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بدونة انكىيتىانعمم كتابة احلديث النبوي بني النهي واإلذن
املقـــدمــة
اذتُد هلل زب ايعاملني ،اير ٟجعٌ حدٜث ْب ٘ٝستُد َ بٓٓٝاً يهتاب٘ ايعصٜص،
ٚغسؾ٘ بكٛي٘{ :وَأًَصَلْنَا إِلَيْلَ الرِّمْسَ لِتُبَيِّيَ لِلنَّاضِ هَاًُصِّهَ إِلَيْهِنْ ولَؼَلَّهُنْ يَتَفَنَّرسُوى}(*)  ،ؾهاإ حدٜها٘
ايػسٜـ ٖ ٛاملبني يكسآْ٘ٚ ،صً ٢اهلل ٚضًِ ٚبازى عًٚ ٘ٝعً ٢صخب٘ ٚآي٘ ايطٝبني
ايطاٖسٚ ،ٜٔبعااد:
ؾًكد اختاز اهلل تعاا يًخادٜث ايٓبا ٟٛايػاسٜـ َأ اي،اخابٚ ،١ايتاابعني َأ
ق اااَٛا بط ااُاع٘ٚ ،بٓكً اا٘ٚ ،زٚاٜت اا٘ٚ ،حؿ اا٘ٚ ،نتابت اا٘ ،ؾخ اااؾ ٛا عً اا ٢اذت اادٜث
ايٓب ٟٛيف ايكسٕ األ ٍٚاهلجس َٔ ٟايطٝاعٚ ،ضاعد حؿ ِٗ يا٘ عًا ٢تدٜٓٚا٘ عًا٢
ٜد أُ٥ا ١اذتدٜث اير ٜٔجاٚ٤ا بعدِٖ ،يف بدا ١ٜايكسٕ ايهاْ ٞاهلجسٚ ٟبعد.ٙ
ٚبٗاارا املاآٗع ايعًُاا ٞاياادقٝل يًخؿاااث عًاا ٢اذتاادٜث ايٓبااٚ ،ٟٛتدٜٓٚاا٘ ،اياارٟ
ْٗجا٘ اي،خابٚ ،١ايتابعٚ ،ٕٛأتباع ايتابعني َٔٚ ،جا ٤بعادِٖ،

صاٝاْ ١اذتادٜث

ايٓبااَ ٟٛاأ اياادع ؾٝاا٘ ٚايهاارب عًٝااَ٘ٚ ،نٝااص صااخٝخ٘ َاأ ضااعٝؿَٚ ،١كبٛيااَ ١اأ
َسدٚد.ٙ
ٚأمحااد اهلل تعااا إٔ ٜطااس يااٚ ٞغااسؾحل بدزاضاا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ ،ٟٛايت  ،ا
ؾٝاا٘ٚ ،أغااسب قًاا ،ستبتاا٘ٚ ،أٜكٓاار أْاا٘ املؿطااس ٚاملاابني يًكااسإٓ ايهااسٚ ،ِٜأْاا٘ ٚاجا
االتباع.
ٚملااا نااإ يهتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ٟٛيف ايكااسٕ األ ٍٚاهلجااس ٟأُٖٝاا ١ن ا  ٣يف
حؿااا ايطاآ ١ايٓبٜٛااٚ ،١تاادٜٗٓٚا ،تتبعاار َااا نت ا يف َٛضااٛع :نتاباا ١اذتاادٜث
ايٓبٚ ،ٟٛذيو َٔ نت َ،طًذ اذتادٜث اياو ٚقؿار عًٗٝاا قادحٗا ٚحادٜهٗا،
ٚايو تٓدزج حتر عًِ اذتدٜث دزاٚٚ ،١ٜجدت َٔ خالٍ اطالع ٞعًٗٝا إٔ
(*) سورة النحل اآلية (ٗٗ).
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َٛض اٛع :نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٜ ٟٛاارنس ٕٚاألحادٜااث ٚا اااز ايااو
انكىيت يف
َؤيؿٗٝااا،
ىانعمم
بدونة
تٓٗاا ٢عاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ ،ٟٛاألحادٜااث ٚا اااز ايااو تا ذٕ يف نتابتاا٘ ،ااِ
ًٜج أغً َٔ صٓـ يف ٖرا املٛضٛعْ ،كالً عٔ نهري َٔ أ ١ُ٥اذتادٜث ،يًتٛؾٝال
بااني :األحادٜااث ايااو تٓٗاا ٢عاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ ،ٟٛاألحادٜااث ايااو تا ذٕ يف
نتابت٘ ،إ إٔ ٖرا َٔ َٓطا ٛايطآ ١بايطآٚ ،١عًًاٛا ذياو :با ٕ أحادٜاث ايٓٗاٞ
ع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب ااَ ٟٛتكدَ ااٚ ،١إٔ أحاد ٜااث اةذٕ يف نتابت اا٘ َتا ا خس،٠
ٚاملت خس ٜٓطخ املتكدّٖٚ ،را َا قسز ٙمجٗٛز ايعًُاٚ ٤اختاز ٙبعض املت خس.ٜٔ
ٚايباحث ايؿكري يسمحا ١زباٜ٘ ،اس ٣إٔ ايكا ٍٛبايٓطاخ يف ٖارا املٛضاٛع ال عتاٌ
اةغ ااهاٍ ،ألٕ أحاد ٜااث ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب ااٚ ،ٟٛأحاد ٜااث اةذٕ يف
نتابت اا٘ ،ن ااٌ َٓٗ ااا ي اا٘ خٛ،ص ااٚٚ ١ٝجٗ ااَ ١عٓٝا ااٜ ١تعً اال بٗ ااا ُٖٚ ،ااا :حايت ااإ
شتتًؿتإ ٚيعًتني َتػاٜستنيٖ ،را َٔ جٗا.١
 َٔٚجٗ ١أخس :٣إٔ األحادٜث ٚا از ايو تٓٗ ٢عٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓبا،ٟٛ
تؿ ٝااد ايٓٗ اا ٞع اأ ايت ااد ٜٔٚايسن اا ٞيًخ اادٜث ايٓب اا ،ٟٛيف حٝات اا٘ ٚ ، يف ع ،ااس
اي،ااخابٚ ،١نب ااااز ايتااابعني ،ألٕ ايتااد ٜٔٚوعٓااا ٙايٛاضاامن ٖٚاا ٛادتُاامن إ ااا حااد
يًكسإٓ ايهس ،ِٜالضُٝا يف ع،س ايسضٚ ،  ٍٛخًؿا ٘٥ايساغدٚ ،ٜٔمل عتد ذيو
يًخدٜث ايٓب.ٟٛ
ٚأَ ااا األحاد ٜااث ٚا اااز اي ااو تاا ذٕ يف نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب اا ،ٟٛؾٗ اا ٞتؿ ٝااد
ايط ااُال ايؿ ااسد ٟي اابعض اي ،ااخاب ١اي اار ٜٔن اااْٛا ٜهتب اا ٕٛاألحاد ٜااث ألْؿط ااِٗ،
ي ااسٚف َٚالبط ااات خاص ااٜٚ ،١ؤن ااد ذي ااو إٔ َ اأ ارتًؿ ااا ٤ايساغ اادٚ ،ٜٔبع ااض
اي،خابٚ ،١نباز ايتابعني ،بكٛا عً ٢ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتادٜث ايٓباٟٛ

اا ٜادٍ

عً اا ٢أْ اا٘ مل ٜهب اار عٓ اادِٖ ايٓط ااخ ٚإال يه اااْٛا آ ااني اض ااتُسازِٖ عً اا ٢ايعُ ااٌ
باملٓط. ٛ
َٚاأ املسجخااات ،يعاادّ ايكاا ٍٛبايٓطااخ يف ٖاارا املٛضااٛع ،اضااتُساز ايٓٗاا ٞعاأ
نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا -ٟٛوعٓ اا ٢تدٜٓٚاا٘ نااايكسإٓ – يف حٝااا ٠اي اآٚ ،  ،يف
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اخابٚ ،١نباااز ايتااابعنيٚ ،أْاا٘ مل ٜٓطااخ ،خٛؾااً َاأ اخااتال ايكااسإٓ باا٘،
بدونةاس اي
ع،ا
،اىانعمم
انكىيت
ٚخػ ١ٝإُٖاي٘.
ٚيهاا ٞأديااٌ عًااَ ٢ااا ذنستاا٘ واآٗع عًُااَٛ ٞضااٛع ،ٞزأٜاار إٔ تهاا ٕٛدزاضااو
هلرا املٛضٛع ،بعٓاٛإ :رنتاب ١اذتدٜث ايٓب ،ٟٛبني :ايٓٗٚ ٞاةذٕد.
ٜٗٚاادف ٖاارا ايبخااث :إ إعطااا ٤صااٛزٚ ٠اضخ ااٚ ١صااخٝخ ،١يف تٛجٝاا٘ ْؿااٞ
ال يًٓااصاع
ٚقااٛع ايٓطااخ بااني :أحادٜااث ايٓٗااٚ ،ٞاةذٕ يف نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛحا ً
ايكا ِ٥يف ذيو.
ٚت ٗاس أُٖٖ ١ٝرا ايبخث ،يف مخاط ١عٓاصس:
 ٜ )1ا ش َٓصي اا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛيف نْٛاا٘ حج ااٚ ١إيصاَعااا ،ملاأ أعااس

عٓاا٘ ٚعاأ

ٖدَ ،ٜ٘ترزعًا بايسجٛعٚ ،االعتُاد عًَ ٢ا جا ٤يف ايكسإٓ ايهس ِٜؾكط.
ٜ )2هبا اار أْا اا٘ ال ٜٛجا ااد تعا اااز

حكٝكا اا ٞبا ااني :أحادٜا ااث ٚآ ا اااز ايٓٗا ااٚ ،ٞاةذٕ يف

نتابت٘.
ٜ )3ديٌ أْ٘ ال ْطاخ باني :أحادٜاث ايٓٗاٚ ،ٞاةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ايٓبا ،ٟٛألٕ
نال َٓٗا ي٘ ٚجٗاٚ ،١خٛ،صٜ ،١ٝتعًل بٗا.
ٜ )4ؤند إٔ ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب ،ٟٛوعٓ ٢تد ٜ٘ٓٚنايكسإٓ ،الضاُٝا
يف ع،ااس اياآٚ ، ،اي،ااخاب ١إ ااا ٖاا ٛخٛؾ ااً َاأ اخااتال ايكااسإٓ باذتاادٜث،
ؾٝااتِ اذتؿاااث عًاا ٢ايكااسإٓ ،ؾااال حتاا ّٛحٛياا٘ ايػاابٗاتٚ ،ال تااؤ س ؾٝاا٘ ايػااهٛى
ٚاألٖٚاّ.
ٜٛ )5ضذ إٔ أحادٜاث اةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ايٓباٚ ،ٟٛإٕ ناْار َتا خس ،٠ؾٗاٞ
تدٍ عً ٢إٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓبَ ،ٟٛطُٛل بٗا يف ْ س ايسضٚ ،  ٍٛخًؿا٘٥
إذا مل ٜهٔ تدٜٓٚا عاَاً يف اي،خـ نايكسإٓ.
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يف إعداد ٖرا ايبخث عًَٗٓ ٢جني َٔ َٓاٖع ايبخث ُٖٚا:
اعتُدت
ٚقد
ىانعمم
بدونة انكىيت
أوالً :ادلنهه ا اارهه

ٚ :قااد اضااتعًُت٘ يف مجاامن املعًَٛااات عاأ َٛضااٛع ايبخااث،

ٚذيو َٔ نت اذتدٜث زٚاٚ ،١ٜدزاٚ ،١ٜغريٖا َٔ ايهت األخس.٣
ث ني ه ً :ادلنهه ا اا االهه االيههر ا ٚ :قااد ثٗااس يف دزاضاا ١ضاآد األحادٜااثٚ ،ا اااز
ٚختسظتٗا ملعسؾ ١املكبَٗٓ ٍٛا َٔ ايطعٝـَ ،من تك ١ٜٛايطاعٝـ َٓٗاا باملتابعاا ١أٚ
ايػاٖدٚ ،أثٗست٘ نريو يف تٛج ٘ٝبعض األقٛاٍ تٛجًٗٝا صخٝخاً.
ٚأَا َٓٗج ٞيف :ختسٜع األحادٜثٚ ،ا از ،ؾاذتدٜث أ ٚاأل اس إذا أخسجا٘ ايب اازٟ
َٚطااًِ يف اي،ااخٝخني أ ٚيف أحاادُٖا أنتؿاا ٞبت سظتاا٘ َُٓٗااا أَ ٚاأ أحاادُٖا،
ةمجاع ايعًُا ٤عً ٢صخاٚ ١قبَ ٍٛا ؾُٗٝااٚ ،إٕ ناإ اذتادٜث أ ٚاأل اس ،ياٝظ يف
اي،ااخٝخني أ ٚيااٝظ يف أحاادُٖا أخسجاا٘ َاأ نتا اذتاادٜث األخااسَ ٣اامن اذتهااِ
عً.٘ٝ
ٚقااد اقتطاار طبٝع ااٖ ١اارا ايبخااث ،تكطاا ُ٘ٝبعااد ٖاار ٙاملكدَاا ١إ أزبع اا ١ؾ ،ا ا،ٍٛ
ٚخامتا.١
 ايؿ،ا ااٌ األ :ٍٚحتا ااد ر ؾٝا اا٘ عا اأ اذتا اادٜث ايٓبا اآَٚ ٟٛصيتا اا٘ٚ ،قطا ااُت٘ إ
َبخهني:
 oاملبخث األ :ٍٚذنست ؾ ٘ٝتعسٜـ اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 oاملبخث ايهاْ :ٞذنست ؾَٓ ٘ٝاصي ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 ايؿ ،ااٌ ايه اااْ :ٞخ ،،اات٘ يًه ااالّ ع اأ :ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب اا،ٟٛ
ٚقطُت٘ إ

ال َ ١باحث:

 oاملبخث األ :ٍٚحتد ر ؾ ٘ٝعٔ أحادٜه٘  ، ايو تٓٗ ٢عٔ نتاب ١حدٜه٘.
 oاملبخث ايهاْ :ٞحتد ر ؾ ٘ٝعأ أٖاِ ا ااز اياٛازد ٠عأ بعاض اي،اخاب ١اياو
تٓٗ ٢عٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
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ايهايث :حتاد ر ؾٝا٘ عأ أٖاِ ا ااز اياٛازد ٠عأ بعاض ايتاابعني اياو
املبخث
o
ىانعمم
بدونة انكىيت
تٓٗ ٢عٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 ايؿ،ااٌ ايهايااث :ذنااست ؾ ٝاا٘ اةذٕ يف نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ .ٟٛقط ااُت٘ إ
ال َ ١باحث:
 oاملبخ ااث األ :ٍٚتهًُ اار ؾ ٝاا٘ ع اأ أٖ ااِ َ ااا ب اار عٓ اا٘  ، يف اةذٕ يف نتاب اا١
حدٜه٘.
 oاملبخث ايهاْ :ٞتهًُر ؾ ٘ٝعٔ أِٖ َا ز َٔ ٟٚآ از عٔ بعض اي،خاب ،١تا ذٕ
يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 oاملبخث ايهايث :تهًُر ؾ ٘ٝعٔ أِٖ َا ز َٔ ٟٚآ از عٔ بعاض ايتاابعني ،تا ذٕ
يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 ايؿ ٌ،ايسابمن :حتد ر ؾ ٘ٝعٔ ايتٛؾٝل بني :أحادٜث ايٓٗاٚ ،ٞاةذٕ يف نتابا١
اذتدٜث ايٓبٚ ،ٟٛقطُت٘ إ َبخهني:
 oاملبخ ااث األ :ٍٚأٚض ااخر ؾ ٝاا٘ أٚج اا٘ ايتٛؾ ٝاال ب ااني :أحاد ٜااث ايٓٗ ااٚ ٞاةذٕ يف
نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 oاملبخث ايهاْ :ٞديًر ؾ ٘ٝعًْ ٢ؿٚ ٞقٛع ايٓطخ بني أحادٜث ايٓٗاٚ ،ٞاةذٕ يف
نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 ارتامتا :١أٚجصت ؾٗٝا مجًا َٔ ١املالح ات ٚايٓتا٥ع ايو تٛصًر إيٗٝا.
ٚال ٜطعحل إال إٔ أض ٍ اهلل عاص ٚجٌ إٔ أن ٕٛقد ٚؾكر ؾُٝا نتبتا٘ ،خدَاا١
يًطٓ ١ايٓب ١ٜٛاملطٗاسٚ ،٠إٔ ظتعً٘ خاي،اً يٛجٗ٘ ايهسَُٜٚ ،ِٜنأ بكبٛيا٘ ٜٓٚؿامن با٘
إْ٘ خاري َعاني ٚباةجابا ١جادٜسَٚ ،اا تاٛؾٝك ٞإال بااهلل عًٝا٘ تٛنًارٚ ،إيٝا٘ أْٝا ،
ٚصً ٢اهلل ٚضًِ عًْ ٢بٓٝا ستُد  ٚآي٘ ٚصخب٘ أمجعني.
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د /محمد عهي أحمد انكبسي
بدونة انكىيتىانعمم

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

اافصل األول
( احلديث اانبوي ومزناره)
ٚؾ ٝاا٘ َبخهااإ

املبحث األول  :تعريف احلديث النبوي
قبٌ ايباد ٤بتعسٜاـ اذتادٜث ،الباد إٔ أباني إٔ ايآ ،ستُادعا ٖ ، ا ٛأَ ٍٚأ
اضتعٌُ نًُا ١اذتدٜث نُ،طًذ عًُ :ٞألقٛاي٘ٚ ،أؾعاي٘ٚ ،تكسٜسات٘ٚ ،صؿات٘.
أخسج ايب از ٟبطٓد ٙإ أبٖ ٞسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ :قٜ ٌٝا زضا ٍٛاهلل
َٔ أضعد ايٓاع بػؿاعتو  ّٜٛايكٝاَا١؟ ،قاٍ :زض ٍٛاهلل ((: يكد ثٓٓر ٜاا أباا
ٖسٜس ٠إٔ ال ٜط يحل عأ ٖارا اذتادٜث أحاد أَٓ ٍٚاو ملاا زأٜار َأ حسصاو عًا٢
اذتدٜث ،أضعد ايٓااع بػاؿاعو ٜا ّٛايكٝاَااَ ،١أ قااٍ ال إيا٘ إال اهلل ،خاي،ااً َأ
قًب٘ أْ ٚؿط٘)) (.)1
ٚأخسج َطًِ بطٓد ٙإ ضَُنسَ َ٠بٔ جٓدبٚ ،املػري ٠بأ غاعب ١زضا ٞاهلل عُٓٗاا
ق اااال :ق اااٍ زض اا ٍٛاهلل  َ((:اأ ح ااد ع ااحل أ اادٜث  ٜااس ٣أْ اا٘ ن اارب ؾٗ اا ٛأح ااد
ايهاذبني)) (.)2
ٜٚطًل اذتدٜث يف ايًػ :١عً ٢ادتدٜد ضاد ايكادٜٚ (( ،)3(ِٜطاتعٌُ يف ارتا
قًٚ ً٘ٝنهريٚ ،ٙمجع٘ أحادٜث عً ٢غري ايكٝاع(( (.)4

(ٔ) صحيح البخاري ٔ ٜٗ/كتاب (العلم) باب (احلرص على احلديث) رقم ( )ٜٜالكتاب :خرج أحاديثػ ررقهػ ا الػدكتور :فىػديى ديػُ البدػا  /دار
القلما دفشق – بريرت  /ردار اإلفاـ البخاريا دفشق – حلبوين  /طٔٔٗٓٔ /هػ= ٜٔٔٛـ.

(ٕ) صػ ػ ػػحيح ف ػ ػ ػػلم ٔ( ٜ/ادلقدف ػ ػ ػػة) ب ػ ػ ػػاب (رج ػ ػ ػػوب الرراي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػ .الثق ػ ػ ػػات ر ػ ػ ػػرؾ الك ػ ػ ػ اب  )...ب ػ ػ ػػاب رق ػ ػ ػػم (ٔ) الكت ػ ػ ػػاب :مقي ػ ػ ػػق :زله ػ ػ ػػد ػ ػ ػ اد
عبد الباقي  /دار الكتُ العلهية  /بريرت-لبناف ٖٔٗٔ/هػ =ٕٜٜٔـ.

(ٖ) ينظر :هت يُ اللدة ٗ ٗٓ٘/فادة حدث؛ لألزهري  /مقيق األستاذ :عبد العظيم زلهود /الدار ادلىرية للتأليف رالنشر.
(ٗ) سلتار الىحاح ص ٕ٘ٔ فادة حدث؛ للرازي /دار الرسالة /الكويتٕٔٗٓ /هػ=ٕٜٔٛـ.
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باذتدٜث يف االصطاللَ :اا أضاٝـ إ ايآ  ،بعاد ايٓباَ ٠ٛأ :قاٍٛ
بدونةٜٚساد
انكىيتىانعمم
خًمكٝااَٚ ،١ااا أضااٝـ إ اي،ااخاب ١أ ٚايتااابعني
خًأكٝاا ١أ ٚن
أ ٚؾعااٌ أ ٚتكسٜااس أ ٚصااؿَ ١
َٔ ق ٍٛأ ٚؾعٌ(.)5
ٖٚرا ايتعسٜـ ٖٛ ،ايتعسٜـ املػٗٛز عٓد مجٗٛز احملد نيٚ ،عً ٘ٝبنحل تكطِٝ
اذتدٜث باعتباز َٔ أضٝـ إي ٘ٝإ

ال  ١أقطاَّ :سؾٛعَٛٚ ،قٛفَٚ ،كطٛع.

ؾاملسؾٛعَ ٖٛ :ا أضٝـ إ ايَٓ  ،أ قا ٍٛأ ٚؾعاٌ أ ٚتكسٜاس أ ٚصاؿ ،١ضاٛا٤
ال أَٓ ٚكطعًا أَ ٚسضالً(.)6
نإ َتً ،
ٚاملٛقٛفَ ٖٛ (( :ا ز ٟٚعأ اي،اخابَ ٞأ قا ٍٛأ ٚؾعاٌ أ ٚضتا ٛذياو َت،االً
نإ ايطٓد أَٓ ٚكطعاًٚ ،قد ٜطتعٌُ يف غاري اي،اخابَ ٞكٝاداً َهاٌٚ :قؿا٘ َعُاس
عٔ ُٖاّ بٔ َٓب٘ٚٚ ،قؿ٘ َايو عٔ ْاؾمن))(.)7
ٚاملكطٛعَ ٖٛ (( :ا ز ٟٚعأ ايتاابع ٞأَ ٚأ دْٚاا٘ َأ قا ٍٛأ ٚؾعاٌٜٚ ،طاتعًُ٘
اةَاّ ايػاؾعٚ ،ٞأب ٛايكاضِ ايط اْ ٞيف املٓكطمن))(.)8
ٚاملػٗاٛز عٓد احملد ني إٔ املكطٛع غري املٓكطمن ٖٛٚ ،اي،خٝذ.
ٚاذت اادٜث ب ااايتعسٜـ االص ااطالح ٞايط ااابل ذنأا اسن ،ٙعٓ ااد مجٗا ااٛز احمل ااد ني
َسادف :يًطٓٚ ،١ارت ٚ ،األ سٚ ،نًاٗا عٓادِٖ وعٓاٚ ٢احاد عًا ٢ايكا ٍٛاملػاٗٛز،
خًأكٝاا ١أٚ
ٜٚااساد بٗاااَ (( :ااا أضااٝـ إ اياآَ  ،اأ قاا ٍٛأ ٚؾعااٌ أ ٚتكسٜااس أ ٚصااؿَ ١
خًمك ١ٝبعد ايٓبَٚ ،٠ٛا أضٝـ إ اي،خاب ١أ ٚايتابعني َٔ ق ٍٛأ ٚؾعٌ)) (.)9
ن

(٘) ينظر :دريُ الراري ٕٔٗ/ا لل يوطي  /مقيق :عبد الوهاب عبد اللديف /دار الكتػُ احلديثػة /فىػر /طٕٖٔٛ٘ /هػػ=ٜٔٙٙـا ر وجيػ النظػر
إىل أصوؿ األثر صٕ؛ أليف :الداهر اجلزائري /ادلكتبة العلهية /ادلدينة ادلنورة –ال عودية.

( )ٙينظر :اختىار علوـ احلديث صٖٛ؛ للحا ظ اب .كثري /ادلدبوع فع شرح  :الباعث احلثيػثا ألدػد زلهػد شػاكر /ف س ػة الكتػُ الثقا يػة /بػريرت
–لبن ػػاف /طٖٔٗٓٛ /هػ ػػ؛ رزلا ػ ػرات حل عل ػػوـ احل ػػديث صٓٗا لألس ػػتاذ ال ػػدكتور :ح ػػارث س ػػليهاف الس ػػاري /دار الني ػػائ  /ع ّه ػػاف – األردف/
طٕٗٔٗٓ/هػ =ٕٓٓٓـ.

( )ٚاخلالصة حل أصوؿ احلديث صٖٙا للدييب /مقيق ال يد :صبحي ال افرائي /عامل الكتُ /بريرت – لبناف /طٔٔٗٓ٘ /هػ=ٜ٘ٔٛـ.

( )ٛفقدفػة اب .الىالح حل علوـ احلديث صٖٕ؛ أليب عهرر :عثهاف ب .عبد الرد /.دار الكتُ العلهية /بريرت – لبنافٜٔٗٓ /هػ =ٜٜٔٛـ.
( )ٜزلا رات حل علوـ احلديث ص.ٔٙ
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ىانعمم اذتادٜث ٜٚاساد با٘ َاا أ اس عٓا٘  قباٌ ايبعها ١إذا زٜٚار عٓا٘ أخبااز
انكىيتٜطًل
بدونةٚقد
قبٌ ْبٛت٘ ،نػٗٛد ٙحًـ ايؿطٚ ٍٛقٛي٘ ؾ.٘ٝ
ٚاذتدٜث غايباً عٓد اةطالمٜ (( ،ساد بَ٘ :ا ٜنس ٣ٚعٔ ايسض ،  ٍٛبعاد ايٓبا٠ٛ
َٔ ق ٍٛأ ٚؾعٌ أ ٚتكسٜس)) (.)10
املبحث الثاني  :منـسلة احلديث النبــوي
تعاٛد َٓااصي ١اذتادٜث ايٓبا ٟٛايػاسٜـ إ نْٛاا٘ امل،ادز ايهااَْ ٞأ َ،اادز
ايتػسٜمن اةضاالَ ٞبعاد ايكاسإٜٓ ،طاتٓبط َٓا٘ أحهااّ ايػاسٜعٚ ١آدابٗااٚ ،اياد ٜٔال
ٜهتٌُ إال ب٘ ٚايػسٜعا ١ال تتِ إال ب خرٚ ،ٙعًٖ ٢را ظت اتباع٘ ٚحتسّ شتايؿتا٘،
ٚقد دٍ عً ٢ذيو ايكسإٓ ايهسٚ ،ِٜايطٓ ١ايٓبٚ ،١ٜٛاْعكد إمجاع األَا ١اةضاالَ١ٝ
عً ٢ذيو.
ؾؿ ٞايكسإٓ ايهسٛ،ْ ِٜص نهري ٠تؿس

عً ٢املطًُني اتباع حادٜث زضاٍٛ

اهلل ٚ ، إٔ املطًِ ال خٝاز ي٘ ؾُٝا ٜكطا ٞبا٘ ايكاسإٓ أ ٚتكطا ٞبا٘ ايطآ ١ايٓبٜٛا،١
ْرنس ٖٓا بعض ايٓٛ،ص ايكسآْ ١ٝايو تهبر ذيو:
قاٛي ١تعا  { :يَا َأ ُّيهَا ا َّل ِري َي آ َهنُىا َأطِيؼُرىا اللَّر َو َو َأطِيؼُرىا ال َّسلُرى َه َو ُأ ْولِرم ا َِهْر ِس هِر ْن ُن ْن تَر ِئ ْى َْنَرا َش ْػ ُت ْن تِرم

شَمْءٍ تَسُدُّوهُ إِلَى اللَّوِ وَالسَّلُىهِ إِىْ مُنتُنْ ُْؤْهِنُىىَ بِاللَّوِ وَالْيَىْمِ اآلخِسِ ذَلِلَ خَيْسٌ وَأَحْسَيُ َْأْوِيالً} (.)11
ٚقاٛي٘ تعا { :هَيْ يُطِغْ السَّلُىهَ تَقَدْ أَطَاعَ اللَّوَ وَهَيْ َْىَلَّى تَوَا أَزْلَلْنَاكَ ػَلَيْهِنْ حَفِيظاً} (.)12
ٚقٛيااا٘ تع ااا { :وهرررراءاْامن السَّلُرررىهُ تَُُرررُوهُ وَهَرررا ًَهَرررامُنْ ػَنْرروُ تَرراًْتَهُىا وَاَّْقُرررىا اللَّرروَ إِىَّ اللَّرروَ شَرردِيدُ

الْؼِقَابِ}(.)13

(ٓٔ) ادلختىر الوجيز .حل علوـ احلديث صٜٔا للدكتور :زلهد عجاج اخلديُ /ف س ة الرسالة /بريرت -لبناف /ط٘ٔٗٔٔ/هػ=ٜٜٔٔـ
(ٔٔ) سورة الن ا آية.ٜ٘ :
(ٕٔ) سورة الن ا آية.ٛٓ :
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

187

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعمم
ٚقبدونة
{ َو َأطِيؼُىا ال َّل َو َو َأطِيؼُىا ال َّسلُى َه وَاحْر َرزُوا تَر ِئ ْى َْر َى َّل ْي ُت ْن تَرا ْػ َلوُىا َأ ًَّوَرا َػلَرى َزلُرى ِلنَا الْربَال ُؽ
انكىيت :
اٛي٘ تعا

الْوُبِنيُ}

()14

يف ٖر ٙا ٜات جعٌ اهلل تعا طااع ١زضٛي٘ َٔ طاعت٘ٚ ،أَس زضٛي٘ َٔ أَس،ٙ
ٚ ،ْ٘ٝٗ َٔ ْ٘ٝٗٚحارز َأ شتايؿتا٘ ؾكااٍ{ :تَلْيَحْررَزِ الَّررِييَ يَُُرالِفُىىَ ػَريْ أَهْرسِهِ أَىْ َُِْريبَهُنْ

تِتْنَةٌ أَوْ يَُِيبَهُنْ ػَرَابٌ أَلِينٌ} (.)15
ٚنُااا أنااد ايكااسإٓ عًاآَ ٢صياا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛنااريو أناادت ايطاآ١
ايٓب ١ٜٛعً ٢ذيوٖ َٔٚ ،ر ٙاألحادٜث:
أخااسج ُٖاااّ باأ َٓباا٘ ايُٝاااْ ٞبكٛياا٘ :حااد حل أبااٖ ٛسٜااس ٠عاأ ستُااد زضااٍٛ
اهلل قاٍ َٔ(( :أطاعحل ؾكد أطاع اهللٜ َٔٚ ،عٝ،حل ؾكد ع ٢،اهللٜ َٔٚ ،طٝامن
األَري ؾكد أطاعحل; ٜ َٔٚع ِ األَري ؾكد ع،اْ.)17( )16( ))ٞ
ٚأخسج اذتانِ ،بطٓد حطأ َأ طسٜال :إناعٝاٌ بأ أبا ٞأٜٚاظ()18عأ أبٝا٘()19عأ
عهسَاا)20(١عاأ اباأ عباااع إٔ زضاا ٍٛاهلل  خط ا ايٓاااع يف حجاا ١ايااٛداع َ ،اأ أقٛاياا٘ يف

(ٖٔ) سورة احلشر ف .اآلية.ٚ :
(ٗٔ) سورة ادلائدة آية.ٜٕ :

(٘ٔ) سورة النور ف .اآلية.ٖٙ :

( )ٔٙصحيية مهاـ ب .فنب ع .أيب هريرة ر ي هللا عن ا صٖٕ حديث رقم (ٕٔ) مقيق :الدكتور :ر عت وزي عبد ادلدلُ /فكتبػة اخلاصلي/القػاهرة -
فىر /طٔٔٗٓٙ /هػ =ٜ٘ٔٛـ.

()ٔٚاحلػػديث فتيػػق علي ػ ا أخرج ػ البخػػاري حل صػػحيح  ٕٙٔٔ/ٙكتػػاب (األحكػػاـ) بػػاب قػػوؿ هللا عػػاىل(( :رأطيع ػوا هللا رأطيع ػوا الرسػػوؿ رأر األفػػر
فػػنكم( ))...الن ػػا فػػ .اآليػػة  )ٜ٘رقػػم ()ٙٚٔٛا رف ػػلم حل صػػحيح ٖ ٔٗٙٚ-ٔٗٙٙ/كتػػاب ( اإلفػػارة) بػػاب (طاعػػة األفػرا حل ػػري فعىػػية
رمرميها حل ادلعىية) رقم (ٖ٘)ٔٛا أخرجاه :ع .أيب هريرة مبثل ليظاً.
( )ٔٛإمساعيل ب .أيب أري ا قاؿ عنػ احلػا ظ ابػ .حجػر( :صػدرؽ أخدػأ حل أحاديػث فػ .حيظػ (ت ٕٕٙهػػ)ا قريػُ التهػ يُ ٜٔٙ/ا للحػا ظ ابػ.
حجر الع قالين /دراسة رمقيق :فىديى عبد القادر عدا /دار الكتُ العلهية  /بريرت – لبناف /طٖٔٔٗٔ/هػ=ٖٜٜٔـ.
( )ٜٔأبي اب .أيب أري ا امسػ  :عبػد هللا بػ .عبػد هللا األصػبحي ادلػدينا قػاؿ عنػ أيسػاً احلػا ظ ابػ .حجػر( :صػدرؽ يهػم (تٔٙٚهػػ) .قريػُ التهػ يُ
ٔ.٘ٓ٘/
(ٕٓ) ((عكرفػػةا فػػوىل ابػػ .عبػػاسا أبػػو عبػػد هللاا فػػ .أهػػل احليػػظ راإل قػػاف رادلالزف ػ للػػورع حل ال ػػر راإلعػػالفا (ت .)))ٔٓٚفشػػاهري علهػػا األفىػػار
صٖٗٔ رمج ػػة رقػػم (ٖ .)ٜ٘للحػػا ظ :زلهػػد بػػ .حبػػاف الب ػػو /مقيػػق ر عليػػق :فػػرزرؽ علػػي إبراهيم/ف س ػػة الكتػػُ الثقا يػػة  /بػػريرت – لبنػػاف
/طٔٔٗٓٛ /هػ =ٜٔٛٚـ.
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

188

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و
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أٜٗا ايٓاع إْ ٞقد تسنر ؾٝهِ ،ؾإٕ اعتُ،تِ ب٘ ؾًٔ تطًٛا أبداً نتاب اهلل
((...
خطبت٘:
ىانعمم
انكىيت
بدونة
ٚضْٓ ١ب.)22( )21())  ٘ٝ
ٚق ااد ح ااث اي اآ ،  ،عً اا ٢ايتُط ااو بط اآت٘ ،أخ ااسج ايىلَ اار ٟبط اآد ٙإ
ايعسبا ا ااا

با ا اأ ضا ا اااز ١ٜايؿا ا ااصاز ٟزضا ا اا ٞاهلل عٓا ا اا٘ إٔ ايا ا اآ  ،قا ا اااٍ يف أخا ا ااس

حدٜها اا٘((...ؾعًٝهِ بطا اآو ٚضا اآ ١ارتًؿا ااا ٤ايساغا ااد ٜٔاملٗا اادٜني عطا ااٛا عًٗٝا ااا
بايٓٛاجر))ٚ ،قاٍ ايىلَرٖ( :ٟرا حدٜث حطٔ صخٝذ)(.)24( )23
(ٕٔ) ادل ػ ػػتدرؾ عل ػ ػػى الى ػ ػػحيح ٖٔ٘/ا أليب عب ػ ػػدهللا احل ػ ػػاكم /الكت ػ ػػاب ب يلػ ػ ػ كت ػ ػػاب( :التخل ػ ػػي ) للح ػ ػػا ظ ال ػ ػ ػ هيب /دار اليك ػ ػػر  /ب ػ ػػريرت –
لبنافٖٜٔٛ/هػ=ٜٔٚٛـ.
(ٕٕ) احلديث :طرؼ ف .حديث طويػلا قالػ حل حجػة الػوداعا أخرجػ أبػو عبػد هللا ادلػررزي حل :ال ػنة صٕ٘ ٕٙ-رقػم ( /)ٙٛالكتػاب خػرج أحاديثػ
أخرجػ ابػ .حػػزـ األسدل ػي
رعلق علي  :أبو زلهد سامل بػ .أدػد ال ػليي /ف س ػة الكتػُ الثقا يػة  /بػريرت – لبنػاف /طٔٔٗٓٛ /ه ػ =ٜٔٛٛـار َ
رخػرج حػديث ابػ .عبػاسا الكتػاب:
حل :األحكاـ حل أصوؿ األحكاـ ٕٖٗ/ٙا رقاؿ( :رإمنا الىحيح حل ه ا الباب فا سارلني بعض أصػحابناَ )...
فػ .فنشػورات دار احلػديث /القػاهرة-فىػر /طٕٖٔٗٔ/هػػ=ٕٜٜٔـا رأخرجػ البيهقػي حل :اتعتقػاد علػى فػ هُ ال ػلف أهػل ال نػػة راجلهاعػػةا
صٖٓٔ /دار الكتػػُ العلهيػػة /بػػريرت – لبنػػاف /طٔٔٗٓٗ/هػ ػ ٜٗٔٛـا رأخرجػ ػ البيهقػػي بليػػظ سلتىػػر حل :ال ػػن .الك ػ ٓٔ ٔٔٗ/كتػػاب
(آداب القا ي) أخرج ب ػند إىل ابػ .عبػاس أف رسػوؿ هللا ا خدػُ النػاس حل حجػػة الػوداع قػاؿ(( :يػا أيهػا النػاس إين قػد ركػت ػيكم فػا إف
اعتىهتم ب ل .سلوا أبداً كتاب هللا رسنة سبي )) .الكتاب ف .فنشورات :دائرة ادلعارؼ العثهاسية /حيدر آباد -الدك - .اذلند /طٖٔٔٗٗ/هػ.
كلهم أخرجو ف .طريق :إمساعيل ب .أيب أري قاؿ :حػدث أيبا رثػور بػ .يزيػد الػديليا عػ .عكرفػػةا عػ .أبػ .عبػاس أف رسػوؿ هللا  خدػُ النػاس
حل حجػة الوداع ...احلػديث بدولػ ا رثػور بػ .يزيػد الػديليا قػاؿ عنػ احلػا ظ ابػ .حجػر( :ثقػة ثبػت إت أسػ يػرري القػدر)ا قريػُ التهػ ئُٔ٘ٔ/ا
رحل طريػق ادلػررزيا رابػ .حػػزـا رالبيهقػيا ػابع ثػور بػػ .يزيػد الػديليا عبػػد هللا بػ .عبػد هللا حل الررايػة عػػ .عكرفػة فػوىل ابػ .عبػػاسا ر يهػا أيسػاً فتابعػػة
لدريػػق سػػند احلػػاكما رهػ ادلتابعػػة ػػدلل علػػى قبػػوؿ حػػديث ابػػ .عبػػاسا ريبقػػى حػػديث ابػػ .عبػػاس ح ػػناًا ألف فػػ .ررا ػ  :إمساعيػػل بػػ .أيب أريػ ا
صدرؽ ل أخدا ا كها قدـ ي قوؿ احلا ظ اب .حجرا ر ((قػاؿ يػ ػن بػ .فعػ  :صػدرؽ ػعيف العقػل لػي بػ لد؛ رقػاؿ أدػد بػ .حنبػل :ت
بػػأس ب ػ ؛ رقػػاؿ أبػػو حػػاًب :زلل ػ الىػػدؽ ركػػاف فدي ػالً))؛ اجلػػرح رالتعػػديلٔٔٛٔ/ا للحػػا ظ :عبػػد الػػرد .بػػ .زلهػػد ال ػرازي /دائػػرة ادلعػػارؼ العثهاسيػػة
النظافية /حيدر آباد -الدك – .اذلند/طٖٔٔٚٔ /هػ =ٕٜ٘ٔـ.
رقاؿ اب .عدي حل إمساعيل ب .أيب أري  ( :قد حدث عن الناسا رأثىن علي اب .فعػ ا رأدػدا رالبخػاري ػدث عنػ الكثػريا رهػو خػري فػ .أبيػ أيب
أريػ )؛ الكافػػل حل ػػعيا الرجػػاؿ ٔ ٖٕٗ/رمجػػة رقػػم (ٔ٘ٔ) للحػػا ظ :ابػػ .عػػدي اجلرجػػاين /ػػدقيق :ػػن سلتػػار عػزاري /دار اليكػػر  /بػػريرت-
لبناف /طٖٜٔٗٓ /هػ=ٜٔٛٛـ.
(ٖٕ)سن .الرتف ي ٘ ٗٗ-ٖٗ/كتاب (العلم) باب ( فا جا حل األخ بال نة راجتناب البدع) رقم ( )ٕٙٚٙالكتاب :مقيق :أدد زلهد شػاكر /دار
الكتُ العلهية  /بريرت – لبناف /طٔٔٗٓٛ/هػ=ٜٔٛٚـ.
(ٕٗ) احلديث :طرؼ ف .حديث العرباض حل فوعظت ؛ أخرج أدد بػ .حنبػل حل :ادل ػند ٕٗٔٙ/ا  /ٕٔٚدار صػادر  /بػريرت – لبنػاف  /الن خػػة
ادلىورة ع .الدبعػة ادلىرية القدمية؛ رأخرج الدارفي حل :سػنن ٔ( ٘ٚ/ادلقدفػة) بػاب (إ بػاع ال ػن ).رقػم (٘ )ٜالكتػاب :مقيػق ريػريف :ػواز أدػد
العلهػي /دار الريػػاف للػرتاث – القػػاهرة – فىػر  /ردار الكتػػاب العػػريب – بػريرت – لبنػػاف /طٔٔٗٓٚ /ه ػ ٜٔٚٛـ؛ رأخرجػ
َزْفػر ا رخالػػد ال ػػبع َ
أبػػو دارد حل :سػػنن ٗ ٕٓٓ/كتػػاب (ال ػػنة) بػػاب حل (لػػزرـ ال ػػنة) رقػػم ( )ٗٙٓٚدار احلػػديث  /القػػاهرة – فىػػر؛ رأخرج ػ ابػػ .فاج ػ حل :سػػنن

ٔ( ٔٙ-ٔ٘/ادلقدفػػة) بػػاب (( إ بػػاع سػػنة اخلليػػا الراشػػدي .ادلهػػدي ) رقػػم (ٕٗ)ا (ٖٗ) الكتػػاب :مقيػػق :زلهػػد ػ اد عبػػد البػػاقي  /دار اليكػػر
/ب ػ ػػريرت – لبن ػ ػػاف؛ رأخرج ػ ػ ػ اب ػ ػػ .أيب عاصػ ػ ػػم حل :كت ػ ػػاب ال ػ ػػنة ٔ ٕٜ/رق ػ ػػم (ٗ٘) الكت ػ ػػاب فع ػ ػ ػ  ( :ػ ػػالؿ اجلن ػ ػ ػػة حل ي ػ ػ ػريف ال ػ ػػنة) بقلػ ػ ػػم:
زلهػػد ساصػػر الػػدي .األلبػػاين /ادلكتػػُ اإلسػػالفي /بػػريرت – ردفشػػق /طٔٔٗٓٓ /هػػ؛ رأخرجػ أبػػو عبػػد هللا ادلػػررزي حل :ال ػػنة ص  ٕٚ-ٕٙرقػػم
()ٜٙا (ٓ)ٚ؛ راحلاكم حل :ادل تدرؾ ٜٔٙ-ٜ٘/ا رقاؿ احلاكم( :ه ا حديث صحيح لي ل علػة) ررا قػ الػ هيب؛ رأخرجػ أبػو سعػيم األصػبهاين
حل :حليػػة األرليػػا ٕٕ٘ٔ-ٕٕٓ/ا رحل ٓٔٔٔ٘-ٔٔٗ/؛ دار الكتػػُ العلهيػػة /بػػريرت -لبنػػاف/طٜٔٔٗٓ /ه ػػ=ٜٔٛٛـ؛ رأخرج ػ البيهقػػي حل
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ىانعمم ايٓ ،  ،باذتث عًا ٢ايتُطاو بطآت٘ ،باٌ ذّ َأ ٜاىلى حدٜها٘
انكىيتٜهتـ
بدونةٚمل
َترزعًا باالعتُاد عًَ ٢ا جا ٤ب٘ ايكسإٓ ؾكط.
أخسج ابٔ َاج٘ ،بطٓد ٙإ املكداّ بٔ َعد ٟنسب ايهٓد ٟزض ٞاهلل عٓا٘ إٔ
زض ٍٛاهلل  قاٍٜٛ(( :غو ايسجٌ َته٦اً عً ٢أزٜهت٘ عتاد أادٜث َأ حادٜهٞ
ؾٝك :ٍٛبٓٓٝا ٚبٝآهِ نتااب اهلل عاص ٚجاٌ ،ؾُاا ٚجادْا ؾٝا٘ َأ حاالٍ اضاتخًًٓا،ٙ
َٚااا ٚجاادْا ؾٝاا٘ َاأ حااساّ حسَٓااا .)25(ٙأال ٚإٕ َااا حااسّ زضاا ٍٛاهلل َ هاٌ َااا حااسّ
اهلل)) (.)27()26
ٚصخذ ايػاٝخ األيبااْ ،ٞحادٜث املكاداّ بأ َعاد ٟناسب ،ايار ٟأخسجا٘ ابأ
َاج٘ يف ضٓٓ٘ٚ ،قاٍ( :اذتدٜث صخٝذ) (.)28
(( دٍ حاادٜث (املكااداّ) عًااَ ٢عج ااص ٠يًاآ ،  ،ؾكااد ثٗااست ؾ٦اا ١يف ايكاادِٜ
ٚاذتدٜث ٚغسضِٗ ٖدّ ْ،ـ ايد ٜٔأ ٚإٕ غ٦ر ؾكاٌ :تكاٜٛض اياد ٜٔنًا٘ ،ألْا٘
إذا أًُٖر األحادٜث ٚايطٓٔ ؾطٝؤد ٟذيو – ٚال ز – ٜإ اضاتعجاّ ناهري َأ

ال ن .الك ٓٔ ٔٔٗ/كتاب (آداب القا ػي)؛ رالبدػوي حل :شػرح ال ػنة ٔ ٕٓ٘/رقػم (ٕٓٔ) رقػاؿ البدػوي (هػ ا حػديث ح ػ).ا الكتػاب:
حقق رخرج أحاديث  :شعيُ األرس رط -رزلهد زهري الشاريش  /ادلكتُ اإلسالفي /بريرت – ردفشق /طٕٖٔٗٓ/هػ=ٖٜٔٛـ.

