خطاً ٦٨أشخاصهم فهو المتفق والمفترق )انظر: نخبة الفكر ص 
ماؤهم وكناهم أو أسماؤهم ونسـبتهم،وتختلف أشخاصـهم. انظـر: التقييـد واإليضـاح ص ولفظاً، وربما أس

  وأهم المؤلفات فيه : ٣/٢٧٠وفتح المغيث  ٦٢٦والوسيط ص  ٤٠٤
  المؤتلف والمفترق للخطيب البغدادي مخطوط. -( 
  المؤتلف والمختلف ألبي سعد الماليني. -  
 .   ١١٥ر: الرسالة المستطرفة صاألنساب المتفقة للحافظ محمد بن طاهر)انظ -  
/ وما تركب منهما : قلُت: كأن المؤلف رحمه اهللا تعالى يعني بذلك: ما تركب من " المؤتلـف والمختلـف"  ٤

ومــن      " المتفــق و المفتــرق " وهــو( أن يتفــق أســماء أبويهمــا أو أنســابهما أو عكســه )انظــر: المنهــل 
 . ١٢٩الروي ص

( التشابه الذي هو بمعنى االسـتواء ... وتقـول: شـبهُت علـّي يـا فـالن إذا خلـط / المتشابه: اسم فاعل من  ٥
  .١٣/٥٠٣عليك، اشتبه األمر ... وأشبه الشيء الشيء ماثله)انظر: لسان العرب 

واصطالحاً هو: ( أن يتفق أسماؤهما أو أنسـابهما ويختلـف ويـأتلف فـي أبويهمـا أو عكسـه ...)انظـر: تـدريب 
  .ومن أمثلته:٥٨٩و علوم الحديث ص  ١٢٩الروي ص  والمنهل ٢/٣٣٠الراوي 

موسى بن َعلي بفتح العين، وموسى بن ُعلي بضم العين. ففي هذا المثـال اتفقـت أسـماء الـرواة، واختلفـت  -
  أسماء اآلباء.

 ُشريح بن النعمان وُسريج بن النعمان، ففي هذا المثال اختلفت أسماء الرواة واتفقت أسماء اآلباء.    -



       
 

    
 
 
 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  .٢امة: كبالل بن حم١/ والمنسوب إلى غير أبيه ٦٦
 ٤،كـأبي مسـعود البــدري٣/ والنسـبة التـي يسـبق إلـى الفهـم منهـا شـيء وهـي بخالفـه ٦٧

  .٥فإنه نزلها ولم يشهدها. بالميزان واختلف فيه فيرجح
  .٦/ والمبهمات ٦٨
  .٨والوفيات ٧/ والتواريخ ٦٩

                                                 
لمنســوب إلــى غيــر أبيــه: يُقصــد بهــذا النــوع: ( معرفــة مــن اشــتهر نســبه إلــى غيــر أبيــه، مــن قريــب كــاألم / ا ١

وتـــدريب  ٢٧٢والجـــد، أو غريـــب، كمربـــي ونحـــوه،ثم معرفـــة أبيـــه)انظر: تيســـير مصـــطلح الحـــديث ص 
 . ٢/٣٣٦الراوي 

عبـد اهللا، مـولى أبـي بكـر،  / بالل بن حمامه هو: ( بالل بن رباح، المؤذن وهو ابن حمامـه، وهـي أمـه، أبـو ٢
من السابقين األولـين، شـهد بـدراً و المشـاهد، مـات بالشـام سـنة سـبع عشـرة أو ثمـان عشـرة، وقيـل سـنة 

  عشرين، وله 
 ٧٣٦برقم  ٣٢٦/ ١واإلصابة ٧٧٩برقم  ١٦١بضع وستون، روى له الجماعة)انظر: تقريب التهذيب ص  

 .     ٧٦قم بر  ١/٣٤٧وسير أعالم النبالء  ١/١٧٨واالستيعاب 
/ النسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء بخالفه : أي بخـالف ظاهرهـا أو خـالف مـا يتبـادر للـذهن ، كـأن  ٣

 ينسب الراوي إلى مكان أو وقعة أو صنعة لعارض ما. 
/ أبو مسعود البدري هو: ( عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري، أبـو مسـعود البـدري، صـحابي جليـل، مـات  ٤

. قــال ابــن ٤٦٤٧بــرقم  ٤٦١بعــين وقيــل بعــدها، روى لــه الجماعــة)انظر: تقريــب التهــذيب ص قبــل األر 
حجر: ( ... مشهور بكنيته، اتفقوا على أنه شهد العقبة واختلفوا في شهوده بدرًا، فقال األكثر: نزل بها 

