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 :ه لصحبه لمن اتبع هداه أما بعد  لالا ةو لالا ةع ى ر ول ا اهلل لى ر  لاحلمد هلل

يل، لبيندددال فيأدددا أ  أه ددده القدددا م  بددده فقدددد لدددبت أ  الثبدددال  ددد ةر مقددداد    ا ددد   لالثعدددد
َّْاد  م   حلفظ ولالة اإلل ةع

لص هنا من الكذاب  لاملبثدى  هم أ مدة احلدديو لا د   لالثعدديل امل
قثدى هبم فيه

َّ
 .هلم هبذا الشأ  لامل

لأنه أصل ماثمٌ    هذه األمة ما داع هناك حّت لباطدل، لالد ةا لهددى لالفد  ل، دا ، لالدل 
 .الثعديلمقثضيا  ا    ل 

لذلد  وّد ى ددر بعدل أهددل ا أددل لاألهد ا    مقدداد  هلدم نشدد لها   أحددد م ا دع الفدد  الدد  
لالي ع أاليف مقالة جديدو لع أا !! أَّنِشئال حل ب الانة لأص هلا، لمح ثأا الاابق  لال ةحق  

 .نااوهتقضي بأذ  اهلل ى ر الّل أباطي أم لتقطع ألانثأم حب ا اهلل احلافظ لدينه لالناص  أل
 : ابن حزم قال أبو محمد

ملدا مث لحنن ،  شا  اهلل تعاىل نذال  صفة لج ه النقل الذي ىندد املاد م  لكثداهبم لديدنأم "  
،  شدددا  اهلل تعددداىل  نق ددد ه ىدددن أ مدددثأم حدددمل يقدددف ى يددده املدددجلمن لالكددداف  لالعدددا  لا اهدددل ىياندددا  

ىل الث فيدت ،  نقدل املاد م  لكدل مدا فيع ف   أين نقل لا   األديدا  مدن نق أدم فنقد ا لبداهلل تعدا
 : لثة ينقام أ ااما   ذال نا

شي  ينق ه أهل املش ق لاملغ ب ىن أمثاهلم جي ة  جي ة  د خيث ف فيه مدجلمن لد الداف   :أولها
منادددف مدددد معاندددد ل مشددداهد لهددد  القددد    املكثددد ب   املاددداحف   شددد ق األو  لم هبدددا د 

ىددو لجددل د اهلل بددن ىبددد املط ددب أتددر بدده لأ دد  أ  اهلل يشددك   لد خيث فدد     أ  بمددد بددن ىبدد
 ددذ ىدددن أللئدد  حدددمل ب ددذ ،ليندددا لمددن ذلددد   ددذه ىنددده الددذل  مث أْ ألحددر بدده ،ليددده لأ  مددن اتبعددده أْ 

الادد  ا  اسمددن فالندده د خيث ددف مددجلمن لد الدداف  لد يشدد  أحددد أندده صدد ةها بأصددحابه الددل يدد ع 
ه ى در دينده حيدو الدان ا الدل يد ع هكدذا ،ىل للي ة   أل اهتا املعأ دو لص ةها الذل  الل من اتبعد

نيددة ياليدد ع د يشدد  أحددد   أ  أهددل الاددند يادد  هنا المددا يادد يأا أهددل األندددلن لأ  أهددل األوم
لد مدجلمن لد يشد   يا  هنا الما يا يأا أهل اليمن لالاياع شأ  ومضدا  فالنده د خيث دف الداف 

معه الل من اتبعه   الل ب دد الدل ىداع لصامه ص  ر اهلل ى يه لل  م أحد   أنه صامه ول ا اهلل 
،ىل ي منا هذا لالاحلج فالنه د خيث ف مجلمن لد الاف  لد يش  أحد   أنه  جي ة   مث الذل  جي ة  
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ى يدده الادد ةع حددج مددع أصددحابه ل أ دداع املنالدد  مث حددج املادد م   مددن الددل أفددت مددن ،د فدداق الددل 
 ا ع الدد    القدد    مددن  دد   ىدداع   شددأ  لاحددد معدد لو ،ىل اليدد ع لالةم ددة الوالدداو لالاددا   الشدد

للددا   شدد ا ع اإللدد ةع لالمياتدده مددن شددت القمدد  لدىددا  اليأدد د الدد   دد   لاسندددوي الق ا ددب لامليثددة 
 .امل   للا   ما ه    نص الق    مق ل  لمنق ا

أل  نق أددم لشدد يعة الاددبال  اليأدد د لد ىنددد النادداوى   هددذا النقددل شددي  أصدد ة   (1)للددين ىددن
،منددا ي جعدد   فيأددا ،ىل الثدد واو ليقطددع نقددل ذلدد  لنقددل الثدد واو أطبددا أم ى ددر أ   للددا   شدد ا عأم

لمدن ااداا أ   طد اد   ا مدن ديدن م لدر لىبددلا األل دا  ى ةنيدة دهد وا  ألا  أم الف لا بأمجعأم لبد  َّ 
ألنبيدا  لخينقد هنم ليقث د   مدن لأمثده ال أدا معده الدذل  يقث د   ايك   م   الاف  ىابدد أل دا  هد  

بشدد يعة مضددافة ،ىل اهلل لددبحانه تعدداىل ىددن هددذا الكددذب  اهلل تعدداىل يشددثغ    باددبب أل،ىل  ادىدد
 .الذي د ش  فيه

ليقطددع بالنادداوى ىددن مثددل هددذا ىدددع نق أددم ،د ىددن  اددة وجدداا فقدد  ل ددد لالدد  الكددذب 
 .ى يأم ،ىل ما ألالحنا من الكذب الذي   الث واو لاإلجنيل القاالي بثبدي أما ب ة ش 

صد  ر اهلل ى يده  ثه الكافة ىن مث أا حدمل يب دذ األمد  الدذل  ،ىل ولد ا اهلل نق ي ش :والثاني
الكثددد مددن  ياتدده لمعةواتدده الدد  خلأدد   يدد ع اسندددق ل  تبدد ك حبضدد و ا ددي  لالكثددد مددن للدد  م  

منالدد  احلددج لالوالدداو الثمدد  لالدد  لالشددعد لالدد وق لاإلبددل لالددذهب لالبقدد  لالغددنم لمعام ثدده أهددل 
خيفددر ى ددر العامددة ل،منددا يع فدده الدد او أهددل الع ددم فقدد  للددين ىنددد اليأدد د   يدد  لمددد ذلدد   ددا

لالناداوى مدن هددذا لنقدل شددي  أصد ة ألندده يقطدع هبدم دلندده مدا  طددع هبدم دل  النقددل الدذي ذال نددا 
 . بل من ،طبا أم ى ر الكف  الده و الط اا لىدع ايااا الكافة ،ىل ىيار ى يه الا ةع

خيد  الدل صد  ر اهلل ى يده للد  م الدذل  حدمل يب دذ ،ىل الند  مدا نق ده الثقدة ىدن الثقدة   :والثالث
لاحد منأم باللم الذي أ  ه لنابه لال أم مع لو احلاا لالع  لالعدالدة لالومدا  لاملكدا  ى در 

صدد  ر اهلل ى يدده للدد  م أ  أالثدد  مددا جددا  هددذا ا ددي  فالندده منقدد ا نقددل الكدد او ،مددا ،ىل ولدد ا اهلل 
ي اهلل ىددنأم ل،مددا ،ىل الادداحب لأمددا ،ىل الثددابع ل،مددا ،ىل ،مدداع مددن طدد ق مجاىددة مددن الاددحابة والدد

العددامل  لهددذا أ دذ ىددن الثدابع يعدد و ذلد  مددن الدا  مددن أهدل املع فددة هبدذا الشددأ  لاحلمدد هلل وب 
 ى ددر جديدددا   نقددل  ددص اهلل تعدداىل بدده املاددم   دل  لددا   أهددل امل ددل ال أددا لبندداه ىندددهم مضددا  

                           
 .الذا للعل الا اب ىند (1)
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  املشدد ق لاملغدد ب لا ندد ب لالشددماا ي حددل      ىامددا   ددد  الددده و مددد أوبعما ددة ىدداع ل ادد
ط به من د حيار ىددهم ،د  القأم ،ىل اآلفاق البعيدو لي اخلدب ى در تقييدده مدن الدا  النا دد 

