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 ١٧٩

:
الحمـــــد هللا رب العـــــالمین، والـــــصالة والـــــسالم علـــــى 

-محمــد المبعــوث رحمــة للعــالمین، وعلــى آلــه المكــرمین، 
ورضـــــي اهللا عــــــن صـــــحابته المخلــــــصین، وعـــــن أزواجــــــه 

: ، وبعد-ات المؤمنینأمه
علـــى مـــر العـــصور -رحمهـــم اهللا-بـــذل المحـــدثون 

جهـــودًا علمیـــة عظیمـــة فـــي خدمـــة علـــوم الحـــدیث النبـــوي 
تمیـزت روایة ودرایة، وتدل هـذه الجهـود بمجملهـا علـى مـا 

خـــالص، وبراعـــة  ٕ بـــه شخـــصیات المحـــدثین مـــن تقـــوى وورع وا
ها، ونقــد فـي اسـتخدام المــنهج العلمـي فــي جمـع الــسنة، وتـصنیف

مرویاتهــا ورواتهــا، والغایــة مــن ذلــك الحفــاظ علــى الــسنة النبویــة 
ـــشعر ســـلیمة مـــن الـــدس والتالعـــب والتحریـــف،  وهـــذا الجهـــد ُی
.بذل من جهودالمسلم بالفخر واالعتزاز واإلجالل لما 

یلقي هذا البحث الضوء على مصطلح االنتخاب عند
.شریعة، الجامعة األردنیةقسم أصول الدین، كلیة ال، مساعدأستاذ*

وبیـــــان آراء ، وذلـــــك بـــــإبراز مفهــــوم االنتخـــــاب، المحــــدثین
العلمـــاء فـــي جـــوازه، أو عـــدم جـــوازه، وتحدیـــد شـــروط الُمنتخـــب 
المؤهــل لــذلك، وتوضــیح الــدوافع التــي حــدت بالمحــدثین للجــوء 
إلــى أســلوب االنتخــاب، وبیــان أنــواع االنتخــاب وصــوره، وذكــر 

ســتخدمها المحــدثون لتمییــز مــا انتخبــوه الوســائل المتنوعــة التــي ا
مــن المرویــات بــالرموز واأللــوان، ولتحقیــق مــا ســبق ذكــره ال بــد 
من اإلطالع على مـا ورد مـن معلومـات وأمثلـة عـن االنتخـاب 

، جمعهــــــافــــــي كتــــــب علــــــوم الحــــــدیث، وتــــــراجم الرجــــــال، ثــــــم 
. ودراستها، وتصنیفها

اریخي وقـد اعتمـدت فـي هـذا البحـث المـنهج العلمـي التـ
دراســـة المفهـــوم، وتطـــوره، وضـــبطه، وبیـــان: الـــذي یقـــوم علـــى

بـــذلك أمـــورا زألُبـــر ، وأنواعـــه، وتـــصنیف صـــوره، شـــروطه
: من أهمها

ســــلكهالــــذيالتأكیــــد علــــى الفكــــر العلمــــي المنهجــــي-١
وتــشكیل علــوم الحــدیث ، فــي خدمــة الــسنةالمحــدثون

ذلكات ـة، واالنتقاء واالنتخاب أحد إبداعـالمختلف

 

*

م٦/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

ترد كلمة انتقاء المرویات أو االنتخاب كثیرًا في كتب علوم الحدیث، وقد أفردتها بهذا البحث المستقل الذي یدرس مفهوم 
تخاب دراسة نقدیة، ویضع تعریفًا جامعًا لالنتخاب یبیِّن آراء العلماء في االنتخاب قبوًال أو ردًا، ویرجح انتقاء المرویات أو االن

الصواب من آراءهم، ویضبط شروط المؤهل لالنتخاب من المحدثین وطلبة العلم، ویحدد دوافع طلبة العلم، والمحدثین 
ب التي وردت في كتب علوم الحدیث، ویذكر الرموز، واأللوان، لالنتخاب، وُیعرف بنوعي االنتخاب، ویناقش صور االنتخا

.واألدوات، التي استخدمها المحدثون لتمییز ما تم انتقاؤه من المرویات، أو انتخابه 

Abstract
The word "selection" appears quite often in the books of the sciences of prophetic Tradition (Hadith).

It has not been separately studied however.
      This research studies critically the concept selection. It gives the concept a comprehesive definition,
demonstrates the scholars' different opinions about it and shows the stronger one. It also gives the conditions
which qualify somone to select and determines the motives of the scholars and the students of seleciton.

The research defines two types of selection: the selection of the narrators and the seleciton of narrations. In
addition it discusses the forms of selection as occurred in the books of the sciences of Hadith and mentions the
symbols and the colors used by the scholars to distinguish the selected narrations.
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. الفكر
إبـــــراز المـــــنهج الوســـــطي عنـــــد المحـــــدثین القـــــائم علـــــى - ٢

العدالـــة واإلنـــصاف فـــي انتخـــاب الحـــدیث عـــن الثقـــات، 
ـــــــــة، وانتخـــــــــاب  ـــــــــشاذة والمعل ـــــــــات ال ـــــــــث الثق ورد أحادی
ــــة المــــشهورة عــــنهم، وانتخــــاب بعــــض  ــــث العالی األحادی
أحادیث الضعفاء التـي ضـبطوها، ووافقـوا فیهـا أحادیـث 

. الثقات
تــب علــوم الحــدیث ببحــث إفــراد مــصطلح متــداول فــي ك- ٣

مستقل یخدم الدارسین لعلـوم الحـدیث، والمختـصین فـي 
المنـاهج، وطـرق التـدریس، والفكـر التربـوي بـشكل عــام، 
وال تـــزال الدراســـات التاریخیـــة تحظـــى باهتمـــام البـــاحثین 

. في مختلف فروع العلوم اإلنسانیة
إبــراز مــا یتعلــق بمفهــوم االنتخــاب مــن متعلقــات كحكــم-٤

ــــاء ، وصــــوره، ودوافعــــه، وأقــــسامه، شــــروطهو ، االنتق
. وغیرها، وأنواع األحادیث المنتقاة

وبناء على ما سبق اقتـضت طبیعـة البحـث تقـسیمه 
: والمطالب اآلتیة، إلى المباحث

،واصــطالحاً ، لغــةواالنتخــابتعریــف االنتقــاء: األولالمطلــب
.وبیان العالقة بینهما

.نتخابآراء العلماء في اال:المطلب الثاني
َتخب: المطلب الثالث ْن .شروط الُم
.أقسام االنتخاب: المطلب الرابع

.دوافع االنتخاب: المطلب الخامس
.أنواع األحادیث المنتخبة: المطلب السادس
.صور االنتخاب:المطلب السابع
.تمییز المرویات المنتخبة: المطلب الثامن

 

 ، ،


: لغة-أوالً 
ترجـــع لفظـــة االنتقـــاء إلـــى األصـــل الثالثـــي :االنتقـــاء-أ
: منهــا، وهــي فــي أصــلها تــدل علــى معــان متعــددة، )نقــى(

وأخــــذ ، وتخلــــیص شــــيء مــــن شــــيء، والتخیُّــــر، االختیــــار

ـــن فـــارس أصـــل یـــدل علـــى : "أفـــضل الـــشيء وأنقـــاه، قـــال اب
خلـــصته ممـــا یـــشوبه، : يءنظافـــة وخلـــوص، منـــه نقیـــت الـــشَّ 

انتقیـت الـشيء، كأنـك أخـذت أفـضله وأخلـصه، : وكذلك یقال
: ، وقال ابـن منظـور)١("أفضل ما انتقیت من الشيء: والنقاوة

ــتُ " تََقْی یــارهَأخــذتِإذاالــشيءواْن قــاءاالنت": ، وقــال الــرازي)٢("ِخ
. )٣("التخیروالتََّنقِّي، االختیار

فیدل على أخذ أفضل الشيءأمَّا االنتخاب:االنتخاب- ب
بة: "وقال ابن فارسوخیاره،  ُ : النُّخْ . وُنخَبُتهالشَّيءخیار

بٌ وانتخبته، وهو نَتَخ : الزمخشريوقال ، )٤("مختارأيُم
: هـومن، نزعتهإذاوانتخبتهالشيءنخبت: قولهم"

. )٥("األشیاءبینمنتنتزعهكأنكاالختیار: االنتخاب
ــا تقــدم مــن " نخــب"و" نقــى"تعریــف لغــوي للفعــل وممَّ

نجــد أنهمــا یــشتركان فــي معنــى االختیــار، والنــزع، وتخلــیص 
ْنتـــزع،  تـــار، والُم لـــص هـــو شـــيء مـــن شـــيء، وأن الُمخْ خْ والُم

. أفضل الشيء وخیاره

: اصطالحاً : ثانیا
اســـتخدم لفـــظ االنتخـــاب واالنتقـــاء فـــي اللغـــة بمعنـــى 

ــــضل مــــن األشــــیاء الحــــسیة، ــــر األف ــــى َتخیَّ ونجــــد أن المعن
ــم یبتعــد كثیــرا عــن المعنــى اللغــوي،  االصــطالحي للفطــین ل

ــرِفَ : "محمــد المحمــد االنتقــاء بقولــه. فقــد عــرّف د طریقــة ُع
بهــا جماعــة مــن كبــار المحــدثین نقــل عــنهم أنهــم ال یــروون 

، بمعنى أن غالب انتقـاء كبـار )٦("إال عن شیوخ ثقات غالباً 
ء الحـــدیث، وروایـــتهم المحـــدثین یكـــون عـــن الثقـــات عنـــد أدا

عـــن الـــضعفاء انتقـــاء لـــبعض مرویـــاتهم التـــي یوافقـــون فیهـــا 
. الثقات

اختیـــار : "الخمیــسي بقولــه. أمــا االنتخــاب فقــد عرَّفـــه د
، )٧("لیـــسمعها، ویكتبهـــا عنـــهلـــبعض أحادیـــث الـــشیخ الطالـــب 
االنتخــــاب : "عــــامر صــــبري تعریفــــا طــــویال فقــــال. وعرَّفــــه د

وهــو أن یعهــد إلــى عــالم موصـــوف . قــاءمعنــاه االختیــار واالنت
أحادیـــث كتـــابأحادیـــث شـــیخ أو بحـــسن االنتخـــاب؛ لیختـــار 

. وعرَّفـه د، )٨("ثم ُتروى بأحد طرق األداء المعروفة، ... 
باختیـار أحادیـث معینـة قیـام حـافظ ": فقال، محمد المحمد

ثــم یــتم ، أو كتــاب معــین لنفــسه أو لغیــره، مــن شــیخ معــین
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الــشرایدي . وجــاء تعریــف د)٩("اً تحملهــا ســماعًا أو عرضــ
ـــــال، أدق ممـــــن ســـــبقه ـــــة ": فق ـــــث معین ـــــار أحادی مـــــن اختی

أو أحادیــث شــیخ معــین مــن أجــل أن یتحملهــا عنــه ســماعًا،
. )١٠("أو من أجل أن یرویها عنه، عرضاً 

وبنـــاء علـــى التعریفـــات الـــسابقة لالنتقـــاء واالنتخـــاب 
: يیمكن التفریق أو بیان العالقة بینهما بما یأت

أن االنتقـــاء فـــي الغالـــب یعنـــي اختیـــار شـــیوخ ثقـــات -أ
أن وال مـانع ، واختیـار أوثـق مرویـاتهم، للروایة عـنهم

فیــه ینتقـي أحادیـث عـن شــیوخه الـضعاف ممَّـا یوافقـون
. الثقات

االنتخـــاب یكـــون باختیـــار المنتخـــب لنفـــسه مرویـــات - ب
بصفات محددة مـن كتـاب، أو مـن إمـأل شـیخ، أو أن 

. هیختار المحدث لغیر 
انتقــى البخــاري : بنــاء علــى مــا ســبق یــصح أن نقــول- ج

وال نـستطیع أن ، وانتقـى مـن مرویـاتهم، شیوخا ثقات
ونـــستطیع أن نقـــول، نقـــول انتخـــب البخـــاري شـــیوخه

وبـذلك نعلـم ، انتقى أو انتخب البخاري من مرویاتهم
ـــــرا مـــــن العلمـــــاء یـــــستخدمون كلمـــــة االنتقـــــاء  أن كثی

