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  الملخص

دثين،       د المح بط عن ألة الض يح مس ى توض ة إل ذه الدراس دف ه اني    ته ذا المع مل ه ويش
اب،        در والكت ي الص ه ف ه وأنواع ف وأهميت ي التعري ودة ف ائل    المقص مل الوس ا تش آم
د    واألساليب التي اتبعها المحدثون لتثبيت وقياس الحفظ والضبط فيهما، وفي هذا الصدد فق

ى درجات ضبطهم                رتبوا الرواة حسب دقة رواياتهم ونعتوهم ورواياتهم بأوصاف تدل عل
ويتبين في هذا أن الضبط عملية متسلسلة يقصد بها تتبع الراوي من حين سماعه  وحفظهم،

  .وبناء عليه يمكن الحكم على الراوي والرواية  ديث حتى لحظة روايته،للح
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  المقدمة
ى حفظ        الحمد هللا الذي حفظ لنا هذا الدين، ة عل ذي حث األم د ال والصالة والسالم على سيدنا محم

م من    وعلى آله وصحبه خير من وعى وروى، الحديث ووعيه وحسن أدائه، ومن سار على نهجه
  .ين إلى يوم الدين وبعد الحفاظ الضابط

ا      فإن هذه األمة تميزت باإلسناد من دون األمم، ار ورده ول األخب فوضعت القواعد والضوابط لقب
ولما آان الضبط شرطًا من   ؛ من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة،

زاء    وال يخلو ذآره في آتاب من آتب علوم الحديث وأصول ا هذه الشروط، ه باختصار أو اجت لفق
ة،        في آثير من األحيان، ة بالرواي ة األم ى شكل يظهر مدى عناي  أردت أن أجمع هذه المسألة عل

فبدأت بتعريف الضبط في اللغة  ومنهج يقصد منه الوصول إلى نتائج، وأنها حقيقة علمية متكاملة،
ه، ثم بي والمعاني التي أرادها العلماء من هذا المصطلح، واالصطالح،  ان أهميته وداللة السنة علي

ين             ثم أنواعه من صدر وآتاب، رواة ب اس ضبط ال اء في قي ائل العلم م وس ا، ث ة بهم ة العناي وآيفي
ذا آخر مطاف            واع للحديث، وه رواة وأن وقت وآخر، ثم ما يترتب على هذا القياس من صفات لل

  .هذه المسألة 
ن اهللا بت فم إن أص ك، ف ي ذل ت ف د وفق ون ق ًا أن أآ ي راجي ن نفس أت فم ه، وإن أخط  وتوفيق

  . وتقصيري

  المبحث األول
  الضبط في اللغة واالصطالح

  :الضبط في اللغة : أوًال 
  : ولهذا اللفظ عدة معاٍن في اللغة منها  الضبط ؛ ضبط عليه وضبطه يضبط ضبطًا وُضباطة،

  )١.(الحزم ولزوم الشيء مع عدم مفارقته في آل شيء -١  
  ) ٢.(وقوي على العمل  جمل ضابط، قوي شديد،: القوة والشدة -٢  
 واألضبط األسد، أي آان أعسر أيسر، فقد آان عمر رضي اهللا عنه أضبط، العمل بكلتا يديه،-٣  

  )٣.(ألّنه يعمل بيساره آما يعمل بيمينه 
  )٤.(أخذه على حبس وقهر  َتَضبََّطه، الحبس والقهر،-٤  
بع،-٥   يئاً   الش ت ش أن؛ نال بَّطت الض أل، تَض ن الك بعت     م أن ش بَّطت الض رب تض ول الع وتق

  ).٥(اإلبل
  )٦.(وبلد مضبوط أي معموم بالمطر  َضَبَطت األرض إذا ُمطرت، العموم بالمطر،-٦  
  )٧.(آثير الحفظ لها  رجل ضابط لألمور، الحفظ،-٧  
  )٨.(سجل يدون فيه ما يقع في جلسة رسمية  المضبطة، السِّجل،-٨  
  )٩.(أصلح خلله أو صحَّحه وشكله  ط الكتاب ونحوه،ضب إصالح الخلل،-٩  

  :الضبط في االصطالح : ثانيًا 
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ه،    : (قال الشافعي في معرض آالمه على شروط قبول الحديث ا يحدث ب اقًال لم ًا   أن يكون ع عالم
ال يحدث   وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه آما سمع، بما يحيل من معاني الحديث من اللفظ،

ل الحالل     ى،به على المعن ه يحي ألنه إذا حدث به على المعنى وهو عالم بما يحيل معناه لم يدِر لعل
 وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظًا إن حّدث من حفظه،  إلى الحرام،

  )١٠).(إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ضابطًا لكتابه إن حدث من آتابه،
ه    حافظًا إن حدث من حفظه،  الحافظ من آان متيقظًا غير مغفل،: (صالحوقال ابن ال ضابطًا لكتاب

ه،   ل من              إن حدث من آتاب ا يحي ًا بم ك أن يكون عالم ه مع ذل المعنى اشترط في ان يحدث ب وإن آ
  )   ١١).(معاني

اني ال الجرج ل   : (وق التي التحم ي ح اٍك ف اٍه، وال ش ل، وال س ر مغف ًا غي راوي متيقظ ون ال  أن يك
  )١٢).(واألداء

ا      يجب قبول َنَذارة العدل النافر للتفقه في الدين،: (وقال ابن حزم  ًا لم دًال حافظ راوي ع فإذا آان ال
ه        أو ضابطًا له بكتابه وجب قبول َنَذارته، تفقه فيه، ر ضابط لكتاب ة غي ط والغفل ر الغل فإن آان آثي

دِر      أمرنا بقبول نذارته،وإذا لم يتفقه فليس ممن فلم يتفقه فيما نفر للتفقه فيه، م ن ه فل وَمن جِهلنا حال
ل هو أم حافظ أو ضابط،     أفاسق هو أم عدل،  ى         وأغاف ره حت ول خب ا التوقف عن قب ففرض علين

ه أو   فيلزمنا حينئٍذ قبول نذارته، يصبح عندنا فقهه وعدالته وضبطه أو حفظه، أو ثبت عندنا ِجرحت
  ) ١٣).(قلة حفظه وضبطه فيلزمنا اطراح خبره
  :يمكن أن نستخلص المعاني المقصودة في الضبط وهي مما سبق من أقوال في تحديد الضبط،

وهذا ما سأوضحه في المبحث الثالث  ويكون حفظًا بالكتاب، أن الضبط يكون حفظًا  بالصدر،-١  
  .إن شاء اهللا تعالى 

أي  الضابط، : (خاويقال الس  أن يكون الراوي متيقظًا عند تحمله للحديث غير مغفل وال ساٍه،-٢  
ل وهو ال         فال يكون مغفًال غير يقظ، حازم الفؤاد، ه الخل ذي تطرق إلي ه ال لئال يروي عن آتاب

  )١٤).(أو من حفظه المختل فيخطىء يشعر،
ال السيوطي  ل، : (وق ر مغف ًا غي ًا إن حدث من حفظه،   أن يكون متيقظ ه من  حافظ ضابطًا لكتاب

ه    ويشت التبديل أو التغيير إن حدث منه، ى إن حدث من ل المعن ) رط مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحي
و بكر      : (قال الحسن بن إدريس ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ،)١٥( ا وأب ن وهب أن رأيت عبد اهللا ب

ة،            ن عيين ى اب رأ عل نًا وصاحبه يق ًا حس ام نوم اه ين ديني رأين ن الم ن   وأظنه ذآر ابن معين واب واب
ال    :  أنت تقرأ  وصاحبك نائم ؟ قال:فقلت لصاحبه : قال وهب نائم، ة، ق ن عيين ا  : فضحك اب فترآن

ذا،   ا ه ه   ابن وهب إلى يومن ال    : فقلت ل وه ؟ ق ذا السبب ترآتم م، : أل ذا؟ وهو       نع ر من ه د أآث وتري
  ) ١٦).(عندي ال شيء

ظ،    -٣   ى الحف ه عل ي تعين ه في صدره        أن يتمتع الراوي بقوة الذاآرة الت د في ثبات ذل الجه وأن يب
ه  ديل،   وآتاب ر والتب ه دون أن            من التغيي ى وقت أدائ ه إل ه من وقت تحمل تديم حفظه ل وأن يس

ا يحق سماعه،    : الضبط: (قال الكفوي يتطرق لذلك خلل، ذي      سماع الكالم آم اه ال م معن م فه ث
ى        ُأريد له، ال الوقوف عل ه، وآم ى حين أدائ ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذاآرته إل

  )١٧ (.)معانيه الشرعية
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ام الشرعية،   فهم معنى الحديث،-٤   د بعضهم         ومعرفة األحك ى عن ذا المعن ى ه ز عل ونجد الترآي
ول        دون اآلخر، ووي حيث يق ك والن ى ذل ن حزم عل ى    : (فقد رآز اب وال ينبغي أن يقتصر عل

ه،   ه وفهم ه         سماعه وآتبه دون معرفت ه وإعراب ه ولغت ه ومعاني فليتعرف صحته وضعفه وفقه
  ) ١٨.) (معتنيًا بإتقان مشكلها حفظًا وآتابًة محققًا آل ذلك،وأسماء رجاله 

ه،   سماع الكالم آما يحق سماعه،: الضبط : (وقال البزدوي  د ب م حفظه    ثم فهمه بمعناه الذي ُأري ث
ثم الثبات عليه بمحافظة حدوده ومراقبته بمذاآرته على إساءة الظن بنفسه حين    ببذل المجهود له،

اه، : وهو نوعان  أدائه، اني  ضبط المتن بصيغته ومعن اه       : والث ة ضبط معن ذه الجمل ى ه أن يضم إل
ه   والمطلق من الضبط يتناول الكامل، فقهًا وشرعًا وهذا أآملها، ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلت

ولهذا قصرت رواية من لم يعرف   خلقًة أو مسامحة ومجازفة حجة، لعدم القسم األول من الضبط،
اقص      :قال أبو زهرة معلقًا على ذلك   ) ١٩.)(ترجيحبالفقه في باب ال    ى ن ه قسم الضبط إل ويالحظ أن

وي،  ى اللغ م المعن تمر وفه ظ المس و الحف اقص ه ل ؛ فالن ي،  وآام ى الفقه م المعن و فه ل ه والكام
رجيح،   واألول شرط لقبول الرواية، ه         والثاني شرط للت ر الفقي ه مع غي ة الفقي إذا تعارضت رواي ف

  )٢٠.) (فقيه وُأخذ برواية الفقيهُردت رواية غير ال
اء،   -٥   ين العلم ة ب راوي أن     رواية الحديث بحروفه وآما سمعه، وهذه مسألة خالفي فهل يجوز لل

ا   يروي الحديث بمعناه، أم ال بد من التحديث به على اللفظ الذي سمعه؟ وهذا ما سنوضحه فيم
  .بعد إن شاء اهللا تعالى 

ه،  ،أن ال يكون شاآًا عند األداء-٦   دادي    بل يكون متثبتًا من روايت ال الخطيب البغ ويجب أن  : (ق
د األداء،  اب في حفظه،      يتثبت في الرواية عن ا ال يرت روي م ا عارضه الشك      وي ويتوقف عم