لددة   ال مددة فمددا ز مندده  ددد تدد ىل اهلل تعدداىل حف دده ى دديأم لاحلمددد هلل وب العددامل  فدد ة تفدد هتم    يبددا  
يقحدم فيده ال مدة م الد ىة لهلل  ألحددهم لد  كدن فالدت أ  من النقل ،  ل عدال ف  أا   شي   

تعداىل الشدك  لهددذه األ اداع الث ة ددة الد  نأ دذ ديننددا منأدا لد نثعددداها ،ىل مدهدا لاحلمددد هلل وب 
 .لذال  بقية األ ااع ف ة نطيل بذال ها .(1)" العامل 

 :وقال أبو بكر الخطيب البغدادي 
و البواز هبمذا   اا حد نا صاحل ابن أمحد احلافظ  داا أ  نا بمد بن ىيار بن ىبد العوي" 

مسعال أبا بك  بمد بن أمحدد يقد ا ب غدن أ  اهلل  دص هدذه األمدة بدث ةر أشديا    يعطأدا مدن 
  ب أا اإللناد لاألنااب لاإلى اب

أ  ين أب  بك  بمدد بدن امل فد  بدن ى دي الددين وي املقد ى   داا حدد نا ،بد اهيم بدن بمدد بدن 
والي  اا مسعال أبدا العبداحم بمدد بدن ىبدد الد محن الددم س الا  ادي يقد ا مسعدال بمدد حيىي امل

،  اهلل أالد ع هدذه األمدة لشد فأا لفضد أا باإللدناد للدين ألحدد مدن : بن حدا  بدن امل فد  يقد ا 
ل ددددد   طدددد ا بكثددددبأم  ،،لددددناد ل،منددددا هددددي صددددحف   أيددددديأم ، ددددد أم لحددددديثأم ،األمددددم ال أددددا

، ل ييدو بد  لاإلجنيل  دا جدا هم بده أنبيدا هم يو ب  ما نوا من الث واوللين ىندهم  ي ،أ باوهم
 .ما أحلق ه بكثبأم من األ باو ال  أ ذلا ىن مد الثقا 

املشأ و بالادق لاألمانة ىن مث ه  ،لهذه األمة ،منا تْدنَّّص احلديو من الثقة املع لو   زمانه
لاألالددددب   ع فدددد ا األحفددددظ فدددداألحفظمث يبحثدددد   أشددددد البحددددو حددددمل ي ،حددددمل تثندددداهر أ بدددداوهم

 .لاألط ا جمالاة ملن ف  ه  ن الا  أ ل جمالاة ،فاألالب 
ليضدبط ا ح لفده  ،مث يكثب   احلديو مدن ىشد ين لجأدا  لأالثد  حدمل يأدذب ه مدن الغ د  لالولدل

 .ليعدله ىدا  فأذا من أى م نعم اهلل تعاىل ى ر هذه األمة
بيددال لالث فيددت ملددا يقدد ب مندده ليولددف لديدده ل اددكنا لناددأله الثث ،ناددث زا اهلل شددك  هددذه النعمددة

 .(2)"بطاىثه ،نه ْلّس محيد

                           
 (.13-11:ص)الفال   امل ل لاأله ا  لالنحل    (1)

ل اخالي (  3/331) ل خطيب البغدادي لفث  املغيو ( 67)و م ( 04ص)ان   ش و أصحاب احلديو   (1)
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 :قال الشيخ عبدالحي الكتاني 
  ش   ادلم الثاين ىش  لما ة من ل اج امل يدين ل قاالي أيب بك  بن الع يب املعداف ي مدا ل "

 ا ماد   اليأد د فاحدذولا أ  تادك  ،  يعطده أحدد مدهدا،لاهلل أال ع هذه األمدة باإللدناد: ناه 
مطدد ّ   ل ثأمددة ،لدديكم  ،لالنادداوى فثحددد  ا بغددد ،لددناد فثك ندد ا لددالب  نعمددة اهلل ىددن أنفاددكم

لمدن ، اهدد  .لواالبد  لادنثأم ،لمشرتال  مدع  د ع لعدنأم اهلل لمضدب ى ديأم ،ل افض  ملندولثكم
 .ناخة ى يأا  طه نق ال

 اة تضمنال ال امدة  "من ل اج امل يدين"  ش   ادلم احلادي لالعش ين لاملا ة  لألود أيضا   
-أمدا م ابدة لدندها ف جدل  :حلافظ اإلل ةع بقي بدن ل دد اتادل بده مدن ط يدت أهدل العد اق فقداا

وحل من ،شبي ية ف قي مبدينة الا ةع وج ة حد ه ىن وجل من أهدل تينداى وا أ د ه  -يعن نفاه
ا لأ  ندا لمددا لد ى ذلدد  فدالع م حددد ن ،لهددذا مدن مفددا   هدذه األمددة ،ىدن وجدل الددا  باألنددلن

 .دلل احم الشيطا  اه

 لفضدد ة   لالفددر الدد الي املنددث م   هددذه الا ادد ة شدد فا   : دداا بعددل األىدد ةع   صدددو  بددال لدده
ى در ومدم أندف احلالدد  ،لاحدد لدط مع الم املاطفر    أ  يك   امسه منث ما   لنب ة   لج ةلة  
لاتاداهلا بنبيأدا  ا صدية هلدا بد   ،ةمن ش و هذه األمدة اامديد اإللنادلبقا  ل ا ة  ،املعاند
 .ال ية

لتبذا   تعاطيه  ،تثع ت به لذلي اآلماا لحاب  هبا ش فا   :ل اا األلثاذ أب  لعيد ابن لب
 :مث أنشد ،لالعةب بن ما م ينك  ال لاية لهي ن و اإلل ةع :مث  اا .مع األم اا

 لمدددددا انثفددددداا أ دددددي الددددددنيا بنددددداخل ه
 

 ل  ددددددددم،ذا الددددددددث   ىنددددددددده األندددددددد او لا 
 اهد .اإلجازو   الع م وأحم ماا البد أل الثد : ل اا احلافظ أب  ىم  بن ىبد ال   

يع دم بده امل الد ا مدن مدده الاندال مع فثده مدن فد ل   اإللدنادلكد    :ل اا ابن حةد  اهليثمدي
 .الكفاية اهد

  ط دب اإلجدازو   القدد ،الدا  مدن لدنة ى مدا  احلدديو  :"الدو لالعقيا "ل اا ابن ومح     
لهدددي الددد   ،لباف دددة ى دددر الشددد يعة الغددد ا  ،ىل يددد ع الثنددداد ،ى دددر بقدددا  اإللدددناد ح صدددا   ،لاحلدددديو

 ،لأمه ددد ا الادددند لاإلجدددازو ،لاالثفدددر أه ددده ىدددن الباددد  باحلاددد هبدددذه األىاددد ، ناددديال   مغ بندددا 

                                                                             
 .  بثحقيت لتع يت الشيخ ى ي حا  ى ي
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 .هدلحاب ا أ  الع م مبة د الثدوين لاحليازو ا

نقددل اإلناددا  مددا لددين  :احلددافظ الع ا ددي  دداالنقددل ابددن حةدد  اهليثمددي   فثاليدده احلديثيددة ىددن 
 .لديه به ولاية مد لا ذ بالمجاا أهل الدواية

 دداا  :أمجددع الع مددا  ى ددر أندده د يادد  ملادد م أ  يقدد ا :لىددن احلددافظ ابددن  ددد اإلشددبي ي  دداا
. للد  ى در أ دل لجد ه ال لايدة حمل يك   ىنده ذل  الق ا م ليا   ،الذاالن  ص  ر اهلل ى يه لل  م  

   ل ةمددع بدد  األ دد اا حبمددل ا دد از ى ددر مددا ،ذا الددا   دد د اادلددثنبا  لىدمدده ى ددر مددا ،ذا  لتعدد
 .دالا  ل  لاية ىن القا ل اه

ان دد  فيأددا بادد   "وفددع الضددد ىددن ،مجدداا احلددافظ ابددن  ددد"للنددا   املعدد  ولددالة امسأددا  :  ددال
 .ماله لى يه

