
1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 محاضرات "دراسة أسانيد وبحث"

 المحاضرة األولى
 في الحكم على األسانيد تمهيد

- :  :الحكم على األسانيدتعريف  أوًلا
 أ. الحكم:

 القضاءلغة:  -
 د أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا" كما قال الجرجاني."إسنااصطالحاا:  -
 ه رأيه في الحديث إيجابًا أو سلبًا.ويعني هنا: قضاء الباحث أو إسناد -

َند واإلْسَناد لشيٍء واحد".قال اإلمام ابن جماعة في المنهل الروي: "    :السند )اإلسناد(ب.  ثون يستعملون السَّ   والُمَحد ِّ
 أ. ما ارتفع من سفح الجبل، وسمي بذلك ألن الراوي يرفعه إلى راويه. لغة: -

 ن الحفا  يعتمدون عليه في الحكم على الحديث. ب. المعتمد، وسمي بذلك أل        
 الر َِّجال الموصلة للمتن.     أو هو اإلخبار عن طريق المتن.هو سلسلة  اصطالحاا: -

 قضاء الباحث على الحديث من خالل إسناده بما يليق بحاله من القوة والضعف، والقبول والرد.ج. الحكم على األسانيد: 
 على األسانيد ثالثة:* وعليه فإن عناصر الحكم 

 الحاكم: وهو الباحث المتخصص. - 
 المحكوم عليه: وهو الحديث. - 
يجابًا، أي: صحة أو حسنًا أو ضعفًا. -   الُحكم: سلبًا وا 

   أهمية اإلسناد:ثانياا:  -
  :به األمة اإلسالمية، وهو من تمام نعمه عليها -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى -اإلسناد شرف َخصَّ هللا أ.

: "خـصَّ هللا هذه اأُلمـَة بثالثـةِّ أشياَء، َلم ُيْعطها َمْن َقْبَلها: اإلسناُد، واألنساُب، و   .اإلعراُب"قال اإلمام أبو علي  الَجيَّانيُّ
مـــن الســـقيم، والمتصـــل مـــن المنقطـــع والمرفـــو  مـــن  صـــحيحالحـــديث الاإلْســـَناد طريـــق لحفـــ  الحـــديث، وتمييـــ   ب.

قال عبـد هللا بـن المبـارك: "لـيو َجـودُة الحـديث فـي ُقـْرب اإلْسـَناد، ولكـن َجـودة الحـديث فـي  ول..الموقوف والسليم من المعل
" ة الر َِّجالِّ  .صح 

 .وقال شعبة: "كل  حـديث ليـو فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل"
ْسَناد".   وَقال عبد هللا بن المبارك: "بيننا وبين القوم القوائم، يعني: اإْلِّ

قـال  -لَّى َّللاَُّ َعَلْيـهِّ َوَسـلَّمَصـ -سـبيل إلـى تلق ـي األحكـام والمعـارف الشـرعية عـن سـي ِّد البشـرية محمـدهو ْسَناد "اإل ج.       
ْسَنادِّ لقال من شاء ما شاء" ين، ولوال اإْلِّ ْسَنادِّ من الد ِّ  .عبد هللا بن المبارك: "اإْلِّ

ِّ إسـحق بـن عبـد هللا بـ وقال عتبة بن أبي حكيم: "سـمع ال ُّْهـرِّي   َصـلَّى َّللاَُّ َعَلْيـهِّ  -ن َأبِّـي َفـْرَوَة، يقـول: قـال َرُسـوُل َّللاَّ
يُئنا بأحاديث ليست لها ُخطم وال َأ ِّمٌَّة" -َوَسلَّمَ  : "قاتلك هللا يا ابن أبي َفْرَوَة َتجِّ  .فقال ال ُّْهرِّي 
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: "أترقــى الســطح بــال وقــال ســفيان بــن عيينــة: "َحــدَّث ال ُّْهــرِّي  يوًمــا بحــديث، فقلــت: "هاتــه بــال إْســَناد" ، فقــال ال ُّْهــرِّي 
 ُسل م".
     :األسانيد الحكم علىالنقد و  علم نشأةثالثاا:  -