 . ٥٦١٠برقم  ٤/٥٢٤فنسب إليها وجزم البخاري بأنه شهدها...)انظر:اإلصابة 
 ه زيادة في ( أ ) أظن هذا ليس موضعها، فهي ليست في ( ب ) وال ( ج ). / قلُت : هذ ٥
/ المبهمات لغـة: جمـع مـبهم وهـو مـأخوذ مـن األبهـم ( كـاألعجم، واسـتبهم عليـه اسـتعجم فلـم يقـدر علـى  ٦

الكالم ... واستبهم عليهم األمر إذا لم يدروا كيف يأتون له، واستبهم عليهم األمـر أي اسـتغلق، وتـبهم. 
ــل بهــيم : ال ضــوء فيــه إلــى الصــباح)انظر: لســان العــرب وكــ ــأتي منــه ...ولي ــرف لــه وجــه ي الم مــبهم ال يُع

١٢/٥٦.  
واصطالحاً هو: ( الراوي الذي لم يـذكر اسـمه اختصـاراً وهـذا _ أي الـراوي الـذي لـم يسـم _ ُيسـمى إبهامـاً،  

 يُقبـل حـديث المـبهم مـا لـم كقولك : أخبرني فالن أو الشـيخ أو الرجـل أو بعضـهم أو ابـن فـالن ... وال
ُيسَم، وكذلك ال يُقبل خبر  المبهم، ولو أُبهم بلفظ التعديل ... وقد يقع المبهم في اإلسناد كأن يقول : 
أخبرنــي فــالن، وقــد يقــع المــبهم فــي المــتن ...)انظــر: موســوعة اصــطالحات العلــوم اإلســالمية للتهــانوي 

 .        ٩٩و ٩٨وشرح نخبة الفكر ص  ١/١٥٠
التواريخ لغـة: جمـع تـاريخ وهـو ( تعّريـف الوقـت ... يقـال أرخ الكتـاب ليـوم كـذا وقّتـه، و الـواو فيـه لغـة،  / ٧

  .٣/٤وزعم يعقوب أن الواو بدل من الهمزة ...)انظر: لسان العرب 
واصطالحاً هو علم يتم به :( معرفة وفيات الصحابة والمحدثّين والعلماء ومواليـدهم ومقـادير أعمـارهم ونحـو 

. قلــُت: والمــراد بــه معرفــة تــاريخ مواليــد الــرواة وســماعهم مــن ٤٣٢لــك ) انظــر: التقييــد واإليضــاح ص ذ
 الشيوخ وقدومهم لبعض البالد وسني وفاتهم.  

  / الوفيات : يُقصد به معرفة تاريخ وفاة الرواة ومكانها. وهو عندي متعلق بمعرفة التاريخ واهللا أعلم. ٨



       
 

    
 
 
 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  في آخر عمره من الثقات.٤ومن اختلط٢.٣والضعفاء١/ ومعرفة الثقات ٧٠
  م، ومن روى قبل ذلك عنهم. منه ٦خرف  ٥/ ومن ٧١
  / ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. ٧٢
  / ومن حدث ونسي، ثم روى عمن روى عنه. ٧٣
  الرواة والعلماء. ٧/ ومعرفة طبقات ٧٤

                                                 
( مصــدر قولــك وثــق بــه يثــق بالكســر فيهمــا، وثّقــه ائتمنــه، وأنــا واثــق بــه وهــو  / الثقــات جمــع ثقــة والثقــة : ١

. قـــال ابـــن فــارس : ( إن الثقـــة تعنــى القـــدوة، والثبـــات  ١٠/٣٧١موثــوق بـــه ...) انظــر: لســـان العــرب 
والكفاية، والموّثق المؤتمن والـذي يعـول عليـه، واألوثـق هـو األشـد واألحكـم، ووثّـق فالنـاً قـال: إنـه ثقـة: 

  . ٦/٨٥مؤتمن)انظر: معجم مقاييس اللغة أي 
. قلــُت: ١/١١٨واصــطالحاً عّرفــه الــذهبي بقولــه : ( وحــدُّ الثقــة العدالــة واإلتقــان ...)انظــر: ميــزان االعتــدال 

 جعل شرط الثقة العدالة في الدين و إتقان الراوي لمروياته حفظاً أو كتابة.  
  .٩/٢٠٣القوة، ... )انظر لسان العرب / الضعفاء جمع ضعيف، وفي اللغة: ( الضعف خالف  ٢

واصــطالحاً: ( الــراوي الضــعيف ضــد الثقــة، أي لــيس بعــدل، وال مــتقن، فــال يُقبــل حديثــه. قلــُت: ومــراده هنــا 
بمعرفة الثقات والضعفاء : معرفة صفة الراوي من حيث قبول روايتـه أو ردهـا، ومعرفـة منـازلهم عنـد أهـل 