 .أنااب الكثباأللانيد  :ىن بعل مشايخ احلافظ "فث  الباوي"ل  مقدمة 
 بال ىند أهل هذا الفن  :ل اا احلافظ أب  الفضل م تضر الوبيدي   ،جازته ألهل  امطينة

دوايدة أل تد ك لولايدة ،د مدن أ دذ ألدانيد ت د   أنه د يثادى د  ا  الثب الانة لاحلديو   ا وْ 
لباحدو  ، ليدا لوحدل ،ىل الب ددا  ف فد  بعد اس امل ،الكثب ىن أه أا  ن أتقن دوايثأدا لولايثأدا

لتد دد ،ىل املشدايخ  ،لج دن   جمدالن اإلمد ة ا  ى در ال الدب ،األ  ا  فأحا  مبدداوك الددوايا 
اهدد لحند ه لاداحب بدذا  ،فحادبنا اهلل لنعدم ال اليدل ،لهذا اآل  أ ل من   يل ،باسض ا لاألدب

 مع فدددة اإلجدددازو ،ىل"مدددن ىقدددد الي ا يدددال ا  ه يدددة لان ددد  الثابندددا ( 131) :صدددحيفة ان ددد )النح دددة 
 .(1)"ىةبا   بال دا ال جيو ملن أىب أ  جييو ت ْ "لولالثنا املاماو  "أحكاع اإلجازو

 :قال ابن الصالح في مقدمته لعلوم الحديث
بينددا مددن الشدد ل    ولاو  أىدد   الندداحم   هددذه األىادداو املثددأ  و ىددن اىثبدداو جممدد ا مددا" 

لالدا  ى يده  ،بدذل  ى در حند  مدا تقددع فدا هتم لثعذو ال  احلديو لمشاخيه ف م يثقيدلا هبا   ولايا
 .من تقدع

الدد   املقادد د اااف ددة ى ددر  اياددة هدددذه  مددا  دددمناه   ألا الثابنددا هددذا مدددن :للجدده ذلدد 
فْ يعثْددد  مدددن الشددد ل  املدددذال وو مدددا ي يدددت هبدددذا  ،انقطددداا ل اددد ثأا األمدددة   األلدددانيد لااددداذوو مدددن

مدد مث داه  بالفادت  ،ىدا  ة   ،بالغا   ،ما ما    أه ية الشيخ بك نه  لليَّكثف ،الغ   ى ر جت ده

                           
 (.12-14/ 1)فأ حم الفأاوحم لاأل با  لمعةم املعاجم لاملشيخا  لاملْا ْا ة  (  1)
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مساىددده مثْبثدددا   ددد  مدددِد مَّدددث أم لب لايثددده مدددن أصدددل م افدددت ألصدددل   جددد دبل  الدددبطه  ،لالادددخف
 .شيخه

فالنده ذالد  فيمدا وليندا  -ومحده اهلل-ىل حن  ما ذال ناه احلافظ الفقيه أب  بكد  البيأقدي ،ل د لبت 
زمانده الدذين د حيف د   حدديثأم لد حيادن    ىنه ت لع من ت لع   الاماا من بعل بدد ي
 .ك   الق ا و ى يأم من أصل مساىأمت  ا ته من الثبأم لد يع ف   ما يق أ ى يأم بعد أ  

ندال لالثبدال لِ ال ب  الاحة لالادقم  دد دَّ عبأ  األحاديو ال   د صحال أل ل  :ذل  هْ جّ للَّ 
ل،  جاز أ   ،  منأا ى ر مجيعأملد جي ز أ  يذهب شي ،  ا  امع ال  مجعأا أ مة احلديو

 .يذهب ى ر بعضأم لضما  صاحب الش يعة حف أا
لمدن جدا  حبدديو  .فمن جدا  اليد ع حبدديو د ي جدد ىندد مجديعأم   يقبدل منده البيأقي:  اا

لالقادددد مدددن  .معددد لو ىنددددهم فالدددذي ي ليددده د ينفددد د ب لايثددده لاحلةدددة  ا مدددة حبديثددده ب لايدددة مدددده
ادال لتبقر هذه الك امة ال   َّ  "حبد نا لأ  نا" ياد احلديو ما ا ة  ولايثه لالاماا منه أ  

 .(1)"لاهلل أى مص  ر اهلل ى يه لى ر  له لل  م، لنبينا املاطفر هبا هذه األمة ش فا  
 :أقول 

 :لقب ا ال لاية لالثحديو ش ل  مع لفة أشاو ،ليأا ابن الا ة  هنا لهي 
و مثيق دا  مدد ل لاملا  من ألباب الفات ل  اوع املد   ما ما  بالغا  ىا  ة   ال اليأ  يك    -1

  حددر مدن الثابده ل،  الدا  حيددر بداملع  ،مغفل حاف ا  ،  حدر مدن حف ده الدابطا  لكثابده 
 .اشرت  فيه مع ذل  أ  يك   ىاملا  مبا حييل املعاين

  الد لاو   ىأدد الاد ف فد ة حيدثج ب لايدة أي وال ال لوية ال أا  نالهذه الش ل   د الا -2
ا ث ال فيه هذه الش ل  أل بعضدأا ،ىل أ  دلندال أحاديدو ولد ا اهلل صد ر اهلل ى يده للد م   

 .لاملاانيد لاملانفا  لاملعاجمشأ وو من الاحا  لالانن الدلالين املع لفة امل

مث بعد هذه امل ح ة أصب  هم األمة احلفاظ ى ر ما ح ته ت كم الدلالين من أحاديدو ولد ا 
لمددن لتدددالهلا باأللددانيد مددن شدديخ ،ىل شدديخ لدد م لدوالددة مددا فيأددا لولايثأددا اهلل صدد ر اهلل ى يدده ل 

 .جيل ،ىل جيل ،ىل ي منا هذا لالعمل مبا فيأا
ف ةدأ لمن المن من تادى ل لاية هذه الدلالين ى ما  د تث ف  فيأم الماا احلفدظ لالضدب  

                           
 .ال ابعة ىش  من ماا ل ا    لالثعديل( 141-141ص)(  1)
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 يدت هبدذا الغد   منأددالاالثفد ا مبدا ي  لثخفيف مدن ت د  الشد ل  د ،لغا أداالثادام  بدا ،ىل الع مدا 
احلفدداظ ى ددر  اياددة هددذه األمددة لهدد  اإللددناد  مددن ،ليدده هدد  مددا ي مدد  للددبب هددذا الثخفيددف 

 .من انقطاىأا ما بقيال أمة اإلل ةعلاحل ص ى ر بقا ه لالثم او ل ا ثه لاااذوو 
مددن أجددل ذلدد  االثفددر الع مددا    أه يددة الشدديخ اادددر بددأ  يكدد   مادد ما  بالغددا  ىددا  ة  مددد 

 .ه  بالفات لالاخفمث ا
 ألصل شديخه    ب لايثه من أصل م افتل مد مثأم  (1) قةل  البطه ب ج د مساىه مثبثا     

لتبقددر هددذه  (حبددد نا لأ  نددا) القاددد مددن ولايثدده لالاددماا مندده أ  ياددد احلددديو ما ادد ة  أل  
 . له لل  م ص  ر اهلل ى يه لى ر لنبينا املاطفر اال هبا هذه األمة ش فا  الك امة ال   َّ 

أج  لياهلا من  اياة لياله من ش و تبذا هلما النف حم :ال ةع البيأقيتع يقا  ى ر  أ  ا 
َّ
لامل

 .ليبذا ل حفاظ ى يأما الل األلباب الكفي ة حبف أما بعد حفظ اهلل هلما
 .ا    أه ية من يثادى ل  لاية لالثحديوج حلا ث ةا هذه الش ل  أل بعضأا يعث  

ه الشد ل  فأد  أهدل ل لايدة لدنة ولد ا اهلل مدا مسعده منأدا مدن شدي  ه لمدا من تد ف   فيده هدذف
 .أجيو فيأا لأهل ل ثحديو هبا

لمددن ا ثددل فيدده شدد   أل شدد ل  فأدد  جمدد ل  فا ددد أله يددة ال لايددة لالثحددديو باددنة ولدد ا اهلل 
 .ص ر اهلل ى يه لل م لولايثأا

