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 االنتخاب عند المحدثین

 مفھومھ وأنواعھ وأسبابھ وحكمھ
  دكتور

  نبیل محمد عبده محمد زاھر

  أستاذ  الحدیث وعلومھ المساعد

  في كلیة أصول الدین والدعوة بالمنصورة

  جامعة األزھر
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  األول الفصل

 یقوم ومن، جوازه ودلیل، االنتخاب تعریف

  : مبحثان وفیھ، بھ

  .االنتخاب تعریف: األول المبحث

 ومن، االنتخاب جواز على الدلیل: الثاني المبحث

  .بھ یقوم
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  المبحث األول

  ))تعریف االنتخاب((

  

) ُنَخٌب(ِمْثُل النَُّجَبِة، َواْلَجْمُع ) نَُّخَبُةال(اِلاْخِتَیاُر َو  (:االنتخاب في اللغة
  )١(.َجاَء ِفي ُنَخِب َأْصَحاِبِھ َأْي ِفي ِخَیاِرِھْم: ُیَقاُل. َكُرَطَبٍة َوُرَطٍب

ما اختاره منھ، : اْنَتَخَب الشيَء اختاَره، والنُّْخَبُة((قال ابن منظور 
االختیاُر واالنتقاُء، ومنھ : نتخاُبواال: قال... وُنْخبُة الَقوم وُنَخَبُتھم ِخیاُرھم

   )٢(.))النَُّخبُة وھم الجماعة ُتْختاُر من الرجال فُتْنَتَزُع منھم

اِلاْخِتَیار، وإجراء قانوني یحدد نظامھ :  واالنتخاب في واقعنا المعاصر
َوَوقتھ ومكانھ ِفي دستور َأو الئحة لیختار على ُمْقَتَضاُه شخص َأو َأكثر 

  )٣(َأو نقابة َأو ندوة َأو لعضویتھا َأو َنْحو َذِلكلریاسة مْجِلس 

  ھو أن یقتصر الطالب فیما یأخذه عن شیخھ :االنتخاب عند المحدثین
على بعض ما عنده، أو على بعض ما في أصلھ أو على بعض ما ُیَحدِّث بھ 

  )٤(في ذلك المجلس، معیِّنًا لذلك البعض ومنتقیًا لھ

یذ من أحادیث شیخھ، ویختار منھا ھو أن ینتقي التلم: فاالنتخاب
  .لغرٍض

: والمنتخب والمنتقى والمختار والمجتبى كلھا بمعنى واحد، فتقول
انتخبتھ وانتقیتھ واخترتھ واصطفیتھ واستخلصتھ واجتبیتھ، وقد صنَّف 

  :العلماُء كتبًا كثیرة باسم المنتخب والمنتقى والمختار والمجتبى، ومن ذلك

  )).السنن الصغرى(( للنسائي، وھو ))المجتبى من السنن ((-١

  .البن الجوزي)) المجتبى من المجتنى ((-٢

  .ألبي علي الحسن بن البنا الحنبلي)) المختار في أصول السنة ((-٣

  .للضیاء المقدسي)) المختارة ((-٤

                                                           

 ).  ٣٠٦: ص(مختار الصحاح ) (١
 ).نخب( مادة ٥/٣٠، وینظر النھایة )٤٣٧٣ /٦) (نخب (لسان العرب  مادة ) ((٢
 ). ١٥٥/ ٢) (معجم مصطلحات المحدثین(لسان المحدثین ) (٣
 .المرجع السابق) (٤
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  .للذھبي)) المختار من تاریخ ابن الجزري ((-٥

  .لعبد بن حمید)) المنتخب المسند ((-٦

البن ))  من زوائد البزار على الكتب الستة ومسند أحمدالمنتخب ((-٧
  .حجر العسقالني

  )١.(إلبراھیم الصریفیني)) المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور ((-٨

   

  

  

  

  

  

                                                           

 ).١٨: ص(مقدمة المنتخب من كتب شیخ اإلسالم ابن تیمیة  ) (١
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  المبحث الثاني

  ))الدلیل علي جواز االنتخاب، ومن یقوم بھ ((

  

، )١(ِبّي   ما رواه أبو نعیم بسنده إلي الشَّْع:الدلیل علي جواز االنتخاب
ہ ہ      :ُثمَّ َتال. الِعْلُم َأْكَثُر ِمْن َعَدِد الَقْطِر، َفُخْذ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َأْحَسَنُھ: قال

  ). ١٨، ١٧: الزمر ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ

  )٣.(َھَذا ُرْخَصٌة ِفي اِالْنِتَخاِب): ٢(َقاَل َأْحَمُد بُن َشْیَباَن

 الطالب في حدیث شیخھ فاالنتخاب ُسنٌَّة من سنن المحدثین یستعملھ
حینما ال یتسّنى لھ سماع جمیع حدیثھ فینتقي ویختار من حدیث شیخھ 
بعَضھ كعوالي أسانیده أو الروایات الصحیحة أو ما ال یكون موجودًا عند 
غیره من المشایخ أو غیر ذلك وھذه السُّنَّة إنما یستعملھا أھل المعرفة 

  .التامة من المحدثین المتقنین

  :  یقوم باالنتخاب ابتداًءوأما الذي

فإما أن یكون الطالُب نفسھ أو غیره ممن ھو أعرف منھ بالحدیث مطلقًا 
أو بأحادیث ذلك الشیخ خاصة، أو ممن ھو عارف بالحدیث وعللھ وإن لم 

وإنما یكتفى الطالُب بانتخاب قرینھ . یكن أعرف منھ، من أقرانھ ونحوھم
، فاالنتخاب یحتاج إلى مطالعة ما أحیانًا لضیق وقتھ عن أن یقوم ھو بذلك

عند الشیخ واستحضاره أو مطالعة مسموعات الطالب لیعرف مواضع 
  .حاجتھ مما عند ذلك الشیخ

وكان طلبُة الحدیث یفرحون بانتخاب كبار الحفاظ على المشایخ إن 
حصل ذلك في البلد الذي ھم فیھ، فیحرصون على سماع أحادیث تلك 

  .  ما إن كان الشیُخ الُمْنَتَخب علیھ من المكثرینالمجالس المنتخبة، وال سی

إبراھیم بن محمد بن یحیى أبو إسحاق الُمَزكِّى (قال الخطیب في ترجمة 
كان ثقة ثبتًا مكثرًا مواصًال للحج، انتخب علیھ ببغداد أبو الحسن ): (ا

                                                           

التقریب ص (ھو عامر بن شراحیل الشعبي أبو عمرو، ثقة مشھور فقیھ فاضل ) (١
٢٨٧ .( 

الجرح  (.كان صدوقًا: د بن شیبان الرملي َأبو َعبد المؤمن، قال أبو حاتمھو َأحم) (٢
 )).٥٥/ ٢(والتعدیل 

  .٤/٣١٤حلیة األولیاء  ) (٣
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الدارقطني وكتب عنھ الناس بانتخابھ علمًا كثیرًا وروى ببغداد مصنفات 
" األخوة واألخوات"وكتاب " التاریخ"باس السراج مثل كتاب أبي الع

وعدة من كتب " تاریخ البخاري الكبیر"من كتبھ؛ وروى أیضًا  وغیرھما
أو َسَفطان ولم ) ١(، وكان عند البرقاني عنھ َسَفط....مسلم بن الحجاج 

حدیُثھ كثیر الغرائب : شیئًا فسألتھ عن ذلك فقال" صحیحھ"یخرج عنھ في 
، فلما حصلُت "الصحیح"سي منھ شيٌء، فلذلك لم أرو عنھ في وفي نف

بنیسابور في رحلتى إلیھا سألُت أھلھا عن حال أبي إسحاق المَزكِّي فأثنوا 
علیھ أحسن الثناء وذكروه أجمل الذكر؛ ثم لما رجعُت إلى بغداد ذكرُت ذلك 

نھا قد أخرجُت في الصحیح أحادیث كثیرٍة بنزوٍل وأعلم أ: للبرقانى فقال
عندي تعلو عن أبي إسحاق المزكِّي إال أني ال أقدر على إخراجھا، لكبر 

  )٢.(السن وضعف البصر وتعذُّر وقوفي على َخطِّي لدقتھ

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                           

/ ٣(لسان العرب (السََّفُط الذي ُیَعبَّى فیھ الطِّیُب وما َأشبھھ من َأَدواِت النساء ) (١
 ).سفط (مادة ) ) ٢٠٢٧

 ).١٥٥/ ٢(رف، وینظر  لسان المحدثین  بتص١٠٦  ـ ١٠٥/ ٧تاریخ بغداد ) (٢
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  الثاني الفصل

  ، وحكمھ، وأسبابھ، االنتخاب أنواع

  :مباحث ثالثة وفیھ

  .االنتخاب أنواع: األول المبحث

  .وشرطھ االنتخاب أسباب: الثاني المبحث

  .االنتخاب حكم: الثالث بحثالم
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  المبحث األول

  أنواع االنتخاب

  :االنتخاب عند المحدثین  یأتي على نوعین

  : أضرب،  وھو على ثالثةانتخاب مقید: أولھما

           :بحدیث راٍو معین انتخاٌب مقید -١

أبي القاسم البغوي من : كجزء فیھ حكایات شعبة، وغیره، من جمع
وھذا الجزء من مسموعات الحافظ ابن ) ھـ٢٣٠:ت(فوائد علي بن الجعد 

  .)١()المجمع المؤسس: (حجر كما في

سن الحربي انُتِخَبت من فوائد أبي الح...  وفوائد حدیث یحیى بن معین
  . )٢()ھـ٣٨٦: ت(

انُتِخَبت من فوائد أبي الحسن علي بن ... وفوائد حدیث ابن عیینة
  . )٣()ھـ٤٩٢: ت(الحسن الِخَلِعي 

 )٤(كما فعل ابن الظاھري: بنوع معین من األحادیث ـ انتخاٌب مقید ٢
   )٥()٦٩٠: ت(فخر الدین بن البخاري) مشیخة: (في تخریجھ من

 وأودعھ جزءًا )١()ھـ٣٦٩: ت(ائد ابن ماسي حدیثًا واحدًا من فو
  .)٢()خمسة عشر حدیثًا من العوالي: (باسم

                                                           

 .١٢٨/رقم) ١/٢٢٤) ((١
 .عشر لوحات تقریبًا: في) ف٣٤٩٥: (منھ نسخة محفوظة بجامعة اإلمام) (٢
كما ھو واقع النسخة، وكما في عدد من السماعات المثبتة على الجزء الثامن عشر، ) (٣

) ب٥٢ -ب٢٠ (٩٩٠: والعشرین من األصل، عنھ صورة بالجامعة اإلسالمیة
ویوجد . في ثالث وثالثین لوحة تقریبا) ٥٣: رقم المجموع(مصور عن الظاھریة 

، )ب١١٢ -ب١٠٥ (٢٤٦٧، )ب٩ب ٢ (٥٤٣: الجزء األول بالجامعة أیضا
رقم (مصور عن الظاھریة ) ١٠٦ ٩٨( ف ٧٢٦: ، وجامعة أم القرى) ف٤٥٧٦(

 ما بین تسعة في سبع لوحات ونصف اللوحة، في كل صحیفة منھا) ١١٧: المجموع
موسى بن محمد بن موسى : عشر إلى واحد وعشرین سطرا، بخط مشرقي، كتبھ

والنسخة معارضة باألصل المنقولة عنھ، . اثنتین وثمانین وستمائة: األنصاري، سنة
 .وعلیھا تصحیحات، وعدة سماعات

صري ھو عثمان بن أحمد بن محمد المحدث الزاھد فخر الدین أبو عمرو الحلبي ثم الم) (٤
ابن الظاھري ولد سنة إحدى وسبعین وتوفي رحمھ اهللا في جمادى اآلخرة سنة ثالثین 

 )). ٣٠٦/ ١٩(الوافي بالوفیات (وسبع ِمَئة 
ھو المسند فخر الدین ابن البخاري علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد الشیخ ) (٥

بن العالمة شمس الصالح الورع المعمر العالم مسند العالم فخر الدین أبو الحسن ا
الدین أبي العباس المقدسي الصالحي الحنبلي المعروف والده البخاري ولد في آخر 

الوافي بالوفیات (سنة خمس وتسعین وخمسِمَئة وتوفي سنة تسعین وستِمَئة 
)١٢١/ ٢٠.( 
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وخرج أیضًا جزءًا فیھ أحادیث موافقات من الخلعیات لعلي بن الحسن 
أبي صادق الحسن بن یحیى بن الصباح عن : روایة) ھـ٤٩٢: ت(الِخَلِعي 

)... ھـ٥٠٠: ت(ج وكالمنتخب من فوائد السرا. )٣(ابن رفاعة عن الِخَلِعي
  .)٤(انتقیت فیھ العوالي دون غیرھا

األسانید : أو(كالرباعیات :  بنوع معین من األسانید انتخاٌب مقید -٣
الدارقطني من فوائد أبي بكر  : انتقاھا) رباعیات الشافعي: الرباعیات، أو

أحمد بن عبد : من روایة) ھـ٣٥٤(محمد بن عبد اهللا بن إبراھیم  الشافعي 
   )٦)(٥(ن الحسین بن إسماعیل المحاملي عنھاهللا ب

  :انتخاٌب مطلق: والثاني

: ت(كالمنتقى من الجزء السادس عشر من فوائد أبي جعفر البختري 
واألحادیث المنتخبة من الجزء الرابع، والخامس من . )١())٧(ھـ٣٣٩

  .)٣( عنھ )٢(ابن غیالن: روایة) ھـ٣٥٤: ت(فوائد أبي بكر الشافعي 

                                                                                                                                    

ن ھو الّشیُخ، الُمحدُِّث، الثِّقُة الُمتِقُن، أبو ُمحمد عبد اهللا بن ِإبراھیم بن أّیوب ب) (١
تُوّفي ابن ماسي في رجٍب سنة . كان ِثقًة ثبًتا: قال الخطیُب. ماسي البغداديُّ البزاُز

 ) ).٢٥٢/ ١٦(سیر أعالم النبالء .(ِتسٍع وِسّتین وثالِث مئٍة
في سبع لوحات تقریبا وھي ) ١٣٦ -١٢٩ (٩٢٦٧: منھ نسخة تامة بمكتبة األسد) (٢

نھ، وعلیھا تصحیحات، وعدة نسخة ال بأس بھا، مقابلة باألصل المنقولة ع
 . سماعات

في ]  ب٢٥٥٩٢[، )حدیث٢٠٢٤: (توجد منھ نسخة تامة بدار الكتب المصریة) (٣
ولھ نسخة . خمس لوحات، والنسخة جیدة، مقابلة، وعلیھا تصحیحات، وسماعات

تخریج أبي العباس أحمد بن محمد : كتب علیھا]  ب٢٥٥٩١: [أخرى تحت الرقم
 في سبع لوحات، بخط مشرقي، مقابلة، وعلیھا عدة بن عبد اهللا الطاھري،

 .سماعات
مصور عن المكتبة ) أ٥٧ -ب٤٨ (١٥٨٤: یوجد الجزء األول بالجامعة اإلسالمیة) (٤

الوقفیة بحلب، في تسع لوحات، في كل صحیفة منھا واحد وعشرون سطرا، بخط 
   ولھ . ست وثالثین وسبعمائة: عبد المؤمن بن عبد الحق، سنة: مشرقي، كتبھ

في تسع لوحات أیضا )  ف٣٩١١: (نسخة أخرى بالجامعة اإلسالمیة أیضا
 .والنسختان مقابلتان، وعلیھما تصحیحات، وسماعات

قال ... ھو أبو عبد اهللا أحمد بن عبد اهللا بن الُحسین بن ِإسماعیل الّضّبيُّ، المحاِمليُّ) (٥
 ومات سنة ِتسٍع وِعشرین سماُعُھ صحیٌح، حدث لُھ صمٌم في سنِة ثمان،: الخطیُب 

/ ١٧(سیر أعالم النبالء .  (وأربِع مئة، في ربیٍع اآلِخِر عن ِستٍّ وثمانین سنًة
  .٥/٣٩٣وینظر تاریخ بغداد  ) ٥٣٨

ھذا الكتاب انتقاه الدارقطني عن جماعة من أصحاب أبي بكر الشافعي عنھ یوجد ) (٦
: لي بالجامعة اإلسالمیةأحمد ابن عبید اهللا المحام: الجزء الثاني من روایة

أبي بكر محمد بن عمر : ، والجزء الثالث والسبعون، من روایة) ف٥٠٢٣(
 ٧٠١: ، وعنھ صورة بجامعة أم القرى) ف١/ ق٥٠٠٩: (النرسي بالجامعة أیضا

والجزء األول من الجزء الرابع . في اثنتین وعشرین لوحة) ٢٦٢ - ٢٤٠(ف 
وعنھ صورة بالجامعة اإلسالمیة ) ١١٠ - ٩٢ (١١٥٠: والثمانین بمكتبة األسد

في ثمان عشرة لوحة، بخط مشرقي، وجمیع ) أ١١٠ -ب٩٢( ف ٥٠٥٤: أیضا
 .النسخ مقابلة، وعلیھا تصحیحات وسماعات

ھو مسنُد الِعراق، الثِّقة، الُمحدِّث، اِإلماُم، أبو جعفٍر ُمحمد بن عمِرو بن البختريِّ ) (٧
 ) ).٣٨٥/ ١٥(الم النبالء سیر أع(بن ُمدِرك البغداديُّ الّرزاز 
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ا انتقاه الدارقطني من فوائد حدیث أبي إسحاق المزكي والمنتقى مم
ابن غیالن : ، من روایة)ھـ٣٦٨: ت(، وأبي بكر القطیعي )ھـ٣٦٢: ت(

  .)٤(عنھما

: ت(وعشرة أحادیث منتخبة من الجزء الثالث عشر من فوائد الُمَخلِّص 
  .)٦(الدارقطني أیضا:  انتخاب)٥()ھـ٣٩٣

ابن : انتخبھا) ھـ٤٥٩: ت(نائي وأربعین حدیثًا منتخبة من فوائد الح
  .)٧(طولون الصالحي

  .)٨(البن حجر ) ھـ٥٠٠: ت(والمنتخب من فوائد ابن الطیوري 

                                                                                                                                    

في خمس عشرة لوحة، ) ١٠٦ -٩٣ (٣٨٠٠: توجد نسخة تامة منھ بمكتبة األسد) (١
 .في كل صحیفة منھا عشرون سطرا تقریبا

تاریخ بغداد : ینظر ترجمتھ في... محمد بن محمد بن إبراھیم بن غیالن: ھو) (٢
)٣/٢٣٤ .( 

في أربع عشرة لوحة، )  ف٣٦٦٦(: توجد نسخة تامة منھ بالجامعة اإلسالمیة) (٣
: وفي مكتبة المسجد النبوي. وھي نسخة ال بأس بھا، مقابلة، وعلیھا سماعات

 .نسخة فیھا منتخب من الجزء الرابع من الفوائد نفسھا) ٧٥ -٣٥ (١١/٨
، وجامعة أم )ب١٥٢ب ١٤٢ (٥٥٥: توجد نسخة تامة منھ بالجامعة اإلسالمیة) (٤

