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“Scrutinization of Ahadith according to Imam Ibnul 
Mulaqqin through his book Albdrul-Muneer”. 

(An Applied and Critical Study) 
 سجاد على 
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Abstract  
Removing the fabricated and forgery sayings from the reliable Ahadith heritage is the 
prominent work of Muslim Scholars which was made possible due to their ever-lasting struggle, 
sincerities and miraculous memorization. In other words, it is the gift of Allah which He 
bestowed upon them due to which they scrutinized and examined Ahadith of the Holy Prophet 
(PBUH). They made firm rules for distinguishing the authentic and acceptable Ahadith 
collection from the forgery. They picked out those Ahadith, in which there was some type of 
defect like an expert who picks out the fake coins from the genuine one. “Imam Ibnul Mulaqqin” 
is one of these Ahadith experts who made excessive work in pointing out the reasons of hidden 
weakness in Ahadith. So this article deals with his methodology of work through his historical 
book “Albdrul-Muneer” and what about the main principals of the authenticity of Ahadith 
according to him. 
Keywords: Scrutinizing and examining the collection of Ahadith, Pointing out the 
forgery saying from the reliable Ahadith heritage, describing the methodology of work 
of a Muslim Scholar in this regard 

 كال البشریة عتدایة الدینية كاألمور الشرعية األحكاـ من فيو ظتا الشارحة كىي الكرمي للقراف رةاظتفسٌ  ىي النبویة نةالسٌ  إفٌ 
كال ميكن أف یعتمد  ملسو هيلع هللا ىلص  اظتصطفى بياف إليها اجتمع إذا إاٌل الكرمي  القراف ُب الواردة األحكاـ من بكثَت العمل ميكن

 اثبتة قواعد إرساء على ةاظتلٌ  كعلماء كالنقاد كاألئمة اضتدیث أىل إىتمٌ  اضتقيقة فلهذهفيها إاٌل على ما صٌح منها، 
 منها ككانت ائفالزٌ  كالضعيف اطتالص حيحالصٌ  بُت لتفریقكل دتحيصها ألجل  الركاايت نقد ُب معتمدة طرؽ كتدكین
 .الشوائب  كلٌ  من نقية صافية نبيها ةسنٌ  اإلسالمية األمة إذل كصلت أف العظيمة اصتهود ىذه نتيجة

بو الكذب  یدرءكفكال یزاؿ األئمة كالعلماء من لدف عصر الٌصحابة إذل یومنا ىذا یتوارثوف منهج نقد الٌركاايت خلفا عن سلف ك 
كخيفظوهنا من الٌتحریف كالتٌبدیل كىو علم رٌّبين یؤتيو هللا تعارل للمخلص فيو لو سبحانو كتعارل فلذلك ملسو هيلع هللا ىلص عن سٌنة اظتصطفى 

فهؤالء لكثرة ؽتارستهم لأللفاظ  دل یربع فيو إاٌل من علمت داينتو كثبتت عدالتو كقویت عزميتو كفاؽ بذكائو كحفظو على أقرانو،
 ملسو هيلع هللا ىلص.ریفة الكرمية تكونت عندىم ملكة مٌكنتهم من الٌتمييز بُت اطتالص كاظتزیف من كالـ اظتصطفى النبویٌة الش

 1اظتلٌقن ّببن اظتعركؼ الشافعيٌ  علي بن كمن ىؤالء األئمة اٌلذین برزكا ُب نقد الٌركايت سندا كمتنا اإلماـ اضتافظ عمر
: 3العجمي كقاؿ برىاف الدین سبط ابن  "مة اضتدیثإنو كاف أحد شيوخ الشافعية كأئ":  2حيث كٌصفو الذىيب فقاؿ

كىو أعلمهم  اظ مصر أربعة أشخاص كىم من مشاخيي: البلقيٍت كىو أحفظهم ألحادیث األحكاـ كالعراقي حفٌ "
                                                 

  ّبكستاف –الباحث ُب مرحلة الدكتوراه بقسم اضتدیث كعلومو ّبصتامعة اإلسالمية العاظتية، اسالـ اّبد. 

  ّبكستاف –األستاذ اظتساعد بقسم اضتدیث كعلومو ّبصتامعة اإلسالمية العاظتية، اسالـ اّبد. 
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و إنٌ "، على اضتدیث ّبلٌصنعة كاعتيثمي كىو أحفظهم لألحادیث من حيث ىي كابن اظتلٌقن كىو أكثرىم فوائد ُب الكتابة 
اشتهر ّبلتصنيف كالتأليف منذ بدایة شبابو حىت  كاشتغل ىػ723 ؿ سنةالثاين كالعشرین من شهر ربيع األكٌ كلد ُب 

البدر اظتنَت ُب ختریج األحادیث كاألاثر منها: " دة ما بُت كبَت كصغَتیقاؿ إهنا بلغت ثالذتائة غتلٌ ك بكثرة التصانيف 
 4لإلماـ الرافعٌي". الواقعة ُب الشرح الكبَت

 مكانة الكتاب "الشرح الكبري" لإلمام الرافعّي:
كاف أليب حامد الغزارل كتابه ُب فركع فقو اإلماـ الشافعي اظتسٌمي ب "الوجيز"، كانؿ ىذا الكتاب شهرة كاسعة بُت 
 الناس خاٌصة عند أتباع اإلماـ الشافعٌي لوجازة عبارتو ككثرة فوائده كلكن كاف فيو صعوبة للمبتدئُت ُب اظتذىب ُب

استنباط اظتعاين كحتصيل الفوائد اٌليت تشتمل عليها الكتاب لصغر حجمو كدٌقة معانيو، فكاف ىو غَت مستغنو عن شرحو 
ار فقيو من كبٌ  افعيٌ الرٌ ككاف  5القزكیٍت افعيٌ عبد الكرمي بن دمحم الرٌ ليوٌضحو كیكشف معانيو فقاـ عتذا اظتراـ اإلماـ 

ىو ": 7سفرایيٍتكقاؿ دمحم بن دمحم اإل "كاف ذا فنوفك  دل أر ُب بالد العجم مثلو ينٌ "إ: 6قاؿ ابن الصالححيث  الشافعية
صوؿ كالفركع كغتتهد زمانو َب مذىب الشافعى كاف أكحد عصره ُب األك  ا كانصر السنة صدقاین حقٌ شيخنا إماـ الدٌ 
يث إذا كانت ُب اظتذىب أقواال الكتاب بتنقيح اظتذىب ح ارزتو هللا ُب ىذ الرافعيٌ  فقاـ اإلماـ "،رضى هللا عنهما

لإلماـ الشافعٌي رزتو هللا فيبٌنها اإلماـ الرافعٌي كیشَت إذل األصٌح منها ٌٍب ینقل ما ُب اظتذىب من كجوه ك یرٌجح منها 
الرٌاجح حسب الدالئل كخيتار الٌصحيح مع اإلشارة إذل خالفات األئمة األخرین إف كجدت ٌٍب یسوؽ األدلة عتا من 

إلشتمالو على أحادیث األحكاـ اٌليت عليها مدار اضتالؿ كاضتراـ، فلهذا انؿ الثناء ز ىذا الكتاب تميٌ في  لسنة الكتاب كا
كاعلم : "9كقاؿ اإلماـ النوكم ": "دل یشرح الوجيز مبثلو8قاؿ ابن الٌصالحالواسعة عن العلماء ُب أطراؼ العادل حيث 

ف أنو دل ذم التحقيقات بل اعتقادم كاعتقاد كل مصنٌ  لرافعيٌ أكمل من كتاب ا ف ُب مذىب الشافعيٌ أنو دل یصنٌ 
 ".یوجد مثلو ُب الكتب السابقات كال اظتتأخرات فيما ذكرتو من اظتقاصد اظتهمات

 مكانة الكتاب "البدر ادلنري" لإلمام ابن ادللّقن:
الدین كالفضائل  ُب بعض أبواب  د األئمة ُب أحادیث األحكاـ بينما تساىلهم ُب ركایة بعض األحادیث الضعيفةیؾتد تشد

 "البدر اظتنَت"كتاب الفمن ىنا تربز أمهية  هبا إذل هللا تعاذل،  هبا یعرؼ اضتالؿ كاضتراـ كیتعبدٌ  كؿتوىا إذا دل یكن ضعفها شدیدا ألفٌ 
حىت یكوف اضتكم كمعرفة صححيها من سقيمها  لرافعيٌ ا  لإلماـ  يت ُب "الشرح الكبَت"ختریج ألحادیث األحكاـ الٌ  ألٌف فيو

ف ُب اظتذىب على مثل أسلوبو دل یصنٌ " :10إليو ُب مقدمة كتابو فقاؿ  اإلماـ ابن اظتلٌقنالفقهي مبنيا على أساس صحيح كأشار 
لكنو مشى ك كالتصنيف  كالتدریس مرجع فقهائنا ُب كل األقطار ُب الفتول ىو ك  كجمعو ُب ترتيبو كتنقيحو   فى سلى  أحده  كدل جيمع 

ؼ أصال ُب  عرى ال تي  رح على طریقة الفقهاء اطتٌلص ُب ذكر األحادیث الضعيفة كاظتوضوعات كاظتنكرة كالواىيات كاٌليت ُب ىذا الشٌ 
فرتٌبت  صحيح كسليم من جریح، كتاب حدیث ال قدمي كال حدیث ُب معرض االستدالؿ من غَت بياف ضعيف من 

 منو أغٌَت  ال ،"الرٌافعيٌ  شرح" ترتيبعلى  – رىامبكرٌ  آالؼ أربعة على زائدة كىي - الرٌافعيٌ  شرح ُب اظتذكور اثراألك  حادیثاأل
 ".كاآلاثر األحادیث من تضٌمنو كما ّبب كل فأذكر بتأخَت كال بتقدمي شيئا