ـــــــــات ـــــــــى معنـــــــــى انتخـــــــــاب المروی وال ، لتـــــــــشتمل عل
ألن ، یــستخدمون كلمــة االنتخــاب فــي انتقــاء الــشیوخ

ـــذلك أســـمیت بحثـــي ـــاء أشـــمل ل انتقـــاء ": كلمـــة االنتق
. "...المرویات أو االنتخاب عند المحدثین

وعلـــى هـــذا المعنـــى عـــرَّف الـــشیخ طـــاهر الجزائـــري 
إخــراج: قــاءواالنت": فقــال، االنتخــاب بأحــد صــور االنتقــاء

الحیـاني. ، وهـو مـا نبـه علیـه د)١١("تـبالكمنإلیهیحتاجما
باختیــار جملــة بــأن یقــوم محــدث: وأســماه انتخــاب الــسماع

مــن األحادیــث الموثوقــة مــن كتابــه أو مــن إمالئــه؛ لیتحملهــا 
الطلبــة عنــه بطریقــة العــرض أو الــسماع، أو أن یقــوم محــدث 

بطریقـة العـرض أو آخر باالنتخاب للطلبـة، ویتحملوهـا عنـه 
. )١٢(السماع




اختلفــت آراء المحــدثین فــي أیهمــا أفــضل االنتخــاب 
مــن مرویـــات الــشیوخ؟ أم اســـتیعابها؟ والظــاهر مـــن أقـــوال 

العلمــــاء، أن األصــــل أن یــــستوعب الــــراوي مرویــــات شــــیوخه
جمیعهـــا، ویكـــون ذلـــك بطـــول مالزمـــتهم، وممارســـة مرویـــاتهم، 

یــــــؤدي إلــــــى مــــــع األقــــــران، وبمــــــا ومــــــذاكرتها مــــــع الــــــشیخ، أو 
تقانها، ضبطها ٕ فـي وبهذا االستیعاب یكون هـذا الـراوي ، وا

عالمـًا مستقبل األیام جامعًا لمرویات شیوخه بـصیرًا بطرقهـا، 
ـــا": قـــال الخطیـــب البغـــدادي، بعللهـــا وغرائبهـــا تَـــىوَأمَّ لـــمَم

 ْ یَّـــز عــــادُ للطالــــبِ یتَم ارَكُ غیــــرِِه، ومــــامـــنحدیِثــــهِ ُم فــــيُیــــَش
ــــاتــــهِ روای مَّ ــــهِ ینفــــردُ ِم َلى، ب ــــهُ یكتــــبَ أنْ فــــاألوْ ــــىحدیَث َل َع

. )١٣("واالنتخابِ قاءاالنتدونَ االستیعابِ 
ـــشیوخ ـــات عـــن ال ـــى اســـتیعاب المروی فـــي وذهـــب إل

اإلمــام أحمــد،: بدایـة الطلــب كثیــر مــن األئمـة األعــالم، مــنهم
مـا": المبـاركابـنقـال، وابن معـین وغیـرهم، وابن المبارك

: وقــــال ابــــن معــــین)١٤("نــــدمتإالقــــطعــــالمعلــــىبــــتانتخ
، )١٥("ینــــدمالالنــــسخوصــــاحب، ینــــدماالنتخــــابصــــاحب"

وسبب نـدم ابـن المبـارك فقدانـه لكثیـر مـن األحادیـث التـي 
وفـــي هـــذا ، جمعهــا غیـــره ممــن اســـتوعب مرویـــات الــشیوخ

وكــان، والحــرامالحــاللنكتــبكنــا: "الزنــادأبــوالمعنــى یقــول 
أعلـمأنـهعلمـتإلیـهاحتیجفلما، سمعامكلیكتبالزهري
. )١٦("الناس

ـــد طالـــب الحـــدیث بعـــض شـــیوخه، بـــسفر، أو  ـــد یفق وق
مــرض، أو مــوت، أو احتجــاب عــن األداء، وبــذلك ینــدم بعــد 
فوات األوان على ما فاته مـن حـدیثهم وعنـدها ال ینفـع النـدم، 

ینفعـهالحیـثالحـدیثفـيالمنتخـبسـیندم: "قال ابن معـین
قرمطنـامـا: "الحنفیـةمـنالـصرخكيالمجـددوقال، )١٧("دمالن

. )١٨("دمناننقابللموما، ندمناانتخبناوما، ندمنا
ُیرغــب هـــذا الــرأي طالـــب العلــم فـــي اســتیعاب أحادیـــث

ویحـــــذره مـــــن مـــــضار ، شـــــیوخه فـــــي بدایـــــة طلـــــبهم العلـــــم
ولكــن بالمقابــل یــأذن لــه عنــد أداء الحــدیث أن ، االنتخــاب

مــا ســمعه، وجمعــه مــن مرویــات، أو أن ینتخــب یحــدث بكــل 
، التــألیفمنهــا مــا شــاء حــسب حاجتــه، وحــسب مقــصده مــن 

، وقــد نبــه علــى هــذا المعنــى أبــو حــاتم الــرازي، أو الروایــة
ـــكتبـــتإذا: "فقـــال ذا، شفقمِّ ٕ ، أي اجمـــع)١٩("شففـــتِّ حـــدثتوا

وأمـا عنــد أدائـك للحــدیث ، الحـدیث واسـتوعبه حــال الطلـب
. وثقت به من المرویاتفال تحدث إال بما 
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ثــم هــل یتحمــل طالــب العلــم الحــدیث عــن كــل شــیخ 
یلقــاه؟ أم ینتقــي الــشیوخ قبــل التحمــل عــنهم؟ الظــاهر مــن 
كــالم العلمــاء أن طالــب العلــم یجتهــد فــي الــسماع مــن شــیوخه،
وممـــن یلقـــاه مـــن الـــرواة حـــال التحمـــل وطلـــب العلـــم، وقـــد عقـــد 

: قــــالمــــن: "نــــى، فقــــالًا فــــي هــــذا المعبابــــالخطیــــب البغــــدادي
، وسـاق الخطیــب فـي هــذا البـاب قــول )٢٠("أحــدكـلعــنكتـبی

، أي خـذ الحـدیث عـن )٢١("إذا كتبـت فقمـش: "أبي حـاتم الـرازي
كل من یحدث، ولكن عند أداء الحـدیث البـد مـن التفتـیش عـن 
حال الراوي والمروي، وللراوي أن ینتخـب مـن المرویـات حـسب 

.غایته من االنتخاب عند األداء
یحـــدث عـــن أي أحـــد ، لقـــد ذم العلمـــاء الـــراوي الـــذي ُ

، وســمى العلمــاء)حاطــب لیــل: (وبكــل مــا ســمع، وكــان یــسمى
ویـــستوعب حـــدیث مـــن یلقـــاه مـــن الـــشیوخ ثـــم ، مـــن یجمـــع

قــال اإلمــام مالــك فــي ، )قمَّاشــا(یحــدث بــه مــن غیــر نقــد 
ـــ: "یحیـــى بـــن ســـعید وفـــسر ابـــن حـــزم هـــذه العبـــارة)٢٢("اشقمَّ

العمــنیــرويأي، الكناســةوهــو: القمــاشیجمــع": بقولــه
:ویــصدق علیــه قــول النبــي علیــه الــصالة والــسالم)٢٣("لــهقــدر

یــدل الحــدیث )٢٤("یحــدث بكــل مــا ســمعكفــى بــالمرء كــذبا أن "
قــال و ، المرویــاتعلــى أهمیــة انتقــاء الــشیوخ، وانتقــاء وانتخــاب 

نْ أنَّ ": القرطبي في شرح الحدیث ، سـمعمـابكـلِّ حـدَّثَم
لَ  یــسمعُ اإلنــسانفــإنَّ الكــذب؛مــنالكــافيالحــظُّ لــهحــصَ
ذلــك، بكـلحــدَّثفـإذا، والــسقیموالـصحیح، والــسمینالَغـثَّ 
مِّـلَ وبالكـذب، ثـمبالسقیمحدَّثَ  بُ ُتَح ـِذ أونفـسهفـيعنـه، فَیْك
بُ  َذ . )٢٥("بسببهُیْك

:بقولهإلى هذا المعنى–اهللارحمه- مالكأشارقد و 
سَ " َلمُ َلْی لٌ َیسْ دَّثَ رَُج عَ ِبُكلِّ َح ِم اَس اونُ ـَیكُ وَالَ ، َم اًم اـَأبَ ِإَم ، ًد

دَ إذاأي بُ وُِج ِذ وكان، بحدیثهیوَثقُ لم، روایتهفيالَك
ةً ذلك َح رْ كانولوأحدٌ بهلیقتديَ یصلحُ فاله؛ـفیَج

ا منوالصادقَ ، السقیممنالصحیحَ بیَّنفلو، عالًم
ِلمَ ، الكاذب ةِ عنىوتقصَّ ، ذلكمنَس ْهَد علیهیجبُ ماُع

. )٢٦("الدینیَّةالنصیحةمن
عــنحــدثمــنإمامــایكــونال": مهــديابــنوقــال

، فلــیس كــل شــیخ تحملــت)٢٧("ســمعمــابكــلوال، رأىمــنكــل

وال كـــــل مـــــا رواه الـــــرواة مـــــن ، الــــرواة عنـــــه الحـــــدیث ثقـــــة
وقـد شـرح الـسخاوي قـول أبـي ، األحادیث في مرتبة واحـدة

ذا حدثت ففتش": زيحاتم الرا ٕ كتـبأ: أرادوكأنه": فقال، "وا
فـــــیمننظـــــرتحتـــــىذلـــــكتـــــؤخروال، ســـــمعتهاممـــــنالفائـــــدة
ذلـــكفـــاتفربمـــا؟الأمعنـــهیؤخـــذأنأهـــلأهـــو، حـــدثك
. )٢٨("سفركأو، سفرهأوالشیخبموت

هــذا هــو مــنهج جمهــور العلمــاء حــال الطلــب والتحمــل
ذا أدوا الحـدیث انتقـوا فـإ، یروون عن من یلقونه من الـرواة

أورمـةبـناإبـراهیملقـا، وانتخبوا من المرویات، من الرواة
ــــإذا، إنــــسانكــــلعــــناكتــــب: "األصــــبهاني فأنــــتحــــدثتف

، آالفةـأربعــعــنحملــت: "المبــاركابــنقــالو )٢٩("بالخیــار
ــــفعــــنورویــــت ــــن حــــاتم، )٣٠("أل ذا": وقــــول اب ٕ حــــدثتوا
العمـــلوقـــتأو،عنـــهالروایـــةوقـــتكـــانفـــإذا)٣١("ففـــتش

. حینئذففتشبالمروي
ومــــــن األئمــــــة مــــــن كــــــان ال یتحمــــــل الحــــــدیث إال عــــــن 
ـــك اإلمـــام  ـــق، ومـــن أولئ ـــات، وینتخـــب مـــن مرویـــاتهم األوث الثق
مالـــك، فلـــسعة معرفتـــه بـــأحوال شـــیوخ الحجـــاز، وتمییـــزه ألهـــل 

ــــات  ــــشیوخ الثق لیتحمــــل عــــنهمالحفــــظ واالتقــــان مــــنهم انتقــــى ال
. داء من مرویاتهم ما وثق بهللحدیث، وانتقى عند األ




ـــم الـــذي یرغـــب فـــي  یقـــع االنتخـــاب مـــن طالـــب العل
اختیــار جملــة مــن أحادیــث الــشیوخ الثقــات، وال یریــد اســتیعابها 

كقـــــصر فتـــــرة : جمیعــــا، ألســـــباب عدیــــدة تمنعـــــه مـــــن ذلــــك
ولكــن یــشترط فیــه أن یكــون، الرحلــة، أو قلــة النفقــة وغیرهــا

ـــى تمییـــز المرویـــات المـــستقیمة  أهـــًال لالنتخـــاب، وقـــادرًا عل
المـــــشهورة عـــــن ذلـــــك الـــــشیخ مـــــن غیرهـــــا، وتجنـــــب الـــــشاذ 

ضـاقتفـإن": المعنـىوالغریب، قال ابن الـصالح فـي هـذا 
، واالنتخـابقـاءاالنتإلـىوأحوج، االستیعابعنالحالبه

یــــصلحبمــــاعارفــــاً ممیــــزاً أهــــالً كــــانإنبنفــــسهذلــــكتــــولى
. )٣٢("واالختیارقاءلالنت