(ٕ٘) حدث فا نبأ ب النيب ا رظهر ف .ينكر حجية ال نة النبويةا بل ف .ينكر كوف الرسوؿ قاؿ شيئاً شرعياً ري القرآفا رت حوؿ رت قوة إت باهلل.
( )ٕٙسن .اب .فاج ٔ( ٙ/ادلقدفة) باب ( عظيم حديث رسوؿ هللا  )...رقم (ٕٔ).

( )ٕٚاحلػػديث :أخرجػ أدػػد بػػ .حنبػػل حل :ادل ػػند ٖٕٗٔ/؛ رالػػدارفي حل :سػػنن ٔ(ٖٔ٘/ادلقدفػػة) بػػاب (ال ػػنة قا ػػية علػػى كتػػاب هللا) رقػػم ()٘ٛٙ؛
رالرتف ي حل :سنن ٘ ٖٚ/كتاب (العلم) باب (فا هنى عن أف يقاؿ عند حديث النيب  )رقم (ٗ)ٕٙٙا رقاؿ أبو عي ى( :ه ا حديث ح .
ريػػُ فػػ .ه ػ ا الوجػ )؛ رأخرج ػ أبػػو عبػػد هللا ادلػػررزي حل :ال ػػنة صٔ ٚرقػػم (ٕ٘ٗ)؛ رالػػدار قد ػ حل :سػػنن ٘ ٘ٔٙ/رقػػم ( )ٗٚٙٚالكتػػاب:
مقيق ر ػب ر عليػق :شػعيُ األرسػ رطا رح ػ .عبػد ادلػنعم شػليبا رسػعيد اللحػاـ /ف س ػة الرسػالة /بػريرت –لبنػاف /طٕٔٔٗٗ /هػػ=ٕٗٓٓـ؛
رأخرج الد اين حل :ادلعجم الكبري ٕٓ ٕٚ٘-ٕٚٗ/رقم ( )ٜٙٗالكتػاب :مقيػق دػدي عبػد اايػد ال ػليي /فدبعػة الزهػرا احلديثػة  /العػراؽ –
ادلوصػػل /طٕٔٗٓٙ /هػ ػ ٜٔٛٙـا رأخرج ػ ك ػ لد الد ػ اين حل :ف ػػند الشػػافي ٖ ٖٔٛ-ٖٔٚ/رقػػم ( )ٜٔٗٛالكتػػاب :مقيػػق :دػػدي عبػػد
اايد ال ليي /ف س ة الرسالة /بريرت –لبناف/-طٔٔٗٔٙ/هػ=ٜٜٔٙـا رأخرج احلػاكم حل :ادل ػتدرؾ ٜٔٔٓ/ا رالبيقهػي حل :ال ػن .الكػ
 ٚٙ/ٚكتاب (النكاح)ا رحل  ٖٖٕ-ٖٖٔ/ٜكتاب (السحايا) .كلهػم أخرجػو ا بأسػاسيدهم إىل ادلقػداـ بػ .فعػدي كػرب قػاؿ :حػرـ رسػوؿ هللا 
أشيا يوـ خي ا فنها احلهار األهلي مث قاؿ :يوشد  ...احلديث بألياظ فتقاربة.

( )ٕٛصحيح سن .اب .فاج ٔ ٕٔ/رقم (ٕٔ)؛ أليف :زلهد ساصر الدي .األلباين /فكتبة ادلعارؼ  /الرياض /ال عودية /طٔٔٗٔٚ/هػ= ٜٜٔٚـ.
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األَٚ ١عدّ َعسؾ ١املساد َٓ٘ٚ ،إذا أًُٖار األحادٜاث ٚاضاتعجِ ايكاسإٓ
عً٢
ىانعمم
ايكسإٓانكىيت
بدونة
ؾكٌ :عً ٢اةضالّ ايعَؿَا.)29( ))!٤
ٚقد أمجمن اي،اخاب ١زضاٛإ اهلل تعاا عًا ،ِٗٝعًا ٢حجٝا ١اذتادٜث ايٓباٟٛ
ٚٚجٛب ايعٌُ ب٘ ٚن،َ ْ٘ٛدزاً يًتػاسٜمن بعاد ايكاسإٓ ايهاسٚ ،ِٜناإ أحادِٖ إذا
ضاا ٌ٦عاأ ايػاا ،٤ٞؾااإٕ نااإ يف نتاااب اهلل قاااٍ باا٘ٚ ،إٕ مل ظتاادٚ ٙنااإ يف ضاآ١
زض ٍٛاهلل  قاٍ ب٘ ،ؾإٕ مل ظتدٚ ٙنإ عٔ أب ٞبهس أ ٚعُس أ ٚعهُإ أ ٚعً ٞقاٍ
ب٘ ،ؾإٕ مل ظتد ٙاجتٗد زأ ٜ٘يف حدٚد ايكسإٓ ٚايطٓاٚ ١أصٛهلُا (.)31()30
ٚقد تًكر األَا ١اذتادٜث ايٓباَ ٟٛأ بعاد اي،اخاب ١إ َٜٓٛاا ٖارا باايكبٍٛ
ٚايسضا.
قاٍ اةَاّ ايػاؾع( :ٞأمجامن ايٓااع عًا ٢إٔ َأ اضاتباْر يا٘ ضآ ١عأ زضاٍٛ
اهلل  ، مل ٜهٔ ي٘ إٔ ٜدعٗا يك ٍٛأحد َٔ ايٓاع) (.)32
ٚقاٍ اةَاّ ايػٛناْ ( :ٞإٕ بٛت حج ١ٝايطٓ ١املطٗسٚ ٠اضتكالهلا بتػاسٜمن
األحهاّ ضسٚز ١ٜدٚ ،١ٜٝٓال غتايـ يف ذيو إال َٔ الحا ي٘ يف د ٜٔاةضالّ) (.)33
ٚقاٍ ايعالَا ١ايدنتٛز :عبد ايػحل عبد ارتاايل( :مل صتاد إَاَاًا َأ األُ٥اا١
اجملتٗ ااد ،ٜٔيف قًبا اا٘ ذزَ ٠ا اأ اةح ااإ ٚغا ااَ ٤ٞا اأ ايٓٝ،خا ااٚ ١اةخا ااالصٜٓ ،ها ااس
ايتُطااو بايطٓ ااَ ١اأ حٝااث ٖاا ٞضاآٚ ،١االحتجاااج بٗااا ٚايعُااٌ وكتطاااٖا ،بااٌ
ايعهظ َٔ ذيو :ال صتد إال َتُطهًا بٗاَٗ ،تدًٜا بٗدٜٗا ،حا اً غاري ٙعًا ٢ايعُاٌ
( )ٕٜد ػػاع عػػ .ال ػػنة ررد شػػب ادل تشػرق رالكتػػاب ادلعاصػري .ص٘ٔ؛ للػػدكتور :زلهػػد زلهػػد أيب شػػهبة  /فكتبػػة ابػػ .القػػيم /ادلدينػػة ادلنػػورة – ال ػػعودية
/طٜٔٔٗٓ /هػ=ٜٜٔٛـ.

(ٖٓ) ينظػػر :سىػػُ الرايػػة حل أحاديػػث اذلدايػػة ٗٙٗ-ٖٙ/؛ للزيلعػػي /اال ػ العلهػػي /القػػاهرة – فىػػر /طٖٔٔ٘ٚ /ه ػ =ٜٖٔٛـ؛ رينظػػر :د ػػاع عػػ.
ال نػة ...ص ٘ٔ.ٔٙ-

(ٖٔ) ينظػػر :األحاديػػث راآلثػػار الػػو ػػدلل علػػى اجتهػػاد الىػػحابة حل حيػػاة النػػيب ا ربعػػد ر ا ػ حل :ال ػػن .الك ػ

للبيهقػػي ٓٔ ٔٔٙ-ٔٔٗ/كتػػاب

(آداب القا ي).

(ٕٖ) إعالـ ادلوقع ع .رب العادل ٕٕٖٛ/ا تب .القيم اجلوزية /مقيق :عبد الرد .الوكيل /فدبعػة ادلدين /القاهرة – فىر.

(ٖٖ) إرشاد اليحوؿ إىل مقيق احلق فػ .علػم األصػوؿ صٜٙ؛ للشػوكاين /مقيػق :أيب فىػعُ زلهػد سػعيد البَػ ْدري /ف س ػة الكتػُ الثقا يػة /بػريرت –
لبناف/طٕٖٔٗٔ/هػ=ٖٜٜٔـ.

مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

191

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعمما٘ َاأ شتايؿتٗااا ،ستتج ااً يٓؿطاا٘ ٚعًاا ٢غااري ٙبٗااا َٓهااساً عًٝاا٘ إٕ
انكىيتارزاً يا
بدونةستا
بٗااا،
خايؿٗااا أ ٚتٗااا ٕٚبػا ْٗاَ ،عتا ًا هلااا َهًُاا ١يًهتاااب غازحاا ١ياا٘ ،زاجعااً عاأ زأٜاا٘
اير ٟذٖ إي ٘ٝباجتٗاد ٙيف نتاب أ ٚغري َٔ ٙاألديا ١إذا َاا ثٗااس يا٘ حادٜث صاذ
عٓدٚ ،ٙاعت يف ْ س.)34()ٙ
ٚنريو ت ٗس َٓصيا ١اذتدٜث ايٓب َٔ ٟٛحٝث بٝاْ٘ يألحهاّ ايو اغاتٌُ
عًٗٝااا ايكااسإٓ ،ؾٗااَ ٛؿطااس جملًُ اا٘ٚ ،شت ،ا

يعاَااَ٘ ٚ،كٝااد ملطًكااَ٘ٛٚ ،ضااذ

ملبُٗااَ٘ٚ ،ؤنااد َٚكااسز حهُ ااً ج اا ٤يف ايكااسإَٓٓٚ ،ػاا ٧حهُااا جدٜاادًا ضااهر عٓاا٘
ايكسإٓٚ ،بػري ذيو ٜه ٕٛايكسإٓ ْاق،اً.
ٖٚاار ٙاةٜطاااحات قااد تٓاٚيتٗااا نت ا اذتاادٜثٚ ،ايتؿطااريٚ ،ايؿك اا٘ بايػااسل
ٚايتؿ.)35(ٌٝ،
ٚقااد أبااسش اةَاااّ ايطااٛٝطَٓ ٞصي اا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛبكٛياا٘ٚ (( :اذتاصااٌ إٔ
َعٓ اا ٢احت ٝاااج ايك ااسإٓ إ ايطٓا اا ١أْٗا اا َب ٓٝاا ١ي اا٘ َٚؿً،ا اا ١جملُالت اا٘  ،ألٕ ؾ ٝاا٘
يٛجاشت٘ نٓاٛشاً حتتااج إ َأ ٜعاسف خؿاٜاا خباٜاٖاا ؾ ٝشٖااٚ ،ذياو ٖا ٛاملٓاصٍ
عًٝاا٘ ٖٚ ، ااَ ٛعٓاا ٢ناا ٕٛايطٓ اا ١قاضاا ١ٝعًٝاا٘ ٚيااٝظ ايكااسإٓ َب ٓٝاًا يًطاآٚ ،١ال
قاضٝاً عًٗٝا ألْٗا ب ١ٓٝبٓؿطٗاٚ ،إذ مل ت ٌ،إ حد ايكسإٓ يف اةعجاااش ٚاةظتاااش
ألْٗ ااا غ ااسل ي اا٘ٚ ،غا ا ٕ ايػ ااسل إٔ ٜه اا ٕٛأٚض ااذ ٚأب ااني ٚأبط ااط َ اأ املػ ااسٚلٚ ،اهلل
أعًااِ))( ْٚ .)36ااسًا هلاار ٙاملٓصياا ١ايااو ح اا ٞبٗااا اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛعهااـ اي،ااخاب،١
ٚنباااز ايتااابعني عًاا ٢حؿ اا٘ يف اي،اادٚزٚ ،نتابتاا٘ يف اي،ااخـ ،ؾ ا دٖ ٣اارا إ
حؿااا األحادٜااث ايٓبٜٛاا ١طًٝاا ١ايكااسٕ األ ٍٚاهلجااسٚ ،ٟضاااعد ذيااو عًاا ٢تاادٜٔٚ
األحادٜث ايٓب ١ٜٛتدًٜٓٚا زنٝاًٚ ،تٝٓ،ؿٗا يف بدا ١ٜايكسٕ ايهاْ ٞاهلجسٚ ٟبعد.ٙ

(ٖٗ) حجية ال نة ص ٖٔٗ؛ للدكتور عبد الد عبد اخلالق /دار القرآف الكرمي /بريرت -لبناف/طٔٔٗٓٚ /هػ=ٜٔٛٙـ.

(ٖ٘) ينظر على سبيل ادلثاؿ :فيتاح اجلنػة حل اتحتجاج بال نة ص ٖٓ-ٕٚ؛ لل يوطي /دراسة رمقيق :فىديى عبد القادر عدا /دار الكتُ العلهيػػة
 /بريرت – لبناف/-طٔٔٗٓٚ /هػ = ٜٔٛٚـ؛ رينظر :حجيػة ال نة صٜ٘ٗٚ-ٜٗا ص٘ٔ٘.٘ٔٚ-

( )ٖٙفيتاح اجلنة حل اتحتجاج بال نة صٓ.ٙ
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د /محمد عهي أحمد انكبسي
بدونة انكىيتىانعمم

( اان

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

اافصل ااث ين
عن كر بهة احلديث اانبوي)

اختًااـ اي،ااخابٚ ١ايتااابع ،ٕٛيف نتاباا ١حاادٜث زضاا ٍٛاهلل  ، ؾاارٖ ق ااّٛ
َِٓٗ إ إٔ ذيو

تٓمن غري جا٥صٚ ،ذٖ آخس ٕٚإ إٔ ذيو جا٥ص غري

تٓمن.

 ٚأ ذٖا إ عادّ جااٛاش ذياو َأ اي،اخاب :١شٜااد بأ ابارٚ ،عباد اهلل باأ
عباعٚ ،عبد اهلل بٔ عُاسٚ ،عباد اهلل بأ َطاعٛدٚ ،أبا ٛضاعٝد ارتادزٚ ،ٟأباَٛ ٛضا٢
األغعسٚ ،ٟأبٖ ٛسٜس ٠ايُٝاْ ٞايدٚض ،ٞزض ٞاهلل عِٓٗ(.)37
َٚاأ ايتااابعني( :)38إبااساٖ ِٝباأ ٜصٜااد ايٓ عااٚ ،ٞضااًُٝإ باأ َٗااسإ األعُااؼ،
ٚعَبْٝد٠م بأ عُاس ٚايط ا أًَُاْٚ ،ٞعًكُاا ١بأ قاٝظ ايٓ عاٚ ،ٞايكاضاِ بأ ستُاد بأ
أباا ٞبهااس اي،اادٜلٚ ،ستُااد باأ ضااري ٜٔايب،ااسٚ ،ٟأباا ٛايعايٝاا :١زنؾَ ْٝاامن باأ َ ْٗااسإ
ايسٜاح.)39(ٞ
ٚهلِ يف اَتٓاعِٗ عٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب ٟٛدي َٔ ٌٝايٓكٌٚ ،دي َٔ ٌٝايعكٌ.
أَا ايدي ٌٝايٓكً ،ٞتاتُهاٌ أديت٘ ،يف ال َ ١باحث ،نا ت:ٞ

( )ٖٚينظ ػ ػػر :قيي ػ ػػد العل ػ ػػم صٖٓٗ٘-ا للخدي ػ ػػُ البد ػ ػػدادي /فراجعػ ػ ػػة رمقي ػ ػػق :أيب عب ػ ػػد هللا الع ػ ػػافلي ال ػ ػػليي /ادلكتب ػ ػػة العىػ ػ ػرية /ب ػ ػػريرت -ص ػ ػػيدا
/طٕٕٔٔٗ/هػ=ٕٔٓٓـ.
( ) ٖٛه ت ف .أشهر أئهة التابع ا ال ي .حازرا لد أئهة اجلرحا رالتعديل :الثقةا راحليظ راإل قافا رعنػد إيػراد أحػد فػنهم حل سػند أي حػديث أر أثػر
حل ه ا اليىلا راليىل الل ي .بعد أكتيي بتعريي بالقوؿ ي  :ثقة فشهػور.
( )ٖٜينظػػر :قييػػد العلػػم صٜٗ-ٗٙا رجػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل ٕٔٚٚ/ا صٕٜٕٗ-ٕٛ؛ للحػػا ظ :ابػػ .عبػػد الػ األسدل ػػي /مقيػػق :أيب األشػػباؿ
الزهريي/دار اب .اجلوزي /ال عودية/طٔٔٗٔٗ/هػ=ٜٜٗٔـ.
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي
ىانعمم
املبحث انكىيت
بدونة
نهي النيب  عن كتابة حديثه
األول :

اضااتدٍ املاااْع ٕٛيهتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛأاادٜث أباا ٞضااعٝد ارتاادز ،ٟاياارٟ
أخسج٘ َطًِ بكٛيا٘ :حاد ٓا ٖاداب بأ خاياد األشد ،)40(ٟحاد ٓا ُٖااّ( ،)41عأ شٜاد
اب اأ أض ااًِ( ،)42ع اأ عط ااا ٤ب اأ ٜط اااز( ،)43ع اأ أب اا ٞض ااعٝد ارت اادز ٟإٔ زض اا ٍٛاهلل 
قاٍ((:ال تهتبٛا عحل َٔٚ ،نت عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخ٘ٚ ،حد ٛا عاحل ٚال حاسج،
 َٔٚنرب عًَ ّٞتعُداً ،ؾًٝتبٛأ َكعد َٔ ٙايٓاز)) (.)44
ٜٚؤٜااد صااخ ١حاادٜث أباا ٞضااعٝد ارتاادز ،ٟعٓااد َطااًَِ ،ااا أخسجاا٘ اياادازَٞ
بطٓد زجاي٘ كات ،قاٍ :أخ ْا أبَ ٛعُس( ،)45عٔ ضؿٝإ بٔ عٓٝٝا ،)46(١قااٍ حاد ٓا
شٜد بٔ أضًِ ،عٔ عطا ٤بٔ ٜطااز ،عأ أبا ٞضاعٝد ارتادز(( :ٟأْٗاِ اضات ذْٛا ايآ،
 ، يف إٔ ٜهتبٛا عٓ٘ ؾًِ  ٜذٕ هلِ)) (.)47
ٚقااد تااابمن ضااؿٝإ باأ عٓٝٝااُٖ ،١اااّ باأ عتٝاا ٢يف ايسٚاٜاا ١عاأ :شٜااد باأ أضااًِ،
ٖٚر ٙاملتابعا ،١تديٌ عً ٢تكٚ ١ٜٛصخا ١حدٜث أبا ٞضاعٝد ارتادز ٟعٓاد َطاًِ ،يف
ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ

(ٓٗ) ((أبو خالد :ه ْدبة ب .خالد البىريا ريقاؿ :هدابا قاؿ ي اب .حجر( :ثقة عابد يرد الن ائي بتليين )))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٖٙ/
قاؿ ال هيب( :هنا ت يقبل سػعيف أيب عبػد الػرد .الن ػائيا رهػ ا ابػ .عػدي الػ ي أخػ علػم ه ْدبػةا يىػرح بأسػ ت يعػرؼ لػ فػا ينكػرا رهػ ا ابػ .فعػ
فل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد احلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ ييى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح بأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ثق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوحل هدب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنة ٖٕ٘هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ)؛ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كرة احلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ ٕٗٙ٘/ا لل هيب /ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحيح:
عبد الرد .ادلعلهي /دار إحيا الرتاث العريب /بريرت – لبناف.
(ٔٗ) ((أبػ ػ ػ ػ ػػو عبػ ػ ػ ػ ػػد هللا :مهػ ػ ػ ػ ػػاـ بػ ػ ػ ػ ػػ .ػ ػ ػ ػ ػػن البىػ ػ ػ ػ ػػريا اإلفػ ػ ػ ػ ػػاـ احلج ػ ػ ػ ػ ػػة احلػ ػ ػ ػ ػػا ظا رثقػ ػ ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػ ػػري راحػ ػ ػ ػ ػػد ركػ ػ ػ ػ ػػاف فػ ػ ػ ػ ػػ .أركػ ػ ػ ػ ػػاف احلػ ػ ػ ػ ػػديث بالبىػ ػ ػ ػ ػػرة
(ت ٗٔٙهػ))) .ادلىدر ال ابق ٕٔٓٔ/

))

(ٕٗ) ((أبو عبد هللا :زيد ب .أسلم ادلدينا ثقة عامل ركاف يرسل (ت ٖٔٙهػ)  .قريُ الته يُ ٔ.ٖٕٙ/

(ٖٗ) (( أبو زلهد :عدا ب .ي ار اذلال ادلدين القا يا ثقة كثري احلديث (ت ٖٓٔهػ))) .طبقات احلياظ ص ٗٗ رمجػة رقم ( )ٚٛلل يوطي /مقيػق:
الدكتور علي زلهد عهر /فكتبة الثقا ة الدينية /فىر -القاهرة ٔٗٔٚ/هػ=ٜٜٔٙـ.

(ٗٗ) صحيح ف لم ٗ ٕٕٜٜ-ٕٕٜٛ/كتاب( :الزهد رالرقائق) باب( :التثبت حل احلديث رحكم كتابة العلم) رقم (ٖٗٓٓ).
(٘ٗ) ((عبد هللا ب .عهرر ادلقعدا ثقة ثبت رفي بالقدر (ت ٕٕٗهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.٘ٔٚ/

(" )ٗٙأبو زلهد :سيياف ب .عيينة الكوحلا ثقةا ثبتا حا ظ إفاـ (ت ٜٔٛهػ)" .الكاشف ٖٔٓٔ/؛ للحا ظ :ال هيب /دار الكتُ العلهيػة  /بػريرت
– لبناف /طٖٔٔٗٓ /هػ= ٖٜٔٛـ.

( )ٗٚسن .الدارفي ٔ(ٖٔٔ/ادلقدفػة) باب( :ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (ٔ٘ٗ).
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ايػٝخ :األيباْ ،ٞحدٜث أب ٞضعٝد ارتادز ٟايار ٟأخسجاا٘ ايىلَارٟ
ٚصخذ
ىانعمم
بدونة انكىيت
يف ضٓٓ٘ٚ ،قاٍ( :اذتدٜث صخٝذ) (.)48
ٚحدٜث أب ٞضعٝد ارتدز ٟعٓد ايىلَر ٟضعٝـ ،يطعـ ضاؿٝإ بأ ٚنٝامن
ابٔ ادتسال (ت ٖ247ا) ألٕ ايىلَر ٟعٓد إخساج٘ ذتدٜث أب ٞضعٝد ارتدز ٟقااٍ:
حد ٓا ضؿٝإ بٔ ٚنٝمن ِ ،ذنس بك ١ٝزجااٍ ضآد اذتادٜث ضتا ٛزجااٍ ايادازَ،ٞ
ٚأخسج حادٜث أبا ٞضاعٝد ارتادز ٟبًؿا((:أضاتاذْا ايآ  ،يف ايهتابا ١ؾًاِ ٜا ذٕ
يٓا))(.)50()49
ٚضؿٝإ بٔ ٚنٝمن غاٝخ ايىلَار ،ٟقااٍ عٓا٘ اذتااؾا ايارٖ( :،ضاعٝـ) (،)51
ٚقاٍ ؾ ٘ٝاذتاؾا ابٔ حجس( :صادٚقاً إال أْا٘ ابتًا ٢بٛزاقا٘ ،ؾ دخاٌ عًٝا٘ َاا ياٝظ
َٔ حدٜه٘ ،ؾَٓن،ذ ؾًِ ٜكبٌ ؾطكط حدٜه٘) (.)52
ٜٚب اادٚ ٚاهلل أعً ااِ إٔ ت ،ااخٝذ األيب اااْ ٞذت اادٜث أب اا ٞض ااعٝد ارت اادز ٟعٓ ااد
ايىلَاار ،ٟزاجاامن يف ْ ااس ٙيٛجااٛد أصااٌ صااخٝذ يااٖ٘ٚ ،اا ٛاذتاادٜث املتكاادّ اياارٟ
أخسج٘ َطًِ يف صخٝخ٘ وعٓا ٙعٔ اي،خابْ ٞؿط٘ أب ٞضعٝد ارتدز.ٟ
أقا :ٍٛايٛ،اب يف دزجا ١حادٜث أبا ٞضاعٝد ارتادز ٟعٓاد ايىلَار ٟأْا٘ حطأ
يػااري ،ٙملتابعاا ١أبااَ ٞعُااس ،يطااؿٝإ باأ ٚنٝاامن ،يف ايسٚاٜاا ١عاأ ضااؿٝإ باأ عٓٝٝاا،١

( )ٗٛصػػحيح سػػن .الرتفػ ي ٕ ٖٖٜ/حػػديث رقػػم ()ٕٔٗٚا ػػأليف :زلهػػد ساصػػر الػػدي .األلبػػاين /إشػراؼ :زهػػري الشػػاريش /فكتبػػة الرتبيػػة العػػريب لػػدرؿ
اخلليف/طٔٔٗٓٛ /هػ=ٜٔٛٛـ.

( )ٜٗسن .الرتف ي ٘ ٖٛ-ٖٚ/كتاب( :العلم) باب( :فا جا حل كراهية كتابة العلم) رقم.)ٕٙٙ٘( :

(ٓ٘) احلديث :أخرجػ الرافهرفػزي حل :اثػدث الياصػل بػ الػراري رالػواعي ص ٖٜٚرقػم (ٕ )ٖٙالكتػاب :مقيػق الػدكتور :زلهػد عجػاج اخلديػُ /دار
اليكر  /بريرت  -لبنػاف /طٖٜٔٔٔ /هػػ=ٜٔٔٚـا رأخرجػ ا ابػ .عػدي حل :الكافػل حل ػعيا الرجػاؿ ٗ ٕٚٔ/رمجػػة رقػم (٘ٓٔٔ)ا راخلديػُ
البددادي حل :قييد العلم ص ٕٖ ٖٖ-رقم)ٔٓ( :ا (ٔٔ)ا (ٕٔ)؛ رالقا ػي عيػاض حل :اإلدلػاع إىل فعر ػة أصػوؿ الررايػة ر قييػد ال ػهاع صٔٗٛ
ٜٔٗ؛ الكتاب :مقيق :ال يد أدد صقر  /دار الرتاث -القاهرة – فىر  /رادلكتبة العتيقة – وس ٖٜٔٛ /هػ=ٜٓٔٚـ.كلهم أخرجو  :ف .طريق عيية إىل أيب سعيد اخلدري...ا بألياظ فتقاربة.

(ٔ٘) الكاشف ٔ.ٖٓٔ/

(ٕ٘) قريُ الته يُ ٔ.ٖٕٚ/
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ىانعممادازَ ٞيف ضاآٓ٘ٚ ،قااد تكاادّ ذنسٖااا ،ؾٝتكاا ٣ٛاذتاادٜث َاأ ايطااعـ
انكىيتٖااا ايا
بدونة زٚا
نُااا
إ  :دزجا ١اذتطٔ يػري.ٙ
ٚقااد ٚزدت أحادٜااث أخااسَ ٣سؾٛع اا ١إ اياآ ،  ،تٓٗاا ٢عاأ نتاباا ١حدٜهاا٘
ٖٚاا ٞحاادٜث :شٜااد باأ اباارٚ ،اباأ عباااعٚ ،اباأ عُااسٚ ،أبااٖ ٞسٜااسٚ ٠مجٝاامن ٖاارٙ
ال يألحاد ٜااث اي ااو ٚزدت ع اأ اي اآ  ،يف ايٓٗ اا ٞع اأ
األحاد ٜااث ض ااعٝؿٚ ،١إنُ ااا ً
نتاب ١حدٜه٘ أز َٔ ٣األُٖٝا ١إٔ أذنسٖاٚ ،أبني ٚج٘ ضعؿٗاَٚ ،د ٣تكٜٛتٗا.،
حدٜث شٜد بأ ابار  :أخاسج أبا ٛداٚد بطآد ٙإ  :املطًا بأ عباد اهلل بأ حَ ْٓطَا ْ،
قاٍ :دخٌ شٜد بٔ ابر عًَ ٢عا ،١ٜٚؾط ي٘ عٔ حادٜث ،ؾا َس إْطااْاً ٜهتبا٘ ،ؾكااٍ
(.)54()53

شٜد((:إٕ زض ٍٛاهلل  أَسْا إٔ ال ْهت غً٦ٝا َٔ حدٜه٘ ،ؾُخا))ٙ

ٚجا٘ ضعـ اذتدٜث :االْكطاع بني املطً بٔ عبد اهللٚ ،شٜد بٔ ابر.
قاٍ عبد ايسمحٔ بٔ أب ٞحا ايساش( :ٟنعر أبٜ ٞك :ٍٛاملطً بٔ عبداهلل
بٔ حٓط  ،عاَ ١حدٜه٘ َسضٌٚ ،مل ٜدزى أحداً َٔ أصخاب ايٓ  ،إال ضٌٗ بٔ
ضعدٚ ،أْطاٚ ،ضًُ ١بٔ األنٛع َٚأ ناإ قسٜباا َآِٗٚ ،مل ٜطاُمن َأ جاابسٚ ،ال
َٔ شٜد بٔ ابرٚ ،ال َٔ عُسإ بٔ ح،ني) (.)55
ٚقاٍ اذتاؾا ابٔ حجس يف املطً ( :صدٚم نهري اةزضاٍ ٚايتديٝظ) (.)56
ؾاالْكطاااع(ٖ :)57اا ٛضااب ضااعـ اذتاادٜثٚ ،يااٝظ اةزضاااٍ ضااب ضااعؿ٘ ،ألٕ
املطً مل ٜطُمن َٔ شٜد بٔ ابر ٖٚرا اْكطاع.
(ٖ٘) سن .أيب دارد ٖ ٖٔٛ-ٖٔٚ/كتاب (العلم) باب ( حل كتاب العلم) رقم.)ٖٙٗٚ( :

(ٗ٘) احلػػديث :أخرجػ أدػػد بػػ .حنبػػل حل :ادل ػػند ٕ٘ٔٛ/ا راخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم صٖ٘ رقػػم ()ٔٙا رابػػ .عبػػد الػ حل :جػػافع بيػػاف
العلػم ر سػل ٔ ٕٚٔ/رقػم ()ٖٖٙا رالقا ػي عيػػاض حل :اإلدلػاع إىل فعر ػة أصػوؿ الررايػة ر قييػػد ال ػهاع ص .ٔٗٛكلهػم أخرجػو بأسػػاسيدهم إىل:
ادلدلُ ب .عبد هللاا قاؿ :دخل زيد ب .ثابت على فعارية . .رذكررا احلديث ضلو .
(٘٘) كتػػاب ادلراسػػيل صٕٓٔ رقػػم (٘)ٛٛ؛ تبػػ .أيب حػػاًب ال ػرازي /عنايػػة :شػػكر هللا بػػ .سعهػػة هللا قوجػػاين  /ف س ػػة الرسػػالة  /بػػريرت -لبنػػاف/طٔ/
ٕٓٗٔهػ=ٕٜٔٛـ.
( )٘ٙقريُ الته يُ ٕ.ٜٔٛ/
( ) ٘ٚربعض اثػدث رأكثػر اليقهػا يعػ رف عػ .اتسقدػاع باإلرسػاؿا رالىػواب :فػا ذهػُ إليػ مجهػور أئهػة احلػديث أف ادلنقدػع ػري ادلرسػلا ألف ادلرسػل
سلىوص بالتابعيا رأكثر فا يوصف باإلرساؿ ف .حيث اتستعهاؿا رراية التابعي :ع .النيب  .ينظر :اخلالصػة حل أصػوؿ احلػديث صٗ.ٙ٘-ٙ
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شٜد بٔ ابرٚ ،إٕ نإ ضعٝؿ ًا بطب اْكطاع ضٓد ،ٙيهٓ٘ ٜتك ٣ٛإ
ٚحدٜث
ىانعمم
بدونة انكىيت
دزجا ١اذتطٔ يػريٚ ،ٙذيو يٛجٛد غااٖد يا٘ ،صاخٝذ ٜتكا ٣ٛباٖ٘ٚ ،ا ٛحادٜث أباٞ
ضااعٝد ارتاادز ٟاملتكاادّ ،اياار ٟأخسجاا٘ َطااًِ يف صااخٝخ٘ بًؿااا((:ال تهبااٛا عااحل،
 َٔٚنت عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخا٘ٚ،))...أخسج٘ ايدازَ ٞيف ضآٓ٘ بًؿا((:أْٗاِ
اضت ذْٛا ايٓ  ،يف إٔ ٜهتبٛا عٓ٘ ؾًِ  ٜذٕ هلِ)).
حدٜث ابٔ عباع ٚابٔ عُس :أخسج ايط اْ ٞبطٓد ٙإ  :غٝبإ بٔ ؾاس .)58( ٚقااٍ:
حااد ٓا عٝطاا ٢باأ َ ُٝاا ،ٕٛعاأ ستُااد باأ نعاا ايكسثاا ،)59(ٞعاأ اباأ عب اااع،
ٚعٔ( )60شٜد بٔ أضًِ ،عٔ اب ا اأ عُس ،قاال :خ ااسج زض ٍٛاهلل َ عٛ،با زأض٘ ؾَسَقا َٞ
دزجااا ت امل اآ  ،ؾكا اااٍَ((:ا ٖاار ٙايهت ا ايااو بًػااحل أْهااِ تهتبْٗٛااا؟ أنتاااب َاامن
ال ؾال ٜاىلى يف ٚزقاٚ ،١ال
نتاب اهلل ٜٛغو إٔ ٜػط اهلل يهتاب٘ ،ؾٝطس ٣عً ٘ٝيً ٝ
يف قً ا َٓاا٘ حسؾ ااً إال ذٖ ا باا٘)) ؾكاااٍ َاأ حطااس اجملًااظ :ؾهٝااـ ٜااا زضاا ٍٛاهلل
باملؤَٓني ٚاملؤَٓات؟ قاٍ َٔ ((:أزاد اهلل ب٘ خرياً أيك ٢يف قًب٘ ال إي٘ إال اهلل)).
ٚقاٍ ايط اْ( :ٞمل ٜسٖ ٚرا اذتدٜث عٔ شٜد بٔ أضًِ إال عٝط ٢بٔ َُٝا،ٕٛ
تؿسد ب٘ غٝبإ)(.)61
اذتاادٜث :ضااعٝـ جااداً ،ألٕ يف ضاآد ،ٙعٝطاا ٢باأ َُٝاا ٕٛايٛاضااطَ ،ٞااىلٚى
اذتدٜث.
قاٍ اهلٝهُ ( :ٞزٚا ٙايط اْ ٞيف األٚضطٚ ،ؾ ٘ٝعٝطا ٢بأ َُٝا ٕٛايٛاضاطٞ
َ ٖٛٚىلٚى اذتدٜثٚ ،قد  ٚك٘ محاد بٔ ضًُ.)62( )١
أفا ادلنقدع (( :الىحيح عند اجلههور :هو ال ي مل يتىل إسناد علػى أي رجػ كػافا سػوا ػرؾ ذكػر الػراري فػ .أرؿ اإلسػناد أر فػ .رسػد أر فػ.
آخر ا إت أف أكثر فا يوصف باتسقدػاع حل اتسػتعهاؿا ررايػة فػ .درف التػابعي عػ .الىػحايب كهالػد عػ .ابػ .عهػر)) ؛ اخلالصػة حل أصػوؿ احلػديث
ص.ٙٙ
( (( )٘ٛأبو زلهد :شيباف ب .ررخ احلَبَديا صدرؽ يهم رفي بالقدر (ت ٕٖٙهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٕٗٗ/
( (( )ٜ٘زلهد ب .كعُا ثقة حجة (ت ٔٓٛهػ)))؛ الكاشف ٖٕٛ/ا ٖ.ٛ
(ٓ )ٙأي ررا ا عي ى ب .فيهوف ع .زيد ب .أسلما ع .عبد هللا ب .عهرا رسند احلديث فدار على عي ى ب .فيهوفا رقد أخرج الدػ اين فػ .طػريق
ع .صحابي ا ع .اب .عباس ف .طريق :عي ىا ع .زلهد ب .كعُ....ا رع .اب .عهر ف .طريق :عي ىا ع .زيد ب .أسلم...
(ٔ )ٙادلعج ػ ػ ػ ػ ػػم األرسػ ػ ػ ػ ػ ػ  ٕ٘٘-ٕ٘ٗ/ٛرق ػ ػ ػ ػ ػم (ٓٔ٘)ٚا للدػ ػ ػ ػ ػ ػ اين  /مقي ػ ػ ػ ػ ػػق :ال ػ ػ ػ ػ ػػدكتور زله ػ ػ ػ ػ ػػود الدح ػ ػ ػ ػ ػػاف /فكتب ػ ػ ػ ػ ػػة ادلع ػ ػ ػ ػ ػػارؼ /ال ػ ػ ػ ػ ػػعودية –
الرياض/طٔٔٗٔ٘/هػ=ٜٜ٘ٔـ.
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ىانعممٜكبٌ تٝ ٛل محاد بٔ ضًُ ،١يعٝط ٢ايٛاضط ،ٞةمجااع أُ٥ا ١ادتاسل
أق :ٍٛال
بدونة انكىيت
عً ٢تطعٝـ عٝطٚ ٢تسى حدٜه١؟.
(( قاااٍ ايب اااز ٟؾٝااَ٘ٓ :هااس اذتاادٜث; ٚقاااٍ اباأ حبااإٜ :ااس ٟٚأحادٜااث نًااٗا
َٛضٛعٚ ;١قاٍ ايؿالعَ :ىلٚى; ٚقااٍ ابأ عاد :ٟعاَاَ ١اا ٜسٜٚا٘ ال ٜتابعا٘ عًٝا٘
أحد; ٚقاٍ ايٓطا :ٞ٥يٝظ بهكٚ .)63())١ضعؿ٘ آخس.ٕٚ
ٚاذتاادٜث :باااق ٞعًاا ٢ضااعؿ٘ٚ ،يهاأ ياا٘ – د ٕٚآخااس َٔ((:ٙأزاد اهلل باا٘ خااريًا
أيك اا ٢يف قًب اا٘ ال إي اا٘ إال اهلل)) -أص ااٌ ص ااخٝذ ،يف ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث
ايٓب ااٜ ،ٟٛعُ ااٌ ب اا٘  ٖٚاا ٛح اادٜث أب اا ٞض ااعٝد ارت اادز ٟاملتكا ادّ أخسج اا٘ َط ااًِ يف
صخٝخ٘ٚ ،ايدازَ ٞيف ضٓٓ٘.
حدٜث أبٖ ٞسٜس :٠أخسج أمحد بطٓد ٙإ  :عبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ ،عٔ أبٝا٘
عٔ عطا ٤بٔ ٜطاز ،عٔ أبٖ ٞسٜس ،٠قاٍ :نٓا قعٛدًا ْهت َا ْطُمن َأ ايآ،  ،
ؾ سج عًٓٝا ؾكاٍَ ((:ا ٖرا تهتبإٛ؟ ؾكًٓااَ :اا ْطاُمن َٓاو ،ؾكااٍ :أنتااب َامن
نتااب اهلل ،ؾكًٓااَ :ااا ْطاُمن؟ ؾكااٍ :انتبااٛا نتااب اهلل أستطاٛا( )64نتاااب اهلل،
أنتاب غري نتاب اهلل؟ أستطٛا نتاب اهلل ٚأخً ))ٙٛ،قاٍ :ؾجُعٓا َاا نتبٓاا
يف صعٝد ٚاحد ِ أحسقٓا ٙبايٓاز ،ؾكًٓا أ ٟزض ٍٛاهلل أْتخاد عٓاو ،قااٍْ( :عاِ
حتد ٛا عاحل ٚال حاسجَٚ ،أ نارب عًاَ ّٞتعُادًا ؾًٝتباٛأ َكعاداً َأ ايٓااز)) قااٍ:
ؾكًٓا ٜا زض ٍٛاهلل أْتخد عٔ بحل إضسا ،ٌٝ٥قاٍْ((:عِ حتد ٛا عأ باحل إضاساٌٝ٥
ٚال حسج( )65ؾإْهِ ال حتد ٛا عِٓٗ بػ ٤ٞإال ٚقد نإ ؾ ِٗٝأعج َٓ٘)) (.)67()66

(ٕ )ٙرلهع الزرائد ٔٔ٘ٓ/ا للهيشي /الكتاب بتحرير احلا ظ  :العراقي راب .حجر /دار الكتاب العريب /بريرت-لبناف /طٕٜٔٙٚ/ـ.
(ٖ )ٙفيزاف اتعتداؿ ٖٖٕٙ/؛ للحا ظ :ال هيب  /مقيق :علي زلهد البجاري /دار ادلعر ة /بريرت – لبناف ٖٕٔٛ/هػ=ٖٜٔٙـ.
(ٗ(( )ٙاثػػض :اللّػ َػا اخل ػػال ب ػػال َر ػػوةا رك ػػل شػػي َخلَ ػ َ ح ػ ت يَش ػػوب ش ػػي ه ػػو َْزل ػػض))؛ كتػػاب الع ػ ٖٔٔٔ/ف ػػاد زل ػػض؛ للخلي ػػل ب ػػ .أد ػػد
اليراهي ػ ػ ػػدي /مقي ػ ػ ػػق :ال ػ ػ ػػدكتور فه ػ ػ ػػدي ادلخزرف ػ ػ ػػيا رال ػ ػ ػػدكتور :إبػ ػ ػ ػراهيم ال ػ ػ ػػافرائي /ف س ػ ػ ػػة األعله ػ ػ ػػي للهدبوع ػ ػ ػػات /ب ػ ػ ػػريرت -لبن ػ ػ ػػاف/طٔ/
ٔٗٓٛهػ=ٜٔٛٛـ.
(٘(( )ٙأي ت يق علػيكم حل احلػديث عػنهما ألسػ كػاف قػدـ فنػ  الزجػر عػ .األخػ عػنهم رالنظػر حل كتػبهما مث حىػل اإلذف حل ذلػدا ركػأف النهػي
رقع قبل استقرار األحكاـ اإلسػالفية رالقواعػد الدينيػة خشػية اليتنػةا مث دلػا زاؿ اثػ رر رقػع اإلذف حل ذلػد دلػا حل مسػاع األخبػار الػو كاسػت حل زفػاهنم
فػ .اتعتبػػار)) .ػػتح البػػاري شػرح صػػحيح البخػػاري  ٘ٚ٘/ٙللحػػا ظ :ابػػ .حجػر الع ػػقالين /ىػػحيح رمقيػػق :زلػُ الػػدي .اخلديػػُ /ػػرقيم :زلهػػد
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اذتدٜث :ألٕ يف ضٓد ،ٙعبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ  ٖٛٚضعٝـ.
ٚج٘
ضعـىانعمم
بدونة انكىيت
قاٍ اهلٝهُ( :ٞزٚا ٙايبصازٚ ،ؾ ٘ٝعبد ايسمحٔ بٔ شٜد بٔ أضًِ  ٖٛٚضعٝـ) (.)68
أقاا :ٍٛعبااد ايااسمحٔ باأ شٜاادٚ ،إٕ نااإ َت،ااؿا بايطااعـ إال أْاا٘ ٜهت ا حدٜهاا٘
ً،ٜٚذ ٜٚتك ٣ٛباملتابعاٚ ،١ايػٛاٖد ،الضُٝا يف ٖر ٙاملٛاضٝمن ايو ٜسٜٗٚا إ أباٞ
ٖسٜسَ ٠سؾٛع ١إ ايٓ ،  ،ألْ٘ غري َتِٗ بايهرب يٝىلى حدٜه٘ ٜٚسد.
قاااٍ اباأ عاادٚ ( :ٟعبااد ايااسمحٔ باأ شٜااد باأ أضااًِ ياا٘ أحادٜااث حطااإٖٚ ،ااٛ
احتًُ٘ ايٓاع ٚصدق٘ بعطِٖٗٛٚ ،

اأ

ٔ ٜهت حدٜه٘) (.)69

ؾاذتدٜث أليؿاثا٘ َتابعااتٚ ،غاٛاٖد ٜتكا ٣ٛبٗاا إ دزجاا ١اذتطأ يػاري ٙأٚزدٖاا
ناألت:ٞ
حدٜث أبٖ ٞسٜسٜ :٠دٍ يف بداٜت٘ عً ٢ايٓٗ ٞعأ نتابا ١اذتادٜث ايٓباٜٚ ،ٟٛآ
نريو عً ٢جٛاش ايتخادٜث عأ ايآٚ ،  ،ايٓٗا ٞعأ تعُاد ايهارب عًٝاٖ٘ٚ ،اٛ
ضعٝـ يطاعـ عباد اياسمحٔ بأ شٜاد ،إال أْا٘ ٜتكا ٣ٛأادٜث أبا ٞضاعٝد ارتادزٟ
اد عبد الباقي /فراجعة :قىػي زلػُ الػدي .اخلديػُ /دار الريػاف للػرتاث /القػاهرة -فىػر/طٔٔٗٓٚ/هػػ=ٜٔٛٙـ .رقػاؿ ابػ .يهيػة( :لكػ .هػ
األحاديث اإلسرائيليةا كر لالستشهاد ت لالعتقادا إهنا على ثالثة أق اـ:
أحدها :فا علهنا صحت شلا بأيدينا شلا يشهد ل بالىدؽ اؾ صحيح.
رالثاين :فا علهنا ك ب مبا عندسا شلا خيالي .
رالثا لث :فا هو ف كوت عن ا ت ف .ه ا القبيل رت ف .ه ا القبيلا ال س ف .ب رت سك ب رجتوز حكايت ا ر الُ ذلد شلا ت ائدة
ي عود إىل أفر دي )افقدفػة حل أصوؿ التي ري صٕٗا أليف :الشيخ أدد ب .يهية  /دار فكتبة احلياة /بريرت – لبناف=.
= أقوؿ :أفا الق م الثاين ال ي ذكر اب .يهيةا هو فردرد ت يقبلا رأفا الثالث ال جيػوز أف ي كر حل ي ري القرآفا رجيعل قػوتً حل فعػىن اآليػات أر حل
بياف فا أمجل أر ري ذلد حل القرآف.
( )ٙٙادل ند ٖ.ٖٔ-ٕٔ/

( )ٙٚاحلديث أخرج فػ .طريػق ػعيي ا رهػي طريػق :عبػد الػرد .بػ .زيػدا عػ .أبيػ زيػد بػ .أسػلما عػ .عدػا ا عػ .أيب هريػرة...ا اخلديػُ البدػدادي حل
قييػػد العلػػم ص ٖٗ رقػػم )ٔٗ( :أخرج ػ مبثلػ ليظ ػاًا رأخرجػ حل ص ٖٖ ٖٗ-رقػػم (ٖٔ)ا صٖ٘ رقػػم (٘ٔ) بأليػػاظ فتقاربػػةا رمل ي ػ كر آخػػر :
( ػإسكم ت مػػدثوا عػنهم بشػػي )......؛راحلديث مبثلػ ليظػاًا ذكػر الػ هيب حل فيػزاف اتعتػػداؿ ٕ ٘ٙ٘/رمجػة رقػػم)ٗٛٙٛ( :ا رقػاؿ الػ هيب :ررا
أدػػد حل ف ػػند ا رهػػو حػػديث فنكػػر)ا رذكػػر اذليثهػػي حل رلهػػع الزرائػػد ٔٔ٘ٔ/امبثل ػ ليظ ػاً رأ ػػاد بأس ػ ررا الب ػزار حل :ف ػػند ا رمل أجػػد حل ف ػػند
البػزارا رقػػد ذكػػر اذليثهػػي بليػػظ سلتىػػرا حل :كشػػف األسػػتار عػػ .زرائػػد البػزار علػػى الكتػػُ ال ػتة ٔ ٜٔٓ-ٔٓٛ/رقػػم (ٗ )ٜٔرسقػػل اذليثهػػي سػػند
البػزارا ر يػ عبػػد الػػرد .بػػ .زيػػد بػػ .أسػػلما عػػ .أبيػ ا عػػ .عدػا بػػ .ي ػػار عػػ .أيب هريػػرة فر وعػاًا .. .باختىػػار بأليػػاظ فتقاربػػة ؛ الكتػػاب :ػأليف:
اذليثهي /مقيق :حبيُ الرد .األعظهي /ف س ة الرسالة /بريرت –لبناف/طٖٜٜٔٔ/هػٜٜٔٚ-ـ.