  طريقة ادلؤلف يف الكالم على األحاديث:
صير  الشرح الكبَت ٌٍب یذكر لكٌل حدیث طرقو كٌلها األحادیث اٌليت نقلو اإلماـ الرافعٌي ُب كیػىعيٌد اإلماـ ابن اظتلٌقن أٌكال َيى

كأٌما ما  اطتفية العلل نع السليمة حيحةالصٌ  الطریق على یعتمد كدائما اضتدیث إیراد ُب فاألصح األصحٌ  الطریق یقٌدـك 
قواؿ یذكره من الضعيف فإنٌو یكوف للتنبيو عليو فقط ٌٍب یشَت إذل من أخرجو ُب كتبهم من اظتصادر األصلية ٍب ینقل أ
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أئمة اظتتقٌدمُت كاظتتأٌخرین ُب تصحيحو أك تضعيفو كما نًقل من التوابع كالشواىد للٌركایة ٌٍب ینقد ىذه األقواؿ اظتختلفة 
على قواعد احملٌدثُت كیتكٌلم كَيكم على اضتدیث كیصٌححو إف أيٌب على شركط الصٌحة كجييب عٌمن طعنوا فيو كإاٌل 

 األئمة قواؿأب فيها یستفيد بل فقط رأیو على األحادیث على اضتكم ُب الیعتمدك فيضٌعفو كیشَت إذل علل التضعيف 
 بعرض مكتفيا ّبلكلية اضتدیث على اضتكم یًتؾ كقد ما یستنبط من األحكاـ أبقواعتم كیقوم الشأف ىذا ُباألخرین 

كإذا یفرغ من الكالـ على األحادیث بتمامها، فعندئذ یشرع ُب  العلل من فيو مع كبياف سانيدهأ على كالكالـ طرقو
حادیث قد أكرد فيو األرزتو هللا إٌف الرافعٌي : "11قاؿ اإلماـ ابن اظتلقن ،ّبب دخوؿ مٌكة، كتاب اضتجاألاثر: مثال ُب  

اإلماـ الرافعٌي ُب   حدیثا"، ٌٍب بدأ على ىذه األحادیث حسب ترتيبها عند ستة كتسعوف : فهياثر، أٌما األحادیثاألك 
  .كتابو "الشرح الكبَت" راقما لكل حدیث

  خريج: ابن ادللقن يف التّ اإلمام منهج 
بل إنٌو أثرم  بدر اظتنَت" على ختریج األحادیث كاألاثر الواقعة ُب الشرح الكبَت للرافعٌي الإٌف اإلماـ ابن اظتلٌقن الیكتفي ُب كتابو "

كميٌيز األحادیث السقيمة من  یبٌُت علل األحادیث كتابو ّبألمثلة الكثَتة ُب نقد السنة سواء األسانيد أك اظتتوف حيث إنٌو 
الناسخ كاظتنسوخ كالراجح كاظترجوح كیوٌضح الغریب  حيحة كیزیل التعاریض الواقع بُت األحادیث اظتختلفة إبعتبار األحادیث الصٌ 

ما فيو  اضتدیث كیعرٌض لألحادیث اٌليت خالف فيها الركام الفرد األضبط منو كاألحفظ أك خالف رتاعة كیكشف لفاظ أمن 
من  اظتتأخرین  من القلب أك اإلضطراب أك الٌتصحيف أك األنواع األخرم من عيوب السند كاظتنت كیبٌُت ؽتٌا كقع من اظتتقدمُت أك

كىم أك غلط أك  و على ما أظهره هللا على یدٌم ؽتٌا كقع للمتقٌدمُت كاظتتأخرین من : "كأنبٌ 12الوىم أك الغلط أك اإلعًتاض فقاؿ
ـ من ذلك، فهل الفضل إال للمتقدٌ  اعًتاض أك استدراؾ قاصدا بذلك الٌنصيحة للمسلمُت حاشا الظٌهور أك التنقيص، معاذ هللا 

  .كغالب ذلك إٌّنا یقع من الٌتقليد كؿتن براء منو ْتمد هللا كمٌنو"
 يف البدر ادلنري:ابن ادللقن النقد احلديثي عند اإلمام 

النقد اضتدیثي عبارة عن دتييز األحادیث الصحيحة من السقيمة كاضتكم على ركاهتا جترَيا كتعدیال، فحسب قواعد مصطلح 
 ینقسم إذل القسمُت.اضتدیث جهد اإلماـ ابن اظتلٌقن رزتو هللا كعملو ُب كتابو "البدر اظتنَت" إبعتبار النقد اضتدیثي 

 القسم األّول: نقد األسانيد عند اإلمام ابن ادللقن:
لصٌحة اضتدیث ستسة شركط كىي اتصاؿ الٌسند كعدالة الركاة كضبطهم كعدـ الشذكذ كالعلة كلرٌده سبباف كمها: السقط ُب 

ؿ كالتعليق كاإلعضاؿ كاإلنقطاع اإلرسااإلسناد كالطعن ُب الركاة، أٌما السبب األٌكؿ فهو ینقسم إذل ستسة أْتاث كىي 
كأٌما السبب الثاين فهو ینقسم إذل عشرة أْتاث: ستسة إبعتبار النقص ُب عدالة الركاة كستسة إبعتبار النقص ُب  كالتدليس 

 .الثقات ؼتالفة ك الكذب كهتمة الكذب كالفسق كالبدعة كاصتهالة كفحش الغلط كسوء اضتفظ ككثرة الغفلة كالوىم ضبطهم كىي 
 قسم الثاين: نقد متون األحاديث عند اإلمام ابن ادللقن:ال

 قٌرر األئمة عٌدة قواعد لنقد متوف األحادیث ليمٌيزكا هبا األحادیث الصحيحة عن السقيمة كىي تنقسم إذل ثالثة أْتاث:
 األٌكؿ: نقد اظتتوف على قواعد احملدثُت مثل زايدات الثقات كالشاذ كاظتنكر.

أهنا یعارض مع صریح القراف الكرمي أك اضتدیث اظتتواتر أك یرٌد مثل  رضها على بعض القواعد الكليةبعالثاين: نقد اظتتوف 
  كاظتعلومات التارخيية أك أهنا الیوجد ُب الكتب اضتدیثية. عليو لسماجة اظتركم كركاكتو أك أهنا مناقض ّبلوقائع 

أك یعارض مع القياس أك یناقض مع    الراكم ما خيالف رأیوإذا یركل الثالث: نقد اظتتوف إبعتبار قواعد الفقهاء مثل 
 .صریح اإلرتاع أك ما تعم بو البلول
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یيذكر بعض األمثلة لتوضيح منهج اإلماـ ابن اظتلٌقن رزتو هللا ُب نقد األسانيد كاظتتوف من خالؿ كتابو البدر اظتنَت، ٌٍب 
 ُب هنایة البحث.ات النقدیة لإلماـ ابن اظتلٌقن كأىٌم نتائج البحث كاظتمٌيز یقٌدـ خالصة منهجو النقدم 

 احلديث األول:
 . ضع خادتوفياطتالء ُب دخل ی إذا كاف یرید أف  ملسو هيلع هللا ىلص: ركم أنو 13قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 

 :الّدراسة النقدية للرواية
كاف   ملسو هيلع هللا ىلصنو لبس خادتا مٌرة أك مٌرتُت ٌٍب ألقاه كیدٌؿ الركاايت األخرل أب ملسو هيلع هللا ىلص اظتصطفىیظهر عن بعض الركاايت أبف 

یلبسو دائما كلكن إذا كاف یرید أف یدخل اطتالء فيضعو قبل الدخوؿ ُب اطتالء، فعٌلل بعض األئمة ىذه الركاايت 
أخرجو اضتدیث الذم أكرده الرافعٌي ُب الشرح الكبَت، ف: 14اإلماـ ابن اظتلٌقنقاؿ  األخرل بتفٌرد الراكم كخطًئو حيث

ىذا ": 17اظ ُب تصحيحو كتضعيفو فضٌعفو رتاعة حيث قاؿ أبو داؤدف اضتفٌ اختلُب سننهما ك  16الًتمذمٌ ك  15أبوداؤد
"دل یركه مرفوعا إال مهٌاـ كدل یتابع عليو : 19كقاؿ الدارقطٍت "دیث غَت ػتفوظاضتىذا ": 18كقاؿ النسائي "حدیث منكر
كذكره ابن  "،الصحيح ىوكىذا : كهللا ال ألبسو أبدا أبنو لبس خاًب الذىب ٌٍب رماه كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص اظتصطفىكاحملفوظ عن 

كقاؿ  ُب الركایة" مى ىً كى  أنٌوك "ركاه مهٌاـ هبذا السياؽ كقاؿ اضتازمي:  "مه ىٍ ىو كى "حاح كقاؿ: السكن ُب سننو الصٌ 
 ".أبوداكد كالنسائيٌ  تصحيح الًتمذٌم مردكد ألنو ضٌعفو" :20النوكم

ٍب أٌید كالمو  كال شٌك ُب صٌحتو"،اب أنو حدیث صحيح كالصوٌ "فأجاب اإلماـ ابن اظتلٌقن عٌما عيلًٌل بو الركایة فقاؿ: 
: 22دمحم اظتنذرم كقاؿ أبو "ىذا حدیث حسن صحيح غریب" 21بنقل أقواؿ األئمة األخرین فقاؿ: قاؿ الًتمذم

اعتٌماـ بركایة ىذا اضتدیث الیوىنو ألنو قد  هم أثبات ثقات كتفردركاتو كلٌ  ألفٌ ُب تصحيحو  الًتمذمٌ  لكالـ"یرٌجح 
كقاؿ َيِت بن معُت:  "ُب اضتدیث اـ قومٌ مهٌ ": 23" كقاؿ یزید بن ىاركفالبخارم كمسلم ْتدیثو ُب صحيحهما احتجٌ 

اـ أشهر كأصدؽ من أف یذكر لو مهٌ ": 25كقاؿ ابن عدم "اظتشایخ ُب كلٌ  ثبته " 24كقاؿ أزتد بن حنبل "ثقة صاحل"
أبف اضتدیث الذم ركاه  فَتٌجح إذل ما قالو الًتمذمٌ  كالتوثيقُب الثٌبت اـ مٌ عتاؿ ىذا ىو اضتفإذا كاف  "،حدیثا منكرا