ومن لم یستطع من طلبـة العلـم االنتخـاب فـال بـأس 
أن یــــستعین بحفــــاظ عــــصره المتمیــــزین بجــــودة االنتخــــاب 
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ــممــنو ": قــال الخطیــب البغــدادي، لینتخبــوا لــه فــيتعــلُ ل
أنفینبغـي، آلتـهالحـدیثالنتخـابكملتوال، درجتهالمعرفة
فـــيغـــرضلـــهمـــاانتقـــاءعلـــىوقتـــهحفـــاظبـــبعضیـــستعین
. )٣٣("وكتبهسماعه

ولــذلك نجـــد فــي تـــراجم العدیـــد مــن الحفـــاظ اإلشـــارة 
یقـول ابـن عـدي فـي ، إلى أن الناس استفادوا من انتخابهم

مـــن: ")٣٤(األصـــبهانيرمـــةأبـــنبـــراهیمإقاســـحإيبـــأترجمــة 
وكثــرة، االنتخـابوفـي، فیـهالمقــدمینومـن، النـاسحفـاظ

، ومــن)٣٥("غیــرهعــنیفیــدهمامــحدیثــهمــنالنــاساســتفادمــا
: أبرز شروط المنتخب التي ذكرها العلماء

ـــشرط األول ـــذین : ال ـــشیوخ ال ســـبر المنتخـــب ألحـــوال ال
، فكمـا اشـتهر محـدثون بجـودةجرحًا وتعـدیالً ینتخب عنهم

ــــات  ــــاء الرجــــال، اشــــتهرانتخــــاب المروی آخــــرون بجــــودة انتق
ســیرین محمــد بــناء الرجــال قــوكــان مــن أتقــن التــابعین فــي انت

: معـــینبــنلیحیـــىقلــت": شـــیبةبــنیعقـــوبقــالرحمــه اهللا، 
نـابــكــانكمــاالرجــالینتقــيكــانالتــابعینمــنأحــداً تعــرف
، فقــد كــانوا یعلمــون )٣٦("الأيبرأســه: فقــالینتقــیهم؟ســیرین

أحوال الرواة جرحًا وتعـدیًال، ویتوقـون الروایـة عمـن ال ینبغـي 
راو لــم ینــشط الـــرواة الروایــة عنــه مـــن المجــروحین، فكــم مـــن 

إلى تحمل الحدیث عنه؟ 
ثنــاء أوهــذا مــا التزمــه مالــك فــي انتقائــه للرجــال فــي 

، المــسجدهــذاأدركــت": فقــد قــال رحمــه اهللا، طلبــه للروایــة
، وروىالنبـــيأصـــحابأدركممـــنشـــیخاً ســـبعونوفیـــه
ْلمَ حملأولمالتابعینعن . )٣٧("أهلهعنإالالِع

ـــ ـــة ب ـــین ذكـــره واالنتخـــاب والعالق ن انتقـــاءأین مـــا ســـبق ب
یفیـــد فـــي جـــودة انتخـــاب المرویـــات التـــي تنتخـــب الـــشیوخ
ولدقــة اإلمــام مالــك فــي انتقــاء الرجــال أصــبح مــن ، عــنهم

انتخب مالك عـنهم المرویـات مـن الـشیوخ ثقـات عنـد أئمـة 
یحــدثالكــان مالــك ": عیینــةابــنیقــول، الجــرح والتعــدیل

كــان یحیــى ": أبــو ســعید األعرابــيوقــال )٣٨("ثقــةعــنالَّ إ
وسئل عـن غیـر ، بن معین یوثق الرجل لروایة مالك عنها

فـيحجـرابـنقـالو )٣٩("ثقـة روى عنـه مالـك": واحد فقـال
أبــوقــالو )٤٠("نقــدهشــدةمــعمالــكاعتمــدهقــد": الــرواةبعــض

أنولــوالبــالقوي،لــیس": األمــويالحــصینبــنداودفــيحــاتم
. )٤١("ثهحدیلتركعنهروىمالكاً 

ال یعنـــي أن كــل مـــن روى عنــه مالـــك ثقــة فـــي : قلــت
فـــإنَّ مـــن عـــادة المحـــدثین أن ینتخبـــوا مـــن ، مرویاتـــه كلهـــا

، روایــة مــن هــو أقــل مــن مرتبــة ثقــة مــا یوافــق فیــه الثقــات
، وخیـر )٤٢("ثقـةفهـومالـكعنـهروىمـنكل": أحمدقال

أنتبــالِ ال: "مــا یفــسر بــه مجمــل قــول أحمــد مقولتــه األخــرى
، )٤٣("مـــدنيســـیماوال، مالـــكعنـــهروىرجـــلعـــنتـــسألال

وقـــد ُیعتـــرض علـــى ذلـــك بروایـــة اإلمـــام مالـــك فـــي موطـــأه 
عبــد الكــریم ابــن أبــي المخــارق، ویــراد : عــن ضــعیف هــو

علــى ذلــك أنــه روى عنــه باالنتخــاب ثالثــة أحادیــث وافــق 
األحادیـثأمـا: "فیها الثقات، وصححها ابـن عبـد البـر، وقـال

طــرقمــنجــاءتمــشهورةفــصحاحمالــكعنــههــاذكر التــي
. )٤٤("ةـثابت

ویكون السبر للمرویات ، سبر المرویات: الشرط الثاني
، ومتابعات وشواهد، طرقها، بمعرفة مرویات الشیوخ

، لإلمام مالك بذلكالشافعيوقد شهد اإلمام ، ونقدها
ذا ، )٤٥("یدكبهفشدَّ مالكعنالحدیثجاءإذا": فقال ٕ وا

تخب عالما بمرویات الشیخ ال یصح انتخابه،لم یكن المن
ومعروفها من ، ألنه ال یمیز مقبولها من مردودها

ال": وقال السخاوي، وشاذها من محفوظها، منكرها ٕ وا
وقعكما، أخلبنفسهذلكوتولى، عارفاً یكنلمفمتى

: قال، نفسهعنحكاهمماأمرهابتداءفيمعیننـالب
أو، خمسمائةصالحبنةمعاویعنوهبابنيّ إلفعد"

بهاليیكنلملكونيشرارهافانتقیت، حدیثستمائة
. )٤٦("معرفةحینئذ

القدرة على تمییز طبقات الرواة عن : الشرط الثالث
مذهب": الحازميوقال:الشیوخ لالنتخاب من مرویاتهم

فيدلـالعالراويحالیعتبرأنالصحیحیخرجمن
وحدیثه، أیضاثقاتوهمعنهمروىوفیمن، هـمشایخ

بعضهموعن، أخراجهیلزمهمثابتصحیحبعضهمعن
وهذا، والمتابعاتالشواهدفيإالإخراجهیصلحالمدخول

الرواةاتـطبقمعرفةوطریقه،غموضفیهباب
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. )٤٧("مداركهمومراتباألصلراويعن




: مینانتخاب المرویات إلى قسیقسم 
بـأن یكـون المحـدث المنتقـي:االنتخاب عند التحمـل:األولى
، وخبیــرًا بــأحوال الــراوي الــذي یریــد االنتخــاب عنــه، عالمــاً 

فینتقــــي مــــن حدیثــــه عنــــد التحمــــل األحادیــــث الــــصحیحة 
علهـــــا، المـــــشهورة المـــــستقیمة ، وشـــــاذها، ویعـــــرض عـــــن ُم

. ومنكرها، وغریبها
ستوعب المحـدث أحادیـث فقـد یـ:االنتخاب عند األداء:الثانیة
ویكـــون بـــصیرًا وعالمـــًا بمـــشهورها ، أو عـــدة شـــیوخ، شـــیخ

، وعللهـا، وشـاذها ومحفوظـا، ومنكرها ومعروفهـا، وغریبها
ـــــنن فـــــي االنتخـــــاب مـــــن أحـــــادیثهم فربمـــــا ألـــــف  فـــــي فیتف

الـــــصحیح، أو الـــــضعیف، أو المعـــــل مـــــن مرویـــــاتهم حـــــسب
ــم یبــرع فیــه إال القلیــل مــن، مقــصده مــن االنتخــاب وهــذا ل

. المحدثین األفذاذ

 


اختلفــت دوافــع االنتخــاب مــا بــین طلبــة العلــم الــذین 
یـــضطرون إلـــى االنتخـــاب عـــن الـــشیوخ، ومـــا بـــین المحـــدثین 

الـرواة، فـانتقوا مـن الذین برعوا في معرفة الشیوخ ومرویاتهم، 
ــــوا مــــن المرویــــات، وهــــذا االخــــتالف فــــي الــــدوافع ین بــــوانتق

ذلــك لبیــان الفــریقین مرجعــه إلــى مقاصــدهم مــن االنتخــاب، و 
: وهي كاآلتي، البد من معرفة دوافع الفریقین

- :
ـــى  ـــشریف یلجـــؤون إل ـــوي ال ـــة الحـــدیث النب كـــان طلب
ـــدون  ـــي یری ـــوا لهـــم األحادیـــث الت ـــزین لینتخب ـــاظ المتمی الحف

نْ ": بغـداديقال الخطیـب ال، كتابتها ٕ َ وا ر عـنالطالـبُ َقـصَّ
بـــــبعضِ یـــــستعینَ أنْ ینبغـــــي، وجودتـــــهِ االنتخـــــابِ معرفـــــةِ 
فَّـاظِ  هِ فــيغــرضٌ َلـهُ مــاانتقــاءعلــىهِتــوقُح ،)٤٨("وكتِْبــهِ ســماِع

لـــذلك أقبـــل طلبـــة الحـــدیث النبـــوي علـــى كتابـــة مـــا ینتخبـــه 
. الحفاظ لثقتهم بجودة ما ینتخبونه

تهر بجودة االنتخاب، وقدوكان من الحفاظ من اش
وقد": وقال السخاوي، نفع اهللا طلبة العلم بجودة انتخابه

، الشیوخنعلالنتقاءمتصدینالحفاظمنجماعةانـك
أرمةبنإبراهیم: منهم، بانتخابهموتكتبتسمعوالطلبة

المعروفمحمدبنالحسیناهللاعبدوأبو، األصبهاني
رـبكوأبو، دارقطنيالالحسنوأبو، )٤٩(العجلدـبعبی

وكان من أهم الدوافع التي)٥١("آخرینفي، )٥٠(الجعابي
: ألجأت طلبة الحدیث الشریف إلى االنتخاب

إذا كان الشیخ صـعب األداء علـى الـرغم مـن:الدافع األول
: كثرة مرویاته

یتفاوت المحدثون في صـبرهم علـى الجلـوس لنفـع طلبـة 
ـــم، فمـــنهم ـــسه : العل ـــة مـــن یطـــول مجل ـــع الطلب المقیمـــون وینتف

والــواردون منــه علمــا كثیــرا، ویكثــر الــرواة عنــه، ومــنهم مــن ال 
فیـضطر ، وأوقـات محـدودةیحدث إال في مجـالس معـدودة، 

طلبــة العلــم القــادمون مــن بــالد بعیــدة إلــى االنتخــاب مــن 
ـــــه دون اســـــتیعابها جمیعهـــــا ـــــد ، مرویات ـــــب وق أشـــــار الخطی

وفــــي، مكثــــراً لمحــــدثاكـــانإذا: "البغـــدادي إلــــى ذلــــك بقولــــه
وینتخبـــه، حدیثـــهینتقـــيأنللطالـــبفینبغـــي، متعـــسراً الروایـــة
مــــنالمعــــادویتجنــــب، غیــــرهعنــــدیجــــدهالمــــاعنــــهفیكتــــب
. )٥٢("روایاته

الطلبـة الغربـاء الـذین ال یمكـنهم اإلقامـة :الـدافع الثـاني
: في رحالتهم لفترة طویلة

ینتقــــيأنللطالــــبفینبغــــي: "وقــــال الخطیــــب البغــــدادي
ویتجنــب، غیــرهعنــدیجــدهالمــاعنــهفیكتــبوینتخبــهحدیثــه
الـذینالغربـاءمـنالـواردینحكـموهـذا، روایاتهمنالمعاد

. )٥٣("والثواءاإلقامةطولیمكنهمال
الضغوط المتنوعة التـي تحـیط بطالـب العلـم،:الدافع الثالث