( )ٙٛرلهع الزرائد ٔ.ٔ٘ٔ/

( )ٜٙالكافل حل عيا الرجاؿ ٗ.ٕٖٚ/
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ىانعممَطااًِ ٚاياادازَٚ ،ٞقااد تكاادّ ذنااس ضاآد َطااًِٚ ،ضاآد اياادازَٚ ،ٞيف
انكىيتجاا٘
بدونة أخس
اياارٟ
ضآد َطااًِ ،تااابمن ُٖاااّ باأ عتٝاا ،٢عباد ايااسمحٔ باأ شٜااد ،يف ايسٚاٜاا ١عاأ :شٜااد باأ
أضًِ ،عٔ عطا ٤بٔ ٜطاز ،عٔ أب ٞضعٝد ارتدز ٟإٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ(( :ال تهتباٛا
عحل َٔٚ ،نت عحل غري ايكسإٓ ؾًُٝخ٘ٚ ،حد ٛا عحل ٚال حسج َٔٚ ،نرب عًٞ
َتعُداً ،ؾًٝتبٛأ َكعد َٔ ٙايٓاز)).
ٚيف ضاآد اياادازَ ،ٞتااابمن ضااؿٝإ باأ عٓٝٝاا ،١عباد ايااسمحٔ باأ شٜااد ،يف ايسٚاٜاا١
عٔ :شٜد بٔ أضًِ ،عٔ عطا ،٤عٔ أبا ٞضاعٝد ارتادز ((:ٟأْٗاِ اضات ذْٛا ايآ،  ،
يف إٔ ٜهتبااٛا عٓاا٘ ؾًااِ ٜا ذٕ هلااِ))ٚ ،يف ايطاآد ٜٔأ :ٟضاآد َطااًِٚ ،اياادازَ ،ٞتااابمن
أٜطا أب ٛضعٝد ارتدز ٟأبا ٖسٜس ٠يف ايسٚا ١ٜعٔ ايٓ.  ،
ٖاار ٙاملتابعااات ،تعااد نًااٗا َتابعاا ١تاَاا ،١تكاا ٣ٛحاادٜث أبااٖ ٞسٜااس ،٠ب يؿاثاا٘
ايهال  َٔ ١ايطعـ ،إ دزجا ١اذتطٔ يػري.ٙ
حدٜث أباٖ ٞسٜاس :٠ايارٚ ٟزد يف آخاس ٙبًؿااْ(( :عاِ حتاد ٛا عأ باحل إضاساٚ ٌٝ٥ال
ح ااسجٚ ،))...املت ،ااـ أٜطا اًا بايط ااعـ يط ااعـ عب ااد اي ااسمحٔ ب اأ ش ٜااد ،ي اا٘ غ اااٖد
صخٝذ ،عٔ عبد اهلل بٔ عُس ،ٚأخسج٘ ايب از ٟبطآد ٙإ  :عباد اهلل بأ عُاس ٚإٔ
ايٓ  ،قاٍ(( :بًػٛا عحل ٚي ٛآٚ ،١ٜحد ٛا عٔ بحل إضساٚ ٌٝ٥ال حسجَٚ ،أ نارب
عًَ ّٞتعُداً ؾًٝتبٛأ َكعد َٔ ٙايٓاز)) (.)70
ٖٚرا ايػااٖد ٜكا ٟٛحادٜث أباٖ ٞسٜاس ٠يف جاٛاش ايتخادٜث عأ باحل إضاسا،ٌٝ٥
َٔ ايطعـ إ  :دزجا ١اذتطٔ يػري.ٙ
ٚحدٜث أباٖ ٞسٜاس ٠اياٛازد بًؿااَٚ (( :أ نارب عًاَ ّٞتعُاداً ؾًٝتباٛأ َكعادَ ٙأ
ايٓاز)) ي٘ نريو غٛاٖد نهري ٠عٔ عدد َأ اي،اخاب ،١تاديٌ عًا ٢تكٜٛتاَ٘ ،أ
ايطعـ إ دزجا :١اذتطٔ يػري.ٙ

(ٓ )ٚصحيح البخاري ٖ ٕٔٚ٘/كتاب( :األسبيا ) باب( :فا ذكر ع .ب إسرائيل) رقم.)ٖٕٚٗ( :
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ادٜث َ (( :اأ ناارب عً اَ ّٞتعُااداً ؾًٝتبااٛأ َكعاادَ ٙاأ ايٓاااز)) حاادٜث
انكىيتحا
بدونةألٕ
ىانعمم
َت ااٛاتسٜ ،ع ااد َ اأ أعً اا ٢دزج ااات اي ،ااخٝذ ٖٚ ،اا ٛأ ٍٚح اادٜث أٚزد ٙايط ااٛٝط َ ٞاأ
األحادٜاث املتااٛاتسٚ ،٠ذناس إٔ ايااسا ٜٔٚياا٘ َأ اي،ااخاب ١عاأ ايآ  ،بًااؼ عااددِٖ
( )78اْٚ ١ٝضبعني صخابٝاً (.)71
املبحث الثاني امتناع بعض الصحابة عن كتابة احلديث النبوي
ب اار ع اأ اي اآ ْٝٗ  ،اا٘ ع اأ نتاب اا ١حدٜه اا٘ٚ ،أص ااذ َ ااا ب اار عٓ اا٘ ح اادٜث
أباا ٞضااعٝد ارتاادز ،ٟاياار ٟتكاا ٣ٛباا٘ حاادٜث شٜااد باأ اباارٚ ،حاادٜث أبااٖ ٞسٜااس،٠
ٚعًٗٝا صتد إٔ بعض اي،خاب ١اَتٓعٛا عأ نتابا ١اذتادٜث ايٓباَ ،ٟٛأ أقاٛاهلِ
يف ذيو:
ق ٍٛابٔ عبااع  :أخاسج عباد اياصزام ،بكٛيا٘ :أخ ْااَ ،عُاس( ،)72عأ ابأ طااٚع(،)73
عٔ أب )74(٘ٝقااٍ :ضا ٍ ابأ عبااع زجاٌ َأ أٖاٌ صتاسإ ؾ عجا ابأ عبااع حطأ
َط يت٘ ،ؾكاٍ ايسجٌ :أنت ي ،ٞؾكاٍ ابٔ عباع( :إْا ال َْهأتن َ ايعًِ) (.)76()75
األ اس :صخٝذ ،ألٕ زجايا٘ إ ابأ عبااع كااتٜٚ ،ؤناد صاختَ٘ ،اا أخسجا٘
أب ٛخٝهُ ،١بطٓد زجاي٘ كات ،قاٍ :حد ٓا ضؿٝإ بٔ عٓٝٝا ،)77(١عأ إباساِٖٝ
(ٔ )ٚينظػػر :قدػػف األزهػػار ادلتنػػاثرة حل األخبػػار ادلتػوا رة صٖٕ ٕٗ-رقػػم (ٔ) لل ػػيوطي /مقيػػق :الشػػيخ خليػػل زليػػي الػػدي .ادلػػي  /ادلكتػػُ اإلسػػالفي/
بريرت – ردفشق/طٔٔٗٓ٘ /هػ =ٜ٘ٔٛـ.

))

(ٕ(( )ٚأبو عررة :فعهر ب .راشد البىري سزيل اليه.ا ثقػة ثبت ا ل (ت ٗ٘ٔهػ) ؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٕٓ/

(ٖ(( )ٚأبو زلهد :عبد هللا ب .طارس ب .كي اف اليهاينا ثقة ا ل عابد (ت ٕٖٔهػ)))؛ ادلىدر ال ابق ٔ.ٖ٘ٓ/

))

(ٗ(( )ٚأبو عبد الرد :.طارس ب .كي ػاف اليهػاين اجلنػديا شػيخ أهػل الػيه .ربػركتهم رفيتػيهما ثقػة قيػ ا ػل (ت ٔٓٙهػػ) ؛ ػ كرة احليػاظ ٜٔٓ/
ر قريُ الته يُ ٔ.ٜٗٗ-ٗٗٛ/

(٘ )ٚادلىنف ٔٔ ٕ٘ٛ/رقم ( )ٕٓٗٛللحا ظ :عبد الرزاؽ الىنعاين  /مقيق :حبيػُ الػرد .األعظهػي /االػ العلهػي /كرا شػي – باك ػتاف /طٔ/
ٕٖٜٔهػ=ٕٜٔٚـ.

( )ٚٙاألثػػر :أخرجػ البيهقػػي حل :ادلػػدخل إىل ال ػػن .الكػ

ص  ٗٓٛرقػػم (ٖٗ )ٚالكتػػاب مقيػػق الػػدكتور :زلهػػد ػػيا الػػرد .األعظهػػي /دار اخلليػػا

للكتاب اإلسالفي  /الكويت؛ رأخرج اخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص ٗٗ رقم (ٔٗ)ا أخرجا ب ندمها إىل :عبد الرزاؽا ع .فعهرا عػ.
عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد هللا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارسا ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارس ...مبثل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ليظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً.ا رأخرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ .عبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حل= :
=جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٚ٘/رقم (ٖٗٗ) أخرج ف .درف ذكر الرجلا ف .طريق :عبد الرزاؽ قاؿ :أخ سا فعهرا ع .اب .طارسا ع .أبيػ ا
ُ العلما رت سكْتِب ).
ع .اب .عباسا قاؿ( :إسا ت سَكْت َ

( )ٚٚرسيياف ب .عيينةا ثقة قدفت رمجت .
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َٝطس )78(٠عأ طااٚع ،قااٍ :إٕ ناإ ايسجاٌ ٜهتا إ ابأ عبااع ٜطا ي٘
بدونةَٔ
انكىيتىانعمم
عٔ األَس ،ؾٝك ٍٛيًسجٌ اير ٟجا ٤بايهتاب( :أخ صاحبو إٔ األَاس نارا
ٚنرا ،ؾإْا ال ْهت يف اي،خـ إال ايسضاٚ ٌ٥ايكسإٓ) (.)80()79
ق اا ٍٛأبااَٛ ٞضاا ٢األغااعس :ٟأخااسج ايبااصاز بطاآد ٙإ أباا ٞبن اسْدَ )81(٠باأ أبااَٛ ٞضاا٢
األغعس ٟقاٍ :قاٍ ي ٞأبَ(:ٞا تطُمن َحل؟ قًر :بً ،٢قاٍ :ؾاا٥تحل با٘ ،ؾكًار :أْاا
أنتب٘ ،قاٍ :ؾا٥تحل ب٘ ،ؾ تٝت٘ ب٘ ؾُخا ِ ،ٙقاٍ :احؿا نُا حؿ ٓا عٔ زضاٍٛ
اهلل) (.)83()82
األ اس :صخٝذ ،ألٕ زجاي٘ زجاٍ اي،خٝذ.
ق اااٍ اهلٝهُ اا( :ٞزٚا ٙايط اْ اا ٞيف ايه اابريٚ ،ايب ااصاز بٓخ اا ٙٛإال إٔ ايب ااصاز ق اااٍ:
احؿا نُا حؿ ٓا عٔ زض ٍٛاهلل ٚ ، زجاي٘ زجاٍ اي،خٝذ) (.)84

((( )ٚٛإبراهيم ب .في رة الدائيي سزيل فكةا ثبت حا ظ (ت ٕٖٔهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٙٚ/

()ٜٚكتاب العلم ص ٔ٘ رقم ( )ٕٛللحا ظ :أيب خيثهة زهري ب .حرب  /مقيق :سشأت كهاؿ /فكتبة اب .عباس /فىر – القاهرة /طٕٔٔٗ٘ /هػػ=
ٕ٘ٓٓـ.

(ٓ )ٛاألثر :أخرج اخلديُ البددادي حل :قييد العلم صٗٗ رقم ( ٕٗ) أخرج ف .طريق  :طريق أيب خيثهةا رطريق سعيد ب.
عبد الرد .ادلخزرفيا كالمها :أبو خيثهػة رسعيد ع .اب .عيينةا ع .إبراهيم ب .في رةا ع .طارس ...مبثل ليظا.

(ٔ(( )ٛأبو بردةا قيل امس عافرا رقيل احلارثا ثقة (ت ٗٓٔهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٖٙٓ/

(ٕ )ٛف ػػند البػ ػزار  ٖٔٗ/ٛرق ػػم (ٕٖٗٔ) /مقي ػػق ال ػػدكتور :زلي ػػوظ ال ػػرد / .فكتب ػػة العل ػػوـ راحلك ػػم /ال ػػعودية – ادلدين ػػة ادلن ػػورة/طٔٔٗٔٙ /هػ ػػ=
ٜٜٔٙـ.
(ٖ )ٛاألثر :أخرج أبو خيثهػة حل :كتاب العلم صٔ٘ٔ رقم (ٗ٘ٔ)ا رأبو بكر ب .أيب شيبة حل :ادلىنف حل األحاديث رآلثار  ٖ٘/ٜرقػم (٘)ٜٙٗا
الكتاب :مقيق :سلتار أدد الندري /الدار ال ليية :اذلند – بوفباي/طٔٔٗٓٔ /هػ =ٜٔٔٛـ؛ رأخرجػ أدػد بػ .حنبػل حل :كتػاب العلػل رفعر ػة
الرج ػػاؿ ٔ ٚٙ/رق ػػم ( )ٕٕٜالكت ػػاب :علي ػػق :ال ػػدكتور :طلع ػػت ق ػػوج بيكي ػػتا رال ػػدكتور :إمساعي ػػل جػ ػراح /ادلكتب ػػة اإلس ػػالفية /اس ػػتاسبوؿ – ركي ػػا
ٜٔٛٚ/ـ؛ رأخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج األثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر :الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارفي حل :سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنن ٔ( ٖٖٔ/ادلقدفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب
(ف .مل ير كتابػة احلػديث) رقػم (ٖ ،)ٗٚرالرافهرفػزي حل :اثػدث الياصػل بػ الػراري رالػواعي ص ٔ ٖٛرقػم ()ٖٜٙا رالبيهقػي حل :ادلػدخل إىل
ال ػ ػ ػ ػػن .الك ػ ػ ػ ػ ص  ٜٗٓرق ػ ػ ػ ػػم ()ٖٛٛا راخلدي ػ ػ ػ ػػُ البد ػ ػ ػ ػػدادي حل :قيي ػ ػ ػ ػػد العل ػ ػ ػ ػػم ص ٓٗ ٕٗ-أخ ػ ػ ػ ػػرج طرق ػ ػ ػ ػ كله ػ ػ ػ ػػا إىل أيب ب ػ ػ ػ ػػردة ب ػ ػ ػ ػػرقم
(ٖٔٔ)ا(ٕٖٔ)ا(ٖٖٔ)ا(ٖٗٔ)ا(ٖ٘ٔ)ا()ٖٔٙا راب .عبد ال حل :جافع بيػاف العلػم ر سػل ٔ ٕٕٛ/رقػم ( .)ٖ٘ٙكلهػم أخرجػو فػ .طػرؽ
إىل أيب بردة ...مبعنا .
(ٗ )ٛرلهع الزرائد ٔ.ٔ٘ٔ/
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ىانعمم أخسج ايدازَ ،ٞبكٛيا٘ :حد ٓا ستُد بأ ناهري ،عأ األٚشاعا،)85(ٞ
انكىيتٖسٜس:٠
بدونةأبٞ
قٍٛ
ق اااٍ نع اار أب ااا ن ااهري(ٜ .)86كا اا :ٍٛنع اار أب ااا ٖس ٜااسٜ ٠ك اا (:ٍٛإْ اا٘ ال َٜهأتنا ا ن ٚال
ٜنهأت ن)(.)88()87
األ اس :حطٔ ،ألٕ يف ضٓد ٙستُد بٔ نهري ايٓ،عاْ ،ٞقاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ
حجااس( :صاادٚم نااهري ايػًااط) (ٚ ;)89نهااس ٠أغالطاا٘ أ ٚأخطا٥اا٘ غااري قادح اا١
َٚطاعؿ ١يأل اس ،ألٕ أ ااس ٙحطأ يف املتابعااتٚ ،قااد تاابمن ناٌ َاأ :عهُاإ باأ
ح ٔ،بٔ عَالَّمٚ ،املعاؾ ٢بٔ عُسإ املٛصً ،ٞستُد بٔ ناهري يف زٚاٜتا٘ عأ
األٚشاعٚ ،ٞعهُإ ٚ (( :ك٘ أب ٛداٚد)) (ٚ ،)90قااٍ عٓا٘ اذتااؾا ابأ حجاس ( :كا)١
(ٚ ،)91املعاؾ ٢قاٍ عٓ٘ أٜطاً اذتاؾا ( :ك ١عابد ؾك.)92( )٘ٝ
ٚق ااد أخ ااسج َ اأ طس ٜاال :عهُ ااإ ب اأ ح ،اأ ،ارتطٝا ا ايبػ اادادٚ ،ٟاهل ااسٟٚ
بطاآدُٖا إ  :عهُااإ ،عاأ األٚشاعاا ،ٞقاااٍ :نعاار أبااا نااهري ،قاااٍ :نعاار أبااا
ٖسٜسٜ ٠ك((:ٍٛإٕ أبا ٖسٜس ٠ال َٜهأ نتِن ٚال ٜنهت ن))(.)93
ٚأخسج َٔ طسٜل :املعاؾ ،٢ارتط ٝايبػدادٚ ،ٟابٔ عباد ايا بطآدُٖا إ :
املعاؾ ،٢عٔ األٚشاع ،ٞعٔ أب ٞنهري ،قااٍ :نعار أباا ٖسٜاسٜ ٠كا ،....ٍٛيؿاا أباٞ
(٘ (( )ٛأبو عهرر :عبد الرد .ب .عهرر األرزعيا أدد أئهػة الدسيا قها رعلهاً رررعا رحيظاً ر سالً رعبادة ر بدا فع زهادة
(ت ٔ٘ٚهػ)))؛ فشاهري علها األفىار ص٘ ٕٛٙ-ٕٛرمجػة رقم (ٕ٘ٗٔ).
( (( )ٛٙأبو كثري ال ُّ َحيهيا امس  :يزيد ب .عبد الرد.ا ثقة ))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٗ٘ٚ/
( )ٛٚسن .الدارفي ٔ(ٖٖٔ/ادلقدفة) باب( :ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (ٕ.)ٗٚ
( )ٛٛاألث ػ ػ ػ ػػر :أخرجػ ػ ػ ػ ػ أيس ػ ػ ػ ػػا اب ػ ػ ػ ػػ .س ػ ػ ػ ػػعد حل :الدبق ػ ػ ػ ػػات الكػ ػ ػ ػ ػ ٕ /ٖٙٗ/دار ص ػ ػ ػ ػػادر /ب ػ ػ ػ ػػريرت – لبن ػ ػ ػ ػػاف ٖٔٚٚ /هػ ػ ػ ػ ػػ=ٜ٘ٔٚـ؛ رأخرجػ ػ ػ ػ ػ
أبو خيثهة حل :كتاب العلم ص ٕٗٔ رقم (ٔٗٔ)ا كالمها قات :حدثنا زلهد ب .فىعُا حدثنا األرزاعي ع .أيب كثريا قاؿ= =مسعػت أبػا هريػرة
يقػػوؿ( :إف أبػػا هريػػرة ت يَكػػتم رت يكْتِػػُ)ا رزلهػػد بػػ .فىػػعُا قػػاؿ ي ػ ال ػ هيب ( :ي ػ ػػعف عػػ .األرزاعػػي)؛ الكاشػػف ٖٛٙ/؛ رلكن ػ ا يتقػػو
بادلتابعػة .رأخرج األثر :البيهقي حل :ادلدخل إىل ال ن .الك ص  ٗٓٛرقم (ٖٖ )ٚأخرج ف .طريق :الوليد ب .ف لم ع .األرزاعيا حدث أبػو
ُ العلم رت سكْتِػُ)ا رالوليػد بػ .ف ػلم القرشػيا قػاؿ يػ الػ هيب( :كػاف فدل ػا يتقػي فػ .حديثػ فػا
كثري قاؿ :مسعت أبا هريرة يقوؿ( :إسا ت سَكْت َ
قاؿ ي  :ع .).الكاشف ٖٕٖٔ/ا رلكن أيساً يتقو بادلتابعة.
( )ٜٛقريُ الته يُ ٕ.ٕٔٚ/
(ٓ )ٜالكاشف ٕ.ٕٔٚ/
(ٔ )ٜقريُ الته يُ ٔ.ٙ٘ٙ/
(ٕ )ٜادلىدر سي ٕ.ٜٔٗ/
(ٖ )ٜقييػ ػ ػ ػ ػ ػػد العلػ ػ ػ ػ ػ ػػم صٖٗ رقػ ػ ػ ػ ػ ػػم ()ٖٜ؛ رذـ الكػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ رأهل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٗ ٔٓ/رقػ ػ ػ ػ ػ ػػم ()٘ٛٛا للحػ ػ ػ ػ ػ ػػا ظ أيب إمساعيػ ػ ػ ػ ػ ػػل اذلػ ػ ػ ػ ػ ػػرري /مقيػ ػ ػ ػ ػ ػػق ردراسػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
عبد الرد .ب .عبد العزيز الشبل  /فكتبة العلوـ راحلكم /ال عودية – ادلدينة ادلنورة /طٔٔٗٔٛ /هػ=ٜٜٔٛـ.
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ارتط ٝايبػداد( :ٟال َٜهأتنِ ٚال ٜنهأت ن)(ٚ )94يؿا أبٖ ٞسٜاس ،٠عٓاد ابأ
عٓدىانعمم
ٖسٜس ٠انكىيت
بدونة
عبد اي ( :ضتٔ ال َْهأتن ن ٚال ْنهأت ن)(.)95
املبحث الثالث :امتناع بعض التابعني عن كتابة احلديث النبوي
َٚاأ ايتااابعني َاأ اَتٓاامن عاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااَ ،ٟٛطااتديني ب حادٜااث
ْٗٝاا٘  عاأ نتاباا ١حدٜهاا٘ٚ ،بٛاقاامن اَتٓاااع بعااض اي،ااخاب ١عاأ نتابتاا٘ ،اياارٜٔ
ناْٛا ٜػازن ِْٗٛايسأ.ٟ
َٓاِٗ :إبساٖ ِٝبٔ ٜصٜد ايٓ ع:ٞ
أخ ااسج اي اادازَ ،ٞبكا ااٛي٘ :أخ ْ ااا ستُ ااد ب اأ ٜٛض ااـ ،ع اأ ض ااؿٝإ( ،)96ع اأ
َٓٛ،ز( ،)97عٔ إبساٖ( :)98(ِٝنإ ٜهس ٙايهتابٜ -عحل ايعًِ.)100()99( ) -
األ س َٔ :زجاٍ ضآد ،ٙستُاد بأ ٜٛضاـ ايؿسٜااب( ٞت ٖ212اا) كا ١إال إٔ يا٘
أخطا ٤عٔ غ ٘ ٝضؿٝإ ايهٛز.ٟ
قاٍ ايعجً ( :ٞك ١أخط يف مخطني َٚا ١٥حدٜث َٔ حدٜث ضؿٝإ) (.)101

(ٗ )ٜقييد العلم صٖٗ رقم (ٓٗ).

(٘ )ٜجافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٕٛ/رقم ()ٖ٘ٚ

( (( )ٜٙأبو عبد هللا :سيياف ب .سعيد الثوري الكوحلا ثقة حا ظ قي عابد إفاـ حجة (تٔٔٙهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٖٚٔ/
( (( )ٜٚأبو عتاب :فنىور ب .ادلعتهر ال ُّ ػلهيا ثقة ثبتا ركاف ت يدل (تٕٖٔهػ))) ؛ادلىدر ال ابق ٕ.ٕٔ٘/
( )ٜٛإبراهيم ب .يزيد ثقة فشهور.

( )ٜٜسن .الدارفي ٔ( ٖٔٔ/ادلقدفػة) باب ( ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (.)ٗ٘ٙ

(ٓٓٔ) األثػػر :أخرجػ أبػػو خيثهػػة حل :كتػػاب العلػػم ص ٗ٘ٔ رقػػم (ٔ )ٔٙقػػاؿ :حػػدثنا عبػػد الػػرد( .رهػػو ابػػ .فهػػدي)ا راخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد
العلم ص ٜٗرقم (ٓ ) ٙأخرج ب ند إىل قبيىة (رهػو ابػ .عقبػة)ا كالمهػا :عبػد الػرد.ا رقبيىػةا عػ .الثػوريا عػ .فنىػورا عػ .إبػراهيم ...ليػظ
أيب خيثهػة( :كاسوا يكرهوف الكتاب)ا رليظ اخلديُ البددادي( :أس كاف يكر الكتاب) .رأخرج األثر مبعنا  :أبػو بكػر بػ .أيب شػيبة حل :ادلىػنف
حل األحادي ػػث راآلث ػػار  ٔٛ/ٜرق ػػم (ٓ)ٖٙٙا رال ػػدارفي حل :س ػػنن ٔ( ٖٕٔ/ادلقدفػ ػػة) ب ػػاب (ف ػػ .مل ي ػػر كتاب ػػة احل ػػديث) رق ػػم (ٗ)ٗٙا راخلدي ػػُ
البدػػدادي حل قييػػد العلػػم ص ٜٗرقػػم (ٔ)ٙا رابػػ .عبػػد الػ حل :جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل ٔ ٕٛٚ/رقػػم (٘ .)ٖٙكلهػػم أخرجػػو  :فػػ .طريػػق :أيب
فعشرا ع .إبراهيم( :أس كر أف كتُ األحاديث حل الكراري ).

(ٔٓٔ) اريخ الثقات ص  ٗٔٙرمجػة رقم ()ٔ٘ٔٛ؛ للعجلي :وثيق ريريف الدكتور :عبد ادلعدػي قلعجػي /دار الكتػُ العلهيػة /بػريرت –لبنػاف  /طٔ/
٘ٓٗٔهػ=ٜٗٔٛـ.
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اذتاؾا ابٔ حجس ( :ك ١ؾاضٌٜ ،كاٍ أخط يف غ ٤ٞيف حادٜث ضاؿٝإ،
بدونةٚقاٍ
انكىيتىانعمم
َ ٖٛٚكدّ ؾَ ٘ٝمن ذيو عٓدِٖ عً ٢عبد ايسشام) (.)102
ٚايؿسٜاب ،ٞيف ٖرا األ اس مل غتطا ٧عًا ٢غا ٘ ٝايهاٛزٚ ،ٟبٝاإ ذياو :إٔ أ اس
إبساٖ ِٝايٓ عَ ٞسَ ٟٚأ ال ا ١طاسم ،طسٜال :عباد اياسمحٔ بأ َٗاد ٟأخسجٗاا
أب ٛخٝهُاٚ ،١طسٜل :ستُد بٔ ٜٛضـ ايؿسٜاْ ٞأخسجٗا ايدازَٚ ،ٞطسٜل :قب١،ٝ
ابٔ عكب ١أخسجٗا ارتط ٝايبػداد.ٟ
ٖٚاار ٙايط ااسم نً ااٗا اتؿك اار يف ايسٚاٜاا ١ع اأ إب ااساٖ ِٝيف نساٖٝت اا٘ يًهتاب اا،١
ال َأ:
ٚديًر :عدّ خط ايؿسٜاب ٞعٔ غ ٘ ٝايهٛز ،ٟألٕ ايؿسٜاب ٞمل غتاايـ نا ً
عبااد ايااسمحٔٚ ،قب،ٝاا ١يف ايسٚاٜاا ١ايهااٛز ٟبااٌ ٚاؾكُٗااا يف ايسٚاٜاا ١عٓاا٘ٚ ،بااريو
ٜه ٕٛاأل س :صخٝخاً.
ٚقد زخ

إبساٖ ِٝايٓ ع ٞنتاب ١األطسافٚ ،األطساف بدا ١ٜاألحادٜث.

أخسج أب ٛخٝهُا ،١بكاٛي٘ :حد ٓا جسٜس( ،)103عٔ َٓٛ،ز( ،)104عٔ إبساٖ ،ِٝقاٍ:
(ال ب ع بهتاب األطساف)(.)106()105
األ اس :صخٝذ ألٕ زجااي٘ كات.
ٚقاٍ ارتطٝا ايبػادادَ – ٟعًكااً عًا ٢قا ٍٛإباساٖ( : -ِٝإ اا قااٍ ٖارا ألٕ
مجاعااا َ ١اأ ايط ااًـ ن اااْٛا ٜهسٖ اا ٕٛنتاب اا ١ايعً ااِ يف اي ،ااخـٜٚ ،ا ا َسٕٚ

(ٕٓٔ) قريُ الته يُ ٕ.ٔ٘ٓ-ٜٔٗ/

))

(ٖٓٔ) (( جرير ب .عبد احلهيد ب .قػ ْرطا القا ي الكوحلا ثقة صحيح الكتاب (ت ٔٛٛهػ)  .قريُ الته يُ ٔ.ٔ٘ٛ/

(ٗٓٔ) فنىور :هو اب .ادلعتهر ال لهيا ثقة قدفت رمجت .
(٘ٓٔ) كتاب العلم ص ٖٔٛرقم (.)ٖٔٚ
( )ٔٓٙاألثػر :أخرجػ أبػو بكػػر بػ .أيب شػيب حل :ادلىػػنف حل األحاديػث راآلثػار  ٘ٓ/ٜرقػػم (ٔ)ٙٗٛ؛ رالبدػوي حل :اجلعػديات ٔ ٕٜٔ/رقػػم (ٖ٘ٗ)؛
الكتػػاب :مقيػػق الػػدكتور :ر عػػت ػػوزي عبػػد ادلدلػػُ /فكتبػػة اخلػػاصلي /القػػاهرة – فىػػر /طٔٔٗٔ٘ /ه ػػ=ٜٜٗٔـ؛ رأخرج ػ أبػػو سعػػيم حل :حليػػة
األرليا ٕٕٗ٘/ا راخلديُ البددادي حل :اجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٔ ٕٕٚ/رقم (ٖ٘ٗ) الكتاب :مقيق  :زلهػود الدحػاف  /فكتبػة
ادلعػػارؼ /الريػػاض – ال ػػعودية ٖٔٗٓ /ه ػػ=ٖٜٔٛـا رأخرج ػ ابػػ .عبػػد ال ػ حل :جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل ٔ ٖٔٔ/رقػػم (ٓٓٗ) .كلهػػم أخرجػػو
بأسػاسيدهم إىل :جريػرا عػ .فنىػورا عػ .إبػراهيم ...مبثلػ ليظػاً .راألثػر :ذكػر الػ هيب حل :سػري أعػالـ النػبال ٘ ٕٖٕ/رمجػػة رقػم ()ٜٜ؛ الكتػػاب:
مقيق :كافل اخلراط  /خرج أحاديث  :شعيُ األرس رط  /ف س ة الرسالة /بريرت – لبناف /طٕٔٔٗٓ/هػ=ٕٜٔٛـ.
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ىانعممع اأ ايعًُ ااا ،٤ؾ ااسخ
انكىيت اا٘
بدونةأؿ
األحادٜثٚ ،مل ٜسخ

إب ااساٖ ِٝيف نتاب اا ١األط ااساف ،يًط ااؤاٍ ع اأ

يف نتاب ١غري ذيو) (.)107

ٚثٌ إبساٖ ِٝيف نساٖٝت٘ يهتابا ١األحادٜاث ايٓبٜٛا ١يف اي،اخـٚ ،مل ٜاسخ
إالَّ يف نتاب ١أطساؾٗاٜٚ ،ؤند ذيو أٜطاً:
زٚاٜاا ١ايبػاا ٟٛايااو أخسجٗااا ،بكٛياا٘ :حااد ٓا أباا ٛخٝهُاا،)108(١أخ ْااا ستُااد باأ
عبد اهلل األْ،از ،)109(ٟأخ ْا ابأ عا ،)110(ٕٛقااٍ :زأٜار محاادًا (ٜ )111ا ّٛدخاٌ عًا٢
إب ساَٖٚ ِٝع٘ أطساف ،ؾكااٍ إباساَٖ( :ِٝاا ٖارا؟ أمل أْا٘ عأ ٖارا؟ ؾكااٍ :إ اا ٖاٞ
أطساف) (.)113()112
األ اس :صخٝذ ألٕ زجاااي٘ كات.
َٗٓٚاِ :عَبْٝد م ٠بٔ عُس ٚايطًأَُاْ:ٞ
أخسج ايدازَ ،ٞبكاٛي ١أخ ْا أبا ٛايٓعُاإ( ،)114حاد ٓا محااد بأ شٜاد(،)115عأ
ابٔ ع )116(ٕٛعٔ ستُد( )117قاٍ( :قًار يعَبْٝاد٠م( :)118أنتا َاا أنامن َٓاو؟ قااٍ:
ال ،قًر :ؾإٕ ٚجدت نتاباً أقسؤ ٙعًٝو؟ قاٍ:ال)(.)120()119
( )ٔٓٚاجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٔ.ٕٕٚ/
( (( )ٔٓٛزهري ب .حرب الن ائيا سزيل بددادا ثقة ثبت (تٖٕٗهػ) قريُ الته ئُ.ٖٔ٘/
( (( )ٜٔٓزلهد ب .عبد هللا ب .ادلثىن األسىاري البىري القا يا ثقة (ت ٕ٘ٔهػ))) ؛ادلىدر ال ابق ٕ.ٜٜ/
(ٓٔٔ) (( أبو عوف :عبد هللا ب .عوفا كاف ف .أررع أهل البىرة رأ سلهما فع فا كػاف يرجػع إليػ فػ .األدب راليقػ راإل قػاف راحليػظا ربدػض أهػل البػدع
(تٔ٘ٔهػ))) ؛ فشاهري علها األفىار ص ٕٖٛرمجػة رقم (٘.)ٔٔٛ
(ٔٔٔ)هو :داد ب .أيب سليهاف األشعري الكوحل.
(ٕٔٔ) اجلعديات ٔ ٕٜٔ/رقم (ٖٗٗ).
(ٖٔٔ) األثػر:ت أخرجػ الػدارفي حل :سػػنن ٔ( ٖٕٔ-ٖٔٔ/ادلقدفػػة) بػاب ( :فػػ .مل يػػر كتابػة احلػػديث) رقػم ( )ٗ٘ٛأخرجػ ب ػػند إىل ابػ .عػػوف قػػاؿ:
رأيت داداً ...رذكر بألياظ فتقاربة.
))
(ٗٔٔ) ((زلهد ب .اليسل ال درسي لقب عارـا ثقة ثبتا دري حل آخر عهر (ت ٕٕٗهػ) قريُ الته يُ ٕ.ٕٔٗ/
(٘ٔٔ) ((أبو إمساعيل :داد ب .زيد ب .درهما كاف ف .احلياظ ادلتقن (تٜٜٔهػ))) فشاهري علها األفىار ص  ٕٗٛرمجػة رقم (ٕٗٗٔ).
( )ٔٔٙعبد هللا ب .عوفا ثقػة قدفت رمجت .
( )ٔٔٚزلهد ب .سريي.ا ثقة فشهور.
( )ٔٔٛعبيد ال لهاينا ثقة فشهور.
( )ٜٔٔسن .الدارفي ٔ( ٖٖٔ/ادلقدفػة) باب ( :ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (ٓ.)ٗٚ
(ٕٓٔ)األثر :أخرج اخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص ٗٙرقم (ٓ٘) راب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٛٗ/رقم (ٓ.)ٖٙ
أخرجا ف .طريق :عارـ أبو النعهافا حدثنا دػاد بػ .زيػدا عػ .ابػ .عػوفا عػ .زلهػد قػاؿ :قلػت لعبيػدة  ...مبثلػ ليظػاً .راألثػر لػ طريػق أخػر أخرجهػا:
أبػو خيثهػػة حل :كتػػاب العلػم ص  ٜٔٗرقػػم (ٔ٘ٔ)ا رأبػػو بكػر بػػ .أيب شػػيبة حل :ادلىػنف حل األحاديػػث راآلثػار  ٔٚ/ٜرقػم ()ٖٙ٘ٙا رأدػػد بػػ.
))
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صخٝذ ألٕ زجااي٘ كاتٚ ،أب ٛايٓعُإ عاازّ ال ٜكادل تػاريٚ ٙاختالطا٘
بدونةاأل
اس:ىانعمم
انكىيت
يف آخس عُس ،ٙيف صخا ١األ س ،ألضباب ال :١
أٚهلُااا :إٔ عااازّ باار َٚااتكٔ يف ايسٚاٜاا ١عاأ غاا ٘ ٝمحااد باأ شٜااد ،قاااٍ أباا ٛحااا
(عازّ أ بر أصخاب محاد بٔ شٜد ،بعد عبد ايسمحٔ بٔ َٗد.)121( )ٟ
اْٗٝااا :مل ٜاارنس يعااازّ أحااد َاأ املتكاادَني حاادٜهاً َٓهااساً خًااط ؾٝاا٘ ،قاااٍ ايااداز
قط ااحل( :تػ ااري ب ااظخس َٚ ٙااا ثٗا اس ي اا٘ بع ااد اختالط اا٘ ح اادٜث َٓه ااس ٖٚ ،ااٛ
ك.)122()١
ايهٗاٚ :جٛد َتابعا ١تاَ َٔ )123(١طسٜل أخس ،٣تكا ٟٛصخاا ١األ اسٖٚ ،اَ :ٞتابعاا١
ضًُٝإ بٔ حسب ايب،س ،ٟيعازّ يف ايسٚاٜا ١عأ :محااد بأ شٜادٚ ،ضاًُٝإ
بٔ حسب ،قاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس ( :ك ١إَاّ حاؾا) (.)124
َٚتابع اا ١أٜااٛب ايط ا ْتَٝاْ ،ٞيعبااد اهلل باأ عاا ،ٕٛيف ايسٚاٜاا ١عاأ :ستُااد باأ
ضااريٚ ،ٜٔأٜااٛب قاااٍ عٓاا٘ أٜط اًا اذت ااؾا اباأ حجااس ( :كاا ١باار حجااَ ١اأ نباااز
ايؿكٗا ٤ايعباد) (.)125
ٚنإ يعبٝد ٠ايطًُاْ ٞنت ستاٖا عٓد َسض٘ يًُٛت ،أخاسج أبا ٛخٝهُاا١
بطاآد صااخٝذ ،قاااٍ :حااد ٓا جسٜااس ( ،)126عاأ أبااٜ ٞصٜااد املااساد )127( ٟقاااٍ( :ملااا حطااس
عبٝد ٠املٛت دعا بهتب٘ ؾُخاٖا)(.)129()128
حنبل حل :كتاب العلل رفعر ة الرجاؿ ٔ ٚ٘/رقم ()ٕٕٙا راخلديُ البددادي حل :قييػد العلػم ص ٗٚرقػم (ٕ٘)ا رابػ .عبػد الػ حل :جػافع بيػاف
العلم ر سل ٔ ٕٛ٘/رقم (ٔ .)ٖٙكلهم أخرجو ف .طريق :ركيعا ع .اب .عوفا ع .زلهد قاؿ :قلت لعبيدة ...بألياظ فتقاربة.
(ٕٔٔ) اجلرح رالتعديل .٘ٛ/ٛ
(ٕٕٔ) فيزاف اتعتداؿ ٗ.ٛ/
(ٖٕٔ) أخػ ػ ػ ػػرج ه ػ ػ ػ ػ ادلتابع ػ ػ ػ ػػةا الي ػ ػ ػ ػػوي حل :ادلعر ػ ػ ػ ػػة رالتػ ػ ػ ػػاريخ ٕٛٛ/ا أخرجهػ ػ ػ ػػا ب ػ ػ ػ ػػند صػ ػ ػ ػػحيحا قػ ػ ػ ػػاؿ :حػ ػ ػ ػػدثنا سػ ػ ػ ػػليهاف بػ ػ ػ ػػ .حػ ػ ػ ػػربا حػ ػ ػ ػػدثنا
داد ب .زيدا ع .أيوبا ع .زلهدا قاؿ( :قلت لعبيدة :أكتُ فند فا أمسع؟ قاؿ :تا قلت :رجدت كتاباً أسظر ي ؟ قػاؿ :ت) .الكتػاب :مقيػق
الػػدكتور :أكػػرـ ػػيا العهػػري /ف س ػػة الرسػػالة /بػػريرت – لبنػػاف /طٕٔٗٓٔ /هػػ= ٜٔٔٛـ .رأخرجهػػا أيسػاً :اخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم
ص ٗٙرقم ( )ٜٗأخرجها ف .طريق سليهاف ب .حرب ب  ...رمبثل ليظ الي وي.
(ٕٗٔ) قريُ الته يُ ٔ.ٖٛٗ/
(ٕ٘ٔ) ادلىدر سي ٔ.ٔٔٙ/
( )ٕٔٙجرير عبد احلهيد السيبا ثقة قدفت رمجت .
( )ٕٔٚأبو يزيد ادلرادي امس  (( :النعهاف ب .قي الكوحلا قاؿ ي اب .فع  :ثقة؛ رقاؿ أدد ب .حنبل :صاحل احلديث))؛ اجلرح رالتعديل .ٗٗٙ/ٛ
( )ٕٔٛكتاب العلم ص ٜٔٔرقم (ٖٔٔ)
( )ٕٜٔاألثػر :أخرج اب .عبػد الػ حل :جػافع بيػاف العلػم ر سػل ٔ ٕٛٙ/رقػم (ٖ )ٖٙأخرجػ فػ .طريػق :أيب خيثهػػة ..مبثلػ سػنداً رليظػاً .رأخرجػ  :أبػو
بكػػر بػػ .أيب شػػيبة حل :ادلىػػنف حل األحاديػػث راآلثػػار  ٔٚ/ٜرقػػم (ٖٖ٘)ٙا راخلديػػُ البدػػدادي حل قييػػد العلػػم صٔ ٙرقػػم (٘)ٜ؛أخرجػػا فػػ=.
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ىانعمم بٔ ستُد بٔ أب ٞبهس اي،دٜل:
ايكاضِ
:َِٗٓٚ
انكىيت
بدونة
أخ ااسج أب اا ٛبه ااس ب اأ أب اا ٞغ ااٝب ،١بكاااٛي٘ :أخ ْ ااا َع اااذ( ،)130ق اااٍ :ح ااد ٓا اب اأ
ع ،)131(ٕٛعٔ ايكاضِ(( : )132أْ٘ نإ ٜهس ٙإٔ ٜهت اذتدٜث) (.)134()133
األ اس :صخٝذ ،ألٕ زجااي٘ كاات.
 :َِٗٓٚستُد بٔ ضري:ٜٔ
أخسج ايدازَ ،ٞبكاٛي٘ :أخ ْا ايٛيٝد بٔ غجاع( ،)135حد حل قسٜؼ بأ أْاظ،
قااٍ :قااٍ ياا ٞابأ عااٚ( :)136(ٕٛاهلل َاا نتباار حادٜث قاط) قاااٍ ابأ عاا :ٕٛقااٍ اباأ
ضري( :)137(ٜٔال ٚاهلل َا نتبر حدٜهًا قط) (.)139()138
األ اس :يف ضٓد ،ٙقسٜؼ بٔ أْظ األْ،از ٟايب،س( ٟتٖ208اا) .قااٍ ايٓطاا:ٞ٥
(تػري قبٌ َٛت٘ بطر ضٓني) (.)140

=طريق :ركيعا ع .سػيياف الثػوريا عػ .النعهػاف بػ .قػي  ...بأليػاظ فتقاربػة رأخػرج األثػر بزيػادة حل آخػر  :ابػ .سػعد حل :الدبقػات الكػ ٜٗ/ٙا
رالدارفي حل :سنن ٔ( ٖٕٔ/ادلقدفة) بػاب (فػ .مل يػر كتابػة احلػديث) رقػم (٘)ٗٙا راخلديػُ البدػدادي حل :قييػد العلػم صٔ ٙرقػم (ٗ)ٜا رابػ.
عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٛٙ/رقم (ٗ .)ٖٙكلهم أخرجػو بأسػاسيدهم إىل :النعهػاف بػ .قػي ( :أف عبيػدة دعػا بكتبػ هحاهػا عنػد
ادلوتا رقاؿ :إين أخشى أف يليها قوـ يسعوهنا حل ري فوا عها).
(ٖٓٔ) ((أبو ادلثىن :فعاذ ب .فعاذ العن يا ثقة فتق( .ت ٜٔٙهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٜٖٔ/
(ٖٔٔ) اب .عوف :امس ا عبد هللا ب .عوفا ثقة قدفت رمجت .
(ٕٖٔ) القاسم ب .زلهدا ثقة فشهور.
(ٖٖٔ) ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٘ٗ/ٜرقم (ٓٓ٘.)ٙ
(ٖٗٔ) األثر :أخرج اب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٛٚ/رقم ( )ٖٙٙأخرجػ ب ػند إىل أيب بكػر بػ .أيب شػيبةا قػاؿ :أخ سػا فعػاذا قػاؿ
أخ ين اب .عوفا ع .القاسم( :أس كاف ت يكتُ احلػديث) .رأخرجػ  :اخلديػُ البدػدادي حل :قييػد العلػم ص ٗٚرقػم (ٖ٘) فػ .طريػق :الوليػد بػ.
ف لما ع .عبد هللا بػ .العػال بػَ .زبْػرا عػ .القاسػم بػ .زلهػد (أسػ كػر كتػاب احلػديث) رالوليػد بػ .ف ػلما فشهػػور بالتػدلي ا قػاؿ عنػ احلػا ظ ابػ.