َواَيةِّ  األسانيد علم النقد والحكم علىنشأ        َرُسوَل الاللبنة األولى لهذا العلم وضع و  .مبكراا بالتزامن مع نشأة علم الر ِّ
ِّ  مـا أخرجـه البخـاري  :ن ذلـكعليًمـا ألصـحابه وألمتـه مـن بعـدهم، مـت ،بنفسه يتثبت من صحة األخباركان  فقد  َأنَّ َرُسـوَل َّللاَّ
  ِّْن اْثَنَتْين ِّ "َفَقاَل َلُه ُذو اْلَيَدْين:  ،اْنَصَرَف مِّ يَت َيا َرُسوَل َّللاَّ اَلُة َأْم َنسِّ ،، َفَقـاَل ؟، َفَقاَل "َأَقُصَرْت الصَّ : )َأَصَدَق ُذو اْلَيـَدْينِّ

ِّ "َعمْ نَ "النَّاُو:  هِّ َأْو َأْطَوَل". - -، َفَقاَم َرُسوُل َّللاَّ ْثَل ُسُجودِّ ، ُثمَّ َسلََّم، ُثمَّ َكبََّر َفَسَجَد مِّ   َفَصلَّى اْثَنَتْينِّ ُأْخَرَيْينِّ
َحاَبة  وقد       يَي هَّ  َعيُنه م -شعر الصَّ وايـات فـي حياتـه ف بعظيم األمانية -َرضِّ ذلـك  ، وكـانقـاموا بالتثبـت مـن صـحة الر ِّ

فـي ، لهـم فـي ذلـك أسـوة القلبـي االطمئنـانغـايتهم ، و عـن صـحة مـا يـرو    النَّبِّـيَّ  همعلى نطـاق ضـيق جـًدا ال يعـدو سـ ال
اَلم َعَلْيهِّ  سيرة أبي األنبياء إبراهيم ْن َقـاَل بَ  :الس ِّ يُم َرب ِّ َأرِّنِّي َكْيَف ُتْحيِّ اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تُـْ مِّ َلـى َوَلكِّـْن لَِّيْطَمـئِّنَّ }َوا ِّْذ َقاَل إِّْبَراهِّ

 .[062َقْلبِّي { ]البقرة: 
َحاَبة أخذ النَُّقد شكالا آخر  بعد وفاة النَّبِّي  و      َي َّللاَُّ َعْنُهم -وتعددت صوره، ولكن ترك ت اهتمامات الصَّ آنذاك  -َرضِّ
ن، والتثبــت مــن صــحتها، لعــدم وجــود الضــعف فــيهم، فلهــرت أســاليب متنوعــة فــي نقــد المتــو  نقييد المييتن دون السييندعلــى 

قصة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه مع أبي موسـى األشـعري عنـدما : ثالم طلب الشاهد، والتحري من دقة نقلها، منها:
عْ رو  حديث )   عنه يشهد،رضي هللا ُأَبيَّ ْبَن َكْعبٍ ،، فطلب من يشهد معه، فقام إَِّذا اْسَتْأَذَن َأَحُدُكْم َثاَلًثا َفَلْم ُيْ َذْن َلُه َفْلَيْرجِّ

ِّ " :َقالَ و  ْعُت َرُسـوَل َّللاَّ ِّ   َسـمِّ ُسـْبَحاَن " :َقـالَ  "،- -َيُقـوُل َذلِّـَك َيـا اْبـَن اْلَخطَّـابِّ َفـاَل َتُكـوَننَّ َعـَذاًبا َعَلـى َأْصـَحابِّ َرُسـولِّ َّللاَّ
 ِّ ْعُت َشْيًئا َفَأْحَبْبُت َأْن َأَتَثبَّتَ  !َّللاَّ ـَي  -بـن أبـي طالـب َعلِّي   َرَواهمثال: ما و  ،اًلستحالف . ومنها:، )رواية مسلم،"إِّنََّما َسمِّ َرضِّ
ِّ  ،-َعْنهُ  َّللاَُّ  ـْن َرُسـولِّ َّللاَّ ْعُت مِّ ْنـُه بَِّمـا َشـاءَ   َقاَل: "إِّن ِّـي ُكْنـُت َرُجـاًل إَِّذا َسـمِّ يًثا َنَفَعنِّـي َّللاَُّ مِّ َثنِّي  َحـدِّ َأْن َيْنَفَعنِّـي بِّـهِّ، َوا َِّذا َحـدَّ