: والتي تدفعه إلى االنتخاب
ــده وأهلــه، نــهومنهــا غربتــه عــن وط ، وشــوقه إلــى بل

فـي الطلــب، وتحـصیل العلــم وضــعف همتـه ، وقلـة ذات الیـد
عــنالحــالبــهضــاقتفــإن: "وغیرهــا، ولــذا قــال ابــن الــصالح

بنفـسهذلـكتـولىواالنتخـابقـاء،االنتإلـىجحـوِ وأُ ، االستیعاب
واالختیــار، اءقــلالنتیــصلحبمــاعارفــاً ممیــزاً أهــالً كــانإن
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لینتخـبالحفـاظبـبعضاستعانذلكعنقاصراً كانفإن
. )٥٤("له

على جواز انتقاء طالبالخطیب البغداديوقد نص
: هما، العلم من أحادیث شیخه إذا توافر شرطان

تتفـاوت:أن یمیـز الطالـب معـاد حـدیث شـیخه:الـشرط األول
وعلومــه، تبعـــًا همــم طلبــة العلـــم فــي طلـــب الحــدیث الـــشریف

ــــاتهم فــــي اســــتیعاب لتفــــاوت قــــدراتهم العقلیــــ ة، واخــــتالف رغب
ــــرة  ــــشیوخ، وطــــول فت ــــةمرویــــات ال فمــــن عجــــز عــــن ، الرحل

ـــــه قـــــصیرة، اســـــتیعاب المرویـــــات لزمـــــه أن ، وكانـــــت رحلت
قــــال ینتخــــب مــــن المرویــــات مــــا ال یجــــده فــــي بــــالد أخــــرى، 

حدیثــــــهینتقــــــيأنللطالــــــبفینبغــــــي: "الخطیــــــب البغــــــدادي
ـــهفیكتـــب، وینتخبـــه ـــدیجـــدهالمـــاعن جنـــبویت، غیـــرهعن

الالــذینالغربــاءمـنالــواردینحكـموهــذا، روایاتـهمــنالمعـاد
. )٥٥("والثواءاإلقامةطولیمكنهم

الطالــب مــشهور حــدیث شــیخه یمیــزأن :الــشرط الثــاني
فـإذا اخـتص بمرویـات أحـد الـشیوخ، ومیـز: عن مـا تفـرد بـه

مــشهور حدیثــه عــن غریبــه، جــاز لــه االنتخــاب مــن مرویــات 
ـــم یمیـــ ـــه شـــیخه، أمـــا مـــن ل ـــم یكـــن ل ـــات شـــیخ مـــا، ول ز مروی

قـــال معرفـــة بهـــا، فـــاألولى أن یـــستوعب حـــدیث ذلـــك الـــشیخ، 
،غیــرهمــنحدیثــهمعــادللطالــبیتمیــزلــممــنوأمــا: "الخطیــب

یكتـــبأنفـــاألولى، بـــهیتفـــردممـــاروایتـــهفـــيیـــشاركومـــا
. )٥٦("واالنتخابقاءاالنتدوناالستیعابعلىحدیثه

- :
حاجــة المحــدث إلــى حــدیث الــراوي؛ فینتخــب:الــدافع األول

: منه ما صح على شرطه
ـــه  ـــراوي كتابـــه إلمـــام لینتخـــب ل یخـــرج ال ـــأن ُ وذلـــك ب

ثــم ینــسخ صــاحب الكتــاب تلــك األحادیــث ویحــدث ، منهــا
ـــاء محـــدث مـــشهور، بهـــا ـــى أنهـــا مـــن انتق ـــد : عل أخـــرجفق

وســمح م البخــاريأصــوله لإلمــا)٥٧(إســماعیل بــن أبــي أویــس
عالمـة علـى یـضع البخـاري ، وأنمـا شـاءمنهـاینتقـيأنله

مــا انتقــاه حتــى یحــدث بــه إســماعیل، وكــان إســماعیل یحــدث
سـمعت: حـاتمأبـيبـنمحمـدقـال، بمـا انتقـاه لـه البخـاري

تـانتخبـــإذاأویـــسأبـــيبـــنإســـماعیلكـــان": یقـــولالبخـــاري

األحادیـثهـذه: ، وقـالهلنفـساألحادیثتلكنسخكتابه، من
. )٥٨("حدیثيمنإسماعیلبنمحمدانتخبها

رغبـة المحـدثین باالنتفـاع بعلـم محـدث بـارع:الدافع الثاني
: ینتخب لهم أحادیث على الشیوخ

بجودة انتخابفقد أشاد النقاد بتمیز بعض المحدثین
ذا الجودة ـث النبوي الشریف من مرویاتهم الكثیرة، وهـالحدی

وقدرة على ب صادرة عن سعة في الحفظ، في االنتخا
، ول من المردودـوتمییز المقب، المقارنة بین طرق الحدیث

المحدثین لذلك تجد تنبیهات على جودة انتخاب بعض 
: عديابنهقالفي تراجمهم في كتب الرجال، من ذلك ما 

)٥٩(اهللاعبدأبوحاتمبنمحمدبنالحسینالعجلعبید"

الحفاظیكتبتخاباالنبحسنموصوفاً كان
أنعلىیدلمارأیتوقد: "وقال السخاوي، )٦٠("بانتقائه
وعند، عندهملیسماعلىیقتصرأناالنتخابشرط
العباسأبيعنعديبنأحمدأبوفذكر، هملینتخبمن

المعروفمحمدبنالحسینمعنحضركنا: قال، عقدةبنا
فینتخبشابوهو، الشیوخعند)العجل(أیضابلقو بعبید

، یفرغحتىیجبننافال، كلمناهالكتابأخذإذافكان، لنا
أحتاجالصحابيحدیثمرإذاإنهفقال، ذلكعنفسألناه
؟الأمهـفیالحدیثهلالصحابيذلكمسندفيأتفكر

هذاانتخبتلمليفیقولون، أزلأنخشیتأجبتكمفلو
. )٦١("فالنبهحدثناوقد

عراقـــي أســماء مجموعـــة مــن الحفـــاظثــم ســـاق اإلمــام ال
ــــــزوا بجــــــودة االنتخــــــاب، مــــــنهم ــــــذین تمی ــــــمَّ : "ال َ ُث مــــــنذكــــــر

ــــااالنتخــــاببحــــسنِ المعــــروفینَ  ــــةَ أب رَْع ــــازُ ، وأب ــــرازّي ــــال دعب
بــــراهیمَ الــــرحمن ٕ ــــداً األصــــفهانيُأورمــــةَ بــــنَ النــــسائي، وا َبْی ، وُع

، وأبـــا ـــَل جْ ـــاِبي، وعمـــربكـــرالِع َع ـــ)٦٢(البـــصريَّ اْلِج بـــندَ ، ومحَم
َظفَّر ، وأبـا)٦٤(الفـوارسأبـيابـنالفـتحوأبـا، والدارقطني، )٦٣(اْلُم

.)٦٦(")٦٥(الاللكائيالطبريالحسنِ نباهللاهبةَ مِ القاس
ب بعض أعالم المحدثین من إمام من ـیطلوقد 

أقرانهم أن ینتخب لهم على الشیوخ لثقتهم بجودة انتخابه، 
على الطلب م فلقد اجتمعت كلمة عدد من المحدثین األعال

: من اإلمام النسائي أن ینتخب لهم على الشیوخ، قال الحاكم
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یعنيالرحمنعبدأبيمعخرجنا: المصريمأمونقال "
واجتمع، داءـغللسنةطرسوسالىالنسويشعیببنأحمد

اهللاعبد:الحفاظمنواجتمع، اإلسالممشایخمنجماعة
اآلذانوابو،مربعابراهیمبنومحمد، حنبلبنأحمدبن

، الشیوخعلىلهمینتقيمنفتشاوروا، غیرهمومشیخة
كلهموكتبوا، النسويالرحمنعبدأبيعلىفأجمعوا
وممن كان الحفاظ یكتبون بانتقائه الحسین ، )٦٧("بانتخابه

: عديابنقال، بن محمد المعروف بعبید العجل
موصوفاكاناهللاعبد، أبوحاتمبنمحمدبنالحسین"

. )٦٨("بانتقائهالحفاظیكتباالنتخاببحسن
نفع طلبة العلم بمبادرة المحدث إلى انتخاب:الدافع الثالث
: الحدیث لهم

انتخــاب الحــدیث دلیــل علــى ســعة علــم المحــدث وعلــى
ـــه ـــرة مرویات ـــه فـــي جمـــع طـــرق الحـــدیث، كث ـــى براعت ، وعل

ومــن جهــة أخــرى ، وتمییــز األحادیــث المقبولــة عــن غیرهــا
ـــه  ـــذهمعرفت ـــات أو ، بتالمی ـــى اســـتیعاب المروی وقـــدرتهم عل

االنتخــاب لهــم منهــا، ولــذلك یبــادر بعــض الحفــاظ إلــى انتقــاء 
وأعالهــا إســنادًا أشــهر األحادیــث وأصــحها وأكثرهــا فائــدة

فـيأحـدبـذكرسـمعنامـا: "لطالبه، قال أبـو یعلـى الموصـلي
زرعــــةأبــــوإال، رؤیتــــهمــــنأكثــــراســــمهكــــانإالالحفــــظ
قــدوكــان، اســمهمــنأعظــمتكانــمــشاهدتهفــإن، الــرازي
ـــوابحفـــظجمـــع ـــشیوخاألب ـــروالتفـــسیروال ـــكوغی ـــا، ذل وكتبن

. )٦٩("آالفستةبواسطبانتخابه
والمناكیر التي یحتج بها الغرائبتمییز :الدافع الرابع

: بعض الفقهاء
ویقصد المحدثون من انتخاب أشر الروایات تحذیر 

أو أنهم بضبطهم ألشر المرویات طلبة العلم من روایتها، 
ذلك الشیخ عن شیخ، یكون ما سواها من سائر مرویاته 

الحسنأبووأما: "ة، وقال الخطیب البغداديـمقبول
الصحاحمنالنوعینعلىیشتملانتخابهفكان، الدارقطني
عـأجمذلكأنویرى، والمناكیروالغرائبوالمشاهیر

. )٧٠("للمنفعةوأكثر، للفائدة
: الشیوخامتحان:افع الخامسالد

منن ینتقون من مرویات ـفقد كان بعض المحدثی

وكــانوا یختبــرون ضــبط ، مــن الــشیوخ فــي رحالتهــمیلقونــه
ــــة درجــــة ضــــبطهم للحــــدیث ــــشیوخ لمعرف وعــــدم ، هــــؤالء ال

،نیــــسابورإلــــى)٧١(جــــزرةصــــالحقبـــولهم للتلقــــین، فقــــد خــــرج 
صــالحأراد ثــم، أحادیــثیحیــىبــنمحمــدوانتقــى مــن حــدیث

أفـــادني": فقـــال، أن یختبـــر حفـــظ محمـــد بـــن یحیـــىجـــزرة
:فقـــال، الـــوداععنـــدعنـــكحـــدیثاً الـــرازيعبـــاسبـــنالفـــضل

فـذكر...شعبةعنعامربنسعیدحدثكم: فقلت، هات
مـن: "، فـأنكر محمـد بـن یحیـى هـذا الحـدیث وقـال)٧٢("الحـدیث
. )٧٣(!"؟القراءةهذهمثلویقرأاالنتخابهذامثلینتخب

الـــذياألخیـــرالحـــدیثعلـــىتعقیبـــاً الخطیـــبیقــول
صــالحقــصد": یحیــىبــنمحمــدعلــىصــالح جــزرةعرضــه
التلقـینأیقبـللینظـرالحـدیثهـذافـيیحیـىبـنمحمـدامتحان

مـــنمحتـــرزاً ألحادیثـــهحافظـــاً ، لروایتـــهضـــابطاً فوجـــده؟الأم
. )٧٤("بالعلمبصیراً الوهم

 


ترجــع نوعیــة األحادیــث المنتخبــة إلــى مقــصد المنتخــب
األحادیـــث ءفمـــن الـــرواة مـــن یقـــصد انتقـــا، مـــن االنتخـــاب

أو األحادیــث الــصحیحة ، الــصحیحة مــن مرویــات شــیخه
ــــــة األســــــانید ــــــث المــــــشهورة دون الــــــشاذة ، عالی أو األحادی