ى دت ى يده أمحدد بمدد شداال  ل ، لسص احلافظ ابن الثد ال ةع ابدن الاد ة  الادابت   لثاد ه
 :فقاا  (322-1/321)   الباىو احلثيو

بعددد  –   ثددأ  ل لأمددا امل ،الشدد ل  الاددابقة   ىدالددة الدد الي ،منددا تَّ اىددر بالد ددة   املثقدددم " 
مدد مث داه  بفادت أل مبدا  ،فيكفي أ  يك   ال الي ماد ما  بالغدا  ىدا  ة   –(1)لنة   ةمثا ة تق يبا  

ب لايددددة مددددن أصددددل صددددحي  م افددددت   يكدددد   مساىدددده  ابثددددا   دددد   قددددة مددددد مددددثأم ل لأ ،خيددددل مب ل تدددده
ل،د فددددال  ال لايددددا  الددددثق     الكثددددب املع لفددددة  ،أل  املقادددد د بقددددا  ل ادددد ة اإللددددناد،شدددديخه

                           
ل  ولايثه أ  تك    ،   البطه ب ج د مساىه أ  يك   مثبثا     قةان     يكثف ا بث   الش ل  فأالاف ا ش ط  (1)

 .من أصل م افت ألصل شيخه

ل د بقي   أجياا األمة من احلفاظ من ي  ر ،ىل ماث ى الباو احلفاظ   الق ل  الث ة ة األلىل             : أ  ا  (1)
مده د ينفي لج د هذا الط از من األمة  بعد لمن يق أ الثاويخ لطبقا  احلفاظ يدوك ذل  لال ةع أمحد شاال  ل 

 .الق ل  الث ة ة
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 ."لصاو  ال لاية   احلقيقة ولاية ل كثب فق 
بيأقددي ،ىل ل ددد لددبت ال: " لى ددت احلددافظ الاددخالي ى ددر الدد ةع احلددافظ البيأقددي الاددابت فقدداا 

بددل حاددل الث لددع فيدده  ،لهدد  الددذي الددثق  ى يدده العمددل ،لحندد ه ىددن الادد في ه احلدداالمَّ   لدده شدديخَّ 
 .(2/141) فث  املغيو . " .أيضا  ،ىل ما لوا  هذا

لانثبدددده  (221ص)لان دددد  هددددذا امل الدددد ا   الثق يددددب ل ندددد الي مددددع تدددددويب الدددد الي ل اددددي طي 
ن  ددأي ملددن لدديأد بعددده  الثابدده بثدددويب الدد الي     ألا ددل القدد   العاشدد لثاددمية الاددي طي املثدد ى

 .يشثغل بانة ول ا اهلل لى  مأا
 .ل،ذ  فأذا األصل األصيل ا    لالثعديل  ا م لماثم  ما بقي هذا الدين

 ،ل  هذا ود حالم ى ر من يق ا ،نه  د انقطعال ال لايدة لبانقطاىأدا انقطدع ا د   لالثعدديل
 .ن لهلل احلمدفال لاية ماثم و ما بقي هذا الدي
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 الجرح والتعديل في أبواب الشهادات
 مشروع إلى يوم القيامة ( )بأنواعها 

 
بداب شد ل  مدن تقبدل "  :–ومحده اهلل  – اا اإلماع م فدت الددين ىبدد اهلل بدن أمحدد بدن  دامدة 

 .للأذال ها با ثااو " شأادته لهي لثة
 : اا 

 .(2)الب  غ ف ة تقبل شأادو الابيا  :أحدها
 .(3) العقل ف ة تقبل شأادو معث ه لد جمن   :لثانيا

،ذا فأمدال  ال  يدة هأ  تقبدل فيمدا ط يقد لحيثمدل (0) الك ةع ف ة تقبل شأادو األ  حم :الثالث
 .،شاوته

،ذا    ،د أهدددل الكثددداب   ال صدددية   الادددف  (5) اإللددد ةع فددد ة تقبدددل شدددأادو الددداف  :الرابععع 
 .ي جد مدهم
 .تقبل شأادو مغفل لد مع لو بكث و الغ   لالنايا  ن حيفظ ف ة     دأ  تك :الخامس
ل يددل العدددا مددن    ،لاىثددداا أ  الدده لأفعالدده ،لهددي الددث ا  أح الدده   ديندده العدالددة :السععادس
 :ليعث  هلا شيئا   ،ةيبت أ  منه و 

ي تكددب البدددو لد يدددمن  لاجثندداب اادداوع لهدد  أ  د لهدد  أدا  الفدد ا ل ،الادد ة    الدددين 
 .(7)وى ر صغد 

                           
  الشأ د لال لاو لنق ه األ باو  لالثة ي   الدما  لاألم اا لالف لج لمدها   أي زمن ففي ىدع اىثباو الثعديل    (1)

 تضييع الدين لالدنيا 
 :ا من وجالنا، ل  له تعاىللالابيا  ليا   ،﴾واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴿: لالثَّدا  لذل  بق له تعاىل  (2)
 .لالا   ن د ي الر ﴾ممن ترضون من الشهداء﴿
 .أل    هلما ى ر أنفاأما د يقبل فع ر مدمها ألىل( 3)

 . لحيثمل أ  تقبل فيما ط يقه ال  ية ،ذا فأمال ،شاوته... د تقبل شأادو األ  حم باإلشاوو ألهنا بثم ة( 0)
لالكاف  لين بعدا  ﴾ممن ترضون من الشهداء﴿ :ل  له تعاىل  ﴾لأشأدلا ذلي ىدا منكم﴿اىل ل   له تعلالدلي( 5)

 .م الي لد ه  منا لد

(           6/11)، لان   األع ل شافعي (714-3/716)املقنع مع ش حه ل شيخ ل يما  بن ىبد اهلل  ا الشيخ (  7)
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لد أ  حم لد   لد تقبل شأادو ص  لد زا ل العقل: " باب من ت د شأادته  ،ل اا   العدو
 .اخل...لد جاو ،ىل نفاه نفعا(3)لد جمأ ا (2)لد فالت (1)الاف 

 : -ومحه اهلل  –ل اا امل فت ابن  دامة 
لالرتمجددددة  لد ياددددمع ا دددد   لالثعددددديل ،ود  ال أددددا (0)  بعضددددأا يددددثأملمددددن شددددأد بشددددأادو " 

 ."(7) ل،ذا تعاو  ا    لالثعديل  دع ا    (5) ن اشأادو بلحن ها ،د 

                                                                             
، لاملنأاج ل ن لي مع ش حه الا اج (046ص)وين ، للثا  امل(باب ش   الذين تقبل شأادهتم . الشأادا ) 

 (.743ص)ال هاج 

 .تقدع بيا  ألباب ود شأادو هذه األصناو(  1)

أل  الفالت الد العدا لألنه د يجلمن منه شأادو ( لأشأدلا ذلي ىدا منكم ) ت د شأادو الفالت لق له تعاىل (  2)
 .الولو ل  ا الباطل

(  ن ت ال   من الشأدا  ) ل اا ( لأشأدلا ذلي ىدا منكم ) أادو لق له تعاىل أل  العدالة ش      ب ا الش(  3)
ان   العدو مع ش حأا ل ع ةمة هبا  الدين           " لهذا مد م الي لمد مع  ع العدالة ف ة تقبل شأادته الالفالت 

 (.030-2/033)ىبد ال محن بن ،ب اهيم املقدلي 

 .أادو الش ي  لش يكه ألنه شأد لنفاه لشأادته لنفاه د تا  الذا هاهناالش: "  اا الشاو  هبا  الدين (  0)
تقبل من لاحد له  مذهب أيب حنيفة ألنه ( يعن اإلماع أمحد ) لىنه : "  -ومحه اهلل  – اا الشاو  هبا  الدين (  5)

 .   يعث  فيه لفظ الشأادو فثقبل من لاحد الال لاية
لالثعديل ، با  صفة من يبن احلاالم حكمه ى ر صفثه فاىث  فيه العدد   للنا أ  ا   : "  اا هبا  الدين 