  )٢١.)(فيه
ذاآرة                    ع ب ه أن يتمت راوي الضابط لحديث اء اشترطوا في ال ويمكن أن نستخلص من هذا ؛ أن العلم

ذي       وأن ال يكون مغفًال، قوية، ى وقت األداء ال وال يكون ساهيًا عند التحمل، وأن يستمر حفظه إل
ه،    ده في روايت ا           يجب أن ال يشك عن ه الحديث، وهم م فق ظ، وفه ى اللف ه عل ذا روايت وأن يرافق ه

  .ويكون في الكتاب  وأن الضبط يكون في الصدر، مسألتان خالفيتان بين العلماء،

  المبحث الثاني
   السنةأهمية الضبط وأدلته من

  :تكمن أهمية الضبط عند المحدثين من أمور عدة 
  .أن السنة النبوية دلت عليه بل وحثت العاملين على نقل الرواية وضبطها : أوًال

نضر اهللا امرءًا سمع   : (فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال             -١ 
ه،      غير فقيه،فرب حامل فقه  مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، ه من ى من هو أفق  ورب حامل فقه إل

لم ؛ إخالص العمل هللا،      يهن قلب مس لمين،   ثالث ال يغل عل إن     والنصيحة للمس اعتهم ف زوم جم ول
 فالحديث يحث األمة على سماع الحديث وحفظه ووعيه وأدائه،) ٢٢) (دعوتهم تحيط من ورائهم

الوعي       السماع والحفظ والوعي واألداء،: وهذه درجات أربع  وعي، ف ين الحفظ وال رق ب وهناك ف
ًا، : (يشتمل مع الحفظ الفهم، قال ابن األثير ه،    وعيت الحديث أعيه وعي ه وفهمت ا واٍع إذا حفظت  فأن

م،      الن؛ أي أحفظ وأفه ال  وفالن أوعى من ف ة    : ق ي ُأمام ه حديث أب ًا وعى    : "ومن ال يعذب اهللا قلب
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ا       ) ٢٣"(القرآن   ًال فأم ه وعم ًا ب ه إيمان ه        أي عقل ر واٍع ل ه غي ) من حفظ ألفاظه وضيع حدوده فإن
اني الحديث،   ) ٢٤( ه مع ه ينبغي أن      وهذا دليل لمن اشترط في الضبط فق فالمحدث الضابط لحديث

ة أيضًا،       يفهم معانيه وفقهه، ه اشتراط الدال ى األداء،    وهذا يحمل في طّيات وأن  ويحث الحديث عل
ه حين   وقد اشترط النبي ص: (قال مسلم يؤدي آما سمع، لى اهللا عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغ

ا سمعه،     دعا له أن يعيه ويحفظه،  ه آم م يؤدي يقن،      ث ُر المت التوهم غي ذلك ب المؤدي ل ؤٍد خالف    ف م
ه،      شرط النبي صلى اهللا عليه وسلم، ة دعوت ا يرجى من إجاب م  وغير داخل في جزيل م ). واهللا أعل

)٢٥(  
إذا أتيت مضجعك  : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     عن البراء بن عازب رضي اهللا عنه        -٢  

ن،   فتوضأ وضوءك للصالة، ل   ثم اضطجع على شقك األيم م ق ك،    : ث م أسلمت وجهي إلي  الله
ك،    ك،    وفوضت أمري إلي ك،    وألجأت ظهري إلي ة إلي ة ورهب ك إال     رغب ا من أ وال منج ال ملج

ك،  ذي أرسلت،          إلي ك ال ذي أنزلت وبنبي م آمنت بكتابك ال ى       الله ك فأنت عل إن متَّ من ليلت ف
ا بلغت   فرّددتها على النبي صلى اهللا عليه وسلم،: قال  واجعلهن آخر ما تتكلم به، الفطرة، : فلم

ذا الصحابي   ) ٢٦) (ونبيك الذي أرسلت  ال،: قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك، فه
ّدل آلم            ه ب لم مسموعه من ه وس ي صلى اهللا علي ى النب دما عرض عل ان أخرى،  عن ال  ة مك : ق

  .ورسولك مكان ونبيك فرده النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى اللفظ الذي خرج منه 
مثل ما بعثني اهللا به من : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال   عن أبي موسى رضي اهللا عنه،-٣  

م،   ر أصاب أرضًا،      الهدى والعل ل الغيث الكثي اء فأنبتت       آمث ة قبلت الم ا نقي ان منه  الكأل  فك
 وآانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، والعشب الكثير،

ًأل،  ه في       وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماًء وال تنبت آ ل من فق ذلك مث ف
م،    م وعّل ه فعل ل ه          دين اهللا ونفعه ما بعثني اهللا ب م يقب ًا ول ذلك رأس ع ب م يرف ل من ل دى اهللا ومث

فقد جمع الرسول صلى اهللا عليه وسلم في هذا الحديث      : (قال ابن حزم  ) ٢٧) (الذي ُأرسلت به  
ا         مراتب أهل العلم دون أن يشذ منها شيء، ه الضابط لم ل الفقي ة هي مث ة النقي فاألرض الطيب

ى ن   المفهم للمعاني التي يقتضيها لفظ النص، روى، ص المتنبه على رد ما اختلف فيه الناس إل
ي يستسقي      حكم القرآن وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما األجادب الممسكة للماء الت

ه        منها الناس، ى أّدت اب وأمسكته حت فهي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت أو ضبطته بالكت
ة،  إلى غيرها دون تغيير، ا     ولم يكن لها تنبه إلى معاني األلفاظ المروي ة رد م ة بكيفي وال معرف

لكن نفع اهللا تعالى بهم في التبليغ فبلغوه إلى من هو  اختلف الناس فيه إلى نص القرآن والسنن،
ذلك،   م ب ول         أفه ذا إذ يق لم به ه وس ذر رسول اهللا صلى اهللا علي د أن غ أوعى من     :" فق فرب ُمبّل

ه   :" وآما روي عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ،"سامع يس بفقي ه ل م    ،"فرب حامل فق فمن ل
ل هو    وال مثل األجادب الممسكة للماء، فظ ما سمع وال ضبطه فليس مثل األرض الطيبة،يح ب

ذور،   اء،         محروم مع ي ال تنبت الكأل وال تمسك الم ان الت ـزلة القيع ذا    أو مسخوط بمن وفي ه
  ) ٢٨).(آفاية بيان

ًا،  إذن فهم ثالث مراتب، سمعت وحفظت   وُأخرى   من لم ينتفع بسماعه ال حفظًا وال تبليغًا وال فقه
  .والثالثة هي التي سمعت وحفظت وفقهت، والثانية والثالثة هم أهل الضبط من دون فقه،

ة، ينبغي أن تصل       : ثانيًا اٍت رباني وتكمن أهمية الضبط أن الرواية تحمل أحكامًا شرعيًة، وتوجيه
ه،    لألمة آما وضعها الشارع، وب من ده المطل ا  ومن   وأن عدم الضبط ربما يخرج النص عن ح هن
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ى،  ذا واضحًا     فقد شدد بعض العلماء على ضرورة أن تكون الرواية بالحروف دون المعن ان ه وآ
ان إذا  ) ٢٩(وممن شدد في ذلك ابن سيرين  من خالل البيان السابق لمعنى الضبط عند العلماء، فك

دها بشر    ا قي  وط،حدث لم يقدم ولم يؤخر، ومن أجاز الرواية بالمعنى لم يجزها على إطالقها وإنم
ل،     : (قال الغزالي ر المحتم ين المحتمل وغي رق ب ر،   يجوز إن ف ام واألعم،   والظاهر واألظه  والع

اللفظ،  آالتشهد   ألنه ال تعبد باللفظ وإنما المقصود فهم المعنى، وإيصاله للخلق فيما ال تعبد فيه إال ب
ر  ك،     ) ٣٠)(والتكبي ا ورد عن الصحابة في ذل ه       ومم ن األسقع أن ة ب ا روي عن واثل ال  م إذا : ( ق

آان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون     : (وقال ابن عون  ) ٣١)(حدثناآم بالحديث على معناه فحسبكم    
ى            دون الحديث عل بالحديث على المعاني، وآان القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة يعي

  ) ٣٢)(حروفه
ـبلَّة، وذلك الجتماع الفصا وقصر بعضهم الرواية بالمعنى على الصحابة فقط،  حة والبالغة بهم ِج
تيفاء     ومشاهدة أقوال النبي صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله، ة واس ى جمل فأفادتهم المشاهدة تعقل المعن

  :إنَّ من أجاز الرواية بالمعنى قد وضع لذلك شروطًا وهي: ويمكن أن نقول) ٣٢.(المقصود آله
  .أن ال يكون اللفظ مما يتعبد به-١  
  . باللغة وما تحيله األلفاظ من معاٍنأن يكون عالمًا-٢  
  .وال يفتح هذا الباب للجهلة وقليلي العلم أن يكون من أهل العلم المشتغلين بالرواية،-٣  

ال                      ة من الكتب والمصنفات، وق ر الرواي ا يجري في غي ال : (وبين السيوطي بأن هذا الخالف إنم
ان بمعن  ظ آخر وإن آ ه بلف ن مصنف وإبدال ر شيء م ًا،يجوز تغيي المعنى  اه قطع ة ب ألن الرواي

ن حرج،  اظ م ي ضبط األلف يهم ف ان عل ا آ ن رخص لم ا م ا  رخص فيه ود فيم ر موج ك غي وذل
  )٣٤).(اشتملت عليه الكتب

ة        إن الضبط شرط قبول الرواية،: ثالثًا    ه شرطان؛ العدال وافر في ى يت راوي حت فال تقبل رواية ال
م،  ومن هنا آان  والضبط، وال يكتفى بأحدهما، ذا العل رواة      اهتمام العلماء به ثهم عن أحوال ال وبح

لم،       من حيث الضبط، ة أصل في المس دًال ألن العدال راوي ع ا    فإن من السهل أن يكون ال لكن ربم
اد   يكون مع ذلك مغفًال أو ساهيًا أو ال يحفظ، ن الزن ا       : (قال اب أمون م م م ة آله ة مئ أدرآت بالمدين

ال ل  يؤخذ عنهم شيء من الحديث، ه   يق ًا      ) ٣٥)(يسوا من أهل ة حفظ ام بالرواي دهم اهتم يس عن أي ل
ك ؛ ال يؤخذ        : (قال اإلمام مالك وفهمًا وصيانًة، ة ويؤخذ ممن سوى ذل ال يؤخذ الحديث عن أربع

واه،         ى ه اس إل دعو الن ان من أروى        من رجل صاحب هوى ي ن بالسفه وإن آ فيه معل وال من س
ى رسول اهللا صلى     وال من رجل يكذب في أحاديث الناس و الناس، إن آنت ال تتهمه أن يكذب عل