وربمـــــا زاوج المنتقـــــي بـــــین انتخـــــاب األحادیـــــث ، والغریبـــــة
لینبــــه بــــذلك علــــى ، وبــــین المنــــاكیر والغرائــــب، صحیحةالــــ

: وأبین ما سبق بما یأتي، المقبول والمردود
كـان: انتخاب األحادیث الـصحیحة مـن مرویـات الثقـات- أ

مــــن مــــنهج العلمــــاء فــــي االنتخــــاب االشــــتغال باألحادیــــث 
ـــي ، الـــصحیحة جمعـــًا وتـــصنیفًا وعمـــًال؛ ألن فیهـــا مـــا یغن

: المبـاركابـنقـالولـذلك ، واهیـةعن األحادیـث المـردودة ال
یفــضي ، وقــد)٧٥("ســقیمهعــنشــغلالحــدیثصــحیحفــيلنــا"

تــاجر لــه طلــب األحادیــث الغریبــة بــالراوي إلــى الكــذب، فكــل
ــــراوي  حــــظ مــــن بــــضاعته، جــــودة أو رداءة، فكثــــرة مرویــــات ال

یــــتهم فقــــد ، نــــذیر ســــوءلألحادیــــث الواهیــــة، وتتبعــــه للغرائــــب 
مــن":إلــى هــذا المعنــى بقولــهبوضــعها، وقــد أشــار أبــو حنیفــة

. )٧٦("كذبالحدیثغریبطلب
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- وینبغي على طالب الحـدیث النبـوي الـشریف االهتمـام
ذات بالمرویـــات الـــصحیحة المـــشهورة - عنـــد تحمـــل الحـــدیث

ــــضیع وقتــــه حــــال التحمــــل بالترهــــات ــــة، وال ی األســــانید العالی
ء، واألباطیـــل، وهـــذا مـــا یتفاضـــل بـــه رواة الحـــدیث عنـــد األدا

ضــــــرأالمهــــــمبغیــــــرنفــــــسهلغشــــــمــــــن: "عبیــــــدةقــــــال أبــــــو
: ، وتأكیــدًا لهــذا المعنــى، وقــال الخطیــب البغــدادي)٧٧("بــالمهم

والطـــرق، العالیــةاألســـانیدتخیــریقـــصدأنللمنتخــبینبغــي"
وال، المـــستقیمةوالروایــات، الـــصحیحةواألحادیــث، الواضــحة

، والموضــوعاتاألباطیــلتتبــعمــنالترهــاتفــيوقتــهیــذهب
. )٧٨("والمنكراتالغرائبوتطلب

ـــى أن المقـــصود مـــن الغرائـــب  ـــأس أن أنبـــه عل وال ب
ولـــیس األحادیـــث ، األحادیـــث المنـــاكیر والموضـــوعة: هـــو

والغرائــب: "الــصحیحة التــي یتفــرد بهــا الثقــات، قــال أبــو عبیــدة
، طلبهــافــياألوقــاتوقطــعبهــااالشــتغالالعلمــاءكــرهالتــي
:ممــنرواتــهلكــون، هالنــببطلمعرفــةاأهــلحكــممــاهــيإنمــا

لتفـــرداســـتغربمـــافأمـــا، الـــسماعیـــدعيأو، الحـــدیثیـــضع
كتبـهیلـزمفـذلك، واألمانةالصدقأهلمنوهو، بهراویه

. )٧٩("وحفظهسماعهویجب
، وقــد ســلك اإلمامــان البخــاري ومــسلم مــنهج االنتخــاب

حیـــث انتخبـــا أصـــح األحادیـــث مـــن جملـــة مرویـــاتهم التـــي 
ـــال ، غـــت مئـــات اآلالف مـــن األحادیـــث التـــي ســـمعاهابل ق

خرجتــهســنةعــشرةلــستالــصحاحكتــابيصــنفت: "البخــاري
وبــین، بینــيفیمــاحجــةوجعلتــه، حــدیثألــفســتمائةمــن
صــنفت هــذا المــسند ": وقــال اإلمــام مــسلم، )٨٠("تعــالىاهللا

. )٨١("یح من ثالثمائة ألف حدیث مسموعةالصح

انتخاب األحادیث عالیة اإلسناد بشرط ان یكون -ب
شك أن الحدیث الصحیح ال یشترطال: رواتها متقنون

نما یعد علو اإلسناد میزة ، فیه أن یكون عالي اإلسناد ٕ وا
ُیسعى إلى طلبها؛ لذا یالحظ في أن من منهج اإلمام 

، البخاري في صحیحه أنه ینتخب األحادیث عالیة اإلسناد
إلمام البخاري لم یخرج أي حدیث عن ومثال ذلك أن ا

المحدث الثقة أبي داود الطیالسي عن شیخه شعبة، بینما
والسبب ، إیاسأبيبنآدمیروي عن شعبة من طریق 

االبخاريأن: "في ذلك كما قال الذهبي األسانیدینتقيدائًم
، ثقتانراویانهناككانفإذا، رواتهاإتقانمع، العالیة
ةـروایوكانتمعین،شیخعنوایةالر فيانـویشترك
نـوییاالر نـهذیأحدطریقمنبعینهالشیخهذاعنالبخاري

العالي، هذاطریقعنیرويفإنه، اآلخرمنأعلى
أجلمنبلضعفه؛أجلمناآلخر، العنویعرض

ذانزوله ٕ أبوعنهیرويشیخوأرقىأعلىإلىنظرناوا
فالبخاري، اجـالحجبنشعبة:وجدناهالطیالسيداود
، واحدشیخطریقمنشعبةأحادیثصحیحهفيیروي
داودأبيطریقمنشعبةأحادیثیرويأنأرادإذاوأما

، )٨٢("اثنانراویانشعبةوبینبینهفسیكون، الطیالسي
: فقال، داديـالبغوعلى المعنى الذي ذكرت نبه الخطیب

. )٨٣("العالیةاألسانیدرـتخییقصدأنللمنتخبینبغي"
ویكـون هـذا : انتخاب األحادیث المـشهورة المعروفـة-ج

وقـد نبـه الخطیـب البغـدادي خاصة في بدایة طلـب العلـم، 
تخیـریقصدأنللمنتخبینبغي: "على هذا المعنى، فقال

والروایـــــــات، ... الواضـــــــحةوالطـــــــرق، العالیـــــــةاألســـــــانید
ـــــــــــهیـــــــــــذهبوال، المـــــــــــستقیمة ـــــــــــبتطلـــــــــــبفـــــــــــيوقت الغرائ
.)٨٤("والمنكرات

وقــد كـــان بعـــض المحــدثین ینتخـــب األحادیـــث المـــشهورة
قـال ، التـي تغنـي عـن الـشاذة والمنكـرة والغرائـب، المعروفة

، شــــیوخنامــــنواحــــدغیــــرســــمعت": الخطیــــب البغــــدادي
دـقـلیهـوديیصلحالبصريعمرانتقاءإن: یقالكان: یقول
انتخابــــــهمعظــــــمكــــــانعمــــــرأنذلــــــكىـومعنــــــ، )٨٥("أســــــلم

. المعروفةوالروایاتالمشهورةاألحادیث

الصحیحة والـضعیفة التـي یحـتج انتتخاب األحادیث -د
انتخــب أصــحاب: بهــا بعــض الفقهــاء لنقــدها وبیــان عللهــا

الــسنن األربعــة فــي مــصنفاتهم الحــدیث الــصحیح والحــسن 
وكان إیرادهم ألحادیث ضعیفة في كتبهم هـو ، والضعیف

ضـــعفها أو إمـــا لبیـــان: وســـبب ذلـــك، نـــوع مـــن االنتخـــاب
الـصحیح أو ألنهـم یخرجـون ، أو لبیان أنهـا منجبـرة، عللها

ــــسننومــــا یــــضاده،  : مــــنوقــــد انتخــــب أبــــو داود أحادیــــث ال
ینبغـي ": قال اإلمـام الـسخاوي، )٨٦("خمسمائة ألف حدیث"
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فـإن ، ... للمشتغل بالفقه وغیره االعتناء بـسنن أبـي داود
. )٨٧("معظم أحادیثه یحتج بها فیه

ألئمـة مـن اشـتمل انتخابـه علـى الحـدیث المقبـولومـن ا
الحــــــسنأبــــــووأمــــــا: "والمــــــردود، قــــــال الخطیــــــب البغــــــدادي

الـصحاحمـنالنـوعینعلـىیـشتملانتخابهفكان، الدارقطني
، للفائـدةأجمـعذلـكأنویرى، والمناكیروالغرائبوالمشاهیر

ــدارقطني قــد ومــن المعلــوم أن اإلمــام )٨٨("للمنفعــةوأكثــر ال
ابـــه الـــسنن لبیـــان الكثیـــر مـــن األحادیـــث المعلـــة التـــي ألـــف كت

یحـتج بهــا الفقهـاء، ومــا یقابلهـا مــن األحادیـث المقبولــة، وقــال 
، "سـنن الـدارقطني"فقـد ألـف كتابـه المـسمَّى : "الـشیخ أبـو غـدة

، وفیهـا مآخـذ )الـسنن(لیتعقب فیه األحادیث التـي ُذكـرت فـي 
للهـا علـى ومغامز، وقد عمل بها بعض الفقهاء، أو خفیـت ع

.)٨٩("بعض المحدثین
ـــم ـــزم أكثـــر المحـــدثین بـــإخراج الحـــدیث الـــصحیحول یلت

بــل كــان كــل إمــام یخــرج فــي مــصنفه مــن ، فــي االنتخــاب
فاإلمـام أحمـد رحمـه ، الحدیث حسب غایته مـن التـصنیف

اهللا اجتهـــد فـــي انتقـــاء الحـــدیث المقبـــول مـــن عـــشرات اآلالف
فإنــه: "ل الــصنعانيمــن محفوظاتــه، وأودعهــا فــي مــسنده، قــا

صـنعكمـامقبـوالً إالیـذكرفـال، المسندصاحبینتقيقد
وخمــسینألــفســبعمائةمــنانتقیتــه: "قــالفإنــه، أحمــداإلمــام
نــــه": وقــــال الـــــسخاوي)٩٠("حــــدیثألــــف ٕ انتقـــــاءأحــــسنوا

)٩١("جمعهـــافـــيالـــصحهتلتـــزملـــمالتـــيالكتـــبمـــنوتحریـــراً 

ه الحــدیث ونجــد مــن أصــحاب المــسانید مــن ینتقــي لمــسند
أو ، ویــنص علیــه، فــإن لــم یجــد یــذكر الــضعیف، المقبــول

انتقـــىالبـــزاروكـــذا": قـــال الـــصنعاني، یعتـــذر عـــن إیـــراده
ذا، مـسنده ٕ ، األحــایینبعـضفــيحالـهنبــیَّ ضـعیفاً ذكــروا
أو، غیــرهالبــابفــيوجــدمــابأنــهإیــرادهعــناعتــذروربمــا

عــنوردمــاأمثــلیخــرجراهویــةبــناســحقوكــذا، ذلــكرـبغیــ
. )٩٢("الصحابيذلك

إن : انتخاب أحادیث من مرویات رواة متكلم فیهم-هـ
الدارس لمنهج اإلمامین الجلیلین البخاري ومسلم یرى ما 

نصاف لمن یرویان ٕ فهما ، حدیثهتمیزا به من عدل وا
ة ـیقبالن أحادیث الثقات الخالیة من العلة والمعارض

یص حتى من وال یقبالن حدیثهم جملة دون تمح، أـوالخط
تكلم فیه من رواة الصحیحین تم انتقاء أحادیثه بدقة 

في معرض رده على من انتقد-القیمابنقال، وعنایة
مطر(في إخراجه ألحادیث من ساء حفظه مثلاً مسلم
ألنه، حدیثهإخراجفيمسلمعلىعیبوال": )الوراق
كما، حفظهأنهیعلمماالضربهذاأحادیثمنینتقي
فيفغلط، فیهغلطأنهیعلمماالثقةأحادیثنمیطرح

الثقة، أحادیثجمیعإخراجعلیهاستدركمنالمقامهذا
. )٩٣("الحفظءسيأحادیثجمیعضعفومن

وقد ساق اإلمام الزیلعي أسماء مجموعة ممن تكلم 
: قالم ممن روى لهم الشیخان في الصحیحین، فـفیه