تب الجرح والتعديل، ألن هناك كتب مخصوصـة للثقـات وأخـرى الجرح والتعديل، وهذا يقتضي معرفة ك
للضعفاء وثالثة تجمع بين الثقات والضعفاء، ثم معرفة مناهج الذين يُوثِقون وُيضعفون، ألنه ليس كل مـن 
ولج هذا الشأن يُقبل قوله. كما يلزم معرفة عبارات التوثيق والتجريح ومصطلحات كل عالم من أهل هذا 

 م.   الفن. واهللا أعل
/ فــي ( ب ) و( ج ) بزيــادة ومــن اخُتلــف فيــه فيــرجح بــالميزان. قلــُت: ولعلــل مــراده بــالميزان، الضــوابط  ٣

  الموضوعة في باب الجرح والتعديل، ألنه يُميز بها الرواة فهي بمثابة الميزان، واهللا أعلم.
لطـــه فـــاختلط، مزجـــه / االخــتالط فـــي اللغـــة مـــن الخلــط وهـــو: ( مـــزج الشـــيء بالشـــيء يخلطــه خلطـــاً، وخ ٤

  .٧/٢٩١...)انظر: لسان العرب 
واصطالحاً هو: ( فساد عقل وعدم انتظام األقوال واألفعال إما لخـرف أو ضـرر أو مـرض أو عـرض مـن مـوت 
ابن أو سرقة مال كالمسعودي أو ذهـاب كتـب كـابن لهيعـة أو احتراقهـا كـابن الملقن)انظـر: فـتح المغيـث 

ُت: وفــــي هــــذا بيــــان ألســــباب االخــــتالط.وأهم المؤلفــــات فــــي معرفــــة .                      قلــــ٣/٣٦٦
  االختالط:

  هـ.٨٤١االغتباط بمن رمي باالختالط للحافظ إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي ت  -
الكواكـــب النيـــرات فـــيمن رمـــي بـــاالختالط لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن يوســـف أبـــو البركـــات الـــذهبي الشـــافعي  -

  هـ.٩٢٩ت
 / ليست في( ج ). ٥
  .٩/٦٢/ الخرف لغة هو: ( فساد العقل من الكبر ...)انظر: لسان العرب  ٦

معجــم لغــة الســن )انظــر:  خــرف، فســاد العقــل بعامــل كبــر درلخــرف: بفــتح الخــاء والــراء مصــواصــطالحاً:( ا
 .١٩٤/ ١الفقهاء 

 ضالقــــوم المتشــــابهون. والنــــاس طََبقــــات بعضــــهم أفضــــل مــــن بعــــ/ طبقــــات الــــرواة : الطبقــــة فــــي اللغــــة: ( ٧
  =.١٦٦/ ١   جمهرة اللغة)انظر:



       
 

    
 
 
 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  . ١/ والموالي ٧٥
   .٣والصناعة والحلي٢/ والقبائل ٧٦

وصـحبه وسـلم، وحسـبنا ، وصـلى اهللا علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه فافهم وباهللا التوفيـق
  اهللا ونعم الوكيل.

فرغُت من تحرير هذه التذكرة في نحو سـاعتين مـن صـبيحة  :قال مؤلفه رحمه اهللا تعالى
يوم الجمعة سابع عشرين من جمادي األولى عـام ثـالث وسـتين وسـبع مائـة، أحسـن اهللا 

   بعضها، وما بعدها في خير، آمين   
  
  

                                                                                                                     
وقيـل  ٢/٣٨١واصطالحاً : ( قوم تقاربوا في السِّنِّ واإلسناد، أو فـي اإلسـناد فقـط) انظـر: تـدريب الـراوي = 

معناه:( قوم تقاربوا في السن، واشتركوا في األخذ عن الشيوخ بأن يكون شيوخ هذا هم شيوخ اآلخـر، أو 
  وأهم المؤلفات فيه:  ،٦٨٤يقاربوا شيوخه)انظر: الوسيط ص 

  هـ.٢٣٣الطبقات الكبرى ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع ت  -
  هـ. وغيرهما كثير.٢٦١الطبقات لإلمام مسلم بن الحجاج ت  -
...)انظــر:  و الَمــْولى الَحِليــُف وهــو مــن اْنَضــمَّ ِإليــك فَعــزَّ بِعــزِّك وامتنــع بَمنَـَعتــك/ المــوالي جمــع مــولى : (  ١

  .ولها عدة معاني غير ذلك. ٤٠٥/ ١٥  لسان العرب
  . ٢/٣٨٢واصطالحاً : ( الشخص المحالف، أو المعتق، أو الذي أسلم على يد غيره)انظر: تدريب الراوي 