ى   ) ٣٦)(وال عن رجل له فضل وصالح وعبادة وال يعرف ما يحدث به اهللا عليه وسلم، ال يحي وق
ا    ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة،: (بن سعيد م م ينبغي أن يكون ثبت األخذ، ويفه
اء بأنفسهم أوًال،   ومن هنا آ ) ٣٧)(وُيبصر الرجال ويتعهد ذلك ُيقال له، ام العلم التفتيش   ان اهتم وب

ق بحفظه،      ومن يضبط في آتابه، عن غيرهم ومن يضبط في صدره، ي آل فري ذا   وآيف يعتن وه
 .ما سأتناوله في المبحث التالي إن شاء اهللا

  المبحث الثالث
  أنواع الضبط
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  .الضبط نوعان ؛ ضبط صدر وضبط آتاب 
ا س : ضبط صدر  : األول ظ م و أن يحف اء  وه ى ش اره مت ن استحض تمكن م ث ي ) ٣٨.(معه بحي

ى عدم حفظه،         رجح عل ا سمعه ي ه أرجح من سهوه، فال        والمقصود أن يكون حفظه لم ره ل وذآ
وجاء في الحديث عن النبي صلى اهللا  يضر طروء النسيان والسهو والوهم أحيانًا فهو أمر طبيعي،

غ   ) ٣٩)(سيت فذآرونيفإذا ن إنما أنا بشر مثلكم أنسى آما تنسون،(عليه وسلم  ر التبلي وهذا في غي
ك،  ي ذل ه معصوم ف لم من    فإن ه وس ي صلى اهللا علي ه للنب ـرة رضي اهللا عن و هري د اشتكى أب وق

 ابسط رداءك فبسطته،:(قال إني أسمع منك حديثًا آثيرًا وأنساه، يا رسول اهللا،: قلت: النسيان ؛ قال
ولكن إذا آثر نسيان الراوي ) ٤٠).(شيئًا بعدهضمه فضممته فما نسيت : ثم قال فغرف بيديه،: قال

م في    ولذا فإن المحدثين آانوا يتعاهدون حفظهم حتى ال يطرأ عليه نسيان أو وهم، ضره ذلك، وله
  :ذلك طرق متعددة منها

م عن الشيوخ،     : المذاآرة-١ ذاآروا حفظه ر ويت ه     بأن يجلس اثنان أو أآث ي رضي اهللا عن ال عل : ق
درس  فإنك تذاآروا الحديث،( وا ين و سعيد الخدري    ) ٤١)(م إال تفعل ال أب ذاآروا الحديث،  : (وق  ت

يج الحديث ذاآرة الحديث ته إن م ال عطاء) ٤٢)(ف إذا : (وق د اهللا ف ن عب ابر ب د ج ا نكون عن آن
ا للحديث    خرجنا من عنده تذاآرنا حديثه، د     ،)٤٣)(فكان أبو الزبير من أحفظن ام أحم ان اإلم وآ
  )٤٤.(آل ليلةوأبو زرعة يتذاآران الحديث 

رة ليستظهر حفظه       بأن يجلس وحده ويراجع أصوله،: آثرة التكرار-٢ د م رة بع ويكرر القراءة م
ام،       : (قال أبو هريرة وُيثبته في الذاآرة، ة أجزاء، فثلث أن ل ثالث ي ألجّزيء اللي وم،   إن  وثلث أق

يم    ) ٤٥) (وثلث أتذآر أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         و نع  ينبغي أن يؤخذ      ال: (وقال أب
ه،   ه،   الحديث إال عن حافظ ل ين علي ى        عارف بالرجال،   أم ره حت ته وتكري م يأخذ نفسه بدراس ث

  )٤٦).(يستقر له حفظه
وهذا غير العرض العتماد الرواية بعد السماع، وإنما إذا سمع   العرض على الشيوخ واألقران،-٣

معهم الستظهار حفظه وزيادة    الراوي الحديث فإنه يعرضه على من يحفظونه ويكرره على مسا         
راهيم صيرفي الحديث،    : (قال األعمش  ضبطه  للحديث، ان إب فكنت إذا سمعت الحديث من      آ

  )٤٧).(بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه
رة التحديث-٤ اء: آث ن رج ماعيل ب ال إس دثهم: (ق ع الصبيان فنح ا نجم ال األعمش) ٤٨)(آن : وق

بيان الكت   ( ع ص اء يجم ن رج ماعيل ب ان إس ذلك آ تحفظ ب دثهم ي ك  ) ٤٩)(اب يح ن ذل د م فيقص
  .استظهار حفظه وتثبيته في صدره

فقد خرج أبو أيوب األنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر وهو     : الرحلة للتثبت من الحديث     -٥
لمة                     ـزل َمس ى من دم أت ا ق بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم

ه،  فعجل، فُأخبر به، ي أمير مصر،بن ُمخلَّد األنصار ال  فخرج إليه فعانق و      : وق ا أب ا جاء بك ي م
ر                  : أيوب ؟ قال     ري وغي حديث سمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غي

ة،             عقبة، ـزل عقب ى من ه عل ال فبعث من يدّل ـزله، ق ى من دّلني عل ه،     فابعث من ي ة ب ُأخبر عقب ف
ال  : وقال  قه،فخرج إليه فعان فعجل، ـه من رسول اهللا     : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فق حديث سمعت

سمعت رسول  نعم،: قال صلى اهللا عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن،
ة  : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول     وم القيام )  ٥٠)(من ستر مؤمنًا في الدنيا على خربٍة ستره اهللا ي
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لم            : ( قال وعن أبي العالية   ه وس آنا نسمع الحديث بالبصرة عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا عي
واههم           ة من أجل أن يتثبت           ) ٥١)(فلم نرَض حتى رآبنا إلى المدينة فسمعناها من أف ذه الرحل فه

  .ويتأآد من ضبطه من الحديث بعد أن سمعه،
ؤدي      : ضبط الكتاب : الثاني ى أن ي ه وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إل وضابط  ) ٥٢. ( من

ا،من حين                    ر م ه تغيي آتابه هو الذي يحافظ عليه ويصونه من التحريف والتبديل من أن يتطرق إلي
  :وبين العلماء بأن ضبط الكتاب يكون من جهتين) ٥٣.(سماعه إلى حين أدائه

ة     : األولى   د الكتاب ه          : الضبط عن ى تكون آتابت ه الكاتب حت ة يجب أن يراعي اك أسلوب للكتاب فهن
  :منها معتبرة،
  . أن يكون الكتاب مأخوذًا من أصل صحيح-١
ام   -٢  أن يعرض الكتاب على الشيخ بعد النسخ أو اإلمالء حتى ال يقع فيه َسْقط أو َوَهم، قال هش

ك ؟ قلت   : قال نعم،: آتبت ؟ فأقول: (بن عروة عن أبيه أنه آان يقول ال  ال،: عرضت آتاب م  :ق ل
َدر ) ٥٤) (تكتب يئًا،        لزمت ش  : وقال ُغن ره ش م أآتب من أحد غي نًة ل وآنت إذا   عبة عشرين س

  )٥٥).(آتبت عنه عرضت عليه
ى أراد،      أن ال يكتب بخط دقيق حيث ال حاجة لذلك،-٣ اء مت ط أو عن ه دون غل  ليستطيع قراءت

ال تفعل، أحوج ما تكون إليه  : (قال أحمد بن حنبل ألخيه حنبل بن إسحاق ورآه يكتب بخط دقيق           
  . إذا آبرت وضعف بصركأي) ٥٦)(يخونك

ية      ليؤديه آما سمعه،  االعتناء بالنقط والشكل،-٤ ردًا في حاش وأحيانًا برسم الحرف المشكل مف
زه،   الكتاب، وضبط الحرف المهمل من دون نقط بوضع نقط تحته، أو حرف مفرد صغير لتميي

ا   ألنه ال تضبط األشيا أما النقط فال بد منه،: (قال أصحابنا: قال ابن خّالد ه، وإنم ء المشكلة إال ب
  )٥٧).(ُيَشّكل ما ُيْشِكل، وال حاجة للشكل مع عدم اإلشكال

ا بخالف             -٥ زين به ة المتمي ة لقل ل الغريب  ضبط األسماء أيضًا، وخاصة األعجمية منها، والقبائ
  )٥٨.(األعراب

ديثين،  -٦ دآتور األعظمي     وضع دائرة بين آل ح ال ال ر     : (ق ائع رسم دائ ان األسلوب الش ة وآ
دًال من استعمال النقطة،      ده في        صغيرة للفصل بين حديث وآخر ب دوائر نج وع من ال ذا الن وه
  )٥٩).(آتابات ترجع إلى بداية القرن الثاني أو نهاية القرن األول

ك في                       -٧ ين ذل ه أن يب اس، وإن يفعل فعلي ا الن اب ال يعرفه وزًا في آت  أن ال يصطلح لنفسه رم
  )٦٠.(ده منهاأول الكتاب أو آخره ما هو مرا

 وإن أراد أن يلحق ساقطًا في الحواشي فعليه أن يضع خطًا من موضع سقوطه في السطر                  -٨
ق   ة اللح ي نهاي ب ف ق، وليكت ة اللح ى جه يرة إل ة يس طرين عطف ين الس ًا ب اعدًا معطوف ص

  )٦١).(صح(
ه فكأن             رأ من ى شاء وق ه يسمعه  وهذا آله حماية للكتاب، وضبطه ضبطًا تامًا حتى إذا رجع إليه مت

  .من فم شيخه
ان حفظه      : الثانية ر، سواء من الظواهر                     : من حيث مك ه تغيي ان ال يحصل ل فيجب حفظه في مك

  .أو شدة الحرارة، أو األرضه، أو الطارئة آعبث األطفال وغيرهم الطبيعية أي الرطوبة،
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ان ؛بعض   ه اتجاه ًا ؟ في اب مع ظ الكت ظ الصدر وحف ين حف ع ب راوي أن يجم ي ال ترط ف  وهل يش
أيؤخذ الحديث ممن ال   سئل اإلمام مالك، منهم اإلمام مالك وأبو حنيفة، العلماء اشترط هذا الشرط،
ل    ال،: يحفظ وهو ثقة صحيح ؟ قال يم  ) ٦٢.(أخاف أن يزاد آتبه في اللي ال هش من ال يحفظ   : (وق

  )٦٣).(يجيء أحدهما بكتاب آأنه سجل مكاتب الحديث فليس هو من أصحاب الحديث،
اب،  : زرعة في يونس بن يزيد األيليقال أبو  ده         آان صاحب آت م يكن عن إذا حدث من حفظه ل ف
ه           : وقال ابن مهدي بشيء، ي أن ه أخبرن ارك، فإن ن المب د، إال عن اب ن يزي ونس ب لم أآتب حديث ي

  )٦٤.(آتبها من آتابه
من اقتصر    فأما  : (، قال الحميدي  )٦٥(أما ما عليه جمهور العلماء، فهو عدم اشتراط الجمع بينهما         

على ما في آتابه فحدث به ولم يزد ولم ينقص منه ما يغير معناه، ويرجع عما خولف فيه، بوقوف    
ك ضارًا في                           ره فال يكون ذل م يغي ناد ول ه من اإلس منه عن الحديث، أو عن االسم الذي خولف في