جعفر: منهم، فیهمتكلمممنلخلقالصحیحفيخرج"
وأیمن، اإلیاديعبدبنوالحارث، يعبضالسلیمانبنا
بنوسوید، القطوانيمخلدبنوخالد، يشالحبلبنابنا

، السبیعي، وغیرهمإسحاقأبيبنالحدثاني، ویونسسعید
نـلمأخرجاإذا- اهللارحمهما-الصحیحصاحباولكن
. )٩٤("حدیثهمنینتقونفإنهمفیهِ یتكلم

وقد بیَّن الحافظ ابن حجر في هدي الساري، أن 
ما أخرجه البخاري عن إسماعیل بن أبي أویس المدني

ابن إنما هو على سبیل االنتخاب من عموم مرویاته، قال 
ینا: قلت: "حجر أنصحیحبسندالبخاريمناقبفيوروَ

نَ . أصولهللبخاريأخرجإسماعیل . منهاینتقيأنلهوأِذ
اوُیعرِضُ بهبه، لیحدِّثیحّدثماعلىلهُیعلمَ وأن عّم
واه ٌ وهو. سِ ر منهوعنهالبخاريأخرجهمابأنُمشِع

ُیحتجّ الهذاوعلى، أصولهمنكتبحدیثه، ألنهصحیح
فیهقدحماأجلالصحیح، منغیرفيمامنبشيء

.)٩٥("فیهفُیعتبرغیرهفیهشاركهإنوغیره، إالالنسائي




وعــدم ، االنتخــاب مـن مرویــات الــشیخ-الـصورة األولــى
: وصغار الكتب، االنتخاب من األجزاء

فعلیهأو جزءاكتاباً العلم أن یتحملطالبإذا أراد
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ـــه كـــامالً  ـــه فـــي ، وال ینتقـــي منـــه، أن یتحمل ـــب من ـــد یطل فق
لــم فینــدم إذا ، المـستقبل التحــدیث بالكتــاب أو الجـزء كــامالً 

وقـعإذاینتخـبوال": قال الخطیـب البغـدادي، یتحمله كله
ویـسمعه، كلـهیكتبـهبلمنهینتخبفال، جزءوأكتابله

لـــممنـــهشـــيءروایـــةإلـــى- ذلـــكبعـــد- احتـــاجفربمـــا، كلـــه
وینبغـي": وقال ابن عدي، )٩٦("فیندممنهانتخبفیمایكن

ــز أوكتــاب،مــنلــهوقــعَ مــاویكتــب، یــسمعأنْ للطالــب ءُج
امعلى هُ وال، التََّم روایـةإلـىذلـكبعـداحتـاجفربمَّا، َینتخْب
ـهانتخَبـهُ فیمـاَیكنْ َلمْ منهشيء عـنروینـاوقـد، فینـدمُ ، مْن
تإالَّ َقــط،عــالمعلــىانتخبــتمــا: قــال، المبــاركابــن ــدْم ، َن

نجاءما: قال، عنهوروینا َتقٍ ِم ْن عـنوروینـا. َقـطخیـرُم
وصـــاحب، ینـــدماالنتخـــاباحبصـــ: قـــالمعـــینابـــنیحیـــى
. )٩٧("یندمُ الالنسخ

أحــــواًال یجـــوز فیهــــا لطالــــب العلــــم أن الخطیــــبذكـــر و 
عـــــسراً الـــــشیخكـــــانإن: "فقـــــالینتقـــــي مـــــن حـــــدیث شـــــیخه، 

وینتخبــه، حدیثــهینتقــينألــهفینبغــي، غریبــاً وارداً والطالــب
مــــنالمعـــادویتجنـــب، غیــــرهعنـــدیجـــدهالمــــاعنـــهویكتـــب
طـــولیمكـــنهمالالـــذینالغربـــاءالـــواردینحكـــمهكـــذاو روایتـــه
مــنحدیثــهمعــادالطالــبتمیــزإذاهــذاقــال، والثــواءاإلقامــة
والحدیثــــهجمیــــعیكتــــبنأفــــاألولىیتمیــــزلــــمنإفــــ، غیــــره
. )٩٨("باالنتخابعارفاً كانإنأي؛ ینتخبه

: االنتخاب بالحذف والتنقیح لمصنفه-الصورة الثانیة
المحدثین إلى تنقیح كتبه بصورة مستمرة یلجأ بعض

بإبقاء األحادیث الصحیحة، وطرح األحادیث الضعیفة، فقد
موطأإن": األصولفيتعلیقهفيالهراسيالكیاوذكر
ینتقيیزللمثمحدیثآالفتسعةعلىاشتملكانمالك
، وعن جودة انتخاب)١٠٠(")٩٩(سبعمائةإلىرجعحتى

، انتقاءأحسنفهو: "الجزائريأحادیث الموطأ، قال طاهر
. )١٠١("فیهاالصحةتلتزملمالتيالكتبمنوتحریرا

االنتخـاب مـن كتـب العلمـاء لمـن كـان -الـصورة الثالثـة
: عالما بحدیثهم كله

ب ـض المرویات من كتـفقد ینتقي المحدث بع
المحدثین، عن علم بحدیث الشیخ وبصیرة بكل مرویاته، 

یكونبحیثمسموعهاتسعإنكذاو : "ال السخاويـوق
منهاشيءقـواتف، كالتكراركاملةاألجزاءأوالكتبكتابه

بنفسهانتخابهفيوأجاداجتهداالنتخاببجودةأيلعارف
ذا لم یكن عالما بحدیث )١٠٢("ذلكعلىالناسكانفقد ٕ ، وا

الشیخ الذي یرید أن ینتقي الحدیث من كتبه، فإنه لن 
: معینبنیحیىقالمردودها، فقدز بین مقبولها و ـیمی

صالحبنمعاویةعنكتابینوهبابنإليدفع"
بهایكنلمشرارهافانتقیت، حدیثستمائةأوخمسمائة

.)١٠٣("معرفةیومئذ

: االنتخاب من كتب رواة متكلم فیهم-الصورة الرابعة
ومثالها أن اإلمام البخاري رحمه اهللا قد روى عن

وقد ضعفه عدد ، أویس في صحیحهإسماعیل بن أبي
، أحمدوقال، والنسائيالدارقطني: من المحدثین منهم

وبین السیوطي أن ، بهبأسال: روایةفيمعین وابن
أخرجأنهصحوقد: "البخاري قد روى عنه انتقاء، فقال

ؤشرموهو، منهاینتقيأنلهوأذن، أصولهللبخاري
هـألن، دیثهحصحیحمنعنهالبخاريأخرجهمابأن
لهأخرجمماأقلمسلملهوأخرج، أصولهمنبـكت

. )١٠٤("البخاري




: التصریح باالنتخاب عند أداء الحدیث-أ
فقد یصرح بعض الرواة عند أداء الحدیث باسم 

ره ـما ذك: المحدث الذي انتخب لهم الحدیث، ومثاله
عبدبنأحمدبنمحمدالحسنأبوأخبرنا":السمعاني، قال

بنمحمدبنأحمدالحسینأبوأناببغدادالعكبريالجبار
الرحمنعبدبنمحمدطاهرأبوأناالبزازالنقوربنأحمد

. )١٠٥(..."الفوارسأبيانتقاءمنالتاسعفيالمخلص

: استخدام الرموز لتمییز األحادیث المنتخبة-ب
م لداللة على ـحدثون الرموز في كتبهاستخدم الم
وهذا بدوره یدل على عقلیة مبدعة ، األحادیث المنتخبة

، والتوفیر في الورق والوقت، تلجأ إلى اختصار الكتابة
ت ـوكان، وز تؤدي إلى فهم المراد بأقل إشارةـبرم
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وز على ما ـللمحدثین عدة أهداف من وضع هذه الرم
: فقال، ذكره العراقيمنها ما ، ینتخبونه من األحادیث

ةِ ألجلِ وفائدُتهُ " كَ أو، المعارضَ سِ أو، أصَلهُ الشیخُ لُیْم
منیحّدثَ أو، األصلِ منفینقلَ ، الفرعِ ذهابِ الحتمالِ 
مواوعلَّ : "، وقال السخاوي)١٠٦("علیهِ المعلَّمِ بذلكَ األصلِ 

مامنهالمنتخباألصلفياألئمةمنانتخبمنأي
إلمساكأو، بهكتبوهمامعارضةتیسرألجلانتخبوه
آخرفرعكتابةأو، منهللتحدیثأو، بیدهأصلهالشیخ

. )١٠٧("األولفقدحیثمنه

اتفاقهم على أن مكان العالمة یكون في أصـل كتـاب- ج
: الشیخ الذي انتقي منه

كان الرواة یضعون عالمة في الكتب التي ینتخبون 
تخبوه من أحادیث من أصل منها، والغایة منها تمییز ما ان

وكانت": الشیخ عن غیرها من األحادیث، قال األبناسي
ماعلىالشیخأصلفيعالمةالحافظبرسمجاریةالعادة
وا: (وقولي: "وقال اإلمام العراقي، )١٠٨("ینتخبه لَُّم فيوََع
لِ  ممنالحفَّاظِ عادةُ بهجرتْ لمابیانٌ هذا، )األصْ تعلیمِه

. )١٠٩("انتخبوهُ ماعلىالشیخِ أصلِ في

ــصاص كــل محــدث برمــز -د ــزهاخت عــن غیــره فــي یمی
: االنتخاب

لم یتفق المحدثون على رمز موحد لتمییز ما تم 
انتخابه من كتب شیوخهم، بل كان لكل واحد منهم رمزه 

ال ـذي یمیز به انتخابه عن غیره من الشیوخ، قـال
، ممدودةبصادیعلمالحسنأبوالنعیميفكان": األبناسي

عالمةوكانت، أیضاً ممدودةبطاءالخاللمحمدوأبو
، األخرىجنبإلىحداهماإحاءینالنعاليطلحةبنمحمد
. )١١٠("همزتینبصورةالفلكيالفضلوأبو

ث ـوقد ینتخب بعض المحدثین جملة من األحادی
ثم یترك كل محدث عالمة االنتخاب ، من كتاب معین

ومثاله ما ، لك الكتاب بشكل واضحة به في ذـالخاص
عن، اللیثن، عقتیبةذكره الخطیب البغدادي من حدیث 

النبي، أنجبلبنعن معاذ، الطفیلأبيعن، الزبیرأبي
 :"فيوالعشاءوالمغربوالعصرالظهربینجمع

هذاعلىرأیت": السراجالعباسأبوقال، "تبوكزوةغ
أحمدعالمة: منها،عالماتستقتیبةكتابفيالحدیث

وأبي، المدینيبنوعلي، معینبنویحیى، حنبلبنا
. )١١١("وغیرهمشیبةأبيبنبكر

اتفــاقهم علــى اللــون األحمــر لإلشــارة إلــى االنتخــاب، - هـــ
: وحجمه، واختلفوا في موضعه

اتفق المحدثون على الكتابة باللون األحمر لإلشارة
ي موضع وحجم هذا الخط إلى االنتخاب، ولكنهم اختلفوا ف

بحبریعلموكلهم: "األبناسيفي الحاشیة أو غیرها، قال
فييالدارقطنوعلم، الورقةمنالیمنىةـالحاشیفي

القاسمأبووكان، بالحمرةعریضبخطالیسرىالحاشیة
أولعلىبالحمرةصغیربخطیعلمالحافظكائيلاللا

وقد ، )١١٢("رالخیاولكلذلكفيحجروال، الحدیثإسناد
استقر العمل عند أكثر المتأخرین على ما اعتمده الاللكائي، 

لِ علىُیعلِّمُ الاللكائيُّ وكانَ ": قال العراقي ادِ ـإسنأوَّ
رَةِ ٍ صغیربخطٍّ ثِ ـالحدی ْم علیهِ استقرَّ الذيوهذا، باْلُح
لُ  َم ِ َع رِینَ أكثر .)١١٣("المتأخِّ

:
: حث إلى النتائج اآلتیةتمَّ التوصل في ختام الب

عـــــرَّف الباحـــــث مفهـــــوم االنتقـــــاء واالنتخـــــاب لغـــــة : أوالً 
واصـــطالحا، وبـــیَّن الباحـــث العالقـــة بـــین المفهـــومین 