َُّ ، لد  الاحلاانة لفاوق ال لاية لبنا أا ى ر املااه ة ل ِّم أنه د يفثق  ،ىل لفظ الشأادو ليعث    ا    لالثعديل  َّ
فالذا شأد أنه ( ىدا منكم لأشأدلا ذلي : )  اا تعاىل ... أشأد أنه ىدا ليكفي هذا: ال فظ فيق ا   الثعديل 

ىدا  بثال ىدالثه ى يه لله، لد ل   ىم ع اآلية، لأالد أ  الرتمجة ىند احلاالم لك ةع املثخاصم  من العةم د 
 . بد فيأا من ا ن  ىدل 

ى ر  لوج  الشاو  هبا  الدين تقد  ا    ى ر الثعديل أل  ا او  مثبال ل ج د ا    لاملعدا ناو لاإل با  مقدع(  7)
وأيثه بفعل الذا لالذا لماثند املعدا أنه   ي ه يفعل ذل                        العدو مع : النفي لأل  ا او  يق ا 

 (.031-2/031)ش حأا 
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 أحاديث في الجرح والتعديلوآيات 
 

 :-رحمه اهلل  -قال اإلمام البخاري 
يَن ﴿: لِْقد  ِا ال  دِه ىدو لجدل  بْاب ما ِ يْل   ْشْأاْدِو الوُّلوِ " ِي  ا ِ لاِْلث ْمد، ﴾َيْشـَهدووَن الـزرورَ  لَ َوالَـّ

ْلبـوهو َواللَّـهو بيَمـا تـَْعَملـووَن َعليـيم  ﴿الش ْأاْدِو   تْد  د َّلا  ﴾ول َتْكتومووا الشََّهاَدَة َوَمْن َيْكتوْمَها فإنه آثـيم  قـَ
 .أْل ِاْنْثكَّم  بِالش ْأاْدوِ 

دْب بدن ْج ِيد   ْلْىب دْد ال ْم ِدِ  بدن ،بد اهيم  داد حدد نا  شَّدع ْبةَّ ىدن حد نا ىبد ال  ِه بدن مَّنِدد  مسدع ْله 
ِ  بن أْْنن  ىن أْْنن  والي اهلل ىنه  اا لَِّئْل الن   ىدن  ص  ر اهلل ى يه للد  مىَّبْدي ِد ال  ِه بن أيب ْبك 

ش  ْاكَّ بِال  ِه ْلىَّقَّ قَّ ال ْ اِلْدي ِن ْل ْدث دلَّ الدند ف ِن ْلْشدْأاْدوَّ الدوُّلِو تْابْدْعدهَّ إلِ ال ْكْبا ِِ   اا ا
 مَّن دْدٌو لأبد  ْىداِم   (1)

ٌو ْلْىب دَّ الا ْمِد ىن شَّع ْبةْ   .(2753الشأادا  حديو ) ْلبْدأ 
دْ ْو ىدن أبيده  د َّ بدن ال مَّْفض دِل حدد نا ا  َّْ ي د ِيُّ ىدن ىبدد الد محن بدن أيب ْبك  حد نا مَّْاد ٌد حد نا ِبش 

ْ ِ ال ْكبْدا ص  ر اهلل ى يه لل  م اا الن   : والي اهلل ىنه  اا   دا  دال ا بْد ْدر يدا  ةْ  ِِ   ْ أد أَّنْدبِّئَّكَّم  بِدْأال 
ش  ْاكَّ بِال  ِه ْلىَّقَّ قَّ ال ْ اِلْدي ِن ْلْجْ ْن لالا  مَّث ِكئ ا فقاا أد ْل ْد  اَّ الدوُّلِو  داا فمدا إلِ ْولَّ ْا ال  ِه  اا ا

ْاِىيدلَّ بدن ،بد اهيم حدد نا ا  َّْ ي د ِيُّ حدد   .نا ىبدد الد محنزْاْا يَّْك ِّوَّْها حمل  دَّ  ْنا لْي ثْدهَّ ْلدْكاْل ل داا ِ،مس 
 .(2750الشأادا  حديو )

  :-رحمه اهلل  -البخاري اإلمام وقال 
ــمو ﴿ : ل دد ا اهلل، بدداب شددأادو القدداذو لالادداوق لالددواين" ــْم َشــَهاَدةد َأبَــداد َوأووَلُيــَ  هو َول تـَْقبَـلوــوا َلهو

قوونَ   ".﴾اْلَفاسي
 .(2706حديو و م    بعديالاح).  يثب القاذو ،ذا للاق أ  اا الع ما    ود شأادو

 .؟فما وأى القا    بانقطاا ا    لالثعديل 
لالقدداذف  ل مددجلمن   ،شددأ د الددولول  ،املشدد ال  هددل اوتفددع الددذع لا دد     العادد و املثددأ  و ىددن

 .!؟لالوناه ،اقلىن الا ُّ  ،لاملجلمنا  ااانا 
لد  ،الدر د جد  ب  احلداا ف  ألنده أصد ،لاألىد ا  ،لاألمد اا ،لهل تقبل شأادهتم   الددما 

 .!؟تعديل
                           

 .للعل األصل تابعأما(  1)
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 :-رحمه اهلل  -قال اإلمام البخاري و 
ددْأْدا ِ بْدداب " ا  ِمددن كَّم  ﴿ :ْل ْددد  ِا ال  ددِه تْدْعدداىْل ، ال عَّدددَّلاِ  الشُّ ددِأدَّلا ْذْلي  ْىددد  تْد  اْلدد  ْ   ِ  ددن  ﴿ ل  ﴾ْلْأش 

 .﴾من الشُّْأْدا ِ 
ْي ددَّ بدن ىبدد الد محن بدن ْىد  و   د ِيِّ  داا حدد ن محَّ ْكمَّ بن نْاِفع  أ  نا شَّْعي ٌب ىن الوُّه  حد نا احلْ 
دا اْلدانَّ ا يدَّجل ْ دذَّلْ   ط داِب والدي اهلل ىنده يقد ا ِ،   أَّنْال  ْأ   ْىب ْد ال  ِه بن ىَّث ْبْة  اا مسعال ىَّْمْ  بن اسْ 

دِد ولد ا ال  دِه صد    ِي   ْىأ  ْ  مبْدا  ر اهلل ى يده للد  مبِال ْ ح  ْدا نْأ  َّدذَّالَّم  اآل  ْي  دد اند ْقطْدْع ْلِ،من  ْلِ،   ال دْ ح 
ٌ  اهلل نْدا مدن ْلد ِيْ تِِه ْشدي   حيَّْاِلدبَّهَّ خْلْأْ  لنا من أْى ْماِلكَّم  ْفْمن  ْأخل ْأْ  لنا ْ يد   ا أِْمن اهَّ ْل ْد  بد ْناهَّ ْللْي ْن ،ِلْيد 

الشدددأادا  ) .ْ  لندددا لَّددد   ا   نْأ ْمن دددهَّ ل  نَّْاددددِّ  هَّ ْلِ،    ددداا ِ،   ْلددد ِيْ ْتهَّ ْحْادددْنةٌ   ْلددد ِيْ تِِه ْلْمدددن  ْأخل ْأددد
 (.2701حديو 
 :-رحمه اهلل  -قال و 
ْيا َّ ىدن ْمن اَّد و  ىدن ،بد اهيم ىدن ْىِبيدْدْو ىدن ىبدد ال  دِه والدي " حد نا بمد بدن اْلثِدد  أ  ندا لَّدف 

د َّ النداحم  ْدد  ين مثَّ  ال دِذيْن يْد َّد نْدأَّم  مثَّ  ال دِذيْن يْد َّد نْدأَّم  للد  م اهلل ىنه ىن الن  ص  ر اهلل ى يده   داا ْ يد 
ددد ِبَّ ندْ  دددِبتَّ ْشدددْأاْدوَّ ْأْحدددِدِهم  ْ ِينْدددهَّ ْلْ ِينَّدددهَّ ْشدددْأاْدْتهَّ  ددداا ِ،بد ددد ْاِهيمَّ لاْْلدددانَّ ا ْيض  دددْ اٌع ْتا  دددي َّ أْ د  ْنا ى دددر مثَّ  جيِْ

دددددِ  ددددْأاْدِو ْلال ْعأ  ل أ  جددددده اإلمدددداع مادددد م   الفضدددددا ل ( 2752)حددددديو و ددددم   الشدددددأادا ."الش 
 (.2533)حديو
 : البخاري في فضائل الصحابة  اإلمام وقال