ْن َأْصَحابِّهِّ ا ْقُتهُ ْسَتْحَلْفُتُه َرُجٌل مِّ  " َفإَِّذا َحَلَف لِّي َصدَّ
بيل اإلنسيان عليين مين اليوهم والنسييان ج   ميا ويقف وراء ظهور النَُّقد في هذه المراحل األولى عامل واحيد وهيو:

والخطييأ، والنييات يختلفييون فييي ذلييو، ويتفيياوتون بحسييب مييا منحيينهم هللا ميين نعميية الحفييع واليقظيية والتييذكر، كمييا تعتيير  
ُعف، والقوة وكباإلنسا  .السن، وما يصاحب ذلو َأحياناا من الذهول والنسيان رن حاًلت من التغير من النشاط والضَّ

ًل  فييَّنَّ النييات آنييذاو علييى أصييل العداليية يل، ألنَّ العصيير عصيير صييحابة، وهييم  ،وا  ًل حاجيية ىلييى الَجييُرَّ والتَُّعييدِّ
 ثر من التحرز عن الوهم.أكة اجًل يكذب بعضهم بعضاا، فلم يكن هناو ح جميعهم عدول،

ييا كانييت سيينة أر عييين ميين الهجيييييييرة       ن اتخـذ الخــالف بـين علــي  ومعاويــة أ، وبعــد مقتــل عثمـان خاصـة بعــد ، ثيم لم 
َي َّللاَُّ َعْنُهما شكاًل حربيًّا سـالت بـه دمـاء وأ هقـت أرواب، وبعـد أن انقسـم المسـلمون إلـى طوائـف متعـددة وأحـ اب حـاول  َرضِّ
ـنَّة كل ح ب أن  نَّة، حتى عمل بعضهم على تأويل القرآن على غيـر حقيقتـه، وتحميـل نصـوص السُّ ي يد موقفه بالقرآن والسُّ
أحاديث ت يد دعواه، بعد أن ع َّ مثل ذلك في القـرآن لحفلـه، ومـن  بل وضع بعضهم على لسان الرسول ما ال تتحمله؛ 

ـنَّة كاوديث واختالط الصحيح منه بالموضو ، هنا كان وضع الح نت سنة أربعين للهجرة هي الحـــــد الفاصل بين صـفاء السُّ
 وخلوصها من الكذب والوضع، وبين اللجوء إليه واتخاذه وسيلة لخدمة األغراض السياسية واالنقسامات الداخلية.

ا كبييرة فيي َنُقيدِّ الر ِّ  ولمواجهة هذا الخطر الجسيم ووأده فيي مهيده يَحاَبة  والتيابعون جهيودا واييات وتميييز بيذل الصَّ



3 

 

 -الصحيح منها، تمثلت فيما يلي:
: التييزام اإلُسييَناد واًلهتمييام بيين والتشييدد فييي طلبيين:  - دوا فــي طلبــه مــن رَواةِّ أوًلا ــَحاَبُة والتــابعون اإلْســَناد وتشــد  التــ م الصَّ

يرِّين:  األخبار، َقاَل اإلمام محمد بن ْسَنادِّ "سِّ َفُيْنَلر إَِّلى  ،َسمُّوا َلَنا رَِّجاَلُكمْ  :ا َوَقَعْت اْلفِّْتَنُة َقاُلواَفَلمَّ  ،َلْم َيُكوُنوا َيْسَأُلوَن َعْن اإْلِّ
يُثُهمْ  ــنَّةِّ َفُيْ َخــُذ َحــدِّ يُثُهمْ  ،أَْهــلِّ السُّ ــَد ِّ َفــاَل ُيْ َخــُذ َحــدِّ ومنييذ ذلييو الحييين بييدأ التركيييز علييى نقييد األسييانيد ". َوُيْنَلــُر إَِّلــى أَْهــلِّ اْلبِّ

 والكشف عن أحوال رَجيالِّها.
َحاَبةِّ اإلْسَناَد، ما أخرجه اإلمام مسلم في )مقدمة الصحيح، عن        َجـاَء ُبَشـْيٌر " :، َقالَ بن َجْبر ُمَجاهِّدُ  ومثال الت ام الصَّ