فكال اللفظین یدل علـى اختیـار أفـضل الـشيء، : لغة
فـــإن القـــسم الثـــاني مـــن االنتقـــاء هـــو : واصـــطالحا

. انتقاء المرویات والذي یفید نفس معنى االنتخاب
فـال بــد ، ضـبط الباحـث شـروط المؤهـل لالنتخـاب: نیـاً ثا

نتخــب مــن ســبر أحــوال الــشیخ ومعرفــة طبقتــه ، للُم
. وسبر مرویاته، في الروایة عن شیوخه

بــیِّن الباحــث الــدوافع التــي حــدت بطلبــة العلــم إلــى : رابعــا
وقـــــصر فتـــــرة ، عـــــسر الـــــشیخ: ومنهـــــا، االنتخـــــاب

، لــموالــضغوط التــي یتعــرض لــه طلبــة الع، الرحلــة
ومـــــن أهـــــم دوافـــــع المحـــــدثین لالنتخـــــاب االنتفـــــاع 

فَّــاظ المتقــدمین فــي الروایــة واختبــار ، بانتخــاب الُح
. ونفع طلبة العلم وغیرها، الشیوخ
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بـــیَّن الباحـــث أن أنـــواع األحادیـــث المنتخبـــة فـــي : خامـــساً 
الغالـــب تكـــون صـــحیحة، وعالیـــة اإلســـناد، ومـــشهورة،

تلــف وقــد ینتقــي بعــض المحــدثین أحادیــث مــن مخ
ن احــــتج بهــــا ، وضــــعفها، المراتـــب لبیــــان عللهــــا ٕ وا

. بعض أهل العلم
لالنتخــاب مبثوثــة فــي ضــبط البحــث عــدة صــور: سادســاً 

كتــــب علــــوم الحــــدیث كــــان مــــن أهمهــــا االنتخــــاب 
أو ، أو االنتخــــاب مــــن الكتــــب، بالحــــذف والتنقــــیح

. المسموعات
رصـــد البحـــث الوســـائل المختلفـــة التـــي اســـتخدمها : ســـابعا

لتمییــز المرویــات المنتخبــة عــن غیرهــا المحــدثون 
. بألفاظ أو أحرف أو رموز أو ألوان

تمَّ بحمد اهللا

:

ـــي اللغـــةأحمـــد بـــن فـــارس، ) ١( ـــاییس ف ، تحقیـــق معجـــم المق
.١٠٢٤شهاب الدین أبو عمرو، بیروت، دار الفكر، ص

دار ، بیــروت، لــسان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور)٢(
. ٣٣٨، ص١٥، ج)١ط(، صادر

ـــار الـــصحاح، محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي)٣( : تحقیـــق، مخت
ــــة لبنــــان، بیــــروت، محمــــود خــــاطر ، ١م، ج١٩٩٥، مكتب

. ٦٦٨ص
. ١٠١١، صمعجم المقاییس في اللغةابن فارس، ) ٤(
، القــاهرة، أســاس البالغــةمحمــود بــن عمــر الزمحــشري، ) ٥(

. ٤٤٦، ص١م، ج١٩٩٢مطبعة الوهیبة، 
ــى محمــد المحمــد، . د) ٦( ــد المحــدثین حت ــشیوخ عن ــاء ال انتق

ــة القــرن  لنیــل درجــة الــدكتوراة، رســالة جامعیــة،ه٢نهای
.٣١ص. م٢٠٠٥جامعة الیرموك، 

، معجـم علـوم الحـدیث النبـويعبد الرحمن الخمبسي، . د) ٧(
). ٥٣ص(، م٢٠٠٠، ١بیروت، ودار ابن حزم، ط

المنتخـــب مـــن كتـــاب الزهـــد الزهـــد الخطیـــب البغـــدادي، ) ٨(
عـــــــامر صـــــــبري، بیـــــــروت، دار . د: تحقیـــــــقوالرقـــــــائق، 

. ٢٢، ص)١ط(م، ٢٠٠٠البشائر، 
حتىنـانتقاء الشیوخ عند المحدثیالمحمد،محمد. د) ٩(

. ٣٠ص،ه٢نهایة القرن 
ـــــد منـــــصور محمـــــود الـــــشرایدي، )١٠( ـــــار عن ـــــة االعتب نطری

م، ٢٠٠٨، الــــدار األثریــــة، عمـــــان، األردن، المحــــدثین
. ١٩٧، ص)١ط(

، وجیـــه النظـــر إلـــى أصـــول األثـــرتطـــاهر الجزائـــري، )١١(
مكتبـة المطبوعـات ، حلـب، الفتاح أبـو غـدةعبد : تحقیق

. ٧٢٤، ص١، ج)١ط(، م١٩٩٥، اإلسالمیة
،االنتخــاب عنــد المحــدثینمحمــد حیــاني، . بتــصرف عــن د)١٢(

أثــره وأهمیتــه، مجلــة جامعــة أم القــرى، الــسنة الخامــسة، 
. ٨م، ص١٩٩٣العدد السابع، 

ألخـــالقجـــامعال، البغـــداديعلـــي الخطیـــببـــنأحمـــد)١٣(
الریــاض، مكتبـــة، الطحــانمحمـــود. د: تحقیــق، الــراوي

. ١٥٦، ص٢، جه١٤٠٣، المعارف
، ٢ج، الـــــراويألخـــــالقجـــــامعال، البغـــــداديالخطیـــــب)١٤(

. ١٥٦ص
ـــصرةشـــرح، العراقـــيعبـــد الـــرحیم بـــن الحـــسین)١٥( ـــذكرةالتب ،والت

بیـــروت، دار الكتـــب , الفحـــلیاســـینمـــاهر. د: المحقـــق
. ١٨٤، ص١م، ج٢٠٠٢العلمیة، 

فــتح المغیــث شــرح الــسخاوي، محمــد بــن عبــد الــرحمن)١٦(
، ه١٤٠٣دار الكتـــب العلمیـــة، ، لبنـــان، ألفیـــة الحـــدیث

. ٣٧٢، ص٢، ج١ط
علــومالمـشهور بــابن الـصالح، الـرحمنعبــدبـنعثمـان)١٧(

. ١٤٣، ص١، طم١٩٨٤، الفارابيمكتبة، الحدیث
، ٢ج، فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیثالـــسخاوي، )١٨(

. ٣٧٢ص
، ٢، جالـــــراويألخـــــالقجـــــامعال، البغـــــداديالخطیـــــب)١٩(

. ٢٢٠ص
، ٢، جالـــــراويألخـــــالقجـــــامعال، البغـــــداديالخطیـــــب)٢٠(

. ٢٢٠ص
، ٢ج، الـــــراويألخـــــالقجـــــامعال، البغـــــداديالخطیــــب) ٢١(

. ٢٢٠ص
، ٢ج، فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي)٢٢(

. ٣٧١ص
، ٢، جیثفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــد، الـــسخاوي)٢٣(

. ٣٧١ص
:تحقیق، الصحیحالجامع، النیسابوريالحجاجمسلم بن )٢٤(
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ــــاقي، بیــــروت، دار إحیــــاء التــــراث  محمــــد فــــؤاد عبــــد الب
النهـي عـن الحـدیث بكـل مـا : العربي، كتاب العلم، بـاب

.)٥(سمع، برقم
المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـیص أحمد بن عمر القرطبي، )٢٥(

ـــاب مـــسلم ) ١ط(م، ١٩٩٦یـــر، ، دمـــشق، دار ابـــن كثكت
. ٣٥، ص١ج

، المفهم لما أشـكل مـن تلخـیص كتـاب مـسلمالقرطبي، )٢٦(
. ٣٥، ص١ج

، ٢، جفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي)٢٧(
. ٣٧١ص

. ١٨٤، ص١ج، والتذكرةالتبصرةشرح, العراقي)٢٨(
، ٢ج، فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي)٢٩(

. ٣٧١ص
، ٢ج، تح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیثفـــ، الـــسخاوي)٣٠(

. ٣٧١ص
، تــدریب الـــراوي فــي شـــرح تقریــب النـــواوي، الــسیوطي)٣١(

. ١٤٨، ص١ج
. ١٤٣، صعلوم الحدیثابن الصالح، )٣٢(
، ٢، جالـــــراويألخـــــالقجـــــامعال، البغـــــداديالخطیـــــب)٣٣(

. . ٣٧١ص
بغدادسكناالصبهانيسحاقإبوأرمةأُ بنبراهیمإ)٣٤(

ت(حافظانبیالثقةكان، و شیوخهاعلىینتقيوكان
المنتظم، الجوزيعليبنالرحمنعبد: ، انظر(ه٢٦٦

،ه١٣٥٨، صادردار، بیروت، واألممالملوكتاریخفي
. ٥٧، ص٥، ج١ط

، تحقیـــق الرجــالضــعفاءفـــيالكامــلأحمــد بــن عــدي، )٣٥(
، ٣م، ط١٩٨٨، الفكـــــــردار، بیـــــــروتیحیـــــــى غـــــــزاوي، 

. ١٣٥، ص١ج
شـــرح، ، رجـــبابنبـــالمـــشهورأحمـــدبـــنالـــرحمنعبـــد)٣٦(

، بیــروت، عتـرالــدیننـور. د: المحقـق، الترمــذيعلـل
. ٣٥٥، ص١جم، ١٩٨٧دار المالح، 

. د: لمحقــق، االكمــالتهــذیب، المــزيالزكــيبــنیوســف)٣٧(
م،١٩٨٠، الرســـالةمؤســـسة، بیـــروت، معـــروفعـــوادبـــشار

.١١٢، ص٢٧ج، ١ط
، وتقریـــب المـــسالك،داركالمـــترتیـــبعیـــاض بـــن موســـى، ) ٣٨(

،الحیاة، بیروت، دارمالكمذهب اإلمامأعالملمعرفة

. ١٥٠، ص١م، ج١٩٨٠
إســعاف المبطــأ برجــال عبــدالرحمن بــن محمــد الــسیوطي، ) ٣٩(

. ٤صم، ٢٠٠٤، الریاض، مكتبة الرشد، الموطأ
الحبیــرالتلخــیصأحمـد بـن علـي المــشهور بـابن حجـر، ) ٤٠(

ــثتخــریجفــي ــرالرافعــيأحادی الكتــبدار، بیــروت، الكبی
. ١٠، ص٣، ج١، طم١٩٨٩، العلمیة

، والتعــدیلالجــرحالــرازي أبــو حــاتم، محمــدبــنالــرحمنعبــد) ٤١(
، ٣، ج١، ط١٩٥٢، العربـــــيالتـــــراثإحیـــــاءدار، بیـــــروت

.٤٠٨ص
. ٩٢، ص١، جالرجالضعفاءفيالكاملابن عدي، )٤٢(
. ٣٧٧، ص١ج، الترمذيعللشرح، رجبابن)٤٣(
لمــاالتمهیــد، النمــريالبــرعبــدبــناهللاعبــدبــنیوســف)٤٤(

مـصطفى: تحقیـق، واألسـانیدالمعـانيمنالموطأفي
، المغــرب، البكــريالكبیــرعبــدمحمــد,العلــويأحمــدبــنا

ـــــشؤوناألوقـــــافعمـــــوموزارة ، ه١٣٨٧، اإلســـــالمیةوال
. ٦٧، ص ١٠ج

. ١٤، ص١، جوالتعدیلالجرحأبو حاتم الرازي، ) ٤٥(
، ٢ج، فـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي)٤٦(

. ٣٧٢ص
، شـــروط االئمـــة الخمـــسةمحمــد بـــن موســـى الحـــازمي، ) ٤٧(

محمــد زاهــد الكــوثري، دمــشق، القدســي مطبعــة : تحقیــق
. ٣٥، ص)١ط(، ه١٣٤٦الترقي، 

. ١٨٥، ص١، جوالتذكرةالتبصرةشرح, العراقيالحافظ)٤٨(
أبـواديدالبغـحـاتمبـنمـدمحبـنالحـسین: العجـلعبید)٤٩(

: رظــــــان، (ه٢٩٤ت(، حــــــافظ حــــــسن االنتخــــــاب، علــــــي
ــاریخ، البغــداديعلــي الخطیــببــنأحمــد دار، بغــدادت
. ٩٣، ص٨، جبیروت، العلمیةالكتب