في إحدى ) ٥٤: رقم المجموع(ة عن الظاھریة مصور) ٥٧ -٤٧(ف ٦٦٣: القرى
عشرة لوحة ونصف اللوحة، في كل لوحة اثنان وأربعون سطرا تقریبا بخط 

وفي أولھ ما . إحدى وثالثین وستمائة: عبد الجلیل الطحاوي، سنة: مشرقي، كتبھ
: ولعل الذي انتقاه ھو. انتقي من أحادیث المزكي، وأحادیث القطیعي قلیلة في آخره

 . الحسن علي بن خلف بن معرور؛ ألن الكتاب یروى عنھ واهللا تعالى أعلمأبو 
ھو محمد . بضم المیم، وفتح الخاء المعجمة، وكسر الالم المشددة، تلیھا صاد مھملة) (٥

بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكریا البغدادي، مكثر، أول سماعھ في 
والمخلص یقال . ة ثالث وتسعین وثالث مئةسنة اثنتي عشرة وثالث مئة، وتوفي سن

 )). ٩٠/ ٨(توضیح المشتبھ . (لمن یخلص الذھب من الغش
بالجامعة ) ف٤٥٧٦(، )٤٨٦(توجد لوحة العنوان فقط داخل مجموع رقمھ ) (٦

 .اإلسالمیة
 ).٨١/ص(الفلك المشحون البن طولون : انظر) (٧
 ــ ١٣٣/  ١( المھروانیات وینظر).  ١١٠/ص(الدرر المنتثرة للسیوطي : انظر) (٨

١٤٠.( 
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  المبحث الثاني

  أسباب االنتخاب، وشرطھ

االنتخاب على الشیوخ عمل علمي قام بھ الحفاظ المتقنون، ولھم فیھ 
  .أغراض مختلفة، منھا منھجي، ومنھا نقدي

عادة المحدثین عمومًا أن یحرصوا على أوقاتھم، ال فمن  :أما المنھجي
سیما إذا كانوا مسافرین، ویركزوا على األحادیث التي تعد فوائد بالنسبة 
لھم، أو األحادیث التي لم یسمعوھا بعلو، ویعد ھذا من أھم جوانب التنظیم 
التي یتم بھا استثمار األوقات في سماع ما یعنیھم من المرویات، وقد 

  .نتخاب ضروریًا إذا كان الشیخ عسرًا في الروایةیكون اال

لذلك یقوم المحدثون قبل لقاء الشیوخ بانتخاب ما یریدون سماعھ من 
مسموعاتھم، ویتبادلون المعلومات حول ما َیحتاج إلیھ كل منھم من 
أحادیث الشیوخ من خالل المذاكرة فیما بینھم، أو من خالل زمالئھم في 

  .الرحلة والسماع

تخب بعض المحدثین لشیوخھم قبل انعقاد مجلس اإلمالء، ما وقد ین
یملون لھم، حتى یرتكزوا في اإلمالء على ما یعني طالبھم من المرویات 
لعلوھا، أو لغرابتھا وتفردھم بھا، أو لجودة أسانیدھا، أو لشھرة رواتھا، 
أو غیر ذلك من خصائص األسانید والروایة، وغایة ما في ذلك كسب 

 انشغالھم بما ال یعنیھم من المرویات والمسموعات لكونھم قد الوقت وعدم
  .سمعوھا بعلو من مصادر أخرى، أو سمعوھا منھ قدیما

وھناك من المحدثین القدامى من یسمع دون انتخاب ویقوم بنسخ كل ما 
، وقد )١(كتابة الحدیث على وجھھ: تحتوي أصول الشیخ ویقال عن ذلك

 االستیعابي باختالف الشیوخ واألوقات یتفاوت اھتمامھم بھذا األسلوب
  .والظروف

  

االنتخاب واالستیعاب، یكون لھ : وعلى كل حال فإن السماع في الحالین
ومن ھنا جاء في ذم . سلبیات وإیجابیات، ذكرھا األئمة في أكثر من مناسبة

                                                           

ھو أن یسمع طالب الحدیث من الشیخ كل ما في كتابھ؛ من : السماع علي الوجھ) (١
وقد یطلقون على ھذا المعنى كلمة النسخ من غیر أن . غیر انتخاب وال اختصار

/ ٣) (معجم مصطلحات المحدثین(لسان المحدثین ). (على الوجھ(یقیدوھا بلفظة 
٢٥٥.(( 
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یعني بذلك یكتب )  فالن حاطب لیل: (كتابة الحدیث على وجھھ، قولھم
إذا كتبَت فقمِّش : (كما جاء أیضا الثناء مثل قولھم.  بالحدیث دون انتخا
یعني علیك أن تكتب كل ما لدى الشیوخ من األحادیث ) وإذا حدَّثَت ففتش

وشرح . دون انتخاب، وإذا أردت أن ُتَحدِّث فعلیك التفتیش لما تحدث بھ
الجامع (ذلك مستوفى في كتب المصطلحات، ال سیما في كتاب الخطیب 

  ).ويألخالق الرا

  : وعلیھ یمكن القول بأن االنتخاب لھدف منھجي یرجع إلي أحد أمرین

حرص الطالب علي أوقاتھم، باإلضافة إلي كون الشیخ مكثرًا : األول
  .وفي الروایة عسرًا 

حرص الشیوخ علي ما یعني طالبھم من المرویات لعلوھا، أو : الثاني
  .ر ذلكلغرابتھا وتفردھم بھا، أو لجودة أسانیدھا، أو لغی

  :فیرجع ألسباب أھمھا: وأما االنتخاب لھدف نقدي

 تمییز الصحیح من الضعیف الغریب، وقد یكون ذلك بوضع :أوًال
عالمات خاصة على الضعیف الغریب ضمن المرویات التي تضمنتھا نسخ 

  . المحدثین وأصولھم

 استخراج أحادیث شیخ معین مع بیان ضعفھا وصحتھا، كما فعل :ثانیًا
الفوائد : البغدادي بالنسبة إلى بعض كتب أقرانھ، مثل كتابالخطیب 

المنتخبة الصحاح والغرائب ألبي القاسم المھرواني، تخریج الخطیب،   
الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب، انتقاء الخطیب البغدادي من : وكتاب

  .حدیث الشریف أبي القاسم علي بن إبراھیم

م یكن قادرًا على تمییز ما أصاب مما  تلبیة طلب المحدث الذي ل:ثالثًا
أخطأ فیھ من أحادیثھ ومرویاتھ، كما انتخب البخاري أحادیث شیخھ 

  .)١(إسماعیل ابن أبي أویس بعد أن طلب منھ ذلك

                                                           

كان إسماعیل بن أبي أویس إذا انتخبت من كتابھ نسخ تلك األحادیث : ال البخاريق) (١
تاریخ بغداد (ھذه أحادیث انتخبھا محمد بن إسماعیل من حدیثي  : لنفسھ وقال

٢/٣٣٩ .( 
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  امتحان الشیوخ لمعرفة مدى ضبطھم وإتقانھم، روي الحاكم بسنده :رابعًا
: َیُقوُل) ٢(ْعُت اْلَحاِفَظ َصاِلًحا َجْزَرَةَسِم:  قال)١(إلي  َأَبي اْلَعبَّاِس الدُُّغوِليُّ

ِإَذا َدَخْلَت َنْیَساُبوَر َیْسَتْقِبُلَك َشْیٌخ َحَسُن : ")٣(َقاَل ِلي َفْضُلَك الرَّاِزيُّ
اْلَوْجَھ، َحَسُن الثَِّیاَب، َحَسُن الرُُّكوِب، َحَسُن اْلَكَلاِم، َفاْعَلْم َأنَُّھ ُمَحمَُّد ْبُن 

يُّ َفْلَیُكْن َأوََّل َما َتْسَأُل َعْنُھ َحِدیَث ُشْعَبَة، َعْن َیْحَیى ْبِن ُصَبْیٍح َیْحَیى الذُّْھِل
  "َوَذَكَر اْلَحِدیَث 

َفَقَضى َأنَّ َأوََّل َما َدَخْلُت َنْیَساُبوَر اْسَتْقَبَلِني َرُجٌل ِبَھَذا اْلَوْصَف :  َقاَل
 َیْحَیى، َفَسلَّْمُت َعَلْیِھ، َفَردَّ اْلَجوَّاَب َفَتِبْعُتُھ َھَذا ُمَحمَُّد ْبُن: َفَسَأْلُت َعْنُھ، َفَقاُلوا
اْنَتِظْرِني : ُیْخِرُج الشَّْیُخ ِإَليَّ ُكَتَبُھ، َفَأْخَرَج َأْجَزاًء، َوَقاَل: ِإَلى َأْن َنَزَل، َفُقْلُت

َلَس ِفي ِمْحَراِبِھ، ِلُخُروِجي ِلَصَلاِة الظُّْھِر، َفَلمَّا َخَرَج، َأذََّن َوَأَقاَم َوَصلَّى َوَج
َما َحِدیٌث َأَفاَدِني َفْضَلَك الرَّاِزيُّ َعِن : َفَقَرْأُت َعَلْیِھ َما َكَتْبُتُھ، ُثمَّ ُقْلُت َلُھ

َحدََّثُكْم َسِعیُد ْبُن َعاِمٍر، َثَنا ُشْعَبُة َوَذَكْرُت : َھاِت َفُقْلُت: الشَّْیِخ، َفَقاَل
َیا َفًتى َمْن َیْنَتِخُب ِمْثَل َھَذا اِلاْنِتَخاِب الَِّذي : "  ِلياْلَحِدیَث، َفَتَبسََّم ُثمَّ َقاَل

" اْنَتَخْبَتُھ، َوَیْقَرُأ ِمْثَل َما َقَرْأَت، َیْعَلُم َأنَّ َسِعیَد ْبَن َعاِمٍر َلا ُیَحدُِّث ِبِمْثِل َھَذا؟ 
 َحدََّثَناُه َسِعیُد ْبُن َنَعْم،: " َنَعْم، َحدََّثُكْم َسِعیُد اْبُن َواِصٍل، َفَقاَل: َفُقْلُت

  )٤("َواِصٍل

قال الخطیب تعقیبًا على الحدیث األخیر الذي عرضھ على محمد بن 
 في ھذا الحدیث لینظر أیقبل) محمد بن یحیى(امتحان ) صالح(قصد : یحیى

                                                           

ھو اِإلماُم، العّالمُة، الحاِفُظ، الُمجوُِّد، شیُخ ُخراسان، أبو العباِس ُمحمد بن عبد ) (١
/ ١٤(سیر أعالم النبالء . (ِد بن عبد اهللا الّسرخسيُّ، الّدغوليُّالّرحمن بن ُمحم

ماَت َبعَد الِعشِریَن . ِثَقٌة، ُمتََّفٌق َعلیِھ): ٩٥٣/ ٣(وقال الخلیلي في اإلرشاد )) ٥٥٧
بفتح الدال والغین المعجمة وفي آخرھا الالم بعد الواو  :  والدغولي. وَثَالِث ِمَئٍة

اسم رجل، ویقال للخبز الذي ال یكون رقیقًا بسرخس ھذه النسبة إلى دغول وھو 
دغول فلعل بعض أجداد المنتسب كان یخبزه، وھو بیت كبیر مشھور بسرخس، 

( منھم أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن سابور الدغولي أحد أئمة المسلمین 
 )).٥٠٣/ ١(اللباب األنساب 

/ ٢(اإلرشاد (يُّ وُیلقَُّب َجَزَرٌة عالٌم حاِفٌظ ھو صالُح بن ُمَحمٍد الَبغداِد: قال الخلیلي) (٢
َأُبو َعليٍّ صالُح بن ُمحمد بن َحِبیٍب الَبغداِديُّ ُیعَرُف ِبَجَزَرَة، : وقال أیضًا) ) ٦٠٩

. حاِفٌظ، َذِھٌن، عالٌم ِبَھذا الشَّأِن، َأَخَذُه َعِن ابِن َمِعیٍن انَتِقل ِإلى ُبخاَرى، وماَت ِبھا
وقال الدارقطني في ) ) ٩٦٧/ ٣(اإلرشاد للخلیلي   (ماِنیَن وِمَئَتیِن ماَت َبعَد الثَّ

وقال ابن ماكوال .)) كان ثقة صدوقًا حافظًا عارفًا): ٧٥٠/ ٢(المؤتلف والمختلف 
أنھ " ألنھ َصحََّف في حدیث عبد اهللا بن بسر )  جزرة(ُلقَِّب ): ٤٦١/ ٢(اإلكمال (

 .جزرة: لفقا"  كانت لھ خرزة  یداوى بھا المرضى
ھو اِإلماُم، الحاِفُظ، الُمحقُِّق، أبو بكٍر الفضُل بن العباِس الرازّي، صاِحُب الّتصانیِف ) (٣

، ٢٧١طبقات الحفاظ ص: ، وینظر في ترجمتھ١٢/٦٣٠سیر أعالم النبالء (
، والتدوین في أخبار قزوین ٢/١٦٠، وشذرات الذھب ٧/٦٦والجرح والتعدیل 

 .٨/٦٩، ومعجم المؤلفین ٤/٢٩
 ٣/٣٩٦) أبو طلحة األنصاري (كتاب معرفة الصحابة : المستدرك على الصحیحین) (٤

، وسیر أعالم النبالء  )٦٢٦/ ٢٦( وینظر ھذه القصة في تھذیب الكمال ٥٥٠٢ح
)٢٧٧/ ١٢ .( 
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التلقین أم ال، فوجده ضابطًا لروایتھ حافظًا ألحادیثھ محترزًا من الوھم 
   )١(.بصیرًا بالعلم

إَذا َكاَن اْلُمَحدُِّث ُمْكِثًرا َوِفي الرَِّواَیِة ُمَتَعسًِّرا َفَیْنَبِغي  :لخطیبقال ا
ِللطَّاِلِب َأْن َیْنَتِقَي َحِدیَثُھ َوَیْنَتِخَبُھ َفَیْكُتُب َعْنُھ َما َال َیِجُدُه ِعْنَد َغْیِرِه َوَیَتَجنَُّب 

یَن ِمَن اْلُغَرَباِء الَِّذیَن َال ُیْمِكُنُھْم ُطوَل اْلُمَعاَد ِمْن ِرَواَیاِتِھ َوَھَذا ُحْكُم اْلَواِرِد
َوَأمَّا َمْن َلْم َیَتَمیَّْز ِللطَّاِلِب ُمَعاٌد َحِدیِثِھ ِمْن َغْیِرِه َوَما ). ٢(اْلِإَقاَمِة َوالثََّواِء

َلى اِلاْسِتیَعاِب ُیَشاِرُك ِفي ِرَواَیِتِھ ِممَّا َیَتَفرَُّد ِبِھ َفاْلَأْوَلى َأْن َیْكُتَب َحِدیَثُھ َع
  )٣(.ُدوَن اِلاْنِتَقاِء َواِلاْنِتَخاِب

 في بیان أسباب االنتخاب، والحكم إن وقال النووي وتبعھ السیوطي
أي إلى االنتخاب لكون الشیخ ) فإن احتاج إلیھ: (قصَّر الطالب في معرفتھ

مكثرًا وفي الروایة عسرًا، أو كون الطالب غریبًا ال یمكنھ طول اإلقامة 
وانتخب عوالیھ وما تكرر من روایاتھ وما ال یجده عند ) تواله بنفسھ(

  )٤()بحافظ(علیھ ) استعان(لقلة معرفتھ ) فإن قصر عنھ(غیره 

) ِإْن َیِضْق َحاٌل(َلِكْن ) َو: ( بعد أن ذكر أھمیة االستیعابوقال السخاوي
ِلُعْسِر ؛ ِكَتاِب َأِو اْلُجْزِءاْل: َأِي؛ )َعِن اْسِتیَعاِبِھ(َكَما َأَشاَر ِإَلْیِھ اْلَخِطیُب 

الشَّْیِخ، َأْو ِلَكْوِنِھ َأِو الطَّاِلِب َواِرًدا َغْیَر ُمِقیٍم، َفَلا َیتَِّسُع اْلَوْقُت َلُھ، َأْو ِلَضیِِّق 
 َوَكَذا ِإِن اتََّسَع َمْسُموُعُھ ِبَحْیُث َتُكوُن ِكَتاَبُة اْلُكُتِب َأِو. َیِد الطَّاِلِب َوَنْحِو َذِلَك

ِبَجْوَدِة اِلاْنِتَخاِب، : َأْي؛ )ِلَعاِرٍف(اْلَأْجَزاِء َكاِمَلًة َكالتِّْكَراِر، َواتََّفَق َشْيٌء ِمْنَھا 
اتََّفَق َذِلَك ) َأْو. (ِبَنْفِسِھ، َفَقْد َكاَن النَّاُس َعَلى َذِلَك) َوَأَجاَد ِفي اْنِتَخاِبِھ(اْجَتَھَد 
ِفي اْنِتَخاِب َما َلُھ ِفیِھ َغَرٌض ) اْسَتَعاَن(اْنِتَخاِب َعْن َمْعِرَفِة اِل) َقُصَر(ِلَمْن 

: َأْي؛ )َفَقْد َكاَن ِمَن اْلُحفَّاِظ َمْن َلُھ(؛ َوَمْعِرَفٍة) ِحْفٍظ(َصاِحَب، : َأْي؛ )َذا(
َحْیُث ُیَھیُِّئ ِب: َأْي؛ )ُیِعْد(ِلِلاْنِتَخاِب ِلِرَفاِقِھ اْلُمَتَمیِِّزیَن َفْضًلا َعِن اْلَقاِصِریَن، 

َوِإلَّا َفَمَتى َلْم َیُكْن َعاِرًفا َوَتَولَّى َذِلَك : قال...؛ُیَوجُِّھ ِإَلْیِھ َوَیَتَصدَّى ِلِفْعِلِھ
: ِبَنْفِسِھ َأَخلَّ، َكَما َوَقَع ِلاْبِن َمِعیٍن ِفي اْبِتَداِء َأْمِرِه ِممَّا َحَكاُه َعْن َنْفِسِھ، َقاَل

 ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح َخْمَسِماَئٍة َأْو ِستَِّماَئِة َحِدیٍث، َدَفَع ِإَليَّ اْبُن َوْھٍب َعْن
  .َفاْنَتَقْیُت ِشَراَرَھا ِلَكْوِني َلْم َیُكْن ِلي ِبَھا ِحیَنِئٍذ َمْعِرَفٌة

                                                           

/ ٢٦ في ترجمة محمد بن یحیى الذھلي،  وتھذیب الكمال ٤/٦١٦تاریخ بغداد ) (١
) ١٦٩/ ٣(أرشیف ملتقى أھل الحدیث  (: وینظر. ٤٥٤/ ٩، والتھذیب ٦٢٦

 ).بتصرف 
وَثَوى بالمكان نزل فیھ وبھ سمي المنزل َمْثوًى والَمْثوى .... طوُل الُمقام:  الثَّواُء)  ٢

 .ثوا: مادة) ٥٢٤/ ١(لسان العرب  ( الموضع الذي ُیقام بھ وجمعھ الَمثاِوي
 .٢/١٥٣الجامع ألخالق الراوي ) (٣
 ).١٤٩/ ٢( ، و تدریب الراوي ٨٢التقریب والتیسیر ص )(٤
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وبعد بیان أسباب االنتخاب شرع  السخاوي في بیان شرط االنتخاب 
َط اِلاْنِتَخاِب َأْن َیْقَتِصَر َعَلى َما َلْیَس  َوَقْد َرَأْیَت َما َیُدلُّ َعَلى َأنَّ َشْر:فقال 