حجر( :ثقة لكن كثري التدلي رالت وية) .قريُ الته يُ ٕٕٜٛ/ا رلك .لألثر:أصل صحيح ع .القاسما سبقت اإلشارة إلي .

(ٖ٘ٔ) ((أبو مهاـ :الوليد ب .شجاع ب .الوليد ال كوينا سزيل بدداد ثقة (ت ٖٕٗهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٛٙ/
( )ٖٔٙعبد هللا ب .عوفا ثقة قدفت رمجت .
( )ٖٔٚزلهد ب .سريي.ا ثقػة فشهور.

( )ٖٔٛسن .الدارفي ٔ( ٖٖٔ/ادلقدفػة) باب (ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (ٗ.)ٗٚ

( )ٖٜٔاألثر :أخرج الرافهرفزي حل :اثدث الياصل ب الراري رالواعي ص ٔ ٖٛرقم ( )ٖٙٛأخرج ب ند إىل :قريش ب .أس  ..مبثل سنداً رليظاً.
(ٓٗٔ) فيزاف اتعتداؿ ٖ.ٖٜٛ/
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

208

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعمماامن اختالط اا٘ يف آخ ااس عُ ااس ٚ ،ٙك اا٘ :عً اا ٞب اأ امل اادٜحلٚ ،اب اأ َع ااني،
اسٜؼ َ
بدونةٚق ا
انكىيت
ٚايٓطاٚ .)141(ٞ٥جسحا٘ :ابٔ حبإ ،قاٍ ؾ( ٘ٝنإ غ ٝا صدٚقاً إال أْا٘ اخاتًط يف
آخس عُس ،ٙحت ٢نإ ال ٜدزَ ٟا عتد ب٘ ...مل ظتااص االحتجااج با٘ ؾُٝاا ٜٓؿاسد،
ؾ َا ؾُٝا ٜٛاؾل ايهكات ؾٗ ٛاملعت ب خباز ٙتًو)(.)142
ٚحطٔ حدٜه٘ :أب ٛحا ٚ ،ايرٖٚ ،،ابٔ حجس:
قاٍ ؾ ٘ٝأب ٛحا ( :ال ب ع ب٘) (ٚ ،)143قاٍ ايرٖ( :،صدٚم َػٗٛز)(ٚ ،)144قااٍ
ابٔ حجس( :صدٚم تػري بظخس.)145( )ٙ
أقااٛاٍ األ ااس :حطاأ ،ألٕ قااسٜؼ باأ أْااظ ،ناامن َٓاا٘ :ايٛيٝااد باأ غااجاع ،قبااٌ
اختالطاا٘ٚ ،مل ٜطااُمن َٓاا٘ بعااد اختالطاا٘ ،قاااٍ اذتاااؾا باأ حجااس( :ناااع
املتا خس ٜٔعٓاا٘ بعااد اختالطاا٘ :اباأ أباا ٞايعااٛاّ(ٜٚ،)146صٜااد باأ ضاآإ ايب،ااس،ٟ
ٚبهاز ايكاضٚ ،)147(ٞأب ٞقالَبَٚ ،)148(١ايهمدَح.)150()149(ٞ
ٜٚػااٗد الَتٓاااع اباأ ضااري ٜٔعاأ نتاباا ١األحادٜااث ايٓبٜٛااَ ،١ااا صااذ عٓاا٘ ،يف
ايسٚاٜا ١ايااو أخسجٗاا اباأ ضاعد ،بكٛياا٘ :أخ ْااا عؿاإ باأ َطاًِ( ،)151قاااٍ :حااد ٓا

(ٔٗٔ) اجلرح رالتعديل ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٚا رفيزاف اتعتداؿ ٖ.ٖٜٛ/

(ٕٗٔ) ااررح ٕٕٕٓ/ا للحا ظ زلهد ب .حباف الب و /مقيق :زلهود إبراهيم زايد /دار ادلعر ة /بريرت – لبناف.
(ٖٗٔ) اجلرح رالتعديل .ٖٔٗ/ٚ

(ٗٗٔ) فيزاف اتعتداؿ ٖ.ٖٜٛ/

(٘ٗٔ) قريُ الته يُ ٕ.ٕٜ/

( )ٔٗٙاب .أيب العواـ امس  :زلهد ب .أدد ب .يزيدا الرباحي البددادي.
( )ٔٗٚأبو بكر :بكار ب .قتيبة ب .أسعد الثػقييا قا ي فىر.
( )ٔٗٛأبو قِالَبة امس  :عبد ادللد ب .زلهد ب .عبدهللا الرقاشي.
( )ٜٔٗالكدميي امس  :زلهد ب .يوس ب .فوسى ب .سليهاف.

(ٓ٘ٔ) هت يُ الته يُ ٖٚ٘/ٛا للحا ظ :اب .حجر /دائرة ادلعارؼ النظافية /حيدر أباد – الدك– .اذلند /طٖٕٔٔ٘ /هػ.

(ٔ٘ٔ) أبػو عثهػاف :عيػاف بػ .ف ػلم بػػ .عبػد هللا الىػدار البىػريا ثقػة ركػاف ثبتػػا حل أحكػاـ اجلػرح رالتعػديل (ت ٕٕٓهػػ) .الكاشػف ٕٕٖٙ/ا ر قريػػُ
الته يُ ٔ.ٜٙٚ/
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن
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أخطس( ،)152قاٍ حد ٓا ابأ عا ،ٕٛقااٍ :نعار ستُاداً ٜكا( :ٍٛيا ٛنٓار
بدونة بٔ
ضًَِٝ
ن
انكىيتىانعمم
َت راً نتابًا الخترت زضا ٌ٥ايٓ.)154()153( )  ،
األ اس :صخٝذ ،ألٕ زجااي٘ كات.
ٚأَا ايدي ٌٝايعكً ،ٞيًٓاٖني عٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب:ٟٛ
(( ؾكااد ذنااسٚا أْٗااِ ناااْٛا غتاااؾ ٕٛإذا نتبااٛا غاا٦ٝاً َاأ اذتاادٜثٚ -قااد
ناْٛا أٜطاً ٜهتب ٕٛايكسإٓ -إٔ ًٜتبظ أحدُٖا با خس ،ؾٝتَ ِٖٛأ ال عًاِ يا٘،
ٚال غٗد ايتٓص ٌٜيف غ َٔ ٤ٞاذتدٜث أْ٘ قاسإٓ ،ؾتخٛطاٛا ياريو َٓٚعاٛا نتابا١
اذتدٜث))(.)155
ٚهلاارا ٜكاا ٍٛارتط ٝا ايبػااداد ( :ٟباار إٔ نساٖٝااَ ١اأ نااس ٙايهتاااب َاأ
اي،ادز األ ،ٍٚإ ااا ٖاا ٞيا٦الاّ ٜنطاااٖ ٞبهتاااب اهلل تعااا غاري ٙأٜ ٚػااتػٌ عاأ ايكااسإٓ
بطٛا.)156( )ٙ
ٜٚكا ٍٛابٔ عبد ايباس َٔ( :نس ٙنتاب ايعًِ إ ا نسٖا٘ يٛجٗني:
أحدُٖاا :إٔ ال ٜت ر َمن ايكسإٓ نتاب ٜطاٖ ٞب٘.
 ٚاْٗٝاٚ :ي٦ال ٜتهٌ ايهات عًَ ٢ا نت ؾال عتؿا ؾٝكٌ اذتؿا) (.)157

(ٕ٘ٔ) (( سلَيم ب .أخسر البىريا ثقة اب (ت ٓٔٛهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٖٛٓ/
(ٖ٘ٔ) الدبقات الك

.ٜٔٗ/ٚ

(ٗ٘ٔ) األثر :أخرجػ الدارفي حل :سنن ٔ( ٖٔٔ/ادلقدفػة) باب (ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (.)ٗ٘ٚ
أخرج ب ند إىل اب .عوفا ع .اب .سريي ....مبثل ليظ .

(٘٘ٔ) و يح األ كار دلعاين نقيح األسظار ٕٖٕ٘/ا للعالفػة :ابػ .األفػري الىػنعاين /مقيػق زلهػد زليػي الػدي .عبػد احلهيػد  /فكتبػة اخلػاصلي /القػاهرة –
فىر /طٖٔٔٙٙ /هػ.

( )ٔ٘ٙقييد العلم ص.٘ٚ

( )ٔ٘ٚجافع بياف العلم ر سل ٔ.ٕٜٕ/
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د /محمد عهي أحمد انكبسي
بدونة انكىيتىانعمم

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

اافصل ااث اث
( اإلذن يف كر بهة احلديث اانبهوي)

يف َكابااٌ َااا ٚزد عٓاا٘  يف ايٓٗاا ٞعاأ نتاباا ١حدٜهاا٘ٚ ،زدت أحادٜااث أخااس٣
عٓاا٘ ت ا ذٕ يف نتابتاا٘ٚ ،إيٗٝااا ذٖ ا بعااض اي،ااخابٚ ١ايتااابعني إ جااٛاش نتاباا١
اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
َٔ اي،خاب :١عً ٞبٔ أب ٞطاي ٚ ،أْظ بٔ َايوٚ ،ايا ا ٤بأ عااشبٚ ،جاابس
بٔ عبد اهللٚ ،اذتطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايا ٚ ،عباد اهلل بأ عُاس ٚبأ ايعااصٚ ،أباٛ
أَاَا ١ايباًٖ ٞزض ٞاهلل عِٓٗ(.)158
َٚاأ ايتااابعني( : )159بػااري باأ َِْٗ ْ ٝاوَ ايب،ااسٚ ،ٟضااامل باأ عبااداهلل باأ عُااس
املاادْٚ ،ٞضااعٝد باأ جناابري ايهااٛيفٚ ،ضااعٝد باأ املطاا ٝاملاادْٚ ،ٞعاااَس باأ غااساحٌٝ
ايػاع ،ايهااٛيفٚ ،عطاا ٤باأ أباا ٞزباال املهااٚ ،ٞأبا ٛعبااد اهللْ :اااؾمن املادَْ ،ٞاا ٛاباأ
عُسٚ ،أب ٛقالَبَ :١عبد اهلل بٔ شٜد ايب،سٚ ،ٟأبا ٛاملًَاْٝذ :عااَس بأ أضااَ ١ابأ عنَُ ْٝاس
اهلمري ٞايهٛيف(.)160
ٚق ااد ٚزدت أحاد ٜااث ٚآ اااز ت ااديٌ عً اا ٢ذي ااو ْ اابني أُٖٗ ااا يف ال اااَ ١باح ااث،
نا ت:ٞ

( )ٔ٘ٛينظر :قييد العلم صٔٓٓ-ٛٛا رجافع بياف العلم ر سل ٔ.ٖٔٓ-ٕٜٛ/

( )ٜٔ٘ه ت ف .أشهر أئهػة التابع ا ال ي .حازرا لد أئهة اجلرح رالتعديل :الثقةا راحليظا راإل قافا رعنػد رررد أي راحػد فػنهم حل حػديث أر أثػر حل
ه ا اليىل أر ال ي بعد أكتيي بتعريي بالقوؿ ي  :ثقة فشهور.

(ٓ )ٔٙينظر :اثدث الياصل ب الراري رالواعي صٔ /ٖٚٙ-ٖٚر قييد العلم صٔٓٔ.ٔٔ٘-
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي
ىانعمم
املبحث انكىيت
بدونة
إذنه  يف كتابة حديثه
األول :

بر عٔ ايٓ  ،أْ٘ أذٕ يف نتاب ١حدٜه٘ٚ ،أِٖ َا بر عٓ٘ يف ذيو:
 )1أخسج َطًِ بطٓد ٙإ أبٖ ٞسٜس ،٠قاٍ :ملا ؾتذ اهلل عص ٚجاٌ عًا ٢زضا ٍٛاهلل 
َه ،١قاّ يف ايٓاع ؾخُد اهلل ٚأ ٓا ٢عًٝا٘ ...ؾارنس ارتطبا )161(١خطبا ١ايآ،
 ، قاااٍ :ؾكاااّ أباا ٛغااا ٙزجااٌ َاأ أٖااٌ اياا ،ُٔٝؾكاااٍ :انتا يااٜ ٞااا زضاا ٍٛاهلل!
ؾكاٍ زض ٍٛاهلل  ((: انتبٛا ألب ٞغا.)163()162( ))ٙ
 )2أخاسج أباا ٛداٚد ،بكااٛي٘ :حااد ٓا َنطَااددْٚ ،أباا ٛبهااس باأ أباا ٞغااٝب )164(١قاااال :حااد ٓا
عت ،)165(٢ٝعٔ عبٝد اهلل بٔ األخٓظ ،عٔ ايٛيٝد بٔ عبد اهلل بٔ أبَ ٞػٝاث(،)166
عٔ ٜٛضـ ابٔ ََاٖو( ،)167عٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚقاٍ :نٓر أنت نٌ غ٤ٞ
أنع٘ َٔ زض ٍٛاهلل  أزٜد حؿ ٘ ،ؾٓٗتحل قسٜؼٚ ،قايٛا :أتهتا ناٌ غا٤ٞ
تطُع٘؟ٚ ،زضا ٍٛاهلل  بػاس ٜاتهًِ يف ايػطا ٚايسضاا ،ؾ َطاهر عأ ايهتااب،
ؾرنست ذيو يسض ٍٛاهلل  ، ؾ  َٚب صبع٘ إ ؾ ،٘ٝؾكاٍ((:انتا ؾٛايارٟ
ْؿط ٞبٝدَ ٙا غتسج َٓ٘ إال حل))(.)169()168

(ٔ )ٔٙينظر :فا ررد حل ه اخلدبة ف .أحكاـ شرعية حل :صحيح البخاري ٔ ٖ٘/كتػاب( :العلػم) بػاب( :كتابػة العلػم) رقػم (ٕٔٔ)ا رصػحيح ف ػلم
ٕ ٜٜٛ-ٜٛٛ/كتاب( :احلف) باب( :مرمي فكة رصيدها) رقم (ٖ٘٘ٔ).

(ٕ )ٔٙصحيح ف لم ٕ ٜٛٛ/حديث رقم (ٖ٘٘ٔ).

(ٖ )ٔٙاحلديث فتيق علي ا رأخرج البخاري حل صحيح ٔ ٖ٘/حديث رقم (ٕٔٔ) أخرج ب ند إىل أيب هريرة ...بألياظ فتقاربة.

(ٗ)ٔٙف َ د ْد ب .ف َ ْػرَه ْدا رأبػو بكػر :عبػد هللا بػ .زلهػد بػ .أيب شػيبةا قػاؿ احلػا ظ ابػ .حجػرا عػ .كػل فنههػا (ثقػة حػا ظ)؛ قريػُ التهػ يُ ٕٔ٘ٛ/ا
ٕ.ٔٚ٘/

٘(( ٔٙ

( )

(( ٔٙٙ

ن ب .سعيد األسىاريا حا ظا قي ا حجة (ت ٖٗٔهػ)))؛ الكاشف ٕ.ٕٕ٘/
))

( ) الوليد ب .عبد هللا ب .أيب فديثا ثقة ؛ ادلىدر ال ابق ٖ.ٕٔٓ/
( (( )ٔٙٚيوسف ب .ف ِ
اهد ادلكيا ثقة (ت ٔٓٙهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٖٗ٘/
َ
( )ٔٙٛسن .أيب دارد ٖ ٖٔٚ/كتاب( :العلم) باب ( :حل كتابة العلم) رقم (.)ٖٙٗٙ
( )ٜٔٙاحلػػديث :أخرجػ أبػػو بكػػر بػػ .أيب شػػيبة حل :ادلىػػنف حل :األحاديػػث راآلثػػار  ٘ٓ-ٜٗ/ٜرقػػم ()ٜٔٙٗٚا رأدػػد حل :ادل ػػند ٕٕٔٙ/ا ٕٜٔا
رالدارفي حل :سنن ٔ(ٖٔٙ/ادلقدفة) باب( :ف .رخ حل كتابة العلم) رقم (ٗ)ٗٛا راحلاكم حل :ادل ػتدرؾ ٔٔٓٙ-ٔٓ٘/ا ررجػح احلػاكم :أف
الوليد ب .عبد هللاا هو :الوليد ب .أيب الوليد الشافيا رقد احتف ب ف لما ررا ق ال هيب.
رالىواب :أف الوليد ب .عبد هللا هو :اب .أيب فديث العبديا كها صرح ب لد أبو داردا ر ري شل .أخرج احلديثا رلي األفر كها رجػح احلػاكم ررا قػ
ال هيب.
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حطٔ ،ألٕ زجااي٘ نًِٗ كات إال أباا َاياو :عبٝاد اهلل بأ األخآظ
اذتدٜث:
ىانعمم
بدونة انكىيت
ايٓ ع ،ٞقاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس( :صدٚم ،قاٍ ابأ حباإ :ناإ غتطا;)170( )٧
ٚعبٝد اهلل ذنس ٙابٔ حبإ يف ايهكاتٚ ،قاٍ( :غتط ٧نهرياً) (.)171
أقا :ٍٛال تكدل أخطاؤ ٙاذتدٜث ،ملتابعت٘ َٔ طسم غري ٖار ٙايطسٜالٚ ،ال ٜٓاصٍ
اذتدٜث عٔ زتب ١اذتطٔ.
قاٍ اذتاؾا ابٔ حجسٚ( :ي٘ طسم أخاس ٣عأ عباد اهلل بأ عُاسٜ ٚكا ٟٛبعطاٗا
بعطاً) (.)172
 )3أخا ااسج ايب ا اااز ٟبطا اآد ٙإ ابا اأ عبا اااع ،قا اااٍ :ملا ااا اغا ااتد با ااايٓٚ  ،جع ا اا٘
قاٍ((:ا٥ت ْٞٛبهتاب أنت يهِ نتابا ال تطًٛا بعد ،ٙقاٍ عُاس :إٕ ايآ،  ،
غًباا٘ ايٛجاامن(ٚ ،)173عٓاادْا نتاااب اهلل حَطْ ابنٓا ،ؾاااختًؿٛا ٚنهااس ايًػاااٚ ،قاااٍ:
((قَٛٛا عحل ٚال ٜٓبػ ٞعٓد ٟايتٓاشع)) (.)174

رأخ ػػرج احل ػػديث :البيهق ػػي حل :ادل ػػدخل إىل ال ػػن .الكػ ػ ص ٖٔٗ ٗٔ٘-رق ػػم)ٖٚ٘( :ا (ٗ٘)ٚا (٘٘)ٚا راخلدي ػػُ البد ػػدادي حل :قيي ػػد العل ػػم
صٓ ٛٔ-ٛرقم (ٔٗٔ)ا رحل :اجلافع ألخالؽ الراري رآداب ال افع ٕ ٖٙ/رقم ()ٜٔٔٓا راب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٖٓٓ/رقم
( .)ٖٜٛكلهم أخرجو ف .طريق :ن ب .سعيدا ع .عبيد هللا األخن ا ع .الوليد ب .أيب ادلديثا ع .يوسف ب .فاهػدا عػ .عبػد هللا بػ .عهػرر...
مبثل ليظاً .راحلديثا ل طرؽ أخر قوي ه الدريق أخرجها :اخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص٘ ٕٛ-ٚف .رقم (ٕٕٔ) إىل رقم)ٔٗ٘( :
(ٓ )ٔٚقريُ الته يُ ٔ.ٕٜٙ/
(ٔ )ٔٚالثقات ٔٗٚ/ٚا للحا ظ :زلهد ب .حباف الب و /دائرة ادلعارؼ العثهاسية  /حيدر آباد – اذلند /طٕٔٔٗٓ /هػ=ٖٜٔٛـ
(ٕ )ٔٚتح الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕ٘ٓ/
(ٖ )ٔٚلب الوجع (( :أي شق علي إفال الكتاب أر فباشرة الكتابةا ركأف عهر ر ي هللا عن ا هم ف .ذلد أس يقتسي التدويل.
قاؿ القرطيب ر ري  :ائتوين أفر ركاف حق ادلأفور أف يبادر لالفتثاؿا لك .ظهر لعهر فع طائية أس لي على الوجوبا رأس ف .بػاب اإلرشػاد إىل األصػلح
كرهػوا أف يكليػو فػ .ذلػد فػا يشػق عليػ حل لػد احلالػػة فػع استحسػارهم قولػ عػاىل :فػا َػرطْنَػا ِحل ال ِ
ْكتَػ ِ
ػاب ِف ْػَ .ش ْػي  سػورة األسعػاـ فػ .اآليػػة
َ
( )ٖٛرقول عاىلِ :بػْيَاساً لِك ِّل َش ْي ( سورة النحل ف .اآلية )ٜٛا رذل ا قاؿ عهر :ح بنا كتاب هللاا رظهر لدائية أخر  :أف األرىل أف يكتُ
دلػا يػ فػ .افتثػػاؿ أفػر ا رفػػا تسػهن فػػ .زيػادة اإليسػػاحا ردؿ أفػر ذلػػم بالقيػاـ علػػى أف أفػر كػػاف علػى اإلخبػػارا رذلػ ا عػػاش  بعػد ذلػػد أيافػاً رمل
يعارد أفرهم ب لدا رلو كاف راجبا مل يرتك تختال هما ألسػ مل يػرتؾ التبليػخ دلخاليػة فػ .خػالف رقػد كػاف الىػحابة يراجعوسػ حل بعػض األفػور فػا مل
جيزـ باألفرا إذا عزـ افتثلواا رقد عد ه ا ف .فوا قة عهر ر ي هللا عن  .رقاؿ اخلدػايب :إمنػا ذهػُ عهػر إىل أسػ لػو سػ مبػا يزيػل اخلػالؼا لبدلػت
سيلة العلها رعدـ اتجتهاد .ر عقب اب .اجلوزي :بأس لو س على شي أر أشيا مل يبدل اتجتهادا ألف احلػوادث ت ميكػ .حىػرهاا قػاؿ :رإمنػا
خاؼ عهر أف يكوف فا يكتب حل حالة لبة ادلرض يجد ادلنا قوف سبيالً إىل الدع .حل ذلد ادلكتوب .راختلف ادلراد بالكتػابا قيػل :كػاف أراد أف
يكتُ كتاباً ين ي على األحكاـ لري يع اخلالؼا رقيل :بل أراد أف ين على أسػافي اخلليػا بعػد ا حػ ت يقػع بيػنهم اتخػتالؼا قالػ سػيياف
بػػ .عيينػػةا ري يػػد أسػ  ا قػػاؿ لعائشػػة حل أرائػػل فر ػ ا رهػػو عنػػد فو ػ  (( :ادعػػي أبػػاؾ رأخػػاؾ حػ أكتػػُ كتابػاًا ػػإين أخػػاؼ أف يتهػػىن فػػته.ا
ري قوؿ قائل :ريأىب هللا رادل فنوف إت أبا بكر)) أخرج ف لما رفع ذلد لم يكتُا راألرؿ أظهر لقوؿ عهر :كتػاب هللا ح ػبنا أي :كا ينػاا فػع أسػ
يشهل الوج الثاين ألس بعض أ راد رهللا أعلم)) .تح الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕٕ٘/
(ٗ )ٔٚصحيح البخاري ٔ ٘ٗ/كتاب( :العلم) باب( :كتابة العلم) رقم (ٗٔٔ).
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اذتاؾا ابٔ حجس ( :يف ٖرا اذتدٜث دي ٌٝعً ٢جٛاش نتابا ١ايعًاِ ألْا٘
بدونةقاٍ
انكىيتىانعمم
ٖ ااِ إٔ ٜهتا ألَتاا٘ نتاباًا عت،ااٌ َعاا٘ األَاأَ ،اأ االخااتالف ٖٚاا ٛال ٜٗااِ إال
أل) (.)175
املبحث الثاني  :جـواز بعض الصحابـة كتابة احلديث النبوي
أٚزد أٖااِ َااا زن ٟٚعاأ بعااض اي،ااخاب ١يف جااٛاش نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ ،ٟٛذيااو
نا ت:ٞ
َ -1ااا ز ٟٚعاأ :أْااظ باأ َايااو :أخااسج َطااًِ بطاآد ٙإ أْااظ ،قاااٍ :حااد حل،
ستُ ااٛد ب اأ ايسب ٝاامن ،ع اأ عتب ااإ ب اأ َاي ااو أ اادٜث ٚذن ااس ،...ٙق اااٍ أْ ااظ:
(ؾ عجبحل اذتدٜث ؾكًر البحل :انتب٘ ؾهتب٘) (.)176
ٚأخا ااسج ايط اْا اا ٞبطا اآد ٙإ أْا ااظ با اأ َايا ااو أْا اا٘ قا اااٍ ( :قٝا اادٚا ايعًا ااِ
بايهتاب)(.)178()177
قاٍ اهلٝهُ( :ٞزٚا ٙايط اْ ٞيف ايهبريٚ ،زجااي٘ زجاٍ اي،خٝذ) (.)179
األ اس :صذ ٚقؿا٘ عٔ أْظ ،ألٕ زجااي٘ زجاٍ اي،خٝذ.
قاٍ ارتط ٝايبػدادٖٚ( :ٟرا حدٜث َٛقٛف ،ال ،ٜذ زؾعا٘) (.)180

(٘ )ٔٚتح الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕٖ٘/

( )ٔٚٙينظر :صحيح ف لم ٔ ٕٙ-ٙٔ/كتاب( :اإلمياف) باب( :الدليل على أف ف .فات على التوحيد دخل اجلنػة قدعاً) رقم (ٗ٘)
()ٔٚٚادلعجم الكبري ٔ ٕٗٙ/رقم (ٓٓ.)ٚ

( )ٔٚٛأثػػر أس ػ  :أخرجػ ػ ابػػ .سػػعد حل :الدبقػػات الك ػ

ٕٕ/ٚا رأبػػو خيثه ػػة حل :كتػػاب العلػػم صٕٗٔ رقػػم (ٕٔٔ)ا رالػػدارفي حل سػػنن ٖٔٔٚ/

(ادلقدفة) باب ( ف .رخ حل كتاب العلم) رقػم (ٔ )ٜٗرالبخػاري حل :التػاريخ الكبػري ٘ ٕٓٛ/رمجػػة رقػم ( )ٜٙ٘دار الكتػُ العلهيػة  /بػريرت –
لبنافٔٗٓٚ /هػ=.ٜٔٛٙ؛ رأخرج  :الرافهرفزي حل :اثدث الياصل ب الراري رالواعي ص  ٖٙٛرقم ()ٖٕٙا راحلاكم حل :ادل تدرؾ ٔٔٓٙ/ا
رقػاؿ( :صػحيح عػػ .أسػ ) ررا قػ الػ هيب؛ رأخرجػ  :البيهقػي حل :ادلػػدخل إىل ال ػن .الكػ ص  ٗٔٚرقػم (ٔ)ٚٙاراخلديػػُ البدػدادي حل :قييػػد
العلم ص ٜٜ-ٜٛرقم ()ٔٛٚا ()ٔٛٛا راب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٖٔٙ/رقم (ٓٔٗ).

( )ٜٔٚرلهع الزرائد ٔ.ٕٔ٘/
(ٓ )ٔٛقييد العلم ص.ٜٜ
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ىانعممأ :عبااد اهلل باأ أباا ٞأٚؾاا :٢أخااسج َطااًِ بطاآد ٙإ ابأ جنا َسْٜع(،)181
انكىيتز ٟٚعا
-2بدونةَااا
قاٍ :أخ َْٛ ٞض ٢بٔ عكب ،)182(١عٔ ضامل بٔ أب ٞايٓطس( )183إٔ عباد اهلل بأ
أب ٞأٚؾ ،٢نت إ عُس بٔ عبٝد اهلل ( )184حني ضاز إ اذتَسنٚزِٜا )185(َ١غتا ٙ
إٔ زض ٍٛاهلل  ، نإ يف بعض أٜاَ٘ اياو يكا ٞؾٗٝاا ايعادٜٓ ٚت اس حتا ٢إذا
َاياار ايػااُظ ،ااِ قاااّ ؾاا ،ِٗٝؾكاٍٜ((:ااا أٜٗااا ايٓاااع ال تتُٓااٛا يكااا ٤ايعااد،ٚ
ٚاض يٛا اهلل ايعاؾ ١ٝؾإذا يكٝتُ ِٖٛؾاصا ٚاٚ ،اعًُاٛا أ ّٕ ادتٓاا ١حتار ثاالٍ
ايطٛٝف)) ِ قاّ ايٓٚ ،  ،قااٍ(( :ايًاِٗ َٓاصٍ ايهتاابٚ ،زتاس ٟايطاخاب،
ٖٚاشّ األحصاب اٖصَِٗ ٚاْ،سْا عً.)186( ))ِٗٝ
َ -3ااا ز ٟٚعاأ :عبااد اهلل باأ عُااس ٚباأ ايعاااص :أخااسج ايب اااز ٟبطاآد ٙإ أبااٞ
ٖسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ :قاٍَ(:اا َأ أصاخاب ايآ  ،أحاد أنهاس حادٜها عٓا٘
َحل إال َا نإ َٔ عبد اهلل بٔ عُس ،ٚؾإْ٘ نإ ٜهت ٚال أنت ) (.)187
ٚأخااسج أمحااد بطاآد ٙإ أبااٖ ٞسٜااس ٠أْاا٘ قاٍَ(:ااا نااإ أحااد أعًااِ أاادٜث
زض ٍٛاهلل َ حل إال َا نإ َأ عباد اهلل بأ عُاس ،ٚؾإْا٘ ناإ ٜهتا بٝادٙ
ٜٚع ٘ٝبكًب٘ٚ ،نٓر أع ٘ٝبكًاٚ ،ال أنتا بٝادٚ ،ٟاضات ذٕ زضا ٍٛاهلل  يف

(ٔ )ٔٛاب .جريف :امس ((عبد ادللد ب .عبد العزيزا شل .مجع رصنف رحيظ رذاكرا ركاف يدل (ت ٓ٘ٔهػ)))؛فشاهري علها األفىار صٖٕٓ رمجػػة
رقم (.)ٔٔٗٙ

(ٕ (( )ٔٛفوسى ب .عقبة ب .أيب عياش األسديا ثقة قي إفاـ حل ادلدازيا مل يىح أف اب .فع لين (ت ٔٗٔهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٕٙ/
(ٖ (( )ٔٛأبو النسر :سامل ب .أيب أفية ادلدينا ثقة سبيل (ت ٕٜٔهػ)))؛ الكاشف ٔ.ٕٚٓ/

(ٗ (( )ٔٛعهػر بػ .عبيػد هللا بػ .فعهػر القرشػي التهيهػيا ػابعي جلػد فعهػر صػحب ا رلي ػت لعهػر ررايػة إمنػا رقػع لػ ذكػر حل أحاديػث الىػحيح ر ريمهػا
(تٕٛهػػ)))ا عجيػل ادلنيعػػة ٕٗٔ/ا ٖٗ .رمجػػة رقػم (ٔ)ٚٚا للحػا ظ :ابػ .حجػر الع ػقالين /دراسػة رمقيػق الػدكتور :إكػراـ هللا إفػداد احلػق /دار
البشائر اإلسالفية /بريرت -لبناف /طٔٔٗٔٙ /هػ=ٜٜٔٙـ.

(٘ )ٔٛأي لقتاذلما راحلررريةا س بة إىل ((حرررا ا بيتحت ارهػي قريػة بظػاهر الكو ػػة س ػبت إليػ احلررريػة فػ .اخلػوارجا الػ ي .خػاليوا علػي بػ .أيب طالػُ
ر ي هللا عن ا رهبا كاف مكيههم راجتهاعهم ح خاليوا علي ا رقيل :إهنا فو ع على فيل ف .الكو ػة سزؿ ب اخلوارج ال ي .خػاليوا عليػاًا ن ػبوا
إليها))؛ فعجم البلداف ٕٕٗ٘/؛ لياقوت احلهوي /دار الكتاب العريب /بريرت – لبناف.

( )ٔٛٙصحيح ف لم ٖ ٖٖٔٙ-ٖٕٔٙ/كتاب (اجلهاد رال ري) باب( :كراهة لقا العدر راألفر بالى عند اللقا ) رقم (ٕٗ.)ٔٚ
( )ٔٛٚصحيح البخاري ٔ ٘ٗ/كتاب (العلم) باب( :كتابة العلم) رقم (ٖٔٔ).
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عٓ٘ ،ؾ ذٕ ي٘)( .)189()188قاٍ اذتاؾا ابٔ حجس( :زٚا ٙأمحادٚ ،ايبٗٝكاٞ
ايهتاب١
ىانعمم
بدونة انكىيت
يف املدخٌ ٚإضٓاد ٙحطٔ) (.)190
 َ -4ااا ز ٟٚع اأَ :عا ااا ١ٜٚب اأ أب اا ٞض ااؿٝإ :أخ ااسج ايب اااز ٟبط اآد ٙإ  :ع اااَس
ايػااع ،)191(،قاٍ:حااد حل نات ا املػااري ٠باأ غااعب ،١قاااٍ :نت ا َعاٜٚاا ١إ
املػري ٠بٔ غعب( ١إٔ انت ي ٞبػ ٤ٞنعتا٘ َأ زضا ٍٛاهلل  ) ؾهتا إيٝا٘،
نعاار اياآٜ  ،كاا(:ٍٛإٕ اهلل نااس ٙيهااِ ال ااً :قٝااٌ ٚقاااٍٚ ،إضاع اا ١املاااٍ،
ٚنهس ٠ايطؤاٍ) (.)192
ٚقد بر أٜطاً إٔ بعض اي،خاب ،١ناْار هلاِ صاخـ ٜهتبا ٕٛؾٗٝاا أحادٜاث
نعٖٛا َٔ ايٓ َٔ ،  ،أِٖ ٖر ٙاي،خـ:
صخٝؿ :١عبد اهلل بٔ عُس ٚبٔ ايعاص زضا ٞاهلل عُٓٗاا :ناإ زضا ٞاهلل

-1

عٓ٘ ٜطُٗٝا( :اي،ادق )١أخاسج ابأ ضاعد بطآد صاخٝذ ،قااٍ :أخ ْاا أباٛ
بهس بٔ عبد اهلل بٔ أب ٞأٜٚظ( )193عٔ ضًُٝإ بٔ بالٍ( )194عأ صاؿٛإ بأ
ضً )195(ِٝعٔ عبد اهلل بٔ عُس ،ٚقاٍ ((:اضت ذْر ايٓ  ،يف نتاب١

( )ٔٛٛادل ند ٕ.ٖٗٓ/

( )ٜٔٛاحل ػػديث اخرج ػ ػ  :البيهق ػػي حل :ادل ػػدخل إىل ال ػػن .الك ػ ػ

ص ٕٔٗ ٖٗٔ-رق ػػم (ٔ٘ )ٚراخلدي ػػُ البد ػػدادي حل :قيي ػػد العل ػػم صٖ ٛرق ػػم

(ٓ٘ٔ ) .رأخرجػػا ب ػػندمها إىل :أيب هريػػرة ...مبثػػل ليظ ػ عنػػد أدػػد .رأخرج ػ  :اخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم ص ٖ ٛٗ-ٛرقػػم ()ٔٗٛا
()ٜٔٗا (ٔ٘ٔ)ا أخرج ف .طرؽ إىل :أيب هريرة  ...بألياظ فتقاربة.

(ٓ )ٜٔتح الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕ٘ٓ/

(ٔ )ٜٔعافر ب .شراحبل الشعيب الكوحلا ثقة فشهور.

ٕٜٔ
ػاس إِ ْحلَا ػاً( ...سػػورة البقػػرة فػػ .اآليػػة ٖ )ٕٚحػػديث رقػػم
( ) صػػحيح البخػػاري ٕ ٖ٘ٚ/كتػػاب( :الزكػػاة) بػػاب :قػػوؿ هللا عػػاىل ت يَ ْ ػأَلو َف النػ َ

()ٔٗٓٚ

(ٖ(( )ٜٔأبػ ػ ػ ػػو بكػ ػ ػ ػػر :امس ػ ػ ػ ػ  :عبػ ػ ػ ػػد احلهيػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػػ .عبػ ػ ػ ػػد هللا بػ ػ ػ ػػ .أيب أري ػ ػ ػ ػ ا رأبػ ػ ػ ػػو بكػ ػ ػ ػػر :كنيػ ػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ ػ اشػ ػ ػ ػػتهر هبػ ػ ػ ػػاا ثقػ ػ ػ ػػة (ت ٕٕٓه ػ ػ ػ ػػ)  .قريػ ػ ػ ػػُ
الته يُ ٔ.٘٘٘/

))

))

(ٗ(( )ٜٔأبو زلهد :سليهاف ب .بالؿ ادلدينا ثقػة إفاـ (ت ٕٔٚهػ) ؛ الكاشف ٔ.ٖٔٔ/

(٘(( )ٜٔأبو عبد هللا :صيواف ب .سلَيم ادلدينا ثقة فيت عابد رفي بالقدر (تٕٖٔهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٖٗٛ/
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نعتاا٘ َٓاا٘ ،قاااٍ :ؾا ذٕ ياا ٞؾهتبتاا٘ ،ؾهااإ عبااد اهلل ٜطااُ ٞصااخٝؿت٘
بدونة َ
انكىيتاااىانعمم
تًو اي،ادق.)197()196()١
ٚمل تًٓ،ا اي،خٝؿا ١اي،ادق ،١نُا نتبٗا عبد اهلل بأ عُاس ٚهطا٘ٚ ،قاد
أخسج أنهس أحادٜهٗا اةَاّ :أمحد بٔ حٓباٌ يف َطآدٚ ;)198(ٙخَسجار نتا
اذتدٜث األخس ٣بك ١ٝأحادٜهٗا.
قاٍ ايرٖٜ( :،بًؼ َا أضآد ٙضابمن َا٥ا ١حادٜث اتؿكاا يا٘ عًا ٢ضبعاا ١أحادٜاث،
ٚاْؿسد ايب از ٟبهُاَْٚ ،١ٝطًِ بعػس.)199( )ٜٔ
ٚأَا َا ق :ٌٝإٕ ابٔ األ ري :قااٍ( :إٕ اي،اخٝؿ ١اي،اادق ١البأ عُاس ،ٚاغاتًُر
عً ٢أيـ حدٜث) ( ،)200مل ،ٜذ ذيو عٓ٘ ،ألْ٘ مل ٜٓ

عً ٢انٗا أ ٚتعس

هلا

برنس ،بٌ أٚزد إٔ عبد اهلل بٔ عُس ٚقاٍ( :حؿ ر عٔ ايٓ  ،أيـ َهٌ) (.)201
ٚقااد أؾاااد( )202ايػااٝخ صاابخ ٞايطاااَسا ٞ٥إٔ صااخٝؿ ١عبااد اهلل باأ عُااس :ٚمجاامن
أحادٜهٗا أحد ايطالب يف َ،س( )203يٓ ٌٝغٗاد ٠املاجطتري.
ٚألُٖٖ ١ٝر ٙاي،خٝؿ( ١اي،ادق )١ايو نتبٗا ابأ عُاسٚ ،ٚصاؿٗا ايادنتٛز:
ستُااد عجاااج ارتط ٝا بكٛياا٘( :هلاار ٙاي،ااخٝؿ ١أُٖٝاا ١عًُٝاا ١ع  ُٝاا ،١ألْٗااا

( )ٜٔٙالدبقات الك

ٕٕٗٙ/ا .ٜٗٗ/ٚ

( )ٜٔٚاحلػػديث :أخرجػ الرافهرفػػزي حل :اثػػدث الياصػػل بػ الػراري رالػواعي ص ٖٙٚ-ٖٙٙرقػػم (ٕٕٖ)ا (ٖٕٖ) أخرجػ فػػ .طريػػق :رلاهػػدا عػػ.
عبد هللا ب .عهرر ...بألياظ فتقاربة .رأخػرج احلػديث مبعنػا أيسػاً فػ .طريػق :رلاهػدا عػ .عبػدهللا بػ .عهػررا الػدارفي حل :سػنن ٔ( ٖٔٛ/ادلقدفػة)
باب( :ف .رخ حل كتابة العلم) رقم ()ٜٗٙا راب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٖٙ-ٖ٘/رقم (ٗ.)ٖٜ

( )ٜٔٛينظر :ادل ند ٕ.ٕٕٙ-ٔ٘ٛ/
( )ٜٜٔسري أعالـ النبال ٖ.ٛٓ/

(ٕٓٓ) ينظػػر :ال ػػنة قبػػل التػػدري .ص ٖٜٗ؛ للػػدكتور :زلهػػد عجػػاج اخلديػػُ /دار اليكػػر /دفشػػق /طٕٖٜٔٔ /ه ػػ=ٜٔٔٚـ؛ رينظػػر :علػػوـ احلػػديث
رفىدلحػ ص ٕٚ؛ للدكتور :صبحي الىاحل /دار العلم للهالي  /بريرت – لبناف /طٖ٘ٔٛٛ /هػ=ٜٜٔٙـ.

(ٕٔٓ) أسد الدابػة حل فعر ػة الىػحابة ٖٖ٘ٚ/؛ تبػ .األثػري اجلػزري  /ىػحيح الشػيخ :عػادؿ أدػد الر ػاعي /دار إحيػا الػرتاث العػريب /بػريرت – لبنػاف/
طٔٔٗٔٚ /هػ=ٜٜٔٙـ.

(ٕٕٓ) أ اد حل فقدفػة مقيق لكتاب :اخلالصة حل أصوؿ احلديثا للدييب صٔٔ.

(ٖٕٓ) مجعها رسشرها :سيف الدي .عليشا رطبعتا رصدرت ع .اذليئة ادلىرية للكتاب عاـ ٘ٔٗٔه ػ حل  ٕٙٙصيحػػةا رمجهػا :أدػد بػ .عبػد هللاا حل
رسالة فاج تري ف .كلية :الشريعػة حل اجلافعػة األردسية.
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تازغت ،١ٝتهبر نتاب ١اذتدٜث ايٓب ٟٛايػاسٜـ باني ٜاد ٟزضا ٍٛاهلل
عًُ١ٝ
ىانعمم
ٝك ١انكىيت
 ٚبدونة
ٚ بإذْ٘) (.)204
 -2صااخٝؿ ١اةَاااّ عًاا ٞباأ أباا ٞطاي ا زضاا ٞاهلل عٓاا٘ :صااخٝؿ ١اةَاااّ عًااٞ
()205

ناْاار ستؿٛثاا ١يف قااساب ضااٝؿ٘ ،أخااسج َطااًِ بطاآد ٙإ  :أباا ٞايطؿٝااٌ

قاااٍ :ضاا ٌ٦عًاا :ٞأخ،ااهِ زضاا ٍٛاهلل  بػاا٤ٞ؟ ،ؾكاااٍَ :ااا خ،اآا زضاا ٍٛاهلل
بػاا ٤ٞمل َٜعنااِ باا٘ ايٓاااع ناؾاا ١إال نااإ يف قااساب ضااٝؿٖ ٞاارا ،قاٍ:ؾ ا خسج
ص ااخٝؿَ ١هت ااٛب ؾ ٗٝااا((:يعٔ اهلل َ اأ ذب ااذ يػ ااري اهللٚ ،يع اأ اهلل َ اأ ض ااسم
َٓاز()206األز

ٚيعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايدٚ ،ٙيعٔ اهلل َٔ أ ٣ٚستد اً)) (.)207

ٚحتت ٟٛصخٝؿت٘ عً ٢أحهاّ غسعٝا ١أخاس :٣نايعنكاٌ(ٚ )208ؾهااى األضاري(،)209
ٚإٔ ال ٜكتااٌ َط ااًِ به اااؾس ،أخ ااسج ايب اااز ٟبط اآد ٙإ  :ع اااَس ايػ ااع ،،ع اأ أب ااٞ
جخَْٝؿَ ،)210(َ١قاٍ :قًر يعً ٌٖ ( :ٞعٓدنِ نتاب؟ ،قاٍ :ال إال نتاب اهلل أ ٚؾٗاِ
ن

(ٕٗٓ) ال نة قبل التدري .صٖٓ٘.

))

(ٕ٘ٓ) أبػو الدييػػل امسػ (( :عػػافر بػ .راثلػػة بػػ .عبػدهللا الكنػػاينا صػحايب فشػػهور بكنيتػ ا رأي النػػيب  رهػػو شػابا رحيػػظ فنػ أحاديػػث (ت ٔٓٚهػػ) ؛
اإلصابة حل متييز الىحابة ٖٗٔٔ/؛ للحا ظ :اب .حجر الع قالين /رهبافش  :اتستيعاب حل فعر ة األصحاب؛ تب .عبد الػ  /فكتبػة ادلثػىن /بدػداد
–العراؽ/طٖٕٔٔٛ /هػ.

( )ٕٓٙادلنار (( :مجع فنارةا رهي العالفة جتعل ب احلدي)).؛ النهاية حل ريُ احلديث راألثػر ٕ٘ٔٚ/ا تبػ .األثػري اجلػزري /مقيػق :طػاهر أدػد الػزاريا
رزلهود زلهد الدناحي /دار اليكر /بريرت -لبناف ٖٜٜٔ /هػ=ٜٜٔٚـ.