 ويكون الوالء بسبب : العتاقة و والء التناصر والتعاون، ووالء اإلسالم،ووالء الحلف والقبيلة.  
 / في ( ج ) بزيادة والبالد. ٢
ب ) وهذا آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدئ ومـدخل للتـأليف المشـار إليـه أوالً فإنـه جـامع لفوايـد / في (  ٣

هذا العلم وشـوارده ومهماتـه وفرايـده وهللا الحمـد علـى تيسـيره وأمثالـه، قالـه العالمـة لسـان األدب وحجـة 
نـور الـدين أبـي العرب سراج الدين أبو حفص عمر بن الشيخ العالمة صـدر المدرسـين لسـان المتكلمـين 

الحسن علي المعـروف بـالملقن النحـوي األنصـاري أسـتاذ الصـناعة وإمـام البراعـة فرغـت مـن تحريـر هـذه 
التــذكرة فــي نحــو ســاعتين مــن صــبيحة يــوم الجمعــة لــثالث بقــين مــن جمــادي األولــى ســنة ثــالث وســتين 

  وسبعمائة.
للتــأليف المشــار إليــه أوالً فإنــه جــامع وفــي ( ج ) بزيــادة : وهــذا آخــر التــذكرة وهــي عجالــة للمبتــدئ ومــدخل 

لفوائد هذا العلم وشـوارده ومهماتـه والحمـد هللا علـى تيسـيره و أمثالـه، قـال شـيخنا عمـر بـن سـراج الـدين 
أبي الحسـن النحـوي األنصـاري أسـتاذ الصـناعة وإمـام البضـاعة طـول اهللا عمـره ورفـع فـي الخـافقين قـدره 

تين من صبيحة يوم الجمعـة لـثالث بقـين مـن جمـادي األولـى فرغُت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساع
سنة ثالث وستين وسبعمائة، والحمـد هللا رب العـالمين وصـلى اهللا علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

  وسلم تسليماً آمين.  
  
  
 



       
 

    
 
 
 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  
  
  
  
  



       
 

    
 
 
 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  



       
 

    
 
 
 

٦٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

  فهرس المصادر والمراجع
هـ، سـنن الترمـذي، ٢٧٩الترمذي، أبو عيسى محمد بم عيسى بن سورة الترمذي ت سنة   -

  لبنان بتحقيق أحمد محمد شاكر. –دار إحياء التراث بيروت 

ابــن أبــي حــاتم،أبو محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن إدريــس الــرازي ت ســنة  -

إحيـاء التـراث بيـروت م دار ١٩٥٢ -هـ ١٢٧١هـ، الجرح والتعديل الطبعة األولى ٣٢٧

  لبنان.   

ابن الصالح، أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بـابن الصـالح ت سـنة  -

م دار الكتــب ١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩هـــ،  مقدمــة ابــن الصــالح فــي علــوم الحــديث، ٦٤٢

  لبنان. –العلمية بيروت 

بـابن الصـالح ت سـنة ابن الصالح، أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف  -

المكتبــــة العلميــــة المدينــــة المنــــورة،  –معرفــــة علــــوم الحــــديث، الطبعــــة الثالثـــة   ،هــــ٦٤٢

  المملكة العربية السعودية بتحقيق د. نور الدين عتر.

هـ،  شذرات الذهب ١٠٨٩ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي ت سنة  -

  لبنان. –ث العربي بيروت في أخبار من ذهب، دار إحياء الترا

ابــن القطــان،أبو الحســن علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك بــن القطــان الفاســي، بيــان الــوهم  -

م  دار طيبــة ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨واإليهــام الــواقعين فــي كتــاب األحكــام، الطبعــة األولــى 

  المملكة العربية السعودية دراسة وتحقيق د. الحسين آيت سعيد.   –الرياض 

المنهـل الـروي الطبعـة  ،هــ٧٣٢اإلمـام محمـد بـن إبـراهيم بـن جماعـة ت سـنة  ابـن جماعـة، -

  لبنان بتحقيق محي الدين عبد الرحمن رمضان. –هـ دار الفكر بيروت ١٤٠٦الثانية 

هــ، معجـم ٤٠٢ابن جميح، ألبي الحسين محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن جمـيح ت سـنة  -

  تحقيق عمر عبد السالم تدمري.لبنان ب –م، مؤسسة الرسالة  بيروت ١٩٨٥الشيوخ، 

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

 –م دار الفكــر بيــروت ١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٤تهــذيب التهــذيب، الطبعــة األولــى   ،هـــ٨٥٢

  لبنان.