ُث َوَيُقـولُ  اْلَعَدوِّيُّ  ِّ  :إَِّلى اْبنِّ َعبَّاٍو َفَجَعَل ُيَحد ِّ ِّ  َقـالَ  ، َقـاَل َرُسـوُل َّللاَّ يثِّـهِّ َواَل  َفَجَعـَل اْبـنُ  ،َرُسـوُل َّللاَّ َعبَّـاٍو اَل َيـْأَذُن لَِّحدِّ
ِّ  :َفَقالَ  ،َيْنُلُر إَِّلْيهِّ  ُثَك َعْن َرُسولِّ َّللاَّ يثِّي ُأَحد ِّ إِّنَّا ُكنَّا : "َفَقاَل اْبُن َعبَّاوٍ  ؟،َواَل َتْسَمعُ  َيا اْبَن َعبَّاٍو َمالِّي اَل َأَراَك َتْسَمُع لَِّحدِّ

ْعَنا َرُجــاًل  ِّ  :َيُقــولُ  َمــرًَّة إَِّذا َســمِّ ــْعَب َوالــذَُّلوَل َلــْم ـــــاْبَتَدَرْتــُه َأْبَصــاُرَنا َوَأْصــَاْيَنا إَِّليْ  َقــاَل َرُســوُل َّللاَّ ــَب النَّــاُو الصَّ ــا َركِّ َنــا َفَلمَّ هِّ بِّآَذانِّ
ْن النَّاوِّ إِّالَّ َما َنْعرِّفُ   ".َنْأُخْذ مِّ

يرِّين السابق، ب ، قول محمد بن سِّ ْسَنادِّ يٌن َفاْنُلُروا َعمَّْن اإلضافة إلى َقوله: "ومثال الت ام التابعين باإْلِّ ْلَم دِّ إِّنَّ َهَذا اْلعِّ
يَنُكمْ   ".َتْأُخُذوَن دِّ

وايات، ثانياً:  -  كانتشار الرحلة في طلب العلم، ومذاكرة الحديث.مضاعفة النشاط العلمي في التثبُّت من الر ِّ

َواة وتتبع الكذابين والوضاعين: - َواةفتكل ثالثاا: بيان أحوال الرُّ  ، م عدد من الصحابة والتابعين في الرُّ
ومـن التـابعين: سـعيد بـن المسـيب، وسـعيد بـن جبيـر ، ومحمـد  . من الصحابة: عمر وعلي وابن عباو وعائشة وغيـرهم

 بن سيرين وغيرهم.
، نشيأ في     ُسيَنادِّ ي أواخير منتصيف وعلى هذا، فييمكن أن ي قيال بكيل ثقية واطم:نيان: ىنَّ البحيث فيي اليرَّاو  والميرو  واإلِّ

 القرن األول الهجر .
والـذي انطلـق بـأمر  ،وكـان منهـا: تـدوين السـنة النبويـة فـي منتصـف القـرن الثـاني الهجـري  بعد ذليو، ثم توالت الجهود     

ثيم كيان القيرن الثاليث  ، ودخـل علـم النقـد مرحلـة جديـدة متقدمـة "مرحلـة التقعيـد والتنليـر"،من الخليفـة عمـر بـن الع يـ  
وفـي هـذا القـرن اتَّضـحت معـالم هـذا العلـم، بمـا ُذكـر مـن مسـائله  ا، كبيـرً القرن الذي شهدت فيه علوم كثيـرة تحـواًل ، الهجر  

، أو في كتب الحديث، أو في كتب مستقلة ذات موضو  واحد، وكثر الُكتَّاُب فـي مسـائله وهكـذا اسـتمرت  ،في كتب الر َِّجـالِّ
لى عصرنا الحالي في خدمـة هـذا العلـم وانتشـرت كثيـر مـن الدراسـات التنليريـة والتطبيقيـة فـي نقـد الحـديث  جهود العلماء وا 

 سنًدا ومتًنا.
 عامالن، وهما:  -أي  مراحل ما بعد الفتنة -ويقف وراء لهور النَّْقد وتطوره في هذه المراحل

 .جبل اإلنسان عليه من الوهم والنسيان والخطأ األول: ما -     
وأهمها: التعصـب بأنواعـه،  ،عامل الكذب هذا يقف وراءه مآرب وأغراض مختلفة َأدَّت إلى لهورهالكذب، و والثاني:  -     