ة و          ى آتاب ره إذا اقتصر عل ا رزق غي ة بالحديث م ل   حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرف م يقب ل
ولذا فقد أجازها بشروط إذا آان ضابطًا لكتابه، وإذا أخطأ وُبيِّن له الخطأ رجع عن          ) ٦٦) (التلقين

وإن  الحفظ لم ُيعده أحد من أئمة الحديث شرطًا للصحيح،  : (قال ابن حجر. خطأه، وال يقبل التلقين
اء        ال ) ٦٧)(آان ُحكي عن بعض المتقدمين من الفقه د عل    : (وق ا في     إنَّ من اعتم ى م ه عل ى روايت

اب،   ه ال ُيع ابعين،           آتاب ار الت د الصحابة وآب ر رواة الصحيح من بع ل هو وصف أآث ألن رواة  ب
ديثهم،         ى حفظ ح دون عل انوا يعتم ى قسمين، قسم آ ا يسمعون       الصحيح عل ون م انوا يكتب وقسم آ

 أقل من أهل  ويحافظون عليه وال يخرجونه من أيديهم ويحدثون منه،وآان الوهم الغلط في حديثهم    
ره             إال من تساهل منهم، القسم األول، ى غي ده إل ه من ي ة، أو أخرج آتاب ر آتاب آمن حدث من غي

نهم                ك م ه ذل ع ل ن حجر حفظ       ) ٦٨) (فزاد فيه وأنقص وخفي عليه، فتكلم األئمة فيمن وق رجح اب ف
ن حنب         الكتاب إذا آان ضابطًا له، د ب ال أحم ه، وق ره فعبث في ى غي دثنا  : (لولم يخرج من يده إل ح

م،    وم من حفظه بهم،    ق وم من آت ن       وق بهم أتق دثونا من آت ذين ح ان ال ة في    ) ٦٩) (فك ذه العناي وه
د من قياسه        الضبط سواء في الصدر أو الكتاب من المحدثين آانت تحت سمع وبصر النقاد، وال ب

  .بين فترة وأخرى، ولذا اتبع النقاد أساليب لذلك أبحثها في المبحث القادم إن شاء اهللا

  المبحث الرابع
  وسائل معرفة ضبط الراوي

  :لمعرفة ضبط الراوي اتبع العلماء أساليب متعددة

  :وهو على نوعين مباشر وغير مباشر االختبار،: أوًال
داد،       : االختبار المباشر -  أ دما دخل بغ ام البخاري عن ة     وذلك ما حصل مع اإلم اؤوا بمئ حيث ج

ذا                حديث اجتمعوا على تقليب متونها وأساني      ند ه ند آخر، وس ند لس ذا الس تن ه دها، وصيروا م
ى         المتن لمتن آخر، م عل نهم عشرة، وتواعدوا آله دفعوا لكل م وانتخبوا عشرة من الرجال، ف

ه بحضرتهم،      رة أحاديث ن العش د م ل واح ه آ ي علي م يلق اري ث س البخ ا  الحضور لمجل فلم
يهم من     حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين، اء ومن أهل خراسان     ومن انضم إل الغرب

ه في                  ول ل دًا، والبخاري يق وغيرهم، فقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحدًا واح
د في       ال أعرفه،: آل واحد منها ة، وهو ال يزي وفعل الثاني آذلك، إلى أن استوفى العشرة المئ
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ه ى قول ا عل د منه ل واح ه،: آ ت بعض  ال أعرف ن حضر يلتف اء مم ان العلم ى بعض فك هم إل
ه               : ويقولون م، فإن فهم الرجل، ومن آان منهم غير ذلك قضى عليه بالعجز والتقصير وقلة الفه

اؤهم من     بسبب عدم تمييزه لم يعرف واحدًا من المئة، ولما فهم البخاري من قرينة الحال انته
ى آخر أحاد              : مسألتهم التفت للسائل األول، وقال له      ذا إل ذا وصوابه آ ه،  سألت عن حديث آ يث

ا       وهكذا الباقي، فردها أي المئة إلى حكمها المعتبر قبل القلب، ولم يرتج عليه موضع واحد مم
دًا،         دهم ج م عن الحفظ، وعُظ اس ب ه الن أقر ل وه، ف ذا الشأن،       قلبوه ورّآب ـزلته في ه وا من وعرف

ا،      ز صوابها من خطئه ه لتميي ه في   وأذعنوا له، وال ُيتعجب من حفظ البخاري لها، وتفطن  ألن
  )٧٠.(وإنما يتعجب من حفظه لتواليها آما ُألقيت عليه من مرة واحدة  الحفظ بمكان،

و الزعيزعة آاتب                 : االختبار غير المباشر     -  ب ال أب ا متباعدة، ق ة وربم ات متفرق ك في أوق وذل
م  ن الحك روان ب رة، : ( م و هري ا أب روان دع أله    إنَّ م ل يس رير، وجع ف الس دني خل وأقع
ده،    حتى إذ وجعلت أآتب، اه وأقع د رأس الحول دع وجلست وراء الحجاب فجعل     ا آان عن
ي  : وقال عمارة بن القعقاع) ٧١)(فما زاد وال أنقص، وال قّدم وال أّخر يسأله عن ذلك، قال ل

فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه  إبراهيم حدثني عن أبي زرعة،
لم،   وهذا آله ُيظهر مدى اهت) ٧٢)(حرفًا ه وس  مام العلماء بضبط حديث النبي صلى اهللا علي

ب    ك حس روا ذل ه، أو يغي م علي تمروا بحكمه ى يس ين حت د ح ًا بع بط حين ار الض واختب
  .المستجدات على ضبطه

ن الصالح   : عرض حديثه على الضابطين من أمثاله     : ثانيا ال اب راوي ضابطًا     : (ق ُيعرف آون ال
ان،   بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات ال روفين بالضبط واإلتق ا       مع ة له ه موافق إن ُوجدت روايات ف

ه ضابطًا      من حيث المعنى لمروياتهم أو موافقة لها في األغلب، ٍذ آون ا حينئ والمخالفة نادرة عرفن
ه   وإن وجدناه آثير المخالفة لهم، ثبتًا، ن    ) ٧٣)(عرفنا اختالل ضبطه ولم يحتج بحديث ى ب جاء يحي

ال  : فقال له سمع منه آتب حماد بن سلمة،معين إلى عفان بن مسلم لي م، : ما سمعَتها من أحد؟ ق  نع
ى   إنما هو وهم،: واهللا ال أحدثك، فقال: حدثني سبعة عشر نفسًا عن حّماد بن سلمة، فقال وانحدر إل

ن إسماعيل،     شأنك،: فقال البصرة واسمع من التَُّبوَذآي، ال   فانحدر إلى البصرة، وجاء موسى ب فق
سمعتها على هذا الوجه من سبعة عشر نفسًا وأنت     : سمع هذه الكتب عن أحد ؟ فقال      لم ت : له موسى 

ان يخطئ،  : وما تصنع بهذا ؟ فقال: الثامن عشر، فقال ز خطأه     إن حّماد بن سلمة آ أردت أن ُأمّي ف
اد نفسه، وإذا                         أ من حم من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخط

اد،    يء عنه، وقال واحد منهم بخالفهم،اجتمعوا على ش ه ال من حم ين    علمت أن الخطأ من أمّيز ب ف
ه         لم   ) ٧٤)(ما أخطأه هو نفسه وبين ما أخطئ علي ال مس ديثًا         : ( ق اس ح اظ الن ر من حف إذا روى نف

ناد             ه في اإلس ى روايت تن واحد يجتمعون عل عن مثل الزهري أو غيره من األئمة بإسناد واحد وم
ه               والمتن، ال يخت   لفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعين

ذ أن         ُيعلم حينئ فيخالفهم في اإلسناد أو يقلب المتن فيجعله بخالف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، ف
اً                     ان حافظ رد وإن آ اظ دون الواحد المنف ) ٧٥)(الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحف

ر،         : لك نورد المثال التاليولتوضيح ذ ن عم افع عن اب رّواد عن ن ي ال ن أب ز ب ال  ما رواه العزي : ق
ر،        ( آان الناس ُيخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تم

ب، لت، أو زبي ك   أو س ان تل ر نصف صاع حنطة مك ل عم رت الحنطة جع ر وآث ان عم ا آ فلم
ك،          فقد خالف اب األشياء، د رواه آل من مال ذا الحديث، فق افع في ه ة أصحاب ن  ن أبي الرواد بقي
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ث،    ر، واللي ن عم د ب ذآر أحد من        وعبي م ي ختاني، فل وب السَّ ن موسى، وأي وب ب والضحاك، وأي
ذآروا إال الشعير والتمر     هؤالء في حديثهم السلت وال الزبيب، م ي ه    ) ٧٦)(ول د عرض روايات فعن

ه،    ات أمثال ى رواي ه   عل ؤثر في           وجد أن م ت ة ل إن آانت قليل ات الراوي،ف اس مخالف ذا ُتق الفهم ول  خ
  .وإن آثرت دّلت على أنه ال يضبط حديثه ضبطه،
اتم     : مقارنة الحفظ بالكتاب : ثالثًا ي ح ن أب رحمن ب د ال : فإن توافقا شهد له بالحفظ واإلتقان، قال عب

اس المعروف بالص( ن العب لم والفضل ب ن مس د ب ة محم ي زرع د أب نهم حضر عن ائغ، فجرى بي
و،     : مذاآرة،فذآر محمد بن مسلم حديثًا،فأنكر فضل الصائغ فقال ذا ه يس هك د اهللا ل ا عب ال  يا أب : فق

لم    آيف هو ؟ فذآر رواية أخرى، ن مس د ب ال         : فقال محم َت، ق ا قل أ م ُت والخط ا قل ل الصحيح م ب
 أّينا المخطئ؟ فسكت إيش تقول؟: فقال محمد بن مسلم ألبي زرعة فأبو زرعة الحكم بيننا،: فضل 

ه    فجعل أ بو زرعة يتغافل، مالك سكت؟ تكلم،: فقال محمد بن مسلم أبو زرعة ولم يجب، ألّح علي ف
ال  لم، وق ن مس د ب ى،: محم كوتك معن أخبر،  ال أعرف لس ا المخطئ ف ُت أن و  إن آن ان ه وإن آ

دع القمطر       اذهب وادخل : هاتوا أبا القاسم ابن أخي، فدعا به، فقال       : المخطئ فأخبر، فقال    الكتب ف
ذهب                     ابع عشر، ف الجزء الس ي ب األول والقمطر الثاني والقمطر الثالث وعد ستة عشر جزءًا وائتن
ن                        د ب ى محم ه إل فجاء بالدفتر فدفعه إليه، فأخذ أبو زرعة فتصفح األوراق وأخرج الحديث ورفع

اذا؟    : فقال مسلم، ان م ا فك م غلطن ارك   )٧٧)(نع ن المب ال اب اس  : ق   في حديث شعبة،   إذا اختلف الن
ا       م بينن َدر حك ن حجر       ) ٧٨)(فكتاب ُغن ليمان ب ال س ذا              : (وق ول في الحديث ه ين يق ى مع ان يحي آ