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

م، دار الكتب العلمية ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦باء الغمر بابناء العمر الطبعة الثانية هـ، إن٨٥٢

  لبنان بتحقيق محمد عبد المعيد خان. –بيروت 

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

  لبنان.  –نخبة الفكر، الطبعة بدون دار إحياء التراث بيروت  ،هـ٨٥٢



       
 

    
 
 
 

٦٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

جـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة ابــن ح -

ـــى  ،نزهـــة النظـــر شـــرح نخبـــة الفكـــر، ،هــــ٨٥٢ م، دار ١٩٨٩ -هــــ ١٤٠٩الطبعـــة األول

  لبنان بتعليق وشرح الشيخ محمد محمد عويضة. –الكتب العلمية بيروت 

الني ت ســـنة ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـق -

م دار ١٩٩٤ -هــــ ١٤١٤النكـــت علـــى كتـــاب ابـــن الصـــالح، الطبعـــة األولـــى  ،هــــ٨٥٢

  لبنان بتحقيق محمود عبد العزيز السعدني ومحمد فارس. –الكتب العلمية بيروت 

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

م، دار ابــن حــزم للطباعــة ١٩٩٩ -هـــ ١٤٢٠ تقريــب التهــذيب، الطبعــة األولــى ،هـــ٨٥٢

  لبنان بتحقيق محمد عوامة. –والنشر والتوزيع بيروت 

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

م دار الجيــل ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة الطبعــة  األولــى  ،هـــ٨٥٢

  حمد البجاوي.بتحقيق علي م ،لبنان –بيروت 

ابــن حجـــر، اإلمـــام الحــافظ شـــهاب الـــدين أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقالني ت ســـنة  -

هدي الساري مقدمة فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري، دار المعرفـة بيـروت   ،هـ٨٥٢

  لبنان. –

هـــ،  ٣٢١ابــن دريــد، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن األزدي البصــري " ابــن دريــد " ت ســنة  -

  لبنان.   –ر صادر بيروت جمهرة اللغة، دا

هــــ، أطـــراف ٥٠٧ابـــن طـــاهر،أبو الفضـــل محمـــد بـــن طـــاهر بـــن علـــي المقدســـي ت ســـنة  - 

نسـخه وصـححه  ،هـ١٤٢٨الغرائب واألفراد على كتاب األفراد للدارقطني الطبعة األولى 

  جابر بن عبد اهللا السريع.

ـــد البـــر النمـــري ت  - ـــن محمـــد بـــن عب ـــد اهللا ب هــــ، ٤٦٣ســـنة ابـــن عبـــد البر،يوســـف بـــن عب

بتحقيق  ،هـ دار الجيل بيروت لبنان١٤١٢االستيعاب في معرفة األصحاب الطبعة األولى 

  علي محمد البجاوي.  
هــ، معجـم مقـاييس اللغـة، ٣٩٥ابن فـارس،أبو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا ت سـنة  -

  لبنان بتحقيق عبد السالم محمد هارون. –دار الجيل بيروت 

أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقـي الـدين بـن قاضـي شـهبه ابن قاضي شهبه،  -

م، مطبعة ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هـ طبقات الشافعية، الطبعة األولى ٨٥١الدمشقي ت سنة 

الهنــد تصــحيح وتعليــق د/ حــافظ  –مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الــدكن 

  عبد العليم خان.



       
 

    
 
 
 

٦٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

هـــ، ٦٢٠هللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ت ســنة ابـن قامــة المقدســي، أبــو محمــد عبــد ا -

هـــ، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود، ١٣٩٩روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر، الطبعــة األولــى 

  الرياض المملكة العربية السعودية بتحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

هـ، ٧٧٤ر ت سنة ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن كثي -

م دار الكتـب العلميـة بيـروت ١٩٨٩ -هــ ١٤٠٩اختصار علوم الحـديث الطبعـة األولـى 

  بتحقيق محمد محمد  عويضة.   ،لبنان –

هـ، لسان العرب، الطبعة ٧١١ابن منظور األفريقي، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي ت  -

  لبنان. –األولى دار صادر بيروت 

حمــد محمــد أبوشــهبة، الوســيط فــي علــوم ومصــطلح الحــديث، دار ابــو شــهبة، الــدكتور م -

  مصر. –الفكر العربي القاهرة 

هـــ ١٤٠٤هـــ الطبعــة األولــى ٦٣١علــي بــن محمــد اآلمــدي ت ســنة  ناآلمــدي، أبــو الحســي -

  لبنان بتحقيق سيد الجميلي. –اإلحكام، دار الكتاب العربي بيروت 

لمكنون الذيل على كشف الظنون، دار إحياء البغدادي، إسماعيل باشا البغدادي، إيضاح ا -