( )ٕٓٚصحيح ف لم ٖ ٔ٘ٙٚ/كتاب( :األ احي) باب( :مرمي ال بح لدري هللاا رلع .اعل ) رقم (.)ٜٔٛٚ

( )ٕٓٛالعقػل (( :هػو الديػةا رأصػل  :أف القا ػػل كػاف إذا قتػل قتػيالً مجػع الديػػة فػ .اإلبػلا َع َقلهػا بينػا أرليػػا ادلقتػوؿ:أي شػدها حل ع ْقلهػا لي ػلهها إلػػيهما

ريقبسوها فن ا هيت الدية ع ْقالً بادلىدر يقاؿَ :عقل البعػري يعقلػ عقػالً رمجعهػا عقػوؿا ركػاف أصػل الديػة اإلبػلا مث قوفػت بعػد ذلػد :بالػ هُا
راليسةا رالبقرا رالدنما ر ريها))؛ النهاية حل ريُ احلديث راألثر ٖ.ٕٚٛ/

((( )ٕٜٓرَد الرقبة :أف يع حل عتقهػاا رأصػل اليػد :اليىػل بػ الشػيئ ريلػي بعسػهها فػ .بعػضا رَػد األسػري كّػاً رَ َكا َكػةً :ىػل فػ .األسػرا
ػد الرقبػ ػ ػ ػ ػ ػػة :يليىػ ػ ػ ػ ػ ػػها فػ ػ ػ ػ ػ ػػ .إسػ ػ ػ ػ ػ ػػار الػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػرؽا ر ِ
الي َكػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ :فػ ػ ػ ػ ػ ػػا ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ))؛ ل ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف العػ ػ ػ ػ ػ ػػرب ٓٔٗٚ٘/ا فػ ػ ػ ػ ػ ػػادة كػ ػ ػ ػ ػ ػػد/
رَػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ
اليكػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ ر َ
ّ
تب .فنظور  /ف س ة الكتُ الثقا ية /بريرت -لبناف /طٕٔٔٗٔ /هػ=ٕٜٜٔـ.
(ٕٓٔ) أبو جحيية امس  :رهُ ب .عبد هللا ال ُّ وائيا ريقاؿ ل  :رهُ اخلريا صحايب قدـ على النيب حل آخر عهر ا رحيظ عن ا مث صحُ عليا بعد ا
ر رت شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرطة الكو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (ت ٗٚه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ) اتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيعاب حل فعر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحاب ٗٔ٘ٙٔ/؛
تب .عبد ال  /مقيق :علي زلهد البجاري /فكتبة النهسة  /اليجالة – فىػر ٜٔٙٓ/ـ؛ ر قريػُ التهػ يُ ٕ .ٕٜٕ/قػاؿ ابػ .حجػر( :رإمنػا سػاؿ
أبو جحيية اإلفاـ علياً ع .ذلدا ألف مجاعػة ف .الشيعػة كاسوا يزعهوف أف عند أهل البيت – تسيها علياً – أشيا ف .الوحي خىهم النػيب  هبػا
مل يدلع ريهم عليهاا رقد سػأؿ عليػاً هػ ادل ػألة أيسػاَ ًي :قػي بػ .عبػادا رفالػد بػ .احلػارث األشػرت النخعػيا رحػديثهها حل سػن .الن ػائي) .ػتح
الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕٗٚ/
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ىانعممطااًِ أَ ٚااا يف ٖاار ٙاي،ااخٝؿ ،١قاااٍ :قًاارَٚ :ااا يف ٖاار ٙاي،ااخٝؿ١؟
انكىيتجااٌ َ
بدونةاا٘ ز
أعطٝ
قاٍ :ايعنكٌٚ ،ؾهاى األضريٚ ،ال ٜكتٌ َطًِ بهاؾس) (.)211
((  ٖٚاار ٙاي،ا ااخٝؿ ١املبازنا اا ،١قا ااد زٚاٖا ااا عا اأ عًا اا ٞزضا اا ٞاهلل عٓا اا٘ مجٝا اامن
تالَٝرٚ ;)212( ))ٙأخسج أحادٜهٗا اةَاّ أمحد بٔ حٓبٌ يف َطٓد.)213(ٙ
((ٚقد مجمن ايدنتٛز زؾعر ؾٛش ٟعباد املطًا  ،صاخٝؿ ١عًاٚ )214(ٞطبعار يف
َ،س))(.)215
ٖٓٚاى صخـ أخس ٣غري ٖاتني اي،اخٝؿتني :ن،اخٝؿ ١جاابس بأ عباد اهلل
األْ ،ااازٚ ،ٟص ااخٝؿ ١ض ااعد ب اأ عب اااد ٠األْ ،ااازٚ ،ٟص ااخٝؿ ١ضَا اُنس ٠ب اأ جنْٓا ادنب
ايؿصازٚ ،ٟغريٖا َٔ اي،خـ.
ٚقد اقت،ست عً ٢صاخٝؿ ١اةَااّ عًا ٞبأ أبا ٞطايا ٚ ،اي،اخٝؿ ١اي،اادق١
يعبد اهلل بٔ عُاس ٚد ٕٚغريُٖاا َأ اي،اخـ يهُْٗٛاا أٖاِ صاخٝؿتني نتبتاا يف
عٗد ايٓٚ ،  ،يف ع،س اي،خاب ١ايهساّ.

(ٕٔٔ) صحيح البخاري ٔ ٖ٘/كتاب (العلم) باب( :كتابة العلم) رقم (ٔٔٔ).
(ٕٕٔ) فعر ة الن خ رالىحف احلديثية ص ٕٓٚ؛ أليف :بكر ب .عبد هللا أبو زيد /دار الراية  /جدة – رالرياض/ال عودية /طٕٔٔٗٔ/هػ=ٕٜٜٔـ.
(ٖٕٔ) ينظر :ادل ند ٔ.ٔٙٓ-ٚ٘/
(ٕٗٔ) مجعها رسشرها الدكتور :ر عت وزي عبد ادلدلُا فع دراسة وثيقية قهيةا رصدرت ع :.دار ال الـ بالقاهرة – فىر سنة ٔٗٓٙهػا ر قػع حل
ٔٔٙصيحػة.
(ٕ٘ٔ) فعر ة الن خ رالىحف احلديثية ص.ٕٓٛ
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املبحث انكىيت
بدونة
ىانعممجـواز بعض التابعني كتابة احلديث النبـوي
الثالث :

أجاش بعض ايتابعني ،نتاب ١اذتدٜث ايٓب َٔ ،ٟٛأِٖ َا ز ٟٚعِٓٗ يف ذيو:
َِٓٗ :بػري بٔ َِْْٗٝو :أخسج أب ٛبهس بأ أبا ٞغاٝب ،١بكااٛي٘ حاد ٓا ٚنٝامن( )216عأ
عُااسإ باأ حناادٜس( ،)217عاأ أبااَ ٞجًْااص( ،)218عاأ بػااري باأ ْٗٝااو ( )219قاٍ(:نٓاار
أنت ا َااا أنعاا٘ َاأ أبااٖ ٞسٜااس ،٠ؾًُااا أزدت إٔ أؾازقاا٘ بهتاااب ،ٞؾكًاار ٖاارا َ ااا
نعت٘ َٓو؟ قاٍْ :عِ) (.)221()220
األ ااس :صخٝذ ،ألٕ زجاااي٘ كاات.
َٚاآِٗ :زجااا ٤باأ حَ ْٝا :٠َٛأخااسج اياادازَ ،ٞبك ااٛي٘ :أخ ْااا ايٛيٝااد باأ غااجاع(،)222
حا ااد حل ستُا ااد با اأ غا ااع ٝبا اأ غا ااابٛز ،أخ ْا ااا ايٛيٝا ااد ابا اأ ضا ااًُٝإ با اأ أبا ااٞ
ايطااا ،)223( ٥عاأ َزجَااا ن ٤باأ حَ ْٝا )224( ٠ٛأْاا٘ قاااٍ( :نت ا ٖػاااّ باأ عبااد املًااو إ
عاًَا٘ إٔ ٜطا يحل عأ حادٜث ،قاااٍ زجاا :٤ؾهٓار قاد ْطااٝت٘ يا ٛال إْا٘ ناإ عٓاادٟ
َهتٛباً) (.)226()225

( (( )ٕٔٙأبو سيياف :ركيع ب .اجلراح ب .فليح الكوحلا ثقة حا ظ عابد (تٜٔٚهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٛٗ/
( (( )ٕٔٚأبو عبيدة :عهراف ب .احلدير ال درسي البىريا ثقة ثقة (ت ٜٔٗهػ)))؛ ادلىدر ال ابق ٔ.ٚ٘ٓ/
( )ٕٔٛأبو ِ ْرللِز امس (( :تحق ب .ديد ال درسيا بىري إفاـ ثقة (ت ٔٓٙهػ)))؛ الكاشف ٖ.ٕٔٚ/
( )ٕٜٔبشري ب .هنيدا ثقة فشهور.
(ٕٕٓ) ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٘ٓ/ٜرقم (ٖ.)ٙٗٛ
(ٕٕٔ) األثر :أخرج أبو خثيهة حل :كتاب العلم ص  ٖٔٛرقػم ()ٖٔٛا رالػدارفي حل :سػنن ٔ( ٖٔٛ/ادلقدفػة) بػاب( :فػ .رخػ حل كتابػ العلػم) رقػم
(ٗ)ٜٗاراب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٖٖٔ/رقم (ٖٓٗ) .كلهم أخرجو ف .طريق :فعاذ ب .فعاذا عػ .عهػراف بػ .حػديرا عػ .أيب
رللػػزا عػػ .بشػػري بػػ .هنيػػد ...مبثل ػ ليظػاً .رأخػػرج األثػػر مبعنػػا  :ابػػ .سػػعد حل :الدبقػػات الكػ ٕٕٖ/ٚ؛ راخلديػػُ البدػػدادي حل :اجلػػافع ألخػػالؽ
الػراري رآداب ال ػػافع ٕ ٖٔٗ/رقػػم ()ٔٗٓٚا()ٔٗٓٛا رأخػػرج األثػػر بػػاختالؼ الليػػظ فػػ .طريػػق ركيػػع :أبػػو خثيهػػة حل :كتػػاب العلػػم ص ٕ٘ٔ
رقػم (٘٘ٔ)؛ رأدػػد بػ .حنبػػل حل :كتػػاب العلػل رفعر ػػة الرجػػاؿ ٔ ٚٙ/رقػم (ٖٕٔ)ا راخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػد العلػػم صٖٓٔ رقػػم (ٕٕٓ).
كلهم أخرجو ف .طريق :ركيعا ع .عهراف بػ .حػديرا عػ .أيب رللػزا عػ .بشػري بػ .هنيػدا قػاؿ( :كتبػت عػ .أيب هريػرة كتابػاً لهػا اردت أف أ ارقػ ا
قلت :يا أبا هريرةا إين كتبت عند كتباً أرري عند؟ قاؿ :سعم ارر ع ) .ره ا الليظ أخرج مبعنا  :الي وي حل :ادلعر ػة رالتػاريخ ٕ .ٕٛٙ/راألثػر
بليظي ف .الدريق ا يدؿ فعنامها :على جواز بشري ب .هنيدا لكتابة احلديث النبوي حل الىحف.
(ٕٕٕ) الوليد ب .شجاعا ثقة قدفت رمجت .
(ٖٕٕ ) الوليد ب .سليهاف الدفشقي الشافيا قاؿ عن أبو حاًب( :هو ف .ثقات فشيخة دفشق)ا رقاؿ احلا ظ ابػ .حجػر( :ثقػة)؛ اجلػرح رالتعػديل ٙ/ٜا
ر قريُ الته يُ ٕ.ٕٛ٘/

(ٕٕٗ) رجا ب .حيوة :ثقة فشهور.

(ٕٕ٘) سن .الدارفي ٔ(ٖٜٔ/ادلقدفة) باب( :ف .رخ

حل كتابة العلم) رقم (٘ٓ٘).

( )ٕٕٙاألثر :أخرج اخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص  ٜٔٓرقم (ٕٕ٘) أخرج ف .طريق :زلهد ب .شعيُ ب .شابور :مبثل سنداً رليظاً.
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حطٔ ،ألٕ يف ضٓد ،ٙستُد بأ غاع ٝبأ غاابٛز ايدَػاك ،ٞقااٍ عٓا٘
انكىيتاس:
بدونةاأل ا
ىانعمم
اذتاؾا ابٔ حجس( :صدٚم صخٝذ ايهتاب) (.)227
 :َِٗٓٚضعٝد بٔ جبري :أخسج أب ٛبهس بٔ أب ٞغاٝب ،١بكااٛي٘ :حاد ٓا ابأ اري(،)228
عٔ عهُإ بٔ حه ،)229(ِٝعٔ ضعٝد بٔ جابري(( :)230أْا٘ ناإ ٜهاَ ٕٛامن ابأ عبااع،
ؾٝطُمن َٓ٘ اذتدٜث ؾٝهتب٘ يف ٚاضط ١ايسحٌ ،ؾإذا ْصٍ ْط ٘) (.)232()231
األ س :صخٝذ ،ألٕ زجاي٘ كات.
 :َِٗٓٚعاَس بأ غاساح ٌٝايػاع :،أخاسج أبا ٛخٝهُاا ،١بكااٛي٘ :حاد ٓا ٚنٝامن(،)233
عٔ أب ٞنْٝسَإ( ،)234قاٍ :نعر ايػعٜ ،)235(،ك( :ٍٛإذا نعر غ٦ٝاً ؾ نتب٘ ٚياٛ
يف اذتا٥ط) (.)237()236

( )ٕٕٚقريُ الته يُ ٕ.ٛٚ/

))

( (( )ٕٕٛأبو هشاـ :عبد هللا ب .منري اذلهداينا حجة (ت ٜٜٔهػ) ؛ الكاشف ٕ.ٕٕٔ/

( (( )ٕٕٜأبو سهل :عثهاف ب .حكيم ب .عباد األسىاريا ثقةا فات قبل سنػة األربع رفائة))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٙ٘ٚ/
(ٖٕٓ) سعيد ب .جبريا ثقة فشهور.

(ٖٕٔ) ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٘ٔ/ٜرقم (٘.)ٙٗٛ

(ٕٖٕ) األثػر :أخرج الدارفي حل :سنن ٔ( ٖٔٛ/ادلقدفة) باب ( :ف .رخ

حل كتابة العلم) رقػم ()ٜٜٗا رابػ .عبػد الػ حل :جػافع بيػاف العلػم ر سػل

ٔ ٖٔٗ/رقػػم (٘ٓٗ) .أخرجػػا فػػ .طريػػق :عثهػػاف بػػ .حكػػيما عػػ .سػػعيد بػػ .جبػػري...ا ليػػظ الػػدارفي بأليػػاظ فتقاربػػةا رابػػ .عبػػد الػ مبثلػ ليظػاً.
رأخرج ػ  :الرافهرفػػزي حل :اثػػدث الياصػػل ب ػ ال ػراري رال ػواعي صٖٔٚا ٖٗٚا رقػػم ()ٖٖٙا ( )ٖٖٚراخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم ص
ٗٓٔا رقم (ٕ٘ٓ )ا ()ٕٓٙا ( .)ٕٓٚأخرجا ف .طريق :جعير ب .أيب ادلدريةا ع .سعيد ب .جبري ...بألياظ سلتلية دي ادلعىن .رأخػرج األثػر:
الػػدارفي حل :سػػنن ٔ( ٖٔٛ/ادلقدفػػة) بػػاب( :فػػ .رخػ حل كتابػػة العلػػم) رقػػم (٘)ٜٗا راخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم صٗٓٔ  ٔٓ٘-رقػػم
( .) ٕٓٛأخرجػػا فػػ .طريػػق :طػػارؽ بػػ .عبػػد الػػرد.ا عػػ .سػػعيد بػػ .جبػػري قػػاؿ( :كنػػت أمسػػع فػػ .ابػػ .عهػػر رابػػ .عػػاب احلػػديث بالليػػلا أكتبػ حل
راسدة الرحل).زاد اخلديُ البدداديا حل أرل ( :كنت أسري ب اب .عهر راب .عباس )...رحل آخر (ح أسزؿ أكتب ).

(ٖٖٕ) ركيع ب .اجلراحا ثقة قدفت رمجت .

((

(ٖٕٗ) أب ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػريافا رقي ػ ػ ػػل أب ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػ اف امسػ ػ ػ ػ  :احل ػ ػ ػػ .ب ػ ػ ػػ .عقب ػ ػ ػػة ادلػ ػ ػ ػراديا ك ػ ػ ػػوحل ق ػ ػ ػػاؿ يػ ػ ػ ػ اب ػ ػ ػػ .فعػ ػ ػ ػ ( :أب ػ ػ ػػو كػ ػ ػ ػرياف ثق ػ ػ ػػة)ا رق ػ ػ ػػاؿ أبوح ػ ػ ػػاًب:
(أبو كريافا شيخ يكتُ حديث )))؛ اجلرح رالتعديل ٖ.ٕٜ-ٕٛ/

(ٖٕ٘) عافر الشعيبا ثقػة فشهور.

()ٕٖٙكتاب العلم ص  ٔٗٚرقم (.)ٔٗٚ

( )ٕٖٚاألثػر :أخرجػ أدػػد حنبػػل حل :كتػػاب العلػل رفعر ػػة الرجػػاؿ ٔ ٚٚ/رقػػم ()ٕٖٙا رالرافهرفػػزي حل :اثػدث الياصػػل بػ الػراري رالػواعي صٖٚٙ
رقم (ٖ٘٘)اراخلديُ البددادي حل :قييد العلػم ص ٕٓٔ رقػم ()ٜٔٙا( .)ٜٔٚكلهػم أخرجػو فػ .طػرؽا عػ .أيب كػرياف قػاؿ :مسعػت الشػعيب...
مبثل ليظاً .رأخرج  :اب .سعد حل :الدبقات الك ٕ٘ٓ/ٙا رالرافهرفزي حل :اثدث الياصل ب الراري رالواعي ص ٖٚٙرقم (ٖٗ٘) .أخرجا
ف .طريق :أيب كريافا ع .الشػعيبا قػاؿ( :اكتبػوا فػا مسعػتم فػ ا رلػو حل اجلػدار) .راخػرج األثػر :ابػ .عبػد الػ حل :جػافع بيػاف العلػم ر سػل ٖٕٔٔ/
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صخٝذ ،ألٕ زجااي٘ كاات.
بدونةاأل
اس:ىانعمم
انكىيت
َٚاآِٗ :أباا ٛقالَباا :١عبااد اهلل باأ شٜااد :أخااسج أباا ٛبهااس باأ أباا ٞغااٝب ،١بكااٛي٘ :حااد ٓا
ض ااًُٝإ ب اأ ح ااسب( )238ق اااٍ :ح ااد ٓا مح اااد ب اأ ش ٜااد( ،)239ع اأ أ ٜااٛب( ،)240ع اأ أب ااٞ
قالب ،)241(١قاٍ( :ايهتاب أح إي َٔ ٞايٓطٝإ)(.)243()242
األ ااس :صخٝذ ،ألٕ زجااي٘ كات.
ٚأخااسج اباأ ضااعد ،بطاآد صااخٝذ ،قاااٍ :أخ ْااا عااازّ باأ ايؿطااٌ( )244حااد ٓا
محاد بٔ شٜد ،قاٍ :أٚص ٢أبا ٛقالبا ،١قااٍ( :ادؾعاٛا نات ،إ أٜاٛب إٕ ناإ حٝااً،
ٚإال ؾاحسقٖٛا) (.)246(.)245
((ٚذيو خػ ١ٝإٔ ٜتٛالٖا غري أًٖٗا ،نُا صسل ب٘ يف َٛضمن آخاس أَاا أٜاٛب
ؾُٔ أًٖٗا)) (.)247
ٚقد ٚجدت يف عٗاد ايتاابعني صاخـ ،نتا ؾٗٝاا أحادٜاث عأ ايآ  ،أٚزد
ٖٓا صخٝؿتني اغتٗستا عٔ غريُٖا ،ي ٗاٛزُٖا ٚتداٚهلُاُٖٚ ،ا:

رقم (ٔٓٗ) أخرج ف .طريق :ركيعا ع .أيب كِ ْ افا قاؿ :مسعت السحاؾ يقوؿ( :إذا مسعت شػيئاً اكتبػ رلػو حل حػائ )؛ رهػ ا رهػم فػ .ابػ .عبػد
ال ا رالىواب أس ف .كالـ عافر الشعيبا ادلرري هب ا اإلسنادا كها صرح بإخراج أبو خيثهػة ر ري .
((( )ٕٖٛأبو أيوب سليهاف ب .حربا احلا ظ البىري قا ي فكةا ثقة حا ظ للحديث (ت ٕٕٗهػ)))؛ كرة احلياظ ٔ.ٖٜٖ/
( )ٕٖٜداد ب .زيدا ثقة قدفت رمجت .
(ٕٓٗ) أبو بكر :أيوب ب .كي ػاف ال ػختياين اإلفػاـا قػاؿ يػ ابػ .فعػ ا رأبػو حػاًب( :ثقػة) (ت ٖٔٔهػػ)؛ اجلػرح رالتعػديل ٕٕ٘٘/ا ٕ٘ٙا رالكاشػف
ٜٕٔ/ا ٖ.ٜ
(ٕٔٗ) أبو قالبة :عبدهللا ب .زيد البىريا ثقة فشهور.
(ٕٕٗ) ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٘ٔ/ٜرقم ()ٙٗٛٙ
(ٖٕٗ) األثػػر :أخرج ػ اخلديػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العلػػم ص ٘ٓٔ رقػػم (ٕٓٔ)ا رابػػ .عبػػد ال ػ حل :جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل ٔ ٖٔٗ/رقػػم ()ٗٓٙا
أخرجا ف .طريق :سليهاف ب .حرب ....مبثل سنداً رليظاً.
(ٕٗٗ) عارـ هو :أبو النعهاف :زلهد ب .اليسل البىريا ثقة قدفت رمجت .
(ٕ٘ٗ) الدبقات الك .ٔٛ٘/ٚ
( )ٕٗٙاألثػػر :أخرج ػ الي ػػوي حل :ادلعر ػػة ر التػػاريخ ٕٜٛ/ا راخلدي ػػُ البدػػدادي حل :قييػػد العل ػػم ص ٕ ٙرقػػم ( .)ٜٛأخرجػػا ف ػػ .طريػػق :عػػارـ أب ػػو
النعهاف ...مبثل سنداً رليظاً.
( )ٕٗٚسنػة الرسوؿ ص ٙٛ؛ أليف :زلهد احلا ظ التجاين /فدبعػة التقدـ /القاهرة – فىر /طٕٔٗٔٔ /هػ =ٜٜٓٔـ.
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انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعممجٜٛس ١ٜبٔ أنا ٤بٔ عنبٝد (ت ٖ173ا):
صخٝؿا: ١
-1بدونة انكىيت
"احمل ا ااد ايهك ا اا ١أب ا ااْ َ ٛا ااسَام ايط ا اابع ٞايب ،ا ااس ،ٟحدٜه ا اا٘ ست ا ااتع ب ا اا٘ يف
اي،خال"(.)248
ز ٣ٚعٔ ْاؾمن(ٚ )249آخس .)250(ٕٚقاٍ ابٔ ضعد أخ ْا عؿإ بٔ َطًِ( )251قاٍ( :نإ
جٜٛس ١ٜبٔ أنا ٤صاح عًِ نهري)(.)252
((ي اا٘ ْطا ا  )253(١ع اأ ْ اااؾمن الشاي اار ستؿٛثا اا ١يف َهتب اا ١غا اٗٝد عً اا ٞباغ ااا
ب ضتاْب – ٍٛتسنٝا.)254()) -
 -2صخٝؿُٖ )255(١اّ بٔ َٓب٘ بٔ ناٌَ ايُٝاْ( ٞت ٖ132ا):
نتبٗاا أباا ٛعكبااُٖ :١ااّ باأ َٓباا٘ احملاد ايهكاا ،١عاأ اي،اخاب ٞادتًٝااٌ أبااٞ
ٖسٜس ٠زض ٞاهلل عٓ٘ (ت ٖ59ا).

( )ٕٗٛسري أعالـ النبال ٖٔٚ/ٚا .ٖٔٛ

( )ٕٜٗسا ع هو :أبو عبد هللا ادلدينا فوىل اب .عهرا ثقة فشهور.

(ٕٓ٘) ينظ ػػر :هت ػ ػ يُ الكه ػػاؿ حل أمس ػػا الرج ػػاؿ ٖ٘ٔٚ-ٕٔٚ/؛ للح ػػا ظ :ادل ػػزي /مقي ػػق :بش ػػار ع ػ ػواد فع ػػررؼ /ف س ػػة الرس ػػالة /ب ػػريرت –لبن ػػاف
/طٖٔٔٗٔ/هػ=ٕٜٜٔـ

(ٕٔ٘) أبو عثهاف :عياف ب .ف لم الىيارا ثقة قدفت رمجت .
(ٕٕ٘) الدبقات الك

.ٕٛٔ/ٚ

(ٖٕ٘) حققها :صالح الدي .يلد يرميا حل رسالة فاج تري جبافعػة فرفرة ركيا سنة ٘ٓٗٔهػ.

(ٕٗ٘) دراس ػ ػ ػػات حل احل ػ ػ ػػديث النب ػ ػ ػػوي ر ػ ػ ػػاريخ درينػ ػ ػ ػ ٕٖٜٔ/ا لل ػ ػ ػػدكتور :زله ػ ػ ػػد فى ػ ػ ػػديى األعظه ػ ػ ػػي /ادلكت ػ ػ ػػُ اإلس ػ ػ ػػالفي /ب ػ ػ ػػريرتا ردفش ػ ػ ػػق/
ٓٓٗٔهػ=ٜٓٔٛـ.

(ٕ٘٘) صػػحيية مهػػاـ بػػ .فنب ػ ا طبعػػت ثػػالث طبعػػات :الدبع ػػة األرىل :سشػػرها ألرؿ فػػرةا الػػدكتور :زلهػػد ديػػد هللا حل :رللػػة ااهػػع العلهػػي بدفشػػق سػػنة
ٕٖٔٚهػا مث سشرها ادلركز الثقاحل بباري سنة ٖٜٜٔهػ .الدبعػة الثاسية :مقيق الػدكتور :ر عػت ػوزي عبػد ادلدلػُا سشػرها فكتبػة اخلػاصليا بالقػاهرة
– فىر سنة ٔٗٓٙهػ .الدبعة الثالثة :مقيق الشيخ :علي ح  .عبػد احلهيػدا رصػدرت عػ :.ادلكتػُ اإلسػالفي – بػريرت سػنة ٔٗٓٚهػػ .ينظػر:
ياصػػيل ه ػ الدبعػػات الػػثالثا حل :صػػحايف الىػػحابة ر ػػدري .ال ػػنة النبويػػة الش ػريية ص ٜٓٔٗ- ٜٔا إعػػداد :أدػػد عبػػد الػػرد .الىػػوياف/
فراجعػة الدكتور :سعدي اذلامشيا رالدكتور :ف ير الدفي طٔٔٗٔٓ/هػ=ٜٜٓٔـ
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية
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انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ارٖٚ ،اصااؿاً هلااا( :صاااح تً ااو اي،ااخٝؿ ١ايااو نتبٗااا عاأ أب ااٞ
انكىيتايا
بدونةقاااٍ
ىانعمم
ٖسٜس ٖٞٚ ،٠ضتَ َٔ ٛاٚ ١٥أزبعني حدٜهاً( ،)256حد بٗا عٓ٘ َعُس بٔ زاغد)(.)257
ٚقاد أخااسج أحادٜهٗااا ناًَا :١اةَاااّ أمحااد بأ حٓبااٌ يف َطاآدٚ ،)258( ٙأخااسج
أنهس أحادٜهٗا ايب ازَٚ ،ٟطًِ يف صخٝخُٗٝا ،قااٍ ايارٖ ،يف ذياوٚ( :هلُااّ
عاأ أبااٖ ٞسٜااسْ ٠ط ا َ ١ػااٗٛز ٠أنهسٖااا يف اي،ااخال زٚاٖااا عٓاا٘ َعُااس)(ٚ .)259قااد
اضتدٍ بٛجٛد ٖار ٙاي،اخٝؿَ ،١أ قااٍ :با ٕ اذتادٜث ايٓبا ٟٛد ٕٚيف ايكاسٕ األٍٚ
اهلجس.ٟ

()ٕ٘ٙع ػ ػ ػ ػػدد أحادي ػ ػ ػ ػػثا ص ػ ػ ػ ػػحيية مه ػ ػ ػ ػػاـ ب ػ ػ ػ ػػ .فنب ػ ػ ػ ػ  )ٖٜٔ( :ح ػ ػ ػ ػػديثاًا ينظ ػ ػ ػ ػػر :ص ػ ػ ػ ػػحيية مه ػ ػ ػ ػػاـ صٕٓ /ٗ٘-بتحقي ػ ػ ػ ػػق ال ػ ػ ػ ػػدكتور :ر ع ػ ػ ػ ػػت ػ ػ ػ ػػوزي
عبد ادلدلُ.

( )ٕ٘ٚسري أعالـ النبال ٘.ٖٔٔ/

( )ٕ٘ٛينظر :ادل ند ٕ.ٖٜٔ-ٖٕٔ/
( )ٕٜ٘كرة احلياظ ٔ.ٔٓٔ/
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انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

د /محمد عهي أحمد انكبسي
بدونة انكىيتىانعمم

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

اافصل اا ابع

(ااروفيق بني أح ديث اان

واإلذن يف كر بة احلديث اانبوي)

ٚؾٝاا٘ َبخهإ:
املبحــث األول :أوجه التوفيق بني أحاديث النهي واإلذن يف كتابة احلديث النبوي
اختًااـ ايعًُااا ٤يف ايتٛؾٝاال بااني أحادٜااث ايٓٗاا ٞيف نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا،ٟٛ
ٚبني األحادٜث ايو تدٍ عً ٢اةذٕ بهتابت٘ٚ ،هلِ يف ذيو ال ا ١أٚجا٘:
ااوجهه األول :إعالل حديث أيب ي يد اخلد ي:

أعٌ بعض ايعًُا ٤حدٜث أب ٞضعٝد ارتدزٚ ،ٟقايٛا ايٛ،اب ٚقؿا٘ عًٝا٘ ؾاال
ً،ٜذ يالحتجاج ب٘ ،قاي٘ ايب ازٚ ٟغري.)260(ٙ
أق ااٖ :ٍٛاارا إعااالٍ غااري َٛؾاال ٚغااري صااا ، ٥ألٕ حاادٜث أباا ٞضااعٝد ارتاادزٟ
صخٝذ بار عٓاد اةَااّ َطاًِ يف صاخٝخ٘ َسؾٛعااً إ ايآٜٚ ، ،ؤٜاد صاخت٘
ٜٚعطدَ ٙا تكدّ يف زٚا ١ٜايدازَ ،ٞاياو أخسجٗاا يف ضآٓ٘ بطآد زجايا٘ كاات إ
أب ٞضعٝد ارتدز(( :ٟأِْٗ اضت ذْٛا ايٓ  ،إٔ ٜهتبٛا عٓ٘ ،ؾًِ  ٜذٕ هلِ)).
ااوجهه ااث ين :اا هول بنسخ حديث أيب ي يد اخلد ي:

ٚقد قاٍ بايٓطخ مجٗٛز ايعًُاٚ ،٤اختاز ٙبعض املت خس ٔ ٚ ،ٜٔقااٍ با٘ َأ
املتكدَني:
* ابٔ قتٝب ١ايدَْٜٛٓزِ ،ٟقاٍٖ( :را َٓط ٛايطٓا ١بايطآ ،١ؾه ْا٘ ْٗا ٢يف أ ٍٚاألَاس
إٔ ٜهت قٛي٘ ِ ،زأ ٣ملا عًِ إٔ ايطٓٔ تههس ٜٚؿٛت اذتؿا إٔ تهت ٚ ،تكٝد) (.)261

(ٓ )ٕٙينظر :دريُ الراري ٕ.ٙٚ/

(ٔ )ٕٙأري ػ ػ ػ ػػل سلتل ػ ػ ػ ػػف احل ػ ػ ػ ػػديث ص ٕٛٚ-ٕٛٙا تب ػ ػ ػ ػػ .قتيب ػ ػ ػ ػػة  /ى ػ ػ ػ ػػحيح  :زله ػ ػ ػ ػػد زه ػ ػ ػ ػػري النج ػ ػ ػ ػػار /فكتب ػ ػ ػ ػػة الكلي ػ ػ ػ ػػات األزهري ػ ػ ػ ػػة /الق ػ ػ ػ ػػاهرة-
فىرٖٔٛٙ/هػ=ٜٔٙٙـ.
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انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ايساَٗسَااص ٟإ ْطااخ ايٓٗاا ٞعاأ ايهتاباا ،١ؾٝكااٚ( :ٍٛحاادٜث أباا ٞضااعٝد
ٚحٝااٌ
انكىيتىانعمم
*بدونة
ارتدز ٟحسصٓا إٔ  ٜذٕ يٓا زض ٍٛاهلل  ، أحط أْا٘ ناإ يف أ ٍٚاهلجاس ،٠ناإ
ال ٜؤَٔ االغتػاٍ ب٘ عٔ ايكسإٓ)(.)262
* ٚقاٍ ارتطابٜ( :ٞػب٘ إٔ ٜه ٕٛايَٓٗ ٞتكدَاًٚ ،آخس األَس ٜٔاةباحا.)263( )١
* ٚقاٍ ابٔ األ ري ادتاصز( :ٟإٕ اةذٕ يف ايهتاباْ ١اضاخ يًُٓامن َٓا٘ ،بإمجااع األَاا١
عً ٢جٛاشٚ ،ٙال ظتتُع ٕٛإال عً ٢صخٝذ) (.)264
* ٚقاٍ ايبٗٝكٚ ،ٞابٔ اي،الل( :يعٌ ايٓٗ ٞعأ ذياو ناإ حاني غتااف ايتباضا٘
بايكسإٓٚ ،اةذٕ ؾ ٘ٝحني أَٔ ذيو ،ؾٝه ٕٛايَٓٗٓ ٞطٛخاً) (.)265
* ٚقاٍ ابٔ حجس ايعطكالْ( :ٞإٕ ايٓٗاَ ٞتكادّٚ ،اةذٕ ْاضاخ يا٘ عٓاد األَأ َأ
االيتباع ٖٛٚ ،أقس بٗا َمن أْ٘ ال ٜٓاؾٗٝا) (.)266
(( يهأ عباااز ٠ابأ حجااسٗ ٜ ،ااس ؾٗٝاا ايكاا ٍٛبايٓطااخ ،ؾإْا٘ جعااٌ ايٓٗاا ٞيف أٍٚ
األَس َتٛجٗا يف حايو ارتٛف ٚاألَٔ نُا ٖ ٛثاٖس َٔ إطالق٘ ،اِ جاا ٤اةذٕ
يف حاي اا ١األَ اأ ْاضا ا اً ايٓٗ اا ٞيف ٖ اار ٙاذتاي ااٚ ،١بك اا ٢ايٓٗ اا ٞيف حاي اا ١ارت ااٛف
َطتُساً)) (.)267
* ٚقاااٍ اباأ األَااري اي،اآعاْٚ ( :ٞأحطاأ ٖاار ٙاألجٛباا ١ايٓطااخ ،ؾااإٕ زٚا ٠أحادٜااث
ادتاٛاش َاأ بٝاآِٗ مجاعاا،ْ ١اٛا عًاا ٢تااازٜخ ايتجااٜٛص ،نخادٜث أباا ٞغاااٚ ،ٙنااإ

(ٕ )ٕٙاثدث الياصل ب الراري رالواعي ص.ٖٛٙ

(ٖ )ٕٙفعػ ػ ػػامل ال ػ ػ ػػنٔٚٓ/ٗ .ا للخدػ ػ ػػايب  /خػ ػ ػػرج أحاديث ػ ػ ػ  :عبػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػالـ عبػ ػ ػػد الشػ ػ ػػاحل زلهػ ػ ػػد /دار الكتػ ػ ػػُ العلهيػ ػ ػػة  /بػ ػ ػػريرت – لبنػ ػ ػػاف /طٔ/
ٔٔٗٔهػ=ٔ ٜٜٔـ.

(ٗ )ٕٙجػ ػ ػ ػػافع األصػ ػ ػ ػػوؿ حل أحاديػ ػ ػ ػػث الرسػ ػ ػ ػػوؿ ٖٖ/ٛا تبػ ػ ػ ػػ .األثػ ػ ػ ػػري اجلػ ػ ػ ػػزري /مقيػ ػ ػ ػػق ري ػ ػ ػ ػريف  :عبػ ػ ػ ػػد القػ ػ ػ ػػادر األرس ػ ػ ػ ػ رط /فكتبػ ػ ػ ػػة دار البيػ ػ ػ ػػاف
/فىرٖٜٕٔ/هػ=ٕٜٔٚـ.

(٘ )ٕٙينظر :فقدفػة اب .الىالح صٛٛا راختىار علوـ احلديث ص .ٜٜ
( )ٕٙٙتح الباري شرح صحيح البخاري ٔ.ٕ٘ٔ/
( )ٕٙٚحجية ال نة ص٘ٗٗ.
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انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

آخسٜات حٝا ٠ايسض َِٗٓٚ ،  ٍٛقا ّٛنااْٛا يف أٚاخاس اي،اخاب ١إضاالًَا
بدونة يف
ذيو
انكىيتىانعمم
ن بٖ ٞسٜس.)268( )٠
ٚثاٖس نالّ ابٔ قتٝبٚ ،١ارتطابٚ ،ٞابأ األ اري(( ،إٔ ناالً َأ ايٓٗاٚ ٞاةذٕ
ع اااّ يً ،ااخـ ٚاألغاا اص ،ال خت ،ااٝ

ؾ ٝاا٘ بػ اا٤ٞ

ااا تك اادّ َ اأ األق ااٛاٍ-

األخسٚ ، -٣ثاٖسٖا أْ٘ ْٗ ٢يف أ ٍٚاألَس ضٛا ٤خٝـ ايًبظ أّ ال ِ ،أذٕ َطًكًا
نريو))(.)269
 ٔ ٚقاٍ بايٓطخ َٔ املت خس:ٜٔ
األضتاذ احملكل :أمحد ستُد غانس إذ ٜكاٖ( :ٍٛر ٙاألحادٜث َمن اضتكساز ايعٌُ
بٗا بني أنهس اي،خابٚ ١ايتابعني ِ ،اتؿاام األَاا ١بعاد ذياو عًا ٢جٛاشٖاا ،ناٌ
ٖرا ٜدٍ عً ٢إٔ حدٜث أب ٞضعٝد ارتادزَٓ ٟطاٚ ، ٛأْا٘ ناإ يف أ ٍٚاألَاس حاني
خٝـ اغتػاهلِ عٔ ايكسإٓٚ ،حني خٝـ اختال غري ايكسإٓ بايكسإٓٚ ،حدٜث أبٞ
غا ٙيف أٚاخس حٝا ٠ايآٚ ،  ،ناريو إخبااز أباٖ ٞسٜاسٖٚ ٠اَ ٛتا خس اةضاالّ إٔ
عبد اهلل بٔ عُس ٚنإ ٜهت ٚأْ٘ ٖا ٛمل ٜهأ ٜهتا ٜ :ادٍ عًا ٢إٔ عباد اهلل ناإ
ٜهت بعد إضالّ أبٖ ٞسٜسٚ ،٠ي ٛنإ حدٜث أب ٞضاعٝد ارتادز ٟيف ايٓٗاَ ٞتا خس
عٔ ٖر ٙاألحادٜث يف اةذٕ ٚادتٛاش يعسف ذيو عٓد اي،اخابٜ ١كٓٝااً صاسعتاً ،اِ
إمجاااع األَ اا ١ايكطعاا ٞبعااد قسٜٓاا ١قاطعاا ١عًاا ٢إٔ اةذٕ ٖاا ٛاألَااس األخااريٖٚ ،ااٛ
إمجاع ابر باايتٛاتس ايعًُا ٞعأ ناٌ طٛا٥اـ األَاا ١بعاد اي،ادز األ ٍٚزضا ٞاهلل
عِٓٗ أمجعني)(.)270
ٚقاٍ األضتاذ ايدنتٛز :ستُد ستُد أب ٛغٗبٚ( :١يعاٌ

اا ٜؤٜاد ايكا ٍٛبايٓطاخ

إٔ أحادٜااث اةذٕ َت ا خس ٠ايتااازٜخ ،ؾ ا بٖ ٛسٜااس ٠أضااًِ عاااّ ضاابمنٚ ،ق،اا ١أباا ٞغاااٙ

( )ٕٙٛو يح األ كار دلعاين نقيح األسظار ٕ.ٖ٘ٗ/
( )ٕٜٙحجية ال نة ص٘ٗٗ.

(ٓ )ٕٚالباعث احلثيث شرح اختىار علوـ احلديث صٓٓٔ.
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعممآ ١ايهآَاا ١عاااّ ايؿااتذَُٗٚ ،ااا ٜهاأ َاأ غاا ٤ٞؾكااد اْكط ا ٢ايعٗااد
انكىيت ايطا
بدونةار يف
ناْا
ايٓبٚ ٟٛاير ٜٔنتبٛا اذتدٜث َٔ اي،خاب ١عدد غري نهري) (.)271
ٚقااٍ ايادنتٛز :أمحااد عُاس ٖاغااِٚ( :ثاٌ ايٓٗا ٞعاأ ايهتابا ١قاُ٥ااً حتا ٢نهااست
ايطٓٔ ٚخٝـ عًٗٝا إٔ تطٝمن َٔ ايبعض ،ؾهإ اةذٕ بايهتابْ ١اض ًا ملا تكدّ َٔ
ايٓٗٚ ،ٞمل ًٜخل ايسض ٍٛبايسؾٝل األعً ٢إال ٚنتاب ١اذتدٜث َ ذ ٕٚؾٗٝا) (.)272
ااوجه ااث اث :اجلالع بني األح ديث ادلر

ضة:

ٖٚرا ايٛج٘ ؾُٝا ٜباد ٚيا ٞأحطأ ايٛجا ،ٙٛألْا٘ ٜبعادْا عأ إعاالٍ األحادٜاث
اي ،ااخٝخٜٚ ،١بع اادْا أٜطا ااً ع اأ ايًج اا ٤ٛإ ايٓط ااخٚ ،ح ٝااث أَهٓٓ ااا ع اادّ ْ،ا ا
ايتعاز

بني األحادٜث اي،خال نإ ذيو أؾطٌٚ ،أٜطًا ؾاإٕ ايعًُاا ٤ال ٜكاسٕٚ

ايٓطااخ َااا داّ باةَهااإ ادتُاامن بااني األدي ااٚ ،١يااريو صتااد ايهااهري َاأ َتكاادَٞ
ايعًُاَٚ ٤ت خس ،ِٜٗقد ضًو ضب ٌٝادتُمن بني األدياا ١بٛجا٘ َأ ايٛجا ٚ ،ٙٛأ
ذٖ إ ذيو َٔ املتكدَني:
ايٓا ،ٟٚٛقاٍ ( :إٕ اةذٕ ملٔ خٝـ ْطٝاْ٘ٚ ،ايٓٗ ٞملٔ أَٔ ،ايٓطٝإ  ٚٚال أؿ ا٘،
ٚخٝـ اتهاي٘ عً ٢ارتط إذا نت ؾٝه ٕٛايٓٗ ٞشتٛ،صاً)(.)273
ْٚك ااٌ ايهت اااْ ،ٞع اأ اب اأ ادت ااٛش ٟأْ اا٘ ق اااٍ ( :إٕ اي اآ  ،ق ،ااد ايٓ اااع يف بدا ٜاا١
اةض ااالّ عً اا ٢ايك ااسإٓ ،ؾًُ ااا نه ااست األحاد ٜااث ٚزأ ٣قً اا ١ض اابطِٗ ،أذٕ هل ااِ يف
ايهتاب.)274( )١
ال يتتااٛؾس ُُٖٗااِ عًاا ٢ايكااسإٓ ٚحاادٙ
ٚقاااٍ اياارٖ( :،اي اااٖس إٔ ايٓٗاا ٞنااإ أً ٚ
ٚيُٝتاااش ايكااسإٓ بايهتاباا ١عُااا ضااٛاَ ٙاأ ايطاآٔ ايٓبٜٛاا ،١ؾٝااؤَٔ ايًاابظ ،ؾًُااا شاٍ
احملرٚز ٚايًبظ ٚٚضذ إٔ ايكسإٓ ال ٜػتب٘ بهالّ ايٓاع أذٕ يف نتاب ١ايعًِ) (.)275
(ٔ )ٕٚأعالـ اثدث صٛا للدكتور :زلهد أيب شهبة /دار الكتاب العريب  /فىر ٖٔٛٔ/هػ=ٕٜٔٙـ.