 وغير ذلك. ،وحب االنتصار لمذهب أو بدعة، أو حنق على اإلسالم من الموتورين
 أهمية علم الحكم على األسانيد:رابعاا:  -
 وعه: السنة النبوية.من أشرف العلوم وأنفسها، حيث يستمد شرفه من شرف موضهو أ.    
 ب. يعتمد عليه في تميي  األحاديث وبيان المقبول منها والمردود، والصحيح والسقيم.   
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 ج. كل العلوم الشرعية في حاجة إليه، فال يمكن االحتجاج بحديث إال إذا عرف حكمه.   
 والذب عنها وبيان األحاديث الضعيفة. --د. يعتمد عليه في الحفا  على سنة النبي   
   هـ. ثمرة علوم الحديث: )دراية،: فالااية منها: تميي  الحديث من حيث الصحة والضعف.   
ا:  -  :ثمرة الحكم على السندخامسا

 تميي  الحديث من حيث الصحة والضعف.  
ا:  -   الفرق بين الحكم على اإلسناد والحكم على الحديث:سادسا

إلمــام ابــن الصــالب قــولهم: )هــذا حــديث صــحيح اإلســناد، أو حســن اإلســناد،، دون قــولهم )هــذا حــديث صــحيح أو * قــال ا
 حسن،، لماذا؟

، فعنــدما يحكــم علــى اإلســناد بالصــحة يحكــم بأنــه أ. قييد يكييون الحييديث صييحيح اإلسييناد وًل يصييح لكونيين شيياذ أو معلييالا   
 صحيح في نفسه في األصل واللاهر. 

  :اإلسناد يحقق في ثالثة شروط من شروط الصحةب. الحكم على   
 .العدالة -      
  .والضبط -      
 .واتصال السند -      

أما الحكم على الحديث فيحقق في هذه الشروط باإلضافة إلى التأكد من السالمة من العلة والشذوذ، وهذا يسـتل م          
 يد والمتون، وهذه مرحلة متقدمة.البحث في كافة طرق الحديث، والمقارنة بين األسان

  متطلبات الحكم على األسانيد: سابعاا: -
 (من الكتاب المقرر )الفصل األولأ. معرفة أهم مباحث علم الجرَّ والتعديل:   
ومنهــا: التعــرف علــى قواعــد قبــول الروايــة عنــد العلمــاء، ومعرفــة العدالــة والضــبط واالخــتالط والتــدليو  او  المتعلقيية بييالرَّ  -
 الجهالة وحكم مروياتهم، ورأي العلماء في اختالف الجرب والتعديل في الراوي الواحد...و 
 التعرف على أهم النقاد، ومصطلحاتهم العامة والخاصة وأحوالهم من حيث التشدد والضعف...ومنها:  المتعلقة بالناقد: -
يلالتعرف على ألفا   اللفع:المتعلقة ب -  وحكمها.ومراتبها  الَجْرب والتَّْعدِّ
 (من الكتاب المقرر )الفصل الثاني. التعرف على كتب التراجم: ب  

فــالحكم علــى األســانيد يقتضــي دراســة أحــوال الــرواة وطبقــاتهم وبلــدانهم وشــيوخهم وتالميــذهم وأحكــام العلمــاء فــيهم مــن جهــة 
 كتب التراجم المختلفة. العدالة والضبط، ومعرفة وفياتهم للتأكد من اتصال اإلسناد بينهم، وذلك بالرجو  إلى 

 وال بد من التعرف عليها ومحتوياتها وأنواعها وكيفية البحث فيها ومناهج م لفيها والتدرب على كيفية استخراج التراجم...
 (من الكتاب المقرر )الفصل الثالثج. طريقة الحكم على األسانيد:   
 من خالل التعرف على المعلومات النلرية المطلوبة للحكم.. -
والدراسة التطبيقية على اإلسناد، والحكم على الرواة للتأكد من توفر شروط الصـحة، والتـدرب علـى الحكـم علـى األسـانيد  -