ِعْنَدُه َوِعْنَد َمْن َیْنَتِخُب َلُھْم، َفَذَكَر َأُبو َأْحَمَد ْبُن َعِديٍّ َعْن َأِبي اْلَعبَّاِس ْبِن 
ُب َأْیًضا ُكنَّا َنْحُضُر َمَع اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَمْعُروِف ِبُعَبْیٍد، َوُیَلقَّ: ُعْقَدَة َقاَل

، ِعْنَد الشُُّیوِخ َوُھَو َشابٌّ، َفَیْنَتِخُب َلَنا، َفَكاَن ِإَذا َأَخَذ اْلِكَتاَب َكلَّْمَناُه )اْلِعْجَل(
ِإنَُّھ ِإَذا َمرَّ َحِدیُث الصََّحاِبيِّ : َفَلا ُیِجیُبَنا َحتَّى َیْفَرَغ، َفَسَأْلَناُه َعْن َذِلَك، َفَقاَل

ِفي ُمْسَنِد َذِلَك الصََّحاِبيِّ، َھِل اْلَحِدیُث ِفیِھ َأْم َلا؟ َفَلْو َأَجْبُتُكْم َأْحَتاُج َأَتَفكَُّر 
  )١(.ِلَم اْنَتَخْبَت َھَذا َوَقْد َحدََّثَنا ِبِھ ُفَلاٌن: َخِشیُت َأْن َأِزَل، َفَتُقوُلوَن ِلي

فشرط االنتخاب أن ینتخَب المنتخُب غرائب األحادیث التي ال یكثر 
 الناس وبین رواة األحادیث، وال یستطیع أن یقف على دورانھا بین

األحادیث الغریبة التي یقل دورانھا بین الناس إال الحافظ المطلع على 
السنة حتى یعرف ما ھو الحدیث الغریب من الحدیث المشھور، أما الذي 

  .سبره قلیل في السنة فال یمكن أن یمیز

                                                           

شرح التبصرة والتذكرة ألفیة العراقي : ، وینظر )٣٧٣ ،٣٧٢/ ٢(فتح المغیث ) (١
)٤٨/ ٢.( 
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  المبحث الثالث

  حكم االنتخاب

من سنن المحدثین یستعملھ الطالب في حدیث شیخھ االنتخاب سنة 
حینما ال یتسّنى لھ سماع جمیع حدیثھ، فینتقي ویختار من حدیث شیخھ 
بعَضھ كعوالي أسانیده أو الروایات الصحیحة أو ما ال یكون موجودًا عند 
غیره من المشایخ أو غیر ذلك، وھذه السنة إنما یستعملھا أھل المعرفة 

  .ن المتقنینالتامة من المحدثی

وقد ذھب فریق من العلماء إلي القول بجواز االنتخاب، بینما ذھب فریق 
  .آخر إلي القول بكراھتھ

  )):  القائلون بالجواز (( 

ذھب فریق من العلماء إلي القول بجواز انتخاب الحدیث لمن عجز عن 
  .كتابتھ علي وجھھ أو استیعابھ

ِفي اْنِتَقاِء اْلَحِدیِث َواْنِتَخاِبِھ ِلَمْن   أخرج الخطیب في جامعھ، َباُب اْلَقْوِل 
 )١(َعَجَز َعْن َكْتِبِھ َعَلى اْلَوْجِھ َواْسِتیَعاِبِھ، بسنده إلي ُسَلْیَمان ْبِن ُموَسى

َرُجٌل َیْكُتُب ُكلَّ َما َیْسَمُع، َوَرُجٌل َال َیْكُتُب : َیْجِلُس ِإَلى اْلَعاِلِم َثَالَثٌة: َقاَل
  )٢(.َجِلیُس اْلَعاِلِم، َوَرُجٌل َیْنَتِقي َوُھَو َخْیُرُھْم: َك ُیَقاُل َلُھَوَیْسَمُع َفَذِل

َرُجٌل َیْسَمُع َوَال َیْكُتُب َوَال :ُیَجاِلُس اْلُعَلَماَء َثَالَثٌة: وبسنده أیضًا إلیھ َقاَل
َحاِطُب، َوَرُجٌل َیْحَفُظ َفَذاَك َال َشْيَء،  َوَرُجٌل َیْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َسِمَعُھ َفَذِلَك اْل

  .َیْسَمُع اْلِعْلَم َفَیَتَخیَُّرُه َوَیْكُتُب َفَذاَك اْلَعاِلُم 

 إَذا َكاَن اْلُمَحدُِّث ُمْكِثًرا َوِفي الرَِّواَیِة ُمَتَعسًِّرا َفَیْنَبِغي :ِقال الخطیب
َیِجُدُه ِعْنَد َغْیِرِه، ِللطَّاِلِب َأْن َیْنَتِقَي َحِدیَثُھ َوَیْنَتِخَبُھ، َفَیْكُتُب َعْنُھ َما َال 

َوَیَتَجنَُّب اْلُمَعاَد ِمْن ِرَواَیاِتِھ، َوَھَذا ُحْكُم اْلَواِرِدیَن ِمَن اْلُغَرَباِء الَِّذیَن َال 
  .  ُیْمِكُنُھْم ُطوَل اْلِإَقاَمِة َوالثََّواِء

                                                           

ھو ُسَلْیمان بن موسى، القرشي، اُألَمويُّ، موالھم، الدَِّمْشقيُّ، األشدق، َصُدوٌق ) (١
 ).٢٥٥التقریب  ص (فقیھ، في حدیثھ بعض لین، وخلط قبل موتھ بقلیل، 

، وینظر جامع بیان العلم وفضلھ البن عبد البر )١٥٣/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٢
١/٨٢٤، ١/٣٢٧. 
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َما ُیَشاِرُك ِفي ِرَواَیِتِھ َوَأمَّا َمْن َلْم َیَتَمیَّْز ِللطَّاِلِب ُمَعاٌد َحِدیِثِھ ِمْن َغْیِرِه َو
ِممَّا َیَتَفرَُّد ِبِھ َفاْلَأْوَلى َأْن َیْكُتَب َحِدیَثُھ َعَلى اِلاْسِتیَعاِب ُدوَن اِلاْنِتَقاِء 

  )١(.َواِلاْنِتَخاِب

َوَجْدُت ِفي : َقاَل) ٢(روي الخطیب بسنده إلي َعِلّي ْبن اْلُحَسْیِن ْبِن ِحبَّاَن
َدَفَع ِإَليَّ اْبُن :  َیِدِه َقاَل َأُبو َزَكِریَّا ـ َیْعِني َیْحَیى ْبَن َمِعیٍن ـِبَخطِّ) ٣(ِكَتاِب َأِبي

َخْمَسِماَئِة َأْو ِستَِّماَئِة َحِدیٍث َفاْنَتَقْیُت ) ٤(َوْھٍب ِكَتاَبْیِن َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح
ِلَم َأَخْذَت ِشَراَرَھا؟ : ِلَأِبي َزَكِریَّاِمْنَھا ِشَراَرَھا َوَرَددُُّت َعَلْیِھ اْلِكَتاَبْیِن، ُقْلُت 

  .َال َوَلِكْن َلْم َیُكْن ِلي ِبَھا َیْوَمِئٍذ َمْعِرَفٌة: َقْد ُكْنَت َسِمْعَتَھا ِمْن ِإْنَساٍن َقْبَلُھ؟ َقاَل

اِب َمْن َلْم َتْعُل ِفي اْلَمْعِرَفِة َدَرَجُتُھ َوَال َكُمَلْت ِلاْنِتَخ: َقاَل َأُبو َبْكر الخطیب
اْلَحِدیِث آَلُتُھ َفَیْنَبِغي َأْن َیْسَتِعیَن ِبَبْعِض ُحفَّاِظ َوْقِتِھ َعَلى اْنِتَقاِء َما َلُھ َغَرٌض 

  )٥(.ِفي َسَماِعِھ َوَكْتِبِھ

َسِمْعُت َمْأُموًنا : قال) ٦(ثم روي بسنده إلي َجْعَفر ْبن ُمَحمَِّد ْبِن اْلَحاِرِث
َخَرْجَنا َمَع َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن َیْعِني َأْحَمَد ْبَن : ُل َیُقو)٧(اْلِمْصِريَّ اْلَحاِفَظ

َسَنًة ِلْلِفَداِء َواْجَتَمَع َجَماَعٌة ِمْن َمَشاِیِخ )٨(ُشَعْیٍب النََّسِويَّ ِإَلى َطَرُسوَس
ُد ْبُن ِإْبَراِھیَم اْلِإْسَالِم َواْجَتَمَع ِمَن اْلُحفَّاِظ َعْبُد اللَِّھ اْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوُمَحمَّ

َوَمْشَیَخٌة َغْیُرُھْم َفَتَشاَوُروا َمْن َیْنَتِقي َلُھْم َعَلى ) ١(َوَأُبو اْلآَذاِن) ٩(ُمَربٌَّع

                                                           

 ). ١٥٣/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (١
قال . ھو علي بن الحسین بن ِحبَّان بن عمار بن واقد أبو الحسن مروزي األصل) (٢

 ).٣٣٣/ ١٣(تاریخ بغداد . (كان ثقة: الخطیب
حسین بن ِحبَّان بن عمار بن الحكم بن عمار بن واقد أبو علي صاحب َیحیى ھو ال) (٣

كان من أھل الفضل والتقدم في العلم ولھ عن َیْحَیى كتاب : قال الخطیب. بن َمِعین
َرَوى ابنھ علي بن الحسین ذلك الكتاب، َعن َأبیھ وجادة والحسین . غزیر الفائدة

ھ سنة اثنتین وثالثین ومئتین وھو ذاھب بن حبان قدیم الموت توفي فیما ذكر ابن
 )٥٦٤/ ٨(تاریخ بغداد .(إلى الحج وذلك قبل وفاة َیحیى بن َمِعین بسنة

ھو معاویة بن صالح بن ُحَدْیر الَحْضَرِميُّ، أبو َعْمرو، وأبو عبد الرَّْحَمن الِحْمِصيُّ، ) (٤
 ).٥٣٨التقریب ص (قاضي األندلس، َصُدوٌق لھ أوھام، 

   ). ١٥٤/ ٢(ألخالق الراوي الجامع ) (٥
ھو أبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث المراغي، نزیل نیسابور شیخ الرحالة في ) (٦

كتب الحدیث بأصابعھ نیفا وستین : قال السمعاني. طلب الحدیث وأكثرھم لھ جمعا
. سنة، ولم یزل یكتب إلى أن توفاه اهللا تعالى، وكان من أصدق الناس فیھ وأثبتھم

 ).٢٢٧/ ١١(ب األنسا(
ھو الحسین بن محمد بن داود بن سلیمان بن حیان أبو القاسم القیسي المصري ) (٧

نزھة : ، وینظر)٢٧٥٠/ ٦(بغیة الطلب في تاریخ حلب (الحافظ المعروف بمأمون 
 . ٢/١٤٧األلباب في األلقاب 

ة وھي مدین.... بفتح أولھ وثانیھ وسینین مھملتین بینھما واو ساكنة : طرسوس) (٨
 )). ٢٨/ ٤(معجم البلدان (بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبالد الروم  

ِبَضم المیم، وفتح الراء والباء المعجمة بواحدة وتشدیدھا، ھو محمد بن إبراھیم ) (٩
االنماطي الحافظ یعرف بمربع، حدث عن كثیر بن عبید وسعید بن أسد بن موسى 

كان : وقال الخطیب) ٢٣٥/ ٧( ماكوال اإلكمال البن.  (وغیرھما لھ تاریخ وتصنیف
/ ٢(تاریخ بغداد . مات في سنة ست وخمسین ومئتین... أحد الحفاظ الفھماء

٢٧٠ .( 
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  )٢.(الشُُّیوِخ َفَأْجَمُعوا َعَلى َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن النََّسِويِّ َوَكَتُبوا ُكلُُّھْم ِباْنِتَخاِبِھ

َما َسِمْعَنا ِبِذْكِر َأَحٍد : قال) ٣(ْعَلى اْلَمْوِصِليَّكما روي بسنده إلي َأَبي َی
ِفي اْلِحْفِظ ِإلَّا َكاَن اْسُمُھ َأْكَثَر ِمْن ُرْؤَیِتِھ ِإلَّا َأُبو ُزْرَعَة الرَّاِزيُّ َفِإنَّ ُمَشاَھَدَتُھ 

َوالتَّْفِسیِر َوَغْیِر َكاَن َأْعَظُم ِمَن اْسِمِھ َوَكاَن َقْد َجَمَع َحِفَظ اْلَأْبَواِب َوالشُُّیوِخ 
  )٤.(َذِلَك َوَكَتْبَنا ِباْنِتَخاِبِھ ِبَواِسَط ِستََّة آَالٍف

                                                                                                                                    

ھو ُعَمر بن إبراھیم بن ُسَلْیَمان الَبغدادّي، أبو اآلذان، وھو لقب، وكنیتھ أبو َبْكر ، ) (١
  ) ٣٥/٥٨الكمال تھذیب ( لقب بذلك لكبر أذانھ  ). ٤١٠التقریب ص . (ثقٌة حافظ،

 في ترجمة  اإلمام ١/٣٣٤وینظر تھذیب الكمال ) ١٥٤/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٢
 . النسائي

ھو َأُبو َیعلى َأحَمُد بن َعليِّ بن الُمَثنَّى الَموِصليُّ ِثَقٌة ُمتََّفٌق َعلیِھ صاِحُب الُمسَنِد ) (٣
یِحِھم َأُبو َبكٍر اِإلسماِعیليُّ وَأُبو َعليٍّ والُمعَجِم َرِضَیُھ الُحّفاُظ وَأخَرُجوُه ِفي َصِح

النَّیساُبوِريُّ وابن َعِديٍّ وَأُبو َمنُصوٍر الَقزِویِنيُّ وابن الُمقِرِئ اَألصَبھاِنيُّ ماَت َسَنَة 
 ) ).٦١٩/ ٢(اإلرشاد للخلیلي . ( ِستٍّ وَثَالِث ِمَئٍة

، وتھذیب الكمال ١/٢٢٨، وینظر الكامل )١٥٥/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٤
، وتاریخ ١٣/٧٠، والسیر ٢/٦٨٠، واإلرشاد للخلیلي ٧/٢٩، والتھذیب ١٩/٨٩

 . كلھم في ترجمة أبي زرعة الرازي١٢/٤٣بغداد 
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  )): القائلون بالكراھة ((

كان بعض الحفاظ وال سیما النقاد منھم ال ینتخب إال مضطرًا، إما لضیق 
  .وقتھ أو لغیر ذلك، وربما ندم بعضھم على االنتخاب

ْب، َوْلَیْسَمْع َما َیَقُع ِإَلْیِھ ِمْن ِكَتاٍب َأْو ُجْزٍء َوْلَیْكُت:....قال ابن الصالح
َما اْنَتَخْبُت َعَلى َعاَلٍم َقطُّ ِإالَّ : َفَقْد َقاَل اْبُن اْلُمَباَرِك. َعَلى التََّماِم، َوَال َیْنَتِخُب

َذْنٍب، َوُروِّیَنا، َأْو َال ُیْنَتَخُب َعَلى َعاَلٍم ِإالَّ ِب: َوُروِّیَنا َعْنُھ َأنَُّھ َقاَل. َنِدْمُت
َسَیْنَدُم اْلُمْنَتِخُب ِفي اْلَحِدیِث ِحیَن َال : َبَلَغَنا، َعْن َیْحَیى ْبِن َمِعیٍن َأنَُّھ َقاَل

َفِإْن َضاَقْت ِبِھ اْلَحاُل َعِن اِالْسِتیَعاِب، َوُأْحِوَج ِإَلى اِالْنِتَقاِء، . َتْنَفُعُھ النََّداَمُة
لَّى َذِلَك ِبَنْفِسِھ ِإْن َكاَن َأْھًال ُمَمیًِّزا، َعاِرًفا ِبَما َیْصُلُح ِلِالْنِتَقاِء، َواِالْنِتَخاِب، َتَو

  )١.(َواِالْخِتَیاِر، َوِإْن َكاَن َقاِصًرا َعْن َذِلَك اْسَتَعاَن ِبَبْعِض اْلُحفَّاِظ ِلَیْنَتِخَب َلُھ

حدیث بعد أن ذكر أشھر ما ینبغي علي طالب ال(قال الخطیب البغدادي 
َفِإَذا َأْحَرَز َصْدًرا ِممَّا َذَكْرَناُه َفَال َعَلْیِھ َأْن َیْشَتِغَل ِبالسََّماِع َواْلَكْتِب ): مطالعتھ

ِلْلَفَواِئِد اْلَمْنُثوَرِة َغْیُر اْلُمَدوََّنِة اْلَمْجُموَعِة َوَیْعَمُد ِلاْسِتیَعاِبَھا ُدوَن 
  )٢.(اْنِتَخاِبَھا

َما َجاَء ِمْن ُمْنَتِقي ـ َیْعِني ُمْنَتِقي :  اْلُمَباَرِك قالثم روي بسنده إلي  اْبِن
َما اْنَتَخْبُت َعَلى َعاِلٍم َقطُّ ِإلَّا : وبسنده إلیھ أیضًا  قال) ٣.(اْلَحِدیِث ـ َخْیٌر َقطُّ

  )٤.(َنِدْمُت

 َوَصاِحُب ) ٥(َصاِحُب اِلاْنِتَخاِب َیْنَدُم: و بسنده إلي َیْحَیى ْبِن َمِعیٍن قال
  )٧(َال َیْنَدُم)٦(اْلَمْشِج 

الَِّذي َیْنَتِخُب اْلَحِدیَث ِإنََّما : كما روي بسنده إلي َیْحَیى ْبِن َمِعیٍن أیضًا قال
  )٨.(َیْأُخُذ النَُّخاَلَة َوَیَدُع الدَِّقیَق

                                                           

 ).٢٤٩: ص(علوم الحدیث البن الصالح ) (١
 ).١٨٥/ ٢(الجامع ألخالق الراوي  ) ٢(

 ).١٨٥/ ٢(المصدر السابق ) (٣
  في ترجمة  عبد اهللا ٣٢/٤٤٣تاریخ دمشق : نظر، وی٢/١٥٤المصدر السابق  ) (٤

 . بن المبارك المروزي
 .أي الذي ینتقي األحادیث وال یكتبھا كلھا) (٥
ھو ما اختلط من حمرة : الَمْشُج والَمِشُج والمَشُج والَمِشیُج كل َلْونیِن اْختَلطا، وقیل) (٦

/ ٦) ( العربلسان.  (ھو كل شیئین مختلطین، والجمع َأْمشاٌج: وبیاض، وقیل
 . مادة مشج) ) ٤٢٠٧

َصاِحُب االْنِتَخاِب َیْنَدُم ): ٢١٨/ ١(وفي الكامل ) ١٨٥/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٧
 .َوَصاِحُب النَّْسِخ ال َیْنَدُم