  )٧٩)(فانظر في األصل فأجده آما قال آيف صوابه؟ فال أدري،: فأقول خطأ،
ا   سفيان الثوري أحفظ مني،: (قال شعبة: السماع من الراوي ثم سؤال شيخه عن الرواية: رابعًا وم
فيان                حدثن ال س ا ق ى م ن مهدي         ) ٨٠)(ي عن شيخ وسألت الشيخ حدثني عل رحمن ب د ال ال عب : وق

ك       آنت ُأذاآر سفيان الثوري بحديث حماد بن زيد وال أسميه،( أله عن تل د س ن زي فإذا جاء حماد ب
فإذا توافقت روايته مع رواية شيخه الذي حدثه ُعلم بأنه ) ٨١)(فجعل يتعجب من ِفْطَنِته األحاديث،

  .ط لحديثهضاب
  : ُيقصد من ذلك أمران: اإلشهاد على الرواية: خامسًا
  . إثبات عدم التفرد في الرواية: األول
اني اني،   : الث اظ أو المع ان باأللف ت الروايت ه إذا اتفق راوي لروايت ن ضبط ال د م عيد  التأآ ن س فع

ذ           ه م و موسى األشعري آأن  عور،الخدري قال آنت في مجلس من مجالس األنصار، إذ جاء أب
ي، : فقال ال   استأذنت على عمر ثالثًا فلم يؤذن ل ا منعك ؟ قلت   : فرجعت، فق م    : م ًا فل تأذنت ثالث اس

ال    : وقال صلى اهللا عليه وسلم يؤذن لي فرجعت، ه فليرجع، فق : إذا استأذن أحدآم ثالثًا فلم يؤذن ل
لم ؟ فق   واهللا لتقيمن عليه بينة، ن آعب   أمنكم أحد سمعه من النبي صلى اهللا عليه وس ي ب واهللا : ال أب

ال        لم ق ه وس لى اهللا علي ي ص ر أن النب أخبرت عم ه، ف ت مع وم، فقم ك إال أصغر الق وم مع ال يق
ه،         ) ٨٢)(ذلك ي موسى رضي اهللا عن أراد عمر أن يتثبت من حفظ أب ا توافقت     ف ه فلم ال أن يكذب

  .روايته مع رواية أبي سعيد الخدري علم بأنه حافظ للرواية آما سمعها
ي رة   إذن تب ين فت اس ضبطهم ب دثون لقي ا المح ان يخضع له ي آ ة الت دى المراقب ذا، م ن ه ا م ن لن
ذا الضبط         حتى يكون الحكم عليهم، وأخرى، ام ه ذا فحسب تم اتهم صحيحًا، ول ومن َثمَّ على رواي

  .وآذا رواياتهم واختالله وصف الرواة بأوصاف تدل على ضبطهم،
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  المبحث الخامس
  أقسام الضبط وما رتب عليها
  من أنواع للحديث وأوصاف للرواة

ام    لقد تبين لنا مما سبق بأن الرواة متفاوتون من حيث الحفظ، وليسوا على درجة واحدة،   ال اإلم ق
م،  : (مسلم اة العل ار والسنن     من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وع ة األخب ونقل

اوت أحوالهم وم             ى تف نهم             واآلثار ما يستدل به ذو اللب عل يعلم أن م بابه، ف ازلهم في الحفظ وبأس ن
م،      ا حصل من عل تقن لم ره،     المتوقي الم ى غي ه إل ا أدى من ه في رداءة       وم نهم من هو دون وأن م

ه، اهل في ظ والتس تقن، الحف ر الم ه غي وهم في نهم المت ل،   وأن م ين يحم امًال ح ا يجب ح ذا آم فه
  )٨٤: (الضبط إلى ست مراتب وقسم الصنعاني الرواة من حيث ) ٨٣).(أوحاآيا حين يحكي

  تام ضبط:  األولى
  .من قل غلطه: الثانية
  .من آان ضبطه أآثر من عدمه: الثالثة

  .من تساوى ضبطه مع عدمه:  الرابعة
  .من عدم ضبطه أآثر من ضبطه: الخامسة
  .من آثر غلطه: السادسة

م     و فأهل المرتبة األولى هم رواة الحديث الصحيح بعد اآتمال بقية الشروط، ة فه ة والثالث ا الثاني أم
ة     ة الثالث ي المرتب نعاني ف ال الص ن، وق ديث الحس ل الح وليين،   : أه د األص ول عن احبها مقب وص

وا                        رهم عين م ن ا ل دهم أيضًا، فإن وًال عن ويحتمل أنها صورة خفة الضبط عند المحدثين، فيكون مقب
ل المحدثون أه        د قب ذا فق ذه الصفة في رجال     خفة الضبط برتبة يتميز بها عن غيره، وعلى ه ل ه

ين الصحيح والحسن من           وعلى هذا فالمراتب خمس، ) ٨٥)(الحسن ن حجر ب ام اب رق اإلم د ف وق
ل وال                : (حيث تمام الضبط وخفته، فقال     ر معل ند غي وخبر اآلحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الس

د و )  ٨٧)(فإن خّف الضبط فالحسن لذاته: (، ثم قال)٨٦)(هو الصحيح لذاته شاذ، اء   وق صف علم
  :الجرح والتعديل الضابطين من الرواة بأوصاف منها

الشهرة بالطلب واألخذ من أفواه الرجال ال من   وشروط التسمية بالحافظ،: (قال ابن حجر: الحافظ
ز الصحيح من     الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتميي

ا يستحضره    ون م ى يك قيم حت ن     الس ر م ع استحضار الكثي ا ال يستحضره، م ر مم ك أآث ن ذل م
اس  ) ٨٨)(المتون يد الن ًة،      : (وقال ابن س ًة ودراي  وجمع رواة،  المحدث من اشتغل بالحديث رواي

واطلع على آثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه، واشتهر        
ة، بحيث يكون       فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وش فيه ضبطه، د طبق ة بع يوخ شيوخه طبق

  )٨٩).(ما يعرفه في آل طبقة أآثر مما يجهله فهذا هو الحافظ
ة       وهو أعلى مرتبة من الحافظ،: الحاآم رواة في آل طبق ات وال بحيث إنه ال يغيب عنه من الرواي

  )٩٠. (إال النـزر اليسير
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ة : (ل غيره ، وقا )واإلتقان أآثر من سرد الحفظ    : (قال أبو زرعة  : المتقن د   ) الحفظ والمعرف ال عب ق
د، : (المؤمن بن النسفي  ال      : قلت  سألت أبا صالح بن محم ين هل يحفظ ؟ ق ن مع ى ب ا   ال،: يحي إنم
  )٩١).(نعم ويعرف: فعلي بن المديني آان يحفظ ؟ قال: عنده معرفة ؟ قلت

اب وال         : (قال السخاوي :الثبت الفتح      ثْبت بسكون الموحدة، الثابت القلب واللسان والكت ا ب حجة، وأم
د الشخص لسماعه              ه آالحجة عن ه، ألن ه في فما ثّبت به المحدث مسموعه مع أسماء المشارآين ل

  )٩٢).(وسماع غيره
عبة : الُمصَحف ال ش َعرًا المصحف  : (ق مي ِمْس ا نس ن داود  ،)آن د اهللا ب ال عب َعًرا  : (وق ان ِمْس آ

ه   ه وحفظ ة خطئ اتم  )المصحف لقل و ح ال أب حف، : (، ق ه لمص ا    وو إن ش أيض ه األعم صف ب
  )٩٣)(إلتقانه
  )٩٤.(اذهب إلى الميزان ِمْسَعر بن ُآدام: آان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء قاال: الميزان
  )٩٥.(أو في عظم العلم وضخامته، أوآليهما أي آالجبل في ثبات العلم ورسوخه،: الجبل
ه على ضبطه وأنه لم يقدم ولم دالل)٩٦.(وآأنك تسمعه من فم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنها،

  .يؤخر ولم يبدل في الرواية
ا،        : (أما من تساوى خطؤه وصوابه، قال الصنعاني         وًال مع الشك فيه فال يخفى أن قبول روايته قب

ظ، ) ٩٧) (والشك ال يعمل به ن حجر    وهذا ما أطلق عليه العلماء سيئ الحف ال اب ظ،   : (ق سوء الحف
راوي    : وهو على قسمين ته على جانب خطئه،المراد به من لم يرجح جانب إصاب ًا لل ان الزم إن آ

ره،       ا لكب راوي، إم في جميع حاالته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو آان طارئًا على ال
تلط،    أو عدمها، بأن يعتمدها فرجع إلى حفظه،  أو لذهاب بصره، أو الحتراق آتبه، ذا هو المخ  فه
وآذا من اشتبه األمر  تالط إذا تميز ُقبل، وإذا لم يتميز ُتوقف فيه،والحكم فيه، ما حدث به قبل االخ

ه أو            أن يكون فوق ر آ ع  سيئ الحفظ بمعتب فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار اآلخذين عنه، ومتى ُتوب
) ٩٨)(مثله ال دونه، وآذا المختلط الذي لم يميز، صار حديثهم حسنًا ال لذاته بل باعتبار المجموع                

  .تبتين األخيرتين فحديثهم مردودوأما أهل المر

  :ويحصل اختالط الضبط في أحاديث الرواة من عدة أمور
رك من      من آثر خطؤه وفحش،: (قال ابن حبان: آثرة الخطأ : أوًال وآان يقلب صوابه استحق الت
ارات الجرح    وإن آان ثقة في نفسه صدوقًا في روايته، أجله، ألن العدل إذا ظهر عليه أآثر من أم
ة      ق الترك،استح ديل استحق العدال ر عالمات التع ال )٩٩)(آما أن من ظهر عليه أآث ويظهر  : (،ق

ره،  ه           آثرة خطئه من اعتبار رواياته مع غي ى روايات أ غالب عل أن الخط ار ب د االعتب ين بع إذا تب ف
ه،  بيله              ُترك حديث ان س ذلك من آ راوي، وآ ًا في ال ة والضبط مع ان عدًال، الشتراط العدال وإن آ

رهم،اإلصر دي وغي د والحمي ارك وأحم ن المب د ورد عن اب أ، فق ى الخط ي  ار عل ط ف أن من غل
ه،     م يرجع عن ه           حديث وُبين له غلطه فل م ُيكتب عن ه، ول ذلك سقطت روايت ه ل ى روايت وأصر عل

ان    ) ١٠٠)(خاصًة إذا ظهر ذلك منه على جهة العناد        ن حب ى حدث      : (وقال اب انه حت ومن سبق لس
ك     ثم ُبّين له وعلم، وهو ال يعلم،بالشيء الذي أخطأ فيه  ه في ذل فلم يرجع عنه، وتمادى في روايات

ه الكذب استحق      الخطأ بعد علمه أنه أخطأ فيه أول مرة، ومن آان هكذا آان آذابًا، ومن صح علي
  )١٠١).(الترك
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ط، : الغفلة: ثانيا ك،     وذلك بأن يكون في آتابه غل ه في ذل ال ل ا       فيق ه ويحدث بم ا في آتاب رك م  فيت
ًا يقلب           أو بغيره في آتابه بقولهم، قالوا، ك تصحيفًا فاحش ك،أو يصحب ذل ين ذل ا ب رق م ال يعقل ف