(ٕ )ٕٚقواعد أصوؿ احلديث صٜٔٔا للدكتور :أدد عهر هاشم /عامل الكتُ /بريرت – لبناف /طٕٔٗٔٚ /هػ=ٜٜٔٚـ.
(ٖ )ٕٚدريُ الراري ٕ.ٙٚ/

(ٗ )ٕٚالرتا يُ اإلدارية ٕٕٗٛ/ا أليف :عبد احلي الكتاين /دار الكتاب العريب /بريرت – لبناف.
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ايطٛٝط(:ٞإٕ املساد ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث َمن ايكسإٓ يف صخٝؿٚ ١احد،٠
ٚقاٍ
بدونة انكىيتىانعمم
ألْٗااِ ناااْٛا ٜطااُع ٕٛت ٜٚااٌ ا ٜاا ١ؾسوااا نتبااَ ٙٛعٗااا ،ؾٓٗااٛا عاأ ذيااو رتااٛف
االغتبا.)276( )ٙ
ٖٚاار ٙاألقااٛاٍ األزبعاا ،١يااٝظ ؾٗٝااا ايكاا ٍٛبايٓطااخ ،بااٌ ؾٗٝااا ايبٝااإ ايٛاضااذ
يطب ْٗٚ ،  ٘ٝإذْ٘ يهتاب ١حدٜه٘.
ٚقد أٚزد ايعالَ ١ايدنتٛز :عبد ايػحل عبد ارتايل ،ق ٍٛايٓٚ ،ٟٚٛايطاٛٝطٞ
ٚقاٍ( :أَا عباز ٠ايطٛٝطٚ ٞايٓ ٟٚٛؾال ٜعكٌ ؾٗٝا ْطخ ،ألٕ ايٓٗا ٞناإ َأ أٍٚ
األَس خاصاً أايا ١ارتاٛفٚ ،اةذٕ يف حايا ١األَأ ،ؾاال ٜسؾعا٘ إذ مل ٜاسدَا يف حايا١
ٚاحد ،٠بٌ ُٖا يف حايتني شتتًؿتني ٚيعًتني َتػاٜستني ؾٝطتُسإ ٖهرا إ ٜاّٛ
ايكٝاَ ١إٕ ٚجد ارتاٛف تٛجا٘ ايٓٗاٚ ،ٞإٕ ٚجاد األَأ ح،اًر اةباحاا ،١ؾُأ أٜأ
ايٓطخ؟ ايًِٗ إال إٔ ٜندع ٢إٔ ايٓٗ ٞإ ا نإ يف شَٔ ال ٜٛجد ؾ ٘ٝإال ارتٛف َٔ
االغتبا ،ٙيعدّ تكسز ايكسإٓ يف ايٓؿاٛع ٚمتٝاص ٙمتااّ ايتُٝٝاصٚ ،أْا٘ َأ حاني اةذٕ
إ  ّٜٛايكٝاَ ١ال ٜٛجد إال األَأ ،يتاٛاتس ايكاسإٓ ٚنُااٍ متٝاص ٙعٓاد األَااٚ ،١ياٛ
ؾس

أْ٘ ح ٌ،يبظ ألحد زجمن إ ايهاهري َأ ايٓااع ؾٝبٓٝا ٕٛيا٘ اي،اٛاب ،ؾٗاٛ

آَٔ َٔ ايًبظ يف ايٓٗاٚ ،١ٜحٝث إٕ ايٓٗ ٞقد اْتٗار عًتا٘ ٚال حهأ ٚجٛدٖاا َأ
ٚقر اةذٕ ؾكد اْتٗ ٖٛ ٢أٜطاًٖٚ ،را ْطخ.
ٚؾ ٝاا٘ ْ ااس :ؾ ااإٕ اةذٕ ال ٜك اااٍ :إْ اا٘ ْط ااخ هل اارا ايٓٗ اا ٞعً اا ٢تك اادٜس ص ااخ١
نالَِٗ ٖراٚ ،نٌ َاا يف األ َاس أْا٘ قاد اْتٗا ٢تعًال اذتهاِ الْتٗاا ٤عًتا٘ٚ ،عادّ
ٚجٛدٖا ؾُٝا بعدٚ ،ال ٜكاٍ يٓخٖ ٛراْ :طخ ألٕ ايٓطخ :زؾمن حهِ غسع ٞهطااب
غسع.)277( )ٞ

(٘ )ٕٚسري أعالـ النبال ٖ.ٛٔ/
( )ٕٚٙدريُ الراري ٕ.ٙٚ/

( )ٕٚٚحجية ال نة ص.ٗٗٙ
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن
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ىانعمم إ ادتُمن بني أحادٜاث ايٓٗاٚ ،ٞاةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ،بعٝادًا
بدونةٚانكىيتٔ ذٖ
عٔ ايٓطخ َٔ ،املت خس:ٜٔ
ايدنتٛز ْٛ :ز ايد ٜٔعتْس ،قاٍ(:البد َٔ عًٜ ١دٚز عًٗٝاا اةذٕ ٚاملٓامن يف إٓ ٚاحاد،
ٚايعً ١ايو تً،ذ يريو يف اختٝازْا ٖ :ٞخاٛف االْهبااب عًا ٢دزع غاري ايكاسإٓ،
ٚتسى ايكسإٓ اعتُادا عً ٢ذيو) (.)278
حكٝكااٞ

ٜٚااس ٣األضااتاذ اياادنتٛز،َ :ااطؿ ٢ايطااباع(( :ٞأْاا٘ ال ٜٛجااد تعاااز

()279

بااني أحادٜااث ايٓٗااٚ ٞأحادٜااث اةذٕ ،ألٕ ايٓٗ اٖ ٞاا :ٛعاأ ايتااد ٜٔٚايسناا ٞنُااا
نااإ ٜااد ٕٚايكااسإٓٚ ،أَااا اةذٕ ؾٗاا :ٛنااال بتااد ٜٔٚبعااض َاأ األحادٜااث ي ااسٚف
َٚالبط ااات خاص اا ١أ ٚن ااال ي اابعض اي ،ااخاب ١اي اار ٜٔن اااْٛا ٜهتب اا ٕٛاألحاد ٜااث
ألْؿطِٗ(( (.)280
ٜٚديٌ عً ٢زأ(( :ٜ٘وا زٚا ٙارتط ٝايبػداد ٟبطٓد ٙإ ايطخاى ( ،)281قاٍ:
(ال تت ا اارٚا يًخا اادٜث نا ااسازٜظ نه ا ااسازٜظ امل،ا اااحـ) (ٚ ،)282قا اا ٍٛارتطٝا اا
ايبػ ااداد ( )283( ٟب اار إٔ نساٖ اا َ ١اأ ن ااس ٙايهت اااب َ اأ اي ،اادز األ ،ٍٚإ ااا ي اا٦ال
ٜطاٖ ٢بهتاب اهلل غري ،ٙأٜ ٚػتػٌ عٔ ايكسإٓ بطٛا.)284( )))ٙ
ٚقاٍ ايدنتٛز :ستُد عجاج ارتط( : ٝيٝظ ٖٓاى َأ تعااز

باني َاا ز ٟٚعأ

ايسض اا َ  ٍٛاأ إباحااا ١ايهتاب ااٚ ١نساٖتٗ ااا ،ؾه ااس ٙايهتاب اا ١مل اأ ال نٜخْط اآٗا أ ٚمل اأ
ٜطتطٝمن اذتؿاٚ ،أباحٗا ملٔ ال ٜطتطٝمن اذتؿا) (.)285
( )ٕٚٛفنهف النقد حل علوـ احلديث ص ٖٗا للدكتور :سور الدي .عرت /دار اليكر  /دفشق /طٖٔٗٓٔ /هػ=ٜٔٔٛـ

( )ٕٜٚيقىد ال باعي :أس ت يوجد عارض حقيقيا رأف التعارض إمنا هو حل الظاهر ق ا رلو كاف التعارض حقيقياً دلا أفك .اجلهع بينهها.
(ٓ )ٕٛال نة رفكاستها حل التشريع اإلسالفي صٔٙا للدكتور :فىديى ال باعي /ادلكتُ اإلسالفي /دفشق/طٗٔٗٓ٘ /هػ=ٜ٘ٔٛـ
(ٔ(( )ٕٛأبو القاسم السحاؾ ب .فزاحم اذلال اخلرساينا صدرؽ كثري اإلرساؿ (ت ٘ٓٔهػ))) ؛ قريُ الته يُ ٔ.ٗٗٗ/

(ٕ )ٕٛأثػػر السػػحاؾ أخرجػ  :أبػػو بكػػر بػػ .أيب شػػيبة حل :ادلىػػنف حل األحاديػػث راآلثػػار  ٔٛ/ٜرقػػم ()ٖٙ٘ٛا راإلفػػاـ أدػػد بػػ .حنبػػل حل :كتػػاب العلػػل
رفعر ة الرجاؿ ٔ ٚٚ/رقم ( )ٕٖٜراخلديُ البددادي حل :قييد العلم صٗٛا رقم (.)٘ٛ

(ٖ )ٕٛقدـ ذكر قوؿ اخلديُ البددادي حل :هناية ادلبحث الثالث ف .اليىل الثاين.
(ٗ )ٕٛال نػة رفكاستها حل التشريع اإلسالفي صٔ.ٙ

(٘ )ٕٛأصوؿ احلديث علوف رفىدلح ص٘ٔٛا للدكتور :زلهد عجاج اخلديُ /دار اليكر/بريرت –لبناف /طٗٔٗٓٔ /هػ=ٜٔٔٛـ
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ىانعممًَ ( :ا ٚزد عٔ اي،خابٚ ١ايتابعني ٚأتباعِٗ َأ نساٖا ١يًهتابا ١أٚ
انكىيت أٜطا
بدونةٚقاٍ
إباحتٗا ،مل ٜهٔ ْاغ٦اً َٔ قٝاّ حصبني أحدُٖا ٜباٝذ ايهتاباٚ ١ا خاس ٜهسٖٗاا ،باٌ
أباحٛا ايهتاب ١حني شاير أضباب املٓمنٚ ،نسٖٛا ايهتابا ١حاني ٚجادت أضاباب َٓعٗاا
ٚنساٖتٗااا ،ن ػاا ١ٝايتباااع ايكااسإٓ بايطٓ اا ١أ ٚاالْػااػاٍ بايطاآ ١عاأ ايكااسإٓ أٚ
َطاٖا ٠ايهتاب ايهاس ِٜبهاسازٜظ اذتادٜث ٚنتبا٘ٚ ،قاد بتار أخبااز ايهساٖا ١عأ
بع ااض َ اأ أب اااحٛا ايهتاب اا ،١نُ ااا بت اار أخب اااز اةباحااا ١ع اأ بع ااض َ اأ نسٖ ااٛا
ايهتابااٚ ،١ناْاار غاااٜتِٗ مجٝع ااً ٚاحاادٖٚ ،٠اا ٞاحملاؾ اا ١عًاا ٢ايكااسإٓ ٚايطاآ :١إٔ
ًٜتبظ أحدُٖا با خس ِ ،اْعكد اةمجاع عً ٢إباحاا ١ايهتابا ،١حاني شايار أضاباب
نساٖتٗا) (.)286
َٔ خالٍ األقٛاٍ املتكدَاا ١ألُ٥ا ١ايعًاِ َأ املتكادَني ٚاملتا خس ٜٔاملٓدزجاا١
حتر ايٛج٘ ايهايثٜ ،تبني يٓا إٔ َآٗجِٗ يف ايتٛؾٝال باني :أحادٜاث ايٓٗاٚ ٞاةذٕ
يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب ،ٟٛنإ صا٥باًَٗٓ ٖٛٚ ،ع َٛؾال :ال ٜكاس بايٓطاخ يف ٖارٙ
املط يٜٚ ،١بعدْا عٔ إعالٍ األحادٜث اي،خٝخا ١ايهابت ١عٔ ايٓ.  ،
ٖٚرا َا أختازٚ ،ٙأديٌ عً ٘ٝيف املبخث ا ت:ٞ

( )ٕٛٙال نة قبل التدري .صٖٓٗ.ٖٗٔ-
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

231

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

املبحث انكىيت
بدونة
ىانعممنفي وقوع النسخ بني أحاديث النهي واإلذن يف كتابة احلديث النبوي
الثاني :

إٕ ايٓٗ ٞعٓ ٢نتاب ١اذتدٜث ايٓب ٟٛيف حٝا ٠ايٓٚ ،  ،يف ع،س اي،اخاب١
ٚنب اااز ايت ااابعني ال  ٜااصاٍ َط ااتُسًا مل ٜٓط ااخ أصا االً ،خٛؾا ااً َ اأ اخ ااتال ايك ااسإٓ
باذتدٜث ٚخػ ١ٝإُٖاي٘.
(( ْٚالحا إٔ ايك ٍٛبايٓطخ ال عتٌ اةغاهاٍ يف ٖار ٙاملطا ي ،١ألٕ ايٓٗا ٞعأ
ايهتاب ١يْ ٛطخ ْط ًا عاَاً ،ملا بك ٞاالَتٓاع عٔ ايهتاب ١يف صاؿٛف اي،اخاب ١بعاد
ٚؾات٘ ٚ ألقُٝر اذتج ١عً َٔ ِٗٝطًب ١ايعًِ اير ٜٔناْٛا عًا ٢أغاد اذتاسص
عً ٢تد ٜٔٚاذتدٜث ،ؾُا شاٍ املػهٌ أاجا ١إ شتً

َٓاض ذتً٘)) (.)287

((ألٕ ايهتاب ١ال  ٜٞٗٓعٓٗا يراتٗا ،ألْٗا يٝطر َٔ ايكطاٜا ايتعبد ١ٜاياو ال
زتاااٍ يًٓ ااس ؾٗٝاااٚ ،ألْٗااا ياا ٛناْاار ست ااٛز ٠يااراتٗا ملااا أَهاأ صاادٚز اةذٕ بٗااا
ألحد َٔ ايٓاع نآ٥اً َٔ نإ)) (.)288
ٚايكط ١ٝنريو يٝطر قطا ١ٝحهاِ ٜتعًال بايتخًٝاٌ ٚايتخاسَ ِٜأ حٝاث
تهًٝااـ ايرَ اا ١اةْطاااْ ،١ٝبااٌ ٖاا ٛإدزاى يكطاا ١ٝدضااتٛز ،١ٜألَ اا ١جدٜااد ٠مل ٜااصٍ
قسآْٗا ظتُمن ٜٚد ٕٚيًخؿاث عًٚ ٘ٝمتٝٝص ٙعٔ غري.)289(ٙ
ٜكاا ٍٛايعالَااا ١اياادنتٛز :عب ااد ايػااحل عب ااد ارتااايل( :ق اااٍ بايٓطااخ مجٗ ااٛز
ايعًُاااٚ ٤اختاااز ٙبعااض املت ا خسٚ ،ٜٔاذتاال أْاا٘ ال ْطااخ أص االًٚ ،إٔ ايٓٗاا ٞدا٥ااس َاامن
ارتااٛفٚ ،اةذٕ دا٥ااس َاامن األَاأ ٚجااٛدًا ٚعاادَاًٚ ،إٔ ارتااٛف قااد عت،ااٌ يف أ ٟشَاأ
ؾٝتٛج٘ ايٓٗٚ ،ٞاألَٔ قد عت ٌ،يف أ ٟشَٔ ؾٝتٛج٘ اةذٕ ،ؾإْ٘ ظت إٔ ال ْكاٍٛ
بايٓطااخ إال عٓااد عاادّ إَهااإ ادتُاامن بػااريٚ ،ٙقااد أَهٓٓااا ادتُاامن بت ،ااٝ

ايٓٗااٞ

أايا ١ارتاٛف ٚاةذٕ أايا ١األَاأٖٚ ،ا ٛمجامن َعكا ٍٛاملعٓاا ٢ؾُاا ايارٜ ٟطااطسْا
إ ايك اا ٍٛبايٓط ااخ؟ ااِ إْ اا٘ ال داع اا ٞيًت  ،ٝ،ااات باي ،ااخـ أ ٚاألغا ا اص أٚ
( )ٕٛٚفنهف النقد حل علوـ احلديث صٖٗ.
( )ٕٛٛادلرجع ال ابق صٖٗ.

( )ٕٜٛينظر :ال نة اإلسالفية ب إثبات اليامه رر ض اجلاهل صٓٔٙا للدكتور :رؤرؼ شليب /دار القلم /الكويت/طٕٔٗٓٔ /هػ=ٜٔٔٛـ.
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املداز يف ايٓٗ ٞعًا ٢ح،ا ٍٛاالغاتباَ ٙأ نتابا ١ايطآَ ١امن ايكاسإٓ أٚ
األشَٓ،١
بٌىانعمم
انكىيت
بدونة
َطتكً َٔٚ ١نات ايٛح ٞأَ ٚأ غاريٚ ،ٙيف شَأ ْاص ٍٚاياٛح ٞأ ٚيف غاريٚ ،ٙاملاداز
يف اةذٕ عً ٢األَٔ ،االغتبا ٙيف ٖر ٙاألحٛاٍ نًٗا)(.)290
إذاً ؾًٝظ يف املط يْ ١طخ ،ألٕ بعض اي،خابٚ ١ايتابعني ،بعد ٚؾاا ٠زضا ٍٛاهلل
 بك ااٛا عً اا ٢ايٓٗ اا ٞيف نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب ااٚ ،ٟٛإال يه اااْٛا آ ااني مل ااايؿتِٗ
ببكا ِٗ٥عً ٢أَس ٙاملٓط. ٛ
ٚعٓااد تاادقٝكٓا يٓ،ااٛص أحادٜااث اياآٚ ،  ،آ اااز اي،ااخابٚ ١ايتااابعني ايااو
تٓٗ ٢عٔ نتاب ١اذتاد ٜث ايٓبا ،ٟٛصتادٖا ثااٖس ٠يف حسصاٗا عًا ٢صاٝاْ ١ايكاسإٓ
ايهسٚ ِٜحؿ ٘ٚ ،يٝظ ْٗٗٝا بػ ٤ٞعتًٌ أ ٚعتسّ.
ٚعًٗٝااا ٜتطااذ يٓااا أْاا٘ ال قاا ٍٛبايٓطااخ بااني أحادٜااث ايٓٗااٚ ٞاةذٕ يف نتاباا١
اذتدٜث ،عٓد إَهإ ادتُمن بٗٓٝا بٛج٘ َٔ ايٛج ٖٛٚ ،ٙٛمجمن صااَٛٚ ٥ؾال ٚقاد
تكدّ ذناس .)291(ٙحككار ايكا ٍٛؾٝا٘ٚ ،بٓٝار أْا٘ أحطأ ايٛجا ٙٛيف ادتُامن بُٗٓٝاا،
ألٕ ايعًُا ٤ال ٜكس ٕٚبايٓطخ أصالًَ ،ا داّ باةَهاإ ادتُامن باني األدياا ١بٛجا٘ َأ
ايٛجٖ ،ٙٛرا َٔ جٗا.١
 َٔٚجٗا ١أخس ٣أدياٌ أٜطااً عًا ٢أْا٘ ال ْطاخ يف ٖار ٙاملطا ي ،١بطاسب غاٛاٖد
أزبعا ،١ألقٛاٍ َُٗاَٚ ١كبٛي ١يبعض اي،خاب ١اير ٜٔاَتٓعٛا عٔ نتاب ١اذتادٜث
ايٓبٚ ٟٛح سٚا نتابت٘ٚ ،صتد َٔ ْٛ،ص أقٛاهلِ حتدٜد أِٖ املٛاْمن اذتكٝكٝا١
يًٓٗاا ٞعاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ٖٞٚ،ٟٛيف أديتٗااا تؤنااد يٓااا نًااٗا إٔ أحادٜااث
ٚآ اااز اةذٕ يف نتاباا ١اذتاادٜث ،ال ت،ااًذ إٔ تٛجاا٘ يف إٔ تهاا ٕٛح االً صااا٥بًا يٓطااخ
أحادٜااث ٚآ اااز ايٓٗاا ٞعاأ نتاباا ١اذتاادٜثٚ ،إيٝااو ٖاار ٙايػااٛاٖد ايااو تاادٍ عًاا٢
ذيو:

(ٓ )ٕٜحجية ال نة ص .ٗٗٚ-ٗٗٙ

(ٔ )ٕٜأي حل الوج الثالث ف .ادلبحث األرؿ حل ه ا اليىل.
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األ :ٍٚق ٍٛعُس بٔ ارتطاب زض ٞاهلل عٓ٘:
ايػاٖد
ىانعمم
بدونة انكىيت
أخسج عبد ايسشام ،بكٛي٘ :أخ ْا َعُس ،عٔ ايصٖس ،ٟعٔ عس ٠ٚبٔ اياصبري( :إٔ
عُااس باأ ارتطاااب أزاد إٔ ٜهت ا ايطاآٔ ؾاضتػاااز أصااخاب زضاا ٍٛاهلل  يف ذيااو،
ؾ غازٚا عً ٘ٝإٔ ٜهب تٗا ؾطؿال ٜطات ري اهلل ؾٗٝاا غاٗساً ،اِ أصابذ َٜٛاا ٚقاد عاصّ
اهلل ياا٘ ؾكاااٍ :إْاا ٞنٓاار أزٜااد إٔ أنتا ايطاآٔ ٚإْاا ٞذنااست قَٛااا ناااْٛا قاابًهِ
نتبااٛا نتباًا ؾا نبٛا عًٗٝااا ٚتسنااٛا نتاااب اهللٚ ،إْااٚ ٞاهلل ال أياابظ نتاااب اهلل
بػ ٤ٞأبداً) (.)293()292
األ اس :ضعٝـ بطب اْكطاع ضٓد ،ٙألٕ عس ٠ٚبٔ ايصبري مل ٜطُمن َٔ عُس بٔ
ارتطاب .قاٍ أب ٛشزعا( :١عس ٠ٚبٔ ايصبري عٔ عُس َسضٌ) (.)294
أق اا :ٍٛاأل ااس َكباا ،ٍٛألٕ اْكطاااع ضاآد ٙبااني :عااسٚ ،٠ٚعُااس أ ٚصااً٘ ارتط ٝا
ايبػاادادَ ٟاأ طسٜاال :ضااؿٝإ باأ ضااعٝد ايهااٛز ،ٟعاأ َعُااس باأ زاغااد ،عاأ
ايصٖس ،ٟعٔ عس ٠ٚبٔ ايصبري ،عٔ عبد اهلل بٔ عُس ،عٔ عُاس بأ ارتطااب :أْا٘
أزاد إٔ ٜهتا ايطاآٔ ؾاضاات از اهلل غااٗساً ؾ صاابذ ٚقااد عااصّ ياا٘ ،ااِ قاااٍ( :إْااٞ
ذنست قَٛاً نااْٛا قابًهِ نتباٛا نتابااً ؾا قبًٛا عًٝا٘ ٚتسناٛا نتااب اهلل
عص ٚجٌ) (.)295
ٚقد بر ناع عس َٔ ٠ٚعبد اهلل بٔ عُاسٚ ،نااع عباد اهلل بأ عُاس َأ أبٝا٘
عُس ابٔ ارتطابٖٚ ،ر ٙايطسٜل ايو أٚصًر االْكطاع بني عسٚ ٠ٚعُس ،تكا ٟٛأ اس
عُس بٔ ارتطاب َٔ ايطعـ بطب االْكطاع إ اذتطٔ يػري.ٙ

(ٕ )ٕٜادلىنف ٔٔ ٕ٘ٛ-ٕ٘ٚ/رقم (ٗ.)ٕٗٛ

(ٖ )ٕٜاألثر :أخرج البيهقي حل :ادلدخل إىل ال ن .الكػ

ص  ٗٓٚرقػم (ٖٔ)ٚا راخلديػُ البدػدادي حل :قييػد العلػم صٓ٘ رقػم (٘)ٙا رابػ .عبػد

ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٚ٘-ٕٚٗ/رقم  .)ٖ٘ٗ(:كلهم أخرجو ب ند فنقدعا ف .طريق :عبد الرزاؽا ع .فعهرا ع .الزهػريا عػ.
عػػررة بػػ .ال ػزبريا عػػ .عهػػر بػػ .اخلدػػاب ...مبثل ػ ليظ ػاً .رأخػػرج األثػػرا بأليػػاظ فتقاربػػةا فػػ .طػػرؽ أخػػر ا يهػػا أيس ػاً اسقدػػاع ب ػ عػػررةا رعهػػر بػػ.
اخلدابا اخلديُ البددادي حل :قييد العلم صٓ٘ ٘ٔ-رقم ()ٙٙا ()ٙٛا ()ٜٙ؛ راذلرري حل :ذـ الكالـ رأهل ٖ ٕٗٛ/رقم (ٓ.)٘ٚ

(ٗ )ٕٜكتاب ادلراسيل تب .أيب حاًب الرازي ص  ٜٔٗرقم (ٕٗ٘).
(٘ )ٕٜقييد العلم ٓ٘ ٘ٔ-رقم (.)ٙٚ
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أٜطاً يكب ٍٛأ س عُس بأ ارتطااب ،األ اس اي،اخٝذ ايار ٟأخسجا٘ ابأ
ٜٚػٗد
ىانعمم
بدونة انكىيت
ضعد بسجاٍ كات ،قاٍ :أخ ْا شٜد بٔ عت ٢ٝبٔ عبٝد ايدَػك ،)296(ٞقاٍ :أخ ْا
عب ااد اهلل ب اأ ايع ااال ،)297(٤ق اااٍ ضاا ير ايكاض ااِ( ،)298حً اا ٞعً اا ٞأحاد ٜااث ؾك اااٍ( :إٕ
األحادٜااث نهااست عًاا ٢عٗااد عُااس باأ ارتطاااب ،ؾ ْػااد ايٓاااع إٔ  ٜا ت ٙٛبٗااا أَااس
بتخسٜكٗاا ،ااِ قاااٍَ :هٓااا ٠نُهٓااا ٠أٖاٌ ايهتاااب ،قاااٍ :ؾُاآعحل ايكاضااِ ٦َٜٛاار إٔ
أنت حدٜهاً)(.)299
ااِ نت ا عُ ااس باأ ارتط اااب إ األَ،اااز وخ اا َ ٛأ ن ااإ عٓااد ٙأحاد ٜااث
َهتٛب ١عٔ ايٓ ،  ،ز ٣ٚأب ٛخٝهُا ١بطآد ٙإ عتٝا ٢بأ جعاد ،٠قااٍ :أزاد عُاس
إٔ ٜهتا اا ايط ا اآ ،١ا ااِ نتا اا يف ايٓ ا اااع َ :ا اأ ن ا ااإ عٓ ا ااد ٙغ ا اا َ ٤ٞا اأ ذي ا ااو
ؾًُٝخ٘)(.)301()300
األ ااس ضااعٝـ بطااب اْكطاااع ضاآد ،ٙألٕ عتٝاا ٢باأ جعااد ٠مل ٜاادزى عُااس باأ
ارتطاب ،قاٍ ؾ ٘ٝابٔ حجس (:كٚ ،١قد أزضٌ عٔ ابٔ َطعٛد ٚضت.)302( )ٙٛ
أق اا :ٍٛاأل ااس ٚإٕ ن ااإ ضااعٝؿًا بط ااب اْكطاااع ضاآدٚ ،ٙيه اأ َتٓاا٘ ص ااخٝذ،
ٜٚػ ااٗد ي ،ااخَ ١تٓ اا٘; زٚا ٜاا ١ارتطٝا ا ايبػ ااداد ٟاملتكدَا اا ١اي ااو أٚص ااًر
االْكطاع بني عسٚ ،٠ٚعُسٚ ،األ س اي،خٝذ اير ٟأخسج٘ ابٔ ضعد بطٓد ٙإ
ايكاضِ بٔ ستُد بٔ أب ٞبهس.
ٖٚر ٙا از املكبٛي ١ايهابتا ١عٔ عُس بٔ ارتطاب ،تنديٌ عً ٢إٕ عدّ نتابتا٘
يًخدٜث ايٓب ،ٟٛوعٓ ٢تد ،ٜ٘ٓٚزاجمن ألضباب ال :١
( (( )ٕٜٙزيد ب .ن الدفشقيا ثقة وحل سنة ٕٓٚهػ)).؛ الكاشف ٔ.ٕٜٙ/

((( )ٕٜٚعبد هللا ب .العال بَ .زبْر الدفشقيا ثقة (ت ٗٔٙهػ)))؛ قريُ الته يُ ٔ.ٕ٘ٔ/
( )ٕٜٛهو :القاسم ب .زلهد ب .أيب بكر الىديقا ثقػة فشهور.
( )ٕٜٜالدبقات الك

٘.ٔٛٛ/

(ٖٓٓ) كتاب لعلم ص ٜٗرقم (.)ٕٚ

(ٖٔٓ) األثر :أخرج اخلديُ البددادي حل :قييد العلم صٖ٘ رقم (ٕ)ٚا راب .عبد ال حل :جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٚ٘/رقم (ٖ٘ٗ) .أخرجا :
ب ندمها إىل ن ب .جعدة أف عهر ب .اخلداب ...بألياظ فتقاربة.

(ٕٖٓ) قريُ الته يُ ٕ.ٕٜٛ/
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األَا ١اةضالَ ١ٝعٔ ارتط األ  ِٝاير ٟازتهب٘ أٌٖ ايهتاب َٔ قبٌ،
إبعاد
بدونة ((
أٚهلا:
ىانعمم
انكىيت
بتا ااد ٜٔٚنتا اااب اهلل :ايتا ااٛزاٚ ٠اةصتٝا ااٌ بٛصا ااٝات ايسضا ااٌ ٚجعًٖٛا ااا ٖا اا ٞايهت اا
املٓصي.)303())١
اْٗٝااا :خااٛف عُااس َاأ إقداَاا٘ ،عًاا ٢تااد ٜٔٚاذتاادٜث ايٓباا ٟٛإٔ ٜٓه ا املطاإًُٛ
عً ٢دزاض ١غري ايكسإٓ ًُٜٛٗٚا نتاب اهلل ،ؾٝتػابٗٛا ب ٖاٌ ايهتااب إٕ ٖاِ تسناٛا
ايكسإٓ دتُمن اذتدٜث ايٓب ،ٟٛؾٗ ٛهلرا حتٓمن بعد غٗس َٔ االضت از ٠عٔ تدٜٔٚ
اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
ايهٗا :نهس ٠األحادٜث يف عٗد عُس ،جعًتا٘ حتٓامن عأ تادٜٗٓٚا ،ألٕ نهستٗاا يف
ْ اسٓ َ ٙاا ١ايٛقاٛع يف ارتطا ٚ ،ياا٦الا ٜت ار َاأ نهستٗااا املػسضاَ ٕٛاأ املٓاااؾكني
ٚايٛٗٝد َط ١ٝألٖٛا ِٗ٥ايؿاضاد ،٠ؾٝدضاٛا يف اذتادٜث َاا ياٝظ َٓا٘( .)304ؾإحجااّ
عُااس باأ ارتطاااب زضاا ٞاهلل عٓاا٘ ،عاأ تااد ٜٔٚاذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛمل ٜهاأ يهساٖٝاا١
ايهتاب ،١بٌ ملاْمن ٜكتط ٞايىلٜث يف ادتُمن ٚايتد ،ٜٔٚألٕ االٖتُاّ جبُامن ٚتادٜٔٚ
اذتدٜث ايٓب ٟٛؾ ٘ٝإقداّ يدزاض ١اذتادٜث ايٓباٚ ،ٟٛإُٖااٍ يهتااب اهلل عاص ٚجاٌ،
ٚأْاا٘ عٓاادَا شاٍ ٖا اارا املاْ اامن ٚارتطااسٚ ،حتكاال يعُااس احتٝااا اي،ااخاب ١يف قبااٍٛ
اي،ااخٝذ َاأ اذتاادٜث أجاااش نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااَ ،ٟٛااا مل ٜهاأ تاادٜٓٚاً زن ٝاًا
نايكسإٓٚ ،يريو صتدٜ ٙهت يٓؿط٘  ٜٚذٕ يػري ٙملٔ  َٔ ٜعً ٘ٝايًابظ( .)305قااٍ
اذتانِٚ :قد صخر ايسٚا ١ٜعٔ أَري املؤَٓني عُاس بأ ارتطااب أْا٘ قااٍ( :قٝادٚا
ايعًِ بايهتاب) (ٚٚ ،)306اؾل ايرٖ ،ت،خٝذ اذتانِ(.)307

(ٖٖٓ) ال نة اإلسالفية :ب إثبات اليامه رر ض اجلاهل صٓ.ٔٚ

(ٖٗٓ) ينظر :ال نة قبل التدري .ص٘ٓٔ ٔٓٙ-راحلديث راثدثوف ص٘.ٚ

(ٖ٘ٓ) ينظر :علػوـ احلػديث رسىػوص فػ .األثػر صٖٕٕٗ-ا ػأليف الػدكتور :رشػدي عليػافا رالػدكتور :قحدػاف عبػد الػرد .الػدرريا راألسػتاذ :كػاظم
تحي الراري /فدبعػة  :جافعػة بددادٜٔٛٓ/ـ.
( )ٖٓٙاألثر أخرج  :اب .أيب شيبة حل :ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٜٗ/ٜرقم ( )ٙٗٛٚرالػدارفي حل سػنن ٔ( ٖٔٛ/ادلقدفػة) بػاب( :فػ .رخػ حل
كتابػة العلػػم) رقػم ( )ٜٗٚراخلديػػُ البدػدادي حل :قييػػد العلػم ص  ٜٛ-ٛٛرقػػم (ٓ)ٔٙا (ٔ)ٔٙا رابػ .عبػػد الػ حل :جػػافع بيػاف العلػػم ر سػػل
ٖٜٔٓ/رقم (.)ٖٜٙ
( )ٖٓٚادل تدرؾا رب يل لخي ال هيب ٔ.ٔٓٙ/
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ايهاْ :ٞقا ٍٛعبد اهلل بٔ عباع زض ٞاهلل عُٓٗا:
ايػاٖد
ىانعمم
بدونة انكىيت
أخااسج اباأ عبااد اي ا  ،بك ااٛي٘ :قااسأت عًاا ٢ضااعٝد باأ ْ،ااس( ،)308إٔ قان ااً(،)309
حد ٘ ،قاٍ :حد ٓا ابٔ ٚضال ،أخ ْا بإ ْنُري( ،)310أخ ْا زٚل بٔ عباد ،)311(٠قاٍ:
حااد ٓا اباأ جااسٜع ،عاأ اذتطاأ باأ َطااًِ( ،)312عاأ ضااعٝد باأ جاابري( ،)313عاأ اباأ
عباااع زضاا ٞاهلل عُٓٗااا :أْاا٘ نااإ ٜٗٓاا ٢عاأ نتاباا ١ايعًااِٚ ،قاااٍ( :إ ااا ضااٌ َاأ
نإ قبًهِ بايهت ) (.)314
األ اس :يف ضٓد ٙعبد املًو بٔ جسٜع ،قاٍ عٓ٘ اذتاؾا ابٔ حجس ( :ك ١ؾك٘ٝ
ؾاضااٌٚ ،نااإ ٜااديظ ٜٚسضااٌ) (ٚ ،)315قااد ديااظ ٖٓاااٚ ،ايتااديٝظ ناالْكطاااع
ٜكاادل يف األ ااس ،إال إٔ اب اأ جااسٜع ص ااسل باةخب اااز ،يف ايسٚاٜاا ١اي ااو أخسجٗ ااا
ايبٗٝكٚ ،ٞارتط ٝايبػداد ٟبطٓدُٖا إ  :زٚل بأ عبااد ،٠قااٍ :حاد ٓا ابأ
جسٜع ،أخ ْا ٞاذتطأ بأ َطاًِ ،عأ ضاعٝد بأ جابري إٔ ابأ عبااع ،ناإ
 ٢ٜٗٓعٔ نتاب ١ايعًِٚ ،أْ٘ قاٍ( :إ ا أضٌ َٔ قبًهِ ايهت )(.)316
ٚزٚا ١ٜايبٗٝكٚ ،ٞارتط ٝايبػداد ،ٟايو صسل ؾٗٝا ابٔ جسٜع باةخباز عٔ
غ ،٘ ٝاذتطٔ بٔ َطًِ أٚصًر ضٓد ايسٚا ١ٜايو أخسجٗا ابٔ عبد اي ٜٚ ،هٕٛ
أ س ابٔ عباع عٓد ٙحطٔ ،ألٕ زجاي٘ كات إال ابٔ ٚضال :أب ٛعبد اهلل ستُد بٔ
ٚضال بٔ بَصِٜؼ ،ؾٗ ٛصدٚم.
((( )ٖٓٛأبو عثهاف سػعيد بػ .سىػرا اإلفػاـ اثػدث الػورعا عػ بالررايػة رالسػب ا ررر الكثػريا ركػاف فوصػو اً بػالعلم رالعهػل (تٖٜ٘هػػ)))؛ سػري أعػالـ
النبال ٔ.ٛٓ/
أصبخ بػ .زلهػد األفػويا اإلفػاـ احلػا ظ زلػدث األسػدل ا كػاف بىػرياً باحلػديث ررجالػ ا رحل آخػر عهػر كػ ركثػر س ػياس رفػا
ب.
قاسم
((( )ٖٜٓأبو زلهد
ْ
))
اخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتل ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأح ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لد قدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الررايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوساً لعله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىن علي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري راحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد (تٖٓٗه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ) ؛ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كرة احليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ
ٖٖٛ٘/ا ٗ٘.ٛ
(ٖٓٔ) (( زلهد ب .عبد هللا ب .منري اذلهداينا ثقة حا ظ ا ل (ت ٖٕٗهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٔٓٓ/
(ٖٔٔ) (( أبو زلهد ررح ب .عبادة ب .العال القي يا ثقة ا ل ل ىاسيف (تٕ٘ٓهػ)))؛ ادلىدر ال ابق ٔ.ٖٓٗ/
(ٕٖٔ) ((احل  .ب .ف لم ب .يناؽا ثقة فات فع طارس))؛ الكاشف ٔ.ٔٙٚ/
(ٖٖٔ) رسعيد ب .جبريا ثقة فشهور.
(ٖٗٔ) جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٛٓ/رقم (ٖٖ٘).
(ٖ٘ٔ) قريُ الته يُ ٔ.ٙٔٚ/
( )ٖٔٙادلدخل إىل ال ن .الك ص ٜٗٓ-ٗٓٛرقم ()ٖٚٙا ر قييد العلم ص٘ٗ رقم (٘ٗ).
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ىانعممباأ ايؿسضاا( :)317(ٞنااإ عاملاًا باذتاادٜث ب،اارياً بطسقاا٘ ٚعًًاا٘ٚ ،ياا٘
انكىيتؾٝاا٘ ا
بدونةقاااٍ
خط ا نااهري ستؿااٛث عٓااٜ٘ٚ ،ػًااط ،ٜٚااخـ) ( .)318عك ا عًٝاا٘ اياارٖ ،بك ااٛي٘:
(قًر ٖٛ :صدٚم يف ْؿط٘ زأع يف اذتدٜث)(ٚ .)319قاٍ ؾ ٘ٝأٜطاً ( :اةَاّ اذتااؾا
ستد األْديظ) (.)320
ٜٚػٗد يكب ٍٛاأل سَ ،ا تكدّ( ،)321يف صخ ١اَتٓاع ابٔ عباع عٔ نتابا ١غاري
ايكسإٓ يف اي،خـ.
ايػاٖد ايهايث :ق ٍٛعبد اهلل بٔ َطعٛد زض ٞاهلل عٓ٘:
أخ ااسج اي اادازَ ،ٞبكا ااٛي٘ :أخ ْ ااا ٜص ٜااد( ،)322أخ ْ ااا ايع ااٛاّ()323ع اأ إب ااساِٖٝ
ايت ، )324(ُٞٝقاٍ :بًؼ ابٔ َطعٛد إٔ عٓاد ْااع نتابااً ،ؾًاِ ٜاصٍ بٗاِ حتا ٢أتا ٙٛبا٘
ؾُخا ِ ،ٙقاٍ( :إ ا ًٖو أٌٖ ايهتاب قابًهِ أْٗاِ أقبًاٛا عًا ٢نتا عًُاا،ِٗ٥
ٚتسنٛا نتاب زبِٗ) (.)326()325
األ اس :صخٝذ ألٕ زجاي٘ كاات.
ٖٚرا ابٔ َطعٛدٚ ،ابٔ عباع ٜؿطسإ عً ١ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓباٟٛ
نػريُٖا أال  ٖٛٚاذتاسص عًا ٢صاٝاْ ١ايكاسإٓٚ ،إبعااد األَاا ١املطاًُ ١عأ ارتطا
( (( )ٖٔٚأبو الوليد :عبد هللا ب .زلهد ب .يوسف القرطيبا احلا ظ اإلفاـ احلجػةا أخػ عنػ ابػ .عبػد الػ ا قػاؿ :ركػاف قيهػا عادلػا حل نػوف العلػم راحلػديث
رالرجاؿا (ت ٖٓٗهػ)))؛ طبقات احلياظ ص ٖٗٙرمجػة رقم (.)ٜٗٛ
( )ٖٔٛسري أعالـ النبال ٖٔ.ٗٗٙ-ٗٗ٘/
( )ٖٜٔفيزاف اتعتداؿ ٗ.ٜ٘/
(ٕٖٓ) سري أعالـ النبال ٖٔ.ٗٗ٘/
(ٕٖٔ) قدـ ذلد حل :بداية ادلبحث الثاين ف .اليىل الثاين.
))
(ٕٕٖ) ((أبو خالد  :يزيد ب .هاررف الواسديا ثقة فتق .عابد (تٕٓٙهػ) ؛ قريُ الته يُ ٕ.ٖٖٖ/
(ٖٕٖ) ((العواـ ب .حوشُ الواسدي أحد األعالـا رثقو ل ضلو فائو حديث (ت)))ٔٗٛ؛ الكاشف ٕ.ٖٓٙ-ٖٓ٘/
(ٕٖٗ) ((أبو أمسا  :إبراهيم ب .يزيد ب .شريد الكوحل العابدا ثقة إت أس يرسل ريدل (ت ٕٜهػ))) ؛ قريُ الته ئُٜٙ-ٙٛ/
(ٕٖ٘) سن .الدارفي ٔ( ٖٖٔ/ادلقدفة) باب( :ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (.)ٜٗٙ
( )ٖٕٙاألثػػر :أخرجػ اخلديػػُ البدػػدادي حل قييػػد العلػػم ص ٘ٙرقػػم ( )ٜٚفػػ .طريػػق :يزيػػد بػػ .هػػاررفا عػػ .العػواـا عػػ .إبػراهيم التيهػػي  ...مبثلػ ليظػاً.
رأخرج األثر مبعنا ا ف .طرؽ أخر ع .اب .ف عود :أبو بكر ب .أيب شيبة حل :ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٘ٗ-ٖ٘/ٜرقم ()ٜٙٗٛا رالدارفي
حل :سػػنن ٖٔٔٗ/ا ٖ٘ٔ(ادلقدف ػػة) ب ػػاب( :فػػ .مل ي ػػر كتاب ػػة احلػػديث) رق ػػم ()ٗٚٚا ()ٜٗٚا راخلدي ػػُ البدػػدادي حل :قيي ػػد العل ػػم صٗ٘ رق ػػم
(ٖ)ٚا ص٘٘ ٘ٙ-رقػػم ()ٚٚا ( )ٚٛرابػػ .عبػػد الػ حل :جػػافع بيػػاف العلػػم ر سػػل ٔ ٕٜٚ-ٕٛٚ/رقػػم (ٖٓ٘)ا راذلػػرري حل :ذـ الكػػالـ رأهلػ
ٔ ٚٓ/رقم (.)٘ٙ
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ازتهباا٘ أٖااٌ ايهتاااب بىلنٗااِ نتاااب اهللٚ ،إبداياا٘ بهالَٗااِ ؾطااًٛا
انكىيتارٟ
ابري ايا
ايها
ىانعمم
بدونة
ٚأضًٛا .
ايػاٖد ايسابمن :قا ٍٛأب ٞضعٝد ارتدز ٟزض ٞاهلل عٓ٘:
أخسج أب ٛخٝهُا ،١بكاٛي٘ :حد ٓا إناع ٌٝبٔ إبساٖ ،ِٝعٔ ادتم َسْٜس ،ٟعٔ أبٞ
ْطااس ،)327(٠قاااٍ :قًاار ألباا ٞضااعٝد :إْااو حتااد ٓا أحادٜااث َعجبااٚ ،١إْااا طتاااف إٔ
ْصٜااد أْ ٚاآك

ؾًااٛا أْااا انتتبٓااا ،ٙؾكاااٍ( :ياأ ْهتاابهِ ٚياأ صتعًاا٘ قسآْاااٚ ،يهاأ

أحؿ ٛا عٓا نُا حؿ ٓا) (.)329()328
األ ا ااس :ص ااخٝذ ،ألٕ زجاي اا٘ ك اااتٚ ،إناع ٝااٌ ب اأ إب ااساٖ ٖ ،ِٝاا :ٛأب اا ٛبػ ااس
ايب،س ،ٟاملعسٚف بابٔ عنً ،١ّٝقاٍ عٓ٘ ابٔ حبإ َٔ( :املتكآنيٚ ،أٖاٌ ايؿطاٌ
يف ايد.)330( )ٜٔ
ٚادتمس ْٜااس ٖ ،ٟاا" ٛضااعٝد باأ إٜاااع ايب،ااس ،ٟكاا ١اخااتًط قبااٌ َٛتاا٘ بااهال
ضٓني"(ٚ ،)331زٚا ١ٜإناع ٌٝبٔ عً ،١ٝعٔ ادتسٜاس ٟصاخٝخ٘ ،ألْا٘ نامن َٓا٘ قباٌ
إٔ غتتًط.

(( ٖٕٚ
دعة العبديا ثقة (ت ٔٓٛهػ)))؛ قريُ الته يُ ٕ.ٕٖٔ/
( ) ادلن ر ب .فالد ب .ق َ

( )ٖٕٛكتاب العلم ص ٔٓٚرقم (.)ٜٙ

( )ٖٕٜاألثر  :أخرج أدد ب .حنبل حل :كتاب العلل رفعر ة الرجاؿ ٔ ٗٓٛ/رقم ()ٕٙ٘ٚا راحلاكم حل ادل تدرؾ على الىحيح ٖ٘ٙٗ/ا
رالبيهقي حل :ادلدخل إىل ال ن .الك ص٘ٓٗ  ٗٓٙ-رقم ()ٗٓٙا راخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص  ٖٜرقم ()ٕٙا راب .عبد ال حل:
جافع بياف العلم ر سل ٔ ٕٖٚ/رقم (ٖٓٗ)؛ كلهم أخرجو ف .طريق:اجلريريا ع .أيب سسرة  ..مبثل ليظاًا رأخرج األثرا بألياظ فتقاربة ف.
ه الدريقا ع .أيب سعيد اخلدري :عبد هللا ب .ادلبارؾ حل  :ف ند ص ٕٗٔ رقم (ٖٕٔ)ا الكتاب  :مقيق صبحي البدري ال افرائي /فكتبة
ادلعارؼ /الرياض /ال عودية /طٔٔٗٓٚ /هػٜٔٛٚـا رأخرج اب .اجلعد حل  :ف ند (ٔ)ٖٙٙ/رقم ()ٜٔٗٛا الكتاب :مقيق  :عبد ادلهدي ب.
عبدالقادر ب .عبد اذلادي /فكتبة اليالح/الكويت /طٔٔٗٓ٘/هػ=ٜ٘ٔٛـا رأخرج األثر ك لد بألياظ فتقاربة :الدارفي حل  :سنن
ٔ(ٖٖٔ/ادلقدفة) باب ( :ف .مل ير كتابة احلديث) رقم (ٔ)ٗٚا رالرافهرفزي حل  :اثدث الياصل ب الراري رالواعي ص ٖٜٚرقم (ٖ)ٖٙا
راب .عدي حل  :فقدفة الكافل حل عيا الرجاؿ ٕٔٔ/ا راخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص  ٖٜ-ٖٛرقم (ٕٗ) (ٕ٘)( .)ٕٚرذكر اب.
حجر حل إماؼ ادلهرة باليوائد ادلبتكرة ف .أطراؼ العشرة (٘ ٕٙٛ/رقم (ٕ)ٜ٘ٙا الكتاب :مقيق الدكتور :زلهود أدد عبد اث  /.رلهع
ادللد هد لدباعة ادلىحف الشريفا رفركز خدفة ال نة رال رية النبوية /ادلدينة ادلنورة – ال عودية /طٔٔٗٔٙ /هػ ٜٜ٘ٔـ.