 ). ١٨٥/ ٢(الجامع ألخالق الراوي  ) (٨
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َسِمْعَنا ُمَصنََّفاِت َوِكیٍع : كما روي بسنده إلي َعِليِّ ْبِن اْلَمِدیِنيِّ قال
 الزَِّیاَداِت َبْعُد َفَخَرْجَنا ِإَلى اْلُكوَفِة َفَجَعْلَنا َنَتَتبَُّع ِتْلَك الزَِّیاَداِت َوَیْحَیى َوَأْخَرَج

  )١.(ْبُن َمِعیٍن َیْكُتُب َعَلى اْلَوْجِھ ِلَئلَّا َیْسُقَط َعَلْیِھ َحِدیٌث

ْوٌم َحَضْرُت َأَبا َعَواَنَة َوِعْنَدُه َق: َقاَل) ٢(كما روي بسنده إلي َعفَّان
َال َتْتُرُكوا َشْیًئا : َقاَل. َنْنَتِخُب: َما َتْصَنُعوَن ؟ َقاُلوا: َیْسَأُلوَنُھ َیْنَتِخُبوَن َفَقاَل

  )٣.(َفِإنَُّھ َلْیَس َشْيٌء ِإلَّا ُأِریَد ِبِھ َشْيٌء

دفع ِإلّي ابن وھٍب ِكتاًبا عن ُمعاویة بن : قال ابن َمِعین: قال الذھبي
 حدیث، أو أكثُر، فانتقیُت ِمنھا ِشرارھا، لم یُكن لي صاِلٍح فیھ خمُس مئِة

: قال الذھبي. ال: أسِمعتھا ِمن أحٍد قبل ابِن وھٍب؟ قال: یومِئٍذ معِرفٌة، ُقلُت
كذا ُكلُّ من یكوُن ُمبتِدًئا، ال ُیحِسُن االنِتخاب، فعلنا نحو ھذا، ونِدمنا 

  )٤.(بعُد

  ). ٥(ْش، وإذا َحدَّْثَت َفَفتِّْشإذا كتبَت َفَقمِّ: وقال أبو حاِتٍم الرازيِّ

َوَلْم ُیَبیِِّن ابُن . جمُع الشيِء من ھاُھنا وھاُھنا: والتَّْقِمْیُش والَقْمُش أیضًا
اْكُتِب الفائدَة ممَّْن : وكأنَُّھ أراَد): قال العراقي (الصالِح ما المراُد بذلَك، 

 أُھَو أھٌل أْن ُیؤَخَذ َعْنُھ أم سمعَتھا وال ُتؤخِّْر ذلَك َحتَّى تنظَر فیَمْن حدَّثَك،
فإذا كاَن وقُت . ال؟ فربَّما فاَت ذلَك بموِت الشیِخ أو سفِرِه، أو سفِرَك

: وقد ترجَم علیِھ الخطیُب. الروایِة عنُھ، أو وقُت العمِل بِذلَك، َفَفتِّْش حینئٍذ
ٍم استیعاُب أنَّ مراَد أبي حات: وَیْحَتِمُل. یكتُب َعْن ُكلِّ أحٍد: باب َمْن قاَل

الكتاِب المسموِع، وترُك انتخابِھ، أْو استیعاُب ما عنَد الشیِخ وقَت التحمُِّل، 
وقْد یكوُن َقْصُد المحدِِّث تكثیَر ُطُرِق . ویكوُن النظُر فیِھ حالَة الروایِة

  )٦.(الحدیِث، وَجْمَع أطراِفِھ، فیكثُر لذلَك شیوُخھ وال بْأَس بذلَك

                                                           

 ) .١٨٥/ ٢(المصدر السابق  ) (١
اِھِليُّ، أبو ُعْثمان الصَّفَّار، الَبْصِريُّ، ثقٌة ھو َعفَّان بن ُمسلم بن عبد اهللا الَب) (٢

 ). ٣٩٣التقریب ص .(َثْبٌت
 ). ١٨٦/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٣
، وینظر تاریخ اإلسالم .في ترجمة ابن معین) ٩٠/ ١١(سیر أعالم النبالء ) (٤

٥/٩٧٠ . 
قلھا المزي ، ون٢/٧٠، والتدوین في أخبار قزوین ٢/٢١٥الجامع ألخالق الراوي ) (٥

، والخطیب في تاریخ ١١/٨٥، والذھبي في السیر ٣١/٥٤٩في تھذیب الكمال 
، والعیني في مغاني األخیار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ١/٣٤٤بغداد 

كما قال الزمخشري في الفائق في والقمش .  ، كلھم من قول ابن معین٣/٢٥٨
 )). ھنا الجمع من ھا ھنا وھا ): (( ١٧/ ٢(غریب الحدیث 

 ). ٤٧/ ٢(شرح التبصرة والتذكرة ) (٦
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ولیكتب ولیسمع ما یقع لھ من كتاب أو : (طيقال النووي وتبعھ السیو
فربما احتاج بعد ذلك إلى روایة شيء منھ لم یكن ) جزء بكمالھ وال ینتخب

  )١)(فیما انتخبھ فیندم 

: قال: وكذا قال السخاوي مبینًا العلة في كراھة االنتخاب والندم حینئذ
  )٢(تھ منھفإنھ قد یحتاج بعد ذلك إلى روایة شيء منھ فال تجده فیما انتخب

  ) ٣)(ویكتب ما سمعھ تامًا : ( قال ابن حجر  في آداب طالب الحدیث

وأن یكتب جمیع ما وقع لھ  من : "قال المال علي القار ي في شرحھ
سماع كتاب أو جزء أو حدیث طویل مشتمل على فصول من الكالم على 

ى وجھ الكمال  والتمام وال ینتخبھ، فإنھ نقص في المرام وربما یحتاج إل
روایة شيء منھ مما لم یكن فیما انتخبھ منھ، فیندم حیث لم ینفعھ الندم 

)."٤(  

                                                           

 ).١٤٩/ ٢(  و تدریب الراوي ٨٢التقریب والتیسیر ص ) (١
 ).٣٧١/ ٢(فتح المغیث ) (٢
 . ٤٩نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر ص ) (٣
وینظر الشذا الفیاح إلبراھیم بن ) ٧٨٩، ٧٨٨: ص(شرح نخبة الفكر للقاري ) (٤

 ).٤٠٣/ ١)  (ھـ٨٠٢ -ھـ ٧٢٥(ألبناسي موسى بن أیوب البرھان ا
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  :مما تقدم یتبین لنا ما یلي** 

أن بعض العلماء ذھب إلي أن من ینتقي وینتخب ھو خیُر من : أوًال
  .جلس إلي العلماء، كما ذھب إلیھ سلیمان بن موسي

اب من أحادیث العلماء ذھب آخرون من العلماء إلي تجنب االنتخ: ثانیًا
  : إال بشروط

  . ـ أن یكون المحدُث مكثرًا وفي الروایة متعسرًا١

  . ـ أن یكتَب عنھ ما ال یجده عند غیره٢

  . ـ أن یتجنَب المعاد من روایات الشیخ٣

  .وھذا ھو حكُم الواردین من الغرباء الذین ال یمكنھم طول اإلقامة

َز عنھ فینبغي أن یستعیَن ببعض أن من لم یستطع االنتخاب وَعَج: ثالثًا
  . ُحفَّاظ وقتھ علي انتقاء ما لھ غرٌض في سماعھ وَكْتِبھ

أن من ذھب إلي كراھیة االنتخابة عللوا ذلك بأنھ قد یحتاج : رابعًا 
  . المنتخب بعد ذلك إلي روایة شيء منھ فال یجده فیما انتخبھ فیندم 
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  الثالث الفصل

   ینتخب ما یزوتمی، المنتخبة األحادیث درجة

  :مبحثان وفیھ

  .المنتخبة األحادیث درجة: األول المبحث

  .ینتخبھ ما على الَعالَمَة الَحافِظ رسُم: الثاني المبحث
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  األولالمبحث 

  درجة األحادیث المنتخبة

  

اھتم المحدثون في تصنیف الفوائد بانتقاء، وتخریج األحادیث التي 
 في االنتقاء - أحیانا -یرون أنھا لیست عندھم، وكانوا مع ذلك یعمدون 

إلي نوع معین من األحادیث، كأن تكون صحاحًا، أو صحاحًا عوالیًا، أو 
لغرائب، أو ما شابھ ذلك، غرائب فقط، أو یجمعون بین الصحاح وا

وینبھون في العنوان على نوع األحادیث الفوائد التي أودعوھا ھذه الكتب، 
الفوائد المنتقاة : الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي، أو: - مثال-فیقولون 

وھكذا في ... الفوائد العوالي: الصحاح الغرائب المخرجة من األصول، أو
  .ادیث من نوع معینكل كتاب انتقیت فوائده من أح

ولذا نجد في الكتب المتكلم على أحادیثھا من ھذا الضرب أن الحكم 
علیھا ال یخرج عما نبھ علیھ في عناوینھا من نوع أحادیثھا، كما یلحظ 

لفوائده األفراد من )   ھـ٣٨٥(جلیًا في تخریج أبي الحسن الدارقطني 
  ، )١(الروایتین عنھ

                                                           

أبي الغنائم ابن المأمون  : ـ الفوائد األفراد ألبي الحسن الدارقطني، بروایة: اسم الكتاب) (١
الّشیُخ، اِإلماُم، الثِّقُة، الجلیُل، الُمعّمُر، أبو الغناِئِم عبد الّصمِد بن : وأبو الغنائم ھو.عنھ

ِل بن المأموِن بن الّرشیِد الھاِشميُّ، العباسيُّ، البغداديُّ، عليِّ بن ُمحمِد بن الحسِن بن الفض
/ ١٢(وینظر تاریخ بغداد )). ٢٢١/ ١٨(سیر أعالم النبالء .. (شیُخ الُمحدِّثین ِببغداد

، وعنھ )٣٧٩٢، ٣٧٧٢: رقم المجموع(الثاني والثالث بالظاھریة : یوجد الجزآن). ٣١٥
أربعة وعشرین : في) ٢٥١١ ف، ٢٥١٥ ف، ١٧٧٧ ف، ٢٥١١(نسخة بجامعة اإلمام 

وھي نسخة مقابلة، . لوحة، أسطر كل صحیفة ما بین سبعة عشر إلى تسعة عشر سطرا
 ٣٧٩٢: ویوجد الجزء الثالث فقط بمكتبة األسد. علیھا تصحیحات قلیلة، وعدة سماعات

، ) ف٣٦٦٥(، )أ١٣٣ -ب١١٩ (٥٤٤: ، وعنھ نسخة بالجامعة اإلسالمیة)١١٤ -١١٠(
: في) ١١١١٢٥( ف ١٠٩٢٣: ، وجامعة اإلمام)١٢٤ -١١٠( ف ٤١: م القرىوجامعة أ

عبد : أربع عشرة لوحة، في كل صحیفة منھا سبعة عشر سطرا تقریبا بخط مشرقي، كتبھ
وعلى ظھر النسخة سماعات، .   أربع وستمائة: الواحد بن إسماعیل الدمیاطي، سنة

وأبو . أبي طالب محمد بن علي عنھ: ایةوقراءات ـ والفوائد واألفراد للدارقطني أیضا برو
. ھو الّشیُخ الجلیُل، األمیُن، أبو طاِلٍب ُمحمد بن عليِّ بن الفتِح الحربيُّ، الُعشاريُّ: طالب
أبا الحسِن الدارُقطنّي، وأبا الفتح القواس، وأبا حفٍص بن شاھین، وأبا عبد اهللا بن : سِمع

والُمخلِّص، وأبا بكٍر بن شاذان، وعیسى بن بّطة، وُمحمد بن یوُسف العّالف، والكتاني، 
/ ١٨(سیر أعالم النبالء (كتبُت عنُھ، وكان ِثقًة صاِلًحا، : قال الخطیُب. الوزیر، والُمعافى

یوجد منھ الجزء الثالث والثمانون بدار الكتب )  ١٧٩/ ٤(وینظر تاریخ بغداد ) ٤٨
، ) ف٢٩٨٨(سالمیة ، وعنھ نسخة بالجامعة اإل)ب٢٥٥٨٨( حدیث، ١٥٥٨: المصریة

ثالث لوحات، في كل صحیفة منھا ما بین اثنین : في)  ف٣١٩(وجامعة الملك سعود 
 . وعشرین إلى أربعة وعشرین سطرا، بخط مشرقي، وعلیھ عدة سماعات
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 )٢(، وتخریج النخشبي)١()ھـ٣٦٢: ت(والفوائد ألبي إسحاق المزكي 
 ، والخطیب)٣()ھـ٤٥٩: ت(للفوائد المنتقاة من الصحاح الغرائب للحنائي 

 في تخریجھ للفوائد الصحاح والغرائب للمھرواني )٤()٤٦٣: ت( البغدادي
،وغیرھم، وابن المؤید باهللا )٦()ھـ٥٠٠:ت(، وللسـراج )٥()ھـ٤٦٨: ت(

                                                           

الفوائد المنتخبة الغرائب العوالي ألبي إسحاق إبراھیم بن محمد المزكي عن : اسم الكتاب) (١
  .الدارقطني: ب بن غیالن  عنھ، وانتقاء، وتخریجأبي طال: شیوخھ، روایة

إبراھیم بن محمد بن َیْحَیى بن سختویھ بن َعبد اهللا أبو :          وأبو إسحاق المزكي ھو
ینظر . (اثنتین وستین وثالثمائة: مات سنة. ثقة، ثبت.. إسحاق المزكي النیسابوري

: وأبو طالب بن غیالن ھو) ) ١٤/٢١٦(، والمنتظم )١٠٥/ ٧(تاریخ بغداد : ترجمتھ في
الّشیُخ، األمیُن، الُمعّمر، ُمسِنُد الوقت، أبو  طاِلٍب ُمحمد بن ُمحمِد  بن ِإبراھیم بن غیالن 
بن عبد اهللا بن غیالن بن حكیٍم الھمدانيُّ، البغداديُّ، البزاز، أخو غیالن بن ُمحمد الُمكنى 

الخطیُب : حّدث عنُھ. اعةالّنجاد، ودعلج، وجم: سِمع غیالن ِمن. ِبأبي القاسم
  ).٣٨٢/ ٤(، وینظر  تاریخ بغداد )٥٩٨/ ١٧(السیر .(ووّثقُھ

، وعنھ صورة )١١٨ -١٠٨ (٣٨٠٩:          یوجد الجزء األول من الكتاب بمكتبة األسد
: ، وجامعة أم القرى) ف٣٦٦٤(، ) ف٥٢٢(، )أ٨٩ -ب٧٩ (١٥١٤: بالجامعة اإلسالمیة

ات ونصف اللوحة، في كل صحیفة منھا ما بین في تسع لوح) ١٥٤ -١٤٤( ف ٦٥٨
عشرین إلى أربعة وعشرین سطرا، بخط مشرقي، وھي نسخة مقابلة، وعلیھا تصحیحات، 

في خمس عشرة ) ١٥٩ -١٤٤ (٣٧٨٥: ولھ نسخة أخرى بمكتبة األسد أیضا. وسماعات
وعنھا صورة بجامعة أم ) ٥٨ -٤٧ (٣٧٩٠: ولھ نسخة أخرى بمكتبة األسد.  لوحة

في إحدى عشرة لوحة ونصف اللوحة، مقابلة، وعلیھا ) ١٢٠ -١٠٨( ف ٦٨٢: رىالق
 .تصحیحات، وسماعات

 ھو الّشیُخ اِإلماُم، الحاِفُظ، الّرحال، الُمفید، عبد العزیِز بن ُمحمِد بن ُمحمِد بن عاِصم  )(٢
لحاِفظ سألُت ِإسماعیل بن ُمحمد ا: ھي نخشب، قال أبو سعد الّسمعانيُّ: ونسف. الّنسفيُّ

ذاك الّنخشبّي، ذاك الّنخشبّي، كان حاِفًظا كثیًرا، وقال : عنُھ، فجعل ُیعظُِّمھ ِجدا، ویقول
كان الُحفاُظ ِمثُل أبي : سألُت الُمؤتمن الساجّي، عن عبد العزیِز الّنخشبّي، فقال: السِّلفّي

حصل لُھ . فھمھبكٍر الخطیب، وُمحمِد بن عليٍّ الّصورّي ُیحسنون الّثناء علیھ، ویرضون 
كان أوحد زماِنھ في الِحفِظ : وقال الحاِفُظ یحیى بن منده. ِبِمصر وما واالھا اِإلسناد

واِإلتقاِن، لم نر ِمثلھ في الِحفِظ في عصرنا، دقیق الخطِّ، سریع الِكتابة والِقراءة، حسن 
/ ١٨(نبالء  سیر أعالم ال(تُوّفي ِبنخشب سنة سبٍع وخمسین وأربِع مئة : ُثم قال. األخالق

بفتح : والنخشبي ) ٢٩٨/ص(وینظر القند في تأریخ علماء سمرقند )  وما بعدھا  ) ٢٦٧
ھذه النسبة إلى . النون وسكون الخاء وفتح الشین المعجمتین وفي آخرھا الباء الموحدة

 ).٥٩/ ١٢(األنساب ( نخشب، وھي بلدة من بالد ما وراء النھر عربت فقیل لھ نخشب 
، العاِلُم، العدُل، أبو القاسم  الُحسین بن ُمحمِد بن ِإبراھیم بن الُحسین الدِّمشقيُّ، ھو الّشیُخ) (٣

الِحنائي؛ صاِحُب األجزاِء الِحنائیات العشرة، اّلتي انتقاھا لُھ الحاِفُظ عبد العزیِز الّنخشبيُّ 
ي ذیل تأریخ مولد العلماء ووفیاتھم للكتان: وینظر).١٣٠/ ١٨(سیر أعالم النبالء (
بكسر الحاء المھملة وفتح النون : والحنائي). ١٤/٣٠٤(، وتأریخ دمشق )٢٢٦/ص(

ھذه النِّسبة إلى بیع الحناء وھو نبت یخضبون بھ . المشددة وفي آخرھا الیاء آخر الحروف
 ) ). ٢٤٤/ ٤(األنساب (االطراف 

 الوقِت، أبو بكٍر أحمد بن ھو اِإلماُم األوحُد، العّالمُة الُمفتي، الحاِفُظ الناِقُد، ُمحدُِّث) (٤
. عليِّ بن ثاِبِت بن أحمد بن مھديٍّ البغداديُّ، صاِحُب الّتصانیِف، وخاتمُة الُحفاظ

 ) ). ٢٧٠/ ١٨(السیر (
ھو الّشیُخ، اِإلماُم، الزاِھُد، العاِبُد، الصاِدُق، بقّیُة المشاِیِخ، أبو القاسم یوُسُف بن ) (٥

قال ...  المھروانيُّ، الھمذانيُّ، نزیُل بغداد،ُمحمِد بن أحمد بن ُمحمِد بن أحمد
  ). ٣٤٦/ ١٨(سیر أعالم النبالء . (كان من ثقات النقلة: الذھبي

. بكسر المیم وسكون الھاء وفتح الراء والواو، وفي آخرھا النون: والمھرواني
: بھمذان، قال السمعاني) مشتملة على قرى(ھذه النِّسبة إلى مھروان، وھي ناحیة 