  لبنان.   –التراث العربي بيروت 

البغدادي، إسماعيل باشا البغـدادي، هديـة العـارفين فـي أسـماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين،  -

  لبنان. –دار إحياء التراث العربي بيروت 

ية، الطبعة األولى التهانوي، محمد علي الفاروقي التهانوي، موسوعة المصطلحات اإلسالم -

  لبنان. –م مكتبة لبنان بيروت ١٩٩٦

هــ التعريفـات، الطبعـة األولـى ٨١٦الجرجاني، علي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني ت سـنة  -

  لبنان، بتحقيق إبراهيم اإلبياري. –هـ دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٥

هــــ، ٤٧٨نة الجويني،أبـــو المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اهللا بـــن يوســـف الجـــويني ت ســـ -

 ،لبنـان –م دار البشائر اإلسـالمية بيـروت ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧التلخيص في أصول الفقه 

  بتحقيق عبد اهللا جولم النيبالي وبشير أحمد العمري.    

هــ، معرفـة علـوم ٤٠٥الحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري ت سنة  -

م، دار ابـــن حـــزم للطباعـــة ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٤الحـــديث وكميـــة أجناســـه، الطبعـــة األولـــى 

  لبنان بشرح و تحقيق أحمد فارس السلوم. –والنشر والتوزيع بيروت 

الحســـيني الشـــافعي، محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن الحســـيني الدمشـــقي الشـــافعي ت ســـنة  -

  لبنان. –ذيل تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت  ،هـ٧٦٥

م دار الفكـر للطباعـة ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٩الفقه الخضري، الشيخ محمد الخضري أصول  -

  لبنان،.  –والنشر والتوزيع بيروت 



       
 

    
 
 
 

٦٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

هــ،  معـالم السـنن، ٣٨٨الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمـد الخطـابي البسـتي ت سـنة  -

ســـوريا طبعـــه وصـــححه  –م المطبعـــة العلميـــة بحلـــب ١٩٣٣-هــــ ١٣٥٢الطبعـــة األولـــى 

  محمد راغب الطباخ.

هــ،  تـاريخ ٤٦٣بكـر أحمـد بـن علـي الخطيـب البغـدادي ت سـنة  الخطيب البغدادي، أبو -

  لبنان. –بغداد، دار الكتب العلمية بيروت 

هــ، ٤٦٣الخطيب البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي ت سـنة  -

المملكـــة العربيـــة الســـعودية  ،الكفايـــة فـــي علـــم الروايـــة المكتبـــة العلميـــة، المدينـــة المنـــورة

  أبو عبد اهللا السورقي وإبراهيم حمدي المدني. بتحقيق

 ،هــ٧٤٨الذهبي، اإلمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت سـنة  -

هـــ، دار البشــائر اإلســالمية، مكتــب ١٤٠٥الموقظــة فــي علــوم الحــديث، الطبعــة األولــى 

  سوريا بتحقيق عبد الفتاح أبوغدة. -المطبوعات اإلسالمية حلب 

هـــ،  تـــذكرة ٧٤٨ذهبي، اإلمـــام شــمس الـــدين محمــد بـــن أحمــد بـــن عثمــان الـــذهبي ت الــ -

  لبنان. –الحفاظ، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية بيروت 

هــ،  سـير ٧٤٨الذهبي، اإلمـام شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ت سـنة  -

الكتاب وخـّرج أحاديثـه لبنان أشرف على تحقيق  –أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة بيروت 

  شعيب األرناؤوط.

هــ، ميـزان ٧٤٨الذهبي، اإلمام شمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ت سـنة  -

لبنــان  –م، دار الكتــب العلميــة بيــروت ١٩٩٥االعتــدال فــي نقــد الرجــال، الطبعــة األولــى 

  بتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

 -هـــــ ١٤١٥محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر الــــرازي مختــــار، الصــــحاح،  الـــرازي، -

  لبنان بتحقيق محمود خاطر. –بيروت  –م، مكتبة لبنان ناشرون ١٩٩٥

هـ، سنن أبي ٢٧٥السجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني األردي ت سنة  -

  الحميد.لبنان بتحقيق محمد محي الدين عبد  –داود، دار الفكر بيروت 

فـتح  ،هــ٩٠٢السخاوي، اإلمـام شـمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن السـخاوي ت سـنة  -

  لبنان. –هـ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣المغيث الطبعة األولى 

هـ، الضوء الالمع ٩٠٢السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ت سنة  -

  لبنان. –م دار الجيل بيروت ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ألهل القرن السابع الطبعة األولى 

هــ، التوضـيح األبهـر ٩٠٢السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ت سنة  -