 المعلولة، والحكم بالمتابعات والشواهد...
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 التعرف على كتب التراجم
َواة وبيان أحوالهم قبل التأليف فيها يتناقـل مشـافهة يتلقـاه العلمـاء بعضـهم عـن بعـض جـياًل بعـد  كان التعريف بالرُّ

جيــل، وكــان مــن آثــار هــذا النشــاط العلمــي أن اجتمعــت لــد  العلمــاء ثــروة كبيــرة مــن تــراجم الر َِّجــالِّ والتعريــف، ومــع تطــور 
ــنَّة وعلومهــا أودعهــا العلمــاء فــي ُمَصــنََّفات، فلهــرت الُمَصــنََّفات الخاصــة بالر َِّجــالِّ بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن  وين السُّ َتــد ِّ

دة   األســاليب، فمــن العلمــاء مــن رتََّبهــا علــى الحــروف، ومــنهم مــن َصــنَّفها ا لثــاني الهجــري، وكانــت متنوعــة المنــاهج، ُمَتَعــدَّ
 بحسب البلدان، وآخرون جعلوها على الطبقات، وهكذا.

ري، وأنَّ وهـــذه الُمَصـــنَّفات بأنواعهـــا المختلفـــة هـــي أصـــول كتـــب الر َِّجــــالِّ الم لفـــة فيمـــا بعـــد القـــرن الخـــامو الهجـــ
إما ترتيب لكتـب السـابقين، أو تـذييل عليهـا، أو ناقلـة عنهـا، أو اختصـار وتهـذيب  -ُجلها إن لم تكن كلها -الم لفات بعدها

لها، ونحو ذلك، وال يكاد يوجد ترجمة ألحد من رواة القرون المفضلة، ليو له ترجمة في أحد هذه الُمَصنَّفات إالَّ أن يكـون 
 .َّللاَُّ أَْعَلمُ مجهواًل أو نحو ذلك وَ 

ألنَّه من العسير حصر جميع ما ُأل ِّف وُصن ِّف من ُمَصنَّفات في موضوعنا، فنكتفى فـي هـذا المـوطن بـذكر تقسـيم و 
، مــع ذكــر بعــض المشــهور والمطبــو  مــن هــذه الُمَصــنََّفات أنــوا  بحســب لهورهــا وانتشــارها إلــى ســتة ي الر َِّجــالات فِّــنَّفَ َصـمُ ال

 لحصر:على سبيل المثال ال ا
- : ـَحابة  بقة طبقة ابتـداًء مـنطتهتم بتراجم الر َِّجـالِّ  كتب الطََّبقات: أوًلا ووصـواًل إلـى  تـبعهممـن التَّـابِّعين وتـابعيهم و ثـم الصَّ

 .عصر الم لف
 مثال:

 هـ،.062كَِّتاب "الطََّبَقات" لإلمام مسلم بن الحجاج)ت
)توكَِّتاب "الطََّبَقات الكبير" لإلمام محمد بن سعد بن من  هـ،.032يع ال هري 

ـــــَحاَبةِّ والتَّـــــابِّعين وأصـــــحاب الحـــــديث" لإلمـــــام أبـــــي بكـــــر أحمـــــد بـــــن هـــــارون  ـــــَرَدة مـــــن الصَّ ـــــاب "طبقـــــات األســـــماء الُمَف َت وكِّ
يِّجِّي)ت  هـ،.322الَبْردِّ

َحابة ثانياا: - َي َّللاَُّ َعْنُهم -تهتم بالترجمة للصحابة :كتب معرفة الصَّ نقـل الحـديث ، خاصة من عـانى مـنهم -أجمعين َرضِّ
 .وروايته عن الرسول َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّم

 مثال: 
َحاَبُة" لإلمام أبي ُنَعْيم  أحمد بن عبد هللا األصَبهاني)ت  هـ،.032كَِّتاب "معرفُة الصَّ

َحاَبُة" لإلمام عبد الباقي بن قانع)ت  هـ،.352وكتاب "معجُم الصَّ
َحاَبُة" لإلمام أحمد  هـ،.002بن حنبل)ت وكتاب "فضائل الصَّ