 ) ). ٥٣٧/ ١١(األنساب  (ة صدوق صالح متصوف  شیخ ثق
  .الفوائد المنتخبة الصحاح العوالي: اسم الكتاب) (٦

الّشیُخ، اِإلماُم، البارُع، الُمحدُِّث، الُمسِنُد، بقّیُة المشاِیخ، أبو ُمحمد : والسراج ھو
 قال... جعفُر بن أحمد بن الحسِن بن أحمد البغدادّي، الّسراج، القاِرئ، األدیب

ِثقٌة، عاِلٌم، ُمقِرٌئ، لُھ أدٌب ظاِھٌر، واختصاص : قال أبو بكٍر بن العربي: الذھبي
كان ِمّمن ُیفتخُر بُرؤیتھ وروایاِتھ ِلدیانتھ : وقال السِّلفّي. ِبأبي بكٍر الخطیِب

وقال حماٌد . وِدرایتھ، لُھ توالیُف مفیدة، وفي ُشیوخھ كثرة، أعالُھم ابن شاذان
كان عاِلًما ِبالِقراءات، ِثقًة، ثبًتا، كثیر : لسِّلفّي عِن الّسراج، فقالُسِئل ا: الحرانّي

/ ١٩(السیر ( كان ِثقًة، مأموًنا، عاِلًما فھًما صاِلًحا، : وقال ابن ناصر. الّتصنیف
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عوالي المنتقاة الصحاح على شرط  لفوائده الحسان ال)١()ھـ٥٠٨: ت(
 في تخریجھ لفوائده الصحاح ، )٢()ھـ٥٧٢: ت(الشیخین، والعثماني 

وعلي بن بلبان في تخریجھ لفوائد اإلخوان من الموافقات، واألبدال، 
  .)٣()ھـ٦٨٢: ت(والعوالي الحسان ألبي الفرج المقدسي 

                                                                                                                                    

 -١٥٤ (٣٨٣٤: یوجد الجزء األول من الكتاب بمكتبة األسد). وما بعدھا ) ٢٢٨
ومكتبة جامعة أم ) أ٨٢ -ب٧١ (٩٧٦: ة، وعنھ نسخة بالجامعة اإلسالمی)١٦٥
 ١١١٠: ، والمكتبة الصدیقیة بمكتبة الحرم المكي)٢٠٧ - ١٩٧( ف ٦٤١: القرى

إحدى عشرة لوحة، في كل لوحة صحیفتان، وفي كل صحیفة : في) أ٦٣ -ب٥٢(
وتوجد األجزاء .   ثمانیة عشر سطرا، بخط مشرقي، وعلیھا سماعات، وقراءات

، وعنھا نسخة )٣٧٦٤: (سقوط الثالث بمكتبة األسدمن الثاني إلى الخامس ب
 ٦٣٧: ، وجامعة أم القرى)ف٣٦٦٧(، )ب٩٣ -أ٥٠ (٥٣١: بالجامعة اإلسالمیة

أربع وأربعین لوحة، في كل صحیفة منھا ما بین خمسة : في) ١٣٧ -٩١(ف 
عشر إلى تسعة عشر سطرا، وھي نسخة جیدة بخط مشرقي، مقابلة، وعلیھا 

وللرابع نسخة .   ثیرة لعلماء وأئمة في أعصار مختلفةتصحیحات، وسماعات ك
 .في خمس عشرة لوحة) ١٢٦ - ١١١ (٣٧٦٤: بمكتبة األسد أیضا

الفوائد الحسان المنتقاة الصحاح على شرط اإلمامین البخاري، : اسم الكتاب) (١
ألبي الِعزِّ ُمحمد ابن الُمختاِر بن ُمحمِد بن عبد الواحد بِن عبد اهللا بن . ومسلم

الُمؤّیِد ِباهللا الھاِشمّي، العباسّي، البغدادّي، واِلد الُمعّمر أبي تمام أحمد بن ُمحمد، 
كان ِثقًة صاِلًحا دیًنا، جلیال محترًما، ِمن أھِل الحرم الطاھري . ِبابِن الُخص: وُیعرُف

: یوجد الجزء األول من الكتاب بمكتبة األسد) ). ٣٨٣/ ١٩(سیر أعالم النبالء (
وعنھ صورة بمركز المخطوطات التابع للجامعة اإلسالمیة ) ١٣٩ - ١٢٥ (٣٨٤٧

، ) ف٤٥٧٦(، )أ٨٤أ ٦٨ (٥٦٤، )ب١٢٩ -ب ١١٥ (٢٤٦١: تحت الرقم
، في ) ف١٠٩٢٦: (وبمكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض

أربع عشرة لوحة ونصف اللوحة، في كل لوحة صحیفتان، وفي كل صحیفة أحد 
والنسخة مقابلة، وعلیھا تصحیحات، .  بخط مشرقي- تقریبا -ا وعشرون سطر

 . وسماعات
للُمحدُِّث، الجوال . فوائد خراسان من العوالي الصحاح المنتقاة: اسم الكتاب) (٢

الصاِلح، أبي عبد اهللا ُمحمد بن ُعمر بن عبد الغاِلب بن نصٍر اُألمويُّ، الُعثمانيُّ، 
ًنا، وِرًعا، أمیًنا، كتب الكثیر، وروى أكثر كان دیِّ :قال الذھبي. الدِّمشقيُّ
توجد نسخة تامة للكتاب في جزأین ) ١٦٠/ ٢٢(سیر أعالم النبالء .(مرویاِتِھ

 ٥٥٧: وعنھا صورة بالجامعة اإلسالمیة) ١٧٢ -١٥٥ (١١٣٥: بمكتبة األسد
، في سبع عشرة لوحة، في كل صحیفة منھا سبعة ) ف٥٠٥٢(، )أ٩٥ -ب٧٨(

ا، بخط مشرقي، وھي نسخة جیدة مقابلة، وعلیھا تصحیحات، عشر سطرا تقریب
 . بعض الفوائد الفقھیة المستنبطة من أحادیثھا-  أحیانا -وسماعات، ویذكر مؤلفھا 

ألبي .فوائد اإلخوان من األحادیث الموافقات واألبدال والعوالي الحسان: اسم الكتاب) (٣
وأبو . علي بن بلبان:  وتخریجعماد الدین المقدسي  عنھ،: الفرج المقدسي، روایة

اِإلماُم، العاِلُم، الفقیُھ، الُمقِرُئ، الُمحدُِّث، البركُة، شیُخ : الفرج المقدسي ھو
اِإلسالِم، أبو ُعمر ُمحمد بن أحمد بن ُمحمِد بن ُقدامة بن ِمقداِم بن نصٍر المقِدسيُّ، 

وعماد الدین المقدسي ) ٥/ ٢٢(سیر أعالم النبالء ( .الجماعیليُّ، الحنبليُّ، الزاِھُد،
الشذرات : ینظر ترجمتھ في... أبو العباس بن أحمد بن عبد الھادي: ھو

ھو أبو القاسم المقدسي علي بن بلبان بن عبد اهللا : وعلي بن بلبان). ٦/١٧١(
). ٥/٣٨٨(، والشذرات )٣/٣٤٨(العبر : ینظر ترجمتھ في...  ھـ٣٩٣المصري ت

، )١٥٥ ١٤٠ (٣٨٣٠: ول بمكتبة األسدیوجد من الكتاب قطعة من الجزء األ
. في خمس عشرة لوحة) ١٤٥ -١٠٤( ف ٧٠٣: وعنھا صورة بجامعة أم القرى

اثنتین = ، والثالث أیضا في )٨٦ - ٧٨ (٣٦٣٧: والجزء الثاني بمكتبة األسد
. وفات على كتابة رقم الحفظ واهللا المستعان) ١٣٨ -١٠٦(وثالثین لوحة 

، وعنھ صورة بالجامعة )١٣ -١ (٣٧٩٢، ٣٧٤٠ :والسادس بمكتبة األسد أیضا
 ف ٦٦٥: ، وجامعة أم القرى) ف٣٦٦٥(، )ب٣٦ -أ٢٤ (٥٤٤: اإلسالمیة

في ثالث عشرة لوحة، في كل صحیفة منھا اثنان وعشرون سطرا ) ٢٤٣ -٢٣٠(
وھي نسخة جیدة، واضحة الخط، مقابلة، وعلیھا تصحیحات، . تقریبا بخط مشرقي

 .واشتمل التخریج على فوائد مھمة نافعة. بد الھاديوسماعات، وإجازة البن ع



 - ٧٨٥ -

رحمھم اهللا وكل ھذا فیھ دلیل على ما تقدم، ودلیل على دقة المحدثین 
 وأحوالھ، في انتقائھم، وانتخابھم، ودقة علمھم بطرق حدیث رسول اهللا 

وبراعتھم في التألیف، وجودة التصنیف في كتب الحدیث عمومًا، وكتب 
  )١(الفوائد الحدیثیة خصوصًا

 أحادیث عدد من كتب الفوائد المنتقاة من - أحیانا -وقد توصف 
، بأنھا حسانغرائب، أو العوالي  الصحاح، أو الصحاح الغرائب، أو ال

والحسان على مرادھم ھذا یحتِمُل أّنُھ أراد بُحسِن الحدیث اِإلتقان، أو أّنُھ 
یّتبُع الُمتون الملیحة، فیرویھا، أو أّنُھ أراد ُعلّو اِإلسناد، أو نظافة اِإلسناد، 

ضي وتركُھ ِروایة الشاذِّ والُمنكِر، والمنسوِخ ونحو ذلك، فھِذه ُأموٌر تق
  .)٢(ما أحسن حدیثھ كما نص علیھ الذھبي: ِللُمحدِّث ِإذا الزمھا أن ُیقال

الفوائد الحسان العوالي المنتقاة الصحاح على شرط : وذلك كما في
: ت(الشیخین البن المؤید باهللا ، والفوائد الحسان الغرائب البن الُجْنِدي 

 ٤١٥:  ت(، والفوائد المنتقاة والغرائب الحسان للعیسوي )٣()٣٩٦
  .)٥(.، وغیرھا)٤()

                                                           

 .بتصرف) ١٤٣/ ١(مقدمة  المھروانیات ) (١
 ) ). ٥٢٣/ ١٢(سیر أعالم النبالء  ) ((٢
أبي القاسم : الفوائد الحسان الغرائب ألبي الحسن بن الجندي، بروایة: اسم الكتاب) (٣

  .الخالل عنھ
ھو الّشیُخ، أبو الحسِن : لدال المھملةبضم الجیم، وسكون النون، وا: وابن الجندي

یضعف في روایتھ، .... أحمد بن ُمحمِد بن ِعمران بن الُجنديِّ الّنھشليُّ البغداديُّ
، )٣/٣٢١(األنساب : انظر. مات سنة ست وتسعین وثالثمائة. ویرمى بالتشیع

  ).١٦/٥٥٥(والسیر 
رة بالجامعة ، وعنھا صو)٤٥١٧: (توجد نسخة تامة من الكتاب بمكتبة األسد

)  ف٤٥٨٧(، )ب١٢٦ب ١١٧ (١٠٠٨، )أ١٣٦ -ب١٢٦ (١٥٦٤: اإلسالمیة
: مشرقي، كتبھ= عشر لوحات، في كل صحیفة منھا تسعة عشر سطرا، بخط : في

وھي نسخة مقابلة . ثالث وتسعین وخمسمائة: محمد بن عبد الغني المقدسي، سنة
 .علیھا تصحیحات، وسماعات، وإجازة البن عبد الھادي

الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان العوالي ألبي الحسن العیسوي، :  اسم الكتاب)(٤
  .طراد الزینبي  عنھ: روایة

اِإلماُم، العّالمُة، القاضي، الّصدوُق، أبو الحسِن عليُّ بن : وأبو الحسن العیسوي ھو
ليِّ العھد عبد اهللا بن ِإبراھیم بن أحمد الھاِشميُّ، العباسيُّ، العیسويُّ، ِمن أوالد و

كتبنا عنُھ، وكان ِثقًة، ولي : قال الخطیُب.. .عیسى بن موسى ابِن عمِّ المنصور
سیر ..(في رجٍب سنة خمس عشرة وأربع مئة: قضاء مدینة المنصور، ومات

  .١٣/٤٥٠، وتاریخ بغداد )٣٢١/ ١٧(أعالم النبالء 
  ). ٦/٣٤٦(األنساب : ترجمتھ في: وطراد الزینبي

، وعنھ صورة بالجامعة )١١٣ -٩٣ (٣٧٧٤: منھ بمكتبة األسدیوجد الجزء األول 
 ف ٦٤٧: ، وجامعة أم القرى) ف٣٦٦٨(، )ب١٢٧ - أ١٠٧ (٥٤٠: اإلسالمیة

في عشرین لوحة، في كل صحیفة منھا سبعة عشر سطرا تقریبا ) ١١٥ -٩٥(
وھي نسخة جیدة، مقابلة باألصل، . شھدة بنت أحمد اإلبري: بخط مشرقي، كتبتھ

 . صحیحات، وسماعاتوعلیھا ت
 .بتصرف) ١٥٣/ ١(مقدمة المھروانیات ) (٥
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  المبحث الثاني    

  رْسُم اْلَحاِفِظ اْلَعَالَمَة َعَلى َما َیْنَتِخُبُھ  

    

جرت عادة المحدثین أن یمیزوا بین األصل الذي ینتخبون منھ وبین ما 
ینتخبون، ألجل المعارضة، أو الحتمال ذھاب الفرع فیرجع إلیھ، وربما 

  .اختلف ذلك من إمام إلي غیره

 )٢(َحدََّثَنا اْبُن ِحبَّاَن: قال) ١(ي الخطیب بسنده إلي  ُمَحمَّد ْبن ُحَمْیٍدرو
 )٤(َأَراِني َحجَّاٌج: )٣(َوَجْدُت ِفي ِكَتاِب َأِبي ِبَخطِّ َیِدِه َقاَل َأُبو َزَكِریَّا: َقاَل

  )٦(.َھا َعنِّي َكَتَب)٥(ِكَتاَبُھ ُمَعلٌَّم َوَقاَل َھِذِه َعَالَماُت َأِبي َخاِلٍد اْلَأْحَمِر

َجَمَع َبْیَن الظُّْھَر َواْلَعْصَر   َأنَّ النَِّبيَّ " ومثَّل  الخطیُب  لذلك بحدیث 
  )٧(".َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ِفي َغْزَوِة َتُبوَك 

َرَأْیُت َعَلى َھَذا اْلَحِدیِث ِفي ِكَتاِب : )٨( َقاَل َأُبو اْلَعبَّاِس السَّرَّاُج :ثم قال
  َة ِستَّ ُقَتْیَب

َعَالَماٍت ِمْنَھا َعَالَمُة َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوَیْحَیى ْبِن َمِعیٍن َوَعِليِّ ْبِن اْلَمِدیِنيِّ 
  .َوَأِبي َبْكِر ْبِن َأِبي َشْیَبَة َوَغْیِرِھْم

                                                           

ضعفھ .. ھو محمد بن حمید بن سھیل بن إسماعیل بن شداد أبو بكر المخرمي) (١
 ) ). ٦٧/ ٣(تاریخ بغداد (ینظر  ترجمتھ في . البرقاني وغیره، ووثقھ أبو نعیم

. ، قال الخطیب ثقةھو علي بن الحسین بن ِحبَّان بن عمار بن واقد أبو الحسن) (٢
 ) ). ٣٣٣/ ١٣(تاریخ بغداد  (

ھو َیْحَیى بن َمِعین بن َعْون بن زیاد بن بسطام الَغَطَفاِنيُّ موالھم، أبو زكریا ) (٣
 ). ٥٩٧التقریب ص (الَبغدادّي، ثقٌة حافظ مشھور، إمام الجرح والتعدیل 

، أبو َأْرطاة الُكوفيُّ القاضي، أحد ھو َحجَّاج بن َأْرطاة بن َثْور بن ُھَبْیَرة النََّخِعيُّ) (٤
 ). ١٥٢التقریب ص (الفقھاء، َصُدوٌق كثیر الخطأ والتدلیس 

التقریب (ھو ُسَلْیمان بن َحیَّان، اَألْزِديُّ، أبو خالد األحمر، الُكوفيُّ، َصُدوٌق ُیخطئ ) (٥
  ).٢٥٠ص 

 ).١٥٦/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٦
ح ١٥١/ ٢. (، َباُب اْلَجْمِع َبْیَن الصََّالَتْیِن ِفي اْلَحَضِركتاب الصالة: أخرجھ مسلم) (٧

َحدَّثنا َیْحَیى ْبُن َحِبیٍب اْلَحاِرِثيُّ، َحدَّثنا َخاِلٌد، َیْعِني اْبَن اْلَحاِرِث، َحدَّثنا : قال) ١٥٧٦
 ُن َعبَّاٍس، َأنَّ َرُسوَل اِهللا ُقرَُّة، َحدَّثنا َأُبو الزَُّبْیِر، َحدَّثنا  َسِعیُد اْبُن ُجَبْیٍر، َحدَّثنا اْب

َجَمَع َبْیَن الصََّالِة ِفي َسْفَرٍة َساَفَرَھا ِفي َغْزَوِة َتُبوَك، َفَجَمَع َبْیَن الظُّْھِر َواْلَعْصِر، 
 َأْن َأَراَد: َما َحَمَلُھ َعَلى َذِلَك، َقاَل: َفُقْلُت ِالْبِن َعبَّاٍس: َقاَل َسِعیٌد" َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء 

 .َال ُیْحِرَج ُأمََّتُھ
ھو َأُبو الَعّباِس ُمَحمُد بن ِإسحاق بن ِإبراھیم الثََّقِفيُّ السَّّراُج ِثَقٌة، ُمتََّفٌق َعلیِھ،  ) (٨

 ) ).٣/٨٢٨(اإلرشاد للخلیلي (
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ُیَعلُِّم َعَلى َما ) ١(َكاَن َأُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن َأْحَمَد النَِّعیِميُّ:قال الخطیب
ُیَعلُِّم ) ٢(َیْنَتِخُبُھ ِفي ُأُصوِل الشُُّیوِخ َصاًدا َمْمُدوَدًة َوَكاَن َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَخلَّاُل

َحاَءْیِن ) ٣(َطاًء َمْمُدوَدًة َأْیًضا َوَكاَنْت َعَالَمُة ُمَحمَِّد اْبِن َطْلَحَة النَِّعاِليِّ
ُة َأِبي اْلَفْضِل َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ْبِن ِإْحَداُھَما ِإَلى ُجْنِب اْلُأْخَرى َوَكاَنْت َعَالَم

َنِزیِل َنْیَساُبوَر ُصوَرَة َھْمَزَتْیِن َوُكلُُّھْم َكاَن ُیَعلُِّم ِفي ) ٤(اْلَفَلِكيِّ اْلَھَمَذاِنيِّ
يِّ ِفي اْلَحاِشَیِة اْلُیْمَنى ِمَن اْلَوَرَقَة ِبِحْبٍر َوَرَأْیُت َعَالَمَة َأِبي اْلَحَسِن الدَّاَرُقْطِن