المملكــة العربيــة  –هــ أصــول السـلف  ١٤١٨لتـذكرة ابــن الملقـن  مكتبــة، الطبعـة األولــى 

  بتحقيق عبد اهللا بن محمد عبد الرحيم البخاري.  ،السعودية



       
 

    
 
 
 

٦٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

هــ ٥٦٢عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمـي السـمعاني ت سـنة  السمعاني، أبو سعد -

  لبنان، األنساب. –م دار الجنان بيروت ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى 

ــو الفضــل ت ســنة  - الســيوطي، اإلمــام جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي أب

ــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، مكتبــة الريــاض الحد٩١١  -يثــة الريــاض هـــ، تــدريب ال

  المملكة العربية السعودية بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

ــو الفضــل ت ســنة  - الســيوطي، اإلمــام جــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي أب

  لبنان. –هـ، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٣هـ،  طبقات الحفاظ، الطبعة األولى ٩١١

ــو الفضــل ت ســنة الســيوطي، اإلمــام جــالل الــدين عبــد الــر  - حمن بــن أبــي بكــر الســيوطي أب

المملكة  –هـ، ألفية السيوطي في علم الحديث، مكتبة مصطفى الباز مكة المكرمة ٩١١

  بتصحيح وشرح أحمد محمد شاكر. ،العربية السعودية،

هـ، حسـن المحاضـرة ٩١١السيوطي، الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ت سنة  -

 –ة، دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة، عيســـى البـــابي الحلبـــي وشـــركاه فـــي تـــاريخ مصـــر والقـــاهر 

  مصر بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. –القاهرة 

الشـنقيطي، الشـيخ محمـد األمـين بـن المختـار الشـنقيطي، مـذكرة أصـول الفقـه علـى روضـة  -

  لبنان.  –الناظر للعالمة ابن قدامة رحمه اهللا، دار القلم بيروت 

ـــن علـــي الشـــوكاني ت ســـنة الشـــوكاني،العال - ـــدر الطـــالع ١٢٥٠مة الشـــيخ محمـــد ب هــــ، الب

هـــ مطبعــة الســعادة بجــوار محافظــة مصــر ١٣٤٨بمحاســن القــرن الســابع، الطبعــة األولــى 

  بالقاهرة.

هــــ، توضـــيح ١١٨٢الصـــنعاني، محمـــد بـــن إســـماعيل األميـــر الحســـيني الصـــنعاني ت ســـنة  -

لبنـــان  –اعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت األفكـــار لمعـــاني تنقـــيح األنظـــار، دار الفكـــر للطب

  بتحقيق محمد محي الدين عبد المجيد.

، مسـند الطبرانـي ٣٦٠الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت سـنة  -

 –م، مؤسســة الرســالة بيـــروت ١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٥( مســند الشــاميين )، الطبعــة األولـــى 

   لبنان بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.

 -هــ ١٤٢٥الطحان، الدكتور محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، الطبعـة العاشـرة  -

  المملكة العربية السعودية. –م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض ٢٠٠٤

هــــ، التقييـــد ٨٠٦العراقي،الحـــافظ زيـــن الـــدين عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـين العراقـــي ت ســـنة  -

م دار الفكــر للطباعــة و النشــر ١٩٩٨ -هـــ ١٤٠١واإليضــاح شــرح مقدمــة ابــن الصــالح 

  بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان.  ،مصر –والتوزيع القاهرة 



       
 

    
 
 
 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينن العدد م الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

هــ، الطبقـات لخليفـة بـن خيـاط الطبعـة ٢٤٠العصفري، أبو عمر الليثـي العصـفري ت سـنة  -

المملكة العربية السعودية بتحقيق أكـرم  –م دار طيبة الرياض ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢الثانية 

  العمري.ضياء 

هـــ، عمــدة القــارئ، دار إحيــاء ٨٥٥محمــود بــن أحمــد العينــي ت ســنة  نالعينــي، بــدر الــدي -

  لبنان. –التراث بيروت 

هـــ، التبــر المســبوك فــي ٥٥٥الغزالي،أبــو حامــد محمــد الغزالــي الطوســي الشــافعي ت ســنة  -

يــق لبنــان، بتحق –م دار الكتــب العلميــة بيــروت ١٩٨٨نصــيحة الملــوك،  الطبعــة األولــى 

  أحمد شمس الدين.