يلو  الَجييُرَّكتييب  ثالثاييا: - ــْعفاء تهــتم :التَُّعييدِّ أو  ،ببيــان درجــة توثيــق الر َِّجــال أو تضــعيفهم، ســواء منهــا مــا اقتصــر علــى الضَّ
 ، ولهـور هـذه الُمَصـنَّفات كانـت نتيجـة حتميـة لجهـود النُّقَّـاد ودراسـتهم أَلحـوالِّ الر َِّجــالِّ أو جمـع بينهمـا ،اقتصر على الث ِّقـات

 من حيث قبول أخبارهم أو عدم قبولها.
 وقد تنوعت مناهج العلماء في التصنيف في هذا الباب، فهناو:

" لإلمــام أحمــد بــن حنبــل)ت -2 هـــ،، وكتــاب 002كتــب جمعــت بــين الث ِّقــات والضــعفاء، منهــا: كَِّتــاب "العلــل ومعرفــة الر َِّجــالِّ
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)ت  هـ،.002فة والتاريخ" لإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي)تهـ،، وكتاب "المعر 056"التاريخ الكبير" لإلمام البخاري 
 هناك كتب اقتصرت على الث ِّقات فقط، منها:  -0

" لإلمـــام أحمـــد بـــن عبـــد هللا ن الضـــعفاء وذكـــر مـــذاهبهم وأخبـــارهممـــمعرفـــة الث ِّقـــات مـــن رجـــال أهـــل العلـــم والحـــديث و كَِّتـــاب "
ْجلي)ت  هـ،.062العِّ

يمِّي انحب   نمحمد بوكتاب "الث ِّقات" لإلمام   هـ،.305)ت الَتمِّ
 هـ،. 385)تالمعروف بابن شاهين أحمد عمر بنلإلمام  "تاريخ أسماء الث ِّقات ممن ُنقَِّل عنهم العلموكتاب "

َعَفاءِّ فقط، منها:  -3  وهناك كتب اقتصرت على الضُّ
َعَفاءِّ الصاير" لإلمام البخاري    هـ،.056)ت كَِّتاب "الضُّ

" لإل  هـ،.052)ت مام الُجوْ َجانيوكَِّتاب "أحوال الر َِّجالِّ
َعَفاءِّ والمتروكين" لإلمام النَّسائي  هـ،.323)ت وكَِّتاب "الضُّ

ومنتصييف القييرن الثالييث  ،ات ظهييرت فييي الفتييرة الواقعيية مييا بييين أواخيير القييرن الثييانيفَ نَّ َصييوهييذه األنييوا  ميين الم  
 الهجر  تقريباا، ثم كثرت وتوسعت بعد ذلو. 

يي رابعاييا: - َواة تهــتم :ندكتييب تييواريم الم  ــدة معينــة بالترجمــة للــرُّ وقــد لهــرت منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث  ،فــي بل
 الهجري.
 مثال:

.  كَِّتاب "أخبار مكة في قديم الدَّهر وحديثه" لإلمام أبي عبد هللا محمد بن إسحاق الَفاكِّهي  المكي 
طي المعروف ببح  هـ،.020َشل)توكَِّتاب "تاريخ َواسط" لإلمام أسلم بن َسهل الَواسِّ

 هـ،032وكَِّتاب "ذكر أخبار أصَبهان" لإلمام أبي ُنَعْيم األصَبهاني)ت
ا: - َواة وكناهم وألقابهم وأنسابهم لدفع االلتبــــاو، والتمـــيي   :كتب في معرفة األسماء وتمييزها خامسا تهتم بضبط أسماء الرُّ
  هـــا.من َق َوالُمْفَترِّق والُمَتفِّ ، والُمْ َتلِّف والُمْخَتلِّف، الُمَتَشابِّه بين

 وقد تنوعت مناهج العلماء في التصنيف في هذا الباب، فهناو: 
 كتب األسماء والكنى واأللقاب، منها: -2

 هـ،.002كَِّتاب "األسامي والُكنى" لإلمام أحمد بن حنبل)ت
 هـ،.062وكَِّتاب "الُكنى واألسماء" لإلمام مسلم بن الحجاج)ت

 هـ،.322ء" لإلمام أبي بشر الد والبي)توكَِّتاب "الُكنى واألسما
 ، منها:الُمْ َتلِّف والُمْخَتلِّفوهناك كتب في  -0