َأْصٍل ِلَبْعِض الشُُّیوِخ ِفي اْلَحاِشَیِة اْلُیْسَرى َخطا َعِریًضا ِباْلُحْمَرِة َوَكَذِلَك َكاَن 
ُیَعلُِّم ِباْلُحْمَرِة ِإلَّا َأنََّھا َكاَنْت َخطا َصِغیًرا ) ٥(ِھَبُة اللَِّھ ْبُن اْلَحَسِن الطََّبِريُّ

  ) ٦(َعَلى َأوَِّل ِإْسَناِد اْلَحِدیِث

َكاَنِت اْلَعاَدُة َجاِرَیًة ِبَرْسِم اْلَحاِفِظ َعَالَمًة ِفي َأْصِل : وقال ابن الصالح
َوَال َحْجَر ِفي ): وذكر نحو ما ذكر الخطیب ثم قال ( الشَّْیِخ َعَلى َما َیْنَتِخُبُھ  

  )٧.(َذِلَك َوِلُكلٍّ اْلِخَیاُر

ألحادیث المنتخبة وُیَعلِّم في األصل على أول إسناد ا: وقال السیوطي
: قال. بخٍط عریٍض أحمر، أو بصاٍد ممدودة، أو بطاٍء ممدودة، أو نحو ذلك

  ).٨(وفائدتھ ألجل المعارضة، أو الحتمال ذھاب الفرع فیرجع إلیھ

) ِفي اْلَأْصِل(َمِن اْنَتَخَب ِمَن اْلَأِئمَِّة، : َأْي؛ )َوَعلَُّموا: (وقال السخاوي
ِلَأْجِل َتَیسُِّر ُمَعاَرَضِة َما َكَتُبوُه ِبِھ، َأْو ِلِإْمَساِك ؛ ْنَتَخُبوُهاْلُمْنَتَخِب ِمْنُھ َما ا

َحْیُث ُفِقَد ؛ الشَّْیِخ َأْصَلُھ ِبَیِدِه، َأْو ِللتَّْحِدیِث ِمْنُھ، َأْو ِلِكَتاَبِة َفْرٍع آَخَر ِمْنُھ

                                                           

ھو علي بن َأحمد أبو الحسن النعیمي الحافظ الشاعر في زمن الصوري قد بدت ) (١
  .ھم بوضع الحدیث ثم تاب إلى اهللا واستمر على الثقةمنھ ھفوة في صباه وات

 ) ). ١٤٠/ ٥(میزان االعتدال (
ھو َأُبو ُمَحمٍَّد اْلَحَسُن ْبُن اْلَقاِسِم ْبِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَعَالِء اْلَخلَّاُل، كما ذكر الخطیب في ) (٢

 ) ). ٤١٥/ ١(الجامع ألخالق الراوي (
شیخ  :قال الخطیب.  عثمان أبو الحسن النعاليھو محمد بن طلحة بن محمد بن)  (٣

/ ٣(تاریخ بغداد  . (كان یكتب معنا الحدیث إلى أن مات ویتتبع الغرائب والمناكیر
٣٧٠.( ( 

ھو الحافظ البارع أبو الفضل على بن الحسین بن احمد بن الحسن الھمذانى ) (٤
كان :  الطبقاتقال ابن شیرویھ في... المشھور بالفلكي، رحال حافظ بصیر بالفن،

تذكرة (حافظًا متقنًا یحسن ھذا الشأن جیدًا، صنف كتاب الطبقات في الرجال 
 ) ). ١١٢٥/ ٣(الحفاظ 

ھو اِإلماُم، الحاِفُظ، الُمجوُِّد، الُمفتي، أبو القاسم ِھبُة اهللا بن الحسِن بن منصوٍر ) (٥
سیر أعالم النبالء . (ي وقِتِھالّطبريُّ، الرازيُّ، الشاِفعيُّ، الّاللكائيُّ، ُمفیُد بغداد ف

)٤١٩/ ١٧ .( ( 
 ).١٥٦/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٦
، وینظر الشذا الفیاح من علوم ابن )٢٥٠: ص(علوم الحدیث البن الصالح ) (٧

 ١/٤٠٣الصالح 
 ).١٤٩/ ٢(تدریب الراوي ) (٨
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وذكر ...(  َلا َحْجَر ِفیِھ، َفَعلَُّموااْلَأوَُّل، َواْخَتَلَف اْخِتَیاُرُھْم ِفي َكْیِفیَِّتِھ ِلَكْوِنِھ
  )١).(نحو كالم الخطیب 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٤٩/ ٢(وینظر شرح التبصرة والتذكرة ألفیة العراقي ) ٣٧٣/ ٢(فتح المغیث ) (١
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  الرابع الفصل

 كان من وأشھر، ھمتھ المنتخب عنھ مایصرف

   یفعلھ

  :مبحثان وفیھ

 بھ االشتغال عن یْصَدف أن ماینبغي: األول المبحث

  .االنتقاء في

  .ینتخب كان من أشھر: الثاني المبحث
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  المبحث األول

   َما َیْنَبِغي َأْن ُیْصَدَف َعِن اِلاْشِتَغاِل ِبِھ ِفي اِلاْنِتَقاِء

  

یجب علي المنَتِخب أن یتخیر األسانید العالیة، واألحادیث الصحیحة، 
ُیذھب وقتھ في تتبع األباطیل والموضوعات،والغرائب والمنكرات، كما وال 

یجُب علیھ ترك االشتغال بأخبار األوائل، وأحادیث المالحم فإن فیھا الكثیر 
من الموضوعات، والكتب المصنفة في تفسیر القرآن المشتملة علي الكثیر 

  . لواھیةمن الموضوعات، و كتب المغازي فإن فیھا الكثیر من األحادیث ا

َیْنَبِغي ِلْلُمْنَتِخِب َأْن َیْقِصَد َتَخیَُّر اْلَأَساِنیِد اْلَعاِلَیِة َوالطُُّرِق : قال الخطیب
اْلَواِضَحِة َواْلَأَحاِدیِث الصَِّحیَحِة َوالرَِّواَیاِت اْلُمْسَتِقیَمِة َوَال ُیْذِھُب َوْقَتُھ ِفي 

  .اْلَمْوُضوَعاِت َوَتَطلُِّب اْلَغَراِئِب َواْلُمْنَكَراِتالتُّرََّھاِت ِمْن َتَتبُِّع اْلَأَباِطیِل َو

) ٢(َمْن َطَلَب اْلَماَل ِباْلِكیْمَیاِء: قال) ١(ثم روي بسنده إلي َأبي َحِنیَفَة
َأْفَلَس، َوَمْن َطَلَب الدِّیَن ِباْلِجَداِل َتَزْنَدَق، َوَمْن َطَلَب َغِریَب اْلَحِدیِث 

  )٣.(َكَذَب
َلَنا ِفي َصِحیِح اْلَحِدیِث ُشُغٌل َعْن : قال) ٤( اْبِن اْلُمَباَرِكوروي بسنده إلي

  )٥.(َسِقیِمِھ

َسَأْلُت َأَبا َھمَّاٍم َعِن : َقاَل) ٦(كما روي بسنده إلي  َأْحَمِد ْبِن َعِليٍّ اْلَأبَّار
  َال : اْلَمَناِكیِر َفَقاَل

                                                           

  ). ٥٦٣التقریب ص (ھو النُّْعَمان بن ثابت، الُكوِفيُّ، أبو حنیفة، إمام أھل الرأي  ) (١
الحیلة والحذق وكان یراد بھا عند القدماء تحویل بعض المعادن إلى ) الكیمیاء) ((٢

عندھم علم یعرف بھ طرق سلب الخواص من الجواھر ) علم الكیمیاء(بعض و 
) عند المحدثین (ة إلیھا وال سیما تحویلھا إلى ذھب و المعدنیة وجلب خاصة جدید

علم یبحث فیھ عن خواص العناصر المادیة والقوانین التي تخضع لھا في الظروف 
أو تخلیص بعضھا من ) التركیب(المختلفة وبخاصة عند اتحاد بعضھا ببعض 

 ).٨٠٨/ ٢(المعجم الوسیط ). (التحلیل (بعض 
، وابن عدي ١/١٤٢ورواه الخطیب في الكفایة ) ١٥٧ /٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٣

 من كالم أبي یوسف القاضي یعقوب بن إبراھیم األنصاري ٨/٤٦٦في الكامل 
 .تلمیذ أبي حنیفة

التقریب ص (ھو َعبد اِهللا بن المبارك، الَمْرَوِزيُّ، ثقٌة َثْبٌت فقیھ عالم جواد مجاھد ) (٤
٣٢٠ .(  

، والسیر ٣٢/٤٤١وینظر تاریخ دمشق ) ١٥٧/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٥
 . في ترجمة ابن المبارك٨/٤٠٣

ھو الحاِفُظ، الُمتِقُن، اِإلماُم، الّربانّي، أبو العباِس، أحمد بن عليِّ بن ُمسِلٍم األبار، ) (٦
 ) ). ٤٤٣/ ١٣(سیر أعالم النبالء . (ِمن ُعلماِء األثر ِببغداد
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: ِإیْش َتْكُتُبَھا ؟ ُقْلُت:  َفَقاَلَتْكُتْبَھا َوَسَأْلُت ُمَجاِھًدا َیْعِني اْبَن ُموَسى
  )١.(َتَعرَِّف السَُّنَن: َأْعِرُفَھا َقاَل

ِإَذا َحَمْلَت َشاذَّ اْلُعَلَماِء : َقاَل) ٢(كما روي بسنده إلي  ِإْبَراِھیم ْبن َأْدَھَم
  )٣.(َحَمْلَت َشرا َكِثیًرا

اْشِتَغاَل ِبَھا َوَقْطَع اْلَأْوَقاِت ِفي َواْلَغَراِئُب الَِّتي َكِرَه اْلُعَلَماُء اِل: قال الخطیب
َما َحَكَم َأْھُل اْلَمْعِرَفِة ِبُبُطوِلِھ ِلَكْوِن ِرَواُتُھ ِممَّْن َیَضُع : َطَلِبَھا ِإنََّما ِھَي

اْلَحِدیَث َأْو َیدَِّعي السََّماَع َفَأمَّا َما اْسُتْغِرَب ِلَتَفرُِّد َراِویِھ ِبِھ َوُھَو ِمْن َأْھِل 
  )٤.(ْدِق َواْلَأَماَنِة َفَذِلَك َیْلَزُم َكْتُبُھ َوَیِجُب َسَماُعُھ َوَحِفُظُھالصِّ

َوَیْتُرُك اْلُمْنَتِخُب َأْیًضا اِلاْشِتَغاَل ِبَأْخَباِر اْلَأَواِئِل ِمْثَل ِكَتاِب اْلُمْبَتَدِأ : قال
َوفُِّر َعَلى َما ُھَو َأْوَلى َوَنْحِوِه َفِإِن الشُُّغَل ِبَذِلَك َغْیُر َناِفٍع َوُھَو َعِن التَّ

  )٥.(َقاِطٌع

اِلاْشِتَغاُل ِبَھِذِه اْلَأْخَباِر اْلَقِدیَمِة : كما كره ذلك  َأْحَمد ْبن َحْنَبٍل حیث قال
  )٦.(َیْقَطُع َعِن اْلِعْلِم الَِّذي ُفِرَض َعَلْیَنا َطَلُبُھ

ْلَمَالِحِم َوَما َیُكوُن ِمَن َوَنِظیُر َما َذَكْرَناُه آِنًفا َأَحاِدیُث ا: قال الخطیب
اْلَحَواِدِث َفِإنَّ َأْكَثَرَھا َمْوُضوٌع َوُجلََّھا َمْصُنوٌع َكاْلِكَتاِب اْلَمْنُسوِب ِإَلى َداْنَیاَل 

  )٧.(َواْلُخَطِب اْلَمْرِویَِّة َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب

): ٨(ُتٍب َلْیَس َلَھا ُأُصوٌلَثَالَثُة ُك: ثم روي بسنده إلي َأْحَمد ْبن َحْنَبٍل قال
  )٩.(اْلَمَغاِزي َواْلَمَالِحُم َوالتَّْفِسیُر

                                                           

 ).١٥٧/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (١
ھو إبراھیم بن أدھم بن منصور الِعْجِليُّ، أبو إسحاق الَبْلِخيُّ الزاھد، َصُدوٌق ) (٢

 ). ٨٧التقریب ص (
وینظر األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ) ١٥٧/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٣

 .١١٥للخالل ص 
 ).١٥٨/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٤
 ).١٥٨/ ٢(المصدر السابق  ) (٥
 ).١٥٨/ ٢(در السابق المص) (٦
ثم عقبھ بذكر الحدیث عن كتاب دانیال، وخطب علي ) ١٥٩/ ٢(المصدر السابق  ) (٧

 .رضي اهللا عنھ
 .أي أسانید) ١(

، ١/٢١٢الكامل في ضعفاء الرجال : ، وینظر٢/١٦٠الجامع ألخالق الراوي ) (٩
فضائل، ینبغي أن یضاف إلیھا ال:  ثم قال الحافظ ابن حجر١/٢٠٧ولسان المیزان 

فھذه أودیُة األحادیث الضعیفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل 
. الواقدي وفي التفسیر على مثل مقاتل والكلبي وفي المالحم على اإلسرائیلیات

وأما الفضائل فال ُیْحَصى كم وضع الرافضُة في فضل أھل البیت وعاَرَضُھم جھلُة 
فضائل الشیخین وقد أغناھما اهللا وأعلى مرتبتھما أھل السنة بفضائل معاویة بل وب

 .عنھا
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َوَھَذا اْلَكَالُم َمْحُموٌل َعَلى َوْجٍھ َوُھَو َأنَّ اْلُمَراَد ِبِھ ُكُتٌب : قال الخطیب
 ِبِصحَِّتَھا َمْخُصوَصٌة ِفي َھِذِه اْلَمَعاِني الثََّالَثِة َغْیُر ُمْعَتِمٍد َعَلْیَھا َوَال َمْوُثوٍق

َفَأمَّا . ِلُسوِء َأْحَواِل ُمَصنِِّفیَھا َوَعَدِم َعَداَلِة َناِقِلیَھا َوِزَیاَداِت اْلُقصَّاِص ِفیَھا
ُكُتُب اْلَمَالِحِم َفَجِمیُعَھا ِبَھِذِه الصِّفَِّة َوَلْیَس َیِصحُّ ِفي ِذْكِر اْلَمَالِحِم اْلُمْرَتَقَبِة 

 ِمْن  َغْیُر َأَحاِدیَث َیِسیَرٍة اتََّصَلْت َأَساِنیُدَھا ِإَلى الرَُّسوِل َواْلِفَتِن اْلُمْنَتَظَرِة
  )١.(ُوُجوٍه َمْرِضیٍَّة َوُطُرٍق َواِضَحٍة َجِلیٍَّة

  

َوَأمَّا اْلُكُتُب اُلَمَصنََّفُة ِفي َتْفِسیِر اْلُقْرآِن َفِمْن َأْشَھِرَھا ِكَتاَبا اْلَكْلِبيِّ : قال
  .َلْیَماَنَوُمَقاِتِل ْبِن ُس

  

ُسِئَل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل : َقاَل) ٢(ثم روي بسنده إلي َعْبد الصََّمِد ْبن اْلَفْضِل 
َفَیِحلُّ النََّظُر : ِمْن َأوَِّلِھ ِإَلى آِخِرِه َكِذٌب َفِقیَل َلُھ: َعْن َتْفِسیِر اْلَكْلِبيِّ َفَقاَل َأْحَمُد

  )٣.(َال: ِفیِھ ؟ َقاَل

  

َال َأْعَلُم ِفي التَّْفِسیِر ِكَتاًبا ُمَصنًَّفا َسلَم ِمْن ِعلٍَّة ِفیِھ َأْو َو:  قال الخطیب
  . َعِرَي ِمْن َمْطَعٍن َعَلْیِھ

  

َوَأمَّا اْلَمَغاِزي َفِمَن اْلُمْشَتِھِریَن ِبَتْصِنیِفَھا َوَصْرِف اْلِعَناَیِة ِإَلْیَھا ُمَحمَُّد ْبُن 
 ْبُن ُعَمَر اْلَواِقِديُّ ، َفَأمَّا اْبُن ِإْسَحاَق َفَقْد َتَقدََّمْت ِمنَّا ِإْسَحاَق اْلُمطَِّلِبيُّ َوُمَحمَُّد

اْلِحَكاَیُة َعْنُھ َأنَُّھ َكاَن َیْأُخُذ َعْن َأْھِل اْلِكَتاِب َأْخَباَرُھْم َوُیَضمُُّنَھا َكَتَبُھ َوُرِوَي 
 َأْخَباَر اْلَمَغاِزي َوَیْسَأُلُھْم َأْن َعْنُھ َأْیًضا َأنَُّھ َكاَن َیْدَفُع ِإَلى ُشَعَراِء َوْقِتِھ

  )٤.(َیُقوُلوا ِفیَھا اْلَأْشَعاَر ِلُیْلِحَقَھا ِبَھا

  

                                                           

 ).١٦٠/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (١
. ھو َعبد الصمد بن الفضل بن خالد بن ھالل الربعي َأبو نصر الزاھد الِمْصِرّي) (٢

 ) ).٥٢/ ٦(الجرح والتعدیل (
 محمد  في ترجمة٢/٢٦٣وینظر المجروحین ) ١٦١/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٣

 .بن السائب الكلبي
 ).١٦١/ ٢(الجامع ألخالق الراوي ) (٤
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َوَأمَّا اْلَواِقِديُّ َفُسوُء َثَناِء اْلُمَحدِِّثیَن َعَلْیِھ ُمْسَتِفیٌض َوَكَالُم :  ثم قال
  )١.(َأِئمَِّتِھْم ِفیِھ َطِویٌل َعِریٌض

  

َغاِزي َأَصحُّ ِمْن ِكَتاِب ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َمَع ِصَغِرِه َوَلْیَس ِفي اْلَم: قال
  . َوُخُلوِِّه ِمْن َأْكَثِر َما ُیْذَكُر ِفي ُكُتِب َغْیِرِه

َفَما ُرِوَي ِمْن َھِذِه اْلَأْشَیاِء َعمَِّن اْشُتِھَر َتْصِنیُفُھ َوُعِرَف ِبَجْمِعِھ َوَتْأِلیِفِھ 
 ُیوِرُدُه اْلُقصَّاُص ِفي َمَجاِلِسِھْم َوَیْسَتِمیُلوَن ِبِھ ُقُلوَب َھَذا ُحْكُمُھ َفَكْیَف ِبَما

اْلَعَوامِّ ِمْن َزَخاِرِفِھْم؟ ِإنَّ النَّْقَل ِلِمْثِل ِتْلَك اْلَعَجاِئِب ِمَن اْلُمْنَكَراِت َوَذَھاِب 
  )٢.(اْلَوْقِت ِفي الشُُّغِل ِبَأْمَثاِلَھا ِمْن َأْخَسِر التَِّجاَراِت

  

   

                                                           

 ).١٦١/ ٢(المصدر السابق ) (١
 ). ١٦٢/ ٢(المصدر السابق  )(٢
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  بحث الثانيالم

  أشھر من كان یفعلھ

  

برع في االنتخاب العدید من المحدثین، وكانت طائفٌة منھم متصدین 
لالنتقاء علي الشیوخ، والطلبة تسمع وتكتب بانتخابھم كأبي إسحاق 
إبراھیم بن ُأْرَمة، والذي عدَّه العلماُء من السابقین في ھذا الفن،و عبیٍد 