ـــادي ت  - ـــادي، محمـــد بـــن يعقـــوب الفيروزب هــــ، القـــاموس المحـــيط مؤسســـة  ٨١٧الفيروزب

  لبنان.      –الرسالة بيروت 

هــــ، قواعـــد التحــديث فـــي فنـــون ١٣٣٢القاســمي، محمـــد جمــال الـــدين القاســـمي ت ســنة -

  هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ١٣٩٩مصطلح الحديث، الطبعة األولى 

هـــ،  ١٠٦٧القســطنطيني، مصــطفى محمــد عبــد اهللا القســطنطيني الرومــي الحنفــي ت ســنة  -

  لبنان.     –م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٢-هـ ١٤١٣كشف الظنون الطبعة بدون 

القشــــيري النيســــابوري،أبو الحســــين مســــلم بــــن الحجــــاج القشــــيري النيســــابوري ت ســــنة  -

لبنــان بتحقيــق محمــد فــؤاد عبــد  –يــروت هـــ، صــحيح مســلم، دار إحيــاء التــراث ب٢٢٦١

  الباقي. 

هـــ، الرســالة المســتطرفة الطبعــة الرابعــة ١٣٤٥الكتــاني، محمــد بــن جعفــر الكتــاني ت ســنة  -

بتحقيــق محمــد المنتصــر  ،لبنــان –م دار البشــائر اإلســالمية بيــروت ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦

  محمد الزمزمي الكتاني. 

هـــ،  تهــذيب ٧٤٢الــرحمن المــزي ت ســنة المــزي، أبــو  الحجــاج يوســف بــن الزكــي عبــد  -

م، مؤسســـة الرســـالة ١٩٨٠ –هـــت ١٤٠٠الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، الطبعـــة األولـــى 

  لبنان بتحقيق بشار عواد معروف. –بيروت 

ــاوي ت ســنة  - ــاوي، الشــيخ محمــد بــن عبــد الــرؤوف المن هـــ، اليواقيــت والــدرر ١٠٣١المن

المملكـة العربيـة السـعودية بتحقيـق  –مكتبة الرشد الرياض ١٩٩٩شرح نخبة ابن حجر، 

  المرتضى أحمد الزين.

هـــ، التعــاريف " التوقيــف علــى ١٠٣١المنــاوي، محمــد بــن عبــد الــرؤوف المنــاوي ت ســنة  -

 .لبنـــان بتحقيـــق، د –مهمـــات التعـــاريف "   الطبعـــة األولـــى دار الفكـــر المعاصـــر بيـــروت 

  محمد رضوان الداية. 



       
 

    
 
 
 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينلعدد من ا الثايناملجلد 
 هـ ( رمحه اهللا تعاىل ) ٨٠٤حتقيق كتاب التذكرة يف علوم احلديث البن امللقن ت  

هــــ، ســنن النســـائي، ٣٠٣شــعيب النســـائي ت ســنة  النســائي، أبــو عبـــد الــرحمن أحمـــد بــن -

ســـوريا بتحقيـــق عبـــد  –م مكتبـــة المطبوعـــات حلـــب ١٩٨٦ -هــــ ١٤٠٦الطبعـــة الثانيـــة 

  الفتاح أبو غدة.

هــ، الضـعفاء والمتـروكين ٣٠٣النسائي،أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النسـائي ت سـنة  -

بتحقيــق محمــود إبــراهيم  ســوريا، –هـــ دار الــوعي حلــب ١٣٩٦للنســائي،  الطبعــة األولــى 

  زايد.

هــ،  شـرح النـووي علـى ٦٧٦النـووي، أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف بـن مـري النـووي ت سـنة  -

  لبنان. –هـ دار إحياء التراث بيروت ١٣٩٢صحيح مسلم، الطبعة الثانية 

الهاشمي، أبو الفضل محمد بن محمد بن محمـد بـن فهـد الهاشـمي، لحـظ األلحـاظ، دار  -

  لبنان. –بيروت  الكتب العلمية

م، ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦خالف، عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقـه، الطبعـة العشـرون  -

  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الكويت.

 -هــ ١٤١٨زيـدان، الـدكتور عبـد الكـريم زيـدان، الـوجيز فـي أصـول الفقـه الطبعـة السـابعة  -

  لبنان. -م مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٧

د محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح واختصار علـوم الحـديث البـن كثيـر دار شاكر، أحم -

  الكتب العلمية بيروت لبنان.

 -هــ ١٤٠٥قلعة جي، الدكتور محمد روا قلعة جي د، معجم لغة الفقهاء، الطبعـة األولـى  -

  لبنان.  –م دار النفائس بيروت ١٩٨٥

  لبنان. –لتراث العربي بيروت كحالة، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، دار إحياء ا  -

مجموعــة مــن العلمــاء، المعجــم الوســيط، معجــم اللغــة العربيــة، المكتبــة اإلســالمية للطباعــة  -

    تركيا. –والنشر والتوزيع الطبعة بدون إسطنبول 