)تالُمْ َتلِّف والُمْخَتلِّف" كَِّتاب اَرُقطني   هـ،.385" لإلمام علي بن عمر الدَّ
م أبـي نصـر علـي بـن هبـة فـي األسـماء والُكنـى واألنسـاب" لإلمـا الُمْ َتلِّـف والُمْخَتلِّـفوكَِّتاب "اإلكمال في رفع االرتياب عـن 

 هـ، على األرجح.028هللا الشهير باألمير ابن ماكوال)ت
ان ِّي الَجيَّان ِّي)ت " لإلمام أبي علي الحسين بن محمد الَاسَّ  هـ،.028وكَِّتاب "تقييُد الُمَهمل وتميي  الُمشكِّلِّ

 ، منها: فَِّق َوالُمْفَترِّق والُمَتَشابِّهالُمتَّ وهناك كتب في  -3
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 في الر ِّسمِّ وحماية َما َأشكَل منه عن بوادر التصحيف والوهم". الُمَتَشابِّهص كَِّتاب "تلخي
 ".فَِّق َوالُمْفَترِّق الُمتَّ وكَِّتاب "

)ت  هـ،. 063وكَِّتاب "موضح أوهام الجمع والتفريق"، وجميعها لإلمام الخطيب الَبْاداديُّ
 وهناك كتب في الوفيات، منها:  -0

َمْشقِّي)تكَِّتاب "تاريخ مولد العلماء ووف  هـ،.322ياتهم" لإلمام أبي ُسَلْيمان ابن  بر الَربعي الد ِّ
)ت ُق في َتباُعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد" لإلمام الخطيب الَبْاداديُّ حِّ ابُق والال   هـ،.063وكَِّتاب "السَّ

 هـ،.066وكَِّتاب "ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم" لإلمام الكتاني)ت
 اجم الشيوخ، منها: وهناك كتب مع -5

 هـ،.302كَِّتاب "الُمْعجم" لإلمام أحمد بن محمد بن  ياد المعروف بابن األعرابي)ت
 هـ،.322وكَِّتاب "الُمْعجم في أسامي شيوخ أبي َبكر اإلَسماعيلي" لإلمام أبي َبكر اإلسماعيلي)ت

 هـ،.382)توكَِّتاب "الُمْعجم" لإلمام أبي بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن الُمقرئ 
َواة وتشييابهت أسييما هم وكنيياهم هييذه الكتييييييييب رت ييييييييظهوقييد      متييأخرة نسييبياا عمييا قبلهييا، وذلييو عنييدما كثيير عييدد الييرُّ

 .وأنسابهم
ا: -  ، فات معينةنَّ َص ف أو م  نَّ َص كتب الر َِّجال المذكورين في م   سادسا

 وهي على أنوا :
 منها:  فهناك كتب اقتصرت على رجال كَِّتاب واحد، -2

داد الذين أخرج لهم البخاري  فـي جامعـه"  ، الُمَسمَّى: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسَّ كَِّتاب "رجال صحيح البخاري 
 هـ،.328لإلمام أبي نصر الَكالَباذي)ت

 هـ،.008وكَِّتاب "رجال صحيح مسلم" لإلمام أبي بكر األصَبهاني)ت
يل والتجريح لمن   هـ،.020خر ج عنه البخاري  في الجامع الصحيح" لإلمام أبي الوليد الباجي)وكتاب "التَّْعدِّ

 وهناك كتب جمعت بين رجال الكتب الستَّة، منها:  -0
"  هـ،.200لإلمام جمال الدي ِّن يوسف الم  ي)ت  (1)كَتاب "تهذيب الكمال في أسماء الر َِّجالِّ

هــ،. وكتـاب "تهـذيب التهـذيب"، و"تقريـب 208لإلمـام الـذَّهبي)ت وكتاب "الكاشف في معرفة من لـه روايـة فـي الكتـب السـتَّة"
 التهذيب" وكالهما لإلمام ابن حجر العسقالني.

 وهذه المصنفات تأخر ظهورها فقد انتشرت بعد القرن الخامت الهجر .     

 

َ اْلعَالََميَن  َواْلَحْمد   َ َرب   ّلَِله

                                                 

 هـ،.622َجالِّ ألبي محمد عبد الاني بن عبد الواحد المقدسي)تهو تهذيب لكتاب "الكمال في معرفة أسماء الر ِّ  (1)