مسعددال زهددع بدن مضد ب مسعددال  مجد وىدن أيب  حدد نا النضد  أ  نددا شدعبة: حدد ن ،لدحاق "
 دد : "  داا ولد ا اهلل صد ر اهلل ى يده للد م : يقد ا  - والي اهلل ىنأمدا -ىم ا  بن حا  

أذالدد  بعددد   ندده  دد ن  أل : فدد ة أدوي :  دداا ىمدد ا     أمدد   دد ين مث الددذين ي دد هنم مث الددذين ي دد هنم
لد ياثشددأدل  لخي ندد   لد يجل ندد   لينددذول  لد يفدد      مث ،  بعدددالم   مددا  يشددأدل  -  ة ددا  

 .(2222)لالرتمذي  (2535)لأ  جه اإلماع ما م ( 3754" )لي أ  فيأم الامن 
  دن هدذا حداهلم ديث  تعديل ل ق ل  املفض ة لج   ملن يأد بعدهم مدن القد ل ففي هذين احل
الطا فدددة لالاددددق لى ددر وألددأم  لالعدالددة لجددد د أهددل الع ددم لالفضدددل لاألمانددةمددن لهددذا د  نددع 

 .الناجية املنا وو املذال وو   أحاديو الثدو لين هذا م الع ل دها
ألمدة ،ىل ي مندا هدذا  داع بده وجداا مدن أىد ةع هدذه   ا    لالثعديل الدثم    هدذه ا،: لأ  ا 
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الادنة   الثدب الثداويخ لالدرتاجم مثدل اسطيدب    تددليناألمة بعدد القد ل  الث ة دة املفضد ة لبعدد 
 لاو لأهدل البددا الدال جداا مدن  الثبده      لامليدوا  للدا ،لالادد ،تاوخيه لاحلافظ الذه    الثاويخ

  الثابدددده الدددد ا   الاددددفديلمدمهددددا لصدددد ة  الددددذين  ،ب ددددينلت بددددين  ،لابددددن ا دددد زي   املنددددث م
لالادخالي لالددوو الكامندة     بال فيا  لابن الثدد   بدايدة لالنأايدة لابدن حةد    لادا  امليدوا 

ل  الثدددب العقا دددد الددد  فيأدددا نقدددد ط ا دددف البددددا  ،  الضددد   ال ةمدددع لالشددد الاين   البددددو الطدددالع
ل ةلكا ر   ش   اىثقاد أهل الانة ال  احلةة  الثاب  يناألصبأامثل الثب أيب القالم لمدهم 

 .  لمدهم من أ مة الانةثإلبان  ا ةآلج ي   الش يعة لابن بطلا
لابدددن   "  ددد   الن دد    الثدددب أهددل البددددا"     دامدددهالغدددن املقدلددي   اىثقددداده لابددن  لىبددد

 لت بددددين ا أميددددة الثدم يددددةل ة لا ثضددددا  الادددد ا  املاددددثقيم لاحلم يدددد ،تيميددددة   الثبدددده مثددددل املنأدددداج
 .لمدها

 .ا  لالن نيةفلابن القيم   الا اىت امل ل ة ل  ،ى ةع امل  ع  ل،ما ة ال أ
 .ال هاب لت ةميذه لأبنا ه لأحفاده ،ىل ي منا هذا لابن ىبد

لالش الاين لالانعاين لى ما  احلديو   اهلند لباالاثا  لأمحد شاال  لبمد حامد الفقي   
 .ق   ال ابع ىش  لابن باز لاأللباين لالعثيم  لأهل الانة   اليمن ل  الل مكا ال ألا  
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 استمرار وجود الحفاظ وارتباطهم وتشبثهم باألسانيد
 والحرص على ربط الطالب بشيوخهم جياًل بعد جيل 

 
 "والمســيدينالمعــين فــي تبقــاد المحــدثين "الثابدده   -ومحدده اهلل  -افظ الددذه  صددنف احلدد

لنه بضع لىش ين للبعما ة لالا      من ت جم له ماند اآلفاق أب  العبداحم املثد    انثأر ،ىل
لالثابددده معةدددم ( 601هدددد )ة احلدددافظ الدددذه  لدددن ولالاندددال لفدددا( هدددد634)لدددنة   ة ددد  للدددبعما ة 

 .انثأا  ىا  الثدلينبثأال فكيف يا  الق ا بأ  ال لاية ان ،لجي   ا فيهالشي خ يعد
ـــ ةو رَ كي ِْ تَـــ"الثددداب لألدددف احلدددافظ الدددذه  أيضدددا     ادددم فيددده احلفددداظ ،ىل طبقدددا  ب غدددال  "اظالحف 

 : حيو  اا   ت مجثه -ومحه اهلل  -،حدى لىش ين طبقة  ثمأا باحلافظ املوي 
املدددوي شددديخنا اإلمددداع العدددا  احلددد  احلدددافظ األلحدددد بددددر الشددداع مجددداا الددددين أبددد  احلةددداج " 

  الدمشددقي الشددافعي للددد ب دداه  ي لددف بددن الوالددي ىبددد الدد محن بددن ي لددف القضدداىي مث الك دد
و لحفددظ القدد    لتفقدده   ددي ة مث أ بددل ى ددر هددذا ح ددب لددنة أوبددع ل ادد  للددال ما ددة لنشددأ بدداملوِّ 

الشأ  مسع مدن ألا شدي  الثداب احل يدة ال ده ى در بدن أيب اسدد لدنة  دن للدبع  مث أالثد  ىنده 
نديددة لمسددع صددحي  مادد م لمسددع املاددند لالكثددب الاددثة لمعةددم الطدد اين لاألجددوا  الط زذيددة لالكِ 

من اإلوب ي لوحل لنة   ةر لمثان  فامع من العو احل اين لأيب بك  بن األمناطي لمازي لهذه 
  .(1)"الطبقة لمسع باحل م  لح ب لمحاو لبع ب  لمد ذل 

  مساأمجع فيه  "ثينَ دي المحَ بَ  ص  تَ المخو  مو جَ المعو ب"مساه  ا  الثاب  -ومحه اهلل  -لف الذه  أيضا  أل 
  دة ،بد ا  ل ذمدة  مدن جيدد فيده مغمدوا  لهدميغمدو مدنأم  ل دشي  ه من ااد   لمن ط بة احلديو 

 .للدا  ى ر هنج الا ف   هذا النا  لناحا  ل ما م 
 .تق يبا  ( 311) شيخ لاحد لمثان   ل  ةمثا ةلب ذ شي  ه   هذا الكثاب 

جالادثه مدن اادد   أل أجداز لبعد فأذا معةم لثص ِبذال  من "  : (5ص)  مقدمثه   اا
 .س م لياته من ط بة احلديو لبعضأم أميو   هذا الشأ  ِمن مده الما أَّنبِّهَّ ى يه بِندَّعَّ هِتم

ْأْ   اإل  ةص لالث فيت  ." لبه ادلثعانة،ل،ىل اهلل ْأ  
 رتمجدة شديخ اإللد ةع ابدنبانثأدر  "تبقاد المحـدثين"   ا  اهلادي الثاب احلافظ ابن ىبد لفأل 

                           
 (.0/1011) تذال و احلفاظ (  1)
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لحبد   ،لمَّف  األَّمدة،،مداع األ مدة ،شديخَّنا اإلمداع ال  بدا ين": حيدو  داا( هدد621) ةتيمية املث   لدن
شددديخ اإللددد ةع  َّددددلو ،ل  يدددع الد ه  ،ف يددددَّ العاددد  ،لفددداوحم املعددداين لاأللفددداظ،ْلددديِّد احلَّفا ظ،الع  ع
ا  الق    ،مة الو ما  ةْ ىْ ،األناع ةثأددين،لعَّب ادلألحد ا،ْىْ مَّ الوُّه اد،لْت مجَّ

َّ
 " دامعَّ املبثددى  ل  د  امل

 .(هد600)احلافظ ابن ىبداهلادي لنة  ولالانال لفا
الطبقدددة ال ابعدددة  ألصدد أا ،ىل أوبدددع لىشددد ين طبقدددة  دددثم "تبقـــاد الحفـــاظ"لصددنف الادددي طي 