ــربــنمحمــدبكــرأبــوالحــافظ البــصیر بالرجــال )٥٠( َم بـــنُع
، (ه٣٥٥ت(بالجعـابيالمعـروفالتمیمـيسلمبنمحمد
. ٤٢٠، ص٤تاریخ دمشق، جابن عساكر،: انظر

لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٥١(
الــــــشذا ، األبناســــــي، وانظــــــر ١٥٧، ص٢، جالــــــسامع

. ٤٠٣، ص١، جالفیاح من علوم ابن الصالح
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٥٢(

. ١٥٥، ص٢، جالسامع
الراوي وآدابالقـلجامع ألخاالبغدادي،بـالخطی) ٥٣(
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. . ١٥٥، ص٢ج، السامع
، ١، جالشذا الفیـاح مـن علـوم ابـن الـصالح، األبناسـي)٥٤(

. ٤٠٣ص
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٥٥(

. ١٥٥، ص٢، جالسامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، )٥٦(

. ١٥٦، ص٢ج، السامع
األصبحيالمدنيأویسأبينباهللاعبدبنإسماعیل) ٥٧(

ماترةـالعاشمنحفظهمنأحادیثفيأخطأدوقـص
تقریب ابن حجر، : ، انظروعشرینستسنة

٤٦٠: ترجمة رقم، التهذیب
،الفكــردار، التهــذیبهــذیبتابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، ) ٥٨(

. ٣٥٤، ص ١، ج١٩٨٤، ١، طبیروت
أبـواديدبغـالحـاتمبـنمحمـدبـنالحـسین: العجـلعبید)٥٩(

: انطــــــر، (ه٢٩٤ت(، حــــــافظ حــــــسن االنتخــــــاب، علــــــي
. ٩٣، ص٨، جبغدادتاریخ، البغداديالخطیب

. ٩٣، ص٨، جبغدادتاریخ، البغداديالخطیب)٦٠(
، ٢، جفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي)٦١(

. ٣٧٣ص
خیــاطبــنخلیفــةبــنالمثقلــةبالتحتانیــةخیــاطبــنخلیفــة) ٦٢(

مــنأخطــأربمــاصــدوق، البــصريعمــرأبــوالعــصفري
، تقریــب ابــن حجــر: انظــر. أربعــینســنةمــاتالعاشــرة

.)١٤٤٧(ترجمة رقمالتهذیب، 
المقــرئبكــرأبــوحــرببــنعلــىبــنالمظفــربــنحمــدم)٦٣(

صـــالحاشـــیخاكـــان، بهـــاوحـــدثبغـــدادســـكنالـــدینوري
، البغـــداديالخطیـــب: رظـــ، ان(ه٤١٥ت(صـــدوقافاضـــال
. ٢٥٦، ص٣ج، بغدادتاریخ

الرحال، أبوالمحققالحافظمامإلاالفوارسأبيابن) ٦٤(
أبيابنفارسبنمحمدبنأحمدبنالفتح، محمد

سیر الذهبي، . (ه٤١٢ت(سهل، البغداديالفوارس
. ٢٢٣ص، ١٧جأعالم النبالء، 

الفقیــهالاللكــائيالطبــريالحــسنبــناهللاهبــةالقاســمأبـو) ٦٥(
، الخطیــــب البغــــدادي، (ه٤١٨ت(المــــشهورالــــشافعي

. ٧٠، ص١٤جتاریخ بغداد، 
. ١٨٥، ص١، جوالتذكرةالتبصرةشرح, العراقي)٦٦(
:تحقیق،الحدیثمعرفة علوم الحاكم، محمد بن عبد اهللا) ٦٧(

، دار الكتـــــب العلمیــــــة، بیـــــروت، الـــــسید معظـــــم حــــــسین
ـــــــب البغـــــــدادي، ، و ١٢٥، ص١، ج٢، طم١٩٧٧ الخطی

.١٥٥، ص١ج، وآداب السامعلجامع ألخالق الراوي ا
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٦٨(

. ١٥٧، ص٢ج، السامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٦٩(

. ١٥٧، ص٢جالسامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٠(

. ١٥٧، ص٢، جالسامع
علـيالمشرق، أبـوحجة، محدثالالكبیرالحافظاإلمام) ٧١(

محمد بن . (ه٢٩٣ت(جزرةالبغدادي، الملقباالسدي
شــعیب :، تحقیــقســیر أعــالم النــبالءعثمــان الــذهبي، 

.٣١ص، ١٤، ج١م، ط١٩٨٦األرناؤوط، 
. ٤٥٤، ص٩ج، التهذیبهذیبتابن حجر، )٧٢(
. ٦٢٦، ص٢٦ج، الكمالتهذیبالمزي، )٧٣(
. ٤٥٤، ص٩ج،التهذیبهذیبتابن حجر، )٧٤(
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٥(

. ١٦٢، ص٢ج، السامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٦(

. ١٦٢، ص٢ج، السامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٧(

. ١٦٢، ص٢، جالسامع
وي وآداب لجــــامع ألخــــالق الــــرااالخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٨(

. ١٦٢، ص٢، جالسامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٧٩(

. ١٦٢، ص٢، جالسامع
. ٩، ص٢ج، بغدادتاریخالخطیب البغدادي، ) ٨٠(
ــــستةمحمــــد بــــن طــــاهر المقدســــي، ) ٨١( ، شــــروط األئمــــة ال

. ١٦، ص١٩٩٠القاهرة، مكتبة القدسي، 
الـصحیحینعلـىدركالمـستمحمد بن عبد اهللا الحـاكم، ) ٨٢(

القـــادرعبـــدمـــصطفى: تحقیـــق، مـــع تعلیقـــات الـــذهبي
، ١م، ط١٩٩٠، بیــــــروت، العلمیــــــةالكتــــــبدار، عطــــــا

. ٨٩، ص١ج
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٨٣(

. ١٦٢، ص٢ج، السامع
الراوي وآدابالقـلجامع ألخادادي،ـالخطیب البغ) ٨٤(
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. ١٦٢، ص٢ج، السامع
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب الخطیــــب البغــــدادي، ا) ٨٥(

. ١٧٢، ص٢، جالسامع
ووفیـــــاتاإلســـــالمتـــــاریخالـــــذهبي، أحمــــدبـــــنمحمــــد)٨٦(

ــــشاهیر ــــسالمعبــــدعمــــر. د:، تحقیــــقواألعــــالمالم ال
، ١ط،م١٩٨٧، العربــــيالكتــــاب، دار بیــــروت، تــــدمري

.٥١، ص١٩ج
. ٧٩، ص١، جثفتح المغیث شرح ألفیة الحدیالسخاوي، )٨٧(
لجــــامع ألخــــالق الــــراوي وآداب االخطیــــب البغــــدادي، ) ٨٨(

. ١٥٧، ص٢، جالسامع
الـــسنة النبویـــة، وبیـــان مـــدلولها عبـــد الفتـــاح أبوغـــدة، ) ٨٩(

دمـــشق، الــشرعي، والتعریـــف بحــال ســـنن الــدارقطني، 
. ٢٣، ص)١ط(م، ١٩٩٢دار القلم، 

توضــیح األفكــار لمعــاني الــصنعاني، محمــد بــن إســماعیل)٩٠(
، محمد محي الـدین عبـد الحمیـد: تحقیق ، األنظارتنقیح 

. ٢٢٨، ص١، جالمكتبة السلفیة، المدینة المنورة
، ١، جفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیث، الـــسخاوي) ٩١(

. ٨٩ص
، ١جتوضیح األفكار لمعاني تنقـیح األنظـارالـصنعاني، ) ٩٢(

. ٢٢٨ص
خیـرهـديفـيالمعـادزاد، ، القـیمبـنامحمد بـن أیـوب)٩٣(

، ١ج، ٣، طم١٩٨٦الرســالة، مؤســسة، بیــروت، لعبــادا
. ٣٦٤ص

ــــثالرایــــةنــــصب، الزیلعــــيیوســــفبــــنعبــــداهللا) ٩٤( ألحادی
، الحـــدیثمـــصر، دار، البنـــوريمحمـــد: تحقیـــق، الهدایـــة
. ٣٤١، ص١ج، ١٣٥٧

شـرحالبـاريفـتحأحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني، )٩٥(
،١ج، ١٣٧٩، المعرفــــةبیــــروت، دار، البخــــاريصــــحیح

. ٣٩١ص
، ١جالــشذا الفیــاح مــن علــوم ابــن الــصالح، األبناســي)٩٦(

. ٤٠٩ص
. ١٢٤، ص١، جالرجالضعفاءفيالكاملابن عدي، ) ٩٧(
، ١ج،الشذا الفیـاح مـن علـوم ابـن الـصالح، األبناسـي)٩٨(

. ٤٠٩ص
هنالـــك تفـــاوت فـــي عـــدد أحادیـــث الموطـــأ، فمـــثال : قلـــت) ٩٩(

ة یحیــى یــصل إلــى عـدد األحادیــث فــي الموطــأ مــن روایــ

حــــدیث وكــــسر، وفــــي الموطــــأ مــــن روایــــة مطــــرف ٥٠٠
أحادیـث، وفــي الموطــأ ٦٠٧یـصل عــدد األحادیـث إلــى 

٥٦٠مـــن روایـــة ابـــن وهـــب یـــصل عـــدد األحادیـــث إلـــى
ــــة القعنبــــي یــــصل عــــدد  حــــدیثا، وفــــي الموطــــأ مــــن روای

حــــــدیثا، ویرجــــــع الــــــدكتور نــــــذیر ٤٤٧األحادیــــــث إلــــــى 
ایات الموطـأ إلـى حمدان اختالف عدد األحادیث في رو 

اخـــتالف فتـــرات تلقـــي الموطـــأ عـــن مالـــك، أو الخـــتالف 
من عدَّ األحادیث فبعضهم أدخل المرسل والمقطوع فـي 

: ، بتصرف، انظـر...العدد، وبعضهم عد المرفوع فقط
، دمــــشق، دار الموطـــآت لإلمــــام مالـــكنـــذیر حمـــدان، 

. ١٦٤-١٤٣القلم، ص
لـى مقدمـة ابـن النكت عالزركـشي، محمد بن عبد اهللا) ١٠٠(

، الریــاض، زیــن العابــدین بــن محمــد: تحقیــق د، الــصالح
. ١٩٣، ص١، ج١، طم١٩٩٨، أضواء السلف

، ١جر، وجیـــه النظـــر إلـــى أصـــول األثـــتالجزائـــري، )١٠١(
. ٣٧٥ص

، ٢، جفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیثالــسخاوي، )١٠٢(
. ٢٧٣ص

، ١، جالشذا الفیاح من علوم ابن الـصالح، األبناسي)١٠٣(
. ٤٠٩ص

، ١ج،تدریب الراوي في شـرح تقریـب النـواوي، السیوطي)١٠٤(
. ١٣٩ص

،أدب االمــالء واالســتمالءالــسمعاني، عبــدالكریم بــن محمــد)١٠٥(
دار الكتــــب العلمیــــة،وت، بیــــر ، مــــاكس فایــــسفایلر: تحقیــــق
. ١٤٢، ص١، ج١م، ط١٩٨١

. ١٨٥، ص١، جوالتذكرةالتبصرةشرح, العراقي)١٠٦(
، ٢، جفـــتح المغیـــث شـــرح ألفیـــة الحـــدیثخاوي، الــس)١٠٧(

. ٢٧٢ص
، ١، جالشذا الفیاح من علوم ابن الـصالح، األبناسي)١٠٨(

. ٤٠٣ص
. ١٨٣، ص١ج، والتذكرةالتبصرةشرح, العراقي)١٠٩(
لجـــامع ألخـــالق الـــراوي وآداب االخطیـــب البغـــدادي، )١١٠(

الـــــشذا ، األبناســـــي. ١٥٩-١٥٨، ص٢ج، الـــــسامع
. ٤٠٣، ص١ج،ابن الصالحالفیاح من علوم

لجـــامع ألخـــالق الـــراوي وآداب االخطیـــب البغـــدادي، ) ١١١(
. ١٥٩-١٥٨، ص٢، جالسامع
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 ١٩٥

، ١، جالشذا الفیاح من علوم ابن الـصالح، األبناسي)١١٢(
. ٤٠٣ص

. ١٨٥، ص١، جوالتذكرةالتبصرةشرح, العراقي)١١٣(
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