ٍب أضاؼ اإلماـ ابن  الًتمذمٌ  نٌص عليوغریبا كما  بتفرٌده بل یكوف اضتدیث یضٌعف المهٌاـ فهو حدیث صحيح، ك 
: 27كاضتاكم كقاؿ 26بن حباف ُب صحيحواأبو حاًب  :إماماف جليالف وكقد صٌحح"اظتلٌقن على كالـ اظتنذرم فقاؿ: 

 ".ىذا حدیث صحيح على شرط البخارم كمسلم"
قاؿ  حيث "اـإنو دل یتفرد بو مهٌ "التوابع كالشواىد لو فقاؿ: بن جریج بذكر عٌدة  عبد اظتلكّبلركایة عن د مهٌاـ تفرٌ ن ٌٍب أجاب ع

، ثقة أیضا اظتتوكل كىواتبعو َيِت بن ىكذا كَيِت ثقة ك ، عن عبد اظتلك بن جریج مرفوعا َيِت بن الضریس"ركاه : 28الدارقطٍت
من  : لو شاىده 29تقي الدین كقاؿ "إليو الًتمذم من تصحيحو ماؿَتٌجح إذل ما فغرابتو ب نتفى دعول الًتمذمٌ ی فبهذه التوابع

ضعو" یدخل اطتالء یكاف إذا  نقشو دمحم رسوؿ هللا فككاف لبس خادتا ملسو هيلع هللا ىلص  اظتصطفىركایة یعقوب بن كعب األنطاكي: "أف 
 .من ىذا الطریق 31م فيو كصٌححو اضتاكمكليس ُب إسناده من تكلٌ  30أخرجو البيهقيٌ 

 ونزعیا نو حدیث صحيح ػتتٌج بو كىو اضتق إف شاء هللا كإّنٌ أبفتلٌخص من كالـ ىؤالء األئمة "ٍب طول الكالـ كقاؿ: 
 ".ألنو كاف عليو دمحم رسوؿ هللا اطتاًب

 :الثايناحلديث 
ل ُب أذانو كأٍف َييًٍدرى ُب اإلقامة. ملسو هيلع هللا ىلصاظتصطفى ف ركم عن جابر أب: 32قاؿ اإلماـ الرافعيٌ   أمرىه أىٍف یػيرىسًٌ

 :الّدراسة النقدية للرواية
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مرفوعنا كأخرجو  عن اضتسن عن جابر َيِت بن مسلمعن  عبد اظتنعم بن نعيمُب سننو من طریق  33أخرجو اإلماـ الًتمذمٌ 
مرفوعنا،  فائد األسوارم ثنا َيِت بن مسلم عن اضتسن عن جابرعبد اظتنعم بن نعيم ثنا عمرك بن  ُب اظتستدرؾ من طریق 34اضتاكم

تورث ریبة ُب ركایة فهذه الركایة  عمرك بن فائد األسوارمكىو  َيِت بن مسلمك  عبد اظتنعمففي طریق اضتاكم زايدة راكو بُت 
كما نقلو عمرك بن فائد األسوارم  عٍت أبف یيركل ىذا اضتدیث مرٌة بزايدة الراكم یّبالنقطاع أك االختالؼ ُب اإلسناد  35الًٌتمذمٌ 

 بال كاسطة. َيِت بن مسلم عن اظتنعمً  عبدي اضتاكم كمرٌة بغَت ذكره كما نقلو الًتمذم أبف شتعو 
ث إنو ضٌعف الركایة عن التٌوىم بزايدة بعض الركاة ُب بعض األسانيد كتركهم ُب األخرم حي اإلماـ ابن اظتلقن فأزاؿ

نسبو عٌلي بن اظتدیٌٍت إذل الوضع  ،كاه مبٌرة مًتكؾاظتزید ُب اإلسناد فإنٌو ، 37"األسوارم عمرك بن فائد": 36أصلو فقاؿ
منكر " :39قاؿ أبو حاًب الرٌازٌم فيوك  حي البصرٌم الواىيالرايٌ ىو عبد اظتنعم بن نعيم  كىكذا 38كتركو الدارقطٍت

ا ال جيوز االحتجاج بومنكر ": 41قاؿ ابن حبافك  "ضعيف": 40كقاؿ البخارٌم كالٌدارقطٍتٌ  "اضتدیث " اضتدیث جدًّ
َيِت بن مسلم " البيهقٌي: " كقاؿال أعرفو" :43زرعةكقاؿ أبو َيِت بن مسلم ّبصتهالة على  42الًٌتمذمٌ اإلماـ  ردٌ كىكذا 

 ".اصتمهور على تضعيفو  ": 44قاؿ الٌذىيب" ك فو َيِت بن معُتالبكاء الكوُب ضعٌ 
 45الٌدارقطٍتٌ بحث عقب تضعيف الركاة ُب اإلسنادین أبف لو شاىد حيث أخرجو رزتو هللا ال ناإلماـ ابن اظتلقٌ ٌٍب طول 

كاف أيمرىم أبف نرٌتل ُب األذاف كأف ؿتدر ُب اإلقامة كلكن ىذا الشاىد أیضا  ملسو هيلع هللا ىلص أبنٌومن حدیث عمرك بن مشر 
 .46مًتكؾ ىذا رافضيٌ ضعيف ألٌف عمرك بن مشر 

 :ثالثاحلديث ال
حوات عظيم  عتمالبحر  فرمي ،َب غزاةاصتوع الشدید  ملسو هيلع هللا ىلص اظتصطفىركم أنو أصاب ألصحاب : 47قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 

 ."ىل زتلتم رل منو"ینكر عليهم كقاؿ: فإنو دل  ،مبا حدث معهم ملسو هيلع هللا ىلصالنيٌب ٍب أخربكا  إذل نصف شهر فأكلوا منو اصتٌسة
 :الّدراسة النقدية للرواية

عنو،  51ُب صحيحيهما من ركایة جابر كىكذا ركاه النسائي 50كمسلم 49رم: ىذا اضتدیث ركاه البخا48نقاؿ اإلماـ ابن اظتلقٌ 
منهم أبو بكر كأبو  كمن بعدىم، ماىَت من الصحابة كالتابعُتبو اصتكقد قاؿ  "52حالؿمن اضتوت الطاُب  أفٌ "كىو العمدة ُب 

ما ألقاه البحر أك " أبفٌ  عن جابر هنع هللا يضر مرفوعا اظتركمٌ األخر ا اضتدیث كأمٌ األئمة الثالثة غَت أيب حنيفة أیوب كمكحوؿ كالنخعي ك 
سفياف الثورل كأیوب كزتاد عن أىب الزبَت، فإهنم   من طریقَب سننو  53دؤ ، فركاه أبو دا"حرز منو فكلوه، كما مات فيو فال أتكلوه

 .ضعيف كلكٌنوابن أىب ذئب عن أىب الزبَت من طریق  د ىذا اضتدیثي سنً أكقفوه على جابر كقد أي كٌلهم 
اإلحتجاج بو ال یصٌح : إنو حدیث ضعيف األخرین فقاؿ وجهُتبابن أىب ذئب من طریق ن اإلماـ ابن اظتلقٌ أجاب ٍب 
فيو َيِت بن سليم، كىو كثَت ": 54البيهقي كقاؿ، مبا ركاه الشيخُتمعارض  ، ألنولو دل یعارضو شيء إبتفاؽ األئمةك 

كلوثبت صٌحتو فإنو إذنا منسوخه مبا ركاه  57ك ابن اصتوزم 56كالنسائي 55كىكذا ضٌعفو النوكم "الوىم سيئ اضتفظ
؛ قيل: ال حجة لكم ُب حدیث العنرب "، فإفكميتتو حالؿالطهور ىو ماء البحر " ُب حدیث طویل أبنو  58أبوىریرة

 منو َب اظتدینة من غَت ضركرة. ملسو هيلع هللا ىلص اظتصطفىألهنم كانوا مضطرین، قلنا: اإلحتجاج بو أبكل 
فيو: إنو حدیث ليس مبحفوظ كقوؿ اإلماـ  59كیكفينا من ذلك قوؿ البخارم"قوؿ َب تضعيفو فقاؿ: ص الٍب طتٌ 

 ."أزتد: إنو حدیث ليس بصحيح
 :الرابعاحلديث 

 ـ.فها ثالثة أايرًٌ عى یػي فعليو أف یسَتة  كلو كانت من التقط لقطة أبفٌ  ركم ُب بعض األخبار :60قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 
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 :للروايةالّدراسة النقدية 
 ناإلماـ ابن اظتلقٌ  فضٌعف "،عمر بن عبد هللا بن یعلىمن طریق " 62كاإلماـ البيهقي 61أزتد بن حنبلركاه اإلماـ 

ىذا حدیث ضعيف لتفٌرد عمر بن عبد هللا بن یعلى بو حيث رماه غَت كاحد بشرب " :63اضتدیث لفسقو كتفٌرده فقاؿ
فو َيِت بن ، كضعٌ "د بو عمر ىذاتفرٌ " 64ین فقاؿ: قاؿ اإلماـ البيهقياألخر  بنقل كالـ األئمة، ٍب أٌید كالمو "اطتمر
أیضا، كقاؿ  68كالنسائي 67كغَته بشرب اطتمر كىو كما قاؿ، كجـز بضعفو أزتد 66كرماه جریر بن عبد اضتميد 65معُت

استشعر  اظت 70اإلماـ الرافعيٌ  كأفٌ "فقاؿ:  طول الكالـ على اضتدیثٍب  "،إنو منكر اضتدیث ضعيف": 69عبد ااضتق
 ."عترب عنو أبلفاظ أخرم فقاؿ: إنو ركم ُب بعض األخباراف ،ضعف ىذا اضتدیثب