ن الواضح المصري       ) ١٠٢(المعنى ال يعقل ذلك    ن خّالد اإلسكندراني          : (قال أحمد ب د ب ان محم آ
و موسى    ولم يكن فيه اختالف، رجًال صالحًا ثقًة، ه أب  في  حتى ذهبت آتبه، فقدم علينا رجل يقال ل

وب،      خة يعق ماعيل ونس ن إس مام ب خة ِض ه نس دفع إلي ر ف ن بكي اة اب ال حي معت  : فق د س يس ق أل
ال     : قال فحدثني بها،: قال نعم،: النسختين؟ قال  ه، ق ي وال أحدث ب ذا    : قد ذهبت آتب ه ه ا زال ب فم

ال  ا،   النسخة واحدة،  : الرجل حتى خدعه، وق ه          فحدث به ل ذهاب آتب ديمًا قب ه ق فكل من سمع من
، وال تقتصر هذه الصفة على ما في      )١٠٣)(يثه صحيح، ومن سمع بعد ذلك فحديثه ليس بذلك        فحد

  .بل ربما أوهمه أنه آان محفوظًا عنده وهو ليس آذلك الكتاب،
م يحدث من أصل                         : آثرة السهو   : ثالثًا ه إذا ل رة السهو في روايات ة من عرف بكث ل رواي فال تقب

حيح، وب ص ى   مكت دل عل هو ت رة الس ظ،ألن آث وء الحف راوي   س ون ال ال يك ة، ف أو الغفل
  )١٠٤.(ضابطًا
ًا تالط: رابع ان: االخ ن حب ال اب ا   : (ق ون م وا يعقل م يكون ى ل ارهم حت ر أعم ي آخ وا ف ن اختلط فم

ئلوا،    يحدثون، ا ُس ابوا فيم اءوا،    فأج دثوا آيف ش م        وح قيم فل ديثهم الس ديثهم الصحيح بح اختلط ح ف
  . الكالم على حكم روايات المختلطوقد مر) ١٠٥)(فاستحقوا الترك يتميز،
ره   : وهم في الشيء  : الوهم  : خامسًا د غي ،وأوهمت الشيء إذا   )١٠٦(إذا ذهب وهمه إليه وهو يري

ط ) بالتحريك( ترآته، وأوهمت في  الكالم والكتاب إذا أسقطت منه شيئًا، وَوِهم َيْوَهم َوَهماً      . إذا غل
ر عن  : (قال مسلم) ١٠٧( التوهم،     فإن آان المؤدي جاء بخب لم ب ه وس د    رسول اهللا صلى اهللا علي ق

ى رسول                      ائًال عل أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قال بنقصان فيه أو زيادة حتى يصير ق
ر عن رسول اهللا            اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمن ال يعلم، ه الخب ا صح ب دخول فيم ه ال ؤمن علي م ي ل

ي مت    :"صلى اهللا عليه وسلم في قوله      ار        من آذب عل ده من الن وأ  مقع دًا فليتب ه  ) ١٠٨" (عم ألن علي
 فإذا علم ذلك ثم لم يتماش فعله، أن يعلم أن عمد التوهم في خبر النبي صلى اهللا عليه وسلم محرم،

ه،         ا يجب علي و جاهل لم ك فه م تحريم ذل والواجب   فقد دخل في باب تعمد الكذب، فإن آان لم يعل
ه          ه واالنزجار عن فعل ن حجر    ) ١٠٩()عليه تعلم تحريم ال اب القرائن     : (ق ه ب ع علي وهم إن اطل وال

ك من     الدالة على وهم راويه، من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث،  أو نحو ذل
فهذا هو المعلل، وهو من أعمق    وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، األشياء القادحة،

  ).١١٠)( من رزقه اهللا تعالى فهمًا ثاقبًا وحفظًا واسعًاوال يقوم به إال أنواع علوم الحديث وأدقها،
ذا                 م في حديثه،فه ام أو يه ه أوه أما إذا آان الوهم يسيرًا وفي حديث الثقة بحيث إذا قالوا في الثقة ل

  )١١١.(ال ينـزله عن درجة الثقة، فإن الوهم اليسير ال يضر وال يخلو منه أحد 
ين : سادساً  ة التف   : التلق يم، وفي العرف   وهو في اللغ ى اآلخرين في الحديث،      : ه اء آالم إل أي  إلق

م             ر أن يعل إسنادًا أو متنًا وبادر إلى التحديث بذلك ولو مرة، وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غي
ه          أنه من حديثه، وق بالمتصف ب ه وسقوط الوث ه وعدم تثبت ى مجازفت ) ١١٢)(فال يقبل لداللته عل

ه     وذلك ألنه مغفل فاقد لشرط ال      ل حديث دي   ) ١١٣.(تيقظ فال يقب ال الحمي رك     : (ق ين ُت ل التلق ومن َقب
ه        حديثه الذي لقن فيه، ًا في حفظه، ال ُيعرف ب ين حادث وُأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا ُعلم ذلك التلق

ا    قديمًا، وأما من ُعرف به قديمًا في جميع حديثه، فال يقبل حديثه، وال يؤمن أن يكون ما حفظه مم
  )١١٤).(لقن
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ه،  : آثرة المخالفة: سابعًا رد     وال يقبل من آثرت الشواذ في حديث اآير، أي التف ات والمن أي المخالف
اذ : (جاء عن شعبة أنه قال الذي ال يحتمل منه، ) ١١٥) (ال يجيئك الحديث الشاذ إال من الرجل الش

ول  وحكم أهل العلم الذي نعرف م: (أما إذا آان يحتمل تفرده فحديثه مقبول، قال مسلم     ذهبهم في قب
ا           ما يتفرد به المحدث من الحديث، م والحفظ في بعض م ات من أهل العل أن يكون قد شارك الثق

م،   رواه، ة له د أصحابه           وأمعن في ذلك على الموافق يس عن يئًا ل ك ش د ذل م زاد بع ذلك ث إذا ُوجد آ
أمسكنا  كر والغلط،ومن الغالب على حديثه المن: (وقال وهذه هي زيادة الثقة،) ١١٦)(ُقبلت زيادته
ره    وعالمة المنكر في حديث المحدث، عن حديثهم، ة غي إذا ما عرضت روايته للحديث على رواي

ديثهم                ان األغلب من ح إذا آ ا، ف من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكن توافقه
ة إن آانت   ثم ا: (قال ابن حجر) ١١٧)(آذلك آان مهجور الحديث غير مقبولة وال مستعملة    لمخالف

تن،      درج الم وف فم وف بموق دمج موق ناد، أو ب درج اإلس ياق فم ر الس أخير   بتغيي ديم أو ت أو بتق
ع     فالمقلوب، أو بزيادة راٍو فالمزيد في متصل األسانيد، د يق أو بإبداله وال مرجح فالمضطرب، وق

  ).١١٨)(اإلبدال عمدًا امتحانًا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف
ا إن     : التساهل في الرواية من الكتاب  : ثامنًا روي منه ي ي فال تقبل رواية من يتساهل في نسخته الت

ر                        وب غي اب أو مكت ر صحيح، أي من آت آان يروي الحديث من آتاب، آمن يحدث من أصل غي
ة من      ) ١١٩.(مقابل على األصول المسموعة المتلقاة على المصنفين بالسند الصحيح          ذلك رواي وآ

ان   في حفظ آتابه عن العابثين،تساهل وء،     : (قال ابن حب ابن َس تحن ب نهم من ام وء،  م  أو وراق َس
ه الحديث،    ه          آانوا يضعون ل ون ل ه ويقول رؤون علي انوا يق د أمن الشيخ ناصيتهم فك ذا من   : وق ه

ا      حديثك فيحدث به، ه، لم ة عن اره، وال الرواي فالشيخ في نفسه ثقة، إال أنه ال يجوز االحتجاج بأخب
ان الحافظ          )١٢٠)(الط أخباره الصحيحة األحاديث الموضوعة       خ ن أب ر ب ال جعف ن    : (، ق سألت اب

 نظر أصحاب الحديث في آتبه فأنكروا حديثه، آان له ابن هو آفته،: نمير عن قيس بن الربيع فقال
آان شيخًا فاضًال  : (قال ابن حبان في سفيان بن وآيع بن الجراح     ) ١٢١)(وظنوا أن ابنه قد غيرها    

اتم                  ص ي ح ن أب ال اب م يرجع، ق ك فل م في ذل ه، فُكّل دخل علي : دوقًا، إال أنه ابتلي بوراق َسوء آان ُي
ال         : أشار أبي عليه أن ُيغير وّراقه فإنه أفسد حديثه، وقال له           أفعل  : ال تحدث إال من أصولك، فق س

  ).١٢٢)(ثم تمادى وحدث بأحاديث ُأدخلت عليه 
ن              فهنا: عدم العناية بالرواية  : تاسعًا ال اب ادة مع عدم الضبط، ق تغلوا بالعب ة من المحدثين اش ك فئ
ع                : (حبان إذا حدث رف ز، ف ومنهم من آُبر وغلب عليه الصالح والعبادة، وغَفل عن الحفظ والتميي

  ).١٢٣)(وأسند الموقوف، وقلب األسانيد المرسل،
، وأنواع للحديث، وما تبع ذلك من أوصاف للرواة هذا ما تيسر من أقسام الرواة من حيث الضبط،

  .سائًال المولى عز وجل أن أآون قد ُوفقت في ذلك

  الخاتمة
ألة، ذه المس ذا العرض له د ه ي ضبط  وبع ة ف ذه األم اء ه ه علم ام ب ذي ق د ال دى الجه ا م ين لن تب

الحديث، ومراقبة الرواة، وأنهم أقاموا لنا حقيقة علمية في الضبط قلَّ نظيرها في األمم، فقد تابعوا                
ى أن ال                        الرواية ديد عل ى أذن السامع، مع الحرص الش  منذ خروجها من فم الشيخ إلى وصولها إل

أنواع،    يحصل لها أي تغيير، اديثهم ب زوا أح وإن  ونعتوا الضابطين لها بأوصاف ُيعرفون بها، ومي
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اديثهم             ا وأح ون به حصل لها غير ذلك ُردت هذه الرواية، ووصف أصحابها بأوصاف أيضًا يعرف
  .ملية متسلسلة، ومراقبة حثيثة، يقصد منها صيانة حديث النبي صلى اهللا عليه وسلمفهي ع آذلك،
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ووي،-١٨   رف     الن ن ش دين ب ي ال راوي      ٧٧٦محي دريب ال رحه ت ع ش وواي م ـ،تقريب الن ه

يوطي،    للس
  ).٢/١٥٠(عبد الوهاب عبد اللطيف . ت
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المكتب   هـ، المسند،٢٤٠أحمد بن حنبل  ،الشيباني،)١/٧٥(السنن دار إحياء السنة النبوية 
ه وشرحه،  )٥/١٨٢) (٤/٨٠) (٣/٢٢٥)(١/٤٣٧(اإلسالمي  اد،  ، وانظر جمع طرق  العب