ًا بُحسن االنتخاب وكان الحفاظ العجل الحسین بن محمد، كان موصوف
یكتبون بانتقائھ، وعمر البصري، كان معروفًا بانتخاب األحادیث المشھورة 

والروایات المعروفة دون غیرھا وكان طالب العلم یكتبون بانتقائھ،   
والدارقطني، وكان معروفًا أیضًا بانتخاب الصحاح والمشاھیر والغرائب 

  . بانتقائھ أیضًا، وغیرھموالمناكیر، وكان الطالب یكتبون

َأُبو ِإْسَحاَق ِإْبَراِھیُم ْبُن ُأْرَمَة : روي الخطیب بسنده إلي اْبِن َعِديٍّ قال
اْلَأْصَبَھاِنيُّ ِمْن ُحفَّاِظ النَّاِس َوِمَن اْلُمَقدََّمْیِن ِفیِھ َوِفي اِلاْنِتَخاِب َوَكْثَرِة َما 

  )١.(یُدُھْم َعْن َغْیِرِهاْسَتَفاَد النَّاُس ِمْن َحِدیِثِھ َما ُیِف

ُعَبْیٌد اْلِعْجُل اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َحاِتٍم َأُبو َعْبِد : َوَقاَل اْبُن َعِديٍّ َأْیًضا
  )٢.(اللَِّھ َكاَن َمْوُصوًفا ِبُحْسِن اِلاْنِتَخاِب َیْكُتُب اْلُحفَّاُظ ِباْنِتَقاِئِھ

َتِقي َعَلى الشُُّیوِخ ِبَبْغَداَد ِممَّْن َأْدَرْكَناُه َأُبو َوَكاَن َیْن: َقاَل َأُبو َبْكٍر الخطیب
اْلَفْتِح ُمَحمَُّد اْبُن َأْحَمَد ْبِن َأِبي اْلَفَواِرِس َوَأُبو اْلَقاِسِم ِھَبُة اللَِّھ ْبُن اْلَحَسِن 

َمْن َحدََّثَنا َعْنُھْم َوَكاَن الطََّبِريُّ َفَأمَّا اْلُمَتَقدُِّموَن الَِّذیَن َلْم ُنْدِرْكُھْم َوَقْد َلِقیَنا 
ِفیِھْم َجَماَعٌة َیْسَتِفیُد الطََّلَبُة ِباْنِتَقاِئِھْم َوُیْكَتُب النَّاُس ِباْنِتَخاِبِھْم َكَأِبي َبْكِر ْبِن 
اْلِجَعاِبيِّ َوُعَمَر اْلَبْصِريِّ َوُعَمَر ْبِن اْلُمَظفَِّر َوَأِبي اْلَحَسِن الدَّاَرُقْطِنيِّ 

  )٣.(ِھْمَوَغْیِر

وبیَّن الخطیب أن من العلماء من یقتصر في انتخابھ علي الصحاح 
والمشھور والمعروف من األحادیث، ومنھم من یجمع بین الصحاح 

  .والغرائب والمناكیر

                                                           

 . ١/٢٣٢، وینظر الكامل البن عدي ٢/١٥٥الجامع ) (١
 . ١/٢٣٣الكامل ) (٢
 . ٢/١٥٥الجامع ) (٣
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ِإنَّ اْنِتَقاَء : َكاَن ُیَقاُل: َسِمْعُت َغْیَر َواِحٍد ِمْن ُشُیوِخَنا َیُقوُل: قال الخطیب
َأنَّ ُعَمَر َكاَن ُمْعَظُم :  َیْصُلُح ِلَیُھوِديٍّ َقْد َأْسَلَم َوَمْعَنى َذِلَكُعَمَر اْلَبْصِريِّ

اْنِتَخاِبِھ اْلَأَحاِدیَث اْلَمْشُھوَرَة َوالرَِّواَیاِت اْلَمْعُروَفَة ِخَالُف َما َیَتَخیَُّرُه َأْكَثُر 
و اْلَحَسِن الدَّاَرُقْطِنيُّ َفَكاَن اْنِتَخاُبُھ َوَأمَّا َأُب. النُّقَّاِد ِمْن ُكُتِب اْلَغَراِئِب َواْلَأْفَراِد

َیْشَتِمُل َعَلى النَّْوَعْیِن ِمَن الصَِّحاِح َواْلَمَشاِھیِر َواْلَغَراِئِب َواْلَمَناِكیِر َوَیَرى َأنَّ 
  )١.(َذِلَك َأْجَمُع ِلْلَفاِئَدِة َوَأْكَثُر ِلْلَمْنَفَعِة

ٌة ِمَن اْلُحفَّاِظ ُمَتَصدِّیَن ِلِالْنِتَقاِء َعَلى َوَقْد َكاَن َجَماَع: قال ابن الصالح
الشُُّیوِخ، َوالطََّلَبُة َتْسَمُع َوَتْكُتُب ِباْنِتَخاِبِھْم، ِمْنُھْم ِإْبَراِھیُم ْبُن ُأْرَمَة 

، َو َأُبو اَألْصَبَھاِنيُّ، وَ َأُبو َعْبِد اللَِّھ اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَمْعُروُف ِبُعَبْیٍد اْلِعْجِل
  )٢.(اْلَحَسِن الدَّاَرُقْطِنيُّ، َو َأُبو َبْكٍر اْلِجَعاِبيُّ، ِفي آَخِریَن

  :وإلیك أشھر  من قام باالنتخاب

روي أبو نعیم في الحلیة بسنده إلي َیْحَیى بَن :   ـ وكیع بن الجراح
َعیَّاٍش َوَمِعي َأْحَمُد َذَھْبُت ِإَلى َأِبي َبْكِر بِن : َسِمْعُت َوِكیًعا َیُقوُل: َمِعیٍن، قال

َتْدِري َما : َفاْنَتَخْبُت َعَلْیِھ َأَحاِدیَث َفَلمَّا َحدَّثنا ِبِھ، َوُقْمَنا، َقاَل َأُبو َبْكٍر ِلِإْنَساٍن
  )٣.(اْنَتَخَب َھِذِه اَألَحاِدیَث؟ اْنَتَخَبَھا َرُجٌل َأيُّ َرُجٍل

حدًا كان أعرف ما خلق اُهللا تعالى أ: قال العجلي:  ـ یحیى بن معین
بالحدیث من یحیى ابن َمِعین، ولقد كان یجتمع مع أحمد، وابن المدیني 
ونظرائھم فكان ھو الذي ینتخب لھم األحادیث ال یتقدمھ منھم أحد، ولقد 

ھذا الحدیث كذا وھذا كذا، : كان یؤتى باألحادیث قد خلطت وتلبست فیقول
  )٤.(فیكون كما قال

إبراھیم بن الُمِغیرة الُجْعِفيُّ، أبو عبد اهللا ـ ـ ُمَحمَّد بن إسماعیل بن 
  .      الُبَخاِرّي، َجَبل الحفظ، وإمام الدنیا في فقھ الحدیث

كان ِإسماعیل بن أبي أویٍس ِإذا انتخبُت ِمن ِكتاِبِھ، نسخ : قال البخاري
ھِذه األحادیُث انتخبھا ُمحمد بن ِإسماعیل ِمن : ِتلك األحادیِث لنفسھ، وقال

  )٥(حدیثي 

                                                           

 .٢/١٥٥الجامع ) (١
 . ٢٤٩علوم الحدیث ص ) (٢
  ).٣٦٨/ ٨(ولیاء حلیة األ) (٣
 .في ترجمة یحیى بن معین) ٢٥٢/ ١١(تھذیب التھذیب ) (٤
/ ١٢(، وسیر أعالم النبالء ٢٤/٤٥٥وینظر تھذیب الكمال ) ٣٣٩/ ٢(تاریخ بغداد  ) ٥

 .في ترجمة البخاري) ٤١٤
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  .حسین بن محمد بن حاتم الحافظ َأبو علي البغدادي. ـ عبیٌد  العجل

وكان من تالمذة ابن معین، : قال الذھبي. كان متقًنا حافًظا: قال الخطیب
َسِمْعُت َأْحَمَد ْبَن ُمَحمد اْبِن : قال أبو أحمد بن عديٍّ. وھو لقَّبھ بعبید العجل

 ِعْنَد َمْن َیْنَتِخُب َعَلْیِھ َوھو َشاِرٌب، َفِإَذا َأَخَذ ُكنَّا َنْحُضُر َمَعُھ:: َسِعید َیُقوُل
َحدَّْثَناَك : اْلِكَتاَب ِبَیِدِه َطاَر َما ِفي َرْأِسِھ َفُنَحدُِّثُھ، وَال ُیِجیُبَنا َفَنُقوُل َلُھ ِإَذا َفَرَغ

ِلَصَحاِبيٍّ ُأِجیُل ِفْكِري ِفْكِري ِفیَما َأْنَتِخُبُھ ِإَذا َمرَّ ِبي َحِدیٌث : َقاَل. َوَلْم ُتِجْبَنا
ِفي َحِدیِث َذِلَك الصََّحاِبيِّ، َھْل َھَذا اْلَحِدیُث ِفیِھ، َأْم ال؟ َفِإنَِّني ِإْن َأْغَفْلُت َعْن 

ِلَم اْنَتَخْبَت َلَنا َھَذا، َوَھَذا : َذِلَك َوَأْنُتْم َشَیاِطیُن َحَوالي كل أحد ِمْنُكْم َیُقوُل
  )١( َكَما َقاَل َحدَّْثَناُه ُفالن َأْو

ورد عنھ ما یدل علي انتخابھ علي محمد بن إسحاق ): ٢(ـ ابن حبان 
كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ذْكُر اْلَبَیاِن : بن خزیمة، كما في اإلحسان

َأْخَبَرَنا ُمَحمَُّد : قال. ِبَأنَّ َقْوَل َأِبي َسِعیٍد َصاًعا ِمْن َطَعاٍم َأَراَد ِبِھ َصاَع ِحْنَطٍة
  )٣:...(ُن ِإْسَحاَق ْبِن ُخَزْیَمَة، ِفیَما اْنَتَخْبُت َعَلْیِھ ِمْن ِكَتاِب اْلَكِبیِر، َقاَلْب

وھو یتحدث عن : قال الخطیب البغدادي): ٤(ـ اإلمام الدارقطني
وكان فیھم جماعة یستفید الطلبة بانتقائھم، ویكتب الناس ... «االنتخاب 

ر بن المظفر، وأبي الحسن بانتخابھم، كأبي بكر بن الجعابي، وعم
وأما أبو الحسن الدَّاَرُقْطِنّي، فكان «وقال أیًضا ) ٥.(»الدَّاَرُقْطِنّي وغیرھم

انتخابھ یشتمل على النوعین من الصحاح والمشاھیر، والغرائب 
، وكان المحدثون »والمناكیر، ویرى أن ذلك أجمع للفائدة، وأكثر للمنفعة

ورأیت عالمة «: أصول الشیوخ، قال الخطیبُیَعلُِّمون على ما ینتخبوه في 

                                                           

، وتاریخ )٩٠/ ١٤(، و السیر )٩٨١/ ٦(، وینظر تاریخ اإلسالم )٢٣٣/ ١(الكامل  ) ١
 .٨/٦٦٠بغداد 

ھو اِإلماُم، العّالمُة، الحاِفُظ، الُمجوُِّد، شیُخ ُخراسان، أبو حاِتم، ُمحمد بن ِحبان بن ) (٢
أحمد بن ِحبان بن ُمعاِذ بن معبِد بن سھیِد بن ھدّیة بِن ُمّرة بن سعِد بن یزید بن 

ميُّ ُمّرة بن زیِد بن عبد اهللا بن دارِم بن حنظلة بن ماِلِك بن زیِد مناة ابن تمیٍم الّتمی
( ینظر ترجمتھ في سیر أعالم النبالء (الداِرميُّ الُبستيُّ، صاحُب الُكُتِب المشھورِة 

٩٢/ ١٦  .( ( 
  ).٣٣٠٦ ح ٩٨/ ٨(صحیح ابن حبان ) (٣
ھو اِإلماُم، الحاِفُظ، الُمجوُِّد، شیُخ اِإلسالِم، علُم الجھابذِة، أبو الحسِن عليُّ بن ُعمر ) (٤

عوِد بن النُّعماِن بن دیناِر بن عبد اهللا البغداديُّ، الُمقِرُئ، بن أحمد بن مھديِّ ابن مس
/ ١٦(ترجمتھ في سیر أعالم النبالء .(الُمحدُِّث، ِمن أھِل محّلِة داِر الُقطِن ِببغداد

٤٤٩.( 
 .٢/١٥٧الجامع ألخالق الراوي ) (٥
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أبي الحسن الدَّاَرُقْطِنّي في أصل لبعض الشیوخ في الحاشیة الیسرى خطا 
  )١.(»عریًضا بالحمرة

  : ومن انتخابھ

البن غیالن، وھو أبو ) وھي الفوائد الغرائب العوالي(» الغیالنیات«ـ 
ل ابن األثیر ، قا) ھـ٣٤٣ت (طالب محمد ابن محمد بن غیالن البزاز 

وھو راوي األحادیث المعروفة بالغیالنیات التي خرجھا الدَّاَرُقْطِنّي لھ، «
  )٢(»..وھي من أعلى الحدیث وأحسنھ

الفوائد ألبي بكر أحمد بن یوسف بن خالد العطار المتوفي سنة «ـ 
  .» ھـ، اختیار أبي الحسن الدَّاَرُقْطِنّي٣٥٩

الي ألبي الحسین محمد بن المظفر الفوائد المنتقاة عن الشیوخ العو«ـ  
  .منھ مختارات للدارقطني»  ھـ٣٧٩بن موسى البزاز المتوفى سنة 

الفوائد المنتقاة الحسان ألبي محمد عبید اهللا بن أحمد بن معروف «ـ  
  .»انتقاه علي بن عمر الدَّاَرُقْطِنّي)  ھـ٣٨١(البغدادي المتوفي سنة 

یمان الحراني المتوفى سنة الفوائد المنتخبة من حدیث أبي سل«ـ  
كتب الناس عنھ بانتخاب «: ، فقد قال الخطیب البغدادي)» ھـ٣٥٧(

  )٣.(»الدَّاَرُقْطِنّي

الفوائد المنتخبة من حدیث أبي بكر محمد بن الحسن النقاش «ـ  
وكان الدَّاَرُقْطِنّي یستملي لھ، «: ، قال الذھبي)»ھـ٣٥١(المتوفى سنة 

  ).٤(»وینتقي من حدیثھ

الفوائد المنتخبة من حدیث أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن «ـ  
، اختیار أبي الحسن )ھـ٣٥٩(المعروف بابن الصواف المتوفى سنة 

  .»الدَّاَرُقْطِنّي

                                                           

 .٢/١٥٧المصدر السابق  ) (١
 .٨/٢٨٦الكامل في التاریخ ) (٢
محمد بن الحسین بن علي بن إبراھیم أبو : في ترجمة ) ٣٤/ ٣ (تاریخ بغداد)  (٣

 .سلیمان الحراني
 ).٢٩٨/ ١(معرفة القراء الكبار علي الطبقات واألعصار للذھبي ) (٤
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الفوائد المنتخبة من حدیث أبي بحر محمد بن الحسن بن كوثر «ـ  
، انتخاب أبي الحسن علي بن عمر )ھـ٣٦٢(البربھاري المتوفى سنة 

  .»اَرُقْطِنّيالدَّ

الفوائد المنتخبة من حدیث أبي عمرو عثمان بن محمد بن بشر «ـ  
  .»بانتخاب أبي الحسن الدَّاَرُقْطِنّي) ھـ٣٥٦ت(السقطي 

الفوائد المنتخبة من حدیث أبي الحسن علي بن إبراھیم بن حماد «ـ 
  .»بانتخاب أبي الحسن الدَّاَرُقْطِنّي) ھـ٣٥٦ت(األزدي 

تخبة من حدیث أبي الحسین علي بن عبد اهللا بن الفضل الفوائد المن«ـ  
  .»)ھـ٣٦٣ت (بن العباس بن محمد البغدادي 

الفوائد المنتخبة العوالي من الشیوخ الثقات، انتقاء أبي الحسن «ـ 
  .»الدَّاَرُقْطِنّي

الفوائد المنتخبة من حدیث أبي عمر محمد بن العباس بن زكریا «ـ  
  .»، بتخریج الدَّاَرُقْطِنّي)ھـ٣٨١(ى سنة المعروف بابن حیویة المتوف

  

الفوائد المنتقاة ألبي بكر محمد بن عبید اهللا بن محمد بن عبید اهللا «ـ 
تخریج أبي الحسن ) ھـ٣٨٨ت (بن الحسین الكاتب الكرخي 

  ) ١(»الدَّاَرُقْطِنّي

ـ أحمد بن محمد بن عبد اهللا، الحافظ، القدوة، الزاھد، جمال الدین، َأبو 
س ابن الشیخ القدوة محمد الظاھري، الحلبي، مولى الملك الظاھر العبا

.... ولد في شوال سنة ست وعشرین وستِمَئة: قال الذھبي. صاحب حلب
، وكان عجًبا في حسن التخریج وجودة ....عني بھذا الشأن أتم عنایة

  )٢..(االنتخاب، ال یلحقھ أحد في ذلك

  

                                                           

 ).  ٢٠/ ١(مقدمة موسوعة أقوال الدارقطني ) (١
 . ٨/٢٥، وینظر الوافي بالوفیات )٨٣٤/ ١٥(تاریخ اإلسالم ) (٢
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كنا إذا اجتمعنا عند : حاتمقال أبو ): ٢( وأبو زرعة ،)١(ـ أبو حاتم
محدٍث أنا، وَأبو ُزرَعة كنُت أتولى االنتخاب وكنُت إذا كتبُت حدیثًا عن ثقة 
لم أعده وكنُت أكتُب ما لیس عندي، وكان َأبو ُزرَعة إذا انتخب ُیكثر 

  )٣.(الكتابة، كان إذا رأى حدیثًا جیدًا قد كتبھ عن غیره أعاده

  

ِمْن ُحفَّاِظ النَّاِس ِمَن .  حاق األصبھانيـ ِإبراھیم بن أورمة، َأبو ِإس
اْلُمَقدَِّمیَن ِفیِھ َوِفي االْنِتَخاِب َوَكْثَرُة َما اْسَتَفاَد النَّاُس ِمْن َحِدیِثِھ َوَما ُیِفیُدُھْم  

  )٤..(َعْن غیره

  

قال . واسع العلم والرحلة. ـ الحسن بن علي بن شبیب المعمري الحافظ
:  كان المعمري یقول....  یا صاحب حدیث مثلھما رأیُت في الدن: عبدان

االنتخاب فإذا مر بي حدیث غریب قصدُت الشیخ وحدي ) ٥(كنت أتولى لھم
  )٦.(فأسألھ عنھ

  

فعوِقب ِبنقیض قصده، ولم ینتفع ِبِتلك الغراِئب، بل جّرت : قال الذھبي
  )٧.(ِإلیھ شرا، فقّبح اهللا الّشره

  