 :ام احلديث اخل
قاؿ: إين  "،قهاطلٌ "قاؿ: ف ،المسو  یدى  ال تردٌ زكجيت  فقاؿ: إفٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاظتصطفى رجال أتى  أفٌ  ركم:  71قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 

 ."أمسكها"قاؿ: فها، أحبٌ 
 :الّدراسة النقدية للرواية

كلكن ضٌعفو أزتد ، ملسو هيلع هللا ىلص اظتصطفىركاه عبيد بن عمَت كحساف بن عطية عن "قاؿ: ك ُب موضوعاتو  72ذكره ابن اصتوزم
 ."كليس لو أصل ملسو هيلع هللا ىلصاظتصطفى قاؿ: ىذا اضتدیث ال یثبت عن بن حنبل حيث 

رجاؿ كتبهم، ك ُب   76 كاإلماـ أبوداؤد 75كاإلماـ النسائي 74: ىذا اضتدیث ركاه اإلماـ الشافعي73اظتلقنابن كقاؿ اإلماـ 
اضتافظ أبو قاؿ "ك قاؿ: فردنا فردنا أبهنم كثٌقوىم كٌلهم ٌٍب  راكو  كلٌ   َب حقٌ  نقل أقواؿ األئمةثقات، ٍب  هاىذه األسانيد كلٌ 

: ىذا 78اإلماـ النوكم كقاؿ "نفرادفاؽ كاإلعلى اإلتٌ  البخارم كمسلمهبم ُب  ػتتجٌ ثقة، ىذا اضتدیث  ركاة 77اظتنذرمدمحم 
ال یقدح  " :فقاؿعتذا اضتدیث ابن اصتوزم  تضعيفعلى  ردٌ ك  طول الكالـ على اضتدیثٍب  "،مشهوره  دیث صحيحه اضت

 ."رؽفيما أسلفناه من الطٌ كالمو 

 :سادساحلديث ال
فعندما یشاىد شٌدة العذاب كاحملاسبة ، ّبلقاضي العدؿیـو القيامة  لىيػيٍؤٌٰب  :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ركم أنو 79قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 

 .لكاف أحسندل یقض بُت اثنُت ُب دترة  أبنٌو لو ّبلناس فيتمٍتٌٰ 
 :الّدراسة النقدية للرواية

ابن قاؿ ك " عمراف بن حطاف  ال یتابع على حدیث ": 81العقيلي كقاؿ ىذا اضتدیث" ال یصحٌ ": 80قاؿ ابن اصتوزم
 ".و رجع عنهانٌ غَت أعمراف رأم اطتوارج لكاف : "82حجر

 من رجاؿ البخارمٌ  "إنٌو: 83فقاؿعٌما ريمي بو  عمراف بن حطاف كأجابىذا التعليل لسبب ن على اإلماـ ابن اظتلقٌ  ردٌ ف
سم عمراف بن إد ؤ ٍب ذكر أبو دا "،حدیثا من اطتوارج ليس أىل األىواء أصحٌ ": 85دؤ كقاؿ أبو دا "،84قو العجليث  كى ك 

 ".اضتدیثركایة ُب  غَت مٌتهمكاف ": 86حطاف على اظتثاؿ كقاؿ قتادة
اإلماـ ابن  فأزاؿ، "عمراف بن حطاف من عائشة  رل شتاعال یتبٌُت ": 87بوجو آخر فقاؿىذا اضتدیث عقيلي ال كأعلٌ 

قاؿ عمراف بن حطاف " :88قاؿ اع حيثتصریح ّبلسمٌ  ُب مسنده كفيو اإلماـ أزتد أخرجو وأبنىذا الطعن اظتلقن 
 ". اخلدخلت على عائشة فذاكرهتا حىت ذكران القاضي...

 :سابعاحلديث ال
 ، فقتلو كدل ینكر على فعلو النيبُّ.ملسو هيلع هللا ىلص النيبٌ  یسبٌ حُت شتع أّبه أبنٌو كاف : ركم أف أّب عبيدة بن اصتراح 89قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 
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 :الّدراسة النقدية للرواية
ُب  91دؤ أبو داال أعرؼ من خٌرجو هبذه الكلمات كما أكرده الرافعٌي فهو غریب هبا، كأكرده : 90نقاؿ اإلماـ ابن اظتلقٌ 

صحبتو كالیصٌح  یركم عن عليٌو  ،ؼتضـر "ىوُب حقو:  92ُب إسناده مالك بن عمَت كقاؿ ابن القطافعناه كلكن م
 هبذه الطرؽ 96كلكٌنو معضله  ،95عن عبد هللا بن شوذبأیضا ُب معناه  94كالبيهقيٌ  93، كركاه اضتاكم"كحالتو غتهولة

 التابعُت.  من وألف عبد هللا ىذا إّنا یركی
 :الثامن احلديث

  لهم.سًٌ غى كدل یػي  من أيستيشًهد ُب غزكة أيحىدعلى  دل یصلٌ ملسو هيلع هللا ىلص  اظتصطفى أفٌ  : ركم عن أنس97قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 
 :الّدراسة النقدية للرواية

ىذا ": 99حو اإلماـ اضتاكم فقاؿكىكذا صحٌ  "ىذا حدیث حسن": 98حيث قاؿىذا اضتدیث  اإلماـ الًتمذمٌ  صٌوب
كسلم قد   صلى هللا عليو على أف النٌب  تدؿٌ  كىي اضتدیث األخرأنو عارضو  غَت "دیث صحيح على شرط مسلماضت
 صٌلى على من مات ُب غزكة أيحىد". ملسو هيلع هللا ىلصُب صحيحو "أبنٌو  100عليهم حيث أخرجو اإلماـ البخارمى صلٌ 

ُب صحيحو اضتدیث األخر الذم أخرجو البخارم  أبفٌ اظتتعارضُت  بُت الركایتُت التعارضىذا ن زاؿ اإلماـ ابن اظتلقٌ ف
كاظتراد عنو الٌدعاءي یعٍت دعا ظتن مات ُب غزكة أيحىد كما یيدعي ظتن مات كأرتع األئمة أبف ال یيقصىد بو  ،فهو مؤٌكؿ

كعند اظتخالف  من أستيشًهدى عندان على ال یصلٌ  وألنٌ فقاؿ: "جيب أتكیل ىذا اطترب صالة اصتنازة معناه اللفظي یعٍت 
 ربى اطت كأف ىذا بعد ثالثة أاٌيـ، كال جيوز صالة اصتنازة على القرب 101بعد موهتم بثماف سنُت إنٌو عليو الٌسالـ إٌّنا فعلو

 ".ىذا الٌتأكیل متعٌُت عنو الدعاءي ك اظتراد كال یيقبىل اطتربي الواحدي فيها، ف بو البلول، فيما تعمٌ  الواحدى 
  على توابعه فقال:ن اإلمام ابن ادللقّ مثّ رّد 

I.  قاؿ: صحيح اإلسناد كدل صٌلى على زتزة كعلى من أستيشًهد ُب ىذه الغزكة" ك  ملسو هيلع هللا ىلص أنو 102أخرج اضتاكمقد ك
كىو مًتكؾ   "الفضل بن صدقة " فرٌد اإلماـ ابن اظتلقن على تصحيح اضتاكم عتذا اضتدیث كقاؿ: ُب إسناده خيرجاه

  103أزتد وكما قال

II.  ألف فيو سعيد بن ميسرة كقد  اطترب مردكدكىذا  :105فقاؿ  سبعُت تكبَتة على زتزة"كرٌب ملسو هيلع هللا ىلص  و: "أبن104ركم عن أنسك
 .107بو َيِت بن سعيد القطافككذٌ  "عنده مناكَت": 106فو العلماء حيث قاؿ البخارمضعٌ 
اشتد إنكار الشافعي كالمو أبف ال یيصٌلى على من أٍستيشًهد بنقل كالـ األئمة األخرین فقاؿ: اإلماـ ابن اظتلقن  ٌٍب أٌید 

قاؿ الشافعي رزتو صٌلى على زتزة كعلى من أستشهد ُب غزكة أيحىد حيث  ملسو هيلع هللا ىلصأنو  یزعم رزتو هللا كتشنيعو على من
التزید  ي عليهم عشرة عشرة فالصلواتلٌ صي أف من أستشهد ُب أحىد فإهنم كانوا أكثر من سبعُت نفرنا، فإف  ":108هللا

ال  وأنك حيي على نفسو ينبغي ظتن ركل ىذا اضتدیث أف یستفسبعوف صلوات عن ذتافو أك سبع، فكيف إهنم یعٌدكهنا ب
: 109كقاؿ ابن حـز "عليهم دل یصلٌ ملسو هيلع هللا ىلص  اظتصطفى فٌ أبمن كجوه متواترة  الصحيحة اليت نقلتاألحادیث مع یعارض 

 ."ّبطل بال شك كّبهلل تعاذل التوفيقفهو ى على زتزة صلٌ ملسو هيلع هللا ىلص "أف من یزعم أنو 
 :تاسعاحلديث ال

 .: یهود خيرب كغَتىم ُب ضرب اصتزیة110قاؿ اإلماـ الرافعيٌ 
 :الّدراسة النقدية للرواية
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قد رفع اصتزیة عن یهود خيرب ككاف عليو شهادة  ملسو هيلع هللا ىلص"أظهر بعضي الناس كتاّب أبف اظتصطفى  :111مقاؿ اإلماـ ابن القيٌ 
معاكیة كسعد بن معاذ"، فصٌوب اإلماـ ابن اظتلٌقن على ما نٌص عليو اإلماـ الرافعٌي أبف یيضرىب اصتزیةي على یهود خيرب  