(ٖٖٓ) فشاهري علها األفىار ص ٕ٘٘ رمجػة رقم ()ٕٔٚٚ
(ٖٖٔ) قريُ الته يُ ٖٔٗٛ/
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ىانعممااؾا اب اأ حج ااس( :ز ٣ٚعٓ اا٘ يف االخ ااتال ٜ :ص ٜااد ب اأ ٖ ااازٚ ،ٕٚاب اأ
انكىيتاذت ا
بدونةق اااٍ
املبازىٚ ،ابٔ أب ٞعدٚ ،)332(ٟنًُا ز ٣ٚعٓ٘ َهٌ ٖؤال ٤اي،ػاز ؾٗا ٛشتاتًط إ اا
اي،خٝذ عٓ٘ :محاد بٔ ضًُٚ ،١ايهٛزٚ ،ٟغعبٚ ،١ابٔ عًٝاٚ ،١عباد األعًاَ ،)333(٢أ
أصخِٗ ناعا َٓ٘ ،قبٌ إٔ غتتًط بهُإ ضٓني)(.)334
ٚاأل اس :ي٘ طسٜل اْ ٚ ،)335(١ٝايهٖٚ ،)336(١ر ٙايطسم ايهال تك ٟٛبعطٗا
بعطاًٚ .ابٔ عً:١ٝ
إناع ٌٝابٔ إبساٖ ِٝزا ٟٚاأل اسَ ،أ طسٜال ادتسٜاس ،ٟعأ أباْ ٞطاسٜ ،٠نابني
ضااب ْٗاا ٞأباا ٞضااعٝد ارتاادزْٗٚ ،ٟاا ٞغااريَ ٙاأ اي،ااخاب ،١عاأ نتاباا ١اذتاادٜث
ايٓب ،ٟٛبكاٛي٘ ( :إ ا نسٖٛا ايهتاب ،ألٕ َٔ نإ قبًِٗ اخترٚا ايهت ؾ عجبٛا
بٗا ،ؾهاْٛا ٜهسٖ ٕٛإٔ ٜػتػًٛا بٗا عٔ ايكسإٓ) (.)337
ٚقاٍ ايبٗٝكٖ( :ٞر ٙايسٚا ١ٜعٔ أبْ ٞطس ،٠عٔ أب ٞضعٝد ارتدز ،ٟتدٍ عًا٢
إٔ ايٓٗ ٞعٔ ايهتاب ١إ ا ٚقمن خػ ١ٝإٔ غتتًط بهتاب اهلل عص ٚجٌ غ.)338( )٤ٞ

(ٕٖٖ) ((اب .أيب عدي امس " :زلهد ب .إبراهيم أبو عهرر البىريا ثقة (ت ٜٗٔهػ)))؛ الكاشف ٖٔ٘/
(ٖٖٖ) ((عبد األعلى ال افيا ثقة لكن قدري (تٜٔٛهػ)))؛ ادلىدر ال ابق ٕ.ٖٔٓ/
(ٖٖٗ) هت يُ الته يُ ٗٚ/

(ٖٖ٘) أخرجها :أبو بكر ب .أيب شيبة حل  :ادلىنف حل األحاديث راآلثار  ٕ٘/ٜرقم (ٔ)ٜٙٗا رالد اين حل :ادلعجم األرس ٔ ٕٖٗ/رقم ()ٕٜٗٛا
رالبيقهي حل :ادلدخل إىل ال ن .الك ص٘ٓٗ رقم (ٕ٘)ٚا راخلديػُ البدػدادي حل :قييػد العلػم ص ٖٛرقػم (ٕٕ)ا (ٖٕ)ا رابػ .عبػد الػ حل:
جافع بياف العلم ر سل ٕٕٔٚ/رقم ( )ٖٖٛكلهم أخرجو ف .طريقَ :ك ْه َه ْ ب .احل .ا ع .أيب سسرةا قاؿ :قلت :أليب سػعيد اخلػدري :أ ْكتِْبنػا
قػػاؿ( :لػػ .سكْتِػ ْػبك ْم رلػػ .صلعلػ قرآس ػاًا رلكػػ .خ ػ را عنػػا كهػػا كنػػا سأخػ عػػ .سػػيب هللا  ا رك ػاف أبػػو سػػعيد يقػػوؿ :مػػدثوا ػػإف احلػػديث ي ػ كر بعس ػ

بعساً) .راحلديث ذكر اذليثهي حل :رلهع الزرائد ٔٔٙٔ/ا رقاؿ( :ررا الد اين حل األرس ررجال رجاؿ الىحيح) رذكػر أيسػاً حل :رلهػع البحػري.
حل زرائد ادلعجه ٔ ٕٓٗ-ٕٖٓ/رقم (ٕٕٔ)ا الكتاب :مقيق ردراسػة  :عبػد القػدرس بػ .زلهػد سػ ير /فكتبػة الرشػد /الريػاض -ال ػعودية/طٔ/
ٖٔٗٔهػ= ٕٜٜٔـ.

( )ٖٖٙأخرجها :البيهقي حل :ادلدخل إىل ال ن .الك

ص ٗٓٙرقم ()ٕٚٚا راخلديُ البددادي حل :قييد العلم ص ٖٛ-ٖٚرقم ()ٕٔ()ٕٓ( )ٜٔ

راب .عبد ال حل :جػافع بيػاف العلػم ر سػل ٔ ٕٖٚ/رقػم ()ٖٖٜا راذلػرري حل :ذـ الكػالـ رأهلػ ٖ ٕٕٗ/رقػم ( .)٘ٙٚكلهػم أخرجػو فػ .طريػق:
ادل تهر ب .الريافا ع .أيب سسرةا قاؿ :قلت أليب سعيد اخلدري :أت سكتُ فا س ػهع فنػد؟ قػاؿ( :أ ريػدرف أف جتعلوهػا فىػاحف؟ إف سبػيكم 
كاف دثنا نحيظا احيظوا كها كنا ضليظ).

( )ٖٖٚقييد العلم ص ٘ٚرقم (ٖ)ٛ
( )ٖٖٛادلدخل إىل ال ن .الك

ص ٗٓٙرقم (.)ٕٚٛ
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ىانعمماٛاٖد األزبعا اا ١املكبٛي ااٚ ،١أحاد ٜااث اي اآ  ،يف ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا١
انكىيت ايػ ا
بدونةٖ اارٙ
اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛالضااُٝا حاادٜث أباا ٞضااعٝد ارتاادز ٟاي،ااخٝذ ،خااري ديٝااٌ عًاا٢
حسص٘ ٚ حسص أصخاب٘ يًخؿاث عً ٢ايكاسإٓ ايهاسٚ ِٜصاٝاْت٘ ،ؾاملطا ي ١ياٝظ
نُ ااا ٜكسزٖ ااا مجٗ ااٛز ايعًُ ااا ٤إٔ ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب اآَ ٟٛط اا، ٛ
ب حادٜااث اةذٕ يف نتابتاا٘ ،يهاا ٕٛأحادٜااث اةذٕ َت ا خسٚ ٠املت ا خس ٜٓطااخ املتكاادّ،
ألٕ أحادٜاث اةذٕٚ ،إٕ ناْاار َتا خس ،٠ؾٗاا ٞتادٍ أٜطااً :عًاا ٢إٔ نتاباا ١اذتاادٜث
ايٓب ااَ ٟٛط ااُٛل ب اا٘ يف ْ ااس اي اآٚ ،  ،خًؿا ٥اا٘ٚ،بعض أص ااخاب٘ ايٓ اااٖني ع اأ
نتابت٘ ،عٓد األَٔ َٔ االغتباٚ ٙاالختال بني ايكسإٓ ٚاذتدٜث ايٓب ،ٟٛبػاس
إٔ ال ٜهاا ٕٛنتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛتاادًٜٓٚا عاَ ااً نااايكسإٓ أ ٟال ٜت اار َسجع اًا
ٜتدا ٍٚبني اي،خاب ،١ألٕ ٖرا ٜؤد ٟإ إُٖاٍ ايكسإٓ ٚاةعسا

عٓ٘ٚ ،االْػاػاٍ

باذتدٜث ايٓب.ٟٛ
((ٚيريو مل ٜا َس ايآ  ،أحاداً بهتابا ١اذتادٜث ايٓبا ،ٟٛنُاا أَاس بهتابا١
ايكسإٓٚ ،إ اا أذٕ ألؾاراذ اي،اخاب ١باريوٚ ،مل ٜهأ اي،اخاب ١زضاٛإ اهلل عًاِٗٝ
ٜتداٚي ٕٛتًو اي،اخـ َأ اذتادٜثٚ ،مل صتاد غا٦ٝاً َأ ايسٚاٜاات إٔ أحاداً ؾعاٌ
ذيوٚ ،إ ا ناْر اي،خـ بني أٜد ِٜٗوهاب ١املرنسات))(.)339
قااٍ ايعالَاا ١ايادنتٛز :عباد ايػااحل عبااد ارتااايل ( :اِ ْصٜااد إٔ اَتٓاااع بعااض
اي،خاب ١عٔ ايتدٚ ،ٜٔٚإحساقِٗ ملا د ْٙٛٚيطببني آخس:ٜٔ
أٚهلُا :أْ٘ يػدٚ ٠زعا٘ ٚخٛؾ٘ َٔ اهلل تعا  ،خػ ٞإٔ ٜتُطو أحد بعد ٙأدٜث
ٜدٜٚ ْ٘ٚهٖ ٕٛرا اذتدٜث املد ،ٕٚقد زٚا ٙزجٌ ثاٖس ٙايهك ٖٛٚ ١نرٚب أ ٚثاٖسٙ
أْا٘ قا  ٟٛاذتؿاا ٖٚا ٛضاعٝـ أ ٚأْا٘ إذا مل ٜهأ ٖٓااى ٚاضاط ١بٓٝا٘ ٚباني ايسضاٍٛ
( ،) عتتٌُ إٔ ٜهْ ٖٛ ٕٛؿط٘ قد بدٍ حسؾا أسف ؾ ٘ٝضٗٛاًٚ ،إ ٖرا أغاز أبٛ
بهااس (اي،اادٜل) يف قٛياا٘ يعا٥ػااَ ،١بٓٝاًا ضااب إحساقاا٘ َااا دْٚاا٘ َاأ األحادٜااث(: )340
( )ٖٖٜفنهف النقد حل علوـ احلديث صٗٗ.ٗ٘-

(ٖٓٗ) سقل ال هيب ر ري ع .عائشة أهنا قالت( :مجع أيب احلديث ع .رسوؿ هللا  ا ركاست مخ هائة حديث )...ينظر  :كرة احلياظ ٔ٘/
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أَٛت  ٖٞٚعٓدى ؾٝه ٕٛؾٗٝا أحادٜث عٔ زجٌ ا٥تُٓت٘  ٚٚكار با٘ٚ ،مل
خػٝر إٔ
انكىيتىانعمم
بدونة
ٜهٔ نُا حد حل ،ؾ ن ٕٛقد تكًدت ذيو(.)341
ٚقٛياا٘ يف ايسٚاٜاا ١األخااس( :٣إْاا ٞحااد تهِ اذتاادٜث ٚال أدز ٟيعًاا ٞمل أنعاا٘
حسؾاً حسؾا)

()342

 ٚاُْٗٝا :أْ٘ َٔ املعً ّٛإٔ ايٛاحد َِٓٗ أ ٚاال آني أ ٚايعػاس ٠أ ٚاملا٥ا ،١ال حهآِٗ
إٔ ظتُعٛا نٌ َا صدز عٔ ايٓ  ،يف نتاب ٚاحد نُا ح ٌ،يف ايكسإٓ ،ألْا٘
ال ٜٛجد أحد َِٓٗ قد الشّ ايآَ  ،الشَا ١تاَا ١يف مجٝامن ذت اات زضاايت٘ٚ ،ياٛ
ؾس

ذيو ؾال حهٓ٘ إٔ ٜك ّٛأؿا نٌ َا صدز َٓ٘ ٚاضترنازٚ ٙتدٚ ،ٜ٘ٓٚال

حهاأ أٜط ااً إٔ ظتتُاامن عاادد َعااني َاآِٗ قااد ٚشعااٛا شَٓاا٘  ، عًااٚ ِٗٝتكااانٙٛ
ٚتٓاااٚبٛا َالشَتاا٘ ،حتاا ٢ال غتااسج عاأ حؿ ٗااِ غاا٤ٞ

ااا صاادز َٓاا٘ٚ ،يكااد تهاإٛ

صخب ١ايٛاحاد َآِٗ يا٘  ضااعٚ ١احادٜٚ ،٠هآَ ٕٛؿاسداً با٘ ؾٗٝاا،ٜٚ ،ادز َٓا٘ يف
ٖر ٙايطاعاَ ١ا مل ٜطًَّمن عً ٘ٝغري ٙأصالًٚ ،يريو ٚج ايكا ٍٛبا ٕ ناٌ ؾاسد َأ
اي،اخاب ١عتتُاٌ أْاا٘ قاد محاٌ غاا٦ٝاً َأ ايطآ ١مل عتًُاا٘ غاريٚ ،ٙال حهأ ألحااد
َُٗا أٚت َٔ ٞايطًطإ إٔ ظتُمن مجٝمن اي،خاب ِٖٚ ١أيٛف بعد ٚؾات٘  ٜٚ خر
َِٓٗ مجٝمن َاا محًاٜٚ ٙٛدْٚا٘ ،ؾًُاا زأٚا أْٗاِ غاري قاادز ٜٔعًاٖ ٞارا اَتٓعاٛا عأ
ايتدٚ ٜٔٚأحسقٛا َا دْٚاٛا :شتاؾا ١إٔ ٜعتكاد َأ بعادِٖ أْٗاِ باريٛا ناٌ ادتٗاد

(ٖٔٗ) أثر أيب بكر الىديق ر ي هللا عنػ ا ذكػر  :الػ هيب حل :ػ كرة احليػاظ ٔ٘/ارال ػيوطي حل  :مجػع اجلوافػع ٔٔ ٜٗ/رقػم(ٕٓٔ) حل ق ػم ادل ػاسيدا
ف ند أيب بكر الىديق  /الكتاب :يريف ر عليق ر ب  :خالد عبد اليتاح شبل  /دار الكتُ العلهية  /بريرت – لبنػاف /طٕٔٔٗٓ/هػػ=ٕٓٓٓـ
رذكػػر أثػػر أيب بكػػر كػ لد :عػػال الػػدي .اذلنػػدي :حل كنػػز العهػػاؿ ٓٔ ٕٛ٘/رقػم (ٓ.)ٕٜٗٙالكتػػاب :ػػبد ر ػػر ريبػ الشػػيخ :بكػػري حيػػاين /
صحح رر ع هارس الشيخ :صيوة ال قا /ف س ة الرسالة /بريرت – لبناف ٖٔٗٔ/هػ=ٖٜٜٔـ

(ٕٖٗ) ه الرراية جز ف .أثر أيب بكر الىديقا ذكرها :ال يوطي حل :مجع اجلوافع ٔٔ ٘ٓ-ٜٗ/رقم (ٕٓٔ)ا رقػاؿ ال ػيوطي فعلقػاً عليهػا( :أر لعلػ

مجع فا ا مساع ف .النيب  ا رحدث عنػ بعػض الىػحابةا كحػديث اجلػدة رضلػو رالظػاهر أف ذلػد ت يزيػد علػى هػ ا ادلقػدارا ألسػ كػاف أحيػظ
الىحابة رعند ف .األحاديث فا مل يك .عند أحد فنهم .....مث خشػي أف يكػوف الػ ي حدثػ رهػم كػر ذلػد رذلػد صػريح حل كالفػ ) .رذكرهػا
أيساً :عال الدي .اذلندي حل :كنز العهاؿ ٓٔ ٕٛٙ/رقم(ٓ.)ٕٜٗٙ
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اتٝعاب نااٌ ايطاآ ،١نُااا ؾعًااٛا يف ايكااسإٓ ٚمجعاا ٙٛيف ٖاارا ايهتاااب
انكىيتاضا
بدونةآِٗ
ٚأَها
ىانعمم
املد.)343( )ٕٚ
ٜٚؿِٗ َأ ايطاببني ايطاابكني يًعاامل ايادنتٛز :عباد ايػاحل عباد ارتاايل إٔ
إقااداّ أباا ٞبهااس اي،اادٜل زضاا ٞاهلل عٓاا٘ ةحااسام أحادٜااث نتبٗاااٚ ،اَتٓاااع بعااض
اي،ااخاب ١عاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٜ ،ٟٛاادٍ إٔ ايٓٗاا ٞعاأ نتاباا ١اذتاادٜث مل
ال بااني نااٌ َاأ أحادٜااث :ايٓٗااٞ
ٜٓطااخٚ ،قااد تكاادّ( )344ت،ااسعت٘ ب ْاا٘ ال ْطااخ أص ا ً
ٚاةذٕ يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
ٚع اادّ ايٓط ااخ يف ٖ اار ٙاملطا ا يٜ ،١ت ن ااد بٛض ااٛل عٓ ااد ت ًَٓ ااا ،يف ايٓ ،ااٛص
املتكدَا ١ايو تٓٗا ٢عأ نتابا ١اذتادٜث ايٓباَ ٟٛأ قباٌ :ايآَٚ ،  ،أ بعاض
اي ،ااخابٚ ١ايت ااابعني(ٚ ،)345ن ااريو يف ايػ ااٛاٖد األزبعااا ،١اي ااو ز ٜٚاار ع اأ بع ااض
اي،خابٚ ،١أ بتر األضباب املُٗاٚ ١األضاض ١ٝيًٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
نٌ ذيو ٜدٍ عً ٢إٔ ايٓٗ ٞعأ نتابا ١اذتادٜث ايٓبا ٟٛالشاٍ َطاتُساً يف
ايع،اٛز ،ع،ااس اياآٚ ،  ،اي،ااخابٚ ،١نباااز ايتااابعني ٚأْاا٘ مل ٜٓطااخٚ ،إٔ ايدٚياا١
الضااُٝا يف حٝاتاا٘ ٚ ، يف ع،ااس خًؿا٥اا٘ ايساغااد ٜٔاَتٓعاار عاأ نتاباا ١اذتاادٜث
ايٓب ،ٟٛوعٓ ٢مجع٘ ٚتد ٜ٘ٓٚنايكسإٓٚ ،ض ست جاٌ اٖتُاَٗاا ٚٚضااًٗ٥ا دتُامن
ٚتد ٜٔٚايكسإٓٚ ،ذيو ملا ختػاٙ

ا :ًٜٞ

 )1اختال األحادٜث ايٓب ١ٜٛبا ٜاات يف صاخـ ايهااتبني ،ؾًٝتابظ عًا ٢ايابعض
ايكسإٓ باألحادٜث ايٓبٜٚ ،١ٜٛعط ٞاذتدٜث دزج ١ايكاسإٓ يف ايعباادٚ ،٠قاد ٜكاسأ
ايسجٌ اذتدٜث يف اي،ال ٠عً ٢أْ٘ قسإٓ.

(ٖٖٗ) حجية ال نة ص ٘٘ٗٗ٘ٚ-

(ٖٗٗ) ينظر :ىريح الدكتور :عبد الد حل  :بداية ادلبحث الثاين ف .ه ا اليىل.

(ٖ٘ٗ) قدـ ذكر األحاديث راآلثارا الو هتىن ع .كتابة احلديث النبوي حل :اليىل الثاينا حل فباحث الثالثة.
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية
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د /محمد عهي أحمد انكبسي

املطًُ ٕٛباذتادٜث ايٓبآٜٚ ٟٛػاػًٛا با٘ عأ ايكاسإٓ ،ؾٝاؤدٖ ٟارا إ
ٜٗتِ
ىانعمم
إٔانكىيت
)2بدونة
إُٖاااٍ نتاااب اهلل ٚاةعااسا

عٓااٜ٘ٚ ،هاا ٕٛحاااهلِ ن ٖااٌ ايهتاااب َاأ ايٗٝااٛد

ٚايٓ،ازٜ ،٣تػبٗ ٕٛبِٗ ؾًٗٝه.ٕٛ
 )3ارتط يف األحادٜث ايٓب َٔ ١ٜٛقبٌ حؿاثٗااٚ ،ايٛضامن عًا ٢زضا ٍٛاهلل َ أ
قبٌ ايٛٗٝد ٚاملٓاؾكني ،بطب نتاب ١األحادٜث ايٓبَ ١ٜٛمن نهستٗا بد ٕٚتهبر
ٚاحتٝا ٖٚ ،را َاا تٓبا٘ يا٘ أبا ٛبهاس اي،ادٜل ٚعُاس زضا ٞاهلل عُٓٗااٚ ،أقادَا
َمن بعض اي،خاب ١عً ٢ستٚ ٛحسم األحادٜث ايٓب ،١ٜٛصٝاْ ١يطٓ ١ايٓ. ،
 )4إٔ ٜتِ االعتُاد عًا ٢ايهتابا ،١ؾٝاؤدٖ ٟارا إ إُٖااٍ اذتؿاا ايار ٟأٚتاٛا َٓا٘
ح اً ع ُٝاًٚ ،ناْٛا ٜسْٚا٘ ديٝاٌ االٖتُااّ باذتادٜث ايٓباٚ ،ٟٛنا ١االعتاصاش
ب٘.
ٖٚاار ٙاألض ااباب يٝطاار َٓاؾ ٝاا ١يألقااٛاٍ ايط ااابك )346(١ايااو ْٗ اار عاأ نتاب اا١
اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛبااٌ ٖااَ ٞهًُاا ١هلااا إال إٔ ارتااٛف َاأ ايتباااع ايكااسإٓ باذتاادٜث
ايٓبااٚ ،ٟٛإُٖاااٍ ايكااسإُٖٓ ،ااا َاأ أخطااس األضااباب ايااو ْٗااَ ٢اأ أجًااٗا إٔ ٜاادٕٚ
اذتاادٜث ايٓبااَ ،ٟٛاامن ايكااسإٓ ،ألُْٗااا ٜؿتخااإ باااب ايػااو يف نتاااب اهلل ألعاادا٤
اهلل ،ؾٝت اارَٓ ٕٚاا٘ ػااسٜٓ ٠ؿاارَٗٓ ٕٚااا ،يًطعاأ يف نتاااب اهلل يٝخًُااٛا املطااًُني
عً ٢ايتخًٌ َٔ أحهاَ٘ ٚاةؾالت َٔ ضًطاْ٘(.)347
ألٕ ايدٚي ١اةضالَ ١ٝيف عٗد خالؾ ١أب ٞبهاس اي،ادٜلٚ ،عُاسٚ ،عهُاإ زضاٞ
اهلل عِٓٗ ،نُا َٖ ٛعًاَ ّٛأ خاالٍ االضاتكسا ٤ايهابار اي،اخٝذ ،مل تكاِ جبُامن
اذتدٜث ايٓبٚ ٟٛتد ٜ٘ٓٚنايكسإٓ ،ألٕ خًؿاٗ٥ا ايهال  ١ال شايٛا ٜاس ٕٚارتاٛف َأ
اختال ايكسإٓ ٚإُٖاي٘ قاُ٥اً إذا مجمن ٚدَ ٕٚع٘ اذتادٜث ايٓبا ،ٟٛألٕ ايكاسإٓ مل
ظتُمن ٜٚد ٕٚيف َسحًت٘ األخري ٠إال يف خالؾ ١عهُإ بٔ عؿإ زض ٞاهلل عٓ٘.

( )ٖٗٙقدـ إيرادها حل :الوج الثالث ف .ادلبحث األرؿ حل ه ا اليىل.

( )ٖٗٚينظر :علوـ احلديث رسىوص ف .األثر صٕٓا رادلقرتح حل علم ادلىدلح صٖٗٚا للدكتور:إبراهيم قرييب /فكتبة اإلرشاد  /صنعا – اجلههورية
اليهنية ٔٗٔٚ/هػ=ٜٜٔٚـ.
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ارتًٝؿاا ١ايساباامن عًاا ٞباأ أباا ٞطايا زضاا ٞاهلل عٓاا٘ ،ؾكااد ناْاار َااد٠
بدونة((ٚأَ
انكىيتاااىانعمم
خالؾتا٘ َػاخ ١ْٛبااذتسٚب ٚارتالؾااات اياو غاػًت٘ نااهرياًٚ ،اضات ست بهاهري َاأ
اٖتُاَاا٘ٚ ،مل تااتذ ياا٘ اي ااسٚف اي،ااعب ١ايكًكاا ١ايااو عاْاٖااا إٔ ٜتؿااسؽ -دتُاامن
اذتدٜث ايٓبٚ ٟٛتد – ٜ٘ٓٚإذ املعسٚف عٓ٘ أْ٘ نإ ٜس ٣جٛاش ايهتاب.)348( ))١
ٚقااد تكاادّ( )349أْاا٘ نتا صااخٝؿ ١ؾٗٝااا أحادٜااث ،نعٗااا َاأ زضاا ٍٛاهلل ، 
ٚيهٓ٘ مل ٜكدّ عً ٢مجمن ٚتد ٜٔٚاذتدٜث ايٓبا ٟٛزنٝااً ،يً اسٚف اي،اعب ١اياو
َس بٗا يف خالؾت٘.
((ٚيكاد غااا ٤اهلل تعااا إٔ عتؿااا نتاباا٘ ايهااسَ ِٜاأ ايتخسٜااـ ٚاالخااتال ،
ؾ،اااْ٘ َاأ نااٌ غااٜ ٤ٞهت ا إ جاْباا٘ ،حتااٚ ٢ياا ٛنااإ ايطاآ ١ايااو ٖااٚ ٞحااٞ
ٜٛحٖٚ ،٢را َٔ ايػٛاٖد عًا ٢صادم ايآ ،  ،إذ إْا٘ َٝاص نتااب اهلل عأ ضآت٘،
نٜ ٞبك ٢ايهتاب َعجص ٠اةضالّ ايه ٚ ،٣يٛال ذيو يههست ايػسٚل ٚايتعًٝكات
عً ٢آٜات ايكاسإٓ ايهاس ،ِٜاِ اخاتًط األَاس عًا ٢ايهااتبني ،ؾاال ٜطاتطٝع ٕٛمتٝٝاص
ايٓ

املتعبد بتالٚتا٘ عأ ضاا٥س ايٓ،اٛصٖٚ ،ارا َاا حاد يسضااالت األْبٝاا ٤قباٌ

ستُد  ، ؾكد اختًطار اذتكٝكا ١بارتٝااٍٚ ،ارتطا باي،اٛابٚ ،اياٛح ٞباايسؤ٣
ٚاأل حالّ ،حتا ٢ذٖا األصاٌ ٚاختؿا ٢حتار ٚطا  ٠ايصٜاادات ٚاةضااؾات ،ؾًاِ ٜعاد
يًااٛح ٞمتٝااصُٖٓٝٚ ٙتاا٘ ٚأصاابذ ايااٛح ٞعٓااد ايٗٝااٛد ٚايٓ،اااز :٣حسن اا ١ايتااازٜخ
وعٓ اا ٢إٔ نا ااٌ غا اا ٤ٞعتا ااد يف ايت ااازٜخ ٜطا اااف إ ايا ااٛح ٞباعتبا اااز ٙإزاد ٠اهلل
ٚحسن ١ذيو يف األحدا ))(.)350
ٖٚرا نً٘ ٜؤند يٓا أْ٘ ال ٜٛجد بني أحادٜث ٚآ از :ايٓٗٚ ٞاةذٕ يف نتاب١
اذتدٜث ايٓبْ ٟٛطخ .ألٕ بعض اي،خابٚ ١ايتابعني ،بكٛا بعد َٛت٘  ، عً٢

( )ٖٗٛاحلديث النبويا فىدلح – بال ت – كتب ص ٔٗ؛ أليف :زلهد الىباغ /ادلكتُ اإلسالفي/دفشق – سوريا/طٖٖٜٔٚ/هػ=ٜٔٚٚـ.
( ) ٖٜٗرذلد حل ادلبحث الثاين ف .اليىل الثالثا عند الكالـ على أهم الىحف الو كتبت ف .قبل بعض الىحابة.

(ٖٓ٘) اليكػػر ادلنهجػػي عنػػد اثػػدث صٓٗا للػػدكتور :مهػػاـ عبػػد الػػرحيم سػػعيد /سل ػلة (كتػػاب األفػػة) العػػدد ( )ٔٙفدػػابع الدرح ػػة احلديثػػة /قدػػر/
طٔٔٗٓٛ/هػ.
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية
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نتاب ١اذتدٜث ايٓبٚ ،ٟٛإال يهاْٛا آ ني بطب شتايؿتِٗ ي٘ ببكاِٗ٥
ايٓٗ ٞعٔ
انكىيتىانعمم
بدونة
عً ٢األَس املٓط َٔ ٛقبً٘  ، ب حادٜه٘ ايو أذْر يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب،ٟٛ
ؾاملط ي :ٖٞ ١اذتؿاث عً ٢ايكسإٓ ايهس ،ِٜؾال حت ّٛحٛي٘ ايػبٗاتٚ ،ال تؤ س ؾ٘ٝ
ايػهٛى ٚاألٖٚاّ.
ٚبتٛؾٝاال َاأ اهلل تعااا ،

باااملٓٗع اياار ٟاتبعاا٘ ايسضااٚ  ٍٛأصااخاب٘ ايهااساّ

تااٛاتس ايكااسإٓٚ ،يااٛال ٖاارا ايٓٗاا ٞعاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛيتعااددت ايسٚاٜااات
ٚاأليؿاث ٚملا ح،اٌ ايتاٛاتسٚ ،صادم اهلل ايع ا ِٝايكا٥اٌ{ :إًَِّرا ًَحْريُ ًَصَّلْنَرا الررِّمْسَ وَإًَِّرا لَروُ

لَحَاتِظُىىَ} (.)351
ٚأْاا٘ ملااا شاياار املٛاْاامن ايااو تٓٗاا ٢عاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛوعٓاا ٢تدٜٓٚاا٘
نايكسإٓٚٚ ،جدت دٚاعٚ ٞأضاباب تدٜٓٚا٘ ،بادأ ادتُامن ٚايتاد ٜٔٚايسنا ٞايػااٌَ
يًخدٜث ايٓب ،ٟٛب َس ارتًٝؿ ١األَ ٟٛايعادٍ :عُس بٔ عبد ايعصٜص زض ٞاهلل عٓ٘،
عً ٢زأع املا ١٥األ ٚيًٗجسٚ ،٠تهؿً٘ اةَاّ :ستُد بٔ غٗاب ايصٖس( ٟتٖ124اا)
ؾهااإ أَ ٍٚاأ د ٕٚاذتاادٜث ايٓباا ٟٛتاادٜٓٚا عاَ ااً غاااَالً ،يف بداٜاا ١ايكااسٕ ايهاااْٞ
اهلجس ،ٟؾجُمن حدٜث أٌٖ املد ١ٜٓعًٚ ٢ج٘ ايػاُٚ ٍٛاالضاتٝعابٚ ،ناإ تادٜٔٚ
ايصٖس ٟبداٜاْٗ ١طا ١عًُٝا ١نا  ٣يف ايت،آٝـ املآ ِ يًخادٜث ايٓبا ،ٟٛايارٟ
بدأ َٔ ضٖٓ150( ١ا) إ أٚا ٌ٥ايكسٕ ايسابمن اهلجس.)352(ٟ
ٚتد ٜٔٚايصٖسَٚ ،ٟا ذتك٘ َٔ تٝٓ،ـ َٓ ِ ،حتد ر عٓا٘ ٚبٓٝتا٘ وساحًا٘
امل تًؿ ،١نت اذتدٜث دزا.١ٜ

(ٖٔ٘) سورة احلجر آية.ٜ

(ٕٖ٘) ينظر :فنهف النقد حل علوـ احلديث ص٘ٗا راإلفاـ الزهري رأثر حل ال نة ص ٕٜٗا ٕٜٜا لألسػتاذ الػدكتور :حػارث سػليهاف السػاري /فكتبػة
ب اـ /ادلوصل /العراؽ/طٔٔٗٓ٘ /هػ=ٜ٘ٔٛـ.
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي
ىانعمم
خامتةانكىيت
بدونة
البحث

بعااد االْتٗاااَ ٤اأ إعاداد ؾ،ااٖ ٍٛاارا ايبخااث ،البااد إٔ أبااني أٖااِ ايٓتااا٥ع ايااو
تٛصًر إيٗٝا ٖٞٚ ،نا ت:ٞ
 )1اذتاادٜث،َ ،ااطًذ عًُاا ٞاضااتعًُ٘ اياآ ،  ،ألقٛاياا٘ٚ ،أؾعاياا٘ٚ ،تكسٜساتاا٘،
ٚصؿاتٜ٘ٚ ،طًل غايباً :عًَ ٢اا ٜناس ٣ٚعأ ايسضا  ٍٛبعاد ايٓباَ ٠ٛأ قا ٍٛأٚ
ؾعٌ أ ٚتكسٜس.
 )2نٜعااد ايتعسٜااـ االصااطالح ٞيًخاادٜث عٓ اد مجٗااٛز احملااد نيٖٚ ،اا ٛايتعسٜااـ
اياساجذ ٚايػااٌَ يا٘ ،ألٕ عًٝاا٘ بناحل تكطا ِٝاذتاادٜث إ

ال ا ١أْاٛاعَ :سؾااٛع

ٜٓط إ زضا ٍٛاهلل َ ، أ قا ٍٛأ ٚؾعاٌ أ ٚتكسٜاس أ ٚصاؿَٛٚ ،١قاٛف ٜٓطا
إ أحد اي،خاب َٔ ،١ق ٍٛأ ٚؾعٌَٚ ،كطٛع ٜٓطا إ أحاد ايتاابعني أَ ٚأ
د َٔ ،ْ٘ٚق ٍٛأ ٚؾعٌ.
 )3ت ش َٓصي ١اذتدٜث ايٓب ،ٟٛنْٛا٘ َ،ادزاً يًتػاسٜمن اةضاالَ ٞبعاد ايكاسإٓ،
ٚب ْاا٘ ٚحااَ ٞهُااٌ يًكااسإَٓٚ ،اابني ياا٘ ،ظتا اتباعاا٘ ٚايعُااٌ باا٘ٚ ،قااد دٍ عًاا٢
ذيو :ايكسإٓ ايهاسٚ ،ِٜايطآ ١ايٓبٜٛاٚ ،١اةمجااعٚ ،يف ذياو حجاٚ ١إياصاّ ملأ
أعااس

عاأ اذتاادٜث ايٓبااٖٚ ٟٛدٜااَ٘ ،تاارزعًا َٚتٓطع اًا بااايسجٛع ٚاالعتُاااد

ؾكط عًَ ٢ا جا ٤يف ايكسإٓ.
 )4ألُٖٝاآَٚ ١صياا ١اذتاادٜث ايااو ٜتُتاامن بٗااا ،عهااـ اي،ااخابٚ ١نباااز ايتااابعني
عً ٢حؿ ٘ يف اي،ادٚز ٚايارانسٚ ،٠زٚاٜتا٘ باملػاؾٗااٚ ١ايطاُاعٚ ،نتابتا٘ يف
اي،خـ ،ؾ د ٣ذيو إ حؿا اذتدٜث ايٓب ٟٛطاٛاٍ ايكاسٕ األ ٍٚاهلجاسٟ
َ اأ ايط ااٝاعٚ ،ص ااٝاْت٘ َ اأ اي اادع ٚايه ااربٚ ،ض اااعد عً اا ٢تد ٜٓٚاا٘ زنٝا ااً،
ٚت،اآٝؿ٘ َٓ ُااا َاأ بداٜاا ١ايكااسٕ ايهاااْ ٞاهلجااس ٟإ أٚا٥ااٌ ايكااسٕ ايساباامن
اهلجس.ٟ
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أحادٜثٚ ،آ از ،تٓٗ ٞعأ نتابا ١اذتادٜث ايٓباٚ ،ٟٛيف َكابًاٗا تا ذٕ يف
)5بدونةٚزدت
انكىيتىانعمم
نتابت٘ٚ ،ناٌ َٓٗاا صاخٝخ ١أ ٚحطآٚ ،١عٓاد تادقٝكٓا يٓٛ،صاٗا ،صتاد إٔ
َكٛ،د مجٝعٗا ٚغاٜتٗا ،ثاٖس يف حسصٗا عً ٢حؿا ايطٓ ١ايٓبٜٛاٚ ،١عًا٢
صٝاْ ١ايكسإٓ ايهسٚ ِٜمتٝٝاص ٙعأ غاري ،ٙؾاال حتا ّٛحٛيا٘ ايػابٗاتٚ ،ال تاؤ س
ؾ ٘ٝايػهٛى ٚاألٖٚاّ.
 )6إٕ أحادٜااث اةذٕ يف نتاباا ١اذتاادٜث ايٓبااٚ ٟٛإٕ ناْاار َت ا خس ،٠ؾٗاا ٞتاادٍ
عًاا ٢إٔ نتاباا ١اذتاادٜثَ ،طااُٛل باا٘ يف ْ ااس اياآٚ ،  ،بعااض اي،ااخاب،١
ٚايتابعني إذ مل تهٔ تادٜٓٚا عاَاا زنٝااً ناايكسإٓٚ ،تادٍ أٜطااً :إٔ اةذٕ يف
نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب اا َ ،ٟٛااداز ٙيف ايػاياا عٓ ااد األَ اأ َ اأ اغ ااتبا ٙايك ااسإٓ
باذتدٜثٚ ،األَٔ َٔ إُٖاٍ ايكسإٓ.
 )7ال ْطخ بني أحادٜث ايٓٗٚ ٞاةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ايٓبا ،ٟٛألٕ ايعًُاا ٤ال
ٜكااس ٕٚبايٓطااخ أص االً َاااداّ باةَهااإ ادتُاامن بااني األحادٜااث املتعازضاا ،١ألٕ
إَهإ ادتُمنٜ ،بعادْا عأ إعاالٍ األحادٜاث ايٓبٜٛا ١اي،اخٝخٜٚ ،١بعادْا عأ
ايًجاا ٤ٛإ ايٓطااخ ،ألٕ ايٓٗاا ٞدا٥ااس َاامن ارتااٛفٚ ،اةذٕ دا٥ااس َاامن األَاأٚ ،إٔ
ارتٛف قد عت ٌ،يف أ ٟشَأ ؾٝتٛجا٘ ايٓٗاٚ ،ٞاألَأ قاد عت،اٌ يف أ ٟشَأ
ؾٝتٛج٘ اةذٕ.
 )8إٕ أٖ ااِ َ ااا ْك ااٌ يف ٚج اا ٙٛادتُ اامن ب ااني :أحاد ٜااث ايٓٗ ااٚ ،ٞاةذٕ يف نتابا اا١
اذتدٜث ايٓبٜ ،ٟٛتُهٌ يف األت:ٞ
أ -إٕ ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١اذتدٜث ايٓبا ،ٟٛرتاٛف ايتبااع ٚاخاتال ايكاسإٓ با٘،
ٚارت ااٛف إُٖا اااٍ ٚإع ااسا

املطا ااًُني يًكا ااسإٓ إذا اْػ ااػًٛا بدزاضا ااٚ ١مجا اامن

اذتا اادٜث عٓا اا٘ ،ؾٝها اا ٕٛح ا ااهلِ نا ااايٛٗٝد ٚايٓ،ا اااز ،٣ؾًُا ااا شاٍ ايً ا اابظ
ٚاالخااتال ٚٚضااذ إٔ ايكااسإٓ ال ٜػااتب٘ َاامن غااريَ ٙاأ ايهااالّٚ ،شاٍ احملاارٚز
ا خس أذٕ هلِ يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
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ىانعمما ٞعاأ نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛملاأ أَاأ ايٓطااٝإ ٚٚ ،اال أؿ اا٘،
انكىيتايٓٗا
بدونة إٕ
ب-
ٚخٝـ اتهاي٘ عً ٢ارتط إذْ نمت ؾٝتِ االعتُاد عً ٢ايهتابا ،١ؾٝاؤدٖ ٟارا
إ إُٖاااٍ اذتؿااا اياار ٟأتااٛا َٓاا٘ ح ااً ع  ُٝااًٜٚ ،سْٚاا٘ ديٝااٌ االٖتُاااّ
باذتدٜث ايٓباٚ ٟٛنا ١االعتاصاش با٘ٚ ،إٕ اةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ايٓبا،ٟٛ
ملٔ خٝـ ْطٝاْ٘ٚ ،مل ٜطتطمن اذتؿا.
ج -إٕ ايٓٗ اا ٞع اأ نتاب اا ١اذت اادٜث ايٓب اا ٖ ،ٟٛاا ٛع اأ تد ٜٓٚاا٘ زنٝا ااً غ اااَالً
ن ااايكسإٓٚ ،أَا اا اةذٕ يف نتابت اا٘ ،ؾٗ اا ٛن ااال ألغا ا اص يهتاب اا ١بع ااض
األحاد ٜااث ايٓب ٜٛاا ،١ي ااسٚف َٚالبط ااات خاص اا ،١ال تستك اا ٞنت ااابتِٗ إ
َسحًااا ١ايت ااد ٜٔٚايسن اا ٞايػ اااٌََٚ ،سحً اا ١ايت ،اآٝـ امل اآ ِ ،يًخ اادٜث
ايٓب.ٟٛ
 )9إٕ ٖر ٙايٛج ٙٛايهال  ١املؿٝد ،٠تؤند ٚتديٌ عً ٢صخا ١ايك ٍٛبعادّ ايٓطاخ،
بني أحادٜاث ا يٓٗاٚ ٞاةذٕ يف نتابا ١اذتادٜث ايٓباٚ ،ٟٛتؿٝاد عادّ ايتعااز
اذتكٝك اا ،ٞب ااني َ :ااا ز ٟٚع اأ اي اآ  ،يف نساٖ ااٚ ،١إباح اا ١نتاب اا ١حدٜه اا٘،
ؾ َهٔ ادتُامن بٗٓٝاا بٗار ٙايٛجاٚ ٙٛغريٖاا ،املٛجٗا ١تٛجٗٝاا صاخٝخاً ،بعٝاداً
عٔ ايٓطخ اير ٟذٖ إي ٘ٝمجٗٛز ايعًُا.٤
 )10إٕ ارت ااٛف َ اأ اخ ااتال ٚايتب اااع ايك ااسإٓ باذت اادٜث َٚ ،اأ إُٖ اااٍ ايك ااسإٓ
ٚاةعااسا

عٓ اا٘ ُٖ ،ااا أٖ ااِ األض ااباب اي ااو نْٗاا َ َٞاأ أجً اا٘ ،نتاب اا ١اذت اادٜث

ايٓبٚ ،ٟٛإٔ اةذٕ يف نتابتَ٘ ،داز ٠يف ايػاي  ،عٓد األَٔ َٔ اغتبا ٙايكاسإٓ
باألحادٜث ايٓبٚ ،١ٜٛاألَٔ َٔ إُٖاٍ ايكسإٓ ٚاةعسا

عٓ٘.