ة،      عبد المحسن بن حمد، ة ودراي التي رواي رءًا سمع مق مطابع   دراسة حديث نضر اهللا ام
  .هـ١٤٠١ ،١ط المدينة المنورة، ،الرشيد

  .موقوف على أبي أمامة ) ٢/٤٣٢( السنن، الدارمي،-٢٣  
ر،-٢٤   ن األثي زري   اب د الج ن محم ارك ب ر،  ٦٠٦المب ديث واألث ب الح ي غري ة ف ـ، النهاي  ه

  ).٢٠٨-٥/٢٠٧(لبنان  دار إحياء التراث، محمود محمد الطناجي،.ت
مطبوعات  محمد مصطفى األعظمي،. د. ت ،التمييز،هـ٢٦١مسلم بن الحجاج  النيسابوري،-٢٥  

  .١٢٣جامعة الرياض ص
ة     هـ، الجامع الصحيح،  ٢٥٦محمد بن اسماعيل  البخاري،-٢٦   اء الكتب العربي ) ١/٥٥(دار إحي

ابوري،)٤/١٠٠( اج  ،النيس ن الحج لم ب ووي،٢٦١مس امع الصحيح بشرح الن ـ، الج  ه
اج، مى المنه ر، المس ان، دار الفك تاني، ،)١٧/٣٢(م ١٩٧٢ ،٢ط لبن نن  السجس الس

دارمي،  ،)٢/٤٤٢ (٢ط دار الفكر، محمد بن يزيد، السنن، القزويني، ،)٢/٦٠٦( السنن   ال
)٢/٢٩٠.(  

ابوري، )١/٧(الجامع الصحيح    البخاري، -٢٧   يباني،  ،)١٥/٤٦(الجامع الصحيح    ، النيس  الش
  ).٤/٢٩٩(المسند 

  ).١/١٣٠(اإلحكام في أصول األحكام  ابن حزم،-٢٨  
  ).١/٩٣(السنن  الدارمي،-٢٩  
ي، -٣٠   د     الغزال ن محم د ب ـ، المستصفى،  ٥٠٥محم ة،   ه ان،  دار الكتب العلمي ص  م،١٩٩٦ لبن

  . بتصرف ١٣٤-١٣٣
  ).١/٩٣(السنن الدارمي،-٣١  
  .المصدر السابق -٣٢  
  ).٢/١٠١(تدريب الراوي  السيوطي،-٣٣  
  ).٢/١٠٢(المصدر السابق -٣٤  
  .٢٤٧الكفاية ص دي،الخطيب البغدا-٣٥  
  .٢٤٩المصدر السابق ص-٣٦  
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  ٣٥٩  

اآم، -٣٧   د اهللا،    الح ن عب د ب وم الحديث،    محم ة عل ة،   معرف ة العلمي ورة،   المكتب ة المن ، ٢ط المدين
  .١٥م ص١٩٧٧

مؤسسة ومكتبة  هـ، نزهة النظر شرح نخبة الفكر،٨٥٢أحمد بن علي بن حجر   العسقالني،-٣٨  
  .٢٩ص م،١٩٨٠ الخافقين،

  ).١/٨٢(الجامع الصحيح  اري، البخ٣٩  
  ).١/٣٤( المصدر السابق -٤٠ 

  ).١/١٥٠(السنن  الدارمي،-٤١  
  )١/١٧٣(م،١٩٩٠ ،١ط لبنان، دار الكتب العلمية، المستدرك على الصحيحين، الحاآم،-٤٢  
  ).١/١٤٩(السنن  الدارمي،-٤٣  
  ).٢/٤٣١( التراث،دار إحياء  هـ، تذآرة الحفاظ،٧٤٨أحمد بن عثمان   انظر الذهبي،-٤٤  
  ).١/٨٢(السنن  الدارمي،-٤٥  
  .٢٥٦ص الكفاية، الخطيب البغدادي،-٤٦  
  .١٦ص  الحاآم ن معرفة علو م الحديث،-٤٧  
ة، -٤٨   ن حرب،     أبو خيثم ر ب م،  زهي اني،    . ت العل دين األلب د ناصر ال ة،   محم ة العمومي  المطبع

  .١٢٦ص  دمشق،
  ).١/١٤٨(السنن  الدارمي،-٤٩  
دادي،   ال-٥٠   ة في طلب الحديث،     خطيب البغ ر،   .د.ت الرحل دين عت ور ال ة،   ن  دار الكتب العلمي

  .١١٨ص م،١٩٧٥ ،١ط لبنان،
  ).١/١٤٠(السنن  الدارمي،-٥١  
  .٢٩ص  نزهة النظر، العسقالني،-٥٢  
ل،   مصطلح الحديث ورجاله، محمد حسن مقبول،. د األهدل،-٥٣   ة دار الجي  ،١ط صنعاء،  مكتب

  .١٠٥ص  م،١٩٩٣
  .٢٣٨-٢٣٧ص الكفاية، الخطيب البغدادي،-٥٤  
  ).٩/٩٧(هـ، ١٣٢٦ ،١ط بيروت، دار صادر، تهذيب التهذيب، العسقالني،-٥٥  
 دار الكتب العلمية، هـ، التبصرة والتذآرة،٨٠٦زين الدين عبد الرحيم بن الحسين  العراقي،-٥٦  

  ).٢/١٢١( بيروت،
  ).٢/١١٩(المصدر السابق -٥٧  
رحمن      السخاوي، -٥٨   د ال ن عيب د ب ة الحديث،      ٩٠٢محم تح المغيث شرح ألفي ـ، ف دار الكتب   ه

  ). ٢/١٦٧(م،١٩٨٣، ١ط لبنان، العلمية،
ي،-٥٩   د مصطفى،.د األعظم وي، محم ديث النب ي الح ات ف اض، دراس ة الري ابع جامع  مط

  .٣٧٨ص
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  ٣٦٠  

  .٩٠ص علوم الحديث، ابن الصالح،-٦٠  
  .٩٤ص المصدر السابق،-٦١  
  .٣٣٧ص  الكفاية، بغدادي،الخطيب ال-٦٢  
  .٣٣٨ص  المصدر السابق،-٦٣  
د   ابن رجب،-٦٤   ذي،    ٧٩٥زين الدين عبد الرحمن بن أحم ل الترم ـ، شرح عل ار،   ه ة المن  مكتب

  ).٢/٧٦٥(م،١٩٨٧، ١ط األردن،
ر،-٦٥   ن آثي ماعيل  انظر اب دين إس اد ال وم الحديث وشرحه الباعث ٧٧٤عم ـ، اختصار عل ه

  .  ١٣٩ص  مصر، مكتبة محمد علي صبيح، الحثيث ألحمد شاآر،
  .٣٤١ص  الكفاية، الخطيب البغدادي،-٦٦  
ن الصالح،   العسقالني،-٦٧   ر،    . د.ت النكت على آتاب اب ادي عمي ن ه ع ب ة للنشر    ربي دار الراي

  ).١/٢٦٧(م ١٩٨٨، ٢ط الرياض، والتوزيع،
  ).١/٢٦٩(المصدر السابق -٦٨  
  ).١/٣٤٧(شرح علل الترمذي  ابن رجب،-٦٩  
  ).٢٧٤-١/٢٧٣(فتح المغيث  السخاوي،-٧٠  
اآم، -٧١   اآم   )٣/٥٨٣(المستدرك   الح ال الح اه،      : ، ق م يخرج ناد ول ذا حديث صحيح اإلس ال   ه ق

  .صحيح : الذهبي في التلخيص على حاشية المستدرك 
  .١٢٢العلم  ص أبو خيثمة،-٧٢  
  .٥٠ص علو مالحديث، ابن الصالح،-٧٣  
روآين،     ٣٥٤محمد  ابن حبان،-٧٤   وعي،  هـ، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمت  دار ال

  ).١/٣٢(حلب 
  .١٢٦التمييز ص النيسابوري،-٧٥  
  .١٦٥-١٦٣ص المصدر السابق،-٧٦  
رة المعارف    هـ،الجرح والتعديل،٣٢٧عبد الرحمن بن أبي حاتم  الرازي،-٧٧   مطبعة مجلس دائ

  ).١/٣٣٧(م١٩٥٢، ١ط الهند، العثمانية،
  ).١/٢٧١(المصدر السابق -٧٨  
  .المصدر السابق -٧٩  
  .١٣٠ص التمييز، النيسابوري،-٨٠  
  ).١/٦١(الجرح والتعديل  الرازي،-٨١  
  ).١٤/١٣٤(الجامع الصحيح  انظر النيسابوري،-٨٢  
  .١٣٢التمييز، ص النيسابوري،-٨٣  
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  ٣٦١  

ن إسماعيل    انظر الصنعاني،-٨٤   ار شرح تنق     ١١٨٢محمد ب ـ، توضيح األفك . يح األنظار، ت ه
  ).١٢-١/٩( المدينة المنورة، المكتبة السلفية، محمد محيي الدين عبد الحميد،

  ).١/٩(المصدر السابق-٨٥  
  .٢٩نخبة الفكر  ص العسقالني،-٨٦  
  ٣٠المصدر السابق  ص-٨٧  
  ).١/٢٨٦(النكت على ابن الصالح   العسقالني،-٨٨  
  ).١/٤٨(تدريب الراوي  السيوطي،-٨٩  
ع،     تيسير مصطلح الحديث،   محمود،. الطحان، د-٩٠   ة المعارف للنشر والتوزي اض،  مكتب  الري

  .٧م، ص١٩٩٦، ٩ط
  ).١/٤٩(تدريب الراوي  السيوطي،-٩١  
  ).١/٣٦٣(فتح المغيث  السخاوي،-٩٢  
  ).١٠/١١٤)(٠٤/٢٢٣تهذيب التهذيب  العسقالني،-٩٣  
  ).١٠/١١٤(المصدر السابق -٩٤  
 محمد عبد الحي اللكنوي، حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، فتاح،عبد ال أبو غدة،-٩٥  

  .١٥٦ص  م،١٩٨٧ ،٣ط حلب، المطبوعات اإلسالمية،
  ).٢/٤٢١(تذآرة الحفاظ  الذهبي،-٩٦  
  ).١/١١(توضيح األفكار  الصنعاني،-٩٧  
  .٥٢-٥١ص نزهة النظر، العسقالني،-٩٨  
  ).١/٧٧(المجروحين  ابن حبان،-٩٩  
ر، -١٠٠   دين،  . د عت ور ال وم الحديث،      ن د في عل نهج النق ر،  م م، ١٩٨١، ٣ط دمشق،  دار الفك

  .٨٦ص
  ).٧٩-١/٧٨(المجروحين  ابن حبان،-١٠١  
  .٢٣٥ص  الكفاية، الخطيب البغدادي،-١٠٢  
  ).١/٧٥(المجروحين  ابن حبان،-١٠٣  
  .٨٦منهج النقد  ص  عتر،-١٠٤  
  ).١/٦٨(المجروحين  ابن حبان،-١٠٥  
ادر،      الرازي،-١٠٦   د الق ن عب ي بكر ب ار الصحاح،   محمد بن أب ة،   مخت ة األموي روت،  المكتب  بي