: منت الكتاب 112هم فقاؿعلى ما زيكًٌر برفع اصتزیة عنلى غَتىم من اليهود كليس عتم استثناءه عنها ٌٍب رىد  كما یيضرىب ع
كأنٌو قد جيرًح ُب غزكة ٌف فيو شهادة سعد قط أل ملسو هيلع هللا ىلصتدٌؿ بنفسها على أهنا كذب ؼتتلقه دل یتكٌلم هبا اظتصطفى 
َب بعد غزكة خيرب أسلم مع كالدیو كلكٌنو  معاكیة هادةي شاألحزاب كمات بعده قبل غزكة خيرب كىكذا ُب ىذه الرسالة 

دل ینقل " :115فقاؿ كسئل ابن سریج فيما یٌدعونو: 114ٌٍب رٌد على ىذه الرسالة بنقل كالـ األئمة فقاؿ 113فتح مكة
أبنو قد رفع اصتزیة عنهم كلكن  ملسو هيلع هللا ىلص"إهنم أظهركا رسالةن عن اظتصطفى : 116قاؿ ابن الٌصباغك  "اظتسلمُت ذلك أحد من 

 ."و بعد موت سعد كقبل إسالـ معاكیةكاترخي ، شهادة سعد بن معاذ كمعاكیةظهر كذهبم كتزكیرىم عنو حيث أف فيو 
 :خالصة ادلنهج النقدي احلديثي لإلمام ابن ادللّقن

I.  عٌللوه أبنو غَت ػتفوظ أبهنم ضٌعفوا اضتدیث ك  األئمةرمبا یذكر اإلماـ ابن اظتلقن اضتدیث كینقل عن بعض
كثٌقو األئمة  ،و ثقةه نٌ بل إم فيو ىً الراكم ما كى  فاإلماـ ابن اظتلٌقن یدافع عنو أبفٌ  ،م كأخطأ فيو الراكمىً كى حيث 
أقواؿ األئمة نقل ب كیقٌویو د كالموَيكم على اضتدیث ّبلصحة كیؤیٌ ٌٍب  كأنو ػتتٌج بو ُب الصحيحُت الكبار

 ؿ.م معناه كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم األكٌ توابع كشواىد اٌليت تقوٌ األخرین ٍب یذكر لو عدة 

II.  رمبا یذكر اإلماـ الرافعٌي اضتدیث كىو مركم بعٌدة طرؽ، كُب بعض الطرؽ زايدة راكو كخيلو عنو الطرؽ
ماـ األخرم فهي تورث ریبة االنقطاع أك االختالؼ ُب اإلسناد أبنو من "اظتزید ُب متصل األسانيد"، فاإل

ابن اظتلٌقن رزتو هللا یزیل ىذه الریبة أبف الطریقُت كليهما ضعيفاف الشتماعتما على الٌركاة اظتًتككُت كالضٌعفاء، 
 ٍبٌ یؤٌید كالمو بنقل كالـ األئمة األخرین كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم الثاين.

III.  الصحيحُت،  یشَت إذل بعضها أبهنا مركم ُب رمبا یتعارض بُت الركاايت من حيث اظتعٍت، فاإلماـ ابن اظتلقن
تناقضها، أبهنا ساقطة  كقد نٌص عليو اصتماىَت من العلماء كالصحابة، ٌٍب یشَت إذل اظتركايت األخرم اليت 

اإلعتبار الیليق هبا أف یعارض مع األحادیث الصحيحة كقد نٌص األئمة على تضعيفها فال جيوز اإلحتجاج 
ظهم، فهي ال تساكم ُب القٌوة مبا ركاه الشيخُت ُب صحيحهما، ٍب لتأیيد  لضعف ركاهتم كسئ حف هبا 

  األئمة األخرین كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم الثالث. كالمو ینقل أقواؿ 

IV.  رمبا یذكر اإلماـ ابن اظتلٌقن اضتدیث كَيكم عليو أبنو حدیث ضعيف ٌٍب یبٌُت عٌلة تضعيفو أبف ُب إسناده
بنقل كالـ األئمة األخرین ُب تضعيف الركایة شرب اطتمر، ٌٍب یؤٌید كالمو  لفسق، كىو راكو، كىو موصوؼ ّب

 الرابع.كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث 

V.  كليس لو أصل، ملسو هيلع هللا ىلص ل أبهنا الیثبت عن اظتصطفى ل  عى رمبا ینقل اإلماـ الرافعٌي اضتدیث ُب كتابو كلكٌنو یػي
ادر الكتب اضتدیثية أبنو لو أصل اثبت صحيح ٌٍب یزیل الشبهات رزتو هللا خيٌرجو عن مص   فاإلماـ ابن اظتلٌقن

حٌق كل الركاة أبهنم ثقات، ٍب یثبت صٌحة الركایة أبقواؿ  اٌليت تضٌعفو بنقل أقواؿ أئمة اصترح كالتعدیل َب 
عف عٌللو ّبلضٌ  بذكر التوابع كالشوىد للركایة كیرٌد على كالـ من  ُب تصحيح الركایة األئمة كیقٌوم كالمو

    . امسكیشاىد صنعو ىذا ّبضتدیث الرقم اطت
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VI.  رمبا یعٌلل الركایة أبف ُب إسناده من یػيٌتصىف برأم اطتوارج، فييضع ف الركایة عتذه العلة، فيزیل اإلماـ ابن اظتلقن
رجاؿ البخارم كليس أىل األىواء أصٌح حدیثا من اطتوارج مع أنو صرٌح فيو ّبلسماع،  ىذه العلة أبنو من 

  كالتعدیل ُب توثيقو كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم السادس. یقوم كالمو بنقل أقواؿ أئمة اصترح ٍبٌ 

VII.  رمبا یذكر اإلماـ الرافعٌي اضتدیث أبلفاظ، فاإلماـ ابن اظتلٌقن یوٌضحو أبنو غریب، ال یىعرًفيو من خٌرجو كما
الطرؽ كیوٌجو الٌنقد إليو فيقوؿ: أبنو مركٌم عن أتباع  یورده ابن اظتلٌقن ّبظتعٍت بًعد ة نقلو اإلماـ الرافعٌي ٍب 

یعٍت "التابعي كالصحايب"، ٍب یذكر لو الشاىد كیطعن عليو  التابعي، فهو معضل ألف فيو إنقطاع رجلُت، 
  صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم السابع. أبنو أیضا مرسل منقطع، فهذا اضتدیث الیصلح لالعتبار كیشاىد 

VIII.  اايت اظتتعلقة ّبضتادثة الواحدة، فاإلماـ ابن اظتلقن رزتو هللا یشَت إذل بعضها أبهنا صحيحة رمبا تتعارض الرك
عليو  التأكیل كال یيقصد بو معناه اللفظي مثال إذا نًقل أٌف النيب صلى هللا  صٌححو األئمة كاألخرم كاجب  

ألمور ما تعٌم بو البلول فال إنو من ا :  كسلم صٌلى على من أستشهد ُب غزكة أحىد بعد ذتاف سنُت فقاؿ
بعد  إٌّنا فعلو ملسو هيلع هللا ىلص بعض األئمة ألنو مركمٌّ بطریق األحاد، كأٌما عندان فال یعمل بو ألف اظتصطفى  یقبل عند 

ذكر لو  موهتم بثماف سنُت كلو كاف صالة اصتنازة ظتا أٌخرىا إذل ذتاف سنُت فاظتراد عن الٌصالة "الٌدعاء"، ٌٍب  
  األخرین كیشاىد صنعو ىذا ُب اضتدیث الرقم الثامن. الـ األئمة كضٌعفو بنقل ك عالتواب

IX.  التاریخ  یرٌد اإلماـ ابن اظتلقن رزتو هللا عليو مبقياس ٌٍب أمر هبا، ملسو هيلع هللا ىلص  ظتصطفىا أبفٌ  اضتكایة یذكر اإلماـ ابن اظتلٌقنرمبٌا
كأهنم ماتوا قبل اضتادثة  ابة على كضعها حيث فيها شهادة بعض الصح كلمات اضتكایة بنفسها تدؿٌ   أبنو تزكیر ألفٌ 

  .تاسعىذا ُب اضتدیث الرقم ال یؤیٌد كالمو بنقل كالـ األئمة األخرین كیشاىد صنعو ٍبٌ أك أسلموا بعدىا 

 :البدر ادلنريلإلمام ابن ادللّقن يف النقدية يمّياا  وادل أهّم نتائج البحث
I.  ضعيفا ألف الٌتخریج ّبلنسبة لدرجة اضتدیث كالوسيلة غایة علم التخریج كذترتو ىي معرفة كوف اضتدیث صحيحا أك

مع الغایة كليست الفائدة من اإلتياف ّبلوسيلة بدكف الغایة كلكن من یطالع "البدر اظتنَت" جيد تلك الثمرة كالغایة 
اظتلقن حيث نٌص اإلماـ ابن اظتلقن على األحادیث ّبلٌصحة أك الٌضعف كىذا تعترب من أىٌم مٌيزات الكتاب ألٌف إبن 

 إماـ كإجتهاداتو ُب اضتكم على األحادیث ىي ػتل تقدیر بُت العلماء.

II.  إٌف اإلماـ ابن اظتلٌقن رزتو هللا جيتهد ُب رتع طرؽ اضتدیث على قدر االستيعاب حيث إنو ذكر مأة أحادیث ُب
 ذكر ُب اظتصٌنف شرع حُت من األحادیث من كعونو هللا ْتمد اجتمع كقد: "117ّبب السواؾ كبعد ذكره قاؿ

 كاحدة سنة !فواعجبا جسيم عظيم كىذا كمتعلقاتو الٌسواؾ ُب كٌلها حدیث مائة على زايدةن  اظتكاف ىذا إذل الٌسواؾ
 هللا نسأؿ عظيمة خيبة كىي اظتشتغلُت الفقهاء من كثَت بل النٌاس من كثَت كیهملها األحادیث ىذه فيها أتٌب

 ".منها اظتعافاة

III. هللا الیكتفي على غترد بياف حاؿ الركام إبعتبار الصحة أك الضعف بل ىو یهتٌم بًترتة  إٌف اإلماـ ابن اظتلٌقن رزتو
 الراكم خاٌصة مبن كاف منهم ؼتتلفا ُب إشتو أك كنيتو فيزكؿ عنهم اإلهباـ كیعيٌنهم كینقل األقواؿ للعلماء فيو.

IV. فهو یذكر ة اضتدیث صحة كضعفا، كإذا كاف الراكم ؽتن أختلف فيو جرحا كتعدیال، ككاف ىو ؽتن یتوقف عليو درج
، ٍبٌ یستنبط عنها نتيجة ُب الراكم إبعتبار قبوؿ مركايتو أك رٌده أك توقف فيو، كالتعدیل فيو من أشهر أقواؿ أئمة اصترح 

كرمبا ینعقد لو فصال على حدة مع بسط الكالـ عليو كما فعل ُب تررتة "ابن إسحاؽ" ك "إشتاعيل بن عياش" 
 كغَتمها.
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V. اـ ابن اظتلٌقن یعتمد ُب بياف علل األحادیث على أقواؿ جهابذة ىذا الفن كنقاده كابن اظتدیٍت كالبخارم إٌف اإلم
كالًتمذم كغَتىم كلكن لو مع ذلك شخصية متميزة فهو الیتبعهم كالیقٌلدىم فقط كخاطب ليل بل ىو ینقل أقواعتم 

 لفة.ٍب یزف تلك األقواؿ كیناقشهم كَيوم البحث ّبظتوافقة أك اظتخا

VI.  إذا  ملسو هيلع هللا ىلصإٌف اإلماـ ابن اظتلٌقن رزتو هللا رمبا یذكر عٌدة لغاتو ُب توضيح معٍت اضتدیث مثال إذا قاؿ اإلماـ الرافعٌي أبنو
كخيتاـ  خاًبى كخاًًب لغات شهَتة ُب اطتاًب، منها:  دخل اطتالء فكاف یضع اطتاًب، فقاؿ اإلماـ ابن اظتلقن: ىناؾ عٌدة

 اظتوضع اطتارل. كىو "اطتالء"إذا أراد الدخوؿ كقولو:  أم "إذا دخل"كقولو: ، ختاـ كختم كخااتـك 

VII.  رمبا یذكر اإلماـ الرافعٌي اضتدیث ُب الشرح الكبَت، فاإلماـ ابن اظتلٌقن خيٌرجو عن اظتصادر اضتدیثية كَيكم عليو
نيًقل تصحيحو عن  ّبلضعف مع بياف علة التضعيف ٌٍب یؤیٌد كالمو ُب تضعيفو بنقل كالـ األئمة األخرین ٌٍب إف

هنى أف یيصىٰلى على فوؽ  ملسو هيلع هللا ىلصأبنو  118بعض األئمة األخرین فيتعٌجب على أقواعتم مثال إذا ركل اإلماـ الرافعيٌ 
ا جدًّ  منكره  كأحادیثو زید بن جبَتة ألف ُب إسناده كىو ضعيفه الًتمذم  اه: رك 119نقاؿ اإلماـ ابن اظتلقٌ الكعبة ف

 ُب صحاحوابن السكن كىكذا أدخلو عجيب منو  ، كىوتوصحٌ على اضترمُت إلماـ ، ٍبٌ قاؿ: "كقد حكم اكقد تركوه
 ُب كتابو.متساىل كلكٌنو 

VIII.  رمبا یذكر اإلماـ الرافعٌي اضتدیث، فاإلماـ ابن اظتلٌقن َيكم عليو أبنٌو هبذه الكلمات غریبه غَتي مركمه ُب كتب
قتل أّبه حُت أّب عبيدة بن اصتراح  فٌ أب: 120لرافعيٌ قاؿ اإلماـ ااضتدیث ٌٍب إٍف نًقل ُب معناه فيشَت إليو مثالن إذا 

ال أعرؼ من خٌرجو هبذه الكلمات كما أكرده الرافعٌي فهو : 121قاؿ اإلماـ ابن اظتلقنف ملسو هيلع هللا ىلص النيبٌ  یسبٌ شتعو 
 "ىوُب حقو:  123ُب إسناده مالك بن عمَت كقاؿ ابن القطافُب معناه كلكن  122دؤ أبو داغریب هبا، كأكرده 

 ".صحبتو كحالتو غتهولةكالیصٌح  یركم عن عليٌو  ،ؼتضـر

IX.  رٌد اأٰلخر ُب تصحيح الركایة أك تضعيفها كال َيٌقق فيها كما د طعنا شدیدا على من یقلٌ اإلمـا ابن اظتلٌقن رزتو هللا رمبا یطعن
ما  : كأقبحاإلمـا ابن اظتلٌقن ، فقاؿ124حينما حكم على اضتدیث الضعيف ّبلصٌحة كىو حدیث معاذاصتویٍت  على اإلمـا 

، كىذه زلٌة منو آفتها "معاذ كالعمدة ُب ىذا الباب حدیثي  "ُب إثبات القياس:  حيث قاؿاصتویٌٍت  اضتدیث قوؿى  على ىذا  رأیتي 
 ". إبرتاع أىل النٌقل ضعيفه  كلو كاف عاظتا ّبلنٌقل دل یرتكب ىذه اصتهالة؛ كىو حدیثه  التٌقليد، 

 :وادلصادر اذلوامش
 

القرآف العظيم ّتامع  حق كلده ككاف خَتا صاضتا یلٌقن  مات أبوه بعد كالدتو بسنة، فأكصى قبل كفاتو إذل الشيخ عيسى اظتغريب ُب 1
صار یعرؼ ّببن اظتلقًٌن كصار علما  ابن طولوف، ٌٍب تزٌكج عيسى اظتغريب أبٌمو كترىٌب صاحب الًترتة ُب حجره ْتيث إنو نيًسب إليو حىت 

 ( 6/711القرف التاسع ) عليو إذل أف مات: السخاكم، الضوء الالمع ألىل 
 (7/111ذكرة اضتفاظ كذیولو )الذىيب، ت 2
 (7/717الذىيب، تذكرة اضتفاظ كذیولو ) 3
 (1/177، إنباء الغمر أببناء العمر ُب التاریخ )ابن حجر العسقالين 4
یقاؿ لو "الرافعٌي" ألنٌو إٌما منسوب إرل رافع بن خدیج األنصارم صاحب رسوؿ هللا صل هللا عليو كسلم أك إرل أيب رافع موذل النيب  5

 ( 797-7/789صل هللا عليو كسلم. ابن العماد، شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب )
 (11/151الذىيب، سَت أعالـ النبالء ) 6
 (11/151الء )الذىيب، سَت أعالـ النب 7
 (1/75أبو بكر بن أزتد بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ) 8
  (8/556) النوكم، ركضة الطالبُت كعمدة اظتفتُت  9

  (7/181مقدمة الكتاب ): ابن اظتلقن، البدر اظتنَت  10
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 (6/769ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب اضتج، ّبب دخوؿ مٌكة ) 11
 (7/191قدمة الكتاب )ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: م 12
 (711/ 7الشرح الكبَت: كتاب الطهارة، ّبب االستنجاء ) ،الرافعيٌ  13
 (111_  116/ 1ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب الطهارة، ّبب االستنجاء ) 14
  (79، رقم اضتدیث 8/ 7هللا یدخل بو اطتالء ) : كتاب الطهارة، ّبب اطتاًب یكوف فيو ذكر ، السننأبو داؤد 15
  (7716، رقم اضتدیث 119/ 1: كتاب الطهارة، ّبب ما جاء ُب لبس اطتاًب ُب اليمُت )، السننالًتمذم 16
 (79، رقم اضتدیث 8/ 7: كتاب الطهارة، ّبب اطتاًب یكوف فيو ذكر هللا یدخل بو اطتالء )، السننأبو داؤد 17
 (9171، رقم اضتدیث 156/ 5الء )سنن الكربل: كتاب الطهارة، ّبب نزع اطتاًب عند دخوؿ اطت،الالنسائي 18
 (776_  775/ 71العلل ) ،لدارقطٍتا 19
 (71/ 1) اجملموع  ،النوكم 20
 (7716، رقم اضتدیث 119/ 1كتاب الطهارة، ّبب ما جاء ُب لبس اطتاًب ُب اليمُت )الًتمذم، السنن:   21
 (78، رقم اضتدیث 17/ 7ؼتتصر سنن أيب داكد ) ،اظتنذرم 22
 (115/ 11)  الكماؿذیب هت ،اظتزم 23
 (718/ 9) اصترح كالتعدیل  ،ابن أيب حاًب 24
 (711/ 7) الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ  ،ابن عدم 25
، رقم 161/ 1صحيح: كتاب الطهارة، ّبب ذكر اطترب الداؿ على نفي إجازة دخوؿ اظترء اطتالء بشيء فيو ذكرهللا )ال ،ابن حباف 26

  (7171اضتدیث 
 (671، رقم اضتدیث 198/ 7الصحيحُت: كتاب الطهارة )اظتستدرؾ على  ،ضتاكما 27
 (776_  775/ 71العلل ) ،لدارقطٍتا 28
 (155_  151/ 1)  اإلماـ ُب معرفة أحادیث األحكاـ ،العيد ابن دقيق  29
 (161، رقم اضتدیث 95/ 7السنن الكربل: كتاب الطهارة، ّبب كضع اطتاًب عند دخوؿ اطتالء ) ،لبيهقيٌ ا 30
 (651، رقم اضتدیث 198/ 7كتاب الطهارة ) ستدرؾ على الصحيحُت:اضتاكم، اظت 31
 (171/ 7الشرح الكبَت لإلماـ الرافعٌي: كتاب الصالة، الباب الثاين، الفصل الثالث ُب صفة األذاف ) 32
  (795، رقم اضتدیث 171/ 7أبواب الصالة، ما جاء ُب الًتسل ُب األذاف ) الًتمذم، السنن:  33
  (711  ، رقم اضتدیث 111/ 7كتاب الصالة، ّبب فضل الصلوات اطتمسة ) رؾ على الصحيحُت:اضتاكم، اظتستد 34
  (795، رقم اضتدیث 171/ 7أبواب الصالة، ما جاء ُب الًتسل ُب األذاف ) الًتمذم، السنن:  35
 ((151_  119/ 1كتاب الصالة، ّبب األذاف ) ابن اظتلقن، البدر اظتنَت:  36
 (191/ 1ضعفاء )ال : كتابالعقيلي .قاؿ العقيلي: عمرك بن فائد االسوارم كاف یذىب إذل القدر كاالعتزاؿ كال یقيم اضتدیث 37
 (78الضعفاء كاظتًتككُت )ص:  ،لدارقطٍتا 38
 (67/ 6)ابن أيب حاًب، اصترح كالتعدیل  39
  (761/ 1الضعفاء كاظتًتككُت ) ،لدارقطٍتا 40
 (758/ 1)اجملركحُت  ،ابن حباف 41
  (795، رقم اضتدیث 171/ 7أبواب الصالة، ما جاء ُب الًتسل ُب األذاف ) الًتمذم، السنن:  42
 (787/ 9) ابن أيب حاًب، اصترح كالتعدیل  43
 (711/ 1اظتغٍت ُب الضعفاء ) ،الذىيب 44
 (9رقم اضتدیث ، 118/ 7سنن: كتاب الصالة، ّبب ذكر اإلقامة كاختالؼ الركاايت فيها )، ال الدارقطٍت 45
 (119/ 6) ابن أيب حاًب، اصترح كالتعدیل  46
 (711/ 71الشرح الكبَت: كتاب األطعمة، ّبب النهي عن قتل الفواسق اطتمس ) ،الرافعيٌ  47
 (181_ 179/ 9: كتاب األطعمة )البدر اظتنَت ،ابن اظتلقن 48
 (5775، رقم اضتدیث 1191/ 5صحيح: كتاب جزاء الصيد، أحل لكم صيد البحر )ال ، اصتامعالبخارم 49
  (7915، رقم اضتدیث 7515/ 1صحيح: كتاب الصيد كالذّبئح كما یؤكل من اضتيواف، ّبب إّبحة ميتات البحر )ال ،مسلم 50
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 (1165، رقم اضتدیث 118/ 7: كتاب الصيد كالذّبئح، ّبب ميتة البحر )السنن الكربل النسائي، 51
 (81/ 7موع )اجمل : النوكم،یعٌت ىو ما مات حتف انفو 52
  (1877  ، رقم اضتدیث 117/ 1: كتاب الصيد ّبب َب أكل الطاَب من السمك )، السننأبو داؤد 53
 (79161، رقم اضتدیث 155/ 9السنن الكربل: كتاب الصيد كالذّبئح ّبب من كره أكل الطاَب ) ،لبيهقيٌ ا 54
 (11/ 9) النوكم، اجملموع  55
 (119الضعفاء كاظتًتككُت )ص:  ،لنسائيا 56
 (7715، رقم 661/ 1)  يةالعلل اظتتناى ،بن اصتوزما 57
 (81، رقم اضتدیث 17/ 7: كتاب الطهارة، ّبب الوضوء مباء البحر )، السننأبو داؤد 58
 (111)  الكبَتعلل ال ،الًتمذم 59
 (156/ 6الشرح الكبَت: كتاب اللقطة ) ،الرافعيٌ  60
  (77611، رقم 771/ 1)  سنداظت ،أزتد بن حنبل 61
  (71159، رقم 795/ 6السنن الكربل للبيهقي: كتاب اللقطة، ّبب ما جاء َب قليل اللقطة ) 62
 (756_  755/ 7البدر اظتنَت: كتاب اللقطة ) ،ابن اظتلقن 63
 (71159، رقم 795/ 6السنن الكربل: كتاب اللقطة ّبب ما جاء َب قليل اللقطة. ) ،لبيهقيا 64
 (178/ 17)  هتذیب الكماؿ ،اظتزم 65
 (179/ 17) هتذیب الكماؿ ،اظتزم 66
 ( 7111، رقم 571/ 7)  العلل كمعرفة الرجاؿ ،أزتد بن حنبل 67
 (157، رقم 117الضعفاء كاظتًتككُت )ص: ، نسائيال 68
 (8/ 1)  األحكاـ الوسطى ،عبد اضتق 69
 (156/ 6الشرح الكبَت: كتاب اللقطة ) ،الرافعيٌ  70
 (158/ 9ّبب فيما یبيح القذؼ ) الشرح الكبَت: كتاب اللعاف، ،الرافعيٌ  71
 (71 – 69/ 1اظتوضوعات ) ،بن اصتوزما 72
 (781_  777/ 8البدر اظتنَت: كتاب اللعاف ) ،ابن اظتلقن 73
 (7185، رقم 189\7الباب الثالث ُب الًتغيب ُب التزكج كما جاء ُب اطتطب ) ،كتاب النكاح: سنداظت ،الشافعي 74
  (71651، رقم 755/ 7الكربل للبيهقي: كتاب النكاح، ّبب ما یستدؿ بو على قصر اآلیة على ما نزلت فيو أك نسخها ) السنن  75
  (1157، رقم 775/ 1: كتاب النكاح، ّبب النهى عن تزكیج من دل یلد من النساء )، السننأبو داؤد 76
 (6/ 1ي عن تزكیج من دل یلد من النساء )ؼتتصر سنن أيب داكد: كتاب النكاح، ّبب النه ،اظتنذرم 77
 (711/ 1هتذیب األشتاء كاللغات ) ،النوكم 78
 (171/ 71الشرح الكبَت: كتاب أدب القضاة، ّبب التولية ) ،الرافعيٌ  79
  (755/ 1)  العلل اظتتناىية ،بن اصتوزما 80
 (7111، رقم 198/ 1) الضعفاء الكبَت ،العقيلي 81
 (5751، رقم 119)ص: التهذیب  تقریب ،بن حجر العسقالينا 82
  (557 - 551/ 9)كتاب القضاء البدر اظتنَت:   ،ابن اظتلقن 83
 (7111، رقم 788/ 1معرفة الثقات ) ،العجلىٌ  84
 (6177، رقم 116/ 1)  ميزاف اإلعتداؿ ،الذىيب 85
 (1187، رقم 111/ 11هتذیب الكماؿ ) ،اظتزم 86
 (7111، رقم 197/ 1) الضعفاء الكبَت ،العقيلي 87
 (11518، رقم 75/ 6) سنداظت ،أزتد بن حنبل 88
 (191/ 77الشرح الكبَت: كتاب السَتػ، ّبب كيفية اصتهاد ) ،الرافعيٌ  89
 (78/ 9البدر اظتنَت: كتاب اصتهادػ، ّبب كيفية اصتهاد ) ،ابن اظتلقن 90
 (116، رقم اضتدیث 161/ 7: ّبب ُب فضل اصتهاد ) اظتراسيل  ،داؤد أبو 91
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 (15/ 1بياف الوىم كاإلیهاـ ) الفاسى، قطافابن ال 92
 (5751، رقم اضتدیث 196/ 1اظتستدرؾ على الصحيحُت:كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب أيب عبيدة بن اصتراح هنع هللا يضر ) ،ضتاكما 93
 (78191، رقم اضتدیث 17/ 9) السنن الكربل: كتاب السَت، ّبب اظتسلم یتوقى َب اضترب قتل أبيو كلو قتلو دل یكن بو أبس ،لبيهقيا 94
 (91/ 7)  سَت أعالـ النبالء ،الذىيب 95
 ألف فيو إنقطاع رجلُت، یعٍت "التابعي ك الصحايب"، ألف عبد هللا بن شوذب من أتباع التابعُت. 96
 (111/ 1الرافعٌي، الشرح الكبَت: كتاب الصالة اصتنائز ) 97
  (7176، رقم اضتدیث 115/ 1الًتمذم، السنن:كتاب اصتنائز، ّبب ما جاء ُب قتلى أحد كذكر زتزة ) 98
 (7151، رقم اضتدیث 511/ 7اضتاكم، اظتستدرؾ على الصحيحُت:كتاب اصتنائز) 99

  (7179رقم اضتدیث 157/ 7، ّبب الصالة على الشهيد )ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح: كتاب اصتنائز عن رسوؿ اّلٌل البخارم، 100
عن حيوة عن یزید  أخرجو اإلماـ البخارم ُب صحيحو فقاؿ: حدثنا دمحم بن عبد الرحيم أخربان زكراي بن عدم أخربان ابن اظتبارؾ  101

كتاب  الصحيح:  على قتلى أحد بعد ذتاين سنُت. البخارم،  ملسو هيلع هللا ىلص بن أيب حبيب عن أيب اطتَت عن عقبة بن عامر قاؿ: صلى رسوؿ هللا 
  (1876  ، رقم اضتدیث 7186/ 1د )اصتهاد، ّبب غزكة أح

أخرجو اضتاكم عن أيب اضتسن أزتد بن دمحم العنزم ثنا عثماف بن سعيد الدارمي ثنا ػتبوب بن موسى ثنا أبو إسحاؽ الفزارم عن  102
ذل جانب یقوؿ: جيء ْتمزة فصلى عليو ٍب جياء ّبلشهداء فتوضع إ أيب زتاد اضتنفي عن ابن عقيل قاؿ: شتعت جابر بن عبد هللا 

، 711/ 1كتاب اصتهاد )  اضتاكم، اظتستدرؾ على الصحيحُت:زتزة فيصلى ٍب ترفع ك یًتؾ زتزة حىت صلى على الشهداء كلهم ". 
 (1557رقم اضتدیث 

 (19أزتد بن حنبل، العلل )ص:  103
 (7811، رقم اضتدیث 677/ 1معرفة الصحابة ) ،أبو نعيم األصبهاين 104
 (151_  111/ 5) ابن اظتلٌقن، البدر اظتنَت 105
   (576/ 1التاریخ الكبَت ) البخارم، 106
 (761/ 1ميزاف اإلعتداؿ )  الذىيب، 107
 (115/ 7: كتاب اصتنائز، ّبب ما یفعل ّبلشهيد )األـالشافعي،  108
109  ،  (718/ 5) احمللى ّبآلاثرابن حـز
 (9/797ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب اصتزیة، اضتدیث الثامن ) 110
 (751/ 1) قيم، زاد اظتعاد الابن  111
 (797_  9/791ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب اصتزیة، اضتدیث الثامن ) 112
  (617النوكم، هتذیب األشتاء )ص:   113
 (797_  9/791ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب اصتزیة، اضتدیث الثامن ) 114
  (51/ 77)   كفایة النبيوابن الرفعة،   115
  (51/ 77) ة النبيو ابن الرفعة، كفای 116
 (1/68ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب الطهارة، ّبب الوضوء ) 117
 (442/ 1) : كتاب الصالة، ّبب ُب االستقباؿالشرح الكبَت الرافعٌي،  118
 (115 - 111/ 1) القبلة استقباؿ كتاب الصالة، ّبب ُب : البدر اظتنَت ابن اظتلٌقن،  119
 (191/ 77الرافعٌي، الشرح الكبَت: كتاب السَتػ، ّبب كيفية اصتهاد ) 120
 (78/ 9ابن اظتلقن، البدر اظتنَت: كتاب اصتهادػ، ّبب كيفية اصتهاد ) 121
 (116، رقم اضتدیث 161/ 7: اظتراسيل ّبب ُب فضل اصتهاد ) داؤد أبو 122
 (15/ 1) ابن القطاف الفاسى، بياف الوىم كاإلیهاـ  123
سىئىل عن اظتعاذ حينما أراد أف یرسلو إذل اليمن فقاؿ لو: "كيف تقضي بُت الناس إذا كرد أمامك ملسو هيلع هللا ىلص بو: أنو  كاظتراد 124

 (519 - 511/ 9قضاءه...اخل". البدر اظتنَت لإلماـ ابن اظتلقن: كتاب القضاء )

 العريب بَتكت ر إحياء الًتاث ، الناشر: دا7ىػ، اصترح كالتعدیل، ط117حاًب، عبد الرزتاف بن أيب حاًب اظتتوَب ن أيب با 
 ق 7111بَتكت   ،اصتوزم، عبد الرزتن، العلل اظتتناىية، الناشر دار الكتب العلميةبن ا  
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 الناشر: اظتكتبة السلفية ّبظتدینة اظتنورة ، 7ط، اظتوضوعات ،ىاصتوزم، عبد الرزتاف بن علبن ا 
  ،الناشر: دار ابن كثَت دمشق، بَتكت 7ط ابن العماد، عبد اضتي، شذرات الذىب ، 
 ىػ7178بن دمحم، بياف الوىم كاإلیهاـ، الناشر: دار طيبة، الرايض  ى، علالفاسي ابن القطاف 
 ىػ 7115  السعودیة، اظتملكة ، الناشر: دار اعتجرة، الرايض 7، البدر اظتنَت، طى، عمر بن علالفاسى ابن اظتلقن  
 ىػ7116، دار الكتب العلمية، بَتكت 1، إنباء الغمر أببناء العمر ُب التاریخ بتحقيق: دمحم عبد اظتعيد، طى، أزتد بن علابن حجر 
 ق 7116  ، تقریب التهذیب بتحقيق دمحم عوامة، الناشر: دار الرشيد، سوراي ىابن حجر، أزتد بن عل  
 عل ،  بَتكت الناشر: دار الفكر بن أزتد، احمللى ّبآلاثر،  ىابن حـز
 القشَتم، اإلماـ ُب معرفة أحادیث األحكاـ بتحقيق سعد بن عبدهللا أؿ زتيد، الناشر: دار احملقق  ىابن دقيق العيد، دمحم بن عل

 كالتوزیع، كدل یذكر إسم البلدة على اظتطبوع للنشر 
 ىػ 7119دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزیع، ، الناشر: 1، عبد هللا بن عدم، الكامل ُب الضعفاء الرجاؿ، طابن عدم 
 ىػ7117، الناشر: عادل الكتب، بَتكت 7أبو بكر بن أزتد بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية بتحقيق اضتافظ عبد العليم خاف، ط 
 ق7195، الناشر: دار الفكر، 7أبو حاًب، دمحم بن حباف بن أزتد التميمي، الثقات بتحقيق السيد شرؼ الدین أزتد، ط 
 أبو داكد، سليماف بن األشعث، السنن، الناشر: دار الكتاب العريب بَتكت 
 القلم بَتكت، لبناف الناشر: دار  ،اظتراسيل مع األسانيد ،أبو داكد، سليماف بن األشعث  
 للنشر  وطن ، الناشر: دار ال7أبو نعيم األصبهاين، أزتد بن عبد هللا، معرفة الصحابة أليب نعيم، بتحقيق عادؿ بن یوسف، ط

 ىػ7179الرايض 
 ق 7171مؤسسة الرسالة بَتكت  ، الناشر: 1أبوحاًب، دمحم بن حباف، الصحيح بتحقيق شعيب األرنؤكط، ط  
  ،الناشر: دار الباز للنشر  أبوحاًب، دمحم بن حباف، كتاب اجملركحُت من احملدثُت كالضعفاء كاظتًتككُت بتحقيق ػتمود إبراىيم زاید

 كرمةكالتوزیع مكة اظت 
 ىػ 7118اظتكتب اإلسالـ بَتكت  ، الناشر:7أزتد بن حنبل، العلل كمعرفة الرجاؿ، ط  
  :ىػ، التاریخ الكبَت بتحقيق دمحم عبد اظتعيد خاف، الناشر: دائرة اظتعارؼ العثمانية حيدر آّبد، الدكن156البخارم، دمحم بن إشتاعيل اظتتوَب 
  ىػ 7111  طوؽ النجاة ، الناشر: دار 7، طبن إشتاعيل، اصتامع الصحيح البخارم، دمحم 
  :البيهقي، أزتد بن اضتسُت، السنن الكربل، الناشر: غتلس دائرة اظتعارؼ النظامية الكائنة ُب اعتند ببلدة حيدر آّبد، الطبعة

 ىػ7111الطبعة: األكذل 
  ىػ 7111وزیع الرايض، كالت ، الناشر: دار السالـ للنشر 7ىػ، السنن، ط179الًتمذم، دمحم بن عيسى اظتتوَب  
 ق7177بَتكت  ،، الناشر: دار الكتب العلمية7اضتاكم، دمحم بن عبدهللا، اظتستدرؾ على الصحيحُت، ط 
 ىػ 7116، الناشر: عادل الكتب بَتكت 1العظيم آّبدم، ط  بن عمر، السنن بتحقيق أيب الطيب دمحم مشس اضتق  ىالدارقطٍت، عل 
 ق7115الرايض  ،دار طيبة، الناشر:7ط العلل الواردة ُب األحادیث النبویة، ،بن عمر ىعل ،الدارقطٍت 
 قطر ،الذىيب، دمحم بن أزتد، اظتغٍت ُب الضعفاء، الناشر: إدارة إحياء الًتاث 
  ،دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت7ط  الذىيب، دمحم بن أزتد، تذكرة اضتفاظ كذیولو ، 
  ق7117النبالء، الناشر: دار اضتدیث، القاىرة، الذىيب، دمحم بن أزتد، سَت أعالـ 
 ط: دار الفكر العريب، بَتكت ،الذىيب، دمحم بن أزتد، ميزاف اإلعتداؿ  
  :ىػ، فتح العزیز بشرح الوجيز اظتعركؼ ّبلشرح الكبَت بتحقيق علٌي دمحم معٌوض، الناشر: 611  الرافعٌي، عبد الكرمي بن دمحم اظتتوَب

 لبناف دارالكتب العلمية بَتكت
  مكتبة اضتياة بَتكت  الناشر:القرف التاسع،  السخاكم، دمحم بن عبد الرزتن، الضوء الالمع ألىل 
 ،ىػ 7171لبناف  ،الكتب العلمية، بَتكت سند، الناشر: دار اظتدمحم بن إدریس،  الشافعي 



 1،العدد10اجمللدپشاكراسالميكس: 
و في ضوء الكتاب 

ِّ
المههج الهقدي الحديثي عهد اإلمام ابو الملق 

 "البدر المهير)دراسة تطبيقية نقديِّة(
  2019یونيو-ینایر

 

777 

 

 

 ىػ7171بَتكت  ،الشافعي، دمحم بن إدریس، األـ، الناشر: دار اظتعرفة 
 زتدم السلفي كصبحي  ىػ، األحكاـ الوسطى من حدیث النيب ملسو هيلع هللا ىلص بتحقيق 587د الرزتن األندلسي اظتتوَب: عبد اضتق بن عب

   ىػ 7176للنشر كالتوزیع، الرايض اظتملكة العربية السعودیة  الناشر: مكتبة الرشد  السامرائي، 
 الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت لبناف 7اظتعطي أمُت قلعجي، ط عبد  العقيلي، دمحم بن عمرك بن موسى، كتاب الضعفاء الكبَت بتحقيق ،  
 ق7111  بَتكت  ،، الناشر: مؤسسة الرسالة7، ط اظتزم، یوسف بن عبد الرزتن، هتذیب الكماؿ 
  بَتكت   مسلم بن اضتجاج، اظتسند الصحيح، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب  
 ء 7997، الناشر: دار الكتب العلمية بَتكت، 7حقيق عبد الغفار، طالنسائي، أزتد بن شعيب، السنن بت  
  :كعلى دمحم معوض، الناشر: دار الكتب  بتحقيق: عادؿ أزتد  ىػ ، ركضة الطالبُت كعمدة اظتفتُت676النوكم، َيِت بن شرؼ اظتتوَب

 العربية السعودیة اشر: مكتبة اإلرشاد، جدة، اظتملكة الن العلميةالنوكم، َيِت بن شرؼ، اجملموع شرح اظتهذب ْتقيق دمحم ؾتيب اظتطيعي، 
 