شدديخ اإللدد ةع ل،مدداع احلفدداظ   " :ل دداا فيدده( هددد152) ين احلددافظ ابددن حةدد  املثدد   لددنةلالعشدد  
مث ط ب احلديو من " :ل ا ذال ه   ت مجثه   له ،"الدياو املا ية بل احلافظ الدنيا زمانه لحافظ

لفضددل الع ا ددي لذالدد  احلددافظ أبا هلتاددع  للددبعما ة فاددمع الكثددد لوحددل لدزع شدديخ لددنه أوبددع
 ."دمثه احلديو لى  مهمجللفاته ل 

ـلَ "الثداب  لداينلف الع ةمة بمد بن ل يما  ال   أل   مجدع فيده "الس ـل  ة الَخلـ  بموصوـولصي
ألدانيده ،ىل الثددب احلددديو لالثفاددد لالفقدده لاألدب لمدهدا ىددن ط يددت شددي  ه ،ىل املددجللف  لمددن 

 دين البْد  بْدددداين الادددداحلي املثدددد ىشددددي  ه بقيددددة املاددددندين بالشدددداع أبدددد  ىبددددد اهلل بمددددد بددددن بدددددو الدددد
 (.هد1413)

لاددكثاين الدد لداين  محن الالشدديخ املعمدد  نددادوو الددده  المددا يقدد ا أبدد  مأدددي ىياددر بددن ىبددد الدد
 ."من جامع األصول ومجمع الزوائدجمع الفوائد "لمن مجللفا  ال لداين ( هد1472) املث ى

فهــر  " مسدداه ا  الثابدد( هددد1312) املثدد ى لددنة  الكثدداينبدددالك احلددي بددن ىبددد لألددف الشدديخ ىبددد
ــــاد ومعجــــم المعــــاجم والمشــــيخاد والمَسلَســــالد مجددددع فيدددده مددددن هددددذه  "الفهــــار  واألثب

من القد   الثدامن ،ىل اآل   ، ام حم لرتاجم املجللف    احلديو :له  الما  يل ،ألصناو فألىرا
لذي ة  ى ر طبقا  احلفاظ لااد   ل حاف   ابن ناص  لالاي طي ال  ل فا  فيأا ى در ألالد  

 .الق   الثالع
 .ن  الفاىث  باحلديو لى  مه ىناية البدو الما اىث  بغده من  له  ى ر ص فيثه

تامية بعل من وليال ىنه   هذه العةالة من أهدل املشد ق لاملغد ب ل  " (:1/51)اا    
وليدددال ىنددده أل الثبددال أل الاتبثددده ى دددر البعدددد حنددد   فدددال  ىدددد مدددن ؛أ اددد الدددثيفا هم أل حاددد هم

اسماددما ة نفددن بدد  وجدداا لناددا  مبكددة لاملدينددة لبيددال املقدددحم لمادد  لادلددكندوية لدمشددت 
بع ب  لبدل  لطندتا لدميا  لناب ن لاصطنب ا لبغداد لب ةد اهلند لالاند  م ة لف اط  ل الل 
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لالددديمن لفددداحم لمددد اال  لزوهددد   لمكنددداحم للددد ة لال بدددا  لألدددفر لطنةدددة ل عدددد لجبددداا اهلدددب  
ا  لمازلندددة لمعادددك  مادددلالقاددد  لدمندددا  للددد حم لشدددنقي  لبددد ةد الادددح ا  للجددددو لتدددازا لت 

ب لعادو لبد ج ب ىد ي ج ل ادمطينة لتد نن لالقددلا  لاملنادثد لماثغامن لالب يدو لاملدية لا وا   ل 
) للدد ما  لمدهددا مددن بدد ةد اهلل شدد  ا لم بددا لهدددذه أمسددا  مالددب مددن وليددال ىندده   الثددايب هدددذا 

 ."م تبة ى ر ح لو املعةم أيضا ( فأ حم الفأاوحم
 :في حد الحافظ والمحدث والمسيد  وقال

املادددند بكاددد  النددد   لهددد  مدددن يددد لي  -ثددددويب المدددا   ال -أ  أدىن دوجدددا  الث ة دددة  اى دددم"
جم د ال لاية ل د صاو الي ع يط ت ى ر من  ل ا  الا  له ى م به أل لين له ،دّ  ،احلديو باللناده
لاتال هبا ىن أ ة املشد ق لاملغد ب مدن  ،لحال الكثد من املاانيد لالفأاوحم ،ت لع   ال لاية
 .أهل هذا الشأ 

 : بق لدده   ليداحم الكدد دي   ح اشدديه ى در النخبددة،د ى فدده املددن ة لأمدا اادددر فأد  أوفددع مندده ل د
 .أنه العا  بط ق احلديو لأمسا  ال جاا لاملث   د من ا ثا  ى ر الاماا ا  د هَّ حدُّ 

نعددن باادددر املشددثغل بكثددب احلددديو بددأ  يكدد    دد أ  : ل  القد ا ا ميددل لدد س اهلل الددده  ي
 .(1)" باو حافظ أل الثنبا  فقيهالمأا لل  بلف أا لفأم معناها لى و صحثأا للق

معندداه د ي جددد  ،بدد اهيم البدداج وي الددذي  دداا ال ةمددا   ى ددراحلددي الكثدداين ود ا  شدديخ ىبدددال  دداال 
 :احلافظ   زماننا

لهد  ىةيددب أل  احلددافظ مددا داع المددا لصددفه بدده احلددافظ ابددن ا ددووي مددن ولى مددا ياددل ،ليدده  "
 ،بده اسفداجي مدن أنده مدن أالثد  مدن ولايدة احلدديو لأتقنأدالالما لصفه ؛  دللىر ما حيثاج ،ليه اه

 .(2)عقطفغد من
فمددددن طدددددالع لت لدددددع   تثبددددع تددددد اجم الشدددددامي  لاملاددددد ي   ،ل  خيددددثم بالادددددي طي لالادددددخالي

لاليمني  لاهلندي  لاملغاوبة من الق   الثالع ،ىل اآل    جيد الومدا   د ة ىمدن يثادف بأ دل مدا 
 .احلافظ   األىا  األ دو يشرت  فيمن يط ت ى يه الم

لمايددة مددا يشددرت  فيدده ىندددي اآل  أ  يكدد   ى ددر األ ددل  ددد اشددثأ  بالثعدداطي لاإلتقددا  هلددذه 

                           
 . (62-61:فأ حم الفأاوحم لاأل با  لمعةم املعاجم لاملشيخا  لاملْا ْا ة  ص (1)

 .يعن ال صف باحلافظ(  2)
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فيأددا بعددد جت يبدده ى يدده الادددق  لأذىددن مددن يعثدد  ،ذىاندده لق لدده ،الاددناىة فأ ددذ فيأددا لأ ددذ ىندده
املادانيد األوبعدة ى در ل  لده مسداا مثدل الكثدب الادثة ل  ،عد الغد وبلالثح ي فيما ينقل أل يق ا ل 

ب ابددددن الادددد ة  لح اشدددديه الدوحم الثدددد ،لىدددد و ادصددددط ة  مع فددددة جيدددددو ،أهددددل الفددددن املعثدددد ين
لت  دددر ،ىل تددددلين معثددد    الادددنة لى  مأدددا أل ىددد و فيددده باإلجدددادو  ،لشددد ل  األلفيدددة لح اشددديأا

اتااا    مع ،لاد ثياو لالرتجي    ميادين اد ث ةو ن  ه ،لادط ةا لالث لعة مذهبه ،  مه
ال لايددة حبيددو أ ددذ ىددن شددي خ ،  يمدده مددا ىندددهم مث شدد ه ،ىل ال لايددة ىمددن هددم   األ دداليم األ دد  

لحادل األصد ا العثيقدة  ،لال فيدا   لىد و العداس لالندازا لالطبقدا  لاسطد   بعد ال ح دة ،لديأم
الث  ما  كدن أ  لمجع من أدلا  الفن لمثع قاته أ ،لاملاانيد املعث و لاألجوا  لاملشيخا  املف  ة