. بي السري أبو حفص الوراق البصريـ عمر بن جعفر بن َعبد اهللا بن أ
كان الناس یكتبون بإفادتھ ویسمعون بانتخابھ على الشیوخ : قال الخطیب

سمعُت أبا بكر البرقاني : قال...وقدم بغداد قدیمًا فسكنھا إلى آخر عمره،

                                                           

لرازيُّ ُمحمد بن ِإدریس بن الُمنِذر بن داود بن ِمھران، اِإلماُم، ھو أبو حاِتٍم ا) (١
. الحاِفُظ، الناِقُد، شیُخ الُمحدِّثین، الحنظليُّ الغطفانيُّ، ِمن تمیِم بن حنظلة بن یربوع

، كان ِمن .ُعِرف ِبالحنظليِّ ألّنُھ كان یسُكُن في درِب حنظلة، ِبمدینة الّريِّ: وقیل
ف الِبالد، وبرع في المتِن واِإلسناِد، وجمع وصّنف، وجرح وعّدل، ُبحوِر الِعلِم، طّو

 ) ). ٢٤٧/ ١٣(سیر أعالم النبالء .(وصّحح وعّلل
ُمحدُِّث : ھو اِإلماُم، سیُِّد الُحفاِظ، ُعبیُد اهللا بن عبد الكریم بن یزید بن فّروٍخ) (٢

 ).٦٥/ ١٣(ترجمتھ في السیر .(الّريِّ
 ).٣٦١/ ١(الجرح والتعدیل ) (٣
 . ١٣/١٤٥، والسیر ٢/٨٨الجرح والتعدیل :  وینظر ترجمتھ في) ٢٣٢/ ١(الكامل ) (٤
 .یرید فضلك الرازي، وجعفر بن الجنید) (٥
 .٨/٣٦١، وینظر تاریخ بغداد )٧١/ ٣(لسان المیزان ) (٦
 ).٥١٢/ ١٣(سیر أعالم النبالء ) (٧
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إن عمر ممن وفق في االنتخاب وكان : لم أزل أسمع الناس یقولون: یقول
  )١.(ًاالناس یكتبون بانتخابھ كثیر

  

  

  

                                                           

 ).٧٤/ ٦(، و لسان المیزان  ١٣/١٠١تاریخ بغداد ) (١
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  الخاتمة 

الحمد هللا أوًال وآخرًا، وأصلي وأسلم علي خیر الخلق كلھم، صلي اهللا 
  .علیھ وعلي آلھ وأصحابھ ومن اقتفى أثرھم بإحسان إلي یوم الدین

  ثم أما بعد

فقد بیَّنت الدراسة تعریف االنتخاب ودلیل جوازه، ومن یقوم بھ، 
حادیث المنتخبة، وتمییز وأنواعھ، وأسبابھ، وشرطھ، وحكمھ، ودرجة األ

المنَتِخب ما ینتخبھ عن األصل، وما ینبغي أن یصِرف المنتخب عنھ ھمتھ 
  .مما ال فائدة منھ، وحكم االنتخاب، وأشھر من كان یفعلھ

وأوصي في ھذا المقام بضرورة البحث والتنقیب في الكتب المنتخبة، 
  .فإن فیھا الكثیر من الفوائد النافعة لطالب علم الحدیث

واهللا العظیم أسأل أن أكون قد وفقت في إلقاء الضوء علي ھذا الجانب 
وما كان الھام من  حیاة المحدثین، ھذا وما كان من توفیق فمن اهللا وحده، 

  .من سھو أو خطأ  أو نسیان فمني ومن الشیطان
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  فھرس بأھم المصادر والمراجع

للخلیل بن عبد اهللا بن أحمد الخلیلي القزویني : ـ اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث
مكتبة الرشد : محمد سعید عمر إدریس، الناشر. د: ، المحقق)٤٤٦ - ٣٦٧(أبو یعلى 

  .ھـ١٤٠٩األولى، : ، الطبعة الریاض–
: ـ اِإلكمال في رفع االرتیاب عن المؤَتِلف والمخَتِلف في اَألسماء والكنى واَألنساب

 –أمین دمج : الناشر) ٤٧٥ -  ٤٢٢(لألمیر علي بن ھبة اهللا بن أبي نصر بن ماكوال 
  .ھـ١٤١١األولى، :  الدكن، الطبعة–بیروت، مصورة عن طبعة حیدر آباد 

( ألبي بكر أحمد بن محمد بن ھارون الخالل: لمعروف والنھي عن المنكرـ األمر با
  .أحمد عطاء: تحقیق.  بیروت-دار الكتب العلمیة : ،  دار النشر) ھـ ٣١١:  ت

 - ھـ ٥٠٦(ألبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني: ـ األنساب
طبعة أمین دمج، : ني الناشرعبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیما: ، المحقق)ھـ٥٦٢

    .١٩٨٠ - ھـ ١٤٠٠
: لكمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جرادة، المحقق: ـ بغیة الطلب في تاریخ حلب

  .دار الفكر: سھیل زكار، الناشر. د
 -مـ ٧٤٨: (لإلمام الذھبي المتوفى: ـ تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم

  . لبنان-بیروت . دار الغرب اإلسالمي. وفبشار عواد معر/ د: المحقق) ھـ١٣٧٤
: الناشر) ٤٦٣ -  ٣٩٣(ألحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي: ـ  تاریخ بغداد

  .الدكتور بشار عواد معروف:  بیروت، تحقیق–دار الغرب اإلسالمي 
 ٤٩٩(ألبي القاسم علي بن الحسن  بن ھبة اهللا بن عبد اهللا : ـ تاریخ مدینة دمشق

 –دار الفكر : محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري الناشر: حققالم) ٥٧١ -
  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥بیروت 

 ھـ أرقام ھذه ٨٥٢ - ٧٧٣البن َحَجر العسقالني : ـ تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ
 -  لبنان، تحقیق محمد علي النجار – بیروت -النشرة تتوافق مع طبعة المكتبة العلمیة 

  . البجاويمراجعة علي محمد
لعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي : ـ تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي

 –مكتبة الریاض الحدیثة : عبد الوھاب عبد اللطیف، الناشر: المحقق] ٩١١ -  ٨٤٩[
  .الریاض

عزیز : لعبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني المحقق: ـ التدوین في أخبار قزوین
  . بیروت–دار الكتب العلمیة : اهللا العطاري، الناشر
دار : الناشر) ٧٤٨: ت(ألبي عبد اهللا شمس الدین محمد الذھبي: ـ تذكرة الحفاظ

  .األولى: احیاء التراث العربي، الطبعة
ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني : ـ تقریب التھذیب

:  سوریا، الطبعة–دار الرشید : محمد عوامة، الناشر: المحقق) ھـ٨٥٢: المتوفى(
  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦األولى، 

 -  ٧٧٣(ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي:  ـ تھذیب التھذیب
  .م١٩٨٤ – ١٤٠٤األولى، :  بیروت، الطبعة–دار الفكر : ، الناشر)٨٥٢

) ٧٤٢ - ٦٥٤(لیوسف بن عبدالرحمن أبو الحجاج المزي : ـ تھذیب الكمال
 – ١٤٠٠ بیروت، األولى، –مؤسسة الرسالة : بشار عواد معروف،الناشر.  د:المحقق
  م ١٩٨٠
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البن ناصر :ـ توضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكناھم
) ھـ٨٤٢: ت(الدین شمس الدین محمد بن عبد اهللا بن محمد القیسي الدمشقي 

األولى، :  بیروت، الطبعة–رسالة مؤسسة ال: محمد نعیم العرقسوسي، الناشر: المحقق
  .م١٩٩٣

: الناشر) ٤٦٣ - ٣٦٨(لیوسف بن عبد البر النمري : ـ جامع بیان العلم وفضلھ
  . ھـ١٤١٤ - أبو األشبال الزھیري، الطبعة األولى :  جدة، تحقیق–دار ابن الجوزي 

 ألحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي: ـ الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع
   الریاض –مكتبة المعارف : محمود الطحان، الناشر. د: المحقق) ٤٦٣ - ٣٩٢(

ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر التمیمي، : ـ الجرح والتعدیل
األولى، : الھند، الطبعة: الناشر) ھـ٣٢٧: المتوفى(الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

  . م١٩٥٢ – ١٢٧١
دار ) ھـ٤٣٠ -ھـ ٣٦٦(بي نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني أل: ـ حلیة األولیاء

  .الرابعة: رقم الطبعة.  بیروت-دار الكتاب العربي : النشر
للسیوطي، تحقیق محمد لطفي الصباغ، :  ـ الدرر المنتثرة في األحادیث المشتھرة

  .ھـ١٤١٥ط دار الوراق السعودیة، 
ة اهللا بن أحمد بن محمد بن ھبة اهللا بن لھب: ـ ذیل ذیل تاریخ مولد العلماء ووفیاتھم

دار : عبد اهللا بن أحمد بن سلمان الحمد الناشر. د: ت] ٥٢٤ -  ٤٤٤[األكفاني 
  .ھـ١٤٠٩ الریاض، األولى، –العاصمة 

ألبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي : ـ الذیل علي طبقات الحنابلة
  .ھـ، نشر دار المعرفة بیروت٧٩٥ت 

لشمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز : عالم النبالءـ سیر أ
مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب : المحقق) ھـ٧٤٨: المتوفى(الذھبي 

  . م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الثالثة، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: األرناؤوط، الناشر
ى بن أیوب البرھان إلبراھیم بن موس: ـ الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح

 الریاض، –مكتبة الرشد : صالح فتحي ھالل، الناشر: ت) ھـ٨٠٢ - ھـ ٧٢٥(األبناسي 
  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى، 

لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي : ـ شذرات الذھب في أخبار من ذھب
بن كثیر عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط، دار : المحقق) ھـ١٠٨٩ - ھـ ١٠٣٢(
  .ھـ١٤٠٦، ١ دمشق، ط–

ألبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن ): ألفیة العراقي= التبصرة والتذكرة (ـ شرح 
: المحقق) ھـ ٨٠٦: المتوفى(الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراھیم العراقي 

ان،  لبن–دار الكتب العلمیة، بیروت :  ماھر یاسین فحل، الناشر- عبد اللطیف الھمیم 
  . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة

) ھـ٢٦١: المتوفى(لمسلم بن الحجاج أبو الحسن النیسابوري : ـ صحیح مسلم
الصفحات تتفق مع طبعة . ترقیم وأبواب الكتاب ُمَدقَّقة على طبعة عالم الكتب، بیروت

  .األستانة المتقنة
] ٩١١ - ٨٤٩[ل عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي أبو الفض: ـ طبقات الحفاظ

  .ھـ١٤٠٣األولى، :  بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر



 - ٨٠٤ -

ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن جعفر بن حیان أبو : ـ طبقات المحدثین بأصبھان
عبدالغفور عبدالحق حسین البلوشي، : المحقق)٣٦٩ - ٢٧٤(الشیخ األصبھاني 

  .م١٩٩٢ - ١٤١٢نیة، الثا:  بیروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : الناشر
ھـ ٦٧٣(لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي : ـ العبر في خبر من غبر

 –مطبعة حكومة الكویت : صالح الدین المنجد ، الناشر. د: ، المحقق)ھـ٧٤٨ -
    .١٩٨٤، ٢ط: الكویت، الطبعة

ِريُّ ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّْھُرُزْو: ـ علوم الحدیث البن الصالح
 بیروت، –دار الفكر المعاصر : نور الدین عتر، الناشر: المحقق) ٦٤٣ - ٥٧٧(

  .دار الفكر المعاصر: الناشر
: المحقق) ٥٣٨ - ٤٦٧(لمحمود بن عمر الزمخشري : ـ الفائق في غریب الحدیث

  . لبنان، الثانیة–دار المعرفة : محمد أبو الفضل إبراھیم، الناشر-علي محمد البجاوي 
لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي : ح المغیث شرح ألفیة الحدیثـ فت

  .ھـ١٤٠٣األولى، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر] ھـ٩٠٢ - ھـ ٨٣١[
ـ الفلك المشحون في أحوال شمس الدین محمد بن علي بن طولون الصالحي ت 

  .ھـ١٤١٦ھـ، تحقیق محمد خیر رمضان یوسف، نشر دار ابن حزم ٩٥٣
لعبد الحي بن عبد : ـ فھرس الفھارس ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت

  .ھـ١٤٠٢الكبیر الكتاني، تحقیق الدكتور إحسان عباس، نشر دار الغرب اإلسالمي 
) المنتخب من مخطوطات الحدیث ( ـ فھرس مخطوطات دار الكتب المصریة 

  .ھـ١٣٩٠لغة العربیة بدمشق للمحدث محمد ناصر الدین األلباني، نشر مجمع ال
ھـ ـ تحقیق نظر ٥٣٧لعمر بن علي النسفي ت: ـ الَقْند في ذكر علماء سمرقند

  .ھـ١٤١٢الفاریابي، نشر مكتبة الكوثر، 
ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم : ـ الكامل في التاریخ

 –دار الكتب العلمیة : اشرعبد اهللا القاضي، الن: ، المحقق)ھـ٦٣٠: ت(الشیباني
  .ھـ ١٤١٥، ٢ط: بیروت، الطبعة

: المتوفى(ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاني: ـ الكامل في ضعفاء الرجال
   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة،الطبعة األولى : الناشر) ھـ٣٦٥

مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي : ـ  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون
، )ھـ١٠٦٧: المتوفى(سطنطیني المشھور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة الق

: وصورتھا عدة دور لبنانیة، بنفس ترقیم صفحاتھا، مثل( بغداد - مكتبة المثنى : الناشر
: ، تاریخ النشر)دار إحیاء التراث العربي، ودار العلوم الحدیثة، ودار الكتب العلمیة

  .م١٩٤١
 ٣٩٣(ألحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطیب البغدادي : ةـ الكفایة في علم الروای

- ٤٦٣ (  
 - المكتبة العلمیة : إبراھیم حمدي المدني، الناشر، أبو عبداهللا السورقي : المحقق

  .المدینة المنورة
، )ھـ٧١١: المتوفى(لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري: ـ لسان العرب

 ھاشم محمد الشاذلي، دار -حمد أحمد حسب اهللا  م-عبد اهللا علي الكبیر : المحقق
  . القاھرة–دار المعارف : النشر

) ٨٥٢ - ٧٧٣(ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني : ـ لسان المیزان
  . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣عبد الفتاح أبو غدة، ط دار البشائر اإلسالمیة، األولى : المحقق



 - ٨٠٥ -

لمحمد بن حبان بن أحمد أبي : تروكینـ المجروحون من المحدثین والضعفاء والم
:  الریاض، المحقق–دار الصمیعي : ،  الناشر  ھ٣٥٤حاتم الُبستي المتوفى سنة 

  .حمدي عبد المجید السلفي
للحافظ ابن حجر العسقالني، تحقیق الدكتور : ـ المجمع المؤسس للمعجم المفھرس

  .ھـ١٤١٣یوسف المرعشلي، نشر دار المعرفة بیروت 
لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي : لصحاحـ مختار ا

 -المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد، الناشر: ، المحقق)ھـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 
  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، :  صیدا، الطبعة–الدار النموذجیة، بیروت 

األولى، : ط)  ھـ٤٠٥ - ھـ ٣٢١(ألبي عبداهللا الحاكم : ـ المستدرك على الصحیحین
  .ھـ١٤٢٧

 –ط دار الفكر ) ٦٢٦: ت(لیاقوت بن عبد اهللا الحموي أبو عبد اهللا : ـ معجم البلدان
  .بیروت

أحمد / إبراھیم مصطفى (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة : المؤلف: ـ المعجم الوسیط
  دار الدعوة: الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزیات 

لمحمد بن أحمد بن عثمان بن : رفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارـ مع
بشار عواد معروف شعیب : ،  المحقق]٧٤٨ - ٦٧٣[قایماز الذھبي أبو عبد اهللا 

األولى، :  بیروت الطبعة–مؤسسة الرسالة : األرناؤوط صالح مھدي عباس، الناشر
  . ھـ١٤٠٤

ألبي محمد محمود بن أحمد :  اآلثارـ مغانى األخیار فى شرح أسامى رجال معانى
أبو عبد اهللا محمد بن : ، حققھ)ھـ٨٥٥ -ھـ ٧٦٢(الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 

  .إسماعیل
علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، : ـ المنتخب من كتب شیخ اإلسالم ابن تیمیة المؤلف

   م ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى، :  الریاض، الطبعة–دار الھدى للنشر والتوزیع : الناشر
تحقیق محمد عبد ) ھـ ٥٩٧( البن الجوزي : ـ المنتظم في تأریخ الملوك واألمم

  ھـ١٤١٢القادر عطا، ومصطفي عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمیة 
ألبي القاسم یوسف بن محمد : الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب= ـ المھروانیات 

الّشیخ : ھـ، تخریج٤٦٨: المتوفى(ھرواني، الھمذاني ابن أحمد بن محمد بن أحمد الم
ھـ، ٤٦٣: المتوفى(اإلمام أبي بكر أحمد بن علّي بن ثابت الخطیب البغدادّي رحمھ اهللا 

الجامعة : سعود بن عید بن عمیر بن عامر الجربوعي، الناشر. د: دراسة وتحقیق
: ، الطبعة)٤١(صدار  رقم اإل-  عمادة البحث العلمي -اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

 كلیة الحدیث الشریف -رسالة ماجستیر :  م، أصل الكتاب٢٠٠٢ -  ھـ ١٤٢٢األولى، 
 ١٤١٨ نوقشت في شعبان -والدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة 

  .ھـ
ھـ، ٣٨٥ألبي الحسن علي بن ُعَمر الدارقطني المتوفى سنة : ـ المؤَتِلف والمخَتِلف

موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر، :  بیروت، تحقیق–دار الغرب اإلسالمي : رالناش
  . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

الدكتور محمد : مجموعة من المؤلفین: جمع وإعداد:  ـ موسوعة أقوال الدارقطني
 أحمد عبد - عصام عبد الھادي محمود - أشرف منصور عبد الرحمن -مھدي المسلمي 

: األولى، الناشر:  محمود محمد خلیل، الطبعة-م الزاملي  أیمن إبراھی-الرزاق عید 
   م٢٠٠١، . بیروت، لبنان- عالم الكتب للنشر والتوزیع 



 - ٨٠٦ -

ألبي المحاسن  یوسف بن تغري بردي : ـ النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھر
 ھـ، تعلیق محمد حسین شمس الدین نشر دار الكتب العلمیة ٨٧٤األتابكي ت 

  .ھـ١٤١٣
 - ھـ ٧٧٣(ألحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني : أللباب في األلقابـ نزھة ا

 –مكتبة الرشد : عبد العزیز محمد بن صالح السدیري، الناشر: المحقق) ھـ٨٥٢
  .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩األولى، : الریاض، الطبعة

 ٥٤٤(أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري : ـ النھایة في غریب الحدیث واألثر
 –المكتبة العلمیة :  محمود الطناحي، الناشر-طاھر الزاوى : المحقق، )٦٠٦ -

  .بیروت
أحمد األرناؤوط : لصالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، المحقق: ـ الوافي بالوفیات

  . بیروت–دار إحیاء التراث : وتركي مصطفى، الناشر

  

  

 