ٜ )11عد ايٛج٘ املتكدّ يف ايؿكس ٠ايطابك ١أنهاس ايٛجا ٙٛأُٖٝا ،١ةشايا ١ايتعااز
بني :أحادٜث ايٓٗٚ ،ٞاةذٕ يف نتاب ١اذتادٜث ايٓباٜٚ ،ٟٛهبار صاخ ١اختٝااز
ايباحث ايؿكري إ زب٘ ،يف عدّ ٚقٛع ْطخ ؾُٝا ذٖ إي ٘ٝيف ٖر ٙاملط ي ،١ألٕ
ارتٛف يف ٖرا ايٛج٘ َٔ :االختال ٚ ،ايًبظٚ ،اةُٖاٍ َٔ ،أخطس األضاباب
ايااو َٓاامن َاأ أجً اٗا نتاباا ١اذتاادٜث ايٓباا ،ٟٛالضااُٝا يف ع،ااس اياآ،  ،
مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

249

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ٚاي،خاب ،١ألْ٘ ٜؿاتذ ألعادا ٤اهلل بااب ايػاو يف نتااب اهلل ،ؾٝت ارَٓ ٕٚا٘
بدونة انكىيتىانعمم
ػااسٜٓ ٠ؿاارَٗٓ ٕٚااا يًطعاأ يف نتاااب اهلل يٝخًُااٛا املطااًُني عًاا ٢اةعااسا
ٚارتااسٚج َاأ أحهاَاا٘ٚ ،أَااسْٝٗٚ ،ٙااٖ٘ٚ ،دٜاا٘ ،ؾًُااا شاٍ ٖاارا احملاارٚزٚ ،ح،ااٌ
األَٔ َٔ ٖرا ارتطس ايهبري أذٕ هلِ ،يف نتاب ١اذتدٜث ايٓب.ٟٛ
 )12إٕ اَتٓاع اذتهَٛا ١اةضالَ ،١ٝيف حٝات٘ ٚ ، يف عٗد ارتالؾا ١ايساغاد ،٠عأ
تد ٜٔٚاذتدٜث ايٓبٚ ،ٟٛبك ٢بعض اي،خابٚ ١ايتابعني ،بعد ٚؾات٘  ، عًا٢
ايٓٗ ٞعٔ نتاب ١حدٜه٘ ،نٌ ذيو ٜدٍ ٜٚؤند عً ٢إٔ ايٓٗا ٞعأ نتابا١
اذتدٜث ايٓب ،ٟٛالٜصاٍ َطاتُساً مل ٜٓطاخٚ ،ال ٜتعًال بػا ٤ٞعتًاٌ أ ٚعتاسّ،
ٚإال يهاااْٛا آ ااني مل ااايؿتِٗ ببكااا ِٗ٥عًااْٝٗ ٢اا٘  ،املٓطااٚ ، ٛعاادّ ايعُااٌ
بايٓاضخ  ٖٛٚاةذٕ يف نتاب ١حدٜه٘ٚ ،بٗرا املآٗع ايعًُاٞ

صاٝاْ ١ايكاسإٓ

َاأ نااٌ غااٜ ٤ٞهت ا إ جاْبااَ٘ٚ ،نٝااص نتاااب اهلل ،عاأ حاادٜث ْبٝاا٘ ،حتاا٢
ٜبك ٢ايكسإٓ َعجص ٠اةضالّ ايه .٣
ٖرا ٚأض ٍ اهلل تعا ايعً ٞايع  ِٝإٔ ظتعٌ خري أعُايٓا خٛاتُٗٝاٚ ،إٔ ٜتكبًٗا،
ٚإٔ  ٜجسْ ٞعً ٢حطٔ ايٓ ١ٝيف ذيو ،ؾٗ ٛحطَٚ ،عٝحل عً ١ٝتٛنًر ْ ،عِ
املْٚ ٛعِ ايٓ،ريٚ ،صً ٢اهلل عً ٢ضٝدْا ستُد ٚعً ٢آي٘ ٚصبخ٘ أمجعني.
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ىانعمم
املصادرانكىيت
بدونة
واملراجع

 )1إحتاف املٗس ٠بايؿٛا٥د املبتهس َٔ ٠أطاساف ايعػاس ،٠يًخااؾا :أمحاد بأ عًاٞ
ب اأ حج ااس ايعط ااكالْ( ٞت ٖ852ا اا) حتك ٝاال اي اادنتٛز :ستُ ااٛد أمح ااد عب ااد
احملط اأ /زتُ اامن املً ااو ؾٗ ااد يطباع اا ١امل ،ااخـ ايػ ااسٜـَٚ ،سن ااص خدَااا١
ايطنٓٚ ١ايطري ٠ايٓب /١ٜٛاملد ١ٜٓاملٓٛز – ٠ايطعٛدٖ1416/1 / ١ٜا=.ّ1995
 )2األحه اااّ يف أص اا ٍٛاألحه اااّ ،ي َ اااّ :أب اا ٞستُ ااد ،عً اا ٞب اأ ح ااصّ األْديط ااٞ
(تٖ456ا) داز اذتدٜث /ايكاٖس،َ -٠س ٖ1413 /2 /ا=.ّ1992
 )3اخت،اااز عًاا ّٛاذتاادٜث ،يًخاااؾا :إناعٝااٌ باأ عُااس باأ نااهري (ت ٖ774اا)،
ٚقد طبمن َمن غسح٘ :ايباعث اذتهٝث ،ت يٝـ :أمحد ستُد غانسَ /ؤضطا١
ايهت ايهكاؾ /١ٝبريٚت -يبٓإٖ1408 /3 /ا.
 )4إزغاد ايؿخ ٍٛإ حتكٝل اذتل َٔ عًِ األص ،ٍٛي َاّ ايعالَ :١ستُد بٔ
عًاا ٞايػااٛناْ( ٞت ٖ1250اا) حتكٝاال :أباا،َ ٞااع  ،ستُااد ضااعٝد ايباادز/ٟ
َؤضط ١ايهت ايهكاؾ /١ٝبريٚت – يبٓإ ٖ1413 /2 /ا=.ّ1993
 )5االضتٝعاب يف َعسؾ ١األصخاب ،يًخاؾاٜٛ :ضـ بٔ عباد اهلل بأ ستُاد بأ
عب ااد ايا ا األْديط اا( ٞت ٖ463ا اا) حتك ٝاال :عً اا ٞستُ ااد ايبج اااَ /ٟٚهتب اا١
ايٓٗطَٚ ١طبعتٗا /ايؿجاي،َ -١س.ّ1960/
 )6أض ااد ايػاب اا ١يف َعسؾ اا ١اي ،ااخاب ،١يًُخ ااد  :اب اأ األ ااري ،عً اا ٞب اأ ستُ ااد
ادتصز( ٟتٖ 630ا) ت،اخٝذ ايػاٝخ :عاادٍ أمحاد ايسؾااع /ٞداز إحٝاا ٤اياىلا
ايعسب / ٞبريٚت – يبٓإ ٖ1417 /1 /ا =.ّ1996
 )7اةص اااب ١يف مت ٝٝااص اي ،ااخاب ،١يًخ اااؾا :اب اأ حج ااس ايعط ااكالْٚ /ٞبٗاَػ اا٘:
االضااتٝعاب يف َعسؾاا ١األصااخاب ،الباأ عبااد اي ا األْديطااَ /ٞهتباا ١املهٓاا/٢
بػداد -ايعسم ٖ1328/1 /ا.
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ذتا اادٜث عًَٛا اا٘ ،َٚا ااطًخ٘ ،ت ا ا يٝـ :ايا اادنتٛز :ستُا ااد عجا اااج
انكىيتا ٍٛا
)8بدونةأصا ا
ىانعمم
ارتط / ٝداز ايؿهس /بريٚت – يبٓإ ٖ1401 /4 /ا=.ّ1981
 )9االعتكاد عًَ ٢رٖ ايطًـ أٌٖ ايطٓٚ ١ادتُاع ،١يًخاؾا :أب ٞبهاس ،أمحاد
باأ اذتطااني ايبٗٝكاا( ٞت ٖ458اا) داز ايهتا ايعًُٝاا /١بااريٚت – يبٓااإ /1 /
ٖ1404ا=.ّ1984
 )10أعالّ احملد ني ،تا يٝـ ايادنتٛز :ستُاد بأ ستُاد أبا ٛغاٗب / ١داز ايهتااب
ايعسب /ٞايكاٖس،َ – ٠س ٖ1381/ا=.ّ1962
 )11أعااالّ املااٛقعني عاأ زب ايعاااملني ،ي َاااّ :أباا ٞعبااد اهلل ،ستُااد باأ أباا ٞبهااس
املع ااسٚف ب ااابٔ ايك اا ِٝادتٛش ٜاا( ١تٖ751ااا) حتك ٝاال :عب ااد اي ااسمحٔ ايٛن ٝااٌ/
َطبع ١املدْ /ٞايكاٖس،َ – ٠س  /بد ٕٚتازٜخ.
 )12اةملاع إ َعسؾ ١أص ٍٛايسٚاٚ ١ٜتكٝٝاد ايطاُاع ،يًكاضا :ٞعٝاا

بأ َٛضا٢

ايٝخ،اا( ،ت ٖ544اا) حتكٝاال ايطااٝد :أمحااد صااكس /داز ايااىلا  :ايكاااٖس– ٠
َ،س ٖ1389/1 /ا=.ّ1970
 )13اةَاااّ ايصٖااسٚ ٟأ ااس ٙيف ايطاآ ،١ت ا يٝـ األضااتاذ اياادنتٛز /حاااز ضااًُٝإ
ايطازَ /ٟهتب ١بطاّ /املٛصٌ – ايعسامٖ1405/1 / -ا=.ّ1985
 )14ايباعث اذتهٝث غسل اخت،از عًا ّٛاذتادٜث ،تا يٝـ :أمحاد ستُاد غاانس/
 ٜٓس( :اخت،از عً ّٛاذتدٜث) يف ٖر ٙامل،ادز زقِ (.)3
 )15ت ااازٜخ ايهك ااات ،يًخ اااؾا :أمح ااد ب اأ عب ااد اهلل ايعجً اا( ٞتٖ261ا اا) بىلتٝا ا
اذتاؾاْٛ :ز ايد ٜٔعً ٞبٔ أب ٞبهس اهلٝهُ( ٞتٖ807ا) ٚتطُٓٝات اذتااؾا:
اب اأ حج ااس ايعط ااكالْ / ٞت ٝ ٛاالٚ ،تعً ٝاالٚ ،خت ااسٜع اي اادنتٛز :عب ااد املعط ااٞ
قًعج /ٞداز ايهت ايعًُ / ١ٝبريٚت – يبٓإٖ1405 /1 /ا=.ّ1984
 )16ايت ااازٜخ ايه اابري ،يًخ اااؾا :أب اا ٞعب ااد اهلل ،ستُ ااد ب اأ إناع ٝااٌ ايب ااازٟ
(تٖ256ا) داز ايهت ايعًُ / ١ٝبريٚت – يبٓإٖ1407 /ا=.ّ1986
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن
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شتتًـ اذتدٜث ،يًعالَ :١عبد اهلل بأ َطاًِ بأ قتٝبا ١ايادَْٜٛٓزِ( ٟت
)17
ٌٜٚىانعمم
بدونةتانكىيت
ٖ276ا) ت،خٝذ :ستُد شٖس ٟايٓجاز َ /هتب ١ايهًٝات األشٖسٜا /١ايكااٖس– ٠
َ،س ٖ1386 /ا=.ّ1966
 )18تدز ٜايسا ٟٚيف غسل تكس ٜايٓ ،ٟٚٛيًخااؾا :جاالٍ اياد ،ٜٔعباد اياسمحٔ
ايطٛٝطٖ911( ٞا) حتكٝل :عبد ايٖٛااب عباد ايًطٝاـ /داز ايهتا اذتدٜها/١
ايكاٖس،َ – ٠س ٖ1385 /2 /ا=.ّ1966
 )19ايىلات ٝاةداز ،١ٜتا يٝـ :عباد اذتا ٞايهتااْ /ٞداز ايهتااب ايعسبا /ٞباريٚت –
يبٓإ /بد ٕٚتازٜخ.
 )20تاارنس ٠اذتؿاااث ،يًخاااؾا :ستُااد باأ أمحااد باأ عهُااإ اياارٖ( ،تٖ748اا)
ت،خٝذ :عبد ايسمحٔ بٔ عت ٢ٝاملعًُ /ٞداز إحٝا ٤ايىلا ايعسب /ٞبريٚت –
يبٓإ /بد ٕٚتازٜخ.
 )21تعج ٌٝاملٓؿعا ١بصٚا٥د زجاٍ األ ١ُ٥األزبعا ،١يًخاؾا :ابٔ حجس ايعطكالْ/ٞ
حتكٝل ٚدزاض ١ايادنتٛز :إناساّ اهلل إَاداد اذتال  /داز ايبػاا٥س اةضاالَ/١ٝ
بريٚت – يبٓإ ٖ1416 /1 /ا=.ّ1996
 )22تكس ٜا ا ايتٗا اار ، ٜيًخا اااؾا  :ابا اأ حجا ااس ايعطا ااكالْ /ٞدزاضا ااٚ ١حتكٝا اال:
َ ،ااطؿ ٢عب ااد ايك ااادز عط ااا /داز ايهتا ا ايعًُ ٝاا /١ب ااريٚت – يبٓ ااإ /1 /
ٖ1413ا=.ّ1993
 )23تكٝٝد ايعًِ ،يًخؿاث :أمحد بٔ عً ٞارتط ٝايبػداد( ٟتٖ463ا) َساجعاا١
ٚحتكٝاال :أباا ٞعبااد اهلل ايعاااًَ ٞايطااًؿ /ٞاملهتباا ١ايع،ااس /١ٜبااريٚت – صااٝدا
ٖ1422 /1 /ا=. ّ2001
 )24تٗر ٜايتٗر ، ٜيًخاؾا :ابٔ حجاس ايعطاكالْ /ٞدا٥اس ٠املعاازف ايٓ اَٝا/١
حٝدز آباد – ايدنٔ – اهلٓد ٖ1325 /1 /ا.
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن
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ايًػاا ،١ي َاااّ  :أباا،َٓ ٞااٛز ،ستُااد باأ أمحااد األشٖااس( ٟت ٖ370اا)
بدونةتٗا
)25
ارٜىانعمم
انكىيت
حتكٝاال :األضااتاذ :عبااد ايع اا ِٝستُااٛد /ايااداز امل،ااس ١ٜيًت ا يٝـ ٚايٓػااس/
ايكاٖس،َ - ٠س  /بد ٕٚتازٜخ.
 )26تٗر ٜايهُاٍ يف أنا ٤ايسجاٍ ،يًخاؾاٜٛ :ضـ بٔ عبد ايسمحٔ املاصّ( ٟت
ٖ742ا اا) حتك ٝاال :بػ اااز ع ااٛاد َع ااسٚفَ /ؤضط اا ١ايسض اااي /١ب ااريٚت – يبٓ ااإ
ٖ1413/1 /ا=.ّ1992
 )27تٛجٝا اا٘ ايٓ ا ااس إ أصا اا ٍٛاأل ا ااس ،ت ا ا يٝـ  :ايطا اااٖس با اأ صا ااا

با اأ أمحا ااد

ايدَػ ااك(ٞتٖ1338ااا) املهتب اا ١ايعًُ ٝاا /١املد ٜٓاا ١املٓ ااٛز – ٠ايط ااعٛد / ١ٜب اادٕٚ
تازٜخ.
 )28ت ٛضٝذ األؾهاز ملعااْ ٞتٓكاٝذ األْ ااز ،يًعالَا :١ستُاد بأ إناعٝاٌ األَاري
اي ،اآعاْٖ1182( ٞا اا) حتك ٝاال :ستُ ااد ست اا ٞاي ااد ٜٔعب ااد اذتُ ٝاادَ /هتب اا١
ارتاصت /ٞايكاٖس،َ – ٠س ٖ1366 /1 /ا.
 )29ايهكا ااات ،يًخا اااؾا :ستُا ااد با اأ حبا ااإ ايبطا ااو (ت  ٖ354ا اا) دا٥ا ااس ٠املعا ااازف
ايعهُاْ ١ٝايٓ اَ / ١ٝحٝدز آباد – ايدنٔ – اهلٓدٖ1402 /1 /ا=.ّ1983
 )30جاااَمن األصاا ٍٛيف أحادٜااث ايسض اا ،ٍٛي َاااّ :املبااازى ب اأ ستُااد باأ األ ااري
ادتصز( ٟتٖ606ا) حتكٝل ٚختسٜع :عباد ايكاادز األزْاؤَ / ٚهتبا ١داز ايبٝاإ
،َ/سٖ1392/ا=.ّ1972
 )31جاَمن بٝإ ايعًِ ٚؾطً٘ ،يًخاؾا :ابأ عباد ايا األْديطا / ٞحتكٝال  :أباٞ
األغ ا ا ا ا ا ا ا ا ااباٍ اي ا ا ا ا ا ا ا ا ااصٖري /ٟداز اب ا ا ا ا ا ا ا ا اأ ادت ا ا ا ا ا ا ا ا ااٛش /ٟايسٜا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

–

ايطعٛدٖ1414/1 /١ٜا=.ّ1994
 )32ادتاَمن ألخالم ايسٚاٚ ٟآداب ايطاَمن ،يًخاؾا :ارتط ٝايبػداد /ٟحتكٝل
اي ا ا اادنتٛز :ستُ ا ا ااٛد ايطخ ا ا ااإَ /هتب ا ا اا ١املعازف/ايس ٜا ا ااا

– ايط ا ا ااعٛد١ٜ

ٖ1403/ا=.ّ1983
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ٚايتع ااد ،ٌٜيًخ اااؾا :عب ااد اي ااسمحٔ ب اأ ستُ ااد ب اأ إدز ٜااظ اي ااساشٟ
انكىيتاسل
بدونةادت ا
)33
ىانعمم
(ت ٖ327ااا) دا٥ا ااس ٠املعا ااازف ايعهُاْٝا اا ١ايٓ اَٝا اا /١حٝا اادز آبا اااد – ايا اادنٔ –
اهلٓدٖ1371 /1 /ا=.ّ1952
 )34ادتع اادٜات ،ح اادٜث عً اا ٞب اأ جع ااد ادتا اٖٛس(ٟت ٖ230ا اا) تا ا يٝـ اذت اااؾا :
أبٛايكاضاِ ،عباد اهلل بأ ستُاد ايبػا( ٟٛتٖ317اا) حتكٝال ايادنتٛز :زؾعار
ؾٛش ٟعبد املطً َ /هتب ١ارتاصت /ٞايكاٖس،َ – ٠س ٖ1415 /1 /ا=.ّ1994
 )35مجمن ادتٛاَمن ،ادتاَمن ايهبري يف اذتدٜثٚ ،ادتااَمن اي،اػري ٚشٚا٥اد ،ٙتا يٝـ
اذتاؾا :جالٍ ايد ٜٔايطٛٝط /ٞختسٜعٚ ،تعًٝل ٚضبط :خايد عبد ايؿتاال
غبٌ /داز ايهت ايعًُ /١ٝبريٚت – يبٓإٖ1420/1 /ا= .ّ2000
 )36حج ١ٝايطٓ ،١ت يٝـ ايدنتٛز :عبد ايػحل عبد ارتايل  /داز ايكاسإٓ ايهاس/ِٜ
بريٚت – يبٓإ ٖ1407 /1 /ا=.ّ1986
 )37اذتاادٜث ايٓباا،َ ،ٟٛااطًخ٘ – بالغتاا٘ -نتباا٘ ،ت ا يٝـ :ستُااد اي،ااباؽ/
املهت اةضالَ /ٞدَػل – ضٛزٜا ٖ1397 /3 /ا=.ّ1977
 )38حًٝاا ١األٚيٝاااٚ ٤طبكااات األصااؿٝا ،٤يًخاااؾا :أبااْ ٞعاا ،ِٝأمحااد باأ عبااد اهلل
األصا ا ا ا ا ا ا اابٗاْ( ٞت  ٖ430ا ا ا ا ا ا ا اا) داز ا يهت ا ا ا ا ا ا ا ا ايعًُٝا ا ا ا ا ا ا اا / ١با ا ا ا ا ا ا ااريٚت –
يبٓإٖ1409/1 /ا=.ّ1988
 )39ارتالصا اا ١يف أصا اا ٍٛاذتا اادٜث ،يًخا اااؾا :اذتطا اأ با اأ عبا ااد اهلل ايطا اا،ٝ
(تٖ743ا) حتكٝل :ايطٝد صبخ ٞايبدز ٟايطاَسا /ٞ٥عامل ايهت  /باريٚت –
يبٓإٖ1405 /1 /ا=.ّ1985
 )40دزاضا ااات يف اذتا اادٜث ايٓبا ااٚ ٟٛتا ااازٜخ تدٜٓٚا اا٘ ،ت ا ا يٝـ ايا اادنتٛز :ستُا ااد
َ،طؿ ٢األع ُ /ٞاملهت اةضالَ /ٞبريٚت – ٚدَػلٖ1400/ا=.ّ1980

مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

255

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن
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ىانعممايطاآٚ ١زد غااب٘ املطتػااسقني ٚايهتاااب املعاصااس ،ٜٔتا يٝـ اياادنتٛز:
انكىيت عاأ
بدونةدؾاااع
)41
ستُااد ستُااد أباا ٞغٗب ااَ /١هتباا ١اباأ ايكاا /ِٝاملدٜٓاا ١املٓااٛز – ٠ايطااعٛد١ٜ
ٖ1409 /1 /ا=.ّ1989
 )42ذّ ايها ااالّ ٚأًٖا اا٘ ،يًخا اااؾا :أبا اا ٞإناعٝا ااٌ ،عبا ااد اهلل با اأ ستُا ااد اهلا ااسٟٚ
(تٖ481ا) حتكٝل ٚدزاض :١عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايعصٜص ايػبٌَ /هتب ١ايعًّٛ
ٚاذتهِ /املد ١ٜٓاملٓٛز – ٠ايطعٛدٖ1418 /1 /١ٜا=.ّ1998
 )43ايطاآ ،١ت ا يٝـ اذتاااؾا :ستُااد باأ ْ،ااس املااسٚش( ٟت  ٖ294اا) خااسج أحادٜهاا٘
ٚعًل عً :٘ٝأب ٛستُد ،ضاامل بأ أمحاد ايطاًؿَ /ٞؤضطا ١ايهتا ايهكاؾٝا/١
بريٚت -يبٓإٖ1408 /1 /ا=.ّ1988
 )44ايطاآ ١اةضااالَ ١ٝبااني إ بااات ايؿاااُٖني ٚزؾااض ادتاااًٖني ،تا يٝـ اياادنتٛز :
زؤٚف غً / ،داز ايكًِ /ايهٜٛر ٖ1401 /2 /ا=.ّ1981
 )45ضٓ ١ايسض ،  ٍٛت يٝـ :ستُد اذتاؾا ايتجاَْ /ٞطبعا ١ايتكدّ /ايكاٖس٠
– َ،سٖ1411 /2 /ا=.ّ1971
 )46ايطاآ ١قبااٌ ايتااد ،ٜٔٚتا يٝـ اياادنتٛز :ستُااد عجاااج ارتطٝا  /داز ايؿهااس/
دَػل – ضٛزٜاٖ1391/2 /ا=.ّ1971
 )47ايطَٓٚ ١هاْتٗا يف ايتػسٜمن اةضالَ ،ٞت يٝـ ايدنتٛز،َ :طؿ ٢ايطباع/ٞ
املهت اةضالَ /ٞدَػل – ضٛزٜا ٖ1405/4 /ا=.ّ1985
 )48ضٓٔ ابٔ َاج٘ ،اذتاؾا :ستُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚحل (تٖ275ا) حتكٝل ستُد
ؾؤاد عبد ايباق/ ٞداز ايؿهس /بريٚت – يبٓإ /بد ٕٚتازٜخ.
 )49ضا اآٔ أبا اا ٞداٚد ،اذتا اااؾا :ضا ااًُٝإ با اأ األغا ااعث ايطجطا ااتاْ( ٞت  ٖ275ا اا)
داز اذتدٜث /ايكاٖس،َ – ٠س  /بد ٕٚتازٜخ.
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كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعممَاار ،ٟاذتاااؾا :أباا ٞعٝطاا ،٢ستُااد باأ ضااٛز( ٠ت ٖ279اا) حتكٝاال:
انكىيت ايىل
بدونةضاآٔ
)50
أمحا ا ااد ستُا ا ااد غا ا ااانس /داز ايهتا ا اا ايعًُٝا ا اا /١با ا ااريٚت – يبٓ ا ا ااإ/1 /
ٖ1408ا=.ّ1987
 )51ضٓٔ ايداز قطحل ،اذتاؾا :عً ٞبأ عُاس (تٖ385اا) ٚبرًٜا٘( :ايتعًٝال املػاحل
عً اا ٢اي ااداز قط ااحل) حملُ ااد م ااظ اذت اال ايع اا ِٝآب اااد /ٟحتك ٝاالٚ ،ض اابط،
ٚتعًٝل :غع ٝاألزْؤٚ ، ٚحطٔ عبد املٓعِ غاًٚ ،،ضاعٝد ايًخااَّ /ؤضطا١
ايسضاي / ١بريٚت – يبٓإٖ1424/1 /ا=.ّ2004
 )52ضاآٔ اياادازَ ،ٞاذتاااؾا :عبااد اهلل باأ عبااد ايااسمحٔ ايطااُسقٓد( ٟت  ٖ255اا)
حتكٝل ٚختسٜع :ؾٛاش أمحد َشَْسيٚ ،ٞخايد ايطبمن ايعًُ /ٞداز ايسٜإ يًىلا ،
ايكاٖس،َ – ٠س ٚ /داز ايهتاب ايعسب ،ٞبريٚت – يبٓإ ٖ1407 /1 /ا=.ّ1987
 )53ايطٓٔ ايه  ،٣يًخااؾا ايبٗٝكاٚ ،ٞبرًٜا٘( :ادتاٖٛس ايٓكا )ٞيًعالَاا :١عاال٤
ايااد ٜٔاباأ ايىلنُاااْ /ٞدا٥ااس ٠املعااازف ايعهُاْٝاا ١ايٓ اَٝاا / ١حٝاادز آباااد –
ايدنٔ – اهلٓد ٖ1344 /1 /ا.
 )54ض ااري أع ااالّ ايٓ اابال ،٤يًخ اااؾا اي اارٖ /،حتك ٝاال :ناَ ااٌ ارت ااسا  /خ ااسج
أحادٜها اا٘ :غا ااع ٝاألزْا ااؤَ / ٚؤضطا اا ١ايسضا اااي / ١با ااريٚت – يبٓا ااإ/1 /
ٖ1402ا=.ّ1982
 )55غسل ايطآ ،١تا يٝـ :اةَااّ احملاد  ،أبا ٞستُاد ،اذتطاني بأ َطاعٛد ايؿاسا٤
ايبػاا( ٟٛت ٖ516اا) حككاا٘ ٚخااسج أحادٜهاا٘ :غااع ٝاألزْااؤٚ ، ٚستُااد شٖااري
ايػاٜٚؼ /املهت اةضالَ /ٞبريٚت – ٚدَػلٖ1403 /2 /ا=.ّ1983
 )56صخاٜـ اي،خابٚ ١تد ٜٔٚايطٓ ١ايٓب ١ٜٛاملػسؾ ،١إعداد :أمحد عبد ايسمحٔ
اي ،ا ااٜٛإَ /ساجعا ا اا ١اي ا اادنتٛز :ض ا ااعد ٟاهل ا ااامٚ ،ٞاي ا اادنتٛزَ :ط ا ااؿس
ايدَٝحلٖ1410/1 /ا=.ّ1990
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ىانعممايب اااز ،ٟاةَ اااّ اذت اااؾا :ستُ ااد ب اأ إناع ٝااٌ ايب اااز /ٟخ ااسج
اخٝذ
بدونةص ا
)57
انكىيت
أحادٜه٘ ٚزقُ٘ :ايدنتٛز،َ :طؿ ٢د ٜاي نبػاا /٤داز ايكًاِ ،دَػال – باريٚت
ٚ/داز اةَاّ ايب از ،ٟدَػل – حًبٖ1401/1 /ْٞٛا=.ّ1981
 )58صااخٝذ ضاآٔ اباأ َاجاا٘ ،ت ا يٝـ :ستُااد باأ ْاصااس ايااد ٜٔاأليباااَْ /ٞهتباا١
املعازف /ايسٜا  -ايطعٛدٖ1417/1 / ١ٜا=.ّ1997
 )59صااخٝذ ضاآٔ ايىلَاار ،ٟتا يٝـ :ستُااد باأ ْاصااس ايااد ٜٔاأليباااْ /ٞإغااساف:
شٖري ايػاٜٚؼَ /هتب ١ايىلب ١ٝايعسب ٞيد ٍٚارتًٝعٖ1408 /1 /ا=.ّ1988
 )60ص ا ا ااخٝذ َط ا ا ااًِ ،اةَ ا ا اااّ اذتا ا ا ااؾاَ :ط ا ا ااًِ ب ا ا اأ اذتج ا ا اااج ايكػ ا ا ااريٟ
(ت ٖ261اا)حتكٝل :ستُااد ؾااؤاد عبااد ايباااق / ٞداز ايهت ا ايعًُٝاا /١بااريٚت –
يبٓإ ٖ1413/ا=.ّ1992
 )61صااخٝؿُٖ ١اااّ باأ َٓباا٘ عاأ أبااٖ ٞسٜااس ٠زضاا ٞاهلل عٓاا٘ /حتكٝاال اياادنتٛز:
زؾعا ا اار ؾا ا ااٛش ٟعبا ا ااد املطً ا ا ا َ /هتبا ا اا ١ارتا ا اااصت /ٞايكا ا اااٖس،َ – ٠ا ا ااس /
ٖ1406ا=.ّ1985
 )62طبكات اذتؿاث ،يًخاؾا :جاالٍ اياد ٜٔايطاٛٝط /ٞحتكٝال ايادنتٛز :عًاٞ
ستُد عُسَ /هتب ١ايهكاؾ ١ايد /١ٜٝٓايكاٖس،َ – ٠س ٖ1417 /ا=.ّ1996
 )63ايطبكات ايها  ،٣ي َااّ :ستُاد بأ ضاعد (ت ٖ230اا) داز صاادز /باريٚت-
يبٓإٖ1377 /ا=.ّ1975
 )64ايعًااٌ َٚعسؾاا ١ايسجاااٍ ،ي َاااّ اذتاااؾا :أمحااد باأ حٓبااٌ (ت ٖ241اا) تعًٝاال
اي ا اادنتٛز :طًع ا اار ق ا ااٛج بٝه ٝا اارٚ ،اي ا اادنتٛز :إناع ٝا ااٌ ج ا ااسال /املهتب ا اا١
اةضالَ /١ٝاضتٓب -ٍٛتسنٝا.ّ1987/
 )65عً ّٛاذتادٜث ،َٚاطًخ٘ ،تا يٝـ ايادنتٛز :صابخ ٞاي،اا  /داز املالٜاني/
بريٚت – يبٓإٖ1388 /5 /ا=.ّ1969
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ذتا اادٜث ،ْٚا ااٛص َا اأ األ ا ااس ،ت ا ا يٝـ ايا اادنتٛز :زغا ااد ٟعً ٝا ااإ،
انكىيتا ّٛا
بدونةعًا ا
)66
ىانعمم
ٚايدنتٛز :قخطإ عبد ايسمحٔ ايادٚزٚ ،ٟاألضاتاذ :نااثِ ؾتخا ٞاياسا/ٟٚ
َطبع ١جاَع ١بػداد/ايعسام.ّ1980/
 )67ؾتذ ايباز ٟغسل صخٝذ ايب از ،ٟيًخاؾا :ابٔ حجس ايعطكالْ /ٞت،خٝذ
ٚحتكٝل :ست ايد ٜٔارتطٚ ، ٝتسق :ِٝستُد ؾؤاد عبد ايباقَٚ ،ٞساجعا:١
ق ،ا اا ٞستا اا اي ا ااد ٜٔارتطٝا اا  /داز ايس ٜا ااإ يً ا ااىلا  /ايكا اااٖس ،َ – ٠ا ااس/
ٖ1407/1ا=.ّ1986
 )68ايؿهاس املٓٗجاا ٞعٓااد احملااد ني ،تا يٝـ اياادنتٛزُٖ :اااّ عبااد ايااسح ِٝضااعٝد/
ضًطااً( ١نتاااب األَاا )١ايعاادد (َ /)16طااابمن ايدٚحاا ١اذتدٜهاا / ١قطااس/1 /
ٖ1408ا.
 )69قطـ األشٖاز املتٓا س ٠يف األخباز املتٛاتس ،٠يًخاؾا :جالٍ ايد ٜٔايطٛٝط/ٞ
حتكٝاال ايػااٝخ :خً ٝااٌ ستٝاا ٞاي ااد ٜٔاملااٝظ /املهتاا اةضااالَ / ٞب ااريٚت –
ٚدَػلٖ1405/1 /ا=.ّ1985
 )70قٛاعااد أصاا ٍٛاذتاادٜث ،تا يٝـ اياادنتٛز :أمحااد عُااس ٖاغااِ /عااامل ايهت ا /
بريٚت – يبٓإٖ1417/2 /ا.
 )71ايهاغ ااـ يف َعسؾ اا َ ١اأ ي اا٘ زٚا ٜاا ١يف ايهتاا ايط اات ،١يًخ اااؾا :اي اارٖ /،داز
ايهت ايعًُ /١ٝبريٚت – يبٓإ ٖ1403 /1 /ا=.ّ1983
 )72ايهاٌَ يف ضعؿا ٤ايسجاٍ ،يًخاؾا :عبد اهلل بٔ عاد ٟادتسجااْ( ٞتٖ365اا)
ت ا ا اادقٝل :عت ٝا ا اا ٢شتت ا ا اااز ع ا ا ااصا /ٟٚداز ايؿه ا ا ااس /ب ا ا ااريٚت – يبٓ ا ا ااإ/3 /
ٖ1409ا=.ّ1988
 )73نتاب ايطآ ،١يًخااؾا :أبا ٞبهاس ،عُاس ٚبأ أبا ٞعاصاِ ايػاٝباْ( ٞتٖ278اا)
َٚع٘(ضا ااالٍ ادتٓ ا اا ١يف ختا ااسٜع ايطا اآ )١بكًا ااِ :ستُا ااد با اأ ْاصا ااس ايا اادٜٔ
األيباْ /ٞاملهت اةضالَ /ٞبريٚت – ٚدَػلٖ1400/1 /ا=.ّ1980
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ايعًِ ،يًخاؾا :أب ٞخٝهُ ،١شٖري بٔ حسب (تٖ243اا) حتكٝالْ :ػا ت
نتاب
)74
ىانعمم
بدونة انكىيت
نُاٍَ /هتب ١ابٔ عباع /ايكاٖس،َ – ٠س ٖ1425 /1 /ا= .ّ2005
 )75نت اااب ايع ااني ،ي َ اااّ :ارتً ٝااٌ ب اأ أمح ااد ايؿساٖ ٝااد( ٟتٖ175ا اا) حتك ٝاال
ايا اادنتٛزَٗ :ا ااد ٟامل صَٚا ااٚ ،ٞايا اادنتٛز :إبا ااساٖ ِٝايطا اااَساَ /ٞ٥ؤضطا اا١
األعًُ ٞيًُطبٛعات /بريٚت – يبٓإٖ1408 /1 /ا=.ّ1988
 )76نػااـ األضااتاز عاأ شٚا٥ااد ايبااصاز عًاا ٢ايهت ا ايطاات ،١يًخاااؾا :اهلٝهُاا/ٞ
حتكٝل :حب ٝايسمحٔ األع َُ /ٞؤضط ١ايسضااي /١باريٚت -يبٓاإ/1 /
ٖ1399ا=.ّ1979
 )77نٓااص ايعُاااٍ يف ضاآٔ األقااٛاٍٚ ،األؾعاااٍ ،يًعالَ اا :١عًاا ٞاملتكاا ٞباأ حطاااّ
ايد ٜٔاهلٓاد( ٟتٖ 975اا) ضابط٘ ٚؾطاس غسٜبا٘ ايػاٝخ :بهاس حٝااْ /ٞصاخخ٘
ٚٚضاامن ؾٗازضاا٘ ايػااٝخ :صااؿ ٠ٛايطااكاَ /ؤضطاا ١ايسضاااي /١بااريٚت -يبٓااإ/
ٖ1413ا=.ّ1993
 )78يطااإ ايعااسب ،يًعااامل ايًػ اا ٟٛاباأ َٓ ااٛز ،مجاااٍ اي ااد ٜٔستُااد باأ َه ااسّ
األْ ،ا ا ا ا اااز( ٟتٖ 711ا ا ا ا ا اا) َؤضط ا ا ا ا اا ١ايهتا ا ا ا ا ا ايهكاؾ ٝا ا ا ا اا /١با ا ا ا ا ااريٚت-
يبٓإٖ1412/1 /ا=.ّ1992
 )79اجملا ااسٚحني َا اأ احملا ااد ني ٚايطا ااعؿاٚ ٤املىلٚنا ااني ،يًخا اااؾا :ابا اأ حبا ااإ
ايبطو /حتكٝل :ستُٛد إبساٖ ِٝشاٜاد /داز املعسؾا /١باريٚت -يبٓاإ /بادٕٚ
تازٜخ.
 )80زتُ اامن ايبخ ااس ٜٔيف شٚا ٥ااد املعجُ ااني (املعج ااِ األٚض ااطٚ ،املعج ااِ اي ،ااػري
يًط اْاا )ٞت ا يٝـ اذتاااؾا :اهلٝهُاا /ٞحتكٝاال ٚدزاضاا : ١عبااد ايكاادٚع باأ
ستُد ْرٜسَ /هتب ١ايسغد /ايسٜا  -ايطعٛدٖ1413 /1 / ١ٜا =.ّ1992
 )81زتُ اامن ايصٚا ٥ااد َٓٚب اامن ايؿٛا ٥ااد ،يًخ اااؾا :اهلٝهُ اا /ٞبتخس ٜااس اذت اااؾ ني:
ايعساقٚ ،ٞابٔ حجس /داز ايهتاب ايعسب /ٞبريٚت -يبٓإ.ّ1967 /2 /
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اسات يف عً اا ّٛاذت اادٜث ،تا ا يٝـ األض ااتاذ اي اادنتٛز :ح اااز ض ااًُٝإ
انكىيتض ا
بدونةستا
)82
ىانعمم
ايطاز /ٟداز ايٓؿا٥ظ /عَُإ – األزدٕ ٖ1420 /4 /ا= .ّ2000
 )83احملااد ايؿاصااٌ بااني ايااساٚ ٟٚايااٛاع ،ٞيًكاضاا :ٞاذتطاأ باأ عبااد ايااسمحٔ
ايساَٗسَ ااص( ٟت ٖ360ا اا) حتك ٝاال اي اادنتٛز :ستُ ااد عج اااج ارتطٝا ا  /داز
ايؿهس /بريٚت – يبٓإٖ1391/1 /ا=.ّ1971
 )84شتتاز اي،خال ،ت يٝـ :ستُد بٔ أب ٞبهس عبد ايكادز اياساش( ٟت ٖ666اا) داز
ايسضاي /١ايهٜٛرٖ1402 /ا=.ّ1982
 )85امل ت ،ا ااس اي ا ااٛجٝص يف عً ا اا ّٛاذت ا اادٜث ،تا اا يٝـ اي ا اادنتٛز :ستُ ا ااد عج ا اااج
ارتطَ / ٝؤضط ١ايسضاي /١بريٚت – يبٓإٖ1411/5 /ا= .ّ1991
 )86املاادخٌ إ ايطاآٔ ايها  ،٣يًخاااؾا :ايبٗٝكاا / ٞحتكٝاال اياادنتٛز :ستُااد
ضااٝا ٤ايااسمحٔ األع ُاا /ٞداز ارتًؿااا ٤يًهتاااب اةضااالَ /ٞايهٜٛاار /باادٕٚ
تازٜخ.
 )87املساض ،ٌٝيًخاؾا :عباد اياسمحٔ بأ أبا ٞحاا اياساش /ٟعٓاٜا :١غاهس اهلل بأ
ْعُ ١اهلل قٛجاَْ /ٞؤضط ١ايسضاي /١بريٚت – يبٓإٖ1402 /2 /ا=.ّ1982
 )88املط ااتدزى عً اا ٢اي ،ااخٝخني ،يًخ اااؾا :ستُ ااد ب اأ عب ااد اهلل اذت ااانِ (ت
ٖ405ا) ٚبر( :ًٜ٘ايتً  ) ٝيًخاؾا :ايرٖ /،داز ايؿهس /باريٚت -يبٓاإ/
ٖ1398ا=.ّ1978
 )89املطٓد ،ي َاّ :أمحد بٔ حٓبٌٚ /بٗاَػَ٘ٓ ( :ت

نٓصٍ ايعُااٍ يف ضآٔ

األقٛاٍ ٚاألؾعاٍ) داز صادز /باريٚت -يبٓاإ /ايٓط اا ١امل،اٛز ٠عأ ايطبعاا١
امل،س ١ٜايكدح /١بد ٕٚتازٜخ.
َ )90طٓد اةَاّ عبد اهلل بأ املباازى (ت ٖ181اا) حتكٝال ايطاٝد :صابخ ٞايبادزٟ
ايطاَساَ /ٞ٥هتب ١املعازف /ايسٜا

مجهة األودنس نهعهىو اإلوساوية واالجتماعية

– ايطعٛدٖ1407 /1 /١ٜا=.ّ1987

261

انعدد األول انمجهد ( )6يىاير 1024و

كتابة انحديث انىبىي بيه انىهي واإلذن

د /محمد عهي أحمد انكبسي

ىانعمم ادتعد ،اذتاؾا :عً ٞبٔ ادتعاد ادتاٖٛس /ٟحتكٝال :عباد املٗادٟ
َطٓد ابٔ
)91
بدونة انكىيت
با ا اأ عبا ا ااد ايكا ا ااادز ابا ا اأ عبا ا ااد اهلا ا ااادَ /ٟهتبا ا اا ١ايؿا ا ااالل /ايهٜٛا ا اار/1 /
ٖ1405ا=.ّ1985
َ )92طٓد ايبصاز ،اذتاؾا :أب ٛبهس ،أمحد بٔ عُس( ٚت ٖ292ا) حتكٝل ايادنتٛز:
ستؿ ا ااٛث اي ا ااسمحٔ ش ٜا اأ اهللَ /هتب ا اا ١ايعً ا ااٚ ّٛاذته ا ااِ /املد ٜٓا اا ١املٓ ا ااٛز– ٠
ايطعٛدٖ1416 /1 /١ٜا=.ّ1996
َ )93طٓد ايػاَٝني ،يًخااؾا :ضاًُٝإ بأ أمحاد ايط اْا( ٞتٖ360اا) حتكٝال:
مح ا ا ا ااد ٟعب ا ا ا ااد اجمل ٝا ا ا ااد ايط ا ا ا ااًؿَ /ٞؤضط ا ا ا اا ١ايسض ا ا ا اااي / /١ب ا ا ا ااريٚت-
يبٓإٖ1416/1 /ا=.ّ1996
َ )94ػاٖري عًُا ٤األَ،از ،يًخااؾا :ابأ حباإ ايبطاو /حتكٝالَ :اسشٚم عًاٞ
إبساَٖ /ِٝؤضط ١ايهت ايهكاؾ /١ٝبريٚت -يبٓإٖ1408/1 /ا=.ّ1987
 )95املٓ،ـ ،يًخاؾا :عبد ايسشام بٔ ُٖاّ ايٓ،عاْ( ٞتٖ211اا) حتكٝال :حبٝا
ايا ا ااسمحٔ األع ُا ا اا /ٞاجملًا ا ااظ ايعًُا ا اا /ٞنساتػا ا اا – ٞبانطا ا ااتإ/1 /
ٖ1392ا=.ّ1972
 )96املٓ،ـ يف األحادٜث ٚا از ،يًخاؾا :أبا ٞبهاس ،عباد اهلل بأ ستُاد بأ أباٞ
غااٝب( ١تٖ235اا) حتكٝاال :شتتاااز أمحااد ايٓااد /ٟٚايااداز ايطااًؿ /١ٝبَٛبااا– ٟ
اهلٓدٖ1401 /1 /ا=.ّ1991
َ )97عااامل ايطاآٔ ،ي َاااّ احملااد  :حََُ ا ْد باأ ستُااد ارتطاااب( ٞت  ٖ388اا) خااسج
أحادٜهاا٘ :عبااد ايطااالّ عبااد ايػااايف ستُااد  /داز ايهت ا ايعًُ ٝاا /١بااريٚت –
يبٓإٖ1411 /1 /ا=.ّ1991
 )98املعجِ األٚضط ،يًخاؾا :ايط اْا /ٞحتكٝال ايادنتٛز :ستُاٛد ايطخاإ/
َهتب ١املعازف /ايسٜا

– ايطعٛدٖ1415 /1 /١ٜا= .ّ1995
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ايبً ا اادإ ،ي َ ا اااّ :أب ا اا ٞعب ا ااد اهلل ٜ ،ا اااقٛت ب ا اأ عب ا ااد اهلل اذتُ ا ااٟٛ
انكىيت ا ااِ
بدونةَعج
)99
ىانعمم
ايبػداد(ٟت ٖ626ا) داز ايهتاب ايعسب /ٞبريٚت -يبٓإ/بد ٕٚتازٜخ.
 )100املعجاِ ايهابري ،يًخاااؾا :ايط اْا /ٞحتكٝاال :محاد ٟعبااد اجملٝاد ايطااًؿ/ٞ
َطبعا ١ايصٖسا ٤اذتدٜه / ١املٛصٌ – ايعسامٖ1406 /2 /ا .ّ1986
َ )101عسؾاا ١ايٓطااخ ٚاي،ااخـ اذتدٜهٝاا ،١ت ا يٝـ :بهااس باأ عبااد اهلل أباا ٛشٜااد /داز
ايسا /١ٜجدٚ – ٠ايسٜا

/ايطعٛدٖ1412 /1 / ١ٜا=.ّ1992

 )102املعسؾااٚ ١ايتااازٜخ ،يًخاااؾاٜ :عكااٛب باأ ضااؿٝإ ايؿطاا( ٟٛت ٖ277اا) حتكٝاال
ايا ا ا اادنتٛز :أنا ا ا ااسّ ضا ا ا ااٝا ٤ايعُا ا ا ااسَ /ٟؤضطا ا ا اا ١ايسضا ا ا اااي /١با ا ا ااريٚت-
يبٓإٖ1401/2 /ا=.ّ1981
َ )103ؿتال ادتٓا ١يف االحتجاج بايطٓ ،١يًخاؾا :جالٍ ايد ٜٔايطٛٝط /ٞدزاضا١
ٚحتكٝا اال،َ :ا ااطؿ ٢عبا ااد ايكا ااادز عطا ااا  /داز ايهت ا ا ايعًُ ٝا اا /١با ااريٚت-
يبٓإٖ1407/1 /ا=.ّ1987
 )104املك ااىلل يف عً ااِ امل ،ااطًذ ،تاا يٝـ اي اادنتٛز :إب ااساٖ ِٝب اأ إب ااساٖ ِٝق ااس/،ٜ
َهتب ١اةزغاد /صٓعا – ٤ادتُٗٛز ١ٜايٖ1417/ ١ُٝٓٝا=.ّ1997
َ )105كدَاا ١اباأ اي،ااالل يف عًاا ّٛاذتاادٜث ،يًخاااؾا :أباا ٞعُااس ٚعهُااإ باأ عبااد
ايسمحٔ (تٖ642ا) داز ايهت ايعًُ /١ٝبريٚت -يبٓإٖ1409 /ا=.ّ1989
َ )106كدَا ١يف أصا ٍٛايتؿطاري ،تا يٝـ ايػاٝخ :تكا ٞاياد ٜٔأمحاد بأ تُٝٝا /١داز
َهتب ١اذتٝا /٠بريٚت -يبٓإ /بد ٕٚتازٜخ.
َٗٓ )107ع ايٓكد يف عً ّٛاذتادٜث ،تا يٝـ ايادنتٛزْ :اٛز اياد ٜٔعاىل /داز ايؿهاس/
دَػل – ضٛزٜا ٖ1401 /3 /ا=.ّ1981
َٝ )108ااصإ االعتااداٍ يف ْكااد ايسجاااٍ ،يًخاااؾا :اياارٖ /،حتكٝاال :عًاا ٞستُااد
ايبجا /ٟٚداز املعسؾ /١بريٚت -يبٓإٖ1382/ا=.ّ1963
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ايسا ١ٜيف أحادٜث اهلدا ،١ٜي َاّ احملد  :عباد اهلل بأ ٜٛضاـ ايص ًَْ ٜعاٞ
بدونةْ،
)109
انكىيتىانعمم
(تٖ762ا) َمن حاغٝت٘ ( :بػٝا ١األملعا ٞيف ختاسٜع ايصًٜعا )ٞاجملًاظ ايعًُا/ٞ
ايكاٖس،َ – ٠سٖ1357/1 /ا=.ّ1938
 )110ايٓٗا ٜاا ١يف غسٜا ا اذت اادٜث ٚاأل ااس ،ي َ اااّ :املب ااازى ب اأ ستُ ااد ب اأ األ ااري
ادت ااصز /ٟحتك ٝاال :ط اااٖس أمح ااد اي ااصاٚ ،ٟٚستُ ااٛد ستُ ااد ايطٓ اااح /ٞداز
ايؿهس /بريٚت -يبٓإٖ1399/ا=.ّ1979
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