لما د ياثحض ه ى و امل ا  لده  حيال ى يه مع البطه لص نه هلا لالثحضاوه ألم ب ما فيأا
 ؛ ليشددب ليشدديخ لهدد  ى ددر هددذه احلالددة مددن الثعدداطي لاإلدمددا  لادنقطدداا لدده ،منأددا ى ددر األ ددل

فمددن حاددل مددا ذالدد  أل  قددت لصددفه لنعثدده بدده جدداز أ  ي صددف بدداحلفظ ىندددي حباددب زماندده 
 .لمكانه

ف ذل  أود  أ  أوشدك ،ىل من ل فال ى ر لصفه من األ مة املعث ين باحلفظ لاإلتقدا  لانده 
لددثع م أ  فضددل اهلل د  ،للجددده مددع احلددافظ ابددن حةدد  لبعددده ،ىل اآل  ،مددن البدداو بددد ي الومددا 

فأدد  لددبحانه يعطددي بدد ة امثنددا  لد  ةددد ى يدده  ،ينحادد  بومددا  أل مكددا  أل جأددة مددن ا أددا 
 :ما  من أهل الو 

 :فمن أهل القرن التاسع 
ابدددن  الثقدددي ابدددن فأدددد املكدددي ،ابدددن ،بددد اهيم الددد زي  اليمدددن ،لددد يما  بدددن ،بددد اهيم الع ددد ي اليمدددن

 ط  بغددا املادد ي احلنفددي أمحددد الشدد جي اليمددن حيددىي ابددن أيب بكدد  العددام ي اليمددن بمددد بددن ىبددد 
 .ا  يل الثناي

 :ومن أهل القرن العاشر
 ، الددد ي املاددد ي ىثمددا ، ال هدددا  الندداجي الشددامي  ،طي املادد يالاددي   ،الاددخالي املادد ي

 ،العددو ابددن فأدددد الددنةم ابددن فأددد املكدددي ،ي لدددف بددن شدداه  املاددد ي، الددد ي الاددغد املادد ي 
ابدددن  ،أبددد  الفدددث  ادلدددكندوي ،الددددالدي املاددد ي ، القادددط ةين املاددد ي ، ال هدددا  الق قشدددندي

ي لدف بدن ىبدد اهلدادي   ، ابدن الشدماا احل د  ،يبمدد بدن ى دي الشدامي املاد  ،  الديبع اليمدن
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 .الغيطي املا ي ، لق  العاصمي الفالي ،ابن ط ل   الدمشقي ،الااحلي الدمشقي

 : ومن أهل القرن الحادي عشر
أمحدددد بدددن ي لدددف  أمحدددد املقددد ي الفالدددي ،بمدددد حةدددازي الددد اىظ املاددد ي ،املندددالي املاددد ي

البدداب ي املاددد ي  ،الدددنةم الغددوي الدمشدددقي ،لدديىبددد اهلل بدددن ى ددي بدددن طدداه  الاة ما ،الفالددي
فددد خ شددداه  ،حيدددىي الشدددالي ا وا ددد ي دفددد  ماددد  ،داينل ابدددن لددد يما  الددد   ،ىيادددر الثعدددال  املكدددي

 .اهلندي
 : ومن أهل القرن الثاني عشر

ي لددف اهلندددي حيددىي بددن  ،ىبددد اهلل بددن لددا  البادد ي املكددي ،هددبا  املالوو دداين املادد ي شدداو  
ابدددن ،مساىيدددل األمدددد الادددنعاين أبددد  العددد ة   ،ابدددن الطيدددب الشددد الي ،يمدددنىمددد  مقبددد ا األهددددا ال

ابددددن لددددنة الفدددد ةين  بمددددد البخدددداوي الناب اددددي ،الفالددددي ىبددددد القددددادو بددددن   يددددل املدددددين ،الع ا ددددي
 .الا داين

 :ومن أهل القرن الثالث عشر 
 ابددن صدداحل الفد ةين املدددين ،ا دد ةا الادباىي دفدد  ماد  ،أبد  الفدديل م تضدر الوبيدددي املاد ي

الش الاين اليمن ىابدد الادندي املددين  ،ألواحم املعاك ي ا وا  ي ،ىبد الا ةع الناص ي الدوىي
 .الشيخ الان لي دف  جغب ب

  ح و امسه أل نابثه أل ح و  ل د ت مجال هنا مجيع هجلد  ت مجة لالعة منالبة فان   ال ة  
  .(1)"ألا الم فأ لثه ،  الا  هلا الم تع و به

 :أقول 
بنده الشديخ ىبدد ال  -ومحده اهلل  -ال  هنا اإلماع شيخ اإللد ةع ا ددد بمدد بدن ىبددال هاب لنذ 

الشديخ ل  ،لالشيخ ل يما  بن ىبد اهلل بدن اإلمداع بمدد اهلل لأحفاده الشيخ ىبدال محن بن حان
لالشددديخ لددد يما  بدددن لدددحما  لالشددديخ محدددد بدددن ى دددي بدددن ىثيدددت  ،ىبددددال طيف بدددن ىبددددال محن

جتديدددد لملددد ةع لجأددداد ى ددديم   ناددد و اإللددد ةع ل،ى ة ددده ل  نايدددة باحلدددديوى  دددن هلدددم ،لمددددهم
ل،ى ة  ال مة الث حيد لمنأج الا ف الااحل لنش  العمل بانة لالدى و الق يدة ،ىل ذلد  ل،حيدا  
ى  ع الانة لباوبة الشد ك لالبددا لالفاداد   األو   دا الدا  لده أىمدت اآل داو لأبعددها   حيداو 

                           
 (.61-1/66)فأ حم الفأاوحم لاأل با  لمعةم املعاجم لاملشيخا  لاملْا ْا ة    (1)
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 .املا م 
هدجلد  ى مدا    الشد ق لالغد ب مثدل الع ةمدة ندذي  حاد  لصدديت حادن  دا  لجد ى جمد ى 

 .لبمد بشد الاأا اين
لالع دديم  بددادي بمددد  ددن احلددت لىبدددال محن املبدداوك فدد وي ل نددا  اهلل األمدد  لددرتى هددجلد  مددن 

 .القاوو اهلندية
مددد بدددن لشددديخ با لجدد ى جمدد ى جمددد اهم   نادد و الادددنة ل،ى ةهنددا لالدددذب ىنأددا لنشددد  ى  مأددا

لالشيخ حافظ احلكمي، لالشديخ  الاعديالق ىالي، لالشيخ ىبدال محن  اهلل،ب اهيم لالشيخ ىبد
لالشدددديخ محدددد د  ،لالشدددديخ بمددددد بددددن ىثيمدددد  ،املع مدددديبددددن بدددداز، لالشدددديخ ىبدددددال محن  والعويىبددددد
 .لهجلد  من ب ةد احل م  ،يالث جي  

 .علالشيخ بمد ناص  الدين األلباين لهبةال البيطاو من الشا
لالشيخ أمحد بمد شاال  لالشيخ بمد ىبد ال زاق محدوو لالشديخ بمدد حامدد الفقدي لالشديخ 

 .أب  الام  لهجلد  من أهل ما 
لالشدديخ بمددد ا اندددل ي لالشدديخ بمددد ،مساىيددل الادد في لالشدديخ بددديع الدددين الاددندي لهددم 

 .من باالاثا 
 .  اليمن يلالشيخ مقبل بن هادي ال ادى

 ددذي  لجدد   ألهددل البدددا ل اهثمدداع باأللددانيد لاأل بددا  لاإلجددازا  ل نقددد لل كددل أل املع ددم 
   املعاهدددد لالك يدددا  لاملدددداوحم لا امعدددا  ،نشدددا  لجأددداد ى ددديم   ،ىددد ة  الادددنة لمدددن   ددداوهم

 .ا وي و ل  اهلند لباالاثا  لبنة ةدي  لذل  من  قيت لىد اهلل حبفظ هذا الدين
لالناددد  هلل للكثابددده لل لددد له    دمدددة الادددنة ا ا أددداد أم مجيعدددا  ى دددر هدددذثيدددب  ينادددأا اهلل أ
بمددد لى ددر  لدده لصددحبه أم لصدد ر اهلل ى ددر نبينددا  يدده للدد  م لأل مددة املادد م  لىددامثصدد  ر اهلل ى

 .لل م