  .٧٣٨م، ص ١٩٧٨ طبعة حديثة ومنقحة،
  ).٢٣٥-٥/٢٣٤(النهاية  ابن األثير،-١٠٧  
اري،-١٠٨   حيح  البخ امع الص ابوري،)١/٣١(الج حيح  ، النيس امع الص ،ا )١٨/١٢٩(الج

ذي،  تاني، ، السج)٤/٥٢٤(السنن   لترم ي، )٢/٢٨٧(السنن   س ، )١/١٦(السنن   ، القزوين
  ).١/١٣٦(السنن  الدارمي،
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  ٣٦٢  

  .١٣٣-١٣٢التمييز ص  النيسابوري،-١٠٩  
  .٤٦-٤٥نزهة انظر ص  العسقالني،-١١٠  
و غدة،   . ت قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد، التهانوي،-١١١   اح أب م،  الشيخ عبد الفت  دار القل

  .٢٧٥ص م،٣،١٩٧٢ط لبنان،
  ).٢٥٨-٢/٢٥٧(توضيح األفكار  الصنعاني،-١١٢  
  .٨٦منهج النقد ص عتر،-١١٣  
  .٢٣٣الكفاية ص الخطيب البغدادي،-١١٤  
  .٢٢٤المصدر السابق ص-١١٥  
  ).١/٧(المقدمة  الجامع الصحيح، النيسابوري،-١١٦  
  .المصدر السابق -١١٧  
  .٤٧-٤٦ص نزهة النظر، العسقالني،-١١٨  
  .٨٦نقد صمنهج ال عتر،-١١٩  
  ).١/٧٧(المجروحين  ابن حبان،-١٢٠  
  ).١/٧٨(المصدر السابق -١٢١  
  ).٢/١٧٣( م،١٩٦٣، ١بيروت، ط دار المعرفة، الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجال،-١٢٢  
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  ٣٦٣  

  المراجع
            .          محمد مصطفى األعظمي، دراسات في الحديث النبوي، مطابع جامعة الرياض.األعظمي،د-١  
دل،-٢   نعاء،ط. د األه ديث ورجاله،مكتبةدارالجيل،ص طلح الح ول، مص د مقب ن محم ، ١حس

  م                                      ١٩٩٣
 غريب الحديث واألثر، ت محمود هـ،النهاية في٦٠٦ابن األثير،المبارك بن محمد الجزري -٣  

.                                                                                 لبنان دار إحياء التراث، محمد الطناجي،
 هـ،المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروآين،دار الوعي،٣٥٤محمد  ابن حبان،-٤

                                                                .        م١٩٨٢ حلب،
.                          م١٩٨٣، ٢بيروت، ط محمد بن علي، اإلحكام في أصول األحكام،دار الجيل، ابن حزم،-٥  
ن رجب،-٦   رحمن اب د ال دين عب ن ال دزي ن أحم ذي،٧٩٥ ب ل الترم ـ،شرح عل ار،  ه ة المن مكتب

  .                                                                                               م١،١٩٨٧األردن،ط
ة،   ٦٤٢ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن -٧    هـ، علوم الحديث، دار الكتب العلمي

  م١،١٩٧٨ط
د        ٧٧٤ن آثير، عماد الدين اسماعيل    اب-٨   هـ،اختصار علوم الحديث وشرحه الباعث الحثيث ألحم

.                                                                                    شاآر، مكتبة محمد علي صبيح،مصر
  .                                       ادر، بيروتلسان العرب، دار ص ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم،-٩  
اني،   -١٠   دين األلب د ناصر ال م،ت محم رب، العل ن ح ر ب ة، زهي و خيثم ة،  أب ة العمومي المطبع

  .                                                                                 دمشق
.                                                                        فكر العربيمجمد،أصول الفقه،دار ال أبو زهرة،-١١  
أبوغدة،عبد الفتاح،حاشية الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، محمد عبد الحي   اللكنوي، - ١٢  

                                                  .                           م٣،١٩٨٧، حلب،ط’المطبوعات اإلسالمي
  .                              هـ، الصحيح، دار إحياء الكتب العربية ٢٥٦البخاري، محمد بن إسماعيل -١٣  
ذي،-١٤   ن سورة  الترم ن عيسى ب د ب اآر ٢٧٩محم د ش نن،المكتبة اإلسالمية، ت أحم ـ، الس ه

                                                                    .وإبراهيم عطوة
م،        -١٥   و غدة،دار القل اح أب د الفت وم الحديث،الشيخ عب ان،  التهانوي،ظفر أحمد،قواعد في عل  لبن

  .                                                             م١٩٧٢ ،٣ط
دار  هـ،مختصر الجرجاني وعليه ظفر األماني،٨١٦علي علي بن محمد بن  الجرجاني،- ١٦  

م                                                                            ١،١٩٩٥ط اإلمارات العربية المتحدة، القلم،
الحاآم، محمد بن عبد اهللا،المستدرك على الصحيحين، دار الكتب -١٧

  .                                                                     م١،١٩٩٠،طالعلمية،لبنان
.                    م٢،١٩٧٧معرفة علوم الحديث،المكتبة العلمية،المدينة المنورة،ط الحاآم،محمد بن عبداهللا،-١٨  
دين    .هـ،الرحلة في طلب الحديث، ت د     ٤٦٣ أبوبكر أحمد بن علي      الخطيب البغدادي، -١٩   ور ال ن

.                                                                            م١،١٩٧٥عتر، دار الكتب العلمية،لبنان، ط



  وأثره في الراوي والمرويالضبط عند المحدثين 

  ٣٦٤  

ي     -٢٠   ن عل د ب ر أحم دادي،أبو بك ب البغ ة،دا  ٤٦٣الخطي م الرواي ي عل ـ،الكفاية ف راث ه ر الت
  .                                                                    ٢العربي،ط

  هـ،السنن،دار إحياء السنة النبوية                                        ٢٥٥عبداهللا بن عبدالرحمن  الدارمي،-٢١  
  .                                      لتراثهـ،تذآرة الحفاظ، دار إحياء ا٧٤٨أحمد بن عثمان الذهبي،-٢٢  
  .                          م١،١٩٦٣الذهبي، أحمد بن عثمان،الميزان في نقد الرجال،دار المعرفة، بيروت،ط-٢٣  
رة المعارف    ٣٢٧الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم،     -٢٤   هـ،الجرح والتعديل،مطبعة مجلس دائ

                                                                                   .م١،١٩٥٢العثمانية،الهند،ط
ة            -٢٥   ة، بيروت،طبع ة األموي الرازي، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر،مختار الصحاح، المكتب

                        .                                                                      م١٩٧٨حديثة ومنقحة،
يري، دار        -٢٦   ي ش اموس،ت عل واهر الق ن ج روس م ى،تاج الع د مرتض يد محم الزبيدي،الس

 .                                                                                                 م١،١٩٩٤الفكر، لبنان، ط
ادر -٢٧   د الق د عب ن، حام د حس ات، أحم دعوة  الزي يط،دار ال م الوس ار، المعج ي النج د عل ، محم

  ..للنشر والتوزيع، ترآيا
.                            م١،١٩٥٥ط سليمان بن األشعث، السنن، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، السجستاني،-٢٨  
خاوي،-٢٩   دالرحمن   الس ن عب د ب ـ٩٠٢محم ب    ه ديث، دار الكت ة الح رح ألفي ث ش ،فتح المغي

  .م١،١٩٨٣العلمية،ط
واوي،ت       السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبى بكر،-٣٠   راوي شرح تقريب الن دريب ال ت

  .عبد الوهابعبد اللطيف 
  ت أحمد محمد شاآر، دار الفكر هـ، الرسالة،٢٠٤الشافعي، محمد بن إدريس -٣١  
  .                                                  هـ،المسند،المكتب اإلسالمي٢٤٠ حنبل أحمد بن الشيباني،-٣٢  
ماعيل -٣٣   ن إس نعاني،محمد ب د    ١١٨٢الص ار،ت محم يح األنظ رح تنق ار ش ـ،توضيح األفك  ه

                       .                                      محيي الدين عبد الحميد، المكتبة السلفية، المدينة المنورة
ة المعارف للنشروالتوزيع،     محمود،. الطحان،د-٣٤ اض، ط  تيسير مصطلح الحديث،مكتب ، ٩الري

  .                                                          م١٩٩٦
  .                                 م٣،١٩٨١عتر، نور الدين،منهج النقد في علوم الحديث،دار الفكر،دمشق،ط-٣٥
اد، -٣٦ د،     العب ن حم د المحسن ب ة،          عب ة ودراي التي رواي رءًا  سمع مق دراسة حديث نضر اهللا أم

.                                                                          هـ١٤٠١، ١مطابع الرشيد بالمدينة المنورة،ط
ين   العراق-٣٧ ن الحس رحيم ب د ال دين عب ن ال ب  ٨٠٦ي، زي ذآرة،دار الكت رة والت ـ، التبص ه

  . العلمية،بيروت
ر    – ٣٨ ي حج ن عل قالني،أحمد ب ادر،بيروت،  ٨٥٢العس ذيب، دار ص ـ،تهذيب الته ، ١ط ه

  .                                                                       هـ١٣٢٦
ن -٣٩ د ب قالني، أحم ر العس ي حج ة   ٨٥٢ عل ة ومكتب ة الفكر،مؤسس رح نخب ر ش ة النظ ـ، نزه ه

  .                                                              م١٩٨٠الخافقين،
ن الصالح،          -٤٠ اب اب ى آت ن حجر، النكت عل ي ب ن عل ادي    .ت د  العسقالني،أحمد ب ن ه ع ب ربي

.                                                             م٢،١٩٨٨عمير،دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض،ط
  .                                 م١٩٩٦هـ،المستصفى،دار الكتب العلمية،لبنان٥٠٥الغزالي،محمد بن محمد-٤١
                               .                                ٢دار الفكر،ط محمد بن يزيد، السنن، القزويني،-٤٢



                                  زياد عواد أبو حماد٢٠٠٢ - العدد الثاني-المجلد الثامن عشر-ة دمشقمجلة جامع

  ٣٦٥  

وي،-٤٣ يني الكف ن موسى الحس وب ب اء أي و البق ع، ١٠٩٤أب الة للنشر والتوزي ـ، الكليات،الرس ه
  .م٢،١٩٩٣لبنان،ط

 هـ، تقريب النووي مع شرحه تدريب الراوي للسيوطي، ٦٧٦النووي،محيي الدين بن شرف -٤٤
  ت عبدالوهاب عبد اللطيف

ا   -٤٥ ز، ت د     ٢٦١ج  النيسابوري،مسلم بن الحج ـ، التميي د مصطفى األعظمي، مطبوعات        .ه محم
  .     جامعة الرياض 

  ..م٢،١٩٧٢النيسابوري، مسلم بن الحجاج، الصحيح بشرح النووي، دار الفكر لبنان،ط-٤٦
  
   
 

                                                           
  .١٥/٣/٢٠٠١ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .


